
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  همبستگی دانشجويان و
  دانش آموختگان با دانشجويان دربند 

 دانشگاهی دنبال دستگيری دو نفر از هم هب
 ما، آقایان حجت شریفی، دبير سابق های

دانشگاه صنعتی انجمن اسالمی دانشجویان 
شریف و آرش هاشمی، عضو کنونی شورای 

 از دانش صدها تن ،مرکزی این نهاد
نامه   تيرماه٢۵ در روز .ش.ص. دآموختگان

ه گشاده ای با ذکر نام و مشخصات همسر
اتمی، خ به آقای محمد  خطابامضا کنندگان

در این نامه . يس جمهور، ارسال داشتندئر
قض را ن ها  دستگيری ایناندانش آموختگ

کيد شده آشکار حقوق بشر و آزادی های تأ
 و آزادی هر نددر قانون اساسی ایران دانست

در پایان .  تر آنان را خواستار شدندچه سریع
 يس جمهور رئ به آقایدانش آموختگان ،نامه

 ایشان برای حفظ و  کهخاتمی یادآوری کردند
دفاع از حقوق و آزادی های مردم ایران 

 .سوگند یاد کرده اند
 تيرماه نامه سرگشاده دیگری از ٣١روز 
  خطابمان  دانشجوی دانشگاه٧۴١طرف 

. ر خاتمی منتشر شدس جمهويبه آقای رئ
دانشجویان در این نامه از سرنوشت نامعلوم 

شده توسط  دانشجویان دستگير
ابراز نگرانی کرده  " بيدادستانی ویرانه قضا"

 .و خواستار آزادی هرچه زودتر آنها شده اند
طبق در پی این ابراز همبستگی ها و 

 این دو ،گزارش رسانه های گروهی ایران
  .  شدنددانشجوی در بند آزاد
ه ها به سایت انجمن برای دیدن این نام

  net.sharifuniversity.www://http   :دمراجعه فرمایي

  
IEEEبايد پاسخگو باشد  

 های زیانبار مقابله با سياستدر ادامه 
IEEE،  انجمنSUTAهمراه  نامه مفصلی در 

وت خطاب به هيئت  ا۶ریخ  به تا که پيوست۶
 ارسال داشته، ضمن برشمردن IEEEسه رئي

 و اعتراض مجدد های تبعيض ملی سياست
با   وIEEE از سوی ها به اعمال این سياست

 در قبال این IEEEانتقاد از سياست سکوت 
 ستسه خواسته ااز هيئت رئي ،پرسش ها

 پاسخی شایسته ها  به این اعتراضکه
  :ز جمله آمده استدر این نامه ا. دبده

ا حق دارند پاسخ به اعضای ایرانی شم" 
ند و هایشان را از شما خواستار شو پرسش

های اعمال شده در  بخواهند که محدودیت
موردشان پایان یابد و بار دیگر در شرایط برابر 
با سایر اعضای تمام عيار سازمان قرار داده 

   ."شوند
 خود ه اعضای رشته برقانجمن هم

 ،فسور آدلرورسال پيام به پررا به ا
 حمایت از  اعالمو ،IEEEس رئي

. خواند می های انجمن فرا خواست
 های خود را به این نشانی اعتراض

   org.President@ieee            :ارسال کنيد

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  های به استقبال گردهمايی
 SUTA ای منطقه

   و لندن آلمان لينگندر اس 
 ٣٠اعضای انجمن در بریتانيا و ایرلند روز 

 Devonportاوت در شهر لندن در محل 
House Greenwichتا کنون . یندآ  گرد هم می

 نفر از بریتانيا و همچنين چندین ٣٠بيش از 
یران و سوئد در این گردهمایی ميهمان از ا

نشانی تماس آقای  . کرده اندنویسی نام
  :انری معصوم پورمهندس ه

                 uk.co.hanri_m@yahoo  
های پيشين نيز به  ههمانطور که در شمار

 تا ١٢اطالع رسيد، گردهمایی اسلينگن از 
 در شهر اسلينگن آلمان با  سپتامبر١۴

آلمان، ایتاليا، حضور اعضای انجمن از 
ار  برگذ فرانسه و هلنداتریش، سوئيس،

اری این گردهمایی محل برگذ. شود می
 استفاده از این . استآکادمی فنی اسلينگن

محل به ابتکار و همت دکتر خاکزار که خود از 
اعضای هيئت علمی این آکادمی هستند 

 ما ضمن تشکر مجدد از دکتر .امکان یافت
خاکزار شما را قدری با این آکادمی آشنا 

سال در دمی فنی اسلينگن آکا :کنيم می
.  شدگذاری  توسط پرفسور کوگلر پایه١٩۵٣

 آموزش عالی آکادمی فنی اسلينگنهدف 
اند  به مدیران و متخصصانی است که مایل

های معينی گسترش  دانش خود را در زمينه
  . و ژرفا دهند

 نفر از آلمان، ۴٠ به  نزدیککنون تا
س و هلند و همچنين چند رانسه، سوئيف

 برای شرکت در ن از ایران و آمریکاميهما
  . کرده اندنویسی  نام گردهمایی
 و رزرو  در این گردهمایی نام نویسیبرای

  :هتل به سایت شاخه اروپا مراجعه کنيد
http://www.sharifuniversity.org 

  :و با این نشانی تماس بگيرید
de.GMXhadzaad@.anousheh  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گو با دکتر واحدیو گفت

  
  اهللا واحدی نصرت: نام

  مونيخ، آلمان: محل سکونت فعلی
  بازنشسته :  شغل

   در تهران١٣١١: سال و محل تولد
  همسر و دو فرزند پسر: خانواده

 البرز،  دیپلم ریاضی از دبيرستان: تحصيالت
 و  رياضیفوق ليسانس،  مهندس ارتباطات

 از دانشگاه مونيخ، دکترای فيزيک از فيزیک
 در دانشگاه مونيخ با رشتهء جنبی فلسفه

 ١٩۶۵سال 
که دعوت   با تشکر از اين،آقای دکتر واحدی

اخه  با خبر نامه شگو و  گفتما را برای
  :اروپايی انجمن  پذيرفتيد

 ما بفرماييد که در  برای خوانندگانًا لطف.١
  !چه سالی و چگونه وارد دانشگاه شديد

 با من در مونيخ دکتر مجتهدی  شخصًا
تماس گرفت و مرا جهت همکاری در 

 در شرف هر که آریام صنعتیدانشگاه
من پس از یک . د بود، دعوت کرگذاری پایه

ثبت خود را به ایشان  مپاسخ ماهه ۶مطالعه 
  .اطالع دادم

 ،١٩۶۶در شهریور انشگاه در بدو ورود به د
 دربا سمت معلمی همکاران  دیگرمانند همه 

استخدام  هيئت علمی دانشکده فيزیک
بعد از آمدن دکتر  تا یک سال شدم و تقریبًا

 سال ۴ مدت نزدیک مجموع بهامين، یعنی در 
  .مشغول به کار بودمدر دانشکده فيزیک 

پس از ترک دانشگاه صنعتی آریامهر به  
 از آن در سال پس و  رفتمریزدانشگاه تب

 مدرسه  ریاست بخش فيزیک و ریاضی ١٩٧٠
 پس. عهده گرفتمر را بعالی پارس نوبنياد
 به هاگ دانشیاستاد سمت ، باازمدتی

چندی .  رفتمدانشگاه تهران علوم شکدهندا
اه گشورای پژوهشی دانشیت عضوبعد به 
  .مشد منصوب تهران
 در مورد کمی نيزممکن است . ٢
 توضيح پژوهشی خودهای علمی و  تفعالي
  ؟دهيد

 ذرّات بنيادی در زمينهتحقيقات من بيشتر 
"   هاتئوری سيستم" اما روی . بوده است

 از اینجانب  کار پژوهشی١۴ .نيز کار کرده ام
  استمنتشر شده در مجّالت معتبر جهان

  . هستم تأليف٢۴ولی در مجموع دارای 
 ریتئو"درست به دليل کار و تجربه روی 

 مدّتی است که روی مسائل ،" هاسيستم
کار " سيستم" عنوان هجامعه و انسان ب

  .کنم می
  
 تازگی به شما ،آقای دکتر واحدی. ٣

 آخرين تحقيقات زمينهمطالعات وسيعی در 
 چگونگی عملکرد مغز انسان داشته پيرامون

ممکن است ما را بطور خالصه با اين . ايد
  تحقيقات آشنا کنيد؟

یکی . مطلب اهميت دارد دو برای من
 و عنوان یک سيستم هبمغز  ساختار

 است، الکترونيکی آن عملکرددیگری جنبهء 
،  مترتب استدیدی ماکروسکپی ی اول برکه

  .دارد ميکروسکپی جنبهی و دوم
  استاز ديد الکترونيکی، مغز بسيار کامل

 روز تکوین یافته دانش از  و فراترتر و گسترده

  تسليت
مطلع شدیم که دوست عزیز ما •

اسدی، فارغ التحصيلآقای محمدرضا 
 مهندسی برق و مقيم تورنتودوره اول

.در کانادا روز جمعه گذشته درگذشت
 مصيبت وارده را به خانواده گرامیما

 .گویيم شان از صميم قلب تسليت می
آقایهمچنين اطالع یافتيم که  •

١٣۵٠دی زاده، ورو سعيد جالل
 عضومهندسی صنایع، مقيم هلند و
تازگی کميته اجرائی شاخه اروپا به

مادر گرامی خود را از دست داده
ما این فقدان عظيم را به سعيد. است

گویيم و خود را در غم او تسليت می
  .دانيم شریک می

  ٨ شماره
  ١٣٨٢امرداد 
  ٢٠٠٣اوت 

  ١صفحه 

 در اروپاSUTA  ٢٠٠۴گردهمايی سراسری 
  

تصميم هيئت مدیره انجمن، گردهمایی سراسری سالمطابق 
 این تصميم با توجه به شرایط. در اروپا برگذار خواهد شد٢٠٠۴
 از اعضا و نزدیکی اروپا به ایران گرفتهینظرخواه       المللی، نتيجه  بين

  . شده است
ودی و پس از مشورت باز تاریخ و محل دقيق این گردهمایی به

  .شاخه اروپا تعيين و اعالم خواهد شد

mailto:hanri_m@yahoo.co.uk
http://www.sharifuniversity.net
http://www.sharifuniversity.org
mailto:anousheh.hadzaad@gmx.de
mailto:President@ieee.org


 
 

 
 
 

زادهء انسان، هنوز الکترونيک  فن .است
های مغز، ترانزیستوروسعت وقدرت کار 

  . ، را ندارندsynaps "سيناپس" چون
 "هاسيستم  تئوری"انسان از دید  اما مغز

 این سيستم در. سيستمی خودجوش است
 ۶ تا ۵دوران نوزادگی و کودکی تا سنين 

محيط، شکل  سالگی، با تجربه و تأثير
به نحوی . یابد گيرد و رشد و تکامل می می

کند   خود را پيدا میهای ویژگیکسی  که هر
  وکند  هویت کسب می بر مبنای آنو

 این احراز .گيرد شخصيتش شکل می
 نه به معنی تشّخص )تشّخص( شخصيت

  استییها که به معنی خصلتبلاجتماعی 
ها  اساس آن ند و براکه در طول عمر پایدار
 در ؛شود می" تو" هرکس برای دیگران

 ؛شود می" من" ،شه مغز از دید خودک حالی
 .گذارد عملی را به پای خود میمنی که هر 

اختيار  و وقت است که از آزادی اراده آن
 ، ولی این آزادی.آید صحبت به ميان می

از دید که به زبان دیگر آزادی فردی است و 
برای همه امروز حّق شده است، فلسفی 

 "من" ،چه. بيش نيست )Illusion( بیاسر
هر وجهی از . نسان هشت وجهی استا
  . داردجا ویژه ای در مغز محلر د" من"

توجه کنيم آنچه در باره آزادی یا اختيار 
 تفحّصات مغز، یعنی علوم گویم، نتيجه می

در . طبيعی است، قانون کار مغز است
که آزادی اجتماعی به هر گونه، قانون  حالی

  .دست انسان است هانشا شده ب
 مغز نشان ام گرفته روی انجیها پژوهش

 اين یبرا. نيست آزاد "من" اين کهدهند یم
، مطابق )ذهن( مغز، سيستم "من"

خودساختهء خويش تصميم  مقتضيات
          هنگام عمل آن را به او گيرد و به یم

 تنها يک  در واقع آنچه؛ کندیتلقين م
به واقع اين خود .  بيش نيستیخودمختار

 را که یمرهن عشود تا ذ یم  سببیمختار
 را که بر او ی حکاياتی کرده يعنیسپر

 که تشّخصش را ورماليده، ی محيط باگذشته
 خاطر نام ی آسودگ"درز"  این.هم بدوزد هب

به بار  یترس و غريبگ اش یدارد و گسستگ
لذا شناخت اين مقتّضيات و  .دآور می

 ی تأثير گذاری برای آن، ضرورتهای ویژگی
عبارت ه ب. ساختار اجتماع است مثبت بر
له موضوع درک و فهم و دفاع از أديگر مس

ترين  یاساس عنوان ه ب نيست کهیآزاد
 مردم یالزمهء سعادت انسان و خوشبخت

محيط و  سی، بلکه بايد برر شودی ممعّرفی
 در یطور جّد ه ب نيزی زندگیتحليل حديث ها

فلسفهء کار مغز . دستور کار قرار داده شود
پوپر  )Trial(با فلسفهء سه ُبنی درست 
Popperمطابقت دارد .  
 مغز از یها که امروزه پژوهشی تصوير

  با آنچه بطوریکنند، به کّل یانسان ترسيم م
اين .  مغايرت دارد،پنداشتيم ی میتاريخ

اخالق، ادب و  اساس فرهنگ، پايه وتصوير 
دگرگون خواهد  به شّدتدر دنيا سياست را 

ی  عميق بر زندگیثيرأها ت یدگرگوناین . کرد
در . ذاشتخواهد گجای   برانسان و جامعه

 نيز ی ضّد دگرگونی نيروهاناچار هاين راه، ب
بسيج خواهند شد و برخوردها و 

. رد را به بار خواهند آوی درد آوریها مخالفت
 در باره  کهدرست به اين دليل ضرورت دارد

گو و و  به گفتی در سطح وسيعاين مطالب
 ی بنشينيم تا راه نفوذ اجتماعیروشنگر

  .دشو هموار به آسانیها  آن
در این مورد کتابی به فارسی نوشته ام 

  .زودی منتشر خواهد شد هکه ب
 موفقيت های جنابعالیمجدد از با سپاس 

  .ان آرزومندیمتهرچه بيشتری برای

  چند خبر
  

بنا بر :  دانشگاه۶٩سای  رؤبيانيه 
 دانشگاه ۶٩رؤسای گزارش خبرگزاری ایسنا 

 که نام دکتر و مراآز تحقيقاتی آشور
س دانشگاه ما نيز در ميان پور، رئي سهراب

با صدور  اوت ۴ روز شود، آنان دیده می
ار وزارت علوم اليحه تغيير ساخت زای ا بيانيه

 ضمن ابراز تأسف شديد انآن. حمايت آردند
آمده آه منجر به استعفای  از وضعيت پيش

 سازان عمل بحران"،  شد وزیر علومدآترمعين
 آوتاه آردن شر ارخواست" و د آردن"محكومرا 

  .شدند" آنان از سر ملت
این بيانيه سپس در مورد ارتباط استعفای 

ن با نحوه برخورد با دانشجویان دکتر معي
مسأله چگونگی برخورد با " :افزاید می

دانشجو و دانشگاه يك مسأله حساس و 
های غلط گذشته و  راهبردی است و شيوه
اآنون در جريان است  آنچه آم و بيش هم

جای گذاشته و  های عظيمی بر خسارت
خواهد گذاشت و بنابراين الزم است با يك 

اين برخورد زيانبار و های  عزم ملی ريشه
  ".آننده خشكانده شود مأيوس

  

نفر ، اهل اردبيل،  ابوالقاسمپور رضا آقای 
ها  اهگ امسال دانشاول آزمون سراسری

گو با و  در گفت،در رشته ریاضی و فنی
خبرنگار ایسنا اظهار داشتند که اولين 

 . بوده استش.ص.بشان رشته برق دانتخا
 

 یالملل ين ب  مسابقات   دوره  دهميندر 
 ٥٤   آه در ماه اوت امسال با حضور یرياض
ار شد ذ برگی در رومان  آشور جهان٢٧ از  تيم
 طال،   مدال  سه  با آسب ما  دانشگاه تيم

   پس  برنز توانست ال مد  و يك  نقره چهار مدال
  مقام   به  و مجارستان روس بالیها از تيم
 . يابد  دست  جهانسوم

 

 یسابقات جهانمدر هفتمين دوره  
 ردر ماه ژویيه دآه ) ٢٠٠٣سال  (روبوآاپ
 دانشگاه یار شد، تيم دانشجويذايتاليا برگ

 مقام اول را یسازقسمت شبيه در  ما
 . آسب آرد دانشگاه جهان٣٠بين 

 روبوآاپ امدادگر یدانشجوي همچنين تيم
 در این  شريف موفق شدیدانشگاه صنعت

ام مق  به دانشگاه جهان١٢ بين مسابقات
  .دبرس دوم

 

   در مسابقات  دانشگاه بسكتبال  تيم 
 و   از بيست  آشور آه یها  دانشگاه  يك هدست
 . ايستاد  سوم یجا در ، آغاز شد  تير ماه نهم

  

د ا ايج ی عال  آموزش  گسترش یشورا 
در دانشگاه  زيست محيط مهندسي رشته
 . آرد  تصويب  قطعي  صورت  را به شريف

 

  آخن آلمان ربردیدانشگاه علوم کا 
)Aachen Fachhochschule( در چارچوب 

 با مجوز وزارت علوم دانشگاه ما و با نامهتوافق
 ندسی مکانيک وهای کارشناسی در مه دوره

 نشانی. دکن برگذار میبرق در ایران 
 acuas/edu.sharif.sina.www~     :عاتاطال

  

 شاخه ونکوور ت اینترنتیسای 
  در سایت مرکزی انجمندر و گشایش یافت

 net.sharifuniversity.www  :است دسترس
 

شاخه شمال شرق  گردهمایی 
ر برایتون در  ژویيه در شه١٩ روز شنبه اآمریک

 .ار شدذایالت ماساچوست برگ
  

 کانـــادا غرب در SUTAاعضای انجمن  
 ٢٤در روز یکشنبه اولين گردهمایی خود را 

ظهر در هتل   بعد از٥ صبح تا ٩ت از ساعت او
Sutton Placeار ذ شهر زیبای ونکوور  برگ
 .خواهند کرد

   گردهمايی سوئدپس از
 نامه های مایی سوئدگرده پس از

کنندگان این  ار به برگذ خطابیبسيار
 سلطانيه و گردهمایی، خانم مهندس شهال

 با.  مهندس شيوا فرهمند راد رسيدآقای
تشکر از شهال و شيوا که این نامه ها را در 

ها را در  ای از آن ما گذاشتند، گزیدهاختيار 
  :کنيم اینجا درج می

 :نویسد یم، ١٣۴۶برق ورودی .م، حسين 
ممنون  .گردهمایی فراموش نشدنی بود"

 ".بابت همه پيام ها و عکس ها
 ،١٣٧١شيمی ورودی .، ممژگان 
با تشکر از همه زحماتی که " :نویسد می

 برنامه. هایی که فرستادید کشيدید و عکس
اميدوارم از . بودید بسيار عالی تدارک دیده را

 ".ها بيشتر داشته باشيم این گردهمایی
از ":نویسد می ١٣۶٨سازه ورودی .بهزاد، م 

دوستان شنيدم که گردهمایی بسيار جالبی 
ار متأسفم که نتوانستم شرکت بسي.داشتيد
  ."بار بعد حتمًا با شما خواهم بود. کنم

  از خاطرات دکتر مجتهدی

  
سوخت که  می] ها جوان[دلم به حال آن 

توانند به دانشگاه بروند و مملکت ما آدم  نمی
] الزم دارد که[های فاضل  الزم دارد، جوان

آل من و طرز  ایدهخدمت به مملکت بکنند و 
.  حاال یا غلط یا صحيح–فکر من این است 

طرز فکر من این است که ایران را باید 
های فاضل  جوان. های ایرانی آباد کنند جوان

هایی  خارجی. با تقوای ایرانی، نه خارجی
. آیند به ایران فاضل نيستند که می
اکثر . آیند های فاضل و دانشمند نمی خارجی
آیند یا به قصد استفاده   میهایی که خارجی

آیند یا به قصد جاسوسی وارد  مادی می
کمتر خارجی به قصد خدمت . شوند می
های شایسته ایرانی،  جوان. آید دریغ می بی

کنم که  های خوب که خدا را شکر می جوان
 یکی از یکی –ها را آوردم  هفتاد نفر از این

حقيقتًا . از یکی بهتر یکی تر، برجسته
ها را  ولی افسوس که آن. به این کارمفتخرم 

  .بيچاره کردم
فرمان برای من صادر . به هر حال، آمدم

فکر کردم پهلوی . شد به عنوان نيابت توليت
خودم که ببينم که ایجاد دانشگاه چه 

دیدم سه نوع کار در این . مشکالتی دارد
دانشگاه باید انجام بشود تا این دانشگاه 

] و[ محل دانشگاه ]تعيين[یکی . ایجاد بشود
ها  یکی دیگر خرید وسایل کارگاه. تهيه زمين
های  ها و یکی دیگر انتخاب جوان و آزمایشگاه

ایرانی به عنوان استاد جهت تدریس الزم 
  )ادامه در شماره آینده(.                   است
 
 
  
  
  
  
  
  

  تماس با ما
را توسط پست مطالب خود 

   الکترونيکی به نشانی 
de.hadzaad@GMX.anousheh  

   يا توسط فکس به شماره
  .ارسال کنيد + ۴٩ - ۶١٧۴ -٩٣ ٢٣ ۴١

 :نشانی سایت شاخه اروپای انجمن
www.sharifuniversity.org 

  ٨ شماره
  ١٣٨٢امرداد 
  ٢٠٠٣اوت 

  ٢صفحه 

http://www.sina.sharif.edu/~acuas
http://www.sharifuniversity.net
mailto:anousheh.hadzaad@gmx.de
http://www.sharifuniversity.org

