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مرور اخبار 
جامعه ارمني 

در هفتمين دوره انتخابات  مجلس شوراي اسالمي گورك وارتان و روبرت 
ــس   بگلريان به عنوان نمايندگان ارمنيان تهران-شمال و جنوب ايران به مجل

راه يافتند. 
 

ايران 
قرارداد انتقال گاز ايران به ارمنستان در آينده نزديك به 

امضا مي رسد 
 

گروه اقتصادي: با وجود اينكه بيش از ده سال از طرح انتقال گاز ايران بــه 
ــه  ارمنستان مي گذرد هنوز اقدام عملي براي تحقق اين طرح صورت نگرفت
ـــتان در گفتــگو بــا  اسـت. در آخريـن موضعگيـري، وزيـر انـرژي ارمنس
خبرنگاران از امضاي قرارداد اجرايي اين طرح در دو ماه آينــده خـبرداده 

است.  
ــران و ارمنسـتان سـال گذشـته در مـورد  ارمن موسسيان با اشاره به اينكه اي
ــر دو كشـور توافـق كردنـد،  ساخت اين خط لوله با شرايط مناسب براي ه
ــه ارمنسـتان بـه  افزود: قرارداد اجرايي اين طرح در سفر وزير نفت ايران ب

امضا مي رسد.  
پيش از اين مخالفت روسيه با اجراي اين طــرح و تـالش ايـن كشـور بـراي 
صادرات بيشتر گاز به ارمنستان علت تاخير در امضاي قرارداد اجرايي ايــن 
طرح اعالم شده بود. اما بوريس اليوشين معاون نخســت وزيـر روسـيه چنـد 
ــالم كـرد: مسـكو از سـاخت خـط لولـه گاز  روز پيش در سفر به ايروان اع
ايران به ارمنستان حمايت مي كند. عـالوه بـر روسـيه، كشـورهاي اتحاديـه 
اروپا، چين ، تركمنستان و اوكراين نيز حمايت خود را از اين طــرح اعـالم 

كرده اند.  
ــرارداد، قيمـت گاز  گفته مي شود اختالف نظر دو كشور پيرامون ماهيت ق
صادراتي، چگونگي پرداخت قيمت گاز خريداري شده و همچنين ضمــانت 
آن از داليل عمده تاخير در اجراي قراردادهــاي انتقـال گاز بـه كشـورهاي 
ــد بـا رونـق بازارهـاي گاز در  قفقاز بويژه ارمنستان است كه به نظر مي رس
منطقه و جديت و هماهنگي مقامهاي وزارت امور خارجه و نفت كشورمان 

ســاز و كارهــــاي الزم بـــراي حـــل ايـــن مشـــكالت فراهـــم شـــود. 
ــتر  طول خط لوله گاز ايران و ارمنستان ١٤١ كيلومتر است كه ١٠٠ كيلوم
ــه  آن در خـاك ايـران و ٤١ كيلومـتر آن در خـاك ارمنسـتان اسـت. هزين

ساخت اين خط لوله ١٢٠ ميليون دالر پيش بيني مي شود 
 

ارمنستان 
تلگراف تسليت رئيس جمهور ارمنستان خطاب به سيد 

محمد خاتمي 
ــان در رابطـه بـا حادثـه قطـار كـه در اسـتان  رئيس جمهور روبرت كوچاري
ــهوري اسـالمي ايـران رخ داده تلـگراف تسـليتي بـراي رئيـس  خراسان جم

جمهور اسالمي ايران آقاي سيد محمد خاتمي ارسال نموده است. 

در اين تلگراف قيد شده است: ”با اندوهي عميق پيرامون ســانحه قطـار كـه 
ــيري  در استان خراسان جمهوري اسالمي ايران رخ داده و منجر به تعداد كث

تلفات جاني انسانها شده است، اطالع يافتم. 
از سوي ملت ارمنستان و شخص اينجانب خدمت شما و ملت دوست ايــران 

تسليت گفته و با بستگان قربانيان ابراز همدردي مي نمايم“. 
دفتر مطبوعاتي رياست جمهوري، هايوتس آشخار٨٢/١٢/٠١ 

 
كمكهاي نابرابر آمريكا به ارمنستان و آذربايجان 

گريس نماينده كنگره آمريكــا تصميـم گرفتـه اسـت در كميسـيون روابـط 
ــيز شـركت  خارجي كاخ نمايندگان كنگره آمريكا  كه وزير امور خارجه ن
ــاً از كوليـن پـاول  خواهد داشت، قبل از بررسي هاي مربوط به بودجه، كتب
ــايد كـه بـه چـه علـت نظـام  توضيحاتي پيرامون اين موضوع درخواست نم
ــراي آذربايجـان ٨ ميليـون ٧٥٠ هـزار دالر امـا بـراي  بوش در سال آينده ب
ارمنستان ٢ ميليون ٧٥٠ هزار دالر كمك هاي نظامي پيشنهاد نموده اســت. 
قابل ذكــر اسـت كـه بيـن نظـام رئيـس جمـهور بـوش و كنـگره توافقـاتي 
ـــتان و  پـيرامون اختصـاص دادن كمـك هـاي نظـامي بطـور برابربـه ارمنس
ــازد كـه آيـا  آذربايجان بدست آمده است. نماينده كنگره خاطرنشان مي س

پيشنهاد نظام بوش برخالف توافقي كه قبالً  بدست آمده، نمي باشد.  
در هفته گذشته مجمع ارمني آمريكا نامه هايي خطاب به نمايندگان كنـگره 
آمريكا كه در امور مسئله ارمني فعاليت دارند و همچنبن ٣٠ سناتور ارسـال 
ــام بـوش بـراي  نموده و توصيه كرده است كه نابرابري كمك هايي كه نظ

آذربايجان و ارمنستان درنظر گرفته است، اصالح گردد. 
شبكه سراسري تلويزيون ٨٢/١١/٢٧ 

قتل ننگ آميز افسر ارمني در مجارستان 
ــتوان گورگن ماركاريـان ٢٦  ستوان راميل صفراف بصورت ننگ آوري س
ــه  ساله را كه در خواب بوده با ضربات تبر به قتل رسانده است. سوءقصد ب
جان يك افسر ديگر ارمني نيز انجام شده كه خوشبختانه از آن جلــوگيـري 
بعمـل آمـده اسـت. طـي روزهـاي اخـير نظاميـان ارمنـي و آذربايجــاني در 
دانشگاه دفــاع  ملـي مجارسـتان دوره هـاي آمـوزش زبـان انگليسـي را كـه 
بوسيله برنامه مشاركت براي صلح ناتو سازمان يافتــه مـي گذراننـد. سـتوان 
گورگن ماركاريان بايد حدود يك ماه ديگر به ميهن بازگشته و براي ادامه 
تحصيالت عازم اياالت متحده آمريكا مي شــد. در وزارت دفـاع جمـهوري 
ارمنستان وي را يكي از بهترين افسران و داراي پيشرفت در آينده بحســاب 
ــتان ايـن قتـل وحشـيانه را بعنـوان عواقـب   مي آوردند. وزارت دفاع ارمنس
مستقيم تشديد تبليغات جنگ طلبانه و سياست افكنــدن بـذر تنفـر در قبـال 
ملت ارمني مي داند. وزارت امور خارجه جمهوري ارمنستان نيز ايــن عمـل 
ــفارت ارمنسـتان در  را شديدًا محكوم نموده و اعالم داشته كه نمايندگان س
ــودن جزئيـات جنـايت در بـوداپسـت بسـر مـي برنـد.  وين جهت روشن نم
وزارت دفاع مجارستان از ابراز هرگونــه تفسـيري در خصـوص قتـل افسـر 
ارمني خودداري نموده است. وي اين كلمات را به ايستگاه راديو ”آزادي“ 
ــي اگر در آنـها افسـران   بيان داشته است: “ما جنايت را تفسير نمي كنيم حت

مجاري نيز قرباني يا شركت داشته باشند“.  
شبكه سراسري تلويزيون ٨٢/١١/٣٠ 

قتل گورگن ماركاريان در مجارستان 
ــه اي مبنـي بـر قتـل گورگن ماركاريـان  نمايندگان دفاعي مجارستان اعالمي
صادر نموده اند. در بوداپست اعالم شده است كه اگر قتلي كه ستوان يك 
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راميل صفروف آذري  ٢٧ ساله انجام داده، ثابت شود پس وي بــه ١٥ سـال 
زنـدان محكـوم خواهـد شـد. اگر دادگاه چنيـن حكمـي را صـادر نمــايد و 
بوداپست نيز درخواست باكو مبني بر انتقال راميل صفروف به آذربايجــان 
ــي را در مجارسـتان سـپري خواهـد  را رد نمايد پس افسر آذري دوره زندان
ــابي  كرد. قتل گورگن ماركاريان در حكم يك قتل فجيع و بي رحمانه ارزي
ــان وارد  شده است زيرا بعد از اينكه چندين ضربه چاقو به گورگن ماركاري

شده، تقريباً سر مرحوم از تنش جدا شده است.  
راميل صفروف هنگام دستگيري مقاومت نشان نداده است. 

ــامي طـرف ارمنـي  صفروف از منطقه جبرئيل كه تحت نظارت نيروهاي نظ
قرار دارد مي باشــد. خـانواده وي كـه متشـكل از ٦ نفراسـت در خوابـگاه 

دانشگاه اقتصاد آذربايجان سكونت دارد.  
بازجوئي ادامه دارد. يكي از نظاميان مجاري كــه بـا گورگن ماركاريـان در 
ــد شـد. قـابل  يك اتاق زندگي كرده اند نيز به عنوان شاهد بازجوئي خواه
ذكر اســت كـه هنـگام گذرانـدن دوره آموزشـي هيچگونـه درگيـري بيـن 

گورگن ماركاريان و صفروف مشاهده نشده است. 
مقامات پليس اكنون پيرامون اين موضوع كه قاتل چگونه و از كجا عاملي 

كه با آن قتل را انجام داده، بدست آورده است را پيگري مي نمايد.  
شبكه ٢ تلويزيون ٨٢/١٢/٠١ 
 
نظر مجمع ارمني آمريكا نسبت به قتل گورگن ماركاريان 
مجمع ارمني آمريكا قتل گورگن ماركاريان را محكوم نموده و اين قتـل را 

به تمايالت رزم جويانه و برخورد ضدارمني ارتباط داده است. 
ــن قتـل بـا اصـول  مدير اجرائي مجمع ارمني آمريكا بر اين نظر است كه اي
ــايرت دارد. ايـن عمـل نـه تنـها يـك قتـل  ”مشاركت به پاس صلح ناتو“ مغ

تأسف انگيز بلكه نتيجه برخورد ضدارمني مقامات آذري مي باشد. 
شبكه ٢ تلويزيون ٨٢/١٢/٠١ 
 

ناتو قتل نظامي ارمني را محكوم مي كند 
ــامي ارمنـي از سـوي افسـر آذربايجـاني در  روز جمعه ناتو قتل وحشيانه نظ
ــوم نمـوده و ابـراز اميـدواري كـرده اسـت كـه ”حادثـه  مجارستان را محك

ناگوار“ بر همكاريهاي ارمنستان با ناتو تأثير نخواهد گذاشت. 
روبرت پشچل نماينده ناتو در مكالمه تلفني بــا راديـو آزادي اعـالم كـرد: 
”اين حادثه بطور مشخص جرم جنايي مــي باشـد كـه مـا بـي ترديـد آن را 
بشدت محكوم مي كنيم. مراتــب تسـليت خـود را بـه خـانواده آن مرحـوم 

اعالم مي كنيم. افكار ما در حال حاضر با خانواده ايشان مي باشند.“ 
ــوده“  وزارت امور خارجه آذربايجان در رابطه با اين حادثه ”ابراز تاسف نم
ـــه اســت. ولــي بــگزارش  و بـه بسـتگان و همكـاران مقتـول تسـليت گفت
خبرگزاري آسوشيتدپرس، وزارت امور خارجه آذربايجان در اعالميه خود 
مي افزايد: ”بنابر اطالعات ما، نظامي ارمني بطور مستمر حيثيت صفراف را 

بعنوان افسر و تبعه آذربايجاني خدشه دار نموده است.“ 
وزارت امور خارجه آذربايجان ضمن دعــوت ارمنسـتان بـه خويشـتنداري، 
افزوده است: ”ما نمي توانيم اجازه دهيم كه رويدادهاي بوداپســت موجـب 

تشديد هر چه بيشتر مناسبات پيچيده ارمنستان و آذربايجان شوند.“ 
مقامات ارمنستان معتقدند كه اقدام صفراف در چارچــوب موضـع مـردود 
باكو جهت جلــوگيـري از مشـاركت نظاميـان ارمنسـتان در مـانور ”بـهترين 

تالش مشترك“ در تابستان سال ٢٠٠٤ در آذربايجان مي باشد. 

روبرت پشچل نماينده ناتو در پاسخ به اين سؤال كــه آيـا پيمـان آتالنتيـك 
شمالي مسأله تغيير محل برگزاري مانور را مد نظر قرار خواهد داد، گفــت: 
”من در حال حاضر از برنامه تغيير محــل يـا موعـد بـرگزاري مـانور مطلـع 
نيستم. ولي اين مسأله مي تواند در طــي كنفرانسـهاي برنامـه ريـزي مطـرح 

شود.“ 
راديو آزادي ٨٢/١٢/٠٢ 

 

امثال و حكم 
ــأليف زنـده  مطالب اين بخش از كتاب " ريشه هاي تاريخي امثال و حكم " ت

ياد مهدي پرتوي آملي گرفته شده است.  
 

از خجالت آب شد 
آدمي را وقتي خجلت و شرمساري دست دهد، بدنش گرم مي شود و گونه 
هايش سرخي مي گيرد. خالصه عرق شرمساري كه ناشي از شدت و حدت 
گرمي و حرارت اســت از مسـامات بدنـش جـاري مـي گردد. عبـارت بـاال 
گويـان آن مرتبـه از شـرمندگي و سرشكسـتگي اسـت كـه خجلــت زده را 
ــا پـا خيـس  ياراي سربلند كردن نباشد و از فرط انفعال و سرافكندگي سر ت
ــه كـار  عرق شود و زبانش بند آيد. اما فعل "آب شدن" كه در اين عبارت ب
رفته ريشه تاريخي دارد و همان ريشه و واقعه تاريخي موجب گرديده كــه 

به صورت ضرب المثل درآيد: 
ــلطان العـارفين، آن  بايزيد بسطامي و يا بگفته شيخ فريدالدين عطار: «آن س
برهـان المحققيـن، آن پختـه جـهان ناكـامي، شـيخ وقـت ابويزيـد بســطامي 
ــانداني زاهـد و پرهـيز گار ديـده بـه  رحمةاهللا عليه» در شهر بسطام و در خ
ــوره لقمـان  جهان گشود. در بدايت حال روزي قرآن تالوت مي كرد، به س
ــادرت را شـكر و  و اين آيه رسيد كه حق تعالي مي فرمايد: "مرا و پدر و م
ــرد: "مـن در دو  سپاس گوي". بي درنگ به خدمت مادر شتافت و عرض ك
ــان مـن آمـده اسـت. يـا از خـدا  خانه كدخدايي چون كنم؟ اين آيت بر ج
خواه تا همه آن تو باشم. يا مرا بخدا بخش تا همه آن او باشم"، مادر گفــت: 

"ترا در كار خدا كردم و حق خود بتو بخشيدم." 
ــايزيد از بسـطام رفـت و سـي سـال در شـام و عـراق مـي گشـت و  »پس ب
ــك صـد و سـه پـير را  رياضت مي كشيد. يك صد و سيزده و به روايتي ي
ــام ششـم شـيعيان حضـرت امـام  خدمت كرد و فايده برد كه از آن جمله ام
ــادق (ع) در حجـره اش بـه  جعفر صادق (ع) بوده است. روزي حضرت ص
بايزيد فرمود: "آن كتاب را به من ده" عرض كرد: "كدام كتاب؟" فرمــود: 
ــه اسـت." شـيخ گفـت: "كـدام طاقچـه؟"حضـرت  "كتابي كه بر روي طاقچ
صادق (ع) فرمود: "حجره من بيش از يك طاقچــه نـدارد و تـو چگونـه آن 
ــاره نيـامدم.  طاقچه را تا كنون نديدي؟" بايزيد عرض كرد: "من اينجا به نظ
مرا با طاقچه و رواق چكار؟" امام صادق (ع) فرمود: " چون چنين است باز 

بسطام رو كه كار تو تمام شد ". 
بـايزيد بـه بسـطام رفـت و هفـت بـار او را از بسـطام بـيرون كردنـد. زيــرا 
سخنانش در حوصله اهل ظاهر نمي گنجيد. شيخ مي گفت: "چرا مرا بـيرون 
ــد: "تـو مـرد بـدي هسـتي". و شـيخ مـي  مي كنيد؟" هر بار جواب مي دادن
ــم". خالصـه مقـام او در طريقـت بـه  گفت: " خوشا شهري كه بدش من باش
ــدي بـه خدمتـش فرسـتاد و  جايي رسيد كه مي گويند ذوالنون مصري مري
ــيخ  پيغام داد: "همه شب مخسب و به راحت مشغول نباش كه قافله رفت." ش
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ــب خفتـه بـود و بـامداد پيـش از  جواب داد: "مرد تمام آن باشد كه همه ش
ــن بشـنيد بگريسـت و  نزول قافله به منزل فرو آمده باشد." ذوالنون چون اي
ــت.» بـايزيد در  گفت: «مباركش باشد كه احوال ما بدين درجه نرسيده اس
سال ٢٦١ هجري به سن ٧٣ سالگي در بســطام درگذشـت و همانجـا مدفـون 
ــبرش در جـايي (بـدون صنـدوق و مقـبره) و گنبـد و  گرديد. شگفتا كه ق
ــي گوينـد سـلطان محمـد اولجـايتو در  بارگاهش در جايي ديگر است كه م
نبش قبر و انتقال جسدش به زير گنبدي كه ساخته بود تقريبــاً نظـير همـان 
خوابي را ديد كه پس از اتمام بناي گنبد چمن سلطانيه، حضــرت علـي بـن 

ابيطالب (ع) را در خواب ديده بود. 
بايزيد بسطامي به سلطان مغــول در عـالم رؤيـا گفـت: "مـن تحـت السـمأ را 
ــمان شـده، تـو ديـگر  دوست دارم. حال كه خاك قبر حجابي بين من و آس
گنبد و بارگاه را حجاب دوم قرار مده. اجر تو قبول و طاعتت مقبول باد." 
نقل كردند كه شبي ذوق عبادت در خود نديد، خــادم را گفـت: "مـگر در 
خانه چيزي مانده است كه دل مشغولي دهد؟" خادم خانه را گشــت، خوشـه 
اي انگور يافت. بايزيد گفت: "ببريد به كسي دهيد كه خانه ما دكان بقــالي 
نيست!" چون خوشه انگور را از خانــه بـيرون بردنـد؛ وقتـش خـوش شـد و 
ــد و تقـواي بـايزيد بسـطامي بـه جـايي  ذوق عبادت يافت. خالصه مقام زه
ــلمان شـو." جـواب داد: "اگر مسـلماني ايـن  رسيد كه گبري را گفتند: "مس
ــاقت آن را نـدارم و نتوانـم كـرد. اگر ايـن  است كه بايزيد مي كند، من ط

است كه شما مي كنيد، اصالً به دين احتياج ندارم!" 
نقل است روزي مريدي از حيا و شرم مسئله اي از وي پرسيد. شيخ جــواب 
آن مسئله را چنان مؤثر گفت كــه درويـش آب گشـت و روي زميـن روان 
ــن  شد. در اين موقع درويشي وارد شد و آبي زرد ديد. پرسيد : "يا شيخ، اي
چيست؟" گفت: "يكي از در درآمد و سؤالي از حيا كرد. من جــواب دادم. 
ــه قزوينـي: "گفـت ايـن  طاقت نداشت چنين آب شد از شرم." به قول عالم
ــده اسـت." ايـن عبـارت از آن  بيچاره فالن كس است كه از خجالت آب ش
تاريخ بصورت ضرب المثل درآمد و در مواردي كه بحث از شــرم و آزرم 

به ميان آيد از آن استفاده و به آن استناد مي شود.  
 

نگاهي به جغرافياي تاريخي و تاريخ آرتساخ 
(بخش ١٥) 

ا.گرمانيك 
 

رويدادهاي آرتساخ (قراباغ) در سالهاي ١٩٢٣-١٩١٧ 
          

ــاني  بديـن سـان جنبـش مردمـي آرتسـاخ در سـالهاي ٢١-١٩٢٠ چنيـن پاي
ــه قفقـاز نـاراضي  داشت.ارمنيان آرتساخ از تصميم فوق الذكر توسط كميت
ــد نظـر در ايـن  بودند و بارها به كميته مزبور اعتراض كرده خواستار تجدي
تصميم و الحاق قراباغ كوهستاني به ارمنستان شدند. نمــايندگانـي از طـرف 
دولت و كميته مركزي حزب كمونست آذربايجان براي آرام كردن خشــم 
ــتاني شـدند. بويـژه لـون ميرزويـان نـايب رئيـس  مردم راهي قراباغ كوهس
شوراي وزراي جمهوري و رئيس شوراي اتحاديههاي صنفي و علــي حيـدر 
كارايف كميســر جنـگ دريـايي جمـهوري فعـال بودنـد. شـخص اخـير بـا 
استفاده از مقام و منصب خود در صــورت عـدم پذيـرش اراده آذربايجـان 

تهديد به استفاده از اسلحه ميكرد. 

ــرح  در همين روزها نيز مسئله اعطاء خود مختاري به آرتساخ مط
شد زيرا راه ديگري براي قــانع كـردن اهـالي آرتسـاخ بـه قبـول حـاكميت 
ــود نداشـت. ج.و د.گوليفـها و ديـگر مورخـان آذربايجـاني  آذربايجان وج
ــاخ موافـق بودنـد ايـن سـرزمين در قلمـرو  اصرار داشتند كه ساكنان آرتس
آذربايجان قرار داشته باشد، و به عنوان مدرك، تصميم جلســه فـوق العـاده 
ــم  شـوراها در روسـتاي هـاغورت وارانـدا را در تـاريخ اول اوت ١٩٢١ عل
ميكنند. براي ما روشن نيست كه چه واريانتي از تصميم گيري اين جلسه به 
ــي  باكو رسيده است اما ميدانيم كه يك نسخه از صورتجلسه اين گردهم آي
در فايل ٤٨٥ آرشيو دولتي جمهوري قراباغ كوهستاني نگاهــداري ميشـود. 
اين كميسيون در شمار چند مسئله، حق تعيين سرنوشت قرابــاغ كوهسـتاني 
را نيز مورد بررسي قرار داد. لون ميرزويــان كـه در جلسـه حضـور داشـت 
اعالم ميكند كه بررسي اين امر مناسبت ندارد زيرا قراباغ كوهستاني از هـر 
ــيون اعـالم  نقطه نظر به باكو وابسته است. پتروسيان نماينده از طرف كميس
ــس مـايل بـه حمـايت از ايـن نظريـه نيسـت، زيـرا" تمـايل  نمود كه هيچ ك
ــكار اسـت"١. ايـن  كشاورزان براي اتحاد با ارمنستان شوروي براي همه آش
ــود پايـان ميدهـد، سـاير  كميسيون بدون رسيدن به نتيجه مشخص به كار خ
جلسات برگزار شده در قرابــاغ كوهسـتاني و منـاطق ديـگر نـيز بـه هميـن 
ترتيب جريان يافتهاند. كل ماوقع چنيــن اسـت. اينكـه لـون ميرزويـان چـه 
ــرده مشـخص نيسـت. در سـالهاي ٢٣-١٩٢٢، علـي  گزارشي تسليم باكو ك
حيدر كارايف دبير اول كميته مركزي حزب كمونيست آذربايجـان و لـون 
ــت و در عيـن حـال دبـير  ميرزويان دبير دوم كميته مركزي حزب كمونيس
اول كميته شهري باكو به مناسبتهاي مختلف اغلب به قراباغ ميرفتند و قــول 
ــگر و در اختيـار گذاشـتن مراتـع و  نفت، نمك، پارچه، شكر و مايحتاج دي
دشتها را به اهالي آرتساخ ميدادنــد تنـها بـه ايـن شـرط كـه آنـها حـاكميت 
آذربايجان را بپذيرند. دولت آذربايجــان اميـدوار بـود كـه بـا اعطـاء خـود 
مختاري به قراباغ كوهستاني درخواست به حق الحــاق بـه ارمنسـتان  را بـي 

درنگ منتفي كند. 
ــان اهـل پـير جمـال آسـكران در  دفتر خاطرات سورن گريگوري ميرزابگي
موزه تــاريخ قرابـاغ كوهسـتاني نگاهـداري ميشـود. حـال ببينيـم او دربـاره 
ــته  ماموريت ع.كارايف و ل. ميرزويان به آرتساخ در نوامبر ١٩٢٢ چه نوش
ــا و دبـيران شـوراهاي آرتسـاخ را بـه شوشـي دعـوت  است. آنها كليه رؤس
ميكنند. كارايف با تشريح هدف گردهم آيي، اعــالم ميكنـد كـه از مركـز 
ــراه بـا مقامـات محلـي شـوروي مسـئله اتحـاد  مسكو مسئوليت يافتهاند "هم
ــر اسـاس خصوصيـات اقتصـادي و ملـي مـورد  مناطق و مرزهاي مجزا را ب
بررسي قرار دهند." او از اهالي آرتساخ تقاضا ميكند ارتباط اقتصادي خود 
را با باكو حفظ كنند زيرا كليه راههاي مواصالتي روسيه از يــوالغ و بـاكو 
ــاكو نفـت دريـافت ميكنـد و از امكانـات ارتبـاطي بـا  ميگذرند. قراباغ از ب

ارمننستان محروم است و جز اينها. 
چنانكه ميرزابگيان مينويسد، پس از سخنان كــارايف "جـو سـالن 
پر آشوب ميشود و مخالفتهايي درباره اين پيشنهاد صــورت ميگيـرد. قـابل 
ــركت كننـدگان بـا اكـثريت آرا موافـق اينگونـه اتحـادي  توجه بود كه ش
ــاقي مـاندن آرتسـاخ در  نبودند". سخنرانان از اين نظريه دفاع ميكردند كه ب
قلمرو آذربايجان هرگز مطلوب نخواهد بود. لون ميرزايان در سخنان خــود 
ــود را تكـرار ميكـرد كـه بـاقي مـاندن آرتسـاخ در  اين نظريه كهنه شده خ
ــب اسـت. سـپس ميرزابگيـان ادامـه  قلمرو آذربايجان از نظر اقتصادي مناس

                                                           
١ - همانجا،١٤،١،٤٨٥،شماره ٦٩-٦٨ . 
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ميدهد كه در اين زمان در مخالفت با رفيق ميرزويان شركت كننــدگان بـه 
اعتراض پرداختند". بـه گواهـي او اكـثريت شـركت كننـدگان بـا نظـرات 
ــان مخـالفت ميكردنـد و طرفـدار پيوسـتن بـه ارمنسـتان  كارايف و ميرزوي
ــدگان  شوروي بودند. كارايف و ميرزويان سه روز روي "ذهن" شركت كنن
كار كردند و از بكار گيري ابزارهاي تهديد و ارعاب نيز مضايقــه ننمودنـد 
و پس از آن با اكثريت ناچيز آراء تصميــم ميگيرنـد آرتسـاخ را بـه عنـوان 

استان خود مختار در قلمرو آذربايجان باقي گذارند.٢ 
ــه شـدت جريحـه دار شـدند  اهالي آرتساخ از اين تصميمگيري ب
زيرا آنها به روسا و دبيران شوراهاي روستايي چنين مجوزي نداده بودنــد و 
ــندي از طـرف ارمنيـان آرتسـاخ نبودنـد. علـي  آنها مجاز به امضاء چنين س
حيدر كارايف و لون ميرزويان اعمال خالف و گناهكارانــه خـود را بدانجـا 
رساندند كه حل و فصل كليه مسايل مربوط به وحدت اداري آرتساخ را بــه 
مديريت رهبران آذربايجان واگذار كردند. در اين هنگام دهستانهاي ارمني 
قراباغ از يكديگر منفك بودند و مســائل اقتصـادي، ملـي و فرهنـگي آنـها 
ــت. جلسـه كميتـه محلـي حزبـي شوشـي در ٣  مورد توجه كسي قرار نداش
ژوئيه ١٩٢٢ مسئله اتحاد اداري نواحي ارمني نشين قراباغ را بررسي كرد. 
ــرگزاري رفرانـدم در آرتسـاخ بتدريـج در اذهـان تمـام  انديشه ب
ــهي بـود كـه لنيـن از اصـل  زحمتكشان اين سرزمين رشد و نمو ميكرد. بدي
مسلم دمكراتيك برگزاري رفراندم كه مقبوليت جهاني داشت دفاع ميكرد. 
ــه معنـي حـل مسـئله از طريـق پارلمـان  به نظر او، حق تعيين سرنوشت "نه ب
ــي طلـب، و رفرانـدم سـيم  مركزي بلكه حل آن توسط پارلمان اقليت جداي
ميباشد"٣. با اين حال اين امر در كميته قفقاز فراموش شده بود و ما درباره 

آذربايجان استعمارگر سخن نميگوئيم. 
در زمستان ٢٣-١٩٢٢ در كميته قفقاز، حزب كمونيســت قفقـاز 
ــي مختلـف كوهسـتاني  و كميته حزبي قراباغ بارها مسئله اتحاد اداري نواح
آرتساخ مورد بررسي قرار گرفت و سر انجام تصميم گرفته شد يك اســتان 
يا منطقه خــود مختـار ارمنـي تشـكيل شـود بويـژه آنكـه ٩٤/٤ در صـد از 

ساكنان مناطق كوهستاني قراباغ را ارمنيان تشكيل ميدادند. 
ـــزي حــزب كمونيســت  بـر پايـه تصميـم رياسـت كميتـه مرك
ــاك  آذربايجان مورخ ١٥ دسامبر ١٩٢٢، كميته امور قراباغ به رياست آرمن
قاراگيوزيان تشكيل شد كه كليه فرمانهاي دريافتي از باكو را بدون چون و 
ــرا ميكـرد و فعاالنـه در امـر الحـاق آرتسـاخ بـه آذربايجـان تـالش  چرا اج

مينمود. 
         اعالميه م.ب.قاسموف نايب رئيس كميته اجرايي مركزي آذربايجان 
كه روز ٧ ژوئيه به امضاء وي رسيده بود "درباره تشكيل منطقه خود مختار 
قراباغ كوهستاني" در روزنامههاي جمــهوري مـورخ ٩ ژوئيـه ١٩٢٣ انتشـار 
يافت٤. بنا بــه مصوبـه جديـد كميتـه اجرايـي مركـزي آذربايجـان در ٢٤ 
ژوئيه، كميته امور قراباغ منحل شد و به جايش كميته انقالبي موقت منطقـه 
ــاراگيوزيـان)  خود مختار قراباغ كوهستاني ايجاد شد (به رياست آرمناك ق
ــس از پايـان يـافتن اوليـن كنـگره شـوراي منطقـه ٩ نوامـبر منحـل  و كه پ
گرديد. در همين ماه، رياست كميتــه اجرايـي مركـزي جمـهوري شـوروي 
ــانوني بـه منطقـه خـود  سوسياليستي آذربايجان و شوراي كميسرهاي خلق ق
ــن منطقـه و نـيز  مختار قراباغ كوهستاني تحميل كردند كه در آن وسعت اي

                                                           
٢ - موزه تاريخ دولتي جمهوري قراباغ كوهستاني،٥٥٦٩،٣٤،٢، شماره ٧-١. 

٣ - مجموعه كامل آثار لنين، جلد ٢٤،ص ص ٢٧٧-٢٧٦. 
٤ - روزنامه "كمونيست"، ٩ ژوئيه ١٩٢٣ 

سيستم سازمانهاي دولتي مشــخص شـده بـود. سـال بعـد، در ژوئيـه ١٩٢٤، 
قانون اساســي منطقـه خـود مختـار قرابـاغ كوهسـتاني در روزنامـه "قرابـاغ 
شوروي" و ديگر نشريات جمهوري به چاپ رسيد كه توسط كميته اجرايي 
ــك سـند كـم ارزش و  مركزي آذربايجان تهيه و تصويب شده بود٥. اين ي
حقير بود كه همانند آن را مشكل ميتوان يافت. در ماده اول آن آمده بـود: 
"قراباغ كوهستاني خود مختار بخشــي از جمـهوري شـوروي آذربايجـان را 
تشكيل ميدهد". در اينجا هيچ عينيت حقوقي خود مختاري وجــود نداشـت. 
ــه اصطـالح  در ماده ديگري نواحي مشمول اين منطقه اشاره شده بود. اين ب
قانون اساسي با چشم پوشي و پايمال كــردن كـامل حقـوق ارمنيـان منطقـه 

بدون توجه به اراده و خواست اهالي آرتساخ به آنان تحميل شد. 
ــه خـود مختـاري قرابـاغ كوهسـتاني، كميسـيون  بر اساس اعالمي
مختلطي تشكيل شد كــه بـه تصميـم آن دو ناحيـه از شوشـي، و روسـتاهاي 
ــو بـا حـدود ٤٤٠ هـزار هكتـار، شـهر شوشـي و ٢٤٨  جوانشير و كارياگين

منطقه مسكوني در قلمرو اين منطقه باقي ماندند. 
٢٠ سپتامبر ١٩٢٣، خانكند (واراراكن بنا شده به دست واچاگان 
باره پاشت) به استپاناكرت تغيير نام يافت و به صورت مركز اين منطقه در 

آمد. 
ـــه قرابــاغ كوهســتاني  امـروزه دربـاره اعطـاء خـود مختـاري ب
داستانهايي ميبافند و بانگ سر ميدهند كه ببينيد چگونه حقوق پايمال شــده 
ملي و اجتماعي زحمتكشان قراباغ كوهستاني احيا شده اســت. آنـها نخسـت 
لفظ ارمني را از نام منطقه حذف كردند و بخشهاي شمالي آرتساخ، اراضـي 
تاريخي گلستان و ناحيــه فعلـي شـاهوميان و بخـش بسـيار حـاصلخيز ناحيـه 
ــاند. مرزهـا را چنـان ترسـيم كردنـد كـه قرابـاغ  خانالر از آرتساخ بيرون م
ــي بـا آن نداشـته باشـد و  كوهستاني از ارمنستان منفك شود و ارتباط ارض
همـه ايـن كارهـا بـه خواسـت دولـت آذربايجـــان و بــا اجــازه آرمنــاك 
قاراگيوزيان و سايرين از جمله رهبران كميتــه قفقـاز كـه چشـمان خـود را 
بسته بودند و بــا "دوسـتي و بـرادري" و "انترناسيوناليسـم" بـازي ميكردنـد، 
صورت گرفت. در همان زمان برخي از رهبران از جمله سورن شادونتس به 
اين نتيجه رسيدند كه باقي گذاردن قراباغ كوهستاني در قلمــرو آذربايجـان 
بوضوح يك گناه و تقصير است. امروزه در آذربايجان بــانگ بـر ميـآورند 
ــت پذيرفتـهاند.  كه اعالميه خود مختاري قراباغ را زحمتكشان منطقه با رغب
ــالب آذربايجـان راي  در رفراندم تابستان ١٩٢٣ يك صدا به نفع ماندن در ق
دادهاند. واقعيت امر اين است كه اكثريت جمعيت از تصميـم بـي اسـاس و 
غير قنوني قرار گرفتن اين منطقه در آذربايجان و معترض بودنــد. گوليـف 
ــه رفرانـدم صـورت گرفتـه اسـت و  ها و ديگران اصرار دارند كه در منطق
ساكنان منطقه نظــر مثبـت خـود را مبنـي بـر مـاندن در قلمـرو آذربايجـان 
ــام نشـده اسـت و  دادهاند. واقعيت اين است كه هيچ رفرانمي در منطقه انج
تنها كنفرانسهاي غير حزبي تشكيل شدهاند و در آنها راجع به اعالميه خــود 
ــاند٦. و  مختاري آرتساخ سخن رفته است و اين امر را رفراندم فرض كرده
اما اينكه سرو مانوتسيان دبير كميته منطقه اي حزب قراباغ كوهستاني چــه 
گزارشي به باكو ارسال كرده است، اين امــر را ج.گوليـف و د.گوايـف و 

ديگر تحريف كنندگان تاريخ نيك ميدانند. 
پايان 

                                                           
٥ - "قراباغ شوروي" ٢٤ ژوئيه ١٩٢٤. 

٦ - نگاه كنيد به، هراند آبراهاميان: "درباره رفراندم سال ١٩٢٣ قراباغ 
كوهستاني"، روزنامه "عصر ايروان" (ارمني)، ١ دسامبر ١٩٨٩.  


