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تشکیل "ملت - ارتش" یا ارتش خلقی
برنامه جدید حکومت ارمنستان

ــورها  ــخ کش ــی در تاری ــش خلق ــکیل ارت تش
ــا  ــه ب ــی ک ــت های ــر مل ــته و اکث ــی نداش تازگ
ــتعمارگران  ــه اس ــه علی ــتقالل طلبان ــارزات اس مب
رژیــم  علیــه  آزادی خواهانــه  یــا  جنبــش  و 
هــای مســتبد کشــور خــود حکومــت جدیــد 
تشــکیل داده انــد، بــه تقویــت نهادهــای مردمــی 
و مخصوصــأ تشــکیل ارتــش خلقــی پرداختــه 
ــد. منظــور از ارتــش خلقــی تشــکیل نیروهــای  ان
ــران کادر و  ــر از افس ــه غی ــه ب ــت ک ــلحی اس مس
ــب  ــای داوطل ــگان ه ــه، دارای ی ــربازان وظیف س
نیــز بــوده کــه همیشــه آمــاده بــوده و در مواقــع 
لــزوم بــه صفــوف ارتــش خواهنــد پیوســت. دولــت 
نیــز عــالوه بــر مخــارج نگهــداری ارتــش دایمــی، 
از کمــک هــای مالــی مردمــی نیــز اســتفاده کــرده 
و احتیاجــات معیشــتی و اجتماعــی پاســداران 
مــرز و بــوم کشــور و مخصوصــأ خانــواده شــهدا و 
معلولیــن را تأمیــن مــی کنــد. مــا شــاهد تشــکیل 
چنیــن ارتــش هایــی در تاریــخ شــوروی، چیــن، 
کــره، ویتنــام و کشــورهای آمریــکای التیــن بــوده 
و پدیــده ارتــش بیســت میلیونــی جمهــوری 
اســالمی ایــران نیــز یکــی از نمونــه هــای تشــکیل 

ــی باشــد.  ــی م ــش مردم ارت
ایــده تشــکیل ارتــش خلقــی در تاریــخ ارامنــه 
ــار  ــن ب ــوده و اولی ــاله ب ــته یکصــد س دارای گذش
ــل واراندیــان از نظریــه پــردازان حــزب  میکائی

ــالدی  ــال 1910 می ــه در س ــیون ارامن داشناکس
 )milice nationale( بینــش  از  تأثیــر  بــا 
اندیشــمندان سوئیســی کتــاب "هاماژوقــُـورداگان 
  "Hamajoghovrdakan banak بانــاک 
ــات  ــت. مقام ــته اس ــی" را نوش ــش خلق ــا "ارت ی
بــدو  از  نیــز  ارمنســتان  لشــکری  و  کشــوری 
از  میــالدی  در ســال 1992  ارتــش  تأســیس 
ــد.  ــرده ان ــتفاده ک ــی اس ــات مردم ــیج و امکان بس
ــاد              ــه بنی ــه اســت ک ــم گرفت ــت تصمی ــرأ دول اخی
ــواده  ــت از خان ــرای حمای ــز ب ــژه ای نی ــی وی مال
ایجــاد      جنگــی  احتمالــی  معلولیــن  و  شــهدا 

ــد.  نمای
ــتان  ــاع ارمنس ــر دف ــیان وزی ــن سرکیس ویگ
ریاســت  حضــور  در  متعــدد  جلســات  طــی 
جمهــوری کشــور و بــا حضــور نماینــدگان بانــک 
مرکــزی و مســئولین تأمیــن اجتماعــی جزئیــات 
ــاد  ــردم در ایجــاد بنی ــد مشــارکت م برنامــه جدی
مالــی جدیــد و نحــوه هزینــه وجوهــات آن را 

ــت.  ــرار داده اس ــی ق ــورد بررس م
وزیــر دفــاع آنــگاه هفتــه گذشــته در مجلــس 
ملــی کشــور حضــور یافتــه و پیــش نویــس 
ــواده  قانــون تشــکیل بنیــاد مالــی حمایــت از خان
ــود. وی  ــه نم ــن را ارائ ــی و معلولی ــان جنگ قربانی
ایــن برنامــه را "همــکاری مشــترک ملــت و ارتش" 
ــات  ــف جزئی ــالم داشــته، طــی جلســات مختل اع

آن را بــرای نماینــدگان پارلمــان شــرح داده و 
ــت.  ــه اس ــخ گفت ــدگان پاس ــواالت نماین ــه س ب
مجلــس در شــور اول بــا 102 رأی موافــق و ســه 
ــه آن  ــاد و بودج ــن بنی ــکیل ای ــف تش رأی مخال
ــالم  ــف اع ــده مخال ــه نماین ــرد. س ــب ک را تصوی
کــرده انــد کــه آنــان بــا نیــت خیــر دولــت 
ــری  ــنهادهای دیگ ــی پیش ــته، ول ــی نداش مخالفت
ــدان  ــوق کارمن ــون از حق ــن قان ــق ای ــد. طب دارن
دولــت و بخــش خصوصــی هــر ماهــه یــک هــزار 
ــز  ــدوق واری ــن صن ــه ای درام برداشــت گشــته و ب
ــا  ــن صنــدوق ب ــه مخــارج ای خواهــد گشــت. کلی
نظــارت هیئــت امنــای آن انجــام خواهــد گرفــت. 
نماینــدگان دولــت در پارلمــان اعــالم داشــته 
ــب  ــد کــه ممکــن اســت  در شــور دوم و تصوی ان
ــرای کارمنــدان و کارگــران کــم  ــون، ب ــی قان نهای
ــه شــده و  ــت در نظــر گرفت ــد ســقف معافی درآم
یــا مشــارکت آنــان در ایــن امــر خطیــر داوطلبانــه 

ــردد.   گ
ســرژ سرکیســیان ریاســت جمهــوری کشــور 
ــای  ــی از نیروه ــت مردم ــد حمای ــه جدی از برنام
مســلح اســتقبال کــرده، اعــالم داشــته اســت کــه 
شــروع تدویــن ایــن برنامــه از دو ســال پیــش آغاز 
گشــته اســت. وی تأکیــد کــرده اســت کــه مــردم 
طــی جنــگ قــرا بــاغ و مخصوصــأ در جنــگ 
ــای  ــک ه ــته کم ــل گذش ــاه آوری ــار روزه م چه

ــواده  ــا، خان ــه ه ــه جبه ــی ب ــوش و فراوان خودج
قربانیــان و معلولیــن و مــداوای مجروحیــن انجــام 
داده انــد و اکنــون ایــن حــس همــدردی و کمــک 
ــردد. رئیــس  ــی گ رســانی بیشــتر ســازماندهی م
ــه طــی ســال  ــالم داشــته اســت ک ــوری اع جمه
ــدان  ــی از رزمن ــکن گروه ــکل مس ــته مش گذش
ــق کمــک  ــان از طری ــواده قربانی جبهــه هــا و خان
هــای مردمــی و دولــت حــل گشــته اســت و بهتــر 
ــن،  ــای داوطلبی ــک ه ــیل کم ــن س ــه ای ــت ب اس
نظــم و ترتیــب خاصــی داده شــود. ارتــش خلقــی 
ارمنســتان همیشــه بایــد در مرکــز توجــه مــردم 
قــرار گرفتــه و حمایــت از نهــاد تضمیــن کننــده 
ــه  ــد هم ــور بای ــردم و کش ــایش م ــت و آس امنی
ــاع  ــر دف ــه وزی جانبــه باشــد. رئیــس جمهــوری ب
ــت  ــه کادر اداری و مدیری ــت ک ــرده اس ــد ک تأکی
ــد  صنــدوق حمایــت از رزمنــدگان جبهــه هــا بای
ــی  ــه جوی ــوده و در مخــارج اداری صرف وســیع نب

گــردد.   
طبــق قانــون جدیــد، مســتمری شــرکت 
کننــدگان در عملیــات جنگــی افزایــش یافتــه و به 
ــواده قربانیــان جنگــی و معلولیــن شــدید، ده  خان
میلیــون درام کمــک نقدی و دویســت الی ســیصد 
هــزار درام مســتمری ماهانــه بــه خانواده ســربازان 
و افســران جــزء و ارشــد پرداخــت خواهــد گردیــد. 
بــه خانــواده معلولیــن متوســط، پنج میلیــون درام 

کمــک نقــدی و یکصــد و پنجــاه الــی دویســت و 
پنجــاه هــزار درام مســتمری ماهانــه بــه خانــواده 
ســربازان و افســران جــزء و ارشــد پرداخــت 
خواهــد گردیــد. در صــورت امــکان و تأمیــن 
بودجــه کافــی، مســتمری خانــواده قربانیــان 
ــز  ــته نی ــای گذش ــال ه ــی س ــن جنگ و معلولی

ــت.   ــد یاف ــش خواه افزای
ــاده برگــزاری بیســت و  ارتــش ارمنســتان آم
ــت و  ــود در روز بیس ــال تأســیس خ ــن س پنجمی
ــی  ــالدی م ــده می ــال آین ــه س ــاه ژانوی ــتم م هش
گــردد و قانــون جدیــد حمایــت مالــی از قربانیــان 
ــرا  ــه اج ــان روز ب ــز از هم ــی نی ــن جنگ و معلولی
گذاشــته خواهــد شــد. بودجــه ایــن بنیــاد مالــی 
ــران  ــدان و کارگ ــزار درام کارمن ــع آوری ه از جم
تشــکیل یافتــه و افــراد و ســازمان هــای مختلــف 
نیــز مــی تواننــد کمــک هــای خــود را بــه حســاب 
ویــژه ایــن صنــدوق واریــز کننــد. ایــن کمــک هــا 
بــه مــدت بیســت ســال پرداخــت شــده و ممکــن 
اســت در صــورت تأمیــن بودجــه بعــد از آن نیــز 
ادامــه یابــد. در غیــر ایــن صــورت، نظامیــان 
ــتمری  ــال، مس ــت س ــد بیس ــام موع ــد از اتم بع
مصوبــه دولــت بــرای آن دوره را دریافــت خواهنــد            

کــرد. 
تیگران داودیان 
)ایروان( 

تاریــخ  در  و  اخیــراً 
آبــان  ســوم  و  بیســت 
ــی در  ــاری مطلب ــاه ج م
ســایت خبــری و تحلیلــی 
آقــای  از  هــا  آذری 
آییــن  پــاک  محســن 
ــوری  ــبق جمه ــفیر اس س
ــو  ــران در باک ــالمی ای اس
ــت  ــه هوی ــه ب ــرورت توج ــوان »ض ــت عن تح
ــه دارای  ــده ک ــر ش ــاغ« منتش ــرا ب ــالمی ق اس

شــبهات و ابهامــات فراوانــی مــی باشــد.
ــه  ــن مقال ــاک آییــن در ای ــای پ ــاب آق  جن
ــاره  ــاغ اش ــرا ب ــالمی ق ــت اس ــه هوی ــه مقول ب
کــرده و تغییــر نــام آن از قــرا بــاغ بــه آرتســاخ 
را کــه در پیــش  نویــس قانــون اساســی جدیــد 
جمهــوری قرا بــاغ گنجانــده شــده مــورد انتقــاد 
ــام  ــر ن ــن تغیی ــه ای ــد ک ــی ان ــرار داده و مدع ق
نشــانگر تــالش نــرم و خزنــده بــرای انــکار 
هویــت اســالمی ســرزمین قــرا بــاغ اســت. 
ــی و  ــار جمعیت ــناد تاریخــی، آم ــه اس ایشــان ب
بــه ریشــه نــام قــرا بــاغ اشــاره کــرده و اذعــان 
داشــته انــد کــه قــرا بــاغ یــک منطقــه مســلمان 
ــای  ــه ه ــب و دارای ابنی ــیعه مذه ــین، ش نش
فــراوان اســالمی-ایرانی اســت کــه در دوران 
صفویــه جزئــی از قلمــرو ایــران محســوب مــی 
ــای گلســتان و  ــاد قراداده ــد و بواســطه انعق ش
ترکمنچــای بــه روســیه تــزاری واگــذار گردیــده 

اســت.
ــوارد مطــرح  ــن م در خصــوص برخــی از ای
شــده حــق بــا جنــاب آقــای پــاک آییــن اســت 
زیــرا منطقــه آرتســاخ )قــرا بــاغ( در دوران 
ــا  ــت. ام ــته اس ــی داش ــن وضعیت ــه چنی صفوی
آنچــه تعجــب بنــده را بــه دنبــال داشــته، 
وضعیــت تاریخی-حقوقــی آرتســاخ قبــل از آن 
دوره اســت کــه جنــاب آقــای پــاک آییــن هیــچ 
اشــاره ای بــه آن نداشــته و اساســاً مدعــی شــده 
انــد کــه آرتســاخ نامــی اســت کــه فاقــد ســابقه 
تاریخــی بــوده و ارمنیــان قصــد دارنــد منطقــه 

ــام شــناخته شــود. ــه ایــن ن ــاغ ب قــرا ب
ــق نوشــته  ــه طب ــاد آوریســت ک ــه ی الزم ب
اروپایــی  ارمنــی،  ایرانــی،  مورخیــن  هــای 
گذشــته  در  بــاغ(  )قــرا  آرتســاخ  منطقــه 
مســیحی نشــین بــوده و مطابــق ســنگ نبشــته 
هــا و کتیبــه هــای بــه دســت آمــده، از هــزارۀ 
ــای  ــت ه ــی از ایال ــالد یک ــل از می ــت قب نخس
پانــزده گانــۀ پادشــاهی هایــک بــزرگ محســوب 
و بــه صــورت هــای »آرداخونــی« و »اورِدخــه« 
ــه  نیــز نامیــده مــی شــده اســت، کــه بعدهــا ب

ــر نــام  ــاخ و اران تغیی آلبانیــای قفقــاز، آرتس
ــاخ  ــوان آرتس ــت عن ــه تح ــن منطق ــت. ای یاف
همــواره یــا جزئــی از خــاک تاریخــی ارمنســتان 
بــوده و یــا بــا نــام قــرا بــاغ در قلمــرو سیاســی 

ــده اســت. ــی ش ــف م ــران تعری ای
ــن موضــوع  حــال جهــت روشــن شــدن ای
ــام آرتســاخ ریشــه تاریخــی داشــته  ــا ن ــه آی ک
ــا  ــه از صده ــد نمون ــا چن ــر تنه ــدارد ذک ــا ن ی
ــاز  ــه قفق ــه منطق ــق ب ــی متعل ــه جغرافیای نقش
ــیم  ــی ترس ــان اروپای ــی دان ــط جغراف ــه توس ک
ــا  ــه تنه ــود ن ــخص ش ــا مش ــت ت ــده کافیس ش
ــن  ــه ای ــابقه تاریخــی دارد بلک ــاخ س ــام آرتس ن
نــام همــواره در مرزهــای جغرافیایــی ارمنســتان 

ــی شــده اســت. ــف م تعری
مــورد نخســت نقشــه ای اســت کــه توســط 
لیباکــس هــری1 در ســال 1729م. ترســیم شــده 

ــاخ  ــام آرتس ــه و ن ــه منطق ــن نقش ــت، در ای اس
ارمنســتان  مرزهــای  در  کوچکتــر(  )دایــره 
ــه  ــت. نکت ــده اس ــیم ش ــزرگ( ترس ــره ب )دای
ــه  ــت ک ــن اس ــه ای ــن نقش ــه در ای ــل توج قاب
هیــچ نامــی از جمهــوری آذربایجــان دیــده                  

ــود.2 ــی ش نم
آدریــن  بــه  متعلــق  نقشــه  دوم  نقشــه 
اســت کــه  آلمانــی  دان  هوبــرت3، جغرافــی 

در ســال 1822م.، از منطقــه قفقــاز ترســیم 
کــرده اســت. در ایــن نقشــه، آرتســاخ »قرابــاغ« 
)دایــره کوچــک( در داخــل مرزهــای ارمنســتان 
یــا آرمنیــا )دایــره بــزرگ(، مشــخص بــوده و باز 
هیــچ نامــی از جمهــوری آذربایجــان دیــده نمی 
ــوری آذربایجــان  ــی جمه ــه کنون شــود و منطق
بــا نــام آلبانیــای قفقــاز مشــخص شــده اســت.4
نقشــه دیگــر نقشــه ترســیمی توســط 
ــت  ــاس5 اس ــی ژوزف توم ــی دان انگلیس جغراف
کــه وضعیــت مرزهــای قفقــاز را در ســال 
1835م.، نشــان مــی دهــد. در ایــن نقشــه نیــز 
ــام آرتســاخ در محــدوده ارمنســتان مشــخص  ن
اســت و بــاز اثــری از جمهــوری آذربایجــان بــه 

ــورد.6 ــی خ ــم نم چش
مــورد دوم اشــاره جنــاب آقــای پــاک آییــن 
بــه آمارهــای جمعیتــی آرتســاخ »قــرا بــاغ« در 
ســال 1823 م.، اســت یعنــی درســت زمانــی که 
ــی  ــک ارمن ــج ملی ــاغ توســط پن ــرا ب ــه ق منطق
نشــین )ملــوک خمســه( اداره مــی شــد و طبــق 
نوشــته هــای مورخیــن ایرانــی ماننــد پروفســور 
ــرا باغــی  عنایــت اهلل رضــا و میــرزا جوانشــیر ق
ارمنــی نشــین بــوده اســت. پــس  عمدتــاً 
آمارهــای جمعیتــی مــورد ادعــای آقــای پــاک 
آییــن نمــی توانــد بــا واقعیــات مطابقــت داشــته 

باشــد. زیــرا تنهــا در اواســط قــرن هجدهــم بــود 
کــه پنــاه علــی خــان رهبــر یکــی از اقــوام کــوچ 
نشــین بــا کمــک عثمانــی هــا از اختالفــات بــه 
ــتفاده  ــه اس ــوک خمس ــن مل ــده بی ــود آم وج
کــرد و بــا تصــرف بــرج شوشــی و کمــک شــاه 
ــاخ و  ــه آرتس ــر منطق ــران ب ــاه ای ــی و ش عثمان
ــاغ  ــرا ب ــی ق ــب جمعیت ــره و ترکی ــاغ چی ــرا ب ق

کمــی دگرگــون شــد.
آییــن  پــاک  آقــای  جنــاب  طرفــی  از 
ــاغ  ــرا ب ــی ق ــار جمعیت ــه آم ــاره ای ب ــچ اش هی
ــوروی  ــر ش ــاد جماهی ــی اتح ــان فروپاش در زم
نمــی کننــد. زیــرا طبــق آمــار اتحــاد جماهیــر 
ــک ســال  ــی ی شــوروی در ســال 1988 م. یعن
قبــل از فروپاشــی اتحــاد جماهیــر شــوروی 
ــن  ــه ای ــی ک ــاغ و زمان ــرا ب ــگ ق ــوع جن و وق
ــا  ــی ه ــت آذربایجان ــت حاکمی ــوری تح جمه
ــاغ )در مرزهــای  ــرا ب ــت ق ــرار داشــت، جمعی ق
کنونــی(  192000 نفــر بــوده اســت، کــه 
ــی،  ــر تالش ــی و 46080 نف ــر ارمن 145920 نف
تــات، آذربایجانــی و... ترکیــب ایــن جمعیــت را 

ــد. ــی دادن ــکیل م تش
ــر  ــن ب ــن ضم ــاک آیی ــای پ در انتهــا آق
ــرا  شــمردن بناهــای اســالمی–ایرانی منطقــه ق
ــد  ــی کنن ــز اشــاره م ــن موضــوع نی ــه ای ــاغ ب ب
کــه تمــام شــواهد و دالیــل نشــان دهنــده ایــن 
واقعیــت اســت کــه قــرا بــاغ بخشــی از هویــت 
شــیعی مــردم جمهــوری آذربایجــان اســت.حال 
ــن،  ــاک آیی ــای پ ــه آق ــده اینســت ک ســوال بن
1600 ابنیــه باســتانی، ســنگ نبشــته، کتیبــه، 
ــا ســنگ و گورســتان مســیحی-  کلیســا، چلیپ
ارمنــی آرتســاخ )قــرا بــاغ( را هویــت چــه 

ــد؟؟ ــی دان ــردم م بخشــی از م
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