شهدای مسیحیارتش
ویژهنامه

جمهوری اسالمی ایران

فرازی از پیام امام خمینی (ره) به مناسبت میالد حضرت مسیح(ع):
هان ای پدران کلیسا! بپاخیزید و عیسی مسیح را از چنگال این دژخیامن
نجات دهید؛ که آن پیامرب بزرگ از ستمگری که دین را وسیله ظلم ،و دعا
را وسیله رسیدن به َمسند ستمگری به بندگان خدا قرار میدهد بیزار است؛
که دستورهای آسامنی همه برای نجات مظلومان ،از ملکوت نازل شده
است؛ و ای مستضعفان جهان! برخیزید و هم پیامن شوید و ستمگران را از
صحنه برانید؛ که زمین از خداست و وارث آن مستضعفانند .و ای ملت
امریکا ،به تبلیغات روسای جمهوری -که جز نیل به قدرت ،فکری ندارند-
گوش فرا ندهید؛ و بدانید که جوانان ما با جاسوسان رفتاری خداپسندانه
دارند ،که دستور اسالم رحمت بر اسیران است گرچه ظامل و جاسوس باشند.
صحیفه امام خمینی (ره) ،ج  ،۱۱ص۳۷۵
 02دی 1358

جهت مشاهده ویژه نامه روی لینک زیر کلیلک بفرمایید و یا
بارکد را با گوشی خود اسکن کنید.
http://ajashohada.ir/Home/Download

تلگرام

رسوش

آنچهدراینویژهنامهمیخوانید:
در آستانه ی سال نو میالدی-غیور مردانی که در کنار رزمندگان اسالم به شهادت رسیدند...
هدیه ارزشمند رهبری :دیدار با خانواده شهدای مسیحی
گزیده ای از دیدار مقام معظم رهبری با خانواده شهدای ادیان توحیدی
شهدای مسیحی در  8سال دفاع مقدس
شعری از « نازار شاهوردیان» -تقدیم به سربازان شهید ارمنی
آمار شهدا ،جانبازان ،آزادگان ادیان توحیدی در کل کشور -به تفکیک استان
بخشی از یاری رزمندگان در دوران دفاع مقدس و پس از آن توسط ارامنه

پایگاهاطالعرساینشهدایارتش

باکلیکبریوشبکههایاجتمایعبهمابپیوندید.

مارادرشبکههایمجایزدنبالکنید...

ایسنتاگرام

شهدایادیان توحیید
درآستانهسالنومیالید...

غیورمرداینکهدرکنار رزمندگاناسالمبهشهادترسیدند...
جوانان غیوری از جامعه ارامنه كشور و اقلیتهای مذهبی كه در كنار جوانان
مسلمان در جبهههای نبرد حق علیه باطل در دوران هشت سال دفاع مقدس
جنگیدند و در این نبرد قهرمانانه؛ شهید  ،جانباز و یا به اسارت گرفته شدند.

...و اما جنگ آغاز شد .شروع جنگ آغاز بروز همدلی ایرانیان و به رخ
کشیدن اتحاد و همدلی بیسابقه همه مردم از هر قوم و طبقهای بود .هرکس
هرکاری از دستش برمی آمد انجام میداد و هدف همه یک چیز و آن دفع
تجاوز دشمن بود .در این میان اقلیتها چیزی کم نگذاشتند و با اهتمامی
مثال زدنی به دفاع از تمامیت ارضی برخاستند و با تقدیم جمعی شهید و
جانباز و آزاده سهم خود را در دفاع از حریم ایران عزیز پرداختند .ارامنه
بهعنوان پرجمعیتترین اقلیت دینی در ایران به نسبت جمعیت ،حتی از
سهم خود هم چیزی فراتر انجام داده اند.به مناسبت میالد حضرت عیسی
مسیح(ع) و سال نومسیحی فرصتی بود تا با طرح ایثارگریهای ارامنه
کشور در دوران دفاع مقدس خدمات و زحمات آنان معرفی و تجلیل شود.
دفاع مقدس  8ساله ایران و ایرانی ،مسلمان و کلیمی و مسیحی و زرتشتی
نمیشناخت .همه آمدند ،پیر ،جوان ،زن و مرد به میدان آمدند تا صدام و
ی وی نتوانند یک هفتهای به تهران برسند و این یک هفته  8سال
یاران غرب 
طول بکشد و سرانجام نیز شکستی مفتضحانه را قبول کند .ایرانی بارها نشان
داده که بیعتش ایمانی است و تا پای جان پای قول و قرار خود میایستد.
در طول دفاع مقدس ،در کنار جوانان شهید نظامی ادیان الهی(ارمنی 43
شهید ،آشوری  11شهید ،کلیمی  1شهید ) ،بودند ،تعدادی زن و کودک
این ادیان الهی که در اثر بمباران و موشک باران ظالمانه رژیم بعث عراق
در جریان جنگ تحمیلی به فیض شهادت نائل آمدند.آنها که با وجدان پاک
،حقانیت و مظلومیت ایران را در این جنگ نابرابر دریافتند ،و براساس
انسانیتشان به دفاع از مظلوم شتافتند و آنها که خودشان را بخشی از این
ملت دیدند و جنگ را یک مسئله ملی ،پس با جان و دل در آن شرکت کردند.

گواه این ایثار و فداکاری ،همین شهدا و خانواده های
آنها هستند،اما حمایت امداد رسانی منسجم ارامنه در
طول هشت سال جنگ نیز موید این احسا س است .
ادامه در صفحه بعد.....

پایگاهاطالعرساینشهدایارتش

...ادامه صفحه قبل

در همان ماه های ابتدای جنگ ،ستاد
کمک رسانی به جبهه ها در شورای
خلیفه گری ارامنه تشکیل شد.
کار ستاد با این بیانیه آغاز شد:
« هم کیشان عزیز:چنانچه میدانید
ایران عزیز ما در حال جنگ است،جنگی
که به کشور تحمیل شده است و در
این روزهای بسیار حساس ،همه ی
ایرانیان با از خود گذشتگی کامل،به
امر مقدس دفاع از وطن پرداخته اند.
ما نیز مانند هر ایرانی ،وظایفی داریم
و باید در هر امر مقدس حفظ تمامیت
ارضی ایران،فعاالنه شرکت کنیم.از این
رو ،با درک این وظیفه ،تصمیم گرفته
شده است که ما نیز از طریق انجام
کمک های مالی ،وظیفه و سهم خود
را در انجام این امر مقدس ادا نماییم.
اطمینان داریم که هم کیشان ما
مانند همیشه ،این بار نیز جهت
کمک و پشتیبانی از رزمندگانی که
در راه پاسداری از امنیت و تمامیت
ارضی ایران مبارزه میکنند،از هیچ
گونه کمکی دریغ نخواهد کرد»
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کمک های نقدی و کاروانهای کمکها
غیر نقدی،مرتب از طرف این ستاد
به جبهه ها فرستاده میشد.تخصص
و مهارت ارامنه ایران ،همیشه در
کارهای فنی و به خصوص امور
مربوط به خودرو ها زبانزد بوده ،همین
تخصص باعث شد تا چندین گروه از
افراد ماهر فنی ارمنی ،برای خدمات
رسانی ،راهی جبهه ها شوند و سالها
بمانند،و تخصص و مهارت خود،
مشکالتی را در طول جنگ حل کنند.
آنها بیشتر در امور فنی و تعمیر
تجهیزات و ماشینآالت جنگی و
همچنین در تولید قطعات یدکی و
قطعات مربوط به جنگ افزارهایی
که در زمان جنگ کشور از کمبود
آنها به دلیل تحریم در تنگنا بود
نقش قابل توجهی بر عهده گرفتند.
اعزام پزشکان و پرستاران به
جبههها از دیگر فعالیتهای مهم
ستادهای پشتیبانی جبهههای
جنگ تحمیلی از سوی اقلیتهای
دینی ایران محسوب میشد.

دیداربا خانوادههای

شهدای مسییح،هدیهارزشمندرهربی

رهبرمعظم انقالب ازسال  1363با توجه به
ارزش و اهمیت ایثار و ازجان گذشتگی شهدای
 8سال دفاع مقدس دیدارهای فراوانی را به بهانه
های مختلف با خانواده های این شهدا داشته
اند ،بخشی از این دیدارها که به صورت منظم با
حضور در منزل خانواده شهدا صورت میگرفته
از جمله رسم های ارزشمندی است که توسط
مقام معظم رهبری ایجاد شده و پس از آن در
بین سایرمسولین نیز رواج پیدا کرده است.
دیدار با خانواده های شهدای مسیحی با
حضور در منزل آنها در ایام عید کریسمس و
میالد حضرت مسیح نیز یکی از برنامه های
ثابت رهبری معظم انقالب است که همیشه
باجذابیت ها و حواشی شیرینی همراه است.

در همان سال ،در ایام سال نو میالدی
،دو خانواده شهید مسیحی میزبان ایشان
بودند.خانواده شهید آوادیان و آوانسیان.
و این برنامه ادامه پیدا می کند.مسیحیان
ایران ،عمدتا ارمنی و یا آشوری هستند
که ،شهدایی تقدیم کشور نموده اند.

گزیدهایازدیدارهای رهربانقالب باتعدایدازخانواده

شهدایمسییح

زوریک مرادیان

والدت»

1339/04/07

شهادت» 1359/07/19

مادر شهید :دلم میکشد ،کمی از زوریک
عزیز برای حاج آقا (آقای خامنه ای)حرف
بزنم.
شهید من اولین شهید ارامنه است.یک پسر
داشتم من.
حاج آقا:یک پسر داشتید فقط!
بله چهار دختر دارم و یک پسر داشتم.
حاج اقا:عجب!!عجب!! شنیدم همان روزهای
اول جنگ هم شهید شده است.
بله فقط نوزده روز از جنگ گذشته بودکه
در پیرانشهر شهید شد.
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برادر شهید :شبی که آقای خامنه ای را
در منزلمان مالقات کردم .شیرین و روشن
و به یاد ماندنی است  ....باور نمیکردم
ایشان انقدر مهربان و خوش قلب و گرم و
لطیف و صمیمی و دوست داشتنی باشند.

پایالک آودیان

والدت»

1338/02/10

شهادت» 1359/07/23

فرازی از وصیت شهید :هموطنان عزیز :برای
شهادت من ناراحت نشوید زیرا هدف من فدا
کردن جان خود برای میهن و آزادی بود.
آقای خامنه ای بعد از خواندن وصیتنامه از سر تحسین و شگفتی ،چند بار نام
رازمیک را تکرار میکند:رازمیک رازمیک

رازمیکداوودیان

والدت»

1339/03/02

شهادت» 1360/02/27

حضرت آقا درپایان دیدار با خانواده
شهید ،با کالم گرم می فرماید« :من
احساس پیوند و علقه ی عاطفی و قلبی
خودم را به شما ابراز میکنم » که فرمایشات
آقا قلب دردمند خواهر و مادر شهید را
می نوازد و بی حساب شادشان می کند.

گالیکطومانیان

وازگنآوانسیان
پایگاهاطالعرساینشهدایارتش

والدت»

1340/06/05

شهادت» 1366/05/24

والدت»

1341/01/01

شهادت» 1362/01/22

پدر شهید :آقای خامنه ای در دیدار،
شهادت وازگن را به ما تسلیت و عید
کریسمس را تبریک گفتند و از حضرت
عیسی و حواریون و شهدای صدر مسیحیت
و مقام شهدا پیش خدا برایمان حرفهایی
زدند که خود من تا به آن روز خیلی هایش
را نشنیده بودم .و برایم شیرینی مضاعفی
داشت و فرمودند»شهدای مسیحی جنگ
ما نیز،مثل شهدای صدر مسیحیت و
مثل حواریون حضرت عیسی هستند و...

ادیکنرسیسیان

ژاینبتاوشانا

در این دیدار ،حضرت آقا ،به پدر و مادر شهید
میفرمایند« :همیشه بهترین ها فداکاری می
کنند.شهدای مسیحیت در اول مسیحیت،
همین شهدای خودتان، -شهدای ما هم
هستند،البته مخصوص شما نیستند .چون
عیسی مسیح پیغمبر ما هم هست .ما هم آن
حضرت را به عنوان پیغمبری قبول داریم.و»...
والدت»

1339/09/15

شهادت» 1362/07/05

والدت»

1343/06/15

شهادت» 1363/12/23

برادر شهید :آنچه از ابتدای دیدار حواس
من را پرت کرد ،پسر بچه ای حدود 10
ساله که موهای سرش را با ماشین کوتاه
کرده .وقتی متوجه میشوم این آقا پسر،
ذوق زده میشوم،او پسر حاج آقا خامنه
ای است! اگر کسی او را در خیابان نشان
میداد و میگفت آن پسر آقای خامنه ای
است ،امکان نداشت باور کنم ،مگر ممکن
است این لباس ها و و ظاهر بسیار ساده،اصال
به پسر یک وزیر و وکیل هم نمی آید .و...
والدین ژوزف هر بار که بحث دیدار آقای
خامنه ای رسیده،گفته اند :حقیقتا با
حضورشان یک شب فراموش نشدنی در
زندگی ما به ثبت رساندند،آنقدر که ما به
خوشی های همان دیدار مانوسیم .و...

ژوزفشاهینیان

وارطانآقاخانیان

والدت»

1341/10/01

شهادت» 1364/06/25

والدت»

1344/11/29

آقای خامنه ای با صحبت های شیرین
در باره ارادت مسلمانان به حضرت
عیسی مسیح و شهدای مسیحی صدر
مسیحیت ،حرفهایشان را پی میگیرند:
شهدای مسیحیت شهدا ما هم هستند ،مسلمان
ها عیسی را قبول دارند و می دانید در قرآن
آیات زیادی در باره ی حضرت عیسی هست
و ما او را پیغمبر مقرب خدا میشناسم.و...

شهادت» 1364/09/18
پایگاهاطالعرساینشهدایارتش

مادر شهید :به من الهام شده
بود که این بچه شهید میشود
یعنی معلوم بود از حرکاتش ،از
تعجیل
حالتهایش،از
برخوردش،از
هایش برای برگشتن به جبهه.

ریچاردابراهیم

یورا سرداریان

والدت»

1344/01/24

شهادت» 1365/05/25

والدت»

1343/07/16

شهادت» 1365/06/08

برادر شهید :ایشان(آیت اله خامنه ای )
آنقدر گرم و صمیمی و با محبت با خانواده
ما برخورد کردند که انگار ما فامیل
نزدیکشان بودیم .انگار آمده بود به خانه
خواهرش و ما خواهر زاده هایشان بودیم .
فرمودند :اوال این چای سرد شده !!ثانیا این
چای من نیست !!مال هرکس است بخورد !
استکان بزرگ است ،اگر
ثالثا این
استکان کوچک دارید بیاورید .و
گرنه این را نصف کنید بیاورید.و...
مقام معظم رهبری  :ما تکلیفمان است که به
این خانواده های عزیزی که فرزندانشان را در
کشور دادند  .یک اظهار ارادتی بکنیم ....هم
تبریک عید را و هم تسلیت فقدان فرزند را .....
انشااهلل خوش باشید .انشااهلل خدا دل خوشی
به شما بدهد .اصل کار دل خوش است.و...

ویگنکاراپتیان

هراندآوانسیان
پایگاهاطالعرساینشهدایارتش

والدت»

1344/01/03

شهادت» 1366/01/07

والدت»

1343/11/09

شهادت» 1367/04/21

پدر شهید :یک نفر از محافظین دستم را گرفت و با محبت
گفت مهمان شما رهبر انقالب است ،آقای خامنه ای.
کی؟آقای خامنه ای!!
از طرف ایشان کسی می آید ؟
نخیر ،خود ایشان کمی دیگر میرسند به خانهشما
شما را به خدا راست میگویید؟بله بروید به خانم ها اطالع دهید  .آخر بروم
چه بگویم من خودم هنوز باورم نشده مگر
الکی است رهبر مملکت شب کریسمس
بیاید خانه ی یک راننده تاکسی ارمنی؟! و...

هراندهاکوپیان

هراند کوچک ترین بچه خانواده بود سال
 65سرباز شد و رفت جبهه  .مادرم بین هر
دو مرخصی هراند نصفه عمر میشد .میگفت
بعد از تصادف پدرتان دیگر توان داغ ندارم
 ...فقط دوست دارم عروسی هراند را ببینم
.اما نشد ،داغی دیدم که تا اخر عمر فراموش
نمیکنم برادر شهید در دیدار با حضرت اقا
گفتند  :ما در ایران آنقدر راحتیم که کمتر
والدت»  1347/05/20احساس اقلیت میکنیم اینجا در بسیاری از
میالگریو شهادت»  1367/10/17مسائل برای ما از خود ارمنستان بهتر است .و...

پدر شهید به حضرت آقا توضیح میدهند :شهید
هم خیلی باهوش و زرنگ بود و هم ورزشکار
بود .دروازبان تیم آرارات و هم مکانیک خیلی
ماهری بود و هم عشقش این بود که بتواند به
دیگران کمک کند و برای مردم مفید باشد.

آلربتاهللدادیان

واهیکباغداساریان

پیریمارونآده

والدت»

1345/01/29

شهادت» 1366/05/03

حضرت آقا در این دیدار به بصیرت شهدا
و رزمندگان تاکید میکند .و میفرماید:
البته بعضی ها این وظیفه را میفهمند
و عملی کردند  .مسلمان و مسیحی
هم ندارد خیلی از مسلمانان در همین
منطقه شما به فکر جبهه نیفتادند و
نرفتند  .اما یک عده مسیحی رفتند.و...
والدت»

1340/01/02

شهادت» 1362/12/14

والدت»

1346/10/09

شهادت» 1366/05/20

در این دیدار حضرت آقا می فرمایند:فرزندتان
در راه خوبی جهاد کرد و به شهادت رسید
در راه استقالل کشور،در راه دفاع از میهن،در
حقیقت در راه دفاع از انقالب و دفاع از
سرمایه عموم ملت.برای شما البته سخت
است،داغ بزرگی است داغ جوان سخت
است خیلی دلسوز است الکن انشااهلل صبر
بکنید نزد خداوند متعال اجر خواهید داشت.
پایگاهاطالعرساینشهدایارتش

حضرت آقا در این دیدار می فرمایند:
هرکسی در هر مذهبی باشد اگر رفتارش را
خوب کند با بندگان خدا خوب باشد،پیش
بندگان خدا خاشع و خاضع باشد،دروغ
نگوید،تقلب نکند ،غیبت نکند،کارهای
زشت نکند،او یک بنده ی صالحی است.و...

اودیشوبدلداوود

آلفردسرگزیاردوشایه

والدت»

1339/06/20

شهادت» 1362/02/28

والدت»

1340/10/17

شهادت» 1365/11/17

در این دیدار آقای خامنه ای از روحیه باالی
مادر شهید به شوق می آیند و میفرمایند :چه
روحیه باال،چه روحیه خوبی دارند این خانم!
همین جوری است که ایشان میگویند.یعنی
واقعا یک برداشت خیلی درستی دارند ایشان.
در همه جای دنیا،در جنگ ها،وقتی سربازی
در راه دفاع از میهنش کشته میشود،او
راشهید میدانند و به او افتخار می کنند.و...
فرازی از وصیت شهید :پدر و مادر عزیزم
،هرگز برایم غمگین و دلتنگ نباشید .....
بگذارید که رشادت و شجاعتم برای شما تسلی
بخش باشد و همیشه یاد من و خاطرات من
جاودان بماند.خداحافظ ،دیدار روز قیامت .و...

رازمیکخاچاطوریان

والدت»

1343/11/13

شهادت» 1366/12/14

مادر شهید :آقای خامنه ای وقتی آمدند منزل
ما ،آنقدر فضای خانه ی غم زده ی ما را عوض
کرد که من از این رو به آن رو شدم ،با صحبت
هایشان،با دلداری هایشان،با رفتارشان حال
من را دگرگون کردند.اصال یک آرامش عجیبی
پیدا کردم( .مالحظه :دراین دیدار فقط صوت موجود است)

ژان ژرژ ژانداوید
پایگاهاطالعرساینشهدایارتش

والدت»

1344/01/06

شهادت» 1367/01/08

واهیکیسائیان

هراچطوروسیان

ژرژکشیشهارطون

آلفردگربی

والدت»

1345/10/28

شهادت» 1367/04/31

والدت»

1348/05/16

شهادت» 1367/04/05

والدت»

1341/10/05

شهادت» 1367/04/31

والدت»

1350/05/31

شهادت» 1370/06/17

*منبع:کتاب مسیح در شب قدر(روایت حضور مقام معظم رهبری در منازل شهدای ارمنی و آشوری)1392-

حضرت اقا از زمان شهادت می پرسند .پدر
شهید :در عملیات مرصاددر حالی که پدافند
بود دوستانش میگویند بیا عقب نشینی
کنیم ولی پسرم می گوید ،چهار گلوله دارم
باید هواپیما ها را بزنم با موشک سهند .و
استقامت کرده بود که منجر به شهادت وی
شد.حضرت آقا اظهار شگفتی میکنند چرا
که کار با آن موشک ،کار هر کسی نبود .و...

حضرت آقا در ادامه صحبت با خانواده
شهید :شما هموطنان ما هستید:از خود
ایرانی ها جدا نیستید.کشور ایران مال
خودتان است باید دفاع کنید باید کار کنید
باید آن را بسازید این وظیفه ی همه ماست
مخصوص کس خاصی ،اهل مذهب خاصی
،اهل نژاد خاصی نیست.همه ایرانی ها باید
کمک کنند تا این کشور را بسازند.انشااهلل...
نصیحت پدرانه حضرت آقا در حین دیدار
به خواهر شهیدکه گفته خوشبختانه
ازدواج نکرده ام .میفرمایند«:نخیر اشتباه
نکنید،حتما ازدواج کنید ،ازدواج نعمت
الهی است ،این را بدانید ،یکی از نعمت
هایی است که خدای متعال به انسان می
دهد،هم بایدنعمت را گرفت،و هم باید قدر
دانست ،هم باید آن را حفظ کرده و »...
پدر شهید :در زمان آموزشی آنقدر از آلفرد(شهید) راضی بودند که پیشنهاد دادند وارد کادر
ارتش شود.بس که وظیفه شناس و مرتب بود.
مقام معظم رهبری در این دیدار میفرمایند :وقتی دل صاف است اولیای الهی
نگاه میکنند کمک میکنند توجه آنها هم
توجه خداست به خصوص ارامنه ما در
تهران و بعضی از شهرستان های دیگر
که ارامنه هستند به مقدسات دینی شیعه
خیلی نزدیک اند .به امام حسین عالقه
دارند و به امیرالمومنین عالقه دارند.و...
پایگاهاطالعرساینشهدایارتش

پایگاهاطالعرساینشهدایارتش

شهدایمسییح
در8سالدفاع

ازمیهن
شهید

شهید

ژورزفهرمزی
نازلو

شهید

شهید

هراچ
هاکوپیان

وهاندزن
رشیدپوربابروید

شهید

سرگون
آکویانس

هرمز
باباخاین

شهید

شهید

اصغرقاسیم

میگرویج
طومانسیان

شهید

شهید

جیلربتملکم
آبکاریان

شهید

وارطان
آبراهیمان

شهید

هراچ
هامبارسومیان

ابراهیمنجیف
کلهمسییح

شهید

هرنیک
هارتونیان

شهید

هزیک
یوسیف

شهید

آرمن
آوانسیان

شهید

واهان
الهورید
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شهدایمسییح

در8سالدفاع

ازمیهن

شهید

شهید

گارنیک
بوغوسیان

شهید

روبرت
الزار

شهید

رامیاند
خاتوننژاد

شهید

شموئیل
انیویا

غالمرضا نورویز
کلهمسییح
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هرنیک
درآوانسیان

شهید

ورژ
باغومیان

شهید

شهید

شهید

سورن
خانلریان

شهید

آلربت
بیلهعیوض

شهید

رافیک
رشیدزاده

شهید

نوریک
باباخانیان

شهید

وازگن
آدامیان

ادوین
شامرییان

شهید

ویلیام
تومان

تقدیمبه سربازانشهیدارمیندرجنگتحمییل
و دلیران ارمنی می جنگیدند،
آنان یک تن بودند و هدف یکی
آن چه نیرویی است که بتواند خرد کند
افتخار سرنگون ناپذیر تالش آنان را؟
آتش از چشمان آنان بیرون می جهید،
چندین شب بود که نخوابیده بودند،
دشمن با پوزه ای خون آلود آمده
وشعاری سرداده بود:
«بیرون بیایید از سنگر هایتان
کسانی که از خود دور کنند
این اعتقادات زبون و پلید را ،
بخشیده خواهند شد ».
چشمان دلیران را خون گرفته بود،
آن چه در روح پاک آنان بود:
نبرد بی امان بود و نه تسلیم
و این خرمن نجات بخش رشادت بود.
و آنان بردند که در برابر دشمن
بی تزلزل ماندند
ومسلک را چونان سپری استوار
به ارمغان آوردند:برای

نازارشاهوردیان

سرزمین ایران.
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مسیحی کلیمی مسیحی کلیمی مسیحی کلیمی
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آذرابیجان رشیق
آذرابیجان غریب
اردبیل
اصفهان
الربز
ایالم
بوهشر
هتران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنویب
خراسان رضوی
خراسان مشایل
خوزستان
زنجان
مسنان
سیستان وبلوچستان

هتران(هشرستاهنا)
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه

کهگیلویه و بویر احمد

گلستان
گیالن
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد

کل کشور به تفکیک استان

4
2
0
3
4
0
0
21
0
0
2
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
10
0
0
1
1
0
3
0
5
0
34

2
2
0
2
0
0
2
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
6
0
0
1
0
4
0
2
2
1
3
0
0
1
0
58

13
9
13 18
0
0
16 30
6
1
3
2
1
7
44
6
2
4
4
1
33 18
1
2
5
14
3
1
2
11
0
0
5
6
40 17
0
0
2
6
0
2
1
7
37 43
7
10
14
2
1
26
5
10
24 3
4
19
2
4
28 28
4
1
332 296

12
14
0
6
0
0
0
52
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
58

0
0
0
0
0
1
0
6
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34

 32استان

آمارشهدا،جانبازانآزادگان

آزاده

جانباز

شهدا

بخشی از یاری رزمندگان در دوران دفاع
مقدس و پس از آن توسط ارامنه
فراخوان:

پیروان گرامی و عزیز کلیسای رسولی ارمنستان

چنان که می دانید شورای عالی جنگ برای پایان دادن پیروزمندانه جنگ تحمیلی عراق علیه
مردم ایران اطالعیه ای  10ماده ای خطاب به همه اقشار مردم مبارز و ایثارگر ایران صادر کرده
است تا کمک های گسترده خود را به جنگ انجام دهند ،و این فراخوان به نوبه خود به تایید امام
خمینی ،رهبر انقالب و بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران نیز رسیده است.
بدین وسیله ما نیز کتبا خطاب به همه اعضای جامعه ارامنه اصفهان و جنوب ایران می خواهیم
تا هم به رزمندگان ما در خطوط مقدم جبهه و هم به عملیات تدارکاتی پشت جبهه یاری رسانند.
بدین مناسبت موارد زیر را بر حسب اهمیت خود مورد توجه همکیشان ما قرار می دهیم :
-1از عموم صنعتگران ارمنی که از طریق صنف و یا موسسه خود و یا شخصا خواستار اعزام به
جبهه هستند می خواهیم تا هر چه زودتر با مراجعه به کلیسای وانک «منجی مقدس» برای اعزام
به اهواز در روز پنجشنبه  8دسامبر  12 ( 1987آذر  )1366نزد ستاد ارامنه ثبت نام نمایند تا با
نخستین گروه صنعتگران ارمنی از اصفهان به جبهه اعزام شوند.
-2از عموم افراد جامعه ما بدون استثنا می خواهیم تا در حد توان خود برای تامین هزینه های
رزمندگان ما ،اقدام به اهدای کمک های نقدی کنند و وجوه خود را به حساب شماره()...نزد بانک
ملی واریز ،سپس کپی فیش پرداخت را به حسابداری شورای خلیفه گری تحویل نمایند.
-3بدین وسیله اعالم می کنیم که خلیفه گری ارامنه اصفهان و جنوب و نهادهای وابسته آن
اکنون متعهد شده اند که از طریق ستاد ارامنه مخارج ( )..........را تقبل نمایند.
عزیزان ،وظیفه یکایک ماست که برای تحقق اطالعیه  10ماده ای شورای عالی پشتیبانی جنگ
با ایثار و همکاری خود آن چه را در توان داریم انجام دهیم ،تا پیروزی بر حق ما ریشه پلیدی را
از منطقه بخشکاند ،و استکبار جهانی بخصوص آمریکا را در برابر اراده مردم آزادی خواه و شهید
پرور ایران به زانو درآورد.
با آرزوی پیروزی نهایی
هیات رئیسه خلیفه گری ارامنه اصفهان و جنوب
 25نوامرب 1987
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اطالعیه:

بدین وسیله ما خادمان کلیسای ارامنه ،شورای خلیفه گری و عموم ارامنه
ایران صدای خود را با صدای رهبران سیاسی و نظامی ایران و مردم شریف و دالور
ایران به هم آمیخته خطاب به همکیشان ارمنی ،می خواهیم که با همه وسایل
ممکن به جبهه یاری رسانند و در عملیات کمک رسانی به پشت جبهه از فرامین
صادر شده رهبران جنگ استقبال نمایند ،تا با نیرویی متحد ،دشمن متجاوز از
خاک ایران بیرون رانده شود و به یاری خداوند رزمندگان دلیر ایران پیروز شوند.
بدین مناسبت خاص ،همکیشان ارمنی خود را فرا می خوانیم تا هم با تخصص
خود و هم با کمک های مادی خود به مراکز ستاد کمک رسانی ارامنه به جبهه های
جنگ یاری رساند.
دعاگو:

پس از جنگ تحمیلی:

اسقف اعظم آرداک مانوکیان
خلیفه ارامنه تهران

ارامنه ایران در همه عرصه های دفاع مقدس و جنگ تحمیلی با تالش بی دریغ
خود و با پاک ترین احساسات ایثارگری و میهن پرستی شرکتی گسترده نمودند.
ارامنه ایران پس از پایان جنگ و در دوران سازندگی و بازسازی کشور نیز با همان
شور و شوق در همه عرصه های سیاسی ،اقتصادی ،سازندگی ،فرهنگی و  ...حضور
عملی یافتند .در این باره نیز آگاهی های پراکنده ای در این کتاب وجود دارد .اما
عملکرد فرهنگی ،بخصوص شرکت گسترده ارامنه ایران در این عرصه نیز شایان
ذکر است .برنامه های فرهنگی گسترده ای به رهبری شورای خلیفه گری ارامنه و
سازماندهی انجمن های ارمنی و بخصوص برنامه هایی به مناسبت سالگرد پیروزی
انقالب اسالمی برگزار شد .شمار این جشن ها ،مسابقات ورزشی و برنامه های
گوناگونی که به این مناسبت همه ساله برگزار می شود بسیار چشمگیر است.و...
پایگاهاطالعرساینشهدایارتش
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اپلیکیشن موبایل روزشمار

دالورمردان شهیـــد ارتش
شهدای
روزشمار
موبایل
اپلیکیشن
ارتش با نام امریان عشق رومنایی شد.
این نرم افزار حایو اطالعات صدها شهید از جمله تاریخ
تولد و شهادت ،زندگینامه و وصیت نامه یم باشد.
همچننی شامل تقویم جامع سال  1398به همراه
روزشمار دالورمردان شهید ارتش و اوقات شریع است.
این اپلیکیشن در مارکت کافه بازار با نام امریان
عشق به راحیت قابلیت بارگذایر و نصب را دارد.

برایدانلوداپلیکیشنموبایل،
(اینجا)امریانعشقراکلیککنید
دیدگاهها و نظرات خودراازطریقشبکههای
اجتمایعومتاستلفین بامادرمیانبگذارید
www.ajashohada.ir
021-66176574
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هرگز فراموش منیکنم زماین که در اهواز در سنگر با سربازان
گفت و گو داشتم و از وضع آنها جویا یم شدم ،ییک از سرباز
ها رو به من کرد و گفت که من ارمین هستم  .و من فوق
العاده احساس شاید کردم که این ارمین در کنار مسلمانان
یم جنگد.چنان برادرانه و صمیمانه در کنار هم میجنگیدند
که او هیچ احساس منیکرد که در میان این همه مسلمان
قرار دارد و دیگران هم در این فکر نبودند که همرزم آنها
یک ارمین است و هر دو نزی برای یک هدف یم جنگند....
من امروز در کتار یک رهرب دیین مسییح نشستم و هیچ گونه
اختالیف وجود ندارد .من یک مسلمان هستم و شما یک روحاین
مسییح هستید و در یک را ه و برای یک هدف گام بر میداریم.
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