شماره 118
 17اسفند  1390سال پنجم قیمت  1200تومان

فرا رسیدن بهار و
سال نو مبارک باد

ر
س د 13
وی 91
ه ه دین ود.
آیند رور ش
ره ف می
شما خ  16شر
ری نت
تا م

در این شماره
در صفحات ارمنی این شماره
2
اجمیادزین را به اصفهان بیاورید! 							
4
هاروتیون در هووهانیان
		
به یاد لموئیل آودیان 								
7
لئون آهارونیان
		
مصاحبه با معاون وزیر امور خارجه ارمنستان						
8
تورج خسروی
		
ت گالری الزار
از سرگیری فعالی 
10
فصلنامه پیمان پانزده ساله شد 							
11
روبرت صافاریان
		
					
مهاجران ارمنی در ترکیه و روسیه (بخش آخر)
13
ِ
ِ
د ُزوینار دردریان
		

شماره  17 ،118اسفند 1390
سال پنجم

بخش ارمنی
2
3
4
5
6
7

بهار آمد...
اسکار «جدایی نادر از سیمین» :عیدی به ایرانیان
اجتماع در ایروان به مناسبت سالگرد وقایع یکم مارس
دادگاه قانون اساسی فرانسه طرح مجرمیت انکار نسلکشی را رد کرد
نمایندگان ارامنه در مجلس جدید
لئون آهارونیان
		
به یاد لموئیل آودیان

اسکار فرهادی،
عیدی به ایرانیان
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول:
لئون آهارونیان
دبیر تحریریه :روبرت صافاریان

							

دگرگونی مدام ایروان
8
م .م.
		
شهری که دیگر نیست
10
						
ایروان قدیمی در انتظار تولدی دیگر
11
سیرانوش گئورگیان
		
					
پارک ماشتوتس در تصرف مدافعان محیط زیست
13
لیلیت آراکلیان
		

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

					

لئون گریگوریان :موسیقیدان و رهبر گروه سرود
15
هایک آجمیان
		
								
غول خودخواه
18
اسکار وایلد
		
ورزش 									
23
آرمان در استپانیان
		
سرگرمی
25

تلفن:

66495180
66492693

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

کار

اسکار «جدایی نادر از سیمین» ،عیدی
به ایرانیان
م ایرانی در

ایر

د

دوهفته نامه

هویس 2 2

د

ن

نمم ا دی

یاب

د

ا

شماره  ،118سال پنجم 17 ،اسفند 1390

مادر ی
یره جدایی ب ربم

ایرانیز
برا

بهار و سال  1391خورشیدی را به
ویس و همه ایرانیان تبریک میگوییم
بگلریان نماینده کنونی همان حوزه ــ نامزد نمایندگی
مجلس بود و در تهران آشکار بود که کارن خانلری
که در فرصت یک هفتهای پیش از انتخابات کارزار
انتخاباتی گستردهای داشت ،نماینده ارامنه خواهد
شد .هر دو نماینده از سوی روزنامه آلیک و حزب
داشناکسوتیون حمایت میشدند .گروههای دیگر
امسال نامزدی برای نمایندگی مجلس معرفی نکرده
بودند.
لئون گریگوریان :آهنگساز و
موسیقیدان ارمنی تبریز
تبریز مهد هنر و فرهنگ ارامنه ایران بوده است.
ن دهههای سده گذشته
بخصوص در نخستی 
میالدی ،این شهر ارتباطی طبیعی با تفلیس ،مرکز
فرهنکی قفقاز ،و ارمنستان داشته و بدهبستان
فرهنگی با آن سوی مرزهای شمالی کشور رونق
داشته است .لئون گریگوریان موسیقیدان و رهبر
گروه سرودی است که در نیمه نخست سده بیستم
میالدی ،سالهای متمادی به تشکیل گروههای

سرود جمعی و آموزش موسیقی در محیط فرهنگی
ارامنه در شهر تبریز مشغول بود.
لئون گریگوریان در سال  1894در تبریز به دنیا
آمد .در تفلیس و سپس در بلژیک درس موسیقی
خواند و بعد از بازگشت به تبریز سالهای طوالنی
در م��دارس ارامنه تبریز به تدریس موسیقی
پرداخت .او در سال  1957در تهران در گذشت.
دادگاه قانون اساسی فرانسه قانون
مجرمیت انکار نسلکشی را نپذیرفت
در  22دسامبر سال گذشته مجلس ملی فرانسه
طرح مجرمیت انکار نسلکشی را تصویب کرد .با
تصویب این طرح در مجلس سنای این کشور در
تاریخ  23ژانویه سال جاری ،به نظر میرسید که
تا بدل شدن آن به قانون رسمی کشور چیزی باقی
نمانده است .کافی بود رئیسجمهور سارکوزی آن
را امضاء کند تا طرحی که در دو مجلس به تصویب
رسیده بود به طور رسمی حکم قانون را پیدا کند.
ّاما سارکوزی که خود هوادار سرسخت این طرح

بود ،گویی در امضای آن شتابی نداشت .در فرصت
به دست آمده گروهی از نمایندگان دو مجلس
قانونگذاری فرانسه ،توانستند با جمع کردن رای
الزم ،طرح را به دادگاه قانون اساسی ارجاع دهند.
و اینک این دادگاه رای به مغایرت طرح با قانون
اساسی کشور داده است.
گفتنی است که بسیاری از مخالفان طرح بر این باورند
که آنچه در سال  1915در امپراتوری عثمانی رخ
داده نژادکشی است ،منتها آنها دو مشکل دارند.
یکی اینکه معتقدند چنین قانونی به آزادی بیان و
پژوهش علمی تاریخی لطمه میزند و دیگر اینکه
تصویب قانون درباره رویدادهای تاریخی را وظیفه
ارگان قانونگذاری کشورها نمیدانند.
سارکوزی قول داده است که طرح جدیدی در
این باره به مجلس تقدیم کندّ ،اما با توجه به
زمان کوتاهی که به انتخابات ریاست جمهوری
فرانسه باقی مانده است ،کسی این وعده را جدی
نمیگیرد.

هیئت مدیره جدید انجمن دوستی ایران و ارمنستان
بدینوسیله باستحضار کلیه هموطنان ارمنی و فارسی زبان می رساند مجمع عمومی ساالنه انجمن دوستی ایران و ارمنستان در تاریخ  1390/10/27از ساعت
 16الی  17:30در محل انجمن برگزار گردید.
در این جلسه بعد از قرائت گزارش عملکرد مالی و اجرایی ساالنه ،انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسین انجام گرفت که اسامی اعضای
منتخب به شرح ذیل اعالم میگردد.
رئیس هیات مدیره انجمن
		
 -1آقای لئون آهارونیان
نایب رئیس هیات مدیره انجمن
			
-2آقای رضا عطوفی
خزانه دار و عضو هیات مدیره انجمن
		
-3آقای هنریک خالویا
عضو هیات مدیره انجمن
-4اقای محمد رضا محمدی شکیبا
عضو هیات مدیره انجمن
		
-5آقای علیرضا نظیف
عضو علی البدل هیات مدیره انجمن
		
-6آقای تورج خسروی
عضو علی البدل هیات مدیره انجمن
-7آقای رضا حیدری		
بازرس اصلی انجمن
		
-8آقای جواد شهبازی
بازرس علی البدل انجمن
		
-9آقای سروژ ماطاووسیان
مدیر عامل انجمن
-10آقای سید محمدرضا دماوندی
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اجمیادزین را به اصفهان بیاورید!

فصلی از ترجمه فارسی کتاب تاریخ جلفای اصفهان نوشتهی هاروتون ِدرهوهانیان
ترجمه کتاب تاریخ جلفای اصفهان نوشته هاروتون
درهوهانیان کتاب منحصربهفردی است برای
آشنایی با زندگی ارامنه جلفا که البته نمونهای است
از زندگی ارامنه ایران .کتاب در ربع پایانی سده
نوزدهم به زبان ارمنی کهن (گراپار) نوشته شده و
در دو جلد در سالهای  1880و  1881در جلفای
اصفهان به طبع رسیده است .یک قرن پس از انتشار
کتاب ،در سال  ،1980کشیش بغوس پطروسیان
آن را به زبان ارمنی امروز (آشخاراپار) برگردانده
است .ترجمه فارسی آن به تقریر لئون میناسیان
و تحریر م .ع .موسوی فریدنی در سال 1379
توسط نشر زنده رود و انتشارات نقش خورشید در
اصفهان منتشر شده است .اصل کتاب به زبان ارمنی
نگاشته شده است و قرار نبوده است کسی غیر از
ارامنه آن را بخوانند ،بنابراین مولف درباره وضعیت
زندگی ارامنه جلفا و دشواریهایی که با آن روبهرو
بودهاند به صراحت قلم زده است ،هرچند مرتب بر
جنبههای مثبت مناسبات ارامنه با میزبانان نیز تاکید
کرده است .در مقدمه ناشر بر ترجمه فارسی کتاب
میخوانیم:
«باید از هاروتون سپاسگزار بود که با کار بزرگ خود

وقتی تکههایی از بنای

اجمیادزین را از آن جدا

میکنند تا به ایران منتقل

کنند ،سنگهای دیگری به

جای آنها کار میگذارند .روی
یکی از این سنگها تصویری از

شاه عباس دیده میشود.

دوهفته نامه

هویس 4 4
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او ً
ال نسبت به قوم خودش ادای دین کرده است و
ثانی ًا گذشتهای از تاریخ اصفهان پایتخت امپراطوری
صفویان را نوشته استّ .اما نمیتوانیم از هاروتون
متوقع باشیم که با دید امروزی پیرامونش را بنگرد و
خالی از تعصب قومی به قضاوت پردازد که خواننده
هوشمند خود متوجه این نکات خواهد شد .در این
کتاب به خوبی میبینیم که قدرت متمرکز و نیرومند
داشتن و نداشتن چه آثاری بر جا میگذارد».
به نوشته ناشر ،لئون میناسیان کتاب را از روی متن
ارمنی کهن به فارسی خوانده و محمدعلی موسوی
فریدنی آن را به نثری شیوا بر کاغذ آورده است.
در زیر تکهای از کتاب را میخوانید که درباره آن
کتابی میتوان نوشت .چگونه در مخیله پادشاهی
میگنجیده است که بنای کلیسای جامع عظیمی را
از هزاران فرسنگ آن سوتر به اصفهان منتقل کند
تا ارامنه از زادگاه تاریخیشان دل بکنند و در قلب
امپراتوری صفوی ،در میان جامعهای مسلمان،
خود را در خانه خود احساس کنند؟ هرچند این
فکر برای زمامداری که با امکانات اندک آن روز
ده ها هزار نفر از مردمان همان دیار را به اصفهان
منتقل کرده است ،چندان غریب هم نیست .تخریب

و سازندگی ،قهر و آشتی ،توجه مهرآمیز و ستم
بیپروا ،همه در این عمل واحد جمعاند و کل کتاب
پر است از نمونههایی از این دست.

ر.ص.

1
شاه عباس ژرف اندیش نه فقط با خوشرفتاری
و مراحم شاهانه میکوشید قلبهای ارمنیان را
برای سکونت در اصفهان جلب نماید ،بلکه در پی
آن بود که آنان را از ارمنستان به کلی نومید گرداند،
با این هدف که از آن پس اندیشهی بازگشت به
فکرشان خطور نکند .از این جهت فقط به تخریب
و انهدام خانهها و بناهای جلفای قدیم بسنده نکرد
بلکه در صدد بود ساختمان کلیسای اجمیادزین را
پیاده ،و سنگ و خاک آن را به اصفهان حمل و در
آنجا از نو سوار کند تا ارمنیان هرگز میلی به ترک
اصفهان نداشته باشند .باغ زرشک 1را هم برای
این مهم در نظر گرفته بود و فرمانی بدین مضمون
صادر کرد:
«فرمان همایون شد .آن که کشیشان و رهبانان
و ملکان و ریشسفیدان و کدخدایان و رعایای
ارامنهی ساکنین دارالسلطنهی اصفهان به عنایت
بیغایت شاهانه و شفقت و مرحمت بینهایت
پادشاهانه مفتخر و سرافراز و مستهظر و امیدوار
بوده ،بدانند که چون میانهی نواب کامیاب همایون
ما و حضرات سالطین رفیعالشان مسیحیه،

خصوصا سلطنت و شوکتالسالطین العیسویه،
کمال محبت و دوستی است و در میانهی ما و
طوایف مسیحیه یگانگی است و اصال جدایی
نیست و توجه خاطر اشرف بدان متعلق است که
همیشه طوایف مسیحیه از اطراف و جوانب این
دیار آمدشد نمایند ،و چون دارالسلطنهی اصفهان
پایتخت همایون است و از همه طبقه و هر طبقه
و مردم و هر ملت در آنجا هستند میخواهم
که جهت مردم مسیحیه در دارالسلطنهی مذکور
کلیسای عالی در کمال رفعت و زیب و زینت
ترتیب دهم که معبد ایشان بوده جمیع مردم
مسیحیه در آنجا به کیش و آیین خود عبادت
نمایند و کس نزد حضرت پاپا خواهیم فرستاد
که یکی از کشیشان و رهبانان ملت مسیحی را
به دارالسلطنه اصفهان فرستد که در آن کلیسا به
آداب عبادت قیام نموده و طوایف مسیحیه را به
طاعت و عبادت ترغیب نماید و ما نیز از ثواب آن
عبادات بهرهمند باشیم ،و چون چند عدد سنگ
متبرک در اوچ کلیسای ایروان بود و عمارت آن
کلیسا منهدم گشته ،خرابی تمام به آن راه یافته
بود که دیگر شایستگی تعمیر نداشت و کشیش

آنجا نیز استخوانهای پیغمبران را که در آن مکان
مدفون بود از آنجا بیرون آورده به جماعت نصارا
و ترسایان فروخته ،آن مقام را عزت و شرافت
انداخته بود ،بنابر آن سنگهای مذکور را از آنجا
بیرون آورده ،روانهی دارالسلطنه اصفهان فرمودیم،
که در کلیسای عالی که در آنجا ترتیب میدهیم
نصب فرماییم .میباید که چون سنگهای مذکور
را بدانجا آورند ،همگی طوایف مسیحیه را جمع
نموده ،از روی تعظیم و احترام تمام استقبال کرده،
سنگها را آورده به اتفاق سیادت و وزارتپناه
شمسالوزراه علیا وزیر دارالسلطنه مذکور،
و رفعتپناه کمالالرفعه محبعلی بیگاله در
جایی که مناسب داند بگذارند و به اتفاق یکدیگر
معماران خاصه شریفه را همراه برده ،در پشت باغ
زرشک ،در زمینی که به جهت کلیسا قرار داده
بودیم ،طرح کلیسای عالی که کشیشان و پادریان
عظام قرار دهند انداخته ،طرح آن را در تخته و
کاغذ کشیده ،به خدمت اشرف فرستند که مالحظه
نماییم و بعد از مالحظه امر فرماییم که استادان
شروع در کار کرده به اتمام رسانند .در این باب
اهتمام الزم دانسته به همه جهتی به شفقت بیدریغ
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خسروانه واثق و امیدوار باشند ،تحریرا فی شهر
شعبان المعظم ،سنه .»1023
2
به خواست الهی و مراحم خاص او ،بازسازی
کلیسای اجمیادزین در جلفا سر نگرفت .آراکل
مورخ میگوید« :روزی شاه به همراه خواجهنظر
به محلی که قرار بود کلیسا بدانجا (باغ زرشک)
انتقال یابد ،رفته بود ...شاه به خواجهنظر گفت:
کلیسای اجمیادزین را در اینجا بنا میکنم تا از
غربت آن دلتنگ نشوید و فرمان میدهم با شتر و
قاطر و ارابه ،خاک و سنگ آن را به اینجا بیاورند
و از نو بسازند ،تا وسوسهی شما از بین برود و
به این بنای جدید دلگرم شوید .اما خواجهنظر
نمیخواست اجمیادزین منهدم شود تا خود شاهد
این مصیبت باشد و برای آن که شاه را از این
تصمیم منصرف کند پاسخ میدهد که اعلیحضرت
پایدار باشد ،اگر اراده همایونی بر ساختن کلیسای
مجلل و استوار قرار گرفته ،می-توانید با طال و
نقره بسازید نه با سنگ .چه حاجت که برای کمی
سنگ و خاک اینقدر متحمل رنج و خرج شوید و
از مملکتی دور و بیگانه سنگ و خاک بیاورید .در
این مملکت هم سنگ و خاک به قدر کافی هست.
اگر بخواهید بسازید با همینها هم که بسازید ما
قبول داریم».
3
چنان به نظر میرسد که مهمترین دلیل
انصراف ارمنیان از بنای کلیسا ،این بود که شاه
در فرمان خود از پاپ نام برده بود و چنین
توقع داشت که کلیسای بزرگ اصفهان توسط
ارمنیان و کاتولیکها به اشتراک ساخته شود.
علیالخصوص که کاتولیکها در کلیسا مرام خود
را تبلغ میکردند و چنین بر میآید که قصد داشتهاند
ارمنیها را هم زیر چتر خود در آورند .اما سردار
جلفا میخواست راه نفوذ پاپ در ارمنیان را قطع
کند و تمام کوشش خود را به کار برد تا فرمان
شاه تحقق نیابد .من در فصل مربوط به ارمنیان
کاتولیک ساکن جلفا این نکته را ثابت خواهم کرد.
صدور چنین فرمانی از شاه عباس در مورد ارتباط
ارمنیان با کاتولیکها ،تحت تأثیر سفیران ممالک
کاتولیک مذهب اروپایی یا سفیر واتیکان در جلفا
صورت گرفتند .زیرا با تحقق این فرمان ارمنیان
جلفا تحت تسلط کاتولیکها قرار میگرفتند.
نمیدانم کوشش جلفا را در القای آن فرمان و
جلوگیری از انهدام اجمیادزین باید کاری مهم و
قومدوستانه به شمار آورد یا آن را مسألهای جزئی
تلقی کرد .به هر حال اگر جلفاییان نجنبیده بودند
دوهفته نامه
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و آن فرمان را لغو نکرده بودند ،همو که ارمنستان
را ویران کرد ،اجمیادزین را هم در هم میکوبید.
(اجمیادزینی که تحت ریاست کاتولیکوس مایه
افتخار ما بود)».

بگویم این پانزده سنگ کلیسای مقدس اجمیادزین
هنوز در همان کلیسای سورپ ِگ ُورگ معروف به
خواجه قرار دارند.
کاتولیکوس داوید و جلفاییان بسیار آزرده
شدند و همراه با خواجهصفر و کشیش ارشد
کلیسای ای��روان ،معروف به آقا کشیش ،نزد
میرزامحمد حاکم رفتند و اعتراض کردند .از
حاکم چند مأمور گرفتند و به دیر کاتولیکها وارد
شدند و نشخارها را با آن جعبه گرفتند و نزد حاکم
بردند .حاکم آن جعبه را با نگین انگشتری خود
مهر کرد و به خواجهصفر سپرد .در آن اوقات شاه
عباس در تبریز و خواجهنظر ،برادر خواجهصفر،
ملتزم رکاب بود .خواجهصفر جریان نشخارها را
به برادر خبر داد .او نزد شاه عباس شکایت کرد
و فرمانی مبنی بر احضار پدران روحانی کاتولیک
از شاه گرفت .نام غالم مأمور این کار ،آودیک
معروف به آلتون بود .او به روستای آپارانر رفت.
پدران روحانی کاتولیک را دستگیر کرد و ایشان
را با نشخارها نزد شاه برد .شاه عباس پس از
سرزنش آنها نشخارها را به جلفا نزد خواجهصفر
فرستاد .خواجه آنها را با احترام زیاد گرفت و در
خانه محفوظ داشت .چون شاه عباس به اصفهان
بازگشت روزی به خانه خواجهصفر رفت .چند
تن از پدران روحانی کاتولیک نیز بدانجا رفتند.
در خانهی خواجهصفر سخنی از نشخارها به میان
آمد و شاه فرمان داد آنها را به حضور آورند و
برای خوشآمد پدران روحانی کاتولیک قطعهای
از آنها را برداشت و شکست و تکهای را به پدران
روحانی داد و سپس به خواجهصفر سفارش کرد از
آنها خوب مراقبت کند .پدران روحانی کاتولیک
آن تکه نشخار را به شهر گوا (نزدیک بمبئی) بردند
و ِدیر خواهران راهبه را آنجا ساختند (آراکل
مورخ ،فصل .)16

5
اسقف هوانس شاه خاتونیان ،در کتاب خود
راجع به کلیسای اجمیادزین ،در جلد اول در
صفحههای  25و  36درباره سنگها آورده است:
«این سنگها مدت مدیدی در جلفا ماندند چون
آنها را در جای معروفی نهاده بودند .پس از
گذشت مدتی ،سکوی مقدس محراب را برداشتند
و به جای سنگ سکوی محراب کلیسای وانک
گذاشتند .دو شمعدان سنگی را هم روی محراب
همان کلیسا نهادند و سه سنگ دیگر را هم روی
سکوی محراب تاقدار گذاشتند».
مرحوم اسقف هوانس شاه خاتونیان این
حرفها را مطمئنا از افواه عوام شنیده و در تاریخ
خود آورده است .اما عذر مرا بپذیرید که باید

توضیحات:
 -1باغی در مشرق جلفا [مؤلف معنی
کلمههای «باغ» و «زرشک» را به ارمنی توضیح
داده است].

4
طهماسب قلیبیک به فرمان شاه عباس
پانزده قطعه سنگ از کلیسای اجمیادزین کند.
این سنگها را در چرم پیچیدند و به سرپرستی
نقدیبیگ و نگهبانان به اصفهان آوردند .کشیش
هونان نیز به همراه این قافله بود .این سنگها
عبارتاند از :سکوی محراب که نیایش ذبح
روی آن انجام میگرفت .ستون سکوی محراب.
سنگ محل هبوط مسیح .سنگ حوضچه تعمید،
سنگی از قسمت جنوب پله های محراب ،سنگی
از طرف شمال پلههای محراب ...چهار قطعه از
چهار گوشه صحن کلیسا ،دو شمعدان سنگی و سه
عدد دیگر و چند قطعه از کف محراب که در جمع
پانزده قطعه میشوند .این سنگها به سال 1064
ارمنی(1615م ).به اصفهان رسیدند .ارمنیان
جلفا به پیشواز رفتند و آنها را به آبادی باتون،
در نزدیکی محله دروازه طوقچی بردند و در
اتاقی گذاشتند .هفت سال آنجا ماندند تا این که
مردم باتون لب به اعتراض گشودند که وجود این
سنگها سبب ازدیاد مرگومیر شده و کشتزارها
هم خوب حاصل نمیدهند .به فرمان شاه عباس
سنگها را با احترام خاص به جلفا آوردند و در
کلیسای سورپ گورگ ،که کلیسا خواجه هم
نامیده میشود ،نهادند .تا امروز هم همانجا و
مورد احتراماند.
برخی بیماران از سر تعصب مذهبی ،روی
آنها آب میریزند و میخورند و معتقدند که از
بعضی بیماریها شفا مییابند.

به یاد لموئیل آ ِودیان
جامعه ايرانيان ارمنی فرزند هنرمند و سازنده اصيل خود را از دست داد
لئون آهارونیان

مرحوم لموئیل آودیان كه اینجانب سابقه
دوستی هفتاد ساله با او داشتم یكی از نوادر
افرادی بود كه با فكر و درایت و پشتكار خستگی
ناپذیر خود توانست به نحو احسن به میهن خود
ایران عزیز و جامعه ارامنه خدمات شایانی را
انجام دهد .آقای لموئیل فرزند خانواده ای بود
كه پس از كشتار ارامنه در سال  1915از وان
به ایران مهاجرت كرده بودند .سه برادر ایشان از
استادان طال و جواهر و نقره سازی بودند .لموئیل،
برادركوچك آنها هم به دو برادر دیگر پیوست و
در كارگاهی با یكدیگر مشغول كار شدند .ولی
لموئیل با فكر و درایتی كه داشت همیشه در فكر
یك ابتكار در صنعت خود بود و با تولید نمودن
انواع و اقسام زیور آالت ،در كوتاه زمان توانست
تولیدات خود را به مشتریان و عالقه مندان عرضه
نماید .با موفقیت كاری توانست در چهارراه
استامبول یك مغازه طال و جواهر فروشی دایر كند.
مدتی كوتاه ،یك ساختمان بزرگ
سپس ،پس از ّ
در میدان آرژانتین بنا نمود و یك تاالر بزرگ برای
فروش طال و جواهر به نام «طال» در آنجا دایر
کرد .این تاالر توجه درباریان و مهمانان آنها را
جلب نمود و حتی هنرپیشگان معروف جهان كه به
ایران می آمدند از آنجا خرید میكردند.
پس از انقالب باشكوه اسالمی ایران ،آقای
لموئیل آودیان موفق به شناساندن خود و هنر
خود شد .دولت انقالبی جمهوری اسالمی ایران
به مهارت و كاردانی ایشان پی برد و او را دعوت
به شناسایی و ردهبندی جواهرات ملی کشور نمود
كه در تمام دنیا بینظیر است .او پس از مدت
مدیدی این كار را به انجام رساند و از طرف دولت

جمهوری اسالمی ایران مورد تقدیر و قدردانی
قرار گرفت .همچنین از مشهد مقدس آستان
قدس رضوی از ایشان دعوت به عمل آمد كه كار
جواهرات بانك مركزی ایران را در آنجا نیز دنبال
نماید كه با موفقیت انجام شد.
یكی از ابتكارات آقای لموئیل طرح ساختن
سینی و جافنجانهایی از طال و نقره به سبك
معماری تخت جمشید بود كه در اسرع زمان در
ایران متداول گشت و مورد استقبال هنردوستان
قرار گرفت.
آقای لموئیل برای تكمیل دانش خود در رشته
جواهرشناسی در دانشكده های مهم دنیا دانش
آموخت و آن نوآوری ها را با خود به ایران آورد.
كالسهای رایگان جواهرشناسی در ساختمان
طال دایر كرد كه صدها دختر و پسر ایرانی در
آنها دانش شناسایی و ساخت سنگهای گران
قیمت را آموختند.
آقای لموئیل عالقه خاصی نسبت به زادگاه
خانواده خود وان داشت و با مطالعه تاریخ و
اسناد موجود دریافت كه خود از اعقاب شاهان
آرتزرونی و واسپورآكان است .او یك مؤسسه
مطالعاتی جهت مطالعه تاریخ  5000ساله وان و
واسپورآكان از دوره اورارتوها تا قرن اخیر دایر
نمود .همین طور انجمنی به نام وان و واسپورآكان

تأسیس نمود كه صدها نفر را به كشور تركیه و
شهر وان میبرد تا از شهر نیاكان خود كه در حال
حاضر در اختیار و تصرف دولت تركیه است،
دیدن كنند .آقای لموئیل با وجود مشغله زیاد از
كارهای جامعه ارمنی تهران غافل نبود و یك دوره
در شورای خلیفه گری ارامنه خدمت کرد.
بیوه آن مرحوم زنی است بسیار با وقار و با
دانش كه همیشه یار و یاور همسرش بوده ،پسران
مرحوم هر دو تحصیلكرده میباشند .هوسپ
ازدواج كرده و دارای دو پسر است و هارمیك
دارای مدرك فوق لیسانس الكترونیك از دانشگاه
بوستون میباشد .دخترش هاینوش فارغالتحصیل
یكی از دانشكدههای گوهرشناسی آمریكا در
رشته جواهرشناسی است و اكنون در فروشگاه
«طال» با برادرش همكاری می نماید.
مرحوم لموئیل آودیان در بین جامعه ارامنه و
صنعتكاران طال و جواهر احترام خاصی داشت.
كثرت جمعیت حاضر در مراسم خاکسپاری
مرحوم در كلیسای سركیس مقدس و ارسال دسته
گلها و نوشتههایی با خط زیبا از طرف صنف طال
و جواهر سازان ایران كه به دیوار كلیسا نصب شده
بود ،بر این امر گواهی میدهد.
من از صمیم قلب برای تمام بازماندگان آن
مرحوم آرزوی سالمتی می نمایم و امیدوارم با
صبر و شكیبایی این مصیبت را تحمل نمایند.
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آقای شاوارش كوچاريان ،معاون وزير امورخارجه ارمنستان ،كه براي ديداری
رسمی به تهران آمده بودند ،با مساعدت آقای گريگورآراكليان ،سفير محترم
جمهوري ارمنستان در ايران ،در سمينار «بيست سال روابط جمهوری اسالمی ايران

و ارمنستان» كه روز چهارشنبه  26بهمن ماه سال جاری در دانشكده حقوق و علوم
سياسی دانشگاه تهران برگزار شد شركت کرد و بعد از آن از بنياد مطالعات قفقاز
بازديد نمود و به سؤاالت كارشناسان اين بنياد پاسخ داد .خالصهای از اين گفتوگو

را در زير میخوانید.

تورج خسروی

مصاحبه با شاوارش کوچاریان معاون وزیر امور خارجه ارمنستان

چرا مناقشه قره باغ حل نمی شود

• ارمنستان اخیراً تالش میكند به اتحادیه اروپا
بپیوندد .تحقق این امر چه پیامدهای مثبت یا منفی
برای ارمنستان و منطقه در پی خواهد داشت؟
ابتدا باید اشاره كنم یكی از شاخصهای اصلی
سیاست خارجی ما پیوستن به اتحادیه اروپا
است .اما ارمنستان هرگز به طور رسمی اعالم
نكرده كه قصد دارد عضو اتحادیه اروپا شود .این
دو مسأله با هم تفاوت دارند .وارد شدن به زندگی
اروپایی یك مسأله است و پیوستن به اتحادیه
اروپا مسألهای دیگر است .به عالوه كشورهایی
هستند كه بیش از اندازه اروپایی هستند اما عضو
اتحادیه اروپایی نیستند .هدف ما این است كه از
تكنولوژی اروپا بیشتر استفاده كنیم تا اقتصاد ما
رشد و پیشرفت داشته باشد.
ما با هر اتحادی كه به نفع ارمنستان باشد همكاری
میكنیم .در مورد ارتباط با اروپا و اتحادیه اروپا
اه��داف جدی داری��م و همچنین با كشورهای
مشتركالمنافع همكاری خوبی داریم .عالقهمند
هستیم كشورهای بیشتری با ارمنستان و منطقه
در ارتباط باشند ،و دیگر این كه نمیخواهیم با
بدگویی از كشوری پیش كشور دیگر ،منافع به
دست بیاوریم .سیاست باید شرافتمندانه و شفاف
باشد .این چهارچوب سیاست خارجی ماست.
میگوییم روابط بسیار خوبی با ایران داریم و
ایاالت متحده آمریكا این مسأله را درك میكند.
همچنین با گرجستان رابطه خوبی داریم و روسیه
این مسأله را درك میكند .این دو نمونه كاری
است كه سیاست خارجی ما انجام میدهد.
• علت حل نشدن مناقشه قرهباغ بعد از گذشت
 17سال چیست؟ در آخرین دیدار سه جانبه
دوهفته نامه
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رؤسای جمهور ارمنستان و آذربایجان و روسیه
در سوچی چه مسائلی مطرح شد؟ و دیگر این
كه آیا امكان دارد ارمنستان به صورت یكجانبه
استقالل قرهباغ را به رسمیت بشناسد؟
اصو ً
ال مناقشه قرهباغ به حد كافی بغرنج است و
طرفین باید كمكم خواستههاشان را تخفیف دهند
تا به نتیجه برسند .این مناقشه را نمیتوان یكطرفه
یا یكجانبه حل كرد .جمهوری آذربایجان
میگوید« :ارمنیان خواهان حفظ شرایط موجود
هستند» .اما در جواب باید گفت این جمهوری

آذربایجان است كه میخواهد شرایط موجود را
حفظ كند ،چرا که راه حلهای غیر عملی ارائه
میكند .جمهوری آذربایجان فكر میكند زمان
به نفع آنان میگذرد و میتواند بعدا با قدرت
قهریه مناقشهی قرهباغ را حل كند .ما از جنگ
نمیترسیم .زمانی كه جمهوری آذربایجان قرهباغ
را به عنوان طرف مذاكره بپذیرد معلوم میشود كه
خواهان حل مناقشه است .البته در صورتی كه این
كشور موقعیتاش به خطر بیافتد به طور مستقیم با
قرهباغ مذاكره خواهد كرد.

ما به خاطر رعایت مسایل حقوقی تا كنون قرهباغ
را به رسمیت نشناختهایم اما در همه زمینهها با آن
روابطی مانند یك كشور مستقل داریم .ارمنستان
وظیفه خود میداند كه از قرهباغ ،مردمان و
اهدافش دفاع و حمایت كند چون جمهوری
آذربایجان مایل به حضور قرهباغ در حل مناقشه
نیست و ارمنستان به خاطر اینكه مسأله الینحل
نماند از طرف آن وارد مذاكره شده است.
سند مادرید چهارده بند دارد .و به نوعی شامل آن
اصول اساسی است كه مناقشه باید بر مبنای آن
حل شود .بعضی از این اصول تاكنون عملی شده
و بعضی عملی نشده است .در اعالمیهی رؤسای
گروه مینسك نیز شش بند آن ذكر شده است.
آنان بر این باورند كه خواسته-های طرفین قابل
اجرا نیست زیرا ارمنستان از حق تعیین سرنوشت
حرف میزند و این به معنای استقالل قرهباغ است
و جمهوری آذربایجان از تمامیت ارضی سخن
به میان میآورد یعنی عدم شناسایی استقالل
قرهباغ .میانجیگران اعالم كردهاند كه حق تعیین
سرنوشت قرهباغ و در عین حال به صورت مادی،
به ارمنستان ارتباط داشته ( از طریق داالن الچین)
و حفظ تمامیت ارضی آن با جمهوری آذربایجان
است(هفت شهر اطراف قرهباغ باید پس داده
شود) .این مسأله زیربنای سند مادرید است.
همچنین در شكل اجرایی نیز باید رفراندم به تعویق
افتاده ،برگزارشود .یعنی قرهباغ در طی مدتی به
صورت كشوری كه واقع ًا وجود دارد شناخته شود
و بعد رفراندم برگزار شود و ارمنیان و آذریها به
نسبتی كه در آخرین سرشماری در دوران شوروی
در قرهباغ وجود داشتهاند ،شركت كنند .در آن
زمان جمعیت ارمنیان در حدود سه برابر آذریها
بوده و در صورت برگزاری رفراندم نتیجه معلوم
است.
سال قبل در نشست سهجانبه در قازان به نظر
میرسید كه همه چیز تمام شده و طرفین به توافق
رسیدهاند اما جمهوری آذربایجان كارشكنی كرد
و همه چیز به هم خورد .اما در نشست اخیر
در سوچی میخواستند آذربایجان را به عرصه
واقعیت بیاورند؛ واقعیتی كه اكنون در اسناد وجود
دارد .در سند سوچی چهار هدف وجود دارد:
1ـ انجام مذاكرت به همراه روندی صلحآمیزباشد،
این امر به خاطر این است كه آذربایجان نقض
آتشبس میكند.
2ـ بر اساس اصول مادرید چهارچوبی را در نظر
بگیرند كه بتوانند به توافق برسند ،زیرا جمهوری
آذربایجان میگوید كه اصول اساسی مادرید
را كنار بگذاریم و قرارداد را تدوین كنیم .اما ما
هنوز درباره اصول اساسی به توافق نرسیدهایم.

3ـ تحكیم و تداوم آتشبسی كه امروزه در
خط تماس وجود دارد ،زیرا تصمیم گرفتهاند كه
هر كدام از طرفین كه نقض آتشبس كند طرف
دیگری بتواند آن را پیگیری كند.
الزم به ذكر است كه سال گذشته در سازمان امنیت
و همكاری اروپا قرار بر این شد كه بودجهای را
به تضمین مورد سوم این مسأله اختصاص بدهند،
اما آذربایجان مخالفت كرد .در نتیجه آنان بدون
در نظر گرفتن ردیف بودجه ،این بند را به امضا
رسانند.
4ـ احیای فضای اعتماد بین دو ملت .بدون انجام
این امر نمیتوان كاری انجام داد و برای رسیدن
به چنین چیزی در تمامی سطوح سیاسی فرهنگی
و ورزشی باید ارتباط ایجاد شود تا چهره دشمن
و دشمنی زدوده شود .هدف این است كه این
دیوار بی اعتمادی و نفرت از بین برود .زیرا اگر
كسی به قرهباغ برود دیگر نمیتواند به جمهوری
آذربایجان برود.
باید اشاره كنم كه هر دیداری در این میان مهم
است حتی بدون هرگونه نتیجه .اگر به نتیجه نرسیم
ممكن است جنگ شروع شود.
• نظر شما دربارهی توانایی میانجیگری گروه
مینسك در حل مناقشه قرهباغ چیست؟
رؤسای گروه مینسك این هدف را دنبال میكنند
كه طرفین را به هم نزدیك كنند تا به توافق برسند.
آنان چیزی را تحمیل نمیكنند و اگر در این میان
پیشرفتی حاصل نمیشود آنان مقصر نیستند بلكه
طرفین مقصر هستند .گروه فوقالذكر قصد تحمیل
روش یا هدف خاصی را ندارد ،فقط راههای را
پیشنهاد میكند كه طرفین به توافق برسند .آنان
حتی حاضرند توافقات انجام شده را تضمین كنند
چون هر سه عضو شواری امنیت سازمان ملل
متحد هستند .بهعالوه گروه مینسك باعث شده كه
همین صلح ضعیف نیز حفظ شود و جنگ شروع
نشود.
• اخیراً شما اظهار كردهاید كه حیدر علیاف در
سال  1993استقالل قرهباغ را به رسمیت شناخته
است آیا چنین سندی وجود دارد؟
ابتدا باید بگویم كه این مسأله در مطبوعات اشتباه
انعكاس داده شده است .من گفتهام سندی وجود
دارد كه حیدر علیاف در  1993امضا كرده است و
به جلیلاف ،معاون پارلمان آذربایجان ،وكالت داده
است تا با «جمهوری» قرهباغ كوهستانی مذاكراتی
داشته باشد و با هم دیدار رهبران دو جمهوری را
سازمان دهند .الزم به ذكر است كه اگر این سند
به معنای استقالل قرهباغ نیست ،حداقل به معنای
این است كه قرهباغ را به عنوان یك طرف درگیری
و مناظره بشناسد و به خاطر همین مسأله بود كه

در سال  1994آتشبس میان طرفین منعقد شد و
تاكنون ادامه دارد .شناخت استقالل قرهباغ باید
براساس نُرمهای بینالمللی باشد چون ارمنستان
در بیشتر مواقع هنگام بستن تفاهمنامه با قرهباغ
از واژه «جمهوری قرهباغ» استفاده میكند و این به
معنای به رسمیت شناختن استقالل آن نیست.
• اصول اساسی رابطه ایران و ارمنستان در
چیست و چهگونه این اصول میتواند باعث
استحكام روابط شود؟
زیربنای مستحكم روابط ایران و ارمنستان بر
اساس احترام به همسایه ،تاریخ و میراث فرهنگی
همدیگر است و ما نمونههای درخشانی مانند
مسجد كبود را در ارمنستان داریم .مقامات ایرانی
و حكومت ایران تالش میكنند كلیساها و بناهای
مربوط به ارمنیان را وارد لیست یونسكو كنند.
آرزوی ما این است كه همسایههای ما روزی به
این تفكر برسند .تحریف تاریخ و عوض كردن آن
و از آن خود كردن میراث فرهنگی دیگران فقط
زمینههای كدروت به وجود میآورد.
• نظر شما درباره روابط ارمنستان و تركیه در
چیست؟ آیا امكان بازگشایی وجود دارد؟
حل هر مسألهای به این بزرگی ،جرأت زیادی
نیاز دارد .رئیسجمهور ارمنستان این قدم را
برداشت .ما همسایه هستیم و باید با هم ارتباط
داشته باشیم .ما از طرف تركیه هم این جرأت
را دیدیم اما قبل از تأیید ،پیشبینی میكردیم كه
ممكن است این مسأله تحقق پیدا نكند .تركیه بعد
از امضاء پروتكلها عقب نشینی كرد و آن را به
امضاء نرساند .ما هنوز آن را از مجلس خارج
نكردهایم و آن را مسكوت گذاشتهایم .گفته
میشود كه این دیپلماسی فوتبالی است و فع ً
ال
توپ در زمین تركیه است .این آخرین وضعیت
روابط ارمنستان و تركیه است .ما تمام كارهای
خودمان را علیرغم مشكالت انجام دادیم و حاال
نوبت تركیه است.
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دوهفته نامه
هویس

ت گالری الزار
از سرگیری فعالی 
از تاریخ  7تا  14بهمن نمایشگاهی
از آثار نقاشی مهدی ابراهیمیان ،زهره
ابراهیم و گروهی دیگر از نقاشان در
گالری الزار برگزار شد .این نمایشگاه
نخستین برنامه گالری یادشده به
مدیریت ژانت الزاریان بعد از یک وقفه
نسبت ًا طوالنی بود که به سبب بیماری
خانم الزاریان پیش آمده بود .خانم
الزاریان میگوید که قصد دارد از این
پس به طور منظم دست کم ماهی یک
نمایشگاه برگزار کند و به کار مفیدش در
عرصه ترویج و عرضه آثار هنرمندان
تجسمی ،بخصوص نقاشان جوان ،ادامه
دهد .برای او آرزوی موفقیت میکنیم.
اسامی نقاشانی که آثارشان در
نمایشگاه عرضه شده بود از این قرار
است:
مهدی ابراهیمیان ،زهره ابراهیمی،
پرستو احمدخانلو ،شیرین پیلهوری،
مهدی رضاییان ،مجتبی سیادتی ،آلنوش
شیروانیان ،شایاندخت عابدینیمنش،
بهنوش فروتن ،وحید معینی

دوهفته نامه
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دوهفته نامه
هویس

کارشناس ارشد گرافیک و مسؤول
گرافیک فصلنامه.
خانم استینه جاندرمیان،
حروفچین و منشی فصلنامه.
بیشتر مطالب پیمان از طریق
سایت فصلنامه به نشانی اینترنتی
 www.paymanonline.comدر
دسترس عالقهمندان است .میدانم
که بسیاری از دوستانم در تحقیقات
خود درباره فرهنگ ایرانی و تاریخ
و فرهنگ ارمنی به این سایت
مراجعه میکنند .ویژهنامههای
پیمان ،از جمله شمارههایی که به
تاریخ جلفای اصفهان ،ارامنه و
مجلس ،سایات نُووا و هراند دینک
اختصاص یافتهاند ارزش خاصی
دارند و در مواردی ،تنها منبع در
دسترس آسان درباره آن موضوع
هستند.
پیمان میخواهد نشریهای علمی
و تحقیقی باشدّ ،اما هدفی که پیش
روی خود نهاده است ،تا اندازهای با
این خواست منافات دارد.
هدف نشریه ارائ��ه تصویری
دوستان ه و بیمسأله از روابط بین
ارامنه و دیگر ایرانیان است و این
امر گاهی به نگاه محققانه لطمه
میزند .وقتی هدف همه جا نمایش
دوستیها و حسننیتهاست ،وارد
شدن در برخی مسائل ناخوشایند و
دوهفته نامه
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برخی برهههای تاریخی قابلبحث،
دش��وار میشود .پیمان آگاهانه
از پرداختن به این گونه مسائل
«اختالفبرانگیز» پرهیز میکند.
مث ً
ال مسائل حقوقی که ارامنه ایران
در زمینه قوانین دیه و قصاص دارند
و اتفاق ًا توسط نمایندگان ارامنه در
مجلس یا خلیفهگری دنبال میشود،
در صفحات پیمان جایی ندارند .این
مسائل یک وجه نظری و تاریخی
هم دارند که باید توسط اندیشمندان
مورد بررسی قرار گیرد و اتفاق ًا
ممکن است مخاطبان مورد نظر
پیمان کام ً
ال از آنها بیاطالع باشند.
در یک کالم ،وقتی پای نگاه علمی
و عینی در میان باشد ،مالحظات
ناشی از حسن نیت و همزیستی اگر
مطلق شوند به ارزش عالمانه کار
لطمه میزنند.
البته این امر در پیمان هم مطلق
نیست و در جاهایی به اقتضای همین
دید علمی برخی مالحظات سیاسی
کنار گذاشته میشوند .مث ً
ال برخی
مقاالت پروندههای تاریخ جلفا یا
هراند دینک ،این گونه اند.
دیگر ای��ن که پیمان توسط
مؤسسه هوسک و به هزینه شورای
خلیفهگری (یا کمک مالی قابل
توجه آن) منتشر میشود .هوسک
در واق��ع همان دفتر ه��ای داد

(دادخواهی ارامنه) در ایران است.
ف دفاتر های داد که
مهمترین هد 
وابست ه به حزب داشناکسوتیون
هستند پیش بردن کارزار شناسایی
نژادکشی ارامنه از سوی پارلمانهای
کشورهای گوناگون است و معرفی
این فاجعه تاریخی بخش مهمی از
مطالب پیمان را به خود اختصاص
داده است .بسیاری از این مطالب
مفیدند و بخصوص برای خواننده
غیر ارمنی میتوانند روشنگر
باشندّ ،اما حجم آنها تناسبی با
باقی مطالب ندارد .به هر رو ،نفس
درک این نکته که اگر زمانی قرار
است مسأله نسلکشی در دستور
کار مجلس ایران قرار بگیرد ،باید
زمینهسازی فرهنگی صورت گیرد،
ارزشمند است.
پیمان به مسائلی مانند ساختار
تشکیالتی جامعه ارامنه ایران،
گوشههای تاریک مناسبات فرهنگی
ارامنه و دیگر ایرانیان ،کاهش
نقش ارامنه در حوزههای هنری و
روشنفکری ،خطکشیهای سیاسی
و اجتماعی درونی جامعه ارامنه
ایران ،زندگی سیاسی ارمنستان،
مسائل اجتماعی ارمنستان امروز،
مسأله دیاسپورا ...،و خالصه به
موضوعات مسألهدار نمیپردازد ،و
این در حالی است که وجود مسأله

و تناقض و تفاوت و اختالف با
زندگی قرین است .تنها جوامع و
ارگانیسمهای مرده مسأله ندارند.
به رسمیت شناختن معضالت
و مسائل و پرداختن به آنها و
تجزیهوتحلیلشان ،به معنی دامن
زدن به خصومتها نیست ،بلکه به
مثابه راهی است برای به رسمیت
شناختن و فهم دشواریها که مقدمه
الزم حل و فصل آنهاست.
به گمانم این نخستین بار است
که نشریهای از سوی ارامنه به
زبان فارسی منتشر میشود و قشر
روشنفکر جامعه ایرانی را مخاطب
قرار میدهد و این کار بسیار مفیدی
است .پیمان بسیاری از موضوعات
فراموش شده را از نو طرح میکند
و ارامنه عالقهمند هم از آن بهرهها
میبرند .شخص ًا از مطالب آن بسیار
استفاده ک��ردهام .مداومت انتشار
فصلنامهای با این کیفیت کاری
آسان نیست .به آرمینه آراکلیان
سردبیر فصلنامه ،هیأت تحریریه
آن و مؤسسه ترجمه و تحقیق هور
تبریک و خسته نباشید میگوییم.

مهاجران ارمنی در ترکیه و روسیه
(بخش آخر)
دزووینار دردریان

نگاهی به میزان تمایل گرجیها به مهاجرت
میتواند راهنمایی باشد برای تخمین میزان
گرایش ارمنیان به مهاجرت در آینده .گرجیها
و ارمنیها برای مقایسه با هم مناسباند ،چون
هر دو ،دولتهای کوچک بعد از کمونیسم
هستند با جمعیتهایی تقریبا مساوی (به ترتیب
 4و  3میلیون نفر) ،که توسعه اقتصادی اجتماعی
محدودی داشتهاند و هر دو با ترکیه مرز مشترک
دارند .هر دو بعد از جدا شدن از جمهوری شوروی
میزان مهاجرت یکسانی را به خود دیدهاند ،البته
گرجستان نسبت به ارمنستان مهاجرت بیشتری
به ترکیه داشته است .تقریبا نیمی از گرجیها از
سال  2000به بعد به روسیه مهاجرت کردهاند .بعد
از روسیه ،ترکیه اصلیترین کشور برای مهاجرین

گرجیست IOM( 1ـ  .) 2001جمعیت زیاد
مهاجرین گرجی به ترکیه را از تعداد کسانی که
وارد ترکیه شدهاند نیز میتوان دریافت (جدول 1
و  )3که به طور مهیبی بیشتر از روسیه است.
تفاوت بین مهاجرت ارمنیان و گرجیها به ترکیه
میتواند از طریق این سه فاکتور توضیح داده
شود:
الف :مرزهای ترکیه به روی ارمنیها بسته هستند،
که این کار ارمنیان را دشوار میکند.
ب :ویزای سه ماهه آزاد برای گرجیها ،لزوم یک
ویزای یک ماهه به محض ورود برای ارمنیها.
ج :تنشهای سیاسی و تاریخی بین ارمنیها و
ترکها.
منطقا اگر دو فاکتور اول حلوفصل شوند (یعنی

2000

2001

2002

2003

2004

179563

163970

161687

167759

235143

جدول  :3گرجیهای وارد شده به ترکیه *

منبع :هیأت مدیره امنیت عمومی ترکیه

* توجه کنید که تعداد کسانی که از گرجستان به ترکیه رفتند در سند اصلی لیست نشده بود .احتماال به این دلیل که ارقام

کوچکی بودهاند که هم نشان دهنده گرجیهای مانده در ترکیه است و هم گرجیهایی که ترکیه را به قصد کشور دیگری
ترک کردهاند.

2000

2001

575

663

اخ��راج به دلیل بیماریهای 223
ُمسری جنسی

150

اخراج به دلیل فاحشهگی

کل اخراج شدهها

2670

2527

* 2004ـ 1996

12000

جدول  :4اخراج گرجیها
منبع :وزارت داخلی ترکیه

* اطالعات جمع شده در مورد سالهای  1996تا  2004توسط ( IOMدفتر آنکارا) فراهم شده است.

مرز بین ارمنیها و ترکها باز شود و روابط
دیپلماتیک برقرار شود ،با شرایط آسانتر ویزا
برای ورود به ترکیه) مهاجرت از ارمنستان به
ترکیه میتواند افزایش یابد.
البته فاکتور سوم هنوز باقیست .در یک بررسی
عمومی که در آگوست  2006در ارمنستان انجام
شد  80درصد پاسخ دهندهگان اعتقاد داشتند که
ترکیه از نظر اقتصادی و سیاسی برای ارمنیان
یک تهدید به حساب میآید (IRI: International
 Republican Instituteـ  Gallupـ .) 2006گرچه
ممکن است این سؤال پیش بیاید که فاکتور سوم تا
چه حد نقش بازی میکند وقتی شرایط اقتصادی
در وطن نابهسامان است؟ آماری از این که در سال
چه تعداد ارمنی به ترکیه میرسند وجود ندارد اما
میتوان به افزایش تعداد مهاجرین غیرقانونی
توقیف شده توجه کرد (جدول  .)4این افزایش
میتواند نشان دهنده یک افزایش کلی در تعداد
مهاجرین باشد.
رسیدن به استانبول از راه زمینی ارزانتر از رسیدن
به هر یک از شهرهای اصلی روسیه از ارمنستان
است .اگر مرز ترکیه ـ ارمنستان باز شود هزینه سفر
ِ
اجتماعی هر روز
و مدت آن کم میشود .شرایط
ِ
بدتر روسیه در مقایسه با آرامش نسبی مهاجرین
در ترکیه ،میتواند فاکتور دیگری باشد که مقصد
مهاجرین ارمنی را تغییر میدهد .هم اکنون به دلیل
ویزای سه ماهه رایگان ،برای ارمنیان مهاجرت
به روسیه جذاب است ،و به همین دلیل مهاجرت
به ترکیه برای گرجیها .اگر شرایط مشابهی برای
ارمنیهایی که به ترکیه میروند ایجاد شود این
کشور مقصد جذابتری برای مهاجرت ارمنیان
خواهد بود .همین که جریان مهاجرت افزایش
یابد ،ارمنیان ،ترکیه را به عنوان یک مقصد خوب
مهاجرت که شرایط مطلوب آن هر روز بیشتر
میشود در نظر خواهند گرفت.
شانس ترکیه برای آن که به عنوان یک کشور
ترانزیت مورد استفاده قرار گیرد همچنان باال خواهد
بود مگر آن که ترکیه و همین طور بلغارستان تحت
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دوهفته نامه
هویس

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

کل

1995
ارمنستان 4

2

ـ

1

98

474

452

505

494

835

858

3723

گرجستان 35

9

9

5

809

3300

2693

3115

1826

2294

2348

16445

جدول  :5مهاجرت غیرقانونی در ترکیه ،تعداد توقیف شدهها 2005 ،ـ 1995

فشار اتحادیه اروپا کنترل مناطق ورود و خروج را
شدیدتر کنند .قاچاق انسان نیز بستگی به فشار
قانون محلی ترکیه و ارمنستان خواهد داشت.
بنابراین برقراری روابط دیپلماتیک و همکاری
این دو کشور بر این موضوع ،حیاتیست .چرا
که در هر دو کشور قاچاق به حدی رسیده که الزم
است جلویش گرفته شود.
قراردادهای زیادی به جهت شفاف سازی همکاری
بین این دو کشور باید بسته شود اما همانطور که
گاگیک یگانیان ،رئیس دپارتمان مهاجرت و
پناهندهگی ،در یک مصاحبه اشاره کرد ،چنین
قراردادهایی بین روسیه و ارمنستان وجود دارد
اما این قراردادها اهداف اجرایی کمی دارند چون
مهاجرت عمدتا غیرقانونیست و بنابراین اعمال
نفوذ برای قانون دشوار است.
از طرفی ممکن است روسیه برای مهاجرت شرایط
قانونی وضع کند ،چون قصد دارد جمعیتش را
افزایش دهد .این کار سبب افزایش مهاجرین
کاری و مهاجرین دائمی در روسیه خواهد شد.
به عبارت دیگر جریان بیشتر مهاجرین به سوی
ترکیه میتواند روابط دیپلماتیک بین دو کشور را
ساده کند چرا که مردم میخواهند همدیگر را بهتر
بشناسند و این میتواند بر رفتار حکومتهای دو
کشور با هم تأثیر بگذارد.
مهاجرین معموال دوس��ت داشته نمیشوند
چون طبقه پایینتر جامعه را نشان میدهند که
مهارتهای کمتر ،شغلهای کمدرآمدتر ،و
وضعیت غیرقانونی دارند .با همکاری جامعه
دیاسپورایی و پاتریارچ و نماینده دیپلماتیک در
ترکیه ،باید با این نگرانیها مقابله شود .هرگاه
ارمنستان و ترکیه روابط دیپلماتیک برقرار کنند
باید برای مقابله با قاچاق انسان و همینطور
کاهش تعداد مهاجرین ارمنی غیرقانونی در ترکیه
همکاری کنند.
توضیحات:
 -1توجه کنید که مهاجرت گرجیها به روسیه به احتمال
زیاد به خاطر ضرورت ویزا که روسیه در سال  2000به
گرجیها تحمیل کرد ،دیگر چندان زیاد نیست .از این
گذشته در جوالی  2006آخرین گذرگاه گرجستان به
روسیه بسته شد (استفان ـ .) 2006 Armnews
 -2به خاطر تغییر ندادن منابع ،عدد  2080000را
دوهفته نامه

14
هویس 14
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1996

2000

2003

2004

2005

ارمنستان

5345

17704

23596

32982

36633

گرجستان

116709

180481

172935

234535

367148

جدول  :6ورود افراد به ترکیه

منبع :گردآوری توسط نویسنده ،از اطالعات به دست آمده از دپارتمان خارجی وزارت داخلی ترکیه و گزارش ساالنه انستیتوی

آمار دولت.

روسیه

2250000

ترکیه*

2080000

بلغارستان

30000

یونان

20000
3000

رومانی

جدول :7جمعیت تقریبی دیاسپورای ارمنی

* عدد مربوط به ترکیه شامل  2000000ارمنی که اجدادشان به اسالم گرویدهاند اما هویت قومی ارمنی را حفظ کرده¬اند هم

میشود.

2

روسیه

ترکیه

نقل و انتقال

0

+1

دستمزدها /هزینههای زندگی

0

0

ویزا /مسائل بوروکراتیک

0

0

فرستادن پول

+1

+1

جامعه /کمک رفاهی در دسترس +2
جامعه

+1

تبعیض

-2

0

زبان /فرهنگ

+1

-1

کل

2

2

جدول  :8مقایسه روسیه و ترکیه

در مورد ارمنیها حفظ کردم اما توجه کنید که رقم
دیاسپورای ارمنی در ترکیه به طرزی معنادار80000 ،
نفر است.

ترجمه از انگلیسی :نسیم نجفی

