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  در این شماره
   ...آمدبرای زیلوستری که  •
    در راه تدارک سمینار آوریل : گزارش •

ایـن فـرا    "اعضـای هیئـت مـدیره موسسـه         : گزارش •
  در دفتر کانون"نوی

 اجالس نهاد تخصصی شهر و منطقه •

   سخنرانی پروفسور گلدمن •

 مراسم سخنرانی •

   برنامه سمینار اروپا و خاورمیانه •

 ونکتابخانه الکترونیکی کان •

 یک خانم ایرانی در مجلس اعیان بریتانیا •

دانشگاه هـای فنـی هلنـد، دیگـر دانشـجوی ایرانـی              •
  نمیگیرند 

  

   ...آمدبرای زیلوستری که 
را پشت سر گذاردیم و بار دیگـر         2007روزهای پایانی سال    

در انتظار شب زیلوستر دیگـری در       شب های پایانی دسامبر را      
تر شـبی اسـت کـه در آن         زیلوس. یمدمیهن دوم خود به سر بر     

پرشکوه ترین و بزرگ ترین جشن ها و پایکوبی هـا صـورت        
در اینجا خالی از لطف نیست که مطلبی در ارتباط با           . می گیرد 

تاریخجه و فلسفه این شـب مانـدنی بـرای خواننـدگان بـولتن              
  . بیاوریم

  

  !تان مبارک باد دومسال نو 
  2004ه ، ژانوی1فته از مجله گربه ایرانی شماره ربرگ
  

ها مفهوم دیگری غیـر از تعـویض     یلوستر برای خیلی  زکلمه  
سال و ترقه و فشفشه و به سالمتی هم شراب یا زکت نوشـیدن              

یلوستر اسـت و    زسوال این جاست که چرا اسم این شب         . ندارد
  نه مشت علی قصاب یا رمضان؟ 

اگر قدری درباره فلسفه این شب بخـوانیم، قضـییه برایمـان            
  . شود تر می جالب

بازی و ترک غـم و       دانید که این همه شادی و ترقه       هیچ می 
سالروز وفات یک انسـان مقـدس اسـت؟ بلـه،           غصه به خاطر    
توان در روز وفـات یـک       چطور می باید دید که    ! سالروز وفات 

 بخوانـد و بقیـه   انجیلپاپ بزرگ مقدس به جای آن که کسی         
یرنـد و   گ مـی گریه کنند و به پیشانی بکوبند، دست هم دیگـر           

کننـد؟   میبوسند و این همه پایکوبی و شادی         مییک دیگر را    
کردیـد، مـا را هـم     هر وقت جوابی برای ایـن پرسـش پیـدا   

  !خبرکنید
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و  یلوستر کی بود؟ کشیشـی آرام     زبگذریم، اصال این آقای     

سربه زیر که به یاد و احترام او مردم ایـن سـرزمین بـرخالف               
همه سـر و صـدا بـه راه         طبیعت بی سر و صدای این مرد، این         

 مـیالدی دار    335 دسـامبر سـال      31این بزرگوار در    . اندازند می
  . شود کند و تا به این حد جاودانه می فانی را وداع می

یلوستر این بود که توانسـت بـا        زدلیل عمده معروفیت پاپ     
نجات جان قیصر روم کنستانتین کبیر دل او را به دست آورد،            

هنگـام  . خواست که بـه رم بـازگردد      به طوری که قیصر از او       
یلوسـتر  زرسیدن پاپ به رم، قیصـر از اسـب پیـاده شـد و از                

خواست که سوار براسب شود تا شخصا او را از دروازه شهر بـه   
تحت نفوذ این پاپ مقدس تعقیـب و آزار         . داخل همراهی کند  

مسیحیان در امپراطوری روم پایان گرفت و مقام پاپ به عنوان           
این موضـوع بـه     . سیحیت به رسمیت شناخته شد    مرجع واالی م  

  چنان قدرتی داد که توانست  سر و صدا آن این پاپ آرام و بی

  
ترین کلیسـای    در شهر رم دو کلیسا بنا کند که هنوز هم معتبر          

کلیسای التران و کلیسای    : شوند مسیحیت در جهان محسوب می    
پطـرزدام همـان    . پطرزدام در کنار مقبـره آپوسـتل پـائولوس        

های امروز همه ساله در بالکن آن دعای         کلیسایی است که پاپ   
  . خوانند شروع سال نو را می

بازی در این شب از      فلسفه ایجابی این همه سر و صدا و ترقه        
گیرد که برای دور کردن و راندن ارواح         اعتقاداتی سرچشمه می  

امـروزه در   . خبیثه بایستی شلوغ کرد و سر و صدا راه انـداخت          
 نه اثری از ارواح خبیثه و نه عزای از دسـت رفـتن              چنین شبی 

یلوستر برای هـم میهنـان دوم مـا تنهـا           ز. پاپ باقی مانده است   
  ! دهد و بس معنای شادی و عشق و دوری از عزا و غم می
شـویم و تبریـک      با کمال میل در این شادی و سرور سهیم می         

مـان   سال نو دوم هم میهنـان اول      ! به سالمتی : گوییم سال نو می  
  !مبارک باد

  
  در راه تدارک سمینار آوریل  

همان گونه که در برنامه یک ساله هیئت مدیره کانون در نظر 
انرژی های گرفته شده، قرار است سمیناری در ارتباط با 

.  توسط کانون برگزار شود آیندهتامین انرژی درتجدیدپذیر و 
رور طبق تصمیم گروه پاسخگویان قرار است این سمینار در 

از هم اینک .  تدارک دیده و برگزار شود2008 آوریل 18
تعدادی از کارشناسان و اساتید مربوطه آمادگی خود را برای 

  .شرکت در این سمینار اعالم کرده اند
نفس انتخاب موضوع این سمینار نشان از اهمیت خطیر آن 
برای متخصصین و تمامی انسان ها در مقطع کنونی از تاریخ 

مسئله ارتباط سوخت و انرژی و میزان . ش استتکامل دان
انتشار گازهای گلخانه ای به جو با مشکل عموم بشری گرم 

اگر . شدن اقلیم، اکنون به روشنی تمام به اثبات رسیده است

تاکنون تصویرهای ارائه شده از آینده جوامع انسانی در اثر 
پدیده گرمای عمومی زمین توسط رسانه های گوناگون، تنها 

ناریوهایی تخیلی به نظر می رسید، امروزه هم خوانی برخی از س
این سناریوها با واقعیت های ناشی از این تحوالت هر چه بیش 

کنفرانس های پی در پی سران . تر قابل پیگیری و اثبات است
دولت های جهان، از ریودوژانیرو، کیوتو، مونترال و تا همین 

 امر مقابله و چندی پیش در بالی نشان از درک اهمیت
هیئت تحریریه بولتن به . پیشگیری با این مشکل بشری دارد

این مناسبت و نیز در ارتباط با سمینار آوریل کانون دست به 
تهیه گزارشی از کنفرانس جهانی بالی که قطعنامه آن در 

  .   به تصویب رسید، زده است2007دسامبر 
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   :کارشناسان هشدار می دهند

  مللی بر سر منابع و مواد خامکشمکش های بین ال
 http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,522295,00.html –اشپيگل آن الين  

  
براساس تخمین های سازمان ملل تنها برای تبدیل تامین انـرژی           

 2030ی به انرژی های تجدیدپذیر تا سال        از سوخت های فسیل   
 میلیــارد دالر 210 تــا 200ســرمایه گــذاری ســاالنه ای معــادل 

با وجود این، تالش هایی کـه بـرای برداشـتن           . مورد نیاز است  
موانع تجاری بر سـر راه کاالهـا و فـن آوری هـای منطبـق بـر                  
اصول زیست محیطی صورت گرفت، نتوانسـت بـا جلـب نظـر       

  .ت دست یابدعمومی به موفقی
  

 ملل متحد در کنفرانس جهانی اقلیم به خاطر افزایش -نوسا دوها
نزاع ها و درگیری های قومی در اثر گرم شدن زمـین هشـدار              

اونپ آخیم اِشتاینرمدیر برنامه زیسـت محیطـی سـازمان       . دادند
ملل معتقد است که بـا تغییـرات آب و هـوا بایـد در انتظـار                  

.  و مواد غذایی مورد نیاز باشیم      کمبودهای اساسی در میزان آب    
نتیجه این تغییرات درگیری های بین المللی برای تقسیم منابع و           

 .موج گسترده ای از پناهندگان زیست محیطی خواهد بود

هانس یوآخیم شلن هوبر کارشـناس آلمـانی هواشناسـی، از            
 در صـورت ادامـه گـرایش        "جنگ داخلی عمومی  "خطر یک   

مبارزه بر ضد تغییـرات جـوی      . ندصحبت می ک  . گرمای زمین، 
شـلن  .  خواهد بـود   21عامل مهمی برای سیاست امنیتی در سده        

موضوع جنگ های آتی دیگـر ارتـش هـای          ": هوبر می گوید  
ملی نخواهند بود، کشورهایی که خود تجزیه و از بین می روند            
و نیز آثار این تحول برای کشورها و مناطق دیگر، هسته اصلی            

  ".اهند بودنزاع های ملی خو

سازمان ملل متحد گـزارش پژوهشـگران آلمـانی را مبنـای             
محققـان شـورای علمـی تغییـرات     . هشدار خود قرار داده است    

در گزارش خود از منـاطقی ماننـد        ) WBGU(عمومی اقلیمی   
ساحل در آفریقا، هند، چین و سواحل کارائیب به عنوان مناطق           

 .  می برندبحرانی و مستعد برای چنین درگیری هایی نام

به این ترتیب کمبود آب در منطقه ساحل به بحران های عمیق            
در شبه جزایر اندونزی ذوب یخچال      . اجتماعی منجر خواهد شد   

های طبیعی و اختالالت در اقتصـاد کشـاورزی پـی آمـدهای             
ناگواری برای سرنوشت میلیون ها انسان خواهد داشت، همـین          

  . بنگالدش و پاکستانطور خواهد بود بی ثباتی در دولت های 
زیگمار گابریل، وزیر محیط زیست آلمـان، در رونـد تصـمیم            
گیری اجالس، کشورهای صنعتی را به مقابله با تغییرات آب و           
.  هوا و تقبل روشن تعهدات مالی در ایـن زمینـه دعـوت کـرد              

 "فاینانشنال تـایمز  "گابریل در این ارتباط به روزنامه انگلیسی        
مند می بایسـتی در مـورد تغییـرات         گفت که کشورهای ثروت   

اقلیمی به موضوع پول بپردازند و به کشورهای در حـال رشـد             
برای تطبیق با شرایط ناشی از گرم شدن زمین کمک های مالی            

  در غیر این صورت این خطر وجود دارد که کشورهای . کنند
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در حال رشد اعتماد خود را به ایـن واقعیـت کـه کشـورهای               
انجام اقداماتی در این زمینـه هسـتند، از دسـت           صنعتی خواهان   

 میلیـون   120آلمان متعهد می شود که کمکی بـه مبلـغ           . بدهند
یورو برای ایجاد تکنولوژی های پیشرفته به منظور انطبـاق بـا            

وزیر محـیط   . این تغییرات در اختیار کشورهای فقیر قرار بدهد       
 تر  زیست از کنفرانس خواستار قاطعیت و شفافیت هر چه بیش         

شد و خاطرنشان کرد که افکار بین المللی نتیجه ای دو پهلـو و              
ما نیاز به هدف های روشن برای       "ناروشن را نخواهد پذیرفت،     

کاهش تشعشعات هستیم و باید آشکارا بـدانیم کـه بـه کـدام              
  ".سمت می رویم

  
  اولین سمینار با حضور وزیران اقتصاد

 وزیران اقتصـاد    برای اولین بار در سمینار محیط زیست بالی       
آن ها  .  کشور و یا نماینده آن ها به مذاکره رسمی پرداختند          40

درباره این موضوع که چگونه می توان بدون آسیب ها و زیان            
های وسیع به اقتصاد جهانی، سرعت گرم شدن زمین را کم تـر             

  وزیر امور مالی اندونزی . نمود، به بحث و تبادل نظر پرداختند

  
شد که تنها حضور وزیران امور مالی و اقتصاد         یادآور این نکته    

در سمینار مربوط به تغییرات جوی یک نقطـه عطـف اساسـی             
از این راه است که می توان بیش تـر بـه امـر سیاسـت                . است

  . گذاری پرداخت
براساس تخمین های سازمان ملل تنها بـرای تبـدیل تـامین            

 سـال   انرژی از سوخت های فسیلی به انرژی های تجدیدپذیر تا         
 میلیارد دالر   210 تا   200 سرمایه گذاری ساالنه ای معادل       2030

با وجود این، تالش هایی کـه بـرای برداشـتن           . مورد نیاز است  
موانع تجاری بر سر راه کاالها و فـن آوری هـای منطبـق بـر                
اصول زیست محیطی صورت گرفت، نتوانست بـا جلـب نظـر            

  .  عمومی به موفقیت دست یابد
ر مورد کاهش گمـرک واردات کاالهـایی        مذاکراتی که د  

مانند توربین های بـادی و کلکتورهـای خورشـیدی صـورت            
در یـک کنفـرانس     . گرفت، با جـدل و دعـوا خاتمـه یافـت          

مطبوعاتی طرف های برزیلی و آمریکایی علنـا تقصـیر را بـر             
وزیر خارجه برزیل گفت که لیسـت       . گردن یکدیگر انداختند  

انی برای مقابله با تغییرات جوی      کاالها ناقص است و تاثیر چند     
  . نخواهد داشت

کنفرانس بالی بـه طـرز اسـفناکی بـه پایـان رسـید، مـتن                
پیشنهادی هند، علیرغم پـذیرش آن توسـط جامعـه اروپـا بـا              

آخـرین نشسـت ایـن      . مخالفت هیئت آمریکایی مواجـه شـد      
کنفرانس پر بود از درگیری های لفظی و جدل های دامنـه دار             

برخی از کشورهای در حال رشد از یک سـو و           بین نمایندگان   
نتیجه نهایی تسـلیم    . دولت ایاالت متحده آمریکا از سوی دیگر      

به این  . هیئت آمریکایی و پذیرش قطعنامه پایانی کنفرانس بود       
متاسـفانه  . ترتیب در جوی بحرانی توافقنامه بالی به امضاء رسید        

، هیچ تصمیم   در این توافقنامه بر خالف نظر نمایندگان اروپایی       
مشخصی برای تعیین میزان کمی کاهش گاز دی اکسید کربن          

لـزوم کـاهش شـدید       "گرفته نشده است و تنهـا بـه عبـارت           
  .  اشاره شده است"گازهای گلخانه ای در سطح جهانی
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   در دفتر کانون"این فرا نوی"اعضای هیئت مدیره موسسه 
  مهندس محبوبه جعفر: گزارش

  
یس پروژه های مگاسـیتی     ئر ر فِدکتر شِ در پی دعوت پروفسور     

 به  "کانون مهندسین و متخصصین ایرانی در آلمان      "از هموندان   
 -نهـاد تخصصـی شـهر و منطقـه در بـرلین           "اجالس عمـومی    

 خانم مهندس محبوبه جعفر مسئول روابط عمومی        "براندنبورگ
  .کانون در این اجالس شرکت کرد

انجامید، نمایندگانی   به طول    18 تا   9در این جلسه که از ساعت       
بخشهای بزرگ اقتصادی   نمایندگان صنایع و    از نهادهای علمی،    

بـرلین سـخنرانی    دبیر وزارت اقتصاد، صنایع و امور زنان        و نیز   
  .داشتند

پس از اتمام جلسه و فراهم شـدن فضـای گفتگـو و برقـراری               
ارتباطات، مسئول روابط عمومی کانون توانست بـا چنـد نهـاد            

 این اجالس گفتگوهای کوتـاهی بـه منظـور          شرکت کننده در  
کـانون مهندسـین و متخصصـین       "آشنایی و ایجاد روابط بـین       

  . و آن نهادها داشته باشد"ایرانی در آلمان
یکی از این گفتگوها، بین خانم مهندس جعفر و آقای گراسمن           

.  صورت گرفـت   Infraneuعضو هیئت مدیره اتحادیه بزرگ      
  قات و مذاکره کانون با این نهاد پی در این دیدار زمینه های مال

  
  

  2007 دسـامبر    12ریزی شد و پیرو آن دیدار مجددی در  روز           
 در "کانون مهندسین و متخصصـین ایرانـی در آلمـان   "در دفتر 

در این جلسـه کـه بـا    . ساختمان دانشگاه فنی برلین برگزار شد 
ت و نیـز پروفسـور ناصـری        حضور آقای گراسمن و خانم بونِ     

روه پاسخگویان و خانم مهندس جعفر انجام شد، زمینـه          رئیس گ 
همکاریهای کانون و این اتحادیه بحث و گفتگو شد، که از آن            
جمله می توان از عضویت در سازمانهای متقابل و نیز همکاری           
و همیاری برای برگزاری سخنرانی های علمی و تخصصـی در           

 ZTGآقای دکتر دینل رئـیس موسسـه        . دو سازمان را نام برد    
نیز توانست دقایقی چنـد در ایـن جلسـه  حضـور یابـد و در                 

کانون مهندسین و متخصصـین ایرانـی در        "خصوص همکاری   
  . توضیحاتی ابراز داردZTGآلمان با 

 
   

  
  

  خانم مهندس جعفر، دکتر دینل، پروفسور گرسمن و خانم بونتاز راست : مالقات در دفتر کانون

  و خانم مهندس جعفر، دکتر دینلآقای پروفسور ناصری،از راست :مالقات در دفتر کانون
  پروفسور گرسمن 
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   و چه اهدافی دنبال می کند؟چیست "این فرانوی"
  

http://www.infraneu.de/ 
Hauptverband für den Ausbau der Infra-
strukturen in den Neu-
en Bundesländern e. V. 
 
 
Wer wir sind 

INFRANEU ist der "Hauptverband für den 
Ausbau der Infrastrukturen in den Neuen 
Bundesländern". Er wurde im Dezember 
1994 gegründet als ein Zusammenschluß 
von 

• privaten und öffentlichen Unter-
nehmen  

• wissenschaftlichen Einrichtungen  
• kommunalen Partnern  
• Fachleuten und politischen Multi-

plikatoren  

Bedingung für eine Mitgliedschaft ist ein 
starkes wirtschaftliches oder wirtschafts-
nahes Engagement in den neuen Bun-
desländern. 

 

Was wir wollen 
• Wir setzen uns für intelligente und 

zeitsparende Lösungen zur Erneu-
erung und zum Ausbau der Infra-
strukturen in den neuen Bundes-
ländern ein.  

• Wir verstehen uns als eine Platt-
form für die Entwicklung vorbildli-
cher Formen der wirtschaftlichen 

Zusammenarbeit in und für Sach-
sen, Mecklenburg-Vorpommern, 
Brandenburg, Thüringen, Sachsen-
Anhalt und Berlin.  

• Wir sehen uns als Wegbereiter ei-
ner stärkeren Einbindung privater 
Leistungsträger bei der Umsetzung 
der kleinen und großen Infrastruk-
turaufgaben im Bund, in den Län-
dern und in den Gemeinden.  

• Wir setzen auf die Mobilisierung 
von Kreativität und Innovations-
geist in den neuen Bundesländern 
und wollen die regionalen Partner 
zugunsten der Entwicklung ge-
meinsamer wirtschaftlicher Strate-
gien zusammenzuführen, um diese 
Region im neuen Europa und ge-
genüber Asien intelligent zu positi-
onieren.  

• Wir unterstützen den regionalen 
wirtschaftlichen Mittelstand bei sei-
nen Anstrengungen, in den osteu-
ropäischen und asiatischen Märk-
ten dauerhaft Fuß zu fassen.  

 
Unsere Mitglieder 

AKS Aqua-Kommunal-Service GmbHArzinger & 
Partner Rechtsanwälte in GbR 
AUCOTEAM Ingenieurgesellschaft für Automati-
sierung und Computertechnik mbH 
Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) 
Berliner Wasser Betriebe (BWB) 
beton & rohrbau C.-F. Thymian GmbH & Co. KG  
Biq Standortentwicklung und Immobilienservice 
GmbH 
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b + m Informatik GmbH Cottbus 
BOSSE Facility Service GmbH 
Broadnet AG 
Business Network Marketing- und Verlagsgesell-
schaft mbH 
DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewer-
tung mbH 
Kanzlei Dr. Cech 
China-Business-Online.de (COL) 
City ConAct Hotels 
Control Risks Deutschland GmbH 
Dachroth-Wolf-&-Partner Architektur- und Ingeni-
eurgesellschaft GbR 
DB International GmbH  
DEGAS-ATD Gesellschaft für Anlagensicherheit 
und Projektmanagement mbh 
DIB · Deutsche Informationsbörse Berlin für Kapi-
talanleger und Unternehmen AG 
T-Systems Enterprise Services GmbH 
ewt multimedia gmbh 
Förner + Partner 
Form Dienstleistungen GmbH 
Frankfurter Institut für umweltorientierte Logistik 
e.V. 
FUNK GRUPPE – Versicherungsmakler 
GASAG · Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft 
GASAG WärmeService GmbH 
Gegenbauer Holding SA & Co. KG 
GEOkomm Verband der GeoInformationswirt-
schaft Berlin/Brandenburg e.V. 
GETEC AG 
GFS Wirtschaftsfachschule in Berlin GmbH 
GfVM Gesellschaft für Verwaltung und Manage-
ment mbH 
Glückstein SeniorenresidenzBetriebs- und Beteili-
gungs GmbH 
GSE PROTECT  Gesellschaft für Sicherheit und 
Eigentumsschutz mbH 
GSV Gesellschaft zur Förderung umweltgerechter 
Straßen- und Verkehrsplanung e. V. 
Haus der Umwelt e. V. 
Heimann Ingenieure GmbH 
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 
Initiative Hauptstadt Berlin e. V. 
Innovationsforum Ost e.V. 
INTER OFFICE GmbH 
Kienzle Argo GmbH 
KNAPPE Projektsteuerung und Consulting für das 
Bauwesen GmbH  
 

 

Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERA-
NIA e. V. 
Krankentransport GORRIS GmbH 
Lampertz GmbH & Co. KG, Büro Berlin  
Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg 
Landesfachverband der Bau- und Energieberater 
Berlin-Brandenburg e. V. 
Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau- Verwal-
tungsgesellschaft mbH 
Liske Informationsmanagementsysteme 
MACON BAU GmbH Magdeburg 
Firma „NEGA“ 
OSIRA Gesellschaft für funktionelle Systeme mbH 
Persicon Information Risk Management GmbH 
PrinzMedien 
REMONDIS GmbH & Co. KG 
Dr. Riese + Partner Marketing-Service GmbH 
R.S. Personalvermittlung 
SAM Headhunting Berlin GmbH 
Specht, Kalleja + Partner Gebäudetechnik GmbH 
Spitzweg Partnerschaft 
Schmieder & Eckstein Rechtsanwälte ▪ Berlin ▪ 
Moskau 
SSM Stark und Schwachstrom Montage GmbH 
Hamburg - Niederlassung Berlin 
STRATEGY Wirtschaftsberatungsgesellschaft 
mbH 
Steuerkanzlei Schuh 
ThyssenKrupp Aufzüge Nordost GmbH Niederlas-
sung Berlin 
TelematicsPRO 
TRADEGATE AG Wertpapierhandelsbank 
TVF Thyssen VEAG Flächenrecycling GmbH 
ucb utility competence berlin GmbH 
Unternehmerverband Brandenburg e. V. 
UTAG Ingenieure GmbH 
uzmz immobilien management gmbh 
Veolia Wasser GmbH 
Verband Deutscher Lokalzeitungen e.V. 
Verein für Integrative Angebote VIA e. V. Berlin-
Brandenburg 
Vereinigung tschechischer Unternehmen in 
Deutschland e. V. 
Ingenieurbüro Wolff & Meibert 
Julius Wallot, Rechtsanwalt 
Zaman Media GmbH 
Dr. Zeplin Managementberatung GmbH 
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  اخبار کانون 

نهـاد تخصصـی شـهر و       "اجالس  
  " براندنبورگ-منطقه در برلین
  2007به تاریخ دوم نوامبر 

  مهندس محبوبه جعفر: گزارش
  

برخورد علمی با رشد سریع فضاهای شهرهای بـزرگ در طـی            
 جامعه علمی آلمان    چند سال اخیر یکی از مراکز ثقل تحقیقات       

را، بخصوص در ارتباط با کشورهای در حال رشـد، بـه خـود              
این توجه از جمله در فعالیت های متعـدد         . اختصاص داده است  

در غالب برنامـه هـای مشـترک از سـوی وزارت آمـوزش و               
 Helmholtzتحقیقات آلمان، جامعه تحقیقات آلمان و انجمن        

ای در حال رشد دیده     در رابطه با موضوع کالن شهر در کشوره       
در این زمینه در سالهای اخیـر روی آوری بـارزی از            . می شود 

 و پروژه هایی    "کالن شهر "طرف شرکتهای آلمانی به موضوع      
که بطور مشترک از سوی شرکت هـای خصوصـی و جامعـه             

  .علمی اداره می شوند، مشاهده میشود
نهـاد تخصصـی شـهر و منطقـه در          "بر اساس این مشـاهدات،      

 بررسی دو موضوع را هدف اجالس امسال        " براندنبورگ -برلین
ابتدا اینکه در زمینه تحقیقات در ارتباط با کـالن          . خود قرار داد  

 برانـدنبورگ در سـالهای اخیـر بـه چـه         -شهرها، منطقه برلین  
و دوم آنکـه بخـش علمـی و         . هایی دست یافته اسـت    ی  یاتوان

مـی توانـد    اقتصادی منطقه چه دورنمایی را برای کالن شهرها         
در این جلسه می بایست توسط بحث و تبادل نظـر           . عرضه کند 

انگیزه ها و مطالبات ممکنـه بـه بخشـهای علمـی، شـرکتهای              
خصوصی و بخش سیاسـی متبلـور و حاصـل شـود تـا بتـوان                
چهارچوب شرایط سیاسی و نیز همکاریهـای علمـی بـا بخـش           

  .های موفق آماده ساخت خصوصی را برای ایجاد پروژه
  اتاق صنعت و "، "دانشگاه فنی برلین"جالس توسط این ا

  
 در  " منطقه و کشور   -اتحادیه طراحی شهر  "و  برلین   "بازرگانی

ــا  ــاط ب ــرلین   "ارتب ــه در ب ــهر و منطق ــی ش ــاد تخصص  –نه
اتـاق صـنعت و   " در محـل    2007 روز دوم نوامبر   "براندنبورگ
  .شدو برگزار  در برلین سازماندهی "بازرگانی

  

  گلدمنسخنرانی پروفسور 
  

Entwicklungspotentiale der erneuerbaren Energietechnik 
  
  

 
  
  "فن انرژی های تجدیدپذیرظرفیت های بالقوه در پیشرفت "

وفسـور دکتـر مهنـدس      عنوان یک سخنرانی بود که توسط پر      
این . برگزار شد گلدمن، استاد انرژی در مدرسه عالی فنی برلین         

ه دعوت کانون در دانشـگاه   ب2007 نوامبر 14سخنرانی در روز    
ایشان پس از تجزیـه و تحلیـل و تقسـیم           .  شد انجامفنی برلین   

سی نقاط ضعف و قـوت هـر یـک از           ربندی انواع انرژی به بر    
روش های تولید انرژی پرداخته و به لحاظ اقتصادی و آمـاری            

ایـن سـخنرانی در     . ارائه کردنـد   این روش ها       تحلیلی جامع از  
صین و صاحب نظران در رشـته هـای         حضور تعدادی از متخص   

ساخت و تولید انرژی های بادی و خورشیدی صورت گرفـت           
  . که در خاتمه بحث های جالبی در پی داشت

  



 
 

Verein Iranischer Naturwissenschaftler und Ingenieure in der 
Bundesrepublik Deutschland e.V. 

  
 
 

Verein Iranischer Naturwissenschaftler und Ingenieure (VINI) 
in der Bundesrepublik Deutschland e.V. veranstaltet: 

 
 

Über die Nutzung von Wasserstoff als Traggas 
in Luftschiffen - Vergangenheit und Zukunft 

 
 
Neueste Konzepte bezüglich des Transportes von sperrigen Lasten mittels 
Luftschiffen sehen auch den Einsatz von Wasserstoff als Traggas vor. Aus 
diesem Anlass geht der Vortrag zunächst auf die Wahrnehmung von 
Wasserstoff in der Öffentlichkeit ein und beleuchtet die Hintergründe des 
Hindenburg-Unglücks in Lakehurst. Dabei wird auf den gegenwärtigen 
Stand der Diskussion zu diesem Thema eingegangen. Aufbauend auf 
diesem „Vergangenheitsaspekt“ werden die von Wasserstoff ausgehenden 
Gefahrenpotentiale mit denen anderer Stoffe, wie z.B. Propan oder 
Benzindämpfen, verglichen. Dabei werden entsprechende, von der 
Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung (BAM) durchgeführte 
Tests vorgestellt. Der die Zukunft betreffende Aspekt befasst sich mit den 
Vorzügen des Wasserstoffs gegenüber anderen Energieträgern und 
anderen Traggasen. 
 
 

Vortragender:  Dirk Spaltmann, Ph.D. 
     Initiative Zukunft in Brand e.V. 
 
Datum:   Donnerstag, den 24.01.2008 
Einlass:   ab 18:30 Uhr 
Beginn:   19:00 Uhr 
Ort:    TU Berlin, Hauptgebäude 
Adresse:   Straße des 17. Juni 135 
     U - Bhf.  Ernst-Reuter-Platz 
Hörsaal: H 1029   

 
Alle Interessenten sind herzlich eingeladen 

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei 
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  مراسم سخنرانی
  

 یک سـخنرانی   2008 ژانویه   24کانون در نظر دارد که در روز        
درباره استفاده از ئیدروژن به عنوان گـاز حامـل در           "با عنوان   

ایـن  . برگـزار نمایـد    " گذشـته و آینـده     –فضایی  سفینه های   
 در 19سخنرانی توسط آقای دکتر دیرک اشـپالتمن از سـاعت       

بروشور .  برگزار خواهد شد   H1029)(محل دانشگاه فنی برلین     
  . ارائه شده است این بولتن 9این سخنرانی در صفحه 

  

  برنامه سمینار اروپا و خاورمیانه
  

اروپـا در خاورمیانـه،     "نـوان   خبر سمیناری بـا ع     22در بولتن   
ندنبورگ در  ابر-آکادمی برلین . منتشر شد  "خاورمیانه در اروپا  

این فاصله برنامه قطعی سمینار را برای گروه پاسخگویان ارسال          
بر طبق این برنامه، آقای پروفسور سعید ناصـری،         . کرده است 

شـرکت کننـدگان در   از رئیس گروه پاسخگویان کانون یکی  
بـرای اطـالع    .  ایـن مراسـم خواهـد بـود        18سـاعت   پودیوم  

 منتشر می   جاخوانندگان بولتن، برنامه کامل این سمینار در این         
 کارت ورودی برای سمینار     20در ضمن قرار است تعداد      . شود

عالقمنـدان مـی تواننـد جهـت        . در اختیار کانون گذارده شود    
ــانم مهنـــدس جعفـــر   ــا خـ دریافـــت کـــارت ورودی بـ

)Djafar@vini.de (تماس حاصل نمایند .  
  

Redaktion: Union der deutschen Akademien 
der Wissenschaften, Büro Berlin 
Myriam Hönig (v.i.S.d.P.), Jana Schlütter 
Markgrafenstr. 37, 10117 Berlin 
Tel. 030 / 325 98 73 72 

schluetter@akademienunion-berlin.de 
http://www.akademienunion.de/newsletter/2007
-02/termine/veranstaltungskalender/ 
22. Februar 2008: 
10-21 Uhr, Berlin-Brandenburgische Akademie 
der Wissenschaften, Leibniz-Saal, Markgra-
fenstr. 38, Berlin. 

 
 
Technik als Brücke der Kul-
turen.  
Engineering and Technology 
Bridging Cultures 
 
Programm: 
 
• 10-11 Uhr: Eröffnung: Prof. Dr.-Ing. Klaus 
Lucas, Sekretar der Technikwissenschaftlichen 
Klasse der Berlin-Brandenburgischen Akademie 
der Wissenschaften, Lehrstuhl für Technische 
Thermodynamik der RWTH Aachen; Prof. Dr. 
Günter Stock, Präsident der Berlin-
Brandenburgischen Akademie der Wissenschaf-
ten; Repräsentant des BMBF; S.E. Dr. Hussein 
Omran, Botschafter der Arabischen Republik Sy-
rien 
Impulsreferat: Dr. Jürgen Friedrich, Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Technologie, Referat 
Nord-Afrika, Naher und Mittlerer Osten: Wirtschaft-
liche und berufliche Perspektiven in der MENA 
(Middle East North Africa) -Region  
 
• 11.30-13 Uhr: Wissenschaft und Bildung 
Moderation: Prof. Dr.-Ing. Bernd Scholz-Reiter, 
Vizepräsident der Deutschen Forschungsgemein-
schaft 
Prof. Dr. Faruk Karadoğan, Rector of Istanbul 
Technical University, Turkey: Engineering Science 
and Education in Turkey on its way to Europe; 
Prof. Dr. Nour-Eddine Bouguechal, University of 
Batna, Algeria: Engineering Science and Educa-
tion Promoting Economic Growth in Algeria; Prof. 
Dr. Yitzhak Apeloig, President of Technion, Israel 
Institute of Technology, Israel: Engineering Sci-
ence and Education – The Powerhouse behind 
Israel’s Economy and its role in Border-Crossing 
Collaboration of Middle East Countries  
 
• 14-15.30 Uhr: Technologie 
Moderation: Prof. Dr.-Ing. Johann-Dietrich Wörner, 
Vorstandsvorsitzender des Deutschen Zentrums 
für Luft- und Raumfahrt 
Prof. Dr.-Ing. Hans Müller-Steinhagen, Direktor 
des Instituts für Technische Thermodynamik, 
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, 
Deutschland:  Erneuerbare Energien in der ME-
NA-Region: Potenzial einer nachhaltigen Energie-
versorgung und Export nach Europa; Prof.  
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Dr. Abdallah Husein Malkawi, Head of the National  
Dams Committee, Vice President Jordan Univer-
sity of Science and Technology, Jordan: Manage-
ment of Water Resources in Jordan; Prof. Dr. A-
min Mobarak, Universität Kairo, Ägypten: Solar- 
and Windenenergie in Ägypten. Gegenwart und 
Zukunft  
 
• 16-17.30 Uhr: Wirtschaft 
Moderation: Prof. Dr.-Ing. José L. Encarnacao, 
Vorsitzender der INI-GraphicsNet Foundation, TU 
Darmstadt 
Dr. Dieter Fuchs, General Manager Fraunhofer 
Middle East, President of World Association of 
Industrial and Technological Research Organisati-
ons (WAITRO): Innovationsmarkt MENA-Region; 
Felix Neugart, Referatsleiter MENA, Deutscher 
Industrie- und Handelskammertag: Die Förderung 
bilateraler Geschäftsaktivitäten in der MENA-
Region; Claus Mertes, Vorstandsvorsitzender, 
Deutsche Meerwasserentsalzung e.V.: Know-How 
für Meerwasserentsalzung in der MENA-Region: 
Märkte und bilaterale Kooperation; Erich Kaeser, 
Siemens AG, Director Corporate Development 
and Regional Strategies (Africa, Middle East, 
C.I.S.): Strategische Herausforderungen industriel-
ler Aktivitäten in der MENA-Region  
 
• 18-19 Uhr: Podiumsdiskussion: Europa / Nah-
ost: Quo vadis? 
Moderation: Prof. Dr.-Ing. Klaus Lucas 
Teilnehmer: Prof. Dr. Saleh Hashem, Secretary 
General, Association of Arab University; Dr. Ger-
hard Sabathil, Leiter der Vertretung der Europäi-
schen Kommission in Deutschland; Harald M. 
Bock, Generalsekretär der Deutsch-Arabischen 
Gesellschaft e.V.; Prof. Dr. Helmut Schwarz, Prä-
sident der Alexander von Humboldt-Stiftung; Mary 
Schäfer, Bereichsleiterin für MENA, Europa, 
Nordamerika und Zentralasien der Gesellschaft für 
technische Zusammenarbeit; Dr. Christian Bode, 
Generalsekretär des DAAD; Prof. Dr. Seied Nas-
seri, Präsident der Vereinigung iranischer Natur-
wissenschaftler und Ingenieure 
 

  
  

  

  کتابخانه الکترونیکی کانون
           گـروه   2007بر اساس مصوبه شورای همگانی در مـاه ژوئـن           

ی موجود  پاسخگویان جدید به تهیه یک لیست کامل از کتابها        
این گروه تصـمیم گرفـت     . در کتابخانه کانون ماموریت یافت    

صورت برداری از کتاب ها را به صورت تصاویر الکترونیکـی           
هم اینک این صورت در سـایت       . در سایت کانون منتشر سازد    

تیار دوستان و عالقمنـدان کـانون قـرار         خکانون موجود و در ا    
نک زیر مراجعـه    جهت بازدید از این صفحه به لی      . گرفته است 

  :نمائید
http://www.vini.de/vini.de/biblithek.htm 

  درخواست همکاری با بولتن خبری
کند که با این بولتن خبری های کار و همکاران کانون درخواست می        بولتن خبری ویژه اعضای کانون مهندسین و متخصصین ایرانی در آلمان، از همه اعضا و گروه               

  .  های علمی و تخصصی خود را از طریق گروه پاسخگویان برای بازتاب در این بولتن ارسال دارند ها و برنامه ه فعالیتهمکاری نمایند و اخبار مربوط ب
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  و گزارشات گوناکوناخبار 

  ایک خانم ایرانی در مجلس اعیان بریتانی
  
  

نخستین زن ایرانی اسـت کـه بـه عضـویت            هاله افشار 
  متولد ایران استاو .در می آید مجلس اعیان بریتانیا

روزنامه نگاری پیشه کـرد    پس از خاتمه تحصیالتو
  .و مدتی هم در ایران کارمند دولت بود

ها و نوشـته هـای پروفسـور افشـار در            بیشتر پژوهش 
ر جوامع اسالمی  سیاسی زنان د–اجتماعی  زمینه نقش

  .و امکانات پیشرفت آنها است
  
  

  

هالـه افشـار اسـتاد علـوم سیاسـی و            -سایت رادیو بی بی سی    
دانشگاه یورک انگلسـتان و اسـتاد     مذهبی در–مطالعات قومی

 قوانین اسـالمی در دانشـکده بـین المللـی حقـوق تطبیقـی در              
او نخستین زن ایرانی است کـه بـه         . استراسبورگ فرانسه است  

هـا و   بیشتر پژوهش. در می آید ویت مجلس اعیان بریتانیاعض
 سیاسـی  –اجتمـاعی   نوشته های پروفسور افشار در زمینه نقش

 .زنان در جوامع اسالمی و امکانات پیشرفت آنها است

 هاله افشار سالها عضو فعـال و مشـاور نهادهـای بـین المللـی     

ت متعددی بوده است؛ مدتی رئـیس انجمـن بریتانیـایی مطالعـا           
انجمن خدمات بین المللی سازمان  خاورمیانه، و دوره ای مسئول

 .ملل بود

 تحقیقات و فعالیت های دانشگاهی هاله افشار در مـورد آزادی 

اجتماعی و توسعه حقوق مدنی زن شامل آثاری اسـت دربـاره            
بـر زنـدگی زنـان در     اثرات چندین دهه جنـگ و خـونریزی  
زنان فلسطینی و همچنین    کشورهای لبنان، ویتنام و سریالنکا و       

 .اسالم سیاسی بر زندگی زنان در ترکیه و ایران ثاثیر

 هاله افشار که اکنون با لقب بارونس افشار عضو مجلس اعیان

اسالم "، با نام مستعار هما امید کتاب 1994بریتانیا شده، در سال 
 .منتشر کرد  را"و فمینیسم

روزنامـه   صیالتهاله افشار متولد ایران است، پس از خاتمه تح
 .نگاری پیشه کرد و مدتی هم در ایران کارمند دولت بود

به همین دلیل در  بارونس افشار عضو حزب سیاسی ای نیست و
  .نشست مجلس اعیان در لژ اعضای مستقل خواهد

بی مناسبت ندیدیم که در این جا مطلب تاریخی جالبی از دکتر            
  .رج کنیمدنعمت اهللا فاضلی درباره پارلمان بریتانیا 
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  پارلمان بریتانیا
 دکتر نعمت اهللا فاضلی

http://farhangshenasi.com/persian/node/39  

  

چگونگی شکل گیری دولت پارلمانی و انتخابات و مشارکت 
مردم در قدرت سیاسی در بریتانیا از آموزنده ترین درس های 
تاریخ برای ملت هایی است که در راه دموکراسی مبارزه می 

در این نوشته کوتاه به طور اجمال شکل گیری و سیر . کنند
  . تحول پارلمان در بریتانیا را شرح می دهم

پارلمان بریتانیا در اواسط قرن سیزدهم در عهد هنری سوم  
بنیان گذاری شد که یکی از قدیمیترین ) 72- 1216(میالدی 

. لمان های انتخاباتی جهان مرکب از نمایندگان مردم استپار
 تالش هنری سوم برای ساختن و احیای 1250در سال های 

کاخ وستمینیستر ابی  که در نظر داشت آن را برای پسرش 
. بسازد، اعتراض اشراف و ثروتمندان را بشدت برانگیخت
 پادشاه برای بازسازی این کاخ می بایست مالیات های سنگینی

این موضوع زمینه . از مالکین و اشراف دریافت می کرد
ختالف و درگیری پادشاه و مالکین را بوجود آورد و جنبشی ا

) اشرافیان درباری( بارون ها 1258در .. بر ضد شاه بوجود آورد
» الیحه آکسفورد«پادشاه را مجبور کردند پیشنهاد معروف به 

ر در عزل و نصب که اختیا» شورای بارون ها«مبنی بر تشکیل 
سیمون دو . برخی مقامات را بدست می گرفت بپذیرد

  . مونتفورت، ارل یا خان منطقه لستر، رهبر جنبش بارون ها بود
توسط وستمینیستر ) کامون لو( الیحه قانون عمومی 1259در 

تصویب شد که به موجب آن قدرت پادشاه در چارچوب قانون 
تحمل نکرد و میان ا رهنری این محدودیت ها . محدود می شد

بارون ها به رهبری سیمون دو مونتفورت و پادشاه جنگ های 
 منجر 1264سال » جنگ های داخلی«خونینی درگرفت که به 

دو منتفورت برای مبارزه با پادشاه شوالیه ها یا جنگجویان . شد
. محلی مناطق مختلف را فراخواند تا در مجلس او شرکت کنند

 در یکی از جنگ ها کشته شد 1265اگرچه دو مونتفورت در 
اما اقدام او در دعوت از شوالیه ها به منزله نمایندگان مردم 
عامی به مجلس اعیان در سال های بعد به صورت یک رویه و 

در واقع ایده مشارکت نمایندگان عوام در مسائل . سنت در آمد
  . سیاسی از همین جا شکل گرفت

پادشاه ) 77-1327(م در قرن چهاردهم در زمان ادوارد سو
پذیرفت که بدون تصویب پارلمان اخذ هر گونه مالیات و 

این قانون در واقع سنگ بنای . خراج از مردم ممنوع خواهد بود
این قانون همچنان معتبر . تحقق واقعی تر پارلمان در بریتانیا شد

 به بعد نجبا و اعیان به منزله نمایندگان طبقه 1341از . است
 محل استقرار خود در پارلمان را از محل استقرار اشراف و باال

این امر باعث شد که . نمایندگان عوام و طبقه پایین جدا کردند
یکی هاوس آو : در درون پارلمان دو بخش متمایز شکل گیرد

و دیگری هاوس آو کامونز یا خانه ( ) » خانه اعیان«لوردز 
تی بجای مانده که از آنروز تا کنون این ساختار با تغییرا. عوام
  . است
 برای اولین بار ریس مجلس توسط نمایندگان انتخاب 1376در 

. شد و دیگری پادشاه اختیار عزل و نصب آن را از دست داد
همچنین در این سال مجلس عوام این اختیار را بدست آورد که 
ماموران دولتی و درباری و کلیه کسانی که از سمت خود سوء 

ایی و برای محاکمه به مجلس اعیان که استفاده کنند را شناس
در زمان هنری پنجم در قرن . دادگاه در اختیار آنها بود بسپارد

پانزدهم مجلس عوام دارای قدرت و اختیارات برابر مجلس 
  . اعیان برای تصویب قوانین شد

با اتحاد و ) 47-1509(در قرن شانزدهم در عهد هنری هشتم 
ن انگلیس به پارلمان بریتانیای الحاق ولز به انگلستان، پارلما

» کلیسای انگلستان«در همین زمان است که . کبیر تبدیل شد
جدا و پادشاه به عنوان ریس » کلیسای کاتولیک رم«از 

و از آن زمان تا کنون . کلیسای انگلستان منصوب می شود
  . ملکه یا شاه ریاست کلیسا را عهده دار هستند
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بین پارلمان و پادشاه » رلندشورش ای«در قرن هفدهم بعد از 

یعنی چارلز اول بر سر رهبری و کنترل ارتش اختال ف می 
 1649افتد و به جنگ داخلی خونینی می انجامد که عاقبت در 

چارلز اول پادشاه مستبد کاتولیک .. چارلز اول سقوط می کند
بود و با استناد به عقیده جا افتاده و پذیرفته آن روزگار 

دوان رایت آو کینگز وجود » لهی پادشاهانحق ا«معروف به 
.. پارلمان و رای مردم را مخالف آموزه های مذهبی می دانست

.  سال پارلمان را تعطیل کرد11 بمدت 1628از اینرو از سال 
اولیور . این موضوع زمینه قیام مردم علیه او را فراهم کرد

  از نمایندگان پارلمان بود بهیکه یک) 1658-1599(کرامول 
جنگ های «کمک سربازان و اشراف بر علیه شاه قیام کرد و 

. بزرگ بریتانیا بوجود آمد و منجر به قتل پادشاه شد»  داخلی
کرامول بدلیل مخالف با نهاد سلطنت از پذیرش تاج خود داری 

کرامول دو سال از . نامید» لرد آو پروتکتر«کرد و خود را 
ر او قیام کرد و پیروزی در گذشت و چارلز دوم بر علیه پس

اما چارلز دوم راه پدرش را دنبال . مجددآ سلطنت را احیا کرد
 1660نکرد بلکه آزادی ها را گسترش و مجددآ پارلمان در 

اما جنگ ها داخلی . بازسازی کرد و قدرت بیشتری به آن داد
در این .  منجر شد1689 و 1688ادامه یافت و حوادث سال های 

یروز می شود و حوادث این سال ها جنگ ها عاقبت پارلمان پ
در تاریخ بریتانیا بنام گلوریس رولوشن یا انقالب تابان نام می 

  . برند
به » بیل آو رایت «در نتیجه این انقالب قانون مشهور به 

به موجب بیل آو رایت پارلمان بر پادشاه و نهاد . تصویب رسید
زادی سلطنت سلطه و اشراف دارد و نمایندگان مجلس از حق آ

تام و تمام بیان در مباحث و مذاکرات مجلس برخوردارند و 
هیچ مقام و فرد و قانونی نمی تواند هیچ گونه محدودیتی برای 

به موجب . نمایندگان در اظهارات شان در پارلمان ایجاد کند
این قانون هیچ نماینده نباید در تمام طول زندگی اش به خاطر 

  ش مواخذه، محاکمه، یا محروم اظهار نظر مربوط به نمایندگی ا

  
  . از حقوق فرد و اجتماعی اش شود

 در بریتانیا 1887علی رغم تمام این پیشرفت ها تا سال 
در این سال به . انتخابات عمومی برای پارلمان وجود نداشت

 سال اجازه شرکت 21موجب مصوبه ای تمام مردا ن باالتر از 
چنان از حق رای محروم در انتخابات را پیدا کردند اما زنان هم

 بود که آنها نیز اجازه یافتند در 1828باقی ماندند تا در سال 
  . انتخابات شرکت کنند

، مجلس اعیان که برخی از اعضای آن به 1949اما تا سال 
طوری موروثی و برخی دیگر انتصابی هستند، قدرت جلوگیری 

ین تنها در ا. از تصویب قوانین مجلس انتخابی عوام را داشت
. سال است که رسمĤ چنین اختیاری از مجلس اعیان سلب شد

اکنون مجلس اعیان عمآل جنبه مشورتی و کارشناسی برای 
با توجه به این امر که بجز اقلیت . لوایح مجلس عوام را دارد

بقیه )  عضو700 نفر از 92در حال حاضر (اعضای مجلس اعیان 
 کارشناسی و اعضا تنها به دلیل شایستگی های علمی، فنی و

خبرگی در امور مختلف قضایط، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به 
عضویت مجلس پذیرفته می شوند، کارکرد اصلی مجلس اعیان 

  . تقویت بدنه فنی و کارشناسی پارلمان بریتانیا است
مروری بر حوادث باال نشان می دهد دموکراسی پارلمانی امروز 

از و نشیب و دو جنگ بریتانیا محصول هفتصد پنجاه سال فر
هنوز نیز بعد از آنهمه تالش در همین . داخلی خونین بوده است

چهار پنج سال اخیر است که پارلمان برای نوسازی و 
. دموکراتیک تر شدن طرح هایی اساسی فراهم نموده است

هنوز کلیه مصوبات مجلس باید به امضا ملکه برسند و آخرین 
مهر «مهور شدن به مرحله تصویب کلیه مصوبات مجلس م

ین امر جنبه تشریفاتی ااگرچه . رویال اسنت است» سلطنتی
دارد و ملکه در پنجاه سال گذشته کلیه مصوبات مجلس را 
بدون دخل و تصرف مهر کرده اند، اما از نظر نمادین تایید 
نهایی مصوبات توسط ملکه به معنای آنست که هنوز 

   می گیرد و رای از نهاد سلطنت سرچشمه» مشروعیت قوانین«
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  . مردم به تنهایی کفایت نمی کند

ضمنĤ نباید از خاطر دور داشت که وجود برخی نهادهای 
کارشناسی مانند مجلس اعیان و شوراهای مشورتی با برخی 
اختیارات، دارای کارکردهای مثبت و سازنده است، هرچند این 
نهادها انتصابی بوده و به نحو غیر دموکراتیک شکل گرفته 

  تا زمانی که جامعه انسانی و عامه مردم از نظر سواد و . باشند

  
توان درک و تحلیل مسائل اجتماعی به بلوغ کامل نرسیده اند، 
اینگونه نهادها می توانند نقش مثبت در روند تحول و پیشرفت 

این سخن به معنای نفی برتری خرد . جامعه انسانی ایفا کنند
، بلکه تنها به معنای متعهدتر جمعی بر رای و نظر نخبگان نیست

کردن دموکرسی به ارزش ها و اهداف متعالی انسان است که 
  . ممکن است در نتیجه غلبه نیازهای عامه فراموش شوند

  
  دانشگاه های فنی هلند، دیگر دانشجوی ایرانی نمی گیرند 

  
 20 این عنوان خبری اسـت در شـماره          -رادیو زمانه، آمستردام  

بنـا بـر ایـن خبـر، اداره         . مه دانشگاه تونته هلند   دسامبر هفته نا  
مهاجرت و اتباع خارجی هلند که مسئول صدور روادیـد بـرای            
خارجیان است، از دانشگاه های هلند خواسته تا ضمانت نامه ای           
ارائه کنند و در آن نسبت به عـدم تمـاس دانشـجویان ایرانـی               

مانت دانشگاه هایشان با دانش مربوط به فن آوری هسته ای ض          
مدیر دانشگاه تونته اعالم کرد که این دانشگاه نمی تواند         . بدهند

این خبر هنوز در هفته نامه های دانشگاهی        . چنین ضمانتی بدهد  
دو دانشگاه فنی دیگر هلند، یعنی دلفت و آیندهوون دیده نمـی   

ادامه جزئیات خبری که در هفته نامه دانشگاه تونته منتشر          . شود
  :تشده از این قرار اس

مـا نمـی    ": پیتر خِن بینستر دبیر اول دانشگاه تونته اعالم کـرد         
 بدون این ضمانت نامـه بـه هـیچ          ".توانیم چنین ضمانتی بدهیم   

این مسئله شامل دانشگاه های     . دانشجویی روادید داده نمی شود    
هیئت مدیره دانشـگاه تونتـه،      . نیز می شود   و دلفت    آیندهوون

انه .  این تصمیم را ارائه کرد     این هفته در خالل جلسه دانشگاهی     
هر دانشجو حـق    ": فیلیرمان، رئیس هیئت مدیره دانشگاه گفت     

دارد از تمامی بخش های تحصیلی استفاده کند و باید بتواند بـا             
از آنجا که ما نمـی      . آزادی کامل در پیشرفت خود گام بردارد      

خواهیم دانشجویی را از بخشـی از علـم محـروم کنـیم، چنـین        

 این تصمیم هیئت مـدیره، جمعـه        ". ای نمی دهیم   ضمانت نامه 
 دانشجوی ایرانی مشغول به تحصیل در این دانشگاه         5گذشته به   

. و متقاضیان ایرانی که درخواست ثبت نام داده اند، ارائـه شـد            
البته دانشگاه تونته اعالم کرد که دانشجویان مشغول به تحصیل          

هـای سـازمان    یکی از قطعنامه    . شامل قانون جدید نخواهند شد    
ملل مربوط به تحریم ایران باعث درخواست چنین ضمانت نامه          

وزیران آموزش و پرورش و امور خارجـه هلنـد          . ای شده است  
نیز به تازگی از دانشگاه های فنی هلند بـا تاکیـد بـیش تـری                
خواسته اند تا نسبت به صدور اجازه به دانشجویان ایرانی بـرای            

در حال حاضر   . ی نشان دهند  تحصیل در رشته های فنی خوددار     
سه شهروند ایرانی برای تحصیل در دانشگاه تونتـه درخواسـت           

به این سه نفر، جمعه گذشته خبر داده شد که          . ثبت نام داده اند   
و . برای دریافت روادید نیاز به چنین ضـمانت نامـه ای دارنـد            

دبیر اول دانشگاه   . دانشگاه نمی تواند در این مورد ضمانت بدهد       
 دانشگاه های فنی دلفت و آیندهوون هم همـین          ":  افزود تونته

ما فعال درباره این شرایط با این دانشگاه هـا و           . شرایط را دارند  
ما به تنهـایی    . وزارت خانه های مربوطه در حال گفتگو هستیم       

نمی توانیم خط مشی را مشخص کنیم، بلکـه خـط مشـی را بـا            
   ". مشخص خواهیم کردنامبردهمشورت با نهادهای 

  




