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در مقطع كنوني ش�رايط آش�فته ارتش جمهوري 
موس�وم به آذربايجان قابل كتمان نيست. امروزه 
شهروندان آذري عادت كرده اند كه هر روز اخباري 
درب�اره نظامي�ان آذربايجان و وضع نابس�امان آن 
بشنوند. وضع اسفبار حاكم بر قشر ارتش آذربايجان 
از زماني آشكار شد كه فيلم آزار و اذيت سربازان به 
وسيله مقامات مافوق در ش�بكه هاي اينترنتي در 
سال2008 پخش شد، اما آنچه مسلم است، آهنگ 
تند اين ناماليمات در سه ماهه اخير مي باشد. مقال 
پي آمده درصدد خوانشي اجمالي از اين شرايط است. 

   
  آش�فتگي ارتش آذربايجان، سوژه اي جذاب 

براي رسانه هاي داخل و خارج از اين كشور
ارتش آذربايجان اكنون به يك سوژه خبري جذاب، براي 
مطبوعات و رسانه هاي داخلي و خارجي آن كشور تبديل 
شده است و مردم هر روز خبرهايي در خصوص آزارهاي 
گوناگون سربازان، سوء تغذيه، بيگاري گرفتن از سربازان 
در امور شخصي از جمله امور ساختماني، عدم اهتمام 
به امور بهداش��تي در اماكن نظامي، شكنجه سربازان، 
افزايش خودكش��ي ها، نبودن انضباط اخالقي و شيوع 
رشوه در محيط  هاي نظامي گرفته تا اسير شدن اختياري 
برخي نظاميان به دست ارمنيان، به علت وجود مشكالت 
فراوان و افزايش بي رويه فساد دولتمردان و فرماندهان 
ارتش و ضعف س��اختار نظامي اين كش��ور مي شنوند. 
اين مسئله به قدري حاد شده كه انتقاد شديد احزاب، 
سازمان هاي دولتي، گروه هاي اپوزيسيون آذربايجان و 
حتي اشخاص و گروه هاي بين المللي را در پي داشته و 
دولت اين كشور را به بررسي عملكرد مقامات ارتش اين 
كشور وادار كرده است و در آستانه فرا رسيدن انتخابات 
رياست جمهوري، منجر به هشدار نهاد رياست جمهوري 
به صفر ابي اف شده اس��ت. در اين مورد، واحد علي اف 
مش��اور امور نظامي رئيس جمهور، بنا به دستور رئيس 
دولت، درباره نظر منفي افكار عمومي كشور نسبت به 
قتل هاي صورت گرفته در ارتش هشدار داد. صفر ابي اف 
وزير دفاع به همين علت به نهاد رياس��ت جمهوري فرا 
خوانده ش��د و به واسطه مش��اور امور نظامي، در مورد 
بررس��ي جدي عامل مرگ هاي اخير در ارتش و اعالم 
مسببان آن دستور گرفت. قتل ها در ارتش و هر حادثه 
مؤثر در نقض ثبات سياسي كشور )قتل برادرزاده حسين 
باال ميرعلم اف، نماينده مجلس در يك شركت متعلق به 
وي( به خاطر اينكه مي تواند مورد سوءاستفاده رقبا قرار 
گيرد، موجب نگراني سران اين كشور شده است. از طرف 

ديگر، تشديد كشمكش بين گروه هاي داخلي حكومت و 
افزايش نارضايتي هاي اجتماعي، خطر نقض ثبات داخلي 
كشور را افزايش داده است. دولت به علت ترس از اينگونه 
پيشامدها نسبت به يكي از بزرگ ترين تهديدها، يعني 

وضعيت ارتش بسيار حساس شده است. 
  آمار باالي مرگ و مير سربازان در دوره آتش بس!

اقبال آق��ازاده نماين��ده مجلس و رئي��س حزب اميد 
آذربايجان نيز با ابراز نگراني در اين باره، در مصاحبه با 
سايت فاكت خبر مي گويد: با اينكه در چندماه گذشته، 
تعداد خودكشي ها در ارتش آذربايجان به سطح بحراني 
رسيده است، اما در ميان نمايندگان مجلس، اتحادي 
براي بازخواس��ت از وزير دفاع وجود ن��دارد و من هم 
مي ترسم كه بيشتر از اين درباره اين موضوع اظهارنظر 
كنم! ص��وي مي افزايد: وضعيت سياس��ي- اجتماعي 
در جمه��وري آذربايج��ان به گونه اي اس��ت كه حتي 
نمايندگان مجلس و رؤساي احزاب نيز براي اظهارنظر 

در خصوص مطالبات مردم اين كشور واهمه دارند!
عالوه بر آنچ��ه در فوق رفت، اين اوض��اع به حدي براي 
علي كريمل��ي رئيس ح��زب جبهه خلق دهش��تناك 
است كه وي مرگ و مير س��ربازان طي دوران آتش بس 
را بس��يار نگران كننده عنوان كرده و تعداد اين مرگ و 
مير سربازان از ماه ژانويه تا آگوست2012 را 65 سرباز و 
افسر خوانده كه از اين تعداد، فقط13 نفر بر اثر تيراندازي 
دشمن كشته و52 نفر از اين افراد هم به علل نامعلومي 
كشته شده اند! درسال گذش��ته هم 99 نفر كشته شده 
بودند. كريملي مي گويد: در نيروهاي مس��لح افسران از 
سربازان استفاده خصوصي مي كنند! اين مسائل نتيجه 
فعاليت هاي غيرقانوني و اقتدارگرايانه علي اف اس��ت و 
مس��ئوليت حوادث ارتش بر عهده وزارت دفاع و سران 
ارتش است و اراده سياس��ي براي حل اين مسئله وجود 
ندارد. همچنين ياشار جعفرلي رئيس اتحاديه افسران 
بازنشس��ته آذربايجان ضمن انتقاد شديد از بي توجهي 
به افزايش بعد سخت افزاري وزارت دفاع معتقد است  در 
حالت كلي، ارتش آذربايجان از آمادگي رزمي برخوردار 
نيست و اين گناه وزارت دفاع است! تلمان ابي اف رئيس 
مؤسسه حقوق نظامي آذربايجان نيز بر اين باور است كه 
علت افزايش مرگ و مير در ارتش آذربايجان اين است 
كه در ارتش اين كشور، نيروهاي غيرحرفه اي استخدام 
مي شوند، چه اينكه اگر ارتش كمي حرفه اي بود، تعداد 
تلفات دوبرابر كاهش مي يافت! جسور ثمرينلي رئيس 
مؤسسه تحقيقات نظامي دكترين نيز آورده است: طي 
س��ال هاي2000 تا2012، در ارت��ش آذربايجان100 
سرباز دست به خودكش��ي زده اند كه علت مرگ نيمي 

از اين سربازان ناش��ناخته مانده است! وي با بيان اينكه 
افزايش آمار حوادثي مثل قت��ل و جنايت و همين طور 
خودكشي در ارتش باعث سلب اعتماد مردم نسبت به 
فعاليت هاي وزارت دفاع و دادس��تاني نظامي مي شود، 
می گويد: ريشه اين مسئله، در اوضاع حاكم بر پايگاه هاي 
نظامي، به كار نبستن قانون در ارتش و به طور كلي نبود 
نهادهاي روانشناسي در ارتش اس��ت. با توجه به اوضاع 
فعلي كشور، نظاميان به مشاورها و كمك هاي رواني نياز 
زيادي دارند. در اين ميان، برخي كارشناسان معتقد به 
انعكاس اين معضالت در رسانه ها و برخي ديگر مخالف 
آن هستند. عيسي قنبر رئيس حزب مس��اوات هم در 
اين فقره گفته است: حاكميت به خوبي مي داند كه اگر 
نقايص را حل كند، از بسياري از درآمدهاي غيرقانوني 

محروم خواهد شد!
  سربازان كشته ش�ده از گرس�نگي، بيش از 

سربازان كشته شده در جنگ قره باغ!
سرهنگ خانالرولي اف، دادس��تان نظامي آذربايجان، 
فزوني اين تخلفات، اشتباهات و سهل انگاري ها را از يك 
س��و به خصوصيات دوران جواني مرتبط مي سازد و از 
طرف ديگر، عملكردها و رفتارهاي غيرقانوني فرماندهان 

را مهم ترين علل جنايت در بين نظاميان مي داند. 
اس��ماعيل  اف، س��رهنگ بازنشس��ته وزارت امنيت 
باكو، اعالم كرد: تعداد س��ربازاني كه ب��ه عللي مانند 
گرسنگي و شكنجه جان خود را از دست مي دهند، از 
تعداد س��ربازاني كه در جبهه قره باغ كشته مي شوند 
بيشتر اس��ت! به عبارت ديگر، اسماعيل اف گفته كه 
فرماندهان ارتش باكو بس��يار بي رحمانه تر از ارامنه 
سربازان خود را مي كش��ند! نهادهاي اجتماعي اين 
كش��ور از جمله نمايندگان مجلس ب��ر لزوم تحكيم 
نظارت بر ارتش اين كشور تأكيد دارند و اين مسئله 
در آينده نزديك، مورد مذاكره قرار خواهد گرفت!... 
البته آينده نزديكي كه پس از سپري شدن 15 سال 

هنوز نرسيده است!
از نظر عبداهلل جعف��راف تحليلگر مس��ائل نظامي و 
سياس��ي، وقتي بر فضاي يك ارتش، اخالق، اعتقاد 
به ارزش هاي اصيل معنوي و ملي و انضباط انس��اني 
حاكم نباشد، نبايد انتظار داشت كه با سربازان مانند 
يك انسان رفتار ش��ود! وي مي گويد: در ارتش باكو 
پديده هايي مانند شراب خواري )مشروب خواري در 
ارتش جمهوري آذربايجان، آزاد و متعارف اس��ت(، 
رشوه خواري، اختالس، سرقت و تجاوز جنسي رواج 
دارد و درجه داراني كه به مش��روب و قمار معتادند، 

برايشان اخالق انساني فاقد معناست. 

شرايط نابسامان ارتش جمهوري آذربايجان، در آيينه يك بازخواني

اسارت اختياري سربازان علي اف 
به دست نيروهاي ارمني!

  نگراني خانواده هاي آذري، از فرس�تادن 
فرزندان خود به سربازي!

با توجه به اتفاقات قبلي و بحران ه��اي روي داده در 
ارتش ملي آذربايجان كه شمار و انواع آن زياد هستند، 
نگراني خانواده ها از فرستادن جوانان خود به خدمت 
س��ربازي، بي مورد نيست و اين مس��ئله مي تواند در 
درازمدت، توان نظامي)ني��روي زميني و پياده نظام 
جمهوري آذربايجان( را دچار مشكل كند. اين مسئله 
وقتي حادتر مي ش��ود كه مسئله اس��ارت داوطلبانه 
س��ربازان آذربايجان به ارامنه شنيده مي شود، بدين 
معنا كه عنوان شده اس��ت به دليل اعمال فشارها و 
اذيت ه��اي فرماندهان و مافوق ه��اي نظامي، برخي 
سربازان داوطلبانه اسير نيروهاي ارمنستاني شده اند 
كه البته اين مس��ئله از طرف وزارت دفاع جمهوري 
آذربايجان قوياً تكذيب ش��د! با اين همه و به گزارش 
خبرگزاري ترند نيوز س��يران اوحاني��ان وزير دفاع 
ارمنستان، در مصاحبه اي با تأييد موضوع مذكور به 
خبرنگاران گفته بود: »رافق حس��ن اف، سرباز اسير 
آذربايجاني قصد بازگش��ت به وطن خ��ود را ندارد و 

مي خواهد تبعه ارمنستان شود!« 
اين در حالي اس��ت كه ادعاهاي س��ربازان فراري و 
والدين سربازان فوت شده، تصاوير تاريكي را از ارتش 
جمهوري آذربايجان نشان مي دهد. اظهارات والدين 
سربازان كشته شده ارتش آذربايجان، از جمله والدين 
پرويز اسكندرلي، در خصوص وجود آثار شكستگي در 
اعضاي بدن اين سرباز، به دار آويختن وي بعد از كشتن 
براي رد گم كردن، فروش اعضاي داخلي بدن سرباز و 
ديگر اقدامات غيرقانوني و باز ماندن پرونده اين سرباز، 
حساسيت هاي دوچنداني را در جمهوري آذربايجان به 
وجود آورده است. به گزارش بولتن نيوز، رحيم نمازاف 
نظامي سابق ارتش جمهوري آذربايجان كه به علت 
فشارهاي سياسي به شهر تولوز فرانسه مهاجرت كرده 
است، در نامه اي به نش��ريهinfo .teref، از جنايات 
غيرانساني در نيروهاي مسلح نخجوان و فروش اعضاي 
بدن مردگان پرده برداشته است! بنا بر اين گزارش، وي 
در مدت خدمت سربازي خويش در منطقه نخجوان، 
شاهد موارد متعدد قتل و خودكشي در ميان پرسنل 
ارتش اين كشور بوده است. نمازاف افزوده است: كرم 
مصطفي اف ژنرال ارتش، ياش��ار حسن اف دادستان 
نظامي نخج��وان و واصف طال��ب اف رئيس منطقه 
خودمختار نخجوان در زمين��ه فروش اعضای بدن از 
جمله كليه سربازان ارتش آذربايجان فعاليت دارند! 
براي نمونه، بعد از مرگ افس��ري به نام اس��پارتاك، 
اعضاي داخلي بدنش به واحد217 فرستاده شده است! 
نمازاف در نامه خود تصريح مي نمايد: در نخجوان هر 
روز حداقل دو حادثه در پادگان ها براي نظاميان اتفاق 
مي افتد، يا سربازان افسران را مورد اصابت گلوله قرار 
مي دهند يا افسران س��ربازان را گلوله باران مي كنند! 
بسياري از سربازان نيز در اثر فشارهاي رواني، دست به 

خودكشي مي زنند!
گفتني است اين بررسي ها و عطف توجه ها به مشكالت 
و مسائل مربوط به ارتش و بخش هاي نظامي، پس از 
ترور مبهم سرلش��كر رائيل رضاي��ف فرمانده نيروي  
هوايي ارتش اين كش��ور، از دو سال قبل وارد مرحله 
جديدي شد و در بررس��ي پرونده ها پاي بسياري از 
سران ارتش به ميان كشيده ش��د و دهها مقام ارتش 
جمهوري آذربايجان به اتهام هاي مختلف دستگير و 
راهي زندان شدند. تفصيل ماجرا در برخي رسانه هاي 

اينترنتي آمده است. 
  جنگ قدرت بين مقام�ات ارتش جمهوري 

آذربايجان
در نتيجه اين اتفاقات، دس��تگيري ها و استعفاهاي 
روي داده ساليان اخير در ارتش جمهوري آذربايجان، 
مطبوعات و رسانه هاي آذري، حمله هاي شديدي به 
مقامات ارش��د وزارت دفاع و در رأس آن صفر ابي اف 
را ش��روع كرده اند. عالوه بر آنچه ذكر شد، بسياري از 
كارشناسان و اهالي رس��انه جمهوري آذربايجان به 
كارگزاران ساختار نظامي اعتراض كرده اند. مطبوعات 
آذري كه به تغييرات جدي در مورد مقامات ارش��د 
نظامي در راس��تاي انطباق ب��ا اس��تانداردهاي ناتو 
اميدوارند، اف��رادي را نيز براي تصدي س��مت هاي 
مختلف، از جمله وزارت دفاع و جانشيني صفر ابي اف 
در نظر گرفته اند. از منظر آنها به خصوص مطبوعات 
غربگرا و طرفدار امريكا - كه كم هم نيستند- مقامات 
فعلي وزارت دفاع، تحصيلكرده دانشگاه هاي شوروي و 
داراي افكار روس گرايانه هستند. به باور آنها چرخش 
نخبگان در اين بخش از حكومت عملي نمي ش��ود، 
چراكه مقامات ارتش اين كشور بيش از10 سال است 
كه در مسند قدرت هستند و حتي اخيراً در جهت به 
دس��ت آوردن قدرت زياد، به جان هم افتادند و نياز 
شديد به تصدي گري قشر جوان احساس مي شود. آنها 

معتقد به جايگزيني شيران )نخبگان جوان( به جاي 
روباهان)نخبگان قديمي( براي عملي كردن اصالحات 
مورد نظر ناتو و سامان بخشيدن به اين بخش از بدنه 
دولت هس��تند. رس��انه هاي مذكور كه مي خواهند 
اس��تانداردهاي ناتو را در جمهوري آذربايجان پياده 
كنند، در راستاي پيشنهادهاي ناتو طرفدار تعيين يك 
فرد غيرنظامي در رأس امور ارتش هستند و همانطور 
كه گفته ش��د، براي اين منصب، افرادي نيز از جانب 
مطبوعات و كارشناسان نظامي آذري عنوان شده اند. 
حتي سازمان ناتو نيز كه عملي شدن پروسه اصالحات 
در ارتش جمهوري آذربايجان را در تغيير كادر مي داند، 
مذاكرات محرمانه اي با اله��ام علي اف رئيس جمهور 
اين كش��ور، در اين خصوص انجام مي دهد. بنابراين 
تأييدات دو طرفه دولت و نات��و مي تواند فرد خاصي 
را بر اين سمت بگمارد. در اين زمينه عنوان شده كه 
ناتو قوياً خواستار انتصاب مسئوالن كاماًل متفاوت با 
مسئوالن فعلي براي وزارت دفاع آذربايجان و تسريع 
در روند اصالحات در ارتش جمهوري آذربايجان جهت 
انطباق با اس��تانداردهاي ناتوس��ت و اظهارنظرهاي 
اخير مسئول امور كش��ورهاي قفقاز ناتو در خصوص 
رضايتبخش نبودن س��ازمان نظامي آذربايجان نيز 
گواه اين ادعاست. ناگفته نماند كه پارلمان جمهوري 
آذربايجان در مذاكرات خود با مقامات ناتو قول تدوين 

و بهسازي »دكترين نظامي« را داده است. 
عالوه بر آنچه به عنوان مشكالت نظامي در اين نوشتار 
از آنها نام برده ش��د، باي��د از صف بندي هاي مقامات 
نظامي نيز به عنوان يك��ي از عوامل اختالل در ارتش 
جمهوري آذربايجان نام برد. تنش زا بودن روابط خانالر 
ولي اف دادستان نظامي جمهوري آذربايجان با صفر 
ابي اف وزير دفاع جمهوري آذربايجان باعث به وجود 
آمدن گروه بندي هاي جديد در داخل س��ازمان هاي 
نظامي جمهوري آذربايجان شده اس��ت. وجود اين 
اختالفات، عماًل به مطبوعات و رسانه هاي جمعي نيز 
كشيده شده و دو طرف از هر اقدامي، حتي از طريق 
مطبوعات نيز ضد يكديگر سود مي جويند! حمايت 
تني چند از وزرا از دو طرف، دامن��ه اين اختالفات را 
گسترده تر هم كرده است. مطبوعات طرفدار خانالر 
ولي اف، ضمن اينكه وزير دفاع را به بي لياقتي متهم 
مي كنند، از كرد تبار و جاسوس بودن وي براي روسيه 
خبر مي دهند و قوياً خواستار اس��تعفا يا بركناري او 
هس��تند. اما موضوع ديگري كه اخي��راً درخصوص 
مشكالت ارتش باب شده، مسئله رشوه خواري است 
كه طرفداران دادستاني نظامي از آن به عنوان ابزاري 
ضد وزارت دفاع اس��تفاده مي كنند. برجسته سازي 
مسئله دائمي رش��وه خواري، آن هم در سازمان هاي 
نظامي و در چند سال اخير، حاكي از تالش رسانه ها 
در جهت ضربه  زدن به مقامات وزارت دفاع است. البته 
اين تالش ها در حالي تداوم دارند كه تيمور عبداله يف 
معاون سخنگوي وزارت دفاع، از واهي بودن ادعاهاي 
مطبوعات مبني بر بركناري مقامات وزارت دفاع خبر 

داده است. 
  فرار به جلوي مسئوالن آذربايجان با وجود 

ارتشي نابسامان
در ماه هاي اخير، مسئوالن كشور موسوم به جمهوري 
آذربايجان به رغم برخورداري از ارتش��ي با ش��رايط 
آش��فته به ابراز وجود در برابر ايران دست زده اند! اين 
رفتار حتي نگراني ارباب پيش��ين اين كشور، يعني 
روسيه را نيز برانگيخته است. چه اينكه چندي پيش 
وزير امور خارجه روسيه نسبت به هرگونه اقدام نظامي 
عليه ايران هشدار داد و گفت: حمله نظامي به ايران، 
امنيت جمهوري آذربايجان و كشورهاي عربي را نيز 
تهديد مي كند! سرگي الوروف پس از مالقات با ادوارد 
نعلبنديان همتاي ارمني خ��ود گفت: در صورتي كه 
بدترين اتفاق روي دهد، يعن��ي گزينه نظامي عليه 
ايران در دس��تور كار قرار گيرد، اين مس��ئله نه تنها 
ارمنس��تان، بلكه جمهوري آذربايجان را نيز تهديد 
مي كند! ب��رآورد عواقب چنين اتفاق��ي به دليل زياد 
بودن متغيرات آن بسيار سخت است، ولي اين واضح و 
شفاف است كه روي دادن چنين اتفاقي، بسيار منفي 
و خطرناك است! هنگامي كه سخناني را مي شنويم 
مبني بر اينكه همه گزينه ها در برابر ايران روي ميز قرار 
دارد، بايد اين توضيح را مطرح كنيم كه اين گزينه ها 
بايد قانوني و متكي به مشروعيت بين المللي باشند. 
قانون بين المللي به كارگي��ري زور را مجاز نمي داند، 
مگر در حالتي كه كشوري مورد تجاوز قرار گيرد. به 
همين دليل اميدوارم افرادي كه اين گزينه ها را بررسي 

مي كنند، مسئوليت خود را نشان دهند!
  و كالم آخر

بر اساس آنچه بدان اشارت رفت، مي توان مهم ترين 
مش��كالت كنوني ارتش جمه��وري آذربايجان را در 

موارد ذيل خالصه كرد:
1- قبل از اينكه مش��كالت س��خت افزاري باش��ند، 
نرم افزاري و مربوط به فقدان مديريت نظامي كارآمد و 
تأخر سرمايه هاي معنوي و فرهنگي نظاميان جمهوري 
آذربايجان، نسبت به سرمايه هاي مادي و اقتصادي 

هستند. 
2- كشيده شدن يك رش��ته از عناصر فرهنگي غلط 

اجتماعي) كژكاركرد( از قبيل:
مش��روب خواري، تن پروري، فرهنگ مردس��االري، 
زورگويي، رشوه خواري، قماربازي و تجاوز جنسي به 

داخل بدنه ارتش. 
3- نهادينه نش��دن فرهنگ بوروكراسي در جامعه و 
به تبع آن در ارتش كه در نتيج��ه آن طايفه بازي ها، 
پارتي بازي ه��ا و بلوك بندي ها بي��ن نظاميان حاكم 

شده است. 
4- وابستگي شديد ارتش به حاكميت. 

5- س��اختار حاكميتي فاس��د و ضعي��ف جمهوري 
آذربايجان. 

6- فقدان دكترين نظامي ثابت و مبتني بر ارزش هاي 
جامعه كه منجر به سردرگمي و سياست هاي نظامي 

شده است. 
7- سس��ت بودن اخالق، اعتقاد به ارزش هاي اصيل 

معنوي و ملي و انضباط انساني در ارتش. 

رحيم نمازاف نظامي س�ابق ارتش 
جمهوري آذربايجان ك�ه به علت 
فشارهاي سياس�ي به شهر تولوز 
فرانسه مهاجرت كرده است، در يك 
افشاگري از جنايات غيرانساني در 
نيروهاي مسلح نخجوان و فروش 
اعضاي بدن مردگان پرده برداشته 
است! وي گفته كه در مدت خدمت 
سربازي خويش در منطقه نخجوان 
شاهد موارد متعدد قتل و خودكشي 
در ميان پرس�نل ارتش اين كشور 
بوده است. او افزوده است: مقامات 
ارت�ش آذربايج�ان در زمين�ه 
فروش اعضای بدن، از جمله كليه 
سربازان اين ارتش، فعاليت دارند!
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اثري منحصر به فرد
 از سلطان صاحب قران

ناصرالدين ميرزا
 حكايتگر پير و جوان!

   محمدرضا كائيني
اثري كه هم اينك 
در باب آن س��خن 
م��ي رود، جلوه اي 
ديگر از ش��خصيت 
و عاليق ناصرالدين 
را  قاج��ار  ش��اه 
بازمي نماياند و آن 
تعلق وي به عرصه 
ُرم��ان نويس��ي و 
ادبيات است. او در 
»حكايت پير و ج��وان« و به تناس��ب اطالعات و 
عاليق خويش، ُرماني را به قل��م آورده و در تاريخ 
به يادگار گذارده است. اين كتاب با همت كوروش 
منصوري و توسط مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر 
ايران راهي بازار نشر شده است. مصحح در ديباچه 
خويش بر اين داس��تان كوتاه، در ب��اب موضوع و 

مختصات آن چنين آورده است:
 »با اينكه ناصرالدين شاه در عرصه مملكت داري، 
بس��يار نااليق ب��ود ولي باي��د اذعان داش��ت وي 
احساسي لطيف و انديشه هاي نازك داشت و اگر در 
حيطه هنر و ادب گام برمي داشت، شهرتي بسزاتر از 
پادشاهي خود داشت و شايد در ميان دل هاي همه 
جا مي گرفت! او هم شعر مي سرود )البته ناپخته( 
كه ديوان وي چاپ شده است، هم نقاشي مي كرد 
و به هنر و ادب بسيار عشق مي ورزيد و هم ترجمه 
مي كرد. به هر روي، مي توان وي را در طبقه پاييني 
از هنرمندان و اديبان قرار داد. بايد يادآور شد اين 
اندك مقدم��ه، از آن جهت بود تا ادب دوس��تان و 
خوانندگان گرامي، با اث��ري منحصر به فرد از وي 
آشنا شوند. وي داس��تاني كوتاه به سبك فرنگيان 
آن دوره نگاش��ته كه براي زمان خ��ود قابل توجه 
اس��ت. مضاف بر اينكه داس��تان آميخته به سبك 
ايراني است و بر اهميت و زيبايي آن بيشتر افزوده 
است. نامي كه نويسنده )ناصرالدين شاه( روي اين 

داستان گذارده، حكايت پير و جوان است كه نامي 
دقيق و بجا نيس��ت، چراكه وي درباره كودك نيز 
سخن مي راند و از طرفي چون چهار فصل سال را 
نيز گزارش مي كند، نگارنده اين س��طور نام فرعي 
آن را تمثيل فصول گذارد كه شايد نامي به مراتب 
در خورت��ر و محتوايي تر باش��د، اهلل اعلم بالصواب. 
با عنايت به اينكه دو استاد سرش��ناس و بزرگوار، 
آقايان دكتر سيدعبداهلل انوار كه در فهرست نسخ 
خطي كتابخانه ملي و همچنين استاد ايرج افشار در 
مجله نگين س1346، ش23، اين متن را از شخص 
ناصرالدين شاه دانسته، به معرفي آن پرداخته و آن 
را منحصر به فرد متعلق به شاه دانسته اند، مي توان 
قريب به يقين آن را از شاه قاجار ناصرالدين ميرزا 
دانست. نويسنده در پرداختن داستان، چند چيز 
را همپاي با هم يادآور مي شود و هر كدام در جاي 
خود، نمودي ويژه پي��دا مي كند: بيان چهار فصل، 
چهار دوره زندگي، آگاه��ي از طبيعت و حيوانات، 
شناخت از فرهنگ و آيين آنها و سرانجام دانايي 
به تاريخ و آيين ميهن خود كه همه آنها از جمله 
آگاهي ها، روش ها و ويژگي هاي نويس��نده است. 
اين داستان را از سويي در رديف) essay(: براي 
اينكه بعضي جاها انديش��ه خود را بازگو مي كند، 
 )short story( از سويي در دسته داستان كوتاه
مي توان جاي داد كه باور نگارنده نيز بر اين است 
كه اين داس��تان در ردي��ف داس��تان هاي كوتاه 
قرار دارد، چراكه از س��ويي به تجس��م و توصيف 
مي پردازد، نه تش��ريح و از س��ويي ديگر، در يك 
نشست خوانده مي شود. به گفته سامرست مو آم: 
داستان كوتاه عبارت اس��ت از داستاني كه بتوان 
س��ر ميز ناهار يا... براي دوس��تان تعريف كرد!... 
البته از جهت پردازش داس��تان مي   توان آن را در 
دسته حكايت ) tale( نيز جاي داد، زيرا داستان 
داراي پيام و اندرز هم اس��ت. باري، داستان چون 
در س��ال1289ق، نگاشته ش��ده است، آن چنان 
نس��بت به داس��تان هاي كوتاه امروزي، جذاب و 
گيرا نيس��ت، ولي ارزش هايي دارد كه داس��تان 
كوتاه امروز از آن بي بهره اند و از سويي، اثري است 

ارزشمند و تاريخي و ميراثي فرهنگي...«. 
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با توجه به بحران هاي روي داده در ارتش 
آذربايجان، نگراني خانواده ها از فرستادن 
جوانان خود به خدمت سربازي، بي مورد 
نيست و اين مسئله مي تواند در درازمدت، 
توان نظامي اين كشور را دچار مشكل كند. 
اين مسئله وقتي جدي مي شود كه اخباري 
از اين قرار نش�ر يافته كه: به دليل اعمال 
فش�ارها و آزارهاي فرمانده�ان نظامي، 
برخي س�ربازان آذربايج�ان، داوطلبانه 
اس�ير نيروه�اي ارمنس�تاني ش�ده اند!
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