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باد مبارک  ند،  ا ا چشیده  ر دوران ستم شاهی  تلخ  که طعم  دگانی  زا آ و   بر همه  فجر  دهه  مبارک  یام  ا رسیدن  فرا  سالروز 

1357 ؛ سالی که در تقویم تاریخ، پایان زمستانش 
26 دی ماه و شروع بهار آن 12 بهمن ثبت گردید

 پیام رهبر معظم انقالب اسالمی به جوانان اروپا

 اجازه ندهید شما را در مرزهای
ساختگی و ذهنی محصور کنند

با پیروزی قانون، انتخابات هیات رئیسه 
سازمان نظام مهندسی البرز برگزار شد

یادی از شهدای شاخص

شهید عنایت ا... رزاقی

البرز( )ویژه مهندسان  رایگان 

در نظر داریم برای سنجش اطالعات عمومی در قالب مسابقه کوچکی در هر شماره سوالی را مطرح و از بین پاسخ های 
صحیح رسیده، هدایایی به قید قرعه به عنوان یادبود تقدیم نماییم. مهندسان عزیز، پاسخ های خود را از طریق صفحه 
»تماس با ما« در سایت بسیج مهندسین البرز www.abeo.ir با قید کانون امام سجاد )ع( ارسال نمایند. عزیزان، 

می توانند با کنکاشی در کتاب »مفاتیح الحیات« )آیت ا... جوادی آملی( پاسخ سوال زیر را به دست آورند.

رسول خدا )ص( فرمودند: هرگاه سفر می کنید با برادران دینی خداحافظی کنید زیرا ...

* جلسه مشترک شورای مرکزی قشر بسیج 
مهندسین با معاونت عمرانی استانداری البرز

* کانون امام علی )ع( در محل سازمان نظام 
مهندسی البرز رسما گشایش یافت

* سومین نشست حلقه های خاص صالحین در 
سالن جلسات سازمان برگزار شد

www.abeo.ir      سایت سازمان بسیج مهندسین البرز

برای نیل به اهداف عالیه برای آحاد جامعه به ویژه مهندسان گرانقدر 
و در راستای تحقق خواسته های بر حق، دست همه همکاران را برای 
هرچه متحدتر و فشرده تر نمودن صفوف مهندسان می فشاریم و 
بدینوسیله دعوت می نماییم که با مراجعه به هریک از کانون های 
مستقر در سطح استان البرز که نشانی آن ها سایت سازمان آمده، 
صدای موجود را رساتر نماییم. در ضمن عزیزان می توانند با مراجعه 

به سایت abeo.ir نیز ثبت نام خود را انجام دهند.

 فراخوان پذیرش عضویت در کانون های مستقر 
در استان البرز

مسابقه

الف( مایه آرامش خاطر است
ب( مایه نیکخویی است

ج( در سایه دعای آن برایتان برکت قرار می دهد
د( باعث پیوند خویشاوندی است



نشریه داخلی سازمان بسیج مهندسین البرز - شماره سوم -  اول بهمن ماه 21393

روزشمار انقالب
از 12 تا 22 بهمن 1357

12 بهمن 1357
* امام  خمینی)س( پس از 14 سال دوری از وطن 
در میان استقبال پر شور و میلیونی مردم به ایران 
روزنامه کیهان طول صف جمعیت  باز گشتند. 

استقبال کننده را 33 کیلومتر اعالم کرد.

13 بهمن 1357
* قرارداد خرید 10 میلیارد دالر اسلحه از آمریکا 

لغو شد.
* امام: دولت را بزودی معرفی می کنم

14 بهمن 1357
امام  سوی  از  انقالب  شورای  اعضای  تعیین   *

خمینی
* بختیار: اوضاع امروز نتیجه 25 سال دیکتاتوری 

شاه است
* امام   خمینی: دولت فعلی غاصب و غیرقانونی 
است و باید کنار رود. افراد ارتش فرزندان ما هستند 

و باید به دامان ملت باز گردند.

15 بهمن 1357
* بخیتار: اجازه تشکیل دولت موقت نمی دهم

* عده ای از نمایندگان مجلس شاهنشاهی مخفی 
شدند

* لغو قرادادی ده میلیاردی خرید اسلحه ایران از 
آمریکا

16 بهمن 1357
* تعیین مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر 

دولت موقت توسط امام خمینی
* بختیار در مصاحبه مطبوعاتی اعالم کرد نه با شاه 

سازش می کنم نه با خمینی؛ 
به آیت اهلل اجازه تشکیل دولت موقت را نمی دهم

* رییس سیا: ناکامی سیا در ایران جدی بود.

17 بهمن 1357
اعالم  موقت  دولت  و  انقالب  شورای  اعضای   *

شدند.
* امام خمینی در جمع علمای خوزستان سخنرانی 

کردند و وحدت کلمه را رمز پیروزی دانستند.

18 بهمن 1357
* ژنرال هایزر از ایران رفت.

* روحانیون و مردم زنجان و بخش های تابعه در 
یک راهپیمایی بی سابقه پنجاه هزار نفری، حمایت 
قاطع خود ار از امام خمینی و نخست وزیر منصوب 

او اعالم داشتند.
* »انور سادات« رییس جمهوری مصر، با شاه در 

مراکش تماس گرفت.

19 بهمن 1357
* جمعی از پرسنل نیروی هوایی با انجام رژه و 
خواندن سرود در مقابل حضرت امام، با حرکت، 
اعالم  نهضت  رهبری  و  ایران  مردم  اسالمی 

همبستگی کردند. 
* خانواده افسران بازداشتی نیروی هوایی، همچنان 

با ادامه تحصن، تهدید به اعتصاب غذا کردند.
* قره باغی ارتش را از دخالت در سیاست برحذر 

داشت.

20 بهمن 1357
* با حمله مأموران گارد به پادگان نیروی هوایی 

تهران، جنگ خیابانی آغاز شد. به گفته همافران، 
وقتی که رادیو اعالم کرد فیلم ورود امام خمینی 
)ره( بعد از اخبار تلویزیون نمایش داده خواهد شد، 
آنها در سالن پادگان اجتماع کردند. با ظاهر شدن 
تلویزیون، طنین  بر صفحه  امام  تصویر حضرت 
صلوات سالن را پر کرد و در این هنگام، افراد گارد 
به سوی آنها تیراندازی کردند و درگیری آغاز شد. 

21 بهمن 1357
* نبرد های خونین واحدهای مسلح در تهران 

اعالم  نظامی  حکومت  خمینی  امام  حضرت   *
شده از طرف فرماندار نظامی تهران، را ملغی اعالم 
کردند و فرمودند : »اعالمیه امروز حکومت نظامی 
خدعه و خالف شرع است و مردم به هیچوجه به 
آن اعتنا نکنند ... اخطار می کنم که اگر دست از 
این برادر کشی بر ندارند و لشگر گارد به محل 
خودش برنگردد ... تصمیم آخر خود را به امید خدا 

می گیریم.«

22 بهمن 1357
* شاه در مراکش استعفا داد.

* نصیری و رحیمی دستگیر می شوند.
تمام  از  ارتش  ارتش:  عالی  شورای  اعالمیه   *

خواسته های ملت پشتیبانی می کند.
***

و سرانجام خشم فروخفته مردم بعد از سالیان 
سال مبارزه به ثمر نشست و سیستم ستم 
ساده  ولی  افتاد.  تاریخ  دان  زباله  به  شاهی 
انگاری است که شیطنت های دشمنان را پایان 
یافته دانسته و از هوشیاری و صیانت از ارزش 

های انقالب غافل بمانیم.

عزیزان مطلعند که در مراسم تجلیل و نکوداشتی که از شهدای گرانقدر مهندس در استان تهران برگزار گردید، تعداد شهدای مهندس بیش از 1400 
نفر اعالم شد. طبعا سهم استان البرز از آمار اعالم شده غیرقابل اغماض بوده و ما بر آنیم از شماره های آتی ضمن نکوداشت و پاسداشت ارزش های 
واالیی که همه شهدای گرانقدرمان با لبیک عملی خود در راه آن جان و مال خود را ایثار نمودند، مشخصا با معرفی شهدای شاخص مهندسی استان 
البرز، قدردان ایثارگری ها و فداکاری های همکاران شهیدمان باشیم. باشد که تا از این راه عبرت و درس های سازنده و ارزش مدارانه ای نهادینه نماییم.
سردبیر

در راستای محکومیت اهانت به ساحت 
مقدس پیامبر اکرم

مهندس رضوانی فر
مدیر سازمان و مدیرمسئول نشریه

موجیم و آسایش ما عدم ماست ...
در دنیای سیاست و مخصوصا از نوع غربی و استثمارگرانه 
آن شاهد انواع و اقسام ترفندها و تمهیدات گاها پیچیده و 
مشمئزکننده ای بوده ایم. در این راستا مثال های فراوانی 
هم در سطح جهانی و هم در خصوص وقایع نیم قرن اخیر 
کشورمان به وفور قابل بیان است که نمونه های فراوان آن 
بعد از دستیابی دلسوختگان انقالب به مدارک منهدم شده 
و بعدا بازسازی شده سفارت )النه جاسوسی( آمریکا در نسخ 

متعددی منتشر و در دسترس عموم قرار داده شد.
طبعا حرکت های اخیر که عمال نقش های چندگانه دست 
اندرکاران و سیاستمداران غربی به وضوح مشخص بود هم 
از جمله اعمال این گونه سیاست های تفرقه افکنانه با هدف 
بدنام سازی ارزش ها و ایجاد تنش های اجتماعی - قومی 
و ... می باشد. نقطه اوج این نمایش، حضور نماینده جنایت 
پیشگان اردوگاه »صبرا و شتیال« در مراسم محکومیت 
عامالن تیراندازی در دفتر نشریه صهیونیستی شارلی ابو بود. 
پرواضح است سایر چهره هایی چون رئیس جمهور فعلی 
فرانسه نیز که بارها از سیاست های »تل آویو«نشینان تایید 

و تمجید نموده است کم بی گناه نمی باشد.
ما بر آنیم که تمامی اعمال اینچنینی نتیجه برنامه ریزی های 
درازمدتی می باشد که اکثرا بر خالف هدف گذاری های 
اولیه طراحان آن دامن گیر خود نیز می شود. مجموعه 
حوادث چند دهه اخیر عمال نشان داد که نویسنده نماهایی 
چون سلمان رشدی جز اینکه عرض خود برده و زحمت 
دیگران داشته اند، عمال ره به جایی نبرده اند. وجدان بیدار 
رهروان جهانی که تقید قلبی به صیانت از ارزش ها دارند، از 
پشتوانه های تمام نشدنی بوده و اینان اگر تا کنون نیاموخته 
باشند، با موج اخیری که بعد از سعی در خدشه دار کردن 
ساحت مقدس آخرین پیامبر گسیل شده توسط خداوند 
بزرگ باالخره باید بدانند که تا یک مسلمان در اقصی نقاط 
کره خاکی وجود دارد، هرگز نخواهند توانست با روش های 
نخ نما شده خدشه ای در عزم مسلمانان میلیاردی دنیا وارد 
نمایند. طبعا وجدان جامعه مسلمان ملت ایران، همانند سایر 
آزادگان این اسائه ادب و اوج بی فرهنگی را نه تنها قبول 
و تحمل نخواهند کرد، بلکه همانند سایر موارد در شأن 
طراحان و عامالن این حرکت مذبوحانه ساکت نخواهند 
نشست و در کالم و عمل نشان خواهند داد، که از پیروان 
راستین آن حضرت بوده و برای شرمنده نبودن در محضر 
حضرت ولیعصر )عج( به وظایف خود عمل خواهند نمود. 
و در همین راستا جامعه مهندسان و کلیه مهندسینی که 
عنوان با قداست بسیجی را به نام خود مزین نموده اند، 
ضمن اعالم انزجار از این حرکت مشمئزکننده شدیدا این 
فکر و عمل را محکوم نموده و منتظر اشارتی هستیم که تا 
اولین فرصت به وظایف خود جامعه عمل پوشانده و همانند 
1400 مهندس بسیجی به دنیا ثابت نماییم که از پیروان 
راستین اصل هیات من الذله هستیم. و در ادامه کالم 

نخستین و برای حسن ختام آن تاکید می نماییم:
ما زنده از آنیم که آرام نگیریم ...

والسالم

پاسداشتی از شهدای شاخصسخن مدیرمسئول

شهید عنایت ا... رزاقی

محل شهادت:  منطقه عملیاتی والفجر 8 تاریخ تولد:  1322   
تاریخ شهادت:  1364/11/21 محل تولد:  یکی از روستاهای طالقان  

چند کالمی در خصوص زندگینامه شهید بزرگوار رزاقی:
شهید رزاقی پس از دوران تحصیل خود در تهران، جذب آموزش و پرورش او قبل از پیروزی انقالب فعالیت 
های پیرامون انقالب انجام می داد و پس از شروع جنگ تحمیلی بارها به جبهه اعزام شد و سرانجام در عملیات 

والفجر 8 به درجه رفیع شهادت نائل گشت.

بخشی از وصیت نامه شهید:
وقتی که می خواهیم اسالم را زنده کنیم و روی پای خود بایستیم و استقالل داشته باشیم، باید صبور و بردبار باشیم و رنج و سختی ها را تحمل 

نماییم و همواره به فکر خدا و مرگ باشیم و پشتیبان والیت فقیه باشیم و از او اطاعت نماییم.

نکنیم اعتنا  بیگانه  رادیوهای  القائات  به  کردن ملت هاست.  و مسخ  استکباری  منافع  تامین  بیگانه  رادیوهای  هدف 
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رئیس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری:

اهانت به پیامبر گرامی اسالم پنجه به خورشید کشیدن است

 پیام رهبر معظم انقالب اسالمی به جوانان اروپا

درباره بلندمرتبه سازی اجازه ندهید شما را در مرزهای ساختگی و ذهنی محصور کنند

مهندس هوشنگ کاتب
سردبیر

دلگرم  های  حرکت  جمله  از 
کننده ای که در دنیای مهندسی 
طالبین  همه  باعث خوشحالی 
آبادانی ایران عزیز شد، برگزاری اولین همایش بلندمرتبه 
سازی در تاریخ 19 تا 21 دی ماه در مجموعه برج میالد 
که خود عمال بلندمرتبه ترین سازه تا کنون محقق شده در 

ایران است، برگزار گردید.
با یادآوری چهره های دیده و شناخته شده، آدمی بیشتر 
خوشحال می شد که از مهندسانی که تقید بیشتری به 
دانستن اصول و تاکید بر رعایت موازین و قانون دارند، در 
این همایش حضوری پرتعداد و فعال در مباحث  می بودند، 
آنچنانکه به اغراق تمامی سالن های جنبی مملو از عالقمندان 
به موضوع بود و کم نبودند کسانی که ساعت ها ایستاده و 

گوش جان به مطالب مطرح شده می دادند.
با نگاهی به سخنرانان کلیدی همایش، از جمله جناب آقای 
دکتر پیروز حناچی معاونت محترم وزیر راه و شهرسازی 
و عضو شورای  اسبق  وزرای  از  احمد مسجد جامعی  و 
اسالمی شهر تهران و ... و با عنایت به نکات بسیار دقیق 
از  یکی  یاد سخن  آدمی  نمودند  کارسازی که مطرح  و 
وزرای سابق راه و شهرسازی )دکتر عبدالعلی زاده( می 
افتاد که بارها به این نکته اشاره و تاکید داشته اند که »یا 
نسازیم، یا اگر می سازیم، خوب بسازیم« و دقیقا در همین 
راستاست که ای کاش با عنایت به سابقه بیش از یک قرن 
بلندمرتبه سازی در خارج از کشور و حدود 60 سال از 
اولین ساختمانی که می شود به نوعی آن را بلندمرتبه 
نامید - ساختمان پالسکو واقع در خیابان جمهوری تهران 
- می گذرد، ولی تا کنون اهتمام الزمه که در راستای 
حفظ سرمایه های مادی مالکان و همینطور سرمایه های 
معنوی جامعه به عمل نیامده است. ولی از سوی دیگر اینکه 
باالخره متولیان و دلسوختگان آستین باال زده و هرچند 
بسیار دیر این موضوع را در سطح جامعه و مخصوصا در 
بین متخصصان و اهل فن و حرفه مطرح نموده اند، باعث 
خوشحالی و دلگرمی است و این مهم از ورای گفتگوهای 
به عمل آمده بین مهندسان و متخصصان که مخصوصا این 
امید را داشتند اگر این کنفرانس، اولین کنفرانس نامیده 
شده است، با فعال و پیگیر بودن دبیرخانه اعالم شده در 
اسرع وقت و بعد از جمع بندی مسائل و موارد مطرح شده و 
با آسیب شناسی کارشناسانه ان شاءاهلل در دومین کنفرانس 
بلندمرتبه سازی بشود اوال از ساخت و سازهای بی رویه و 
غیرقابل توجیه، موکدا اجتناب و با عنایت به اینکه شهر 
تهران با وجود برخی از ساختمان های بلندمرتبه، نه تنها 
باعث مباهات که عمال دلیلی برای مکدر شدن اذهان و به 
عنوان نمادی از یک آشفتگی بصری حداکثر می توانند 
عهده همه  بر  که  رسالتی  راستا  این  در  نامیده شوند.  
مسئوالن و متخصصان و حتی سرمایه گزاران و سازندگان 
بیش از همه متصور است آن است که در جای جای ایران 
مان از »تهران شدن« سایر کالنشهرهای مان جدا ممانعت 
به عمل آمده و با تدوین و تصویب قوانین و آیین نامه های 
درخور ضمن صیانت از وجاهت و اعتبار جامعه مهندس 
ایرانی با در نظر گرفتن کرامت های انسانی که از طریق 
رعایت مبانی شهرسازی )در ارتباط با بلندمرتبه سازی( که 
همانا  رعایت اصول معماری و شهرسازی ایرانی - اسالمی 
باشد بیشتر از قبل فقط به رفاه جسمی شهروندان و منافع 

برخی از سرمایه پروران نپردازیم.  

سخن سردبیر

است اصلی  عناوین  به جای  پوششی  کدهای  یا  اسامی  ز  ا استفاده  پروژه های حساس،  ز  ا ترین شیوه حفاظت  آسان 

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج مهندسین :ریاست محترم سازمان اهانت به پیامبر خاتم را محکوم و بیانیه صادر کردند: اهانت به پیامبر خاتم پنجه 
به خورشید کشیدن است. دشمن خوب می داند که وحدت تمام مسلمانان جهان حضرت محمد)ص(  و  کتاب آسمانی قران است و با سوءاستفاده از آزادی 
بیان و شرایط موجود قصد دارد بین مسلمین تفرقه ایجاد کند و بی شک توطئه صهیونیسم بین الملل است که با بصیرت مردم و رهنمودهای  امام خامنه 

ای عزیز باز هم با شکست روبرو میشود. ان شااهلل

رهبر معظم انقالب، در پیامی برای جوانان اروپا و آمریکای شمالی نوشتند:حوادث 
اخیر در فرانسه و وقایع مشابه در برخی دیگر از کشورهای غربی مرا متقاعد کرد 

که درباره ی آنها مستقیماً با شما سخن بگویم.
به گزارش پایگاه پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت اهلل العظمی 

خامنه ای، متن پیام معظم له بدین شرح است:

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
به عموم جوانان در اروپا و امریکای شمالی

حوادث اخیر در فرانسه و وقایع مشابه در برخی دیگر از کشورهای غربی مرا 
متقاعد کرد که درباره ی آنها مستقیماً با شما سخن بگویم. من شما جوانان را 
مخاطب خود قرار می دهم؛ نه به این علّت که پدران و مادران شما را ندیده می 
انگارم، بلکه به این سبب که آینده ی ملّت و سرزمینتان را در دستان شما می 
بینم و نیز حّس حقیقت جویی را در قلب های شما زنده تر و هوشیارتر می یابم.

همچنین در این نوشته به سیاستمداران و دولتمردان شما خطاب نمیکنم، چون 
معتقدم که آنان آگاهانه راه سیاست را از مسیر صداقت و درستی جدا کرده اند.

سخن من با شما درباره ی اسالم است و به طور خاص، درباره ی تصویر و چهره 
ـ یعنی تقریباً  ای که از اسالم به شما ارائه میگردد. از دو دهه پیش به این سوـ 
ـ تالش های زیادی صورت گرفته است  پس از فروپاشی اتّحاد جماهیر شورویـ 

تا این دین بزرگ، در جایگاه دشمنی ترسناک نشانده شود.
تحریک احساس رعب و نفرت و بهره گیری از آن، متأّسفانه سابقه ای طوالنی در 
تاریخ سیاسی غرب دارد. من در اینجا نمی خواهم به »هراس های« گوناگونی که 

تاکنون به ملّتهای غربی القاء شده است، بپردازم.
شما خود با مروری کوتاه بر مطالعات انتقادی اخیر پیرامون تاریخ، می بینید که 
در تاریخنگاری های جدید، رفتارهای غیر صادقانه و مزّورانه ی دولتهای غربی با 

دیگر ملّتها و فرهنگ های جهان نکوهش شده است.
تاریخ اروپا و امریکا از برده داری شرمسار است، از دوره ی استعمار سرافکنده 
است، از ستم بر رنگین پوستان و غیر مسیحیان خجل است؛محّققین و موّرخین 
شما از خونریزی هایی که به نام مذهب بین کاتولیک و پروتستان و یا به اسم 
ملّیت و قومّیت در جنگ های اّول و دّوم جهانی صورت گرفته، عمیقاً ابراز 

سرافکندگی می کنند.
این به خودی خود جای تحسین دارد و هدف من نیز از بازگوکردن بخشی 

از این فهرست بلند،سرزنش تاریخ نیست،بلکه از شما میخواهم از روشنفکران 
خود بپرسید چرا وجدان عمومی در غرب باید همیشه با تأخیری چند ده ساله 
و گاهی چند صد ساله بیدار و آگاه شود؟ چرا بازنگری در وجدان جمعی، باید 
معطوف به گذشته های دور باشد نه مسائل روز؟ چرا در موضوع مهّمی همچون 
شیوه ی برخورد با فرهنگ و اندیشه ی اسالمی، از شکل گیری آگاهی عمومی 

جلوگیری می شود؟
شما بخوبی میدانید که تحقیر و ایجاد نفرت و ترس موهوم از »دیگری«، زمینه 

ی مشترک تمام آن سودجویی های ستمگرانه بوده است.
اکنون من می خواهم از خود بپرسید که چرا سیاست قدیمی هراس افکنی و 
نفرت پراکنی، این بار با شّدتی بی سابقه، اسالم و مسلمانان را هدف گرفته است؟ 
چرا ساختار قدرت در جهان امروز مایل است تفکر اسالمی در حاشیه و انفعال 
قرار گیرد؟ مگر چه معانی و ارزشهایی در اسالم، مزاحم برنامه ی قدرتهای بزرگ 
است و چه منافعی در سایه ی تصویرسازی غلط از اسالم، تأمین میگردد؟ پس 
خواسته ی اّول من این است که درباره ی انگیزه های این سیاه نمایی گسترده 

علیه اسالم پرسش و کاوش کنید.
خواسته ی دوم من این است که در واکنش به سیل پیشداوری ها و تبلیغات 
منفی، سعی کنید شناختی مستقیم و بی واسطه از این دین به دست آورید. 
منطق سلیم اقتضاء میکند که الاقل بدانید آنچه شما را از آن میگریزانند 
و میترسانند، چیست و چه ماهّیتی دارد. من اصرار نمیکنم که برداشت من 
یا هر تلّقی دیگری از اسالم را بپذیرید بلکه میگویم اجازه ندهید این واقعّیت 
پویا و اثرگذار در دنیای امروز، با اغراض و اهداف آلوده به شما شناسانده شود. 
اجازه ندهید ریاکارانه، تروریست های تحت استخدام خود را به عنوان نمایندگان 
اسالم به شما معرفی کنند. اسالم را از طریق منابع اصیل و مآخذ دست اّول آن 
بشناسید. با اسالم از طریق قرآن و زندگی پیامبر بزرگ آن )صلّی اهلل علیه وآله 
و سلّم( آشنا شوید. من در اینجا مایلم بپرسم آیا تاکنون خود مستقیماً به قرآن 
مسلمانان مراجعه کرده اید؟ آیا تعالیم پیامبر اسالم )صلّی اهلل علیه وآله وسلّم( 
و آموزه های انسانی و اخالقی او را مطالعه کرده اید؟ آیا تاکنون به جز رسانه ها، 
پیام اسالم را از منبع دیگری دریافت کرده اید؟ آیا هرگز از خود پرسیده اید که 
همین اسالم، چگونه و بر مبنای چه ارزشهایی طّی قرون متمادی، بزرگترین 
تمّدن علمی و فکری جهان را پرورش داد و برترین دانشمندان و متفّکران را 

تربیت کرد؟
من از شما می خواهم اجازه ندهید با چهره پردازی های موهن و سخیف، بین 
شما و واقعّیت، سّد عاطفی و احساسی ایجاد کنند و امکان داوری بی طرفانه را 

از شما سلب کنند.
امروز که ابزارهای ارتباطاتی، مرزهای جغرافیایی را شکسته است، اجازه ندهید 

شما را در مرزهای ساختگی و ذهنی محصور کنند.
اگر چه هیچکس به صورت فردی نمیتواند شکافهای ایجاد شده را پر کند، اّما هر 
یک از شما می تواند به قصد روشنگرِی خود و محیط پیرامونش، پلی از اندیشه 

و انصاف بر روی آن شکافها بسازد.
این چالش از پیش طراحی شده بین اسالم و شما جوانان، اگر چه ناگوار است 
اّما می تواند پرسش های جدیدی را در ذهن کنجکاو و جستجوگر شما ایجاد 
کند. تالش در جهت یافتن پاسخ این پرسش ها، فرصت مغتنمی را برای کشف 

حقیقت های نو پیش روی شما قرار می دهد.
بنابراین، این فرصت را برای فهم صحیح و درک بدون پیشداوری از اسالم از 
دست ندهید تا شاید به یمن مسئولّیت پذیری شما در قبال حقیقت، آیندگان 
این برهه از تاریخ تعامل غرب با اسالم را با آزردگی کمتر و وجدانی آسوده تر 

به نگارش درآورند.



کانون امام علی )ع( در محل سازمان نظام مهندسی البرز رسما گشایش یافت

جلسه مشترک شورای مرکزی قشر بسیج مهندسین با معاونت عمرانی استانداری البرز

سومین نشست حلقه های خاص صالحین در سالن جلسات سازمان برگزار شد با پیروزی قانون، انتخابات هیات رئیسه 
سازمان نظام مهندسی البرز برگزار شد

در »رامسر« منتظر  مهندسان عزیز هستیم

عالقمندان جهت استفاده از واحدهای رفاهی بسیج مهندسین البرز در شهر رامسر با تلفن 32756301 - 026 
تماس حاصل فرموده و یا به آدرس کرج، میدان والفجر، کوچه دوم غربی و یا دفتر کانون امام سجاد )ع( واقع 
در طبقه دوم ساختمان کانون مهندسان و یا روابط عمومی کانون مراجعه و ضمن آگاهی از شرایط حضور، 
نسبت به ثبت نام و رزرو اقدام نمایند. ضمنا برای اعضایی که کمتر از یک سال سابقه عضویت در بسیج 

مهندسین را دارند، تخفیف ویژه ای در نظر گرفته شده است.

  نشریه  داخلی

صاحب امتیاز: سازمان بسیج مهندسین البرز
مدیرمسئول: مهندس رضوانی فر

سردبیر: مهندس هوشنگ کاتب احدی
صفحه آرایی: مهندس احمد شاهوند

با همکاری: دکتر بهزاد پورنقدی
نشانی: کرج، میدان والفجر، کوچه دوم غربی، سازمان بسیج

   مهندسین استان البرز
تلفکس: 32756301 - 026

info@abeo.ir :پست الکترونیک       

روز یکشنبه 21/10/93 جلسه مشترک  روابط عمومی،  به گزارش 
اعضای شورای مرکزی سازمان بسیج مهندسی عمران و معماری استان 
البرز با معاون محترم عمرانی استانداری البرز جناب آقای دکتر معصومی 

در سالن جلسات معاونت عمرانی استانداری برگزار شد.
بسیج  سازمان  مرکزی  شورای  اعضای  با حضور  که  جلسه  این  در 
مهندسی عمران و معماری استان البرز و همچنین رئیس و اعضای 
بسیج سازندگی سپاه امام حسن مجتبی )ع( استان البرز به میزبانی 
پیرامون  برگزار گردید، موضوعاتی  البرز  استانداری  معاونت عمرانی 
استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل موجود در مجموعه بسیج مهندسین 
استان البرز جهت استفاده در پروژه های عمرانی و فنی استان مورد بحث 

و بررسی قرار گرفت.
همکاری  جلسه،  این  در  بحث  مورد  دیگر  موضوعات  از  همچنین 
اجرای  و  نظارت  مشاوره، طراحی،  در خصوص  بسیجی  مهندسین 
طرح ها و پروژه های عمرانی حوزه های شهری و روستایی استان البرز 

بود که مورد تاکید قرار گرفت.
جناب آقای دکتری معصومی؛ با ابراز خشنودی از حضور فعال بسیج 
و مهندسین بسیجی در جهت هم افزایی و اجرای طرح های عمرانی 
برای شناسایی  از تشکیل کارگروه های تخصصی مشترک  استان، 
پتانسیل های موجود در بسیج مهندسین استان البرز و استفاده از این 

ظرفیت ها خبر دادند.

به دنبال دعوت ریاست محترم سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری 
البرز دی ماه سال جاری در محل ساختمان نظام مهندسی  استان 
ساختمان استان البرز، در معیت جمعی از مهندسین بسیجی استان 
البرز، مراسم افتتاح کانون امام علی )ع( با تالوت آیاتی چند از کالم ا... 

مجید شروع شد.
پس از معرفی مهندس محمد یوسفی به عنوان مسئول کانون امام علی 
)ع(، ایشان ضمن خوشامدگویی به بسیجیان حاضر در جلسه، شرح 

مختصری در مورد اهداف و برنامه های کانون دادند.
ضمن  نیز  سازمان  محترم  ریاست  فر،  رضوانی  مهندس  ادامه،  در 
خوشامدگویی و اظهار امتنان از حضور مهندسان، محورهای عملکردی 

و اهداف کانون را تبیین نموده و به تکرار و تاکید بر این نکته که هدف 
همبستگی و انسجام هرچه بیشتر برای خدمت رسانی به مهندسان و 
همه شهروندان استان می باشد و حفظ آبروی افراد از اولویت باالیی 
برخوردار است و به هیچ وجه هتک حرمت هیچ همکاری پذیرفتنی 
نیست، برای مسئول کانون و همه مهندسان از درگاه خداوند آرزوی 

توفیق مسئلت  داشتند.
در ادامه که تنی چند از اعضای هیات مدیره و سایر مدیران سازمان 
نظام مهندسی نیز حضور داشتند، مطالبی در راستای خواست همکاری 
با کانون بسیج مهندسین عنوان گردید و این نشست با ذکر صلواتی و در 

فضایی آکنده از دوستی و برادری خاتمه پذیرفت.

به گزارش روابط عمومی و به نقل از معاونت تربیت و آموزش سازمان بسیج 
مهندسین استان البرز، سومین نشست حلقه های خاص صالحین )ویژه 
سرگروه ها( روز پنجشنبه مورخ 18/10/93 راس ساعت 15 در سالن 
جلسات سازمان و با حضور اعضای بسیجی و سرگروه های کانون ها با 
موضوع “دجال واره، تهدید برای هویت اسالمی و فرهنگ ایرانی” برگزار 
گردید. در این نشست تخصصی، اعضای حلقه های خاص صالحین با 
بیان نقطه نظرات خود در خصوص فرهنگ سازی و مقابله هوشمندانه 
با تهدیدهای فضای مجازی و دجال واره، راهکارهای اجرایی و عملیاتی را 
نیز پیشنهاد نمودند که ضمن بررسی ابعاد آنها، نسبت به اتخاذ یک راهکار 

اجرایی و کاربردی موثر تصمیم گیری شد.

در آخرین لحظات بسته شدن نشریه، مطلع شدیم که باالخره با تشکیل 
جلسه هیات مدیره، انتخابات هیات رئیسه سال پایانی این دوره سازمان 
نظام مهندسی البرز، انجام شد و آقایان دکتر علیرضا مجربی کرمانی 
)ریاست سازمان(، مهندس علی اصغر کمالی زاده )نایب رئیس اول(، 
مهندس احدا... احمدی پرگو )نایب رئیس دوم( و مهندس محسن 
صادقپور )دبیر و خزانه دار( تعیین گردیدند. سازمان بسیج مهندسین 
عمران و معماری استان البرز به نوبه خود ضمن تبریک صمیمانه، 

آرزوی موفقیت هرچه بیشتر برای منتخبین دارد.

ماهواره واقعا گنداب فسادی است که تیرهای 
زهرآگین خود را به سمت ملت ها و کشورها 

هدف گیری می کند
مقام معظم رهبری )مدظله العالی(


