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 ارمنیان ايران

 در سدهء نوزده

 ھما ناطق 

یز آموزش موسیقی دست داشتند. حکومت ھم و نن، تدريس زبان و ادبیات فرنگی ارامنه در داد و ستدخارجی ايرا       
خود را در  برخالف آنچه در عثمانی می گذشت، در ايران ارمنیان تا اندازه ای  در زمینه ھای گوناگون به آنان نیاز داشت. 

 نوشتند:  بعد ھا  امان می ديدند. چنانکه 

پخانه عثمانی رھا کردند.. تنھا تو    ... انگلیس ھا ما را به دم روس ھا ما را به جالدان ترک سپردند«
 [1]».ايرانیان بودندکه به داد ارامنه رسیدند و آن بیچاره ھا را پناه و نجات دادند

در زمینه ھای گوناگون نقش ھای بزرگی  [2] آراسته بودند.» ملّت نجیب»وستان به لقب عثمانی و ھند  رارمنیان د      
و   فرانسه  انگلیسی و  به زبان  سخته بود.  م سناماستانبول را يک ارمنی به نا  بیشتر بناھای تاريخی  داشتند. به مثل

آلفونس نیکال   داشتند که در آرشیو» فکر«ترکی روزنامه منتشر می کردند. حتی به زبان فارسی ھم نشريه ای به نام 
روس   ھیم ديد کهرا ارمنیان رونق دادند. خوا  زبان فرانسه  ديده بودم. نخستین چاپخانه ھا را نیز ھمین قوم به راه انداختند.

راه می ديدند. چه درداد وستد، چه در امور فرھنگی و چه در سیاست. يکی از پژوھندگان  ھا اين طايفه را ّسد ھا و انگلیس 
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ملت «عبارت نادرست ». با يک قومیت است و نه با يک ّملت«نه در پیوند » ارمني«بود: واژه  سرشناس ارمنی نوشته 
حتی گفته اند که اين واژهء از  میالی است.  18و  17ھای ت میسیونرھای کاتولیک به سده ھم دست آورد تبلیغا» ارمنی

ارمنی در جھت   »مترجمان«از   در بار فرانسه  15در سدهء   طريق مترجمان اين طايفه در مشرق زمین اشاعه يافت.
در تقسیم بندی ھای اجتماعی،  و نھاد ھای ويژه در اين زمینه بر پا کرد.   [3]بھره گرفت  با کشور ھای ديگر  ارتباط گیری

   و داد و ستد و بانکداری.  و اعراب بیشتر در زمینداری و کشاورزی بودند، و عیسويان و يھوديان در صنعت  ترکان

گروه اول با روس ھا نسبت   ايران ارمنیان به دو شعبه تقسیم می شوند. گواھی می داد که درشگر ديگری پژوھ      
که ھمزمان با   روِششوآر دارند و گروه دوم با ايرانیان. داد وستدشان پربار است و سروکارشان بیشتر با روسیه است.

ارمنیان را به خدمت نمی  فرنگیان«تا جائی که می گفت:   گوبینو به ايران آمد، چندان دل خوشی از اين طايفه نداشت.
نسه آشنا بودند در کار استخدام ارمنیانی بود که با زبان فرا و حال آنکه ديديم که دربار فرانسه از سده ء پانزده   [4]».گیرند

بیشتر به کلدانیان (آثوری ھا) نزديک  برعکس  ارمنیان نداشتند.   میسونرھا دل خوشی از  جسته بودند.مترجمان بر  و
 بودند که سروکارشان با کشاورزی بود.

دولت عثمانی  ملیون تخمین زده اند زده اند. اما 3نزديک   فرنگیان شمار ارمنیان عثمانی را  بھر رو در اين سال ھا     
ملیون سخن رانده اند. پس چند سطری ھم به دست می دھم  7ارمنیان از  [5]ھزار ياد کرده است. 700ملیون و  1از

بازرگان وارد  166از میان «  19اران ترک خود معترف بودند که در سدهء در نقش اجتماعی و اقتصادی اين قوم. تاريخ نگ
 37تن ترک. از میان  23دند و تن ارمنی بو 13بازرگان صادر کننده  153ز میان تن تّرک. ا 23تن ارمنی بودند و  141کننده 

در دست يھوديان و بلغاريان و يونانیان و حتی ايرانیان   امور بانکی  و باقی داد و ستد در [6]تن ارمنی بودند 32بانکدار، 
اين ھم گفتنی است که به جای ارمنی ،  [7] ».تجارت فرش و گوھر آالت و چینی را را در دست داشتند بود که انحصار

ارمنی  زارت خارجه فرانسه گھگاه نمی توان واژهء می خواندند. از اين رو درآرشیو ھای و persanيا » ايرانی«اين قوم را 
 را از ايرانی تمیز داد.

بحران ھای   ) را در بر می گرفت، آبستن1876-1860(يا اصالحات) که زمانه سلطان عبدالعزيز ( [8]تنظیمات عصر  
د. سیاست بود با اقوامی که در آن سرزمین می زيستن  سیاسی و فرھنگی بود. آبشخور بحران رابطهء دولت عثمانی

بیش از پیش بر اقتصاد و سیاست کشور  ھای گوناگون عثمانی را پراکند و به جايشان غربیان را» ملیّت«  نوين سلطان
چیره کرد. در کنار اين بحران ھا، انديشهء ناسیونالیسم کور چه در میان عیسويان و چه ترکان جان گرفت، يا در چھرهء 

ه سخن ديگر پیش از اينکه فرنگیان دست به تجزيه عثمانی بزند، عثمانیان خود از ارمنیسم. ب -تورکیسم و چه پان  -پان
ارمنیان ھم اگر اندکی دور نگر بودند بر در ارباب قدرت نمی نشستند و فريب   کاری راه را بر دشمن ھموار کردند. ندانم

بر می داشتند، آب   با يکديگر  در دشمنی  وعده و نويد غربیان را نمی خوردند. به سخن ديگر ھرگام که ترکان و ارمنیان
 در آسیاب دشمن می ريختند.

، درنخستین سال سلطنت عبدالعزيز، ارامنه نظام پارلمانی مشروطه را بنا نھادند در 1860. در در سرزمین عثمانی
و سپس به  اساسی بلژيک. متن قانون که ھم امروز در دسترس ماست، نخست در پاريس انتشار يافت  الھام از قانون

آنگاه   نتخابات عمومی به راه انداختند.ترکیه منتقل شد. به دنبال اين سند ارمنیان در سراسر واليات ارمنی نشین ا
اين قانون از انديشمندان عصر روشنگری و انقالب   را بر پا داشتند. بديھی است که در برپائی» مجلس ملی ارامنه«

و حتی بخشی از اروپا قانون اساسی بلژيک به » در سراسر آسیا«را اين نخستین بار بود که  [9]فرانسه الھم گرفتند
در ماده [11] می خواندند» الئیک«به گفت ترمیناسیان، آفرينندگان اين قانون که جملگی خود را  [10]کار گرفته شد.

به ناروا حقوق ارامنهء پروتستان و   د ورا به رسمیت شناختن» ای گريگورينآئین و مذھب کلیس«ھمان قانون تنھا   3
   [12]کاتولیک را منکر شدند.

انگلیس   ی وپروتستان امريکائ  ،میسونر ھایشیخان عثمانی به سرکردگی شیخ عبیدّ�   خواھیم ديد که در يورش
 عیسويان ارومیه را به کشتن دادند.  و  از اين اختالف ھا بھره گرفتند

ارمنی و ترک سود بردند. فرانسويان و انگلیس ھا با سرمايه   سرمايه داران غربی نیز از زد و خورد ھای واھی     
تگاه بانک را به استانبول منتقل نشس 1865در   ا در لندن آراستند.ر» بانک عثمانی«سر و صدا   بی  اروپائی  ھای

ثروت و تولیدات   پی در پی به دولت وام دادند و از اين راه دست روی  رابنا نھادند.» ادارهء وام ھا«کردند و به دنبالش 
 .و ارامنه را به مھاجرت واداشتند [13]گذاشتند.  کشور

نزديکی ارامنه با ايران ، بويژه از راه داد و    مھاجران بیشتر بازرگانانی بودند که روی به داد و ستد با ايران آوردند.     
نوشت: می   به ناخرسندی  وی بود،سیفی بیک نامی که در اصل عیس  ستد عثمانیان و انگلیس ھا خوش نمی آمد.

است و ديگر والياتی که برسر راه ھای کاروان رو قرار دارند، از بايزيد گرفته تا   داد و ستد اصلی با ايران، از راه ارز روم«
پیشنھاد کردند   برای برھم زدن اين روابط، روس ھا به بازرگانان ايرانی  [14]».ترابوزان. ھمه قاطر چیان ايرانی ھستند 

در ھمراھی   انگلیس ھا ھم  را از راه گرجستان پیش گیرند، ايرانیان نپذيرفتند و در کنار ارمنیان ماندند.  که داد و ستد
ارمنیان،   مانان به توان مالی و اقتصادیرشگ ورزی مسل« می کردند:  خود گزارش  با روس ھا و در توجیه سیاست

    [15]»!عیسويان را در معرض خطر نھاده است

برخی از روحانیان  حتی در ايران  [16]»به ايران پناھنده شدند شمار زيادی از ارامنه عثمانی،«در سال ھای پسین     
داد   که اين طايفه برآمدند که در جای خود ياد خواھم کرد. میدانیم  بزرگ در برابر عثمانیان به پشتیبانی از طايفهء ارمنی

را » مولیر«و ستدخارجی ايران، تدريس زبان و ادبیات فرنگی و نیز آموزش موسیقی را در دست داشتند. نمايشنامه ھای 
برخالف آنچه در   تبريز ارمنیان روی صحنه آوردند. حکومت ھم در زمینه ھای گوناگون به آنان نیاز داشت. از اين رو،در 

بورتونیان پژوھشگر سرشناس ارمنی گواھی می داد  ران ارمنیان خود را در امان می ديدند. عثمانی می گذشت، در اي
فوج «که مھم ترين بخش سپاه ايران بود و   برپا کرد  ويٍژه ای» نیيک واحد قشون ارم«ق) امیر کبیر 1268( 1851که در 
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نقش   در ماجرای باب  اين سپاه ويژه  و دولت ايران به آن سخت می نازيد.  [17]نام داشت» بھادران عیسوی
   داشت.  مھمی

عثمانی. زيرا در نقش » تنظیمات«در ربط با    ازنقش ارمنیان در قیاس با ايران، چند سطری به دست می دھیم  
زيبائی بناھای استانبول را مديون اين طايفه بود.  گوياست که دولت عثمانی  کیه کمتر دست به قلم شده اند. ارمنیان تر

اينان بر پا گردند. نخستین چاپخانه ھا را باز ھمین طايفه   سی، ارمنی ، ترکی و فرانسهيات را به زبان فارنخستین نشر
روس   سرکوب شدنداز اين رو بود که   اگر بیشه از ديگر اقوام   رونق دادند.را نیز ارمنیان   زبان فرانسه  به راه انداختند.

 وستد، چه در امور فرھنگی و چه در سیاست.ھا و انگلیس ھا ارمنیان را مانع سر راه می ديدند. چه درداد 

يھوديان در و اعراب بیشتر در زمینداری و کشاورزی بودند، و عیسويان و   در تقسیم بندی ھای اجتماعی، ترکان
در اين سال  [18] آراسته بودند.» ملّت نجیب»عثمانی و ھندوستان به لقب   ارمنیان در  و داد و ستد و بانکداری.  صنعت

ھزار ياد کرده  700ملیون و  1از ملیون تخمین زده اند. اما دولت عثمانی 3نزديک   فرنگیان شمار ارمنیان عثمانی را  ھا
بازرگان  166از میان «  19که در سدهء در ربط با داد و ستد ،تاريخ نگاران ترک خود معترف بودند  [19]ملیون. 7ارمنیان از 
تن ترک. از میان  23و  تن ارمنی بودند 13بازرگان صادر کننده  153تن تّرک. از میان  23رمنی بودند و تن ا 141وارد کننده 

در دست يھوديان و بلغاريان و يونانیان و حتی ايرانیان   امور بانکی  و باقی داد و ستد در [20]تن ارمنی بودند 32بانکدار،  37
اين ھم گفتنی است که به جای ارمنی ،  [21] ».تجارت فرش و گوھر آالت و چینی را را در دست داشتندبود که انحصار 
در آرشیو ھای وزارت خارجه فرانسه نمی توان به آسانی می خواندند. از اين رو  Persan   و گاه» ايرانی«اين قوم را گاه 

 ارمنی را از ايرانی تمیز داد

روس ھا در ھمکاری با فرانسه چند سال بعد [22]دامن زد بود که روسیه به دشمنی میان ارامنه و مسلمانان 1856  در
(يا اصالحات) که زمانه  [23]تنظیمات عصر   و انگلیس، تنظیمانی را که عبدالعزيز پیش گرفته بود، با شکست رو برو کردند.

بحران ھای سیاسی و فرھنگی بود. آبشخور بحران رابطهء   ) را در بر می گرفت، آبستن1876-1860سلطان عبدالعزيز (
ھای گوناگون عثمانی را » ملیّت«  ی زيستند. سیاست نوين سلطانبود با اقوامی که در آن سرزمین م  دولت عثمانی

بیش از پیش بر اقتصاد و سیاست کشور چیره کرد. در کنار اين بحران ھا، انديشهء  پراکند و به جايشان غربیان را
نیسم. به سخن ارم -تورکیسم و چه پان  -ناسیونالیسم کور چه در میان عیسويان و چه ترکان جان گرفت، يا در چھرهء پان
ارمنیان   کاری راه را بر دشمن ھموار کردند. ديگر پیش از اينکه فرنگیان دست به تجزيه عثمانی بزند، عثمانیان خود از ندانم

ھم اگر اندکی دور نگر بودند بر در ارباب قدرت نمی نشستند و فريب وعده و نويد غربیان را نمی خوردند. به سخن ديگر 
 آب در آسیاب دشمن می ريختند.  با يکديگر  در دشمنی  منیانھرگام که ترکان و ار

، درنخستین سال سلطنت عبدالعزيز، ارامنه 1860پرکار. بويژه در سرزمین عثمانی. در  ُارامنه مردمانی بودند بافرھنگ و
دسترس ماست،  اساسی بلژيک. متن قانون که ھم امروز در  نظام پارلمانی مشروطه را بنا نھادند در الھام از قانون

ان در سراسر واليات ارمنی نشین نخست در پاريس انتشار يافت و سپس به ترکیه منتقل شد. به دنبال اين سند ارمنی
اين قانون از   را بر پا داشتند. بديھی است که در برپائی» مجلس ملی ارامنه«آنگاه   انتخابات عمومی به راه انداختند.

و حتی » در سراسر آسیا«را اين نخستین بار بود که  [24]ب فرانسه الھم گرفتندانديشمندان عصر روشنگری و انقال
 [25]بخشی از اروپا قانون اساسی بلژيک به کار گرفته شد.

ھمان قانون تنھا   3اده م در[26] می خواندند» الئیک«جملگی خود را   به گفت ترمیناسیان، آفرينندگان اين قانون که 
به ناروا حقوق ارامنهء پروتستان و کاتولیک را منکر   را به رسمیت شناختند و» آئین و مذھب کلیسای گريگورين«

پروتستان امريکائی   به سرکردگی شیخ عبیدّ�،میسونر ھایشیخان عثمانی   يورشخواھیم ديد که در   27][شدند.
 عیسويان ارومیه را به کشتن دادند.  و  انگلیس از اين اختالف ھا بھره گرفتند  و

فرانسويان و انگلیس ھا با سرمايه ارمنی و ترک سود بردند.   سرمايه داران غربی نیز از زد و خورد ھای واھی 
نشستگاه بانک را به استانبول منتقل کردند  1865در   ا در لندن آراستند.ر» بانک عثمانی«سر و صدا   بی  اروپائی  ھای

ثروت و تولیدات   پی در پی به دولت وام دادند و از اين راه دست روی  رابنا نھادند.» ادارهء وام ھا«و به دنبالش 
 .و ارامنه را به مھاجرت واداشتند [28]ذاشتند.گ  کشور

راه داد و نزديکی ارامنه با ايران ، بويژه از    مھاجران بیشتر بازرگانانی بودند که روی به داد و ستد با ايران آوردند.     
می نوشت:   به ناخرسندی  بود، سیفی بیک نامی که در اصل عیسوی  نمی آمد.ستد عثمانیان و انگلیس ھا خوش 

است و ديگر والياتی که برسر راه ھای کاروان رو قرار دارند، از بايزيد گرفته تا   داد و ستد اصلی با ايران، از راه ارز روم«
پیشنھاد کردند   برای برھم زدن اين روابط، روس ھا به بازرگانان ايرانی  [29]».ھستند ترابوزان. ھمه قاطر چیان ايرانی 

با در ھمراھی   انگلیس ھا ھم  منیان ماندند.را از راه گرجستان پیش گیرند، ايرانیان نپذيرفتند و در کنار ار  که داد و ستد
ارمنیان، عیسويان   رشگ ورزی مسلمانان به توان مالی و اقتصادی« خود گزارش می کردند:   تروس ھا و در توجیه سیاس

    [30]»!را در معرض خطر نھاده است

در «يز ، در جھت برون رفت از بحران به انديشهء دلجوئی از ارمنیان افتاد. اعالم داشت: لطان عبدالعزس 1864از    
به زور از يک دين به دين دديگر   نمی توان  امپراطوری عثمانی ھمه مذاھب آزادند و آزاد خواھند بود... و ھیچکس را

چه بسا اين  [31]م داشت.اعال» ا در ادارات دولتیپذيرش عیسويان ر«دستور  خط ھمايونذشت که ديری نگ». گرواند
جلوه  و سد راه نفوذ دولت ھای اروپائی  اقوام گوناگون ، گره از کار دولت بگشايد  راه آزادی و برابری از  فرمان می يارست

نه ترکان صالح نیست.  ندا رسید که ورود عیسويان به درون حکومت نه به صالح ارمنیان است و  گر آيد. اما ھیچ نشده
به تدريج ھمه ادارات را قبضه کنند و مسلمانان را «ويان چون ترکان دل کار نمی دھند، بیم آن می رود که عیس«زيرا 

رشته  در  بتوانند يکجا» دانشجويان عیسوی و مسلمان«سلطان حتی به انديشهء برپائی دانشگاه افتاد تا [32]»!بشورانند
حق تحصیل در   نیانارم خط ھمايونآموزش ببینندو گرچه از به   »پزشکی، تاريخ، حقوق و مديريت «ھای علمی مانند 

 اين بود که عیسويان به رياست کتابخانه ھا گمارده شوند. سرنگرفت.  به دست آورده بودند. پیشنھاد ديگر  مدارس دولتی
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به عبارت ديگر »! تقويت کرد  بايد میسیونر ھای پروتستان را«ھا اين بود که در برابر اين ھمه نوآوری، واکنش انگلیس 
تفرقه انگیز   پیشنھاد انگلیس ھا  حتی سلطان ھشدار داد که  ک و پروتستان و مسلمان انداخت.در میان کاتولی  شکاف
استان عبیدّ� ھمین پیشنھاد د که در دخواھیم دي[33]».تمامیت ارضی عثمانی را به خطر خواھد انداخت«بود و  خواھد

 جانب انگلیس ھا و شیخ را گرفتند.  انگیس ھا را به کار بستند و میسیونر ھای پروتستان

را نداشتند . قونسول » پشتیبانی از عیسويان«  یچ عنوان خیالاکنون انگلیس ھا آشکارا نشان می دادند که به ھ  
به ملت ھائی عشق بورزندکه از سوئی خود را تبعه ء عثمانی می   چرا بايد ترکان«آن دولت از ترابوزان گزارش می داد: 

انگلیس  1865در ». گر آشکارا دلبستگی خود را به شورشیان و دولت ھای دشمن به رخ می کشنددانند و از سوی دي
خط شريف «را در زي» ھیچگونه شکايت نیست به عنوان عیسوی برای عیسويان عثمانی جای«اعالم می کردند:   ھا

رخ داد، از حق نبايد   »درگوشه و کنار  درگیری ھائی«اگر ھم   .[34]اصالحاتی گنجانیده شده که در کار اجراست »گلخانه
مورد حمله » گھگاه«چون عیسويان ثروتمندند،   ديگر اينکه». لمانا نند و نه عیسويانبیشترين قربانیان از مس« گذشت، 

 [35]»! ھمین است و بیش از اين نیست«. مساله قرارمی گیرند

تن  13تن ارمنی بودند و  141وارد کنندهء کاال  155از   گواه بودند که ی و اقتصادی، ترکان خوددر زمینه ھای فرھنگ    
درربط با   تن ارمنی بودند. 32تن  37بانکداری از تن ترک. در  23تن ارمنی بودند و  130بازرگان،  153ترک. در صادرات از 

 [36]آموزگار. 2088د و شاگر  81226مدرسه داشتند با  803نھاد ھای فرھنگی ارامنه 

ادامنه در دادگاه ھا » شھادت «ه نداشتند. حق داشتن سالح نیز ممنوع بود. نیزھر آينه ارمنیان به سپاه دولتی را
دھقانی و يا کسبهء خرده پا را می ساختند، ارمنیان از ديرباز با فرھنگ   ان که توده ھایپذيرفته نمی شد. برخالف مسلمان

ن ھم در پاريس روزنامه ای به زبان نیک آرامیانمونه جا  [37]رنگارنگ بر پا کرده بودند.  ودند. روزنامهو مدنیت غرب آشنا ب
منتشر کرد. گرچه از زمانهء سلطان عبدالعزيز رفته رفته  [38]ارمنی -به راه انداخت و دو ماھنامه به زبان فرانسه  ارمنی

رسید از اين دست که از » بعضی شکايت لَر« خاسون افندیی ارمن  روزنامه نگار  به مثل از  سانسور مطبوعات باب شد.
  [39].  روزنامه نگار ديگری برگزيده شد»نتخابباال«است. پس در دم عزل و به جايش » ھوداران روسیه«

يا اصالحات دولتی ، به علت آشنائی با زبان ھای اروپائی به مقام ھای مھم دست يافتند. به » تنظیمات«ارامنه در 
، عیسويان عثمانی »شورای دولت«و » ديوان احکام عدلیه«ق. به دوران سلطان عبدالعزيز ، با برپائی 1284م/1868سال 

نظام جديد بدل شدند. از اين پس، پیشرفت يکی واپسگرائی آن يک   گونه ای خود مختاری رسیدند. به پیچ و مھرهءبه 
جداخواھی را   با قدرت ھای اروپائی نھاد و رفته رفته روحیهء رو کرد. از سوی ديگر عیسويان را در ارتباط مستقیم  را

 به ھنگام نیاز ھم دادرسی نیافتند.  فريب غربیان را خوردند و کرد. می توان گفت که در اين راستا ارمنیان  زنده

ريدان زير گرچه بیشتر جنبه مذھبی داشتند و م  انجمن ھا و احزاب سیاسی ارامنه نیز پا گرفتند.  در اين سال ھا
تبلیغ «در کار  امرِ دين می پرداختند و بیشتر  اين نھاد ھا کمتر به  ھرآينه سرکردگان  دست کشیشان آموزش می ديدند.

با » ماسیس«ه بودند. به گفتِ ارمنیان اين انجمن ھا از طريق روزنام» ناسیونالیسم و سازماندھی ھسته ھای مخفی
دست به شورش علیه ترکان زد و خواھان جدائی   زيتون و وانشھر ھای   ايش درماسونری انگلیس پیوند داشتند. اين گر

را سر  زيتونو  وانھم انديشی با ماسونری انگلیس زمزمهء جدائی شھرھای  ماسون در  شورشیان   اين دو شھر شد.
امنه را ھم ار  حتی مجلس ملی  دادند. با روشنفکران صلحدوست و آزاد انديش ھم سر وکار چندانی نداشتند.

را خوردند. متھم می کردند. بديھی است که در اين برنامه ريزی ارمنیان فريب ماسون ھای انگلیسی » سازشکاری«  به
 [40]نامی که يکی از اعضای لژ بود، درخواست انتقال ارمنیان ايران به شھر زيتون شد. پاتکانیانتا جائی پیش رفتند که 

اسلحه و سرمايهء شورش را ھم از تفلیس  عھده دار بود که از قفقاز آمد و» یانپاکرات ناوارس«سرکردگی اين شورش را 
نشین می رفت. گرچه واليات ارمنی   اين نخستین بار بود که به تحريک ماسون ھا سخن از جدائی  [41]تدارک ديد.

 روشنفکران ارمنی بیشترشان به طرد اين گرايش برآمدند.

اين نھاد  رفت .پا گ [42]»سالواسیوناتحاد «در شھر وان با نام  1872 روی به روسیه داشت که در  دومین گرايش
منتشر می کرد . اين گروه ھوادار روس ھا بود و با  عقاببود و نشريه ای ھم به نام   نخستین سازمان انقالبی عثمانی

فوريه  20در   ھمزمان فرانسويان نیز دست به روزنامه نگاری زدند. [43]نزديکی داشت.  ای انقالبی قفقازبرخی از محفل ھ
در اين نھاد بود که از   بخش الھیات را افزودند.  د الئیک،و نھادی بو  بر پا بود 1848به بخش دارلفنون ترکیه که از  1870

سخن » علم و صنعت «ستند در زمینهء سید جمال الدين اسدابادی که در آن سال ھا در ترکیه بسر می برد، خوا
راه   را به زبان فرانسه [46]»ال تورکی«روزنامه   روزنامه نگار و نويسنده فرانسوی [45]ھمزمان شارل میسمر  [44]براند.

 . انداخت

از نقشهء عثمانی . کردستان   نام ارمنستان را  د وبه زمانه سلطان عبدالحمید ، به درخواست انگلیس ھا آمدن   
 آموزشکده ھا و کانون ھای فرھنگی ارامنه را که  به دستورالکساندر سوم جمله  1884در   [47]برجايش نشاندند بزرگ را

به زمانهء نیکالی دوم ھمه دارائی  در روسیه نیز  بستند.  دانش آموز بود، 236ھزار و  81  آموزشکده و 803در بر گیرندهء 
 [48]ارمنیان را باال کشیدند و روزنامه ھاشان را توقیف کردند.

ارمنیان در خیزش علیه سلطان، به   داشت،به دوران سلطنت عبدالحمید که ھمه آزادی ھا را از میان بر  1896در 
جنبش ھای صھیونیستی نزديک شدند فرانسووی ھا با روس ھا متحد شدند. اما صھیونیست ھا در کشتار ارمنیان سھیم 

و » ارامنه کاتولیک نیستند«ارامنه نرسطدند. بھانه اينکه :   ل پاگرفته به دادشدند و و در سرکوب ھائی که در ھمین سا
بھانه آورد که اگر فرانسه از  1896نوامبر  3ھانوتو وزير خارجه در مجلس در نطق   نان بر عھده انگلیس ھاست.حمايت آ

از اين » مذھبی و فرھنگی«ھا از راه ديگر اينکه فرانسه تن» . ارمامنه بیشتر کشته می دادند«ارامنه پشتیبانی می کرد
 [49]طايفه حمايت می کند و نه از زاه سیاسی

مانهء شاه عباس به ايران يکی ارامنهء جلفا که به ز  يادآور شويم که ارامنهء ايران به سه دسته تقسیم می شدند.
سدهء نوزده انگلیس ھا جمعیت   در نیمهءيکم  [50].سآورده شدند. دوم ارامنهء سنه در کردستان و سوم در دشت سلما
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سیاح انگلیسی   ھم بودند. در ھمان تاريخ» زمیندار«در اين شھر ارمنیان   [51]گفته اند »خانوار 500تا  300«جلفا را 
پانی ھند شرقی با ھندوستان داد و داشتند و از طريق کم  ديگری گزارش می کرد که ارامنه در بوشھر ھم پايگاه مھمی

به عثمانی منتقل کردند. برخی را ھم از نخجوان و   به دوران صفويان گروھی از ارمنیان را از تبريز [52]ستد می کردند.
 در دسترسمان نیست.  ران کوچ دادند. اسناد و انگیزه ھای اين جابجائی ھاقره باغ به اي

ايرانشناس   »اوبنَ « به گواھی [53]خانوار برآورد کرده اند. 250نوزده شمار ارمنیان تھران را  سدهء در نیمهء يکم 
در «محله ارمنی نشین بودند و به گفت برخی،  5محله تبريز  26از   به سال ھای مشروطه،  فرانسوی،

يکی از جھانگردان ھم، شمار ارمنیان جلفا را  [54]».تن می رسید 6000روستا به  21ارامنه پراکنده در   شمار  ارومیه
می زيستند ار ارمنی خانو 250 به گواھی يکی از جھانگردان، در نیمهء يکم سدهء نوزده درتھران   [55]تن ياد کرده. 15000

که   تن سخن گفته و گواھی داده 26000تومسون سفیر انگلیس از  ق.1284م/ 1867به سال  [56]حانوار يھودی. 150و 
 در جلفا در کنار يھوديان می زيستند.  [57]تند.ان می زيسلفای اصفھبیشترشان در آذربايجان و ج

 سنگ تراشی و مشاغل ديگری در دست داشتند. کاردار سفارت فرانسه افزون برشراب سازی، در کشاورزی،   
ھندوستان   کالن را مديون داد و ستد با  فرانک می رسید و اين ثروت 000/200ارامنهء جلفا به  رمايهءداد که س گزارش می

وشرابفروشی پنھان بودند، اماکار و بارشان بس سود راب سازی ئر کار ش در کرمانشاه ھم در کنار مسلمانان  [58]بودند.
در ايالت    [60]ودبرابر ب تن می رسید. مالیات عیسوی و مسلمان نیز  35000شمار ارمنیان کرمانشاه به  [59]آور بود.

شیراز و اصفھان در کارِ خريد و فروش شراب بودند. میدانم که ارمنیان در ھندوستان   از آن میان در آذربايجان و  ھای ديگر نیز
می شناختند. حتی موؤّخ تاريخ » شرافت«ن طايفه را به درستکاری و زيرا که ھندوان اي ».عالیه نايل آمدندبه مدارج «

اين طايفه ارمنی در ھر مملکتی «ناظم االسالم کرمانی که ازمتشرعین و خشک انديشان بود، می پذيرفت که   مشروطه،
سخنی که با داوری مغرضانه جھانگرد  [61]».نمودند نام نیکی به خود جلب نموده و خود را محبوب اھالی آن مملکت

 جور در نمی آيد. روِششوارفرانسوی 

برپا   کشورشاھی را در ھر دو  بانک  پسرفت ارمنیان چه در عثمانی و چه در ايران از زمانی آغازيدکه انگلیس ھا 
جلفا شکوه خود را از  گواھی داده اند که در سال ھای پسین   از اين راه داد و ستد ارامنه را به کسادی کشاندند.کردند. 

  [62]».محله ھای شھر به ويرانه بدل شدند«و   دست داد

سفیر ايران در   ارمنی برعھده داشت که برادر نظر آقا  به دوران ناصری سرپرست ارمنیان ارومیه را نخست برزو خان
بود. انتساب نظرآقا به سفارت پاريس خود نشان از نقش مھم عیسويان ايران داشت. چکیده ای از سفارت او و   پاريس

که راھی سفارت در  1874جا جانشین برزو خان، جبرئیل خان بود که در [63]دست داده ام.را در جای ديگر به نامه ھايش 
کشاند. گرچه از ه نومیدی و مھاجرت گانه، ارمنیان را بدر عثمانی ھم، رويکرد به سرمايه ھای بی   ايران در پاريس شد.

دشمنی   ارامنه در داد و ستد، ماھرانه  به راه کاستن نفوذ  پیوند با غربیان طرفی نبستند. بويژه که دولت ھای غربی
رش شیخ اين سیاست را در يو  عیسوی با مسلمان را دامن زدند و راه را بر جنگ ھای مذھبی ھموار کردند. نشانه ھای

ھم در اين بود که به عیسوی بودن خود می نازيدند و روی به غرب داشتند.   طای ارامنهخ  از خواھیم يافت.عبیدّ� ب
دولت ھای غربی دشمنی میان ارمنی و مسلمان را  1856نخست اينکه از   گرچه دير نپائید که فريب غربیان را خوردند.

مذھبی کوشیند ھماھنگی   در میان عیسويان ھم جدائی انداختند. ديگر اينکه با برپائی ھیئت ھای  [64]دامن زدند.
یس انگل  کاتولیک ھا وعیسويان عثمانی را در ھم شکنند. دولت روسیه به پشتیبانی از از ارتدکس ھا برخاست، فرانسه از 

 ھا  از پروتستان  ھا

به دوران   ھوای ارامنه طايفه را داشتند. اين طايفه  مسلمانان ايران، بويژه در آذربايجان  برخالف ترکان عثمانی،
به مقام ھای باال بلند دست يافتند. به زمانه محمد شاه رياست سپاه ايران با يک ارمنی بود. پزشک شاه دکتر   قاجار،
ھای فرنگی نامیدند. در ھمان تاريخ   يعقوب ارمنی را رابط ايران با سفارتخانه  ق. 1874م./ 1858در   ، ارمنی بود.بازيل

ناصرالدين شاه جوان منسوب  ديلماجيا » سمت مترجم«بود، به ايران آمد و به   که از ارامنهء ترکیه  داود خان ارمنی
  [65]شد.

و نیز موسیقی آموزش می دادند. به   ارمنیان در خانه ھای بزرگان نیز زبان ھای فرانسه ويا انگلیسی و يا روسی   
گلیسی در ھم آموزگار زبان اننامی  آرشاکبه عین السلطنه قھرمان میرزا آموزش اُرگ می داد.   مثل يحیی خان ارمنی

در آذربايجان ارامنه ھمه   [66]ھم در دست ارامنه بود.» پرده دوزی و مبل فروشی«به گواھی قھرمان میرزا   .ھمدان بود
قھرمان میرزا سالور   ھای گوناگون آراستند.» معلم خانه«  تھران اصفھان و تبريز و  ھای بزرگ، بويژه درکاره بودند. در شھر 

 ارامنه در تھران ياد می کرد: » تماشاخانه ھای«از 

ديشب در معلم خانه ارمنی بازی در می آوردند... امشب به زبان فارسی بود... چھار ھزار دادم و در « 
آوردند... سه شب زيادتر نبود... تقلید يک خسیس بسیار خوب بازی در . پنچ پرده بود... سوم افتادم..  رديف

و چائی ھم بود...  خیلی تماشا داشت. ... مھمانخانه ھم بود. ھرکس می خواست غذا [67]را در آوردند.
 [68]».ت، يعنی فرانسه. فردا شب ارمنی استامشب زبان فرنگی اس

ود يکی از از ارامنه سرشناس، در يکی از نشريات فرانسوی در بارهء ھمکیشان خ پرنس داديان  1283م/1867در   
ديگر ». د و ستد و صنعت نقش بزرگی دارندزبان، آداب و سنت ھای خود را پاس داشته اند. در دا«می نوشت: ارمنیان 

ارامنه  1866از سال ھای  [69]».دوش گرفته اند  نقش میانجی را بر  از طريق روابط گسترده، میان آسیا و اروپا،« اينکه
» اتحاد، عشق، روشنگری،آزادی«ماسونی آفريدند تا بتواند در خفا آرمان ھای خود را پیاده کنند. شعار لژ را   لژھای

می دانست. با اينکه تبعهء عثمانی بود، بیشتر در ايران می زيست. » شش زبان«دانشمند بود.  دادياناين  [70]برگزيدند.
». . از نوکری استعفا دادم و کاری با سلطان ندارممن نوکر نیستم«سلطان عبدالعزيز کوشید او را باز گرداند. پاسخ داد: 

در برابر ارمنیان،   گیز اينکهگروھی از ارمنیان را به کار گرفت و از تابعیت عثمانی سرباز زد. شگفت ان بدينسان در ايران ماند.
لس اعالم می دولت ھای غربی جملگی از عثمانی پشتیبانی می کردند. چنانکه وزير خارجهء فرانسه (ھانوتو) در مج
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وانگھی فرانسه متحد روسیه بود و روس ھا تمايلی [71]».جنبهء ماجراجوئی خواھد داشت  حمايت از از ارامنه«داشت: 
 به پشتیبانی از ارامنه نداشتند.

داشتند که پس » فکر«نام  ق. به دوران ناصری ارمنیان روزنامه ای به 1309م/1892به دست می دھم. در  دو نمونه
شد. بار ديگر دولت ايران اجازه نشر آن روزنامه را داد. باز میسیونر از چندی به درخواست میسیونر ھای امريکائی بسته 

ق) پرتغالیان نامی در شھر مارسی روزنامه 1310م/1893در سال ھای پسین ( [72]ھا دست به کار شدند و جلو گرفتند.
پرتغالیان، «آراست. نخستین اعتراض از اسد پاشا سفیر کبیر عثمانی در پاريس رسید. از اين دست که  ارمنیا ای به نام

 تند ترين انديشه  در روزنانه اش به پراکندن  نھاارامنه است. نه ت  يکی از ماموران کمیتهء مّسلح ارمنیه ناشر روزنامه 
از مھمان    ی زند. بدينسان به سوء استفادهھای شورشی بسنده نمی کند، بلکه دست به اعمال خطرناک م

فرانسه درخواست بسته شدن روزنامه » وزارت کشور«   [73]»بر می آيد.  کشور فرانسه علیه يک کشور دوست  نوازی
 پس نامهء آراست، در اين راستا:   علیه عثمانی عثمانی، بھره برداری کرده بود» از مھمان نوازی فرانسه«که را کرد، زيرا 

مه، در دم از رئیس پلیس... خواستم  29خ آقای وزير و ھمکار گرامی: به محض دريافت نامهء شما به تاري« 
نام می برد.  ارمنیا از او به نام ناشر  ا در تھرانبی سر و صدا زير نظر بگیرد. وزير مختار م که آقای پرتغالیان را

ابزار تبلیغات سیاسی است در جھت برپائی جنبش ھای انقالبی در کشور ھای مشرق زمین   اين روزنامه
 7][4».به ياری ارمنیان

پرونده ای که پلیس فرانسه برای پرتغالیان ساخت، به روشنی بر می نمود که فرانسويان تمايلی به پشتیبانی از اين 
اين پرتغالیان « مشخصات صاحب روزنامه را منتشر کرد. از اين دست که  پلیس   طايفه ، آنھم در دگیری با عثمانی نداشتند.

صاحب سه فرزند است. می گويند از معلومات گسترده ای برخور دار است. با چندين زن دارد و   نزديک پنجاه سال دارد.
 [75]ارمنیه يا  ارمنیا امهء زبان آشناست. سال ھای درازی عھده دار نھاد ھای آموزشی در ارمنستان بوده. ديگر اينکه روزن

درگیری با عثمانی میھن خود راترک کرده و در ھمراھی با ھموطنانش روزنامه   اما به دنبال [76]. از سیاست به دور است
 وزارت خارجه گزارش رفت:» شعبهء سیاسی«آن روزنامهء به ايران کشیده شد. از  ماجرای    [77]».ارمنیه را بر پا کرده

با شخصیت ھای   برگردان نامه ھائی را فرستاده که می رساند پرتغالیان  دو بالوآ سفیر فرانسه در ايران«                
بزرگ ارمنی رد و بدل کرده است و ما آن گرايش ھا را می شناسیم . بايد پذيرفت که آقای پرتغالیان خود در 

به سرايت    شورش در کشور ھای گوناگون باشد و  سھیم است که ھدفش، می تواند، برپائی اقداماتی
با ارائهء ». برخاست انقالبی در کشور ھای گوناگون بیانجامد که البته به ھیچ وجه نمی توان به ما نسبت داد

گرفتن آقای پرتغالیان  رظتحت ن  منافع ما  اعالم کنم که  اين آگاھی ھا به حضور سرکار، وظیفه خود می دانم
 [78]».است

در ايران دشمنی ارمنی و مسلمان بیشتر بر سر مسائل غیرتی و جنسی بود. نمونه ھا فراوانند: در رشت زن مسلمانی      
آمد. در را   تن به در خانهء آن زن 300بیرون می آمد. در َدم مجتھد را خبر کردند. مجتھد با   نهء يک ارمنیاخديده شدکه از 

جسد خشم خود را   با لگد مال کردن  شکستند. زن را بیرون کشیدند.در دم سنگسار کردند آنگاه تماشگران ھار شده
  [79]  فرونشاندند.

با   دولت ايران و روحانیت  مسائل جنسی و غیرت اسالمی به کنار، تا روی کار آمدن مظفرالدين میرزای دين پرور،     
ايران بر سراين طايفه درگیری  تلبا دو  ارمنیان سر دشمنی نداشتند. اما دولت عثمانی از سرآغاز نیمهء دوم سدهء نوزده

از پناه دادن ارامنه به خاک خود «به گزارش سفیر فرانسه در ايران، خواست دولت عثمانی اين بودکه ايرانیان   داشت.
از اتباع عثمانی در  نام  Sérapinبھانه ھا برای ارمنی کشی فراوان بود. از آن میان : کشیش سراپن   [80]».دست بردارند

بويژه  [82]نسبت می دادند.موسی  [81]پادریارامنه اين قتل را به   ارومیه کشته شد. گناه بر دوش ارامنهء ايران افتاد.
ء يک مساله«نگلیس ھا، متحد دولت عثمانی بودند. دلنگرانی فرانسويان از اين بود که که در آن سال ھا فرانسوی ھا و ا

نگاه مستشارالدوله را برآن داشتند آ». کشندهء آن کشیش يک ارمنی است«بھانه آوردند که  [83]ارمنی در ايران پا بگیرد.
از دولت ايران می   سفیر فرانسه که در درستی اين ماجرا ترديد داشت، [84]که ياران کشیش سراپن را دستگیر کند!

ونر ھا اين قتل کار میسی«را از دست ندھد. زيرا حدس به يقین سفیر اين بود که چه بسا   دخو» آرامش«خواست که 
 و از ھمین رو با عثمانیان ھمراھی داشتد.  [85]تشنه به خون ارامنه بودند.  که» باشد

در «وئی از ارمنیان افتاد. اعالم داشت: سلطان عبدالعزيز ، در جھت برون رفت از بحران به انديشهء دلج 1864از    
». اندبه زور از يک دين به دين ديگر گرو  نمی توان  دند و آزاد خواھند بود... و ھیچکس راامپراطوری عثمانی ھمه مذاھب آزا

چه بسا اين فرمان می  [86]اعالم داشت.» پذيرش عیسويان را در ادارات دولتی«دستور  خط ھمايونديری نگذشت که 
و سد راه نفوذ دولت ھای اروپائی جلوه گر آيد. اما   ه از کار دولت بگشايداقوام گوناگون ، گر  از راه آزادی و برابری  يارست

چون «رون حکومت نه به صالح ارمنیان است و نه ترکان صالح نیست. زيرا ندا رسید که ورود عیسويان به د  ھیچ نشده
و مسلمانان را به تدريج ھمه ادارات را قبضه کنند «يان ترکان دل کار نمی دھند، بیم آن می رود که عیسو

در رشته   بتوانند يکجا» دانشجويان عیسوی و مسلمان«سلطان حتی به انديشهء برپائی دانشگاه افتاد تا [87]»!بشورانند
حق تحصیل در   ارمنیان خط ھمايونآموزش ببینندو گرچه از به   »ق و مديريت پزشکی، تاريخ، حقو«ھای علمی مانند 

 سرنگرفت.اين بود که عیسويان به رياست کتابخانه ھا گمارده شوند.   د ديگربه دست آورده بودند. پیشنھا  مدارس دولتی

از «گرفت. بھانه اين بود که ارمنیان  پا» اتحاد اسالمی «کشتار ارامنه در واقع به زمانهء سلطان عبدالحمید و برپائی    
به »! بکشد و کافر به ثروت برسدچرا بايد در يک کشور اسالمی مسلمان گرسنگی «مسلمانان نان می خورند. » دسترنج

به » برمحمد و آِل او صلوات« به روستاھای ارمنی نشین بسیج کردند و جماعت با شعار  ھمین بھانه مباشران مالیات را
 [88]نان يورش بردند.خانه ھای آ

باروی کار آمدن سلطان عبدالحمید دولت ھای اروپائی عثمانی را پای تجزيه کشاندند. رفته رفته اين زمزمه به گوش      
می دانیم که برخالف   [89]».می است و عیسوی را حق مالکیت در خاک اسالم نیستترکیه سرزمین اسال«که  رسید
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دولت اسالم از موقعیت «ارمنیان عثمانی پیش از برپائی » خدمت می کردند، » چری ينی«ترکان که بیشتر در سپاه 
ران، از دوران محمد ھرگز از دوستی و ھمیاری ترکان برخوداری نداشتند. برعکس ارمنیان اي  ممتازی بھره مند بودند. اما

پايگاه نیرومند داشتند. به مثل،  در زمینه ھای اقتصادی، سیاسی و فرھنگی  شاه، يعنی از نیمهء اول سدهء نوزده،
ارامنه  [90]بیشترين آموزگاران زبان فرانسه و انگلیسی و حتی روسی ارمنی بودند، مترجمان و ھنرمندان نیز به ھمچنین.

را اداره می کردند. چنانکه   ر نمايشنامه ھای مولیر بودند. در زمینهء اقتصادی شرکت ھای بازرگانی مھمیو بازيگ  مترجم
گاران ارمنی، ارمنیان ايران ھرگز به ايران خیانت نکردند و سرانجام اينکه به گفتِ تاريخ ن [91]چارلز عیسوی ياد کرده است

 بی سبب نبود که محمد شاه رياست قشون را به ارامنه سپرد. [92]ھرگز به خیال جدائی خواھی نیفتادند. 

حتی گروھی از اھل دين ھم بسیج شدند. از ان  نه تنھا روشنفکران، بلکه   اما در ايران، در پشتیبانی از ارامنه      
ھم که جنگ مسلمان و ارمنی در باکو در گرفت، از  1904 در به حمايت از اين طايفه برآمد. نیز   امام جمعه تبريزکه میان 

 از ارامنه برآمدند.   نه به پشتیبانیطباطبائی سرسختا  بھبھانی و  میان روحانیت

نمی تواند نقطهء مشترک با اھل اسالم داشته باشد.   ارمنی مسلمان نیست پس  اما فراموش نبايد کرد که چون       
وحال آنکه اھل سنّت با اين پديده بیگانه   می خوانند و ظروفشان را آب می کشند» نجس«شیعیان ايران عیسويان را 

ن انگلیسی در سفرنامه اش از نفرت از يکی از سیاحا نبودند.   اُخت  چندان با شیعیان  جھانگردان از اين رو  [93]اند.
وپشت سر   رو در رو خوشرو ھستند  ن اھل دروغ و تقیه اند.شیعیان ايرا نوشت: شیعیان ايران ياد می کرد. چنانکه 

سفر به قصد   پس اندرز کوتاه من به کسانی که  ام.  آزموده  من خود به تجربه«رد ديگری اينکهجھانگپند  [94]بدخواه.
سیفی بیک ھم که پیشتر از او ياد   ، اما به ايران نرو!»برو به سرزمین ديگر و يا خانه نشین شو  ايران را دارند، اينکه:
ک انديش، دزد و راھزن... و چون قشری مذھب و متعصب است خش«شیعیان ايران مردمانی ھستند   کرديم، بر آن بود که

  ايران ھرگز پرده از روی اين زشتکاری بر نداشتند.   اما ارمنیان   [95]»!آيدبا ھیچ ملت ديگر کنار نمی 

وناگون که برون از موضوع سخن و انجمن ھای گ  داد و ستد و برپائی احزاب  بگذريم. نیرو گرفتن ارمنیان در زمینه     
و » جای شکايت نیست«بر انگلیس ھا و روس ھا گران آمد. انگلیس ھا اعالم اشتندکه برای ارمنیان   ماست، رفته رفته

گوياست که تا  [96]»نجانیده شده، به طور کامل اجرا می شوندعثمانی گ» خط شريف گلخانه«البته اصالحاتی که در 
يالت را در واليات ارمنی نشین نیز پیاده کنند، انگلیس ھا سد راه شدند. ا» تنظیمات«سلطان عبدالعزيز بر آن شد که 

مواجب می گیرند و وابسته   انگلیس ھا  دولتاين ايالت از «خود معترف بود که   شوراندند. ھانری الیوت، قونسول انگلیس
انگلیس ھا تا جائی پیش رفتند که علی   [97]پس دولت عثمانی را حق دخالت در اين امر نیست!»!» به انگلستان ھستند

دولت فرانسه ھم چشم به لبنان   نیرو گیری انگلیس ھا در منطقه،  عظم عثمانی را از کار برکنار کردند. در برابرپاشا صدرا
ھا در تضعیف عثمانی و بدست می دھم در سیاست انگلیس ھا و روس   دوخت و به جنب و جوش افتاد. پس اسنادی

   و نیرو دادن به اسالم در اين دو کشور.  ايران

به عبارت »! تقويت کرد  بايد میسیونر ھای پروتستان را«ين ھمه نوآوری، واکنش انگلیس ھا اين بود که در برابر ا
تفرقه   اد انگلیس ھاپیشنھ  حتی سلطان ھشدار داد که  در میان کاتولیک و پروتستان و مسلمان انداخت.  ديگر شکاف

خواھیم ديد که در داستان عبیدّ� ھمین [98]».اختتمامیت ارضی عثمانی را به خطر خواھد اند«انگیز خواھد بود و 
 جانب انگلیس ھا و شیخ را گرفتند.  ند و میسیونر ھای پروتستانپیشنھاد انگیس ھا را به کار بست

را نداشتند . قونسول » پشتیبانی از عیسويان«  آشکارا نشان می دادند که به ھیچ عنوان خیالاکنون انگلیس ھا   
ه ء عثمانی می به ملت ھائی عشق بورزندکه از سوئی خود را تبع  چرا بايد ترکان«آن دولت از ترابوزان گزارش می داد: 

انگلیس  1865در ». دشمن به رخ می کشند دانند و از سوی ديگر آشکارا دلبستگی خود را به شورشیان و دولت ھای
خط شريف «زيرا در » ھیچگونه شکايت نیست به عنوان عیسوی برای عیسويان عثمانی جای«اعالم می کردند:   ھا

رخ می دھد، بايد   »درگوشه و کنار  درگیری ھائی«اگر ھم   .[99]تاصالحاتی گنجانیده شده که در کار اجراس» گلخانه
مورد حمله  »گھگاه«چون عیسويان ثروتمندند،   ديگر اينکه». بیشترين قربانیان از مسلمانا نند و نه عیسويان«گفت 

 [100]»! ھمین است و بیش از اين نیست«رارمی گیرند. مساله ق

تن  13دند و تن ارمنی بو 141وارد کنندهء کاال  155از   در زمینه ھای فرھنگی و اقتصادی، ترکان خود گواه بودند که    
درربط با   تن ارمنی بودند. 32تن  37تن ترک. در بانکداری از  23تن ارمنی بودند و  130بازرگان،  153ترک. در صادرات از 

ھر آينه ارمنیان به سپاه دولتی [101]آموزگار. 2088شاگرد و   81226مدرسه داشتند با  803نھاد ھای فرھنگی ارامنه 
 ادامنه در دادگاه ھا پذيرفته نبود. » شھادت «راه نداشتند. حق داشتن سالح نیز ممنوع بود. نیز

یان از ديرباز ساختند، ارمندھقانی و يا کسبهء خرده پا را می   واقعیتی است که برخالف مسلمانان که توده ھای  
نمونه جانیک   [102]رنگارنگ بر پا کرده بودندکه ازچند تائی نام می برم.   با فرھنگ و مدنیت غرب آشنا بودند. روزنامه

منتشر  [103]ارمنی -به راه انداخت و دو ماھنامه به زبان فرانسه  مه ای به زبان ارمنیپاريس روزنا آرامیان بود که در
خاسون ارمنی   روزنامه نگار  مثل ازبه   باب شد.کرد. گرچه از زمانهء سلطان عبدالعزيز رفته رفته سانسور مطبوعات 

است. پس در دم عزل و به جايش » ھوداران روسیه«رسید از اين دست که از » بعضی شکايت لَر« افندی
  [104].  روزنامه نگار ديگری برگزيده شد»باالنتخاب«

يا اصالحات دولتی ، به علت آشنائی با زبان ھای اروپائی به مقام ھای مھم دست يافتند. به » تنظیمات«ارامنه در 
، عیسويان عثمانی »شورای دولت«و » ديوان احکام عدلیه«ق. به دوران سلطان عبدالعزيز ، با برپائی 1284م/1868سال 

يکی واپسگرائی آن يک  نظام جديد بدل شدند. از اين پس، پیشرفت  ختاری رسیدند. به پیچ و مھرهءبه گونه ای خود م
واھی را جداخ  رو کرد. از سوی ديگر عیسويان را در ارتباط مستقیم با قدرت ھای اروپائی نھاد و رفته رفته روحیهء  را

 به ھنگام نیاز ھم دادرسی نیافتند.  را خوردند وکرد. می توان گفت که در اين راستا ارمنیان فريب غربیان   زنده

گرچه بیشتر جنبه مذھبی داشتند و مريدان زير   انجمن ھا و احزاب سیاسی ارامنه نیز پا گرفتند.  در اين سال ھا
امر دين می پرداختند و بیشتر در کار   اين نھاد ھا کمتر به  گانھرآينه سرکرد  دست کشیشان آموزش می ديدند.
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انجمن ھا از طريق روزنامه  بودند. به گفتِ ارمنیان اين» غ ناسیونالیسم و سازماندھی ھسته ھای مخفیتبلی«
ن زد دست به شورش علیه ترکا  زيتون و وانشھر ھای   با ماسونری انگلیس پیوند داشتند. اين گرايش در» ماسیس«

ماسونری انگلیس زمزمهء جدائی شھرھای  ماسون در ھم انديشی با  شورشیان   و خواھان جدائی اين دو شھر شد.
حتی مجلس   را سر دادند. با روشنفکران صلحدوست و آزاد انديش ھم سر وکار چندانی نداشتند. زيتونو  وان

که در اين برنامه ريزی ارمنیان فريب ماسون ھای  متھم می کردند. بديھی است» سازشکاری«  ارامنه را ھم به  ملی
نامی که يکی از اعضای لژ بود، درخواست انتقال ارمنیان ايران به  پاتکانیانجائی پیش رفتند که  انگلیسی را خوردند. تا

ار بود که از قفقاز آمد و اسلحه و سرمايهء عھده د» پاکرات ناوارسیان«سرکردگی اين شورش را  [105]شھر زيتون شد.
واليات ارمنی   نخستین بار بود که به تحريک ماسون ھا سخن از جدائیاين   [106]را ھم از تفلیس تدارک ديد.شورش 

 فت. گرچه روشنفکران ارمنی بیشترشان به طرد اين گرايش برآمدند.نشین می ر

اين پا گرفت .  [107]»اتحاد سالواسیون«در شھر وان  1872در  روی به روسیه داشت که بعد ھا   دومین گرايش
منتشر می کرد . اين گروه ھوادار روس ھا  عقاببود و نشريه ای ھم به نام   ستین سازمان انقالبی عثمانینھاد نخ

ھمزمان فرانسويان نیز دست به روزنامه نگاری  [108]نزديکی داشت.  بود و با برخی از محفل ھای انقالبی قفقاز
در   بخش الھیات را افزودند.  و نھادی بود الئیک،  بر پا بود 1848به بخش دارالفنون ترکیه که از  1870فوريه  20 در  زدند

علم و «در زمینهء  اين نھاد بود که از سید جمال الدين اسدابادی که در آن سال ھا در ترکیه بسر می برد، خواستند
 [111]»ال تورکی«روزنامه   روزنامه نگار و نويسنده فرانسوی [110]ھمزمان شارل میسمر  [109]سخن براند.» صنعت 

 .  راه انداخت  را به زبان فرانسه

از   رانام ارمنستان   به درخواست او انگلیس ھا آمدند و رفت. سلطان عبدالحمیدپا گ  زمانهء  دشمنی با ارامنه از     
  [112]هء عثمانی برداشتند و کردستان بزرگ را برجايش نشاندند!نقش

 803دهء رھنگی ارامنه را که در بر گیرنآموزشکده ھا و کانون ھای ف  د جملهتاريخ الکساندر سوم دستور دا  1884
در روسیه نیز به زمانهء نیکالی دوم ھمه دارائی ارمنیان را باال   بستند.  دانش آموز بود، 236ھزار و  81   آموزشکده و

 [113]کشیدند و روزنامه ھاشان را توقیف کردند.

ارمنیان در خیزش علیه سلطان، به جنبش ھای   به دوران سلطنت عبدالحمید که ھمه آژدی ھا را از میان برداشت،    
رمنیان سھیم شدند و صھیونیستی نزديک شدند فرانسووی ھا با روس ھا متحد شدند. اما صھیونیست ھا در کشتار ا

و حمايت » ارامنه کاتولیک نیستند«ارامنه نرسطدند. بھانه اينکه :   ادو در سرکوب ھائی که در ھمین سال پاگرفته به د
بھانه آورد که اگر فرانسه از ارامنه  1896نوامبر  3ھانوتو وزير خارجه در مجلس در نطق   آنان بر عھده انگلیس ھاست.

از اين طايفه » بی و فرھنگیمذھ«ديگر اينکه فرانسه تنھا از راه » . امنه بیشتر کشته می دادندارم«پشتیبانی می کرد
 [114]حمايت می کند و نه از زاه سیاسی

ايران آورده شدند. ء جلفا که به زمانهء شاه عباس به يکی ارامنه  سته تقسیم می شدند.ارامنهء ايران به سه د  راينکه 
فا را ده انگلیس ھا جمعیت جلسدهء نوز  در نیمهءيکم  [115]دوم ارامنهء سنه در کردستان و سوم در دشت سلماس.

سیاح انگلیسی ديگری   ھم بودند. در ھمان تاريخ» زمیندار«در اين شھر ارمنیان   [116]گفته اند» خانوار 500تا  300«
شرقی با ھندوستان داد و ستد  داشتند و از طريق کمپانی ھند  منه در بوشھر ھم پايگاه مھمیگزارش می کرد که ارا

منتقل کردند. برخی را ھم از نخجوان و قره  به عثمانی  به دوران صفويان گروھی از ارمنیان را از تبريز [117]می کردند.
 در دسترسمان نیست.  چ دادند. اسناد و انگیزه ھای اين جابجائی ھاباغ به ايران کو

ايرانشناس   »بنَ او«به گواھی  [118]خانوار برآورد کرده اند. 250نوزده شمار ارمنیان تھران را  در نیمهء يکم سدهء 
در «محله ارمنی نشین بودند و به گفت برخی،  5محله تبريز  26از   به سال ھای مشروطه،  فرانسوی،

يکی از جھانگردان ھم، شمار ارمنیان جلفا را  [119]».تن می رسید 6000روستا به  21ارامنه پراکنده در   شمار  ارومیه
ار ارمنی می خانو 250، در نیمهء يکم سدهء نوزده درتھران ی از جھانگردانبه گواھی يک   [120]تن ياد کرده. 15000

ن گفته و گواھی تن سخ 26000تومسون سفیر انگلیس از  ق.1284م/ 1867به سال  [121]حانوار يھودی. 150زيستند و 
افزون   در جلفا در کنار يھوديان می زيستند.  [122]فھان می زيستند.صکه بیشترشان در آذربايجان و جلفای ا  داده

 ی و مشاغل ديگری در ھمین روال دست داشتند.برشراب سازی، در کشاورزی و سنگ تراش

کالن را   فرانک می رسید و اين ثروت 000/200ارامنهء جلفا به  سفارت فرانسه گزارش می داد که سرمايهءکاردار    
کنار مسلمانان ئر کار شراب سازی وشرابفروشی  در کرمانشاه ھم در  [123]ھندوستان بودند.  مديون داد و ستد با

تن می رسید. مالیات عیسوی  35000به  ان کرمانشاهشمار ارمنی [124]پنھان بودند، اماکار و بارشان بس سود آور بود.
شیراز و اصفھان در کارِ خريد و فروش   از آن میان در آذربايجان و  در ايالت ھای ديگر نیز   [125]برابر بود مان نیز و مسل

زيرا که ھندوان اين طايفه را به درستکاری ». به مدارج عالیه نايل آمدند«شراب بودند. میدانم که ارمنیان در ھندوستان 
م کرمانی که ازمتشرعین و خشک انديشان بود، ناظم االسال  می شناختند. حتی موؤّخ تاريخ مشروطه،» شرافت«و 

آن مملکت  اين طايفه ارمنی در ھر مملکتی نام نیکی به خود جلب نموده و خود را محبوب اھالی«می پذيرفت که 
 جور در نمی آيد. روِششوارسخنی که با داوری مغرضانه جھانگرد فرانسوی  [126]».نمودند

برپا   بانک شاھی را در ھر دو کشور  آغازيدکه انگلیس ھاپس رفت ارمنیان چه در عثمانی و چه در ايران از زمانی   
جلفا شکوه خود را   ای پسینگواھی داده اند که در سال ھ  کردند. از اين راه داد و ستد ارامنه را به کسادی کشاندند.

  [127]».محله ھای شھر به ويرانه بدل شدند«و   از دست داد

سفیر ايران   که برادر نظر آقاارمنی برعھده داشت   به دوران ناصری سرپرست ارمنیان ارومیه را نخست برزو خان
ی از سفارت بود. انتساب نظرآقا به سفارت پاريس خود نشان از نقش مھم عیسويان ايران داشت. چکیده ا  در پاريس
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که راھی  1874جا جانشین برزو خان، جبرئیل خان بود که در [128]او و نامه ھايش را در جای ديگر به دست داده ام.
    سفارت در ايران در پاريس شد.

ی ھم رويکرد به سرمايه ھای بیگانه، ارمنیان را به نومیدی و مھاجرت کشاند. گرچه از پیوند با غربیان در عثمان
دشمنی عیسوی با   ارامنه در داد و ستد، ماھرانه  اه کاستن نفوذبه ر  طرفی نبستند. بويژه که دولت ھای غربی

اين سیاست را در يورش شیخ عبیدّ�   شانه ھایمسلمان را دامن زدند و راه را بر جنگ ھای مذھبی ھموار کردند. ن
اشتند. گرچه دير ھم در اين بود که به عیسوی بودن خود می نازيدند و روی به غرب د  خطای ارامنه  باز خواھیم يافت.

دولت ھای غربی دشمنی میان ارمنی و مسلمان را دامن  1856نخست اينکه از   نپائید که فريب غربیان را خوردند.
مذھبی کوشیند ھماھنگی   انداختند. ديگر اينکه با برپائی ھیئت ھایدر میان عیسويان ھم جدائی   [129]د.زدن

ز ارتدکس ھا برخاست، فرانسه از کاتولیک ھا عیسويان عثمانی را در ھم شکنند. دولت روسیه به پشتیبانی از ا
 از پروتستان ھا !  انگلیس ھا  و

به دوران   ای ارامنه طايفه را داشتند. اين طايفهھو  مسلمانان ايران، بويژه در آذربايجان  برخالف ترکان عثمانی،    
به مقام ھای باال بلند دست يافتند. به زمانه محمد شاه رياست سپاه ايران با يک ارمنی بود. پزشک شاه دکتر   قاجار،
ھمان تاريخ ھای فرنگی نامیدند. در   يعقوب ارمنی را رابط ايران با سفارتخانه  ق. 1874م./ 1858در   ، ارمنی بود.بازيل

ناصرالدين شاه جوان منسوب  ديلماجيا » سمت مترجم«بود، به ايران آمد و به   که از ارامنهء ترکیه  داود خان ارمنی
  [130]شد.

و نیز موسیقی آموزش می   خانه ھای بزرگان زبان ھای فرانسه ويا انگلیسی و يا روسی ديگر اينکه ارمنیان در     
نامی ھم آموزگار زبان  آرشاکبه عین السلطنه قھرمان میرزا آموزش اُرگ می داد.   دادند. به مثل يحیی خان ارمنی

در   [131]دست ارامنه بود. ھم در» پرده دوزی و مبل فروشی«به گواھی قھرمان میرزا   انگلیسی در ھمدان بود.
ھای گوناگون » معلم خانه«  اصفھان و تبريز و تھران  در شھر ھای بزرگ، بويژه در آذربايجان ارامنه ھمه کاره بودند.

 ارامنه در تھران ياد می کرد: » تماشاخانه ھای«زا سالور از قھرمان میر  آراستند.

ديشب در معلم خانه ارمنی بازی در می آوردند... امشب به زبان فارسی بود... چھار ھزار دادم و در « 
افتادم... پنچ پرده بود... بسیار خوب بازی در آوردند... سه شب زيادتر نبود... تقلید يک خسیس سوم   رديف
خواست غذا و چائی ھم بود...  خیلی تماشا داشت. ... مھمانخانه ھم بود. ھرکس می [132]وردند.را در آ

 [133]».امشب زبان فرنگی است، يعنی فرانسه. فردا شب ارمنی است

يکی از از ارامنه سرشناس، در يکی از نشريات فرانسوی در بارهء ھمکیشان  پرنس داديان  1283م/1867در       
». . در داد و ستد و صنعت نقش بزرگی دارندزبان، آداب و سنت ھای خود را پاس داشته اند«خود می نوشت: ارمنیان 

 1866از سال ھای  [134]».دوش گرفته اند  نقش میانجی را بر  از طريق روابط گسترده، میان آسیا و اروپا،« ديگر اينکه
» اتحاد، عشق، روشنگری،آزادی«ماسونی آفريدند تا بتواند در خفا آرمان ھای خود را پیاده کنند. شعار لژ را   ه لژھایارامن

 [135]برگزيدند. 

می دانست. با اينکه تبعهء عثمانی بود، بیشتر در ايران می زيست. سلطان » زبانشش «اين داديان دانشمند بود.  
بدينسان ». نیستم. از نوکری استعفا دادم و کاری با سلطان ندارم من نوکر«عبدالعزيز کوشید او را باز گرداند. پاسخ داد: 

در برابر ارمنیان، دولت   ز زد. شگفت انگیز اينکهدر ايران ماند. گروھی از ارمنیان را به کار گرفت و از تابعیت عثمانی سربا
در مجلس اعالم می داشت:  ھای غربی جملگی از عثمانی پشتیبانی می کردند. چنانکه وزير خارجهء فرانسه (ھانوتو)

وانگھی فرانسه متحد روسیه بود و روس ھا تمايلی به [136]».جنبهء ماجراجوئی خواھد داشت  حمايت از از ارامنه«
 پشتیبانی از ارامنه نداشتند.

داشتند که پس » فکر«ق. به دوران ناصری ارمنیان روزنامه ای به نام  1309م/1892دو نمونه به دست می دھم. در 
امريکائی بسته شد. بار ديگر دولت ايران اجازه نشر آن روزنامه را داد. باز میسیونر  از چندی به درخواست میسیونر ھای

یان نامی در شھر مارسی ق) پرتغال1310م/1893در سال ھای پسین ( [137]ھا دست به کار شدند و جلو گرفتند.
 آراست.  ارمنیا روزنامه ای به نام

پرتغالیان، ناشر روزنامه «نخستین اعتراض از اسد پاشا سفیر کبیر عثمانی در پاريس رسید. از اين دست که 
شورشی تند ترين انديشه ھای   در روزنانه اش به پراکندن  ارامنه است. نه تنھا  يکی از ماموران کمیتهء مّسلح ارمنیه 

کشور فرانسه   از مھمان نوازی   دينسان به سوء استفادهبسنده نمی کند، بلکه دست به اعمال خطرناک می زند. ب
    [138]»بر می آيد.  علیه يک کشور دوست

علیه عثمانی » از مھمان نوازی فرانسه«فرانسه درخواست بسته شدن روزنامه را کرد، زيرا که » کشوروزارت « 
 پس نامهء آراست، در اين راستا:   عثمانی، بھره برداری کرده بود

مه، در دم از رئیس پلیس... خواستم  29آقای وزير و ھمکار گرامی: به محض دريافت نامهء شما به تاريخ « 
نام می برد.  ارمنیا از او به نام ناشر  تھران رتغالیان را بی سر و صدا زير نظر بگیرد. وزير مختار ما درکه آقای پ

ابزار تبلیغات سیاسی است در جھت برپائی جنبش ھای انقالبی در کشور ھای مشرق زمین   اين روزنامه
 [139]».به ياری ارمنیان

پرونده ای که پلیس فرانسه برای پرتغالیان ساخت، به روشنی بر می نمود که فرانسويان تمايلی به پشتیبانی از اين 
اين « که  پلیس مشخصات صاحب روزنامه را منتشر کرد. از اين دست   طايفه ، آنھم در دگیری با عثمانی نداشتند.

حب سه فرزند است. می گويند از معلومات گسترده ای برخور دار است. زن دارد و صا  پرتغالیان نزديک پنجاه سال دارد.
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 يا  ارمنیابا چندين زبان آشناست. سال ھای درازی عھده دار نھاد ھای آموزشی در ارمتستان بوده. ديگر اينکه روزنامه 
رک کرده و در ھمراھی با با عثمانی میھن خود رات درگیری  اما به دنبال [141]. از سیاست به دور است [140]ارمنیه

     [142]».ھم مینانش روزنامه ارمنطه را بر پا کرده

  وزارت خارجه گزارش رفت: »شعبهء سیاسی«به ايران کشیده شد. از  ارمنیهداستان روزنامهء 

با شخصیت ھای   فرستاده که می رساند پرتغالیان     برگردان نامه ھائی را  دو بالوآ سفیر فرانسه در ايران«
بزرگ ارمنی رد و بدل کرده است و ما آن گرايش ھا را می شناسیم . بايد پذيرفت که آقای پرتغالیان خود در 

به سرايت    ور ھای گوناگون باشد وشورش در کش  اند، برپائیاقداماتی سھیم است که ھدفش، می تو
با ارائهء ». برخاست انقالبی در کشور ھای گوناگون بیانجامد که البته به ھیچ وجه نمی توان به ما نسبت داد

تحت نظر گرفتن آقای پرتغالیان   منافع ما  اعالم کنم که  اين آگاھی ھا به حضور سرکار، وظیفه خود می دانم
 [143]».است

مانند بر سر مسائل غیرتی و جنسی بود نمونه ھا فراوانند. ز اين دست که   در ايران دشمنی ارمنی و مسلمان
 300م مجتھد را خبر کردند. مجتھد با بیرون می آمد. در دَ   منیدر رشت يک زن مسلمانی ديده شدکه از خانهء يک ار

با لگد   آمد. در را شکستند. زن را بیرون کشیدند.در دم سنگسار کردند آنگاه تماشگران ھار شده  تن به در خانهء آن زن
  [144]  جسد خشم خود را فرونشاندند.  مال کردن

با   دولت ايران و روحانیت  مسائل جنسی و غیرت اسالمی به کنار، تا روی کار آمدن مظفرالدين میرزای دين پرور، 
راين طايفه با دولت ايران بر س  ارمنیان سر دشمنی نداشتند. اما دولت عثمانی از سرآغاز نیمهء دوم سدهء نوزده

از پناه دادن ارامنه به «به گزارش سفیر فرانسه در ايران، خواست دولت عثمانی اين بودکه ايرانیان   درگیری داشت.
از  نام  Sarapinود. از آن میان : کشیشی سراپن بھانه ھا برای ارمنی کشی فراوان ب  [145]».خاک خود دست بردارند

   اتباع عثمانی در ارومیه کشته شد. گناه بر دوش ارامنهء ايران افتاد.

بويژه که در آن سال ھا فرانسوی ھا و انگلیس  [147]می دادند. نسبتموسی  [146]پادریارامنه اين قتل را به  
ند بھنه آورد [148]يک مسالهء ارمنی در ايران پا بگیرد.«ھا، متحد دولت عثمانی بودند. دلنگرانی فرانسويان از اين بود که 

آنگاه مستشارالدوله را برآن داشتند که ياران کشیش سراپن را دستگیر ». کشندهء آن کشیش يک ارمنی است«که 
   [149]کند

را از دست   خود» آرامش«از دولت ايران می خواست که   ترديد داشت،سفیر فرانسه که در درستی اين ماجرا   
ه به خون ارامنه تشن  که» اين قتل کار میسیونر ھا باشد«ندھد. زيرا حدس به يقین سفیر اين بود که چه بسا 

 و از ھمین رو با عثمانیان ھمراھی داشتد. خواھیم ديد که از عبیدّ� نیز به جانبداری برخاستند. [150]بودند.

به جرم «میرزا آقاخان کرمانی و شیخ احمد روحی   ق، 1313ئی بود که در دشمنی دولت عثمانی با ارامنه تا جا 
ه ارمنیان دسته دسته با اين ھم [151]تسلیم کردند و به کشتن دادند.، به دولت ايران »پناه دادن ارامنه در خانه شان

پا گرفت. بھانه » می اتحاد اسال«به ايران پناه می بردند. کشتار ارامنه در واقع به زمانهء سلطان عبدالحمید و برپائی 
چرا بايد در يک کشور اسالمی مسلمان گرسنگی بکشد «مسلمانان نان می خورند. » از دسترنج«اين بود که ارمنیان 

به روستاھای ارنی نشین بسیج کردند و جماعت با شعار   ينسان بود که مباشران مالیات رابد». و کافر به ثروت برسد
 د [152]خانه ھا يورش بردند.به » برمحمد و آِل او صلوات«

مسلمانان و ارمنیان و آفرينش دو دستگی   ک، گواھی می داد که در برھم زدن روابطيکی از نويسندگان تر
جان ارامنه   کردان را به  آنان بودند که به روستاھا [153]قش مھمی داشتند.میسیونر ھای کاتولیک فرانسه ن  ھا،

شی که در درگیری با می داند. جنب» وابسته به صھیونیسم«انداختند. ھمان نويسنده جنبش آزاديخواھی ارمنیان را 
 [154]»!صھیونیست ھا عبدالحمید دادند در سرکوب ارمنیان ياری دادند«سلطان عبدالحمید در گرقت. نوشته اند که 

از آنجا شريف تر ». برتری داشتند«آن سرزمین  ام عثمانی، ارمنیان برديگر اقوام اين را ھم گفته اند که در میان اقو
 ورا بر عھده می شناختند.   را نیز از مسلمانان و فرنگیان بودند، خزانه داری، بازرگانی و حتی نگھبانی کاخ سلطان

. رفته رفته اين زمزمه به گوش باروی کار آمدن سلطان عبدالحمید دولت ھی اروپائی عثمانی را پای تجزيه کشاندند
   [155]».ترکیه سرزمین اسالمی است و عیسوی را حق مالکیت در خاک اسالم نیست«که  رسید

ارمنیان عثمانی پیش از برپائی » خدمت می کردند، » نی چریي«می دانیم که برخالف ترکان که بیشتر در سپاه 
د. برعکس ھرگز از دوستی و ھمیاری ترکان برخوداری نداشتن  دولت اسالم از موقعیت ممتازی بھره مند بودند. اما«

گی پايگاه در زمینه ھای اقتصادی، سیاسی و فرھن  ارمنیان ايران، از دوران محمد شاه، يعنی از نیمهء اول سدهء نوزده،
نیرومند داشتند. به مثل، بیشترين آموزگاران زبان فرانسه و انگلیسی و حتی روسی ارمنی بودند، مترجمان و ھنرمندان 

و بازيگر نمايشنامه ھای مولیر بودند. در زمینهء اقتصادی شرکت ھای بازرگانی   مترجمارامنه  [156]نیز به ھمچنین.
به گفتِ تاريخ نگاران ارمنی،  سرانجام اينکه [157]را اداره می کردند. چنانکه چارلز عیسوی ياد کرده است  مھمی

بی سبب نبود که محمد شاه  [158]ارمنیان ايران ھرگز به ايران خیانت نکردند و ھرگز به خیال جدائی خواھی نیفتادند. 
فوج «که  [159]از ارمنیان آراست،» يک گردان سپاه جداگانه«ارامنه سپرد و بعد ھا نیز امیر کبیر رياست قشون را به 

 نام گرفت که در جای ديگر و در ھمین کتاب آورده ام.» بھادران نصاری

به   حتی امام جمعه تبريز  ستم ديدند و نه از اھل دين!   خوشا که در ھمه اين احوال ارمنیان ايران نه از اھل دولت  
بھبھانی   ان و ارمنی در باکو در گرفت، از میان روحانیتھم که جنگ مسلم 1904حمايت از اين طايفه برآمد. در 
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وابسته به حزب  دورشاقبرآمدند. چنانکه سال ھا بعد نشريه از ارامنه   سرسختانه به پشتیبانی  طباطبائی  و
 در ياد آوری کشتار ارامنه نوشت:  داشناک

توپخانه   ارمنیان را به دھانهءقونسول ھای روس ارمنیان مھاجر را به حالدان سپردند. قونسول انگلیس «
ارمنیان بدبخت را نجات  عثمانی بستند. اما قونسول ھای ايران به پشتیبانی از ازاذامنه برآمدند و

    [160]»دادند

نمی تواند نقطهء   ارمنی مسلمان نیست پس  ياد آور شدند که چون   ترکان را خوش نیامد.نوشتهء میرزا باال  
گھگاه عیسوی آزاری به چشم می خورد. شیعیان ايران   اسالم داشته باشد. در میان ايرانیان ھممشترک با اھل 

در  [161]ين پديده بیگانه اند.وحال آنکه اھل سنّت با ا  می خوانند و ظروفشان را آب می کشند» نجس«عیسويان را 
مکتب ھای ايران ھم به دانش آموزان می آموزانند که فرنگی نجس است. يکی از سیاحان انگلیسی در سفرنامه خود 

رو در رو خوشرو   به قلم می کشد. می گويد شیعیان ايران اھل دروغ و تقیه اند.  اننفرت خود را از شیعیان اير
دروغ مصلحت آمیز  موده بود: سعدی علیه الرحمه ھم پیش از آن جھانگرد، فر  البته [162]واه. وپشت سر بدخ  ھستند

 به از راست فتنه انگیز! 

قصد سفر به ايران را   پس اندرز کوتاه من به کسانی که  ام.  زمودهآ  من خود به تجربه«: پند جھانگرد ما ھم اينکه
و ياد کرديم، بر سیفی بیک ھم که پیشتر از ا  ، اما به ايران نرو!»برو به سرزمین ديگر و يا خانه نشین شو  دارند، اينکه:

و متعصب است با ھیچ خشک انديش، دزد و راھزن... چون قشری مذھب «شیعیان ايران مردمانی ھستند   آن بود که
   [163]»!ملت ديگر کنار نمی آيد

جای ی گردم به ارمنیان. در جای ديگر آورده ام که رويکرد روز افزون ترکان به سرمايه ھای خارجی، به برم      
غبر بر اقتصاد عثمانی   تقويت ارمنیان که رعايای دولت بودند، پیش زمینه ای دست نشاندگی ترکیه، چیرگی روز افزون

 شدند و برخی راھی ايران.بخشی راه قفقاز   و سرانجام مھاجرت ارمنیان را فراھم آورد.

گوناگون که برون از موضوع سخن ماست، رفته  و انجمن ھای  داد و ستد و برپائی احزاب  نیرو گرفتن ارمنیان در زمینه
و البته اصالحاتی » جای شکايت نیست«بر انگلیس ھا و روس ھا گران آمد. انگلیس ھا اعالم اشتندکه برای ارمنیان   رفته

 گوياست که تا سلطان عبدالعزيز بر آن [164]که در «خط شريف گلخانه» گنجانیده شده، به طور کامل اجرا می شوند»
اه شدند. ايالت را شوراندند. ھانری الیوت، در واليات ارمنی نشین نیز پیاده کنند، انگلیس ھا سد ر» تنظیمات«شد که 

»!» مواجب می گیرند و وابسته به انگلستان ھستند  انگلیس ھا  تاين ايالت از دول«خود معترف بود که   قونسول انگلیس
  انگلیس ھا تا جائی پیش رفتند که علی پاشا صدراعظم [165]پس دولت عثمانی را حق دخالت در اين امر نیست!

دولت فرانسه ھم چشم به لبنان دوخت و به   نیرو گیری انگلیس ھا در منطقه،  عثمانی را از کار برکنار کردند. در برابر
و نیرو   یس ھا و روس ھا در تضعیف عثمانی و ايرانبدست می دھم در سیاست انگل  جنب و جوش افتاد. پس اسنادی

  دادن به اسالم در اين دو کشور
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