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  مرور اخبار
  

حاشيه سفر رياست جمهوري در 
  به ارمنستان

سفر  جناب آقاي سيد محمد خاتمي رئيس جمهور اسالمي ايران به 
  ارمنستان

  /2004سپتامبر 07- 08 /- 
      مجموعه اطالعات مختصر در خصوص جمهوري اسالمي ايران 

. جمهوري اسالمي ايران يكي از كشورهاي خاورميانه بحساب مي آيد
كشور و از 14ايران با .بع را تشكيل مي دهدكيلومتر مر1648195مساحت ايران 

جمله از طريق خشكي با افغانستان، پاكستان، عراق، تركيه، ارمنستان، آذربايجان و 
داراي مرز مشترك )با دوكشور اخير همچنين از طريق درياي خزر(تركمنستان 

ازطريق درياي خزر با روسيه و قزاقستان و اما از طريق خليج فارس با . مي باشد
طول كلي مرز .كويت، بحرين، قطر، عمان و امارات متحده عربي هم مرز مي باشد

  .كيلومتر مي باشد8731هاي مشترك 
از نظر تاريخي . داراي تاريخ هزاران ساله مي باشدي   ايران كشور

سال پيش اقوام آريايي منتقل شده از اطراف درياي  آرال بانيان 3000- 4000
با رهبري ايت اهللا خميني انقالب اسالمي 1979ال فوريه  س11در. ايران بوده اند

كشور از طريق همه پرسي بعنوان جمهوري اسالمي ايران .صورت گرفته است
ميليوني ايران مسلمان 70جمعيت نزديك به % 99در حال حاضر . اعالم شده است

مسيحي، يهودي، زرتشتي و (در اين كشور همچنين اقليت هاي مذهبي .مي باشند
  .سكونت دارندنيز ) غيره

برطبق قانون . اسالم و مذهب شيعه آن دين رسمي ايران مي باشد  
ساير راستاهاي . اساسي جمهوري اسالمي ايران اين اصل ابدي و بالتغيير مي باشد

زبان . از احترام كامل برخوردارند) حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي، وزيدي (اسالم 
 استان 30 تقسيمات كشوري به  كشور از نظر.رسمي ايران فارسي مي باشد

  . روستا تقسيم شده است40000دهستان و 680شهرستان، 252،
و تبريز، ) ميليون جمعيت13تا (  تهران پايتخت كشور مي باشد

نهادها ي قواي  .مشهد، اصفهان، اهواز، شيراز و غيره شهر هاي عمده آن مي باشند
يك و بين المللي در پايتخت نمايندگيهاي ديپلمات100مقننه و مجريه و بيشتر از 

  .قرار دارند
شوراي شهر يك .پايتخت داراي هويت حقوقي ويژه اي مي باشد

رسمي )تقويم(محاسبات مربوط به سال. عضو است15نهاد انتخابي و مركب از 
تقويم هاي هم سال شمسي و هم .ايران از روز هجرت پيامبر اسالم  شروع مي شود

رندالكن بعنوان پايه و اساس كاري براي نهادهاي قمري از اعتبار يكسان برخوردا
در ) نوروز(سال نو. رسمي و دولتي رسمأ سال و تقويم شمسي  مورد قبول است

كشورهاي آلمان، ايتاليا، ژاپن، چين ، بلژيك . ماه مارس برگزار مي شود- 21روز 
  .و امارات متحده عربي بعنوان شركاي عمده تجارت خارجي بحساب مي آيند

  
  ايران-روابط ارمنستان

ين ايران و ارمنستان در نهم ماه فوريه سال   روابط ديپلماتيك ب
 با اعالميه  امضاء شده توسط وزراي امور خارجه دو كشور در تهران 1992

سفارت ايران در ايروان رسمأ افتتاح 1992آوريل سال - 28در . برقرار شده اند
همكاري داراي جنبه هاي گوناگون نه تنها از منافع دو كشور نشئت مي . شده است
ايران يكي از كشورهاي . كه براي تمامي منطقه نيز مساعد مي باشدگيرد بل

محوري منطقه مي باشد كه ارمنستان با تاريخ ديرينه اي با آن پيوند مي 
بويژه در دوران بعد از شوروي با رهبري ايران روابط عملي شكل گرفته .خورد

برت رو2001در ماه دسامبر .اند و تماسها در سطوح مختلف فعال مي باشند
كوچاريان رئيس جمهور ارمـنستان دريك سفر رسمي در جمهوري اسالمي ايران 

سفر رسمي جناب آقاي خاتمي رئيس جمهور ايران ادامه ديالوگ  .بوده است
در . ايران بوده و نشان دهنده سطح باالي  روابط بين دو كشور مي باشد-ارمنستان

لتي  هماهنگ كننده روابط  روابط بين دو كشور براي  فعاليت  كميسيون بين دو
در حال حاضرمحدوده انرژي و .اقتصادي دوجانبه نقش مهمي محفوظ شده است

اين .حمل و نقل از راستاهاي داراي دورنما در همكاريهاي بين دوكشور  مي باشند
ارمنستانو هم احداث نيروگاه برق آبي -امر هم به احداث  خط لوله گاز ايران

احداث خط لوله گاز براي ارمنستان بمعناي  . مي شودبرروي رودخانه ارس مربوط
راه هاي زميني ايران براي . تضمينهايي براي امنيت محدوده انرژي مي باشد

از اين .ارمنستان بمثابه راه ترانزيتي بسوي حوزه خليج و اقيانوس هند مي باشند
ان و روابط ارمنست. كاجاران مورد اهميت قرار مي گيرد- نظر احداث  تونل مغري

  .ايران همچنين عامل جدي در بستر كلي  تأمين امنيت  منطقه نيز مي باشند
  

  جامعه ارامنه ايران
محور عمده .   جامعه ارامنه ايران بزرگتري اقليت در ايران مي باشد

بقاء جامعه را در طي عملكرد هاي آن حفظ هويت، زبان و فرهنگ تشكيل داده 
اولين كوچ .ساله مي باشد400اي يك تاريخ جامعه ارامنه كنوني ايران دار. است

هزار ارمني بصورت جبري به ايران 700اجباري در زمان شاپور دوم و زماني كه 
  . منتقل شدند ،صورت گرفته است

 و در هنگام جنگهاي چندين ساله تركها و ايران شاه 1605  درسال 
نه از دشت عباس اول پادشاه ايران ضمن كوچ دادن  چند صد هزار نفر از ارام

در طي اين روزهاي سخت كوچ، . آرارات و نواحي اطراف، آنها را به ايران آورد
شهرنشينان را .هزار خانواده موفق به رسيدن به اصفهان پايتخت مي شوند25تنها 

افراد كوچ داده .دراصفهان و روستائيان را در روستاهاي اطراف سكونت مي دهند
يه جنوبي شهر اصفهان يك منقطه مسكوني شده از منطقه ايروان، در منتهي ال

بنا به دستور شاه عباس به . را بوجود آوردند) جلفاب نو (تحت عنوان نورجوقا 
ارامنه امتيازات خاصي داده مي شوند و مسئوليت اداره شهر جلفاي جديد 

  .بطوركامل به ارامنه سپرده مي شود
  شهر جلفاي جديد در مدت زمان كوتاهي بصورت يك مركز 
. بزرگ تجاري، داراي كليساهاي  زيبا و بزرگ و ساير بناهاي معماري در مي آيد

تجار اهل جلفا فعاليتهاي تجاري گسترده اي را ضمن برقراري روابط تجاري با 
اهالي ثروتمند . هندوستان، چين، روسيه، كشورهاي عربي و اروپا  بعمل مي آورند

ي سرپرست و فقر بوجود  جلفاي جديد مدارس، محل نگهداري از كودكان ب
  .آورده و كمك هايي را براي آستان قدس اچميادزين مي فرستند

با تالشهاي .   خط و ادبيات تحت نظارت خاصي قرار مي گيرد
“ خاچاتور گسارتسي اولين چاپخانه خاور نزديك بوجود مي آيد و كتاب 

. چاپ مي رسد نسخه به 500با تيراژ ) اخالق نياكان و اجداد ( ”  هارانتس وارك
به لطف سياست ارمني گراي در پيش گرفته شده از سوي دولت ايران تعداد 

.  هزار نفر مي رسد80 به 1890 در سال 1851 هزار نفر در سال 20ارامنه بعوض 
ارامنه در اوائل قرن بيستم خدمات بي اندازه زياد و بينهايت ارزشمندي را براي 

يپرم خان  ) 1906-1911(الب مشروطه در سالهاي انق. ايران انجام مي دهند
كه در آينده فرمانده كل انتظامات كشور مي شود با ” گاريبالدي ايران“داوتيان 

بنا به اطالعات رسمي در حال حاضر . فعاليتهاي  نظامي ـ انقالبي خود مي درخشد
برطبق قانون اساسي ايران ارامنه در .  هزار ارمني سكونت دارند200در ايران 
  .اراي دو نماينده مي باشندمجلس د

  ارامنه عمدتأ شهر نشين بوده و در شهر هاي تهران، اصفهان، تبريز، 
بخش . شيراز ، انزلي، رشت، قزوين، اهواز، آبادان و ساير نقاط سكونت دارند

همچنين درميان آنان پزشكان، . اعظم ارامنه ايران پيشه ور و تاجر مي باشند
  .ان، استادان و معلمين وجود دارندحقوقدانان ، مهندسين، معمار

خليفه .   جامعه ارامنه ايران به سه حوزه خليفه گري تقسيم شده است
گري شمال ايران يا آذربايجان با مركزيت تبريز، خليفه گري اصفهان يا ايران ـ 

هر . با مركزيت تهران) تهران ( هند با مركزيت اصفهان و خليفه گري مركزي 
ز سوي حكومت بعنوان نيروهاي روحاني و الئيك اداره سه خليفه گري نيز ا

خليفه . جامعه تحت اداره شوراي خليفه گري است. كننده جامعه شناخته شده اند
و هنگامي كه تبريز بعنوان مركز خليفه 1833گري شمال يا آذربايجان در سال 
خليفه گري شامل استانهاي آذربايجان شرقي، . گري در آمد تشكيل يافته است

  ) هزار سكنه ارمني 5با نزديك به ( آذربايجان غربي و اردبيل مي باشد 
در خليفه گري شوراي . كليسا قرار دارد57   در حوزه خليفه گري 

نمايندگان مردم بكار مشغول استكه سه سال يكبار تشكيل يافته و نهاد اجرايي يا 
 هاي آموزشي قبأل در خليفه گري كانون. شوراي خليفه گري را بوجود مي آورد

ارمني زيادي بكار مشغول بوده اند در حال حاضر در تبريز يك مدرسه بكار 
و ساير سازمانها و ” آرارات “ مركز فرهنگي ارامنه ،باشگاه ورزشي.مشغول است

  .فرهنگي وجود دارند- شاخه هاي ورزشي
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هند قديمي ترين خليفه - خليفه گري اصفهان يا خليفه گري ايران
مركز خليفه گري .تشكيل يافته است1606اب مي آيدكه در سال گري ارامنه بحس

اين خليفه گري استانهاي .اصفهان است” نورجوقا(” آمناپرگيچ مقدس“ كليساي 
را شامل مي شود درحال حاضر در حوزه اين  اصفهان، فارس ،خوزستان و اهواز

  .هزار نفر سكونت دارند7خليفه گري نزديك به 
  

با ابتكار داويد جوقايتسي رهبر خليفه ” قدسآمناپرگيچ م“  كليساي 
كليساي وانك داراي چاپخانه، موزه و .سال احداث شده است9گري ظرف مدت 

رهبران خليفه گري در اين محل اقامت مي .مي باشد)آثارخطي قديمي(ماتناداران 
كليساي گورگ مقدس و آستواتزادتزين مقدس از قديمي ترين كليساها مي .كنند
  .باشند

خليفه گري دو پيش دبستان،دو دبستان و دو دبيرستان بكار   در
در دانشگاه اصفهان شاخه زبان و ادبيات ارمني و 1961از سال .مشغول مي باشند

 شاخه انجمن فرهنگي ارامنه 1942از سال .كرسي ارمني شناسي بكار مشغول است
گي  بكار ، باشگاه ورزشي آرارات و ساير سازمانها و شاخه هاي   ورزشي ـ فرهن

خليفه گري مركزي يا تهران جوان ترين و بزرگترين خليفه گري . مشغول است
شوراي  نمايندگان جامعه .  تشكيل يافته است1944ارامنه است كه در سال 

. باالترين نهاد قانونگذاري جامعه مي باشدكه سه سال يكبار برگزار مي شود
 همدان، خراسان، مازندران و جوامع ارمني  استانهاي  تهران، مركزي، خوزستان،

كليساي سركيس مقدس تهران مركز . گيالن تابع خليفه گري تهران مي باشند
 كليسا و بيشتر از سي 7در تهران . خليفه گري ومقر رهبر خليفه گري مي باشد

“ ؤ چاپخانه ” آليك“ در تهران روزنامه . مدرسه و كودكستان بكار مشغولند
هنري بكار - سازمان ورزشي20 بيشتر از بكار مشغول بوده و” نائيري

  .درمانگاه  ملي نيز وجود دارد.مشغولند
.  اتاق بازرگاني ايران ـ ارمنستان تأسيس شده است1992  از سال 

انجمن ها و سازمانهاي  عمومي و تخصصي بسياري ازجمله پزشكان، نويسندگان، 
شگاه آزاد تهران  در دان1995از سال . حقوقدانان،مهندسين و غيره وجود دارند
ساعت پخش برنامه بزبان ارمني وجود .بخش ارمني شناسي بكار مشغول مي باشد

  .دارد
دفتر مطبوعاتي رياست جمهوري، هاياستاني 

  17/06/1383هانراپتوتيون
  

  پاسخهاي آقاي خاتمي به سئواالت مطرح شده در دانشگاه دولتي
  

 دولتي سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري ايران ديروز در دانشگاه
ايروان در پاسخ به اين سئوال كه موضع گيري ايران در رابطه با حل مناقشه قره 
باغ، با توجه به اعالميه هاي وي در خصوص تماميت ارضي آذربايجان، يكبار 

اختالف نظرات پديده طبيعيست، ولي ما براي تماميت “: ديگر اعالم كرده است
، و ما تالش خواهيم كرد تا اين ارضي و استقالل كشورها احترام قائل هستيم

خاتمي همچنين گفته است كه ايران . ”مناقشه بطور مسالمت آميز حل شود
هرگونه تنش زدايي در كليه كشورهاي منطقه قفقاز را مهم دانسته و او كمك 

آقاي خاتمي . ايران را به طرفين مناقشه قره باغ كوهستاني پيشنهاد كرده است
فين عالقمند به استفاده از امكانات و نفوذ ايران باشند، اگر طر“: اعالم كرده است

بگفته وي كشورها نبايد انرژي خود را در درگيريها . ”ما آماده كمك هستيم
معذلك . مصرف كنند، بلكه بايد به پيشرفت صلح آميز جوامع خود كمك نمايند

 رئيس جمهور ايران خاطرنشان ساخته است كه كماكان از ارمنستان همسايه و
اما آقاي خاتمي در پاسخ به . دوست استقبال كرده و احترام ويژه اي قائل هستند

در خاك (سئوال درباره تمايالت آذربايجاني الحاق به اصطالح آذربايجان جنوبي 
و آذربايجان شمالي نيز خاطرنشان ساخته است كه آذربايجانيها را دوست ) ايران
 هستند، همانطور كه مي دانيد رهبر ما آذربايجان و ايران كشورهاي مستقل“: دارد

، من اصليت )مقام معظم رهبري آيت اهللا خامنه اي؛ خبرنگار(آذربايجاني است 
الحاق دو “: وي در پايان گفته است. آذربايجاني ندارم ولي آنها را دوست دارم

ما هيچ اشتهايي نسبت به . آذربايجان از شيرينترين شوخي هاي تاريخ ماست
داريم، ولي اگر مسئله الحاق بروز نمايد، مطمئن باشيد آذربايجانيهاي آذربايجان ن

  .    ”شمالي بيشتر عالقمند به برقراري روابط با آذربايجان ايران خواهند بود
  

  20/06/83هايكاكان ژاماناك
  

ام را با تو قطع  اي دوست، رابطه“: رئيس جمهور خاتمي
  ”نخواهم كرد

 
يس دانشگاه دولتي ايروان ضمن اعطاي لقب راديك مارتيروسيان رئ

دكتراي افتخاري به عاليجناب محمد خاتمي رئيس جمهوري اسالمي ايران 
مدال طالي دانشگاه دولتي ايروان را به ايشان تقديم و همچنين كتابي جامع با 

  .مضمون سابقه دانشگاههاي ارمنستان اهدا نمود
  

دي بسيار خوشايند رئيس جمهوري اسالمي ايران روز گذشته برخور
با  دانشجويان و اساتيد حاضر كه نگرانيها و درخواستهاي خود را حضور 

آنچه به ويژه موجبات نگراني دانشجويان . ايشان مطرح نمودند، روا داشت
رشته شرقشناسي را فراهم آورده، اين بود كه آنها قادر به برقراري ارتباط با 

ران برايشان مهيا نيست، و مهمتر از فرهنگ ايراني نبوده و امكان سفر به اي
همه اينكه چند سالي است برنامه مبادله دانشجو با جمهوري اسالمي ايران به 

آقاي خاتمي قول داد تا پايان دوره رياست . شود صورت نرمال عملي نمي
جمهوري وي مساعدت ورزد تا دانشجويان ارمني از امكان عزيمت به ايران 

و اما در رابطه با مشكالت .  ايراني در ارتباط باشندبرخوردار شده و با فرهنگ
پذير  هاي دانشجويي ياد شده را امكان بوروكراسي كه سازماندهي برنامه

سازند، رئيس جمهوري اسالمي ايران قول داد به محض رسيدن به تهران به  نمي
 مسأله بوروكراسي بايد برچيده شود زيرا اين امر مانع از“اين مسأله بپردازد؛ 

يك دانشجوي ايراني دوره دكترا از فرصت طرح . ”توسعه كشورها است
درخواست خود حضور رئيس جمهور كشورش برخوردار شد كه در رابطه با 
روز تولدش خواستار وساطت رئيس جمهور جهت اشتغال به عنوان استاد در 

  .آقاي خاتمي قول داد به اين موضوع نيز بپردازد. ميهن خود بود
  

ه دولتي ايروان طي سخنراني خود بر اهميت موضوع رئيس دانشگا
گفتگوي تمدنها كه از جانب رئيس جمهوري اسالمي ايران مطرح شده و آقاي 

  .قرار داده، تأكيد ورزيد” ترين رهبران شمار فرهيخته“خاتمي را در 
  

ديدگاه آقاي خاتمي در رابطه با اين موضوع كه در آذربايجان 
الي و به قولي آذربايجاني را بخشي از قلمرو هستند نيروهايي كه ايران شم

خود مي دانند و قصد دارند آن را به خاك آذربايجان ملحق نمايند، جالب 
الحاق به آذربايجان جنوبي يكي “: رئيس جمهور ايران خاطرنشان ساخت. بود

همزمان آقاي خاتمي قيد نمود كه . ”هاي تاريخ ما است ترين لطيفه از شيرين
ي ايران در توسعه ثبات، فرهنگ و تاريخ ايران ايفاي نقش نموده آذربايجانيها

ما “و يكي از بزرگترين نويسندگان ايران نيز ساكن آذربايجان بوده است؛ 
اشتهايي براي آذربايجان نداريم، اما اگر مسأله الحاق از لحاظ تاريخي مطرح 

ديكتري با شود مطمئن باشيد آذربايجانيهاي شمال مايل خواهند بود روابط نز
اما معتقديم كه آذربايجان . آذربايجان جنوبي برقرار نمايند و نه برعكس

كشور مستقلي است، ايران هم همينطور، و ساكنين آذربايجان ايران نقش 
من “: سپس افزود. ”هاي علوم، سياست و صنايع دارند مهمي را در عرصه

 تا پايان عبارت در تاالر همه كف زدند و” … خاستگاه و اصليت آذري ندارم
و اما رئيس جمهوري . ”اما آنها را دوست دارم“: آقاي خاتمي بطول انجاميد

سالمي ايران با مدنظر داشتن ارامنه همچنين نقل قولي از ابيات شعر معروف 
ام را با تو  اي دوست، رابطه“حافظ عارف و شاعر ايراني نمود مبني بر اينكه 

  .” قطعه كنندقطع نخواهم كرد، حتي اگر مرا قطعه
  

هر “آقاي خاتمي طي سخنراني خود همچنين با اطمينان قيد نمود كه 
” يابد ايراني با آمدن به ارمنستان و قدم نهادن در دانشگاه گويا خود را باز مي

  .”اند ارامنه همواره شريك غم و شادي مسلمانان بوده“و 
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