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 کنکاشی پیرامون یک حزب تاثیرگذار و مخفی 

  داشناکسوتیون ؛ فرقه ای که از نگاه تاریخ مغفول ماند 

  سید احسان رئیس الساداتی 

اصال یک حزب ارمنی است و از جمله گروه ھایی است که با مجاھدین در جریان ) Dashnaksutyun(داشناکسوتیون 

این مقاله سعی دارد کنکاشی داشته باشد بر آغاز فعالیت ھای این حزب در .فتح تھران مشارکت موثر داشته است

حضور و فعالیت  برای شناخت بھتر این حزب نسبتا سری که سابقه. منطقه قفقاز و تاثیر آن بر رویداد ھای ایران

گسترده را از مشروطه تا پھلوی در ایران داشته است ناگزیر با توجه به اسناد و منابع آن را به چھار دوره تقسیم می 

 :کنیم

   

   آغاز حیات حزب تا مشارکت در مشروطه: الف

  لبعد از دوران مشروطه و آغاز جنگھایی برای استقال: ب

   )ک.و.ا.به روایت اسناد س(با رژیم پھلوی فعالیت ھای حزب در ایران ھمزمان : ج

  اداشناکسیون؛بعد از پیروزی انقالب اسالمی و این روزھ: د

   

   

   آغاز حیات حزب تا مشارکت در مشروطه: الف

این حزب که در واقع ]i[منتشر کرده است ١٣۵٨بر اساس مواضعی که حزب داشناکسیون در جزوه ای مکتوب به سال 

یت داشته اند به از ادغام گروه ھا و احزاب انقالبی ارمنی که در آن ایام در ارمنستان در بخشی از روسیه و ترکیه فعال

  .میالدی در شھر تفلیس قفقاز تشکیل شد١٨٩٠سال 

   

  

  اپرچم داشناک ھ 

سیاسِی ملی و مدنِی ارامنه مقصودش حفظ مصالح اقتصادِی طبقاتی و حفظ منافع بشرِی » داشناکسیون ارامنه«

   .می باشد

مقطعی که سه حزب ارمنی آرِمناکان، ھنچاکیان و . حضور این حزب در ایران به دھٔه ھشتاد قرن نوزدھم باز می گردد

این احزاب از ایران به منزلٔه . داشناکسوتیون به تدریج در مناطق ارمنی نشین آذربایجان شعبه ھایی تشکیل دادند
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آنھا نه تنھا جراید . تدارکات خود و اجرای عملیات در ایالت ھای ارمنی نشین عثمانی استفاده می کردند پایگاھی برای

عالوه بر . و نشریات خود را از طریق ایران به عثمانی و روسیه می بردند، بلکه اسلحه و مھمات نیز منتقل می کردند

کارگاه اسلحه سازی حزب داشناک . تبریز دایر کردنداین، کارگاه ھای اسلحه سازی مخفی نیز در سلماس و سپس در 

در این کارگاه، قطعات اسلحه ای را که از کارگران کارخانه ھای اسلحه سازی دولت روسیه . دایر شد ١٨٩١در تبریز در 

مانی آنگاه، اسلحه ھا را مخفیانه به خاک عث. در توال و تفلیس خریداری و به تبریز منتقل شده بود مونتاژ می کردند

  .می بردند تا در مبارزه با دولت عثمانی استفاده شود

و بیشتر » در قرن نوزدھم، سرزمین ایران کعبٔه آمال انقالبیون بود«: بی جھت نیست که لوییس نعلبندیان می نویسد 

  ]ii[.این انقالبیون، ارمنیان قفقاز بودند

نداشتند اما وقوع انقالب مشروطه در تا انقالب مشروطه، احزاب ارمنی مداخله و مشارکتی در امور سیاسی ایران 

ایران و خصوصًا، مقاومت محمدعلی شاه و متحدانش در برابر مشروطه خواھان احزاب ھنچاکیان و داشناکسوتیون را 

مانوکیان .تحت تأثیر قرار داد و این دو حزب، برخالف آرمناکان، با زیرکی خاصی تصمیم به یاری مشروطه خواھان گرفتند

لی که موجب شد تا حزب داشناک با مشروطه خواھان ھمکاری کند به کنگرٔه چھارم حزب داشناک در توضیح عوام

و درخواست کمیتٔه آذربایجان این حزب از کنگره چھارم برای شرکت در انقالب، اشاره می کند و می ) ١٩٠٧مه -فوریه (

  :نویسد

وضاع و احوال جھان و ایران به این نتیجه رسیدند که در این کنگره، که در وین برگزار شد، نمایندگان پس از بررسی ا« 

سبب بیداری ھر چه بیشتر مردم گشته است و ) حرکت ھای مشروطه خواه(با توجه به اینکه جنبش ھای فعلی ایران 

لذا با توجه به . امکان اینکه این جنبش به پدیده ای مردمی در ایران و حتی درخاورمیانه تبدیل شود، بسیار زیاد است

نتایج آن نھضت، از دید جھان بشری و نیز مسئلٔه ارمنی، کنگره به عموم سازمان ھا و افراد داشناکسوتیون در ایران 

  ]iii[»توصیه می کند تا با ھمٔه وسایل و امکانات در به ثمر رساندن آن نھضت تالش کنند

ھدف آنھا ورود به مقام ھای دولتی بعد از انقالب .در حقیقت قصد سران داشناک چیزی جز نفوذ در میان انقالبیون نبوده

بعدھا خواھیم فھمید که نوع ارتباط گیری داشناک ھا در .نھا ی حزب داشناک برسندبوده تا از این طریق بتوانند به آرما

ظن ھمکاری و ھماھنگی با غرب را قوی  ،ایران برای اھداف خود و اشخاصی را که برای رایزنی در ایران بر می گزینند

  .تر می کند

زب داشناک در ایران گذاشته بود استپان کنگرٔه چھارم چگونگی ھمکاری با مشروطه خواھان را بر عھدٔه تشکیالت ح 

روستوم . را، که از بنیان گذاران حزب بود، برای مذاکرٔه رسمی با مشروطه خواھان به ایران اعزام کرد) روستوم(زوریان 

ه ای او به ھمراه دکتر ھاراتون استپانیان، الکساندر تومانیان و آلک جاللیان با عد. به تھران رسید ١٩٠٧در اواخر دسامبر 

وثوق الدوله، مستشارالدوله، حاج امین الضرب، حاج معین التجار، میرزا ابراھیم آقا و (از نمایندگان مجلس شورای ملی 

دی  ١٣تا ٩/  ١٩٠٨ژانویه ۴تا  ١٩٠٧دسامبر ٣٠مذاکرٔه ھیئت ارمنی و مشروطه خواھان از . مذاکره کرد) تقی زاده

  :از طرف حزب داشناکسوتیون متعھد شد در پایان مذاکرات، روستوم. ادامه داشت١٢٨۶
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در کشورھای اروپایی به سود نھضت مشروطه و ]تبلیغ[تھیه و ارسال اسلحه ساز، تشکیل و اعزام گروه ھای رزمی،« 

» بر علیه نفوذ روس و انگلیس، جلب ھمکاری و ھم رزمی انقالبیون بلغاری، مقدونی، گرجی قفقازی با مبارزان ارمنی

  .ب داشناک باشدبر عھدٔه حز... و

در آذربایجان، امکانات  ھیئت ایرانی نیز متعھد شد برای نقل و انتقال افراد، اسلحه و مھمات حزب داشناک، خصوصًا 

حقوق ملی ارمنیان را در ایران محترم . رایگان فراھم و به ھزینٔه حزب داشناک اسلحه و مھمات به ایران وارد کند

  ....اطراف آن برای اسکان پناھندگان ارمنی اختصاص دھد و شمارد و ناحیه ای را در سلماس یا

 ١٣تا  ١٩٠٧دسامبر ١٩(ھم زمان با این مذاکرات، سومین کنگرٔه منطقه ای آذربایجان حزب داشناکسوتیون 

در این کنگره، دربارٔه چگونگی ھمکاری با مشروطه خواھان و حمایت از آنان به تفصیل مذاکره . برگزار شد) ١٩٠٨ژانویه

با این حال، شرکت عملی حزب داشناک در انقالب مشروطه تا . شد و در نھایت، مشارکت جدی به تصویب رسید

کودتای محمد علی شاه و به توپ بستن مجلس شورای ملی و مقاومت مسلحانه مشروطه خواھان تبریز تحقق 

ه در نتیجٔه آن، شعبه ھای حزب در این تاخیر از یک سو به سازمان غیرمتمرکز داشناکسوتیون باز می گشت ک. نیافت

ایران تالش می کردند نحؤه مشارکت را به صورتی تنظیم کنند که با شرایط و امکانات منطقه ای خود و نظرات رھبری 

حزب ھماھنگ باشد و از سوی دیگر،تأثیر عواقب و نتایج این ھمکاری و مشارکت بر وضعیت ارمنیان در عثمانی و قفقاز 

  .مل بیشتر وا می داشتآنھا را به تائ

، نمایندگان سازمان مرکزی حزب )١٢٨٧تیر(در پی آغاز مقاومت مشروطه خواھان تبریز به رھبری ستارخان و باقرخان 

   :آنھا با ستارخان به توافق رسیدند که. داشناک در شرق با باقرخان و ستارخان وارد مذاکره شدند

یز، تنھا سالح ھای فردی خود را به ھمراه می آوردند ولیکن، به محض رزمندگان داشناکسوتیون ھنگام ورود به تبر -١

  .مھمات، اسب، آذوقه و سایر ملزومات را از سازمان ھا و تشکیالت محلی حزب تھیه خواھند کرد]به تبریز[رسیدن

راکت و  رزمندگان داشناکسوتیون می بایست رھبری جنگجویان محلی را به عھده بگیرند و امور مربوط به بمب و -٢

  .مین را شخصًا انجام دھند

سربازان داشناک که از قفقاز و عثمانی به تبریز می آمدند به .پس از این توافق، فعالیت ھای حزب داشناک آغاز شد

به مشروطه خواھان تبریز پیوستند و با قوای محمد ...ھمراه رزمندگان ملل مختلف قفقاز، تاتارھا، گرجی ھا، روس ھا و

داشناک ھا امکاناتی را که در تبریز داشتند، از جمله کارگاه اسلحه سازی در محلٔه لیل . بارزه برخاستندعلی شاه به م

. روستوم رھبری فعالیت ھای نظامی داشناک ھا را در تبریز برعھده داشت. انقالب مشروطه قرار دادند  آور را در خدمت

قوای . پیشروی گروه ھای جنگجو در نبردھا داشت تالش ھای او در بخش انفجار بمب و راکت تأثیر چشمگیری در

عالوه بر این، . دولتی دچار ترس و وحشت می شد و روحیٔه جنگجویان چند ملیتی بیش از پیش تقویت می گشت

روستوم و اعضای حزب داشناک در سازماندھی نیروھای نظامی، طراحی راه ھای مؤثر برای مبارزه با نیروھای مخالف 

مانوکیان نمونه ھایی از این . مھمات، و جنگ و جدال با قوای محمدعلی شاه حضوری فعال داشتند، نقل و انتقال 

فعالیت ھا را توضیح می دھدفعالیت رزمندگان داشناک مانند دیگر رزمندگان قفقازی در تبریز تا اشغال تبریز از سوی 

  .رک کنندقوای روس ادامه داشت و پس از آن ناچار شدند تبریز و سپس ایران را ت
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آنھا به مشروطه . اما این به معنای خاتمٔه مشارکت حزب داشناک و احزاب انقالبی قفقاز در انقالب مشروطه نبود

مانوکیان به تفصیل به . در این مرحله، رھبری مبارزان داشناک در رشت بر عھدٔه یپرم خان بود. خواھان رشت پیوستند

یام مشروطه خواھان گیالن می پردازد و سرگذشت او را تا فتح تھران، نقش فعالیت ھای یپرم و اعضای داشناک در ق

مانوکیان دربارٔه  .توضیح می دھد ) ١٢٩١اردیبھشت٢٩(تا ھنگام کشته شدن در نبرد با ساالرالدوله ... ریاست نظمیه، و

یپرم عالوه بر : و می نویسدا. انگیزٔه یپرم خان از مشارکت فعال در انقالب مشروطه بر نکتٔه حائز اھمیتی تأکید می کند

اینکه برای عقاید حزب داشناک وارد مبارزه شد؛ اما ایران را سرزمینی می دانست که به آن مدیون بود و اکنون فرصتی 

  ]iv[.این سرزمین به او امنیت، آسایش، کار و زندگی بخشیده بود. به دست آورده بود تا دین خود را ادا کند

  .تایید شده است]v[» یپرم خان سردار«این سخن مانوکیان نیز در کتاب دیگری تحت عنوان 

مجروح شدن ستارخان .دو اتفاق تلخ خواھیم رسید با مرور در فعالیت ھای یپرم خان ارمنی در جریان مشروطه به 

در میدان توپخانه تھران ) ره(توسط قوای یپرم در جریان تسخیر باغ اتابک و تلخ ترین آن شھادت شیخ فضل اهللا نوری

  .است

. پس از تسخیر تھران توسط مجاھدین به خاطر تالش ھای یپرم و قاطعیتش،وی را به ریاست شھربانی تھران گماشتند

مخالفان مشروطه را با چنان وضعی دستگیر می کرد که باعث . ر این مقام او بسیار سخت گیری و درشتی می کردد

ترور سیدعبداهللا . او یکی از مھم ترین افراد حامی به دارآویخته شدن شیخ فضل اهللا بود. آزردگی آزادی خواھان بود

پشت ھم اندازی مانع از دستگیری عامالن شد حتی در آن  اما یفرم با. بھبھانی ھم در زمان ریاست او اتفاق افتاد

   .زمان شایع شد که خودش، حیدرخان عمواغلی را فراری داد

اکنون متوجه می شویم که چرا داشناک ھا برای مذاکراتشان با طرف ھای ایرانی مشروطه خواه تقی زاده و 

  .دوستانش را برگزیده اند

را تا نزد گروه ھای مختلف خدشه دار کرد، ماجرای خلع سالح مجاھدین و حادثه ی دیگری که چھره تاریخی یپرم 

) عامیون(بھبھانی ترور شد و برنامه ریزی ترور به سران حزب دموکرات ... پس از آنکه آیة ا. درگیری پارک اتابک بود

حزب عامیون نیز چندی بعد محمدعلی خان تربیت از . نسبت داده شد، تنش میان این حزب با اعتدالیون شدت یافت

پس از آن، دولت به تصویب مجلس ھمه افراد مسلح را که نظامی . بھبھانی ترور شد... ظاھرًا به تالفی ترور آیة ا

  . دولتی به شمار نمی آمدند، موظف به خلع سالح کرد

  

مراسم از چندی پیش، ستارخان جھت بزرگداشت و تمجید توسط دولت به تھران دعوت شده بود و پس از برگزاری 

ھنگامی که حکم به خلع سالح داده شد، یپرم ، به عنوان رئیس قوای . گوناگون، در پارک اتابک تھران مستقر شده بود

این حادثه در .دولتی با قشونی نسبتًا نیرومند راھی پارک اتابک شد و در آنجا با مقاومت ستارخان و یارانش مواجه شد

  ]vi[.آن زمان یپرم را نزد بسیاری بدنام نمود

   

  لبعد از دوران مشروطه و آغاز جنگھایی برای استقال: ب

   

از منطقه تراس در بالکان به آسیای صغیر   ارمنستان جایگاه مردمی است که در اواخر ھزاره دوم و یا اوایل ھزاره اول

ارمنی ھا یکی از شاخه ھای . مھاجرت و در اطراف دریاچه وان مستقر شدند و بتدریج جانشین کشور اوراکوس شدند
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از قرن . معتقدند که ارامنه ارتباط نزدیک با فریجین ھا داشتند ھردوت و ایودوکسوس رودس. نژاد ھند و اروپایی ھستند

   .ھفتم قبل از میالد زبان ارمنی زبان مسلط ساکنان مناطق مزبور بوده است

سرزمین ھای ارمنی . از اوائل قرن نوزده سرزمین ھای ارمنی نشین تحت حکومت عثمانی و روسیه تزاری قرار داشت

ارامنه نقش فعالی در تجارت و توسعه عثمانی . ، طرابوزان، ارزروم و تبیلیس بودندنشین عثمانی شامل والیات وان

داشتندو ظاھرا در مبارزات مردمی برای توسعه و برقراری نظام پارلمنتاریسم نقش حاشیه ای ولی بسیار مثبت 

   .داشتند

امپراتوری اتریش، مجارستان و آلمان به نفع دولت ھای مرکزی،  ١٩١۴اما وقوع جنگ بین الملل و ورود عثمانی در 

  .مقدمه ای شد برای حادثه ای که رمنیان از آن بع ھنوان فاجعه قرن بیستم یاد می کنند

به خود . به طور یک جانبه کاپیتاالسیون را لغو کردند ١٩١۴با ورود عثمانی در جنگ، تـرک ھای جوان در سپتامبر 

 ١٩١۶ـ  ١٩١۵تعداد زیادی از اعراب در دمشق کشته شدند و در سال ھای  ١٩١۵در اوت . مختاری لبنان پایان داده شد

ارمنیان مدعی اند در این فاجعه بیش از یک . کشتاری علیه جوامع ارمنی در شرق آسیای صغیر و سیلسیارخ می دھد

ھالکت  بیش از ششصد ھزار نفر فراری و اخراجی در دشت ھای میان رودان به ورطه. میلیون ارمنی جان باختند

  .رسیدند و در حدود سیصد ھزار نفر به روسیه پناھنده شدند

در این فاجعه بزرگ انسانی قدرت ھای مرکزی به ویژه آلمان که حضور نظامی در عثمانی داشتند ھیچ گونه تالشی 

  ]vii[.برای جلوگیری از این کشتار به عمل نیاوردند

   

   .ارمنستان اوضاع ارمنستان را روز بروز بحرانی تر می کرد -جنگ ترکیه

نده شدند و تعداد بیکاران و مشکالت متعدد باعث اھالی مناطق تصرف شده توسط ترکھا به استانھای شرقی پناھ

  .دشواری ھای جدیدی گردیده بود

از سوی دیگر طرفداران حکومت مرکزی کمونیست شوروی در صدد تصرف سرزمین ھای ارمنی بر آمده و در ماه 

مرکزی دراین ناحیه حکومت بدست طرفداران حکومت . سپتامبر ھمراه با واحدھای ارتش سرخ وارد قاپان شدند

  .شوروی افتاد

حزب کمونیست در یک اطالعیه مردم را فراخواند تا گرد حزب کمونیست متشکل شده مبارزه برای  ١٩٢٠در اوایل اکتبر 

  .استقرار نظام شورایی را تشدید کنند

برای  و ناحیۀ دیلیجان تحت رھبری حزب کمونیست فورًا کمیته ای) ایجوان(زحمتکشان کاروانسرا  ١٩٢٠نوامبر  ٢٩در 

  .اداره بخش ارمنی تشکیل شد

رستاخیز خلق ارمنی؛بمناسبت ششمین سالگرد استقرار حکومت شوروی در «در کتابچه ای قدیمی تحت عنوان 

که توسط بلشویک ھای شوروی تھیه شده از تصرف سرزمین ھای ارمنی به انقالب یاد شده و در آن بر » ارمنستان

  :یگر بیان می شودخالف ادعای ارمنیان داشناک،روایتی د

با خواست و اراده مردم : در ھمان روز درفراخوانی که از جانب کمیتۀ انقالبی ارمنستان منتشر شد گفته می شد که «

از امروز ارمنستان را جمھوری شوروی ) بلشویک(زحمتکش و بپاخاستۀ ارمنستان حزب کمونیست ارمنستان 

  .سوسیالیستی اعالم می کند
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لنین استقرار . ای. کمیتۀ انقالبی طی تلگرافی به و. انقالبیون وارد شھر دیلیجان می شوند ١٩٢٠نوامبر  ٣٠روز 

  .حکومت شوروی در ارمنستان را به اطالع رسانده از دولت روسیۀ شوروی برای تثبیت خود استمداد می طلبد

اوضاع بحرانی حاکم بر ارمنستان و ولی .داشناک ھا مسلمًا دیگر قادر نبودند در برابر موج انقالبی جدید مقابله کنند

بویژه وجود نیروی ترکیه در خاک ارمنستان و ادامۀ مذاکرات آنان در الکساندر با داشناک ھا، کمک روسیۀ شوروی را 

. دولت روسیۀ شوروی دین انترناسیونالیستی خود را نسبت به زحمتکشان ارمنستان انجام داد. ضروری ساخته بود

ه واحدھای ارتش یازدھم سرخ که در آذربایجان شوروی مستقر بودند دستور داد تا به کمک بدستور حکومت شوروی ب

تحت رھبری  ١٩٢٠ھنگ ویژه ای که از مھاجرین انقالبی ارمنی در اواسط سال . کارگران و دھقانان ارمنستان بشتابد

ارتش سرخ وارد ارمنستان  تشکیل شده بود، ھمراه واحدھای) بلشویک ھا(کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست ارمنستان 

  .شد

زحمتشکان ارمنستان با شور و ھیجان از واحدھای ارتش سرخ استقبال کردند و سربازان ارتش داشناک ھا در اغلب 

واحدھای ارتش «: ارجنیکیدزه به چیچرین اطالع داد که. نوامبر س ٣٠در تاریخ . مناطق به نیروھای انقالبی پیوستند

در برابر شرایط ایجاد شده دولت   .ن می پیوندند و تاکنون ھیچ تیراندازی روی نداده استارمنستان به قیام کنندگا

دولت داشناک ھا تمام قدرت را به زمین  ١٩٢٠دسامبر  ٢  در. داشناک ھا ھیچ راھی جز تسلیم بالشرط نداشت

نستان چنگ گذاشت و بدین صورت حکومت ارتجاعی و ضدمردمی داشناک ھا که دوسال ھمچون بختکی بر ارم

  .انداخته بود ساقط شد

، یعنی زمانی که دیگر داشناک ھا ھیچ قدرت قانونی نداشتند،  ١٩٢٠دسامبر  ٢با وجود تسلیم بالشرط، در شب 

دست به یک خیانت بزرگ زدند و به صورت غیرقانونی قرارداد صلح با ترکیه را امضاء کردند، قراردادی که  سران داشناک

   .ودسند اسارت ارمنستان ب

داشناک ھا که مدت طوالنی چشم امید به دول امپریالیستی دوخته و از قبول پیشنھادات تحمیلی ترکیه سرباز زدند، 

ھمینکه قدرت بدست زحمتکشان افتاد، به ھمه پیشنھادھای ترکیه تن داده، قرارداد اسارت بار آلکساندروپول را امضاء 

. ی قراردادھای رسمی با دولت ترکیه ارمنستان را به غاصبین فروختندو این دومین باری بود که داشناک ھا ط. کردند

، که داشناک ھا علی رغم این  ١٩١٨نبردھای سردار آباد در سال  اولین بار پس از پیروزھای درخشان خلق ارمنی در

ان ارمنی پس از یعنی زمانی که زحمتکش ١٩٢٠پیروزی ھا در باطوم تن به قراردادی ننگین دادند و دومین بار در سال 

قرارداد ننگین آلکساندروپول اگرچه . نبردھای طوالنی توانسته بودند قدرت سیاسی را در کشور به دست بگیرند

بالفاصله از جانب حکومت شوروی ارمنستان غیرقانونی اعالم شد و دولت جدید از قبول آن سرباز زد، ولی ھمین 

  ]viii[».شد و ضررھای غیرقابل جبرانی به خلق ارمنی وارد ساختقرارداد بود که بعدھا اساس مذاکرات قرارداده 

که (وودرو ویلسون رییس جمھور امریکا رای حکمیت خود را دایر بر واگذاری قسمت اعظم والیات وان ١٩٢٠نوامبر  ٢٢در 

اکثریت نسبی  ١٩١۴که ارامنه تا (، ارزروم و تبیلیس )جمعیت مطلق آن را تشکیل می دادند ١٩١۴ارامنه تا سال 

اّما چندی نگذشت که حوادث سیاسی  !دریا را صادر کردو قسمتی از والیت طرابوزان برای دستیابی به ) داشتند

  .مختلف مانع این امر شد
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   فعالیت ھای حزب در ایران ھمزمان با رژیم پھلوی: ج

؛ به دنبال ترور انقالبی حسنعلی منصور و گزارش یک ارمنی درباره پخش مشکوک سالح میان ١٣۴٣ساواک از سال 

  .عالقه مند می شود ارمنیان داشناک به موضوع داشناکسیون

   

  

اطالعات پیش رو بخشی از تحقیقات ساواک .از ھمین رو تصمیم می گیرند به تحقیقات بیشتر درباره این حزب بپردازند

  :است

آن پس از استقرار کمونیستھا در ارمنستان شوروی و در نتیجه سقوط حزب داشناک در :سابقه حزب داشناکسیون«

ای از اعضاء حزب مذکورکه محیط ارمنستان را مناسب ادامه حیات خویش ندانستند ناچار بسوریه ـ لبنان ـ  کشور عده

   .ترکیه ـ فرانسه و آمریکا و ایران مھاجرت کردند

یر شھرھای از این عده آن افرادیکه بایران ھجرت نمودند در تبریز و رضائیه اقامت گزیدند و بعدا به تدریج به تھران و سا

لکن نظر به اینکه از لحاظ شیوه تفکر، روش ھدف با ارامنه جلفای اصفھان که . ایران آمده و در این نقاط پراکنده شدند

دارای سابقه قدیمی و تاریخی بودند واز زمان شاه عباس کبیر در ناحیه جلفای اصفھان اسکان داده شده بودند تفاوت 
  .ان رخنه نمایندداشتند کمتر توانستند به آن شھرست

افراد مھاجر ساکن تھران پس از استقرار شروع به فعالیت نمودند و چون افرادی شاخص مانند مرحوم اوھانجانیان وزیر 
ای از ارامنه بویژه افراد  خورد بر اثر اقدامات خویش عده راه حزب مورد بحث در ارمنستان در بین این عده به چشم می

   .کرده ورسمًا فعالیت خود را آغاز کردند جوان و فعال را گرد خود جمع
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ای  باشد و این حزب رویه ھدف و نظر کلی حزب داشناکسیون آزادی ارمنستان می:ھدف و رویه حزب داشناکسیون

توان آن را حزبی کامال ضد کمونیست دانست و این رویه خود مسبوق  مخالف کمونیزم و کمونیستھا دارد به طوریکه می

بوده و معلول تعدیات و سختگیریھایی است که از طرف کمونیستھا به ارامنه ارمنستان وارد آمده به سابقه تاریخی 

  .است و آنان را مجبور به ترک سرزمین و زادگاه خویش کرده است

از نظر فعالیتھای . دھد شود و ھسته مرکزی اعتقاد ارامنه ایران را تشکیل می در ایران نیز ھمین رویه پیگیری می

ای موافق دولتھا داشته و ھیچگونه  اخلی نیز حزب داشناکسیون از چندین سال قبل تاکنون رویهسیاسی د

اند و روی ھمین اصل است که تاکنون توانسته است  العملی از خود دربرابر اقدامات سیاسی دولتھا نشان نداده عکس

  .موجودیت خود را حفظ نماید

  

- ١٩٠۵،کریستاپور میکائیلیان)١٨۶۶-١٩١٣(سیمون زواریان: از راست.تصویر سه تن از بنیانگزاران حزب داشناکسوتیون

  )١۶۵٧- ١٩١٩(پان زوریان ،است)١٨۵٩

در حال حاضر حزب مورد بحث در باب مھاجرت ارامنه ایران به ارمنستان شوروی نظر موافق نداشته و معتقد است که 
ولی چون در شرایط کنونی در برابر عمل انجام شده قرار . ارامنه نبایستی به جمھوری ارمنستان مھاجرت کنند

  .ستند لذا مخالفت علنی با این امر نمی نماینداند و قادر به انجام عملی نی گرفته

گردانندگان این حزب در ایران در مواقع انتخابات فراکسیونی مرکب از اعضاء برجسته حزبی تشکیل داده و کاندیدای 
حزبی و یا غیرحزبی خود را انتخاب کرده و ضمن شور و گفتگو خط مشی مبارزاتی خود را در مورد کاندیدای حزب و یا 

  .ریزی می نمایند ت از کاندیدای غیرحزبی پیحمای

   

که دارای اقلیت ارامنه می باشد وجود د  حزب داشناکسیون ارامنه در کلیه کشورھائی:تشکیالت حزب داشناکسیون

این نام وجود دارد و قریب صدی چھل افراد ارامنه این کشورعضو چنانکه در عراق نیز تشکیالتی به . اشته و فعالیت دارد

  .لکن مرکز اصلی و ھسته مرکزی حزب داشناکسیون در کشور مصر است.این حزب می باشند

  :تشکیالت این حزب بدین شرح می باشد
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ور در آن وجود در ھر شھر یا نواحی مختلف نزدیک بھم که تعداد کافی از ا عضاء حزب مزب: ھای حزبی الف ـ کمیته

داشته باشد یک کمیته از طرف اعضاء حزب ھمان شھر یا نواحی برای مدت یکسال انتخاب شده و کارھای اداره حزب 

  .را در آن منطقه بطور مستقل و کامًال مختار با رعایت اصول کلی حزب عھده أار می شوند

سیون می باشند که ھر چھار سال یک بار ھای محلی پیوسته مجری دستورات کنگره جھانی حزب داشناک ب ـ کمیته

اعضاء کنگرھه .ھای مرکزی کشورھا منحل می شود تشکیل می گردد و پس از رسیدگی به دستور جلسات کمیته

جھانی حزب عبارتند از یک نماینده از ھر کمیته محلی و نمایندگان منتخب کنگره ھای داخلی ھر محل که با رأی 

  .مخفی برگزیده می شوند

جھانی زحب مورد بحث عالی ترین مقام و مرجع حزبی بوده و اختیارات نامحدود دارد؛ به حدی که کلیه کنگره 

ولی . تصمیمات و دستورالعمل ھای این کنگره برای کلیه سازمانھا و اعضاء حزب داشناکسیون الزم االجرا می باشد

ھیجدھمین . برای مدت چھار سال آینده وظیفه معمولی آن عبارتست از انتخاب و تعیین خط مشی حزب داشناکسیون

میالدی در بیروت افتتاح شد و نمایندگانی از احزاب ١٩۶٢کنگره جھانی حزب مزبور در ھفته اول ماه اکتبر سال 

ایران ـ لبنان ـ آمریکای شمالی ـ فرانسه ـ آمریکای جنوبی ـ یونان ـ کانادا ـ عراقرـ سوریه ـ : داشناکسیون کشورھای

  .ر آن کنگره شرکت نمودندمصر و قبرس د

  .شود عضو تشکیل می ١۵الی  ٧است از حوزه حزبی که از   ترین واحد حزبی عبارت کوچک

سپس مطابق شرایط محل از . کند رئیس حوزه از طرف اعضا رأی مخفی برای مدت یک سال انتخاب و حوزه را اداره می

کمیته عبارت است از اینکه از ھر حوزه برای تشکیل طرز انتخاب . دھد ھر ده الی بیست حوزه تشکیل یک کمیته می

شوند این انتخاب شدگان تشکیل مجمع عمومی حزبی را داده و کمیته اجرای را برای  مجمع عمومی دو نفر انتخاب می

باشد کامًال مستقل بوده و امور حزبی محل را  نفر می ٧الی  ۵کنند این کمیته که معموًال از  مدت یک سال انتخاب می

مشی که مجمع عمومی تعیین کرده است امور حزب را برای مدت یک سال اداره  نامه و خط نامه و مرام مطابق آئین

باشد و پس از انقضای سال مجددا به ھمان  کرده و فقط در برابر مجمع عمومی که خود منتخب آن است مسئول می

  .آید صورت تجدید انتخابات به عمل می

ی مرکزی  وجود بیاید یک کمیته ھای حزب از بیست به باال باشد چندین کمیته به د حوزهھایی تعدا چنانچه در محل

  .نماید ی مرکزی با استقالل کامل امور حزب محل را اداره می انتخاب خواھد شد که این کمیته

  :ی مرکزی به صورت ذیل است طرز انتخاب کمیته

نماید این نمایندگان مجامع عمومی  خاب و معرفی میی حزبی انت نماینده برای تشکیل کنگره۶ھر مجمع عمومی 

ی مرکزی معموًال از  کنند این کمیته ی مرکزی را برای مدت یک سال انتخاب می تشکیل کنگره را حزبی را داده و کمیته

زبی ی ح مشی کنگره  نامه خط نامه و مرام باشند کامًال مستقل بوده و امور حزب محل را مطابق آئین نفر می ٩الی  ٧

ی حزبی که خود منتخب آن است  تعیین کرده است امور حزب را برای مدت یک سال اداره کرده و فقط در برابر کنگره

  .آید باشد و پس از انقضای سال مجدد به ھمان صورت تجدید انتخابات به عمل می مسئول می

ی مرکزی باالترین مقام حزبی  ن کمیتهشود ای ی مرکزی انتخاب می لذا در ھر محلی که به واسطه زیادی اعضای کمیته

  .کند ھای معمولی از آن تبعیت می محل است و کمیته
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  دبقیه اسناد مرتبط را می توانید در ستون اسناد مطالعه فرمایی

ھای مرکزی داشناکسیون در ممالک مختلف برای مدت سه سال  این کمیته از طرف نمایندگان کمیته:ی جھانی کمیته

ھای مختلف بر  آھنگ نمودن طرز تبلیغات و مبارزات کمیتهی آن ھم  عضو تشکیل شده و وظیفه٧شود که از  انتخاب می

باشد اسم این کمیته عبارتست از پیرو که به زبان فرانسه به معنی  ھای مرکزی می ضد کمونیسم و ایجادروابط کمیته

کزی ھای مر دفتر میباشد و ھمانطور که از اسم آن ھویدا است این کمیته به ھیچ وجه حقدخالت در امور داخلی کمیته

ھای مختلف را فراھم  ھای مرکزی ھای اجرایی ندارد فقط وسیله ارتباط و ھم آھنگ نمودن فعالیتھای کمیته و کمیته

  .کند می

   

در اوایل حکومت رضاشاه کبیر حزب داشناکسیون :میزان فعالیت اعضا در حال حاضر و مقایسه میزان کنونی با گذشته

ه ولی در اواخر حکومت رضاشاه کبیر که فعالیت دستجات مختلف محدود شده در ایران فعالیت بسیار دامنه داری داشت

بود فعالیت حزب داشناک نیز ممنوع شد لذا فعالیت حزب محدود به تبلیغات شفاھی شده بود در زمان ورود ارتش 

زب سرخ به ایران و دستگیری و زندانی شدن رؤسای حزب داشناک موجب آن شد که برای مدت چند سالی بکلی ح

داشناکسیون درایران تعطیل گردید ولی ھنوز ارتش سرخ ازایران خارج نشده بود که اعضای حزب داشناکسیون تحت 

عنوان سازمانھا و دستجات مذھبی و فرھنگی و ورزشی شروع به فعالیت نموده و مبارزات سرسختی با دستجاتی 

نام مشاکویت یا کمیته مھاجرت ارامنه به  شد مثل انجمن فرھنگی ارامنه به که از طرف سفارت روش تقویت می

مرداد حزب  ٢٨ارمنستان شروع کرد سپس تدریجًا یک کمیته مرکزی تشکیل داده و تجدید فعالیت نمود تا قبل از 

ھای  گری ارامنه و انجمن داشناکسیون در ایران در اقلیت بوده و فعالیت آنھا منحصر به مبارزه با اعضای انجمنھای خلیفه

  .ای بوده ه از اشخاص مشکوکی با کمک کمونیستھا بوجود آورده بودند و زد و خورد با افراد کمونیست و تودهمدارس ک
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گری ارامنه و مدارس  ای و مشکوک را از انجمنھای خلیفه مرداد حزب داشناک موفق شد افراد توده٢٨پس از وقایع 

ی حزب داشناک بگمارد فعالیت کنونی حزب داشناک ھا را از اعضا ارامنه اخراج نموده و اکثریت اعضای این انجمن

  :عبارتست از

  دگری ارامنه و مدارس تحت نفوذ خو ھای خلیفه ـ حفظ انجمن١

  هـ تشکیل مجامع برای تظاھر بمناسبت پنجاھمین سال قتل عام ارامنه در ترکی٢

  .المللی ـ عنوان کردن استقالل ارمنستان در مجامع بین٣

  دب با سایراحزاب و دستجات سیاسی موجوـ ارتباط و وابستگی حز٨

گونه ارتباط و وابستگی با ھیچ حزب و دسته سیاسی ندارد  چون حزب داشناکسیون در ایران غیررسمی است لذا ھیچ

و چون حدف و مرام آن فقط مربوط به ارامنه میباشد در خارج از ایران ھم تقریبًا با ھیچ دسته یا حزبی ارتباطدائم ندارد 
  .نماید رخی ممالک با احزاب ضد کمونیسم ھمکاری موقتی میفقط در ب

  رـ ارتباط و وابستگی حزب با عوامل بیگانه چه در داخل و چه خارج از کشو٩

المللی دوم دولت ھیتلری آلمان قول استقالل ارمنستان را داده بود اعضای حزب داشناک به رھبری  چون در جنگ بین

مان شده و بر ضد روسیه شوروی به جنگ پرداختند ولی شکست دولت آلمان موجب ژنرال درو کانانیان داخل ارتش آل

تار و مار شدن این ارتش شد پس از جنگ مدتی مذاکراتی بین کمیته جھانی و دولت آمریکا برقرارشد ولی چون دولت 
حزب داشنا با ھیچ  آمریکا حاضر نشد تضمین استقالل ارمنستان را بدھد این مذاکرات نیز بال نتیجه قطع شد اکنون

نشین حزب داشناکسیون موجود است تبیعتًا این اعضا با  دولتی رسما ارتباط ندارد ولی چون در اغلب ممالک ارمنی

  .دولت متبوع خود در تماس میباشد که صورت محلی دارد

  .نماید ـ عواملی که موجبات تقویت یا تضیف حزب اعم از داخلی یا خارجی فراھم می١٠

باشند با کمکھای معنوی و پشتیبانی موجبات تقویت حزب را  دولتھای آن با کمونیستھا در حال مبارزه میممالکی که 

  .کنند ولی مطابق اساسنامه حزب از ھیچ دولتی حق گرفتن کمک مادی را ندارند فراھم می

  رـ قدرت مالی حزب در حال حاض١١

شود چنانچه  آوری می بین اعضای حزب ماھیانه جمع بودجه مخارج حزب در ھرسال از طرف کنگره حزب تعیین شده و

گردد لذا حزب ھمیشه دارای بودجه کوچک ولی  مخارج غیر مترقبه پیش آید مجددًا بعنوان اعانه از اعضای حزب اخذ می

  .متعادل میباشد

ارگان .باشد ب میـ نشریات وابسته و ارگان حزب مزبور و سایر وسایل تبلیغاتیحزب درحال حاظر که مورد استفاده حز١٢

رسمی حزب در ایران روزنامه آلیک میباشد که در تھران میباشد و برای تبلیغات بطور کلی ازسخنرانیھایی که در حزب و 
شود یک وسیله دیگر ھم عبارت است از نمایشات و  درباشگاه ھای وابسته به حزب و حتی مدارس استفاده می

  .کند رای تبلیغات از آنھا استفاده مؤثری میھای مختلف و عنوان جشنھا که حزب ب واریته
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  :ولی در خارج از ایران ارگانھای حزب عبارت است از

روزنامه آزادک در بیروت ـ روزنامه آرولک در حلب سوریه ـ روزنامه ھوسابر در مصر ـ روزنامه ھاراج در فرانسه ـ روزنامه 
  .کای شمالیھایرنیک در بستون و روزنامه آسپارس در کالیفرنیا در آمری

  .ـ شخصیتھای برجسته که از داخل کشور با حزب مزبور روابطی دارند١٣

گیرد اما امسال به طور استثنایی عضو  فقط نماینده کمیته مرکزی در مواقع لزوم با سازمان امنیت تھران تماس می

  .ان تماس گرفته استکمیته جھانی نیز برای انعقاد تظاھرات پنجاھمین سال قتل عام ارامنه درترکیه با سازم

  .باشد ـ سازمانھای جنبی حزب و مؤسسات و کلوبھایی که به حزب مزبور وابسته می١۴

ھای غیر رسمی ارامنه ـ ضمنا چون در کلیه انجمنھای  ـ کلوب کارون ـ انجمن٣ـ باشگاه شاه عزیز ٢ـ باشگاه آرارات ١

لذا کلیه مجامع ارامنه ازطرف حزب اداره و کنترل  گری ارامنه اعضای حزب داشناکسیون اکثریت دارند شورای خلیفه

  .شود می

  .شود ـ اکثریت اعضای حزب از چه طبقه تشکیل می١۵

اغلب اعضای حزب از طبقه متوسط از لحاظ مالی تشکیل شده و اغلب آنھا دارای شغل آزاد بوده و تعداد زیادی ھم از 
  .باشند معلمین و محصلین نیز عضو می

  بـ محل اجتماعات و تشکیل جلسات اعضای حز١۶

باشد و در  محل اجتماع و تشکیل جلسات اعضای حزب در تھران اداره روزنامه آلیک واقع در خیابان نادری می

  .کنند شھرستانھا برای این منظور از مدارس ارامنه با منازل افراد استفاده می
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  .ببینید ستون اسناد بقیه اسناد مرتبط را می توانید در

  :وضع موجود حزب داشناکسیون در داخل ایران

  :د تقریبی اعضاءالف ـ تشکیالت و تعدا

  .باشد نفر عضو رسمی می ١۵٠٠/کمیته مرکزی تھران که جمعًا دارای قریب       )١

  .نفر عضو رسمی دارد و مرکز آن آبادان است ١٠٠٠/کمیته معمولی خوزستان که جمعًا در حدود       )٢

  .آن تبریز می باشدنفر عضو رسمی داشته و مرکز  ۵٠٠کمیته فرعی آذربایجان که جمعًا در حدود        )٣

در جلفای اصفھان ‹ نفر عضو رسمی داشته و مرکز ا ۵٠٠/کمیته فرعی جلفای اصفھان و فریدن که مجموعًا قریب       )۴

  .قرار دارد

نفر عضو  ۵٠٠/چندین حوزه مختلف در شیراز ـ ھمدان ـ کرمانشاه و رشت نیز وجود دارد که مجموعًا در حدود        )۵

  .رسمی دارند

  :ب ـ توضیح       )۶

نفر عضو وجود دارد کادر رھبری را به  ١٠٠٠/شود که در محل ھائی که بیش از  از نظر روشن شدن مطلب اضافه می       )٧

  رنف ۵٠٠نام کمیته مرکزی می خوانند و در مناطقی که بیش از 

   

الیت مینمایند ھر یک متشکل از ھای مرکزی ـ معمولی و فرعی فع ھای حزب داشناکسیون که در داخل این کمیته حوزه

ھا کادر رھبری نداشته و فقط رئیس حوزه دارند که از نزدیکترین کمیته  این حوزه. نفر عضو رسمی میباشند ٢٠/ قریب 

  .ھا جملگی مستقل بوده و مطابق نظامنامه حزبی رفتار مینمایند این کمیته.حزب کسب دستور می نمایند

آباد کوچه جنب بیمارستان  بین چھارراه قوام السلطنه و چھار راه یوسف.ان نادریج ـ محل این حزب در تھران خیاب

  .میباشد) آلیک(شوروی محل روزنامه 

  )روزنامه آلیک ارگان رسمی این حزب است(

  :گردانندگان حزب داشناکسیون در ایران

  :شند عبارتند ازگردانندگان اصلی حزب داشناکسیون که ضمنا اعضاء کمیته مرکزی حزب موصوف نیز میبا

  نالف ـ ھوایر ماھرخیا

  نب ـ سواک ساگینیا

  نج ـ قاجاد بوغوسیا

  نسرکیسیا  دـ آراکل

  نھـ ھواکیم در بوغوسیا
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  نوـ امیل کارکازیا

  نزـ ساموئیل ساروخانیا

وی . داشناکسیون ایران میباشدکه از روشنفکران قدیمی ارمنستان است مسئول حزب )ج(از این عده یاد شده ردیف 

واقع در خیابان سعدی نیز میباشد و افراد حزب در ھفته بتاوب » ھور«ضمن ریاست و رھبری حزب مزبور مدیر دبستان 

   .تجمع نموده و در مورد مسائل حزبی تبادل نظر مینمایند» آلیک«در محل روزنامه 

بندی و سنجش افکار آنان و  ای برای جلب جوانان و طبقه هھمچنین در حال حاضر باشگاه آرارات در تھران نیز وسیل

لکن اکثریت اعضاء حزب مزبور از شیوه رھبری و سرپرستی .باالخره ھدایت و دخول آنھا بحزب مورد بحث میباشد

مسئولین حزب داشناکسیون ناراضی بوده و در حال حاضر در میان ارامنه و خاصه در بین ارامنه عضو حزب ھسته 

کمااینکه این عده اخیرا مخالفت خود را با این گروه طی .علیه رھبران حزب مزبور تشکیلگردیده استمخالفی 

ای که بزبان ارمنی تھیه شده و وسیله پست برای عده زیادی از ارامنه پایتخت فرستاده شده است ابراز  اعالمیه

اند که منجر به  یون راھی را در پیش گرفتهاند که سران فعلی حزب داشناکس داشته و ضمن این اعالمیه متذکر گردیده

  .متالشی شدن حزب خواھد شد ولی ناشرین اعالمیه کوشش خواھند کرد که موجودیت حزب را حفظ نمایند

ھوایرماروخیان ـ سواک ساگینیان و : ھائیکه وسیله مسئولین حزب نظیر ھمچنین در اعالمیه مورد بحث به سوءاستفاده

شما شب و روز در «: زب مزبور صورت میگیرد اشاره نموده و خطاب به آنان اضافه شده استانوشاوان گریگوریان در ح

صدد این ھستید که با اظھارات پوچ خود ما را فریب داده و تضعیف نمائید و پیوسته سعی میکیند مردم را نسبت به 
یله از کلیه رفقای فھمیده خود دعوت ما بدینوس. وطن بدبین سازید، ما نمیتوانیم باین افکار ناروای شما تن در دھیم

  ».آھنگ گردیم مینمائیم که گرد ھم آمده برای تغییر اساسی وضع موجود حزب ھم

  :در پایان گزارش، نظریات جالبی توسط ساواک درباره حمایت از داشناک ھا مطرح می شود

  :ررسی استوجود و نحوه فعالیت حزب داشناکسیون ارامنه ایران از دو نظر قابل تعمق و ب« 

این افراد .با توجه به ھسته اصلی اعتقاد ارامنه عضو حزب مزبور که بر اساس ایجاد ارمنستان آزاد متکی است_ الف 

باشند لکن در اعماق وجود خویش خود را ایرانی ندانسته و پیوستگی و عالقه آنان  ھاست مقیم ایران می گرچه سال

دانند آزاد و رھا شده از  اینان وطن اصلی خود را در باطن ارمنستانی می. باشد به این سرزمین ضعیف و ناپایدار می

پرست به حساب  توان این قبیل افراد را به صورت اشخاصی ناسیونالیست و وطن لذا از این نظر نظر نمی.قیود کمونیزم

  .آورد

به  دیت در افراد ارمنیان بنانظر گرفتن جنبه ضد کمونیستی حزب داشناکسیون و اینکه این اختالف و ض  ب ـ لکن با در

  .سابقه تاریخی آن به صورت عقده و تعصبی متجلی است

چنانچه به وسائلی غیرمحسوس موجبات تقویت ضمنی این حزب فراھم شود حزب مزبور به مثابه قطب مخالفی در 

  »!گردد تواند مثمر ثمرات نیکو و مفیدی برابر احتمالی کمونیزم در ایران در آمده و به موقع خود می

به دست آمده  پیچیده  ھمانطور که پیشتر اشاره شد،این اطالعات مربوط اسنادی است که از ساواک درباره این حزب

  .است
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   داشناکسیون؛بعد از پیروزی انقالب اسالمی: د 

اما گزارش ھای پراکنده ای از فعالیت .اسالمی در دست نیستاطالعات چندانی از وضعیت این حزب در آستانه انقالب 

آخرین آن به .به طور مثال این حزب ساالنه ھمایش ھایی را برگزار می کند.ھای این حزب در ایران به چشم می خورد

شورای  در ورزشگاه آرارات تھران برقرار شد و افراد ذی نفوذی از سفارت ارمنستان،کلیساھا و ٢٠١٠دسامبر  ١١تاریخ 

   .مرکزی حزب در آن شرکت کردند

  

فشار بر کنگره آمریکا جھت محکومیت قتل عام .حزب داشناکسیون دارای البی ھای موثر در اقصی نقاط دنیاست

ول اروپایی برای ایستادگی در مقابل ترکیه و آذربایجان ،فشار بر دولت مرکزی برای جلوگیری از عادی ارامنه،فشار بر د

  .    . . .و  سازی روابط با ترک ھا

ھمچنین اخبار غیر رسمی که از سوی مخالفین این حزب بیان می شود،حاکیست این حزب درکنار گروھک آساال 

  .ک ھمکاری نزدیک داشته اند.ک.ز مدتھا قبل با گروھک تروریستی پا) لنیسنیت- دارای ایدئولوژی مارکسیست(

واھان ھوانسیان؛رئیس . اما نکته ای که جالب تر می نماید مواضع داشناک ھا در قبال رژیم صھیونیستی است

ل در پاسخ به این سوا» یرگیر«فراکسیون حزب داشناکسوتیون مجلس ملی ارمنستان در جریان یک مصاحبه با روزنامه 

  :که تا چه حد ارمنستان می تواند از تشدید درگیری میان ترکیه و اسرائیل سود ببرد، میگوید

مورد اول این  .نظر تئوری ما می توانیم انتظارات داشته باشیم اما از نظر عملی دو مورد می تواند به نفع ما باشد«

که اسرائیل به دنیا و آذربایجان می گویند که  است که اسرائیل قتل عام ارامنه را می شناسد و مورد دوم ھم آن است

البته فلسطینیھا ناراضی ھستند اما اسرائیل می . درصد خاک خود را بدون بحث و دعوا به فلسطین داده است ٢٧

تواند بگوید که خودمختاری نزدیک به استقالل را به آنھا داده است زیرا فلطسینیھا در ھمه سازمانھای بین المللی 

لذا آذربایجان ھم نباید از ایجاد این امکان را برای . شور جدا حضور دارند و در ترکیب ھیئتھای اسرائیلی نیستندبعنوان ک

این قدم بسیار مشخص خواھد بود اما با توجه به اینکه انجام چنین کاری از سوی . ارامنه قره باغ منصرف شود

او اضافه می کند کرد که مسئولین سیاست . »قی می مانداسرائلی را بعید می دانم، این تحلیلھا در سطح تئوری با

او بعید ندانست که البیھای ارمنی . خارجی کشورمان باید وضعیت را از نظر دریافت امتیازات برای ارمنستان تحلیل کنند

   !و یھودی در آمریکا ھم ھمکاری می کنند 
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  اپی نوشتھ

  

   

-]i [  در تنظیم این جزوه از انتشارات مختلف حزب و به خصوص با جمع بندی دیدگاه ھا و مواضع آن در ھفته نامه

  .ارگان مرکزی حزب داشناکسوتیون،چاپ بیروت،انتشار می یافته ، استفاده شده است" آزتاک"

-]ii [ ١٣٨٣دامرنگ،: تھران.٩۵تا  ٩٠صص .حزب داشناک و جریان نھضت مشروطه. مانوکیان، آرپی   

-]iii [١٣٨٣دامرنگ،: تھران.٩۵ص.حزب داشناک و جریان نھضت مشروطه. مانوکیان، آرپی   

-]iv [١٣٨٣دامرنگ،: تھران. مانوکیان،آرپی.بر اساس کتاب حزب داشناک و جریان نھضت مشروطه   

 -]v [١٣۵٠:،انتشارات موسسه تحقیق رائین۴٧۵ص.یپرم خان سردار. ائین،اسماعیلر  

 -]vi" [درگانتساگستی به دنیا آمد و پس از طی مراحل اولیه زندگی ، در جوانی به . م١٨۶٨در سال " یپرم داویدیان

ارمنستان جوان  عضو گروه فدائیان) خورشیدی( ١٢۶٨تا  ١٢۶۶ او در فاصله سالھای. فعالیت ھای سیاسی روی آورد

چون دولت روسیه قصد دستگیری مخالفان را داشت، یپرم با گروھی از ارامنه بر آن شد که به خاک عثمانی . بود

  .پناھنده شود اما به دست مرزداران روسیه گرفتار شد

اعمال شاقه  سال زندان با ٢۴ پس از دوسال بال تکلیفی در زندان تفلیس، دادگاه روسیه تزاری یپرم و یارانش را به

  .محکوم کرد و ھمگی را به ساخالین در سیبری فرستاد

یپرم پس از سه سال که تبعید و زیر نظر بود به اتفاق سه نفر از تبعید شدگان از سیبری فرار کرد و از مرز روسیه به 

تاد تا اھداف حزبی پس از اقامتی کوتاه در ژاپن به سوی ایران راه اف. ترتیبات خاصی گذشت و خود را به ژاپن رساند

یا تندروان ارمنی ' داشناک'او مدتی در شھر ارسباران و تبریز اقامت گزید و مشغول تبلیغ برای حزب . خود را پیگیری کند

    .بود
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و » یپرم«. پس از به توپ بسته شدن مجلس، اولین کانون ھای مخالفت در شھر رشت شکل گرفت 

با دستیاری ھم والی رشت را سرنگون کردند و با یاری » عمید السلطان«و » میرزا کریم خان» «مغزالسلطان«،»گری«

آن جا را در اختیار . گروھی از قفقازیان و ارمنیان تندرو که به عنوان کارگر به رشت آمده و در آنجا مشغول به کار شدند

انتظار ورود سپھدار تنکابنی آزادی خواھان پس از فتح رشت، کشتگان خود را با احترام در شھر چرخاندند و به . گرفتند

آن ھا یکی از دو گروھی بودند که از سمت قزوین و کرج برای فتح تھران روانه شدند و توانستند شاه را خلع . نشستند

  .کنند

-]vii [ ندکتر داود ھرمیداس باوند،مقاله ارمنستان در سرآغازین فاجعٔه قرن بیست،فصلنامه پیما  

-]viii [  نا :ارمنی؛بمناسبت ششمین سالگرد استقرار حکومت شوروی در ارمنستان،تاریخ چاپکتابچه رستاخیز خلق

  تمعلوم،اصل کتاب در کتابخانه مرکز اسناد انقالب اسالمی موجو د اس

  


