شماره 117
 3اسفند  1390سال پنجم قیمت  1200تومان

ارمنستان با دوربین
رازمیک امیرخانیان

در این شماره
2
4
5
7
10
12

در صفحات ارمنی این شماره
وخامت مناسبات ایران-آذربایجان و تاثیر آن بر ارمنستان و قرهباغ
دوم)
مهاجران ارمنی در ترکیه و روسیه (قسمت ّ
دزووینار ِدر ِدریان
ُ
مقایسه با پاراجانف ،دریچهای برای شناخت بهتر سینمای علی حاتمی
روبرت صافاریان
عکسهای رازمیک امیرخانیان
نقشآفرینی زنان ایرانی ارمنی در انقالب مشروطه
حوری بربریان

شماره  3 ،117اسفند 1390
سال پنجم

بخش ارمنی
2

انتشار فهرست داراییهای شورای خلیفهگری
روبرت صافاریان
دو مولف ارمنی برنده جایزه بین المللی کتاب دهه فجر
جمعیت ارمنستان 2871509 :نفر
آریس قازینیان           
ایروان پایتخت بینالمللی کتاب؟
کولیا درهوانسیان

8

وارتان مامیکونیان ،واساک سیونی ،کلیسای ارمنی 				
ر.ص.
راه درست کدامست؟ راه وارتان یا راه واساک؟
واهه آنتانسیان
وقایعنگاری نبرد آوارایر به روایت کتاب «جنگ وارتانانکی که نمیشناسیم»
پاسخی به کتاب «جنگ وارتانانکی که نمیشناسیم»

4
5
6

وارتان مامیکونیان،
واساک سیونی،
کلیسای ارمنی

صاحب امتیاز و مدیر مسؤول:
لئون آهارونیان

10
10
14

دبیر تحریریه :روبرت صافاریان
		
شورای نویسندگان:
کارمن آذریان
لیا خاچکیان 		
گارون سرکیسیان
آرمینه ملیک ایسرائلیان
مدیر هنری :لیا خاچکیان
ویراستار بخش فارسی :نسیم نجفی
وب سایت :كاجیك صافاریان
ورزش :آرمان دِر استپانیان
اشتراك :كاترین یعقوبی

18
22
23
24
26

جانوران درنده هم احساسات لطیفی دارند
لئون آهارونیان
آشپزی
خانهداری
ورزش
آرمان در استپانیان
سرگرمی

نشانی :تهران ،خیابان انقالب ،بین
ولی عصر و فلسطین ،شماره 1048
تلفن:

66495180
66492693

تله-فاکس66495208:
نشانی وب سایت:
www.hooys.com
وب سایت فارسی:
http://farsi.hooys.com
پست الکترونیکی:
hooys@inbox.com

گوشههایی از آنچه در
صفحات ارمنی این شماره
هویس آمده است

جایزه بینالمللی کتاب دهه فجر ،برای
دو نویسنده ارمنی
روز دوشنبه  8فوریه مراسم کتاب سال جمهوری
اسالمی ایران و همین طور مراسم اعطای جایزه
به مؤلفان کتابهایی درباره ایران و ایرانیان در
عرصه بینالمللی ،در تاالر وحدت تهران با حضور
رئیسجمهور احمدینژاد برگزار شد .جمهوری
ارمنستان نیز برای نخستین بار در این مراسم
حضور داشت و توانست دو جایزه را از آن خود
کند .یکی در عرصه زبان و ادبیات و دیگری در
عرصه ترجمه .کتاب نخست ،مجموعه جامعی از
حکایتهای ایرانی به زبان ارمنی است که توسط
گئورگ آساتوریان تدوین و تهیه شده است و
دیگری ترجمه کتابیست به نام مقدمهای بر تاریخ
و فرهنگ مردم تالش ،که کار جمعی اعضای
انجمن ایرانشناسی ارمنستان به سرپرستی گارنیک
آساتوریان به زبان روسی است.
گئورگ آساتوریان مترجم و گردآورنده مجموعه
حکایتهای ایرانی ،در سال  1955در تهران به
دنیا آمده است .او در دبستان نائیری تهران درس
خوانده و در سن دوازده سالگی با خانوادهاش به
ارمنستان مهاجرت کرده و تا امروز در آنجا ساکن
است .آساتوریان اکنون استاد شرقشناسی دانشگاه
دولتی ایروان است.
دوهفته نامه
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واردانانک :مقاومت ارمنیان در برابر
خواست تغییر دین در سده  5میالدی
روز  16فوریه واردانانک بود .واردانانک سالگرد
واقعه تاریخی مقاومت ارمنیان در برابر فشار شاه
ساسانی یزدگرد دوم برای پذیرش دین زرتشتی به
جای مسیحیت در سده پنجم میالدی است .فشار
شاه ایران برای برگرداندن ارامنه از دینشان در
نهایت به جنگ آوارایر در سال  451در منطقهای
میان خوی و ماکوی کنونی انجامید .فرمانده
نیروهای ارمنی در این جنگ ،وارتان مامیکونیان
نام داشت و به همین سبب سالگرد این واقعه به نام
او واردانانک خوانده میشود و هر سال از سوی
کلیسای ارمنی جشن گرفته میشود .نیروهای
ارمنی در جنگ آواری��ر شکست خوردندّ ،اما
مقاومت به صورت جنگهای پراکنده ادامه پیدا
کرد و در نهایت دربار ساسانی از خواست تغییر
دین ارمنیان گذشت و ارامنه به دین خود باقی
ماندند .به همین سبب در یک نگاه کالن ،حاصل
جنگ ،پیروزی ارمنیان بود و به کرسی نشاندن
خواستشان.
ّاما ماجرای واردانانک با نام شخصیت تاریخی
دیگری نیز گره خورده است که واساک سیونی
است .واساک سیونی مرزبان ارمنستان بود.
گفتنی است که در این دوره تاریخی بخشی از

ارمنستان تاریخی که در تصرف ایران بود توسط
مرزبانهایی اداره میشد که از طرف دربار ایران
تعیین میشدند .این مرزبانها اختیارات وسیعی در
اداره امور داخلی ارمنستان داشتندّ ،اما به حکومت
ایران خراج میدادند و نمیتوانستند روابط خارجی
مستقل داشته باشند .چند ده خاندان اشرافی که به
ناخارار مشهور بودند هریک نیروهای نظامی
و حکومتهای محلی خود را داشتند .مرزبان
ی باشد .در دوره مورد
ارمنستان میتوانست ارمن 
بحث ما ،واساک از خاندان سیونی مرزبان ارمنستان
بود .او در ماجرای مقاومت در برابر خواست تغییر
دین از سوی شاه ایران ،نقش داشت و عم ً
ال همراه
جاثلیق ارمنستان این مقاومت را رهبری میکردّ .اما
در جریان جنگ آوارایر جانب ایرانیان را گرفت و
از این رو نامش در تاریخ ارمنستان به عنوان خائن
باقی ماند .پایان کار او تلخ و اندوهگین بود .چند
سال بعد در دادگاه ساسانی به مرگ محکوم شد و به
روایتی در شرایط فروپاشی روحی در گذشت.
ّاما در تاریخنگاری معاصر ارمنی این تصویر
سیاهوسفید از وارتان و واساک از سوی نویسندگانی
چون لئو و آدونتس به چالش کشیده شده است.
چهار سال پیش نیز کتابی در ارمنستان منتشر شده
است به نام جنگ واردانانکی که نمیشناسیم و
در آن از واساک به عنوان سیاستمداری مدبر یاد
شده که اگر کلیسای ارمنی و خاندان مامیکونیان
در برابرش در نمیآمدند میتوانست پادشاهی
ارمنستان را احیا کند .شاید مهمترین نکتهای که
در این دیدگاه مطرح میشود این است که جنگ
آوارایر در شرایطی اتفاق افتاد که میان نماینده
تاماالختیار درباره ساسانی و واساک سیونی،
معاهده صلحی در منطقهای نام پایتاکاران بسته
شده بود که در آن ایران خواست تغییر دین را پس
گرفته و عم ً
ال به شرایط ارمنیان تن داده بود .برابر
این دیدگاه ،کلیسا با واساک و پادشاهی و مرزبانی
قدرتمند او مخالف بود و به همین سبب با وجود
برقراری معاهدهای به نفع ارمنیان ،باز به جنگ با
نیروهای ایران برخاست.
منبع اصلی وقایع مربوط به میانه سده پنجم میالدی
و مناقشات میان حکومت ساسانی و ارمنیان،
نوشتههای یقیشه مورخ ارمنی استّ .اما یقیشه
وقایعنگار کلیسا و خاندان مامیکونیان بوده و در
کتابش از همان ابتدا نفرت خود را از واساک سیونی

اعالم میکند و از این رو بیطرفیاش به عنوان
تاریخنگار مورد چون و چراست.
انتشار کتاب جنگ واردانانکی که نمیشناسیم
نوشته هاملت داوتیان ،انعکاس گستردهای در
مطبوعات ارمنستان داشت .بسیاری ادعاهای
کتاب را گزافهگویانه دانستند و مورد انتقاد قرار
دادند .در نوشتهای که در بخش ارمنی این شماره
آمده است ،دکتر و .م .واتانیان ،دکتر علوم تاریخ،
طی مقالهای با این ادعای داوتیان که گویی کلیسای
ارمنی با اعاده حکومت مستقل ارمنستان مخالف
بوده است به مخالفت میپردازد ،و به نمونههایی
از همرایی و همکاری شاهان ارمنی و کلیسا اشاره
میکند .از جمله به این واقعیت تاریخی که گریگور
لوساوریچ ،آورنده مسیحیت به ارمنستان و تبدیل
کننده آن به دین رسمی کشور ،این کار را در پیوند
و همرایی با شاه تیرداد انجام داده است.
در مباحثات تاریخی و سیاسی معاصر گاهی از
دو راه «وارتان» و «واساک» صحبت میشود .راه
واساک به عنوان راهی سیاستمدارانه و عقالنی،
و راه وارتان به عنوان راهی مبتنی به احساسات
خودجوش.
ایروان ،پایتخت جهانی کتاب
ایروان پاتخت جمهوری ارمنستان امسال پایتخت
جهانی کتاب هم هست .و این در حالی است که
کتابخوانی و انتشار کتاب در ارمنستان با بحران

جدی روبهروست .کولیا ِدرهوانسیان نگاهی
انتقادی دارد به وضعیت کتاب در این کشور.
او از قول دوست نویسندهاش که ساکن شهر
اجمیادزین در نزدیکی ایروان است مینویسند که
در سالهای اخیر ،کتابخانههای عمومی شهر به
کودکستانها منتقل شدهاند و ساختمانهای آنها
برای کاربریهای دیگر اجاره داده شده است  .شهر
اکنون یک کتابخانه عمومی بیشتر ندارد .در نبود
کتابخانههای مجهز و بهروز ،تنها راه دسترسی
به کتابهای جدید ارمنیزبان برای دوست
اجمیادزینی نویسنده ،خرید کتاب است .که آن
هم با توجه به وضع اقتصادی نابهسامان بسیاری
از شهروندان چندان عملی نیست و به خرید چند
کتاب محدود میشود.
دلیل این امر چیست؟ وضعیت اقتصادی مردم ،نبود
وقت و اوقات فراغت برای مطالعه و نبود پول برای
خرید کتاب مسلم ًا در این میان نقشی دارد .همین
طور عدم اختصاص بودجه کافی از سوی دولت به
امر کتابخوانی و کتابداری .هر چه هست ،شاید
پایتخت بینالمللی کتاب شدن ایروان ،کمک کند تا
توجه بیشتری به کتابخوانی شود.
حیوانات درنده هم احساسات لطیفی
دارند
تصویری از یک مستند حیات وحش تلویزیونی:
ّنرهشیری آرام به گله شیرها نزدیک میشود .راه

رفتنش غیرعادی است .نزدیکتر که میشود
میبینیم دو پایش فلج هستند و روی دستهایش
خود را به جلو میکشد .معلوم است که عضوی
از خانواده گله شیرهاست .شیرهای دیگر به او
نزدیک میشوند و هریک به شکلی با نوازش او
محبت خود را بیان میکند .آنها به او راه میدهند
که به شکاری که مشغول خوردنش هستند نزدیک
شود و تغذیه کند .این صحنه نشان میدهد که
جانوران درندهای مانند شیر نیز از احساسات لطیف
و محبتآمیز تهی نیستند.
تصویری که در شروع این مطلب توصیف شد
بخشی از نوشته لئون آهارونیان است درباره
حضور احساس محبت و همدلی در جانوران درنده
که با ذکر مثالهای فراوان از انواع جانوران مانند
گرگها ،پلنگها ،خرسها و عقابها سعی در
اثبات آن دارد.
انتشار فهرست داراییهای شورای
خلیفهگری ارامنه
شورای خلیفهگری ارامنه تهران فهرست داراییهای
خود را که اتفاق ًا فهرست مختصری هم هست اعالم
کرده است .این کار در راستای شفافسازی شیوه
کار شورای خلیفهگری صورت گرفته تا کسانی که
ابهامی درباره نوع استفاده از این داراییها و اصو ً
ال
مقدار آن دارند بتوانند تصویر روشنی از امالک
شورا به دست بیاورند .عالوه بر این ،بررسی دقیق
بودجههای ساالنه و فهرست امالک ارگانهای
اداری جامعه ارامنه میتواند به تحلیل اجتماعی آن
نیز کمک کند.
عضو تیم بسکتبال آرارات به چهار
ماه محرومیت از شرکت در مسابقات
محکوم شد
کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال زنان ،بازیگر
تیم بسکتبال دختران آرارات به نام ادنا ایسایان را
به چهار ماه محرومیت از شرکت در مسابقات و پنج
میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد .ایسایان در
مسابقه تیم آرارات با تیم مهرآمین قزوین ،با داور
مسابقه (خانم بابایی) درگیر شده و او را هل داده
بود .تیم آرارات با انتشار اطالعیهای بر پابند بودن
تیم و بازیکنان آن به اصول اخالقی بازی پافشاری
کرده و در ضمن ،حادثهی پیشآمده را ناشی از
جوی که پیرامون تیم بسکتبال
فشارهای روانی و ّ
آرارات به وجود آمده بود دانسته است.
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دوهفته نامه
هویس

وخامت روابط ایران و آذربایجان و تاثیر آن بر ارمنستان و قرهباغ

در بخش اول این مطلب که در شماره پیش
چاپ شد نویسنده به جنبههای اجتماعی زندگی
مهاجرین ارمنی در روسیه و ترکیه پرداخت .در
ادامه مطلب سایر جنبه های مسأله مورد بررسی
قرار می گیرد.

در مناسبات دو کشور همسایه جمهوری
ارمنستان ،یعنی ایران و آذربایجان ،تنش رو
به افزایش است و این امر میتواند برای منطقه
پیآمدهای پیشبینیناپذیری داشته باشد .در تهران
سفیر جمهوری آذربایجان جوانشیر آخوندوف را
به وزارت امور خارجه احضار کرده و ضمن دادن
یادداشت اعتراض رسمی دولت جمهوری اسالمی
ایران به او ،از آذربایجان خواستهاند که به «عملیات
ضد ایرانی سرویسهای امنیتی اسرائیل در خاک
آذربایجان پایان دهد» .در یادداشت اعتراض
وزارت امور خارجه ایران گفته شده است که
«عناصر تروریستی که در قتل دانشمندان هستهای

ایران نقش داشتهاند از طریق خاک آذربایجان به
ایران رفت و آمد میکردهاند و به کمک نمایندگی
موساد امکانات وسیعی برای بازدید از تل آویو
در اختیار داشتند» .آذربایجان دریافت یادداشت
اعتراض ایران را تائید کرده و سخنگوی مطبوعاتی
وزارت امور خارجه آذربایجان ضمن تکذیب
مطالب عنوان شده در یادداشت گفته است که
دریافت این یادداشت نقطهای منفی در روابط
آذربایجان با ایران به شمار میرود .او اعالم کرده
است که آذربایجان همواره خواهان روابط حسن
دوهفته نامه
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همجواری با ایران بوده است.
به نظر برخی از کارشناسان ،در صورت حمله
نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران ،آذربایجان
میتواند یکی از پایگاههای مناسب برای این کار
باشد .حدس زده میشود که وخیمتر شدن روابط
ایران و آذربایجان ،میتواند به اقدامات قاطعانهای
از سوی ایران بیانجامد.
درازای مرز ایران و ارمنستان  40کیلومتر
است .طول مرز مشترک ایران با مناطقی که اکنون
در کنترل ارتش قرهباغ هستند نیز به  107کیلومتر
میرسد .به اعتقاد واهان شیرخانیان ،وزیر دفاع
پیشین ارمنستان ،وخامت اوضاع در مناسبات
ایران-آذربایجان میتواند برای ارمنستان عواقب
فاجعهآمیزی داشته باشد .منظور موج جدید
پناهندگان ارمنی از یک سو است و احتمال تالش
برخی نیروهایی است که تالش خواهند کرد با
استفاده از بلبشوی پیش آمده مسأله قرهباغ را به
صورت قهرآمیز حل کنند از سوی دیگر .دولت
جمهوری ارمنستان روابط حسنه خود را با ایران
حفظ میکندّ ،اما برای پیشگیری از وخامت اوضاع
کاری نمیکند .این در حالی است که ترکیه و
آذربایجان آشکارا ایران را تحریک میکنند .برای
مثال اخیراً گروهی از نمایندگان مجلس آذربایجان
پیشنهاد تغییر نام جمهوری آذربایجان به آذربایجان
جنوبی را مطرح کردهاند که به معنای ادعای ارضی
نسبت به آذربایجان ایران است .دیگر اینکه
آذربایجان روابط صمیمانه خود با اسرائیل را
انکار نمیکند ،کشوری که ایران آن را دشمن خود
میداند.
منبع :رسانههای ارمنستان

جنبههای قانونی و اداری زندگی
مهاجرین ارمنی در روسیه:
مهاجرین ارمنی در روسیه غیر از این که آماج
تفکرات نژادپرستی هستند ،با مشکالت قانونی و
اداری متعددی هم روبهرو هستند .بزرگساالن
باید همیشه پاسپورت خود را همراه داشته باشند.
در مکانهای خاصی باید سایر مدارک شناسایی
خود را هم همراه داشته باشند و تهیه این مدارک
برای قفقازیها ساده نیست و درست همین گروه
در محلهای بازرسی به طرزی غیرمنصفانه
توسط پلیس بازرسی میشوند .فساد در روسیه
زیاد است و به طور خاص اغلب گریبانگیر
مهاجرینی میشود که از قفقاز آمدهاند (خانه
آزادی ـ .)2005
گرچه شهروندان ارمنی برای ورود به روسیه
نیاز به ویزا ندارند ،سه روز بعد از رسیدن به روسیه
باید نامشان در یک محل اقامت ثبت شده باشد
(رودریگوئز ـ  .)2006عجیب نیست که تحقیق
انجام شده توسط سازمان امنیت و همکاری اروپا
نشان میدهد مهاجرین ارمنی در روسیه عمدتا با
سه نوع مشکل مواجهاند:
الف ـ مشکالت اداری (روند ثبت نام ،رشوه
خواستن پلیس ،و دائم چک شدن مدارک).
ب ـ مشکالت استخدام (دشواری عمومی
برای پیدا کردن یک شغل و پرداخت حقوق کمتر
از مبلغ توافق شده در ابتدا).
ج ـ دید منفی مسؤولین کشور میزبان و مردم
بومی (میناسیان ـ .)2005
قانونا هنگام ورود یک شهروند ارمنی به
روسیه از او ویزا خواسته نمیشود و بر اساس
قوانین فدرال آنها میتوانند تا  90روز در
روسیه بمانند ،اما افراد اداری محلی میتوانند
محدودیتهایی بر این قانون قائل شوند .اگر
یک شهروند خارجی بخواهد بیش از سه ماه در
روسیه بماند باید یک مجوز اقامت موقت فراهم
کند که در آن ،قانون فدرال حق ماندن تا سه سال
را به شخص داده باشد .پروسه درخواست اقامت
موقت در روسیه  6ماه طول میکشد ( ِگ ُورکیان

مهاجران ارمنی در روسیه و ترکیه ـ بخش دوم
ـ  .)2006این یعنی اگر یک شهروند جمهوری
ارمنستان بخواهد بیش از سه ماه در روسیه بماند
باید سه ماه قبل از آمدن به روسیه برای مجوز اقامت
موقت اقدام کند ،در غیر این صورت بعد از سه ماه
ماندن در روسیه باید به وضعیت اقامت غیرقانونی
تن دهد .مهاجرین همیشه با کاغذبازیهای اداری
کشور میزبان مشکل دارند و کشوری با وضعیت
اداری و اجرایی بهتر و فساد و تبعیض کمتر برای
مهاجرین بسیار جذابتر خواهد بود.
جنبههای اداری و قانونی زندگی
مهاجرین در ترکیه:
دموکراسی در ترکیه اگرچه به اندازهی اروپای
غربی نیست اما به خاطر طول عمرش در مقایسه
با روسیه بسیار توسعه یافته است .از این گذشته
ملزوماتی که ترکیه برای موفقیت در اتحادیه اروپا
باید فراهم کند شامل تغییر در قوانین مربوط به
مهاجرین ،امور اداری ،و کنترل بهتر مرزها ،هم
در هنگام ورود و هم خروج است .فاکتورهای
اجتماعی نسبتا توسعه یافته و فاکتورهای اداری و
قانونی مربوط به مهاجرین توانسته جریان مهاجرین
ارمنی به ترکیه را افزایش دهد اما این مهم است که
ببینیم چه نوع مهاجرینی افزایش مییابند و هدف
آنها چه میتواند باشد.
دولت ترکیه قانونی را تصویب کرده که از
سپتامبر  2003قابل اجرا بوده و به خارجیها
اجازه میدهد به عنوان خدمتکار خانگی کار کنند
و مجوز کار آنها را وزارت کار و امنیت اجتماعی
صادر میکند .اگر خارجیها بیش از زمان ویزای
خود در ترکیه بمانند ،بسته به مدت اضافه ماندن-
شان یک جریمه  200تا  500دالری میپردازند.
به عالوه بعد از ترک ترکیه تا  3الی  5ماه ـ بسته
به مدت اضافه ماندنشان ـ اجازه ندارند به کشور

دزووینار دردریان

(ایکدویگو ـ  .)2006در دو
دیگری وارد شوند
ُ
قسمت بعدی درباره مهاجرین ترانزیت و مهاجرین
کار موقت صحبت خواهم کرد که شکل قاچاق
در مورد هر دوی آنها در روسیه و ترکیه وجود
دارد.
انواع مهاجرین:
• مهاجرین کاری
مهاجرت کاری به کشورهای مختلف و اغلب
به روسیه ،پدیدهی گستردهای است که در مورد
ارمنیان ارمنستان رخ میدهد .سازمان امنیت و
همکاری اروپا در پی تحقیقی که بین سالهای
 2002تا  2005انجام داده تخمین زده است که بین
 7/3تا  9/2درصد جمعیت فعالجمهوری ارمنستان
(فعال از نظر اقتصادی) درگیر مهاجرت کاری بوده
و  87/6درصد ،مهاجرت موقت کاری به روسیه
داشتهاند 1/3 .درصد از مهاجرین کاری (که خود
یا خانوادهشان مورد تحقیق قرار گرفتهاند) در محل
کارشان در اتاقکهای کارگری اقامت داشتهاند و
 99/2درصد از مهاجرین کاری در روسیه چنین
بودند .این نشان میدهد که تعداد قابل توجهی از
مهاجرین کاری ارمنی در روسیه اقامت رسمی
نداشته و وضعیت غیرقانونی داشتهاند چرا که یک
ارمنی وقتی به روسیه وارد میشود باید مسوؤلین
را از اقامت جدیدش آگاه کند (رودریگوئز ـ
.)2006
بعد از سقوط پرواز  113در بهار  ،2006آرمنیا
لیبرتی ( )Armenia Libertyگزارش داد که بیشتر
مهاجرتهای کاری ارمنیان به روسیه در فصل
بهار رخ میدهد .روزنامهنگارها مابین مصاحبهها
دریافتند که  80مسافر ارمنی آن هواپیما ،مهاجر
موقت یا دائمی کار در روسیه بودند (بِ ِدویان ـ

جدول :2
درصد ارمنی¬هایی که در آوریل ـ ژوئن  2002برای کار به خارج رفته¬اند

درصد کل

روسیه

گرجستان

78

8

1

اوکراین امریکا
5

2

ترکیه

ایران

بالروس

کشورهای دیگر

1

1

1

4

منبع :اناساس ( ،)NSS: Network security Servicesبررسی ورود و خروج مسافرین در آوریل تا ژوئن 2002
 -1بیشتر کارگرانی که به گرجستان میروند خرده فروش هستند.
 -2یونان ،فرانسه ،ازبکستان ،امارات متحده عربی ،ترکمنستان ،کانادا ،اسپانیا،
بریتانیا ،لهستان ،قزاقستان ،جمهوری چک ،هند ،ایتالیا ،بلغارستان ،آلمان ،سوئد،
بوسنی و هرزگوین ،بلژیک.

2

.)2006
بیشتر مهاجرین گرجی در روسیه مشغول
بازرگانی و فعالیتهای تجاری هستند ولی در ترکیه
اغلب آنها در زمینهی ساختوساز اشتغال دارند.
در ترکیه گرجیها به طور متوسط  460دالر امریکا
در ماه درآمد دارند و در روسیه  610دالر .با وجود
این اخالف درآمد ،مهاجرین گرجی از ترکیه پول
بیشتری برای خانواده میفرستند (به طور متوسط
 200دالر امریکا در ماه) تا گرجیهای مهاجر در
روسیه .و این به خاطر هزینههای کمتر زندگی در
ترکیه است (بادوراشویلی ـ .)2005
در ترکیه از سال  2003کار کردن به عنوان
مستخدم خانگی برای خارجیها قانونی شده است
ِ
(گرش ـ  .)2005امروزه بیشتر زنان مهاجر کاری
که به ترکیه میروند به عنوان مستخدم خانگی کار
میکنند .این وضع طبیعتا برای یک مهاجر کاری
بهتر است چون برای او اقامت نسبتا راحتتری
ایجاد میکند .اگر بخشی از مهاجرت کاری ارمنیان
به روسیه با مهاجرت به ترکیه جایگزین میشود،
پول فرستاده شده به ارمنستان هم بیشتر میشود.
در روسیه بیشتر زمینههای ک��اری برای
مهاجرین ارمنی ،ساختوساز و ارتباط جنسی و
خرده فروشی و همین طور تجارت در بازارهاست
(یودینا ـ  .)2005در ترکیه ،کار در خانهها،
تفریح و ارتباط جنسی ،ساختوساز ،منسوجات
و کشاورزیست (ایکدویگو ـ  .)2005در نتیجه
در ترکیه زمینههایی که مهاجرین میتوانند در آنها
مشغول به کار شوند بیشتر از روسیه است .عالوه
بر این ،ترکیه تمایل دارد کارگر زن بیشتری جذب
کند چون نیازش به مستخدمهای خانگی بسیار
باالست .ایکدویگو یادآوری میکند از آن جا که
زنان بیشتری در بازار کار ترکیه کار میکنند میزان
تقاضا برای مستخدم خانگی هم افزایش مییابد
(ایکدویگو ـ  .)2005بیشتر بودن مهاجرت به
ترکیه توسط زنان ارمنی ،در مقابل مهاجرت بیشتر
به روسیه توسط م��ردان ،کامال آشکار است و
میتواند آثار قابل توجهی داشته باشد .زنان تمایل
بیشتری برای حفظ ارتباط با خانه دارند تا مردان.
• مهاجرین ترانزیت
بر اساس تحقیق سازمان بینالمللی مهاجرت
در سال  ،2000روسیه یک منطقه ترانزیت عمده
به شمار آمد چون تشکیالت غیرقانونی متعددی در
شهرهای اصلی روسیه کار میکردند که در زمینهی
جعل مدارک سفر و صدور ویزا فعالیت میکردند.
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دوهفته نامه
هویس

فاکتورهای دیگر روسیه ،پروازهای بینالمللی
خوب و جمعیت باالی گرجیها در روسیه است
که میتوانند به گرجیهای تازهمهاجر کمک کنند
(سازمان بینالمللی مهاجرت ـ .)2001
اگرچه تحقیق سازمان بینالمللی مهاجرت
در مورد گرجیها انجام شده ،اما به احتمال زیاد
در مورد ارمنیها هم درست است ،که در مقایسه
با گرجیها ،هم روابط بهتری با روسیه دارند و
هم جامعهی بزرگتر و قویتری در روسیه دارند
بنابراین کمکهای مشابهی دریافت میکنند .پس
می-توان این طور جمعبندی کرد که روسیه برای
شهروندان ارمنی هم یک کشور ترانزیت عمده به
حساب میآید .دپارتمان دولت امریکا در سال
 2006گزارش داد که از مسکو اغلب به عنوان
یک مقصد ترانزیت برای قاچاق کارگران جنسی
به دوبی ،و مقصدی عمده برای قاچاق زنان ارمنی
استفاده میشود (سفارت امریکا ـ .)2006
ترکیه به عنوان یک کشور ترانزیت معروف
است اما آیا این در مورد همه مهاجرین صدق
میکند؟ سازمان بینالمللی مهاجرت در سال
 2001دریافت که ترکیه برای گرجیها هم یک
کشور ترانزیت عمده است؛ هم به خاطر موقعیت
جغرافیایی  اش و هم این که تهیه ویزای آن برای
گرجیها ساده است .برخی شهروندان ارمنی هم
از ترکیه به عنوان کشور ترانزیت استفاده میکنند
تا بتوانند به غرب مهاجرت کنند .در این مورد
موقعیت ژئوپلتیکی ترکیه نقش زیادی دارد چون
در مرز کشورهایی چون یونان و بلغارستان قرار
گرفته که عضو اتحادیه اروپا هستند.
نه کشورهای امریکایی و نه کشورهای
اتحادیه اروپا ،به خارجیهایی که از کشورهای
در حال توسعه میآیند آسان ویزا نمیدهند .دیوید
مکفارلند از سفارت امریکا در ارمنستان ،در
مصاحبهای تأکید کرد که ویزای امریکا گرفتن در
ترکیه برای یک شهروند غیر ترک تقریبا غیرممکن
است .این مخصوصا در مورد ارمنیها موضوع
مهمیست چرا که اغلب مجبورشان میکنند برای
تهیه ویزای امریکا به وطن خود برگردند.
ِسلیا مانائِرت در سال  2003در یک روزنامه
نوشت که ترکیه به خاطر قوانین آسانگیرانه
مهاجرت و کنترل مرزها و درنتیجه مورد استفاده
قرار گرفتن به عنوان منطقه عبور به اتحادیه اروپا
برای شهروندان غیر ترک ،بارها مورد انتقاد قرار
گرفته .بنابراین یکی از نگرانیهای اصلی اتحادیه
اروپا در مورد ترکیه و یکی از خواستههایش از آن
این است که در مرزها کنترل شدیدتری بر ورود و
خروج داشته باشد.
ِ
در مارس  ،2000ماکس سوازلیان روزنامه
دوهفته نامه
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نگار ،داستان سه ارمنی را که میخواستند از
ترکیه به یونان بروند شرح داد .آنها به خاطر
کنترل شدید در مرز یونان نتوانستند به آنجا بروند
و در نتیجه از آن جا که تهیه ویزای رومانی در
ترکیه آسان بود سعی کردند از طریق بلغارستان
به رومانی بروند .ار مرز بلغارستان هم به سادگی
عبور کردند و سعی کردند از راه کوهستانهای
برفی خطرناک آن به یونان بروند .بعد از ساعتها
راه رفتن ،گیر سربازانی افتادند که آن سه مهاجر
و روزنامه نگار را به ایستگاه پلیس بردند .افسر
پلیس به روزنامه نگار گفت این بار اولی نیست
که جلوی ارمنیها را میگیرد .او گفت که هر بار
ارمنیها را آزاد میکند و آنها باز یک هفته ،دو
روز ،سه ماه بعد بر میگردند .در راه ایستگاه
پلیس سه ارمنی دیگر را دیده بودند که آخر و
عاقبت مشابهی داشتند اما ماجراهای بدتری را
از سر گذرانده بودند .به نظر میرسد شهروندان
ارمنی برای رفتن به یونان و بلغارستان و رومانی
از مرزهای ترکیه عبور میکنند اما توسط راننده
تاکسیها یا راهنماهای محلی که پولشان را
میدزدند یا اطالعات جغرافیایی اشتباه میدهند
مغبون میشوند .خیلیها کارشان به زندان و
دادگاه میکشد و بعد برگردانده میشوند ِ
(سوازلیان
ـ  .)2000قایقهایی هم گهگاه هستند که سعی
میکنند افراد را مستقیما به ایتالیا و فرانسه قاچاق
کنند (کیریسکی ـ .)2004
ارمنیها احتماال از ترکیه به عنوان راه ترانزیت
زمینی هم به عنوان یک آلترناتیو ارزان برای
رفتن به اتحادیه اروپا استفاده میکنند .یونان و
بلغارستان کشورهای مطلوب ارمنیها هستند .هر
دوی آنها جمعیت دیاسپورای ارمنی بزرگی دارند
(جدول  .)7نشریه بینالمللی ارمنستان در سال
 2000اظهار کرد که  30000ارمنی در بلغارستان
مقیم هستند ،یعنی بیش از جمعیت دیاسپورای
قدیمی ارمنی موجود در آن .بنابراین بلغارستان
برای ارمنیها جای جذابیست ،هم به خاطر روان
بودن زبان روسی بلغاریها و هم تشابهات آنجا
با روسیه .از سوی دیگر ،یونان از نظر اقتصادی
کشور موفقیست و یک جامعهی ارمنی قدیمی
دارد؛ بیش از  20000ارمنی دیاسپورایی (جدول
 .)7گزارشهای متعددی بر نقش ترکیه به عنوان
یک کشور ترانزیت مخصوصا برای ارمنیها تأکید
میکنند .مثال در ژانویه  2006در بین مهاجرین
غیرقانونی که در مرز یونان دستگیر شدند ارمنیها
هم بودند (آژانس خبری آناتولی ـ .)2006
• مهاجرین قاچاق
در سال  2006سازمان بینالمللی مهاجرت

در پی یک تحقیق دریافت که قاچاق انسان برای
رفتن از گرجستان به ترکیه بسیار گسترده انجام
میشود .بیشتر مردان برای کار در ساختوساز
یا کشاورزی قاچاق میشوند .زنانی که قاچاق
میشوند گاهی در زمینهی کشاورزی کار میکنند
یا در ترکیه مستخدم خانگی میشوند و یا کارگر
اجباری سکس میشوند که اغلب میتوان آنها
را در پاتوقهای ساحلی مثل ریزا ،کوشاداسی،
مارماریس و یا دیگر مکانهای نزدیکتر به
گرجستان یافت .حقوق ماهانه مهاجرین معموال
بین  100تا  500دالر است اما به مهاجرین قاچاق
طبیعتا تنها بخشی از حقوق  شان پرداخت میشود
(سازمان بینالمللی مهاجرت ـ .)2001
گرجیهایی که به ترکیه میروند تا  90روز
احتیاج به ویزا ندارند ( MFAـ ترکیه) .در سال
 2006کورسو گزارش داد که روزانه بین  800تا
 1200نفر برای رفتن از گرجستان به ترکیه از
مرز عبور میکنند که از این تعداد ،سه چهارم آن
ویزای خود را یک ماه تمدید میکنند تا بیشتر در
ترکیه بمانند .انجیاوـ ی گرجی به نام «توسعه
هماهنگ مردم» اعتقاد دارد  300تا  450نفر از
کسانی که روزانه از مرز میگذرند قاچاق میشوند
(کُرسو ـ .)2006
نمیدانیم چه تعداد از کسانی که قاچاق
میشوند ارمنی هستند ،اما مسلم ًا در میان آنها
تعدادی ارمنی هم هست ،چون از راه هوایی که
بگذریم ،خاک گرجستان تنها راه بیرون رفتن
ارامنه از کشور است .می توان تصور کرد که وقتی
مرز ترکیه باز شود ،بهتر است با همکاری دولت
ارمنستان مقابله با آن را سامان دادّ .اما الزمه این
امر آن است که دولت بپذیرد مشکلی به نام قاچاق
آدم به ترکیه وجود دارد و روش های قاچاق از
این مرز متفاوت هستند و بنابراین باید مقابله با آن
را از ّاول شروع کرد.
ترجمه از انگلیسی :نسیم نجفی

مقایسه با پاراجانف ،دریچهای برای شناخت بهتر سینمای علی حاتمی

کوالژهای ناخواسته

علی حاتمی و عالقهاش به فرهنگ گذشته این
سرزمین ،انسان را به مقایسه او با سرگئی پاراجانف وا
میدارد .در کتاب معرفی و نقد فیلمهای علی حاتمی
(غالم حیدری ،انتشارات دفتر پژوهشهای هنری،
 ،)137۵احمد طالبینژاد نام مقالهاش را گذاشته
است «سایه نیاکان فراموش شده» که اشاره آشکاری
است به پاراجانف و فیلم مشهور او سایههای نیاکان
فراموششده ما،البته در خود مقاله هیچ اشارهای به
پاراجانف نشده استّ .اما این مقایسه ،نه با این انتظار
که حاتمی باید از پاراجانف تقلید یا پیروی میکرد،
ن کردن ویژگیها ،ضعفها و تناقضات
اما برای روش 
سینمای علی حاتمی میتواند مفید باشد و ما را به
شناختی عمیقتر از موقعیت بغرنج و دشوار او برساند.
نخست شباهتها :علی حاتمی هم مثل پاراجانف
شوق غریبی به اشیاء و معماری و هنرهای تزئینی
(دکوراتیو ،کاربُردی) بازمانده از روزگار گذشته دارد،
زیبایی عتیقهجات را خوب میشناسد و میخواهد این
زیبایی را در سینمای خود بازبیافریند؛ هم با حضور
مستقیم اشیاء و بناها و پوشاک زیبا در فیلمهایش
و هم با کوشش برای خلق نوعی سبک فیلمسازی
که با آن گونه زیبایی خوانایی داشته باشد .در میزان
توفیق حاتمی در این کوشش است که تفاوتهای او با
پاراجانف آشکار میشوند .چهگونه میتوان ساختاری
سینمایی تعریف و خلق کرد که با سرشت هنرهای
زیبایی که از گذشته به ما به ارث رسیدهاند سازگاری
داشته باشد؟ این پرسش بنیادینی است که حاتمی و
پاراجانف به دو گونه به آن پاسخ دادهاند.
پاراجانف در مصاحبهای شرح داده است که در
آستانهی ساختن فیلم سایههای نیاکان فراموششده
ما به خود گفته است که باالخره باید کاری را که
میخواهد ،انجام دهد و آن گونه فیلم بسازد که در سر
دارد .پس به همه چیز پشت پا زده است .قراردادهای
سینمای روایی متعارف را کنار گذاشته و به گونه دیگری
به حرکت تصویرهای متحرک در زمان اندیشیده است.
نه در قالب رواب��ط ع ّلتومعلولی که رویدادهای
روایت کالسیک را به هم پیوند میزنند ،بلکه در
قالب ساختاری شعرگونه که روح تصاویر آنها را به
هم پیوند میزند .و اهمیت مفهوم کوالژ در کارهای
پاراجانف هم از هم اینجاست .فیلمهای او هم مانند
کارهای دستیاش نوعی کوالژ هستند ،منتها کوال ِژ
درزمانی .مفهوم و تأثیر آن فیلمها از کنار هم نشستن
تصویرها و صداهایی به دست میآید که خط روایی
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بسیار کمرنگی آنها را به هم میپیوندد.
ّاما علی حاتمی در این زمینه بالتکلیف است .او
نمیداند با داستان یا روایت چه کند .آشکار است که
عالقه اصلی او قصهگویی نیست .یا اگر هست ،تکرار
و نقل افسانههای گذشتگان استّ .اما در زمینهی کنار
گذاشتن قیدهای سینمای داستانگو با قاطعیت عمل
نمیکند .با تماشای بسیاری از فیلمهای او احساس
میکنی قصهگویی مثل قیدی که بر دستوپای او را
زده باشند ،مانع آزادی عمل او میشود .مث ً
ال در فیلم
دلشدگان ،این شلختگی در قصهگویی آشکارتر است.
آنچه برای حاتمی مهم بوده ،در آوردن شکل و شمائل
تکتک نوازندگان و فضاهای آن روزگار بوده است ،و
در حقیقت آن چنان قصهای در کار نیستّ .اما احساس
میکنی این شلختگی روایی نه از سر اراده ،بلکه از سر
بالتکلیفی روی داده است .باقی فیلمهای حاتمی هم
در منطق روایی خود ضعفهای فراوانی به نمایش
میگذارندّ ،اما این فقدان منطق نه به عنوان انتخابی
آگاهانه و سبک شخصی ،بلکه به صورت ضعف
جلوه میکند .احساس میکنی کارگردان میخواسته
قواعد قصهگویی متعارف را رعایت کندّ ،اما نتوانسته
است .فیلمهای او هم چه بسا به کوالژ میمانندّ ،اما به
کوالژهایی ناخواسته ،نه کوالژهایی که از سر اختیار و
دوهفته نامه
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انتخاب آگاهانه فراهم آمده باشند.
تفاوت دیگر حاتمی با پاراجانف آن است که او
دغدغه وفاداری به تاریخ را کنار نمیگذارد .در آثار
پاراجانف هم البته تاریخ حضور سنگینی داردّ ،اما به
صورت یک روح کلّی .او هرگز خود را به بازآفرینی
دقیق گذشتهی تاریخی مقید نمیکند .برای همین هم
هست که روایتهایش را از میان افسانهها برمیگزیند،
یا اگر زندگی یک شاعر را مبنای کارش قرار میدهد،
همان ابتدای فیلم خیال ما را راحت میکند که «در رنگ
انار ،به دنبال شرح دقیق احوال سایات نووا نگردید،
که این فیلم تالشیست برای بازآفرینی روح شعر
او» .حاتمی با مقید کردن خود به تاریخ (عمدتا تاریخ
دوران قاجار) ،کارش را مشکل میکند .میخواهد به
تاریخ وفادار باشدّ ،اما نمیتواند .برای نمونه ،فیلم
کمالالملک اشتباهات تاریخی فاحشی دارد که منتقدان
در زمان خود بر آن انگشت گذاشتهاند.
وفاداری به تاریخ و وفاداری به شیوه داستانگویی
متعارف ،دو بندی هستند که دستهای حاتمی را در
ارائه کارهای تماموکمال میبندند.
البته تفاوتهای دو فیلمساز به اینها محدود
نمیشود .حاتمی بسیار بیش از پاراجانف م ّلیگراست.
گذشته و هویت برای او ،گذشتهی ایرانی است .برای

پاراجانف هویتهای ملّی و قومی گوناگون ــ اوکراینی،
ارمنی ،گرجی ،آذری ــ منبع الهام هستند .او با همه
این فرهنگها رابطه عمیقی برقرار میکند .مهم برای
او زیبایی و هنر است و او این خواسته را در همه این
فرهنگهای قومی مییابد .دیگر این که گذشتهگرایی
حاتمی بیش از گذشتهگرایی پاراجانف ِ
رنگ اشرافی
دارد .در کارهای او کمتر نشانی از هنر قومی طبقات
فرودست میبینیم .این موضوع حتی درباره زبان هم
صدق میکند .زبان خاص او بیش از آن که از زبان
مردم الهام بگیرد ،از زبان متونی تغذیه میکند که در
محیط درباری بالیدهاند؛ واقعیتی که البته به هیچ وجه
زیبایی آنها را نفی نمیکند.
تفاوت دو هنرمند را این گونه نیز میتوان
جمعبندی کرد :پاراجانف و حاتمی هر دو میخواهند
با استفاده از مدیومی مدرن و سده بیستمی ،به روح
هنر گذشتگان وفادار بمانند .پاراجانف موفق میشود
در تلفیقی ابتکاری رسانه مدرن را در خدمت بازسازی
سایههای نیاکانش به کار گیرد ،بدون این که به روح
مدرن آن خدشهای وارد کند .ابتکار و آنارشیسم او در
ُفرم ،اندیشه کوالژگونهاش ،او را در جایگاه هنرمندی
امروزی و مدرن قرار میدهند .علی حاتمی فاقد این
اندازه از جسارت ُفرمی و درک زیباییشناختی مدرن

است ،او بیش از آن محافظهکار
است که به همه چیز (مهمتر
از همه د ّقت تاریخی و قواعد
ع ّلتومعلولی داستانگویی و
زبان سینمایی متناسب با آن)
پشت پا بزند .از همین جاست
که شاهد فقدان یکدستی سبک
در آثار او هستیم .در فیلمهای
او تکههایی وجود دارن��د که
دوربین از دور یک صحنه داخلی
را که انگار روی صحنه اجرا
میشود مشاهده میکند .در
آنها مهم چیزهایی هستند که
در صحنهاند ،نه چگونگی ُخرد
کردن صحنه به نماها یا انتخاب
زاویههای متنوعّ .اما در جاهایی
هم شاهد ساختارهایی هستیم
که بر مونتاژ سینمایی استوارند
(روز عید در کمالالملک) یا
به شیوهای که با سینمای مدرن
همساز است ساختار زمانی
روایت را میشکنند (رفتن به
گذشته با ماشین در مادر).
به هر رو ،وقتی فیلمهای
حاتمی را مرور میکنیم ،با وجود
این که هیچیک از فیلمها را به
تنهایی کامل و بیعیب نمییابیم،
ّاما در مجموعهی تصاویری که
او ساخته است ،روح واحدی
مییابیم .در کارهای او بهتر
او مانند س��وت �هدالن ،حاجی

واشنگتن و بخش نخست کمالالملک ،با هنرمندی
روب �هرو هستیم که در عین وقوف به زیباییهای
گذشته ،حالت سودایی آدمهایی را که در این فرهنگ
میبالند ،دردی را که رویارویی با فرهنگ تجدد در
آنها برمیانگیزد ،و خشونت و خونی را که این
فرهنگ بر آن استوار است نیز از دیده نمیاندازد .در
این آثار ،گویی زیبایی و خشونت منافاتی با هم ندارند
که هیچ ،به هم وابستهاند؛ زیبایی اشرافی با خفهگی و
روانپریشی آمیخته است .بنابراین ،میتوان این پرسش
نظری را پیش کشید ،که آیا ِ
کمال مطلق هریک از آثار
یک هنرمند ،شرط ضروری ارزشگذاری اوست؟ چه
کسی مرزهای یک اثر را ترسیم میکند .چرا نمیتوان
کلِّ فیلمها و سریالها و نوشتههای حاتمی و پروژههای
بلندپروازانه او برای ساخت شهرک سینمایی و کار روی
متون قدیمی را با هم یک اثر واحد دانست؟ پشت
جلد چاپ قدیمی کتابهای صادق هدایت جملهای
هست که همیشه برایم جذاب بوده است« :شاهکار
او زندگیاش بود» .گمانم در اینجا هم باید زندگی
و آثار علی حاتمی را منحیثالمجموع مورد توجه
قرار داد .در این صورت روح حاکم بر این زندگی را
میتوانیم بهتر بشناسیم و همین طور با نگاهی بازتر
ببینیم که کاستیهای فیلمهای حاتمی تا اندازهای هم
از بلندپروازی هدفی که او پیش روی خود قرار داده
بود ناشی میشوند؛ یعنی دمیدن روحی بومی در یک
رسانه جهانی مدرن .یک حاجی واشنگتن کافیست
که نامش در ردیف کارگردانهای بزرگ سینمای ایران
باقی بماند .یادش گرامی باد.
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عکسهای
رازمیک
امیرخانیان
رازمیک امیرخانیان طراح گرافیست
و شاعر است .او در ایران بزرگ
شده ،درس خوانده و کار کرده
است و سپس در ارمنستان در رشته
معماری تحصیل کرده و اکنون نزدیک
ده سال است که با خانوادهاش در
ارمنستان زندگی میکند .رازمیک
در کنار کار اصلی خود که طراحی
گرافیک است ،عکاسی هم میکند و
در طول سالهایی که در ارمنستان

دوهفته نامه
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زندگی ک��رده با دورب��ی��ن خود
تصاویری از طبیعت و آدمهای آن
کشور را به ثبت رسانده است .او
تعدادی از عکسهای خود را برای
انتشار در مجله هویس در اختیار ما
گذاشته است.
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نقشآفرینی زنان ایرانی ارمنی در
انقالب مشروطه

حوری بربریان

دکتر حوری بربریان ،استاد دانشگاه در دپارتمان

تاریخ دانشگاه  Long Beachدر کالیفرنیا،

نویسنده کتابهایی چون ارمنیها و انقالب
مشروطه ایران  :1905 -1911عشق به آزادی
هیچ مرزی ندارد ،تاریخ ،خاطره و خاطره ایرانی
ارمنیها از انقالب مشروطه ایران و هویت ایرانی
ارمنیها در انقالب مشروطه است .خانم بربریان
مقاله انگلیسی «زنان ارمنی ایرانی در گذر قرن،

آموزش و فعالیتها» را در اختیار سایت «تاریخ

ایرانی» قرار دادهاند .آنچه در ادامه میآید ترجمه

بخشهایی از این مقاله است .اصل مقاله و منابع
آن در دفتر سایت موجود است.

در جریان انقالب مشروطه ایران ،زنان ارمنی ایرانی در
جنبش زنان مشارکت کردند ،کوشش آنان مخصوصا
در جلب توجه زنان ایرانی به مسائل زنان ،افزایش
سطح آگاهی آنها نسبت به وضعیت زنان و به طور کلی
افزایش هوشیاری آنها به چشم میآید .زنان داشناک
دو کمیته به نامهای «امید» و «رنگین کمان» تشکیل دادند
که به ترتیب دارای چهارده و نوزده عضو بود .هر دو
گروه تالش کردند تا در زمینه سیاست ،مسائل حزبی،
دوهفته نامه
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به همان میزان در
اصول مشروطیت ترکی و ایرانی و 
مورد مسائل زنان ،حقاالرث و بهداشت زنان را تحت
آموزش قرار دهند .آنها با کمک یکدیگر شاخهای از
صلیب سرخ را تشکیل دادند .اکثر این زنان ،مانند زنان
ِ
ارمنی موسس انجمنهای خیرخواهانه در اواخر قرن
نوزدهم ،متعلق به طبقات متوسط رو به باال و طبقات
باالی جامعه ایرانیان ارمنی بودند.
فعالیتهای زنان داشناک در میان زنان ایرانی ،مؤلفهای
اساسی در کوشش کلی در جریان انقالب مشروطه
ایران به شمار میرود .در ادبیاتی که در مباحث آن
دوره در باباره مسائل زنان غیرمعمول نبود ،هدف
«بیدارسازی زن ایرانی از چندین قرن خواب و آشنا
ساختن تدریجی وی با مسأله زن» بود .آنها با وجود

فقدان حمایت و گاهی عداوتهای آشکار بخشهای
محافظهکار جامعه ،انجمن خیرخواهانه زنان ایرانی را
تشکیل دادند .زمانی که آنها به عنوان یک نهاد خیریه
عالقهمند به گسترش آموزش از طریق بازگشایی
مدارس و کودکستانهای دخترانه آغاز به کار نمودند،
طرح آنها این بود که به تدریج برنامه و مسیر خود
را تغییر داده و مسأله زن را به «گوشههای تاریک»
برسانند ،جایی که با زنان «مثل کاال رفتار میشد» و
جایی که زنان «ابزار تمایالت مرد بودند».
سهم باالیی از درآمد گروه ،از سوی اعضای گروه
و فعالیتهایی مانند نمایش و سخنرانیهایی که
درآمدشان به نفع انجمن صرف میشد ،عاید میشد.
در میان رویدادهای موفق گروه ،تجمع  ۵00زن ایرانی

متشکل از مسلمانان ،یهودیان و ارمنیان همگام با
اروپاییها در آوریل  1910بود که در پارک تهران
برگزار شد .طی آن گردهمایی ،زنان چندین سخنرانی
و شعر را ارائه دادند و در این بین مردان اجازه شرکت
در آن را نداشتند .همچنین ژانت آفاری ،تاریخدان
و بدرالملوک بامداد ،نویسنده ،به گردهمایی مشابهی
اشاره میکنند که توسط انجمن زنان وطن در  1910در
پارک اتابک تهران برگزار شد .براساس گزارش انجمن
خیریه زنان ایرانی ،این گروه مجوز انتشار روزنامهای
با نام شکوفه را هم از دولت ایران دریافت کرد که به
نشریه

مسائل زنان میپرداخت؛ احتمال میرود این
همان شکوفهای باشد که از سال  1913آغاز به انتشار
کرد.
اطالعات محدودی که درباره این انجمن وجود دارد
فضای زیادی برای حدس و ظن باقی میگذارد و در
حال حاضر رابطه میان این دو انجمن مبهم باقی مانده
است .ممکن است به همین دلیل باشد که این نهادها
یکسان پنداشته میشوند .آناهیتا درویشیان  ،همسر
یِپرم ،از شخصیتهای شناخته شده مشروطهخواه ،نیز
با محافل زنان سر و کار داشت و عضو انجمن زنان
وطنخواه بود .عالوه بر این ،او از حامیان بزرگ
گروههای مشروطهخواه هم به شمار میآمد .در همین
راستا ،آناهیتا طی تلگرامی ،یپرم را از برنامههای
خود مبنی بر هدایت گروهی از زنان برای رسیدگی به
مبارزان زخمی مطلع ساخت .یپرم این کار را دیوانگی
خواند و به او گفت که در خانه بماند.
هم سوییها و واگراییها میان گروههای اقلیت و
اکثریت:
مقایسه زنان ایرانی ارمنی اواخر سده نوزدهم و اوایل
قرن بیستم ،با سایر اقلیتهای زنان در ایران دشوار
است؛ عالوه بر این ،مقایسه زنان ارمنی ایرانی با زنان
ارمنی در سایر جوامع خاورمیانه به دلیل مطالعات اندکی
که درباره این زنان انجام شده است دشوارتر مینماید.
گرچه ،غیرممکن نیست که بتوان میان دانشی که درباره
زنان ایرانی ارمنی موجود است و آنچه درباره زنان
اقلیت در سایر مناطق خاورمیانه و شمال آفریقا وجود
اسدارد ،خطوط موازی بسیار کلی هم ترسیم کرد .به
همین نسبت میتوان تفاوتهایی کلی را نیز در نظر
گرفت؛ برای مثال ممکن است شباهتهایی میان زنان
ارمنی با سایر زنان گروههای اقلیت در ایران مانند زنان
بهایی و یهودی دیده شود و همچنین بین زنان ایرانی
ارمنی و زنان گروههای اقلیت دیگری در خاورمیانه
مانند زنان قبطی در مصر و زنان یهودی در مصر و
لیبی ،همسوییهایی وجود داشته باشد.
کاوش در باب شباهتها و تفاوتهای موجود در
تجربههای زنان ایرانی مسلمان و زنان ایرانی ارمنی
اواخ��ر سده نوزدهم و اوای��ل قرن بیستم آسانتر

مینماید ،چرا که پیکره مهمی از ادبیات که به زنان
ایرانی مسلمان قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم پرداخته
است در دسترس است .با وجود مشکالتی که برای
مطالعه زنان اقلیت وجود دارد (مثال نبو ِد منابع اولیه در
دسترس درباره زنان و مشکالت ناشی از چگونگی
نگارش تاریخ زنان اقلیت) کوشش در این باب اهمیت
بسیار دارد؛ چون این مسأله سهم زیادی در شناخت
و فهم هزاران زن خاورمیانهای دارد ،و عالوه بر این
به برداشتن گامهای دیگر هم کمک میکند تا آن
فرضیاتی که مذهب را شالوده و تعیین کننده اصلی نقش
و موقعیت زنان در جامعه ،و تعریفکننده و کنترلکننده
همه جنبههای زندگی زنان مسلمان و غیرمسلمان ساکن
خاورمیانه میدانند ،رنگ ببازند .قیاسهایی که میان
زنان اقلیتهای مختلف و همینطور بین زنان یک گروه
اقلیت با زنان مسلمان انجام شده است نشان میدهد که
رسوم و سنتها به اندازه عوامل اقتصادی و سیاسی
اهمیت دارند و در مواقعی حتی بیش از مذهب به عنوان
یک عامل تعیینکننده شناخته میشوند.
زنان ایرانی ارمنی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن
بیستم در زمینه آموزش ،خیریه و به میزان کمتری در
زمینه سیاست ،به عنوان بخشی از جنبش ملیخواهانه
ارمنی که در اواخر قرن نوزدهم آغاز شد بسیار فعال
شدند .در اوایل قرن بیستم نیز در جریان انقالب
مشروطه این زنان به طور گستردهتری در جنبش
ملیخواهانه ایران و جنبش زنان ایرانی مشارکت
جستند .زنان ارمنی ایرانی مبارزهای خودگردان و
سازمان یافته برای برابری پیش نگرفتند بلکه آنها در
جنبش زنان ایرانی که در جریان انقالب مشروطه به
طور وسیعی در حال شکل گیری بود ،شرکت جستند.
در پی تأثیر و نفوذ ارمنی -قفقازیها ،بخش وسیعتری
از زنان ایرانی ارمنی در جریان تحصیل و سیاسی شدن
قرار گرفتند .و با وجود شباهتهای مشترک بسیاری
که در موقعیتها و نقشها و سنتهای زنان ایرانی
مسلمان و زنان ارمنی ایرانی وجود داشت ،این روند
پیش از گروه مسلمان صورت گرفت .راشل سیمون
استنتاج میکند که اگرچه بسیاری از تحوالت در میان
اجتماع یهودیان لیبیایی حادث شد و این امر خصوصا
در میان زنان در سالهای پایانی قرن نوزدهم و اوایل
قرن بیستم دیده میشد ،اما با این حال جامعه به میزان
قابل توجهی در روابط بین فردی ،ساختار اجتماعی و
همین طور جهانبینی ،سنتی باقی ماند .به نظر میرسد
به همان
این استنتاج به خوبی بر مسلمانهای ایرانی و 
نسبت با اقلیتهایی مثل ارمنیها منطبق میشود .از
سویی دیگر ،در جریان انقالب مشروطه ،زنان مسلمان
ایرانی گامهای بزرگی برداشتند و سهم بسیار پر رنگی
در جنبش ملیخواهان ایران و همین طور در جنبش
زنان ایفا نمودند .آفاری معتقد است« :زنان ایرانی در

ابتدا در زمینه جنبش ملیخواهانه فعال شدند تا مجلس
و مشروطه را به دست آورند و سپس افزایش ذخیره
بانک ملی و تحریم پارچه و منسوجات خارجی هدف
آنان قرار گرفت .فعالین زنان که از جنبش حمایت
میکردند تالشهای خود را در مسیر ایجاد انجمنها
و نهادهای آموزشی هدایت کردند .در طول سالهای
 1907و  ،1913در تهران تنها بیش از شصت مدرسه
دخترانه و دوازده سازمان زنان تأسیس شد .وجوه
مدارس دخترانه ،کلینیکهای سالمتی ،پرورشگاهها
و کالسهای آم��وزش برای بزرگساالن از سوی
کمکهای خصوصی (بیشتر از سوی خود زنان) و از
راه فعالیتهای خیرخواهانه در انجمنهای زنان تأمین
میشد».
عالوه بر این ،زنان مسلمان ایرانی در جریان ایستادگی
تبریز ( )1909-1908در کنار مشروطهخواهان به
مبارزه پرداختند و نقش ویژهای در تظاهرات دسامبر
 1911علیه اولتیماتوم روسها و در دفاع از مجلس
بازی کردند .در مراحل بعدی انقالب ،نگاشتههای
فعالین زنان که به بحث در باب مسائل ملی و فمینیستی
میپرداختند در مطبوعات برجسته منتشر میشد.
همچون همعصران خود« ،این زنان و مردان مدافع
حقوق زنان ،عموم ًا از این که زنان موقعیت اجتماعی
و تحصیلی بهتری داشته باشند حمایت میکردند  .این
تالشها میتوانست روابط خانوادگی را مستحکم کرده
و کشور را ارتقا بخشد».
برای متفکران ایرانی مسلمان و ایرانی ارمنی اواخر قرن
نوزدهم و اوایل قرن بیستم ،بحثهای ملی شدن و رشد
ملی ،با زنان پیوند خورده بود .در دیدگاه اصالحطلبان
ملیگرا مثل ملکمخان ،زنان «آموزگاران کودکان و از
این پس سازندگان کشور» شناخته میشدند .عالوه بر
این ،به عقیده حسن تقیزاده ،مشروطهخواه پیشرو،
«زنان حامالن سنتها و رسوم ملی هستند .زنان به
مثابه ارکان اصلی نهاد قومیت ،دین ،زبان ،فرهنگ و
میراث ملی عمل میکنند .زنان میتوانند نفوذ عظیمی
در آموزش نسل جدید اعمال کنند ».تعداد اندکی از
زنان ارمنی ،بابی-ازلی ،بهایی ،یهودی و زرتشتی،
از زنان و مردان مسلمان فعال در حوزه حقوق زنان
حمایت میکردند.
ترجمه :زرین ایزد یار – سامان صفرزایی
منبع :سایت تاریخ ایرانی
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