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به نقل از وبسایت تحلیلی، خبری آذری ها،
امورخارجه  وزیر  معاون  اف،  عظیم  آراز 
جمهوري باکو در دیدار با تساخي هانگبي، 
رئیس کمیته امورخارجي و دفاعي کنست، 
پارلمان اسرائیل در بیت المقدس از فعالیت 
آویگدور لیبرمن در گسترش روابط این رژیم 
با باکو تقدیر کرد و همچنین گفت: »ایران 
اتمي خود دست  هاي  طلبي  جاه  از  هنوز 
برنداشته، اما برخي از جنبه هاي برنامه اتمي 

خود را به حال تعلیق درآورده است«.

به گزارش آذریها به نقل از پایگاه اینترنتي 
داد:  خبر  پرس«  »جویش  و  »ویرتواالز« 
»معاون وزیر خارجه جمهوري آذربایجان 
کرده  سفر  اسرائیل  به  گذشته  هفته  در 
است. آراز عظیم اف در این سفر با تساخي 
خارجي  امور  کمیته  رئیس  هانگبي، 
در  است.  کرده  دیدار  کنست  دفاعي  و 
خصوص دیدارهاي آراز عظیم اف با سایر 
مقامات اسرائیل خبري در دست نیست. در 
دیدار آراز عظیم اف با رئیس کمیته امور 
خارجي و دفاعي کنست، درباره راه هاي 
گسترش همکاري هاي اقتصادي جمهوري 
است.  شده  گفتگو  اسرائیل  و  آذربایجان 
جمهوري  است  افزوده  پرس«  »جویش 
کشورهاي  معدود  از  یکي  آذربایجان 
همکاري  اسرائیل  با  که  است  مسلمان 

استراتژیک و اقتصادي دوجانبه دارد«.
همچنین »جویش پرس« افزوده است: 
»آراز عظیم اف و هانگبي تاکید کردند که 
همکاري نزدیک میان اسرائیل و آذربایجان 
باید با فعالیت هاي بین پارلماني و نشست هایي 

در سطوح عالي تقویت شود«.

افق

در سفر معاون وزیر خارجه باکو به 
اسرائیل مطرح شد:

 اسرائیل و باکو، ایران را
 دشمن ذاتي خود مي دانند

)ادامه  اسرائیل و باکو، ایران را...(

نشست هم اندیشي راهكارهاي شهري از دیدگاه جوان
با حضور اعضا انجمن دانشگاهیان ارامنه

نشست هم اندیشي راهکارهاي شهري از دیدگاه جوان در 6 خرداد در ستاد 
خانه شهریاران جوان و با محوریت تشکیل کار گروههاي مطالعاتي، آموزشي و 

اجرایي در زمینه هاي معماري و شهرسازي برگزار شد.
این نشست با میزباني ستاد شهریاران جوان و با حضور نمایندگاني از انجمن 

دانشگاهیان ارامنه ایران برگزار مي شد.
در این نشست مدیران هر دو گروه توضیحاتي را در مورد تشکیالت خود 
جهت آشنایي با پتانسیل هاي جوان دادند. سپس حاضرین نقطه نظرهاي خود 

را در مورد مشکالت کالن شهر تهران و نحوه صحیح حل آنها بیان نمودند.
ایران  ارامنه  دانشگاهیان  انجمن  طرف  از  جلسه  در  حاضر  عضو   17
داراي تخصص هاي مختلف مرتبط با شهرسازي بودند که حتي برخي از 

آنها داراي تجربه کاري مشاوره اي و امور اجرایي در زمینه هاي عمراني، 
ترافیک،  معماري و مرمت و پروژه هاي مطالعاتي در سطح باال بودند.

در انتهاي جلسه با جمع بندي مطالب عنوان شده قرار شد اقدامات زیر ساختي 
جهت تشکیل کار گروهي و انجام مطالعات اولیه در آینده نزدیک صورت پذیرد.

»جویش پرس« افزوده است: »اسرائیل و جمهوري باکو، 
هر دو ایران را  دشمن ذاتي خود مي دانند«.

»جویش پرس« یادآوري کرده است که جمهوري 
تسلیحاتي  قرارداد  یک   2012 سال  در  آذربایجان 
اسرائیل  با  دالري  میلیون  ششصد  و  میلیارد  یک 

است.  کرده  منعقد 
آراز عظیم اف در سفر به اسرائیل از دستاوردهاي گروه 
دوستي پارلماني جمهوري باکو و اسرائیل به ریاست آویگدور 

لیبرمن، وزیر دفاع جدید اسرائیل تقدیر کرد. 
هانگبي نیز با ارایه اطالعاتي در خصوص تحوالت سیاسي 
خصوص  در  اف  عظیم  آراز  از  را  سواالتي  اسرائیل،  اخیر 
با  کشور  این  روابط  و  باکو   ژئوسیاسي جمهوري  موقعیت 

همسایگانش پرسید.
خارجه  وزیر  لیبرمن  اخیرا  که  است  ذکر  به  الزم 
شده  منصوب  دفاع«  »وزارت  سمت  به  اسرائیل  سابق 

است. لیبرمن در دوران وزارت خارجه نقش مهمی در 
پیشبرد روابط تآلویو - باکو داشت. از سوی دیگر عظیم 
مناسبات  پیشبرد  مسئول  باکو،  خارجه  وزارت  در  اف 
به  اف  عظیم  سفر  رسد  می  نظر  به  است.  اسرائیل  با 
لیبرمن  انتصاب  از  برداری  بهره  راستای  در  اسرائیل 
به وزارت دفاع و خرید تسلیحات پیشرفته از اسرائیل 
از  باکو  خارجه  وزارت  ارشد  مقام  این  استقبال  باشد. 
لیبرمن و نیز صحبت های مطرح شده در تآلویو نشان 
عمده  بلکه  ایران  نه دوست  باکو  که جمهوری  میدهد 
ترین تهدید امنیتی در جوار مرزهای شمالی است که 
اگر به زودی تدبیر نشود به تهدید بالفعل دیگری بدل 

خواهد شد.

 http://www.azariha.
org/?lang=fa&muid=53&item=2189

خلیفه  شورای  عمومی  روابط  گزارش  به 
گری ارامنه تهران، یک گروه 35 نفره ازجامعه 
پیروان  دیگر  نمایندگان  همراه  به  ارمنیان 
و هماهنگی ستاد  ریزی  برنامه  با  الهی،  ادیان 
مرکزی بزرگداشت حضرت امام خمینی )ره( ، 
روز پنجشنبه 6 خرداد ماه از بیت تاریخی امام 

خمینی در شهر قم بازدید کردند.
محمدرضا موحدی مسئول کمیته اقلیت های 
دینی ستاد بزرگداشت رحلت امام خمینی در این 
خصوص  با بیان اینکه استقبال از برنامه های ستاد 
بزرگداشت ارتحال امام  در بازدید از مراکز مرتبط 
با ایشان مشهود است گفت: یکی از برنامه هایی 
که در ایام سالگرد حضرت امام خمینی به وسیله 
کمیته اقلیت های دینی برگزار می شود بازدید 
از بیت امام راحل است که این امر برای اولین بار 

صورت می گیرد.
ستاد  دینی  های  اقلیت  کمیته  مسئول 
خاطرنشان  خمینی  امام  رحلت  بزرگداشت 
کرد:در این برنامه ها مهم ترین هدف، آشنایی 
اقلیت های دینی با مراکز مرتبط با امام خمینی 

و شناخت شخصیت بزرگ ایشان است.

وی افزود: قم در واقع مرکز انقالب و نهضت 
امام  از بیت  بازدید  بوده و ما در  امام خمینی 
خمینی،اقلیت ها را با بخشی از زندگی نامه امام 

آشنا می سازیم.
از دانشکده  اعزامی   ،گروه  این دیدار  طی 
این  بازدید کردند. در  نیز  قم  و مذاهب  ادیان 
سید  المسلمین  و  االسالم  حجت  ابتدا  دیدار 
گفت.  خوش آمد  حاضرین  به  نواب  ابوالحسن 
پس ازآن نمایندگان دینی هر کدام از گروههای 
شخصیت  درباره  سخنانی  الهی  ادیان  پیروان 

واالی امام خمینی اظهار کردند.
عنوان  به  نیز  راتوسیان  مسروپ  کشیش 
نماینده مسیحیان ارمنی در مورد عقاید فلسفی و 
دینی امام خمینی، همچنین نظرات و عقاید آن امام 
در مورد جامعه ارمنیان ایران سخنانی ایراد کرد. 

مراسم بزرگداشت حضرت امام خمینی در قم
با حضور گروهی از بازدیدکنندگان اقلیت های دینی

جمع کثیری از ایرانیان ارمنی ساکن در لس 
آنجلس آمریکا روز جمعه 27 می )7 خرداد ماه( 
در مراسمی که به مناسبت سفر اسقف اعظم سیبوه 
سرکیسیان به آمریکا برگزار شده بود حضور یافته و 

با خلیفه ارامنه تهران دیدار کردند.
در این دیدار مردمی، که به ابتکار جمعی از ایرانیان 
ارمنی ساکن آمریکا برگزار شده بود پس از اجرای 
برنامه های هنری از جمله سرود و دکلمه، اسقف 
اعظم موشق ماردیروسیان خلیفه ارامنه غرب آمریکا 
در سخنانی، ضمن خوش آمدگویی به اسقف اعظم 
سیبوه سرکیسیان، از نقش برجسته و مؤثر ارامنه و 
به ویژه ایرانیان ارمنی ساکن در آمریکا در فعالیت های 

سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تقدیر و قدردانی کرد.
ارامنه  اسقف اعظم سیبوه سرکیسیان خلیفه 
تهران نیز در سخنانی ضمن تشکر از دعوت به عمل 
آمده از فرصتی که برای دیدار با ایرانیان ارمنی ساکن 
کرد. ابراز خرسندی  است،  آمده  فراهم  آمریکا  در 
خلیفه ارامنه تهران در سخنرانی خود جابجایی 
جغرافیایی جمعیت ها را پدیده ای طبیعی دانست و 

بر ضرورت وابسته ماندن به ریشه ها تأکید کرد.
کرد:  تأکید  سرکیسیان  سیبوه  اعظم  اسقف  

دیدار اسقف اعظم سیبوه سرکیسیان
با جمعی از ایرانیان ارمنی ساکن در آمریكا

»احساس غم غربت در انسان نسبت به چیزی ایجاد 
می شود که به آن عشق می ورزد. اگر ما با دور شدن از 
سرزمینمان دچار غم غربت می شویم  این غم  نشانه 
عشق و وابستگی است. اگر در چشمان شما غم فراق 
ایران و تهران احساس می شود این بدان معنی است 
که شما وابستگی خود را به کشور و میهن خود حفظ 

کرده و به آن عشق می ورزید.«
خلیفه ارامنه تهران همچنین با اشاره به نقش 
را  ایرانی  و  ارمنی  ایران، ملت های  ارامنه  آفرینی 
دارای ریشه های مشترک دانست و تأکید کرد اگرچه 
در مقاطعی از تاریخ دو ملت با یکدیگر به جنگ           
پرداخته اند اما این دشمنی موقتی بوده و جای خود 

را به دوستی عمیق و طوالنی داده است.

طرحی پیرامون یکصدمین سالگرد نسل کشی ارامنه 
آلمان  در دستور کارامروز، )پنجشنبه25 فوریه( مجلس 

)بوندستاگ( قرار می گیرد.
به گزارش خبرگزاری »آرمن پرس« این طرح به ابتکار 
حزب »اتحاد 90/سبزها« در دستور کار قرار گرفته است. 
در نشست عصر امروز بوندستاگ، حزب سبزها 45 دقیقه 

فرصت خواهد داشت تا طرح خود را ارائه نماید.
آلمان،  بوندستاگ  ،رهبر حزب سبزهای  اوزدمیر  جم 
تاکید کرده که موضوع این طرح تنها بزرگداشت قربانیان 
این نسل کشی  نیست بلکه ارائه طرحی است  برای صدور  
قطعنامه و بررسی عواقب این واقعه. طی این جلسه طرح 
حزب »سبزها« که در آن از وقایع سال 1915 میالی تحت 
عنوان »نسل کشی« نام برده شده است، ارائه خواهد شد.

اوزدمیر تاکید کرده است.«امیدوارم ما به عنوان حزبی 
با موضع اپوزیسیون ، موفق شویم با دولت آلمان پیرامون 
پیش  سال  یکصد  درست   که  نسل کشی  این   واقعیت 
در  موضوع  این  برسیم.  توافق  به  است  داده  رخ  این   از 
نسل  این  بازماندگان  برای  واقعه  این  یکصدمین سالگرد 

کشی از اهمیت ویژه ای  برخوردار است.
باید  افزوده است که  در وهله نخست  وی همچنین 
تاکید کرد که این واقعه »نسل کشی« بوده است، سپس 
باید تاکید کرد که آلمان نیز در وقوع آن مقصر بوده و 
سوم این که آلمان باید کلیه تالش خود را برای گشایش 

مرزهای ارمنستان و ترکیه بکار گیرد.«

آلمان، ترکیه را چشم در چشم تاریخ  کرد

مجلس موافق دیدگاه ها و مواضع حزب »سبزها« در رابطه 
با موضوع نسل کشی ارامنه خواهند بود.«

الزم به یادآوری است که در 24 آوریل سال 2015 
میالدی قطعنامه ای در مجلس آلمان بررسی شد که در 
آن از تعبیر »نسل کشی ارامنه« استفاده شده بود. رئیس 
این  سالگرد  یکصدمین  آستانه  در  نیز  آلمان  جمهوری 
واقعه آن را نسل کشی نامید. در نشست مجلس آلمان 
نیز نمایندگان چپگرا و عضو حزب »سبزها« در حمایت 
از ارامنه سخن گفتند در حالیکه موافقان دولت مواضع 

بی طرفانه اتخاذ کردند.

   یادآور می شود که ترکیه به جانب داری از باکو ،در 
سال 1993 به  طور یکجانبه مرز های خود را بر ارمنستان 
بست. در طول تاریخ ۸5 ساله  کشور ترکیه ، تنها دو سال 
)1991 تا 1993( مرزهای این کشور به روی ارمنستان 
گشوده بود ، آن  هم زمانی که با فروپاشی شوروی سابق ، 
جمهوری ارمنستان بار دیگر  به عنوان کشوری مستقل 

اعالم موجودی کرد. 
وی در پاسخ به میزان احتمال تصویب این طرح یادآور 
شد:حتی اگر مخالفان و موافقان دولت پیرامون یک قطعنامه 
در  بسیاری  نمایندگان  تردید  بی  نرسند،  توافق  به  واحد 

جم اوزدمیر ،رهبر ترک تبار حزب سبزهای بوندستاگ آلمان، تاکید کرده که موضوع  تنها محکومیت این 
نسل کشی توسط مجلس آلمان   نیست بلکه ارائه طرحی است  برای صدور  قطعنامه و بررسی عواقب این 

واقعه. طی جلسه امروز بوندستاگ آلمان ، طرح حزب »سبزها« که در آن از کشتار ارامنه توسط ترکیه عثمانی 
در  سال 1915 میالدی تحت عنوان »نسل کشی« نام برده شده است، ارائه می گردد.




