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 1386 ماه مهر137 شماره

  :محمود احمدي نژاد
   در روابط كشورهايمان موانع و مرز وجود ندارد

روزه  آقاي محمود احمدي نژاد رئيس جمهور اسالمي ايران سفر رسمي دو
پرويز داوودي معاون رياست جمهوري، منوچهر متكي وزير . داشت ارمنستان به

جار امور خارجه ايران، غالمحسين نوذري سرپرست وزارت نفت، مصطفي محمد ن
وزير دفاع و ديگر مقامات رسمي جمهوري اسالمي ايران در تركيب هيئت همراه 

تحوالت اصلي مالقات خصوصي دو رئيس جمهور، . رئيس جمهور بودند
 ايراني و همچنين امضاي چند سند و مصاحبه مطبوعاي -مذاكرات گسترده ارمني

از ظهر رئيس بعد . مشترك آقايان روبرت كوچاريان و محمود احمدي نژاد بود
  . جمهور ايران با مدرسين و دانشجويان دانشگاه دولتي ايروان مالقات كرده است

آقاي روبرت كوچاريان رئيس جمهور ارمنستان بعد از اتمام مذاكرات با 
آقاي محمود احمدي نژاد همتاي ايراني خود مصاحبه مطبوعاتي مشترك را با اين 

 همكار بسيار مهم است و ما دستور كار ايران براي ارمنستان«: سخنان شروع كرد
بايد خاطرنشان كرد كه فشردگي اين دستور . »بسيار فشرده روابط دوجانبه داريم

كار آشكاراً بعد از اتمام مذاكرات گسترده مشاهده شد، وقتي بعد از اعالميه 
مشترك رؤساي جمهور دو كشور طرفين چهار يادداشت تفاهم از جمله توافقات 

انه هاي امور خارجه ارمنستان و ايران پيرامون گشايش بين وزارتخ
سركنسولگريها، بين بانكهاي مركزي دو كشور پيرامون نظارت بانكي، بين آژانس 
توسعه ارمني و سازمان همكاري سرمايه گذاري، اقتصادي و فني ايران پيرامون 

احداث تشويق همكاري سرمايه گذاي و باالخره در زمينه انرژي پيرامون برنامه 
  . نيروگاههاي بادي در ارمنستان را نيز امضا كردند

آقاي روبرت كوچاريان زمينه هاي دورنمايي همكاري و همچنين طرحهاي 
ما يك نوع وظايف تاريخي را «: مشتركاً اجرا شده را ذكر نموده و گفته است

بگفته رئيس جمهور طي . » ايراني داريم-جهت ساختن و توسعه روابط ارمني
ات دورنماهاي توسعه همكاري در زمينه انرژي و همچنين امكانات احداث مذاكر

ما به . پااليشگاه نفت و خط آهن وصل كننده ارمنستان و ايران بررسي شده بودند
اين طرحهاي اهميت بزرگي مي دهيم، اكنون برنامه سه جانبه احداث پااليشگاه 

محاسبات جدي قرار نفت و همچنين احداث خط آهن در مرحله بررسي و انجام 
و اضافه كرد كه اين طبيعي است زيرا سود متقابل از اين طرحهاي طبيعتاً » دارند

  . بايد بطور مفصل حساب شود
   ارمنستان، مستحكم و در حال توسعه-روابط ايران

  آغاز راه طوالني
 در مالقات با – رئيس جمهور اسالمي ايران -آقاي محمود احمدي نژاد 

ارمني -امروز روابط ايراني«: يان دانشگاه دولتي ايروان گفتاساتيد و دانشجو
روابطي كه در اساس آنها دوسلتي، . خوب، محكم و در حال توسعه مي باشند

به گفته او، روابط فيمابين ايران و ارمنستان » .عدالت و احترام متقابل قرار دارد
آقاي محمود . باشددر ابتداي راه قرار دارند، و آينده درخشاني در انتظار آن مي

ارمني - سال است كه روابط بين دولتي ايراني15تنها «: احمدي نژاد تاكيد كرد
ولي با در نظر گرفتن ارتباطات تاريخي فرهنگي دو ملت، . شكل گرفته اند

دوستي ديرينه و سطح باالي روابط بين دولتي فكر مي كنم كه آينده درخشاني در 
  ». دارندارمني قرار-انتظار روابط ايراني

ارمني، الزم است به همكاري ها -به گفته او، براي توسعه بيشتر روابط ايراني
الزم است براي ايجاد و توسعه . در عرصه علمي، آموزشي و فرهنگي شدت بخشيد

روشنفكران هر دو كشور، افراد عرصه «: وي معتقد است. زيرساختها تالش كرد
  ».ندعلمي چيزي زيادي براي گفتن به همديگر دار

رئيس جمهور به سفير فوق العاده و تام االختيار جمهوري اسالمي ايران در 
كشور محول كرد تا سفر روساي دانشگاه ها، اساتيد و دانشجويان موسسات 

: رئيس جمهور ايران فكر مي كند.آموزش عالي ارمنستان را به ايران ترتيب دهد
ار مفيد و سودمند خواهند ديدارها و سفرهاي متقابل اساتيد و دانشجويان بسي«

و ابراز اميدواري كرد كه طرف ارمني نيز سفرهاي دانشمندان و روشنفكران » بود
  .ايراني به ارمنستان را ترتيب خواهد داد

وي ضمن اينكه نقش جدي را براي جوانان، دانشجويان، اساتيد و آموزگاران 
 ايران و ارمنستان از خداوند متعال سپاسگزارم كه ملتهاي«: در نظر گرفت، گفت

دانشجويان هر دو كشور در كنار هم قرار .دوست، برادر  و همسايه هستند
. دست اندركاران ما در كنار دست اندركاران و صنعت گران شما هستند.دارند

مردمان هردو كشور بهمديگر كمك مي كنند تا . مقامات دولتي نيز همچنين

  .»عدالت، پيشرفت و نيكي در جهان شكوفا شود
  

   ندارد1915دنيا ترديدي در وقايع سال 
 بروكسل بار ديگر موضع  ارمنستان درروبرت كوچاريان رئيس جمهور

ايروان در موفقيت در برسميت شناختن قتل عام ارامنه در سطح بين الملل را مورد 
تأييد قرار داده و از تصميم كميسيون روابط خارجي مجلس نمايندگان كنگره 

  . آمريكا تقدير نمود
گمان مي كنم برسميت شناختن قتل عام در «: طبق بيانات رئيس جمهور

تماسهاي متعدد ما با مقامات . اياالت متحده به صورتي تمام عيار تنظيم خواهد شد
كشورهاي مختلف مؤيد اين امر هستند كه در هيچ جا ترديدي در آنچه در سال 

  .» رخ داده ندارند1915
خي كشورها واقعه قتل عام ارامنه را برسميت رئيس جمهور اين امر را كه بر

روبرت كوچاريان . نمي شناسند مشروط به تيره نكردن روابطشان با تركيه دانست
تركيه موضعي انكارآميز در اين زمينه اتخاذ كرده اما اين بدان «: اظهار داشت

  .»معنا نيست كه اين موضع انكارآميز را مي تواند به ساير كشورها نيز تحميل كند
تركي در پي تأييد -در رابطه با پيش بيني ها در زمينه وخامت روابط ارمني

، روبرت كوچاريان يادآور شد كه آنچه وجود خارجي ندارد نمي 106قطعنامه 
حداقل بايد سطحي از روابط «: رئيس جمهور تأكيد ورزيد. تواند وخيم تر شود

تركي در -وابط ارمنيدر حال حاضر هيچ ر. وجود داشته باشد تا وخيم تر شود
  .»واقع وجود ندارد

  »خشم آنكارا بعد از چند روز آرام خواهد شد « 
  

شرمن كه از اعضاء كنگره آمريكا مي باشد در خصوص برخورد منفي كه 
خشم آنكارا بعد از چند « تركيه نسبت به قطعنامه دارد چنين اعالم نموده است كه 

  .»روز آرام خواهد شد 
كميسيون روابط خارجي كاخ  106دهم اكتبر  مي رفت همانطور كه انتظار

 مربوط 106 راي مخالف قطعنامه21 راي موافق و 27نمايندگان كنگره آمريكا با 
همزمان ، انتظار مي رفت كه چارچوب هاي . تصويب كردبه قتل عام ارامنه را 

سياسي و اجتماعي تركيه بالفاصله نسبت به تاييد قطعنامه واكنش منفي نشان 
چنانكه ما بايد درانتظار واكنش منفي جامعه يهودي تركيه نيز باشيم، . واهند دادخ

زيرا جامعه يهودي يك روز قبل از راي گيري قطعنامه در گفتگوئي كه با 
داشت به كميسيون روابط » واشنگتن پست « و » واشنگتن تايمز « نشريات 

اول درامپراتوري كشتار ارامنه در جنگ جهاني « خارجي هشدارداده بود كه 
بصورت يك فاجعه مي باشد و بكار بردن كلمه قتل عام » تركيه و راندن ارامنه 

  .صحيح نخواهد بود
جامعه يهودي :  اكتبر چنين نوشته است كه 10در شماره » مليت « نشريه 

قتل « تركيه الزم دانسته است كه به كميسيون روابط خارجي يادآوري نمايد كه 
قتل عام يهودي ها بر پايه شواهد . ان قتل عام واقعي مي باشدعام يهودي به عنو

  . » تاريخي بسيار پرحجم تاييد شده است نه قطعنامه هاي پارلمان هاي مختلف 
گارگين دوم اسقف ارامنه با دعاي خويش نشست كميسيون روابط خارجي را 

ره مي در حقيقت، همانطور كه در مطبوعات تركي به ان اشا. افتتاح نموده است
در . شود كليه موارد فوق به ابتكار ننسي پلوس رئيس كاخ نمايندگان بوده است
اگمن . اين نشست هيات مجلس تركيه برياست اگمن باقش نيز حضور داشته است

اكنون ، « باقش در پايان راي گيري مربوط به قطعنامه چنين اعالم نموده است كه 
 آن است كه موانعي براي وارد نمودن مسئله اي كه ما در اولويت قرار داده ايم

  .»مسئله قتل عام در دستور كار كاخ نمايندگان بوجود آوريم 
نبي شنسوي سفير تركيه در آمريكا در رابطه با تاييد قطعنامه قتل عام ارامنه 

بعد از وي نوبت به اعالميه وزير امور خارجه رسيده است . ابراز تاسف نموده است
بط خارجي را در اتخاد چنين تصميم محكوم نموده چنين وي تصميم كميسيون روا

ادامه داده است كه آنكارا چنين برخورد عمدي و يك جانبه را ثبت و فراموش 
  . نخواهد كرد

 نيز با شدت هرچه بيشتر تاييد قطعنامه برسميت شناختن قتل عام هدولت تركي
 تركي را به انجام ارامنه را محكوم نموده ، چنين اعالم كرده است كه نبايد ملت

چنين گناهي محكوم نمود زيرا ما درطول  تاريخ خويش هرگز چنين عملي را 
هنوز به اين اميد هستيم كه كاخ نمايندگان از ادامه بررسي « ما . انجام نداده ايم

چنانكه مسئوليت و پاسخگوئي كه تمام . اين قطعنامه جلوگيري خواهد كرد 
يس جمهور در برابر تاريخ دارند ، براي همه واضح اعضاَء كاخ نمايندگان بويژه رئ

ما از هيچ كوششي جهت به بن بست برخورد نمودن قطعنامه در . و روشن مي باشد
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  . »كاخ نمايندگان كوتاهي نخواهيم ورزيد
در اعالميه وزارت امور خارجه و گزارش دولت تركيه به تالشهاي  جورج 

 خارجه و روبرت گيتس وزبردفاع بوش رئيس جمهور، كنداليز رايس وزير امور
  .آمريكا در راستاي جلوگيري از تاييد قطعنامه قتل عام ارامنه ، اشاره مي گردد

عبدال گل رئيس جمهور تركيه نيز كميسيون خارجي كاخ نمايندگان را جهت 
متاسفانه بعضي از رجال « تاييد قطعنامه محكوم نموده چنين اعالم نموده است كه 

سياسي اياالت متحده آمريكا شعارهاي سالم را نديده گرفته بر اين تالش مي باشند 
 –ايد براي بازيهاي كوچك سياسي كه سفارش ها را به ابزاري تبديل نمايند كه ب

اين عملكردها شايسته نمايندگان نيروي بين المللي كشور ابر . داخلي قرباني شوند
چنانكه آخرين تصميم كميسيون روابط خارجي . قدرتي چون آمريكا، نمي باشد

كاخ نمايندگان مانند تصميمات قبلي كميسيون مي باشد و هيچ ارزشي براي ملت 
  .»تركي ندارد

رضمن مطبوعات بين المللي نيز نسبت به تاييد قطعنامه كميسيون كاخ د
نمايندگان برخورد بسيار گسترده اي نشان داده بويژه به اين مسئله اشاره نموده اند 

 تن ازنظاميان تركيه كه يك روز قبل روي داده باعث شده است كه 13كه قتل 
چنانكه با درنظر .  يابدخشم تركيه نسبت به حزب كارگر كرد هر چه بيشتر شدت 

داشتن موارد ذكر شده بايد گفت كه جلوگيري از تهاجم احتمالي تركيه به عراق 
چنانكه تاييد اين قطعنامه كه باعث . شمالي  براي نظام بوش دشوار خواهد بود

 واشنگتن –خشم هرچه بيشتر تركيه گرديده است مي تواند در روابط آنكارا 
  .تاثير منفي داشته باشدبويژه در قبال مسئله فوق 

نيز بنوبه خويش به سفر يك روز قبل هيات تركي به آمريكا » اينديپندت  « 
كه به هدف البي بر ضد راي گيري قطعمانه قتل عام ارامنه اشاره و يادآوري مي 
نمايد كه سفارت تركيه در آمريكا به هدف فعاليت هاي مربوط به البي بر ضد 

نشريات تركي عنوان هاي مختلفي . دالر هزينه مي نمايد هزار 300قطعنامه ماهانه 
. را براي مقاله هايي كه پيرامون تاييد قطعنامه منتشر نموده اند، انتخاب كرده اند

تركي خبر مربوط به تاييد قطعنامه را در اول صفحه » پست « نشريه : براي مثال 
. »وي آمريكا از س» قتل عام « خنجر « خويش درج نموده چنين نوشته است كه

براي تاييد « نيز تاييد قطعنامه را چنين ارزيابي نموده است كه » وطن « نشريه 
« نيز مقاله اي تحت عنوان » جمهوريت « ، نشريه »قطعنامه پاسخ خواهند داد 

ما بقي نشريات نيز به اعالميه اي كه . »آمريكا البي ارمني را در اولويت قرار داد
ناگفته نماند كه . ه صادر نموده بود، اشاره كرده انداردوقان نخست وزير تركي

نخست وزير تركيه در اعالميه خويش از مجلس تركيه درخواست مجوز براي 
  .آغاز عملكردهاي نظامي در عراق شمالي ، را نموده بود

اعالميه اردوقان را مي توان چنين تفسير نمود كه آن بيانگر خشمي است كه 
در ضمن دريافت مجوز و نسبت دادن آن . اره نمود ه بودبه آن اش» اينديپندنت « 

. به تاييد قطعنامه يك مسئله جداگانه از تهاجم تركيه به عراق شمالي مي باشد
اخيرا در رابطه با راكد » يني شفك« ناگفته نماند كه مطبوعات تركي بويژه 

به نمودن عمليات مربوط به تامين مهمات از پايگاه نظامي اينجرليك تركيه 
نيروهاي نظامي آمريكا در عراق به آمادگي واشنگتن براي تغيير انبارهاي نظامي 

  .خويش از تركيه به لبنان اشاره نموده است
به عبارت ديگر، تركيه در مقابل تاييد قطعنامه قتل عام ارامنه از سوي 
كميسيون روابط خارجي كاخ نمايندگاذن به اندازه اي مي تواند بر آمريكا فشار 

مجازات « رد نمايد كه بر فرانسه وارد نمود ، زيرا فرانسه نيز قانوني چون وا
يعني تهديدات تركي . را تصويب نمود» كيفري در راستاي انكار قتل عام ارامنه 

براي تهاجم به عراق شمالي به علت خشمي است كه ترك ها نسبت به تاييد 
تاژ تبديل مي گردد اما ناگفته نماند كه اين تهديدات به شان. قطعنامه دارند

« . آمريكائي به عنوان قانون شانتاژها را درمركز توجه خويش قرار نمي دهند
ديدگاه برد شرمن : در شماره ديروز خويش چنين نوشته است كه » فايننشل تايمز 

از كاليفرنيا پيرامون خشم تركي نيز جالب ) كه عضو كنگره مي باشد (دمكرات 
خشم آنكار بعد از چند روز آرام خواهد «  است كه وي چنين نوشته. مي باشد

  .»شد
  106رايس و گيتس بر عليه قطعنامه 

كنداليز رايس وزير امور خارجه و روبرت گيتس وزير دفاع آمريكا به ننسي 
 را جهت راي 106پلوس سخنگوي كاخ نمايندگان  توصيه نموده اند كه قطعنامه 

قابل ذكر است كه دو مقام فوق .  يدگيري به مجمع كاخ نمايندگان ارسال ننما
 10اخيرا بر عليه برسميت شناختن قتل عام ارامنه برخورد منفي نشان داده در 

اكتبر به كميسيون روابط خارجي توصيه نموده بودند كه قطعنامه را به راي گيري 
  .نگذارند

  پيشنهاد ايران براي قره كليسا
كليساي وانك تادئوس (كليسا ايران به سازمان ملل پيشنهاد كرده است قره 

  . در فهرست اماكن ميراث جهاني مشمول گردد)  مقدس
بنا به اظهارات خسرو فاري مقام ارشد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري 

  .»اين نماد همزيستي جوامعي از اديان و نژادهاي مختلف است«: ايران
 چهاردهم از قره كليساي ارامنه بدان دليل چنين نامگذاري شده كه در قرن

به گزارش خبرگزاري ايرنا ارامنه . سنگهاي آتشفشاني به رنگ سياه بنا شده است
معتقدند كه در محل بناي كليسا تادئوس يكي از حواريون عيسي مسيح به شهادت 

  .رسيده و به خاك سپرده شده است
   

پذيرش اليحه نژادكشي ارامنه به منافع آمريكا صدمه : دنيل فريد
  اهد آوردجدي وارد خو

 كه شناسايي نسل كشي ارامنه 106دولت كاخ سفيد مخالف بررسي قطعنامه 
را پيش بيني مي كند، مي باشد و معتقد است كه پذيرش ان در مجلس نمايندگان 

اياالت متحده آمريكا، همانطور نيز به منافع -همانطور كه روابط متقابل تركيه
در اين خصوص دنيل . اختاياالت متحده آمريكا صدمه جدي وارد خواهد س

 در گفتگوي كوتاهي – دستيار وزير امور خارجه اياالت متحده آمريكا –فريد 
  . كه در وزارت امور خارجه آمريكا صورت گرفت، اعالم كرده است

پذيرش قطعنامه به نيروهاي ما «: دستيار وزير امور خارجه تاكيد كرده است
تركيه اميد بسته اند، صدمه وارد خواهد مستقر در عراق كه به مسير نقل و انتقالي 

بجز اين، قطعنامه به . پذيرش قطعنامه بيشتر زيان ببار خواهد آورد تا سود. ساخت
  ».روند آشتي بين تركيه و ارمنستان كمك نخواهد كرد

وي افزود كه نه تنها دولت فعلي كاخ سفير با اين اليحه مخالف است، بلكه 
 اياالت متحده آمريكا كه با خواهشي در اين تمامي وزيران امور خارجه سابق

 رجوع كرده اند، مخالف مي – رئيس مجلس نمايندگان–رابطه به ننسي پلوسي 
هيچكس، نه وزيران امور خارجه «: ديپلمات آمريكايي ذكر كرده است. باشند

سابق، و نه دولت بوش كشتار جمعي، كوچ اجباري  وحشتناك و فجايع توجيه 
 و پس از آن نصيب جمعيت ارمني بيگناه امپراتوري 1915 ناپذيركه در سال

 1,5حدود . آنها واقعيتهاي تاريخي مي باشند. عثماني گشت، انكار نمي كنند
اياالت متحده . ميليون انسان كشته شده يا به كوچ اجباري وادار گشته است

 رئيس –رئيس جمهور بوش و كلينتون . آمريكا اين را شناسايي كرده است
 آوريل به 24 اين واقعيت را در اظهارات ساالنه خود در روز –ر سابق جمهو

ولي . ما هيچ چيز را انكار نمي كنيم«: دنيل فريد تكرار كرد» .رسميت شناخته اند
ما اعتقاد نداريم كه اين قطعنامه به تائيد حقيقت تاريخي، اشتي ارمنستان و تركيه 

كرد، لذا ما بر عليه آن به مخالفت يا منافع اياالت متحده آمريكا  كمك خواهد 
وي ضمن خودداري از انجام فرضي در رابطه با واكنش احتمالي .برخاسته ايم

تركيه در صورت پذيرش قطعنامه، ابراز اميدواري كرد كه قطعنامه پذيرفته 
: دستيار وزير امور خارجه اياالت متحده آمريكا تاكيد كرده است.  نخواهد شد

قتي قبال چنين قطعنامه هايي به تصويب رسيده اند، حقيقت آن است كه و«
و ما بايد بياد داشته باشيم كه ما، نيروهاي . واكنش واقعا سفت و سخت بوده است

ما و نيز اقتصاد عراق تا چه اندازه به تركيه و نقل و انتقاالت بار مواد غذايي كه 
  ».از خاك آن مي گذرد، وابسته هستيم

  
  ركي مسلئه اخالقي مي باشدقتل عام براي نويسنده ت

كه مفتخر به دريافت »  هاروارد« اوهان پاموك نويسنده ترك در دانشگاه 
« جايزه نوبل نيز گشته است در پاسخ به سئواالت حاضرين چنين گفته است كه 

مسئله قتل عام ارامنه براي وي بصورت يك مسئله شخصي و اخالقي محسوب مي 
. ايد بطور آزاد در تركيه تحت بررسي قرار گيردگردد و براين نظر مي باشد كه ب

اوهان پاموك سخنان خويش را چنين ادامه داده است كه وي از اينكه اين مسئله 
  .»به يك مسئله روابط بين دولتي تبديل شده است ، متاسف مي باشد 

 
  كارخانه پااليشگاه نفت درمغري

ده است كه در ماه آرمن موسيسيان وزير انرژي جمهوري ارمنستان اعالم نمو
نوامبر فعاليت هاي مقدماتي جهت آماده نمودن اسناد و مدارك الزم در زمينه فني 

بر .  اقتصادي جهت احداث كارخانه پااليشگاه نفت در مغري آغاز خواهد شد–
اساس سخنان وي بعد از آماده شدن اسناد الزم فعاليت هاي مربوط به طرح آغاز 

 7 ايراني به قدرت –ث كارخانه در مرز ارمني سخن پيرامون احدا. خواهد شد
  ميليارد دالر مي باشد1,7ميليون تن در سال و به ارزش  


