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18اوضاع ارمنيان ايران در اواخر سده   
دوران حكومت قاجار در و  

  اديك باغداساريان
  

پايان رسيد و آغا محمد خان ه جار بابا پيروزي طايفه ق 18جنگ قدرت در اواخر سده 
حسن خان بر مدعيان ديگر پيروز شد و حكومت سلسله قاجار را در ايران ) فرزند محمد 1743- 1797(

ل و كشتار و استثمار بر كل جامعه ايران و ارمنيان شوربخت تحميل تدوران جديدي از ق هبر پا ساخت
  . كرد

شت و هران، قم، كاشان را در اختيار دات اصفهان، شيراز، استرآباد، گيالن  1785او در سال 
سيبي نرسد به اين اميد كه روساي آراق كرد و دستور داد به هيچيك نزديكي فريدن اتبا سپاهش در 

روستاها همراه با هداياي نفيس نزد او خواهند آمد و مراتب اطاعت خود را اعالم مي كنند. اما هيچيك 
الد از آنها غير از ميرعلي خان كه كدخداي روستاي توخماخلو بود نزد وي نيامد لذا آغا محمد خان ج

دستور داد روستاهاي ارمني و گرجي را چپاول كنند و ساكنانشان را به اسارت ببرند. سربازان قاجار به 
  . 1آنان را تصاحب كردند تمله كرده زنان و دختران زيبا را با خود بردند و كليه حيواناحاين روستاها 

منيان در استپانوس تاريخنگار معاصر و شاهد رويدادهاي آن زمان وضع اسفناك ار
ريختند، پدران براي  ك ميـــــمادران براي دخترانشان اش«ه است: تروستاهاي فريدن را نگاش

فرزندانشان، برادران براي برادرانشان و خواهرانشان، مردان براي همسرانشان و اسيران براي پدران و 
ژوئيه  23گيري در ماردانشان و خويشان و دوستانشان در سوك بودند و اشك مي ريختند اين اسارت 

  .2»رخ داد 1785
سپاه آغا محمد خان هنگام اقامت در حوالي روستاي ارمني نشين سنگباران (در فريدن 

دوكشيش، يكي پدر بارسغ كشيش روستاي خويگان، ديگري پدر : « دراصفهان) مردم را چپاول ك
متي متبركه ياء قيفاي اشينكه محل اختاگرفتند تا  رموسس از روستاي بولوران، مورد شكنجه سخت قرا

روز در آنجا مانده لشكريانش همه خانه هاي نزديك  18كليسا را به سربازها نشان دادند... آغا محمد خان 
  .  3»ران بازگشتهروستاهاي ارمني را تخليه كردند. او از آنجا به بربرود و كزاز رفت و در ماه اوت به ت

كرد و برادرش جعفر قلي خان را به عنوان آغا محمد خان بسوي اصفهان حركت  1786بهار 
شهردار آنجا منصوب نمود و خود با لشكريانش به روستاي ارمني سنگباران رفت؛ همه روستائيان از 

                                                           
  .367، ص 1هاروتيون ترهوهانياتس. ج  -  1
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روز  25ترس ورود او به كوه و دشت گريختند. سربازان خانه هاي آنان را چپاول نمودند. آغامحمدخان 
  .4ي تهران شددر فريدن ماند آنگاه از طريق خوانسار راه

جعفر قلي خان شهردار اصفهان نيز در اثر غيبت از رهبر كليساي ارمني جلفا و كشيش 
ميناس مبني بر مال خود كردن كمكهاي مالي ارمنيان هندوستان براي اسراي ارمني، آنها را مورد زجر و 

او بدهند. وي بخاطر  هتومان ب 600تومان طلب كرد اما آن دو تنها توانستند  15000شكنجه قرار داد و 
  .5مجبور شد آنان را رها سازد ادر خواستهاي مكرر اهالي ارمني جلف

نيز آغامحمد خان با اقامت يك ماهه خود در اصفهان و گندمان (چهارمحال)  1782در سال 
  . 6مصائب جديدي به ارمنيان تحميل كرد

ني يعني آغامحمدخان آزار و اذيت مردم از حمله ارمنيان شوربخت توسط حاكم بيمار روا
ان جلفا، ) رهبر كليساي ارمني1788-1791وپ (قاجار حد و حصري نداشت. تا جايي كه اسقف هاك

وارد مدرس هندوستان شد. اهالي  1793وانك جلفا را بي سرپرست گذاشته خود از طريق بصره در سال 
  مي كند: ارمني مدرس از او علت گريزش را مي پرسند و او انگيزه هاي زير را بيان

  
  .مهاجرت ارمنيان به هندوستان يرهايي از ظلم و ستم حاكمان جبار و فشار آنها برا -1
  .بدهي هاي سرسام آور -2
  . 7انتظار براي استقرار آرامش و سپس بازگشت به مقر رهبري -3

  
خبر لشكركشي آغامحمد خان به قفقاز باعث گريز بسياري از ساكنان  1795در اوايل سال 

هزار نفري به بهانه  60محمد خان با لشكر  اان مي شود. در بهار همين سال آغتمسلمان به گرجس ارمني و
بيه پادشاه متمرد گرجستان و براي تصرف قفقاز و داغستان به آن سامان حمله كرد. اما با مقاومت نت

كرده به سوي  شديد در شوشي قراباغ روبرو شد و نتوانست آنجا را تصرف كند و بناچار مردم را چپاول
لشكريان آغامحمدخان به تفليس نزديك شدند و سپاه كوچك  1795تفليس حركت كرد. در سپتامبر 

آوردند. آنان تفليس را ويران كردند، عمارات  را به تصرف خود درگرجستان را در هم كوبيدند و شهر 
دند. ثروت ردند چپاول كارمني بو روز تمام ساكنان شهر را كه اكثراً 8بسياري را به آتش كشيدند و 

هزار نفر را به اسارت گرفته راهي ايران كردند. سايات  22پادشاه گرجستان را تاراج كردند و بيش از 
  نوا شاعر نامدار ارمني مشرق زمين در جريان اين لشكركشي كشته شد.

                                                           
  .371همانجا. ص  -  4
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در دشت مغان تاجگذاري كرد.  1796آغا محمد خان هنگام بازگشت از تفليس در سال 
سياست آغا محمدخان قتل و غارت كل كشور بود و در چنين شرايطي سخن از امنيت و رونق اقتصادي 

  و فرهنگي عبث و بيهوده است. 
ادر زاده آغا محمدخان جاني در زمان حيات خود چون فرزندي نمي توانست داشته باشد بر

اش باباخان (يا فتحعلي) را جانشين خود تعيين كرد كه حكمران فارس بود. پس از قتل آغا محمدخان در 
، باباخان با نام فتحعلي 8در قلعه شوشي (هنگام خواب در زير چادر) بدست نوكرانش 1797ماه مه  14

  تاجگذاري كرد.  1797ژوئن  17سالگي جانشين وي گرديد و در  25) در سن 1797-1834شاه (
) 2)ريش بسيار بلند، 1سه ويژگي براي فتحعليشاه تشخيص داده اند.  19نويسندگان سده 

) شهوتراني افراطي. با همين ويژگي ها آينده اوضاع ملت و مملكت در زمان 3بدن ظريف و نحيف، 
نوه پسر،  296دختر،  46پسر،  57حكومت او كامال قابل تجسم است. او حدود دو هزار اوالد داشت 

نفر آن  158زن و كنيز بود كه  1000نوه دختر و تعداد بسيار زيادي نبيره. قصر شاه داراي  292
همسران شاه بودند كه براي او فرزندي زاده بودند. زنان فتحعليشان نفوذ زيادي در امور سياسي كشور 

د كه خزانه دار راره مي كاز همسران او نه تنها حرمسرا را اد ياجي يكبداشتند. براي نمونه گلبدن 
  .9داشت» صندوقدار«حكومت نيز بود و لقب 

در دوران حكومت فتحعليشاه، ايران تبديل به مركز سياست هاي پيچيده بين المللي در 
خاورميانه شد و مسايل و مشكالت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جديدي بر كشور تحميل گرديد. در سال 

با نيروي هاي دولت  يخان هاي ايروان و خو 1799ر اواسط جنگ هاي جديدي آغاز شد. د 1798
عي ــــمركزي به فرماندهي عباس ميرزاي وليعهد درگير و متحمل شكست مي شوند. از سويي روسها س

مي كردند شاه قاجار را از دست درازي به قفقاز بر حذر دارند اما وي كماكان حمالتش را ادامه مي داد. 
ان حركت وبه فرماندهي عباس ميرزا و سليمان سردار، از تبريز به سوي اير لشكر قاجار 1800در سال 
راق مي كند. آنها از فرماندهي تبزودي وارد دشت آرارات مي شود و در ساحل رود ارس ا كرده

گر سو پاول يول همياري مي دهند لذا از دقكنند و آنها هم مي گرجستان و روسها در خواست كمك 
ان برحذر مي دارد. تي به گرجستان مي فرستد و عباس ميرزا را از حمله به گرجساول تزار روسيه سپاه

 40پس از  ه غنيمت جنگي بپردازد لذا عباس ميرزا به محاصره ايروان پايان دادتا خان ايروان مي پذيرد 
  د.نكمي روز توقف در دشت آرارات با لشكريانش منطقه را ترك 

(تزار  دپادشاهي گرجستان منقرض ش 1801سپتامبر  12به فرمان تزار آلكساندر اول در 
ن كار روند پيوستن كل يكشته شده بود) و گرجستان به روسيه ضميمه شد. با ا 1801مارس  11پاول در 

  قفقاز به روسيه آغاز گرديد. 
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ايجان امروزي و ربذارمنستان و بخش چشمگيري از جمهوري ساختگي آ 19در اوايل سده 
ايران و تركيه عثماني قرار داشت. ارمنستان شرقي كه جزو ايران بود و ساير ميت كحا گرجستان تحت

يكديگر  با در جنگ، نواحي قفقاز به چندين حكومت فئودالي نيمه مستقل تقسيم شده بود كه دائماً
  بودند. اين واحد هاي اداري عبارت بودند از:

  پادشاهي متحد كارتلي و كاخت (گرجستان)-1
  پادشاهي ايمرتي -2
  حكومت گريا -3
  حكومت مگرليا -4
  ازيابخحكومت آ -5
  حكومت آجاريا -6
  پاشانشين آخالتسخا -7
  خان نشين ايروان -8
  خان نشين قراباغ -9

  خان نشين نخجوان -10
  نجه گخان نشين  -11
  خان نشين قوبا (يا قُبه) -12
  خان نشين شكي -13
  خان نشين شيروان - 14
  خان نشين باكو -15
  ن تالشخان نشي -16

قسمت مهم ارمنستان شرقي شامل ايروان، نخجوان و قراباغ بود و مناطق شمالي ارمنستان، 
لوري، پامباك، بورچالو و شامشادين جزو پادشاهي گرجستان شرقي شده بود كه پس از الحاق گرجستان 
ي به روسيه اين مناطق نيز به روسيه منضم گرديد. گرجستان غربي و آخالتسخا تحت يوغ تركيه عثمان

  ت حاكميت ايرن بودند.تحقرار داشته و ساير خان نشين ها 
ايمرتيا و گوريا نيز ضميمه روسيه شدند و ارمنيان  1804ناحيه مگرليا در  1803در سال 

  ساكن اين مناطق زير حاكميت روسيه در آمدند.
 روسيه تزاري تحت نام آزاد كننده و نجات دهنده در عمل تالش مي كرد مرزهاي قلمرو

به مستعمره خود تبديل نمايد. از ديگر سو ايران نيز بتدريج در غرقاب  را را گسترش دهد و قفقاز خود
استعماري انگليس و فرانسه فرو مي رفت ولي مدعي حاكميت بر اين نواحي بود و تالش مي كرد روسها 

به  رو سخترا از آن مناطق بيرون كند. بدين سان مبارزه شديدي آغاز شده روابط ايران و روسيه 
د. بعد از ناكامي هاي سپاه يآغاز گرد اجتناب ناپذير و در نهايت سيهووخامت گرويد و جنگ ايران و ر

اراده  22تفنگ و  12،000انگليس كمكهاي نظامي خود به ايران را افزايش مي دهد و  1810ايران در 
انگليسي به آموزش ارتش ايران توپ و ساير امكانات نظامي در اختيار فتحعليشاه قرار مي دهد. افسران 
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هزار نفري عباس ميرزا متحمل شكست مي  30ارتش  1812مي پردازند. ليكن با اين حال در ماه اكتبر 
كتبر در گلستان ا 12-24د و در ـآغاز ش 1813مذاكرات صلح در سپتامبر  .شود (در نزديكي اصالندوز)

رسيد. بر اساس اين قرار داد داغستان،  پايانبه  موقتاً 1804-1813پيمان صلح امضا شد و جنگ 
شكي، شيروان، دربند، قُبه، باكو، تالش، لوري پامباك، شامشادين، زانگزور و  -گنجه، قراباغ، گرجستان 
ين حال حكومت ايران در پي فرصتي مناسب جهت آغاز جنگ و ابه روسيه منظم گرديدند. با  لشوراگيا

  بازپس گيري مناطق از دست رفته بود.
و در سالهاي  شدبه مناطق اشغالي ياد شده نزديك  لشكر ايران تدريجاً 1825ر اواخر سال د

جنگ دوم ايران و روسيه روي داد كه باز هم به شكست فجيع لشكر قاجار انجاميد. سپاه  1828-1826
  روسيه حتي از مرز رود ارس گذشت و تبريز، خوي، مرند، سلماس و ساير شهرها را اشغال نمود.

ي حكومت ناشايست قاجار چاره ديگري جز قبول پيمان صلح در تركمانچاي باقي نماند. برا
قوت خود باقي ماند  بهبه پايان رسيد. طبق اين پيمان قرار داد گلستان  1828فوريه  10مذاكرات صلح 

 و ايران و روسيه مرز جديد ميان خود تعيين كرديد كه رود ارس بود. كليه مناطق شمال رود ارس به
ميليون روبل  20كرور تومان ( 10روسيه واگذار گرديد، (از جمله ايروان، نخجوان) و ايران موظف شد 

  نقره) غنيمت جنگي به روسيه پرداخت كند.
اين قرار داد اسراي جنگي و اسرايي كه پيشتر به ايران رانده شده بودند  13بر اساس ماده 

زادگاه خود در قفقاز باز مي گشتند. آنگاه براي مدت يك از جمله ارمنيان، گرجيان و مسلمانان بايد به 
  سال نقل و انتقال آزادانه ساكنان ايران به روسيه و بالعكس پيشبيني مي شد.
  .10با قرارداد تركمانچاي جنگ هاي ايران و روسيه بپايان رسيد

خان ها و پس از انعقاد پيمان صلح تركمانچاي هزاران نفر از ارمنيان شمال كه از ظلم و ستم 
اوضاع ناامن و فسادهاي اقتصادي به تنگ آمده بودند به كمك قواي روسيه و طبق مفاد قرارداد به 

خانوار  8249هزار ارمني ساكن آذربايجان  55- 60از  1828-1829قفقاز مهاجرت كردند. در سالهاي 
بخش بزرگي از آنان هزار نفر به ارمنستان شرقي (تحت اشغال روسيه) مهاجرت نمودند.  45يعني حدود 

در شهرهاي ايروان، نخجوان، اردوباد و نواحي ساردارآباد، آپاران، سورمالو، نخجوان، اردوباد، وايوتس 
. قابل ذكر است كه ارمنياني كه از مراغه به قراباغ 11زور و چند صد خانوار هم در قراباغ اسكان گزيدند
كه امروز در قلمرو استان  ندبه آن داد» راغهم«ام نمهاجرت كرده بودند روستاي جديدي بنا كرده و 

                                                           
  .420و. بايبورديان. تاريخ ايران. ص  -  10

». 1828-1923المللي و شوروي ارمنستان در اسناد ديپلماتيك بين«پروفسور جان گراگوسيان. 
  .65- 72. ص 1972ايروان: 

ده جلد، » تاريخ مفصل ارمنيان ايران«مهاجرت در جلد دهم از اثر نگارنده آگاهي دقيق اين  -  11
  ) ارائه شده است.1391(2012تورونتو: 
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قتل عام شدند و بقاياي آنان در  1992سال  رمارتاگرد جمهوري آرتساخ واقع است و ساكنان آن د
  را بنا نهادند.» مراغه نو«حوالي آن 

مسئول روسيه براي مهاجرت ارمنيان نويسنده نامي گريبايدوف بود كه در يورش مردم به 
  قتل رسيد.سفارت روسيه به 

  داليل تمايل ارمنيان آذربايجان براي مهاجرت  رهايي از يوغ خان ها بقرار زير است:
ن امر يميادزين از اچمذهبي، حتي جاثليق كل ارمنيان جهان در ا - ستم ها و احجاف ملي-1
  مستثني نبود.

  .رشوه خواري، چپاول و غارت مردم توسط حكومت سردار ايروان و خان هاي محلي-2
و باج و خراج هاي  "جزيه"ماليات هاي مضاعف تحت عناوين مختلف از جمله  -3

  گوناگون در نتيجه فشار هاي مالي شديد.
اين امر براي تمام مردم ايران صادق  .يمال شدن اصول اخالقي و اجتماعيابي قانوني، پ -3

  بود و ارمنيان تحت فشار مضاعف بودند.
حكومتي خود را از دست داده بود هيچ اميدي  ملت ارمني كه سده هاي پيش استقالل -4

اجتماعي حكومت خان ها بتواند به رستاخيز ملي برسد. لذا اميد - نداشت كه در شرايط سخت سياسي
  خود را به رويدادهاي جديد و كمك هاي روسيه بسته بود كه اين امر يكصد سال بعد تحقق يافت.

ارمني ارمنستان را مجبور به مهاجرت، در طي چندين قرن حكام ايران همواره ساكنان  -5
 بين هزاران نفر پير نزندگي در اسارت و محروميت از خانه و كاشانه و زادگاه خود كرده بودند و در اي

و جوان، زن و مرد و كودك جان باختند و ارمنستان را به وضعيت نيمه بياباني و خالي از سكنه بومي 
اران امنيت زندگي را بويژه از زنان و دختران وها و رشوه خشهوتراني لشكريان و خان  .نموده بودند

  تبديل به يك سنت شده بود.» ختر ارمنيدن ددزدي«صلب نموده بود. 
در مورد داليل ذكر شده مداركي را پيشتر ارائه كرده ايم ليكن اسناد و مدارك، روايات و 

شتري از آنها را در تاريخ مفصل ده اشارات انكارناپذير بيشماري امروزه موجود است كه نمونه هاي بي
  .12جلد ياد شده آورده ايم

* * *  
  

جان بسياري از افراد بويژه اهالي جلفاي  1804-1834و  1815-1817قحطي در سالهاي 
نجات خود به هندوستان مهاجرت كردند. بخشي از ارمنيان جلفا نيز  يار. بسياري از افراد ب13نو را گرفت

  پس از انعقاد قرار داد تركمانچاي به ارمنستان شرقي ملحق شده به روسيه رفتند.

                                                           
 2012اديك باغذاساريان(ا. گرمانيك). تاريخ مفصل ارمنيان ايران(ده جلد). تورونتو:   -  12

)1391 .(  
  .424. ص 1ه. ترهوهانيانتس. ج -  13
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) جلفاي نو از آرامش 1797-1834شايان يادآوري است كه در دوران سلطنت فتحعليشاه (
يان بعنوان عناصر مفيد براي مملكت شرايط زيستي . شاه تالش مي كرد براي ارمن14نسبي برخوردار بود

مناسبي فراهم آورده لذا شروع به سخت گيري در قبال عناصر خودسر در حكومت نمود تا از حقوق 
ارمنيان تابع حكومتش دفاع كرده باشد. اينگونه رفتار ماليم و مالطفت آميز شاهان ايران از چشم داشت 

  ارمنيان جلفا سرچشمه مي گرفت.آنان از امكانات اقتصادي و تجاري 
ركش محلي را كه باعث ساز اصفهان ديدن كرد تا عناصر  شخصاً 1825شاه در سال 

 1832ي با ارمنيان داشت و در سال يشاه رفتار نيكو«ناراحتي اهالي جلفاي نو شده بودند سركوب كند. 
دين سان كليه اراضي موقوفه تومان هديه به وانك آمناپركيچ پرداخت شود و ب 262فرمان داد ساالنه 

نظر مي رسيد كه جمعيت كاسته شده و قليل ارمني ه . چنين ب15وانك از پرداخت ماليات معاف شدند
يدن نفس راحت را بدست آورده بود، ليكن پس از اينكه شاه اصفهان را ترك كرد همه كشجلفا امكان 

  چيز به حالت اول بازگشت.
نامه اي به  1815ي رهبر كليساي ارمني جلفا در سال در اثر وخامت اوضاع اقتصادي و قحط

  از تنگدستي و كمبود نان و گراني آذوقه شكايت كرد. ههندوستان فرستاد
ي پديد مي آوردند. در ــاز ديگر سو برخي عناصر شرور مشكالتي براي روستاهاي ارمن

ضاع جلفا را تا حدودي وسكان آستوازادريان كالنتر (شهردار) جلفا گرديد و او 1824-1825سالهاي 
ر كرده دروازه هايي نصب كنند تا از ورود امحله هاي جلفا را داراي حص اد بهبود بخشيد. او دستور د

  . 16اشرار به محله هاي ارمني جلوگيري شود
در اصفهان قيمت آرد بسيار گران مي شود و برخي از  1831-1834در اثر قحطي سال هاي 

 گوشت حيوانات وحشي را مي خوردند و گروهي نيز از گرسنگي تلفعلف مي خورند، «مردم اجبارا 
شدند، اگر چه هوانس رهبر كليسا از تنگدستان و نيازمندان حمايت مي كرد و آنها را تغذيه مي  مي

  .17»نمود، اما به علت كثرت آنها كمك هاي او كافي نبود
دست به شورش نهادند و در همين سالها خان هاي نواحي شمال شرق در خراسان و افغانستان 

در مشهد درگذشت. فتحعليشان  1833اكتبر  23عباس ميرزا براي سركوب آنها به آن ديار رفت ليكن 
مرد و محمد ميرزا فرزند عباس ميرزا با نام محمد شاه قاجار جانشين فتحعليشاه شد  1834نيز در 

)1848-1835.(  
ن شده بود استاندار اصفهان شد و شخصي بنام منوچهر خان ارمني كه مسلما 1840در سال 

عف حكومت مركزي ضبعلت  1847توانست امنيت را در آن استان برقرار كند ليكن پس از مرگ او در 
                                                           

  .423همانجا. ص  -  14
  .همانجا -  15
  .426همانجا. ص  -  16
  .427همانجا. ص  -  17
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درگذشت و  1848اوت  24جلفاي نو بار ديگر دستخوش هرج و مرج و ناآرامي گرديد. محمد شاه نيز 
اسفناك  ذاري كرد و يكي از دورانگاجطي مراسم باشكوهي ت 1848اكتبر  11وليعهد ناصرالدين شاه 

  به اروپا و روسيه سفر كرد. 1889و  1878، 1873تاريخ ايران آغاز گرديد. او سه بار در سالهاي 
ايران يك كشور فئودالي قرون وسطايي بود. عدم وجود امنيت جاني و  19در اول سده 

 هقشر مرف . مهاجران عمدتا18ًكشور نمودمالي ارمنيان را ناگزير از مهاجرت به هندوستان، روسيه و ساير 
جامعه بودند و تنها روستائيان و كارگران و پيشه وران در ايران باقي مي ماندند يعني آنان كه امكان 

 حمالت و اذيت هاي طوايف كوه نشينمهاجرت نداشتند. تعدادي از روستاهاي ارمني نشين در اثر 
به جاثليق نرسس آشتاراكتسي نوشتند و در خواست كمك براي  1850مارس  19درخواستي مورخ 

  .19مهاجرت به ارمنستان تحت اشغال روسيه كردند
، بسياري از مناطق پرجمعيت ارمني نشين 19معيت ارمنيان ايران در سده جدر پي كاهش 

روستاي جنوب ايران  78شهر و  5در  185120خالي از سكنه شده بود. بر اساس داده هاي آماري سال 
% كاهش يافته بود. شاه عباس 4به  1604سال  500،000هزار ارمني مي زيستند كه در مقايسه  19جمعا 

 هاياين تعداد از مردم را از زادگاهش به بيابانهاي مركز ايران كوچ داد، خطه ارمنستان در برابر تهاجم
ان نيز تحت شرايط نامناسب اجتماعي و اقتصادي در تركان خونريز عثماني تضعيف گرديد. مهاجر

  معيت ارمني به شرح زير بود:جسراسر جهان گريزان شدند. بر پايه اين آمار گستردگي 
  

  21تعداد خانوار مكان
  2550 375 جلفاي نو

  310 75 تهران
  211 43 ونك و روستاهاي نزديك

  34 7 شيراز
  65 9 بوشهر
  234 40 همدان

  316 76 نزديك همدانروستاهاي

                                                           
  .289. ص 1905خاچاتور جوغايتسي. تاريخ پارسيان. واغارشاباد:  -  18
  الف. 32، 2821ه. كاربتسي. سفرنامه. ماتناداران، شماره  -  19

  .515، ص 5تاريخ ارمنستان، ج      
تئودوسيا  1860-1865پاريس (ارمني و فرانسه). 1855-1858». كبوتر ماسيس«ماهنامه  -  20

  (ارمني و فرانسه).
  .516، ص 5تاريخ ارمنستان. جلد  -  21
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  2067 306 چهارمحال
  6543 1012 روستاي فريدن25
  3005 446 روستاي بربرود16

  751 124 روستاي كمره5
  1112 183 روستاي چاكال( گياپال)8
  981 151 روستاي كزاز7
  581 101 روستاي مالير4
  773 102 روستاي قره داغ4

  19533 3050 جمع كل
  
ارائه  1856هاروتيون ترهوهانيانس اطالعات زير را در باره جمعيت ارمني ايران در سال  

  .22مي دهد
  

  كل  زن مرد خانوار مكان
  6517  2964 3553 1014 روستا)21فريدن(
  1502  673 829 263 روستا)9بربرود(
  744  342 402 124 روستا)5كمره(
  2480  1144 1336 413 روستا)15(جاپلق
  1105  524 581 183 روستا)9كزاز(
  501  229 272 88 روستا)3مالير(

  619  304 315 102 روستا)4قره قان(
  235  119 116 40 همدان

  318  152 166 76 روستاي شاورين (همدان)
  -  - - - شهر تهران

  173  81 92 36 محله قزوين-
  145  67 78 39 شاه عبدالعظيم-
  149  73 76 30 ده ونك-
  62  30 32 13 شترخوار

  37  16 21 9 انزلي
  72  3 69 - رشت

  35  20 15 7 خانوار)500شيراز(در ابتدا
                                                           

  .325- 344. ص 2ترهوهانيانس. ج هـ . -  22
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  66  34 32 9 بوشهر
  1099  459 640 203 هندوستان(جلفا)

  115  56 59 22 (جلفا)جاوه
  15974  7290 8684 2671 جمع كل

  
  

 هكه پس از مهاجرت آنان ببايد گفت  1828-1830در باره ارمنيان آذربايجان در سالهاي 
تعداد ارمنيان  19ارمنستان شرقي كماكان تعداد كثيري در محل زندگي مي كردند. در اواسط سده 

نفر مي رسيد. ارمنيان شمال ايران در تبريز،  20،000تا  15،000ساكن تبريز و روستاهاي حومه به 
  خوي، ماكو، سلماس، اروميه، براندوز، سولدوز، مياندوآب، مراغه و قره داغ مي زيستند.

 19دادند و در نيمه هاي سده  مي روستائيان تشكيل را بخش بزرگي از جمعيت ارمني ايران
در وضعيت نيمه برده داري بسر مي بردند (رژيم ارباب رعيتي) آنها غير از رانت و مالياتهاي حكومتي، 

. برخي از كار كنند و انواع كارهاي مجاني يا بيگاري انجام دهند» اربابان«مجبور بودند براي مزارع 
رانت محصوالت كشاورزي  1847شتند تا سال ااراضي روستاهاي ارمني جلفاي نو كه به دربار تعلق د

  .23ديل شدبتدند ولي بعدها رانت كشاورزي به رانت پولي پرداخت مي كر
ارمنيان ايران غير از ماليات هاي دولتي، مجبور بودند به رهبري كليساي حوزه اسقفي 

  داخت كنند كه معموال بصورت كاالي كشاورزي بود. پر» روحاني«ماليات 
ود داشت. و آن حمالت و جبرخي مصائب ديگر نيز براي ارمنيان روستايي حوالي اصفهان و

  .24چپاول هايي بود كه كوه نشينان لر و بختياري به روستائيان ارمني تحميل مي كردند
) 1896-1907دين شاه (وضعيت ارمنيان در زمان جانشين ناصرالدين شاه يعني مطفرال

قاطعانه متحول گرديد و رو به بهبود نهاد. تالشهايي به عمل آمد تا زندگي مادي و معنوي ارمنيان متحول 
فرمان صادر نمود كه بر  يگردد. حكومت شاه براي ترقي اقتصادي و رونق حرفه ها و پيشه ها تعداد

ارمنيان لغو گرديد. اجبار آنان به تغيير پايه آن برخي از ممنوعيت ها و محدوديت هاي موجود براي 
مذهب ممنوع اعالم شد، مالياتهاي روستائيان و شهر نشينان ارمني متعادل و منضبط گرديد، اراضي 
موقوفه كليساي ارمني به رسميت شناخته شد و برخي تغييرات ديگر. سمت هاي عالي درباري و 

  حكومتي به ارمنيان داده شد.  
ارمنيان شهروندان وفادار و خوب ما «اظهار داشت كه  1845رمان سال ناصرالدين شاه در ف

  در اين دوران زندگي فرهنگي در جلفا نيز رونق يافت. ». هستند
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) از ناصرالدين شاه درخواست مي 1813-1863در عين حال اسقف تادئوس بكنازاريان (
  بويژه جلفاي اصفهان را بهبود بخشد. وكند وضعيت ارمنيان ايران 

... اهالي  : « وارد جلفاي اصفهان شد 1851ژوئن سال  3هنگامي كه رهبر جديد كليسا 
ارمني شهر و روستاها را در نهايت تنگدستي و نوميدي يافت. كليساي وانك در زير يك هزار تومان 

امت اوضاع، ارمنيان هندوستان وانك و روستائيان را فراموش كرده خقرض رنج مي برد، فقر و و
  .25»بود...

ماه  8رهسپار تهران شد و به حضور شاه و وزيران رسيد و  1854اسقف تادئوس در ژانويه 
اسقف در خواستهاي زير را به حضور شاه  .تمام تالش نمود و فرمان هايي به نفع قوم خود بدست آورد

  ارائه كرد:
  تومان براي مدت سه سال  150كاهش مالياتها از اهالي جلفا به  -الف
  تومان 300لياتها براي اهالي روستاهاي فريدن به سالي كاهش ما -ب
ي به عنوان شهردار و رئيس شهرباني (داروغه بانتصاب ميرزا زينالعابدين ملك الكتا -ج

  باشي) براي ارمنيان
  دنارمنيان از نظر پرداخت ماليات با مسلمانان برابر باش -د
  .26معاف شونداده ها جمسافران مسيحي از پرداخت ماليات و عوارض  -ه
  

ن را از خدمت نظام معاف كرد و مالياتها ان درخواستها موفقت نمود و ارمنييشاه نيز با ا
شاه  ،ميانجيگري اسقفبا اء نمود. طا كاهش داد و امتيازات و حقوق جديدي اعرارمنيان جلفا و فريدن 

و اقتصادي ارمنيان بهبود  تماعي، فرهنگيجلشكري براي تنبيه اشرار بختياري فرستاد. بدين سان اوضاع ا
شمگيري يافت صرف نظر از سياستهاي خارجي ناشايست ناصرالدين شاه و از دست رفتن بخشهايي از چ

  مملكت.
نفري  2550براي نمونه جمعيت  در پي بهبود اوضاع ارمنيان ايران، شمار آنها افزايش يافت.

 16نفر،  12123به  6543دن از اي فريتروس 25نفر،  4567به  1880در سال  1851جلفاي نو در 
  . 27نفر رسيد 6115به  3005روستاي ارمني بربرود از 
چهره هاي مشهوري در صحنه سياسي، نظامي و اقتصادي كشور  اخير ياد شده يدر دوره ها

ب مقامات باالي دولتي سمي پيروان اديان ديگر مجاز به كاسال» شريعت«. اگر چه مطابق ندظاهر شد
اگر چه همواره ميان قانون و واقعيت  .اجرا مي شد رسماً 2003رخي استنادها تا سال نبودند (كه با ب

اختالف ديده مي شود). طبيعي است كه هر فرد روش فكر و آگاه به حقوق انساني خود در چنين 
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مراتب بهتر از محروميت از حقوق  به شرايطي نمي توانست باقي بماند و حتي زندگي آزادانه در جهنم را
انساني و زندگي در بهشت كاذب مي دانست. ليكن در طول تاريخ سردمداران حكومت ها زماني از 
غارت جيب مردم و ارضاء اميال حيواني و شهواني خود كمي سير مي شوند كه ديگر همه چيز و همه 

  باز گرداند. فرصت ها از دست رفته اند و هرگز نمي توان تاريخ را عيناً
از شخصيت هاي نامي ارمني در دستگاه حكومتي ناصرالدين شاه و پس از آن مي توان 

) نريمان خان سفير در وين، نازار خان سفير در پاريس، 1872ميرزا ملكم خان سفير ايران در لندن (
ه خاطر كه برا نام برد  1813 -1814داويت مليك شاه نظريان كنسول ايران در فرانسه در سالهاي 

-از سوي ناپلئون به دريافت شمشير نظامي نايل آمد. در اين خصوص در بخش اوضاع سياسي شخدمات
  احتماعي ارمنيان ايران با تفصيل بيشتر بحث خواهيم كرد.

همانگونه پيشتر اشاره شد به علت شرايط نا امن كشور گروهي از ارمنيان به هندوستان و 
تعداد ارمنيان ساكن در هندوستان و جزاير نزديك در  دو لوريهد. جاوه و ساير مكان ها مهاجرت كردن

  . 28نفر گزارش كرده اند 20،000. شاگريان تعداد ـ نفر، ه 25،000حدود  19ميانه سده 
در اثر اين مهاجرت ها ساختار اجتماعي ارمنيان هندوستان متحول گرديد. هاروتيون تر 

  هوهانيانتس آمار زير را ارائه كرده است:
  

  زن  مرد  خانوار )1856(29هندوستان
  277  345  113 كلكته-
  -  77  - سايرين-
  2  4  1 چانگار-
  6  6  6 چيچرا-
  9  14  5 سيدآباد-
  39  55  24 داكا-
  45  51  20 مدرس-
  25  24  17 ئيبمب-
  17  19  5 صورت-
  26  29  8 سنگاپور-
  13  16  4 پينانگ-

  459  640  203 جمع كل
  زن  مرد  خانوار 
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 30جاوه
  20  19  7 اويهتبا-
  10  6  4 چريبون، تگال، بانيوماس-
  6  13  2 چپارا-
  12  11  5 سوربائيا-
  8  10  4 سامارانگ-

  56  59  22 جمع كل
  

) ميرزاتقي خان فراهاني 1848پس از جلوس ناصرالدين شاه به تخت پادشاهي ايران (
- 1851ز در طول سالهاي واه امير كبير را به سمت صدارت اعظمي ايران منصوب كرد و بمعروف 

،  تيماز جمله تجديد سازمان دستگاه حكو ،الحات بساري در سطح كشور انجام دادصا 1848
ت روحانيون در امور حكومتي ، لمحدود كردن خود كامگي هاي مقامات دولتي و ممنوعيت دخا

تقويت سطح تقويت اقتصاد كشور، ترفيع توانايي رزمي ارتش، ارتقاء مقام بين المللي كشور، 
اء القاب و عناوين، ممنوعيت دخالت زنان دربار در امور كشور، مبارزه با رفيق بازي و غفرهنگ، ال
وقايع «ضوابط بجاي روابط، تاسيس مدرسه عالي دارالفنون، انتشار روزنامه دولتي  يجايگزين
خاموش خائن و ، تاسيس چاپخانه ها، بيمارستان دولتي و غيره. طبيعي بود كه اكثريت  »اتفاقيه

ت نمي توانست خاموش بنشينيد و انواع دسيسه ها را بكار لگروه فرصت طلب وطن فروش خائن اقي
در حمام فين كاشان بقتل رسيد. از آن  1852ت امير كبير به دستور شاه در سال ـــــگرفته در نهاي

س و ايالت متحد اران انگليزپس كليه نخست وزيران و صدر اعظم ها نوكران فراماسونري، خدمتگ
آمريكا سركار آمدند و آينده كشور باستاني ايران را به تباهي كشاندند. در چنين شرايط ناماليم كه 
بتدريج كشتي ملت ايران در اقيانوس حوادث غرق شد، ايرانيان ارمني نمي توانستند از اين 

  سرنوشت مستثني باشند.
باكو نسال پس از الغاء قرار داد ت رديد، چندگناصرالدين شاه خود قرباني روند خيانت 

ليك گلوله هاي اسلحه ميرزا رضا شدر اثر  1896، در اول ماه مه 1891دسامبر  28با انگليس در 
كرماني شاگرد جالل الدين اسدآبادي افغاني فراماسون بزرگ جهان اسالم، كشته شد. در همين سال 

  مظفرالدين شاه جانشين وي گرديد.
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