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دوستان ملت ارمنی:
فریتیوف نانسن نروژی و

آرمین  وگنر آلمانی
بزودی بیست وچهارم آوریل، نودوهفتمین سالگرد 
قتل عام ارامنه در سال های جنگ جهانی اّول در 
امپراتوری عثمانی فرا می رسد. به این مناسبات بار 
دیگر این فاجعه بزرگ از زوایای مختلف مورد بحث 
مانند  نیز  ارامنه  قتل عام  قرار می گیرد.  بررسی  و 
دیگر کشتارهای جمعی گواهی است بر ناتوانی بشر 
در حّل ابتدایی ترین نیازهایش که همانا همزیستی 
آدم ها در صلح و آرامش در کنار یکدیگر است. اّما 
در چنین فجایعی همیشه آدم هایی هم پیدا می شوند 
توانایی  به  خود  انساندوستانه  فعالیت های  با  که 
همنوعانش  با  همدردی  و  همدلی  به  آدم  بالقوه 
گواهی می دهند. در این شماره مجله به اختصار دو 
تن از دوستان مردم ارمنی را که با فعالیت های خود 
نقشی در کاهش آالم قربانیان نسل کشی داشته اند 

معرفی کرده ایم.
فریتیوف نانسن نروژی در کشور خود و در غرب به 
عنوان یکی از کاشفان قطب شمال و اقیانوس شناس 
مشهور است. او در سال 1888 توانست از گرینلند 
بزرگی  دستاورد  خودش  زمان  در  که  کند  عبور 
بود. در سال 1905، بعد از جدایی نروژ از سوئد 
کبیر  بریتانیای  در  کشورش  سفارت  سمت  به 
به  اول  پایان جنگ جهانی  از  بعد  و  منصوب شد 
عنوان فرستاده اتحادیه ملل در امور اسکان اسرا و 

پناهندگان به خدمات خود ادامه داد. فعالیت های 
فعالیت های  و  زندگی  در  ارامنه  نفع  به  نانسن 
ارامنه  کشتار  او  دارند.  مهمی  جای  او  اجتماعی 
به دست سلطان عبدالحمید دّوم و سپس به دست 
به شّدت محکوم و کمک های  ترک های جوان را 
نسل کشی  بازماندگان  به  گسترده ای  انساندوستانه 
کرد. در سال های 1926 تا 1929 کمیته ای برای 
بازگرداندن ارامنه به ارمنستان شوروی سازمان داد 
ارمنستان سفر  به  کار در سال 1925  این  برای  و 
کرد. نانسن برای فعالیت های انساندوستانه خود در 

سال 1922 جایزه نوبل دریافت کرده است.
بسیاری از عکس های باقی مانده از کشتار ارامنه را 
یک آلمانی به نام آرمین تئوفیل وگنر گرفته است. او 
جوانی بود که در سال های جنگ جهانی نخست در 
کادر گروه های پزشکی ارتش آلمان به خاورمیانه 
زنان  و رنج کودکان،  آنجا شاهد درد  و در  اعزام 
به  کاشانه خود  و  خانه  از  که  ارمنی شد  مردان  و 
او مشاهدات  بودند.  بیابان های سوریه رانده شده 
خود را می نوشت و همراه عکس هایی که می گرفت 
برای دوستان خود و مطبوعات آلمان می فرستاد. 
تا سال 1919  نمی شدند  گزارش ها چاپ  این  اّما 
بعد از پایان جنگ که در کتابی به نام راه بی بازگشت 
به جهان عرضه شدند. وگنر شاعر و نویسنده بود و 
مولف ده ها کتاب در ادبیات آلمان. او در محاکمه 
قتل عام ها  اصلی  قاتل طراح  تهلیریان،  سوقومون 
طلعت پاشا، به عنوان شاهد حضور داشت. وگنر تا 

پایان عمر عالقه خود را به ارامنه و ارمنستان حفظ 
کرد و از هر فرصتی برای معرفی ارامنه و جمهوری 
ارمنستان شوروی استفاده می کرد. او مولف ده ها 

مقاله در این زمینه است.

یاسین صالح: دلیلی برای نگرانی 
ارامنه سوریه وجود ندارد

از  و  اجتماعی  فعال  و  نویسنده  صالح،  یاسین 
با  درمصاحبه  سوریه،  کنونی  حکومت  مخالفان 
ارامنه  که  است  گفته  ارمنستان  مدیاماکس  سایت 
سوریه نباید نگران آینده خود در صورت پیروزی 
می گوید:  او  باشند.  اسد  بشار  رژیم  مخالفان 
پیروزی  صورت  در  که  نگرانی  این  نمی فهمم  من 
کجا  از  کرد  خواهند  پیدا  مشکل  ارامنه  مخالفان 
کسی  مخالفان  میان  در  است.  گرفته  سرچشمه 
نمی داند. دست کم من  ارامنه را در چیزی مقصر 
چنین چیزی نشنیده ام. ارامنه از زمان جنگ جهانی 
با  آن ها  زندگی  زندگی می کنند،  ما  اول در کشور 
زندگی اجتماعی سوریه در هم تنیده شده است و 

جزئی از مردم کشور ما هستند.

انتخابات ارمنستان
مجلس  انتخابات  اردیبهشت(   17( مه  ماه  روز 6 
اکنون  هم  و  شد  خواهد  برگزار  ارمنستان  مّلی 
انتخاباتی  رقابت های  ارمنستان  سیاسی  احزاب 
خود را شروع کرده اند. در گزارشی که در سایت 
»آرمنیا ناو« منتشر شده، به اهمیت مسائل اقتصادی 
در این رقابت ها اشاره شده است. در این گزارش 

می خوانیم:
حزب  بلکه  دولت؛  مخالف  احزاب  تنها  نه   ...
»بارگاواج هایاستان« )ارمنستان مرفه( نیز که جزو 
برنامه های  از  انتقاد  به  است  کنونی  حاکم  ائتالف 
را  برنامه ها  این  و  گشوده  زبان  دولت  اقتصادی 
شکست خورده قلمداد می کند. بخصوص وضعیت 
سرمایه گذاری در کشور تاسف بار توصیف می شود. 
در چند سال گذشته سرمایه گذاری در کشور رو به 
نقصان گذاشته است. سرمایه گذاری بیش از اندازه 
در بخش ساختمان به بن بست رسیده و به جای 
آن زمینه های تازه ای برای سرمایه گذاری به وجود 
نیامده است. به قول وزیر امور خارجه ارمنستان که 
اخیراً به حزب بارگاواج پیوسته است: »در چهار 
سال اخیر ما نه تنها در جا زده ایم، بلکه در بعضی 

گوشه هایی از آن چه در 
صفحات ارمنی این شماره 

هویس آمده است
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از زمینه ها عقب گرد داشته ایم«. البته رئیس جمهور 
)جمهوری(  »هانراپتاکان«  حاکم  حزب  رهبر  و 
را  کشور  اقتصاد  کنونی  وضعیت  سرکیسیان  سرژ 
با اوضاع اقتصادی جهان توجیه می کند. به نظر او 
همین که ارمنستان توانسته است در بحران اقتصادی 
فراگیر دنیا دوام بیاورد خود دستاورد بزرگی است. 
»ژارانگوتیون«  حزب  رهبر  هووانسیان،  رافی 
که  می دهد  وعده  انتخاب کنندگان  به  نیز  )میراث( 
جلب  راه  از  کشور  در  سرمایه گذاری  افزایش  با 
آینده  پنج سال  سرمایه گذاری های خارجی ظرف 
ساالنه یکصد هزار نفر از مهاجران به ارمنستان باز 

خواهند گشت. 
به هر رو معلوم است که اقتصاد در دستور کار همه 
احزاب و گروه هاست و این بدان معناست که برای 
رای دهندگان نیز مسائل اقتصادی در اولویت قرار 

دارند.

مدرسه تماکان تبریز
در سال 1911 میالدی به کوشش جمعی از فرهنگیان 
و فعاالن سیاسی و اجتماعی ارامنه تبریز دبیرستانی 
بنیانگذاری می شود که به مّدت بیش  در این شهر 
از دو دهه نقش مهمی در زندگی فرهنگی این شهر 
بازی  کلی  به طور  ایران  ارامنه  فرهنگی  زندگی  و 
می کند. در این شماره هویس گوشه ای از خاطرات 
و  دانش آموزان  نخستین  از  مرادخانیان،  آشوت 
یکی از معلمان آینده آن را به نقل از کتاب تاریخچه 

این مدرسه منتشر کرده ایم. مرادخانیان می نویسد 
و  تعلیم  در   مدرسه  این  مهم  نقش  بر  عالوه  که 
تربیت جامعه ارامنه تبریز، تاسیس آن از نظر ایجاد 
همبستگی بین محله های گوناگون شهر هم مهم بوده 

است:
محله  دو  در  تبریز  ارامنه  می دانیم  که  طور  همان 
برداتاق )قاال( و لیالوا مستقر بودند. محله اخیر را 
محله های  از  دو  این  می خواندند.  لیالباد  آذری ها 
گویش  به  محله  این  اهالی  بودند.  تبریز  قدیمی 
خاص خود تکلم می کردند که متاسفانه امروز کاماًل 
از بین رفته است. ... روابط ارامنه این دو محله 
چندان هم دوستانه نبوده است. خیلی ها دلیل این 
محله ها  این  در  که  می دانند  احزابی  رقابت  را  امر 
نفوذ داشتند. البته این می تواند یکی از دالیل باشد. 
همان طور که گفتم اهالی برداتاق بومی هستند و از 
زمان های بسیار قدیم ساکن همین جا. شاید حتی 
از ایامی که ارمنستان حکومت مستقلی بود. .... 
در اواخر سده نوزدهم و اوائل سده بیستم که جامعه 
ارامنه تبریز شاهد رونق زندگی فرهنگی و اجتماعی 
خود بود، احزاب سیاسی ارمنی هم به تدریج در 
میان ارامنه شهر ریشه دواندند. هنچاک ها در قاال 
شدیدی  رقابت  و  مبارزه  لیالوا.  در  داشناک ها  و 
به  حتی  مواردی  در  که  درگرفت  احزاب  این  بین 
نیافت.  ادامه  اوضاع  این  اّما  انجامید.  خونریزی 
به هر رو این رقابت های تاثیر منفی روی تعلیم و 
تربیت کودکان و نوجوانان داشت. لیالوا عالوه بر 

ابتدایی و کودکستان، مدرسه متوسطه هم  مدرسه 
موضوع  این  بود.  دبیرستان  فاقد  قاال  اّما  داشت، 
به  بود.  ارامنه شده  نگرانی رهبران جامعه  موجب 
مشترکی  دبیرستان  می گیرند  تصمیم  سبب  همین 
برای دو محله تاسیس کنند که مدرسه تماکان نام 

گرفت.
از آنجا که بچه های هر دو محله به یک دبیرستان 
می رفتند به تدریج تنش در مناسبات دو محله هم 

رو به کاستی گذاشت.

دو ترجمه از شعر ماهی شاملو
شاملو از شاعران معاصری است که آثارش کمابیش 
شاعران  از  ن��وروان،  شده اند.  ترجمه  ارمنی  به  
معاصر ایرانی-ارمنی سال های پیش مجموعه ای از 
اشعار او را تحت عنوان »من درد مشترکم« به ارمنی 
برگردانده است. شعر ماهی، از بهترین های شاعر 
نیز در این مجموعه به ارمنی در آمده است. اخیراً 
رازمیک امیرخانیان نیز این شعر را به ارمنی ترجمه 
کرده است. هریک از دو ترجمه نقاط ضعف و قوتی 
دارند که دقت در آن ها برای عالقه مندان شاملو و 
این  در  باشد.  جالب  می تواند  ترجمه  عالقه مندان 
شماره دو ترجمه و اصل فارسی شعر را در کنار هم 

برای خوانندگان مجله به چاپ رسانده ایم.
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شب ها، هر شب، وقتی همه به خواب رفته اند 
و من چند دقیقه ای دارم که با خودم خلوت کنم، 
چند دقیقه ای که فکر کنم چه طور می توانم باقی مانده 
عمر سی ونه  ساله  تباه شده ام را نجات دهم، چند 
دقیقه ای برای این که فکر چه طور می توانم به درس 
و مشق بچه ها برسم، حساب کتاب کنم که چه طور 
می توانم چند دالری کنار بگذارم تا شبی زنم را به 
شام دعوت کنم، دقیقه ای برای این که روز لعنتی 
را...، او می آید و کنارم روی نیمکت می نشیند و 

می گوید: »سالم عزیزم«.
»سالم مادر بزرگ«.

حاال او می خواهد حرف بزند. من می خواهم 
فکر کنم. بدنم می خواهد بخوابد. اوراق امتحانی 

افتاد(.  یادم  )تازه  کنم  تصحیح  باید  هم  را  فردا 
اّما یک ذره برایش اهمیت دارد؟ می گویم »مادر 
با  و  دارد،  اتاق خواب  سه  تنها  ما  خانه  بزرگ، 
برای خودم  کاری  اتاق  نمی توانم  من  بچه  تا  سه 
در  بنشینم،  این جا  ناچارم  بنابراین  باشم.  داشته 
اتاق نشیمن، در وقت هایی که خانه ساکت است 
و می توانم فکر کنم، کار کنم. شانزدهم ماه است و 
هنوز اجاره خانه را نداده ام. البته نمی خواهم بگویم 
که اگر اتاق کار داشتم آن را پرداخته بودم. مطمئنم 
همین  نیست؟«  طور  این  چیه،  منظورم  می دانی 
دقیقه  پنج  این  انگار  است،  زده  زل  من  به  طور 
است.  می کرده  پارس  سگی  می زدم،  حرف  که 

عصبانی می شوم. دیگر نمی کشم، اعصابم خسته 
می گویم:  است.  نصف شب  و ساعت یک  است 

»چرا نمی روی بخوابی؟«
اّما او از اّول شروع می کند و همه اتفاقاتی را 
اتفاق  برایش  ترکیه  در  پیش  سال  هفتادوپنج  که 
داستان ها  این  می کند!  تعریف  برایم  است  افتاده 
مادرش  که  روزی  می دانم  شنیده ام.  بار  هزار  را 
را کشتند لباسش چه رنگی بود. می دانم چه وقت 
روز بود که برادرش از تشنگی جان داد. می دانم 
داد.  نجات  را  او  زندگی  پی یره  خواهر  چه طور 
بار  از کجا می دانم؟ چون تا حاال هزار  این ها را 
آن ها را شنیده ام. اّما تکلیف من چیه؟ من چه کار 

زیر همه شکل های ماه
لئوناردو آلیشان

آه آوازهای من،
چرا این گونه مشتاق و این گونه کنجکاو در چهره مردمان می نگرید،

آیا مردگان خود را در آن ها خواهید یافت؟
ِازرا پاند )1885ـ1972(

خاطره کشتارهای جمعی و فجایع بزرگ چگونه در ذهن و روان نسل های بعد به زندگی ادامه خود 
ادامه می دهند؟ لئوناردو آلیشان در این قصه و چند قصه مشابه دیگر به این پرسش به زبان هنری پاسخ 
می دهد. مادربزرگ که کشتار ارامنه در امپراتوری عثمانی را در سال های جنگ جهانی نخست تجربه 
کرده است، با سماجت تمام از نوه اش که در ایران به دنیا آمده و در آمریکا زندگی می کند می خواهد 
تا سرگذشت قربانیان قتل عام ارامنه را به گوش همه جهان برساند، و نوه، هرچند گرفتار هزار جور 
گرفتاری زندگی روزمره است، هرچند از سماجت مادربزرگ کالفه است، اّما نمی تواند مادربزرگ 
)و در واقع خاطره کشتار بزرگ( را از زندگی اش بیرون کند. آلیشان در سال 1952 در تهران به دنیا 
آمده است. او در سال 1973 به ایاالت متحده رفت و زمانی دراز در سالت لیک سیتی ادبیات فارسی 
تدریس می کرد و به انگلیسی شعر و قصه می نوشت. او در سال 2005 در آتش سوزی خانه اش جان 
داد. اخیراً مجموعه قصه های او به نام سقوط آزاد Free Fall به انگلیسی و ارمنی منتشر شده است. در 
قصه های این مجموعه با ذهنی روبه رو هستیم که مرگ دغدغه همیشگی اش است. روح حساسی که 
با مردگان محشور است و از این رو نمی تواند با زندگی کنار بیاید. مادربزرگ این قصه نیز، به نشانه 
سمبل کشتاری باورنکردنی، مرده ای است با حضوری نیرومندتر از حضور بسیاری از زندگان. نام 
انگلیسی قصه Under All the Shapes of the Moon است که اشاره دارد به آن چه هرشب، فارغ از 

شکل ماه، بر نویسنده می گذرد.

مادر بزرگ می خواهد سرگذشتش را به گوش همه جهان برسانم
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باید بکنم؟
»مادر بزرگ، می خواهی من چه کار کنم؟« 
می گوید: »می خواهم همه بدانند چه اتفاقی برای 
ما افتاده است. از تو می خواهم سرگذشت ما را به 
همه دنیا بگویی!« می بینید، نه فقط به همسایه ها، 
یا دوستانم، یا دانشجوهایم، او از من می خواهد 
این ها را به گوش همه جهان برسانم. »فکر می کنی 
به همه جهان  را  تو  که سرگذشت  کی هستم  من 
صحبت  مؤدب تر  می گوید  مادربزرگ  بگویم؟« 
کنم، و من می گویم: »همینه که هست. مادر بزرگ 

پا شو برو بخواب«.
می کنم  سعی  خوابند،  همه  چون  ح��اال، 
که  می شوم  عصبانی  قدر  آن  گاهی  اّما  نزنم،  داد 
نمی توانم صدایم را کنترل کنم. در این مواقع، او 
با آن چشم های قهوه ای بزرگ ترحم برانگیزش به 
من نگاه می کند، یا مثل بچه ای که گریه اش گرفته 
سرش را پایین می اندازد. و با همین یک نگاه و 
بدون این که یک کلمه به زبان بیاورد، همه چیز 
به  به من یادآوری می کند. همه چیز را راجع  را 
بیمار بودم و او  همه آن شب هایی که در کودکی 
کنار تخت بیدار نشسته است، راجع به قصه هایی 
که برایم خوانده، راه هایی که پیاده با هم تا حمام 
به  که  ارمنی  الفبای  درس های  رفته ایم،  عمومی 

من داده، همه این ها و خیلی چیزهای دیگر را. 
و باز، مانند همه شب های لعنتی دیگر، احساس 

گناه می کنم.
می بوسم.  را  موهایش  و  می کنم  بغلش 
هم  باز  ب��زرگ.  م��ادر  ببخش  »منو  می گویم: 
سرگذشتت را تعریف کن! من هم سعی می کنم فردا 
همان طور که تو می خواهی  درباره اش بنویسم. 
یک راهی پیدا می کنم که آن را به گوش همه جهان 
برسانم. برای این کار از تلویزیون، دستگاه چاپ، 
جنگل ها  در  که  طبل هایی  و  پیغام بر  کبوترهای 
می کوبند استفاده می کنم و بعد، از کوه اورست باال 
برای همه  را  تو  قله آن داستان های  از  می روم و 

جهان فریاد می زنم«.
نگاهم می کند و لبخند می زند. راضی است. 
طنز آمیخته به عصبانیت مرا گرفته است. می گوید 
»آفرین پسر خوب« ، برای خداحافظی گونه ام را 
می شود،  بلند  جایش  از  غرولندکنان  می بوسد، 

راهش را می گیرد و می رود پشت بام. 
و این اتفاقی است که هر شب می افتد. مگر 
این که خیلی خسته باشم یا آن قدر خورده باشم که 
پیش از باقی دنیا به خواب رفته باشم. در بسیاری 
از این شب ها هم ناگهان از خواب می پرم، به نظرم 
و  زده  غلت  خواب  توی  مادربزرگ  که  می رسد 

تنهایی  از همه  بدتر  بام می افتد. و  از پشت  دارد 
است. من نمی توانم درباره مادربزرگ با کسانی که 
او را نمی شناسند صحبت کنم. فقط مادرم و عمه ام 
آن طور که باید و شاید مادر بزرگ را می شناسند، 
یازده  بپذیرند.  را  واقعیت  نمی خواهند  آن ها  اّما 
به  بعدازظهر،  یک شنبه  هر  که  است  تمام  سال 
قبرستان کوچکی در ِکنت می روند و روی قبری 
که می گویند قبر مادر بزرگ است گل می گذارند. 
آن ها از او دست شسته اند و وانمود می کنند مرده 
منم،  می ماند  که  کسی  تنها  طوری  این  است. 
که  مادربزرگ،  و  سیاه،  شب  هولناک  اوقات  و 
شب های سرد زمستانی، بی سروصدا از پشت بام 

پایین می آید و می خزد زیر پتویم.

ترجمه از انگلیسی: روبرت صافاریان

مادر بزرگ می خواهد سرگذشتش را به گوش همه جهان برسانم
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مهندس شاهرخ ظهیری پیر صنعت و تجارت 
برای  است.  عرصه  این  فعاالن  برای  آشنا  نامی 
دیدار نوروزی با او  راهی دفتر اتاق مشترک ایران و 
ارمنستان شدیم. مهندس هم خبری خوش به مثابه 
یک هدیه نوروزی به ما داد که می تواند آغازگر 
محصوالت  صادرات  توسعه  برای  قوی  حرکتی 
  CIS کشورهای  سایر  و  ارمنستان  به  کشورمان 

در  ایرانیان  تجاری  مرکز  اندازی  راه  خبر  باشد: 
مدیر  بعنوان  ظهیری  مهندس  خود  که  ارمنستان 
است.  گرفته  عهده  بر  آنرا  هدایت  سکان  عامل 
البته دیدار با مهندس ظهیری برای ما دستاورد مهم 
شدن   هم صحبت  و  آشنایی  داشت.  هم  دیگری 
ریاست  است  سال   20 که  آهارونیان  مهندس  با 
به  را  ارمنستان  و  ایران  مشترک  بازرگانی  اتاق 

ظهیری  مهندس  هم  سال ها  این  در  و  دارد  عهده 
تجارت  پیر  دو  این  است.  بوده  رییس اش  نایب 
در یک حرکت رو به جلو دیگر با بهره گیری از 
گرفته اند  تصمیم  بار  این  ذیقیمت شان  تجربیات 
ایرانیان را در کشور ارمنستان صاحب مرکز آزاد 
تجاری کنند. مهندس آهارونیان در کسوت رئیس 
هیات مدیره و مهندس ظهیری در نقش مدیرعامل  
این شرکت جدیدالتاسیس هر دو متفق القول می 
گویند که تمام تالش شان را خواهد کرد تا با بسیج 
ندهند  اجازه  صنعتی  و  تولیدی  های  توانمندی 
بازار بکر ارمنستان از دست تولید کنندگان ایرانی 
و همراهی خود  با مشارکت و کمک  البته  برود. 
تولید کنندگان. آقای آهارونیان با اشاره به اینکه 
از زمان راه اندازی اتاق مشترک ایران و ارمنستان 
مبادالت جاری دو کشور از 10هزار شروع و در 
سال  در  دالر  میلیون   300 به  حاضردالر  حال 
نمی  ها  نمایشگاه  برگزاری  با  گوید:  می  رسیده 
شود بیش از این به کارها توسعه داد و به همین 
دلیل تصمیم گرفته شد که این مرکز آزاد تجاری 
راه اندازی شود در حال حاضر ساالنه 40 هزار 
کامیون اجناس مختلف غذایی، شیمیایی، آرایشی 
و بهداشتی و ....از ایران به ارمنستان ارسال می 
افق بسیار روشن  این مرکز  اندازی  با راه  شود و 

تری در تجارت بین دو کشور قابل تصور است.
آهارونیان معتقد است با توجه به اهمیتی که 
  CIS ارمنستان بعنوان دروازه ورود به کشورهای
دارد این پروژه یک پروژه ملی است که اتاق مشترک 
ایران و ارمنستان مجری آن شده است. بسیاری 
اتاق  نهاوندیان رئیس  از جمله دکتر  از مسئوالن 
ایران، مهندس صافدل رئیس مرکزتوسعه تجارت 
بازدید  نظر  مورد  محل  از  مختلف  استانداران  و 
کرده اند و بر اهمیت کشور ارمنستان به عنوان یک 
طرف تجاری تاکید کرده اند که در نتیجه یک وفاق 

کامل برای اجرای این پروژه وجود دارد.
او با ابراز خوشحالی از اینکه مهندس ظهیری 
عهده دار مدیرعاملی این مرکز شده، به دست یابی 

به اهداف آن امیدوار است.

کسانی که مایلند سهام بخرند
مهندس ظهیری می گوید در اجرای این پروژه 
فعاالن  و  بازرگانی  های  اتاق  و  هستیم  مصمم 
می  باشند  گذاری  سرمایه  به  مایل  که  اقتصادی 
توانند با هماهنگی اتاق ایران و ارمنستان نسبت 

با همت دو پیر صنعت و تجارت مهندس شاهرخ ظهیری و مهندس آهارونیان

تاسیس مرکز آزاد تجاری ایرانیان در ارمنستان

ساالنه 40 هزار کامیون اجناس غذایی، شیمیایی و بهداشتی به ارمنستان صادرات داریم. هر 
کشوری برای دسترسی به بازارهای جهانی و تامین نیازهای خود قاعدتا نیازمند روابط محکم 
تجاری با همسایگانش است. یکی از ویژه گی های مهم ایران موقعیت ژئوپولتیک و  دارا بودن 
مرز مشترک آبی و خاکی با کشورهای مختلف از هر طرف است. کشورهای استقالل یافته از 
شوروی سابق که هم اکنون در قالب جمهوری های کوچک دوروبر مرز شمالی و شمال شرقی 
قرار گرفته اند و در حال نو سازی و توسعه اقتصادشان هستند، یکی از بازارهای بالقوه برای 
محصوالت ایرانی به حساب می آیند که باید دست اندرکاران امر بیشتر به فکر بهره بردن از این 

مزیت باشند.

مهندس لئون آهارونیان
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به خرید سهام این مرکز و مشارکت در راه اندازی 
آن اقدام کنند.

برنامه ها و خدمات مرکز آزاد 
تجاری

های  برنامه  خصوص  در  ظهیری   مهندس 
این مرکز می گوید: ایجاد مرکز نمایشگاه دائمی 
عرضه کاالها و خدمات فنی و مهندسی جمهوری 
شبکه  اندازی  راه  ارمنستان،  در  ایران  اسالمی 
های  فروشگاه  تمام  در  ایرانی  کاالهای  پخش 
خدمات  ارائ��ه  ارمنستان،  زنجیره ای  و  معتبر 
به تجار و  مشاوره جهت اخذ تضمین های الزم 
صادر کنندگان ایرانی در ارتباط با معامالت خود 
آسیای  کشورهای  سایر  و  ارمنستانی  تجار  با 
میانه، ارائه تسهیالت گمرکی و خدمات ترخیص 
کاال به تجار ایرانی، ارائه خدمات حمل و نقل و 
انبارداری به تجار ایرانی، انجام تبلیغات وسیع در 
سطح ارمنستان و کشورهای همسایه در راستای 
ارمنستان،  در  ایرانیان  تجاری  آزاد  مرکز  معرفی 
تجار و کسبه  کنندگان،  به مصرف  اطالع رسانی 
به مرکز  با کاالهای وارد شده   ارتباط  ارمنی در 
آزاد تجاری و شناسایی و تهیه  اسناد  و مدارک 
و  عمرانی  بزرگ  های  طرح  در  مشارکت  فنی 
های  به شرکت  ارائه  ارمنستان جهت  در  صنعتی 
توانمند صادرکننده خدمات فنی و مهندسی ایرانی 
حاضر در مرکز آزاد تجاری از جمله برنامه های 

این مرکز است.
انبارهای  به  وارد شده  کاالهای  اینکه  ضمن 
و  ورود  هنگام  از  ایرانیان  تجاری  آزاد  شرکت 
نماینده مستقر  تخلیه تا خروج کاالها در اختیار 
خواهد  تجاری  آزاد  مرکز  در  ارمنستان  گمرک 
بود. و جهت کمک به تجار و تولید کنندگان ایرانی 
پس از فروش کاالها عوارض مربوطه اخذ و کاال 

ترخیص و به خریداران تحویل داده خواهد شد.
ایرانیان  تجاری  آزاد  مرکز  است:  معتقد  او 
در ارمنستان به دلیل مو قعیت و امکانات ویژه و 
منحصر به فرد به عنوان دروازه ای است برای ورود 
به بازار ارمنستان و کشورهای گرجستان، روسیه 

و اروپای شرقی.
فراهم سازی امکانات و تسهیالت توسط این 
مرکز تجاری برای تولید کنندگان ایرانی در کمترین 
زمان و با پایین ترین هزینه و ایجاد امکان برقراری 
از  وسیعی  طیف  با  بی واسطه  و  مستقیم  ارتباط 
کشور  اول  تراز  خریداران  و  تجار  بازرگانان، 
ارمنستان  و کشورهای همسایه در قالب برگزاری 
کنفرانس ها و نمایشگاههای تخصصی، از جمله 
ویژه گی ها و مزایای مرکز تجاری در ارمنستان 
است که مهندس ظهیری توجه تجار ایرانی را به آن 

برای حضور در این مرکز تجاری جلب می کند.

مرکز آزاد تجاری ایرانیان در 
ارمنستان

مهندس ظهیری می گوید: شرکت مرکز آزاد 
تجاری ایرانیان در ارمنستان با مجوزهای سازمان 
اتاق  و  ایران  اسالمی  جمهوری  تجارت  توسعه 
شده  تاسیس  ایران  معادن  و  صنایع  و  بازرگانی 
صادرکنندگان،  بازرگانان،  به  واگذاری  آماده  و 
تولیدکنندگان و سرمایه گذاران ایرانی است. شرکت 
انتفاعی بوده که  ایرانیان کامال  مرکز آزاد تجاری 
به  ملی کشور  اقتصاد  توسعه  در جهت  تواند  می 
ویژه توسعه صادرات پایدار غیر نفتی وبازاریابی 
اروپای  و  روسیه  میانه،  آسیای  کشورهای  در 
ایفا کند. مرکز آزاد  قابل توجهی را  شرقی نقش 
تجاری ایران در دو قطعه زمین جمعا به مساحت 
18000 متر و مستحدثاتی در حدود 12000 متر 
اداری  و ساختمان  بارانداز  و  انبارها  مربع شامل 
در نظر گرفته شده است و موقعیت آن در یکی از 
مناسب ترین خیابان های اصلی شهر و متصل به 

جاده    ایروان- ایران است.

اهداف و چشم انداز مرکز
از تاسیس شرکت  افزاید: هدف  ظهیری می 
نمایش  و  ارائ��ه  ایرانیان،  تجاری  آزاد  مرکز 

چشمگیری از کلیه توانمندی های ممتاز خدمات 
فنی و مهندسی کاالهای ایرانی است. مرکز آزاد 
تجاری ایرانیان به عنوان دروازه ورود به بازارهای 
جهانی به دنبال آن است که فرهنگ مصرف کاالی 
با کیفیت ایرانی را توسعه دهد. در این مرکز شرکت 
ها می توانند با حضور مستقیم خود نقش واسطه را 
حذف و از افزایش بی مورد قیمت کاال و خدمات 
جلوگیری  کرده و ضمن عرضه کاالها و خدمات 
خود با قیمت مناسب به صورت مستقیم با مشتریان 

خود در سطح منطقه آشنا شوند.

امکانات مرکز آزاد تجاری
مرکز  شرکت  برای  که  امکاناتی  مجموعه 
گرفته  نظر  در  ارمنستان  در  ایرانیان  تجاری 
خدمات  نمایشگاهی،  های  بخش  شامل  شده 
فروشگاهی ، امور ترخیص و گمرکی ، خدمات 
انبارهای سرپوشیده و فضای  بسته بندی مجدد، 
باالی صفر،  و  زیر  دمای  با  های  باز، سردخانه 
شبکه  و  نمازخانه  رستوران،  تبلیغات،  امور 

تلویزیونی IFTECA  است.

منبع:مجله اقتصاد و زندگی

مهندس شاهرخ ظهیری 
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نتایج  ارمنستان  سازمان ملی آمار جمهوری 
بر  کرد.  اعالم  را  گذشته  سال  سرشماری  اولیه 
اساس این آمار در تاریخ 12 اکتبر 2011 جمعیت 
ارمنستان 2871509 نفر است. جمعیت ثبت شده 
3.2 میلیون نفر است که 400 هزار نفر از آن ها در 

خارج از کشور به سر می بردند. 
این آمار برای ارمنیان پراکنده در سراسر جهان 
ارمنی  جمعیت  رساندن  برای  است.  هراس انگیز 
میلیون   3 به  ارمنستان  جمهوری  کنونی  قلمرو 
نفر، زمانی طوالنی صرف شده بود. در نخستین 
در 1926م.  شوروی  اتحاد  سراسری  آمارگیری 
جمهوری ارمنستان شوروی881 هزار نفر جمعیت 
داشت. در اواخر دهه 1930 شمار جمعیت از یک 
میلیون نفر )1282338 نفر( گذشته بود. 83% کل 
این جمعیت را ارمنیان، 10%  آن را آذربایجانی ها، 
بقیه را روس ها و کردها تشکیل می دادند. آن  و 
یک میلیون ارمنی همان »بازماندگانی« بودند که 
آن  تا  بود  گرفته  قرار  آنان  عهده  بر  مهمی  نقش 
»تکه زمین ارمنیان« در قفقاز را نگاه داری کنند، 
چرا که در جنگ جهانی اول )همچنین سال های 
دهه 1920( بیش تر ارمنیان قتل عام و آواره شده 

مهاجران  نسل  نخستین  و 
کشورهای  در  پ��راک��ن��ده 
بودند.  استحاله  جهان در حال 
جمعیت  بر  ضربه  بزرگ ترین 
فرود  دوم  جهانی  جنگ  در  ارمنستان 
آمد. تقریبا نیمی از جمعیت جمهوری ارمنستان 
شوروی )بیش از نیم میلیون نفر( روانه جبهه شد 
سان،  بدین  بازنگشتند.  هرگز  آن ها  بیش تر  و 
پایان  در  شوروی  ارمنستان  جمهوری  جمعیت 
جنگ به شاخص سال 1926 رسید )کم تر از یک 
میلیون نفر(. در طول کنفرانس پوتسدام در زمانی 
ارمنستان  اراضی  از  بخشی  الحاق  موضوع  که 
سوسیالیستی  شوروی  جماهیر  اتحاد  به  باستان 
می شد،  بررسی  ارمنستان(  شوروی  )جمهوری 
مولوتف وزیر امور خارجه شوروی در گفت وگو 
با انتونی ایدن وزیر امور خارجه بریتانیا یادآوری 
کرد که »دولت بریتانیای کبیر پیش از این بارها در 
دفاع از مردم ارمنی زیر سلطه ی ترکیه سخن رانده 
است« و ادامه داد: »در ارمنستان شوروی حدود 
یک میلیون ارمنی زندگی می کنند، اما در خارج 
قلمرو  هرگاه  میلیون.  یک  از  بیش  ارمنستان  از 
ارمنیان گسترش یابد بسیاری از ارمنیان خارج به 
میهن خود باز خواهند گشت. ارمنیان مردم بسیار 
مستعد و سخت کوشی هستند مخصوصا در مسائل 

اقتصادی«.
اتحاد  نتایج سرشماری سراسری  اساس  بر   
ارمنستان  جمهوری  جمعیت   1979 در  شوروی 

شوروی بیش از 3 میلیون )3037259 نفر( بود 
بودند.  ارمنی   )%89.7( آن   %90 به  نزدیک  که 
در  شوروی  اتحاد  سراسری  سرشماری  آخرین 
سال 1989 در اوضاع سختی )زمین لرزه، جنگ، 
ارمنستان و آذربایجان(  متقابل در  مهاجرت های 
جمعیت  سرشماری  این  اساس  بر  شد.  برگزار 
ارمنستان شوروی 3304776 نفر بود که %93.3 
مستقل  کشور  در  اکنون  اما  بودند.  ارمنی  آن 
ارمنستان جمعیت ثبت شده در کشور باز هم به زیر 
3 میلیون نفر کاهش یافته است. به نظر می رسید 
برای  مساعدی  اوضاع  ارمنستان  استقالل  که 
افزایش جمعیت ارمنستان و بازگشت صدها هزار، 
حتی میلیون ها، ارمنی به میهن فراهم خواهد کرد. 
اما اوضاع نابه سامانی که حکومت جدید ارمنستان 
در آن زاده شد، محاصره کامل خطوط راه آهن، 
جنگ و بحران انرژی به عاملی مهم در مهاجرت 
ارمنیان تبدیل شد. با پایان یافتن بحران انرژی و 
برقراری آتش بس نیز وضع جمعیتی بهبود نیافت. 
اکنون جمعیت ارمنستان را تنها با شاخص جمعیتی 

دهه 1970 می توان برابر دانست.

ترجمه: گارون سرکیسیان

ارقام نگران کننده
کاهش خطرناک جمعیت ارمنستان

آریس قازینیان
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هووناتانیان  هاکوپ 
به  خ��ود  زم��ان  در  به 
شهرت  تفلیس  رافائل 
از  نفر  آخرین  داشت، 
خاندان هووناتان هاست 
هووناتان  نقاش  با  که 
نقاش  می شود.  شروع 
هم  شاعر  که  هووناتان 
است  کسی  همان  بود 
دیواری  نقاشی های  که 
را  اجمیادزین  کلیسای 

کشیده است.
آث��ار  از  کمی  ت��ع��داد 
هووناتانیان  هاکوپ 
به ما رسیده است. نامعلوم بودن زندگی نامه او و 
کسانی که او پرتره شان را کشیده، فضای رازآلودی 
پیرامون کارهای او به وجود آورده است. بیهوده 
نیست که تابلوی ناتالیا تئومیان که در سال های سی 
سده نوزدهم میالدی خلق شده ، عنوان مونالیزای 
بیش  هووناتانیان  است.  گرفته  به خود  را  ارمنی 

جلوی  که  آدم هایی  فیزیکی  شکل  به  که  آن  از 
بوم او می نشستند عالقه داشته باشد، به خصلت 
آن ها  درونیات  و  بود  عالقه مند  آن ها  درونی 
بخصوص  و  لباس ها  دست ها،  نقاشی  راه  از  را 
الهام  منابع  می کشید.  تصویر  به  چشم های شان 
میانه  سده های  ارمنی  مینیاتورهای  هووناتانیان 
و هنر فولکلور بود. او با تغذیه از این سنت ها و 
با تفسیر شخصی آن ها هنر نگارگری ارمنی را به 
مرتبه ای باالتر ارتقا داد. او را آخرین نقاش سنتی 

و نخستین نقاش مدرن ارمنی می دانند. 

هاکوپ هوناتانیان
 )1806ـ1881(

رافائِل تفلیس

پرتره ناتالیا تئومیان 1830ـ1840 
ابعاد 36 در 28.5

پرتره نازلی اربلیان 1840ـ1850 ابعاد 
32 در 26

پرتره از آکیمیان جوان  1830ـ1840 
ابعاد 58 در 45
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از  نقاش  زندگی  تفلیس،  در  زندگی  دوران  در 
راه کشیدن تابلوی اعیان شهر می گذشت. بعد از 
هاکوپ  نوزدهم،  سده  میانه  در  حرفه  این  رکود 
راهِی ایران شد و یک سالی پیش خواهرش نونه 
و  شد  تهران  عازم  سپس  کرد.  زندگی  تبریز  در 
ناصرالّدین شاه  دربار  به  نقاش  عنوان  به  توانست 
راه یابد. تمثالی از حضرت علی در موزه هنرهای 
معاصر تبریز هست که گفته می شود کار هووناتانیان 
و  ناصرالدین شاه  از  تابلوهایی  است. همین طور 

مظفرالّدین شاه منسوب به او هستند. 

هوناتانیان در سال 1881 در تهران درگذشت و در 
کلیسای گئورگ مقدس )دروازه قزوین( به خاک 

سپرده شد.

پرتره ماردیروس اربلیان  1840ـ1850 
ابعاد 29 در 23

پرتره اسقف نرسس آشتاراکزی 
1840ـ1850 ابعاد 39 در 30

پرتره م.لیلیباریان  1840ـ1850 ابعاد 
44.5 در 34.5

پرتره آنانانیا 1830ـ1840 
ابعاد 34 در 27.5
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رسیده  ما  به  كوتاه  مستند  فیلم  دو  پاراجانف  از 
از  سال  بیست  فاصله  به  كه  فیلم  دو  این  است؛ 
یكدیگر ساخته شده اند، هر دو درباره یك هنرمند 
نقاش هستند. نخستیِن آن ها كه در سال 1965، 
پیش از فیلم رنگ انار، در ارمنستان ساخته شده 
ارمنی  نقاش  هووناتانیان،  هاكوپ  دنیای  است 
ساكن تفلیس در سده نوزدهم را به تصویر می كشد 
سال 1985،  در  بعد،  سال  بیست  كه  دیگری،  و 
در گرجستان ساخته شده است، به ترسیم دنیایی 
نقاش  پیروسمانی،  نقاشی های  در  كه  می پردازد 

گرجی، به ثبت رسیده است.

فیلم با تصویرهایی از اشیاء، از ورق هایی كه روی 
كه  سكه هایی  از  شده اند،  چیده  زیبایی  رومیزی 
روی پارچه ای زیبا ریخته اند و كتاب و ساعتی با 
زنجیر روی آن ها جا گرفته است شروع می شود. 
و  قاب ها،  و  پرده ها  پارچه ها،  از  نماهایی  بعد 
سرانجام گلدان هایی كه بر رف پنجره جا گرفته اند 

دیده می شوند. 
سپس سه فصل مونتاژی شروع می شود كه مركب 

از جزئیات نقاشی های هووناتانیان هستند:
یكم: تصاویری از دست های پرتره های هووناتانیان، 
با انگشتری هایی كه بر آن هاست و با توردوزی ها 
و نقش هایی كه بر آستین لباس هاست. این تصاویر 

در سكوت به سرعت جای یكدیگر را می گیرند. 
دوم: تصاویری از چهره های زنان تابلوها با تكیه بر 

نگاه ها )كه هر از گاهی نمای الیی از یک گلدان، 
گویی موضوع این نگاه ها را به ما نشان می دهد(. 
نوعی  با  كه  هستیم  روبه رو  برش هایی  با  بسا  چه 
پرش همراه هستند، به این معنا كه تصویر درشت 
برش می خورد به تصویر اندكی درشت تر از همان 
موضوع. موسیقی آواز سوپرانوی زنانه ای است كه 

به نگاه های این زن ها حالتی لطیف می بخشد.
سوم: سومین رشته از تصاویر درشت كه به نگاه های 
مردان اختصاص دارد با موسیقی ضربی همراه است 

و بر تیزی و قاطعیت این نگاه ها تأكید می كند. 
تصاویر،  از  دیگری  رشته  در  سرانجام  و  چهارم: 
آن ها  میان  در  و  می بینیم،  را  كودكان  نگاه های 
از  نقاشی ها  جزئیات  از  برگرفته  باز،  نماهایی 
به  او  توجه  و  كودك  حضور  زنان.  سینه ریزهای 
زنان، همان نكته ای است كه در بخش كودكی رنگ 
است.  گرفته  قرار  پاراجانف  توجه  مورد  نیز  انار 
موسیقی،  نه  تصاویر  از  دسته  این  صوتی  حاشیه 
بلكه صدای گفت وگوی شاد و بی خیال بچه هاست.

تا همین جا توجه پاراجانف به حاشیه صوتی برای 
تابلوهای  از  كه  بی جانی  تصاویری  به  جانبخشی 
دلخواه  معنای  القای  و  است،  گرفته  هووناتانیان 
نظرش،   مورد  تأكیدهای  اعمال  و  آن ها  به  خود 

آشكار است.
گوشه هایی از خیابان ها و دیوارها و ساختمان های 
و  آن  كنار  سر  دو  با  موسیقی  دستگاه  تفلیس، 
تا  هستند.  فیلم  بعدی  فصل های  مفرح،  موسیقی 
سرانجام می رسیم به فصل مفصل پایانی كه حركت 
درشكه ای را بر سنگفرش های شهر نشان می دهد با 
موسیقی شاد، ورود درشكه به یك باغ و آب بازی 
و  شده  بازسازی  كاماًل  بخش  این  پسربچه.  دو 
ازدست رفته ای  شاد  و  بی خیال  دنیای  حس  به 
آمیخته است. حضور بچه ها به عنوان مظهر شادی 
در  كودكان  به  فیلم ساز  توجه  یادآور  بی خیالی  و 

فیلم های دیگرش است. 
در انتهای فیلم، نماهایی از دكل های برق و سپس 
زمینه  بر  سیم ها  بر  كابین ها  حركت  صحنه ی  آن 

آسمان را می بینیم. 
توصیفی كه از این فیلم به دست دادیم نشان می دهد 
كه سبك مستندسازی پاراجانف شباهت آشكاری با 
سبك فیلم های دیگرش دارد. در این جا با كوالژی 
و  هنری  آثار  جزئیات  بی جان،  اشیاء  تصاویر  از 
بخش های بازسازی شده و نمایشی روبه رو هستیم. 
تركیب این ها با هم دنیا، حس دلخواه فیلم ساز را 

بازمی آفرینند. 

فیلم مستند پاراجانف درباره هاکوپ هووناتانیان
ر.ص.
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تقریبا بعد از مشروطیت و از نخستین دوره های 
ایرانیان  انتخاباتی جامعه  تشکیل مجلس، حوزه 
به  به مقتضیات و پراکندگی جغرافیایی  بنا  ارمنی 
دو بخش شمال و جنوب تقسیم شد. در این زمان 
ارمنیان  انتخابات  اصلی  حوزه  آذربایجان  ایالت 
شمال را تشکیل می داد. البته در دوره های بعدی 
و تقریبا در اواخر حکومت پهلوی اول به تدریج 
و با مهاجرت ارمنیان ساکن در نواحی مختلف به 
تهران، این شهر جایگاه نخست ساختار اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادی ارمنیان را به دست آورد. در 
دوره مذکور، تبریز و دیگر شهرها و روستاهای 
قرار  شمال  ارمنیان  حوزه  در  که  نیز  آذربایجان 
داشتند به دلیل پراکندگی جمعیتی و برخورداری 
از توانایی های مذهبی، اقتصادی و فرهنگی باال 
ساختارهای  تمام  که  خاصی  اجتماعی  بافت  و 
جامعه ی ایرانیان ارمنی را شامل می شد، نیرویی 
از  یکی  اساس  این  بر  و  داشت  ویژه   و  بالقوه 
محسوب  ارمنیان  انتخاباتی  پایگاه های  مهم ترین 
این  منتخب  نماینده  نیاز  مورد  آراء  اکثر  می شد. 
حوزه از شهر هایی چون تبریز، ارومیه، شهرها و 

روستاهای دیگر آذربایجان تأمین می شد.
ارمنیان  جمعیت  قاجاریه،  سلطنت  دوره  در 

شده،  ثبت  آمار  طبق  بر  آذربایجان،  در  ساکن 
حدود سی و پنج هزار نفر بوده  اما در سال های 
بعد و به ویژه پس از جنگ جهانی اول به علت 
ارمنیان  جمعیت  میزان  از  مکرر،  مهاجرت های 
و  شد  کاسته  چشمگیری  شکل  به  آذربایجان 
میان  این  از  که  رسید  نفر  پانزده هزار  حدود  به 
هشت هزار ساکن تبریز و هفت هزار در شهرها و 
روستاهای دیگر آذربایجان سکونت داشتند ولی 
جمعیت  جغرافیایی  پراکندگی  لحاظ  از  همچنان 
جمعیت  بزرگ ترین  جزء  اجتماعی،  نهادهای  و 

اقلیت دینی این ناحیه محسوب می شدند.1
تقریبا در روزهای پایانی دوره اول مجلس و 
پس از درخواست های مکرر ارمنیان مبنی بر حق 
انتخاب نماینده ای از میان خویش، به آنان اجازه 
داده شد تا نماینده ای به مجلس معرفی کنند.2 این 
و  ارسال عریضه  از  بعد و پس  امر در دوره های 
درخواست های فراوان ارمنیان دچار تغییراتی شد3 
و در نهایت با اصالحاتی که در قوانین نظام نامه ی 
انتخابات صورت گرفت از دوره چهارم به ارمنیان 
اجازه داده شد تا بر اساس پراکندگی جمعیتی در 
سطح کشور دو نماینده انتخاب و به مجلس معرفی 
کنند. این قانون نهادینه شد و در دوره های بعدی 

انتخابات مجلس همچنان پابرجا ماند.4
ظاهرا از دوره سوم مجلس شورای ملی در 
قانون انتخابات محل انتخابات کلدانیان با ارمنیان 
برگزار  یکجا  آن ها  انتخابات  شد  قرار  و  تلفیق 
انتخابات دوره ششم  با اعالم مقدمات  اما  گردد. 
تهران  کلدانیان  مجمع  انتخابات،  آغاز  از  قبل  و 
انتخابات  جدایی  خواستار  عریضه هایی  طی 
آن ها از اقلیت ارمنی شده و درخواست انتخاب و 
حضور نماینده ای مستقل از میان خویش را مطرح 

کردند.
همین  با  نیز  دیگری  ی  عریضه  بعد  چندی 
ارسال  به مجلس  کلدانیان  مضمون توسط مجمع 
قرار  رسیدگی  و  توجه  مورد  نهایت  در  ولی  شد 
نگرفت و انتخابات ارامنه و کلدانیان آذربایجان با 

هم و در یکجا برگزار گردید.
ارامنه  و  اقلیت ها  حوزه  انتخابات  اسناد  از 
با  انتخابات  مقدمات  که  می آید  بر  چنین  شمال  
تعیین انجمن نظارت و اعضای آن در تبریز و سایر 
خاص  مشکلی  بروز  بدون  آذربایجان  شهرهای 
صورت پذیرفته و در موعد مقرر به پایان رسیده 
که در نتیجه ی آن سهراب ساگینیان در میان رقبای 
به  یعنی آلکسان وارتانیان و فرامرزخان  خویش 

ارمنیان آذربایجان و انتخابات دوره ششم مجلس )1305 ـ 1307(
آرپی مانوکیان

نگاهی به شماره 56 فصل نامه پیمان
پرونده اصلی جدیدترین شماره فصل نامه پیمان به آثار دکتر عنایت اله رضا اختصاص یافته است. 
در مقدمه فصل نامه توضیح داده شده است که این کار »مستمسکی بوده است برای طرح مجدد مستندات 
تاریخی دال بر حق حاکمیت ارمنیان منطقه آرتساخ« و »ابراز اعتراضی دیگر به سوء استفاده از نام آذربایجان 

که نامی ایرانی است و در هیچ برهه ای از زمان جایگاهی در شمال رود ارس نداشته است«. 
مقاله مفصلی با عنوان »ارمنستان در نقشه های جغرافیایی« نوشته شاهن هوسپیان از مطالب ارزشمند 
این شماره است. همین طور مقاله مبسوطی درباره اسناد انتخابات ارامنه در دوران پهلوی اّول نوشته آرپی 
مانوکیان. در این نوشته حضور ارامنه در انتخابات مجلس ایران در سال های 1305 تا 1320 )دوره های 
ششم تا دوازدهم( بر اساس اسناد و مدارک موجود، از جمله اسنادی که در »مرکز اسناد مجلس شورای 
اسالمی« نگاهداری می شوند، بررسی شده است.  بخش کوچکی از این مقاله مفصل را )بدون آوردن 
تصویر اسناد( در زیر به چاپ می رسانیم و خواننده عالقه مند به مطالعه تمامی آن در فصل نامه دعوت 

می کنیم: 
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عنوان نماینده منتخب ارمنیان در دوره ششم مجلس 
تعیین شده است. از نکات جالب توجه در سند 
مذکور این موضوع است که تمامی اعضای انجمن 
منتخب تبریز از ارمنیان بوده و بر این اساس هیأت 
می داده اند.  تشکیل  مذکور  اعضای  نیز  را  رئیسه 
ارامنه  مدرسه  نیز  انجمن  انتخابات  تشکیل  محل 
انتخابات  که  آن جایی  از  است.  بوده  آرامیان5 
مرکزی  انجمن  توسط  باید  فرعی  های  انجمن 
صورت می گرفت، اکثر اعضای انجمن های فرعی 
اقلیت  از  دو عضو  که  انجمن سلماس  به جز  نیز 
های کلدانی در آن حضور داشتند مابقی اعضا از 
ارمنیان ساکن شهرها و روستاهای                 ارمنی 
نشین آذربایجان بوده اند. مسلما وسعت پراکندگی 
انتخاباتی  حوزه های  در  ساکن  ارمنیان  جمعیتی 
مذکور و شکل منظم ساختار اجتماعی و فرهنگی 
آن ها در انتخاب اعضای ارمنی انجمن های مذکور 
بی تأثیر نبوده است.  البته در اردبیل به دلیل این 
بسیار کم  این شهر  ارمنیان ساکن در  که جمعیت 
بوده، اقلیت ها مخصوصا ارمنیان، در شهر مذکور 
نیز  انتخابات  در  متعاقبا  و  نداده  تشکیل  انجمنی 
مجلس  صورت  از  بخش هایی  نکردند.  شرکت 
انتخابات ارامنه و کلدانیان ایالت آذربایجان ثبت 

شده.
عنوان  به  ساگینیان  سهراب  ترتیب  این  به 
نماینده ارامنه و کلدانیان آذربایجان در دوره ششم 

مجلس شورای ملی منتخب گردید.6 

منتخب  نماینده  ساگینیان7،  خان  سهراب 
از  مجلس  ششم  دوره  در  کلدانیان  و  ارمنیان 

ارمنیان تبریز بود. خانواده اش از دوران سلطنت 
فتحعلی شاه در ارتش ایران صاحب مدارج باالی 
نظامی بودند و سهراب فرزند ارشد سلیمان خان از 
افسران ارشد سپاه قاجار بود. ساگینیان بعد از اتمام 
تحصیالت خود در تلگراف خانه تبریز مشغول به 
کار شد  ودر دوران مشروطه خواهی تبریز به صف 

مبارزان ارمنی گروه یپرم خان پیوست.
اتمام تحصیالت خود در رشته علوم  از  بعد 
تبریز  به  ژنو  دانشگاه  از  اجتماعی،  و  سیاسی 
بازگشت و در سمت مترجم شخص استاندار در 
استانداری مشغول به کار شد. مدتی نیز به منزله 
استاد در مدرسه علوم سیاسی به تدریس پرداخت.8 
سپس مفتخر به دریافت مقام مسؤول تلگراف خانه 
مرکزی ایران در بخش بین الملل شد و نخستین بار 
نمایندگی  به  ملی  پنجم مجلس شورای  دوره  در 
او  گردید.  مجلس  وارد  شمال  ارمنیان  سوی  از 
نیز  عالوه بر عرصه سیاست در زمینه مطبوعات 
فعالیت هایی داشته و مدتی عضو هیأت تحریریه 
و  صبح(  آرشالویس)سپیده  ارمنی زبان  نشریه 
سردبیر هفته نامه آرا ُُود)صبحگاه( در تهران بوده 
اثر برجای  او هجده  از  نیز  ادبی  است. در زمینه 
مانده که یکی از آن ها به طور کامل به زبان فرانسه 

نوشته شده است.9 

توضیحات:
تاریخ، جمعیت  ثبت شده در  آمار  اساس  بر  1ـ 
نفر  پانزده هزار  و  یک صد  کشور  سراسر  در  ارمنیان 
تخمین زده شده است. البته این رقم با توجه به وسعت 
پراکندگی جغرافیایی ارمنیان در نواحی مختلف چندان 
صحیح به نظر نمی رسد و بر اساس برخی اسناد تاریخی 
دیگر، جمعیت ارمنیان در این دوره رقم بیشتری از آمار 

ثبت شده بوده است.
مشروطیت  انقالب  تاریخ  کسروی،  احمد  2ـ 

ایران)تهران: علمی، بی تا(، کتاب دوم، ص 380
اسناد  اسالمی،  شورای  مجلس  اسناد  مرکز  3ـ 

دوره مشروطیت، سند ش 2/1/3/1/12.
4ـ مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، اعتبارنامه 

سهراب ساگینیان، دوره ششم مجلس، ش 68.
بین  که  تبریز  ارمنیان  مدارس  نخستین  از  5ـ 
سال های 1854-1857 میالدی در محله ارمنی نشین 

قلعه تبریز تأسیس شد.
با  آشنایی  حکومتی،  بنیادین  مطالعات  دفتر  6ـ 
مجالس قانون گذاری در ایران)تهران:مرکز پژوهش های 

مجلس شورای اسالمی، بی تا(،ص 133.
7ـ در زبان ارمنی به زورا ساگینیان شهرت دارد.

ZoraSaginian, Kensagerootiun([s.i]:[s.n],[n.d](  8ـ
9ـ  )Raffi Daregirk(Tehran:, Modern1971,  ص.185     

سهراب ساگینیان
پیمان شماره 56، تابستان 1390
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کارو ِدرِدریان نویسنده و شاعر نامدار ارمنی 
ایران،   ایران ، برادر ویگن دردریان سلطان جاز 
یک  در  همدان  شهر  در  میالدی  سال 1928  در 
خانواده اصیل ارمنی چشم به جهان گشود. کودکی 
 ، اراک   ، همدان  شهرهای  در  را  خود  جوانی  و 
بروجرد ، مراغه و تبریز سپری کرد. تسلط کامل 
به زبان های انگلیسی و فرانسه از ویژگی های بارز 
اصیل،  ارامنه  از  مادری اش  پدربزرگ  بود.  او 
از  پدرش  و  همدان  شهر  ثروتمند  و  سرشناس 
مهاجرینی بود که در سال 1915 میالدی در اثر 
از  عثمانی  ترکیه  دولت  توسط  ارامنه  نسل کشی 
بودند.  کرده  مهاجرت  ایران  به  و  گریخته  آن جا 
تقدیر او را به شهر همدان، به باغ پدر زن آینده اش 
کشاند. وی چند سالی در باغ آن شخص به کار 
پرداخت، سپس با دختر او ازدواج کرد. حاصل 
که همگی  و سه دختر شد  پسر  پنج  این وصلت 
در شهر همدان متولد شدند. کارو فرزند پنجم این 

خانواده بود.
پدر وی بعد از مدتی به شغل تجارت فرش 
مشغول شد و توانست زندگی کاماًل مرفهی برای 
درازا  به  وضع  این  ولی  کند.  مهیا  خانواده اش 
نکشید، چون به بیماری ذات الریه مبتال شد و پس 
از بیماری کوتاه مدت در شهر  بروجرد درگذشت. 
بعد  از  مرگ پدر ، خانواده ِدرِدریان  از نظر  مالی 
در وضع بدی قرار گرفتند. خانواده مادری اش هم 
که ثروتمند  بودند به دلیل  شروع  جنگ جهانی 
دوم و اشغال ایران توسط متفقین، ورشکست شده 

راهی  ناچار  به  ِدرِدریان  خانواده  اعضای  بودند. 
شهر اراک شدند و تحت سرپرستی دائی شان قرار 
گرفتند ، و پس از یک سال به شهر مراغه ، سپس 
به شهر تبریز مهاجرت نمودند ولی این مهاجرت 

نیز نتوانست از نابه سامانی زندگی آن ها بکاهد. 
سال ها در آن شهر با  فقر  و  تنگدستی  به 
زندگی  ادامه  دادند. فقر  خانواده  باعث  شد تا  
بار دیگر  راه  سفر  در  پیش گرفته  و  راهی  شهر  
تهران شوند. کارو  در  این جا  همکاری و فعالیت  
مستقیم خود را  با مجالت سپید و سیاه، امید ایران 
تلویزیون  شروع کرد،  و بخش خبری رادیو  و 
با کوشش و تالش  فراوان  کارو شاعر فریادها، 
و  یأس  حس  خود   شعرهای  با   تا   کرد  سعی 
نامیدی را  از دل های  افرادی که در سراسر عمر 
خود  جز  رنج  و  زحمت  چیزی  نصیب شان  
نشده  بود ، دور کرده و آنان را به ادامه  زندگی 
و کوشش و استقامت در راه  بهتر زیستن  دعوت 
کند، و  با   نوشته های  خود طی کردن این  راه  
دشوار و  پر  پیچ وخم  را  آسان سازد. کارو بعد 
خبر  مسؤولیت  سالی  چند  اسالمی  انقالب  از  
زبان  به  ایران  اسالمی  جمهوری  صداوسیمای 
این شاعر  فرانسه را عهده دار بود. از جمله آثار 

و هنرمند عبارت اند از:
حماسه ها،  و  ماسه ها  سکوت،  شکست 
سخنان  ظلمت،  سایه  س��رگ��ردان،  نامه های 
گورکن،  یک  خاطرات   بزرگان،  از  فکر آفرین 
پارادی،  فکر،  پروازهای  پریشان،  دوبیتی های 

که می گوید، سنفونی سرگردان یک  انسان، برادرم  
ویگن.

وی در سال 1373 خورشیدی  با  استعفا  از 
آمریکا  شد.  متحده  ایاالت  راهی   سمت  خود 
بسیار  روحیه   دارای   عجیب،   انسانی   کارو  

حساس  و هنرمندی  با شهامت  بود.  
عاقبت  این  شاعر  بزرگ و  نامی در 28 تیر 
امریکا چهره  در   ماه 1386 هجری شمسی در  

نقاب  خاک  کشید.
هجری   1386 ماه  اسفند    24 تاریخ  در  
شمسی از سوی  نویسندگان  و  شاعران معاصر  
ارامنی  ایران  در  مرکز  انجمن  نویسندگان  ارمنی  
ایران  به  مناسبت  چهلمین  روز  درگذشت  آن 

شاعر مراسم  باشکوهی  برگزار  گردید.

کارو، شاعر فریادها
)1928ـ2007(

هویک میناسیان

طبال! بزن، بزن ! که نابود شدم
بر »تار« غروب زندگی، »پود«  شدم

عمرم همه رفت، خفته در کوره مرگ
آتش زد استخوان بی دود شدم

کارو به همراه ویلیام سارویان، در زمان بازدید 
سارویان از ایران
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1
در کنج میخانه لمیده ام،

و با روح مستم، مغموم و افسرده در رازونیازم...
رویاها چهارنعل می تازند

و در آفاق زرین غبار ناپدید می شوند.
از ظلمت سیر زمان و از طریق سپید قرن ها

دور می شوم
از گذر چهارنعل رویاها به کرانه های گردش ایام

تنها جرقه ای بر می خیزد.
و در ژرفنای دل دیوانه ام سرگردان می گردد
و دلم همچون چلچراغی بزرگ روشن است
و ظلمت تیره ی شب ها را شعله ور می سازد.

گویا کسی دیوانه وار فریاد می کشد
)بیا، بیا...(

در کنج میخانه لمیده ام
و پیاله در میان انگشتان مرتعشم می لرزد

گویا کسی به آرامی نجوا می کند )دیرمانده ای(
لیکن روح سرمستم

چیزی در نمی یابد...

2
خورشید بر دل کوه ها خفته است

صخره های جدا از هم به یکدیگر پیوسته اند
روز خسته از عشق و مهرورزی

آسمان تاریک گویی کفنی است پاره پاره
که قرص خون آلود خورشید را در بر گرفته است

ظلمت با اشکی سیاه
بر آفتاب می گرید.

3
همچون انحنای پلی کهن،

همچون زمزمه ی حزن انگیز زنبور
همچون بوسه ی جلبک سبز
بر لب صخره ای فرسوده و تار
با دست نوازشگر این زندگی

گریه ای بر افراشته ام
زنبوری زمزمه َگَرم

و همچون کپک به زندگی آویخته ام.

4
تو می خواهی زندگانیت را رخشان کنی

ققنوس شوی
و همه آن هایی را که به توبر می خورند

با اشتیاق وحشیانه ات بسوزانی.

اما چون تب شهوت باال رود
و هنگامی که با تمام تار و پودت بلرزی

و درون شعله ها محو شوی
آن زمان آگاه باش

که انوار روانت شعله ور می گردند
تلفن ها فریاد می کشند 

و تو در اطاق خلوت همچنان می دوی
فریاد خواهی کشید- او را خفه کنید...

ترجمه- دکتر هراند قوکاسیان

چهار شعر از زوریک میرزایانس

شاعر معاصر ارمنی زبان


	COVER 120.pdf
	01.pdf
	02.pdf
	03.pdf
	04.pdf
	05.pdf
	06.pdf
	07.pdf
	08.pdf
	09.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf
	13.pdf
	14.pdf
	15.pdf
	16.pdf
	17.pdf
	18.pdf
	19.pdf
	20.pdf
	21.pdf
	22.pdf
	23.pdf
	24.pdf
	25.pdf
	26.pdf
	27.pdf
	28.pdf
	29.pdf
	30.pdf
	31.pdf
	32.pdf
	33.pdf
	34.pdf
	35.pdf
	36.pdf
	37.pdf
	38.pdf
	39.pdf
	40.pdf
	120 cover farsi.pdf



