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مختصری در باره تاریخ و ساختار حکومتی جمهوری آرتساخ
تیگران داودیان

جمهــوری آرتســاخ یــا قــرا بــاغ در دوم 
دوران  در  میــادی   1991 ســال  ســپتامبر 
فروپاشــی اتحــاد شــوروی تشــکیل شــده اســت. 
ایــن منطقــه باســتانی و خودمختــار ارمنی نشــین، 
ــاز  ــتقل قفق ــوری مس ــه جمه ــکیل س ــد از تش بع
جنوبــی در ســال 1918 میــادی مــورد اختــاف 
ارمنســتان و آذربایجــان بــوده و پــس از اســتقرار 
نظــام کمونیســتی در روســیه و مناطــق همجــوار، 
فرمــان دولــت  بــا  میــادی  در ســال 1923 
مرکــزی اتحــاد شــوروی در قلمــرو جمهــوری 

ــت.  ــرار گرف ــان ق ــتی آذربایج سوسیالیس
ــاغ  مجلــس ایالتــی اســتان خودمختــار قــرا ب
کوهســتانی و مجلــس والیتــی منطقــه شــاهومیان 
ســپتامبر  دوم  روز  در  آذربایجــان  جمهــوری 
ــرده و  ــزار ک ــترک برگ ــت مش ــال 1991 نشس س
ــی  ــس ایالت ــی مجل ــات قبل ــه مصوب ــتناد ب ــا اس ب
ــاره  ــاغ کوهســتانی در ب اســتان خودمختــار قــرا ب
خــروج از قلمــرو جمهــوری آذربایجــان )مصــوب 
ــن  ــاه ژوئ ــم م ــت و یک ــه، بیس ــاه فوری ــتم م بیس
ــادی(،  ــال 1988 می ــه س ــاه ژوئی ــم م و دوازده
اعامیــه تشــکیل جمهــوری قــرا بــاغ کوهســتانی 
را منتشــر کردنــد. الزم بــه یــاد آوری اســت 
کــه شــورای عالــی جمهــوری سوسیالیســتی 
ایــن اجــاس، در  از  آذربایجــان دو روز قبــل 
بیانیــه مــورخ ســی ام مــاه آگوســت ســال 1991 
ــت  ــتقال حکوم ــای اس ــه "احی ــادی اعامی می
ملــی جمهــوری دموکراتیــک آذربایجــان در ســال 
هــای 1918 تــا 1920 میــادی" را صــادر کــرده 

ــود.  ب
بــاغ  قــرا  جمهــوری  تشــکیل  اعامیــه 
کوهســتانی بــر مبنــای قوانیــن شــوروی و اصــول 
و اســناد بیــن المللــی در بــاره حــق تعییــن 
سرنوشــت ملــی صــادر گشــت. ایــن اصــول 

از: عبارتنــد 
1- اصــل 72 قانــون اساســی اتحــاد جماهیــر 
شــوروی در بــاره خــروج جمهــوری هــا از اتحادیه، 

مصــوب ســوم آوریــل ســال 1990 میــادی.
ــوق  ــری حق ــه سراس ــم اعامی ــل یک 2- اص
 1948 ســال  دســامبر  دهــم  مصــوب  بشــر، 

میــادی.
3- اصــل چهــارم ســند نهایــی اجــاس 
ــدگان کشــورهای عضــو ســازمان همــکاری  نماین
ــال 1989  ــوب س ــن، مص ــا در وی ــت اروپ و امنی

ــادی. می
4- اعامیــه اصــول حقــوق بیــن الملــل 
ــا،  ــت ه ــان حکوم ــتانه می ــط دوس ــاره رواب درب
ــد،  ــل متح ــازمان مل ــنامه س ــه از اساس ــر گرفت ب

مصــوب ســال 1945 میــادی.
جمهــوری  خلقــی  نماینــدگان  شــورای 
ــون  ــق قان ــر طب ــپس ب ــتانی س ــاغ کوهس ــرا ب ق
برگــزاری همــه پرســی و معیــن ســازی وضعیــت 
ــال 1991  ــامبر س ــم دس ــود، روز ده ــی خ حقوق
میــادی را بــرای برگــزاری همــه پرســی اســتقال 
تعییــن کــرد. ناظــران خارجــی نیــز بــرای نظــارت 
ــاغ  ــرا ب ــه ق ــی ب ــه پرس ــن هم ــفافیت ای ــر ش ب
دعــوت گشــتند. بیشــتر از 82 در صــد از واجدیــن 
شــرایط در همــه پرســی شــرکت کــرده و 99.89 
ــوری  ــکیل جمه ــع تش ــه نف ــان ب ــد از آن در ص
ــان رأی  ــوری آذربایج ــی از جمه ــتقل و جدای مس
دادنــد. ســکنه منطقــه ارمنــی نشــین "گیداشــن 
دوران  در  کــه  نیــز  آذربایجــان    "getashen
شــوروی، خــارج از قلمــرو اســتان خودمختــار 

ــتقال  ــع اس ــه نف ــد ب ــتانی بودن ــاغ کوهس ــرا ب ق
ــی،  ــان ارمن ــه زب ــه س ــه رأی ب ــد. برگ رأی دادن
ــه  ــود، هم ــته ب ــاپ گش ــی چ ــی و روس آذربایجان
پرســی در زیــر گلولــه بــاران روســتاها و شــهرهای 
ارمنــی نشــین توســط نیروهــای آذربایجانــی 
برگــزار گردیــد و ســکنه آذربایجانــی قــرا بــاغ کــه 
ــه پرســی شــرکت  ــن هم ــد در ای ــت بودن در اقلی

ــد.  نکردن
شــورای عالــی جمهــوری قــرا بــاغ کوهســتانی 
روز 28 مــاه دســامبر ســال 1991 میــادی، 
ــته و  ــام داش ــوری را اع ــتقال جمه ــه اس بیانی
ــرد.  ــاز ک ــی را آغ ــاختارهای حکومت ــکیل س تش

*  *  *
ــاغ حــدود یکصــد و پنجــاه  ــرا ب ــت ق  جمعی
و یــک هــزار نفــر مــی باشــد، 95 در صــد 
ــی،  ــی، یونان ــه روس، اوکرائین ــی و بقی ــان ارمن آن
گرجــی، آالن، آذربایجانــی و بــاروس مــی باشــند. 
ــی باشــد،  پایتخــت آرتســاخ شــهر اســتپاناگرد م
ــج آن  ــول رای ــوده و پ ــی ب ــان رســمی آن ارمن زب
ــوری  ــی باشــد. مســاحت جمه درام ارمنســتان م
مــی  مربــع  کیلومتــر  هــزار  دوازده  آرتســاخ 
ــغال  ــع آن در اش ــر مرب ــه 1041 کیلومت ــد ک باش
ــن جمهــوری دارای ده  آذربایجــان مــی باشــد. ای
شــهر و 322 روســتا مــی باشــد. همســایگان قــرا 
ــوب  ــتان، از جن ــوری ارمنس ــرب جمه ــاغ از غ ب
ــرق  ــمال و ش ــران و از ش ــامی ای ــوری اس جمه
ــند. جمهــوری  ــی باش جمهــوری آذربایجــان م
آرتســاخ در 1100 متــری ســطح دریــا قــرار 
ــای آن 9 و 10 درجــه  ــه، حــد متوســط دم گرفت
بــاالی صفــر و میــزان بارندگــی ســاالنه 587 
میلــی متــر مــی باشــد. کــوه هــای معــروف قــرا 
ــا 3724 متــر ارتفــاع، گژاســار،  ــاغ گومشاســار ب ب
ــند.  ــی باش ــزرگ م ــرس ب ــراو و گی ــخود، م تس
هــاگاری،  وورودان،  آراکــس،  هــای  رودخانــه 
ــی  ــور م ــوری عب ــن جمه ــن از ای ــار و خاچی تارت
نماینــد. قــرا بــاغ دارای ذخایــر غنــی انــواع کانــی 

ــد.  ــی باش ــی م ــای معدن ــنگ ه و س

رؤسای جمهوری قرا باغ   

شــورای عالــی جمهــوری قــرا باغ کوهســتانی، 
ــی  ــه مل در تابســتان ســال 1992 میــادی کمیت
دفاعــی تشــکیل داده و وظایــف اجرایــی حکومــت 
و نخســت وزیــری را بــه آن واگــذار کــرد. روبــرت 
کوچاریــان بــه عنــوان رئیــس ایــن کمیتــه انتخاب 
گشــت. در آســتانه چهارمیــن ســال تشــکیل 
حکومــت مســتقل قــرا بــاغ، شــورای عالــی، پســت 

ریاســت جمهــوری ایجــاد کــرده و قانون "ریاســت 
ــرد.  ــاغ کوهســتانی" را وضــع ک ــرا ب ــوری ق جمه
روبــرت کوچاریــان رئیــس کمیتــه ملــی دفاعــی، 
ــرای دو  ــت ب ــوری موق ــت جمه ــوان ریاس ــه عن ب
ــات  ــرای انتخاب ســال منصــوب گشــته و کشــور ب
آینــده آمــاده گشــت. اولیــن انتخابــات سراســری 
ــاغ روز 24  ــرا ب ــوری ق ــت جمه ــتقیم ریاس و مس
ــرت  ــده و روب ــزار گردی ــال 1996 برگ ــر س نوامب
کوچاریــان بــا اکثریــت قریــب بــه اتفــاق آراء بــه 

عنــوان رئیــس جمهــوری انتخــاب گشــت. 
ــت  ــاه فعالی ــس از ده م ــان پ ــای کوچاری آق
بــرای احــراز مقــام نخســت وزیــری بــه جمهــوری 
ارمنســتان دعــوت گشــته و در قــرا بــاغ انتخابــات 
جدیــد ریاســت جمهــوری انجــام گردیــد. آرکادی 
قوکاســیان وزیــر امــور خارجــه، روز اول مــاه 
ســپتامبر ســال 1997، بــه عنــوان دومیــن رئیــس 
ــال  ــج س ــدت پن ــرای م ــاغ و ب ــرا ب ــوری ق جمه
ــم  ــیان روز یازده ــای قوکاس ــت. آق ــاب گش انتخ
ــرای  ــادی مجــددأ و ب ــال 2002 می ــاه اوت س م
پنــج ســال دیگــر در ایــن مقــام انتخــاب گشــت.
در حــال حاضــر رئیــس حکومــت جمهــوری 
آرتســاخ یــا قــرا بــاغ، باگــو ســاهاکیان مــی باشــد. 
وی قبــأ رئیــس ســرویس امنیــت ملــی قــرا بــاغ 
ــال 2007  ــه س ــاه ژوئی ــم م ــوده، در روز نوزده ب
ــاب  ــوری انتخ ــس جمه ــومین رئی ــوان س ــه عن ب
ــر  ــار دیگ ــادی، ب ــال 2012 می ــته و در س گش
ــن پســت انتخــاب گشــته اســت.  ــرای احــراز ای ب
ــادی  ــال 1960 می ــد س ــاهاکیان متول ــای س آق
)1339 هجــری شمســی( بــوده، لیســانس رشــته 
ــن  ــش نوی ــدای جنب ــد و از ابت ــی باش ــوق م حق
آزادی بخــش ملــی آرتســاخ در نیروهــای تدافعــی 
ــور  ــر ام ــای وزی ــت ه ــپس در پس ــاغ و س ــرا ب ق
داخلــه و رئیــس ســرویس امنیــت ملــی خدمــت 
کــرده اســت. رئیــس جمهــوری قــرا بــاغ متأهــل و 

ــی باشــد. ــد م دارای دو فرزن
ــرای  ــده اج ــن کنن ــوری تضمی ــس جمه رئی
ــه،  ــوای مقنن ــادی ق ــت ع ــون اساســی و فعالی قان
ــت  ــتقال، تمامی ــن اس ــه و ضام ــه و قضائی مجری
ــس  ــد. رئی ــی باش ــوری م ــت جمه ــی و امنی ارض
جمهــوری فرمانــده کل قــوای مســلح کشــور 
ــوده، اعضــای شــورای امنیــت کشــور را تعییــن  ب
ــوری  ــی جمه ــت خارج ــئول سیاس ــرده و مس ک

ــی باشــد.   م

پارملان های قرا باغ

جمهــوری آرتســاخ تــا کنــون شــش مجلــس 

ملــی داشــته اســت.
اولیــن مجلــس ملــی )شــورای عالــی( در 
ژانویــه ســال 1992 و بــا 75 عضــو انتخــاب 
ــی  ــیون حزب ــش فراکس ــت. دارای ش ــته اس گش
ــو  ــا 35 عض ــیوتیون" ب ــزب "داشناکس ــوده و ح ب
آرتــور  اســت.  بــوده  نســبی  اکثریــت  دارای 
کارن  و  پتروســیان  گئورگــی  مگردیچیــان، 
ــر  ــس را ب ــن مجل ــت ریاســت ای ــه نوب ــان ب بابوری
عهــده داشــته انــد. یــازده نفــر از نماینــدگان ایــن 
ــر  ــورا ب ــن ش ــس ای ــن رئی ــه اولی دوره و از جمل
ــر عملیــات جنگــی و حــوادث مختلــف کشــته  اث
ــه  ــد. پارلمــان ابتــدا اولیــگ یســایان را ب شــده ان
ــی  ــرده، ول ــاب ک ــری انتخ ــت وزی ــمت نخس س
ســپس سیســتم حکومتــی را عــوض کــرده، ابتــدا 
کمیتــه ملــی دفاعــی بریاســت روبــرت کوچاریــان 
ــوری تشــکیل داده                ــاد ریاســت جمه و ســپس نه

ــت. اس
ــاغ روز ســی ام  ــرا ب ــی ق ــس مل ــن مجل دومی
ــو  ــت عض ــت و هش ــا بیس ــال 1995 ب ــل س آوری
انتخــاب گشــته اســت. ریاســت آن را بــه ترتیــب 
اولیــگ  و  توماســیان  آرتــور  بابوریــان،  کارن 

ــد.  ــوده ان ــده دار ب ــایان  عه یس
روز  بــاغ  قــرا  ملــی  مجلــس  ســومین 
هجدهــم مــاه ژوئــن ســال 2000 بــا ســی و 
ســه عضــو انتخــاب گشــته اســت. پارلمــان 
دارای شــش فراکســیون حزبــی بــوده اســت. 
برعهــده                                                یســایان   اولیــگ  را  آن  ریاســت 

داشــت. 
چهارمیــن مجلــس ملــی قــرا بــاغ روز نوزدهم 
ــو  ــه عض ــی و س ــا س ــال 2005 ب ــن س ــاه ژوئ م
انتخــاب گشــته اســت. بــرای اولیــن بــار در تاریــخ 
ــدگان  ــوم از نماین ــک س ــاغ، ی ــرا ب ــت ق حکوم
مجلــس بــا فهرســت هــای حزبــی انتخــاب شــده 
انــد، یعنــی رأی دهنــدگان، حــزب را بــا فهرســت 
ــش  ــد. پی ــرده ان ــاب ک ــی انتخ ــزدان نمایندگ نام
ــا  ــاخ ی ــوری آرتس ــی جمه ــون اساس ــس قان نوی
ــه  ــس ب ــت مجل ــن دوره از فعالی ــاغ در ای ــرا ب ق
همــه پرســی گذاشــته شــده و در روز دهــم مــاه 
دســامبر ســال 2006 میــادی، یعنــی در روز 
جشــن پانزدهمیــن ســال برگــزاری همــه پرســی 
ــب  ــس از تصوی ــب  رســید. پ ــه تصوی اســتقال ب
ــان  ــت. پارلم ــش یاف ــان افزای ــارات پارلم آن اختی
ــوده و ریاســت آن را  ــی ب دارای چهــار گــروه حزب

ــده داشــت. ــان  برعه آشــوت قولی
پنجمیــن مجلــس ملــی قــرا بــاغ روز بیســت 
و ســوم مــاه مــی ســال 2010 بــا ســی و ســه عضو 

انتخاب گشــته اســت. 
قانــون  تغییــر  بــا 
انتخابــات، هفــده نفــر 
از نماینــدگان مجلــس 
هــای  فهرســت  بــا 
شــانزده  و  حزبــی 
نفــر از حــوزه هــای 
نامــزدان  انتخابــی 

دارای  پارلمــان  انــد.  شــده  انتخــاب  منفــرد 
چهــار گــروه حزبــی )میهــن آزاد، خلــق آرتســاخ، 
داشناکســیوتیون و خانــه آرتســاخ( بوده و ریاســت 

آن بــر عهــده آشــوت قولیــان  بــوده اســت.
ــوم  ــاغ روز س ــرا ب ــی ق ــس مل ششــمین مجل
ــو  ــه عض ــی و س ــا س ــال 2015 ب ــی س ــاه م م
انتخــاب گشــته اســت. ایــن بــار دو ســوم از 
نماینــدگان بــا فهرســت هــای حزبــی و یــازده نفــر 
از حــوزه هــای انتخابــی نامــزدان منفــرد انتخــاب 
شــده انــد. پارلمــان دارای هفــت کمیســیون 
دایمــی و پنــج گــروه حزبــی )حــزب میهــن 
ــرات  ــزب دموک ــیوتیون، ح ــزب داشناکس آزاد، ح
ــی(  ــتاخیز مل ــزب رس ــش 88 و ح ــاخ، جنب آرتس
مــی باشــد. ریاســت آن بــر عهــده آشــوت قولیــان 

ــی باشــد. م

هیئت دولت و نخست وزیران قرا باغ

نخســت وزیــر فعلــی جمهــوری آرتســاخ 
روز  وی  باشــد.  مــی  هاروتونیــان  آرائیــک 
ــادی  ــال 2007 می ــپتامبر س ــاه س ــم م چهارده
بــه ایــن مقــام انتخــاب گشــته و در ســال 2012 
بــرای پنــج ســال دیگــر در ایــن مقــام ابقــاء شــده 
ــن  ــزب "میه ــو ح ــان عض ــای هاروتونی ــت. آق اس
آزاد"، حــزب اکثریــت مجلــس می باشــد. نخســت 
ــه در رشــته اقتصــاد  ــر دارای تحصیــات عالی وزی
ــت  ــأ در پس ــته و قب ــی داش ــابقه نظام ــوده، س ب
هــای بانکــی، مدیریــت و وزارت اقتصــاد و دارایــی 
خدمــت کــرده اســت. طبــق قانــون اساســی 
قــرا بــاغ، نخســت وزیــر را رئیــس جمهــوری 
ــرده و  ــوب ک ــس منص ــا مجل ــی ب ــس از رایزن پ
هیئــت دولــت تشــکیل مــی دهــد. طــی بیســت 
ــرت  ــار ســال گذشــته اولیــگ یســایان، روب و چه
کوچاریــان، لئونــارد پتروســیان، ژیرایــر بغوزیــان، 
ــه  ــان ب ــک هاروتونی ــان و آرائی ــاوان دانیئلی آنوش
ــری کــرده  ــاغ را رهب ــرا ب ــت ق ــت هیئــت دول نوب

ــد.  ان
وزارت  یــازده  دارای  بــاغ  قــرا  حکومــت 
خانــه و چهــار ســازمان وابســته مــی باشــد. 
بهداشــت،  از:  عبارتنــد  هــا  خانــه  وزارت 
دادگســتری، امــور خارجــه، کار و امــور اجتماعــی، 
ــوم و ورزش"،  ــوزش، عل ــاد، "آم ــاورزی، اقتص کش
فرهنــگ و امــور جوانــان، دفــاع، شهرســازی 
عبارتنــد  وابســته  ســازمان  چهــار  دارایــی.  و 
از: ســرویس امنیــت ملــی، ذخایــر طبیعــی و 
ــر                                                       ــوادث غی ــس و ح ــت، پلی ــط زیس ــظ محی حف

مترقبــه.

سیستم قضایی

ــتقل  ــاخ مس ــوری آرتس ــا در جمه دادگاه ه
بــوده و دارای نظــام ســه مرحلــه ای مــی باشــند: 
دادگاه اولیــه، دادگاه تجدیــد نظــر و دادگاه عالــی. 
قانــون  و  فرجــام  بخــش  دارای  عالــی  دادگاه 
اساســی مــی باشــد. تشــکیل دادگاه فــوق العــاده 

ــی باشــد.              ــوع م ممن

رئیس جمهور باگو ساهاکیان نخست وزیر آرائیک هاروتونیان رئیس مجلس آشوت قولیان

تومانیــان« ســفیر ارمنســتان در تهــران بــا اشــاره بــه 
روابــط تاریخــی و کهــن تهــران- ایروان، بر گســترش 
همــکاری هــای فرهنگــی ایــران و ارمنســتان تاکیــد 
کــرد و گفــت: ســازمان اســناد نهــاد فعــال فرهنگــی 
اســت کــه همــواره در آن کارهــای تحقیقاتــی و 
 فعالیــت هــای پژوهشــی بنیادیــن انجــام مــی شــود. 

                 هشتم اردیبهشت 1395 
دفــاع  دهقــان «وزیــر  «حســین   -ســردار 
ــرکت در  ــرای ش ــه ب ــران ک ــامی ای ــوری اس جمه
ــفر  ــکو س ــه مس ــت ب ــی امنی ــن الملل ــت بی نشس
اوهانیــان« همتــای  بــا «ســیران  اســت  کــرده 
ــن  ــرد. در ای ــره ک ــدار و مذاک ــود دی ــتانی خ ارمنس
ــفیر  ــنایی« س ــدی س ــور «مه ــا حض ــه ب ــدار ک دی
ــاع دو  ــران دف ــد، وزی ــزار ش ــیه برگ ــران در روس ای
ــروان  ــران و ای ــای ته ــکاری ه ــاره هم ــور در ب کش
ــد.  ــو کردن ــت وگ ــه گف ــرایط منطق ــن ش  و همچنی
طرفیــن در ایــن دیــدار بــا تاکیــد بــر اهمیــت ثبــات 
ــورهای  ــای کش ــی ه ــه، همگرای ــش در منطق و آرام
مختلــف را در ایــن زمینــه بــرای کاهــش تنــش هــا 

مهــم بــر شــمردند.

 16 خرداد 1395 
«محمدجــواد ظریــف« وزیــر امــور خارجــه وزیر 
امــور خارجــه در دیــدار «ادوارد نعلبندیــان« همتــای 
ارمنســتانی دربــاره آخریــن تعامــات بانکــی در پرتــو 
نتایــج برجــام اظهــار داشــت: از دیــدگاه مــا گام اول 

بـــرای تعامات بـــانکی بـــرداشته شــده اســت و لیکن 
آمریکایــی هـــا مــی بایســت گام هــای عینی را بــا اراده 
و قــدم هــای جــدی بردارنــد. وی بــا اشــاره بــه ســوابق 
ــط تهــران و  ــار داشــت: رواب مناســبات دو کشــور اظه
ــراودات  ــوده و م ــن ب ــتانه و متی ــواره دوس ــروان هم ای
ــان  ــور در جری ــف دو کش ــای مختل ــات ه ــفر هی و س
بــوده اســت و مــا امیدواریــم رایزنــی هــای مســتمر در 
جهــت توســعه مناســبات دو کشــور و صلــح و توســعه 

و رفــاه منطقــه کمــک کنــد.

چهارم تیر 1395
«ســرژ سرکیســیان« رییــس جمهوری ارمنســتان 
ــر  ــیس« رهب ــاپ فرانس ــتقبال از «پ ــخنرانی اس در س
کاتولیــک هــای جهــان، روابــط میــان جمهــوری 
ــتی  ــارز دوس ــال ب ــتان را مث ــران و ارمنس ــامی ای اس
میــان ادیــان توصیــف کــرد. در متــن ســخنرانی رییس 
جمهــوری ارمنســتان ایــن کشــور آمــده اســت :مثــال 
ــکاری  ــت. هم ــیار اس ــان بس ــن ادی ــتی بی ــای دوس ه
میــان جمهــوری ارمنســتان و جمهــوری اســامی 

ایــران یــک نمونــه آن اســت.
  

 27 تیر 1395
ــی کل  ــازمان بازرس ــس س ــراج «ریی ــر س  «ناص
ــدار  ــتان و در دی ــه ارمنس ــفر ب ــان س ــور در جری کش
ارمنســتان  وزیــر  نخســت  آبراهامیــان«  «هویــک 
بــر گســترش روابــط جمهــوری اســامی ایــران و 
ارمنســتان در حــوزه هــای قضایــی و مبــارزه بــا فســاد 

ــرد.  ــد ک تاکی
 -در جریــان ســفر قاضــی ســراج و هیــات همــراه 

بــه ایــروان، ســند یادداشــت تفاهــم همــکاری دو 
کشــور در حــوزه هــای نظارتــی، بازرســی، مبــارزه بــا 
فســاد و مقابلــه بــا ســوء جریــان هــای اداری و مالــی 
و نیــز رســیدگی بــه شــکایت هــای مردمــی )فعالیــت 
ــجادی  ــیدکاظم س ــور س ــا حض ــی )ب ــای آمبودزمان ه
ســفیر جمهــوری اســامی ایــران در ارمنســتان و 
ــور  ــزی و ام ــه ری ــاون برنام ــاهرخیان مع ــم ش ابراهی
مجلــس و منصــور آقامحمــدی معــاون حــوزه ریاســت 
و همــکاری هــای بیــن المللــی ســازمان بازرســی کل 

ــه امضــا رســید. کشــور ب

 پنجم مرداد 1395 
رییــس  اول  معــاون  جهانگیــری«  «اســحاق 
ــرژی و  ــر ان جمهــوری در دیــدار «لئــون یولیــان« وزی
ــران  ــه ای ــن ک ــان ای ــا بی ــع طبیعــی ارمنســتان ب مناب
ــترش  ــط و گس ــعه رواب ــرای توس ــی ب ــچ محدودیت هی
مناســبات اقتصــادی بــا ارمنســتان قائــل نیســت،گفت: 
ــط  ــد رواب ــد همانن مناســبات اقتصــادی دو کشــور بای
ــد.  ــا یاب ــور ارتق ــی دو کش ــی و فرهنگ ــوب سیاس خ
ایــران و ارمنســتان از روابــط بســیار خوبــی در بخــش 
سیاســی و فرهنگــی برخــوردار هســتند کــه ایــن 
ــا تبــادل هیــأت هــای  روابــط در ســال هــای اخیــر ب

ــوده اســت. ــت ب ــه افزایــش و تقوی دو کشــور رو ب
  

 23 مرداد 1395 
ــا  ــرد: ب ــام ک ــران در ارمنســتان اع ــفارت ای  -س
ــان  ــم می ــت تفاه ــدن یادداش ــی ش ــه اجرای ــه ب توج
ــی و  ــهروندان ایران ــس ش ــن پ ــروان، از ای ــران و ای ته
ــه  ــاز ب ــل نی ــور مقاب ــه کش ــفر ب ــرای س ــتانی ب ارمنس

ــد. ــد ندارن روادی
  

 29 شهریور 1395 
«ابراهیــم رحیــم پــور« معــاون آســیا و اقیانوســیه 
وزیــر امــور خارجــه در دیــدار «شــاوارش کوچاریــان« 
معــاون سیاســی وزیــر خارجــه ارمنســتان بــا یــادآوری 
روابــط تاریخــی و دوســتانه کشــورهای همســایه ایــران 
ــی  ــا و رایزن ــت و آمده ــش رف ــر افزای ــتان ب و ارمنس
مقامــات عالیرتبــه دو کشــور و توســعه تبــادالت 
ــا ارمنســتان تاکیــد  سیاســی و اقتصــادی دو جانبــه ب
ــوری  ــاع جمه ــرای اتب ــد ب ــو روادی ــت: لغ ــرد و گف ک
ــش  ــبب افزای ــتان س ــرف ارمنس ــران از ط ــامی ای اس
ــود. وی  ــی ش ــور م ــگران دو کش ــابقه گردش ــی س ب
بــا  ارمنســتان  بــر همســویی مواضــع  همچنیــن 
ــی  ــن الملل ــع بی ــران در مجام ــامی ای ــوری اس جمه
اشــاره کــرد و از تصمیــم ایــن کشــور بــرای برقــراری 
نظــام لغــو روادیــد اتبــاع ایرانــی قدردانــی کــرد و آن 
ــگران دو  ــفر گردش ــابقه س ــی س ــش ب ــبب افزای را س

ــر شــمرد.  کشــور ب

 31 شهریور 1395 
«رحمانــی فضلــی« وزیــر کشــور کــه بــرای 
گســترده  هــای  جابجایــی  اجــاس  در  شــرکت 
ــرده  ــفر ک ــورک س ــه نیوی ــن ب ــدگان و مهاجری پناهن
اســت در حاشــیه ایــن اجــاس بــا «ادوارد نعلبندیــان« 
وزیرامــور خارجــه ارمنســتان دیــدار کــرد و بــا اشــاره 
بــه روابــط خــوب و مناســب دو کشــور، گفــت: 
ــتان،  ــران - ارمنس ــکاری ای ــترش هم ــعه و گس توس
 در تمامــی عرصــه هــای مــورد عاقــه ضــروری اســت. 

همچنیــن طرفیــن بــر تعمیــق و گســترش همــکاری 
هــای دو کشــور در حــوزه هــای مختلــف امنیتــی، 

پلیســی و جرائــم ســازمان یافتــه توافــق کردنــد. 

 15 آذر 1395 
«اســحاق جهانگیــری« معــاون اول رییــس 
جمهــوری در دیــدار «آشــوت مانوکیــان« وزیــر 
انــرژی، امــور زیربنایــی و منابــع طبیعــی ارمنســتان، 
جایــگاه ارمنســتان در سیاســت خارجــی جمهــوری 
پیگیــری  و  دانســت  ویــژه  را  ایــران  اســامی 
کمیســیون مشــترک ایــران و ارمنســتان بــرای 
رفــع موانــع و ارتقــای مناســبات دوجانبــه در بخــش 
ــادی  ــای اقتص ــکاری ه ــژه هم ــف بوی ــای مختل ه
ــی  ــقف و محدودیت ــچ س ــت: هی ــرد و گف ــد ک تاکی
ــتیم.  ــل نیس ــه قای ــط دو جانب ــعه رواب ــرای توس  ب
ــاخت  ــاد زیرس ــترک و ایج ــرز مش ــری از م جهانگی
ــج  ــه خلی ــای ســیاه ب ــرای اتصــال دری ــای الزم ب ه
فــارس بــه عنــوان فرصتــی بــرای ارتقــای همــکاری 
ــتار  ــرد و خواس ــاد ک ــتان ی ــران و ارمنس ــای ای ه
مســاعی دو کشــور بــرای احــداث زیــر ســاخت هــای 

حمــل و نقــل ریلــی و جــاده ای شــد.
  

 25 آذر 1395 
ایــروان  شــهردار  مارکاریــان«  «تــارون 
ســجادی«  «ســیدکاظم  و  ارمنســتان  پایتخــت 
ســفیر جمهــوری اســامی ایــران بــر اهمیــت 
ــای  ــی پایتخــت ه ــر خواندگ ــان خواه امضــای پیم
ــتر  ــه بیش ــر چ ــترش ه ــدف گس ــا ه ــور ب دو کش
 همــکاری هــای اجتماعــی و مردمــی تاکیــد کردنــد. 
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