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برگزاری همایش علمی 
»خاقانی شاعر پارسی« در ارمنستان 

ــاعر  ــروانی ش ــی ش ــروزه خاقان ــش یک همای
هــای  بــا حضــور شــخصیت  گــوی  پارســی 
ــی و ارمنســتانی  ــی و اســتادان ایران فرهنگــی ،ادب
ــی  ــران شناس ــان ای ــان در دپارتم ــه،28 آب جمع
یافــت. گشــایش  ایــروان  دولتــی   دانشــگاه 

رایزنــی  همــت  بــه  کــه  همایــش  ایــن   در 
فرهنگــی ســفارت جمهــوری اســامی ایــران 
در ایــروان و کرســی ایــران شناســی دانشــگاه 
ســخنرانان  شــد،  برگــزار  ایــروان  دولتــی 
و  خاقانــی  اشــعار  ادبــی  ابعــاد  پیرامــون 
کردنــد. ســخنرانی  وی  علمــی   شــخصیت 

آلیک-مطلــب فــوق بــه همــراه تصویــری 
ــه:  ــند هفت ــوان "س ــت عن ــه تح ــند مربوط از س
گــزارش وزارت خارجــه در خصــوص مصــادره 
ــه-١٣2۴ “ در ســایت  ــی توســط ترکی مفاخــر مل
تحلیلــی” آذری هــا” منتشــر شــده کــه بازنشــر آن 
را نــه تنهــا بــرای ادامــه رونــد آگاه ســازی جامعــه 
بلکــه اهمیتــی کــه ایــن موضــوع مــی توانــد بــرای 

ــم. ــی داشــته باشــد مناســب دیدی هــر ایران
ــی در ترکیــه در  پیشــینه اقدامــات ضــد ایران
راســتای مصــادره شــخصیت هــای و مفاخــر ملــی 
ــوان و  ــرکان ج ــه دوران ت ــم ب ــت ک ــران دس ای
کمیتــه اتحــاد و ترقــی مــی رســد و تــا دوره هــای 

ــد.  ــدا مــی کن ــداوم پی بعــدی ت
 ســند هفتــه، آذریهــا: پیشــینه اقدامــات ضــد 
ایرانــی در ترکیــه در راســتای مصــادره شــخصیت 
ــه دوران  ــران دســت کــم ب ــی ای هــا و مفاخــر مل
تــرکان جــوان و کمیتــه اتحــاد و ترقــی مــی رســد 

و تــا دوره هــای بعــدی تــداوم پیــدا میکنــد. 
از ایــن دوره ســعی شــد بــا مصــادره مواریــث 
تاریخــی کشــورهای متمــدن دیگــر ماننــد ایــران، 

ــزن  ــکی رای ــد مش ــه مجی ــخنرانی افتتاحی در س
فرهنگــی ســفارت جمهــوری اســامی ایــران 
و  ویژگــی هــای شــخصیتی خاقانــی  دربــاره 
تاثیــر وی بــر شــعر و ادب پارســی  ســخن رانــد. 
آنــگاه  وارطــان وســکانیان رئیــس دپارتمــان 
ــز  ــروان  نی ــی ای ــگاه دولت ــی دانش ــران شناس ای
ــاز پرداخــت. ــر اشــعار وی در حــوزه قفق ــه تاثی  ب

میهمانــان همایــش خاقانــی از جملــه آقایــان 
ــل  ــکری از اربی ــاد ش ــان ، جه ــک گئورگی گارنی
کرمــان،  از  رســتم  پــور  حســین   ، عــراق 
رقیــه کریمــزاده نقشــینه از تهــران ، آرپینــه 

رافائــل میناســکانیان، نوازنــده شــهیر پیانــوی کاســیک ، شــنبه 2٧ آذرماه ســاعت ٣ بعــد از ظهــر، 
در آســتانه هفتــاد و پنــج ســالگی بــه روی صحنــه تــاالر وحــدت مــی رود.

ایــن رســیتال، بــا اجــرای آثــاری از موتســارت، شــومان، برامــس و شــوپن، در تاریــخ شــنبه 2٧ آذر 
ســاعت ٣ بعــد از ظهــر )شــنبه، تعطیــل رســمي هســت( در تــاالر وحــدت برگــزار مــی شــود.

میناســکانیان در مــاه آینــده نیــز میهمــان چنــد شــهر دیگــر کشــورمان خواهــد بــود و بــه اجــرای 
برنامــه خواهــد پرداخــت.

صبــر  مــا  اینکــه  بیــان  بــا  قاســمی 
اگــر  و  می ســنجیم  را  شــرایط  و  می کنیــم 
ــوالت  ــن تح ــد ای ــه رون ــم ک ــاهده کردی مش
مغایــر بــا برجــام باشــد و منافــع ملــی مــا باشــد 
ــه  ــورد می کنیم.هرچ ــی برخ ــکل مقتض ــه ش ب
ــه آغــاز ریاســت جمهوری اش نزدیــک  ترامــپ ب

شــود،  مواضعــش تعدیــل می شــود. 
خبرنــگار دیگــری از ســخنگوی وزارت امــور 
ــا اظهــارات اخیــر برخــی  خارجــه در ارتبــاط ب
از مشــاوران ترامــپ در مــورد برجــام پرســید و 
ــام  ــورد برج ــد در م ــد بای ــا گفته ان ــه آنه اینک
دوبــاره مذاکــره کــرد و اگــر ایــن موضــوع 
بــه صــورت رســمی از ســوی آمریکایی هــا 
ــل  ــدام متقاب ــود اق ــرح ش ــپ مط در دوره ترام
ــات  ــن دیپلم ــه ای ــود ک ــد ب ــه خواه ــران چ ای
ارشــد کشــورمان در پاســخ گفــت: در شــعارها 
ــادی  ــای زی ــی صحبت ه ــای انتخابات و کارزاره
ــرد  ــون صــورت می گی ــورد مســائل گوناگ در م
ــت  ــات ریاس ــورد انتخاب ــوع در م ــن موض و ای
جمهــوری آمریــکا نیــز اتفــاق افتــاد. آنچــه کــه 
در آن دوران مطــرح شــد فقــط  اختصــاص بــه 
ــف  ــائل مختل ــورد مس ــت و در م ــام نداش برج

ــرب،  ــان ع ــه، جه ــوالت خاورمیان ــه تح از جمل
ــاً  ــاوت و گاه ــای متف ــو صحبت ه ــیه و نات روس

ــد. ــرح ش ــی مط متناقض
ــم و  ــر کنی ــد صب ــه بای ــان اینک ــا بی وی ب
اکنــون بــرای اینکــه قضــاوت کنیــم چــه اتفاقــی 
کــه  آنچــه  داد:  ادامــه  اســت،  زود  می افتــد 
ــه  ــپ ب ــه ترام ــه ک ــت هرچ ــن اس ــت ای پیداس
ــود  ــک ش ــود نزدی ــوری خ ــت جمه ــاز ریاس آغ
ــر اســاس قانونمنــدی کــه در  ــد ب مواضعــش بای
آن کشــور وجــود دارد تعدیــل شــود و مــا فکــر 
ــکا آنقــدر خردگرایــی  می کنیــم در جامعــه آمری
ــکا  ــع آمری ــا مناف ــه آنه ــد ک ــته باش ــود داش وج
ــر  ــه خط ــوا ب ــن ل ــت ای ــی را تح ــع جهان و مناف

ــد. نیندازن
قاســمی تأکیــد کــرد: ایــران آمادگــی همــه 
چیــز را دارد. گزینه هــای خــود را از پیــش بــرای 
ــت  ــه وق ــرده اســت و ب ــاده ک ــی آم ــر وضعیت ه
خــود اگــر احســاس کنــد کــه طــرف آمریکایــی 
می خواهــد کاری را در ایــن زمینــه انجــام دهــد 

اقدامــات الزم را بعمــل مــی آورد.
ــه  ــک تفاهــم دوجانب ــه داد:  برجــام ی او ادام
ــن  ــور م ــت و تص ــه اس ــه چندجانب ــت بلک نیس
ــه  ــن کار ســاده ای باشــد ک ــه ای ــن نیســت ک ای
ــا  ــه تنهایــی بخواهــد آن را زیــر پ یــک طــرف ب

ــا ایــن  ــه آن توجهــی نکنــد و ی ــا ب بگــذارد و ی
کــه طــرح بازنگــری مجــدد آن را مطــرح کنــد.

ــا در  ــه داد: م ــی ادام ــات ایران ــن دیپلم ای
ارتبــاط نمی توانیــم  ایــن  حــال حاضــر در 
صبــور  بایــد  باشــیم،  داشــته  جمع بنــدی 
بوده ایــم.  تاکنــون  کــه  همان طــور  باشــیم 
بایــد وضعیــت داخــل آمریــکا را رصــد کنیــم و 
ببینیــم کــه او چــه تیمــی را در اختیــار خواهــد 
ــاس  ــر اس ــی را ب ــم مقتض ــا تصمی ــت و م گرف

ــت. ــم گرف ــرایط خواهی ش
ــور خارجــه در پاســخ  ســخنگوی وزارت ام
از  ارزیابــی اش  بــا  ارتبــاط  در  ســوالی  بــه 
برگــزاری مراســم راهپیمایــی اربعیــن در ســال 
جــاری و ایــن کــه آیــا احتمــال دارد شــاهد لغو 
روادیــد بیــن ایــران و عــراق باشــیم؟ گفــت: از 
ماه هــای پیــش در ســطح کان تمهیــدات 
زیــادی بــرای ایــن راهپیمایــی اندیشــیده 
ــف تقســیم  ــای مختل ــن ارگان ه ــود. بی شــده ب
ــد مراســم  ــه لطــف خداون ــا ب ــود ت کار شــده ب
ــه  ــه ســمت عتبــات ب اربعیــن و حرکــت زوار ب
ــم  ــه گفت ــور ک ــود. همان ط ــام ش ــی انج خوب
ــن  ــور در ای ــطح کش ــددی در س ــات متع جلس
ذی ربــط  ارگان هــای  شــد،  برگــزار  راســتا 

ــد. ــوع بودن ــن موض ــر ای درگی

گزارش وزارت خارجه در خصوص مصادره 
مفاخر ملی توسط ترکیه-١٣٢۴ 

آروشــانیان، لوســینه در هوهانیســیان، لیلیــت 
ــروان   ــس سرگیســیان از ای سافراســتیان و هوهان
ــی را  ــر  مقاالت ــد از ظه ــح و بع ــت صب در دو نوب
 دربــاره ایــن شــاعر پــر آوازه ایرانــی ارایــه کردنــد.
یــادآوری مــی شــود افضل الّدیــن بدیــل بــن 
ــی  ــه خاقان ــص ب ــروانی، متخلّ ــی ش ــی خاقان عل
ــود  ــران ب ــرن ششــم ای ــرای ق ــده س ــاعر  قصی ش
ــروف  ــا گنجــه شــهر مع ــه در شروانشــاهان و ی ک
ــر را   ــی عم ــالهای پایان ــت.  او س ــی زیس اران م
ــز                        ــهر نی ــان ش ــرد و در هم ــر ب ــه س ــز ب در تبری

درگذشــت.

یونــان و ارمنســتان بــرای ترکیــه جدیــد تاریخــی 
ــی کــه شــاید  ــر ایجــاد شــد. در حال ــا شــکوه ت ب
نیــازی بــه ایــن کار نبــود و ترکیــه در دوران 
ــود  ــخص ب ــدی و مش ــخ ج ــی دارای تاری عثمان
ــه راه خــود  ــا ب ــر آنه ــه ب ــا تکی ــی توانســت ب و م
ادامــه دهــد. امــا از آنجایــی کــه اتحــاد و ترقــی و 
بــه طــور کلــی پــان ترکیســت هــای ســکوالر تــا 
دهــه هــا بــا میــراث خافــت عثمانــی بــه شــدت 
مشــکل داشــتند ، عاقــه ای بــه ارجــاع بــه ایــن 

ــد. ــخ نشــان نمــی دادن بخــش از تاری
ســند زیــر، مکاتبــه وزارت امــور خارجــه 
ــگ  ــا وزارت فرهن ــران ب ــاهی( ای ــور )شاهنش کش
در ســال ١٣2۴ اســت. موضــوع گــزارش مصــادره 
ــن  ــه طنی ــط روزنام ــران توس ــی ای ــر تاریخ مفاخ
ــزارش  ــاس گ ــر اس ــه ب ــت ک ــه اس ــاپ ترکی چ
ســفارت کبــری ایــران در انــکارا بــه اطــاع وزارت 
ــاون  ــه مع خارجــه رســیده اســت و در اینجــا نام
ــه  ــد ک ــگ میخواه ــه از وزارت فرهن وزارت خارج
نســبت بــه ایــن موضوعــات حساســیت بیشــتری 

ــد. نشــان ده

ایــن ســند کــه بــرای نخســتین بــار از ســوی 
وب ســایت خبری-تحلیلــی آذریهــا منتشــر مــی 
شــود، از سلســله اســناد موجــود در بایگانــی 

ــد. ــی باش ــه م ــور خارج وزارت ام

سخنگوی...
)ادامه از صفحه ١(

رافائل میناسكانیان 
با اجرای آثاری از 

موتسارت، شومان، برامس و شوپن

ــعه  ــه توس ــور ب ــن دو کش ــد بی ــو روادی  لغ
و  تجــاری  مبــادالت  افزایــش  گردشــگری، 
ــه  تســریع ترانزیــت مــی انجامــد و ارمنســتان ب
ــی  ــه اقتصــادی اوراســیا م ــوان عضــو اتحادی عن
ــورهای  ــازار کش ــه ب ــران ب ــد دروازه ورود ای توان
عضــو اتحادیــه باشــد. وی بــا بیــان اینکــه، 
در  همــکاری  دورنمــای  همچنیــن  طرفیــن 
زمینــه امــور گمرکــی را بررســی کردنــد، اظهــار 
ــه  ــت نام ــس موافق ــش نوی ــوع پی ــرد: موض ک
اســتفاده مشــترک از پایانــه هــای مقــری و 
نــوردوز هــم کــه بــر همــان اســاس قــرار اســت 
کمیتــه ای تشــکیل شــود در مذاکــرات مطــرح                                                                        

ــد. ش
رئیــس کل گمــرک همچنیــن گفــت: هــدف 
از ایــن پیــش نویــس شــفاف ســازی تشــریفات 
گمرکــی، اجتنــاب از تکــرار و تســهیل حمــل و 

نقــل بــار و مســافر اســت.
ــای  ــه درآمده ــس کمیت ــان رئی   هارطونی
دولتــی ارمنســتان نیــز در ایــن مذاکــرات گفــت: 
فهرســت بازرگانــان فعــال بیــن دو کشــور تبــادل 
ــا تشــریفات آســان تــر  مــی شــود تــا بتواننــد ب
ــن  ــد و همچنی ــی را ســپری کنن نظــارت گمرک
همــکاری بــرای مبــارزه بــا قاچــاق ادامــه                     

ــد. مــی یاب

امكان...
)ادامه از صفحه ١(

ــو کــه در اســتانبول برگــزار  ــی پیمــان نات ــو در طــی نشســت مجمــع پارلمان دبیــر کل پیمــان نات
شــده، اعــام کــرده اســت کــه پیمــان ناتــو هیــچ نقشــی در رونــد مذاکــرات بــرای حــل بحــران قــره 
بــاغ نــدارد. بنــا بــه گفتــه وی، پیمــان ناتــو از تــاش هــای روســای همزمــان گــروه مینســک ســازمان 
امنیــت و همــکاری اروپــا بــرای حــل ایــن بحــران از طریــق گفتگــوی سیاســی حمایــت مــی کنــد. دبیــر 
کل پیمــان ناتــو ادامــه داد: مــا خواهــان حــل هــر چــه زودتــر ایــن مناقشــه از طریــق مذاکــرات صلــح 
آمیــز مــی باشــیم. مناقشــه قــره بــاغ هیــچ گونــه ارتباطــی بــا روابــط ناتو-ارمنســتان و ناتو-آذربایجــان 

نــدارد. نماینــدگان ناتــو در رونــد مذاکــرات بــرای حــل بحــران قــره بــاغ شــرکت نمــی کننــد.

پیمان ناتو هیچ نقشی در روند مذاکرات 
برای حل بحران قره باغ ندارد
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