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 اال باهللا العلی العظیم الحول و ال قوه

  1395سال   بیانیه هیئت مدیره منتخب

  انجمن مهندسی دریایی ایران

  )1399/ 18/11  - بیانیه یکم(

  اعضاي محترم جامعۀ دریایی ایران و ملّت عزیز ایران

هاي علمی  دوران انجمنترین  بدون شک تاریک  انجمن مهندسی دریایی ایران 1395رخدادهاي پس از مجمع عمومی سال 

اعضاي آن   حقوق  منتخبین جامعۀ دریایی در این پنج سال تمام تالش خود را در راستاي صیانت از جایگاه انجمن و. را رقم زد ایران

 برخی  وانحصارگرایی  طمع  که تکبر، ریا، دروغ،  فسادي  پرتالطم از  ولی  انگیز غم  است  اند و هر لحظه از این پنج سال روایتیداشته

به مرور   بر انجمن مهندسی دریایی ایران گذشت،  چند سال  آنچه در این  .نماید می  در جامعه ایجاد  برخی دیگر  انفعال  و  تفاوتیبی  و

  .روایت خواهد شد  ،هستند المنفعه هاي عام جامعه علمی کشور که صاحبان اصلی سازمان  براي

هاي رخ داده تا کنون در حال  فراتر از پلیدي بدعتی  .دهد نمیگویی را آنچه امروز در حال رخداد است مجال روایت  اما

ضربات سنگین به ساختارهاي   وارد شدن  سال  5حدود   پس از  چراکه  طلبد؛ می و اقدامی فراتر از آنچه تا کنون را وقوع است

سالیان به قوانین، آراء  این  که در  در جریان است  توسط کسانی  انتخاب هیئت مدیره براي  مجمع عمومی  شکنندة مردم نهاد کشور،

  :اطالع شما عزیزان برسد  به  موارد زیر  الزم است  در این راستا. اند اعتنایی نکرده  و احکام وزارت علوم  مجمع

  .درحال انجام است  اکنون هم  اي خاص نامه براي عده بدون اعالن عمومی و تنها با ارسال دعوت  ،ايمکاتبه  بصورت  انتخابات - 1

، چه انجمن بدون دعوت از بازرسین  و با وجود اعتراض آنها، بدون دعوت از بسیاري از اعضاي انجمن  عمومی  مجمع -2

برخی بدون دعوت از حتی   ،منتخب بدون دعوت از اعضاي هیئت مدیره  و با وجود اعتراض آنها،  سابق و چه منتخب

در عدم   درچند سال اخیر نقش کلیدي  افرادي که  برخی از  با کاندیداتوري  و با وجود اعتراض آنها،  اعضاي هیئت مدیره سابق

بازرس هیئت   ،1395منتخبین   ،اعضاي انجمن اعتراضات متعدد  .است  در حال اجرا  اند داشته  هیئت مدیرة منتخب مجمع  استقرار

وزارت نزد وزیر علوم، معاون پژوهش و فناوري   بخشی از اعضاي هیئت مدیرة سابق  و  بازرس هیئت مدیرة منتخب  و  مدیرة سابق

  .نتیجه مانده است هاي علمی تاکنون بی علوم و کمیسیون انجمن

  .میزان انحراف از قوانین حاکم بر مجامع غیرقابل وصف است - 3

  و مجامع آن  بایست به تخلّفات انجمنمی  و  است  هاي علمی هاي علمی ایران در وزارت علوم، ناظر بر انجمنکمیسیون انجمن - 4

مجوز برگزاري انتخابات را   این کمیسیون  رییس قبلی انجمن،  براي  منع فعالیت موازي  نامۀ  م صدورلیکن علیرغ  رسیدگی کند،

  !کند و در راستاي برگزاري چنین مجمعی تالش می است داده  رئیس هیئت مدیرة سابق  به

هنوز   فراقانونی  دوگانه و  تمامی اعضاي انجمن توسط هیئت مدیرة منتخب به کمیسیون ارسال شده است اما با فرایندهاي  فهرست -5

    .اي از ابهام است اي از این فهرست در هاله دعوت از بخش عمده

علیرغم تاییدات مکرر و (  هیئت مدیره سابق پس از پنج سال  چراغ سبز به رییس  وزارت علوم و  دوگانه  با مشاهده رفتارهاي - 6

هاي اخیر براي اعضاي جامعه  تشریح مشکالت سالبه منظور   سابق انجمن  هیئت مدیره  ، بازرس)رسمی هیئت مدیره منتخب

را به وزارت   رسمی برگزاري مجمع عمومی  درخواست  در مجمع عمومی، وفق اساسنامه و مقررات،  گیري صحیح تصمیم  و  دریایی
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است سابقاً درخو  ها رد شده است، همچنین توسط کمیسیون انجمن  رسماً  بدون دلیل موجه،  علوم ارسال نمود ولی این درخواست

  !رد شده بود  هیئت مدیره منتخب نیز دراین خصوص

  :بنابراین

بلکه هر انجمنی، توسط هرکس که اندك   انجمن مهندسی دریایی ایران،  حاکم، نه تنها  فعلی  با فرایندهاي

  .قدرتی داشته باشد تصاحب خواهد شد

به عنوان نهاد   علمی  هاي ماهیت و نقش کمیسیون انجمنهاي علمی، بلکه  در صورتیکه این فرایند ادامه یابد، نه تنها ماهیت انجمن

ها سازمان  آیا انجمن  که  شد  خواهد  ها مطرح در ذهن فعالین این تشکل  و این سوال  سوال خواهد بود  زیر  ها ناظر بر عملکرد انجمن

  هاي خصوصی؟ یا شرکت  المنفعه و اجتماعی هستند هاي عام

    فناوري یادآوري شود براي خدمت به جامعه و اجراي قانون ایجاد شده است؛به وزارت علوم تحقیقات و  امروز الزم است

نه براي   اند هاي علمی براي صیانت از حقوق مردم نگارش شده یادآوري شود که قوانین حاکم بر انجمن  الزم است امروز

  .سوءاستفاده افرادي خاص، علیه حقوق مردم

در جامعه هستند و   تخصصی  ساالري و کنشگري ترین رکن مردم نهاد مهم هاي مردم یادآوري کنیم سازمان امروز الزم است

ساالري  پرده را به قوانین، حقوق شهروندي و اصول مردمساختارهاي پشت  اعتناییها ضمن اینکه عمق بیگونه ساختارشکنی این

    . سازد، ریشه امید به اصالح را در فرهیختگان جامعه از بین خواهد برد آشکار می

گردد با  این راستا، متن کوتاهی خطاب به وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوري تهیه شده است و از جامعۀ علمی کشور دعوت میدر 

  .هاي علمی کشور جلوگیري نمایند امضاي این نامۀ مختصر در لینک زیر، از انحطاط انجمن

  هاي علمی حفظ ماهیت مردمی انجمن با موضوعامضاي نامۀ جامعۀ علمی کشور به وزیر علوم تحقیقات و فناوري   – 1لینک 

اید، با امضاي لینک زیر اعتراض خود را به  عوت نشدههمچنین اگر عضو انجمن مهندسی دریایی ایران هستید و به مجمع مذکور د

  .استاي احقاق حقوق خود اقدام فرماییدوزارت علوم تحقیقات و فناوري اعالم نموده و در ر

  امضاي نامۀ اعضاي انجمن مهندسی دریایی ایران به وزیر علوم تحقیقات و فناوري  – 2لینک 

    

  و من اهللا التوفیق

  هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران

  1395منتخب 

 

 

 

  :رگر خود، به صفحه امضا دست یابیدلینک فوق می توانید با قرار دادن لینکهاي زیر در مرو در صورت باز نشدن

  https://forms.gle/HcxyJDDnT1h6MCjv6 – 1لینک 

 https://forms.gle/R6xuKfvXHXtL7JZbA – ٢لینک 
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