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سیاست

پوزش و تصحیح
روزنامــه  فارســی  دوم ضمیمــه  در صفحــه 
ــه  ــماره 262 )25 آذر،1395( ،در  مقال ــک ،  ش آلی
ــای  ــه ج ــه" ب ــران نهفت ــا بح ــوری ب ــه کش "ترکی
ایــن مقالــه(   نگارنــده   ( "پاتریــک ســاهاکیان" 
"تیگــران داوتیــان" ذکــر شــده کــه از خواننــدگان و 

ــم.  ــی طلبی ــوزش م ــوار پ ــردو بزرگ ه

)ادامه در صفحه 3(

اســتانداردهاي دوگانــه، کــه در واقــع روشــي 
نویــن بــراي دور زدن قوانیــن بیــن الملــل اســت، 
ــراي شــكل گیــري  مهــم تریــن بســتر حقوقــي ب
تروریســم مــدرن اســت کــه در قالــب گــروه 
هــاي تكفیــري هماننــد داعــش و جبهــه النصــره 
ــات  ــن موجب ــواي دی ــت ل ــه و تح ــكل گرفت ش
کشــتار مــردم عــراق و ســوریه، آشــوریان و ارامنــه 
مســیحي، شــبعیان،  ایــزدي هــا،  علویــان و حتــي 

ــد. ــاخته ان ــم س ــاي ســني را فراه کرده
ســرد،  جنــگ  دوران  پایــان  از  پــس 
نویــن  برقــراري »نظــم  رونــد  مــوازات  بــه 
ــاك »پایــان  ــوژي خطرن جهانــي«، اشــاعه ایدئول
ــه  ــي ب ــرال دموکراس ــج لیب ــوژي« و تروی ایدئول
ــز  ــري نی ــده دیگ ــب، ای ــوژي غال ــه ایدئول منزل
ــه  ــه عرص ــا ب ــا« پ ــدن ه ــورد تم ــام »برخ بن
ــه  ــه وظیف ــت ک ــي گذاش ــن الملل ــبات بی مناس
ــي،   ــي، اجتماع ــل مل ــائل الینح ــا مس ــت ت داش
دوران  از  مانــده  بجــا  فرهنگــي  و  اقتصــادي 
جنــگ ســرد را تحــت الشــعاع خــود قــرار دهــد. 
مســائل ملــي، اجتماعــي،  اقتصــادي و فرهنگــي 
ــر  ــي نظی ــب های ــر چس ــا ب ــته، ب ــه در گذش ک

متن سخنرانی...
)ادامه از صفحه 1(

ــرف و  ــک ط ــتي« از ی ــپ کمونیس ــرکات چ »تح
ــر،  ــوي دیگ ــي« از س ــت بورژوای ــات راس »جریان
همــواره مــورد ســرکوب تبلیغاتــي قــرار گرفتــه و 
هیچــگاه مشــمول حــل عادالنــه نمــي شــدند، در 
شــرایط جدیــد جهانــي بــا جنــگ جدیــدي ملــون 
بــه رنــگ و لعــاب ضددینــي، مــورد هجــوم قــرار 

ــد. گرفتن
ــا اســتقالل  ــي شــد ت ــالش م ــن ســان ت بدی
ــن سرنوشــت  ــن و حــق تعیی ــرزه گوی بوســني ه
ــگ  ــي »جن ــوي تبلیغات ــان  هیاه ــوزوو در می ک

ــود. ــپرده ش ــي س ــه فراموش ــي« ب ــن صلیب نوی
ــطین از  ــئله فلس ــا مس ــد ت ــي ش ــالش م ت
ــتي  ــات تروریس ــه »عملی ــش ب ــارزه  آزادیبخ مب
ــق  ــد. ح ــزل یاب ــرائیل« تن ــه اس ــلمانان علی مس
ــوان  ــه عن ــاغ ب ــان قراب ــت ارمنی ــن سرنوش تعیی
»جنــگ دینــي میــان مســیحي و مســلمان« 
قلمــداد شــده و تــالش مــي شــد تــا مبــارزه ایــن 
ــور  ــي« محص ــگ دین ــت »جن ــن بس ــردم در ب م
گــردد. در مســئله آزادي ایرلنــد شــمالي نیــز 
زمینــه هایــي چینــش شــد تــا ضدیــت کاتولیــک 
ــرار  ــت موضــوع ق هــا و پروتســتان هــا در محوری

ــرد. گی
ــاي  ــه ه ــن صحن ــران از چنی ــرا ای ــال چ ح
ــه  ــي و منطق ــن الملل ــه بی ــد و کری ــن، پلی خش

اي مبــر اســت؟ ایــران کشــوري اســت کــه در آن 
ــور  ــش منش ــال پی ــد س ــزاز و پانص ــدود دو ه ح
کــورش هخامنشــي تدوین شــده اســت و براســاس 
آن بــه پیــروان ادیــان مختلــف آزادي نیایــش داده 
شــده و در عیــن حــال همبســتگي آنــان تضمیــن 
گردیــده اســت1(. ایــران کشــوري اســت کــه در آن 
بــه آمــوزه هــاي قــرآن، کتــاب آســماني مســلمین 
ــدي و  ــان توحی ــورد خاســتگاه مشــترك ادی در م
اصــل عــدم تفــاوت ماهــوي میــان پیامبــران الهــي 
ارج فــراوان نهــاده شــده اســت2(. ایــران کشــوري 
اســت کــه مبانــي اخالقــي و حكومتــي علــي ابــن 
ــزرگان اســالم در هــزار و چهــار  ــب، از ب ــي طال اب
صــد ســال پیــش، کــه بــه عــدل، انصــا و تلرانــس 
دینــي مشــهور اســت، را بخوبــي فــرا گرفتــه،  بــروز 
ــت داري  ــهاي مملك ــرده و در روش )update( ک
ــوري  ــران کش ــت3(. ای ــده اس ــادار مان ــه آن وف ب
آمــوزه  آن  پرقدمــت  فرهنــگ  اســت کــه در 
ــگ انســان  ــا عناصــر پررن ــي ب ــي غن ــاي اخالق ه
ــي  ــوند. در یك ــي ش ــت م ــور یاف ــه وف ــتي ب دوس
ــد و  ــعدي4(، در هفتص ــعار س ــهورترین اش از مش
پنجــاه ســال پیــش، یعنــي زمانــي کــه بســیاري از 
ــوام در جهــل و بربریــت مــي زیســتند، اصــول  اق
همزیســتي ملــت هــا و نــوع دوســتي بــا زیباتریــن 

ــد. صنعــت ادبــي بیــان شــده ان

اصــول  کــه  اســت  کشــوري  ایــران 
ــي  ــادات مل ــا و اعتق ــا ســنت ه دموکراســي را ب
و دینــي خــود در آمیختــه اســت. بیــش از صــد 
ســال پیــش بســتر تعامــل و گفتگوهــاي میــان 
فرهنگــي در قانــون اساســي ایــران تبییــن شــده 
ــت  ــود. اقلی ــي ش ــرا م ــظ و اج ــون حف و تاکن
زرتشــتیان،  ارمنیــان،  ایــران،  دینــي  هــاي 
ــون  ــول قان ــاس اص ــوریان براس ــان و آش کلیمی
اساســي جمهــوري اســالمي، نــه تنهــا در احــوال 
شــخصیه خــود آزاد بــوده و طبــق موازیــن 
ــد،  ــار مــي کنن ــا رفت ــال آنه دینــي خــود در قب
بلكــه نمایندگــي هــاي مجــزا و مســتقیم خــود را 
در پارلمــان کشــور، یعنــي مردمــي تریــن عرصــه 

ــد. ــور دارن ــي کش سیاس
بدینســان اخالقیــات و عقالنیــت دینــي، 
همــواره دو بــاز وي قدرتمنــد بــراي ممانعــت از 
خشــونت و افــراط گرایــي بــوده و خواهنــد بــود.

در ایــن خصــوص مایلــم ســخنانم را بــا 
آمــوزه هــاي دینــي ام بــه پایــان ببــرم. در 
مفاهیــم انجیلــي آفریــدگار »دوســتدار عدالــت« 
ــه واســطه انســان هــاي  اســت و مــي خواهــد ب
بــا تقــوا و عــاري از گنــاه، یعنــي داراي عقالنیــت 
و اخالقیــات واال، عدالــت را بــر ارض خاکــي 

ــازد5(. ــاري س ــاري و ج س

حســن روحانــی رییــس جمهــوری 
ــه طــور  ــران روز چهارشــنبه ب اســالمی ای
سرکیســیان  ســرژ  ســوی  از  رســمی 
رییــس جمهــوری ارمنســتان در فــرودگاه 
زوارتنوتــس مــورد اســتقبال قــرار گرفــت.
در مراســم اســتقبال رســمی کــه در کاخ 
ریاســت جمهــوری ارمنســتان انجــام شــد، پــس 
از نواختــه شــدن ســرود ملــی جمهــوری اســالمی 
ایــران و ارمنســتان، روســای جمهــوری دو کشــور 
ــای  ــد و ســپس هیات ه ــگان تشــریفات بازدی از ی
ــد. ــه یكدیگــر معرفــی کردن عالیرتبــه همــراه را ب

ارمنســتان  و  ایــران  جمهــوری  روســای 
بالفاصلــه پــس از پایان مراســم اســتقبال رســمی، 

ــدند. ــه ش ــرات دوجانب ــل مذاک وارد مح
ــانی ریاســت  ــگاه اطــالع رس ــزارش پای ــه گ ب
تعمیــق                  و  مناســبات  تقویــت  جمهــوری، 
همــكاری هــای مشــترك در عرصــه هــای مختلف 
ــاد  ــی و ایج ــن الملل ــه ای و بی ــه، منطق دو جانب
ــروان در  ــران - ای ــط ته تحــرك و شــتاب در رواب
ــرات  ــای مذاک ــف از محوره ــای مختل ــش ه بخ
ــران  روســای جمهــوری و هیات هــای عالیرتبــه ای

ــت. ــتان اس و ارمنس
تهــران- ایرنــا- ســفر »حســن روحانــی« 
فرصتــی  ارمنســتان  بــه  جمهــوری  رییــس 
ــرای تقویــت همــكاری هــای دوجانبــه  مناســب ب
ــای  ــق ه ــد اف ــی توان ــه م ــت ک ــه ای اس و منطق
روشــن اقتصــادی را در فضــای پســابرجام ترســیم 
کنــد و گشــاینده فصــل نوینــی در همــكاری هــای 

ــد. ــروان باش ــران و ای ته
ارمنســتان بــا 30 هــزار کیلومتــر مربــع 
مســاحت و ســه میلیــون تــن جمعیــت در منطقــه 
ــع شــده اســت کــه پــس از فروپاشــی  ــاز واق قفق
شــوروی در 1991 میــالدی اســتقالل یافــت .ایــن 
کشــور دارای موقعیــت راهبــردی ویــژه ای اســت 
ــه، شــمال گرجســتان، شــرق  ــا ترکی و از غــرب ب
جمهــوری آذربایجــان و در جنــوب بــا ایــران مــرز 

ــترك دارد.  مش
ــای مــس، آهــن،  ــدن ه ارمنســتان دارای مع
ــواد خــام نســوز  ــر و م ــت، مرم طــال، نمــک، بازال
ــه آب  ــیار از جمل ــی بس ــای معدن ــت و آب ه اس
هــای نوشــیدنی گــوارا و آب هــای درمانــی اســت. 
گردشــگری یكــی از منابــع اصلــی درآمــد کشــور 
ارمنســتان محســوب مــی شــود کــه نقــش مهمــی 

ــد.  ــا می کن ــاد آن ایف را در اقتص
ایــران و ارمنســتان از پیشــینه روابــط بســیار 
خوبــی برخوردارنــد و ارزش روابــط اقتصــادی 
ــون  ــه میلی ــادل س ــا  مع ــور، تنه ــالیانه دو کش س
ــه  ــران س ــهم ای ــه س ــت ک ــزار دالر اس و 250 ه

گسترش مناسبات ایران و ارمنستان در راستای همکاری های منطقه ای

میلیــون دالر و ســهم ارمنســتان 250 هــزار دالر 
بــرآورد مــی شــود )کــه مربــوط بــه تبــادل گاز و 
جریــان بــرق اســت( در حالــی کــه قابلیــت هــای 
ــود دارد و دو  ــش وج ــرای افزای ــادی ب ــیار زی بس
کشــور نیــز در صــدد گســترش ایــن همــكاری هــا 

ــازه ای هســتند.  ــای ت ــه عرصــه ه و ورود ب
آســتانه  در  ایرنــا  رســانی  اطــالع  گــروه 
ــه  ــوری ب ــس جمه ــی« ریی ــن روحان ــفر «حس س
ارمنســتان بــه بررســی روابــط دو کشــور در دولــت 
ــوری در  ــس جمه ــت. ریی ــه اس ــم پرداخت یازده
ــا »ســرژ سرکیســیان  ــدار ب ــن ســفر ضمــن دی ای
ــند  ــن س ــتان، چندی ــوری ارمنس ــس جمه  »ریی
 همــكاری را بــا مقــام هــای ارمنســتان امضــا کــرد. 
ایــروان دردوره  روزشــمار مناســبات تهــران و 

ــد: ــر و امی ــت تدبی دول

 14 مرداد 1392
»حســن روحانــی« رییــس  جمهوری اســالمی 
ایــران در دیدارهــای خــود بــا روســا و مقــام هــای 
ــدار  ــف، در دی ــم تحلی ــده در مراس ــرکت  کنن ش
»ســرژ سرکیســیان« رییــس  جمهــوری ارمنســتان 
گفــت: حــل و فصــل مشــكالت منطقــه بــه نفــع 
همــه کشــورها و موجــب تثبیــت و تقویــت صلــح 
ــط  ــه مــی شــود. رواب ــات و امنیــت در منطق و ثب
ــواره  ــتان هم ــران و ارمنس ــالمی ای ــوری اس جمه
ــع دو  ــن مناف ــه تأمی ــر پای ــک و ب ــتانه، نزدی دوس
جانبــه بــوده و قطعــاً در آینــده نیــز تــالش تهــران 
ــطح  ــای س ــط و ارتق ــق رواب ــه تعمی ــوف ب معط
 همكاری هــا در همــه زمینه هــا خواهــد بــود. 
وی بــا اشــاره بــه روابــط تاریخــی و دیرینــه ایــران 
و ارمنســتان خاطرنشــان کــرد: جمهوری اســالمی 
ــی و  ــتراکات فرهنگ ــه اش ــر پای ــواره ب ــران هم ای
تمدنــی تعامــالت خــود را بــا ارمنســتان گســترش 
ــای  ــط و همكاری ه ــم رواب ــای تحكی و آن را مبن

ــرار داده اســت.  خود ق

 هفتم مهر 1392
»محمدجــواد ظریــف« وزیرامــور خارجــه 
در دیــدار بــا »ادوارد نعلبندیــان« وزیــر امــور 
ــروان  ــران – ای ــبات ته ــتان، مناس ــه ارمنس خارج
را بــه لحــاظ رابطــه تاریخــی ایــران و ارامنــه مهــم 
ــعه  ــظ، توس ــه حف ــم ب ــا مصم ــت: م ــد و گف خوان
ــا  ــه ب ــه و چندجانب ــبات دوجانب ــت مناس و تقوی
ارمنســتان هســتیم. وزیــر امــور خارجــه همچنیــن 
بــه همــكاری هــای سیاســی، اقتصــادی، فرهنگی، 
ــای مشــترك دو  ــی، گردشــگری و پروژه ه پارلمان

کشــور اشــاره کــرد.

 11 آبان 1392 

»حمیــد چیــت چیــان« وزیــر نیــرو جمهوری 
ــر  ــاون وزی ــران و »آرا ســیمونیان« مع اســالمی ای
ــتان  ــوری ارمنس ــی جمه ــع طبیع ــرژی و مناب ان
بــر توســعه و گســترش همــكاری هــای دوجانبــه 
ــرو در  ــر نی ــد. وزی ــد کردن ــرژی تاکی در عرصــه ان
ــط  ــه ســطح خــوب رواب ــاره ب ــا اش ــدار ب ــن دی ای
ــرایط را  ــایه، ش ــور همس ــان دو کش ــی می سیاس
ــرژی و  ــوزه ان ــا در ح ــكاری ه ــعه هم ــرای توس ب
ــه  ــن عرص ــا در ای ــروژه ه ــا و پ ــرح ه ــرای ط اج
ــرایط  ــم در ش ــت :معتقدی ــت و گف ــب دانس مناس
موجــود مــی تــوان همــكاری هــای دو کشــور در 
عرصــه نفــت و گاز و انــرژی الكتریكــی را بیــش از 

ــش توســعه داد. پی
  

 15 اردیبهشت 1393 
خارجــه  امــور  وزیــر  نعلبندیــان«  »ادوارد 
ــا  ــترك ب ــی مش ــت مطبوعات ــتان در نشس ارمنس
«محمدجــواد ظریــف« وزیرخارجــه کشــورمان 
در تهــران، ضمــن اعــالم آمادگــی کشــورش 
بــرای افزایــش همــكاری هــای ســودمند بــا 
جمهــوری اســالمی ایــران، گفــت: ایــروان از 
ــود کــه از نتیجــه مذاکــرات  اولیــن کشــورهایی ب
ــرد.  ــتقبال ک ــو اس ــران و 1+5 در ژن ــته ای ای  هس
وی بــه دیــدار خود بــا »محمدجواد ظریف« اشــاره 
کــرد و گفــت: در راســتای روابــط دو کشــور، انجام 
ایــن گفــت  وگــو را مهــم مــی  دانیــم و امیدواریــم 
ــامل  ــم و ش ــی کردی ــه بررس ــی ک ــه موضوعات ب
ــن  ــرژی و طــرح  هــای مهــم بی حمــل و نقــل، ان
دو کشــور بــود، جامــه عمــل بپوشــانیم. در زمینــه 
ــتیم.  ــر داش ــادل نظ ــز تب ــگ نی ــوزش و فرهن  آم

 28 مهر 1393 
وزیــر  نخســت  آبراهامیــان«  »هویــک 
ارمنســتان در صــدر هیاتــی بلندپایــه وارد تهــران 
شــد و در مجموعــه فرهنگــی - تاریخــی ســعدآباد 
ــری«  ــحاق جهانگی ــمی »اس ــتقبال رس ــورد اس م
معــاون اول رییــس جمهــوری قــرار گرفــت. 
آبراهامیــان و مقــام هــای جمهــوری اســالمی 
ــه و  ــط دوجانب ــفر دو روزه رواب ــن س ــران در ای ای
ــش  ــژه در بخ ــه وی ــادی ب ــای اقتص ــكاری ه هم
انــرژی کــه پیــش از ایــن میــان ایــروان و تهــران 
ــث و  ــورد بح ــود، م ــده ب ــره ش ــاره آن مذاک درب

ــد. ــی دهن ــرار م ــی ق بررس
  

 هفتم بهمن 1393 
امــور  وزیــر  ظریــف«  جــواد  »محمــد 
خارجــه ایــران در ســفر بــه ارمنســتان بــا »ســرژ 
سرکیســیان« رییــس جمهــوری ارمنســتان دیــدار 

ــرد. ــو ک ــت و گ و گف
 »محمــد جــواد ظریــف« وزیــر امــور خارجــه 
بــا »گالوســت ســاهاکیان« رییــس مجلــس ملــی 

ارمنســتان دیــدار کــرد.
امــور  وزیــر  ظریــف«  جــواد  »محمــد 
ــک  ــا »هوی ــران ب ــالمی ای ــوری اس ــه جمه خارج
ــدار و  ــتان دی ــر ارمنس ــت وزی ــان« نخس آبراهامی

ــرد.  ــو ک ــت و گ گف
»محمــد جــواد ظریــف« وزیــر امــور خارجــه 
ایــران در کنفرانــس مطبوعاتــی مشــترك بــا 
همتــای ارمنســتانی خــود بــا بیــان ایــن کــه رابطه 
ایــران و ارمنســتان نشــان دهنــده آن اســت کــه 
ــد در  ــی توانن ــی م ــه راحت ــیحیت ب ــالم و مس اس
ــه  ــراط دشــمن هم ــت: اف ــند، گف ــم باش ــار ه کن
جوامــع اســت. روابــط دوســتانه خوبــی بیــن ایــن 
ــط  ــز رواب ــواره نی ــت و هم ــرار اس ــور برق دو کش
ــتان  ــوب ارمنس ــردم خ ــا م ــی ب ــنتی و تاریخ س

وجــود داشــته اســت.

 19  تیر 1394 
»علــی جنتــی« وزیــر فرهنــگ و ارشــاد 
ارمنســتان  بــه  ســفر  جریــان  در  اســالمی 
فرهنــگ  وزیــر  پوغوســیان«  «هاســمیک  بــا 
ــس  ــر اهمیــت کنفران ــرد و ب ــدار ک ارمنســتان دی
سیاســت بــرای فرهنــگ و فرهنــگ برای سیاســت 
تاکیــد کــرد. وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بــا 
همتــای ارمنــی خــود روابــط فرهنگــی دو جانبــه 

ــد. ــی کردن را بررس

 20 تیر 1394 
ــارج  ــه خ ــر ارامن ــان« وزی ــوش هاکوپی »هران
ــی»  ــی جنت ــا »عل ــدار ب کشــور ارمنســتان در دی
ــت:  ــران گف ــالمی ای ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن وزی
ــه  ــع ارامن ــن جوام ــران از بهتری ــه ای ــه ارامن جامع
خــارج از ارمنســتان هســتند کــه از همــه حقــوق 
ــی  ــهروند ایران ــک ش ــوان ی ــه عن ــا ب و آزادی ه

ــتند. ــوردار هس برخ
  

 11 مرداد 1394 
ــس  ــاون اول ریی ــری« مع ــحاق جهانگی »اس
»هویــک  بــا  تلفنــی  تمــاس  در  جمهــوری 
ــزوم  ــر ل ــر ارمنســتان ب ــان« نخســت وزی آبراهامی
گســترش مناســبات میــان تهــران - ایــروان 
تاکیــد کــرد و گفــت :دو کشــور مــی تواننــد 
همكاری هــا،  گســترش  و  روابــط  توســعه  بــا 
گام هــای موثــری بــرای منافــع دو ملــت بردارنــد. 
ــور  ــان دو کش ــی می ــكاری فراوان ــای هم زمینه ه
ــای  ــطح همكاری ه ــم س ــی توانی ــود دارد و م وج
خــود را در حوزه هــای مختلــف ارتقــا دهیــم.

  

 17 مهر 1394 
ســفیر  ســجادی«  کاظــم  »ســیدمحمد 
ــران در ارمنســتان،  ــد جمهــوری اســالمی ای جدی
ــم »ســرژ سرکیســیان«  اســتوارنامه خــود را تقدی

ــرد.  ــور ک ــن کش ــوری ای ــس جمه ریی

 23 مهر 1394 
ــس  ــاون اول ریی ــری« مع ــحاق جهانگی »اس
جمهــوری در ســفری دو روزه بــه ارمنســتان 
ــترك  ــش مش ــخنرانی در همای ــرکت و س ــا ش ب
تجــاری ایــران و ارمنســتان در آیین 250 ســالگرد 
ــرکت  ــروان ش ــود ای ــع کب ــجد جام ــیس مس تاس

ــرد.  ک
ــس  ــاون اول ریی ــری« مع ــحاق جهانگی »اس
ــاهاکیان«  ــت س ــا »گالوس ــدار ب ــوری در دی جمه
ــر  ــد ب ــا تاکی ــتان ب ــی ارمنس ــس مل ــس مجل ریی
ــع پیــش روی توســعه همــكاری  ــع موان ــزوم رف ل
گفــت:  ارمنســتان  و  ایــران  اقتصــادی  هــای 
ــیار  ــش بس ــد نق ــی توانن ــور م ــس دو کش مجال
موثــری در توســعه ارتباطــات تجــاری و بازرگانــی 
ــف  ــل مختل ــه دالی ــن داشــته باشــند. ب ــی مابی ف
ــان  ــی می ــی و تاریخ ــترکات فرهنگ ــه مش از جمل
ــی مابیــن همــواره از ســطح  ــط ف دو کشــور، رواب
بســیار خوبــی بــه ویــژه در بخــش سیاســی 

ــوده اســت. برخــوردار ب
ــازمان  ــس س ــر« ریی ــلطانی ف ــعود س  »مس
ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ می
ــاون  ــری »مع ــحاق جهانگی ــراه »اس ــه هم ــه ب ک
اول رییــس جمهــوری بــه ارمنســتان ســفر کــرده 
اســت در گفــت و گــو بــا خبرنــگار اعزامــی ایرنــا، 
گفــت: ارمنســتان یكــی از 40 کشــور هــدف ایران 
بــرای جــذب گردشــگر خارجــی اســت. تهــران - 
ایــروان حــوزه فرهنگــی تمدنــی مشــترك داریــم 
ــتند  ــور هس ــن کش ــادی در ای ــدان زی و عالقمن

ــگری  ــای گردش ــه ه ــد از جاذب ــت دارن ــه دوس ک
ایــران اســتفاده کننــد و متقابــال هــم همیــن طــور      

است.
ــس  ــاون اول ریی ــری« مع ــحاق جهانگی »اس
سرکیســیان«  »ســرژ  دیــدار  در  جمهــوری 
رییــس جمهــوری ارمنســتان بــا بیــان ایــن 
ــت  ــژه ای در سیاس ــگاه وی ــتان از جای ــه ارمنس ک
ــوردار  ــران برخ ــالمی ای ــوری اس ــی جمه خارج
ــری  ــم گی ــام ســطوح تصمی ــت: در تم اســت، گف
هیــچ محدودیتــی بــرای توســعه  مناســبات و 
ــدارد.  ــروان وجــود ن ــط تهــران ـ ای گســترش رواب
دو کشــور از روابــط صمیمانــه و دیرینــه  برخــوردار 
ــه  ــترك زمین ــای مش ــن پیونده ــه ای ــتند ک هس

ــت. ــرده اس ــم ک ــط را فراه ــق رواب تعمی
ــس  ــاون اول ریی ــری« مع ــحاق جهانگی »اس
جمهــوری در همایــش مشــترك فعــاالن اقتصادی 
ایــران و ارمنســتان بــا بیــان ایــن کــه ارمنســتان 
تنهــا عضــو اتحادیــه اوراســیا اســت کــه بــا ایــران 
مــرز خاکــی دارد، گفــت: ایــن کشــور مــی توانــد 
دروازه ورود کاالی ایرانــی بــه اوراســیا و اروپــا 
ــن و  ــران و ارمنســتان دو همســایه دیری باشــد. ای
قدیمــی هســتند کــه از دیربــاز، روابــط اجتماعــی، 
گســترده ای  فرهنگــی  و  اقتصــادی  سیاســی، 
ــراز و  ــخ، ف ــول تاری ــط در ط ــن رواب ــته اند. ای داش
نشــیب هایی داشــته، ولــی هیچــگاه قطــع نشــده 

است.

 23 آذر 1394 
بهداشــت  وزیــر  هاشــمی«  »سیدحســن 
بــا  ارمنســتان  بــه  ســفر  جریــان  در  ایــران 
ارمنســتانی  مورادیــان »همتــای  »آرمــن 
ــور  ــكاری در ام ــترش هم ــدف گس ــا ه ــود ب خ
پزشــكی  آمــوزش  و  درمــان  بهداشــتی، 
کردنــد.  امضــا  همــكاری   تفاهمنامــه 
«سیدحســن هاشــمی«، روابــط میــان ملــت 
و کشــورهای ایــران و ارمنســتان را دیرینــه و 
صمیمــی خوانــد، افــزود: در دولــت یازدهــم، 
ــوری در  ــس جمه ــاون اول رئی شــاهد حضــور مع
ــا  ــكاری ه ــطح هم ــا س ــور ارتق ــه منظ ــروان ب ای
ــم  ــدن تحری ــرف ش ــا برط ــم ب ــم و امیدواری بودی
هــا علیــه ایــران، روابــط دو کشــور نیــز گســترش 
یابــد. وزیربهداشــت بــا اســتقبال از پیشــنهاد وزیــر 
بهداشــت ارمنســتان مبنــی برتشــكیل کارگروهــی 
مشــترك میــان دو کشــور، گفــت: انتظــار داریــم 
ــا  ــود و ب ــكیل ش ــرعت تش ــه س ــروه ب ــن کارگ ای
ــد زمینــه هــای  ــروان بتوان حضــور در تهــران و ای
عملــی امضــای ایــن تفاهمنامــه را تــا پایــان ســال 

ــد. ــم کن ــاری فراه ج

 25 آذر 1394 
امنیتــی و  »حســین ذوالفقــاری« معــاون 
ــرتیپ »آرام  ــدار س ــور در دی ــر کش ــی وزی انتظام
پلیــس جمهــوری  ســتاد  رییــس  زاکاریــان« 
ــران  ــترك ای ــای مش ــت مرزه ــتان، وضعی ارمنس
ــت:  ــرد و گف ــف ک ــوب توصی ــتان را خ ــا ارمنس ب
ــای  ــش همــكاری ه ــرای افزای فرصــت مناســب ب
مبــارزه  پلیســی،  دو کشــور در حــوزه هــای 
ــم  ــتی و جرائ ــم تروریس ــدر، جرای ــواد مخ ــا م ب
ســازمان یافتــه، ارتقــای همــكاری هــای مــرزی و 
جلوگیــری از مهاجــرت هــای غیــر قانونــی فراهــم                

است.
 9 اسفند 1394

ــری« رییــس ســازمان  »ســید رضــا صالحــی امی
ــس  ــا »آرداش ــدار ب ــی در دی ــه مل ــناد و کتابخان اس
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