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)ادامه در همین صفحه(

متن سخنرانی دكتر كارن خانلري در
هفتمين دور گفتگوي ديني اسالم و 

كليساي ارمني حوزه سيليسي 
همايش دو روزه 

»نقش عقالنيت و اخالق ديني در جلوگيري از 
خشونت و افراط گرايي در منطقه« 

دين و خشونت
و برداشت هاي متفاوت
و تاثير گذاري اجتماعي

عضــو هیئــت علمــي دانشــگاه آزاد اســامي و 
نماينــده مســیحیان ارمنــي شــمال كشــور در دوره 

هــاي نهــم و دهــم مجلــس شــوراي اســامي
تهران، 24 آذر 1395

ضمــن خوشــامد گويــي بــه حضــرت جاثلیــق 
آرام اول و هیئــت همــراه، آزادســازي شــهر حلــب 
ــردان  ــه آزادم ــزان و كلی ــن عزي ــي اي ــه تمام را ب
ــرت  ــري حض ــم رهب ــام معظ ــص مق ــان باالخ جه
آيــت اهلل العظمــي خامنــه اي تبريــك عــرض              

ــم. ــي كن م
ازمنظــر ايــن حقیــر، بزرگتريــن دســتاورد 
اخاقیــات دينــي در زندگــي جمعــي و مناســبات 
در  بازدارندگــي  شــرايط  تكويــن  اجتماعــي، 
مــورد پديــده هايــي همچــون كفرگويــي بــه 
ــاني،  ــم انس ــه مفاهی ــت ب ــي، اهان ــات دين مقدس
ــن  ــت و بزرگتري ــي اس ــاي مل ــر ارزش ه و تحقی
ــون                                          ــخ بشــر قان دســتاورد عقانیــت در طــول تاري

ــت. اس
ــات و عقانیــت بســتر مســاعد  فقــدان اخاقی
ــات  ــواع جناي ــه و ان ــازمان يافت ــونت س ــراي خش ب
علیــه بشــر از قبیــل نســل كشــي، تروريســم، 

ــازد. ــي س ــا م ــگ را مهی ــض و ترافیكین تبعی
يكــي از كاســیك تريــن مثــال هــاي تاريخــي 
ــترده  ــي گس ــي قانون ــاي ب ــوص، فض ــن خص در اي
در حكومــت عثمانــي و عــدم وجــود قوانیــن بیــن 
الملــل بازدارنــده اســت كــه نهايتــا منجــر بــه وقوع 
ــتماتیك  ــي سیس ــل كش ــش نس ــم ش ــت ك دس
آشــوريان،  كردهــا،  يونانیــان،   ارمنیــان،  علیــه 
ــي  ــوري عثمان ــا در امپرات ــوي ه ــا و عل ــزدي ه اي
و جمهــوري تركیــه مــا بیــن ســالهاي 1915 الــي 

ــد. 1939 گردي
ــده  ــل بازدارن ــن المل ــن بی ــود قوانی ــدم وج ع
بســتر مناســب را بــراي نســل كشــي هــاي بعــدي 
را نیــز فراهــم آورد از جملــه نســل كشــي يهوديان، 
ــي هــا، لهســتاني هــا و چینــي هــا در خــال  كول
جنــگ جهانــي دوم. مثــال ديگــر اســتفاده از جنگ 
ــاالت متحــده  ــن توســط اي ــه ژاپ ــزار اتمــي علی اف
آمريــكا در اواخــر جنــگ جهانــي دوم اســت. توهین 
گســترده در يــك دوره تاريخــي پنجــاه ســاله، 
شــرايط را بــراي كشــتار گســترده فلســطینیان در 

ــه وجــود آورد. ــي ب ــه خوب ــوار غــزه را ب ن
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بــه گــزارش ايرنــا، وزارت امــور خارجــه بــه دنبال 
ــه  ــرد: نظــر ب ــام ك ــه اع ــی در تركی ــدات امنیت تهدي
شــرايط خــاص در كشــور تركیــه طــی روزهــای اخیر، 
ــن  ــه اي ــه قصــد مســافرت ب ــی ك ــه هموطنان ــه كلی ب
كشــور را دارنــد ، توصیــه اكیــد مــی گــردد تــا اطــاع 
ــه  ــر ضــروری ب ــای غی ــام مســافرت ه ــوی، از انج ثان

ايــن كشــور اجتنــاب كننــد.
ســفارت جمهــوری اســامی ايــران در آنــكارا هــم 
ــیون  ــفیر فدراس ــرور س ــال ت ــه دنب ــب ب ــنبه ش دوش
روســیه در آنــكارا بــا صــدور اطاعیــه ای اعــام كــرد 

وزارت امور خارجه: هموطنان تا اطالع ثانوی از سفرهای غيرضرور به تركيه بپرهيزند

كــه فعالیــت سركنســولگری ايــران در اســتانبول، 
ــل اســت. ــنبه تعطی ــوزان و ارزروم روز ســه ش تراب

آنــدره گنــادی اوويــچ كارلــوف ســفیر فدراســیون 
روســیه در تركیــه دوشــنبه شــب از ســوی يــك 
مامــور نیــروی ضربتــی پلیــس در نمايشــگاه هنرهــای 
معاصــر در آنــكارا تــرور شــد و جــان خــود را از دســت 

داد.
برخــی كشــورها  نمايندگــی هــای سیاســی 
از جملــه روســیه و جمهــوری اســامی ايــران در 
ــازی  ــال آزادس ــه دنب ــته ب ــد روز گذش ــه در چن تركی
ــوده                  ــی ب ــای افراط ــروه ه ــرات گ ــاهد تظاه ــب ش حل

ــت. اس

ســرژ  و  روحانــی  حســن  حجت االســام  آلیــك- 
موافقتنامــه  و  تفاهــم  يادداشــت  دوكشــور،5  سركیســیان 

كردنــد. امضــاء  همــكاری 
ــره در  ــدار و مذاك ــس از دي ــور دو كشــور پ روســای جمه
كنفرانــس مطبوعاتــی شــركت كــرده و بــه ســواالت خبرنــگاران 
پاســخ گفتند.آقــای روحانــی در مــورد همــكاری هــای امنیتــی 
ــر دو  ــه ه ــادآور شــد ك ــا تروريســم  ي ــارزه ب ــه ای و مب منطق
كشــور در ايــن زمینــه هــا فعالیــت هايــی صــورت داده انــد  كه 
الزم اســت ايــن همــكاری هــا  را بــه ديگــر كشــورهای منطقــه 
نیــز گســترش داد .وی همچنیــن از ايــروان و باكــو بــه عنــوان 
ــا  ــاغ را تنه ــرده وراه كار  مناقشــه قراب ــام ب ــران ن ــتان ته دوس
ــورد   ــن م ــی را در اي ــل نظام ــرد و راه ح ــام ك ــو اع در گفتگ

مــردود دانســت. 
موافقــت نامــه هــای بیــن دولــت جمهــوری اســامی ايران 
ــورد اســتفاده مشــترک از دروازه  ــوری ارمنســتان در م و جمه
ــان  ــكاری می ــم هم ــری، يادداشــت تفاه ــوردوز – مغ ــرزی ن م
وزارت كشــور جمهــوری اســامی ايــران و وزارت وضعیــت های 
اضطــراری جمهــوری ارمنســتان در زمینــه شــرايط اضطــراری، 
يادداشــت تفاهــم همــكاری هــای جهانگــردی میــان ســازمان 
ــوری  ــگری جمه ــتی و گردش ــع دس ــی، صناي ــراث فرهنگ می
ــران و وزارت توســعه اقتصــادی و ســرمايه گــذاری  اســامی اي
جمهــوری ارمنســتان، يادداشــت تفاهــم همــكاری هــای بیــن 
ــخ ارمنســتان  ــران و مــوزه تاري ــی اي ــان مــوزه مل مــوزه ای می
ــان  ــن وزارت ورزش و جوان ــكاری بی ــم هم ــت تفاه و يادداش
جمهــوری اســامی ايــران و وزارت ورزش و جوانــان جمهــوری 
ــه  ــود ك ــكاری ب ــند هم ــج س ــه ورزش پن ــتان در زمین ارمنس
ــم  ــور دو كشــور و در راســتای تحكی در حضــور روســای جمه

ــید. ــئوالن رس ــاء  مس ــه امض ــه ب ــای دوجانب همكاری ه

امضا  5 يادداشت تفاهم و موافقتنامه همکاری ميان 
جمهوری اسالمی ايران و جمهوری ارمنستان 

ــاز و  ــايل قفق ــگر مس ــیان پژوهش ــاک يونانس ــه ايس ــه گفت ب
ــیگنال  ــاوی س ــتان ح ــی در ارمنس ــن روحان ــور حس ــه ،حض تركی
ــی  ــای عصب ــش ه ــن واكن ــو بود.اولی ــكام باك ــرای ح ــم ب ــای مه ه
ــتقبال شــخصی ســرژ سركیســیان  ــه اس ــو ب ــای باك ــزاری ه خبرگ
از حســن روحانــی در فــروگاه ايــروان بــر مــی گــردد كــه برخــاف 
روال ديپلماتیــك بجــای حضــور معــاون رئیــس جمهــور يــا نخســت 
ــر و از  ــرودگاه حاض ــور در ف ــس جمه ــخص رئی ــار ش ــر، اينب وزي

ــرد. ــتقبال ك ــی اس ــن روحان حس
ــرودگاه  ــی در ف ــن روحان ــخنان حس ــیان  س ــه يونانس ــه گفت ب
ــرای  ــه عنــوان پلــی ب ــد ب ــر ايــن كــه ارمنســتان مــی توان مبنــی ب
اتصــال ايــران بــه اروپــا و دريــای ســیاه عمــل كنــد را مــی تــوان  از 
ديگــر ســیگنال هــای مهــم ديپلماســی ايــران بــه ناسپاســی هــای 
حــكام باكــو علــی الخصــوص ديدارهــای هفتــه گذشــته نتانیاهــو از 

باكــو تلقــی كــرد.
 بــادآور مــی شــود كــه ايــن ســند پنــج همــكاری  در پــی ســفر 
ــی  ــمالی، يعن ــايه ش ــه همس ــه س ــورمان ب ــوری كش ــس جمه ريی

ــه امضــا رســید.  ارمنســتان، قزاقســتان، و قرقیزســتان ب

ــران  ــكده اي ــكانیان،رئیس دانش ــان وس وارط
ــروان: ــگاه اي ــی دانش شناس

ــوری  ــی جمه ــد واقع ــا متح ــتان تنه ارمنس
اســامی ايــران در منطقــه باقــی مــی مانــد.

ــور  ــاهد حض ــوء ش ــك س ــه از ي ــرايطی ك در ش
ــا الهــام  بنیامیــن نتانیاهــو در باكــو و ماقاتــش ب
علــی اف بوديــم و از ســوی ديگــر تظاهــرات 
اعتراضــی بــه ديپلماســی ايرانــی در تركیــه را كــه 
بــه فراخوانــدن ســفیر تركیــه در تهــران انجامیــد 
را شــاهديم ســفر حســن روحانــی رئیــس جمهــور 
ايــران بــه ارمنســتان مــی توانــد معنــای خاصــی 

ــد. ــته باش داش
ــن ســفر  ــارز و روشــن اســت كــه اي بســیار ب
مــی توانــد ،تعامــات سیاســی ايــران و ارمنســتان 
را بیــش از پیــش تقويــت و مســتحكم نمايــد 
آن هــم در شــرايطی كــه دو همســايه ايــران 
ــی  ــه اقدامات ــه و آذربايجــان دســت ب يعنــی تركی
كودكانــه مــی زننــد.در ايــن برهــه از زمــان 
ــل  ــايه قاب ــا همس ــد تنه ــی كوش ــتان،  م ارمنس

وارطان وسکانيان:

ارمنستان تنها متحد واقعی جمهوری 
اسالمی ايران در منطقه باقی می ماند

ــده و در  ــی مان ــران باق ــان اي ــل اطمین ــكا و قاب ات
ايــن اوضــاع نابســامان منطقــه ای در كنــار ايــران 
بــه مســتحكم كــردن روابــط ادامــه دهــد.و روشــن 
اســت كــه هــر دو كشــور در شــرايط بوجــود 
ــر طــور شــده  ــی كوشــند ه ــه ای م ــده منطق آم
ــام واضحــی  ــود بخشــیده و پی ــط را بهب ــن رواب اي
بــه ديگــر رقبــای منطقــه ای خــود ارســال                                                                

ــد. كنن

آلیك-جاثلیــق آرام اول، پیشــوای مذهبــی 
ــس از  ــروز پ ــح دي ــی صب ــوزه سیلیس ــه ح ارامن
اتمــام ســفر خــود بــه ايــران، تهــران را بــه مقصــد 

ــرک گفــت. ــان ت لبن
طــی  اول  آرام  )كاتولیكــوس(  جاثلیــق 
ــركت  ــور ش ــه منظ ــه ب ــفر 10 روزه  ك ــن  س اي
ــای  ــام و كلیس ــای اس ــن دور گفتگوه در هفتمی

جاثليق آرام اول پس از پايان سفر خود 
به ايران به آنتيلياس بازگشت

ــا  ــی ب ــود ديدارهاي ــده ب ــران آم ــه اي ــی  ب ارمن
همچنیــن  و   اســامی  جمهــوری  مســوولین 

جامعــه ارامنــه  داشــت.
ايــن ســفر هشــتمین حضــور   رهبــر مذهبــی 
ارامنــه حــوزه سیلیســی جهــان  بــه ايــران               

ــود . ب

ــا   ــدار ب ــی دي ــی جهان،ط ــوزه سیلیس ــه ح ــر ارامن رهب
ريیــس ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســامی گفــت: عقانیت 
موجــب می شــود تــا میــان اســام و مســیحیت پُلــی از تفاهــم 
و همــكاری بــه وجــود آيــد و مــا بــدان اهتمــام ويــژه ای داريــم؛ 
از ايــن رو پیشــنهاد می كنــم گفت وگويــی بــا موضوعیــت 

»نقــش عقانیــت در اســام و مســیحیت« برگــزار شــود.
وی همجنیــن  بــا اشــاره بــه ديــدگاه اســام و مســیحیت 
ــت  ــر اهمی ــری ب ــای تكفی ــتی و جريان ه ــال تروريس ــر اعم ب
گفت وگــوی بینادينــی در جهــان امــروزی تأكیــد كــرد و 
ــای  ــام گفت وگوه ــا انج ــا ب ــت ت ــن اس ــا اي ــار م ــت: انتظ گف
دينــی اســام و كلیســای ارمنــی حــوزه سیلیســی و انديشــیدن 
ــر  ــم ب ــی، بتوانی ــاق دين ــت و اخ ــا عقانی ــراه ب ــر هم عمیق ت

ــم. ــه كنی ــونت غلب خش
خاطــر نشــان مــی كنــد كــه جاثلیــق آرام كشیشــیان يــك 
روز قبــل از تــرک كشــورمان بــا حضــور در تحريريــه روزنامــه 

آلیــك بــا مســوولین و خبرنــگاران ايــن روزنامــه ديــدار كــرد.

جاثليق...
)ادامه از همین صفحه(

)ادامه در همین صفحه(



2صفحه

سیاست

پوزش و تصحیح
روزنامــه  فارســی  دوم ضمیمــه  در صفحــه 
ــه  ــماره 262 )25 آذر،1395( ،در  مقال ــک ،  ش آلی
ــای  ــه ج ــه" ب ــران نهفت ــا بح ــوری ب ــه کش "ترکی
ایــن مقالــه(   نگارنــده   ( "پاتریــک ســاهاکیان" 
"تیگــران داوتیــان" ذکــر شــده کــه از خواننــدگان و 

ــم.  ــی طلبی ــوزش م ــوار پ ــردو بزرگ ه

)ادامه در صفحه 3(

اســتانداردهاي دوگانــه، کــه در واقــع روشــي 
نویــن بــراي دور زدن قوانیــن بیــن الملــل اســت، 
ــراي شــكل گیــري  مهــم تریــن بســتر حقوقــي ب
تروریســم مــدرن اســت کــه در قالــب گــروه 
هــاي تكفیــري هماننــد داعــش و جبهــه النصــره 
ــات  ــن موجب ــواي دی ــت ل ــه و تح ــكل گرفت ش
کشــتار مــردم عــراق و ســوریه، آشــوریان و ارامنــه 
مســیحي، شــبعیان،  ایــزدي هــا،  علویــان و حتــي 

ــد. ــاخته ان ــم س ــاي ســني را فراه کرده
ســرد،  جنــگ  دوران  پایــان  از  پــس 
نویــن  برقــراري »نظــم  رونــد  مــوازات  بــه 
ــاك »پایــان  ــوژي خطرن جهانــي«، اشــاعه ایدئول
ــه  ــي ب ــرال دموکراس ــج لیب ــوژي« و تروی ایدئول
ــز  ــري نی ــده دیگ ــب، ای ــوژي غال ــه ایدئول منزل
ــه  ــه عرص ــا ب ــا« پ ــدن ه ــورد تم ــام »برخ بن
ــه  ــه وظیف ــت ک ــي گذاش ــن الملل ــبات بی مناس
ــي،   ــي، اجتماع ــل مل ــائل الینح ــا مس ــت ت داش
دوران  از  مانــده  بجــا  فرهنگــي  و  اقتصــادي 
جنــگ ســرد را تحــت الشــعاع خــود قــرار دهــد. 
مســائل ملــي، اجتماعــي،  اقتصــادي و فرهنگــي 
ــر  ــي نظی ــب های ــر چس ــا ب ــته، ب ــه در گذش ک

متن سخنرانی...
)ادامه از صفحه 1(

ــرف و  ــک ط ــتي« از ی ــپ کمونیس ــرکات چ »تح
ــر،  ــوي دیگ ــي« از س ــت بورژوای ــات راس »جریان
همــواره مــورد ســرکوب تبلیغاتــي قــرار گرفتــه و 
هیچــگاه مشــمول حــل عادالنــه نمــي شــدند، در 
شــرایط جدیــد جهانــي بــا جنــگ جدیــدي ملــون 
بــه رنــگ و لعــاب ضددینــي، مــورد هجــوم قــرار 

ــد. گرفتن
ــا اســتقالل  ــي شــد ت ــالش م ــن ســان ت بدی
ــن سرنوشــت  ــن و حــق تعیی ــرزه گوی بوســني ه
ــگ  ــي »جن ــوي تبلیغات ــان  هیاه ــوزوو در می ک

ــود. ــپرده ش ــي س ــه فراموش ــي« ب ــن صلیب نوی
ــطین از  ــئله فلس ــا مس ــد ت ــي ش ــالش م ت
ــتي  ــات تروریس ــه »عملی ــش ب ــارزه  آزادیبخ مب
ــق  ــد. ح ــزل یاب ــرائیل« تن ــه اس ــلمانان علی مس
ــوان  ــه عن ــاغ ب ــان قراب ــت ارمنی ــن سرنوش تعیی
»جنــگ دینــي میــان مســیحي و مســلمان« 
قلمــداد شــده و تــالش مــي شــد تــا مبــارزه ایــن 
ــور  ــي« محص ــگ دین ــت »جن ــن بس ــردم در ب م
گــردد. در مســئله آزادي ایرلنــد شــمالي نیــز 
زمینــه هایــي چینــش شــد تــا ضدیــت کاتولیــک 
ــرار  ــت موضــوع ق هــا و پروتســتان هــا در محوری

ــرد. گی
ــاي  ــه ه ــن صحن ــران از چنی ــرا ای ــال چ ح
ــه  ــي و منطق ــن الملل ــه بی ــد و کری ــن، پلی خش

اي مبــر اســت؟ ایــران کشــوري اســت کــه در آن 
ــور  ــش منش ــال پی ــد س ــزاز و پانص ــدود دو ه ح
کــورش هخامنشــي تدوین شــده اســت و براســاس 
آن بــه پیــروان ادیــان مختلــف آزادي نیایــش داده 
شــده و در عیــن حــال همبســتگي آنــان تضمیــن 
گردیــده اســت1(. ایــران کشــوري اســت کــه در آن 
بــه آمــوزه هــاي قــرآن، کتــاب آســماني مســلمین 
ــدي و  ــان توحی ــورد خاســتگاه مشــترك ادی در م
اصــل عــدم تفــاوت ماهــوي میــان پیامبــران الهــي 
ارج فــراوان نهــاده شــده اســت2(. ایــران کشــوري 
اســت کــه مبانــي اخالقــي و حكومتــي علــي ابــن 
ــزرگان اســالم در هــزار و چهــار  ــب، از ب ــي طال اب
صــد ســال پیــش، کــه بــه عــدل، انصــا و تلرانــس 
دینــي مشــهور اســت، را بخوبــي فــرا گرفتــه،  بــروز 
ــت داري  ــهاي مملك ــرده و در روش )update( ک
ــوري  ــران کش ــت3(. ای ــده اس ــادار مان ــه آن وف ب
آمــوزه  آن  پرقدمــت  فرهنــگ  اســت کــه در 
ــگ انســان  ــا عناصــر پررن ــي ب ــي غن ــاي اخالق ه
ــي  ــوند. در یك ــي ش ــت م ــور یاف ــه وف ــتي ب دوس
ــد و  ــعدي4(، در هفتص ــعار س ــهورترین اش از مش
پنجــاه ســال پیــش، یعنــي زمانــي کــه بســیاري از 
ــوام در جهــل و بربریــت مــي زیســتند، اصــول  اق
همزیســتي ملــت هــا و نــوع دوســتي بــا زیباتریــن 

ــد. صنعــت ادبــي بیــان شــده ان

اصــول  کــه  اســت  کشــوري  ایــران 
ــي  ــادات مل ــا و اعتق ــا ســنت ه دموکراســي را ب
و دینــي خــود در آمیختــه اســت. بیــش از صــد 
ســال پیــش بســتر تعامــل و گفتگوهــاي میــان 
فرهنگــي در قانــون اساســي ایــران تبییــن شــده 
ــت  ــود. اقلی ــي ش ــرا م ــظ و اج ــون حف و تاکن
زرتشــتیان،  ارمنیــان،  ایــران،  دینــي  هــاي 
ــون  ــول قان ــاس اص ــوریان براس ــان و آش کلیمی
اساســي جمهــوري اســالمي، نــه تنهــا در احــوال 
شــخصیه خــود آزاد بــوده و طبــق موازیــن 
ــد،  ــار مــي کنن ــا رفت ــال آنه دینــي خــود در قب
بلكــه نمایندگــي هــاي مجــزا و مســتقیم خــود را 
در پارلمــان کشــور، یعنــي مردمــي تریــن عرصــه 

ــد. ــور دارن ــي کش سیاس
بدینســان اخالقیــات و عقالنیــت دینــي، 
همــواره دو بــاز وي قدرتمنــد بــراي ممانعــت از 
خشــونت و افــراط گرایــي بــوده و خواهنــد بــود.

در ایــن خصــوص مایلــم ســخنانم را بــا 
آمــوزه هــاي دینــي ام بــه پایــان ببــرم. در 
مفاهیــم انجیلــي آفریــدگار »دوســتدار عدالــت« 
ــه واســطه انســان هــاي  اســت و مــي خواهــد ب
بــا تقــوا و عــاري از گنــاه، یعنــي داراي عقالنیــت 
و اخالقیــات واال، عدالــت را بــر ارض خاکــي 

ــازد5(. ــاري س ــاري و ج س

حســن روحانــی رییــس جمهــوری 
ــه طــور  ــران روز چهارشــنبه ب اســالمی ای
سرکیســیان  ســرژ  ســوی  از  رســمی 
رییــس جمهــوری ارمنســتان در فــرودگاه 
زوارتنوتــس مــورد اســتقبال قــرار گرفــت.
در مراســم اســتقبال رســمی کــه در کاخ 
ریاســت جمهــوری ارمنســتان انجــام شــد، پــس 
از نواختــه شــدن ســرود ملــی جمهــوری اســالمی 
ایــران و ارمنســتان، روســای جمهــوری دو کشــور 
ــای  ــد و ســپس هیات ه ــگان تشــریفات بازدی از ی
ــد. ــه یكدیگــر معرفــی کردن عالیرتبــه همــراه را ب

ارمنســتان  و  ایــران  جمهــوری  روســای 
بالفاصلــه پــس از پایان مراســم اســتقبال رســمی، 

ــدند. ــه ش ــرات دوجانب ــل مذاک وارد مح
ــانی ریاســت  ــگاه اطــالع رس ــزارش پای ــه گ ب
تعمیــق                  و  مناســبات  تقویــت  جمهــوری، 
همــكاری هــای مشــترك در عرصــه هــای مختلف 
ــاد  ــی و ایج ــن الملل ــه ای و بی ــه، منطق دو جانب
ــروان در  ــران - ای ــط ته تحــرك و شــتاب در رواب
ــرات  ــای مذاک ــف از محوره ــای مختل ــش ه بخ
ــران  روســای جمهــوری و هیات هــای عالیرتبــه ای

ــت. ــتان اس و ارمنس
تهــران- ایرنــا- ســفر »حســن روحانــی« 
فرصتــی  ارمنســتان  بــه  جمهــوری  رییــس 
ــرای تقویــت همــكاری هــای دوجانبــه  مناســب ب
ــای  ــق ه ــد اف ــی توان ــه م ــت ک ــه ای اس و منطق
روشــن اقتصــادی را در فضــای پســابرجام ترســیم 
کنــد و گشــاینده فصــل نوینــی در همــكاری هــای 

ــد. ــروان باش ــران و ای ته
ارمنســتان بــا 30 هــزار کیلومتــر مربــع 
مســاحت و ســه میلیــون تــن جمعیــت در منطقــه 
ــع شــده اســت کــه پــس از فروپاشــی  ــاز واق قفق
شــوروی در 1991 میــالدی اســتقالل یافــت .ایــن 
کشــور دارای موقعیــت راهبــردی ویــژه ای اســت 
ــه، شــمال گرجســتان، شــرق  ــا ترکی و از غــرب ب
جمهــوری آذربایجــان و در جنــوب بــا ایــران مــرز 

ــترك دارد.  مش
ــای مــس، آهــن،  ــدن ه ارمنســتان دارای مع
ــواد خــام نســوز  ــر و م ــت، مرم طــال، نمــک، بازال
ــه آب  ــیار از جمل ــی بس ــای معدن ــت و آب ه اس
هــای نوشــیدنی گــوارا و آب هــای درمانــی اســت. 
گردشــگری یكــی از منابــع اصلــی درآمــد کشــور 
ارمنســتان محســوب مــی شــود کــه نقــش مهمــی 

ــد.  ــا می کن ــاد آن ایف را در اقتص
ایــران و ارمنســتان از پیشــینه روابــط بســیار 
خوبــی برخوردارنــد و ارزش روابــط اقتصــادی 
ــون  ــه میلی ــادل س ــا  مع ــور، تنه ــالیانه دو کش س
ــه  ــران س ــهم ای ــه س ــت ک ــزار دالر اس و 250 ه

گسترش مناسبات ایران و ارمنستان در راستای همکاری های منطقه ای

میلیــون دالر و ســهم ارمنســتان 250 هــزار دالر 
بــرآورد مــی شــود )کــه مربــوط بــه تبــادل گاز و 
جریــان بــرق اســت( در حالــی کــه قابلیــت هــای 
ــود دارد و دو  ــش وج ــرای افزای ــادی ب ــیار زی بس
کشــور نیــز در صــدد گســترش ایــن همــكاری هــا 

ــازه ای هســتند.  ــای ت ــه عرصــه ه و ورود ب
آســتانه  در  ایرنــا  رســانی  اطــالع  گــروه 
ــه  ــوری ب ــس جمه ــی« ریی ــن روحان ــفر «حس س
ارمنســتان بــه بررســی روابــط دو کشــور در دولــت 
ــوری در  ــس جمه ــت. ریی ــه اس ــم پرداخت یازده
ــا »ســرژ سرکیســیان  ــدار ب ــن ســفر ضمــن دی ای
ــند  ــن س ــتان، چندی ــوری ارمنس ــس جمه  »ریی
 همــكاری را بــا مقــام هــای ارمنســتان امضــا کــرد. 
ایــروان دردوره  روزشــمار مناســبات تهــران و 

ــد: ــر و امی ــت تدبی دول

 14 مرداد 1392
»حســن روحانــی« رییــس  جمهوری اســالمی 
ایــران در دیدارهــای خــود بــا روســا و مقــام هــای 
ــدار  ــف، در دی ــم تحلی ــده در مراس ــرکت  کنن ش
»ســرژ سرکیســیان« رییــس  جمهــوری ارمنســتان 
گفــت: حــل و فصــل مشــكالت منطقــه بــه نفــع 
همــه کشــورها و موجــب تثبیــت و تقویــت صلــح 
ــط  ــه مــی شــود. رواب ــات و امنیــت در منطق و ثب
ــواره  ــتان هم ــران و ارمنس ــالمی ای ــوری اس جمه
ــع دو  ــن مناف ــه تأمی ــر پای ــک و ب ــتانه، نزدی دوس
جانبــه بــوده و قطعــاً در آینــده نیــز تــالش تهــران 
ــطح  ــای س ــط و ارتق ــق رواب ــه تعمی ــوف ب معط
 همكاری هــا در همــه زمینه هــا خواهــد بــود. 
وی بــا اشــاره بــه روابــط تاریخــی و دیرینــه ایــران 
و ارمنســتان خاطرنشــان کــرد: جمهوری اســالمی 
ــی و  ــتراکات فرهنگ ــه اش ــر پای ــواره ب ــران هم ای
تمدنــی تعامــالت خــود را بــا ارمنســتان گســترش 
ــای  ــط و همكاری ه ــم رواب ــای تحكی و آن را مبن

ــرار داده اســت.  خود ق

 هفتم مهر 1392
»محمدجــواد ظریــف« وزیرامــور خارجــه 
در دیــدار بــا »ادوارد نعلبندیــان« وزیــر امــور 
ــروان  ــران – ای ــبات ته ــتان، مناس ــه ارمنس خارج
را بــه لحــاظ رابطــه تاریخــی ایــران و ارامنــه مهــم 
ــعه  ــظ، توس ــه حف ــم ب ــا مصم ــت: م ــد و گف خوان
ــا  ــه ب ــه و چندجانب ــبات دوجانب ــت مناس و تقوی
ارمنســتان هســتیم. وزیــر امــور خارجــه همچنیــن 
بــه همــكاری هــای سیاســی، اقتصــادی، فرهنگی، 
ــای مشــترك دو  ــی، گردشــگری و پروژه ه پارلمان

کشــور اشــاره کــرد.

 11 آبان 1392 

»حمیــد چیــت چیــان« وزیــر نیــرو جمهوری 
ــر  ــاون وزی ــران و »آرا ســیمونیان« مع اســالمی ای
ــتان  ــوری ارمنس ــی جمه ــع طبیع ــرژی و مناب ان
بــر توســعه و گســترش همــكاری هــای دوجانبــه 
ــرو در  ــر نی ــد. وزی ــد کردن ــرژی تاکی در عرصــه ان
ــط  ــه ســطح خــوب رواب ــاره ب ــا اش ــدار ب ــن دی ای
ــرایط را  ــایه، ش ــور همس ــان دو کش ــی می سیاس
ــرژی و  ــوزه ان ــا در ح ــكاری ه ــعه هم ــرای توس ب
ــه  ــن عرص ــا در ای ــروژه ه ــا و پ ــرح ه ــرای ط اج
ــرایط  ــم در ش ــت :معتقدی ــت و گف ــب دانس مناس
موجــود مــی تــوان همــكاری هــای دو کشــور در 
عرصــه نفــت و گاز و انــرژی الكتریكــی را بیــش از 

ــش توســعه داد. پی
  

 15 اردیبهشت 1393 
خارجــه  امــور  وزیــر  نعلبندیــان«  »ادوارد 
ــا  ــترك ب ــی مش ــت مطبوعات ــتان در نشس ارمنس
«محمدجــواد ظریــف« وزیرخارجــه کشــورمان 
در تهــران، ضمــن اعــالم آمادگــی کشــورش 
بــرای افزایــش همــكاری هــای ســودمند بــا 
جمهــوری اســالمی ایــران، گفــت: ایــروان از 
ــود کــه از نتیجــه مذاکــرات  اولیــن کشــورهایی ب
ــرد.  ــتقبال ک ــو اس ــران و 1+5 در ژن ــته ای ای  هس
وی بــه دیــدار خود بــا »محمدجواد ظریف« اشــاره 
کــرد و گفــت: در راســتای روابــط دو کشــور، انجام 
ایــن گفــت  وگــو را مهــم مــی  دانیــم و امیدواریــم 
ــامل  ــم و ش ــی کردی ــه بررس ــی ک ــه موضوعات ب
ــن  ــرژی و طــرح  هــای مهــم بی حمــل و نقــل، ان
دو کشــور بــود، جامــه عمــل بپوشــانیم. در زمینــه 
ــتیم.  ــر داش ــادل نظ ــز تب ــگ نی ــوزش و فرهن  آم

 28 مهر 1393 
وزیــر  نخســت  آبراهامیــان«  »هویــک 
ارمنســتان در صــدر هیاتــی بلندپایــه وارد تهــران 
شــد و در مجموعــه فرهنگــی - تاریخــی ســعدآباد 
ــری«  ــحاق جهانگی ــمی »اس ــتقبال رس ــورد اس م
معــاون اول رییــس جمهــوری قــرار گرفــت. 
آبراهامیــان و مقــام هــای جمهــوری اســالمی 
ــه و  ــط دوجانب ــفر دو روزه رواب ــن س ــران در ای ای
ــش  ــژه در بخ ــه وی ــادی ب ــای اقتص ــكاری ه هم
انــرژی کــه پیــش از ایــن میــان ایــروان و تهــران 
ــث و  ــورد بح ــود، م ــده ب ــره ش ــاره آن مذاک درب

ــد. ــی دهن ــرار م ــی ق بررس
  

 هفتم بهمن 1393 
امــور  وزیــر  ظریــف«  جــواد  »محمــد 
خارجــه ایــران در ســفر بــه ارمنســتان بــا »ســرژ 
سرکیســیان« رییــس جمهــوری ارمنســتان دیــدار 

ــرد. ــو ک ــت و گ و گف
 »محمــد جــواد ظریــف« وزیــر امــور خارجــه 
بــا »گالوســت ســاهاکیان« رییــس مجلــس ملــی 

ارمنســتان دیــدار کــرد.
امــور  وزیــر  ظریــف«  جــواد  »محمــد 
ــک  ــا »هوی ــران ب ــالمی ای ــوری اس ــه جمه خارج
ــدار و  ــتان دی ــر ارمنس ــت وزی ــان« نخس آبراهامی

ــرد.  ــو ک ــت و گ گف
»محمــد جــواد ظریــف« وزیــر امــور خارجــه 
ایــران در کنفرانــس مطبوعاتــی مشــترك بــا 
همتــای ارمنســتانی خــود بــا بیــان ایــن کــه رابطه 
ایــران و ارمنســتان نشــان دهنــده آن اســت کــه 
ــد در  ــی توانن ــی م ــه راحت ــیحیت ب ــالم و مس اس
ــه  ــراط دشــمن هم ــت: اف ــند، گف ــم باش ــار ه کن
جوامــع اســت. روابــط دوســتانه خوبــی بیــن ایــن 
ــط  ــز رواب ــواره نی ــت و هم ــرار اس ــور برق دو کش
ــتان  ــوب ارمنس ــردم خ ــا م ــی ب ــنتی و تاریخ س

وجــود داشــته اســت.

 19  تیر 1394 
»علــی جنتــی« وزیــر فرهنــگ و ارشــاد 
ارمنســتان  بــه  ســفر  جریــان  در  اســالمی 
فرهنــگ  وزیــر  پوغوســیان«  «هاســمیک  بــا 
ــس  ــر اهمیــت کنفران ــرد و ب ــدار ک ارمنســتان دی
سیاســت بــرای فرهنــگ و فرهنــگ برای سیاســت 
تاکیــد کــرد. وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بــا 
همتــای ارمنــی خــود روابــط فرهنگــی دو جانبــه 

ــد. ــی کردن را بررس

 20 تیر 1394 
ــارج  ــه خ ــر ارامن ــان« وزی ــوش هاکوپی »هران
ــی»  ــی جنت ــا »عل ــدار ب کشــور ارمنســتان در دی
ــت:  ــران گف ــالمی ای ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن وزی
ــه  ــع ارامن ــن جوام ــران از بهتری ــه ای ــه ارامن جامع
خــارج از ارمنســتان هســتند کــه از همــه حقــوق 
ــی  ــهروند ایران ــک ش ــوان ی ــه عن ــا ب و آزادی ه

ــتند. ــوردار هس برخ
  

 11 مرداد 1394 
ــس  ــاون اول ریی ــری« مع ــحاق جهانگی »اس
»هویــک  بــا  تلفنــی  تمــاس  در  جمهــوری 
ــزوم  ــر ل ــر ارمنســتان ب ــان« نخســت وزی آبراهامی
گســترش مناســبات میــان تهــران - ایــروان 
تاکیــد کــرد و گفــت :دو کشــور مــی تواننــد 
همكاری هــا،  گســترش  و  روابــط  توســعه  بــا 
گام هــای موثــری بــرای منافــع دو ملــت بردارنــد. 
ــور  ــان دو کش ــی می ــكاری فراوان ــای هم زمینه ه
ــای  ــطح همكاری ه ــم س ــی توانی ــود دارد و م وج
خــود را در حوزه هــای مختلــف ارتقــا دهیــم.

  

 17 مهر 1394 
ســفیر  ســجادی«  کاظــم  »ســیدمحمد 
ــران در ارمنســتان،  ــد جمهــوری اســالمی ای جدی
ــم »ســرژ سرکیســیان«  اســتوارنامه خــود را تقدی

ــرد.  ــور ک ــن کش ــوری ای ــس جمه ریی

 23 مهر 1394 
ــس  ــاون اول ریی ــری« مع ــحاق جهانگی »اس
جمهــوری در ســفری دو روزه بــه ارمنســتان 
ــترك  ــش مش ــخنرانی در همای ــرکت و س ــا ش ب
تجــاری ایــران و ارمنســتان در آیین 250 ســالگرد 
ــرکت  ــروان ش ــود ای ــع کب ــجد جام ــیس مس تاس

ــرد.  ک
ــس  ــاون اول ریی ــری« مع ــحاق جهانگی »اس
ــاهاکیان«  ــت س ــا »گالوس ــدار ب ــوری در دی جمه
ــر  ــد ب ــا تاکی ــتان ب ــی ارمنس ــس مل ــس مجل ریی
ــع پیــش روی توســعه همــكاری  ــع موان ــزوم رف ل
گفــت:  ارمنســتان  و  ایــران  اقتصــادی  هــای 
ــیار  ــش بس ــد نق ــی توانن ــور م ــس دو کش مجال
موثــری در توســعه ارتباطــات تجــاری و بازرگانــی 
ــف  ــل مختل ــه دالی ــن داشــته باشــند. ب ــی مابی ف
ــان  ــی می ــی و تاریخ ــترکات فرهنگ ــه مش از جمل
ــی مابیــن همــواره از ســطح  ــط ف دو کشــور، رواب
بســیار خوبــی بــه ویــژه در بخــش سیاســی 

ــوده اســت. برخــوردار ب
ــازمان  ــس س ــر« ریی ــلطانی ف ــعود س  »مس
ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ می
ــاون  ــری »مع ــحاق جهانگی ــراه »اس ــه هم ــه ب ک
اول رییــس جمهــوری بــه ارمنســتان ســفر کــرده 
اســت در گفــت و گــو بــا خبرنــگار اعزامــی ایرنــا، 
گفــت: ارمنســتان یكــی از 40 کشــور هــدف ایران 
بــرای جــذب گردشــگر خارجــی اســت. تهــران - 
ایــروان حــوزه فرهنگــی تمدنــی مشــترك داریــم 
ــتند  ــور هس ــن کش ــادی در ای ــدان زی و عالقمن

ــگری  ــای گردش ــه ه ــد از جاذب ــت دارن ــه دوس ک
ایــران اســتفاده کننــد و متقابــال هــم همیــن طــور      

است.
ــس  ــاون اول ریی ــری« مع ــحاق جهانگی »اس
سرکیســیان«  »ســرژ  دیــدار  در  جمهــوری 
رییــس جمهــوری ارمنســتان بــا بیــان ایــن 
ــت  ــژه ای در سیاس ــگاه وی ــتان از جای ــه ارمنس ک
ــوردار  ــران برخ ــالمی ای ــوری اس ــی جمه خارج
ــری  ــم گی ــام ســطوح تصمی ــت: در تم اســت، گف
هیــچ محدودیتــی بــرای توســعه  مناســبات و 
ــدارد.  ــروان وجــود ن ــط تهــران ـ ای گســترش رواب
دو کشــور از روابــط صمیمانــه و دیرینــه  برخــوردار 
ــه  ــترك زمین ــای مش ــن پیونده ــه ای ــتند ک هس

ــت. ــرده اس ــم ک ــط را فراه ــق رواب تعمی
ــس  ــاون اول ریی ــری« مع ــحاق جهانگی »اس
جمهــوری در همایــش مشــترك فعــاالن اقتصادی 
ایــران و ارمنســتان بــا بیــان ایــن کــه ارمنســتان 
تنهــا عضــو اتحادیــه اوراســیا اســت کــه بــا ایــران 
مــرز خاکــی دارد، گفــت: ایــن کشــور مــی توانــد 
دروازه ورود کاالی ایرانــی بــه اوراســیا و اروپــا 
ــن و  ــران و ارمنســتان دو همســایه دیری باشــد. ای
قدیمــی هســتند کــه از دیربــاز، روابــط اجتماعــی، 
گســترده ای  فرهنگــی  و  اقتصــادی  سیاســی، 
ــراز و  ــخ، ف ــول تاری ــط در ط ــن رواب ــته اند. ای داش
نشــیب هایی داشــته، ولــی هیچــگاه قطــع نشــده 

است.

 23 آذر 1394 
بهداشــت  وزیــر  هاشــمی«  »سیدحســن 
بــا  ارمنســتان  بــه  ســفر  جریــان  در  ایــران 
ارمنســتانی  مورادیــان »همتــای  »آرمــن 
ــور  ــكاری در ام ــترش هم ــدف گس ــا ه ــود ب خ
پزشــكی  آمــوزش  و  درمــان  بهداشــتی، 
کردنــد.  امضــا  همــكاری   تفاهمنامــه 
«سیدحســن هاشــمی«، روابــط میــان ملــت 
و کشــورهای ایــران و ارمنســتان را دیرینــه و 
صمیمــی خوانــد، افــزود: در دولــت یازدهــم، 
ــوری در  ــس جمه ــاون اول رئی شــاهد حضــور مع
ــا  ــكاری ه ــطح هم ــا س ــور ارتق ــه منظ ــروان ب ای
ــم  ــدن تحری ــرف ش ــا برط ــم ب ــم و امیدواری بودی
هــا علیــه ایــران، روابــط دو کشــور نیــز گســترش 
یابــد. وزیربهداشــت بــا اســتقبال از پیشــنهاد وزیــر 
بهداشــت ارمنســتان مبنــی برتشــكیل کارگروهــی 
مشــترك میــان دو کشــور، گفــت: انتظــار داریــم 
ــا  ــود و ب ــكیل ش ــرعت تش ــه س ــروه ب ــن کارگ ای
ــد زمینــه هــای  ــروان بتوان حضــور در تهــران و ای
عملــی امضــای ایــن تفاهمنامــه را تــا پایــان ســال 

ــد. ــم کن ــاری فراه ج

 25 آذر 1394 
امنیتــی و  »حســین ذوالفقــاری« معــاون 
ــرتیپ »آرام  ــدار س ــور در دی ــر کش ــی وزی انتظام
پلیــس جمهــوری  ســتاد  رییــس  زاکاریــان« 
ــران  ــترك ای ــای مش ــت مرزه ــتان، وضعی ارمنس
ــت:  ــرد و گف ــف ک ــوب توصی ــتان را خ ــا ارمنس ب
ــای  ــش همــكاری ه ــرای افزای فرصــت مناســب ب
مبــارزه  پلیســی،  دو کشــور در حــوزه هــای 
ــم  ــتی و جرائ ــم تروریس ــدر، جرای ــواد مخ ــا م ب
ســازمان یافتــه، ارتقــای همــكاری هــای مــرزی و 
جلوگیــری از مهاجــرت هــای غیــر قانونــی فراهــم                

است.
 9 اسفند 1394

ــری« رییــس ســازمان  »ســید رضــا صالحــی امی
ــس  ــا »آرداش ــدار ب ــی در دی ــه مل ــناد و کتابخان اس
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مختصری در باره تاریخ و ساختار حکومتی جمهوری آرتساخ
تیگران داودیان

جمهــوری آرتســاخ یــا قــرا بــاغ در دوم 
دوران  در  میــادی   1991 ســال  ســپتامبر 
فروپاشــی اتحــاد شــوروی تشــکیل شــده اســت. 
ایــن منطقــه باســتانی و خودمختــار ارمنی نشــین، 
ــاز  ــتقل قفق ــوری مس ــه جمه ــکیل س ــد از تش بع
جنوبــی در ســال 1918 میــادی مــورد اختــاف 
ارمنســتان و آذربایجــان بــوده و پــس از اســتقرار 
نظــام کمونیســتی در روســیه و مناطــق همجــوار، 
فرمــان دولــت  بــا  میــادی  در ســال 1923 
مرکــزی اتحــاد شــوروی در قلمــرو جمهــوری 

ــت.  ــرار گرف ــان ق ــتی آذربایج سوسیالیس
ــاغ  مجلــس ایالتــی اســتان خودمختــار قــرا ب
کوهســتانی و مجلــس والیتــی منطقــه شــاهومیان 
ســپتامبر  دوم  روز  در  آذربایجــان  جمهــوری 
ــرده و  ــزار ک ــترک برگ ــت مش ــال 1991 نشس س
ــی  ــس ایالت ــی مجل ــات قبل ــه مصوب ــتناد ب ــا اس ب
ــاره  ــاغ کوهســتانی در ب اســتان خودمختــار قــرا ب
خــروج از قلمــرو جمهــوری آذربایجــان )مصــوب 
ــن  ــاه ژوئ ــم م ــت و یک ــه، بیس ــاه فوری ــتم م بیس
ــادی(،  ــال 1988 می ــه س ــاه ژوئی ــم م و دوازده
اعامیــه تشــکیل جمهــوری قــرا بــاغ کوهســتانی 
را منتشــر کردنــد. الزم بــه یــاد آوری اســت 
کــه شــورای عالــی جمهــوری سوسیالیســتی 
ایــن اجــاس، در  از  آذربایجــان دو روز قبــل 
بیانیــه مــورخ ســی ام مــاه آگوســت ســال 1991 
ــت  ــتقال حکوم ــای اس ــه "احی ــادی اعامی می
ملــی جمهــوری دموکراتیــک آذربایجــان در ســال 
هــای 1918 تــا 1920 میــادی" را صــادر کــرده 

ــود.  ب
بــاغ  قــرا  جمهــوری  تشــکیل  اعامیــه 
کوهســتانی بــر مبنــای قوانیــن شــوروی و اصــول 
و اســناد بیــن المللــی در بــاره حــق تعییــن 
سرنوشــت ملــی صــادر گشــت. ایــن اصــول 

از: عبارتنــد 
1- اصــل 72 قانــون اساســی اتحــاد جماهیــر 
شــوروی در بــاره خــروج جمهــوری هــا از اتحادیه، 

مصــوب ســوم آوریــل ســال 1990 میــادی.
ــوق  ــری حق ــه سراس ــم اعامی ــل یک 2- اص
 1948 ســال  دســامبر  دهــم  مصــوب  بشــر، 

میــادی.
3- اصــل چهــارم ســند نهایــی اجــاس 
ــدگان کشــورهای عضــو ســازمان همــکاری  نماین
ــال 1989  ــوب س ــن، مص ــا در وی ــت اروپ و امنی

ــادی. می
4- اعامیــه اصــول حقــوق بیــن الملــل 
ــا،  ــت ه ــان حکوم ــتانه می ــط دوس ــاره رواب درب
ــد،  ــل متح ــازمان مل ــنامه س ــه از اساس ــر گرفت ب

مصــوب ســال 1945 میــادی.
جمهــوری  خلقــی  نماینــدگان  شــورای 
ــون  ــق قان ــر طب ــپس ب ــتانی س ــاغ کوهس ــرا ب ق
برگــزاری همــه پرســی و معیــن ســازی وضعیــت 
ــال 1991  ــامبر س ــم دس ــود، روز ده ــی خ حقوق
میــادی را بــرای برگــزاری همــه پرســی اســتقال 
تعییــن کــرد. ناظــران خارجــی نیــز بــرای نظــارت 
ــاغ  ــرا ب ــه ق ــی ب ــه پرس ــن هم ــفافیت ای ــر ش ب
دعــوت گشــتند. بیشــتر از 82 در صــد از واجدیــن 
شــرایط در همــه پرســی شــرکت کــرده و 99.89 
ــوری  ــکیل جمه ــع تش ــه نف ــان ب ــد از آن در ص
ــان رأی  ــوری آذربایج ــی از جمه ــتقل و جدای مس
دادنــد. ســکنه منطقــه ارمنــی نشــین "گیداشــن 
دوران  در  کــه  نیــز  آذربایجــان    "getashen
شــوروی، خــارج از قلمــرو اســتان خودمختــار 

ــتقال  ــع اس ــه نف ــد ب ــتانی بودن ــاغ کوهس ــرا ب ق
ــی،  ــان ارمن ــه زب ــه س ــه رأی ب ــد. برگ رأی دادن
ــه  ــود، هم ــته ب ــاپ گش ــی چ ــی و روس آذربایجان
پرســی در زیــر گلولــه بــاران روســتاها و شــهرهای 
ارمنــی نشــین توســط نیروهــای آذربایجانــی 
برگــزار گردیــد و ســکنه آذربایجانــی قــرا بــاغ کــه 
ــه پرســی شــرکت  ــن هم ــد در ای ــت بودن در اقلی

ــد.  نکردن
شــورای عالــی جمهــوری قــرا بــاغ کوهســتانی 
روز 28 مــاه دســامبر ســال 1991 میــادی، 
ــته و  ــام داش ــوری را اع ــتقال جمه ــه اس بیانی
ــرد.  ــاز ک ــی را آغ ــاختارهای حکومت ــکیل س تش

*  *  *
ــاغ حــدود یکصــد و پنجــاه  ــرا ب ــت ق  جمعی
و یــک هــزار نفــر مــی باشــد، 95 در صــد 
ــی،  ــی، یونان ــه روس، اوکرائین ــی و بقی ــان ارمن آن
گرجــی، آالن، آذربایجانــی و بــاروس مــی باشــند. 
ــی باشــد،  پایتخــت آرتســاخ شــهر اســتپاناگرد م
ــج آن  ــول رای ــوده و پ ــی ب ــان رســمی آن ارمن زب
ــوری  ــی باشــد. مســاحت جمه درام ارمنســتان م
مــی  مربــع  کیلومتــر  هــزار  دوازده  آرتســاخ 
ــغال  ــع آن در اش ــر مرب ــه 1041 کیلومت ــد ک باش
ــن جمهــوری دارای ده  آذربایجــان مــی باشــد. ای
شــهر و 322 روســتا مــی باشــد. همســایگان قــرا 
ــوب  ــتان، از جن ــوری ارمنس ــرب جمه ــاغ از غ ب
ــرق  ــمال و ش ــران و از ش ــامی ای ــوری اس جمه
ــند. جمهــوری  ــی باش جمهــوری آذربایجــان م
آرتســاخ در 1100 متــری ســطح دریــا قــرار 
ــای آن 9 و 10 درجــه  ــه، حــد متوســط دم گرفت
بــاالی صفــر و میــزان بارندگــی ســاالنه 587 
میلــی متــر مــی باشــد. کــوه هــای معــروف قــرا 
ــا 3724 متــر ارتفــاع، گژاســار،  ــاغ گومشاســار ب ب
ــند.  ــی باش ــزرگ م ــرس ب ــراو و گی ــخود، م تس
هــاگاری،  وورودان،  آراکــس،  هــای  رودخانــه 
ــی  ــور م ــوری عب ــن جمه ــن از ای ــار و خاچی تارت
نماینــد. قــرا بــاغ دارای ذخایــر غنــی انــواع کانــی 

ــد.  ــی باش ــی م ــای معدن ــنگ ه و س

رؤسای جمهوری قرا باغ   

شــورای عالــی جمهــوری قــرا باغ کوهســتانی، 
ــی  ــه مل در تابســتان ســال 1992 میــادی کمیت
دفاعــی تشــکیل داده و وظایــف اجرایــی حکومــت 
و نخســت وزیــری را بــه آن واگــذار کــرد. روبــرت 
کوچاریــان بــه عنــوان رئیــس ایــن کمیتــه انتخاب 
گشــت. در آســتانه چهارمیــن ســال تشــکیل 
حکومــت مســتقل قــرا بــاغ، شــورای عالــی، پســت 

ریاســت جمهــوری ایجــاد کــرده و قانون "ریاســت 
ــرد.  ــاغ کوهســتانی" را وضــع ک ــرا ب ــوری ق جمه
روبــرت کوچاریــان رئیــس کمیتــه ملــی دفاعــی، 
ــرای دو  ــت ب ــوری موق ــت جمه ــوان ریاس ــه عن ب
ــات  ــرای انتخاب ســال منصــوب گشــته و کشــور ب
آینــده آمــاده گشــت. اولیــن انتخابــات سراســری 
ــاغ روز 24  ــرا ب ــوری ق ــت جمه ــتقیم ریاس و مس
ــرت  ــده و روب ــزار گردی ــال 1996 برگ ــر س نوامب
کوچاریــان بــا اکثریــت قریــب بــه اتفــاق آراء بــه 

عنــوان رئیــس جمهــوری انتخــاب گشــت. 
ــت  ــاه فعالی ــس از ده م ــان پ ــای کوچاری آق
بــرای احــراز مقــام نخســت وزیــری بــه جمهــوری 
ارمنســتان دعــوت گشــته و در قــرا بــاغ انتخابــات 
جدیــد ریاســت جمهــوری انجــام گردیــد. آرکادی 
قوکاســیان وزیــر امــور خارجــه، روز اول مــاه 
ســپتامبر ســال 1997، بــه عنــوان دومیــن رئیــس 
ــال  ــج س ــدت پن ــرای م ــاغ و ب ــرا ب ــوری ق جمه
ــم  ــیان روز یازده ــای قوکاس ــت. آق ــاب گش انتخ
ــرای  ــادی مجــددأ و ب ــال 2002 می ــاه اوت س م
پنــج ســال دیگــر در ایــن مقــام انتخــاب گشــت.
در حــال حاضــر رئیــس حکومــت جمهــوری 
آرتســاخ یــا قــرا بــاغ، باگــو ســاهاکیان مــی باشــد. 
وی قبــأ رئیــس ســرویس امنیــت ملــی قــرا بــاغ 
ــال 2007  ــه س ــاه ژوئی ــم م ــوده، در روز نوزده ب
ــاب  ــوری انتخ ــس جمه ــومین رئی ــوان س ــه عن ب
ــر  ــار دیگ ــادی، ب ــال 2012 می ــته و در س گش
ــن پســت انتخــاب گشــته اســت.  ــرای احــراز ای ب
ــادی  ــال 1960 می ــد س ــاهاکیان متول ــای س آق
)1339 هجــری شمســی( بــوده، لیســانس رشــته 
ــن  ــش نوی ــدای جنب ــد و از ابت ــی باش ــوق م حق
آزادی بخــش ملــی آرتســاخ در نیروهــای تدافعــی 
ــور  ــر ام ــای وزی ــت ه ــپس در پس ــاغ و س ــرا ب ق
داخلــه و رئیــس ســرویس امنیــت ملــی خدمــت 
کــرده اســت. رئیــس جمهــوری قــرا بــاغ متأهــل و 

ــی باشــد. ــد م دارای دو فرزن
ــرای  ــده اج ــن کنن ــوری تضمی ــس جمه رئی
ــه،  ــوای مقنن ــادی ق ــت ع ــون اساســی و فعالی قان
ــت  ــتقال، تمامی ــن اس ــه و ضام ــه و قضائی مجری
ــس  ــد. رئی ــی باش ــوری م ــت جمه ــی و امنی ارض
جمهــوری فرمانــده کل قــوای مســلح کشــور 
ــوده، اعضــای شــورای امنیــت کشــور را تعییــن  ب
ــوری  ــی جمه ــت خارج ــئول سیاس ــرده و مس ک

ــی باشــد.   م

پارملان های قرا باغ

جمهــوری آرتســاخ تــا کنــون شــش مجلــس 

ملــی داشــته اســت.
اولیــن مجلــس ملــی )شــورای عالــی( در 
ژانویــه ســال 1992 و بــا 75 عضــو انتخــاب 
ــی  ــیون حزب ــش فراکس ــت. دارای ش ــته اس گش
ــو  ــا 35 عض ــیوتیون" ب ــزب "داشناکس ــوده و ح ب
آرتــور  اســت.  بــوده  نســبی  اکثریــت  دارای 
کارن  و  پتروســیان  گئورگــی  مگردیچیــان، 
ــر  ــس را ب ــن مجل ــت ریاســت ای ــه نوب ــان ب بابوری
عهــده داشــته انــد. یــازده نفــر از نماینــدگان ایــن 
ــر  ــورا ب ــن ش ــس ای ــن رئی ــه اولی دوره و از جمل
ــر عملیــات جنگــی و حــوادث مختلــف کشــته  اث
ــه  ــد. پارلمــان ابتــدا اولیــگ یســایان را ب شــده ان
ــی  ــرده، ول ــاب ک ــری انتخ ــت وزی ــمت نخس س
ســپس سیســتم حکومتــی را عــوض کــرده، ابتــدا 
کمیتــه ملــی دفاعــی بریاســت روبــرت کوچاریــان 
ــوری تشــکیل داده                ــاد ریاســت جمه و ســپس نه

ــت. اس
ــاغ روز ســی ام  ــرا ب ــی ق ــس مل ــن مجل دومی
ــو  ــت عض ــت و هش ــا بیس ــال 1995 ب ــل س آوری
انتخــاب گشــته اســت. ریاســت آن را بــه ترتیــب 
اولیــگ  و  توماســیان  آرتــور  بابوریــان،  کارن 

ــد.  ــوده ان ــده دار ب ــایان  عه یس
روز  بــاغ  قــرا  ملــی  مجلــس  ســومین 
هجدهــم مــاه ژوئــن ســال 2000 بــا ســی و 
ســه عضــو انتخــاب گشــته اســت. پارلمــان 
دارای شــش فراکســیون حزبــی بــوده اســت. 
برعهــده                                                یســایان   اولیــگ  را  آن  ریاســت 

داشــت. 
چهارمیــن مجلــس ملــی قــرا بــاغ روز نوزدهم 
ــو  ــه عض ــی و س ــا س ــال 2005 ب ــن س ــاه ژوئ م
انتخــاب گشــته اســت. بــرای اولیــن بــار در تاریــخ 
ــدگان  ــوم از نماین ــک س ــاغ، ی ــرا ب ــت ق حکوم
مجلــس بــا فهرســت هــای حزبــی انتخــاب شــده 
انــد، یعنــی رأی دهنــدگان، حــزب را بــا فهرســت 
ــش  ــد. پی ــرده ان ــاب ک ــی انتخ ــزدان نمایندگ نام
ــا  ــاخ ی ــوری آرتس ــی جمه ــون اساس ــس قان نوی
ــه  ــس ب ــت مجل ــن دوره از فعالی ــاغ در ای ــرا ب ق
همــه پرســی گذاشــته شــده و در روز دهــم مــاه 
دســامبر ســال 2006 میــادی، یعنــی در روز 
جشــن پانزدهمیــن ســال برگــزاری همــه پرســی 
ــب  ــس از تصوی ــب  رســید. پ ــه تصوی اســتقال ب
ــان  ــت. پارلم ــش یاف ــان افزای ــارات پارلم آن اختی
ــوده و ریاســت آن را  ــی ب دارای چهــار گــروه حزب

ــده داشــت. ــان  برعه آشــوت قولی
پنجمیــن مجلــس ملــی قــرا بــاغ روز بیســت 
و ســوم مــاه مــی ســال 2010 بــا ســی و ســه عضو 

انتخاب گشــته اســت. 
قانــون  تغییــر  بــا 
انتخابــات، هفــده نفــر 
از نماینــدگان مجلــس 
هــای  فهرســت  بــا 
شــانزده  و  حزبــی 
نفــر از حــوزه هــای 
نامــزدان  انتخابــی 

دارای  پارلمــان  انــد.  شــده  انتخــاب  منفــرد 
چهــار گــروه حزبــی )میهــن آزاد، خلــق آرتســاخ، 
داشناکســیوتیون و خانــه آرتســاخ( بوده و ریاســت 

آن بــر عهــده آشــوت قولیــان  بــوده اســت.
ــوم  ــاغ روز س ــرا ب ــی ق ــس مل ششــمین مجل
ــو  ــه عض ــی و س ــا س ــال 2015 ب ــی س ــاه م م
انتخــاب گشــته اســت. ایــن بــار دو ســوم از 
نماینــدگان بــا فهرســت هــای حزبــی و یــازده نفــر 
از حــوزه هــای انتخابــی نامــزدان منفــرد انتخــاب 
شــده انــد. پارلمــان دارای هفــت کمیســیون 
دایمــی و پنــج گــروه حزبــی )حــزب میهــن 
ــرات  ــزب دموک ــیوتیون، ح ــزب داشناکس آزاد، ح
ــی(  ــتاخیز مل ــزب رس ــش 88 و ح ــاخ، جنب آرتس
مــی باشــد. ریاســت آن بــر عهــده آشــوت قولیــان 

ــی باشــد. م

هیئت دولت و نخست وزیران قرا باغ

نخســت وزیــر فعلــی جمهــوری آرتســاخ 
روز  وی  باشــد.  مــی  هاروتونیــان  آرائیــک 
ــادی  ــال 2007 می ــپتامبر س ــاه س ــم م چهارده
بــه ایــن مقــام انتخــاب گشــته و در ســال 2012 
بــرای پنــج ســال دیگــر در ایــن مقــام ابقــاء شــده 
ــن  ــزب "میه ــو ح ــان عض ــای هاروتونی ــت. آق اس
آزاد"، حــزب اکثریــت مجلــس می باشــد. نخســت 
ــه در رشــته اقتصــاد  ــر دارای تحصیــات عالی وزی
ــت  ــأ در پس ــته و قب ــی داش ــابقه نظام ــوده، س ب
هــای بانکــی، مدیریــت و وزارت اقتصــاد و دارایــی 
خدمــت کــرده اســت. طبــق قانــون اساســی 
قــرا بــاغ، نخســت وزیــر را رئیــس جمهــوری 
ــرده و  ــوب ک ــس منص ــا مجل ــی ب ــس از رایزن پ
هیئــت دولــت تشــکیل مــی دهــد. طــی بیســت 
ــرت  ــار ســال گذشــته اولیــگ یســایان، روب و چه
کوچاریــان، لئونــارد پتروســیان، ژیرایــر بغوزیــان، 
ــه  ــان ب ــک هاروتونی ــان و آرائی ــاوان دانیئلی آنوش
ــری کــرده  ــاغ را رهب ــرا ب ــت ق ــت هیئــت دول نوب

ــد.  ان
وزارت  یــازده  دارای  بــاغ  قــرا  حکومــت 
خانــه و چهــار ســازمان وابســته مــی باشــد. 
بهداشــت،  از:  عبارتنــد  هــا  خانــه  وزارت 
دادگســتری، امــور خارجــه، کار و امــور اجتماعــی، 
ــوم و ورزش"،  ــوزش، عل ــاد، "آم ــاورزی، اقتص کش
فرهنــگ و امــور جوانــان، دفــاع، شهرســازی 
عبارتنــد  وابســته  ســازمان  چهــار  دارایــی.  و 
از: ســرویس امنیــت ملــی، ذخایــر طبیعــی و 
ــر                                                       ــوادث غی ــس و ح ــت، پلی ــط زیس ــظ محی حف

مترقبــه.

سیستم قضایی

ــتقل  ــاخ مس ــوری آرتس ــا در جمه دادگاه ه
بــوده و دارای نظــام ســه مرحلــه ای مــی باشــند: 
دادگاه اولیــه، دادگاه تجدیــد نظــر و دادگاه عالــی. 
قانــون  و  فرجــام  بخــش  دارای  عالــی  دادگاه 
اساســی مــی باشــد. تشــکیل دادگاه فــوق العــاده 

ــی باشــد.              ــوع م ممن

رئیس جمهور باگو ساهاکیان نخست وزیر آرائیک هاروتونیان رئیس مجلس آشوت قولیان

تومانیــان« ســفیر ارمنســتان در تهــران بــا اشــاره بــه 
روابــط تاریخــی و کهــن تهــران- ایروان، بر گســترش 
همــکاری هــای فرهنگــی ایــران و ارمنســتان تاکیــد 
کــرد و گفــت: ســازمان اســناد نهــاد فعــال فرهنگــی 
اســت کــه همــواره در آن کارهــای تحقیقاتــی و 
 فعالیــت هــای پژوهشــی بنیادیــن انجــام مــی شــود. 

                 هشتم اردیبهشت 1395 
دفــاع  دهقــان «وزیــر  «حســین   -ســردار 
ــرکت در  ــرای ش ــه ب ــران ک ــامی ای ــوری اس جمه
ــفر  ــکو س ــه مس ــت ب ــی امنی ــن الملل ــت بی نشس
اوهانیــان« همتــای  بــا «ســیران  اســت  کــرده 
ــن  ــرد. در ای ــره ک ــدار و مذاک ــود دی ــتانی خ ارمنس
ــفیر  ــنایی« س ــدی س ــور «مه ــا حض ــه ب ــدار ک دی
ــاع دو  ــران دف ــد، وزی ــزار ش ــیه برگ ــران در روس ای
ــروان  ــران و ای ــای ته ــکاری ه ــاره هم ــور در ب کش
ــد.  ــو کردن ــت وگ ــه گف ــرایط منطق ــن ش  و همچنی
طرفیــن در ایــن دیــدار بــا تاکیــد بــر اهمیــت ثبــات 
ــورهای  ــای کش ــی ه ــه، همگرای ــش در منطق و آرام
مختلــف را در ایــن زمینــه بــرای کاهــش تنــش هــا 

مهــم بــر شــمردند.

 16 خرداد 1395 
«محمدجــواد ظریــف« وزیــر امــور خارجــه وزیر 
امــور خارجــه در دیــدار «ادوارد نعلبندیــان« همتــای 
ارمنســتانی دربــاره آخریــن تعامــات بانکــی در پرتــو 
نتایــج برجــام اظهــار داشــت: از دیــدگاه مــا گام اول 

بـــرای تعامات بـــانکی بـــرداشته شــده اســت و لیکن 
آمریکایــی هـــا مــی بایســت گام هــای عینی را بــا اراده 
و قــدم هــای جــدی بردارنــد. وی بــا اشــاره بــه ســوابق 
ــط تهــران و  ــار داشــت: رواب مناســبات دو کشــور اظه
ــراودات  ــوده و م ــن ب ــتانه و متی ــواره دوس ــروان هم ای
ــان  ــور در جری ــف دو کش ــای مختل ــات ه ــفر هی و س
بــوده اســت و مــا امیدواریــم رایزنــی هــای مســتمر در 
جهــت توســعه مناســبات دو کشــور و صلــح و توســعه 

و رفــاه منطقــه کمــک کنــد.

چهارم تیر 1395
«ســرژ سرکیســیان« رییــس جمهوری ارمنســتان 
ــر  ــیس« رهب ــاپ فرانس ــتقبال از «پ ــخنرانی اس در س
کاتولیــک هــای جهــان، روابــط میــان جمهــوری 
ــتی  ــارز دوس ــال ب ــتان را مث ــران و ارمنس ــامی ای اس
میــان ادیــان توصیــف کــرد. در متــن ســخنرانی رییس 
جمهــوری ارمنســتان ایــن کشــور آمــده اســت :مثــال 
ــکاری  ــت. هم ــیار اس ــان بس ــن ادی ــتی بی ــای دوس ه
میــان جمهــوری ارمنســتان و جمهــوری اســامی 

ایــران یــک نمونــه آن اســت.
  

 27 تیر 1395
ــی کل  ــازمان بازرس ــس س ــراج «ریی ــر س  «ناص
ــدار  ــتان و در دی ــه ارمنس ــفر ب ــان س ــور در جری کش
ارمنســتان  وزیــر  نخســت  آبراهامیــان«  «هویــک 
بــر گســترش روابــط جمهــوری اســامی ایــران و 
ارمنســتان در حــوزه هــای قضایــی و مبــارزه بــا فســاد 

ــرد.  ــد ک تاکی
 -در جریــان ســفر قاضــی ســراج و هیــات همــراه 

بــه ایــروان، ســند یادداشــت تفاهــم همــکاری دو 
کشــور در حــوزه هــای نظارتــی، بازرســی، مبــارزه بــا 
فســاد و مقابلــه بــا ســوء جریــان هــای اداری و مالــی 
و نیــز رســیدگی بــه شــکایت هــای مردمــی )فعالیــت 
ــجادی  ــیدکاظم س ــور س ــا حض ــی )ب ــای آمبودزمان ه
ســفیر جمهــوری اســامی ایــران در ارمنســتان و 
ــور  ــزی و ام ــه ری ــاون برنام ــاهرخیان مع ــم ش ابراهی
مجلــس و منصــور آقامحمــدی معــاون حــوزه ریاســت 
و همــکاری هــای بیــن المللــی ســازمان بازرســی کل 

ــه امضــا رســید. کشــور ب

 پنجم مرداد 1395 
رییــس  اول  معــاون  جهانگیــری«  «اســحاق 
ــرژی و  ــر ان جمهــوری در دیــدار «لئــون یولیــان« وزی
ــران  ــه ای ــن ک ــان ای ــا بی ــع طبیعــی ارمنســتان ب مناب
ــترش  ــط و گس ــعه رواب ــرای توس ــی ب ــچ محدودیت هی
مناســبات اقتصــادی بــا ارمنســتان قائــل نیســت،گفت: 
ــط  ــد رواب ــد همانن مناســبات اقتصــادی دو کشــور بای
ــد.  ــا یاب ــور ارتق ــی دو کش ــی و فرهنگ ــوب سیاس خ
ایــران و ارمنســتان از روابــط بســیار خوبــی در بخــش 
سیاســی و فرهنگــی برخــوردار هســتند کــه ایــن 
ــا تبــادل هیــأت هــای  روابــط در ســال هــای اخیــر ب

ــوده اســت. ــت ب ــه افزایــش و تقوی دو کشــور رو ب
  

 23 مرداد 1395 
ــا  ــرد: ب ــام ک ــران در ارمنســتان اع ــفارت ای  -س
ــان  ــم می ــت تفاه ــدن یادداش ــی ش ــه اجرای ــه ب توج
ــی و  ــهروندان ایران ــس ش ــن پ ــروان، از ای ــران و ای ته
ــه  ــاز ب ــل نی ــور مقاب ــه کش ــفر ب ــرای س ــتانی ب ارمنس

ــد. ــد ندارن روادی
  

 29 شهریور 1395 
«ابراهیــم رحیــم پــور« معــاون آســیا و اقیانوســیه 
وزیــر امــور خارجــه در دیــدار «شــاوارش کوچاریــان« 
معــاون سیاســی وزیــر خارجــه ارمنســتان بــا یــادآوری 
روابــط تاریخــی و دوســتانه کشــورهای همســایه ایــران 
ــی  ــا و رایزن ــت و آمده ــش رف ــر افزای ــتان ب و ارمنس
مقامــات عالیرتبــه دو کشــور و توســعه تبــادالت 
ــا ارمنســتان تاکیــد  سیاســی و اقتصــادی دو جانبــه ب
ــوری  ــاع جمه ــرای اتب ــد ب ــو روادی ــت: لغ ــرد و گف ک
ــش  ــبب افزای ــتان س ــرف ارمنس ــران از ط ــامی ای اس
ــود. وی  ــی ش ــور م ــگران دو کش ــابقه گردش ــی س ب
بــا  ارمنســتان  بــر همســویی مواضــع  همچنیــن 
ــی  ــن الملل ــع بی ــران در مجام ــامی ای ــوری اس جمه
اشــاره کــرد و از تصمیــم ایــن کشــور بــرای برقــراری 
نظــام لغــو روادیــد اتبــاع ایرانــی قدردانــی کــرد و آن 
ــگران دو  ــفر گردش ــابقه س ــی س ــش ب ــبب افزای را س

ــر شــمرد.  کشــور ب

 31 شهریور 1395 
«رحمانــی فضلــی« وزیــر کشــور کــه بــرای 
گســترده  هــای  جابجایــی  اجــاس  در  شــرکت 
ــرده  ــفر ک ــورک س ــه نیوی ــن ب ــدگان و مهاجری پناهن
اســت در حاشــیه ایــن اجــاس بــا «ادوارد نعلبندیــان« 
وزیرامــور خارجــه ارمنســتان دیــدار کــرد و بــا اشــاره 
بــه روابــط خــوب و مناســب دو کشــور، گفــت: 
ــتان،  ــران - ارمنس ــکاری ای ــترش هم ــعه و گس توس
 در تمامــی عرصــه هــای مــورد عاقــه ضــروری اســت. 

همچنیــن طرفیــن بــر تعمیــق و گســترش همــکاری 
هــای دو کشــور در حــوزه هــای مختلــف امنیتــی، 

پلیســی و جرائــم ســازمان یافتــه توافــق کردنــد. 

 15 آذر 1395 
«اســحاق جهانگیــری« معــاون اول رییــس 
جمهــوری در دیــدار «آشــوت مانوکیــان« وزیــر 
انــرژی، امــور زیربنایــی و منابــع طبیعــی ارمنســتان، 
جایــگاه ارمنســتان در سیاســت خارجــی جمهــوری 
پیگیــری  و  دانســت  ویــژه  را  ایــران  اســامی 
کمیســیون مشــترک ایــران و ارمنســتان بــرای 
رفــع موانــع و ارتقــای مناســبات دوجانبــه در بخــش 
ــادی  ــای اقتص ــکاری ه ــژه هم ــف بوی ــای مختل ه
ــی  ــقف و محدودیت ــچ س ــت: هی ــرد و گف ــد ک تاکی
ــتیم.  ــل نیس ــه قای ــط دو جانب ــعه رواب ــرای توس  ب
ــاخت  ــاد زیرس ــترک و ایج ــرز مش ــری از م جهانگی
ــج  ــه خلی ــای ســیاه ب ــرای اتصــال دری ــای الزم ب ه
فــارس بــه عنــوان فرصتــی بــرای ارتقــای همــکاری 
ــتار  ــرد و خواس ــاد ک ــتان ی ــران و ارمنس ــای ای ه
مســاعی دو کشــور بــرای احــداث زیــر ســاخت هــای 

حمــل و نقــل ریلــی و جــاده ای شــد.
  

 25 آذر 1395 
ایــروان  شــهردار  مارکاریــان«  «تــارون 
ســجادی«  «ســیدکاظم  و  ارمنســتان  پایتخــت 
ســفیر جمهــوری اســامی ایــران بــر اهمیــت 
ــای  ــی پایتخــت ه ــر خواندگ ــان خواه امضــای پیم
ــتر  ــه بیش ــر چ ــترش ه ــدف گس ــا ه ــور ب دو کش
 همــکاری هــای اجتماعــی و مردمــی تاکیــد کردنــد. 



4صفحه

ــری  ــه گ ــی خلیف ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ملــی  نمایشــگاه  و  تهران,همایــش  ارامنــه 
“هشــتادمین ســال تاســیس نهــاد مــردم شناســی 
ــوزه  ــاه در م ــای 22و23 آذرم ــران” در روزه درای
ــی  ــراث فرهنگ ــگاه می ــاختمان پژوهش ــی و س مل
و گردشــگری بامشــارکت 40 نهــاد و موسســه 

برگزاری نمایشگاه و همایش
 “هشتادمین سال تأسیس نهاد مردم شناسی در ایران” با حضور فعال  ارامنه

ــد. ــزار ش ــی برگ فرهنگ
در غرفــه اختصــاص یافتــه بــه خلیفــه گــری 
ــوزه “آرداک  ــک”، م ــه “آلی ــران روزنام ــه ته ارامن
“پیمــان”  فصلنامــه  همچنیــن  و  مانوکیــان” 

ــتند. ــور داش حض
ــزاری  ــن روز برگ ــای دومی ــی از بخــش ه یک

ــران  ــی ای ــای مذهب ــت ه ــه اقلی ــش ب ــن همای ای
ــت.  ــاص یاف اختص

ــر  ــت آن را دکت ــه مدیری ــش ک ــن بخ در ای
ســید احمــد محیــط طباطبایــی بــر عهــده 
داشــت ابتــدا ســعید تقــوی مســئول دفتــر امــور                
ــاد  ــگ و ارش ــی وزارت فرهن ــای مذهب ــت ه اقلی
ــت و  ــوص وضعی ــی را در خص ــامی توضیحات اس
همچنیــن حقــوق اقلیــت هــای مذهبــی در ایــران 

ــرد. ــه ک ارائ
جامعــه  از  نمایندگانــی  برنامــه  ادامــه  در 
ارامنــه، آشــوری هــا، زرتشــتیان و همچنیــن 
پیــروان آئیــن مندایــی بــه ســخنرانی پرداختنــد.

رئیــس  شــاه نظریان  آرام  بخــش  ایــن  در 
ترجمــه  و  تحقیــق  موسســه  مدیــره  هیئــت 
ــی  ــه ارمن ــه روزنام ــت تحریری ــور  و عضــو هیئ ه
ــوع  ــه موض ــود ب ــخنرانی خ ــک” در س ــان “آلی زب
و  ایرانیــان  فرهنگــی  و  تاریخــی  پیوندهــای 

ارمنیــان پرداخــت.
ــا اشــاره بــه مســیر  وی در ســخنرانی خــود ب
مشــترک تاریخــی دو ملــت، بــه ویــژه بــر روابــط 
ارمنیــان و ایرانیــان در دوره پادشــاهی اشــکانیان 

تأکیــد کــرد. 
مقایســه  بــا  همچنیــن  شــاه نظریان  آرام 

مراســمی  و  یلــدا 
ــب  ــتین ش ــه در نخس ک
وبلندتریــن  زمســتان 
ــی  ــام م ــال برپ ــب س ش
کننــد  ســابقه ای بســیار 
و  اســت  داشــته  دراز 
مربــوط میسشــود بــه 
ــا ســت  ــی ه ــژه آریای ــن رســوم وی ــر .ای ــزد مه ای

. و بــه خصــوص پیــروان آییــن مهــر 
ــدا  ــب یل ــابقه ش ــد س ــاره ش ــه اش ــان ک چن
،یــا چنانکــه کــه امــروزه اصطاحــا نامــی هســت 
شــب چلــه، چندیــن هــزار ســال در ایــران ســابقه 
داشــته اســت و اولیــن روز زمســتان یــا نخســتین 
ــا  ــید ی ــش خورش ــه زای ــوده ک ــتان ب ــب زمس ش
جشــن تولــد مهــر اســت کــه به یــادگار آن جشــن 
برگــزار مــی شــود ریشــه ایــن بــاور و اعتقــاد بــر 
ــای  ــه ه ــماری  و اندیش ــه گاه ش ــردد ب ــی گ م

ــتند. ــن از آن داش ــان مهری-دی ایرانی
 چنــان کــه اشــاره شــد ســابقا شــب یلــدا یــا 
چنــان کــه امــروزه اصطاحــا نامــی هســت شــب 
چلــه، چندیــن هزارســال در ایــران ســابقه داشــته 
واولیــن روز زمســتان یــا نخســتین شــب زمســتان 
بــوده کــه زایــش خورشــید یــا جشــن تولــد مهــر 
شکســت ناپذیــر بــوده اســت .مــردم عهــود دور و 
ــر کشــاورزی  ــه زندگــی شــان ب گذشــته ،کــه پای
و چوپانــی قــرار داشــت ودر طــول ســال ،بــا 
ســپری شــدن فصــول وتضادهــای طبیعــی خــوی 
ــا  ــان ب ــت زم ــه و گذش ــر تجرب ــر اث ــتند ،ب داش
ــر فصــل  هــا  و بلنــدی  گــردش خورشــید و تغی
و کوتاهــی روز و شــب و جهــت وحرکــت  و قــرار 
ــر  ــت را ب ــه و کار و فعالی ــنایی یافت ــتارگان آش س

ــد.  ــر آن تنظیــم مــی کردن اث
روشــنی ،روز ،تابــش خورشــید و اعتــدال هــوا 
ــی  و  ــی ، همدل ــر نیک ــتگان مظاه ــر گذش در نظ
ــز کار   ــرما را نی ــب و س ــی و ش ــود. تاریک ــزد ب ای
ــه در  ــد ک ــی دیدن ــتند و م ــی پنداش ــن م اهریم
بعضــی  فصــول روزهــا بلندتــر اســت . بــه همــان 
نســبت بلنــدی ،از روشــنی و نور خورشــید بیشــتر 
اســتفاده مــی کردنــد و مــی نگریســتند کــه شــب 
ــر  ــاد ب ــن اعتق ــر اســت. کــم کــم ای ــاه ت ــا کوت ه
ایشــان پیــدا شــد کــه نــور و روشــنایی و ظلمــت 
ــرد و کشــمکش هســتند.  ــب درنب ــی مرت و تاریک
گاه خورشــید وفــروغ چیــره مــی شــد ،و ســاعت 
ــگاه  ــو خــود مــردم را نیرومنــد ن بیشــتری در پرت
مــی داشــت و گاه مقهــور تاریکــی واقــع شــده و 
ســاعات کمتــری بــا فــروغ و تابــش اندکــی فیــض 

مــی رســاند .
ــاه تریــن  در طــول ســال در یافتنــد کــه کوت
روز هــا آخریــن روز پاییز،یعنــی روز ســی ام 
ــتان  ــب اول زمس ــا  ش ــب ه ــن ش آذر و بلندتری
،یعنــی نخســتین شــب دی مــاه هســت  امــا بــا 
ــا  ــال ،ب ــب س ــن ش ــن بلندتری ــس از ای ــه پ فاصل
آغــاز دی ،کــه روزهــا بــه تدریــج بلنــد تــر و شــب 
ــر روز بیشــتر  ــی شــود خورشــید ه ــاه م ــا کوت ه
ــار  ــا نث ــنی  و گرم ــد و روش ــی پای ــمان م در آس
ــدا  ــب را یل ــت آن ش ــن جه ــه همی ــد ،ب ــی کن م

نامیدنــد .یعنــی تولــد ،زایــش خورشــید شکســت 
ــی  ــد ،یعن ــرار دادن ــال ق ــاز س ــر ،و آن را آغ ناپذی
انقــاب شــتوی )در ستاره شناســی، نــام لحظــه ای 
ــی در  ــر زمین ــد ناظ ــید از دی ــه خورش ــت ک اس
ــا صفحــه اســتوا در  بیش تریــن فاصلــه زاویــه ای ب
ــرار دارد-آلیــک (وآغــاز  آنســوی نیم کــره ناظــر ق

ــتان . زمس
اقــوام قدیــم آریایــی ،از هنــد و ایرانــی –هنــد 
و اروپایــی جشــن تولــد آفتــاب را آغــاز زمســتان 
ــد  ــد تول ــژه )ژرمنــی هــا عی ــه وی ــد ب مــی گرفتن
ــب  ــی تناس ــن ب ــد وای ــی دادن ــبت م ــاب نس آفت
ــد  ــل تول ــتان مث ــاز زمس ــا آغ ــه واقع ــت ،چ نیس
جدیــد خورشــید اســت کــه آ ن روز در نیم-کــره 
ــندگی  ــاع و درخش ــش وارتف ــه افزای ــمالی رو ب ش

ــر مــی شــود.  مــی گــذارد و هــر روز قــوی  ت
ــن  ــب بلندتری ــه موج ــه ب ــت ک ــکارا هس آش
شــب کــه تاریکــی بیشــتر در زمیــن مــی پاییــد 
کــه مظهــر اهریمــن هســت ،ایــن شــب را نحــس 

ــد یمــن میشــمردند  و ب
در برهــان قاطــع ذیــل واژه یلــدا چنیــن 

آمــده :
)یلــدا شــب اول زمســتان و شــب آخــر پاییــز 
ــد ،و  ــوس باش ــر ُق ــدی وآخ ــه اول ُج ــت ،ک هس
ــال و  ــا م س ــت و در تم ــب هاس ــن ش آن درازتری
ــاب  ــب آفت ــه آن ش ــک ب ــا نزدی ــب و ی در آن ش
ــد  ــی گوین ــد ،و م ــی کن ــل  م ــدی تحوی ــه برُج ب
ــد  ــی باش ــس م ــوم و نح ــت ش ــه غای ــب ب آن ش
ــدا یازدهــم جــدی  ــد شــب یل ،و بعضــی گفتــه ان

ــت ( هس
امــا ُمعــارض و ضــد تاریکــی روشــنایی اســت 
تاریکــی نماینــده اهریمــن و آثــار وجــودی اوســت 
ــد  ــی باش ــی م ــار یزدان ــاِت و آث ــنی از تجلی روش
ــه همیــن  ، کــه در شــب هــا ســت کــه آتــش  ب
مــی افروختنــد تــا تاریکــی و عامــان و اهریمنــی  
وآثــار وجــودی اوســت . روشــنی از تجلیــات وآثــار 
یزدانــی مــی باشــد بــه همیــن مناســبت در شــب 
ــی  ــا تاریک ــد ت ــی افروختن ــش م ــه آت ــت ک هاس
ــده و  ــود ش ــیطانی ناب ــی ،و ش ــان اهریمن و عام

ــد . بگریزن
هــم چنــان کــه خورشــید بــه مناســبت فــروغ 
ــود  ــرده ب ــدا ک ــدس پی ــازش تق ــای کارس و گرم
،آتــش نیــز هــان تقــدس و واالیــی را نیــز ذر نــزد 

مــردم داشــت 
ــو  ــید ،در پرت ــی رس ــرا م ــی ف ــون تاریک چپ
روشــنی آتــش ،تاریکــی اهریمنــی را از مــی میــان 
ــید  ــد خورش ــا تول ــدا ، ی ــب یل ــد در ش ــی بردن م
،جهــت رفــع ایــن نَحوســت ،آتــش مــی افروختنــد 
ــی  ــژه م ــی شــدند خــوان وی ــع م ــم جم ــرد ه گ

گســتردند .
هــر آنچــه کــه میــوه تــازه فصــل نگــه داری 
شــده بــود و میــوه هــای خشــک در آن در ســفره 
ــت   ــی داش ــه دین ــفره جنب ــن س ــد ای ــی نهادن م
ومقــدس بــود از ایــزد خورشــید و روشــنایی 
برکــت مــی طلبیدنــد  تــا در زمســتان بــه خوشــی 
ــزه  ــک،و چی ــای تازه،خش ــوه ه ــد و می ــر کنن َس
ــه  ــود ک ــی از آن ب ــفره ،تمثیل ــر در س ــای دیگ ه

بهــار و تابستانســی پــر  برکــت در پیــش داشــته 
باشــد همــه شــب را در پرتــو چــراغ و نــور آتــش 
دژخویــی  فرصــت  تااهریمــن  گذاراننــد  مــی 

ــد . ــی نیاب وتباه
چنــان کــه ماحضــه مــی فرماییــد ایــن 
ــی  ــون باق ــال ،تاکن ــزاران س ــس از ه ــم پ مراس
وبرجاســت ودر سراســر ایــران بــه نــام شــب چلــه 
برگــزار مــی شــود امــا امــروزه چــرا چلــه –چلــه 
ــاه  ــزرگ از اول دی م ــه ب ــد چل ــی نامن ــزرگ م ب
ــل روز  ــه چه ــاه ،ک ــن م ــم بهم ــا ده ــت ت هس
ــم  ــک از ده ــه کوچ ــد .چل ــی یاب ــه م ــام ادام تم
بهمــن هســت تــا دهــم بهمــن اســت تــا بیسســت 
اســفند ،و از آن جهــت چلّــه کوچــک مــی گوینــد 
ــس از اول دی  ــد پ ــی کاه ــرما م ــدت س ــه ش ک
ــر  ــات مه ــد حی ــه تجدی ــبت انک ــه مناس ــا ه ب م
ــد  ــی تول ــدا ،یعن ــام یل ــه ن ــید اســت ب ــا خورش ی
مشــهور  میباشــد وجشــن مــی گرفتنــد امــا 
ــود  ــز ب ــری نی ــزرگ دیگ ــاه جشــن ب ــاز دی م آغ
و جشــن مــی گرفتنــد چنانکــه کــه گذشــت هــر 
گاه نــام ، روز بــا هــم تاقــی و برخــورد مــی کــرد 
ــه  آن روز را جشــن میگرفتنــد )  َدذَو(در اوســتا ب
معنــی آفریــدگار و خداونــد و َددو در پهلــوی نیــز 
ــاه دی  ــن واژه هســت م ــه همی ــر یافت شــکل تغی
ــز  ــت نی ــذ) َددوی( اس ــی جذی ــکل فارس ــز ش نی
ــام آفریــدگار نامــزد  ــه ن نخســتین روزش روزش ب
اســت پــس جشــنی بــوده و چنــان کــه گذشــت 
ــید  ــه خورش ــن روز دارد ک ــته ای در روزگار گذش
اســت ،روز تولــد خورشــید شکســت ناپذیــر اســت 
ابوریحــان مــی گویــد :دی مــاه ،و آن روز را خــرم 
روز اســت و ایــن روز و ایــن مــاه هــر دو بــه نــام 

ــزرگ اســت . خــدای ب
از  پاییــن تــر  ابوریحــان در چنــد ســطر 
ــی  ــن را یعن ــن جش ــد ای ــی گوی ــاال ،م ــب ب مطال
روز اول دی مــاه را ،)نــو د،روز( مــی گوینــد چــون 
ــه  ــود ،روز فاصل ــت ن ــوروز ،درس ــا ن ــان آن ت می
ــام هــا ،حاکــی از  ــن اشــارات و ن هســت همــه ای
ــد  ــگان  پیون ــدا ،و روز دی ــب یل ــه ش ــت ک ان اس
اســتواری بــا خورشــید دارد ،بــا مهــر کــه از ایــن 
روز بــر تاریکــی چیــره مــی شــود ورو بــه افزایــش 
ــر  ــت ،روز مه ــید هس ــن روز خورش ــی رود ای م
اســت و نــزد ایرانیــان ،بــه ویــژه مهــر آییــن بســی 
ــی جشــن  ــن جشــن ،یعن ــود و بزرگتری ــی ب گرام
تولــد مهــر یــا خورشــید بــه شــمار مــی رفــت کــه 

ــاز ســال محســوب مــی شــد . آغ
ــات  ــیح و نج ــرا ،مس ــا میت ــید ،مهری خورش
بخــش جهــان از تســلط اهریمــن و نکبــت و ادبــار 

ــود . وی ب
هنگامــی کــه آییــن مهــر یــا میتــرا ،از ایــران 
در جهــان متمــدن کهــن منتشــر شــد ،در روم و 
ــه همیــن جهــت  ــی ،ب بســیاراز کشــورهای اروپای
ــا اول  ــر ب ــه براب ــامبر را ک ــم دس ــت یک روز بیس
دی مــاه بــود ،هنگامــی کــه آییــن مهــر همگانــی 
شــده بــود ،بــه عنــوان روز تولــد مهــر یــا میتــرای 
ــا ،در  ــد ام ــی گرفتن ــن م ــر جش ــت ناپذی شکس
ــر اشــتباهاتی کــه  ــر اث ــارم  هجــری، ب ســده چه
ــش  ــات بخ ــر نج ــد مه ــه روی داد ،تول در کبیس

،یــا مســیحای منجــی – در بیســت پنــج دســامبر 
واقــع شــد واز آن پــس تثبیــت شــد .تــا آن زمــان 
ــن  ــه جش ــم ژانوی ــیح در شش ــای مس ــد عیس تول
ــان و  ــب رومی ــن اغ ــد دی ــی ش ــه م ــی گرفت م
ــر  ــرا و مه ــن میت ــی ،آیی ــورهای اروپای ــب کش اغ
ــا فشــار  ــود ،اماهنگامــی کــه مســحیت در روم ب ب
ــان کلیســا چــون   ــرد ،متولی ــاز ک ــا ب ــاب ج و اَرع
نتوانســتند بــا برانداختــن جشــن تولــد میتــرا ،در 
بیســت پنجــم دســامبر غلبــه کننــد ،همــان روز را 
زایــش عیســای مســیح اعــام کردنــد کــه تــا ایــن 

ــده اســت . زمــان باقــی مان
ــه  ــت ب ــریانی هس ــک واژه س ــدا yaldaی یل
ــس را  ــود واژه ناتالی ــا خ ــی ه ــد .روم ــای تول معن

ــتند.  ــد داش ــای تول ــه معن ب
ــود  ــا خ ــدا را ب ــریانی ،واژه یل ــیحیان س مس
ــون در  ــا کن ــان ت ــد و از آن زم ــران آوردن ــه ای ب
ــت.البته فقــط تولــد  ــران مانــدگار شــده اس ای
ــه در  ــود ک ــی آن نب ــع زمان ــگام و موق ــرا ،هن میت
ــه  ــع هم ــه در واق ــد ، بلک ــل ش ــیحیت داخ مس
مســیحیان جهان،کــه شــب تولد مســیح را جشــن 
مــی گرفتنــد وتــا بامــداد بلندتریــن شــب ســال را 
بیــدار مانــده و بــا خــوردن ونوشــیدن بــه شــادی 
ــیحای  ــد میترا،مس ــان تول ــد ،هم ــی گذرانیدن م
ــی  ــن م ــیانس را جش ــا سوش ــش ،ی ــات بخ نج
ــان  ــک ،و آدابش ــم و مناس ــب مراس ــد و اغل گیرن
،مقتبــس از آییــن مهــر اســت .بــه مناســبت ایــن 
کــه طوالنــی تریــن شــب ســال ،نخســتین شــب 
زمســتان اســت وتاریکــی اهریمنــی بیشــتر مــی 

ــود. ــان نحــس ب ــن شــب از نظــر ایرانی ــد ای پای
در  رخنــه  بــرای  گذشــته  روزگاران  در   
ــش  ــی ،آت ــار اهریمن ــل ســاختن آث تاریکــی و زای
خانوادهــا  از  گروهــی  هــر  و  افروختنــد  مــی 
ــی  ــع م ــش جم ــرد آت ــتان ،گ ــان ،دوس ،خویش
ــادی  ــیدن  و ش ــوردن ،نوش ــا خ ــدند و آن را ب ش
و گفتگــو بــه ســر مــی آوردنــد وایــن شــب 
ــرد  ــب َفرگ ــه مج ــت ب ــام داش ــان (ن ــای )آتش ه
18وندیــداد ،در شــب الزم اســت آتــش افروختــه 
و شــعله ور نــگاه داشــته شــود ،تــا دیــوان و َعملــه 
ــه جشــن  ــد هم ــکاری کنن ــد زیان اهریمــن نتوانن
ــا  ــد و ی ــی ش ــزار م ــگام برگ ــب هن ــه ش ــا ک ه
ــا آتــش افــروزی همــراه                            مراســم و آداب دینــی ،ب

ــود . ب
در برهــان قاطــع آمــده اســت کــه: یلــدا شــب 
ــز اســت کــه اول  اول زمســتان و شــب آخــر پایی
جــدی و آخــر قــوس اســت و آن دراز تریــن شــب 
ــرج  ــه ب ــب ب ــال و در آن ش ــام س ــت در تم هاس
ــه  ــب ب ــد آن ش ــد گوین ــی کن ــل م ــدی تحوی َج

ــارک هســت . ــوم و نحــس و نامب ــت ش غای
ــام  ــد : .و ن ــار الباقیــه مــی گوی ــی در آث بیرون
ایــن روز میــاد اکبــر اســت و مقصــود از آن 
انقــاب شــتوی هســت گوینــد در ایــن روز از 
حــد نقصــان بــه حــد زیــاَدت خــارج مــی شــود و 
آدمیــان بــه رشــد و نمــو آغــاز مــی کننــد و پــری 

ــد.  ــی اورن ــا روی م ــول و فن ــه ذب ــا ب ه
ــَزد myzadو  ــفره می ــدا، س ــب یل ــفره ش س
ــز  ــز نی ــای خشــک ،نی ــوه ه ــارت از می ــزد عب می

آجیــل یــا بــه اصطــاح زرتشــتیان لــرک lorkکه 
از لــوازم ایــن جشــن ولیمــه بــود کــه بــه افتخــار و 
ویژگــی اورمــزد  و مهــر یــا خورشــید بــر گــزار می 
شــد، بــه مناســبت آغــاز غلبــه خورشــید وازدیــاد 
تدریجــی طــول روز ،و الجــرم شکســت اهریمــن و 
والدت مجــدد مهــر جهــان تــاب ،تیرگــی اهریمنی 
دیــر پــای یلــدای را، بــه صبــح روشــن اورمــزد ، 
ــد.  ماهــی متبــرک  روز از دی مــاه مــی رســاند ن
و روزی مقــدس ،کــه نــام مــاه و روز بــه نــام دادار 

اورمــزد بــود .
ــزرگ مــی نامنــد  ــه ب ایــن شــب را شــب چل
چلــه بــزرگ از یکمیــن روز دی  مــاه کــه اور مــزد 
ــام دارد  ــا بهمــن کــه جشــن ســده ن ــام دارد ،ت ن
بــه طــول مــی انجامــد و آن را چلــه بــزرگ مــی 
مینامنــد بــدان ســبب رکــه شــدت ســرما بیشــتر 
ــگاه چلــه کوچــک فــرا میرســد کــه از  هســت .آن
ــی  ــه طــول م ــا بیســتم اســفند ب ــم بهمــن ت ده

انجامــد و ســرما کــم کــم کاســته مــی شــود. 
 ذدر بخــش دهــم ،زیــر عنــوان خــرم روز ،از 
ــی  ــدا مبحث ــا یل ــه آن ب ــن روز و رابط ــت ای اهمی

هســت .
در دوران کهــن فرهنــگ اوســتایی ،ســال 
ــی شــود در اوســتاواژه  ــا فصــل ســرد شــروع م ب
saredha.saredaَســِرَد و َســِزَذکه مفهــوم ســال 
را افــاده مــی کنــد خــود بــه معنــای ســرد اســت 
ــی  ــدات دین ــی و معتق ــار مذهب ــی از ب ــن ،بیان ای
ــروزی  ــارت پی ــبب بش ــه آن س ــود دارد ،ب ــا خ ب
ــر تاریکــی و ظلمــت و  ــر اهریمــن ،و روشــنی ب ب
ــر مهــر و خورشــید اســت آغــاز ســال  پیــروزی ب
ــار مذهبــی ،اول دی  ــه ب بدیــن جهــت و توجــه ب
مــاه و آغــاز زمســتان بــوده  اســت چنــان کــه آغاز 
ســال مســیحی در جهــان مســیحیت کــه تحــت 
نفــوذ آییــن میترایــی بــوده اســت ،هنــوز بــا آغــاز 
زمســتان شــروع مــی شــود در ایــران نیــز شــروع 
ســال بــا آغــاز زمســتان تــا مدتهــای پــس از آنکــه 
بــه جــای انقــاب شــتوی ،اعتــدال ربیعــی را بــر 
ــت  ــرار داش ــتان ق ــاز زمس ــد – در آغ ــی گزیذن م
کــه در بخــش هــای اولیــه و بخــش نــوروز ،بــه ان 
اشــاره شــده اســت اهمیــت فــراوان خــرم روز تــا 
روز نخســت از دی مــاه ،و نیــز شــب یلــدا یــا شــب 
اول زمســتان کــه در واقــع نــوروز بــوده هســت بــه 

همیــن جهــت اســت. 
و مجلــس میــَزد و ســور و شــادی و میهمانــی 
و ســفره ویــژه یلــدا ،همــان مراســم نــوروز اســت. 
منابــع :آثــار الباقیــه تالیــف ابــو ریحــان 
ــا سرشــت ،انتشــارات  ــر دان ــه اکب ــی ،ترجم بیرون

امیــر کبیــر 1363.
ــن  ــین ب ــد حس ــف محم ــع تالی ــان قاط بره
خلــف تبریــزی ،بــه اهتمــام دکتــر محمــد معیــن 

ــارات زوار  انتش
ــی  ــم رض ــف هاش ــش تالی ــای آت ــن ه جش

انتشــارات  بهجــت.
*

شــناس  -باســتان  بیگــی  علــی 
علــوم  در حیطــه  ،پژهشــگر  ،نویســنده،محقق 

نی نســا ا

ارمنــی و  ناره کاتســی شــاعر  اشــعار گریگــور 
مثنــوی معنــوی مولــوی و همچنیــن آثــار نقاشــی 
ماردیــروس ســاریان و جلیــل ضیــاء پــور نقاشــان 
ــه تشــابهات  ــی معاصــر، ب ــی و ایران ــام ارمن ــه ن ب
موجــود در آنهــا اشــاره کــرد و آن را گواهــی 
بــر اشــتراکات فرهنگــی و معنــوی دو ملــت                   

ــت. دانس
ســخنرانی  پایــان  در  شــاه نظریان  آرام 
خــود تأکیــد کــرد: “روابــط چندهــزار ســاله 
ــد  ــی توان ــان م ــان و ایرانی ــان ارمنی ــتانه می دوس
ــرادری                         ــح و ب ــت صل ــه در جه ــر خاورمیان هدایتگ

ــد.” باش

نگاهی به پیدایش و مفهوم شب یلدا 
جشن شب یلدا 

علی بیگی*
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