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هواپیمای  سقوط  فاجعه  سالگرد 
توپولف تهران-ایروان

در  گذشته،  سال  ماه  تیر   24 گذشت.  سال  یك 
یك روز گرم تابستانی، هواپیمای توپولف شركت 
بود،  ایروان  عازم  تهران  از  كه  كاسپین  هواپیمایی 
وسط  قزوین،  نزدیكی  در  ظهر،  به  مانده  دقایقی 
زمین و آسمان منفجر شد و از 168 سرنشین آن 
جز مشتی خاك چیزی به جا نماند. از جان باختگان 
این حادثه 56 تن از ارامنه ایران بودند. این تعداد 
برای جامعه كوچك ما آن قدر بزرگ بود كه فاجعه 
را به بزرگ ترین ضایعه تاریخ معاصر جامعه ارامنه 
یا  بستگان  از  یكی  كه  نبود  كند. كسی  بدل  ایران 
دوستان دور یا نزدیك خود را از دست نداده باشد. 
همیشه  برخالف  كشور  رسمی  مقامات  برخورد 
نكرد.  زخم  این  بر  نهادن  مرهم  به  كمكی  چندان 
شركت كاسپین رسمًا به بازماندگان قربانیان تسلیت 
نگفت و دولت روز عزای عمومی اعالم نكرد. این 
در حالی بود كه دولت ارمنستان كه تنها شش تن 
از اتباع آن در میان قربانیان بودند یك روز عزای 
عمومی اعالم كرد. علت سقوط هواپیما تا امروز 
به صورت قطعی اعالم نشده است و پرداخت دیه 
به بازماندگان مشروط به اعالم انصراف كتبی آنها از 
حق شكایت به هر مرجع داخلی و خارجی شده 

است.
روز 31 تیر، گروهی از خانواده های قربانیان سانحه 
جلوی دفتر شركت كاسپین تجمع كردند و خواهان 

ممنوعیت فعالیت این شركت تا روشن شدن دالیل 
آنها  خواست های  از  یكی  شدند.  هواپیما  سقوط 
حقایق  اعالم  بود:  حیاتی  حال  عین  در  و  ساده 
سقوط  هواپیمای  پروازهای  آمار  و  پرواز  تاخیر 
اعالم  و  گذشته  روزهای  فنی  مشكالت  و  كرده 
آنها  به  البته جوابی  هواپیما.   كیفیت  كنترل  نتایج 

داده نشد.
و  ایروان  عازم  توپولف  اعالم دالیل سقوط  بحِث 
معرفی مسئوالن احتمالی این حادثه مرگبار، هنوز 
ادامه دارد. در ضمن این حادثه تنها حادثه هوایی 
سال گذشته نبود، سوانح دیگر با تلفات جانی كمتر 
یكی بعد از دیگری فرا رسیدند. در زمان معرفی 
نام حمید  اعالم  در مجلس،  وزیران دولت جدید 
اعتراضاتی  ترابری  و  راه  وزیر  عنوان  به  بهبهانی 
برانگیخت. چند ماه بعد وزیر به مجلس فرا خوانده 
ارامنه  نماینده  وارتان،  گئورگ  پرسش  به  تا  شد 
شمال در مجلس شورای اسالمی و سایر نمایندگان 
جواب بدهد. توضیحات او سرانجام نمایندگان را 

اقناع نكرد.
این روزها صحبت ممنوعیت استفاده از هواپیماهای 
توپولف توسط شركت های هواپیمایی ایرانی از اول 
مرداد ماه است. این تصمیم از یك سو نشان دهنده 
توجه مسئولین به خواست های مردم است، اّما از 
سوی دیگر همچنان پاسخی به این پرسش نمی دهد 
كه سوء مدیریت شركت های ایرانی تا چه اندازه در 
رخداد این فاجعه نقش داشته است. آیا اشكال از 
توپولف بودن هواپیما بوده یا ناكارآمدی مدیریت 
شركت كاسپین و عدم رعایت استانداردها و بیش 

از اندازه كار كشیدن از هواپیماها؟

درگذشت كارو لوكس، دانشمند ایرانی-
ارمنی

ایران،  روبوتیكس  پدر  لوكس  كارو  پروفسور 
یك  كه در  كارو  در سن 59 سالگی، در گذشت. 
سال گذشته با بیماری سرطان روده دست و پنجه 
نرم كرده و بر آن پیروز شده بود، در یك آزمایش 
پزشكی روده اش صدمه می بیند و به علت عفونت 
وداع  زندگی  با  بیمارستان  در  تیر   17 روز  شدید 
از  یكی  عنوان  به  پیش  سال  چند  كارو  می كند.  
انتخاب  علوم  رشته  در  كشور  ماندگار  چهره های 
شد. او در مصاحبه ای خود و كارهایش این گونه 

معرفی كرده است: 

دبستان،  تحصیالت  هستم.   1328 سال  متولد 
را  مهندسی  لیسانس  فوق  تا  دانشگاه  دبیرستان، 
لیسانس  فوق   1352 سال  در  گذراندم.  ایران  در 
مهندسی - كه در آن زمان پیوسته بود - را از دانشگاه 
برق  مهندسی  گروه  فنی  دانشكده  همین  و  تهران 
گرفتم. دكترا را در سال 1355 از دانشگاه بركلی 
دانشگاه  در  بعد  به  زمان  آن  از  و  گرفتم  كالیفرنیا 
بر  بوده ام. عالوه  تهران مشغول تدریس و تحقیق 
دانشگاه تهران در دانشگاه هایی مانند بركلی، یوتا 
و بعضی دانشگاه های دیگر هم به مدتهای كوتاه 

تدریس كرده ام.
روی  بر  اخیر  سالهای  در  من  تحقیقاتی  زمینه 
سیستم های هوشمند الهام گرفته از طبیعت و الهام 
گرفته از سیستم های زیستی در درجه اول و گاهی، 
سیستمهای  از  گرفته  الهام  جدیدتر،  تحقیقات  در 

سیستمهای  و  شناختی  سیستمهای  اجتماعی، 
الگو،  پردازش  در  طبعًا  و  است.  بوده  رفتاری 
پردازش تصویر و بینایی ماشین هم عالقه بنده به 
البته سیستمهای هوشمندی  است.  همین موضوع 
هوش  سنتی  رویكرد  با  عالقمندم  آن  به  بنده  كه 
مصنوعی تفاوت دارد. یكی از مهمترین جنبه های 
تفاوت این است كه من هوش مصنوعی متجسم و 
پیاده سازی شده و در موقعیت قرار گرفته را مورد 

توجه قرار داده ام.
كارو در نخستین سال های بعد از پیروزی انقالب 
ایران  ارامنه  جامعه  در  اجتماعی  فعالیت های  به 

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

پیشین هویس آمده است
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پرداخت و در گروه علمی انجمن فارغ التحصیالن 
با  او  می كرد.  فعالیت  ایران  دانشگاه های  ارمنی 
نیز در تماس بود و برای  محافل علمی ارمنستان 
تالش  ارمنستان  و  ایران  دانشگاه های  همكاری 

می كرد. 
ایران،  علمی  جامعه  به  را  او  نابهنگام  درگذشت 
جامعه شناسی  استاد  نرسیسیان،  امیلیا  همسرش 
دانشگاه تهران، فرزندش آرمان و همه دوستانش 
تسلیت می گوییم. یاد و خاطره اش زنده و گرامی 

باد.

و  ارمنستان  در  كلینتون  هیالری 
آذربایجان

هیالری كلینتون در چارچوب سفر چند روزه اش 
سابق،  شرق  بلوك  و  شوروی  جمهوری های  به 
خانم  زد.  ارمنستان  و  آذربایجان  به  هم  سری 
كلینتون مهم ترین مقام آمریكایی است كه تا كنون 
از ارمنستان دیدار كرده است. او پیش از دیدارش 
با سرژ سركیسیان رئیس جمهور ارمنستان در باكو 
الهام علی یف دیدار كرده بود. در همه دیدارها  با 
كلینتون طرفین مناقشه قره باغ را به مذاكره تشویق 
و از دست زدن به راه های نظامی بر حذر داشت. 
او همچنین بر به رسمیت شناختن تمامیت ارضی 
سیاسی  احزاب  كه  امری  نمود،  تاكید  كشورها 

ارمنستان را چندان خوش نیامد.
هیالری كلینتون از بنای یادبود شهدای نسل كشی 
ارامنه بازید كرد و در آنجا عكس گرفت. در این 
بازدید تنها مدیر موزه و سفیر آمریكا در ارمنستان 
رسمی  مقامات  از  و  می كردند  همراهی  را  او 
ارمنستان خبری نبود. روز بعد آمریكایی ها اعالم 

كردند كه این بازدید رسمی نبوده  است. 
با  متحده  ایاالت  خارجه  امور  وزیر  گفت وگوی 
مهم  هم  دیگر  نظر  یك  از  قره باغ  درگیری  طرفین 
است. افزایش نقش میانجی گری آمریكا در قره باغ 
عنوان  به  آمریكایی  نیروهای  استقرار  به  می تواند 
جزئی از نیروهای حافظ صلح بین المللی در قره باغ 

منتهی شود كه برای ایران قابل قبول نیست. 

بین المللی  اقتصادی  تحریم های  افزایش  وجود  با 
بدون  كه  نكته  این  اظهار  با  ارمنستان  ایران،  علیه 
ایران ثبات منطقه ای نمی تواند وجود داشته باشد، 

به تقویت همكاری با تهران ادامه می دهد.  
اقتصادی سخت تر علیه  اتخاذ تحریم های  از  پس 
ایران توسط شورای امنیت ملل متحد در 9 ژوئن، 
مجلس امریكا طرح تحریم های امریكا را پذیرفت 
این  سر  بر  بحث  حال  در  هنوز  اروپا  اتحادیه  و 

موضوع است. 
هنگام  ارمنستان،  رئیس جمهور  سركیسیان،  سرژ 
"من  گفت:  ژوئن  ماه  آغاز  در  آلمان  از  دیدارش 
اقتصادی  تحریم های  مورد  در  كه  هستم  متوجه 
از  ایران، عده ای ممكن است واكنشی ناشی  علیه 
شك و ناباوری نسبت به دیدگاه من داشته باشند، 
اما مطمئنم در چاره سازی مسائل منطقه ای نباید و 

نمی توان ایران را ندیده گرفت".
ایران  اسالمی  جمهوری  سفیر  سقاییان  علی  سید 
در پاسخ به ارمنستان در مورد تاثیرهای احتمالی 
تحریم های اقتصادی شورای امنیت بر روابط ایران 
پذیرفتن وجود  برای  "اجباری  گفت:  ارمنستان  و 
چگونگی  برای  است  آزاد  كشوری  هر  ن��دارد. 
شیوه  پذیرش  خواه  بگیرد،  تصمیم  خود  واكنش 

تحریم باشد یا نه".
هایك باالنیان، عضو جنبش ساردارآباد )حركتی كه 
تازه آغاز شده  و در جهت تاسیس یك مجلس بدیل 
در ارمنستان فعالیت می كند( گفت كه جبهه ارمنیان 
نباید به بلوك ضد ایران رضایت دهد یا به راهكار 
تحریم ایران بپیوندد، اما دست كم باید نقش واسطه 
را برای یافتن راه حلی برای مشكل ایران بازی كند. 
به طوری كه باالنیان می گوید ارمنستان تمام دالیل 
را برای ملحق نشدن به جریان تحریم ها دارد، چون 
گذشته از جامعه بین المللی، ارمنستان مجبور است 

و راه دیگری جز همكاری با ایران ندارد. 
باالنیان اشاره كرد كه در حال حاضر منافع ایران 
و ارمنستان مشترك است. سفیر ایران در ارمنستان 
حضور  گشترش  مخالف  قاطعانه  تهران  كه  گفت 
قوای  گسترش  و  قراباغ  در  امریكایی  صلح طلبان 
ارتش تركیه در نخجوان است. این به آن معناست 
كه هر تغییری در وضع موجود منطقه، نه مطلوب 

ایروان است و نه تهران.
منوچهر  ایران،  خارجه  امور  وزیر  این،  از  پیش 
ملت  دو  ارمنستان  و  ایران  "مردم  گفت:  متكی، 

آماده  همكاری  برای  ما  هستند.  قدیمی  دوست 
هستیم". رئیس جمهور سركیسیان نیز به نوبه خود 
برای  اقتصادی  همكاری  مكانیزم های  اهمیت  به 

غلبه بر تغییرات سیاسی اشاره كرد.
مانوك  ارمنستان،  ارتباطات  و  حمل ونقل  وزیر 
انتظار  گفت  رسانه ها  در  ژوئن   28 در  واردانیان، 
می رود در بهار 2011 ساخت یك بزرگراه شمالی-

حمل ونقل  برای  مهم  مسیر  یك  عنوان  به  جنوبی 
آغاز شود. ارمنستان قصد دارد در دسامبر 2010 
به عنوان دومین مرحله برنامه، یك قرارداد وام 90 
میلیون دالری با بانك توسعه اقتصادی امضاء كند. 
40درصدی  رشد  از  ارمنستان  در  ایران  سفیر 
معامله كاالهای مصرفی بین ایران و ارمنستان در 
ابتدایی سال جاری صحبت كرد، و در  یك چهارم 
بازرگانی  مجمع  دومین  میزبان  ایروان  ژوئن   18
امكانات  مورد  در  آن  در  كه  بود  ایران-ارمنستان 

سرمایه گذاری در ارمنستان نیز بحث شد. 
دیوار به دیوار  همسایه  ای��ران  كه  این  وجود  با 
ارمنستان است معامالت تجاری بین این دو كشور 
در سال 2009 نسبت به سال 2008 به میزان 32/7 
با 153/4 میلیون دالر كاهش داشته  برابر  درصد 
است. ارمنستان در سال 2009 كاالهایی با ارزش 
كه  در حالی  كرده  ایران صادر  به  دالر  19میلیون 
واردات آن با ارزش كلی 134/4 میلیون دالر بوده 
است. در سال 2009 صادرات ارمنستان به ایران 
24درصد كاهش داشت. موضوع ساخت خط آهن 
ارمنستان-ایران معلق باقی ماند، و از خط لوله گاز 

آماده ایران-ارمنستان بهره برداری نمی شود. 
سادارآباد  جنبش  عضو  دیگر  خزمالیان،  تیگران 
ایران-ارمنستان  كنونی  رواب��ط  كه  است  معتقد 
است.  دست  رفته  از  فرصت های  از  بلندی  رشته 
فشارهای  به  مربوط  مساله  این  كه  مدعی ست  او 

خارجی وارد بر ارمنستان است.
تاثیر عامل سیاسی بر روابط اقتصادی با ایران بسیار 
مهم است. برخی كارشناسان معتقدند ارمنستان در 
صورت افزایش همكاری با ایران باید مراقب باشد 

تا مبادا خود مورد تحریم اقتصادی قرار گیرد. 
www.armenianow.com منبع: سایت

روابط ایران و ارمنستان در پی تحریم های اقتصادی جدید علیه 
ایران

ناییرا هایرومیان
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جمله  )آكچام  آمدید  خوش  عزیز،  دوستان 
می كند  ادا  ارمنی  زبان  به  را  خوشامدگویی اش 
استقبال  او  از  زدن  كف  با  مجلس  در  حاضران  و 

می كنند(.
نخست اجازه دهید موضوعی را كه در طول 
تالیف این كتاب دغدغه من بوده است با شما در 
مسئولیت پذیری  به  موضوع  این  بگذارم.  میان 
مربوط می شود. خاطره ملی بسیار گزینشی است. 
و  سوریه  عراق،  یونان،  صربستان،  بلغارستان، 
امپراتوری  حیطه  در  كه  كشورهایی  همه  واقع  در 
عثمانی جای گرفته بودند، تاریخ خود را سراسر 
همچون رشته ای از تبعیدها و قتل عام هایی می بینند 
اّما  است.  اعمال شده  آن ها  بر  دیگران  توسط  كه 
مسلمان ها  قتل عام  همچون  را  خود  تاریخ  تركیه 
توسط بلغارها، ارامنه یونانی ها و دیگر گروه های 

قومی به یاد می آورد.
از گذشته  برابر یك قاعده كلی، همه جوامع، 
خود بخش هایی را به یاد می آورند كه طی آن توسط 
دیگران مورد ستم قرار گرفته اند نه بخش هایی را كه 
به دیگران ستم روا داشته اند. تركیه  طی آن خود 
آن  در  كه  حوادثی  قالب  در  را  خود  گذشته  هم 
ترك ها توسط یونانی ها و ارامنه و ... كشته شدند 
به یاد می آورد. همه جوامع، اعم از قومی، دینی 
كه  می آورند  یاد  به  را  رنجی  و  درد  فرهنگی،  یا 
دیگران  بر  كه  را  رنجی  و  درد  نه  كرده اند،  تحمل 

تحمیل كرده اند. تركیه هم رنجی را كه بر دیگران 
تحمیل كرده است، از جمله نسل كشی ارامنه، به یاد 
نمی آورد. هدف من از نگارش كتاب اقدام شرم آور 
شكستن این سنت بود و دعوت از مردم تركیه برای 
آشنا شدن با ظلمی كه به نام آن ها بر دیگران رفته 
نسل كشی  گستردگی  تنها  دعوت  این  دلیل  است. 
با  مقایسه  قابل  عنوان  هیچ  به  كه  نیست،  ارامنه 
این جا  كه  نیست  پراكنده ای  انتقام جویانه  عملیات 
و آن جا علیه مسلمانان اتفاق می افتاد. از تمام این 
ظلم هایی كه در طول تاریخ اتفاق افتاده است، یك 
برای  گرفت:  نتیجه  می توان  را  مهم  و  كلی  اصل 

باید  جلوگیری از تكرار رویدادهای مشابه، مردم 
با مسئولیت خود در قبال این رویدادها آشنا شوند، 
درباره آن بحث كنند و آن را به رسمیت بشناسند. 
رویدادهای  صادقانه  شناختن  رسمیت  به  بدون 
مشابه، به احتمال زیاد، با پیدایش شرایط مناسب، 
تمام این پتانسیل مخرب دوباره به فعل در می آید. 
این اصل استثنا بردار نیست، و این آن اصلی است 
كه من در تمام مّدت نگارش این كتاب به آن فكر 

می كردم.
نسل كشی  كوتاه  تاریخ  شرم آور  اقدام  كتاب 
توصیف  گام به گام  كتاب  این  در  من  است.  ارامنه 

تانر آكچام، یكی از نخستین روشنفكران و جامعه شناسان ترک كه از دولت تركیه خواست نسل كشی 
ارامنه را به رسمیت بشناسد، اوائل تیر ماه به دعوت كمیته برگزاری 95مین سالگرد قتل عام ارامنه 
شورای خلیفه گری تهران، به ایران آمد. روز 2 تیر مصاحبه مطبوعاتی او بود در محل شورای خلیفه گری 
كه رونقی چندانی نداشت و جای نمایندگان مطبوعات مهم كشور در آن خالی بود. مناسبت حضور 
آكچام در تهران رونمایی ترجمه فارسی كتاب اقدام شرم آور او بود، كه مراسمش عصر همان روز در 

باشگاه ارامنه تهران برگزار شد. 
موضوع نسل كشی ارامنه در سال های جنگ جهانی نخست تنها بخشی از تاریخ نیست و به سیاست 
امروز گره خورده است. گروه های سیاسی و البی  ارامنه در ایاالت متحده و كشورهای دیگر سخت 
در تالشند كه پارلمان های دنیا قتل عام ارامنه را به رسمیت بشناسند. فارغ از اینكه این استراتژی در 
درازمّدت به سود ارامنه و جمهوری ارمنستان هست یا خیر، موضوع ابعاد سیاسی گسترده ای پیدا كرده 
است، مسئله پیوستن تركیه به اتحادیه اروپا به آن مشروط شده و طرح آن در كنگره ایاالت متحده 

روابط آمریكا و تركیه را تیره كرده است. 
نگاه تانر آكچام به این فاجعه از این نظر شایسته توجه است كه در عین حال كه بر مسئولیت تاریخی 
تركیه تكیه می كند و از دولت این كشور می خواهد كه اذعان كند جنایتی اتفاق افتاده و رسمًا از ارامنه 
عذرخواهی كند، اّما بر گفت وگوی بین دو كشور، دوستی و “بی معنا ساختن مرزها” تكیه می كند. متن 

كامل سخنرانی 2 تیر آكچام و جلسه پرسش و پاسخ بعد از سخنرانی را در زیر می خوانید:

سخنرانیتانرآكچامدركلوبارامنهبهمناسبتانتشارترجمهفارسیكتابشاقدامشرمآور
مسئولیتاخالقینسلجدیدتركیه
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كرده ام كه نسل كشی چگونه اتفاق افتاد. همین طور 
نظامی سال های  1919  با دادگاه های  خواننده را 
و  جنگ  از  بعد  كرده ام.  آشنا  استانبول  تا 1921 
عمده  كوشش  سه  عثمانی،  امپراتوری  فروپاشی 
جنایت صورت  این  مسببین  كردن  دادگاهی  برای 
گرفت. نخست متفقین كوشیدند در كنار كنفرانس 
صلح پاریس، یك دادگاه جنایی هم تشكیل دهند. 
جنایت  مسببین  كردند  كوشش  بار  دومین  برای 
نسل كشی را در جزیره مالتا محاكمه كنند كه كوشش 
حكومت  توسط  كوشش  سومین  نبود.  موفقی 
عثمانی كه در نوامبر 1918 مستقر شده بود به عمل 
استانبول  آمد. جمعا شصت وسه جلسه دادگاه در 
تشكیل شد. دویست نفر در این دادگاه ها محاكمه 
شدند، شانزده حكم اعدام صادر شد و سه نفر به دار 
آویخته شدند. فارغ از این كه این دادگاه ها چه قدر 
بی طرفانه بودند، مدارك و شهادت هایی كه در آن ها 
اثبات  برای  هستند  مهمی  مدارك  همه  شدند  ارائه 
این كه این جنایات نسل كشی هستند. در كتاب من 

داستان كامل این دادگاه ها آمده است. 
این  دادن  نشان  كتاب  اهداف  از  دیگر  یكی 
نكته است كه نسل كشی ارامنه یك عمل استثنایی 
و مجرد نبوده است. بعد از جنگ بالكان در سال 
1914، امپراتوری عثمانی نزدیك شصت درصد از 
خاك اروپایی خود را از دست داد، و هشتادوپنج 
این جنگ،  از  بعد  را.  منطقه  این  درصد جمعیت 
دولت مرداِن عثمانی به این باور رسیدند كه زندگی 
در كنار مسیحیان در آناتولی نشدنی است و سیاسِت 
این  گرفتند.  پیش  در  را  آناتولی  یكپارچه سازی 
مسلمان های  یكی  داشت؛  مهم  دو هدف  سیاست 
غیر ترك تبار مانند كردها، بوسنیایی ها، آلبانیایی ها 
و عرب ها بودند كه در جمعیت ترك توزیع شدند تا 
مستحیل گردند. این ها در آناتولی به نحوی تقسیم 
شدند كه هیچ جا كسر باالیی از جمعیت را تشكیل 
ندهند. تركی سازِی تركیِب جمعیتِی تركیه از سوی 
سیاست،  این  دوم  هدف  ترك.  ناسیونالیست های 
مسیحیان بودند. این ها یا از آناتولی اخراج شدند، 
سال  در  شدند.  كشته  و  تبعید  یا  یونانی ها،  مانند 
میلیون   15 حدود  آناتولی  جمعیت  كل   1914
بود، یك چهارم این جمعیت تبعید یا كشته شدند و 
یا با هدف مستحیل كردن بین جمیعت ترك تقسیم 
شدند. نكته مهم این است كه این پاك سازی قومی 
و یكپارچه سازی، زمینه را برای بنیان گذاری تركیه 
امروز فراهم كرد و به این دلیل است كه ما تا امروز 

با این جمهوری مشكل داریم. 
چند كلمه ای هم در این باره كه چرا روی این 
موضوع كار می كنم. من فكر می كنم این مسئولیت 
اخالقی نسل جدید در تركیه است. نسلی كه خود 
بر  را  جنایت  این  گناه  و  نشده  نسل كشی  مرتكب 

تاریخ  در  كه  باره  این  در  آن ها  نمی كشد.  دوش 
چه روی داده به كلی بی اطالعند. تقصیر آن ها هم 
نیست. اّما به تدریج در حال آگاه شدن از واقعیت 
تغییری روی خواهد داد، حاال  هستند. در تركیه 
طی  می كنم؛  ذكر  شما  برای   را  آن  از  نمونه هایی 
به  از روشنفكران راجع  بسیاری  یك دهه گذشته، 
برنامه های  در  كرده اند.  صحبت  ارامنه  نسل كشی 
تلویزیونی و مباحثه های جمعی درباره نسل كشی 
صحبت شده است. ما می توانیم درباره نسل كشی 
كنیم.  تركیه چاپ  مطبوعات  در  و  بنویسیم  مقاله 
بسیجی  ترك،  از روشنفكران  گروهی  گذشته  سال 
برای عذرخواهی به راه انداختند و سی هزار تَن از 
ترك ها در یك سایت رسمی از مردم ارمنی به خاطر 
نسل كشی عذرخواهی كردند، و فكر می كنیم همه 
شنیده اید كه بعد از ترور هراند دینك صدهاهزار تن 
از مردم ترك به خیابان ها آمدند و فریاد برآوردند 
ما همه ارمنی هستیم، ما همه تُركیم. همین امسال 
در استانبول روشنفكران ترك علنًا سالروز قتل عام 
ارامنه را گرامی داشتند و سه هزار نفر در این مراسم 
شركت كردند. البته نمی خواهم شما را متقاعد كنم 
كه در تركیه همه چیز رو به راه است و هیچ مشكلی 

به شما  امید واهی  نمی خواهم  نیست. همین طور 
بدهم. دالیل بسیاری وجود دارد كه همچنان بدبین 
باشیم. فقط می خواهم بگویم چیزی شروع به تغییر 
كرده است؛ خیلی آرام و بطئی. اّما ما در ابتدای راهیم 
و هنوز فرسنگ ها پیش رو داریم. نسل من می داند 
كه به رسمیت شناختن قتل عام ارامنه واپسین نقطه 
عطف مهم در استقرار دموكراسی در تركیه خواهد 
بود. ترك ها باید نسل كشی را به رسمیت بشناسند 
چون بدون رویكرد شرافتمندانه به جنایات گذشته، 
بدون عدالت، نمی توانیم دموكراسی واقعی در تركیه 
داشته باشیم. ما هیچ امیدی به پیشگیری جنایات 

مشابه در آینده نمی توانیم داشته باشیم، مگر این كه 
به جنایاتی كه در گذشته مرتكب شده ایم اعتراف 
كنیم. ما ترك ها حتی بیش از ارامنه به این شناسایی 
قبال  در  ماست  مسئولیت  این  داری��م.  احتیاج 
تاریخ مان و در قبال خودمان. من به عنوان نماینده 
این نسل اینجا هستم كه به شما بگویم در درد و رنج 
شما شریكم و از شما دعوت كنم كه در یك رسالت 
مشترك شركت كنید. این نه تنها مسئله ترك ها یا 
مسئله ارامنه یا مسئله ایرانی ها، بلكه مسئله همه 
همین  و  است.  بشر  مسئله حقوق  است،  بشریت 
طور به شما بگویم كه تاریخ مشترك ما تنها مركب 
از این صفحه سیاه نسل كشی نیست. تاریخ مشترك 
تشكیل  نیز  هم  كنار  همزیستی  سال  پانصد  از  ما 
شده است؛ همزیستی ای آمیخته به خاطرات خوب 
و بد. حتی در زمان نسل كشی، ترك ها، كردها و 
عرب هایی بودند كه جان خود را به خطر افكندند تا 
جان ارامنه را نجات دهند. من شك ندارم كه برخی 
از شما حاضران در این تاالر هم داستان هایی مشابه 
شنیده اید. نكته ای كه می خواهم بر آن تاكید كنم این 
است كه ما تاریخ دیگری جز نسل كشی هم داریم كه 
می توانیم اعتماد متقابل مان را بر اساس آن بنا نهیم. 
چند سال پیش فیلم مستندی به نام دیوار سكوت 
درباره من و پروفسور دادریان ساخته شد. خیلی 
اتفاقی، ته فیلم در پس زمینه، آهنگی تركی پخش 
تركم كردی،  از زمانی كه  این مضمون:  با  می شد 
هرگز نخندیدم، ای دوست، ای دوست. گمانم این 
وصف حال ما ترك ها و ارامنه است. از وقتی ارامنه 
رفتند، آناتولی خیلی نخندیده است. از وقتی ارامنه 
رفتند، آناتولی چیزهای زیادی از دست داده است. 
تاریخ آناتولی تاریخ رنج و حرمان بوده است؛ رنج 
بیش تر  و حرمان شما و رنج و حرمان كردها، و 

شما. 
را  ترك  پ��رآوازه  شاعر  حكمت  ناظم  نام 
شنیده اید. با شعری از او سخنانم را به پایان می برم 
احساسش  و  ارمنی  شهروند  یك  درباره  )شعری 
است  رفته  او  به  كه  تاریخی ای  ستم  به  نسبت 

می خواند(.
من نیز مانند ناظم حكمت عرق این شرم را بر 
پیشانی ام احساس می كنم، نه تنها به عنوان ترك، 
بلكه به عنوان یك انسان. می دانم نمی توانم آن چه را 
از دست داده اید به شما بازگردانم، اّما می خواهم در 
غم و اندوه شما شریك باشم. نسل كشی ضایعه ای 
تمام  برای  بلكه  ارامنه  برای  تنها  نه  بود،  بزرگ 
ارمنی،  یا  به عنوان ترك  تنها  نه  بنابراین  بشریت. 
بلكه به عنوان انسان، باید با هم تالش كنیم كه چنین 

جنایتی علیه بشریت دیگر هرگز تكرار نشود.
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تاریخی  حقایق  بیان  ب��رای  شما  كوشش   •  
جبران  درباره  شما  نظر  لیكن  است،  قابل تحسین 

خسارت چیست؟
نخستین گام این است كه دولت تركیه رسمًا بپذیرد 
این  بود.  جنایت  داد  رخ   1915 سال  در  آن چه 
برای جبران  مهم ترین بخش جبران ضایعه است. 
یك بی عدالتی تاریخی راه های گوناگون وجود دارد. 

ساده ترین آن ها عذرخواهی است، عذرخواهی از 
مردم ارمنی بابت جنایتی كه رخ داده است. دومین 
گام، جبران خسارت ارامنه ساكن آن مناطق است. 
راه های گوناگون برای جبران یك خسارت تاریخی 
وجود دارد؛ از دادن مقداری پول به عنوان خسارت 
مالی تا برنامه های اجتماعی گوناگون. این موضوع 
ترك ها  بین  عمومی  گفت وگوی  یك  طریق  از  باید 

اّما  شود.  مشخص  ارامنه  و 
من معتقدم حتی جبران ماّدی 
خسارت هم بیش از هر چیز، 
است.  اخالقی  موضوع  یك 
احتمااًل درباره شركت بیمه عمر 
شركت  این  شنیده اید.  نیویورك 
كه میلیاردها دالر به ارامنه بابت 
بیمه عمرشان بدهكار است، اخیراً 
دویست  كه  است  كرده  موافقت 
ارامنه  به  خسارت  دالر  میلیون 
سمبلیك  حركت  یك  این  بپردازد. 
هرگز  را  واقعی  خسارت  اس��ت. 
نمی توان جبران كرد. اّما باید بكوشیم 
فرهنگ و زندگی ارمنی را به آناتولی 
بازگردانیم. دادن حق شهروندی تركیه 
بازسازی  است.  خوبی  فكر  ارامنه  به 
ارامنه  فرهنگی  ابنیه  سایر  و  كلیساها 
در آناتولی كار دیگری است كه می توان 

كرد.

• چه چیزی شما را ترغیب كرد به تحقیق 
درباره این موضوع بپردازید. دلیل خاصی 

در میان بود؟
از  بسیار  مانند  هم  من  ب��ود.  اتفاقی 
روشنفكران معمولی تركیه حتی نمی دانستم 
در  می كنند.  زندگی  ارمنی هایی  تركیه  در 
كار  تحقیقاتی  موسسه  یك  در  هامبورگ 
می كردم. موضوع تحقیق من تاریخ شكنجه و 
بود. در حین  امپراتوری عثمانی  خشونت در 
این تحقیق نخستین بار با كشتارهای ارامنه در 
زمان عبدالحمید آشنا شدم. در همین زمان زنی 
آلمانی در كتابخانه  مان كار می كرد. مادر او ارمنی 
و  شده  مستحیل  آلمان  در  كاماًل  خودش  اّما  بود 
این  باید روی  تو  تانر  به من گفت  او  بود.  آلمانی 
است.  مهم  این موضوع خیلی  كنی،  كار  موضوع 
از ترك ها می گفتم ولش كن،  مانند بسیاری  و من 
را  همدیگر  همه  است،  پیچیده  خیلی  موضوع 

می كشتند. بگذار زیاد واردش نشویم. 

پرسش و پاسخ بعد از سخنرانی 

مساله ارضی از دید من خاتمه یافته است
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حاال به شما بگویم كه ما در تركیه راجع به ارمنی ها 
می كنیم:  فكر  چه طور   1915 سال  ماجراهای  و 
با  مبارزه  در  را  خودمان  ملت  دولت/  ترك ها  ما 
نیروهای  این  ساختیم.  امپریالیستی  قدرت های 
را  عثمانی  امپراتوری  می خواستند  امپریالیستی 
از هم فرو بپاشند و مسیحیان داخل امپراتوری با 
كشتارهای  وسط  این  می كردند.  همكاری  آن ها 
زیاد  نمی خواهیم  ما  كه  افتاده  اتفاق  هم  متقابلی 
واردش بشویم. من پیشنهاد كار روی محاكمه های 
این  به  را  استانبول  ترقی در  اتحاد و  سران حزب 

موسسه دادم و آن ها قبول كردند ...

 •  دالیل نسل كشی چه بود؟
وجود  ارامنه  نسل كشی  برای  گوناگونی  دالیل 
بوده،  مهم تر  دلیل  كدام  بگویم  بخواهم  اگر  دارد. 
باید بگویم كه دلیل سیاسی و نگرانی  امنیتی دولت 

عثمانی اصلی ترین دلیل بوده است. سران 
به  تصمیم  مذهبی  دالیل  به  ترقی،  و  اتحاد  كمیته 
نسل كشی نگرفتند، این كار را به دلیل نژادپرستی 
كردند.  را  كار  این  سیاسی  دالیل  به  نكردند.  هم 
بیش تر سران اتحاد و ترقی آدم های مومن و مذهبی 
مردم  تحریك  برای  مذهب  از  آن ها  اّما  نبودند. 
استفاده می كردند. دلیلش موافقت نامه سال 1914 
این  برابر  بود.  عثمانی  امپراتوری  و  روسیه  بین 
قرارداد باید دو ایالت خودمختار در آناتولی شرقی 
به عنوان  این را  به وجود می آمد و سران عثمانی 
مقدمه تشكیل یك حكومت ارمنی تلقی كردند. با 
شروع جنگ جهانی نخست، اولین كاری كه آن ها 
كردند فسخ این قرارداد بود. عثمانی ها فكر كردند 
را  اصالحات  كند  اشغال  را  آناتولی  روسیه  اگر 
تحمیل خواهد كرد و عثمانی این بخش از خاكش 
كردند  فكر  كه  بود  این  داد.  خواهد  دست  از  را 
اگر ارامنه را از آن جا بیرون برانند و قتل عام كنند 
دیگر با ادعای ارضی آن ها روبه رو نخواهند بود. 
همان طور كه در كتابم هم آورده ام در سال 1921 
كه  كرد  اعالم  آشكارا  پارلمان  نمایندگان  از  یكی 
سرزمین  می خواستیم  چون  كردیم  را  كار  این  ما 

پدری مان را نجات دهیم. 

تقبیح  را  شما  كار  شما  هموطنان  از  بسیاری   •  

می كنند. 
محكوم  را  شما  آن ها  كه  نمی شوید  ناراحت  شما 

می كنند؟
بله، آدم های زیادی مخالف افكار من هستند، اّما 
ملی گراهای  هستند.  من  دوست  هم  كثیری  تعداد 
بسیاری  اّما  ندارند،  دوست  مرا  تفكر  طرز  تُرك، 
به هر رو، مشكلی  با آن موافقند.  از روشنفكران 

نیست، وظیفه من این است كه حقیقت را بگویم. 

 • نظر شما درباره برگرداندن سرزمین های آناتولی 
ارامنه  یعنی  آن ها  اصلی  صاحبان  به  شرقی 

چیست؟ 
اگر شما از تركیه می آیید باید هوادار حق حاكمیت 
كشور تركیه باشید، در غیر این صورت نمی توانید 
را  ارضی  مساله  باید  می كنم  گمان  من  برگردید. 
یك  را  ارامنه  نسل كشی  و  كنیم  تلقی  یافته  خاتمه 
مساله حقوق بشری بدانیم. صادقانه به شما بگویم، 
مساله ارضی از دید من خاتمه یافته است. به لس 
آنجلس رفته بودم، سال 1999 بود. برنامه نمایش 
ارمنی  دوست  هراچ،   . بود.  سكوت  دیوار  فیلم 
عزیزم، آمد پیشم و گفت تانر این را ننویس. گفت 
می دانم واقع بینانه نیست، اّما ما قارس و آرداهان 
را می خواهیم. من هم به او گفتم كه این تضمینی 
است برای این كه من بتوانم به تركیه برگردم. من 
فكر می كنم مساله ارضی بیش تر یك مساله ذهنی 
بی معنا شوند.  مرزها  كه  كنیم  كاری  بیایید  است. 
فرانسه و آلمان سیصد سال بر سر مرز دو كشور با 
هم جنگیدند، اّما امروز اصاًل معلوم نیست این مرز 
كجا هست. سراسر تاریخ عثمانی تاریخ قتل  عام ها 
از  باید  ما  ارضی.  بر سر مسائل  و كشتارهاست، 
نمونه آلمان و فرانسه پیروی كنیم تا مرز دیگر معنا 

و مفهومی نداشته باشد. 

نسل كشی  تركیه  دولت  و  مجلس  روزی  اگر   •  
تركیه  مردم  آیا  بشناسند،  رسمیت  به  را  ارامنه 

آمادگی پذیرش آن را خواهند داشت؟
بدهم.  لطیفه  یك  با  را  شما  پاسخ  بدهید  اجازه 
فكر  به خاطر موهای سفیدم  و  بودم  استانبول  در 
صحبت  راحت  تاكسی ام  راننده  با  می توانم  كردم 
كنم. پرسید چه كاره ام، گفتم پژوهش گر هستم و 
روی مساله نسل كشی ارامنه كار می كنم و االن هم 

به آرشیو دولتی می روم برای همین كار. می دانید 
راننده چه گفت؟ گفت من نمی فهمم چرا دولت این 
قدر این مساله را بزرگ می كند و جنجال درست 
حاضر  ما  نمی كرد  سروصدا  قدر  این  اگر  می كند، 
بودیم آن را بپذیریم. دینك هم بر همین عقیده بود. 
او می گفت اگر مرزها باز شود، ظرف یك ماه مساله 
حل می شود. در آناتولی شرقی، كردها و علوی ها 
و  می كنند  صحبت  ارامنه  قتل عام  به  راجع  علنًا 
داستان ها در این باره تعریف می كنند. در شهرهای 
بزرگ است كه نسل جدید در این باره هیچ نشنیده 
است. به همین سبب آموزش و آگاهی، یك بخش 
بسیار مهم است. در مجموع من فكر می كنم مانع 

اصلی، دولت است نه مردم. 

 • شما در مورد آسوری هایی كه در همین دوره 
قتل عام شدند چیزی نگفتید.

درست است، و آسوری ها همیشه از این بابت به حق 
گله مندند. در زمان نسل كشی آسوری ها هم قتل عام 
شدند. اّما سیاست مركز این نبود كه قوم آشور را 
نابود كند. حتی تلگرام هایی بودند از استانبول كه 
جز ارامنه به باقی مسیحیان تعرضی نشود. اّما در 
سطح والیتی، با وجود این دستورات، آسوری ها 

را هم مانند ارمنی ها می راندند و كشتار می كردند.

 • نظرتان درباره گشایش مرز ارمنستان و تركیه 
چیست؟ آیا گشایش مرزها به نزدیكی روابط دو 

ملت می انجامد؟
البته. فكر اصلی هم همین است. در حل مناقشات 
تغییِر تصوری  آن  و  دارد  اساسی وجود  یك اصل 
است كه هریك از طرفین درگیری از دیگری دارد. 
رسمیت  به  پایه  بر  خودمان  از  تصورمان  ما  همه 
شناختن تفاوت ها و گوناگونی است، در حالی كه 
دیگری را یكپارچه و متجانس در نظر می گیریم. 
وقتی یك ترك از ارمنی ها صحبت می كند منظورش 
نیست،  نشسته  روبه رویش  كه  واقعی  ارمنی  فرد 
بلكه كسانی است كه در سال 1915 در امپراتوری 
عثمانی مرتكب خیانت شدند. و وقتی یك ارمنی 
درباره ترك ها صحبت می كند، فقط از كسی صحبت 
می كند كه پدرانش را قتل عام كرده است. مهم ترین 
كار این است كه تصور ترك ها درباره ارامنه و تصور 
باید  آن ها  دهیم.  تغییر  را  ترك ها  درباره  ارامنه 
مشتركی  مسائل  كه  بدانند  و  بشناسند  را  همدیگر 
دارند. هر دوشان كار و زندگی می كنند، بچه هاشان 
را به مدرسه می فرستند، می خواهند در صلح زندگی 
كنند، فرقی میان آن ها وجود ندارد. یك َمثل تركی 
می گوید: جانورها با هم گالویز می شوند، آدم ها با 
هم گفت وگو می كنند. بیایید ما هم با هم گفت وگو 

كنیم.

یا  سیاسی  دالیل  به  جوان  ترك های 
نژادی تصمیم به نسل كشی نگرفتند

باید بكوشیم فرهنگ و زندگی ارمنی 
را به آناتولی بازگردانیم
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دیدگاه ادوارد آبراهامیان رییس مركز  تحقیقی »میتك« در ارمنستان درباره تحوالت قفقاز و نقش 
ارمنستان

 
خیلی دشوار است كه بر تمام تحوالت سیاسی قفقاز تاثیرگذار باشیم

تلخیص و ترجمه: تورج خسروی
* كارشناس ارشد تاریخ، مترجم و پژوهشگر»بنیاد مطالعات قفقاز« 

جنوبی   قفقاز  حوزه  در  كه  مراكزی  از  یكی 
اجتماعی  سیاسی،  مسایل  تحلیل  و  مطالعه  به 
»میتك«  پژوهشی  مركز   می پردازد  اقتصادی  و 
بر وقایع سیاسی  تاكید خاصی  )اندیشه( است كه 
دارد.  ارمنستان  و  ارمنیان  فراروی  چالش های  و 
در این نوشتار با نظرات رییس مركز یاد شده آشنا 

می شویم.
 

• چرا »میتك« تا این اواخر در نوعی بایكوت 
خبری بوده است؟ آیا این از نبودن آگاهی بوده یا 

نتیجه سیاستی عمدی؟
هر دو. اغلب از استفاده كردن از تحلیل های ما 
اجتناب می ورزند. نمونه بارز در مساله جاواخك 
در  ارمنی نشین  منطقه ای  آخال  كلك،  )یا  است 
مورد  خودشان  گفته  به  بنا  مردمش  كه  گرجستان 
تبعیض زبانی، اجتماعی و دینی هستند(. بعضی ها 
مسایل  این  كردن  مطرح  با  ما  مركز  می كنند  فكر 
بعد  سعی می كند وضعیت را حاد كند درحالی كه 
از مالقات ساكاشویلی برای همه مشخص شد كه 

مساله موقعی كه نادیده گرفته شود، حاد می شود.

• فشار خاصی نسبت به مطرح كنندگان مساله 
جاواخك وجود دارد؟

نیروها  است.  نبوده  فشار  آن قدر  ما  روی  بر 
می كنند  سعی  آشكارا  كه  بوده اند  دستگاه هایی  و 
اهداف مورد نظر ما را بفهمند و ما هم سعی می كنیم 
هدف آن ها را بفهمیم. با فهمیدن هدف های متقابل، 
آینده  فشارهای  مساله  و  می شوند  حل  تضادها 

وجود نخواهد داشت.
متحجر  تیپ های  ما  كشور  در  متاسفانه 
در  را  محافظه كاری، خود  با  كه  اجتماعی هستند 
مجبور  ما  و  می كنند  وارد  ساختاری  فعالیت های 
مسایل  به جز حل  كه  بدهیم  همه شرح  به  هستیم 

ملی هدفی نداریم.

•  شما از طرف حكومت كمك دریافت می كنید 
یا نسبت به شما رفتاری منفی و بی تفاوت وجود 

دارد؟
حس  و  منفی  گرایش  طوالنی  مدت زمانی 
بی تفاوتی نسبت به ما وجود داشت. بیش تر مردم 
معتقد هستند كه فرد مشغول به فعالیت ملی نمی تواند 
وجود داشته باشد. فكر می كنند تمام این فعالیت ها 
نمایش سیاسی است و سرپوشی برای هدف های 

دیگر.
زمانی كه فهمیدند و متقاعد شدند كه سازمان 
تشكیل  ملی  تفكرات  دارای  و  دلسوز  از جوانانی 
جاواخك  قراباغ،  از  بعد  ما  موضع  و  است  شده 
سرزمین  ارمنی نشین  منطقه  تنها  )تقریبًا  است 
دنیای  با  ارتباطی  حلقه  مهم ترین  و  تاریخی مان 
خارج برای كشورمان(، به این نتیجه رسیدند كه ما 
نه تنها می توانیم، بلكه موظف هستیم به این مسایل 
هیچ كس  شدند  مطمئن  همچنین  باشیم.  مشغول 
كرد  نخواهد  ما حل  به جای  را  مسایل كشورمان 
و ما مجبور هستیم آن كاری را كه پدران مان شروع 

كرده اند، ادامه بدهیم.

خیلی  به طور  آذربایجان  خبرگزاری  اخیراً   •
است.  كرده  منعكس  را  شما  مصاحبه های  فعال 

دلیل آن چیست؟
خبرگزاری  هفته  هر  عماًل  است  سال  سه 
آذربایجان راجع به تحلیل های مركز ما به صحنه 

جهت  در  فعاالنه  ما  كه  است  آن  دلیلش  می آید. 
و  كار  آذربایجان  ملی  جزییات  و  اصلی  مسایل 
مطالعه می كنیم. سعی می كنیم برای طبقات سیاسی 
خاطر  به  باشیم  مفید  آوارها  و  تالش ها  لزگی ها، 
این كه صدای آن ها نه تنها در كشورمان بلكه در 
قفقاز شنیده شود. آذربایجان نسبت به اقلیت های 
دارد،  خطر  احساس  و  سنتی  و  منفی  رفتار  ملی 
مقاله های  معرفی  موقع  می كند  تالش  همیشه  و 
مطابقت  واقعیت  با  مقاله ها  این  كند  وانمود  میتك 
ندارند. اما آن ها موفق نمی شوند. دیگر نزد محافل 
سیاسی اقلیت های ملی، بیداری ملی دیده می شود. 
غیرممكن است آذربایجان پنهان كند كه در هراس 
و دستپاچگی افتاده است. آن ها اعالم می كنند كه 
مساله فوق الذكر نتیجه توطئه  ارمنیان است. اما باید 
گفت اگر چند جوان می توانند چنین توطئه ای  علیه 
آذربایجان اجرا كنند پس این حكومت نه تنها ثبات 
ندارد بلكه انستیتوهای آن حكومت هم نمی  توانند 

به خوبی كار كنند.

• به نظر شما چه قدر احتمال دارد جنگ روسیه   
و گرجستان یك بار دیگر و حتی خیلی نیرومندتر 

از سال گذشته تكرار شود؟
محافل دیپلماسی و تحلیلی روسیه  از آگوست 
ساكاشویلی  كه  می دادند  تذكر  متفقًا  گذشته  سال 
رفتنی است. یك سال گذشته و تقریبًا هیچ چیزی 
پیش  هفته  سه  مثال،  برای  است.  نكرده  تغییر 
با  دیمیتری مدودف اعالم كرد روسیه آماده است 
با  نه  اما  انجام دهد  گرجستان گفت وگوی سیاسی 
ساكاشویلی. از طرفی دیگر تقریبًا حدود یك سال 
بود كه اوضاع در آبخاریا و اوستیای جنوبی آرام 
بود اما اخیرا در آن نواحی توطئه چینی ها و حوادث 
طرف  از  هم  كه  است،  شده  شروع  دیگر  متفرقه 

روسیه و هم از طرف گرجستان تحریك می شود.
از طرفی روسیه به طور قطعی به هدف خود 
ضد  وضعیت  تشدید  گرجستان  و  است  نرسیده 

ادامه مطلب در صفحه  13 ...
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او را  ایروان است.  گالستانیان متولد 1948 
به عنوان  بلكه  نقاش  یك  به عنوان  تنها  نه  امروزه 
سفالگر، مرمت كننده آثار هنری و استاد دانشگاه 

می شناسند.
سال های  در  را  خود  هنری  تحصیالت  وی 
68 -1964 در مدرسه هنری پ. ترلمزیان آغاز 
كرده و سپس در سال های73- 68 در دانشكده 
است.  داده  تحصیل  ادامه  تئاتر  و  زیبا  هنرهای 
بهترین  جایزه  دریافت  به  موفق  سال 1979  در 
عضویت  به   1983 سال  از  و  شد  سال  مجسمه 
جنگ  شروع  با  آمد.  در  ارمنی  نقاشان  انجمن 
قراباغ از سال 1988 تا 1992 در نبرد شركت كرد 
و مجروح شد. پس از آن از سال 1999 به عنوان 
استاد سفالگری در دانشگاه آغاز به تدریس كرد 
و با سمت سرپرست آزمایشگاه سفالگری مشغول 

به كار بوده است.
وی به مرمت آثار هنری عالقه خاص داشت 
به احیای آثار بسیاری همت گماشت، مرمت  و 
بام كلیسای كارمراوا  )قرن پنجم( در آشتاراك از 

هنر معاصر ارمنستان

هراچیا گالستانیان
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كارهای اوست. از كارهای بسیار ارزنده وی باید 
مركز  سرامیكی  سردر  كرد:  اشاره  موارد  این  به 
مجسمه هایی  و  ایروان  در  »آرمنیا«  دندانپزشكی 
منحصر به فرد از سنگ نمك در سالن كارخانه نمك 

ایروان.
شخصی  نمایشگاه  وی   1979 س��ال  در 
پا كرد. در  بر  لیتوانی  معماران  انجمن  را در  خود 
كرده  شركت  نیز  متعددی  گروهی  نمایشگاه های 
اكتفا می كنیم:   كه از بین آن ها به ذكر چند نمونه 
موزه  در  نمایشگاه  ای��روان،   1977 نمایشگاه 
نمایشگاه 1991  مردم شناسی سارداراباد 1987، 
ایروان  در  ارمنی  سفالگری  نمایشگاه  ای��روان، 
همه  و  ایروان 2000  در  بهاره  نمایشگاه   ،1995
نمایشگاه های انجمن نقاشان ارمنی در این سال ها.

بسیاری  مجموعه های  و  موزه ها  در  او  آثار 
گنجینه  است  جمله  آن  از  كه  می شود  نگهداری 
»هنرهای زیبای لیتوانی«، گنجینه »هنرهای زیبای 
سارداراباد«،  مردم شناسی  »موزه  ارمنستان«، 
در  س��وان«  دریاچه  نگهداری  »مركز  مجموعه 
ارمنستان،  »موزه انقالب ایروان«، و مجموعه های 
چك،  جمهوری  بلغارستان،  در  بسیاری  شخصی 

آلمان و فرانسه.
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و  پرفراز  دارید سرگذشت  پیش رو  كه  كتابی 
ماست  ارمنی تبار  هم میهن  صدها  از  یكی  نشیب 
مصیبت بار سال 1297  وقایع  در  بِد حادثه  از  كه 
خورشیدی، در شهرستان خوی گرفتار آمده بودند. 
دهه های نخستین  قرن بیستم از ادوار تاریك و غم بار 
تاریخ كشور ماست. در این سال ها بخشی از خاك 
ایران - به ویژه شهرهای آذربایجان بارها لگدكوب 
سپاهیان روس و عثمانی شده و ساكنان بی گناه و 
قربانی مطامع غرض آلود و تعصبات  بی دفاع آن، 
خشك نیروهای مهاجم قرار گرفتند و از این رهگذر 

لطمات جبران ناپذیری بر آنان وارد شد.
اولین دهه  قرن، مصادف با دوران استبداد صغیر 
است. در آن روزها وقتی محمد علی شاه قاجار، 
با اطرافیان خودكامه، فاسد و فرصت طلب  همراه 
خویش فارغ از خطراتی كه استقالل و امنیت ملت 
را به شدت تهدید می كرد، با خوش خیالی قهوه ختم 
نهضت مشروطیت را می نوشید، نیروهای روس به 
بهانه های واهی وارد آذربایجان شده و آن گونه كه 
بازیل نیكیتین، آخرین كنسول روسیه  تزاری در 

ایران در كتاب خود نوشته است: 
»تنها در ارومیه، هشتادهزار سرباز روس بود 
كه خوب می خوردند و استراحت می كردند و كار 
آنان منحصر به این بود كه در سه نوبت بازارهای 

فقیرانه شهر را غارت كنند.«
مدتی بعد، در سال 1914)1293 خورشیدی( 
با وجود اعالم  جنگ جهانی اول آغاز می شود و 
بی طرفی از سوی حكومت ایران، شعله های آن به 
شهرهای كشور ما هم كشیده می شود. در گیرودار 
این جنگ میان نیروهای روس و عثمانی، شهرهای 
آذربایجان به میدان تاخت وتاز قوای مهاجم مبدل 
می شود و مردمان آن سامان، صدمات جانی و مالی 
فراوان می بینند. استاد محقق كاوه بیات می نویسد:

حد  مقام  در  آذربایجان  جغرافیایی  »موقعیت 
حدود  و  روس  قفقاز  متالطم  حوزه  دو  فاصل 
شرقی عثمانی از یك سو، و تنوع قومی و فرهنگی 
مردمانش از سویی دیگر، زمینه را برای حوادثی 
آوارگی  و  جنگ  امواج  ساخت...  فراهم  مهیب 
و  حكاری  جیلوهای  چون  اقوامی  آن  از  ناشی 
ارامنه عثمانی... را نیز به این سامان سوق داد كه 

بر پیچیدگی های موجود افزود.«
ولی، پیش از پایان جنگ، انقالب بلشویكی 
مجبور  روس  نیروهای  و  شده  پیروز  روسیه  در 
كه  انگلیس  دولت  اما  می گردند.  عقب نشینی  به 
جای  كردن  پر  برای  نشسته،  كمین  در  حریصانه 
و  سلماس  و  ارومیه  مسیحیان  روس ها،  خالی 
بخشی از كردهای ساكن مرز ایران و عثمانی و نیز 

تعداد كثیری از ارامنه و جیلوهای آن سوی مرز را 
كه از وحشت حكومت عثمانی به ایران گریخته اند، 
برای مقابله با هجوم قشون عثمانی مسلح می كند. 
و با كمك های مالی و تسلیحاتی كه در اختیار سران 
فریب خورده آنان مانند مارشیمون و اسماعیل آقا 
و  غارت گر  گروه های  تشكیل  به  گذاشته  سیمیتقو 
چریكی از قبیل قوای مسلح اقدام می كند و آنان را 
به جان مردم می اندازد تا به مقاصد سیاسی و نظامی 
خود نایل آید. در این میان كشته شدن مارشیمون و 
تعدادی از آسوریان به دست اسماعیل آقا سیمیتقو، 
خشم آسوریان را برانگیخته و به كشتار در سلماس 

و ارومیه دست می زنند.
از سویی دیگر، آندرانیك نامی كه از ارامنه قفقاز 
و سرداری دالور است، در راس نیرویی مجهز و 
جنگ آزموده پس از فروپاشی رژیم سلطنتی تزار 
روسیه برای تحكیم پایه های جمهوری تازه تاسیس 
قلعه  از  استفاده  و  تسخیر  قصد  به  و  ارمنستان 
استراتژیك خوی و ایجاد پایگاهی در برابر هجوم 
می كند.  حركت  خوی  سوی  به  عثمانی،  قوای 
رسیدن این خبر نگران كننده به گوش اهالی خوی 
همه شهر را غرق در وحشت و تشویش می كند. 
رجال و سران مجرب خوی، پس از مدتی شور و 
مصلحت اندیشی و با یادآوری وقایع خون باری كه 

انگلیسی  ادبیات  و  زبان  تهران  در  او  است.  تهران  شده  بزرگ  و  تبریز  متولد  هارطونیان  رزمری 

خواند، بعد در رشته هنرهای زیبا مدرك فوق لیسانس گرفت و سرانجام در دانشگاه سوربن پاریس، 

جامعه شناسی آموخت. رزمری هارطونیان در سال 1363 به آمریكا مهاجرت كرد و در لس آنجلس 

مقیم شد. كتاب آروسیاك، بازمانده خوی خاطرات مادر بزرگ اوست از روزهای تلخی كه آذربایجان 

میدان تاخت وتاز نیروهای عثمانی بود. كتاب به انگلیسی نوشته شده و توسط زهره باوندی به فارسی 

برگردانده شده است. ترجمه فارسی كتاب توسط نشر افكار روانه بازار شده است.

آن چه می خوانید بخشی از مقدمه كتاب به قلم علی اصغر سعیدی است كه زمینه تاریخی رویدادها را 

مورد بحث قرار می دهد.

آروسیاك
بازمانده خوی
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بر ساكنان بی گناه و آرامش طلب ارومیه و سلماس 
گذشته است، به این نتیجه می رسند كه باید با تمام 
نیرو و توان و تا آخرین نفس در برابر هر تهاجمی 
و  خرد  تصمیم،  این  اجرای  در  كنند.  ایستادگی 
بزرگ در پناه برج و باروی شكست ناپذیر خوی از 
شهر و شرف  خود دفاع می كنند. پس از سه روز 
مقاومت دلیرانه نیروی عثمانی نیز از جانب سلماس 
سرانجام  می شتابد.  به سمت خوی  كمك  بهانه  به 
نیروی آندرانیك با تحمل تلفات سنگین از راه جلفا 

مجبور  به عقب نشینی به آن سوی ارس می شود.
از  پس  كه  اس��ت  تاسف  بسی  ج��ای  ام��ا 

دست  به  جالدی  كارد  آندرانیك،  عقب نشینی 
پاك سازی  بهانه  به  و  می افتد  عثمانی  عسكرهای 
ارامنه  به  از عوامل دشمن، هرجا دست شان  شهر 
و یا حامیان ایشان می رسد، از اِعمال هیچ جنایتی 
افواه  در  كه،  این  تاسف انگیزتر  نیستند.  روگردان 
تاریخی  ناگوار  رویداد  این  ناآگاه  مردم  از  بعضی 
كه جنگ عثمانی ها با ارامنه رانده شده از عثمانی 
و  ارمنی  با عنوان دعوای  بود،  آندرانیك  و قشون 
مسلمان قلمداد شده و گاهی نیز گناه آن را به پای 
در  گذاشته اند.  مسالمت  جوی خوی  همیشه  مردم 
سال ها  پاس  به  خوی  مسلمان  ساكنان  كه  حالی 

همزیستی مسالمت آمیز، با رعایت حق  همسایگی 
توام با صفا و صمیمیت، در آن روزهای پر خطر 
در خانه های  را  ارامنه همشهری خود  از  بسیاری 
خود پناه داده  و از بذل هیچ كمكی به آنان دریغ 
نورزیده و از رهگذر این حوادث تلخ خود نیز كمتر 

از آنان آسیب ندیده اند.
در  ارامنه  سكونت  كه  گذاشت  نباید  ناگفته 
آذربایجان  شهرهای  در  به ویژه  ایران  سرزمین 
سابقه ای بس طوالنی دارد. جهانگردان و سفیرانی 
كه از دیرباز از كشورهای اروپایی به ایران آمده و از 
شهر خوی گذشته اند، عموما در آثار و سفرنامه های 
خود، ضمن اشاره به سرسبزی و طبیعت  زیبای این 
منطقه و موقعیت ممتاز و با اهمیت برج و باروی 
شهر، از كثرت ساكنان ارمنی در این منطقه سخن 
اهالی  گفته و خلق و خوی مالیم و مسالمت آمیز 
را در قبال آنان و هر بیگانه ای كه گذارش به این 
وزیر  اوبن،  اوژن  ستوده اند.  بسی  می افتد  شهر 
مختار فرانسه در دربار ایران، در بازدیدی كه در 
كرده،  از خوی  )1285 خورشیدی(  سال 1907 
ضمن تاكید بر دینداری اهالی این شهر، در سفرنامه 
خود نوشته است در حدود صد و ده خانوار ارمنی، 
در خوی ساكن اند كه در طول سالیان دراز در كنار 
صفا  و  صلح  كمال  در  خود،  مسلمان  همشهریان 
در  نیز  را  خود  مذهبی  مراسم  و  می  كنند  زندگی 

كلیسای قدیمی شهر برگزار می نمایند.

آروسیاك بازمانده خوی

نویسنده: رزمری هارطونیان

مترجم: زهره باوندی

ناشر: شركت نشر نقد افكار

محل نشر: تهران

سال نشر: 1387

بها: 3500 تومان

به سراغ من اگر می آیید...
... به این آدرس بیایید   

h t t p : / / f a r s i . h o o y s . c o m
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مساله،  این  خاطر  به  می دهد.  ادامه  را  روسی 
آمریكا بعد از جنگ آگوست سعی می كند سیاستش 
را فعال سازد و گرجستان را به پایگاه سیاسی خود 
نمی تواند  از طرفی دیگر ساكاشویلی  كند.  تبدیل 
از آبخازیا و اوستیا بگذرد. زیرا وی به حكومت 

رسیده است كه این سرزمین ها را برگرداند.
هر طریقی سعی  به  دولت ساكاشویلی  هیات 
كه گرجستان  كند  قانع  را  بین الملل  می كند جامعه 
ادامه می دهد، آن كشور سعی  را  با روسیه  مقابله 
تا  بین المللی  یا كمك  نظامی  از طریق  اقاًل  می كند 
به  كند.  حل  را  جنوبی  اوستیای  مساله  حدودی 
هم  و  روسیه  برای  هم  تنش  حفظ  خاطر  همین 
برای گرجستان سودمند است كه اساس حقوقی و 

سیاسی جنگ آینده را به وجود می آورد.

و  گرجستان  ب��رای  هم  جنگ  این  یعنی   •
حال  عین  در  و  است  سودمند  روسیه  برای  هم 

اجتناب ناپذیر؟
جاری  س��ال  در  جنگ  از  ك��ردن  صحبت 
بی معناست. امسال دوران شكل گیری خاصی است 
كه در طول آن رشد تدریجی تنش ها اتفاق می افتد. 
گرجستان خیلی  آذربایجانی های  با  اكنون روسیه 
فعاالنه كار می كند و باكو هم در همین راستا شكل 
مشاركت خود را از قبل پیدا كرده است و دائم همراه 
با روسیه به طور هماهنگ كار می كند. سال دیگر 

احتمال برخوردها بیش تر می شود. 
فدرالیزه  پیشنهاد  ابتدا  در  كه  كنم  اشاره  باید 
بلكه  نبوده است  كردن گرجستان از طرف روسیه 
است. سكوت  بوده  آنكارا  و  آذربایجان  از طرف 
آن ها نسبت به عملیات آگوست سال گذشته باعث 
مطرح شدن فدرالیزم شد. چیزی كه گرجستان آن 
را غیر قابل تحمل به حساب آورد. امروز تركیه و 
آذربایجان كار سیاسی و برنامه ها ی سرمایه گذاری 

اقتصادی جدی را در بورچالو انجام می دهند.

• این روند كه از طرف روسیه تشویق می شود 
نمی تواند برای مسكو تبدیل به توطئه پان تركیسم 

شود؟
اولویت  از  گرجستان  به  نسبت  روسیه 
نظر  از  می كند.  استفاده  بلندمدت  و  كوتاه مدت 
اولویت بلند مدت، به اندازه كافی خطرناك است. اما 
امروز حضور نظامی ناتو در گرجستان و مرزهای 

قفقاز شمالی برای روسیه خیلی خطرناك تر است.
پنهان نیست كه غرب از طریق گرجستان در 
بالكار   كاباردینا  �    و  داغستان  جنوب  اینگوش، 
فعالیت می كند. بنیادگرایی اسالمی با محور غرب � 

گرجستان � تركیه، روابط نزدیك دارد و برای روسیه 
در كوتاه مدت فوق العاده مهم است كه گرجستان را 

از این بازی در آورد.

محافل  در  كه  شد  آشكار  روزها  این  در   •
دسته جمعی،  امنیت  قرارداد  سازمان   ،)CSTO(
برنامه ای برای تاسیس پایگاه نظامی ارمنستان در 
شهر داگومیِس گراسنودار و داغستان وجود دارد. 

آیا این مساله به روسیه ارتباط دارد؟
برای  هم  آن قدر  اما  است  مرتبط  شك  بدون 
تقویت نفوذ سیاسی ارمنستان نتیجه بخش نیست. 
اگر ما برمبنای مساله قراباغ، كه ارمنستان در آن 
جا به عنوان حامِی مردم تحت فشار شهرت دارد 
خیلی  سیاست  با  باید  ارمنستان  كنیم،  حركت 
منعطف نسبت به آبخازیا و اوستیای جنوبی رفتار 

كند.
 آبخازی ها و اوستی ها ارمنستان را به عنوان 
حكومتی مبارز برای عدالت قبول دارند و همچنین 
آن ها  برای  ارمنستان  تاریخی  باورهای  لحاظ  از 
روسیه.  از  بیش تر  حتی  و  است  پذیرش  قابل 
با روسیه این قدر نزدیك كار  آنان واقعًا مجبورند 
كنند. همچنین شرایطی حاكم است كه آبخازی ها 
به  اوستی ها  و  دارند  تمایل  تركیه  با  كردن  كار  به 
نقش آفرینی  كه  این  خاطر  به  ایران.  با  كردن  كار 
سیاسی شان یك جانبه نباشد و ارمنستان می توانست 
به شكلی شفاف در این مسایل وارد شود و تبدیل 
به مطرح كننده صدای اقلیت های نژادی قفقاز شود، 

ولی نشد.

• آیا این به جنگ ارمنستان � گرجستان منجر 
نخواهد شد؟

احتمااًل  نیست،  نظامی  عملیات  تنها  جنگ 
عملیات نظامی انجام نمی شود برای این كه حكومت 
گرجستان این توانایی را ندارد، اما جنگ رسانه ای 
و جنگ اجتماعی در روابط ارمنی � گرجی وجود 
دارد. ناسازگاری تمدن ها شكل می گیرد و به زودی 

مستند می شود.
عواملی وجود دارد كه ظاهر جنگ را دارد و 
نباید آن قدر از آن ترسید. اما امروز این تفكر وجود 
دارد كه باید از هر لحاظ از گرجستان عقب نشینی 
كنیم به خاطر این كه راه های ارتباطی مورد تهدید 
قرار نگیرند. گرجستان این مشكل ما را می داند و 
از آن بهره برداری می كند و نه تنها اقدامات جدی 
نسبت به ارمنیان جاواخك، بلكه نسبت به ارمنستان 
و  گمرگ  حق  افزایش  آن  نمونه  می دهد.  انجام 
اگر  اما  است.  مرزی  مرور  و  عبور  شدن  مشكل 
را  ارمنستان  كنیم  مطالعه  را  گرجستان  مطبوعات 
به عنوان حكومت دشمن قلمداد می كنند. ما نباید 

خودمان را گول بزنیم.
به  باید  ارمنستان  كه  است  این  مساله  دیگر 
اقداماتی برای خنثی كردن فعالیت تركیه نسبت به 
مساله  این  بزند.  دست  اوستیا  و  آبخاریا  قراباغ، 
تدبیر صورت  با  و  مذاكرات  از طریق  می توانست 
ارمنستان  در ضمن  نگرفت[.  ]اما صورت  بگیرد 
می تواند مساله قبرس شمالی را نیز در نظر بگیرد. 

 البته تركیه و ارمنستان با هم تضاد دارند اما در 
مورد مسائلی هم ممكن است منافع این دو كشور 
در آتیه با هم مطابقت داشته باشد و استفاده از این 
دخالت  قفقاز  در  تركیه  كه  می شود  باعث  مسایل 

نكند. 
داشته  جنوبی  اوستیای  در  نقشی  چه  ایران   •

است؟
نقش  می كرد  سعی  آگوست  وقایع  تا  ایران 
و  كند  ایفا  جنوبی  اوستیای  در  را  آشتی دهنده 
به  دهد.  انجام  راستا  این  در  را  فعالی  اقدامات 
همین خاطر برای تحكیم روابط فرهنگی، گفت وگو 
از  اوستی ها  بود.  داده  انجام  شفاهی  مذاكرات  و 
نژاد آالن ها هستتند و از خویشاوندان مردم ایران 
دولتی  با  به همكاری  مایل  و  محسوب می شوند، 
هستند كه منافعش با روسیه برخورد نمی كند و این 

به آن ها اجازه می دهد كه خیلی منعطف باشند.

• شما در آخرین مصاحبه تان تاكید كرده بودید 
كه جنگ رسانه ای علیه ارمنستان در مراحل اولیه 
خود است. آیا از طرف حكومت اقدامی می بینید؟ 

یا نسبت به این مساله بی تفاوت هستند؟
از طرف حكومت اقدامی نمی شود و نبوِد این 
باید  ارمنستان  اقدامات خیلی هم خطرناك است. 
منطقه  در  فعال  تبلیغاتی  قراباغ  مساله  مورد  در 
انجام نمی دهد.  انجام می داد، چیزی كه حاال هم 
ارمنستان باید در قفقاز شمالی و همچنین در میان 
جماعات آذربایجانی تبلیغات جدی انجام دهد، اما 
امروز برعكس است؛ اخبار قراباغ به زبان ارمنی از 

رادیو آذربایجان پخش می شود.
درست است كه تبلیغات آن ها در كوتاه مدت بر 
روی قراباغ تاثیر نمی گذارد اما در بلند مدت تاثیر 
می گذارد. همچنین باید مراتب زیر را نیز در نظر 
است  روسیه  ما  كشور  اصلی  امید  امروز  بگیریم. 
سرنوشت  كه  بگیریم  نظر  در  باید  هرحال  به  اما 
ثابت  مردم  كه  حالی  در  است  متغیر  امپراتوری ها 
می توانند  متفاوت  شرایط  در  مردم  این  و  هستند 
مردمان  این  امروز  اگر  باشند.  قدرتمند  متحدینی 
آنان  نژادی   � مذهبی  عامل  اما  ندارند  حكومت 
به  كند.  فراهم  را  كشورمان  منافع  تحقق  می تواند 
حكومت ها  بر  تاكید  جای  به  باید  دیگر  عبارتی 

بیش تر به مردم تكیه كنیم.
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