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آماده باش صدر
 مهدی بازرگان: با وجود آنکه مقتدی صدر رســما از دنیای سیاست خداحافظی کرده 
است ، همان گونه که در نوشــتارهای پیشین «شرق»  نگارنده تأکید داشت،  رهبر جریان 
صــدر، نه می خواهــد و نه می تواند بــرای مدتی طوالنی از عرصه سیاســی در عراق 
دور باشــد. از این رو کنار گذاشــتن انزوای سیاســی صدر یک گزاره قریب الوقوع و البته 
اجتناب ناپذیر است. در همین راســتا اقدام اخیر رهبر جریان صدر عراق برای برگزاری 
نماز یکپارچه، نوعی ارسال پیام با هدف پذیرش جامعه عراق برای بازگشت صدر بود. 
هرچند  خطبه صدر سیاســی نبود  اما جریان صدر ســابقه دارد که قبل از ورود به هر 
حادثه سیاسی راه را با برگزاری یکپارچه نماز که وسیله ارتباطی بین این جریان و مردم 
اســت، هموار کند. با این نگاه فراخوان جمعه گذشته صدر، آن هم در زمانی که کابینه 
محمد شیاع الســودانی، نخست وزیر عراق، در آســتانه صدمین روز فعالیت خود قرار 
دارد، شــائبه هایی را درباره اهداف آن (فراخوان) مطرح می کند که شاید به واقع صدر 
درصدد آغاز تنش سیاسی در عراق با هدف سرنگونی دولت جدید است. این اولین بار 
نیست که صدر هوادارانش را به برپایی نماز جمعه یکپارچه فرامی خواند. آخرین بار او 

در ماه جوالی گذشته و اندکی پس از اعالم استعفای نمایندگانش از مجلس به برپایی 
ایــن نماز فراخواند. همچنین در ماه آگوســت و در زمانی که هــواداران او در منطقه 
خضرا  آشــوب به پا کرده بودند نیز اقدام مشابهی انجام شد. برپایی نماز جمعه هفته 
گذشته عالوه بر آنکه به روشنی نشان دهنده تمایل صدر به نشان دادن حجم هواداران 
حرف شنوی خودش است، معموال با نگرانی ها و گمانه زنی هایی درباره احتمال تبدیل 
نمــاز جمعه به تظاهرات و ایجاد آشــوب دوباره نیز همراه اســت؛ به هر حال صدر به 
نماز جمعه به عنوان یکی از ابزارهای مهم پروپاگاندای خود فکر می کند. البته تحریک 
صدر برای بازگشــت به سیاســت به نوعی متأثــر از نگرانی او (مقتــدی) از تحرکات 
چارچوب هماهنگی پس از نخست وزیر محمدشیاع السودانی است. این تحرکات صدر 
برای بازگشــت به روند سیاســی هم زمان با اخباری مبنی بر وجود اختالفات در داخل 
حــزب الدعوه به رهبری نوری المالکی اســت. به همین دلیل بیــش و پیش از همه 
ایــن نوری المالکی بــود که پیام مقتدی صدر را دریافت کــرد و پیرو آن رئیس ائتالف 
دولت قانون عراق نســبت به موج جدید تظاهرات برای سرنگونی دولت تحت رهبری 

محمد شــیاع السودانی هشدار داد. المالکی در ســخنانی در کربال صراحتا اذعان کرد 
که برخی برای تماس با طرف های خارجی و به راه انداختن موج جدید تظاهرات برای 
سرنگون کردن دولت محمد شیاع السودانی تالش می کنند که روی این سخنان بی شک 
با مقتدی صدر است. شــکاف حزب الدعوه و چالش های نوری با دولت السودانی یک 
فرصت مغتنم برای رجعت مقتدی به حوزه سیاســی عراق در ســایه بهره برداری صدر 
از این تحوالت و موضوعات ایجاد کرده اســت. از این منظر در حالی که فقط ســه ماه از 
روی کارآمــدن دولت جدید عراق می گذرد؛ دولتی که نتیجه ائتالف المالکی و مســعود 
بارزانی اســت، تقریبا شــرایط برای آغاز تظاهرات، تعطیلی مراکز دولتی و ایجاد آشوب 
مجدد فراهم است؛ چرا که دولت با انبوهی از مشکالت مواجه است و در آن سو صدر این 

فرصت برای حل چالش های عراق را به دولت جدید نخواهد داد.
در این بین اخیرا افزایش قیمت دالر و کاهش ارزش دینار عراق بر وضعیت اقتصادی 
و معیشــتی مردم این کشــور تأثیر مخربی گذشته اســت. افزون بر آن دو گروه  «تغییر» 
و «دموکراســی عراق» بر اهمیت تصویب قانون بودجــه ۲۰۲۳ تأکید دارند. این گروه  ها 

در عین حال خواســتار اعالم نتایج تحقیقات درباره «فســاد بزرگ»ی هستند که پیش تر 
محمدشیاع السودانی آن را رسانه ای کرده بود. در کنار آن نزدیک شدن به بهار و تابستان 
پیش رو و پررنگ شــدن مجدد موضع تأمیــن برق و انرژی می تواند ســرفصل تازه ای از 
اعتراضات و موج سواری های سیاسی و رسانه ای صدر را به دنبال داشته باشد. در نتیجه 
مجموعه نکات یاد شده و نیز گسل فعلی و تداوم و تشدید بحران در عراق، صدر را عمال 
در مســیر همواری قرار خواهد داد که سرنوشت دولت السودانی را هم شبیه به دولت 

عادل عبدالمهدی کند.
البته تالش های صدر برای بازگشــت به روند سیاسی فقط صرفا برای بهره برداری از 
اختالفات سیاسی کنونی باز نمی گردد بلکه او درصدد است برای حفظ نفوذ سیاسی خود 
ممانعت جدی از کنترل کامل چارچوب هماهنگی و حزب الدعوه بر نهادهای دولت به 
عمل آورد تا روند اخراج مسئوالن نزدیک به جریان صدر و جایگزین کردن آنها با مسئوالن 
دیگری که نزدیک به چارچوب هماهنگی هستند را متوقف کند. از همه مهم تر صدر بر 

آن است که در نهایت مانع از کنترل کامل بر دولت سایه شود.

پنجشنبه
۲۹  دی  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۷۶

ادامه از صفحه اول

  پاسخ سازمان برنامه و بودجه
 به سرمقاله «شرق»

شــما که اقتصاد کشــور را به قعر چاه بردید و کشــور را با استقراض و 
چــاپ پول اداره کردید، فکر می کنید این حجــم از آواربرداری در یک مدت 
کوتاه میســر است؟ ندیدید که رشد اقتصادی کشور برای چند دوره متوالی 
مثبت شده؟ مثبت شدن تراز تجاری کشور در ۱۰ماهه اول امسال را متوجه 
نشدید؟ کاهش ۱۹ درصدی تورم و رسیدن آن به ۴۰ درصد را ندیده اید؟ آری 
قطعا کسی که با اغراض سیاسی و جناحی خود را به خواب  زده نمی شود 
بیدار کرد.  دولت ســیزدهم از همان ابتــدا اعالم کرد نه از ادامه مذاکرات و 
لغو تحریم های ظالمانه کوتاه خواهد آمد، نه البته ســفره مردم و اقتصاد 
کشور را به نگاه بیگانه گره خواهد زد. شما که هشت سال فعال اقتصادی 
را با وعده لغو تحریم ها معطل گذاشتید رشد ۷٫۳ درصدی تشکیل سرمایه 
را ندیدید؟ بله دولت ســیزدهم به شــرایط مردم و فشار تورمی آگاه است 
به همین علت هم بر خشــکاندن ریشــه های تورم متمرکز شده و قطعا با 
ادامه رشــد اقتصادی و کنترل نقدینگی، کارنامه ســیاه هشت ساله دولت 
قبــل را در میان مدت پاک خواهد کرد. اما درمــورد بودجه؛ هنوز هم تأکید 
داریم بودجه نویسی و اداره کشور به شیوه گذشته را حتی با کمتر از ۵۰ نفر 
هم می شــود به سرانجام رساند؛ مگر نه اینکه سال ها کشور براساس چاپ 
پول و دست کردن در جیب مردم اداره شد؟ آیا ندیدید در پایان دولت مورد 
حمایتتان با ۵۳۵ هزار میلیارد تومان آینده فروشی با چاپ بی رویه اوراق به 
دولت بعد منتقل شــد؟ مدیران مورد حمایت شما گفته اند خزانه را خالی 
تحویل نداده اند؛ بله درســت می گویند، دولت سیزدهم خزانه مقروض را 
تحویل گرفت نه خالی، در زمان تحویل تنها ۶۰ هزار میلیارد تومان تخصیص 
بدون منابع در خزانه باقی مانده بود؛ مطالبات اقشار مختلف از بازنشستگان 
تا فرهنگیان پرداخت نشــده بود؛ بله اداره کشــور به این شیوه ِعده و ُعده 
نمی خواهد. اما اگر قرار باشد؛ مانند دولت سیزدهم بدون استقراض از بانک 
مرکزی و آینده فروشــی هم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی بدهید 
هم در پایان سال ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی را تسویه کنید، 
هم ماهانه تا ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق دولت قبل را پرداخت کنید، هم 
بودجه الزم برای کنترل کرونا و دیگر مصارف کشور را بدهید؛ قطعا مدیریت 
و کارشناســان خبره را می طلبد. آنان که ســال ها در برابر منابع غیرواقعی 
حقوق کارمندان را افزایش دادند و از سوی دیگر با تورم ایجاد شده دو برابر 
آن را از جیب مردم برداشتند حاال مدعی حمایت از کارمند شده اند، آنها که 
در دورانشــان حتی به  اندازه اســتهالک هم  سرمایه گذاری نشد حاال نگران 
بودجه عمرانی هستند. بله بودجه ۱۴۰۲ بر اساس سیاست های کلی برنامه 
هفتم تدوین شده و قطعا در ادامه تغییر ریلی که برای کشور از سال گذشته 
آغاز شد، به آواربرداری از عملکرد دولت گذشته و بهبود شاخص های کالن 
اقتصادی منجر خواهد شــد. توجه به کاهش هزینه های سالمت؛ کاهش 
نرخ مالیات تولید؛ شــفافیت بودجه با انتقال جــدول تبصره ۱۴ به بودجه 
عمومی؛ توجه به پیشران های تولید؛ رشــد بودجه عمرانی تنها بخشی از 
ویژگی های الیحه بودجه ۱۴۰۲ است که متأسفانه در البه الی اخبار جعلی 
و تحلیل های اشتباه به آن توجهی نشده است. جالب آنجا است که همین 
اطالعــات غلط در فضای مجازی مبنای تحلیل نگارنده قرار گرفته اســت. 
آمار غلطی از بودجه نهادهای فرهنگی و انقالبی که پاسخ آن منتشر شده؛ 

اما کسی که نخواهد آن را نمی بیند.
مرکز اطالع رسانی، روابط عمومی و امور بین الملل

 گواهی می شود فاکتور بلوک سیلندر 
به شماره ۹۶۱۷۲۱۰۳۸ و به شماره موتور 

 ۱۲۴۸۴۰۸۳۷۱۵ مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرک فارغ التحصیلی  فرزند احمد، به 
شناسنامه ۵۶۸۷ در مقطع کارشناسی رشته عمران عمران به 

شماره ۱۳۸۵۱۰۹۰۱۷۷۵ صادره از دانشگاه آزاد زاهدان مفقود 
 گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد، از یابنده تقاضا 
می شود اصل مدرک را به واحد دانشگاهی ارسال نمایند.

دفترچه قرارداد به شماره ۹۲۲۱۲۰۴۴ مربوط به پروژه 
مسکونی چیتگر به نام  شماره ملی 

 ۰۸۷۲۳۷۲۸۵۵ نام پدر عبدالعلی  مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط است.

سند کمپانی خودرو  پژو  پارس  XU7P  رنگ سفید 
روغنی مدل ۱۴۰۱ به شماره پالک ایران ۹۹ - ۳۴۷ ی ۷۸ 

و شماره موتور 125K0051830 و شماره شاسی 
NAANA15E3NH408412 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
جواز کسب به شماره ۲۷۸۰ مورخ ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۸۵  

صادره از اتحادیه صنف نانوایان تهران  با شماره 
واحد صنفی ۱۰۰۴ به نام   کدملی 

۰۶۰۲۵۵۳۶۰۱ مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

 برگ سبز خودرو  پژو  206TU5  رنگ نقره ای متالیک 
 مدل ۱۳۹۳ به شماره پالک ایران ۵۳ - ۵۷۸ ق ۷۲ 

 و شماره موتور 163B0092174 و شماره شاسی
 NAAP13FE1EJ496694 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز خودرو  پژو  206SD-TU5  رنگ سفید
  مدل ۱۳۹۲ به شماره پالک ایران ۷۲ - ۹۸۶ ص ۹۹ 

 و شماره موتور 160B0034784 و شماره شاسی
 NAAP41FD3DJ633069 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ارتبـاط با روزنـامه شـرق
T.ME/ALOSHARGH
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 ســقوط یك هلی کوپتر در حومــه کی یف، 
پایتخت اوکراین، منجر به کشته شدن وزیر کشور 
اوکراین و حداقل ۱۶ سرنشــین دیگر شد. عالوه 
بر «دنیس موناستیرســکی» وزیر کشور، برخی 
مقام های ارشــد ایــن وزارتخانه و ســه کودک 
هم بر اثر سقوط این هلی کوپتر در نزدیکی یك 
مهدکودک کشته شدند. ِیوهن ینین معاون اول 
وزیر و یــوری لوبکوویچ از معاونان وزارت امور 
خارجه دو نفر دیگر از مقامات ارشــد اوکراینی 
بودند که همراه با موناستیرسکی کشته شدند. 
فرماندار منطقه سقوط هلی کوپتر تأکید کرد که 
این حادثه در یک منطقه مســکونی در برواری، 
واقع در حومه شــمال شرقی پایتخت، رخ داد. 
به گفته او، ۲۹ نفــر از  جمله ۱۵ کودک در این 
حادثه زخمی شــدند. تصاویر منتشرشــده در 
خبرگزاری هــا، آوار در زمین بــازی مهدکودک 
را نشــان می داد. چندین جســد پوشیده شــده 
در پتوهــای فویلی نیز در حیاطــی در نزدیکی 
مهدکــودک دیده می شــدند. ایهــور کلیمنکو، 
رئیس پلیس ملــی اوکراین، بــه رویترز گفت: 
«دنیس موناستیرســکی، وزیر کشــور، همراه با 
معــاون اول و دیگر مقام ها با ایــن هلی کوپتر 
متعلــق به خدمــات اضطراری دولتــی پرواز 

می کردنــد. هدف از این پــرواز رفتن به یکی از 
نقاط جنگی کشــورمان بود که در آن درگیری 
است. وزیر کشــور در حال رفتن به آنجا کشته 
شــد. الکســی کولبا، فرمانــدار منطقه کی یف، 
نیز در تلگــرام تأیید کرد: «در زمــان وقوع این 
فاجعــه، کــودکان و کارکنــان در مهدکــودک 
حضور داشــتند». وزیر کشور ۴۲ ســاله یکی از 
اعضای برجســته کابینه ولودیمیر زلنسکی بود 
و در به روزرســانی افکار عمومی درباره تلفات 
ناشی از حمالت موشکی روسیه از زمان حمله 
به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ نقش کلیدی داشت.
مقام هــای رســمی اوکراین هنــوز درمورد 
ایــن هلی کوپتــر توضیحــی  علــت ســقوط 
نداده اند. روســیه نیز هیــچ اظهارنظری نکرده 
اســت. دنیــس موناستیرســکی باالترین مقام 
سیاســی اوکراین اســت که از زمان آغاز حمله 
نظامی مســکو به کی یــف در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ 
تاکنون کشــته شــده است. ســخنگوی نیروی 
هوایــی اوکرایــن گفته اســت که هنــوز برای 
ســخن گفتن درمــورد علل ســقوط هلی کوپتر 
خیلی زود اســت. به گفته ایــن مقام اوکراینی 
بررســی دالیل این فاجعه دســت کم هفته ها 
طــول خواهد کشــید. به گفته یــوری ایگنات، 

سخنگوی نیروی هوایی اوکراین، این هلی کوپتر 
مدل ســوپر پوما از سوی فرانســه تحویل داده 
شــده بود؛ هلی کوپترهایی از ایــن نوع اکثرا در 
وزارت کشــور و گارد ملی اســتفاده می شوند. 
با  اوکراین،  زلنسکی، رئیس  جمهوری  ولودیمیر 
«تراژدی» خواندن این حادثه، از آن ابراز تأسف 
کرد و گفت: «امروز یک تراژدی وحشــتناک در 
برواری اتفاق افتاد؛ شــهری بزرگ که با حومه 
شــرقی کی یــف هم مرز اســت. درد ناشــی از 
ایــن حادثــه وصف کردنی نیســت». در ادامه 
واکنش ها به سقوط هلی کوپتر اوکراینی شارل 
میشل، رئیس شــورای اروپا، در پیام تسلیت به 
مردم اوکرایــن از وزیر خارجه اوکراین به عنوان 
«یک دوســت بزرگ اتحادیه اروپا» یاد کرد و با 
ابراز تأســف به مردم این کشــور تسلیت گفت. 
امانوئل مکرون، رئیس  جمهوری فرانسه نیز در 
پیامی از این حادثه ابراز تأســف کرد و نوشت: 
«فرانســه به دوســتان اوکراینی خود تســلیت 
می گوید». در پی این حادثه کیریلو تیموشــنکو، 
معــاون رئیــس دفتــر ریاســت جمهوری، از 
شــاهدان این حادثه خواست تا در اسرع وقت 
با پلیس تماس بگیرند. او توضیح داد: «این به 
روشن شدن شرایط فاجعه کمک خواهد کرد». 

به گفته مقامات این کشور در زمان حادثه، هوا 
تاریک و مه آلود بود و گزارش های اولیه حاکی 
از آن است که بالگرد قبل از سقوط در نزدیکی 
یک ســاختمان مسکونی به مهدکودک برخورد 

کرده است.
در جدیدترین تحوالت مربوط به درگیری این 
دو کشــور، اوکراین وقوع نبردی شدید در شرق 
را گــزارش داد؛ جایــی که هــر دو طرف در دو 
ماه گذشته خسارات زیادی را متحمل شده اند. 
ارتش اوکراین اعالم کرد که نیروهای این کشور 
موفق شــدند حمالت متعدد به شهر باخموت 
در شــرق و روســتای کلیشــچیوکا در جنــوب 
آن را دفــع کنند. روســیه در هفته های اخیر بر 
باخموت تمرکز کرده و هفته گذشته مدعی شد 
که شهر معدنی سولدار در حومه شمالی آن را 

تصرف کرده است. پس از دستاوردهای عمده 
اوکرایــن در نیمه دوم ســال ۲۰۲۲، خط مقدم 
در دو ماه گذشــته صحنه نبردهای شــدیدتری 
بود. کی یــف برای ادامه جنگ به ســالح های 
جدید غربی به ویژه تانک های ســنگین امیدوار 
اســت. متحدان غربی روز جمعه در یک پایگاه 
هوایی ایاالت متحده در آلمان گرد هم می آیند 
تا درباره ارســال تسلیحات بیشــتر به اوکراین 

گفت وگو کنند.
توجه ها به ویژه متمرکز بر آلمان اســت که 
در تصمیم گیری بر سر ارسال تانک لئوپارد ۲ به 
اوکراین نقش اصلی را ایفا می کند. این تانک ها 
در ارتش های سراسر اروپا به کار گرفته می شود 
و به عنوان مناســب ترین تانک بــرای کمک به 

اوکراین ارزیابی می شود.

تراژدی در کي یف
وزیر  کشور اوکراین مهم ترین مقام سیاسي این کشور است که پس از آغاز جنگ کشته مي شود

از جمله این نهادها «کانون مهندســین ایران» بود که در سال ۱۳۲۱ شروع به فعالیت کرد. 
در ســال های بعد، گروهی از اعضای کانون مهندســین ایران که از استادان برجسته دانشگاه 
یا مهندســان فعال و شــخصیت های بارز اجتماعی بودند و در فعالیت های مدنی و نهضت 
ملی ایران و ... فعالیت داشــتند، از طرفی با توجه بــه حاکمیت فضای اختناق و نبود امکان 
فعالیت های سیاســی مســتقل از چارچوب قــدرت حاکم و از طرف دیگــر ضعف انجام کار 
جمعی از ســوی عموم مردم و لزوم تمرین و ممارســت این مهم در عرصه های عمومی تر از 
فعالیت های سیاسی و تقویت روحیه کار جمعی، در سال ۱۳۳۴ به این نتیجه رسیدند که باید 
خود را برای فعالیت های بنیادی و مؤثر و ایجاد نهادهای مدنی معطوف به خیررسانی عمومی 
آماده کنند. به همین منظور مرحوم مهندس مهدی بازرگان و جمعی از کنشگران اجتماعی، 
جمعیتــی را با عنوان «مکتب تربیتی، اجتماعی و عملی» که نام اختصاری آن «متاع» نامیده 
می شد و یک مجموعه کامال خصوصی بود، بنیان نهادند. یکی از نمونه های فعالیت های این 
تشکل در قالب «انجمن اسالمی مهندسین» در سال ۱۳۳۶ بروز و ظهور پیدا کرد. تشکل های 
دیگری مانند انجمن اســالمی پزشــکان، معلمان و بانوان و حتی شــرکت سهامی انتشار و 
هنرستان کارآموز نیز از جمله نتایج فعالیت های «متاع» بود. «انجمن اسالمی مهندسین» در 

شرایطی که دین اســالم و پیروان راستین آن از سوی پیروان اندیشه های وارداتی مورد هجوم 
فکری و تبلیغی قرار داشــتند، به همت مهندسان دغدغه مندی مانند مهدی بازرگان، یوسف 
طاهری قزوینی، عزت اهللا ســحابی، علی اکبر معین فر و مصطفی کتیرایی با هدف رویارویی با 
اندیشــه های ضد دینی یا خرافی و ترویج فهم درســت و خردمندانه از اسالم پایه گذاری شد. 
«انجمن اسالمی مهندسین» در شش دهه گذشته همواره در عرصه های فرهنگی و اجتماعی 
فعال بوده است. این انجمن به ویژه در تحوالت دوران انقالب نقش مؤثری داشته و برخی از 
اعضای آن در شــورای انقالب و دولت موقت حضور داشــته اند. در دوران بعد نیز در راستای 
رســالت آگاهی بخشــی عمومی خود برای رفع چالش های موجود کشــور کوشیده است. از 
اهداف انجمن اجتماع و ارتباط و همکاری مهندسین، تقویت ایمان و کسب آگاهی و معرفت و 
نیز اصالحات و اقدامات عملی مفید بوده است. برخی از فعالیت هایی که انجمن برای تحقق 
اهدافش انجام داده، عبارت اند از برگزاری جلسات قرآن و نهج البالغه، برگزاری سخنرانی های 
هفتگی درباره مســائل انســانی و اجتماعی با مشارکت صاحب نظران و اســتادان دانشگاه، 
برگزاری مراسم ساالنه از قبیل اعیاد قربان، فطر و مبعث، احیای شب های قدر، میالد و رحلت 
پیامبر گرامی (ص) و واقعه عاشــورا، تأسیس و مدیریت مؤسســات آموزش فنی و حرفه ای 
با هدف تربیت نیروی انســانی ماهر در رشــته های مورد نیاز توأم بــا پرورش دینی و اخالقی، 
مشارکت و همکاری در تأسیس واحدهای صنعتی مورد نیاز کشور از جمله شرکت های ایران 
فوالد (ایرفو) و صافیاد، مشارکت در بازسازی مناطق زلزله زده یا محروم و خدمات متعدد دیگر. 

به تازگی کتابی تحت عنوان «انجمن اسالمی مهندسین، روایتی از سرگذشت یکی از نهادهای 
مدنی ایران در ســده اخیر» در چهار بخش اوضاع سیاســی-اجتماعی ایران از شهریور ۱۳۲۰ 
تا ۱۳۳۲، اوضاع سیاســی-اجتماعی ایران پس از کودتای ۲۸ مرداد تا رویدادهای ســال های 
۱۳۴۲-۱۳۳۹، شــکل گیری، دالیل و مراحل اولیه تأسیس انجمن اسالمی مهندسین و بخش 
آخر گســتره فعالیت های انجمن با تألیف نرگس کاللی در انتشارات کویر به چاپ رسیده و در 
اختیار عموم عالقه مندان قرار گرفته اســت. اخالق مهندسی از جمله مسائل مهم چند دهه 
گذشته مجامع علمی و صنعتی کشــورهای توسعه یافته و موضوعاتی است که به تازگی در 
دانشکده های فنی و نهادهای حرفه ای کشور مورد توجه قرار گرفته و از چهار وجه رفتارهای 
فردی مهندسان، فرایندهای مهندسی، محصوالت مهندسی و سازمان های مهندسی به بحث 
اخالق می پردازد. در ادامه فعالیت های فرهنگی انجمن اسالمی مهندسین در دی ماه امسال 
سمیناری با موضوع اخالق مهندسی و طرح مباحثی مانند مالحظات فرهنگی تحقق اخالق 
حرفه ای در ایران، ماهیت اخالق مهندســی و اهمیت و ضرورت آموزش اخالق مهندسی از 
ســوی سه نفر از استادان دانشگاه و با حضور اعضا و عالقه مندان برگزار شد. مسئولیت تداوم 
رسالت پیشینیان انجمن اینک بر دوش مهندسان متدین قرار دارد. مشارکت دانش آموختگان 
رشــته های مهندســی در فعالیت های انجمن نقش مهمی در احیای ارزش های اسالمی از 
جمله اخالق حرفه ای در سازمان ها و عرصه های گوناگون جامعه، به ویژه در بخش های فنی 

و مهندسی خواهد داشت و به بهبود، تحول و توسعه جامعه کمک خواهد کرد.

نهادی مدنی یادگار مهندس مهدی بازرگان
ادامه از صفحه اول


