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  :دبير شوراي امنيت ملي ارمنستان خبر داد 
مسايل امنيتي ،   تهران در زمينه- توافق عملي ايروان  ده

  سياسي و اقتصادي
دبير شوراي 
امنيت ملي 
 ارمنستان پس از

چندين ساعت 
مذاكره با همتاي 

 10ايراني خود از
توافق عملي ميان 
ايروان و تهران 

زمينه مسايل  در
 امنيتي ، سياسي و

 .دي خبر داداقتصا
دبير شوراي امنيت  "آرتور باغداساريان"به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، 

 دبير "سعيد جليلي"مذاكره با  ملي ارمنستان كه به تهران سفر كرده است، پس از
خبرنگاران، مذاكرات  شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران ، در جمع

  .داشته است اين مذاكرات نتايج خوبي: خود را مثبت و ثمر بخش خواند و گفت
بر اينكه  دبير شوراي امنيت ملي ارمنستان در پاسخ به سوال خبرنگار ايرنا مبني

 ما: نتايج ملموس مذاكرات وي با همتاي ايراني اش چه بوده است؟ اظهار داشت
 مورد در زمينه مسايل امنيتي، سياسي و اقتصادي بطور عملي توافق كرديم 10در 

  .موارد ثبت شد است نكه اي
توافق ها و طرح  به اعتقاد من همه اين برنامه ها،: باغداساريان تصريح كرد

براي همكاري  وي همچنين از توافق  . ها، توافقات و طرح هاي نتيجه بخشي است
  .شوراهاي امنيت ملي ايران و ارمنستان به ويژه در عرصه حقوقي خبر داد

 رييس جمهوري اسالمي "محمود احمدي نژاد "باغداساريان مذاكرات خود با 
نيز مثبت توصيف كرد و گفت كه در ديدار با آقاي احمدي نژاد درباره  ايران را

دبير شوراي امنيت ملي ارمنستان همچنين   .مذاكره كرده است همه مسايل با وي
 همتاي ايراني خود ابراز خرسندي كرد و جليلي را "جليلي سعيد"از آشنايي با 

ايران و ارمنستان دو :  دانست و افزود"موضوعات  حرفه اي و مسلط به"ي فرد
  . روابط دوستانه خود را مستحكم تر كنيم كشور دوست هستند و ما مصمم هستيم

براي سفر به ايروان دعوت و ابراز  باغداساريان همچنين از همتاي ايراني خود
سايل ميان طرفين به م اميدواري كردكه جليلي در زمان مناسب براي پيگيري

   .ارمنستان سفر كند
 

   ايروان–هاي بين المللي تهران  همكاري هاي منطقه اي و رايزني
اسالمي ايران نيز با  سعيد جليلي، دبير شوراي عالي امنيت ملي جمهوري

هاي ايران  ملت: قدرداني از همتاي ارمنستاني خود براي سفر به تهران گفت
اين  سيار دوستانه و عميق تاريخي هستند و امروز نيزوارمنستان ، داراي روابط ب

 دو كشور همسايه منافع بسيار خوبي را در همكاري هاي دوجانبه در ابعاد مختلف
 .سياسي، امنيتي و اقتصادي مي توانند داشته باشند

البته همكاري ميان : جليلي تصريح كرد به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا،
نمي شود و دو كشور مي توانند  مكاري هاي دو جانبهتهران ايروان منحصر به ه

  . باشند فراتر از موضوعات دو جانبه با يكديگر همكاري داشته
 ايران و ارمنستان مي توانند: دبير شوراي عالي امنيت ملي اظهارداشت

  .همكاري هاي منطقه اي و نيز مشورت ها و رايزني هاي بين المللي داشته باشند
خود با دبير شوراي امنيت ملي ارمنستان را بسيار خوب و در جليلي مذاكرات 

ما با يكديگر مذاكره كرديم تا اينكه چگونه : نقاط مشترك دانست و گفت مورد
به بسترها و زمينه هايي براي همكاري هايي كه به نفع دو ملت  نقاط مشترك را

  .تبديل كنيم ايران وارمنستان است،

 حمايت ارمنستان از برنامه صلح آميز هسته اي ايران
رييس جمهوري ناكامي سياستها و دخالتهاي قدرتهاي زورگو را زمينه ساز 

ها  افزايش همكاري«: تصريح كرداي و جهاني دانست و  تسريع در تحوالت منطقه
هاي مشترك از سوي كشورهاي منطقه از جمله ايران و ارمنستان  و برنامه ريزي

  ».براي تامين امنيت و بهره برداري از شرايط، به نفع ملتها ضروري است
دبير شوراي عالي » آرتور باغداساريان«نژاد در ديدار  به گزارش ايسنا، احمدي
منستان با بيان اينكه ايران در توسعه روابط با ارمنستان امنيت ملي جمهوري ار

ايران براي افزايش و گسترش همكاريها و «: محدوديتي ندارد، اظهار داشت
  ».هاي گوناگون محدوديتي ندارد مناسبات با ارمنستان در زمينه

نيز در اين ديدار با اشاره به نقش موثر و سازنده ايران در » آرتور باغداساريان«
ارمنستان خواستار توسعه مناسبات «: قراري امنيت و ثبات درمنطقه تصريح كردبر

  ».و روابط با ايران در همه بخشهاست
  ».ارمنستان آماده افزايش همكاريهاي منطقه اي با ايران است: وي گفت

دبير شوراي امنيت ملي ارمنستان همچنين در ديداري جداگانه با همتاي ايراني 
  .هاي مهم منطقه قفقاز ضروري خواند يران را در همه عرصهخود مشاركت فعال ا

به گزارش ايسنا، آرتور باغداساريان در ديدار با سعيد جليلي، نماينده رهبري و 
دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان با اعالم حمايت كشورش از مواضع 

تلف هاي مخ اصولي ايران، خواستار گسترش و تعميق همكاري دو كشور در زمينه
 .اقتصادي، سياسي، دفاعي و امنيتي شد

 
 عمليات عمراني   برگ زرين وميهاتمام پل ميانگذر درياچه ار

اتمام پل ميانگذردرياچه اروميه  : استاندار آذربايجانغربي گفت-اروميه
   . برگ زرين عمليات عمراني دولت نهم است

اتمام پروژه ملي پل : افزود رحيم قرباني درگفت وگو با خبرنگار ايرنا،
مهندسين و  سال يكي از افتخارات29ميانگذر درياچه اروميه پس از گذشت 

 با افتتاح باند اول پل: وي، گفت. همچنين عمليات عمراني دولت خدمتگزار بود
 مندي مردم خطه آذربايجانغربي و شرقي ميانگذاردرياچه اروميه مي توان رضايت

نگاه آنان دريافت و اميدوارم با توان بيشتري باند دوم نيز تا پايان دولت  را از برق
با توجه به پيگيريهاي شخص رييس جمهور : وي، افزود. اتمام برسد نهم به

عمليات اجراي طرح را در دولت نهم آغاز و با كمك و دانش   درصد75توانستيم 
درياچه اروميه به اتمام برسانسم تا به همه منتقدين و  سين داخلي پل ميانگذرمهند

 .ايراني مي تواند و توانايي انجام كارهاي بزرگ را نيز دارد دشمنان ايران بگوييم
 

  مورد تاييد واقع شد  ارمنستان–طرح خط انتقال برق ايران 
 هوايي برق نوامبر طرح خط انتقال20دولت جمهوري ارمنستان در تاريخ 

اين طرح  شامل بخش .  ارمنستان را مورد تأئيد قرار داد– كيلووات ايران 400
 290مربوط به قلمرو ارمنستان و نوارهاي امنيتي  مربوطه مي باشد، امتداد خط 

 هكتار از اين مساحت محدوده 6,8 هكتار كه 29,8كيلومتر و مساحت آن 
، استانداران سيونيك، وايوتس دزور،  به ادارات مربوطهايستگاه  فرعي مي باشد

گقاركونيك و كوتايك محول شده است تا موضوع را بررسي و در صورت لزوم 
ي را در خصوص تغيير خصوصيات زمين هاي واقع در منطقه مذكور، هايپيشنهاد

تعيين محدوديت در محدوده هاي خط انتقال برق و اعمال محدوديت ازبابت 
ين نوار و همچنين جبران مالكين زمين هاي مربوطه را استفاده زمين هاي واقع در ا

  .به دولت ارائه نمايند
   ارمنستان احداث خواهد شد-راه آهن ايران

تيگران سركيسيان نخست وزير ارمنستان گفته است كه دولت ارمنستان 
 اتخاذ كرده  ارمنستان را-تصميم سياسي پيرامون لزوم احداث راه آهن ايران

وي طي مصاحبه مطبوعاتي مشترك با خاروخيكو كورودا رئيس بانك . است
بعبارت ديگر دولت كار در چارچوب احداث راه «: توسعه آسيايي گفته است

  . »آهن را ديگر شروع كرده است
آقاي سركيسيان خاطرنشان كرد كه شركت بانك توسعه آسيايي در مسأله 
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او . جربه و معلومات در اين زمينه بسيار مهم مي باشداحداث راه آهن با توجه به ت
كمك مالي بانك توسعه آسيايي عنصر كمك بالعوض را هم دارد «: توضيح داد

ما . كه براي انجام كارهاي طرح در زمينه ارتباطات و زيربناها پيش بيني شده است
خواهد بررسي مي كنيم كه هزينه هاي منابع مالي براي كدام كارها بيشتر صالح 

و اضافه كرد كه همكاري با متخصصين بانك نوسعه آسيايي اجازه مدرنيزه » بود
طرح احداث موجود و محاسبه امكانات استفاده فن آوريهاي معاصر را خواهد 

خاروخيكو كورودا رئيس بانك توسعه آسيايي به نوبه خود گفت كه حمل و . داد
 است كه بانك توسعه آسيا در اين زمينه كمك به نقل يكي از زمينه هي اصلي

احداث راه آهن يكي از طرحهاي احتمالي تأمين «ارمنستان را ادامه خواهد داد و 
 .»مالي طي سالهاي آينده مي باشد

 
  جمعيت ايران از يكصد ميليون نفر فراتر مي رود

ميليون و 100 درصد، به 4،1 ميالدي با تداوم رشد 2050جمعيت ايران تا سال 
  .هزار نفر افزايش مي يابد200

 صندوق جمعيت سازمان ملل متحد، جمعيت ايران در 2008بر اساس گزارش سال 
  . هزار نفر است200ون و  ميلي72 ميالدي 2008سال 

طبق اين گزارش، ايران در مجموعه كشورهاي جنوب و مركز آسيا قرار دارد كه 
 ميليون نفر جمعيت 601 ميالدي در مجموع داراي يك ميليارد و 2008در سال 
 ميالدي به 2050 درصد در سال 5،1جمعيت اين كشورها با احتساب رشد .هستند

  .زايش مي يابد هزار نفر ، اف536ميليارد و 2
ايران از جمله كشورهايي است كه داراي اميد زندگي باال نسبت به ساير 

اين ميزان در ايران براي مردان و زنان به . كشورهاي آسياي حنوب غربي است
 . سال است8،72 و 5،69ترتيب 
 

  راه اندازي بزرگترين كتابخانه ديجيتالي اروپا
 

 دادن  ا هدف در دسترس قرارترين كتابخانه ديجيتالي اروپا ب گبزر
  . اندازي شد ميراث فرهنگي قاره سبز براي همه شهروندان جهاني راه

اكنون فرمت ديجيتالي دو  هم)  Europeana (» آنا يوروپ« ديجيتالي  كتابخانه
دانته تا » كمدي الهه«ميليون نسخه كتاب و ديگر آثار تاريخي و فرهنگي، از 

   . ود جاي داده استبتهوون را در خ» سمفوني نهم«
اندازي اين كتابخانه ديجيتالي، در واقع پاسخي به برنامه  به گزارش رويترز، راه

هاي دانشگاههاي  جستجوي كتاب گوگل است كه با در اختيار گرفتن كتابخانه
   . بزرگ و معتبر جهان، مخاطبان ميليوني جذب كرده است

 ميليون جلد كتاب 10دسترسي به ، 2010اين كتابخانه ديجيتالي قرار است تا سال 
نيمي از دو ميليون جلد كتابي كه در اين . را براي مخاطبان خود ميسر كند

فيلم، نقاشي، عكس، نقشه،  . آوري شده، به زبان فرانسوي است كتابخانه جمع
نوشته، روزنامه و كتاب، از جمله عنوانهاي قابل دسترسي در اين كتابخانه  دست
رين كتابخانه ديجيتالي اروپا به آدرس ت سايت بزرگ .هستند

 www.europeana.eu قابل دسترسي است  .   
 

  نگاهي به انتشارات چهار قرني ارمنيان ايران به زبان فارسي
  
  دكتر اديك باغداساريان

  
از آن زمان كه ارمنيان توسط شاه عباس صفوي به مناطق مركزي ايران 

. حدود چهار قرن مي گذرد .) ش. ه983 ميالدي، 1604سال (كوچ داده شدند 
ارمنيان بعنوان يكي از اقوام اهل كتاب و فرهنگ از زمان هاي قديم به پيدايش 

بگونه اي كه نخستين چاپخانه . وخلق آثار علمي، فرهنگي و مذهبي همت گماشتند
 1015. (م1636در ايران و خاورميانه توسط ارمنيان جلفاي اصفهان به سال 

از آن زمان تا كنون كتابها و نشريات بسياري براي . سيس شددر همان جا تأ.) ش.ه
معرفي فرهنگ و ادب و تاريخ اين قوم در ايران منتشر شده است كه بخش اعظم 
آنها به زبان ارمني بوده است ليكن براي آشنايي هم ميهنان فارسي زبان با فرهنگ 

شود فعاليت هاي انجام و ادب و تاريخ ارمنيان الزم بود منابعي نيز به فارسي منتشر 
در جدول زير .  بعد از انقالب اسالمي انجام شده است"شده در مورد اخير عمدتا

آثار منتشر شده با عناوين كلي ياد ) تعداد صفحه و درصد(خالصه اي از آمار 
شده ارائه مي گردد و نتايح كار در جدول زير مشخص كننده حجم نسبي عظيم 

قالب جهت معرفي ويژگي هاي قومي ارمنيان در كارهاي انجام شده بعد از ان
  :ايران مي باشد

  
ازآغاز تا   موضوع  رديف

1979  
از 

  2008تا1979
  جمع

  زندگينامه  1  4069  1183  2886
71%  29%  100%  

  فرهنگ لغت  2  8409  5775  2634
31%  69%  100%  

تاريخ و   3  12870  9540  3330
  %100  %74  %26  فرهنگ

  شعر و ادبيات  4  10204  5368  4836
47%  53%  100%  

  جمع  5  35552  21866  13686
5/38%  5/61%  100%  

  
- 1636=343  )سال(مدت  1

1979  
29=1979-

2008  
372=1636 -

2008  
متوسط   2

صفحه در 
  سال

40  754  
  

96  

در صد   3  754+40=794  794/754=  794/40=
متوسط 

صفحه در 
  سال 

5%  95%  100%  

10=343/3330  
  صفحه در سال

328=29/9540  
  صفحه در سال

338=10+328  
  صفحه در سال

متوسط   4
صفحه 
درسال 

ره تاريخ دربا
  و فرهنگ

3%  97%  100%  

  
چنانكه از جداول باال استنباط مي گردد نشر كتابهاي فارسي در باره 

كل آمار . تاريخ و فرهنگ و ادبيات ارمني در ايران رشد چشمگيري داشته است
تا .) ش. ه1015( ميالدي 1636ره ارمنيان در طول سالهاي كتابهاي فارسي در با

.  م2008 بود اين آمار در سال 8/53%بالغ بر .) ش. ه1357. (م1979
 است در حالي كه كل آمار كتابهاي فارسي در باره 5/38%بالغ بر .) ش.ه1387(

نسبت .) ش. ه1387( ميالدي 2008تا سال .) ش.ه1378. (م1999ارمنيان از سال 
 5/61% به 2/46%از .) ش.ه1378. (م1999تا .) ش. ه1357. (م1979الهاي به س

 شامل 1387 تا 1378 درصدي از 15به بيان ديگر اين رشد . افزايش يافته است
تا .) ش.ه1015. (م1636 صفحه كتابهاي چاپي است بدين معني كه از 10108

. م2008تا .) ش.ه1378. (م1999 و از 72 %"جمعا.) ش.ه1387. (م1999
 كل كتابهاي فارسي در باره ارمنيان در ايران به چاپ رسيده 28.) %ش.ه1387(

 9 و در طول 54% سال 20 يعني در طول 1999تا )  شمسي1357 (1979از . است
به بيان .  به چاپ رسيده اند 1979 از كل كتابهاي فارسي بعد از 46%سال اخير 

بل از آن كتابهاي فارسي در باره  سال ق20 سال اخير تقريبا معادل 9ديگر در طول 
  .   تاريخ و فرهنگ ارمنيان به چاپ رسيده است


