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مرور اخبار 

 
جامعه ارمني ايران 

مسيحيان هتران آغاز سال نو ميالدي را جشن
گرفتند

هتران - خربگزاري مجهوري اسالمي:مسيحيان هتران با حضور در
كليساهاي پايتخت ،  آغاز سال٢٠٠٣ ميالدي را جشن گرفتند و به هم شادباش گفتند.

و آشوريهايهتران با حضور در كليساهاي پايتخت نشان مقدس حضرت مسيح
ارمنيان

را بر سينه ساييدند و با يادگارهاي آن حضرت جتديد ميعاد كردند.كليساي خليفهگري
ارمنيان هتران (كليساي سركيس مقدس) در دو روز اخري مملو از مجعيت مشتاق ارمنيان
ساكن در پايتخت بود و نوروشور وشوق در دعاهايروحاين آنان براي طيكردن سال

جديد مهراه با صلح و دوسيت بهسوي عرش اليزال پر كشيد.
اسقف كليساي سركيس مقدس ضمن تربيك سال نو ميالدي از مهه

خواست تا اميان را سرلوحه اعمال خود قرار دهند و براي اشاعه صلح
شهروندانمسيحي

ودوسيت در جهان بكوشند.بسياري از شهروندان مسيحي هتراين پس از اجراي مراسم
شب خنست ژانويه ،  اقدام به برگزاري جشن و ميهماين در منازل و تاالرهاي متعدد
كردند و خنستنيشب از سال جديد ميالدي را در كنار دوستان و اقوام گذراندند.طي
سهشنبه و ديروز ، هنادها و ارگاهناي خمتلف دوليت و غريدوليت نيز با تربيك سال نو
ميالدي به مهوطنان مسيحي ،  خود را در شادي يبشائبه آنان سهيمكردند.خيابان

كرميخان هتران به عنوان ميزبان بزرگترين كليساي شهر ، سه شنبه شب پذيراي مشار
بسياري از شهروندان مسيحي بود كه براي حضور در مراسم سال نو به اين خيابان

آمده بودند.
وجود كاجهايزينت يافته در فروشگاهها و پاركهايشهر هتران نشان ازتبلور
روح مهياري و مهزيسيت در ميان اهايل اين شهر شلوغ و پر رفت و آمددارد.

درمورد ارمنيان ساكن در فالت ايران قوهلاي متعددي وجود دارد اما بر اساسنوشته
مورخني ،  به غري از ارمنيان آذرباجيان ،  بقيه ارمنيان ايران درسال١٦٠٥در زمان
شاه عباس بهايران كوچكردند كهبيشتر آنان در شهرهاي هتران ،  اصفهانو شرياز

اقامت دارند.مجعيت ارمنيان ايران درحال حاضر به بيشاز١٥٠ هزار نفر ميرسد كه
دارايسه خليفهگري جداگانه و دو مناينده در جملس شوراي اسالمي هستند.ارمنيان
جهان امسال را به عنوان هزار و هفتصد و دومني سال پذيرشدينمسيح ،  گرامي

ميدارند.

ايران 
جملس كليات طرح دفاع از آزاديهاي فردي

راتصويب كرد
گروه سياسي:جملس شوراي اسالميكليات طرحي را تصويب كرد كه بر اساسآن

، هر يك از مقامات و مامورين وابسته به هنادهايحكوميت در صورت سلب آزادي
فردي آحاد ملت به حبس و انفصال از خدمت حمكومميشوند.

به گزارش ايرنااين طرح كه يك فوريت رسيدگيبه آن ، هفدهم مهر ماه به
تصويب جملس رسيده بود ، طرحاصالح ماده٥٧٠قانون جمازات اسالمينام دارد.

به موجب اين طرح ، هريك از مقامات و مامورين وابسته به هناد هاو
دستگاههايحكوميت كه برخالف قانون ، آزادي فردي شهروندان و آحاد ملترا سلب

كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي مجهوري اسالمي ايرانحمروم كند ،
عالوه بر انفصال از خدمت و حمروميت يك تا پنج سال از مشاغلحكوميت به حبس از

دو ماه تا سه سال حمكوم خواهد شد.
در ماده٥٧٠ قانون كنوين جمازات اسالمي به جايمقامات و مامورينوابسته

به هنادهاو دستگاههاي حكوميتازمقامات و مامورين دوليت نام برده شده است.
طرح يادشده را ١٠٥ مناينده جملس امضا كرده بودند.

ارمنستان 
 

سياست خارجي ارمنستان در سال ٢٠٠٢ 
حتوالت اساسي كه در سطح كلي در سال ٢٠٠٢ به ثبت رسيد در كل براي ارمنســتان 
ــامي امكانـات الزم جـهت  مساعد بودند. در پي اين حتوالت ديپلماسي ارمنستان از مت
ــاري از  حتكيم دستاوردهاي سال گذشته و مهچنني دستيايب به موفقيتهايي جديد در مش

راستاها برخوردار شد. از مجله: 
الف) روند مذاكرات حل مناقشه قره باغ 

ب) روابط ارمنستان-روسيه با جنبه هاي سياسي، نظامي و به ويژه اقتصادي آهنا 
ج) راستاي اروپايي سياست خارجي ارمنستان 

د) روابط اياالت متحده آمريكا-ارمنستان 
ه) مهكاري متقابل ارمنستان با ناتو در چارچوب برنامه ”مهكاري به پاس صلح“ 

و) تالشها براي تنظيم روابط ارمنستان-تركيه 
ز) روابط ارمنستان با مهسايگان هم مرز خود، يعين گرجستان و ايران. 

ــي سـال گذشـته موفقيتـهاي   ديپلماسي ارمين بر روي متامي اين مسريهاي اساسي ط
ــه حداقـل در آينـده نزديـك  مشخصي را كسب منوده يا چنان وضعييت را اجياد كرده ك

فقداهناي جدي را مستثين مي سازد. 
ــي سـال ٢٠٠٢ در قـالب مالقاهتـاي  روند مذاكرات جهت حل مسأله قره باغ ط
ــتان و آذرباجيـان  رؤساي مشترك گروه مينسك  OSCE با رؤساي مجهوريهاي ارمنس
در خارج (با حيدر علي اف در نيويورك و با روبرت كوچاريــان در ويـن و تـالني) و 
ــت. فورمـت  سفرهاي آنان (رؤساي مشترك) به ايروان-استپاناگرت-باكو صورت گرف
مذاكرات تاتول ماركاريان-آراز عظيمــف معـاونني وزراي امـور خارجـه و منـايندگان 
ــرات كـه سـرآمد آن  رؤساي مجهور دو كشور نيز آغاز بكار منود. در فاز اول اين مذاك
مالقات ماركاريان-عظيمف در اواخر ژوئيه ٢٠٠٢ در حومه پــراگ بـود، نـزد حمـافل 
ــاي مشـترك مـهليت  ديپلماتيك و مطبوعات چنني باوري را اجياد منود كه از سوي رؤس
هنايي در برابر سران دو كشور مطرح شده، مبين بر حل مســأله تـا انتخابـات رياسـت 

مجهوري در سال ٢٠٠٣. 
ــه ايـن نـگراين  اما در نيمه دوم سال، به ويژه طي ماههاي اكترب-نوامرب مشخص شد ك
بيمورد است و خارج از برنامه زماين؛ زيرا رؤساي مشترك خود اقدام به طرح تز بلوغ 
حل مسأله تا انتخابات رياست مجهوري در ارمنستان و آذرباجيان و اجياد شكاف قطعي 
تنها پس از اين انتخابات منودند. به عالوه آخرين رويدادها، يعين تداركات فعال آمريكا 
در رابطه با محله نظامي به عراق و مهكاريهاي متقابل فعايل كه روسيه با چــني، هنـد و 
ــين را در روابـط  ايران جهت اعمال واكنش در برابر توسعه ناتو آغاز منوده، سردي نوي
ابرقدرهتا اجياد مي منايد. لذا بديهي است كه سال ٢٠٠٣ نيز سال حل مسأله قــره بـاغ 

خنواهد بود. 
طي سال گذشته مهكاري متقابل اســتراتژيك ارمنسـتان-روسـيه عميقـتر شـده و 
ــروان در  توسعه بيشتر يافت، كه جتلي آن سفر والدميري پوتني رئيس مجهور روسيه به اي
ـال  ماه سپتامرب و توافقنامه اقتصادي وسيع ”اموال در قبال بدهي“ است كه در پايان س

به امضاء رسيد. 
طي سال ٢٠٠٢ به طور قابل مالحظه اي روندهاي جــاري در راسـتاي اروپـايي 
سياست خارجي ارمنستان فعالتر شدند. سفرهاي مكرر منايندگان احتاديه اروپا و برخي 
ــدي پولفـر  كشورهاي عضو آن احتاديه به ايروان (والتر شومير دبري كل شوراي اروپا، لي
ــوور معـاون وزيـر امـور  وزير امور خارجه و معاون خنست وزير لوكزامبورگ، گرتا ب
ــوي عـاملني بسـيار  خارجه ايتاليا و غريه) گواه بر اين امر بود. ايده مطرح شده از س
بانفوذ معرف اروپاي متحد نيز امهيت داشــت، مبـين بـر اينكـه در ماوراءقفقـاز مهانـا 
ارمنستان است كه با معيارهاي الزم جهت تبديل به كشوري به عنوان نقطه اتكاء براي 

اروپا مطابقت دارد. 
ــعه مـي يـافت، كـه  طي سال گذشته روابط ارمنستان-آمريكا نيز مهچنان توس
مساعد بودن آن روابط كمك مؤثري به روند عضويــت ارمنسـتان در سـازمان جـهاين 
جتارت و مهچنني حفظ ميزان كمكهاي اعطايي آمريكا به كشورمان و دريافت بالانقطاع 
ــود. مهكاريـهاي  وامهاي اختصاصي از سوي سازماهناي مايل بني املللي به ارمنستان من
ــترده اي  ارمنستان-ناتو در چارچوب برنامه ”مهكاري به پاس صلح“ نيز به طور گس

مشروط به تعميق آيت روابط ارمنستان-آمريكا بود. 
ــتان-تركيـه بـه  طي سال ٢٠٠٢ اقدامات مشخصي نيز در راستاي تنظيم روابط ارمنس
ثبت رسيد. در اين رابطه آنچه جاي مسرت و خوشحايل داشــت ايـن بـود كـه جمـددًا 
تالشها جهت احياء فعاليتهاي ”كميسيون آشيت ارمين-تركي“ با بن بست مواجــه شـد. 
در عوض تعداد مالقاهتاي وزراي امور خارجه دو كشــور بيشـتر شـد. و امـا پـس از 
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ــس از اجـالس عـايل  پريوزي تركهاي اسالمگرا در انتخابات جملس تركيه و به ويژه پ
ــس از بسـته شـدن درهبـاي اروپـا در  احتاديه اروپا در كپنهاگ، معلوم شد كه تركيه پ
مقابلش جمبور خواهد بود تا سياست انعطاف پذيرتري نسبت بــه ارمنسـتان در پيـش 

گريد. 
طي سال گذشته با وجودي كه تغيريات جديد و جدي در روابط ارمنستان-گرجسـتان 

و ارمنستان-ايران به ثبت نرسيد، اما دستاوردهاي مثبت ساهلاي گذشته حفظ شد. 
ــالس مشـوريت سراسـري ارمنيـان ”ارمنسـتان- و باالخره در سال ٢٠٠٢ دومني اج

ــتان و  اسپيورك“ كه در ٢٧ ماه مي در ايروان آغاز بكار منود رويداد مهمي براي ارمنس
متامي ملت ارمين حمسوب مي شود. 

ــارجي ارمنسـتان طـي سـال   بدين ترتيب دستاوردهاي به ثبت رسيده در سياست خ
ــل مسـأله  ٢٠٠٢ اعتبار بني املللي كشورمان را حتكيم خبشيده، به راكد ساخنت روند ح
قره باغ براي حداقل دو سال (طي ساهلاي ٢٠٠٤-٢٠٠٢) كمك منوده و شرايط اوليه را 

براي توسعه اقتصادي ارمنستان فراهم آوردند. 
هايوتس آشخار٨١/١٠/٠٧ 

 
مياجنيگر آمريكايي هويت مستقل قره باغ را امكان پذير ميداند 

 
 OSCE بيانات جنجال برانگيز اخري رئيس مشترك آمريكــائي گروه مينسـك
موجب اجياد شوكي در آذرباجيان شد. از سخنان افراد نزديك به حيدر علي اف ميتوان 
ــت سـردرگمـي شـده  نتيجهگريي كرد كه هناد رياست مجهوري آذرباجيان دچار وضعي
است. اعالميه رودولف پرينا مانند دوش سردي سياســتمداران بـاكو را هبـوش آورد و 
ــه مذاكـرات را از قبـل  وادار كرد آهنا بفهمند كه جامعه جهاين امروز آماده نيست نتيج

تعيني كند و حاكميت آذرباجيان بر قره باغ را بپذيرد.  
براي اولني بار كارمند عايلرتبه وزارت امور خارجــه آمريكـا (پرينـا منـاينده 
ويژه وزارت امور خارجه در امور مناقشات حملي در اوراسيا ميباشد) بسيار دقيق اين 
كلمات را بيان داشت كه واشنگنت آماده است قره باغ كوهستاين را به عنـوان كشـوري 
مستقل يا در تركيب ارمنستان ببيند. ذكر ميكنيــم كـه رودولـف پرينـا در تـاريخ ١١ 
ــو مسـكوي“  دسامرب در مصاحبه با ماتوي گاناپولسكي خربنگار راديوي روسي ”ِاخ
گفته است: ”جامعه جهاين آماده نيست نه اوستياي جنويب، نه آخبازيه و نه پري دنستر 
ــي فـرق ميكنـد“.  را به عنوان كشورهاي مستقل بپذيرد. مسئله قره باغ كوهستاين كم
ديپلمات مزبور در ادامه افزود: ”ما تصور ميكنيم كه پري دنســتر يـا آخبازيـه مـورد 
پذيرش جامعه جهاين قرار خنواهند گرفت. در رابطه با قره باغ كوهستاين ميتوان گفت 
كه در آجنا روند مذاكرات ميــان ارمنسـتان و آذرباجيـان در جريـان اسـت. مـا، يعـين 
ــه طرفـني كمـك كنيـم“. بسـيار  مياجنيگران سعي ميكنيم در امر دستيايب به راه حل ب
مشخصاً گفته شده است. تبليغات رمسي آذرباجيان به سخيت ميتوانســت شـيوههايي را 
بيابد تا شرافت خود را جنات دهد. رسانههاي خربي حكومتگرا جمبور بودند ســخنان 
ــط خـارجي هنـاد رياسـت  را حتريف كنند. به ابتكار نوروز حممدوف رئيس خبش رواب
مجهوري دستگاه تبليغايت به جســتجوي تفسـري مناسـب اصطالحـات رودولـف پرينـا 
ــتان و آذرباجيـان مذاكـرات مربـوط بـه  پرداخت. در واقع وي گفته بود: ”ميان ارمنس
هويت آينده قره باغ در جريان هستند. تا زماين كه اين مذاكرات پايان نيافتهاند، جامعه 
بنيامللل از ايده متــاميت ارضـي آذرباجيـان محـايت ميكنـد و قـره بـاغ كوهسـتاين را 
ــر داشـت.  منيپذيرد“. شيوهاي پيدا شده بود كه با حداقل حتريف حداكثر نتيجه را در ب
ــه دو مجلـه تقسـيم شـد: ”مذاكـرات هنـوز پايـان  دومني قسمت نقل قول فوقالذكر ب
ــان محـايت ميكنـد و قـره بـاغ  نيافتهاند. جامعه بنيامللل از ايده متاميت ارضي آذرباجي

كوهستاين را منيپذيرد“.  
اين نقطه در وسط مجله مفهوم كامالً برعكسي به مجله ميدهد. در واقع منطــق 
مجله پرينا آن است كه آمريكا هنوز پذيرش استقالل دوليت قره باغ كوهستاين را صالح 
ــهاند. در مجلـه ”اصـالح  منيداند، زيرا مذاكرات در رابطه با هويت آن هنوز پايان نيافت
شده“ گفته ميشود كه مذاكرات ادامه دارند و تأييد ميشــود كـه واشـنگنت از متـاميت 
ارضي آذرباجيان محايت ميكند. به ويژه روزنامه ”ِاخو“ مجالت پرينا را اينطور تفسـري 

كرده بود.  
خربنگار ”ِاخو“ در هر صــورت مـيپذيـرد كـه موضـعگريي ديپلمـايت كـه 
موضعگريي رمسي آمريكا را ارائه ميكند، براي آذرباجيان سودمند منيباشد. نتيجهگريي 
نويسنده مقاله كامالً قابل پيشبيين بود: بايد به ارمنيان اعالم جنگ كرد. ايــن روزنامـه 
مينويسد: ”تنها يك راه:باقي مانده است، كه عبارت است از راه حل نظامي، زيرا گروه 
ــه  مينسك OSCE كه سياست ارمينگرا در پيش گرفته، به احتمال قوي ارمنستان را ب
ــورد  هرگونه سازش با آذرباجيان درخصوص مسئله قره باغ وادار خنواهد كرد“. اين م

هبترين گواه بر آن است كه در باكو درك ميكنند تالشــهاي بـاز پـس گريي قـره بـاغ 
ــطح حقوقـي بـه  دورمنايي ندارند. ِاليت سياسي آذرباجيان ميفهمد كه حل مسئله در س
ــهاين  طور اجتناب ناپذيري موجب پذيرش حاكميت مستقل قره باغ از سوي جامعه ج

خواهد شد.  
PanARMENIAN News“، نووايه ورميا٨١/١٠/٣ 

 
هفته فرهنگي ارمنستان در امارات متحده عريب 

 
ــتقبال وسـيعي  برگزاري هفته فرهنگي ارمنستان در امارات متحده عريب با اس
ــاي بـه اجـرا در آمـده در حكـم  روبرو شده است (٢٠-١٤دسامرب ٢٠٠٢). برنامه ه
حركت و نشانهاي براي توسعه روابط فرهنگي دو كشور حمسوب مي شــوند. چنديـن 
ــه سـينما كسـب  مورد توافق فرهنگي از مجله ترمجه كتب و مهچنني مهكاري در عرص

شده است. 
شبكه سراسري تلويزيون ٨١/١٠/٠٢ 

 
بين المللي 

 
بيانات وزير فرهنگ تركيه در مورد بازسازي كليساهاي ارمين 

حسني چليك وزير فرهنگ تركيه و رئيس موزه شهرستان وان از رهربان سياسي تركيه 
ــس  بدليل عدم كمك به بازسازي كليساهاي ارمين انتقاد كرده است. متتو اسكوپران رئي
ــد كليسـاي  موزه وان خطاب به روزنامه ”لوس آجنلس تاميز“ اعالم كرده است كه گنب
ــر فرهنـگ مهچنـني  جزيره آختامار واقع در درياچه وان در حال فروريزي است. وزي
ــا سـازماهناي جـهاين  اعالم داشته است كه رهربان سياسي در گذشته اجازه ندادهاند ت

كليساهاي شهر آين را مرمت كنند.  
خبش فارسي راديوي سراسري ارمنستان ٨١/١٠/٠٦ 

 
معاون وزير خارجه فرانسه از تركيه انتظار پذيرش قتل عام ارمنيــان را 

دارد 
معاون وزير امور خارجه فرانسه از حكومت تركيه خواسته است تا كشتار دسته مجعـي 
ارمنيان در سال ١٩١٥ ميالدي را به عنوان نژادكشي بپذيرد. رنو ميوسلي طي مصاحبه 
با كانال راديوي ”گي“ اعالم كرده است كه براي پيشروي بايد گذشته را مورد بررسي 

قرار داد.  
خبش فارسي راديوي سراسري ارمنستان ٨١/١٠/٠٥ 

 
 

يلدا  
صبح صادق ندمد، تا شب يلدا نرود  (سعدي)  

دي ماه، در ايران كهن، چهار جشن را در بر داشت : خنستني روز ماه دي - كه موضوع 
ــاه و  اين جستار است - و روزهاي هشتم، پانزدهم و بيست وسوم سه روزي كه نام م

نام روز يكي بود.  
ــدا، را جشـن مـي  امروز، از اين چهار جشن تنها شب خنستني روز دي ماه، يا شب يل
ــب زمسـتان، پايـان قـوس، آغـاز جـدي و  گريند. يعين آخرين شب پائيز، خنستني ش

درازترين شب سال. ر 
واژه يلدا سرياين و به معين والدت است. والدت خورشيد ( مهر، ميترا ) و روميان آن
ــهر ) شكسـت نـاپذيـر نـامند. بنـابر بـاور را ناتاليس انوي?توس يعين روز تولد ( م
پيشينيان، در پايان اين شب دراز، كه اهرميين و نامباركش مي دانستند ( و مي دانند )،
ــه تاريكي شكست مي خورد، روشنايي پريوز و خورشيد زاده مي شود و روزها رو ب
بلندي مي هند، و : ... نام اين روز ميالد اكرب است، مقصود از آن انقالب شتوي است.
گويند در اين روز نور از حد نقصان به حد زيادت خارج مي شود، و آدميــان نشـو و
منا آغاز مي كنند و پري ها به ذبول و فنا روي مي آورند. ر
زايش خورشيد و آغاز دي را، آيني ها و فرهنگ هاي بسياري از سرزمني هـاي كـهن
آغاز سال قرار دادند، به شگون روزي كه خورشيد از چنگ شب هاي اهرميــين جنـات
مي يافت و روزي مقدس براي مهر پرستان بــود. در سـدًه چـهارم ميـالدي، بـر اثـر



 

 

شماره  ٦٦-٦٥     آذر   ١٣٨١ 

دوهفته نامه لويس - ٣ 
اشتباهي كه در حماسبًه كبيسه ها رخ داد، روز ٢٥ دسامرب را ( به جاي روز ٢١ دسامرب
ـارًه ) روز تولد ميترا دانسته و تولد عيسي مسيح را نيز در اين آغاز سال قرار دادند. اش
ــامي مهـي جويـي كـه از سنايي نيز به اين تقارن است : به صاحب دوليت پيوند، اگر ن
پيوند با عيسي چنان معروف شد يلدا  

بنا بر اين نويل اروپايي ( سالروز تولد مسيح ) مهان شب يلدا اســت، و نويـل واقعـي، 
يعين انقالب شتوي در سي آذر برابر با بيســت و يكـم دسـامرب اسـت از مقالـه هـا و 
پژوهشهاي فراواين كه دربارًه يلدا شده، در لغــت نامـه دهخـدا، چكيـده اي از برهـان 
ــه شـرح پـور داود بـر يشـت هـا،  قاطع، انندراج، حواشي عالمه قزويين بر آثار الباقي
ــت هـاي مرحـوم دهخـدا آورده، كـه نقـل آن يب  فرهنگ فارسي دكتر معني و يادداش
ــدا را  مناسبت خنواهد بود : يلدا لغت سرياين است به معين ميالد عريب، و چون شب يل
با ميالد مسيح تطبيق مي كرده اند، از اين رو، بدين نام ناميده اند. بايد توجه داشت كـه 
جشن ميالد مسيح كه در ٢٥ دسامرب تثبيت شده، طبق حتقيق، در اصــل جشـن ظـهور 
ميترا بوده كه مسيحيان در قرن چهارم ميالدي آن را روز تولد مسيح قرار دادنــد. يلـدا 
ــب،  اول زمستان و شب آخر پاييز است كه درازترين شب هاي سال است. و در آن ش
يا نزديك بدان، آفتاب به برج جدي حتويل مي كند و قدما آن را سخت شوم و نامبارك 
مي انگاشتند. در بيشتر نقاط ايران در اين شب مرامسي اجنام مي شود. شاعران زلف يار 
ــدان تشـبيه كننـد. و از شـعرهاي  و مهچنني روز هجران را از حيث سياهي و درازي ب
ــدا  برخي از شاعران مانند سنائي، معزي، خاقاين و سيف افرنگي، رابطه بني مسيح و يل
ادراك مي شود. يلدا برابر با شب اول جدي و شب هفتم دي ماه جاليل و شب بيست و 

يكم دسامرب فرانسوي است. 
ــب  انگيزه هاي پايدار ماندن اين جشن را مي توان، از مجله بدين گونه برمشرد : ١- ش
زايش خورشيد ( مهر ) است، از باورهاي ديين كهن ٢ - بلند ترين شــب سـال، يعـين 
طوالين ترين تاريكي است، نشانًه اهرميين شيب شوم و ناخوشايند كه از فردا به كوتاهي 
مي گرايد. ٣ - پايان برداشــت حمصـول صيفـي و آغـاز فصـل اسـتراحت در جامعـًه 
ــه از فـراورده هـاي كشـاورزي و تـالش  كشاورزي است. مهًه قشرها و گروههايي ك
كشاورزان هبره مندند، در جشن خنستني روز دي ماه و برداشت حمصول، در شــگون و 
ــن روز پادشـاه بـا دهقانـان و بـرزگران  شادي كشاورزان شركت مي كنند. و ... در اي
ــا بـه  جمالست مي كرد و در يك سفره با ايشان غذا مي خورد، و مي گفت (...) قوام دني

كارهايي است كه به دست مشا مي شود.  
ــامي سـرزمني كهنسـال  آيني و جشن شب يلدا و يا شب چله بزرگ، تا به امروز در مت
ــدا را مهچنـني مـي تـوان  ايران و در بني مهه قشرها و خانواده ها برگزار مي شود. يل
جشن و گردمهايي خانوادگي دانست. در شب يلدا خويشاوندان نزديك در خانًه بزرگ 
خانواده گرد مي آيند. به بياين ديگر در سرماي آغازين زمستان، دور ?رسي نشسـنت و 
ــژگي هـاي  تا نيمه شب ميوه و آجيل و غذا خوردن و به فال حافظ گوش كردن از وي

شب يلدا است.  
جشن خانوادگي : برگزاري مراســم يلـدا، اگر بتـوان نـام جشـن بـر آن هنـاد، آييـين 
خانوادگي است، و گردمهايي ها به خويشاوندان و دوستان نزديك حمدود مي شــود. در 
ــرگزاري مراسـم شـب يلـدا اشـاره اي نشـده اسـت.  كتاب ها و سندهاي تارخيي به ب
ابورحيان بريوين از جشن روز اول دي مــاه، كـه آن را خـرم روز نـامند، در دسـتگاه 
ــي تـوان بـه  حكوميت و پادشاهي ياد مي كند و نامي از شب يلدا در ميان نيست، كه م
ــان بـراي  دليل خانوادگي و مهگاين و غري رمسي بودن آن دانست. كنار كرسي : يب گم
جوانان نسل امروز كرسي گذاشنت، كنار يا دور كرسي نشسنت نياز به توضيح و توصيف 
دارد. ابزارهاي گرمازاي تكنولوژي جديد - و نيز عامل هاي ديگر - كرسي و فرهنگ 
مربوط به آن را به دست فراموشي سپرده است. در زمستاهنا، استفاده از كرســي بـراي 
ــروع  گرم كردن خانه و دور كرسي نشيين معموال از شب يلدا، خنستني شب زمستان، ش
مي شد و تا پايان چلًه بزرگ - و در برخي خانواده ها تا پايان چلًه كوچــك - ادامـه 
ــوه و آجيـل  داشت. اعضاي خانواده از كوچك و بزرگ، دور كرسي، كه روي آن را مي
پوشانده بود، مي نشستند. تا مي توان ز فرش چو كرسي جدا مباش آتش به فرق ريــز 

و مكن اختيار برف ( مرياهلي مهداين ) 
خوراك : در مهًه جشن ها و آيني ها، در جامعه هاي ابتدايــي يـا متمـدن، خـوردن و 
آشاميدن خبشي از مشغوليت ها و سرگرمي هاي مجع را تشكيل مي دهد. بــراي شـب 
ــًه  يلدا، خوراك ويژاه اي مني شناسم، و هتيه شام بستگي به وضع اقتصادي و روند تغذي
ــاي فصـل تابسـتان چـون خربـزه،  خانواده دارد. خوردين هاي ويژه شب يلدا ميوه ه
هندوانه، انگور، انار، سيب، خيار، به و مانند آن است. ميوه هايي كه مي بايسيت در اين 
شب متامي آهنا جبز سيب و به خورده شود و چيزي براي فردا، يعــين فـرداي زمسـتان 
ــه يـاد دارم، تـا  باقي مناند. ميوه هايي را كه شب يلدا بر آن مي گذشت مني خوردند. ب
ـزه  سال ١٣٢٣ كه در كوهبنان ( از خبش هاي كرمان ) بودم، در خانًه روستايي ما، خرب

ـود،  و هندوانه و انار را در انبار گندم مي گذاشتند و انگور را يا مهچنان كه بر درخت ب
در كيسه ها مي كردند و يا در جايي خنك به بند مي آوخيتند. و در شب يلدا متامي آهنا 
مي بايسيت خورده شود. آجيل و شب-چره كه شامل دانه هايي چــون گنـدم و خنـود 
برشته، ختم هندوانه و كدو، بادام، پسته، فندق، كشمش، اجنري و توت خشــك اسـت، در 
بسياري از شب نشيين ها، مهماين ها و گردش ها فراموش مني شد. ويل در شـب يلـدا 
مي بايست ( و مي بايد ) بر سر سفره باشد. خوردين هاي شب يلدا، در واقــع، ميـوه و 
ــب  آجيل است نه غذا. برخي از خانواده ها در شب يلدا، پس از خوردن شام، براي ش

نشيين شب يلدا به خانًه خويشاوند بزرگتر مي روند.  
فال حافظ : يكي از رسم هاي شب يلدا، فال حافظ گرفنت است. اگر رسم هــا و آيـني 
هاي ديگر يلدا را مرياثي از فرهنگ چند هزار ساله بدانيم ( كه بايسيت چنــني باشـد )، 
ويل فال حافظ گرفنت در شب يلدا - و نيز در تريمــا سـيزه شـو ( جشـن تـريگان در 
مازندران ) - در سده هاي اخري به رسم هاي شب يلدا افزوده شده است. فال حــافظ 
گرفنت، در شب نشيين هاي زمستان و مناسبت هايي چون چهارشنبًه آخــر مـاه صفـر، 
چهارشنبه سوري، شب سيزده صفر، بعد ازظهر سيزده بدر، تريمــا سـيزه شـو ( جشـن 
تريگان در مازندران ) نيز از باورهاي مهگاين اســت ... و در شـب يلـدا گويـا بيشـتر 
وصف احلال است. مم?ن است در شب يلدا، براي فال حافظ گرفــنت، بـه خـاًن مـال و 
ــدن كتـاب حـافظ چنـدان  باسواد حمل رفت : در روستاي كاورد دودانگه ساري، خوان
ــي گريمي.  رونقي ندارد. تنها در سال يك بار، آن هم در شب يلدا از ديوان حافظ فال م
براي فال گرفنت غروب شب يلدا مهسايگان و نزديكان، با آجيل و ميوه به خانًه مـالي 

ده مي رومي، كه فال ما را گرفته و ببيند چه سرگذشيت دربارًه ما نوشته است.  
مهه رسم ها و آيني هاي شب يلدا را ( جبز دور كرسي نشسنت، كه به اصطالح نتوانسته 
ــد، در مهـًه  است حرف خود را بر كرسي بنشاند ) تا آجنا كه پژوهش ها اجازه مي ده
شهرها و آبادي ها سراغ دارمي. پژوهش و مطالعًه كمي دربارًه برگزاري آيني ها و رسم 
هايي كه مهگاين است و جنبًه خانوادگي دارد آسان نيست، و تنها مي توان منونه هــايي 
انگشت مشار را مشاهده و مطالعه كرد. امروز منود برگزاري آيني و رسم شــب يلـدا را 
ميتوان در روزهاي بيست و هنم و سي ام آذرماه، در بازارها و فروشگاه هــاي ميـوه و 
آجيل فروشي ها ديد. اين خريدها تا پاسي از شب يلدا ادامه دارد. در آخرين حلظه ها 
نيز كساين را مي بينيم كه از سر كار برگشته و ميوه هايي چون خربزه و هندوانه و انار 
را كه به آساين مني توان در خبچال نگهداري كرد، مي خرند. باشد كه اين جشن و آيني، 
ـاعه  كه در حد جشن نوروز و به رواييت، خود جشن نوروز و سال نو بوده، با وجود اش
و دگرگوين هاي فين و صنعيت امروز، به عنوان گوشه اي از منودهاي فرهنگي و قومــي 

و تارخيي اين مرز و بوم، به دست فراموشي سپرده نشود.   
مهًه شب هاي غم آبسنت روز طرب است يوسف روز ز چاه شب يلدا آيد 

حممود روح االميين 
  
 

نگاهي به جغرافياي تاريخي و تاريخ آرتساخ 
(خبش سوم ) 

نوشته : ا.گرمانيك 
 

رويدادهاي آرتساخ (قراباغ) در ساهلاي ١٩٢٣-١٩١٧ 
 

        سرگئي گورودتسكي، شاعر، چهره اجتماعي و ناطق روس حدود ٧٠ سال پيش 
ــتراك قومـي، اقتصـادي و  درباره آرتساخ و ساكنان آن چنني نوشته است: "در عني اش
زباين، قراباغ مهچون دژ مياين و جبهه شرقي ارمنستان عمل كرده است. اين ســرزمني 
ــظ خواهـد  چه در گذشته و حال و چه در آينده اين موقعييت خودرا حفظ كرده و حف
كرد، زيرا بدون برخورداري از قراباغ، دفاع از قلب ارمنستان و دشت آرارات نا ممكـن 
است". او آنگاه ميافزايد: فعاليت بسيار گسترده، دالوري فداكارانه، آمادگي در به خطر 
انداخنت زندگي، اعتماد به نفس، مساجت منحصر بفرد، راست پنداري، زنــدگي سـنيت، 
اينها ويژگيهاي قابل ستايش ساكنان قراباغ هستند كه گويي گرد هم آيي پارســاييها 

و پاكدامينهاي باستاين ارمنيان ميباشند...." 
هر بار كه مقاله "قراباغ" نوشته شاعر دوستدار ارمنيــان را ميخوانيـم، بـه 
ــرار دارد و در غمهـا و احساسـات مـا شـركت  نظر ميرسد كه او امروز در كنار ما ق
ــاد، گتاشـن و  ميكند و به خاطر كشتارهاي سومگائيت، باكو، خوجالو، شوشي، كريوآب
ــا را حمكـوم و  شاهوميان در سوگ ارمنيان شريك شده و سازماندهندگان اين رويداده

سرزنش ميمنايد. 



 

 

شماره  ٦٦-٦٥     آذر   ١٣٨١ 

دوهفته نامه لويس - ٤ 
ــه صـورت "سـرزمني شـرقي  تاريخ سرزمني آرتساخ كه در متون ارمين ب
ارمن" نيز ياد شده است مملو از قهرماينها و محاسه ميباشد اما امروز رويدادهايي١ كه 
در ساهلاي ١٩٩١-١٩١٧ در آجنا رخ داده حائز امهيت است، به ويژه آنكه در ساهلاي 
اخري رويدادهاي ياد شده توسط مورخان آذرباجيان كال" حتريف شدهاست. آنان به هــر 
ــرو آذرباجيـان تـارخيي اسـت" و  حنو سعي دارند اثبات كنند كه "قراباغ كوهستاين قلم
ــرگز در هيـچ  ساكنان آن "ترجيح دادهاند در قلمرو آذرباجيان زندگي كنند". آرتساخ ه
ــاهلاي ١٨١٣- دورهاي جزو سرزمني آذرباجيان نبوده است. به ياد آورمي كه در اثناء س

١٨٠٤ هنگامي كه سپاه ژنرال سيسيانوف به مرزهاي آرتساخ نزديك ميشد، اهايل اين 
مرزو بوم به پيشواز آنان شتافتند. 

تزار آلكساند دوم در ٩ دسامرب ١٨٦٧ قانوين را امضاء و اعالم كــرد (بـه 
نام "درباره اصالحات اداري سرزمني قفقاز و ماوراء قفقاز") كه از اول ژانويه ١٨٦٨ به 
اجرا گذاشته شد. بر پايه اين قانون، استان جديدي در ماوراء قفقاز تشكيل شد. گنجـه 
ــن اسـتان  قدمي ، اليزابت پل نامگذاري شده استان جديد نيز داراي مهني نام گرديد. اي
شامل آرتساخ، زانگزور و نواحي ديگر ارمين بود. بر پايه اصويل كه در قانون ياد شده 
پيش بيين شده بود مرز بني نواحي خمتلف چنان ميبايست ترسيم و مشخص ميشد كه 
وسعت آهنا از ٦٥٠٠ ورست مربع* و مجعييت آهنا از ١٠/٠٠٠ خانوار يا ٨٠/٠٠٠ نفر 

جتاوز منيكرد. 
پيش از آغاز جنگ جهاين اول، مجعيت ارمين نواحــي جـربائيل، شوشـي، 
ــزار  كارپاگينو، زانگزور و اليزابت پل كه در اين استان قرار گرفته بودند بالغ بر ٣٠٠ ه
نفر ميشد و در مقايسه با ساكنان آذري و ديــگر اقـوام از اكـثريت مطلـق برخـوردار 

بودند. 
ــل در  پـس از انقـالب بـورژوا- دموكراتيـك فوريـه سـال ١٩١٧، حداق
ــت تقسـيمات جديـد اداري  خواستهاي ارمنيان مورد توجه قرار گرفت و دولت موق
ــارور-  ماوراء قفقاز را درست ارزيايب كرد و بنابر اين آرتساخ، گنجه، آخالكاالك و ش

خنجوان به عنوان قلمرو ارمنيان شناخته شدند.٢ 
دولت موقت در ٩ مارس ١٩١٧ كميتـه ويـژه مـاوراء قفقـاز (اوزاكـم) را 
تشكيل داد كه بنا به تصميم اين كميته، كميتههاي اجرايي منطقهاي، شهري و روســتايي 
ــاغ متشـكل از ٤٠ نفـر بـراي اداره ايـن  به وجود آمد. در ١٣ مارس كميته امور قراب

سرزمني تشكيل شد. 
در اوايل سال ١٩١٨ اليزابت پل جمددا" گانزاك (گنجه) ناميده شد و تبديل 
به يكي از مراكز نريوهاي ضد انقاليب ماوراء قفقاز گرديــد. مرجتـع تريـن فئودالهـا و 
نريوهاي ضد انقالب در آجنا گرد آمــده بـه سـركردگي مسـاوايتها در صـدد اجـراي 

برنامههاي پان تركيسيت خود بودند. جالدهاي ترك عثماين شتابان به گنجه ميرفتند. 
چنانكه پيدا است، اشغالگران ترك از هبار سال ١٩١٨ متوجــه بـاكو شـده 

بودند تا مركز انقالب ماوراء قفقاز را نابود سازند. 
ــه دولـت مجـهوري  به حتريك دولت تازه تاسيس مساوايت آذرباجيان، تركي
ــوان اراضـي متعلـق بـه  ارمنستان را جمبور به شناسايي سراسر استان اليزابت پل به عن
ــاخ و گنجـه بـه قلمـرو آذرباجيـان  مساوايتها كرد و لذا نواحي ارمين زانگزور، آرتس

مساوايت ضميمه شد. 
مساوايتها مبارزه آشكار و شديدي در جهت برقــراري سـلطه تركيـه بـر 
ماوراء قفقاز به عمل ميآوردند و در گنجه يب صربانه منتظر ورود نــوري پاشـا بـرادر 
انور پاشا جالد ملت ارمن بودند. در آن روزها به دستور انورپاشا سپاه منظم تركيــه از 
ــيد و نـوري پاشـا نـيز كـه  طريق تربيز راهي گنجه شد و در ٢٥ ماه مه به مقصد رس
"قشون وحشي" حتت امر او قرار گرفته بود وارد اين شهر گرديد. علي آقا شيخلينسكي 
سپهبد ارتش تزاري باعالقه و تالش به او كمك مي كرد. يكي از اهداف اساسي نــوري 
پاشا اين بود كه "به هر حنو براي تسهيل پيشروي خود به مست باكو، قراباغ كوهســتاين 

را عاري خطر و مشكالت احتمايل كند"٣. 
آرتساخ مانعي براي پيوسنت قشون تركيه از مست جلفا و در حمور گنجه به 
ــتفاده  يوالخ بود. فرماندهي ارتش تركيه تصميم گرفت از اشرار مسلمان اين نواحي اس
ــارخيي چنـني آمـده  كرده روند احتاد قشون ياد شده را تسريع منايد. در يكي از اسناد ت

                                                           
ــمندي  ١ - درباره مسئله آرتساخ و تاريخ اين دوره در سالهاي اخير كتابها و مقالههاي ارزش
توسط تاريخنگاران نامي به رشته تحرير در آمدهاند از جمله: ه. سيمونيان، خ. بارســغيان، ل. 
ــان، پ. موراديـان،  خورشوديان، ب.اولوبابيان،  ه. آوتيسيان،            ه. كاراپتيان، و. ميكايلي

گ. سارگسيان و ديگران. 
* هر ورست مربع برابر با ١/٠٦X١/٠٦  كيلومتر مربع است(مترجم) 

٢ - نگاه كنيد به "هايرنيك" (بوستون)،١٩٢٧، شماره ١١ ص ١٠٩ (به زبان ارمني). 
٣ - لئو، "درباره گذشته" (antsialits)، تفليس ١٩٢٥ ص ٢٢٥ (به ارمني).  

است كه در هبار سال ١٩١٨، در روستاهاي مسلمان نشني دشــت قرابـاغ، فرماندهـان 
نظامي تركيه ديده شده و اكثر آهنا جزو عساكر ترك بودند كه به احناء خمتلـف از اردوي 
ــلماناين را ثبـت  اسراي جزيره نرگيس واقع در درياي خزر آزاد شده بودند. تركها مس
ــايه  نام كرده و گرد هم ميآوردند كه حاضر بودند در سايه محايت آنان با مردمان مهس
ــاه آوريـل ١٩١٨ كـه فرماندهـان  غري مسلمان به جنگ بپردازند. اوضاع به ويژه از م
ــه دسـت خـود  نظامي تركيه در نواحي مسلمان نشني ظاهر شدند و حكومت را كال" ب
ــزن و  گرفتند، رو به وخامت هناد. آهنا مسلمانان مسلح آن نواحي را در گروههاي راه
ــت از  چپـاولگر متشـكل سـاختند. محـاليت كـه بـر عليـه ارمنيـان صـورت مـيگرف
وحشيگريها، يب رمحيها و كشتارهاي منحصر و ويژه تركــان برخـوردار بـود. رونـد 
كشت و كشتار به امري معمويل تبديل گرديد و در اين ميان كليساي جامع گريگوريس 
ــارتوين كنـوين) و  مقدس در آماراس با خاك يكسان شد و صدها خانه در خوناشن (م
ديگر جاها ويران گرديد٤. از نامهاي كه شوراي ملي ارمين قراباغ به تاريخ ٣١ ژانويــه 
ــد كـه از مـاه مـه  ١٩١٩ خطاب به دولت مجهوري ارمنستان نوشته بود چنني بر ميآي
١٩١٨ افسرهاي گشيت ترك در قراباغ خنست به نام دولت عثماين و ســپس آذرباجيـان 
ــه تسـليم شـده سـالحهاي خـود را  بارها به ارمنيا ن قراباغ امتام حجت كرده بودند ك

حتويل دهند، در غري اينصورت آنان را هتديد به كشتار و نابودي كامل ميكردند٥. 
در چنني شرايطي بود كه به كوشش احزاب سياســي فعـال در قرابـاغ، در 
تاريخ ٢٢ تا ٢٦ ماه ژوئيه ســال ١٩١٨، در شوشـي خنسـتني كنـگره ارمنيـان قرابـاغ 
تشكيل شد كه از هر روستا يك نفر مناينده در آن شركت ميكرد. بعدها، تا اواخــر مـاه 

مه ١٩٢٠، تعداد ٩ كنگره نيز تشكيل گرديد٦. 
ــاب رهـربان  خنستني كنگره ارمنيان قراباغ مسئله مقابله با مساواتيها، انتخ
اداري و ساير مسائل حيايت مربوط به اين سرزمني را مورد بررسي قرار داد. اين كنگره 
ــي  قراباغ كوهستاين را سرزميين مستقل از نظر اداري- سياسي اعالم منود و شوراي مل
ــن كنـگره  ارمنيان قراباغ و دولت مردمي قراباغ را متشكل از هفت نفر انتخاب منود. اي
درخواست تسليم به آذرباجيــان را رد كـرد و بـر آن شـد بـا وحشـيگريها و قتـل و 
ــايي را بـر پـا و  غارتهاي تركان و تاتارها جدا" مقابله منايد و هنادهاي اداري و قض
فعال كند، جادهها را به روي دامداران باز منوده براي امنيت آنان چــارهاي بينديشـد و 
چند تصميم ديگر. به گواهي مطبوعات آن زمان، خنستني كنگره ارمنيان قراباغ با اقـدام 
ــالم منـود كـه بـاعث نارضـايي عميـق  به تشكيل حكومت، "حق استقالل" خود را اع

مساوايتها گرديد٧. 
اوضاع ارمنيان آرتساخ پس از سقوط كمون باكو وخيــم تـر شـد. از مـاه 
اوت ١٩١٨ ارتباط آرتساخ با باكو و زانگزور قطع گرديد و نوري پاشا عجلــه داشـت 
ــيطره خـود  در اسرع وقت ساكنان آزادخيواه ارمين اين سرزمني را به اطاعت و حتت س
ــا اعالميـه افتراآمـيز خـود نسـبت بـه  در آورد و در مهني راستا در ١٨ اوت ١٩١٨ ب
ــه، ارمنيـان  ارمنيان دست به كار شد، در اين اعالميه آمده بود: "بر پايه اطالعات واصل
شوشي و زانگزور اخريا" با اجياد ارتباط خمفيانه با ارمنيان ناحيه گنجه و در اثر تشويق 
و حتريك ... توسط آندرانيك...... به روستاهاي مسلمان نشني محله كرده اقدام به كشتار 
مجعي و چپاول اموال آهنا ميكنند". پاشا آنگاه اعالم ميدارد كه "تركها مهيشه از ملـل 
ــرمانه بـه چـاپلوسـي  قلمرو خود محايت و پشتيباين كردهاند". نوري پاشا سپس يب ش
ــتر از  ميپردازد كه "بسياري از مقامات تركيه ارمين هستند، اين ارمنيان در كشور ما هب
ــالح  ديگران زندگي ميكنند. بنا به حتريك بيگانگان..... ارمنيان شروع به مجع آوري س
كردهاند و به مهني دليل نيز ميان آنان و تركان آتش جنگ و نفاق بروز كرده است"*. او 
ــه "قرابـاغ خبـش  آنگاه توصيه ميكند كه آهنا به حال بچههايشان رحم كرده بپذيرند ك
جدايي ناپذير مجهوري آذرباجيان است". در پايان هتديد ميكند كه اگر ارمنيان دست از 

مقاومت بر ندارند به سالح متوسل ميشود٨. 
 
 

                                                           
٤ نگاه كنيد به، آرشيو مركزي دولتي تاريخ جمهوري ارمنستان (از اين پس آرشيو دولتي) 

فايل ٢٠٠، ليست ١، دفتر ٣٠٩، شماره ١٢٤. 
٥ همانجا، شماره ٢٠٥ 

ــمهاي از تـاريخ كنگرههـاي ارمنـي (ژوئيـه  ٦ در اين باره نگاه كنيد به، ه.پ. آبراهاميان، "ش
١٩١٨ تا مه ١٩٢٠)"، "نشريه آرشيوهاي ارمنستان"، ١٩٨٦، شماره ١، ص ص ٣٦-١٧. 

٧ نگاه كنيد به نشريه "مشاك"، ٢٣ فوريه ١٩١٩. 
ــه  * در طول سالهاي ١٦-١٩١٥ بيش از ١/٥ ميليون ساكنان ارمني بومي ارمنستان غربي ك
تحت اشغال عثمانيان بود به دست تركان جوان كه انور پاشا يكــي از آنـان بـود، قتـل عـام 

شدند. پس اين ادعاي نوري پاشا صرفا" ادعا است (مترجم). 
٨ همان، ١٨ فوريه ١٩١٩. 


