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ارمنستان در اسناد ویکی لیکس
انتشار اسناد محرمانه مکاتبات آمریکایی ها درباره 
کشورها گوناگون جهان این روزها در صدر اخبار 
دنیاست. مهم ترین نکته درباره این اسناد آن است 
و  نخوانده اند  جعلی  را  آنها  آمریکایی ها  خود  که 
تنها انتشار آنها را برای امنیت کشورشان زیان آور 
دانسته اند. آن چه تاکنون در این  اسناد آمده است 
که  است  تصوراتی  همان  راستای  در  کمابیش 
هرکس از سیاست های کشورهای گوناگون دارد، 
اّما در اینجا مسائل خیلی بی پرده و به زبانی صریح 
مطرح شده اند و این همان چیزی است که موجب 
جذابیت آنها شده است. در مورد روابط ارمنستان 
یافت  اسناد چیزهایی  این  در  نیز  با همسایگانش 
که  می شود  معلوم  اسناد  این  از  مثاًل  می شود. 
ترکیه  نزدیکی  سیاست  از  آذربایجان  جمهوری 
و ارمنستان نگران بوده و آن را به زیان کشورش 
می دانسته است. اّما مهم تر انتشار نامه ای است که 
در آن یکی از معاونان وزارت امور خارجه آمریکا 
به رهبران ارمنستان هشدار داده است که در صورت 
همکاری های تسلیحاتی با ایران، آمریکا دست به 

اقدامات تنبیهی علیه ارمنستان خواهد زد. 
در نامه ای که در سپتامبر 2008 از طرف نگروپونته 
به  متحده  ایاالت  وقت  خارجه  امور  وزیر  معاون 
مسئوالن  است،  شده  ارسال  ارمنستان  رهبران 
دارند  که  اطالعاتی  به  بنا  که  گفته اند  آمریکایی 
ارمنستان به ایران اسلحه فروخته و این امر به وارد 

عراق  در  آمریکایی  نیروهای  به  خسارات  شدن 
منجر شده است. آنها از دولت ارمنستان خواسته اند 
به  معامالتی  چنین  تکرار  عدم  بر  مبنی  دالیلی 
آمریکا  صورت  این  غیر  در  و  کند  ارائه  آمریکا 
مانند  تنبیهی  اقدامات  به  دست  بود  ناچار خواهد 
کاهش میزان کمک اقتصادی و اعمال محدودیت 

بر صادرات ارمنستان بزند.

حزب داشناکسوتیون 120 ساله شد
تفلیس  در  ارمنی  انقالبی  جوان  سه  که  زمانی  از 
و  صد  کردند  تاسیس  را  داشناکسوتیون  حزب 
است:  این  کامل حزب  نام  می گذرد.  بیست سال 
اتحاد  یعنی  داشناکسوتیون،  ِهقاپوخاکان  های 
کریستاپور  حزب،  بنیانگذاران  انقالبیون.  ارمنی 
زوریان،  روستوم  و  زاواریان  سیمون  میکائلیان، 
فعالیت  روسی  انقالبی  احزاب  در  زمان  آن  تا  که 
می کردند، تصمیم گرفتند برای آزادسازی ارمنستان 
غربی که زیر سیطره امپراتوری عثمانی بود حزبی 
نیروهای  و  مبلغ  کادر  اعزام  با  و  کنند  برپا  ارمنی 
امپراتوری  شرق  ارمنی نشین  والیات  به  مسلح 
می شد،  تشکیل  دهقانان  از  عمومًا  که  عثمانی 
البته  آزادسازی  از  منظور  برسند.  خود  هدف  به 
چارچوب  در  شده  یاد  والی��ات  خودمختاری 
سال  از  استقالل.  نه  و  بود  عثمانی  امپراتوری 
دستور  در  هم  تزاری  حکومت  با  مبارزه   1907
کار داشناکسوتیون قرار گرفت. با پیدایش جنبش 

اتحاد  )یا حزب  ترک های جوان  مشروطه خواهی 
با  و ترقی( در عثمانی، داشناکسوتیون در مبارزه 
سلطان عبدالحمید مستبد خونخوار با آنها هم پیمان 
شدند. اّما همین حزب در سال های جنگ جهانی 
نخست کشتار بزرگ ارامنه را سازمان داد. در سال 
ارمنستان،  مستقل  نخستین جمهوری  در   ،1918
حزب داشناکسوتیون حکومت را در دست داشت. 
بعد از شکست آنها در برابر کمونیست های ارمنی 
در  ش��وروی  جمهوری  اعالم  و  سرخ  ارتش  و 
اعضای  ارمنی  زبان  )در  داشناک ها  ارمنستان، 
به  می خوانند(  داشناک  را  داشناکسوتیون  حزب 
کشورهای مختلف فرار کردند و تشکیالت خود را 
این ترتیب  به  برپا کردند.  در کشورهای گوناگون 
تبدیل  تمام عیار  دیاسپورایی  به یک حزب  حزب 
سال ها  این  در  شوروی  حکومت  با  مبارزه  شد. 

با  گاه  راستا  این  در  و  بود  حزب  کار  دستور  در 
از  بعد  می کرد.  همکاری  نیز  دیکتاتور  نیروهای 
فروپاشی اتحاد شوروی و اعالم استقالل ارمنستان 
داشناکسوتیون نیز مقر خود را در کشور تازه تاسیس 
به  ارامنه  با دعوی قدیمی ترین حزب  پا کرد و  به 
پرداخت.  کشور  سیاسی  زندگی  در  نقش  ایفای 
بود  ارمنستان  از  مرکزی حزب خارج  دفتر  اینکه 
و شعبه ارمنستان از جایی خارج از کشور دستور 
می گرفت برای حکومت جدید قابل پذیرش نبود. 
سیاست های آشتی ناپذیر و تندروانه حزب در قبال 
 1994 سال  در  طور.  همین  هم  قره باغ  و  ترکیه 

گوشه هایی از آن چه در 
صفحات ارمنی این شماره 

هویس آمده است
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ارمنستان  تر پطروسیان رئیس جمهور وقت  لئون 
وابستگی  بهانه  به  غیردموکراتیک  اقدامی  در 
موسوم  تبهکار  گروه  به  حزب  اعضای  از  برخی 
به "ِدرو" فعالیت آن را در ارمنستان ممنوع اعالم 
کرد. تنها بعد از استعفای او بود که داشناکسوتیون 
فعالیت های  به  قانونی  صورت  به  مجدداً  توانست 
داشناکسوتیون  دهد.  ادامه  ارمنستان  در  خود 
هم پیمان روبرت کوچاریان دومین رئیس جمهور 
ارمنستان بود و در این دوره چند وزیر در کابینه 
داشت. در جریان مخالفت های مردمی با انتخاب 
ارمنستان  کنونی  جمهور  رئیس  سرکیسیان  سرژ 
وارد  داشناک ها  مردم،  از  گروهی  شدن  کشته  و 
ائتالف حکومتی با سرکیسیان و حزب "ارمنستان 
مرفه" شدند تا از قدرت گیری مخالفان به رهبری 
لئون تر پطروسیان که به زعم آنها به آمریکا تمایل 
داشت و یک نوع ساکاشویلی ارمنی بود جلوگیری 
کنند. مخالفت آنها با نفوذ آمریکا از آنجاست که 
بیم دارند با افزایش مناسبات جمهوری ارمنستان 
ترکیه  با  بهتر  رابطه  برقراری  برای  آنها  آمریکا  با 
تحت فشار قرار بگیرند و با باز شدن مرزها سرمایه 
ترکی فرصت به دست گرفتن اقتصاد ارمنستان را به 
دست  آورد. مخالفت با ترکیه و پیش بردن کارزار 
شناسایی قتل عام ارامنه در پارلمان های کشورهای 
مختلف جهان، تعیین کننده سیاست داشناکسوتیون 

در سیاست داخلی ارمنستان است. 
داشناک ها در طول حیات پرتالطم خود تجربه ها 
اندوخته اند و خود همیشه با تحسین و تعریف و تمجید 
درباره برنامه های کنونی خود و تاریخ گذشته شان 
سخن می گویند، اّما از سوی دیگر اتهامات سنگینی 
مسلحانه  عملیات  اتهام  است.  شده  آنها  متوجه 
نخستین  سال های  مبارزات  در  ماجراجویانه 
به  بسا  چه  که  عثمانی  امپراتوری  در  حیات شان 
انتقام های خونین حکومت منجر می شد، همکاری 
سیاست   قبال  در  ناهشیاری  و  ترک های جوان  با 
نسل کشی آنها، همکاری با حکومت های مستبد، 
که  آنجا  قهرآمیز  شیوه های  به  مخالفان  سرکوب 
زورشان رسیده است، الویت دادن به سیاست های 
دیاسپورایی و بی توجهی به مسائل ثبات و امنیت 
ملی داخلی جمهوری نوپای ارمنستان، ائتالف با 
نیروهای راست حکومتی و در عین حال ادعاهای 
پاسخ های  آنها  البته  چپ نمایانه.  و  سوسیالستی 
تاریخ نگاری  دارند.  اتهامات  این  برای  را  خود 

تندرو  مخالفان  سوی  از  عمدتًا  داشناک  حزب 
گرفته  صورت  حزب  سینه چاک  هواداران  یا  آن 
است. شاید اکنون وقتش رسیده باشد که با نگاهی 
منصفانه تر و فارغ از تعصب به بررسی حیات این 
حزب پرداخت. حزبی که تاریخش جزئی از تاریخ 
نمی توانند  نیز  تندترین مخالفان آن  ارامنه است و 
و  سیاسی  حیات  در  آن  تعیین کننده  نقش  منکر 

اجتماعی معاصر همه ارامنه باشند. 

جلسه محاکمه قاتالن میرو
ورزشگاه  ورودی  در  جلوی  پیش،  سال  پنج 
آرارات، بین چند جوان ماشین سوار عابر و جوانی 
ارمنی نزاعی در می گیرد که به قتل نوجوان ارمنی 
که نامش میرو بود، منجر می شود. محاکمه قاتالن 
میرو هنوز ادامه دارد. بنا به گزارش روزنامه آلیک 
آخرین جلسه محاکمه روز 6 آذر برگزار شد. به 
گفته هویک بهبو، وکیل مدافع اولیای دم، در حکم 
در  قصاص  قانون  چون  که  است  شده  ذکر  قبلی 

مواردی که مقتول غیرمسلمان باشد عمل نمی کند، 
او  است.  شده  صادر  متهمان  برای  زندان  حکم 
در  که  است  داده  توضیح  دادگاه  برای  می افزاید 
گونه  این  مسئله  اسالمی  جمهوری  جزای  قانون 
طرح نشده و مبهم باقی مانده است. اّما برابر اصل 
نمی توانند  ملیت  و  زبان  دین،  اساسی  قانون   19
توجیهی برای برخورد تبعیض آمیز باشند. بنابراین 
اگر قانونگذار در این زمینه قائل به تبعیض می شد، 

با  امر  این  که  چرا  نمی پذیرفت،  نگهبان  شورای 
قانون اساسی مغایرت می داشت.

بنا بر آخرین گزارش ها متهمان به زندان و پرداخت 
دیه محکوم شده اند. متن کامل گزارش خبرگزاری 
فارس از جلسه دادگاه را در همین شماره بخوانید.

به درازا کشیدن محاکمه قاتالن میرو یک بار دیگر 
با  رابطه  در  را  قوانین جزایی کشور  نارسایی های 
اقلیت ها نشان می دهد. هنوز که هنوز است  امور 
و  دین  از  فارغ  کشور،  آحاد  همه  برابری  اصل 
دستگاه  برای  و  قضات  همه  برای  مذهب شان، 

قضایی کشور در کلیت آن جا نیافتاده است.

سفر اردوغان به لبنان و اعتراض ارامنه 
بیروت

روز 24 نوامبر رجب اردوغان نخست وزیر ترکیه 
لبنان  برای دیداری دو روزه وارد بیروت پایتخت 
شد تا با رهبران آن کشور و همین طور با نمایندگان 
حزب ا... مالقات و مذاکره کند. او در مصاحبه ای 
با روزنامه لبنانی السفیر گفته است که ترکیه نخواهد 
لبنان  و  بگیرد  در  داخلی  لبنان جنگ  در  گذاشت 
وحدت  نیازمند  دیگری  زمان  هر  از  بیش  امروز 

است.
دیگری  سخن  ترکیه  ارمنی  سیاسی  نیروهای  اّما 
داشتند. صدها جوان ارمنی با پالکاردهایی که روی 
آنها نوشته شده بود "لبنان تاریخ خونین عثمانی در 
منطقه را فراموش نخواهد کرد"، "اردوغان باید در 
برابر شهدای قتل عام ارامنه سر تعظیم فرود بیاورد" 
از  ندارد"  فرقی  دیروز  ترکیه  با  امروز  "ترکیه  و 
آنها در مسیر  استقبال کردند.  ترکیه  نخست وزیر 
فرودگاه نیز تابلوهایی با مضامین مشابه نصب کرده 
بودند که توسط نیروهای انتظامی لبنان جمع آوری 
لبنان  قانونگذاری  مجلس  در  ارامنه  نماینده  شد. 
اعتراض  این عمل حکومت  به  باگراتونی  هاکوپ 

کرده و خواهان پیگیری ماجرا شده است.
سفر اردوغان به ترکیه بخشی از سیاست منطقه ای 

فعال این کشور است.
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ساعت  ف��ارس،  ح��وادث  خبرنگار  گ��زارش  به 
مقابل  در  درگیری  یك  23 روز 18 شهریور 84، 
ورزشگاه آرارات در خیابان سئول رخ داد كه در 
نهایت به قتل نوجوان 15 ساله ارمنی به نام »میرو« 

انجامید. 
نظم  برقراری  برای  كه  انتظامی  نیروی  مأموران 
مسابقات، در محل حضور داشتند، افراد درگیر را 
بازداشت كردند و برای انجام تحقیقات بیشتر در این 
زمینه، آنها را به كالنتری 145 ونك تحویل دادند. 
در این زمینه 3 جوان به نام های امین، پویان و علی 
بازداشت و به جرم مشاركت در قتل عمدی »میرو« 

روانه زندان شدند. 
به این پرونده، سال 85 در شعبه  دادگاه رسیدگی 
71 دادگاه كیفری استان تهران برگزار شد و دادگاه 
ضمن تبرئه یكی از متهمان، همگی را به پرداخت 

دیه محكوم كرد. 
برای  و  نقض شد  دیوان عالی كشور  در  این رأی 
بررسی مجدد، به شعبه 113 دادگاه كیفری استان 
ابتدای بهمن ماه سال گذشته  تهران ارجاع شد كه 
این دادگاه، به ریاست قاضی محمد سلطان همت یار 

برگزار شد. 
را  صادره  كیفرخواست  دادستان  نماینده  فالح، 
پویان.ت  امیر.ت،  متهمان،  كرد:  قرائت  این گونه 
و علی.ف، كه هركدام با قرار وثیقه 500 میلیون 
ریالی آزاد هستند، متهم به مشاركت در قتل عمدی 
میرو.ب، با وارد آوردن ضربات متعدد به گردن و 

شكم مقتول هستند. 
همراه  به  مقتول  پرونده،  در  موجود  مدارك  طبق 
خودروی  یك  سرنشینان  كه  است  بوده  دختری 
پراید، شروع به ناسزاگویی به دختر می كنند كه با 
اعتراض پسر نوجوان روبرو شدند كه درگیری آغاز 
این درگیری كشته  ارمنی در  نهایت نوجوان  و در 

شد. 
مأموران  گزارش  مانند  دالیل  مجموع  به  توجه  با 
اعتراف  شهود،  اظهارات  محل،   در  حاضر  پلیس 
وجود  بر  مبنی  قانونی  پزشكی  نظریه  متهمان، 

كبودی متعدد در گردن و شكم مقتول و اینكه علت 
و  به شكم  از ضربه  ناشی  وقفه ای  قتل شوك  تامه 
دم،  اولیای  شكایت  همچنین  و  است  بوده  گردن 
مجازات  اشد  تقاضای  و  هستند  گناهكار  متهمان 

برای آنها را دارم. 
بعد از قرائت كیفرخواست توسط نماینده دادستان، 

اولیای دم برای متهمان تقاضای مجازات كردند. 
در  پرونده  متهمان  پویان،  و  علی  امین،  ادامه  در 
جایگاه قرار گرفتند و همگی اتهام مشاركت در قتل 

نوجوان ارمنی را منكر شدند. 
در  آنها  مدافع  وكالی  متهمان،  اظهارات  از  بعد 
خود  موكالن  از  دفاع  به  و  گرفتند  قرار  جایگاه 

پرداختند. 
بعد از دفاع وكالی متهمان، سعید، سربازی كه شب 
در  بود،  گشت زنی  مشغول  محل  همان  در  حادثه 
جایگاه حاضر شد و در خطاب به قاضی كه از او 
پرسی اظهارات خود مبنی بر اینكه سرنشینان یك 
پراید، نوجوانی ارمنی را به شدت كتك می زدند و 
دیدم كه امین و علی كتك بیشتری زدند گفت: در 
حال حاضر یادم نمی آید چه كسی مقتول را زد ولی 

اظهارات خود در شب حادثه را قبول دارم. 
بعد از این اظهارات، 3 متهم در جایگاه قرار گرفتند 
و همگی در بیان آخرین دفاع، اتهام مشاركت در 

قتل را رد كردند. 
قاضی همت یار و مستشاران دادگاه بعد از 4 روز، 
رأی این پرونده را اعالم كردند كه طبق رأی صادره 
علی و امین، هركدام به پرداخت نیمی از دیه مقتول، 
و هر 3 متهم، به علت شركت در نزاع منجر به قتل، 

به حبس محكوم شدند. 
پرونده دوباره به دیوان عالی كشور ارجاع داده شد 
كه قضات دیوان عالی كشور، بعد از بررسی مجدد 
پرونده، ضمن نقض رأی صادره،  ابهاماتی درباره 
تناقض  همچنین  و  متهمان  اتهامات  در  تناقض 
درخواست  با  دیه  پرداخت  به  صادره  حكم  در 
اولیای دم، ایراد و پرونده را برای رسیدگی مجدد به 
شعبه 113 دادگاه كیفری استان تهران ارسال كرد. 

»میرو«،   قتل  آذر جلسه محاكمه عامالن  صبح 6 
محمدی  قاضی  ریاست  به  و  سومین بار  برای 
كشكولی در شعبه 113 دادگاه كیفری استان تهران 

برگزار شد. 
بعد از قرائت كیفرخواست صادره توسط ذبیح زاده، 
نماینده دادستان، اولیای دم در جایگاه قرار گرفتند 
عنوان  متهمان  مجازات  اشد  را  خود  خواسته  و 

كردند. 
در ادامه جلسه، وكیل مدافع اولیای دم در جایگاه 
با تشریح حادثه خواستار مجازات  و  قرار گرفت 
به  پویان  امین و  قتل و  اتهام مباشرت در  به  علی 

اتهام معاونت در قتل شد. 
در ادامه جلسه، متهمان پرونده به نوبت در جایگاه 

قرار گرفتند و هر یك واقعه را بازگو كردند. 
در نهایت بعد از بیان آخرین دفاع توسط متهمان 
قاضی  دیه،  دریافت  برای  اولیای دم  و درخواست 
از  بعد  و  اعالم  را  جلسه  ختم  محمدی كشكولی 
اتهام  به  را  علی  دادگاه،  مستشاران  با  مشورت 
مباشرت در قتل شبه عمد به پرداخت دیه محكوم 
كردند و هر سه متهم به دلیل شركت در نزاع منجر 

به قتل به 3 سال حبس محكوم شدند. 

گزارش خبرگزاری فارس از جلسه محاکمه متهمان به قتل میرو
با حکم دادگاه کیفری:

متهمان قتل میرو به پرداخت دیه و حبس محکوم شدند

با حكم دادگاه كیفری استان تهران یكی از متهمان قتل نوجوان ارمنی به اتهام مباشرت در قتل شبه عمد به پرداخت دیه و 

هر 3 متهم به حبس محكوم شدند. 



55
دوهفته نامه

هویس شماره 88، سال چهارم، 17 آذر 1389

بزرگ  نظریه پرداز  یک  كسی  نیست  الزم 
مارشال  یا  كالسویتز  فون  كارل  مانند  جنگ 
دنبال  به  نباید  ارمنستان  بداند  تا  باشد  باغرامیان 
میل  خالف  بر  اما  باشد،  آذربایجان  با  جنگ 
نیست،  نامعمول  دولت ها  برای  كردن  عمل  خود 
همان طور كه برای آدم ها. مثال، آیا درست ا ست 
وقتی دشمن روز به روز قوی تر می شود، در جنگ 
پیش دستی كنی و تهدیدآمیز رفتار كنی؟ با این كه 
با تاخت وتاز و حمالت  تو را تحریك می كند و 

دزدكی كوتاه مدت، مرزت را در می نوردد؟
این راز بزرگی نیست كه آذربایجان برای قوی 
كردن ارتش خود مقادیر هنگفتی پول سرمایه گذاری 
می كند. در میانه اكتبر، رئیس جمهور الهام علی اِف 
در  كشورش  نظامی  مخارج  جمع  كه  كرد  اظهار 
سال 2011 سه میلیارد دالر خواهد بود. مخارج 
نظامی ارمنستان 360 میلیون یعنی یك نهم بودجه 
نظامی باكو است. گرچه ارمنستان به احتمال زیاد 
از مسكو كمك نظامی ویژه دریافت می كند، تفاوت 
آن  از  بیش تر  باكو  و  ایروان  میان  نظامی  بودجه 

است كه در نظر گرفته نشود. 
)از  از هجده كشور  باكو  اخیر،  در سال های 
است.  خریده  اسلحه  اسراییل(  تا  گرفته  اوكراین 
تركیه ای  افسران  تعلیم  مورد  هم  آذری  سربازان 
آگاهی  این آخری  كه  گرفته اند.  قرار  اسراییلی  و 
و ظرفیت های الكترونیكی جنگ افزار باكو را نیز 
ارتقا داده است. این حقیقتی بارز است كه اسراییل 
یكی از پیچیده ترین و بهترین تأسیسات پادگانی 

الكترونیكی نظامی را دارد.
حال  در  نظامی  صنعت  هم  آذربایجان  خود 
رشدی دارد كه اسلحه و سیستم های پرتابی تولید 
سال  شانزده  كه  آن  خاطر  به  باكو  شاید  می كند. 
پیش ضربه خورده، می خواهد پیش از حمله به 
داشته  اطمینان  درصد   200 آرتساخ  ارمنستان- 

باشد كه برنده جنگ خواهد بود. 
یك  به  شدن  كشیده  از  ارمنستان  این جا  تا 
جنگ غیر ضروری با همسایه شرقیِ  پر سروصدا 
است.  كرده  پرهیز  بسته ی خود  رو  از  و شمشیر 
دارد:  وجود  مهم  سؤالی  سكه  دیگر  روی  بر  اما 
آذربایجان چرا با ارمنستان-آرتساخ درگیر جنگی 
تمام عیار نشده است؟ آیا باكو پارس می كند اما 

گاز نمی گیرد؟
ارائه  باكو  خ��ودداری  برای  دلیل   9 این جا 

می شود:

1- تركیه به دالیلی كه خودش دارد )كه دالیل 
است  گفته  آذربایجان  به  دارد(  هم وجود  زیادی 
درگیر اشتباهی چون جنگ با ارمنستان-آرتساخ 

نشود.
2- روسیه به خاطر دالیلی كه خودش دارد 
به  دارد(  وجود  بسیار  دالیلی  هم  او  برای  كه   (
آذربایجان گفته است با ارمنستان-آرتساخ جنگ 

شروع نكند.
3- شركت های جهانی نفت خام كه میلیاردها 
دالر در استخراج و پاالیش و انتقال نفت آذربایجان 
سرمایه گذاری كرده اند، به باكو هشدار داده اند كه 
نتیجه ی  در  سرمایه هاشان  ببینند  ندارند  دوست 
جنگ ارمنستان-آذربایجان دود هوا شود. غیر از 
این ها، زمین های نفت خیز باكو در 200 كیلومتری 

مرز شرقی آرتساخ قرار دارد.
چندگانه  دالیل  خاطر  به  متحده  ایاالت   -4
خودش به آذربایجان گفته است كه خود را وارد 

حادثه ای بی  مالحظه نكند. 
5- اخیرا روسیه و ارمنستان یك قرارداد نظامی 
یكان های  حضور  موضوع  این  كرده اند.  امضا 
روسیه را كه برای دوره ای قابل توجه در ارمنستان 
یكان ها  این  كرد.  خواهد  طوالنی  شدند  مستقر 
روسیه  فدراسیون  عالئق  از  كه  "اعمالی  تنها  نه 
"امنیت  بلكه  می دهند"  انجام  می گیرد  سرچشمه 
ارمنستان را هم با همكاری ارتش ارمنستان حفظ 
می كنند". این موضوع، روسیه را نیز متعهد می كند 
"سخت ابزار  با  را  منطقه ای خود  هم پیمان های  تا 
مدرن"  و  مناسب  تسلیحات  و  مخصوص  نظامی 

تغذیه كند.
6- افكار عمومی بین المللی بیش از همیشه در 
جنگ  اهمیت دارد. به دست آوردن قلب و فكر 
افكار عمومی و رسانه ها حیاتی است. مهم نیست 
چگونه قضاوت می كنند، مهاجم همواره برچسب 
بین المللی  مجامع  در  و  می خورد  جنگ«  »تاجر 
مانند سازمان ملل، تقبیح می شود. آذربایجان در 
ارمنستان-آرتساخ  حق  در  كه  تحریكاتی  خالل 
ای��روان- كه  باشد  امیدوار  باید  می دهد  انجام 

استپاناگرد به دام طعمه بیافتد و حمله كند. 
7- آذربایجان ممكن است اعتقاد داشته باشد 
كه جنگ را به آسانی می بَرد، اما می فهمد هزینه آن 
بسیار باالست )به خاطر ویرانی صنعت نفت خام 
به عنوان تكیه گاه اصلی اقتصادی كشور(. بحران 
اقتصادی ممكن است تحوالت سیاسی و اجتماعی 

به وجود آورد كه سلطان علی اف و دوستانش را 
سرنگون كند. غیر از این ها، اولویت فكری گروه 

حكمران آذری، حفظ قدرت است.
موثق  گزارشاتی  اخیر،  ماه های  در   -8     
به  اسراییل  و  متحده  ایاالت  اگر  كه  داشته  وجود 
شمال،  سمت  از  حمله  برای  كنند،  حمله  ایران 
استفاده  پرتاب  سكوی  عنوان  به  آذربایجان  از 
خواهند كرد. علی اف ممكن است امیدوار باشد كه 
در طول آن تهاجم نظامی بین المللی عظیم، حمله 
او به ارمنستان نسبتا دور از توجه خواهد ماند یا به 
عنوان یك تعیین مرز ناگزیر در منطقه ای نسبتا دور 

تلقی خواهد شد.
از  مهاجرت  كه  دارد  امید  آذربایجان   -9
جایی  به  و  كرده  خالی  را  كشور  آن  ارمنستان، 
پذیرش  جز  دیگر  گزینه ای  ای��روان  كه  برساند 

شروط آذربایجان نداشته باشد.

ارمنی عصبانی ممكن است فكر كند كه  یك 
ممكن است یك قرارداد نظامی سری میان روسیه 
و تركیه و آذربایجان وجود داشته باشد كه وقتی 
خواهد  فعال  كند  حمله  ارمنستان  به  آذربایجان 
شد. با این همه، اولین بار نخواهد بود كه ارمنی ها 
خود،  دوستان  اصطالح  به  توسط  شدن  ترك  از 

احساسی چنین داشته باشند. 
زمان خواهد گفت كه كدام یك از سناریوهای 
نه،  یا  باشد  كردنی  باور  اما  است.  معتبر  باال 
ارمنستان یك انتخاب دارد: آماده شدن برای یك 
جنگ آذری )نظامی، اقتصادی و اجتماعی(. باكو 
فشار آوردن بر ایروان را ادامه خواهد داد. چند 
پیش، یك وزیر عالی رتبه آذری تصور محو  ماه 
شدن ارمنستان در عرض یك دهه را ابراز كرد. در 
طول تاریخ طوالنی ما این نخستین كسی نیست 
كه چنین خیاالتی درباره سرنوشت ما می پرورد. 
برای  قبلی  تالش های  كه  این  خاطر  به  تنها  اما 
حذف ارمنستان و ارمنی ها شكست خورده، دلیلی 
به  آینده  كنیم حمالت  نیست كه فرض  این  برای 
ارمنستان نیز به طور معجزه آسا به جایی نرسند. و 
بیایید به یاد آوریم كه از 1375 تا 1918 دولتی به 

نام ارمنستان وجود نداشت.
 

ترجمه: نسیم نجفی
www.keghart.com :منبع

ارمنستان و آذربايجان
زمزمه های جنگ
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نخستین بار نیست که این پرسش مطرح می شود. 
نگرانی های ناشی از موافقت نامه همکاری ارمنستان و 
ترکیه یک بار دیگر ما را به فکر تشکیل یک شورای 
شورای  از  ما  منظور  می اندازد.  دیاسپورا  نمایندگان 
نمایندگان یک سازمان دائمی، کمیته دائمی، کنگره و 

غیره است.
درست است که دیاسپورا یکدست نیست و ارمنیان 
هستند  گوناگون  کشورهای  اتباع  و  ساکن  دیاسپورا 
دارند،  محدودیت هایی  نیز  و  تعهدات،  و  وظایف  و 
برای  مورد  این  در  و  ارمنیان،  عموم  برای  چون  اما 
دیاسپورا، مسأله حیاتی نگران کننده ای وجود دارد همه 
این  مشکالت در درجه دوم اهمیت قرار می گیرند. و 
در موردی است که وجود دیاسپورای ارمنی در معرض 
خطر قرار می گیرد و یا بهتر بگوییم خطر از دست دادن 

هویت دیاسپورا آن را تهدید می کند.
محدودیت های  و  موانع  نیز  ارمنستان  جمهوری 
خود را دارد، بنابراین انتظار داشتن از ارمنستان برای 
دیاسپورا  گوناگون  بحران های  و  مشکالت  حل وفصل 
که  هستیم  انسان  بدن  شبیه  ما  است.  واقع بینانه  غیر 
اعضای آن در پیوند با یکدیگر هستند، اما هیچ عضوی 

نمی تواند وظیفه عضو دیگر را انجام دهد.
و  کار  تقسیم  همکاری،  که  جاست  این  در 
دیاسپورا  و  ارمنستان  متقابل  کمک  و  مسؤولیت، 
کورکورانه  پیروی  نباید  را  این  می یابد.  تام  ضرورت 
کردن  هماهنگ  باید  بلکه  پنداشت،  دیگری  از  یکی 
کارها و مسؤولیت ها شمرد. به دیگر سخن، ارمنستان 

باید بر اساس منافع مستقیم دولت و ملت خود کار کند 
و دیاسپورا بر اساس منافع خود.

امنیت  و  پیشرفت  حیات،  ارمنستان،  مورد  در 
اما  است،  دولت  و  حکومت  عهده  بر  جمهوری  ملی 
شورای  آن  است  کدام  کیست؟  عهده  بر  دیاسپورا  در 
عالی که باید در دیدار با سازمان های ارمنی و جامعه 
بین الملل به نمایندگی از دیاسپورا سخن گوید؟ تا کنون 
چنین شورایی نداشته ایم، یا تالش کرده و هنوز موفق 

نشده ایم، و یا زمان آن هنوز فرا نرسیده است.
که  گفت  باید  کژفهمی ها  از  ماندن  دور  برای 
جمهوری  و  دیاسپورا  عالی  شوراهای  نمی خواهیم 
صورت  به  یا  و  بدانیم  برابر  یکدیگر  با  را  ارمنستان 

»دیاسپورا تابع ارمنستان« فرمول دار کنیم.
در آستانه موافقت نامه همکاری ارمنستان و ترکیه 
عالی  شورای  این  وجود  ضرورت  آینده  روزهای  و 
مانند نان و آب احساس شد، اما فرمول و مکانیزم های 

متفاوتی در این مورد مطرح شد.
اکثریت دیاسپورا، مخالف امضا کردن موافقت نامه 
همکاری بود، اگرچه طرف موافق و مسؤوالن حکومت 

ارمنستان می کوشیدند که خالف آن را نشان دهند.
اقشار  نیز  دیاسپورا  سازمان های  برخی  در  حتی 
در  که  این  نتیجه  داش��ت.  وجود  مخالفی  و  موافق 
دیاسپورا هنوز شورایی برتر که به عنوان شورای عالی 
سخن بگوید و خواست و منافع اکثریت را مطرح کند 

وجود ندارد.
نمایندگان  شورای  که  می دهند  نشان  کارشناسان 

دیاسپورا )کنگره( و هیأت عالی باید متفاوت از احزاب 
دیگری  جای  در  باید  را  موضوع  )این  باشد  سیاسی 
بررسی کرد(. کلیسا نیز با دو تختگاه دینی عالی خود 
مسأله  پیگیری  و  دیاسپورا  اساسی  مسائل  نمی تواند 
ارمنی را به طور مستقل بر عهده گیرد. 73 درصد این 
کارشناسان مستقل با تأسیس یک هیأت مستقل موافق 
هستند. این کارشناسان نه تنها سازمان های سیاسی و 
دینی را برای این کار بی فایده و کهنه شده می پندارند، 
و  یکدیگر  با  رقابت  سبب  به  عمل  در  را  آن ها  بلکه 

داشتن منافع متفاوت عاری از دورنما می دانند.
و  سیاسی  اح��زاب  که  رسیده  ف��را  آن  زم��ان 
سازمان های دینی و انجمن های نیکوکاری و میهنی یک 
بار دیگر گرد هم آیند و دور از منافع و چهارچوب تنگ 
حزبی در تأسیس یک شورای عالی پیش قدم شوند. 
که  باشد  داشته  اساس نامه ای  باید  عالی  شورای  این 
مانع از برقراری سلطه هر یک از احزاب سیاسی شود. 

اقدامی است دشوار، اما نه غیر ممکن. 
باید خود را از تفکر "یا با ما هستی یا علیه ما" 

)Either our way or no way( رها کرد.

ترجمه: گارون سرکیسیان
منبع: نشریه حزب آزادی خواه رامکاوار، 
لوس آنجلس

چه کسی نماینده دیاسپورا است
دکتر میناس گوجایان

دیاسپورا را به فارسی »قوم پراکندگی« ترجمه کرده اند. معنی واژه ارمنی آن یعنی »اسپیورک« هم 

همین است: پراکنده. پراکندگی به معنای گستردگی و فراگیری هم هست، به معنای پراکنده بودن در 

سراسر جهان، حضور در همه نقاط جهان. از این منظر، پراکندگی یک نقطه قوت است و هر کشوری 

که تعدادی از وابستگانش در سراسر جهان پراکنده اند حسابی باز می کند برای بهره برداری از این 

امکان. اّما پراکندگی ضعف هم هست. یک کالم از دیاسپورای ارمنی صحبت می کنیم، اّما آیا این 

دیاسپورا موجودیت واحدی است؟ چه کسی آن را نمایندگی می کند؟ چه کسی می تواند از سوی تمام 

دیاسپورای ارمنی، با همه عدم تجانس و گوناگونی اش، سخن بگوید؟ این پرسشی است که فعاالن 

سیاسی ارمنی در خارج از ارمنستان بارها طرح کرده اند و این روزها، بعد از شکاف گسترده بین 

دولت ارمنستان با احزاب سنتی ارمنی در خارج از کشور بر سر سیاست نزدیکی آن با ترکیه، بار 

دیگر مطرح شده است.
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جشن  ارمنیان،  و  ایرانیان  مشترك  جشن های  از 
و  سده  جشن  را  آن  ایرانیان  كه  است  آتش افروزی 
جشن های  از  جشن  این  می گویند.  درندز  ارمنیان 

خاص اقوام آریایی است.
جشن سده در آبان روز، از ماه بهمن)دهم بهمن ماه( 
به  را  سده  جشن  پیدایش  فردوسی  می شود.  برگزار 
می گوید: هوشنگ،  و  داده  نسبت  پیشدادی  هوشنگ 
بزرگ  و  سیاه  ماری  به  شكارگاه  در  پیشدادی  شاه 
آن  كرد،  پرتاب  سیاه  مار  سوی  به  سنگی  برخورد، 
از آن  به سنگ دیگر برخورد كرد، و جرقه ای  سنگ 
اطراف سنگ،  و خاشاك  برخواست. جرقه در خس 
آتش پدید آورد. مار بگریخت، هوشنگ پیشدادی به 
یمن پیدایش آتش با اطرافیان خود به جشن و سرور 

پرداخت.
ایرانیان باستان سال را به تابستان هفت ماهه و زمستان 
كه  را  ماه  بهمن  دهم  آنان  می كردند.  تقسیم  پنج ماهه 
صدمین روز زمستان آن ها بود جشن می گرفتند و در 

این روز آتش می افروختند.1
زنانه  صفات  دارای  را  آتش  باستان،  ارمنستان  در 
می دانستند و برای آب صفات مردانه قائل بودند. بنابر 
افسانه های ارمنی، خانه آرامازد )اورمزد( و آستغیك در 
قله كوه پاقات قرار داشت و كمی پایین تر در پای كوه، 
چشمه ای عظیم وجود داشت. آتش و آب ، خواهر و 

برادر بودند.
ارمنیان،  مسیحیت  از  پیش  اعیاد  آثار  محو  سبب  به 
مبهم  و  اندك  آتش افروزی  جشن  درباره  اطالعات 

است.
 24 با  همزمان  فوریه  سیزدهم  روز  در  درندز  جشن 
بهمن ماه برگزار می شود. بنا به روایت ارمنیان، انگیزه 
برگزاری جشن درندز آن است كه چون حضرت مسیح 
و  شكرگزاری  برای  مریم  حضرت  شد،  چهل روزه 
حضرت  رفت.  بیت المقدس  به  طفلش  همراه  نیایش 
شهر  این  در  رسید.  بیت المقدس  به  هنگام  مریم شب  
زاهدی باتقوا به نام سیمون می زیست. او همیشه دعا 
می كرد كه پروردگار او را یاری كند تا موفق به زیارت 
آمدن حضرت  از  سیمون چون  مسیح شود.  حضرت 
مریم و حضرت مسیح آگاه شد، همراه سایر مردم شهر، 
با چراغ و مشعل به پیشواز آن ها شتافتند و بر سر راه 

آن ها آتش افروختند.

ارمنیان بعد از ظهر روز سیزدهم فوریه در كلیسا گرد 
مذهبی  مراسم  انجام  از  پس  روحانی  مقام  می آیند، 
خاص این روز در كلیسا، شمعی روشن را از محراب 
كلیسا برداشته و به محوطه حیاط كلیسا می رود و با آن 
شمع، بوته هایی را كه برای آتش افروزی گرد آورده اند 
می افروزد. ارمنیان، شبانگاه هنگام ترك كلیسا، هر یك 
شمع یا فانوسی را با آتشی كه در صحن حیاط كلیسا 

فروزان است روشن می كنند و به خانه می برند.
گرد  آذرگاه  در  زرتشتیان  نیز  ماه  بهمن  دهم  روز  در 
می آیند و با شعله ای كه موبد زرتشتی از آذرگاه آورده 
است، بوته هایی را كه برای مراسم جشن سده در حیاط 

گرد آورده اند روشن می كنند.
این جشن دل انگیز و كهن در بیش تر روستاهای خراسان 

برگزار می شود.از شهریاران ایران زمین، مرداویچ زیاری 
در 323 ه.ق2، بزرگ ترین و باشكوه ترین جشن سده را 

برگزار كرده است.

منابع:
1- علی اكبر دهخدا لغت نامه دهخدا

علی بن االثیر،  فخرالدین  تألیف  كامل التواریخ/   -2
دكتر  ترجمه عباس خلیلی، تصحیح  جلد چهاردهم، 

خلیلی1350- ص 20و21

فرهنگ مشترك ارمنيان 
و ايرانيان

جشن سده و درندز يا 
ديارنداراج

آندرانیک هوویان
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یكی از اثرات سودمند ادبیات در سطح زبان 
تحقق می یابد. جامعه ای كه ادبیات مكتوب ندارد، 
ابزار ارتباطی  در قیاس با جامعه ای كه مهم ترین 
و  پرورده شده  ادبی  متون  در  كلمات،  یعنی  آن، 
تكامل یافته، حرف هایش را با دقت كمتر، غنای 
كمتر و وضوح كمتر بیان می كند. جامعه ای بی خبر 
همچون  نبرده،  بویی  ادبیات  از  كه  خواندن  از 
جامعه ای از كر و الل ها دچار زبان پریشی است و 
به سبب زبان ناپخته و ابتدایی اش مشكالت عظیم 
در برقراری ارتباط خواهد داشت. این در مورد 
یا  نمی خواند،  كه  آدمی  می كند.  نیز صدق  افراد 
كم می خواند یا فقط پرت وپال می خواند، بی گمان 
اختاللی در بیان دارد، این آدم بسیار حرف می زند 
اما اندك می گوید، زیرا واژگانش برای بیان آن چه 

در دل دارد بسنده نیست.
نیست.  كالمی  محدودیت  تنها  مسأله  اما 
محدودیت فكر و تخیل نیز در میان است. مسأله، 
مسأله فقر تفكر نیز هست، چرا كه افكار و مفاهیم 
كه ما به واسطه آن ها به رمز و راز وضعیت خود 

ما  ن��دارد.  وجود  كلمات  از  جدا  می بریم،  پی 
زیركانه  و  مغز، سنجیده  پر  درست،  گفتن  سخن 
ادبیات خوب می آموزیم.  از  تنها  ادبیات و  از  را 
هیچ یك از انواع علوم و هنرها نمی تواند در غنا 
بخشیدن به زبان مورد نیاز مردم جای ادبیات را 
و  غنی  زبانی  بر  تسلط  و  گفتن،  درست  بگیرد. 
هر  و  فكر  هر  برای  مناسب  بیانی  یافتن  متنوع، 
احساسی كه می خواهیم به دیگران منتقل كنیم، به 
این معناست كه ما آمادگی بیش تری برای تفكر، 
آموختن، آموزش، گفت وگو و نیز خیال پردازی، 
به  كلمات  داری��م.  كردن  حس  و  رویاپروری 
انعكاس  ما  واكنش های  همه  در  پنهانی  گونه ای 
ظاهرا"  كه  واكنش هایی  آن  در  حتی  می یابند، 
هیچ ارتباطی با زبان ندارند. و چندان كه زبان،به 
یمن وجود ادبیات، تحول می یابد و به حد اعالی 
پالودگی می رسد بر امكان شادمانی و لذت آدمی 

می افزاید.
...

دیداری- رسانه های  كه  بگویم  نیز  را  این 

شنیداری نمی تواند در آموزِش به كارگیری مطمئن 
و ماهرانه امكانات بی نهایت زبان، جای ادبیات را 
بگیرد. درست بر خالف این، این گونه رسانه ها 
كالم را در قیاس با تصویر كه زبان اصلی آن هاست 
بر جایگاهی ثانوی می نشاند و كاربرد زبان را تا 
حد كالمی شفاهی و حداقلی گریزناپذیر  كه هیچ 

ربطی به بُعد مكتوب آن ندارد، تقلیل می دهد.

برگرفته از كتاب »چرا ادبیات؟« ترجمه عبداله 
كوثری

در شماره گذشته دیدیم که ژولیا کریستوا در مقاله ای به نام سکوت انسان های چندزبانه از موقعیت دشوار انسان هایی صحبت می کند که 

در پی مهاجرت، زبان شان را از دست می دهند و زبانی تازه به دست نمی آورند؛ آدم هایی در وطن خویش غریب. و گفتیم که این وصف 

حال ارامنه ایران هم هست به طور کلی، فارغ از تک و توک استثناها. این بار متنی از ، نویسنده آمریکای التینی برنده جایزه نوبل ادبیات 

امسال را می خوانیم. این بریده ای است از مقاله ای درباره فایده های ادبیات، برگرفته از کتاب چرا ادبیات؟ که هم اکنون در بازار یافتنی 

است. یوسا از اهمیت ادبیات مکتوب سخن می گوید و نقشی که این ادبیات در ورز دادن زبان بازی می کند. زبانی که در ادبیات مکتوب 

پرورش پیدا نمی کند نارسا و ضعیف است و این همان مشکلی است که ما داریم. ارامنه ایران ادبیات مکتوب جدی به زبان ارمنی ندارند. 

آن چه هم دارند در عرصه شعر است و متأثر از زبان ادبی و کتابی، نه زبان زنده مردم معمولی. این حرف شاید برخی از نویسندگان 

ایرانی ارمنی زبان را برنجاند، اّما گمانم آن ها هم بپذیرند که وقتی می خواهند بهتر و پخته تر بنویسند خواه ناخواه به سمت زبان ادبی 

ارمنستان گرایش پیدا می کنند واین که نوشته های ارمنی شان در میان ارامنه ایران و مخصوصا نسل جوان خواننده جدی ندارد. در 

نتیجه زبان گفت وگوی روزمره جایی ندارد که از آن تغذیه کند و حاصل این اوضاع، فقدان یک زبان نیرومند است برای بیان اندیشه ها 

و احساسات خود در همه زمینه ها با بیش ترین ظرافت و زیبایی. با هم نوشته یوسا را بخوانیم.

ر.ص.

جامعه ای که ادبیات مکتوب ندارد
ماریو بارگاس یوسا
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تولد  دنیا سالروز  نیست که همه کشورهای  چنین 
و  نمایش،  و  جشن  برپایی  با  را  خود  پول  واحد 
برگزار  کنند. درام،  یادبود  با گشایش مجسمه  نیز 
عمر  از  سال  پانزده  تنها  که  ارمنستان،  پول  واحد 
آن می گذرد توانسته است ارج و اعتبار پیدا کند، 
اعتماد مردم را به دست آورد و نمادی ویژه داشته 
ارمنی  »د«  دو حرف  ترکیب  از  مجسمه ای  باشد. 
هنرمند  کار  دارد  قرار  مرکزی  بانک  مقابل  در  که 
مجسمه ساز، ادوارد شاخیکیان است. او می گوید: 
»این ایده پس از تأمالتی طوالنی زاده شد. یافتن 
یک طرح کلی که هم ساده باشد و هم تأثیرگذار، کار 
مشکلی است. و فکر می کنم ترکیب این دو حرف 
»د« این طور باشد. دالر و یورو که واحدهای پول 
معتبری هستند عالئم مشخصه خود را دارند، درام 
ما نیز چیزی از آن ها کم ندارد و به مناسبت سالروز 

تولدش شایسته چنین هدیه ای است«. 
کل  در   1993 سال  نوامبر   22 روز  آغاز  »از 

آشنایی با درام 
واحد پول ارمنستان

آِرویک بادالیان

اسکناس های 10 تا 500 درامی منتشر 
شده در سال 1993 با تصویر بناها و 

یادمان های مّلی.

اسکناس های 1000 و 5000 درامی 
منتشر شده در سال 1994 و 1995با 
تصویر تندیس مسروپ ماشتوتس، 
ابداع کننده خط ارمنی، در جلوی 
ماتناداران )گنجینه کتاب های دست نویس 
ارمنی در ایروان( و معبد گارنی، از بناهای 
باقی مانده از دوره پیشامسیحیت.
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 ،25  ،10 اسکناس های  ارمنستان  جمهوری 
50، 100 و 200 درامی بانک مرکزی جمهوری 
 15 شماره  مصوبه  در  یافت«.  جریان  ارمنستان 
نوامبر   19 مورخ  پول  گردش  سامان دهی  هیأت 
که  هیأت  این  اصلی  »هدف  است:  آمده   1993
بر اساس رأی شورای عالی تشکیل شده تعویض 
عبارت  هیأت  این  مسؤوالن  است«.  پول  واحد 
بودند از ایساهاک ایساهاکیان نخستین رئیس بانک 
مرکزی، لئون برخورداریان رئیس دارایی، و تیگران 
سرکیسیان رئیس شورای دائمی امور دارایی و وام 
اوضاع  سامان دهی  عالی.  شورای  بودجه بندی  و 

اسکناس های 1000، 5000 و 20000 دارمی. 
عکس یقیشه چارنتس، شاعر انقالبی اوائل سده بیستم 
که در تصفیه های استالینی سال 1936 جان خود را 
از دست داد، هوهانس تومانیان، شاعر مردمی اواخر 
سده نوزدهم و اوائل سده بیستم و مارتیروس ساریان، 
مشهورترین نقاش معاصر ارمنی که هم اکنون می توان 
از موزه آثارش در ایروان بازدید کرد، زینت بخش این 
اسکناس ها هستند. تصویر بزرگان ادب را در کمتر 
کشوری به عنوان نقش اسکناس انتخاب کرده اند، این 
کار مسلمًا برای بزرگداشت این مردان بزرگ انجام 
شده است، اّما در عین حال می توان گفت که این 
گونه، با آلوده شدن یاد این نویسندگان به روابط پولی، 
از قدر آن ها کاسته می شود. 

اسکناس های 100 و 500 درامی منتشر شده در سال 1999 
با تصویر ویکتور هامبارتسومیان، دانشمند و ستاره شناس به نام 

ارمنی و آلکساندر تامانیان، معمار و شهرساز و طراح 
منطقه مرکزی شهر ایروان.
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این مسؤوالن سه گانه  بر عهده  یافتن راه حل،  و 
گذاشته شده بود. بیش از پیش آشکار بود که وضع 

اقتصادی حاکم نیاز فوری به مداخله دارد.
در  شوروی  اتحاد  سابق  جمهوری های  بیش تر 
به  را  خود  پول  واحد   1992-1993 سال های 
روبل  حوزه  از  روسیه  بودند.  انداخته  جریان 
 1993 سال  پاییز  در  بود.  آمده  بیرون  شوروی 
ارمنستان تنها کشوری بود که هنوز روبل شوروی 
در آن رواج داشت. نتیجه این که کشور ارمنستان 
در معرض خطر ورود پیش بینی نشده روبل قرار 
ایساهاکیان نخستین رئیس  گرفته بود. ایساهاک 
بانک مرکزی ارمنستان پس از به جریان انداختن 
درام به عنوان واحد پول ملی چنین گفت: »هیأت 
مهم  بسیار  مصوبه  بیست  تعداد  ماه   2/5 طی  ما 
به تصویب رساند. با توجه به این که تقریبا همه 
جمهوری های اتحاد شوروی واحد پول ملی خود 
را به جریان انداخته بودند، به تعویق انداختن پول 
هم  دیرکرد  حتی  ما  بود.  بی معنی  دیگر  ما  ملی 

داشتیم«.
 200 با  برابر  درام  »یک  نرخ  با  ارمنستان  درام 
روبل« به جریان افتاد. نرخ تبدیل آن به یک دالر 
ایساهاک  تعیین شد.  با 14/5 درام  برابر  آمریکا 
آن  از  پس  مرکزی،  بانک  رئیس  ایساهاکیان، 
»بانک  گفت:  خبرنگاران  با  دیدار  نخستین  در 
مرکزی، سیاستی قاطع و در عین حال کنترل  شده 

پیش گرفته است«.
 50 و   20  ،10 سکه  های   1994 سال  فوریه  از 
لومایی و 1، 3، 5 و 10 درامی به جریان افتاد. 
و  بود  شده  ساخته  آلومینیوم  آلیاژ  از  سکه ها 
ماه  چند  از  پس  تنها  نداشت.  چندانی  عمر  البته 
 1995 سال  از  و  درامی،   1000 اسکناس های 
نیز اسکناس های 5000 درامی به جریان انداخته 
شد. گفتنی است که درام به ترتیب عکس، یعنی 
انداخته  در جریان  اسکناس سپس سکه  نخست 
شده است. پنج سال پس از ورود نخستین درام، 
اسکناس های 1000 و 5000 درامی سری دوم به 
جریان افتاد. تا سال 2001 اسکناس های 20000 
اسکناس  افتاد.  جریان  به  نیز  درامی  و 50000 
هفتصدمین  هزارو  مناسبت  به  درامی   50000
سال رسمیت یافتن مسیحیت در ارمنستان چاپ 
بودند  این ها اسکناس های نسل جدید  بود.  شده 
امنیت و دوام و طراحی، خطر هرگونه  نظر  از  و 
اسکناس های جدید  این  منتفی می کند.  را  تقلب 
با  و  آلمان  و  هلند  اتریش،  چاپ خانه های  در 
چاپ  امنیتی  ویژگی های  بهترین  به کارگیری 
که  می دهند  اطمینان  کارشناسان  می شوند. 
اسکناس های ارمنستان را اکنون می توان در ردیف 
باکیفیت ترین واحدهای پول جهان جای داد. در 

به  سکه ها  سری  دومین  سال های 2003-2004 
آلیاژهای گوناگون ساخته  از  افتاد. آن ها  جریان 
می شوند و این امکان می دهد که سکه ها را نه تنها 
تمیز  از یکدیگر  نیز  با رنگ  بلکه  اندازه،  نظر  از 
داد. سال 2003 نه تنها با سکه های نسل جدید 
درامی  و 5000  نو 1000  اسکناس های  با  بلکه 
اهمیت می یابد. همزمان با آن، اسکناس 10000 

درامی نیز منتشر شد.
درام در دهمین سال وجود خود توانسته موقعیت 
خویش را به طور محسوس تثبیت کند. جایگزین 
سال  در  است.  شده  آغاز  اقتصاد  در  درام  کردن 
2008 میزان نسبی سپرده های درامی به 64 درصد 
رسیده بود در حالی  که در سال 2003 این میزان 

تنها 31 درصد بود.
روز  از  ارمنستان  سوم  جمهوری  درام  نخستین 
و  مهم ترین  نیز  سال  پانزده  گذشت  با  و  آغاز 
بی همتاترین نماد حاکمیت مستقل بوده و هست. 
با گذشت پانزده سال درام ارمنستان در کنار دیگر 
سکه های کشف شده در قلمرو ارمنستان، در موزه 
به نمایش گذاشته شده است. این بخشی از تاریخ 
ارمنیان  ارمنیان است. تاریخ گواه است که  نوین 
آغاز   میالد  از  پیش  از سده سوم  را  ضرب سکه 
)سوفنه(  تسوپک  ارمنی  پادشاهان  کرده اند. 
سال های  در  و  می کردند،  ضرب  نقره  سکه های 
از  پیش   180( آرتاشسیان  سلسله  زمامداری 
در  ارمنستان  سکه های  میالدی(  یکم  تا  میالد 
سطح بین المللی جریان داشت. تا زمان تأسیس 
دولت ارمنی کیلیکیا )1375-1199م.( دادوستد 
در ارمنستان با سکه های کشورهای همسایه انجام 
می شد. از وجوه تمایز سکه های دوران کیلیکیا، 
پس  است.  آن  روی  التینی  و  ارمنی  نوشته های 
برهه های  در  دادوستد  کیلیکیا  دولت  برافتادن  از 
زمانی مختلف عمدتا با سکه های ترکی و ایرانی 
از  بخشی  گرفتن  از جای  اما پس  می شد،  انجام 
برای  روسیه،  امپراتوری  ترکیب  در  ارمنستان 
شد.  پدیدار  ارمنستان  در  اسکناس  بار  نخستین 
در  )1920-1918م.(  ارمنستان  اول  جمهوری 
از  ماه پیش  تنها چند  و  دومین سال وجود خود 
برقرار نظام شوروی اسکناس های 50 و 100 و 
250 روبلی به جریان انداخت. اما اسکناس های 
گوناگون امپراتوری روسیه و ماوراء قفقاز تقریبا تا 
پایان سال 1922 جریان داشت. پس از تشکیل 
اتحاد شوروی تا زمان انتشار واحد پول ملی، در 
ارمنستان و دیگر جمهوری های شوروی یک پول 

واحد روبل رواج داشت.
با رواج درام، انتشار سکه یادبود نیز در ارمنستان 
آغاز شد. تا کنون بیش از 90 سکه یادبود منتشر 
شده است. این سکه ها که از فلزات گران بها ساخته 

شده و ارزش معنوی و فرهنگی دارند، در فروشگاه 
فروشگاه تخصصی  که  بانک مرکزی  »دراماگت« 
تنها چند  فروش می رسند.  به  است  یادبود  سکه 
هفته پیش، مجموعه سکه های یادبود با یک سکه 
یادبود دیگر تکمیل شد. این سکه نقره ای، دارای 
پانزدهمین  مناسبت  به  و  است  درام  نشان جدید 

سالگرد انتشار پول ملی ضرب شده است.

ترجمه: گارون سرکیسیان
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آرامازد )زئوس(:
و  خدایان  همه  پدر  ارمنی،  خدایان  همه  ارباب 
الهه ها، آفریننده بهشت و جهنم. او »آرامزد كبیر و 
دالور« نامیده می شود. آرامزد سرچشمه باروری 

زمین است و آن را پر ثمر و بخشنده می  سازد.
جشنی كه به افتخار اوست آمنور نام دارد، یا سال 
برپا  قدیم  ارمنی  تقویم  در  مارس  در 21  كه  نو، 
می شود )همچنین اعتدال بهاری(. جایگاه اصلی 
آرامزد در آنی كاماخیم واقع شده، یكی از مراكز 
مقبره  و  گنجینه  باستانی)كهن(.  ارمنستان  آیینی 
طایفه ای شاهان آرشاگونی )آرشاكونی( ارمنی نیز 

در این محل است.

آناهیت: 
خواهر یا همسر آرامزد. آناهیت مورد عالقه ترین 
مادر/الهه  او  است.  ارمنی  الهه  باشكوه ترین  و 

است. مجسمه آناهیت با بچه ای كه در دستانش 
دارد با آرایش موی خاص مادران یا زنان ارمنی 

ساخته شده و »بانوی بزرگ آناهیت« نام دارد. 
دنیای  وجود  كه  داشتند  اعتقاد  باستانی  ارمنیان 
ارمنی به اراده آناهیت است. آناهیت مكتب زایش 
اریزا  در  آناهیت  عبادتگاه های  باروری ست.  و 
اوان )ناحیه( و در آرماویر، آرتاشات و آشتیشات 

قرار دارد.
ارمنستان،  در  اریزا  معبد  پلوتارک،  اساس  بر 
باشكوه ترین و ثروتمندترین است. در طول سفر 
مسیح(  از  پیش   34( ارمنستان  به  آنتونی  مارك 
شد.  تكه تكه  رومی  سربازان  توسط  مجسمه 
ما  به  را  زیر  داستان  باره  این  در  پلینی  پیشینیان 
توسط  كه  آگوستوس  امپراتور  می دهند:  ارائه 
از  بود،  به شام دعوت شده  از ژنرال هایش  یكی 

او پرسید این درست است كه تخریب گران مجسمه 
آناهیت توسط الهه خشمگین تنبیه شده اند؟ "نه!" 
این  امروز  من  "برعكس،  بود.  ژنرال  پاسخ  این 
با یك تكه از كپل آن مجسمه  شانس را دارم كه 

زرین از شما پذیرایی كنم".

واهاگن )هراكلس(: 
خدای  واهاگن  ارمنی.  زیارتگاه  خدای  سومین 
رعد و برق است. عبادتگاه اصلی واهاگن در شهر 
آشتیشات تارون قرار دارد )منطقه ارمنستان(. او 
خدای جنگ نیز هست. شاهان ارمنی و فرماندهان 
جنگ پیش از رفتن به جنگ از او می خواستند تا 

حمایت شان كند.
ارمنی  زبان  به  واهاگن  میالد  آهنگ  از  بخشی 
بود.  زایمان  رنج  در  زمین  و  بهشت  باستانی: 

خدایان ارمنی پیش از مسیحیت
سمبات ميناسيان

ارامنه نیز مانند سایر ملت هایی كه امروز 

از ادیان توحیدی پیروی می كنند، پیش 

از پذیرش مسیحیت خدایان متعددی را 

پرستش می كردند. شباهت این خدایان با 

خدایانی یونایی و ایرانی چنان كه در این 

نوشته دیده می شود آشكار است. انسان از 

طریق داستان پردازی درباره این خدایان به 

تفسیر هستی می پرداخت و با قربانی كردن 

در پیشگاه آن ها می خواست طبیعت را به 

زیر سیطره خود در آورد. شباهت میان 

خدایان یونانی، ایرانی و ارمنی از ریشه های 

مشترك این فرهنگ ها حكایت می كند.
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دریای ارغوانی نیز در رنج زایش بود... موهای 
آتشین داشت او، و نیز ریشی شعله ور داشت، و 

چشمانش، چون خورشیدها بودند!

بین النهرینی-  آفرودیت-  )یونانی-  آستغیك 
ایشتار(: 

معشوق  یا  همسر  او  آب.  و  زیبایی  عشق،  الهه 
در  او  معبد  بود.  رعدوبرق  خدای  واهاگن، 
كه  جایی  دارد؛  نام  واهاگن  منزلگاه  آشتیشات 
می كرد.  مالقات  را  واهاگن  معشوقش  آستغیك، 
زیبا  جوان  زن  عنوان  به  لباس  بدون  او  مجسمه 
مراسمی  است.  شده  ساخته  كردن  شنا  حال  در 
كه به افتخار او برگزار می شود در نیمه ژوئن رخ 
مردم  ارمنستان  در  دارد.  نام  وارتاوار  و  می دهد 
هنوز این جشن را با آب ریختن به روی هم برگزار 

می كنند.

نانا )آتنا(: 
دختر آرامزد. الهه جنگ. آیین او ارتباطی نزدیك 
كه  نیست  تصادفی  این  و  دارد.  آناهیت  آیین  با 
معبد او در نزدیك معبد آناهیت قرار دارد. امروزه 
صدا  نانا  را  خود  مادربزرگ  معموال  ارمنی ها 
می زنند، و این نشان می دهد كه این الهه در زندگی 

معنوی ارمنیان باستان، بسیار بانفوذ است.

میهر: 
خدای خورشید و نور بهشت. او پسر ارامزد بود، 
در  او  اصلی  عبادت گاه  نانه.  و  آناهیت  برادر  و 

میهر  گارنی عبادتگاه  معبد  دارد.  قرار  باقاهاریچ 
بود.

تیر )آپولو(: 
تعبیركننده  نیز  و  خواندن،  و  علم  خرد،  خدای 
در  تیر  معبد  بود.  آرام��زد  رازدار  تیر  رویاها. 

نزدیكی آرتاشات قرار دارد.

آمانور و واناتور: 
نام های مختلف است(.  با  این یك خدا  )احتماال 
آمانور خدای سال نِو ارمنی ها و ارباب محصول 
جدید است. مراسم به افتخار او در پایان جوالی 
نو(.  سال   ( دارد  نام  ناواسارد  و  می شود  برگزار 
دارد.  قرار  باگاوان  شهر  در  او  اصلی  عبادتگاه 
اگر آمانور خدای سال نو و محصول جدید بوده 
واناتور خدای میزبانی و سخاوتمندی بوده است.

ِتسووینار)تزووینار(: 
الهه آب، دریا و باران. او مخلوق آتش است كه 
با خشم خود باران را از آسمان ها بر زمین رگبار 

می كند.

اسپانداراِمت یا ساندارامت )هاِدس(: 
فرمانروایی  خدای  او  زمین.  زیر  دنیای  خدای 

مردگان یا جهنم است. 
 

آرالِز: 
قدیمی ترین خدای عبادتگاه ارمنیان. او خدایی به 

شكل سگ است كه قدرتش در توانایی احیا كردن 
مردگان به وسیله لیسیدن زخم های آن ها و تمیز 

كردن زخم هاشان است.

بارشامین یا بارشیمنیا: 
به  مزوپوتمیا  از  تیگران  توسط  كه  بت هایی  از 
در  توردان  دهكده  در  و  شده  منتقل  ارمنستان 
سپید  بت  این  است.  شده  داده  منزل  داراناقی 
درخشان از عاج و كریستال ساخته شده و با نقره 
با-اال- از  بارشامین  نام  كار شده است.  روی آن 

شامیِن فینیقیه ای آمده كه به شكل زبان ارامی در 
آمده و به معنای فرمانروای آسمان ها است. مانند 

بلBel در زبان بابِلی.

گیسانه )كیسانه( و ِدِمِتر: 
نادیده  را  تارون  بت  دو  این  وجود  آگاتانِگلوس 
توسط  كه  آنجایی  تا  عبارتی،  به  می گیرد. 
هوهان)جان( مامیكنیان گزارش شده كه در قرن 
هفت می زیسته، باید داستانی درباره این درگیری 

خشم آلود وجود داشته باشد. 

یونانیایرانیارمنی
آرامزد

آناهیت

واهاگن

آستغیک

نانا

میهر

تیر

آمانور و واناتور

تسووینار)تزووینار(

اسپاندارامت 

آرالز

بارشامین

گیسانه و دمتر

Aramazd

Anahit

 Vahagn

Astghik

  Nane

Mihr

 Tir

Amanor and Vanatur

 )Tsovinar )Tzovinar(

 Spandaramet or Sandaramet

Aralezs

Barshamin or Barshimnia

Gissaneh )Kissaneh( and Demeter-

Demet

اهورامزدا

ناهیت

ورتراگنا

میترا

تور- تیر

اسپندا-آرامایتی

Ahuramazda

Nahit

Verethragna

---

---

Mithra

Ture-Tir

---

---

Spenda-Aramaiti

---

---

---

زئوس

آرتمیس

هراكلس

آفرودیت

آتنا

هفاستوس

آپولو

هادس

Zeus

Artemis

Heracles

Aphrodite

Athena

Hephaestus

Apollo

---

---

Hades

---

---

---

شباهت خدایان ارمنی با خدایان ایرانی و یونانی
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