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الوروف شرط بهبود روابط روسیه-ترکیه را تشریح کرد
 

وزیر امور خارجه روسیه در اظهاراتی شرط بهبود روابط کشورش
با ترکیه را به همکاری آنها در مورد سوریه مرتبط دانست

به گزارش آران نیوز به نقل از خبرگزاری تاس، سرگئی الوروف گفت: پیشرفت روابط مسکو- 
آنکارا به این بستگی دارد که آیا ترکیه علیه آنهایی که از خاک این کشور برای حمایت از تروریست ها 

استفاده می کنند، اقداماتی اتخاذ خواهد کرد یا خیر.
وزیر امور خارجه روسیه در خصوص بهبود روابط گفت: این مسئله بیشتر به آن بستگی دارد که 
چه طور ما در خصوص حل  وفصل بحران سوریه )با یکدیگر( همکاری می کنیم. زمانی که هواپیمای ما  
سرنگون شد، تصمیماتی برای تعلیق روابط اعالم کردیم. در جریان گفتگو در خصوص بحران سوریه، 
فرستادن  و  تروریست ها  تجهیز  برای  ترکیه  خاک  می دهد  نشان  که  کردیم  کشف  را  زیادی  حقایق 
شبه نظامی به سوریه استفاده می شود. این حقایق هنوز هم روی میز قرار دارند و باید حل و فصل شوند.

وی گفت: اکنون که روابطمان برقرار شده است، حقایق به دست آمده را به سختی می توان نادیده گرفت 
و امیدواریم که شرکای ترکمان اقداماتی را برای جلوگیری از ورود شبه نظامیان به سوریه از طریق ترکیه 

بردارند. همسایگان ترکیه درک می کنند که همکاری باید به طور فزاینده ای بر پایۀ صداقت و اعتماد باشد.
شکست  برای  شرایط  و  است  کرده  تغییر  گذشته  ماه های  طی  سوریه  اوضاع  افزود:  الوروف 

تروریست ها و آغاز گفتگویی واقعی میان سوری ها ایجاد شده است.

درخواست خرید گاز از ایران حاوی چه پیامی برای روسیه می باشد؟ 

به اعتقاد رسانه های ارمنستان درخواست خرید گاز از ایران توسط ارمنستان ممکن 
است حاوی پیام هایی برای روسیه باشد.

و  ارمنستان  دولت  هم  چقدر  نوشت."هر  باره  این  در  ارمنستان  هراپاراک  روزنامه 
این داشته باشند که درخواست هویک آبراهامیان  شرکت "گازپروم-آرمنیا" اصرار بر 
نخست وزیر ارمنستان از معاون اول رئیس جمهوری ایران برای افزایش میزان صادرات 
گاز به ارمنستان هیچ پیامی سیاسی در خود نهفته ندارد، به اعتقاد برخی از ناظران این 
درخواست ارتباط مستقیمی با دیدار سرگئی الوروف وزیر خارجه روسیه با علی اف و 

ممدیاروف در باکو و در همان روز دارد."
به نوشته این روزنامه گاز ذخیره شده موجود در مرکز آبوویان شرکت "گازپروم-

آرمنیا" برای تامین نیازهای ارمنستان در طول تابستان کافی می باشد، اما با این وجود 
طرف ارمنی با این اقدام خود ظاهرا خواستار انتقال این پیام شده است که برای روسیه 

جایگزین های دیگری نیز وجود دارند.
این روزنامه در گزارش خود افزوده است." در زمان ساخت این خط لوله در دوره 
ریاست جمهوری روبرت کوچاریان، با اصرار روسیه قطر این خط لوله بسیار کاهش یافت. 
ارمنستان در طی یک یا دو سال گذشته یک بار دیگر نیز چنین درخواستی را به ایران 

ارائه نموده است که گزارشات مربوط به آن علنی نشده اند."

مالقات سفیر جمهوری اسالمی ایران
با رئیس و زندانیان ایرانی

زندان نوباراشن ارمنستان  

سیدکاظم  تیر،   هشتم  و  بیست  مورخ  دوشنبه 
االختیارجمهوری  تام  و  العاده  فوق  سفیر  سجادی، 
زندان  درمحل  حضور  با  ارمنستان  در  ایران  اسالمی 
مذکور  زندان  رئیس  هاروتیونیان،  سروپ  با   نوباراشن 
بررسی  به  طرفین  مالقات  این  نمود.در  گفتگو  و  دیدار 

روحانی در شب کودتای ترکیه
تا صبح نخوابید

درباره  سؤالی  به  پاسخ  در  ایران  در  ترکیه  سفیر 
صحبت های روحانی و اردوغان در رابطه با اینکه ترکیه 
در  روسیه  و  ایران  با  بیشتری  همکاری های  می خواهد 
منطقه داشته باشد و این از تغییر سیاست خارجی ترکیه 

پس از کودتا حکایت دارد، گفت: 
همان گونه  گفت  ما  رئیس جمهور  به  روحانی  آقای 
که شب کودتا شما تا صبح بیدار بودید، ما نیز در ایران 

نخوابیده و تحوالت ترکیه را بررسی می کردیم.  
بیشتر  همکاری  لزوم  بر  اردوغان  مکالمه  این  در 
ترکیه، روسیه و ایران درباره منطقه تأکید کرد و در این 

رابطه دو مقام ایرانی و ترک هم نظر بودند./ شرق

نیروهای مسلح جمهوری آرتساخ
یکی از عوامل تامین کننده ثبات و

صلح منطقه ای می باشند
دولت باکو به منظور حل بحران آرتساخ

از طریق فعالیت های نظامی
مرتکب جنگ چهار روزه در آرتساخ شد

نیروهای مسلح جمهوری آرتساخ یکی از عوامل تامین 
کننده ثبات و صلح منطقه ای می باشند.با بیان این مطلب 
آقای باکو ساهاکیان رییس جمهور آرتساخ در یک مصاحبه 
احتمال  که  است  گفته   Lenta خبرگزاری  با  مطبوعاتی 
ازسرگیری فعالیت های نظامی در آرتساخ مربوط به علل و 
دالیل مختلف می باشد. رییس جمهور آرتساخ گفت: آمادگی 
مشخص  گیری  موضع  و  آرتساخ  مسلح  نیروهای  نظامی 
جامعه جهانی درخصوص عدم حل بحران آرتساخ از طریق               
فعالیت های نظامی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. 
آقای باکو ساهاکیان افزوده است که از سرگیری فعالیت های 
نظامی در آرتساخ می تواند نه فقط برای فققاز جنوبی بلکه 

برای کل جهان پیامدهای ناگواری را به همراه داشته باشد.
دولت باکو به منظور حل بحران آرتساخ از طریق فعالیت های 
رییس  شد.  آرتساخ  در  روزه  چهار  جنگ  مرتکب  نظامی 
سال  آوریل  ماه  پنجم  تا  دوم  روزهای  طی  گفت:  جمهور 
2016 میالدی نیروهای مسلح آذری مفاد قراردادهای آتش 
بس امضا شده در سال های 1995-1994 میالدی را نقض 
کرده و به مواضع نظامی و غیر نظامی در آرتساخ حمله کرده اند. 
برای جنگ چهار روزه، دولت باکو 22 سال آماده شد بود.               
غیر                                                                                             سیاست  کشور  این  رسمی  مقامات  ها  سال  این  در 
سازنده ای در پیش گرفتند که نتایج این سیاست ها جنگ 
چهار روزه در آرتساخ بود. رییس جمهور آرتساخ گفت که 
فقط بعد از تلفات جانی و خسارات مالی طرف آذری مجبور 

به اتمام فعالیت های نظامی شد.

منبع:وب سایت رادیوی عمومی ارمنستان

نقش و اهمیت البی ارامنه در آمریکا

ملی  امنیت  سابق  مشاور  برژینسکی  زبیگنو  اعتقاد  به 
رئیس جمهوری آمریکا البی ارامنه در آمریکا در کنار البی 
یهودی ها و کوبایی ها یکی از با نفوذ ترین و موفق ترین البی های 
فعال در آمریکا محسوب می شود.]i[ نفوذ و موفقیت البی 
طی  در  البی  این  و  گرفته  سرچشمه  عاملی  چه  از  ارامنه 

سالیان گذشته چه موفقیت هایی را کسب نموده است؟

تاریخچه حضور ارامنه در آمریکا
نخستین شواهد حضور ارامنه در آمریکا به نیمه اول قرن 
هفدهم بازمی گردد.]ii[ با این وجود نخستین جامعه ارامنه 
در این کشور در اواخر دهه هفتاد قرن نوزدهم میالدی شکل 
دهه  در  ارامنه  مهاجرت  بزرگ  موج  نخستین  است.  گرفته 
1890 میالدی از امپراتوری عثمانی و پس از کشتار جمعی 
ارامنه توسط سلطان عبدالحمید دوم صورت گرفت. تا زمان 
جنگ جهانی اول )1914-1918( جمعیت ارامنه آمریکا 60 
هزار نفر تخمین زده شده است. پس از وقوع نسل کشی ارامنه 
در سال 1915 میالدی توسط دولت امپراتوری عثمانی در 
طی سال های 1920 الی 1924 میالدی 21 هزار ارمنی به 
آمریکا مهاجرت کردند. موج های بعدی مهاجرت ارامنه به 
آمریکا پس از جنگ جهانی دوم )1939-1945( و سپس دهه 
1950 میالدی اتفاق افتاده و با فراز و نشیب هایی همچنان 
ادامه دارد. جمعیت ارامنه آمریکا در سال 1994 میالدی یک 
میلیون نفر، در سال 2003 میالدی یک میلیون و 200 هزار 
نفر و در سال 2006 میالدی یک میلیون و 270 هزار نفر اعالم 
افزایش جمعیت  از  موجود حکایت  آمار  آخرین  است.  شده 
ارامنه آمریکا به یک میلیون و 400 هزار نفر دارد. بیش ترین 
جمعیت ارامنه ساکن ایالت کالیفرنیا بوده و مرکز اصلی تجمع 
نفر(                هزار   600( آن  حومه  شهرهای  و  آنجلس  لس  ها  آن 

می باشد. در پی موج اخیر مهاجرت از ارمنستان، و کشورهای 
مختلف خاورمیانه جمعیت کنونی ارامنه در شهر گلندل ایالت 
کالیفرنیا حدود 165 هزار نفر تخمین زده می شود. در حال 
بزرگترین جمعیت  روسیه  و  ازارمنستان  پس  آمریکا  حاضر 

]iii[.ارامنه جهان را در خود جای داده است

با توجه به میزان جمعیت ارامنه، انتخاب و حضور آن ها 
در مناصب مهم فدرال و ایالتی قابل توجه و چشمگیر می باشد 
نمایندگان  مجمع  در  به حضور  توان  می  آن جمله  از  که 
آمریکا و همچنین مجالس ایالتی اشاره کرد. در این راستا 
انتخاب جرج دکمجیان از حزب جمهوری خواه آمریکا به 
عنوان فرماندار ایالت کالیفرنیا در فاصله سال های 1983 
الی 1991 میالدی از شاخص ترین موارد حضور ارامنه در 

مناصب ارشد دولتی آمریکا می باشد.

ساختار البی ارامنه آمریکا
و  از سازمان های سیاسی  آمریکا متشکل  ارامنه  البی 
ترین آن ها  از عمده  این کشور است که  ارامنه  اجتماعی 
 The Armenian ( می توان به کمیته ملی ارامنه آمریکا
National Committee of America) و مجمع ملی ارامنه 
 (The Armenian Assembly of America( آمریکا 
اشاره کرد. برخالف البی های ترکیه و جمهوری آذربایجان که 
عمدتا از سوی دولت های این دو کشور سازماندهی و حمایت 
مالی می شوند، دولت ارمنستان هیچ نقشی در فعالیت این 
البی نداشته و سازمان های فوق الذکر نیازهای مالی خود را 
از منابع مختلف از جمله کمک های مالی بنیادهای خیریه 

ارامنه و نیز کمک ها و هدایای مردمی تامین می کنند.

در  ارامنه  اگر چه دو سازمان عمده شکل دهنده البی 
آمریکا به صورت مستقل از یکدیگر عمل کرده و از لحاظ برخی 
جهت گیری های سیاسی در رقابت با یکدیگر قرار دارند اما 
در چارچوب البی ارامنه اهداف مشترکی را پیگیری می کنند 
که از آن جمله می توان به توسعه و تعمیق روابط ایاالت 
متحده آمریکا به جمهوری ارمنستان، تضمین کمک های 
مالی ساالنه دولت آمریکا به ارمنستان، جلوگیری از کمک 
مالی و تسلیحاتی آمریکا به ترکیه و جمهوری آذربایجان، 
قوانین  از تصویب  باغ، جلوگیری  قره  از جمهوری  حمایت 
و قطعنامه هایی که در تضاد با منافع ارامنه می باشند و در 
صدر آن ها شناسایی رسمی نسل کشی ارامنه از سوی دولت 
آمریکا اشاره کرد. با توجه به اهداف مشترک، رقابت موجود 

میان این دو سازمان نه تنها مانع از پیشرفت در فعالیت آن 
ها نشده بلکه موجب ایجاد تحرک بیشتر در جامعه ارامنه 
]iv[.این کشور در جهت تحقق اهداف مشترک گردیده است

بر  متمرکز  عمدتا  آمریکا  ارامنه  ملی  کمیته  فعالیت 
ابتکارات مردمی )grassroots movement) جهت بسیج 
آمریکا  ارامنه  رای دهندگان است، در حالیکه مجمع ملی 

سعی در جذب حمایت ارامنه با نفوذ در آمریکا دارد.

کمیته ملی ارامنه آمریکا
( The Armenian National Committee of America(

تاثیرگذارترین  بزرگترین،  آمریکا  ارامنه  ملی  کمیته 
و با سابقه ترین سازمان سیاسی و اجتماعی ارامنه آمریکا 
می باشد. این کمیته در سال 1918 میالدی تحت عنوان 
 American( ارمنستان”  استقالل  برای  آمریکایی  “کمیته 
 (Committee for the Independence of Armenia
فعالیت خود را آغاز نمود. هدف این کمیته تحقق ایده تاسیس 
ارمنستان مستقل براساس رای داوری وودرو ویلسون بود. 
مقر این کمیته در شهر نیویورک قرار داشت و دارای 23 

شعبه محلی در 13 ایالت آمریکا بود.

این کمیته از سال 1941 میالدی با عنوان “کمیته ملی 
ارامنه آمریکا” به فعالیت خود ادامه داده است. دفتر اصلی این 
کمیته در شهر واشنگتن قرار داشته و همزمان دارای دو دفتر 
منطقه ای در نیویورک و لس آنجلس و بیش از پنجاه شعبه 
محلی در ایالت های مختلف آمریکا است. فعالیت های کمیته 
ملی ارامنه آمریکا در چارچوب فعالیت کمیته های مسئله ارمنی 
در ارمنستان، روسیه، فرانسه و کشورهای مختلف خاورمیانه 
انجام می پذیرد و از حمایت حزب داشناکسیون برخوردار است.

کنار  در  گذشته  سالیان  در  آمریکا  ارامنه  ملی  کمیته 
حمایت از اهداف کلی البی ارامنه، فعالیت گسترده ای در 
زمینه آموزش و ایجاد حرکت های مردمی، ثبت نام از رای 
دهندگان ارمنی و جذب رای آن ها در انتخابات محلی، ایالتی 
و فدرال داشته و توانسته است بسیاری از نامزدهای مورد 
و  نمایندگان  راهی شوراهای شهر، مجمع  را  حمایت خود 
سنای ایالتی و همچنین مجمع نمایندگان و سنای آمریکا 
نماید. برگزاری سمینار و کنفرانس در موضوعات مختلف، 
آموزش نیروهای جوان و اقداماتی چون جمع آوری امضاء از 

وضعیت زندانیان ایرانی در  زندان فوق پرداختند و مقرر 
اسرع  در  زندانیان  غذایی  و  بهداشتی  مشکالت  گردید 
در  گردد.  فصل  و  حل  زندان  رئیس  مساعدت  با  وقت 
انتها آقای سجادی به همراهی  رئیس زندان از اتاق های 

زندانیان ایرانی بازدید بعمل آوردند .

روبرت مارکاریان
کارشناس مسائل ارمنستان

IPSC – مرکز بین المللی مطالعات صلح
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