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روابط و همكاريها با ايران براي ارمنستان از اهميت فراوان 
 برخوردار است

 سفير ارمنستان در روسيه در گفت و گو با يك راديوي اين كشور براي حل و فصل -مسكو
روابط و همكاريها با ايران :مساله هسته اي ايران از طريق مذاكره ابراز اميدواري كرد و گفت

راوان برخوردار استبراي ارمنستان از اهميت ف .  

 امروز چهارشنبه در گفت و گو با "اولگ يسايان"به گزارش ايرنا از مسكو،  
كشورهاي همسايه خود ارمنستان بدقت رويدادهاي :  گفت"اكومسكو"راديو 

ازجمله ايران را پيگيري مي كند و نمي تواند نسبت به رويدادهايي كه در 
سفير ارمنستان به روابط   .نزديكي مرزهاي خود رخ مي دهد بي تفاوت بماند

روابط و : عالي كشورش با جمهوري اسالمي ايران اشاره كرده و خاطرنشان كرد
در : وي گفت  .ز اهميت فراوان برخوردار استهمكاريها با ايران براي ارمنستان ا

شرايط محاصره اقتصادي ارمنستان كه متاسفانه تاكنون ادامه دارد ، ايران تنها 
مسير براي ترددها و حمل محموالت ارمنستان بوده است و طرف ارمني اميدوار 
  .است كه ايران و جامعه جهاني تنها از راه مذاكره به راهكار مطلوب دست يابند

گفتني است مرزهاي ارمنستان و آذربايجان و تركيه به دليل مناقشه قره باغ بسته 
است و با توجه به اينكه مسير راه آهن گرجستان به روسيه اكثرا به دليل اختالفات 
اين دو كشور براي ارمنستان مسدود مي باشد اين كشور تنها از طريق ايران ، 

  .مبادالت بازرگاني انجام مي دهد

  
اب گزيده تعامالت و تشابهات فرهنگي ايران و ارمنستان كت

 رونمايي شد
 به "گزيده اي از تعامالت و تشابهات فرهنگي بين ايران و ارمنستان از ديرباز تا كنون"كتاب 

 .قلم لينا ملكميان در محل كانون نويسندگان ارمنستان، رونمايي شد
 كرسي ايران مي، رييسبه گزارش ايرنا از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسال

 - روابط ايراني : شناسي دانشگاه دولتي ايروان در مراسم رونمايي اين كتاب گفت
ارمني كه از پشتوانه چند هزار ساله برخوردار است، در عرصه فرهنگي هنوز به 
طور عيني و همه جانبه مورد مطالعه قرار نگرفته است و اين كتاب يكي از آثار 

نگارنده كتاب، : آساطوريان افزود  .ه به شمار مي رودماندگار در اين زمين
جسورانه به تحقيق مسائل پيچيده و منحصر به فرد در محدوده زماني گسترده 
پرداخته و موفق به ارايه اثري ارزشمند و آكادميك با استناد به مأخذ متعدد شده 

  .است
ذاري در بخش عمده پژوهش به بررسي گسترده و ارزش گ: وي خاطر نشان كرد

 ارمني در زمينه هاي مختلف فرهنگ معنوي و مادي - خصوص ارتباطات ايراني
اختصاص يافته و جلوه هايي از ارتباطات و مناسبات متقابل و گسترش روابط 

سيد علي سقائيان سفير ايران در .  ارمني را نمايان كرده است- فرهنگي ايراني
اينكه ارامنه در : ه در ايران، گفتادامه اين مراسم، با اشاره به تالش هاي ارامن

ايران به اين توانمندي و عظمت رسيده اند، نشان از تعامل ايرانيان با آنان بوده و 
 .نويسنده اين موضوع را در كتاب خود به زيبايي شرح داده است

اين كتاب :  رايزن فرهنگي ايران نيز در اين مراسم گفت"محمدرضا شكيبا"
ند سال پژوهش گردآوري و به زيور چاپ آراسته  تحقيقي در مدت چ- علمي 

اين كتاب حاصل تالش يك استاد مردم شناس است كه با استفاده از . شده است
  انديشه رياضي پيوسته نوآوري كرده و مطالب جديدي را در كتاب ارائه كرده

  .است

اين كتاب گزيده تحقيقي هفت جلدي :  نويسنده كتاب نيز گفت"لينا ملكميان"
اين اثر، خالصه اي از .  كه به دو زبان فارسي و انگليسي تدوين شده استاست

نتيجه گيري هاي تحقيق است كه به دور از جنبه هاي روش شناسي آن، به گونه 
  .اي برگزيده شده كه همه بتوانند بهره اي، هر چند اندك، از آن ببرند

هاي تازه اي برداشته در روابط علمي و فرهنگي ايران و ارمنستان گام : وي افزود
نويسنده كتاب خاطر نشان   .شده و فعاليت هاي جديدي در حال شكل گيري است

انقالب اسالمي ايران و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي موجب شكل گيري : كرد
سيستم هاي ايدئولوژيك خاص در ايران و ارمنستان شد و اين روند در راستاي 

 و استحكام فرهنگ هاي اين دو كشور به حفظ و توسعه ارزش هاي ملي، ترويج
اساس ايدئولوژيك ايران، دين اسالم است و دولت : وي افزود  .كار مي رود

البته در عين . ايران پيشرفت فرهنگ را در همبستگي با اين ايدئولوژي مي بيند
تفاوت هاي فرهنگي، شباهت هاي ارزشي زيادي ميان ايرانيان و ارمنيان وجود 

ملكميان در پايان، از   . مهمي براي تقويت روابط آنها شده استدارد كه عامل
مسئوالن رايزني فرهنگي ايران، كتابخانه ملي، دانشگاه تهران، مجلس شوراي 
  .اسالمي و ساير مراكز پژوهشي در ايران و ارمنستان تشكر و قدرداني كرد

 پژوهشي لينا درحاشيه اين مراسم نيز نمايشگاهي از نمونه آثار علمي، آموزشي و
ملكميان شامل نمونه هايي از پايان نامه ها، سخنراني ها، مقاالت، طرح ها، كتاب 

 .هاي درسي و گزارشات به معرض راي ديد عموم گذاشته شد
  

ايران و ارمنستان همكاري هاي خود را در ورزش شطرنج توسعه 
 مي دهند

ردند در حوزه ورزش شطرنج  جمهوري اسالمي ايران و جمهوري ارمنستان توافق ك-تهران 
 .همكاري هاي خود را گسترش دهند

به گزارش ايرنا به نقل از روابط عمومي فدراسيون شطرنج، توافق دو كشور ايران 
 رييس "محمدجعفر كامبوزيا"و ارمنستان پس از آن صورت گرفت كه 

ار فدراسيون شطرنج ايران با همتاي ارمنستاني خود در ايروان مركز ارمنستان ديد
 "سرژ سرگيسيان"رياست فدراسيون شطرنج ارمنستان را .و گفت و گو كرد

همچنين دو طرف در اين ديدار بر لزوم   .رييس جمهوري ارمنستان به عهده دارد
  .همكاري هاي دوجانبه در رشته ورزشي شطرنج تاكيد كردند

ه هاي طرفين در اين ديدار در زمينه برگزاري مسابقات، اردوهاي تداركاتي، دور
  .آموزشي و ساير همكاري هاي ورزشي در رشته شطرنج توافق كردند

ارمنستان از جمله كشورهاي صاحب نام در رشته شطرنج در جهان است و در هر 
 ميالدي كه در ايتاليا برگزار شد 2006دو المپياد جهاني شطرنج اخير در سال هاي 

  .ه مقام قهرماني جهان رسيد ميالدي كه در آلمان برگزار شد، با اقتدار ب2008و 
 استاد فيده 23 استاد بين المللي و 19 استاد بزرگ، 31كشور ارمنستان هم اكنون 

 .دارد

  سوگوار پدر علم روباتيك ايرانيانايران
09 July, 2010 05:01:00پرتال خبری ارامنه ايران 

 59كارولوكس استاد نام آور دانشكده فني دانشگاه تهران در سن پروفسور  
  .سالگي درگذشت

هاي  كارو لوكس يك دانشمند از ارمنيان ايراني و از پژوهشگران به نام سيستم  
 ارشد مهندسي برق را از دانشگاه او مدرك كارشناسي.هوشمند در ايران بود

 ميالدي مدرك دكتراي خود 1976دريافت كرد و در سال ) ميالدي1973(تهران 
را از گروه مهندسي برق و علوم كامپيوتر دانشگاه بركلي با گرايش مهندسي 
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هاي  هاي زماني، مدل بيني سري هاي او پيش زمينه پژوهش.كنترل دريافت كرد
 خورشيدي به عنوان چهره ماندگار 1385او در سال .عاطفي و منطق فازي است

  .شناخته شد
  .و بزرگ شده در تهران است» اصفهان« در 1328 متولد سال   كارو لوكس

قطب كنترل و پردازش «بنيانگذار و مدير ) Caro Lucas(كارو لوكس 
  .بود» هوشمند

 و )IPM(» هاي بنيادي پژوهشگاه دانش« مدير 1366 تا 1362هاي  در طي سال
  . دانشگاه تهران بودECE رئيس دپارتمان 1367 تا 1345هاي  در سال

توان به عضويت  هاي خارج از كشور مي هاي دانشگاهي وي در دانشگاه از فعاليت
، دانشگاه )بركلي(در هيات علمي دانشگاه تورنتو كانادا، دانشگاه كاليفرنيا 

  .نشيار مدعو اشاره كردبه عنوان دا) آنجلس لس(گاريونيس و دانشگاه كالفرنيا 
 تيرماه 18پرفسور كارو لوكس در . شود وي پدر علم رباتيك ايران شناخته مي

  . دار فاني را وداع گفت1389
  

  نامداران علمي ارمني در مطبوعات فارسي
  1348مرداد ماه ا ماهنامه دانشمند

  آشنايي با دانشمندان معاصر
  يك دانشمند برجسته ارمنستاني آليخانيان،آكادميسين 

)1978-1908(  
رتم آليخانيان در زمينه فيزيك هسته اي و آ

   .دارد تشعشعات كيهاني مطالعاتي ارزنده
در ميان كوه هاي كوچكي كه اطراف ارمنستان 
ساخته شده است شهر كوچكي وجود دارد كه در 

در تمام دنيا انظار . آن فيزيكدانان زندگي مي كنند
شهر . دانشمندان متوجه اين شهر كوچك مي باشد

ن خلقت و شهرت خود را مرهون فعاليت فيزيكدانا
محققاني است كه فعاليتشان تحت رهبري 

  .آكادميسين آرتم آليخانيان انجام مي گيرد
آرتم آليخانيان دانشمند معرفيست كه در زمينه 
فيزيك هسته اي و تشعشعات كيهاني و ذرات بدوي 

  . كيهاني كار مي كند
 بين ساختمانهاي اين شهر ساختماني كه دستگاه
سنكروترون آروس در آن جا قرار دارد از همه 

سه طبقه آن پايين تر از طبقه هم كف . ساده تر است
  . مي باشد

در اين ساختمان تونل حلقوي كامال محصور و 
مركز كنترل مقدار تشعشعات و محلي كه شدت الكترونها . محفوظي وجود دارد

ن ولت رسانده مي شود  ميليارد الكترو6 ميليون الكترون ولت به 50در آن از 
  .پشت در فلزي سنگيني قرار دارد كه صدها كيلوگرم وزن دارد

در طبقه باال دستگاههاي تلويزيون و لوازم تسريع الكترونها و وسايل اتوماتيك 
از اينجا مي توان حركت دسته هاي الكترونها را كه در . مختلف نصب شده است

روي بام ساختمان سيمهاي . مودسلول تسريع كننده سرعت مي گيرند مشاهده ن
ظرفيت باطري كندانسه اين . متعدد دستگاههاي الكتريكي مشاهده مي شود

  .ساختمان را از لحاظ نيروي برق مي توان باظرفيت كره زمين مقايسه نمود
كسانيكه كار تسريع كننده را اداره و كنترل مي كنند عموما ليسانسيه هاي دانشگاه 

  . لنينگراد هستندايروان و آموزشگاههاي 
آكادميسين آليخانيان در خصوص جواناني كه بعد از تحصيل در دانشگاه راه خود 

ما بايد جاي خود را به اين شكوفه ها «: را زير نظر او شروع كرده اند مي گويند
  .»بدهيم

 جوانان اشخاص بالغ اغلب ضمن توجه به جوانان، گذشته خودشان را با زندگي
زندگي آنها سهل و آسان است در «: آنها اغلب مي گويند. مقايسه مي كنند

آليخانيان گذشته را با طنز خاص خود او كه . »صورتيكه ما وضع مشكلي داشتيم
  .از مختصات يك انسان قوي و پيروز در زندگي است بياد مي آورد

آليخانيان فقط كالس اول را 
تمام كرده  مستخدم كافه و 

. وشنده جرايد بوده استفر
پزشكي كه عهده دار درس 
دادن به او شد بود او را با علوم 

  . طبيعي آشنا نمود
آليخانيان با چنان سرعتي تمام 
اطالعات عمومي را جذب مي 
نمود كه بزودي احساس كرد 
كه احتياج به معلومات عالي 

  . تري دارد
اغلب، زندگي مسايل خارق 

در سالهاي انقالب در سنين جواني آليخانيان .  دادالعاده اي سر راهش قرار مي
باتفاق پدرش كه راننده لكوموتيو بود گاردهاي سفيد لهستانيها را از درون قطار 

بعد، وقتي كه طوفان انقالب . سريع السير به رگبار گلوله هاي مسلسل مي بست
نويسي خاموش شد، آليخانيان به لنينگراد رفت و در آنجا يكمرتبه داوطلب اسم 

سرانجام آليخانيان دانشگاه را براي ادامه تحصيل . در سه آموزشگاه عالي شد
آكادميسين يوفه عده زيادي از . انتخاب كرد و شاگرد آكادميسين يوفه شد

فيزيكدانان برجسته شوروي را تعليم و تربيت نموده است آليخانيان از زمان 
  .جايزه نوبل، گرديدتحصيل در دانشگاه دوست لئوالندائو برنده معروف 

محيط جستجوهاي رمانتيك علمي كه آليخانيان از نخستين قدمهاي زندگي خود در   
  . مشخص نمودآن غوطه ور شد سبك فعاليتهاي بعدي او را

  
  يك دانشمند فيزيكدان

در دامنه هاي .  بود، سال ناراحتي و جنگ مخرب با آلمان فاشيست1942سال ... 
آراگاتس دسته كوچكي كه مجهز به وسايل و لوازم علمي بود از كوه باال مي 

  .رياست اين دسته به عهده آليخانيان بود. رفت
طالعه تشعشعات كيهاني بعنوان ذرات در آن زمان دانشمند ارمني عالقه زيادي به م

  . داراي انرژي زيادي كسب كرده بود
هر قدر انسان به كيهان نزديكتر باشد امكان برخورد او با ذرات بدوي كيهاني 

اينجا در ميان درياي برف .  متر رسيدند3250دسته محققان به عالمت . بيشتر است
خانيان توانست ثابت كند كه چادر زدند و به اولين كشفيات علمي نايل شدند آلي

  . در اشعه كيهاني مقدار زيادي پروتون وجود دارد
دانشمندان با صدها نوع ذرات كيهاني . از آنزمان بيست و پنچ سال گذشته است

آشنا شده اند و در اين كشفيات دانشمندان آزمايشگاه علمي آراگاتس و لوازمي 
  .يي دارندكه پيدايش ذرات ناشناس را ثبت كردند سهم بسزا

امروزه دكل هاي سيمهاي ناقل برق فشار قوي به كوهها راه يافته و به كوئي كه 
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  .زير ابرها ساخته شده است نيروي برق مي دهند

    
هنگامي كه آليخانيان بطرف قله آراگاتس مي رود ظرف چند ساعت خود را از 

ب تونل گرماي تابستان به سرماي زمستان مي رساند پشت پيچ و خمهاي بي حسا
در زمينه آسمان، . عميق برقي كه محصول كار يك تراكتور نيرومند است

اينجا حرارت متوسط ساالنه . ديوارهاي سنگي آزمايشگاه علمي هويدا مي گردد
موقعيكه در دشت آرارات درختان هلو و زرد آلو .  درجه زير صفر است7/2

ساختمان ها . ار داردشكوفه مي زند برف سنگين هنوز سر راه آزمايشگاه علمي قر
باال طوفان برف انسان را از پاي . بوسيله راهروهاي زير زميني بهم ارتباط يافته اند

 80جوشش آب در .  پايين مي آيد490فشار ستون جيون تا درجه . در مي آورد 
زندگي . درجه باالي صفر شروع مي شود و سيب زميني را بايد نپخته مصرف كرد

از دو ماه ممكن نيست گرچه در اينجا بهترين شرايط در شرايط مزبودر بيش 
  .فراهم شده است

آزمايشگاه ديگري كه نورآمبرد نام دارد نيز براي آزمايشهاي طوالني اختصاص 
همه جا . هزار متري ساخته شده است2 در ارتفاع 1957اين مركز در سال . دارد

ر اين د. چمن زارهاي كوهستاني گسترده شده و هوا صاف و تميز است
آزمايشگاه تاثير متقابل پروتون ها و نوترون ها با هسته هاي اتمها در شرايط 
صدها ميليارد الكترون ولت كه هنوز هيچ تسريع كننده اي موفق به يك چنين 

در نوآمبرد هر ساله دوره هاي اجالسيه . تقويتي نشده است عملي مي گردد
در اين اجالسيه . ل مي شودمكتبي كه به مسايل ذرات بدوي اختصاص دارد تشكي

ها معروف ترين فيزيكدانان  بسياري از كشورها و جوانان با استعداد شركت مي 
آثار اين مكتب بزبان هاي مختلف . رياست نوآمبرد نيز بعهده آليخانيان است. كنند

  .انتشار مي يابد
  

  مردي دانشمند و هنرمند
 علمي مجاور آن تسريع انستيتوي علمي تحقيقي فيزيك در ايروان و ايستگاه

هر يك از آثار . كننده تمام اين ها نتايج فعاليت ثمر بخش آرتم آليخانيان مي باشد
او محشون از تمدن و پيشرفتي است كه حاكي از كار خالقه اين دانشمند مي 

  . باشد
اين سن، سن انسان هاي خردمند و وقت بازده نيروهاي .  سال دارد60آليخانيان 

آليخانيان مانند گذشته، باشور و اشتياق به دنيا مي نگرد و . شداندوخته مي با
آليخانيان به شعر عالقه زيادي دارد و مي . محدود به مسايل اختصاصي نمي شود

  .او اشعاري را كه دوست مي دارد از حفظ است. تواند بدون خستگي شعر بخواند
صرف بچه هاي آليخانيان اعضاي خانواده اش را دوست مي دارد و وقت زيادي 

  . موطاليي خود مي كند
در خانه آليخانيان مجموعه بزرگي از . خانه او خانه يك كلكسيونر پر شور است

بين تابلوها مي توان آثار ساريان و اشترنبرك . آثار نقاشي قرن بيستم وجود دارد
و نقاشان ديگر را مشاهده نمود بسياري از تابلوها را نقاشان سرشناس به او هديه 

  .آليخانيان بين دانشمندان و هنرپيشگان و نقاشان دوستان بيشماري دارد. ده اندكر

هر كس كه در زندگي خود با اين شخص روبرو مي شود به اخالق و دقت وارده 
آليخانيان بقدري دقيق است كه ساعت را مي توان . و محبت او احترام مي گزارد 

ن در خدمت اين انسان است و زما. از روي وقت رفتن او به سركار ميزان نمود
  .آليخانيان زمانه را تابع برنامه هاي خود مي سازد

  
  در باره عنوان شطرنج، منشا و تاريخ آن

  )كوتاه شده(
   برلين-پروفسور ورنر زوندرمان

  منبع، ايران نامه، ترجمه اديك باغداساريان
  

  :روپايي، مانندهمگان بر اين باورند كه نام واژه شطرنج در بسياري از زبان هاي ا
  schachآلماني 

  chessانگليسي 
  echecفرانسوي 
   scacchiايتاليايي 
  shakhmatروسي

فارسي گرفته شده است، ليكن از نام واژه مورد استفاده در " شاه"بي گمان از واژه 
در برخي زبان هاي ديگر مانند اسپانيولي . مشرق زمين سرچشمه نمي گيرد

ajedrez و پرتقالي xadrezاخذ شده اند و هر دو آنها "شطرنج"ربي  از واژه ع 
مي توانند به واژه عربي داللت داشته باشند كه خود واژه عربي يك واژه عاريتي 

نشان مي دهند كه ) فارسي ميانه(منابع زبان پهلوي ايراني . از زبان فارسي است
 معرب شده بصورت واژه شطرنج عربي در آمده chatrang و ctlngگونه 
 فارسي در زبان عربي وجود ندارند، "گ" و "چ" به اينكه حروف با توجه. است

اين امر يك ويژگي .   در آمده اند"ج" و "ش"يب بصورت تلذا اين حروف به تر
است و به ميانجيگري زبان آسوري در عاريت گرفتن واژه هاي ) اماليي(نگارشي 

  .فارسي ميانه داللت مي كند
 خود يك واژه عاريتي (chatrang) "گچترن"با اين وصف، واژه فارسي ميانه 

 فارسي ميانه متفاوت trاست و نمي تواند واژه بومي باشد زيرا گروه آوايي 
 واژه "چترنگ"اگر . دن تلفظ شوtarبايد  هستند trواژگاني كه شامل . است

عاريتي است، پس بايد از زبان هندي باستان يعني سانسكريت و از واژه 
caturanga) ار ضلعي يا متشكل از چهار جزء يعني فيل، ارابه به معني چه

جزء . سرچشمه گرفته باشد) جنگي، سواره نظام و پياده و در جمع بصورت سپاه 
anga) يك واژه هندي است و همترازي در زبانهاي ) به معني ضلع، سو، جزء

.  موجود نيست"چهار" در واژه هاي ايراني مترادف caturو جزء . ايراني ندارد
متحول مي شود و )  التينquat(t)uorمقايسه شود با  (tينجا آواي قديمي در ا

 caturangaواژه .  فارسي در مي آيدchahar پارتي و chafarبه صورت 
  .در عين حال در هيچيك از زبانهاي ايراني نزديك به هندي يافت نمي شود

 است و نمي بدين سان، نام شطرنج در دوران پيش از اسالم از هند به ايران رفته
  . مد نظر داشت) از ايران به هندوستان(توان عكس آن را 
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