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در ﺑﺎرﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎ و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت
هﻴﺎت ﻡﺪیﺮﻩ اﻧﺠﻤﻦ
ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ هﺎ و وﻇﺎﯾﻒ ،هﻴﺎت ﻣﺪﯾﺮﻩ در
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺧﻮد ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ
ﺟﻠﺴﺎت ﺧﻮد را ﻧﻪ ﺁﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل
ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻠﮑﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﻧﺠﺎم دهﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ هﺰﯾﻨﻪ
ﺑﺴﻴﺎر ارزان ﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺟﻠﺴﺎت هﻴﺎت ﻣﺪﯾﺮﻩ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
هﻤﻪ اﻋﻀﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد و هﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﻓﻌﺎل در ﺑﺤﺚ هﺎ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی
هﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺟﻠﺴﺎت ،هﻴﺎت
ﻣﺪﯾﺮﻩ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ در
ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﻧﺠﻤﻦ ﺑﭙﺮدازد و
ﭘﺲ از ﺁﻏﺎز ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﻧﺠﻤﻦ ،هﻴﺎت ﻣﺪﯾﺮﻩ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ زﯾﺎد ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻣﻄﺮوﺣﻪ ،ﺑﺤﺚ هﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮی را ﻃﻠﺐ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ هﻤﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﺎت ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ
هﻔﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد داغ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در
ﺟﻠﺴﺎت اﺧﻴﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی در ﻣﻮرد
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ
ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﻌﺪی اﻧﺠﻤﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻴﻮﻩ
اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﺤﻞ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺑﻮد .هﻴﺎت
ﻣﺪﯾﺮﻩ اﺑﺘﺪا ﻃﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺧﻮد در ﺑﺎرﻩ
ﺷﻴﻮﻩ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ هﻢ
ﻓﮑﺮی ﮐﺮد و ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺘﻴﺠﻪ واﺣﺪ دﺳﺖ
ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺷﻴﻮﻩ ،ﻣﺤﻞ
ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ ﺳﺮی
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ،داﺷﺘﻦ ﻧﻴﺮوی ﮐﺎﻓﯽ در
ﻣﺤﻞ ،ﺟﺬاب ﺑﻮدن ﻣﺤﻞ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻏﻴﺮﻩ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮ هﻤﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺎﻓﺖ
ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪﻩ ﺑﺴﻴﺎری از
دوﺳﺘﺪاران اﻧﺠﻤﻦ در ﺷﺮﮐﺖ در
ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ هﺎی ﺳﺮاﺳﺮی اﺳﺖ .ﺁﻣﺎر
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ هﺎی
ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل در ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺗﻮرﻧﺘﻮ در ﮐﺎﻧﺎدا،
ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از اروﭘﺎ ﺑﺴﻴﺎر
ﭘﺎﯾﻴﻦ ﺑﻮد .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺴﻴﺎری از دوﺳﺘﺎن
اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻘﻴﻢ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﮐﺎﻧﺎدا در ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ هﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ ﺁﻟﻤﺎن
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ و ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻮﻋﯽ
ﻋﺪاﻟﺖ در ﺣﻖ هﻤﻪ دوﺳﺘﺪاران
اﻧﺠﻤﻦ ،هﻴﺎت ﻣﺪﯾﺮﻩ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ
ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺑﻌﺪی در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺴﻴﺎری از دوﺳﺘﺎن
ﺟﻮان ﻣﻘﻴﻢ ﺁن ﮐﺸﻮر ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ وﯾﺰا

ﺗﺒﺮیﮏ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ اﻟﻬﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻤﻴﺴﺮ ﺱﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﮑﻮ

ﺻﻔﺤﻪ ٣

ﮔﺮدهﻤﺎیﯽ٢٠٠۶
اﻧﺠﻤﻦ ﺱﻮﺗﺎ
در ﺱﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﮑﻮ
در ﺹﻔﺤﺎت ﺑﻌﺪ ﻡﯽ ﺧﻮاﻧﻴﺪ
ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ اﻟﻬﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ اﻧﺠﻤﻦ در ﺁﻟﻤﺎن
ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ اﻧﺠﻤﻦ در ﺳﻮﺋﺪ
ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﻴﺘﻪ هﻤﺎهﻨﮕﯽ ﺷﺎﺧﻪ هﺎ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﮐﺘﺮ ﺧﺎﮐﺰار در داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﮐﺘﺮ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ در
ﮐﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ
ﺟﺎﯾﺰﻩ ﭘﮋوهﺸﯽ ﺑﺮای دﮐﺘﺮ رﺿﺎ
رﺟﺎﯾﯽ
ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻴﻦ
ردﻩ ﺑﻨﺪی ﮐﺸﻮرهﺎ از ﻧﻈﺮ ﺁﻣﺎدﮔﯽ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ
دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺮان
از ﻣﻴﺎن ﺧﺒﺮ هﺎ
از ﺧﺎﻃﺮات دﮐﺘﺮ ﻣﺠﺘﻬﺪی
اﻣﮑﺎن ﺧﺮوج از ﺁن ﮐﺸﻮر را ﻧﺪارﻧﺪ،
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺁﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را
ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ در ﺣﺪ ﺗﻮان ﺧﻮد ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﺗﺴﻬﻴﻼت را ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ دوﺳﺘﺎن
ﻣﻘﻴﻢ اﯾﺮان در ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻓﺮاهﻢ
ﺁورد.
درﺿﻤﻦ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﯾﮏ ﮔﺮوﻩ هﻤﺎهﻨﮕﯽ
ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺳﻦ
ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﮑﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای اﯾﻦ
ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺁﻏﺎز ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻤﻴﺘﻪ
ﺷﺎﻣﻞ دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺒﺎ ارﯾﺎ ،دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی
و ﺁﻗﺎی ﺷﻬﺮﯾﺎر ﻣﮑﺎرﻩ ﭼﯽ اﺳﺖ .در
ﺷﻤﺎرﻩ هﺎی ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺷﻤﺎ را در ﺟﺮﯾﺎن
ﺟﺰﯾﻴﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاهﻴﻢ داد.

ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﮐﺘﺮرﺿﺎ ﺹﺪر

ﻧﺎم :رﺿﺎ ﺻﺪر
ﺑﻮﺳﺘﻦ،
ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ:
اﻻتیا ﻣﺘﺤﺪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ
ﺷﻐﻞ :ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوﻩ ﻧﺮم اﻓﺰاري
ﺳﺎل وﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ١٣۴٢ :ﺧﻮرﺷﻴﺪی،
ﺗﻬﺮان
 (١ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺮاي ﻣﺎ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﮐﻪ در ﭼﻪ
زﻣﺎﻧﻲ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ
وارد ﺷﺪﻳﺪ؟
ﻣﻦ در ﺳﺎل  ١٣۶۴ﺧﻮرﺷﻴﺪی )١٩٨۵
ﻣﻴﻼدي( ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ وارد ﺷﺪم .ﺁن
داﻧﺸﮕﺎهﻲ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺁن وارد ﺷﺪم،
دﻳﮕﺮ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺁرﻳﺎﻣﻬﺮ ﻧﺒﻮد،
ﺑﻠﮑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ ﺑﻮد.
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم
ﻧﻴﺴﺖ .در ﭘﺸﺖ اﻳﻦ ﻧﺎم ﺟﺪﻳﺪ،
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻨﻴﺎدي و ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺴﻞ ﻣﻦ ،ﮐﻪ در زﻣﺎن اﻧﻘﻼب ﻧﻮﺟﻮان
ﻳﺎ ﺟﻮان ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ .ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﻣﻦ در ﺳﺎل  ١٣۶٠دﻳﭙﻠﻢ
ﺧﻮد را از دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻠﻲ
درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮدم .در ﺁن ﺳﺎﻟﻬﺎ
داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎي ﺳﺮاﺳﺮي ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﺣﺮﮐﺖ "اﻧﻘﻼب ﻓﺮهﻨﮕﻲ" ﺗﻌﻄﻴﻞ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﮐﻨﮑﻮري هﻢ در ﮐﺎر ﻧﺒﻮد .ﺣﺪود
ﻳﮏ ﺳﺎل و ﻧﻴﻢ ﺑﻌﺪ ،در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﮐﻪ
داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ هﻨﻮز ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺎ ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزي ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪﻩ ﺷﺪﻳﻢ .و
اﻳﻦ در ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ ﺟﻨﮓ اﻳﺮان و ﻋﺮاق
ﺑﻮد .دوﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزي ﻣﺎ ﺗﻤﺎم
ﺷﺪ ،داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ هﻢ ،ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﻧﺎﺷﻲ از اﻧﻘﻼب ﻓﺮهﻨﮕﻲ ،ﺑﺎز ﺷﺪﻩ
ﺑﻮدﻧﺪ .اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ در
ﮐﻨﮑﻮر ﺳﺎل  ۶۴ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ ،و در
رﺷﺘﺔ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﺷﺮﯾﻒ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮم .اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺪود دو
ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻼﻗﻪ ،ﺑﻪ ﻓﻴﺰﻳﮏ
ﺗﻐﻴﻴﺮ رﺷﺘﻪ دادم.
ﺑﻘﻴﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ٢

ﺷﻤﺎرﻩ ٢٩
اردیﺒﻬﺸﺖ ١٣٨۴
ﻡﻪ ٢٠٠۵
ﺹﻔﺤﻪ ٢

ﺑﻘﻴﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺁﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺻﺪر
 (٢ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺷﻤﺎ از ﺁن دوران داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻣﺜﻞ هﻤﻪ ﺧﺎﻃﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ دارم ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎري ﺷﺎن ﺧﻮب و
ﺑﺪ ،ﺗﻠﺦ و ﺷﻴﺮﻳﻦ را ﺑﺎ هﻢ ﻣﺨﻠﻮط دارﻧﺪ .وﻟﻲ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ
ﺑﺎ ﻳﻘﻴﻦ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮﻩ ام از ﺁن دوران،
ﺁَﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﻠﻤﺎ ﮐﻴﺎﻧﻲ ،داﻧﺸﺠﻮي ورودي  ۶۴داﻧﺸﮑﺪﻩ
ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ )ﮐﻪ او هﻢ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﺷﻴﻤﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﺷﺘﻪ داد( ﺑﻮد.
ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ازدواج ﮐﺸﻴﺪ و اﻳﻦ هﻤﺮاهﻲ
ﭘﺲ از اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اداﻣﻪ دارد ،و از ﺛﻤﺮاﺗﺶ دﺧﺘﺮ
 ١٧ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺎن ﺁﻳﺪاﺳﺖ .ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺁن در ﺁن زﻣﺎن دوﺳﺘﺎن و
اﺳﺘﺎدان ﺧﻮب ﺑﺴﻴﺎري را ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ﮐﻪ وﺟﻮدﺷﺎن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ
رﻧﮓ داد .ﺑﻌﻀﻲ از ﺁن دوﺳﺘﻴﻬﺎ هﻨﻮز هﻢ اداﻣﻪ دارد .ﺑﻴﺸﺘﺮ
اﻳﻦ دوﺳﺘﺎن از هﻤﺎن ﻧﺴﻞ ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ
و ﺗﺠﺮﺑﻪ هﺎي ﭘﺲ از دﻳﭙﻠﻢ و ﻗﺒﻞ از داﻧﺸﮕﺎﻩ ،ﻣﻴﺎن هﻤﺪورﻩ
اي هﺎ رﻳﺶ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ ﺁﻣﺪﻳﻢ .و ﻣﺜﻞ هﺮ ﺟﻮاﻧﻲ
ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﮐﺮدﻳﻢ ﺑﺎ ﻧﻤﮏ ﻃﻨﺰ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﮔﺎﻩ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب را
ﭼﺎﺷﻨﻲ ﺑﺰﻧﻴﻢ .ﻳﺎدم اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﺔ اﻧﺘﻬﺎي
داﻧﺸﮕﺎﻩ را "ﻓﺎراﺑﻲ" ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﻲ روي
ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰرگ روي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻌﻀﻲ ﺣﺮوف و ﻧﻘﻄﻪ هﺎي
اﺳﻢ ﺁن اﻓﺘﺎدﻩ ﺑﻮد .ﻣﺎ هﻢ ﺑﻪ ﺷﻮﺧﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را
هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد" ،ﻓﺎرﻟﻲ" ﺻﺪا ﻣﻲ ﮐﺮدﻳﻢ و
ﻣﺜﻼ ﺑﺎ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻟﻬﺠﺔ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺑﺮوﻳﻢ »ﻓﺎرﻟﻲ
ﺑﻴﻠﺪﻳﻨﮓ« ) .(Farly Buildingﻳﺎ در ﺣﻴﺎط داﻧﺸﮕﺎﻩ ،ﻣﺤﻠﻬﺎي
ﻧﺸﺴﺘﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ را ﺟﺪا ﮐﺮدﻩ و ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮ
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺎ هﻢ ﺻﺪاهﺎي ﮐﻠﻤﻪ ﻧﺸﺴﺘﻦ را
ﻋﻮض ﻣﻲ ﮐﺮدﻳﻢ و ﺗﺎﺑﻠﻮ را ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﺪﻳﻢ »ﻣﺤﻞ ﻧﺸُﺴﺘﻦ
ﺑﺮادران« ﻳﺎ »ﻣﺤﻞ ﻧﺸُﺴﺘﻦ ﺧﻮاهﺮان«! ﺷﻮﺧﻴﻬﺎي ﺳﺎدﻩ
اي ﮐﻪ ﮔﺬران ﻋﻤﺮ ،و ﻓﺸﺎر درس و زﻧﺪﮔﻲ را ﺁﺳﺎن ﺗﺮ ﻣﻲ
ﮐﺮد .ﻳﮏ دورﻩ هﻢ ،در اوج ﺑﻤﺒﺎران هﺎي ﺗﻬﺮان ،داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷﺪ ،و ﺣﺘﻲ ﺳﻬﻤﻲ از ﺑﻤﺒﺎران ﺑﺮد ،و ﺑﻤﺒﻲ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ داﻧﺸﮑﺪﻩ ﺷﻴﻤﻲ ﻓﺮود ﺁﻣﺪﻩ ،ﮔﻮدال ﺑﺰرﮔﻲ اﻳﺠﺎد
ﮐﺮد .ﻣﺎ در ﺁن زﻣﺎن ﺧﻮد را ﺟﻨﮓ زدﻩ ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻴﻢ.
 (٣ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺮاي ﻣﺎ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي
ﺧﻮد در اﻳﺮان و ﻳﺎ در ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻴﺪ؟
ﻣﻦ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎﻩ در اﻳﺮان ،ﺑﺮاي اداﻣﻪ
ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻧﻮرث اﻳﺴﺘﺮن ﺑﻮﺳﺘﻮن ﺁﻣﺪم ،و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ
ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺧﻮد را از ﺁن داﻧﺸﮕﺎﻩ و دﮐﺘﺮاي ﺧﻮد را در
زﻣﻴﻨﺔ ﻓﻴﺰﻳﮏ از داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻮﺳﺘﻮن )(Boston University
درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮدم .ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﻦ ﻳﮑﻲ ﺗﺪرﻳﺲ در داﻧﺸﮕﺎﻩ
در اواﺧﺮ دورة ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﮕﺎهﻴﻢ ﺑﻮد .ﺁن ﭼﻴﺰي ﮐﻪ در اﻳﻦ
زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺮاﻳﻢ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد ،ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻣﺎهﻮي ﺗﺤﺼﻴﻞ و
ﺗﺪرﻳﺲ در اﻳﺮان و ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻮد .از ﻃﺮﻓﻲ  ،ﺳﻄﺢ اﻃﻼﻋﺎت
ﻧﻈﺮي )ﺗﺌﻮرﻳﮏ( داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻮﺳﺘﻮن ﺁﻧﻘﺪر
ﺑﺎﻻﺗﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﺮﻳﻒ ﻧﺒﻮد .وﻟﻲ اﻣﺘﻴﺎز
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﻨﺠﺎ درﮔﻴﺮي ﻣﺪاوﻣﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ )ﻧﻈﺮي ﻳﺎ
ﻋﻤﻠﻲ و ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻲ( اﺳﺖ ﮐﻪ از هﻤﺎن دوران ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ
ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد .هﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﺪرﻳﺲ ﮐﻼﺳﻬﺎي ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎري در راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺎد و داﻧﺸﺠﻮ
ﺷﺪم :در اﻳﻨﺠﺎ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ ﺗﺮ اﺳﺖ.
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ دﮐﺘﺮاي ﻣﻦ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎدﻩ،
ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻳﻊ و ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻮد و از ﺟﻤﻠﻪ از
ﻣﺪﻟﻬﺎي ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي و ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ) (Simulationاﺳﺘﻔﺎدﻩ
ﻓﺮاوان ﺑﺮدم .اﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي زﻣﻴﻨﻪ اي را ﺑﺮاي ﮐﺎر
ﻓﻌﻠﻴﻢ ﻓﺮاهﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻦ ﭘﺲ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ در اواﺧﺮ

ﺳﺎل  ،١٩٩٨در ﺷﺮﮐﺖ  EMC2ﮐﻪ ﻳﮑﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺁﻣﺮﻳﮑﺎﺳﺖ و در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎي
ذﺧﻴﺮﻩ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ) (Storage Systemsو هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺮم
اﻓﺰارهﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭘﻴﺸﺮو اﺳﺖ ،ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪم .در
ﻳﮑﻲ دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ هﻢ ﺑﻪ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ زﻣﻴﻨﻪ هﺎي
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺷﺪﻩ ام و اﺧﻴﺮا ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﮏ ﮔﺮوﻩ ﻧﺮم
اﻓﺰاري را در هﻤﻴﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻢ .و اﻳﻦ ﺧﻮد
ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺟﺎﻟﺐ و ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺮاي ﻣﻦ اﺳﺖ.
 (۴در زﻣﻴﻨﻪ راﺑﻄﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ و ﺻﻨﻌﺖ ﭼﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺗﻲ
دارﻳﺪ؟
هﻤﻪ ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ﮐﻪ در ﻏﺮب ،اﻳﻦ راﺑﻄﻪ دوﺟﺎﻧﺒﻪ و ﺑﺴﻴﺎر
ﻧﺰدﻳﮏ اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻬﻤﻲ از ﻣﺨﺎرج داﻧﺸﮕﺎﻩ
هﺎ از ﻣﺠﺮاي ﮐﻤﮑﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁن هﺎ ﮔﺮﻧﺖ
) (Grantﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ،ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد .از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ،
ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ ﮔﺮﻧﺖ هﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻋﻄﺎ
ﻣﻲ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻄﺎ ﮐﻨﻨﺪﻩ هﺴﺘﻨﺪ .و ﭼﻪ
ﺑﺴﺎ ،وﻟﻲ ﻧﻪ هﻤﻴﺸﻪ ،ﺑﺮاي ﺁﻧﻬﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻮری دارﻧﺪ .ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ هﺎی ﻣﺎﻟﻲ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﺪون
ﺑﺎزﮔﺸﺖ در ﻋﻠﻢ ،ﺻﻨﻌﺖ ،و در زﻣﻴﻨﻪ هﺎي ﺧﻴﺮﻳﻪ ،در
ﻓﺮهﻨﮓ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺟﺎ اﻓﺘﺎدﻩ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ دوﻟﺖ هﻢ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﺎﻓﻴﺘﻬﺎي ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ اﻳﻦ رﻓﺘﺎر را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ.
هﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ دﻳﺎر ،رﺷﺘﻪ هﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻤﻠﻲ دارﻧﺪ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ،ارزﺷﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺁن دارﻧﺪ ﮐﻪ در اﻳﺮان
ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻬﺎ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﺪ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﺎ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ و رﺷﺘﻪ
هﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ را ﺟﺪي ﻧﻤﻲ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ و ﺁﻧﻬﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
رﺷﺘﻪ هﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻳﺎ ﻓﻨﻲ» ،درﺟﺔ دوم« ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﮐﺮدﻳﻢ.
ﺣﺎﻻ ﻣﻲ ﻓﻬﻤﻢ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ ،هﻢ ﭼﻘﺪر ﻏﻨﻲ و ﻋﻠﻤﻲ
هﺴﺘﻨﺪ ،و هﻢ ﭼﻘﺪر ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺎﻣﻌﻪ
اهﻤﻴﺖ دارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ﮐﻪ در اﻳﺮان هﻢ ﻃﺮز
ﺗﻔﮑﺮ ﻋﻮض ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ هﻮﺷﻴﺎر
ﺗﺮ ﺷﺪﻩ از ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻞ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
در ﻣﻮرد راﺑﻄﺔ داﻧﺸﮕﺎﻩ و ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﺴﺌﻠﺔ دﻳﮕﺮ اهﻤﻴﺖ
زﻣﻴﻨﻪ هﺎي ﻋﻤﻠﻲ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،در رﺷﺘﺔ ﻓﻴﺰﻳﮏ،
ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﺎ و اﺳﺘﺎداﻧﻤﺎن در اﻳﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ
هﺎي ﺗﺌﻮري ﺑﻮد ،وﻟﻲ در اﻳﻨﺠﺎ ﻋﺮﺻﻪ هﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮ
ﻃﺮﻓﺪارﻧﺪ.
 (۵ﺷﻤﺎ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺷﺎﺧﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺳﻮﺗﺎ در
دﯾﮕﺮ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ در ﻧﻴﻮاﻧﮕﻠﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻓﻌﺎل
ﺑﻮدﻩ اﻳﺪ .اﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درﻳﺎﻓﺘﻪ هﺎي ﺧﻮد را در اﻳﻦ
زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ درﻣﻴﺎن ﺑﮕﺬارﻳﺪ.
ﺑﻠﻪ ﻣﻦ ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﺳﻮﺗﺎ و در ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻴﻮاﻧﮕﻠﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،ﻓﻘﻌﺎﻟﻴﺖ دارم و ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ از اﯾﻨﮑﻪ
اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﺎﺧﻪ هﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻮﭼﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .
در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻢ در دﯾﮕﺮ ﮔﺮوﻩ هﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺪو
ورودم ﺑﻪ ﺑﻮﺳﺘﻮن ،از وﺟﻮد ﮔﺮوﻩ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﻓﻖ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻪ
ﻧﺎم ﮐﺎﻧﻮن اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻮﺳﺘﻮن ) (www.iaboston.orgﺑﺎ ﺧﺒﺮ
ﺷﺪم .ﮐﺎﻧﻮن ،ﮔﺮوهﻲ ﻏﻴﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ هﺪف ﺗﺮوﻳﺞ
زﺑﺎن و ﻓﺮهﻨﮓ اﻳﺮاﻧﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻴﺎن ،ﻳﺎ ﺑﻴﻦ
اﻳﺮاﻧﻴﺎن و ﮔﺮوهﻬﺎي ﻓﺮهﻨﮕﻲ و ﻗﻮﻣﻲ دﻳﮕﺮ ،در اواﺧﺮ دهﺔ
هﺸﺘﺎد ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪ .ﻳﮑﻲ از ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬاران ﮐﺎﻧﻮن ،دﮐﺘﺮ
ﻣﻬﺪي ﺿﺮﻏﺎﻣﻲ ،رﺋﻴﺲ ﺳﺎﺑﻖ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺁرﻳﺎﻣﻬﺮ
ﺑﻮد .دﻟﻴﻞ درﮔﻴﺮ ﺷﺪن ﻣﻦ ﺑﺎ ﮐﺎﻧﻮن ،ﻳﮑﻲ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻓﺮهﻨﮓ
و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ادﺑﻴﺎت اﻳﺮان ﺑﻮد ،دﻳﮕﺮي ﻏﺮور ﻣﻠﻲ ﺑﺮاي
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻳﮏ ﻣﺮﮐﺰ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺎ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ هﻤﻪ
ﺑﻘﻴﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ

ﺷﻤﺎرﻩ ٢٩
اردیﺒﻬﺸﺖ ١٣٨۴
ﻡﻪ ٢٠٠۵
ﺹﻔﺤﻪ ٣

ﺑﻘﻴﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺁﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺻﺪر
ﭼﻴﺰهﺎي دﻳﮕﺮ ،ﻣﺒﻨﺎي هﻮﻳﺘﻲ ﺑﺮاي دﺧﺘﺮم و دﻳﮕﺮ ﻧﺴﻞ
دوﻣﻲ هﺎ ﺑﺸﻮد ،و ﺳﻪ دﻳﮕﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ
دﻣﮑﺮاﺳﻲ و ﺁﻣﻮزش ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪي ،ﮐﻪ در ﻣﻴﺎن ﻣﺎ اﻳﺮاﻧﻲ هﺎ
ﭘﺪﻳﺪﻩ اي ﻧﺎدر ﺑﻮدﻩ و ﮐﺎﻧﻮن در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﺮاي دو دورﻩ ﻣﺘﻮاﻟﻲ ،از ﺳﺎل  ٢٠٠٠ﺗﺎ ﺳﺎل
 ٢٠٠۴ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺷﻮراي ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪم ،ﮐﻪ از اﻳﻦ
ﻣﻴﺎن ،ﻃﻲ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﻲ دوﺳﺘﺎن ﺷﻮراﻳﻲ وﻇﻴﻔﺔ
رﻳﺎﺳﺖ ﺷﻮرا را ﺑﻪ ﻋﻬﺪة ﻣﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوﻩ در ﻃﻲ
اﻳﻦ ﻣﺪت در ﻧﻘﺶ ﺳﺮدﺑﻴﺮ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻧﻮن هﻢ اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ
ﮐﺮدم .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ هﻢ ،ﮐﻤﺎﮐﺎن در زﻣﻴﻨﻪ هﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ،از
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﮔﺰاري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎي ﻓﺮهﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﮐﺎﻧﻮن هﻤﮑﺎري دارم.
در ﺿﻤﻦ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ اﻧﺠﻤﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ،
از ﺟﻤﻠﻪ در داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎي ﻧﻮرث اﻳﺴﺘﺮن ،ﺑﻮﺳﺘﻮن ،ام .ﺁي.
ﺗﻲ ،.ﺗﺎﻓﺘﺰ و هﺎروارد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ .هﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺮوﻩ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻳﺮاﻧﻲ ) (http://web.mit.edu/isgﮐﻪ ﻣﻨﺸﺎ
ﺁن در ام .ﺁي .ﺗﻲ .اﺳﺖ از ﺧﻮد ﺛﻤﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﺸﺎن
دادﻩ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﺎ هﻤﺔ اﻳﻦ ﮔﺮوهﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﺁﺷﻨﺎ
هﺴﺘﻢ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎري
ﺟﺎهﺎي دﻳﮕﺮ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﺮاﮐﻨﺪﻩ اي از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺮهﻨﮕﻲ
اﻳﺮاﻧﻴﺎن در ﺣﺎل رﺷﺪ ﺑﻮدﻩ و در ﺻﺪد ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺗﺮوﻳﺞ هﻮﻳﺖ
اﻳﺮاﻧﻲ-ﺁﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻴﺎن هﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺁﻳﻨﺪة اﻳﻦ
ﺣﺮﮐﺘﻬﺎ ﭼﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺁﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺻﺪر ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﺠﺪد از ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ هﺎی
هﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺁرزوﻣﻨﺪﯾﻢ.

اﻋﻄﺎی ﺝﺎیﺰﻩ ﭘﮋوهﺸﯽ ﺑﻪ دﮐﺘﺮرﺿﺎ رﺝﺎیﯽ

دﮐﺘﺮ رﺿﺎ رﺟﺎﯾﯽ ،اﺳﺘﺎد رﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ در داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﮐﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﺟﺎﯾﺰﻩ  CAREERاز ﺑﻨﻴﺎد
ﻋﻠﻮم ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل  ٢٠٠۵ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﺎﻟﯽ از ﭘﮋوهﺸﻬﺎی اﯾﺸﺎن در  ۵ﺳﺎل ﺁﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
درﺑﺎرﻩ روش هﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎی ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی
اﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﺘﻴﺠﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوهﺶ هﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ
ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻮﺗﯽ و
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﮑﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  CAREERاز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﻓﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از رﺷﺪ ﺣﺮﻓﻪ ای اﺳﺎﺗﻴﺪ
ﺟﻮان ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ رﺟﺎﯾﯽ درﺟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق را در ﺳﺎل
 ١٩٩١از داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد .اﯾﺸﺎن
ﺳﭙﺲ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ درﺟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮا در
ﺳﺎل هﺎی  ١٩٩۶و  ١٩٩٩از داﻧﺸﮕﺎﻩ ﮐﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﺷﺪﻩ و از ﺳﺎل  ٢٠٠٢ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎدﯾﺎر در داﻧﺸﮑﺪﻩ
ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮداﻧﺸﮕﺎﻩ ﮐﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارد.

ﺗﺒﺮیﮏ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ اﻟﻬﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ

دﮐﺘﺮ اﻟﻬﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﺳﻮی ﺷﻬﺮدار و اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﻦ
ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﮑﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﻴﺴﺮ در اﻣﻮر ﺣﻘﻮق ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ
ﺳﺎﮐﻦ در ﺷﻬﺮ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﮑﻮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .اﯾﻦ
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺒﺎر ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺴﻮﻟﻴﺘﯽ
در ﺷﻬﺮ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﮑﻮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد.
وﻇﻴﻔﻪ ﮐﻤﻴﺴﺮ در اﻣﻮر ﺣﻘﻮق ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد
وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺁﻣﻮزش ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻴﻮﻧﺪ
هﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﻬﻢ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮﯾﮋﻩ در اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ ﮐﻪ ﺑﻴﺶ از ٢۵
درﺻﺪ از ﺳﺎﮐﻨﺎن را ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دهﻨﺪ ،اهﻤﻴﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮی دارد .در ﺳﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﮑﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ
 ۶٠درﺻﺪ ﻣﯽ رﺳﺪ .در ﺷﻬﺮ داﻟﯽ واﻗﻊ در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﺳﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﮑﻮ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ  ٨٠درﺻﺪ ﻣﯽ رﺳﺪ .اﯾﻦ ارﻗﺎم
ﺑﻪ روﺷﻨﯽ اهﻤﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻨﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺁﻧﺠﺎ
اﻗﺎﻣﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻴﻢ ،ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺑﻌﺪ واﻗﻌﯽ اﯾﻦ
ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ ﻣﻬﻢ روﺷﻦ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﺗﻤﺎس ﮐﻮﺗﺎهﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد داﺷﺘﻴﻢ،
اﯾﺸﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ:
"ﻣﻦ ﻧﻈﺮات زﯾﺎدی در زﻣﻴﻨﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﺴﻮﻟﻴﺘﯽ
ﮐﻪ ﺑﺰ ﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ام ،دارم .ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮐﺎرم ﺑﺮﮔﺰاری
ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ رهﺒﺮان ﮔﺮوﻩ هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻬﺎﺟﺮ
در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻮﯾﮋﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ و ﺁﺳﻴﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ )هﻨﺪ( ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاهﻢ
داﺷﺖ".
دﮐﺘﺮ اﻟﻬﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ورودی ﺳﺎل  ١٣۵٠ﺧﻮرﺷﻴﺪی در رﺷﺘﻪ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﻴﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﮑﻮ در اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ.
دﮐﺘﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎد در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
ﺳﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﮑﻮ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ داﻧﺸﮑﺪﻩ ﻋﻤﺮان در اﯾﻦ
داﻧﺸﮕﺎﻩ هﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺎ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب را ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻴﻢ
و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ هﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮی را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺁرزوﻣﻨﺪﯾﻢ.

ﺱﺨﻨﺮاﻧﯽ دﮐﺘﺮ ﺧﺎﮐﺰار در
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺹﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮیﻒ
دﮐﺘﺮ ﺧﺎﮐﺰار ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﭘﻴﺸﻴﻦ داﻧﺸﮑﺪﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺁﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎد در
ﺁﮐﺎدﻣﯽ ﻓﻨﯽ اﺳﻠﻴﻨﮕﻦ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،در روز ١١
اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ ﺳﺎل ﺟﺎری در ﺑﺎرﻩ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در
ﺟﻬﺎن در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺷﻤﺎرﻩ ٢٩
اردیﺒﻬﺸﺖ ١٣٨۴
ﻡﻪ ٢٠٠۵
ﺹﻔﺤﻪ ۴

ﮔﺮدهﻤﺎیﯽ ﻡﻨﻄﻘﻪ ای اﺱﮑﺎﻧﺪیﻨﺎوی

ﮔﺮدهﻤﺎیﯽ ﻡﻨﻄﻘﻪ ای در ﺁﻟﻤﺎن

هﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﺷﻤﺎرﻩ ﭘﻴﺶ ﺑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ ،ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ
اﻣﺴﺎل اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی در ﺷﻤﺎل اروﭘﺎ در
ﺁﺧﺮ هﻔﺘﻪ  ١١ – ١٢ژوﺋﻦ در ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ اﻋﻀﺎ و دوﺳﺘﺪاران اﻧﺠﻤﻦ از ﺷﻬﺮهﺎی
اﺳﺘﺎﮐﻬﻠﻢ ،ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ و دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﺳﻮﺋﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺴﻴﺎر اﻓﺘﺨﺎر دارﯾﻢ ﺑﻪ اﻃﻼع ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﺧﻮد و هﻤﭽﻨﻴﻦ دﮐﺘﺮ ﺷﻴﺦ اﻻﺳﻼﻣﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
در اﯾﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد .دﮐﺘﺮ ﺷﺎهﻨﻮاز
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺟﻠﺴﻪ را ﺑﺎ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺗﻼﺷﻬﺎی ﺧﻮد در
ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺒﺮد ﺁﻣﻮزش در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ
ﺁﺷﻨﺎ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد .دﮐﺘﺮ اﺳﺪ اﺑﺮی ﻣﺎ را در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺤﻮﻻت
ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان ﻗﺮار ﻣﯽ دهﺪ .هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺁﻗﺎﯾﺎن ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ وﺛﻮق و
داود ﻧﻮاﯾﻴﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎی ﻋﻠﻤﯽ و
ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺧﻮد ﺁﺷﻨﺎ ﺧﻮاهﺪ ﻧﻤﻮد.
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ
اﻃﻼع ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﻓﺮاد زﯾﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.
shahla_sol@hotmail.com
ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻬﻼ ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﻪ
farahmand@telia.com
ﺁﻗﺎی ﺷﻴﻮا ﻓﺮهﻤﻨﺪ راد

ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اروﭘﺎی ﻣﺮﮐﺰی اﻣﺴﺎل در روز  ۴ژوﺋﻦ
در ﺷﻬﺮ اﺳﻠﻴﻨﮕﻦ )اﺷﺘﻮﺗﮕﺎرت( در ﺟﻨﻮب ﺁﻟﻤﺎن ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از هﻤﻪ ﺷﻬﺮ هﺎی ﺁﻟﻤﺎن و
هﻤﭽﻨﻴﻦ از ﮐﺸﻮرهﺎی ﻣﺠﺎور ﯾﻌﻨﯽ اﺗﺮﯾﺶ ،ﺳﻮﺋﻴﺲ ،هﻠﻨﺪ و
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ
اﻋﻀﺎ و دوﺳﺘﺪاران اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺎﮐﻦ در ﮐﺸﻮرهﺎی ﺁﻟﻤﺎن ،هﻠﻨﺪ،
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺳﻮﺋﻴﺲ و اﺗﺮﯾﺶ ،دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی ،دﮐﺘﺮ هﻴﺒﺖ اﻟﻪ
ﺧﺎﮐﺰار و ﭘﺴﺮﺷﺎن دﮐﺘﺮ ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎﮐﺰار ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد و رﯾﻴﺲ
اﻧﺠﻤﻦ دﮐﺘﺮ ﺷﻴﺦ اﻻﺳﻼﻣﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﺮﮐﺖ
ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد.هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴﻢ ﺑﻪ اﻃﻼع ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ ﮐﻪ
ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎی زﯾﺮدﻋﻮت ﻣﺎ را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ:
 دﮐﺘﺮ ﻓﻮﻟﺮز ﭘﺮﻓﺴﻮر ﮐﻨﻌﺎﻧﯽ )ﻣﺴﺌﻮل ﮐﺎﻧﻮن ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ اﯾﺮاﻧﯽ درﺁﻟﻤﺎن(
 ﺁﻗﺎی ﭘﻴﺸﻨﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﺁی-ﺑﯽ-امﻃﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﺟﻤﻌﻪ  ٣ژوﺋﻦ ﺳﺎﻋﺖ  ٧ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺎم دﺳﺖ ﺟﻤﻌﯽ

ﺷﺎﺧﻪ ﺷﻤﺎل ﮐﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ

ﺷﻨﺒﻪ  ۴ژوﺋﻦ از ﺳﺎﻋﺖ  ٩ﺻﺒﺢ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ اﻧﺠﻤﻦ و ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﻮﻟﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ اروﭘﺎ
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮔﺮوﻩ هﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ-ﺣﺮﻓﻪ ای
اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ

ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺮخ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ در ﻣﻮرد ﺧﻼﻗﻴﺖ و
ﻧﻮﺁوری ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر ﺷﺎﺧﻪ ﮐﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ در روز  ١٠ﻣﺎﻩ
ﻣﻪ در ﺷﻬﺮ ﭘﺎﻟﻮ ﺁﻟﺘﻮ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﻴﺶ از  ۴٠ﺗﻦ از اﻋﻀﺎ و
دوﺳﺘﺪاران اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺻﺮف ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺟﺮﯾﺎن
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﻮﺁوری هﺎی دﮐﺘﺮ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ و هﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻧﻈﺮاﺗﺸﺎن در ﻣﻮرد ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻮﯾﮋﻩ ﺷﻴﻮﻩ ﺑﻪ
ﮐﺎرﮔﻴﺮی ادﺑﻴﺎت اﯾﺮاﻧﯽ در ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺪﺑﺪﻩ هﺎ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺴﻴﺎری از
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﺁﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ
ﺗﺎ ﭘﺮﺳﺶ هﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻮﻟﯽ ﮔﺎدوارد،
ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ورودی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.

ﺁدرس ﻣﺤﻞ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ
ﺁﮐﺎدﻣﯽ ﻓﻨﯽ اﺳﻠﻴﻨﮕﻦ WWW.TAE.DE
An der Akademie 5
73760 Ostfildern
ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ زﯾﺮدر دﺳﺘﺮس اﺳﺖ:
http://www.tae.de/download/ostfildern.pdf
ﺑﺎ ﺧﻮدروی ﺷﺨﺼﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﺗﻮﺑﺎن ﺷﻤﺎرﻩ  ٨و ﺧﺮوﺟﯽ
اﺳﻠﻴﻨﮕﻦ
از اﯾﺴﺘﮕﺎﻩ ﻗﻄﺎر ﻣﺮﮐﺰی ﺷﻬﺮ اﺷﺘﻮﺗﮕﺎرت ﺑﺎ ﻣﺘﺮوی ﺷﻤﺎرﻩ ٧
هﺘﻞ ﺟﻬﺖ اﻗﺎﻣﺖ
هﺘﻞ ﻓﻴﻠﺪر +۴٩-٧١١٣۴٠١٩۵٠ www.filderhotel.de

ﺝﺸﻦ ﺗﺠﺪیﺪ دیﺪار داﻧﺶ ﺁﻡﻮﺧﺘﮕﺎن در ﺗﻬﺮان
اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ داﻧﺶ
ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻩ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺸﻦ ﺗﺠﺪﯾﺪ دﯾﺪار در روز ٢٠
ﺧﺮداد در ﺗﻬﺮان دﻋﻮت ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.

ﺷﻤﺎرﻩ ٢٩
اردیﺒﻬﺸﺖ ١٣٨۴
ﻡﻪ ٢٠٠۵
ﺹﻔﺤﻪ ۵

از ﺝﺎدﻩ اﺑﺮیﺸﻢ ﺗﺎ راﻩ ﺁهﻦ ﻡﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ
)ﺱﻔﺮﻧﺎﻡﻪ ﭼﻴﻦ(
دﮐﺘﺮ ﻓﺮزان ﻓﻼح
دﮐﺘﺮ ﻓﺮزان ﻓﻼح ،ورودی  ١٣۶۶ﺧﻮرﺷﻴﺪی و داﻧﺶ ﺁﻡﻮﺧﺘﻪ ﺱﺎل ١٣٧١
در رﺷﺘﻪ ﻡﻬﻨﺪﺱﯽ ﺑﺮق ،از ﭘﮋوهﺸﮕﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﺝﻴﺘﺴﻮ در ﮐﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎی
ﺷﻤﺎﻟﯽ هﺴﺘﻨﺪ .ایﺸﺎن در ﺱﺎﻟﻬﺎی اﺧﻴﺮ ﺱﻔﺮهﺎی ﻡﺘﻌﺪدی ﺑﻪ ﺧﺎور دور
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺁﺧﺮیﻦ ﺁن ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻃﺮاﺡﯽ اﺗﻮﻡﺎﺱﻴﻮن ﺁﺱﻴﺎ و
ﺝﻨﻮب ﭘﺎﺱﻴﻔﻴﮏ در ژاﻧﻮیﻪ اﻡﺴﺎل در ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی ﭼﻴﻦ ﺑﻮد .دﮐﺘﺮ ﻓﻼح ﺗﺤﺖ
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ هﺎی ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﮐﺸﻮر ﭼﻴﻦ ﺱﻔﺮﻧﺎﻡﻪ زیﺮ را از دیﺪ یﮏ ایﺮاﻧﯽ
ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ هﻢ ﻡﯽ ﺧﻮاﻧﻴﻢ.
در  ٣١دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ٢٠٠٢ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی ﺷﺎهﺪ ﺑﻪ راﻩ اﻓﺘﺎدن
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻗﻄﺎر ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﺗﺠﺎری در ﺟﻬﺎن ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻗﻄﺎر ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮوی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ از زﻣﻴﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و روی
ﺑﺎﻟﺸﯽ از هﻮا ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ  ٣٠ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻴﻦ
ﻓﺮودﮔﺎﻩ و ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی را ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ۴٣٠
ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ در ﻋﺮض  ٨دﻗﻴﻘﻪ ﻣﯽ ﭘﻴﻤﺎﯾﺪ .ﮔﺮﭼﻪ در
ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻗﻄﺎر ﻧﻪ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭼﻴﻨﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،وﻟﯽ راﻩ اﻓﺘﺎدن ﺁن در ﮐﺸﻮر
ﭼﻴﻦ ﻧﺸﺎن دهﻨﺪﻩ رﺷﺪ ﻋﻈﻴﻢ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﺗﺨﻤﻴﻦ زدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻇﺮف  ٢٠ﺗﺎ  ۴٠ﺳﺎل ﺁﯾﻨﺪﻩ ،ﭼﻴﻦ ﺑﻪ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻗﺪرت دﻧﻴﺎ در ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ ،اﯾﻦ
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎری ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﯾﮏ اﺑﺮ ﻗﺪرت
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭼﻴﻦ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﻨﺪ هﺰار ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد
ﺷﺎهﺪ ﻓﺮاز و ﻧﺸﻴﺐ هﺎی زﯾﺎدی ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .اﻣﭙﺮاﻃﻮر "هﺎن"
دوﻗﺮن ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد ﻣﺴﻴﺢ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﻣﺘﺤﺪ ﮐﺮد و ﯾﮏ
ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد و اﺛﺮات ﺁن ﺗﺎ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد .در ﺳﺎﯾﻪ اﯾﻦ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨﻈﻢ ،ﭼﻴﻨﯽ هﺎ در زﻣﻴﻨﻪ هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﻴﻦ در اﺑﺘﺪا ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁهﻦ و ﻓﻮﻻد
دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﺪ .ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
ﭼﻴﻦ در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺑﺮﯾﺸﻢ و ﻇﺮوف ﭼﻴﻨﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﮐﻤﮏ ﮐﺮد .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﺧﺘﺮاع ﺑﺎروت ،ﻗﻄﺐ
ﻧﻤﺎ و ﮐﺎﻏﺬ ﮐﻪ هﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای را
ﺷﮑﻮﻓﺎ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻴﻦ را ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﺰرﮔﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد .ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪن
ﺟﺎدﻩ اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺑﺎ ﻃﻮل ﺑﻴﺶ از  ۶٠٠٠ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺁﺳﻴﺎی
ﻣﻴﺎﻧﻪ و اروﭘﺎ ﻣﯽ رﺳﻴﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری ﺑﺎ
دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﻴﺎ ﺷﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﻴﺰی ﮐﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﻧﻪ
ﮐﺎﻻهﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﻠﮑﻪ اﺑﺪاﻋﺎت و اﻓﮑﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد .وﻟﯽ اﯾﻦ ﻧﻘﻞ
و اﻧﺘﻘﺎﻻت ﻋﻤﺪﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﻮﯾﻪ ﺑﻮد .ﭼﻴﻨﯽ هﺎ ﻣﻐﺮور از
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﺸﺎن ﺧﻮد را از ﯾﺎدﮔﻴﺮی از ﻣﻠﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﯽ ﻧﻴﺎز ﺗﺼﻮر
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺪ ﺗﺮ از ﺁن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺠﺎر ﭼﻴﻨﯽ اﺟﺎزﻩ ﺧﺮوج از
ﮐﺸﻮر را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻮد ،اﻣﭙﺮاﺗﻮران ﭼﻴﻦ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺻﺮف
ﻓﺮاﮔﻴﺮی ادﺑﻴﺎت و هﻨﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺎ ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ رﺳﻴﺪﻩ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮی اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺮای اﻣﭙﺮاﺗﻮران ﭼﻴﻦ اﺟﺒﺎری
ﺷﺪﻩ ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ از ﺁﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽ ﺷﺪ .هﻨﻮز
هﻢ در ﺑﻘﺎﯾﺎی ﮐﺎخ هﺎی اﻣﭙﺮاﺗﻮران ﭼﻴﻦ ،ﺁﺛﺎر ﺧﻄﯽ ﺷﺎن
)ﮐﺎﻟﯽ ﮔﺮاﻓﯽ( ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد .هﻤﻪ اﯾﻦ هﺎ ﺑﺎﻋﺚ
ﻏﻔﻠﺖ ﺣﻤﮑﺮاﻧﺎن ﭼﻴﻦ از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ هﺎی داﻧﺶ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ﺷﺪ .ﭼﻴﻨﯽ هﺎ ﻗﺮن هﺎ از دﻧﻴﺎی ﺧﺎرج ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم
هﺠﻮم اروﭘﺎﯾﯽ هﺎ در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻩ ﺑﻪ هﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﭘﺎﯾﺎن داد .ﺟﺎﻟﺐ

ﺁن ﮐﻪ اروﭘﺎﯾﯽ هﺎ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺧﻮد ﭼﻴﻨﯽ هﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻄﺐ ﻧﻤﺎ
و ﺑﺎروت ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮدﻧﺪ.
در ﺳﺎل  ١٩۴٩ﻣﺎﺋﻮ ﺗﺴﻪ ﺗﻮﻧﮓ رهﺒﺮ ﭼﻴﻦ ﺷﺪ .وی در ﺗﻼش
ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭼﻴﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮ ﻧﺸﻴﻨﺎن ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻴﻠﻴﻮن هﺎ ﻧﻔﺮ ﭼﻴﻨﯽ از ﻣﺰارع
ﺑﻪ ﺷﻬﺮ هﺎ ﮐﻮچ ﮐﺮﻧﺪ ﺗﺎ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻧﺒﻮدن ﺑﻨﻴﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮر از ﻧﻈﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ رﺷﺪ
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﮑﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﮐﺎهﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﮐﺸﺎورزی ﭼﻴﻦ دﭼﺎر
ﻗﺤﻄﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ  ٢٠ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ در اﺛﺮ ﺁن ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ
دادﻧﺪ.
ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻼﺷﻬﺎی ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ
ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺷﺪ و اﯾﻦ
اﻣﺮ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻤﮏ ﮐﺮد .ﭘﺲ از ﻣﺮگ
ﻣﺎﺋﻮ در ﺳﺎل  ١٩٧۶دﻧﮓ ﺷﻴﺎﺋﻮ ﭘﻴﻨﮓ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺎز ﮐﺮدن
درهﺎی ﮐﺸﻮر ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺮﺧﻼف ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﭼﻴﻨﯽ هﺎ ﺟﻮﯾﺎی
ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﻞ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ هﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﭼﻴﻦ
ﺷﺪ.

اﻗﺘﺼﺎد ﭼﻴﻦ هﻨﮕﺎﻡﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ رﺷﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ
ﭘﺬیﺮای یﺎدﮔﻴﺮی از ﺱﺎیﺮ ﻡﻠﻞ و ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺱﻴﺴﺘﻢ
ﻗﺪیﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ دیﮕﺮ ﮐﺎرایﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﮔﺮﭼﻪ در اﺑﺘﺪا ﺻﻨﻌﺖ ﭼﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺴﺎﺟﯽ ،دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﺎزی و
ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﻻهﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﺪﯾﺪ در ﺁن ﮐﺸﻮر رﺷﺪ ﮐﺮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﭼﻴﻦ
ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﻄﻌﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن،
ﺗﻠﻔﻦ هﻤﺮاﻩ و ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ اﺳﺖ .ﻣﻮج ﺳﻮﻣﯽ ﮐﻪ اﺧﻴﺮا ﺷﺮوع
ﺷﺪﻩ ،ﻃﺮاﺣﯽ و اﺧﺘﺮاع ،و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﺎﻻ اﺳﺖ.

دﮐﺘﺮ ﻓﻼح در ﺑﺎﻻی دیﻮار ﭼﻴﻦ
ﮔﻔﺘﻪ ﻡﯽ ﺷﻮد از اﻓﺘﺨﺎرات ﭼﻴﻨﯽ هﺎ یﮑﯽ ایﻦ اﺱﺖ ﮐﻪ دیﻮار ﭼﻴﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺱﺎزﻩ
روی زﻡﻴﻦ اﺱﺖ ﮐﻪ از ﻓﻀﺎ دیﺪﻩ ﻡﯽ ﺷﻮد .ﺱﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر
یﮏ ﻓﻀﺎﻧﻮرد ﭼﻴﻨﯽ دور زﻡﻴﻦ را ﮔﺸﺖ .ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،وی در ﭘﺎﺱﺦ ﺑﻪ
ایﻦ ﮐﻪ ﺁیﺎ دیﻮار ﭼﻴﻦ از ﻓﻀﺎ دیﺪﻩ ﻡﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ .ایﻦ ﭘﺎﺱﺦ ﺁﻏﺎز ﺑﺤﺚ
هﺎی ﮔﺴﺘﺮدﻩ ای در ﭼﻴﻦ ﺑﻮد و ﺗﻨﻬﺎ زﻡﺎﻧﯽ ﭘﺎیﺎن ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻓﻀﺎﻧﻮرد
ﺁﻡﺮیﮑﺎیﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪیﻦ ﺑﺎر دیﻮار ﭼﻴﻦ را ازﻓﻀﺎ ﻡﺸﺎهﺪﻩ
ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ وﻟﯽ دیﺪﻩ ﺷﺪن دیﻮار ﺑﻪ زاویﻪ دیﺪ و وﺿﻊ ﺝﻮی ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
ﺑﻘﻴﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ

ﺷﻤﺎرﻩ ٢٩
اردیﺒﻬﺸﺖ ١٣٨۴
ﻡﻪ ٢٠٠۵
ﺹﻔﺤﻪ ۶
دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺱﻔﺮﻧﺎﻡﻪ ﭼﻴﻦ
ﭼﻴﻨﯽ هﺎ اﮐﻨﻮن دﺳﺖ اﻧﺪر ﮐﺎر ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮدازش ﮔﺮ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ،
ﻓﻨﺎوری ﺟﺪﯾﺪدرﺗﻠﻔﻦ هﺎی هﻤﺮاﻩ ودﺳﺘﮕﺎﻩ دی وی دی ،DVD
ﺗﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ هﻨﮕﻔﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﺧﺘﺮاﻋﺎﺗﺸﺎن ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﯾﮏ
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻧﻔﺮی ﭼﻴﻦ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ در ﺟﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی هﺎ
در ﺟﻬﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮔﺸﺎﯾﺶ هﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻴﺶ از  ١٠٠ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوهﺸﯽ در ﭼﻴﻦ
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ هﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد داﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎن در
رﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﮐﻪ ﺑﻴﺶ از ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ در
ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎد ﭼﻴﻦ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﺁوری ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در دو دهﻪ اﺧﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﭼﻴﻦ هﺮ ﺳﺎل ﺣﺪ اﻗﻞ  ١٠در ﺻﺪ
رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در اﺛﺮ اﯾﻦ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﭼﻴﻦ ﺟﺎی ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﯾﮏ ﺗﺠﺎری ژاﭘﻦ و ﮐﺮﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

زﻡﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻴﻨﯽ هﺎ در اوج ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی و ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻏﺮورﺷﺎن ﻡﻘﺪﻡﺎت ﻧﺰوﻟﺸﺎن را ﻓﺮاهﻢ ﮐﺮد.
هﻢ اﮐﻨﻮن هﺮ ﺳﺎل ﺑﻴﺶ از  ۵٠ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر در ﭼﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺮوزﻩ ﭼﻴﻨﯽ هﺎ از ﯾﮏ ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪی ﭘﻴﺶ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻧﺒﻮد.
ﺗﺨﻤﻴﻦ زدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻴﺶ از  ٣٢٠ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻠﻔﻦ هﻤﺮاﻩ،
 ۵٣ﻣﻴﻠﻴﻮن ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و  ٩۴ﻣﻴﻠﻴﻮن ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﭼﻴﻦ وﺟﻮد
دارد .ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوژﻩ هﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ در ﭼﻴﻦ ﺑﻪ ﺣﺪی رﺳﻴﺪﻩ ﮐﻪ
 ۵۵درﺻﺪ ﺳﻴﻤﺎن و  ٣۶در ﺻﺪ ﻓﻮﻻد ﺟﻬﺎن در ﭼﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف
ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺑﺮﮔﺰاری اﻟﻤﭙﻴﮏ  ٢٠٠٨در ﭘﮑﻦ ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﭼﻴﻦ ﺧﻮاهﺪ
داد ﺗﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ هﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ﺑﮕﺬارد.

ﺝﻠﺴﻪ ﮐﻤﻴﺘﻪ هﻤﺎهﻨﮕﯽ ﺷﺎﺧﻪ هﺎ
دوﻣﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﻴﺘﻪ هﻤﺎهﻨﮕﯽ ﺷﺎﺧﻪ هﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﺎﺧﻪ هﺎی ﮐﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﮐﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎی
ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﻏﺮب ﮐﺎﻧﺎدا )وﻧﮑﻮور( ،ﻧﻴﻮ اﻧﮕﻠﻨﺪ و اروﭘﺎ روز
 ١۶ﺁورﯾﻞ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
روز ﺷﺎﺧﻪ هﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

دﻓﺎع از ﺡﻘﻮق ﺝﺎﻡﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ ایﺮان

اﺧﻴﺮا ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ  AIAAاز ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎ در اﯾﺮان ﺑﺮای ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  AIAAدر
ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ
ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺧﻮدداری ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎ ﻃﯽ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ ﺿﻤﻦ
اﻋﺘﺮاض ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام  ،AIAAﺁﻧﺮا ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ اﺻﻮل ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪﻩ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ و ﺣﺘﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮاﻧﺪﻩ
و از  AIAAﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎ هﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮاﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻩ را ﺗﺼﺤﻴﺢ ﮐﻨﺪ.

ردﻩ ﺑﻨﺪی ﮐﺸﻮرهﺎ از ﻧﻈﺮ ﺁﻡﺎدﮔﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ
ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﮐﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺖ هﺮ ﺳﺎﻟﻪ وﺿﻊ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ رﺷﺘﻪ
هﺎی ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻨﯽ را در ﮐﺸﻮرهﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺮرﺳﯽ و
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ هﺎ در ﺑﺎرﻩ "ﺁﻣﺎدﮔﯽ
ﮐﺸﻮرهﺎ در ﻋﺮﺻﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ" اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ
ﺣﺪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرهﺎ زﻣﻴﻨﻪ هﺎی ﻻزم را ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از وﺳﺎﺋﻞ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ و ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻋﺮﺻﻪ هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
زﻧﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮاهﻢ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ در دو ﺳﺎل
 ٢٠٠٣و  ٢٠٠۴ﻣﻴﻼدی اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺁن هﻢ از ﻧﻈﺮ ردﻩ
ﺑﻨﺪی ﮐﺸﻮرهﺎ در ﺳﺎل  ٢٠٠۴و هﻢ از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﯾﻦ ردﻩ
ﺑﻨﺪی در ﻓﺎﺻﻠﻪ اﯾﻦ دو ﺳﺎل ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ از
 ١٠٠ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻤﯽ و ﮐﻴﻔﯽ در  ۶زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ
اﺳﺖ .اﯾﻦ زﻣﻴﻨﻪ هﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ:
 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻨﺎوری ﮐﺸﻮرهﺎ ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر درﺟﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ هﺎ و ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
 زﻣﻴﻨﻪ هﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮهﻨﮕﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ازاﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
 ﺗﻮان ﺧﺪﻣﺎت در اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ۶۴ﮐﺸﻮر
اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻪ هﻤﻪ ﮐﺸﻮرهﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ۶۴ﮐﺸﻮر را
در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دادﻩ
ﺷﺪﻩ اﻧﺪ .ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺟﺰو ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ
 ۶۴ﮐﺸﻮر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﮐﺸﻮرهﺎی ﺑﺮرﺳﯽ
ﺷﺪﻩ از ﻧﻈﺮ ردﻩ ﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوﻩ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ
ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﮔﺮوﻩ ﻧﺨﺴﺖ
 ٢۵ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻻی ﺟﺪول ردﻩ ﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﮔﺮوﻩ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻌﻠﻖ
دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ردﻩ ﺑﻨﺪی ﺳﺎل  ٢٠٠٣ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﮑﺮدﻩ اﺳﺖ .ﮐﺸﻮرهﺎی ﺷﻤﺎل و ﻏﺮب اروﭘﺎ ،ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ،
ﮐﺎﻧﺎدا ،ژاﭘﻦ ،اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ،اﺳﺮاﯾﻴﻞ ،ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر و ﮐﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﯽ در
اﯾﻦ ﮔﺮوﻩ هﺴﺘﻨﺪ.
ﮔﺮوﻩ دوم
در اﯾﻦ ﮔﺮوﻩ ردﻩ هﺎی از  ٢۶ﺗﺎ  ۴٠ﺟﺎی دارﻧﺪ و ﮐﺸﻮرهﺎﯾﯽ
هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ هﻨﻮز از ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮدرﺗﻮی ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل رﺷﺪ
ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ هﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﮔﺮوﻩ ﮐﺸﻮرهﺎی اروﭘﺎی
ﺷﺮﻗﯽ و ﺁﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﮐﺸﻮزهﺎﯾﯽ هﻤﭽﻮن ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﺳﻌﻮدی و ﺳﺮی ﻻﻧﮑﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﮔﺮوﻩ ﺳﻮم
در اﯾﻦ ﮔﺮوﻩ ﮐﺸﻮرهﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ از ردﻩ )ﮐﻠﻤﺒﻴﺎ( ۴١ﺗﺎ
ردﻩ ) ۵۵روﺳﻴﻪ( ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺣﺘﯽ هﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﭼﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﮐﻪ
در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﻗﺪرت و ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎد ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺪرت واﻗﻌﯽ
در زﻣﻴﻨﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﮔﺮوﻩ
ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﮔﺮوﻩ ﭼﻬﺎرم
در اﯾﻦ ﮔﺮوﻩ ﮐﺸﻮرهﺎی ﺁﺧﺮ ﺟﺪول ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان ،ﻧﻴﺠﺮﯾﻪ،
وﯾﺘﻨﺎم ،اﻧﺪوﻧﺰی ،اﻟﺠﺰﯾﺮﻩ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ
ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ردﻩ  ۵٧در ﺁﺧﺮﯾﻦ ﮔﺮوﻩ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺖ ﮐﻪ هﻤﻴﻦ ردﻩ ﺑﻨﺪی در ﺳﺎل  ٢٠٠٣اﯾﺮان را در ردﻩ ۵٢
ﻗﺮار دادﻩ ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ در واﻗﻊ ﻣﮑﺎن اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ
ﮐﺸﻮرهﺎ در ﻃﻮل ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﺒﺮ ﮐﺎهﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺷﻤﺎرﻩ ٢٩
اردیﺒﻬﺸﺖ ١٣٨۴
ﻡﻪ ٢٠٠۵
ﺹﻔﺤﻪ ٧

ﭼﻨﺪ ﺧﺒﺮ

داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ ﯾﮏ دورﻩ دﮐﺘﺮا در
زﻣﻴﻨﻪ "ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺰاری در ﻋﻠﻮم و
ﻓﻨﺎوری" را ﺑﺼﻮرت ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ
Sussex
ﺳﺎﺳﮑﺲ
داﻧﺸﮕﺎﻩ
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ در ﺟﺰﯾﺮﻩ ﮐﻴﺶ
ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﺎدر ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد ﻋﻀﻮ
هﻴﺎت ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺁﻟﻤﺎن
ﮐﻪ ﺑﺮای دﯾﺪار ﺑﻪ اﯾﺮان رﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺿﻤﻦ
ﺑﺎزدﯾﺪ از داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ﺑﺎ
دﮐﺘﺮ ﺳﻬﺮاب ﭘﻮر رﯾﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻧﻴﺰ
ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻗﻬﺮﻣﺎن
ﺷﺮﯾﻒ
ﻓﻮﺗﺒﺎل
ﺗﻴﻢ
داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎی ﮐﺸﻮر ﺷﺪ.
ﺳﻴﺪ ﺟﻮاد ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﻣﺘﻔﮑﺮ اﯾﺮاﻧﯽ
ﻣﻘﻴﻢ ﭘﺎرﯾﺲ ،ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان اﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ
ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد.
ﺗﻴﻢهﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎي
ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻣﻴﺮآﺒﻴﺮ و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ ﺑﻪ
ﻣﻘﺎم هﻔﺪهﻢ ﺑﻴﺴﺖ و ﻧﻬﻤﻴﻦ دورﻩ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ
 ACMدﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ  .در اﻳﻦ دورﻩ از
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت آﻪ در ﺷﻬﺮ ﺷﺎﻧﮕﻬﺎي
ﭼﻴﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ٧٨ ،ﺗﻴﻢ ﺳﻪ ﻧﻔﺮﻩ از
 ۴۵آﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺷﺮآﺖ داﺷﺘﻨﺪ آﻪ از
ﺑﻴﻦ ﺣﺪود ﺳﻪ هﺰار ﺗﻴﻢ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ
ﺷﺮآﺖآﻨﻨﺪﻩ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ
اﻳﻦ رﻗﺎﺑﺘﻬﺎ آﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺪﻩاﻧﺪ.
ﻣﺨﺘﺮﻋﺎن ﺟﻮان آﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎ
درﻳﺎﻓﺖ  ۴٧ﻣﺪال ﻃﻼ ،ﻧﻘﺮﻩ و ﺑﺮﻧﺰ و
ﭼﻬﺎر ﺟﺎﻳﺰﻩ در ﺑﻴﻦ ﺣﺪود هﺰار ﻣﺨﺘﺮع از
ﺑﻴﺶ از  ۴٠آﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
در
ﺷﺮآﺖآﻨﻨﺪﻩ
ﺗﻴﻢ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
ﺳﻲوﺳﻮﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ
اﺧﺘﺮاﻋﺎت و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ژﻧﻮ ﻣﻌﺮﻓﻲ
ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﻬﻨﺪس ﻃﺎهﺮﻩ رﺳﺘﮕﺎر ﻋﻀﻮ هﻴﺎت
ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﻜﺪﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺸﺎن وﻳﮋﻩ
» Mary Mccurdy 2005اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻠﻲ
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻋﻠﻮم ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ« را درﻳﺎﻓﺖ آﺮد.
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﻮاﺑﮕﺎﻩ ﻃﺮﺷﺖ ٣
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ۵ﻧﻔﺮﻩ ﺷﺪن اﺗﺎق هﺎ
اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﻧﺪ.
رﻳﻴﺲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺁﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ
اﺑﻮرﻳﺤﺎن داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ
ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺧﻮد از ﺳﻮي ﻋﺪﻩاي ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ و
ﺳﻨﮓ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺳﻮء ﻗﺼﺪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ

داﻧﺸﮕﺎﻩ اﻣﻴﺮآﺒﻴﺮ ﺑﺎ هﻤﻜﺎري
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻴﺮﻣﻨﮕﻬﺎم داﻧﺸﺠﻮي ﻣﺸﺘﺮك
ﻣﯽ ﭘﺬﻳﺮد.
ﺛﺒﺖﻧﺎم دورﻩهﺎي ﻣﺠﺎزي داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﻳﺮان از اﺑﺘﺪاي ﺧﺮداد
ﺁﻏﺎز ﻣﻲﺷﻮد.
ﺷﺐ ﺷﻌﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم
"ﺷﺐ ﺷﻌﺮ اﻟﻒ" در ﺳﺎﻟﻦ ﮐﻬﺮﺑﺎی
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ
ﺳﻮاﻻت درس ﻓﻴﺰﯾﮏ  ٢در ﺟﻠﻮی
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﻴﺰﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻌﻨﺘﯽ
ﺷﺮﯾﻒ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ.
در هﻔﺘﻪ هﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻪ ﻣﻴﺰ ﮔﺮد
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺻﻨﻌﺖ هﻮا-ﻓﻀﺎ
در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ از ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ هﺎ در ﺑﺎرﻩ اﻗﺘﺼﺎد و ﻋﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﻮﺳﯽ
ﻏﻨﯽ ﻧﮋاد در داﺷﮑﺪﻩ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﻣﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
دوﻣﻴﻦ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﻣﻠﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﻋﻤﺮان از  ٢٠ﺗﺎ  ٢٢ازدﯾﺒﻬﺸﺖ در
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻢ وﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮﮔﺰارﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﻴﻢ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ رﺗﺒﻪ
ﻧﺨﺴﺖ را در ﺑﻴﺴﺖ و ﻧﻬﻤﻴﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
رﻳﺎﺿﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ آﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺷﺮﮐﺖ  ٢٨ﺗﻴﻢ از  ٣٧داﻧﺸﮕﺎﻩ در
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﮐﺴﺐ
ﮐﺮد.
ﺷﻮرای ﺻﻨﻔﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﻮﺑﺖ دوم
ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ و
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺁﻣﻮزش اﻋﻼم ﮐﺮد.
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭼﻬﺎر
ﺟﻤﻌﯽ از
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺻﻔﻬﺎن ،ﺷﺮﻳﻒ،
ﺗﻬﺮان و ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ
ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮی ﭘﻮﻟﯽ از ﺳﻮی
ﺑﺮﺧﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎی دوﻟﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺤﺼﻦ
آﺮدﻧﺪ.
اﻧﺠﻤﻦ رﻳﺎﺿﻰ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﮔﺮاﻣﻴﺪاﺷﺖ روز رﻳﺎﺿﻴﺎت و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ
ﺣﻜﻴﻢ ﻋﻤﺮ ﺧﻴﺎم ﻣﺮاﺳﻤﻰ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد.

ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺴﺖ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ
anousheh.hadzaad@gmx.de
ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﮑﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرﻩ
+ ۴٩ - ۶١٧۴ -٩٣ ٢٣ ۴١
ارﺳﺎل ﮐﻨﻴﺪ.
ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ:

WWW.SUTA.ORG

از ﺧﺎﻃﺮات دﮐﺘﺮ ﻡﺠﺘﻬﺪی
)(٢۵
ﻋﺮض ﺑﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ اﺧﻼﻗﻢ اﯾﻦ ﻧﺒﻮد
ﮐﻪ دﻟﻢ ﺧﻮش ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ
داﻧﺸﮕﺎﻩ هﺴﺘﻢ .دﻟﻢ ﺧﻮش ﺑﻮد از
ﻟﺤﺎظ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺻﺤﻴﺢ اﻧﺠﺎم ﺑﺪهﻢ.
ﺟﻮانهﺎی ﻣﺎ ﺑﺪون اﺷﮑﺎل ﺗﺤﺼﻴﻼت
ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﮑﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺁرزوی ﻣﻦ ﺑﻮد ،ﻧﻪ
ﻋﻨﻮان رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎهﯽ .ﺣﻘﻮق
ﺧﻮدم را ﮐﻪ اﻋﻠﯽﺣﻀﺮت ﺧﻮدش
ﺷﺨﺼﺎً ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد و اﺑﻼغ از درﺑﺎر
ﺻﺎدر ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ،ﻣﻦ دﺳﺘﻮر دادم ﺑﻪ
ﻣﺤﺼﻠﻴﻦ
ﺑﻪ
]ﮐﻪ[
ﺣﺴﺎﺑﺪرای
ﺣﻘﻮق
ﻣﻦ
ﺑﺪهﻴﺪ.
ﺑﯽﺑﻀﺎﻋﺖ
داﻧﺸﮕﺎهﻢ ]داﻧﺸﮑﺪﻩ ﻓﻨﯽ[ و ﺣﻘﻮق
دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮزم ﺑﺮاﯾﻢ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد.
اﻟﺘﻔﺎت ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ؟ دﺳﺘﻮر دادم ]ﮐﻪ ﺁن
را[ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻠﻴﻦ ﺑﯽﺑﻀﺎﻋﺖ داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺑﺪهﻨﺪ .ﺁﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﻴﺴﯽ ﺷﻬﺎﺑﯽ را
هﻢ ﻣﺄﻣﻮر ﮐﺮدم ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻪ
ﻣﺤﺼﻠﻴﻦ ﺑﯽﺑﻀﺎﻋﺖ را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺪهﺪ
و ﻣﺎهﯽ ﻣﺒﻠﻐﯽ از اﯾﻦ ﭘﻮل را ﺑﻴﻦ
اﯾﻦهﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﺪ.
] [...داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁرﯾﺎﻣﻬﺮ را ﺑﺎ اﯾﻦ زﺣﻤﺖ
و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﻘﺖ ﻣﻦ ﺗﺸﮑﻴﻞ دادم و ﺑﺎ
ﺁن ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﻴﺪی ]ﮐﻪ ﺷﺎﻩ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮد[ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در رادﯾﻮ ﺷﻨﻴﺪﯾﺪ
ﯾﺎ در روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ .ﺁﺧﺮ ﻣﻐﺰ ﻋﺎدی
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻴﺴﺖ روز ﺑﻌﺪ از
اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺟﻠﻮی دو هﺰار ﻧﻔﺮ ،ﺑﻪ
وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ "ﺁﻗﺎ ،ﺗﻮ ﺑﺮو
ﭘﯽ ﮐﺎرت".؟ ﻣﻦ ﯾﮏ درﺧﺘﯽ ﮐﺎﺷﺘﻪ
ﺑﻮدم هﻨﻮز ﮐﻮد ﮐﺎﻓﯽ و ﺁب ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
درﺧﺖ ﻧﺪادﻩ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﻴﻮﻩهﺎﯾﺶ در
ﺑﻴﺎﯾﺪ .ﺁﻗﺎی ﻣﺤﺘﺮم ،ﻣﻦ ﻋﻘﺐ ﺟﻨﺎب
ﻋﺎﻟﯽ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺎر ﺑﺪهﻴﺪ؟
ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮا اﺣﻀﺎر ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ "ﯾﺎ
ﺑﻴﺎ ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎﻩ درﺳﺖ ﮐﻦ ،ﯾﺎ ﺑﺮو ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺳﻔﻴﺮ ﮐﺒﻴﺮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺟﻮاﻧﺎن
اروﭘﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺸﻮ؟" ﺁﺧﺮ ﺗﻮ دﯾﺪی ﻣﻦ
زن و ﺑﭽﻪام اﯾﺮان ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻣﻦ زﻧﺪﮔﯽ
ﺳﮓ دارم .ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدی ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺳﻔﻴﺮ ﮐﺒﻴﺮ ﭘﺎﺷﻮ ﺑﺮو ﺑﻴﺮون و ﻣﻦ
]اﮔﺮ[ ﻣﯽرﻓﺘﻢ ﺑﻴﺮون ﺑﻪ زن و ﺑﭽﻪام
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽرﺳﻴﺪم ،و ﻣﻦ ﺁن روز
زﻧﺪﮔﻴﻢ را ﺑﺮای ﺟﻮانهﺎی ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻓﺪا
ﮐﺮدم ﺑﺮای اﯾﺠﺎد داﻧﺸﮕﺎﻩ .ﭘﺲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﭼﺮا؟
)دﻧﺒﺎﻟﻪ در ﺷﻤﺎرﻩ ﺁﯾﻨﺪﻩ(
ﻣﻨﺒﻊ:ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات دﮐﺘﺮ ﻣﺠﺘﻬﺪی
ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ دﮐﺘﺮ ﺣﺒﻴﺐ ﻻﺟﻮردی.
ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎب ﻧﺎدر – ﺗﻬﺮان١٣٨ ،

