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   را برسميت شناختيانمن كشي ارژادنايالت هاوايي 

  
 - رئيس جمهور اياالت متحده آمريكا- ما آوريل هنگامي كه سفر باراك اُبا7 روز 

، كاخ نمايندگان ايالت هاوايي نسل كشي ارامنه را با يكصدا اشتدبه تركيه ادامه 
  .برسميت شناخته است

ين ترتيب جزاير هاوايي بعنوان زادگاه باراك اُباما چهل و دومين ايالت دب
 اعالم يانمنكشي ار ژادن  بعنوان روز يادبود قربانيان را آوريل24آمريكاست كه 

   .ه استردك
 

 مطمئن خواند ايران را دوستي رييس جمهوري ارمنستان ،
ارمنستان با اشاره به سطح مطلوب  رييس جمهوري "سرژ سركيسيان " -مسكو

ايران را دوستي مطمئن  تهران، جمهوري اسالمي -روابط سياسي ميان ايروان 
   .براي كشورش خواند

ارمنستان در ديدار با حميد بهبهاني  به گزارش ايرنا از مسكو ، رييس جمهوري
برد ، با اشاره به سفر آتي خود به  وزير راه و ترابري ايران كه در ايروان بسر مي

نژاد تمامي مسايل سياسي   ديدار و گفت و گو با محمود احمديدر: تهران گفت 
  .و اقتصادي في مابين دو كشور را مورد بررسي قرار خواهد داد

در اين مالقات راههاي توسعه و پيشرفت اهداف : رييس جمهوري ارمنستان افزود
خطوط كلي افزايش مناسبات و تحكيم روابط ميان دو كشور نيز ترسيم مي  و نيز
سركيسيان در اين مالقات بر اهميت احداث خط آهن ميان دو كشور تاكيد .دشو

آنرا باعث افزايش و ارتقاي سطح روابط تجاري و اقتصادي ميان  كرد و اجراي
  . همچنين در سطح منطقه دانست ايران و ارمنستان و

ايران كه به دعوت َآرمن  حميد بهبهاني وزير راه و ترابري جمهوري اسالمي
مي برد نيز در اين  يسيان وزير انرژي و منابع طبيعي ارمنستان در ايروان بسرموس

وي ،رابطه  مالقات با ابالغ پيام و سالم رييس جمهوري ايران به همتاي ارمني
 رييس جمهوري ايران بر: دوستي ميان دو كشور را عميق و پايدار خواند و گفت

 . تمامي ابعاد تاكيد داردرفع هرگونه مانعي در ارتقاي روابط دو كشور در
 

  امضا كردند ايران و ارمنستان تفاهم نامه احداث خط آهن 
  

تفاهم نامه همكاري براي احداث خط آهن  جمهوري اسالمي ايران و ارمنستان
وزير  "حميد بهبهاني"نامه را  به گزارش ايرنا از مسكو، اين تفاهم .امضا كردند

وزير حمل و نقل  "گورگن سركيسيان"راه و ترابري جمهوري اسالمي ايران و 
ترابري جمهوري  وزير راه و.تان عصر روز گذشته در ايروان امضا كردندارمنس

 ايران براي كمك به: اسالمي ايران در مراسم امضاي اين تفاهم نامه گفت
ارمنستان در تمام مراحل احداث آن  - ارمنستان براي احداث خط آهن ايران 

   .آمادگي دارد
 بررسي مسائل مربوط به بهبهاني سپس به تشكيل گروه كاري دو كشور براي

ايران آماده است تا شرايط دسترسي : خط آهن اشاره كرد و گفت احداث اين
  .فارس براي انتقال محموالت اين كشور را فراهم كند ارمنستان به بنادر خليج

ارمنستان را براي كشورش  -طرح خط آهن ايران وزير حمل و نقل ارمنستان نيز
   ارمنستان  براي  مهمي  نقش, خط آهن  احداث اين :بسيار با اهميت دانست و گفت

  .اين كشور خواهد داشت فرا روي   با بحران مالي  مقابله   در جهت
كيلومتر آن  60  كيلومتر طول خواهد داشت كه470ارمنستان  - خط آهن ايران 

  . كيلومتر در خاك ارمنستان خواهد بود410در ايران و 
  . ميليون دالر برآورد شده است200 طرح يك ميليارد و هزينه اين

ارمنستان اين طرح را براي كشورش داراي  نخست وزير"تيگران سركيسيان"
ارمنستان -طرح خط آهن ايران  اهميت راهبردي دانسته و اعالم كرده است كه
  .ساختار حمل و نقل ارمنستان را تغيير خواهد داد

 
  : نخست وزير ارمنستان 
  ديرينه و تاريخي است ايروان -روابط تهران 

حميد " در ديدار با ارمنستان  نخست وزير "تيگران سركيسيان" -مسكو
ارمنستان و جمهوري اسالمي ايران را  وزير راه و ترابري ايران، روابط "بهبهاني

تالش براي توسعه مناسبات  تاريخي و داراي دوستي ديرينه خواند و بر لزوم
   .دوجانبه تاكيد كرد

جمهوري اسالمي ايران در : ارمنستان گفت ست وزيربه گزارش ايرنا از مسكو، نخ
  .دوره هاي سخت يار و ياور ارمنستان بوده است

سركيسيان طرح هايي مانند خط لوله گاز، نيروگاه برق آبي ارس و احداث خط 
  .باعث همگرايي هر چه بيشتر دو كشور دوست و همسايه ناميد آهن را

ه سفر آتي رييس جمهوري كشورش همچنين ضمن اشاره ب نخست وزير ارمنستان
در روابط دو كشور خواهد گشود و  اين سفر فصل جديدي را: به تهران گفت

مي شود، در اولويت  اهداف و مسيرهايي را كه از سوي دو رييس جمهوري تعيين
نيز ضمن اشاره به  وزير راه و ترابري ايران  .كار ميان دو كشور قرار خواهد داد

اين كشور  ،المي ايران براي روابط با ارمنستان قائل استاهميتي كه جمهوري اس
 رييس "محمود احمدي نژاد": ايران در منطقه خواند و گفت را يكي از دوستان

  .جمهوري ايران براي روابط با ارمنستان اهميت ويژه اي قائل است
وزير  "آرمن مووسسيان"روز گذشته در ايروان بسر مي برد، با  بهبهاني كه از

وزير حمل و نقل و  "گورگن سركيسيان"ارمنستان و  ژي و منابع طبيعيانر
توسعه همكاري هاي دوجانبه در زمينه  ارتباطات اين جمهوري ديدار و راه هاي

  .مذاكره قرار داد حمل و نقل جاده اي و ريلي را با آنها مورد
ايران و  وزير راه و ترابري ايران در نشست كميسيون مشترك همكاري هاي

 ارمنستان در زمينه حمل و نقل در ايروان، آمادگي جمهوري اسالمي ايران براي
ارمنستان و نيز ارائه -كمك به اين كشور در موضوع احداث خط آهن ايران 

نقل به محموالت ارمنستان براي حمل به بنادر جنوبي و شمالي  تسهيالت حمل و
اي ديگر را مورد تاكيد محموالت از خاك ايران به كشوره ايران و ترانزيت اين

  .قرار داد
 

  بزرگداشت يكصدمين سال تولد ويليام سارويان
 

 را يونسكو به مناسبت يكصدمين سالگرد تولد نويسنده شهير 2008سال 
در همين راستا، . ارمني االصل آمريكايي ويليام سارويان، سال سارويان اعالم نمود

در تاريخ دهم اسفند، به ابتكار . مراسم مختلفي در سراسر جهان برگزار شده است
يك خاچر نويسنده و مترجم ارمني و با همكاري مجموعه فرهنگي ورزشي خاچ

ارامنه رافي در تاالر بتهوون خانه هنرمندان ايران با حضور جمعي از انديشمندان، 
  . هنرمندان و هنردوستان مراسم بزرگداشت ويليام سارويان برگزار شد
 به 1351 سال در ابتدا خاچيك خاچر در سخنانش به سفر سارويان در تابستان

ياد آور شد كه او با سفر به بزرگترين شهر شاعر ايران اشاره كرد و اين نكته را
خيز دنيا شيراز از نزديك با سعدي و حافظ سخن گفته و آثار تاريخي ايران را 

سپس لئون آنانيان رئيس انجمن نويسندگان ارمنستان با اشاره به . لمس كرده است
نويسنده و انسان دوست بزرگ ويليام سارويان فرصت اينكه يكصدمين سال تولد 

استثنايي فراهم مي كند تا ملل مختلف به نداي يكديگر پاسخ گفته و حول و 
حوش ارزشها و عقايد اصيل انساني گرد هم آيند، گفت كه دو ملت ايراني و 
ارمني را تنها مرزهاي مشترك و تاريخ چند هزارساله مرتبط نمي كند، بلكه 

آنانيان در .  و احترام متقابل براي بزرگان دو ملت قابل تقدير مي باشدشناسايي
اشاره كرد و )) استخوانها به كجا مي روند؟((بخش ديگري از سخنانش به كتاب 

گفت كه اين كتاب مانند وصيت نامه اي است كه در آن سارويان براي زندگي 
ج دو داستان از سپس آقاي جنتي شاعر و مدير نشر يوش. اش حساب پس مي دهد

  . به ترجمه سيمين دانشور قرائت كرد)) كمدي انساني((كتاب 
در بخش ديگري از مراسم، پروفسور سورن دانليان استاد زبان و ادبيات 

ه ويژگيهاي شخصي و ادبي سارويان وي ب. دانشگاه ايروان سخنراني ايراد كرد
اشاره كرد و گفت كه در آثار سارويان نوعي پاكي بي آاليش كودكانه آميخته با 
ايمان و نوعي ساده انديشي براي دگرگوني دنيا به چشم مي خورد و اينكه او 

وي به . براي سعادت انسان قبول رسالت نموده است و به قدرت قلم ايمان دارد
يان اشاره كرد و اين نكته را ياد آور شد كه معلمين واقعي او كودكي سخت سارو

به گفته پروفسور دانليان سارويان سفير شرق است . نويسندگان بزرگ جهان بودند
 .در ادبيات آمريكا

. در بخشي از مراسم، هنرمند ارمني  آندره مراديان دو قطعه پيانو اجرا كرد
آهاي ((ستادانه  به نمايشنامه خواني سپس سيروس ابراهيم زاده و ناهيد كبيري ا

مترجم برجسته . به ترجمه آندرانيك خچوميان  پرداختند)) كسي آنجا هست؟
ايراني صفدر تقي زاده نيز به داستانها و ديگر آثار سارويان اشاره كرد كه در دهه 

خانم ژانت .  به فارسي ترجمه شده اند و در مجالت مختلف به چاپ رسيده اند20
ن كارشناس و منتقد هنرهاي تجسمي خاطراتي چند از سفر سارويان به الزاريا

سيد رضا به آفرين استاد دانشگاه در مقاله خود تحت . ايران تعريف نمود
در سه بخش به ويژگيهاي آثار سارويان، )) ويليام سارويان فرزند دياسپورا((عنوان

پرويز . پرداختنويسنده اي كه اگر چه مهاجر نبود، ولي فرزند مهاجرت بود 
كالنتري نقاش و تصويرگر به ويژگيهاي تصويري قهرمانان و شخصيتهاي آثار 
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سارويان اشاره كرد و اين نكته را ياد آور شد كه اين خصوصيات مختص ارامنه 
  .نمي باشند، بلكه جنبه جهاني دارند

در پايان فيلمي شامل صحبتهاي سارويان و شهر زادگاهش فرزنو نمايش داده 
                                                                                .شد

  ن   آرپي  اهللا ورديا
 

  د ايده صهيونيسم بويانمن اراجباري و كشتاركوچ 
 

اند و  اين سه مسئله را اساساً اسرائيل و صهيونيسم جهاني به تركيه تحميل كرده
س تصميم تحميل مطابق با تصميم كنگره جهاني صهيونيسم كه در شهر بازل سوئي

تركيه معاصر بنيانگذاري شده .ت برگزار شد اتخاذ گرديده اس1897سال  در
آنچه كه ميراث امپراطوري عثماني  توسط آتاترك كمالي از روز تشكيل خود

قضايي و همچنين تاريخ،  بود از جمله سيستم هاي دولتي، مذهبي و حقوقي و
  .كرد فرهنگ، الفبا، آداب و رسوم و حتي لباس آن دوران را رد مي

  كشي ارامنه است كه جمهوري تركيه از امپراطوريادژنفقط در مورد مسئله 
در مورد ترك هاي جوان كه با كشاندن امپراطوري به   .عثماني حمايت مي كند

جهاني باعث نابودي آن شدند بايد گفت رهبران آنها بنمايندگي طلعت،  جنگ
در حاليكه آنها . ي آيندتركيه به دريافت لقب قهرمان نائل م انور و جمال در

كمال . پس از خنثي شدن آنها رقابت از بين رفت  .بودند رقباي سياسي آتاترك
جانشينانش بخصوص رئيس جمهور ايسمت اينيونيون و  آتاترك، اطرافيان وي و

و دومي يوناني ها شركت كرده است، اقدام  جالل بايار كه اولي در نابودي ارامنه
انكار ترك . كشتار ارامنه كردند بخصوص در رابطه بابه تبرئه ترك هاي جوان 

امر داليل متعددي دارد كه  اين .ها همانا بازتاب فشرده تمايالت تبرئه است
جالدان ارمني االصل در  احتماالً دليل اصلي تعلقات كمال آتاترك و همچنين نقش

شر ممتاز شدند و ق در آينده آنها بنيانگذاران جمهوري تركيه. جنبش كمالي بود
فعالً مصونيت  .در تركيه آتاترك هنوز تابو است .كشور بر پايه آنها شكل گرفت

اسالم  اما بطور موازي با تغييرات ساختاري در كشور. كماليسم نيز محفوظ است
 آنها اگر عملكرد آتاترك حداقل اعمال كمالي ها را با. گرايان نيز فعال مي شوند

ن يهوديان اهل سالونيك كه به ظاهر مذهب عنوا(توجه به اصل و نسب صباتي 
  .مورد بررسي قرار مي دهند) داده اند خود را تغيير

صهيونيسم جهاني منوط ساخته و نابودي  آنها علت تشكيل جمهوري تركيه را با
اسالمي با انتشار  "العزيز"چرا؟ هفته  .ارامنه را برنامه صباتي ها قلمداد مي كنند

فوريه به اين سئوال پاسخ مي  18روز  "تاخي يهوديگس"مقاله اي تحت عنوان 
 .دهد

درباره نسل كشي ارامنه را بي  بي شك نمي توانيم افكار ابراز شده در اين مقاله
خودبخود پديده اي در  چون و چرا بپذيريم، اما اين موضع گيري ويژه و تازه و

سئله و م قتل عام ارامنه، تروريسم پ ك ك جدايي طلب".جامعه تركي است
 قبرس مسائلي ملي هستند و برجستگي بين المللي دارند و دهها سال است تركيه را

عالقمندي اسرائيل نسبت به مسائل ملي موضع ساختاري . مشغول خود كرده اند
  .هر سه مسئله مذكور از بدو كار خود اسرائيل بوده است در پشت. نيست

گامي كه نفوذ جناح ملي  يعني هن70اوايل دهه  اتفاقي نيست كه اين مسائل

  .تركيه مشكالتي فراهم كردند مشهود گرديد بروز و براي "دولت عمقي"
هاي جناح هاي راست  سپس در كشور درگيري. وضعيت نخست در قبرس حاد شد

عمليات  به دنبال آن .و چپ، علوي و سني و تركي و كرد شعله ور شدند
 بعد از تمام اينها .ل عام آغاز شدتروريستي آساال و به اصطالح طرح مسئله قت
 اين سه مسئله را اساساً اسرائيل و. تروريسم پ ك ك جدايي طلب پديدار شد

صهيونيسم جهاني به تركيه تحميل كرده اند و تصميم تحميل مطابق با تصميم 
 برگزار شد اتخاذ 1897صهيونيسم كه در شهر بازل سوئيس در سال  كنگره جهاني
صهيونيسم جهاني با پيگيري تصميمات  مسئله به اصطالح قتل عام . گرديده است

بازل بواسطه انگليس و متحدان خود امپراطوري عثماني را سرنگون و  كنگره
را به حالت تعليق در آورد و به خدمتگزاران خود محول  (Sevre) ورسبرنامه 

يسر تا تشكيل دولت يهودي در فلسطين م كرد جمهوري تركيه را تشكيل دهند
يهودياني كه به ظاهر دين خود  تشكيل جمهوري به عناصر صباتي متشكل از .شود

ايجاد مسئله به اين هدف  را تغيير داده بودند محول شد تا تركيه بدون تأمل و
فضاي جغرافيايي از  و براي اين امر الزم بود .خدمت كند) تشكيل دولت يهودي(

. پاكسازي شود فوذ تشكيل مي دادنداهالي ارمني و يهودي كه جامعه كهن و بان
 در غيراينصورت تشكيل جمهوري تركيه بعنوان دولت يهودي تحت استتار با

خنثي كردن اين دو كانون مسيحي مورد پشتيباني كشورهاي اروپايي و روسيه 
از آنجاييكه در مورد اين نكته از بدو كار فكر شده بود، لذا از   .شد غيرممكن مي
به جاي يوناني .  اهالي يوناني از آناتولي به يونان رانده شدندنخست طريق مبادله

كريپتو يهوديان كانون صباتي را منتقل و تحت عنوان مسلمان  ها از بالكان ها
از . اين تبادل در واقع موفق شدند با يك تير دو نشان بزنند ه لطفب  .اسكان دادند

ن صباتي هاي منتقل شده از يوناني ها پاك شد و با اسكا آن لحاظ كه آناتولي از
تركيه بطور بي سابقه افزايش يافت و به اين ترتيب  بالكان هم شمار يهوديان در

  .دولت آتي و مديريت آن تأمين شد تركيب و كادرهاي الزم براي تشكيل
بوقوع پيوست نيز در راستاي همين  نقل مكان ارامنه كه قبل از انتقال يوناني ها

تبديل به استدالل تأكيد بر  مكان ارامنه كه در حال حاضرمسئله نقل   .هدف بود
تبديل به تبليغات  وقوع نسل كشي گرديده و در دست ساختارهاي يهودي آمريكا

 ضدتركي بواسطه اسپيورك شده استايده يهوديان صباتي است كه در دوران
و امپراطوري مشروطه قدرت را در كشور  "اتحاد و تراكي"حكومت حزب 

اسناد رسمي حاكي از آنست كه انگليس و متحدان در برنامه   .ته بودندبعهده گرف
تشكيل شده  "اتحاد و تراكي"آناتولي از ارامنه از حزب  نقل مكان و پاكسازي

اسناد به كنار، حدود يك   .پشتيباني كرده اند توسط يهوديان به ظاهر مسلمان
م ارامنه سراسيمه كرده با هياهوي قتل عا قرن بعد از نقل مكان غرب كه جهان را

  .نقش ناظر بود است در طول نقل مكان با اختيار سكوت مطلق در
سكوت مطلق  معلوم نيست چرا ارامنه اسپيورك به هيچ وجه عالقمند نيستند داليل

يوناني  هنگامي كه آناتولي از طريق مبادله  .و نقش ناظر غرب را بررسي نمايند
 توسط آليگارشي هاي صباتي تحت عنوان ها و نقل مكان ارامنه تصفيه شد و

نظام ديكتاتوري شبيه سلسله ياكوبين ها برقرار گرديد، اكثريت مسلمان  جمهوري
دولتي خنثي و رانده شد و محكوم به حفظ بقأ مظلومانه در  از سيستم مديريت

مورد استانبول و ارامنه و يوناني هاي كه از برنامه  در  .اماكن روستايي گرديد
بودند بايد گفت دولت حزب مردمي جمهوري  ان و مبادله خالص شدهنقل مك

تعيين ماليات ثروت تعيين شده  از طريق) دومين رئيس جمهور تركيه(اينيونيو 
 .ترك كشور كرد آنها را وادار به) 1941سال (بويژه براي اقليت هاي ملي 

 7 و6ريخ تا سياست تصفيه نژادي در دوران دولت دمكرات نيز ادامه يافت و در
  با ايجاد وحشت و رعب در بين اهالي ارمني و يوناني كه در1955سپتامبر 

  .بودند آنها را وادار به فرار از كشور كردند تيررس سرقت و كشتار قرار گرفته
 ،بطور متناسب با برنامه صهيونيسم مبني بر اسكان دادن يهوديان جهان در اسرائيل

ن دسته از ارامنه استانبول كه هويت ملي اشان پيش زمينه هايي فراهم گرديد تا آ
 نيز صدمه 1966 سپتامبر 7 و 6شده بود نيز از ماليت ثروت و رويدادهاي  فاش
آن كريپتويهوديان كه صباتي ناميده مي شدند و اسرائيل آنها را  در طي. ببينند

حداكثر استفاده از فرصت فراهم شده درآمدهاي  برسميت نمي شناسد، با
  .حسابي چرب شدند ه خود را چند برابر كردند وبادآورد

جناياتي كه توسط  شايان ذكر است معقوليت ناشي از دورويي دول غربي نسبت به
 دولت بر عليه بشريت در تركيه بوقوع پيوست از جمله ماليات ثروت و

  . به معناي واقعي كلمه افتضاح بود1955 سپتامبر 7 و 6رويدادهاي 
 قتل عام يوناني ها و ارامنه را به آليگارشي هاي صباتي جهاني اگر صهيونيسم

 ."غرب نسبت به آن سكوت مطلق اختيار مي كرد؟ محول نكرده بود، آيا
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