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آغاز چهارمین سال انتشار هویس

روبرت صافاریان

وارد  شماره  این  با  هویس  دوهفته نامه 
سه  در  می شود.  خود  انتشار  سال  چهارمین 
در  فعالی  نقش  کوشید  هویس  گذشته  سال 
نقد  فرهنگ  گسترش  و  شفاف  اطالع رسانی 
کند.  بازی  ایران  ارامنه  جامعه  در  وگو  گفت  و 
ایران  در  که  ارمنی  نشریه ای  عنوان  به  هویس، 
فرهنگی،  زندگی  کوشید  می شود،  منتشر 
را در صفحات  ایران  ارامنه  اجتماعی و سیاسی 
رویدادهای  مهمترین  به  کند،  منعکس  خود 
ضمن  در  و  بپردازد  جهان  ارامنه  و  ارمنستان 

فراموشی  به  را  جهان  و  ایران  مهم  تحوالت 
همه  در  اینها  همه  به  پرداختن  البته،  نسپارد. 
شماره ها دشوار است، اّما وقتی تصاویر جلد 24 
شماره سال گذشته را مرور می کنیم، می بینیم 
که توانسته ایم در مجموع همه حوزه های یادشده 

را کمابیش پوشش دهیم.
سقوط  فاجعه  به  هویس  شماره  دو  جلد 
در  کاسپین  هوایی  خطوط  توپولف  هواپیمای 
است،  یافته  اختصاص  تهران-ایروان  مسیر 
واقعه ای که به مرگ بیش از صد و پنجاه انسان 
بی گناه انجامید و براستی جامعه کوچک ارامنه 
ایران را تکان داد. تصویر اسقف سپوه سرکیسیان 
جلد شماره دیگری از هویس را به خود اختصاص 
داده است، شماره ای که حاوی مصاحبه مفصل ما 
با ایشان درباره ساختارهای حقوقی جامعه ارامنه 
است و اتفاقاً بازتاب هایی نیز در پی داشت که در 
شماره های بعدی مجله منتشر شد. پیروزی تیم 
بسکتبال دختران آرارات، حضور درخشان رائیسا 
تلویزیون   4 سوپراستار  مسابقه  در  آوانسیان 
به  را  دیگری  شماره های  جلد  ارمنستان  شانت 
خود اختصاص دادند. هویس در صفحات داخلی 

خود به تفصیل به دیدارهای نمایندگان مجلس 
تهران  ارمنی نشین  محالت  مردم  با  خلیفه گری 
پرداخته و گزارش مفصلی درباره بررسی بودجه 
ساالنه جامعه ارامنه در این مجلس چاپ کرده 

است.
اّما ما خود را به زندگی جامعه ارامنه ایران 
جلد  روی  گواهی  به  هم  باز  نکردیم.  محدود 
شماره های سال گذشته، مسائل مورد توجه همه 
ارامنه جهان نیز در مجله ما جای شایسته خود را 
یافتند؛ مسائلی چون امضای پروتکل هایی درباره 

بازتاب های  و  ترکیه  و  ارمنستان  مرز  بازگشایی 
آن یا پرسش »ارمنی کیست؟« که در ارتباط با 

مسئله ارامنه هامِشن ترکیه مطرح شده است.
بود.  توفانی  سالی  ایران  برای  گذشته  سال 
دهمین انتخابات ریاست جمهوری و رویدادهای 
هیجان  به  را  مردم  مختلف  اقشار  آن،  از  بعد 
آورد و بخصوص جوانان را به خیابان ها کشاند. 
جلد دو شماره هویس به این مبارزات انتخاباتی 
پرشور اختصاص یافته است. به رویدادهای بعد از 
انتخابات کمتر پرداخته ایم، با این اندیشه که اگر 
نمی شود همه جانبه و جامع به چیزی پرداخت، 
سخن  آن  درباره  اصاًل  که  باشد  آن  بهتر  شاید 
نگفت. هرچند در هر حال به انتشار مقاله هایی 
درباره مسائل شهر تهران و مسائل عمومی کشور 

ادامه دادیم. 
با این اندیشه که نمی توان بر مسائل جهانی 
پرداخت،  محلی  مسائل  به  تنها  و  بست  چشم 
را  شماره هایمان  از  یکی  جلد  و  اصلی  موضوع 
به موضوع کودکان و اینترنت اختصاص داده ایم. 
در عین حال، با توجه به اینکه هویس نشریه ای 
فرهنگی هم هست، موضوعاتی مانند 140مین 
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سالگرد تولد هووانس تومانیان، سریال تلویزیونی 
از  وسکانیان  ُرسُتم  دیدار  ِوروارازه��ا،  محبوب 
تهران و موفقیت کاریکاتوریست کریست هوویان 

را نیز از دیده نیانداخته ایم.
با این اعتقاد که مطبوعات ارمنی ایران، فارغ 
از تفاوت های اندیشه و سلیقه، مشکالت مشابهی 
و  بررسی  به صورت جمعی  توان  می  که  دارند 
حل کرد، در جلسات مشترک مطبوعات ارمنی 
ایران، در کنار نشریات آراکس و لویس و سایت 
ایراناهایِر و تعدادی از وبالگ های ارمنی شرکت 
به  نیز  پیمان  و  آلیک  که  نماند  ناگفته  کردیم. 
این جلسات دعوت شدند، اّما تا به حال در آنها 

شرکت نکرده اند. 
سال گذشته جامعه مطبوعاتی ارامنه ایران 
رو  هر  به  اّما  دیر  که هرچند  بود  تحولی  شاهد 
مبارک بود. سرانجام جلسات مجلس نمایندگان 
خلیفه گری علنی و حضور نمایندگان مطبوعات 
آنها در صفحاتشان  انعکاس مذاکرات  و  آنها  در 
آزاد اعالم شد. هویس با استقبال از این تصمیم 
ارامنه  علنی مجلس جامعه  نخستین جلسه  در 
در 18 اسفند شرکت و گزارش مبسوطی درباره 

آن منتشر کرد.
نشانی  به  هویس  سایت  گذشته  س��ال 
اینترنتی www.hooys.com کارش را شروع 
کرد. نسخه PDF شماره های سال سوم هویس 
به استثنای پنج شماره آخر را می شود در بخش 

آرشیو سایت دانلود کرد. 
تردیدی نیست که تداوم انتشار هویس بدون 
حمایت مالی و معنوی بی دریغ لئون آهارونیان 
صاحب امتیاز مجله و همین طور تالش کارکنان، 
مجله،  نویسندگان  و  تحریریه  هیئت  اعضای 
انتشار  سال  چهارمین  شد.  نمی  پذیر  امکان 
هویس را با این امید شروع می کنیم که بتوانیم 
با ادامه راه مان، سهمی در ایجاد جامعه ای آزادتر 

و شاداب تر داشته باشیم.
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پس از خاتمه ی جنگ جهانی اّول، جامعه ی جهانی خواستار محکومیت 
کشتار ارامنه و جنایتکاران ترک شد. شرق شناسان برجسته ای چون ژاک 
از  بسیاری  کردند.  تقاضایی  چنین  آلمانی،  مارکوارت  یوزف  و  دمرگان 
شخصیت های برجسته ی سیاسی، علمی، و فرهنگی ملل مختلف، با مقاالت 
و نوشته های کوبنده ای فریاد اعتراض سر دادند. از میان آنان می توان از 
یوهان لپسیوس، آرمین واگنر، مارتین نیپاکه، آنتوان میه، فردریک ماکلر، 
وسلفسکی،  یوری  بریوسف،  والری  توئنبی،  آرنولد  برار،  ویکتور  پینو،  رنه 
بسیاری دیگر  و  آدامز، گیبونس،  ماندشتام، هنری مورگنتا، هربرت  آندره 

نام برد.
رایت در تاریخ 12 نوامبر 1918، در نطقی در مجلس عوام بریتانیای 
کبیر، از دولت انگلیس خواست ضمن بررسی پیمان صلح میان دول مّتفق 
و عثمانی، به مسأله ی مجازات مسئوالن کشتارهای ارامنه نیز توّجه خاص 

کند.

برنامه های  با  که  بودند  کسانی  ترک،  کارگزاران  و  مقامات  میان  در 
آن  با  بسیار  انزجار  و  تنّفر  با  و  نکردند  موافقت  ارامنه  کشتار  ددمنشانه 
مرکزی  کمیته ی  محرمانه ی  اوامر  اجرای  از  کردند؛  برخورد  وحشیگری 
حزب اتّحاد و ترّقی و حکومت مرکزی، درباره ی تبعید و کشتار ارامنه، سر 
باز زدند، که بالفاصله از مقام خود معزول و حتی به صورت درون گروهی 
اعدام شدند. پس از آن نیز مخالفان نسل کشی،  تأثیر به سزایی در تشکیل 

دادگاه ها و محکومیت مجرمان داشتند.
داماد فرید پاشا، صدر اعظم، در سال 1919م نقشه ی جنایتکارانه ی 
دولت ترکهای جوان را محکوم کرد و اظهار داشت علّت کشتار ارامنه نه 

درگیری های قومی بوده است و نه تعّصبات مذهبی. او گفت:
"هدف من این است با اسنادی که در دست دارم، به کلّیه ی جهانیان 
کسی  چه  عهده ی  بر  هولناک،  جنایات  آن  اصلی  مسئولیت  بدهم  نشان 

است."
بالفاصله پس از انعقاد پیمان ترک مخاصمه ی سال 1918م مودورس، 
کابینه ی جدیدی که به ریاست احمد عّزت پاشا تشکیل شد، با عقب نشینی 
در برابر موج شدید اعتراضات، و به خاطر مرزبندی با حّکام رسوای گذشته، 
مرکزی  کمیته ی  اعضای  و  جوان  ترک های  دولت  سران  گرفت  تصمیم 
حزب اتّحاد و ترقی را -به خاطر سوق دادن امپراطوری عثمانی به جنگ 
کند.  محاکمه  ارامنه-  کشتارهای  و  تبعیدها  سازماندهی  و  اول  جهانی 
سپس با مصوبه ی 16 دسامبر 1918، هیأت بازپرسی، به ریاست مذهب 
بیگ، استاندار سابق آنکارا، تشکیل شد و اسناد و مدارک مربوط به کشتار 
ارامنه را -از قبیل تلگرافنامه های رمزی، نامه های رسمی، فرامین و اوامر، و 
همچنین گواهی شاهدان عینی- جمع کردند. ایاالت امپراطوری عثمانی به 
10 شعبه ی بازپرسی تقسیم شدند و برای هر شعبه یک دادستان، چندین 

امروزه که بحث به رسمیت شناختن قتل عام ارامنه توسط حکومت عثمانی در سال های جنگ جهانی نخست در 
پارلمان های کشورهای جهان و اخیراً در کنگره آمریکا داغ است کمتر کسی می داند که حکومت ترکیه خود در سال 
1919 تعدادی از سران حزب اتحاد و ترقی را به جرم کشتار ارامنه محاکمه و عاملین اصلی از جمله طلعت پاشا را 

غیابًا به اعدام محکوم کرده است. انتشار کتاب اسناد سخن می گویند: محاکمه عامالن تبعید و کشتار ارمنیان )بر 
پایه اسناد دادگاه فوق العاده نظامی استانبول( با دیباچه آودیس پاپازیان که توسط گارون سارکسیان به فارسی 

ترجمه و توسط انتشارات کتاب سیامک به بازار عرضه شده است، منبع خوبی است برای آشنایی فارسی زبانان با 
جزئیات این رویداد تاریخی. برای آگاهی خوانندگان هویس، در اینجا بخشی از مقدمه کتاب را نقل می کنیم:

كتابی درباره محاكمه ي سران 
حكومت و سركردگان حزب اّتحاد و 

ترّقي در 27 آوريل 1919
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قاضی بازپرس، و یک منشی تعیین شد. در عین حال، جراید برای شناسایی 
مجرمان و تحویل آنها به دادگاه، فعالّیت گستردهای کردند.

برخی از وزیران و سران حزب ترک های جوان، دبیران مسئول محلّی، 
مفّتشان، استانداران، نظامیان، و سایر مقامات، دستگیر شدند. اّما طراحان 

و عامالن اصلی کشتارها به آلمان گریختند.
در ژانویه ی 1919 در استانبول، اولین، دومین، و سومین دادگاه نظامی 
فوق العاده تشکیل شد. با این که مّتهمان باید مطابق قانون در محّل وقوع 
فوق العاده ی  دادگاه   ،1919 فوریه ی   5 در  اّما  می شدند،  محاکمه  جرم 
نظامی استانبول، در نخستین جلسه ی محاکمه ی مسئوالن تبعید و کشتار 

یوزگات، تصمیم گرفت مّتهمان در استانبول محاکمه شوند.
 27 در  ترّقي  و  اتّحاد  حزب  سرکردگان  و  حکومت  سران  محاکمه ي 
در شش  یافت.  ادامه  ژوئن   26 تا  و  آغاز شد  استانبول  در  آوریل 1919 
جلسه ي محاکمه ي ماه مه، عمدتاً اعضاي  کمیته ي مرکزي حزب اتّحاد و 
ترّقي، سعید حلیم پاشا وزیر اعظم و چند وزیر دیگر محاکمه شدند. اّما بنا 
به دالیلي نامعلوم در 28 مه،  مرکز فرماندهي انگلیس 77 نفر را به جزیره ي 
مالت تبعید کرد و جریان محاکمه متوّقف شد. محاکمه در ماه ژوئن،  بر 
یافت. در هفت جلسه ي محاکمه ي ماه ژوئن،  ادامه  اساس مدارک جدید 
رفعت بیگ  تلگراف،  و  وزیر پست  مانند حسین هاشم بیگ  دولتي  مقامات 
رئیس سنا، هم چنین تعدادي از سران مملکت مانند اسد، خیري، و موسي 

کاظم افندي محاکمه شدند. حکم دادگاه در 5 جوالي 1919 صادر شد.
در این محاکمات، 11 نفر از مقامات عالي رتبه ي حزبي و دولتي به طور 

غیابي و 20 نفر به طور حضوري محاکمه شدند.
مّتهماني که غیاباً محکوم شدند:

1. طلعت پاشا، وزیر داخله و وزیر اعظم )1917 تا 1918 م(.
2. انور پاشا، وزیر جنگ.

3. جمال پاشا، وزیر بحریّه.
4. بهاالّدین شاکربیگ، عضو کمیته ي مرکزي حزب ترک هاي جوان،  

رئیس تشکیالت مخصوص.
5. دکتر ناظم بیگ، عضو کمیته ي مرکزي حزب، وزیر معارف، و عضو 

تشکیالت مخصوص.
6. جوادبیگ، وزیر مالّیه.

7. سلیمان البیستاني بیگ، وزیر زراعت و تجارت )1915 تا 1917 م(.
8. مصطفي شرف بیگ، وزیر زراعت و تجارت )1917 تا 1918 م(.

9. اوسقان افندي، وزیر پست و تلگراف و تلفن )1914 تا 1917 م(.
10. دکتر رسوخي افندي، عضو کمیته ي مرکزي حزب.

11. عزیز افندي، وزیر امنیت عمومي، عضو تشکیالت مخصوص.
متهماني که در دادگاه حضور داشتند:

1. سعید حلیم پاشا، وزیر اعظم )1913 تا 1916 م(.
2. مدحت شکري بیگ، دبیر اّول کمیته ي مرکزي حزب.

تشکیالت  عضو  استانبول،  نظامي  فرماندار  جوادبیگ،  احمد   .3
مخصوص.

4. عاطف بیگ، نماینده ي آنکارا، عضو تشکیالت مخصوص.
5. ضیاء گوکالپ، عضو کمیته ي مرکزي حزب.

6. کوچک طلعت بیگ، عضو کمیته ي مرکزي حزب.
7. رضا بیگ، کمیته ي مرکزي حزب و تشکیالت مخصوص.

.........

اسناد سخن می گویند 
محاکمات عامالن تبعد و کشتار ارمنیان

)بر پایه اسناد دادگاه فوق العاده نظامی استامبول(

ترجمه گارون سارکسیان
کتاب سیامک

تهران
زمستان 1388
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گالری راه ابریش��م این روزها میزبان آثار این دو هنرمند ارمنی اس��ت. 
هفت عکس  قطع بزرگ از کارهای آرمان استپانیان و هشت تابلو نقاشی از 

آثار سروژ بارسقیان به نمایش گذاشته شده است.
اس��تپانیان در عکس��هایش کوش��ش کرده اس��ت که با الهام ازنقاشی، 
تصاوی��ری روای��ت گر ایج��اد کند. روای��ت هایی همچون ش��ام آخر، که با 
چیدن دوازه صندلی و یک صندلی افتاده تداعی گر واقعه ش��ام آخرحضرت 
مس��یح )ع( با دوازده حواری اش باش��د. او  با  باز آفزینی فضای هنرمندان 
امپرسیونیس��ت و قرار دادن خ��ود تابلو نقاش��ی در کادر عکس، باز خوانی 

شخصی خود را ارائه داده است.
بارسقیان با هش��ت تابلو رنگ روغن نقاشی که متعلق به سالهای اخیر 
اس��ت در نمایش��گاه حضور دارد. تابلو ه��ای او دارای قطع بزرگ و رنگها و 

آاتمسفری منحصر به فرد هستند.

آرمان استپانیان و سروژ بارسقیان در گالری راه ابریشم
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نمایشگاه تندیس های چوبی آزاد ماتیان

مترج��م  ش��اعر،  ماتی��ان،  آزاد 
حاف��ظ و خیام از فارس��ی به ارمنی و 
س��وگنامه نارک از ارمنی به فارسی و 
استاد کرسی ارمنی شناسی دانشگاه 
اصفهان، در سال 1321 در تهران به 
دنیا آمده، کودکی و نوجوانی خود را 
در آبادان گذرانده، در پاریس دانشگاه 
رفت��ه و دکت��رای ادبی��ات تطبیق��ی 
گرفته و سالهاست در جلفای اصفهان 
تدریس و زندگی می کند. آزاد در س��ال های جوانی نمایشنامه های مردم 
پس��ند نوش��ته که برخی از آنها بارها اجرا و با اس��تقبال گرم مردم روبه رو 
شده است. و حاال با نمایشگاه آثار حجمی چوبی او در موزه هنرهای معاصر 
اصفه��ان، ب��ا وجه تازه ای از کار خالقه این هنرمند آش��نا می ش��ویم. این 
نمایش��گاه از 2 اردیبهش��ت تا 3 خرداد ادامه خواهد داشت و در حاشیه آن 

نشستی نیز با دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان پیش بینی شده است.
همزمان ب��ا برگزاری 
اخب��ار  نمایش��گاه،  ای��ن 
آرم��ان  درب��اره  خوب��ی 
اس��تپانیان دریافت کرده 
ای��م. در ای��ن س��الها در 
آث��ار  اقتص��ادی  حیط��ه 
خوبی  اتفاقات  تجس��می 
افتاده است و از تحولی که 
در بازار هنرهای تجسمی 
هنرمن��دان ایران��ی ایجاد 
ش��ده  هنرمندان جامعه 
ارمنی نیز بی بهره نمانده 
اند. به نقل از روزنامه وال 
استریت جورنال در لیست 

هنرمندانی که آثارش��ان در حراج  بونامز ق��رار دارد نام مارکو گریگوریان و 
آرمان اس��تپانیان در کنار نام س��ایر هنرمندان مطرح فرانسوی، آمریکایی، 
انگلیس��ی، ایتالیایی قرار دارد. این حراج که در روز 11 مه )21 اردیبهشت(  
در نیویورک برگزار می شود به هنر مدرن آمریکای التین اختصاص دارد، و 

آثار 16 هنرمند ایرانی در کنار هنرمندان سایر کشورها عرضه می گردد.
نش��ریه هوی��س با تبری��ک به هنرمن��دان عزی��ز آرزوی موفقیت های 

روزافزون برای آنها دارد.
این نمایش��گاه تا تاریخ 21 اردیبهشت برپاست و عالقمندان می توانند 
روزهای ش��نبه تا چهارش��نبه  از س��اعت 11 صبح تا هف��ت بعد از ظهر و 
پنجش��نبه ازساعت 5 تا 8 به نش��انی فرمانیه خیابان لواسانی، شماره 103 

مراجعه کنند.
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    مقامات محترم، دست اندرکاران و میهمانان گرامی

نخست صمیمانه ترین تبریکات خویش را به مناسبت سی و یکمین 
بهترین  ایران  ملت  برای  و  نموده  اعالم  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد 
اسالمی  برای جمهوری  را  متعال  تبرک خداوند  داریم.  آرزو  را  ها  نعمت 

ایران آرزومندم.
این  برگزاری  بابت  از  را  خود  عمیق  سپاسگزاری  مراتب  همچنین  و 
فیمابین  و سرمایه گذاری  تجاری  روابط  تقویت  به  اقتصادی که  همایش 
جمهوری ارمنستان و جمهوری اسالمی ایران کمک خواهد کرد به مسئولین 
محترم جمهوری اسالمی ایران تقدیم می نمایم. امیدوارم معلوماتی که در 
مورد مسائل اقتصادی مطرح خواهند شد به کارفرمایان در جهت تجارت 
و سرمایه گذاری و به این ترتیب مشارکت در اقتصاد دو کشور همسایه 

مفید خواهند بود. 
جمهوری ارمنستان از بدو استقالل در سال 1991، اقدام به اجرای 
از  انتقال  منظور  به  اصالحات ساختاری  راستای  در  برنامه های گسترده 
اقتصاد برنامه ای تمرکز یافته شوروی به سیستم اقتصاد بازار آزاد و عمدتاً 
های  زمینه  پیش  ایجاد  اقدامات  این  اصلی  هدف  است.  کرده  خصوصی 
قوی ماکرواقتصادی و تأمین توسعه اقتصادی بواسطه بخش خصوصی بوده 

است. بر این اساس
- کلیه نرخ های صنعتی و مصرفی و همچنین تجارت آزاد شده اند. 

امروزه ارمنستان با حداقل 
تعرفه های وارداتی )0 و 10 
درصد( و عدم وجود تعرفه 
های صادراتی و محدودیت 
بدون  )مطلقاً  کمی  های 
اقتصاد  آزادترین  سهمیه( 

را در منطقه دارد. 
کشاورزی  زمینهای   -
و مساکن خصوصی سازی 
خصوصی  روند  و  شده 
دولتی  مؤسسات  سازی 
رسیده  پایان  به  تقریبٌا 
است. خصوصی سازی تمام 
از  ملک  به  مربوط  حقوق 
و  مالکیت  مصونیت  جمله 
حق فروش، اجاره و ترهین 

ملک را، مطابق با مفاد قانون 
اقتصاد آزاد درباره مالکیت شخصی منتقل می نماید.

بازسازی شده و آماده خدمت به  - زیر ساختارهای مورد نیاز اساساً 
تولیدات رو به رشد هستند. زیرساخت های تکمیلی مهم جدید نیز برنامه 

ریزی می شوند. 
-  برای اخذ مالیات نظم مطلوب و پیشرفته تعریف شده که به عنوان 
ابزار اصلی اجرای سیاست مالیاتی و بودجه ای عمل می کند. تعرفه های 

مالیاتی در بین اقتصادهای انتقالی از کمترین هاست. 
- بانک مرکزی تأسیس و ارز ملی منتشر شده است و سیستم بانکی 
کوچک اما باثبات به عنوان ابزار اصلی سیاست پولی و وامی فعال است. 
برای تسعیر ارز هیچ مانعی وجود ندارد و منابع پولی و نیز سکه های طال 
و شمش می توانند آزادانه به ارمنستان و بالعکس حواله شوند. ارز ملی به 

صورت آزاد شناور است. 
سمت  به  عمومی  های  هزینه  کمک  جنبه  از  اجتماعی  کمکهای   -
به اقشار محروم و آسیب پذیر  کمک های هدفمند هدایت شده و اساساً 
اختصاص می یابد. کمک هزینه ها شفاف هستند و بر اساس بودجه در 

جهت تأمین نظارت فعال پیش بینی شده اند. 
- برای سیستم اقتصادی جدید زمینه حقوقی اساسی فراهم شده و بر 
اساس مفاد اقتصاد آزاد درباره مالکیت خصوصی، آزادی و مصونیت انعقاد 

قراردادها توسعه می یابد. 
ایم، ولی  بازار آزاد را اتخاذ کرده  ایدئولوژی اقتصاد  بطور خالصه، ما 
به  نسبت  ما  ورزیم.  می  اجتناب  ایدئولوژیک  های  گری  افراط  از  آشکارا 
اقتصادی  مدیریت 
تجربی  موضع  کشور 
پیروی  با  و  داریم 
تجربیات  از  تنگاتنگ 
را  آن  دنیا،  موفق 
اصول  با  متناسب 
اساسی ملی بومی می 
نشان  تجربه  سازیم. 
توسعه  که  است  داده 
مستلزم  اقتصادی 
رشد می باشد و رشد 
ثبات  نیازمند  هم 
است. همچنین تجربه 
که  است  داده  نشان 
الزمه  ثبات  چند  هر 
رشد است، ولی کافی 
نیست. بهرحال سرمایه 
گذاری های خصوصی و دولتی هستند که رشد ایجاد می کنند و بهترین 

متن سخنراني وهرام نرسيسيانس مشاور ارشد رئيس جمهوري ارمنستان
در همايش اقتصادي ارمنستان- ايران

)تهران، 10-9 فوريه 2010(
ما ايدئولوژی اقتصاد بازار آزاد را اتخاذ کرده ايم، ولی از افراط ايدئولوژيک 

اجتناب می ورزيم
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منابع  در  گذاری  با سرمایه  است،  رشد  از طریق  فقر  کاهش  برای  گزینه 
انسانی و همچنین ترغیب فضای آزاد و رقابت پذیر در جهت تحقق سرمایه 

گذاریها و ایجاد اشتغال.
باثبات بوده است، زیرا چند  اقتصاد ارمنستان مستقل در طول زمان 
کوچک  رقمی  یک  اعداد  حول  همیشه  کشور  تورم  نرخ  که  است  سال 
اقتصاد  است.  ثابت  نیز  درام  یعنی  کشور  ملی  ارز  و  باشد  می  نوسان  در 
اقتصادی جهانی که در  اولین ضربه بحران  تا  ارمنستان سالیان متوالی و 
تابستان سال 2008 به ارمنستان وارد شد، حدود 12 درصد در سال رشد 
اقتصاد کشور خصوصی است و چه در  از 80 درصد  بیش  امروزه  داشت. 
بخش تولید ناخالص داخلی و چه ایجاد اشتغال رشد می کند و بطور وسیع 
برای سرمایه گذاران باز است. شرکت های خصوصی جدید درحال مدرنیزه 
کردن و راه اندازی مجدد کارخانجات دولتی فرسوده و از کار افتاده سابق 
هستند )اکثر کارخانجات هم اکنون خصوصی سازی شده اند( و کارخانجات 
جدید در زمینه برتری نسبی ارمنستان )تولیدات مبتنی بر علم، کاالها و 
خدمات دقت باال و با افزودنی های باالیی که مستلزم مواد و انرژی کمتر و 
ضایعات کمتر هستند( و با تکیه بر نیروی انسانی مرغوب ارمنستان احداث 

می شوند.
اولین موج بحران اقتصادی در ماه اوت سال 2008 به ارمنستان ضربه 
وارد کرد، یعنی هنگامی که شاهراه اصلی تجارت خارجی ارمنستان، که از 
خاک گرجستان عبور می کند، به دلیل  جنگ روسیه و گرجستان بسته 
این  ارمنستان ضربه وارد کرد و  به  پاییز  شد. در آینده بحران جهانی در 
ضربه به کشورهایی که شرکای تجاری و سرمایه گذاران اصلی ارمنستان 
محسوب می شوند، به مراتب شدیدتر بود. در نتیجه 35 درصد از حواله 
های  حواله  کل  صد  در   70 که  ارمنستان،  به  روسیه  از  خصوصی  های 
خصوصی را تشکیل می دهند، کاهش یافتند. این امر به نوبه خود باعث 
کاهش شدید صنعت ساخت و ساز در ارمنستان گردید. رکود عرصه صنایع 
و معادن نیز به دلیل کاهش قیمت جهانی مس قابل مالحظه بود. به این 
بالغ به 7 درصد  ناخالص داخلی صرفاً  ترتیب در سال 2008 رشد تولید 

گردید و در سال 2009 اُفت اقتصادی به 14.4 در صد رسید. 
سال  پاییز  در  لذا 
2008 بالفاصله اقداماتی 
قاطعانه در جهت مالیم 
منفی  عواقب  ساختن 
دیده  تدارک  بحران 
اختصاص  جمله  از  شد، 
به  تکمیلی  مالی  منابع 
مورد  زیرساختارهای 
و  خرد  مؤسسات  نیاز،  
های  کمک  و  متوسط 
در  اجتماعی  هدفمند 
قشر  از  حمایت  جهت 
آسیب پذیر، به ویژه در 

طی بحران. 
رئیس  استراتژی 

جمهور سرژ سرکیسیان بسیار  مهم است، چرا که ایشان بحران را به عنوان 
در  اغلب  که  دشواری  و  پیچیده  اصالحات  اجرای  برای  استثنایی  فرصت 
شرایط مساعد به آینده موکول می شوند ویا به تعویق می افتند، قلمداد 
اقتصاد  سازی  تنوع  استراتژیک،  کلیدی  اصالحات  این  از  یکی  کند.  می 

ارمنستان است که شامل انتقال تولیدات به عرصه تولیدات مبتنی بر علم 
و کاالها و خدمات رقابت پذیری است که ارمنستان در آن عرصه ها برتری 

نسبی دارد و همچنین اصالحات در زمینه مدیریت می باشد. 
این استراتژی شامل تنوع سازی زیرساختارهای حمل و نقلی به منظور 
می  نیز  گذاریهای خارجی  تنوع سازی سرمایه  و  تجارت خارجی  ترغیب 
امکانات  ساختن  فراهم  جهت  در  سرکیسیان  سرژ  جمهور  رئیس  باشد، 
تحقق این استراتژی، در راستای بهبود و توسعه روابط سیاسی و اقتصادی 
ارمنستان با کشورهای همسایه، گامهای شجاعانه و قاطعانه ای برمی دارد.

با  را  اقتصادی خود  این بستر است که ما تالش می کنیم روابط  در 
جمهوری اسالمی ایران هر چه بیشتر توسعه بدهیم. اگر چه ارمنستان و 
ایران در طول قرون متمادی روابط حسن همجواری داشته اند، اما فعالیت 
های اقتصادی به دالیل آشکار تا استقالل ارمنستان در سال 1991 بسیار 
محدود بوده است. از آن موقع به بعد مناسبات اقتصادی دو کشور جنب و 

جوش چشمگیری داشته اند. 
های  پروژه  تحقق  لطف  به  عمده  بطور  پیشرفت  حاضر  حال  در 
زیرساختاری موجود در بخش دولتی از قبیل جاده ها، خطوط انتقال برق، 
بین دو  جنوب که اخیراٌ  خط لوله گاز و همچنین طرح راه آهن شمال– 

کشور بررسی شده، در جریان می باشد. 
آشکار است که کلیه طرح های مذکور سرمایه گذاری های اولویت دار 
توسعه تجارت  از طرف دیگر  دارند.  به حمایت دولتی  نیاز  باشند که  می 
خصوصی و سرمایه گذاریهای متکی بر بازار، به کندی پیش می رود. برای 
 202/9 صرفاً  ارمنستان  به  ایران  از  واردات  میزان   2008 سال  در  مثال 
به  ارمنستان  از  و صادرات  واردات  یا 4/6 درصد کل  آمریکا  میلیون دالر 
ایران در سال 2008 مجموعٌا به25/1 میلیون دالر آمریکا یا 2/4 درصد کل 
صادرات ارمنستان را تشکیل داده است. هم اکنون هدف ما توسعه قابل 

مالحظه تجارت و سرمایه گذاریهای خصوصی بین دو کشور است.
مشکالت  شناسی  آسیب  همایش  این  برگزاری  از  ما  هدف  بنابراین  
موجود در روابط تجاری و سرمایه گذاری بین جمهوری ارمنستان و جمهوری 
اسالمی ایران، تجزیه و تحلیل علل اصلی آن و نیز تعریف اصالحات سیاست 
گزاری و مدیریت است و 
اولویت  اقدامات  این 
گسترش  و  بهبود  های 
گذاری  و سرمایه  تجارت 
هستند.  کشور  دو  میان 
با  صرفاً  مسئله  این  حل 
همایش  یک  برگزاری 
این  نیست.  پذیر  امکان 
مسئله می تواند از طریق 
که  متناوب  های  بررسی 
و  گزاران  سیاست  باید 
مجریان سیاست دولتی و 
سرمایه  و  تجار  همچنین 
خصوصی  بخش  گذاران 
حل  راه  یافتن  منظور  به 

های مطلوب در بازار را شامل شوند، حل گردد.
برای شرکت کنندگان این همایش فعالیت پرثمر و برای این رویداد 

پراهمیت نتایج ملموس بپاس رفاه دو کشور آرزو دارم.
از بذل توجه شما سپاسگزارم.
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گزارش خبرگزاری فرانسه از 
برگزاری یادبودِ سالگرد قتل عام ارامنه در استانبول

روز شنبه 24 آوریل در یک رویداد بی سابقه، فعالین حقوق بشر و هنرمندان یاد کشتار ارامنه در سال های 17-1915 را در استانبول گرامی داشتند و 
تابوی صدساله ترکیه را  شکستند.

شاخه استانبول سازمان حقوق بشر برگزار کنند اجتماعی بود که طی آن بیش از صد نفر از روشنفکران و هنرمندان ترک روی پله های ایستگاه قطار 
شهری حیدرآباد بست نشستند، جایی که نخستین گروه از 220 تن از روشنفکران و سیاستمداران ارمنی در روز 24 آوریل 1915 به سوی قتلگاه روانه 

شدند.
تظاهرکنندگان با شعار دیگر هرگز و زیر مراقبت شدید پلیس، عکس های سیاه وسفید تعدادی از قربانیان را در دست داشتند. 

پلیس ناچار بود گروه دیگری از تظاهرکنندگان را نیز که پرچم های ترکیه را در دست داشتند و در میان شان دیپلمات های سابق ترکیه بودند کنترل 
کند. در دهه های هفتاد و هشتاد میالدی 42 دیپلمات ترک به دست گروه افراطی ارتش سری ارمنستان )آساال( کشته شدند.

روشنفکران و هنرمندان ترک بیانیه ای امضاء کردند و طی که از کسانی که این درد بزرگ را احساس می کنند دعوت کردند که تاسف خود را نشان 
دهند.

تظاهرکنندگان در بیانیه خود با اجتناب از به کار بردن اصطالح نسل کشی که دولت ترکیه به شّدت آن را رد می کند، از فاجعه بزرگ سال های 17-
1915 سخن می گویند. 

با وجود همه اقدامات احتیاطی، سازمان دهندگان این اجتماع نگران واکنش  کسانی بودند که ممکن بود نسبت به برپایی چنین تظاهراتی حساس 
باشند. 

این مراسم بی سابقه در شرایطی برگزار شد که هزاران ارمنی در ایروان در مراسم سالگرد 95-مین سالگرد قتل عام ارامنه شرکت کردند و مناسبات 
ترکیه و ارمنستان بر سر شکست پروتکل های دوجانبه بار دیگر دچار تنش شده است. ده ها سال است که بحث بر سر مسئله نسل کشی روابط دو 

کشور همسایه را مسموم کرده است. 
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