ھما ناطق

ارمنيان ايران
در سدهء نوزده

ارامنه در داد و ستدخارجی ايران ،تدريس زبان و ادبيات فرنگی
و نيز آموزش موسيقی دست داشتند .حکومت ھم در زمينه ھای
گوناگون به آنان نياز داشت .برخالف آنچه در عثمانی می گذشت ،در
ايران ارمنيان تا اندازه ای خود را در امان می ديدند .چنانکه بعد ھا
نوشتند:
»روس ھا ما را به جالدان ترک سپردند ...انگليس ھا ما را به
دم توپخانه عثمانی رھا کردند ..تنھا ايرانيان بودندکه به داد
١
ارامنه رسيدند و آن بيچاره ھا را پناه و نجات دادند«.

ارمنيان در عثمانی و ھندوستان به لقب «ملّت نجيب« آراسته
بودند ٢ .در زمينه ھای گوناگون نقش ھای بزرگی داشتند .به مثل
بيشتر بناھای تاريخی استانبول را يک ارمنی به نام سنام سخته بود.
به زبان انگليسی و فرانسه و ترکی روزنامه منتشر می کردند .حتی
به زبان فارسی ھم نشريه ای به نام »فکر« داشتند که در آرشيو
آلفونس نيکال ديده بودم .نخستين چاپخانه ھا را نيز ھمين قوم به راه
انداختند .زبان فرانسه را ارمنيان رونق دادند .خواھيم ديد که روس
سد راه می ديدند .چه درداد وستد ،چه
ھا و انگليس ھا اين طايفه را ّ
در امور فرھنگی و چه در سياست .يکی از پژوھندگان سرشناس
ارمنی نوشته بود :واژه »ارمني« نه در پيوند »با يک قوميت است و
نه با يک ّملت« .عبارت نادرست »ملت ارمنی« ھم دست آورد تبليغات
ميسيونرھای کاتوليک به سده ھای  ١٧و  ١٨ميالی است .حتی گفته
اند که اين واژهء از طريق مترجمان اين طايفه در مشرق زمين اشاعه
١
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ص.
ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻧﺸﺮﻳﺎﺗﯽ ،ﻧﺠﻢ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻄﺒﻌﻪ ﺳﯽ.١٩۶٧ .
. ٢٠
2
Bourtounian, George A: A History of the Armenians Peaple in Nieteenth
Century, California, Mazda Publisher, 2 Volume, 1994, p. 105.

اﻳﺮاﻧﺪا

1

ارﻣﻨﻴﻠﺮ،

ﻣﻠﯽ

يافت .در سدهء  ١۵در بار فرانسه از »مترجمان« ارمنی در جھت
ارتباط گيری با کشور ھای ديگر بھره گرفت ٣و نھاد ھای ويژه در
اين زمينه بر پا کرد .در تقسيم بندی ھای اجتماعی ،ترکان و اعراب
بيشتر در زمينداری و کشاورزی بودند ،و عيسويان و يھوديان در
صنعت و داد و ستد و بانکداری.
پژوھشگر ديگری گواھی می داد که در ايران ارمنيان به دو شعبه
تقسيم می شوند .گروه اول با روس ھا نسبت دارند و گروه دوم با
ايرانيان .داد وستدشان پربار است و سروکارشان بيشتر با روسيه
ششوآر که ھمزمان با گوبينو به ايران آمد ،چندان دل خوشی
است .رو ِ
از اين طايفه نداشت .تا جائی که می گفت» :فرنگيان ارمنيان را به
خدمت نمی گيرند« ٤.و حال آنکه ديديم که دربار فرانسه از سده ء
پانزده در کار استخدام ارمنيانی بود که با زبان فرانسه آشنا بودند و
مترجمان برجسته بودند .ميسونرھا دل خوشی از ارمنيان نداشتند.
برعکس بيشتر به کلدانيان )آثوری ھا( نزديک بودند که سروکارشان
با کشاورزی بود.
بھر رو در اين سال ھا فرنگيان شمار ارمنيان عثمانی را
نزديک  ٣مليون تخمين زده اند زده اند .اما دولت عثمانی از١
مليون و  ٧٠٠ھزار ياد کرده است ٥.ارمنيان از  ٧مليون سخن
رانده اند .پس چند سطری ھم به دست می دھم در نقش اجتماعی و
اقتصادی اين قوم .تاريخ نگاران ترک خود معترف بودند که در
سدهء » ١٩از ميان  ١۶۶بازرگان وارد کننده  ١۴١تن ارمنی
بودند و  ٢٣تن تّرک .از ميان  ١۵٣بازرگان صادر کننده  ١٣تن
ارمنی بودند و  ٢٣تن ترک .از ميان  ٣٧بانکدار ٣٢ ،تن ارمنی
بودند ٦و باقی داد و ستد در امور بانکی در دست يھوديان و
بلغاريان و يونانيان و حتی ايرانيان بود که انحصار تجارت فرش و
گوھر آالت و چينی را را در دست داشتند« ٧ .اين ھم گفتنی است که
به جای ارمنی  ،اين قوم را »ايرانی« يا  persanمی خواندند .از اين
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رو درآرشيو ھای وزارت خارجه فرانسه گھگاه نمی توان واژهء
ارمنی را از ايرانی تميز داد.
عصر تنظيمات) ٨يا اصالحات( که زمانه سلطان عبدالعزيز
) (١٨٧۶-١٨۶٠را در بر می گرفت ،آبستن بحران ھای سياسی و
فرھنگی بود .آبشخور بحران رابطهء دولت عثمانی بود با اقوامی
که در آن سرزمين می زيستند .سياست نوين سلطان »مليّت« ھای
گوناگون عثمانی را پراکند و به جايشان غربيان را بيش از پيش بر
اقتصاد و سياست کشور چيره کرد .در کنار اين بحران ھا ،انديشهء
ناسيوناليسم کور چه در ميان عيسويان و چه ترکان جان گرفت ،يا
در چھرهء پان -تورکيسم و چه پان  -ارمنيسم .به سخن ديگر پيش
از اينکه فرنگيان دست به تجزيه عثمانی بزند ،عثمانيان خود از
ندانم کاری راه را بر دشمن ھموار کردند .ارمنيان ھم اگر اندکی
دور نگر بودند بر در ارباب قدرت نمی نشستند و فريب وعده و نويد
غربيان را نمی خوردند .به سخن ديگر ھرگام که ترکان و ارمنيان
در دشمنی با يکديگر بر می داشتند ،آب در آسياب دشمن می
ريختند.
در سرزمين عثمانی .در  ،١٨۶٠درنخستين سال سلطنت
عبدالعزيز ،ارامنه نظام پارلمانی مشروطه را بنا نھادند در الھام از
قانون اساسی بلژيک .متن قانون که ھم امروز در دسترس ماست،
نخست در پاريس انتشار يافت و سپس به ترکيه منتقل شد .به دنبال
اين سند ارمنيان در سراسر واليات ارمنی نشين انتخابات عمومی به
راه انداختند .آنگاه »مجلس ملی ارامنه« را بر پا داشتند .بديھی
است که در برپائی اين قانون از انديشمندان عصر روشنگری و
انقالب فرانسه الھم گرفتند ٩را اين نخستين بار بود که »در سراسر
آسيا« و حتی بخشی از اروپا قانون اساسی بلژيک به کار گرفته
شد ١٠.به گفت ترميناسيان ،آفرينندگان اين قانون که جملگی خود را
»الئيک« می خواندند ١١در ماده  ٣ھمان قانون تنھا »آئين و مذھب
 ٨در ﺑﺎرﻩء ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت  ،ﻧﮏ :هﻤﺎ ﻧﺎﻃﻖ» :ﭘﯽ ﺁﻣﺪهﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ
و اﻗﺘﺼﺎدﯼ
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کليسای گريگورين« را به رسميت شناختند و به ناروا حقوق
١٢
ارامنهء پروتستان و کاتوليک را منکر شدند.
خواھيم ديد که در يورش شيخان عثمانی به سرکردگی شيخ
ّ
عبيدﷲ،ميسونر ھای پروتستان امريکائی و انگليس از اين
اختالف ھا بھره گرفتند و عيسويان اروميه را به کشتن دادند.
سرمايه داران غربی نيز از زد و خورد ھای واھی ارمنی و
ترک سود بردند .فرانسويان و انگليس ھا با سرمايه ھای اروپائی
بی سر و صدا »بانک عثمانی« را در لندن آراستند .در ١٨۶۵
نشستگاه بانک را به استانبول منتقل کردند و به دنبالش »ادارهء
وام ھا« رابنا نھادند .پی در پی به دولت وام دادند و از اين راه
دست روی ثروت و توليدات کشور گذاشتند ١٣.و ارامنه را به
مھاجرت واداشتند.
مھاجران بيشتر بازرگانانی بودند که روی به داد و ستد با ايران
آوردند .نزديکی ارامنه با ايران  ،بويژه از راه داد و ستد عثمانيان
و انگليس ھا خوش نمی آمد .سيفی بيک نامی که در اصل عيسوی
بود ،به ناخرسندی می نوشت» :داد و ستد اصلی با ايران ،از راه
ارز روم است و ديگر والياتی که برسر راه ھای کاروان رو قرار
دارند ،از بايزيد گرفته تا ترابوزان .ھمه قاطر چيان ايرانی ھستند
« ١٤.برای برھم زدن اين روابط ،روس ھا به بازرگانان ايرانی
پيشنھاد کردند که داد و ستد را از راه گرجستان پيش گيرند،
ايرانيان نپذيرفتند و در کنار ارمنيان ماندند .انگليس ھا ھم در
ھمراھی با روس ھا و در توجيه سياست خود گزارش می کردند:
»رشگ ورزی مسلمانان به توان مالی و اقتصادی ارمنيان،
١٥
عيسويان را در معرض خطر نھاده است«!
در سال ھای پسين »شمار زيادی از ارامنه عثمانی ،به ايران
پناھنده شدند« ١٦حتی در ايران برخی از روحانيان بزرگ در برابر
عثمانيان به پشتيبانی از طايفهء ارمنی برآمدند که در جای خود ياد
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خواھم کرد .ميدانيم که اين طايفه داد و ستدخارجی ايران ،تدريس
زبان و ادبيات فرنگی و نيز آموزش موسيقی را در دست داشتند.
نمايشنامه ھای »مولير« را در تبريز ارمنيان روی صحنه آوردند.
حکومت ھم در زمينه ھای گوناگون به آنان نياز داشت .از اين رو،
برخالف آنچه در عثمانی می گذشت ،در ايران ارمنيان خود را در
امان می ديدند .بورتونيان پژوھشگر سرشناس ارمنی گواھی می داد
که در ١٢۶٨) ١٨۵١ق( امير کبير »يک واحد قشون ارمنی« ويٍژه
ای برپا کرد که مھم ترين بخش سپاه ايران بود و »فوج بھادران
عيسوی« نام داشت ١٧و دولت ايران به آن سخت می نازيد .اين سپاه
ويژه در ماجرای باب نقش مھمی داشت.
در قياس با ايران ،چند سطری به دست می دھيم ازنقش ارمنيان
در ربط با »تنظيمات« عثمانی .زيرا در نقش ارمنيان ترکيه کمتر دست
به قلم شده اند .گوياست که دولت عثمانی زيبائی بناھای استانبول را
مديون اين طايفه بود .نخستين نشريات را به زبان فارسی ،ارمنی ،
ترکی و فرانسه اينان بر پا گردند .نخستين چاپخانه ھا را باز ھمين
طايفه به راه انداختند .زبان فرانسه را نيز ارمنيان رونق دادند .اگر
بيشه از ديگر اقوام سرکوب شدنداز اين رو بود که روس ھا و
انگليس ھا ارمنيان را مانع سر راه می ديدند .چه درداد وستد ،چه در
امور فرھنگی و چه در سياست.
در تقسيم بندی ھای اجتماعی ،ترکان و اعراب بيشتر در
زمينداری و کشاورزی بودند ،و عيسويان و يھوديان در صنعت و داد
و ستد و بانکداری .ارمنيان در عثمانی و ھندوستان به لقب «ملّت
نجيب« آراسته بودند ١٨ .در اين سال ھا فرنگيان شمار ارمنيان
عثمانی را نزديک  ٣مليون تخمين زده اند .اما دولت عثمانی از١
مليون و  ٧٠٠ھزار ياد کرده ارمنيان از  ٧مليون ١٩.در ربط با داد و
ستد ،تاريخ نگاران ترک خود معترف بودند که در سدهء » ١٩از
ميان  ١۶۶بازرگان وارد کننده  ١۴١تن ارمنی بودند و  ٢٣تن تّرک.
از ميان  ١۵٣بازرگان صادر کننده  ١٣تن ارمنی بودند و  ٢٣تن
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ترک .از ميان  ٣٧بانکدار ٣٢ ،تن ارمنی بودند ٢٠و باقی داد و ستد
در امور بانکی در دست يھوديان و بلغاريان و يونانيان و حتی
ايرانيان بود که انحصار تجارت فرش و گوھر آالت و چينی را را در
دست داشتند« ٢١ .اين ھم گفتنی است که به جای ارمنی  ،اين قوم را
گاه »ايرانی« و گاه  Persanمی خواندند .از اين رو در آرشيو ھای
وزارت خارجه فرانسه نمی توان به آسانی ارمنی را از ايرانی تميز
داد
در  ١٨۵۶بود که روسيه به دشمنی ميان ارامنه و مسلمانان
دامن زد٢٢چند سال بعد روس ھا در ھمکاری با فرانسه و انگليس،
تنظيمانی را که عبدالعزيز پيش گرفته بود ،با شکست رو برو کردند.
عصر تنظيمات) ٢٣يا اصالحات( که زمانه سلطان عبدالعزيز )-١٨۶٠
 (١٨٧۶را در بر می گرفت ،آبستن بحران ھای سياسی و فرھنگی
بود .آبشخور بحران رابطهء دولت عثمانی بود با اقوامی که در آن
سرزمين می زيستند .سياست نوين سلطان »مليّت« ھای گوناگون
عثمانی را پراکند و به جايشان غربيان را بيش از پيش بر اقتصاد و
سياست کشور چيره کرد .در کنار اين بحران ھا ،انديشهء ناسيوناليسم
کور چه در ميان عيسويان و چه ترکان جان گرفت ،يا در چھرهء پان-
تورکيسم و چه پان  -ارمنيسم .به سخن ديگر پيش از اينکه فرنگيان
دست به تجزيه عثمانی بزند ،عثمانيان خود از ندانم کاری راه را بر
دشمن ھموار کردند .ارمنيان ھم اگر اندکی دور نگر بودند بر در
ارباب قدرت نمی نشستند و فريب وعده و نويد غربيان را نمی
خوردند .به سخن ديگر ھرگام که ترکان و ارمنيان در دشمنی با
يکديگر آب در آسياب دشمن می ريختند.
ارامنه مردمانی بودند بافرھنگ و ُپرکار .بويژه در سرزمين
عثمانی .در  ،١٨۶٠درنخستين سال سلطنت عبدالعزيز ،ارامنه نظام
پارلمانی مشروطه را بنا نھادند در الھام از قانون اساسی بلژيک.
متن قانون که ھم امروز در دسترس ماست ،نخست در پاريس انتشار
يافت و سپس به ترکيه منتقل شد .به دنبال اين سند ارمنيان در
20

Kamuran Gurun : Le dossier arménien, Ankara, La Société Turque de
l’Histoire 1983, p : 294 .
21
Xh Issawi : The Economic
22
Kamuran Gurun, : « Le dossier arménien », Ankara, La Société Turque
d’Histoire 1983, p. 50.
 ٢٣در ﺑﺎرﻩء ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت  ،ﻧﮏ :هﻤﺎ ﻧﺎﻃﻖ» :ﭘﯽ ﺁﻣﺪهﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ
و اﻗﺘﺼﺎدﯼ
ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ« ،ﺑﺨﺎرا ،ﺷﻨﺎرﻩ ،۵
٢٨١-٣٠۶
اردﻳﺒﻬﺸﺖ ،١٣٧٨
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سراسر واليات ارمنی نشين انتخابات عمومی به راه انداختند .آنگاه
»مجلس ملی ارامنه« را بر پا داشتند .بديھی است که در برپائی اين
٢٤
قانون از انديشمندان عصر روشنگری و انقالب فرانسه الھم گرفتند
را اين نخستين بار بود که »در سراسر آسيا« و حتی بخشی از اروپا
٢٥
قانون اساسی بلژيک به کار گرفته شد.
به گفت ترميناسيان ،آفرينندگان اين قانون که جملگی خود را
»الئيک« می خواندند ٢٦در ماده  ٣ھمان قانون تنھا »آئين و مذھب
کليسای گريگورين« را به رسميت شناختند و به ناروا حقوق ارامنهء
پروتستان و کاتوليک را منکر شدند ٢٧.خواھيم ديد که در يورش
ّ
عبيدﷲ،ميسونر ھای پروتستان
شيخان عثمانی به سرکردگی شيخ
امريکائی و انگليس از اين اختالف ھا بھره گرفتند و عيسويان
اروميه را به کشتن دادند.
سرمايه داران غربی نيز از زد و خورد ھای واھی ارمنی و ترک
سود بردند .فرانسويان و انگليس ھا با سرمايه ھای اروپائی بی سر
و صدا »بانک عثمانی« را در لندن آراستند .در  ١٨۶۵نشستگاه
بانک را به استانبول منتقل کردند و به دنبالش »ادارهء وام ھا« رابنا
نھادند .پی در پی به دولت وام دادند و از اين راه دست روی ثروت و
توليدات کشور گذاشتند ٢٨.و ارامنه را به مھاجرت واداشتند.
مھاجران بيشتر بازرگانانی بودند که روی به داد و ستد با
ايران آوردند .نزديکی ارامنه با ايران  ،بويژه از راه داد و ستد
عثمانيان و انگليس ھا خوش نمی آمد .سيفی بيک نامی که در اصل
عيسوی بود ،به ناخرسندی می نوشت» :داد و ستد اصلی با ايران،
از راه ارز روم است و ديگر والياتی که برسر راه ھای کاروان رو
قرار دارند ،از بايزيد گرفته تا ترابوزان .ھمه قاطر چيان ايرانی ھستند
« ٢٩.برای برھم زدن اين روابط ،روس ھا به بازرگانان ايرانی
پيشنھاد کردند که داد و ستد را از راه گرجستان پيش گيرند ،ايرانيان
24

George A Bourtounian, : A History of the Armenians in Nieteenth
Century, California, Mazda Publisher, Tome II, 1994, p. 89 .
25
Esat Uras, : The Armenians in History and the Armenian Question,
Documentary Publications, Istanbul Research Center, Ankara 1988, p. 70.
26
Bourtounian, op, cit, p. 89-90.
27
Victor Bérard : La politique du Sultan, Paris, Clément Lévy, 1897, p. 133 .
28
Jacques Thobie : « Banque Impériale Ottoman et banque Impériale de
Perse », in : Relations Internationales, no : 56, 1988, p. 428.
29
Feredrick Millengen (Osman Seyfi Bey) : La Turquie sous le règne
d’Abdul Aziz, Paris Librairie Internationale, 1968, p. 187.
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نپذيرفتند و در کنار ارمنيان ماندند .انگليس ھا ھم در ھمراھی با
روس ھا و در توجيه سياست خود گزارش می کردند» :رشگ ورزی
مسلمانان به توان مالی و اقتصادی ارمنيان ،عيسويان را در معرض
٣٠
خطر نھاده است«!
از  ١٨۶۴سلطان عبدالعزيز  ،در جھت برون رفت از بحران به
انديشهء دلجوئی از ارمنيان افتاد .اعالم داشت» :در امپراطوری
عثمانی ھمه مذاھب آزادند و آزاد خواھند بود ...و ھيچکس را نمی
توان به زور از يک دين به دين دديگر گرواند« .ديری نگذشت که
خط ھمايون دستور »پذيرش عيسويان را در ادارات دولتی« اعالم
داشت ٣١.چه بسا اين فرمان می يارست از راه آزادی و برابری اقوام
گوناگون  ،گره از کار دولت بگشايد و سد راه نفوذ دولت ھای
اروپائی جلوه گر آيد .اما ھيچ نشده ندا رسيد که ورود عيسويان به
درون حکومت نه به صالح ارمنيان است و نه ترکان صالح نيست.
زيرا »چون ترکان دل کار نمی دھند ،بيم آن می رود که عيسويان »به
تدريج ھمه ادارات را قبضه کنند و مسلمانان را بشورانند«!٣٢سلطان
حتی به انديشهء برپائی دانشگاه افتاد تا »دانشجويان عيسوی و
مسلمان« بتوانند يکجا در رشته ھای علمی مانند »پزشکی ،تاريخ،
حقوق و مديريت « آموزش ببينندو گرچه از به خط ھمايون ارمنيان
حق تحصيل در مدارس دولتی به دست آورده بودند .پيشنھاد ديگر
اين بود که عيسويان به رياست کتابخانه ھا گمارده شوند .سرنگرفت.
در برابر اين ھمه نوآوری ،واکنش انگليس ھا اين بود که »بايد
ميسيونر ھای پروتستان را تقويت کرد«! به عبارت ديگر شکاف در
ميان کاتوليک و پروتستان و مسلمان انداخت .حتی سلطان ھشدار
داد که پيشنھاد انگليس ھا تفرقه انگيز خواھد بود و »تماميت ارضی
عثمانی را به خطر خواھد انداخت«٣٣.خواھيم ديد که در داستان
ّ
عبيدﷲ ھمين پيشنھاد انگيس ھا را به کار بستند و ميسيونر ھای
پروتستان جانب انگليس ھا و شيخ را گرفتند.
اکنون انگليس ھا آشکارا نشان می دادند که به ھيچ عنوان خيال
»پشتيبانی از عيسويان« را نداشتند  .قونسول آن دولت از ترابوزان
30

Skeen to Sir H.Bulwer : « The Codition of Christians in Turkey », Allepo,
)4 August 1860 (Turkey, P.R.O., No. 13/1
 ٣١ﺧﻂ هﻤﺎﻳﻮن ،ﺑﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ١٧ ،ﺷﻮال  ٢٢ /١٢٨٣ﻓﻮرﻳﻪ .١٨۶٧
32
A. Schapoff : Les réformes et la protection des Chrétiens, Paris, Librairie
Plon 1904, p. 89-93.
 ٣٣هﻤﺎﻧﺠﺎ.
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گزارش می داد» :چرا بايد ترکان به ملت ھائی عشق بورزندکه از
سوئی خود را تبعه ء عثمانی می دانند و از سوی ديگر آشکارا
دلبستگی خود را به شورشيان و دولت ھای دشمن به رخ می کشند«.
در  ١٨۶۵انگليس ھا اعالم می کردند» :به عنوان عيسوی برای
عيسويان عثمانی جای ھيچگونه شکايت نيست« زيرا در »خط شريف
گلخانه« اصالحاتی گنجانيده شده که در کار اجراست .٣٤اگر ھم
»درگيری ھائی درگوشه و کنار« رخ داد ،از حق نبايد گذشت،
»بيشترين قربانيان از مسلمانا نند و نه عيسويان« .ديگر اينکه چون
عيسويان ثروتمندند» ،گھگاه« مورد حمله قرارمی گيرند .مساله
٣٥
»ھمين است و بيش از اين نيست«!
در زمينه ھای فرھنگی و اقتصادی ،ترکان خود گواه بودند که
از  ١۵۵وارد کنندهء کاال  ١۴١تن ارمنی بودند و  ١٣تن ترک .در
صادرات از  ١۵٣بازرگان ١٣٠ ،تن ارمنی بودند و  ٢٣تن ترک .در
بانکداری از  ٣٧تن  ٣٢تن ارمنی بودند .درربط با نھاد ھای
فرھنگی ارامنه  ٨٠٣مدرسه داشتند با  ٨١٢٢۶شاگرد و ٢٠٨٨
٣٦
آموزگار.
ھر آينه ارمنيان به سپاه دولتی راه نداشتند .حق داشتن سالح نيز
ممنوع بود .نيز»شھادت « ادامنه در دادگاه ھا پذيرفته نمی شد.
برخالف مسلمانان که توده ھای دھقانی و يا کسبهء خرده پا را می
ساختند ،ارمنيان از ديرباز با فرھنگ و مدنيت غرب آشنا بودند.
روزنامه رنگارنگ بر پا کرده بودند ٣٧.نمونه جانيک آراميان ھم در
پاريس روزنامه ای به زبان ارمنی به راه انداخت و دو ماھنامه به
زبان فرانسه -ارمنی ٣٨منتشر کرد .گرچه از زمانهء سلطان عبدالعزيز
رفته رفته سانسور مطبوعات باب شد .به مثل از روزنامه نگار
34

Benoit Brunswik : La Réforme et les Garanties, 2e édition, Paris, Ernest
Leroux, p. 9.
35
Palgrave to Stanley : « Report on the Relatif Position of the Christian and
Mahometan Subjects in the Eastern Provinces of the Ottoman Empire » , 30
Feb. 1868. (Turkey, Dossier 17, No 131, P.R.O).
36
Gurun, Kamuran : « Le dossier arménien », Ankara, La Société Turque
d’Histoire, 1983, n p. 96.
٣٧
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮم )ﺁرﻣﻦ ﻟﻮﺳﻴﻨﻴﺎن(( ،ﻣﺎﺳﻴﺲ) اﺳﺘﭙﺎن
اﺗﻮﺟﻴﺎن(،
زاﻧﻴﮏ )اﻧﺪون ﺳﻘﺎﻳﺎن( ،ﭘﻮراﻏﻴﻦ) اﺳﺘﻔﺎن
وارﺗﺎﺑﺪ
اﺗﻮﭼﻴﺎن( ،ﭘﻮﻧﺢ )ﺁﻻﺟﻪ ﭼﻴﺎن( ،ﻟﻮﺋﻴﺲ )واهﺎن
اﻓﻨﺪﯼ( ﭘﺰاﻧﺘﻴﻮن )ﮐﭽﻴﺎن ﭘﻮزاﻧﺖ( و اﻟﯽ ﺁﺧﺮ.
٣٨
دو ﻣﺎهﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﺳﻴﺎس ﺁﮔﻮاﻧﯽ و ﮐﺒﻮﺗﺮ ﻣﺎﺳﻴﺲ  ،ﺑﻪ
ﻧﻘﻞ از ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺷﻬﻮد ،ﻳﺎد ﺷﺪﻩ ،ص.۵٧۶-٧۵٧ .
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ارمنی خاسون افندی »بعضی شکايت لَر« رسيد از اين دست که از
»ھوداران روسيه« است .پس در دم عزل و به جايش
٣٩
»باالنتخاب«روزنامه نگار ديگری برگزيده شد .
ارامنه در »تنظيمات« يا اصالحات دولتی  ،به علت آشنائی با زبان
ھای اروپائی به مقام ھای مھم دست يافتند .به سال
١٨۶٨م١٢٨۴/ق .به دوران سلطان عبدالعزيز  ،با برپائی »ديوان
احکام عدليه« و »شورای دولت« ،عيسويان عثمانی به گونه ای خود
مختاری رسيدند .به پيچ و مھرهء نظام جديد بدل شدند .از اين پس،
پيشرفت يکی واپسگرائی آن يک را رو کرد .از سوی ديگر عيسويان
را در ارتباط مستقيم با قدرت ھای اروپائی نھاد و رفته رفته روحيهء
جداخواھی را زنده کرد .می توان گفت که در اين راستا ارمنيان فريب
غربيان را خوردند و به ھنگام نياز ھم دادرسی نيافتند.
در اين سال ھا انجمن ھا و احزاب سياسی ارامنه نيز پا گرفتند.
گرچه بيشتر جنبه مذھبی داشتند و مريدان زير دست کشيشان آموزش
می ديدند .ھرآينه سرکردگان اين نھاد ھا کمتر به ام ِر دين می
پرداختند و بيشتر در کار »تبليغ ناسيوناليسم و سازماندھی ھسته ھای
ت ارمنيان اين انجمن ھا از طريق روزنامه
مخفی« بودند .به گف ِ
»ماسيس« با ماسونری انگليس پيوند داشتند .اين گرايش در شھر
ھای وان و زيتون دست به شورش عليه ترکان زد و خواھان جدائی
اين دو شھر شد .شورشيان ماسون در ھم انديشی با ماسونری
انگليس زمزمهء جدائی شھرھای وان و زيتون را سر دادند .با
روشنفکران صلحدوست و آزاد انديش ھم سر وکار چندانی نداشتند.
حتی مجلس ملی ارامنه را ھم به »سازشکاری« متھم می کردند.
بديھی است که در اين برنامه ريزی ارمنيان فريب ماسون ھای
انگليسی را خوردند .تا جائی پيش رفتند که پاتکانيان نامی که يکی از
٤٠
اعضای لژ بود ،درخواست انتقال ارمنيان ايران به شھر زيتون شد.
سرکردگی اين شورش را »پاکرات ناوارسيان« عھده دار بود که از
٤١
قفقاز آمد و اسلحه و سرمايهء شورش را ھم از تفليس تدارک ديد.
اين نخستين بار بود که به تحريک ماسون ھا سخن از جدائی واليات
٣٩

ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺷﻬﻮد ،ﻳﺎد ﺷﺪﻩ.

40

Uras, opn cit, p. 673.
Louise Nalbandian: The Arménian Revolutionary Movment, the
Development of Political Parties. University of California Press, Berkekey
1963. p. 72-75
41
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ارمنی نشين می رفت .گرچه روشنفکران ارمنی بيشترشان به طرد
اين گرايش برآمدند.
دومين گرايش روی به روسيه داشت که در  ١٨٧٢در شھر وان
با نام »اتحاد سالواسيون« ٤٢پا گرفت  .اين نھاد نخستين سازمان
انقالبی عثمانی بود و نشريه ای ھم به نام عقاب منتشر می کرد  .اين
گروه ھوادار روس ھا بود و با برخی از محفل ھای انقالبی قفقاز
نزديکی داشت ٤٣.ھمزمان فرانسويان نيز دست به روزنامه نگاری
زدند .در  ٢٠فوريه  ١٨٧٠به بخش دارلفنون ترکيه که از  ١٨۴٨بر
پا بود و نھادی بود الئيک ،بخش الھيات را افزودند .در اين نھاد
بود که از سيد جمال الدين اسدابادی که در آن سال ھا در ترکيه بسر
٤٤
می برد ،خواستند در زمينهء »علم و صنعت « سخن براند.
ھمزمان شارل ميسمر ٤٥روزنامه نگار و نويسنده فرانسوی روزنامه
»ال تورکی« ٤٦را به زبان فرانسه راه انداخت .
به زمانه سلطان عبدالحميد  ،به درخواست انگليس ھا آمدند و
نام ارمنستان را از نقشهء عثمانی  .کردستان بزرگ را برجايش
نشاندند ٤٧در  ١٨٨۴به دستورالکساندر سوم جمله آموزشکده ھا
و کانون ھای فرھنگی ارامنه را که در بر گيرندهء  ٨٠٣آموزشکده و
 ٨١ھزار و  ٢٣۶دانش آموز بود ،بستند .در روسيه نيز به زمانهء
نيکالی دوم ھمه دارائی ارمنيان را باال کشيدند و روزنامه ھاشان را
٤٨
توقيف کردند.
در  ١٨٩۶به دوران سلطنت عبدالحميد که ھمه آزادی ھا را از
ميان برداشت ،ارمنيان در خيزش عليه سلطان ،به جنبش ھای
صھيونيستی نزديک شدند فرانسووی ھا با روس ھا متحد شدند .اما
صھيونيست ھا در کشتار ارمنيان سھيم شدند و و در سرکوب ھائی که
l’Union du Salut.
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Vardanian, M. : L’Arménie et la question arménienne, Paris, Imprimerie
Moderne, 1917.
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در ھمين سال پاگرفته به داد ارامنه نرسطدند .بھانه اينکه » :ارامنه
کاتوليک نيستند« و حمايت آنان بر عھده انگليس ھاست .ھانوتو
وزير خارجه در مجلس در نطق  ٣نوامبر  ١٨٩۶بھانه آورد که اگر
فرانسه از ارامنه پشتيبانی می کرد»ارمامنه بيشتر کشته می دادند« .
ديگر اينکه فرانسه تنھا از راه »مذھبی و فرھنگی« از اين طايفه
٤٩
حمايت می کند و نه از زاه سياسی
يادآور شويم که ارامنهء ايران به سه دسته تقسيم می شدند .يکی
ارامنهء جلفا که به زمانهء شاه عباس به ايران آورده شدند .دوم
ارامنهء سنه در کردستان و سوم در دشت سلماس ٥٠.در نيمهءيکم
سدهء نوزده انگليس ھا جمعيت جلفا را » ٣٠٠تا  ۵٠٠خانوار« گفته
اند ٥١در اين شھر ارمنيان »زميندار« ھم بودند .در ھمان تاريخ
سياح انگليسی ديگری گزارش می کرد که ارامنه در بوشھر ھم
پايگاه مھمی داشتند و از طريق کمپانی ھند شرقی با ھندوستان داد و
ستد می کردند ٥٢.به دوران صفويان گروھی از ارمنيان را از تبريز
به عثمانی منتقل کردند .برخی را ھم از نخجوان و قره باغ به ايران
کوچ دادند .اسناد و انگيزه ھای اين جابجائی ھا در دسترسمان
نيست.
در نيمهء يکم سدهء نوزده شمار ارمنيان تھران را ٢۵٠خانوار
برآورد کرده اند ٥٣.به گواھی »اوبنَ « ايرانشناس فرانسوی ،به سال
ھای مشروطه ،از  ٢۶محله تبريز  ۵محله ارمنی نشين بودند و به
گفت برخی» ،در اروميه شمار ارامنه پراکنده در  ٢١روستا به
 ۶٠٠٠تن می رسيد« ٥٤.يکی از جھانگردان ھم ،شمار ارمنيان جلفا

49

Dubois, L.E. : « La question arménienne », Semaine Fidèle de Mans, le 2
Janvier 1896, p. 4.
50
Balloy (René de Chavigné) à Berthelot, Téhéran, le 27 Novembre 1895,
doc. no. 57 , volume 45.
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 ٥١ﭼﺎرﻟﺰ ﻋﻴﺴﻮﯼ :ﺗﺎرﻳﺦ اﻗﺘﺼﺎدﯼ
 ١٢١۵-١٣٣٢ق .ﺗﺮﺟﻤﻪء ﻳﻌﻘﻮب ﺁژﻧﺪ ،ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺮ ﮔﺴﺘﺮﻩ،
 ،١٣۶٢ص) .٨٩ .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﺮزن(
52
James S. Buckinham : Travels in Assyria, Media and Persia, Volume II,
London, Henry Colburn and Richard Bentley, 1830, p. 111.
53
Haratio Southgate : Narrative of a Tour Through Armenia , Kurdistan,
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54
Eugène Aubin : La Perse d’aujourd’hui, Paris, Armand Colin, 1908, p.
215 .
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را  ١۵٠٠٠تن ياد کرده ٥٥.به گواھی يکی از جھانگردان ،در نيمهء
يکم سدهء نوزده درتھران  ٢۵٠خانوار ارمنی می زيستند و ١۵٠
حانوار يھودی ٥٦.به سال ١٨۶٧م١٢٨۴ /ق .تومسون سفير
انگليس از ٢۶٠٠٠تن سخن گفته و گواھی داده که بيشترشان در
آذربايجان و جلفای اصفھان می زيستند ٥٧.در جلفا در کنار يھوديان
می زيستند.
افزون برشراب سازی ،در کشاورزی ،سنگ تراشی و مشاغل
ديگری در دست داشتند .کاردار سفارت فرانسه گزارش می داد که
سرمايهء ارامنهء جلفا به ٢٠٠/٠٠٠فرانک می رسيد و اين ثروت
کالن را مديون داد و ستد با ھندوستان بودند ٥٨.در کرمانشاه ھم در
کنار مسلمانان ئر کار شراب سازی وشرابفروشی پنھان بودند ،اماکار
و بارشان بس سود آور بود ٥٩.شمار ارمنيان کرمانشاه به ٣۵٠٠٠
تن می رسيد .ماليات عيسوی و مسلمان نيز برابر بود ٦٠در ايالت
ھای ديگر نيز از آن ميان در آذربايجان و شيراز و اصفھان در کا ِر
خريد و فروش شراب بودند .ميدانم که ارمنيان در ھندوستان »به
مدارج عاليه نايل آمدند« .زيرا که ھندوان اين طايفه را به درستکاری
و »شرافت« می شناختند .حتی موؤّخ تاريخ مشروطه ،ناظم االسالم
کرمانی که ازمتشرعين و خشک انديشان بود ،می پذيرفت که »اين
طايفه ارمنی در ھر مملکتی نام نيکی به خود جلب نموده و خود را
محبوب اھالی آن مملکت نمودند« ٦١.سخنی که با داوری مغرضانه
ششوار جور در نمی آيد.
جھانگرد فرانسوی رو ِ
پسرفت ارمنيان چه در عثمانی و چه در ايران از زمانی آغازيدکه
انگليس ھا بانک شاھی را در ھر دو کشور برپا کردند .از اين راه
55

Ferdinand Méchin : Lettres d’in voyageur en Perse, Djoufa,Yezd,
Bourges, Imprimerie Jollet, 1867.
56
Southgate, Haratio: Narrative of a Tour Through Armenia , Kurdistan,
Persia and Mesopotamia, Volume II, New York, D.Appleton & Co. 1940 ,
p.150.
» ٥٧ارﻣﻨﻴﺎن« ،در :ﭼﺎرﻟﺰ ﻋﻴﺴﻮﯼ :ﺗﺎرﻳﺦ اﻗﺘﺼﺎدﯼ اﻳﺮان،
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.٨٧
58
Rochochouart (Comte Julien de) : « Les catholiques de Perse », op, cit.
59
Southgate,vol. II, op, cit, p. 131.
60
Ibid, p. 314.
ﺑﻪ
 ٦١ﻧﺎﻇﻢ اﻻﺳﻼم ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ :ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻴﺪارﯼ اﻳﺮاﻧﻴﺎن،
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داد و ستد ارامنه را به کسادی کشاندند .گواھی داده اند که در سال
ھای پسين جلفا شکوه خود را از دست داد و »محله ھای شھر به
٦٢
ويرانه بدل شدند«.
به دوران ناصری سرپرست ارمنيان اروميه را نخست برزو خان
ارمنی برعھده داشت که برادر نظر آقا سفير ايران در پاريس بود.
انتساب نظرآقا به سفارت پاريس خود نشان از نقش مھم عيسويان
ايران داشت .چکيده ای از سفارت او و نامه ھايش را در جای ديگر
به دست داده ام٦٣.جا جانشين برزو خان ،جبرئيل خان بود که در
 ١٨٧۴که راھی سفارت در ايران در پاريس شد .در عثمانی ھم،
رويکرد به سرمايه ھای بيگانه ،ارمنيان را به نوميدی و مھاجرت
کشاند .گرچه از پيوند با غربيان طرفی نبستند .بويژه که دولت ھای
غربی به راه کاستن نفوذ ارامنه در داد و ستد ،ماھرانه دشمنی
عيسوی با مسلمان را دامن زدند و راه را بر جنگ ھای مذھبی ھموار
ّ
عبيدﷲ باز خواھيم
کردند .نشانه ھای اين سياست را در يورش شيخ
يافت .خطای ارامنه ھم در اين بود که به عيسوی بودن خود می
نازيدند و روی به غرب داشتند .گرچه دير نپائيد که فريب غربيان را
خوردند .نخست اينکه از  ١٨۵۶دولت ھای غربی دشمنی ميان
ارمنی و مسلمان را دامن زدند ٦٤.در ميان عيسويان ھم جدائی
انداختند .ديگر اينکه با برپائی ھيئت ھای مذھبی کوشيند ھماھنگی
عيسويان عثمانی را در ھم شکنند .دولت روسيه به پشتيبانی از از
ارتدکس ھا برخاست ،فرانسه از کاتوليک ھا و انگليس ھا از
پروتستان ھا
برخالف ترکان عثمانی ،مسلمانان ايران ،بويژه در آذربايجان
ھوای ارامنه طايفه را داشتند .اين طايفه به دوران قاجار ،به مقام
ھای باال بلند دست يافتند .به زمانه محمد شاه رياست سپاه ايران با
يک ارمنی بود .پزشک شاه دکتر بازيل ،ارمنی بود .در ١٨۵٨م/.
 ١٨٧۴ق .يعقوب ارمنی را رابط ايران با سفارتخانه ھای فرنگی
ناميدند .در ھمان تاريخ داود خان ارمنی که از ارامنهء ترکيه بود،
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64
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d’Histoire, 1983, p. 50.
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به ايران آمد و به »سمت مترجم« يا ديلماج ناصرالدين شاه جوان
٦٥
منسوب شد.
ارمنيان در خانه ھای بزرگان نيز زبان ھای فرانسه ويا انگليسی
و يا روسی و نيز موسيقی آموزش می دادند .به مثل يحيی خان
ارمنی به عين السلطنه قھرمان ميرزا آموزش اُرگ می داد .آرشاک
نامی ھم آموزگار زبان انگليسی در ھمدان بود .به گواھی قھرمان
ميرزا »پرده دوزی و مبل فروشی« ھم در دست ارامنه بود ٦٦.در
آذربايجان ارامنه ھمه کاره بودند .در شھر ھای بزرگ ،بويژه در
اصفھان و تبريز و تھران »معلم خانه« ھای گوناگون آراستند.
قھرمان ميرزا سالور از »تماشاخانه ھای« ارامنه در تھران ياد می
کرد:
» ديشب در معلم خانه ارمنی بازی در می آوردند ...امشب به
زبان فارسی بود ...چھار ھزار دادم و در رديف سوم افتادم ...پنچ
پرده بود ...بسيار خوب بازی در آوردند ...سه شب زيادتر نبود...
تقليد يک خسيس را در آوردند ٦٧.خيلی تماشا داشت... .
مھمانخانه ھم بود .ھرکس می خواست غذا و چائی ھم بود...
٦٨
امشب زبان فرنگی است ،يعنی فرانسه .فردا شب ارمنی است«.

در ١٨۶٧م ١٢٨٣/پرنس داديان يکی از از ارامنه سرشناس،
در يکی از نشريات فرانسوی در بارهء ھمکيشان خود می نوشت:
ارمنيان »زبان ،آداب و سنت ھای خود را پاس داشته اند .در داد و
ستد و صنعت نقش بزرگی دارند« .ديگر اينکه» از طريق روابط
٦٩
گسترده ،ميان آسيا و اروپا ،نقش ميانجی را بر دوش گرفته اند«.
از سال ھای  ١٨۶۶ارامنه لژھای ماسونی آفريدند تا بتواند در خفا
آرمان ھای خود را پياده کنند .شعار لژ را »اتحاد ،عشق،
روشنگری،آزادی« برگزيدند ٧٠.اين داديان دانشمند بود» .شش
65
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زبان« می دانست .با اينکه تبعهء عثمانی بود ،بيشتر در ايران می
زيست .سلطان عبدالعزيز کوشيد او را باز گرداند .پاسخ داد» :من
نوکر نيستم .از نوکری استعفا دادم و کاری با سلطان ندارم« .بدينسان
در ايران ماند .گروھی از ارمنيان را به کار گرفت و از تابعيت عثمانی
سرباز زد .شگفت انگيز اينکه در برابر ارمنيان ،دولت ھای غربی
جملگی از عثمانی پشتيبانی می کردند .چنانکه وزير خارجهء فرانسه
)ھانوتو( در مجلس اعالم می داشت» :حمايت از از ارامنه جنبهء
ماجراجوئی خواھد داشت«٧١.وانگھی فرانسه متحد روسيه بود و
روس ھا تمايلی به پشتيبانی از ارامنه نداشتند.
دو نمونه به دست می دھم .در ١٨٩٢م ١٣٠٩/ق .به دوران
ناصری ارمنيان روزنامه ای به نام »فکر« داشتند که پس از چندی به
درخواست ميسيونر ھای امريکائی بسته شد .بار ديگر دولت ايران
اجازه نشر آن روزنامه را داد .باز ميسيونر ھا دست به کار شدند و
جلو گرفتند ٧٢.در سال ھای پسين )١٨٩٣م١٣١٠/ق( پرتغاليان نامی
در شھر مارسی روزنامه ای به نام ارمنيا آراست .نخستين اعتراض
از اسد پاشا سفير کبير عثمانی در پاريس رسيد .از اين دست که
سلح
»پرتغاليان ،ناشر روزنامه ارمنيه يکی از ماموران کميتهء م ّ
ارامنه است .نه تنھا در روزنانه اش به پراکندن تند ترين انديشه
ھای شورشی بسنده نمی کند ،بلکه دست به اعمال خطرناک می زند.
بدينسان به سوء استفاده از مھمان نوازی کشور فرانسه عليه يک
کشور دوست بر می آيد» ٧٣«.وزارت کشور« فرانسه درخواست
بسته شدن روزنامه را کرد ،زيرا که »از مھمان نوازی فرانسه« عليه
عثمانی عثمانی ،بھره برداری کرده بود پس نامهء آراست ،در اين
راستا:
»آقای وزير و ھمکار گرامی :به محض دريافت نامهء شما به
تاريخ  ٢٩مه ،در دم از رئيس پليس ...خواستم که آقای پرتغاليان
را بی سر و صدا زير نظر بگيرد .وزير مختار ما در تھران از او
به نام ناشر ارمنيا نام می برد .اين روزنامه ابزار تبليغات سياسی
است در جھت برپائی جنبش ھای انقالبی در کشور ھای مشرق
٧٤
زمين به ياری ارمنيان«.
71
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پرونده ای که پليس فرانسه برای پرتغاليان ساخت ،به روشنی بر می
نمود که فرانسويان تمايلی به پشتيبانی از اين طايفه  ،آنھم در دگيری
با عثمانی نداشتند .پليس مشخصات صاحب روزنامه را منتشر کرد.
از اين دست که » اين پرتغاليان نزديک پنجاه سال دارد .زن دارد و
صاحب سه فرزند است .می گويند از معلومات گسترده ای برخور دار
است .با چندين زبان آشناست .سال ھای درازی عھده دار نھاد ھای
٧٥
آموزشی در ارمنستان بوده .ديگر اينکه روزنامهء ارمنيا يا ارمنيه
از سياست به دور است  ٧٦.اما به دنبال درگيری با عثمانی ميھن خود
راترک کرده و در ھمراھی با ھموطنانش روزنامه ارمنيه را بر پا
کرده« ٧٧.ماجرای آن روزنامهء به ايران کشيده شد .از »شعبهء
سياسی« وزارت خارجه گزارش رفت:
»دو بالوآ سفير فرانسه در ايران برگردان نامه ھائی را فرستاده که
می رساند پرتغاليان با شخصيت ھای بزرگ ارمنی رد و بدل کرده
است و ما آن گرايش ھا را می شناسيم  .بايد پذيرفت که آقای
پرتغاليان خود در اقداماتی سھيم است که ھدفش ،می تواند ،برپائی
شورش در کشور ھای گوناگون باشد و به سرايت برخاست انقالبی
در کشور ھای گوناگون بيانجامد که البته به ھيچ وجه نمی توان به
ما نسبت داد« .با ارائهء اين آگاھی ھا به حضور سرکار ،وظيفه
خود می دانم اعالم کنم که منافع ما تحت نظر گرفتن آقای
٧٨
پرتغاليان است«.

در ايران دشمنی ارمنی و مسلمان بيشتر بر سر مسائل غيرتی و
جنسی بود .نمونه ھا فراوانند :در رشت زن مسلمانی ديده شدکه از
خانهء يک ارمنی بيرون می آمد .در دَم مجتھد را خبر کردند .مجتھد
با  ٣٠٠تن به در خانهء آن زن آمد .در را شکستند .زن را بيرون
کشيدند.در دم سنگسار کردند آنگاه تماشگران ھار شده با لگد مال
٧٩
کردن جسد خشم خود را فرونشاندند.
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مسائل جنسی و غيرت اسالمی به کنار ،تا روی کار آمدن
مظفرالدين ميرزای دين پرور ،دولت ايران و روحانيت با ارمنيان سر
دشمنی نداشتند .اما دولت عثمانی از سرآغاز نيمهء دوم سدهء نوزده
با دولت ايران بر سراين طايفه درگيری داشت .به گزارش سفير
فرانسه در ايران ،خواست دولت عثمانی اين بودکه ايرانيان »از پناه
دادن ارامنه به خاک خود دست بردارند« ٨٠.بھانه ھا برای ارمنی
کشی فراوان بود .از آن ميان  :کشيش سراپن  Sérapinنام از اتباع
عثمانی در اروميه کشته شد .گناه بر دوش ارامنهء ايران افتاد .ارامنه
اين قتل را به پادری ٨١موسی نسبت می دادند ٨٢.بويژه که در آن سال
ھا فرانسوی ھا و انگليس ھا ،متحد دولت عثمانی بودند .دلنگرانی
٨٣
فرانسويان از اين بود که »يک مسالهء ارمنی در ايران پا بگيرد.
بھانه آوردند که »کشندهء آن کشيش يک ارمنی است« .آنگاه
مستشارالدوله را برآن داشتند که ياران کشيش سراپن را دستگير
کند! ٨٤سفير فرانسه که در درستی اين ماجرا ترديد داشت ،از دولت
ايران می خواست که »آرامش« خود را از دست ندھد .زيرا حدس به
يقين سفير اين بود که چه بسا »اين قتل کار ميسيونر ھا باشد« که
تشنه به خون ارامنه بودند ٨٥.و از ھمين رو با عثمانيان ھمراھی
داشتد.
از  ١٨۶۴سلطان عبدالعزيز  ،در جھت برون رفت از بحران به
انديشهء دلجوئی از ارمنيان افتاد .اعالم داشت» :در امپراطوری
عثمانی ھمه مذاھب آزادند و آزاد خواھند بود ...و ھيچکس را نمی
توان به زور از يک دين به دين ديگر گرواند« .ديری نگذشت که خط
ھمايون دستور »پذيرش عيسويان را در ادارات دولتی« اعالم
داشت ٨٦.چه بسا اين فرمان می يارست از راه آزادی و برابری اقوام
گوناگون  ،گره از کار دولت بگشايد و سد راه نفوذ دولت ھای
80
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اروپائی جلوه گر آيد .اما ھيچ نشده ندا رسيد که ورود عيسويان به
درون حکومت نه به صالح ارمنيان است و نه ترکان صالح نيست.
زيرا »چون ترکان دل کار نمی دھند ،بيم آن می رود که عيسويان »به
تدريج ھمه ادارات را قبضه کنند و مسلمانان را بشورانند«!٨٧سلطان
حتی به انديشهء برپائی دانشگاه افتاد تا »دانشجويان عيسوی و
مسلمان« بتوانند يکجا در رشته ھای علمی مانند »پزشکی ،تاريخ،
حقوق و مديريت « آموزش ببينندو گرچه از به خط ھمايون ارمنيان
حق تحصيل در مدارس دولتی به دست آورده بودند .پيشنھاد ديگر
اين بود که عيسويان به رياست کتابخانه ھا گمارده شوند .سرنگرفت.
کشتار ارامنه در واقع به زمانهء سلطان عبدالحميد و برپائی »اتحاد
اسالمی « پا گرفت .بھانه اين بود که ارمنيان »از دسترنج« مسلمانان
نان می خورند» .چرا بايد در يک کشور اسالمی مسلمان گرسنگی
بکشد و کافر به ثروت برسد«! به ھمين بھانه مباشران ماليات را به
روستاھای ارمنی نشين بسيج کردند و جماعت با شعار »برمحمد و آ ِل
٨٨
او صلوات« به خانه ھای آنان يورش بردند.
باروی کار آمدن سلطان عبدالحميد دولت ھای اروپائی عثمانی را
پای تجزيه کشاندند .رفته رفته اين زمزمه به گوش رسيد که»ترکيه
سرزمين اسالمی است و عيسوی را حق مالکيت در خاک اسالم
نيست« ٨٩.می دانيم که برخالف ترکان که بيشتر در سپاه »ينی چری«
خدمت می کردند « ،ارمنيان عثمانی پيش از برپائی »دولت اسالم از
موقعيت ممتازی بھره مند بودند .اما ھرگز از دوستی و ھمياری
ترکان برخوداری نداشتند .برعکس ارمنيان ايران ،از دوران محمد
شاه ،يعنی از نيمهء اول سدهء نوزده ،در زمينه ھای اقتصادی،
سياسی و فرھنگی پايگاه نيرومند داشتند .به مثل ،بيشترين آموزگاران
زبان فرانسه و انگليسی و حتی روسی ارمنی بودند ،مترجمان و
ھنرمندان نيز به ھمچنين ٩٠.ارامنه مترجم و بازيگر نمايشنامه ھای
مولير بودند .در زمينهء اقتصادی شرکت ھای بازرگانی مھمی را
87
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اداره می کردند .چنانکه چارلز عيسوی ياد کرده است ٩١سرانجام
ت تاريخ نگاران ارمنی ،ارمنيان ايران ھرگز به ايران
اينکه به گف ِ
٩٢
خيانت نکردند و ھرگز به خيال جدائی خواھی نيفتادند .بی سبب
نبود که محمد شاه رياست قشون را به ارامنه سپرد.
اما در ايران ،در پشتيبانی از ارامنه نه تنھا روشنفکران ،بلکه
حتی گروھی از اھل دين ھم بسيج شدند .از ان ميان امام جمعه
تبريزکه به حمايت از اين طايفه برآمد .نيز در  ١٩٠۴ھم که جنگ
مسلمان و ارمنی در باکو در گرفت ،از ميان روحانيت بھبھانی و
طباطبائی سرسختانه به پشتيبانی از ارامنه برآمدند.
اما فراموش نبايد کرد که چون ارمنی مسلمان نيست پس نمی
تواند نقطهء مشترک با اھل اسالم داشته باشد .شيعيان ايران عيسويان
را »نجس« می خوانند و ظروفشان را آب می کشند وحال آنکه اھل
سنّت با اين پديده بيگانه اند ٩٣.از اين رو جھانگردان چندان با
شيعيان اُخت نبودند .يکی از سياحان انگليسی در سفرنامه اش از
نفرت از شيعيان ايران ياد می کرد .چنانکه نوشت :شيعيان ايران اھل
دروغ و تقيه اند .رو در رو خوشرو ھستند وپشت سر بدخواه ٩٤.پند
جھانگرد ديگری اينکه»من خود به تجربه آزموده ام .پس اندرز
کوتاه من به کسانی که قصد سفر به ايران را دارند ،اينکه :برو به
سرزمين ديگر و يا خانه نشين شو« ،اما به ايران نرو! سيفی بيک ھم
که پيشتر از او ياد کرديم ،بر آن بود که شيعيان ايران مردمانی ھستند
 ٩١ﭼﺎرﻟﺰ ﻋﻴﺴﻮﯼ :ﺗﺎرﻳﺦ اﻗﺘﺼﺎدﯼ اﻳﺮان ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻳﻌﻘﻮب
ﺁژﻧﺪ ،ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺮ ﮔﺴﺘﺮﻩ ) .١٣۶٢ ،در اﻳﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﺧﻄﺎهﺎﺋﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد) .از ﺁن ﻣﻴﺎن :ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺎﺻﺮﯼ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺼﻴﺮﯼ ﺑﺪل ﺷﺪﻩ اﺳﺖ(
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ﺑﻪ
ّراﻟﺪوﻟﻪ ،ﺑﺮاﯼ ﺗﺪرﻳﺲ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﻣﻨﻮ
ﻣﺎ
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ،ﻳﮏ ﺁﻣﻮزﮔﺎر ارﻣﻨﯽ ﺁوردﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﮑﺴﺶ را در
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺑﺪﺳﺖ دادﻩ ام .اﻳﻦ زن ﺑﻪ ﻣﺪت
ﻳﮑﯽ از
در ﺁن ﺧﺎﻧﻪ ﺁﻣﻮزش داد .ﺗﺎ اﻳﻨﮑﻪ
ﭼﻬﺎر ﺳﺎل
ﺧﺎﻟﻪ هﺎﯼ ﻣﺎ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﻣﺎدﻣﻮازل ،ﻣﺎدر ﻣﺎ
هﻤﻮارﻩ ﻟﻴﻮان ﺁب و ﻏﺬاﯼ ﺷﻤﺎ را ﺁب
دﺳﺘﻮر دادﻩ ﮐﻪ
ﺑﮑﺸﻨﺪ«! .ﺁن زن هﻤﻴﻨﮑﻪ اﻳﻦ ﺣﺮف راﺷﻨﻴﺪ ،در دم رﻓﺖ و
هﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺁن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻧﮕﺸﺖ!
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»خشک انديش ،دزد و راھزن ...و چون قشری مذھب و متعصب است
با ھيچ ملت ديگر کنار نمی آيد«! ٩٥اما ارمنيان ايران ھرگز پرده از
روی اين زشتکاری بر نداشتند.
بگذريم .نيرو گرفتن ارمنيان در زمينه داد و ستد و برپائی احزاب
و انجمن ھای گوناگون که برون از موضوع سخن ماست ،رفته رفته
بر انگليس ھا و روس ھا گران آمد .انگليس ھا اعالم اشتندکه برای
ارمنيان »جای شکايت نيست« و البته اصالحاتی که در »خط شريف
٩٦
گلخانه« عثمانی گنجانيده شده ،به طور کامل اجرا می شوند«
گوياست که تا سلطان عبدالعزيز بر آن شد که »تنظيمات« در واليات
ارمنی نشين نيز پياده کنند ،انگليس ھا سد راه شدند .ايالت را
شوراندند .ھانری اليوت ،قونسول انگليس خود معترف بود که »اين
ايالت از دولت انگليس ھا مواجب می گيرند و وابسته به انگلستان
٩٧
ھستند«!« پس دولت عثمانی را حق دخالت در اين امر نيست!
انگليس ھا تا جائی پيش رفتند که علی پاشا صدراعظم عثمانی را از
کار برکنار کردند .در برابر نيرو گيری انگليس ھا در منطقه ،دولت
فرانسه ھم چشم به لبنان دوخت و به جنب و جوش افتاد .پس اسنادی
بدست می دھم در سياست انگليس ھا و روس ھا در تضعيف عثمانی و
ايران و نيرو دادن به اسالم در اين دو کشور.
در برابر اين ھمه نوآوری ،واکنش انگليس ھا اين بود که »بايد
ميسيونر ھای پروتستان را تقويت کرد«! به عبارت ديگر شکاف
در ميان کاتوليک و پروتستان و مسلمان انداخت .حتی سلطان
ھشدار داد که پيشنھاد انگليس ھا تفرقه انگيز خواھد بود و
»تماميت ارضی عثمانی را به خطر خواھد انداخت«٩٨.خواھيم ديد
ّ
عبيدﷲ ھمين پيشنھاد انگيس ھا را به کار بستند و
که در داستان
ميسيونر ھای پروتستان جانب انگليس ھا و شيخ را گرفتند.
اکنون انگليس ھا آشکارا نشان می دادند که به ھيچ عنوان
خيال »پشتيبانی از عيسويان« را نداشتند  .قونسول آن دولت از
ترابوزان گزارش می داد» :چرا بايد ترکان به ملت ھائی عشق
بورزندکه از سوئی خود را تبعه ء عثمانی می دانند و از سوی ديگر
آشکارا دلبستگی خود را به شورشيان و دولت ھای دشمن به رخ
 ٩٥ﺳﻴﻔﯽ ﺑﻴﮏ ،ﻳﺎد ﺷﺪﻩ ،ص.١٨٢ .
Benoit Brunshwik : La Réforme et les Garanties, 2e Edition, Paris, Ernest
Leroux 1980, p. 9.
 ٩٧هﻤﺎﻧﺠﺎ ،ص.٢٣ .
 ٩٨هﻤﺎﻧﺠﺎ.
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می کشند« .در  ١٨۶۵انگليس ھا اعالم می کردند» :به عنوان
عيسوی برای عيسويان عثمانی جای ھيچگونه شکايت نيست« زيرا
در »خط شريف گلخانه« اصالحاتی گنجانيده شده که در کار
اجراست .٩٩اگر ھم »درگيری ھائی درگوشه و کنار« رخ می دھد،
بايد گفت »بيشترين قربانيان از مسلمانا نند و نه عيسويان« .ديگر
اينکه چون عيسويان ثروتمندند» ،گھگاه« مورد حمله قرارمی
١٠٠
گيرند .مساله »ھمين است و بيش از اين نيست«!
در زمينه ھای فرھنگی و اقتصادی ،ترکان خود گواه بودند که
از  ١۵۵وارد کنندهء کاال  ١۴١تن ارمنی بودند و  ١٣تن ترک .در
صادرات از  ١۵٣بازرگان ١٣٠ ،تن ارمنی بودند و  ٢٣تن ترک.
در بانکداری از  ٣٧تن  ٣٢تن ارمنی بودند .درربط با نھاد ھای
فرھنگی ارامنه  ٨٠٣مدرسه داشتند با  ٨١٢٢۶شاگرد و ٢٠٨٨
آموزگار١٠١.ھر آينه ارمنيان به سپاه دولتی راه نداشتند .حق داشتن
سالح نيز ممنوع بود .نيز»شھادت « ادامنه در دادگاه ھا پذيرفته
نبود.
واقعيتی است که برخالف مسلمانان که توده ھای دھقانی و يا
کسبهء خرده پا را می ساختند ،ارمنيان از ديرباز با فرھنگ و
مدنيت غرب آشنا بودند .روزنامه رنگارنگ بر پا کرده بودندکه
ازچند تائی نام می برم ١٠٢ .نمونه جانيک آراميان بود که در پاريس
روزنامه ای به زبان ارمنی به راه انداخت و دو ماھنامه به زبان
فرانسه -ارمنی ١٠٣منتشر کرد .گرچه از زمانهء سلطان عبدالعزيز
رفته رفته سانسور مطبوعات باب شد .به مثل از روزنامه نگار
ارمنی خاسون افندی »بعضی شکايت لَر« رسيد از اين دست که از
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١٠٢
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮم )ﺁرﻣﻦ ﻟﻮﺳﻴﻨﻴﺎن(( ،ﻣﺎﺳﻴﺲ) اﺳﺘﭙﺎن
اﺗﻮﺟﻴﺎن(،
زاﻧﻴﮏ )اﻧﺪون ﺳﻘﺎﻳﺎن( ،ﭘﻮراﻏﻴﻦ) اﺳﺘﻔﺎن
وارﺗﺎﺑﺪ
اﺗﻮﭼﻴﺎن( ،ﭘﻮﻧﺢ )ﺁﻻﺟﻪ ﭼﻴﺎن( ،ﻟﻮﺋﻴﺲ )واهﺎن
اﻓﻨﺪﯼ( ﭘﺰاﻧﺘﻴﻮن )ﮐﭽﻴﺎن ﭘﻮزاﻧﺖ( و اﻟﯽ ﺁﺧﺮ.
 ١٠٣دو ﻣﺎهﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﺳﻴﺎس ﺁﮔﻮاﻧﯽ و ﮐﺒﻮﺗﺮ ﻣﺎﺳﻴﺲ  ،ﺑﻪ
ﻧﻘﻞ از ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺷﻬﻮد ،ﻳﺎد ﺷﺪﻩ ،ص.۵٧۶-٧۵٧ .
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»ھوداران روسيه« است .پس در دم عزل و به جايش
١٠٤
»باالنتخاب«روزنامه نگار ديگری برگزيده شد .
ارامنه در »تنظيمات« يا اصالحات دولتی  ،به علت آشنائی با
زبان ھای اروپائی به مقام ھای مھم دست يافتند .به سال
١٨۶٨م١٢٨۴/ق .به دوران سلطان عبدالعزيز  ،با برپائی »ديوان
احکام عدليه« و »شورای دولت« ،عيسويان عثمانی به گونه ای
خود مختاری رسيدند .به پيچ و مھرهء نظام جديد بدل شدند .از اين
پس ،پيشرفت يکی واپسگرائی آن يک را رو کرد .از سوی ديگر
عيسويان را در ارتباط مستقيم با قدرت ھای اروپائی نھاد و رفته
رفته روحيهء جداخواھی را زنده کرد .می توان گفت که در اين
راستا ارمنيان فريب غربيان را خوردند و به ھنگام نياز ھم
دادرسی نيافتند.
در اين سال ھا انجمن ھا و احزاب سياسی ارامنه نيز پا گرفتند.
گرچه بيشتر جنبه مذھبی داشتند و مريدان زير دست کشيشان
آموزش می ديدند .ھرآينه سرکردگان اين نھاد ھا کمتر به ام ِر دين
می پرداختند و بيشتر در کار »تبليغ ناسيوناليسم و سازماندھی
ت ارمنيان اين انجمن ھا از طريق
ھسته ھای مخفی« بودند .به گف ِ
روزنامه »ماسيس« با ماسونری انگليس پيوند داشتند .اين گرايش
در شھر ھای وان و زيتون دست به شورش عليه ترکان زد و
خواھان جدائی اين دو شھر شد .شورشيان ماسون در ھم انديشی
با ماسونری انگليس زمزمهء جدائی شھرھای وان و زيتون را سر
دادند .با روشنفکران صلحدوست و آزاد انديش ھم سر وکار چندانی
نداشتند .حتی مجلس ملی ارامنه را ھم به »سازشکاری« متھم
می کردند .بديھی است که در اين برنامه ريزی ارمنيان فريب
ماسون ھای انگليسی را خوردند .تا جائی پيش رفتند که پاتکانيان
نامی که يکی از اعضای لژ بود ،درخواست انتقال ارمنيان ايران به
شھر زيتون شد ١٠٥.سرکردگی اين شورش را »پاکرات ناوارسيان«
عھده دار بود که از قفقاز آمد و اسلحه و سرمايهء شورش را ھم از
تفليس تدارک ديد ١٠٦.اين نخستين بار بود که به تحريک ماسون ھا
١٠٤

ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺷﻬﻮد ،ﻳﺎد ﺷﺪﻩ.
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سخن از جدائی واليات ارمنی نشين می رفت .گرچه روشنفکران
ارمنی بيشترشان به طرد اين گرايش برآمدند.
دومين گرايش روی به روسيه داشت که بعد ھا در  ١٨٧٢در
شھر وان »اتحاد سالواسيون« ١٠٧پا گرفت  .اين نھاد نخستين
سازمان انقالبی عثمانی بود و نشريه ای ھم به نام عقاب منتشر
می کرد  .اين گروه ھوادار روس ھا بود و با برخی از محفل ھای
انقالبی قفقاز نزديکی داشت ١٠٨.ھمزمان فرانسويان نيز دست به
روزنامه نگاری زدند در  ٢٠فوريه  ١٨٧٠به بخش دارالفنون
ترکيه که از  ١٨۴٨بر پا بود و نھادی بود الئيک ،بخش الھيات را
افزودند .در اين نھاد بود که از سيد جمال الدين اسدابادی که در آن
سال ھا در ترکيه بسر می برد ،خواستند در زمينهء »علم و صنعت
« سخن براند ١٠٩.ھمزمان شارل ميسمر ١١٠روزنامه نگار و
نويسنده فرانسوی روزنامه »ال تورکی« ١١١را به زبان فرانسه راه
انداخت .
دشمنی با ارامنه از زمانهء سلطان عبدالحميدپا گرفت .به
درخواست او انگليس ھا آمدند و نام ارمنستان را از نقشهء
١١٢
عثمانی برداشتند و کردستان بزرگ را برجايش نشاندند!
 ١٨٨۴تاريخ الکساندر سوم دستور داد جمله آموزشکده ھا و
کانون ھای فرھنگی ارامنه را که در بر گيرندهء  ٨٠٣آموزشکده و
 ٨١ھزار و  ٢٣۶دانش آموز بود ،بستند .در روسيه نيز به
زمانهء نيکالی دوم ھمه دارائی ارمنيان را باال کشيدند و روزنامه
١١٣
ھاشان را توقيف کردند.
به دوران سلطنت عبدالحميد که ھمه آژدی ھا را از ميان
برداشت ،ارمنيان در خيزش عليه سلطان ،به جنبش ھای
l’Union du Salut.
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 ١٠٨از ﺁن ﻣﻴﺎنGoodwill Society :
١٠٩
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صھيونيستی نزديک شدند فرانسووی ھا با روس ھا متحد شدند .اما
صھيونيست ھا در کشتار ارمنيان سھيم شدند و و در سرکوب ھائی
که در ھمين سال پاگرفته به داد ارامنه نرسطدند .بھانه اينکه :
»ارامنه کاتوليک نيستند« و حمايت آنان بر عھده انگليس ھاست.
ھانوتو وزير خارجه در مجلس در نطق  ٣نوامبر  ١٨٩۶بھانه آورد
که اگر فرانسه از ارامنه پشتيبانی می کرد»ارمامنه بيشتر کشته می
دادند«  .ديگر اينکه فرانسه تنھا از راه »مذھبی و فرھنگی« از اين
١١٤
طايفه حمايت می کند و نه از زاه سياسی
راينکه ارامنهء ايران به سه دسته تقسيم می شدند .يکی ارامنهء
جلفا که به زمانهء شاه عباس به ايران آورده شدند .دوم ارامنهء
سنه در کردستان و سوم در دشت سلماس ١١٥.در نيمهءيکم سدهء
نوزده انگليس ھا جمعيت جلفا را » ٣٠٠تا  ۵٠٠خانوار« گفته
اند ١١٦در اين شھر ارمنيان »زميندار« ھم بودند .در ھمان تاريخ
سياح انگليسی ديگری گزارش می کرد که ارامنه در بوشھر ھم
پايگاه مھمی داشتند و از طريق کمپانی ھند شرقی با ھندوستان داد
و ستد می کردند ١١٧.به دوران صفويان گروھی از ارمنيان را از
تبريز به عثمانی منتقل کردند .برخی را ھم از نخجوان و قره باغ به
ايران کوچ دادند .اسناد و انگيزه ھای اين جابجائی ھا در
دسترسمان نيست.
در نيمهء يکم سدهء نوزده شمار ارمنيان تھران را٢۵٠
خانوار برآورد کرده اند ١١٨.به گواھی »اوبنَ « ايرانشناس
فرانسوی ،به سال ھای مشروطه ،از  ٢۶محله تبريز  ۵محله
ارمنی نشين بودند و به گفت برخی» ،در اروميه شمار ارامنه
پراکنده در  ٢١روستا به  ۶٠٠٠تن می رسيد« ١١٩.يکی از
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١٢٠

جھانگردان ھم ،شمار ارمنيان جلفا را  ١۵٠٠٠تن ياد کرده.
به گواھی يکی از جھانگردان ،در نيمهء يکم سدهء نوزده درتھران
 ٢۵٠خانوار ارمنی می زيستند و  ١۵٠حانوار يھودی ١٢١.به سال
١٨۶٧م١٢٨۴ /ق .تومسون سفير انگليس از ٢۶٠٠٠تن سخن
گفته و گواھی داده که بيشترشان در آذربايجان و جلفای اصفھان
می زيستند ١٢٢.در جلفا در کنار يھوديان می زيستند .افزون
برشراب سازی ،در کشاورزی و سنگ تراشی و مشاغل ديگری در
ھمين روال دست داشتند.
کاردار سفارت فرانسه گزارش می داد که سرمايهء ارامنهء جلفا
به ٢٠٠/٠٠٠فرانک می رسيد و اين ثروت کالن را مديون داد و
ستد با ھندوستان بودند ١٢٣.در کرمانشاه ھم در کنار مسلمانان ئر
کار شراب سازی وشرابفروشی پنھان بودند ،اماکار و بارشان بس
سود آور بود ١٢٤.شمار ارمنيان کرمانشاه به  ٣۵٠٠٠تن می رسيد.
ماليات عيسوی و مسلمان نيز برابر بود ١٢٥در ايالت ھای ديگر
نيز از آن ميان در آذربايجان و شيراز و اصفھان در کا ِر خريد و
فروش شراب بودند .ميدانم که ارمنيان در ھندوستان »به مدارج
عاليه نايل آمدند« .زيرا که ھندوان اين طايفه را به درستکاری و
»شرافت« می شناختند .حتی موؤّخ تاريخ مشروطه ،ناظم االسالم
کرمانی که ازمتشرعين و خشک انديشان بود ،می پذيرفت که »اين
طايفه ارمنی در ھر مملکتی نام نيکی به خود جلب نموده و خود را
محبوب اھالی آن مملکت نمودند« ١٢٦.سخنی که با داوری مغرضانه
ششوار جور در نمی آيد.
جھانگرد فرانسوی رو ِ
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پس رفت ارمنيان چه در عثمانی و چه در ايران از زمانی
آغازيدکه انگليس ھا بانک شاھی را در ھر دو کشور برپا کردند.
از اين راه داد و ستد ارامنه را به کسادی کشاندند .گواھی داده اند
که در سال ھای پسين جلفا شکوه خود را از دست داد و »محله
١٢٧
ھای شھر به ويرانه بدل شدند«.
به دوران ناصری سرپرست ارمنيان اروميه را نخست برزو
خان ارمنی برعھده داشت که برادر نظر آقا سفير ايران در پاريس
بود .انتساب نظرآقا به سفارت پاريس خود نشان از نقش مھم
عيسويان ايران داشت .چکيده ای از سفارت او و نامه ھايش را در
جای ديگر به دست داده ام١٢٨.جا جانشين برزو خان ،جبرئيل خان
بود که در  ١٨٧۴که راھی سفارت در ايران در پاريس شد.
در عثمانی ھم رويکرد به سرمايه ھای بيگانه ،ارمنيان را به
نوميدی و مھاجرت کشاند .گرچه از پيوند با غربيان طرفی نبستند.
بويژه که دولت ھای غربی به راه کاستن نفوذ ارامنه در داد و
ستد ،ماھرانه دشمنی عيسوی با مسلمان را دامن زدند و راه را بر
جنگ ھای مذھبی ھموار کردند .نشانه ھای اين سياست را در
ّ
عبيدﷲ باز خواھيم يافت .خطای ارامنه ھم در اين بود
يورش شيخ
که به عيسوی بودن خود می نازيدند و روی به غرب داشتند .گرچه
دير نپائيد که فريب غربيان را خوردند .نخست اينکه از ١٨۵۶
١٢٩
دولت ھای غربی دشمنی ميان ارمنی و مسلمان را دامن زدند.
در ميان عيسويان ھم جدائی انداختند .ديگر اينکه با برپائی ھيئت
ھای مذھبی کوشيند ھماھنگی عيسويان عثمانی را در ھم شکنند.
دولت روسيه به پشتيبانی از از ارتدکس ھا برخاست ،فرانسه از
کاتوليک ھا و انگليس ھا از پروتستان ھا !
برخالف ترکان عثمانی ،مسلمانان ايران ،بويژه در آذربايجان
ھوای ارامنه طايفه را داشتند .اين طايفه به دوران قاجار ،به مقام
ھای باال بلند دست يافتند .به زمانه محمد شاه رياست سپاه ايران با
يک ارمنی بود .پزشک شاه دکتر بازيل ،ارمنی بود .در ١٨۵٨م/.
 ١٨٧۴ق .يعقوب ارمنی را رابط ايران با سفارتخانه ھای فرنگی
ناميدند .در ھمان تاريخ داود خان ارمنی که از ارامنهء ترکيه بود،
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به ايران آمد و به »سمت مترجم« يا ديلماج ناصرالدين شاه جوان
١٣٠
منسوب شد.
ديگر اينکه ارمنيان در خانه ھای بزرگان زبان ھای فرانسه ويا
انگليسی و يا روسی و نيز موسيقی آموزش می دادند .به مثل يحيی
خان ارمنی به عين السلطنه قھرمان ميرزا آموزش اُرگ می داد.
آرشاک نامی ھم آموزگار زبان انگليسی در ھمدان بود .به گواھی
قھرمان ميرزا »پرده دوزی و مبل فروشی« ھم در دست ارامنه
بود ١٣١.در آذربايجان ارامنه ھمه کاره بودند .در شھر ھای بزرگ،
بويژه در اصفھان و تبريز و تھران »معلم خانه« ھای گوناگون
آراستند .قھرمان ميرزا سالور از »تماشاخانه ھای« ارامنه در
تھران ياد می کرد:
» ديشب در معلم خانه ارمنی بازی در می آوردند ...امشب به
زبان فارسی بود ...چھار ھزار دادم و در رديف سوم افتادم...
پنچ پرده بود ...بسيار خوب بازی در آوردند ...سه شب زيادتر
نبود ...تقليد يک خسيس را در آوردند ١٣٢.خيلی تماشا داشت... .
مھمانخانه ھم بود .ھرکس می خواست غذا و چائی ھم بود...
امشب زبان فرنگی است ،يعنی فرانسه .فردا شب ارمنی
١٣٣
است«.

در ١٨۶٧م ١٢٨٣/پرنس داديان يکی از از ارامنه
سرشناس ،در يکی از نشريات فرانسوی در بارهء ھمکيشان خود
می نوشت :ارمنيان »زبان ،آداب و سنت ھای خود را پاس داشته
اند .در داد و ستد و صنعت نقش بزرگی دارند« .ديگر اينکه» از
طريق روابط گسترده ،ميان آسيا و اروپا ،نقش ميانجی را بر
دوش گرفته اند« ١٣٤.از سال ھای  ١٨۶۶ارامنه لژھای ماسونی
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آفريدند تا بتواند در خفا آرمان ھای خود را پياده کنند .شعار لژ را
١٣٥
»اتحاد ،عشق ،روشنگری،آزادی« برگزيدند.
اين داديان دانشمند بود» .شش زبان« می دانست .با اينکه
تبعهء عثمانی بود ،بيشتر در ايران می زيست .سلطان عبدالعزيز
کوشيد او را باز گرداند .پاسخ داد» :من نوکر نيستم .از نوکری
استعفا دادم و کاری با سلطان ندارم« .بدينسان در ايران ماند.
گروھی از ارمنيان را به کار گرفت و از تابعيت عثمانی سرباز زد.
شگفت انگيز اينکه در برابر ارمنيان ،دولت ھای غربی جملگی از
عثمانی پشتيبانی می کردند .چنانکه وزير خارجهء فرانسه )ھانوتو(
در مجلس اعالم می داشت» :حمايت از از ارامنه جنبهء
ماجراجوئی خواھد داشت«١٣٦.وانگھی فرانسه متحد روسيه بود و
روس ھا تمايلی به پشتيبانی از ارامنه نداشتند.
دو نمونه به دست می دھم .در ١٨٩٢م ١٣٠٩/ق .به دوران
ناصری ارمنيان روزنامه ای به نام »فکر« داشتند که پس از چندی
به درخواست ميسيونر ھای امريکائی بسته شد .بار ديگر دولت
ايران اجازه نشر آن روزنامه را داد .باز ميسيونر ھا دست به کار
شدند و جلو گرفتند ١٣٧.در سال ھای پسين )١٨٩٣م١٣١٠/ق(
پرتغاليان نامی در شھر مارسی روزنامه ای به نام ارمنيا آراست.
نخستين اعتراض از اسد پاشا سفير کبير عثمانی در پاريس
رسيد .از اين دست که »پرتغاليان ،ناشر روزنامه ارمنيه يکی از
سلح ارامنه است .نه تنھا در روزنانه اش به
ماموران کميتهء م ّ
پراکندن تند ترين انديشه ھای شورشی بسنده نمی کند ،بلکه دست
به اعمال خطرناک می زند .بدينسان به سوء استفاده از مھمان
١٣٨
نوازی کشور فرانسه عليه يک کشور دوست بر می آيد«.
»وزارت کشور« فرانسه درخواست بسته شدن روزنامه را
کرد ،زيرا که »از مھمان نوازی فرانسه« عليه عثمانی عثمانی،
بھره برداری کرده بود پس نامهء آراست ،در اين راستا:
»آقای وزير و ھمکار گرامی :به محض دريافت نامهء شما به
تاريخ  ٢٩مه ،در دم از رئيس پليس ...خواستم که آقای پرتغاليان
 ١٣٥ﻧﻌﻠﺒﻨﺪﻳﺎن ،ﻳﺎد ﺷﺪﻩ ،ص.٧۶ .
L.E.Dubois : « La question arménienne », Semaine Fidèle de Mans, le 2
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را بی سر و صدا زير نظر بگيرد .وزير مختار ما در تھران از او
به نام ناشر ارمنيا نام می برد .اين روزنامه ابزار تبليغات سياسی
است در جھت برپائی جنبش ھای انقالبی در کشور ھای مشرق
١٣٩
زمين به ياری ارمنيان«.

پرونده ای که پليس فرانسه برای پرتغاليان ساخت ،به روشنی بر
می نمود که فرانسويان تمايلی به پشتيبانی از اين طايفه  ،آنھم در
دگيری با عثمانی نداشتند .پليس مشخصات صاحب روزنامه را
منتشر کرد .از اين دست که » اين پرتغاليان نزديک پنجاه سال دارد.
زن دارد و صاحب سه فرزند است .می گويند از معلومات گسترده
ای برخور دار است .با چندين زبان آشناست .سال ھای درازی عھده
دار نھاد ھای آموزشی در ارمتستان بوده .ديگر اينکه روزنامه
ارمنيا يا ارمنيه ١٤٠از سياست به دور است  ١٤١.اما به دنبال
درگيری با عثمانی ميھن خود راترک کرده و در ھمراھی با ھم
١٤٢
مينانش روزنامه ارمنطه را بر پا کرده«.
داستان روزنامهء ارمنيه به ايران کشيده شد .از »شعبهء
سياسی« وزارت خارجه گزارش رفت:
»دو بالوآ سفير فرانسه در ايران برگردان نامه ھائی را فرستاده
که می رساند پرتغاليان با شخصيت ھای بزرگ ارمنی رد و بدل
کرده است و ما آن گرايش ھا را می شناسيم  .بايد پذيرفت که آقای
پرتغاليان خود در اقداماتی سھيم است که ھدفش ،می تواند ،برپائی
شورش در کشور ھای گوناگون باشد و به سرايت برخاست
انقالبی در کشور ھای گوناگون بيانجامد که البته به ھيچ وجه نمی
توان به ما نسبت داد« .با ارائهء اين آگاھی ھا به حضور سرکار،
وظيفه خود می دانم اعالم کنم که منافع ما تحت نظر گرفتن آقای
١٤٣
پرتغاليان است«.

در ايران دشمنی ارمنی و مسلمان مانند بر سر مسائل غيرتی و
جنسی بود نمونه ھا فراوانند .ز اين دست که در رشت يک زن
مسلمانی ديده شدکه از خانهء يک ارمنی بيرون می آمد .در دَم
مجتھد را خبر کردند .مجتھد با  ٣٠٠تن به در خانهء آن زن آمد.
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در را شکستند .زن را بيرون کشيدند.در دم سنگسار کردند آنگاه
تماشگران ھار شده با لگد مال کردن جسد خشم خود را
١٤٤
فرونشاندند.
مسائل جنسی و غيرت اسالمی به کنار ،تا روی کار آمدن
مظفرالدين ميرزای دين پرور ،دولت ايران و روحانيت با ارمنيان
سر دشمنی نداشتند .اما دولت عثمانی از سرآغاز نيمهء دوم سدهء
نوزده با دولت ايران بر سراين طايفه درگيری داشت .به گزارش
سفير فرانسه در ايران ،خواست دولت عثمانی اين بودکه ايرانيان
»از پناه دادن ارامنه به خاک خود دست بردارند« ١٤٥.بھانه ھا
برای ارمنی کشی فراوان بود .از آن ميان  :کشيشی سراپن Sarapin
نام از اتباع عثمانی در اروميه کشته شد .گناه بر دوش ارامنهء
ايران افتاد.
١٤٧
١٤٦
موسی نسبت می دادند.
ارامنه اين قتل را به پادری
بويژه که در آن سال ھا فرانسوی ھا و انگليس ھا ،متحد دولت
عثمانی بودند .دلنگرانی فرانسويان از اين بود که »يک مسالهء
ارمنی در ايران پا بگيرد ١٤٨.بھنه آوردند که »کشندهء آن کشيش
يک ارمنی است« .آنگاه مستشارالدوله را برآن داشتند که ياران
١٤٩
کشيش سراپن را دستگير کند
سفير فرانسه که در درستی اين ماجرا ترديد داشت ،از دولت
ايران می خواست که »آرامش« خود را از دست ندھد .زيرا حدس
به يقين سفير اين بود که چه بسا »اين قتل کار ميسيونر ھا باشد«
که تشنه به خون ارامنه بودند ١٥٠.و از ھمين رو با عثمانيان
ّ
عبيدﷲ نيز به جانبداری
ھمراھی داشتد .خواھيم ديد که از
برخاستند.
144

De Balloy à Decazes, Rachte, le 14 Juin 1876, doc : no. 7, Cor/po.
Volume, 37.
145
Mellinet à Broglie, Téhéran, le 25 Octobre 1874, doc. no. 23 (Cor. Pol.
Volume 37) .
١٤٦
ﭘﺎدرﯼ ﻣﯽ
اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﮐﺸﻴﺶ هﺎﯼ ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮏ ﻓﺮاﻧﺴﻮﯼ را
ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
147
«Requête de l’évêque arménien Mokhtarians ; le 23 Septembre 1891
)(Arménie, Cor. Pol. tome 43
148
Balloy à Hanotaux, Téhéran 15 Février 1891, doc. no. 4. Volume 43
149
Emile Bernay à de Balloy, Tauris, Télégramme, le 15 Fevrier 1891 (Cor.
)Cons.
150
Balloy à Hanotaux, Téhéran, le 15 Février 1891, doc. no. 4 (Cor.Pol.
)Volume 43

31

دشمنی دولت عثمانی با ارامنه تا جائی بود که در  ١٣١٣ق،
ميرزا آقاخان کرمانی و شيخ احمد روحی »به جرم پناه دادن ارامنه
در خانه شان« ،به دولت ايران تسليم کردند و به کشتن دادند ١٥١.با
اين ھمه ارمنيان دسته دسته به ايران پناه می بردند .کشتار ارامنه
در واقع به زمانهء سلطان عبدالحميد و برپائی »اتحاد اسالمی « پا
گرفت .بھانه اين بود که ارمنيان »از دسترنج« مسلمانان نان می
خورند» .چرا بايد در يک کشور اسالمی مسلمان گرسنگی بکشد و
کافر به ثروت برسد« .بدينسان بود که مباشران ماليات را به
روستاھای ارنی نشين بسيج کردند و جماعت با شعار »برمحمد و
آ ِل او صلوات« به خانه ھا يورش بردند ١٥٢.د
يکی از نويسندگان ترک ،گواھی می داد که در برھم زدن روابط
مسلمانان و ارمنيان و آفرينش دو دستگی ھا ،ميسيونر ھای
کاتوليک فرانسه نقش مھمی داشتند ١٥٣.آنان بودند که به روستاھا
کردان را به جان ارامنه انداختند .ھمان نويسنده جنبش آزاديخواھی
ارمنيان را »وابسته به صھيونيسم« می داند .جنبشی که در درگيری
با سلطان عبدالحميد در گرقت .نوشته اند که »صھيونيست ھا
١٥٤
عبدالحميد دادند در سرکوب ارمنيان ياری دادند«!
اين را ھم گفته اند که در ميان اقوام عثمانی ،ارمنيان برديگر
اقوام آن سرزمين »برتری داشتند« .از آنجا شريف تر از مسلمانان
و فرنگيان بودند ،خزانه داری ،بازرگانی و حتی نگھبانی کاخ
سلطان را نيز ورا بر عھده می شناختند.
باروی کار آمدن سلطان عبدالحميد دولت ھی اروپائی عثمانی را
پای تجزيه کشاندند .رفته رفته اين زمزمه به گوش رسيد که»ترکيه
سرزمين اسالمی است و عيسوی را حق مالکيت در خاک اسالم
١٥٥
نيست«.
می دانيم که برخالف ترکان که بيشتر در سپاه »ينی چری«
خدمت می کردند « ،ارمنيان عثمانی پيش از برپائی »دولت اسالم از
موقعيت ممتازی بھره مند بودند .اما ھرگز از دوستی و ھمياری
 ١٥١از اﻳﻦ روﻳﺪاد در ﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ ﺗﺒﻌﻴﺪ ،ﻳﺎد ﮐﺮدﻩ ام.
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ترکان برخوداری نداشتند .برعکس ارمنيان ايران ،از دوران محمد
شاه ،يعنی از نيمهء اول سدهء نوزده ،در زمينه ھای اقتصادی،
سياسی و فرھنگی پايگاه نيرومند داشتند .به مثل ،بيشترين
آموزگاران زبان فرانسه و انگليسی و حتی روسی ارمنی بودند،
مترجمان و ھنرمندان نيز به ھمچنين ١٥٦.ارامنه مترجم و بازيگر
نمايشنامه ھای مولير بودند .در زمينهء اقتصادی شرکت ھای
بازرگانی مھمی را اداره می کردند .چنانکه چارلز عيسوی ياد کرده
١٥٧
ت تاريخ نگاران ارمنی ،ارمنيان ايران
است سرانجام اينکه به گف ِ
ھرگز به ايران خيانت نکردند و ھرگز به خيال جدائی خواھی
نيفتادند ١٥٨ .بی سبب نبود که محمد شاه رياست قشون را به ارامنه
سپرد و بعد ھا نيز امير کبير »يک گردان سپاه جداگانه« از ارمنيان
آراست ١٥٩،که »فوج بھادران نصاری« نام گرفت که در جای ديگر
و در ھمين کتاب آورده ام.
خوشا که در ھمه اين احوال ارمنيان ايران نه از اھل دولت
ستم ديدند و نه از اھل دين! حتی امام جمعه تبريز به حمايت از
اين طايفه برآمد .در  ١٩٠۴ھم که جنگ مسلمان و ارمنی در باکو
در گرفت ،از ميان روحانيت بھبھانی و طباطبائی سرسختانه به
پشتيبانی از ارامنه برآمدند .چنانکه سال ھا بعد نشريه دورشاق
وابسته به حزب داشناک در ياد آوری کشتار ارامنه نوشت:
»قونسول ھای روس ارمنيان مھاجر را به حالدان سپردند.
قونسول انگليس ارمنيان را به دھانهء توپخانه عثمانی بستند.
اما قونسول ھای ايران به پشتيبانی از ازاذامنه برآمدند و
١٦٠
ارمنيان بدبخت را نجات دادند«

١٥٦
ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﻴﺮزا ﻗﺎﺟﺎر )ﻋﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ(:
ﺧﺎﻃﺮات ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺴﻌﻮد ﺳﺎﻟﻮر ،ﺗﻬﺮان ،١٣٧۴ ،اﻧﺘﺸﺎرات
اﺳﺎﻃﻴﺮ ٢ ،ﺟﻠﺪ ،ﺟﻠﺪ . ١ ،ص٣۶٩ .
 ١٥٧ﭼﺎرﻟﺰ ﻋﻴﺴﻮﯼ :ﺗﺎرﻳﺦ اﻗﺘﺼﺎدﯼ اﻳﺮان ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻳﻌﻘﻮب
ﺁژﻧﺪ ،ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺮ ﮔﺴﺘﺮﻩ ) .١٣۶٢ ،در اﻳﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﺧﻄﺎهﺎﺋﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد) .از ﺁن ﻣﻴﺎن :ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺎﺻﺮﯼ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺼﻴﺮﯼ ﺑﺪل ﺷﺪﻩ اﺳﺖ(
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نوشتهء ميرزا باال ترکان را خوش نيامد .ياد آور شدند که
چون ارمنی مسلمان نيست پس نمی تواند نقطهء مشترک با اھل
اسالم داشته باشد .در ميان ايرانيان ھم گھگاه عيسوی آزاری به
چشم می خورد .شيعيان ايران عيسويان را »نجس« می خوانند و
ظروفشان را آب می کشند وحال آنکه اھل سنّت با اين پديده بيگانه
اند ١٦١.در مکتب ھای ايران ھم به دانش آموزان می آموزانند که
فرنگی نجس است .يکی از سياحان انگليسی در سفرنامه خود نفرت
خود را از شيعيان ايران به قلم می کشد .می گويد شيعيان ايران
اھل دروغ و تقيه اند .رو در رو خوشرو ھستند وپشت سر بدخواه.
 ١٦٢البته سعدی عليه الرحمه ھم پيش از آن جھانگرد ،فرموده
بود :دروغ مصلحت آميز به از راست فتنه انگيز!
پند جھانگرد ما ھم اينکه» :من خود به تجربه آزموده ام .پس
اندرز کوتاه من به کسانی که قصد سفر به ايران را دارند ،اينکه:
برو به سرزمين ديگر و يا خانه نشين شو« ،اما به ايران نرو!
سيفی بيک ھم که پيشتر از او ياد کرديم ،بر آن بود که شيعيان
ايران مردمانی ھستند »خشک انديش ،دزد و راھزن ...چون قشری
١٦٣
مذھب و متعصب است با ھيچ ملت ديگر کنار نمی آيد«!
برمی گردم به ارمنيان .در جای ديگر آورده ام که رويکرد
روز افزون ترکان به سرمايه ھای خارجی ،به جای تقويت ارمنيان
که رعايای دولت بودند ،پيش زمينه ای دست نشاندگی ترکيه،
چيرگی روز افزون غبر بر اقتصاد عثمانی و سرانجام مھاجرت
ارمنيان را فراھم آورد .بخشی راه قفقاز شدند و برخی راھی ايران.
نيرو گرفتن ارمنيان در زمينه داد و ستد و برپائی احزاب و
انجمن ھای گوناگون که برون از موضوع سخن ماست ،رفته رفته
 ١٦١ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺁورم از ﺗﻘﻴﻪ در ﺧﺎﻧﻮادﻩء ﺧﻮدم .ﻣﺎدر
ﺑﻪ
ّراﻟﺪوﻟﻪ ،ﺑﺮاﯼ ﺗﺪرﻳﺲ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﻣﻨﻮ
ﺑﺰرگ ﻣﺎ
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ،ﻳﮏ ﺁﻣﻮزﮔﺎر ارﻣﻨﯽ ﺁوردﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﮑﺴﺶ را در
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺑﺪﺳﺖ دادﻩ ام .اﻳﻦ زن ﺑﻪ ﻣﺪت
ﻳﮑﯽ از
در ﺁن ﺧﺎﻧﻪ ﺁﻣﻮزش داد .ﺗﺎ اﻳﻨﮑﻪ
ﭼﻬﺎر ﺳﺎل
ﺧﺎﻟﻪ هﺎﯼ ﻣﺎ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﻣﺎدﻣﻮازل ،ﻣﺎدر ﻣﺎ
هﻤﻮارﻩ ﻟﻴﻮان ﺁب و ﻏﺬاﯼ ﺷﻤﺎ را ﺁب
دﺳﺘﻮر دادﻩ ﮐﻪ
ﺑﮑﺸﻨﺪ«! .ﺁن زن هﻤﻴﻨﮑﻪ اﻳﻦ ﺣﺮف راﺷﻨﻴﺪ ،در دم رﻓﺖ و
هﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺁن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻧﮕﺸﺖ!
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ﺳﻴﻔﯽ ﺑﻴﮏ ،ﻳﺎد ﺷﺪﻩ ،ص.١٨٢ .

بر انگليس ھا و روس ھا گران آمد .انگليس ھا اعالم اشتندکه برای
ارمنيان »جای شکايت نيست« و البته اصالحاتی که در »خط شريف
گلخانه« گنجانيده شده ،به طور کامل اجرا می شوند« ١٦٤گوياست
که تا سلطان عبدالعزيز بر آن شد که »تنظيمات« در واليات ارمنی
نشين نيز پياده کنند ،انگليس ھا سد راه شدند .ايالت را شوراندند.
ھانری اليوت ،قونسول انگليس خود معترف بود که »اين ايالت از
دولت انگليس ھا مواجب می گيرند و وابسته به انگلستان
١٦٥
ھستند«!« پس دولت عثمانی را حق دخالت در اين امر نيست!
انگليس ھا تا جائی پيش رفتند که علی پاشا صدراعظم عثمانی را از
کار برکنار کردند .در برابر نيرو گيری انگليس ھا در منطقه،
دولت فرانسه ھم چشم به لبنان دوخت و به جنب و جوش افتاد .پس
اسنادی بدست می دھم در سياست انگليس ھا و روس ھا در
تضعيف عثمانی و ايران و نيرو دادن به اسالم در اين دو کشور.
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