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Abstract 

The impact of Diaspora on domestic politics and foreign affairs of homeland 

and the host country is a matter to reckon with in non-state-centered 

approaches to International Relations. Diaspora groups can play an 

important role in shaping domestic and foreign policies of their homeland 

and the host country. The quality and strength of this role are largely 

determined by the way they organize and mobilize resources. The attitudes 

of the governments of homeland and the host country are another vitally 

important factor. Diaspora may represent any of them while dealing with the 

other. Consequently both sides may take advantage of powerful diaspora 

communities. Diaspora communities can contribute to the economic 

development of their homeland. They also make considerable efforts to 

protect their cultural legacy, especially language, religion and social values. 

Armenian Diaspora has been traditionally an attractive subject for the 

researchers of Diaspora Studies.  

Armenians have been one of the most influential ethnic groups in Russia 

over the centuries. Armenians emigrated to Russia over the centuries for 

different reasons and their lands had been incorporated into Russian Empire 

and the Soviet Union for more than 150 years. Now Russia hosts the most 

populous Armenian community outside Armenia. To some extent, Armenian 

communities around the world are usually well-organized and powerful 

enough to influence the policies of the host countries. Armenians of Russia 

are latecomers to the world of Diaspora politics. However, their potential is 

being mobilized gradually by the most prosperous elements of this 

community. This paper is the result of qualitative research about Armenians 

of Russia to find out their main features and to examine how they are 

involved in Diaspora activities in homeland and Russia. In other words, in 

the following pages this question has been addressed: “What are the main 

concerns of the Armenian community of Russia and how does this group 

affect the relationship between Russia and Armenia?” To answer this, the 
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author has assumed that “Armenian community of Russia is largely 

preoccupied with protecting interests of Armenian businesses in Russia, 

preserving Armenian culture and language and helping newcomers from 

Armenia. This community puts an effect on the relationship between 

homeland and the host country by making efforts to gain a more prominent 

role in Armenia’s economy and to perpetuate strategic partnership of 

Moscow and Yerevan especially in the economic sphere”. In comparison 

with Armenian communities of Europe, U.S. and Middle East, this 

community may seem less organized and less cohesive, but at least its more 

powerful and wealthier elements have turned out to be stakeholder when it 

comes to relations with their homeland.  

Armenians of Russia are not a homogenous group in terms of education 

and social status. In addition, they do not enjoy the same degree of 

involvement in the Armenians’ associational life. Some of them are among 

the economic, political and cultural elite of the Russian Federation. Some 

have become successful businessmen. But many of the newcomers have 

been employed as unskilled workers. The population of the latter group 

increases constantly as more Armenians leave Armenia to find a job in 

Russia. 

Although still sending remittances is the most usual involvement of the 

Armenians of Russia in Armenia’s economy, a top-down mobilization to 

realize diaspora function has been going on for at least two decades. The 

organization of Armenian associational life began in late 1990s. Events of 

the final days of the Soviet Union and early 1990s led Armenians of Russia 

to pay more attention to what was going on in Armenia. Since then, the more 

eagerly support Armenian traditions, customs and language. 

Armenian organizations in Russia often cope with problems of migrant 

workers who badly need support to survive in the host country. They also 

lobby to protect interests of Armenian businesses and companies in Russia. 

On the other hand, Russian government encourages Armenian entrepreneurs 

in Russia to make huge investments in Armenia. Armenian government 

copes with them more easily than their counterparts in the West. This easy 

interaction originates from shared experience of living in the same country 

for decades.  

The fact that Russia is home to the world’s most populous Armenian 

community and the severe dependence of Armenian economy on the Russian 

job market seriously affects Armenia’s policy towards Russia. However, it 

must be mentioned that Armenians’ collective memory is void of hostility 

toward Russia. Thus, besides economic needs and security dependencies, 
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positive attitude of Armenian community towards Russia contributes to a 

friendship between the two states. 

Regarding the relations between Armenia and Russia, it can be said that 

without the presence of the Armenian community in Russia, this relationship 

would have been hardly different from what it is today. Just as countries like 

Kyrgyzstan and Tajikistan- with strong security and economic dependence 

on Russia, Armenia with its small economy and security-military needs, has 

become strategic ally of Moscow not just for the presence of the Armenian 

community in Russia. Strategic importance of the former Soviet republics 

for Moscow and the ties and dependencies left over from the past are the 

most important factors influencing Armenian-Russian relations. In this 

context, it can be seen that the Armenian community in Russia is aligned 

with the Kremlin and can hardly be considered an independent actor when it 

comes to the Russian-Armenian relations. The Armenian diaspora functions 

of the Russian Armenians take two main forms: first, attempts to advance the 

interests of the host country in the homeland and gaining a share of strategic 

sectors of the homeland economy, second, playing a considerable role in 

bilateral trade on the one hand and supporting Armenians in Russia on the 

other. Therefore, it can be concluded that the Armenian community in 

Russia benefits from the strategic relations between Russia and Armenia, 

and therefore is one of the actors who will try to maintain the strategic nature 

of these relations as much as possible. Providing a platform for the strong 

presence of Armenian billionaires of Russia in the Armenian economy is one 

of the manifestations of the integration of this part of the Diaspora 

community in the host country.  

 

Keywords: Armenia, Armenians, Diaspora, Russia, Union of Armenians of 

Russia. 
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 ارمنيان روسيه و كاركردهاي دیاسپورایی
 زادهشيوا علی

 ای، دانشگاه تهرانمطالعات منطقه استادیار

 (40/40/2233تاریخ تصویب:  -32/23/2231)تاریخ دریافت: 

 چکيده
های دیاسپورایی بر سیاست داخلی و روابط خااریی ششاورهای میاباان و     تأثیر دیاسپورا و سازمان
الملا    محور روابط باین  های اخیر بیشتر در رویکردهای غیردولت در دهه میهن، موضوعی است شه

توانند در توسعۀ اقتصادی میهن خود نقش  های دیاسپورایی می مورد تویه قرار گرفته است. ایتماع
ویاهه زباان، ما هب و     ها همچنین برای حفظ میراث فرهنگی یامعۀ خاود باه   مهمی بازی شنند. آن

شنناد. دیاساپورای ارمنای هماواره بارای گهوهشاگران مطالعاات         الش میهای ایتماعی آن ت ارزش
تارین یامعاۀ ارمنای در خاار  از      دیاسپورا موضوعی ی اب بوده است. روسیه میابان گریمعیات 

های روسیه است. در  یمهوری ارمنستان است. نوشتار گیش رو نتیجۀ گهوهشی شیفی در مورد ارمنی
هاایی دارد و   یامعۀ ارمنی روسیه چاه دغدغاه  »گاسخ دهیم شه شوشیم به این گرسش  این نوشتار می

در گاسخ به این گرساش ایان فرضایه را    « دهد؟ چگونه روابط روسیه و ارمنستان را در تأثیر قرار می
وشارهای ارمنی در روسیه، حفاظ   یامعۀ ارمنی روسیه بیشتر در گی تأمین منافع شسب»شنیم:  بیان می

وارد است و تأثیرگ اری آن بر روابط دو  کالت مهایران ارمنی تازه فرهنگ و زبان ارمنی و ح  مش
تر در اقتصاد ارمنستان و تثبیات رواباط راهباردی مساکو و      ششور نیا با تالش برای حضور گررنگ

های روسیه دیر به یهان سیاسات دیاساپورایی    ارمنی« شود. ویهه در حوزۀ اقتصاد انجام می ایروان به
شادن در   تادری  در حااب بسای     هاای چشامگیر ایان گاروه باه      ین، ظرفیتوارد شدند. با ویود ا

تاری   های روسیه هنوز انسجام و سازماندهی ضعیف های دیاسپورایی است. هرچند ارمنی چارچوب
هاای قدرتمنادتر و    شام بشاش   های اروگا، آمریکا و خاورمیانه دارند، اماا دسات   در مقایسه با ارمنی

 اند. نسبت مهمی در روابط روسیه و ارمنستان تبدی  شده هها به بازیگران ب ثروتمندتر آن

 

 واژگان اصلی

 ها، دیاسپورا، روسیه.  های روسیه، ارمنستان، ارمنی اتحادیۀ ارمنی
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  مقدمه
هاا در   ترین یامعۀ ارمنای خاار  از ششاور ارمنساتان اسات. ارمنای       روسیه میابان بارگ ۀحوز
اند. گا  از   های گوناگون به روسیه مهایرت شرده ی ها و دل  های مشتلف تاریشی با انگیاه دوره

هاای گیشاین    های از ارمنستان و دیگار یمهاوری   فروگاشی اتحاد شوروی روند مهایرت ارمنی
هاای روسایه از ن ار ساطص تحصایالت، یایگااه        اتحاد شوروی به روسیه شدت گرفت. ارمنی

یاۀ فعالیات در زنادگی    ایتماعی، وضعیت شغلی، میاان ارتباا  باا یمهاوری ارمنساتان و در    
خاوبی   ها به های زیادی با یکدیگر دارند. برخی از آن های ارمنی، تفاوت یمعی ارمنی یا سازمان

اند و حتی از نشبگان اقتصادی، سیاسی و فرهنگی روسیه امروز باه   در یامعۀ روسیه ادغام شده
هاایی   ه موفقیات های صنعتی و تجاری در سطص متوسط ب روند. بسیاری هم در فعالیت شمار می
عناوان نیاروی شاار غیرمااهر در روسایه باه سار         ها نیا به اند، اما شمار زیادی از آن دست یافته

شنناد.   مای   برند و هرساله افراد بیشتری برای تأمین معاش، ارمنستان را به مقصد روسیه ترک می
پورایی هاایی شاه رناگ دیاسا     های در چارچوب ها برای سازماندهی زندگی یمعی ارمنی تالش

آغاز شد. رویدادهایی شه در آستانۀ فروگاشی اتحاد شوروی و در چند  2334دارد از اواخر دهۀ 
هاای   باودن بارای ارمنای    ساب اوب گ  از آن رخ داد تا اندازۀ زیادی سبب شدند مسائلۀ ارمنای  

هاا و زباان    هاا و ارزش  ها به فعالیت در یهت حفاظ سانت   تر شود و گرایش آن روسیه گررنگ
و حساسیتشان به مسائ  یمهوری ارمنستان بیشتر شود. تاشنون منابعی به زبان فارسی شه  ارمنی
اناد.   ها و نقش و یایگاه یامعۀ ارمنی در روسیه را معرفی شند اندک یا شاید نایاب بوده ظرفیت

ها و با تویه به رواباط   در حالی شه شناخت این گروه با تویه به ثروت و قدرت قاب  تویه آن
تواناد بارای    یران و روسیه و روابط دوستانه میان ایاران و ارمنساتان از ساوی دیگار، مای     مهم ا

سیاست خاریی یمهوری اسالمی ایران اهمیت زیادی داشته باشد. در این نوشتار ابتدا مفهاوم  
های دیاسپورایی در ششورهای میابان و میهن را بیاان   دیاسپورا را تعریف و شارشردهای سازمان

هاا در واوب تااریخ       عالوه بر بررسی یایگاه سیاسی، ایتماعی و اقتصادی ارمنیشنیم. سپ می
عناوان یاگ گاروه    هاای اماروز آناان و شارشردهایشاان را باه      روسیه، یایگاه، نقاش و فعالیات  

 شنیم.  دیاسپورایی در یامعۀ میابان و میهن بررسی می
 

 چارچوب مفهومی
ها و چه از ن ر عامۀ مردم، یوامع مهاایر   لتدیاسپورا مفهومی توصیفی است شه چه از ن ر دو

گیری دیاسپورا نقش مهمی دارد.  شند. احساس تعلق به یگ میهن مشترک در شک  را ترسیم می
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ای سیاسی و ایتماعی اسات شاه    شند. در واقع، برساخته این احساس به خودی خود ظهور نمی
شدن آناان در یواماع میاباان و     ههای متفاوت شناخت در یریان تعام  میان اعضای یامعه از راه

. واشر (Valizadeh and Alizadeh, 2015: 1078) گیرد شردن روابطشان با میهن شک  می نهادینه
بششی از مردم شه خار  از میهنشاان  »شند:  دیاسپورا را چنین تعریف می شک  حداقلی به 2شانر،

شه بیرون از میهنشاان در دو یاا   توان گفت: دیاسپورا بششی از مردم هستند  می« شنند. زندگی می
اند شه بین آنان و یواماع میاباان،    شنند و نهادهایی را توسعه داده چند ششور خاریی زندگی می

شند و از ن ر فرهنگی، روانی، سیاسی و اقتصادی، این نهادها را به میهن مویاود   مرز ترسیم می
دهای میان این یوامع نیا به اندازۀ دهند. گیون و سایر یوامع خار  از میهن گیوند می 3یا متصور

هایی از یگ قشر دیاسپورایی هستند، اما سابقۀ  تمرشا آنان بر میهن مهم است. این یوامع بشش
 . (Astourian, 2005: 80, 81)های متفاوتی دارند  تاریشی و تجربه

هاای اساسای    انجاام داده اسات، ویهگای    2ای شاه ساافران   بر اساس شار گهوهشای گساترده  
شدن از یگ مرشا به دو یا چند منطقۀ خاریی، حفظ یگ خاوره، بینش یا  ها هستند: گراشنده این

ها تا  ای مشترک از میهن اصلی در مورد مکان، تاریخ و دستاوردهای آن، این باور شه آن اسطوره
گشات در  شردن مایهن ایادادی و فکار باز    یآرماناند،  ای یدا از یوامع میابان باقی مانده اندازه

شدن شرایط، این باور شه همۀ اعضا باید به حفظ و احیای میهن اصلی و امنیت  صورت مناسب
و آبادانی آن گایبند باشند و یگ خودآگاهی قدرتمند قومی شه در ووب زمان حفاظ شاده و بار    

تاوان   ح  متمایابودن، تاریخ مشترک و سرنوشت مشترک مبتنی است. البته اماروزه شمتار مای   
. (Reis, 2004: 43)هاا را داشاته باشاد     دیاساپورایی را یافات شاه هماۀ ایان ویهگای       ای یامعه
واور  هاا باه   های دیاسپورا تا اندازۀ زیادی در حوزۀ اقتصادی متمرشا اسات. آن  های گروه تالش

معموب در ششورهای میابان برای گیشبرد و دفاع از منافع اقتصادی میهن خود تالش مای شنناد.   
های دیاسپورا به گیشبرد منافع اقتصادی ششاور میاباان در    ورفه نیست. گروه گاما این فرایند، ی

هایی معتبر، بین ششور میاباان   عنوان واسطه شنند به ها تالش می شنند. آن میهن خود نیا شمگ می
هاای   های دیاسپورا هم ایده ها سود برسانند. برخی از گروه و میهن فعالیت شنند و به همۀ ورف

 .(Sheffer, 2003: 173)شنند  ایتماعی را تروی  می یدید سیاسی و
گ اری دیاسپورا در میهن، برای ششورهای در حاب توسعۀ فقیر از ن ر منابع، ممکان   سرمایه

گا اران   شاود سارمایه   است حیاتی باشد، زیرا ضعف نهادها و ویود خطرهای سیاسی سبب می
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دلیا    بیشاتر احتمااب دارد دیاساپورا باه    ها غایب باشند. در واقع،  خاریی غیردیاسپورایی در آن
گ اری شند شه  گ اران ندارند، در اقتصادهایی سرمایه داشتن اوالعات و روابطی شه دیگر سرمایه

های ششاورهای مایهن رویکردهاای مشتلفای در ماورد       از ن ر دیگران گرخطر هستند. حکومت
مداخلاه در حاشمیات ششاور     هاا را  های آن ها فعالیت دیاسپورا دارند. در برخی موارد، حکومت

ها را دارای نقشی مهم در توسعۀ ایتماعی، سیاسی  ها آن شنند. در موارد دیگر، حکومت تلقی می
تری با دیاسپورا دارند و از فعالیات   ها هم رابطۀ گیچیده دانند. برخی دولت و اقتصادی ششور می

ز آن یلااوگیری هااای دیگااری ا شننااد و در حااوزه هااا اسااتقباب ماای  هااا در بعضاای حااوزه  آن
 .  (Brinkerhoff, 2009: 76-79)شنند می

سیاست شارشرد دارند: ساطص داخلای در    ۀگن  سطص در عرصاین های دیاسپورایی در  گروه
ساطص سیاسات   در ساطص شا  دیاساپورا و     ،دولتیفراسطص  ،ای سطص منطقه ،ششورهای میابان

قارار   هگساترد  ۀدر ساه دسات   هاا  میهن. شارشردهای یگ گروه دیاسپورا در هر یگ از این سطص
دیاسپورا با مسائلی  2های یمعی : در سطص نشست یا همان سطص ششور میابان، سازمانگیرد یم

هاا باا نهادهاای     آن ۀسروشار دارند شه هم به امور داخلی دیاسپورا مربو  است و هم باه رابطا  
هاای دیاساپورا    نای، سازما در سطص دوم یا همان سطص منطقه ؛سیاسی و اقتصادی ششور میابان

سیاسی هم فعااب   ۀای در صحن فااینده صورت وور عمده درگیر مسائ  اقتصادی هستند، اما بهبه
وور عمده باه تعاما  باا     های یمعی به در سطص سوم یا سطص یهانی، شارشرد سازمان ؛شوند می

یاا  « ننااظرا »های آن مربو  است و شمتار باه    های یهانی مانند مل  متحد و شارگااری سازمان
وور شلی  دیاسپورا به ۀهای چهارم و گنجم شه به مسائ  یگ گروه خاص دیاسپورا یا گدید ورف

هاا باا    واور معماوب تعاما    در سطص چهارم یا ساطص شا  دیاساپورا، باه     ؛دهند عالقه نشان می
هاا   مایهن، تعاما    و در سطص گنجم یعنی روابط دیاسپورا ؛دهند های بسیار مشابه رخ می سازمان

 . (Sheffer, 2003: 173-174) شوند های حکومتی و عمومی انجام می ر عمده با سازمانوو به

شاود: در اختیاارگرفتن    دیاسپورا تمایا قائ  می 2شارگرفتن بین سه راهبرد مشتلف به 3گملن
ساازی   من اور از شابکه   6شردن دیاسپورا. و یکپارچه 5سازی دیاسپورایی شبکه 0های ارسالی، گوب

ساازی   دهناد. راهبارد شابکه    هایی هستند شه میهن را به دیاسپورا گیوناد مای   بکهدیاسپورایی، ش
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هایی شاه   ها و سیاست ای دارند و نیا برنامه هایی است شه شارشردهای واسطه دربرگیرندۀ فعالیت
شنند. اعضای دیاسپورا ممکان   وشار را تشویق و تسهی  می گ اری و شسب تبادب دانش و سرمایه
هاای سیاسای و مناابع اوالعااتی از      هاای اقتصاادی، ساهم    شتر باه فرصات  است با دسترسی بی
داند شاه   ای می مند شوند. راهبرد یکپارچگی، دیاسپورا را حوزۀ انتشابیه ای بهره راهبردهای شبکه

های مرتبط با این راهبرد شام  گسترش حقاو  شاهروندی از    از میهن یدا شده است. سیاست
ا و دیدارهای دیپلماتیگ با اعضای دیاسپورا در ششورهای ه یمله حق رأی، و برگااری نشست

آفرینای و نفاود دیاساپورا در مایهن مشاروعیت       هایی باه نقاش   هاست. چنین سیاست میابان آن
 . (Brinkerhoff, 2009: 80)بششند  می

شامارد:   برای درک رابطۀ میان دیاسپورا و دولت میهن الگوهاای مشتلفای را بار مای     2الگر
هاای   شند شاه در آن دولات فرساتنده یاا مایهن اقادام       از وضعیتی حکایت می 3الگوی بازی ب

دهد. در ایان   شردن بازگشت یمعیت دیاسپورا یا برخی اعضای آن انجام می مشتلفی برای آسان
رود. الگاوی   الگو بازگشت به میهن به سود هر دو ورف است و تنهاا راه بادی  باه شامار مای     

شود تا یایگاهش  لگو، دیاسپورا دوباره به میهنش متص  میاست. در این ا 2دیگر، الگوی قومی
شناد تاا    را در ششور مح  اقامت تقویت شناد. در واقاع، دیاساپورا از ارتباوااتش اساتفاده مای      

ای شود.  عنوان یگ گروه قومی ارتقا دهد و در ششور میابان مدعی حقو  ویهه یایگاهش را به
عناوان منباع ارز خااریی بارای مایهن       اسپورا باه است شه با دی 0الگوی بعدی، الگوی اقتصادی

هاای ارساالی دیاساپورا را     شند تا گوب شند. دولت میهن روابط را حفظ یا تقویت می برخورد می
هاای   صرف توسعۀ ششور شند. گ  ماهیت روابط بین دولت و دیاسپورا درون بستر این واقعیت

الگاوی سیاسای اسات شاه در آن      الگاوی دیگار،  . شود اقتصادی و دستاوردهای مالی تعیین می
تواناد باه    گندارد شه باید خاموش شود، زیرا مای  دولت فرستنده، دیاسپورا را نیرویی مشالف می

هاایی در دیاساپورا شاه     حکومت آسیب باند. این ظرفیت با ویاود دولات در تبعیاد یاا گاروه     
شند، الگاوی   آخرین الگویی شه الگر مطرح می. یابد هدفشان سرنگونی حکومت است تحقق می

شدن مرزهاای باین دولات و دیاساپورا، گساترش ملات،        رنگ ورای ملی است شه حاشی از شم
سازی ایتماعی عباور از مارز اسات. در ایان الگاو،       و عادی 5شدن آن به یگ ورای ملت تبدی 

 .(Laguerre, 2006: 49-53)تواند یگ ایتماع، ایالت یا استان در میهن تلقی شود  دیاسپورا می

                                                           
1. Laguerre 
2. Reincorporation  
3. Ethnic model 
4. Economic model  
5. Transnation 
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هاای مایهن و هام بار      هاای دیاساپورایی تأثیرگا اری هام بار سیاسات       سیاسات  هدف از
های سیاسی به نیابات از مایهن و یامعاۀ دیاساپورای مقایم       های میابان یا نفود بر رویه سیاست

های رژیم سیاسی میابان را به  است. سیاست دیاسپورایی مجموعۀ فرایندهایی است شه سیاست
ای  گوناه  دهد و نیا بر سیاست سرزمین اصلی دیاساپورا باه   ر میسود میهن دیاسپورا در تأثیر قرا

هاای   . گروه(Laguerre, 2006: 15-16)شند شه به سود دیاسپورا و ششور میابانش باشد  نفود می
عنوان میانجی میان ششاور میاباان و    توانند به شنند، می دیاسپورا شه گاهی در قالب البی عم  می

شاک    نوان واسطه میان یامعۀ دیاسپورا و ششور میاباان. آنچاه باه   ع میهنشان عم  شنند و نیا به
انجامد میاان یمعیت یامعۀ دیاسپورا نیسات، بلکاه    ها می معموب به قدرتمندی بیشتر این البی
. اعضای یگ یامعۀ مرفاه  (Laguerre, 2006: 87, 89)ها است منابع مالی و میاان سازماندهی آن

هاای   ها باه بشاش   بیشتری به ارمغان بیاورند؛ بنابراین دسترسی آنتوانند منابع مالی  دیاسپورا می
شود و استعداد، تیابینی و فداشاری شاه بارای توساعۀ ششاور      تر می قدرتمند ششور میابان آسان
 .(Patterson, 2006: 1892)شود  الزم است، بیشتر مهیا می

در سیاست داخلای و  های مهمی  توانند نقش های دیاسپورایی می شه مالح ه شد گروهچنان
آفرینی تا انادازۀ زیاادی    خاریی ششور میابان و میهن خود ایفا شنند. شیفیت و قدرت این نقش

بستگی به چگونگی سازماندهی یامعۀ دیاسپورایی و رویکرد دولت میابان یاا مایهن در برابار    
ی عما  شناد و بار    ها ناد دیگر توانند به نیابت از هر شدام از این دولت ها دارد. دیاسپورا می آن

ها تأثیر بگ ارد و منافع خاص خاود را در یریاان ایان رواباط تقویات شناد. ویاود         روابط آن
برداری میهن آنان  تواند مورد بهره های قدرتمند دیاسپورایی ظرفیت مهمی است شه هم می گروه

 های ششورهای میابان شمگ شند. قرار گیرد و هم به گیشبرد سیاست
 

 ها در روسيه سابقۀ حضور ارمنی
ای ووالنی، به اندازه چناد ساده دارد. اماا فروگاشای اتحااد       های در روسیه سابقه حضور ارمنی

یافتن مساائ  هاویتی نقطاۀ عطفای باوده اسات.        های روسیه از ن ر اهمیت شوروی برای ارمنی
هااا و  هااای روساایه یمعاای یکدساات نیسااتند؛ بنااابراین میاااان مشارشتشااان در سااازمان ارمناای
شاان در یامعاۀ میاباان و چگاونگی      ای دیاسپورایی باا تویاه باه دریاۀ یکپاارچگی     ه فعالیت

ها  ارتباوشان با ششور ارمنستان با یکدیگر متفاوت است. در ادامۀ نوشتار با گیشینۀ حضور ارمنی
 .شویم ها و یایگاهشان در روسیۀ امروز آشنا می در روسیه و فعالیت
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یاف در   های شای  وسیه به دوران حکومت روسها در ر مشهور است شه سابقۀ حضور ارمنی
ها در روسیه به  های آن ها و ایجاد اقامتگاه گردد. تجمع ارمنی های یازدهم و دوازدهم بر می سده
ویاهه در   هاای مشتلاف باه    شدنشاان از زادگاهشاان در دوره   ها و گراشنده های متعدد به آن حمله
گیری وبقاۀ   یکی روسیه در منطقه و شک شدن نقش ژئوگلیت های نوزدهم و بیستم و گررنگ سده

 . (Минасян, 2018: 6-7)گردد  عنوان قشری ایتماعی از قرن هفدهم بر می بازرگانان ارمنی به
هنگاامی آغااز شاد شاه      2664گیری یامعۀ بارگ ارمنی در روسایۀ مادرن در سااب     شک 

خواساتند   بودناد، مای  بازرگانان ارمنی یلفای نو شه نمایندگان تایران ارمنای در ایاران و هناد    
ای بین بازرگانان ارمنی و حاشم  نامه موافقت 2661تجارتشان را با روسیه افاایش دهند. در ساب 

ویهه ابریشام را در روسایه    روسیه امضا شد. این توافق انحصار فروش شاالهای خاص ایرانی به
رای انتقااب شاالهاای   ها همچنین حق استفاده از قلمارو روسایه را با    ها واگ ار شرد. آن به ارمنی

هاا یاگ    دست آوردند. تا اواخار قارن هفادهم، ارمنای     تجاری بین ششورهای شرقی و غربی به
هاا در   هایی بیش از تجارت برای ارمنی شارخانۀ دباغی هم در مسکو ساختند. خیلی زود فرصت

 2126ها در مشاغ  دیپلماتیگ در روسیه به شاار گرفتاه شادند. در سااب      روسیه فراهم شد. آن
شاد و یاگ مطاران در     شناساایی  دولات  یساو  از یرسام  صورت به روسیه شلیسای ارمنی در

ها از خدمت در ارتش معاف بودند و آزادی ما هبی داشاتند و باه     آستراخان مستقر شد. ارمنی
هایی شاه تاارهاا    ها در دوره ها ایازۀ تأسی  مدرسه و چاپ شتاب داده شده بود. این آزادی آن

-Bournoutian, 2006: 236)شد  ای محدود می شردند تا اندازه را دنباب می سازی سیاست روسی

237.) 
دلی  نقش مهمشان در اقتصاد امپراتاوری روسایه، امتیازهاای تجااری      ها به بعدها هم ارمنی

ای از گتر شبیر، شاترین شبیر و گ  اوب گرفتند. دولت روسیه عالوه بر امتیازهاای اقتصاادی،    ویهه
. در دورۀ شااترین  (Минасян, 2018: 7-8) داد  های ارمنی مای  قی هم به ایتماعامتیازهای حقو

نشاین یدیادی در    شبیر یوامع ارمنی روسیه گیشرفت زیادی شردند. در این دوره مراشاا ارمنای  
و شوراهای محلی خود را داشتند. در ایان   ادیز امپراتوری روسیه شک  گرفت شه خودمشتاری

مهام اداری، ن اامی و دیپلماتیاگ منصاوب شادند و در مساکو و        ها به مشااغ   دوران، ارمنی
های شرقی مسکو هام در هماین دوره از ساوی     گترزبورگ شلیساهایی ساختند. مدرسۀ زبان سن

 . (Bournoutian, 2006: 238)خانوادۀ الزاریان تأسی  شد 

ها باه   از آن ها در عثمانی بسیاری ترشدن شرایط ارمنی دلی  سشت در نیمۀ دوم قرن نوزدهم به
قفقاز گناه آوردند. مو  بعدی گناهجویان در آغااز قارن بیساتم در یناوب روسایه مساتقر شادند        
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(Минасян, 2018: 8)  هاای روشانفکران ارمنای قارن      . روابط با روسیه یایگاهی مهام در نوشاته
نااوزدهم داشاات؛ افاارادی ماننااد میکائیاا  نعلبناادیان، هااوان  تومانیااان و خاچاااوور آبویااان شااه 

هاا باه قفقااز     دآگاهی ملی را بیدار شردند. رویدادهای اواخر دورۀ عثمانی و سرازیرشدن ارمنیخو
عنوان ضامن بقای فیایکی ایان   در گی آن و برقراری حکومت بلشویکی در آنجا بر نقش روسیه به

ها در قفقاز برخالف عثمانی، امنیات و تحارک ایتمااعی بیشاتری      ملت بار دیگر تأیید شرد. ارمنی
هاا باا فرهناگ غربای      شتند. بیشتر شهرنشین بودند و با یهان خار  ارتبا  داشاتند. ارتباا  آن  دا
وسیلۀ محاف  روشنفکران روس برقرار شد و در گیدایش ایادۀ ملای مادرن ارمنای نقشای مهام        به

داشتند. تفلی  و باشوی قرن نوزدهم به مراشا رنسان  فکری ارمنی تبدی  شادند. ایساتار مثبات    
هاای   ای وامدار میراث مشترک مسیحی و قراردادن تصویر روس ها تا اندازه در برابر روسها  ارمنی

 .(Mirzoyan, 2010: 22-23)ها بود  های آسیایی در دهنیت آن اروگایی خردمند در مقاب  ترک
 
 ها در اتحاد شوروي  ارمنی

ی قارار  در یایگااه  2334تاا   2321هاای   تأسی  شد در ساب 2134حاب داشناک شه در ساب 
. در (Aghajari and Mazinani, 2014: 1)شارد   های قفقاز را تادبیر مای   گرفت شه زندگی ارمنی

شارد،   بر ارمنستان حکومت می 2334تا  2321های  دوران ینگ سرد حاب داشناک شه در ساب
آمیای نسبت به اتحاد شوروی  منتقد اتحاد شوروی بود. حاب رامکاوار نگرش مثبت و تحسین

حاب داشناک هم از موضع انتقادی خود دست ششاید و روسایه را    2314اواخر دهۀ  داشت. تا
عنوان یگ حامی ضروری گ یرفت. به همین دلی ، این احااب چندان مشتا  فروگاشی اتحااد   به

. در واوب دوران اتحااد شاوروی ارمنساتان از ن ار ساطص        ,Pattie) (11 :1999شوروی نبودند
های اتحااد شاوروی    ترین یمهوری شدن به یکی از گیشرفته  تحصیالت یمعیت و میاان صنعتی

شوروی تبدی  شد و در زمینۀ مهندسای   2«درۀ سیلیکون»به  2314تبدی  شد. ارمنستان در دهۀ 
الکترونیگ، مکانیگ و شیمی گیشرفت زیادی شارد. سارمایۀ انساانی ارمنساتان شاوروی بسایار       

ند میاانگین واوب عمار و نارخ باساوادی در      های ایتماعی مان یافته بود و بیشتر شاخص توسعه
 . (EV Consulting, 2009: 3- 4)وضعیت مطلوبی قرار داشتند

از زمان استقرار حکومت اتحاد شوروی در ارمنستان تا گایان ینگ یهانی دوم، تعام  باین  
ارمنستان شوروی و دیاسپورای ارمنی در سایر ششورها شم بود. در ووب ینگ سرد تعام  باین  

در امتاداد خطاو     - یانحصاار  شاک   باه اما نه  -یادیز تان شوروی و دیاسپورا تا اندازۀارمنس

                                                           
1. Silicon Valley 
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های ینگ سرد ماوارد همکااری میاان     ایدئولوژیگ یریان داشت. با این حاب، با ویود شکاف
حکومت اتحاد شوروی سیاست بهبود رواباط   2364ارمنستان و دیاسپورا شم نبود. از نیمۀ دهۀ 

 30هاا ایاازه داد یاادبود روز     در سطص یهان را در گیش گرفت و به ارمنیبا دیاسپورای ارمنی 
رفتند، افاایش یافات.   آوری  را برگاار شنند. شمار گردشگران ارمنی شه به ارمنستان شوروی می

ای ناشاناخته   های دیاسپورایی فهمیدند استقالب ارمنستان رؤیایی است شه آینده از آن زمان گروه
، 2360های دیاسپورا بر حفظ هویت ملی و قومی متمرشاا شاد. در سااب     الیتدارد؛ بنابراین فع

 ییاشاور  در یمهاوری « هاای دیاساپورا   شمیتۀ رواباط فرهنگای باا ارمنای    »نهادی دولتی به نام 
هاایی شاه    شاد: گاروه   ارمنستان ایجاد شد. در آن دوره، دیاسپورا به دو بشش بارگ تقسیم مای 

هاایی شاه در خاورمیاناه، اروگاا و      حاد شوروی بودند و گاروه خار  از ارمنستان اما در داخ  ات
شردند. شمیتۀ یادشده گروه دوم را مد ن ار داشات    آمریکای شمالی و آمریکای التین زندگی می

 .(Policy Forum Armenia, 2010: 7-9) شدند شه دیاسپورای واقعی تلقی می
آمیا تشاویق   زیستی مسالمتبه هم 2«دوستی مل »های مشتلف اتحاد شوروی با شعار  ملیت

شدند. ملیت از محتاوای تهدیدشننادۀ سیاسای خاالی و باه شاکلی محادود شاده باود شاه            می
دربرگیرندۀ زبان و ترتیبات داخلی محدودی بود. شعرهای حماسی، رقص و موسیقی فولکلاور  

جا شاه  شدند. از آن گرامی داشته می« های شوروی یادبۀ خانوادۀ ملت»عنوان  های ملی به و رسم
های مشتلف شاوروی باا فرهناگ و هنار یکادیگر باود،        ایدۀ دوستی مل  نیازمند آشنایی ملیت
ها  در زمان شوروی، ارمنی. شدند ها به یکدیگر برگاار می رویدادهای گوناگونی برای معرفی آن

رفتند و خودشان هم چنین درشی از خاود نداشاتند.    در روسیه بششی از دیاسپورا به شمار نمی
های آن، امکاان یاادگیری زباان ارمنای ویاود       سبب سیاست ملیت راسر اتحاد شوروی، بهدر س

 ,Cavoukian)ارمنساتان   ییاشاور  های زیادی برای سفر به یمهاوری  داشت، همچنین فرصت

هاا و   های روسایه در قالاب ایتمااع    در دوران اتحاد شوروی، زندگی ارمنی. (711-714 :2013
در مسکو محدود « خانۀ فرهنگ ارمنستان شوروی»ود نداشت و به های ارمنی تقریباً وی سازمان

 (Oussatcheva, 2001: 9).های رقص و موسیقی و تئاتر ارمنی بود  شد شه میابان برنامه می

 
 ها در روسيۀ پسافروپاشی ارمنی

ها در روسایه آغااز شاد. از     شاید بتوان گفت شه با فروگاشی اتحاد شوروی، تاریخ یدید ارمنی
های مسکو مشارشت فعالی را در زندگی سیاسای آغااز شردناد شاه مرشاا آن       ارمنی 2311ساب 
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ای  مو  بارگ تازه 2334تا  2311های  باغ شوهستانی بود. در ووب ساب وضعیت ارمنستان و قره
ها یمهاوری آدربایجاان    سوی روسیه روانه شدند شه بشش بارگی از آن از گناهجویان ارمنی به

دلی  بدترشدن وضعیت اقتصادی، ایان باار از    یریان مهایران ارمنی به 2334آمدند. در دهۀ  می
 .(Минасян, 2018: 10)ارمنستان و گریستان ادامه یافت 

اند با مشکالت مربو   به روسیه مهایرت شرده 2311هایی شه گ  از ساب  بسیاری از ارمنی
ر بین مهایران گ  از گرساترویکا  اند، اما د رو بوده به اقامت، ایازۀ شار و تهدیدهای یانی روبه

هااا تااایران و صاااحبان  گیرنااد. آن گروهاای هاام هسااتند شااه در آن سااوی ویااف قاارار ماای  
وشارهایی هستند شه از نفود سیاسی هم برخوردارند و باه بششای از وبقاۀ الیگاارش در      شسب

خاچااووراف،   ها میلیونرها و میلیاردرهایی مانند دانیا   توان از بین آن اند. می روسیه تبدی  شده
روبن واروانیان، ساموئ  شاراگتیان، لوان هاروتونیان و آرا آبراهامیاان را ناام بارد. ایان گاروه از      

های بشردوستانه در ارمنساتان و   های دیاسپورایی و اقدام های روسیه هستند شه به فعالیت ارمنی
قتصاادی خاود مشاغوب    گری برای تأمین منافع ا ها در روسیه به البی اند. آن روسیه مشغوب شده
توان به برگاااری مراسام ازدوا  بارای هفتصاد زو  در      ها می های خیریۀ آن هستند. از فعالیت

هاا   و اهدای دو هاار دالر به هر یگ از فرزندان آن 3441باغ توسط لوان هایراگتیان در ساب  قره
میلیاون دالر باه    25، 3441توسط وی و روبن واروانیان اشاره شرد. ساموئ  شاراگتیان در سااب  

هاای روسایه بیشاتر     های بشردوساتانۀ ارمنای   شود شه فعالیت بنیاد هایستان شمگ شرد. گفته می
دربرگیرندۀ رویدادهای بارگی است شه ینبۀ تبلیغاتی آن قوی است و شمتر با دغدغاۀ توساعۀ   

 . (Cavoukian, 2013: 714)شود  ششور انجام می
ویکم برداشته شد.  های روسیه در آستانۀ قرن بیست یشننده برای وحدت ارمن های تعیین گام

بود شه رهبران یامعۀ ارمنی روسایه   2333در ساب « ارمنستان و دیاسپورا»در نشستین شنفران  
توان  های روسیه تأسی  شد شه می به فکر تأسی  یگ سازمان افتادند. در نتیجه، اتحادیۀ ارمنی

برای گسترش روابطش با دیاسپورا باه شامار آورد    های دولت ارمنستان آن را واشنشی به تالش
(Cavoukian, 2013: 717) .  در مساکو گردهماایی نماینادگان یامعاۀ ارمنای       3444در ژوئان

)از این گا  اتحادیاه(    2های روسیه فدراسیون روسیه برگاار و تصمیم گرفته شد اتحادیۀ ارمنی
انتشاب شد. باا تأسای  ایان اتحادیاه،      عنوان اولین رئی  آن تأسی  شود. آرا آبراهامیان نیا به

هاای روسایه و    دوران یدیدی از زندگی یامعۀ ارمنی روسیه، فرایند تحکیم روابط بین دولات 
ارمنستان و برقراری ارتبا  بین دیاسپورای ارمنی و میهن تاریشی آغاز شد. این گام در وحدت 
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های  ه هدف سازماندهی ارمنیهای این اتحادی یامعۀ ارمنی روسیه اهمیت زیادی داشت. فعالیت
شاردن شماگ چندبعادی     من ور حفظ هویت، فرهنگ، زبان و باورهای ملی، فاراهم  روسیه را به

هاای روسایه و ارمنساتان دنبااب      برای میهن، احیای اقتصاد میهن و تقویت رواباط میاان دولات   
و مرشاا زباان    ارمنای   های روسیه، دانشاگاه روسای   های اتحادیۀ ارمنی نتیجه فعالیت در. شرد می

روسایه    سازمان دیگری شه نقش مهمی در بین دیاسپورای ارمنای . روسی در ایروان تأسی  شد
بششایدن باه    است شه هدف اصلی آن عماق  2ارمنی شند، انجمن همکاری تجاری روسی ایفا می
تر برای گسترش  وشار ارمنستان و روسیه و ایجاد فضای مطلوب های شسب های بین دایره ارتبا 
 .(Кардумян, 2008: 167-169)ابط اقتصادی متقاب  بین دو ششور است رو

هاای   شناد و باین ساازمان    سربازان ارمنی ینگ یهانی دوم شمگ می اتحادیه به فقرا و شهنه
گاری از   یاای البای   شند. اتحادیه باه  های و دولت روسیه نقش میانجی بازی می نهاد ارمنی مردم
هاایش بهاره    روس برای ح  مشاکالت و تحقاق هادف    های ششصی با نشبگان سیاسی ارتبا 
وشارهاای ارمنای در روسایه را وظیفاۀ خاود       برد. اتحادیه، وظیفۀ حمایت از گیشرفت شسب می
های صاحیص در ایان بااره هادایت      سوی سیاست مداران روس را به شوشد سیاست داند و می می

حمایات از انتشااب دوباارۀ     داناد و  شند. اتحادیه، خود را سازمانی غیرسیاسی یامعۀ مدنی مای 
گندارد، چون آن را در راستای حمایت از ششور قاوی و   والدیمیر گوتین را موضعی سیاسی نمی

های ارمنی را از سراسر  اتحادیه، سازمان. (Cavoukian, 2013: 718)دهد  باثبات روسیه قرار می
شاوند. یکای از    یای آن هار روز بیشاتر ما    هاای منطقاه   روسیه با هم متحد شرده است و شاخه

هاای درون یامعاۀ ارمنای اسات.      هاای آن گساترش ارتباا     های اصلی اتحادیه و شعبه فعالیت
  های یادبود، تأسی  مدرساه  های دیگر آن شام  ساخت و مرمت شلیساها، ساخت سنگ فعالیت

هاای فرهنگای اسات. اتحادیاه باه برگاااری        های ملی و ارزش و مراشا فرهنگی و حفظ سنت
شناد   های ملی و روزهای یادبود اقدام مای  و گرامیداشت رویدادهای تاریشی، یشن ها شنفران 

(Косян, 2019: 65-66). 
های آموزشای ارمنای هام ویاود دارد، مانناد یامعاۀ ارمنای         در فدراسیون روسیه، انجمن

هایی ماهیت فرهنگی و گرورشای دارناد و    چنین تشک  3المل  مسکو. دانشگاه دولتی روابط بین
هاا   هاا و روس  حفظ هویت ارمنی، سازماندهی زندگی یمعی و تقویت رواباط ارمنای   هدفشان

هاا و   بارای همبساتگی ایان ساازمان     2های ارمنی مساکو  ، مجمع سازمان3424است. در فوریۀ 
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های ارمنی  . مجمع سازمان(Минасян, 2018: 12)ها تأسی  شد  های آن شردن فعالیت هماهنگ
های روسیه بیشتر باشاد. ایان مجماع     ای ارمنی بر زندگی ارمنیه خواهد تأثیر سازمان مسکو می

 ,Антонян)شند روابطش با یوامع ارمنی ششورهای دیگر را گسترش دهاد   همچنین تالش می

2017: 13). 
شنند، مانند تئاتر ارمنی مساکو   شماری فعالیت می در فدراسیون روسیه مراشا فرهنگی ارمنی بی

ن را بنیااان نهااده اساات. تاااریخ ارمنساتان و زبااان ارمناای در   شاه ساافارت ارمنساتان در روساایه آ  
و در شلیساهای ارمنی مسکو و شهرهای دیگار نیاا   « خانۀ فرزندان ارمنستان»هایی با عنوان  مدرسه

های ارمنی را عالوه بار روسایه، در    شود. شلیسای مرسلی ارمنی در روسیه، ایتماع آموزش داده می
دهاد. در دوران گساشاوروی    تونی و روسیۀ سفید نیاا گوشاش مای   ل ،اوشراین، مولداوی، ازبکستان

اند. اشنون در یامعۀ ارمنی روسایه بایش از    تعدادی شلیسا به شلیسای مرسلی ارمنی برگردانده شده
هویت ارمنی مااهیتی ما هبی دارد.   . (Минасян, 2018: 12-13)سی شلیسا و عبادتگاه ویود دارد 

هاای ارمنای در    ای در ایتمااع  شنناده  دی ایتماعی نقاش تعیاین  عنوان نها شلیسای مرسلی ارمنی به
ها و زبان مادری حمایت شرده اسات،   شند. شلیسای ارمنی همواره از حفظ سنت سراسر دنیا ایفا می

نه برای تأشید بر بیگانه بودن، بلکه با باور به اینکه یامعۀ دیاسپورا معنای خود را در فرایند تعاما   
. شلیسای مرسالی ارمنای در   (Галикян, 2018: 620)دهد  یابد و بروز می می فعاب با یامعۀ میابان
باه   2366ارمنای در سااب    مرسلی شلیسای نوی دارد. اسقفیۀ روسیه و نشجوان 2روسیه دو اسقفیه

تأسای  شاد شاه     2331فرمان یاثلیق وازگن اوب تأسی  شد. اسقفیۀ ینوب روسیه هم در سااب  
 . (Ter-Matevosyan and Others, 2017: 69)مرشا آن در شراسنودار است 

ها در خار  از ارمنستان باوده اسات. در    ینوب روسیه همواره از مراشا اصلی تجمع ارمنی
منطقاه یناوب زنادگی     هاای روسایه در شاالن    درصاد از ارمنای   34نادیگ به  2334نیمۀ دهۀ 

درصاد   14حادود   شردند. بعدها این درصد شاهش یافت و در گایان دورۀ اتحاد شوروی باه  می
های روسیه دو برابر شد شه هنوز بیش از  رسید. در ووب یگ دهه گ  از فروگاشی، شمار ارمنی

نشاین   ترین مرشا ارمنای  شنند و این منطقه بارگ منطقۀ ینوب زندگی می ها در شالن نیمی از آن
هاای روسایه در    درصاد از ارمنای   30. (Savelyeva, 2016: 49)در خاار  از ارمنساتان اسات    

درصاد در روساتوف زنادگی     24درصد در مساکو و   22درصد در استاوروگ ،  22شراسنودار، 
 ,Щербинина)ها در قفقاز شمالی ساشن هساتند   درصد آن 55شنند. در مجموع نادیگ به  می

2010: 75). 
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دارند، اماا ایان سارمایه    بسیاری از شارشناسان، به ظرفیت اقتصادی باالی یامعۀ ارمنی باور 
وور فردی ظاهر  شک  ارساب گوب به هنوز در یمهوری ارمنستان حضور ضعیفی دارد و بیشتر به

های تفاوت یوامع ارمنی در روسیه و غرب باید تویه شرد شه ترشیب  شود. برای یافتن دلی  می
مناوق مشتلف اتحااد   گیرد شه از هایی را در بر می دیاسپورا در روسیه بسیار متنوع است و گروه

دیاسپورای ارمنای روسایه صارف ن ار از یمعیات زیاادش بارای         .اند شوروی مهایرت شرده
هاای   هاا و انجمان   گری و حفاظت از منافعش ظرفیتی آشکار ندارد. تاأمین ماالی اتحادیاه    البی

ین نیافته و نامرتب است و از ن ر شیفی با سازوشارهای تاأم  های در روسیه سازمان عمومی ارمنی
مالی دیاسپورای ارمنی در ایاالت متحد، فرانساه، ایاران، آرژانتاین و ششاورهای دیگار تفااوت       

های دیاسپورای ارمنی در ایاالت متحد شه فرایند انتشاب رؤساای   برخالف سازمان .زیادی دارد
وشارهاای باارگ، ایان     وور معموب نماینادگان شساب   ها یدی و شفاف است، در روسیه به آن

شنند شه بیشتر به ویهاۀ ایان سامت تویاه دارناد. های  شادام از ایان          ا رهبری میها ر سازمان
ها در زنادگی   هایی ندارند شه آماری در مورد میاان مشارشت ارمنی ها در روسیه مؤسسه سازمان

دهاد بایش از    های ایتماعی نشان می وسیلۀ شبکه دست آمده به یمعی تهیه شنند. اما آمارهای به
هاا در   درصاد آن  24هاا مشاارشت ندارناد و تنهاا      روسیه در این ساازمان  های درصد ارمنی 14

شاوند و مشاارشت یواناان در     رویدادهای فرهنگی یامعۀ ارمنی در سراسر روسیه حاضار مای  
درصد است. از سوی دیگار، یامعاۀ ارمنای روسایه      24زندگی یمعی دیاسپورا هم نادیگ به 

شند  زدوا  با اقوام دیگر نیا آن را تشدید میبیشتر در معرض ی ب در یامعۀ میابان است شه ا
(Антонян, 2017: 14). 

ها را به چند گروه مشتلاف   توان آن های زیادی با یکدیگر دارند و می های مسکو تفاوت ارمنی
اند، روابطشان را با ششورشاان   هایی هستند شه از یمهوری ارمنستان آمده تقسیم شرد: گروه اوب آن

های ارمنی قائ  هستند و همگی به زباان ارمنای    ت زیادی برای زبان و سنتاند و اهمی حفظ شرده
ها بیشتر هویت قفقاازی   های قفقاز )غیر از ارمنستان( هستند. آن شنند؛ گروه دوم ارمنی صحبت می

هایی هستند شه از آسایای مرشاای    دهند به روسی صحبت شنند؛ گروه سوم، آن دارند و ترییص می
المللی دارند و بیشتر به روسای   تر است و دهنیتی بین شان ضعیف هویت ارمنیاند و  به مسکو رفته
هاای اروگاایی اتحااد شاوروی و شاهرهای دیگار روسایه         هایی شه از بشش زنند. ارمنی حرف می

هایی هستند شه در مسکو به  های بومی ارمنی دهند. اما ارمنی اند هم درصد شمی را تشکی  می آمده
هاا ارمنای    اند. تنها شامار شمای از آن   ی بیش از بیست ساب در آنجا زندگی شردهاند یا برا دنیا آمده

ها مهم شده است.  تدری  برای آن دانند و هویت ارمنی در نتیجۀ رویدادهای گ  از فروگاشی به می
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هاا   هاای روس ساطص تحصایالت بااالتری دارناد. آن      زبان حتی از مسکویی های روس این ارمنی
هاای علمای، آموزشای و     اند، بیشتر در بشش به روسیه آمده 2334ه از دهۀ هایی ش برخالف ارمنی

هاای تجاارت،    واور معماوب در بشاش    . اماا مهاایران یدیاد باه     فرهنگی مشغوب به شار هساتند 
شنند. مهایران یدید برخالف ساشنان قدیمی  ساز شار می و ونق ، ارتباوات، صنعت و ساخت حم 

. از میاان  (Galkina, 2006: 186-188)شنناد   ار مای ارمنی مساکو بیشاتر در بشاش خصوصای شا     
واور شاما  در یامعاۀ روسایه یا ب       شاوند و باه   تبارهایی شه دیگر بومی روسیه تلقی می ارمنی
های روسیه؛ سرگی الوروف، وزیر اماور   توان به گارگین توسونیان، رئی  انجمن بانگ اند می شده

تای   وسیه؛ مارگریتا سیمونیان، رئی  شبکۀ آرخاریۀ روسیه؛ گنادی ملکیان، معاون بانگ مرشای ر
وزیر روسیه و آرتور چلنگراف، نمایندۀ دوما از حاب روسیۀ متحاد   و میشائی  میشوستین، نشست

 . (Gradator, 2020; Rusarminfo, 2016)اشاره شرد 
دارد و  یغرافیای گستردۀ روسیه عام  دیگری است شه یوامع ارمنی را دور از هم نگه مای 

وور معموب ارتبا  شمی  ها تأثیری منفی دارد. این یوامع گراشنده به دت و سازماندهی آنبر وح
هاا   شدن در یامعاۀ میاباان هساتند. ایساتار دوساتانۀ روس      با یکدیگر دارند و در معرض ادغام

ها در دورۀ اتحاد شاوروی نیاا سابب شاده      ها در ووب تاریخ و تفکر دوستی ملت نسبت به آن
ی روسیه در برابر ادغام در یامعۀ میابان شمتار واشانش نشاان دهناد و شمتار      ها است شه ارمنی
 . (Ter-Matevosyan and Others, 2017: 75)نگران باشند 

 
 هاي روسيه جمهوري ارمنستان و ارمنی

 2334مهم دیاسپورا در ارمنستان واقعیتی شناخته شده است. دولت ارمنستان در نیمۀ دهۀ   نقش
عنوان بششی از بستۀ گ ار به اقتصاد باازار آغااز    های دولتی را به شرشت سازی فرایند خصوصی
هاا   گ اری مستقیم خاریی صرف خرید این شارشت  بیش از نیمی از سرمایه 2333شرد. تا ساب 

ها یا خودشاان خریادار    گ اری بودند. آن شده بود و دیاسپورای ارمنی محرک اصلی این سرمایه
گا اری   های ایرایی داشاتند باه ایان سارمایه     ها گست شه در آنهای خاریی را  بودند یا شرشت
درصااد از  63، 3440تااا  2330هااای  شااود شااه در ساااب شردنااد. تشمااین زده ماای تشااویق ماای

اناد.   گ اران خاریی در اقتصاد ارمنستان دارای نوعی گیوند باا دیاساپورای ارمنای باوده     سرمایه
هاا در   ها بودند. بیشتر این سرمایه گ اری رمایهترین مبادی س روسیه، ایاالت متحد و ایران، بارگ

هاای قیمتای و یاواهر، فاراوری ماواد       بشش گردشگری، فناوری ارتباوات و اوالعات، سانگ 
 . (Gevorkyan, 2016)وساز ی ب شد  غ ایی، گوشاک و ساخت
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ویهگی راهبردی روابط میان روسیه و ارمنستان نه تنها در قالاب همکااری، بلکاه در قالاب     
یی در حوزۀ اقتصاد و امنیت هم ظهور شرده است. این گارایش گایاۀ عمیقای دارد، زیارا     همگرا

تغییر آرایش سیاسی داخلی در هی  یاگ از دو ششاور تااشنون تاأثیر چنادانی بار ایان رواباط         
نگ اشته و اتحاد راهبردی دو ششور گابریا مانده است. در دورۀ گاشینیان، همکاری میان روسیه 

یکی از  .(Гегамян и Другие, 2019: 3-11)ای قرار گرفته است  سابقه ص بیو ارمنستان در سط
های سیاست خاریی ارمنستان، روابط اقتصادی باا روسایه اسات. در زمیناۀ اقتصااد و       اولویت

های شمیسایون باین دولتای همکااری اقتصاادی باین یمهاوری ارمنساتان و          تجارت با تالش
ست آمده است. حجم تجارت میان روسیه و ارمنستان د های زیادی به فدراسیون روسیه موفقیت

هاای   ونقا ، ارتباا    گ اران اصالی در حما    گرایش آشکاری به افاایش دارد. روسیه از سرمایه
مشابراتی و بشش بانکی اقتصاد ارمنستان است. روسیه در بشش انرژی حرارتی ارمنساتان نیاا   

 .(Матевосян, 2015: 218)یایگاه مهمی دارد 
های راهبردی زیاادی را   های زیاد دولت این ششور دارایی دلی  بدهی تان، روسیه بهدر ارمنس

من ور تسویۀ بادهی   های آن نیروگاه برقی اتمی است شه به از آن خود شرده است. یکی از نمونه
مادیریت ماالی    (Tsygankov, 2005: 146).میلیون دالری ارمنستان، به روسیه واگ ار شاد   04

میلیاون دالر بهاای ساوخت     23نکاردن   دلیا  گرداخات   سامور ارمنستان هم باه نیروگاه اتمی مت
تدری  شنترب شام  شابکۀ توزیاع    اس واگ ار شد. این شرشت به ای ای به شرشت روسی یو هسته

عناوان   . اص  تثبیت نقاش روسایه باه   (Nygren, 2008: 117)بر  ارمنستان را در اختیار گرفت 
 .(Ebrahimi and Kheiri, 2018: 268)هاست ین اقدامشنندۀ ا شنندۀ انرژی هدایت عرضه
هااای اقتصاااد ارمنسااتان حضااور گررنااگ دارد. روساایه بااا   روساایه در بساایاری از بشااش 

آهان ملای ارمنساتان را خریاده اسات.       میلیون دالری در عما ، شابکۀ راه   514گ اری  سرمایه
 3424ارمنساتان در سااب   دهد.  استشرا  بشش عمدۀ معادن در ارمنستان را هم روسیه انجام می

. روسایه هناوز   (Nixey, 2012: 5)میلیون دالری روسیه از بحران مالی رهایی یافت  544با وام 
ترین دلیلی بوده شه  شریگ راهبردی ارمنستان است و اعتقاد بر این است شه همین موضوع مهم

بااغ   دخالت شند و قاره نتوانسته در این مناقشه  –باغ ندارد شه نقش مسقیمی در مناقشه قره –ناتو
 .(Atai, 2012: 129)را به یمهوری آدربایجان گ  بدهد 

های چندیانبه برای ارمنساتان راهباردی    شک  دویانبه و هم در چارچوب روابط با روسیه هم به
های سیاست خااریی ارمنساتان    رود. تداوم همکاری با روسیه و اتحادیۀ اروگا از اولویت به شمار می

افاایای ایان رواباط در یهات      شوند. در عوض باور رایا ، هام   یکدیگر تلقی نمیاست شه متناقض 
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توسعۀ ارمنستان است. عالوه بر نیازهای امنیتی و نیاز به انرژی روسیه، حضور یامعاۀ باارگ ارمنای    
های دولت ارمنستان در مورد دیاساپورا بار    در روسیه، عام  مهم دیگری است شه با تویه به سیاست

 .  (Markarov and Davtyan, 2018: 539) تأثیر مثبتی داشته است روابط دو ششور
ویوی درآماد   هاار نفر از ارمنستان در یست 64المللی شار هر ساب  به گاارش سازمان بین

هاا ماردان یاوان از ناواحی      روناد شاه بیشاتر آن    های اشتغاب بهتر به روسیه می بیشتر و فرصت
عنوان شارگر فصلی تاا باه اماروز     مهایرت به روسیه به ).(Fleischer, 2016: 2روستایی هستند 

ها در ارمنستان بوده است. بر اسااس آماار    های مهم تأمین معاش بسیاری از خانواده یکی از راه
ویوی  درصد مهایران دائمی شه از ارمنستان در یست 35درصد شارگران فصلی و  15رسمی، 

هاار نفر از ارمنستان برای شار فصلی باه   344روند. هر ساب،  شوند، به روسیه می شار خار  می
واور میاانگین    های ارسالی هر یگ از این شارگران فصلی به گوب 3421روند. در ساب  روسیه می

یاایی   درصد افاایش یافت. عضویت ارمنستان در اتحادیۀ اقتصادی اوراسایا مواناع یاباه    20،6
یاباد.   از ارمنستان به روسیه ادامه مای نیروی شار را برورف شرده است، بنابراین مهایرت شاری 

ماندن ارمنستان در مدار نفود سیاسی و اقتصادی روسایه   ویود این یامعۀ بارگ ارمنی در باقی
های اتحادیۀ اروگا هم این عام  را در گرایش ارمنستان به حفظ اتحاد راهباردی   نقش دارد. مقام

شند فعالیات اقتصاادی    د ارمنی را تشویق میداران قدرتمن دانند. روسیه سرمایه با روسیه مؤثر می
تاوان   خود را در ارمنستان افاایش دهند تا نفود روسیه در اقتصاد ارمنساتان افااایش یاباد. مای    

دار ارمنی، ساموئ  شاراگتیان را به این سیاست روسیه رباط داد. باه گفتاۀ     حضور گررنگ سرمایه
هاایی را   گا اری  شارملین چناین سارمایه    دیوید گتروسیان، تحلیلگر روابط روسایه و ارمنساتان،  

تار شاود. آرا آبراهامیاان بااور داشات شاه        شند تا یاای گاایش در ارمنساتان محکام     تشویق می
توانست برای یامعاۀ ارمنای    نکردن ارمنستان با گیوستن به اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا می موافقت

، شارشت  3425در سااب   .(Terzyan, 2019: 132-133)روسیه گیامادهای امنیتای داشاته باشاد     
هاای خاود در ارمنساتان، از یملاۀ نیروگااه       اس تصمیم گرفت بششای از دارایای   ای روسی یو

رازدانسکایا را به گروه تاشیر متعلق به ساموئ  شاراگتیان بفروشد. این واگا اری تاا گایاان سااب     
ه در روسی است ش  شود. تاشیر، گروهی چندویهی دربرگیرندۀ دویست شرشت شام  می 3421
شرشت با  2044در ارمنستان نادیگ به  .(InterRAO UES, 2017)ایجاد شده است  2333ساب 

هاای دارای سارمایۀ خااریی را     چهاارم شا  شارشت    سرمایۀ روسی ویود دارد شه بیش از یگ
دهند. آرا آبراهامیان از گیوستن ارمنستان به اتحادیۀ اقتصاادی اوراسایایی باه گرمای      تشکی  می



 383 ارمنيان روسيه و كاكردهاي دیاسپورایی

را  2«شرشت آبشاار »روبن واروانیان و ژرارد گافسچیان شه . (Terzyan, 2018: 237)استقباب شرد
دار دیگر از همکاری دولت در بااالترین ساطص    اند و ساموئ  شاراگتیان و چند سرمایه بنیان نهاده

 .  (Аветисян и Другие, 2013: 18)اند برخوردار بوده
. بر اساس ایان قاانون، افاراد بااالی     در ارمنستان قانون تابعیت مضاعف تصویب شده است

توانناد شاهروندی    هجده سالی شه زبان ملی را بلد باشند و قانون اساسی ششور را بدانناد، مای  
هاای قادرت    توانند در انتشابات رأی بدهند و وارد ارگان ها می ارمنستان را به دست بیاورند. آن

یمهاور، نماینادۀ    توانناد رئای    محلی شوند. اما این شهروندان دارای تابعیات مضااعف، نمای   
داران ارمنای   . سارمایه (Кардумян, 2008: 167)مجل  و عضو دادگاه قاانون اساسای بشاوند    

ششورهای دیگر شه تابعیت ارمنستان را نیا دارند، اشنون مانند سایر شهروندان ششورهای عضاو  
آوردن  دسات  باه  اتحادیۀ اقتصادی اوراسیایی به بازارهای روسیه دسترسی دارناد و گارایش باه   

 .  (Gevorkyan, 2016)شهروندی ارمنستان در بین دیاسپورا بیشتر شده است

های ساشن در روسیه و  خوبی با ارمنی رسد نشبگان حاشم بر یمهوری ارمنستان به ن ر می به
آیند و این در نقطۀ مقاب  روابط دشوار یمهوری ارمنستان  سایر ششورهای گساشوروی شنار می

رایا ، ایان را باه ویاود      ای شالسیگ در خاورمیانه، اروگا و آمریکا اسات. تحلیلای  با دیاسپور
دهد. مفهاومی شاه    مشترک بین شهروندان ششورهای گساشوروی نسبت می« دهنیت شورویایی»

های مشتلفی دارد: برای برخی به معنای عالیق ایدئولوژیگ رسمی است شه به فداشاری  تعریف
دادناد، اماا از ن ار برخای دیگار       با فردگرایی اولویات مای   ششصی، سلطه، مردانگی و ضدیت

هاا باا شاکاف میاان      وسایلۀ آن  دربرگیرندۀ سازوشارهای روانی است شه شهروندان شوروی باه 
آمدناد. منتقادان میاراث اتحااد      بودن نمادین شوروی و مسائ  زندگی واقعای شناار مای    رسمی

برند. باه هار    فساد اقتصادی به شار میشوروی هم آن را برای توضیص رفتارهای نامطلوب مانند 
های روسیه از ن ر  ارمنیحاب، این دهنیت مشترک گیامد هفت دهه زندگی در یگ ششور است. 

هناوز بارای   « دهنیات شاورویایی  »تار هساتند.    های ارمنستان نادیاگ  فرهنگی و زبانی به ارمنی
رود. حتای روحانیاان    های روسیه با یمهوری ارمنستان به شاار مای   توضیص روابط خوب ارمنی

شم در ن ر باید بیشترین دشمنی را با میراث مشترک شورویایی داشته باشاند، از   ارمنی شه دست
دهاد، یااد    عنوان چسبی شه یوامع ارمنی را به هم گیوند می گیوندهای به یا مانده از شوروی به

 (Cavoukian, 2013: 709-716).شنند  می
تواند در  یت اقتصادی، ایتماعی و فرهنگی دیاسپورا میتوان گفت شه ظرف وور منطقی می به

                                                           
1. Каскад Холдинг 
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وزیار   روابط بین دو دولت نقش مهمی ایفا شند. به گفتۀ باگراتیان، اقتصااددان ارمنای و نشسات   
میلیارد دالر  24تا  35ای به ارزش  گیشین ارمنستان، دیاسپورای ارمنی در روسیه صاحب سرمایه

میلیارد دالر و در بهترین حالات در ارمنساتان    24تا  1یه ها در اقتصاد روس است. به باور او، آن
های عینی و هام   رسد این وضعیت هم دلی  ن ر می اند. به گ اری شرده میلیارد دالر سرمایه 54تا 
دلیا  ویاود    نبودن ارمنستان برای سرمایۀ خاریی به ها ی اب های دهنی دارد. نشستین آن دلی 

بودن بازار، نبود مرز مشترک با روسیه، فسااد   ونق ، شوچگ خطرهای مربو  به هاینۀ زیاد حم 
ها در روسیه و مانناد آن اسات. از    اقتصادی و سازگارنبودن ساختار صنایع ششور با منافع ارمنی

گا اری   هاای سارمایه   توان باه ویهگای مبتنای بار رواباط ششصای فعالیات        های دهنی می دلی 
ها افااایش   دلی  نبود ضمانت دولت خطرها را به های دیاسپورا در ارمنستان اشاره شرد شه محف 
اعتمادی دیاسپورا به ساختارهای قانونی ششور و هدایت سارمایۀ   تواند سبب بی دهد. این می می
های غیرراهبردی اقتصاد ارمنستان شاود. در واقاع، شارایط در     ها به ششورهای دیگر یا بشش آن

هاای الیگارشای    سرمایۀ اصلی در دسات گاروه   ارمنستان به این دلی  بدتر بوده است شه تاشنون
دانستند چگونه باید از ظرفیت دیاسپورا برای توسعۀ اقتصادی بهره برد. گا     بوده است شه نمی

انداز فعالیت اقتصاادی در مایهن بادبین باوده اسات.       اتفاقی نیست شه دیاسپورا نسبت به چشم
به فعالیت اقتصادی در میهنشاان،   آشکار است شه صرف ن ر از عالقۀ محاف  دیاسپورای ارمنی

ها ی اب نیست. بارای آینادۀ سارزمین فقیار از      فضای اقتصادی ارمنستان در ش  هنوز برای آن
تواناد سابب    ها، مسئله این است شه همبستگی ملی تاا چاه انادازه مای     منابع در محاصرۀ ارمنی

   .  (Аветисян и Другие, 2013: 17-19)های دیاسپورا شود  ی ب سرمایه
 

 نتيجه 
ویاهه   های گ شته باه  های از اقوام تأثیرگ ار بر اقتصاد و سیاست و فرهنگ روسیه در سده ارمنی

اناد. باا فاروریشتن دیاوار آهناین و       از اواخر دوران تااری تا گایان دوران اتحاد شاوروی باوده  
یاوی  و دلی  مهاایرت در یسات   های در روسیه به سو یمعیت ارمنی استقالب ارمنستان، از یگ

های شغلی و درآمد بیشتر و برای فرار از ناآرامی و ینگ افاایش یافت. از سوی دیگار،   فرصت
های دیاسپورایی از نوعی شه یوامع ارمنی  های روسیه در فعالیت فرصتی برای درگیرشدن ارمنی
 ها گیش آغاز شرده بودند، فراهم شد. در ششورهای دیگر از مدت

شاک    ه هنوز یمع یکدستی نیساتند و هناوز ارسااب گاوب باه     های روسی با ویود اینکه ارمنی
هاا از بااال و توساط     ها در مایهن اسات، اماا ساازماندهی آن     ترین شک  مشارشت آن انفرادی مهم
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نشبگان اقتصادی این یامعه برای تأثیرگ اری بیشتر بر یوامع میابان و میهن، نادیگ باه دو دهاه   
سی ششور میابان بار سااختار و ساازوشار عملکارد     گیش آغاز شده است. ساختارها و فرهنگ سیا

 انجامد.   های ارمنی در غرب می ها با سازمان ها تأثیرگ ار است و به تمایا بیشتر آن این سازمان
های ارمنی در روسیه بیشتر درگیر ح  مشاکالت مهاایران ارمنای در ششاور میاباان       سازمان

واور دائام افااایش     اند و تعدادشاان باه   شدههستند، مهایرانی شه گ  از فروگاشی به روسیه وارد 
هاا و   گاری بارای حفاظ مناافع شارشت      هاا نیازمندناد. البای    های ایان ساازمان   یابد به حمایت می

شنند. دولت روسیه هم  ها دنباب می وشارهای ارمنی در روسیه هدف مهم دیگری است شه آن شسب
شناد. بناابراین    اقتصاد ارمنساتان مای   داران ارمنی مقیم روسیه را تشویق به حضور بیشتر در سرمایه

هاا   تری باا آن  ها از بازیگران مهم در روابط دو ششور هستند شه دولت ارمنستان هم تعام  آسان آن
تارین یامعاۀ ارمنای خاار  از      در مقایسه با دیاسپورای ارمنی در غرب دارد. حضاور گریمعیات  
دادن باه   نقاش مهمای در شاک     مرزهای ارمنستان در روسایه و وابساتگی باه باازار شاار روسایه      

های ارمنستان در برابر روسیه دارد. از سوی دیگر، باید تویه داشات شاه حاف اۀ یمعای      سیاست
ها نیست. عالوه بر نیازهای اقتصادی و وابستگی امنیتی، ایستار  از روس ادیزها درگیر نفرت  ارمنی

هاای   ادی برخاساته از اشاتراک  دوستانه نسبت به روسیه در دهنیت یامعۀ ارمنی شه تاا انادازۀ زیا   
 گ ارد. م هبی و فرهنگی و تجربۀ تاریشی است بر نوع روابط این ششور با روسیه اثر می

توان گفت شه بدون حضور یامعۀ ارمنای در روسایه    در مورد روابط ارمنستان و روسیه می
یاساتان و  شه ششاورهایی مانناد قرق  هم این روابط شکلی غیر از آنچه امروز دارد نداشت. چنان

تاییکستان وابستگی امنیتی و اقتصادی زیاادی باه روسایه دارناد، ارمنساتان هام باا اقتصاادی         
دلی  حضور یامعاۀ ارمنای در روسایه نیسات شاه       ن امی، تنها به های امنیتی شوچگ و نیازمندی

های گیشاین   دارای روابط راهبردی با این ششور است. نگاه ویهۀ مسکو به منطقه و به یمهوری
ها باه   یا مانده از گ شته و نگاه مثبت ارمنی های به ها و وابستگی تنیدگی اد شوروی از درهماتح

های تأثیرگ ار بار رواباط    ترین عام  گیرد، مهم ها سرچشمه می ها شه از تجربۀ تاریشی آن روس
توان دید شه یامعۀ ارمنی روسیه بایش از اینکاه    ارمنستان و روسیه هستند. در چنین بستری می

شناد. شارشردهاای    ساو باا شارملین عما  مای      أثیر مستقلی بر روابط دو ششور داشته باشد هام ت
های روسیه به دو شک  عمده قاب  شناسایی اسات: شماگ باه گیشابرد بهتار       دیاسپورایی ارمنی

های راهبردی اقتصاد مایهن   منافع ششور میابان در ارتبا  با میهن و دستیابی به سهمی از بشش
سو و تالش برای تأمین مناافع یامعاۀ ارمنای در ششاور      ر تجارت با آن از یگآفرینی د و نقش

توان نتیجاه گرفات شاه یامعاۀ ارمنای در روسایه از رواباط         میابان از سوی دیگر. بنابراین، می
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است شه هر چه قدرتمنادتر    برد؛ بنابراین یکی از بازیگرانی راهبردی روسیه و ارمنستان سود می
شاردن بساتر حضاور     اهبردی این روابط تاالش خواهاد شارد. فاراهم    شود برای حفظ ویهگی ر

ساویی ایان    هاای هام   داران ارمنی ساشن در روسیه در اقتصاد ارمنستان، از یلوه گررنگ سرمایه
 بشش از یامعۀ دیاسپورا با ششور میابان است.  
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