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  مرور اخبار
  ايران
احترم خاصي براي ارمنستان كشور همسايه : آقاي خاتمي •

 و دوست قائليم
  

    سفر رسمي رئيس جمهور اسالمي ايران به ارمنستان به پايان رسيد
  جناب آقاي سيد محمد خاتمي رئيس جمهور اسالمي ايران كه طي 

شگاه دولتي ايروان يك سفر رسمي در ارمنستان بسر مي بردديروز به محل دان
آقاي راديك مارتيروسيان رئيس .رفته وبا استادان و دانشجويان مالقات نمود

دانشگاه دولتي ايروان ضمن خوش آمد گويي به ميهمان بلند پايه اظهارداشت كه 
سفر رئيس جمهور اسالمي ايران به ارمنستان بيانگر اولويت هاي انتخاب شده 

وي اظهار داشت كه وجود رهبر . مي باشدتوسط جناب آقاي سيد محمد خاتمي
كاريزماتيكي همچون رئيس جمهور اسالمي ايران در منطقه ما ايده ضروري بودن 
توسعه روابط متقابل ،پايدار و ديناميك را بين كشورهاي منطقه استحكام مي 

  .بخشد
   آقاي راديك مارتيروسيان به اطالع رسانيد كه در دانشگاه دولتي 

زرگي به تاريخ، فرهنگ، و ساير زمينه هاي مربوط به ايرانشناسي ايروان توجه ب
ايرانشناسي در حال حاضر از راستاهاي داراي “ بنا به گفته  وي .بعمل مي آيد

اميدوارم .بيشترين توسعه و شناخت بين المللي در دانشگاه دولتي ايروان مي باشد
أسيس راستاهاي كه همكاري ما با مراكز آموزشي جمهوري اسالمي ايران و ت

جديد ايرانشناسي در دانشگاه دولتي ايروان را مي توان سهم دانشگاه در امر 
فرهنگي و -ارمنستان وتوسعه روابط متقابل  علمي-استحكام روابط دوستانه ايران

  ” .  آموزشي بحساب آورد
   آقاي خاتمي در سخنراني خود اظهار داشت كه ارمنستان داراي 

نگ و تمدن ايراني بوده و ايراني و ارمني همواره در امر روابط مستحكم با فره
تفاوتهاي ديني و . بوجود آوردن  تمدن در فالت ايران نقش آفرين بوده اند

عقيدتي كه معموأل در مناطق جغرافيايي تقسيمات جدي بوجود مي آورند قادر به 
  .قطع پيوند تمدني  بين ايران و ارمنستان  نبوده اند

 نظر معنا پيدا مي كند كه در دوران شكلگيري كشورها حال ما از اين- 
و ملتهاي جديد در منطقه كه عمدتأ با برخوردها و اختالف نظرات مرزي و غير 
مرزي بين امپراتوري هاي قديمي و كشورهاي جديد همراه مي شود ،نه تنها بد تر 

لت عميق شدن روابط في مابين ايران و ارمنستان را پيش نياوردبلكه روابط  دو م
  .تر شدند

   ارمنستانيها و ايرانيها در تكاپوهاي علمي، صنعتي ،سياسي و فرهنگي 
ارمنستان و ارامنه نقش بانفوذي در جنبش مشروطه ايران .همفكر و همگام بوده اند

  .داشته اند
  آقاي خاتمي اظهار داشت تأمين و توسعه نهاد هاي جديد 

راستاي .اقدامهاي ارجمند ارمنستان استآموزشي،علمي و صنعتي در ايران وامدار 
 .ديروز ارثيه غني از بابت همكاري امروز و فردا مي باشد

به گواهي تاريخ و بر پايه باورهايي كه در ميان ما ايرانيان  رواج --  
دارد،مردم ارمنستان به درستي و صداقت،مهرورزي و مروت،آزادي خواهي  و 

اين نگاه .  نشاط مسلمانان بوده اند ارمنيان شريك  غم و.شرافت شهرت دارند
پيشيني  سرمايه و جانمايه اي براي زيستن  در جهاني مشترك است كه صاحبان 

اگر به فرايند  فعليت آن معنا .انديشه مي توانند به ان بيشتر و بهتر فعليت بخشند
در عرصه دانش ،آموزش و فرهنگ به درستي فكر شود گفت و گوي تمدنها  

  . يافته استمصداق واقعي 
  بنا به سخنان رئيس جمهور اسالمي ايران باعث خوشحالي است كه 
ارتباطات  علمي و فرهنگي ايران و ارمنستان صورتي گفتگويي و منظم بخود 
“ .گرفته اندو عناصر ويژه اي از هر تمدن موضوع همكاري نو قرار گرفته است

سي و حضور چشمگير اهتمام ويژه دانشگاههاي ارمنستان به آموزش زبان فار
استادان  و دانشجويان ايراني در اين سرزمين ،حكايت از عزم و همت جديدي در 

افزايش اين  ارتباطات  و همچنين زمينه هاي  بدست آوري  تفاهم .دو سو دارد
  ”.متقابل  پاسداشت سرمايه تاريخي و تمدني دوكشوراست

شوررا مورد   آقاي خاتمي توسعه بيشتر همكاري  دانشگاههاي دو ك
رئيس جمهور اسالمي ايران  ضمن پاسخ به سؤاالت استادان و .اهميت قرار داد

ما از ميان برداشتن ” .دانشجويان به مسئله قره باغ كوهستاني نيز اشاره نمود
هرگونه تشنج را درمنطقه قفقاز مهم و ضروري بحساب مي آوريم زيرا كه همه 

آذربايجان و سايرين نياز به پيشرفت دارند كشورها يعني ارمنستان، ايران ،تركيه ،
مناقشات طبيعي هستند الكن ما . و اما پيشرفت درشرايط صلح  بوجود مي آيد

ضمن اعالم اين موارد كه به تماميت ارضي و حاكميت كشورها احترام مي 
گذاريم تالشهاي خودرا بكار خواهيم گرفت كه اين مناقشه از طريق مسالمت آميز 

رهاي منطقه بتوانند در كنار يكديگر و بدون بهدردادن نيرو و حل شود و كشو
ما .توان خود در برخوردها در امر توسعه جوامع خود بهمديگر كمك نمايند

هميشه از مذاكرات  و راه حل هاي مسالمت آميز مسائل استقبال نموده و به 
يه  و دوست ما به ارمنستان كشور همسا.استقبال خود از  اين امر ادامه خواهيم داد

احترام خاصي قائليم و اگر طرفين مايل به استفاده از امكانات  و نفوذ  ايران 
  ” .باشند آماده انجام اينكار هستيم

  آقاي محمد خاتمي در رابطه با اعالميه هاي مربوط به الحاق 
الحاق به آذربايجان جنوبي بكي از ”آذربايجان ايران به آذربايجان اظهار داشت 

ماهيچگونه اشتهايي نسبت به آذربايجان .ن شوخي هاي  تاريخ مي باشدشيرينتري
چنانچه از نظر تاريخي مسئله الحاق پيش آيدمطمئن باشيدكه آذربايجانيهاي .نداريم 

شمال مايل به برقراري روابط مستحكم تري با آذربايجان جنوبي خواهند بود و نه 
ستقل مي باشدايران هم ما بر اين نظريم كه آذربايجان يك كشور م.بالعكس
وساكنين آذربايجاني ايران داراي نقش مهمي در علوم ،سياست و صنايع . بهمچنين

  ” .ما مي باشند
  رئيس جمهور خاتمي مفتخر به دريافت عنوان دكتراي افتخاري 

  .دانشگاه دولتي ايروان و مدال طالي آن يعني مدال عالي دانشگاه شدند
اي خاتمي رئيس جمهور اسالمي ايران     هيئت تحت رياست  جناب آق

  .عصر همانروز از ارمنستان عزيمت نمود
    آندرانيك ماركاريان نخست وزير جمهوري ارمنستان در فرودگاه 

در هنگام گفتگو با خبرنگاران ضمن جمع بندي نتايج ” زوارتنوتس“ بين المللي 
ي هاي بعدي سفر رئيس جمهور اسالمي ايران اظهار داشت كه راستاهاي همكار

پايه و اساس اسناد امضاء شده در طي ديروز در “ مشخص شده اندبنا به گفته وي 
هنگام سفر روبرت كوچاريان رئيس جمهور ارمنستان به جمهوري اسالمي ايران 

در جريان اين سفر دوروزه اسناد امضاء شدند و طي دو هفته .گذاشته شده بود 
ابطه با احداث هم خط لوله گاز و هم آتي شروع به برداشتن گامهاي عملي درر

كارشناسان ما درراستاي بررسي مسئله تونل .نيروگاه برق آبي خواهيم نمود
كمي پيش ما در رابطه با مسائل حمل و .كاجاران با طرف ايراني كار خواهند كرد

نقل ياد داشت امضاء كرديم كه بموجب آن مشخص شد كه ظرف سه ماه طرف 
خودرا و اما ما اطالعات مورد لزوم براي انها را ارائه  ايراني توجيهات مالي 

  ” .خواهيم كرد
  بنا به سخنان آرمن روستاميان رئيس كميسيون دائمي روابط خارجي  
مجلس ملي انتظارات از سفر هيئت بزرگ بودند   گرچه برخي موارد فني حل 

ال امضاء  در طي سفر تمامي مسائل حل شده واسناد درسطح با.نشده وجود داشتند
ايران هم در سطح سياسي،هم - شدند كه  حركت تازه اي را به روابط ارمنستان

نه تنها سفر بلكه توافقات “ بنا به گفته وي .اقتصادي و هم فرهنگي خواهد داد
ما امنيت  اقتصادي و سياسي  خودرا برروي يك .بدست آمده نيز تاريخي بودند

م تشكيل دهنده استقالل ما خواهد سطح مهمي قرارداديم كه يكي از عناصر مه
سفر رئيس جمهور اسالمي ايران همچنين از نظر حل مسائل منطقه اي نيز نقش .بود

-سفر رئيس جمهور اسالمي ايران دربستر  تحوالت جغرافيايي.مهمي  داشت
سياسي فعلي از نظر  برروي يك بستر صحيح گذاشتن اين روندها تأثير جدي 

  ” .خواهد داشت
  20/06/1383 هانراپتوتيون هاياستاني

  
  اداي احترام به قربانيان قتل عام •

  آقاي سيد محمد خاتمي رئيس جمهور اسالمي ايران كه طي يك  سفر 
رسمي در ارمنستان بسر مي بردديروز بهمراه هيئت تحت رياست خود به بناي 
يادبود قتل عام بزرگ در زيزرناكابرت رفته و به ياد قربانيان قتل عام سال 

آرتاشس تومانيان رئيس نهاد رياست جمهوري ارمنستان و .تاج گل نثار كرد1915
  .يرواند زاخاريان شهردار ميهمان بلند پايه را همراهي مي كردند
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  الورنتي بارسقيان رئيس موزه قتل عام تاريخچه  قتل عام ارامنه و 
  .همچنين احداث بناي  قتل عام را به  رئيس جمهور ايران ارائه نمود

آقاي خاتمي رئيس جمهور ايران از سوي موزه قتل عام ادبيات   
دررابطه با قتل عام  كه به زبان فارسي منتشر شده ،نقشه ارمنستان، حماسه ارامنه و 

  .آلبوم مصورمربوط به آرارات وادبيات ديگري را   بعنوان هديه  دريافت نمود
ين واقعيت را به   الورنتي بارسقيان به خبر نگاران عالم داشت كه بايد ا

ثبت رساند كه چهره اول كشورمسلمان قدرتمنداز زيزرناكابرت بازديد نموده و 
  ..اداي احترام گذاشته است1915وبربناي يادبود قربانيان قتل  عام بزرگ سال 

من مطمئن هستم آن ”   آقاي الورنتي بارسقيان همچنين اظهارداشت
ن بهمچنين قتل عام را مورد شناسايي كشورديگر جها13زماني كه ايران نيز همانند 

  ” .قرارداده و آنرا محكوم خواهد نمود فرا خواهد رسيد
  20/06/1383هاياستاني هانراپتوتيون 

  
  رئيس جمهور ايران در نزد رهبر مذهبي سراسري ارامنه •

  در روز نهم سپتامبر و در محل آستان قدس اچميادزين گارگين دوم 
اي خاتمي رئيس جمهور اسالمي ايران را مورد رهبرمذهبي سراسري ارامنه آق

  .پذيرايي قرارداد
  رئيس جمهور اسالمي ايران ضمن ابراز تشكر از بابت پذيرايي بعمل 

  .آمده به روابط فيمابين دو كشور و دورنماهاي توسعه آنها اشاره نمود
بازديد از اين محل “   آقاي خاتمي در صحبتهاي خود اظهار داشت

  ” .ه جمهوري ارمنستان را پرمعناتر ساختمقدس سفر ما ب
فرزندان ”     رهبر مذهبي سراسري ارامنه نيز ضمن اظهاراين مطلب كه 

ملت ما كه در ايران زندگي مي كنند همچون  تمامي فرزندان  ارمني ساكن در 
اقصي نقاط جهان در هنگام صليب كشيدن چهره خودرا بسوي آستان قدس 

چنين به رسالت  آستان قدس اچميادزين درحيات اچميادرين  مي اندازند هم
فرزندان خود ضمن تأكيدبر رفتاردلسوزانه مقامات ايران درقبال آستان قدس 

رهبر مذهبي ارامنه خوشحالي خودرا از .اچميادزين ظرف قرون متوالي اشاره نمود
اين بابت اعالم داشت كه روابط ارمنستان با ايران توسعه و پيشرفت جديدي را 

ت آورده اندو آرزو نمود كه با اين سفر آنها استحكام و توان بيشتري را بدس
  ..درراستاي تعالي خداوند و بهروزي دوملت  دوست بدست آورند

  رهبر مذهبي سراسري ارامنه از بابت آن توجه و دلسوزي مقامات 
ايران كه صد ها سال  متوالي نسبت به جامعه ارامنه ضمن ايجاد امكان زندگي 

فرهنگي و معنوي از خود ظاهر ساخته اند رضايت -انه  همراه با حيات مليآزاد
  .خودرا اعالم داشت

  در جريان مالقات همچنين  نقش و رسالت رهبران روحاني در امر حل 
  .مسائل منطقه مورد اهميت قرا رگرفت

  در اين مالقات  اسقف سيون آداميان رهبر خليفه گري آرماوير، 
اچاتوريان رئيس ديوان آستان قدس پدرروحاني آرشاك خ

اچميادزين،پدرروحاني  آنوشاوان ژامگوچيان ،آقاي آرتاشس تومانيان رئيس نهاد 
رياست جمهوري ارمنستان،آقاي گقام قريبجانيان سفير فوق العاده و تام االختيار 
جمهوري ارمنستان در جمهوري اسالمي ايران ،آقاي عليرضا حقيقيان سفير فوق 

ام االختيار جمهوري اسالمي ايران در جمهوري ارمنستان و ساير مقامات العاده و ت
  .رسمي حضور داشتند

سيستم اطالع رساني  آستان قدس اچميادزين، هاياستاني هانراپتوتيون 
20/06/1383  

  
آقاي خاتمي سفر خويش به ارمنستان را مهم ارزيابي  •

 نموده است
•   

آقاي سيد محمد خاتمي رئيس :  سپتامبر ، نويان تاپان 16تهران ، 
جمهور اسالمي ايران بعد از برگشت سفر يك هفته اي كه به ارمنستان ، بالروس و 

كوتاه خويش با خبرنگاران تاجيكستان داشت در فرودگاه تهران در گفتگوي 
آقاي : ” ايريب “ بر اساس خبرگزاري . نتايج سفر را مثبت ارزيابي نموده است

در : خاتمي سفر خويش به ارمنستان را مهم ارزيابي نموده چنين گفته است كه 
رئيس جمهور ايران . تمام عرصه هاي همكاري مذاكرات متعددي انجام شده است 

ارسال گاز ايران به ارمنستان در “ ، مذاكرات مربوط به بين مذاكرات انجام شده 
رئيس جمهور ايران گذشته از . را مهمتر از همه قلمداد نموده است” مقابل انرژي

 –آن به اهميتي كه تونل كاجاران براي ارمنستان و منطقه بويژه راهروي شمال 
اشاره جنوب كه باعث آسانتر نمودن حمل و نقل و تجارت خواهد شد،  دارد 

خوشبختانه دو كشور “ آقاي خاتمي در ادامه چنين گفته است كه .نموده است
مدارك هاي مربوط به همكاري دو كشور در زمينه احداث تونل را امضاء نموده 

رئيس جمهور ايران خاطرنشان ساخته است كه در چارچوب اين سفر .  ”اند 
كت هاي بخش هاي نمايشگاه دست آوردهاي اقتصادي و توليدي ايران با شر

  . خصوصي ايران نيز افتتاح شد
  27/06/83آزگ نويان تاپان، 

  

  ارمنستان
  

 مالقات سران ارمنستان و آذربايجان در آستانا •
  

در آستانا مالقات روبرت كوچاريان و الهام علي اف روساي جمهور 
خبرگزاريهاي روسي گزارش مي دهند كه . ارمنستان و آذربايجان برگزار شد

نخست روساي جمهور .  ساعت بطول انجاميده اند4مذاكرات بطور كلي بيش از 
با حضور روساي گروه مينسك مذاكره كرده اند، سپس دو رئيس جمهور مالقات 
خصوصي داشته اند، متعاقباً در حضور والديمير پوتين رئيس جمهور روسيه 

 رئيس جمهور مذاكرات سه جانبه انجام داده اند و در آخر مالقات خصوصي دو
  . ادامه يافته است

روساي جمهور ارمنستان و آذربايجان به سواالت خبرنگاران پاسخ داده 
روبرت كوچاريان اعتراف كرده است كه روساي جمهور ارمنستان و . اند

آذربايجان نمي توانند افتخار كنند، زيرا مسائل بسيار پيچيده اي را كه به ارث 
وي همچنين گفته است كه طرفين به . ي دهندبرده اند، مورد بررسي قرار م

گفتگو و ديالوگ با تحمل برخورد مي كنند و روند مذاكرات متوقف نشده 
ما مواضع را مشخص ساختيم، ديدگاههاي “:بگفته روبرت كوچاريان. است

  ”.خودمان را مشخص ساختيم و اكنون براي جهت گيري، زمان الزم است
با توجه به “: اعتراف كرده استرئيس جمهور آذربايجان بنوبه خود

پيچيدگي روند، هنگام بيانات علني ما مجبور هستيم به سخنان هموار و كلي 
ما نتايج . امروز نيز استثنا نيست، زيرا روند بسيار مهم است. كفايت نمائيم

مذاكرات وزراي امور خارجه را جمع بندي كرده ايم و من مالقاتها با شركت 
  ”.بسيار مهم ارزيابي مي كنمروساي گروه مينسك را 

روساي جمهور ارمنستان و آذربايجان از رئيس جمهور روسيه براي 
  . شركت در مذاكرات و نشان دادن درك و فهم نسبت به مساله، تشكر كرده اند

كرملين نيز از مذاكرات روساي جمهور ارمنستان و آذربايجان ابراز 
ووستي و ايتارتاس بنقل از بگزارش خبرگزاريهاي ريا ن. رضايت نموده است

طرفين خواهان ادامه مذاكرات و يافتن راه “ :نماينده نهاد رياست جمهوري روسيه
روبرت كوچاريان و الهام علي اف خواهان . حل مبتني بر سازش متقابل مي باشند

يافتن راه حل كامالً سياسي براي مناقشه قره باغ مي باشند كه به خودي خود 
  ”.اميدبخش مي باشد

والديمير پوتين در مالقات سه جانبه با روساي جمهور ارمنستان و 
مشاهده خوشبيني و تمايل طرفين براي يافتن حل مساله “:آذربايجان گفته است

جدا از اينكه در مورد چه چيزي به توافق خواهيد رسيد، . دلپذير مي باشد
  ”.مالقاتهاي سران به خودي خود پيشرفت مي باشند

آزاد “روز عصر خبرنگار كانال تلويزيوني آذري در همين حال دي
از آستانا بنقل از يوري مرزلياكف رئيس روسي گروه مينسك گزارش ” آذربايجان

 7داد كه سران دو كشور در زمره مسائل ديگر، مساله خروج ارتش ارمني از 
منطقه پيرامون قره باغ، مساله بازگشت آوارگان و تضمين امنيت آنان را مورد 

اين پيشنهاد گروه مينسك “:بنابر ادعاي اين كانال تلويزيوني.  قرار داده اندبررسي
در پراگ، در ديدار وزراي امور خارجه ارمنستان و آذربايجان  مورد بررسي و 

اين ” .توافق قرار گرفته بود و اكنون به بررسي روساي جمهور گذاشته شده است
طرفين همچنين “ :ه استكانال تلويزيوني بنقل از يوري مرزلياكف افزود

پيشنهادات و ايده هاي جديد حل مناقشه را مورد بررسي قرار خواهند داد و اين 
پيشنهادات و ايده ها را به گروه مينسك ارائه خواهند داد و بر اين اساس اقدامات 

در هر حال، در مبناي تمام پيشنهادات . آتي ميانجيگران تنظيم خواهند گشت
  ” .تماميت ارضي آذربايجان قرار داشته استگروه مينسك اصل حفظ 


