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ساختار اجتماعی جامعه ارامنه ایران
«تا زمان استقرار نظام مشروطه در ایران ،مسائل
حقوقی جامعه ارامنه ایران از طریق فرمانهای
حکومتی و تصمیمات حکام والیتی رفع و رجوع
میشد .رهبر دینی کلیسای ارمنی و افراد ارمنی
نزدیک به هیئت حاکمه جامعه ارامنه ایران را نزد
حکومت نمایندگی میکردند بدون اینکه در این
زمینه تعریف حقوقی دقیقی وجود داشته باشد.
در جلفای نو ،رئیس محله هم وجود داشته که به
کالنتر یا کدخدا مشهور بوده است .اینها کارگزاران
حکومت بودند و از طریق حکومت محلی منصوب
میشدند .رئیس محله میتوانست فرد ارمنی معتمد
حاکم نیز باشد.
از زمان استقرار مشروطیت جامعه ارامنه ایران طبق
قانون به عنوان اقلیت دینی به رسمیت شناخته شده
است و حق دارد از مذهب خود پیروی کند و در
مسائل خانوادگی (ازدواج ،ارث و غیره) برابر
قوانین مذهب خود عمل کند .میتوان گفت که در
شرایط جدید از نظر حقوق شهروندی تغییری به
وجود نیامد و آنچه به عنوان قانون نانوشته وجود
داشت با قانون مکتوب مستحکم گشت .امروز هم
جامعه ارامنه را رهبر کلیسا و شورای خلیفهگری
نمایندگی میکنند که حقوقشان محدود به امور
خانوادگی و شعایر دینی است که در یک کالم
دوهفته نامه
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«احوال شخصیه» نامیده میشوند.
امور جامعه ارامنه ایران را تشکیالتی اداره میکند
که به زبان ارمنی آزگایین ایشخانوتیون خوانده
میشود که ترجمهاش میشود «حکومت ملّی».
از سوی این تشکیالت ارگانهایی نصب میشوند
که کارهای جاری جامعه را انجام میدهند .این
مجموعه تحت ریاست اسقف اعظم ارامنه قرار دارد
که از سوی جاثلیق حوزه کیلیکیه مستقر در لبنان
مادامالعمر نصب میشود».
آن چه خواندید مقدمه مقاله مفصلی است به قلم آزاد
ماتیان که به مسائل و تناقضات ساختار تشکیالتی
جامعه ارامنه میپردازد .نویسنده اشاره میکند
که اصو ً
ال اطالق عنوان آزگایین ایشخانوتیون به
تشکیالت یک اقلیت کوچک گمراهکننده است ،چرا
که نه جامعه ارامنه ایران را میتوان ملّت دانست نه
تشکیالت اداری این جامعه را حکومت .درست
است که مجمع نمایندگان ارمنی هر چهار سال
یک بار با رای همگانی انتخاب میشوند و نوعی
ارگان قانونگذاریاند و آنها شورای خلیفهگری
را به عنوان نوعی قوه مجریه کوچک برای رفع و
رجوع امور روزمره جامعه ارامنه انتخاب میکنند و
از این نظر شباهتی وجود دارد بین حکومت واقعی
یک کشور و این تشکیالتّ ،اما نکته این است که
در این میان خبری از قوه قضاییه نیست و معلوم

نیست اگر فردی از قوانین آن تخطی کند ،مث ً
ال از
اختیارات خود به نفع منافع شخصی سوء استفاده
کند ،چطور میتوان او را مورد بازخواست قرار
داد .البته مجمع نمایندگان یک ارگان حسابرسی
و بازرسی نیز انتخاب میکند تا گزارشهای
عملکرد مالی شورای خلیفهگری را بررسی کند،
ّاما این ارگان تنها میتواند گزارش بدهد و قدرت
اجرایی و مجازات خاطی را ندارد و در نهایت باید
از سوءاستفادهکننده به دادگاههای عادی کشور
شکایت کرد .به عبارت دیگر ،حکومت بدون قوه
قضاییهای که نیروی به کار گذاشتن احکام قضایی
را داشته باشد ،معنی پیدا نمیکند.
دیگر اینکه نمایندگان ارامنه در مجلس شورای
اسالمی که با رای مردم انتخاب میشوند در
آییننامه تشکیالت اداره داخلی ارامنه هیچ جایی
ندارند .البته در عمل اینها با شورای خلیفهگری و
مجمع نمایندگان در تماساند و با آنها مشورت و
تبادل آرا میکنندّ ،اما هیچ قانونی آنها را به این
کار ملزم نمیکند .به عبارت دیگر ،این نمایندگان
که میتوانند نقش مهمی در ارتباط جامعه ارامنه با
حکومت داشته باشند و عم ً
ال چنین نقشی دارند،
در آزگایین ایشخانوتیون جایگاه تعریف شدهای
ندارند.
نوشته به مسائل دیگری نیز مانند همکاری سه
حوزه دینی ارامنه کشور ،نقش انجمنها و مدارس
ارمنی در نظام اداری جامعه و ضرورت تحلیل
بودجه ساالنه شورای خلیفهگری میپردازد.
ارمنستان:
سه حزب خواهان نظام انتخاباتی
تناسبی هستند
در اکتبر سال جاری میالدی در ارمنستان انتخابات
پارلمانی برگزار میشود .این روزها بحثهای
داغی میان احزاب سیاسی ارمنستان در جریان
است که حول مسئله تغییر شیوه انتخاباتی کشور
به شیوه انتخابات تناسبی دور میزند .میدانیم که
در بسیاری از کشورها کافی است نامزد انتخابات
بیشترین رای را به دست آورد تا برنده و انتخابات
گردد .این نظام انتخابات اکثریتی نامیده میشود.
در همین روش ممکن است انتخابات تک نام
یا چندنام و یا یک مرحله ای و دومرحله ای
باشد .در حالی که در کشورهای دیگری ،سامانه

سیاسی ارمنستان میتواند سرنوشت آینده سیاسی
کشور را رقم بزند.

انتخاباتی به گونهای است که هدف دادن کرسی یا
کرسی هایی از مجلس یا شورای محلی به هر حزب
و گروه سیاسی حاضر در انتخابات است به تناسب
آرایی که به دست آورده است .این شکل اخیر را
نظام تناسبی مینامند .پارلمان جمهوری ارمنستان
در حال حاضر  131عضو دارد که  41نفرشان بر
اساس شیوه اکثریتی انتخاب میشوند .دو حزب
ژارانگوتیون (میراث) و داشناکسوتیون چندی پیش
با انتشار بیانیهای خواهان انتخاب همه نمایندگان به
شیوه تناسبی شدند .اخیراً حزب بارگاواج هایاستان
(ارمنستان مرفه) نیز به آنها پیوسته است.
استدالل هواداران تبدیل شیوه انتخابات پارلمان به
شیوه صد در صد تناسبی این است که اغلب افرادی
که با رای اکثریت مقام نمایندگی مجلس را به دست
میآورند از کسانیاند که به کمک قدرت مالی خود
به این مقام میرسند و در مسائل جاری کشور
صاحب نظر نیستند و به تجربه هم دیده شده است
که در مذاکرات مشارکت جدی نمیکنند.
همرایی حزب بارگاواج هایاستان به رهبری گاگیگ
زاروکیان که اکنون جزئی از ائتالف حکومتی است
با دو حزب داشناکسوتیون و ژارانگوتیون از نظر
صفآرایی نیروهای سیاسی در انتخابات آتی
نیز جالب توجه است .این حزب که قدرت مالی
باالیی دارد روز به روز اهمیت بیشتری پیدا میکند
و گرایش آن به هریک از نیروهای اصلی صحنه

انقالب اسالمی ایران و ارامنه
به مناسبت سی و سومین سالگرد پیروزی انقالب
اسالمی ایران ،صفحاتی از این شماره به خاطرات
صاحب امتیاز دوهفته نامه هویس درباره نخستین
روزهای پرتالطم انقالب و مالقات اسقف اعظم
ارامنه ایران با امام خمینی رهبر انقالب اختصاص
یافته است .این نوشته از کتاب روزهایی از زندگی
طوفانی من نقل شده است:
« یکی از رویدادهای مهم جامعه ارامنه ایران در آن
روزها ،دیدار خلیفه آرداک مانوکیان،رهبر شورای
خلیفه گری ارامنه تهران با امام خمینی رهبر انقالب
بود .این مالقات نقطه عطفی در زندگی ارامنه ایران
به شمار می آید .این دیدار بازتاب گستردهای یافت
و فیلم وگزارش آن از رادیو و تلویزیون پخش شد
و همه نشریات ایران به این دیدار تاریخی اشاره
کردند .کیهان پرتیراژترین روزنامه چاپ تهران ،با
اشاره به این دیدار نوشت :اسقف اعظم ارامنه در
مالقات با امام خمینی :ارامنه ایران پاکسازی و
نوسازی مملکت را فریضه دینی و ملی می دانند.
اسقف اعظم ارامنه همراه هیئتی ارمنی روز دوشنبه
با امام خمینی مالقات کردند .این مالقات اسقف
ارامنه ،پیروزی انقالب را به امام خمینی و مردم
ایران تبریک گفتند و آمادگی ارامنه را برای ادامه
مبارزه اعالم داشتند.
امام خمینی پس از سخنان اسقف از ایشان تشکر
کرده و اظهار داشتند« :دستاوردهای این انقالب
مطمئن ًا به سود اقلیت ها نیز خواهد بود و اسالم در
مورد ادیان و مذاهب انعطاف پذیر است و به آنها
احترام می گذارد».
آرداک مانوکیان ،اسقف اعظم ارامنه در پایان
مالقات ،نامه ای به امام تسلیم کردند .در این
نامه آمده بود« :دشمنان ایران نه فقط ثروت این
ملک را به یغما می برند بلکه روح و دین و ایمان
و اخالق فرزندان این آب و خاک را تاراج کرده و
فساد رواج میدادند .این مبارزه نه فقط مبارزه ای
است علنی بر ضد استعمار و استبداد بلکه مبارزه
ای است عمیق بر علیه پلیدی ها و مبارزه حق است
با باطل».
در جای دیگر این نامه آمده است« :برخی هنوز به

عمق و کنه نهضت اسالمی پی نبرده و با ابراز نگرانی
نسبت به حفظ جان و مال و حقوق مسیحیان سعی
دارند تخم نفاق بین مسیحیان و مسلمین بپاشند».
«ارامنه ایران هشیار بوده و چنین دسایسی را
در نطفه خنثی می کنند .ارامنه ایران با فروتنی
ولی خلوص نیت و با اعتقادی راسخ از روزهای
نخست انقالب همگام با برادران مسلمان خود با
صدور بیانیه ها و تشکیل اجتماعات و شرکت
در اعتصابات و تظاهرات و راهپیمایی و منعکس
نمودن اخبار انقالب در روزنامه ارمنی زبان آلیک
و دادن شهید به مبارزه برخاسته و مفتخرند که در
این نهضت عظیم سهمی گرچه بی نهایت کوچک بر
عهده گرفتند».
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مهاجران ارمنی در روسیه و ترکیه
در این مقاله میخواهم مجموعه شرایط
اجتماعی ،قانونی و اقتصادی مهاجرین ارمنی
در ترکیه و روسیه را (به عنوان دو کشور مهم در
جذب ارمنیان مهاجر) مورد بحث قرار دهم .هدف
این مقاله این است که نشان دهد چهطور وضعیت
مهاجرت از ارمنستان به ترکیه میتواند با باز شدن
مرز ترکیه ـ ارمنستان تغییر کند ،1و نیز این که
تأثیرات مثبت و منفی آن ،هم بر مهاجرین ارمنی
و هم بر موقعیت ژئوپلتیک ارمنستان چیست.
بخشی از تحقیقات این مقاله از آمار رسمیای
که توسط دولت ارمنستان و ترکیه و روسیه
در دسترس گذاشته شده گرفته شده است .با
بنا گذاشتن تحقیقات مهاجرت بر آمار دولتی،
مشکالتی پدیدار میشود چرا که مهاجرتهایی
که مورد نظر این مقاله هستند غیرقانونی انجام
شدهاند و توسط دولت ثبت نشدهاند .دیگر منابع
اطالعاتی من مهاجرین بودهاند و همین طور
مصاحبه با سازمانهای متعددی مثل سازمان
بینالمللی مهاجرت( )IOMو سازمان امنیت و
همکاری اروپا ( .)OSCEمصاحبههایی هم با
مقامات دولتی انجام شده است .و باالخره این
که مقایسهای هم بین الگوهای مهاجرت ارمنستان
و گرجستان خواهم داشت چون هردوی آنها
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دولتهای تازه جدا شده از شوروی هستند،
جمعیتشان تقریبا هماندازه است و از نظر
جغرافیایی به هم نزدیک هستند .به همین دالیل،
مقایسه الگوهای مهاجرت این دو کشور میتواند
ما را به اطالعات باارزشی برساند.
تعاریف:
مهاجر :فردی که بیش از یک سال در کشوری
غیر از کشور اصلی خود زندگی کرده است .این
واژه شامل کارگرهای فصلی هم میشود که گاهی
فقط نُه ماه در کشوری هستند.
مهاجر غیرقانونی :فرد خارجی که با
روشهای غیرقانونی وارد یک کشور میشود
(مثل در رفتن از بررسی مدارک ،یا استفاده از
اسناد یا ازدواج جعلی) .یک فرد خارجی که
خواه با روشهای قانونی یا غیرقانونی وارد یک
کشور میشود اما بیش از زمان تعیین شده در این
کشور میماند و درنتیجه مدارک قانونی ندارد
(.)2001-IOM
مهاجر کاری :فردی که کشور اصلی خود را
برای کار کردن و ماندن در یک کشور دیگر به طور
موقت ترک میکند (یک یا دو سال).
قاچاق انسان :به معنی استخدام ،انتقال ،پنهان
کردن و گرفتن انسانها به وسیلهی تهدید ،زور و

دزووینار دردریان*

دیگر شکلهای اجبار ،ربودن ،شیادی ،اغفال،
سوء استفاده از قدرت یا موقعیت آسیب پذیری
شخص ،و یا دادن یا گرفتن وجه یا مزایا برای
به دست آوردن رضایت شخص به منظور بهره-
برداری .بهرهبرداری شامل حداقل بهرهبرداری
از فاحشهها و یا دیگر بهرهبرداریهای جنسی،
کار یا سرویس اجباری ،بردهداری یا کارهایی
شبیه بردهداری ،یا برداشتن اعضاء است (-IOM
.)2001
مقدمه:
از ابتدای دههی  ،1990بیشتر مهاجرتها به
بیرون از جمهوری ارمنستان صورت میگرفت.
بیشتر ارمنیها به دلیل دشواریهای اجتماعی
و اقتصادی ارمنستان از این کشور مهاجرت
میکردند ،بنابراین مقصدی که برای مهاجرت
انتخاب میکردند فرای شرایط اجتماعی و
اقتصادی موجود در کشور میزبان و در عوض
بر اساس شرایط الزم برای گرفتن ویزا ،قوانین
متعدد مربوط به وضعیت مهاجرین ،فاصلهی
آن کشور از ارمنستان ،و همین طور جامعهی
ارمنیان موجود در کشور مقصد تعیین میشد .بر
محله ارمنی نشین در استانبول

اساس بررسیهای سازمان امنیت و همکاری اروپا
( )OSCEدر سالهای  2002تا  ، 2005مهاجرین
هنگام انتخاب کشور مقصد ،این عوامل اصلی را
مورد توجه قرار میدادند :دوستان و بستگانی
که در آن کشور زندگی میکنند ( 61.1درصد)،
موانع کمتر برای ورود به کشور و استخدام به کار
(28.2درص��د) ،دانستن زبان (19.3درص��د).
(میناسیان ـ .)2005
جنبههای اجتماعی:
شرایط اجتماعی مهاجرین ارمنی در روسیه:
در پانزده سال گذشته ،بیشتر مهاجرتهایی که
از گرجستان و ارمنستان انجام شده ،به سمت کشور
روسیه بوده است .جدول زیر مهاجرت به روسیه
را در دههی گذشته نشان میدهد .اطالعات آن،
نشان دهنده مشابهت الگوی مهاجرت به روسیه
از دو کشور گرجستان و ارمنستان است و همین
طور یک کاهش شدید مهاجرت از هر دو کشور به
روسیه را نیز نشان میدهد.
در دو جامعهی روسیه و ارمنستان سه عامل
در ایجاد یک مهاجرت عظیم از ارمنستان به روسیه
نقش بازی میکنند که عبارتاند از :جامعه ارمنیان
موجود در روسیه ،روابط زبانی ،و روابط گذشته
و حال بین دو کشور .روسیه بزرگترین جامعه  ی
دیاسپورای ارمنی شامل حدود  2میلیون ارمنی را
در خود دارد .جامعهای مشخصا قدرتمند با تعدادی
تاجر و سیاستمدار ثروتمند .جامعهی ارمنیان
روسیه برای ارمنیانی که به روسیه مهاجرت میکنند
یک شبکهی محافظت فراهم میکند و این جریان
مهاجرت را ترغیب میکند .دوم این که بیشتر
شهروندان ارمنی به زبان روسی صحبت میکنند،
چیزی که اختالط با جامعهی میزبان را آسان و
فرصتهای کاری بهتری ایجاد میکند .سوم این
که در طول روابط تاریخی بین روسیه و ارمنستان،
روابط سیاسی قوی کنونی و با در اختیار داشتن
تلویزیون و رادیوی روسیه ،ارمنیان کامال به توسعه

و پیشرفت روسیه آگاه شدهاند .حتی ارمنیهایی که
قبال اصال در روسیه نبودهاند هم وقتی در روسیه
مهاجر هستند شوکهای فرهنگی و موانع اجتماعی
کمتری را تجربه میکنند تا در یک کشور دیگر.
متأسفانه روان بودن در زبان روسی و آشنا
بودن به فرهنگ آن ،مانع از تبعیض علیه ارمنیان
مهاجر در روسیه نشد .خانه آزادی تأکید میکند
که تبعیض اجتماعی مخصوصا علیه قفقازیها
و آسیای مرکزیها بسیار وجود دارد ،که باعث
میشود آنها هدف آزار و تهاجمهای متعدد قرار
بگیرند .یک لیست ساده از قتلهایی که در نیمهی
اول  2006رخ داده ،تبعیض اجتماعی موجود در
روسیه علیه ارمنیان را اثبات میکند .در نیمه-ی
اول  ،2006هشت ارمنی در مسکو کشته شدند که
یوگنی باغداساریان ،هایک دلخانیان ،هاروتیون
گالستیان ،روبرت فرویان ،ویگن آبراهامیانس،
و آرتور سردریان در میان آنها بودند ( 5ژوئن
 .)2006در ژوئن  2006در مسکو ،یک گنگ
در معرض عموم ،واهان آبراهامیان  17ساله را تا
حد مرگ کتک زدند و هیچ کس به خاطر این قتل
مجازات نشد(.)2006 , Nouvelle d’Armenie
در جوالی همان سال در مسکو به چهار ارمنیتبار
حمله شد ( Mosnewsـ .)2006اینها فقط بعضی
از نمونهها هستند و مطمئنا ارمنیان بسیار بیشتری
در روسیه آزار دیدهاند ،نه فقط در سال  2006و نه
فقط در مسکو.
در بررسیای که توسط تاتیانا یودینا انجام
شده  60.5درصد اهالی مسکو تأیید کردند که
«نسبت به مهاجرین دید منفی دارند»« .اهل مسکو
تحمل جامعه  ی ارمنیان را ندارند :تقریبا  40درصد
کسانی که مورد بررسی قرار گرفتند دوست ندارند
مهاجرین ارمنی در مسکو زندگی کنند»( .یودینا
ـ  .)2005خیلیها اعتقاد دارند که در روسیه
مسؤولین به حد کافی از اقلیتهای قومی محافظت
نمیکنند .جنایاتی که علیه اقلیتهای قومی انجام
میشود اغلب یا بدون مجازات رها میشوند یا

مجازات ناکافی دریافت میکنند .قوانین روسیه در
مورد تبعیض علیه اقلیتهای قومی نیز به اندازهی
کافی قدرتمند نیستند (آوانیسیان ـ  .)2006اگر
شرایط اجتماعی فعلی به همین شکل باقی بماند
یا بدتر شود ،روسیه نه تنها مهاجرین کمتری از
سوی جمهوری ارمنستان به خود جذب خواهد
کرد ،بلکه خیلی از ارمنیها هم ممکن است به دلیل
خطراتی که در روسیه تهدیدشان میکند به دنبال
منزلگاه دیگری برای مهاجرت بگردند.
سطح حقوق اجتماعی و سیاسی در روسیه
کامال پایین است .بر اساس گزارشهای خانه
آزادی در سال  ،2005روسیه به خاطر کاهش
تعداد احزاب اپوزیسیون سیاسی ،افزایش قدرت
اجرایی و فشار و سانسور ،رتبهی دوم را در مورد
«کمترین حقوق آزادی» داشته است ،هم در حقوق
سیاسی و هم در نمود آزادیهای شهروندی .در
همین دوران ،خانه آزادی روسیه را به عنوان یک
کشور غیر آزاد شناسایی کرد .از آنجا که این
مقاله عمدتا دربارهی مهاجرین غیرقانونی است،
آزادیهای شهروندی و حقوق سیاسی در مورد
مهاجرین غیرقانونی کاربردی ندارد؟ چون آنها
دستاویز قانونی برای گرفتن حقوقشان ندارند.
در هر حال قوانین سال  2006روسیه برای محدود
کردن ان.جی.او های بینالمللی ،نتیجهی پایین
بودن آزادیهای شهروندی در روسیه است که
غیرمستقیم بر مهاجرین هم تأثیر میگذارد .اگر
آنها میتوانستند از این ارگانها کمکهای قانونی
یا بشردوستانه دریاقت کنند ،حاال محدودیتهایی
وجود دارد که میتواند جلوی کار این ان.جی.او
ها را بگیرد.
شرایط اجتماعی مهاجرین ارمنی در
ترکیه:
ترکیه به عنوان یک مقصد همیشگی برای
مهاجرین ارمنی ،هم عوامل متعدد جذب کننده
برای آنها دارد و هم خصوصیات مشکلساز.

جدول :1
منبع :سرویس آمار دولت فدرال روسیه ،مهاجرت بینالمللی 3 ،نوامبر 2006

ورود

1997

2000

2001

2002

2003

2004

2005

ارمنستان

19123

15951

5814

6802

5124

3057

7581

گرجستان

24517

20213

9674

7128

5540

4886

5497

خروج

1997

2000

2001

2002

2003

2004

2005

ارمنستان

2578

1519

1362

1114

1098

654

620

گرجستان

3286

1802

1339

964

939

740

691
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دوهفته نامه
هویس

رشد گروه های نژاد پرست روس عامل ناامنی برای
مهاجران

در مورد ارمنیان مهاجر در ترکیه سه عامل بر
جریان مهاجرت تأثیر میگذارد :جامعهی ارمنیان
موجود در ترکیه ،مؤلفههای زبانی و فرهنگی ،و
باالخره آزادی شهروندی و حقوق سیاسی عمومی
شهروندان ترکیه.
استانبول خانهی یکی از قدیمیترین جوامع
ارمنیست .کلیساهای ارمنی ،مدرسهها،
خانههای قدیمی ،بیمارستانها و قبرستانهای
بسیار دارد به عالوهی سه روزنامه ارمنی در
استانبول (مارمارا ،آکوس ،ژاماناک) .جامعه
ارمنیان ترکیه در استانبول (اگرچه قدرت و ثروت
جامعه ارمنیان روسیه را ندارد) پناهگاه ارمنیهایی
است که از جمهوری ارمنستان میآیند .آقای
آرسن آواگیان ،نمایندهی تعاونی اقتصادی دریای
سیاه در استانبول ،گفته است پلیس ترکیه حضور
 25تا 30هزار ارمنی(که از ارمنستان آمدهاند) را
در ترکیه تخمین زده است .تقریبا 80هزار ارمنی
دیاسپورایی در ترکیه وجود دارند (جدول .)7
پاتریارک ارمنی ،عالیجناب مسروب دوم ،در
مصاحبهای تأکید کرده است بیشتر ارمنیهایی که
از جمهوری ارمنستان آمدهاند در بخش کومکاپی
( )kumkapiاستانبول (که کلیسای ارامنه هم در
آنجاست) مقیم هستند .علتش ارزان بودن این
قسمت از استانبول است اما با این حال به دلیل
تعامل مهاجرین با کلیسا هم هست.
متأسفانه تحقیقات مشخصی در مورد شرایط
ارمنیهای مهاجر در ترکیه و این که با چه
مشکالتی روبهرو هستند انجام نشده ،اما پاتریارک
ارمنی میگوید مشکالت اصلی ،در مورد ویزا
و مدرسه فرستادن بچههاست .روزنامهنگاران
روزنامه حریت هم با معدودی از تاجرین ارمنی
بازار کومکاپی مصاحبه کرده و دریافتهاند که همان
طور که پاتریارک اشاره کرده ،مهاجرین ارمنی به
خاطر ملیتشان از سوی ترکها مورد تبعیض
دوهفته نامه

هویس 6 6
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قرار نمیگیرند .و نهایتا این که اخیرا در ترکیه آزار
یا قتلی در مورد ارمنیها ثبت نشده است.
با وجود نزدیکی جغرافیایی این دو کشور ،به
خاطر ناسازگاریها و خصومتهای تاریخی بین
آنها ،در قرن اخیر تعامل فرهنگی و اجتماعی
اندکی بین این دو ملت وجود داشته است .با این
حال عوامل مشخصی در ترکیه وجود دارند که برای
مهاجرین ارمنی جذاب هستند .بر خالف روسیه،
در ترکیه ارمنیها به خاطر شباهت فیزیکیشان با
ترکها (بر خالف روسها) در خیابان به چشم
نمیآیند ،و همین طور به خاطر این که برخی
عادات و عرفها در ترکیه وجود ندارد .بنابراین
تبعیضهای اتفاقی در خیابان توسط پلیس ،کمتر
محتمل است.
بر اساس گزارش خانه آزادی ،ترکیه از نظر
آزادیهای شهروندی نسبت به روسیه در مقام
باالتری میایستد .و بر خالف روسیه ،ترکیه یک
کشور نسبتا آزاد محسوب میشود .خانه آزادی
اعتقاد دارد که در ترکیه آزادیهای شهروندی رو
به افزایش است .مثال اخیرا اقدامی در مورد وارد
کردن زبان اقلیتها در رسانه وجود داشته است.
تمام این تغییرات از زمان مذاکرات اتحادیه اروپا
با ترکیه ـ که بخشی از گفتوگوی بلندمدت آنها
بر سر آماده کردن ترکیه برای عضویت در اتحادیه
اروپاست ـ آغاز شد.
نتیجه این که فرهنگ جامعهی شهری در
ترکیه قویتر است ،و این ماندن در ترکیه را برای
مهاجرین ارمنی آسانتر میکند .اشتیاق ترکیه
برای موفقیت در اتحادیه اروپا ،امیدهای تازهای
برای مهاجرین ارمنی میآفریند .مثال در ترکیه
درمانگاههای عمومی متعددی به عنوان ان.جی.
او ایجاد شد(که قبال از اتحادیه اروپا کمکهزینه
میگرفتند) که به مهاجرین ارمنی غیرقانونی
2
خدمات درمانی رایگان میدادند.
باید به این موضوع اشاره کرد که در ترکیه

کالس درس کودکان ارمنی در ترکیه

شرایط کامال درخشان نیست ،اما رو به بهبود
است .مثال در سال  2002یک ایستگاه رادیویی
به این دلیل که موسیقی ارمنی و کردی پخش کرد
برای یک سال تعطیل شد ،اما از سال  2004کردها
برای خودشان برنامه تلویزیونی دارند .با این که
ممکن است کسی خشونتهای خالف حقوق بشر
ترکیه در مورد کردها را خاطر نشان کند ،اما باید
تأکید کرد که کردها بر خالف ارمنیها و یونانیها
و یهودیها ،جزو گروههای اقلیت رسمی در ترکیه
در نظر گرفته نمیشوند ،چون مسلمان هستند
(خانه آزادی ـ  .)2005از این گذشته ،کردها در
ترکیه یک تهدید امنیتی و سیاسی هستند و این
باعث میشود مورد نگاه تبعیض آمیز قرار بگیرند،
اما ارمنیها چنین خطری برای ترکیه ندارند.

در شماره آینده نویسنده در ادامه مطلب به
جنبههای دیگر شرایط زندگی ارمنیان مهاجر
خواهد پرداخت.
توضیحات:
 -1باز شدن مرز ترکیه -ارمنستان به این معنا نیست که
مرز ارمنستان -آذربایجان هم باز خواهد شد .در این مقاله
من فقط درباره بازشدن مرز ترکیه -ارمنستان به عنوان امری
امکانپذیر صحبت میکنم با این فرض که مرز آذربایجان-
ارمنستان بسته خواهد ماند.
 -2اتحادیه اروپا این کمکهزینه را متوقف کرد چون
به نظر میآمد این کار ،تشویقی در جهت افزایش جریان
مهاجرت غیرقانونی به ترکیه است.

* دزووینار دردریان ،دانشگاه تافتس امریکا

dzovinar.derderian@tufts.edu

ترجمه از انگلیسی :نسیم نجفی

تصویب طرح مجازات انکار نسلکشی در فرانسه
 127رأی موافق در برابر  86رأی مخالف
جزئیات مذاکرات مجلس سنا

 23ژانویه  2012ساعت : 22:25
سنای فرانسه بعد از هفت ساعت و نیم مذاکره
بیوقفه ،قانون مجرمیت انکار نسلکشی را با
 127رأی موافق در برابر  86رأی مخالف تصویب
کرد.
ساعت  3بعدازظهر ،جلسه مجلس سنای
فرانسه به ریاست شارل ِک ِنه ،بررسی طرح
«مجرمیت انکار نسلکشیها» را شروع کرد .این
الیحه که به نام الیحه والری پوایه معروف است،
در  22دسامبر سال گذشته در مجلس ملّی فرانسه
به تصویب رسیده و برای تصویب نهایی به سنا
ارسال شده بود .دولت از این اقدام حمایت میکرد
و به همین سبب به سرعت در دستور کار سنا قرار
گرفت .بر خالف قانون مشابهی که در سال 2006
توسط حزب سوسیالیست پیشنهاد شد ،اما تا ماه
مه  2011پنج سال طول کشید تا بررسی شود و
بعد هم با «غیر قابل دریافت» تلقی شدن از سوی
کمیته قوانین سنا ،از سوی آن مجلس رد شد.

انتظار میرفت طرح والری پوایه در سنا با
موانع و موضعگیریهای سختتری روبهرو شود.
ی هستند،
اهل سنا که طرفداران اندیشه رادیکالتر 
در روز چهارم ماه مه گذشته به مقابله برخاسته
بودند و این بار هم در  18ژانویه ،کمیته قوانین سنا
با  22رأی در برابر  8رأی ،طرح را «خالف قانون
اساسی» دانسته بود و. ...
بر خالف این گامهای اولیه نامساعد،
طرفداران طرح ،جلسه  23ژانویه را با خوشبینی
شروع کردند .طی جلسه همه نظرات موافق و
مخالف استداللهای خود تشریح کردند.

قانون آزادی مطبوعات فرانسه است تا بر اساس
آن ،نوشتههای انکار کننده ،به اعمالی که قابل
مجازات هستند بدل شوند .عالوه بر این ،برای
همه سازمانهایی که دست کم پنج سال از شروع
فعالیتشان میگذرد و طبق اساسنامهشان
هدفشان حمایت از حقوق معنوی و عزت
نفس قربانیان نسلکشی و جنایت علیه بشریت و
جنایات جنگی است ،این امتیاز را قائل میشود
که علیه همه اعمالی که شامل انکار یا کم اهمیت
جلوه دادن نسلکشی و جنایات علیه بشریت و
جنایات جنگی میشود ،اقامه دعوا کنند.

هدف طرح:
طرح پوایه یک سال زندان و  45000یورو
جریمه نقدی پیشبینی میکند برای کسی که
علنا نسلکشی ،جنایت علیه بشریت و جنایات
جنگی که از سوی فرانسه به رسمیت شناخته
شده  ،و همچنین مواد قانونی  7 ،6و  8قانون
دادگاه بینالمللی و ماده  6قانون دادگاه جنگی که
به موافقتنامه  8آگوست سال  1945الحاق شده
است را ،انکارکنند یا بیاهمیت جلوهدهند.
در نتیجه ،این طرح خواهان تغییراتی در

نشست سنا:
نخستین سخنران جلسه ،پاتریک اُلیه بود؛
وزیر ارتباط با مجلس که یک به یک دالیل
حمایت دولت از این طرح (که از سوی حزب
رئیسجمهور پیشنهاد شده است) را برشمرد .او
با توجه به انتقادات تندی که در مطبوعات بیان
شدهاند ،یادآوری کرد که این طرح به طور خاص
قانون حافظه نیست .بعد ،یادآوری کرد که درست
نیست بین نسلکشیها رقابت به وجود بیاید.
تصمیم سال  2008اتحادیه اروپا بهترین وسیله
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دوهفته نامه
هویس

دد

ش

بود برای این که انکارکنندگان همه نسلکشی ِ
های
به رسمیت شناخته شده از سوی قانون فرانسه
را با قانونی شبیه قانون ِکسو (درباره منکران
نسلکشی یهودیها) مستحق مجازات قانونی
بدانیم .بنابراین هدف این طرح پر کردن یک خالء
قانونی است .قانون پیشین که از سوی سنا رد شد،
تنها به قتلعام ارامنه مربوط میشد .طرحی که
امروز در دست بررسیست به همهی نسلکشیها
مربوط میشود .او اضافه کرد که طرح آزادی
د یخنگاران

دوهفته نامه
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اگرچه:
یکی از نمایندگان حزب رئیسجمهور که
با طرح مخالف است گفته است کوشش میکند
شصت امضا جمع کند و مسأله را به شورای قانون
اساسی ببرد .شورای قانون اساسی میتواند مانع
تبدیل شدن مصوبات پارلمان کشور شود مشروط
بر این که حداقل  60نماینده مجلس سنا و60
نماینده مجلس ملی ،یا رئیس سنا یا مجلس ملی
یا رئیسجمهور در این رابطه تقاضایی ارائه کنند.

منبع :روزنامه نور هاراچ فرانسه ،شماره ،26
ژانویه 2012
ترجمه از ارمنی :روبرت صافاریان
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دوهفته نامه
هویس

ماالکیان و ورنوی چهطور با هم کنار آمدند؟
ارامنه او را به نام آشوت ماالکیان میشناسند،
ک��ارگ��ردان ارمنی فیلم مایریک (م���ادر) و
سینمادوستان به نام هانری ورنوی ،کارگردان
فیلمهای مشهوری چون دسته سیسیلیها و
توپهای سن سباستین .کسی که ستارگان
مشهوری چون ژان گابن ،آلن دلون ،آنتونی
کوئین ،عمر شریف و کلودیا کاردیناله را جلوی
دوربین هدایت کرده است.
آشوت ماالکیان در سال  1920در شهر رودوستو
ترکیه به دنیا آمد .در سال  1924خانواده ماالکیان
که از کشتار ارامنه در امپراتوری عثمانی جان سال

دوهفته نامه
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به در بردند ،مانند هزاران خانواده ارمنی دیگر
به یونان میگریزند .آنها قصد دارند از آنجا
به مکزیک مهاجرت کنندّ ،اما سر راه در شهر
مارسی فرانسه ماندگار میشوند و در سال 1930
به پاریس نقل مکان میکنند .در سال 1943
ماالکیان در رشته مهندسی دیپلم میگیردّ ،اما او
عاشق سینما رفتن و فیلم دیدن بود و شک نداشت
که روزی خودش فیلم خواهد ساخت.
دو تصویر از فیلم مایریک

ساخته ماالکیان ،سال 1991

یاُمین سالگرد قتلعام
در سال  1945به مناسبت س 
ارامنه ،رشته مقالههایی برای روزنامه ال مارسز
مینویسد .نوشتهی او اتفاق ًا کنار نامه خوانندهای

ماالکیان (نفر سمت
راست) همراه ستارگان
سینمای فرانسه :آلن دلون،
ژان گابن و لینو ونتورا

از استرالیا ق��رار داشته
به نام هانری ورن��وی.
سردبیر صالح میبیند از
آن به بعد مقاالت را به
نام ورنوی چاپ کند .به
این ترتیب نام او میشود
هنری ورن��وی و برای

فرانسویان و دنیا به همین نام شناخته میشود.
ورنوی و ماالکیان چهطور با هم کنار میآیند؟
این چیزی است که خبرنگاری از او میپرسد و
پاسخ او چنین است" :راستش آشوت و هانری
خیلی هم با اُخت نشدهاند .ورنوی اوائل جانشین
ماالکیان شدّ ،اما بعد خودش شخصیت مستقلی
پیدا کرد .بلهّ ،اما آیا میتوان فرهنگی را که با
شیر مادر از آن تغذیه کردهای به فراموشی سپرد؟

انکار ریشههایت به این میماند که خودت را انکار
کنی".
او در سال  1948نخستین فیلم خود را که یک
فیلم مستند درباره شهر مارسی است کارگردانی
میکند .نخستین فیلم داستانی بلند او فیلمی
است به نام گاو و زندانی با بازی فرناندل که از
ن وقت فرانسه بود.
مشهورترین کمدی 
هانری ورنوی از سال  1955یک رشته فیلم با
بازی ژان گابن کارگردانی کرد ،فیلمهایی چون
آدمهای بینامونشان ( ،)1955رئیس ()1961
و دسته سیسیلیها ( .)1969موفقیت تجاری
فیلمهای او راه را برای کارگردانی فیلمهای
آمریکایی عظیم مانند ساعت بیستوپنج و
توپهای سان سباستین (هر دو با شرکت آنتونی
کوئین) هموار کرد .میشود گفت این فیلمها
همه کار ورنوی بودندّ .اما ماالکیان اواخر عمر
قد راست کرد .دو فیلم آخر هانری ورنوی،
مایریک (مادرـ  ،)1991و خانه شماره 588
خیابان پارادی ( )1992بر زندگینامه خود او
استوارند .فیلم مایریک ،داستان فرار خانواده او
از کشتارهای عثمانی و استقرار آنها در فرانسه
است با بازی عمر شریف و کلودیا کاردیناله.
آشوت ماالکیان در سال  2002در گذشت و در
مراسم باشکوهی با شرکت روشنفکران ارمنی-
فرانسوی و بازیگران سرشناس فیلمهایش در
پاریس به خاک سپرده شد.
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دوهفته نامه
هویس

جایگاه ارمنیان در تاریخنگاری مشـروطیت و مجـلس

در بررسی تاریخنگاری ایران معاصر ،عالو ه
بر مرور معایب ریز و درشتی که در تحقیقات
و پژوهشهای مدون چند سال اخیر به آنها
اشاره شده ،موضوعات مهم دیگری هم
وجود دارد که به نوعی مورد بیتوجهی قرار
گرفته است.
از آن میان ،بررسی عملکرد دو قوه مهم
قضائیه و مقننه بیش از دیگر موارد جلب
توجه میکند .این ادعا از آنجا سرچشمه
میگیرد که پس از جنبش مشروطهخواهی ایرانیان
و تغییرات گستردهای که در توسعه جوانب زندگی
و معیشت مردم پدیدار شد دو رکن اساسی در
سرلوحه خواستههای اقلیتها و گروههای مختلف
سیاسی قرار گرفت :نخست تدوین قانون؛ یعنی
ایجاد حکومت قانون .و دوم ،اجرای قانون و
عدالت .این موارد محقق نمیشد مگر به برکت
وجود قوای قضائیه و مقننهای مقتدر و مستقل و
پویا که خواستههای به حق آنان را جامه عمل
پوشاند.
در این راستا ،در سایه تشکیل مجلس مشروطه،
تحقق آرزوی ملت به ظاهر عملی به نظر میرسید.
در پیوند با همین اتفاق به نظر میآمد تحوالت و
تغییراتی در دستگاه قضایی نیز رخ دهد اما اگر
نقادان ه به بررسی تاریخنگاری این دو قوه مهم و
مؤثر بپردازیم خواهیم دید که در واقع تا به امروز
نمیتوان جایگاهی برای آنها در نظر گرفت.
اگر نگاهی اختصاصی به تاریخنگاری قوه مقننه یا
مجلس داشته باشیم ،متوجه ضعفهای عمده آن
خواهیم شد .عالوه بر این که تاکنون آثار علمی
ن خصوص عرضه نشده است ،ضعف
چندانی در ای 
نگاه تاریخی را هم باید بر آن افزود .در دسترس
نبودن اسناد و بازیابی نشدن بخش عمدهای از
آنها نیز بر مشکالت اضافه کرده است .نمونهای
از این مشکالت ،اسناد دوره اول مجلس است که
در حادثهی به توپ بسته شدن مجلس در 23
جمادیاالول 1326ق .به یکباره از میان رفت و
اثری از آنها باقی نماند .اما از دوره دوم مجلس
شورای ملی و به طور مشخص از 1327ق .اسناد
دوهفته نامه
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قابل توجهی برجای مانده .اما دسترسی به این
اسناد ،دستکم تا چند سال گذشته ،برای عموم
امکانپذیر نبود .اکنون نیز که سهولت بیشتری
برای پژوهشگران و محققان این عرصه فراهم شده
است ،موضوع تاریخنگاری مجلس در میان آثار
پژوهشی کمتر به چشم میخورد.
در عرصه تاریخنگاری مجلس ،موضوعات
متعددی وجود دارد که تاکنون مورد توجه قرار
نگرفته .از آن میان ،بررسی جایگاه نمایندگان
اقلیتهای دینی اهمیت فراوانی دارد و وضعیت
نمایندگان اقلیتهای دینی زرتشتیان ،ارمنیان،
کلدانیها ،آشوریان و کلیمیان ،که از دورههای
نخستین مجلس حضوری مؤثر در آن داشتهاند،
از ابعاد مختلف قابل بررسی است.
قانون اساسی مشروطه ،جایگاهی بارز برای
اقلیتهای دینی در نظر گرفته بود .ارمنیان در
دوره نخست ،نمایندهای در مجلس نداشتند اما اگر
حیات مجلس اول در  23جمادیاالول 1326ق.
در همان دوره
پایان نمییافت دور از ذهن نبود که 
نخست ،شاهد حضور نماینده ارمنیان در مجلس
در همان دوره ،سیدمحمد
اول میبودیم .البته 
طباطبایی نمایندگی اقلیت ارمنی را بر عهده داشت
و این نشانی از همدلی سران مشروطه بود که تا
این حد به حقوق تمام اقوام ایرانی پایبند بودند.
از کل  32دور ه قانونگذاری در مجلس ،ارمنیان
در  31دوره نماینده داشتهاند .تعداد این نمایندگان
بیش از دیگر اقلیتهای دینی است ،که دلیل این
امر شاید بیشتر بودن جمعیت ارمنیان بوده.

علی ططـری

وابستگیهای ایرانیان و ارمنیان به یکدیگر
غیرقابل انکار و دارای پیشینهای چند
هزارساله است .اما بررسی روند حضور
نمایندگان ارمنی در مجلس و نقش آنان
در انقالب مشروطه تا حد زیادی مهجور
مانده .به وی��ژه آن که نقش آن��ان در
مجاهدتها ،به سبب حضور مجاهدان
قفقازی ،به پیش از وقوع انقالب مشروطه
یعنی به 132۴ق .باز میگردد .همچنین
نباید از یاد برد که آنان نقش واسطه
میان ایران و اروپا را داشتند و نیز در کانون بستر
مبادالت فرهنگی و سیاسی غرب و شرق قرار
گرفته بودند.
در نگاهی کلی ،نقش اقلیتهای دینی در انقالب
مشروطیت ایران بسیار پررنگ بوده است .از
سویی هموطنان زرتشتی در آستانه نهضت
مشروطهخواهی ایرانیان ،با کمکهای مالی خود
به دست تجار بانفوذشان در سراسر کشور ،حتی با
رساندن ادوات نظامی و اسلحه به مجاهدان ،نقش
بارزی در مشروطه ایفا کردند .از سوی دیگر گروه
زیادی از هموطنان ارمنی که حتی برخی از آنها
از قفقاز به این سوی مرزها عزیمت کرده بودند،
زیر نظر حزب داشناکسوتیون وارد مبارزات
آزادیخواهی ملت ایران شدند .به این ترتیب
روندی آغاز شد که ارمنیان با تکیه بر نیروی
مسلح و آموزشدیدهای که در اختیار داشتند،
به رهبری یپرم در 1327ق .در کنار مجاهدان
مشروطه تا فتح تهران پیش رفتند.
البته تا این مرحله از تاریخ ،حضور ارمنیان در
مشروطهخواهی ایرانیان و ایجاد ارکان مجلس و
دموکراسی در ایران ،در منابع و تحقیقات تاریخی
به میزان قابل توجهی مورد تحلیل و بررسی قرار
گرفته است اما به ویژه پس از مرگ یپرم و در سیر
تاریخ مجلس ،کمتر سخنی از آنان به میان آمده
است .این در حالی است که در هر دورهی مجلس
دو تن از نمایندگان ارمنیان حضور داشتند و تاکنون
نیز این روند ادامه داشته است ،یکی به نمایندگی
از ارمنیان شمال کشور و دیگری به نمایندگی از
ارمنیان جنوب کشور .میزان تأثیرگذاری این

نمایندگان در مجلس ،به ویژه در قانونگذاری،
هیچگاه مورد بررسی دقیق قرار نگرفته است.
ن
بر این اساس هرگونه پژوهش و تألیف در ای 
خصوص بسیار کارساز و به منزله چراغی فرا راه
دیگر محققان خواهد بود.
دوستان ما در فصلنامه پیمان ،با نگاهی متفاوت،
شمارهای را به این مهم اختصاص دادهاند  .1از دیگر
آثار منتشر شده در چند سال اخیر ،که به نحوی
به حوزه مشروطیت مرتبط است ،کتاب حزب
داشناک و جریان نهضت مشروطه ،2نگاشته آرپی
مانوکیان است .نویسنده این اثر با قلمی شیوا و
بهرهگیری از منابع فارسی و التین و ارمنی ،ابعادی
جدید از فعالیتهای حزب داشناک را ،که اعضای
آن از افراد مؤثر در انقالب مشروطیت بودند نشان
داده ،و همچنین نقش مبارزان و مجاهدان ارمنی
قفقاز وابسته به حزب داشناکسوتیون و نقش غیر
قابل کتمان آنها در انقالب مشروطیت ایران را نیز
نشان داده است .اثر فوق را میتوان نمونه خوبی از
آثار تازه منتشرشده در این حوزه از پژوهشهای
تاریخی کشور به شمار آورد.
گذشته از آثار یاد شده ،نوشتههای علمی و مستند
در خصوص نقش ارمنیان در تاریخ معاصر ،به
ویژه مجلس و انقالب مشروطه ،بسیار محدود
است .اکنون این کمبود و ضعف پژوهشی بیش از
پیش به چشم میآید و نیازمند نگاهی جدید است
تا با همکاری مجموعههای مختلف ،تحولی در
این زمینه ایجاد شود.
آنچه گفتیم تنها در حد طرح مسأله است،
چرا که هنوز بررسیهای تاریخنگارانهای که با
نگاهی جدید تمام ابعاد موضوع را روشن سازد
به عرصه نیامده است .برای نمونه از مواردی که
تاکنون بحثی درباره آن مطرح نشده نگاه ارمنیان
به نمایندگان خود از ابتدا تا به امروز است؛ به
عبارت دیگر در دورهه��ای مختلف مجلس،
انتظارات موکالن از وکالی ارمنی خود چه بوده؟
تا چه حد این نمایندگان انتظارات موکالن خود
را تحقق بخشیدهاند؟ عملکرد این نمایندگان در
مباحث جداگانه چگونه بوده است؟ چه میزان از
عملکرد نمایندگان اقلیتهای دینی مجلس مورد
تأیید همکیشان آنها قرار گرفته؟ روابط دولتها
با نمایندگان ارمنی در دورههای مختلف چهگونه
بوده است؟ و . ...از سوی دیگر قوانین مربوط به
اقلیتهای دینی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.
در این میان ،ارباب کیخسرو شاهرخ ،در مقام

منتخب هموطنان زرتشتی ،استثناست و جالب
این که آنچه تاکنون درباره وی منتشر شده بیشتر
از سوی هموطنان مسلمان او بوده .این یک
واقعیت است که حتی مجموعهای از زندگینامه و
شرح احوال نمایندگان ارمنیان در دست نیست.
هموطنان ارمنی باید این موضوع را مدنظر قرار
دهند که این اقدام به دست آنان عملی است چرا که
برای آنها سادهتر است .البته در دسترس نبودن
اسناد دولتی و اداری نیز مزید بر علت است .از
آنجا که در بیشتر موارد خانوادهها چندان پایبند
جمعآوری اسناد خانوادگی و شخصی نیستند
و این خصیصه به ویژه در میان ایرانیان بیشتر
به چشم میخورد ،در دسترس نبودن اسناد و
مکاتبات دولتی نیز تحقیقات مستند و علمی را با
مشکل مواجه میسازد.
از جمله راهکارهای مؤثر برای کمک به پژوهشهای
نوین و کارآمد ،نگارش پایاننامههای دانشجویی
است که میتوانند بر پایهی آخرین مستندات و
تحلیلهای علمی تدوین شوند .ارائه موضوع
مرتبط با کارکرد نمایندگان اقلیتها در مجلس
شورا از چند جهت قابل اعتناست .نخست این
که میتواند به روشن شدن ابهامات تاریخی در
حوزه تاریخ مجلس کمکی شایان کند .و دوم
این که میتواند سبب پرورش یافتن شماری از
دانشجویان در عرصه تاریخنگاری مجلس شود.
از سوی دیگر حمایت از این پایاننامهها سبب
دلگرمی دیگر دانشجویان برای پرداختن به این
موضوعات نیز خواهد شد.
انتشار اسناد از راهکارهای دیگر است .البته
این مهم در آرشیو مجلس شورای اسالمی به
سرعت در حال پیگیری است .مرکز اسناد
مجلس شورای اسالمی طی دو سال گذشته با
بهرهگیری از استادان و پژوهشگران حوزه تاریخ
معاصر ،در سیر بازشناسی نقش همه اقلیتهای
دینی در عرصه مجلس و قانونگذاری ،دست به
فعالیتهای جدیدی زده و در این عرصه عالوه بر
تشویق برخی از دانشجویان با استعداد و عالقهمند
به تدوین پایاننامههایی با موضوع بررسی نقش
و جایگاه اقلیتهای دینی در مجلس شورا در
دورههای کارشناسی ارشد و دکتری ،حمایتهای
مادی خود از انتشار این مجموعه از اسناد زا نیز
آغاز کرده است.
نخستین مجموعه چاپ شده از اسناد ارمنیان،
مختص دورههای دوم تا پنجم مجلس شورای
ملی اس��ت .3جز ای��ن ،چندین پایاننامه با

موضوعات مختلف پیرامون ارمنیان مورد حمایت
این مرکز قرار گرفته است .هرچند به تازگی ،برای
بازشناسی نمایندگان ارمنی در مجلس شورا ،به
ویژه از سوی همکاران فصلنامه پیمان اقداماتی
صورت گرفته که بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است
اما واقعیت آن است که هنوز تألیفات و تحقیقات
علمی چندانی صورت نگرفته و تا رسیدن به
نتیجه راه درازی پیش روست .راهی که به انجام
اقداماتی هدفمند و کارآمد از سوی مراکز آرشیوی
و نیز همکاری آنها با پژوهشگران نیاز دارد.
هرچند در دو سال گذشته ،کتابخانه و موزه و
مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی اقداماتی را
در زمینه انتشار و رفع محدودیت اسناد آغاز کرده
است .اما برنامههای بسیاری را پیشرو دارد و
در این خصوص دست همکاری تمامی محققان
و پژوهشگران تاریخنگاری مجلس و مشروطیت
را برای بهرهبرداری و حمایت از آثار ملی آنان
میفشارد .انتشار منتخب اسناد ارمنیان و کلیمیان
در دورههای دوم تا پنجم مجلس شورای ملی
آخرین نمونه از این همکاری است .این اسناد در
حقیقت سند دیگری از همدلی تمام اقوام ایرانی
با یکدیگر است و نشان از آن دارد که هیچگاه
هموطنان ارمنی ما خود را از سرزمین آبا و
اجدادیشان جدا ندانستهاند و در حقیقت سبب
نزدیکتر شدن اقوام ایرانی به یکدیگر هستند.
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