
 

 

 1هروي-نامه لويسماه

  1388 ماه بهمن  155 همارش

  :نخست وزير ارمنستان

 منطقه است همكاري ايران و ارمنستان عامل ثبات در
ارمنستان در مراسم بزرگداشت  نخست وزير "تيگران سركيسيان" -مسكو

جمهوري ايران و  سالگرد پيروزي انقالب اسالمي ايران كه در آن مشاور رييس
 همكاري: جمعي از مقامهاي ايراني و ارمنستان حضور داشتند، اعالم كرد

 .جمهوري ارمنستان و جمهوري اسالمي ايران عامل ثبات در منطقه است
  

 "مهدي مصطفوي"از مسكو، سركيسيان در اين مراسم با حضور  به گزارش ايرنا
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي ايران و  مشاور رييس جمهوري و رييس

برگزار شد، ضمن تبريك پيروزي  جمعي از مقامات عاليرتبه ارمنستان و ايراني
توسعه مناسبات و  انقالب اسالمي به دولت و مردم ايران، به روند رو به

روابط دو  در سالهاي اخير سطح: همكاريهاي ايران و ارمنستان اشاره كرده و گفت
  .ت و همسايه ارتقاء يافته و وارد مرحله جديدي شده استكشور دوس

توافقات :  گفت2009اشاره سفر رييس جمهوري ارمنستان به ايران در سال  وي با
سفر، بر روابط دو كشور تاثير مثبت گذاشته و كيفيت آن را  بعمل آمده در آن
  .بهبود بخشيده است

 اين مراسم با اشاره به دستاودهاي سفير ايران در ارمنستان در "علي سقائيان سيد"
تثبيت كشور در مقابل تهديدات ،بازسازي خرابيها، : اسالمي ايران گفت انقالب

نظام و توسعه علوم و فنون ازجمله دستاوردهاي مثال زدني  تقويت پايداري
  .جمهوري اسالمي ايران است

 و دو كشور دوست: وي همچنين با اشاره به مناسبات خوب دو كشور گفت
اسالمي ايران و جمهوري ارمنستان با اشتراكات عميق فرهنگي و  همسايه جمهوري

همكاريها به الگويي از مناسبات دوجانبه در منطقه  تاريخي و تعميق و توسعه
مقامات دو كشور اين همكاريها در آينده به  تبديل شده اند و با خواست و اراده

در مراسم بزرگداشت سالگرد   .توسعه اقتصادي براي دو ملت منجر خواهد شد
اقامتگاه دولتي ايروان  پيروزي انقالب اسالمي ايران در ايروان كه در محل

تن از  برگزار شد ، شماري از شخصيت هاي برجسته سياسي، فرهنگي و چند
  ،وزراي دولت ارمنستان و معاونانشان ،نمايندگان مجلس ، دادستان كل اين كشور

 خارجي و نيز مديران رسانه هاي خبري ارمنستان حضور سفرا و نمايندگان سياسي
  .داشتند

 
  همكاريهاي فرهنگي امضا كردند ايران و ارمنستان برنامه سه ساله

رييس سازمان فرهنگ  مشاور رييس جمهوري و "مهدي مصطفوي" -مسكو
ارمنستان،  وزير فرهنگ "هاسميك بوغوسيان"و ارتباطات اسالمي ايران و خانم 

و  روز چهارشنبه برنامه سه ساله همكاريهاي فرهنگي ميان جمهوري اسالمي ايران
   .جمهوري ارمنستان را امضا كردند

مشاور رييس : از مسكو، منابع خبري ارمنستان اعالم كردند به گزارش ايرنا
برنامه سه ساله : اين سند در ايروان گفت جمهوري ايران در مراسم امضاي

براي تعميق بيشتر همكاريهاي دو  همكاريهاي فرهنگي ايران و ارمنستان فرصت
عرصه هاي آموزش و  :وي گفت  .كشور در عرصه فرهنگي را فراهم مي سازد

برخوردارند كه بايد  هنر در روابط ايران و ارمنستان از ظرفيت بااليي براي توسعه
اسالمي  رييس سازمان فرهنگ و ارتباطات . دو طرف قرار گيردمورد توجه

در چارچوب اين برنامه، روزهاي فرهنگي، هنري و ادبي در دو كشور : گفت
جمهوري اسالمي ايران اهميت فراواني براي حفظ : وي گفت .مي شود برگزار

تادئوس "قائل است و در حال حاضر براي ثبت كليساي ارمني  ارزش هاي مذهبي
  .در فهرست آثار جهاني يونسكو تالش مي كند (واقع در حومه ماكو ("مقدس

نگهداري و مرمت مسجد كبود ايروان را  مصطفوي تالش هاي طرف ارمني براي
در مراسم امضاي برنامه همكاريهاي  وزير فرهنگ ارمنستان نيز .عالي ارزيابي كرد

و كشور در زمينه فرهنگي د فرهنگي سه ساله ايران و ارمنستان، سطح همكاريهاي
را به سطح عالي  را عالي ارزيابي كرده و گفت كه دولت ارمنستان قصد دارد آن

مبادله فرهنگي  ،در برنامه همكاريهاي فرهنگي ايران و ارمنستان .تري ارتقاء دهد

هنري و  ،و برگزاري برنامه هاي فرهنگي ازجمله جشنواره ها و نمايشگاههاي ادبي
  .ني شده استفرهنگي پيش بي

 
 :معاون وزير بازرگاني

 ارمنستان ايجاد مي شود مركز تجاري ايران در 
با افتتاح مركز : اقتصادي مي گويد معاون وزير بازرگاني در توسعه روابط

گرديد، زمينه صدور كاال و  تجاري ايران در ارمنستان كه بزودي محقق خواهد
   .فراهم كند معتبر را ميان دو كشور)نشان تجاري(خدمات با برندهاي 

سه شنبه در كنفرانس بين المللي معرفي فرصتهاي تجاري  روز "بابك افقهي"
ايران با آغاز بكار مركز تجاري : اميدواري كرد وسرمايه گذاري ارمنستان، ابراز

 .افزوده شود وارمنستان برحجم مبادالت دو كشور
ميليون  200 به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، اين مقام مسئول با بيان اينكه رقم

قبول   ميالدي قابل2008دالري مبادالت تجاري ميان دو كشور براساس آمار سال 
  .دانستنيست، اين ميزان را نسبت به ساير كشورهاي همسايه ايران اندك 

 10تهران و ايروان در : كل سازمان توسعه تجارت ايران در عين حال گفت رييس
تالشهاي بسياري براي ارتقا سطح مبادالت تجاري خود داشته اند و بايد  ماه گذشته

افقهي سپس يكي از راهبردهاي جمهوري اسالمي ايران را   .بيافزايند براين اهتمام
به : صادي با كشورهاي همسايه ذكر و تاكيد كردو مراودات اقت افزايش مبادالت

  .اولويت ويژه اي براي ايران برخوردار است همين دليل ارمنستان از
اين قرار بود موافقتنامه تجارت آزاد  پيش از: معاون وزير بازرگاني مي گويد

نشده و ضروري است در  ميان دو كشور امضاء شود كه تاكنون اين هدف محقق
ايران در ادامه  اين مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت . شودامضا آن تسريع

روابط  اظهارات خود از آمادگي شركت هاي ايراني براي آغاز فصل جديدي از
اي  به گفته وي ارمنستان نزد ايران جايگاه ويژه .اقتصادي با ارمنستان خبر داد

 ،اورزي، نانودارد و آمادگي براي عرضه فناوريهاي مختلف در زمينه هاي كش
وي در ادامه اظهارات  .بيوتكنولوژي، بهداشت و غيره به اين كشور وجود دارد

تاثير بحران جهاني در بازنگري شركاي اقتصادي و تجاري كشورها  خود به
  .اين فرصت پيش آمده استفاده كرد ايران از: پرداخت و گفت

واند منجر به معكوس بحران مي ت به اعتقاد افقهي تغيير شركاي تجاري در فضاي
كمترين تاثير را از اين  شدن روند كاهشي مبادالت تجاري شود، هرچند كه ايران

مناسبي براي افزايش  به اعتقاد وي اين كنفرانس فرصت .بحران پذيرفته است
فعاليت  اطالعات تجاري و اقتصادي دو كشور و افزايش آگاهي نسبت به ساير

امور  مچنين پيش از سخنان افقهي قائم مقام وزيره.هاي اقتصادي را در پي دارد
خارجه كشورمان با اشاره به اينكه دو كشور از مشتركات تمدني بسياري 

 .اين امر موجب ايجاد روابط پايدار ميان دو طرف شده است: افزود ،برخوردارند
مقامات سياسي دو كشور اعتقاد راسخي بر توسعه : مي گويد"برقعي اميرمنصور"

  .مانند انرژي صلح آميز هسته اي دارند  در حوزه هاييروابط
ساختار : روابط پرداخت و گفت وي به مولفه هاي حاكميتي مشترك براي توسعه

كاال بايد با دقت تامين  حاكم بر تجارت تهران و ايروان با هدف تسهيل در مبادله
يد در المللي نبا شود زيرا عضويت در ساختارهاي اقتصادي، منطقه اي و بين

ميليون دالري  200به گفته وي بايد حجم تجارت .تعارض با منافع دو كشور باشد
وي . كرد ميان ايران و ارمنستان بيشتر شود و از فرصت هاي ايجاد شده استفاده

 بر لزوم تشكيل خطوط اعتباري و تاسيس بانك مشترك ميان دو كشور تاكيد كرد
 تشكيل كارگروه هاي كارشناسي در روابط دو جانبه بايد با: و ادامه داد
دولتي مورد آسيب شناسي قرار گيرد تا پروژه هاي مورد توافق به  دستگاههاي

وي با بيان اينكه در حالي كه هم اكنون همكاري هاي  .فراموشي سپرده نشود
بايد : ابتدايي خود را طي مي كند، افزود زيرساختي ميان دو كشور مراحل

تشكيل شود تا شاهد شرايطي   جاده اي ميان دو كشورخطوط حمل و نقل ريلي و
معرفي فرصتهاي تجاري  كنفرانس بين المللي .مناسب تر براي توسعه روابط باشيم
بين المللي  نيز در مركز همايش هاي) فردا(وسرمايه گذاري ارمنستان چهارشنبه

  .صدا و سيما به كار خود ادامه مي دهد
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 روزهاى تاريخى انقالب اسالمى از آغاز تا پيروزىخالصه 
ايشان احتماالً به سوريه يا الجزاير . ؛ امام خمينى نجف را ترك كردند1357 مهر12
  .روند مى
توانند به ايران بازگردند،   مهر؛ دولت ايران چند روز پيش اعالم كرد كه امام خمينى مى15

  .مشروط بر اينكه چهارچوب قانون اساسى را بپذيرند
داد كه ايشان حق خمينى اطالع   مهر؛ دولت فرانسه از طريق وزارت كشور به آقاى 18

  .ندارند و احتماال ايشان فرانسه را ترك خواهند كرد فعاليت سياسى
  . مهر؛ با اعتصاب كاركنان صنعت نفت، پااليشگاه آبادان در معرض تعطيل قرار گرفت29
  . مهر؛ اعتصاب كاركنان اداره پست، بسيارى از كارها را به صورت فلج درآورد30
  .اهللا طالقانى شدند  مهر؛ علما و مدرسين حوزه علميه قم، خواستار آزادى آيت30

  .اول آبان؛ دولت آزاديهاى سياسى را در دانشگاهها پذيرفت
درپى مردم به رژيم شاه، از زندان   آبان؛ بيش از هزار زندانى سياسى، در پى فشارهاى پى2

  .آزاد شدند
  . آبان؛ فرماندار نظامى و رئيس شهربانى جهرم ترور شدند3
  .آبان؛ امام هر گونه سازشى را رد كردند4
و موسسات آموزان در زنجان در حمايت از امام، اماكن   آبان؛ به دنبال تظاهرات دانش4

  .دولتى به آتش كشيده شد
  .ه همبستگى ملى، كليه دانشگاهها و مدارس تعطيل شدبه مناسبت هفت:  آبان7

 آبان؛ ارتش تاسيسات نفتى جنوب را به اشغال خود درآورد تا مبارزان را در اين منطقه 10
 حساس سركوب كند

اهللا طالقانى كه از زندان آزاد شده   هزار نفر با نثار هزاران شاخه گل، از آيت200بان؛  آ10
  .بود تجليل كردند

  . آبان؛ كاركنان و خلبانان هواپيمايى ملى ايران، دست از كار كشيدند11
اى  نشگاه تهران به گلوله بست و موج تازه آبان؛ رژيم شاه تظاهركنندگان را در مقابل دا13

  .از خشم عليه خود برانگيخت
جنگ و گريز در خيابانهاى تهران بين مردم و نظاميان فرماندار نظامى تهران، اوج :  آبان13

  ..گرفت
 آبان؛ ازهارى، ارتشبد نوكر آمريكا، بجاى شريف امامى نوكر ديگر آمريكا نخست 14

  .وزير شد، و كابينه نظامى خود را تشكيل داد
 آبان؛ اعتصاب شكوهمند مطبوعات، با حضور افسران فرماندار نظامى در سالنهاى 15

  .ها آغاز شد تحريريه روزنامه
 آذر ؛ راهپيمايي بزرگ روز تاسوعا عليرغم استقرار دولت نظامي شاه ، از ميدان فوزيه 20

  .برگزارشد)  كنوني آزادي( تا ميدان شهياد ) امام حسين كنوني(
 آذر ؛ راهپيمايي سراسري مردم ايران با فرياد مرگ بر شاه ، رفراندوم عظيمي بود كه 21

  . در صدر اخبار جهان قرار گرفت 
  . دى؛ به دستور امام اعتصاب مطبوعات شكسته شد16
  .وزير شد  دى؛ شاهپور بختيار با تبانى آمريكا و شاه، نخست16
  .ان فرار كردوزير نظامى شاه، از اير  دى؛ ازهارى، نخست18
  . دى؛ بختيار براى شكست و يا موفقيت دولتش دو ماه مهلت خواست19
من هرگز نام اين ژنرال را :  دى؛ از بختيار در مورد ژنرال هايزر سؤال شد او جواب داد21

  .ام ام و هرگز با سفارت آمريكا تماسى نداشته نشنيده
  . دى؛ امام خمينى، تشكيل اولين شوراى انقالب اسالمى را اعالم كرد23

تاسيس دولت انتقالى، تشكيل مجلس : اولين وظايف اين شورا به اين ترتيب تعيين شد
  .موسسان و انجام انتخابات

وج شاه از ايران در چند روز آينده امام ممكن است بعد از خر:  دى؛ خبرگزارى فرانسه23
  .خمينى به ايران بازگردند

  .هايش سرنگون شد  دى؛ شاه رفت و تنديس26
 هزار تن از مردم اهواز فرار شاه را جشن گرفته بودند، با يورش 300 دى؛ هنگامى كه 27

اى از نظاميان شهر اهواز به خون و آتش كشيده شد و بيش از يكصد تن كشته  ناگهانى عده
  .شدند

  : دى؛ قطعنامه راهپيمايى اربعين بدين شرح اعالم شد29
  .داريم هلوى و خلع شاه از مقام سلطنت را اعالم مىـ غير قانونى بودن سلطنت خاندان پ1
حكومت جمهورى اسالمى در   ـ رژيم ارتجاعى شاهنشاهى مردود و خواهان برقرارى 2

  .ايران هستيم
  .كنيم ـ تشكيل شوراى انقالب به رهبرى امام خمينى را تائيد مى3

  . ايران شدند دى؛ ميليونها نفر در سراسر كشور خواستار بازگشت امام خمينى به30
ينى  بهمن؛ گروهى از مردم تقاضا كردند كه كاركنان اعتصابى به مناسبت ورود امام خم2

  .دست از اعتصاب بردارند و مراسم ورود امام را مستقيما پخش كنند
 بهمن؛ براى فرود احتمالى هواپيماى حامل امام اعتصاب كاركنان هواپيمايى كشورى، 3

  .موقتاً لغو شد
  . بهمن؛ به منظور استقبال از امام، كميته استقبال تشكيل شد3
اهللا طالقانى يك هواپيما از  ر آيت صبح فردا طى مراسمى با حضو10 بهمن؛ ساعت 3

اين پرواز . فرودگاه مهرآباد براى بازگشت امام خمينى به پاريس پرواز خواهد كرد
  .نامگذارى شد» پرواز انقالب«

كميته هماهنگى پخش مستقيم ورود :  بهمن؛ اطالعيه كاركنان اعتصابى راديو و تلويزيون3
  .تشكيل شد امام خمينى

  . به وسيله ارتش قوت گرفته است بهمن؛ شايعه كودتا3
  .اهللا طالقانى، دستور دفاع در مقابل كودتاى احتمالى ارتش را صادر كرد  بهمن؛ آيت3
  .سيد جالل تهرانى، رئيس شوراى سلطنت استعفاى خود را تسليم امام كرد:  بهمن3
  .دهد براى سفر امام خمينى را نمى» ايران اير« بهمن؛ بختيار اجازه پرواز اختصاصى 3
  . بهمن؛ فرودگاه مهرآباد براى جلوگيرى از پرواز انقالب به اشغال نظاميان درآمد4
  . بهمن؛ به دنبال اشغال نظامى فرودگاه، سيل جمعيت به سوى مهرآباد روان شد4
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