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تازه ها

گزارش ویژه این شماره از خبرنامه به علت هم زمانی انتشار با سالروز واقعه شانزدهم آذر، به بررسی تاریخی این 
روز از زبان شاهدان عینی ماجرا پرداخته است. گزارش نکات تازه و ناگفته ای را از آنچه در شانزدهم آذر 1332 
در دانشکده فنی گذشت، بازگو می کند. شرح ماوقع در آن بخش خبرنامه آمده است که مطالعه و  مرور آن برای 

هم دانشکده ای های قدیمی، یادآور خاطرات و برای دوستان جوان بیان تاریخ است.
اما چه شد که این واقعه مهر و نش��ان خود را به نحوی آش��کار بر تاریخ مبارزات مردم ایران علیه دیکتاتوری 
حکومت پهلوی نشاند و به عنوان س��مبلی از مبارزه آزادیخواهانه در حافظه تاریخی ایرانیان باقی ماند؟ این 
حادثه نه همچون واقعه 30 تیر 1331 جنبه عموم��ی و تظاهر بیرونی و خیابانی داش��ت، نه به لحاظ تعداد 
کشته شدگان چیزی فراتر از سایر جنایات رژیم پهلوی بود. چه شد که 16 آذر در یاد ماند و صفحه ای از تاریخ 

شد؟
شاید از زمان شکل گیری آکادمی افالطون، محیط تحصیل علم، خواه در مدارس مستقر در مسجد و کلیسا 
و خواه در نهادهای مدرن آموزشی همچون دانش��گاه، به عنوان مکانی جهت کسب علم و تعالی فکری مورد 
احترام و حرمت عموم مردم بوده است. به ویژه صاحبان قدرتی که به واقع یا حتی به خاطر کسب محبوبیت میان 
خواص و اندیشمندان، به این محیط احترام گذاشته اند. این محیط همچون اماکن مذهبی، پرده ای از قداست 
و احترام را به گرد خود داشته که آن را از دست اندازی و هتک حرمت بیخردان صاحب قدرت مصون و در امان 

نگاه می داشته است. حمله به دانشگاه پرده دری و عبور از خط قرمز حفظ حرمت دانش و دانشوران بود.
از طرفی، دانشجو به لحاظ موقعیت سنی و محیط زندگی روزانه خود یعنی دانشگاه، در تمام جهان، نشانه ای 
از آگاهی، آرمان گرایی و ناوابستگی به تمایالت خاص قدرت طلبانه یا دل سپرده به منافع خاص طبقاتی است. 
جنبش دانشجویی در تمام جهان آزادی خواه، عدالت جو و معترض به نامالیمات و نابرابری های موجود است. 
دانشجویان به عنوان نخبه ترین گروه جوانان، نشانه ای از درجه آگاهی و شعور اجتماعی مردم هر کشور محسوب 
می گردند. دانشجو به سبب موقعیت سنی نه تعلق خاطری به مال و قدرت دارد، نه پروای از دست دادن منصب 
یا مکنتی. یکسره شور است و سراسر اراده و خواست برای تغییر. به واسطه جوانی خواهان ساختن »عالمی دیگر 
و آدمی دیگر« است. دانشجو حتی در جهانی بی آرمان هم آرمان گراست. آن گونه است که سرکوب جنبش 
دانشجویی و برخورد قهری با دانشجوی معترض برای هر حکومت، هتک آگاهی، آرمان گرایی، عدالت محوری 
و آزادی خواهی است. این چنین است که یک درگیری محدود چند دقیقه ای در سرسرای دانشکده فنی و کشته 
شدن سه دانشجو تا آینده بسیار دور تاریخ ملتی، به عنوان یادگاری از مبارزه و نشانه ای از جهل و نگون بختی 

حاکمان بی مایه باقی می ماند.
جنبش دانشجویی باید »قدر ببیند و در صدر نشیند.« چرا که به سبب مشخصات ذاتی بی مانند خود زودتر از 
آن که مشکالت سیاسی و اجتماعی تبدیل به مصایب گردند، آن را می شناسد و آشکار می کند. تاریخ مبارزات 

دانشجویی در ایران به خصوص در دانشکده فنی گواه این ماجرا است. 
یاد دوستان رفته 16 آذری گرامی باد.  
فرهاد بوترابی

سرمقاله
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تازه ها

در ابتدا مهندس روزبه صالح آبادی، خزانه دار کانون 
ضمن تشکر از حضور اعضا اعالم کرد، بعد از زلزله 
آذربایجان کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده 
فنی دانش��گاه تهران، همانند زلزله بم که توانست 
نقش��ی را ایفا کند، طی دو اطالعیه به جمع آوری 
کمک های اعضا چه در داخل کشور و چه در خارج از 
کشور پرداخت. مهندس روزبه صالح آبادی در ادامه 

سخنان خود به معرفی سخنرانان پرداخت.
دکتر مه��دی زارع، مع��اون پژوهش��ی و فناوری 
پژوهش��گاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی 
زلزله است. وی از دانشگاه گرونبل فرانسه در رشته 

مهندسی زلزله فارغ التحصیل شده است.
دکتر افشین کالنتری، عضو هیات علمی پژوهشکده 
سازه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی 
زلزله است. وی در زمینه زلزله شناسی مقاله های 
متعددی نگاش��ته اس��ت. همچنین مولف کتاب 

مدیریت خطرپذیری لرزه ای در سازه ها است.
مهندس محمدعلی زمانی، رییس گروه برنامه ریزی 

بازس��ازی در دفتر مرکزی بنیاد مس��کن انقالب 
اسالمی اس��ت. وی لیس��انس معماری خود را از 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین اخذ کرده است.
دکتر مهدی زارع آغازگر برنامه ب��ود. وی از جنبه 
زلزله شناسی به بررس��ی قضیه پرداخت. براساس 
سخنان وی، اولین زلزله که در ساعت 16:53 اتفاق 
افتاد، 6/3 ریشتدر بوده است و دومین زلزله که در 
س��اعت 17:4 اتفاق افتاد، 6/4 ریشتدر بوده و یک 
دهم بیشتر از زلزله اول بوده است. وی همچنین در 
خصوص جمعیت شهر تبریز و خطرات وقوع زلزله در 
این شهر گفت:» شهر تبریز یک میلیون نفرجمعیت 
دارد و زمین لرزه در این منطقه باید به طور خاص 
مورد توجه قرار گیرد. زلزله ای که در سال 1780 و 
1721 در تبریز اتفاق افتاد، بس��یار مخرب بود. به 
خصوص زلزله ای که در س��ال  1721 اتفاق افتاد، 
بیش از چند صد هزار کشته برجای گذاشت.« وی 
افزود: »این منطقه محل تالقی گس��ل ها است. به 
همین علت زمین لرزه های بسیاری در این منطقه 

اتفاق می افتد، وجود این تالقی ها باعث ایجاد آب و 
آبادانی در این مناطق می شود.« دکتر زارع در ادامه 
سخنان خود به این موضوع اشاره کرد که این منطقه 
هنوز در حال بررسی اس��ت و در نظر دارند به یک 
جمع بندی کلی در خصوص منطقه برسند که آیا 
احتمال بروز زلزله باالتری در این منطقه در آینده 

نزدیک هست یا نه؟
دکتر افشین کالنتری سخنران بعدی برنامه بود. وی 
در خصوص مشاهداتی که در خصوص آسیب های 
وارده در منطقه اتفاق افتاده بود و خساراتی که  از 
طریق جراید به طور کلی منتشر شده بود، سخنرانی 
کرد. دکتر کالنتری گفت:» به طور کلی تعداد آواره ها 
56 هزار نفر ذکر شده است و خسارات مالی گزارش 
شده از جراید 900هزار میلیارد تومان گزارش شده 
است.« وی در ادامه گفت: »در این مناطق ساده ترین 
مسایل مهندسی در ساختمان ها رعایت نشده بود 
و باعث وجود خسارات فراوانی در این مناطق شده 
بود. همچنین براساس خبر منتش��ره خبرگزاری 
فارس در 9 ش��هریور ماه در اهر 305 روس��تا، در 
ورزقان حدود 157 روستا و در هریس 101 روستا 
خس��ارت دیده اند.« دکتر کالنتری همچنین در 
سخنان خود به ساختمان های مسکن مهر اشاره 
کرد که خس��ارت های زیادی نیز به آنها وارد شده 

است و باید بازسازی شوند.
مهندس محمدعلی زمانی س��خنران آخر برنامه 
بود. وی در خصوص طریقه اسکان زلزله زدگان به 

سخنرانی پرداخت.
مهندس زمانی گفت: »در زلزله آذربایجان شرایط و 
زمان برای ایجاد اسکان موقت کافی نبود. به همین 
علت در این شرایط سیاست گذاری دیگری اجرا شد 
و ما اقدام به اسکان دایم زلزله زدگان کردیم. البته 
این کار با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور 

با دشواری هایی روبه رو بود.«
وی در ادامه به کیفیت س��اخت اس��کان دایم برای 
زلزله زدگان اشاره کرد و گفت: »ستادهای خوبی در 
این مناطق راه اندازی شده است و من این اطمینان 
را می دهم که در قسمت اجرا از نظر کیفیت چندین 
برابر شهر تهران این مالحظات انجام شود.« در آخر 
مهندس اسماعیل مسگرپورطوسی و مهندس محمد 
عطاردیان با اهدای هدیه و لوح از سخنرانان به خاطر 

حضورشان در گردهمایی کانون قدردانی کردند.

»سه ماه پس از زلزله آذربایجان« 
در گردهمایی مهرماه کانون بررسی شد 

گردهمایی مهر ماه کانون با عنوان »سه ماه پس از زلزله آذربایجان« به چالش های بازسازی مناطق زلزله زده 
اختصاص داشت. این گردهمایی روز چهارشنبه 26 مهر ماه در تاالر رجب بیگی دانشکده فنی با سخنرانی 

دکتر مهدی زارع، دکتر افشین کالنتری و مهندس محمد علی زمانی برگزار شد.
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تازه ها

گردهمایی آبان ماه کانون برای نخس��تین بار به پخش زنده مسابقه 
فوتبال اختصاص داشت. این گردهمایی که در روز چهارشنبه 24 آبان 
1391 در تاالر چمران دانشکده فنی برگزار شد، توسط کمیته ورزش 
کانون و جمعی از جوانان فعال کانون، هماهنگ و با استقبال 600نفری 

دانشجویان و فارغ التحصیالن رو به رو شد.
در آغاز برنامه مهندس حسین حدادکلور)عمران79(، سرپرست کمیته 
ورزش به معرفی فعالیت های کمیته پرداخت و از تمام دانش��جویان 
درخواست کرد تا در فعالیت های کمیته ورزش کانون شرکت کنند. 
سپس راس س��اعت 20 اعضای کانون و دانشجویان به تماشای بازی 
تیم ملی فوتبال ایران و ازبکستان در رقابت های گروهی منطقه آسیا 
و اقیانوس��یه جام جهانی 2014 برزیل نشس��تند. در این بازی که در 
ورزشگاه آزادی برگزار شد، تیم ملی ازبکستان با یک گل به برتری رسید. 
بعد از تماشای مسابقه فوتبال، کانون به 6نفر از کسانی که نتیجه بازی را 

درست پیش بینی کرده بودند، به قید قرعه جایزه ای اهدا کرد.

پخش زنده مسابقه ایران و ازبکستان در گردهمایی آبان ماه کانون

گردهمایی ش��هریور ماه کانون به سخنرانی دکتر 
امیر نجات، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک با 

موضوع تاریخ ایران اختصاص داشت.
در حاشیه این گردهمایی که 29 شهریور ماه 1391 
برگزار شد، کمیته بازدید کانون نیز فرصتی پیدا کرد 
تا به معرفی کمیته و برنامه های انجام شده در چند 

سال اخیر بپردازد.
مهندس مهدی ی��ار هوبخت سرپرس��ت کمیته 
بازدید، آغازکننده این برنامه بود. براساس سخنان 
وی کمیته بازدید از سال 1386 به همت مهندس 
حداد بعد از چند سال وقفه مجددا راه اندازی شد و 
از س��ال 1388 به بعد این کمیته دوشنبه های هر 
هفته به صورت مداوم جلسات خود را برگزار کرده 
است. در هر جلسه حدود 15 نفر از اعضای کانون 
ش��رکت می کنند که از این 15 نفر 5 نفر به عنوان 
سرپرس��ت های اصلی کمیته محسوب می شوند. 
همچنین انتخاب برنامه ها قبل از شروع هر فصل 
در کمیته مشخص می شود. متاسفانه در چند سال 
اخیر کمیته بازدید به مشکل کمبود نیرو برخورد 
کرده اس��ت و برخی از برنامه ها به س��ختی انجام 
می شود.  مهندس مهدی یار هوبخت در آخر از هیات 
مدیره کانون به خاطر فرصتی که در اختیار کمیته 
قرار داده و از کسانی که در اجرای برنامه های بازدید 

کمک کردند، صمیمانه قدردانی کرد.
مهندس روزبه صالح آب��ادی، خزانه دار کانون قبل 
از معرفی س��خنران برنام��ه، دقایقی را به ش��رح 
فعالیت های انجام شده در خصوص مردم زلزله زده 
آذربایجان اختصاص داد و از اعضا درخواست کرد 
که کمک های خود را قطع نکنند تا بتوانند سرپناه 

بیشتری را برای زلزله زدگان فراهم آورند.

وی در ادامه به معرفی س��خنران برنامه پرداخت. 
دکتر امیر نجات، اس��تادیار دانش��کده مهندسی 
مکانیک دانش��کده فنی اس��ت. وی لیس��انس و 
فوق لیسانس هوا و فضای خود را از دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر و دکترای مهندسی مکانیک را از دانشگاه 
بریتیش کلمبیا اخذ کرده اس��ت. در ادامه برنامه 
دکتر امیر نجات سخنان خود را با معرفی ایران آغاز 
کرد. وی همچنین به اهمیت تاریخ در زندگی انسان 
اشاره کرد. براساس سخنان وی شناخت تاریخ باعث 
شناخت بیشتر انسان نس��بت به خود و کشورش 
می شود. تجربه انس��ان افزایش می یابد و مهم تر از 
همه انسان را به محل زندگی خود عالقمند می کند. 
وی در ادامه گفت: »ایران کش��ور بزرگی است که 
در ناحیه گرم و خش��ک واقع ش��ده و دارای تاریخ 
گسترده ایست. زبان مردم ایران بیش از هزار سال 
است که به تکامل رسیده است. همچنین ایران در 

تولید کشاورزی تقریبا خودکفاست.«
وی در ادامه س��خنان خود به اولین تمدن ایران و 
دوران حکومت هخامنشیان و ساسانیان اشاره کرد 
و گفت: »کوروش و داریوش بزرگ ترین پادشاهان 
هخامنشی هستند. زمانی که داریوش به پادشاهی 
رسید، جنگ های بسیاری انجام داد و بر روی کتیبه 
بیستون که بر دیواره کوه کنده شده به خط میخی 
تمامی این جنگ ها و پیروزی های خود را نوش��ته 

است.« 
وی همچنین سلس��له مراتب پادشاهی هر کدام از 
حکومت های هخامنشی و ساسانی را توضیح داد.   در 
آخر مهندس محمد عطاردیان، رییس شورای عالی 
کانون با اعطای لوح و هدیه از وی به خاطر حضورش 

در گردهمایی کانون قدردانی کرد. 

مروری بر تاریخ ایران در گردهمایی شهریور
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اعضای کانون به تماشای فیلم »بانوی گل سرخ« نشستند

گردهمایی تیرماه 1391 به نمایش فیلم »بانوی 
گل سرخ« ساخته مجتبی میرطهماسب در تاالر 
رجب بیگی دانشکده فنی اختصاص داشت. در این 
گردهمایی که مطابق روال هر ماه برگزار شد، 70 
نفر از اعضای کانون ش��رکت کردند. »بانوی گل 
س��رخ« نامی اس��ت برای زنده یاد »شهین دخت 
صنعتی«. بانویی که قبل از انقالب به منطقه الله زار 
کرمان رفت و ُگل را جایگزین خشخاش و ُگالب را 
جایگزین تریاک کرد و به جایی رساند که »گالب 
زهرا« سرنوشت کشاورزی یک منطقه را دگرگون 
کرد. این ماجرا از زبان »همایون صنعتی«، همسر 
شهین دخت و سه سال پس از درگذشت او تعریف 
می ش��ود. مردی که خود بنیان گذار» انتش��ارات 
فرانکلی��ن«، »چاپخانه اُفس��ت«، »کاغذس��ازی 
پارس« و در کل یک��ی از چهره های نادر فرهنگ، 
صنعت و مدیریت ایران اس��ت. این فیلم در سال 
1387 اکران ش��د و برنده جایزه های متعددی در 
زمینه فیلم مستند شده است. مهندس اسماعیل 
مسگرپور طوس��ی رییس هیات مدیره کانون، در 
ابتدای برنامه به معرف��ی کارگردان فیلم، مجتبی 
میرطهماس��ب پرداخت. مجتبی میرطهماسب 

کانون چهارش��نبه 25 مردادماه میزبان اعضای 
خود در آخرین روزهای ماه رمض��ان بود. در این 
ضیافت که در سرسرای دانشکده مهندسی برق 
و کامپیوتر واقع در امیرآباد برگزار شد، نزدیک به 
250 نفر شرکت کردند که تعدادی از آنها حامیان 
کانون، اعضای ش��ورای عالی، اعضای کمیته ها و 

سایر اعضا کانون بودند.
بعد از صرف افطار دکتر محمد شکرچی زاده، دبیر 
کانون از تمام مهمانان به خاطر حضورشان در این 
ضیافت قدردانی کرد. وی در مقدمه سخنان خود 

افزود: »کانون مهندس��ین دانشکده فنی اقدام به 
جمع آوری کمک های اعضا در خصوص هم وطنان 
زلزله زده آذربایجان ش��رقی کرده اس��ت. من در 
همین جا از تمام اعضا دع��وت می کنم تا در این 

اقدام خداپسندانه مشارکت کنند.«
وی در ادامه س��خنانش، روند فعالیت های کانون 
را شرح داده و خاطرنشان کرد که کانون از طریق 
دریافت حق عضویت اعض��ا و کمک های حامیان 
کانون در طول هر س��ال اداره می ش��ود و از اعضا 
درخواست کرد که با پرداخت حق عضویت، کانون 

را در این ام��ر یاری کنند. وی اف��زود: »کانون در 
چند ماه اخیر مجددا از کمک های مالی حامیان 
خود برخوردار ب��ود که ج��ا دارد در همین جا از 
تک تک آنها قدردانی کنم و همچنین از مهندس 
محمدرضا محمدآبادی کمره ای)مکانیک51( که 
با این عزی��زان در این چند م��اه در تماس بودند، 
صمیمانه قدردانی می شود.«  در آخرین لحظات 
این ضیافت، مهمانان کمک های نقدی خود جهت 
کمک به کانون و مردم زلزله زده آذربایجان را در 

اختیار دبیرخانه کانون گذاشتند.

اعضای کانون، مهمان ضیافت افطار مردادماه

فارغ التحصیل رشته کارشناسی صنایع دستی از دانشگاه هنر تهران در سال 1374 است. وی آغاز فعالیت 
حرفه ای فیلم سازی خود را همزمان با ورود به دانشگاه در سال 1369 آغاز کرد و در سال 1375 اولین فیلم 
مستند خود را با نام »نشان« ساخت. مجتبی میرطهماسب با حضور در گردهمایی کانون به معرفی فیلم و 
سایر فعالیت های خود پرداخت. وی خاطر نشان کرد: »یک سال بعد از ساخت فیلم، همایون صنعتی فوت 
کرد. ایشان در این دوران یکی از 100 نفر انسان های تاثیرگذار در شیوه مدیریتی و نگاه انسانی است.« 
در آخر برنامه مهندس احمدرضا قوامی )مکانیک 43( و مهندس مسگرپورطوسی با اهدای هدیه و لوح 

یادبود به کارگردان فیلم، مجتبی میرطهماسب، از وی قدردانی کردند.
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هفتاد و هفتمین زادروز دکتر مهدی قالیبافیان در آزمایشگاه مصالح ساختمانی دانشکده فنی دانشگاه 
تهران برگزار ش��د. در این مراسم که روز یکشنبه 26 ش��هریور ماه 1391 برگزار ش��د، فرزندان دکتر 
قالیبافیان، دوستان وی و تعدادی از دانشجویان حضور داشتند. در ابتدا دکتر محمد شکرچی زاده گفت: 
»بهتر است نکوداشت بزرگان، شادمانه در روز تولد آنها انجام شود و نه در سالروز مرگ آنها.«  مهندس 
علی اصغر جالل زاده فرد)راه و ساختمان42(، مهندس محمد عطاردیان)راه و ساختمان38(، دکتر مهدی 
چینی)عمران80(، امیرناصر بانکی و مهندس بهنام کیانی )عمران91( در این مراسم به بیان خاطراتی 
از دکتر قالیبافیان پرداختند و نقش این استاد را در تاریخ مهندسی دانشکده فنی توصیف کردند.  دکتر 

هفتاد و هفتمین زادروز دکتر مهدی قالیبافیان برگزار شد

انتخابات هیات عامل دفتر نمایندگی کانون در گیالن، دوشنبه 20 آذر ماه ساعت 18 
برگزار شد. مهندس حسین حدادکلور )عمران79( به نمایندگی از هیات مدیره کانون 
 مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانش��گاه تهران در این مراسم حضور داشت.

تعداد اعضا حاضر در این جلسه 19 نفر و تعداد فارغ التحصیالن غیرعضو 3 نفر بودند. 
آرا منتخب به شرح زیر است:

1- مهندس عزیز حوصله دار صابر )راه و ساختمان52(؛ 19 رای
2-مهندس محمدحسن گنجیان )راه و ساختمان50(؛ 14 رای

3-مهندس کوروش پورتوکلی )راه و ساختمان66(؛ 13 رای
4-مهندس بهرام فرقان )راه و ساختمان 51(؛ 13 رای 

5-دکتر میرحامد موسوی )شیمی82(؛ 10 رای
6-مهندس بهرام فدوی رودسری )راه و ساختمان 52(؛ 8 رای

7-مهندس رامین احمدنیا )عمران 81(؛ 8 رای
همچنین در این مراسم، 5نفر اول به عنوان هیات عامل انتخاب شدند و مهندس عزیز 
حوصله دارصابر نیز به عنوان مدیر دفتر نمایندگی کانون در گیالن انتخاب شد تا مصوبات 

هیات عامل را اجرا کند.

انتخابات دفتر نمایندگی کانون در گیالن برگزار شد

قالیبافیان پس از مهندس عبدالحسین خلیلی از 
سال 1349 تا سال 1386 سرپرستی آزمایشگاه 
مصالح ساختمانی را برعهده داشته و عالوه بر آن 
در سال 1381 موسس انستیتو مصالح ساختمانی 

دانشکده فنی بوده است.
پس از پایان مراسم فوق، جلس��ه هفتگی هیات 

مدیره کانون در محل آزمایشگاه برگزار شد.
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ش��نبه 29 مهر ماه 1391 نمایش��گاه عکس��ی با 
همکاری کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده 
فنی دانشگاه تهران در خصوص زلزله آذربایجان در 
مقابل دانشکده فنی برگزار شد. این نمایشگاه که 
تا 3 آبان ماه ادامه داشت، با هدف تعمیق باورهای 
انسانی، تالش در جهت سازمان دهی کمک های 
جامعه دانش��گاهی و گرامیداش��ت یاد و خاطره 

جانباختگان و آس��یب دیدگان زلزل��ه آذربایجان 
برگزار شد. 

عکس ه��ای موج��ود در این نمایش��گاه از طریق 
موسسه خیریه امام س��جاد)ع( در شهرستان اهر 
تهیه شده بود و تاکنون این نمایشگاه در دانشگاه 
امیرکبیر، دانش��گاه تربی��ت معل��م آذربایجان، 
دانشگاه آزاد اهر و دانشگاه تهران برگزار شده است. 

کمک های نقدی جمع آوری شده دراین دانشگاه ها 
تحت عنوان "جامعه دانشگاهی ایران" با همکاری 
موسسه خیریه امام سجاد)ع( به دست زلزله زدگان 
خواهد رسید. همچنین شعار این نمایشگاه: »ترحم 
نه! شتاب به انس��انیت ....« بود. این نمایشگاه در 
دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه شهید بهشتی 

نیز برگزار شد.

برگزاری نمایشگاه عکس 

ترحم نه! شتاب به انسانیت...

انتخابات انجمن فارغ التحصیالن دانشکده فنی در اونتاریو )کانادا( در روز 3 
نوامبر 2012 هم زمان با 13 آبان 1391 برگزار شد. این برنامه با تجدید دیدار 
اعضا آغاز ش��د. دکتر حمیده پاریزی ضمن خوشامدگویی به حضار، خالصه 
فعالیت های سال 2012 - 2011 را به میهمانان ارایه داد. سپس مهندس سارا 

امینایی جزییات فعالیت های سال گذشته را ارایه داد.
سپس تراز مالی سال 2012-2011 توسط دکتر شکیب شاکری گزارش شد. 
براساس گزارش و ارایه تراز مالی سال گذشته و فعالیت های انجام شده، نیاز به 
بودجه بیشتر برای انجمن مطرح بود. همچنین پیشنهادهایی در این خصوص 
ارایه ش��د اعم از: افزایش حق عضویت و کمک های مادی ب��ه انجمن تا برای 

فعالیت های مختلف بتوانند منبع قابل مالحظه ای در دست داشته باشند.
در این انتخابات 5 نفر به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب ش��دند. 3نفر به 

عنوان اعضای اصلی و 2 نفر به عنوان علی البدل انتخاب شدند:

لیست اعضای جدید در این دوره به شرح ذیل است:
1-مهندس کامبیز افشاری)معدن51(

2-مهندس بهروز اعالیی
3-مهندس افشین آزاد منش)برق58(

4-مهندس بهراد دهقان
5-مهندس همایون رشیدپور)برق58(

دکتر حبیب شفایی )معدن35( و دکتر شکیب شاکری نیز به عنوان بازرس در 
این دوره انتخاب شدند. همچنین مهندس سارا امینایی و دکتر مرجان فیضیان 
از مدیران دوره قبل، برای سال 2013 - 2012 نیز مجددا انتخاب شدند. در 
پایان جلس��ه انتخابات، فارغ التحصیالن فنی از مهندس کامبیز افش��اری و 
خانواده وی به خاطر زحم��ات و فعالیت های خود در انجمن فارغ التحصیالن 

فنی تقدیر کردند.

 برگزاری انتخابات انجمن فارغ التحصیالن دانشکده فنی 
در اونتاریو )کانادا(
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تعداد 34 نف��ر از اعضای کانون و همراهانش��ان به 
مناطق کیاسر و شهمیرزاد س��فر کردند. این سفر 
دو روزه، پنجشنبه و جمعه 13 و 14 مهرماه 1391 
توسط کمیته بازدید برگزار شد و همسفران از غار 
دربند )بین سنگس��ر و ش��همیرزاد(، چشمه های 
ش��گفت انگیز باداب س��ورت )منطق��ه کیاس��ر(، 
جنگل های کیاسر و نیز دریاچه سد شهید رجایی 
)منطقه سلیمان تنگه( بازدید کردند و در دریاچه 
سد نیز به قایق س��واری پرداختند. اعضا پنج شنبه 
شب را در هتل اسرم شهر س��اری اقامت داشتند. 
سرپرستی این برنامه به عهده مهندس رضا یوسفی 
)عمران 1377( بود. غار دربند در دامنه های جنوبی 
بخش میانی رشته کوه البرز در ارتفاعات دربند، در 
کمرکش کوه لُهر، در قسمت شمالی مرکز شهرستان 
مهدی شهر)سنگسر( در شمال سمنان جای گرفته 
اس��ت. این غار یکی از بزرگتری��ن غارهای آهکی 

در اولین پنجش��نبه آبان ماه 1391 جمعی از 
اعضای کانون در برنامه بازدید از کارخانه تولید 

لوله و پوشش سلفچگان شرکت کردند. 
این برنامه در ساعت 6:30 صبح روز پنجشنبه 
4 آبان ماه، از مقابل دانش��کده  فن��ی )امیرآباد 

شمالی( آغاز شد. 
در ابتدای این بازدید جلسه ای به منظور آشنایی 

حاضرین با فعالیت  های کارخانه یاد شده برگزار 
شد. سپس اعضا از سالن  های پوشش دهی لوله 
بازدید به عمل آوردن��د و از نزدیک فرآیندهای 
مختلف پوشش دهی لوله  های مورد استفاده در 

صنایع نفت و گاز را از نظر گذراندند. 
در پایان این برنامه نیز جلس��ه پرسش و پاسخ 
با حضور برخی از اعضای هیات مدیره ش��رکت 

تولید لوله و پوش��ش س��لفچگان برگزار شد و 
متخصصان کارخانه به س��واالت مطرح شده از 
جانب شرکت کنندگان در برنامه پاسخ گفتند. 

این برنامه به دعوت مهندس محمد شریف زاده 
بوشهری)معدن 39( و با حمایت مالی وی برگزار 
شد و سرپرستی آن به عهده مهندس مهدی یار 

هوبخت )متالورژی 86( بود.

در برنامه  ای که کمیته بازدید از 22 تا 24 ش��هریور ماه 1391 ترتیب داده بود 18 نفر از اعضای کانون 
و همراهانشان از استان کرمانشاه و جاذبه های تاریخی و طبیعی آن بازدید کردند. این برنامه در اولین 

 سفر اعضای کانون
 به باداب سورت و شهمیرزاد

ایران به شمار می رود که در گذشته محل سکونت انسان بوده است. این غار به علت عملکرد شدید نیروهای 
زمین ساختی منطقه و نیز پدیده »انحالل توسط آبهای نفوذی« شکل گرفته  است. کارشناسان، عمر این 
غار آهکی را 140 میلیون سال تخمین زده اند. در سال 1390 باستان شناسان تعدادی سکه تاریخی در این 
غار کشف کردند. با کشف این آثار، غار دربند در پروس��ه ثبت در آثار ملی ایران قرار گرفته است. مجموعه 
زیبا و دیدنی چشمه های آب معدنی باداب سورت که از شاهکارهای شگفت انگیزطبیعت و یکی از زیباترین 
چشمه های جهان به شمار می رود، در جنوب شرقی شهر ساری و در ارتفاع 1840 متری از سطح دریا در 
محدوده روستای اُُرست واقع شده است. این اثر زیبا و دیدنی حدود سه هکتار را دربرمی گیرد. یکی از این 

چشمه ها که چشمه اصلی است، دارای آبی بسیار شور بوده و برای اهداف درمانی نیز استفاده می شود.

سفر به استان کرمانشاه

بازدید از کارخانه تولید لوله و پوشش سلفچگان

ساعت روز چهارشنبه 22 شهریور ماه آغاز شد و 
گروه پس از عبور از شهرهای ساوه و همدان برای 
صرف صبحانه و بازدید از معبد آناهیتا در کنگاور 
توقفی 2 ساعته داشتند. در ادامه مسیر به سمت 
کرمانش��اه، از مجموعه تاریخی بیستون واقع در 
38 کیلومتری ش��مال شرق این ش��هر و سپس 
از مجموعه طاق بس��تان بازدید به عمل آمد. روز 
دوم این س��فر به بازدید از غار ق��وری قلعه )یکی 
از آثار طبیعی ملی ایران(، س��راب روانسر، پاوه و 
بازارچه مرزی جوانرود اختصاص داشت. روز سوم 
 و پایانی این برنامه نیز به خرید سوغات کرمانشاه 
)شیرینی  های معروف این شهر( و بازگشت گروه 

به سمت تهران سپری شد. 
برنامه در س��اعت 23 روز جمعه 24 شهریور ماه 
در همان نقطه آغازین به پایان رسید.  سرپرستی 
این برنامه به عهده مهن��دس مهدی یار هوبخت 
)متالورژی 86( با کمک مهندس منا مدنی )معدن 

81( بود.
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شهر قزوین )به پارسی میانه: کاسپین( یکی از پرجمعیت ترین شهرهای ایران و مرکز استان قزوین است. 
مساحت آن 5 هزار و 693کیلومترمربع و جمعیت آن برابر سرشماری س��ال 1390، برابر با 605هزار 

تنگه واش��ی، تنگه ایس��ت که مابین کوه ها قرار گرفته و دسترسی به 
دش��ت میان کوه ها از طریق تنگه ای باریک و بلند امکان پذیر است. 
دسترسی به منطقه از طریق جاده فیروزکوه اس��ت. در گذر از اولین 
تنگه سنگ نگاره های دوره قاجار دیده می شود که نقوش برجسته ای 
از ماجرای شکار در این منطقه است. برنامه با حضور 40 نفر از اعضای 
کانون و خانواده هایشان به سرپرس��تی دیبا مختاباد )متالورژی 88( 
برگزار شد. اعضا حدود ساعت 8صبح از شهر خارج شدند و با دو توقف 
در مسیر جاده فیروزکوه، نهایتا ساعت 11:30 به تنگه واشی رسیدند. 
طبیعت نیز به زیبایی و با ّآب س��رد و گوارا از آنها اس��تقبال کرد و با 
گذشتن از تنگه اول به محل اس��تراحتی در سایه درختان رسیدند تا 
خس��تگی روزهای هفته را در آنجا از تن به در کنند. ساعت 14 گروه 
تصمیم گرفت به سمت آبشار حرکت کند. گروهی رفتند و برخی نیز 
ماندند تا کمی استراحت کنند. در ساعت 16 گروهی که به سمت آبشار 
رفته بودند، بازگشتند و به همراه بقیه چای نوشیدند. سپس گروه آماده 
بازگشت شد.  این سفر یک روزه با بازگشت گروه در ساعت 22 به مقابل 
در دانش��کده فنی به پایان رسید.  در این س��فر جا دارد از مهندسان، 
حسین حدادکلور)عمران79( و نیما تقوایی)متالورژی86( تشکر کنیم 

که الطافشان از ابتدای سفر اعضا را همراهی کرد. 

کمیته بازدید در آبان ماه سال 1391 سفری تفریحی به مقصد کویر مرکزی 
ایران و روس��تای کویری فرحزاد برگزار  کرد. در این سفر 3روزه که از 10 
تا 13 آبان ماه برگزار ش��د، 35 نفر از اعضای کانون و همراهانشان شرکت 
داشتند. این برنامه با حرکت از تهران به مقصد روستای فرحزاد آغاز شد و 
پس از عبور از شهرهای قم، کاشان، اردستان، نایین، انارک و خور به روستای 
کویری فرحزاد رس��یدند.  این روس��تا تنها 2 خانوار دارد ک��ه به دامداری 
مشغولند. روز اول برنامه به استراحت مختصر گروه و سپس بازدید از دریاچه 
نمک در غروب همان روز اختصاص داشت. پس از آن، طبق وعده از پیش 
مشخص شده، شرکت کنندگان در برنامه به تماشای اجرای موسیقی سنتی 
توسط گروه ارفع توحیدی در زیر آسمان پرستاره کویری نشستند.  روز دوم 
این سفر، با عزیمت به سمت روس��تاهای گرمه و بیاضه، بازدید از چشمه 
گرمه و قلعه بیاضه، چشمه  جوشان در دل کویر، بازدید از قلعه های متعلق به 
دوره ساسانیان و پیاده روی در کویر مرکزی سپری شد. در روز آخر در مسیر 
حرکت به سمت تهران، گروه، توقفی چندساعته در کنار آبشاری واقع در 
15کیلومتری شهر جندق داشت. این آبشار در نتیجه اختالف ارتفاع ایجاد 

شده و در مسیر آب خروجی از یک قنات به وجود آمده است.  
سرپرستی این برنامه بر عهده مهندس رضا یوسفی )عمران77( و مهندس 

مهدی یار هوبخت )متالورژی 86( بود.

سفری به روستای کویری مصریک روز به یاد ماندنی در تنگه واشی

و 338 تن است. 25تن از اعضای کانون به اتفاق اعضای کانون به قزوین، پایتخت صفویه سفر کردند
همراهانشان از این شهر تاریخی که در زمان شاه 
طهماسب صفوی، پس از تبریز پایتخت ایران شد، 

بازدید کردند. 
این برنامه که در روز جمع��ه، 10 آذرماه 1391 
برگزار ش��د، ش��امل بازدید از عمارت چهلستون 
)از کاخ های صفویه(، خیابان سپه )اولین خیابان 
ایران(، مسجد جامع قزوین )از کهن ترین مساجد 
ایران(، حمام قج��ر، آرامگاه حمداهلل مس��توفی 
)فیلس��وف، مورخ و ش��اعر قرن هش��تم(، خانه 
امینی ها )از خانه های زیبا و اعیانی قزوین(، آب انبار 
س��ردار )بزرگ ترین آب انبار تک گنبدی ایران( و 
سردرعالی قاپو بود. شرکت کنندگان در این برنامه، 

روز پاییزی مسرت بخشی را گذراندند.
سرپرس��تی این برنامه به عه��ده مهندس مدني 
)مع��دن 81( و دس��تیاری مهن��دس هوبخ��ت 

)متالورژی 86( بود.
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کمیته کوهنوردی کانون بعد از برگزاری دوره های کارآموزی کوهنوردی 
و انجام برنامه پلنگ چال جهت آمادگی گروه، سرانجام در 22 و 23 تیرماه 
سال 1391، تعداد 14 نفر از اعضای کانون برای صعود به قله دوخواهرون 
آماده شدند. در این برنامه که از طریق مسیر روستای یالرود انجام شد، تنها 
دو نفر از کوهنوردان موفق به صعود به قله چپکرو و دوخواهرون غربی شدند. 

درمس��یر حرکت به دلیل 
کاه��ش فش��ار در روز اول 
و اجرای کارآموزی ش��ب 
مانی، با صالحدید سرپرست 
برنامه، گروه مسیر جدیدی 
را تجربه کرد. این برنامه به 
سرپرس��تی مهندس البرز 

صمدی برگزار شد.

6 نفر از اعضا گروه ورزش های کوهستانی جمعه 28 مهر ماه 1391به پناهگاه 
شروین صعود کردند. این برنامه جهت آش��نایی بیشتر اعضای تیم غارنوردی 
کانون با یکدیگر، آمادگی جسمانی گروه و همچنین برنامه ریزی برای برنامه های 
آتی برگزار شد. برنامه ساعت 8 صبح روز جمعه از میدان سربند شروع شد و پس 
از عبور از بندیخچال، س��اعت 11 افراد تیم به پناهگاه شروین رسیدند. پس از 

صرف ناهار، جلسه برنامه ریزی 
و هدف گذاری برنامه های آتی 
تی��م غارن��وردی در پناهگاه 
شروین انجام شد و در ساعت 
17 برنامه در میدان س��ربند 
خاتمه یافت. سرپرس��تی این 
برنامه بر عهده مهندس محسن 

وطن پرست بود.

گروه 8 نفره ای از اعضای کانون صبح روز جمعه 5 آبان ماه 1391 از میدان درکه راهی قله پلنگ چال 
شدند. بعد از یک ساعت و نیم حرکت، گروه جهت صرف صبحانه مدتی توقف داشت و در این حین چهار 
نفر دیگر از اعضا به گروه ملحق شدند. در ادامه مسیر باران نرمی شروع به باریدن کرد و پس از 45 دقیقه 
حرکت، گروه در ادامه مسیر به سمت پناهگاه، توقف کوتاهی داشت. سرانجام در ساعت 9:20 به 
پناهگاه رسیدند و بعد از 25 دقیقه استراحت با وجود نامناسب بودن تجهیزات برخی افراد، همگی 
راهی مسیر قله شدند. به علت شیب تند و هوای ناآرام اعضایی که تجهیزات الزم را به همراه نداشتند 
به پناهگاه بازگشتند و مابقی افراد مسیر قله را پیموده و با شروع باران، طوفان و زمین پوشیده از 
برف، استراحت ها لغو شده و با سرعت اندکی در ساعت 1:45 بعدازظهر موفق به صعود قله 
پلنگ چال شدند. بعد از 10 دقیقه حضور در قله و گرفتن عکس یادگاری به سمت پایین 
حرکت کردند و در نزدیکی چشمه در مسیر اصلی صعود به صرف ناهار پرداختند و به 
مسیر ادامه داده و حدود یک ساعت بعد از غروب آفتاب در میدان درکه، اولین صعود 

یکی از اعضای گروه به قله را جشن گرفتند.

کمیته کوهنوردی کانون 29 و 30 تیرماه 1391سومین 
برنامه از تقویم تابس��تانی خود را برگزار کرد. این برنامه با 
حضور 8 نفر از اعضای کمیته کوهنوردی به سرپرس��تی 
مهندس محمد مهدوی )برق 86( برگزار شد.  در ساعت 
15:30 اعضا حرکت خود را به سمت قله توچال شروع کرده 
و در حدود ساعت 20 به پناهگاه امیری رسیدند و شب را 
در پناهگاه گذراندند. در این برنامه که جهت آمادگی گروه 
برای صعود به قله دماوند تدارک دیده شده بود، کوهنوردان 
کانون در س��اعت 9 صبح موفق به فتح قله شدند و پس از 

کمی استراحت با تله کابین مسیر را برگشتند.

کمیته کوهنوردی در اولین جلس�ه مرداد ماه خود به دلیل اس�تقبال اعضا از برنامه های 
کوهنوردی، تصمیم به ارتقا سطح افراد شرکت کننده در برنامه های آتی کمیته گرفت. به 
همین منظور برگزاری کارآموزی کوه سنگ در هفته آخر ماه رمضان به تقویم برنامه های 
تابستانی کمیته افزوده شد. کوهنوردان کانون بعد از اجرای برنامه توچال که جهت آمادگی 
گروه برای صعود به قله دماوند تدارک دیده شده بود، در 5 و 6 مرداد ماه 1391، 17 نفر از اعضا 
به سمت پلور حرکت کردند و در ساعت 11 برای صعود به قله دماوند آماده شدند. گروه پس از 
رسیدن به پناهگاه سیمرغ و شب مانی در پناهگاه، سحرگاه روز جمعه به سمت قله حرکت 
کردند و 11 نفر از اعضای تیم توانستند به قله صعود کنند که 9 نفر از آنها برای بار اول موفق 
به این صعود می شدند. اعضا در ساعت های پایانی روز جمعه آماده بازگشت به تهران شدند. 

این برنامه به سرپرستی مهندس میثم اکبری مسئول کمیته کوهنوردی برگزار شد.

صعودی پاییزی به قله پلنگ چال

قله توچال، راهی برای فتح دماوند

کوهنوردان کانون به قله دوخواهرون صعود کردند

کوهنوردان کانون به دماوند صعود کردند

برنامه ریزی در پناهگاه شروین
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دهمی��ن همای��ش روز مل��ی بتن با 
محوریت "ارتقا کیفیت فرآورده های 
بتنی" امسال نیز همچون سال های 
گذش��ته 15و16 مهر ماه در س��الن 
همایش ه��ای بین المللی دانش��گاه 

شهید بهشتی برگزار شد.
چهارمین کنفران��س ملی بتن نیز به 
نام دکتر مهدی قالیبافیان در روز 15 
مهر ماه بر پا شد. از بخش های اصلی 
همایش روز بتن تجلیل از شخصیت 
برجسته بتن سال بود که امسال این 
عنوان به دکتر داود مستوفی نژاد )راه 
وس��اختمان 57( عضو هیات علمی 
دانشگاه صنعتی اصفهان تعلق یافت.

از دیگر بخش های اصلی این همایش 
معرفی طرح ه��ای برتر بتنی س��ال 
بود که امس��ال هیات داوران از میان 
طرح های ارایه شده س��ه طرح برتر 
را در 3 زیر گروه مختلف به شرح زیر 

معرفی کردند:
 عنوان پروژه: طرح سد و نیروگاه 

سیمره
شرکت توس��عه و منابع آب و نیروی 

ایران، کارفرمای پروژه
شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، 

طراح پروژه
شرکت پرلیت، اجراکننده پروژه

 عنوان پ�روژه: طرح، ت��دارک و 
ساخت پل تقاطع جانبازان )عظیمیه( 

شهر کرج
ش��هرداری کرج-معاون��ت فن��ی و 

عمرانی، کارفرمای پروژه
مهندسین مشاور رهاب، طراح پروژه 
شرکت مهندسین مش��اور سازیان، 

مشاور کارفرمای پروژه

شرکت ارشد سازه توس، اجرا کننده 
پروژه

شرکت هنزا، اجرا کننده همکار پروژه
 عنوان پ�روژه : طراحی و اجرای 
س��ازه بتنی پروژه اصفهان س��یتی 

سنتر 
شرکت پرستیژلند ایران، کارفرمای 

پروژه
شرکت دقیق، پیمانکار طرح و اجرای 

پروژه
مهندس��ین مش��اور کرانه به کرانه 
 پارس، مش��اور ط��راح س��ازه پروژه 
به نمایندگان طرح ه��ای برتر بتنی 
س��ال 91 ،تندیس ویژه و لوح یادبود 

اعطا شد.
همزمان با برگ��زاری همایش، چهار 

کارگاه آموزش��ی ب��رای عالقمندان 
برگزار شد.

بر اساس این گزارش، سخنرانی های 
علمی، معرفی برترین پروژه های بتنی 
و مجریان آنها، برگزاری کارگاه های 
آموزشی، نمایشگاه تخصصی، اعطای 
جوایز مسابقات دانشجویی روز بتن از 
برنامه های اصلی همایش روز بتن بوده 
است. همچنین به برگزیدگان مسابقه 
پوستر و پایان نامه برتر دانشجویی در 
سطح کارشناسی ارشد )جایزه دکتر 
مهدی قالیبافیان( جوایزی اهدا شده 
است. این همایش در نهایت با گرفتن 
عکس یادگاری دست جمعی هیات 
برگزارکننده و شرکت کنندگان پایان 

پذیرفت.

دومین همایش سد و تونل ایران از 24 
تا 26 مهر ماه در ت��االر عالمه امینی 
واقع در کتابخانه مرکزی دانش��گاه 

تهران برگزار شد. 
کانون در کن��ار 11 انجمن حرفه ای 
و تخصص��ی دیگر در برگ��زاری این 
همایش همکاری داشت. همچنین 
مهندس اسماعیل مسگرپور طوسی، 
رییس هی��ات مدی��ره کان��ون نیز 
به نمایندگ��ی از کانون در ش��ورای 
سیاس��تگذاری این همایش حضور 

داشت.

این همایش با حض��ور مجید نامجو 
وزیر نیرو، مازیار حسینی معاون فنی 
عمرانی ش��هرداری تهران و مدیران 
و مس��ئوالن اجرایی، نهادهای فعال 
در زمین��ه س��د و تونل، اس��تادان، 
پژوهشگران، مهندسان و دانشجویان 

برگزار شد.
براس��اس س��خنان مهندس آیدین 
ختالن، عض��و هیات مدی��ره کانون 
و دبیر اجرای��ی این همای��ش، ایده 
برگزاری نمایشگاه سد و تونل ایران، 
در اوایل دهه هشتاد شمسی مطرح 
ش��د و در نهایت اواخر دهه هش��تاد 
شکل اجرایی به خود گرفت. استقبال 
خوب دس��ت اندرکاران بخش های 
س��د و تونل در برگزاری اولین دوره 
همایش و طبق نظرسنجی های انجام 
ش��ده بیش از 92 درصد از حاضران، 
ضمن مفید بودن، خواستار برگزاری 

منظم و پیاپی آن بودند.
در اواخر س��ال 1390 و ابتدای سال 

1391 ام��ور اجرایی دومی��ن دوره 
همایش س��د و تونل آغاز ش��د. این 
همایش با دریاف��ت نزدیک به 350 
چکیده مقاله و نمایشگاهی با مساحت 
بیش از 3هزار متر مرب��ع و با حضور 
شخصیت های برجسته و مرتبط در 

نشست های همایش برگزار شد. 
دکتر رس��ول زرگرپور، دبیر دومین 
همایش س��د و تونل ای��ران، اظهار 
داشت: س��د و تونل دو بخش مهم از 
صنعت کشور اس��ت که هم عوامل 
بسیاری در احداث آن مشارکت دارند 
و هم منافع فراوانی برای بهره برداران 
دارد. زرگرپور تصریح کرد:  گردهمایی 
مدی��ران و کارشناس��ان، تعام��ل 
بخش های دولتی و خصوصی،  بررسی 
و تبادل نظر میان دس��ت اندرکاران 
احداث س��د و تونل، ثب��ت تجارب و 
دستیابی به راهکارهای اجرایی در این 
زمینه از اهداف این همایش است. وی 
عنوان کرد: در این همایش همچنین 

به راه های بهبود فضای کسب و کار، 
ارتقای دانش فن��ی و جایگاه محیط 
زیست در اجرای طرح های سد و تونل 
پرداخته خواهد شد. همچنین معاون 
وزیر نی��رو افزود: با تش��کیل کمیته 
علمی متشکل از 45 نفر از استادان 
صاحب نظر و فراخوان مقاالت، 350 
مقاله به دبیرخانه این همایش رسید 
که 156 مقاله مورد تایید قرار گرفت. 
وی تصریح ک��رد: 49 درصد مقاالت 
در بخش تونل و 24 درصد در بخش 
سد و بقیه در مباحث عمومی است. 
تعدادی از مقاالت به ش��کل شفاهی 
و تعدادی نیز به ش��کل پوستر ارایه 
خواهد شد. دبیر همایش سد و تونل 
ایران گفت: در این همایش7 کارگاه 
آموزشی برگزار می شود و طرح هایی 
از جمل��ه تونل نیای��ش- صدر، خط 
7متروی تهران، تونل توحید و رسالت 
به عنوان طرح های برجس��ته و مهم 

مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

 دهمین همایش
 روز ملی بتن برگزار شد

برگزاری دومین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران
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تازه ها

دانشکده

چهارشنبه 29 شهریور ماه 1391 مراس�م افتتاحیه کتابخانه بنیاد علمی آموزشی 
قلم چی در پردیس2 )امیرآباد( دانش�کده فنی دانش�گاه تهران با حضور  رییس و 
معاونان و اساتید دانشکده فنی، جمعی از خیرین مدرسه ساز از سراسر کشور، جمعی 
از اعضای هیات مدیره کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی و بنیاد حامیان 
دانشکده و بانی این امر خیر کاظم قلم چی)ورودی سال 1352( برگزار شد. این روز به 

عنوان روزی به یادماندنی در تاریخ دانشکده فنی ثبت گردید.



دانشکده

افتتاح کتابخانه بنیاد قلم چی
در مراسمی در دانشکده فنی برگزار شد 

برنامه ساعت 10 صبح با قرائت آیاتی از قرآن مجید 
و سرود ملی رسمیت یافت. آغازگر برنامه محمدرضا 
تقی دخت، رییس روابط عمومی دانشکده فنی بود. 
وی ضم��ن خیرمقدم به حض��ار و قدردانی از بانی 
این امر، از دکتر محمود کمره ای)برق58(، رییس 
دانشکده فنی دانشگاه تهران دعوت به سخنرانی 

کرد.
دکتر کم��ره ای در ابتدای س��خنان خود ب��ا ابراز 
خشنودی از این که بار دیگر دانشکده فنی می تواند 
در آغاز سال تحصیلی خدمتگزار دانشجویان باشد 
و سهمی در تربیت نسل جوان کشور داشته باشد، 
گفت: »قدیمی ترین و اولین دانشگاه کشور، دانشگاه 
تهران است و دانشکده فنی به عنوان مهد مهندسی 
کشور شناخته شده است. بر اساس آخرین آمار در 
سال های اخیر دانشکده فنی دارای 8 دانشکده، 3 
گروه آموزشی، 300 عضو هیات علمی، 3 سایت و 
2 دانشکده در شمال کشور است. همچنین تعداد 
دانشجویان ش��اغل به تحصیل دانشکده فنی که 
جزو بهترین دانشجویان در سطح کشور هستند، 
در مهرماه امس��ال بالغ بر 10 هزار و 500نفر بود. 
دانشجویان ورودی سال تحصیلی جدید در مقاطع 
مختلف نیز هزار و 759نفر هس��تند که از این بین 
804 نفر دانشجو کارشناسی وارد دانشکده می شوند 

که قطعا بر این تعداد افزوده خواهد شد.« 
وی همچنی��ن در ادامه س��خنان خ��ود به فضای 
دانش��کده و چگونگی بهره برداری کتابخانه بنیاد 
قلم چی اش��اره ک��رد و اف��زود: »کتابخان��ه بنیاد 
قلم چی نزدیک به 6 هزار متر مربع وس��عت دارد 
که فاز اول کتابخانه افتتاح شده است. دانشجویان 

 می توانن��د از قس��مت های مدیری��ت کتابخانه، 
قرائت خانه، جستجوی کتاب اس��تفاده کنند. در 
سال 88 عمال قرارداد ساخت این مجموعه منعقد 
شد و فعالیت ها برای س��اخت کتابخانه شروع شد 
و در س��ال 91 به بهره برداری رسید. بنیاد قلم چی 
عالوه بر ساخت کتابخانه در قسمت تجهیزات نیز 
با دانشکده همکاری هایی داشته و قول مساعدت 
در س��ال های آینده را نیز به ما داده اند و براساس 
تصمیم گیری های انجام شده فاز 2 این کتابخانه نیز 

در سال 92 به بهره برداری خواهد رسید.«
وی در ادامه س��خنان خ��ود به پروژه ه��ای دیگر 
دانشکده از جمله، طرح ساخت دانشکده مهندسی 
شیمی در ضلع جنوبی کوی دانشگاه و پروژه ساخت 
دانشکده مهندس��ی مکانیک در پردیس 2 و طرح 
توسعه دانشکده مهندس��ی عمران در ضلع غربی 
خیابان 16 آذر اش��اره کرد و گفت اگر دانش��کده 
منتظر اعتبارات دولتی باشد، این پروژه ها به نتیجه 
نخواهد رسید. وی از تمام خیرین درخواست کرد تا 
بار دیگر در ساخت این پروژه ها دانشکده را همیاری 

کنند تا تمام این اهداف به ثمر نشیند. 
دکتر کمره ای ضمن سپاس از بانی دانشکده فنی 
فومن )مهندس عباس موسوی رهپیما شیمی41( 
از دو نهاد دیگر به عنوان پشتیبان دانشکده فنی نام 
برد، اول کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده 
فنی دانشگاه تهران که یکی از بهترین انجمن های 
فارغ التحصیلی کش��ور اس��ت و عالوه بر کمک به 
دانشکده، زمینه های کاری را برای تمام دانشجویانی 
که بعد از فراغت از تحصیل جویای کار هس��تند، 
فراهم می آورد و دوم بنیاد حامیان دانشکده فنی 

دانشگاه تهران که یک بنیاد عام المنفعه است که 
کمک های حامیان از طریق این موسسه به دانشکده 

می رسد.
وی در آخ��ر اظهار امیدواری کرد ک��ه با همکاری 
دانشکده، بنیاد و کانون مهندسین، بتوانند در ارتقا 

سطح آموزشی کشور قدم های مثبتی بردارند.
در ادامه برنامه، فیلمی جهت آش��نایی بیش��تر با 
دانشکده فنی، آزمایشگاه ها و کتابخانه ها نمایش 
داده ش��د. در این فیلم از مهندس بازرگان، دکتر 
لطفی زاده، مهندس اصفیا، دکتر حس��ابی، دکتر 
چمران، دکتر رضا نام برده ش��د که جزو افتخارات 

دانشکده و کشور هستند.
همچنین در این فیلم پردیس شماره 2 در امیرآباد، 
پردیس ش��ماره 3 در رضوان شهر و دانشکده فنی 
فومن که به همت مهندس موسوی رهپیما احداث 

شده است، نیز معرفی شد.
در قسمت دیگر برنامه، حضار پای سخنان کاظم 
قلم چی نشستند تا با نحوه ساخت کتابخانه بیشتر 

آشنا شوند.
وی سخنان خود را اینگونه آغاز کرد: »جرقه ساخت 
این کتابخان��ه در برنامه ای که برای دانش��جویان 
ممتاز کانون قلم چی تدارک دیده شده بود، زده شد. 
ما در آن جلسه در خدمت استادان دانشکده فنی 
بودیم. در آن زمان دکتر جبه دار ماراالنی)برق42( 
ریاس��ت دانش��کده مهندس��ی برق را ب��ر عهده 
داش��تند. دکتر جبه دار به طرح توسعه دانشکده 
برق، مکانیک و کتابخانه اش��اره کرد که من در آن 
زمان به هزینه کتابخانه اشاره کردم که حدود یک 
میلیارد تومان هزینه در بر داشت. پیشنهاد دکتر 
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دانشکده

کاظم قلم چی دانش��جوی دانش��کده فنی 
است. وی در سال 1352 در رشته مهندسی 
معدن تحصیل خود را آغ��از کرد. هر چند 
به دالیلی مجبور ش��د تحصی��الت خود را 
نیمه کاره رها کند. ساعتی را پای سخنان 
او نشستیم تا از فنی و خاطرات و انگیزه اش 
برای ساخت کتابخانه دانشکده فنی دانشگاه 

تهران بگوید. 
وی ابت��دا س��وال می  کند، چ��را  کتابخانه 
دانشکده فنی دانشگاه تهران؟ این خود سه 
بخش اس��ت. چرا کتابخانه؟ چرا دانشکده 

فنی؟ چرا دانشگاه تهران؟
قلم چ��ی می گوید: »اصلی تری��ن موضوع، 
کتابخانه اس��ت. من اول به ش��رایط درس 
خواندن خودم اش��اره کنم و انگیزه ام برای 
این که به کتابخانه فکر کنم. من از س��ال 
چهارم دبستان، هم کار می کردم و هم درس 
می خواندم. سه سال آخر دبیرستان، روزها 

کار می کردم و شب ها درس می خواندم. 
در این سه سال آخر، کتابخانه برای من یک 
مامن و پناهگاه برای درس خواندن بود. در 
دبیرس��تان جم قلهک درس می خواندم. 
ساعت 4 کارم تمام می شد و ساعت 5 کالس 

شروع می شد. من حدود س��اعت 4 و ربع به قلهک 
می رس��یدم. کتابخانه ای در آن حوال��ی بود که تا 
زمان شروع کالس آنجا می رفتم و کتاب می خواندم. 
بسیاری از مواقع هم به کتابخانه ای در سید خندان 
مراجعه می کردم. کتابخانه برای کسانی که در خانه 
و کنار خانواده فضای بزرگ��ی در اختیار ندارند که 
آرامش داشته باشند و بتوانند راحت درس بخوانند، 
این امکان را فراه��م می کند. به این دلیل کتابخانه 

برای من اولویت داشت.«

واقف بنیاد قلم چی توضیح می دهد: »عالوه بر آن 
کتابخانه دانشگاهی اولویت بیشتری داشت. چرا؟ 
تجربه های بسیاری در س��اخت کتابخانه داشتم. 
در مراکز مختلف کتابخانه س��اخته ایم. مثال در دو 
دبیرستان که ساخته ام، کتابخانه هم احداث کرده ام 
که یک در آن توی مدرسه است و در دیگر خارج از 
مدرسه. هدف من این بود که کتابخانه ساعات کار 
مدرسه به دانش آموزان سرویس بدهد و زمان دیگر 
به مردم محل. منتها چون کتابخانه کار مشترکی 
بین چند نهاد و وزارتخانه است. از جمله، مدرسه، 

شهرداری، وزارت ارشاد و نهاد کتابخانه ها، 
برقراری تفاهم بین این مراکز دش��وار بود. 
در این موارد عمال دیدم که چندان موفق 
نیست. کتابخانه های دیگری هم در مراکز 
دیگر درس��ت کردیم و عم��ال دیدیم که 
هدفی را ک��ه دنبال می کنیم به س��ادگی 

تامین نمی شود. 
ام��ا دو تجربه ک��ه در س��اخت کتابخانه 
دانشگاهی دارم، نشان داد این کتابخانه ها 
موفق ترند. اولین تجربه کتابخانه دانشگاه 
تفرش بود و دوم��ی کتابخانه دانش��کده 
فنی دانش��گاه ته��ران. ای��ن کتابخانه ها 
بالفاصله بعد از س��اخت با اس��تقبال زیاد 
دانشجویان همراه شد. ریاست و مسئوالن 
دانش��گاهی هم حمایت خوب��ی کردند و 
دیدیم که از کتابخانه خیل��ی زود به طور 
کامل استفاده می ش��ود. بنابراین یکی از 
جاهایی که کتابخانه می تواند موثر باشد 
و حداکثر بهره برداری از آن انجام ش��ود، 
کتابخانه دانشگاهی است. چرا که کتابخانه 
دانشگاهی زودتر به بار می نشیند. از طرفی 
کتابخانه هم می تواند به افرادی که امکانات 
مالی زیادی ندارند، کم��ک کند و هم قدم 

موثری در راه گسترش علم و دانش باشد.«
وی با تاکید بر تاثیر کتابخانه بر روی گسترش علم 
و دانش می گوید: »گاه��ی تاثیر کتابخانه از کالس 
هم بیشتر است. به ویژه در دنیای امروز که موضوع 
یادگیری به تدریج فردی و شخصی می شود. یعنی 
فردیت آموزش روز ب��ه روز با گس��ترش امکانات 
تکنولوژیک و استفاده از کامپیوتر و اینترنت بیشتر 
می شود. خودآموزی روز به روز نقش بیشتری دارد. 
من به همی��ن دلیل روی کتابخان��ه تاکید ویژه ای 

از آرزوی تحصیل در فنی تا ساخت کتابخانه

جبه دار برای س��اخت این کتابخانه را پذیرفتیم. 
دکتر دولتشاهی)راه و ساختمان 56(، معاون اداری 
و مالی دانشکده نقش تعیین کننده ای داشتند. در 
آن زمان مسیر برای ساخت کتابخانه هموار نبود و با 
حضور دکتر دولتشاهی، ما توانستیم سریع تر عمل 
کنیم. عالوه بر دکتر دولتشاهی دکتر کمره ای نیز در 
این مسیر ما را یاری کردند. در آن زمان دکتر نیلی 
که سمت ریاست دانشکده را داشتند جای خود را به 
دکتر کمره ای دادند و ما نگران ادامه مسیر بودیم که 
جا دارد در همین جا از دکتر کمره ای تشکر کنیم که 
در این راه ما را همیاری کردند. اما چرا کتابخانه، چرا 

دانشگاه تهران، چرا فنی و چرا قلم چی؟«
وی افزود: »ایران کش��وری اس��ت که ب��ه لحاظ 
علمی، هنری و ورزش��ی در حال پیشرفت است. 
از کارهای ورزش��ی و هنری، فیلم س��اخته شده 

و اطالع رس��انی های ارزنده ای می ش��ود. ولی در 
زمینه های علمی نمودی ن��دارد. نیاز به کتابخانه 
و نیاز به ساخت مدرس��ه از نیازهای اساسی کشور 
است. دانش��جویان ما در زمینه های تکنولوژی در 
حال پیشرفت هستند و همچنین عالقه شخصی 
خودم برای س��اخت کتابخانه م��را در این زمینه 
مصمم تر کرد. اما چرا دانش��گاه تهران و چرا فنی؟ 
دانشگاه تهران به دلیل اینکه اولین دانشگاه کشور 
است و دانشکده فنی به دلیل اینکه من خودم فنی 
هس��تم و عالقه ای که به فنی داش��ته ام مرا به این 
س��مت کش��اند. عالوه بر آن مطمئن بودم که در 
دانش��کده فنی با مدیریتی که دارد، این راه ادامه 
خواهد یافت و کتابخانه مدیریت می شود. در آخر 
به دلیل اینکه این راه در بنیاد قلم چی نیز ادامه پیدا 

کند از این مسیر وارد شدیم.«

بخش پایانی برنامه به سخنان دکتر حافظی، رییس 
جامعه خیرین مدرسه ساز اختصاص داشت.

وی در سخنانش با اشاره به پشتکار و تالش مدیران 
گفت: »اگ��ر این تالش ها نباش��د کار ما نتیجه ای 
نخواهد داشت. زیرا ما س��ازنده هستیم و مدیران 
و دانش��جویان هس��تند که آن را ب��ه بهره برداری 
می رسانند.« وی در ادامه سخنانش افزود: » توصیه 
من به دانش آموزان عزیز این اس��ت که در راه علم 
تالش کنند چون آینده کشور بر دوش آنهاست و 

صمیمانه از کاظم قلم چی تشکر می کنم.«
در خاتمه این مراسم دکتر کمره ای با اهدای تابلوی 
نفیس��ی از دانشکده فنی به رس��م یادبود از کاظم 
قلم چی قدردانی کرد. همچنی��ن تقدیر ویژه ای از 
مدیر پروژه، بخش طراحی و عوامل اجرایی به عمل 

آمد و تمامی مهمانان به بازدید از کتابخانه رفتند.
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دانشکده

دارم.«
قلم چی ب��ه این نکته اش��اره می کند ک��ه فعالیت 
کتابخانه، مدرسه و دانشگاه همه مرتبط با آموزش 
هس��تند و از آنجا ک��ه وی بنیاد قلم چ��ی را برای 
گس��ترش دانش و آموزش وقف عام کرده اس��ت، 

ساخت کتابخانه نیز در همین راستاست. 
وی می افزای��د: »من اعتق��اد دارم که بس��یاری از 
اشخاص اگر در زمان مناسب امکانات در اختیارشان 
قرار گیرد، می توانند رش��د کنند. یعن��ی در دوره 
جوانی و نوجوانی. من در بنیاد هم بیش��تر بر دوره 
دبیرستان تاکید داشتم. زمانی که بچه ها بی پناه تر 
هستند. در این دوره، اگر کسی مشکل مالی داشته 
باشد، پسر باشد مجبور است کار کند مثل خودم. 
معموال پدر و مادر ها از عهده مخارج بچه کوچک تر 
برمی آیند. وام های دانش��جویی هم به طریقی نیاز 
بچه ها را تامین می کن��د. به همین دلیل در اهداف 
بنیاد قلم چی ساخت مکان آموزشی مثل کتابخانه و 
مدرسه و بورسیه کردن دانش آموزان منظور شد.«  
قلم چی در پاسخ به این سوال که چرا دانشکده فنی؟ 
می گوید: »چون من خودم در این دانشکده درس 
خواندم و همیشه عالقه داشتم برای این دانشکده 
کاری انجام دهم. این آرزوی من بود. سال 87 کار 
آغاز شد. خود دانش��کده، کار س��اخت را بر عهده 
گرفت. هزین��ه آن نیز 2 میلیارد تومان ش��د. برای 
تجهیز آن هم چیزی بیشتر از 200 میلیون تومان 

پرداخت کردیم.« 
قلم چی می گوید: »اما چرا دانشگاه تهران؟ باالخره 
دانشگاه تهران، دانشگاه مادر است و نقش محوری، 

کلیدی و تعیین کننده دارد.« 
وی با اشاره به سیر اداری ساخت کتابخانه می گوید: 
»در س��اخت مدارس، جامعه خیرین مدرسه ساز 
بسیاری از کارهای اداری را تسهیل کرده است. ولی 
در خیرین دانشگاهی هنوز در این زمینه تجربه کم 
است و باید این مسیرها را با آزمون و خطا طی کنیم. 
زمانی که این کار را شروع کردیم تا مذاکرات تمام 
شد و به عقد قرارداد رسید، خیلی طول کشید. در 

این زمان دکتر نیلی، رییس دانش��کده بود و دکتر 
دولتشاهی، معاون مالی و اداری وقت دانشکده نقش 

بسیار پررنگی در عقد قرارداد داشت.« 
وی اضافه می کند: »روزی که رفتیم کار را در مراسم 
دانشکده شروع کنیم، رییس دانشکده عوض شده 
بود. پای این تفاهم نامه را هم دکتر نیلی و هم دکتر 

کمره ای امضا کردند. من کمی نگران شدم. 
چون یک��ی از فاکتورهای مهم کار ما، مس��ئوالن 
هستند. چون وقتی مس��ئوالن پیگیر هستند، کار 
بهتر پیش می رود. پول ش��اید 10 درص��د بهره را 
داشته باشد، کار اصلی را مسئوالنی انجام می دهند 
که از آن استفاده می کنند. دکتر کمره ای هم بسیار 
همکاری داش��ت. در حال حاضر، این کتابخانه به 
عنوان کتابخانه مرکزی دانشکده فنی در نظر گرفته 
شده است. من الزم اس��ت از دکتر کمره ای، دکتر 
دولتش��اهی و دکتر قلی پور معاون مال��ی و اداری 
دانشکده و مهندس بهزادی مجری طرح که بسیار 
کمک کردند، تشکر کنم. هر چند این پروژه کمی 
طول کش��ید. اما پایان آن خیلی خوب بود. تا چند 
ماه پیش که اطالع داشتم خیلی خوب از کتابخانه 

استفاده می شود.«
قلم چی با ی��ادآوری خاطرات س��ال های ورود به 
دانشکده می گوید: »س��ال 52 که من کنکور دادم 
آرزوی خیلی از بچه ها این بود که وارد دانش��کده 
فنی بشوند. همه ش��اگردان ممتاز به این دانشکده 
می آمدند. ورود به فنی برای من که ش��بانه درس 
می خواندم، ی��ک رویا بود. البته در س��ال 52 بین 
دانش آموزان ش��بانه، رتبه یک را داش��تم اما فکر 
نمی کردم ب��ا بچه هایی ک��ه در م��دارس روزانه و 
پولی درس می خواندن��د، بتوانم رقاب��ت کنم. آن 
موقع می توانس��تیم 10 انتخاب داشته باشیم. من 
اولین انتخابم پایین ترین رشته دانشکده فنی بود. 
یعنی مهندسی معدن. آرزویم این بود که وارد فنی 
شوم هرچند پایین ترین رشته باشد. دومین رشته، 
س��اختمان علم و صنعت بود. چون س��اختمان را 
دوست داش��تم. اینقدر هم مطمئن بودم که قبول 

نمی شوم که روزنامه را نگرفتم. چون دو سال زودتر 
به مدرس��ه رفته بودم، گذاش��ته بودم که سال بعد 
ش��رکت کنم. بچه ها آمدند جل��وی خانه و گفتند 
که قبول ش��دم، آن هم ش��اگرد اول رشته معدن. 
یعنی اگر رشته دیگری هم انتخاب می کردم، قبول 
می شدم. بهترین خاطره من، ورود به دانشکده فنی 
بود. نکته جالب این اس��ت که بسیاری از بچه هایی 
که در دانشگاه های خوب قبول می شوند، بچه های 

روستاها و مناطق محروم هستند.«
وی در خصوص انگیزه اش برای وقف بنیاد قلم چی 
می گوید: »ش��اید چیزی نزدیک دو سال با خودم 
کلنجار می رفتم. این یک تصمیم ناگهانی نیست. 
خودم را به خوبی نمی شناختم. فکر می کردم وقتی 
بنیاد را وقف عام کردم، چکار می کنم. اما نمی دانید، 
دیدن بچه هایی که در روس��تاها درس خوانده اند 
و وارد دانش��گاه های معتبر ش��ده اند، چقدر باعث 
شادی و خوشحالی اس��ت. از طرفی در این صورت 
خیال آدم بابت بعد از مرگ هم راحت تر است. چون 
دوست دارم این کار ادامه پیدا کند. دیگر نگران به 
ارث رس��یدن این بنیاد هم نیستم. بعد هم این که 
اگر شخص بتواند کاری انجام دهد که دیگران هم 
منتفع شوند، بسیار عالی است. این احساس به ویژه 
در زمان حیات با هیچ لذتی قابل معاوضه نیست.« 

وی ادامه می ده��د: »البته بعد از ای��ن کار، خیلی 
حرف ها زده ش��د. مثال گفتند، این کار را کرده که 
مالیات ندهد یا مجبور شده است. از 15 شهریور 84  
تا کنون، مجموعا از عواید این بنیاد، 31مدرس��ه و 
کتابخانه ساخته شده است. از این کار راضی هستم. 
بعد از آن هم نه تنها پشیمان نشدم بلکه امیدوارم 
بتوانم بیشتر خدمت کنم. عالوه بر این فرهنگ وقف 

در جامعه ما ریشه دار است.«
قلم چ��ی تاکید می کن��د: »من امی��دوارم کار این 
کتابخانه ادامه پیدا کند و به بهترین ش��کل از آن 
استفاده شود. چون فقط س��اختمان فایده ندارد. 
از مسئوالن بسیار متش��کرم. اگر می شد کتابخانه 

شبانه روزی شود، بسیار خوب می شد.«
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تازه ها

گفت و گو

کمیته انتش�ارات به دنبال میزگردهای بررس�ی عملک�رد 20س�اله کانون، این 
بار نشس�تی با اعضای پیشکس�وت کان�ون برگ�زار ک�رد. در این میزگ�رد نیز 
مانن�د میزگرد قبلی رون�د فعالیت های کانون از ابتدای تاس�یس ت�ا کنون مورد 
بررس�ی و ارزیابی قرار گرفت. همچنین بخش�ی از گف�ت و گوها به بررس�ی دو 
دی�دگاه در خص�وص فعالیت ه�ای کان�ون اختص�اص داش�ت. دیدگاه�ی ب�ا 
رویک�رد کلوپ مح�وری و دیدگاهی ب�ا رویک�رد تاثیرگذاری در سیاس�ت های 
کالن مهندس�ی کش�ور. ای�ن میزگ�رد در دو نوبت برگزار ش�د. جلس�ه اول در 
 تاریخ س�ه ش�نبه 26اردیبهش�ت 1391 در دفتر کانون و جلس�ه دوم در تاریخ 
پنج ش�نبه 20مهر 1391 در هتل ارم تهران. به دلیل طرح تکراری برخی از نکات 
 در دو جلسه، بخشی از مطالب دو میزگرد خالصه شده است. حاصل این میزگرد 

در پی  می آید.



گفت و گو

مروری به 20 سال تالش با حضور پیشکسوتان 
میزگرد بررسی عملکرد کانون برگزار شد

اعضای شرکت کننده در میزگرد اول به ترتیب حروف الفبا عبارت بودند از: دکتر مرتضی امینی )معدن 42(، ، دکتر مرتضی زاهدی 
)راه و ساختمان 44(، مهندس حبیب اهلل ظهوری)راه و ساختمان 45(، دکتر اورنگ فرزانه )راه و ساختمان 54(، مهندس علی اکبر 
معین فر)راه و ساختمان 30(، مهندس عبدالمجید وکیل )معدن 40( و مهندس ناصر یزدانی )راه و ساختمان 38(.  در ابتدای جلسه 

دکتر فرزانه به عنوان سرپرست کمیته انتشارات در سخنانی کوتاه، اهداف این میزگرد را برای حاضران تشریح کرد. 
دکتر فرزانه در ابتدا به تدوین کتاب بیستمین سال کانون و بررسی تاریخچه کانون در روند تدوین کتاب اشاره کرده و گفت: در جریان 
بررسی تاریخچه به بعضی از کارها در کانون برخوردیم که متاسفانه پس از گذشت مدت ها نیمه کاره رها شده است. از جمله ماجرای 
زمین پونک که بارها در شورا مطرح شده است. این مساله نشان  می دهد، باید مشکلی وجود داشته باشد که مثال تصمیم درستی در 
مورد زمین در دوره های متعدد گرفته نشده است. از جمله مشکالت می توان به موارد دیگری هم اشاره کرد. مثال در سال 38 تمام 
فعالیت های کانون مانند کوهنوردی و خبرنامه و مسافرت ها تعطیل شد. اما شورای عالی هیچ عکس العملی نسبت به این قضیه نشان 
نداد و سوال نکرد که چرا این فعالیت ها تعطیل شده است. انگار که نوعی اینرسی در کانون حاکم شده باشد. با این توصیف فکر کردیم 
االن زمان خوبی است که در خبرنامه از اعضا نظرخواهی کرده و  گذشته را مرور کنیم. در این 20 ساله بعضی ها با حسن نیت و بدون 
چشم داشت آمده اند، صدها و برخی هزاران ساعت در کانون وقت گذاش��ته اند. با کمال صداقت کار کرده اند و این NGO اصیل را 
سرپا نگه داشته اند. ما باید قدردان این زحمت ها باشیم.  اما این دلیل نمی شود که 20 سال گذشته را بررسی نکنیم. باید ببینیم، آیا 
می توانستیم بهتر از این عمل کنیم یا خیر؟ در این راس��تا 3 میزگرد پیش بینی کردیم. یکی با پیشکسوتان، یکی با افراد میانسال و 
یکی با جوانترها. اول با نسل دوم جلسه داشتیم که در شماره های  قبل منتشر شد.  بعد از آن مزاحم شما سروران شدیم. دکتر جبه دار 
و دکتر اردکانیان امروز سمینار داشتند و نتوانستند شرکت کنند. مهندس کتیرایی نیز که عضو شورای سیاستگذاری کمیته است، 

کاری برایشان پیش آمد. بنابراین در خدمت شما بزرگواران هستیم. 
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گفت و گو

 بیگلرخانی � آقای دکتر توضیحات مفصل را 
فرمودند که میزگرد قرار است به بررسی عملکرد 
20ساله، بررس��ی نکات مثبت و منفی بپردازد. 
در ایتدا ش��اید بهتر باش��د برگردیم به سال های 
نخس��ت، بفرمایید کانون با چه اهداف و دیدگاه 
اولیه ای ش��کل گرفت و فکر می کنید در این 20 

سال چقدر به این اهداف نزدیک شده است؟ 

 مهندس معین ف�ر: آرمان م��ا در ابتدا جمع 
کردن فارغ التحصیالن دانش��کده فنی و تشکیل 
یک NGO  با توجه به شرایط آن زمان کشور بود. 
در این ش��رایط واقعا مشکل است که NGO ای 
تش��کیل ش��ده و بتواند دوام بیاورد و کار کند. با 
توجه به ش��رایط موجود و مش��کالتی که وجود 
دارد. به نظر من بزرگترین موفقیت ما این بود که 

با وجود طیف های مختلف و سلیقه های مختلف 
از نظر سیاس��ی، اجتماعی و سایر دیدگاه ها، این 
جمع به ثمر رسید و موفقیت آمیز بود. باالخره این 
جمع فارغ التحصیالن دانشکده فنی که هدفشان 
فقط پیشرفت و پش��تیبانی از دانشکده فنی بود، 
به نتیجه رسید و هدف اولیه برآورده شد. به نظر 
من شاهکار جریان در این بوده که در کشوری که 
اصال سابقه نداشته اس��ت، چنین جمع چندین 
هزار نفره ای را جمع کنند و کارهای مش��ترکی 

را انجام دهند. 

 بیگلرخانی: عملکرد 20 س��اله کانون را فارغ 
از این نکته مثبت که پایداری آن اس��ت، چگونه 
ارزیابی می کنید؟ ف��راز و فرودهای آن را چگونه 

می بینید؟

 مهندس معین فر: قدر مس��لم ب��ه تمام آن 
چیزهایی که می خواستیم، نتوانسته ایم برسیم. 
امابه طور کلی ی��ک وزنه مثب��ت می بینم. البته 
مشکالتی از نظر زمین پونک یا نکات دیگر وجود 
دارد. مشکالت دیگری داشتیم. مقداری کم کاری 
هم شده اس��ت. اما به طور کلی همین که نهادی 
غیرانتفاعی  توانس��ته به این ش��کل موفق شود، 

جای شکرگزاری دارد.

  دکتر امینی: اجازه بدهید، من س��خنانم را با 
دو انتقاد آغاز کنم. اول انتق��اد به مجله. من این 
مجله را به عنوان مجله کانون نمی پس��ندم. مثال 

مجله جنرال ژئوتکنیک را می بینم که یک سری 
اخبار در صفحه آخر قرار گرفته و تمام یافته های 
جدید علمی و مس��ایل جدی��د در صفحات اول 
معرفی می ش��ود. مجله قبلی کانون اصال به این 
شکل نبود. البته االن مجله کمی بهتر شده است. 
اصال مقاالت علمی وجود نداشت. فقط یک سری 
عکس از دخترها و پسرها که با هم کوه رفته اند، 
می گذاشتند. به نظر من این مجله سطح دانشکده 
فنی را معرفی نمی کند. وزن کانون دانشکده فنی 
را ندارد. به ویژه در مقایسه با NGO های خارج 
از کشور ضعیف اس��ت. ما باید کار کنیم و مقاله 
بدهیم تا مجله برای دانشجوی فنی قابل خواندن 
باشد. اخبار هم می تواند برود صفحات آخر و مجله 

بار علمی داشته باشد. 
انتقاد دیگرم در مورد شورای عالی است. همیشه 

یک سری اسامی مشخص در شورای عالی می آید. 
اسامی دوره های متفاوت چندان فرقی با هم ندارد. 
البته احترام پیشکسوتان به همه ما واجب است. 
اما ش��ورای عالی درگیر یک حالت منوپولیس��م 

شده است. 
برای این که ش��ورای عالی بتواند پیشرفت کند و 
ایده جدید در آن تزریق ش��ود، باید افراد جدید 
بیایند. می توانند چند نفر از آنان همچنان عضو 
ش��ورای عالی باش��ند، اما افراد جدید هم بیایند. 

حتی جای اسم بعضی ها عوض هم نمی شود.

 بیگلرخانی :  شاید دلیلش این است که اعضا 
تمایلی برای داوطلب شدن ندارند.

 دکتر امینی:  من این را قبول ندارم. چون من 
یک بار اسمم را برای ش��ورای عالی دادم، گفتند 
وقت گذشته است و دیگر قابل قبول نیست. یک 
بار هم اسم آقای ایرانمنش را دادیم که دفعه اول 
اصال انتخاب نش��د و دفعه دوم عض��و علی البدل 

شد.

 مهندس معین فر: اجازه بدهید! شما نیامدید، 
اعتراض کنید. اگر می آمدید و می گفتید حقتان 
زایل شده است، کمیته ای تش��کیل می شد و به 
موضوع رسیدگی می کرد. آیا ش��ما دیر ثبت نام 

کردید یا خیر؟ 

 دکتر امینی:   به یاد ندارم.

 مهندس معین فر: به هر حال شما عضو کانون 
هستید و اطالعیه برای شما هم می آید. می دانید، 
در زمان مقرر آمده اید یا خی��ر؟ این تقصیر عضو 
کانون است که حتی یادش نمی آید به موقع آمده 
است یا خیر؟ اما اگر حقی از او ضایع شده و نیامده 
اعتراض کند، باز ای��راد به او وارد اس��ت که چرا 
نیامده اعتراض کند. این که می فرمایید چرا این 
انتخاب شد و این یکی نشد.؟ این تقصیر کیست؟ 

تقصیر اعضا است که نیامده اند، رای بدهند.

  دکتر امینی: وقتی روس��ا هس��تند، طبیعتا 
دست دومی ها جایی ندارند. من دو کلمه می گویم 
و دیگر حرف نمی زنم. من احس��اس می کنم در 
کانون مونوپولیسم در دو سطح وجود دارد. یکی 
در سطح باال یعنی ش��ورای عالی و دوم در سطح 
داخلی. اگر مونوپولیس��م در کانون حل ش��ود، 

مشکالت حل می شود وگرنه خیر.

  دکتر فرزانه: به هر حال هدف از این جلسه، 
طرح افکار و ایده های اعضا است. عقاید متفاوتند 
و یکی از کارهای رس��انه انع��کاس افکار مختلف 

است. 

  مهندس یزدانی : از این که اجازه دادید من 
هم صحبت کنم متش��کرم. در ابتدای کار آنقدر 
در کانون قحط الرجال بود که م��ن دو کمیته را 
مدیریت  می کردم. رییس کمیته ارتباطات بودم 
و به آقای مهندس جعفری ه��م در اداره کمیته 
انتشارات کمک می کردم. ما امروز می خواهیم از 

مجله صحبت کنیم؟

  دکتر فرزانه:خیر از کانون! 

  مهن�دس یزدان�ی :  از ابتدا فنی ه��ا آنقدر 
عرق داشته اند که حتی بعد از س��ال ها هر وقت 
در کاری به یک��ی از هم دانش��کده ای های خود 
برمی خورند، س��عی می کنند کارش را سریع تر 

دکتر اورنگ فرزانه

مهندس معین فر: آرمان ما در ابتدا جمع کردن فارغ التحصیالن دانش�کده فنی و تشکیل 
یک  NGO با توجه به شرایط آن زمان کشور بود. به نظر من بزرگترین موفقیت ما این بود که 
با وجود طیف های مختلف و سلیقه های مختلف از نظر سیاسی، اجتماعی و سایر دیدگاه ها، 
این جمع به ثمر رسید و موفقیت آمیز بود. شاهکار جریان در این بوده که در کشوری که اصال 

سابقه نداشته است، چنین جمع چندین هزار نفره ای را جمع کنند.
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انجام دهند. چون از ابت��دا فنی ها نظم و انضباط 
خاصی داش��تند. کالس ها را تعطیل نمی کردند. 
دانشجویان دانشکده حقوق سال به سال یکدیگر 
را نمی دیدند. درس می خواندند و در آخر امتحان 
می دادند. اما ما حتی در زم��ان تعطیالت هم در 
دانشکده بودیم. بنابراین تشکیل این کانون کار 
خوبی بود. من بارها در ش��ورای عالی و جلسات 
کمیته ها گفته ام، باید برای دور هم جمع شدن در 

کانون، یک انگیزه ای وجود داشته باشد. 
یک نکته دیگر را هم باید در نظر داشت. از درون 
همین کانون، انجمن مدیران فن��ی و اجرایی را 
تشکیل دادیم. گفتیم 200 نفر از مدیران بیایند. 
اما برخالف کانون که قرار بود در سیاست دخالت 
نکنیم، در این انجمن مس��ایل صنف��ی را دنبال 

کردیم. 
در کانون نیز در جلس��ه ای با حضور افرادی مثل 
مهن��دس بهرام غفاری طرح کردی��م که باالخره 
دانش��کده فنی به عنوان دانشگاه مادر باید نقش 
ویژه ای در نظام مهندس��ی داش��ته باشد. اما هر 
قدر مطرح کردیم، گفتند م��ا می خواهیم کانون 
مهندس��ین ایران را تش��کیل دهیم. اگر در این 
حوزه ها وارد شویم، مش��کل پیدا می کنیم. علت 

به وجود آمدن آن انجمن هم همین بود. در این 
انجمن حتی بخشی از نظام فنی اجرایی را به ما 

سپردند.  
کانون خودش را از سیاست کنار کشید، اما حق 
این بود که در کارهای صنفی ش��رکت می کرد. 
ما بای��د خودم��ان می رفتی��م و وارد این مجامع 
می ش��دیم. البته باید پذیرفت ک��ه کانون مدتی 
در نظام مهندس��ی به عنوان ناظر حضور داشت. 
متاس��فانه به غیر از هم دانش��کده ای ب��ودن ما 

انگیزه ای در کانون ایجاد نکرده ایم. 
نکته دیگر این که ممکن اس��ت برخی از اعضای 
شورای عالی در جلسات این شورا حضور کمتری 
داشته باشند، اما نام آنها در شورای عالی یک وزنه 
است. من یادم است که آن موقع گزارشاتی در باره 
سفرهای اعضا به شورا می آمد که مثال یک گروه 
به نیروگاه نکا رفته اند و صبح به آنان املت داده اند. 
به نظر من پتانسیل این جمع بسیار بیشتر از طرح 
این مسایل است. دستورکاری باید وارد شورا شود 
که شان کانون را باال ببرد. این دستورکارها باید 
در کمیته ها مطرح ش��وند، منتها آن سوژه هایی 
که باید مطرح می شد، نش��د. شاید آقایان بیشتر 
دلشان می خواست همان مسایل سفر مطرح شود. 
البته تنها چیزی که یادم اس��ت ای��ن که یک بار 
آقای دکتر نژادحسینیان تعداد زیادی کامپیوتر 

به دانشکده اهدا کردند.
 

  مهندس ظهوری: شما اهداف اولیه کانون را 
به خاطر دارید؟ یکی از آنها که بسیار هم پررنگ 
بود، این بود که کانون کمک کند تا سطح علمی 
دانشکده فنی بلکه کل کشور باال برود. بچه های 
فنی حساس��یت خاصی درباره فارغ التحصیالن 
این دانش��کده دارند.  من یادم است آن زمان که 
می خواستیم کسی را استخدام کنیم، می گفتیم 
شخص باید یا فارغ التحصیل فنی تهران باشد یا 
تبریز. بچه های فنی تا می فهمیدند که طرفشان 

فنی است، خیلی صمیمی می شدند. 
من یک بار در ش��ورای عالی گفتم، در حالی که 

اس��تادان نگران مس��ایل مالی هس��تند، چگونه 
می توانند با خیال آسوده سطح علمی و پژوهش 
را باال ببرند. در یک مقاله می خواندم که س��طح 
اقتصاد یک کش��ور 12درصد باال رفته است. چرا 
که س��طح آموزش و پرورش و داش��گاه های آن 

12درصد باال رفته. 
ما توجه نمی کنیم. کس��انی هم که به دانشکده 
فنی می آمدند به خاطر جو خاص این دانش��کده 
درس می خواندند و سطح آن از تمام دانشکده ها 
باالتر بود. چون آن زمان حساسیت داشتیم. حاال 
می گویند که سطح شریف از فنی باالتر است. در 
حالی که از این دانشکده از سال 1317 مهندس 
فارغ التحصیل شده است. آمار داریم، 64 درصد 
کارهای عمرانی کشور توس��ط فارغ التحصیالن 

فنی انجام شده است. 
از س��وی دیگر اغلب فارغ التحصیالن فنی پولدار 
هستند. مثال آقای قلم چی در یک قلم یک میلیارد 
برای کتابخانه دانشکده فنی کمک کرد. این کار 
را هم برای ریا انجام ن��داد. باید در گردهمایی ها 
کاری کنیم این جمع شدن ها کار و فعالیت ایجاد 
کند. یادم اس��ت در س��ال های قبل من مرتبا به 
این گردهمایی ها می آم��دم، یک بار آمدم و هیچ 

آشنایی ندیدم. بنابراین دیگر نیامدم. 
مساله دیگر تامین مسکن برای مهندسان است. 
به همین دلیل کار تعاونی مسکن را شروع کردیم. 
زمین اولین پروژه را ه��م خودم خریدم. 40هزار 
متر از بهترین زمین های مهرشهر را خریدیم. بعد 
یک عده گفتند که قسمت تجاری را نمی خواهیم 

و فقط قسمت مسکونی باقی بماند. 

  مهن�دس وکی�ل :  بنده س��ال ها ب��ا کانون 
همکاری داشته و مدتی کمیته معدن را تصدی 
می کردم، مدتی نیز عضو شورای عالی بودم. در آن 
زمان خودم داوطلب بودم. وقت و عالقه داش��تم 
و کار انج��ام می دادم.  فرمای��ش دکتر امینی که 
می فرماید مونوپولیسم در کانون وجود دارد. باید 
گفت، کسی این کار را می کند که منافع مستقیم 
یا غیرمستقیمی داشته باش��د. من فکر می کنم 
این اشتیاق به خدمت اس��ت. اشتیاق به یک کار 
اجتماعی حرفه ای. به نظر من مونوپولیسم نیست.  
مثال فردا مهندس مهنا بگوی��د نمی آیم یا دکتر 
فرزانه یا دکتر زاهدی، چه اتفاقی می افتد. به نظر 
من اگر مونوپولیسمی هم هس��ت، مونوپولیسم 
خدمت است.  در مورد خبرنامه البته اگر مسایل 
علمی خواندنی باشد خوب است. مثال من سابقه 
کارهای کشف معدن سرچش��مه را در قالب یک 
گزارش نوشتم. اینها بس��یار خوب است که همه 
بدانند  اعضای کانون منشا چه خدماتی بوده اند و 

نیازهای فنی کشور را انجام می دهند. 
در مورد بقی��ه کارها زمی��ن پونک ی��ا کارهای 
تفریحی، باید ببینید اگر ش��خصی بهتر می تواند 
انجام دهد، خب آغاز کند و انجام دهد. غیر از این  مهندس عبدالمجید وکیل

مهندس ناصر یزدانی

گفت و گو

مهندس علی الکبر معین فر
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گفت و گو

موارد من دیگر عرضی ندارم. 
  دکتر زاهدی:  من به مناس��بت بیس��تمین 
س��ال مصاحبه داش��تم و حرف های��م را زده ام و 
االن بیشتر تکرار می کنم. از نظر من یک جامعه 
فارغ التحصیلی حول محور یک دانش��کده شکل 
می گیرد. نه وابستگی سیاس��ی دارد نه صنفی و 
نه چیز دیگر. فقط حول دانش��کده. برای این که 
مواظبش باشد تا سطح آن پایین نیاید. این نکته 
در اساسنامه هم آمده است که فارغ التحصیالن 
را دور هم جمع کنید. به دو نیت اصلی و یک نیت 
فرعی. نیت اصلی دور هم جمع شدن است. این 
جمع شدن چه سودی دارد؟ بستگی به خود اعضا 
دارد که می تواند مثال کار یا هر چیز دیگر باش��د. 
اما حداقل از هم مطلع می ش��وند و اگر کمکی به 
لحاظ فنی الزم داش��تند، می دانن��د به کجا باید 
مراجعه کنند. مثال من مس��اله ای در مورد زلزله 
دارم، باالخره دو نفر را در کان��ون به من معرفی 
می کنند. من بس��یاری از هم کالسی هایم را بعد 
از چند س��ال در گردهمایی های کان��ون دیدم. 
کانون بای��د فارغ التحصیالن را جم��ع کند و اگر 
توانست برای آنان امکانات رفاهی ایجاد کند، چه 
بهتر. از نظر من در 20سال گذشته کانون موفق 
بوده است. اگر هم کسی حرفی داشته باشد، من 
حاضرم به عنوان یک عضو شورای عالی و دبیر دو 

دوره کامال جواب بدهم. 
هدف دوم اساسنامه کمک به دانشکده فنی است 
که من فکر می کنم تا آنجا ک��ه در توان کانون و 
کشش دانشکده بوده است، این هدف به بهترین 
نحو انجام ش��ده اس��ت. از آن جمله می توان به 
این موارد اش��اره کرد. ارایه کارآموزی تابستانی 

برای دانش��جویان؛ یا اگر دانش��کده نیاز به چند 
مدیر برای س��خنرانی و انتقال تجربیات داش��ته 
رفته ایم. همچنین کمک های سالیانه نهاد حامیان 

دانشکده فنی. 
ای��ن بخ��ش مهم تری��ن کار کانون ب��ود. یعنی 
پایه گذاری بنیاد حامیان دانش��کده فنی. چون 
عده بسیاری عالقمندند که کمک کنند و دلشان 
می خواه��د بدانند ای��ن کمک کجا رفته اس��ت. 
خوش��بختانه بنیاد االن مورد اعتماد مردم قرار 
گرفته اس��ت. در طول چند س��ال گذش��ته هم 
بسیار کار کرده است و خوب هم کمک کرده. ما 
کمک های تنگاتنگی به دانشکده کردیم. حتی اگر 
قرار بوده کانون صدایش را بلند کند و به دانشکده 
هش��دار بدهد، این کار انجام شده است. چندین 
سال اس��ت که هر س��اله با مس��ئوالن دانشکده 
جلس��اتی داریم و کمک کرده و هشدار داده ایم. 
بنابرای��ن کاری که الزم بوده در قبال دانش��کده 
انجام شده است. پس در جهت اساسنامه حرکت 

کرده ایم. البته هر کاری کنیم کم کرده ایم. 
نکته سوم که در اساس��نامه لحاظ شده 

اس��ت، کمک کانون به اجتماعات خارج از خود 
اس��ت. اجتماعاتی مانند نظام مهندس��ی. ما در 
این زمینه فعالیت زیادی نکرده ایم. من چندین 
بار هم گفته ام که مطمئن هم نیستم بتوانیم در 
این جهت حرکت چندان��ی بکنیم. البته به دلیل 
جو خاص کشور خوشحالم که در این زمینه وارد 
نشده ایم.  یادم است زمانی که مهندس مظاهری 
وزی��ر اقتصاد بود و م��ن دبیر کان��ون، نامه ای به 
من نوش��ت که می خواهم نظر کانون را در مورد 
مس��ایلی بدانم. من نتوانستم س��ازوکاری برای 
این کار پیدا کنم. بر فرض چن��د نفر را هم جمع 
کنم، این نظر کدام بخش از مهندسان فنی است. 
مکانیسمی برای این کار نداشتیم. نمی توانیم هم 
داشته باشیم. چون اختالف سلیقه بسیار است. 
تنها کاری که می توانیم بکنیم، این اس��ت که به 
عنوان یک مجموعه تحصیل کرده در سیاست های 

اتخاذی کشور تاثیر بگذاریم. مثال یک راه 



همین بحث در مورد دریاچه ارومیه است. به نظر 
من این تنها کاری است که به ذهنم می رسد. از 
نظر بنده کانون در کارها موفق بوده اس��ت. البته 
مش��کل مالی داریم. چون با ای��ن حق عضویت و 
بودج��ه هزینه های کانون تامین نمی ش��ود. من 
خودم از آنهایی هس��تم که فک��ر می کنم نباید 
کمک بگیریم، اما کم کم به این نتیجه می رس��م 
که راه حلی غیر از این نیست. البته مشکالت اداره 
کردن کانون را هم داریم. اما اینها مسایل داخلی 
است. همین که کانون با توجه به این تب و تاب ها 

توانسته خود را اداره کند، بسیار خوب است. 

 بیگلرخان�ی:  البته یک انتقاد به 
کانون وارد است. در طی سال ها، 
اقبال اعضا به کانون کم ش��ده 

است و اعضا بسیار کم در گردهمایی ها و انتخابات 
کانون شرکت می کنند. 

   دکتر زاهدی:  چند روز قب��ل برای انتخاب 
مهندس برجسته جلسه داشتیم، سال ها را مرور 
کردیم تا رسیدم به فارغ التحصیالن سال 56. به 
این سال که رسید دکتر فرجی دانا گفت ماجرا را 
تمام کنید و بروید س��ال 70. گفت در این فاصله 
فارغ التحصیالن اصال با هم در تماس نیس��تند. 
چون تالطم فکری در این دوره بس��یار زیاد بوده 
است. از این گذش��ته اگر گردهمایی ها در جای 
دیگری باش��د که در محدوده طرح نیست، اعضا 

بیشتر شرکت می کنند. 

   مهندس معین فر: این جلسات اگر توام با شام 

باشد، بسیار خوب می شود. 

   دکتر زاهدی: یک مساله بحث ترافیک هست. 
ولی اصل قضیه این است که کشور جوی دارد که 
مردم حال و حوصله این برنامه ها را ندارند. تقصیر 

کانون نیست. 

   مهندس ظه�وری:  چیزی که س��ال ها در 
دل من اس��ت و می خواهم اینجا بگویم این نکته 
است. متاسفانه مهندس��ان مشاور ما فقط دنبال 
گرفتن صورت وضعیت و پرداخت پول کارمندان 
هستند. چه کس��انی کار می کنند؟ دانشجویان 
کارشناسی ارش��د و س��ال اول دکترا. کسانی که 
در رده های ما هستند به خاطر بازنشستگی وقت 

بیشتر و تجربه بیشتری دارند. 
می توانید فراخوانی بدهی��د و از متخصصانی که 
در رده س��نی ما هستند اس��تفاده کنید. ما توان 
کار نداری��م، اما تجربه ای داریم که دانش��جویان 

دکترا ندارند. 

   دکتر امینی:  با تصویری که آقای زاهدی 
دادند پس هیچ نارسایی نیست. در حالی 
که نامه شما حکایت از بررسی وضعیت 
موجود داشت. یعنی این که مشکلی 

وجود دارد.

گفت و گو
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اعضای ش��رکت کننده در میزگرد دوم که در تاریخ 
20 مه��ر 1391 در هتل ارم تهران برگزار ش��د، به 
ترتیب حروف الفبا عبارت بودن��د از: دکتر مرتضی 
امینی )معدن 42(، ، دکتر مرتض��ی زاهدی )راه و 
س��اختمان 44(، مهندس حبیب اهلل ظهوری)راه و 
ساختمان 45(، مهندس علیرضا عالم زاده )عمران 
63(، مهندس مصطفی کتیرایی)راه و س��اختمان 

.)30

  مهندس عال�م زاده: ابتدا خدم��ت بزرگواران 
)من ک��ه کوچک این جمع هس��تم( توضیح بدهم 
که در کمیته انتش��ارات به عنوان رسانه مطرح شد 
که ما بعد از گذشت 20 سال از عمر کانون، عملکرد 
گذشته کانون را ارزیابی کنیم. این دومین میزگردی 
است که در خدمت شما هستیم. من اهداف کانون 
را که در اساس��نامه آمده خدمتتان می خوانم و بعد 
نقطه نظرات دو جناح کامال متفاوت. البته کسی هم 

می تواند در میانه باشد. بعد وارد بحث شویم. 
اهداف کانون در اساسنامه به این شکل نوشته شده 

است: 
* بهره گی��ری از نیروی متش��کل فارغ التحصیالن 
دانشکده فنی دانشگاه تهران و همکاری و همیاری با 

منظ��ور سایر سازمان ها و کانون های مشابه  ب��ه 
ارایه خدمات علمی، فنی، 

فرهنگ��ی، رفاه��ی و 
ورزشی.

*بررسی و ارزیابی طرح های عمرانی و مهندسی و 
پیشنهاد طرح های ضروری و زیربنایی بر پایه نیازهای 
جامعه و مبادله نظرها و تجربیات با کانون های مشابه 
و ارایه رهنمودهای علمی و عمل��ی در زمینه های 
مختلف در جهت رشد و شکوفایی اقتصاد و صنعت 

کشور.
*اعتالی سطح علمی و فنی دانشکده فنی و اعضای 

کانون از طریق:
� ارتباط و همکاری مستمر با دانشکده فنی و انتقال 
نتایج تجربیات و مطالعات نیازهای فنی و اقتصادی 

کشور.
� همکاری مستمر با دانشکده فنی در جهت ایجاد 
برنامه های ویژه برای دانش��جویان و اعضا به منظور 
ارایه طرح ه��ا و روش های نوین علم��ی و اجرایی با 
استفاده از کلیه امکانات ارتباطی، گردهمایی، نمایش 

فیلم، انتشارات، سخنرانی و غیره.
� ایجاد تس��هیالت برای دانش��جویان به 

منظور آش��نایی با کاره��ای اجرای��ی از راه تامین 
کارآموزی ه��ای مفی��د و س��ازنده در کارخانه ها، 

کارگاه ها، دفاتر فنی و موسسات مهندسی.
� برقراری تماس علمی با کانون ها و دانش��گاه های 

مهندسی در داخل و خارج از کشور.
� اعطای جوایز، کمک هزینه تحصیلی و نظایر آن به 

دانشجویان یا فارغ التحصیالن ممتاز.

*حمایت معنوی و مادی از مخترعین و پژوهشگران 
و کمک به ارایه دست آوردهای علمی و فنی آنان. 

*گردآوری اطالعات مربوط به نیروی کار مورد نیاز 
سازمان های فنی و ارایه آن به نیروی فنی آماده به 

کار.
*کوش��ش ب��رای تش��کیل و تقوی��ت 

نظ��ام مهندس��ی کش��ور و توس��عه 
اس��تانداردها، ضواب��ط، مق��ررات و 

جلسه دوم میزگرد پیشکسوتان

مهندس یزدانی: از درون همین کانون، انجمن مدیران فنی و اجرایی را تشکیل دادیم. گفتیم 
200 نفر از مدیران بیایند. در این انجمن حتی بخشی از نظام فنی اجرایی را به ما سپردند. 

گفت و گو
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معیارهای فنی و علمی آن از طریق همکاری با کلیه 
کانون های مشابه و مراکز علمی.

*ایجاد تاسیس��ات و امکانات رفاه��ی )فرهنگی- 
هنری- آموزش��ی و غیره ( برای اعض��ای کانون و 

خانواده آنها.
*جلب همکاری سایر سازمان ها و کانون های مشابه 

برای تشکیل کانون مهندسین ایران.
حدود 20 سال پیش یعنی سال 68- 69 گروه کار 
چنین اساسنامه ای را تهیه کردند و به تصویب هم 
رس��ید و مالک عمل بود و بر اساس آن هم حرکت 
شد. همانطور که مالحظه می کنید االن و در موقعیت 
فعلی می شود گفت کانون به اکثر این اهداف نرسیده 
و به آنها نزدیک هم نشده است. دو دیدگاه داریم. یکی 
این که این اهداف در آن روزها هم بلندپروازانه بود و 
االن هم کماکان بلندپروازانه هست و اصال موضوعیت 
ما چیز دیگری هست و باید به سمت دیگری حرکت 
کنیم و این اساسنامه باید تعویض شود. گروهی هم 
معتقدند نه تنها آن موقع بلندپروازانه نبوده، بلکه این 
اهداف کف و حداقلی است و ما باید به سمت باالتر از 

آن حرکت کنیم. 
یک گروه از یک سمت کانون را در قالب یک کلوپ 
می بینند. می گویند کانون یک کلوپ است. جایی که 

ما هم دانشکده ای سابق خود را می بینیم. با هم به 

سینما یا بازدید می رویم و رسالت کانون در همین 
است. جش��ن و تجلیل و گردهمایی و این چیزها. 
گروه دوم در آن سمت ماجرا معتقدند که کانون باید 

در سیاس��ت گذاری های کالن مهندسی تاثیرگذار 
باشد. بسیاری از سازمان های کشور، نظر مهندسان 
دانشکده فنی را می خواهند، نیاز دارند، اما ما بازخورد 
و عکس العمل مناسب نداشتیم و اگر ما به این سمت 
برویم حتما آورده ای خواهیم داش��ت که بتوانیم به 

اهدافمان برسیم. 
امروز ما اینجا هستیم که هم شکل و محتوای عملکرد 
بیست ساله کانون را بررسی کنیم و هم این که اگر 
پیشنهادی برای آیندگان هست ارایه دهیم. آیا راهی 
که می رویم را ادامه دهیم؟ یا اگر قرار است متفاوت 

شویم با چه راهکاری و چگونه باشد؟ 
این نکته را هم اضافه کنم من با بسیاری از کسانی 

که عضو ما هستند، اما هرگز از در کانون تو نیامده اند، 
گفت و گو کرده ام. دیدگاه عضو ما که فقط عضو است 
بسیار با کس��انی که داخل کانون هستند، متفاوت 

اس��ت. آنها مثال نمی دانند که حتی می توانند از در 
کانون داخل شوند. یعنی برایشان عجیب غریب است 
که اصال چه کمکی می توانم بکنم. روزی که من برگه 
عضویت را پر کردم در انتهایش از من خواسته بودند 
که آیا می توانی در این زمینه ها فعالیت کنی. من هم 
نوشتم، بله! هیچوقت هم هیچکس سراغ من نیامد 
که از من بخواهد کمک کنم. پس نیازی به وجود من 
نیست. تصویری که از کانون می بینم این است که 
برای گردهمایی ها از من دعوت می شود. خبرنامه 
برایم ارسال می شود. س��الی یک بار جشن است و 
همین. آنهایی که در کانون هس��تند طور دیگری 
می بینند که چون شما در داخل هستید، الزم نیست 

مهندس وکیل: من فکر می کنم، فعالیت در کانون، اشتیاق به خدمت است. اشتیاق به یک کار 
اجتماعی حرفه ای. به نظر من مونوپولیسم نیست. اگر مونوپولیسمی هم هست، مونوپولیسم 
خدمت است. بسیار خوب اس�ت که همه بدانند  اعضای کانون منشا چه خدماتی بوده اند و 

نیازهای فنی کشور را انجام می دهند. 
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24

توضیح بدهم. فقط اگر لطف شود، در همین محدوده 
صحبت شود و بحث های دیگر را برای جلسات دیگر 

بگذاریم. 

  مهندس ظه�وری:  آن اهدافی که خواندید به 
جرات می توانم بگویم هیچکدام از این اهداف در این 
20 ساله انجام نشده است. یک بند کوچک در مورد 
مسایل رفاهی و تفریحی دارد. در این ارتباط تعاونی 

مسکن را به وجود آوردیم. 
می دانی��د اعتبار دانش��کده فنی که همه م��ا از آن 
فارغ التحصیل ش��ده ایم، به چیست؟ به ساختمان 
یا آزمایشگاه های آن اس��ت؟ خیر! اعتبار هر جایی 
آدم های آن هستند. کسانی که آن را می چرخانند. 
دانشکده فنی بین سال های 35 تا 45 اعتبار بسیار 
باالیی داشت. اعتبار دانشکده فنی استادان آن بودند. 
مهندس ریاضی، مهندس جفرودی، مهندس بهنیا، 
هر کدام یک وزنه و شخصیتی بودند. فکر کنم این 

حساسیت االن هم بین بچه های فنی باشد. 
در شورای عالی، در آن زمان حدود 7-8 تا وزیر وقت 
مملکت عضو شورای عالی بودند. اولین چیزی که در 
همان جلس��ات اولیه مطرح کردم، این بود که باید 
دانشکده فنی اعتبار و ارزش قبلی خود را به دست 
بیاورد و این اعتبار روی اساتید است. آن موقع آقای 
بهنیا، آقای جفرودی و بقیه وضع مالیش��ان خوب 
بود. اما در حال حاضر شما دو تا استاد به من نشان 
دهید که وضع مالی آنان از متوس��ط باالتر باش��د. 
همه مجبورند کار کنند. وقتی کار کنند دیگر دنبال 
مسایل علمی روز نیستند. اگر موفقیتی هم هست، 
بچه های ما خودشان اهل مطالعه و تحقیق هستند. 
پس من عرایضم را به اینجا می رسانم و تمام می کنم 
که کانون در اهدافش وظیف��ه دارد، به وضع علمی 
دانشکده فنی رسیدگی کند و ما که کنار گود هستیم 
چکار می توانیم بکنیم. باید اساتیدمان فقط استاد 
باشند و کارشان فقط تدریس باشد نه کار دیگر. البته  
استثنا هم هس��ت.  من یک نکته را هم اضافه کنم. 
صحبت های ما بیشتر روی کانون خودمان است. اگر 
کانون اعتبار درست و حسابی نداشته باشد، آدم های 
سنگین و وزینی در آن نباشند، خود من زیاد در آنجا 
نیستم. اعتبار کانون، اعتبار دانشکده فنی است. اگر 
دانشکده فنی اعتبارش را از دست بدهد. این کانون 
فقط جایی می ش��ود برای گردهمایی که یک عده 
چهارش��نبه آخرماه دور هم جمع شویم و همدیگر 
را ببینیم. خوب، خود این هم خیلی خوب است که 
دیدارها تازه شود. از شما پرسیدم، چندنفر در کانون 
حقوق می گیرند؟ فرمودی��د االن به علت وضعیت 
بدی که دارد، 3 نفر بیشتر نیستند. هیات مدیره هم 

حقوق نمی گیرد.

  مهن�دس عالم زاده:هیات مدی��ره هیچ وقت 
در طول 20 س��ال حقوق نگرفته. طبق اساسنامه 

نمی تواند، پول بگیرد. 

  مهندس ظهوری:  اتفاق��ا می خواهم بگویم. ما 
در آن زمان چه ظلمی کردیم که مردانی مثل دکتر 
زاهدی را آوردیم و دبیر کردیم. من فکر می کردم باید 
حقوق و مزایایی داده شود. االن فهمیدم که نه هیچ 
چیز داده نمی شود. ببینید اینها چقدر کمرو هستند. 

چون عاشق هستند و اهل ریا و تظاهر نیستند. با این 
همه کار، ایشان 4 سال وقتش��ان را گذاشتند. االن 
هم اگر می خواهیم کانون دوباره حالت وزینی پیدا 
کند، باید یک عده از همی��ن بزرگواران بیایند یک 
عده جوان هایی که تازه از دانشکده بیرون آمده اند، 
می آیند. اوال نمی توانند وقت بگذارند. شاید به علت 
این که نامی داشته باشند و جایی از آن بهره برداری 
بکنند، می آیند. اگر ما اعتقاد داریم که هیات مدیره 
کانون باعث اعتبار کانون می شود، باید از یک عده 
آدم های بزرگ درخواست کنیم، بیایند. منتها باید به 
وضعیت زندگی آنان برسیم. با این که خیلی گرفتار 
بودند، باز آمده اند. چه توقعی داریم که از یک طرف 
بگوییم باید هیات مدیره قوی باشد و از طرفی هیچ 
چیزی به آنها نرسد. درست است، می گوییم هیات 
مدیره کانون حقوق نمی گیرند. باید افرادی بیایند 
که اوال وقت کافی داشته باش��ند و دوما نیاز به پول 
نداشته باش��ند و کانون را هم دوست داشته باشند. 
در ضمن برای تشکیل هیات مدیره و برای اینکه به 
این اهداف برسیم یک نظرخواهی بکنیم و یک اتاق 
فکر از عده ای که عالقمند هستند، درست کنیم. من 
مطمئنم کسانی هستند که هم وقت دارند و هم نیاز 
مالی ندارند، می آیند و چند س��اعت در هفته وقت 

می گذارند و چکیده کارشان را می دهند به کانون.

  مهندس عالم زاده:من ی��ک توضیح بدهم. به 
این نکته توجه کنیم که این که آدم هایی را بیاوریم 
که به ارتقا دانشکده و کانون عالقمند باشند و برای 
آن تالش کنند، یک بحث است. این که دیدگاه های 
مختلفی که درباره اهداف کان��ون وجود دارد، یک 
بحث دیگر اس��ت. مثال ممکن است که کسی اصال 
معتقد باشد، کانون نباید وارد مسایل کالن مهندسی 
کشور شود، چون نمی توان در مورد این مسایل در 
کانون به اجماع رسید و نظری را به عنوان نظر کانون 
به دستگاه مربوطه اعالم کرد. یا اصال وارد این مقوله 
شدن از دید بسیاری از اعضای کانون درست نیست. 
چون معتقدند همین جا که هس��تیم خوب است و 
نباید باالتر برویم و سقف را بشکنیم. این توصیه های 
ش��ما کامال قابل قبول اس��ت. با توجه به این که در 
گذشته اتفاقاتی افتاده اس��ت، االن یک راهنمایی 
بفرمایید که اصال آن راه گذشته درست بوده یا نه؟ و 

بهتر است به چه شکل ادامه دهیم؟ 

  دکتر امین�ی: دو تا نکته هست که می خواستم 
بگویم. البت��ه برای این که مث��ل مهندس ظهوری 
متهم به خارج از موضوع صحبت کردن نشوم، تاکید 
می کنم که ما آمده ایم اینجا برای مجله و برای کانون 
حرف بزنیم. به نظر من کانون تا به حال هیچ کاری 
نکرده اس��ت. به نظر من کانون بسیار ضعیف عمل 
کرده و اصال در حد دانش��کده فنی که دانشکده ای 
بسیار افتخارآفرین بوده، نتوانسته است عمل کند. 
اشاره کردید به اهداف؛ به نظر من این شرح وظیفه 

گفت و گو

دکتر مرتضی زاهدی

مهندس حبیب اهلل ظهوری

دکتر مرتضی امینی

مهندس علیرضا عالم زاده

مهندس مصطفی کتیرایی
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برای کانون کم اس��ت. کانونی که در خارج از کشور 
وجود داشت، خیلی از این فراتر بود. کانون دانشکده 
بوردو در س��طح یک NGO قوی با کارها برخورد 
می کرد و حتی به عنوان یک ناظر و شاهد به کارها 
کمک می ک��رد. کارهایی که پیمان��کار از انجام آن 
عاجز می ماند. مثال یک معضلی که یادم است. یک 
سد ژنیسیا بود که یک لند اسالیت روی آن ریزش 
می کرد. اینها دلواپس بودند که برای س��د مشکلی 
پیش نیاید. این را به یک مش��اور دادن��د. بعد برای 
تایید نهایی که ببینند کار درس��ت اس��ت یا خیر؟ 
داده بودند به دانش��گاه بوردو. یعنی این یک فیلتر 
عالی. من فکر می کنم کانون دانشکده فنی در این 
سطح باید عمل کند. یعنی مجموعه ای باشد که با 
اساتید معتبر و استخوان دار اعالم کنند که با کانون 
همکاری می کنند. این اعالن را هم کتبی داش��ته 
باش��یم. به گونه ای که خودش را به خاطر دانشکده 
مس��ئول بداند و اگر دولت یا موسسسه ای کاری را 

محول کرد، انجام دهد. به نظر من حتی 10 درصد آن 
شرح وظایف که خواندید اجرا نشده است. حاال بحث 
رفاهی و گردش و تفریحی که آقای ظهوری فرمودند 
اجرا شده، بله تا حدودی. اما این وزن کانون نیست. به 
نظر من وزن کانون دانشکده فنی خیلی باالتر از این 
باید باشد. باید ما خودمان را به گونه ای معرفی کنیم 
که با یک اعالن و موجودیتی به دولت و موسس��ات 
بزرگ مثل شرکت کیسون یا پرلیت اگر در موردی با 
کارفرما مشکل داشتند، به عنوان اکسپرتایز)داوری( 
به کانون مراجعه کنند. به این معنا که در سطح یک 
NGO قوی و یک تش��کیالت قوی عمل کند. این 
را حتی می ت��وان در خبرنامه انتش��ار داد. خبرنامه 
ما بسیار ضعیف اس��ت. من در خبرنامه مان مطالب 
علمی نمی بینم. االن روس��ای ش��رکت های بزرگ 
بیشتر بچه های فنی هس��تند. آیا اینها در کارشان 
اشکال نداشتند؟ این اشکال را چگونه رفع کردند؟ 
این را می توان به عنوان یک مطالعه موردی مطرح 

کرد تا چاپ شود و وزن مجله باال برود. من خبرنامه 
 را که ورق می زن��م چهار تا عکس جش��ن و بازدید 
می بینم. یعنی چند تا مقال��ه علمی ندارد. مجله ای 
که من گاهی در آن مقاله می نویس��م، سنگین تر از 
این مجله است. مجله کانون تبدیل شده است به یک 

خبرنامه. اگر خبرنامه است که همان دو صفحه ای که 
هر ماه می فرستید کافیست. به نظر من باید بار علمی 
داشته باشد. باید به این اعضای دست اندرکار بگوییم، 

شما اگر در کارت معضل داشتی، یک خروجی داشته 
باشد و به طور منظم در مجله منتشر شود. اگر مجله 
وزین و سنگین باشد، موقعیت کانون هم باال می رود. 
به نظر من همانطور که آقای عالم زاده گفت، کسی 
که از بیرون می آید نمی داند، بیاید تو یا نیاید. جلسه 
قبل هم گفتم، کمی مخالفت شد. کانون بسته شده 
است. یک باکسی شده است که یک عده خاصی در 
آن هستند. همیش��ه هم همان افراد هستند. اینها 
باشند اما در کنار اینها اجازه بدهیم یک عده جوان 
بیایند. مگر اینها چند وقت دیگر می مانند؟ یک عده 
به خارج از کشور می روند. عده ای هم باالخره مرحوم 
می شوند. چون چیزی طبیعی اس��ت. آیا باید این 

طوری باشد؟ 
من زمانی که طرح مترو را مطالعه می کردم، با آقای 
ماندگاری آشنا ش��دم که تمام دانشنامه قنات های 
تهران را در حافظه خود داش��ت و به هیچکس هم 
انتقال نمی داد. چون اینها را ب��ه عنوان فاضالب به 

ش��رکت های بزرگ می فروخت. من آقای مهندس 
امامی را کنار این آقا گذاشتم و با استفاده از اطالعات 
ایشان نقشه قنات های تهران را کشیدیم. نقشه ای 
که برای قنات ها کش��یدیم حتی از نقشه سازمان 
آب دقیق تر و کامل تر بود. اما این مرد 4 س��ال بعد 

مرد. چرا باید این جور باش��د؟ مثال در بس��یاری از 
شرکت ها، داستان های بسیاری داشته ایم که باید در 
این مجله ها منعکس شود. مثال در شرکت کیسون در 
سد سیاه بیشه داستان های بسیاری داشتیم که باید 

در این مجالت منعکس شود. 
اوال این که کانون تاکنون بسیار ضعیف عمل کرده. 
دوم این که مجله وزین نیست. در سطح علمی وزین 

نیست. مقاالت خوب و علمی ندارد. 
من االن به اندازه کافی وق��ت دارم و می توانم کامال 
در خدمت کانون باشم. احساسم این است که باید 
کانون را به جایی برسانیم که یک مشاور عالی و یک 
بازوی فنی عالی برای کارهای بزرگ عمرانی کشور 
باش��د. نه این که امور اجرایی انجام دهد. به او یک 
کیس را بدهند و بگویند تو نظرت را بده. من این را 
وظیفه کانون می دانم و فکر می کنم اگر در این سطح 
پیش برویم، کانون مطرح می شود. االن باور می کنید 
در بعضی جاها که می گویم کانون دانش��کده فنی 
خیلی ها کانون را نمی شناسند. ما نه معرفی شدیم و 
نه این وزنی که باید داریم. حتی هم تراز با دانشکده 
فنی نیستیم. البته دانشکده فنی ضعیف شده است. 
زمان ریاضی دانشکده فنی، دانشکده فنی بود. کانون 
وقتی می گوید من وابسته به دانشکده فنی هستم و 
اعضایم فارغ التحصیالن فنی هستند، باید به اندازه او 
هم باشد. به نظر من این اساسنامه برای کانون کم 

است. از این هم باید باالتر باشد. یعنی ایده دوم. 

  مهندس عالم زاده: آقای دکتر یک مورد خبرنامه 
را بگویم. با توجه به این که رش��ته های مختلفی در 
کانون هستند. عمال انتشار خبرهای خاص که با یک 
رشته خاص ارتباط دارد، ممکن است رشته های دیگر 

را عالقمند نکند که این مقاله را تا انتها بخوانند. 

  دکت�ر امین�ی:   خب دفع��ه بعد مقال��ه آنها را 
می گذاریم. 

  مهن�دس عالم زاده:این مق��االت می تواند در 
مجله های صنفی مختلف منتشر شود. اما می توان 

گفت و گو

دکتر زاهدی: یک جامع�ه فارغ التحصیلی حول محور یک دانش�کده ش�کل می گیرد. نه 
وابستگی سیاسی دارد نه صنفی و نه چیز دیگر. فقط حول دانشکده. برای این که مواظبش 
باشد تا سطح آن پایین نیاید. از نظر من در 20 سال گذشته کانون موفق بوده است. هدف دوم 
اساسنامه کمک به دانشکده فنی است که من فکر می کنم تا آنجا که در توان کانون و کشش 

دانشکده بوده است، این هدف به بهترین نحو انجام شده است. 
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مسایلی را که به مهندسی عمومی مربوط می شود، 
منتش��ر کرد. ولی اگر کس��ی یک مقاله تخصصی 
بفرستد، چاپش منعی ندارد. آن مهندسی که شما 
می گویی��د در کارگاه با مش��کالت مختلف مواجه 
می شود باید بخواهد که مقاله اش چاپ شود و برای 

ما بفرستد. 

  دکتر امینی:  اجازه بدهید! من یک س��خنرانی 
در مورد این که در زلزله تهران چه باید کرد در تاالر 
ابن سینا داشتم. سه روز بعد دو تا روزنامه از کرج به 
من زنگ زدند که خالصه ای از این مقاله را برای آنان 
بنویسم. یعنی از آدم می خواهند. باید بخواهیم. تلفن 

بزنیم و فشار آوریم. 

  مهندس عالم زاده:: ببینید آقای دکتر االن شما 
می فرمایید که چرا این اعضایی که هستند، فضا را 
بس��ته اند. اما هیچ کس به اعضای ما نگفته که باید 
به همین افراد رای بدهی��د. یعنی این محدودیت و 
عدم دمکراس��ی وجود ندارد. شمارش آرا هم بسیار 

دقیق است. 

  دکتر امینی:  اما مونوپولیسم کرده اند.

  مهندس عالم زاده: می توانید بگویید که تعداد 
اعضای بسیار کمی می آیند رای بدهند. مثال نفر آخر 
با رای کمتر از 100 رای وارد شورای عالی شد. ما توی 
همین خبرنامه با یکی از بزرگان کانون که مصاحبه 
داشتیم که هیچ وقت هم در گردانندگی کانون نقش 
نداشته اس��ت. من از او س��وال می کردم که به نظر 
ش��ما رویکرد به عملکرد کانون چگونه بوده است. 
می گفت حتما همانی بوده که اعضا می خواستند. 

گفتم، خب نه، اعضا به ما می گویند باید فراتر از این 
باشد. گفت، خب اگر می خواستند، جلو می آمدند. 
اگر به اینجا رسیده، اعضای ما همین را می خواستند. 
من با این دیدگاه مخالفم. اما به دیدگاه توجه کنید. 
اگر بخواهند می آیند عوض می کنند. صد نفر عضو 
بیایند و اعضای جدید را وارد شورای عالی کنند. من 
نباید به آن مهندس التماس کنم که بیاید مقاله اش 
را در مجله چاپ کند. خبرنامه به دستش می رسد، 
می تواند مطلب را بفرستد و بگوید این را من فرستادم. 

این را چاپ بکن. 
شما می فرمایید در قضیه بررسی یک پروژه ممکن 
اس��ت بگویند کانون تو بیا نظر بده. ما االن ساختار 

تشکیالتی مشخصی برای این منظور نداریم. فرض 
کنید چنین توپی افتاد در زمین هیات مدیره کانون؛ 
خود این یک معضل است و این را به کی می خواهد 
بگوید؟ چه جوری می خواهد به این نیاز پاسخ بدهد؟ 
در نتیجه خود را پنهان می کند. عمال پاسخی داده 
نمی شود. این چیزی است که در طول تاریخ کانون 
اتفاق افتاده اس��ت. برای این منظور باید س��اختار 
تشکیالتی مناسب داشته باش��یم. اگر می خواهیم 
کاری بکنیم باید بیاییم، همکاری کنیم. نمی ش��ود 
انتظار داشت شورای عالی که ماهی یک بار جلسه دارد 

یا هیات مدیره به تنهایی بتواند به این نقطه برسد. 

  دکتر امینی:  کی باید بشود؟ باالخره یک زمانی 
باید اتفاق بیافتد. 

  مهن�دس عال�م زاده: م��ا برای همی��ن اینجا 
جمع شده ایم. من یادآوری می کنم در زمان دکتر 
زاهدی، کانون کمیته های تخصصی و صنفی داشت. 
رشته های مختلف مهندس��ی و کمیته هایی مانند 
پیمانکاران. اما بعد از مدتی احساس کردند نقشی 
که اینجا بازی می کنند به اندازه وقتی که می گذارند 
نیست. در نتیجه کمیته ها تعطیل شدند. همین االن 
هم صحبت هس��ت که می خواهیم کمیته تشکیل 
دهیم. آدم ها را بیاوریم و بگوییم می خواهیم چکار 

کنیم؟ 

  مهندس کتیرایی: عرض خاصی ندارم و البته 
شاید صالحیت هم نداشته باشم. س��ال 72 یا 73 
بود که عضو ش��ورای عالی شدم. پیش��نهاد کردند 
بیایید در انتخابات ش��رکت کنید و من هم شرکت 
کردم. اما در س��ازمان ها و NGOهای دیگر عضو 

بودم. مثال سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران. 
همه این سازمان ها مشکالت مشابه هم دارند. باید 
برای اعضای کانون انگیزه فراهم کرد. بسیاری از این 
7هزار عضوی که داریم، ح��ق عضویت نمی دهند. 
باید ببینند که کانون چه دردی از دردهایشان را دوا 
می کند که بیایند و شرکت کنند. تا نیایند هم رونق 
پیدا نمی کند. وقتی بیایند مشارکت کنند، می توان از 
نیروی آنها استفاده کرد. پروژه ها را برای بررسی آورد. 
وقتی ما در مجمع عمومی نوبت دوم شرکت کردیم، 
من دیدم جمعیتی کمتر از اعضای شورا یعنی 25نفر 
شرکت کرده اند و جلسه ای به نام مجمع عمومی 7 
هزار نفر تشکیل شده است که باید 3 هزار و خورده ای 

باشند تا رسمیت پیدا کند. منتها چون نوبت دوم بود 
با هر تعدادی رس��میت یافت. طبق اساسنامه با هر 
تعدادی قابل قبول است. اما در عین حال می بینیم، 
اعضا در جشن سالیانه ش��دیدا استقبال می کنند. 
اینها عالقمند هستند که می آیند. رمز این کار را باید 

کشف کنیم. 
چرا ی��ک جاهایی می آیند ی��ک جاهایی ن��ه؟ آیا 
می شود یک ش��یوه ای را به کار ببندیم که بیایند؟ 
تا نیایند که نمی ش��ود از نیروی آنان استفاده کرد. 
حاال من نمی دان��م. فرض کنید ای��ن مجله ای که 
منتش��ر می کنیم. این مجله در حد خودش مفید 
است. اما نویسندگان دبگری که این را می خوانند و 
صالحیت اظهارنظر دارند، آیا ما باید اینها را دعوت 
کنیم یا خودش��ان باید به ما مقاله بدهند؟ اینها را 
باید گردانندگان تعیین کنند. یک نکته دیگر؛ 14 
س��ال پیش ما یک زمین به قیمت دولتی از وزارت 
شهرسازی خریدیم. تا حاال نتوانسته ایم آن را بسازیم. 
اطالع دارم تشکل های دیگر همین کار ما را کرده اند 
و االن هم دایر است. نمی دانم چطور؟ من در همان 
مجمع هم اینها را گفتم. اگر ما می توانس��تیم برای 
بیکاری فارغ التحصیالن کاری بکنیم. اگر این امامزاده 
معجزه ای می کرد و می توانست برای اینها کاری پیدا 
کند، اینها جذب می شدند. باید تا ساختمانمان هم 
تا از دستمان نرفته، کاری برایش بکنیم. بیمه هم آن 
طور. اگر انگیزه باشد از این 7 هزار نفر باالخره 3 هزار 

نفر می آیند. 
وضعیت مالی هم با این هم��ه کمک مالی به حدی 
رسیده که از پس همین پرسنل محدود برنیامده ایم 
و تعدادی را مرخص کرده ایم. به نظر می رسد اینها 
عالیم ورشکستگی است. حاال می شود زیاد حرف 
زد، اما راهکار عملی خاصی به نظرم نمی رسد. اما تنها 
چیزی که مشابه آن در موسسات مشابه اتفاق افتاده، 
انگیزه و مطالبی برای جذب اعضا است. ما حتی برای 
هزینه روزمره نتوانستیم کاری بکنیم که حداقل افراد 
را مرخص نکنیم. من استدعا دارم دوستان اگر راهکار 

عملی دارند، عنوان کنند. 

  مهندس عالم زاده: من درباره سخنان مهندس 
کتیرایی توضیح بدهم. درآمد کانون در اساسنامه از 
گرفتن حق عضویت دیده شده و به درستی هم دیده 
شده )تذکر مهندس کتیرایی: و هدایا( تا تمام اعضا 
در گرداندن کانون شرکت داشته باشند و در مجمع 
عمومی هم بیایند و پاسخ بخواهند، اما متاسفانه به 
آن شکل عمل نمی شود. طبق آخرین اطالعاتی که 
در همان جلسه مجمع دریافت کردیم، حدود یک 
دهم هزینه های کانون از طریق حق عضویت تامین 
می ش��ود و الباقی از چیزی که به عنوان هدیه و وام 

بدون برگشت از اعضا می گیریم، تامین می شود. 
در واقع اعضای ما لطف می کنند و به کانون کمک 
می کنند. اما اگر یک روز لطفشان شامل حال کانون 
نش��ود یا کانون بخواهد عملکردی داشته باشد که 

گفت و گو

مهندس ظهوری: به جرات می توانم بگویم هیچکدام از اهداف اساسنامه در این 20 ساله اصال 
محقق نشده است. فقط یک بند کوچک در مورد مس�ایل رفاهی و تفریحی. اهداف کانون 
باید بلندپروازانه باشد. دانشکده فنی باید بزرگ فکر کند. کانون که وابسته به آن هست نیز 

باید بزرگ باشد. 
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با منافع افراد خاصی که کم��ک می کنند، در تضاد 
باشد ممکن اس��ت این کمک ها ادامه پیدا نکند یا 
مسیر کانون را به سمتی ببرند که مورد عالقه کسانی 
است که کمک می کنند. آن وقت استقالل کانون از 
دست می رود. مضافا بر این که ما از این افراد کمک 
می گیریم نبای��د این کمک ب��رای پرداخت حقوق 
پرسنل باشد. بلکه کمک برای برگزاری جشن است. 
در حالی که مخارج جاری کانون هم از این کمک ها 

تامین می شود و این صورت خوشی ندارد. 
آقای مهندس به مساله زمین اشاره کردند که بعد 
از گذش��ت این همه مدت یعنی بیش از 14 سال، 
هنوز نتوانستیم این ساختمان را بسازیم. در حالی 
که اگر یک آدم عادی مالک این زمین بود و می رفت 
از شهرداری مجوز بگیرد و ساختمان را بسازد، موفق 
می شد. من 3دوره منشی شورا بودم و این موارد را 
می نوشتم. می دیدم که دچار چه روزمرگی شده ایم. 
به خصوص در جریان زمین و گردش مالی. در بقیه 
جنبه ها هم ن��گاه کنیم همینطور اس��ت. مثال در 
مورد بیمه که آقای مهندس کتیرایی اشاره کردند، 
نتوانس��تیم خودمان را خوب اداره کنی��م. بعد در 
قالب کلوپ هم می خواس��تیم پیش برویم، باز هم 
نتوانستیم بازخورد مناسبی برای اعضا داشته باشیم. 
نتوانستیم برویم جایی را برای اعضا بسازیم که روز 
جمعه بخواهند بروند استخر یا گردش و تفریح، جایی 
برود که حداقل 4 تا از هم دانش��کده ای های خود را 
ببیند. عالوه بر این در این محیط ها وقتی اعضا دور 
هم جمعند، ممکن است نکته ای پیش آید که برای 
کانون هم موثر باش��د. همانطور که آقای مهندس 
اشاره کردند، نیاز به ایجاد انگیزه هست. در حالی که 

این انگیزه االن وجود ندارد. 

  دکتر امینی:  مقدار دقیق زمین چقدر است؟

  مهندس کتیرایی: هزار و 300 متر. 

  دکتر امینی: نمی توانیم نصفش را بفروشیم و با 
نصف آن بقیه را بسازیم؟

  مهندس کتیرایی: باید ابتدا آن را بسازیم. اگر 
بسازیم می توانیم از آن استفاده کنیم.  

  مهندس عالم زاده:زمین هنوز سند ندارد و باید 
حتما ساخته شود. این می توانس��ت انگیزه فراهم 
کند. ای��ن قضیه م��رغ و تخم مرغ اس��ت. از طرفی 
می گویند اعضا بیایند تا انگیزه فراهم شود و عده ای 
نیز می گویند اول انگیزه فراهم شود تا اعضا بیایند. 
حاال آقای دکتر زاهدی ما را راهنمایی خواهند کرد.

  دکتر زاهدی: همیشه به نظر من خوب است که 
انسان نظرات را بشنود و پیش خود فکر کند که این 
کاری که در طول 20 سال گذشته من در آن دخالت 

داشته ام، چه اندازه درست بوده اس��ت و چه اندازه 
غلط و چقدر اشتباه کرده است. من با دوستان اصال 
موافق نیستم. من معتقدم که کانون کار خودش را 
خوب انجام داده است و موفق بوده است. جناب عالی 
از اساسنامه شروع کردید که بسیار هم خوب کاری 
کردید. بله کانون هم��ه آنچه را که در اساس��نامه 
 آمده است، اجرایی نکرده است. شاید 20 درصد یا 
30 درصد اجرا شده و بقیه اجرا نشده است. دلیلش 
هم این است که اساسا این اساس��نامه بلندپروزانه 

است. 
در هیچ کجای دنیا کانون ه��ای فارغ التحصیلی در 
امور جاری مملکت دخالت ندارند. اگر موردی هست 
بفرمایید. شما 5 دانشگاه را بگذارید جلوی من که 
کانون فارغ التحصیلی آنها این کار را می کند. نشان 
من بدهید. نیس��ت. من ادعا می کنم و جناب عالی 
هم برای این که به من ثابت کنید بیاید و چند نمونه 
جلوی من بگذارید. آن دانشگاهی که نام بردید که 
شهرداری، دولت، حسن یا حس��ین به آن مراجعه 
کرده اند. به دانشگاه مراجعه کرده اند نه به کانون. شما 
این را اشتباه می کنید. هیچ وقت به کانون مراجعه 

نکرده اند. اصال این حرف ها نیس��ت. در کانون یک 
عده فارغ التحصیل دور هم جمع ش��ده اند که با هم 
گپ بزنند. این دیدی است که من در کانون دنبال 
می کنم و فکر می کنم که دلیل این که حرفم درست 
است این است که در طول 20 سال گذشته ما هیچ 
کدام از حرف هایی که توی اساسنامه آمده است را 
نتوانستیم پیاده کنیم. نه که نخواسته ایم. خود من 
4 سال مس��ئول اجرای این اهداف بوده ام. خود من 
می خواستم اجرا کنم، اما نتوانستم. 16 سال دیگر 
هم ناظر بر عملکردکانون بودم. آنها هم نتوانستند. 
من هم نتوانستم کمک بدهم. پس معلوم می شود 
این اساسنامه به درد کانون نمی خورد. بلندپروازانه 
است. این را من توی آن یادداشتی که توی کتاب 20 
ساله نوشته ام، عنوان کرده ام. البته قرار است منتشر 

شود و هنوز نشده است. 

این کانون حول یک محور تشکیل شده است و آن هم 
دانشکده است. ما اساسا مشترکاتمان این است که 
از یک مدرسه، یک دانشکده، فارغ التحصیل شده ایم. 
به این مدرسه و دانشکده هم عالقمندیم. عالقمند 
هم هستیم که در جهت رشد و اعتالی این دانشکده 
بکوشیم. والسالم. کاری که باید انجام دهیم. اول این 
که؛ خودمان باید دور هم جمع شویم. کانون این کار 
را کرده اس��ت. االن جناب عالی راجع به هر عضوی 
اطالعاتی بخواهید، کافی است به کانون زنگ بزنید. 
دو س��اعت بعد تمام اطالعات الزم را دراختیارتان 

می گذارند.
یک کمی پیشتر برویم. می گویم من به یک متخصص 
ژئوتکنیک نیاز دارم که در این زمینه کار داشته باشد. 
به من معرفی کن. دیت��ای این خدمات هم در حال 

آماده سازی است تا این خدمات نیز ارایه شود. 
ما دوستان را دور هم جمع کردیم. بسیار بسیار خوب 
است. بعد هم یک سری برنامه های تفریحی و غیره 
که بیشتر به درد سالخوردگان می خورد، گذاشتیم. 
بعد یک سری جلسات قرار است، برگزار شود که اعضا 
بتوانند بیایند و بروند و با هم صحبت کنند. پلت فورم 

اینها هم آماده شده است. این که دوستان نیامده اند 
و استقبال نکرده اند، ارتباطی به اداره کنندگان کانون 
ندارد. دوستان استقبال نمی کنند. همین که االن 
می گویند در مجمع عمومی کمتر از 25 نفر شرکت 
کرده اند. ما چکار می توانیم بکنیم. هی بگوییم کانون 

ضعف دارد. ما چرا مقاله علمی منتشر نکرده ایم. 
ما دور هم جمع ش��ده ایم. اگر می بینی��د جوان ها 
نمی آیند. برای این اس��ت که احس��اس نکرده اند 
که کانون جای خوبی اس��ت و به آن احتیاج دارند. 
پیرمرده��ا و میانس��االن این احس��اس را کرده اند 
که وقتی مراجعه می کنند، پلت ف��ورم خوبی برای 
آشنایی ها خواهد شد. برای کارهایی که می توانند با 
هم انجام دهند و کمک های فکری که می توانند به 

هم بدهند و غیره.  این وظیفه اول کانون.
وظیفه دوم کانون این اس��ت که به دانشکده کمک 

گفت و گو
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بدهد. هر گونه کمکی که می توانسته ایم به دانشکده 
بدهی��م، داده ایم. ه��م کمک فک��ری و هم کمک 
تکنیکی. ممکن است خیلی خوب نبوده باشد. اما این 
کار را با دانشکده انجام داده ایم. هر گونه کمکی. گفته 
بیا برای من کارآموزی تهیه کن، گفته ایم چشم. گفته 
بیا از مدیران شرکت ها به من لکچر بدهند، گفته ایم 
چشم. گفته برای کاریابی دانش��جویان راهنمایی 
بکن، گفته ایم چشم. هر چه دانش��کده خواسته یا 
خودمان به عقلمان رسیده اس��ت و توانسته ایم در 
اختیار دانشکده بگذاریم، گذاشته ایم. از نظر مالی هم 
خوشبختانه در طول چند سال گذشته بنیاد حامیان 
فنی را دایر کردیم که به نظر من در جهت کمک به 
دانشکده فوق العاده اساسی است. این چیزی بود که 
در زمان خودم، حدود 10- 15 سال قبل می خواستم 
پیاده کنم و نتوانستم. عقلم هم نمی رسید که باید 
چکار کنیم. شاید هم زود بود. کسی نمی آمد بنیاد 
را تشکیل بدهد. خوشبختانه االن بنیاد هم تشکیل 
شده است. بنابراین ما وظیفه مان را نسبت به اعضای 
خودمان انجام می دهیم. نه صددرصد خوب، اما 70_ 

80 درصد کارمان را انجام می دهیم. می تواند بهتر از 
این هم باشد. من اصال حرفی ندارم. آیندگان می آیند 

و این را بهتر می کنند.
گفتند کالس بازآموزی بگذارید، گذاشتیم، استقبال 
نشد. گفتند کالس مسایل نویی که مطرح می شود، 
بگذارید، گذاش��تیم. بعد از یک مدت که استقبال 
نشد، گذاش��ته ایم کنار. گفتند، گروه تخصصی راه 
بیاندازید. خود من در م��ورد کمیته های تخصصی 
مانده بودم که االن گروه X را که دعوت می کنم به 
اینها بگویم چی از شما می خواهم؟ اصال یک دردسر 
برای من بود. اصال ش��ب ها خوابش را می دیدم. این 
هفته آقایان را دعوت کردم، به آنها بگویم از شما چی 
می خواهم. جوابی نداشتم. اگر مملکت، مملکتی بود 
که به من مراجعه می شد، می گفتند در این زمینه ها 
به من کمک بده، شاید راه حلی پیدا می شد. متاسفانه 

چنین چیزی نبود. 
آقای دکت��ر امینی! هیچ وقت هم هی��چ کس به ما 
مراجعه نکرد. تازه اگ��ر مراجعه می کردند، بحث ها 
به جایی می کش��ید که احتماال مسایل سیاسی در 

آن مطرح می ش��د، که اکثرا هم می ش��ود. باز هم 
مکانیسمی نداشتیم که این را پیاده کنیم. از طرف 
اعضا نمایندگی نداشتیم که به لحاظ سیاسی حرفی 
مطرح کنیم. مثال اگر امروز کسی درباره مترو از من 
سوالی بکند و بگویم چرا پروژه متوقف است؟ بگویند 
این مسایل سیاس��ی دارد، من دیگر نمی توانم پش 
بروم. ولی فقط می توانم بگویم مترو در جنوب شهر 
مشکالتی دارد. مشکالت تکنیکی دارد. مشکالتش را 
هم این جور می شود برطرف کرد. از آقای دکتر امینی 
و دیگران هم کمک بگیرم که بیایید و مشکالت را 
ارزیابی کرده و رفع کنند. اما می خواهم بگویم حتی 

مکانیسم  آن را هم نداریم. 
بخش دیگر وظایف کانون، نس��بت به جامعه است. 
که در اساس��نامه خیلی پررنگ نش��ان داده شده 
است. فعالیت ها حول این است که ما روی طرح های 
کشوری اظهار نظر کنیم. فالن و فالن و فالن... این 
کار نه وظیفه ماست و نه کسی از ما می خواهد. خیلی 
راحت برایتان بگویم. تمام تشکیالت مملکت برای 
خودش سازمان هایی دارد که همه این کارها را انجام 

گفت و گو
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می دهند. روی همین سد بسیاری از مشاوران مطالعه 
می کنند. بعد بفرستند کانون که تو نظر بده؟ اصال 
چنین چیزی نیست. مگر این که مساله ای پیش آید 
و ببینند کانون پتانسیل این را دارد که به اینها کمک 
بدهد و مراجعه کنند. در آن صورت مطمئن باشید، 
می آیند. همان طور که در انجمن بتن می بینیم. االن 
هر کسی در کشور در مورد بتن مشکل پیدا می کند، 
به انجمن بتن مراجع��ه می کند. ما ه��م می رویم 
برایش��ان حل می کنیم. چون می بینند یک سری 
مسایل هست که انجمن می تواند برایشان حل کند. 
اگر ببینند پتانسیلی وجود دارد و مشکلی پیش آید، 
مراجعه می کنند. نه این که ما خودمان بروم و راجع 

به آن اظهار نظر کنیم. 
من معتقدم کان��ون می تواند روی بس��یاری از این 
طرح ها تاثیرگذار باش��د. مکانیس��م آن را هم باید 
پیدا کنیم. من پیدا نکردم. تنها راه حلی که به ذهنم 
می رسد، این اس��ت که ما می توانیم میزگردهایی 
داشته باشیم. بخشی از این خبرنامه را هم بگذاریم در 
اختیار این میزگردها. به کمک این میزگردها گهگاه 

بیانیه هایی منتش��ر کنیم که ب��رای تصمیم گیران 
مملکت راهنما باشد. این تنها چیزی است که به ذهن 
من می رسد که کانون می تواند انجام دهد. مگر این 

که کسی از بیرون مراجعه کند. 
یک روزی ما یک مشکالتی داش��تیم، چند نفر در 
کانون دعوایشان ش��ده بود، آمدند کانون حکمیت 
کند. خ��ود مهندس کتیرایی هم حضور داش��تند. 
مراجعه کردند به ما و ما هم کم��ک کردیم و کار را 
انجام دادیم. اما از ما خواستند. باید یک چیزی از ما 

بخواهند تا ما هم دنبال آن برویم. 
در قسمت اول ما موفق بوده ایم. در قسسمت دوم هم 
موفق بوده ایم. البته همه اینها را نسبی می گویم. در 
همه کانون های فارغ التحصیلی کشور هم فکر کنم، 
کانون فنی نمره یک هست. همین هفته پیش 40 
سالگی دانشگاه شریف را جشن گرفته بودند. همه 
به من می گفتند که البته کانون ما مثل کانون شما 
نیست. همه این را اعتراف دارند. به عنوان یک وزنه ای 
به کانون ما نگاه می کنند. به نظر من موفق بوده است. 
البته ما مشکالتی داریم. اعضا استقبالشان کم شده 
است. باید اینها را حل کنیم. اما از این که تیشه بزنیم 
به ریشه همه چیز که از اول غلط بوده و راه را اشتباه 
رفتید و فالن و فالن، درست مثل همه کارهایی است 

که در کشور انجام می شود. 
یک روز در ش��ورای عالی گفتند که ما مشکل مالی 
داریم و پول نداریم. قرار شد یک گروه تشکیل دهیم 
که این مشکل را چگونه حل کنیم. االن کمیته ای 
تشکیل شده و آمده کل سازمان را زیر سوال می برد 
که سیستم فالن اس��ت و فالن. من گم شدم. اصال 
نمی دانم این مسایل چه ارتباطی به سوال اولیه دارد. 
ولی خوب منتظرم ببینم باالخره پ��س از 6 ماه که 
این گروه کار می کند، چه نتیجه ای می گیرد. وقتی 
یک س��وال اینجوری مطرح می شود، به ریشه همه 

چیز نزنیم. 
اتفاقا خوب ش��روع کردی��د، که اساس��نامه این را 
می گوید. سوال کنید که چرا نش��ده این 60درصد 
انجام ش��ود. این بلندپروازانه است. نه رسالتی برای 
انجامش داریم و نه می توانیم انجام دهیم و نه خواهیم 
توانس��ت. من امروز می گویم. ما اگر دور همین دو 
محور اصلی متمرکز شویم خیلی موفق خواهیم بود. 
قسمتی هم به محور سوم برسیم بسیار بسیار موفق 

خواهیم بود.

  مهندس عالم زاده: صحبتی که آقای دکتر کرد، 
بسیار خوب بود. چون بحث را تکمیل کرد. دو سوی 

ماج��را در دو جهت مخالف وج��ود دارد. فقط برای 
این که تکمیل کنم توجه جم��ع را به نکاتی جلب 
می کنم. بسیاری از نکاتی را که دکتر گفتند تحت 
عنوان خدماتی که کانون ارایه می دهد، چیزهایی که 
ما می بینیم با آن عضوی که در خارج از کانون است 

متفاوت است. 
همین ها که آقای دکتر می فرمایند که اگر کس��ی 
بتواند هم دانش��کده ای خ��ود را پیدا کن��د و یا در 
زمینه ژئوتکنیک مشکلی داشت از طریق کانون به 
هم دانشکده ای خود وصل شود، بسیار خوب است. اما 
این خدمات االن وجود ندارد. اگرچه به وجود آوردن 

آن زیاد هم سخت نیست. 
وقتی وارد سایت کانون ش��وید و مثال می خواهید 
دنبال دکتر زاهدی بگردید، ن��ام و نام خانوادگی را 
می زنید، رشته و مقطع را می پرسد، می زنید. می آید: 
مرتضی زاهدی، راه و ساختمان، کارشناسی ارشد. 
این تمام مشخصاتی است که سایت کانون از اعضا به 
شما می دهد. هیچکدام از اعضای دبیرخانه هم حق 
ندارد، اطالعات بیشتری به شما بدهند. آقای دکتر 
شما چون از اعضای شورای عالی هستید، می توانید 
این اطالعات را بگیرید. اما عضو معمولی ما حق ندارد 
به این اطالعات دست پیدا کند. به دلیل این که یک 
زمانی گفته بودند، وزیر هم عضو ما هست و نمی شود 
آدرس خانه اش را به کسی داد. البته صحبت هایی هم 
شده است. چرا که در این دوره زمانه دادن ایمیل افراد 

به دیگران که اشکالی ندارد. 
اگر بتوانیم بان��ک اطالعاتمان را کام��ل کنیم که 
تخصص اف��راد را بتوانی��م انعکاس دهی��م یا اصال 
یک برگه دیگری ب��ه افراد بدهیم پ��ر کنند که در 
چه زمینه هایی تخصص دارید و می توان به ش��ما 
دسترسی داشت، به این شکل می توان به ارتباط و 
اتصال بین اعضا که از اهداف اولیه بوده است، دست 

پیدا کرد. 
این کالس های آموزش��ی که ما موفق نشدیم. به 
خاطر این است که ما در کانون تاجر خوبی نیستیم. 
همین کالس های آموزش��ی هنوز که هنوز است 
بورس دارد و بس��یاری از این ماجرا سود می برند 
و منتفع می ش��وند. کس��انی هم در این کالس ها 
تدریس می کنند، حتی برخی از آنان ازگردانندگان 
کانون هستند. یعنی اینها می روند جایی دیگر و چه 
بسا حق التدریس هم نمی گیرند. اما آن طرف سود 
خوب می برد. اما ما این کار را در کانون می کنیم و 
س��ود نمی بریم و نفعی برایمان ندارد. چون اینها 
می روند مشتریان خود را ش��کار می کنند. مثل ما 

گفت و گو

دکتر امینی: به نظر من کانون تا به حال هیچ کاری نکرده است. به نظر من کانون بسیار ضعیف 
عمل کرده و اصال در حد دانشکده فنی که دانشکده ای بسیار افتخارآفرین بوده، نتوانسته 

است عمل کند. این شرح وظیفه برای کانون کم است.
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نیس��تند که منتظر بمانیم که 30 نف��ر بگویند ما 
می خواهیم برایمان کالس بگذارید. طرف روزی 30 
ایمیل و اس ام اس می گیرد. ش��رکت هایی هستند 
که مثال رفته اند جلوی نظام مهندسی هر که رفته 
آنجا، ایمیل و تلفن او را گرفته اند و اینجوری ارتباط 

برقرار می کنند. 
بحثی که راجع ب��ه کمیته داوری کردند. بس��یار 
نکته خوبی است. یعنی نقطه ای که کانون می تواند 
به راحتی بسیاری از مش��کالت اعضا را حل کند. 
مخصوصا در ای��ن وضعیت دادگس��تری که روند 
رسیدگی به شکایات طوالنی اس��ت. یعنی اگر ما 
یک اعالن کالن کنیم که چیزی به عنوان کمیته 
داوری داریم که می تواند اختالفات شما را بررسی 
کن��د و رای بدهد، قاعدتا خیلی مش��تری داریم و 
این مش��تری هم حتما هزینه را پرداخت خواهد 
کرد. اگر فکر کند اینجا بهتر به مشکلش رسیدگی 
می ش��ود. اما چه می کنیم؛ منتظر می ش��ویم که 
کس��ی مراجعه کند. بعد کانون می رود تشکیالت 
آن را پیدا می کند. کمیت��ه داوری آیین نامه دارد. 
مشخص و معلوم اس��ت. بعد می گوید من آمادگی 
دارم. مشکل بررسی می ش��ود. بعد کمیته داوری 

فراموش می شود. 
در حالی که ما بای��د آن را تبلیغ کنی��م. ما االن از 
سایت کانون به عنوان خبرنامه استفاده می کنیم. 
در حالی که تبلیغ کمیته داوری می تواند در سایت 
کانون قرار گیرد و جلب توجه کند که اینجا مرکزی 
هست که می تواند به تو پاسخ دهد. به جای این که 
بروی دادگس��تری مملکت و پیش یک قاضی که 
تخصص این رشته را هم ندارد. ما میزگرد دریاچه 

ارومیه، مترو، سد الر و اینها را برگزار کرده ایم. 

  دکتر زاهدی: بله اما خروجی نداشته است. اینها 
باید هدف دار جلو برود. یعنی اگر میزگرد در ارتباط 
با مثال دریاچه ارومیه تش��کیل دادی��د، آیا حرفی 
دارید بزنید؟ یا مثال این حرفی است که مجله فالن 
یا فالن سازمان گفته است. آیا حرف جدیدی برای 
گفتن دارید؟ اگر دارید جمع بندی کنید و به عنوان 
یک اعالنیه بدهید بیرون ک��ه مثال نظر کانون این 
است که دریاچه در وضعیت فالکت بار فعلی بهتر 

است که این طور شود. 

  مهن�دس عالم زاده:فکر نکنم بت��وان به این 
هم رسید. چند سال قبل درباره سد الر در کانون 
میزگرد گذاش��تیم. اما بعد از مدتی که پیش رفت 
همه گفتند مسایل سیاسی می ش��ود و نمی توان 
ادامه داد. اگ��ر این ترس ها را کن��ار بگذاریم. مثال 
درباره دریاچه ارومیه دیدگاه های مختلفی هست. 
همین که ای��ن دیدگاه ها را جمع بن��دی کنیم و 
کالسه کنیم و چارچوب برایش تعریف کنیم و برای 
اعضا بفرستیم و نتیجه گیری را به عهده خود آنان 
یا کسانی که قرار اس��ت برای آن تصمیم بگیرند، 

بگذاریم. وقتی به این نقطه نظرات توجه ش��ود ما 
رسالت خودمان را انجام داده ایم. به شرط آن که به 

آن بپردازیم و از این روزمرگی فاصله بگیریم. 
حاال با توجه به این که این نقطه نظرات اولیه طرح 
شد، پیش��نهاد می کنم یک بار دیگر جمع حرکت 

را آغاز کند. 

  مهندس ظهوری: مواردی ک��ه دکتر زاهدی 
گفتند که بلندپروازانه اس��ت. من قبول ندارم باید 
بلندپروازانه باشد. دانش��کده فنی باید بزرگ فکر 
کند. دانش��کده فنی چیزی اس��ت که ما روی آن 
حساسیت داریم. کانون که وابس��ته به آن هست 
نیز باید بزرگ باش��د. من بگویم به چه دلیل دیگر 
به هیات مدیره نیامدم. یک دوره یک عده جوان به 
هیات مدیره می آمدند که بیشتر هم وقت داشتند. 
آنان در انتخابات لیست هایی هم تهیه می کردند. 
جوان ها می دانستند که بروند و به کی رای بدهند. 

وقتی دیدم این طور است دیگر نیامدم. 
چطور انتظار داریم یک عده آدم بزرگ وقت بگذارند 
و به کانون بیایند بدون هیچ دس��تمزدی. اگر هم 
بیایند شاید فقط هفته ای یکی دو ساعت. پس باید 
کاری کرد که وضعیت مالی کانون درس��ت شود و 

بتواند به یکی دو نفر کلیدی هیات مدیره برس��د 
و بگوی��د نمی خواهم مفت و مجان��ی بیایی یا این 
که بیایند در نش��ریه نظرخواهی کنند. ببینند چه 
اعضایی هستند که هم آدم های خوش فکری باشند 
و وقت کافی داشته باشند و بخواهند بدون پول به 

کانون بیایند. 
وقتی اینها آمدند، کمیته ای اینها را بررس��ی کند. 
اگر افراد مناس��بی بودند، اعضای ش��ورای عالی و 
هیات مدی��ره از اینها انتخاب ش��وند. در حالی که 
اعضای شورای عالی همان هایی هستند که از 20 
سال قبل بودند و االن هم هستند. تعدادی از آنان 
را می شناسم. همه را هم دوس��ت دارم. زمانی که 
من آنجا بودم، عده ای که در کانون های دیگر بودند 
یا در ش��رکت های دیگر بودند، می آمدند و از من 
می پرس��یدند، مهندس ظهوری چطور می توانیم 
وارد هیات مدیره ای��ن کانون و عض��و این کانون 
بشویم. چون برخی تخصصشان فقط این است که 

عضو هیات مدیره و عضو شورای عالی شوند. 
برای رسیدن به این اهداف نگوییم که بلندپروازانه 
است. من ذهنم اینقدر می رسد که بگویم کم است 
یا زیاد اس��ت. باید یک گروهی بیاید و راهکارهای 
رسیدن به این اهدافی که نوشتیم  را ارزیابی کند که 

چیست. اگر بزرگ است کوچک شود. اگر کوچک 
است بزرگ شود و راهکارهای آن را هم بیابند. از این 
گروه 7 هزار نفری بخواهند. بگویند ما در این 20 
سال تا اینجا آمده ایم. بیایید ارزیابی کنید و ببینیم 

می توانیم به این اهداف برسیم یا نه.
این که به ما ارتباط ندارد، من قبول ندارم. در بین 
این 7هزار فارغ التحصیل  اس��تادانی هس��تند که 
االن کار نمی کنند. بازنشسته ش��ده اند. ولی پر از 
تجربه و دانش روز هس��تند. هن��وز برخی با وجود 
بازنشستگی در مجالت بزرگ دنیا یا دانشگاه های 
بزرگ دنیا تحقیق می کنند. یک فراخوان بدهید. 
من قول می دهم می آیند. بگویید از تمام کس��انی 
که وقت دارند و در سدسازی، راه سازی، پل سازی، 
چاه های نفتی و غی��ره تخصص دارند، می خواهیم 
شورای مشاورینی از مشاورین ارزنده در هر رشته 

درست کنند. 
یک ع��ده حاضرند بیایند و رای��گان هم می آیند و 
مش��تاق هم هس��تند که بیایند. یک نظرخواهی 
درباره مطال��ب مختلف بش��ود. بهترین روش این 
است که نشریه شما این نظرخواهی را انجام دهد. و 
آن گروه برای تغییر اساسنامه و یا روش رسیدن به 

اهداف هم تشکیل شود.

  مهندس کتیرایی: دو تا مس��اله اینجا مطرح 
شد یکی مس��اله زمین کانون که گفتیم 14- 15 
سال است ساخته نشده. دوستان همه می دانند که 
مشکل ما در رابطه با شهرداری تهران بود. زمین را 
با یک قراردادی گرفتیم و تعهد کردیم در یک مدت 
معینی برای کانون بس��ازیم ک��ه اوال نیاییم اینجا 
برای یک جلسه. ثانیا سالن داشته باشیم. در زمان 
آقای آخوندی واگذار شد. موقع اجرا به این مشکل 
برخورد که گفتند کاربری اینجا مس��کونی است و 
اگر بخواهید اداری بسازید باید متر مربعی اینقدر 
پرداخت کنید. بعد هم جل��وی ما را گرفتند و یک 
مسیری طوالنی طی شد و االن هم متوقف است. 
بیم این هم هست که زمین را از ما بگیرند. زمینی 

که چند میلیارد قیمت دارد. 

  مهندس ظهوری: هی��چ کاری روی آن انجام 
نشده است؟ 

  مهندس کتیرای�ی: یک کارهای جزیی انجام 
شده است. عین این داستان برای کانون کارشناسان 
رسمی دادگس��تری وقتی من رییس کانون بودم 
اتفاق افتاد. زمینی از سازمان زمین شهری گرفتیم 
حدود هزار متر مربع، در خیابان ظفر و بعد هم یک 
قرارداد با وزارت مسکن منعقد کردیم که اینجا را 
بسازیم و بعد سند مالکیت بگیریم و استفاده کنیم. 
عین این ایراد را می توانست شهرداری آنجا هم علم 
کند. اما نشد. در نتیجه نه تنها ساختمان را ساختیم 
از افراد هم وام گرفتیم. البته بقیه را دیگر من انجام 
نداده ام. سال 68 دیگر در انتخابات شرکت نکردم. 
س��اختمان 10 طبقه ای در خیابان ظفر است. هر 
ک��دام از اتاق ها را هم ب��ه افراد واگ��ذار کردیم که 
دفترش کرده اند. درآمد خوبی هم دارند. شهرداری 
مانع از آن نشد که آنجا را نسازیم. اما اینجا را متوقف 

کردند. 
یک پیشنهاد دیگر شده بود. که دفتر مرکزی ما در 
خیابان امیرآباد یک خانه کلنگی 240- 50 متری 
است. می توانیم بدون احتیاج به پرداخت ریالی پول 
این را تخریب و نوس��ازی کنیم. آورده ما می شود 
زمین و آورده آقا می شود ساخت. 55 درصد سهم 
ما و 45 درصد سهم آن طرف. ظرف یک سال و نیم 
دو س��ال می توانیم 700 متر بنا آنجا بسازیم. بعد 
هم 45 درصد شریک را می دهیم و بقیه را تصاحب 
می کنیم. هم دفترمان را در آنجا می گذاریم و هم 
استفاده های دیگری از آن می کنیم. کاربری البته 
مسکونی اس��ت، اما می توان برای مشاغل معینی 
که قانون اجازه می دهد، اس��تفاده ش��ود. این کار 
پرسودی است بدون این که نیاز به سرمایه داشته 

باشد. هیچکس هم به فکر نیست.
 

  مهندس عالم زاده: االن ای��ن مطلب از جمع 
آمد بیرون ک��ه عملکردمان نش��ان می دهد که ما 

تاجر خوب��ی نبوده ایم و منافع خودم��ان را خوب 
نشناخته ایم. آنجایی هم که امکانش را داریم، مثال 
اگر یک فرد عادی هم که در خانه اش نشسته و خانه 
کانون را داشته باش��د، می تواند این را بسازد. 55 
درصد من و 45 درصد تو. یک خانه نو و یک طبقه را 

هم اجاره بگیری. ما این کار را هم نمی کنیم. 
زمینمان را هم که دولت به ما داده است، می گذاریم 
مصادره کند. یعنی اگر از این جمع یک ماحصلی 
بیرون بیاید، اولینش این اس��ت که آقای مهندس 
ظهوری شما که امکانات داری آیا می توانی بیایی 
خانه امیرآباد را با همان ش��رایط استارت بزنی؟ از 
همین جا کاری می کنیم که چرخ بچرخد. همان 
مطلبی که در اساسنامه آمده است که ما باید یک 
جای رفاهی تهیه کنیم و خیلی جاها از این روش 
اس��تفاده کرده اند. ما زمین را داریم. امکان را هم 
داریم. عضومان به جای این که برود جای دیگری 
استخر بیاید اینجا. سودی هم اگر قرار است برسد 

به کانون برسد. 

  مهندس ظه�وری: مهن��دس کتیرایی، این 
پیشنهاد را مطرح کرده اید؟ 

  مهندس کتیرایی: بله پیشنهاد داده ام. 

  مهندس ظهوری:  هیات مدی��ره تا قدرتمند 
نباشد، نمی تواند این کارها را انجام دهد. 

  مهندس عالم زاده: آقای مهندس بهتر است، 
من یک تصویر به شما بدهم که شاید به ادامه بحث 
کمک کند. هیات مدیره ما دچار روزمرگی است. 
مس��ایل روزمره و جاری کانون ابعاد و اندازه های 
زیادی دارد، هر چند ریز است. در بحث مدیریتی 
م��ا 80 درص��د توانم��ان را روی 20 درص��د امور 

می گذاریم. 

  مهندس ظهوری:  ما باید یک گروه درس��ت 
کنیم نه خیلی جوان و نه خیلی مسن؛ باید بگوییم 
این گروه بروند و از این همه صاحبان صنایع که در 
ایران هستند. کسانی هستند که لب تر کنند 5تای 
این ساختمان ها را می سازند. اینها توی این جلسات 
نمی آیند. اما وجود دارند. گروهی را تعیین کنید که 

گروه با اعتباری باشند. 

  دکت�ر زاهدی: ای��ن تصویری ک��ه دارید ارایه 
می دهید. مثل این اس��ت که گروهی که در کانون 
نشس��ته اند. این فکرها را نکرده ان��د و این اقدامات 
را انجام نداده ان��د و االن رس��یده ایم اینجا و در آن 
مانده ایم. همه این حرف ها که عنوان می کنید، گفته 
شده و دنبالش رفته ایم. یک جایی به مشکل برخورد 
کردیم. مشکل اداری، مش��کل قانونی، فکر نکنید 
اینها را ندیدیم. چرا دیده ایم. اگر االن آقای مهندس 
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نیس��تند که منتظر بمانیم که 30 نف��ر بگویند ما 
می خواهیم برایمان کالس بگذارید. طرف روزی 30 
ایمیل و اس ام اس می گیرد. ش��رکت هایی هستند 
که مثال رفته اند جلوی نظام مهندسی هر که رفته 
آنجا، ایمیل و تلفن او را گرفته اند و اینجوری ارتباط 

برقرار می کنند. 
بحثی که راجع ب��ه کمیته داوری کردند. بس��یار 
نکته خوبی است. یعنی نقطه ای که کانون می تواند 
به راحتی بسیاری از مش��کالت اعضا را حل کند. 
مخصوصا در ای��ن وضعیت دادگس��تری که روند 
رسیدگی به شکایات طوالنی اس��ت. یعنی اگر ما 
یک اعالن کالن کنیم که چیزی به عنوان کمیته 
داوری داریم که می تواند اختالفات شما را بررسی 
کن��د و رای بدهد، قاعدتا خیلی مش��تری داریم و 
این مش��تری هم حتما هزینه را پرداخت خواهد 
کرد. اگر فکر کند اینجا بهتر به مشکلش رسیدگی 
می ش��ود. اما چه می کنیم؛ منتظر می ش��ویم که 
کس��ی مراجعه کند. بعد کانون می رود تشکیالت 
آن را پیدا می کند. کمیت��ه داوری آیین نامه دارد. 
مشخص و معلوم اس��ت. بعد می گوید من آمادگی 
دارم. مشکل بررسی می ش��ود. بعد کمیته داوری 

فراموش می شود. 
در حالی که ما بای��د آن را تبلیغ کنی��م. ما االن از 
سایت کانون به عنوان خبرنامه استفاده می کنیم. 
در حالی که تبلیغ کمیته داوری می تواند در سایت 
کانون قرار گیرد و جلب توجه کند که اینجا مرکزی 
هست که می تواند به تو پاسخ دهد. به جای این که 
بروی دادگس��تری مملکت و پیش یک قاضی که 
تخصص این رشته را هم ندارد. ما میزگرد دریاچه 

ارومیه، مترو، سد الر و اینها را برگزار کرده ایم. 

  دکتر زاهدی: بله اما خروجی نداشته است. اینها 
باید هدف دار جلو برود. یعنی اگر میزگرد در ارتباط 
با مثال دریاچه ارومیه تش��کیل دادی��د، آیا حرفی 
دارید بزنید؟ یا مثال این حرفی است که مجله فالن 
یا فالن سازمان گفته است. آیا حرف جدیدی برای 
گفتن دارید؟ اگر دارید جمع بندی کنید و به عنوان 
یک اعالنیه بدهید بیرون ک��ه مثال نظر کانون این 
است که دریاچه در وضعیت فالکت بار فعلی بهتر 

است که این طور شود. 

  مهن�دس عالم زاده:فکر نکنم بت��وان به این 
هم رسید. چند سال قبل درباره سد الر در کانون 
میزگرد گذاش��تیم. اما بعد از مدتی که پیش رفت 
همه گفتند مسایل سیاسی می ش��ود و نمی توان 
ادامه داد. اگ��ر این ترس ها را کن��ار بگذاریم. مثال 
درباره دریاچه ارومیه دیدگاه های مختلفی هست. 
همین که ای��ن دیدگاه ها را جمع بن��دی کنیم و 
کالسه کنیم و چارچوب برایش تعریف کنیم و برای 
اعضا بفرستیم و نتیجه گیری را به عهده خود آنان 
یا کسانی که قرار اس��ت برای آن تصمیم بگیرند، 

بگذاریم. وقتی به این نقطه نظرات توجه ش��ود ما 
رسالت خودمان را انجام داده ایم. به شرط آن که به 

آن بپردازیم و از این روزمرگی فاصله بگیریم. 
حاال با توجه به این که این نقطه نظرات اولیه طرح 
شد، پیش��نهاد می کنم یک بار دیگر جمع حرکت 

را آغاز کند. 

  مهندس ظهوری: مواردی ک��ه دکتر زاهدی 
گفتند که بلندپروازانه اس��ت. من قبول ندارم باید 
بلندپروازانه باشد. دانش��کده فنی باید بزرگ فکر 
کند. دانش��کده فنی چیزی اس��ت که ما روی آن 
حساسیت داریم. کانون که وابس��ته به آن هست 
نیز باید بزرگ باش��د. من بگویم به چه دلیل دیگر 
به هیات مدیره نیامدم. یک دوره یک عده جوان به 
هیات مدیره می آمدند که بیشتر هم وقت داشتند. 
آنان در انتخابات لیست هایی هم تهیه می کردند. 
جوان ها می دانستند که بروند و به کی رای بدهند. 

وقتی دیدم این طور است دیگر نیامدم. 
چطور انتظار داریم یک عده آدم بزرگ وقت بگذارند 
و به کانون بیایند بدون هیچ دس��تمزدی. اگر هم 
بیایند شاید فقط هفته ای یکی دو ساعت. پس باید 
کاری کرد که وضعیت مالی کانون درس��ت شود و 

بتواند به یکی دو نفر کلیدی هیات مدیره برس��د 
و بگوی��د نمی خواهم مفت و مجان��ی بیایی یا این 
که بیایند در نش��ریه نظرخواهی کنند. ببینند چه 
اعضایی هستند که هم آدم های خوش فکری باشند 
و وقت کافی داشته باشند و بخواهند بدون پول به 

کانون بیایند. 
وقتی اینها آمدند، کمیته ای اینها را بررس��ی کند. 
اگر افراد مناس��بی بودند، اعضای ش��ورای عالی و 
هیات مدی��ره از اینها انتخاب ش��وند. در حالی که 
اعضای شورای عالی همان هایی هستند که از 20 
سال قبل بودند و االن هم هستند. تعدادی از آنان 
را می شناسم. همه را هم دوس��ت دارم. زمانی که 
من آنجا بودم، عده ای که در کانون های دیگر بودند 
یا در ش��رکت های دیگر بودند، می آمدند و از من 
می پرس��یدند، مهندس ظهوری چطور می توانیم 
وارد هیات مدیره ای��ن کانون و عض��و این کانون 
بشویم. چون برخی تخصصشان فقط این است که 

عضو هیات مدیره و عضو شورای عالی شوند. 
برای رسیدن به این اهداف نگوییم که بلندپروازانه 
است. من ذهنم اینقدر می رسد که بگویم کم است 
یا زیاد اس��ت. باید یک گروهی بیاید و راهکارهای 
رسیدن به این اهدافی که نوشتیم  را ارزیابی کند که 

چیست. اگر بزرگ است کوچک شود. اگر کوچک 
است بزرگ شود و راهکارهای آن را هم بیابند. از این 
گروه 7 هزار نفری بخواهند. بگویند ما در این 20 
سال تا اینجا آمده ایم. بیایید ارزیابی کنید و ببینیم 

می توانیم به این اهداف برسیم یا نه.
این که به ما ارتباط ندارد، من قبول ندارم. در بین 
این 7هزار فارغ التحصیل  اس��تادانی هس��تند که 
االن کار نمی کنند. بازنشسته ش��ده اند. ولی پر از 
تجربه و دانش روز هس��تند. هن��وز برخی با وجود 
بازنشستگی در مجالت بزرگ دنیا یا دانشگاه های 
بزرگ دنیا تحقیق می کنند. یک فراخوان بدهید. 
من قول می دهم می آیند. بگویید از تمام کس��انی 
که وقت دارند و در سدسازی، راه سازی، پل سازی، 
چاه های نفتی و غی��ره تخصص دارند، می خواهیم 
شورای مشاورینی از مشاورین ارزنده در هر رشته 

درست کنند. 
یک ع��ده حاضرند بیایند و رای��گان هم می آیند و 
مش��تاق هم هس��تند که بیایند. یک نظرخواهی 
درباره مطال��ب مختلف بش��ود. بهترین روش این 
است که نشریه شما این نظرخواهی را انجام دهد. و 
آن گروه برای تغییر اساسنامه و یا روش رسیدن به 

اهداف هم تشکیل شود.

  مهندس کتیرایی: دو تا مس��اله اینجا مطرح 
شد یکی مس��اله زمین کانون که گفتیم 14- 15 
سال است ساخته نشده. دوستان همه می دانند که 
مشکل ما در رابطه با شهرداری تهران بود. زمین را 
با یک قراردادی گرفتیم و تعهد کردیم در یک مدت 
معینی برای کانون بس��ازیم ک��ه اوال نیاییم اینجا 
برای یک جلسه. ثانیا سالن داشته باشیم. در زمان 
آقای آخوندی واگذار شد. موقع اجرا به این مشکل 
برخورد که گفتند کاربری اینجا مس��کونی است و 
اگر بخواهید اداری بسازید باید متر مربعی اینقدر 
پرداخت کنید. بعد هم جل��وی ما را گرفتند و یک 
مسیری طوالنی طی شد و االن هم متوقف است. 
بیم این هم هست که زمین را از ما بگیرند. زمینی 

که چند میلیارد قیمت دارد. 

  مهندس ظهوری: هی��چ کاری روی آن انجام 
نشده است؟ 

  مهندس کتیرای�ی: یک کارهای جزیی انجام 
شده است. عین این داستان برای کانون کارشناسان 
رسمی دادگس��تری وقتی من رییس کانون بودم 
اتفاق افتاد. زمینی از سازمان زمین شهری گرفتیم 
حدود هزار متر مربع، در خیابان ظفر و بعد هم یک 
قرارداد با وزارت مسکن منعقد کردیم که اینجا را 
بسازیم و بعد سند مالکیت بگیریم و استفاده کنیم. 
عین این ایراد را می توانست شهرداری آنجا هم علم 
کند. اما نشد. در نتیجه نه تنها ساختمان را ساختیم 
از افراد هم وام گرفتیم. البته بقیه را دیگر من انجام 
نداده ام. سال 68 دیگر در انتخابات شرکت نکردم. 
س��اختمان 10 طبقه ای در خیابان ظفر است. هر 
ک��دام از اتاق ها را هم ب��ه افراد واگ��ذار کردیم که 
دفترش کرده اند. درآمد خوبی هم دارند. شهرداری 
مانع از آن نشد که آنجا را نسازیم. اما اینجا را متوقف 

کردند. 
یک پیشنهاد دیگر شده بود. که دفتر مرکزی ما در 
خیابان امیرآباد یک خانه کلنگی 240- 50 متری 
است. می توانیم بدون احتیاج به پرداخت ریالی پول 
این را تخریب و نوس��ازی کنیم. آورده ما می شود 
زمین و آورده آقا می شود ساخت. 55 درصد سهم 
ما و 45 درصد سهم آن طرف. ظرف یک سال و نیم 
دو س��ال می توانیم 700 متر بنا آنجا بسازیم. بعد 
هم 45 درصد شریک را می دهیم و بقیه را تصاحب 
می کنیم. هم دفترمان را در آنجا می گذاریم و هم 
استفاده های دیگری از آن می کنیم. کاربری البته 
مسکونی اس��ت، اما می توان برای مشاغل معینی 
که قانون اجازه می دهد، اس��تفاده ش��ود. این کار 
پرسودی است بدون این که نیاز به سرمایه داشته 

باشد. هیچکس هم به فکر نیست.
 

  مهندس عالم زاده: االن ای��ن مطلب از جمع 
آمد بیرون ک��ه عملکردمان نش��ان می دهد که ما 

تاجر خوب��ی نبوده ایم و منافع خودم��ان را خوب 
نشناخته ایم. آنجایی هم که امکانش را داریم، مثال 
اگر یک فرد عادی هم که در خانه اش نشسته و خانه 
کانون را داشته باش��د، می تواند این را بسازد. 55 
درصد من و 45 درصد تو. یک خانه نو و یک طبقه را 

هم اجاره بگیری. ما این کار را هم نمی کنیم. 
زمینمان را هم که دولت به ما داده است، می گذاریم 
مصادره کند. یعنی اگر از این جمع یک ماحصلی 
بیرون بیاید، اولینش این اس��ت که آقای مهندس 
ظهوری شما که امکانات داری آیا می توانی بیایی 
خانه امیرآباد را با همان ش��رایط استارت بزنی؟ از 
همین جا کاری می کنیم که چرخ بچرخد. همان 
مطلبی که در اساسنامه آمده است که ما باید یک 
جای رفاهی تهیه کنیم و خیلی جاها از این روش 
اس��تفاده کرده اند. ما زمین را داریم. امکان را هم 
داریم. عضومان به جای این که برود جای دیگری 
استخر بیاید اینجا. سودی هم اگر قرار است برسد 

به کانون برسد. 

  مهندس ظه�وری: مهن��دس کتیرایی، این 
پیشنهاد را مطرح کرده اید؟ 

  مهندس کتیرایی: بله پیشنهاد داده ام. 

  مهندس ظهوری:  هیات مدی��ره تا قدرتمند 
نباشد، نمی تواند این کارها را انجام دهد. 

  مهندس عالم زاده: آقای مهندس بهتر است، 
من یک تصویر به شما بدهم که شاید به ادامه بحث 
کمک کند. هیات مدیره ما دچار روزمرگی است. 
مس��ایل روزمره و جاری کانون ابعاد و اندازه های 
زیادی دارد، هر چند ریز است. در بحث مدیریتی 
م��ا 80 درص��د توانم��ان را روی 20 درص��د امور 

می گذاریم. 

  مهندس ظهوری:  ما باید یک گروه درس��ت 
کنیم نه خیلی جوان و نه خیلی مسن؛ باید بگوییم 
این گروه بروند و از این همه صاحبان صنایع که در 
ایران هستند. کسانی هستند که لب تر کنند 5تای 
این ساختمان ها را می سازند. اینها توی این جلسات 
نمی آیند. اما وجود دارند. گروهی را تعیین کنید که 

گروه با اعتباری باشند. 

  دکت�ر زاهدی: ای��ن تصویری ک��ه دارید ارایه 
می دهید. مثل این اس��ت که گروهی که در کانون 
نشس��ته اند. این فکرها را نکرده ان��د و این اقدامات 
را انجام نداده ان��د و االن رس��یده ایم اینجا و در آن 
مانده ایم. همه این حرف ها که عنوان می کنید، گفته 
شده و دنبالش رفته ایم. یک جایی به مشکل برخورد 
کردیم. مشکل اداری، مش��کل قانونی، فکر نکنید 
اینها را ندیدیم. چرا دیده ایم. اگر االن آقای مهندس 
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بگوید که این به لحاظ قانونی هیچ مشکلی ندارد. آن 
موقع اگر دستمان را باال کنیم که ایهاالناس بیایید 
ما می خواهیم این را بسازیم، آن موقع افراد زیادی 
می آیند. هنوز به آن نقطه نرسیده است. فکر نکنید 
که این کارها انجام نشده اس��ت. اما مسایل اداری 
دارد. فکر می کنید ما چند بار وزیر دیده ایم و دست 
به دامان رییس دانشگاه شده ایم که برای وزیر نامه 

بنویسد. همه هم کمک کرده اند. 

  دکتر امینی: به نظر من این اهداف برای کانون 
حتی کم است. چون نتوانسته اید آن را پیاده کنید 
مجبورید بگویید این زیاد اس��ت. م��ن موافق این 
حرف نیستم. شما می فرمایید این حرف ها چیست 
که می زنید. ما آمده ای��م اینجا که حرف بزنیم. من 

هم جسارت نمی کنم به ش��ما بگویم این حرف ها 
چیس��ت که می زنید؟ ش��ما اش��اره می کنید این 
حرف ها چیست که می زنید؟ ما جمع شده ایم حرف 

بزنیم و تصمیم بگیریم. 
من باز هم می گویم که کان��ون ضعیف عمل کرده 
اس��ت. با همه ش��اهکاری که کرده باز هم ضعیف 
بوده است. کانون در س��طح دانشکده فنی نیست. 
صددرصد با آقای ظهوری موافقم که این شورای عالی 
مشاورین تشکیل شود. عده زیادی هستند که عرق 
دارند به کانون کمک کنند. چشم داشتی هم ندارند. 
همین موضوعی را که برای زمین گفتید اگر به برخی 
از اعضای کانون که تعصب شدیدی هم روی کانون 
و دانشکده دارد، بگویید برای ما ساختمان را بساز، 

پولش را بعدا بگیر، می کند. 
بنابراین ما عمال خودمان را خوب معرفی نکرده ایم. 
شما باید یا از طریق مجله یا پیام نامه یا سایت، کانون 
را بیشتر از این معرفی کنید. آنهایی که مدیر بودند 
و زحمت کشیدند، اما زحمتشان کافی نبوده است. 
من احساس می کنم با این بی تفاوتی که آقای دکتر 
دارند که نه نمی شود، این می رساند که کسانی که 
مدیر بودند حساسیت نشان نداده اند. این طور که 
باید و شاید نرفتند. یا تعصب نداشتند. شاید تعصب 

داشته اند اما درست انجام وظیف نکرده اند. 
نکاتی که دکتر شمرد که این کارها را کردیم، من 
که در کانون هستم از آن خبر نداشتم. پس چطور 

باید آنهایی که بیرون هستند، خبردار شوند. 
من شخصا موافقم، این اساسنامه به قوت خود باقی 
بماند. شاید هم بعدا هیات مدیره تصمیم بگیرد که 
این اساسنامه کم اس��ت. کانون باید بیشتر از این 

قدم بردارد. ما االن داریم تاتی تاتی راه می رویم. از 
زمانی که من به کانون آمده ام و فعالیت کرده ام در 
شورای نویسندگان بودم، کانون بسیار ضعیف عمل 
کرده است. هر چه می خواهید بگویید، من آنم که 
رس��تم بود پهلوان. در حالی که باید قوی تر از این 

عمل می کردیم. 

  مهندس ظهوری: من باید یک جمله معترضه 
هم اینجا بگوی��م. خودخواهی ما زیاد اس��ت. من 
چون حضور زیادی در کانون داش��تم. آقای دکتر 
زاهدی هیچ اجباری نداش��ته است. درست است 
من خودم، همه عملکرد کان��ون را قبول ندارم. اما 
بی انصافی هم نباید بکنیم. یک نفر با آن همه کار و 
گرفتاری، چندین سال دبیر باشد و بعد به اندازه ای 

که وقت داش��ته آمده کار کرده، ح��اال چیزی هم 
بدهکار باشد. 

   دکتر امینی: من هم نگفتم کاری انجام نداده 
است. 

  مهندس ظهوری:  نباید کس��انی عضو هیات 
مدیره شوند که وقت نداشته باشند. باید تمام وقت 

باشد. کسی که عالقمند باشد. 

  مهندس عال�م زاده: این را ه��م عنوان کنم. 
این جوری نیس��ت که فکر کنید هم��ه اعضای ما 
بی اطالعند. خیل��ی از این اطالع��ات را اعضای ما 
دارند. مس��اله زمین هر جلس��ه توی شورای عالی 
به عنوان یک مشکل مطرح می ش��ود و از اعضای 
ش��ورای عالی می خواهند که نظرش��ان را بدهند. 
اگر کسی پیشنهادی داش��ت، حتما ارایه می کرد. 
این نیس��ت که اطالع رس��انی درست نش��ده. ما 
سازمان تشکیالتی درست نداشتیم که اگر عضوی 
می خواست کمک کند بتواند در آن ساختار انجام 
دهد. این که می فرمایید، شورای مشاوران. همین 
االن هم اگر بتوانیم شورای عالی ما کامال دمکراتیک 

است. اعضا می آیند و رای می دهند. 

  دکتر امینی: ش��ورای عالی سیاسی است. ولی 
ش��ورای مش��اوران، از اعضای عالقمند ش��ورای 

مشورتی درست کنید. 

  مهندس عالم زاده:این ش��ورا آیا با انتخابات 

تعیین شود؟ آیا کسی دعوت کند؟

  دکتر امینی: با دعوت باشد. 

   مهندس عالم زاده:هر که دعوت شد، بیاید؟ 

  دکتر امینی:  بله! 

  مهندس عالم زاده: توس��ط چه کسی و با چه 
شکلی می توان افرادی را که می آیند، تصفیه کرد و 

افراد دارای صالحیت را انتخاب کرد؟ 

  دکت�ر امین�ی:  م��ا االن هم��ه همدیگ��ر را 
می شناسیم. می توانیم افرادی را که می آیند غربال 
کنیم و بگوییم که شما در کمیته ضعیف تر و شما 

در کمیته قوی تر قرار بگیر.

  مهن�دس عال�م زاده: کی چنی��ن تصمیمی 
بگیرد؟

  دکتر امینی:  خودمان! می شود یک هیاتی برای 
این کار درست شود. آقای مهندس ما باالخره اگر 
بخواهیم تکان بدهیم، ی��ک نفر مثل آقای زاهدی 
کم است. هر چقدر هم زحمت بکشد کم است. باید 
5 نفر مثل دکتر زاهدی باش��ند. باید یک اطالعیه 
بدهیم و دعوت کنیم از اعضا که یک ش��ورا داشته 

باشیم.

  مهندس عالم زاده:به نظرم خیلی سخت است 
که این پیشنهاد عملی شود.

 بیگلرخانی:  با این حس��اب باز هم نیاز به یک 
هیات دیگر هس��ت ب��رای غربال آنها و س��ازو کار 
تش��کیل این هیات هم مشخص نیس��ت. باز یک 
تشکیالت دیگر باید آن هیات را انتخاب کند. شاید 

بهتر باشد یک راهکار عملی تری ارایه شود.

  دکتر امینی:  نه! االن دیگر ما همه همدیگر را 
می شناس��یم و از توانمندی های هم اطالع داریم. 
می دانیم، ه��ر کس بخواه��د از بیرون ه��م بیاید 
می شناس��یمش. اگر هم نشناس��یم روشی برای 
شناختن داریم.  مثال از هر شرکتی بیاید آنقدر در 
آن ش��رکت ها ارتباط داریم که بفهمیم چند مرده 
حالج است. اگر به درد خورد که استفاده می کنیم و 

اگر به درد نخورد محترمانه رد می کنیم.
 

   دکتر زاهدی: پیشنهادی دارم آقای دکتر. شما 
که اینقدر با حرارت درباره کانون صحبت می کنید، 

وظیفه ای را در کانون به عهده بگیرید. 

  دکتر امینی: قبال گرفته ام.

گفت و گو

مهندس کتیرایی: باید برای اعضای کانون انگیزه فراهم کرد. بسیاری از این 7هزار عضوی که 
داریم، حق عضویت نمی دهند. باید ببینند که کانون چه دردی از دردهایشان را دوا می کند 
که بیایند و ش�رکت کنند. تا نیایند هم رونق پیدا نمی کند. اما در عین حال می بینیم، اعضا 
در جشن سالیانه شدیدا استقبال می کنند. رمز این کار را باید کشف کنیم. چرا یک جاهایی 

می آیند یک جاهایی نه؟ 
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  دکتر زاهدی: نمی گویم قبال نگرفته اید. مجددا 
بگیرید.

   دکتر امینی: الزم نیس��ت دستور بدهید. من 
آمده ام که باشم. 

  دکتر زاهدی: نه دستور نیست. اگر خدمتتان 
گفتم که نشان بدهید. ش��ما عنوان کردید کانون 
فارغ التحصیالن در فالن کش��ور روی فالن پروژه 
نظر داده اند. گفتم من فکر نمی کنم. اگر موسسه ای 
هم از دانشگاه کمک خواسته از دانشگاه خواسته نه 
از کانون آن. اگر از کانون دانشگاه خواسته اند، این را 

به بنده نشان دهید که سرمشق ما شود. 
آن بحث بس��ته ش��د. االن هم دارم به جناب عالی 
پیشنهاد می کنم در له صحبت های جناب عالی، شما 
بیایید مسئولیت یک سری میزگرد را در زمینه کار 
ژئوتکنیک متروسازی، کاری که تخصص خودتان 
است، بر عهده بگیرید. مسایلی که فکر می کنید در 
مملکت معضل است و می تواندحل شود موضوع این 

میزگردها قرار دهید و آن را بررسی کنید. 

  دکتر امینی:  شما پیشنهادی می کنید که یک 
تیم ورک درست کرد.

   دکتر زاهدی: بله!

  دکت�ر امین�ی:  نه من مش��تاق نیس��تم. من 
نمی خواهم در این تیم ورک باشم. من می خواهم 
باالتر از این باش��م. من وق��ت دارم. عالقمند هم 
هس��تم. چند ماه قبل وقت نداش��تم. دارم کتاب 
می نویس��م، وقت دارم. آمادگی دارم در کانون کار 
کنم. من اگر بیایم می دانم چکار کنم. الزم نیست 

بگویید چه کنم. 

  دکتر زاهدی: مشاورین را به وجود آورید دیگر.

  دکتر امینی: : بله مش��اورین بیایند. تیم ورک 
بیایند. ن��ه این که م��ن بیایم زیرگ��روه کار کنم. 

برعکس می خواهم باالتر کار کنم. 

  مهندس عالم زاده: االن سیاست گذاری کانون 
در شورای عالی انجام می شود. 

  دکتر امین�ی:  آن چیزی اس��ت که خروجی 
نداشته است.

  مهندس عالم زاده: اعضای ما این ش��ورای عالی 
را انتخ��اب کرده اند. ح��اال اعضای ما  رویکردش��ان 
چه بوده بماند. ش��ورای عالی فردا به ما می گوید من 
موافق نیستم، شورای مش��اوران تشکیل شود. شما 

چه می کنید؟

  دکتر امینی: حاال که نگفته است.

  مهن�دس ظه�وری:  قص��اص قب��ل از واقعه 
می کنید؟

  مهندس عالم زاده:نه بلن��د فکر می کنم. این 
صحبت شما را به کدام س��متی برد. قاعدتا اگر به 
پیشنهادی که می کنید اعتقاد دارید،. این است که 
من روند گردش اداری کانون را به سمتی ببرم که با 
شورای مشاوران موافقت کنند. مثال یکی این است 
که ما انتخابات شورای عالی داریم. برخالف سال های 
قبل که لیست می دادند. لیستی هم در کار نیست. 

تعدادی که رای  می دهند خیلی کم هستند. 

  مهندس ظهوری:یک برنامه بگذاریم، کسانی 
که نظراتی مانند حقیر یا بقی��ه دارند، هر چند ماه 
یک  بار بروند در ش��ورای عالی بنشینند و نظرات 
خ��ود را بگویند. که ای��ن تغیی��رات را بدهید. اگر 
این مس��ایلی که گفتم در حد ش��ورای عالی است 
که باید حتما ش��ورا تصمیم بگیرد. وگرنه شما در 
مجله تان بنویسید کسی گوش نمی کند. چون نظر، 
نظر شورای عالی اس��ت. جوری باشد که هر دفعه 
عالقمندان به عنوان میهمان وقت داشته باشند تا 

نظرات خود را ارایه دهند.

  دکت�ر امینی: م��ن چیز دیگ��ری می خواهم 
بگویم. این شورای مش��اوران را درست کنیم. اگر 
ش��ورای عالی مخالفت کرد. می رویم می نشینیم 
حرف می زنیم. اگر بتوانیم بقبوالنیم که فبها، اگر 
نه هیچ. از االن نگوییم که ممکن است شورای عالی 

مخالفت کند. 

  مهندس عالم زاده:باالخره یک مجوزی الزم 
دارد.

  مهن�دس ظه�وری: بل��ه ش��ورای عالی باید 
بپذیرد. 

 بیگلرخانی: نکته ای که آقای مهندس فرمودند. 
یک��ی از دموکراتیک ترین روندهاس��ت. یعنی از 
همین االن برنامه ریزی کنید. خودتان و دوستانی 
که می شناس��ید که همفکرتان هستند. داوطلب 
عضویت ش��ورای عالی شوند و یک س��ری از اعضا 
بیاین��د رای دهند و فعالیت ش��ود. با این ش��کل، 

ترکیب هم عوض می شود. 

  دکتر امینی: لیست را که نگاه می کنم، همیشه 
همان افراد هستند. 

  مهندس عالم زاده:ما یک آیین نامه انتخابات 
داریم. 

  دکتر امینی: من نوشتم اما ترتیب اثر نداند. 

 بیگلرخانی: دیرتر از موعد بوده است. 

  مهندس عالم زاده: کسی که انتخابات را اداره 
می کند، دکتر نعمت الهی اس��ت که در صحت کار 
ایشان کسی شک نکرده است. اگر هم کسی شک 

دارد، می تواند اعتراض کند. 

  مهن�دس ظه�وری:  هیچ وقت ای��ن طوری 
پارتی بازی نمی شود.

  مهندس عالم زاده: بله! یک س��ری افراد اعالم 
کاندیداتوری می کنند. حاال یا خودش��ان می آیند یا 
دعوتشان می کنند. این می شود لیست آدم هایی که 
داوطلب می شوند. یک سری آدم ها هم باید از اعضای 
خودمان بیاوریم ک��ه رای بدهند. متاس��فانه تعداد 
اعضایی که رای می دهن��د و انتخاب می کنند، کم و 
قلیل است. حق انتخابشان هم محدود است. مثال در 
این آدم ها نگاه می کنند. با تغییر کوچکی همان گروه 
انتخاب می شوند. آقای دکتر به این روند اعتراض دارند. 
نه می شود از آدمی که دوباره کاندیدا می شود انتقاد 
کرد و نه از آدمی که رای می دهد. باید به این عضومان 
که توی خانه اش نشسته است و رای نمی دهد و بعد 

می گوید کانون برای ما چکار کرده، انتقاد کرد. 

  مهندس ظه�وری:  باید ح��ق عضویت را هم 
بدهد. 

  مهندس عالم زاده: از همان 700 نفر هم همه 
رای نمی دهند. قبال در ش��ورای عالی بحث بود که 
سخت است شخص بیاید اینجا و رای بدهد. گفتیم 
الکترونیک می کنیم که از خان��ه رای دهند. اما باز 
رای نمی دهند. این خوب نیست. شاید باید همان 
فراهم کردن انگیزه را در نظر گرفت. یعنی شخص 
بگوید دکمه را که می زند و کسی را انتخاب می کند، 
آن شخص انتخاب شده، کاری برایم می کند. همین 
که دکتر امینی می گوید که هیچ کاری انجام نشده 
است یا دکتر زاهدی می گوید کار انجام شده است 
اما خوب معرفی نشده اس��ت. خیلی از اعضای ما 
حتی نمی دانند که ساختار دبیرخانه و کانون به چه 
شکل است و چه کارهایی در کانون انجام می شود. 

  دکتر امینی: بله 60 درصد حرف های ایش��ان 
برای من جدید بود و اصال نمی دانستم که این کارها 

انجام شده است. اطالع رسانی نشده است. 

  مهن�دس ظه�وری: ما ه��م تنبل��ی کردیم. 
ماهنامه را نخواندیم. به نظرم همه حرف های الزم 

را گفتیم. 

  مهندس عالم زاده: از بزرگواران به خاطر وقتی 
که گذاشتند متشکرم.

گفت و گو



13
91

یز 
 پای

15
2 -

15
4 

اره
شم

  
وم 

و د
ت 

یس
ل ب

سا
  

ان
هر

ه ت
شگا

دان
ي 

ه فن
کد

نش
 دا

یل
حص

 الت
رغ

 فا
ین

دس
هن

ن م
انو

ه ک
نام

خبر

34

دکتر میرفندرس��ک س��ال های ابتدایی تشکیل 
کانون را به خاط��ر می آورد. زمان��ی که مقدمات 
تش��کیل کانون فراهم آمد. وی می گوید: »دکتر 
فرزانه و دکتر ش��ریف آبادی در دانش��کده فنی با 
هم همکار بودند. در آن سال ها ورودی های سال 
49 جلساتی داشتند. تا این که در یکی از جلسات 
تصمیم گرفته ش��د از دانش آموختگان سال های 
دیگر نیز دعوت به عمل آید. در نهایت جلسه گروه 
کار در هتل الله برگزار شد. از هر دوره یک یا دو نفر 
انتخاب و گروه کار 8 نفره متشکل از دکتر فرزانه، 
مهندس مقدس زاده، مهندس ظهوری، مهندس 

صهبا، مهندس جعف��ری، دکتر ش��ریف آبادی، 
مهندس مالکی و مهندس امین وزیری تش��کیل 
ش��د. بعدا مهندس هورفر نیز به این گروه اضافه 
شد. قرار شد اساسنامه کانون تدوین شود. همان 
اساسنامه نوشته شد و با کمی تغییر در حال حاضر 

مبنای کار کانون است.«
وی ادام��ه می دهد: »پ��س از تدوی��ن و تکمیل 
اساس��نامه، آگهی برگزاری مجمع موس��س در 
روزنامه انتش��ار یافت. اعضای گ��روه کار و تعداد 
دیگری از فارغ التحصیالن برای شورای عالی خود 
را کاندیدا کرده بودند. آن روز جمعیت فوق العاده 

زیادی در س��الن آمفی تئاتر بزرگ دانشکده فنی 
حاضر شدند. همه کس��انی که گروه کار پیشنهاد 
داده بودند، انتخاب ش��دند. خانم روحانی روستا 
هم به عنوان یکی از اعضای شورای عالی در دوره 
اول انتخاب شد. 2 سال اول در شورای عالی شاهد 
تبلور برخی اختالف س��لیقه ها بودیم. رقابت در 
انتخابات دوره دوم خیلی شدید بود. رقابتی بین دو 
گروه که در گروه اول اکثریت با استادان دانشگاه 
بود و در گروه دوم، مدیران شرکت های مهندسی 

خصوصی به ویژه پیمانکاران.
در دوره دوم گروه دانشگاهیان رای آوردند. 25 نفر 

یکی از بهترین خاطرات من خرید خانه کانون بود
گفت و گویی کوتاه با دکتر حمید میرفندرسک:

دکتر حمید میرفندرسک، ورودی سال 1363 در رشته مهندسی عمران،در دوره اول و دوم کانون، عضو شورای عالی بوده است. 
وی در حال حاضر در استرالیا استاد دانشگاه گریفیث Griffith و متخصص کنترل سیل است.  دکتر میرفندرسک تابستان 
امسال، برای تجدید دیدار به ایران سفر کرده بود. در این فاصله فرصتی دس��ت داد تا در گردهمایی فصلی دانش آموختگان 

مهندسی عمران ورودی سال 1363 با وی به گفت و گو بنشینیم. 

گفت و گو
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با گرایش های متفاوت رای  آوردند و وارد شورای 
عالی ش��دند. ش��ورا ترکیبی بود از اندیش��ه های 
متفاوت. از مهندس معین ف��ر گرفته تا مهندس 
غرضی. این حرک��ت از نظر من فعالیت اجتماعی 

ارزشمندی بود.«
دکتر میرفندرسک با یادآوری خاطراتش می گوید: 
»جلسات کاندیداهای گروه دوم در انتخابات دوره 

دوم در کیش برگزار  شد. 
جالب ترین خاط��ره ام از انتخاب��ات دوم این بود. 
س��اعت 8 ش��ب بود. هنوز آم��ار به ح��د نصاب 
نمی رسید. اما مهندس مقدس زاده پس از بررسی 
اعالم کرد، تعداد به حد نصاب رس��ید. زمانی که 
رای ها را شمردند، دیدند گروه دوم رای نیاوردند. 
اعتراض ش��د که تعداد به حد نصاب نرسیده بود. 
ناظرین این مجمع، مهن��دس زهری و مهندس 
فتوره چی بودند. بعد از بررس��ی قرار ش��د، هر دو 
ش��ورا برای آغاز دوره دوم دعوت شوند. تعدادی 
از اعض��ا قهر کردند. اعضای جدید ش��ورای عالی 
آمدند. اما یک نفر از شورای عالی دوره قبل کم بود. 
دکتر جاللی از دوره اول که در تمام مدت دو سال 
به جلسات نیامده بود، در جلسه آخر شرکت کرد. 
بعد از رای گیری، شورای عالی جدید به اتفاق آرا 

رای آورد و به انتخابات مهر تایید خورد.«

دکتر میرفندرسک، روزهایی را که اعضای کانون در 
تب و تاب جمع آوری پول برای خرید خانه کانون 
بودند به خوب��ی به یاد می آورد. »یک��ی از بهترین 
خاطرات من جمع آوری پول برای خرید خانه کانون 
بود. یادم می آی��د، مهن��دس انصاری)مدیر عامل 
شرکت کیسون( برای این منظور بیش از 100هزار 

تومان کمک کرد.«
وی همچنین خاطره ای را از حضور مرحوم مهندس 
مولوی در کانون نقل می کن��د: »مهندس مولوی 
در اولی��ن انتخاب��ات کانون دعوت نش��ده بود. به 
همین دلی��ل به مهندس هورفر گل��ه کرد. همان 
جا اسمش در لیست اضافه شد و در انتخابات رای 
آورد. مهندس هورفر در اداره جلس��ه مجمع اول 
شاهکار زد. در گروه کار قرار شد، مهندس هورفر و 
مهندس ظهوری سخنرانی کنند. مهندس هورفر 
از سخنرانی مهندس ظهوری دل خوشی نداشت. 
اما مهن��دس ظهوری را بیش��تر تش��ویق کردند. 
مهندس هورفر تصور می کرد، که دبیر می ش��ود. 
اما دکتر فرزانه دبیر شد. همین مساله باعث شد، 
مهندس هورفر قهر کند. وقتی ب��رای دلجویی از 
او رفتیم، خیل��ی محترمانه ما را ب��ه خانه اش راه 
نداد. البته عید همان سال ما را به خانه اش دعوت 
کرد.« دکتر میرفندرسک، در آن سال ها از اعضای 

جوان شورای عالی به حساب می آمد. هر چند به 
خاطر این که دیرتر وارد دانشکده فنی شده بود، از 

هم دوره  ای های خود کمی مسن تر بود. 
وی می گوید: »در دوره اول می خواستند، قانونی را 
تصویب کنند که جوانان نتوانند عضو شورای عالی 
ش��وند. همچنین قرار بود، ب��رای عضویت کانون 
ش��رایط بگذارند. من مخالفت کردم. دکتر فرزانه 
هم در این مورد از من پشتیبانی کرد. دکتر بانکی 
با تمام انرژی تالش کرد تا این ش��رایط گذاشته 
نشود. در جلسات آخر دوره اول که رای گیری شد، 
حتی دکتر بانکی به من اج��ازه داد، یک بار دیگر 
حرف بزنم. دکتر قالیبافیان و دکتر فرزانه موافق 

نظرات من بودند.«
دکتر میرفندرس��ک در پایان پیشنهاد می دهد: 
»کان��ون بهت��ر اس��ت، در خصوص س��اختمان 
دانشکده فنی و دانشگاه تهران یک تحقیق انجام 
دهد. چرا که این ساختمان ها جزو میراث فرهنگی 
کشور هستند. چون بسیاری از وقایع تاریخی در 
این دانشگاه اتفاق افتاده است. شاید خوب باشد 
در مجله کانون ه��ر بار یکی از ای��ن وقایع چاپ 
شود. مثل تحصن روحانیون در مسجد دانشگاه 
تهران. شاید بهتر باش��د یک کتاب در این زمینه 

نوشته شود.« 

گفت و گو
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حامیان خبرنامه کانون

کمیته انتشارات در هر شماره خبرنامه صفحاتی 
را به معرفی مختصر ش�رکت های اعض�ا و زمینه 
فعالیت آنه�ا اختصاص م�ی دهد. ای�ن صفحات 
فرصتی اس�ت ت�ا اعضا ع�الوه بر معرف�ی زمینه 
فعالی�ت خود ب�ه هم دانش�کده ای ها، از انتش�ار 

خبرنامه کانون نیز حمایت کنند.
بدینوسیله از اعضای کانون برای ارسال نام، آرم و 
زمینه فعالیت خود به دبیرخانه کانون برای انتشار 

در خبرنامه دعوت می شود.

شرکت عطاردیان
مدیر عامل : مهندس  محمدصادق 

الماسی
زمینه فعالیت:  راه سازی  

ساختمان سازی
انتقال آب و فاضالب

آدرس: تهران، استاد مطهري، 
 سلیمان  خاطر درفش،

پالک 8- طبقه  3
تلفن:  88834162
فکس: 88829318

ایمیل: 
info@otaredianco.ir 

مهندسان مشاور سانو
مدیر عامل : مهندس بهمن حشمتی

زمینه فعالیت: طراحی و نظارت سازه  
ژئوتکنیک ، بهسازی

آدرس:خیابان ولیعصر، خیابان شهید 
عباسپور)توانیر(

شماره 11
تلفن : 88770173 ) 7 خط (

فکس: 88775520
www.sano.ir

info@sano.ir  :ایمیل

شرکت کیسون
مشاور عالي: مهندس محمدرضا انصاری

زمینه فعالیت: مهندسي، تدارک، ساخت، 
مدیریت پروژه و تامین  مالي پروژه ها؛  در 

حوزه هاي نفت و گاز و صنعت، مسکن، سیویل 
و ساختمان، آب و فاضالب و سیستم هاي 

حمل و نقل ریلي
آدرس: تهران، شهرک قدس، خیابان ایران 
زمین، ساختمان ایران زمین، شماره 2288

تلفن :88072521
فکس: 88072520

 md@kayson-ir.com:ایمیل
 www.kayson-ir.com :وب سایت

شرکت تهران بوستن
مدیر عامل : مهندس اسماعیل 

مسگرپور طوسی
زمینه فعالیت: خدمات مشاوره اي 
شامل مطالعات امکان سنجي، 

مطالعات بنیادي توسعه اي، طراحي 
اجراي طرح ها و پروژه      

  )BOO,EP,EPC,...(
آدرس: تهران، خیابان  دکتربهشتي، 

میدان تختي،  اول خیابان علی 
 اکبری،جنب کوچه مهرداد، 

پالک  119
تلفن :

 88747499-93و88756292
فکس: 88739452

info@tbe.ir :ایمیل

شرکت هگزا
مدیر عامل : مهندس حسین چهرآزاد  

سال تاسیس:1344
زمینه فعالیت:مشاوره، مطالعات، طراحی، 
نظارت ومدیریت طرح پروژه های راه و راه 
آهن، پل های بزرگ و خاص، سازه های 

زیرزمینی، تونل سازی و قطارشهری
آدرس: خیابان سهروردی شمالی، 

باالتر از خیابان مطهری، خیابان زینالی 
 غربی،خیابان شهید عشوری،

کوچه هشتم، پالک 13
تلفن :88742174-88506230

فکس: 88744900
info@hexa.ir
www.hexa.ir

شرکت مهندسی اردال
.ARDAL ENGINEERING CO

مدیر عامل : مهندس محمدحسین فتاپور
زمینه فعالیت: تهیه، نصب و راه اندازی و 

آموزش سیستم های اعالم و اطفاء حریق، 
پمپ های آتش نشانی، سیستم های 

حفاظتی و پوشش های ضد حریق
آدرس: تهران، خ  خالداسالمبولي،
خ  پنجم   پالک  23، طبقه  همکف

تلفن: 88710809-10
 فکس :88727167

 ardal@dpimail.net: ایمیل
www.ardalengineering.com

www.ardal.co

مهندسین مشاور سیویار

مدیر عامل : دکتر اورنگ فرزانه
زمینه فعالیت:طراحی و نظارت در
 پروژه های تونلهای راه ، راه آهن و 

ایستگاه های زیرزمینی مترو
آدرس: تهران، بلوار کشاورز  بین 

کارگر و جمال زاده
پالک 115 ،  طبقه 1

تلفن و فکس :28- 66596827
www.cvr-co.com  :وب سایت

info@cvr-co.com : ایمیل

مهندسین مشاور کاوشگران
مدیرعامل: مهندس فرزان رفیعا
زمینه فعالیت: زمین شناسی، 

مهندسی معدن،
 صنایع فلزی و غیر فلزی، ژئوتکنیک

آدرس: تهران، 
 سردار جنگل شمالی، بلوار قدس،

 24 متری زیتون، ارغوان 1، پالک 4
تلفن: 021-44806070 

)خط ویژه(
فکس: 021-44808166

ایمیل :
kce@kavoshgaran-mine.com

شرکت فرعی راه   
مدیر عامل : مهندس علی آزاد

زمینه فعالیت:
راه ، پل، تونل، راه آهن، باند فرودگاه
آدرس: تهران ، میدان  ونک، خیابان 

مالصدرا، خیابان پردیس،کوي  
زاینده  رود شرقی، پالک  16

تلفن : 88880055 - 88881166
فکس: 88884573

ایمیل : 
fareirah@yahoo.com

شرکت نش�رف�ن
مدیر عامل : مهندس آیدین ختالن

زمینه فعالیت: آموزش، 
تحقیقات،خدمات فن آوری 
اطالعات، برگزاری همایش، 

کنفرانس و نمایشگاه
 آدرس: تهران، میدان فاطمی، 

 میدان گلهاخیابان 1/4، پالک109،
طبقه اول

تلفن:88979251-5
فکس: 88971887

ایمیل : 
info@nashrefan.com 
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شرکت دریاخاک پی
رئیس هیات مدیره : 
دکتر  بهروز گتمیری

زمینه فعالیت: ژئوتکنیک،طراحي و 
نظارت،سازه، سازه هایي زیرزمیني، 

گود هاي عمیق، ژئوتکنیک و 
سازه هاي دریایي

آدرس: تهران، خ ولیعصر، روبروي 
فاطمي کوچه عبده، شماره 46

تلفن :88930501-5
فکس:

 5-88930501 )داخلي 105(
info@daryakhak.com:ایمیل

شرکت صنایع کابل کرمان
مدیر عامل : مهندس علیقلي فرداد
زمینه فعالیت:  :  تولید کننده انواع 

کابل هاي  کواکسیال، 
 مخابرات ،  برق

آدرس: تهران، ولي عصر، باالتر از 
پارک وي کوچه هستي، پالک 18
تلفن : 22669500-510-511

فکس: 22028427
ایمیل:

info@kermancableind.com 

مهندسین مشار رمپ
مدیر عامل: دکتر علي اردکانیان

زمینه فعالیت: راه، فرودگاه، راه آهن، حمل 
و نقل

آدرس:خیابان بهشتي شرقي، اندیشه 
اصلي، اندیشه 5 غربي، پالک 9، طبقه 3
تلفن: 88414030، 88414031 

88441880
فکس: 88441879

ایمیل:
ardakanian@yahoo.com

شرکت آبفن
مدیرعامل: مهندس احمد قزل ایاغ

زمینه فعالیت: مهندسین مشاور رسته 
آب ،سدسازي،شبکه آبیاري،آب 

وفاضالب و کشاورزی
آدرس : سیدخندان،ابتداي سهروردي 

شمالي،کوچه مهاجر، پالک 25
تلفن : 021-88526903-5
فکس: 021-88511839

infoabfan@gmail.com: ایمیل

شرکت پرلیت
مدیر عامل : 

مهندس علیرضا ناصر معدلی
زمینه فعالیت: آب، حمل و نقل، 

ساختمان، تاسیسات و تجهیزات، 
کاوش های زمینی

 آدرس: تهران،  ایران، میدان ونک، 
خیابان برزیل، بن بست نارنج، شماره 2

تلفن:88784781
فاکس:88796462

info@perlite-co.com:ایمیل

شرکت مشاور فربر
FARBAR Consulting Engineers
مدیر عامل : مهندس مهدی محیط کرمانی

زمینه فعالیت: انجام مطالعات و تهیه طرح و 
نظارت بر اجرای پروژه های راه های فرعی و 
اصلی ، بزرگراهها و آزادراهها، راه آهن شهری 
و برون شهری، پلهای بزرگ و تونل ها و مقاوم 

سازی پلها
آدرس : تهران ، خ سید جمال الدین اسد آبادی 

خ بیستون،  نبش خ دهم، پ 23
تلفن : 021-88707720
فکس: 88707714 -021

info@farbar-eng.com : ایمیل

شرکت صنایع کابل کاویان
مدیر عامل : مهندس حسین حاجي 

حسینلو
زمینه فعالیت:  تولید کننده انواع

کابل هاي مخابراتي و برق
آدرس: تهران، ولي عصر، باالتر از 
پارک وي کوچه هستي، پالک 18
تلفن : 22669500-510-511

فکس: 22028427
ایمیل : 

  info@kermancableind.com

شرکت آب نیرو 
مدیر عامل : دکتر حسین جاللی

زمینه فعالیت: سد سازی، شبکه های 
آبیاری زهکشی و نیروگاههای برق آبی

آدرس:  خیابان سهروری شمالی،
 پائین  تر از خیابان شهید بهشتی،

کوچه سینک ، پالک 18
 تلفن : 4-88754753 و

88745715-16 
فکس: 88759345

 abniuru.co@gmail.com: ایمیل
info@abniru.com

شرکت مهندسین مشاور ماهر 
و همکاران 

مدیر عامل : مهندس حسین کوشافر
 زمینه فعالیت: طراحی و نظارت بر 
پروژه های ساختمانی بیمارستانی، 

ورزشی و آموزشی. طرح های ساماندهی 
آدرس: خیابان آفریقا، بلوار شهید ستاری، 

پالک 11، طبقه 4
تلفن : 88878875 – 88785825

فکس: 88878876
وب سایت: 

www.mahervahamkaran.com
maher@mahereng.net :ایمیل

شرکت تعاونی مسکن کانون 
مهندسین فارغ التحصیل

دانشکده فنی دانشگاه تهران
مدیر عامل : مهندس فرشید جلیلوند
زمینه فعالیت:  احداث مجتمع های 

مسکونی برای اعضای کانون و بستگان ایشان
آدرس: تهران ، خیابان کارگرشمالی، 

شکراهلل، پالک 133، خانه کانون
 تلفن : 21 و 20 250 333 )026( 

مجتمع مهرشهر
فکس: 21 و 20 250 333 )026(

ایمیل :
tmkanoon@yahoo.com

سایت اینترنتی :
www.tmk-fanni.com

مهندسین مشاور آبران
مدیر عامل : مهندس علی ربوبی 

خبوشانی
زمینه فعالیت : تاسیسات شهری، 

آب و فاضالب
آدرس : خیابان شیخ بهایی شمالی ، 

خیابان کشفیان ، پالک 40
تلفن : 88060441-3
فکس :  88047504

tehran@abran.info  : ایمیل
 www.abranco.net: وب سایت

شرکت بسپار پی ایرانیان
مدیرعامل: مهندس روزبه صالح آبادی
زمینه فعالیت: خدمات طرح و اجرای 

بهسازی خاک، پایدارسازی گود با روشهای 
نیلینگ، انکراژ، شمع، دیوار برلنی، بهسازی 

خاک با تکنولوژی میکروپایل، بهسازی 
خاک با استفاده از محصوالت ژئوسنتتیک
آدرس: تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی، 

باالتر از تقاطع مالصدرا، خیابان عرفی 
شیرازی، پالک 36

تلفن: 88610242-3
فکس: 88037652

info@basparpey.com :ایمیل



شرکت ساختمانی بتن شانتیه
مدیرعامل: مهندس سید محسن 

مقدس زاده
زمینه فعالیت: پیمانکار

 آدرس:  چهار راه مطهری،
سهروردی شمالی،کوچه بیشه، پالک 1

تلفن : 88798416-88400099
فکس: 88642004

ایمیل:
info@betonchantier .com

شرکت فنی و ساختمانی کانیو
                             سال تاسیس : 1350  

  
مدیر عامل : مهندس منصور حیدری
زمینه فعالیت: احداث راه ، راه آهن، 
فرودگاه ، سد ، نیروگاه ،موج شکن 

و . . .
آدرس: تهران، خیابان پاسداران، 
خیابان نارنجستان هفتم، کوی 

نرگس، پالک 5 و 7
کدپستی : 1957946611

تلفن :  22295278 - 22280477
فکس: 22290526

info@canivo.com
www.canivo.com

شرکت ساختمانی فیلده
مدیر عامل :

مهندس پیروزکاموری مقدم
 زمینه فعالیت: ساختمان سازی،

 راه سازی
 آدرس: سهروردی شمالی،
 خیابان ابن یمین،پالک 19

تلفن:88735205 و 88741987
فکس: 88764388

p.kamvari@chmail.ir :ایمیل

شرکت مهندسان مشاور دریا بندر
 مدیر عامل : مهندس مرتضی بنی جمالی
زمینه فعالیت: مطالعات توجیه فنی و 
اقتصادی، طراحی، مدیریت بر اجرای 
بنادر، سازه های دریایی و مجتمع های 

صنایع دریایی
آدرس: تهران، پاسداران، میدان هروی، 
خیابان موسوی، خیابان شهید ضابطی، 

پالک 9
تلفن: 22516834 و 22516854

فکس: 22516063
 info@daryabandar.com :ایمیل

مدیر عامل: دکتر کامبیز بهنیا
سال تأسیس 1354

زمینه فعالیت: مشاوره، مطالعات و طراحی 
بناهای خاک مسلح، ابنیه نگهبان، 

پایدارسازی گودبرداریها، بهسازی زمین،
پروژه های راه و راه آهن

آدرس: تهران، خیابان جمالزاده شمالی، 
خیابان غالمرضا طوسی، شماره 3

تلفن: 50 و 66943249
فکس: 66431176

www.khakemosalah.ir
info@khakemosalah.ir

شرکت پیروز آراد
مدیر عامل : مهندس پرویز ونداد

زمینه فعالیت : طراحی ، تهیه ، ساخت ، 
حمل و نصب تجهیزات هیدرومکانیکی 

سدها و شبکه های آبیاری ، انواع 
شیرها و تجهیزات صنعتی

 آدرس : تهران، شیخ بهایی شمالی،  
بن بست ولیعصر ،پالک 2، طبقه 2، 

واحد 4
تلفکس : 88046484 - 88063477  

88602127
piroozarad@yahoo.com

شرکت ساختمانی ویسا

مدیر عامل :مهندس محمد تقی مرادی
زمینه فعالیت: پیمانکار راه و ساختمان 

زیرسازی راه آهن ، پل ، تونل ، گالری
آدرس: تهران، یوسف آباد ، 

خیابان 24 ، پالک 11
تلفن: 88705198-88720360-

88705193
فکس: 88725007

info@waysa.net :ایمیل

 شرکت ساختمانی دنا رهساز
مدیر عامل : مهندس محمد ابوطالبي

زمینه فعالیت: ساخت بزرگراه ، آزادراه ، 
فرودگاه ، پل ، تقاطع غیر همسطح ، سد 

سازي ،آبیاري ، زه کشي ، فاضالب ، اجراي 
خطوط لوله نفت و گاز و آب ،  احداث تونل  

و ساختمان سازي .
آدرس: تهران،  میدان آرژانتین، بلوار 
بیهقي، کوچه هشتم شرقي، پالک3

تلفن: 021-88757360
فکس: 021-88735079

info@denarahsaz.com:ایمیل
www.denarahsaz.com

مهندسین مشاور طرح بامداد
مدیر عامل : مهندس مجتبی کتیرائی

زمینه فعالیت : 
خدمات مشاوره سازه و معماری

آدرس : یوسف آباد، خیابان جهان آرا،             
انتهای خیابان 51،خیابان 53 ، شماره20، 

واحد اول غربی
تلفن : 88058830  و 88058840

فکس : 88618265
کدپستی : 1436744961

ایمیل:
tarhebamdad@gmail.com

شرکت انتشارات فنی ایران
مدیر عامل :مهندس سیدرضا کروبی

زمینه فعالیت: انتشارات
 آدرس: تهران،خیابان مطهری،
خیابان میرعماد، نبش سفارت 

هند،پالک 24
تلفن: 88505055
فکس: 88532136

info@entesharat.com :ایمیل 
www.entesharat.com :سایت

شرکت مهندسین مشاور زاویر
   مدیرعامل:مهندس محمدرضا مسعودیه 
زمینه فعالیت: خدمات مهندسي مشاور در 

تخصص صنایع، تولید فلزات اساسي
آدرس: تهران، خیابان مالصدرا، شماره 96

تلفن:
88042414 و88032054- )021(

فکس: 88034894 – )021(
info@zavir-consult.com
www.zavir-consult.com

شرکت نیمرخ
مدیر عامل : مهندس محمدباقر 

حدادزاده هندو
زمینه فعالیت:

راهسازی، راه آهن)زیرسازی(، 
سدسازی،  پل، تونل، فرودگاه

آدرس: بلوار میرداماد،خیابان بهزاد 
حصاری پالک6

تلفن: 22220343-021 )10خط(
فکس: 021-22226048

nimrokh_company@yahoo.com

حامیان خبرنامه کانون



شرکت پارس آداک
مدیرعامل: مهندس کامبوزیا پزشک 

نجفی
زمینه فعالیت: مهندسی و اجرای 
پروژه های تولید ، انتقال و توزیع 

نیروی برق
آدرس: تهران، خیابان توانیر،

خیابان نظامی گنجوی،شماره 39
تلف��ن: 02188772379
فکس: 02188771941

ایمیل: 
pars.adak@hotmail.com 

شرکت آب و انرژی
عضو انجمن صنفی شرکت های پیمانکار 

تاسیسات و تجهیزات صنعتی ایران، 
سال تاسیس1364

مدیرعامل: مهندس محمدرضا 
محمدآبادی کمره ای

زمینه فعالیت:طراحی، اجرا و نگهداری و 
تعمیرات تاسیسات و تجهیزات صنعتی و 
خطوط لوله و ایستگاه های آبرسانی و گاز

 آدرس:تهران، خیابان سپهد قرنی،
جنب بیمارستان آپادانا، پالک 125 واحد1

تلفن:88827634
فکس:88491165

شرکت اینترالک
مدیر عامل : 

مهندس محمد شریف زاده بوشهري
زمینه فعالیت :

طراحي،تهیه ،ساخت و نصب خطوط رنگ 
قطعات پالستیکي و فلزي طراحي ، ساخت 
ماشین آالت پوشش خطوط لوله آب و نفت 

و گاز و تجهیزات صنعتي
آدرس: خیابان سهروردي شمالي ، خیابان 
خلیل حسیني، کوچه مریم،پالک 3،واحد3

تلفکس: 88530699-704 
 info@interlock.ir     

www.interlock.ir

شرکت آرمان مانگ
نام مدیرعامل: مهندس قاسم رحمانی
زمینه فعالیت: طراحی، تهیه، ساخت و 

نصب آسانسورهای مجمتع های مسکونی، 
بیمارستان ها و ساختمان های عمومی، 

آسانسورهای خاص با درجه حفاظتی باال برای 
کارخانجات سیمان، آسانسورهای ضد انفجار 
برای پاالیشگاه ها و مراکز پتروشیمی، پله برقی 
برای فضاهای باز و بسته و  پیاده رو های متحرک
آدرس: تهران، کارگرشمالی، پایین تر از 

چهارراه فاطمی، کوچه هما، پالک 4 ، طبقه 
6 ، واحد 18

تلفن: 66572620-3
فکس: 66430292

 info@armanmang.com:ایمیل
www.armanmang.com:سایت

شرکت سامان پی
 مدیرعامل: دکتر حمیدرضا الهی

زمینه فعالیت: پایدارسازی گودها به روش 
نیلینگ و انکراژ، بهسازی خاک و تحکیم 

پی ساختمان ها با روش های میکروپایل،  
ستون شنی، تراکم ارتعاشی و تزریق

آدرس: تهران، خیابان شریعتی، خیابان 
شهیدکالهدوز)دولت(، نبش خیابان 

معتقد، بن بست بامداد، پالک 2، طبقه 5. 
تلفن: 22002420
فکس: 22602730

info@samanpey.com:ایمیل
www.samanpey.com  :سایت

مدیر عامل : مهندس عالءالدین سادات 
باریکانی

زمینه فعالیت :طرح و اجرای پروژه های 
سازه های آبی ، احداث اسکله ، موج 
شکن ، تأسیسات ساحلی ، تأسیسات 

 الکترومکانیکال ، 
ابزار دقیق ،  ابنیه و حمل و نقل

آدرس : تهران، خیابان آفریقا ، بسمت 
شمال ، بعد از پل همت، نبش بن بست 

زاگرس، پالک 11 واحد7
تلفن : 88886648/ فکس : 88784035

 Info@parstechno.ir :ایمیل
www.parstechno.ir :سایت

شرکت زالل ایران
مدیر عامل : مهندس امیرمنصور عطائی

سال تاسیس 1363
زمینه فعالیت:

تصفیه آب و فاضالب شهری و صنعتی؛ 
یوتیلیتی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی 
آدرس: تهران، خیابان شریعتی، خیابان 

منتظری نژاد، پالک 42 کد پستی 
1948814451

تلفن:27190000
فکس: 22844611

www. zolaliran.com

شرکت میشو داغی
 مدیر عامل :مهندس احمدعلی پیروزفرد

زمینه فعالیت: پیمانکاري
مجري خطوط انتقال نفت و گاز و آب 
و اجراي کلیه کارهاي ساختماني ، 

تأسیساتي، مجتمع هاي مسکوني ، آبرساني 
و فاضالب و راهسازي

آدرس: تهران ، خیابان ولي عصر ، ابتداي 
 خیابان مطهري ، خیابان منصور ، 

پالک 22، طبقه دوم
تلفن: 88700997-8
فکس: 88722378

ایمیل:
mishodaghi@yahoo.com  

شرکت خمیر مایه و الکل 
رازی)سهامی عام(

مدیرعامل: مهندس علی احتشامی
زمینه فعالیت:

 بزرگترین تولید کننده خمیر مایه خشک 
 فوری)ناب مایه( در بسته بندی های 

کیسه ای و وکیوم و ساشه.  بزرگترین 
تولیدکننده اتانول طبی 96درصد و الکل 

صنعتی )بصورت فله و بشکه(
آدرس دفتر مرکزی: تهران، میدان ونک، 

خیابان برزیل شرقی، بن بست الله، پالک4، 
طبقه اول

تلفن: 88676723 / فکس: 88782763
afehteshami@yahoo.com :ایمیل

www.ya-razi.org:سایت

شرکت ارجان پی
 

مدیر عامل: مهندس آرش روغنی
زمینه فعالیت :

اجرای دیوار آب بند ، شمع درجا ، نیلینگ ، 
میکروپایل و پرده آب بند

آدرس : تهران،  بزرگراه جالل آل احمد، 
بین شهر آرا و پاتریس لومومبا، شماره 34

تلفن:88285385
فکس:88265764

www.arjanpay.com

شرکت آسفالت طوس 
مدیر عامل:مهندس علی ناظران

زمینه فعالیت:اجرای امور پیمانی 
و طرح های EPC در پروژه های 

صنعتی، گاز و پتروشیمی، پروژه های 
صنعتی، معدنی، عمرانی و فرودگاهی

آدرس:تهران، خیابان ولیعصر، 
باالتر از پارک ساعی، شماره 
2225)ساختمان ایرانیان(

تلفن:88672636
فکس:88886415

info@asfalt-tous.com
www.asfalt-tous.com

حامیان خبرنامه کانون
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16 آذر به واسطه اعتراض دانش�جویان روز ماندگاری در تاریخ ایران شده است. این 
اعتراضات شهادت 3دانشجوی دانشکده فنی، بزرگ نیا، شریعت رضوی و قندچی را در 
پی داشت که بعدها با عنوان سه آذر اهورایی معروف شدند. کمیته انتشارات، گزارش 
ویژه خود را در این شماره به بازخوانی واقعه 16 آذر اختصاص داده است. در این بخش 
نوشتاری از مهندس احتش�امی، خاطرات دکتر مهاجر و روایت این واقعه از دیدگاه 
اسناد و مدارک و گزارش روزنامه ها آمده است. از آنجا که این واقعه از دید هر یک از 
حاضران در آن به شکلی گزارش ش�ده است و کمیته انتشارات در فرصت محدود به 
تعداد کمی از دانشجویان آن دوره دسترسی داشت، امیدوار است در شماره های آتی، 
اعضا و خوانندگان دیگری که در ماجرا حضور داشته اند، خاطرات و مشاهدات خود را 

برای انتشار در خبرنامه در اختیار کمیته انتشارات بگذارند.

گزارش ویژه

احمد قندچی

مهدی )آذر( شریعت رضوی 

مصطفی بزرگ نیا
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گزارش ویژه

درشانزدهم آذر1332چه گذشت 
درمورد روز شانزدهم آذر ماه 1332 مقاالت مفصل و اظهارنظرهای 
گوناگون انجام گرفته است. چه از آنهایی که در جریان امر بوده اند، 
مثل دکتر چمران و دکتر علی اکبر سیاسی رییس وقت دانشگاه و 
چه از آنانی که اهل تحقیق و تفحص بوده اند، مانند غالمرضا نجاتی 
و محمد ترکمان. در همه این نوشتارها و گفتارها مقداری از حقیقت 
وجود دارد، اما نه همه آن. بیشتر مقاله ها برای منظورهای سیاسی 
و ایدئولوژیک نوشته شده اند، حتی مقاله های به زبان های خارجی. 
در برخی از این مقاله ها 16 آذر را به علت تظاهرات علیه مس��افرت 
ریچارد نیکسون معاون وقت رییس جمهور آمریکا یا بازگشت دنیس 
رایت سفیر انگستان نشان داده اند. کوشش نگارنده که در آن زمان دانشجوی دانشکده فنی بودم، آنست 

که وقایع را آن طور که اتفاق افتاده است، بیان کنم. 
برای بررس��ی بهتر باید اندکی به عقب برگش��ت. در آن س��ال ریاست دانش��کده با زنده یاد مهندس 
عبدالحسین خلیلی بود و معاونت دانشکده را زنده یاد دکتر عابدی عهده دار بود. مهندس خلیلی مردی 
ملی و بسیار شریف و استادی توانا بود. دکتر عابدی چون در آلمان درس خوانده بود با دکتر کیانوری 
و اعضای کمیته مرکزی حزب توده در سال های اول تاسیس حزب همکاری داشت، ولی با گروه خلیل 

ملکی از حزب انشعاب نموده و به صف ملیون پیوسته بود.
مهندس خلیلی مردی ش��جاع و در مقابل حکومت نظامی تیمسار بختیار به سختی مقاومت می کرد. 
نگارنده روزی در دفترکار او بودم نامه ای دیدم که سربرگ فرمانداری نظامی تهران را داشت. از موقعیت 
تلفن رییس استفاده نموده و به قول معروف سرک کش��یدم. نوشته بود "دانشکده فنی، قدغن نمایید 

دانش��جو کنس��تانتین آبکاریان در آن دانشکده 
دیگر به تحصیل ادامه ندهد و اخراج گردد. امضا: 
فرماندار نظامی تهران س��رتیپ تیمور بختیار." 
مهندس خلیلی در هامش آن نامه، نه در نامه ای 
جداگانه، نوش��ته بود "فرمانداری نظامی تهران، 
دانش��کده فنی بدین گونه نامه نمی تواند جواب 
بدهد. عینا عودت داده می شود." در آن زمان دل 
شیر می خواست در جواب فرماندار نظامی، آن هم 

تیمسار بختیار، چنین جواب دندان شکنی داد.
دانش��جویان که بعد از تعطیالت تابس��تانی در 
مهر ماه 32 ب��ه دانش��گاه بازگش��تند دیگر آن 
فض��ای فروردی��ن و اردیبهش��ت را نمی دیدند. 
در آن ماه ه��ای پیش ب��ا آزادی های��ی که دولت 
وقت داده بود، گروه گروه  دانش��جویان دور هم 
جمع شده و مسایل سیاس��ی و اجتماعی روز را 
مورد بحث قرار می دادن��د. توده ای ها یک طرف 
و ملی��ون و ملی مذهبی ها طرف دیگ��ر، در حال 
بحث بودند. بحث های سیاسی بیشتر بین نیروی 
سومی ها و توده ای ها، بحث های دینی و اجتماعی 
با ملی مذهبی ها و بحث های فلسفی با بخشی از 

درشانزدهم آذر1332چه گذشت
منوچهر احتشامی 

)راه و ساختمان 37(
پیشگفتاربه قلم دکترخسرو کریم پناهی

 )1( - از رویداد شانزدهم آذر بیش از 58 سال می گذرد و در همه این سال ها برای یادبود آن، به عنوان نماد آزادی دانشگاه و دانشجو، 
مراسمی برگزار می شود. در 57 سال گذشته، که اینجانب به ترتیبی، چه به صورت دانشجو، چه به صورت معلم، به دانشکده  فنی 
وابسته بوده ام، داس��تان های گوناگون که بیشتر همراه مقاصد سیاسی و عقیدتی، از هر دو س��وی دامنه فکری، درباره این رویداد 
شنیده می شد. به ویژه حزب توده در ایجاد شایعات مختلف بسیار فعال بود و آن را برای اعتراض به مسافرت نیکسون اعالم می کرد. 
به دلیل تناقضات در این گفته ها تا کنون اصل این رویداد، که از دید تاریخ سیاسی � اجتماعی معاصر ایران اهمیت بسیار پیدا کرده 
است، برای جامعه ایران مبهم مانده است. خاطرات شخصی جناب آقای مهندس منوچهر احتشامی همراه پژوهش های چندین 
ماهه اخیر ایشان که خود در آن زمان دانشجوی  فعال سیاسی و پس از آن عضو هیات مدیره کانون مهندسین بوده اند، پایه نوشته 
با اهمیت ایشان است که به گونه دقیق  روشنگر این رویداد است و به طور یقین در تاریخ باقی خواهد ماند و راهنمای تاریخ نویسان 
خواهد بود. یادآور می شود که با توجه به داستان سرایی های بسیار در گذشته، نوشتن این خاطرات تنها با شهامت ویژه جناب آقای 

مهندس منوچهر احتشامی امکان پذیر بوده است.
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گزارش ویژه

مردم ایران که به آنها سوسیالست های خدا پرست 
ه��م می گفتند، ب��ود. توده ای ها بیش��تر وقت ها 
کم می آوردن��د. مثال ملی��ون می گفتند صنعت 
نفت باید در سراسر ایران ملی ش��ود. توده ای ها 
می گفتند، فق��ط باید صنعت نف��ت جنوب ملی 
ش��ود. ملیون می گفتند چرا فق��ط نفت جنوب؟ 
توده ای ها می گفتند چ��ون صنعت نفت فقط در 
جنوب است. ملیون فریاد برمی آوردند اگر نفت در 
شمال پیدا شد، باید مال روس ها باشد. توده ای ها 

جوابی نداشتند.
اما ...در مهرماه فضای دانشگاه را یک دیوار سربی 
سرد فراگرفته بود. دانشگاه در سوگ سقوط دولت 
مصدق فرو رفته بود. افس��ردگی و سکوت صحن 
دانش��گاه را فراگرفته بود. به قول اخوان ثالث در 

شعر معروفش "زمستان" می گوید.
سالمت را نمی خواهند پاسخ گفت

سرها در گریبان است
کسی سر بر نیارد کرد 

پاسخ گفتن و دیدار یاران را 
نگه جز پیش پا را دید نتواند
که ره تاریک و لغزان است 

وگر دست محبت سوی کس یازی 
به اکراه آورد دست از بغل بیرون 

که سرما سخت سوزان است
دانش��جویان از کن��ار ه��م رد می ش��دند اما به 
چشم های هم نگاه نمی کردند، مثل اینکه از هم 
خجالت می کشیدند و خود را مقصر می دانستند. 
اضطراب از چش��م ها پیدا بود، اما کس��ی حرفی 
نمی زد. دولت زاهدی فشار را بر بازاریان متمرکز 
کرده و قس��متی از س��قف بازار تخریب  ش��ده و 
بخشی از اموالشان به تاراج رفته بود. سران ملیون 
همه در زندان بودند. سران توده ای ها، آنها که گیر 
افتاده بودند، در زندان فلک االفالک بسر می بردند. 
از قضا زنده یاد خلیل ملکی و محمود ژندی، مدیر 
روزنامه "به س��وی آینده" را که ارگان توده ای ها 
بود، در یک س��لول جای داده بودن��د. ناظرزاده 

کرمانی، شاعری خوش ذوق، گفته بود:
ژندی تو نگر گردش دور فلکی را       

آورده کنار تو خلیل ملکی را
مهر و آب��ان در آرامش نس��بی گذش��ت. ملیون 
و توده ای ه��ا مرت��ب اعالمیه و ش��ب نامه چاپ 
می کردند و  دانش��جویان صبح ک��ه می آمدند، 
گنجه هایش��ان پر از اعالمیه ب��ود. روزنامه "راه 
مص��دق و مردم" هم چاپ می ش��د و ب��ه انحای 
مختلف به دانشگاه می ر سید. فش��ار فرمانداری 
نظامی و رکن دو هر روز بیش��تر می ش��د و آنها 
مس��لط تر بر او ض��اع می ش��دند. در نزدیکی در 
ورودی دانش��گاه اطاقکی چوبی س��اخته بودند 
که دانش��جویان مظنون را در آنجا بازرسی بدنی 
می کردند. دانشجویان هم اعالمیه ها را به وسیله 

دختران دانشجو به داخل دانشگاه می رساندند.
داستان ش��انزدهم آذر ماه را باید درچهاردهم و 
پانزدهم آذر جس��تجو کرد. معموال کالس های 
دانشکده فنی در ساعت هشت صبح شروع شده 
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و تا س��اعت نه و نیم طول می کش��د و نه و نیم تا 
ده زن��گ تفریح ب��ود. دراین نیم س��اعت تفریح 
دانشجویان از طریق در بزرگ دانشگاه به خیابان 
ش��اهرضا می آمدند، صبحانه می خوردند یا کم و 
کس��ری لوازم تحصیلی خود را فراهم می کردند. 
من در س��اعت تفریح روز پانزده��م به در بزرگ 
دانش��گاه رفته بودم که دیدم بیست، سی نفری 
دانشجویان دانشکده پزش��کی که اکثرا توده ای 
بودند، به سردمداری دانشجویی کوتاه قد و نسبتا 
فربه که به توده ای بودن ش��هرت داشت و من او 
را از دبیرس��تان البرز می ش��ناختم و به او شیخ 
می گفتیم، مش��غول تظاهرات بودند. )از عجایب 
روزگار این ک��ه این دانش��جو در زمان حکومت 
هویدا وزیر ش��د.( او دانش��جویان را به اعتصاب 
دع��وت می کرد. چون من و س��ایر دانش��جویان 
ملی و نیز ملی مذهبی ها، دانستیم که توده ای ها 
می خواهند دانش��گاه را به اعتصاب بکش��انند با 
دانش��جویان توده ای برخورد کرده و فریاد زدیم 

دانشکده فنی کالس های خود را تشکیل می دهد 
و در اعتصاب توده ای  شرکت نمی کند. بحث باال 
گرفت. بین دانشجویان پان ایرانیست و توده ای ها 
برخورد فیزیکی ه��م صورت پذیرف��ت. در این 
برخوردها مش��ت محکمی به بینی آن سردمدار 

خورد.     
ما دانشجویان پزشکی را به حال خود رها کرده و 
به دانشکده فنی آمدیم. آخرهای زنگ تفریح بود 
که بقیه دانشجویان ملی دور ما را گرفتند و مرتبا 
س��وال می کردند نزدیک در بزرگ چه خبر بود؟  
حدود چهل، پنجاه نفری شدیم. یکباره به صورت 
خودجوش یکی از دانشجویان ملی فنی اسماعیل 
حاج قاسمعلی وابسته به نیروی سوم که قدی بلند 
و سر و ابرویی پرمو داشت، فریاد برآورد "مصدق 
پیروز است." بقیه دانشجویان با او همصدا شدند 
و فریاد برآوردن��د "مصدق پیروز اس��ت." تعداد 
دانشجویان ملی زیاد و زیادتر شد و فریادها بلند 
و بلندتر. دانش��جویان ملی دانشکده پزشکی که 
فریادهای فنی ها را شنیدند، با ما همصدا شدند. 
فریاد مصدق پیروز اس��ت، صحن دانشگاه را فرا 
گرف��ت. دانش��جویان ملی حقوق ه��م به کمک 
آمدند. فریادها به در بزرگ دانش��گاه رسید. آن 
روز انتظامات دانشگاه، با افس��ران و درجه داران 
شهربانی بود. درجه داران در صف های چهارنفری 
بدون اسلحه به صورت قدم دو، به سمت دانشکده 
فنی که اجتماع اصل��ی نزدیک در بزرگ آن بود، 
به حرکت درآمدند و افس��ران شهربانی که اکثرا 
جوان و تا درجه سروانی بودند، درپی درجه داران 

به سمت دانشکده فنی آمدند. 
دانش��جویان که ص��ف درجه داران ش��هربانی و 
افسران را دیدند، متفرق ش��ده و هریک خود را 
به کاری مشغول کردند، تو گویی که هیچ اتفاقی 
نیافتاده است. افسران شهربانی به داخل دانشکده 
آمدند و با احترام  با دانش��جویان بر خورد کرده 
و از هرکس می پرس��یدند، چه خبر بود؟ جواب 
دانش��جویان این بود که "جناب س��روان از چه 
صحبت می فرمایید؟ ما که صدایی نش��نیدیم." 
افسران دیدند که هیچ س��ند و مدرکی ندارند و 

دانشجویان هم نم پس نمی دهند. 
در همی��ن زم��ان زن��گ تفری��ح هم تمام ش��د 
و افس��ران دیدن��د ک��ه دانش��جویان آرام و 
بی س��روصدا ب��ه کالس ه��ای خ��ود رفتن��د.                                                                                                                                           
افسران و درجه داران با تحقیقات از مستخدمین 
و آش��نایان خود دریافتند که شعاردهنده اصلی 
دانشجویی بلندقد و س��بزه رو بوده است. ولی نام 
و نشان او را نتوانس��تند پیدا کنند. ولی دانستند 
که دانشجوی سال اول بوده است. آنها دانشکده 
را ترک کردند و گزارشات خود را به مقامات با ال 
دادند و گوی��ا مرکز فتنه را دانش��کده فنی اعالم 
داش��تند. گزارش به فرمانداری نظامی و رکن دو 

رسید. در همان شب کمیس��یونی در فرمانداری 
نظامی تش��کیل می شود و س��رهنگی که در آن 
جلس��ه حضور داش��ت برای یکی از دانشجویان 
بعدا تعریف کرده بود که در آن جلسه سرهنگی 
اصفهانی گفته بود، باید از این فنی ها نسق گرفت 
تا شعار دادن را فراموش کنند. اگر اول کار کوتاه 
بیاییم دیگر حریف این جوانان نمی ش��ویم. این 
است که فردا باید از هر مستمسکی استفاده کنیم 
تا دیگر از دانشگاه صدایی برنخیزد. قرار می شود 
حدود پانزده، بیست نفر از درجه داران دوره دیده 
و جانباز را انتخاب نموده و با اجازه تیراندازی، فردا 
آنها را به دانشگاه بفرستند.                                                        
 صبح روز ش��انزدهم آذر که ما به دانشگاه رفتیم 
مش��اهده ش��د که درجه داران ارتش��ی برخی با 
مسلسل و برخی با تفنگ های خودکار و قیافه های 
عبوس و درهم رفته، به دانش��جویان به خصوص 
فنی ها می نگرن��د. کارت های فن��ی را مدتی در 
دس��ت گرفته و می خواهند قیافه آنها را به خاطر 
بس��پارند. دس��تور این بود که با ید از هر صدایی 
جلوگیری ش��ود. ن��ه کاری به آمدن نیکس��ون 
داش��تند نه باز شدن س��فارت انگلیس. کارشان 
این بود ک��ه از تظاهرات دانش��جویان جلوگیری 
ش��ود؛ به هر طریق ممکن و به هر بهانه که باشد. 
بین دانش��جویان نیز هیچ بحثی درب��اره آمدن 
نیکس��ون یا بازشدن س��فارت انگلیس نمی شد. 
زنگ دانشکده طبق معمول ساعت هشت به صدا 
درآمد و دانش��جویان به کالس های خود رفتند. 
ساعت نه و نیم زنگ تفریح بود و دانشجویان در 
سرسرای بزرگ دانشکده و کتابخانه به کارهای 
جاری خود مش��غول بودند. دانشجویان توده ای 
به ملیون تبریک می گفتند که ش��عارهای دیروز 
عجب با حال بود.                                                                                                       
سرسرای بزرگ دانشکده از ش��مال و جنوب به 
دو راهرو ختم می ش��ود که کالس ها معموال در 
طرف ش��رق راهروها ق��را ر گرفته و مش��رف به 
خیابان شمالی جنوبی دانشگاه است تا نور کافی 
داشته باشد. سال اول عمومی در راهروی شمالی 
و سال دوم راه و ساختمان در راهروی جنوبی قرار 
گرفته و درس های عمومی سال دومی ها معموال 
در کالس س��ال دوم راه و س��اختمان که کالس 
بزرگتری است تشکیل می شد.                                                                                           
در زمان تفریح دو نفر دانش��جوی رش��ته معدن 
که نام آنها محافظ و بابازاده  ب��ود، به اتفاق یکی 
از مستخدمین )مظفری( در کالس دوم عمومی 
بودند. این مستخدم قدی نسبتا کوتاه با موهای 
مجعد و آبله رو و سیاه چرده بود و  قیافه ای داشت 
که با یک بار دیدن چهره او درخاطر می ماند. آنها 
از پنج��ره می بینند که درجه داران ارتش��ی یک 
دانشجوی فنی را با کتک و ته تفنگ به سمت در 
بزرگ می برند. این دانشجو بلندباال با دانشجوی 

گزارش ویژه
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قدبلند روز پیش که شعار داده بود، اشتباه شده بود. در حالی که او از یک خانواده ارتشی بود و سیاسی 
نبود. توضیح آنکه نظامیان و ماموران امنیتی می فهمند که  مس��بب شعارهای دیروزی طبق گزارش 
دانشجوی سال اول بوده است. در زمان تفریح به اطراف کالس س��ال اول می روند و با مشخصاتی که 
داشته اند یک دانشجوی بلندقد سبزه بی گناه را می گیرند و کشان کشان و با ته تفنگ به طرف در بزرگ 
دانش��گاه می برند. در زنگ تفریح دانشجویان معدن و مس��تخدم از دیدن چنین وضعی ناراحت شده 
و از پشت پنجره بنای داد و فریاد را نهاده و به این عمل خش��ونت آمیز درجه داران اعتراض می کنند. 

درجه داران محل پنجره و قیافه مستخدم را به خاطر می سپارند.  
در این زمان زنگ تفریح تمام شده و ما و سایر دانش��جویان بیخبر از همه جا به کالس دوم ساختمان 
رفتیم که همان کالسی بود که از پنجره اش دانشجویان با درجه داران درگیری لفظی پیدا کرده بودند. 
درس نقشه برداری بود و استاد زنده یاد شمس ملک آرا درس خود را شروع کرده و هیچ کس خبر نداشت 
که در دقایقی پیش در پش��ت پنجره این کالس چه گذشته است. ناگهان ما دیدیم مظفری مستخدم 
بخت برگشته ناالن و مضطرب به نزد مهندس شمس آمد و آهس��ته که البته ما که در صف اول یا دوم 
نشسته بودیم، هم می شنیدیم، به استاد گفت س��ربازان می خواهند به کالس بیایند. مهندس شمس 
گفت بگذارید درس تمام شود. لحظه ای نگذشته بود که در کالس به شدت باز شد و سه تا چهار درجه دار 
با تفنگ خودکار به داخل کالس هجوم آوردند. دو نفرشان پریدند روی نیمکت و تفنگ ها را به روی ما 
گرفتند و یک نفر هم رفت باالی سر استاد. مهندس شمس گفت بروید افسرتان را بیاورید. درجه داری 
فریاد برآورد که ما خود افسریم و اجازه همه کار را داریم و استاد را با فشار و بی ادبی بر روی صندلی خود 
نشانید و تفنگ خود را باالی سر او گرفت. نفس از هیچکس در نمی آمد. به واقع آدمی صدای قلب خود 

را می شنید. درجه دار چهارمی گردن مظفری مستخدم را گرفته و او را روی زمین می کشید. فریادزنان 
از او پرسید کی بودند آن دو دانشجو؟ هرکسی فکر می کرد به دنبال او آمده اند، به خصوص ما که دیروز 
شعار داده و صبح زود اعالمیه پخش کرده بودیم. مستخدم از ترس جان با دست خود یک طرف را نشان 
داد. درجه دار فریاد زد بلند شوید. چندین نفر که در شعاع دست مستخدم بودند برخاستند و مستخدم 
از بین آنها دو نفر را که پشت پنجره بودند، مشخص کرد. سربازان به جان آنها افتادند و شروع به کتک 
زدن آنها کرده و کشان کشان آنها را از کالس بیرون بردند.                                                           

 سربازان که رفتند ما نفسی به راحتی کشیدیم. یکی از دانش��جویان ملی فریاد برآورد: "جناب استاد 
ما چون فرزندان شما هستیم، با ما در کالس باید این چنین رفتار شود." مهندس شمس هم که کامال 
برافروخته بود، گفت کالس را تعطیل می کنیم و نزد رییس برویم. برخی جوشان و خروشان از پله های 
آخر راهروی جنوبی به اتاق مهندس خلیلی که در طبقه دوم قرار داشت رفتیم. در اتاق رییس هرکس 
می خواس��ت دیده های خود را تعریف کند. باالخره آقای مهندس خلیلی گفت، آقای مهندس شمس 
شما بفرمایید. در اتاق رییس مهنس اصفیا استاد معدن )در آینده رییس سازمان برنامه و معاون نخست 
وزیر شد(، دکتر عابدی معاون دانشکده، ژرژ کتابدار دانشکده و نظیفی سرمستخدم دانشکده حضور 
داشتند. مهندس ش��مس آنچه اتفاق افتاده بود را توضیح داد. مهندس خلیلی فریاد برآورد: "این که 
نشد. دانشکده. اینجا سربازخانه شده است. آقای نظیفی برو زنگ دانشکده را بزن. ما دانشکده را تعطیل 
می کنیم تا آنها بفهمند با کی طرف هستند." ساعت تقریبا یازده بود. معموال زنگ دانشکده  ساعت یازده 
و نیم زده می شد. سایر استادان و دانشجویان مات و متحیر که چرا زنگ ساعت یازده زده می شود. نه از 
ماجرای سال دوم ساختمان خبر داشتند نه از آنچه در اتاق رییس اتفاق افتاده بود.                                                                  
توضیح آنکه در همین زمان برخی از دانشجویان سال دوم ساختمان که این حادثه در کالس آنها اتفاق 
افتاده بود، به کالس اول رفته و یکی از آنها به اتفاق توپچی مس��تخدم در کالس را باز کرده و از استاد 
کالس، آقای دکتر افشار، می خواهند که به علت وضع اضطراری اجازه فرمایید، کالس  تعطیل شود. 
دکتر افشار به دانشجویان می گوید: "بفرمایید بنشینید به نفعتان است." او به نوشتن روی تخته سیاه 
ادامه می دهد. چون او در باالی سکوی استاد ایستاده بود و می توانست وضع ویژه خیابان را ببیند و چون 
زنگ بی وقت هم زده شده بود، کالس را که در سمت شمالی سرسرا بود، تعطیل کرد. پیش از آن برخی 

از دانشجویان سال دوم ساختمان به  طبقه های 
باال رفت��ه و کالس ه��ا را تعطیل ک��رده بودند و 
دانش��جویان این کالس ها از پله ه��ای اصلی به 
سرسرا سرازیر می شوند. دانشجویان کالس دکتر 
افشار هم با همهمه و داد و فریاد از کالس بیرون 
آمده و از راهروی شمالی به سرسرا می ریزند و در 
سطح سرسرا پخش می ش��وند. در سرسرا هنوز 
چند درجه دار با تفنگ بودند. در این میان ناگهان 
دانشجویی از کالس دکتر افش��ار به نام امیر که 
پشت یک ستون ایس��تاده بود، هیجان زده فریاد 
ب��ر آورد "پای ق��زاق از محیط دانش��گاه کوتاه." 
دانشجویانی که هنوز تعدادی از آنها در سرسرا و 
راهروها بودند به صورت خودجوش شعار امیر را 

تکرار کردند. 
4درجه دار که با گروه بس��یاری دانش��جو مواجه 
می ش��وند وحش��تزده تفنگ های خود را به سوی 
دانشجویان گرفته و یک زانوی خود را به زمین نهاده 

و به هوا و دیوار و به دانشجویان شلیک می کنند. 
با  آن نوع تیراندازی این گم��ان بود که خیلی از 
دانشجویان کشته شده باشند. ولی 3نفر در کف 
سرس��را افتاده بودند. یک نفر در قسمت جنوب 
شرقی سرسرا افتاده بود )مصطفی قندچی(. در 
آنجا رادیاتور قرار داش��ت و یک تی��ر به رادیاتور 
خورده و آن را سوراخ کرده بود. آب گرم رادیاتور با 
خون دانشجوی شهید ممزوج شده و کف سرسرا 
را گلگون کرده بود. الزم اس��ت گفته شود که در 
میان دانش��جویان شماری دانش��جوی افسری 
با لباس نظام��ی بودند که درجه آنها تا س��روانی 
می رسید که مافوق درجه داران بودند و احتماال 
درجه داران مواظب بودند تیر به آنها نخورد. آنها 
به دانشجویان می گفتند، بر روی زمین بخوابید تا 

کمتر آسیب پذیر شوید.   
ما که از اتاق رییس بیرون آمده و می خواستیم از 
طبقه دوم وارد سرسرا ش��ویم، دیدیم که به واقع 
صحنه جنگ است. تیراندازی به صورت زیاد انجام 

گزارش ویژه

صبح روز شانزدهم آذر درجه داران ارتشی برخی با مسلسل و برخی با تفنگ های خودکار با 
قیافه های عبوس، به دانشجویان به خصوص فنی ها می نگریستند. دستور این بود که باید از 
هر صدایی جلوگیری شود. کارشان این بود که از تظاهرات دانشجویان جلوگیری شود. بین 

دانشجویان نیز هیچ بحثی درباره آمدن نیکسون یا بازشدن سفارت انگلیس نمی شد.
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می گرفت. ما فورا به طبقه دوم فرار کردیم. هریک گوشه ای برای خود جستیم. چند نفر از دانشجویان 
سرسرا نیز به کتابخانه که درش به سرسرا باز می شد، فرار کرده و تا چند ساعت خود را پشت قفسه کتاب 
مخفی کردند. بقیه نیز از راهروهای شمالی و جنوبی و در پشت دانشکده فرار کردند. سرسرا خلوت شد 
و جنازه ها در کف سرسرا افتاده بود. بعدها اجساد را از سرسرا جمع آوری و به بیرون از دانشگاه بردند. 
جای تیرها را که ما بعدا دیدیم اکثرا در ارتفاع یکی دو متر بود و تعداد کمی تیر در ارتفاع باالتری خورده 

بودند. تا زمانی که مهندس خلیلی ریس دانشکده بود، اجازه نداد جای گلوله ها تعمیر شود)2(.
در روزهای بعد گفته های دیگری اضافه شد. از جمله آن که درجه دارانی که در کامیونی جلوی در بزرگ 
دانشکده پارک مستقر بودند، مسلسل داشتند و به کمک هم قطاران خود به سرسرا آمده و دانشجویان 
را با مسلسل هدف قرار دادند. ولی با توجه به تعداد جای گلوله های روی سقف و دیوار که به جای مانده 
بود، تیراندازی با مسلسل درست به نظر نمی آمد. ولی مسلما از تفنگ خودکار استفاده شده بود. چون 
هنوز صدای رگبار تیر توسط چندین تفنگ در گوش نگارنده هست.                                                                              
دانش��جویان افس��ری که در دانش��کده تحصیل می کردند و همکالس ما بودند، بعدا برای ما تعریف 
کردند که بر سر یکی از جنازه ها )مصطفی بزرگ نیا( رفته و او نیمه جانی در بدن داشته و می گفته، آیا 
شما سربازان حافظین جان ما هستید یا کشندگان ما؟ دانشجویان شهید بزرگ نیا، شریعت رضوی و 
قندچی بودند. من با بزرگ نیا از سال قبل هم کالسی و دوست بودم. جوانی به واقع برازنده، اهل هنر و از 
خانواه های معروف اراکی بود. به راستی باید گفت: مصطفی به چه گناه کشته شدی؟؟                                                                       
دانشجویان و افسران نظامی هم کالسی برای ما تعریف کردند که پس از وقایع شانزدهم آذر در دانشکده 
افسری جلسه سخنرانی تشکیل دادند که همه دانشجویان نظامی دانشکده فنی و پزشکی درآن جلسه 

شرک داشتند. 
رییس دانشکده افسری ضمن سخنانی می گوید: "ما در دانشکده فنی سروان هم داریم. ستوان یکم که 
فراوان، چطور شما نتوانستید جلوی درجه داران را بگیرید که این وقایع پیش نیاید؟ این به اعتبار شما 
نظامیان در بین هم شاگردی های شما صدمه می زند." آن سروان برخاسته و گفته است: "تیمسار آنها 
گوش به افسر نمی دادند. آنها آمده بودند که تیراندازی کنند." در صحت این نظریه به سند زیر که در 

نشریه نهضت مقاومت ملی منتشر شده است، توجه کنید.
بخشنامه شماره 2122مورخ 1332/9/20 از لشکر دو زرهی رکن دو به کلیه واحدها و دوایر تابعه صادر 
شد. در آن افراد دسته جانباز در اثر جدیت و فعالیتی که در ماموریت دانشگاه تهران در روز دوشنبه 16 
آذر مشاهده گردید، تشویق شده اند. لذا کلیه افراد به دریا فت پاداش نقدی مفتخر و سه نفر از آنها  به 
درجه گروهبان دومی و چهار نفر به درجه سرجوخگی ارتقا داده می شوند.                                                  

آن روز ما از الی میله ها خود را به خیابان غربی دانشگاه که اکنون به نام شانزدهم آذر است، رسانیدیم. 
از فردای آن روز حدود یک هفته همه دانشکده ها و حدود ش��انزده، هفده روز دانشکده فنی دانشگاه 
اعتصاب کردند. کالس ها که تشکیل شد همه استادان که به کالس می آمدند به دانشجویان به اصطالح 

سرسالمتی می دادند و با اظهار تاسف درس خود را شروع می کردند.           
دانشجویان شهید را در امام زاده عبداهلل و نزدیک هم به خاک سپردند. برای چهلم دانشجویان ملی و 
ملی مذهبی ها و توده ای ها تدارک فروان دیدند. فرمانداری نظامی به خانواه هر شهید صد کوپن ورودی 
به امام زاده داده بود و از خانواده ها تضمین گرفته بود که سخنرانی انجام نپذیرد و شعاری داده نشود. 
دانش��جویان چنان کوپن ها را تکثیر کردند که پلیس نمی دانس��ت چه باید بکند. همه کوپن ها شکل 
هم و همه مهر فرمانداری نظامی داشتند. نزدیک به ده هزار نفر در امام زاده عبداهلل جمع شده بودند. 
صف عزاداران به واقع از میدان شوش تا امام زاده رسیده بود. تاکید شده بود که هیچکس با اتوبوس و 
ماشین شخصی به امام زاده نیاید. نگارنده ماده تاریخ ش��هدا را به شعر گفته بود که به صورت فتوکپی 

بین عزاداران پخش شد:
دگر گل نروی��د به دش�ت و دم�ن                      زغم شد دو تا پشت مام وطن

دو نه سال بگذشت و گفت این سخن                    "شهیدوطن شد ز فنی سه تن "
خبرنگاران خارجی در امام زاده حضور داشتند و عکس های عزاداران در مجالت و روزنامه های خارجی 
به چاپ رسید. مجلس عزاداری و مراسم شب چهلم داشت تمام می شد که همان دانشجویی که فریاد 
یا مرگ یا مصدق را در روز 15 آذر در مقابل در بزرگ دانشکده سر داده بود، )حاج قاسمعلی( از دیوار 

یک چهار طاقی با ال رفت و با صدای رسا  فریاد برآورد:
در مسلخ عشق جز نکو را نکشند        روبه صفتان زشتخو را نکشند

گر عاشق صادقی ز کشتن مگریز       مردار بود هر آنکه او را نکشند    
پلیس خواست حاج قاسمعلی را دستگیر کند که دانشجویان او را فراری دادند.                                             

این بود واقعیتی بی پرده از آنچه واقعا در شانزدهم آذر 32 اتفاق افتاد. آنچه در باال گفته شد ما به چشم 

خود دیدیم و برای ذکر در تاریخ آورده شد. 
 حادثه 16 آذر1332 به عنوان "یک روز مقاومت 
تاریخی" در دانش��گاه ثبت ش��د. از آن پس همه 
ساله دانش��جویان دانش��گاه تهران به خصوص 
دانشجویان دانشکده فنی مراسم و تظاهراتی به 

یاد شهیدان آن روز به پا کردند.
حاال نظرات ش��ماری از صاحب نظران محترم را 
بخوانید و با تفاوت های فاحش آن آش��نا شوید. 
گفته شد، همه خواس��ته اند حقیقت را بگویند. 
اما قس��متی از حقیق��ت را گفته اند و بخش��ی از 

شایعات را.   
                                    

خاط�رات دکت�ر مصطف�ی چم�ران، 
دانشجوی سال دوم الکترو مکانیک، 

سال 32 
ای��ن حادث��ه ب��رای 
جلوگیری از تظاهرات 
در مقابل نیکس��ون و 
جنایت بزرگ هیات 
حاکمه ایران در صبح 
روز دوش��نبه 16 آذر 
32 در صحن مقدس 
دانش��گاه ب��ه وق��وع 
صب��ح  پیوس��ت. 
شانزدهم در هنگام ورود به دانشگاه دانشجویان 
متوجه تجهی��زات فوق العاده س��ربازان و اوضاع 
غیرعادی اطراف دانشگاه شدند و وقوع حادثه ای 
را پیش بینی می کردند.                                       

دانش��جویان س��عی می کردند که ب��ه هیچ وجه 
بهانه ای به دس��ت بهانه جویان ندهند. از این رو 
دانش��جویان با کمال احتیاط و خونس��ردی به 
کالس ها رفتند. ساعت اول بدون حادثه گذشت. 
چون بهانه ای به دس��ت آن��ان نیام��د. به داخل 

دانشکده ها هجوم بردند.
از پزشکی، دارو سازی حقوق و علوم عده زیادی 
را دس��تگیر کردند. بین دستگیرش��دگان چند 
اس��تاد نیز دیده می ش��دند که به جای دانشجو 
مورد حمل��ه قرار گرفت��ه بودند. چ��ون احتمال 
وقوع حوادث وخیم تری می رفت، لذا برای حفظ 
جان دانشجویان دانشکده فنی را تعطیل کردند 
و به آنها دس��تور دادند به خانه های خود بروند و 
تا اطالع ثانوی در خانه بمانند. دانش��جویان نیز 
به پی��روی از تصمیم اولیای دانش��کده محوطه 
دانش��کده را ترک می کردند ولی هن��وز نیمی از 
دانشجویان در حال خروج بودند که ناگاه سربازان 
به دانشکده فنی حمله کردند. عده ای از سربازان 
دانش��کده فنی را به کلی محاصره کرده بودند تا 
کسی از میدان نگریزد. آنگاه دسته ای از سربازان 
با س��رنیزه از در بزرگ دانشکده وارد شدند. اکثر 
دانشجویان به ناچار پای به فرار گذاشتند تا از در 

گزارش ویژه
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جنوبی و غربی دانشکده خارج شوند. در این میان بغض یکی از دانش��جویان ترکید و او که مرگ را به 
چشم می دید و خود را کشته می دانس��ت دیگر نتوانست این همه فش��ار درونی را تحمل کند و آتش 
سینه پرسوز و گدازش را به شکل ش��عاری کوتاه بیرون ریخت. دست نظامیان از دانشگاه کوتاه. هنوز 
صدای او خاموش نشده بود که رگبار گلوله باریدن گرفت و چون دانشجویان فرصت فرار نداشتند، به 
کلی غاقلگیر ش��دند و در همان لحظه اول عده زیادی هدف گلوله قرار گرفتند. لحظات موحشی بود. 
دانشجویان یکی پس از دیگری به زمین می افتادند. به خصوص که بین محوطه مرکزی دانشکده فنی 
و قسمت های جنوبی سه پله وجود داشت و هنگام عقب نش��ینی عده زیادی از دانشجویان از روی پله 

افتادند و نتوانستند خود را نجات دهند. 
مصطفی بزرگ نیا به ضرب گلوله از پا در آمد. ش��ریعت رضوی که ابتدا هدف گلوله قرار گرفته بود، به 
سختی مجروح شده بود، به زمین می خزید و ناله می کرد، دوباره هدف گلوله قرار گرفت. ناصر قندچی 
یک قدم هم به عقب برنداشته و در جای خود ایستاده بود و از باران گلوله اول مصون مانده بود. یکی از 
جانبازان با رگبار مسلسل سینه او را شکافت و او را شهید کرد. در این میان عده ای از دانشجویان که از 
دو طرف تحت فشار و حمله قرار گرفته بودند به ناچار به آزمایشگاه پناه بردند.                                                                                                                              
پس از ختم گلوله باران دقیقه ای سکوت دانش��کده را فرا گرفت. ناگهان در میان سکوت آه بلندی به 
گوش رسید که مانند دشنه ای در قلب ما فرو رفت و از چشم بیشتر دانشجویان اشک جاری شد. ناله های 
بلند و س��وزناک به ما فهماند که عده ای مجروح شده اند و اولیای دانش��کده مستخدمین و چند نفر از 
دانشکده پزشکی می خواستند مجروحین را به دانشکده پزشکی برده و معالجه کنند، ولی سربازان با 
تهدید به مرگ مانع این کار شدند. بدن مجروحین دو ساعت در وسط دانشکده افتاده بود و خون جاری 

بود. باالخره جان سپردند. بدین ترتیب سه نفر از دوستان بزرگ ما، بزرگ نیا، قندچی و شریعت رضوی 
شهید و 27 نفر دستگیر و عده زیادی مجروح شدند. 

جنایت کاران شروع به سفسطه کردند. در مقابل خبرنگاران گفتند که دانشجویان برای گرفتن تفنگ 
سربازان به آنان حمله کرده اند و سربازان نیز اجبارا تیرهای هوایی به هوا شلیک کرده اند و تصادفا سه 
نفر کشته شدند. با وجود سانسور شدیدی که وجود داشت و کسی جرات نمی کرد علیه دستگاه کلمه ای 
بنویسد، مجله ای به مسخره نوشته بود، اگر تیرها به هوا شلیک شده اند، پس بنابراین دانشجویان پر در 

آورده و به هوا پرواز و خود را به گلوله زده اند.")3(
}این نظریه شهید چمران بود. او این نوشته را بعد از انقالب  نوشته است و تفاوت های بسیاری با نوشته 
فوق دارد. توجه الزم به این نکته باید معطوف شود که نیکسون روز 18 آذر به ایران آمد. یعنی دو روز 

بعد از حادثه 16 آذر{.

خاطرات مهند س حاج قاسمعلی )دانشجوی سال اول، سال 32(
خاطرم هست، دقیقا روز 14 و 15 آذر دانش��گاه یک حالت انقالبی به خود گرفته بود و دانشجویان در 
هر گوشه جمع می شدند و شعار می دادند. مخصوصا شب ش��انزدهم آذر جلو در بزرگ دانشکده فنی 
بچه ها روی پله ها جمع شده بودند و شعار می دادند. فردا صبح که به دانشکده آمدیم، دانشکده حالت 
سربازخانه به خود گرفته بود. تعداد زیادی سرباز و افسر و ماموران لباس شخصی در دانشکده حضور 

داشتند. 
در راهروی سمت راست دانشکده فنی کالس اول عمومی بود و من هم با این سه شهید، شریعت رضوی، 
قندچی و بزرگ نیا س��ر یک کالس بودیم. یک درس عمومی داشتیم که اس��تادمان آقای دکتر افشار 
بود و خاطرم هس��ت که مردی جدی و منضبط بود و آذری زبان بود. هنوز چند لحظه از شروع کالس 
نگذشته بود که زنگ را زدند و مستخدمی داشتیم به نام توپچی آمد و در گوش استاد چیزی گفت. یک 
مرتبه استاد گفت: "این که نشد دانش��کده بفرمایید برید منزلتون." من تعدادی از اعالمیه های جبهه 
ملی همراهم بود. خانمی بود  به نام آذر ارژنگی که عضو گروه پان ایرانیست مرحوم فروهر بود. کیفم را 
به او دادم چون می دانستم شناخته شده هستم و احتماال دستگیر می شوم. از کالس بیرون آمدم و به 

طرف راهروی مقابل رفتم. یک مرتبه از ته راهرو 
سه، چهار سرباز با تفنگ همراه یک گروهبان به 
طرف ما آمدند. ما دستمال های سفید در آوردیم 
و بلن��د کردیم. چ��ون چیزی نداش��تیم و حتی 
در جیبمان یک قلم تراش هم نب��ود. همین که 
سربازان اول سالن رس��یدند، یکی از دانشجویان 
فریاد کشید: "دست س��رباز از دانشگاه کوتاه" و 
اینها که از سه طرف داخل دانشکده آمده بودند، 
فرمان آتش دادند و سالن وسطی دانشکده را به 
تیر بستند. کف سالن پر از خون شده بود. تیرها 
به شوفاژ اصابت کرده بود. شوفاژ سوراخ شده بود 
و س��الن پر از خونابه شد. دانش��جویان همه کف 
سالن خوابیده بودند و ظرف 30ثانیه یک حالت 
وحش��تناکی به وجود آمده بود که فریاد و شعار 
دادن به نفع مصدق و ضرر ش��اه بود. روبروی من 
یک آزمایش��گاه مکانیک بود. با سر توی شیشه 
رفتم و بدنم به شدت زخمی شد. بقیه بچه ها هم 
زخمی ش��ده بودند. پارچه زخم بندی نداشتیم.  
پیراهن ها را درآورد ه بودی��م و برای زخم بندی 
استفاده کردیم و مستخدم ها رفتند از دانشکده 
پزشکی و دندانپزشکی یک مقدار روپوش سفید 
آزمایشگاهی آوردند و ما آنها را به تنمان کردیم 
و از در غربی خیابان 16 آذر فعلی خارج ش��دیم 
و آمدیم جلو دانش��گاه که دیدیم قیامتی آن جا 
هست و تعداد کش��ته ها را زیاد اعالم کردند. بعد 
از ظهر رفتیم منزل مهن��دس خلیلی که رییس 
دانشکده بود. استادان اولین اعالمیه را آنجا تهیه 
کردند و م��ا پخش کردیم و ای��ن جریان 16 آذر 
نقطه عطفی شد برای دانش��گاه و هرسال ما این 

مراسم را بر گزار می کردیم.)4(

خاطرات دکت�ر علی اکبر سیاس�ی 
رییس وقت دانشگاه

روز دو شنبه شانزدهم آذر
روز 16 آذر، هنگامی که 
آنها )نظامی��ان( از جلو 
فن��ی  دانش��کده 
می گذش��تند، چن��د 
دانشجو آنها را مسخره 
می کنند و گویا کلمات 
زنن��ده ای بر زب��ان می رانن��د و به س��رعت وارد 
دانش��کده فنی می شوند. س��ربازان آنها را دنبال 
می کنند. در این هنگام زنگ به صدا در می آید و 
دانش��جویان از کالس ه��ا بی��رون ریخت��ه و در 
سرس��رای دانش��کده با س��ربازان رو برو و با آنها 
گالوی��ز می ش��وند. تیراندازی مفصل��ی صورت 
می گیرد و به سه دانشجو اصابت می کند و آنها را 
از پ��ای در می آورد. گ��زارش که به من رس��ید، 
بیدرنگ با سپهبد زاهدی تلفنی تماس گرفتم و 
شدیدا اعتراض کردم که "با این حرکات وحشیانه 

 در سرس�را هنوز چند درجه دار با تفنگ بودند. در این میان ناگهان دانشجویی هیجان زده 
فریاد بر آورد »پای قزاق از محیط دانش�گاه کوتاه.« دانشجویانی به صورت خودجوش این 
شعار را تکرار کردند. 4درجه دار وحشتزده تفنگ های خود را به سوی دانشجویان گرفته و 
یک زانوی خود را به زمین نهاده و به هوا و دیوار و به دانشجویان شلیک کردند. در انتها 3نفر 

در کف سرسرا افتاده بودند. 

گزارش ویژه
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مامورین انتظامی شما من دیگر نمی توانم اداره امور دانشگاه را عهده دار باشم." او گفت "متاسف خواهم 
بود. دولت راس��ا از اداره امور آنجا عاجز نخواهد ماند." فردای آن روز در جلسه روسای دانشکده ها دو 
ساعت درباره این جریان و خط مشی خود بحث کردیم. نخستین فکر این بود که جمعا استعفا بدهیم. 
بعد دیدیم که این کناره گیری نتیجه قطعی اش این خواهد بود که آرزوی همیشگی دولت ها بر آورده 
خواهد شد و استقالل دانشگاه را که قریب 12سال در استقرار و استحکامش زحمت کشیده بودیم، از 
بین خواهند برد و یک نظامی یا غیرنظامی قلدر را به ریاست دانشگاه خواهند گذاشت. در نتیجه این 
مذاکرات و مالحظات تصمیم گرفته شد که س��نگر را خالی نکنیم و به مقاومت بپردازیم. از شاه وقت 
خواستم و در نظر داشتم نس��بت به عمل جنایتکارانه قوای انتظامی اعتراض کنم. شاه مجال نداد. به 
محض رسیدن من دست پیش را گرفت و گفت "این چه دسته گلی است که همکاران دانشکده فنی 
شما به آب داده اند. چند صد دانشجو را به جان سه، چهار نظامی انداخته اید که این نتیجه نامطلوب را 
ببار آورد."  گفتم معلوم می شود که جریان را آن طور که خواس��ته اند و ساخته و پرداخته اند به عرض 
رسانیده اند. شاه گفت، دروغ نگفته اند. عقل هم حکم می کند که جریان همین بوده است. گفتم هرچه 
بوده نتیجه اش این است که سه خانواده عزادار شده  اند و دانشگاهیان ناراحت و سوگوارند.                                                                             
فردای آن روز به هیات وزیران رفتم . وزرا گوش تا گوش دور میزی نشسته بودند. نخست وزیر )فضل اله 
زاهدی( به احترام من از جای برخاست. وزیران نیز به او تاسی کردند. معلوم شد گفتگو درباره دانشگاه 
است. نوبت وزیر جنگ سپهبد هدایت رسید)5(. او با حدت و شدت بیشتری به دانشگاه حمله کرد و در 
پایان سخنانش نتیجه گرفت که اگر عضوی از اعضای بدن فاسد شود، آن را قطع می کنند تا بدن سالم 
بماند. دانشگاه را هم در صورت لزوم برای حفظ مملکت باید از بین برد و منحل کرد. به آرامی گفتم این 

نظریه قابل تامل است. اوال تشبیه دانشگاه به یک عضو بدن و احتمال قطع آن صحیح نیست. 
عضو بدن را قطع می کنند، از خود مقاومت نش��ان نمی دهد. در صورتی که دانشگاه از هزاران استاد و 
دانشجو و کارمند زنده و پویا تشکیل ش��ده و اگر مورد حمله قرار گیرد، مقاومت خواهد کرد و از خود 
دفاع می کند. فردای آن روز ماموران انتظامی که پس از سقوط مصدق در دانشگاه راه یافته بودند. آنجا 

را ترک کردند.)6(
}این بود عین نظرات رییس دانشگاه.  مالحظه می شود گزارشی که به او داده اند با واقعیت نمی خواند{.

نوشته غالمرضا نجاتی، پژوهشگرتاریخ
یکی از هدف های اساسی استعمارگران امریکایی و انگلیسی باز گرداندن جریان نفت ایران به غرب بود. 
)پس از ملی شدن نفت( به این منظور تصمیم گرفته شد، ابتدا روابط سیاسی ایران و انگلیس که از پاییز 
1331 به اهتمام مصدق قطع شده بود، دوباره تجدید گردد. نهضت مقاومت و رهبر آن نیز قصد داشتند 
صدای اعتراض مردم ایران را به گوش جهانیان برسانند و انگلیس و آمریکا می خواستند با مشروع جلوه 
دادن رژیم کودتا )دولت زاهدی( امتیازات مورد نظر خود را از حکومت زاهدی در محیط آرام و بدون 
سرو صدا به دست آورد. تظاهرات دانشجویان دانش��گاه به عنوان اعتراض به ورود دنیس رایت کاردار 

جدید سفارت انگلیس در تهران از روز 14 آذر 1332 اغاز شد. 
دانشجویان دانشکده های حقوق، علوم، دندانپزشکی، فنی و پزشکی در دانشکده های خود تظاهرات 
پرشوری علیه رژیم کودتا و مقاصد آنها بر پا کردند و روز 15 آذر ماه تظاهرات به خارج دانشگاه کشیده 
شد و ماموران نظامی در زد و خورد با دانشجویان شماری را مجروح  و گروهی را دستگیر و زندانی کردند. 
روز دوشنبه شانزدهم آذر تعداد س��ربازان در داخل دانش��گاه افزایش یافت. پیش از ظهر آن روز بین 
دانشجویان دانشکده های حقوق و علوم و ماموران فرمانداری نظامی برخوردهایی روی داده بود. ولی 
در دانشکده فنی به علت حضور یکی از گروهبانان در سر کالس درس برای دستگیری دانشجویی که 
شعار داده بود کار به خشونت کشیده شد.  هنگامی که گروهبان مزبور به کالس درس هجوم می آورد و 
با اعتراض یکی از اساتید مواجه می شود و دانشجویان نیز علیه حضور نظامیان در کالس درس اعتراض 
می کنند، نظامیان نیز دانشجویان معترض را تعقیب کرده و در سرسرا و سالن دانشکده فنی آنها را به 

گلوله می بندند و در نتیجه سه تن از دانشجویان 
کشته می شوند و عده ای نیز مجروح می گردند."  
}این بود نظرات غالمرضا نجات��ی محقق تاریخ 
که تفاوت های فراوان��ی با واقعیت داش��ت. این 
نویس��نده نیز مس��اله ورود دنیس رایت کاردار 
سفارت انگلیس را منشا تظاهرات 14، 15 و 16 
آذر می داند.)7({                                                

نوشته محمد ترکمان
محم��د ترکم��ان پژوهش��گر تاریخ و نویس��نده 
کتاب "نامه های دکتر مصدق "در رابطه با س��فر 
نیکسون معتقد است که "نکته ای که خوب است 
در بازخوانی پرونده حادثه 16  آذر دقیقا بررس��ی 
شود سفر نیکسون اس��ت. نیکسون معاون رییس 
جمهور آمریکا طی س��فری دو هفته ای به آسیا و 
آفریقا و قبل از سفر به آفریقا به ایران می آید. وی با 
اشخاص دولتی و افرادی نظیر سیدحسن تقی زاده 
و ش��هردار وقت تهران و س��ید مصطفی کاشانی 
پسر آیت اهلل کاش��انی مالقات داشت. یک روز هم 
به دانشگاه رفت و دانش��کده حقوق به او دکترای 
افتخاری داد. ابتدا باید گفت نیکسون روز 18 آذر به 
ایران آمده نه 16آذر و در فرودگاه زاهدی و تعدادی 
از وزرا و معاریف از او استقبال نمودند. همان طور 
که قبال اش��اره ش��د محور اعتراضات دانشجویان 
در روزهای قبل طبق اسناد و مدارک اعتراض به 
دادگاه دکتر مصدق و اعتراض به تجدید رابطه با 
انگلستان بود و هیچ سند و مدرکی برای این که در 
آن زمان به سفر نیکسون اعتراض وسیعی صورت 
گرفته باشد در دست نیست.  از آن گذشته در روز 
ورود نیکسون به دانشگاه اعتراض و واکنشی شاهد 
نیستیم. اما می بینیم که دو هفته بعد از 16 آذر که 
دنیس رایت )کاردار س��فارت انگلیس( به تهران 
می آید دانش��جویان اعتصاب می کنند و واکنش 
بسیار تندی نشان می دهند. واقعه 16 آذر اساسا 
ارتباطی با تظاهرات ضدآمریکایی و نیکسون ندارد. 
این قضیه آنقدر آشکار و مشخص بود که روزنامه 
ش��اهد )روزنامه بقایی( در روز 18 آذر می نویسد، 
روز نیکس��ون خرابکاری توده ای ها. در این مقاله 
گفته می ش��ود که توده ای ها مصمم ش��ده اند به 
بهانه مخالفت با ورود نیکس��ون و به منظور آلوده 
ساختن مبارزات و تضاهرات خشم آلود در تهران 
و شهرستان ها دس��ت به تظاهرات بزنند....یعنی 
اینکه تا آن لحظه اتفاقی نیفتاده. در روز هیجدهم 
می نویسد که می خواهند این کار را بکنند. یا مثال 
در مجله خواندنی ها در تاریخ 21 آذر وقتی به واقعه 
دوشنبه گذشته 16 آذر اش��اره می کند، از آن به 
عنوان اعتراضات علیه تجدید رابطه با انگلس��تان 
یاد می کند و هیچ اشاره ای به ضدآمریکایی بودن 
تظاهرات یا مخالفت با ورود نیکسون و ارتباط با 16 

آذر ندارد. )8("

آن روز ما از الی میله ها خود را به خیابان غربی دانشگاه، ش�انزده آذر، رساندیم. از فردای 
آن روز حدود یک هفته همه دانشکده ها و حدود شانزده، هفده روز دانشکده فنی دانشگاه 
اعتصاب کردند. کالس ها که تشکیل شد همه اس�تادان با اظهار تاسف درس خود را شروع 

می کردند.    

گزارش ویژه
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منوچهر احتشامی
دانشجوی راه و ساختمان دانشکده فنی، دانشگاه تهران سال 1332                  

پی نوشت ها:
1( استاد دانشکده فنی 1345- 1357، استاد مدعو و پژوهشگر دانشگاه استنفورد و استاد مدعو دانشگاه 

ایالتی کالیفرنیا در سن  خوزه.  
2( با س��پاس فراوان از روش��نگری های مفید  آقایان دکتر علی اردکانیان، دانش��جوی سال دوم راه و 

ساختمان و مهندس احمد دانش پژوه دانشجوی سال اول در دانشکده فنی دانشگاه تهران، سال 32.
3( خاطرات مصطفی چمران –  شانزدهم آذر

4( خاطرات مهندس حاج قاسمعلی، به نقل از مجله ایران فردا شماره 28 و با سپاس فروان از محبت های 
ایشان.

5( این سپهبد که بعدا ارتشبد هم شد، به علت فساد مالی در زمان شاه محاکمه و محکوم گردید. 
6( دکتر علی اکبر سیاسی رییس دانش��گاه تهران - “گزارش یک زندگی”، چاپ لند ن، صفحه 234- 

  238
7(غالمرضا نجاتی – “از کودتا تا انقالب”، تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ سوم، سال 1371، 

صفحه 113- 114
8( محمد ترکمان - “نامه های مصدق “ 1332

توضیح اول: داستان ش��عر که ماده تاریخ در 
آن اس��ت نیز جالب و آموزنده اس��ت. نگارنده 
می دانس��ت که یکی از اس��اتید معمر دانشگاه 
در ساختن ماده تاریخ بس��یار ورزیده و تقریبا 
همه ماده های تاریخ س��ال های اخیر توسط او 
گفته شده است. این نوع شعر گفتن کار بسیار 
مش��کلی اس��ت. اوال باید اعداد حروف ابجد را 
خوب بدانی. دوم اینکه به قول معروف یک واو 
پس و پیش بش��ود، کل اعداد به هم می خورد. 
در قدیم که ح��روف ابجد مبنای آموختن زبان 
فارسی بود، شعرا و نویسندگان لغزهای فراوانی 
با حروف ابجد می گفتند. ولی امروز چون حروف 
ابجد از ادبیات دوره دبستان و دبیرستان حذف 
شده عالقه ای به دانس��تن آنها حس نمی شود. 
نگارنده خدمت آن استاد بزرگوار رسیدم و عرض 
شد جناب استاد داس��تان بدین قرار است اگر 

گزارش ویژه
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جنابعالی بذل محبت بفرمایید و برای شب چهلم دانشجویان ماده تاریخی تهیه فرمایید، نهایت محبت 
را مبذول داشته اید. استاد پیر همه حرف های مرا شنید و در آخر سر گفت اگر حالم کفایت کند. عرض 

شد به اسم سرکار هم نخواهد بود، شاید برای شما مشکالتی باشد. هیچ نگفت. 
هفته بعد خدمت استاد رفتم باز فرمودند، حالم کفایت نداد. دیدم چهلم نزدیک می شود و این ماده تاریخ 

باید تهیه شود. 
معلمی در مدرسه البرز داشتیم که می گفت انسان هر کاری را به واقع بخواهد انجام دهد، با سعی و تالش 
باالخره انجام خواهد داد. یاد حرف آن معلم افتادم. به راستی جان کندم تا این ماده تاریخ تهیه شد. آخر 
کار 18 س��ال زیاد آمد، یعنی شد سال 1350 این است که گفته ش��د."دو نه سال بگذشت و گفت این 

سخن" و "شهید وطن شد زف نی سه تن" می شود 1350

توضیح دوم: حروف  ابجد در اص��ل اختراع این حروف را به فنیقی ها نس��بت می دهند. عرب ها آن را 
گرفتند و با لهجه و گویش خود آن را به صورت؛ ابجد- هوز – حطی – کلمن - سعفص – قرشت – ثخذ 
– ذضظغ – درآوردند. رومیان آن را گرفتند و با توجه به زبان خود تلفظ های آن را تغییر دادند. ابجد شد 

ای – بی- سی- دی؛ کلمن شد کای –ال –ام –ان؛ قرشت شد کیو –ار –اس- تی.       
ایرانی ها از اعراب گرفتند و حروف پ ژ چ و گاف را به آن اضافه کردند و به نام حروف ابجد یا حساب حمل 
معروف شد از این قرار: آ=1 ب=2 ج=3 د=4 ه=5 و=6 ز=7  ح=8 ط=9 ی=10 ک=20 ل=30  م=40 ن= 

50  س=60  ع=70 ف=80  ص=90  ق=100 
ر=200 ش=300 ت=400  ث=500  خ=600 

ذ=700  ض=800  ظ=900 غ=1000
حساب ابجد در ادبیات فارسی برای ساختن 
م��اده تاریخ به کار م��ی رود و قاع��ده اش این 
است که با این حروف مصرع یا جمله کوتاهی 
می سازند که اگر اعداد مربوط به حروف باهم 
جمع شوند، تاریخی که منظور گوینده است 
به دس��ت می آید و همچنین در ساختن لغز 
نیز از آن استفاده می ش��ود. مثل کلمه "عدل 
مظفر"که قبال بر س��ر در مجلس شورای ملی 

بود.
 منظور تاریخ صدور فرمان مشروطیت توسط 
مظفرالدین ش��اه بود 1324. یا آنچه حیوانی 
است که سیصد سر و ده شکم دوصد پا دارد؛ به 

حروف ابجد می شود شیر.
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آنچه در 16 آذر گذشت
خاطرات دکتر کیومرث مهاجر، دانشجوی سال اول دانشکده فنی در سال 1332

بی شک وقایع صبح 16 آذر سال 1332 در دانش��کده فنی، از دید هر کدام از دانشجویان متفاوت است. نه 
آن که واقعه به اشکال مختلف روی داده باشد، اما هر کدام بسته به نقطه ای از دانشکده که زمان تیراندازی 
حضور داشته اند، ش��اهد تصویر منحصر به فرد خود از واقعه بوده اند. به منظور تصویر زاویه ای دیگر از واقعه 
16 آذر پای سخنان دکتر کیومرث مهاجر ) معدن38( که آن زمان، سال اول بود، نشسته ایم. خاطرات وی 

در پی  می آید: 

روز 16 آذر
»صبح 16 آذر به دانشکده رفتیم. س��اعت 8 تا 9:30 یک کالس بود. 9:30 تا 10 زنگ تفریح و 10 تا 
11:30 کالس بعدی. این برنامه روزانه دانشکده بود. ساعت 9:30 تا 10 که زنگ تفریح بود، در سرسرای 
دانشکده سر و صدایی شد و شعار دادند. سربازان شعاردهندگان را د نبال کردند. اما آنها در میان بچه ها 
گم شدند. از صبح یک کامیون سرباز جلوی در دانشکده مستقر بود. با این شعارها آنها توی راهرو آمدند. 
آن موقع تشکیالت امنیتی سازمان یافته ای به نام ساواک وجود نداشت. دستگاه های دیگری با اسامی 

دیگری بودند اما سازمان یافته نبود. از آن به بعد تشکیالت ساواک شکل گرفت. 
شعار دادن در زنگ تفریح رخ داد. شعاردهنده شاخص نش��د. زنگ تفریح با محیط متشنج تمام شد. 
رفتیم کالس. من آن سال، سال اول دانش��کده بودم. محل کالس عمومی سال اول دانشکده، کالس 
بزرگ ضلع ش��مالی دانش��کده بود. کالس عمومی حدود 100نفر بود. در کنار این کالس یک کالس 
30نفره برای رشته شیمی بود که از آن سال جدا شده بود. ساعت 10 به کالس رفتیم. حدود 5دقیقه 
بعد زنگ دانشکده به صدا در آمد. این خیلی غیرعادی بود. چون تازه سر کالس رفته بودیم. تا آنجایی 
که یادم است ما با دکتر جمال افشار درس داش��تیم. زنگ زدند و آمدیم بیرون. خود استاد هم تعجب 
کرده بود. در سرسرای دانشکده دیدیم دکتر عابدی معاون دانشکده و مهندس خلیلی رییس دانشکده 
توی راهرو دانشکده هستند و به ما می گویند، پراکنده شوید و به خانه هایتان بروید. دانشکده تعطیل 
است. چندتا سرباز مسلح هم توی سرسرا قدم می زدند. ضمنا این را بگویم که سال دوم هم یک کالس 
عمومی داش��ت که در ضلع جنوبی دانش��کده بود. ما در حالی که هاج و واج بودیم، پرسان پرسان از 
همدیگر درباره ماجرا سوال می کردیم. گفتند که سربازان رفته اند کالس سال دوم عمومی که با آقای 
مهندس شمس ملک آرا درس نقشه برداری داشتند و خواس��ته اند چند دانشجو را از کالس او بگیرند. 
گفتند شعاردهندگان از این کالس بوده اند و ما باید بازجویی کنیم. مهندس شمس مقاومت می کند و 
سربازان به زور وارد کالس می شوند وقتی به زور وارد کالس می شوند، مهندس شمس به دفتر دانشکده 
مراجعه می کند و می گوید این اتفاق افتاده است. این اتفاق منجر می شود که هیات رییسه، دانشکده را 

تعطیل کند. درباره این مطالب از سال دومی های 
آن س��ال بهتر می توانید س��وال کنید. به حالت 
پراکنده داشتیم از دانش��کده بیرون می آمدیم؛ 
مانده بودیم، برویم یا نرویم. من جزو کسانی بودم 
که بین سرسرا و در خروجی قرار داشتم که یک 
لحظه صدای شعار بلند شد و بالفاصله تیراندازی 
شنیدیم. کسانی که بیرون بودند مرا هم به سمت 
بیرون کشاندند. کسانی که داخل بودند تا آنجایی 

گزارش ویژه
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که می شد، بیرون آمدند. بعد از دانشکده رفتیم، در حالی که نگران بودیم. بعد از ظهر حدود ساعت 2 
برگشتیم دانشکده که ببینیم چه خبر است. این زمانی بود که درس ها شروع می شد. دیدیم دانشکده 
تعطیل است و توی سرسرای دانشکده خون ریخته است. داش��تند خون ها را می شستند. چند جای 
سقف هم گلوله خورده بود. ضلع جنوبی سرسرا یک رادیاتور شوفاژ بود که تیر خورده بود و سوراخ شده 
بود. شروع به پرس و جو کردیم، اما سربازان جلوی در دانشکده را گرفته بودند و تقریبا نمی گذاشتند 
کسی وارد شود. متوجه شدیم سه دانشجو به نام های قندچی، شریعت رضوی و بزرگ نیا کشته شده اند. 
چند دانشجو کتک مفصلی خورده اند. خانمی بود به نام خانم حجازی سال سوم دانشکده بود. در لحظه 
تیراندازی پشت رادیاتور قایم شده بود. تیر به رادیاتور خورده و سوراخ شده بود. آب داغ ریخته بود روی 
بدن این خانم، او فکر کرده بود، تیر خورده و غش کرده بود. آن هم داستانی بود که آن روز اتفاق افتاد. 
بعد از آن روز دانشکده وارد اعتصاب طویل المدت شد. بعد از یک ماه، یک ماه و نیم، آرام آرام کالس ها 

شروع شد. 

حاشیه ها
اما حواشی و مقدمات این ماجرا: آن طور که می گفتند، قرار بود یک هیات آمریکایی به ایران سفر کند. 
مخالفین که توی دانشگاه هم بوده اند، اعتراض داشتند. آن موقع در مملکت تشکیالت سیاسی که وجود 
داشت، به این ترتیب بود. حزب توده که زیرزمینی بود و سازماندهی قوی و مرتبی داشت. جبهه ملی بود 
که کل طیف طرفداران مصدق را در بر می گرفت. آن هم طیف بود. مثل اصالح طلبان کنونی سازماندهی 
مرتب حزبی نداشت. گروه وابستگان دس��تگاه که یک اقلیت مقتدر کارآمد بودند. عده ای دیگری که 
اکثریت جامعه بودند، گرایشاتی به این گروه ها داشتند. اما در س��ازمان های آنها نبودند. دانشجویان 
هم اکثریت قریب به اتفاق خارج از دس��تگاه حکومتی بودند. شاید از 100 دانشجو 4 یا 5 تا وابسته به 

تشکیالت امنیتی بودند. به محض این که شایعات رخ می داد، اینها مطرود و جدا می شدند. 
دس��تگاه با وجود این که خطاکار بود، اما به این خطا اقرار نمی کرد. یعنی می گفتند تیراندازی ش��د و 
عاملینش را تنبیه می کنیم. این حالت گستاخانه را نداش��ت که بگوید این کار را کرده ایم و مخالفین 

آشوب گر بوده اند.

جای خالی دانشجویان
بچه ها س��ه تا تابلوی برنجی تهیه کردند و روی میزی که این دانش��جویان می نشستند نصب کردند. 
روی آن نوشته بودند، در این مکان شریعت رضوی )بزرگ نیا، قندچی( می نشست که در 16 آذر 1332 
به دست دژخیمان شهید ش��د. این تابلوها روی میز بود و نقاط آس��یب دیده دانشکده و اثر تیراندازی 

همینطور دست نخورده باقی ماند تا تابستان سال بعد. 
در تابستان که هم ایام تعطیالت بود و هم هیات رییسه عوض شده بودند، مرحوم مهندس ریاضی آثار 
را مرمت کرد. یکی از دالیلی که مهندس ریاضی با وجود قدرتش منفور بچه ها شد این بود که تمام آن 

آثار را از میان برد. 
حاشیه دیگر این که آن چه درباره وابستگی این 3 عزیز به احزاب گفته می شود و احزاب از آن استفاده 
ابزاری می کنند، همه بیجاست. برای این که این تیراندازی، تیراندازی کور بود. اول به پا زده بودند. بعد 
به سقف زده بودند و بعد به آدم ها زدند. گزینشی نبود. ممکن بود، من جزو آنها باشم. به عنوان نمونه 
بعدها معلوم شد، قندچی از خانواده های محروم و مستضعف بود و گرایش چپی داشت. شریعت رضوی 
مذهبی بود. بزرگ نیا از خانوده های مرفه بود. خیلی هم خوش لباس بود. او در آن زمان داشت در یک 
فیلم بازی می کرد. این سه دانشجو متعلق به سه طیف مختلف بودند. هر نوع انتسابی به هر حزب، یک 
نوع بهره برداری است.  چند سال پیش یکی از تشکل های دانشجویی که من اصال یادم نیست، نوشته 
بودند که شریعت رضوی را به این دلیل کشتند که برادرزن دکتر ش��ریعتی بود. دکتر شریعتی بعدی 
آن موقع اصال شناخته شده نبود. یک دانشجو و شاید دبیرستانی بود. خواهر خردسال شریعت رضوی، 

چند سال بعد زن دکتر شریعتی شد. 

عذرخواهی؛ کالم بدون عمل
من آن زمان ارتشی بودم اما نه مسلح. آن روزها، دانشجویان که از شهرستان می آمدند تهران در ادارات 
مختلفی ثبت نام می کردند که پانسیون شوند. سال اول از 100 دانشجوی دانشکده فنی، 40 نفر رفته 
بودند در ارتش ثبت نام کرده بودند. از این 40 نفر، شاید 39 نفر گرایش های غیرارتشی داشتند. خود 
من چون پدرم کارمند بود و از شهرستان آمده بودم، می خواستم مستقل شوم. بنابراین به ارتش رفتم. از 
طرفی گفته بودند، در گزینش های سالمتی و غیره، بسیاری از داوطلبان را رد می کنند. من امیدوار بودم 

که مرا رد کنند و می توانم به پدر و مادرم بگویم، 
خواستم بروم اما نشد. اما اصال معاینه نکردند. 

در 16 آذر ما لباس شخصی داش��تیم و هنوز به 
ارتش نرفته بودیم. البته اسم نوشته بودیم. همان 
روز 16 آذر برای اولین بار بعد از ظهر که برگشتیم 
کامیون آمد و اس��م های ما را خواند تا به خوابگاه 

ارتش ببرد. 
دو س��ه ماه می رفتیم و می آمدی��م. فرماند هان 
مدام عذرخواهی می کردند که ای��ن اتفاق افتاد 
و سربازان تنبیه خواهند ش��د. البته عذرخواهی 
عملی نشد. اما این اندازه دستگاه مرعوب قضیه 

شده بود. 
واکنش های دانش��جویان و استادان به این واقعه 
مش��هود نبود. ما فهمیدیم که مهندس خلیلی و 
دکتر عابدی از این قضیه خیل��ی ناراحت بودند 
و آن روز خواس��تند که دانشکده به نظم برگردد. 
در آن س��ال ها، توده ای ها یا زندان بودند یا فرار 
کرده بودند؛ مهندس ب��ازرگان قبل از این ماجرا 
دستگیر شده بود؛ اما حتی استادانی که منتسب 
به دربار بودند هم متاس��ف بودند. تمام استادان 
دانشکده به عنوان اس��تاد با هم منسجم بودند. 
یعنی مهندس ریاضی مرعوب دستگاه نه وابسته، 
مهندس علم ک��ه با درب��ار رفت و آمد داش��ت، 
مهندس ش��مس ملک آرا، مهندس خلیلی جبهه 
ملی، همه به عنوان استاد همان وظیفه ای را که 
داشتند، برای بچه ها انجام می دادند. تدریسشان 
به جا بود؛ گرایش های سیاسی را در این موضوع 
دخالت نمی دادند. پدرانه رفتار می کردند. روابط 
اس��تاد با دانش��جویان بس��یار مقدس و خالی از 

مسایل دیگر بود.  
س��ال بعد دکتر اقبال ب��ه جای دکتر سیاس��ی 
رییس دانش��گاه ش��د. دکتر اقبال خیلی بیشتر 
به دربار وابس��ته بود. او تالش کرد ضمن این که 
برای خودش وجهه درس��ت کند، س��ربازان را از 
دانشگاه بیرون ببرد. او که به دانشگاه آمد، در اتاق 
رییس دانش��گاه برای حرف زدن و درددل های 
دانشجویی مانند درخواست خوابگاه و بورس، به 
روی دانشجویان باز شده بود. اما همه می دانستند 
که دکتر اقبال ماموریت دارد که این جو را درست 
کند. بعد هم هیات رییسه دانشکده عوض شدند. 
مهندس ریاضی رییس دانشکده و دکتر رحیمی 
معاون دانشکده شد. آن زمان فقط رییس و معاون 
عوض می شدند که آن هم تقریبا با انتخاب خود 
اساتید بود. مهندس ریاضی جدا از جنبه سیاسی، 
یک اعتبار علمی و پیشکسوتی در میان استادان 
داشت. آدمی بود که در مدتی که رییس دانشکده 
نبود، بسیار مخالف خوانی می کرد. مقررات را دور 
می زد و ریاست طلبی داشت. دکتر مجتهدی نیز 
مقررات را دور می زد اما همان ریاست البرز برایش 

کافی بود. 
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روزی که 16 آذر شاهد بود
گزارش مرکز اسناد انقالب اسالمی از وقایع آذر 1332

مرکز اسناد انقالب اسالمی گزارشی را از وقایع 16 آذر به قلم سیداحسان رییس الساداتی منتشر کرده است که 
خالصه ای از آن در پی می آید.

»بعد از کودتای 28 مرداد 1332 که به س��قوط دولت ملی دکتر مصدق منجر شد، حاکمیت زاهدی، 
خفقان شدیدی را در جامعه موجب شد. از فردای وقوع کودتا، مردم حتی یک روز نیز روند مخالفت با 

هیات حاکمه را متوقف نکردند. 
پیروزی کودتای انگلیس��ی �� امریکایی، انگلیس��ی ها را که مدتی بیش از دو س��ال در انتظار چنین 
پیش��امدی بودند، به وجد آورد. حاال آنها مش��تاق بودند از طریق مذاکره با دول��ت زاهدی به راه حل 
دلخواهی دس��ت یابند. اما تمایلی برای کمک مالی به حکومت او نشان نمی دادند. با وجود این، دولت 
امریکا تصمیم گرفت با پرداخت 45 میلیون دالر کمک اضطراری، از دولت زاهدی پش��تیبانی کند و 

هندرسن، سفیر این دولت در ایران، پیشنهاد کرد کمک های بیشتری هم داده شود.)1(
در ایام عزاداری ماه محرم، تهران شاهد برپایی تظاهرات پرسروصداتری بود و در 22 شهریورماه 1332، 
یعنی بیست و پنج روز بعد از کودتا، در اعتراض به اقدامات سرکوبگرانه زمامداران کودتا، مقارن برپایی 
آیین سوگواری در چهارمین ش��ب عزاداری حسینی، تظاهراتی س��ازماندهی گردید و در جریان آن 
شعارهایی بر ضد سرلشکر زاهدی و در حمایت از دکتر مصدق سر داده شد. کانون تظاهرات بازار تهران 

بود و دامنه آن به مسجد شاه و سبزه میدان کشیده شد.
با آغاز سال تحصیلی و بازگشایی دانشگاه ها در مهرماه، بر اثر خیزش های مردمی و تحرکات دانشجویی، 
اوضاع سیاسی رو به وخامت بیشتر نهاد. دانش��جویان با راه اندازی تظاهرات، پخش اعالمیه و تعطیل 
کالس های درس، آشکارا خشم و نفرت خود را نسبت به دیکتاتوری حاکم ابراز داشتند. در نیمه مهر 
گروه های دانشجویی اعالمیه هایی منتشر کردند که در آن بر ضرورت توسل جستن به اعتصاب به مثابه 
یک حربه در برابر حاکمیت، همچنین لزوم آزادی دکتر مصدق از زندان، رفع توقیف شماری از استادان 

دانشگاه و سرانجام جانبداری از تظاهرات محرم در بازار تهران، تاکید شده بود. 
در حالی از یک طرف دکتر مصدق مورد بازجویی توسط بازپرس نظامی تهران بود)2( و از طرف دیگر 
نفت موضوع اصلی آن ایام را تشکیل می داد که محافل دولتی درصدد مجبور ساختن نمایندگان دوره 

هفدهم به استعفا بودند.)3(
به رغم خط و نش��ان هایی که دولت نظامی برای مخالفان خود، به ویژه دانش��جویان می کش��ید، روز 
16مهر زمان و موعد مناسب این اقدام تشخیص داده شد. اعتصاب آغاز شد و بازار بسته ماند. همان روز 

دانشجویان به برپایی تظاهرات آرام در محیط دانشگاه مبادرت کردند. 
متعاقب آن فرمانداری نظامی سراسیمه و وحشت زده چند افسر را به همراه چند دستگاه کامیون پر از 
سربازان تفنگدار به سوی دانشگاه گسیل داش��ت. سربازان مسلح در جای جای دانشگاه تهران موضع 
گرفتند و همه جا را زیر نظر قرار دادند. در این روز نیروهای نظامی دست به اقدام کم سابقه ای زده و در 
داخل محیط دانشگاه مبادرت به دستگیری شماری از دانشجویان به اتهام اخالل در امنیت عمومی و 

برهم زدن نظم نمودند.
از 21 ت��ا 24 آب��ان 1332 روزنامه ه��ا بن��ا ب��ر 
اطالعیه ه��ای فرمانداری نظام��ی تهران،خبری 
درباره »زمینه ه��ای اعتصاب« منتش��ر کردند: 
»تجمع زنان مقابل کاخ دادگس��تری، تظاهرات 
حوالی دانش��گاه؛ تیراندازی مس��تقیم به سوی 
دانش��جویان و مجروح ش��دن چند دانشجو که 
یکی آنه��ا از ناحیه ش��کم مجروح می ش��ود که 
بعدا خبر فوت او از دو ناحیه شکم و پهلو منتشر 

می شود.«)4(
در حال��ی که مص��دق در 22 آب��ان در دفاعیات 
خود در دادگاه فرمایش��ی از تنها گناهش حرف 
می زند: »به من گناهان زیادی نس��بت داده اند. 
ولی من خود می دانم که یک گناه بیشتر ندارم و 
آن این است که تسلیم خارجی ها نشده و دست 
آنها را از مناب��ع طبیعی ایران کوت��اه کردم و در 
تمام مدت زمامداری خود در سیاس��ت خارجی 
خود، یک هدف داش��تم و آن این ب��ود که ملت 
ایران بر مقدرات خود مس��لط شود و هیچ عاملی 
جز از اینک��ه ملت در تعیین سرنوش��ت مملکت 
دخالت کند، نداشتم.« در ادامه خطاب به رییس 
دادگاه در اعتراض به سخن دادس��تان مبنی بر 
اقدام مصدق علیه اصل نظام سلطنتی، می گوید: 
»بگذارید این شاه بداند که من خادمش هستم. 

من که مملکت و شاه را تفکیک نمی کنم...«
از سویی دیگر دوشنبه 24 و 25 آبان جزییاتی از 
ورود نیکس��ون به تهران منتشر می شود: »بنا به 
درخواست آیزنهاور رییس جمهور آمریکا، معاون 
رییس جمهوری آمریکا وارد تهران می شود. 23 
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نفر همراه معاون رییس جمهور خواهند بود، از جمله همسر و فرزندان او. «
روزنامه ها و محافل دولتی و سلطنتی از سفر نیکسون بسیار خوشحالند. گویی قرار است اتفاق مهمی 
برای همه باشد. حال آنکه کس��ی خبر از »س��ه قربانی« ندارد. روزنامه ها در تحلیل های خود از سفر 
نیکسون می گویند: پس از سفر روزولت در جنگ جهانی دوم به ایران، نیکسون عالی ترین مقام آمریکایی 

است که به ایران سفر می کند.

 مذاکرات آمریکا و انگلیس بر سر نفت ایران
روزنامه ها خب��ر از طرح جدیدی می دهند که قرار اس��ت به زودی برای تجدی��د فعالیت صنعت نفت 
ایران به دولت ایران تسلیم شود: »بنا بر اظهارات محافل وزارت خارجه انگلستان، هم اکنون مذاکرات 
کارشناسان انگلیس��ی و آمریکایی راجع به مساله نفت ایران در واش��نگتن ادامه دارد و طبق آخرین 
گزارش های واصله از واش��نگتن تاکنون چه از نظر سیاس��ی و چه از نظر فنی، اختالف عقیده ای بین 
کارشناسان آمریکایی و انگلیسی به وجود نیامده است! در این جلسه هوور مشاور نفت وزارت خارجه 
آمریکا خاطرنشان می کند که با کمک کمپانی های انگلیسی و آمریکایی، نفت ایران مجددا صادر شود.« 

پیش از این هوور در 24 مهر به تهران سفر کرده بود تا از نزدیک به بررسی نفت ایران بپردازد.
یکم آذر 1332 زاهدی، نخست وزیر کودتا، پیامی سفس��طه آمیز را درباره نفت آبادان منتشر می کند. 
در این بیانیه آمده: ملت ایران باید توجه داشته باش��د که مقصود اصلی از ملی شدن صنایع نفت این 
نبود که پاالیش��گاه آبادان به مرور ایام از بین برود و هزینه نگهداری این دستگاه عظیم بر دوش ملت 
رنجدیده و بردبار ایران تحمیل ش��ود! بلکه هدف اصلی این بود که حقوق از دست رفته جبران شده و 
در آینده... درحالی که هوور به انگلستان می رود تا با هم پیمانان خود به بحث راجع به ثروت ملی ایران 

بپردازد.)5(
 مورخ سه شنبه سوم آذر 1332 مذاکرات کارساز می افتد و پیام وزیر امور خارجه به نخست وزیر وقت 
منتشر می شود: »اکنون انگلستان آماده تجدید روابط و شروع مذاکرات برای حل مساله نفت می باشد.« 
پیش از این زاهدی پیامی را برای آغاز مذاکرات پیرامون نفت در آبان ماه برای انگلستان ارسال کرده 

بود.
اولین اقدام زاهدی تجدید روابط با دولت انگلستان بود، به طوری که متن اعالمیه مشترک دو دولت، که 
ایدن آن را تنظیم کرده و هندرسن برای زاهدی فرستاده بود، بی کم وکاست تصویب گردید و قرار شد 

اعالمیه روز 14 آذر 1332 در یک زمان، در تهران و لندن انتشار یابد.
فردای صدور این اعالمیه، کنفرانسی در جزیره برمودا بین آیزنهاور، رییس جمهور امریکا و نخست وزیران 
انگلیس و فرانسه برگزار شد. آیزنهاور قبل از عزیمت از واشنگتن برای شرکت در این کنفرانس، اظهار 
کرد که مساله نفت ایران و کانال سوئز مهم ترین مسایل مورد بحث او با نخست وزیران انگلیس و فرانسه 

خواهد بود. 
توافق نهایی درباره تشکیل کنسرسیوم نفت ایران، که عالوه بر انگلیسی ها و امریکایی ها، هلندی ها و 
فرانسوی ها هم در آن شریک شدند، در همین کنفرانس حاصل شد و ده روز بعد، روز 16 دسامبر 1953 
نخستین اجالس مشترک مقامات شرکت نفت انگلیس و ایران و پنج شرکت امریکایی )استاندارد اویل 
نیوجرسی، شرکت نفت تگزاس، سوکونی واکیوم، استاندارد اویل کالیفرنیا و گلف اویل( و نیز شرکت 
هلندی �� انگلیسی رویال داچ �� شل و شرکت نفت فرانس��ه برای تهیه مقدمات تشکیل کنسرسیوم 

نفت ایران در لندن تشکیل شد.)6(

  روزی که 16 آذر شاهد بود
درباره جزئیات روز 16 آذر نقل های متفاوتی وجود دارد:

نقل اول مربوط به دکتر علی اکبر سیاسی،رییس وقت دانشگاه تهران است. وی در کتاب خاطرات خود 
دلیل شروع التهابات و اعتراضات دانش��جویی را »مسخره کردن چند سرباز نظامی در حال گشت زنی 
توسط چند دانشجو« می داند. او در اینباره در صفحه 187 کتاب یک زندگی سیاسی؛ می گوید: »دکتر 
مصدق و بعضی از همکارانش توقیف و زندانی ش��دند و ماموران انتظامی دولت مقتدر سپهبد زاهدی 
همه جا به چش��م می خوردند. از آن جمله، چندتن از ماموران گاه و بیگاه در خیابان های دانشگاه در 

حرکت بودند. 
روز 16 آذر 1332، هنگامی که آنها از جلوی دانشکده فنی می گذشتند، چند دانشجو آنها را مسخره 
می کنند و گویا کلمات زننده ای هم بر زبان می رانند و به س��رعت وارد سرس��رای دانشکده می شوند. 
سربازان آنها را دنبال می کنند. در این هنگام زنگ دانشکده به صدا در می آید و دانشجویان از کالس ها 
بیرون ریخته در سرسرای دانشکده با سربازان روبرو و با آنها گالویز می شوند. تیراندازی مفصلی صورت 

می گیرد و تیر به سه دانشجو اصابت می کند و آنها را از پای در می آورد.«

اما نقل دوم مربوط می شود به دکتر چمران که آن 
موقع دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تهران بوده 
است. مرحوم شهید چمران دلیل آغاز التهابات را 
»به خاطر انتقام از دانشجویان و به بهانه تظاهرات 
علیه تجدید رابطه با انگلستان و برای جلوگیری از 
تظاهرات در مقابل نیکسون جنایت بزرگ هیات 

حاکمه ایران« می دانست. 
وی درباره جزییات اتفاقا آن روز می گوید: »صبح 
شانزدهم آذر هنگام ورود به دانشگاه، دانشجویان 
متوجه تجهی��زات فوق العاده س��ربازان و اوضاع 
غیرعادی اطراف دانشگاه ش��ده وقوع حادثه ای 
را پیش بین��ی می کردند...ع��ده ای از س��ربازان، 
دانش��کده فنی را به کلی محاصره کرده بودند تا 
کسی از میدان نگریزد. اکثر دانشجویان به ناچار 
پا به ف��رار گذاردند تا از دره��ای جنوبی و غربی 
دانشکده خارج شوند. در این میان بغض یکی از 
دانشجویان ترکید.... »دست نظامیان از دانشگاه 
کوتاه«. هنوز ص��دای او خاموش نش��ده بود که 
رگبار گلوله باریدن گرفت و چون دانش��جویان 
فرصت فرار نداش��تند، به کلی غافلگیر ش��دند و 
در همان لحظه اول عده زیادی هدف گلوله قرار 

گرفتند. ... 
اما اعتراضات دانشجویی تا روز 24 آذر ادامه داشت 
به طوری که جراید اعالم می کنند علی رغم حضور 
برخی اساتید، دانشجویان سر کالس خود حاضر 
نمی ش��وند تا اینکه نهایتا روز 28 آذر اعتراضات 
دانش��گاه به خاطر س��رکوب و دس��تگیری های 

گسترده رو به کمرنگ تر شدن می رود.......
آیت اهلل کاش��انی دو ماه بعد از کش��تار وحشیانه 
مزدوران رژیم کودتا، بهمن 1332 برای رس��اندن 
صدای خود به جهانیان، نامه ای به دبیرکل سازمان 
ملل نوشت و از اختناق شدید و محدود کردن آزادی 
و سانسور شدید انتخابات فرمایشی به شدت انتقاد 
و دولت را متهم کرد که: »به اعمال ضدانس��انی و 
کشتار مردم آزادیخواه و دانشجویان بیگناه دانشگاه 
و کارگران آبادان و حبس و تبعید مخالفین و ضرب 

و شتم معترضین« مبادرت کرده است.)9(

پی نوشت ها:

)1( مصطفی علم، نفت، قدرت و اصول، 
ترجمۀ غالمحسین صالحیار، تهران: 
اطالعات، 1371، ص 484
)2( تاریخ یکشنبه 5 مهر 1332 روزنامه 
اطالعات
)3( روزنامه اطالعات سه شنبه 7 مهر
)4( اطالعات و کیهان 21 تا 24 آبان
)5( 6 آذر روزنامه اطالعات
)6( محمود طلوعی، بازی قدرت، جنگ 
نفت در خاورمیانه، تهران: نشر علم، 1371، 
ص 216
)7( روحانیت و اسرار فاش نشده از تهضت 
ملی شدن نفت ص191
)8( همان ص192
)9( همان ص194
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متن کامل گزارش روزنامه اطالعات 
در شماره روز 16 آذر 1332 بدین 
شرح اس��ت: »مقارن س��اعت ده و 
ربع بامداد امروز از طرف عده ای از 
دانشجویان تظاهراتی در دانشگاه 
علوم صورت گرفت ک��ه بالفاصله 
مام��وران فرمان��داری نظام��ی 
متظاهری��ن را متفرق س��اختند و 
سیزده نفر از دانشجویان را دستگیر 
کردن��د. پ��س از آن در حوال��ی 
دانشکده فنی نیز از طرف چند نفر 
از دانشجویان منتس��ب به احزاب 

چپ تظاهراتی انجام شد و چون تظاهرکنندگان با 
اخطارهای ماموران انتظامی متفرق نشدند و در برابر 
ماموران مقاومت می کردند، بر اثر تیراندازی ماموران 
3نفر مجروح شدند و 17نفر هم دستگیر گردیدند. 
گلوله به سینه و ران مجروح ش��دگان اصابت کرده 
و جمعا 30نفر در دانشگاه دستگیر شده اند. پس از 
تظاهرات مزبور وضع دانشگاه آرام گردید و ماموران 

انتظامی بر اوضاع آنجا مسلط شدند. 
یک مقام مس��ئول فرمانداری نظامی تهران درباره 
تظاهرات امروز به خبرنگار ما اظهار داش��ت: امروز 
عده ای از عناصر اخاللگر که منتسب به حزب منحله 
توده بودند به دانشگاه رفته و عده ای از دانشجویان را 
مجبور به تظاهرات نمودند و در حال دسته جمعی به 
ماموران فرمانداری نظامی محافظ دانشگاه که مسلط 
بر اوضاع بودند حمله کرده، قصد ربودن اسلحه آنها 
را داشتند و ماموران نیز اقدام به تیراندازی نمودند. 
مجروحان به بیمارستان شماره دو ارتش اعزام و در 

آنجا بستری شده اند. 

  فوت دو نفر از مجروحان
ساعت دو بعد از ظهر امروز خبرنگار ما به بیمارستان 
شماره دو ارتش مراجعه کرد و اطالع یافت که دو نفر 
از مجروحان حادثه امروز دانشگاه آقایان مصطفی 

بزرگ نیا و شریعت رضوی در اثر اصابت گلوله به ناحیه 
ریه و سینه و خونریزی شدید فوت کرده اند. جنازه 
مقتوالن ساعت دو و ده دقیقه بعدازظهر برای تعیین 
علت مرگ به اداره پزش��کی قانونی منتقل گردید. 
آقای احمد قندچی یکی دیگر از مجروحان که اینک 
در بیمارستان بس��تری می باشد، حالش خطرناک 
است و به طوری که پزشکان معالج اظهار می دارند 
امید بهبودی وی نیز کم است.  ساعت ده صبح امروز 
ناگهان در حیاط دبیرس��تان دارالفنون بین عده ای 
از دانشجویان گفت و گویی ش��روع شد که منجر به 
تظاهرات گردید و از طرف اولیای دبیرستان مراتب 
به فرمانداری نظامی اطالع داده شد و عده ای مامور 
به محل دبیرستان رفته انتظامات را برقرار نمودند و 
چهار نفر را به عنوان محرک این اغتشاش دستگیر و 

به فرمانداری نظامی جلب کردند. 

  در بازار
صبح امروز ناگهان در انتهای بازار کفاش ها اغتشاشی 
رخ داد و بالفاصله ماموران کالنتری هشت به محل 
رسیده، مالحظه کردند که روباهی از اواسط )بازار( به 
طرف سبزه میدان می دود و ازدحام اشخاص متفرقه 
برای تماشای روباه می باشد. پس از تحقیقات معلوم 
شد، روباه متعلق به علی نظری است که بدین وسیله 
قصد داش��ته نظم بازار را مختل سازد. صاحب روباه 

فورا به وس��یله ماموران کالنتری 
هشت دس��تگیر و به فرمانداری 

نظامی فرستاده شد. 

  اعالمیه فرمانداری نظامی
چن��د روزی اس��ت ک��ه مجددا 
تحریکاتی به وسیله عناصر اخاللگر 
و افراطی و نیز اشخاصی که محیط 
آرام را برای اجرای مقاصد ش��وم 
و خائنانه خود مساعد نمی دانند، 
ش��روع گردیده و ب��ه خصوص با 
اغفال دانشجویان و دانش آموزان 
بیگناه دس��ت به تظاهرات و اعمال خالف قانون و 
مقررات می زنند. همان طوری که طی اعالمیه های 
متعدد فرمان��داری نظامی به اطالع عم��وم اهالی 
رسانیده است سوابق فعالیت های خائنانه و ننگین 
این قبیل مردمان خائن و بی وطن ب��رای ماموران 
انتظامی روشن و فرمانداری نظامی به کلیه جزئیات 
اعمال و رفتار آنها وقوف کامل دارد.. چون فرمانداری 
نظامی نمی تواند شاهد و ناظر لجام گسیختگی این 
عده اشخاص آش��وبگر و بی وطن باش��د، لذا موکدا 
به ماموران انتظامی دس��تور داده ش��ده است که با 
مسببین اخالل و بی نظمی طبق قانون رفتار نموده 
و هر کسی که کوچک ترین عملی بر خالف مقررات 
فرمانداری نظامی نمود، فورا دستگیر و جهت کیفر 
قانونی به دادسرای نظامی اعزام و در صورت لزوم به 

یکی از نقاط بد آب و هوای جنوب تبعید گردد.«

  فرماندار نظامی تهران: ممکن است ماموران 
انتظامی غفلت کرده باشند

روزنامه اطالعات ف��ردای آن روز در 17 آذر 1332 
در مطلبی به دانشجویان هشدار داد که دانشگاه را 
از سیاست بازی و دس��ته بندی دور نگاه دارند.  این 
روزنامه نوشت: »دیروز حادثه تاثرآوری در دانشگاه 
روی داد که در این حادثه سه جوان دانشجو در اثر 

روایتی از 16 آذر
گزارشات روزنامه اطالعات؛ سال 1332

روزنامه اطالعات عصر روز 16 آذر 1332 گزارشی درباره »تظاهرات چند نفر از دانشجویان« منتشر و پس 
از آن اعالمیه فرمانداری نظامی را منعکس کرد که به »تحریکات عناصر اخاللگر و افراطی« اشاره کرده بود. 
البته آن روز در دبیرستان دارالفنون و بازار کفاش ها هم ناآرامی هایی رخ داد که پای یک روباه نیز به عنوان 

عامل ازدحام و اخالل در نظم بازار وسط کشیده شد.

گزارش ویژه
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تیراندازی هدف گلوله قرار گرفتند و درگذش��تند. 
ممکن اس��ت غفلت و اش��تباهی از ناحیه ماموران 
انتظام��ی یا اولیای دانش��گاه هن��گام جلوگیری از 
اغتشاش و بی نظمی روی داده باشد و شاید امکان پذیر 
بود که بدون قتل و خونریزی غایله دانشگاه را با حسن 
تدبیر خاموش ساخت، اما این را نیز باید در نظر گرفت 
که در چنین مواردی خونسردی از دست همه به در 
می رود. ما برای جلوگیری از این وقایع ش��وم ضرور 
می دانیم دانشجویان عزیز را به نقص بزرگی که در 
دانش��گاه و مدارس ما وجود دارد، متوجه س��ازیم. 
این نق��ص آلوده ش��دن جوانان بیگناه و حس��اس 
پرشور میهن پرست کشور به سیاست های مختلف و 
دسته بندی حزب سازی در داخل دانشگاه و مدارس 
است. دانشجویان عزیز باید سعی کنند داخل دانشگاه 
را از سیاست بازی و دسته بندی دور نگاه دارند، احترام 
و تقدس دانشگاه را خودشان حفظ کنند، نگذارند 
جریانی پیش آید که مداخله قوای انتظامی و سرباز را 

در جایگاه مقدسی چون دانشگاه ایجاب کند.«

  اطالعیه پزشکی قانونی
همان روز گزارش پزشکی قانونی از معاینه  پیکرهای 
بزرگ نی��ا، ش��ریعت رضوی و قندچ��ی در روزنامه 
اطالعات منتشر شد که در آن آمده بود: »علت فوت 
سه نفر دانشجویان دانش��گاه از طرف اداره  پزشکی 

قانونی چنین تشخیص داده شده است: 
 1� مصطفی بزرگ نیا دانشجوی دانشکده فنی بر اثر 
یک گلوله که از طرف راست سینه وارد شده و از زیر 
بغل چپ او خارج گردیده، فوت کرده اس��ت. بر اثر 
این گلوله اس��تخوان بازوی وی به کلی خرد شده و 
خونریزی زیاد باعث مرگ وی گردیده است. بر پشت 
شانه راست مقتول نیز اثر زخم سرنیزه دیده می شود 

که تا  15 سانتی متر زیر پوست فرو رفته بود. 
 2� شریعت رضوی دانشجوی مقتول دیگر فقط به 
علت زخم سرنیزه فوت کرده است. سرنیزه استخوان 
ران راست وی را به کلی خرد کرده و شریان ها را پاره 
نموده و در نتیجه  خونریزی زیاد مجروح درگذشته 
است. یک گلوله نیز به دست راست وی اصابت کرده 

که جلدی بوده و نمی توانسته باعث مرگ باشد. 
 3� مقت��ول دیگر احمد قندچی ن��ام دارد و به علت 
اصابت گلوله ای که وارد ش��کم وی گردیده و احشا 

داخلی را پاره نموده درگذشته است. 
دیروز و امروز اداره  پزشکی قانونی با حضور نماینده  
دادسرای نظامی اجس��اد را معاینه کرد. ولی هنوز 

گزارش رسمی در این زمینه تهیه نگردیده است.«

  تشکیل هیاتی برای بررسی ماجرا
هیات مامور بررسی واقعه  16 آذر سه روز بعد از حمله 
به دانشجویان، گزارشی به دکتر سیاسی رییس وقت 
دانش��گاه تهران ارایه داد که   هم��ان روز 19 آذر 32 
منتشر شد. متن گزارش به این شرح است: »مقارن 
ساعت نه و نیم روز  16 آذرماه عده ای از دانشجویان 

دانشکده  فنی در کریدور دانشکده ایستاده و مشغول 
گفت و شنود بودند. در این ضمن دو نفر از دانشجویان 
از پش��ت پنجره دو نفر از ماموران انتظامی را که در 
بیرون دانشکده فنی مشغول گشت بودند، تمسخر 
نمودند. مام��وران از این جریان عصبانی ش��ده و به 
وسیله سرگروهبان خود درصدد تعقیب دانشجویان 
برآمده و دانشجویان نیز از موقعیت تشکیل کالس ها 
اس��تفاده کرده و در کالس می روند. ماموران هم به 
دنبال آنان وارد کالس شده و خواستار تحویل آنان 
می شوند. در این موقع وضع کالس و دانشکده متشنج 
ش��ده از طرف اولیای دانش��گاه زنگ زده می شود و 
ماموران دو نفر دانش��جوی مورد نظر را دس��تگیر و 
مضروب می نمایند. در این موقع که کلیه  دانشجویان 
در کریدور طبقه اول دانشکده اجتماع نموده بودند 

تعدادی از ماموران انتظامی وارد می شوند. 
یک باره دانشجویان ش��عار می دهند، چون ماموران 
در ص��دد متفرق کردن دانش��جویان ب��ر می آیند، 
دانشجویان به طرف دیگر کریدور فرار می کنند. در 
این موقع از آن سمت چند سرباز مسلح به مسلسل 
دستی با دانش��جویان برخورد می کنند و سربازان 
که دچار وحشت ش��ده بودند ش��روع به تیراندازی 
می نمایند که در نتیجه آن سه نفر مقتول و عده ای 

مجروح می شوند.«

  اعالمیه دولت زاهدی
دولت سرلش��گر فض��ل اهلل زاهدی نیز   هم��ان روز 

اعالمیه ای درب��اره وقایع روز 16 آذر ص��ادر کرد و 
دانش��جویان را مخاطب قرار داد: »دول��ت از واقعه  
غیرمنتظره ای که روز دوش��نبه در دانشگاه تهران 
پیش آمد، متاسف و متاثر می باش��د و دستور داده 
است مرتکبین و محرکین حقیقی این واقعه را معلوم 

و تحت تعقیب قرار دهند. 
دانشجویان که فرزندان گرامی ما هستند به خوبی 
می دانند که دانشگاه محیطی منزه برای ملت ایران 

می باشد. 
مخصوصا برای دولت که مسئول تربیت نسل آینده 
است. ولی متاسفانه عده معدودی بی وطن که همه 
چیز ما را می خواهند بر باد دهند و برای ما نه دانشگاه 
باقی بگذارند نه دانش��جو، در این مکان رخنه کرده 
و آنجا را س��نگر تظاهرات خیانت آمیز ق��رار داده و 
سربازان یعنی برادران شما که شب و روز همه چیز را 
بر خود حرام نموده تا آسایش شما را به قیمت جان 
خود تامین و در نتیجه برای مملکت استقالل و برای 
شما آزادی تحصیل و پیش��رفت فرهنگ را فراهم 

سازند، متهم می نمایند. 
دولت موظف است با   نهایت جدیت وسایل تحصیل 
و پیشرفت فرهنگ را فراهم سازد و مخصوصا نسبت 
به دانشگاه و دانشجویان کمال عالقه را دارد. بدین 
وسیله به اطالع آن عده معدود می رساند که با کمال 
قدرت از اقدامات مضره آنها جلوگیری و دانشگاه را 
محیطی آرام و آماده برای تحصیل و تربیت مردان 

آینده ایران، خواهد نمود.«

گزارش ویژه



از نگاهی دیگر

کمیته انتش�ارات بر آن شده تا در هر ش�ماره، تاریخچه و فعالیت های یکی از کمیته ها 
یا فعالیت های دیگر کانون را در قالب بخش�ی با نام پرونده، بررسی کند. در این شماره 
قسمت اول تاریخچه شکل گیری مراسم جشن سالیانه کانون به قلم مهندس مهنا منتشر 
می شود. در ابتدای این نوشتار آمده است: مراسم جشن سالیانه کانون که در سال های 
اخیر مقارن با ایام سالگرد تاسیس کانون برگزار می شود و از این رو به نام جشن سالگرد 

تغییر نام داده است، طی قریب به دو دهه شکل گرفته و تکوین یافته است. 
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بازخوانی یک پرونده

مراسم جشن سالیانه کانون
 قسمت اول

نحوه شکل گیری و تاریخچه 

میرعلیرضا مهنا)معدن 67(                                                                    
 ali mohanna@ gmail.com

مراسم جشن سالیانه کانون که در سال های اخیر مقارن با ایام سالگرد تاسیس کانون برگزار می شود 
و از این رو به نام جشن سالگرد تغییر نام داده است، طی قریب به دو دهه شکل گرفته و تکوین یافته 
است. در این نوشتار به ایده های اولیه و روند شکل گیری این جشن و سیر تکاملی آن پرداخته شده 
اس��ت. برگزاری گردهمایی های ماهیانه کانون که از اردیبهش��ت 1370 آغاز ش��د؛ یکی از عوامل 
غیرمستقیم و اولیه این جریان بود. در اولین و دومین گردهمایی استادان بازنشسته در این مراسم 
حضور یافتند. )مهندس خلیلی در اردیبهش��ت 70و دکتر ش��فیعیها در خرداد70(. در گردهمایی 
شهریور ماه که به س��خنرانی مهندس عباس احمدآخوندی )دکتر آخوندی( اختصاص یافته بود، سخنان کوتاه مهندس احمد 
حامی و دکتر قهرمان شمس از استادان قدیمی دانشکده با استقبال گرم حضار رو به رو شد. به این ترتیب به نظر می آمد تجدید 

دیدار با استادان خوشنام و پرآوازه و تجدید خاطرات با آنان از جذابیت های بالقوه گردهمایی های ادواری می تواند باشد. 

  سال 1371
در خرداد سال بعد )1371( در حالیکه جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه کانون برپا بود، ورود دکتر 
محمود حسابی به آمفی تئاتر بزرگ دانشکده فنی ش��ور و حال خاصی در میان حضار ایجاد کرد و این 
اولین و آخرین حضور دکتر حسابی در جمع کانون بود. وی در شهریور همان سال فوت کرد. در دی ماه 

نیز مهندس خلیلی درگذشت.
به دنبال جلسات تجدید دیدار پرشور با اس��تادان در این چند ماه و سپس درگذشت دو تن از استادان 
نامدار، این فکر مطرح شد که باید فرصت را غنیمت شمرد و از اس��تادان شاخص و بازنشسته در زمان 
حیاتش��ان تقدیر به عمل آورد. در آن زمان تنها دو مجموعه فعال در کانون حضور داشتند، یکی هیات 
مدیره که بیش��تر درگیر مباحث بنیادی در جهت گیری ها و ساختار کانون بود و یکی کمیته ارتباطات 
که محل ایده پردازی، بحث و تبادل نظر و بعضا مجری برخی فعالیت های کانون بود. این ایده با تشریک 
مساعی هیات مدیره و کمیته ارتباطات منجر به این ابتکار ش��د که جلسه گردهمایی ماهیانه دی ماه 

آن س��ال )30دی 1371( به تجلیل از سه تن از 
استادان بازنشس��ته و ش��اخص، مهندس احمد 
حامی، دکتر حسین زادمرد و دکتر محمدهادی 
ش��فیعیها اختصاص یابد. همچنین برای تلطیف 
فضای جلس��ه یک بخش نیز به اجرای موسیقی 
اختصاص یافت. این برنام��ه در آمفی تائتر بزرگ 
دانش��کده فنی با بیش از400 نفر شرکت کننده 
برگزار ش��د و طی آن ضمن تقدی��ر از تالش های 
آن استادان، پرویز خمسه پور قطعاتی از موسیقی 
ایرانی را با پیانو اجرا کرد. این مراسم متولی خاصی 
نداشت و هیات مدیره  کانون و کمیته ارتباطات و 

استادان بازنشسته و پیشکسوت در مراسم جشن شصتمین  سالگرد تاسیس دانشکده فنی –دی 1373

از نگاهی دیگر
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دیگر اعضای کانون که در آن روز به جمع برگزارگنندگان پیوسته بودند، این برنامه را برگزار کردند. اما در 
این میان، بار اصلی بر عهده دبیرکانون )دکتر فرزانه( بود. این برنامه با استقبال گرم اعضای کانون رو به رو 
شد و به دنبال آن شورای عالی کانون مقرر کرد این جلسات همه ساله برگزار گردد. این در واقع نخستین 

جشن تجلیل کانون بود که فقط به تقدیر از استادان بازنشسته اختصاص داشت.

  سال 1372
پاییز 1372 هیات مدیره فهرست اسامی استادان بازنشسته را از دانشکده فنی درخواست کرد تا برای 
مراسم جشن آن سال برنامه ریزی شود. این فهرست چندی بعد به کانون واصل شد. اما به دالیل متعددی 
بسیار ناقص بود و کاستی هایی داشت. برخی از استادان قدیمی بنا بر تعاریف اداری بازنشسته نشده و در 
سال های قبل از انقالب برکنار یا مستعفی شده بودند یا به خاطر وقایع دوران انقالب بسیاری از مدارک 
جابجا یا غیرقابل دسترس شده بود و لذا در فهرست بازنشستگان نامی از آنان نبود. از سوی دیگر هدف 
کانون تقدیر از تالش ها و زحمات همه استادان قدیمی بود نه بازنشستگان  رسمی. در نتیجه به همت 
کمیته ارتباطات و با گردآوری اطالعات از دانش آموختگان ادوار مختلف نس��بت به تکمیل فهرس��ت 
اس��تادان قدیمی تا حد امکان اقدام ش��د. در نهایت هیات مدیره کانون چهار نفر از استادان قدیمی و 
بازنشسته را به عنوان تجلیل شوندگان مراسم آن سال انتخاب کرد. همچنین به دنبال تصمیم اتخاذ شده 
در تابستان 72 قرار بود به نفرات برتر آزمون سراسری که در دانشکده فنی پذیرفته می شوند جوایزی 
اهدا شود )سنتی که تا امروز ادامه دارد(. مناسب ترین زمان برای اهدای این جوایز در گردهمایی بزرگ 
ساالنه کانون بود. در این ماه ها بحث انتخاب مهندس برجسته نیز برای نخستین بار مطرح شده بود که 

به دلیل تعریف نشدن مکانیسم های اجرایی آن مسکوت ماند.
سرانجام این برنامه با عنوان “مراسم تجلیل از اساتید بازنشسته دانشکده فنی دانشگاه تهران” در 29 دی 
ماه 1372 در آمفی تئاتر بزرگ دانشکده فنی در فضایی پرعاطفه و صمیمی برگزار شد. در این مراسم 
از زحمات و خدمات علمی و آموزشی مهندس مهدی بازرگان، مهندس هوشنگ جاللی، دکتر مجتبی 
ریاضی اصفهانی و دکتر حسن شمسی قدردانی شد. سپس به پذیرفته ش��دگان رتبه های برتر آزمون 

سراسری در دانشکده فنی هدایایی اهدا شد. 
در این مراسم نخس��تین دانش آموخته دکترای 
دانش��کده فنی، دکتر محمد قوامی که نخستین 
دکترای مهندس��ی برق در ایران نیز محس��وب 
می شد، مورد تشویق قرار گرفت در این برنامه یاد 
استادان درگذشته دانشکده فنی در آن سال دکتر 
سادات منصوری، دکتر فرح محمدزاده فرحان و 
دکتر هادی یگانه حائری نیز گرامی داشته شد. این 
بخش نیز تبدیل به سنتی ماندگار در جشن های 
بعدی گردید. دکتر حسین الهی قمشه ای سخنران 
مدعو این برنامه ب��ود که درباره جای��گاه علم در 
ادبیات سخن گفت و جلیل عندلیبی نیز به اجرای 
موسیقی پرداخت. در این مراسم حدود 700 نفر 
شرکت کرده بودند. برای این مراسم پوستر بسیار 

ساده ای نیز تهیه و منتشر شده بود. 

  سال 1373
سال 1373 مقارن با شصتمین سالگرد تاسیس 
دانش��کده فنی بود. به همین دلیل کانون به فکر 
تدارک بزرگداشت این مناسبت بود. در نخستین 
گام از ریی��س دانش��کده فنی دعوت ش��د تا در 
گردهمایی اردیبهش��ت آن سال حضور یافته و از 
"موقعیت دانشکده فنی در شصتمین سال تاسیس 
آن" با فارغ التحصیالن س��خن بگوید. اقدام دیگر 
صعود کمیته کوهنوردی کانون به قله دماوند در 
7شهریور ماه بود که لوح یادبود شصتمین سالگرد 
تاسیس دانشکده فنی را بر بام ایران نصب نمایند. 
در جلس��ه 27 آذر م��اه هیات مدی��ره، مهندس 
میرعلیرضا مهنا را مسئول پیگیری مراسم کرد. 
هیات مدیره و کمیته اجرایی جش��ن )متشکل از 
اعضای کمیت��ه ارتباط��ات و عالقمندان دیگری 
که به آن ملحق ش��ده بودند( در دی ماه ساعات 
زیادی را صرف برنامه ریزی، هماهنگی و تدارک 

این مراسم کردند.
برای این مراسم نخس��تین بار کارت های دعوت 
برای مهمانان چاپ و ارسال شد و همچنین برای 
اولین بار تصمیم گرفته شد که پوستر رنگی برای 

جشن طراحی و منتشر شود. 
برخی جلس��ات هماهنگ��ی س��اعت ها به طول 
می انجامید و طوالنی ترین جلسه به طور مشترک 
با حضور هیات مدیره و کمیته اجرایی جش��ن از 
10 صبح تا 14 روز قبل از جشن در محل کانون بر 
پا بود و آخرین هماهنگی ها انجام شد. در همین 
جلس��ه پیام تلفنی دکت��ر محمدعلی مجتهدی 
و مهندس ابوالحس��ن بهنیا اس��تادان بازنشسته 
دانشکده که در خارج از کشور ساکن بودند، برای 

پخش در مراسم ضبط شد. 
برای اولین ب��ار فیلم کوتاهی در مورد تاس��یس 
دارالفنون و دانشکده فنی تهیه شده بود و در آن 
با تعدادی از اس��تادان و دانش آموختگان قدیمی 

حضور دکتر حسابی در جمع دانش آموختگان –خرداد1371

مراسم تجلیل از اساتید بازنشسته دانشکده فنی دانشگاه تهران – دی 1372 
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مصاحبه ش��ده بود. این کلیپ در مراسم پخش شد. در این جش��ن برای نخستین بار دانش آموختگان 
قدیمی دانشکده مورد تقدیر قرار گرفتند و لوح یادبودی به دانش آموختگان دوره اول )ورودی 1313( 
که تعداد قابل توجهی از آنان در مراسم حضور داش��تند، اهدا شد. این جشن با حضور بیش از یکهزار و 
پانصد نفر از فارغ التحصیالن و استادان و خانواده های آنان و دیگر مهمانان از ساعت 17 تا 22 چهارشنبه 

27 دی 1373 در محل دانشکده فنی برگزار شد. 
به علت کثرت مهمانان، همزمان با مراس��م اصلی که در آمفی تئاتر بزرگ دانشکده فنی در جریان بود، 
مراسم با استفاده از سیستم مداربسته در آمفی تئاتر کوچک نیز نمایش داده می شد و این در حالی بود که 
اتاق دو آمفی تئاتر و راهرو سراسری اصلی دانشکده مملو از جمعیت بود. برنامه این جشن بدین ترتیب 
بود: سخنرانی رییس ش��ورای عالی کانون )دکتر نژادحسینیان(، سخنرانی رییس دانشکده فنی )دکتر 
شریعتی نیاسر(، نمایش فیلم کوتاهی از تاریخچه دانشکده فنی، بزرگداشت فنی، بزرگداشت استادان 
پیشکسوت مهندس محمدعلی حمیدیه، دکتر احمدسادات عقیلی، مهندس غالمعلی فریور، دکتر رحمت 
مرشدزاده، دکتر حسن نیلی و تجلیل غیابی از مهندس ابوالحسن بهنیا و دکتر محمدعلی مجتهدی )این 
بخش با پخش پیام تلفنی آنان همراه بود که با استقبال بینظیر حاضران در سالن روبرو شد(، گرامیداشت 
خاطره استادان در گذشته دکتر غالمعلی بازرگان، مهندس محمد بلورفروشان، مهندس محمدحسین 
سالمی و دکتر هوش��مند عبدش��ریف آبادی با حضور خانواده آنان، تقدیر از فارغ التحصیالن دوره اول، 
تقدیر از کارکنان قدیمی دانش��کده فنی )برای اولین بار( علی اصغر چمن پیرا، حاجی آقازارعی، محمود 
میرزامغروری، اعطای جایزه به پذیرفته شدگان رتبه های برتر آزمون سراسری در دانشکده فنی و اجرای 

چند قطعه موسیقی فولکلور و محلی ایرانی توسط استادان بنام از مناطق مختلف کشور. 
در این برنامه مهندس مهدی بازرگان استاد و رییس اسبق دانشکده فنی نیز حضور داشت و طی سخنرانی 

کوتاه��ی از تش��کیل کان��ون فارغ التحصیالن و 
انس��جام"خانواده بزرگ فنی" )عبارتی که از آن 
پس در ادبیات فنی جایگاه وی��ژه ای یافت(  ابراز 
خوش��وقتی کرد و آنان را به اتف��اق و همدلی هر 
چه بیش��تر دعوت نمود. از آنجایی که دانش��کده 
فنی تنها دانش��کده ای از دانش��گاه تهران بود که 
گرامیداشت "شصتمین س��ال تاسیس دانشگاه 
تهران" در آن مطرح بود، بنابراین کانون بر آن بود 
که به نوعی به کل دانشگاه ادای دین نماید، از این 
رو  تعدادی از استادان پیشکسوت دانشکده های 
دیگر از جمله علوم، پزشکی و ادبیات شناسایی و 
دعوت شده بودند و از آن میان دکتر یداهلل سحابی 
و دکتر شیبانی از نخستین استادان دانشکده علوم 
در مراس��م حضور یافتند.  بخش پایانی جشن  با 
پخش س��رود فنی همراه بود که بعد از س��ال ها 
دوباره مطرح می شد. این سرود توسط دکتر حسن 
حسین زاده )راه و ساختمان41( در سال 1338 
سروده و آهنگ آن را مهندس جهانگیر عصرآزاد 
)راه و ساختمان42( س��اخته بودند. این سرود به 
مناسبت مراسم شصتمین س��ال دانشکده فنی 
بازخوانی و ضبط ش��ده بود و در این مراسم مورد 

استفاده قرار گرفت. 
در همین جش��ن هیات رییسه دانش��کده فنی، 
آمفی تئاتر بزرگ را رسما به نام شهید دکتر چمران 
نامگ��ذاری کرد. یک��ی دیگ��ر از رویدادهای این 
جش��ن تدوین و انتش��ار  کتاب "دانشکده فنی و 
فارغ التحصیالن طی 60 س��ال" بود. شور و حال 
این جشن در بدنه دانشجویی نیز بسیار زیاد بود 
و گروهی از دانشجویان عالقمند مهندسی عمران 
که از مدتی قبل در صدد انتش��ار مجله ای بودند، 
همزمان با جشن نخستین شماره مجله "نشر فن" 
را منتشر کردند که در مراسم توزیع شد. الزم بود 
این جشن تاریخی به نحو مناسبی مستندسازی 
شود، از این رو کانون تصمیم گرفت شماره بعدی 
خبرنامه را به این امر اختصاص داده و برای اولین 

بار روی جلد مجله را رنگی چاپ نماید.

  سال 1374
اعض��ا و گس��تره فعالیت های کمیت��ه ارتباطات 
افزایش یافته بود  و علیرغم داشتن جلسات متعدد 
و طوالنی امکان ادامه فعالیت به شکل قبل نبود، 
در نتیجه اعضای کمیته تصمی��م گرفتند، چند 
زیرکمیته تش��کیل دهند تا با استقالل نسبی به 

فعالیت های مورد عالقه خود بپردازند. 
کمیته ارتباطات متشکل از مسئوالن زیرکمیته ها، 
هماهنگی ه��ای آنها با یکدیگر و ب��ا هیات مدیره 
را انجام دهد. این زیرکمیته ها عب��ارت بودند از: 
زیرکمیت��ه گردهمایی ها و جش��ن ها، زیرکمیته 
ورزش، زیرکمیته بازدیدها، زیرکمیته عضوگیری، 
زیرکمیته ام��ور هن��ری، زیرکمیته گ��ردآوری 

از راست به چپ: دکتر زاهدی-مهندس بازرگان-دکتر سحابی –دکتر شیبانی در جشن شصتمین سالگرد تاسیس دانشکده فنی –دی 1373

دانش آموختگان دوره اول در مراسم جشن شصتمین سالگرد تاسیس دانشکده فنی-دی 1373
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حق عضویت ه��ا و ارتباط ب��ا مجامع مهندس��ی. 
مهن��دس محمدرضا حبیب زاده نی��ز در این دوره 
به عنوان سرپرس��ت کمیته انتخاب شد و  کمیته 
ارتباط��ات و به وی��ژه زیرکمیت��ه گردهمایی ها و 
جشن ها مس��ئولیت برگزاری جشن سالیانه 74 را 

بر عهده گرفت. 
تدارک گس��ترده ای برای برگزاری این جشن آغاز 
ش��د، چرا که س��طح توقع و انتظ��ارات اعضا پس 
از برگزاری جش��ن ش��صتمین س��الگرد  تاسیس 
دانشکده فنی بسیار باال رفته بود.  برای مراسم این 
سال تصمیم گرفته شد گستره تجلیل از استادان 
بازنشس��ته صرفا محدود به چهره های مش��هورتر 
نباشد و همه استادان بازنشسته که عمری را صرف 
آم��وزش و تربیت دانش��جویان کرده ان��د، در این 

برنامه ها مورد تجلیل قرار گیرند. 
همچنین به دنبال استقبال از حضور فارغ التحصیالن دوره اول در جشن سال قبل، تصمیم گرفته شد، 
فارغ التحصیالن سال دوره دوم )1318( به این جشن دعوت ش��وند که پس از بررسی های انجام شده 
به علت اینکه تعداد آنان زیاد نبود دامنه این دعوت فارغ التحصیالن دوره های س��وم )1319( و چهارم 
)1320( را نیز در برگرفت.   جشن این سال طبق برنامه ریزی قبلی 27 دی ماه برگزار شد. اما بارش برف 
سنگین ناگهانی در تهران همه را غافلگیر کرد. بس��یاری از مدعوین نتوانستند خود را به دانشکده فنی 
برسانند و برخی نیز با هر زحمتی بود در دقایق پایانی به دانشکده رسیدند. با این همه حدود 300 نفر در 
این مراسم حضور یافتند و برنامه ها با وجود تاخیر و تغییراتی اجرا شد. در این برنامه از استادان بازنشسته 
دکتر رحیم عابدی، دکتر اردشیر جهانشاهی، دکتر ناصر قلی رحیمی قاجار، دکتر علی اصغر ستوده، دکتر 

فیروز تربیت، مهندس علی سعیدی و دکتر محمدقلی محمدی تجلیل شد. 
در این مراسم یاد استادان تازه درگذشته فنی، مهندس مهدی بازرگان، مهندس رضا گنجه ای )روسای 
اسبق دانشکده فنی( و همچنین یکی از دانش آموختگان )برای نخستین بار( مهندس حبیب معروف 
که از اعضای فعال کانون بود که در آن سال درگذشته بود، گرامی داشته شد. )بدین ترتیب گرامیداشت 
خاطره استادان و دانش آموختگان مطرح اجرا شد و بعدا گستره آن به همه خانواده فنی تسری یافت.( 

بنا به روال دو سال گذشته به پذیرفته ش��دگان رتبه های ممتاز آزمون سراسری نیز جوایزی اهدا شد. 
در این برنامه که با حضور رییس دانشگاه تهران )دکتر محمدرضا عارف( برگزار شد، عالمه محمدتقی 
جعفری به عنوان سخنران مدعو، به ایراد بیاناتی پرداخت. دکتر اورنگ فرزانه که از بدو تاسیس کانون  به 
مدت 4 سال مسئولیت دبیری کانون را بر عهده داشت، مسئولیت خود را به دکتر مرتضی زاهدی سپرده 
بود. از این رو در این جشن باب جدیدی نیز گش��وده شد و تقدیر از تالش و زحمات دبیر پیشین کانون 
بخشی از مراس��م را به خود اختصاص داد.  از آنجایی که تعدادی از تجلیل شوندگان به علت بارش برف 
سنگین نتوانسته بودند در مراسم شرکت نمایند، هدایا و لوح های یادبود آنان در گردهمایی ماهیانه بعدی 

کانون که با ضیافت افطار همراه بود، در 26 بهمن 74 در باشگاه دانشگاه تهران، به آنان اهدا شد.

  سال 1375
در جلسه اول مهر ماه 75 هیات مدیره ضمن بحث 
و تبادل نظر در مورد برگزاری جش��ن سالیانه که 
دیگر جش��ن»تجلیل« نیز نامیده می شد، برای 
نخس��تین بار بحث انتخاب "مهندس برجسته" 
مط��رح گردید. ب��ر این اس��اس مقرر ش��د تا به 
کمیته های تخصصی کانون نامه ای نوشته شود تا 
هر کمیته یک مهندس برجسته در رشته خود را 
به هیات مدیره معرفی نماید. اگر چه این امر در آن 
سال محقق نشد. همچنین قرار شد روال دعوت 
و اهدای یادبود به دانش آموختگان قدیمی ادامه 
یابد و بدین ترتیب  مقرر ش��د از فارغ التحصیالن 
دوره پنجم )1321( و شش��م )1322( دعوت به 
عمل آید. در سال 75 گروهی از دانشجویان نسبت 
به نحوه برگزاری یکی دو برنامه گردهمایی کانون 
ایراداتی داش��تند و موضوع به دانشکده منعکس 

شده بود. 
مدیریت دانشکده با توجه به جو خاصی که وجود 
داشت صالح بر آن دید که گردهمایی های کانون 
به خارج از دانشکده منتقل شود، این امر مشکل 
جدیدی را پیش پای کانون برای برگزاری جشن 

تجلیل نیز می گذاشت. 

شرکت کنندگان در مراسم جشن شصتمین سالگرد تاسیس دانشکده فنی، آمفی تئاتر بزرگ )تاالر شهید چمران(-دی 1373

 از راست به چپ: دکتر زاهدی- مهندس کمالی – مهندس خلیلی – دکتر شفیعیها –  در جشن تجلیلشرکت کنندگان جشن تجلیل – دی 1374
 – بهمن 1375
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از نگاهی دیگر

پس از پیگیری و بررسی های الزم، سرانجام سالن مجموعه ورزشی فرهنگی وزارت کار بدین منظور در 
نظر گرفته شد. در 24 بهمن 1375 این مراسم در سالن فوق با حضور 500 نفر برگزار شد ولی با وجود 
برگزاری اجباری آن در خارج از دانش��کده، رییس دانش��کده فنی )دکتر موسوی مشهدی( به دعوت 
کانون پاسخ گفت و در این جشن ش��رکت کرد. در این برنامه پیشکسوتان کانون در دوره های پنجم و 
ششم تجلیل شدند. همچنین گروهی دیگر از استادان بازنشسته دانشکده فنی تقدیر شد: دکتر قهرمان 
شمس، دکتر فریدون سرابی، مهندس مسعود سلطانی شیرازی، مهندس محمد غیاثی حافظی، دکتر 
رامز وقار، دکتر حسن شالچیان. گرامیداش��ت خاطره استادان درگذشته آن سال دکتر الیده سرابی و 
مهندس مرتضی توسلی از دیگر بخش های برنامه این سال بود. مهدی اخوان بهابادی رتبه اول آزمون 
سراسری به دریافت جایزه نایل شد. اجرای موسیقی توسط مهندس همایون خرم و جهانگیر ملک از 

بخش های بسیار جذاب این مراسم بود.

  سال 1376
برنامه ریزی برای جشن تجلیل سال 76 از جلسه 2 آذر ماه در دستور کار هیات مدیره قرار گرفت. در این 
جلسه مقرر شد فارغ التحصیالن دوره هفتم )1322( و در صورت امکان فارغ التحصیالن دوره هشتم 

مورد تجلیل قرار گیرند. 
هیات مدیره تالش می کرد، این سال جشن را در دانش��کده برگزار کند و بدین منظور نامه ای را برای 
ریاست دانشکده ارسال کرد. رایزنی ها برای برپایی جشن سالیانه، منجر به پیشنهاد دانشکده فنی برای 
برگزاری جشن در کتابخانه مرکزی شد، که آن هم میسر نگردید. به دنبال آن کانون برای دومین سال 
پیاپی جشن را خارج از کانون برگزار کرد. جشن تجلیل س��ال 76 در 29 بهمن ماه در تاالر حرکت با 
حضور 600 نفر برقرار شد و این بسیار بیش از ظرفیت 380 نفری سالن بود.  در این مراسم گروه دیگری 
از استادان بازنشسته تجلیل شدند: دکتر علی نوربخش، مهندس سیدسجاد هاشمی، دکتر ابوالحسن 
خاکزاد، دکتر کاظم عضوامینیان و دکتر محمود احمدزاده هروی و همچنین تعدادی از فارغ التحصیالن 

دوره هشتم)1323( در مراسم حضور یافته بودند که از آنان تجلیل به عمل آمد. 
برای نخس��تین بار در این جشن دو مهندس برجسته معرفی ش��دند: مهندس حسن مولوی تبریزی، 
مهندس حسن نیامیر )هر دو دانش آموخته دوره س��وم- 1319(. در این جشن یاد شادروان مهندس 
عباس تاج از درگذشتگان خانواده فنی گرامی داشته شد. بخش تجلیل از مهندسان برجسته با استقبال 
زیاد حاضران در مراسم رو به رو شد. از این رو شورای عالی کانون در جلسه بعدی خود تصمیم گرفت، 

این بخش در برنامه های سال های آتی هم گنجانده شود. 

  سال 1377
به دنبال جلسه مشترک هیات مدیره کانون با هیات رییسه دانشکده فنی در 6 آبان ماه و  پیگیری های 
بعدی به عمل آمده، مراسم جشن این سال مجددا به دانشکده فنی برگشت. این مراسم 28 بهمن ماه 
1377 در تاالر چمران دانشکده فنی با حضور بیش از 700 نفر برگزار شد. در این برنامه فارغ التحصیالن 

دوره های هشتم )1324( و نهم)1325( مورد تجلیل قرار گرفتند. 
همچنین از استادان بازنشسته دکتر کریم یوسفی، دکترسیدرضا صفوی گلپایگانی و دکتر سیدکاظم 
میرعمادی تقدیر به عمل آمد از درگذشتگان خانواده فنی دکتر علی اصغر آزاد، مهندس علی سعیدی 

و مهندس غالمعلی فریور یاد ش��د. مهندس��ان 
برجسته مهندس محمدحسن نبوی و مهندس 
آلدیک موسیسیان در این مراسم معرفی شدند و 
یادبودهایی به آنان اهدا شد. در این برنامه برای 
نخستین بار دانشجویان برگزیده المپیادی نیز به 

دریافت جوایزی نایل آمدند.

  سال 1378
در این سال ش��ورای عالی اعضایی از رشته های 
مختلف مهندس��ی را مامور کرد ت��ا کاندیدهای 
"مهندس برجس��ته" را برای انتخ��اب نهایی به 
ش��ورای عالی معرفی نمایند. مس��ایل برگزاری 
جش��ن تجلیل و اضافه ش��دن بخش "مهندس 
برجس��ته" حایز اهمی��ت خاصی ب��ود. از این رو 
شورای عالی قبل از برگزاری مراسم، یک جلسه 
فوق العاده داشت تا ضمن انتخاب نهایی مهندسان 
برجس��ته مس��ایل جش��ن را پیگیری و آخرین 
تصمیمات را اتخاذ نماید. جش��ن تجلیل در 29 
دی م��اه 1378 در تاالر چمران دانش��کده فنی 

برگزار شد. 
در این جش��ن از فارغ التحصیالن دوره های دهم 
و یازده��م  )س��ال های 1326 و 1327 ( ب��رای 
نخس��تین بار تحت عنوان مهندس پیشکسوت 
تجلیل ش��د. در این مراس��م مهندس غالمرضا 
شیخ الدین و مهندس سیدعباس موسوی رهپیما 
به عن��وان مهن��دس برجس��ته معرفی ش��دند. 
همچنین از اس��تادان بازنشس��ته دانشکده فنی 
دکتر یوسف ارباب زاده و مهندس محمدرضا آریانا 
تقدیر و یاد درگذش��تگان خانواده فنی مهندس 
مظفر زنگنه )رییس اسبق دانشکده فنی( و دکتر 
فیروز تربیت )اس��تاد مهندسی مکانیک( گرامی 
داشته شد. در این مراس��م دو تن از دانشجویان 
رتبه اول مس��ابقات المپیاد دانشجویی نیز مورد 
تشویق قرار گرفتند. اجرای برنامه موسیقی توسط 
گروه موالنا و شعرخوانی توسط فریدون مشیری 

از بخش های دیگر این مراسم بود.

معرفی مهندس موسوی رهپیما به عنوان مهندس برجسته در جشن تجلیل-دی 1378  تقدیر از مهندسان پیشکسوت در جشن تجلیل – بهمن 1377
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 خاطراتی از اولین نشست های فارغ التحصیالن
 در حدود 33 سال قبل

سیدرضا رفیعی طباطبایی )برق 49(
مهندس سیدرضا رفیعی طباطبایی، از اعضای کانون، در س��ال های نخست پس از انقالب 
یکی از دانش آموختگان دانشکده فنی بود که در تشکیل انجمن فارغ التحصیالن دانشکده 
فنی در آن س��ال ها نقش آفرینی کرد. البته آن انجمن بیش از م��دت کوتاهی دوام نیاورد و 
پس از چندین س��ال جمع دیگری از فارغ التحصیالن س��نگ کانون را بنا نهادند. مهندس 
رفیعی طباطبایی خاطراتی را از نشست های آن انجمن برای کمیته انتشارات ارسال کرده 

که در پی می خوانید.

ذکر یک نکته: خاطراتی که نقل می نمایم مربوط به 33 سال قبل است. به دلیل گذشت زمان ممکن است 
خطاهایی جزیی در نقل خاطرات و ش��رح موضوعات پیش آید. بدین وسیله عذرخواهی می کنم و تاکید 

می نمایم که خطاهای احتمالی، جزیی بوده و تاثیری در اصل مطالب ندارد. 
و اما اصل مطلب: در روزهای زمستانی س��ال 1358 )33 سال قبل(، تعدادی از دوستان فارغ التحصیل 
دانشکده فنی در یکی از کالس های دانشکده پایین )اصال آن موقع باال و پایین به این معنای کنونی وجود 
نداشت.( یعنی کالس دکتر جمال افشار جمع شدیم و یکی از حاضران که متاسفانه نام ایشان در خاطرم 

نیست، چنین طرح موضوع نمود:
در چند سال قبل، عده ای از فارغ التحصیالن دانشکده، فکر ایجاد یک انجمن از فارغ التحصیالن را جهت حل 
و فصل مسایل مربوطه به ایشان و ایجاد ارتباط مجدد با دانشکده مطرح نموده اند. اما گویا موفقیتی حاصل 
نگردیده و یا الاقل اطالعی از نتایج کار در دسترس نمی باشد. اکنون که امکان انجام فعالیت های اجتماعی 

فراهم تر شده، بهتر است این فکر را مجددا مطرح و دنبال نماییم. شاید این بار نتیجه مثبتی حاصل شود. 
گرچه اصل فکر پسندیده و مورد پذیرش حاضران بود، ولی به نظر نمی رس��ید، با آن تعداد کم )به نظرم 

تعداد حاضران به س��ختی از حداقل نمره قبولی یعنی به اصطالح قبولی ناپلئونی فراتر می رفت.( ولی به 
هر حال "استارت" کار زده شد، یکی از حاضران که متاس��فانه نام ایشان را هم به یاد نمی آورم. )ولی اصال 
آیا نام ها اهمیت خاصی دارند؟( چنین عنوان نمود که آیا دو هدف نانوشته فوق یعنی حل و فصل مسایل 
فارغ التحصیالن و ارتباط مجدد با دانشکده با توجه به شرایط اجتماعی کنونی )یعنی سال 58( کافی است؟ 
دوستان پس از بحث و تبادل نظر، دو موضوع دیگر )البته از گروه موضوعات غیرمناقشه برانگیز( را هم به دو 
هدف فوق اضافه نمودند: "اعتالی سطح علمی فارغ التحصیالن یا به اصطالح بازآموزی مطالب فنی" و "کمک 
به کاربردی تر شدن محتوای دروس دانشکده" بنابراین در مجموع چهار هدف فوق برای تشکیل تعریف 
شد. جلسات البته نه با برنامه منظم و پیگیر ادامه داشت، تا رسیدیم به بهار سال 1359 در آن زمان به دلیل 
مسایل خاص پیش آمده برای دانشگاه دیگر امکان ادامه جلسات در کالس های دانشکده وجود نداشت. ما 
هم که آن زمان جای دیگری برای گرد هم آمدن نداشتیم. بنابراین عمال برنامه نیمه کاره یا اصال بهتر بگویم 
در همان ابتدای کار دچار تعطیلی شد.  ولی از آنجایی که "دست خدا با جماعت است." همان دوره بسیار 

کوتاه هم ثمراتی داشت که من دو مورد آن را که به خودم مربوط می شود، نقل می کنم. 

  مورد اول: قدیمی ترها به یاد دارند که در آن زمان انتقال و توزیع برق در ایران به صورت سراسری نبود و 
اصال روستاها به برق سراسری متصل نبودند. در بین مهندسان برق دو فکر متفاوت مطرح بود:

1- روستاها را به برق سراسری وصل نماییم.
2- بگذاریم روستاها از همان انرژی های محلی یا مولدهای کوچک استفاده کنند.

من در آن دوره زمانی مربی آموزشی گروه مهندسی 
برق ب��ودم؛ فارغ التحصیل دانش��کده فنی هم که 
بودم؛ بنابراین ب��ه کمک یکی دو نفر از دوس��تان 
گروه برق )اتفاقا دوس��ت دیگری هم از یکی دیگر 
 از دانش��کده های مهندس��ی تهران فکر می کنم 
پلی تکنیک یا امیرکبیر، به ما ملحق ش��د.( لذا در 
همان جم��ع 3 ؛ 4 نفری مطلب ف��وق را مطرح و 
بررسی را آغاز کردیم. نتیجه بررسی های ما این شد 
که روستاها را هم به برق سراسری وصل کنیم. موتور 
محرک ما در این تصمیم غیر از مس��ایل فنی یک 
مساله اجتماعی هم بود. چرا که شنیده بودیم برقی 
کردن یا برقی ش��دن )اصطالح الکتریفیکاسیون( 
می تواند یکی از نمادهای رفاه جامعه باشد، چیزی 
که قطعا مورد درخواست مردم بود. حیفمان می آمد 
که روس��تاییان عزیز از این برنامه رف��اه برخوردار 
نباشند. به هر حال گزارش این بررسی را از طریق 
مهندسان دانشکده فنی ش��اغل در وزارت نیرو به 
اطالع آن وزراتخانه رساندیم و اتفاقا عملی هم شد. 

  مورد دوم: از تعدادی از فارغ التحصیالن شنیده 
بودم که دروس دانش��کده فنی به خصوص از دهه 
1340 به بعد بیشتر به سمت مطالب نظری حرکت 
نموده و "بچه فنی"ها از لحاظ علمی و کاربردی کم 
و کسری هایی را احساس می کنند. )این مورد برای 
برقی ها جدی تری بود.( من که خودم هم به چنین 
مطلبی رسیده بود، تصمیم گرفتم به سهم خودم 
تحولی ایجاد نمایم. لذا "درس" و یک "کارگاه" را 
برای اجرا در دانشکده فنی گروه برق پیشنهاد دادم 
که تصویب و عملی شد و به گواهی فارغ التحصیالن 

مفید هم بوده است و اما آنها چه بودند:
1- درس تاسیس��ات الکتریکی با گرایش علمی و 
باالبردن دانش اجرایی مهندس��ان برق شاغل در 

بخش ساختمان سازی.  
2- کارگاه "تابلوسازی برق" و این هم که با همان نیت 
و البته با روش کارگاهی پیشنهاد شده بود، اجرایی 

گردید و گزارش ها حاکی از موفقیت آن بود. 

از نگاهی دیگر

زمستان 85، تعدادی از دوستان فارغ التحصیل دانشکده فنی پیشنهاد تشکیل یک انجمن 
فارغ التحصیلی را مطرح کردند. هر چند این انجمن موفق نبود، اما چند سال بعد کانون این 

رویا را واقعی کرد.
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یکی از مراحل طراحی سازه، شناسایی رفتار خاک اطراف و 
زیر آن است. طراح سازه با استفاده از اصول تحلیل و مقاومت 
مصالح، بارهای وارد بر سازه را در تنش هایی توزیع می کند که 

نهایتا باید توسط خاک تحمل شوند.
در صورتی که خاک نتوان��د حتی در یک ب��ازه زمانی کوتاه 

)نسبت به عمر بهره برداری سازه( بارهای وارد شده را تحمل کند، ممکن است شرایط بهره برداری 
سازه دچار مشکل شود یا سازه آسیب جدی ببیند. در نتیجه شناخت درست ویژگی های خاک 
برای حصول اطمینان از دوام سازه و حفظ جان استفاده کنندگان از آن حیاتی است. اما آنچه در 
این بین کار را پیچیده می کند، متغیر بودن ویژگی های خاک از محلی به محل دیگر و همچنین 
ناشی از ش��رایط فصلی مانند تغییر زمان رطوبت خاک، تغییرات ناش��ی از پدیده های طبیعی 
مانند س��یل و زلزله و تغییر مواد موجود در خاک در اثر دخالت های بش��ر اس��ت. آزمایش های 
آزمایش��گاهی و کارگاهی بهترین ابزار برای تعیین ویژگی های خاک هستند. وظیفه آزمایشگر 
است که ویژگی های خاک را بر مبنای یک روش استاندارد که مورد پذیرش عموم است ارزیابی 
کرده و نتایج را با دقت خواسته ش��ده در اختیار طراح، ناظر یا مرجع ذی صالح قرار دهد. کتاب 
آزمایش های مکانیک خاک، مجموعه ای از ترجمه 19 اس��تاندارد ASTM در زمینه مکانیک 
خاک است که در چهار فصل شناسایی و رده بندی خاک، مشخصات فیزیکی خاک، مشخصات 
مکانیکی خاک و تفسیر و نتایج تدوین شده اس��ت و ابزار سودمندی برای ساخت و ساز با صرف 
هزینه کافی در مراحل شناسایی خاک است و از افزایش هزینه های اجرا و پیامد های ناگوار بعدی 
جلوگیری می کند. امکان استفاده از این مجموعه به همت آقای دکتر کامبیز بهنیا، عضو افتخاری 

کانون فنی و مهندس نگین اعرابی همکار وی، فراهم گشته است.

مهن��دس س��یدرضا رفیعی طباطبایی )ب��رق 1349( از اعضا 
کانون مهندس��ین موفق به تالیف کتاب "نیروگاه های جدید، 
پربازده و کم آالینده" شد. وی پس از انتشار سه کتاب با نام های؛ 
"تاسیسات الکتریکی و روشنایی فنی"، "تاسیسات الکترونیکی 

و ارتباطات ساختمان" و "انرژی خورشیدی، زمین گرمایی و سایر منابع انرژی پاک"، کتاب چهارم 
خود را به جامعه فنی و مهندسی کش��ور ارایه داد. این کتاب تالشی است در جهت استفاده هر چه 
بهتر از منابع انرژی و همچنین کاهش آالینده های محیط زیست. این هر دو هدف، با بهره گیری از 
فناوری های جدید و با تکیه بر بازیافت انرژی های تلف شدنی، به ویژه انرژی حرارتی، حاصل می شود. 
مولف در بخشی مقدمه این کتاب توضیح می دهد: مطالب کتاب که حول دو محور اصلی "افزایش 
بازدهی" و "کاهش آلودگی محیط" شکل گرفته، برمبنای اهمیت هر یک از سامانه های مورد مطالعه 
و میزان گسترش آنها در زمان کنونی، در فصل های مختلف ساماندهی شده است.  فصل های اول 
تا پنجم به س��امانه های مهم و ارزش��مند "چرخه ترکیبی" اختصاص داده شده، جنبه های نظری 
و کاربردی آنها، مورد مطالعه جامع قرار گرفته و نمونه های اجرا ش��ده و در ح��ال بهره برداری در 
کشورهای مختلف معرفی شده است. ... فصل ششم، شامل حالت خاصی از چرخه ترکیبی است.... 
فصل هفتم و هشتم نوع دیگری از چرخه ترکیبی را مورد بحث قرار می دهد که در چرخه اول آن، 
نیروی برق تولید گردیده...  در فصل های مختلف این کتاب، روش های مفید و موثر به منظور کاربرد 
پسماندهای انرژی، برای تولید مجدد نیروی برق یا انرژی حرارتی)برودتی( شرح داده شده و برخی 

نمونه های اجرا شده در کشورهای مختلف، معرفی  شده است.

مجله رسمی انجمن نشنال جئوگرافیک تحت 
عنوان گیتانما برای اولین بار به زبان فارسی در 
ایران منتشر ش��د. این مجله هم اکنون بیش از 
60 میلی��ون مخاطب در 36 زب��ان مختلف در 
اکثر کشورهای دنیا دارد. کریس جانز سردبیر 
ماهنامه نشنال جئوگرافیک، در آغاز این مجله 
می گوی��د: »بس��یار مفتخرم تا س��رآغاز چاپ 

ماهنامه را به یک زبان دیگر شاهد باشم.«
صاحب امتیاز و مدیر مس��ئول ای��ن مجله به زبان 
فارس��ی، دکتر منصور نیکخواه بهرامی، )اس��تاد 
بازنشسته دانش��کده فنی و عضو افتخاری کانون 
فنی( بوده و س��ردبیری این مجله ب��ر عهده بابک 
نیکخواه بهرامی، )پسر دکتر منصور نیکخواه بهرامی( 
است. بابک نیکخواه بهرامی هدف خود را از برگردان 
فارسی این ماهنامه چنین عنوان می کند: »هدف 
اصلی ما از برگردان فارسی این ماهنامه تنها به روز 
کردن اطالعات خوانندگان فارسی زبان از آخرین 
تحقیقات و کاوش های علمی این انجمن یا به تصویر 
کشیدن دنیا به بهترین نحو و از طریق عکس های 
بینظیری ک��ه در این ماهنامه به چاپ می رس��ند 
یا تغییر در رفتار و کردار ش��ما با محیط اطرافتان 
نیست، بلکه دوست داریم سکوی پرتابی نیز باشیم 
برای تمامی محققان، پژوهشگران علمی و عکاسان 
حرفه ای ای��ران زمین تا آخرین دس��ت آوردهای 
علمی، فرهنگی، تاریخی و زیس��ت محیطی خود 
را از طریق نسخه فارس��ی و انگلیسی آن به گوش 

جهانیان برسانند.« 
عالقمندان جهت خرید یا اشتراک نشریه می توانند 

با شماره 22982694-021 تماس بگیرند. 
همچنین کانون تسهیالت ویژه ای رابرای اعضای 

خود جهت اشتراک مجله فراهم نموده است .

 دکتر منصور نیکخواه بهرامی 
و ماهنامه نشنال جئوگرافیک

 نیروگاه های جدید،
پربازده و کم آالینده

  به قلم مهندس سیدرضا رفیعی طباطبایی 

»آزمایش های مکانیک خاك« 
ASTM 2012 براساس

  به قلم دکتر کامبیز بهنیا ومهندس نگین اعرابی

معرفی کتاب

از نگاهی دیگر



سرطان بی هدفی

میهمانی در این خانه همانند سال های گذشته در حال برگزاری بود که روزی یکی از استادان روانشناسی 
آمریکا با یک وانت پر از گل و گلدان وارد خانه سالمندان شد و آزمایشی را انجام داد. روانشناس سالمندان 
را به دو گروه تقسیم کرد. به گروه اول تعدادی گل و گلدان داد و از آنها خواست تا مسئولیت نگهداری آنها 
را بپذیرند. به آنها آموزش داد تا به گل ها آب بدهند، چه ساعاتی در معرض آفتاب قرار دهند، چه موقعی به 
آنها گرما برسانند، چگونه به آنها کود و سموم ضدآفت بزنند و چگونه از آنها مراقبت کنند. از آنها خواست تا 
مسئولیت پذیر بوده و با هم در نگهداری بهتر گل ها به رقابت بپردازند. گروه دوم را نیز به اتاق های خود برده 
و در کنار پنجره هر کدام یک گل و گلدان قرار داد و به آنها گفت: اگر مایل بودید می توانید مسئولیت مراقبت 
از آنها را بپذیرید و اگر هم تمایلی نداش��تید اهمیتی ندارد. روانشناس چند ماهی به بررسی این آزمایش 

پرداخت و نتایج آن باعث شگفتی او شد.
استاد روانشناس مشاهده کرد که گروه اول در طول مدت مراقبت از گل ها وضعیت جسمی بهتری را نشان 
می دهند و چون روزهای قبل تمام روز را در تختخواب خود به انتظار مرگ نمی نشینند، رفتارهای آنان نیز 
نسبت به قبل بهتر شده بود و همانند سابق بهانه گیری و پرخاش نمی کردند. تغذیه شان هم تغییر محسوسی 
داشت و نسبت به قبل غذای بیش��تری می خوردند و حتی مصرف داروهای آنان نیز کاهش یافته بود. در 

حالیکه در گروه دوم تغییر خاصی مشاهده نشد.
استاد روانشناس بعد از 6 ماه پرونده های دو گروه را با هم مقایسه کرد و متوجه شد که آمار مرگ و میر گروه 
دوم 30 درصد بیشتر از گروه اول بوده و گروه اول از نظر روحی انسان هایی به مراتب شادتر و امیدوارتر از 

گروه دوم بوده اند.
در پایان آزمایش استاد روانشناس می نویسد: به علت اینکه در زندگی گروه اول هدفی به وجود آمد طول عمر 
و شادابی آنها نیز بیشتر شد و نبود هدف در گروه دوم هیچگونه تغییری در روند زندگیشان بوجود نیاورد. 
او نوشته خود را با این جمله تمام کرد، هنگامی که یک زندگی، مسئولیت و بار یک زندگی دیگر را به دوش 

می کشد، قدرت، صبر، همت و امید آن چند برابر می شود. زندگی شیرین تر می شود و هم استوارتر....
اگر شما هم زندگی خود را در این آزمایش قرار دهید و با دقت نتایج آن را بررسی کنید، جواب تمام کمبودها، 
شکست ها، افس��ردگی ها و خس��تگی های خود را خواهید یافت. هنگامی که هدفی در زندگی ما پدیدار 

می ش��ود، قدرت، صبر و امید ما افزایش می یابد، 
جسم ما توان بیش��تری پیدا می کند و روح ما نیز 
آرامش و شادابی دو چندانی در خود حس می کند.

اما اگر دچار س��رطان بی هدفی ش��ویم، آرام آرام 
به این نتیجه خواهیم رس��ید ک��ه وزن ما بر روی 
زمین سنگینی می کند و این نتیجه گیری ما را در 
تختخواب مرگ می خواباند. کمبود هدف، در روح، 
جس��م و ذهن ما خالء ایجاد می کند. این خالء به 
تدریج زمان ما را از درون پوچ می کند و این محل 
پوچ و خالی پر می شود از انواع مریضی ها و مرض ها!

شاید شما هم بس��یاری از مدیران ارشد لشکری و 
کشوری، افس��ران پلیس و دیگر افراد فعال جامعه 
را دیده باش��ید که بعد از بازنشس��تگی به سرعت 
شکسته می ش��وند. این افراد تا آخرین روز کاری 
خود بسیار خندان و ش��ادند، ورزش می کنند و به 
شب نشینی می روند. اما کافی است تنها یک سال 
بعد از بازنشستگی با آنها مواجه شوید، شاید باورتان 
نشود که او همان شخص است. 90 درصد آنها دارای 
امراض گوناگون می شوند. کمرشان خم می شود. 
چندین عمل جراحی در کمتر از یک س��ال انجام 
می دهند. کج خلق می شوند و روزی 5 بار یا قرص 

می خورند یا شربت!
اما ش��ما نمی توانید چنین وضعیت و افسردگی را 
در بیل گیتس، تاتا، هاکوپیان و اش��خاصی چون 
آنان ببینی��د. این اف��راد هم پیر می ش��وند. اما به 
همان اندازه ای که پیر می شوند، فعال تر، جوان تر 
و بانشاط تر می گردند... چرا؟ زیرا با پیر شدن جسم 
آنها اهدافشان جوان تر و بالغ تر می شود و تاثیر آن 
چنان مطلوب اس��ت که روند افزای��ش عمر را نیز 

فرح بخش می نماید.

مهندس سیدرضا کروبی )معدن 58(
rkaroobi@yahoo.com

این آزمایش در یکی از خانه های سالمندان کشور آمریکا به انجام رسید و نتیجه آن دیدگاه روانشناسی را 
تغییر داد. اکثر مردم از این آزمایش و نتایج آن بی خبرند. در این خانه سالمندان، پیرمردها و پیرزن هایی 
زندگی می کردند که اکثرا دچار بیماری های گوناگونی بودند و تنها برای چندماه نقش میهمان را در این 
خانه بازی می کردند. تمام میهمانان این خانه می دانستند که دیگر مدت زیادی زرق و برق دنیا را نخواهند 
دید و کارکنان این خانه یا همان میزبانان نیز از این موضوع با خبر بودند. لذا تمام تالش خود را می کردند 

تا این چند صباح باقی مانده آنها در آرامش سپری شود.

از نگاهی دیگر


