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کودکآزاری:بهماهممربوطمیشود
از  پس  یکی  ک��ودک  آزاری  متعدد  موارد  بازتاب 
دیگری در مطبوعات کشور، ما را بر آن داشت تا 
پرونده اصلی این شماره هویس را به این موضوع 
اختصاص دهیم. کودک آزاری البته مربوط به این 
یا آن جامعه نیست و پدیده ای فراگیر است، هرچند 
جمله  از  جامعه  مقتضیات  تابع  آن  خاص  شکل 
نیز هست. گزارشی  فرهنگ عمومی و قوانین آن 
از وضعیت کودک آزاری در ایران، مقاله ای درباره 
آزار جنسی از منابع اینترنتی ارمنی، و آمار ساده 
اصلی  مطالب  در سطح جهانی  کودک آزاری  شده 
آمار  این  مطابق  می دهند.  تشکیل  را  پرونده  این 
یک  کودک   601 هر  از  میالدی   2008 سال  در 
و در 80  است  گرفته  قرار  آزار جسمی  مورد  نفر 
بوده  مادر کودک  یا  پدر  این موارد، عامل  درصد 
مورد  هر  ازای  در  که  می  شود  زده  تخمین  است. 
کودک آزارِی گزارش شده، دو مورد گزارش نشده 
وجود دارد. نزدیک 18 درصِد آزار کودکان، آزار 
جسمانی است. یک چهارم دختربچه ها و یک ششم 
پسربچه ها پیش از رسیدن به سن هفده سالگی مورد 
که  کودکی  هر 13  از  می گیرند.  قرار  آزار جنسی 
نفر  یک  است،  مخدر  مواد  معتاد  مادرش  یا  پدر 
آمار  این  می گیرد.  قرار  آزار جسمی  مورد  مرتب 

تکان دهنده، اهمیت مسأله و ابعاد رنجی را که این 
انسان های کوچک در آغاز زندگی تحمل می کنند 

نشان می دهد. 
شکنجه ی  به  که  آزاری  کودک  حاّد  موارد  طرح 
آشکار پهلو می زند، گاهی این اثر را دارد که موارد 
انگاشته شود.  بی اهمیت  ادامه  دار آن  اّما  خفیف تر 
اما واقعیت این است که تنبیه هم که در شیوه سنتی 
تعلیم و تربیت مورد استفاده قرار می گرفته و هنوز 
در بسیاری جاها ادامه دارد، گاهی به کودک آزاری 
نزدیک می شود. کتک زدن مرتب کودک به منظور 
واداشتن او به درس خواندن یا تنبیه او برای رفتار 
بی ادبانه گاهی ابعاد کودک آزاری به خود می گیرد. 
تعیین مرز دقیق بین تنبیه بدنی به عنوان شیوه تربیتی 
)هرچند غلط( و آزار جسمی کودک، کار ساده ای 
نیست و به عوامل فرهنگی جامعه نیز وابسته است. 
اّما در این تردیدی نیست که نطفه های رفتار خشن 
با کودکان می تواند از همین روش های تربیتی مبتنی 
نداریم  ما حق  بنابراین  بدنی شروع شود.  تنبه  بر 
نمونه های وحشتناک کودک  آزاری  با شنیدن خبر 
که  شود  آسوده  خیال مان  و  بکشیم  راحت  نفس 
این بحث ها به ما مربوط نمی شود. اَشکال خفیف 
ایرانی/ خانواده های  از  بسیاری  در  کودک آزاری 

گیرد،  قرار  توجه  مورد  باید  و  هست  هم  ارمنی 

هرچند بسیاری از این موارد علنی نمی شود و کار 
در  ماجرا  اگر  یا  نمی کشد.  مطبوعات  و  دادگاه  به 
ارگان های قضایی داخلی ارامنه هم مطرح می شود، 
طریق  از  عمومی  اطالع رسانی  هیچ  مورد  این  در 
مطبوعات صورت نمی گیرد، چون اصواًل این گونه 
موارد برای حیثیت عمومی جامعه ارامنه زیان آور 

به حساب می آید.

رؤسای بین ائتالف امکان ارمنستان:
جمهوریاولوسومارمنستان

سرژ سرکیسیان، رئیس جمهور ارمنستان، شخصًا به 
پیشنهاد گفت وگوی کنگره ملی ارمنستان به رهبری 
لئون ترپطرسیان، واکنش نشان داده است. او اعالم 
کرده که دولت و سایر ارکان حکومت برای هر گونه 
گفت وگو با اپوزیسیون آمادگی دارند و اساسا دولت 
بوده  مذاکره  و  گفت وگو  خواهان  همواره  که  بوده 
است. اّما او مشخص نکرده است که این گفت وگو 
درباره چه خواهد بود. به هر رو، واکنش مثبت او 
یک  تشکیل  زمینه های  ارمنستان،  ملی  کنگره  به 
ائتالف میان رؤسای جمهور اول و سوم ارمنستان 

را فراهم کرده است. 
این  اپوزیسیون و حکومت،  موضوع مذاکره میان 
است.  ارمنستان  اصلی مطبوعات  روزها موضوع 
سرژ  و  ترپطروسیان  لئون  بین  نزدیکی  برخی 
اتحادی علیه رئیس جمهور  را تشکیل  سرکیسیان 
می کنند  ارزیابی  کوچاریان،  روب��رت  سابق، 
سیاست های  با  را  خود  مخالفت  علنًا  بارها  که 
دیگر  برخی  است.  کرده  اعالم  سرکیسیان  سرژ 
به مذاکران  ارمنستان را  آرایش سیاسی جدید در 
که  گمان اند  این  بر  آن ها  می دانند.  مربوط  قره باغ 
با  کشور  رئیس جمهور  است  مایل  ترپطروسیان 
دست پر در مذاکرات شرکت کند و از موضع قدرت 

با حریف به گفت وگو بنشیند.

سریالهایتلویزیونیارمنیو
گسترشخشونتنسبتبهزنانو

کودکان
در سال های اخیر تولید سریال های تلویزیونی ارمنی 
گوناگون  تلویزیونی  کانال های  از  آن ها  پخش  و 
است.  بوده  داغی  بحث های  موضوع  کشور،  این 
کسانی  چه  واقعی  »مقصران  عنوان  با  مقاله  ای  در 
هستند؟« کولیا درهوانسیان به تأثیرات زیان بخش 

گوشه هایی از آن چه در 
صفحات ارمنی این شماره 

هویس آمده است
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رفتار  گسترش  بر  ارمنی  تلویزیونی  سریال های 
خشونت بار نسبت به زنان و کودکان پرداخته است. 
تلویزیون  در  است  گزارشی  مقاله،  نگارش  انگیزه 
شانت درباره رشد آزار زنان و کودکان در جامعه 
ارمنستان. در مصاحبه هایی که گزارشگر تلویزیون 
با مردم به عمل آورده است، به دالیل مختلفی برای 
گسترش خشونت در جامعه اشاره شده، اّما کسی 
جمله  از  تلویزیونی،  سریال های  مخرب  تأثیر  به 
سریال های خود تلویزیون شانت اشاره نکرده است 
)یا به قول نویسنده شاید هم اشاره کرده، اّما پخش 
نشده است(. کولیا درهوانسیان با آوردن نمونه های 
قانون شکنی،  گروگان گیری،  م��وارد  از  متعدد 
این  در  قانون  زدن  دور  و  ف��ردی  انتقام جویی 
سریال ها اظهار نظر می کند که نمایش این ها مسلما 
است  معتقد  او  می گذارد.  نوجوانان  بر  منفی  تأثیر 
حتی اگر وضعیت به نمایش گذاشته شده کم وبیش 
با واقعیت های جامعه خوانایی داشته باشد، دلیلی 
ندارد.  وجود  تلویزیون  در  این ها  نمایش  برای 
مقاله با این پرسش به پایان می رسد: ”آیا اشاره به 
واقعیت های تلخ اجتماعی در گزارش شانت، ناشی 
یا صرفا  تلویزیونی است،  کانال  این  از دل سوزی 
کوششی ست ناموفق برای الپوشانی آثار زیان آور 

سریال های تلویزیونی؟“

خط-نقاشی: تلفیق هنر خوش نویسی 
با نقاشی انتزاعی

برخی  و  است  ایران  سنتی  هنر  مهم ترین  خطاطی 
کوفی  و  نستعلیق  مانند  خوش نویسی  سبک های 
هنوز هم در میان ایرانیان، اعم از پیر و جوان، سنتی 
و مدرن، هوادار فراوان دارد. خوش نویسی همواره 
یک وجه فرمالیستی نیرومند داشته و گاه فارغ از 
معنای کلمات، شکل حروف به یک زیبایی انتزاعی 
بی نظیر نزدیک می شده است. شکل گرایی و زیبایی  
بوده  خوش نویسی  هنر  خصوصیات  از  تزئینی 
است. در روزگار ما، برخی از هنرمندان تجسمی با 
تلفیق این وجه از این هنر سنتی با نقاشی انتزاعی و 
استفاده از رنگ های گوناگون برای نگارش حروف 
و کلمات، هنر خط-نقاشی را پدید آورده اند. عبدالّه 
کیایی از این دسته از هنرمندان است که نمونه هایی 
هویس  خوانندگان  به  شماره  این  در  را  کارش  از 

معرفی کرده ایم.

گاوات: رونق بازی های دوره ای فوتبال 
ارامنه ایران با وجود مهاجرت گسترده

رویدادهای  مهم ترین  از  گاوات  فوتبال  بازی های 
جام،  یعنی  گاوات  است.  ایران  ارامنه  ورزشی 
ورزشی  باشگاه  همت  به  که  گاوات  بازی های  و 
آرارات در ورزشگاه آن برگزار می شود، بازی های 
دوره ای میان تیم های فوتبال ارامنه ایران است. در 
این بازی ها عالوه بر باشگاه های ورزشی، تیم های 
تشکیل  بازی ها  این  مخصوص  که  نیز  غیررسمی 
معموال  بازی ها  کنند.  شرکت  می توانند  می شوند 
بعد از تعطیالت سال نو میالدی شروع می شوند و 
اّما  پایان می رسند،  به  نوروز  از تعطیالت  تا پیش 
نتیجه  در  و  افتاد  تعویق  به  بازی ها  شروع  امسال 
بازی نهایی در روز جمعه 27 خرداد بین تیم های 
انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه های ایران و انجمن 
فارغ التحصیالن  تیم  پیروزی  با  و  برگزار شد  رافی 
ارامنه  گسترده  مهاجرت  وجود  با  رسید.  پایان  به 
از ایران، از تعداد تیم ها و ورزشکارانی که در این 

بازی ها شرکت می کنند کاسته نشده است.

رهبر ارامنه لبنان و منطقه 
از سیاست خارجی ایران 

تقدیر کرد

به گزارش ایرنا از بیروت، غضنفر رکن آبادی، 
سفیر جمهوری اسالمی ایران در لبنان، روز 
در  ارتدکس  ارامنه  پاتریاکی  مقر  در  جمعه 
ارامنه  رهبر  کشیشیان،  اول  آرام  با  بیروت 
در  وی  با  و  دیدار  منطقه،  و  لبنان  ارتدکس 
مسائل  همچنین  و  لبنان  تحوالت  خصوص 

منطقه ای و بین المللی گفت وگو کرد. 
در این دیدار طرفین با تحسین روابط گسترده 
ایران  با  ارامنه  تاریخی  و  فرهنگی  عمیق  و 
اسالمی  انقالب  پیروزی  از  بعد  مخصوصا 
در ایران و احترام و جایگاهی که جمهوری 
قائل  ارمنی  شهروندان  برای  ایران  اسالمی 
تأکید  روابط  این  توسعه  ضرورت  بر  است، 

کردند.
سفیر جمهوری اسالمی ایران هم با تأکید بر 
اسالمی  جمهوری  خارجی  سیاست  که  این 
و  ارزشی  اصول  سری  یک  اساس  بر  ایران 
با  ایران  نهاده شده، گفت: روابط  بنا  انسانی 
ارمنی،  دینی  ارمنی و شخصیت های  طائفه 
روابطی مستحکم و دائمی است و ما به این 

روابط افتخار می کنیم.
رکن آبادی آخرین تحوالت منطقه و لبنان را 
تشکیل  از  خرسندی  ابراز  با  و  کرد  تشریح 
لبنانی ها  همه  امیدواریم  گفت:  لبنان  دولت 
توجه  یکپارچگی،  و  اتحاد  حفظ  با  بتوانند 
رژیم  که  مشترک  دشمن  سوی  به  را  خود 

صهیونیستی است، متمرکز نمایند.
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سرژ سرکیسیان در اطالعیه ای که امروز از سوی 
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری منتشر شد این 
با  »گفت وگو  افزود:  و  نامید  گفت وگو  را  فرایند 
کنگره ملی ارمنی از ابتکارات ماست. این فرایند 
نیروها که  را ما آغاز کرده ایم و بر خالف برخی 
آن  می کوشند  و  شده  سراسیمه  گفت وگو  این  از 
اِعمال فشار نشان دهند، برخاسته از  نتیجه ی  را 

اعتقاد عمیق و آگاهانه ماست«.
رئیس جمهور در ادامه گفت با تبدیل گفت وگو به 
مذاکره، مخالف است. اولتیماتوم پذیرفتنی نیست 
نیست.  راه گشا  اولتیماتوم  زبان  با  گفتن  سخن  و 
تالش برای تبدیل گفت وگو به مذاکره به هیچ وجه 

مطلوب نیست.
سرژ سرکیسیان با تکرار این که دولت آماده هرگونه 
سیاسی  نیرویی  »اگر  افزود:  است  بررسی  و  نقد 
معقولی  و  مشخص  پیشنهادهای  که  دارد  وجود 
هستیم.  مشخص  راهکار  ارائه  آماده  ما  دارد، 
اگر کنگره ملی ارمنی در میان این همه مشکالت 
و مسائل موجود مردم و کشور، تنها به انتخابات 
عالقه نشان می دهد، پس رئیس مجلس ملی آماده 
خواهد بود تا شخصا نمایندگان رهبری این حزب 
سیاسی را به حضور بپذیرد و به سخنان آنان گوش 
دهد. و اگر پیشنهادهایی هم مطرح شوند که در 
راستای پیشرفت اقتصاد ما و حل مسائل اجتماعی 
کشور باشد، نخست وزیر شخصا خواهد پذیرفت  

و رسیدگی خواهد کرد. چنان چه مواردی 
وجود داشته باشد که نیازمند دخالت رئیس جمهور 
نهاد ریاست جمهوری می تواند  باشد، سرپرست 

آن را بپذیرد و رسیدگی کند«.
ارمنی  ملی  کنگره  به  پایان  در  سرکیسیان  سرژ 
جای  به  ارمنی  ملی  کنگره  »اگر  کرد:  پیشنهاد 
ادامه  خواستار  واقعا  قبول،  غیرقابل  مذاکرات 
گفت وگوی گسترده پیرامون طرح توسعه کشور و 
مسائل مهم مربوط به سیاست داخلی و خارجی 
افراد  توسط  تنها  را  آن  و می خواهد  است  کشور 
خاص خود انجام دهد، نمایندگان احزاب ائتالف 

می توانند بر سر میز نقد و بررسی بنشینند«.
ارمنی،  ملی  کنگره  رئیس  ترپطروسیان،  لئون 
که  کرد  اعالم  مه   31 در  همایش  آخرین  در 
کنگره آماده گفت وگو است. در پی سخنان رهبر 
برای گفت وگو  نمایندگی  اپوزیسیون، یک هیأت 

تشکیل شد.
اپوزیسیون همچنین اعالم کرد که تنها یک دستور 
جلسه وجود دارد و آن انجام انتخابات زودهنگام 
اما حکومت  است،  مجلس  و  جمهوری  ریاست 
پاسخ داد که درباره این موضوع مذاکره نمی کند. 
به  جمهوری  حزب  به  متعلق  گوناگون  مقامات 
رهبری سرژ سرکیسیان نیز چنین سخنانی اظهار 
کردند. کنگره ملی ارمنی که اپوزیسیون است در 
به نظر آنان هنوز امکان گفت وگو  پاسخ گفت که 

وجود دارد و منتظر پاسخ شخص سرژ سرکیسیان 
هستند.

از اظهارات آقای  ارمنی پس  امروز، کنگره ملی 
»با  کرد:  اعالم  بیانیه ای  صدور  با  رئیس جمهور 
و  اطالعیه  در  موجود  ابهامات  برخی  به  توجه 
کنگره  عبارات،  برخی  از  متفاوت  برداشت های 
در  بررسی  از  پس  را  خود  نظر  می دهد  ترجیح 

تشکیالت خود اعالم کند«.
حزب  رئیس  نایب  ساهاکیان،  گالوست  امروز 
در  حزب  این  فراکسیون  رئیس  و  جمهوری 
اشاره  با  آزادی  رادیو  با  گفت وگو  در  مجلس، 
هم  که  گفت  اپوزیسیون  با  گفت وگو  موضوع  به 
حزب جمهوری و هم فراکسیون اکثریت مجلس 
هر  درباره  ارمنی  ملی  کنگره  با  گفت وگو  آماده 
زودهنگام  انتخابات  جمله  از  دلخواه،  موضوع 
است. گالوست ساهاکیان گفت: »درباره انتخابات 
زودهنگام نیز می گوییم بفرمایید بررسی کنیم، اما 
پاسخ ما منفی است«. نایب رئیس حزب جمهوری 
از  طرفین،  مالقات  به  مربوط  فنی  مسائل  افزود 
جمله تعیین دستور جلسه گفت وگو، مسائلی قابل 

حل هستند.
www.azatutyun.am :منبع

سرژسرکیسیان:ماهمیشهآمادهیمذاکراتبودهایم

آستغیک ِبِدویان
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اپوزیسیون  توسط  شده  مطرح  شروط  از  یكی 
برای آغاز گفت وگوی سیاسی  ارمنی  كنگره ملی 
درباره  ی  دوباره   تحقیقات  ارمنستان،  در  داخلی 
انتخابات اول مارس 2008 بود؛  از  بعد  حوادث 
كه  ضدحكومت،  بر  پراكنده  خیابانی  اعتراضات 
ماه  در  شد.  زخمی  صدها  و  كشته  ده  به  منجر 
مجریان  سركیسیان  سرژ  رئیس جمهور  آوریل، 
قانون را بر آن داشت تا برای تحقیق تازه  درباره 
پیگرد  اداره ی  كنند.  اقدام  مارس  اول  موضوع 
گفته است  قانونی و سرویس جست وجوی ویژه 
اسناد  تمام  و  شده اند  بازپرسی  تازه ای  افراد  كه 
وزیر  معاون  است.  دست  در  حوادث  به  مربوط 
به  اخیرا  كه  ِملیا،  توماس  امریكا،  خارجه  امور 
ارمنستان سفر كرده بود با سران مجریان قانون و 
گروه تحقیق دیدار كرد و به او گفته شد كه تصویر 
هر  در  است.  شده  بازسازی  تقریبا  حوادث  آن 
اتفاق  آن  از   بعد  سال  سه  نیست  مشخص  حال 
تراژیك، قرار است به كدام مسائل رسیدگی  شود. 
دارد.  مختلفی  جنبه های  مارس  اول  پرونده ی 
اپوزیسیون،  سیاسی ست.  جنبه ی  آن ها  از  یكی 
انتخابات رئیس جمهوری 19  برگزاری  مسؤولین 
كرده اند.  متهم  بودن  غاصب  به  را   2008 فوریه 
رسمی  نتایج  با  اپوزیسیون  مخالفت  دلیل  به 
افتاد. مسؤولین  راه  به  آرام  تظاهراتی  انتخابات، 
كودتا  برای  تصمیم  به  را  آن ها  عوض،  در  هم 
سابق،  رئیس جمهور  حال  هر  به  می كنند.  متهم 
گفت:  اخیرش  مصاحبه  در  كوچاریان،  روبرت 
كاندیدای  كه  است  این  حوادث  آن  »جوهره ی 
منتخب  رئیس جمهور  او  كه  كرد  اعالم  مغلوب 
را غصب  كاخ رئیس جمهوری  دارد  و قصد  بوده 
اقدامات غیرقانونی  اش را  اپوزیسیون  كند. وقتی 
بسیار  وضعیت  كرد  آغاز  هدف  به  رسیدن  برای 
تنش آمیز شد«.  به هر حال این نشان می دهد كه 
بررسی های قضایی بر روی جنبه سیاسی ماجرا 
)اتهام غاصب بودن به حكومت، و اتهام كودتا به 
اپوزیسیون( انجام نمی شود. جنبه ی دوم موضوع، 
اپوزیسیون  آیا  باشد.  می تواند بخش اجرایی آن 
آیا  و  كند  برگزار  داشته تجمعات غیرقانونی  حق 
اعالم یك وضعیت اضطراری از سوی دولت، یك 
اقدام قانونی بوده؟ یكی از موضوعات اصلی این 

تظاهرات آرام  با  مقابله  برای  ارتش  آیا  كه  است 
دخالت كرده است یا نه. آستویك میناسیان، عضو 
مارس  اول  حوادث  مطالعه  پارلمانِی  كمیسیون 
2008 به نمایندگی از حزب داشناكسیون، اعالم 
شده  رسیدگی  ارتش  دخالت  موضوع  به  كه  كرد 
یافته  دعوی  این  تأیید  در  مدركی  هیچ  اما  است 
نشده است. و سومین جنبه، جنبه ی كامال انسانی 
آن است: ده نفر كشته شده اند كه هشت تای آن ها 
غیرنظامی بوده اند. مسؤول مرگ آن ها هنوز یافته 

و مجازات نشده است. 
بسته به این كه كدام یك از این جنبه ها در این تحقیق 
تازه مورد توجه قرار می گیرد، افرادی برای دفاع 
از خود خوانده خواهند شد. اگر دو جنبه ی اول 
مورد توجه قرار گیرد ممكن است رئیس جمهور 
هم  كرد  اعالم  اضطراری  وضعیت  كه  كوچاریان 
او در مصاحبه  این نظر  از  باشد.  بین متهمین  در 
روی  بر  »تحقیق  گفت:  گذشته اش  ماه  رسانه ای 
پرونده ی اول مارس نه بر اساس زمینه های قانونی 
اعالم وضعیت اضطراری، كه با توجه به عواملی 
كه به ده كشته منتهی شد انجام می شود.  مشكل 
به  است  نشده  موفق  تحقیقات  این  كه  است  این 
طور كامل شرایط مرگ آن افراد را روشن كند تا 
بتواند كسانی را برای بازجویی و تبرئه اعمال شان 

این  بیاورد«. كارشناسان  انگیزه دفاع شخصی  با 
را عالمتی می دانند از این كه این تحقیقات مطابق 
خواسته های رئیس جمهور دوم هدایت می شود تا 
فقط شرایط مرگ افراد را مورد توجه قرار دهد كه 
مستقیما به مسؤولین مربوط نمی شود. بیش از سه 
سال از آن اتفاقات گذشته و هنوز صحبتی از ارائه 
كردن پرونده به دادگاه نیست. از این كه چگونگی 
نیست.  صحبتی  هم  شود  آشكار  اف��راد  مرگ 
»فكر  می گوید:  داشناكسیون  حزب  از  میناسیان 
می كنم تعیین قطعی مرتكبین و مسؤولین جنایت و 
جواب خواستن از آن ها غیرمحتمل است. عوامل 
كوچك و بعضی موارد فردی ممكن است آشكار 

شوند«.
www.armenianow.com :منبع
ترجمه: نسیم نجفی

پرونده ی »اول مارس«
تحقيقات دوباره؛ شرط آغاز گفت وگوی سياسی در ارمنستان

ناييرا هايروميان
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در بیانیه مشتركی كه بعد از مذاكره در شهر كازان 
روسیه منتشر شد، سه رهبر گزارش دادند كه در 
است  برداشته شده  به جلو  گام هایی  منازعه  رفع 
اما بر خالف انتظارات میانجیان بین المللی، آن ها 
در رفع تمام اختالفات باقی مانده در مورد اصول 
ایاالت  توافق مصالحه آمیز كه توسط  اولیه ی یك 
متحده و روسیه و فرانسه پیشنهاد شده بود، موفق 

نبودند.
بیانیه كوتاهی كه توسط كرملین منتشر شد می گوید 
سرژ سركیسیان و علی اف به یك »تفاهم دوجانبه 
آن ها  رفع  كه  موضوعاتی  از  تعدادی  مورد  در 
اصول  پذیرش  برای  شرایطی  ایجاد  به  می تواند 
موضوع  این  جزئیات  رسیدند.  كند«  كمك  اولیه 

شرح داده نشده است.
هیچ كدام از رئیس جمهورها بعد از مذاكره ای كه 
عمومی  بیانیه  كشید،  طول  ساعت  سه  از  بیش 
و  ارمنی  و  وزرای خارجه روسی  ندادند.  بیرون 
همراهی  را  آن ها  مالقات  این  در  نیز  اذربایجانی 
نظر می رسد حاصل مالقات سران  به  می كردند. 
در كازان برای تالش های صلح جویانه قدرت های 

میانجی یك عقب نشینی باشد. 
به  خیانت  مورد  در  اپوزیسیون  احزاب  هشدار 

قره باغ 
دو حزب اصلی اپوزیسیون ارمنستان روز سه شنبه 
به رئیس جمهور سرژ سركیسیان در مورد پذیرش 
راه حل مصالحه آمیز برای حل منازعه قره باغ، كه 
مورد حمایت میانجی های بین المللی است، هشدار 

دادند. 
حزب داشناكسیون و حزب ژارانگوتیون )میراث( 
آبستن  را  قره باغ  صلح  پیشنهاد  اولیه  اصول 
اعطای نامتناسب امتیازاتی از سوی ارمنستان به 

آذربایجان دانستند. آن ها با پافشاری اعالم كردند 
كه این اصول توسط رهبر محلی ارمنی قره باغ هم 

تأیید نشده است.
»نقشه ی  یك  از  ویژه اش  بیانیه  در  ژارانگوتیون 
ارمنی های  بر علیه  جنایتكارانه« صحبت كرد كه 
قره باغ در شهر روسی كازان در روز جمعه شكل 

خواهد گرفت. 
در بیانیه نوشته شده: »ما به رئیس جمهور ارمنی 
و هشدار  می كنیم  یادآوری  است  كازان  عازم  كه 
می دهیم كه هر جلسه ای بدون حضور نمایندگان 
قانونی جمهوری قره باغ برگزار شود یا هر نوشته ای 
است«.  باطل  قانونا  آید  بیرون  جلسه  این  از  كه 
استپان صافاریان، عضو ارشد ژارانگوتیون، گفته 
چنان چه سركسیسیان رسما اعالم كند كه ایروان 
اصول اولیه مطرح شده در كازان را پذیرفته است، 
به  او  اعتراضات خیابانی روبه رو خواهد شد.  با 
جمهوری  »اگر  گفت:  آزادی  رادیو  ارمنی  بخش 
ارمنستان سندی امضا كند كه در نتیجه ی یك روند 
وجود  به  آذربایجان  تهدید  تحت  و  غیرقانونی، 

آمده باشد ما تحمل نمی كنیم«. 
كه  است  داده  همچنین هشدار  ژارانگوتیان  بیانیه 
»مشاركت رسمی سركیسیان در این توطئه حمل 
بر كناره گیری خودخواسته ی او از سرنوشت وطن 

و وظیفه ی كاری اش خواهد شد«.
در  صلح  فرمول  كه  شدند  مدعی  حزب  دو  هر 
مادرید  در  بار  اولین  كه  منازعه  این  حل وفصل 
پیشنهاد  فرانسه  و  روسیه  امریكا،  توسط   2007

شد به صلحی پایدار منتهی نخواهد شد. 
داشناكسیون  پارلمانی  رهبر  هوانیسیان،  واهان 
دربردارنده ی  بیش تر  مادرید  »اصول  می گوید: 
او  فعلی«.  وضعیت  حفظ  تا  است  جنگ  خطر 

اعالم نكرد كه آیا حزب او هم كه تا سال 2009 در 
دولت سركیسیان نماینده داشت آماده ی برگزاری 

تظاهرات ضد حكومتی است یا خیر.
مسؤولین دولت ارمنی و سیاست مداران وفادار به 
سركیسیان می گویند رفراندوم می تواند باعث شود 
ارمنی های  غیررسمی  تجزیه  بین المللی،  جامعه 
بشناسند.  رسمیت  به  را  آذربایجان  از  قره باغ 
قبول  را  بحث  این  داشناكسیون  و  ژارانگوتیون 
انحصارِی  امتیازات  دادن  می گویند  و  ندارند 
به  را  قره باغ  امنیت  فقط  باكو،  به  منطقه اِی عمده 

خطر خواهد انداخت. 
هرایر كاراپتیان، دیگرعضو باالرتبه داشناكسیون، 
كه در كمیته ی دفاع و امنیت مجلس ارمنستان كرسی 
تسلیم  از  كردن  من صحبت  نظر  »به  گفت:  دارد 
نشانه ی ساده انگاری ست  قره باغ  پیرامون  اراضی 
چون تجربه نشان داده است كه طرف آذربایجانی 
از هر فرصتی برای گسترش امكانات جنگ طلبی 

و خصومت استفاده می كند«. 
و  سركیسیان  كه  بود  كرده  پیش بینی  كاراپتیان 
علی اف، رئیس جمهور آذربایجان، به امضا كردن 
تمایل  كازان  در  عمده ای  توافق نامه  گونه  هیچ 
كه  »متأسفم  گفت:  روزنامه نگاران  به  او  ندارند. 
ملی ترین  را می گویم چون هیچ حزبی حتی  این 
حزب كه فكر می كنم خودم نماینده ی آن هستم، 
ارمنی،  ملی  كنگره ی  نیست«.  جنگ  خواهان 
آن  رئیس  كه  بانفوذتری  اپوزیسیون  نیروی 
رئیس جمهور پیشین، لئون ترپطروسیان است به 
پیمان  جزئیات  برخی  درباره  نگرانی هایی  بیان 
صلح كه تا كنون عمومی شده است پرداخت. اما 
بر خالف ژارانگوتیون و داشناكسیون، آن را فورا 

رد نكرد. 
روزنامه  یك  در  سه شنبه  روز  كه  گفت وگویی  در 
منتشر شد ترپطروسیان اشاره كرد كه طرح صلح 
كنونی بسیار مشابه طرح توافقی ست كه او در طول 
تا   1991( خود  جمهوری  ریاست  آخر  ماه های 
1998( از آن دفاع می كرد. ترپطروسیان به روزنامه 
 )Moskovskie  Novosti( نُُوستی  موسكوویسكی 
آن  از  را  آن  كه  است  مورد  یك  »فقط  گفت: 
برگزاری یك  ایده ی  متفاوت می كند:  پیش نویس 
رفراندوم درباره وضعیت قره باغ. اما این ایده هیچ 
قانونی  پیامدهای  درباره  آن ها  ندارد.  پشتوانه ای 

این رفراندوم صحبت نمی كنند«. 
منبع: رادیو آزادی
ترجمه: نسیم نجفی

مذاکرات سه جانبه ارمنستان، آذربایجان، روسیه بر سر قره باغ
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کیلومتری  فاصله شانزده  گلندل در  شهر کوچک 
حدود  جمعیتی  با  کالیفرنیا،  لس آنجلس  شمال 
دویست هزار نفر، شکل و شمایل یک شهر چند 
اسپانیایی تبارها  و  مکزیکی ها  دارد.  را  قومیتی 
و  شهر  این  قدیمی  ساکنان  که  )هیسپانیک ها( 
کالیفرنیا هستند، اکثریت ساکنان شهر را تشکیل 
می دهند. بعد، ارامنه ــ مخصوصا ارامنه ایران ــ 
و کره ای ها و فیلیپینی ها هستند. اّما این وضعیت، 
ارامنه  و  گلندلی ها  از  بسیاری  است.  تازه  نسبتا 
ایران که عازم گلندل هستند، از گذشته ی این شهر 
با  تقریبا هیچ نمی دانند. توسعه شهرهای آمریکا 
جاهای دیگر تفاوت های اساسی دارد، و خود این 

امر فهم گذشته ی شهر را دشوارتر می سازد. 
مستعمره  تا 1821  سال های 1769  در  کالیفرنیا 
اسپانیا بوده است. در این سال مکزیک از آمریکا 
کالیفرنیای  و سرزمین های  می کند  استقالل  اعالم 

کشور  خــاک  جــزو  جنوبی 
می شود.  تازه استقالل یافته 

اسپانیا  حکومت  دوره  در 
کنونی  گلندل  که  زمین هایی 
یک  به  است  واقع  آن  در 
نام خوزه  به  نظامی  فرمانده 
ماریا ِوردوگو اهدا می شود تا 
در آن به گله  داری بپردازد. 

متحده  ایاالت  جنگ  از  بعد 
با مکزیک و شکست مکزیک 

این جنگ، زمین های خانواده  در 
و  وراث  بین  تدریج  به  وردوگـــو 

خدمات شان  ازای  در  که  وکالیی  همین طور 
زمین می گرفتند تقسیم می شود. این ها به نوبه خود 
زمین ها را به کشاورزان کوچک تری می فروشند و 

توسعه ی شهر به شیوه امروز شروع می شود. 

سال 1910  در  که  عکس  این 
لسلی  ــت،  اس شــده  گرفته 
سی بَرند را نشان می دهد. 
توسعه  در  مهمی  نقش  او 
با  ــت:  داش گلندل  شهر 
هوم  شرکت  بنیان گذاری 
نخستین  کامپنی  تلفن 
خانه های  به  را  تلفن  بار 
اهالی گلندل و سن فرناندو 
فرست  بنیان گذار  آورد.  َولی 
و  بود  گلندل  آو  بنک  نشنال 
خصوصی  شرکت  سه  مالکیت  با 
آب رسانی و یک شرکت تولید برق، پیش از 
این که شهرداری گلندل قادر به ارائه این خدمات 
باشد، آب و برق شهر را تأمین  کرد. برند در سال 
1925 درگذشت. اکنون خیابان اصلی شهر به نام 

گلندل:
 از گله دارِی خانواده ِوردوگو، 

تا شهری چندقومی
روبرت صافاریان

گلندل، دهه 1920
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اوخواندهمیشود.
کالیفرنیا ساترن کارگران بعد، صفحه عکس در
منطقه برای گاز لولهکشی حال در کمپانی گس
پایان به درسال1912 لولهگذاری کار هستند.
طبیعی گاز منابع از گاز درسال1913 و رسید
تافتکالیفرنیابهمنطقهبربنک)شهریدرنزدیکی

گلندلامروز(منتقلمیشد.
گلندلامروزشهریزیباوتمیزاستکهتوسعهاش
از بیش از که است زنانی و مردان مدیون را
آبادانیآنکوشیدهاند. صدوپنجاهسالپیشدر
ارامنهبهطورگستردهازحدودسیسالپیشدر
اینشهرسکنیگزیدهاند.تقریبًاهمهارامنهایکه
بهآمریکامهاجرتمیکنند،دراینشهرمستقر
میشوند.تخمینزدهمیشودجمیعتارامنهاین

شهربیشازپنجاههزارنفرباشد.

آمریکانا
ساخته اخیر سالهای در تفریحی منطقه این
و گلندل اهالی گردش محل اصلیترین و شده
در عظیمی طالاندود مجمسه توریستهاست.
است شده نصب فوارهها میان در میدان وسط
شد. خواهد گلندل سمبل تدریج به احتمااًل که

کتابفروشیمشهور»بارنز-نوبل«شعبهایدراین
میداندارد.تابلوییجلویکتابفروشیازجلسه
فراموشی، ورای از درخشش کتاب رونمایی
گروه اعضای از تانکیان، سرژ اشعار مجموعه

دهد. می خبر داون آو سیستم مشهور موسیقی
گلندل شهر شورای انتخابات از دیگری تابلوی
اینجا در کند. می حکایت آوریل 5 روز در
برای میتوانند دیگر شهروندان مانند هم ارامنه
وابسته شوراهای یا شهر شورای در عضویت
ازساختارکلیسایی، بهآن،واردرقابتشوند.
مجمعنمایندگانارامنه)پادگاماُوراگان(وشورای
هم گلندل در نیست. خبری غیره و خلیفهگری
وکشورهایغربی، آمریکا همهشهرهای مانند
توسطرهبرانکلیسانمایندگینمیشود.حکومت
به را قومی( اقلیتهای سایر )و ارامنه آمریکا،
عنوانواقعیتهایاجتماعیوفرهنگیمیشناسد،
اّمادرحوزهسیاسی،بهعنوانواحدهایجداگانه
در ایران، مثاًل برخالف نمیشناسد. رسمیت به
آنجاارامنهدرارگانهایقانونگذاریکشوربه
عنوانارامنه،نمایندهندارند.هرچندافرادارمنی
انتخاباتی، رقابتهای به ورود با میتوانند هم
دست به قانونگذاری ارگانهای در کرسیهایی

آورند)چهبسابارأیغیرارمنیان(.

کلیساهای ارامنه در گلندل و بربنک
میشنویمکهگلندلپرازارمنیشدهوشهر،رنگ
وبویارمنیبهخودگرفتهاست.بهغیرازشنیدن

گلندل، دهه 1920

کارگران در حال لوله کشی گاز منطقه، 
1912
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سالن اجتماعات کتابخانه عمومی گلندل، 30 مارس 2011، اعالن خبر احتمال قطع بودجه مهاجرت اقلیت های دینی ایران

آمریکانا، تبلیغ برای انتخابات شورای شهر آمریکانا
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ساختمان انجمن ارامنه ایران در گلندل

کلیسای ارامنه وابسته به حوزه کیلیکیه با سبک معماری یونانی

کلیسای جامع نوساز بربنک به سبک 
معماری ارمنی
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زبان ارمنی در بسیاری از مکان های عمومی، باید 
گفت خیلی هم این طوری نیست. فضای آمریکانا 
طبیعتا اصال ارمنی نیست. در گلندل مکزیکی ها و 
کره ای ها و سایر آمریکایی ها هم زندگی می کنند و 
ارمنی ها در  گفتیم حضور پررنگ  همین طور که 
این شهر به سی سال اخیر برمی گردد. اّما بناهای 
ندارند.  ارمنی  بوی  و  رنگ  چندان  هم  ارمنی 
کلیکیه  حوزه  به  وابسته  مرسلی  ارامنه  کلیسای 
دارد. ساختمان  یونانی شباهت  بناهای  به  بیشتر 
نوساز انجمن ارامنه ایران در گلندل هم نه از هویت 
ارمنی چیزی دارد، و نه از هویت ایرانی، البته جز 
نقش و نگارهایی که از روی تزئینات بنای کاسکاد 

تقلید شده است و در نمای بنا جلوه ای ندارند. تنها 
کلیسای نوساز بربنک است که با سبک معماری 

کلیساهای ارمنی ساخته شده است.

زبان ارمنی در فضای عمومی شهر
تابلوهای مکان های عمومی به زبان ارمنی ست، 
بر  هم  ارمنی  زبان  به  نام شان  ارامنه  دکان های  و 
سردرشان نوشته شده است. عالوه بر این، برخی 
اعالنات فروشگاه های بزرگ نیز به ارمنی هستند. 
ممنوعیت  درباره  خود،  اعالن  در  فروشگاه  این 

هم  ارمنی  زبان  به  دستی  چرخ های  بردن  بیرون 
نوشته است. 

روز 30 مارس سال جاری اهالی گلندل در تاالر 
چندان  نه  خبر  به  تا  آمدند  گرد  شهر  کتاب خانه 
خوِش احتمال عدم تصویب بودجه دولت آمریکا 
ایران  دینی  اقلیت های  مهاجرت  به  کمک  برای 
گوش کنند. شرکت هایاس که سازمان دهنده اصلی 
مهاجرت اقلیت های دینی ایران از جمله ارامنه به 
آمریکا از طریق وین بود، از اول ماه ژوئن امسال، 

تقاضای جدیدی نمی پذیرد.

بلندیهای شمال شهر )وردوگو مانتنز( و نخلهای تزئینی مخصوص کالیفرنیا



1212
دوهفته نامه
هویس

شماره 101، سال پنجم، 8 تیر 1390

در قرن نوزدهم میالدی، با تصویب قانون اساسی 
ارمنستان  ارمنیان  عثمانی)1863م.(1  ترکیه  در 
محدودیت های  و  ممنوعیت ها  وجود  با  غربی2 
بی شمار، درصدد تنظیم اساس نامه ای درون قومی 
برآمدند.  خود  ملی  حیات  احیای  منظور  به 
تأسیس  مجوز  دریافت  که  است  مشخص  کامال 
مراکز آموزشی- فرهنگی برای ارمنیان ساکن در 
مشکالت  و  نبوده  آسان  کاری  عثمانی  حکومت 

بسیاری به همراه داشته است.
اولین کودکستان ارمنیان، بین 1888-1889م. در 
دست  به  استانبول(،  در  )محله ای  گاته  روستای 
گایانه ماداکیان، مربی آموزش و تربیت کودکان، 
که از ارمنستان شرقی به استانبول آمده بود پایه 
گذاری شد و به همت و پشتکار او در اندک زمانی 
مراکز آموزشی مشابه و متعددی در نقاط مختلف 
استان های  برخی  و  غربی  ارمنستان  استانبول، 

ارمنی نشین ترکیه عثمانی احداث شد.
از آغاز قرن بیستم میالدی، ابتدا در مراکز استان ها  
مدارس  تمامی  کنار  در  روستاها،  در  سپس  و 
متعلق به ارمنیان، کودکستان ها نیز فعالیت خود را 
آغاز کردند که در آن ها به کودکان پنج تا هفت ساله 
به صورت مختلط آموزش داده می شد. برای مثال 
در خاربرد، از ابتدای قرن بیستم کودکستان ها جزء 
محسوب  آموزشی  نظام  و  مدارس  جدایی ناپذیر 
آموختگان  دانش  از  مراکز  این  مربیان  می شدند. 
آموزشگاه  از  کودکان،  تربیت  و  آموزش  رشته 
بودند.  یپراد  کالج  و  مزره  سمبادیان،  دخترانه 

اخیراً دو شماره 50 و 51 فصل نامه پیمان، یعنی بهار و تابستان، با هم به دست مان 

رسید. انتشار فصل نامه وزین پیمان مّدتی ست نامنظم شده است. امیدواریم با پخش 

این دو شماره به زودی شاهد شماره جدید فصل نامه سر موعد مقرر باشیم.

درباره  را   51 شماره  از  کوتاهی  مقاله  و  شماره  دو  این  مطالب  فهرست  زیر،  در 

کودکستان های ارمنستان غربی می خوانید:

فهرست شماره52
سرمقاله

بازمانده از انهدام فرهنگی/ شاهن هوسپیان
پایان یک قرن سکوت/ ادوارد هارتونیان

پیشینه ایران شناسی در ارمنستان/ آناهید یحیی
هویت   استمرار  تداوم  در  ارمنی  کلیسای  نقش 

ارمنیان/ فرحناز توکلی
انقالبی  فدراسیون  مرام نامه  نظری  زیربناهای 

ارمنی/ کارن خانلری و سرکیس مگردیچیان
متن  در  قدیس  استپانوس  رهبانی  مجموعه 

معماری کلیسای ارمنی/ پیونیک سیمونی
شاهن  جمهوری  ارمنستان/  اسکناس های  اولین 

هوسپیان 
بهروز  ریحان آباد/  مریم  حضرت  کلیسای 

خان محمدی
آرپی  سلجوقیان/  فتوحات  خالل  در  ارمنستان 

مانوکیان
گارگین  ارمنی/  کتاب های حقوقی  و  اسناد  اولین 

فتائی
خلفای  قلمرو  در  بختیشوع  پزشکان  خاندان 

عرب/ هاروتیون میناسیان و ادوارد هاروتونیان 
تجارب   2010 ارمنستان  جمهوری  سمینار 

پیشین، چشم انداز فرارو/ کارینه داودیان
مجموعه دار  و  کارشناس  بزرگداشت  مراسم 
نارک  هوانسیان/  ادیک  تمبر  و  سکه  اسکناس، 

هارطونیان

فهرست شماره 51
سرمقاله

ارمنی تباران استانبول/ آرپی مانوکیان
تاریخ، فراموشی و انکار/ دکتر نادر انتخابی

دادگاه ناتمام/ گریگور قضاریان 
سوقومون تهلیریان/ آرمیک نیکوقوسیان

آرمین وگنر/ ادوارد هارتونیان
نشستی دوستانه با تانر آکچام/ گریگور قضاریان

و  ارمنی  مکان های  و  اسامی  تحریف  و  تغییر 
ارمنستان/دکتر ادوارد دانییلیان و ژیلبرت مشکنبریانس
کودکستان ها در ارمنستان غربی/ آنوشیک ملکیان
رونمایی کتاب اقدام شرم آور/ استینه جان درمیان

سالگرد  پنجمین  و  نود  یادبود  مراسم  گزارش 
نژادکشی ارمنیان/ کارینه داودیان 
سیاه برگی دیگر/ سدیک داویدیان

نامه سرگشاده تانر آکچام به سران وقت ترکیه/ 
تانرآکچام و استینه جان درمیان

نژادکشی ارمنیان و انعکاس آن در روزنامه های 
وقت جهان/ کاتیام.پلتکیان و رافی آراکلیانس

نژاد کشی/ احمد آلتان و آرمینه آراکلیان
و  ترک ها  نشست  در  عواطف  برخورد  و  تنش 
آرمینه  و  آبیل  دافنه  هاروارد/  دانشگاه  در  ارمنیان 

آراکلیان  

کودکستان ها در 
ارمنستان غربی

  آنوشیک ملکیان
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از سوی مدیریت کل آموزش  در آن زمان حتی 
آموزشی،  ش��ورای  ارمنیان،  ملی  پ��رورش  و 
گواهی نامه هایی معتبر و مخصوص به مدیران برتر  

کودکستان ها اهدا می شد.
تصویب قانون اساسی، شور و هیجان فراوانی در 
ایجاد کرد و  ارمنیان ساکن ارمنستان غربی  میان 
این امکان را فراهم آورد تا رشد و بالندگی نظام 
و  شود  تبدیل  ویژه  کامال  واقعه ای  به  آموزشی 
بیش تری در تشکیل و گسترش  ارمنیان شهامت 
زمینه،  این  در  کنند.  پیدا  آموزشی  مراکز  چنین 
و  سازمان ها  برخی  کمک های  و  همکاری ها 
چشمگیر  بسیار  فرهنگی  آموزشی-  انجمن های 
متجدد  جوانان  دست  به  نهادها  این  است.  بوده 
همانا  آن ها  بنیادی  هدف  و  می شدند  تشکیل 
ساخت کودکستان ها، مدارس و گسترش دانش، 
ارمنی نشین  استان های  در  روشنگری  و  معرفت 
انجمن ها  این  از  برخی  بود.  عثمانی  حکومت 

عبارتند از:

انجمن جان نثار در استانبول
انجمن سنکریمیان در سباستیا، سیواس کنونی

انجمن سمباتیان و روح پرور در خاربرد   
انجمن جان نثار در حسینیک

انجمن های دوستدار علم  و دوستدار ملت در مزره 
)جنوب خاربرد(

مدرسه  و  آراراتیان  آموزشگاه  وارتانیان،  انجمن 
دوست شرقی در چشمکازاگ )شمال خاربرد( 

دوستدار  علم،  دوستدار  آرزینان،  انجمن های 
مطالعه و سیاکان، در ارزروم

در  بورسا)  یا  بروسا  در  علم،  دوستدار  انجمن 
جنوب شرقی دریای مرمره(

به  باید  مدارس  و  آموزشی  مراکز  ساخت  در 
مسیحی  مبلغان  هیأت های  مالی  کمک های 
خارجی نیز اشاره کرد. این هیأت ها در بدو ورود 
خود به ترکیه، به ساخت تعداد زیادی کودکستان، 
مراکز پیش دبستانی و مدارس مختلط دست زدند 
آن  ساکن  ارمنی  خانواده های  برای  کار  این  با  و 

مناطق حق انتخاب بیش تری ایجاد کردند.
اگرچه در خصوص تعداد کودکستان ها در حکومت 
عثمانی تحقیق و آماری دقیق برجای نمانده اما با 
دانستن این مطلب که بیش تر این کودکستان ها در 
کنار مراکز پیش دبستانی و مدارس فعالیت داشتند 
می توان نتیجه گرفت که رقم قابل توجهی )حدود 

صد کودکستان( را به خود اختصاص داده اند.

توضیحات:
1- تشکیل مجلس عمومی ترکیه و تدوین قانون اساسی 
صورت  عبدالحمید  سلطان  زمان  در  و  در 1876  آن 

گرفت.
2- ارمنیان غربی به ارمنیانی گفته می شود که در ترکیه و 
ارمنستان غربی )که در حال حاضر تحت تصرف ترکیه 

است( سکونت داشته و دارند. 
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زمان های  از  ارمنیان  می دهند  نشان  شواهد 
ارمنیان  شمار  داشته اند.  سکونت  باکو  در  دور، 
باکو از نیمه های سده 19م. افزایش یافت و آن ها 
فعالیت گسترده ای در منطقه انجام دادند. جمعیت 
باکو در سال 1851م. به 7431 نفر می رسید که 
از این تعداد 405 نفر ارمنی بودند. باکو در سال 
در  این  و  شد  استان  مرکز  به  تبدیل  1859م. 
پیشرفت شهر و افزایش جمعیت آن عامل مؤثری 
ارمنیان  ورود  80-1870م.  سال های  از  بود. 
شدت  بسیار  نفت  استخراج  با  رابطه  در  باکو  به 
یافت. بر اساس آمار سال 1897م. کل جمعیت 
تعداد 19099  این  از  که  بود  نفر  باکو 111904 
نفر ارمنی بودند. ارمنیان در محله های جداگانه و 

آبادی های اطراف شهر زندگی می کردند.
اجتماعی  و  فرهنگی  کارکرد  باکو  ارمنیان 
و  فرهنگی  امور  اداره  برای  داشتند.  گسترده ای 
تأسیس  خیریه  سازمان های  ارمنیان  اجتماعی 
شکل  خیریه  سازمان های  این  وجود  و  کردند 

ویژه ای از خودگردانی ملی ارمنیان باکو بود.
گریگور  کلیسای  سال های 69-1863م.  در 
چند  کلیسا  این  شد.  ساخته  باکو  در  لوساوریچ 
کلیسا چند  در جوار  بازسازی شد.  و  تعمیر  بار 
سنگ قبر با نوشته های ارمنی متعلق به سده های 
سال های  در  کلیسا  این  داشت.  قرار  19-18م. 
در  ارمنیان  دایر  کلیسای  تنها  شوروی  حکومت 
سراسر آذربایجان شوروی بود. در سال 1895م. 
در  مقدس  معمد  یوحنای  کلیسای  و  نمازخانه 
سال  در  شد.  ساخته  باکو  ارمنیان  قبرستان 
مقدس  بارتلمئوس  و  تادئوس  کلیسای  1911م. 
نیز با کمک مالی ارمنیان باکو بنا شد. این کلیسا 
را در سال های 1930م. ویران کردند و به جای 
آن ساختمان کنونی کنسرواتوار باکو ساخته شد. 
کلیسای ترجمان مقدس نیز در محل هایگاشن تا 

سال های 1920م. دایر بود.
نخستین مدرسه ارمنیان باکو در سال 1860م 
باکو دو  به کوشش آ.ترغوندیان ساخته شد. در 
مدرسه پسرانه مسروپیان و دخترانه هریپسیمیان 

نیز دایر بود. در سال 1894م. در جوار کلیسای 
مریم مقدس باکو، دومین مدرسه دخترانه گشایش 
هشتاد  تعداد  50-1930م.  سال های  در  یافت. 
مدرسه متوسطه ارمنی، دانش سرای تربیت معلم، 
تربیت  انستیتوی  و  باکو  دانشگاه  ارمنی  دانشکده 
مؤسسه  و  مدرسه  آخرین  داشت.  وجود  معلم 
تعطیل  1983م.  سال  در  باکو  ارمنیان  آموزشی 

شد.
فعال  حضوری  نیز  شهر  اداره  در  ارمنیان 
نیمه  در  آرغوتیان  پارسادانی  پاول  داشتند. 
در  بعد  بود،  باکو  شهردار  1840م.  سال های 
هیأت  اعضای  از  یکی  50-1849م.  سال های 
-1895 در  شد.  شماخی  والیتی  دادگاه  منصفه 

1885 میالدی یعنی در سال هایی که استانیسالو 
کر.آنتونیان،  بود،  باکو  شهردار  زنویچ  دسپوت 
شورای  عضو  ارمنی،  خیریه«  »انجمن  رئیس 
1853م.  سال  در  بود.  شهردار  نایب  و  شهر 
استاندار  بعدها  و  باکو  استان  دادستان  الزاریان 
باکو 13  شد. از 17 عضو شورای معتمدان شهر 
نیز تسویانیان بود.  بودند و رئیس آن  ارمنی  نفر 
باکو توجه نشان  به  بر آن، کشورهایی که  افزون 
می دادند نمایندگان خود را از ارمنیان می گماردند. 
نام  آیوازیان  1908م.  سال  در  بلژیک  کنسول 
داشت و کنسول ایتالیا موتافیان. ارمنیان نمایندگی 
تام االختیار شرکت های گوناگون روسی و اروپایی 

را نیز بر عهده داشتند. 
امور ملی درونی جامعه ارمنیان باکو و دیگر 
اداره  ارمنیان  ملی  شورای  سوی  از  سازمان ها، 
از  پس  منحل شد.  سال 1920م.  در  که  می شد 
انقالب اکتبر سال 1917م. روسیه، در 31 اکتبر 
در باکو حکومت شوروی برقرار شد. در آوریل 
)کمون  باکو  خلق  کمیساریای  شورای  1918م. 
باکو( به ریاست استپان شاهومیان در باکو بر سر 
کار آمد. در این شورای خلق، شماری از ارمنیان 
مناصب عالی در اختیار داشتند، مانند قورقانیان 
کمیسر نظامی، آرتاشس کارینیان کمیسر آموزش 

و پرورش و غیره.

خود  آغازین  دوران  در  شوروی  حکومت 
تضادهای میان ملل را در درجه دوم اهمیت قرار 
داده بود. از این رو، جامعه ارمنیان باکو بار دیگر 
توانست قدرت خود را بازیابد. تآتر دولتی ارمنیان 
گشایش یافت و نشریات ارمنی زبان چاپ شد. 
ادارات، مغازه ها و کارگاه های محله های  تابلوی 
نوشته  روسی  و  ارمنی  زبان های  به  ارمنی نشین 
جمهوری  که  1950م.  سال های  در  می شد. 
پیش  در  را  قومی  استحاله  سیاست  آذربایجان 
گرفت، حیات ملی ارمنیان رو به سراشیبی نهاد. 
تآتر  یافت،  پایان  ارمنی  سازمان های  فعالیت 
ارمنیان تعطیل شد و کودکان ارمنی برای تحصیل 

به مدارس روسی رفتند. 
بر اساس آمار سال 1970م. از 1/27 میلیون 
جمعیت باکو بیش از 200 هزار نفر ارمنی بودند. 
در پایان سال های 1980م. این رقم به 300 هزار 
نفر رسیده بود. پس از کشتارهای ارمنیان باکو در 
جامعه  موجودیت  سال 1990م.  ژانویه   13-19
ارمنیان باکو که پیشینه ای چند سده ای داشت، به 

پایان رسید.
امنیت  هیچ گونه  که  باکو  شهر  ارمنی  ساکنان 
جانی نداشتند و با خطر کشتارهای تازه روبه رو 
باکو  از  و  گذاشتند  را  خود  دارایی  تمام  بودند، 
گریختند و در جرگه آوارگان درآمدند. اکنون تنها 
که  هستند  زنانی  بیش ترشان  که  ارمنی  چند صد 
با هویتی پنهان و  با غیرارمنیان ازدواج کرده اند، 

عاری از هرگونه حقوق در باکو زندگی می کنند.

ترجمه: گارون سرکیسیان
www.baku.am :منبع

ارمنیان باکو
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