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 شد بعنوان رييس جمهوري ارمنستان انتخاب "سرژ سركيسيان
   86/12/01  ايرنا، مسكو
نخست وزير فعلي ارمنستان با  سركيسيان سرژ

  انتخابات رياستدرصد آرا 55  كسب بيش از 
جمهوري اين كشور، بعنوان رييس جمهوري آينده 

  .ارمنستان انتخاب شد
 

اعالم كرد با كميسيون مركزي انتخابات ارمنستان، 
تخابات روز آرا ماخوذه در ان شمارش صد درصد

  .شنبه، سركيسيان حائز اكثريت آرا شده است سه
رييس جمهوري سابق ارمنستان  "لئون ترپتروسيان"

ديگر نامزدهاي انتخابات  "كشور قانونمند" رهبر حزب "آرتور باغداساريان"و 
  .را بخود اختصاص دادند درصد آرا ماخوذه  16 و  24  نيز به ترتيب 

  رايط در انتخابات رياست جمهوري ارمنستان حدود ميزان حضور افراد واجد ش
  .گزارش شده است درصد 70

رييس اتحاد  "وازگن مانوكيان"در پنجمين انتخابات رياست جمهوري ارمنستان 
تيكران "رهبر حزب داشناكسوتيون،  "واهان آوانسيان"ملي،  دمكراتيك
دت ملي، رهبر حزب وح "آرتاشس گغاميان" ،رهبر حزب مردمي "كاراپتيان

رييس  "آرمن آروتونيان"، "قانونمند كشور"رهبر حزب  "آرتور باغداساريان"
سرژ "سابق ارمنستان،  رييس جمهوري "لئون ترپترسيان"، "توافق ملي"حزب 

  ،نامزد مستقل "آرمن مليكيان"نخست وزير اين كشور و  "سركيسيان
  .رقابت داشتند

 
جشن بيست و نهمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي در مجموعه فرهنگي 

 ورزشي ارامنه رافي

 

  
          

از طرف هئيت مديره مجموعه سه برنامه به مناسبت سالگرد پيروزي انقالب      
  :اسالمي و دهه مباركه  فجر تهيه گرديده  بود كه عبارت بودند از 

  وتبال با شركت  تيمهاي مختلف از شمال شرق تهران مسابقات جام حذفي ف-1   
   جشن جوانان مجموعه - 2
   بهمن ماه برگزار گرديد 19 برنامه فرهنگي كه در -3

اين برنامه با  سرود جمهوري اسالمي كه توسط گروه سرود بانوان مجموعه انجام 
پذيرفت آغاز گرديد سپس مدير اسبق دبيرستان طوماسيان و رئيس بخش زنان 

ايشان به موضوع  .  آستغيك بابائيان سخنراني نمودندانجمن كل خيريه ايران خانم 
 گروه سرود بانوان چهار سرود .دستاوردهاي انقالب و نقش ارامنه درآن پرداختند

گروه پيشاهنگان مجموعه پس از رژه . د كربه زبان هاي فارسي و ارمني اجرا
وند                    غ  كشيش .مني و فارسي پرداختند ارزيباي خود به اجراي  چهار سرود به زبان

 مذهبي ارامنه تهران اسقف سبو سركيسيان سخناني رهبربه نمايندگي از طرف 

گروه آوازهاي محلي مجموعه كه اخيرا تشكيل شده است به اجراي .ايراد نمود 
 سپس دو گروه رقص محلي .چند آواز محلي به زبان فارسي و ارمني پرداخت

از رئيس بخش اقليتهاي . موعه به اجراي چند رقص محلي ارمني پرداختند مج
ديني وزارت ارشاد جمهوري اسالمي ايران آقاي سعيد تقوي براي ايراد سخنراني 

 بهمن به نقش ارامنه و روابط همه 22دعوت به عمل آمد ايشان با اشاره به انقالب 
عنوان الگويي براي همه جهانيان جانبه مسيحيان و مسلمانان در جمهوري اسالمي به 

 .پرداختند  پس از خاتمه برنامه پذيرايي مختصري به عمل آمد 

                                              خبرنگار ماهنامه لويس خانم لرنيك وارطوميان
 

  سالگرد انقالب اسالمي ايران در ارمنستان جشن گرفته شد
 ارمنستان ضيافتي به مناسبت بيست و نهمين سفارت جمهوري اسالمي ايران در

  .سالگرد پيروزي انقالب اسالمي ايران ترتيب داده بود
 ، – رئيس مجلس ملي جمهوري ارمنستان –در اين ضيافت تيگران توروسيان 

 سفير جمهوري – ، آقاي سيد علي سقائيان – وزير امور خارجه –وارتان اسكانيان 
 ، نمايندگان – رئيس بانك مركزي – تيگران سركيسيان  ،–اسالمي ايران در ارمنستان 

  .سفارتهاي خارجي و سازمانهاي بين المللي در ارمنستان و ساير مقامات حضور داشتند
 29سفير جمهوري اسالمي ايران ضمن عرض خيرمقدم به ميهمانان يادآور شد كه 

روز، پيروزي خود  در اين – رهبر انقالب –سال قبل ملت ايران به رهبري امام خميني 
 كشوري با ثبات و نيز اكنونايران ": آقاي سيد علي سقائيان گفت. را جشن گرفت

ايران نه تنها در منطقه بلكه در كل جهان منادي صلح، . ضامن ثبات كل خاورميانه است
ثبات و وحدت مي باشد و ملت ايران با گردهمايي بزرگ هزاران نفري پشتيباني خود 

 وي خاطرنشان ساخت كه ايران ".هوري اسالمي ايران ابراز داشترا از مسئولين جم
فني و فضايي رسيده - سال گذشته به موفقيتهاي بزرگ در زمينه هاي علمي29طي 
عالرغم وجود بحرانهاي بزرگ كنوني در غرب و ": سفير خاطرنشان ساخت. است

ط مسالمت آميز شرق ايران، كشور ما هنوز به سياستهاي خود در راستاي برقراري رواب
 به گفته ".اقتصادي، سياسي و فرهنگي توسعه يافته با همسايگان خود ادامه مي دهد

او، جمهوري اسالمي ايران با استناد به اصول سياست خارجي خود، روابط صميمانه اي 
 كه – كشور دوست و همسايه–برقرار كرده و به اينچنين روابط خود با ارمنستان 

  .تاريخي ديرينه اي را نيز با آن دارد، ادامه مي دهد-هنگيروابط و ارتباطات فر
پس از استقالل ارمنستان، روابط استراتژيك و ": آقاي علي سقائيان گفت

مستحكم بين دو كشور برقرار شده است، آنها در باالترين سطح قرار داشته و سفرهاي 
ه آماده بوده ايران هموار. متقابل روساي جمهور دو كشور شاهد بارز آن مي باشد

 سال اخير خود را در اختيار 29است و حاال نيز آماده است تجربه و دستاوردهاي 
  ".كشورهاي دوست و همسايه از جمله ارمنستان قرار دهد

 رئيس –وي خاطرنشان ساخت كه از آغاز رياست جمهوري روبرت كوچاريان 
 يافته تحكيم وعه يافته  تا امروز، روابط فيمابين بيشتر توس–جمهور جمهوري ارمنستان 

: سفير ايران اينگونه سخنان خود را به پايان برد.ي ارتقا يافته استي سطح باالبهو
ارمنستان با ثبات و در حال توسعه مي تواند كشوري دوست و همسايه در حال "

اميدوارم كه مردم ارمنستان در اين دوره . توسعه و بسيار خوب براي ايران باشد
 انتخابات رياست جمهوري انتخاب خوب خود را انجام خواهد داد و سخت، در آستانه

  ".براي مردم ارمنستان صلح، ثبات و شكوفايي را آرزو دارم
وارتان اسكانيان ضمن عرض تبريك به سفير، مسئولين و ملت ايران به مناسبت 

ق ياين جشن، در سخنراني خود خاطرنشان ساخت كه روابط ارمنستان با ايران بسيار عم
،  بلكه از لحاظ سر چشمه مي گيرد، و نه تنها از لحاظ زماني از اعماق تاريخ است
  .ق مي باشدي عم نيز  فرهنگي، سياسي و اقتصادي،ايمحتو

امروز ما در منطقه نماد همزيستي ": وزير امور خارجه جمهوري ارمنستان گفت
بفرد مي ولي روابط ما نيز منحصر. مشترك دو ملت و اديان مختلف مي باشيم

همزمان با . پس از انقالب ايران، بطور پياپي تقويت شده و نيرومند مي گردد.باشد
زيرا از نيرومند شدن ايران، ما نيز بهره . دشوآن، ارمنستان نيز مستحكم و نيرومند مي 

ما نه تنها روابط فيمابين خود را تعميق مي بخشيم، بلكه به همراه هم برنامه . مي بريم
يت استراتژيكي اجرا مي كنيم، برنامه هايي كه نه تنها براي ايران و ي با اهميها

 به محل ديدار برنامه ريغمامروز .  ارمنستان، بلكه براي كل منطقه مفيد مي باشند
خط لوله گاز و جاده احداث شده است، و من . هاي دو كشور ما تبديل گشته است

سالگرد پيروزي انقالب
 اسالمي مبارك باد
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.   بوديم و خط آهن نيز خواه پااليشگاه نفت شاهد احداثاطمينان دارم كه بزودي
اعتقاد دارم كه دو كشور ما  در دهه هاي آتي به لطف اين برنامه ها بيشتر همگرا 

  ."خواهند شد
  

افتتاح نمايشگاه در ارمنستان به مناسبت بيست و نهمين سالگرد انقالب 
  اسالمي ايران

به مناسبت بيست و نهمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي ايران، 
گاه كتاب فارسي، خوش نويسي و صنايع دستي در موزه هنرهاي مردمي نمايش

اين نمايشگاه را رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسالمي  .ارمنستان گشايش يافت
 به اهميت تاريخي – رئيس رايزني –رضا عطوفي . ايران در ارمنستان برگزار كرد

يخواه جهان روزهاي اين روزها براي ايران و ملتهاي آزاد": انقالب مي پردازد
پيروزي با پشتيباني امام خميني، فتواهاي روحاني و خردمندانه . مقدسي مي باشند
  .او، بسيار سريع بود

ارمنستان و ملت ارمني بهترين دوست جمهوري اسالمي ايران تلقي مي 
  ". و بويي ديگر دارندمگردند، و تمهيدات در اينجا از طع

 خاطرنشان –ديد ايران در ارمنستان  سفير ج– آقاي سيد علي سقائيان 
هنرمندان هستند كه ": ساخت كه سخن گفتن در برابر هنرمندان دشوار است

تمدن را رقم مي زنند، و گاه دست اندركاران سياسي مقصرند كه دست اندركاران 
يكي از خصوصيات خداوند آفرينش است و اين شعور را وي به  .هنري مي روند

 دست اندركار سياسي – رهبر انقالب –امام خميني .ستهنرمندان اعطا كرده ا
وي فيلسوف و شاعر بود،  و قلب رئوفي همچون كودك .  نبود، بلكه هنرمند بود

  ".داشت
  از بهترين نمونه هاي مدرسه خوش – رونوشتهايي از قرآن –آيات 

آثار خوش نويسي محمد علي سبزه اي، اسرافيل . نويسي فارسي مي باشند
نمونه هاي قرآني و مذهبي، زبان و ادبيات معاصر، ، شيرچي، خسرو روشني 

كودكان و نوجوانان، آثار ايرانشناسي، نقاشي مينياتوري و كارهاي كاشيكاري 
پوست، عكاسي، خاتمكاري، قلمكاري، ميناكاري و بسيار زيبا، نقاشي بر روي 

 .دنبه نمايش گذاشته شد لعابكاري
  

  

 ديدار رئيس مجلس ارمنستان با سفير جمهوري اسالمي ايران

  
 فوريه آقاي 14  – رئيس مجلس ملي جمهوري ارمنستان –تيگران توروسيان 

سالمي ايران  سفير جديد فوق العاده و تام االختيار جمهوري ا–سيد علي سقائيان 
  . را پذيرا شد–در ارمنستان 

رئيس مجلس ملي ضمن عرض تبريك به سفير براي انتصاب در اين سمت، 
ايراني انجام داد و آنها را در سير صعودي مستمر و -ارزيابي عالي از روابط ارمني

  .فارغ از فراز و نشيبهاي منطقه اي و جهاني ارزيابي كرد
اني و اقتصادي نيز اشاره كرد كه توسعه بي آقاي توروسيان به روابط بازرگ

سابقه آنها در سالهاي اخير، و همكاري هاي عالي در عرصه هاي انرژي و حمل و 
نقل بر اين امر شهادت مي دهند كه توسعه روابط دو كشور نتايج بسيار خوبي ببار 

همكاري هاي دو كشور در منطقه و به مثابه روابط متقابل حسنه دو . مي آورد
آقاي توروسيان در حيطه . ت و كشور پيرو اديان مختلف، نمونه شناخته شدمل

روابط بين كشوري روابط بين پارلماني را كه بطور طبيعي توسعه مي يابند، مهم 
دانست و براي رئيس و نمايندگان پارلمان جمهوري اسالمي ايران و كل ملت 

يس مجلس ملي همچنين رئ. ايران در انتخابات پارلماني آتي آرزوي موفقيت كرد
ابراز اطمينان كرد كه فعاليت سفير به توسعه روابط بين دو كشور كمك خواهد 
كرد و برآمادگي خود براي حمايت در مسائلي كه به پارلمان مربوط مي شوند، 

  . مورد تائيد قرار داد
 كه – سفير جمهوري اسالمي ايران در ارمنستان –آقاي سيد علي سقائيان 

در ارمنستان بسر مي برد و با رئيس جمهور، نخست وزير و تعدادي يك ماه است 
از اعضاي دولت ديدار كرده است، از مالقاتهاي خود ابراز رضايت كرد و 

 كاري براي توسعه روابط بين كشوري رخاطرنشان ساخت كه در حد توان خود ه
د عادل آقاي سقائيان ضمن منتقل ساختن سالمهاي غالمعلي حدا. انجام خواهد داد

  به رئيس مجلس ملي ارمنستان و مهم – رئيس مجلس جمهوري اسالمي ايران –
دانستن توسعه روابط بين پارلماني مجددا دعوت سفر رسمي به تهران را كه پس از 
انتخابات پارلماني در جمهوري اسالمي ايران صورت خواهد گرفت، مورد تائيد 

ارمني ارائه كرد كه آنها بجز -يرانيوي نيز ارزيابي عالي به روابط ا. قرار داد
به گفته . داشتن تاريخي ديرينه، مي توانند براي كشورهاي ديگر نمونه باشند

  .سفير، ايران همواره در كنار ارمنستان بوده و خواهد بود
سفير طي مالقات درباره آخرين تحوالت مربوط به برنامه هسته اي صلح آميز 

وي اعالم كرد كه جمهوري اسالمي ايران . ختايران رئيس مجلس ملي را مطلع سا
در تماس دائمي با آژانس بين المللي انرژي اتمي  و كشورهاي عضو قرارداد عدم 
گسترش سالحهاي هسته اي مي باشد و به توليد سالح هسته اي مشغول نمي باشد، 
بلكه با انجام عملكرد خود در چارچوب قرارداد عدم گسترش سالح هسته اي در 

رصه، هدف توليد انرژي برق را دارد چرا كه منابع انرژي غير قابل بازيافت، اين ع
سفير خاطرنشان ساخت كه عالرغم گزارش .  روزي به پايان خواهند رسيد

 دبير –غيرجانبدارانه آژانس بين المللي انرژي اتمي، عالرغم اظهارات البرادعي 
تمي عملكرد جمهوري  مبني بر اينكه آژانس بين المللي انرژي ا–كل آژانس 

اسالمي ايران را در عرصه هسته اي تحت نظارت دارد و عالرغم اعالميه هاي 
مسئولين جمهوري اسالمي ايران مبني بر اينكه هدف توليد سالح هسته اي را 
ندارند، شوراي امنيت سازمان ملل متحد قطعنامه اي را بر عليه ايران آماده مي 

يران مطالعات علمي خود را كه حتي دشمنان نيز با اينحال جمهوري اسالمي ا.كند
موفقيتهاي آنرا مي پذيرند، ادامه داده و به دستاوردهاي جديدي دست خواهد 

  .يافت
 كشورها همه خاطرنشان ساخت كه – رئيس مجلس ملي –تيگران توروسيان 

در چارچوب حقوق بين الملل برابر مي باشند، از همان حق و حقوق و تعهداتي 
وافقتنامه هاي بين المللي تعيين شده اند، برخوردارند، و همه بايد به اين كه در م

متاسفانه ملت ارمني نيز فرصتهايي داشته است . حقوق و تعهدات احترام گذارند
كه متقاعد شود در برخي موارد موازين حقوق بين الملل احترام گذاشته نمي 

يمال مي كند و دور مي شود، ولي هر كشوري كه موازين حقوق بين المل را پا
همچنين ذكر شد كه حق تعيين . زند، نمي تواند به همين دليل به موفقيت برسد

سرنوشت ملتها در تمامي اسناد اصلي سازمان ملل متحد براي تمامي مرمان بومي 
 سال خواسته شد كه برخي ها بفهمند كه آن  نه تنها مثال 17قيد گرديده اند ولي 

رقي و اريتره قابل كاربرد است بلكه در مورد قره باغ براي كشورهاي تيمور ش
رئيس مجلس ملي بكارگيري و احترام به موازين . كوهستاني نيز قابل كاربرد است

حقوق بين الملل از طرف تمامي كشورها مهم دانسته شد و خاطرنشان ساخت كه 
  .ارمنستان همواره از اين اصل دفاع كرده  و دفاع مي كند

  

  
 پيشنهاد آمريكا براي كمك به ارمنستان

  
 ميليون دالري كه 24مجمع ارمني آمريكا نارضايتي خويش را جهت 

به »  كمك به زمينه اقتصادي «  در راستاي 2009قرار است از بودجه سال 
 ميليون دالر 11شود، را ارائه نموده است، زيرا مبلغ فوق ارمنستان اختصاص داده 

مجمع .  ميليون دالر بوده است، مي باشد34كمتر از كمك هاي مالي سال قبل كه 
همزمان نارضايتي خويش را در قبال اين مسئله كه كمك هاي آمريكا نسبت به 

  .از نموده استارمنستان و آذربايجان در زمينه نظامي برابر نمي باشند، را نيز ابر
 

 فراخوان هيالري كلينتون

سناتور هيالري كلينتون ، كانديد رياست جمهوري آمريكا عضو 
ه است قطعنامه مربوط به قتل عام ارامنه را تأييد ست كنگره اخواازحزب دمكرات 

نمايند و قول داده است در صورت انتخاب شدن در مقام رياست جمهوري قتل 
  . اسدعام ارامنه را برسميت بشن


