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جام جهانی 2010، بزرگ ترین شِو دوران 
جهانی شدن 

اصلی  موضوع  هم  ما  نیست.  گریزی  فوتبال  از 
اّما  داده ایم.  اختصاص  فوتبال  به  را  شماره  این 
و  بازی ها  نتایج  و  شرکت کننده  تیم های  به  نه 
لحظه  ورزش دوستان  که  دست  این  از  اطالعاتی 
اینترنت در جریان  تلویزیون و  از طریق  به لحظه 
آن قرار می گیرند، بلکه نگاهی اجمالی انداخته ایم 
و  سیاست  با  رویداد  این  همه جانبه  پیوستگی  به 
پرونده  این  از  بخشی  در  جهانی.  جامعه  فرهنگ 
مّلی گرایی  و  شدن  جهانی  متناقض نمای  رابطه  به 
بر متن این رویداد عظیم پرداخته ایم: عکس هایی 
رنگ  به  که  ملی  تیم های  هواداران  چهره های  از 
جهانی  جام  شده اند.  رنگ آمیزی  کشورها  پرچم 
فوتبال از یک سو همه جهان را فارغ از تفاوت های 
مّلی و محلی درگیر یک رویداد بزرگ می کند، اّما 
بین تیم های  انداختن رقابتی  با راه  از سوی دیگر 
مّلی به احساسات ملی گرایانه و تقویت همبستگی 
مّلی مّلت ها یاری می رساند. و چه بهتر که رقابت 
رقابت های  جایگزین  بازی  قالب  در  مّلت ها  بین 
نظامی  درگیری  و  جنگ  مانند  هولناکی  و  خشن 
شود. فیفا، یکی از مهم ترین نهادهای عصر جهانی 
شدن ورزش و فرهنگ، بازی های جام جهانی را 
با درایت تمام سازماندهی می کند و مراقب است که 
این رقابت ها با دوستانه ترین شیوه ها انجام پذیرند. 

برخوردهای  ارمنستان  در  ایران  سفیر 
مرزی قره  باغ را نتیجه توطئه بیگانگان 

می داند
شِب روز 29 خرداد با حمله نیروهای آذربایجان 
به نیروهای ارمنی مستقر در قره  باغ چهار سرباز 
ارمنی به شهادت رسیدند و چهار تن دیگر مجروح 
و در بیمارستان بستری شدند. دو روز بعد رادیو 
سفیر  سقائیان  علی  سید  با  مصاحبه ای  آزادی 
داد  انجام  ارمنستان  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
واقعه  این  به  نسبت  را  متبوعش  دولت  موضع  و 
جویا شد. سقائیان این درگیری ها را نتیجه توطئه 

نیروهاي بیروِن منطقه دانست و با اظهار تاسف به 
به خانواده های  ارمنی  خاطر کشته شدن سربازان 
آنها تسلیت گفت. او احتمال جنگ بین ارمنستان 

و آذربایجان را منتفی دانست. 
در پاسخ به پرسشی درباره استقرار نیروهای ترکیه 
منابع مستقل  از  ایران گفت که  در نخجوان، سفیر 
رو  هر  به  و  است  نشده  دریافت  اطالعاتی  چنین 
چنین امری را با سیاست های کنونی دولت ترکیه 
که  داشت  اظهار  حال  عین  در  او  دانست.  مغایر 
برای  آمریکایی  نیروهای  قصد  بر  مبنی  خبرهایی 
استقرار در فیزولی دریافت داشته است، و طبیعی 
است که با توجه به اینکه ایران تنها کشوری است 
دارد  مشترک  مرز  باغ  قره   درگیری  طرفین  با  که 
تاثیر  آن  ملی  امنیت  بر  درگیری  این  سرنوشت  و 
اتفاق  امری  چنین  داد  نخواهد  اجازه  می گذارد، 

بیفتد.
سقائیان اعالم کرد که ایران می تواند نقش میانجی 
را در درگیری قره باغ به عهده بگیرد. او در پایان 
تقویت  منطقه ای  همکاری  اگر  که  گفت  سخنانش 
شود، دیگر نیازی نخواهد بود که کشورهایی از آن 
سوی اقیانوس به اینجا بیایند و اراده خود را بر ما 

تحمیل کنند.

سخنرانی آندرانیک سیمونیان درباره 
تحریف نقش انجمن ها در زندگی ارامنه 

ایران
ارامنه  جامعه  نهادهای  مهم ترین  از  انجمن ها 
به  پنج شنبه 27 خرداد  روز  و هستند.  بوده  ایران 
ارامنه تهران همایشی در محل  دعوت خلیفه گری 
خلیفه گری برگزار شد تا نقش انجمن های فرهنگی، 
زمینه های  و  ارامنه   ... و  زنان  خیریه،  ورزشی، 
کند.  بررسی  را  آنها  همکاری  و  مشترک  فعالیت 
و  زبان  کرسی  رئیس  سیمونیان،  آندرانیک  دکتر 
ادبیات دانشگاه آزاد و رئیس انجمن ملي و فرهنگی 
ارامنه تهران، یکی از سخنرانان این جلسه بود که 
شماره  این  در  انتشار  برای  را  سخنرانی اش  متن 

هویس در اختیار ما گذاشت. 
سیمونیان در سخنان خود تشریح کرد که انجمن ها 
تعلیم  در  مهمی  نقش  مدارس  و  کلیسا  کنار  در 
او  گفته  به  می کنند.  بازی  نوباوگان مان  تربیت  و 
در  مانور  جای  اّما  که  است  مستقلی  نهاد  کلیسا 
که  هستند  نهادهایی  مدارس  و  است  اندک  آن 

گوشه هایی از آن چه در صفحات 
ارمنی این شماره و شماره های 

پیشین هویس آمده است
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اقدام  كتاب  نویسنده  و  مورخ  آكچام،  تانر 
تركیه  مسئولیت  و  ارامنه  نسل كشی  شرم آور: 
)2006(، یكی از نخستین روشنفكران ترك است 
كه علنًا نژادكشی ارامنه را تائید كرده و از دولت 
تركیه خواهان به رسمیت شناختن آن شده است. 
او كه به دعوت هیأت برگزاركننده نودوپنجمین 
تهران،  خلیفه گری  در  ارامنه  نسل كشی  سالگرد 
كنفرانس  یك  در  تیر  بود، روز 2  آمده  ایران  به 
مطبوعاتی حاضر شد و به پرسش های خبرنگاران 

پاسخ گفت. 
تانر آكچام در پاسخ این پرسش كه هدفش از 
نگارش این كتاب چه بوده است، گفت: “این متن 
در واقع پایان نامه دانشگاهی من بود. به عنوان 
یك روشنفكر ترك در یك موسسه پژوهشی كار 
می كردم، و موضوع تحقیق من تاریخچه شكنجه 
این  از  بود.  عثمانی  امپراتوری  در  خشونت  و 
طریق بود كه با كشتارهای ارامنه آشنا شدم. به 
نظرم آمد كه موضوع بسیار مهمی است و شروع 
كردم به تحقیق درباره آن، و اعتراف می كنم وقتی 
این كار را شروع كردم فكر نمی كردم موضوع این 
اندازه دشوار و پیچیده باشد. بعد اتمام كار تحقیق، 
آن را به زبان های مختلف منتشر كردم. نخست 
در سال 1996 به آلمانی، بعد با افزوده هایی در 
سال 1999 به زبان تركی، و سپس با تجدید نظر 
كلی و افزودن یافته های جدید به آن، به نام  اقدام 

شرم آور به انگلیسی چاپ شد”. 
به این پرسش كه چه طور به عنوان یك ترك 
در برابر نظر كشورش ایستاد و تبعید شد، آكچام 

چنین پاسخ داد: 
“منع قانونی برای رفتن من به تركیه وجود 
ندارد، و من فكر می كنم وقتی تركیه نسل كشی 
به  خودش  از  منفی  تصویری  می كند  انكار  را 

تاریخ مان  با  شدن  روبه رو  می كند.  ارائه  جهان 
بسیار  كاری  تاریخی مان  خطاهای  پذیرش  و 
شرافتمندانه است. من تركیه دیگری را نمایندگی 
می كنم. امروز دو تركیه داریم: تركیه نظامیان و 
تركیه جامعه مدنی را.  بوروكرات ها را داریم و 
تركیه كسانی را كه در سال های 1920 كشور را 
بنیان گذاری كردند، كسانی كه می خواهند تركیه 
را كنترل كنند و نمی خواهند كشور دموكراتیك تر 
شود و تركیه اكثریت مردم را، جامعه مدنی تركیه 
را، كه خواهان كشوری دموكراتیك ترند. من یكی 

از اعضای این جامعه مدنی هستم”.
در این باره كه آیا كشتار ارامنه در سال 1915 
اصطالح  این  روی  اصرار  آیا  و  بود  نسل كشی 
“اتفاقات  گفت:  آكچام  پروفسور  است،  درست 
1915 برابر تعریف سازمان ملل در سال 1948، 
نسل كشی است و هیچ تردیدی در این باره وجود 
ندارد. به كار بردن این كلمه مهم است، چون باید 
رویدادها را به همان نامی بخوانیم كه هستند. با 
این همه، من فكر می كنم در تركیه امروز مهم این 
نسل كشی  را  رویدادهای 1915  شما  كه  نیست 
بنامید یا نه. موضوع مهم این است كه آیا تركیه 
می پذیرد در سال 1915 جنایتی اتفاق افتاده است 
یا نه. باید اول بپذیریم جنایتی رخ داده است، تا 
بتوانیم بحث كنیم كه این جنایت نسل كشی  بعد 
این  نبوده است. مشكل حاكمیت تركیه  یا  بوده 
نمی پذیرد در سال 1915 جنایتی رخ  كه  است 

داده است”. 
متن كامل این جلسه مطبوعاتی را در شماره 

آینده هویس بخوانید.
با  كتاب  رونمایی  مراسم  روز،  همان  عصر 
حضور نویسنده در محل انجمن فرهنگی ارامنه 

تهران برگزار شد.

رونمایی ترجمه فارسی كتاب  اقدام شرم آور در تهران
تانر آكچام: من یكی از اعضاء جامعه مدنی تركیه هستم 

خواه نا خواه در چارچوب برنامه های معین نظام 
این  از  فعالیت می كنند.  آموزش و پرورش دولت 
حوزه هایی  خالی  جای  می توانند  انجمن ها  نظر 
مانند تاریخ، ادبیات و غیره را كه مدارس و كلیسا 
نمي توانند پاسخگوي شان باشند، پر كنند. اّما این 
امر مستلزم این است كه احزاب سیاسی آنها را به 
تبدیل  ایدئولوژیک زودرس  تبلیغات  برای  محلی 
نكنند. نهاد انجمن را باید درست تعریف كنیم و به 
این تعریف وفادار بمانیم. او در پایان پیشنهادهایی 
برای همكاری انجمن ها و بهبود فعالیت های آنها، 

به جلسه ارائه كرد.

اهمیت  از  آلمان  در  سرکیسیان  سرژ 
نقش ایران سخن گفت

رئیس جمهور ارمنستان روز 1 ژوئن در سخنراني 
خود در بنیاد آدنائر در برلین اعالم كرد كه با نادیده 
راه  هیچ  به  مطقه اي  ایران، درمسائل  نقش  گرفتن 
ارمنستان  كه  كرد  اعالم  او  رسید.  نمی توان  حّلی 
آهن  راه  ساختمان  عملیات  طور جدی شروع  به 
به گفته  برنامه ریزی می كند.  ایران ـ ارمنستان را 
سركیسیان، ارمنستان همچنین قصد دارد از طریق 
راه های زمینی خود بنادر گرجستان را به مرز ایران 

متصل كند. 
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آمار جراحی بینی در ارمنستان در طول پنج سال گذشته 
ده برابر شده است، در حالی كه این آمار  در سال 2009، 
پیش بینی  حتی  متخصصین  بود.   2008 سال  برابر  سه 
می كنند كه به زودی چهره ی ارمنی هایی با بینی های تیپیك 

ارمنی، منظره ای نادر خواهد شد. 
دپارتمان جراحی  مدیر  هوانسیان،  آرمن  گفته  طبق 
عوامل  مهم ترین  اِِربونی،  پزشكی  مركز  در  پالستیك 
امكانات زندگی و  افزایش آمار جراحی پالستیك، رشد 

اعتماد به جراحان است.
در  پالستیك  جراحان  انجمن  رییس  كه  هوانیسیان 
ارمنستان نیز هست می گوید: “میل به زیبا بودن همواره 
در انسان وجود داشته است. این نیاز در همه جای دنیا از 
جمله ارمنستان افزایش یافته است. به هرحال اشتیاق به 

زیبایی همواره یك میل افراطی بوده است.” 
در  زیبا  جوان  “دختران  می كند:  اضافه  هووانیسیان 
حالی  كه عكس جنیفر لوپز یا پامال اندرسن را در دست 
دارند می آیند و می خواهند صورت شان مانند آن ها شود. 
ما به آن ها توضیح می دهیم كه این كار درست نیست. هر 
جراحی بر روی بینی یا سینه، باید هماهنگ با بدن فرد 

انجام شود تا تناسب بدن حفظ شود.” 
داشته  افزایش  ارمنستان  در  نیز  سینه  جراحی  آمار 
است. در حالی كه در سال 2005، فقط یك مورد از این 
نوع جراحی وجود داشت، تعداد آن در سال 2009 به صد 

نفر افزایش یافت. 
آشوت زرگریان، جراح پالستیك و زیبایی در مركز پزشكی 
ناییری كه در بهترین مراكز خارجی آموزش دیده است، می گوید 
جراحی سینه خطری ندارد و اگر خود بدن مستعد بیماری 

سرطان نباشد  به  سرطان  سینه  منتهی نمی شود. 
جراحی سینه در مركز پزشكی ناییری با بهترین روش 
دالر  بین المللی، 2500  كیفی  استانداردهای  با  و  كاشت 
هزینه دارد كه در كشورهای خارجی پنج تا ده برابر این 
رقم ا ست. جراحی سینه در ارمنستان 700 تا 1000 دالر 

هزینه دارد.
دانیلیان، رئیس دپارتمان  گفته دكتر كارن  بر اساس 
زیتون،  كاناِكر-  پزشكی  مركز  در  پالستیك  جراحی 
جراحی های پالستیك ممكن است عوارض و پیامدهای 
خطرناك داشته باشند. بر طبق سرویس آماری RA در دو 
سال گذشته دو نفر پس از جراحی بینی درگذشته اند. هر 
جراحی ممكن است عوارضی داشته باشد و باید بیمار را 

از تمام پیامدهای محتمل آن آگاه كرد. 
بینی  جراحی  رقابت  بزرگ ترین   2003 سال  از  او 
شخص  كه  طوری  به  است؛  انداخته  راه  به  را  ارمنستان 
برنده می تواند تحت جراحی مجانی قرار گیرد، نفر دوم با 
پنجاه درصد و دیگر شركت كنندگان با بیست و پنج درصد 

تخفیف می توانند جراحی بینی انجام دهند. 
www.armenianow.com منبع: سایت

روند  كه  كرد  امیدواری  اظهار  ارمنستان 
ایجاد روابط حسنه با تركیه كه تقریبا دو سال 
پیش توسط رییس جمهور آن بنیان نهاده شد، 
قابل  همچنان  شده  ایجاد  وقفه ی  وجود  با 

پی گیری  باشد.
خارجه  وزی��ر  نالباندیان،  ادوارد 
ارمنستان، در گفت وگویی با یك مجله آلمانی 

آماده  ارمنستان  گفت  اتریشی،  زباِن 
به دالیل  برای عادی سازی روابطی كه  است 
هم  "باز  اگر  كند،  اقدام  شده  تیره  تاریخی 
بحث  كشیدن  پیش  برای  آمادگی  تركیه  در 
بدون هیچ شرطی وجود  عادی سازی روابط 

داشته باشد."
دو  گذشته  اكتبر  در  آنكارا  و  ای��روان 
امضا  روابط  عادی سازی  زمینه  در  پروتوكل 
كردند اما توافق نامه ها هنوز به تصویب مجلس 
رییس جمهور  است.  نرسیده  كشور  دو  این 
آوریل  ماه  در  سركسیان،  سر ژ  ارمنستان، 
در  شده  ایجاد  وقفه  كه  كرد  اعالم  رسما 
ارمنستان،  مجلس  در  پروتوكل ها  تصویب 
ناشی از تالش های مجدد تركیه برای چیدن 
پیش شرط هاست، مخصوصا تالش این كشور 
مباحثه ای  درباره  نشستی  دادِن  ترتیب  برای 

مستقل بین ارمنستان و آنكارا درباره  قرا باغ، 
در منطقه آذربایجان. 

مجله  با  گفت وگویی  در  نالباندیان 
در  آن  انگلیسی  ترجمه  ك��ه  اتریشی 
www.( ارمنستان  وب سایت وزارت خارجه 

armeniaforeignministry.com( آمده، تاكید 
در  وقفه  دلیل  تنها  و  "اصلی ترین  كه  می كند 
تالش  ازسرگیرِی  روابط حسنه،  ایجاد  روند 

تركیه برای ربط دادن این مساله به موضوعات 
دیگر است."

نالباندیان گفت: "نه تنها ارمنستان، بلكه 
جامعه  كل  و  روند  این  حامیان  و  میانجی ها 
بین المللی آشكارا روشن كرده اند كه كشمكش 
عادی سازی  به  ارتباطی  هیچ  باغ  قرا  درباره 
روابط ارمنستان- تركیه ندارد و چنین ارتباطی 

می تواند به هر دو مساله صدمه بزند." 
او افزود: نارضایتی بسیاری از ارمنی ها از 
روند رابطه، ناشی از نبود اعتماد به حسن نیت 

تركیه" است.
نالباندیان افزود: "و دلیل این وقفه، این 
توافق های  به  امروز  تركیه  كه  است  حقیقت 

حاصله و تعهدات خود احترام نمی گذارد". 
منبع: روزنامه حّریت تركیه

رواج جراحی پالستیك بینی و سینه در ارمنستان

سوداگران زیبایی

در صورت نبود هیچ پیش شرطی

حسنه  روابط  برقراری  خواهان  ارمنستان 
باتركیه است
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عنوان  رسما  مطبوعات  بین المللی  آژانس 
“قهرمان آزادی مطبوعات جهان” را برای نگارش 
ِسنار،  ندیم  به  دینك،  هراند  قتل  درباره  كتابی 
روزنامه نگار ترك، اعطا كرد. سنار كه برای روزنامه 
میلیت كار می كند در فوریه 2009 كتابی منتشر كرد 
امنیتی. در  قتل دینك و دروغ های دستگاه  نام  به 
امنیتی  مسئولین  حرف های  تناقضات  كتاب  این 
تركیه پیش و پس از قتل دینك، سردبیر هفته نامه 
آگوس، كه در 19 ژانویه 2007 به دست یك جوان 
ناسیونالیست افراطی ترك كشته شد مورد بحث قرار 

گرفته  است. 
در زمان انتشار این كتاب، رئیس پلیس وقت 
ترابوزان و چندی دیگر از مسئولین دستگاه امنیتی 
كردند.  دادگاه شكایت  به  نویسنده  علیه  شهر  این 

انتشار مطالب خالف  دادستان برای سنار به جرم 
واقع و اطالعات محرمانه، تقاضای 28 سال زندان 
كرد، در حالی كه قاتل به 20 سال زندان محكوم 
اتهامات  از همه  اّما سنار در 4 ژوئیه  شده است. 

تبرئه شد.
آژان��س  رئیس  نایب  مك كینزی،  آلیسن 
به  ِسنار  “عزم  است:  گفته  مطبوعات  بین المللی 
تحقیقات خود مخصوصا در  انتشار گزارش  ادامه 
را  با وجود خطراتی كه جانش  قتل دینك،  زمینه 
چه در دادگاه و چه در خیابان تهدید می كرد، قابل 
تحسین است. ما افتخار می كنیم كه او را به عنوان    
جهان  مطبوعات  آزادی  قهرمان  پنجاه وششمین 

اعالم كنیم.”
آژانس  مّلی  شاخه  دبیر  آت��ادان،  یوردانور 

می گوید: “او حقیقتًا برای پی گیری موضوع دینك 
در  تنها  نه  آن،  درباره  بی پرده  مقاالت  نوشتن  و 
كتابش بلكه به طور مرتب در مطبوعات، شایسته 
عنوان قهرمانی است. او موضوع قتل هراند دینك 
را زنده نگاه داشت و این كار با توجه به كارشكنی 
همه مقاماتی كه موقعیت خود را در خطر می دیدند، 

حقیقتًا كاری شجاعانه  بود”.
احساس  تركیه  در  “ما  می گوید:  سنار  خود 
محدود  بسیار  رسانه ها  آزادی  نمی كنیم.  امنیت 
دینك  قتل  مانند  موضوعی  درب��اره  اگر  است. 
بنویسید ممكن است كشته شوید. این كارها خیلی 
خطرناك است”. سایت آژانس بین المللی مطبوعات 
هم به نقل از سنار نوشته است: “من درباره دینك 
نوشتم بیش از هر چیز به این دلیل كه او یك انسان 
بود و از حق حیات برخوردار. عالوه بر این، او از 
روزنامه نگاران خیلی خوب تركیه بود. او از حقوق 
اقلیت ها دفاع می كرد و این كار خیلی مهمی بود. 
اّما پی گیری پرونده دینك دلیل دیگری هم داشت. 

او دوست من بود”.
سنار، سومین روزنامه نگار تركی است كه به 
عنوان “قهرمان آزادی مطبوعات جهان” نائل شده 
است. در سال 2000، عبدی ایپكچی برای نقشی 
كه در بهبود مناسبات روزنامه نگاران ترك و یونانی 
بازی كرده بود این عنوان را به خود اختصاص داد و 
در سال 2007، آژانس بین المللی مطبوعات، دینك 

را بعد از مرگش به عنوان قهرمان خود برگزید.
منبع:  روزنامه حّریت تركیه
منبع: روزنامه حّریت تركیه

خبرنگار ترك به خاطر افشای قتل دینك به عنوان قهرمان آزادی 
مطبوعات جهان برگزیده شد

سه سال پیش، ترور هراند دینك روزنامه نگار ارمنی تبار تركیه و سردبیر روزنامه آگوس به دست یك جوان 

ملّی گرای افراطی ترك، تركیه را تكان داد. دینك و ترور او صفحه جدیدی در مناسبات روشنفكران ارمنی و ترك 

گشود و آغازگر فصلی نوین در جامعه مدنی تركیه شد. هزاران نفر آزادی خواه ترك به خیابان های استامبول 

و سایر شهرهای بزرگ تركیه ریختند و فریاد برآوردند “ما همه ارمنی هستیم”. چنین واكنشی نتیجه منطقی و 

پیامد مبارك روش دینك بود. او پذیرش قتل عام ارامنه از سوی مردم و دولت تركیه را، به گسترش آزادی و 

دموكراسی در تركیه پیوند می زد. دینك خود را شهروند تركیه می دانست و حق خود و دیگر مردم این كشور 

می دانست كه از اتفاقاتی كه در تاریخ كشورشان افتاده است باخبر باشند و درباره آن سخن بگویند. او میانه 

خوشی با به وسط كشیدن پای پارلمان های اروپا و آمریكا به این قضیه نداشت. دینك بعد از مرگ فاجعه بارش، از سوی آژانس بین المللی 

مطبوعات به عنوان قهرمان آزادی مطبوعات جهان شناخته شد و امروز یك روزنامه نگار ترك، به سبب نگارش كتابی درباره ترور او، این 
افتخار را از آن خود كرده است.
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باید  ما  می كنید  فكر  آیا  لیپاریدیان،  آقای 
جهانی  شناسایی  صرف  را  خود  امكانات  همه 
تغییر  را  اولویت ها مان  باید  یا  بكنیم،  نسل كشی 

دهیم؟
انگیزه  كارزاری كه برای شناسایی نسل كشی 
است،  قابل فهم  كاماًل  است  جریان  در  ارامنه 
تركیه  دولت  كنونی  موضِع  به  توجه  با  مخصوصا 
كه همانا انكار نسل كشی است. اّما باید توجه كنیم 
كه ما امروز با دولت تركیه درگیر یك زورآزمایی 
می كشیم،  ما  شده ایم:  طناب كشی  بازی  شبیه 
بیش تر  ما  می زنند،  زور  آن ها  می كشند؛  آن ها 

زور می زنیم.
زورآزمایی  این  درگیر  كه  همان حال  در  اّما 
هستیم، باید به این هم فكر بكنیم كه  آیا این تنها 
و بهترین راه برای آینده است. ما معمواًل نیازهای 
جمعی و حیاتی خود را كه باید از نظر استراتژیك 
روی آن ها پای بفشاریم، فراموش می كنیم. همین 
“مسئله  همانند  درست  كه  می كنیم  فراموش  طور 
ارمنی” در سال های پیش از جنگ جهانی نخست، 
وقتی كارزارمان را به عرصه بین المللی می كشانیم، 
دیگر ما نیستیم كه خصلت و شیوه بهره برداری از 
آن و حتی نتیجه آن را تعیین می كنیم، بلكه كسانی 
این كار را می كنند كه ما از آن ها التماس می كنیم 

نسل كشی را به رسمیت بشناسند.
اعتراف می كنم كه شخصًا گاهی از موقعیتی كه 
می كنم:  انزجار  احساس  می یابیم  آن  در  را  خود 
مقام  در  حاال  و  بودیم  ماجرا  واقعی  قربانیان  ما 
را در  كه مدام خود  تمنا كنندگانی ظاهر می شویم 
دست  بازیچه  مدام  می دهیم،  قرار  قربانی  نقش 

نیروها و رویدادهایی هستیم كه كنترل شان دست 
بعد  و  می كنیم  خوش  را  دل مان  مدام  نیست،  ما 
سرخورده می شویم.  وابسته  شده ایم به كاربرد یك 
كلمه توسط این رئیس جمهور یا آن نخست وزیر، 
این كمیته یا آن كمیسیون. ما چنان رفتار می كنیم 
كه گویی جز بازی كردن نقش قربانی هیچ ارزش 
دیگری نداریم. قربانی ای كه  منتظر است دیگری 
كار  »دیگری«  این  كه  حالی  در  كند،  تقدیسش 
خودش را می كند. با این اوضاع، نمی توان گفت 
حركت  خودمان  مستقل  تفكر  اساس  بر  ما  كه 

می كنیم.

خود  شخصی  احساسات  نمی خواهم 
هم  را  این  اّما  كنم،  بدل  سیاسی  مشی  یك  به  را 
بر  جامعه مان  سیاست  ببینم  كه  ندارم  دوست 
است.  شده  گذاشته  بنیاد  آنی  عكس العمل های 
اوباما  رئیس جمهور  برای  كه  احترامی  همه  با 
قائلم، آیا باید برایم این اندازه مهم باشد كه او چه 
می گوید،  و باید تمامی زندگی و دستور كار جامعه 

ما  وابسته به این باشد كه آیا او كلمه نسل كشی را 
به زبان می آورد یا نه؟ آیا این درست است كه من 
تمامی آرایِش نیروها و امكاناتم را حوِل این نبرد 
مرتب  دارد  انگار  كه  كنم  سازمان دهی  ساالنه ای 
با  خود را تكرار می كند، مانند یك تم موسیقایی 

واریاسیون های بسیار؟

آیا تعریف هویت مان حول تم قربانی شده گی، 
و تصویری از خویش كه وابسته است به چگونه 
مفید  و  عاقالنه  ما،  درباره  دیگران  اندیشیدن 
است؟ آیا این دستور كار خوبی است برای یك 
جامعه سالم ارمنی در دیاسپورا؟ آیا چیزی بیش 

از این نمی توانیم به نسل نو بدهیم؟
آیا كاری كه 40، 30 یا 20 سال پیش كردیم 
درست بود؟ و اگر در زمان خودش درست بود، 
آیا عاقالنه است كه امروز هم همان كار را تكرار 
باید  ما  به همان شیوه؟ تحت چه شرایطی  كنیم؟ 

تاكتیك ها و استراتژی خود را تغییر دهیم؟
نخواهم  قطعی  حرف  هیچ  این جا  در  من 
بحث  یك  باید  كرد:  خواهم  توصیه  یك  تنها  زد، 
و  موضوع  این  درباره  جدی  و  معقول  عمومِی 
میان  در  مخصوصا  انداخت،  راه  آن  هزینه های 
نسل كشی  شناسایی  كارزار  رویكرد  كه  كسانی 
فرض  بدیهی  استراتژیك  درست  راه  عنوان  به  را 
می كنند و بعد از چهل سال، هرگز آن را به شكلی 
مناسب ارزیابی نكرده و درباره اش پرسشی طرح 
نكرده اند. سرانجام، من تا حاال ندیده ام كسی به 
كوشش ها  این  كه  باشد  كرده  مطالعه  جدی  طور 
برای ما چه قدر هزینه دارند. مهم تر این كه شاهد 

مصاحبه هفته نامه ماسیس با ژیرایر لیباریدیان استاد دانشگاه 
میشیگان و مشاورنخستین رئیس جمهور ارمنستان

مهاجرت، بزرگ ترین خطری كه آینده ارمنستان 
را تهدید می كند

وابسته  شده ایم به كاربرد یك 
كلمه توسط این رئیس جمهور یا 
آن نخست وزیر، این كمیته یا آن 

كمیسیون. ما چنان رفتار می كنیم كه 
گویی جز بازی كردن نقش قربانی 

هیچ ارزش دیگری نداریم.

ژیرایر لیباریدیان رئیس كرسی تاریخ معاصر ارمنستان در دانشگاه میشیگان است. او كه 

كارشناس مسائل ارمنستان، قفقاز، و خاور نزدیك است، در سال های 1991 تا 1997 به 

عنوان مشاور ارشد لئون تِرپطروسیان، نخستین رئیس جمهور ارمنستان، و معاون وزارت 

امور خارجه ارمنستان )1994-1993( خدمت كرده است. لیپاریدیان در دانشگاه های گوناگون 

تدریس كرده و مولف دو كتاب به زبان انگلیسی است: چالش  حكومت: اندیشه سیاسی ارمنی 
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عوارض  كه  نبوده ام  زمینه  این  در  جدی  بحثی 
چه قدر  ما  برای  كارزارهایی  چنین  منفی  جانبی 
است. در حالی كه شخصًا می توانم به یكی دو تا 

از این عوارض اشاره كنم.
نشان  گذشته  سال  پانزده  دست كم  تجربه 
ببینند( كه  داده است )البته به كسانی كه بخواهند 
استراتژی های دیگری هم وجود دارند كه می توانند 
در  كم  یا دست  بگیرند  را  كنونی  استراتژی  جای 
این كه  برای  اّما  شوند.  گرفته  كار  به  آن  با  پیوند 
رهبران سازمان های سیاسی  بیفتد،  اتفاقی  چنین 
و  باشند  داشته  را  خود  از  انتقاد  ظرفیت  باید  ما 

بتوانند فراتر از منافع تشكیالتِی خود را ببیند.

آیا نگرانی اصلی ما باید ارمنستان باشد یا 
بهزیستی دیاسپورا و نسل های آینده؟

این ها  از  یكی  ما  نیست  نیازی  من  گمان  به 
كه  است  آشكار  دهیم.  قرار  دیگری  برابر  در  را 
دیاسپورای  ما  مستقل،  ارمنستان  یك  وجود  با 
آن  غیاب  در  آن چه  به  نسبت  داریم  متفاوتی 
این  بر  این گفته ام و االن هم  از  می داشتیم. پیش 
باورم كه آن چه ارمنستان به ما داده است بزرگ تر 
آن  آن شكل  یا  این  به  بتوانیم  ما  كه  است  آن  از 
بازبپردازیم. نسل جدید ارامنه امروز تصوری  را 
روشن تر و طبیعی تر از هویت خود دارد، تصوری 

پویاتر از آن چه در غیاب ارمنستان می داشت.
داریم  سروكار  مختلف  موجودیت  دو  با  ما 
از  گسترده   طیفی  نماینده  دیاسپورا،  خود  و 
یكپارچه  چیزی  عنوان  به  نباید  و  واحدهاست 
انحاء  به  واحدها  این  حال،  عین  در  شود.  تلقی 
گوناگون به هم وابسته اند. ما باید به این تفاوت ها 
وابستگی های  حال  عین  در  و  بگذاریم  احترام 

متقابل این واحدها را هم ببینیم. 
دورادور  مایلند  كه  كسانی  هستند  البته 
را  اصلی شان  توجه  اّما  باشند،  ارمنستان  مراقب 
آن ها  باید  كنند.  متمركز  دیاسپورا  نهادهای  بر 
است  روشن  اّما  بگذاریم.  خودشان  حال  به  را 
رویكردها  از  فارغ  نهادها شان،  و  آن ها  كه حتی 
در  آن چه  هر  از  خواه ناخواه  اولویت ها شان،  و 
مقدار  از  می گذرد،  ارمنستان  بر  و  ارمنستان 
دیاسپورا  عناصر  سایر  از  ارمنستان  كه  حمایتی 
فكر  در  وطن  كه  جایگاهی  و  می كند،  دریافت 
تاثیر  می كند،  اشغال  دیگر  عناصِر  این  قلب  و 
می پذیرند و در آینده نیز تاثیر خواهند پذیرفت. 

دیاسپورا  ارامنه  كه  نقشی  محدودیت های 
سیاست های  به  بخشیدن  شكل  در  می توانند 

ارمنستان داشته باشند كدامند؟
پرسش  یك  پرسش،  این  به  كوتاه  پاسخ 

اّما  دیاسپوراست؟  كدام  منظورتان  است:  دیگر 
اگر نخواهم پرسش شما را با پرسش پاسخ دهم، 
باید بگویم روشن است كه محدودیت های جدی 

وجود دارند.
در  است.  ساختاری  محدودیت  نخستین 
دست كم  كه  دارد  رهبری  ارمنستان  كه  حالی 
به طور رسمی می تواند به عنوان نماینده ارمنستان 
این كشور  نام  به  می تواند  بی تردید  و  بزند  حرف 
سیاست های خود را اعمال كند، دیاسپورا صدها 
رهبر دارد و هیچ فرد یا نهادی نیست كه بتواند به 

نام دیاسپورا سخن بگوید.
می كردم  كار  ارمنستان  در  كه  دوره ای  از 
خاطره ای دارم. به یاد می آورم كه روزی گروهی 
دیدن  به  جداگانه  دیاسپورا  ارامنه  نمایندگان  از 
هریك  و  آمدند،  تِرپطروسیان  رئیس جمهور 
خواهان به كارگیری سیاست مشخصی در یك مورد 
دیاسپورا  كل  نام  به  آن ها  از  هریك  بودند.  معین 
كه  می اندیشید  آن ها  از  هریك  می گفت،  سخن 
اهداف و ارزش ها و نگرانی های دیاسپورا را بهتر 
از دیگری نمایندگی می كند. و البته حرف هر یك 
در  می زد  دیگر  گروه  كه  حرفی  با  هم  آن ها  از 
به  تضاد بود. در پایان ترپطروسیان چنین پیامی 
این گروه ها داد: وقتی دیاسپورا رهبری داشت كه 
بتواند روبه روی رئیس جمهور ارمنستان بنشیند و 
كسی  و  دیاسپوراست،  نماینده  بگوید  اطمینان  با 
معینی  فرایند  با  نزند چون  خالف حرفش حرف 
بر  را  اراده اش  توانسته  رو  هر  به  یا  انتخاب شده 
دیدگاه  از  می توان  آن وقت  كند،  تحمیل  دیگران 
دیاسپورا سخن گفت، دیدگاهی كه رئیس جمهور 

ارمنستان دست كم باید بررسی اش كند. 
برای مثال موضع ارمنستان به عنوان واحدی 
گذشته  سال  كه  پروتكل هایی  درباره  یگانه، 

ارمنستان با تركیه امضا كرد، چیست؟
اعضای  تعداد  كه  گوناگونی  تشكل های 
حمایت  آن  از  است   زیاد  هم  خیلی  برخی شان 

ورزیدند.  مخالفت  آن  با  دیگر  برخی  كردند. 
خب، كدام یك از این ها نظر دیاسپورا را نمایندگی 
همه  اعضای  همه  كه  نیست  معلوم  اصاًل  می كند؟ 
با  كردند  حمایت  پروتكل ها  از  كه  سازمان هایی 
هم  اندازه  همین  به  باشند.  موافق  خود  رهبران 
سازمان هایی  اعضای  همه  كه  دارد  پرسش  جای 
رهبران شان  با  كردند  مخالفت  پروتكل ها  با  كه 

موافق باشند.
دومین محدودیت، طبیعتی ارگانیك دارد: سه 
حزب سنتی ارامنه دیاسپورا امروزه در ارمنستان 
مستقر شده اند، هرچند به گمان من توفیق چندانی 
جزو  آن ها  نداشته اند.  مردمی  حمایت  كسب  در 
احزاب ارمنستان هستند، دستور كار خود را نیز با 
خود به آن جا برده اند و در عین حال ساختارهای 
نگاه  دست نخورده  هم  را  دیاسپورا  در  خود 
كه  است  درازی  زمان  این،  بر  عالوه  داشته اند. 
ارامنه  خیریه  انجمن  مانند  مهمی  تشكل های 
AGBU در ارمنستان فعالیت می كنند و از جهاتی 
ارمنستان  واقعیت های  به  نسبت  حساسیت شان 
رشد كرده است. امروز، نزدیك بیست سال بعد از 
استقالل ارمنستان، این گروه ها و سازمان ها را چه 

باید بدانیم؟ آیا آن ها هنوز دیاسپورایی هستند؟ 
شهروندان  از  انبوهی  با  ما  دیگر،  سوی  از 
ارمنستان رو به رو هستیم كه دیاسپورایی شده اند 
اّما در سازمان های سنتی دیاسپورا ادغام نشده اند 
به كلی  و چشم اندازهای  مبنای حساسیت ها  بر  و 
متفاوتی عمل می كنند. آیا ما این گروه كثیر را باید 

جزئی از دیاسپورا بدانیم؟ جزو كدام دیاسپورا؟
می توانم به محدودیت های دیگری نیز اشاره 
محدودیت های  سیاسی،  محدودیت های  كنم. 
تا  است  كافی  اندازه  همین  اّما   ... فرهنگی، 

اوضاع دست مان بیاید.
ویژگی هایی كه برشمردم درباره دیاسپورا چه 
به ما می گویند و معنای این تحلیل چیست؟ پاسخ 
به این پرسش ها پیچیده و مشوش كننده  است، اّما 

این جا جای بسط آن ها نیست.
 

از  خالی  و  ضعیف  ارمنستان  یك  تاثیرات 
سكنه بر ارامنه ارمنستان و دیاسپورا چه خواهد 

بود؟
سالگرد  نودوپنجمین  روزها  این  چون 
پرسشی  كه  نمی بینم  بی مناسبت  است،  نسل كشی 
از ما  اّما مخصوصا كسانی  طرح كنم كه همه ما، 
نام  به  دیاسپورا  یا  ارمنستان  در  می خواهند  كه 
قرار  توجه  مورد  باید  بگویند،  سخن  دیاسپورا 

دهند، پرسشی كه تقریبًا پاسخ پرسش شماست.

ادامه مطلب در صفحه  11 ...

در حالی كه ارمنستان رهبری دارد 
كه دست كم به طور رسمی می تواند 

به عنوان نماینده ارمنستان حرف 
بزند و بی تردید می تواند به نام این 
كشور سیاست های خود را اعمال 

كند، دیاسپورا صدها رهبر دارد و 
هیچ فرد یا نهادی نیست كه بتواند 

به نام دیاسپورا سخن بگوید.
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هانیبال الخاص، در 23 خرداد 1309 از پدر 
اما در  متولد شد.  و مادری آشوری در كرمانشاه 
35 سالگی در آمریكا در انستیتوی هنر شیكاگو، 
سال  دو  و  بگیرد  نقاشی  لیسانس  تا  بود  ایلینویز 
بعد در همین جا فوق لیسانس این هنر را دریافت 
كودكی  همه  هانیبال  كه  بود  درحالی  این  كرد. 
به  مادر  و  پدر  اما  می سوخت  نقاشی  در شوق  را 
به آن دچار  بیماری  اثر  دلیل لرزش دستی كه در 
پدر  نفرستادند.  نقاشی  آموزش  به  را  او  بود  شده 
زبان  و  بود  تحصیل كرده  و   فاضل  مردی  هانیبال 
خارجی می دانست، و بسیار اهل كتاب بود. پدر 
را از گمرك كرمانشاه به گمرك اهواز منتقل می كنند. 
منزلی سكنی  در  آن ها  بود.  هانیبال كالس ششم 
بعدها  صاحب خانه،  هفده ساله  پسر  كه  گزیدند 

نقاشی  كه  گیورگیز  آلكسی  بزرگی شد.  گرافیست 
كسب وكارش  بود  گرفته  یاد  سابق  در شوروی  را 
سربازان  كه  داشت  دكه ای  آلكسی   . بود  نقاشی 
متفقین سراغ او می آمدند. عكس زنان شان را به او 
می دادند تا آن ها را كپی رنگی كند . آلكسی برای 
راه  همین  از  و  می گرفت  تومان  پنجاه  نقاشی  هر 
خانواده شش نفره اش را اداره می كرد. مادر هانیبال 
او را به این دكه برد و هانیباِل دوازده، سیزده ساله از 
شوق در پوست خود نمی گنجید. او همان جا چنان 
مست بوی رنگ و روغن و پالت شد كه تا امروز 
این سرمستی یادگار مانده است. خود درباره این 
شیدایی می گوید:»اگر پس از مدتی دوری از نقاشی 
از كنار مغازه رنگ فروشی بگذرم شامه ام آن چنان 
تحریك می شود كه گویا سفر كرده ای به خانه پدری 

باز گشته باشد.«
هانیبال رنگ ها را برای آلكسی می چید و پالت 
او را پاك می كرد و آن وقت كه می شنید»نقاشی كن« 
سر از پا نمی شناخت... بعد از مدتی، پدر بازنشسته 
می كند.  مهاجرت  تهران  به  خانواده  و  می شود 
و رویاهای  پتگر سپرده می شود  به جعفر  هانیبال 
اما  می گیرد.  خود  به  واقعیت  رنگ  پسرك  رنگی 
هانیبال برای وصال معشوق، نقاشی، عالوه بر این 
ممارست ها كارهای بزرگ تر هم كرد. پدر تصمیم 
می گیرد او را برای دكتر شدن راهی آمریكا كند لذا 
او را در مدرسه »یسوعی« در »الیوالی شیكاگو« 
كه یك مدرسه مذهبی بود ثبت نام می كند تا پزشك 
اما هانیبال در آن مدرسه مذهبی، به جای  شود. 
دروس پزشكی، فلسفه و تاریخ و ادبیات و ادیان 
ریاضی  و  داستان نویسی  كالس  به  و  می خواند 
كرد  توصیه  او  به  او  راهنمای  روزی  می رفت. 
»حال كه به جای دروس پزشكی، فلسفه و ادبیات 
اما  بگیری.«  فلسفه  لیسانس  می توانی  می خوانی 
هانیبال در پی چیز دیگری بود. او شب ها به مدرسه 
»آرت انستویت« می رفت و طراحی یاد می گرفت و 
هر روز از پزشكی دورتر می شد. او به درمان روح 
التیام تن. او از سخت گیری های  می اندیشید نه به 
در  را  آرامش  و  بود  بیزار  كشیش ها  آزار دهنده 

درباره هانیبال الخاص
به بهانه نمایشگاه آثارش در 

خانه هنرمندان

او به درمان روح 
می اندیشید
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در  كه  سومی  سال  می یافت.  هنری  مدرسه 
مدرسه مذهبی بود عزمش را جزم كرد و به پدر 
نامه نوشت و تصمیم خودش را اعالم كرد:»من 
نمی خواهم پزشك شوم، می خواهم نقاش شوم.« 
توفنده  انتظار پاسخی عصبانی و  هانیبال جوان 
حیرت زده اش  پدر،  نامه  اما  می كشید  پدر  از 
كرد:»افتخار می كنم كه بزرگ شده ای و خودت 
بروی  هنر  دنبال  به  كه  گرفتی  تصمیم  به درستی 
می گویم.«  تبریك  تو  به  را  تو  بلوغ  این  من  و 
هانیبال بالغ از این پس تمام قد پای در راه نقاشی 
انفرادی  نمایشگاه  یك صد  از  بیش  او  گذاشت، 
ملبورن  لس آنجلس،  كالیفرنیا،  واشنگتین،  در 
اینچت هلند، كلن و هانوفر  و سیدنی استرالیا، 
و ویسبادن آلمان... و بسیار و بسیار در تهران 
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ِدو و آرام گارونه، دو تن از نویسندگان 
ارمنی ایران، در گوشه ای از تابلوی بزرگ 

اهل ادب ایران، كار هانیبال الخاص
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انجمن  در  سال 1338  در  اولینش  كه  كرد  برپا 
ایران و آمریكا بود و آخرینش غیر از این روزها 
كه 250نقاشی و مجسمه اش در خانه هنرمندان 
به تماشا گذاشته شده است، همین ساِل 82 در 
گالری »الهه« خیابان جردن بود، در حالی كه در 
سال 81 در همین گالری »الهه« دو بار نمایشگاه 
برپا كرد، یكی به افتخار فروغ فرخزاد و دیگری 

به یاد احمد شاملو.
اما شمار نمایشگاه های گروهی او از دو صد 
هم می گذرد. باز هم آمریكا، اروپا، سه بی یِنال 
در تهران و باز هم تهران. حتی گاه با شاگردانش، 
سال  به  نمایشگاه ها  از  دسته  این  نخستیِن  كه 
1327 باز می گردد، كه همراه جمعی در گالری 
سال  در  این  بر  عالوه  او  بود.  تهران  »ووكس« 
كه  كرد  تاسیس  را  »گیلگمش«  گالری   1338
خود او آن را اولین گالری هنر مدرن در تهران 
در  الخاص،  وجه  پررنگ ترین  اما  می خواند 
تاثیر گذار،  حضور  سال   60 به  قریب  این  تمام 
كه گاه حتی بر وجه نقاش بودنش هم شاخ وشانه 
و  ایران  در  او  اوست.  بودن«  »معلم  می كشد، 
آمریكا از بچه چهارساله تا جوان چهل ساله)!( 
از آموزشگاه های  نقاشی آموخته است. غیر  را 
هنری و هنرستان ها، در سال 1343 به پرفسوری 
دپارتمان هنرهای تجسمی كالج مونتسلو- آلتون 
 1358 تا   1348 سال  از  نیز  ایران  در  و  رسید 

استاد دانشكده هنرهای زیبای تهران بود. 
نقاشی های  پایتخت،  دیوارهای  "روی 
و  هیجانات  می كردم  سعی  و  می كشیدم  انقالبی 
نقاشی های  این  در  را  مردم  وصف ناپذیر  شور 
عظیم دیواری به سبك مكزیكی ها بازنمایی كنم. 
النه  بعدا  كه  آمریكا  سفارت  دیوار  روی  حتی 
فیگوراتیو  دیواری  نقاشی  گرفت  نام  جاسوسی 
كشیدم  انقالب   بزرگ  سه  چهره های  از  بزرگی 
رنگ های  از  هم  تهران  دانشگاه  دیوارهای  و 
الخاص  نماند".  پرطنین من و شاگردانم مصون 
اما در سال های 71 تا 78 در دانشگاه آزاد تهران 
به تدریس بازگشت اما به گفته خودش طوری با 
او قرارداد می بستند كه نزدیكی های پایان هر سال 
قراردادش به اتمام رسد مبادا مجبور شوند او را 

بیمه كنند و حقوق بازنشستگی به او بدهند.
اما این ها، تنها بخشی از فعالیت های او در این 
شصت سال كاری است. شعر، آن هم به فارسی و 
آشوری، ترجمه حافظ به آشوری، داستان های 
كوتاه و بسیار كوتاه، نقدهای مطبوعاتی پیش از 
انقالب در كیهان اندیشه به مدت چهارسال و پس 
از انقالب در همشهری... فهرستگان بلندباالی 
است...  ساله  مرد 80  این  و خدمات  تالش ها 

آری پیرمرد همیشه پركار بوده است.

امكان پذیر  نسل كشی چگونه   1915 سال  در 
شد، مقصودم از نظر تكنیكی است؟

حرف  نسل كشی  وحشت های  درباره  ما 
خالف  و  اخالق  خالف  سرشت  از  می زنیم، 
كرده ایم  شروع  حتی  می گوییم،  نسل كشی  قانون 
فرای  نسل كشی،  تاریخی  دالیل  به  كردن  نگاه  به 
این  از  خطرناكی  و  بی ارزش  رایج  استدالل های 
زمین  كره  بر  این  برای  ترك ها  گویی  كه  دست 
ارمنی ها  و  بكشند،  را  ارمنی ها  كه  شد  پیداشان 
به دست  كه  گذاشتند  به هستی  پا  این  برای  صرفًا 

ترك ها قتل عام شوند.
این است كه شما نمی توانید صاف و  موضوع 
این  می خواهید  چون  كنید  قتل عام  را  ملتی  ساده 
كار را بكنید و برای این كار برای خودتان دالیلی 
دارید. حتی ممكن است قابلیت انجام این كار را 
هستید  قدرت  مصدر  در  این كه  باشید.  داشته  هم 
اگر  نیست.  كافی  به تنهایی  اّما  است،  امتیازی 
نمایندگی  را  اهالی سرزمین تان  از  معینی  جماعت 
می كنید، می توانید مقاومت كنید و نابودی خود را 
به دست دولت حاكم دشوار یا غیرممكن گردانید. 
گاهی  كردیم،  مقاومت  ما  كه  بودند  جاهایی 
نتایج خوبی هم گرفتیم. تصور كنید جمعیت ما در 
با  میلیون،  دو  نه  بود  میلیون  پنج  ارمنستان غربی 
نقاط  سایر  ارامنه  احتساب  با  و  تخمین ها  بهترین 
این  در  كه  نیستید  موافق  عثمانی.  امپراتوری 
برابر  در  موفقیت آمیز  مقاومت  شانس  صورت، 

سیاست نسل كشی بسیار بیش تر می بود؟
صورت  این  در  نمی كنید  فكر  این،  از  مهم تر 
این  به  بیش تر  تردیدی  با  ترقی  و  اتحاد  حزب 
نتیجه می رسید كه راه حل خالص شدن از »مسأله 
یا  آناتولی  از  ارمنی  عنصر  كردن  نابود  ارمنی«، 
ایاالت شرقی تركیه یا ارمنستان غربی، اسمش را 

هرچه دوست دارید بگذارید، نیست؟
در  ارمنستان  كه جمعیت  می شود  زده  تخمین 
نفر  میلیون  یك  حدود  باگراتونی  سالطین  زمان 
انگلستان هم كه در آن  بوده است. حاال چه طور 
زمان یك میلیون نفر جمیعت داشت و برخی دیگر 
جمعیت شان  سده  همان  در  كه  جهان  مناطق  از 
بیستم جمعیت شان  اوائل سده  در  بود،  قدر  همان 
نه.  غربی،  ارمنستان  اما  بود،  شده  برابر  چندین 
سلجوق ها  و  مغول ها  زمان  در  كه  است  درست 
این  در  هم  دین  تغییر  افتاد.  اتفاق  قتل عام هایی 
امر نقش داشته است. اّما مقارن سده هفدهم همه 
این ها فروكش كرده بود. ارمنستان غربی احتمااًل 
بیش ترین جمعیت خود را بعد از این تاریخ و پیش 

از نسل كشی از دست داد. 

مهاجرت  هم  جمعیت  كاهش  اصلی  دلیل  و 
ناشی از شرایط اقتصادی، محیِط ناامن، و جذابیت 
سایر نقاطی بود كه به نظر می آمد راه حل هایی بهتر 
برای این معضالت داشتند. البته از بسیاری جهات، 
این پدیده مختص ارامنه نبود. اّما كشورهای دیگر 
تحمل  را  جمعیت  كاهش  عوارض  می توانستند 
كنند بدون این  كه از نظر استراتژیك چیز زیادی از 
دست بدهند، اّما ما در چنین موقعیتی نبودیم: ما 

نمی توانستیم چنین چیزی را تحمل كنیم.
می پردازیم  دوره  این  تاریخ  بررسی  به  وقتی 
كه  این  اول  كنیم:  توجه  نكته  دو  به  باید 
و  هنچاكیان ها  نخست  ارمنی،  سیاسی  احزاب 
سال های  نخستین   در  داشناكسوتیون،  سپس 
خطر  به  دوم،  جهانی  جنگ  تا  بنیان گذاری شان 
كاهش جمیعت ارامنه در منطقه توجه داشتند. دوم 
این كه هر كس به این موضوع عالقه مند است باید 
كتاب فوات دوندار را كه ماه آینده منتشر می شود 
بخواند. در این كتاب درباره اهمیت تعداد مطلق و 
نسبی ارامنه در منطقه در اندیشه رهبران عثمانی ها 

و ترك های جوان بحث شده است.
زیادی  جهات  به  ضعیف  ارمنستان  یك 
نتوانسته  اگر  مخصوصا  بود،  خواهد  آسیب پذیر 
باشد مسائل خود را با همه همسایگانش حل كند. 
ارمنستانی خالی از سكنه مشكل بقا خواهد داشت. 
چه می خواهیم؟ كشوری پایدار با جامعه ای پویا كه 
بهترین های گذشته را حفظ كند و قابلیت مشاركت 
در پیشرفت و رشد را داشته باشد و بداند چگونه 
كه  ارمنستانی  یا  كند،   مدیریت  را  تحول  فرایند 
بازدیدكنندگان  برای  را  تفریحی  پارك  یك  نقش 
امنیت،  و  جمعیت  بین  می كند.  بازی  دیاسپورا 
و  جمعیت  كیفیت،  و  جمعیت  توسعه،  و  جمعیت 
پایگاه مالیاتی، رابطه ای وجود دارد. از این نظر، 
مشكالت  در حل  ارمنستان  من شكست  گمان  به 
خود با همسایگانش، دلیل اصلی مهاجرت گسترده 
بزرگ ترین  گسترده  مهاجرت  و  است،  كشور  از 

خطری است كه آینده ارمنستان را تهدید می كند.

چه می خواهیم؟ كشوری پایدار با 
جامعه ای پویا كه بهترین های گذشته 

را حفظ كند و قابلیت مشاركت در 
پیشرفت و رشد را داشته باشد و بداند 
چگونه فرایند تحول را مدیریت كند،  یا 

ارمنستانی كه نقش یك پارك تفریحی 
را برای بازدیدكنندگان دیاسپورا بازی 

می كند.

... ادامه از صفحه  7
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»پایان ماه مارس، نزدیک ظهر، خیابان 
با  موقر  ظاهری  با  میانسال  مردی  تریان... 
)در  سالخورده  بس  و  تنومند  مردی  دیدن 
 86 واقع  در  اما  سال،   75 زیر  نخست  نگاه 
میخ کوب  جایش  سر  آن  یک  داشت(  سال 
پیرمرد  بعد خم شد و دست آن  لحظه ای  شد، 
نیست آن مرد که چنین  بوسید. مهم  را  نجیب 
احترامی به بزرگ تر خود گذاشت چه کس بود، 
مهم آن است که آن مرد سالخورده... گئورگ 
شوروی  افسانه ای  اطالعاتی  مامور  وارتانیان، 
بود. او از سن 19 سالگی همراه همساالن خود 
آلمان  به خنثی کردن توطئه های  بسیاری  کمک 
فاشیست برای ترور سران اتحاد شوروی، ایاالت 
متحده و بریتانیای کبیر در کنفرانس تهران- 1943 
نمود. گوهر 17 ساله، همسر آتی وی نیز جزو آن 

گروه بود...«.
نه  کتاب  سرآغاز  آمد،  باال  در  که  سطوری 
و  گئورگ  با  دمی  عنوان  با  است  چندان حجیمی 
افسانه ای،  اطالعاتی  ماموران  وارتانیان،  گوهر 
عضو  کتاب،  نویسنده  خاژاکیان.  گورگن  نوشته 
پس  که  است،  »آزگ«  روزنامه  موسس  هیأت 
به  دوباره  چندی  از  پس  و  شد،  دیپلمات  آن  از 
به  کتاب  این  آورد.  روی  روزنامه نگاری  حرفه 
زبان روسی نوشته شده است. تاکنون فعالیت های 
وارتانیان ها تنها در دوره ای که در ایران بودند علنی 
تنها  این  به گفته گئورگ وارتانیان،  شده است، و 
هیچ  و  می دهد  تشکیل  را  کل  درصد  پانزده  ده، 
معلوم نیست که مانده فعالیت 46 ساله آن ها چه 

زمانی علنی خواهد شد، و آیا خواهد شد؟
ایران  دوم،  جهانی  جنگ  سال های  در   ...«
که  داشت،  هیتلر  طرح های  در  مهم  جایگاهی 
و خطوط  نفت  داشتن  به خاطر  نخست  وهله  در 
بیست هزار  حدود  زمان  آن  در  بود.  ارتباطی 
فرمانده نظامی، جاسوس و عامل آلمانی در ظاهر 
بازرگان و مهندس و متخصصان گوناگون در ایران 
حضور داشتند. با آغاز جنگ، آلمان بر آن بود که 
پای ایران را به جنگ بکشاند، و این چیزی بود که 

اتحاد شوروی تاب تحمل آن را نداشت. غیر از آن، 
آلمانی ها برای عملیات جاسوسی و خراب کاری بر 
کشور  این  قلمرو  از  فعاالنه  شوروی،  اتحاد  ضد 

همسایه شوروی استفاده می کردند«. 
شوروی  اطالعاتی  مامور  آقایانتس،  ایوان 
در  را  آلمانی  عامالن  یافت  ماموریت  ایران،  در 
ماموریتی  نخستین  این  و  کند،  شناسایی  ایران 
بود که به عهده گئورگ وارتانیان 19 ساله، با نام 
عملیاتی »امیر«، گذاشته شد. گروهی که گئورگ 
سازمان دهی کرد، شامل نوجوانانی از اقوام ارمنی، 
لزگی و آشوری بود که همه از اتحاد شوروی رانده 
شده بودند. آن ها اگرچه ناوارد و بی تجربه بودند، 
به  که  را  نفر  چهارصد  سال  دو  طی  توانستند  اما 
طریقی با سازمان های جاسوسی آلمانی در ارتباط 
بودند، شناسایی کنند. آن ها دست گیر شدند، سپس 
بیش تر آن ها برای سازمان های جاسوسی شوروی 

و انگلیسی کار کردند.
گروه  یک  توسط  می بایست  هیتلر  نقشه 
اسکورتسن،  اتو  سرکردگی  به  ویژه  تروریستی 
تروریست شماره یک رایش سوم )که پیش تر آزاد 
کرده  سازمان دهی  را  اسارت  از  موسولینی  کردن 
بود( اجرا شود. برای این کار گروهی از متخصصان 

فرود  چتر  با  تهران  نزدیکی  در  بی سیم 
ایران،  پایتخت  به  رسیدن  از  پس  و  آمدند 
سفارت های  نزدیکی  در  مخفی  ویالیی  از 
پیام  مخابره  به  انگلیس  و  شوروی  اتحاد 
سوی  از  پیام ها  آن  اما  پرداختند.  برلین  به 
گروه وارتانیان و ماموران سازمان جاسوسی 
MI-6 انگلیس، ردیابی و یادداشت می شدند. 
اندکی بعد دستگاه فرستنده بی سیم نیز کشف 
آلمانی  افراد آن گروه  از آن، همه  شد و پس 
دست گیر و سپس مجبور شدند که این بار به 
دستور متفقین به همکاری خود با برلین ادامه 
دهند. برلین چون از ناکامی آنان خبر یافت از 

نقشه های خود صرف نظر کرد.
از  جالب  اطالعاتی  شامل  کتاب  این 
خودمانی  صحبت های  وارتانیان ،  زوج  زندگی 
سران  از  چاپ نشده  و  استثنایی  عکس هایی  و 
فدراسیون روسیه، و جرج بلیک، مامور اطالعاتی 
بلیک سال های طوالنی  انگلیسی، و غیره است. 
برای شوروی کار می کرد، سپس دست گیر و مبادله 

شد. 
پنجمین  و  شصت  به  را  آن  کتاب،  نویسنده 
سالگرد پیروزی شوروی در جنگ بزرگ میهنی و 
همچنین هجدهمین سالگرد آزادسازی شهر شوشی 

تقدیم کرده است. 
شده  نوشته  روان  بسیار  سبکی  با  کتاب  این 
است؛ آن را می توان یک نفس خواند و از مطالب 
برای  از پیش در شگفت ماند.  گوناگون آن بیش 
مثال، حیرت آور است که آن ها چهل وشش سال 
با نام هایی گوناگون زندگی کردند و حتی یک بار 
تنها  که آن دو  ندادند و حتی زمانی  اشتباه  به  تن 
زبان  با  نه  نداشت،  وجود  شاهدی  هیچ  و  بودند 
»افسانه ای«  مامور  آن  که  زبانی  با  بلکه  مادری، 
نیز  پایان  در  می گفتند.  سخن  بود  گرفته  نظر  در 
خواننده تعجب خواهد کرد اگر بداند که سرهنگ 
گئورگ وارتانیان پس از ریخارد زورگه افسانه ای 
اطالعاتی  مامور  سومین  کوزنتسف،  نیکالی  و 
شوروی است که به دریافت عنوان عالی »قهرمان 

چگونه نقشه ترور سران متفقین در تهران توسط ماموران 
اطالعاتی ارمنی خنثی شد
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است  نخستین کس  و  آمده  نائل  اتحاد شوروی« 
که نشان قهرمانی را در دوران حیات خود و در 
زمان صلح دریافت کرده است. او تا امروز نیز، به 
قول روس ها، »کارایی رزمی« دارد و هفتاد سال 
است  در عرصه اطالعاتی فعال است )آغاز آن به 
سال های دور 1940 برمی گردد که در سن شانزده 
ارمنی،  آقایانتس  ایوان  با  بار  نخستین  سالگی 

و  کرد  دیدار  ایران  در  شوروی  اطالعاتی  مامور 
و  کرد،  آغاز  را  برای شوروی  اطالعاتی  فعالیت 
با این کار راه پدرش، آندره وارتانیان را که تبعه 

ایرانی بود، در پیش گرفت(.
صبح   9 ساعت  سر  درست  روز  هر   ...«
وارتانیان  آقای  و  خانم  خانه  به  اداره  اتوموبیل 
وارتانیان،  گئورگ  سرهنگ  و  می شود  نزدیک 
روسیه  خارجی  اطالعات  سازمان  ارشد  مشاور 
سالگی   86 سن  به  امسال  فوریه   17 در  که  را، 

رسید به محل کار می برد...«.
زمانی که نویسنده کتاب از آقا و خانم وارتانیان 
پرسید که اگر فرض کنیم به آن ها دوباره پیشنهاد 
کار در خارج از کشور داده شود، آیا آن ها خواهند 
پذیرفت؟ و اگر بپذیرند، در کدام کشور می توانند 
با بازده بهتری کار کنند؟ آنان چنین پاسخ دادند: 
»در هر کشوری که بخواهید«. آیا می توان از این 

پاسخ حیرت نکرد؟
ماموران  آن  از  کتاب،  نویسنده  خاژاکیان، 
»باالخره  پرسید:  افسانه ای  زوج  و  اطالعاتی 
که کسی  این  برای  انسانی  مهم ترین خصوصیات 
چنین  پاسخ  و  چیست؟«  شود  اطالعاتی  مامور 

بود: »عشق به میهن«.
مطالبی  وارتانیان  گوهر  و  گئورگ  درباره 
فراوان در اینترنت وجود دارد. مخصوصا در رابطه 
در  شوروی  پیروزی  سالگرد  شصت وپنجمین  با 

گوناگونی  برنامه های  آن ها  درباره  میهنی،  جنگ 
پخش  روسیه  تلویزیونی  شبکه های  از  عمدتا 
با  خاژاکیان  گورگن  کتاب  تفاوت  اما  می شود، 
آثار همانند خود آن است که این کتاب نخستین 
با این گستردگی سخن  بار است که »از ارمنیان« 

می گوید.
»در ایران که زندگی می کردیم، همه ما حاضر 

میهن  در  اما  بخوریم  خالی  سیاه  نان  فقط  بودیم 
را  این  کنیم«.  زندگی  عزیز  ارمنستان  در  خود، 
وارتانیان  گوهر  همسرش  و  وارتانیان  گئورگ 
)پهلوانیان( می گویند، کسی که شصت وچهار سال 
افتخار  نشان  دارای  و  او  همرزم  و  همسر  است 

درفش سرخ است.
در سال 2000م، سازمان اطالعات خارجی 
گوهر  و  گئورگ  نام های  روسیه،  فدراسیون 
وارتانیان را علنی کرد، چیزی که به نظر گئورگ 
وارتانیان گام بسیار درستی بود از سوی رهبران 
)یعنی:  »ما  که  دنیا  به  دادن  نشان  برای  روسیه، 
روسیه( حکومتی نیرومند بودیم، هستیم و خواهیم 
این  بزرگداشت  مراسم  بعد،  به  از آن سال  بود«. 
زوج اطالعاتی شوروی، پیوسته در روسیه برگزار 

می شود.
گئورک وارتانیان می گوید: »مردم در خیابان 
و  می شوند  نزدیک  می شناسند،  و  می بینند  را  ما 
خواهش می کنند که با ما عکس بگیرند، خدا را 

شکر که این کار اکنون ممکن است«. 
پوتین  والدیمیر  2004م.  ژوئن  اول  در 
رئیس جمهور فدراسیون روسیه با دست خود نشان 
درجه 4  »به پاس خدمت به میهن« را به سرهنگ 
گ.آ. وارتانیان، مامور اطالعاتی افتخاری اتحاد 
که  بود  پیش  چندی  همین  کرد.  تقدیم  شوروی 
عنوان شهروند افتخاری روستوِف ُدن به او اعطا 

شد. در ارمنستان نیز به رسم بزرگداشت فرزندان 
شایسته ملت ارمنی، در 14 فوریه سال پیش به 
گئورگ  تولد  سالگرد  هشتادوپنجمین  مناسبت 
وارتانیان، به وی نشان افتخار جمهوری ارمنستان 
که  است  از تصور  اعطا شد )شماره 007(. دور 
فانی  انسان های  یعنی  »عادی«،  انسان های  این 
که بر خالف ماموران اطالعاتی کنونی دوره های 
در  فعالیت  سال های  در  تنها  بودند،  ندیده   ویژه 
اروپا ده ها پایگاه ناتو را افشاء کردند و توانستند 
با مقام های عالی رتبه کشورهای گوناگون از جمله 
ژنرال ها، وزیران، نخست وزیران، رئیس جمهورها 
و غیره روابط دوستانه برقرار کنند. )نمی دانیم آیا 
دریاساالر س. ترنر، رئیس سابق سیای آمریکا، 
در سال 2000م زنده بود یا خیر، و بسیار مایلیم 
بدانیم که اگر زنده بود و فهمیده بود آن »دوستان 
صمیمی اش« که در سال های 1960م، زمانی که 
ایتالیا  در  آمریکا  ناوگان ششم  فرمانده  عنوان  به 
خود  فرماندهی  تحت  ناو  به  می کرد،  خدمت 
ماموران  جز  نبودند  کسی  بود  کرده  دعوت شان 
پیدا  احساسی  چه  شوروی،  کارکشته  اطالعاتی 

کرده بود(.
)همه  در 1943م  تهران  کنفرانس  درباره  اما 
ما فیلمی با همین نام را خوب می شناسیم که در 
نیز هست(.  وارتانیان  گئورگ  گروه  داستان  واقع 
می داند  کسی  کمتر  ما  از  متاسفانه  گفت  باید 
شصت و چهارمین  در  2007م،  نوامبر  در  که 
ساندیس،  سلیا  خانم  تهران،  کنفرانس  سالگرد 
به  انگلیس،  نخست وزیر  وینستون چرچیل،  نوه 
همین منظور همراه روزنامه نگاران و دوربین های 
عکاسی به مسکو آمده بود تا شخصا از آقا و خانم 
وارتانیان به خاطر تامین امنیت جانی پدر بزرگش 

در کنفرانس تهران تشکر کند.
این کتاب با سبک و سیاق خاص خاژاکیان، 
یعنی با »هیجان« نوشته شده و کتابی است خواندنی 

و »آگاهی دهنده«.
اشخاص  سوی  از  اکنون  نویسنده،  گفته  به 
پیام های بسیار دریافت می شود. معلوم  گوناگون 
در  را  وارتانیان  گوهر  و  گئورگ  که  می شود 

ارمنستان تا کنون کسان بسیاری می شناختند. 
این  خاطر  به  خود  همکار  به  باید  پایان  در 
باشیم  امیدوار  و  بگوییم  تبریک  خواندنی  کتاب 
که حامیانی برای ترجمه و چاپ آن به زبان های 
کتاب  این  تا  پیدا شوند  انگلیسی،  به ویژه  دیگر، 
جامعه  قلمرو  از  بیرون  خوانندگان  دسترس  در 
المنافع، از جمله دیاسپورای  کشورهای مشترک 

ارمنی قرار گیرد.

منبع: روزنامه آزگ، شماره 93، 21 مه 2010
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