
1 
 

 سوئد یسوتا تاریخچھ فشرده
 

 انجمن یسسأت
 

آموختگان و  گو، دانش دیه در سن ۲۰۰۰پس از برگزاری نخستین گردھمایی سراسری سوتا در تابستان 
ھای محلی خود را نیز  ، عالقمند شدند که انجمنمقیم اروپا و سوئد نیز برخی کارکنان پیشین دانشگاه

 .تشکیل دھند
 

آموختگان و کارکنان سابق دانشگاه از ھمان سال  در سوئد تالش برای شناسایی و ارتباط با دانش
وجود نداشت، و حتی بسیاری از افراد  ھای اجتماعی مجازی م ھنوز شبکهدر آن ھنگا. آغاز شد ۲۰۰۰

با ) ۸، دوره ۱۳۵۲متالورژی، ورودی (از این رو خانم شھال سلطانیه . کردند یل استفاده نمییمھنوز از ا
ھای تلفنی با دوستان سابق در ھمه جای جھان، توانستند تا ماه  پیگیری خستگی ناپذیر و با تماس

 .ارتباط برقرار کنندمقیم سوئد ) آریامھر(نفر از دانشگاھیان صنعتی شریف  ۵۰با بیش از  ۲۰۰۳ چمار
 

رگزار شد و به تشکیل رسمی در فرانکفورت ب ۲۰۰۲نوامبر  ۲نخستین گردھمایی سوتا در اروپا در 
ئی از نمایندگانی که در این جلسه حضور داشتند ادر این گردھم. انجامید بخش اروپائی سوتا
از بحش اروپائی سوتا . ھای محلی را در کشورھای خود تشکیل دھند انجمندرخواست شد که 

ی سراسری سوتا تبدیل  به خبرنامه ۲۰۰۵یه راز فو ای کرد که آغاز به انتشار خبرنامه ۲۰۰۳ی  ژانویه
 .شد

 
 ی سوتا، با تالش و ھمت آقای انوشه ھادزاد اروپا، و نیز انتشار خبرنامه بخش سوتا درتشکیل 

 .صورت گرفتو آقای شیوا فرھمند راد  )۶دوره  ۱۳۵۰مکانیک، ورودی (
 

. برگزار شد) Skärholmen(در استکھلم  ۲۰۰۳ماه مه  ۳۰و  ۲۹سوئد در  یسوتانخستین گردھمایی 
 .درج شده است) ۲۰۰۳ژوئن ( ۶ی شماره  گزارش آن در خبرنامه

 

 
 ۲۰۰۳مھ  Skärholmen ،۳۰در  Qualityاستکھلم، ھتل 
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گردھمایی  سومین اروپا در برگزاری ھای سوتا در سایر انجمندر ھمکاری با  سوئد یانجمن سوتا

 .نقش مھمی داشت )۲۰۰۴اوت  ۲۳تا  ۲۰آلمان، (ھایدلبرگ  در سوتا سراسری
 

 نخست ھای سال ھای گردھمایی
 

ژوئن  ۱۲و  ۱۱کنندگانی از سراسر اسکاندیناوی در  سوئد، با شرکت انجمن سوتا دردومین گردھمایی 
نزدیک  Sjöåkragårdenدر ) ، دوره اول۱۳۴۵متالورژی، ورودی (با ھمت و تالش آقای داوود نواییان  ۲۰۰۵

Bankaryd (Jönköping)  شدبرگزار. 
 
 

 
Sjöåkragården ۱۲ ۲۰۰۵ ژوئن 

 
ھای تفریحی به ھمت برخی از  ھای گوناگون، گردھمایی ھای رسمی، در فرصت در فواصل گردھمایی

پور و محمود  گرفت، از جمله در فالون، به ھمت ثریا ندیم اعضا، در مناطق گوناگون سوئد صورت می
، در ساندویکن، به ھمت شھال سلطانیه و منوچھر وثوق )، دوره سوم۱۳۴۷شیمی، ورودی (بدری 

 ...، و)۷، دوره ۱۳۵۸متالورژی، ورودی (
 

کارشناسی ارشد (، بھنام کامرانی )۱۳۵۷شیمی، ورودی . م(به ھمت مریم ریاضی  ۲۰۰۶در ماه مه 
ریحی ھمراه با سفری تف) ۵، دوره ۱۳۴۹مکانیک، ورودی (، و ابراھیم کیاست )۱۳۷۵مکانیک، ورودی 
 ).۴۱گزارش در خبرنامه شماره (ند صورت گرفت ی سیمان گوتال بازدید از کارخانه
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Gotland،  ۲۰۰۶اوریل 

 

 
Gotland،  ۲۰۰۶اوریل 

 
 ۲۸در  ) ۶، دوره ۱۳۵۰برق، ورودی (سوئد به ھمت آقای اسد ابری  یئی انجمن سوتاسومین گردھما

 .است درج شده ۵۸گزارش آن در خبرنامه شماره . در لودویکا برگزار شد ۲۰۰۷سپتامبر  ۳۰تا 
 



4 
 

 
Ludvika  ۲۰۰۷سپتامبر 

 

 رگ سوئدوھمایش سراسری سوتا در گوتنب
 

، انجمن سوتای Söderköping، واقع در نزدیکی Memدر  ۲۰۰۹آگوست سال  ۱۶و  ۱۵در گردھمایی 
 .باشد ۲۰۱۰سراسری سوتا در سال  یسوئد بر عھده گرفت که میزبان گردھمای

 
رگ سوئد در سالگرد وشھر گوتنبر د ۲۰۱۰ ژوئیه ۲۵ تا ۲۳تاریخ گردھمایی سراسری سوتا در 

از اعضای سوتا از سراسر جھان، از جمله اعضای ساکن ایران  گروه بزرگی با شرکتسالگی انجمن  ده
 .دبرگزار ش

 
یراد اسخنرانی  ۲۰پیرامون آن حدود اعضای سوتا  این گردھمایی توسعه پایدار بود و موضوع اصلی

ھای تفریحی از جمله بازدید از یکی از جزایر زیبای  در کنار مراسم رسمی گردھمایی، برنامه. دکردن
 .رگ نیز در این برنامه قرار داشتونزدیک گوتنب

 
 .شد قدردانیسیس سوتا از دکتر ھژبری أھمچنین به مناسبت دھمین سالروز تدر این مراسم 

 
 .بھنام کامرانی بودندباغی و  علی قره ،مجید ذوالفقاریرگزارکنندگان این ھمایش ب
 

 .است درج شده ی خبرنامه ی ویژه گزارش این گردھمایی در چھار شماره
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Göteborg،  ۲۰۱۰ھمایش سراسری، ژوئیھ 

 
 

 
Göteborg ۲۰۱۰، ھمایش سراسری، ژوئیھ 
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 ھای انجمن سوتای سوئد سالھ در فعالیت ۳وقفھ 
 

ھا و  با وجود موفقیت ھمایش سراسری در سوئد، شرکت وسیع اعضاء از اقصا نقاط جھان، سخنرانی
ھایی در پروسه مقدماتی آن پیش آمد که موجب ناامیدی و  ھای خوب و متنوع آن، حاشیه کنفرانس

 .ھای انجمن انجامید فعالیتساله  ۳گیری بخشی از اعضا شد و به وقفه  کناره
 

از جمله این حواشی، اختالف نظر در مورد محل برگزاری ھمایش سراسری بود و از آن بیشتر، اعمال 
 .نفوذی که در تغییر تاریخ گردھمایی شد

 
کنندگان مقیم خارج بتوانند در  ھدف این اعمال نفوذ، تغییر تاریخ ھمایش بود تا چند نفر از شرکت

و نیز در صورت امکان، شرکت  نندشرکت ک شد در ایران برگزار می ۸۸س از وقایع سال کنفرانسی که پ
 .کنندگان ھمایش سوتا را برای حضور در آن کنفرانس کذایی جلب کنند

 
بود و برای اعضای سوتای " قدرت و سیاست"این عمل بر خالف مرام و اصل عدم وابستگی سوتا به 

ھای سوتای سوئد کاھش چشمگیری یافت و  م استقبال از فعالیتاز این ھنگا .سوئد بس ناامیدکننده
 .در طول نزدیک به سه سال در عمل متوقف شد

 دوباره شروع
 

و  ۱۵و اسد ابری آستین باال زدند و در  )۷ورودی دوره ( برخی از اعضا، از جمله خسرو صبازاده امجنسرا
انجمن و  نزدیک استکھلم برگزار شد Sandhamnنفر در  ۲۲ای با شرکت  گردھمایی تازه ۲۰۱۳ژوئن  ۱۶

 .سوئد را بار دیگر فعال کردند سوتا در
 

 ،خسرو صبازاده ،و شرکت زری موسویدر آن گردھمائی یک گروه کاری به سرپرستی اسد ابری 
تشکیل شد تا مقدمات انتخاب ھیئت مدیره سوتای سوئد را در پائیز کیوان حجری و داریوش علیپور 

 Missmyraای در  اکتبر ھمان سال گردھمایی تازه ۱۲و  ۱۱که در  نتیجه آن. راھم آورندھمان سال ف
ویژه جوانان، برگزار شد و ھیئت مدیره جدیدی  کنندگان، به با گروه بزرگی از شرکت Åtvidabergی  حومه

کار خود با مدیریت اسد ابری کار خود را آغاز و تدوین و تصویب اساسنامه سوتای سوئد را در دستور 
 .قرار داد

 
اعضاء قرار گرفت تا در مجمع عمومی  ی ویب در ھیئت مدیره در اختیار ھمهاین اساسنامه پس از تص

  .پیش رو به تصویب نھائی برسد
 

 
Missmyra ،۱۲  ۲۰۱۳اکتبر 
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 سوئد در آن تبث  و نجماناساسنامھ 
 

انگیزی با کشتی  سفر خاطره در نفر ۴۳با شرکت  ۲۰۱۵ژوئن  ۱۳و  ۱۲گردھمائی بعدی در روزھای 
Birka  بهMariehamn مجمع عمومی نھائی که در آن اساسنامه سوتای سوئد به تصویب  برگزار شد
 .رسید

 

 
 ۲۰۱۵سوئد در کشتی بیرکا، ژوئن سوتای جلسھ مجمع عمومی 

 
 ۲۰۱۵ژوئن  ۱۲ھای سپاس بھ شھال سلطانیھ، مریم ریاضی، و شیوا فرھمند راد اھدا شد،  تندیس
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با داشتن اساسنامه  ،ھای سوتای سوئد فعالیت ،به بعد ۲۰۱۵ین تاریخ یعنی از ژوئن ا از
سمینارھای  مانند ھا فعالیت رشته ای گرفت و یک جان تازه ،رسیده و حساب بانکی ثبت به

ھای تفریحی و سفرھای گروھی  ئیادیدارھا و گردھم ،ھای گوناکون علمی در زمینه
اشاره به روایت تصویر ھا  داشته است که در ادامه به بعضی از آندنبال ه ای را ب خاطرهپر

 .خواھد شد

 ۲۰۱۶ مجمع عمومی
 

در این جلسه ھیئت . تشکیل شد Nyköpingدر  ۲۰۱۶وئن ژ ۱۸و  ۱۷عمومی بعدی در روزھای  مجمع
 .مدیره جدید با ریاست داریوش علیپور برای مدت دو سال انتخاب شد

 

 
 Nyköpingدر  ۲۰۱۶ژوئن  ۱۸و  ۱۷مجمع عمومی در 

 

 
  Nyköpingدر  ۲۰۱۶ژوئن  ۱۸و  ۱۷مجمع عمومی در 
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  ۲۰۱۸و ۲۰۱۷ سالھ دو دوره در دیگر ھای ھمایش
 
 

 
 Marholmenدر  ۲۰۱۷فوریھ  ۱۷و  ۱۶زمستانی  گردھمایی

 
 

 
 Marholmenدر  ۲۰۱۷فوریھ  ۱۷و  ۱۶ ،ی زمستانیھمایگرد
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 Köpingدر  ۲۰۱۷ژوئن  ۹و  ۸ ،عمومی ساالنھمجمع 

 

 
 Köpingدر  ۲۰۱۷ژوئن  ۹و  ۸ ،مجمع عمومی ساالنھ
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 Köpingدر  ۲۰۱۷ژوئن  ۹و  ۸ ،مجمع عمومی ساالنھ

 
 

 
 Köpingدر  ۲۰۱۷ژوئن  ۹و  ۸ ،مجمع عمومی ساالنھ
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استونی برگزار  فوریه با مسافرت با کشتی به تالین پایتخت ۱۷و  ۱۶در  ۲۰۱۸ الھمایش زمستانی س
و سخنرانی نیز دار از شھر زیبا و باستانی تالین ھای تفریحی و دید عالوه بر برنامه ھمایشدر این . شد

 :داشتیم
 .نرم افزار مھندس -از مجید ذوالفقاری انارکی  ،و تاثیر آن بر مشاغل ،حال و در آینده - ھوش مصنوعی

 .نویسنده -از شیوا فرھمند راد  ،یک سرنوشت -مھاجرت ایرانیان 
 

 
 
 

 
 Tallinnدر  ۲۰۱۸فوریھ  ۱۷و  ۱۶ ،ی زمستانیھمایگرد
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 Tallinnدر  ۲۰۱۸فوریھ  ۱۷و  ۱۶ ،ی زمستانیھمایگرد

 
 

 
 Sandvikenدر  ۲۰۱۸مارچ  ۱۱و  ۱۰ ،ی و ضیافتھمایگرد
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 ۲۰۱۸ مجمع عمومی
 

در این جلسه . بر گزار شد Marholmenدر  ۲۰۱۸ژوئن  ۸و  ۷بعدی در روزھای ساالنه مجمع عمومی 
 .ولین بورد جدید برای مدت دو سال و به ریاست کیوان حجری انتخاب شدندئمس

 

 
 Marholmenدر  ۲۰۱۸ژوئن  ۸و  ۷ ،مجمع عمومی ساالنھ

 

 
 Marholmenدر  ۲۰۱۸ژوئن  ۸و  ۷ ،مجمع عمومی ساالنھ
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 ۲۰۱۸ھمایش سراسری سوتا در سال 
 

 ۲۹تاریخ ه سوئد، باستکھلم ، از جمله در کشورچندیر متمرکز در غبطور برای اولین بار این ھمایش 
و به ھمت داریوش  (Kungliga Tekniska Högskolan)و در محل دانشگاه صنعتی سلطنتی سپنامبر 

 .پور انجام شدعلی
 

 :عمل آمده ھای زیر ب سخنرانیدر این ھمایش نمایش کتاب و 
 .دموکرات سوئد فعال حزب سوسیال -پور  ندیم ثریا -شود  چگونه دموکراسی در سوئد پیاده می -
 .در استکھلم Södertörnاستاد دانشگاه  -قاسمی  دکتر علی حاجی -نقش ایرانیان مھاجر در سوئد  -
 .Mälardalenاستاد دانشگاه  -پور  دکتر مھرداد درویش - زنان مھاجر الگوشکن در سوئد -
 .مجید ذوالفقاری انارکی -تدریس زبان مادری به کودکان در مھاجرت  -
 .دکتر محمود عالم رجبی -فرھنگ کار، تعامل و ھمکاری در محیط آکادمیک سوئد  -
 .توسط نویسنده -ھای شیوا فرھمند راد  معرفی کتاب -
 

 
 ۲۰۱۸سپتامبر  KTH، ۲۹سمینار در  ،استکھام

 

 
 ۲۰۱۹ژانویھ  ۱۲ ،دیدار زمستانی ،استکھام
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 ۲۰۱۹ مجمع عمومی ساالنھ
 
 لسهجدر این . شد زارگبر در استکھلم Gröndalژوئن در  ۱در  ۲۰۱۹مجمع عمومی ساالنه  کیلشت

 :عمل آمده انجام و دو سخنرانی زیر بانتخابات تکمیلی 
 
 .ھیلال حسین فضل – ای بر آزادی بیان مقدمه -
 .شیوا فرھمند راد – بیان در صد سال گذشته در ایرانآزادی  -
 
 

 
 ، استکھلم۲۰۱۹ژوئن  ۱مجمع عمومی ساالنھ، 

 

 
 استکھلم ،۲۰۱۹ژوئن  ۱ ،مجمع عمومی ساالنھ
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 ھا بھ حساب سوتای سوئد لعاده و واریز حق عضویتا مجمع عمومی فوق
 

دو ئی ااین جلسه ھمزمان با گردھم. شدالعاده برگزار  ع عمومی فوقمجمیک  ،۲۰۱۹نوامبر  ۸در  تاریخ 
از طریق  تعدادی نیز ،لعادها در محمع فوق. شدتشکیل سوی ریگا  هپائیزی و در سفری با کشتی بروزه 

ھا به حساب سوتای سوئد ارائه شد و  پیشنھاد واریز حق عضویت ،در این جلسه .تلفن شرکت کردند
 .اتفاق آرا به تصویب رسیده ب
 

شد و سوتای مرکزی موظف  یز میوار یھا به حساب سوتای مرکز تیحق عضو ز آنتا پیش ا :توضیح
شه با اصطکاک فراوان و عدم تعامل یاما برگشت آن ھم. را به سوتای سوئد برگرداند می از آنیبود که ن

ھاست که سھم سوتای سوتد به حساب سوئد واریز  که سال یطور هب ،سوتای مرکزی ھمراه بود
 .اتفاق آرا تصویب گردیده جھت پیشنھاد فوق ارائه شد که ببدین . نشده است

 

 
 ۲۰۱۹نوامبر  ۸سوی ریگا، ھ مجمع عمومی فوق آالعاده در کشتی ب

 

 
 ۲۰۱۹نوامبر  ۹ ،ریگا
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 شدگان ھواپیمای اوکرائینی یادبود کشتھ
 

 .۲۰۲۰دوم فوریه  ،ھواپیمای اوکرائینی در ایران مجلس یادبود کشته شدگان سرنگونی
 .این مورد دو بیانیه نیز منتشر شددر 

 

 
 ۲۰۲۰دوم فوریھ  ،لمھاستک Gröndal. مجلس یادبود کشتھ شدگان سرنگونی ھواپیما در ایران

 انجمنھای  فعالیتاثر آن بر  رونا وکبروز اپیدمی 
 

بھاره به  سفر برنامه مانند شدھای انجمن  انجام بسیاری از فعالیت مانع اکروناپیدمی  بروزمتاسفانه 
گر یطرح ھمکاری با د ،ھمایش تابستانی ،دکتر فریدون ھژبری ،گذار سوتا دیدار از بنیان و آلمان

 ... ،گذاری در سھام هیمیزگرد سرما ،ھا ھا و انجمن سازمان
 
 ۲۸در تاریخ  کننده ای سرگرمھ با برنامه )ینآنال(مجازی یک برنامه دیدار  ،جای ھمایش تابستانیه ب

 .انجام گردید ۲۰۲۰ژوئن 
 

 .در فضای آزاد در ھاگاپارکن بمرحله  اجرا در آمد گرد ھم آئییک  ،۲۰۲۰ھمچنین در تاریخ دوم آگوست 
 

 
 ۲۰۲۰دوم آگوست  ،استکھلم ،ی در فضای باز در ھاگاپارکنھمایگرد
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 و تصویب پذیرش عضو از تمام اروپا ۲۰۲۰ مجمع عمومی
 

) ینآنال(مجازی صورت ه ب ۲۰۲۰آگوست  ۲۹سوئد روز شنبه مجمع عمومی ساالنه و انتخابات سوتای 
از تمام اروپا تصویب  وپذیرش عض اتفاق آراه و ب در استکھلم برگزار شد  Gröndalحضوری در منطقه  و

 .شد
 

 .ھیئت مدیره جدید به ریاست نیلوفر صالحی برگزیده شد ،در این جلسه
 

 
 ۲۰۲۰آگوست  ۲۹ ،مجمع عمومی ساالنھ بصورت حضوری و مجازی

 وبسایت جدید سوتای سوئد
 

این . جدیدی برای سوتای سوئد تھیه شدوبسایت  ،آقای تقی اکبریخانم زری موسوی و به ھمت 
مورد استفاده قرار برای یک دوره آزمایشی و بھبود چشمگیری دارد نسبت به وبسایت قبلی وبسایت 

 ..است گرفته
 

 
 صفحھ اول وبسایت جدید سوتای سوئد
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 انتخابات سوتای مرکزی
 

ھاست که سوتای  متاسفانه سال. انجام شد ۲۰۲۱بورد سوتای مرکزی در ماه مارچ  ۱۱انتخابات دوره 
ھای غلط مدیریتی و اخذ تصمیمات غیر  نظمی، روش زی دچار اختالفات شدید درونی، بیمرک

 .ھای ساختاری انجمن دارد دموکراتیک بود که ریشه در اساسنامه و کمبود
 

ھای متعددی  این کمبودھا موجب استعفای معترضانه تعدای از اعضای بورد در ادوار مختلف و نیز بحران
 .ماه آخر دوره بورد دھم به اوج خود رسید ۶شد که در 

 
بدین جھت انتخابات دوره جدید از اھمیت خاصی برخوردار بود تا افرادی که آمادگی ایجاد تغییرات 

 .وانند وارد بورد شوندای در سوتا دارند بت ریشه
 

نیلوفر صالحی، آرشام مظاھری و  :وئددر این انتخابات، سه نفر از اعضای ھیئت مدیره سوتای س
این . حسن غریبی، نامزد بودند که ھر سه نفر انتخاب و به بورد ھفت نفری سوتای مرکزی راه یافتند

گی با سنت دموکراتیک این باشد و در ھماھن رای اعتماد موجب افتخار اعضای سوتای سوئد می
 .انجمن قرار دارد

 

  ۲۰۲۱لسا چھار ماھھ اول دادھای رویسایر 
 

نیز بھانه خوبی برای تجدید دیدارھا در فضای آزاد برای اعضای سوتای ) آوریل ۱۲(سیزدھم فروررین 
 .سوئد در استکھلم شد

 
 

 
 ۲۰۲۱آوریل  ۱۲  ،سیزده بدر در ھاگاپارکن
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این . بوداز سلسله سمینارھای سوتای سوئد دبگری عنوان سخنرانی " مھاجرت، فرصت یا تھدید"
 .برگزار شدبه صورت وبینار  به صورت آنالین وکرونا ھای مربوط به پاندمی  محدودیت ربنا بنیز سخنرانی 

 
 
 
 
 

 استکھلم
 ۲۰۲۱آوریل  ۳۰بتاریخ 

 
 :گرد آورنده
 ھیلال حسین فضل

 
 .مجموعھ بدون ھمکاری دوستان زیر امکان پذیر نبودتنظیم این 

 ،آقای شیوا فرھمند راد
 آقای مجید ذوالفقاری انارکی،

 خانم شھال سلطانیھ،
 ،آقای اسد ابری

 و آقای منوچھر وثوق
 آقای خسرو صبا زاده
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