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 از گفتگوبا آمريكا استقبال مي كنيم
  :»اس.بي.سي«جمهوري در مصاحبه با شبكه تلويزيوني  ئيسر

به » اس.بي.سي«اي با شبكه تلويزيوني  در مصاحبهنژاد  دكتر محمود احمدي
  .سئواالت مجري اين شبكه در خصوص مسائل مختلف بين المللي پاسخ گفت

جمهوري با اشاره به اينكه اگر نگاه به مسائل جهاني متفاوت باشد،  رئيس 
جهان نيازمند يك نظام نوين است و : ار داشتنتايج خوبي نخواهد داشت، اظه

ما نيازمند تغييرات . دهد شرائط امروز چشم انداز روشني در برابر جهانيان قرار نمي
  . اساسي هستيم و همه بايد براي انجام اين تغييرات تصميم بگيريم

ما مثل هميشه از : نژاد در خصوص گفتگوي ايران با آمريكا گفت دكتر احمدي
الملل  موضوع اقتصاد جهاني، امنيت جهاني و روابط بين. كنيم استقبال ميگفتگوها 

در موضوعات . توان درخصوص آنها به بحث نشست موضوعاتي است كه مي
ما . تواند باشد اي يكي از موضوعات مهم براي گفتگو مي المللي موضوع هسته بين

آمادگي داريم براي ما . هاي انساني داريم حل براي حل مشكالت اقتصادي جهان راه
  . كند گفتگو كنيم خريد سوخت رآكتور تهران كه داروهاي اكتيوي توليد مي

جمهوري در پاسخ به سئوالي در خصوص گزارش آژانس انرژي اتمي درباره  رئيس
در آخرين گزارش رسمي آژانس كه در سپتامبر : اي ايران گفت موضوع هسته

اي ايران مشاهده   مسير پرونده هستهمنتشر شده، اعالم شده كه هيچ انحرافي در
  . نشده است

نژاد با بيان اينكه از مسائلي كه بايد تغيير كند همين خلع سالح  دكتر احمدي
اي  در كشور آمريكا نسل چهارم بمبهاي هسته: اي در جهان است، اظهار داشت هسته

اي همه قانون و عدالت بر. چرا نبايد براي اين مسائل نگران بود. شود ساخته مي
نژاد در پاسخ به سئوالي در خصوص حوادث اخير بعد از  دكتر احمدي. است

شما اين : الشربيني شهيده حجاب گفت دادن عكس مروه انتخابات ايران، با نشان
وي دو ماه قبل وقتي از مردي كه او را مورد تعرض قرار . شناسيد عكس را مي

 دادگاه توسط خود متهم با داده بود به دادگاه آلمان شكايت كرد، در همان
 روز از افكار عمومي 10خبر اين حادثه . ضربات متعدد چاقو به شهادت رسيد

چرا اين حادثه در . است مخفي ماند و قبل از كشته شدن خانم ندا آقاسلطان بوده 
اگر در ايران تخلفي از سوي مأموران اتفاق افتاده . هاي غربي انعكاس نيافت رسانه

  . شود خورد ميباشد با آن بر
وي با بيان اينكه دستگاه قضايي در ايران تحت شرائط سياسي تصميم 

اگر . كند طور كامال مستقل عمل مي دستگاه قضايي ايران به: گيرد، گفت نمي
  . شود تظاهراتي به طور غير قانوني برگزار شود با آن برخورد مي

 و اينكه چرا شما جمهوري در پاسخ به سئوالي در خصوص مساله هولوكاست رئيس
اي  توان براي افسانه بودن يك واقعه مي: ناميد؟ اظهار داشت اين واقعه را افسانه مي
اول اينكه ممكن است يك داستان غير واقعي طوري گفته . سه معنا عنوان كرد
دوم اينكه . گيري افكار عمومي در خصوص آن مساله شود شود كه باعث شكل

شود و معناي  شود و به شكلي ديگر بيان مي حريف ميافتد و آن اتفاق ت اتفاقي مي
شود به آن  اي به وقوع پيوسته، ولي نتايجي كه گرفته مي سوم اين است كه حادثه

به نظر شما مساله هولوكاست كدام يك از اين سه . موضوع هيچ ارتباطي ندارد
طين نژاد در ادامه با اشاره به نسل كشي مردم فلس دكتر احمدي معنا را دارد؟
مردم فلسطين چه نقشي در واقعه هولوكاست دارند كه بايد اين گونه : تصريح كرد

  كشي شوند؟  نسل
نبايد نسبت به اين : وي مساله هولوكاست را يك مساله علمي دانست و گفت

اگر اين يك . ما بايد منطقي با اين واقعه برخورد كنيم. واقعه عوامانه برخورد كرد
  .  اجازه بدهيم تحقيقات ادامه پيداكندواقعه تاريخي است، بايد

اي براي اشغال سرزمين فلسطين دانست و  جمهوري مساله هولوكاست را بهانه رئيس
ميليون انساني كه در جنگ جهاني دوم كشته شدند،  ما متأسفيم براي شصت: گفت

اما اگر از آن اين گونه نتيجه بگيريم كه در فلسطين نسل كشي شود، اين را ما 
اند و  تفاوت هاي آمريكايي نسبت به اين نسل كشي بي چرا رسانه. ذيريمپ نمي

  ؟اند سكوت كرده
  برگزاري نمايشگاه

" Armenia - Expo" با حضور شركت هاي ايراني  
 

 شركت از كشورهاي 150 با حضور " اكسپو - آرمنيا  "نمايشگاه بين المللي 
 - امارات متحده عربي -  چين - بال روس  - روسيه -جهان از جمله آلمان  مختلف 

در اين . ر شدايران در پايتخت ارمنستان برگزا  گرجستان و - جمهوري قره باغ 
 رنگ - مواد شيميايي - نمايشگاه شركت هاي ايراني فعال در زمينه ماشين آالت 

 .بسته بندي حضور داشتند         و صنعت

  روزه داري مسيحيان ارمني
 

مي نامند كه به منزله  " بون باره كنتان "روز شنبه پيش از روزه بزرگ را 
ن روز برنامه غذايي گوناگون در اي.  شادي و وفور نعمت است - زندگي ستوده 

 نمايش هاي همراه با نقاب         است و يكي از رسوم اين عيد برگزاري بازي ها و
مي       روز آزادي نيز به شمار- در ديرها و صومعه ها و وانك ها اين روز . است 

اين مراسم با آزادي بيان و ابراز .  هم مي گفتند " آبه قا توق "رفت و به آن 
ات طنز آميز مردم عادي خطاب به سران قوم و بزرگان و ثروتمندان همراه انتقاد

 آزادانه به انتقاد از - همچنين روحانيون بدون توجه به مقام و درجه  .بوده است 
 . اعمال و عقايد يكديگر و بزرگان مي پرداختند

م درحقيقت اين رس .  مرسوم بوده است" كارناوال "در اروپا اين مراسم به نام  
 .از گذشته هاي دور و پيش از مسيحيت نيز رواج داشت و به اين دين وارد شد 
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 12امسال روز  (  )عيد پاك  ( " زاديك "                    و  ) 1387اسفند 
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با توجه به اينكه شانزده روز .  شهرت دارد كه شامل پنجاه و شش روز مي باشد "
يكي  - "  تاديوس" مطابق قانون - يعني روزهاي جمعه و يكشنبه - از اين مدت 

 عمال كل مدت روزه - نبايد روزه گرفته شود -از حواريون حضرت عيسي مسيح 
 . مل چهل روز مي باشدداري شا

حيواني مانند    به ويژه غذاهاي -در اين روزه مسيحيان از خوردن بيشتر غذاها 
  .  به دعا و نيايش مي پردازند مي كنند و خودداري   -شير و گوشت و تخم مرغ 

 - علت تعيين چهل روز براي روزه بزرگ آن است كه بنا بر كتاب مقدس 
 نيايش به صحرا  حضرت عيسي مدت چهل روز از ميان مردم غيبت كرد و براي

در اين مدت آن حضرت بارها مورد آزمايش شيطان قرار گرفت اما . رفت 
يسا اين به اين ترتيب كل. سرانجام پاك و منزه و سربلند به ميان مردم بازگشت 

 به تفكر و -روزه چهل روزه را براي مومنان تعيين كرد تا به پيروي از مسيح 
 .مسايل مادي و دنيوي بپردازند كمتر به  نيايش پرداخته و براي مدتي
 . در طول سال وجود دارد -  با مدت زمان كمتر- البته روزه هاي ديگري نيز 

 بر " پولس "نيست و عقيده درهمين جا بايد گفت كه در مسيحيت روزه اجباري 
اين بود كه گرفتن و نگرفت روزه يك امر شخصي است و نبايد كسي را به خاطر 

خود مسيح نيز كساني را كه تظاهر به روزه داري يا . خوردن روزه سرزنش كرد
 محكوم مي نمود و معتقد بود كه رفتار و كردار نيك -روزه خواري مي كردند 
 . انسان از روزه جدا است

بسياري از تحقيقات انجام شده به تاثير مثبت روزه داري بر سالمت روح و  البته
 مي -يكي از مورخان ارمني  - "  يقيشه" -جسم تاكيد دارند و به عنوان نمونه  

  : نويسد
پرخوري سبب بسياري از . درخوردن غذاهاي گوناگون نبايد زياده روي نمود "

 از بسياري از مفاسد جلوگيري - ي كنيم اگر كمتر شرابخوار. ناخوشي ها است 
 عزت نفس و -نموده ايم و اگر در لباس پوشيدن متانت را رعايت كنيم 

 از فقر - بزرگواري خود را نشان داده ايم و اگر در مال اندوزي زياده روي نكنيم 
 " . و تهيدستي ديگران جلوگيري مي كنيم

د زناشويي و ازدواج برگزار  در دوره روزه بزرگ مراسم عق- طبق قوانين كليسا 
  . نمي شود اما برگزاري مراسم غسل تعميد و نامزدي جايز است

 مي نامند و در اين روز رسم " ميجينك "روز بيست و چهارم روزه بزرگ را  
اقدام به پختن كيك مي كنند و در آن يك سكه قرار مي  خانه دار  است كه زنان 

ه تقسيم مي شود و اعتقاد بر اين است كه هر خانواد  اين كيك ميان اعضاء . دهند 
 در آن سال با بركت و اقبال بيشتري مواجه خواهد - كس كه سكه نصيبش شود 

  .شد 
 آرداك مانوكيان "شادروان اسقف اعظم :  نوشته - " اعياد كليساي ارمني "كتاب : منبع 

  تهران - 1360 چاپ - خليفه پيشين ارمنيان تهران - "
 
 

سازي روابط با  تركيه خواهان عادي: وزير امور خارجه تركيه
  ارمنستان است

 
با تاكيد بر حل مسائل خود با  وزيرخارجه تركيه "احمد داوداوغلو " -آنكارا

  .ارمنستان است دولت تركيه خواهان عادي سازي روابط با: همسايگان گفت
از بخش ترك نشين قبرس، داود اوغلو سه شنبه شب در بخش  به گزارش ايرنا

خبرنگاري كه در مورد برقراري روابط بين  ترك نشين قبرس در پاسخ به سوال
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در راستاي سياست تنش زدايي  تركيه: تركيه و ارمنستان سووال كرده بود گفت
  . با همسايگان خود خواهان روابط عادي با ارمنستان است

لو براي ماندگاري و پايداري روابط مبتني بر صلح طرفين به گفته داوداوغ
 .بين ارمنستان و آذربايجان نيز با همياري جامعه بين المللي بايد حل شود اختالفهاي

اشاره به اينكه تركيه خواهان برقراري صلح و آرامش در خاورميانه، بالكان،  وي با
ري صلح در اين مناطق تنها ماندگا: قفقاز و شرق درياي مديترانه است گفت منطقه

است كه مسائل منطقه بطور گسترده و همه جانبه مورد بررسي  در صورتي ممكن
  .قرار بگيرد
ارمنستان و سوئيس در زمينه فرصت  -اطالعيه همزمان از سوي تركيه وي صدور

داخلي براي امضاي پروتكل پايان اختالفات بين تركيه و  شش هفته اي مشاوره
  .جديد در روابط بين دو كشور خواند سرآغاز يك دورانارمنستان را 

حل مسايلي كه تاكنون راكد  در منطقه قفقاز جنوبي براي: داود اوغلو گفت
مسووليتهاي خود در اين  مانده بود وارد يك دوران جديد شده ايم و هركس بايد

  .دوران جديد بجاي آورد
 
 

  وارمنستان استقبال اتحاديه اروپا از مذاكره تركيه
   براي عادي سازي رابطه

 
كميسار  "اولي رن"خارجي و  كميسارسياست "بنيتا فررو والدنر"-برلين

و ارمنستان براي رفع  گسترش اتحاديه اروپا با انتشار اعالميه اي از تصميم تركيه
   .اختالفات و عادي سازي رابطه دوجانبه استقبال كردند

در اين اعالميه كه در مقر اين اتحاديه واقع در بروكسل منتشر  به گزارش ايرنا
 رابطه اروپا تصميم آنكارا و ايروان براي برقراري اتحاديه:شده، آمده است

مي كند و اميدوار است كه اين توافق  ديپلماتيك را يك اقدام مهم ارزيابي
  .گردد موجب تقويت صلح و ثبات در منطقه جنوب قفقاز

 تركيه و ارمنستان روز دوشنبه اعالم كردند كه در حال نزديك شدن به برقراري
  .رابطه ديپلماتيك و بازگشايي مرزها هستند

هاي آينده توافقنامه هايي را امضا  در طول هفته: اين دو كشور افزودند 
  .دهد سال خصومت پايان مي100خواهند كرد كه به حدود 

 خصومت بين ايروان و آنكارا به قتل عام ارمني ها توسط عثماني ها در جنگ
  .جهاني اول باز مي گردد

ر جنگ قره باغ د اين دوكشور هرگز رابطه ديپلماتيك نداشته اند و از زمان
با ارمنستان  تركيه با بهبودي رابطه . نيز مرزهاي بين ان دو بسته است1993سال 

  .به دنبال افزايش شانس خود براي عضويت در اتحاديه اروپا است
 

  هتركي و ستانبررسي روابط ارمن
  در آكادمي ملي علوم

 يساز يرامون پروسه عادي انجام گرفته پي اجتماعيها يدر چارچوب بررس
 علوم برگزار شد كه ي ملي آكادمي، نشست عموم هتركي و ستانارمنروابط 

ر آموزش و علوم ي وز–ان ي و آرمن آشوت–ر امور خارجه ي وز–ان يادوارد نعلبند
  . دعوت شده بودندزي ن– ارمنستان يجمهور

 علوم ي ملي آكادمهاينيسي آكادميانم دانشمند از150دار حدود ين ديدر ا
 علوم ي ملي آكادميوهايتيران انستي و مديا  مكاتبهي ارمنستان، اعضايجمهور

  .شركت داشتند
م در رابطه ي حجي  گزارش             – يشناس  شرقيويتير انستي مد–ان يروبن سافراست

 علوم ي ملي آكادميه در نشست عمومي روابط ارمنستان و تركيبا روند برقرار
  . كردارائه

ان، آشوت يونيان، بابگن هاروتيلن هاكوپيان و ويها گئورگ بروت نيسيآكادم
 ي سخنران– علوم ي ملي آكادميا  مكاتبهي اعضا–ان يان و آلكساندر ماناسيملكون

  .ر امور خارجه مطرح كردندي را خطاب به وزينموده و سئواالت
 مطرح يها ر امور خارجه ارمنستان مفصالً به پرسشيدار وزين ديان ايدر پا

ار  كه به ابتكيان مخصوصاً خاطرنشان ساخت روندير نعلبنديوز. شده پرداخت
شرط آغاز شده و انجام گرفته است و  شيبدون پجمهور شروع شده است،  سيرئ

جلسات   اند كه در صورت افتهي دست ين تفاهم به توافق متقابلين با هميطرف
  . اند دهيپاراف شده منعكس گرد

 روابط و يساز يان افزود كه هرگونه گام به عقب از اصل عاديادوارد نعلبند
   .ندازداي بخطر ب ممكن است كل روند رايشرط شيپچ يش مرز بدون هيگشا

  مسائل جاواخك تحت توجه اتحاديه اروپاست
 سپتامبر با ارسال 15 در روز - يي اروپاينده پارلماني نما-ومي گيخانم سلو

ه اروپا در امور روابط ي فرستاده اتحاد-تا فررو والدنري به عنوان خانم بنينامه ا
ه اروپا را ي مربوطه اتحادي توجه ساختارها-يي اروپايگيست همسااي و سيخارج

 - م جاواخكي مقياستمدار معروف ارمني س-انيبه تحوالت پرونده واهاگن چاخال
  . ستدعوت كرده ا

 دهد كه ي نامه هشدار ميوم طي گيلوي، س"ريرگي"بر اساس گزارش انجمن 
رد، ي گي قرار ميني و دي، اجتماعيض زباني در گرجستان مورد تبعيت ارمنياقل"

 و يتي ترانزيباً از راه هاي دهند، تقريل ميت را تشكي كه ارامنه اكثريو منطقه ا
  ." محروم استي و اجتماعي، بهداشتيخدمات انرژ
 از يكيان بعنوان يوم در نامه خود نوشته است كه واهاگن چاخاليخانم گ
ر شده و به اتهامات به يگ دست2008ه ي ارامنه گرجستان در ماه ژوئياسيرهبران س

  . شدت مشكوك به ده سال حبس محكوم شده است
 ي جنبش تحت رهبرينكه درخواست هايوم با خاطرنشان ساختن ايخانم گ

ستند ي نيل خودگرداني تشكيز دارند و در راستايان جنبسه مسالمت آميلچاخا
 در يرسان دادي پرونده و جرييان، بازجوي چاخاليريدستگ"اطالع داده است كه 

  . " بوده اندي توأم با تخلفات جديدادگاه بدو
ن ي بيارهاي معيمالي بر پاي مبنيم عملكرد مقامات گرجيما اجازه ندار"
 ين ماليم، بخصوص كه گرجستان با تأمي عادالنه را تحمل كني دادرسيالملل
نه ي اصالحات در زمي به منظور اجرايي اروپايگي برنامه همسايه اروپا طياتحاد
  ."افت كرده استيورو دريون يلي م15 ي و حقوقيياقض

نده يتا فررو والدنر درخواست كرده است به نماي از بنيينده پارلمان اروپاينما
  . كنديريگيان را پي چاخاليس محول شود دادرسيوپا در تفله ارياتحاد

  

  ارمنستان -گشودن مرز و خط آهن ايران
 با بانك يارمنستان به همكار- راني احداث خط آهن ايارمنستان در راستا

 ارمنستان يت ها براين اولوي از اوليكين برنامه يا.  دهديا ادامه ميتوسعه آس
  .  شوديمحسوب م

ن طرح ي تحقق ايطالع رساند كه برار حمل و نقل به ايان وزيسيگورگن سرك
  .  به اجرا درآمده انديي روندهايك سري

ن برنامه نه تنها ير تحقق اي وزيابيه بنا به ارزيدر صورت گشودن مرز با ترك
 به لحاظ ي ها و سودمنديز محسوب خواهد شد بلكه عالقمنديهمچنان مصلحت آم

قق حمل و نقل بار از ق امكان تحين طرياز ا. افتيش خواهند ي افزاياقتصاد
ق يت از طري بر اساس اصل ترانزيي منطقه اروپاي به سوييايق منطقه آسيطر

  . ن خواهد شديارمنستان تأم
ر تنگه بسفر تونل خط يه از زيدر حال حاضر در ترك«: ريبنا به اظهارات وز

ن بدان معنا است يا. ديان خواهد رسي به پا2011 شود كه در سال يآهن احداث م
ر يق مسين به اروپا از طري مثال از چيه براينتقال بار از خاك ارمنستان و ترككه ا
  .»ر خواهد شدي توسط قطار امكان پذينيزم

  
 مشاركت مي كند ارمنستان- روسيه در احداث خط آهن ايران

زاروبژاستروي " و "روس ژلدوپرائكت"دو شركت روسي  - مسكو
ارمنستان - ايران وابسته به شركت راه آهن روسيه در احداث خط آهن "تخنالوگيا

  .كرد كه توافقنامه آن ميان تهران و ايروان به امضا رسيده، مشاركت خواهند
از مسكو، روابط عمومي وزارت حمل و نقل روسيه روز  به گزارش ايرنا

درباره مشاركت دو شركت مذكور در جريان  توافق: شنبه در گزارشي اعالم كرد
وان روسيه و ارمنستان در اير يازدهمين نشست كميسيون همكاريهاي اقتصادي

 .حاصل شد
وزير حمل و نقل  "لويتين ايگور"رياست هيات روسي در اين نشست را 

ارمنستان برعهده  نخست وزير "تيگران سركيسيان"روسيه و هيات ارمني را 
گذاري  طرف روسي در اين نشست تصميم خود براي مشاركت در سرمايه .داشت

  .مني رساندارمنستان را به اطالع طرف ار-و طراحي راه آهن ايران
 كيلومتر طول خواهد داشت و هزينه آن 400ارمنستان بيش از - ايران خط آهن

  .ميليون الي دو ميليارد دالر ارزيابي شده است 500يك ميليارد و 
ارمنستان را به توجه به وجود مشكالت در  - ارمنستان احداث خط آهن ايران

داراي اهميت ) رجستانآذربايجان و گ) زمينه حمل و نقل با دو همسايه خود
  .راهبردي مي داند


