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گفتگویی کوتاه با مهندس رضوانی فر

امیدوارم بزودی شاهد اقتدار 
مهندسی البرز باشیم

تاریخچه سازمان بسیج مهندسین
 فراخوان دعوت به همکاری از مهندسین بسیجی

در جشنواره سراسری مالک اشتر

 مهندس هوشنگ کاتب احدی مسئول 
کانون امام سجاد )ع( - مستقر در کانون 
مهندسان ساختمان کرج - موفق به کسب 

عنوان »موفق ترین رده بسیج«  شد

گامی دیگر ...
بسیج مهندسین استان  البرز 

در خدمت همه مهندسان

با برگزاری انتخابات،هیات رئیسه های 
شورای قشر بسیج مهندسی عمران و 

معماری و مهندسین صنعتی تعیین شدند

به بهانه انتشار نشریه داخلی سازمان بسیج مهندسین البرز

نویدی برای حضوری پُربارتر 
برای انجام وظایف

مقاله ای از دکتر بهزاد پورنقدي؛

خط مقدم دشمن ...
پشت بام خانه ها 

ماه ایثار و آزادگی را با درود به روان سرور شهیدان حضرت اباعبدا... حسین )ع(، فرصت مغتنمی می دانیم تا ضمن آرزوی قبولی طاعات برای همه 
مهندسان بار دیگر به تکریم آزادگی و آزاداندیشی بیشتر بیاندیشیم

www.abeo.ir      سایت سازمان بسیج مهندسین البرز

البرز( )ویژه مهندسان  رایگان 
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تاریخچه سازمان بسیج مهندسین
به دنبال رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت توجه 
بیش از پیش به موضوع حضور متخصصین در بسیج، سازمان 
بسیج مهندسین به عنوان متولی تحقق اوامر معظم له مبنی بر 
بسیج جامعه بزرگ و کارآمد مهندسین کشور از سال ۱۳۷۹ به 
صورت مستقل در مجموعه نیروی مقاومت بسیج آغاز به فعالیت 

نموده است.
پیش از این، خال ناشی از عدم انسجام نیروهای متخصصی که در 
طول دهه اول انقالب و خصوصا ایام دفاع مقدس منشاء خدمات و 
فعالیتهای چشمگیر و خارق العاده بودند به خوبی در صحنه های 
اجتماعی ومدیریتی کشور محسوس و قابل رویت بود عالوه بر این، 
پیشرفت روز افزون دنیا در شئون مختلف علم وفناوری به ویژه 
شاخه های جدید آن از جمله فضای مجازی و سایبری، فناوری 
نانو، صنعت هوا فضا، فناوری هسته ای و لزوم حضور نیروهای 
متعهد و متخصص در این عرصه ها اهمیت وجود این تشکل 
کارآمد به عنوان بخشی از بدنه شجره طیبه بسیج دهها میلیونی را 

بیش از پیش نمایان ساخته بود.
بر این اساس، سازمان بسیج مهندسین به منظور ایجاد جاذبه الزم 
برای به هم پیوستن نیروهای متخصصی که بتوان با ایجاد بستری 
مناسب از توان آنها در مسیر اعتالی کشور و تمدن پویای اسالمی 
استفاده نمود، زمینه حضور موثر بسیجیان را در فعالیتهای مختلف 
اجتماعی گسترش داده و ضمن پرداختن به مسائل برجسته 
علمی )مهندسی(، با ارائه طرحها و عملکرد مناسب، در مسیر 
ایجاد تشکل و انسجام الزم گام بر می دارد. این سازمان با ایجاد 
گروههای تخصصی عمران، صنعت و معدن، انرژی، کشاورزی و 
منابع طبیعی، فناوری اطالعات و ارتباطات زمینه دستیابی قشر 
مهندسین بسیجی را به اهداف علمی در گروههای پنجگانه فنی  

- تخصصی ایجاد نموده است.
متعهد در رشته های مختلف  است که همه عناصر  شایسته 
مهندسی به ویژه آنها که اندوخته گرانبهای ۸ سال دفاع مقدس 
را دارند گرد هم آیند و با هم افزایی سرمایه های علمی، فکری، 
تخصصی، تجربی در سازمان بسیج مهندسین حضور منسجم 
یافته و کار آیی بیشتر این ذخیره های گرانبها را در مسیر رشد 
و تعالی انقالب اسالمی ممکن سازند . بدیهی است همراهی و 
همفکری مهندسین متعهد در این سازمان ،حضور موثر و مفید و 
مقتدرانه در صحنه های سازندگی و فعالیتهای صنفی را موجب 

شده و خود گام بزرگی در سازندگی و اداره کشور خواهد بود.

رسالت سازمان بسیج مهندسین:
سازمان بسیج مهندسین، بخشی از بسیج، این نعمت عظیم 
ایران،  اسالمی  بنیانگذار جمهوری  بدیل  بی  یادگار  و  خداوند 
کانون جوشان و مناسب ترین بستر حضور و مشارکت مهندسین 
کشور در دفاع همه جانبه از انقالب اسالمی و دستاوردهای آن 
می باشد و در راستای تحقق آرمان های حضرت امام خمینی 
)ره( و رهنمودهای مقام معظم رهبری، رسالت زیر را بر خود 

فرض می داند.
»کمک به ارتقاء کارآمدی نظام اسالمی در عرصه های سازندگی، 
اقتصادی، علمی، فن آوری و مدیریتی با تربیت مهندسین متعهد 
به ارزشهای انقالب اسالمی و حفظ و گسترش فضای ارزشی در 

جامعه مهندسی جهت تحقق جامعه پیشرفته اسالمی«

انداز  چشم  سند  در  مهندسین  بسیج  سازمان  جایگاه 
بیست ساله

با اتکال به قدرت الیزال الهی و توجهات حضرت ولی عصر )عج( و 
بر اساس تعالیم عالیه قرآن کریم و مکتب اهل بیت علیهم السالم 
، آرمانها و اندیشه های حضرت امام )ره( و تدابیر حکیمانه مقام 
معظم رهبری و در راستای اهداف سازمان بسیج مستضعفین، 
و  علمی  ارزشی،  است،  سازمانی  مهندسین  بسیج  سازمان 

تخصصی، اثرگذار، فراگیر و یادگیرنده، بالنده، منسجم و مردمی، 
الگوساز، دارای تعامل سازنده با مراکز علمی و موسسات پژوهشی، 
دستگاه های اجرایی و مجامع مهندسی، برخوردار از نیروهای 
داوطلب مردمی، متخصص، متعهد و والیت مدار و سازمان یافته 
انقالب  دستاوردهای  از  دفاع  به  قادر  تخصصی،  گروههای  در 
اسالمی و مقابله با تهدیدات نرم دشمن با مشارکت همه جانبه 
در کمک به ارتقاء کار آمدی نظام و با تربیت مهندسین متعهد 
به ارزشهای انقالب اسالمی و هدایت قابلیتهای ایشان در عرصه 
های علمی، فن آوری، اقتصادی، سازندگی، اجتماعی، سیاسی 
و فرهنگی و مروج ارزشها و فرهنگ و تفکر بسیجی در جامعه 

مهندسی کشور.

اهداف کالن سازمان بسیج مهندسین:
۱-  توسعه و تعمیق فرهنگ و ارزشهای انقالب اسالمی و تفکر 

بسیجی و روحیه جهادی در جامعه مهندسی کشور
های  عرصه  در  اسالمی  نظام  کارآمدی  ارتقاء  به  کمک    -۲

سازندگی، اقتصادی، علمی، پژوهشی و فناوری و مدیریتی
۳-  حضور موثر و کارآمد در زمینه های فنی و مهندسی برای 

پیشگیری و مقابله با تهدید های نرم

حوزه های تعاملی سازمان بسیج مهندسین:
سازمان بسیج مهندسین در راستای تحقق اهداف خود در دو 
بخش زیر با سازمانهای دولتی و غیر دولتی تعامل و همکاری 

موثری دارد:
۱-  بخش دولتی:

الف ( وزارتخانه ها: شامل وزارت مسکن و شهر سازی، وزارت جهاد 
کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت راه و ترابری، وزارت نفت، وزارت 
فن آوری اطالعات و ارتباطات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 

مسلح، وزارت صنایع و معادن و  ...
ب( سازمانها: سازمان انرژی هسته ای، سازمان نوسازی مدارس، 
سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداریها، قرارگاه خاتم االنبیاء 

)ص( سازمان نقشه برداری و مهندسی سپاه و  ...
۲-  بخش خصوصی

منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  ساختمان،  مهندسی  نظام 
طبیعی، نظام مهندسی معدن، شرکتهای مشاوره ای، شرکتهای 
پیمانکاری، تشکلهای صنفی مهندسی، مراکز آموزشی مهندسی، 
کانون کارشناسان، جامعه مهندسان مشاور، انجمن پیمانکاران، 

انجمن مفاخر معماران، سندیکای پیمانکاران و ...
پورتال اطالع رسانی سازمان بسیج مهندسین استان البرز 

)www.abeo.ir(
البرز به  پورتال اطالع رسانی سازمان بسیج مهندسین استان 

منظور دستیابی به اهداف زیر راه اندازی گردیده است:
۱-   حضور فعال و مؤثر بسیج در فضای مجازی برای مقابله با 

جنگ نرم دشمن.
۲-  ارتباط مستقیم با بسیجیان عزیز در استان البرز و حتی 
استان های دیگر و احصاء نقطه نظرات، دیدگاه ها، انتقادها و 

سوال های ایشان.
و  تدابیر  و  ها  سیاست  رویکردها،  واسطه  بدون  انتقال     -۳

برنامه های اصلی، محوری و پایه ای سازمان بسیج مهندسین.
۴ - انعکاس اخبار و فعالیت ها و برنامه های بسیج.

۵-  این پایگاه متعلق به تمامی بسیجیان عزیز می باشد که 
می توانند با خادمین خود در سازمان بسیج مهندسین در ارتباط 
باشند. از آنجایی که این پایگاه متعلق به بسیجیان متعهد و 
متخصص تحت زعامت و رهبری حضرت امام خامنه ای دامت 
برکاته می باشد، بی شک نقطه نظرات، انتقادها و پیشنهادهای 
سازنده شما کاربران محترم می تواند ضمن ایجاد انگیزه بیشتر، ما 

را در دستیابی به اهداف واالی بسیج یاری نماید. انشاء اهلل.

 بدینوسیله سازمان بسیج مهندسین استان البرز از 
کلیه مهندسین بسیجی جهت همکاری با این سازمان 

دعوت بعمل می آورد.
همچنین از مهندسین عالقه مند جهت عضویت در 
سازمان دعوت می شود تا با مراجعه به سایت بسیج 
مهندسین به آدرس abeo.ir و یا مراجعه حضوری 
والفجر، خیابان دوم غربی،  به آدرس: کرج، میدان 
سازمان بسیج مهندسین استان البرز و یا با شماره 

32۷۵6301-026 تماس حاصل نمایند.

 فراخوان دعوت به همکاری
از مهندسین بسیجی

سرمقاله

نویدی برای حضوری پُربارتر برای انجام وظایف

مهندس هوشنگ کاتب
سردبیر

به  که  تکلیف شد  چنان  باالخره  و 
بودن و به حضور بسیج مهندسین 
اجتماع  و  ساز  و  ساخت  عرصه  در 
رنگ و جالی بیشتری داده شود. و 
از همین رو بود که حسب دستورات ریاست محترم سازمان 
بسیج مهندسین استان البرز، تهیه، چاپ و انتشار نشریه پیش رو 
مطرح و بدینوسیله شماره اول آن تقدیم همه همکاران مهندس 

و علی الخصوص عزیزان عضو بسیج مهندسین می شود.
اعتراف می کنیم، گام نخست است و کمبودها و نقایص بسیاری 
را می توان بر آن متصور دانست. تنها دلخوشی مان شروع این 
حرکت و ادامه و تثبیت و ارتقای نشریه را بعد از اتکال به حضرت 
حق، یاری و همکاری تک تک همه آن عزیزانی می دانیم که 
عزیز  جانبازان  و  گرانقدر  شهدای  تک  تک  زحمات  قدردان 
می باشند و ما را در راه هرچه پربارتر نمودن نشریه، یاری 

می نمایند.
شاید کم انصافی باشد که هدف را صرفا نشر صفحاتی چند 
دانسته و فقط به آن دلخوش باشیم. و از همین منظر است که 
انتشار این نشریه را تنها وسیله ای می دانیم که اوال در کنار 
سایر رسانه های موجود سازمان بسیج مهندسین )سایت، روابط 
عمومی مستقر در محل سازمان و ...(پلی بدانیم که کانون های 
چندگانه بسیج مهندسین را به همدیگر متصل نموده و زمینه 
تعامل هرچه بیشتر بین عزیزان مهندس و بسیجیان گرانقدر 
را فراهم نماید. تا با انسجام هرچه بیشتر بتوانیم در راه تحقق 
اهداف واالی انقالبمان ادای تکلیف نموده و در زمینه های 
بتوانیم  یکدیگر  به  رسانی  یاری  ضمن  مهندسی،  مختلف 
در مراحل و در ابعاد متصوره خدمتگزار خدومی برای همه 
شهروندان، آنان که پشتوانه عملی تداوم و تثبیت انقالب مان 

بوده و هستند، باشیم.
سخن را در این مقطع به همین حد بسنده نموده و با تاکید 
بر این نکته که: واعلمو ان ا... منجیکم ... شما را به خدای 

بزرگ می سپاریم.

یادمان باشد که ...
غره مشو که مرکب مردان مرد را    

                   در تنگناي بادیه پي ها بریده اند
نومید هم مباش که رندان جرعه نوش 

 ناگه ز یك ترانه به منزل رسیده اند
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به عنوان مدیر سـازمان بسـیج مهندسی 
عمـران و معمـاری سـپاه امـام حسـن 
مجتبـی ) ع( اسـتان البرز خودتـان را در 

حـد مقـدور معرفـی فرمایید.
اینجانـب شـکراله رضوانـی فر مهنـدس عمران 
از سـال ۱۳۸۲ عضو نظام مهندسـی ساختمان 
هسـتم و در سـپاه امـام حسـن مجتبـی ) ع( 
اسـتان البرز مدیر اجرایی مهندسـی مشغول به 
خدمت بودم و از سـال ۱۳۹۳ در سازمان بسیج 

مهندسـین مشـغول انجام وظیفه هسـتم.

سـابقه حضـور مهندسـین بسـیجی در 
دوران دفـاع مقـدس درخشـان و واضـح 
اسـت. مختصـری از بسـیج مهندسـی و 
مخصوصـا سـازمان بسـیج مهندسـین 

بفرمایید. البـرز  اسـتان 
در دوران دفـاع مقـدس، رشـادت هـای عزیزان 
لشـگر ۱0 حضرت سـید الشـهدا )ع( بر همگان 
روشـن است و بحث مهندسـی رزمی و تخریب 
در عملیـات هـای غـرور آفریـن ۸ سـال دفـاع 
مقـدس بسـیار چشـم گیـر اسـت و شـهدای 
مهندس این اسـتان از شـاخص های شـهیدان 

عزیز ایران اسـالمی هسـتند. 
اخیـرا انتصـاب هایـی از طرف سـازمان 
نظـام  سـازمان  در  مهندسـین  بسـیج 
مهندسـی اسـتان البـرز و همچنیـن در 
کانون مهندسـان سـاختمان کرج محقق 
گردیـد. چـه برنامـه و توقعاتـی از دفاتر 
مسـتقر در مراکز مهندسـی فوق االشاره 

دارید؟

اهـداف مهم بسـیج جـذب و گسـترش فرهنگ 
بسـیج اسـت و در بحـث تخصصـی مهندسـی 
رسـیدن بـه آرمـان هـای مقـدم نظـام و فرمان 
مقـام معظـم رهبری کـه »هر مهنـدس در برابر 
کارهـای خـود مسـئول اسـت« نهادینـه شـود 
و عزیـزان را کـه بـه ایـن مسـئولیت نهـاده ایـم 
الگـوی وجـدان کاری در بحث تخصصی باشـند 

انشااهلل. 

و  ارزیابـی سـازمان بسـیج مهندسـین 
شـخص جنابعالی از اوضـاع کنونی فضای 
مهندسـی در سـطح اسـتان البرز و شهر 

کـرج چگونه اسـت؟
خـب بحـث البرز خیلـی قابل بررسـی اسـت و 
فقـط می شـود گفـت که بـه آینـده امیـدوارم 
و آسـیب شناسـی هایـی هـم صـورت پذیرفته 
که انشـااهلل در جلسـات شـورای قشـر برای آن 

راهکارهایـی خواهیـم یافت.

بـرای بـرون رفت از مسـائل و مشـکالت 
مطروحـه علـی الخصـوص در کـرج چه 
راه  چـه  و  ایـد  اندیشـیده  تمهیداتـی 
کارهایی را مطرح و پیشـنهاد می نمایید؟

بحـث آمـوزش را خیلـی جـدی گرفتـه ایـم و 
تفاهم نامه هایی با کانون مهندسـان سـاختمان 
کـرج و سـازمان نظـام مهندسـی البـرز  امضـا 
شـده کـه بسـیج، همانگونـه کـه رسـالت دارد 
در ایـن بحـث ورود و سـالمت کار را تضمیـن 
کنـد و ما با شـجره طیبـه صالحیـن امیدواریم 
کاسـتی های موجود را به فرصـت تبدیل کنیم.

برای اسـتفاده از پتانسـیل هـای بالفعل و 
بالقوه همکاران مهندس در سـطح اسـتان 
کـه قریب به سـیزده هزار نفر می باشـند 
و در سـطح کرج با بیـش از ۵۷00 نفر عضو 
کانـون مهندسـان سـاختمان کـرج چـه 

ایـده هایی را مدنظـر دارید؟
بـا اهمیتـی کـه در مبحث کالن شـهر کـرج و 
جـدی بـودن بـرادر بسـیجی شـهردار محتـرم 
کـرج در پیگیری تسـریع پروژه هـای نیمه تمام 
شـهر و اصالح مبلمان شـهری داشـته و تعاملی 
کـه بین مهندسـین بسـیجی و این نهـاد وجود 
دارد  امیدواریـم کـه مشـکالت شـهر هرچـه 
سـریعتر حـل گردد و شـاهد پیشـرفت عمرانی 
شـهر باشـیم و از توان مهندسـی بومی بیشـتر 
اسـتفاده شـود و بـا تغییـر و تحول در سیسـتم 
مدیریتـی سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان 
انتظـار تقویـت وجهـه سـازمان را در آینـده ای 

نـه چنـدان دور داریم.

مـورد  در  مختصـری  لطفـا  خاتمـه،  در 
اعضای سازمان بسـیج مهندسین استان 
البـرز و برنامـه هـا و فعالیت هـای پیش 

بینـی شـده بیـان بفرمایید.
بعـد از تعییـن محـل ماموریـت اینجانـب کـه 
قرعـه بـه نـام اسـتان البـرز افتـاد، بـا حضـور 
در جمـع بـرادران مهندسـین بسـیجی و بـا 
بـا  آمـده  بعمـل  اولیـه  مطالعـات  و  بررسـی 
عنایـت بـه اینکه سـازمان بسـیج مهندسـین 
در زمینـه هـای صنعـت و معـدن، عمـران و 
معمـاری مشـغول فعالیـت مـی باشـند، کـه 

آمـار کل اعضـای مهندسـین بسـیجی بالغ بر 
۲000 نفر می باشـند. حسـب جایـگاه تعیین 
شـده و در گام نخسـت بـرای عزیـزان فعال در 
زمینه عمـران و معماری برنامـه های متنوعی 
پیش بینی شـده اسـت کـه از جمله تشـکیل 
کالس هـای آموزشـی در زمینـه های مختلف 
و انجـام بازدیدهـای گروهی از برخـی از پروژه 
هـا و مناطـق و ایضـا زمینه سـازی و آشـنایی 
با سـایر مهندسـین بسـیجی در سـطح کشور 
در قالـب شـرکت در همایـش هـا و فعالیـت 
هـای مشـترک در زمینـه هـای گوناگـون و 
در پایـان اینکـه اقداماتـی بـرای اسـتفاده از 
امکانـات و تسـهیالت پیـش بینی شـده برای 
کلیه مهندسـین اسـتان البرز علـی الخصوص 
مهندسـین بسـیجی مـی باشـد کـه در اولین 
فرصـت جزییـات بیشـتر آن از طـرق مختلف 
از جملـه همیـن نشـریه و انعـکاس در سـایت 
سـازمان بسـیج مهندسـین البـرز بـه نشـانی 
www.abeo.ir اطـالع رسـانی خواهد شـد.

و سخن پایانی ...
از مهندسـین عزیـز خواهشـمندیم کـه اخالق 
حرفـه ای را هرچـه بیشـتر رعایـت کننـد و 
واقعـاً خـود را مسـئول کارهـای خـود بدانند تا 
جامعه ای سـالم داشـته و در آینده ای نه چندان 
دور شـاهد اقتدار مهندسی اسـتان البرز باشیم. 
عزیـزان و همـکاران جهـت کسـب اطالعـات 
بیشـتر و ارتبـاط هرچـه عمیـق تر، مـی توانند 
بـه سـایت سـازمان بسـیج مهندسـین مراجعه 

فرمایند.

در پـی انتصـاب هـای اخیر بعمل آمده در دفاتر بسـیج مهندسـین مسـتقر در سـازمان نظام مهندسـی البرز و همچنیـن در محل کانون مهندسـان 
سـاختمان کرج،  که با اهتمام و پیگیری های مدیر سـازمان بسـیج مهندسـی عمران و معماری سـپاه امام حسـن مجتبی ) ع( اسـتان البرز  که خود 
عـالوه بـر فعـال بودن در زمینه سـاخت و سـاز به عنـوان یك مهندس عمران، دسـت انـدرکار کم و کیـف کلیه امور بـوده و به عنـوان یك مهندس 
بسـیجی دارای ایـده هـای پویـا و متنوعی می باشـد، انجام شـد، خـود را بـر آن دیدیم که بـا انجام گفتگویی کوتاه، بیشـتر با نظرات ایشـان آشـنا 
شـویم. باشـد کـه در مقطعی دیگر بعد از گذشـت برهـه ای از زمـان در مقام ارزیابی و تحلیل روند  وجود و حضور دفاتر مهندسـین بسـیجی بیشـتر 

سـخنی برای طرح در بین شـما همکاران داشـته باشیم.
سردبیر

گفتگویی کوتاه با مهندس رضوانی فر، مدیر سازمان بسیج مهندسین البرز

امیدوارم بزودی شاهد اقتدار مهندسی البرز باشیم

ریاست  طریق  از  صادره  فراخوان  اعالم  دنبال  به 
محترم سازمان بسیج مهندسین که کتبا به همه 
نهایتا  گردید،  رسانی  اطالع  قشر  شورای  اعضای 
بعد از برگزاری جلسه مربوطه و از طریق انتخابات 
انجام شده، از بین کاندیداهای موجود، آقای مهندس 
ابوالحسنی به ریاست شورای قشر مهندسی عمران 
و معماری و آقای مهندس محمد یوسفی به عنوان 
نایب رییس و مهندس غالمرضایی به عنوان ارزیاب 
انتخاب شدند. الزم به ذکر است که در همین جلسه 
جناب آقای دکتر جمال پور به عنوان مشاور عالی 

شورای قشر تعیین شدند.
با  آبان و در پی نشستی  تاریخ ۲۵  همچنین در 
حضور اعضای قشر و کاندیداهای محترم، انتخابات 
آقای  جناب  نهایتا  و  انجام  صنعت  قشر  شورای 
به عنوان رئیس شورای قشر و  بهروز ورمحمدی 
جناب آقای دکتر پورنقدی به عنوان نایب رئیس 
شورای قشر بسیج مهندسین صنعتی استان البرز 
و همچنین آقای مهندس عبدالهی از طرف آقای 
مهندس رضوانی فر به عنوان ارزیاب شورای قشر 

انتخاب شدند.

هیات رئیسه های شورای قشر بسیج مهندسین )معماری و عمران - صنعتی( انتخاب شدند



  نشریه  داخلی
صاحب امتیاز: سازمان بسیج مهندسین البرز

مدیرمسئول: مهندس رضوانی فر
سردبیر: مهندس هوشنگ کاتب احدی

صفحه آرایی: مهندس احمد شاهوند
همکاران این شماره: دکتر بهزاد پورنقدی، مهندس مجیدی و 

مهندس رجبی
نشانی: کرج، میدان والفجر، کوچه دوم غربی، سازمان بسیج  

مهندسین استان البرز
    تلفکس: ۳۲۷۵6۳0۱ - 0۲6

info@abeo.ir :پست الکترونیك       

دعوت به همکاری
دست همه مهندسین بسیجی و سایر دوستانی 
به  تمایل  نشریه  کیفی  ارتقای  برای  که  را 

همکاری دارند، به گرمی می فشاریم.

 www.abeo.ir      026 - 32۷۵6301

مقام معظم رهبری )مدظله العالی(:

درباره نظام مهندسی و قانونی که 
گذاشته شده، اینها خوب است، 
منتها اینها را به مرحله عمل و 
مورد  نگذارید  برسانید،  تحقق 
غفلت قرار بگیرد. یعنی واقعا یك 
مهندس خودش را مسئول بداند.

است،  سخت  موضوع  این  باور 
اما خط مقدم دشمن، پشت بام 

خانه شماست!
در میدان جنگ سخت و هشت 
سال دفاع مقدس، سربازان اسالم 
کردند  خود  آن  از  را  پیروزي 
چه  ما  نرم  در جنگ  امااکنون 

خواهیم کرد؟!
دالیل رویکرد دشمن از جنگ 
عبارت  نرم  جنگ  به  سخت 

است از:
۱- جنگ سخٍتٍ موجب نفرت مردم و جامعه از دشمن مي شود.

را دشوار  دولت مطلوب دشمن  آمدن  کار  روي  ۲- جنگ سخت 
مي سازد.

۳- جنگ سخت موجب بي ثباتي و ناامني در منطقه مي گردد.
در جنگ نرم، دشمن ابزارهاي بسیاري در اختیار دارد که مهمترین 
آنها رسانه ها هستند. رسانه ها شامل: فیلم، کتاب، روزنامه، مجالت، 

شبکه اینرنت و شبکه هاي اجتماعي مجازي و ماهواره ها هستند.
دجالواره )ماهواره( ابزاري است که دشمن در هر زمینه اي از آن علیه 
ما استفاده مي کند، حتي کانون گرم و مقدس خانواده را مستقیماً 
هدف قرار داده و عده اي همچنان در خواب غفلت هستند. تهاجم 
فرهنگي در پوشش جنگ نرم داراي ۵ ویژگي است که عبارت اند از:

۱- در فضاي تساهل و تسامح رشد مي کند که در این شرایط، امر به 
معروف و نهي از ُمنکر کمرنگ مي شود.

۲- مجریان آن قالباً افراد غیر سیاسي بوده و چهره هاي شناخته 
شده اي در جامعه نیستند.

۳- تشخیص سازماندهي تهاجم فرهنگي نسبت به فعالیت سیاسي 
دشوار است.

۴- روند انجام آن به تدریج و آرام صورت مي گیرد.
۵- نسبت به سایر مبارزات از موفقیت باالیي برخوردار است. همچنین 
استحاله فرهنگي با استفاده از ابزارهاي نوین تکنولوژیک مانند فناوري 

اطالعات و ارتباطات به اشاعه فرهنگ کاذب خود مي پردازد.
اشاعه فساد از طریق ماهواره، اینترنت و شبکه هاي اجتماعي مجازي، 
مدهاي عجیب لباس و ترویج برهنگي غربي، موسیقي و فیلم-هاي 
مبتذل و سایر ابزارهاي رسانه اي انجام مي گیرد که تمامي اقشار 

جامعه را تحت تاثیر قرار مي دهد.
کشور،  در  فرهنگي  تغییرات  گسترش  دالیل  اصلي ترین  از  یکي 
تالش بي وقفه شبکه هاي ماهواره اي است که به شدت در پي ترویج 
سبک زندگي غربي بوده و در تالش براي القاي فرهنگ خود بر سایر 
جوامع و از بین بردن فرهنگ غني ایراني و اسالمي هستند. یکي از 
پیامدهاي منفي گسترش استفاده از دجالواره، کمرنگ شدن ارزش 
هاي خانوادگي و گسستگي نهاد خانواده است. افزایش آمار طالق 
در جوامع امروزي از نشانه هاي این گسستگي است که به دنبال 
خود مسائلي هم چون فقر، بزه کاري، فساد اخالقي، افزایش فرزندان 
بي سرپرست و سایر تبعات و پیامدهاي منفي اجتماعي، امنیتي و 

انتظامي را به همراه دارد.
و  جنسي  مفاهیم  با  برنامه هایي  از  سرشار  ماهواره اي  شبکه هاي 
غیراخالقي است. برنامه هاي ماهواره اي با عادي جلوه دادن روابط 
زنان و مردان، سعي در تغییر الگوهاي رفتاري بر مبناي اخالق و دین 
در میان جوامع هدف دارند. این برنامه ها از مفاهیمي چون خانواده 
و تعهد، تقدس زدایي مي کنند وگناه را امري عادي جلوه مي دهند. 
یکي از پیامدهاي اجتماعي ورود ماهواره در منازل، قبح زدایي از روابط 
غیرشرعي میان زنان و مردان پاکدامن در سطح جامعه است. به این 
وسیله دختران و پسران را به روابط خارج از چارچوب ازدواج دعوت 
مي کنند و جوانان نیز پس از مدتي به چنین روابطي گرایش پیدا 
مي کنند. در موارد دیگري مانند تبلیغ محصوالت نامعتبر که همگي 
جنبه آرایشي و یا جنسي دارند، فروش محصوالت بي کیفیت و یا 

حتي تبلیغ براي مصرف گرایي بسیار مشاهده مي شود.
یکي از مهمترین دالیل گسترش استفاده از دجالواره در سطوح 
مختلف جامعه، بي توجهي به فرهنگ غني ایران اسالمي از سوي 
مسئولین و مردم بوده و از سوي دیگر نیز عدم جذب مخاطب و 
تولید برنامه هاي مناسب توسط صدا و سیما و رسانه هاي ملي و 

داخلي است.
به لحاظ فني در۱۵۹ مدار تلویزیوني در کل جهان، تعداد ۲0۳  
ماهواره تلویزیوني فعال است که از این تعداد در۸0  مدار قالب دریافت 
در ایران، یکصد ماهواره تلویزیوني، یعني نیمي از ماهواره هاي جهان 
قرار دارد. این تعداد ماهواره امکان تماشاي حدود ۱۸000 شبکه 

تلویزیوني را در ایران فراهم آورده است.
با رسیورها و دیش هاي معمولي مي توان تا نزدیک ۲000  کانال 
ماهواره اي را در ایران با کیفیت باال دریافت کرد.  شبکه هایي که اکثر 
قریب به اتفاق  برنامه هاي آنها با سنت و فرهنگ ایراني و اسالمي در 
تضادند و اثرات مخرب روحي و رواني بر مخاطبین ایراني مي گذارند 
و یکي از مهمترین تاکتیک هاي غرب در جنگ نرم علیه ارزش هاي 

اسالمي و ایراني است.
در بین شبکه هاي ماهواره اي که به سهولت در ایران قابل دریافت 
است، بیش از ۳۸0 کانال خاص موسیقي وجود دارد که شبانه روز 
در حال پخش موسیقي، رقص، آهنگ هاي درخواستي و کنسرت 
هستند. عموم این برنامه ها آکنده از حرکات ضداخالقي و اروتیکال 
است. در حالي که عالوه بر این شبکه هاي اختصاصي موزیکال، 
حدود ۱۲00  شبکه هم در خالل برنامه هاي خود شوهاي موزیکال 
پخش مي کنند. در حوزه کودک و نوجوان بیش از ۲۵0 کانال 
ماهواره اي قابل دریافت در ایران است، ضمن این که بخش مهمي 
از برنامه هاي کانال هاي عمومي نیز به بخش برنامه هاي کودک و 
نوجوان اختصاص دارد. این شبکه ها عالوه بر پخش کارتون هایي 
که عموماً در تضاد با مباني اخالقي جامعه ما است، به فرهنگ سازي 
ارزش هاي لیبرالي و اومانیستي غرب در ذهن اطفال و کودکان ایراني 
مي کنند و آنان را شیفته زندگي آمریکایي و غربي مي نماید. در 
حوزه مصرف زدگي و فرهنگ سازي پوشش و مد، حدود۸0  شبکه 
وجود دارد که اختصاص به نمایش مد ولباس دارد، لباس هایي که 

رسماً تبلیغ فرهنگ عریاني است.
بنابراین باید یک سوال از خود بپرسیم: در جنگ نرم چگونه از خود، 
خانواده، ناموس، فرهنگ، کشور، نظام و اعتقادات و مذهب خود دفاع 

مي کنیم؟

خط مقدم دشمن...پشت بام خانه ها 

سخنان بزرگان

گامی دیگر ...
بسیج مهندسین استان  البرز 

در خدمت همه مهندسان
در راستای ایجاد زمینه های رفاهی، سیاحتی برای همکاران عزیز 
اقداماتی در شهر »رامسر« صورت  الهی  به حول و قوه  مهندس، 
پذیرفته که جزییات آن در اولین فرصت به اطالع خواهد رسید.  
برای  اولویت استفاده بوده و  اینکه همکاران بسیجی در  مختصر 

اعضای جدید بسیج  تخفیف ویژه ای منظور خواهد شد. 

با حسن مدیریت برادر مهندس رضوانی فر و تیم مستقر در سازمان 
بسیج مهندسین استان البرز، در جشنواره کشوری مالک اشتر از مهندس 
هوشنگ کاتب احدی، مسئول کانون امام سجاد )ع( مستقر در محل 
کانون مهندسان ساختمان کرج تقدیر بعمل آمد و بر توسعه و تعمیق 

فعالیت های بسیج در زمینه های مهندسی تاکید گردید.

دکتر بهزاد پورنقدي،  داراي دکتراي مهندسي فناوري اطالعات و استادیار دانشگاه، مدیر کارگروه پیشگیري از جرایم سایبري دادگستري و مسئول علمي و پژوهشي سازمان بسیج 
مهندسن استان البرز هستند. ایشان مقاالت و کتاب هاي متعددي در زمینه فضاي مجازي، جنگ نرم و در زمینه فناوري اطالعات و ارتباطات به رشته تحریر درآورده اند و یکي از 
پژوهشگران و محققان در این حوزه مي باشند. در ادامه این بخش مقاله ای که به اهتمام ایشان نگاشته شده است را در راستای افشای ماهیت وجودی »دجال واره«  و اثرات مخرب 

آن در گروه های مختلف اجتماعی.

در جشنواره کشوری مالک اشتر:
از مسئول کانون امام سجاد )ع( تقدیر شد


