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  مرور اخبار
  نوروز باستاني بر ايرانيان آزاده خجسته باد

  
   ارمنستان- روند احداث خط لوله گاز ايران

هر چقدر صحبتها در مورد افزايش احتمالي قيمت گاز روسي بيشتر 
 ارمنستان بيشتر -شنيده مي شوند، توجه جامعه به طرح احداث خط لوله گاز ايران

روز بدشواري مي توان گفت كه آيا گاز ايراني اگر چه ام. اين طبيعي است. مي شود
ارزانتر از گاز روسي خواهد بود يا خير، اما در هر صورت جاده جديد آلترناتيو 

بدين . عامل مشخص كنترل قيمت گاز روسي ارسال شونده به ارمنستان خواهد شد
ترتيب راه اندازي هر چه زودتر خط لوله گاز امروز براي ارمنستان هدف روزمره 

بهمين علت طرف ارمني نسبت به كل طرح و بويژه روند اجراي آن . مي باشد
  . عالقمندي خاصي را نشان مي دهد

اخيراً هيئت ارمني به سرپرستي آرتاشس تومانيان رئيس نهاد رياست 
 ايراني در امور همكاري اقتصادي از -جمهوري ارمنستان، رئيس كميسيون ارمني

در ( كرده و با روند احداث چه در خاك ارمنستان بعضي از قسمتهاي احداث بازديد
و چه در خاك ) فعاليت مي كنند» هاي روس گازآرد«اينجا گروههاي شركت 

بعد از اين . آشنا شده است) در آنجا هم متخصصين ايراني فعاليت مي كنند(ايران 
آقاي تومانيان طي گفتگو با خبرنگاران خاطرنشان كرده است كه امور ساختماني 

اگر اين آهنگ حفظ شود، شايد خط لوله حتي . ور بسيار فعالي پيشرفت مي كنندبط
 ژانويه سال 1يعني قبل از . زودتر از مهلت پيش بيني شده راه اندازي خواهد شد

2007 .  
مسأله در آن است كه امور . براي خوشبيني مشابه پايه هايي وجود دارد

الً در سال جاري آماده سازي جاده به احتما. زميني در بخش ارمني به پايان مي رسند
يعني راههاي كمكي در طول جاده ها احداث . آغاز نصب لوله كامالً تمام خواهد شد

البته در بخشهاي جداگانه خندق هم . خواهند شد و خندق هم كامالً آماده خواهد شد
 از طرف ايراني لوله. لذا اكنون لزوم نصب لوله ها احساس مي شود. نصب شده است

بايد خاطرنشان كرد كه ايرانيها در كشور خود . ها به ارمنستان منتقل مي شوند
فقط بعد از اين پروسه لوله ها به . دستگاه عايق كاري لوله ها را نصب كرده اند

 كيلومتر لوله منتقل شده 2,5تا امروز بطور كلي حدود . طرف ارمني منتقل مي شوند
  . است

. رات در طرح اوليه جاده نيز بايد حل شودتا پايان ماه جاري مسأله تغيي
يعني . اگر درست تر بگوئيم، موقعيت جديد بعضي از مراكز جاده تأييد خواهد شد

براي كاهش تعداد قسمتهايي كه از جنگلها عبور مي كنند، خود احداث كنندگان 
طبيعتاً مذاكر هم بايد منتقل . مجبور بودند در مسير تغييرات مشخص انجام بدهند

  . وندش
در هر صورت احداث كنندگان مطمئن هستند كه آهنگ كار مي تواند 
حفظ شود و خط لوله حتماً در مهلت تعيين شده و شايد از زودتر از آن راه اندازي 

  . خواهد شد
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  دهد؟ خود را از دست مي» ويژگي«آيا هلوكاست يهودي 

  
. يليها پديده چندان نادر هم نمي باشدشناسايي قتل عام ارامنه از سوي اسرائ

اما تا هفته جاري ما فقط به چند نماينده محافل آكادميك، سياسي و اجتماعي مي 
توانستيم استناد كنيم كه در رابطه با مسأله ارمني موضع گيري متفاوت با موضع 

علوم است كه دولت اسرائيل طي سالهاي زياد در رابطه با . گيري رسمي دارند
در روز سه .  بر توصيفها و اصطالحات ديگر تأكيد مي كند1915ت سال تحوال

شنبه گذشته براي اولين بار روحاني يعني يونا متسگر خاخام كل اسرائيل به فهرست 
  . آنهايي پيوست كه از صالحيت سياسي پيروي نمي كنند

يادآوري مي كنيم كه يونا متسگر طي سفر خود به ارمنستان از 
تحوالت مربوط به ارامنه در تركيه را «: بازديد نموده و گفته استتسيتسرناكابرد 

من بعنوان نماينده روحانيون واقعيت قتل عام . ...نمي توان بدون اشك بخاطر آورد
)  هيئت تحريريه-موضع گيري دولت اسرائيل(همه چيز باقي مانده . را مي پذيرم

عام شمع روشن كرده، به ياد خاخام در موزه قتل . »سياسي و روابط بين المللي است
قربانيان دعا كرده و گفته است كه براي يادبود قربانيان هلوكاست هم مراسم مشابه 

در عمل رهبر مذهبي اسرائيليها نه تنها قتل عام ارامنه را پذيرفته . انجام مي دهد
آن را با هلوكاست يهوديها در يك سطح » جرأت كرده است«است، بلكه همچنين 

در عين حال توصيف مشابه از سوي بسياري از هم وطنان وي بويژه . قرار بدهد

حتماً همه سخنان شيمون . مقامات عالي رتبه بطور بسيار دردناك ارزيابي مي شود
 در آستانه سفر 2001پرز وزير امور خارجه اسرائيل را بخاطر دارند، وي در سال 

رامنه وحشتناك باشند، در خود به تركيه اعالم كرده بود كه هر چقدر هم رنجهاي ا
نمي توان گفت كه «. هر صورت آنها را نمي توان بعنوان قتل عام توصيف نمود

در مسأله قتل عام مساوي سازي ارامنه با . ارامنه مانند يهوديها قتل عام ديده اند
بعد از يك سال ريوكا كوهن سفير اسرائيل در . »يهوديها غيرقابل قبول است

 را تكرار كرده و گفته است كه تراژدي ارمني يك چيز كامالً ارمنستان سخنان پرز
همين اعالميه » به لطف«وي شايد . ديگر است و هيچ ارتباطي با هلوكاست ندارد

 گاري 2001اما هنوز قبل از ريوكا كوهن در ماه دسامبر سال ... بخاطر ما مانده است
در ايروان يك چيز كليمان دبير دوم سفارت اسرائيل هم در مصاحبه مطبوعاتي 

اسرائيل رنجهاي مردم ارمني را مي پذيرد اما ما فكر مي «: مشابه را اعالم كرده بود
آنها بايد مشخص كنند . كنيم كه در اين مرحله مورخين بايد مسأله را بررسي كنند
بگذار اين مسأله مهم . كه چه وقتي، در كجا  و چه چيزي اتفاق افتاده است

  ...»آكادميك بماند
ز يك طرف منافع سياسي مقامات رسمي اسرائيل، همكاري استراتژيك ا

همراه «با تركيه، از طرف ديگر تمايل انحصارسازي قتل عام و حتي اصطالحات 
كل سياست آنها بر ويژگي و غيرقابل قياس بودن هلوكاست متكي مي ... »كننده
لعه قتل عام در اتفاقي نيست كه ديپلماتهاي اسرائيلي حتي به واقعيت مطا... شود

بويژه جنجال مشابه در . دانشگاههاي خارجي نيز واكنش دردناك نشان مي دهند
دانشگاه كالرك ووستت ماساچوست بوجود آمده بود، در آنجا وابسته به مركز 

ايتسحاك لِوهانون سركنسول . هلوكاست بخش مربوط به قتل عام ارامنه باز شده بود
است دانشگاه پشت جمالت ديپلماتيك نتوانست اسرائيل در نامه خود خطاب به ري

اگر ما هلوكاست را در «: در نامه گفته مي شود. احساسات خود را پنهان كند
مقايسه با قتل عامهاي ديگر مطالعه كنيم، بدين ترتيب اهميت چه هلوكاست و چه 

  . »قتل عامهاي ديگر را كاهش خواهيم داد
ت اسرائيل در ماه ژوئيه سال رياست تركيه با توجه به اين نگراني دول

جاري هنگام مخالفت با افتتاحيه موزه قتل عام در اسلو استدالل مشابه را استفاده مي 
عبداهللا گل وزير امور خارجه تركيه طي مالقات با همتاي نروژي خود اعالم . كرد
وجود بخشهاي مربوط به هلوكاست يهوديها و به اصطالح قتل عام ارامنه در «: كرد

واقعاً، بايد توهين آميز باشد زيرا . »وزه براي مردم تركي توهين آميز مي باشديك م
در تركيه شاهكار محسوب مي ) كتاب معروف هيتلر» مبارزه من«(» ماين كامپف«

يادآوري مي كنيم كه نخست وزير اردوقان در سال جاري هنگام سفر خود به . شود
جام تالش براي جلوگيري از آمريكا از رياست سازمانهاي يهودي درخواست ان

  ... قطعنامه ارمني در كنگره كرده است
 اسرائيلي پيرامون سكوت و رد قتل عام، -با توجه به توافقات سنتي تركي

صداي آنهايي كه از وضعيت سياسي پيروي نمي كنند، ارزش خاصي را بخود مي 
 اكنون بسياري از دانشمندان اسرائيلي، شخصيتهاي اجتماعي و سياسي،. گيرند

همچنين يونا متسگر خاخام كل علناً موضع گيري رسمي كشور خود را ناديده مي 
در ميان آنها البته پروفسور ايسرايل چارني مدير انستيتوي هلوكاست را نيز . گيرند

بايد ذكر كرد كه بعد از اعالميه هاي جنجال برانگيز ريوكا كوهن نامه محكوم 
بعنوان «: در اين نامه جمالت زير بودند. ودكننده اي را به دولت خود نوشته ب

رد . يهودي و اسرائيلي براي موضع گيري رد قتل عام ارامنه شما خجالت مي كشم
يكي از آنها يوسي ساريد وزير » ...قتل عام ارامنه برابر با رد هلوكاست مي باشد

سابق آموزش، نماينده مجلس اسرائيل است كه در بهار سال جاري در كنفرانس 
 مين سالگرد قتل عام در ايروان سخنراني كرده و بعد از بازگشت در -90ربوط به م

مقاله خود در مورد جنبه شرم آور مباحثات پيرامون واقعيت تاريخي قتل عام در 
فهرست يهوديهايي كه فقط به تاريخ خود توجه نمي كنند، بسيار . اسرائيل نوشته بود

و مجلس را نيز ذكر كرد كه خاخام كل همچنين بايد يوري اشترن عض. بزرگ است
تركيه بزودي قتل عام «: را در سفر به ايروان همراهي مي كرد، وي مطمئن است

. »ارامنه را خواهد پذيرفت زيرا چيزي كه تاريخ خود مي باشد، نمي تواند رد شود
يك يهودي ديگر يعني رافايل لمكين نيز همينطور فكر مي كرد، وي در نيمه قرن 

  ...را بگردش مي انداخت» قتل عام«صطالح گذشته ا
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  هيات اسرائيلي برياست خاخام كل
   در زيزرناگابرت سبد گل گذاشت

يونا متسگر خاخام كل اسرائيل ديروز در دفتر خاطرات موزه قتل عام 
ارامنه چنين نوشته است كه به جز يهودي ها، هيج ملت ديگري وجود ندارد كه درد 

من « وي سخنان خويش را چنين ادامه داده است كه .   آالم ارامنه را درك نمايد و
همبستگي روحاني و مذهبي  خويش را نسبت به فاجعه اي كه نسبت به ملت ارمني 
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من . شد ، به هزاران ارمني ، كه به علت ارمني بودن به قتل رسيدند ، ابراز مي دارم 
روح قربانيان به ارامنه ارمنستان و اسپيورك به اين اميد كه . شريك غم شما هستم
  .»كمك خواهند كرد 

و خاخام كل اسرائيل ديروز در زيزرناگابرت سبد گل  گارگين دوم
گذاشته اند، از موزه قتل عام ديدن نموده اند، و به يادبود قربانيان قتل عام ارامنه دعا 

متسگر خاخام كل اسرائيل دعائي را خوانده است كه در اسرائيل به يادبود . كرده اند
به آتش كشيده شده اند، مي كه زنده زنده »  هلوكاست « ميليونها قرباني يهودي 

را بدون تغيير يك كلمه خوانده اما » هلو كاست « خاخام كل اسرائيل دعاي . خواند
  . را بكار برده است» ارامنه « كلمه » يهودي « بجاي كلمه 

 سبد گل گذاشته است، اولين 3هيات روحاني اسرائيل در زيزرناگابرت 
مجلس اسرائيل و سومين سبد از نام سبد گل شخصا خاخام كل، دومين سبد از نام 
  .كنگره يهودي هاي اكرائيني گذاشته شده است

ما « : متسگر در گفتگويي كه با خبرنگاران داشت چنين گفته است كه 
به عنوان رهبران جوامع مذهبي مجبور هستيم ملت خود را از كشتارهاي وحشتناك 

وي سخنان . »ا گرامي است قربانيان نبايد فراموش شوند، يادبودآنه. مطلع نمائيم
خويش را چنين ادامه داده است كه نبايد اعالميه هايي كه مقاصد سياسي دارند را 

وي با اشاره به انتظاراتي كه ازچارچوب مقامات . درمركز توجه خويش قرار دهيم
دولتي و سياسي اسرائيل دارد چنين گفته است كه من شخصا اشياء را با نام خود مي 

  .عام ارامنه را مي پذيرم و در غم قربانيان قتل عام شريك هستمقتل . شناسم
« مبني بر اينكه » آزگ « خاخام كل اسرائيل در پاسخ سئوال خبرنگار 

ارزيابي مي كند يا » قتل عام «  را بصورت 1915آيا خاخام كل اسرائيل فاجعه سال 
تصاوير . مي برم من اين كلمه را بكار . بدون ترديد« : چنين گفته است كه » خير 

و اسنادي كه ما مشاهده نموديم  و اشكي كه هنگام ديدن اين تصاوير چشمان ما را 
به احتمال قوي به جز يهودي ها هيچ كس نمي . پركرد بود جنبه ظاهري نداشت

  .داشته باشد )  فاجعه اي كه ارامنه داشتند ( تواند اين احساسات عميق را 
آيا امكان دارد كه «  سئوال كه خاخام كل اسرائيل در پاسخ اين

در « :چنين گفته است كه » كشوراسرائيل قتل عام ارامنه را برسميت بشناسد يا خير
كشور متبوعش بين مقامات روحاني و حكومتي تقسيمات بسيار ثابتي وجود دارد، 

ما « نمايندگان مقامات روحاني هرگز در كارهاي دولتي مداخله نمي كنند، اما 
راستاهايي  داريم كه بر اساس آن نظر و ديدگاه خويش را ارائه مي احساسات و 

  .» نمائيم
 اسرائيلي -يوري اشترن نماينده مجلس و رئيس گروه پارلماني ارمني 

. روابط بسيار خوبي با تركيه و آذربايجان دارد « چنين گفته است كه اسرائيل 
ش را چنين ادامه داده وي سخنان خوي. »تركيه هم پيمان بسيار مهم ما مي باشد 

اما نظر من چنين است كه اين امر نمي تواند باعث شود كه كسي « :است كه 
تعداد آنها روز ( من يكي از آن يهوديها مي باشم كه . گذشته خود را فراموش نمايد

براين نظر هستند كه ما اجازه نداريم با درنظر داشتن مقاصد ) بروز بيشتر مي شود 
من اين مورد را به همتايان دو . ه تاريخ ملت ديگري را رد نمائيممقطعي شواهد فاجع

اميدواريم . دوستي ما با آنها مهم ارزيابي مي گردد.  كشورهمسايه شما نيز گفته ام
اما فاجعه ارامنه هيچ ربطي به سياست معاصر . كه اين دوستي ادامه خواهد داشت

وي به اين موضوع . » مي باشد20زيرا آن يكي از فاجعه هاي وحشتناك قرن . ندارد
اشاره نموده است كه فرانتس ويفر نويسنده آلماني دركتابي كه منتشر نموده به 

  .»حقايق قتل عام اشاره نموده است 
اشترن به سخنان معروف هيتلر كه پيرامون به آتش كشيدن يهودي ها 

زديك قتل اميدواريم تركيه درآينده ن: گفته بود اشاره كرده چنين گفته است كه 
عام ارامنه را برسميت خواهد شناخت، زيرا اروپا همگرائي تركيه به ساختارهاي 

  . اروپائي را به مسئله قتل عام ارامنه نسبت مي دهد
سفر هيات روحاني و سياسي اسرائيل به ارمنستان در نتيجه كمك و 

در . مساعدت مستقيم آرا آبراهاميان رئيس كنگره جهاني ارمني انجام شده است
با آرا آبراهاميان داشت، وي چنين گفته » آزگ « گفتگوئي كه خبرنگار روزنامه 

اين سفر از نظر تاريخي بسيار مهم مي باشد ، درآينده حتما به اين سفر « است كه 
. اولين بار است كه خاخام كل اسرائيل به ارمنستان سفر مي نمايد . اشاره خواهد شد

سازماندهي اين سفر ابتداي فعاليت .  اشاره مي شودامروز به مسئله قتل عام ارامنه
 اجتماعي –چنانكه درآينده سفر اعضاي پارلماني ، رجال سياسي .هاي من مي باشد

  . »و فرهنگي نيز صورت خواهد گرفت 
در گفتگوئي كه با گرش بورشتين خاخام كل ارمنستان داشتيم، وي 

ل قبال با يكديگر مالقات اسقف اعظم و خاخام كل اسرائي: چنين گفته است كه 
وي سخنان . نموده اند، اما اين اولين سفر خاخام كل اسرائيل به ارمنستان مي باشد

رهبران روحاني حل چنين مسائل را كه از « خويش را چنين ادامه داده است كه 
وقتي خاخام كل اسرائيل . سوي رجال سياسي قابل حل نمي باشد، بايد بعهده گيرند

 مايل است از زيزرناگابرت ديدن نمايد ، احساس عجيبي به من دست اعالم نمود كه

من از اينكه در . سخنان خاخام كل اسرائيل بسيار عميق و تاثير گذار مي باشد. داد 
اين روز تاريخي كه دو ملت را به يكديگر نزديكتر خواهد كرد، حضور دارم بسيار 

  .» خوشحال مي باشم
  

  ني هانراپتوتيونيك سئوال از روزنامه هاياستا
خاخام يهودي ها در ارمنستان هنگام مشاهده فيلم هاي مستند، تصاوير و 

به چه : شواهد قتل عام موجود در موزه قتل عام تعجب نموده سئوال كرده است كه 
جوانان ارمني : به وي چنين پاسخ داده شده است كه . علت ارامنه مبارزه ننموده اند 
ه خدمت سربازي اعزام شده اند ، در آينده نيز تمام در اوائل جنگ جهاني اول ب

  . روشنكفران ارمني دستگير و ملت از داشتن رهبر محروم شده است
  2/9/1384آزگ 

  شهر واالنس فرانسه استقالل قره باغ را برسميت شناخت
لنا بالزان شهردار شهر واالنس فرانسه در ضيافتي كه به افتخار آركادي 

 "هاياستان"قره باغ و نائيرا ملكوميان مدير اجرايي بنياد غوكاسيان رئيس جمهور 
برگزار شده بود، در برابر تعداد كثيري از ارامنه فرانسه اعالم كرده است كه واالنس 

  .رسماً جمهوري قره باغ را برسميت مي شناسد
قره باغ درخواست استقالل داشته است و بايد ":لنا بالزان اعالم كرده است

ا كسب كند، لذا من فكر مي كنم كه بعنوان شهردار بايستي به اين استقالل ر
دوستان ارمني مان در واالنس و تمام شهروندان واالنس ملحق شوم و بر حق استقالل 

  ".قره باغ تاكيد نمايم
شخصاً تمام تالشها را بكار ":شهردار واالنس در مصاحبه با ما گفت

همچنين . قالل قره باغ كمك كنمخواهم گذاشت تا به بلوغ ايده پذيرش رسمي است
 به ارمنستان و به ويژه به شهر ايجوان كه خواهر 2006 آوريل سال 24قصد داريم 

  ".خوانده واالنس مي باشد، سفر كنيم
گفتني است كه در شهر واالنس عالقمندي بزرگي نسبت به مسائل ارمني 

 5بغير از اين، . تند درصد ساكنين شهر اصالتاً ارمني هس10وجود دارد، زيرا بيش از 
  .تن از اعضاي شوراي نخبگان واالنس ارمني هستند

  30/8/1384راديو 
  

  استپاناكرت و مونتبلو شهرهاي خواهر خواهند شد
مسئولين شهر مونتبلو ايالت كاليفرنياي اياالت متحده آمريكا برنامه تازه 

اغ اي آغاز كرده اند كه بر اساس آن استپاناكرت پايتخت جمهوري قره ب
در اين رابطه حافظ پاشايف . كوهستاني و مونتبلو شهرهاي خواهد اعالم خواهند شد

سفير آذربايجان در اياالت متحده آمريكا نامه اي خطاب به آرنولد شوارتزنگر 
فرماندار ايالت كاليفرنيا و بين مولينار شهردار مونتبلو ارسال و خاطرنشان ساخته 

.  مناقشه با جمهوري ارمنستان لطمه خواهد زداست كه اجراي برنامه مشابه به حل
دبيرخانه شوارتزنگر به سفير پاسخ داده است كه اين مسئله جنبه محلي دارد و او 

و اما شهردار مونتبلو پاسخ داده است كه برنامه خواهر . بايد به شهردار مراجعه نمايد
رئيس جمهوري در ضمن آركادي غوكاسيان . شدن با استپانارت را ادامه خواهد داد

  . قره باغ كوهستاني روز گذشته در مونتبلو بوده است
  1/9/138هايكاكان ژاماناك 

  
   ارمني مستقر خواهند شد– در مرز آذري آيا نيروهاي صلح ناتو

نماينده ويژه دبير كل  روبرت سيمونس:  نوامبر ، نويان تاپان 21باكو، 
ون در آذربايجان بسر مي برد ناتو در امور قفقاز جنوبي و آسياي مركزي كه اكن
ابراز خرسندي نموده  ) IPAP(پيرامون اجراي برنامه اقدامات همكاريهاي انفرادي 

وي با اشاره به اين موضوع كه فعاليت هايي كه دراين زمينه انجام  شده از . است
سوي وي مهم ارزيابي مي شود چنين گفته است كه كليه اين موارد در محاسبات 

  .  تنظيم خواهد شد قيد خواهد شد2006ر ماه مارس سال مقدماتي كه د
نماينده ويژه با مشخص نمودن مسئله مستقر شدن نيروهاي صلح ناتو در 

 –منطقه چنين گفته است كه نيروهاي صلح ناتو زماني مي تواننددر مرز آذري 
 وي سخنان.  ارمني مستقر شوند كه طرفين درگير پيرامون آن به توافق رسيده باشند
  كه OSCEخويش را چنين ادامه داده است كه ما فعاليت هاي گروه مينسك 

ناتو اميدوار است كه مذاكرات . مشغول حل درگيري مي باشد ، را دنبال مي نمائيم
وي در صحبت هاي خويش به اين موضوع اشاره . سال آتي  فعال تر خواهد بود

ل بودجه بستگي دارد، وي نموده است كه رشد بودجه نظامي آإربايجان به ميزان ك
چنين ادامه داده است كه ناتو مي تواند توصيه الزم را جهت استفاده مفيد از امكانات 

  .مالي كه اختصاص داده مي شود، بنمايد
  1/9/1384آزگ 


