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طرح شکایت جاثلیق 
آرام اول علیه ترکیه در 
دادگاه اروپایی حقوق بشر

جاثلیــق آرام اول رهبــر دینــی حــوزه ارامنــه سیلیســی 
اعــام کــرد پــس از خــودداری سیســتم قضایــی ترکیــه از 
ــه  ــوط ب ــده، موضــوع مرب ــه ش بررســی درخواســت ارائ
ــه  ــه حــوزه جاثلیقــی ارامن ــق ب ــدن اراضــی متعل بازگردان
سیلیســی را در دادگاه اروپایــی حقــوق بشــر پیگیــری 

خواهــد کــرد.
آســتانه  در  اول  آرام  جاثلیــق  اســت،  بذکــر  الزم 
ارائــه  بــا  ارامنــه  کشــی  نســل  ســالگرد  یکصدمیــن 
خواســتار  ترکیــه  قضایــی  مراجــع  بــه  دادخواســت 
ــه  ــه حــوزه جاثلیقــی ارامن ــق ب ــدن اراضــی متعل بازگردان

شــد. سیلیســی 
ــرد،  ــد ک ــی تاکی ــه سیلیس ــی ارامن ــوزه دین ــر ح رهب
زمــان آن فــرا رســیده اســت تــا ارمنســتان و دیاســپورا بــه 
ــه ســازمان هــای ارمنــی جهــان از ابزارهــای  همــراه کلی

ــد. ــات خــود بهــره گیرن ــری مطالب ــرای پیگی ــی ب حقوق
جاثلیــق آرام اول رهبــر دینــی حــوزه ارامنــه سیلیســی 
پیگیــری  کــه خواســتار  اســت  ارمنــی  مقــام  نخســتین 
حقوقــی مطالبــات ارامنــه از ترکیــه شــده و ارامنــه جهــان 
و همچنیــن دولــت ارمنســتان را بــه پیــروی از ایــن روش 

ــده اســت. فراخوان
ــه در شــرایط بســیار  ــه ترکی ــه علی دادخواســت ارامن
پیچیــده ژئوپلتیکــی کــه یکــی از محورهــای اصلــی آن 
ترکیــه اســت در دادگاه اروپایــی حقــوق بشــر بررســی 
خواهــد شــد. معــاون نخســت وزیــر ترکیــه اخیــرا اعــام 
کــرد، ترکیــه در ســخت تریــن وضعیــت موجــود از زمــان 
ــه در حــال  ــرار دارد. ترکی ــون ق ــی اول تاکن ــگ جهان جن
ــوی  ــا دارد و از س ــا اروپ ــی ب ــکات فراوان ــر مش حاض
دیگــر پــس از مدتــی وقفــه همــکاری هــای خــود بــا 

ــت. ــه اس ــر گرفت ــیه را از س روس
ــکل  ــازترین مش ــت س ــاید سرنوش ــی ش ــئله ارمن مس
پیــش روی ترکیــه نباشــد امــا بــی تردیــد از اهمیــت 
محــوری بــرای ایــن کشــور برخــوردار اســت. چنــد مــاه 
ــه  ــدور رای ب ــا ص ــر ب ــوق بش ــی حق ــش دادگاه اروپای پی
نفــع دوغــو پرینچــک کــه از ســوی دولــت ســوئیس بدلیــل 
انــکار نســل کشــی ارامنــه محکــوم شــده بــود، در ظاهــر 
بــه ســود ترکیــه اقــدام کــرد. در واقــع دادگاه اروپایــی 
حقــوق بشــر در رای صــادره خــود بــا تائیــد وقــوع نســل 
ــان  ــل آزادی بی ــاف اص ــکار آن را خ ــه، ان ــی ارامن کش

تشــخیص داد.
اکنــون بایــد دیــد دادگاه اروپایــی حقــوق بشــر در 
ــه چــه موضعــی اتخــاذ خواهــد  ــات ارامن موضــوع مطالب
ــت  ــود دس ــده خ ــال ش ــوق پایم ــه حق ــه ب ــا ارامن ــرد. آی ک

ــت؟ ــد یاف خواهن
بــی تردیــد در شــرایط پیچیــده ژئوپلتیکــی مســئله 
ارمنــی بــار دیگــر در برابــر ترکیــه قــد علــم کــرده اســت 
و بایــد دیــد آنــکارا چــه رویکــردی در قبــال آن اتخــاذ 

ــرد. ــد ک خواه
ترکیــه یــک بــار پیــش از ایــن نیــز در تابســتان ســال 
2015 و در هنــگام بررســی موضــوع نســل کشــی ارامنــه 
در بوندســتاگ )مجلــس آلمــان( در چنیــن وضعیتــی قــرار 

گرفت.
جاثلیــق آرام اول رهبــر دینــی حــوزه ارامنــه سیلیســی 
ــی  ــه های ــادی در نام ــای 2011 و 2013 می ــال ه در س
جداگانــه خطــاب بــه رجــب طیــب اردوغــان کــه در 
آن زمــان ســمت نخســت وزیــری ترکیــه را بــر عهــده 
داشــت، خواســتار بازگردانــدن اراضــی و امــاک متعلــق 
بــه حــوزه جاثلیقــی ارامنــه سیلیســی شــد، امــا درخواســت 
هــای او بــدون پاســخ مانــد. در اقــدام بعــدی موضــوع در 
دادگاه قانــون اساســی ترکیــه مطــرح شــد امــا ایــن دادگاه 
ــه شــده خــودداری  ــه دادخواســت ارائ ــز از رســیدگی ب نی

کــرد.
وکیــل پرونــده شــکایت حــوزه جاثلیقــی ارامنــه علیــه 
ترکیــه در دادگاه اروپایــی حقوق بشــر روز چهارشــنبه در 
گفتگــو بــا خبرنــگاران در بروکســل اعــام کــرد بررســی 
و صــدور رای نهایــی دربــاره ایــن پرونــده ممکــن اســت 

چنــد ســال بــه طــول بیانجامــد.

وی تاکیــد کــرد:»دادگاه اروپایــی حقــوق بشــر ســاالنه بــه دههــا 
هــزار پرونــده و شــکایت رســیدگی مــی کنــد. بــا توجــه بــه کثــرت  
شــکایت هــای مطــرح شــده در دادگاه اروپایــی حقــوق بشــر انتظــار                                      
مــی رود بررســی و صــدور رای نهایــی دربــاره ایــن پرونــده 4 الــی 5 

ــد.” ــول بیانجام ــه ط ــال ب س
وی همچنیــن افزود:»مــا یــک صــد ســال در انتظــار برقــراری 
عدالــت بــوده ایــم و مــی توانیــم چهــار یــا پنــج ســال دیگــر نیــز در انتظــار 
بمانیم.”حــوزه دینــی ارامنــه سیلیســی کــه مقــر جاثلیــق ارامنــه مــی باشــد 
در قــرن دهــم میــادی از ارمنســتان بــه کلیکیــه منتقــل و پــس از انتقــال 
بــه چنــد مــکان در نهایــت در ســال 1295 میــادی در شــهر ســیس 
)کــوزان کنونــی( مســتقر شــد. ایــن حــوزه دینــی تــا ســال 1921 میــادی 
بــه فعالیــت خــود ادامــه داد. در دوران امپراطــوری عثمانــی حــوزه دینــی 
ــت پرداخــت. در  ــه فعالی ــوان کلیســایی مســتقل ب ــه عن ــه سیلیســی ب ارامن
طــی نســل کشــی ارامنــه در ســال هــای 1915 الــی 1923 میــادی 
جمعیــت ارمنــی منطقــه ســیس قتــل عــام و مجبــور بــه کــوچ اجبــاری شــده 

و دارایــی هــا و امــاک کلیســا نیــز مصــادره شــد.
مطالبــات ایــن حــوزه دینــی از دولــت ترکیــه مجموعــه کلیســای جامع 
متعلــق بــه ایــن حــوزه دینــی شــامل کلیســای مــادر، مقــر جاثلیــق و امــاک 
و دارایــی هــای متعلــق بــه آن واقــع در منطقــه تاریخــی ســیس )کــوزان 

کنونــی( در جنوب ترکیه اســت.  

وزیر امور خارجه ارمنستان ادعاهای ترکیه و جمهوری آذربایجان درباره نیروگاه اتمی این کشور را رد کرد
کــرد  اعــام  ارمنســتان  خارجــه  امــور  وزیــر 
علیــه  آذربایجــان  جمهــوری  و  ترکیــه  ادعاهــای   ،
ارمنســتان در رابطــه بــا موضــوع امنیــت هســته ای 

منطبــق  بــر واقعیــت هــای موجــود نیســتند.
ــور خارجــه ارمنســتان  ــر ام ــان وزی ادوارد نعلبندی
روز دوشــنبه در ســخنرانی خــود در نشســت بیــن المللــی 
اتهامــات مطــرح  بــه  واکنــش  در  ای  امنیــت هســته 
شــده علیــه ارمنســتان از ســوی ترکیــه و جمهــوری 
آذربایجــان تاکیــد کرد:»متاســفانه برخــی کشــورهای 
عضــو و بویــژه جمهــوری آذربایجــان و ترکیــه بــا اتخــاذ 
رویکــرد غیرمودبانــه در قبــال آژانــس بیــن المللــی 
انــرژی اتمــی در صــدد ســوء اســتفاده از نشســت هــای 

ــرح  ــود و ط ــی خ ــع سیاس ــت مطام ــی در جه ــن الملل بی
اتهامــات واهــی علیــه ارمنســتان هســتند. ایــن اتهامــات 
ــا  کــه گاه و بــی گاه مطــرح مــی شــوند هیــچ ســنخیتی ب

ــد.” ــود ندارن ــای موج ــت ه واقعی
ایــن  افــزود،  ارمنســتان  خارجــه  امــور  وزیــر 
ــع اشــاعه ســاح  ــرارداد من کشــور ضمــن حمایــت از ق
هــای هســته ای، پایبنــدی خــود را بــه کلیــه توافقــات 
ــن هــای  ــه تضمی ــوط ب ــه توافقنامــه مرب موجــود از جمل
ــی  ــکل الحاق ــی و پروت ــرژی اتم ــی ان ــن الملل ــس بی آژان

ــد. ــی کن اعــام م
ادوارد نعلبندیــان در ســخنرانی خــود ضمــن تاکیــد 
بــر اهمیــت برگــزاری چنیــن نشســت هایــی جهــت 

خارجــه  امــور  وزیــر  کورتــس  سباســتین 
اتریــش در گفتگــو بــا Day.Az بــا اشــاره بــه ایــن 
ــادی  ــال 2017 می ــش در س ــه اتری ــوع ک موض
ریاســت دوره ای ســازمان امنیــت و همــکاری 
ــا در  ــت، افزود:»م ــد گرف ــده خواه ــر عه ــا را ب اروپ
برهــه ای سرنوشــت ســاز قــرار داریــم و بــه همــراه 
ــکاری  ــت و هم ــازمان امنی ــود در س ــن خ متحدی
اروپــا و اتحادیــه اروپــا بــر ایــن بــاور هســتیم کــه 
ایــن مناقشــه تنهــا از طریــق مســالمت آمیــز قابــل 
حــل خواهــد بــود. بــه همیــن خاطــر نیــز طرفیــن 
را بــه تــاش در راســتای گفتگــو و فعالیــت هــای 
دیپلماتیــک فــرا مــی خوانیــم. پیشــنهاداتی و ایــده 
هایــی در جهــت تحکیــم اعتمــاد و ایجــاد زمینــه 

ــز مذاکــرات  ــر روی می ــن ب ــان طرفی همــکاری می
قــرار دارد. اصــول کلــی بــرای ادامه مذاکــرات مورد 
توافــق روســای جمهــوری دو کشــور قــرار گرفتــه 
انــد. ایــن اصــول تحــت عنــوان »اصــول مادریــد« 
بــا برخــی اصاحــات در طــی ده ســال گذشــته بــر 
ــد. در نتیجــه  ــرار داشــته ان ــز مذاکــرات ق روی می
ــرات وجــود دارد.” ــه مذاک ــرای ادام ــه الزم ب زمین

ــه  ــا ب ــش افزود:»م ــه اتری ــور خارج ــر ام وزی
عنــوان کشــوری بــی طــرف کــه ریاســت ســازمان 
ــر  ــده دارد ب ــر عه ــا را ب ــکاری اروپ ــت و هم امنی
ــتیم.  ــف هس ــه واق ــن رابط ــود در ای ــئولیت خ مس
اگرچــه اتریــش در گــروه مینســک عضویــت نــدارد 
ــاده مســاعدت و برداشــتن  ــا آم ــن وجــود م ــا ای ب
گام هــای میانجیگرانــه در دوره ریاســت خــود 
ــاش  ــت از ت ــن حمای ــازمان و همچنی ــن س در ای
ــاده  ــش آم ــتیم. اتری ــک هس ــروه مینس ــای گ ه
مســاعدت در جهــت حــل مســالمت آمیــز مناقشــه 
قرابــاغ از طریــق میزبانــی مذاکــرات، بررســی هــای 
کارشناســانه و همچنیــن تمــاس میــان جوانــان دو 
کشــور مــی باشــد کــه ضمــن کاســتن از احتمــال 
بــروز جنــگ موجــب تمرکــز تــاش هــا بــر حــل 

ــد.” ــد ش ــز مناقشــه خواه مســالمت آمی

اســقف اعظــم ســیبوه سرکیســیان خلیفــه 
ــا  ــاه،  ب ــنبه، 16 آذر م ــه ش ــران روز س ــه ته ارامن
ــز  حجــت االســام مهــدی تســخیری،  رئیــس مرک
گفتگــوی ادیــان ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات 
اســامی در دفتــر خلیفــه گــری ارامنــه دیــدار                                                  

ــرد. ک
مــورد                          در  دیــدار،  ایــن  در  طرفیــن 

راســتای  در  آمــده  بدســت  هــای  پیشــرفت  ارزیابــی 
ــن  ــای بی ــش ه ــده در همای ــاذ ش ــات اتخ ــرای تصمیم اج
المللــی امنیــت هســته ای، بــر مشــارکت فعــال ارمنســتان 

ــی  ــه جهان ــه برنام ــی و از جمل ــن الملل ــف بی ــای مختل ــت ه در فعالی
بــرای مبــارزه علیــه تروریســم هســته ای اشــاره کــرد و اظهــار 
داشت:»ارمنســتان در موضوعــات مربــوط بــه انــرژی هســته ای 
ــی  ــن الملل ــس بی ــا آژان ــک ب ــترده و نزدی ــای گس ــکاری ه دارای هم
انــرژی اتمــی، دیگــر ســازمان های بیــن المللــی و کشــورهای مختلف 
جهــان اســت.” وزیــر امــور خارجــه ارمنســتان تاکیــد کرد:»نیــروگاه 
ــوردار  ــی برخ ــی باالی ــای امنیت ــاخص ه ــتان از ش ــته ای ارمنس هس
اســت. تصمیــم دولــت ارمنســتان بــرای تمدیــد مــدت بهــره بــرداری 
ــا  ــی ب ــس از رایزن ــتان پ ــور« ارمنس ــته ای »مدزام ــروگاه هس از نی
ــی  ــن الملل ــکاران بی ــر هم ــی و دیگ ــرژی اتم ــی ان ــن الملل ــس بی آژان
ارمنســتان اتخــاذ شــده و تامیــن امنیــت ایــن نیــروگاه از اهمیــت بســیار 

ــوردار اســت.” ــی برخ باالی
نعلبندیــان همچنیــن افزود:»بازرســی هــای دوره ای کارشناســان 
آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی همــواره بــر ایــن موضــوع تاکیــد 
ــود را در ســطح  ــی خ ــن الملل ــدات بی ــتان تعه ــه ارمنس ــد ک ــته ان داش
باالیــی از شــفافیت بــه انجــام رســانده و هیــچ انحــراف و تخطــی از 

الزامــات توافقنامــه هــای بیــن المللــی بــه ثبــت نرســیده اســت.”
نشســت بیــن المللــی امنیــت هســته ای از روز دوشــنبه 5 الــی 9 

دســامبردر ویــن  برگــزار شــد. 

)ادامه در همین صفحه(

هماهنگــی  هــا و برنامــه ریزی هــای نهایــی گفتگــوی 
ــی و  ــه سیلیس ــوزه ارامن ــی ح ــز جاثلیق ــان مرک می
ــا موضــوع  ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســامی ب

"ادیــان و خشــونت"، صحبــت کردنــد.
ــر  ــان، مدی ــروژ اوهانی ــای س ــدار آق ــن دی در ای
داخلــی خلیفه گــری ارامنــه تهــران نیــز حضــور 

ــت. داش

اتریش مایل به کمک به حل مسالمت آمیز 
مناقشه قره باغ است

ویزر امور خارجه...
)ادامه از همین صفحه(

طرح شکایت...
)ادامه از همین صفحه(

آلیــک ـ روز ســه شــنبه 23 آذر 
رهبــر   اول  آرام  جاثلیــق  عالیجنــاب 
سیلیســی  حــوزۀ  ارمنــی  کلیســای 
)کیلیکیــا( و هیئــت همراه بــرای بازدید 
رســمی وارد تهــران شــدند. ایشــان در 
فــرودگاه بیــن المللــی امــام خمینــی از 
ســوي دکتــر ابــوذر ابراهیمــی ترکمــان 
ــات  ــگ و ارتباط ــازمان فرهن ــس س رئی
اســامی و حجــت االســام محمــد 
مرکــز  رئیــس  تســخیری  مهــدی 
بیــن المللــی گفتگــوی بیــن االدیــان و 
مقامــات کلیســایی و اجتماعــی جامعــۀ 
ــرار  ــتقبال ق ــورد اس ــران م ــۀ ای ارامن
ــا  ــو ب ــدار و گفتگ ــس از دی ــه و پ گرفت
ــرای شــرکت  ــده ب حضــار پیشــواز کنن
دینــی  گفتگــوی  دور  هفتمیــن  در 
ــا موضــوع  ــی ب اســام و کلیســای ارمن
» نقــش عقانیــت و اخــاق دینــی 
افــراط  و  از خشــونت  در جلوگیــری 
ــگ  ــازمان فرهن ــل س ــه مح ــی« ب گرای
ــت  ــا حضــور آی و ارتباطــات اســامی ب

ــری در  ــم رهب ــام معظ ــژۀ مق ــاور وی ــخیری مش ــی تس ــد عل اهلل محم
حــوزۀ جهــان اســام، اســقف ســیبوه سرکیســیان خلیفــۀ ارامنــۀ تهــران 
ــز و  ــۀ تبری ــۀ ارامن ــان خلیف ــور چیفتچی ــران، اســقف گریگ و شــمال ای
ــوب  ــان و جن ــۀ اصفه ــۀ ارامن ــان خلیف ــیپان کچدجی ــی س ــدر روحان پ
و نماینــدگان مذهبــی و اجتماعــی اقلیــت هــای دینــی کشــور رفتنــد.
ــازم کلیســای  ــن نشســت ع ــراد ســخنرانی در ای ــس از ای ایشــان پ
ســرکیس مقــدس تهــران شــده و مــورد اســتقبال ارامنــۀ حاضــر 
ــان روز ایشــان در بخــش  ــد. عصــر هم ــرار گرفتن ــۀ کلیســا ق درمحوط

جاثلیق آرام اول رهبر کلیسای ارمنی حوزۀ سیلیسی در تهران
آرام اول: »گفتمان کلیسای ارمنی حوزۀ سیلیسی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی سابقۀ پانزده ساله دارد«

شــانزدهمین  اولیــن جلســۀ  پایانــی 
ــران  ــۀ ته ــری ارامن ــه گ ــورای خلیف ش
ــا مســئولین مختلــف  حضــور یافتــه و ب

ــدند.  ــنا ش ــورا آش ــن ش ای
ــای  ــه آق ــر اســت ک ــه ذک    الزم ب
ارمنــی  نماینــدۀ  رئیســیان  ژیرایــر 
نــورا  خانــم  و  ســوریه  مجلــس  در 
بایراکداریــان اســتاد حقــوق بیــن الملــل 
دانشــگاه لبنــان و رئیــس هیئــت روابــط 
بیــن کلیســاها جــزو همراهــان جاثلیــق 
دیــروز  نشســت  در  و  بــوده  اول  آرام 

ســخنرانی نمودنــد.
ــه  ــه ای ک ــک هفت ــدود ی ــی ح  ط
آرام اول در تهــران خواهنــد بــود بــا 
مقامــات بلنــد پایــۀ دولتــی و نهــاد 
ــدار  ــور دی ــۀ کش ــی ارامن ــای اجتماع ه
در  همچنیــن  و  نمــوده  گفتگــو  و 
مراســم بیســتمین ســال انتخــاب خــود 
ــوزۀ  ــی ح ــای ارمن ــری کلیس ــه رهب ب

سیلیســی شــرکت خواهنــد نمــود.
ایشــان  کــه  بیاناتــی  در     
کردنــد:  تأکیــد  نمودنــد  ایــراد  فــرودگاه  در  مســتقبلین  بــرای 
در  و  بــوده  متشــکلی  ایــران جامعــۀ  در  همــواره  ارامنــه  »....مــا 
طــی تاریــخ در بالندگــی ایــن کشــور مبــارک فعاالنــه شــرکت                                                                        

ایــم«. داشــته 
ــوزۀ  ــن ح ــان مابی ــه گفتم ــدند ک ــر ش ــن متذک ــان همچنی ایش
کلیســای سیلیســی و ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســامی جمهــوری 
ــاله                ــزده س ــابقۀ پان ــان س ــاس لبن ــران و آنتیلی ــران در ته ــامی ای اس

دارد.


