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مرور اخبار 
 

جامعه ارمني 
چهار قرن جلفاي اصفهان 

١٣- مين جلسه علمي بين المللي ادواري ” شــهرها و ايـالت هـاي ارمنسـتان 
تاريخي“  از سوي دانشگاه كاليفرنياي لس آنجلس در گلندل برگزار شد ، جلســه علمـي بـه 

مناسبت ٤٠٠-مين سالگرد جلفاي اصفهان سازمان يافته بود(٢٠٠٤-١٦٠٤). 
حاميان جلسه علمـي بنيـاد آموزشـي كرسـي تـاريخ معـاصر ارامنـه دانشـگاه 

كاليفرنيا و مشاركت عمومي ارامنه لس آنجلس مي باشند. 
ريچارد هوانسيان رئيس كرسي تاريخ معاصر با ايراد سخنراني جلسه را افتتاح 
نموده است. عصر روز اول نشست به زبان ارمني برگزار شــده اسـت. هـراچيـك ميرزويـان 
(دانشگاه دولتي ايروان ”تالش در تحليل تاريخي – فلسفي پديده جلفــاي اصفـهان ) مـراد 
حسرتيان (انستيتوي هنر آكادمي ملي علوم، ”ويژگي هاي كليسهاي ارامنه در جلفاي اصفـهان 
) جما بارناسيان (انستيتوي زبان آكادمي ملي علوم ارمنســتان ”گويـش جلفـاي اصفـهان بـر 
اساس هراچيا آجاريان؛ رساله امتحان گويــش جلفـاي اصفـهان“) معـرف مؤسسـات علمـي 
ارمنستان بوده اند. پدر روحاني شاهان سركيسيان رهبر خليفه گري جلفاي اصفهان ”وضعيت 

كنوني خليفه گري قفقاز جنوبي و جلفاي اصفهان “را ارائه نموده است.  
صبح و عصر روز بعد هر دو نشست به زبان انگليسي طي شده است. ريچارد 
هوانسيان ، جون كارسول (ماالگا ، اسپانيا)، اينا باقدايان – مك – كيپ (دانشگاه تــافت – 
ــرق كليسـاي ارامنـه ، نيويـورك) ادمونـد  اياالت متحده) ، وازگن غوكاسيان (خليفه گري ش
هرزيگ (دانشگاه منچستر ، اياالت متحده) شوشــانيك خـاچيكيـان (مادناتـاران ماشـتوس ، 
ــده) در ايـن جلسـه علمـي سـخنراني  ايروان) سبوح اصالنيان (دانشگاه كلمبيا ، اياالت متح

نموده اند.  
ــت. موضـوع سـخنراني  نشست صبح روز سوم به زبان ارمني برگزار شده اس
آردزوي باخشيان (ايروان) ,اروپاي شمالي و تجار ارمني جلفاي اصفهان“ بوده است آشــوت 
استپانيان ”فرهنگ معيشتي جلفاي اصفهان ، قرنهاي ١٧-١٨ – حرفه هــاي فنـي“(انسـتيتوي 
هنر آكادمي علوم ملي – ايروان) . موضوع سخنراني آرمن حــق نظريـان ”معمـاري جلفـاي 

اصفهان“ ( سازمان تحقيقات معماري ارامنه ، آخن-آلمان).  
نشست عصر به زبان انگليسي برگزار شده است. اسقف گوريون بابيان، بــرت 
وائوكس ( دانشگاه  ويسكونسين – ميلووكي ، اياالت متحــده) آنـاهيد كشيشـيان (دانشـگاه 

كاليفرنياي لس آنجلس ، اياالت متحده) لئوناردو آليشان (دانشگاه يوتاي – ايــاالت متحـده)   
سخنراني نموده اند.   

ــم و اجـراي آثـار  تمامي نشستها با برگزاري نمايشگاههاي كوچك، پخش فيل
هنري طي شده اند . در اين جو احساسات ارمني كامألحاكم بوده است. جلسه علمي نه تنها 
امكان تبادل مطالب علمي براي ارمني شناس ها تأمين نموده است بلكه از لحاظ سطح عالي 

سازماندهي  به همكاريهاي آتي روحيه بخشيده است.  
هاياستاني هانراپتوتيون٨٢/٠٨/٣٠ 

ايران 
ثبــــت يــــك قلعــــــه تـــــاريخي در مهردشـــــت 

اصفهان ـ قلعه تاريخي دماب واقع در مهردشت شهرستان نجف آباد در فهرســت آثـار ملـي 
ــــــــــــــــــيد.  كشـــــــــــــــــور بـــــــــــــــــه ثبـــــــــــــــــت رس

اين بناي با ارزش يادگار دوران قاجاريه است كه با پنج برج به ارتفاع ١٢ متر در اين بخــش 
ــوب احاطـه  خودنمايي مي كند.اطراف اين قلعه تاريخي را ديواري عظيم ازگل و سنگ و چ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرده اس
ــاي  قوسهاي جناغي و سقفهاي تخت همراه با تزئينات ساده و زيبا جلوه يي خاص به اين بن

ــــــــــــــــــــــــت.  كـــــــــــــــــــــــهن بخشـــــــــــــــــــــــيده اس
همچين سكونتهاي مداوم در اين قلعه باعث شده است تا اين قلعــه همچنـان اسـتوار بـاقي 

ــــاب زنـــدگي مـــي كننـــد.  بمــاند و هــم اكنــون نــيز پنــج خــانوار در قلعــه دم
ــايگان قـرار گرفتـه  قلعه تاريخي دماب بخش مهردشت نجف آباد در مسير جاده دهق ـ گلپ

است. 
معافيت رهبري شامل همه دانشجويان و دانش آموزان مي شود 

پنجشنبه ٦ آذر١٣٨٢ 
ــه شـاغالن بـه  معاونت وظيفه عمومي نيروي انتظامي پريروز اعالم كرد: معافيت رهبري، هم

ـــــن دســــتورالعمل را شــــامل مــــي شــــود.  تحصيـــل تـــا زمـــان صـــدور اي
به گزارش نيروي انتظامي تمامي شاغالن به تحصيل تا تاريخ هفدهم شــهريورماه سـالجاري، 

ــــــــــــن دســـــــــــتورالعمل مـــــــــــي شـــــــــــوند.  مشــــــــــمول اي
ــاريخ اعـالم  در پايان اين اطالعيه تأكيد شده مبناي رسيدگي به ميزان تحصيالت اين افراد، ت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده اس
ــت كـه در  اين اطالعيه زمان ارسال مدارك اين مشموالن را برابر جدول زمانبندي شده دانس

دفاتر پستي موجود است. 
 ارمنستان 

در چارچوب برنامه احداث نيروگاه برق آبي بر روي رود ارس 
ــيروگاه  در نيمه سال آينده فعاليتهاي مربوط به زمين شناسي و تحقيقاتي در راستاي احداث ن
ــع بنـدي ايـن نتـايج ٢-٣ مـاه طـول  برق آبي”ارس“ خاتمه خواهد يافت كه پس از آن جم

خواهد كشيد. انتظار مي رود كه در پايان سال فعاليتهاي مربوط به احداث آغاز گردد. 
در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري آرمن پرس آرمن موسسيان وزير انرژي جمهوري ارمنستان 
اشاره نمود كه نيروگاه برق آبي از سوي طرف ارمني توسط امكانات سرمايه گذاري احـداث 
خواهد شد نه توسط امكانات بودجه. با وزارت انرژي جمهوري ارمنستان توافق كسب شـده 
است كه آن از سوي طرف ايراني احداث گردد و اما طــرف ارمنـي هزينـه هـاي احـداث را 

توسط انرژي برق جبران خواهد كرد.  
نيروگاه برق آبي با ٨٠ مگاوات ظرفيــت  ٦٠٠ ميليـون كيلـووات در سـاعت توليـد خواهـد 
ــد يكـي  داشت. بايد اشاره كنيم كه بر روي رود ارس دو نيروگاه برق آبي احداث خواهد ش

در بخش ارمنستان و ديگري در بخش ايران.  

آ. موسسيان با اشاره به اهميت اقتصادي نيروگاه برق آبي اضافه نمود كه احـداث نـيروگاه از 
ــد كـرد زيـرا از ذخـاير محـل اسـتفاده  لحاظ ارتقاء استقالل انرژي نقش مهمي را ايفا خواه
ــن نـيروگاهـهاي  خواهد شد و به مواد اوليه وارد شونده وابستگي نخواهيم داشت. بغير از اي

برق ارزان ترين برق را توليد مي كنند آنچه تأثير بزرگي در بازار انرژي خواهد داشت.  
آرمن پرس، هاياستاني هانراپتوتيون٨٢/٠٩/٠٧ 

هر سال بر تعداد دانشجويان اسپيورك افزايش مي يابد 
ــتان بيـانگر آن اسـت كـه  افزايش سال به سال دانشجويان اسپيورك در ارمنس
ــراز تمـايل  بسياري از جوانان ارمني اسپيورك براي تحصيالت و همچنين اشتغال در وطن اب
ــش روابـط بـا اسـپيورك وزارت آمـوزش و علـوم جمـهوري  مي نمايند. بر اساس آمار بخ
ــرش  ارمنستان تنها در سال ٢٠٠٢ تعداد ١٤١٠ نفر براي ادامه تحصيل مراجعه نموده اند. پذي
ــر  آنها طبق قوانين و مقرراتي است كه براي دانشجويان خارجي در جمهوري ارمنستان درنظ
ــم  گرفته شده است. بر اساس همين اولويت ها براي دانشجويان اسپيورك اين امكانات فراه
ــگاهي ثبـت نـام نمـايند. طـي  شده است كه آنها بدون دادن امتحان مي توانند در پيش دانش
يكسال آنها بيشتر به زبان ارمني آشنا مي شوند و دروس تخصصي را فرا مي گيرند، در پايان 
ــش را در سـال  نيز اگر آنها مصاحبه خود را با موفقيت گذراندند، مي توانند تحصيالت خوي

اول دانشگاه آغاز نمايند. 
ــي  دولت ارمنستان بويژه براي دانشكده هاي تربيت معلم در امور ارمني شناس
و هنري بورسيه تحصيلي اختصاص مي دهد. تامارا زالينيان كارشناس ارشد وزارت آمــوزش 
و علوم جمهوري ارمنستان دربخش روابط با اسپيورك بر اين نظر اســت كـه اميدواريـم  بـا 
بكار گيري اين روش درحفظ ”اصالت ارمني“ اسپورك تأثير داشته باشد. زيرا در كشــورهاي 
همسود بويژه گرجستان و آبخازي طرح آموزشي مــدارس ارامنـه كـامالً بـا طـرح آموزشـي 
مدارس ما مطابقت دارد. در ضمن اكثر دانشجويان ازگرجســتان (تقريبـاً ٨٠٠ نفـر)، روسـيه، 

ايران، سوريه و حتي عراق، اوروگوئه، برزيل، مكزيك و . . . مي باشند. 
دانشجويان اسپيورك بيشــتر در دانشـگاه تربيـت معلـم خـاچـاتور آبوويـان، 
دانشگاه دولتي ايروان، دانشگاه پزشكي مخيتار هراتسي، دانشگاه مهندسي، مشــغول تحصيـل 
ــي  مي باشند. اخيرًا دانشجويان بويژه  آكادمي هنري ايروان و تربيت بدني به ادامه تحصيل م

پردازند.  
آزگ١٣٨٢/٠٨/٢٣  گوناگون 

توصيــه هــايي بــراي غلبــــه بـــر عـــوارض آرتريـــت 
عارضه آرتريت يا التهاب مفاصل كه فقط در آمريكا ٧٠ ميليون نفر به آن مبتال هستند، علــت 

عمــــــده نــــــاتواني در ايــــــن كشــــــور محســــــوب مــــــي شــــــــود. 
ــه  در حالي كه درد و خشكي ناشي ازآرتريت را مي توان با دارو تسكين داد اما كار درماني ب
ــر بـا تغيـير  بيماران كمك مي كند تا تحرك و استقالل خود را دوباره به دست آورند. اين ام

عادات بالقوه مضر و با محافظت از مفاصل به هنگام انجام فعاليتهاي روزانه محقق مي شـود. 
ــه فشـار  يكي از جنبه هاي كار درماني آموزش روشهاي محافظت مناسب از مفاصل است ك
وارد بر آن را كاهش مي دهد. يك متخصص كار درماني در دانشگاه ميشيگان، اين اصـول را 

ــــــــــي دهـــــــــد:  بــــــــراي محــــــــافظت از مفــــــــاصل ارايــــــــه م
ـ براي انجام يك كار از بزرگترين و قويترين مفصل خود استفاده كنيد مثالً بــراي بسـتن در 

ـــــــــــــك بگيريــــــــــــد.  اتـــــــــــاق از شـــــــــــانه خـــــــــــود كم
ــــت خـــودداري كنيـــد.  ـ از انجــام فعاليتــهايي كــه امكــان توقــف فــوري آن نيس
ـ بـه هنـگام انجـام كارهـــاي روزمــره در وضعيــت و حــالت مناســبت قــرار گيريــد. 
ــــور كـــاهش فشـــار بـــر روي مفـــاصل، كنـــترل كنيـــد.  ـ وزن خــود را بــه منظ
ـ از ابـــــــزار داراي دســـــــته هـــــــاي بـــــــزرگ اســــــــتفاده كنيــــــــد. 

ـ به درد خود اهميت دهيد و در صورت بروز درد فعاليت خود را متوقف كنيد. 
 

امثال و حكم 
مطالب اين بخش از كتاب " ريشه هاي تاريخي امثال و حكم " تأليف زنده ياد مهدي پرتوي  

آملي گرفته شده است.  
از بيخ عرب شد 

عبارت مثلي باال در مواردي به كار مي رود كه مدعي در مقابل مدارك مثبت، دست از لجاج 
برندارد و بديهيات و واضحات را با كمال بي پروايي انكار كنــد. در اينگونـه مـوارد از بـاب 

استشهاد و تمثيل گفته مي شود: "فالني از بيخ عرب شد" 
ــرب شـدن  با وجود آنكه بالغ بر يك صد ميليون نفر عرب زبان در دنيا زندگي مي كنند و ع
ــن عبـارت چـرا و چگونـه بـه صـورت  هيچ ارتباطي با انكار بديهيات ندارد، بايد ديد كه اي

ضرب المثل درآمده است.  
ــه هـاي  قبل از ظهور اسالم زبان رسمي ايران، زبان پهلوي ساساني بود كه به گويشها و لهج
مختلف در سراسر ايران به آن تكلم مي كردند. حملــه و تسـلط عـرب بـر ايـران اگر وثيقـه 
گرانبهايي چون دين مبين اسالم را بر ايرانيان عرضه كرد، در عوض اساس قوميــت و مليـت 
ــود مـتزلزل سـاخت و فرهنـگ و  ايران را كه قرون متمادي بر اين سرزمين پهناور حكفرما ب
ــران بـه  ادب كشور ما را به شكل و هيئتي ناموزون در آورد. اجماالً آنكه خط و كتابت در اي
ــف آن جـاي خـود را بـه زبـان  خط و كتابت عربي تبديل شد و زبان پهلوي و شقوق مختل
ــالمي تـا اقصـي نقـاط  عربي داد. اينكه مي بينيد خط و زبان عربي در كليه ممالك پهناور اس
شمال غرب افريقا ريشه دوانيد و ميليونها نفر را به زبان عربي متكلم ساخت؛ ولي نتوانســت 
زبان و فرهنگ ملي و قومي ما ايرانيان را ريشه كن كند. اين نكتــه را در همـت و پـايمردي 
بزرگان و دانشمندان وطنخواه خراسان و آن رادمرد تواناي طوس، حكيم ابوالقاسم فردوســي 
ــيرازه مليـت  بايد جستجو كرد، كه با بنيان كتاب شاهنامه و صدها كتاب نظم و نثر پارسي ش
ــان پـهلوي بـه  ايران را از تند باد حوادث مصون داشته اند و زبان دري را كه شاخه اي از زب

جاي زبان عربي بكار برده اند. 
چون بحث و تفصيل در اين مقوله سر دراز دارد به اقتضاي مقال از آن مــي گذريـم. غـرض 
اين است كه سلسله طاهريان اگر چه در تجديد استقالل ايران مساعي جميله مبذول داشته و 
به سابقه ايران دوستي و حسن مليت بي گمان در احياي كليه آداب و مراسم ايراني ساعي و 
ــوي  كوشا بوده اند؛ ولي چون در عصر و زمان آنها استقالل و تماميت ايران هنوز نضج و نم
نگرفته بود، لذا ناگزير بودند كه به ظاهر در حفظ و نگاهداري رابطه دوستي و سياسي خــود 
با دربار خلفاي عباسي اظهار عالقه كنند تا نهال نورس استقالل كشور كه پــس از قريـب دو 
قرن تسلط بيگانه دوباره جوانه زده بود با تندرويهاي بي مــورد و احساسـات دور از عقـل و 
منطق بكلي ريشه كن نشود. به همين جهات و علل زبان و خط عربي را در زمـان حكومـت 
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طاهريان و صفاريان و سامانيان در امور ديواني و حكومتي خراسان جــايگزين خـط و زبـان 
فارسي كردند و حتي خود نيز گهگاه به عربي شعر مي سرودند و توقيعاتي مي نوشتند. 

پيداست بزرگان و دانشمندان خراسان به مصداق "الناس علي دين ملوكهم" از امراي خويش 
پيروي كرده همه تازي آموختند؛ و در زبان تازي تــا آنجـا پيـش رفتنـد كـه غـالب آنـان را 
ذواللسانين مي ناميدند. اهالي خراسان چون بازار خط و زبان عربي را تا اين پايه گرم و رايج 
ديدند به جهت عالقه و دلبستگي خويش به فرهنگ و ادب پارسي، هر ايراني را كــه عربـي 
ــي از بيـخ  مي نوشت و يا به عربي صحبت مي كرد، از باب تعريض و كنايه مي گفتند: "فالن
عرب شد"، يعني عرق و حميت و نژاد ايراني بودن را فراموش كرده و يكسره به دامان عرب 
آويخته. در واقع چون ايرانيان در آن عصر و زمان حاضر به قبول نفوذ بيگانگان نبودند و در 
عين حال قدرت مبارزه و مخالفت علني با هيئت حاكمه را هم نداشــته، لـذا حـس مليـت و 
ــاال قـالب گيـري كـرده آن را بـه رخ مجذوبـان و  وطن خواهي خويش را در عبارت مثلي ب

مرعوبان عرب مي كشيدند.  
ــن دوسـت  از آنجايي كه عبارت از بيخ عرب شد مترجم بيان و احساسات قاطبه ايرانيان وط
ــل درآمـد تـا  بود، پس از چندي همه جا ورد زبان گرديد و رفته رفته به صورت ضرب المث
جايي كه در ايران امروز نيز با وجود آنكه به هيچ وجه مصداقي بر آن مترتب نيست مع هـذا 

در موارد انكار بديهيات به آن استشهاد و تمثيل مي كنند. 
 

گزارش علمي :  
ريشه زبان هاي هند و اروپايي  

بر اساس گزارش مجله علمي نيچر Nature ، يك گروه تحقيقــاتي از زالنـد نـو ثـابت 
ــش از طريـق كشـاورزان  كرده است كه زبان هاي خانواده هند و اروپايي، از نه هزار سال پي
آناتولي در تركيه كنوني گسترش يافته و سپس از هم جدا شده اند. تاكنون تصور مي شد كه 
ــواران دشـتهاي سـيبري بـوده  نقطه جدايي اين زبانها، شش هزار سال پيش توسط چابك س

است كه به مناطق ديگر اروپا و آسيا مهاجرت كرده اند.  
Russell Grayو Quentin Atkinson از دانشــگاه اوكلنـد در زالنـد 
نو، با مطالعه سرعت متغير كلمات در طول تاريخ و پيدايش زبانهاي جديد موفق شــدند كـه 
يك الگوي شاخه بندي زباني درست كنند كه درآن مي توان منبع زبانها را رديابي كرد. ايــن 
الگو كه در آن ارتباط ميان زبانها مثل شاخه هاي يك درخت متناسب با تواتر زماني پيدايش 
آنها تصوير مي شود، و از آن به عنوان "درخت خانواده" هم ياد مي شود، بســيار شـبيه كـار 
دانشمندان ژنتيك است كه با استفاده از سرعت جهش ژنها، عمر تيره هاي مختلف حيوانات 

را تخمين مي زنند. 
ــد. بـه جـاي  اين دانشمندان هشتاد و هفت زبان را از ايرلندي تا افغان مورد مطالعه قرار دادن
ــه  بررسي همه واژه هاي اين زبانها، اين دانشمندان دويست واژه را در نظر گرفتند كه در هم

اين زبانها بكار ميرود مثل "من"، "آسمان" و "شكار".  
آنها سپس تغييرات اين زبانها را در طول تاريخ مورد بررسي قرار دادند و بر اين اساس، اين 

باصطالح "درخت خانواده" را درست كردند. 
اين "درخت خانواده"، ميزان نزديكي دو زبان را نشان مي دهد. مثــال دو شـاخه كـه از يـك 
ــاقه بـزرگتـر  ساقه جدا مي شوند، خواهر ناميده مي شوند و اگر از دو ساقه متصل به يك س
جدا شوند، خاله زاده خوانده مي شوند. بر اين اساس زبانهاي اســپانيولي و پرتغـالي بـا هـم 
ــده انـد.  خواهر و هر دو با زبان آلماني خاله زاده اند. يعني در زمان قديم تري از هم جدا ش

زبان هندي اما نسبت دوري با اين سه زبان دارد، هر چند هنوز از همين خانواده است. 
قديمي ترين زبان در اين شبكه، و مادر همه زبانهاي هند و اروپايي، زبان هيتي ست كــه بنـا 
به محاسبه اين گروه، بين هشت تا ده هزار سال پيش شكل گرفته. اين همان زماني ست كــه 
فنون كشاورزي از آناتولي يا تركيه كنوني به اروپا و آسيا گسترش پيدا كــرد. ايـن گسـترش 

زبان از طريق مهاجرت كشاورزان و دامداران انجام شده است. 
نگاهي به جغرافياي تاريخي و تاريخ آرتساخ  
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در جلسه باشكوه باكو به تاريخ ١ دسامبر به رياست علي حيدر كــارايف، نريمـانف اعالميـه 
كميته انقالب جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان را به مناسبت پيروزي نظام شوروي 
در ارمنستان منتشر ساخت. در اين اعالميه آمده بود كه "پــس از ايـن هيـچ اختـالف ارضـي 

نميتواند ميان دو خلق همسايه ديرينه ارمني و مسلمان مطرح باشد"[١]. 
ــرد و اسـتقرار نظـام شـوروي در  در اين جلسه شوراي باكو س. ارجنيكيدزه نيز سخنراني ك
ــاغ كوهسـتاني،  ارمنستان را تبريك گفته اعالميه كميته انقالب آذربايجان را كه مطابق آن قراب
زانگزور و نخجوان به ارمنستان واگذار شد، يك رويداد تاريخي قلمداد كرد. چنانكه مشاهده 
ميشود، ميان اعالميه ٣٠ نوامبر بوروي سياسي و سازماني كميتــه مركـزي حـزب كمونيسـت 
آذربايجان و سخنان ارجنيكيدزه تفاوتي وجود ندارد در حاليكه در اعالميه امضاء شده توسط 
ــورت گرفـت بـه  نريمانف كه در روزنامه "كمونيست" باكو به چاپ رسيد يك "تصحيح" ص
اين معني كه اهالي آرتساخ ميتوانند مسئله خود را توسط رفراندم حل كنند. مشكل ميتوان 
فكر كرد كه دولت آذربايجان در آن زمان دست به حيله و فريب زده بــود و يـا ميخواسـت 
ــه ايـن  ذهن بسياري از افراد را منحرف كند. در هر صورت چه در ارمنستان و چه آرتساخ ب
ــا ارسـال تلگرامهـاي تشـكر، او را لنينيسـت و  سخنان بي درنگ نريمانف اعتماد كردند و ب

انترناسيوناليست بزرگ ميشمردند. 
ــه خويشـتن خويـش وفـادار مـانده  با اين حال، رويدادهاي بعدي نشان دادند كه نريمانف ب
اعالميه او در جلسات باكو تنها وسيلهاي براي فريــب اذهـان عمومـي تـا يـافتن روشهـاي 

عملياتي جديد به شمار ميرفت. 
ــاع  ارمنستان شوروي روزهاي سختي را ميگذراند. در اواخر سال ١٩٢٠ و اوايل ١٩٢١ اوض
داخلي و خارجي جمهوري چنان وخيم و بحراني بود كه عمال" هيچ اقدام جدي براي الحاق 
سرزمين ارمني به ارمنستان مطابق با اعالميه ٣٠ نوامبر ١٩٢٠ شوراي باكو امكان پذير نشد. 
با استفاده از موقعيت زماني، طرفداران اشاعه انقالب جهاني به هر نحو و به هر قيمت توجه 
خود را به سرزمينهاي شرقي مســلمان نشـين معطـوف داشـتند و در ايـن راسـتا مـهمترين 
ــالب آذربايجـان  حساب خود را روي تركيه كماليستي باز كردند و نريمانف رئيس كميته انق
فعاليتهاي گستردهاي حتي برخالف مفاد اعالميه خود انجام داد و از هيچ كوششي براي بــه 
چنگ آوردن اراضي بيشتري از ارمنستان به نفع آذربايجان و تركيه دريغ نكرد. اين فعاليتها 

ــاده انجـام مذاكـرات آتـي بـا تركيـه  بدون شك تاثير خود را بر روي فعاالني گذاشت كه آم
كماليستي در مسكو ميشدند. 

هيئتهاي سياسي، حقوقي و تاليفي تشكيل شده به منظور بررســي طـرح پيمـان شـوروي و 
ــه و اوت ١٩٢٠ تهيـه شـده بـود،  تركيه كه در اولين كنفرانس روسيه، تركيه در ماههاي ژوئي
بويژه زماني كه در خواستهاي ارضي طرف ترك مطرح گرديد با مشكالت جــدي مواجـه 
ــان اسـتانهاي قـارص و بـاتوم، ناحيـه سـورمالو و منـاطق آخالتسـخا و  شدند. تركها خواه
ــز توجـه كماليسـتها قـرار داشـت و در آنجـا بـه  آخالكاالك بودند. بويژه نخجوان در مرك
ــاي قومـي روي داده بـود و متعـاقب آن شـمار  كوشش و فتنه تركها و مساواتيها برخورده

زيادي از ارمنيان مجبور به جالي وطن شده بودند.  
كنفرانس دهم مارس ١٩٢١ به بررسي مسايل مرزي پرداخت. از طرف تركها، يوسف كمــال 
بيگ، رضا نوري بيگ و علي فواد پاشا و از طرف شــوروي، گ. چيچريـن و جـالل الديـن 
ــهده  كرخمازوف در اين كنفرانس شركت داشتند و يوسف كمال بيگ رياست جلسه را به ع
ــائل بالفصـل ارضـي مربـوط بـه آن  داشت. بدين سان مسئله مرزي ارمنستان شوروي و مس
ــه هيئـت نمـايندگي  بدون حضور نماينده ارمنستان مورد بررسي قرار ميگرفت. بطور كلي ب
ــاس پيمـان منعقـد  ارمنستان شوروي اجازه شركت در فعاليتهاي كنفرانس داده نشد. بر اس
ــه  شده غير از استان قارص و سورمالو، نخجوان نيز با ٥/٥ هزار كيلومتر مربع وسعت با توج
ــه  به مرز مشخص شده توسط تركيه و به شرط عدم واگذاري به ارمنيان از ارمنستان جدا و ب
ــه  عنوان يك منطقه خود مختار در آذربايجان شناخته شد. تمام اينها پايمال كردن شديد كلي
ــو و  موازين بين المللي بود و مقصرين اصلي اين رويداد كميسر ملل يعني استالين، اسكاچك

ديگران بودند. 
ژنرال علي فواد جبسو عضو هيئت تركيه و سفير تركيه در مسكو در خــاطرات خـود متذكـر 
ــد  ميشود كه استالين به آنان اطمينان داده بود كه مسئله ارمني در كنفرانس مطرح نخواهد ش
ــاز هـم مسـئله قـابل حـل  و سپس ميافزايد: "شما خود مسئله ارمنستان را حل كنيد و اگر ب

وجود دارد خود به آن بپردازيد ليكن در مورد موعد نهايي ما را مطلع سازيد"[٢]. 
پس از تصميمگيري درباره نخجوان نوبت به آرتساخ رسيد. بحــث پـيرامون ايـن مسـئله در 
ماههاي ژوئن و ژوئيه ١٩٢١ بسيار حاد و شديد بود. پلنوم بوروي قفقــاز حـزب كمونيسـت 
روسـيه در روز ٣ ژوئـن تشـكيل شـد و س. ارجنيكيـدزه، ف. ماخـارادزه، ن. نريمــانف، آ. 
مياسنيكيان و ديگران در آن شركت داشتند. همه متفق القول اعالم كردند كه بايد "در اعالميه 
ــن تصميـم بـوروي قفقـاز  جمهوري ارمنستان، قيد شود كه قراباغ به ارمنستان تعلق دارد". اي
ــافت و  عمال" اعالميه امضاء شده توسط نريمانف در ١ دسامبر ١٩٢٠ را كه روز بعد انتشار ي
در آن مسئله رفراندم در قراباغ كوهســتاني پيشـنهاد شـده بـود، لغـو ميكـرد، در حـالي كـه 
ــتر در تـاريخ و رئيـس  ت.كوچارلي عضو علي البدل آكادمي علوم آذربايجان و د.گوليف دك
شعبه آذربايجاني انستيتوي ماركسيزم- لنينيسم وابسته بــه كميتـه مركـزي حـزب كمونيسـت 
ــا" يـك  اتحاد شوروي سابق در مقاالت خود اين تصميمگيري مهم را ناديده ميگيرند و علن
نظريه فريبكارانه و ضد علمي مطرح ميكنند. آنها با منحرف ساختن ذهن خوانندگان، ســعي 
در اثبات اين امر دارند كه گويا قراباغ كوهستاني پس از امضاء پيمان باتوم در سال ١٩١٨ تــا 
ــت و بعـدا" بنـا بـه  برقراري نظام شوروي تحت حكومت مساواتي آذربايجان قرار داشته اس
خواست خود در قلمرو آذربايجان شوروي باقي مــانده اسـت. تـاريخ تنـازع بقـاي آرتسـاخ 

پاسخي به اين ياوه گوييها است. 
ــوروي مـورخ ١٢ ژوئـن ١٩٢١ آمـده اسـت: "بـر پايـه توافـق ميـان  در اعالميه ارمنستان ش
دولتهاي جمهوريهاي شوروي سوسياليستي آذربايجان و ارمنســتان و بـر اسـاس اعالميـه 
كميته انقالب جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان، اعالم ميگردد كه قراباغ كوهستاني 
از اين پس به عنــوان بخـش جدايـي نـاپذيـر جمـهوري شـوروي سوسياليسـتي ارمنسـتان 
ــادر  ميباشد"[٣]. در اين اعالميه به وضوح گفته شده بود كه اين مطلب بر اساس اعالميه ص
ــن  شده از طرف شوراي انقالب آذربايجان پذيرفته شده است. بدين ترتيب مصوبه سوم ژوئ
ــه  بوروي قفقاز و اعالميه ١٢ ژوئن ارمنستان شوروي بوضوح اين مطلب را تائيد ميكردند ك
ــه ارمنسـتان  قراباغ كوهستاني بر اساس توافق جمهوريهاي شوروي ارمنستان و آذربايجان ب

بازگردانيده شده است. 
در آن روزها، آسكاناز مراويان ازطرف دولت ارمنستان بــه عنـوان نمـاينده تـام االختيـار در 
قراباغ تعيين شد. او همراه علي حيدر كارايف نماينده آذربايجان از تفليس راهي قراباغ شــد 
ــا  ليكن كارايف در ايستگاه يوالخ به مراويان پيشنهاد كرد به باكو بروند و در آنجا مسايل را ب
نريمانف روشن سازند. اين فرمان را كارايف پيش از حركت در تفليس از نريمانف دريـافت 
كرده بود. با اين حال مراويان پيشنهاد كارايف را رد كرد و به تنــهايي راه خـود را بـه سـوي 
ــاي  قراباغ ادامه داد و در آنجا با شادي زياد از او استقبال شد. ميتينگهايي در شوشي و جاه
ديگر برگزار شد و چند روز بعد كه مراويان به تفليس باز گشت، روزنامه "ستاره سرخ" ايــن 
اعالميه او را منتشر كرد: "بر اساس اعالميه شوراي كميسارياي خلق ارمنستان، قراباغ بخــش 
ــاغ بـراي تحقـق  جدايي ناپذيري از ارمنستان شوروي را تشكيل ميدهد. مأموريت ما به قراب
اين امر است تا با حضور بالفصل خود مسائل داخلي قراباغ را سرو سامان دهيم و در عيــن 
ــور زانـگزور نظـارت سياسـي داشـته باشـيم. قرابـاغ و  حال بر نيروهاي نظامي فعال در مح
زانگزور به آبرو و حيثيت ارمنستان تبديل خواهند شد، زيرا اگر كــارگران و كشـاورزان ايـن 
ــد،  مناطق كشور ما در آرامش و راحت زندگي كنند، و امكان يابند به كارهاي سازنده بپردازن
ــد بـود"[٤].  پس رشد و ترقي و توسعه فرهنگي و اقتصادي چشمگيري در انتظار آنان خواه
اعالميه ١٢ ژوئن ارمنستان اين امر را به روشني تعيين ميكرد. ليكن نريمانف يكباره كــارت 
ــد جـزو خـاك آذربايجـان بـاقي  خود را رو كرد و اصرار نمود كه قراباغ كوهستاني ميبايس
بماند. فعاليت كميسيون تعيين كننده مرزهــاي جمـهوريهاي قفقـاز مختـل و متوقـف شـد. 
ارجنيكيدزه و كيروف در تاريخ ٢٦ ژوئن در اين باره براي نريمانف تلگرام فرستادند. در اين 
ــاي ارمنسـتان بـه خـاطر شـرايط و اوضـاع  تلگرام آمده است: "توقف مذاكرات تعيين مرزه
موجود در زانگزور تاثير بسيار منفــي دارد.... بدينوسـيله خواهشـمنديم بـه سـرعت بـوروي 
ــه  سياسي و شوراي كميسرهاي خلق تشكيل جلسه داده مسئله قراباغ را حل كنيد بگونهاي ك
ــا باشـيد، چنيـن اسـت، بـه  بتوانيم فردا ٢٧ ژوئن به مذاكرات پايان دهيم. اگر نظر ما را جوي
ــن  منظور اتمام و توقف برخوردها و ايجاد روابط دوستانه، هنگام حل مسئله قراباغ بايد از اي
ــاق شـود، همانگونـه كـه هيـچ  اصل پيروي كرد: هيچ روستاي ارمني نبايد به آذربايجان الح

روستاي مسلمان نشين نميتواند به ارمنستان ملحق گردد". 
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