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گوشههایی از آنچه در
صفحات ارمنی این شماره
هویس آمده است
شاعران معاصر ارمنی) ،شهد زردآلو و مثلث سیاه
ِ
هاخوردیان) ،پاییزی کام ً
ال
(شعرهای ادوارد
متفاوت (شعرهای هوانس گریگوریان) و سطر
اول را نمینویسم (شعرهای کوتاه از شاعران

معاصر ارمنستان) .شعرهای فارسی واهه آرمن
در سه مجموعه به نامهای بالهایش را کنار شعرم
جا گذاشت و رفت ( ،)1384پس از عبور ُدرناها
( )1388و باران بگیرد ،میرویم ( )1391منتشر
شده است.

مصاحبه با واهه آرمن،
شاعر ارمنی-ایرانی
نویسندگان ارمنی فارسینویس ما این روزها تقریب ًا
همه قصهنویسندّ ،اما واهه آرمن به فارسی شعر
مینویسد .اخیراً مجموعه جدید شعرهای او به
نام باران بگیرد ،میرویم توسط نشر امرود و کتابی
از ترجمههای او از اشعار کوتاه از شاعران معاصر
ارمنستان توسط نشر چشمه منتشر شده است .واهه
آرمن متولد سال  1960( 1339میالدی) شهر
مشهد است .او در جوانی به خاطر یک تصادف
اتوموبیل توان راه رفتن خود را از دست داد .این
حادثه باعث شد تمام زندگی خود را وقف ادبیات
کند و حاصل این زندگی پربار مجموعههای شعرها
و ترجمههای اوست که با استقبال ادبدوستان
ایرانی روبهرو شده است.
دو مجموعه شعر نخست واهه آرمن با عنوانهای به
سوی آغاز و جیغ به زبان ارمنی نوشته شده بودند.
ّاما بعد از آن او به تدریج از طریق ترجمههایش
به فارسی و سپس نگارش شعر به این زبان،
زبان ادبی خود را تغییر داد .خودش در این باره
میگوید« :زمانی که به ارمنی مینوشتم ،همیشه
فکر میکردم چطور بنویسم ،در حالی که وقتی
به فارسی مینویسم ،بیشتر فکر میکنم که چه
بنویسم .به نظر من شاعر باید به زبانی که به آن
مینویسد تسلط کامل داشته باشد ،طوری که
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هرگز نگران چطور نوشتن نباشد ،بلکه تمام فکر
و ذکرش این باشد که چه بنویسد» .در مصاحبهای
که مطلب اصلی این شماره هویس است ،وقتی
از او میپرسیم که آیا تغییر زبان برایش راحت
بوده است ،پاسخ میدهد ...« :من باید صدایم
را به دنیا برسانم ،صدای انسان ارمنی را ،زبان
وسیله است .من تقصیری ندارم که دور از وطن
آبا اجدادی ،در شهر مشهد ایران به دنیا آمدهام،
شهری که در آن سالهای دراز با هزاران ایرانی
غیرارمنی و تنها پنجاه شصت نفر ارمنی معاشرت
داشتهام .منظور ده-دوازده نفر دوستان ارمنیام و
خانوادههایشان است .به هر رو ،عوض کردن
زبان ،برای من هرچند دردناکّ ،اما حیاتی بوده
است ،همان طور که بسیاری از صفحات تاریخمان
همین گونه بوده است .این هم یکی از آن دردهایی
است که به من شوق و انرژی بیشتری میبخشند تا
بتوانم شخص خودم را فراموش کنم ،شاعر شوم و
به کار خالقه بپردازم .به قول شاعر همیشه زنده
ارمنی واهان ِدریان ،زندگی یعنی خلق کردن .آن
جا که خالقیت نیست ،زندگی هم نیست».
عالوه بر دو مجموعه شعر ارمنی ،واهه آرمن
شعرهای شاعران ایرانی پونه ندایی و رسول
یونان را به ارمنی ترجمه کرده است .ترجمههای
واهه آرمن از اشعار شاعران ارمنی به فارسی
عبارتند از :کلید درم نور خورشید است (کارهای

عکسهای آرا ُاشاکان :سرزمین پدری
آرا اُشاکان ،عکاس ارمنی-آمریکایی ،فرزند یکی
از مشهورترین نویسندگان دیاسپورای ارمنی واهه
اُشاکان است .او و پدرش ،بعد از استقالل ارمنستان،
مانند بسیاری از ارامنه به سیر و سفری چندساله در
ارمنستان و قرهباغ پرداختند و حاصلش کتابی شد
به نام سرزمین پدری :مجموعهای از عکسهای آرا
اُشاکان همراه یادداشتهای پدرش .پدر در میانه این
پروژه از دنیا رفت .مردم روستاها و شهرهای کوچک
این سرزمین با حضور زنده خود در عکسها بیننده
را به شناخت واقعیتر سرزمینشان دعوت میکنند.
واهه اُشاکان در مقدمه کتاب نوشته است« :حقیقت
یک ملت را باید در ارتباط فشرده و پیچیده بین
فرهنگ ،تاریخ ،و سرزمین آن یافت .ما ،پدر و
پسر ،نویسنده و عکاس ،به قره باغ آمدهایم تا این
حقیقت را جستوجو کنیم .آمدهایم تا این ارتباط
پیچیده تاریخ-سرزمین-انسان-روح را دریابیم و
پرتوی جدید بر آن بیافکنیم».
محاکمه دزدان موزه وانک
شورای خلیفهگری ارامنه اصفهان در اطالعیه مورخ
 26ماه مه  6( 2012خرداد  )1391خود خبر از
محاکمه دو تن از متهمان پرونده دزدی مینیاتور از
موزه کلیسای وانک اصفهان داده است .یکی از دو
متهم به زندان و جریمه نقدی و دیگری به جریمه
نقدی محکوم شده است .دو فرد محاکمه شده
ارمنی هستند .از آنجا که آنها حق تقاضای تجدید
نظر در احکام را دارند و پرونده هنوز مختومه اعالم
نشده است ،نام آنها در اطالعیه خلیفهگری ذکر
نشده است .همچنین در اطالعیه معلوم نیست که
مدت محکومیت زندان و مبلغ جریمهها چقدر
ّ
است.

ديدار هیالری كلينتون از ارمنستان
هیالری کلینتون ،وزیر امور خارجه ایاالت متحده
آمریکا ،از  11تا  18خرداد سفر به کشورهای
دانمارک ،نوروژ ،سوئد ،ارمنستان ،گرجستان،
آذربایجان و ترکیه را در دستور كار خود قرار داده
بود .در همین راستا وی بعد از سفر به كشورهای
اسكاندیناوی (دانمارک ،نوروژ ،سوئد) در تاریخ
 15خرداد وارد ایروان شد .وی بعد از ارمنستان،
از گرجستان ،جمهوری آذربایجان و تركیه نیز
دیدار کرد.
طبق گزارش دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری
ارمنستان ،سرژ سارکسیان ،رییس جمهور این
کشور ،در دیدار با هیالری کلینتون تأكید كرد:
«بعد از برقراری روابط دیپلماتیک میان ارمنستان و
آمریکا در طی بیست سال پیش ،اكنون این روابط
با آهنگهای سریع رشد و گسترش یافته و در حال
حاضر در سطح عالی قرار دارد» .رییس جمهوری
ارمنستان همچنین از نقش جامعه ارمنیان آمریکا
درتقویت همکاری میان دو طرف بر پایه احترام و

اعتماد متقابل ابراز رضایت کرده و از نقش آمریکا
در منطقه و كمكهای این كشور طی بیست سال
اخیر به ارمنستان قدردانی کرده است .وزیر امور
خارجه ایاالت متحده آمریکا نیز تاکید کرده است:
«آمریکا از همکاری با ارمنستان خرسند است و به
تقویت ارمنستان کمک خواهد کرد».
هیالری کلینتون ضمن مصاحبه مطبوعاتی مشترک
با ادوارد نعلبندیان ،وزیر امور خارجه ارمنستان،
اعالم کرد « :ایاالت متحده آمریکا عالقمند به
عادی سازی روابط ارمنستان و ترکیه میباشد
و از هر تالشی جهت برقراری روابط دو کشور
حمایت می كند و از طرفین درخواست تصویب
پروتكلهای همکاری بدون پیش شرطها را دارد».
وی همچنین تاکید کرده است « :روند عادی سازی
روابط ارمنستان و ترکیه ربطی با روند مذاکرات حل
بحران قرهباغ ندارد» .ادوارد نعلبندیان نیز به نوبه
خود گفته است « :در حال حاضر ایروان و آنکارا
پیرامون عادی سازی این روابط مذاکره نمیکنند.

عفريت جنگ در قفقاز
آنچه در روزه���ای اخیر در مناطق مرزی
جمهوریآذربایجان و ارمنستان روی داده ،توجه
جامعه جهانی را به خود جلب كرده است ،زیرا این
رویدادها همزمان است با دیدار هیالری كلینتون
وزیر خارجه آمریكا از منطقه .این رویدادها این
پرسش را پیش میكشد كه آیا دو كشور میتوانند
به سوی یك درگیری تمامعیار و به اعتباری به
جنگ كشیده شوند؟ پاسخ دشوار است ولی در
این شكی نیست كه هیچ كدام از طرفین آمادگی یك
درگیری تمامعیار را ندارند؛ ارمنستان بیشتر از نظر
بودجه و تامین مالی جبههها و جمهوریآذربایجان
از نظر ساختار داخلی جامعه؛ جامعهای كه در آن
برخی تضادهای طبقاتی به این شك دامن میزند.
تولید ناخالص داخلی ارمنستان  10برابر كمتر از
جمهوریآذربایجان است و جمعیت این جمهوری
سه برابر جمهوری ارمنستان .این نوع درگیریها و
كشیده شدن به نبردی فراگیر ارمنستان را از نظر مالی
و جمهوریآذربایجان را از نظری دیگر فرسوده
خواهد كرد .جمهوری آذربایجان گناه شكست
در جنگ را بر گردن روسیه و دیگر كشورهای
منطقه میاندازد و ارمنستان ،جمهوریآذربایجان
را به جنگطلبی متهم میكند .هر كدام از دو طرف

استدالالتی برای شكست مذاكرات دارند ،در حالی
كه از می سال ( 1994حدود  20سال پیشتر)
آتشبس گروه مینسك سازمان امنیت و همكاری
در اروپا برقرار و پایدار است ،نتایج دهها بار دیدار
مقامات دو كشور با میانجیگری كشورهای منطقه و
فرامنطقهای ره به جایی نبرده است.
جمهوریآذربایجان در داخل ،مخالفانی برای آغاز
یك درگیری همهجانبه در جبهه قرهباغ دارد كه از
دو قطب متضاد اجتماع تشكیل میشود؛ طبقه تازه
به دوران رسیدهای كه از درآمدهای نفتی متنعم شده
و ثروتمندان و تكنوكراتها و دولتمردان را در بر
میگیرد كه وقوع جنگ را به نفع خود نمیدانند و
نیك آگاهاند كه آغاز جنگ ،معادله را بر هم زده و
مقام و جایگاه و ثروت آنان را به مخاطره خواهد
انداخت .از سوی دیگر تهیدستان طبقهای دیگرند
كه تمایلی به جنگ و مشاركت در جبهه را ندارند
و بر این باورند كه چیزی برای از دست دادن و
به دست آوردن ندارند و نمیخواهند خود را به
مخاطره بیندازند و خواهان ادامه وضع موجودند.
از دیگر سو پناهندگان جنگی هستند كه آنها هم
برخی با جذب در جامعه شهری باكو و پیرامون،
خواهان ادامه وضع موجودند و برخی دیگر كه

تورج خسروی
این مذاکرات با امضاء پروتكلهای همکاری
دو کشور به پایان رسیده و امروز ترکیه با مطرح
كردن پیش شرطها از تصویب این سند خودداری
میکند».
وزیر امور خارجه ایاالت متحده آمریکا همچنین
از نقض آتش بس از سوی نیروهای جمهوری
آذربایجان در مرز با ارمنستان انتقاد و اشاره کرده
است« :وی و رؤسای گروه مینسک مطمئن هستند
که به کارگیری زور نمیتواند طریق حل و فصل
مناقشه قرهباغ باشد .این مناقشه باید فقط از طریق
صلح حل گردد» .وزیر امور خارجه ارمنستان
نیز نقض آتش بس یاد شده را شدیداً محکوم و
اعالم کرده است« :آذربایجان غیر از نقض روزانه
قوانین آتش بس ،سعی میکند با اقدامات خود به
افزایش تشنج در مرز با ارمنستان کمک کند و چنین
اقداماتی خطر جدی برای صلح و ثبات در منطقه
میباشد».

بهرام اميراحمديان
از مكنتی برخوردار نیستند ،خواستار نبرد و به
دست آوردن سرزمینهای ازدسترفته خود و
بازگشت به موطن خویشاند .نیروهای نظامی
جمهوریآذربایجان از قدرت زیادی در برابر
نیروهای ارمنستان برخوردار شدهاند كه در سایه
درآمدهای نفتی از تجهیزات و امكانات كافی برای
آغاز نبرد و بازگرداندن سرزمینهای ازدسترفته
قرهباغ بهرهمند هستند كه در صورت تقویت پشت
جبهه و تقویت روحیه دفاع ملی و وحدت ملی،
یارای حمله و به دستگیری دوباره كنترل قرهباغ
را دارند .این نیروها چندین برابر نیروهای ارمنی
از قدرت ،توان ،تجهیزات ،امكانات و تامین مالی
برخوردارند.
اما پشت جبهه كه جامعه غیرنظامی را تشكیل
میدهد ،مدتهاست كه جبههها را فراموش كرده
است .جو روانی موجود از آمادگی روحی نبرد
برخوردار نیست و نمیتواند روحیه نبرد و دفاع را
در بین جامعه و بهویژه نیروهای نظامی تقویت و
پاسداری كند.
منبع :روزنامه شرق 17 ،خرداد ( 1391کوتاه
شده)
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بزرگترین دياسپورای ارمنی جهان
دیاسپورای روسیه و علل پراکندگی آن

بعد از فروپاشی شوروی ،تغییراتی ایجاد
شد که بر ساختار دیاسپوراهای ملی در روسیه
تأثیراتی گذاشت .دیاسپوراها الگوهای حضورشان
را تغییر دادند و خود را با محیط در حال تغییر
بعد از كمونیسم ،مطابقت دادند .این تغییر خود
را در روند گسترش و پاگرفتن این دیاسپورا
نشان میدهد .در دوران شوروی با وجود آن که
سیاست دولت بر از بین بردن تفاوتهای ملیتی
بود ،افراد دیاسپورای ارمنی اغلب دلمشغولی
حفظ فرهنگ و مذهبشان را داشتند در حالی
که حاال منافع قانونی و سیاسی و اقتصادی است
كه بر آن تأكید روزافزون میشود .به نظر میرسد
در همان دوره ،دیاسپورا انسجام خود را نیز از
دست داده و جامعهای پراكنده و گوناگون شده
است .تحلیل بیشتر این موضوع نیاز به این دارد
كه هر گونه رابطه بین تغییر منافع ارامنه دیاسپورا و
پراكندگی دیاسپورا مشخص شود.
همانطور كه ُدلباكیان در تحقیقی كه بر جامعه
ارمنی مسكو انجام داده اشاره میكند ،در مورد
ارمنیهای دوران ش��وروی ،زندگی اجتماعی
وجود نداشته است (دلباكیان ـ  .)1998همه
دوهفته نامه
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زندگی اجتماعی ارمنی محدود بود به خانه فرهنگ
ارمنستان شوروی كه از نیمه دهه  1950به بعد
وجود داشته است .این مکان میزبان فعالیتهای
موسیقایی و رقص و كلوب تآتر ارمنی بود.
خیلی از ارمنیهای روسیه برایشان خوشایند
نبود كه به خود به عنوان دیاسپورا نگاه كنند.
آنها شهروندان یك موطن بودند؛ اتحاد جماهیر
شوروی (لیباردیان ـ  .)1999این نكته را لوری
نیز یادآوری كرده است :با در نظر گرفتن جوامع
ارمنی ساكن در شهرهای مختلف اتحاد جماهیر
سابق ،ارمنیها معموال واژه دیاسپورا یا اسپیورک
را استفاده نمیكردند .شاید توضیحش این باشد
كه کشوری را که در آن زندگی میکردند «خارج»
نمیدانستند (لوری ـ . )1999
رنسانس زندگی اجتماعی ارمنی در مسكو و
دیگر شهرهای روسیه در  1988در پی پروستریكا
و بحران قرهباغ آغاز شد .اگر بخواهیم از زبان
لیباردیان درباره دیاسپورای ارمنی به طور عمومی
صحبت كنیم(خواه در روسیه یا هرجای دیگر):
دیاسپورا قبل از نسلكشی ایجاد شد ،اما توسط
آن هم ادامه یافت (لیباردیان ـ  .)1999ممكن

اوساتچوا
مارینا
ِ

کلیسای سورپ خاچ در مسکو
است كسی بگوید دیاسپورای ارمنی پیش از بحران
قرهباغ در روسیه به وجود آمد ،اما در واقع بعد از
آن بود كه حیات گرفت ،و حتی به خاطر آن.
با موج اعتراضات و تالشهای خودانگیخته
برای كمك به ارمنیان قرهباغ ،شكلهای مختلف
زندگی اجتماعی ارمنی بسط و گسترش یافت.
به اعتقاد لوری ،ارمنیهایی كه پیش از
بحران قرهباغ عضو جمعهای قومی نبودند
شروع به فعالیت و گردهمایی كردند و به اتفاقات
ارمنستان عالقهمند شدند .به یك معنا ،حوادث
سومگیت ( )Sumgaitآنها را به یاد گذشته دردناك
تاریخ ارمنستان میاندازد و در نتیجه وجدان
قومی و اشتیاق آنها را به همبستگی و تحكیم
برمیانگیزد .در این دوران ارمنیها در روسیه
برای ایجاد نهادهای ارمنی میكوشیدند .از آن
زمان زندگی اجتماعی ارمنیها آغاز به گسترده
شدن كرد .ارمنیها دورههای زبان ،کالسهای
روزهای یكشنبه برای بچهها و بزرگترها ،و

مدرسههای كمكی برپا كردند .نمازخانه و كلیسا
ساختند ،و روزنامه و مجله و كتاب چاپ كردند.
به استناد دلباكیان امروز سی ارگان در مسكو در
حال كارند (دلباكیان ـ  .)1998ارمنیها در تمام
بخشهای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی روسیه
فعال هستند .مثال هماكنون چهار ارمنی در استان
دوما سمت معاونت دارند .یك ارمنی در مجلس
سنا پست دارد و اخیرا دو یا سه ارمنی پستهای
همرده نخستوزیری در روسیه دارند .ارمنیهای
زیادی در مشاغل مختلف مشغول كار هستند و
خیلی از آنها ارمنی حرف میزنند و به اندازهی
عالقه و ارتباطشان با ارمنستان ،به روسیه
عالقهمندند .حداقل هفت روزنامه ارمنی در روسیه
چاپ میشود؛ بعضی به زبان ارمنی ،بعضی روسی
و بعضی هر دو .بیشتر آنها محلی هستند اما
تعدادی ماهنامه هم وجود دارند كه در كل روسیه
پخش سراسری دارند (باغداساریان ـ .)2001
گرچه زندگی در دیاسپورا در حال حاضر
فعالتر و متنوعتر از آنیست كه قبل از پروستریكا
بود ،هنوز دیاسپورای ارمنی در روسیه ،پتانسیل
سیاسی و سازمانی و اقتصادی خیلی قدرتمندی
ندارد .گرچه مداركی دال بر رشد اقتصادی و
سازمانی ،كه حمایتهای قابل توجه دیاسپورای
غرب باعث شتاب آن شده است هم وجود دارد
ُ
(پولوسكوا ـ .)1998
ارگانها و واحدهای ارمنی در روسیه ،با
وجود گوناگونی و جدایی از یكدیگر ،به عنوان
امكانی برای گسترش روابط روسی ـ ارمنی در نظر
گرفته میشوند .با این حال به نظر میرسد ارمنیها
در روسیه با وجود فعالیت و اعضای زیادشان،
جامعه واحدی با مرزهای روشن ،یك آگاهی
جمعی ،و استراتژیها یا عالئق گروهی خاص
شكل ندادهاند.
ضعف و پراكندگی دیاسپورای ارمنی در روسیه
دالیل متعددی دارد.
اول این که یكدستی اجتماعی یا قومی ـ
فرهنگی ندارد .دیاسپورای ارمنی در روسیه شامل
موجهای مختلفیست كه هر یك خصوصیات
عجیب غریب خودش را دارد و حتی منزوی از
دیگران سر میكند .موج اول ،مهاجرینی بودند
كه پیش از پروستریكا به روسیه آمدند .برخی
از این عده كامال جذب روسیه شدهاند و خود را
روس میدانند .به هر حال اغلب این مهاجرین
قدیمی ،هسته فعالیتهای دیاسپورا را در جهت
حفظ فرهنگ ملی ،سنتها ،زبان ،مذهب و
افزایش ارتباط با موطن تاریخیشان تشكیل
ُ
دهند(پولوسكوا ـ  .)1998اغلب ارمنیهایی
می
كه پیش از پروستریكا در روسیه مقیم شدند با

حوزههای اجتماعی ـ اقتصادی و قانونی وفق
یافتهاند .این گروه اغلب به عنوان طبقه روشنفكر
معرفی میشوند .در این دستهی اول مهاجرین
روسیه ،میتوان نخبگان سیاسی زیادی را یافت.
در مقابل ،ارمنیهایی كه پایان دهه هشتاد و
ابتدای دهه نود به روسیه آمدند هنوز در تالش برای
حلوفصل مسأله شهروندی خود هستند .برای
پیدا كردن كار مشكالت زیادی دارند و با مسائل
اجتماعی و اقتصادی زیاد دیگری روبهرو هستند.
این موج دوم مهاجرت با توجه به مشخصات
قانونی و اجتماعی ـ اقتصادی ،و جهتگیریهای
سیاسی و انگیزههای مهاجرتشان خیلی متنوع
ُ
(پولوسكوا ـ  .)1998بیشتر آنها بعد از
هستند
زلزله ارمنستان در  ،1988قتلعام در سومگیت
و دیگر شهرهای آذربایجان ،و شروع جنگ در
قرهباغ كوهستانی به روسیه آمدند (كالموخا ِم ُدف
ـ  .)1999این موج بیشتر شامل اشخاصیست
كه شهروندی ،شغل و جای زندگی ندارند .متعاقبا
مراكزی كه توسط این گروه اداره میشوند ،مانند
مراكز راهنمایی انطباق با محیط جدید ،كه به امور
سیاسی و فرهنگی ـ قومی رسیدگی میكنند چندان
جدی نیستند.
در عین حال از میان همین مهاجرین دهه
 1990است كه میتوان افرادی را یافت كه در
روسیه ساختارهای تجاری و اقتصادی ایجاد
كردند .این گرو ِه «تاز ه از راه رسیدهها» بسیار متنوع

هستند .در میان آنها میشود تاجران ثروتمند نخبه
را یافت؛ صاحبان تجارتهای متوسط و كوچك.
در عوض در بین این دسته از مهاجرین است كه
میتوان اشخاصی با وضعیت شغلی نامعلوم ،بدون
مكان زندگی ،درگیر كارهای غیرقانونی و خالف
را هم یافت.
اعضای قدیمی دیاسپورای ارمنی روسیه به
این تازه از راه رسیدهها بدبین هستند و آنها را
خالفكارانی میدانند كه كارهاشان بر دید مردم
روسیه و مسؤولین آن نسبت به قفقاز و نژاد قفقاز
شمالی تأثیر منفی میگذارد.
جدایی ارمنیهایی كه از ارمنستان آمدهاند و
ارمنیهایی كه از آذربایجان آمدهاند ،گواه تنوع
فرهنگی ـ قومی دیاسپورای ارمنی است .كه تقصیر
آن به گردن دولت ارمنی گذاشته میشود كه نزاع
ارمنی ـ آذربایجانی را شروع كرد .ارمنیهایی
که از ارمنستان آمدهاند آن یکیها را حل شده در
محیط میدانند (پولوسکووا ـ . )1998
ادامهی این مطلب در شماره آینده به دیگر دالیل
پراكندگی دیاسپورای ارمنی روسیه میپردازد.
ترجمه :نسیم نجفی

آیا جمعیت ارامنه روسیه بیش از جمعیت ارمنستان است؟
بر اساس سرشماری جمهوری فدرال روسیه در سال  ،2002حدود 1میلیون و 130هزار ارمنی
در این کشور زندگی میکنند .به احتمال بسیار زیاد در این سرشماری کارگران موقتی که دارای
گذرنامه روسی نیستند به حساب نیامدهاند .و با گذشت نزدیک ده سال ،اکنون جمعیت ارامنه در
روسیه بنا به تخمینهای گوناگون نزدیک 2میلیون و 900هزار نفر برآورد میشود .در هر صورت،
ارامنه روسیه بزرگترین جامعه ارامنه را در خارج از ارمنستان تشکیل میدهند .ارامنه در نقاط
گوناگون کشور پهناور روسیه ساکن هستند ،از مسکو گرفته تا سن پترزبورگ ،کراسنودار کرای
در قفقاز شمالی و والدیوستک در منتهاالیه شرقی کشور .بنابر برخی از تخمینها جمعیت ارامنه
روسیه بیش از جمعیت خود ارمنستان است.
جمعیت ارامنه در برخی مناطق گوناگون روسیه برابر سرشماری سال  2002از این قرار است:
استان کراسنودار (در شمال قفقاز و ساحل دریای سیاه) 274:هزار نفر
استاور ُپل (در شمال قفقاز و در شرق کراسنودار)149 :هزارنفر شهر مسکو124 :هزار
استان
ُ
نفر ،سن پترزبورگ19 :هزار نفر
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توسط رایزنی فرهنگی ایران در ارمنستان منتشر شد
سومین جلد داستانهای مثنوی به زبان ارمنی

جلد سوم داستانهای مثنوی در ایروان به
زبان ارمنی ترجمه و چاپ شد .ترجمه این کتاب
را خانم اما بگی جانیان به عهده گرفته بودند.
جلد اول و دوم داستانهای مثنوی به مناسبت
هشتصدمین سالگرد تولد موالنا جاللالدین محمد
(مولوی) ،در سال  1386توسط رایزنی فرهنگی
ترجمه و چاپ شده بود .ترجمه جلد اول را ادوارد
حق وریان و جلد دوم را خانم اما آلکساندری به
ارمنی انجام داده بودند.
آقای لئون آنانیان ،رئیس کانون نویسندگان
ارمنستان ،در مقدمه ترجمه کتاب چنین نوشته
است :خانم اما بگیجانیان با موفقیت داستان-ها
را به زبانی زیبا و سلیس به ارمنی ترجمه کرده
است .بخشهای شعری آن نیز با تأیید متخصصان

هدیهای ماندگار از گنجینه ادبیات ایران دریافت
خواهد کرد.
خانم اما بگیجانیان مترجم کتاب در مقدمه
مترجم مینویسد :محتوای مثنوی معنوی ،اغلب
تفسیر ادبی ـ عرفانی قصهها و داستانهای قرآن
است و بنابراین درک بهتر آن بدون اطالعات
کافی از قرآن بسیار مشکل است .از این نظر کار
محمد محمدی اشتهاردی (2006ـ  )1945که
خالق حدود  250کتاب در زمینه دینی ـ فلسفی
است بسیار با ارزش و قابل تقدیر است ،زیرا با
چهار جلدی که او از مثنوی به صورت نثر ساده
نوشته ،خواننده میتواند با این اثر شاعر پر نبوغ
ایرانی آشنا شود .در این مورد خود اشتهاردی
مینویسد :سالهای متمادی رابطهای پر احساس

آهنگ ،ریتم و وزن را حفظ کرده است و این
موفقیتی قابل توجیه است .اما بگی جانیان کاری
پر مسؤولیت تقبل کرده است و باید تأکید کنیم
این مسؤولیت را به نحو احسن و در سطحی باال
انجام داده است ،به این ترتیب کتابخوان ارمنی

با مولوی و مثنوی داشتهام .داستانهای آن چه از
لحاظ باطن و چه ظاهر ،تأثیری فوقالعاده بر روح
و ماهیت من برجای میگذاشت .به همین جهت
تصمیم گرفتم گزیدهای از داستانهای عرفانی
مثنوی را به طور خالصه به صورت نثری ساده

بنویسم ،به این امید که برای همگان قابل فهم،
مفید و خوشآیند باشد.
محمدی اشتهاردی از شش دفتر ،گزیدهای را
تهیه کرده و آن را به طور خالصه در چهار جلد با
عنوان داستانهای مثنوی با نثری ساده و قابل فهم
برای همگان نوشته است .طبق نوشته وی مثنوی
معنوی شامل  647داستان است و این چهار جلد
شامل  230داستان برگزیده است.
جلد سوم داستانهای مثنوی از  55داستان
تشکیل شده که با درنظر گرفتن اهمیت و سرشت
مثنوی معنوی به عنوان اثری ادبی و نیز دیدگاههای
دینی فلسفی مولوی که در لفاف ابیات وجود دارد
ترجمه و ارائه آن به کتابخوانان ارمنی را کاری
پر مسؤولیت میدانیم .به ویژه این که نویسنده در

مبنای این کتاب گزیده داستانهای
مثنوی به زبان ساده نوشته محمد محمدی
اشتهاردی است ،که شامل  230داستان از
 647داستان مثنوی است
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هر یک از داستانها بخشی از اشعار مثنوی را هم
گنجانده است.

تاریخ مختصر اِسکان ارامنه در شهر تهران
سابقه حضور ارمنیها در تهران به سال 1158
هجری قمری 1750 /میالدی برمیگردد .در آن
وقت ،ارمنیها در دو منطقه ساکن شدند؛ برخی
در حدود دروازه شاه عبدالعظیم و برخی دیگر در
روستای دوالب .ارمنیهایی که در این زمان در
تهران زندگی میکردند بایست اولین ارامنه این شهر
باشند ،که علت مهاجرتشان سختگیریهای
نادرشاه بود که آنها را وادار به مهاجرت از جلفا
به تهران کرده بود.
در زمان سلطنت کریمخان زند (1768م).
ارمنیان تهران اولین کلیسای خود را با نام ادئوس
باردوقیمئوس مقدس در کوچه ارامنه (دویست
متری بقعه سید اسماعیل و در نزدیکی چهارراه
مولوی) بنا کردند.
در دوران قاجار تعدادی از ارمنیها به دستور
فتحعلیشاه از جلفای اصفهان به تهران آمدند تا
شیشههای قصر نوساز شاه را بیاندازند .بعدها
این ارمنیان که مورد لطف آغامحمد خان قرار
گرفته بودند خانوادههای خود را نیز به تهران
میآورند و در این شهر (دروازه شاه عبدالعظیم)
ماندگار میشوند .آغامحمدخان همچنین در سال
1795م .اسرایی را از ارمنستان به تهران فرستاد
و از قرهباغ هم پنج خانوار ارمنی را به اینجا
مهاجرت و در منطقه دروازه قزوین اسکان داد .در
این محله دو خانواده ارمنی اهل تفلیس به نامهای
هوسپیان و استپانیان زندگی میکردند.
بنابراین ،در نخستین سالهای سلطنت قاجار،
ارمنیهای تهران در دو ناحیه از شهر مستقر شده
بودند؛ یک گروه در دروازه شاه عبدالعظیم و گروه
دیگر در محله دروازه قزوین.
در نتیجهی مهاجرتهای فوقالذکر،
ارمنی ِ
های دیگر مناطق ایران هم زمانی که دیدند
زندگی در تهران برای هموطنانشان آسایش
و امنیت بیشتری به بار آورد بساط خود را از
شهرها و روستاهای دیگر جمع کرده و به تهران
کوچ کردند .به این صورت بود که ارمنیها از
شهرهای مختلف ایران از جمله تبریز ،سلماس،
جلفای اصفهان و نیز از خارج از ایران ،از قفقاز
و ترکیه عثمانی به سوی پایتخت سرازیر شدند.
به این ترتیب ،به جمعیت ارمنیهای تهران افزوده
شد طوری که در فاصله سال 1851م .تا آخر قرن
نوزده ،یعنی حدودا چیزی کمتر از پنجاه سال،
ِ
جمعیت ارامنه تهران چهار برابر میشود .این دسته
از ارمنیها عالوه بر تهران در روستاهای اطراف آن
نیز ساکن شدند .از جمله این روستاها ،روستای

ونک در شمال غرب تهران بود .روستاییهای
این ناحیه از چهارمحال و بختیاری به این روستا
آمده بودند و در اراضی ونک به کشت و زرع می-
پرداختند .از دیگر روستاها میتوان به خردون،
بومهن ،ده لشکرک ،تالو ،گلدونک ،حسن آباد،
قلهک ،داوودی��ه ،منصور آباد و دروس اشاره
کرد.
البته در کنار سیر طبیعی مهاجرت ارمنیها
به تهران ،عوامل دیگری هم بود که باعث شد
ارمنیها تعدادشان در تهران بیشتر شود .پس
از پایان جنگ جهانی دوم بنا به پیشنهاد دولت
ارمنستان و تصمیم دولت اتحاد جماهیر شوروی
در نوامبر سال  1945مهاجرت ارمنیها از نقاط
مختلف دنیا به ارمنستان مجاز شد .تعداد بالغ بر
 50هزار نفر در چند موج مهاجرتی به ارمنستان
مهاجرت کردند که از این رقم بیش از  20هزار
نفر از ایران بودند .روند مهاجرت ارمنیها به
سرزمین مادریشان با مشکالت فراوانی مانند
خانه و محل اسکان و نظایر آن مواجه شد و به این
ترتیب روند مهاجرت متوقف شد .امور مربوط به
مهاجرت توسط نمایندگان ویژه دولت ارمنستان و
در برخی کشورها هم از طریق سفارت شوروی
انجام میشد .به این منظور ،در  31مارس
 ،1946کمیته مرکزی کمک به مهاجران ارمنی
ایران در تهران تشکیل شد .این کمیته از آن به بعد
مسؤول اصلی امور مربوط به مهاجرت ارمنیها از
ایران با ارمنستان شد که با همکاری مردم محلی
وظایفش را پیش میبُرد .در این سال ها عدهای
کثیر از ارمنیها به ویژه روستاییان برای مهاجرت
نامنویسی کردند و تعداد روستاییان ارمنی به
تنهایی بالغ بر  30هزار نفر بود .در این زمان به
بسیاری از روستاییها گفته شده بود در رابطه با
روند مهاجرت هنوز هم مشکالتی وجود دارد و
خانه و کاشانه خود را به فروش نرسانند ،با این
وجود مالیاتهای سنگین در نواحی روستایی
صبر آنها را لبریز کرده و باعث شده بود با شتاب
برای رفتن آماده شوند .در نهایت ،عده زیادی از
گروه اخیر که از روستاهای بربرود ،چپالق ،کزاز،
کمره ،چهارمحال و سلطان آباد و غیره موفق به
مهاجرت نشده و در نواحی مختلف تهران شامل
بهجتآباد ،یوسف آباد ،قزل قلعه ،حشمتیه،
مجیدیه ،وحیدیه ،زرکش و نارمک اقامت
گزیدند .زلزله سال  1963خرقان ،نیز یکی دیگر
از علل مهاجرت اجباری ارامنه به تهران بود که
نتیجت ًا جمعیت ارامنه تهران باز هم بیشتر شد.

محمد رسولی

کلیسای سورپ میناس در ده ونک
ساخته شده در سال  1852میالدی
اکثر ارمنیهایی که در تهران سکونت دارند در این
ِ
جمعیت ارامنه در
دو محله مینشینند .تراکم فعلی
محالت مجیدیه ،وحیدیه ،زر ِکش و نارمک پیامد
همین موج مهاجرتی بود.
از همان ابتدا الزم بود مؤسسات و نهادهایی
ِ
نیازهای فرهنگی جامعه
شکل بگیرد که پاسخگوی
ارمنی باشند .از جمله ،برای آشنایی و آموزش
ادبیات و خط ارمنی دانشآموزان ارمنی و امکان
تحصیل آنها به زبان مادری ،مدارسی در این
محالت بنیان نهاده شد .نظیر طوماسیان ،تونیان،
سوقومینیان ،آریامیان (نارمک و مجیدیه)،
ساهاکیان (حشمتیه) و همچنین باشگاههای
فرهنگی و ورزشی نظیر رافی ،سیپان و غیره .به
این ترتیب ارمنیها پس از سالها تالش توانستند
به زندگی خود سروسامان بدهند .در بهجت آباد
در سال 1948م .مدرسه نرسیسیان به همت
گروهی از اهالی در جهت مشغول کردن بچههای
بیکار و آواره در کوچهها تأسیس شد .هر چند
در اوت 1955م .این محله ،به دستور شهرداری
تخریب شد و اهالی آن به مناطق دیگر شهر تغییر
مکان دادند.
روند مهاجرتها که به دلیل مشکالت فراوان
متوقف شده بود بار دیگر از سال 1947م .از سر
گرفته شد .دردهه 1950م .چند صد خانواده
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تقاضای مهاجرت کردند .در دهه 1960م .طبق توافقی که میان دو دولت ایران
و شوروی بسته شد عده زیادی به ارمنستان شوروی رفته و تابع دائم همانجا
شدند .در سال 1963م .کار انتقال آنان آغاز شد ،هر چند پس از فروپاشی
اتحاد جماهیر شوروی ،در روند مهاجرتها به شدت کاهش ایجاد شد.
ِ
جمعیت ارامنه تهران عموم ًا در نواحی نارمک ،زرکش ،وحیدیه،
اکنون
مجیدیه ،حشمتیه ،تهرانپارس ،میرزای شیرازی ،بهار ،یوسف آباد ،سنایی،
جمهوری و ویال آن اسکان یافتند.
منابع:
 1و .2ادیک باغداساریان ،نگاهی به تاریخ ارمنیان تهران ،تهران ،نشر احسان،
()1380
 .3جنبههای اجتماعی و فرهنگی نهضت مهاجرت نسل جوان ارمنیهای ایران به
جمهوری ارمنستان (آنالین 1390/9//7ـ رؤیت در  ،)1391/1/10قابل دسترس در

http://anthropology.ir/node

 .4انوشیک ملکی ،نگاهی اجمالی بر حوزه انتخاباتی ارمنیها در مجلس شورای
اسالمی ،فصلنامه پیمان ،شماره  ،54زمستان 89
 .5املیا نرسیسیانس ،بررسی چند زبان گونگی در شهر تهران ،مجله نامه علوم
اجتماعی ،شماره هشتم ،دی 1375
چپ :یکی از قدیمیترین نقشههای تهران که در سال  1275ه .ق.
ناصرالدینشاه که توسط موسیو کرشیش
یعنی اواسط دوران سلطنت
ّ

از استادان رشته مهندسی مدرسه دارالفنون و به کمک تعدادی از

محصالن مدرسه تهیه شده است .کوچه ارامنه در نزدیکی منطقه

ب��ازار و دروازه شاه عبدالعظیم واق��ع شده و فاصلهاش تا دروازه

دوالب ،محل قبرستان سابق ارامنه تهران ،چندان زیاد نیست.

پایین :جزئی از نقشه که در آن کوچه ارامنه مشخص است

دوهفته نامه
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مرکز آزاد تجاری ایرانیان در ارمنستان
زمینهساز رشد بازرگانی دو کشور
جمهوری ارمنستان جزء کوچکترین
همسایههای ایران است که با چهار کشور
ایران ،ترکیه ،گرجستان و آذربایجان مرز
مشترک دارد اما مناسبات تجاریاش تنها با
ایران و گرجستان قوی است .ارمنستان از
شمال به گرجستان ،از جنوب به دو کشور
ایران و آذربایجان ،و از غرب به ترکیه
محدود میشود و علیرغم دور بودن این
کشور از دریاها و اقیانوسها ،به دلیل
موقعیت جغرافیایی خاص این منطقه و پل
ارتباطی بین اروپا و آسیا و داشتن منطقهای
ژئو پلیتیک و ژئو اکونومیک با موقعیتهای
فراوان برای تجارت و سرمایهگذاری و
حملونقل و ترانزیت برای سایر کشورها،
ارمنستان توانسته به یک منطقه تجاری و
ارتباطی جهانی از طریق موقعیت خاص
خود تبدیل شود .در این میان راه اندازی
مرکز آزاد تجاری ایرانیان در ارمنستان،
فرصت بسیار مناسبی برای دسترسی
به شبکه توزیع وسیع محصوالت ایرانی
در بازار ارمنستان فراهم خواهد کرد و
دستیابی تجار و سرمایهگذاران ایرانی
به بازارهای هدف کشورهای منطقه
آسیای میانه ،روسیه و اروپای شرقی را
آسانتر خواهد کرد.

معرفی مرکز آزاد تجاری ایرانیان در
ارمنستان
شرکت مرکز آزاد تجاری ایرانیان در ارمنستان ،با
مدیریتی کامال ایرانی و با مجوزهای سازمان توسعه
تجارت جمهوری اسالمی ایران ،اتاق بازرگانی و
صنایع و معادن ایران تأسیس شده و آماده واگذاری
سهام به بازرگانان ،صادر کنندگان ،تولیدکنندگان و
سرمایه گذاران ایرانی است.
این شرکت کامال انتفاعی بوده و میتواند در جهت
توسعه اقتصاد ملی کشور مخصوصا توسعه صادرات
پایدار غیر نفتی و بازاریابی در کشورهای آسیای
دوهفته نامه

10
هویس 10

شماره  ،124سال ششم 24 ،خرداد 1391

میانه ،روسیه و اروپای شرقی نقش قابل توجهی
ایفا کند .مرکز آزاد تجاری ایران در دو قطعه زمین
جمعا به مساحت  18000متر و که ساختوسازی
در حدود  12000متر مربع شامل انبارها و بارانداز
و ساختمان اداری دارد در نظر گرفته شده و موقعیت
آن در یکی از مناسبترین خیابانهای اصلی شهر
و متصل به جاده ایروان ـ ایران است.

اهداف و چشم انداز مرکز
هدف از تأسیس مرکز آزاد تجاری ایرانیان ،ارائه
و نمایشی چشمگیر از کلیه توانمندیهای ممتاز
خدمات فنی و مهندسی و کاالهای ایرانی است.
مرکز آزاد تجاری ایرانیان به عنوان دروازه ورود
به بازارهای جهانی به دنبال آن است که فرهنگ
مصرف کاالی باکیفیت ایرانی را توسعه دهد .در
این مرکز شرکتها میتوانند با حضور مستقیم خود

نقش واسطه را حذف و از افزایش بیمورد قیمت
کاال و خدمات جلوگیری کنند و ضمن عرضه
کاالها و خدمات خود با قیمت مناسب ،به صورت
مستقیم با بازار عرضه و تقاضا آشنا شوند.
مشخصات اصلی مرکز آزاد تجاری
مجموعهای که برای شرکت مرکز آزاد تجاری
ایرانیان در ارمنستان در نظر گرفته شده شامل
بخشهای نمایشگاهی ،خدمات فروشگاهی،
امور ترخیص و گمرکی ،خدمات بستهبندی مجدد،
انبارهای سرپوشیده و فضای باز ،سردخانههای با
دمای زیر و باالی صفر ،امور تبلیغات ،رستوران،
نمازخانه و شبکه تلویزیونی  IFTCAاست.
مشخصات کلی واحدها
1ـ محل نمایشگاههای دائمی جهت ارائه
دستاوردهای ایران
2ـ سوپرمارکت کاالهای ایرانی
3ـ مغازههای تجاری
4ـ انبار عمومی
5ـ سردخانه عمومی
6ـ نمازخانه ،سرویسهای عمومی و بهداشتی

7ـ واحدهای اداری ،سالن اجتماعات و کنفرانس
و مهمانخانه
کاربری قسمتها
1ـ طبقه اول برای برگزاری دائمی نمایشگاه
دستاوردهای ایران شامل دو طبقه به متراژ 1500
متر مربع در نظر گرفته شده،که هر هفته در اختیار
یک استان از کشورمان قرار خواهد گرفت.
2ـ سوپر مارکت کاالهای ایرانی به مساحت 500
متر در طبقه اول ساختمان احداثی.
3ـ تعداد  24باب مغازه احداثی واقع در ِبر اصلی
خیابان آرساخ جهت برندهای معتبر ایرانی
4ـ یک باب انبار عمومی دو طبقه به متراژ 4200
متر در ساختمان بتونآرمه برای نگهداری کاالهای
تجار و مغازهداران و سوپرمارکت ایرانی
5ـ یک واحد سردخانه عمومی زیر و باالی
صفر ،به متراژ  500متر در طبقه همکف ساختمان
بتونآرمه برای نگهداری ان��واع خوراکیها،
میوهجات و انواع آبزیان برای اشخاص و تجار
متقاضی
6ـ بخش دیگری از طبقه همکف ساختمان موجود
به میزان  500متر جهت نمازخانه و سرویسهای

بهداشتی
7ـ در طبقه سوم ساختمان ،سالن اجتماعات،
کنفرانس و مراسم و تشریفات در نظر گرفته شده
تا از فضا خوب استفاده شود .همچنین بخشی به
عنوان مهمانسرای ویژه مدیران برای اقامتهای
کوتاهمدت در نظر گرفته شده است.
بخش امور تبلیغات و روابط عمومی
طبق بررسیهای عمل آم��ده ،تمام تجار و
صنعتگران ایرانی در ارمنستان و همچنین گروهی
دیگر که در این مرکز تجاری خواهند بود نیاز به
تبلیغات تلویزیونی خواهند داشت .هزینه تبلیغات
تلویزیونی در ارمنستان در حال حاضر پایین
است .برای تبلیغات کاالهای موجود در مرکز آزاد
تجاری فعال توسط یکی از کانالهای فعال ایروان
طی یک قرارداد روزانه در چند نوبت به طور
کامل کاالها و خدمات معرفی خواهد شد .پس
از آن در نظر است که شبکه تلویزیون  IFTCAو
بولتن تخصصی آن راه اندازی شود .بدیهی است
که شبکه مذکور دائما در حال پخش تبلیغات
مرکز آزاد تجاری و همچنین تبلیغات اختصاصی
شرکتهای ایرانی ،و معرفی کاالهای مجود در
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پایینترین هزینه
17ـ امکان برقراری ارتباط مستقیم و بیواسطه با
طیف وسیعی از بازرگان ،تجار و خریداران تراز
اول کشور ارمنستان و کشورهای همسایه در قالب
برگزاری کنفرانسها و نمایشگاههای تخصصی
مرکز آزاد تجاری

انبار آزاد تجاری و فروشگاهها و سوپرمارکت
خواهد بود .برای فضای خالی آن نیز تبلیغات
صنعت توریست و گردشگری و جاذبههای کشور
ایران پخش خواهد شد .این کانال تلویزیونی
میتواند عالوه بر پخش تبلیغات در ارمنستان،
سایر کشورهای منطقه را نیز پوشش دهد.
مجله تخصصی  IFTCAعنوان یکی از نشریات
تخصصی تبلیغاتی کاالهای ایرانی و خدمات
شرکتهای فنی و مهندسی واقع در محل شرکت
مرکز آزاد تجاری است که نمادی از یک مرکز
اقتصادی موفق محسوب خواهد شد.
بخش ترخیص و گمرک
ساختمان اداری شامل واحدهای مدیریت و امور
اداری ،امور خدمات ترخیص و گمرکی کاالها،
دفترهای نمایندگی گمرک ،واحد ثبت سفارش
ایرانیان و شعبه بانک و سایر بخشهای مورد
نیاز است که به جای ساختمان موجود و فرسوده
قدیمی ساخته خواهد شد.
ویژگیها و مزایای حضور در مرکز
آزاد تجاری ایرانیان در ارمنستان
1ـ دارای مدیریت ایرانی واحد ،متعهد ،مجرب و
معتبر در سطوح بینالمللی و پرسنل کارآزموده و
متخصص
2ـ قرار داشتن در قلب بازار مصرف ارمنستان با
فرهنگ نزدیک به ایرانیان
3ـ نزدیک بودن به بازار پرمصرف گرجستان،
روسیه و اروپای شرقی
4ـ بهرهمندی از بهترین و سریعترین خدمات
گمرکی ،مالیاتی ،حسابداری ،مالی و بانکی از
سوی کارشناسان خبره شرکت مرکز آزاد تجاری
5ـ نزدیکی فاصله شهر ایروان با ایران و امکان
استفاده از خدمات وی��ژه بزرگترین شبکه
استاندارد حملونقل ریلی به طرف گرجستان و
دوهفته نامه
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یک خط اختصاصی ریلی موجود در محل مرکز
آزاد تجاری
6ـ عرضه مستقیم و اختصاصی کاالهای ایرانی
در مدرنترین و مجهزترین سوپرمارکت و
فروشگاههای واقع در مرکز آزاد تجاری
7ـ شبکه وسیع پخش ،مختص کاالهای ایرانی در
سراسر ارمنستان با تسهیالت ویژه
8ـ حمایت و پشتیبانی کامل مقامات و سازمانهای
دولتی دو کشور جمهوری ارمنستان و جمهوری
اسالمی ایران
9ـ ارائه جدیدترین ابزارها و شیوههای تبلیغات
هدفدار عمومی و اختصاصی کاالها و خدمات
ایرانی در ارمنستان و کشورهای مجاور با
پایینترین هزینه ممکن
10ـ حمایتها و تسهیالت ویژه سازمان توسعه
تجارت ایران در چارچوب ضوابط و آییننامههای
سازمان مذکور
11ـ امکان بهکارگیری آسان نیروهای انسانی
تحصیلکرده و مجرب بومی و محلی با حقوق
مناسب و ارزان
12ـ ارائه خدمات روادید و بلیط رفتوآمد و
تسهیالت ارزان اقامتی با بهترین شرایط ،ویژه
مشارکت کنندگان
13ـ همکاری با آژانس توسعه ارمنستان برای
رصد نمودن طرحها و تهیه اسناد فنی مناقصات
و ارائه به شرکتهای صادرکننده خدمات فنی و
مهندسی توانمند حاضر در مرکز
14ـ ارائه ویژه خدمات ثبت شرکت با مشارکت
افراد محلی یا با مالکیت صد در صد ایرانی
15ـ بهترین سیستمهای ایمنی و حفاظتی و
دوربینهای مداربسته جهت تحت پوشش
درآوردن کلیه فضاهای باز و بسته مرکز آزاد
تجاری
16ـ فراهم سازی امکانات و تسهیالت ایجاد
مرکز تولیدکنندگان ایرانی در کم-ترین زمان و

معرفی برنامهها و خدمات مرکز آزاد
تجاری
ـ ایجاد مرکز نمایشگاه دائمی عرضه کاالها و
خدمات فنی و مهندسی جمهوری اسالمی ایران
در ارمنستان
ـ راه اندازی شبکه پخش کاالهای ایرانی در تمامی
فروشگاههای معتبر و زنجیرهای ارمنستان
ـ ارائه خدمات مشاوره جهت اخذ تضمینهای
الزم ،به تجار و صادر کنندگان ایرانی در ارتباط با
معامالت خود با تجار ارمنستانی و سایر کشورهای
آسیانه میانه
ـ ارائه تسهیالت گمرکی و خدمات ترخیص کاال
به تجار ایرانی
ـ ارائه خدمات حملونقل و انبارداری به تجار
ایرانی
ـ انجام تبلیغات وسیع در سطح ارمنستان و
کشورهای همسایه در راستای معرفی مرکز آزاد
تجاری ایرانیان در ارمنستان
ـ اطالع رسانی به مصرف کنندگان ،تجار و کسبه
ارمنی در ارتباط با کاالهای وارد شده به مرکز آزاد
تجاری
ـ شناسایی و تهیه اسناد و مدارک فنی مشارکت
در طرحهای بزرگ عمرانی و صنعتی در ارمنستان
جهت ارائه به شرکتهای توانمند صادر کننده
خدمات فنی و مهندسی ایرانی حاضر در مرکز
آزاد تجاری
ـ کاالهای وارد شده به انبارهای شرکت آزاد
تجاری ایرانیان از هنگام ورود و تخلیه تا خروج
کاالها در اختیار نماینده مستقر گمرک ارمنستان
در مرکز آزاد تجاری خواهد بود و برای کمک
به تجار و تولیدکنندگان ایرانی ،عوارض پس از
فروش کاالها گرفته خواهد شد.

مهاجرت؛ مهمترین عامل مشکالت اقتصادی اجتماعی جمهوری ارمنستان
رضا حیدری

*

شاید بتوان علت اصلی مشکالت اقتصادی و
اجتماعی ارمنستان را ،مهاجرت معکوس در این
کشور دانست .از آنجایی که نظام اقتصادی ارمنستان
سیستمی نسبتا بسته و محدود است ،هر گونه کمک
ارامنه خارج از کشور و ارسال وجه به آن کشور ،در
گردشهای مالی و بهبود سطح زندگی مردم ارمنستان
تأثیر مستقیم دارد.
شاید کمتر کسی علت اصلی این مهاجرتها را به
درستی ریشهیابی و ارزیابی کرده باشد .درآمد نسبتا
محدود و سطح رفاه متوسط ،اغلب ارامنه را به این
کوچ اجباری میکشاند .در یکی از شمارههای قبلی
هویس خواندم که یکی از دالیل جرأت حمله به
ارمنستان در سال 1915م .همین ضعیف شدن و کم
شدن جمعیت ارامنه بوده است که خود جای بسی تأمل
دارد .از طرف دیگر ،انسانها بنا به ذات کمالطلبی،
به دنبال زندگی مرفهتر و مناسبتر هستند و شاید نتوان
به مهاجرین خرده گرفت که با تمام عالقه به میهن و
موطنشان به این مهاجرتها تن میدهند .چه باید
کرد؟
قطعا بهبود شرایط و رشد اقتصادی و در پی آن
رفاه و افزایش درآمد سرانه ملی میتواند یکی از

مهمترین عوامل بازدارنده این مهاجرتها باشد ،ولی تا
چه اندازه به صورت جدی به بازسازی این ساختارها
در جمهوری ارمنستان پرداخته شده؟
همه میدانیم که یکی از جاذبههای مهم کشور
ارمنستان طبیعت بکر و دست نخورده و بناهای تاریخی
و فرهنگ غنی آن است که میتواند گردشگران زیادی
را از سرتاسر دنیا به آنجا بکشاند .اما تا چه اندازه به
همین فقط یک مورد به صورت جدی پرداخته شده
است؟ در این خصوص فقط همین بس که مکانیزمی
صحیح و تعریف شده برای جذب توریست ـ اعم از
تبلیغات جدی و هدفمند و ایجاد زیرساختهای
جذب توریست ـ فراهم نیامده است .به طور مثال ما
در فروردین سال  90شاهد بسته شدن مرز مشترک
ایران و ارمنستان به صورت موقت بودیم که دلیل آن
عدم امکانات جوابگویی و ظرفیت پذیرایی مناسب
از گردشگران ایرانی از طرف دولت ارمنستان بود.
این نشان دهنده فقدان امکانات الزم برای جذب
توریستهای مقطعی در آن کشور است.
شاید یک مقایسه ساده ،عمق این ضعف را بیشتر
نشان دهد .در همان مقطع زمانی فقط 600هزار مسافر
از ایران برای استفاده از جاذبههای توریستی به کشور

دریاچه ِسوان در 60کیلومتری شمال

شرق ایروان

ترکیه سفر کردهاند که اگر فرض را بر این بدانیم که هر
مسافر فقط  2000دالر در مدت اقامت خود در کشور
مذکور خرج کرده باشد پس رقمی خواهیم داشت
معادل  1/200/000/000دالر که معادل است با
بخش مهمی از بودجه کشور ارمنستان.
آیا جاذبههای توریستی تفریحی در ارمنستان با
توجه به نسبت وسعت خاک خود ،کمتر از کشوری
مانند ترکیه است؟ خیر .موضوع فقط وجود نداشتن
زیرساخت مناسب برای جذب توریست است.
در ارمنستان بزرگترین دریاچه آب شیرین
قفقاز به نام ِسوان را داریم که طول  120کیلومتری
و عرض متوسط  30کیلومتری آن عظمت این نعمت
خدادادی را بیشتر برای ما مشخص میکند و در نوع
خود منحصر به فرد است .اما آیا به طور اصولی از
آن بهرهبرداری شده؟ چه امکانات تفریحی سالمی برای
صنعت توریسم آن کشور برنامهریزی شده است؟ مگر
تفاوت این ساحل با تمام زیبایی و مواهب خدادادی آن
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دوهفته نامه
هویس

با سواحل جنوب ترکیه در چیست؟
خاطرم هست دو سال پیش یک شرکت ایرانی،
طرحی جهت پ��رورش ماهی در قفس و صنایع
جانبی آن در دریاچه سوان را با مطالعات انجام شده
توسط استادان تراز اول دانشگاههای ایران در صنایع
آبزیپروری انجام داد .برآورد اولیه طرح نشان دهنده
استعداد این کشور در پرورش ماهی در قفس بود.
این برآورد به میزان  10/000دستگاه قفس 50تنی و
حجم تولیدی برابر با  500/000تن ماهی از گونههای
ایشخان و بومی آن دریاچه بود که میتوانست اقتصاد
ملی جمهوری ارمنستان را متحول سازد و جدای از
ایجاد اشتغال به صورت مستقیم برای 50/000نفر،
هزاران فرصت شغلی غیر مستتقیم و صادرات را برای
آن کشور به ارمغان بیاورد.
ولی ظاهرا بعد از گذشت بیش از یک سالونیم از
ارائه طرح پیلوت دو دستگاه قفس ،آن هم به صورت
هدیه برای شناخت بیشتر کشور ارمنستان از این طرح
اقتصادی ،مجوزی برای آن صادر نشده است و آلودگی
احتمالی قفسها بهانهای برای عدم پذیرش این طرح
بوده که جای بسی تأمل و تأسف دارد .هماکنون 64
کشور در دنیا با این روش که جدیدترین روش تولید
ماهی و کم هزینهترین آنهاست بخشی از اقتصاد خود
را مستحکمتر میکنند.
پس از چند وقت همان سرمایهگذار با کمال
باناوری مشاهده کرده بود که بسیاری از فاضالبهای
محلی و خانههای اطراف دریاچه به آن سرازیر میشود
دوهفته نامه
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و از آن همه وسواس و دقت نظر محیط زیست ارمنستان
در مورد آلودگی قفسها شگفت زده شده بود!
یکی از خصیصههای این روش تولید ماهی،
جمعآوری اتوماتیک فضوالت آن و تولید کود است و
از طرف دیگر قدرت خودپاالیندگی آب دریاچه سوان
مهمترین عامل بازدارنده آلودگی احتمالی آن است.
از دیگر مزایای این طرح ،امکان ماهیگیری و صید
تفریحی آن و ایجاد رستورانهای مختلف جهت صرف
و طبخ ماهی تازه و ارائه آن به توریستهاست و مازاد
ماهی تولید شده برای صادرات به بازارهای روسیه و
دیگر کشورهای هدف در نظر گرفته شده است.
دریاچه سوان موهبتی است که خداوند آن را
برای جمهوری ارمنستان و مردم آن ارزانی داشته ولی
آیا از آن نعمت صحیح استفاده شده است؟
در کنار این طرح احداث پارکهای آبی و تفریحی
برای خانوادهها ،و ایجاد خط کشتیرانی مسافری
توریستی هم در نظر گرفته شده بود که مانند کشور
ترکیه میتوانست مسافران زیادی را از شهر سوان برای
بازدید از جاذبههای شهرهای اطراف دریاچه منتقل
کند .در حال حاضر ظاهرا شهرهای اطراف دریاچه
برای رسیدن به شهر سوان باید مسافت چندساعته و
طوالنی جادهای را طی کنند ولی این طرح عالوه بر
انتقال مسافرین و توریستها میتوانست به رونق و
توسعه شهرهای اطراف دریاچه نیز کمکی شایان کند.
این یکی از دهها مورد ایجاد زیرساختهای
توسعه اقتصادی و جذب توریست است که به صورت

معبد گارنی

متعلق به دوران یونانی مابی

ساخته شده در سال  77پیش از میالد

در  32کیلومتری ایروان

خالصه مطرح شد و قطعا جذب سرمایهگذاریهای
خارجی میتواند به بهبود این زیرساختها کمک کند.
لذا یکی از مهمترین عوامل جلوگیری از مهاجرت
و کمک به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور
جمهوری ارمنستان ،ایجاد زیرساختهای الزم در
بخش توسعه صنعت توریسم است که در حال حاضر
این امکان فراهم نشده است .امید است با تجدید نظر
جدی و فراهم شدن شرایط بهبود اقتصادی روزی
بتوانیم شاهد سرمایهگذاری و برگشت ارامنه از سراسر
دنیا به موطن اصلیشان باشیم.

* دبیر کل اتاق بازرگانی مشترک ایران ـ ارمنستان

