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مرور اخبار 
 

جامعه ارمني 
ويگن دردريان، خواننده ارمني ايراني روز يكشنبه (بيست و ششم 

اكتبر) در آمريكا درگذشت 

 
ويگن در طول بيش از نيم قرن بعضي از به ياد ماندني تريــن ترانـه هـا در تـاريخ 

ايران را اجرا كرده است. او صدايي فوق العاده زيبا و دلنشين داشت. 
ــگن  براي بيشتر ايرانيان، چه پير و چه جوان، ويگن يك خواننده افسانه اي بود. وي
فعاليت موسيقي را در ٢٢ سالگي با خوانندگي در كافه رســتوران بـاغ شـميران در 
تهران آغاز كرد اما شهرت واقعي او با خواندن ترانه مهتاب از راديو ايران آغاز شد. 
او يكي از نخستين خواننده هاي ايران بود كه با گيتار در صحنه ظاهر شد و ايرانيان 
ــگن خواننـده ترانـه هـاي مـاندگاري  او را به عنوان "سلطان جاز" مي شناختند. وي
ــهرت  همچون ساقي، شاه دوماد، سوگند، گل سرخ و الاليي به سلطان جاز ايران ش

داشت. 
ويگن در طول زنــدگي هـنري اش بيـش از ششـصد ترانـه اجـرا كـرد. بعضـي از 
طرفدارانش او را با الويس پريسلي، خواننده مشهور آمريكايي، مقايسه مي كردند. 

ــد: ويـگن بـي ترديـد از پايـه  دكتر محمود خوشنام موسيقي شناس ايراني مي گوي
ــياري از ترانـه  گذاران شاخص موسيقي جاز و پاپ در ايران به شمار مي رفت. بس
سرايان و آهنگ ســازان و خواننـدگان، در ٤ دهـه گذشـته از سـبك كـارش الـهام 
ــش موسـيقي پـاپ در  گرفتند. دكتر محمود خوشنام موسيقي شناس در مورد پيداي
ــر  ايران و نقش ويگن در آن ميگويد: تاريخچه موسيقي پاپ بيش از چهل سال عم
ندارد. وي با شاره به اين كه پاپ خوانهاي اوليه بيشتر تحــت تـاثير موسـيقي جـاز 
بودند، مي گويد موسيقي شبه جاز خوانهاي ايراني به مرور و در سير تكاملي خــود 
ــيده انـد. ويـگن يكـي از پـاپ – جـاز  به موسيقي پاپي كه امروز مي شناسيم، رس
ــرده ويـگن اسـت كـه  خوانهاي اوليه بود كه صداي رساي خود را تا كنون حفظ ك
كارش را از كافه رستوران باغ شميران در خيابان فردوسي تهران آغاز كــرد و يكـي 

از مشهورترين خوانندگان ايران شد. 
عطاءاهللا خرم، آهنگساز نامدار ايران، ضمن اظهار ناراحتي شــديد از از ايـن واقعـه، 
مي گويد كه در قديم و در هنگام همكاري با مرحوم صبا، به اين نتيجه رسيد كه با 
الهام از موسيقي سنتي ايراني، ترانه هايي ساخته شود كه ريتم خارجي و پر تحـرك 
داشته باشد تا جواناني كه به خاطر شور جواني از موســيقي خـارجي اسـتقبال مـي 
ــه  كنند، به موسيقي ايراني هم روي آورند. وي مي گويد كه ويگن تنها كسي بود ك
ــاز و  توانست اين خواسته را عملي كند، با صداي رسايي كه داشت، با آشنايي با س
ــته  درست خواني. وي مي افزايد كه نزديك ٥٠ سال مي گذرد و هنوز كسي نتوانس

جاي ويگن را بگيرد و تا پنجاه سال ِدگر هم كسي نمي تواند جاي او را بگيرد. 
ويگن عالوه بر موسيقي در زمينه سينما نيز فعاليت داشته و در سالهاي دهــه هـاي 

سي و چهل خورشيدي در چند فيلم سينمايي نقش آفريده بود. 
ــرت  او به طور مرتب در شهرهاي اروپا و آمريكا براي مشتاقان بيشمارش كنس

اجرا مي كرد. 
ــران  ويگن هفتاد و چهار سال پيش در هشتم آذر ١٣٠٨ در شهر همدان در غرب اي

در خانواده نسبتا فقيري متولد شد. 
او گرچه از ارامنه ايران بود، ولي همه ايرانيان او را دوست داشتند و به او به عنوان 

يك ايراني افتخار مي كردند. 
اگرچه بيشتر ترانه هاي ويگن به زبان فارسي بود ولي او بــه زبانـهاي ديـگر و بـه 

خصوص زبان مادريش، ارمني نيز مي خواند. 
ميليونها نفر از طرفداران ويگن او را به عنوان يكي از بزرگترين هنرمندان كشور به 
ــدون  ياد خواهد داشت و اگرچه ويگن ديگر در ميان طرفدارانش نيست اما ياد او ب

شك همچنان باقي خواهد ماند. 

 ايران 
رضا بيك ايمانوردي در گذشت 

ــالگي   رضا بيك ايمانوردي بازيگر و تهيه كننده پيشين سينماي ايران در سن ٦٧ س
و به دليل عارضه ريوي در آمريكا در گذشت. 

بيك فعاليت در تئاتر را از ٢٢ سالگي آغاز كرد و در ٢٥ سالگك با بازي در فيلــم 
ــارترين بـازيگران سـينماي  فرياد نيمه شب وارد عرصه سينما شد و به يكي از پرك
ايران مبدل گشت. وي شركت در قريب به ٥٠ فيلم را در كارنامه حرفــه اي خـود 

ثبت كرده است. 
ــد و در آنجـا  او از سال ١٣٦٤ ش. و پس از مدتي اقامت در آلمان راهي آمريكا ش
اقامت گزيد. وي در آخرين سال هاي عمر خود به حرفه رانندگي كــاميون اشـتغال 

داشت. 
ــازيگران مشـهور سـينماي ايـران در قبـل از پـيروزي انقـالب  بيك ايمانوردي از ب

محسوب مي شد كه با وقوع رويدادهاي سال ١٣٥٧ ايران را ترك گفت.  
ــد    مشموالن خارج از كشور نبايد بابت معافيت پولي پرداخت كنن

مشموالن فوق ديپلم متولدين ١٣٥٤ هم مي توانند از معافيت رهبري استفاده كننــد.  
ــا  سرتيپ كارگر معاون وظيفه عمومي نيروي انتظامي در يك گفتگوي اختصاصي ب
علي اصغر جمال خــبرنگار اطالعـات بـا اعـالم ايـن خـبر اظـهار داشـت: در پـي 
ــوا  درخواست سردار قاليباف فرمانده نيروي انتظامي و موافقت فرمانده معظم كل ق

ــد.   مشموالن فوق ديپلم متولدين ١٣٥٤ نيز مي توانند از معافيت رهبري استفاده كنن
ـــــــــــور  ابــــــــــالغ بــــــــــه نمــــــــــايندگي هــــــــــاي كش

ــاي ايـران در كشـورهاي  وي در پاسخ به سئوال خبرنگار اطالعات كه نمايندگي ه
ــد، گفـت:  خارجي از دريافت بخشنامه مربوط به معافيت اظهار بي اطالعي مي كنن
ــف  دستورالعمل معافيت رهبري به وزارت امورخارجه ارسال شده است وآنها موظ

هسـتند بـــه نمــايندگي هــاي سياســي آن در سراســر كشــور ابــالغ كننــد. 
او افزود: تمام كساني كه در خارج از كشور هستند بايد حضورًا يا توســط بسـتگان 
درجه اول كه شامل پدر، مادر، برادر، خواهر و همسر يا فرزند آنها يا وكيل رسـمي 
ــه دريـافت دفـترچـه راهنمـاي خدمـت وظيفـه  در داخل كشور مي باشد، نسبت ب
عمومي از مراكز پستي اقدام كنند و با كامل كردن و ارسال مدارك مورد نياز كه در 

ايـــن دفـــترچـــه ذكـــر شـــده بـــرگه معـــافيت را دريـــــافت كننــــد. 
وجـــــــــــــــــــهي نبـــــــــــــــــــايد پرداخـــــــــــــــــــــت 

سرتيپ كارگر درباره مشموالن غايب خارج از كشور گفت: آنها صرفاً بـراي تـأييد 
مدارك تحصيلي خود بايد به نمايندگي سياسي مراجعه كنند و تمامي كساني كه در 
ــه راحتـي وارد  خارج از كشور هستند و مشمول اين معافيت مي شوند مي توانند ب
كشور شوند و نسبت به دريافت معــافيت خـود اقـدام كننـد. ايـن معـافيت شـامل 
مشموالن غايب و سربازان فراري هم مي شود. سرتيپ كارگر در مورد سئوال ديگر 
خبرنگار اطالعات كه آيا مشموالن خارج از كشور مشمول معــافيت رهـبري بـايد 
ــانوني  براي دريافت معافيت وجهي پرداخت كنند؟ گفت: فقط وجوهات پستي و ق
كه در دفترچه مشخص شده است بايد پرداخت شود. وي در مورد اين شــايعه كـه 
ــون تومـان  ايرانيان مقيم خارج از كشور براي استفاده از معافيت رهبري بايد ٥ ميلي
بپردازند، اظهار داشت:وجهي كه بايد بپردازنـد مربـوط بـه آن دسـته از مشـموالني 
ــتفاده كننـد و ربطـي بـه مشـموالن معـافيت  است كه بخواهند از معافيت ارزي اس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــدارد.  رهــــــــــــــــــــــــــــــــبري ن
مشــــــــــــــــــموالن داخــــــــــــــــــل و خــــــــــــــــــــارج 

مدير مشموالن ستاد كل نيروهاي مسلح نيز عصر سه شنبه در يك نشســت خـبري 
اعالم كرد فرمان فرماندهي كل قوا درباره عفو عمومي مشموالن، تنها افراد غايب و 
فراري را شامل مي شد، اما با اصالحاتي كه در اين فرمان صورت گرفت، اين عفو 
ــه خدمـت نظـام وظيفـه و همچنيـن  شامل مشموالن مشغول به تحصيل، مشغول ب

ـــراري در داخــل و خــارج از كشــور نــيز مــي شــود.  مشـموالن غـايب و ف
بر اساس آخرين اصالحات بعمل آمده در فرمان عفو عمومي گروهي از مشــموالن 

نظام وظيفه، كليه مشموالن ديپلم، فوق ديپلم و ليسانس سالهاي ١٣٣٨ تا اسفند 
١٣٥٤ ـ مشـموالن ـ فـوق ليسـانس سـالهاي ١٣٣٤ تـا پايـان ١٣٥٢ و همچنيـــن 
ــكي و  مشـموالن دكـترا سـالهاي ١٣٣٤ تـا پايـان ١٣٥٠ و همچنيـن دكـتراي پزش

ـــا پايــان ١٣٤٤، مشــمول معــافيت رهــبري مــي شــوند.  دامپزشـكي ١٣٢٨ ت
ــوق الذكـر  سرتيپ كمالي اضافه كرد: بر اساس اين فرمان، تمامي مشموالن سنين ف
كه تحت هر عنوان، خدمت وظيفه خود را انجام نداده اند، از اين تاريخ از خدمــت 

دوره ضـــــــــــــــــرورت معـــــــــــــــــاف هســــــــــــــــــتند. 
ــاره تغيـير ديـگر  سرتيپ موسي كمالي مدير مشموالن ستاد كل نيروهاي مسلح درب
صورت گرفته در اين فرمان، به اصالح سن مواليد با مدرك تحصيلــي فـوق ديپلـم 
اشاره كرد و گفت: بر اساس فرمان اوليه، اين افراد از ١٣٣٨ تا ١٣٥٢ معاف بودنــد 

ــي شـود.  كه در اصالحيه جديد، مشموالن سالهاي ١٣٣٨ تا پايان ١٣٥٤ را شامل م
سرتيپ كمالي درباره سومين تغيير در اين فرمان به نوع كارت معافيت آنــان اشـاره 
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كرد و افزود: قرار بود در روي كارت اين افرا دعنوان معافيت عفــو رهـبري ، ذكـر 
شود كه اين جمله نيز به دليل اينكه اين معافيت شامل مشموالن در حــال خدمـت 

نــــيز مــــي شــــــد، بـــــه معـــــافيت رهـــــبري اصـــــالح شـــــد. 
مدير مشموالن ستاد كل نيروهاي مسلح در پاسخ به پرسش ايرنا در خصوص نحوه 
اقدام مشموالن اين طرح كه مقيم خارج هستند، نيز گفت: اين افراد نيز مي تواننــد 
شخصاً و يا توسط وكيل قانوني و يكي از بستگان درجه يك خود نسبت به تكميل 

و ارسال مداركشان اقدام كنند. 
با تصويب نهايي طرح در مجلس: دوره خدمت سربازي كاهش 

مي يابد 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در جلسه علني روز سه شنبه خود يــك فوريـت 
ــرورت  طرحي را به تصويب رساندند كه در صورت تاييد نهايي آن، مدت دوره ض

ـــــابد.   خدمــــت وظيفــــه عمومــــي بــــه ٨١ مــــاه كــــاهش مــــي ي
اين طرح كه به امضاي ٩٥ نماينده رسيده با عنوان طرح قانوني خدمت نظام وظيفه 

عمومــي در جلســــه علنـــي مجلـــس شـــوراي اســـالمي مطـــرح شـــد. 
در صورت تصويب نهايي اين طرح در زمان صلح به پيشنهاد شوراي عالي امنيــت 
ــاه تقليـل  ملي و تاييد فرماندهي كل قوا مي توان دوره ضرورت را به كمتر از ٨١ م

داد. 
همچنين در زمان جنگ و بسيج نيروها با تصويب شوراي عالي امنيت ملي و تــاييد 
فرماندهي كل قوا خدمت دوره ضرورت براي كليه مشــموالن حداكـثر بـه دوسـال 

افزايـــــــــــــــــــش خواهـــــــــــــــــــد يــــــــــــــــــــافت. 
در حال حاضر دوره ضرورت خدمت نظام وظيفه عمومي ١٢ ماه است كه اين رقم 
در مناطق محروم به ٨١ ماه كاهش مي يابد. مير طاهر موسوي نماينده مردم كرج و 
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در اين باره گفت: قانون نظام 
وظيفه كنوني، همان قانوني است كه ٠٨ سال قبل تصويب شده و بــا وجـود ايجـاد 
تغييراتي در برخي از مواد آن، كماكان ساختار و ويژگي هاي اوليه آن حفــظ شـده 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.  اس
وي قانون نظام وظيفه فعلي را ناموزون و غير متعادل دانست وافــزود: ايـن قـانون 
موجب احساس عدم تساوي و اتالف و سرگرداني نيروهاي جوان در كريدورهـاي 

نيروهـــــــــــــاي مســـــــــــــلح شـــــــــــــده اســـــــــــــــت. 
ــه را يكـي از ضرورتـهاي اصـالح  نماينده مردم كرج، وجود آمار غائبان نظام وظيف

ــــــــــه عمومـــــــــي دانســـــــــت.  قــــــــانون خدمــــــــت وظيف
ــــــــــــــــــــربازان فـــــــــــــــــــراري  معــــــــــــــــــافيت س

ــمول عفـو  مدير مشموالن ستادكل نيروهاي مسلح ديروز گفت: سربازان فراري مش
رهبري براي دريافت كارت معافيت، نيازي به مراجعه بــه يگانـهاي محـل خدمـت 
ــالي، افـزود: ايـن اقـدام بـه منظـور  قبلي وتسويه حساب ندارند.سرتيپ موسي كم
ــافيت سـربازان فـراري  تسهيل در اجراي مصوبه مقام معظم رهبري درخصوص مع
مشمول صورت گرفته است.سردار كمالي خاطرنشان كرد: اين افراد مــي تواننـد بـا 
ــر و ارسـال  مراجعه به مراكز پستي سراسر كشور و اخذ و تكميل فرمهاي مورد نظ
ــه  آن به حوزه هاي وظيفه عمومي، طبق جدول زمانبندي كه از سوي معاونت وظيف

عمومــــي اعــــالم شــــده، كــــــارت معـــــافيت دريـــــافت كننـــــد. 
وي پيش از اين گفته بود كه فرمان فرماندهي كل قوا درباره عفو عمومي مشموالن، 
تنها افراد غايب و فراري را شامل مي شــد، امـا بـا اصالحـاتي كـه در ايـن فرمـان 
صورت گرفت، اين عفو شامل مشموالن مشغول به تحصيل، مشــغول بـه خدمـت 
نظام وظيفه و نيز مشموالن غايب و فراري در داخــل وخـارج از كشـور نـيز شـده 
است.براساس آخرين اصالحات بعمــل آمـده در فرمـان عفـو عمومـي گروهـي از 
ــاي ١٣٣٨  مشموالن نظام وظيفه، كليه مشموالن ديپلم، فوق ديپلم و ليسانس سال ه
تا اسفند ١٣٥٤ ـ مشــموالن ـ فـوق ليسـانس سـال هـاي ١٣٣٤ تـا پايـان ١٣٥٢ و 
همچنين مشموالن دكترا سال هاي ١٣٣٤ تا پايان ١٣٥٠ و همچنين دكتراي پزشكي 

و دامپزشـكي ١٣٢٨ تـا پايـان ١٣٤٤، مشـــمول معــافيت رهــبري مــي شــوند. 
ــت  براساس اين فرمان، تمامي مشموالن سنين فوق الذكر كه تحت هر عنوان، خدم
وظيفه خود را انجام نداده اند، از اين تاريخ از خدمت دوره ضرورت معاف هستند 

 
شيرين عبادي برنده جايزه صلح نوبل شد 

 
ــتههايش را در موضوعـاتي مـانند  شيرين عبادي، وكيل و نويسندهي ايراني كه نوش
حقوق بشر و مبارزه براي احقاق حقوق زنان و كودكــان معطـوف كـرده، جـايزهي 

صلح نوبل سال ٢٠٠٣ را به خود اختصاص داد.  
به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، كميتهي نروژي نوبل در بيانيهي خود در ايــن 
باره اعالم كرد: شيرين عبادي به عنوان يك وكيل و نويسنده و يك فعال همواره به 

روشني با قاطعيت فراتر از مرزهاي ايران سخن گفته است. 

ــداي جـايزهي نوبـل تـا لحظـهي نـهايي هيـچ  كميتهي سري پنج نفرهي ويژهي اه
اشارهيي به برندهي اين جايزه نكرده بود. 

ارمنستان 
 اجتماع ٣٧روحاني بلند پايه در اچميادزين مقدس 

ــر  دررابطه با ١٧٠٠-مين سالگرد بنيانگذاري كليساي مادر اجميادزين مقدس ٣٧ نف
از روحانيون بلندپايه كليســاي حواريـون ااارامنـه (اسـقف و اسـقف اعظـم) در آن 
ــي سراسـري  اجتماع و در برنامه ويژه اي شركت كرده اند. گارگين دوم رهبر مذهب
ااارامنه اجتماع مستمر اسقف ها و اسقفهاي اعظم كليساي ارمني را عكس العمـل و 
برخورد هم ارزشي از بابت دعوت به دوئل هاي بعمــل آمـده نسـبت بـه كليسـاي 

حواريون ااارامنه و حل مسائل موجود ناميده است. 
شبكه سراسري تلويزيون ارمنستان ٨٢/٠٨/٠٦ 

روبرت كوچاريان استاندار آذربايجان شرقي و هيأت همراه را  
بحضور پذيرفت 

روبرت كوچاريان رئيس جمهور ارمنستان امروز هيأتي كه به رياست آقــاي محمـد 
علي سبحان اللهي استاندار آذربايجان شرقي جمهوري اسالمي ايــران بـه ارمنسـتان 
سفر نموده را بحضور پذيرفت. طي مالقات به سطح باالي روابط سياسي دو كشور 
ــاره شـده  و اينكه تثبيت مناسبات دو كشور براي پيشرفت منطقه مفيد مي باشد، اش
است. گذشته از آن مسئله عميق تر و گسترده تر نمودن همكاريــهاي بيـن اسـتاني 
ارمني – ايراني نيز مورد بررسي قرارگرفته است. با مهم ارزيــابي نمـودن پيشـرفت 
روابط دو جانبه كه مي تواند سود متقابل در بر داشته باشد به زمينه هاي كشاورزي، 
توليدات، آموزش، مخابرات و حمل و نقل اشاره شــده اسـت. درضمـن دورنمـاي 
مناسبات اقتصادي دو جانبه نيز يكي از موضوعاتي بود كــه هنـگام مالقـات بـه آن 
اشاره شد. با مثبت ارزيابي نمودن ســطح تجـاري دو كشـور، روبـرت كـوچاريـان 
ــل  پيرامون اين موضوع كه روابط تجاري به روابط عميق و مستحكم اقتصادي تبدي
شود، اظهار تمايل نموده است. در ضمن به خط لولـه ايـران – ارمنسـتان، احـداث 
تونل كاجاران، حمل و نقل ترانزيت و مسائل مربوط به امكانات مربوط به گسترش 

همكاريهاي منطقه اي نيز اشاره شد. 
شبكه تلويزيوني پرومتوس ٨٢/٠٧/٣٠ 

 
مالقات آندرانيك ماركاريان با استاندار آذربايجان شرقي  

ـاي  آقاي آندرانيك ماركاريان نخست وزير جمهوري ارمنستان در تاريخ ٢١ اكتبر آق
محمد علي ســبحاناللهي اسـتاندار آذربايجـان شـرقي و اعضـاي هيئـت همـراه را 
بحضور پذيرفته است. آقاي آندرانيك ماركاريان طي گفتگو بر اهميت خــاص ايـن 
استان هممرز ايراني براي توسعه روابــط دوجانبـه و همچنيـن از لحـاظ گسـترش 
ــتانهاي مـرزي دو كشـور تـأكيد  همكاري اقتصادي و انتقال بار از جمله توسعه اس
كرده است. وي بعنوان نمونه تجربه بسيار موفقيتآميز همكاري استانهاي ســيونيك 

ارمنستان و آذربايجان شرقي ايران را ذكر كرد.  
ــاي ماركاريـان ارائـه نمـوده و  آقاي سبحاناللهي امكانات آذربايجان شرقي را به آق
ــتفاده موفقيتآمـيز از پتانسـيل اسـتان  تأكيد كرده است كه تمامي امكانات براي اس
وجود دارند. مقام ميهمان اظهار داشت، اگر چــه بـراي اجـراي ابتكارهـاي متقـابالً 
سودمند از جمله ابتكارهاي مربوط به تجارت مرزي، انتقال ترانزيتي هنوز كارهــاي 
ــه خـود وي بسـتگي  زيادي بايد انجام شوند، اما وي آماده است هر آن چه را كه ب
دارد جهت اجراي موفقيتآميز آنها انجام دهد. آقاي ماركاريان به نوبه خود اطمينان 
داد كه دولت ارمنستان آماده است تمامي مسائلي را كه طــي كـار بوجـود ميآينـد 

سريعاً حل نمايد.  
رسپوبليكا آرمنيا٨٢/٠٧/٣٠ 

گوناگون 
 

 پزشكان تركيه در مورد دستاوردهاي ارمنستان در مبارزه با 
بيماري ايدز  

ــارزه عليـه بيمـاري ايـدز  پزشكان تركيه از دستاوردهاي دانشمندان ارمنستان در مب
استقبال كردهانــد. ارمنسـتان اكنـون چنـد سـال اسـت كـه داروي جديـدي بـراي 
خنثيسازي ويروس ايدز كشف كرده است. درمانگاه مخصوصي به نام ”آرمنيكوم“ 
ــن بيمـاري از  مشغول تحقيق اثر اين دارو ميباشد. تاكنون گروهي از مبتاليان به اي
ــهان در ايـن درمـانگاه مـورد معالجـه قـرار  ارمنستان، روسيه و ديگر كشورهاي ج
ميگيرند. پزشكان تركيه تأكيد كردهانــد كـه داروي ارمنسـتان ويـروس ايـدز را در 

خون بيمار خنثي ميسازد.  
بخش فارسي راديوي سراسري ارمنستان ٨٢/٠٨/٠٨ 

 



 

 

دوهفته نامه لويس - ٣ 

شماره ٨٨-٨٥  مهر-آبان ١٣٨٢ 

امثال و حكم 
 

ــم " تـأليف زنـده يـاد  مطالب اين بخش از كتاب " ريشه هاي تاريخي امثال و حك
مهدي پرتوي آملي گرفته شده است.  

 

از آسمان افتاد 
ــالند بـه كـار مـي  اين مثل در مورد افرادي كه به قدرت و زورمندي خود مي ب
ــه اتكـاي نفـوذ و نقـودش مـالي را بـه زور  رود. في المثل فالن گردن كلفت ب
ــك و مـال مغصوبـه  تصرف كند و به هيچ وجه حاضر به خلع يد و استرداد مل
نشود. عبارتي كه مي تواند معرف اخالق و روحيات اين طبقــه از مـردم واقـع 

شود اين جمله است كه در مورد اينها گفته مي شود: 
مثل اينكه آقا از آسمان افتاده 

اين مثل مربوط به عصر و زمان قاجاريه است كه چند واقعه جالب و آموزنــده 
آن را بر سر زبانها انداخته است: 

حجةاالسالم حاجي سيد محمد باقر شــفتي، عـالم و فقيـه عـاليقدر شـيعيان در 
عصر فتحعلي شاه و محمد شــاه قاجـار در اصفـهان سـكونت داشـت. مطالعـه 
ــگي و فقـر و نـاداري در نجـف  تاريخچه زندگي اين مرد بزرگوار از زمان طلب
اشرف، كه غالباً از شدت جوع و گرسنگي غش مي كرد، تــا زمـان مراجعـت و 
مرجعيت در اصفهان و چگونگي ثروتمند شدن، كه از رهگذر خورانيدن و سير 
ــود و  گردانيدن سگي گرگين و توله هايش كه گرسنگي آنها را بر گرسنگي خ
اهل و عيالش مقدم داشته، به دست آمده است؛ جدًا خواندني و آموزنده است.  
سيد شفتي در مرافعات، بسيار دقيق بود و طول مي داد به قسمي كــه بعضـي از 
مرافعاتش بيش از يك سال هم طول مي كشيد تا حقيقت مطلب به دستش آيد. 
ــاده از آن  تدبير و فراست او در امر قضا و مرافعات به منظور كشف حقيقت زي
است كه در اين مقالت آيد. از جمله مرافعاتش به اقتضاي مقال اين بود كــه بـه 

گفته ميرزا محمد تنكابني: 
ــرا  زني خدمت آن جناب رسيد و عرض كرد كدخداي فالن قريه ملك صغار م
غضب كرده. كدخدا را حاضر كردند. او منكر برآمده و چهارده حكم از چهارده 
ـــالس آن زن را جــواب گفتــه ســيد  قـاضي اصفـهان گرفتـه و در همـه مج
ــي نـامند و مسـجد سـيد در اصفـهان از بناهـاي  (حجةاالسالم شفتي را سيد م
اوست) آن احكام را مالحضه كرد و آن نوشتجات را پيش روي خود باالي هم 
گذاشته، پس به آن زن گفت كه: "كدخدا مرد درستي است و سخن بقاعده مــي 
ــگر اشـتغال  گويد!" آن زن شروع به الحاح و آه و ناله نمود. سيد به مرافعات دي
ــك را خريـده  فرمود و در ميان مرافعات پرسيد كه: "اي كدخدا، مگر تو اين مل
ــروري  اي؟" گفت: "نه، مگر در مالكيت خريدن الزم است؟" سيد گفت: "نه، ض
ــيد كـه: " ايـن  نيست." باز مشغول ساير مرافعات شد. در آن اثنا از كدخدا پرس
ــما رسـيده؟" گفـت: "نـه، مـگر در مـالكيت  ملك از باب صلح يا وصيت به ش
اينگونه انتقال شرط است؟" سيد فرمود: "نه". پس در اثناي مرافعات يك يك از 
نواقل شرعيه را نام برد و آن شخص همه را نفي كرده اقرار بر عدم آنها نمــود. 
ــت كـه: "سـببي  سيد گفت: "پس به چه سبب اين ملك به تو انتقال يافته ؟" گف
نمي خواهد. از آسمان سوراخي پديد آمده و به گردن مي افتاده". ســيد فرمـود: 
"چرا از آسمان براي من ملك نمي آيد؟! برو ملك صغار اين زن را رد كــن كـه 
تو غاصبي". پس سيد آن چهارده حكم را دريد و به خواهش آن زن حكمي بــه 

كدخداي قريه خود نوشت كه: آن ملك را گرفته تسليم آن زن نموده باش...» 
ــاده بـه شـرح زيـر  اما واقعه ديگري كه در زمان ناصرالدين شاه قاجار اتفاق افت

است:  
ــردي بسـيار هشـيار و  محمد ابراهيم خان معمار باشي ملقب به وزير نظام كه م
زيرك بود از طرف كامران ميرزا نايب السلطنه (وزير جنــگ نـاصرالدين شـاه) 
مدتي حكومت تهران را بر عهده داشت. در طول مدت حكومتش شــهر تـهران 
در نهايت نظم و آرامش بود. با مجازاتهاي سختي كه براي خاطيــان و متخلفـان 
وضع كرده بود، هيچ كس ياراي دم زدن نداشت و تهرانيها از آرامش و آسايش 

كامل برخوردار بودند. 
ــه چـون عـازم زيـارت  روزي يكي از اهالي تهران به وزير نظام شكايت كرد ك
مشهد بودم، خانه ام را براي حفاظت و نگاهداري به فالن روضــه خـوان دادم. 
اكنون كه با خانواده ام از مشهد مراجعت كــردم مـرا بـه خانـه راه نمـي دهـد. 
ــس  حرفش اين است كه متصرفم و تصرف قاطعترين دليل مالكيت است. هر ك
ــاكي يقيـن حـاصل  ادعايي دارد برود اثبات كند! وزير نظام بر صحت ادعاي ش
كرد و روضه خوان غاصب را احضار نمود تا اسناد و مــدارك تملـك را ارائـه 

ــه مـال  نمايد. غاصب شانه باال انداخت و گفت: "دليل و مدرك الزم ندارد، خان
من است زيرا متصرفم." حاكم گفت: "در تصرف تــو بحثـي نيسـت، فقـط مـي 
خواهم بدانم كه چگونه آن را تصرف كردي؟" غاصب مورد بحث كه خيال مي 
ــي و مسـجع و دليـل تصرفـش  كرد وزير نظام از صداي كلفت و اظهارات مقف
حساب مي برد با كمال بي پروايي جواب داد: "از آسمان افتــادم تـوي خانـه و 

متصرفم. از متصرف مدرك نمي خواهند". 
وزير نظام ديگر تأمل را جايز نديد و فرمان داد آن روحاني نما را همان جا بــه 
چوب بستند و آن قدر شالق زدند تا از هــوش رفـت. آنـگاه بـه ذيحـق بـودن 
ــچ ميدانـي  مدعي حكم داد و به غاصب پس از به هوش آمدن چنين گفت: "هي
ــر  كه چرا به اين شدت مجازات شدي؟ خواستم به هوش باشي و بعد از اين ه
وقت خواستي به از آسمان بيفتي، به خانه خودت بيفتي نه خانه مردم! چرا بايد 

اين گونه افكار، آن هم نزد امثال شما باشد؟ 
با توجه به اين دو واقعه و واقعه اي كه مرحوم محسن صدر – صدراالشراف – 
به ميرزا عبدالوهاب خان آصف الدوله نسبت مي دهد؛ پيداست كه به مصــداق 
ـــمان افتــادن را از مرافعــه  "الفضـل للمقـدم"، ريشـه تـاريخي عبـارت از آس
حجةاالسالم حاجي سيد محمد باقر شفتي در اصفهان بايد دانســت كـه اصـوال 
معتقد بود قاضي عالوه بر اطالعات فقهي بايد فراست داشته باشد در حالي كـه 

وزير نظام و آصف الدوله را از باب مقايسه چنان فراستي نبوده است.  
 
 
 

نگاهي به جغرافياي تاريخي و تاريخ 
آرتساخ 

(بخش ١٢ ) 
ا.گرمانيك 

 
رويدادهاي آرتساخ (قراباغ) در سالهاي ١٩٢٣-١٩١٧ 

 
ـــت شــوروي (س. كــيروف، س.  شـماري از فعـاالن حـزب بلشـويك و حكوم
ارجنيكيدزه، گ.چيچرين، ب.لگران، آلكســاندر مياسـنيكيان و ديـگران)، منصفانـه 
معتقد بودند كه قراباغ، زانــگزور، نخجـوان و ديـگر نواحـي ارمنـي نشـين از نظـر 
تاريخي بخش جدايي ناپذير ارمنستان را تشكيل ميدهند و در نتيجه بايد مجددا" با 
ــن كميسـر امـور خـارجي جمـهوري  آن متحد شوند. در اين خصوص، گ.چيچري
روسيه قاطعانه عمل ميكرد. او٢١ ژوئن ١٩٢٠ در برابر اين پرسش لنيــن كـه "آيـا 
ــاغ  امكان دارد كار را با نريمانف به صلح و آرامش منتهي ساخت؟" پاسخ داد :"قراب
زيستگاه بومـي ارمنيـان اسـت" چنـد روز پيـش از آن در ١٩ ژوئـن، چيچريـن در 
تلگراف خود به ارجنيكيدزه مينويسد: " قراباغ، زانگزور، شوشي، نخجوان و جلفــا 
ــارت ارتـش روسـيه  نبايد به ارمنستان و آذربايجان ملحق شوند بلكه بايد تحت نظ
قرار گيرند و در آنجا شوراهايي پديد آيند زيرا تصميمي غير از اين باعث شكسـت 
سياست صلح ما خواهد شد"[١]. چيچرين براي توجيه اين نقطه نظــر در تلگرامـي 
كه به تاريخ ٧ ژوئيه براي آ. اوهانجانيان وزير امور خارجه ارمنســتان ارسـال كـرده 
بود چنين نوشته است: "چنان شرايطي ايجاد ميشود كــه جـو و محيـط مناسـب را 
براي بررسي بي طرفانه و آرام مسائل و اختالفات ارضي فراهم خواهد ساخت"[٢]. 
نريمانف تصميم نداشت از سياست پان تركيستي خود دست بــردارد. چيچريـن بـا 
ــاينده  مطرح ساختن اتهام ايجاد "جو متشنج و نوميدانه" در مذاكره تلفني خود با نم
آذربايجان در گرجستان، در ژوئيه ١٩٢٠ درخواست انجام اقدامــات اضطـراري در 
ــد بـه نفـع  قبال ارمنيان ساكن سرزمين مورد اختالف را مطرح ميسازد تا وي بتوان
الحاق آذربايجان فكر كند. سفير جمهوري ارمنستان در بــاكو در گزارش خـود بـه 
دولت متبوع خود در ٩ اوت ١٩٢٠ راجع به اين امر مشخصا" سخن گفته اسـت. او 
مينويسد كه نريمانف "حتي رفتاري در شأن قوم تاتي از خود نشان نميدهد" و او 
ــي تـالش  "بگونهاي بسيار آشكار ديدگاههاي ضد ارمني خود را بروز ميدهد و حت
ــاهري حفـظ گردد. او اغلـب فرامـوش  نميكند حرمت اين امر حتي به صورت ظ
ــي خـود را بطـور مشـخص بـه  ميكند كه يك كمونيست است و ماهيت ملي ترك
ــت تـر و انترناسيوناليسـت تـر از او  نمايش ميگذارد. بدون شك، ديگران كمونيس

نيستند ليكن ديدگاهها و نظرات باطني خود را به اين روشني بيان نميكنند"[٣]. 
به خاطر محكوميت و جلوگيري از سياست اشغالگرانه آذربايجان شوروي است كه 
چيچرين، در تاريخ ٢٩ ژوئن ١٩٢٠ خطاب به لنين چنين نوشته است: "روند جديد 
امور بايد انعكاس خود را بر طرحهاي ما در ماورأ قفقاز بيابد و ما را بر آن دارد كه 
ــي و نريمـانف محتاطانـه عمـل  در قبال برنامههاي تجاوزگرانه ارجنيكيدزه، مديوان
كنيم. اين رفقا در ابتدا مترصد بودند با توسل به زور اســلحه نظـام شـوروي را در 
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گرجستان و ارمنستان بر قرار كنند ولي زماني كه كميته مركزي ما اين امر را رد كرد 
شديدا" نا اميد شدند". كميسر امور خارجه سپس متذكــر ميشـود كـه نريمـانف از 
تاكتيك تعرضي خود در قبال گرجستان و ارمنستان دســت بـر نمـيدارد. او چنيـن 
ادامه ميدهد: "آخرين مرحله اين بحران، مطرح شدن تقاضاهاي آذربايجان در مورد 
مناطق وسيعي بود كه هميشه به ارمنستان تعلق داشتند و عمال" در دست جمهوري 
ارمنستان قرار دارند. دولت آذربايجان خواستار منــاطق قرابـاغ، زانـگزور، شـارور- 
داراالگياز همچنين نخجوان، اردوباد و جلفا است. بخش اعظم اين مناطق عمال" در 
ــه نريمـانف قصـد  دست جمهوري ارمنستان قرار دارد". چيچرين كتمان نميكند ك
ــن نـيز شـد و  داشت اين مناطق را توسط ارتش شوروي تصرف كند. در واقع چني
آرتساخ به وسيله سپاه ١١ تصرف شد. كميسار امور خارجه معتقد بــود كـه "نمـي 
توان بخشي از قلمرو ارمنستان را اشغال كرده آن را به آذربايجــان ملحـق سـاخت، 
ــژه  اين امر به معني قائل شدن ماهيت فريبكارانه براي سياست شرقي ما است... بوي
ــر پيكـر كمونيسـم وارد  آنكه اعمال اين سياست در قبال ارمنستان ضربه شديدي ب

خواهد كرد". 
چيچرين در تلگراف خود به ارجنيكيدزه به تاريخ ٩ ژوئيه چنيــن متذكـر ميشـود: 
ــه  "بارها به ما اعالم كرده بودند كه گويا حفظ قراباغ و زانگزور تحت حكومت ما ب
ــد كـرد.  جاي الحاق آنها به آذربايجان، حكومت شوروي را در باكو سرنگون خواه
ــايت از  لطفا" بطور روشن و واضح گزارش دهيد كه مسئله چيست؟ اگر مسئله حم
ــت  تمايالت اشغالگرانه ملي گرايان افراطي مسلمان است، بايد بگويم كه اين سياس
ــد و رونـق احساسـات ملـي  ناپسندي است و ما با اعمال چنين سياستي باعث رش
گرايانه خواهيم شد و بنابراين با مساواتيها برابر ميشويم و در نتيجه به آنان كمك 

كردهايم...". 
بوروي سياسي كميته مركزي حــزب كمونيسـت (بلشـويك) روسـيه بـا در دسـت 
داشتن چنين مدارك انكار ناپذيري در روز ٧ ژوئيه ١٩٢٠ تصميمي درباره سياست 
ــه يـا فرمـان بـه  خود در خصوص قفقاز اتخاذ كرد. مطابق با ماده هشتم اين مصوب
كمونيستهاي فعال قفقاز مسئوليت داده ميشد تا به ساكنان مناطق تحــت اشـغال 
ــي دارد  ارتش سرخ توضيح دهند و آنها را قانع سازند كه اين اقدامات ماهيت موقت
و هدف آنها جلوگيري از خونريزيهاي قومي است و مســئله تعلـق سـرزمينها را 
يك كميسيون مختلط كه به خواست و اراده اقــوام سـاكن در ايـن منـاطق تشـكيل 
ميگردد، حل و فصل خواهد شد". پس به روشني و وضوح مسئله حمايت از اصل 
حق تعيين سرنوشت ملل مطرح شده بود و تنها اجراي عادالنه اين امــر و تصميـم 

مهم باقي مانده بود. 
با اين حال رهبري آذربايجان به رياست نريمانف اين مصوبه و فرمان را خنثي كرد. 
ــد كـه  او با استفاده از تمام امكانات تبليغاتي ممكن تالش ميكرد اين امر را بقبوالن
گويا قراباغ از دير باز سرزمين متعلق به آذربايجــان بـوده اسـت، زيـرا كـه از نظـر 
ــاغ و سـاير نواحـي جمـهوري بويـژه صنعـت بـاكو ارتبـاط  اقتصادي با دشت قراب
ناگسستني دارد، و بنابراين جدايي آن از آذربايجان غير ممكن است. همين امر را د. 
گوليف (قلي اف-م.) مورخ نيز مورد تاكيد قرار ميدهد و ســعي ميكنـد ادعاهـاي 
رهبران جمهوري را در مورد قراباغ توجيه نمايد ولي چون مطلــب ديـگري بـراي 
تحكيم اين امر پيدا نميكند به عامل اقتصادي متوسل ميشود. بنظر شخص اخــير، 
الحاق قراباغ به ارمنستان توسعه نيافته از نظر اقتصادي صحيح نيســت زيـرا كشـور 
اخير قادر نخواهد بود به قراباغ ويران شده كمك كند تا اقتصاد خود را بــاز سـازي 
نمايد. اكنون گوليفها با كنار نهادن حق تعيين سرنوشت ملي مســايل اجتمـاعي را 
ــئله بـه نخجـوان مربـوط ميشـود هميـن  در اهميت اول قرار ميدهند. هر گاه مس

مسايل اجتماعي فراموش ميگردد و ويژگي اكثريت ملي ساكنان مطرح ميشود. 
روز ١٠ اوت ١٩٢٠ (يعني روزي كه پيمان سور امضاء شد) ميان روسيه شوروي و 
جمهوري ارمنستان توافقنامهاي امضاء شد كه بر پايه آن ارتش شوروي مناطق مورد 
منازعه قراباغ كوهستاني، زانگزور و نخجوان را تصرف ميكنند تا در آينــده بطـور 

قطعي سرنوشت آنها تعيين شود. 
 

در هميـن اثنـا، رهـبران آذربايجـان يعنـي نريمـانف و ديـگران پيگيرانـه سياســت 
فريبكارانهاي را به اجرا در ميآورند. بدون هيچ گونه آشــوب و سـروصدا تقريبـا" 
تمام موقعيتهاي رهبري و مناصب آرتساخ به آذربايجانيها محــول ميشـد. چنـد 
ــان پهنـه آرتسـاخ تـاريخي بـه منـاطق  امر در تحقق اين مسئله موثر بود. در آن زم
جرابرد، شوشي و جوانشير تقسيم شده بود كــه تـا رودهـاي ارس و كـورا امتـداد 
مييافتند. بدين ترتيب قسمت كوهستاني و دشت اين سرزمين يك قلمرو واحد را 
ــند.  تشكيل ميداد كه ارمنيان آرتساخ نميتوانستند اكثريت قومي خود را داشته باش
از ديگر سو سياست نريمانف در قبال قراباغ كوهستاني مورد حمــايت آ. ميكويـان، 
ــرار  ل. ميرزويان، ه. نازارتيان، آ.قاراگيوزيان و ديگر فعاالن غير دور انديش ارمني ق

داشت. 
ــگر  گروه نريمانف از بكارگيري روش ارتشاء، تهديد و ترور و شيوههاي ناپسند دي

دريغ نميكرد. 

ــانف كـه در تابسـتان سـال ١٩٢٠  مي دانيم كه اسد كارايف (قرايف) كارگزار نريم
براي مدتي كوتاه به عنوان رئيس كميته انقالبي قرابـاغ كـار كـرده بـود، در نامـهاي 
ــول  خطاب به كميته انقالبي زانگزور اعتراف ميكرد كه خود با ٢٠٠ ميليون روبل پ
ــها  دريافتي از مقامات آذربايجان بايد به شخصيتهاي ارمني رشوه دهد و توسط آن
ــد. او چنيـن ابـراز  فعاليتهاي دفاعي ارمنيان قراباغ و زانگزور را دچار شكست كن
نظر ميكرد كه بايستي "بشر دوستي" را كنار گذاشت زيرا كه "توســط آن نميتـوان 
دولت بر پا كرد و ســرزمينها را اشـغال نمـود". همانگونـه كـه بـه روشـني از ايـن 
اعترافات پيدا است، رهبران آذربايجان روشها و چگونگي عملكرد ترك و تاتار را 

بسيار نيك فرا گرفته بودند. 
در آن روزهاي بحراني ارمنيان، تركيه كمال آتاترك دست به يك اقدام زد كه هدف 
آن كمك به مقامات آذربايجاني به منظور حل مسئله نخجوان، زانــگزور و آرتسـاخ 
به نفع خودشان بود. در پايان ماه سپتامبر ١٩٢٠ ارتش تركيه با نقض پيمان سور بـه 
ــان  خاك ارمنستان تعرض كرد و در مسير خود مرگ و ويراني براي ارمنيان به ارمغ

آورد. 
 

روسيه شوروي در اين اوضاع نقش ميانجيگري را عهده دار شد و چنانكــه از نامـه 
چيچرين به لگران بتاريخ ٥ نوامبر ١٩٢٠ بر ميآيد، آنها نميدانستند تركيه بــه چـه 

منظوري ارمنستان را مورد هجوم قرار داده بود. 
 

م. ناخارادزه نماينده ديپلماتيك گرجستان منشويكي در مسكو نيز در تلگرامي براي 
ــن نظـر را ابـراز كـرده اسـت. ايـن  دولت متبوع خود به تاريخ ١٩ اكتبر١٩٢٠ همي
ــد احتمـاال"  اعالميه تركها كه آنها مترصد نجات خلق ارمن از دست داشناكها بودن
ــاد آوريـم دژخيمـان تـرك را كـه وارد  بسياري از افراد را دچار توهم كرده بود. بي
ــايد و افكـار نـو  ارمنستان شده بودند خود را به عنوان "سرخهاي" برخوردار از عق
ــاي "سـرخ" (كمونيسـت- م.)  نشان ميدادند. كارابگير (قره بكر-م.) دژخيم هنگه
ــاط سياسـي نريمـانف و تركيـه در قبـال  عساكر را رهبري ميكرد. پي بردن به ارتب
ارمنستان كار دشواري نيست. نريمانف تالش ميكرد با كمك به اصطــالح "تركـان 
ــارور -  سـرخ" (منظـور تركـان كمونيسـت -م.) بطـور قطـع منـاطق نخجـوان، ش

داراالگياز، زانگزور و آرتساخ را تصاحب كند. 
 

چنانكه ميدانيم مصطفي كمال در نخستين پيام ارسالي خود به مسكو در اول ژوئن 
ــه  ١٩٢٠ در خواست تحويل طال، اسلحه و مهمات به بهانه مبارزه با آنتانت در جبه

غربي را مطرح نمود و اين درخواست كمال به نتيجه مطلوبي رسيد. 
نيروهاي مسلح جمهوري ارمنستان توان الزم براي مقاومت در برابر تركان در حال 

پيشروي را نداشتند. 
 

اين روزهاي بي نهايت وخيم با استقرار نظام شــوروي در ارمنسـتان بـه تـاريخ ٢٩ 
نوامبر ١٩٢٠ به پايان رسيد و بحث و بررسي مسئله آرتساخ پس از آن وارد مرحله 
نويني گرديد. اهالي آرتساخ در نامهها و تلگرامهايي كه به كميته انقــالب ارمنسـتان 
ارسال ميكردند، اظهار اميدواري ميكردند كه مبارزات سه ساله آنها سـر انجـام بـا 
استقرار نظام شوروي در ارمنستان به موفقيت نايل خواهد گرديد و آرزوي پيوستن 

آرتساخ به مام ميهن به واقعيت بدل ميشود. 
 

ــوروي در ارمنسـتان بـه بـاكو رسـيد، در  زماني كه اخبار مربوط به استقرار نظام ش
جلسه مشترك بوروي سياسي و سازماني كميته مركزي حزب كمونست آذربايجـان 
در تاريخ ٣٠ نوامبر، تصميم گرفته شد به نريمانف رئيس كميته انقالبي آذربايجــان 
ماموريت داده شود به نام كميته انقالبي اعالميهاي تهيــه و انتشـار دهـد و طـي آن 
متذكر گردد كه كليه اختالفات ارضي بين آذربايجان شوروي و ارمنســتان شـوروي 
ــا  پايان ميپذيرد. در اين مصوبه آمده بود: "دولت كارگران و كشاورزان آذربايجان ب
ــه نـام  دريافت خبر مسرت بخش اعالم جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان ب
ــروز، بحثهـا و  روستائيان قيامگر، به اين پيروزي خلق برادر درود ميفرستد. از ام
ــه اعـالم ميشـوند. قرابـاغ  اختالفات ارضي ميان ارمنستان و آذربايجان خاتمه يافت
كوهستاني، زانگزور و نخجوان به عنوان بخشي از جمهوري شوروي سوسياليســتي 

ارمنستان به شمار ميروند". 
 

 - [1]همانجا، ٥،٢،٦٤، شماره ١٩ 
 - [2]همانجا، ١١، شماره ١٣ 

 - [3]آرشيو دولتي،٤،١،٢٠٠، شماره ١٧. 
 


