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صد شماره هویس
مجله ای که در دست دارید )یا روی صفحه مونیتور 
دوزبانه  دوهفته نامه  شماره  صدمین  می خوانید( 
هویس است. انتشار صد شماره یک نشریه به طور 
منظم، به خودی خود دستاورد بزرگی برای جامعه 
کوچک ارامنه ایران است، هرچند این مجموعه به 
طور اجتناب ناپذیر با کاستی های زیادی همراه بوده 
است. به هر رو، مطلب اصلی این شماره هویس به 
انتشار صدمین شماره مجله اختصاص یافته است. 
مسؤول  مدیر  و  امتیاز  صاحب  آهارونیان،  لئون 
مجله، در مصاحبه ای به صراحت اعالم کرده است 
یک  عنوان  به  خود  روش  به  همچنان  هویس  که 
مجله غیرحزبی وفادار است و تمام مطالِب رسیده 
را چنان چه با قوانین کشور مغایرتی نداشته باشند 
منتشر می کند و بر خالف روش معمول در نشریات 
ارمنی ایران، فهرستی از اشخاص نامطلوب ندارد 
که درج نام و مطالب آن ها در مجله ممنوع باشد. 
این  و  این سخن  فارسی زبان  خواننده  برای  شاید 
روش  چون  باشد،  نداشته  زیادی  معنای  تأکید 
معمول هر نشریه ای با استانداردهای روزنامه نگاری 
معاصر باید همین باشد، اّما در فضای جامعه ارامنه 
ایران، بیش تِر نشریات منتشر شده، آشکارا یا در 
نهان، نشریات حزبی و گروهی بوده اند و هستند و 
تنها مطالب هواداران خود را به چاپ می سپارند. 
حتی در زمینه اطالع رسانی و انتشار خبر هم، آن ها 
اخباری را که به نحوی به زیان حزب یا گروه شان 

باشد حذف می کنند. در مقابل چنین وضعیتی است 
که هویس از ابتدا قصد کرده مقاالت و دیدگاه های 
افراد را فارغ از وابستگی های گروهی و اعتقادات 
سیاسی آن ها در نشریه درج کند و اگر کسی پاسخی 

به آن ها داد، پاسخ را نیز منتشر کند.
آهارونیان، صاحب امتیاز هویس، در پاسخ به این 
پرسش که با توجه به دشواری های انتشار مجله و 
هزینه باالی انتشار منظم یک دوهفته نامه تخصصی 
که  است  افتاده  فکر  به  هرگز  آیا  ارامنه،  مسائل 
انتشار مجله را متوقف کند، گفتند که هرگز به توقف 
انتشار هویس فکر نکرده اند، هرچند به طور جدی 

به راه هایی برای کاهش هزینه ها می اندیشند.
از تنی چند از دوستان مجله پرسیدیم که انتشار صد 
شماره نخست هویس را چگونه ارزیابی می کنند. 
پاسخ نوروان، شاعر ارمنی و معلم مدارس ارامنه، 
را  مجله،  جوان  همکاران  از  باقرامیان  شانت  و 
پاسخ های  کرده ایم.  منتشر  این شماره هویس  در 
آینده  شماره های  در  که  راهند  در  نیز  دیگری 

خواهید خواند.
نوروان نوشته است: »زمان درازی بود جای خالی 
نشریه ای متفاوت و در عین حال عامه فهم احساس 
می شد. هویس با ظاهر رنگانگ و زیبای خود و 
طراحی صفحات منطبق با استانداردهای روز، برای 
پر کردن این جای خالی پا به میدان گذاشت. شاید 
هویس به مذاق کسانی که خواننده مجالت بسیار 
تخصصی هستند چندان خوش نیاید، اّما آن ها هم 

پیدا  هویس  در  چیزی  خود  عطش  ارضای  برای 
ورزشی  بخش  ضعف  به  البته  نوروان  می کنند«. 
بدون ذکر  انتشار مقاالتی  بودن  نامطلوب  مجله و 

ماخذ آن ها نیز اشاره کرده است.
هویس به زبان ارمنی یعنی امید. شانت باقرامیان 
خود  نوشته  او  است.  کرده  بازی  عبارت  این  با 
که  می آید  پیش   ...« می برد:  پایان  به  چنین  را 
و  دشوار  مسائل  به  اشاره  با  دوستانه،  محافل  در 
مصائب روز، می شنوی که از سر ناامیدی می گویند 
این  در  کم  دست  نیست.  )هویس(  امیدی  دیگر 
چهار سال همیشه گفته ام: چرا، هست، دست کم 

دو هفته یک بار.  

ارمنستان: سرانجام، گفت وگو؟ 
گفت وگو بین هیأت حاکمه ارمنستان و کنگره ملی 
همچنان  درپطروسیان  لئون  رهبری  به  ارمنستان 
ارمنستان  داخلی  سیاست  صحنه  اصلی  موضوع 

است و انعکاس وسیعی در مطبوعات کشور دارد.
ملی  کنگره  مه  ماه   31 روز  خیابانی  اجتماع  در 
ارمنستان، دو تن از زندانیان سیاسی آزاد شده نیز 
شرکت داشتند: نیکول پاشینیان، سردبیر روزنامه 
سابق  نماینده  میکائیلیان،  ساسون  و  ژاماناک، 
این  مهم  سخن  اّما  کشور.  قانون گذاری  مجلس 
گردهمایی را لئون درپطروسیان به زبان آورد. او 
سرکیسیان  سرژ  ملی  کنگره  نظر  از  که  کرد  اعالم 
شرایط اولیه برای شروع گفت وگو را به جا آورده 
است و اکنون کنگره در تدارک هیأتی برای آغاز 
مذاکرات است. از نظر اپوزیسیون، دستور کار این 
گفت وگوها انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری 
پیش از موعد خواهد بود، اّما درپطروسیان اعالم 
را  کار خود  می تواند دستور  نیز  که حکومت  کرد 
نادیده  را  آن  نمی تواند  اپوزیسیون  و  باشد  داشته 

بگیرد. 
و  طوالنی  سخنرانی های  ایراد  به  درپطروسیان 
تحلیلی مشهور است. او در سخنرانی 31 مه خود 
پرداخته است که حکومت  به تشریح عواملی  نیز 
اپوزیسیون  با  سازش  نوعی  برای  واداشته اند  را 
آمادگی پیدا کند. عالوه بر مبارزات مردم و پیگیری 
کنگره، او سه عامل دیگر را در این کار مؤثر دانسته 
کشورهای  اعتراضی  جنبش های  نخست  است: 
عربی، دوم وضعیت قره باغ که به زعم او ”هرچند 
اّما در صورت  پیش می رود،  به سمت حل شدن 

گوشه هایی از آن چه در 
صفحات ارمنی این شماره 

هویس آمده است
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شکست روندهای صلح، تهدیدهای آذربایجان به 
از سرگیری جنگ، صورت جدی به خود می گیرد 
و حکومت در شرایط کنونی اطمینانی به پیروزی 
ندارد“. و سوم وضعیت معیشت نابه سامان مردم. 
درپطروسیان گفته است که کنگره ملی ارمنستان، 
بر خالف حرکت های کشورهای عربی، قصد دارد 
بدون تنش های حاد و از طریق شیوه های پیش بینی  
برسد،  قدرت  به  کشور،  اساسی  قانون  در  شده 
سناریوی  است  کرده  یادآوری  بالفاصله  هرچند 
کشورهای عربی هم منتفی نیست و این بستگی به 

رفتار هیأت حاکمه دارد.
مخالفتی  است  کرده  اعالم  داشناکسوتیون  حزب 
با مذاکرات دولت و کنگره ملی ندارد، چون فکر 
می کند به این ترتیب سرانجام در ارمنستان مبارزه 
فراکسیون  رهبر  گفته  به  می شود.  شروع  عقیدتی 
آشتی  ثمرات  از  یکی  داشناک،  حزب  پارلمانی 
به  حمالت  افزایش  ملی،  کنگره  و  حاکمه  هیأت 
حزب آن ها بوده است. واهان هوانسیان گفته است 
رافی  می کنند.  استقبال  موضوع  این  از  آن ها  که 
اعالم  نیز  ژارانگوتیون  حزب  رهبر  هوانیسیان، 
کرده است که حزبش انتقادی به مذاکرات حکومت 
و کنگره ندارد، به شرطی که هدف این مذاکرات، 

برگزاری انتخابات پیش از موعد باشد.
در حالی که احزاب خارج از قدرت بر سر شرایط 
مذاکرات و موضع خود درباره آن بحث می کنند، 
به آغاز مذاکره  از سوی حکومت واکنشی روشن 
دولت  سخنگوی  نمی شود.  دیده  درپطروسیان  با 
انتخابات  برگزاری  برای  توجیهی  که  است  گفته 
متقابال  درپطروسیان  ندارد.  موعد وجود  از  پیش 
در مصاحبه ای گفته است که در صورت پا نگرفتن 
گفت وگو، بیش از همه هیأت حاکمه زیان می بیند. 
شخص  واکنش  منتظر  کنگره  که  است  گفته  او 
وجود  با  است.  سرکیسیان  سرژ  رئیس جمهور 
در  که  است  آشکار  درپطروسیان،  اظهارات 
صورت عدم واکنش مثبت دولت به پیشنهاد مذاکره 

اپوزیسیون، اعتبار درپطروسیان لطمه می بیند.

جک گئورگیان
روز جمعه 3 ژوئیه، دکتر جک گئورگیان، پزشک 
خود  عقاید  سبب  به  که  ارمنی تبار  آمریکایی 
درباره خودکشی بیماران العالج مشهور بود، در 
بیمارستانی در دیترویت با زندگی وداع گفت. او در 

زمان مرگ 83 سال داشت.
شیوه ای  به  که  است  کرده  بیمار کمک  به 130  او 
بدون درد به زندگی خود خاتمه دهند. استفاده از 
این روش که به اوتانازی مشهور است باعث شد که 
او در سال 1999 در دادگاه محاکمه و به جرم قتل 
به 25 سال زندان محکوم شود. در سال 2007 به 

حکم شورای عفو عمومی میشیگان آزاد شد. 
زندگی جک گئورگیان موضوع فیلم مستندی بوده 
  HBO تلویزیون  توسط  که  گئورگیان  نام  به  است 
جک  شما  داستانی  فیلم  بعدها  است.  شده  تولید 
را نمی شناسید درباره او ساخته شد که در آن ال 

پاچینو نقش دکتر گئورگیان را بازی می کرد. 
که  است  این  گئورگیان  دکتر  مشهور  گفته های  از 
»اگر ما می توانیم به به دنیا آمدن آدم ها کمک کنیم، 
چرا نتوانیم به از دنیا رفتن شان هم کمک کنیم؟« او 
همچنین گفته بود که مثل هر آدم دیگری از مرگ 
دوران  سختی های  درباره  او  از  وقتی  می ترسد. 
زندان سؤال کردند، گفت که بیش از همه از صدای 

خروپف همبندی هاش عذاب کشیده است. 
داده  مرگ  دکتر  لقب  او  به  عامه پسند  رسانه های 
بودند تا از او چهره ای غیرانسانی و خشن ترسیم 
کسانی  زندگی  به  دادن  پایان  به  او  باور  اّما  کنند، 
آن   خود  خواست  و  توافق  با  می کشند،  زجر  که 
بیماران، پایه های فلسفی داشت و با هدف کاستن 
از رنج آدمیزاد انجام می گرفت. فارغ از این که با 
او  خیر،  یا  باشیم  موافق  زمینه  این  در  او  دیدگاه 

نشان داد که به حرفش پایبند است و با رفتار خود 
توانست این پرسش را در کانون توجه جهانیان قرار 

دهد.

خرگوش سفید، خرگوش قرمز
ارمنی  فارغ التحصیالن  انجمن  گذشته،  ماه 
دانشگاه های ایران، دو شب ــ 30 و 31 ماه مه ــ 
شاهد اجرای نمایش نامه خرگوش سفید، خرگوش 
قرمز نوشته نسیم سلیمان پور به کارگردانی آلبرت 
)یا تک گویی(  نمایش  این  بازیگر  بود.  بگجانیان 
سه  جلوی  همان جا  که  بود  کارگردان  خود  هم 
نشسته  آن ها  روی  تماشاگران  که  صندلی  ردیف 
و  می خواند  و  بود  گرفته  دست  به  را  متن  بودند، 
حاضران را برای اجرای نقش های نمایش، روی 
صحنه می برد، هرچند صحنه ای به معنای متعارف 
نورپردازی، دکور، صداسازی و  از  نبود.  کار  در 
... هم خبری نبود. این  روش ها، البته در دنیای 
تآتر امروز چیزهای تازه ای نیستند، اّما در محیط 
ارمنی که سلیقه عمومی تآتری همان نمایش نامه ها 
غریب  کمی  است،  نوزدهمی  سده  اجراهای  و 
بگجانیان  ممنون  باید  بابت  این  از  می نمودند. 
و  بازیگری  هنر  گرفتن  کم  با دست  او  اّما  باشیم. 
کنار گذاشتن امکانات میزانسن که می توانستند به 
روشن شدن برخی موقعیت های پیچیده نمایش نامه 
کمک کنند، از تأثیرگذاری کار به شدت کاسته بود. 

باید منتظر کارهای بعدی بگجانیان بود. 
به کارگردانی دو نمایش  تجربه بگجانیان در تآتر 
محدود می شد. او در سازمان دهی و اعزام گروه های 
تآتری ایرانی به جشنواره های فست ارمنستان نیز 

فعال بوده است.
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ایران  اقتصادی  ماه مه دهمین اجالس  29 و 30 
و ارمنستان در تهران برگزار شد. این اجالس به 
تهران و  نوبت در  به  و  بار  طور مرتب سالی یك 
ایروان برگزار می شود و به بررسی مسائل مورد 

عالقه دو طرف در طی سال گذشته می پردازد. 
بسته به حجم و محتوای موضوعات، كمیته های 
گوناگونی تشكیل می شود كه هریك به طور مستقل 
پردازند.  می  خود  كار  حوزه  مسائل  بررسی  به 

گفتنی است كه هر سال پیش از برگزاری اجالس، 
طرف ایرانی پیشنهادات و نظرهای اتاق بازرگانی 
مشترك ایران و ارمنستان را دریافت می كند. در 
آغاز شكل گیری این اجالس بین دولتی، از سوی 
ایران وزارت اقتصاد مسئول برگزاری آن بود، ولی 
امروز وزارت امور خارجه اجالس را برگزار می 
كند و جلسات آن در یكی از مراكز پژوهش این 
وزارتخانه برگزار می شود. محل برگزاری اجالس 

دهم نیاوران بود.
خارجه  امور  وزیر  معاون  را  افتتاحیه  نشست 
امور خارجه  وزیر  معاون  و  انصاری  آقای  ایران 
ارمنستان آقای گیراگوسیان اداره می كردند. آقای 
بیانات خود دوستی دو كشور را  گیراگوسیان در 
منبع انرژی هیئت ارمنستان و مردم ارمنی دانستند. 
بعد از معرفی اعضای هیئت، چهار كمیته تخصصی 

گزارش دهمین اجالس اقتصادی ایران و ارمنستان در تهران 
لئون آهارونیان
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صالحی در كمیسیون مشترك همكاری های اقتصادی ایران و 
ارمنستان:

ایران می تواند منبع مطمئن تأمین 
انرژی ارمنستان باشد

به گزارش خبرنگار سیاست خارجی خبرگزاری فارس، علی اكبر صالحی وزیر امور 
و  ایران  اقتصادی  همكاری های  مشترك  كمیسیون  اجالس  دهمین  در  كشورمان  خارجه 
ارمنستان كه عصر دوشنبه  9 خرداد در دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت امور 
ما  یادآوري كرد:  و  را كشوری دوست و همسایه خواند  ارمنستان  برگزار شد،  خارجه 
روابط نزدیكی با یكدیگر داریم كه به حكم 

همسایگی ابدی است.
دهم  اجللالس  امللیللدوارم  افللزود:  وی 
كمیسیون مشترك همكاری اقتصادی، طلیعه 
خوبی برای تحقق اهداف و پروژه های مورد 

نظر باشد.
 وزیر امور خارجه كشورمان با بیان این 
كه در طول سال جاری اقدامات و پیگیری های 
قابل توجهی جهت پیشبرد توافقات دوجانبه 
این  است  الزم  گفت:  است،  گرفته  صورت 
اقدامات به طور مستمر ادامه یابد تا به اهداف 
انجام  داد:  ادامه  برسیم. صالحی  تعیین شده 
سفرهای متقابل مقامات دو كشور به افزایش 
سرعت تحقق این پروژه ها كمك می كند. وی 
با ذكر این نكته كه در بخش بازرگانی شاهد 
در  داشت:  اظهار  بوده ایم،  خوبی  تحوالت 
سال 2010 ، رشد حجم مبادالت 38 درصد 
بوده و به 270 میلیون دالر رسیده است و این 
یعني از رتبه هشتم به رتبه چهارم در بین شركای ارمنستان ارتقاء یافته ایم و امیدوارم شاهد 

این باشیم كه ایران به جایگاه اول برسد.
وزیر امور خارجه كشورمان با بیان این كه در بخش حمل ونقل مخصوصا حمل ونقل 
ریلی صحبت های خوبی شده است، گفت: ارمنستان موقعیتی ممتاز دارد و می تواند از 
طریق گرجستان به دریای سیاه وصل شود و ایران هم به خلیج فارس متصل است، لذا این 

ارتباط می تواند آثار خوبی در جهت توسعه روابط تجاری دو كشور و منطقه داشته باشد.
صالحی به موافقت نامه  ترانزیتی ماه گذشته بین پنج كشور عمان، قطر، تركمنستان، 
ازبكستان و ایران اشاره كرد و گفت: با تقویت خط ریلی ایران و ارمنستان این خط ریلی 
كامل می شود و خلیج فارس به دریای سیاه و قفقاز می رسد و این موضوع حجم مبادالت 

در منطقه را افزایش زیادی می دهد.
وزیر امور خارجه كشورمان افزود: در بخش همكاری انرژی، زمینه فراوانی وجود 
دارد و ایران به عنوان یك كشور دارای منابع غنی انرژی می تواند منبع مطمئنی برای كشور 
دوست و همسایه ارمنستان باشد. وی ادامه داد: امیدوارم كه بخش گاز و انتقال فرآورده های 

نفتی و برق را بتوانیم بر اساس برنامه های كه كارشناسان اندیشیده اند، پیش ببریم. 
ایجاد تفاهمات مشترك در بخش های  این اجالس را فرصت مناسبی برای  صالحی 
بازرگانی، حمل و نقل، شهرسازی، گردشگری و پتروشیمی خواند و خاطرنشان كرد: به 

عنوان مسؤول كمیسیون، آمادگی الزم را برای پیگیری امور دارم. 

تشكیل شد: كمیته انرژی و آب، كمیته كشاورزی، 
بهداشت و جهانگردی، كمیته راه و ترابری و كمیته 
ویرایش و تنظیم اسناد. نویسنده این سطور در كمیته 
بازرگانی و جهانگردی حضور داشت كه ریاست آن 
به عهده مهندس انصاری، مسئول توسعه صادرات 
ارمنستان  اقتصاد  وزیر  معاون  و  بازرگانی  وزارت 

آقای آرا پطروسیان بود. 
حضور زنان ایرانی در كمیته های مختلف چشمگیر 
همچنین  و  استاندارد  حوزه  در  بخصوص  بود، 
تمام  مهارت  با  كه  مركزی  بانك  نمایندگی  هیئت 
ارمنی  هیئت  در  دادند.  می  انجام  را  وظایف خود 

نیز حضور جوانانی كه به كار خود مسلط و بسیار 
پرانرژی بودند، كاماًل نظرگیر بود. مذاكرات جدی و 
گاهی پرتنش بود. حاصل گفت و گوها تفاهم نامه 
ای بود كه بعدازظهر 30 ماه مه توسط آقایان علی 
امور خارجه جمهوری اسالمی  اكبر صالحی وزیر 
ایران و آرمن موسسیان، وزیر انرژی و منابع طبیعی 
نامه  تفاهم  امضای  بعد  رسید.  امضا  به  ارمنستان 
و  ایران  بازرگانی  روابط  درباره  طرف  دو  وزرای 
ارمنستان با تكیه بر مبادالت انرژی و حوزه راه و 

ارتباطات سخن گفتند.
توسط  مشترك  بازرگانی  اجالس  برگزاری  خبر 
خبرگزاری های ایرانی و ارمنی مخابره و در رسانه 

های دو كشور منعكس شد.  
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 ،Sevruguin ِسوروگین  آنتوان 
اواخر  در  خان،  آنتوان  به  معروف 
1830میالدی/1209شمسی  دهه 
در تهران به دنیا آمد. پدرش واسیل 
سوروگین گرجی و دیپلمات سفارت 
روسیه بود و مادرش آچین خانم، 
یک  در  پدر  مرگ  از  بعد  ارمنی. 
خانم  آچین  اسب سواری،  حادثه 
رفت.  گرجستان  به  فرزندانش  با 
مشهور  عکاس  با  آنتوان  آن جا  در 
و  کرد  کار  ارماکف  دمیتری  روس 
تحت  و  آموخت  او  از  را  عکاسی 
تأثیر عکس های او در سفرهای دور 
ایران، کریمه، آسیای  به  و درازش 
مرکزی و قفقاز، قرار گرفت. در دهه 
1870 میالدی/1249شمسی بود که 
ِسوروگین تصمیم گرفت به ایران بیاید 
و از مناطق مختلف کشور عکاسی 
و  شد  همراه  کاروان ها  با  او  کند. 
لرستان  آذربایجان،  مناطق  بیش تر 
و کردستان را گشت و عکاسی کرد. 
از سال 1883میالدی/1262شمسی 
بابرادرش عکاس خانه ای در خیابان 
دایر  تهران  )فردوسی(  عالءالدوله 
عکاسی  مشهورترین  که  کردند 
ِسوروگین  آنتوان  بود.  شهر  پرتره 
و  بود  کسب وکارشان  هنری  قلب 
برادرهاش مدیریت مغازه را به عهده 
داشتند. او با زنی ارمنی به نام لوئیز 
گورِگنیان ازدواج کرد و از او صاحب 
آن ها  میان  از  که  شد  فرزند  هفت 
درویش خان،  به  مشهور  آن��دره، 

زنان ارمنی سلماس به روایت آنتوان خان ِسوروگین

زنان و دختران ارمنی اهل سلماس، دهه 1893میالدی/1272شمسی/ 1310قمری

نقاش و مینیاتوریست شد.  
س���ال  در  ِس����وروگ����ی����ن 
به  1933م��ی��الدی/1312ش��م��س��ی 
در  تهران  در  کلیه  عفونت  خاطر 
گذشت. او مردی بود عاشق ادبیات و 
هنر. با ولع تمام، به زبان های روسی، 
و  تاریخ  ارمنی  و  فارسی  فرانسه، 
ادبیات می خواند. دوستانش دراویش 

بودند.  شاعران  و  روشن فکران  و 
می گویند قطعات بلندی از شاه نامه را 

از بر بود. 
چند  در  او  عکس های  شیشه های 
 2000 حدود  دید.  آسیب  حادثه 
مانده  باقی  او  کارهای  از  شیشه 
موزه  در  آن  از  بخشی  که  اس��ت 
نگهداری  واشنگتن  اسمیتسونین 

از  دهه  چند  او  عکس های  می شود. 
معاصر  تاریخ  سال های  بحرانی ترین 
تا  شاه  ناصرالدین  زمان  از  را  ایران 

رضاشاه،  به تصویر می کشند.
کم تر شناخته  این جا چند عکس  در 
را  آذربایجان  ارمنی  زنان  از  او  شده 

چاپ می کنیم.
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عروس و داماد ارمنی پشت دیوار کلیسا در سلماس دهه 
1893میالدی/1272شمسی/ 1310قمری

زنان و دختران ارمنی سر تنور نان لواش در سلماس دهه 1893میالدی/1272شمسی/ 1310قمری

پرتره زن ارمنی از قره داغ آذربایجان 
دهه 1893میالدی/1272شمسی/ 1310قمری
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س��ال  در  آق���ام���ال���ی���ان  آرام���ائ���ی���س 
1910میالدی/1289شمسی در جلفای ارمنستان 
به دنیا آمد. در پی کشتار ارامنه، خانواده اش به 
را  ابتدایی  تحصیالت  او  کردند.  مهاجرت  تبریز 
در تبریز گذراند، سپس به ایروان رفت، در رشته 
نقاشی درس خواند و به عنوان دستیار دکور به کار 
حرفه ای پرداخت. در بیست سالگی به برلین رفت 
و در مدرسه عالی تآتر و هنرهای زیبا به تحصیل 
پرداخت و چند سال در میالن و پاریس زندگی 

همراه ساموئل  و  بازگشت  ایران  به  و سپس  کرد 
خاچیکیان، ژوزف واعظیان و آرمان به فعالیت در 

رشته تآتر پرداخت. 
اواخر  پیشینه ای در  با چنین  آقامالیان  آرامائیس 
دهه 1330 شمسی وارد سینمای ایران شد که در 
آن دوره تحت سلطه فیلم های تجاری و فیلمفارسی 
بود. او بیش از ده سال در این سینما کار کرد و ده 
به  میان آن ها می توان  از  که  کرد  کارگردانی  فیلم 
بچه های  دام��اد)1339ش.(،  جست وجوی  در 

ولگرد)1343ش.(،  دختر  محل)1339ش.(، 
و  آق��ا)1346ش.(  گل  انسان)1345ش.(،  دو 
چشم)1349ش.(  سه  یاقوت  فیلمش  آخرین 
ایران  معلوم است که محیط سینمای  اشاره کرد. 
در این دوره به شّدت با روحیه هنری و تحصیالت 
دانشگاهی باالی او ناسازگار بود و از توانایی های 
آن  با  به خوبی  آقامالیان  که  ارمنی  فرهنگ  و  او 
آشنا بود، چیز اندکی به فیلم هایش راه پیدا کرده 
است. او احساس می کرد که در این سینما قدر او 
را نمی دانند و یک بار هم در نامه ای سراسر گالیه 
کرده  درد دل  او  نزد  کاووسی  هوشنگ  دکتر  به 
است. آقامالیان از سوی موج نو سینمای ایران نیز 
جدی گرفته نشد و از این بابت هم احساس انزوا 

می کرد. 
تمام  وسواس  با  او  دوره  آن  در  که  است  جالب 
میزانسن تک تک نماهای فیلم هایش را بر اساس 
فیلم نامه مکتوب طراحی می کرد. دفترهایی که او 
دکوپاژهای خود را در آن نوشته باقی مانده است. 
در این دفترچه ها او دیالوگ ها را به زبان فارسی 
اّما با حروف ارمنی می نوشت و بعد کس دیگری 
حروف  به  را  دیالوگ ها  او  نوشته های  اساس  بر 
فارسی چاپ می کرد و روی فیلم نامه می چسباند. 
نمونه ای از این روش را در عکس صفحه روبه رو 
می بینید. آقامالیان در سال 1364 در تهران زندگی 

را وداع گفت. 

آرامائیس آقامالیان: مرد تنهای دوران فیلمفارسی
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عنوان  به  آنی  شهر  پیش،  سال   1050
برگزیده شد. در سال 961م.  ارمنستان  پایتخت 
آشوت سوم، پادشاه ارمنستان، پایتخت خود را 
از شهر کارس )قارص کنونی( به آنی منتقل کرد 
و راه تازه ای برای شکوفایی و پیشرفت این شهر 

گشود. 
آنی در روزگاران گذشته دژی بود در شهرستان 
شیراک، در استان آیرارات ارمنستان باستان. در 
این دژ  به  بار در سده 5م.  نخستین  ارمنی  منابع 
وارتاپت  یغیشه  ارمنی،  مورخ  دو  و  شده  اشاره 
و غازار پاربتسی، از دژی استوار به نام آنی یاد 
کامساراکان  ارمنی  به دودمان  متعلق  که  کرده اند  
بوده است. در اواخر سده 8م. یکی از امیران بزرگ 
ارمنی به نام آشوت باگراتونی، شهرستان شیراک 
و دژ آنی را از دودمان کامساراکان خرید. این دژ 
که حدود  چنان   یافت،  گسترش  زمان  گذشت  با 
صد سال پس از آن، به هنگام برقراری حکومت 
ارمنستان به رهبری دودمان باگراتونی )885م.(، 
از آن به عنوان قصبه ای استوار یاد شده و در منابع 
به صورت »استحکاماتی در کناره رود آخوریان« 
بیش تری  رونق  آنی  زمان  آن  از  است.  آمده 
یافت، تا آن که در سال 961م. به عنوان پایتخت 
ارمنستان برگزیده شد. پادشاه ارمنستان، آشوت 
بخشاینده(،  و  )رحیم  وقورماتس  به  ملقب  سوم 

نخستین کسی بود که به گسترش قلمرو آنی همت 
گمارد، بارویی تازه کشید و برج و کلیسا ساخت. 
و جانشین آشوت سوم،  پسر  شاه سمبات دوم، 

شهر را باز هم بزرگ تر کرد و از رود آخوریان تا 
دره ی زاغگوتس بارویی بلندتر از باروی پیشین 
کشید، برج هایی برافراشت و دروازه هایی از چوب 

آنی: شهر هزارویک کلیسا
هزار و پنجاه سال از پایتخت بودن آنی گذشت

گارون سرکیسیان



دوهفته نامه1111
هویس شماره 100، سال پنجم، 25 خرداد 1390

جنگلی و میخ های آهنین ساخت و کار گذاشت. 
به  زمان  اندک  در  ارمنستان،  پایتخت  آنی، 
شهری ثروتمند و پرشکوه تبدیل شد، ساختمان ها 
به  که  چنان   شدند،  افراشته  زیبا  کلیساهایی  و 
»شهر هزار و یک کلیسا« شهرت یافت . صنعت و 
تجارت از یک سو، و دانش و هنر از سوی دیگر 
به چنان پیشرفتی رسید که آوازه آن در میان اقوام 
دور و نزدیک نیز پیچید. علل پیشرفت شتابان آنی 
یکی این بود که این شهر در مرکز ارمنستان جای 
داشت، از این رو دارای امنیتی بیش تر بود. غیر 
محور  مبادالت  در  آنی  شهر  و  ارمنستان  آن،  از 
شمال- جنوب )میان بغداد و دریای سیاه( و محور 
بیزانس(  شرق-غرب )میان قلمرو ایران و قلمرو 
نقش واسطه داشتند، در تقاطع راه های بازرگانی 
قرار داشتند و با شاهراه های مناسبی با شهرهای 
بزرگ کشورهای همسایه پیوند می یافتند. آنی از 
راه دریای سیاه با مناطق دوردست اروپا، لهستان 

و جنوب روسیه نیز دادوستد داشت.
بیزانسی،  عربی،  منابع  در  آنی  نام  و  شکوه 
سریانی و غیره نیز بازتاب یافته است. برای مثال، 
درباره  13م.  هجری/   7 سده ی  مورخ  اثیر  ابن 

دست نیافتنی  و  استوار  »شهری  می نویسد:  آنی 
و  بود  )آخوریان(  ارس  بر رود  آن  که سه چهارم 
خروشان  و  ژرف  رودی  بر  آن  دیگر  یک چهارم 
که اگر سنگی بزرگ به درون آن می افتاد، آن را 
َکنده ای  از  آن  راِه  و  می برد  خود  با  و  می غلتاند 
بر آن زده  از سنگ سخت  بارویی  می گذشت که 
بودند. آن شهری بزرگ و آباد با مردمانی بسیار 
بود و افزون بر پانصد کنشت )یعنی کلیسا( در آن 
ساخته بودند«.  میکایل آتّالیاتس، مورخ بیزانسی، 
از شکوه این شهر به حیرت آمده می نویسد: آنی 
شهری شگرف است و جمله مردم آن به تجارت 
به  معروف  ابوالفرج  گریگوریوس  سرگرم اند. 
آنی  استحکام  از  نیز  مورخ سده 13م.  ابن عبری 
و جمعیت سرشار آن سخن می گوید و می نویسد 
در آنی هفتصد هزار خانه و هزار کلیسا بود و آلپ 

ارسالن پس از تصرف آنی لقب ابوالفتح گرفت.
آنی  با  ارمنی  بزرگان فرهنگ  از  نام شماری 
یا  شده  زاده  آنی  در  یا  این ها  است.  یافته  پیوند 
آنانیا  مانند  کرده اند،  تدریس  و  زیسته  آن جا  در 
شیراکاتسی )دانشمند علوم پایه و جغرافی دان سده 
معنی  به  )ایماستاسر  ایماستاسر  هوهانس  7م.( 

مدرسه  استاد  12م.  سده  آغاز  در  که  فیلسوف( 
به  )معروف  تاروانتسی  استفان  بود،  آنی  عالی 
آنی تحصیل  که در  آسوقیک( مورخ سده 11م. 
کرد و چند زبان آموخت، ساموئل آنتسی، مورخ 
سده 12م. که در آنی زاده شد و در مدرسه عالی 
مدرسه  غیره.  و  پرداخت،  تدریس  به  شهر  آن 
بسیار  شهرت  13-11م.  سده های  در  آنی  عالی 
داشت و کانون جوشان دانش و معرفت بود. در 
زبان های خارجی،  رشته هایی چون  مدرسه  این 
الهیات  حکمت،  و  فلسفه  ریاضیات،  خطاطی، 
گریگور  چون  بزرگانی  می شد.  تدریس  غیره  و 
ساموئل  ایماستاسر،  هوهانس  ماگیستروس، 

آنتسی و مخیتار آنتسی در آن تدریس کرده اند.
هنر معماری ارمنی در دوران آنی بس شکوفا 
شد و هنوز هم که از آن آثار شکوهمند تنها چیز 
اندکی باقی مانده، شگفتی بینندگان و کارشناسان 
از کلیساهای آنی بسیار  را برمی انگیزد. شماری 
پرآوازه بودند. یکی از آن ها کلیسای جامع آنی بود 
که ساخت آن در سال 989م. به فرمان شاه سمبات 
دوم و به دست تردات، معمار معروف ارمنی، آغاز 
شد. اما ساخت کلیسا در دوران پادشاهی سمبات 
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برادرش  پادشاهی  زمان  در  و  نرسید  پایان  به 
گاگیک به دست بانوی وی، کاترامیده، که دختر 
واساک، ساالر سیونیک، بود به پایان رسید. این 
کلیسا طاق هایی بلند و محراب هایی با گنبدهای 
بلند و تزیینات و نقوشی عالی و چلچراغ هایی زیبا 
داشت. کلیسای جامع مقدس صلیبی گران قیمت 
از نقره داشت به اندازه ی قد آدمی که بر روی گنبد 
نصب شده بود، و چلچراغی داشت به وزن دوازده 
لیتر که شاه سمبات با پرداخت زر و سیم بسیار از 
هندوستان آورده بود. در حمله سلجوقیان به آنی، 
یکی از سربازان آلپ ارسالن از گنبد باال رفت و 
صلیب ارزشمند را نقش بر زمین کرد، سپس از 
در گنبد به درون آمد و چلچراغ را بر کف کلیسا 
فروافکند و خرد کرد. آنی کلیسای معروف دیگری 
داشت به نام کلیسای رسوالن که شاه گاگیک اول 
آن را در حدود سال 1004م. ساخت. این کلیسا 
عالی،  نقوشی  و  شد  ساخته  مرتفع  جایی  در 
بلند  و  عظیم  گنبدهایی  و  نورافشان  پنجره هایی 
داشت. پل آنی بر روی رودخانه آخوریان )سده 
از  غیره  و  بارون )سده 13-12م.(  کاخ  10م.(، 

دیگر بناهای مهم آنی بودند. 
به  نزدیک  12-11م.  سده های  در  آنی 
آشوری  گمنام  مورخ  داشت.  جمعیت  صدهزار 
اهل ادسا )اورفه( می نویسد سراسر جمعیت آنی 
از ارمنیان مسیحی بودند. آنی شهری پرجمعیت و 
پر از مردان و زنان و پیران و کودکان بود، چنان  که 
بیننده را به شگفتی وا می داشت. در هنگام هجوم 
دشمنان مردمان پیرامون نیز در آن پناه می گرفتند، 
می یافت.  افزایش  بسیار  آن  جمعیت  رو  این  از 
از  و  می شد  برگزار  آن  در  بزرگی  همایش های 
کانون های مهم تصمیم گیری در امور دینی و دنیوی 
تعداد 4000  به سال 1038م.  بود. در همایشی 
نفر از روحانیان و بزرگان در این شهر گرد آمدند 
و عالی جناب پتروس را بر مسند رهبری کلیسای 
ارمنی نشاندند. برگزاری چنین همایش های بزرگ 
نشان می دهد که آنی در دوران اوج خود توانایی 
مهمانان  انبوه  برای  مناسبی  امکانات  و  اسکان 
نام های  با  را  آنی  ارمنی  مورخان  است.  داشته 
گوناگونی چون »شهر شاه نشین«، »آنی پایتخت«، 
و  ارمنیان«  »پایتخت  بزرگ«،  »شهر  آنی«،  »دژ 

غیره نامیده اند .
آنی در کنار پیشرفت و بالندگی خود، تلخی 
مستقل  دولت  است.  داشته  نیز  بسیار  ناکامی  و 
ارمنستان در اثر سیاست فشار و فریب بیزانس در 
سال 1045م. به دست آنان برافتاد و آنی به تصرف 
بیزانس درآمد. چندی بعد )1064م./456ه.ق.( 
را  آنی  و  شدند  پیروز  بیزانس  بر  سلجوقیان 
گشودند. تصرف آنی به دست ترکان سلجوقی از 

تلخ ترین رویدادهای این شهر است. آلپ ارسالن، 
به  دست  گشود  را  آنی  چون  سلجوقی،  سلطان 
کشتار مردم شهر زد و بازماندگان را به اسیری برد. 
ابن اثیر می نویسد اهالی شهر را چنان کشتار کردند 
فراوانی کشتگان  از  که  نمی شد، چنان  که شماره 
شمار  به  اسیران  و  درآیند  شهر  به  نمی توانستند 
کشتگان بودند. آریستاگس الستیورتسی، مورخ 
با  را  این رویداد، کشتار مردم شهر  ارمنی شاهد 
درد و تأسف باز می گوید و بر تیره بختی ارمنیان 
می نویسد  اورهایتسی  ماتئوس  سرمی دهد.  ناله 
که سپاهیان سلطان در هنگام تصرف شهر در هر 
دست دشنه ای داشتند و دشنه ای نیز به دهان گرفته 
بودند. کشتار چنان بی رحمانه بود که شهر را در 
بارید  که  تندی  باران  کرد.  غرقه  جسد  و  خون 
به رودخانه ی آخوریان ریخت و شهر  اجساد را 

را از خون پاک کرد.
آنی در سال های بعد، گاه در دست سلجوقیان 
نیز  گاه  ش��دادی.  کردهای  دست  در  گاه  و  بود 
نیروهای متحد گرجی و ارمنی اندک زمانی شهر 
سال  در  سرانجام  شهر  می گرفتند.  دست  به  را 
1199م. به دست دودمان ارمنی زاکاریان افتاد و 
بار دیگر آرامش یافت و راه پیشرفت را درنوردید. 
اما هجوم مغوالن و تصرف آنی در سال 1236م. 
آخرین ضربه ی کشنده را بر شهر فرود آورد. در 
جمعیت  ترکمان،  و  تاتار  و  مغول  سلطه  دوران 
به جاهای گوناگون، و  یافت، مردم  شهر کاهش 
گاه بسیار دور دست گریختند. زمین لرزه ی سال 
1319م. نیز که به فروریختن بناهای پرشکوه آنی 
انجامید از دیگر عواملی بود که شهر را از شکوه و 
هیبت انداخت. آنی پس از آن زمین لرزه دیگر کمر 
راست نکرد و به تدریج تبدیل به روستایی کوچک 
و بی اهمیت شد. سرانجام در سده های 18-17م. 
سراسر تهی و ویرانه گشت، با این حال، در یاد 
ارمنیان به عنوان یکی از محبوب ترین پایتخت های 
ارمنستان باقی ماند. ارمنیان حتی سده ها پس از 
شهر  این  شدن  ویران  و  ارمنستان  دولت  سقوط 
ارمنیان«  »پایتخت  را  آن  نیز  بیگانگان  دست  به 
و  محبوب  کلیساهایش چنان  و  آنی  می نامیدند. 
مقدس بودند که ارمنیان به آن سوگند می خوردند 

و می گفتند »سوگند به هزارویک کلیسای آنی«.  
شهر هزارویک کلیسای آنی اکنون ویرانه ای 
گاه به گاه  که  است  باد  زوزه ی  تنها  و  نیست  بیش 
ویرانه های  این  می شکند.  را  مرگبارش  سکوت 
شکوهمند که در انتهای شرق ترکیه، چسبیده به 
مرز جمهوری ارمنستان جای دارد، به شه بانویی 
انتهای  به  زمانه  گزند  از  که  می مانَد  واالتبار 
اما هنوز هم تن ریش ریش  سراشیبی درغلتیده، 
از عظمت گذشته اش  پاره اش حکایت  و جامه ی 

دارد. 
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مهاجرت : مسأله دائمی جهان
ژوزف آلفرد گرینبلت*     

همواره  انسانی،  جوامع  مشخصات  از  یکی 
حركت افراد از نقطه ای به نقطه دیگر بوده كه بنا بر 
نیازهای آن ها و با انگیزه یا زیر فشار موقعیت های 
اقلیمی، اقتصادی و سیاسی انجام شده است. در 
از  بیست ویکم  قرن  آغاز  در  یعنی  سال 2005، 
نفر  میلیون   191 جهان،  مردم  نفر  میلیارد   6/5
به  كشوری  در  جهان(  جمعیت  كل  درصد  )سه 
زندگی  بودند،  شده  زاده  آن  در  كه  كشوری  جز 

می كردند. 
و  آسیا  جمعیت  از  1درص��د  مهاجران، 
آفریقا،  جمعیت  از  2درصد  التین،  آمریکای 
9درصد از جمعیت اروپا و 14درصد از جمعیت 
پدیده  می دادند.  تشکیل  را  شمالی  آمریکای 
مهاجرت هرچند پدیده ای باستانی است اما تنها 
در دوره اخیر به مسأله ای اساسی بدل شده است. 
این امر مخصوصا درباره كشورهای توسعه یافته 
صادق است كه در آن ها با ظهور هرچه بیش از 

پیِش مهاجران غیر قانونی روبه رو هستیم. 

اما پیش از آن كه اعداد دیگری را مطرح كنیم، 
باید بر این نکته پای بفشاریم كه اطالعات مربوط 
هر  از  پیش  هستند.  ناكامل  بسیار  مهاجرت  به 
چیز خود مفهوم »مهاجر« به صورت كامال دقیقی 
جمعیت شناس،  یک  برای  است.  نشده  تعریف 
معنی  به  می تواند   )migrant( »مهاجر«  مفهوم 
داده  تغییر  را  خود  زندگی  محل  كه  باشد  كسی 
است، ولی این مفهوم در قالب واژه دیگری یعنی 
)immigré( به معنی كسی است  »درون كوچنده« 
كه در جایی به جز محل تولد خود زندگی می كند 
و این امر لزوما ربطی به ملیت او ندارد. با وجود 
این در نزد مردم، ما عموما با درهم آمیختگی میان 
دو مفهوم »مهاجر« و »خارجی« روبه روییم، كه 
از  »كودكی  همچون  جمالتی  قالب  در  را  خود 
از  ما  می دهد.  نشان  مهاجر«  یا  والدیِن خارجی 
آماری كه به محل تولد مهاجران مربوط می شود 
مطلع نیستیم و آمار منتشر شده درباره مهاجران در 
به خارجی هایی ست كه شامل  واقع آمار مربوط 
والدین  از  كشور  یک  در  كه  افرادی  از  بسیاری 

خارجی زاده شده اند نیز می شود. 
افزون بر این، آمار مربوط به حركات مهاجرت 
بسیار ناكامل هستند. این امر حتی در كشورهایی 
صادق  نیز  خوب  بسیار  آماری  دستگاه های  با 
مهاجران  نیز  كشورها  این  آمار  در  زیرا  است، 
معموال به حساب آورده نمی شوند. آماری رسمی 
درباره شمار مهاجران غیر قانونی وجود ندارد و در 
این مورد می توانیم تنها به تخمین های بسیار نسبی 
بسنده كنیم. موقعیت در كشورهایی كه به تازگی 
تأسیس شده اند، برای مثال در دولت های حاصل 
از فروپاشی شوروی سابق و یا یوگسالوی، از این 
از میان رفتن مرزهای  هم پیچیده تر هستند زیرا 
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پیشین و ظهور دولت های جدید سبب شده است 
میلیون ها نفر )چه مهاجران داخلی و چه فرزندان 
این مهاجران( در درون کشور خود بدون آن که 
افراد »خارجی«  به  باشد  افتاده  اتفاق  جا به جایی 
دیگری  کشور  به  شوند  ناچار  یا  و  شوند  بدل 
مهاجرت کنند تا درون قومیتی قرار بگیرند که به 

آن تعلق دارند.

استثناء فرانسوی
سال هاست مسأله مهاجرت، بدل به موضوعی 
اساسی در کشورهای اتحادیه اروپا شده است. در 
ایجاد  دغدغه  این  مدتی ست  نیز  متحده  ایاالت 
نفر،  میلیون   37  ،2005 سال  در  است.  شده 
اتحادیه  میلیون جمعیت  از 385  ده درصد  یعنی 
)15 کشور(، مهاجر بودند؛ یعنی در کشوری به 
به دنیا آمده بوده اند.  اقامت شان  جز کشور محل 
در ایاالت متحده رقم مهاجران به 38 میلیون نفر 
که  حالی  در  رسید  سال 2005  در  درصد(   13(
در 1970 تنها 10 میلیون نفر )5 درصد( مهاجر 
در این کشور وجود داشت. افزایش رقم مهاجران 
در هر کشور بسیار متفاوت بوده است. فرانسه که 
از لوکزامبورگ بیش ترین تعداد مهاجران را  پس 
در 1970 داشت )2/5 میلیون، یعنی 10/3 درصد 
جمعیت کل( عمال این رقم را افزایش نداده است 
)در سال 2005 مهاجران فرانسه 5/6 میلیون نفر، 
یعنی 7/10 درصد جمعیت کل بوده اند(. در حالی 
بریتانیا  در  مهاجران  میزان  مدت،  همین  در  که 
دو برابر، در آلمان سه برابر، در هلند پنج برابر، 
در اتریش هفت برابر، و در اسپانیا ده برابر شده 
است. هیچ کس در این افزایش زیاد، توضیحی 
برای تغییرات سیاسی متأخر در برخی از کشورها 
نمی بیند. ارقام رسمی سازمان ملل نشان می دهند 
که به طور متوسط، در فاصله 2000 تا 2005، 
اتحادیه  وارد  مهاجر  1/2میلیون  تقریبا  سال  هر 
به  مهاجر  میزان  همین  تقریبا  و  است  شده  اروپا 

ایاالت متحده وارد شده است. 
مهاجرت   ،1960 و   1950 سال های  در 
از جمعیت  فرانسه عمدتا  در  ویژه  به  و  اروپا  در 
بود  آن  امر  این  دلیل  و  می شد.  تشکیل  کارگری 
پاسخگوی  نمی توانست  موجود  کاِر  نیروی  که 
هنگام  از  اما  باشد.  این کشورها  در  فرایند رشد 
شوک نفتی در آغاز دهه 1970، با کاهش یافتن 
توسعه اقتصادی و باال گرفتن بیکاری ناشی از آن، 
مهاجرت برای کار بسیار محدود شد و از این پس 
می شود  تشکیل  افرادی  از  مهاجر  عمده جمعیت 
که به خانواده خود می پیوندند و یا مهاجران غیر 

قانونی هستند. 
در فرانسه به رغم آن که نسبت مهاجران در 

فاصله 1970 تا 2005 تقریبا ثابت مانده، ترکیب 
آن ها بسیار تغییر کرده است. پیش از 1970، اکثر 
مهاجران از کشورهای اروپایی و مخصوصا ایتالیا، 
اسپانیا، لهستان و پرتغال به فرانسه وارد می شدند. 
در حالی که امروز بخش بزرگی از مهاجران، از 
کشورهای جهان سوم و مخصوصا آفریقای شمالی 

و آفریقای سیاه ریشه می گیرند. 
در  چه  بسیاری  پی آمدهای  مهاجرت، 
کشورهای  در  چه  و  مهاجرپذیر  کشورهای 
مهاجرِفِرست داشته است. در کشورهای مقصد، 
طرفداران مهاجرت، با تکیه بر اعداد و ارقام نشان 
می دهند که پدیده مهاجرت پی آمدهای اقتصادی 
مخالفان  که  حالی  در  است  داشته  بر  در  مثبتی 
می کنند  تالش  خودشان  ارقام  با  هم  مهاجرات 
این وصف  با  کنند.  ثابت  را  موضوع  این  عکس 
یک تحلیل عینی نشان می دهد که مهاجرت و از 
جمله مهاجرت غیر قانونی، مجموعا پی آمدهای 
مثبتی برای توسعه کشورهای مقصد در بر داشته 
عینی  صورت  به  نمی توان  وصف،  این  با  است. 
ادعا کرد که تأثیر مهاجرت بر رفاه فردِی ساکناِن 
کشورهای مقصد، مثبت بوده است یا منفی. زیرا 
تأثیرات مهاجرت بسیار پیچیده اند. برای نمونه، 
به  گرایش  دالیل  از  یکی  مهاجرت  که  می دانیم 
و  حقوق بگیران(  زیان  )به  دستمزدها  کاهش 
مصرف  سود  )به  تولید  هزینه  کاهش  همچنین 

کنندگان( بوده است.

پیر شدن ناگزیر جمعیت
در مورد کشورهای مبداء، مشکل اصلی در 
پدیده ای است که به آن »فرار مغزها« نام داده اند: 
که  هستند  افرادی  نفر  میلیون ها  شامل  مهاجران 
کشورهایی  از  و  دارند  باال  بسیار  مهارت های 
ریشه می گیرند که در آن ها سرمایه انسانی نسبتا 
پایین است. عمده ترین سود حاصل از مهاجرت 
ارزی  انتقال  توسعه،  حال  در  کشورهای  برای 
زادگاه شان  کشورهای  به  مهاجران(  کار  )حاصل 
است. نزدیک به 70 درصد این انتقال ها به سوی 
که  دارد  جریان  توسعه ای  حال  در  کشورهای 
بخش بزرگی از درآمد ملی شان از همین راه تأمین 
می شود، و همین طور این منبع اصلی تأمین ارزی 
آن ها نیز هست. مهاجرت در این کشورها، عاملی 

برای انتقال فرهنگ ها و فناوری نیز هست.
تقریبا در تمام کشورهای توسعه یافته، نرخ 
منجرشده  جمعیت  شدن  پیر  به  باروری،  پاییِن 
است. سازمان ملل درباره این مسأله مطالعه می کند 
که مهاجرت در چه چارچوب هایی می تواند برای 
پی آمدهای منفی نرِخ بسیار پایین زاد و ولد، به 
برای  کند.  عمل  کننده«   جبران  »عامل  عنوان 

نمونه اگر در اروپا مهاجرت اتفاق نیافتد اتحادیه 
از جمعیت  میلیون  آینده، 43  در 50 سال  اروپا 
خود یعنی 11درصد آن را از دست خواهد داد. 
در  12درص��د،  فرانسه  در  کار  سن  در  جمعیت 
کاهش  36درصد  آلمان  در  و   33درصد  ایتالیا 
کل  جمعیت  که  آن  از  جلوگیری  برای  می یابد. 
مهاجر  47میلیون  به  اروپا  اتحادیه  یابد،  کاهش 
نفر در سال،  میلیون  تقریبا یک  یعنی  نیاز دارد؛ 
یعنی همان وضعیتی که امروز وجود دارد. برای 
برای  که  طوری  به  سن،  اساس  بر  توزیع  حفظ 
توازن نظام های بازنشستگِی کنونی اروپا مناسب 
باشد، باید در فاصله سال های 2015 تا 2040، 
واقع بینانه  که  چیزی  بپذیرد؛  مهاجر  154میلیون 
نیست. بنابراین مهاجرت می تواند از کاهش مطلق 

جمعیت جلوگیری کند اما از پیر شدن آن نه. 
و  میان مدت  در  جمعیتی  حرکت  پیش بینی 
منطقی  وجود،  این  با  است.  ناممکن  درازمدت 
است که بیاندیشیم آفریقا تا مدت های زیادی یك  
نقاط  باقی خواهد ماند، و در  قاره مهاجرِفِرست 
دیگر، شاید اروپایی ها ناچار باشند به دنبال کار به 
کشورهایی چون چین یا دیگر کشورهای نوظهوِر 
شرقی  جنوب  و  شرقی  آسیای  در  یافته  توسعه 

بروند.

ترجمه: ناصر فکوهی

گرینبلت   آلفرد  ژوزف  نویسنده:  *معرفی 
 )Joseph-Alfred Grinblat(

و  لیون،  در   1944 سال  متولد  گرینبالت 
مدیریت  و  آم��ار  ملی  مدرسه  فارغ التحصیل 
دکترای  مدرك  پرینستون  دانشگاه  از  وی  است. 
در  را  خود  کاری  عمِر  بیش تر  و  دارد  اقتصاد 
عنوان  به  جمله  از  ملل  سازمان  جمعیت  بخش 
رئیس بخش تخمین و فرافکنی جمعیت و رئیس 
بخش مطالعات مهاجرت گذرانده است. گرینبلت 
همچنین مشاور دولت تونس در آمار و پژوهش 
مأموریت های  در  و  بوده،  خانواده  برنامه ریزی 
ملل  سازمان  با  غربی  صحرای  در  صلح  حفظ 

همکاری کرده است. 
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