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ارامنه آمریکا در حمایت و یا در مخالفت با قوانین و قطعنامه های 
مختلف مجمع نمایندگان و سنای آمریکا از دیگر فعالیت های 

]v[.کمیته ملی ارامنه آمریکا می باشند

این کمیته در سالیان اخیر با تمرکز بر انتخابات محلی در 
شهرهای مختلف آمریکا در راستای تامین حقوق شهروندی و 
مدنی ارامنه آمریکا و اختصاص بودجه های دولتی جهت امور 

]vi[  .آموزشی، عمرانی و رفاهی تالش نموده است

کمیته ملی ارامنه آمریکا هر ساله و با همکاری دیگر نهادها 
و سازمان های ارمنی این کشور با برگزاری راهپیمایی و تجمع 
در برابر سفارت و کنسولگری های ترکیه در شهرهای مختلف 
آمریکا سالگرد نسل کشی ارامنه را گرامی می دارد. الزم به 
یادآوری است که راهپیمایی سال 2015 میالدی به مناسبت 
یکصدمین سالگرد واقعه نسل کشی ارامنه با حضور تاریخی 

بیش از یکصد هزار نفر در شهر لس آنجلس برگزار گردید. 

مجمع ملی ارامنه آمریکا
)The Armenian Assembly of America(

مجمع ملی ارامنه آمریکا در سال 1972 میالدی توسط 
جمعی از فعالین اقتصادی و شخصیت های علمی و فرهنگی 
ملی  مجمع  مرکزی  دفتر  گذاری شد.   پایه  آمریکا  ارمنی 
ارامنه آمریکا در شهر واشنگتن قرار داشته و دارای دفاتری 

در لس آنجلس و ایروان می باشد.

نمونه  نوعی  به  توان  می  را  آمریکا  ارامنه  ملی  مجمع 
 )AIPAC( ارمنی کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل
ایجاد   ]vii[.بر سیاست خارجی دانست تاثیرگذاری  جهت 
وحدت در ارامنه آمریکا، شناساندن میراث فرهنگی و هویت 
بناهای  و  آثار  از  آمریکا، حفاظت  به جامعه  ارامنه  تاریخی 
تاریخی ارامنه، حمایت از فعالیت ها و مطالعات در زمینه 
تاریخ، فرهنگ و مذهب ارامنه و بویژه ارامنه آمریکا، تشویق 
ارامنه آمریکا به مشارکت در فعالیت های سیاسی جامعه 
ارامنه  انسانی و شهروندی  از حقوق  این کشور و حمایت 
آمریکا از عمده اهداف این مجمع اعالم شده  و در جهت 
تحقق آن ها برنامه های مختلف دولتی، حقوقی، اجتماعی، 

آموزشی و دانشگاهی تدوین و به اجرا در آمده است.

بخش دولتی و حقوقی مجمع ملی ارامنه در زمینه مسائل 
مربوط به ارامنه در تماس دائمی با اعضای کنگره آمریکا و 

دولت این کشور بوده و با انتشار گزارش ها و بیانیه های مختلف )ادامه نقش و اهمیت البی ارامنه... از صفحه 2(
جامعه ارامنه را در جریان اقدامات دولتی که می تواند در امور 
این مجمع  قرار می دهد.  باشند،  تاثیرگذار  ارامنه  مختلف 
همچنین اقدام به جمع آوری و انتشار اسناد و مدارک مهم در 
رابطه با نسل کشی ارامنه کرده و جزوات آموزشی مختلفی را 
در این زمینه تدوین و در اختیار مراکز آموزشی و دانشگاهی 
اقدامات جالب توجه مجمع ملی  از جمله  قرار داده است. 
در  تابستانی  کارآموزی  های  دوره  برگزاری  آمریکا  ارامنه 
ادارات دولتی و فدرال شهر واشنگتن برای دانشجویان ارمنی 

]viii[.می باشد

اهداف مشترک و موفقیت های البی ارامنه آمریکا
روابط  تعمیق  و  توسعه  گردید  ذکر  که  همانگونه 
تضمین  ارمنستان،  جمهوری  با  آمریکا  متحده  ایاالت 
ارمنستان،  به  آمریکا  دولت  ساالنه  مالی  های  کمک 
ترکیه  به  آمریکا  تسلیحاتی  و  مالی  کمک  از  جلوگیری 
باغ،  قرا  جمهوری  از  حمایت  آذربایجان،  جمهوری  و 
جلوگیری از تصویب قوانین و قطعنامه هایی که در تضاد 
شناسایی  ها  آن  صدر  در  و  باشند  می  ارامنه  منافع  با 
رسمی نسل کشی ارامنه از سوی دولت آمریکا از جمله 

اهداف مشترک البی ارامنه آمریکا می باشد.

نفوذ البی ارامنه آمریکا بیشتر بدلیل تمرکز بر چند حوزه 
انتخاباتی کنگره آمریکا و از جمله حوزه انتخاباتی 28 ایالت 
کالیفرنیا می باشد.]ix[ براساس آمار رسمی سرشماری سال 
2000 میالدی بیش از یک سوم جمعیت ارامنه آمریکا در 5 
حوزه انتخاباتی صد و ششمین دوره کنگره آمریکا سکونت 
داشته اند. همچنین نصف جمعیت ارامنه آمریکاساکن 20 
که  در شرایطی  بویژه   ]x[ کنگره هستند.  انتخاباتی  حوزه 
شهروندان بومی آمریکا اغلب رغبت چندانی برای رای دادن 
از خود نشان نمی دهند تمرکز ارامنه در برخی از حوزه های 
انتخاباتی از تاثیر بسزایی برخوردار بوده و موجب پیروزی 
نامزدهای مورد حمایت آن ها شده است. به عنوان نمونه 
با  کنگره  دموکرات  نماینده  آدام شیف  رقابت  به  توان  می 
جیم روگان از حزب جمهوری خواه در ایالت کالیفرنیا اشاره 
کرد. در این رقابت آدام شیف با کمک آرای ارامنه توانست 
رقیب خود را شکست داده و به یکی از حامیان اصلی ارامنه 

در کنگره تبدیل شود.

و جذب شدن  آمریکا  در  ارامنه  مدت  طوالنی  حضور 
آن ها در فعالیت های سیاسی و اجتماعی جامعه آمریکا 

ارامنه  و قدرت البی  نفوذ  از عوامل دیگر  توان  نیز می  را 
در آمریکادانست.]xi[   از عمده موفقیت های البی ارامنه 
آمریکا می توان به کمک مالی ساالنه آمریکا به جمهوری 
فروش  از  جلوگیری  باغ،  قرا  ساکنین  ارمنستان]xii[و 
به ماده 907  استناد  با  آذربایجان  به جمهوری  تسلیحات 
قانون حمایت از آزادی آمریکا، به تعویق انداختن معامله 
تسلیحاتی با ترکیه در دهه 1970، شناسایی رسمی نسل 
کشی ارامنه از سوی 44 ایالت و شناسایی رسمی استقالل 

جمهوری قرا باغ از سوی 7 ایالت آمریکااشاره کرد.

آمریکا  ارامنه  البی  تالش  ها  موفقیت  این  کنار  در 
در برخی از زمینه ها با ناکامی مواجه شده است. اگرچه 
روسای جمهوری آمریکا براساس یک رویه متداول هر ساله 
ارامنه  کشی  نسل  سالگرد  آستانه  در  ای  بیانیه  انتشار  با 
ابراز  جهان  ارامنه  با  میالدی   1915 سال  آوریل   24 در 
همدردی می کنند اما علیرغم وعده های انتخاباتی خود، در 
 )Genocide( سالیان گذشته از بکار بردن واژه نسل کشی
به  تاریخی همچنان  واقعه  این  برای توصیف  و  خودداری 
استفاده از واژه ارمنی “ِمتس یه قِرن” به معنای “قتل عام 
بزرگ” بسنده کرده اند. همچنین در تقابل با البی ارامنه آمریکا 
باید به اقدامات و فعالیت های البی های ترکیه و جمهوری 
آذربایجان اشاره کرد که با صرف بودجه های عظیم دولتی به 
مقابله با تالش های البی ارامنه می پردازند. از جمله این 
کننده  البی  های  گروه  مالی  تامین  به  توان  می  اقدامات 
 Livingston( لیوینگستون”  “گروه  جمله  از  آمریکا  در 
مالی  تطمیع  همچنین  و   ]xiii[ترکیه توسط   )  Group
اعضای کنگره آمریکا از سوی دولت جمهوری آذربایجان 
تحقیق  گروه  تالش  نتیجه  در  اخیر  مورد  که  کرد  اشاره 
کمیته اخالق کنگره آمریکا افشا و هدایای دریافت شده 
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آلمان با مذاکرات جدید در خصوص پیوستن ترکیه
به اتحادیه اروپا مخالفت کرد

به گزارش پایگاه اطالع رسانی شبکه خبر، در پی تدابیر 
جدید رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، دولت آلمان 
روز جمعه با مذاکرات جدید در خصوص پیوستن ترکیه به 

اتحادیه اروپا مخالفت کرد.
 استفان زایبرت سخنگوی دولت آلمان اعالم کرد :»در 
در  های جدید  به گشودن فصل  توان  نمی  کنونی  شرایط 

مذاکرات اندیشید.«
ترکیه  و  ها  اروپایی  طوالنی،  رکود  دوره  یک  از  پس 
از مذاکرات در مورد  با گشودن فصل جدیدی  اواخر ژوئن 
موضوعات بودجه ای، گام جدیدی برداشته بودند. اروپایی ها 
در چارچوب توافق با آنکارا برای مقابله با موج ورود آوارگان 

از ترکیه به اروپا این مذاکرات را پذیرفته بودند.
مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا در سال 2005 
آغاز شد، اما با سرعت بسیار کندی پیش می رود. پس از 
آنکه در ترکیه بعد از کودتای نافرجام، اردوغان قدرت ارتش، 
دادگستری، آموزش عالی و رسانه های ترکیه را به دست 

با  مذاکرات  متوقف کردن  برای  اروپا  در  اعتراضات  گرفت، 
ترکیه و حتی صرف نظر کردن از این موضوع تشدید شد.

تقسیم شده است که همه  به 35 فصل  این مذاکرات 
ابتدا  باید  عضو  کشورهای  دهد.  می  پوشش  را  ها  زمینه 
گشودن هر فصل را بپذیرند و سپس زمانی که همه شرایط از 

سوی ترکیه تامین شد،  آن را مختومه اعالم کنند.

مصر خواستار میزبانی گولن شد

دولت  که  حالی  در 
استرداد  درخواست  ترکیه 
دولت  به  را  گولن  فتح اهلل 
داده  تحویل  واشنگتن 
نمایندگان  برخی  است،  
چهره های  و  مصر  پارلمان 
رسانه ای این کشور میزبانی 

از وی را خواستار شدند.
نیوز:   آران  گزارش  به 
روزنامه اردنی المجد،  در حالی که ترکیه خواستار استرداد 
طراحی  به  متهم  و  ترکیه ای  مخالف  چهره  گولن،  فتح اهلل 
کودتای اخیر در این کشور از آمریکا شده است، در چند روز 
گذشته چهره های پارلمانی و رسانه ای متعدد مصر خواستار 

میزبانی از وی در کشورشان شده اند.
رجب طیب اردوغان،  رئیس جمهور ترکیه پیش از این 
گولن را به دست داشتن در کودتای اخیر و برنامه ریزی 
از دولت آمریکا خواست وی را تحویل  آن متهم کرده و 

آنکارا دهد.
چهره های مذکور گولن را یک اندیشمند جهانی و یکی 

از پیشگامان جنبش های اسالم اجتماعی در جهان دانسته 
وی  از  گولن  از  میزبانی  با  نمی خواهند  که  دارند  تاکید  و 
مخالفت ها  با  که  اردوغان  دولت  بر  فشاری  اهرم  عنوان  به 
و دشمنی  شدیدش با دولت کنونی مصر شناخته می شود، 

استفاده کنند.
این چهره ها تاکید دارند،  تا زمانی که ترکیه در خاک 
اخوان المسلمین  گروه  رهبران  و  اعضا  از  بسیاری  خود 
بزرگ  مخالف  این  از  دارد  حق  مصر  داده،  اسکان  را 

کند. میزبانی  ترکیه ای 
احمد  مصر  در  گولن  از  میزبانی  حامیان  جمله  از 

المسلمانی، یکی از چهره های رسانه ای این کشور است.
وی در گفت وگو با شبکه ماهواره ای  "دریم" اظهار داشت: 
چهره ای  و  فیلسوف  اندیشمند،  فرهنگی،  چهره   یک  گولن 
جهانی بوده و شخصیتی مهم برای جنبش های اسالم اجتماعی 
در جهان محسوب می شود. وی یکی از قدرتمندترین چهره ها 

در آمریکا و آلمان برای جامعه ترکیه است.
المسلسمانی در ادامه گفت:  میزبانی مصر از گولن مانند 
میزبانی اردوغان از کسانی است که برای ساختار و حاکمیت 

کشورهای عربی و اسالمی دردسر ایجاد می کنند.

تانر آکچام نویسنده و مورخ ترک:

در ترکیه آرشیوهای دولتی
و اسناد مربوط به نسل کشی ارمنیان

پاکسازی شده است
این مورخ ترک در مقاله خود به ذکر آن می پردازد 
نوامبر 1918 روزنامه سحر   7 خبری است که در شماره 
است:"مقامات  شده  درج  مضمون  این  به  ترکیه  چاپ 
دولتی در پی یافتن اسناد مربوط به کشتار ارمنیان بوده 
و  پاشا  کند.طلعت  نمی  پیدا  زمینه  این  در  چیزی  ولی 
خود  دولتی  مشاغل  از  گیری  کناره  از  قبل  دوستانش 
به  مربوط  اسناد  تمامی  که  اند  نموده  صادر  اکید  دستور 
دستورات صادره برای کشتار ارمنیان از میان برده شوند" 
آکچام خاطر نشان می سازد که نوشته این روزنامه کامال با 
حقیقت انطباق دارد زیرا در ماه می 1919 در دادگاه دوره 
جنگی و در شرایطی که استانبول در محاصره قرار داشت، 
در قرار نامه ای که علیه حزب اتحاد و ترقی تنظیم شده 
بود آمده است که اسناد و مدارک مربوط به فعالیت های 
)تشکیالت  به  و سازمان موسوم  مزبور  اداری حزب  مرکز 
مخصوصه( به سرقت رفته اند.در  مقاله مفصل خود اکچام 
نمونه های بسیاری را از سرقت یا پاک سازی اسناد دولتی 
ذکر می نماید و اشاره به این دارد که در دوره حاکمیت 

حزب اتحاد و ترقی در آن کشور ذیل تمامی دستورات و 
احکام قید شده بود)بعد از مطالعه از میان برده شود( این 
مسئله برخی از مقامات را در دادگاه های محاکمه بر آن 
زیرا  بدانند  مبری  کشتار  مسئولیت  از  را  خود  که  داشت 

دستور این چنین بوده است.
 بعد از ارائه چندین نمونه دیگر و ذکر نام افرادی در مناصب 
مختلف شغلی که دستور نابود سازی اسناد تحت اختیار خود را 
اجرا کرده اند آکچام می نویسد: چنانکه مشاهده می شود از میان 
بردن و پاک سازی اسناد یک فرهنگ اداری بسیار قابل توجه ای 
در این کشور بوده است به همین خاطر است که برخی با اطالع 
کامل از عدم وجود اسناد با اطمینان و خاطری آسوده مرتب اعالم 
می کنند که هیچ اتفاقی برای ارمنیان نیافتاده است تمامی اسناد 
سر جای خود هستند،چه می توان گفت شاید افرادی از نسب 
من روزی موفق شوند اسنادی را در رابطه با کارهای انجام گرفته 
توسط بزرگترهایشان کشف کنند تا ثابت کنند که در کنار افرادی 
که پاک سازی اسناد را یک موفقیت می شمارند افرادی هستند 

که سعی دارند حقیقت را بر مال کنند.

آمریکا خواستار خروج ترک ها از عراق شد

سفیر آمریکا در عراق اعالم کرد، کشورش خواهان خروج 
نظامیان ترکیه ای از خاک عراق هستند و این بحران باید از 

طریق راهکار سیاسی حل و فصل شود.
استوارت جونز سفیر آمریکا در عراق، با اعالم اینکه کشورش 
از نیروهای ترکیه ای مستقر در خاک عراق حمایت نمی کند، 
تأکید کرد واشنگتن خروج این نیروها را مورد تایید قرار می دهد.

متذکر  »بارها  گفت:  مطبوعاتی  گفت وگویی  در  جونز 
شده ایم که ما از حاکمیت عراق حمایت می کنیم.. تمامی 
اقدامات ائتالف جهانی در این کشور با موافقت دولت عراق 

صورت می گیرد.«
وی افزود »نظامیان ترکیه ای در عراق از جانب ما مورد 
حمایت قرار نمی گیرند به نظر ما، آنها باید ترک کنند... ما از 

حل و فصل دیپلماسی این بحران حمایت می کنیم.«
در  القیاره  هوایی  پایگاه  کرد،  خاطرنشان  آمریکا  سفیر 

استان نینو هرگز جایگزینی برای پایگاه اینجرلیک در جنوب 
ترکیه نمی شود. القیاره مرکزی برای پشتیبانی لجستیکی از 

عملیات آزادسازی شهر موصل محسوب می شود.
وی یادآوری کرد »نیروهای آمریکایی، که به زودی وارد 
عراق خواهند شد در پایگاه هوایی القیاره مستقر می شوند 
لجستیکی  حمایت های  موصل  شهر  آزادسازی  عملیات  تا 
صورت دهند. این نیروها، رزمی نیستند بلکه نیروهای فنی، 

مهندسی و لجستیکی هستند.«
طبق اعالم »اشتون کارتر« وزیر دفاع آمریکا، 560 نظامی 
آمریکایی جهت مشارکت در عملیات آزادسازی موصل وارد 

عراق خواهند شد.
این در حالی است که »زهیر الجبوری« سخنگوی امنیتی 
تشکیالت بسیج مردمی عراق )الحشد الشعبی(، چهارشنبه 
گذشته در سخنانی تأکید کرده بود: در نبرد آزادسازی شهر 
زمینی  نیروهای  مداخله  به  داعش،  گروه  اشغال  از  موصل 
کشورهای خارجی »چه ترکیه باشد چه آمریکا«، نیازی نداریم.


