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قـدردانـی

صنعــت بــرق ایــران چهــره هــای مانــدگار صنعتــی و دانشــگاهی بســیاری داشــته و دارد کــه بــدون شــک 
مــرور تــاش هــا و زحمــات آنهــا طــی ســال هــای متمــادی، می توانــد ایــن صنعــت را در الگوســازی و ثبــت 
ــاری  ــران و متخصصــان برجســته اســت، ی ــن مدی ــاش همی ــون ت ــدون شــک مره ــه ب ــد توســعه ای ک رون

رســاند. 

ــان  ــا از زب ــات آنه ــان خدم ــه ای و بی ــوت و حرف ــر کس ــذار در ه ــای تاثیرگ ــت چهره ه ــاوه نکوداش ــه ع ب
دیگــران کار پســندیده ای اســت کــه از یــک ســو ســنت حســنه قدردانــی را احیــا می کنــد و از ســوی دیگــر 
مایــه امیــدواری بــرای نیروهــای جــوان اســت کــه بداننــد خدمــات برجســته آنهــا در هــر مســئولیتی روزی 

دیــده خواهــد شــد و آینــدگان از آن تجلیــل خواهنــد کــرد.

 در صنعــت بــرق ایــران تجلیــل از پیشکســوتان و نیروهــای موثــر در ایــن صنعــت حداقــل تــا یــک دهــه قبــل 
رواج داشــته اســت و در طــول ســال بــه مناســبت های مختلــف از پیشــگامان و نقش آفرینــان ایــن صنعــت 
کــه بــه دوران بازنشســتگی رســیده بودنــد تجلیــل می شــد. متاســفانه در ســال های اخیــر ایــن رویــه نیکــو 
بــه بهانه هــای مختلــف تعطیــل شــد و چهره هــای شــاخص ایــن صنعــت یکــی پــس از دیگــری بــدون اینکــه 
خدمــات آنهــا بــرای نســل جــوان بازخوانــی شــود از گردونــه مســئولیت اجرایــی صنعــت بــرق خــارج شــدند 

و نــه انــگار کــه روزگارانــی ســکان ایــن صنعــت بــزرگ در دســت آنهــا بــوده اســت.

صنعــت بــرق طــی ماه هــای اخیــر یکــی از چهــره هــای شــاخص دانشــگاهی و صنعتــی خــود را از دســت داد 
و ایــن در حالــی اســت کــه فرصــت مغتنمــی بــرای معرفــی شایســته خدمــات ارزنــده، تــاش هــای خســتگی 
ناپذیــر و اقدامــات بــی نظیــرش فراهــم نشــد. دکتــر علــی محمــد رنجبــر بــه عنــوان یکــی از چهــره هــای 
مانــدگار صنعــت بــرق، بــدون تردیــد تاثیــری ژرف بــر ســاختارهای علمــی و مدیریتــی و خوداتکایــی صنعــت 
بــرق کشــور داشــته و شــاید نتــوان عمــق اثربخشــی اقدامــات و فعالیــت هایــش را بــه درســتی نشــان داد. او 
کــه بامــداد دوازدهــم تیــر مــاه ســال جــاری، بــه دیــدار حــق شــتافت، حقــی بــزرگ بــر گــردن صنعــت بــرق 

ایــران دارد، هــر چنــد شــاید ایــن دیــن هرگــز بــه درســتی ادا نشــد.

دکتــر رنجبــر بــدون تردیــد یکــی از چهره هــای شــاخص و نقش آفریــن در صنعــت بــرق کشــور اســت کــه 
آثــار خدمــات ارزشــمند وی در طــول همــکاری بــا ایــن صنعــت بــر کســی پوشــیده نیســت. وی همچنیــن 

بــه عنــوان اســتاد برجســته و کارآزمــوده دانشــگاه در پــرورش نیروهــای متعهــد و متخصــص به ویــژه بــرای 
صنعــت بــرق ایــران کارنامــه  ای درخشــان از خــود بــه جــای گذاشــته اســت و بایــد گفــت بســیاری از مدیــران 
ــرق، در زمــره  ــران عضــو ســندیکای شــرکت های تولید کننــده ب ــه مدی ــن صنعــت از جمل ــی ای ــی و فعل قبل

ــد. ــر بوده ان ــر رنجب ــگان شــادروان دکت شــاگردان و پرورش یافت

ــه  ــندیکا ب ــره س ــرم هیات مدی ــای محت ــد، اعض ــه ارجمن ــن فرهیخت ــی ای ــدان ناگهان ــس از فق ــن رو پ  از ای
اتفــاق آرا پیشــنهاد دبیرخانــه ســندیکا مبنــی بــر تهیــه و نشــر یادنامــه ای ارزنــده را کــه دربرگیرنــده زندگانی 
آن شــادروان و ویژگی هــای شــخصیتی، رفتــاری و اخاقــی و در بیانگــر خدمــات مانــدگار وی در دانشــگاه و 

صنعــت بــرق باشــد، تصویــب کردنــد و تهیــه آن را مــورد تاکیــد قــرار دادنــد.

 اگرچــه گســتره و عمــق خدمــات شــادروان دکتــر رنجبــر و بیــان الیه هــای مختلــف زندگــی ایــن اســتاد 
فرزانــه در یــک یادنامــه نمی گنجــد، امــا بــا ایــن حــال تــاش شــده اســت ضمــن مــروری بــر زندگانــی وی، 
ــان  ــه در دو حــوزه دانشــگاه و صنعــت بــرق از زب ویژگی هــای اخاقــی و رفتــاری و تاثیــر ایــن اســتاد فرزان

شــماری از دوســتان و همــکاران و شــاگردانش بیــان شــود.

ــان  ــندیکا، آقای ــره س ــرم هیات مدی ــای محت ــای اعض ــا و راهنمایی ه ــا دارد از حمایت ه ــال ج ــن مج  در ای
مهندســین محمدعلــی وحدتــی، ابراهیــم خــوش گفتــار، اســداهلل صبــوری، ســیداحمد مطهــری، حســنعلی 
تقــی زاده لنــده، نصــرت اهلل کاظمــی، دکتــر مجیــد غمامــی، دکتــر ســیدفریدالدین معصومــی و دیگــر اعضــای 

ــن یادنامــه سپاســگزاری کنیــم.  محتــرم شــورای سیاســت گذاری ای

همچنیــن از عزیزانــی کــه بــرای بیــان خاطــرات و تهیــه و ارســال یادداشــت و یــا مصاحبــه همــکاری داشــتند 
ــا در اختیــار قــراردادن مســتندات الزم مــا را در انجــام ایــن وظیفــه یــاری کردنــد،  و نیــز نهادهایــی کــه ب

قدردانــی و تشــکر فــراوان داریــم.

 امیدواریــم شــرایطی فراهــم شــود تــا در زمــان حیــاِت ایــن ســرمایه های ارزشــمند انســانی کــه هــر یــک 
از آن هــا نقشــی مانــدگار در تحــوالت ایــن صنعــت داشــته اند بتــوان بــه شایســتگی کــه در خــور جایــگاه و 

منزلــت آنهــا باشــد، تجلیــل کــرد.

دبیرخانه سندیکای شرکت های تولید کننده برق
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سـرآغـاز
شادروان دکتر رنجبر؛

چهره ای ممتاز در عرصه علم و عمل
محمدعلی وحدتی، رییس هیات مدیره سندیکای شرکت های تولیدکننده برق

زنـدگی نامـه
رونده باش ...

شرح حال مرحوم دکتر محمدعلی رنجبر از زبان خودشان*

بــه  قریــب  عمــر  در  ایــران  بــرق  صنعــت 
چهره هــای  شــاهد  خــود،  یکصدوبیست ســاله 
ــن  ــوالت ای ــک در تح ــر ی ــه ه ــوده ک ــاخصی ب ش

بوده انــد.  نقش آفریــن  صنعــت 
ــر  ــد رنجب ــر علی محم ــادروان دکت ــد ش ــدون تردی ب
ــه در  ــت ک ــته ای اس ــخصیت های برجس ــی از ش یک
دو عرصــه، یکــی دانشــگاه و پــرورش نیــروی انســانی 
ــرق و  ــت ب ــری در صنع ــد و دیگ ــص و کارآم متخص

ــوده اســت.  ــذار ب رشــد توســعه آن تاثیرگ
ــش  ــال دان ــان و انتق ــوزش جوان ــس و آم ــر تدری ــر ام ــاوه ب ــر در کســوت اســتادی دانشــگاه ع ــر رنجب دکت
عمیــق خــود بــه دانشــجویان، بــا رفتــار و منــش انســانی و اســامی خــود، روش درست زیســتن  را بــه آن هــا 
نیــز می آموخــت. حاصــل ســال ها تدریــس ایــن اســتاد فرزانــه و اولیــن رییــس دانشــگاه صنعتــی شــریف در 
بــدو پیــروزی انقــاب اســامی، پــرورش نیروهــای متدیــن، بااخــاق، متخصــص و کارآمــد بــود کــه هــر یــک 
منشــاء خدمــات ارزنــده و مانــدگاری در صنعــت بــرق و به طــور کل حــوزه انــرژی کشــور بــوده و هســتند. 
همچنیــن شــماری از دانش آموختــگان ایــن چهــره فرهیختــه، در کســوت اســتادی در دانشــگاه های معتبــر 

داخــل و یــا خــارج از کشــور مشــغول تدریــس هســتند. 
شــادروان دکتــر رنجبــر در دوران تصــدی مســئولیت معاونــت امــور بــرق و انــرژی وزارت نیــرو در دو مقطــع و 
ریاســت حــدود ده ســال در پژوهشــگاه نیــرو، بــا دوراندیشــی و شــناخت عمیــق علمــی خــود نســبت بــه ایــن 
ــار ارزشــمند اقدامــات  ــود، به طــوری کــه آث صنعــت، بانــی و پایه گــذار بســیاری از تحــوالت صنعــت بــرق ب

او هنــوز جــاری اســت. 
تــاش مجدانــه و حمایــت مســتمر بــرای خوداتکایــی در صنعــت بــرق از ســال های اولیــه پیــروزی انقــاب 
ــای  ــرورش نیروه ــرق، پ ــت ب ــاختار صنع ــر س ــرای تغیی ــام وی ب ــی، اهتم ــگ تحمیل ــامی و دوران جن اس
ــر  ــردن ام ــپور، نهادینه ک ــهید عباس ــرق ش ــت آب و ب ــکده صنع ــیس دانش ــتیبانی از تاس ــا پش ــد ب توانمن
پژوهــش و تحقیــق و استانداردســازی فرآیندهــا و ســاخت ســاخت تجهیــزات در دوران مســئولیت پژوهشــگاه 
ــا دانشــگاه از جملــه خدمــات مانــدگار شــادروان دکتــر رنجبــر اســت کــه  نیــرو و تقویــت پیونــد صنعــت ب

ــد اســت.  ــرکات آن بهره من ــرق و دانشــگاه از ب ــت ب ــک صنع این
عــاوه بــر این هــا بایــد از ویژگی هــای اخاقــی و رفتــاری ایــن چهــره مانــدگار نیــز یــاد کنیــم تــا الگویــی 

باشــد بــرای جوانانــی کــه پــا بــه عرصــه خدمــت یــا تحصیــل علــم می گذارنــد.
وارســتگی و عــزت نفــس، شــوق خدمــت به مــردم و کشــور، صراحــت لهجــه در بیــان واقعیت ها، دوراندیشــی، 
ــه  ــکاران، از جمل ــا هم ــا دانشــجویان و ی ــژه در برخــورد ب ــی به وی ــی و تواضــع و فروتن ــز از عافیت طلب پرهی

ویژگی هــای رفتــاری و اخاقــی دکتــر رنجبــر بــود کــه از وی شــخصیتی محبــوب و شــاخص ســاخته بــود. 
اینــک در فقــدان ایــن عزیــز، بــه روح پاکــش درود می فرســتیم و از خداونــد بــزرگ آرامــش ابــدی برایــش 

ــم.  ــب می کنی طل

ــد  ــم اردیبهشــت 1322 متول ــر، چهارده ــد رنجب ــن، علی محم م
شــدم، اســتاد دانشــکده مهندســی بــرق دانشــگاه صنعتــی 
شــریف و اهــل بروجــرد لرســتان  ام و خــودم را لـّـر می دانــم کــه 
ــم.  ــر می دان مــن اساســا تمــام ســاکنان دامنه هــای زاگــرس را ل
ــدرم انتخــاب کــرد، علی محمــد؛ مــن در 6 ســالگی  ــرا پ اســم م
پــدرم را از دســت دادم و همیشــه بــه ایــن روایــت حضــرت علــی 
اعتقــاد داشــتم کــه هــر کــس پــدر و مــادر از او راضــی باشــند 

ــم  ــادرم بیشــترین زحمــت را برای ــی دارم، چــون م ــادرم را بســیار دوســت م ــر می شــود. م ــه خی ــت ب عاقب
کشــید.

زمانــی کــه می خواســتم مــدرک دیپلــم را دریافــت کنــم، امتحانــات سراســری بــود، 
نتیجه هــا کــه آمــد عکســم را در روزنامــه درج کردنــد و زیر آن نوشــته شــده بود »با 
معــدل 18.06 بــا اختــاف فاحشــی نســبت بــه نفــر دوم، شــاگرد اول شــده اســت«. 
ــا  ــم و آنج ــران( گرفت ــی )دانشــگاه ته لیســانس و فوق لیســانس را از دانشــکده فن
ــاد  ــریف را ایج ــگاه ش ــه دانش ــدی ک ــر مجته ــوم دکت ــودم. مرح ــاز ب ــاگرد ممت ش
کــرده بــود، در ســال 13۴6 از مــن دعــوت کــرد کــه در دانشــگاه شــریف کار کنــم 
ــرج  ــه خ ــدم. ب ــریف درآم ــی ش ــگاه صنعت ــتخدام دانش ــه اس ــب ب ــن ترتی ــه ای و ب

ــج  ــال کال ــه امپری ــل ب ــه تحصی ــرای ادام ــگاه ب ــن دانش همی
ــم را از آنجــا دریافــت کــردم.  لنــدن رفتــم و مــدرک دکترای
ــه ایــران و بــه دانشــگاه صنعتــی  بعــد از اتمــام تحصیــات ب
)آریامهــر( برگشــتم و در همــان ســال های پیــش از انقــاب 
بــه عنــوان اســتادیار دانشــگاه صنعتــی شــریف مشــغول بــه 
ــگاه  ــه در دانش ــت ک ــال اس ــش از ۴0 س ــدم. االن بی کار ش

صنعتــی شــریف تدریــس می کنــم و اســتاد تمام  ایــن دانشــگاه 
هســتم. 

 بعــد از آن کــه دکتــر حســینعلی انــواری کــه تــا پیــش از انقــاب 
ــگاه  ــه دانش ــه ب ــود ک ــوکار ب ــردی نیک ــود- او م ــگاه ب ــس دانش ریی
خدمــت کــرد- اســتعفا داد، دانشــگاه بی سرپرســت شــد و در نتیجــه 
دو شــورا تشــکیل شــد. در ایــن شــورا مــن از جمــع ۴2 نفــر اعضــا، 
36 رای مثبــت و 6 رای ممتنــع دریافــت کــردم و بــه عنــوان اولیــن 

رییــس دانشــگاه صنعتــی شــریف بعــد از انقــاب انتخــاب شــدم. 
در آن سـال ها اداره دانشـگاه خیلـی مشـکل بـود و وضعـی هــرج  
و مــرج وجــــود داشـت. مثــا درمحـل کنــونی مسـجد دانشـگاه، 
دانشـگاه  محیـط  در  دانشـجوها  و  بـود  مسـتقر  دانشـگاه  گــــارد 
دیگـری  مهـم  کار  شـورا  آن  البتـه  بودنـد.  دوش  بـه  مسلسـل 
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بـود.  دانشـگاه  اسـم  انتخـاب  کـه  داد  انجـام  هـم 
ــگاه  ــتند »دانش ــود می نوش ــوم ب ــه مرس در آن بره
خــط  ســوم  کلمــه  روی  و  آریامهــر«  صنعتــی 
ــگاه  ــام »دانش ــه ن ــر ب ــا 1737 نف ــد. نهایت می زدن
صنعتــی شــریف« و 1116 نفــر بــه »دانشــگاه 

صنعتــی تهــران« رای دادنــد.
بعــد از حــدود یــک ســال ریاســت دانشــگاه شــریف، 
ــر  ــان وزی ــه در آن زم ــپور ک ــر عباس ــهید دکت از ش
ــوم  ــر عل ــت وزی ــه موافق ــتم ک ــد، خواس ــرو بودن نی
ــگاه  ــس دانش ــمت ریی ــتعفایم از س ــا اس ــت را ب وق
صنعتــی شــریف دریافــت کنــد و ایشــان گفــت بــه 
شــرطی ایــن کار را می کنــد کــه بــه عنــوان معــاون 
بــرق وزارت نیــرو مشــغول بــه کار شــوم و مــن هــم 

موافقــت کــردم. 
ــد و  ــن می آین ــش م ــادی پی ــراد زی ــم اف ــوز ه هن
ــرده ام  ــک ک ــی کم ــه زمان ــد ک ــف می کنن ــراز لط اب
جایــی مشــغول بــه کار شــوند، امــا حقیقتــش 

ــی آورم.  ــر نم ــه خاط ــودم ب خ
از نظـر علمـی موفـق به کسـب چنـد عنوان شـده ام، از 
جمله، در سـال 1383 به عنوان چهـره ماندگار انتخاب 
شـدم، سال 139۴ برنده جایزه عامه طباطبایی شدم و 
به عنوان استاد نـــمونه دانشگاه هــا هم انتخاب شـدم. 
از جنبــه خانوادگــی در حــال حاضــر دو دختــر دارم 
ــان  ــی دوستش ــد و خیل ــم عزیر ان ــیار برای ــه بس ک
ــوه دارم کــه اکثــر  دارم. از دختــر کوچکتــرم یــک ن
ــان  ــت، خانه م ــی نیس ــت و وقت ــه ماس ــات خان اوق
ــه  ــم داشــتم ک ــک پســر ه ــور اســت. ی ســوت و ک
پزشــک بــود و در ســانحه ســقوط هواپیمــا، »کشــته 

ــود.  شــد«؛ اســمش ســینا رنجبــر ب
ــه اتفــاق خاطراتــم شــیرین  ــا ایــن حــال قریــب ب ب
اســت. شــیرین ترین خاطــره ام ســالی بــود کــه 
پســرم دانشــکده پزشــکی دانشــگاه شــهید بهشــتی 
ــه  ــود ک ــد ب ــال بع ــش 8 س ــد و تلخ ترین ــول ش قب

ــرد.  ــقوط ک ــاد س ــای تهران-خرم آب هواپیم
ــکان  ــه ام ــا  اینک ــت دارم، کم ــی دوس ــران را خیل ای
ــم  ــر می کن ــروم و فک ــران ب ــه از ای ــوده ک ــی ب فراوان
ــاز  ــا ب ــد، ام ــته نمی ش ــرم کش ــم پس ــر می رفت اگ

ــود. ــن ب ــتش چنی ــم سرنوش ــم می گوی ه
ایــن بیــت را خیلــی وقت هــا با خــودم تکــرار می کنم:

افتادگی آموز اگر طالب فیضی                 رهگز نخورد آب زمینی هک بلند است 1

فکــر می کنــم بــر روی بســیاری از دانشــجویانم 
تاثیــر گذاشــته ام، هــم خــوش اخاقــی یادشــان دادم 
ــجویانم  ــه دانش ــران را. ب ــه ای ــدی ب ــم عاقه من و ه
ایــن  می رونــد،  ایــران  از  هــم  اگــر  می گویــم 
خــاک را فرامــوش نکنیــد. خــودم هــم دوســت 
نــدارم از ایــران بــروم و می خواهــم همیــن جــا 

بمانــم. اگــر از مــن بپرســید کــه در افــق 1۴25 ایــران چــه 
ــت را  ــان آن دوره مملک ــا اهلل جوان ــم ان ش ــی می گوی می بین
ــه  ــت ک ــم اس ــم روز معل ــال برای ــادترین روز س ــازند. ش می س
همــه دانشــجویانم جمــع می شــوند و حتــی دانشــجویان 
ــد  ــعی می کنن ــند، س ــارج از کشــور باش ــم خ ــر ه ــم ام اگ قدی
بــا یــک مکالمــه تصویــری ارتبــاط بگیرنــد و بــا هــم صحبــت 

می کنیــم. 
اگــر بگوییــد چــه شــعری را بیشــتر از همــه دوســت داری، ایــن 

قطعــه شــعر را برایتــان می خوانــم: 

بسان رود هک رد نشیب رده سر هب سنگ می زند، رونده باش
امید چیه معجزی ز مرده نیست، زنده باش 2

*بر اساس شرح خودگفته  دکتر رنجبر در مستندی سه 
قسمتی، تهیه شد توسط روابط عمومی دانشگاه صنعتی 

شریف، با مختصر ویراستاری
1- منتسب به پوریای ولی

2- هوشنگ ابتهاج )ه. ا. سایه( 
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یـادداشـت
مروری بر زندگی خانوادگی دکتر رنجبر

)14 اردیبهشت ماه 1322 تا 12 تیر ماه 1400( خانواده محترم دکتر رنجبر

دکتــر علــی محمــد رنجبــر در چهاردهم اردیبهشــت 
مــاه 1322 در شــهر بروجــرد متولــد شــد. او فرزنــد 
هشــتم از نــه فرزنــد خانــواده بــود. در شــش ســالگی 

پــدرش را از دســت داد. 
پیــش از مدرســه خوانــدن قرآن و نوشــتن فارســی را 
آموخــت و هنگامــی کــه به ســن مدرســه رســید، در 
کاس ســوم دبســتان پذیرفته شــد. دوران ابتدایی را 
در شــهر بروجــرد طــی کــرد. پــس از آن بــه همــراه 
خانــواده راهــی خرم آبــاد شــد و دوران دبیرســتان را 

در ایــن شــهر گذرانــد. 
ــا اختــاف فاحشــی نفــر اول  در امتحانــات نهایــی ب
اســتان شــد و پــس از آن در امتحــان ورودی ســال 
ــه  ــران پذیرفت ــگاه ته ــی دانش ــکده فن 13۴2 دانش
شــد و بــه تهــران آمــد. در خاطــرات دوران کودکــی 
او، مــادرش نقــش پررنگــی داشــت و وی عاقــه 
ــواره  ــه هم ــت. در مدرس ــادرش داش ــه م ــری ب واف
او  از  همــواره  مدرســه  معلمــان  و  می درخشــید 
ــوزان  ــش آم ــه تمرین هــای ســایر دان می خواســتند ک

ــد.  ــح کن را تصحی
ــود. بعــد  در کنــار تحصیــل، در ورزش هــم کوشــا ب
ــازی  ــال ب ــال و فوتب ــا دوســتانش والیب از مدرســه ب
می کــرد و مدتــی هــم عضــو تیــم بســکتبال اســتان 
ــا ایــن تیــم کســب  ــود و جوایــزی هــم ب لرســتان ب

ــود. کــرده ب
 در دانشــکده فنــی دانشــگاه تهــران گرایــش قــدرت 
را انتخــاب کــرد و پــس از فارغ التحصیلــی در مقطــع 
کارشناســی ارشــد، در ســال 13۴6 توســط مرحــوم 
ــوان دســتیار در دانشــکده  ــه عن ــر مجتهــدی ب دکت
ــد و  ــتخدام ش ــر اس ــی آریامه ــگاه صنعت ــرق دانش ب
ــه انگلســتان  ــرای فرصــت مطالعاتــی ب پــس از آن ب
رفتــه و دکتــرای خــود را از امپریال کالــج لنــدن 
ــه  ــران، ب ــه ای ــت ب ــس از بازگش ــرد و پ ــت ک دریاف
عنــوان اســتادیار کار خــود را در دانشــگاه ادامــه داد. 
در دوران دانشــجویی در لنــدن، بــا همســرش ازدواج 

ــه  ــد اولشــان، ســینا، ب کــرد و در ســال 1353 فرزن
ــانحه  ــد در س ــال ها بع ــه س ــدی ک ــد. فرزن ــا آم دنی
ــن 27  ــاد در س ــرم آب ــای تهران-خ ــقوط هواپیم س
ســالگی از دســت داد و بــه گــواه اکثــر کســانی کــه 
ــا غــم از دســت  می شــناختندش هرگــز نتوانســت ب
ــود کــه باعــث  ــد و همیــن غــم ب دادن او کنــار بیای
شــد در حوالــی ســالگرد درگذشــت فرزنــدش دچــار 
ــاز  ــب ب ــل قل ــت عم ــی بشــود و در نهای ســکته قلب

بــرای ایشــان انجــام شــد.
 در ســال 1358 بــه عنــوان نخســتین رییــس 
ــا رای  ــاب ب ــس از انق ــریف پ ــی ش ــگاه صنعت دانش
ــد و  ــاب ش ــجویان انتخ ــتادان و دانش ــت اس اکثری
ــس  ــت. پ ــده داش ــمت را برعه ــن س ــال ای ــک س ی
از اســتعفا از ریاســت دانشــگاه، بــه وزارت نیــرو 
نیــرو در ســمت های  رفــت و ســال ها در وزارت 
ــت  ــرق و معاون ــور ب ــت ام ــه معاون ــف از جمل مختل
امــور انــرژی وزارت نیــرو، ریاســت پژوهشــگاه نیــرو 
ــرق در  ــت ب ــازی صنع ــرفت و بومی س ــه پیش و ... ب
ایــران کمــک شــایانی کــرد. در ســال 1360 دختــر 
ــش  ــر دوم ــد دخت ــال بع ــک س ــا و ی ــش صب بزرگ

ــد. ــا آمدن ــه دنی ــا ب مون
ــرو  ــراوان کاری در وزارت نی ــغله ف ــود مش ــا وج  ب
آخــر  همیشــه  شــریف،  صنعتــی  دانشــگاه  و 
ــت و  ــاص داش ــواده اش اختص ــه خان ــش ب هفته های
پــدری نمونــه بــود. شــوخ طبعی و گشــاده رویی 
یکــی از خصوصیــات وی بــود. بــرای فرزنــدان 
خردســالش داســتان می خوانــد، بــا آنهــا بــازی 
می کــرد و عشــق فراوانــش بــه فرزندانــش بــر هیــچ 
کــس پوشــیده نبــود. در طول هفتــه در دوران کار در 
وزارت نیــرو، صبــح پیــش از بیــدار شــدن فرزنــدان 
ــدن  ــد از خوابی ــب بع ــت و ش ــل کار می رف ــه مح ب
فرزنــدان خردســالش بــا بــاری از کارهایــی کــه بایــد 
ــت و  ــزل برمی گش ــه من ــی داد ب ــام م ــزل انج در من
ــغ  ــای بی دری ــی و کمک ه ــر همراه ــن راه اگ در ای

ــد. ــر نمی ش ــر میس ــن ام ــود ای ــرش نب همس
ــی داد.  ــت م ــیار اهمی ــش بس ــل فرزندان ــه تحصی  ب
ــال  ــود، در س ــک ب ــه پزش ــینا ک ــش، س ــد اول فرزن
1380، ســه روز پــس از جشــن عقــدش و هنگامــی 
ــازم  ــکیش ع ــرح پزش ــام دوران ط ــرای اتم ــه ب ک
خرم آبــاد بــود، در ســانحه ای هوایــی دار فانــی 

دو  هــر  کوچکتــرش  دختــر  دو  گفــت.  وداع  را 
ــی  ــگاه صنعت ــرق دانش ــکده ب ــل دانش فارغ التحصی

ــتند.  ــریف هس ش
از وی دو نــوه دختــری بــه یــادگار مانــده اســت؛ یک 
دختــر هشــت ســاله بــه نــام نیــکا و پســری ده ماهــه 
بــه نــام ســپهر. پــس از بازنشســتگی، زندگــی اش را 
ــقانه  ــود و عاش ــرده ب ــش ک ــواده و نوه های ــف خان وق
خانــواده اش را دوســت داشــت. همســری همــراه بــود 
ــه  ــه همســرش ک ــر، ب ــی عم ــد ســال پایان و در چن
دچــار بیمــاری مزمنــی شــده بــود بســیار رســیدگی 

می کــرد. 
دکتــر علی محمــد رنجبــر در پنجــم اردیبهشــت 
ــه بیمارســتان  ــی ب ــم قلب ــروز عای ــس از ب 1۴00 پ
ــی  ــت قلب ــار ایس ــس دچ ــرد و در اورژان ــه ک مراجع
شــده کــه توســط پزشــکان احیــا شــد. دو روز بعــد، 
مشــخص شــد بــه بیمــاری کوویــد-19 مبتــا شــده 
ــی او را  ــی قلب ــاری آریتم ــن بیم ــه همی ــت ک اس
تشــدید کــرده بــود. بــه توصیــه پزشــک معالجــش، 
بــرای کنتــرل آریتمــی نیــاز بــه دســتگاهی بــه نــام 
آی.ســی.دی داشــتند کــه روز 29 خــرداد بــرای وی 
ــاری  ــی از بیم ــدید ناش ــف ش ــا ضع ــد، ام ــب ش نص
ــد و در  ــی مان ــا او باق ــان عمــر ب ــا پای ــد-19 ت کووی
ــح در  ــاعت ۴ صب ــاه 1۴00 س ــت روز 12 تیرم نهای
ــب،  ــر ل ــا لبخنــدی ب خــواب، در آرامــش کامــل و ب
ــتافت.  ــود ش ــدار معب ــه دی ــی ب ــر ایســت قلب ــر اث ب

ــی. ــادش گرام روحــش شــاد و ی
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و

پیـــــــامهایتسلـــــیت

بیانیه ها و پیام های تسلیت
پیام تسلیت علی اکبر والیتی، رییس هیات موسس و امنای دانشگاه آزاد اسالمی

پیـام تسـلیت علی اکبـر صالحـی، رییـس سـازمان انـرژی اتمـی ایران

انا هلل و انا الیه راجعون
جناب آقای دکتر بیژن رنجبر

قائم مقام محترم دانشگاه آزاد اسالمی
خبــر مصیبــت وارده بــه جنابعالی و درگذشــت مرحوم 
دکتــر علــی محمــد رنجبر کــه منشــاء خدمــات ارزنده 
ــب  ــد موج ــامی بودن ــگاه آزاد اس ــدگار در دانش و مان
ــت  ــب مصیب ــد. اینجان ــراوان گردی ــف ف ــر و تاس تأث
ــلیت  ــرم تس ــواده محت ــی و خان ــه جنابعال وارده را ب
عــرض کــرده، از درگاه خداونــد متعــال بــرای آن مرحــوم علــو درجــات و رحمــت و غفــران واســعه الهــی و 

ــم. ــئلت می کن ــر مس ــر و اج ــدگان صب ــی و بازمان ــرای جنابعال ب

برای این جانب مایه دریغ و افسوس بسیار است که در 
عمر خویش شاهد و ناظر کوچ ابدی دوستان اهل شباب 
به سرای باقی هستم و برای تسکین درد هجران آنان 
دست به قلم می برم و در باب فضائل و مکارم آنها داد 

سخن می دهم.
 سخن گفتن در خصوص سجایای استاد معظم آقای 
نیست.  امکانپذیر  سادگی  به  رنجبر  محمد  علی  دکتر 
این مرد سفر کرده افزون بر آن که جامع اخاق، دین 
و فضیلت بود، عمری را به خدمت خالصانه و بیشائبه در راه سربلندی ایران اسامی و جامعه دانشگاهی کشور 
گذراند و نقشی از خود بر صحیفه روزگار به یادگار گذاشت که بیگمان از گزند باد و باران مصون خواهد ماند. 

آقای دکتر رنجبر در زمره جوانان و دانشجویان مستعد و نخبهای بود که پیش از پیروزی انقاب اسامی به منظور 
کسب دانش نوین و مهارت برای آبادانی ایران راهی سفر اروپا شد و با شایستگی تحصیات خود را به پایان 
رساند و جلوهگریها و خودنماییهای یک زندگی آسوده در دیار فرنگ او را نفریفت و راهی سرزمین مادری شد 
و به عنوان نخستین رییس منتخب دانشگاه صنعتی شریف خدمتگزاری به ایران اسامی را وجهه همت خویش 
قرار داد. او در زمره دانش پژوهانی قرار داشت که که در دانشاندوزی و اخاق محوری توفیق یافت و فعالیت در 
مجامع های اسامی و تاش برای صیانت از آرمان ها و ارزش های اسامی توسط ایشان گواهی بر این مدعا است. 
ایشان در دوران پس از پیروزی انقاب اسامی در جمع یاران و همراهان شهید دکتر عباسپور قرار گرفت و 
در مقام معاونت وزارت نیرو هوش و توان خود را مصروف نوسازی شبکه برق کشور گذاشت و افزون بر این با 
همکاری روان شاد دکتر محمد احمدیان معاون پیشین نیروگاهی سازمان انرژی اتمی ایران ستاد سازندگی و 

آموزش وزارت نیرو را سامان داد.
 استاد رنجبر که پایه گذار پژوهشگاه صنعت برق و در زمره پیش قراوالن و پیشگامان صنعت برق ایران بود پدر معنوی و 
آموزگا راستین بسیاری از افرادی است که امروز در جایگاه استادان و محققان نامدار حوزه صنعت برق مایه افتخار است.
این استاد عزیز به رغم همه بزرگواری خویش متواضع و برخوردار از نعمت حسن سلوک و تعاون و همدلی با 
دوستان، همکاران و شاگردان بود. امیدوارم شاگردان و عاقمندان این استاد فرزانه و دانشمند گرانمایه همت 

کنند و در معرفی شخصیت و دست آوردهای علمی و تحقیقاتی این بزرگوار کوشا باشند.
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 انااهلل واناالیــه راجعــون
ــد،  ــکار ارجمنـ ــت و همـ ــت دوسـ ــه درگذشـ ضایعـ
اســـتاد  رنجبـــر،  علی محمـــد  آقـــای  جنـــاب 
مهندســـی بـــرق دانشـــگاه صنعتـــی شـــریف را بـــه 
ــتان و  ــان، دوسـ ــرم ایشـ ــواده محتـ ــر و خانـ همسـ
همـــکاران و جامعـــه فنـــی و مهندســـی و صنعـــت 
بـــرق کشـــور صمیمانـــه تســـلیت عـــرض می کنـــم.

مســـئولیت  نیـــرو،  وزارت  در  ســـال ها  ایشـــان   
ـــت  ـــرای صنع ـــی ب ـــا ارزش ـــات ب ـــا خدم ـــتند و منش ـــده داش ـــرژی را برعه ـــت ان ـــرق و ســـپس معاون ـــت ب معاون
ـــریف،  ـــرد ش ـــن م ـــا ای ـــی ب ـــار همراه ـــب افتخ ـــز اینجان ـــال ها نی ـــن س ـــی از ای ـــد در بخش ـــور بودن ـــرق کش ب
ـــت و  ـــرده رحم ـــفر ک ـــز س ـــرای آن عزی ـــال ب ـــد متع ـــتم. از خداون ـــزار را داش ـــمند و خدمتگ ـــاق، دانش ـــا اخ ب

ـــم.   ـــئلت میکن ـــز مس ـــر و اج ـــان صب ـــدگان محترمش ـــرای بازمان ـــعه و ب ـــران واس غف

ـــوت  ـــه و پیشکس ـــتاد فرهیخت ـــت اس ـــه درگذش ضایع
صنعـــت بـــرق، دکتـــر علی محمـــد رنجبـــر موجـــب 

ـــد. ـــراوان ش ـــم ف ـــف و تال تاس
به عنـــوان  رنجبـــر  علی محمـــد  اســـتاد 
موســـس و اولیـــن رئیـــس پژوهشـــگاه نیـــرو، 
دانـــش  و  علمـــی  رشـــد  رونـــد  پایه گـــذار 
توســـعه  و  بـــود  بـــرق  در صنعـــت  تخصصـــی 
اوســـت. دانـــش  و  تـــاش  مدیـــون  زیـــادی  حـــدود  تـــا  صنعـــت،  ایـــن  تعالـــی  و 

ـــی و  ـــی، پژوهش ـــده علم ـــات ارزن ـــامی، اقدام ـــاب اس ـــس از انق ـــریف پ ـــی ش ـــگاه صنعت ـــس دانش ـــن ریی اولی
ـــت  ـــدگار در صنع ـــات مان ـــن اقدام ـــرژی، همچنی ـــرق و ان ـــور ب ـــرو در ام ـــر نی ـــت وزی ـــه معاون ـــی، از جمل اجرای
ـــا بخشـــی  ـــال 1383 تنه ـــی در س ـــدگار علم ـــره مان ـــه کشـــور و چه ـــتاد نمون ـــوان اس ـــه عن ـــرق و انتخـــاب ب ب
ـــری  ـــه جبران ناپذی ـــان، ضایع ـــدان ایش ـــد فق ـــرق و بی تردی ـــت ب ـــوم در صنع ـــمند آن مرح ـــوابق ارزش از س

ـــت. ـــور اس ـــرق کش ـــت ب ـــرای صنع ب
اینجانـــب فقـــدان ایـــن دانشـــمند ارجمنـــد را حضـــور خانـــواده محتـــرم، بازمانـــدگان ایشـــان و تمامـــی 
شـــاگردانش و همکارانـــم در صنعـــت بـــرق تســـلیت می گویـــم و از خداونـــد متعـــال برایشـــان غفـــران و 

ـــدم. ـــی آرزومن ـــت اله رحم

اناهلل و انا الیـه راجعــون
برادر گرامی جناب آقای دکتر بیژن رنجبـر

مصیبـــت درگذشـــت عمـــوی گرامیتـــان، مرحـــوم 
ــای  ــر از چهره هـ ــد رنجبـ ــر علی محمـ ــور دکتـ مغفـ
ــر  ــف و تاثـ ــب تاسـ ــور موجـ ــی کشـ ــدگار علمـ مانـ
ـــان  ـــته ایش ـــده و برجس ـــات ارزن ـــلما خدم ـــد. مس ش
ــاگردان  ــت شـ ــی، تربیـ ــی، مدیریتـ ــوزه علمـ در حـ

ــد. ــادگار می مانـ ــه یـ ــامی بـ ــگاه آزاد اسـ ــد در دانشـ ــر و کارآمـ ــور مؤثـ ــته و حضـ شایسـ
ـــه  ـــلیت گفت ـــور تس ـــی کش ـــه علم ـــان و جامع ـــواده محترمت ـــی، خان ـــه جنابعال ـــه را ب ـــن ضایع ـــب، ای اینجان
ـــایر  ـــرای س ـــی و ب ـــعه اله ـــت واس ـــران و رحم ـــعید، غف ـــد س ـــرای آن فقی ـــار ب ـــان و غف ـــد رحم و از خداون

ـــئلت دارم. ـــامتی مس ـــر و س ـــزز صب ـــدگان مع بازمان

پیام تسلیت رضا اردکانیان، وزیر نیرو

پیام  تسلیت محمدمهدی طهرانچی، رییس دانشگاه آزاد اسالمی

پیام تسلیت منصور غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوریپیام تسلیت بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت

 انااهلل واناالیــه راجعــون
ــد  ــی محم ــر عل ــای دکت ــاب آق ــت جن ــر درگذش خب
رنجبــر اســتاد پیشکســوت دانشــکده مهندســی بــرق، 
ــی از  ــریف و یک ــی ش ــگاه صنعت ــبق دانش ــس اس رئی
ــوم  ــرق و عل ــدگار کشــور در صنعــت ب چهره هــای مان

ــراوان شــد. ــر ف ــه موجــب تاســف و تأث پای
ــه  ــاتید بلندمرتب ــی از اس ــر یک ــتاد رنجب ــوم اس مرح
دانشــگاه صنعتــی شــریف بــود کــه در طــول عمــر بــا عزتــش منشــاء خدمــات اثرگــذار و فراوانــی در صنعــت 
ــه  ــود ک ــی مطــرح ب ــوزش عال ــوان یکــی از ســرمایه های ارزشــمند نظــام آم ــه عن ــد و ب ــرق کشــور گردی ب
خدماتــش طــی ســالیان باقــی بــرای پژوهشــگران صنعتــی و دانشــگاهیان باقــی خواهــد مانــد. ایــن اســتاد 
فرزانــه و متواضــع، انســانی وارســته، فرهیختــه، مســئولیت پذیــر و دلســوز بــود کــه تــا آخریــن لحظــه عمــر 

ــوری اســامی دســت نکشــید. ــه نظــام مقــدس جمه ــت ب ــر، از خدم ــه ای وصف ناپذی ــا روحی خــود، ب
ــق،  ــر خاکی صدی ــای دکت ــاب آق ــواده مکــرم ایشــان، جن ــه خان ــام را ب ــن اســتاد واالمق ــدان ای ــب فق  اینجان
معــاون محتــرم آموزشــی، جنــاب آقــای دکتــر فتوحــی رییــس محتــرم دانشــگاه صنعتــی شــریف، اســاتید و 
همــکاران محتــرم و نیــز دانشــجویان دانشــگاه صنعتــی شــریف و همــه دوســتدارانش در جامعــه دانشــگاهی 
کشــور، تســلیت عــرض می کنــم و از خداونــد ســبحان بــرای آن زنده یــاد، رحمــت و مغفــرت واســعه الهــی 

و بــرای بازمانــدگان صبــر جمیــل و اجــر جزیــل مســئلت دارم.



15 14

پیام تسلیت حبیب اهلل بیطرف، وزیر اسبق نیرو

را  رنجبــر  دکتــر  آقــای   1369 ســال  از  مــن 
رابطــه کاری 30  ایــن آشــنایی و  و  می شناســم 
ســال اســتمرار پیــدا کــرده و در برخــی مــوارد ایــن 
همــکاری بــه شــکل مســتقیم صــورت گرفتــه اســت. 
آقــای دکتــر رنجبــر کمــاالت را در خــود جمــع کرده 
بــود و از بدی هــا دوری می کــرد و بــه کارهــای خوب 
ــای  ــرد و در جنبه ه ــاش می ک ــت و ت ــه داش عاق
مختلــف در حــد اعــای کمــال قــرار داشــت.

علمــی  زمینه هــای  در  رنجبــر  دکتــر  آقــای   
ــود. او  اســتاد برجســته در تمــام دانشــگاه شــریف ب
ــن دانشــگاه های مهندســی  تحصیاتــش را در بهتری
ــرای  ــود و ب ــه پایــان رســانده ب ایــران و انگلســتان ب
خدمــت در کشــور خــود را بــه ایــران رســانده بــود. 
ــرق  ــته ب ــی رش ــود یعن ــص خ ــه تخص او در زمین
ــران  ــدگار ای ــام آور و مان ــاتید ن ــی از اس ــدرت یک ق

ــه  ــت و ب ــرار داش ــه در اوج ق ــن زمین ــت و در ای اس
ــی  ــادی در دوران طوالن همیــن دلیــل شــاگردان زی
خدمتــش در دانشــگاه صنعتــی شــریف زیــر دســت 
ــرورده شــدند و در مشــاغل حســاس مهندســی  او پ

ــدند.  ــه کار ش مشــغول ب
انســان  اعتقــادی  نظــر  از  رنجبــر  دکتــر  آقــای 
متدینــی بــود و ایــن اعتقــادات در سلســله خانوادگــی 
او ریشــه داشــت و ایمــان محکمــی نســبت بــه 
ــل  ــن دلی ــه همی ــی داشــت ب ــی و دین ــای اله آمیزه ه
در فعالیت هــای خــود جنبه هــای الهــی را در نظــر 
ــران  ــه دیگ ــبت ب ــت نس ــن عل ــه همی ــت و ب می گرف
بدگویــی و بدخواهــی نمی کــرد و همیشــه عاقــه منــد 

ــود.  ــور ب ــکاران و کش ــاگردان، هم ــد ش ــه رش ب
اســتاد رنجبــر از نظــر سیاســی و اجتماعــی هــم یــک 
مبــارز انقابــی و فعــال سیاســی اجتماعــی بــود. او قبل 
ــی  ــگاه صنعت ــامی در دانش ــاب اس ــروزی انق از پی
شــریف در نظــم بخشــیدن به اســاتید بــرای مبارزات 
ــاتید  ــا اس ــرد ت ــادی ک ــاش زی ــاه ت ــم ش ــد رژی ض
ــاب  ــداف انق ــت اه ــتا در جه ــلمان را هم راس مس
اســامی قــرار دهــد. او پــس از پیــروزی انقــاب نیــز 
ــور  ــامی و کش ــوری اس ــای جمه ــرای موفقیت ه ب

ــرد. ــاش می ک ــود و ت ــوز ب دلس
 آقــای دکتــر رنجبــر تنهــا یــک دانشــمند آکادمیــک 

بیانیـه ها و پیام هـای تسلیت

ــه عرصــه  ــا ب ــود. او پ ــب دانشــگاهی نب ــک قال در ی
توانیــر  و  نیــرو  وزارت  بــا  و  گذاشــت  صنعــت 
همکاری هــای نزدیکــی را آغــاز کــرد. وقتــی شــهید 
ــرای  ــم ب ــد، او ه ــرو ش ــر نی ــپور وزی ــر عباس دکت
ــتقر  ــرو مس ــا او در وزارت نی ــی ب ــک و همراه کم
شــد و معاونــت امــور بــرق وزارت نیــرو را بــر عهــده 
گرفــت و ســال هــا در ســمت معــاون بــرق و معــاون 
انــرژی وزارت نیــرو خدمــت کــرد کــه مجمــوع ایــن 

ــود. ــت ب ــال خدم دو 11 س
 از ســال 1376 کــه پژوهشــگاه نیــرو تاســیس شــد 
بــه عنــوان اولیــن رییــس پژوهشــگاه نیــرو مشــغول 
ــی او وزارت  ــه علم ــل مرتب ــه دلی ــد و ب ــه کار ش ب
نیــرو صاحیــت ریاســت ایشــان را بــرای ایــن کار بــا 
طیــب خاطــر تاییــد کــرد. تــاش هــای ایشــان بــرای 
پایه ریــزی یــک مرکــز تحقیقــات علمــی، توســعه ای 
و کاربــردی در صنعــت بــرق ماندگار اســت. بســیاری 
ــرای  ــه ب ــد ک ــاد دارن ــن اعتق ــر ای ــن ب از متخصصی
تعامــل نزدیــک دانشــگاه و صنعــت، مراکــز فی مابین 
ــد نقــش بســیار تاثیرگــذاری داشــته باشــد؛  می توان
به طــوری کــه نیــروی پژوهش گــر ایــن مراکــز 
دانش آموختــگان  از  پژوهشــگاه ها  و  تحقیقاتــی 
برجســته دانشــگاه های مهندســی و اســاتید شــاغل 
ــای  ــم پروژه ه ــت ه ــوند و صنع ــد ش ــا بهره من آنج
ــرد و  ــگاه ها بب ــن پژوهش ــه ای ــود را ب ــی خ پژوهش
ــت و دانشــگاه  ــی بخــش صنع ــل عین در آنجــا تعام
منجــر بــه رشــد و توســعه کشــور در زمینــه بــرق و 
انــرژی شــود و پژوهشــگاه نیــرو یکــی از مهمتریــن 
مراکــز تحقیقاتــی منطقــه و قابــل رقابــت بــا مراکــز 
ــش  ــت و بی ــعه یافته اس ــورهای توس ــی کش تحقیقات
ــه  ــه مرحل ــگاه ب ــای پژوهش ــورد از پروژه ه از 50 م
تولیــد نیمه صنعتــی، برگــزاری مناقصــه و واگــذاری 
بخــش  از  گرفتــن حق االمتیــاز  و  فنــی  دانــش 
صنعــت شــده و ایــن توفیــق خیلــی بزرگــی اســت.

 آقــای دکتــر رنجبــر مــرد میــدان صنعــت و عمــل 

هــم بــود و حضــور او در صنعــت تــوام بــا محدودیــت 
ــا ایشــان همــکاری می کردنــد  بــود و کســانی کــه ب
خصلت هــای  و  می دارنــد  دوســت  را  او  عمیقــا 

ــندیدند. ــی او را می پس ــانی و اخاق انس
 او بــه دنبــال کســب مقــام و منزلــت نبــود و اصــا 
برایــش مهــم نبــود کــه عنــوان معــاون وزیــر، رییس 
ــد  ــته باش ــره داش ــریف و غی ــی ش ــگاه صنعت دانش
ــه خصــوص  ــذار ب و دوســت داشــت انســانی تاثیرگ
ــته  ــان برجس ــرورش مهندس ــوزش و پ ــوزه آم در ح
ــن  ــه همی ــد و ب ــآوری باش ــش و فن ــوزه پژوه و ح
ــره یکــی  ــر را در زم ــر رنجب ــای دکت ــد آق دلیــل بای
ــرق  ــم و صنعــت در حــوزه ب ــام آوران عرصــه عل از ن
و انــرژی ایــران قــرار داد و قطعــا ایــن شــخصیت در 

ــود. ــدگار خواهــد ب ــخ کشــور مان تاری
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سخنرانیها،گفتوگوها
و

یادداشتها

سخنـرانـی

مرد روزهای سخت صنعت برق
حسن غفوری فرد، وزیر اسبق نیرو، سخنرانی در مراسم یادبود مرحوم دکتر رنجبر در پژوهشگاه نیرو

فقـدان آقـای دکتـر رنجبـر برایمـان خیلـی سـخت 
اسـت. آشـنایی مـن بـا ایشـان بـه قبـل از انقـاب 
سـال  بـه  مشـرف  کـه  سـال هایی  در  برمی گـردد؛ 
1357 و اوج تظاهـرات بـود. در آن دوران که قسـمت 
مهمـی از تظاهـرات در دانشـگاه هایی چون دانشـگاه 
تهـران، امیرکبیـر و صنعتی شـریف شـکل می گرفت 
بـا هم آشـنا شـدیم و ایـن آشـنایی و ارتبـاط تا آخر 

عمـر ایشـان ادامـه یافت. 
در زمـان تشـکیل دولـت موقـت از من خواسـتند که 
از آقـای دکتـر رنجبـر خواهـش کنم معاونـت وزارت 
نیـرو را بپذیـرد ولـی قبـول نکردنـد. پـس از آن در 
زمـان تشـکیل کابینـه توسـط شـهید باهنـر، بنـده  
ابتـدا دکتـر رنجبـر را به عنـوان وزیـر نیـرو پیشـنهاد 
دادم. آقـای شـهید باهنر با ایشـان صحبـت کرده بود 

و بـاز هـم ایشـان قبـول نکـرده بود.
 الزم اسـت بگویم که خدمات ایشـان هم در دانشـگاه 
و هـم در وزارت نیـرو و صنعت برق خیلی زیاد اسـت. 
آنچـه مـن از نزدیـک زمانی کـه در وزارت نیـرو بودم 
دیـدم تـاش شـبانه روزی ایشـان در اوج مشـکات 
صنعـت برق بود. سـال های 1360 و 1361 سـال های 
اوج جنـگ بـود و بزرگتریـن هدف برای دشـمن زدن 
تاسیسـات برقـی کشـور بـود و می دیدیم که دشـمن 
دکل هـای بـرق را مـورد اصابـت قـرار داده بـود و باید 
بازسـازی می شـد و مشـکات تحریـم هـم به شـدت 
ترانس هـای20  مـا آن موقـع حتـی  وجـود داشـت. 
کیلوولت را از خارج وارد می کردیم و کشـورهای غربی 
هـم به مـا تجهیـزات نمی دادنـد و فقط می توانسـتیم 

از بلغارسـتان و روسـیه وارد کنیم و روسـیه آن موقع 
روبـل قبـول نمی کـرد و فقـط دالر می پذیرفـت. تمام 
صنعـت بـرق وابسـته بـود و نصـب خطـوط 63 کیلو 
ولـت در منطقـه غـرب کشـور را پیمانـکار رومانیایـی 
انجـام مـی داد، تمام بار مشـکات صنعت برق کشـور 
مسـتقیما روی دوش آقـای دکتـر رنجبـر بـود، با این 
حـال عملکـرد و خدماتشـان موفـق بـود. آن موقـع 
رشـد مصـرف بـرق دو رقمـی یعنی حـدود 11 درصد 
بـود. در ایـن شـرایط بـدون امکانـات، در حالـی کـه 
بسـیاری از پیمانـکاران خارجی رفتـه بودند و تمام بار 
سـنگین صنعت بـرق روی دوش آقای دکتـر رنجبر و 
همکارانشـان بـود، امـا با همه مشـکات بسـیار موفق 
عمـل کردنـد و صنعـت بـرق را سـر پـا نگه داشـتند. 

فقـدان او هـم بـرای دانشـگاه و هـم بـرای صنعـت 
بـرق ضایعـه بزرگـی اسـت. مـا زمانـی ترانـس 20 
کیلوولـت وارد می کردیـم، امـا هم اکنـون می توانیـم 
ترانـس ۴00 کیلوولت طراحی و بسـازیم و طراحیش 
را انجـام دهیـم و ایـن نشـان می دهـد رشـد بسـیار 
زیـادی در خوداتکایـی و سـاخت داخـل داشـتیم. به 
عقیـده مـن هیـچ صنعتـی در کشـور به این سـرعت 
و بـا ایـن کیفیـت رشـد نداشـته و ایـن موفقیت هـا 
مدیـون مرحـوم آقـای دکتـر رنجبـر و همکارانشـان 
اسـت کـه  خدمات بینظیـری به صنعت بـرق کردند.
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گفـت وگـو

نمونه ای درخشان از نسل استادان صبور و سازنده
علی خاکی صدیق، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ــه  ــابقه و زمین ــورد س ــدا در م ــا در ابت لطف
آشــنایی خودتــان بــا مرحــوم دکتــر رنجبــر 

ــد.  ــی بفرمایی توضیحات
بــا مرحــوم مغفــور اســتاد بزرگــوار دکتــر علی محمــد 
ــه  ــال 1352 ب ــی و در  س ــاز  نوجوان ــر از آغ رنجب
ــن  ــد ســببی آشــنا شــدم. ایشــان آخری ســبب پیون
ــد  ــا روح اهلل کمالون ــت اهلل حاج آق ــوم آی ــاد مرح دام
ــد. روحیــه پرنشــاط و امیدآفرین شــان همــواره  بودن
در اولیــن برخوردهــا در خاطــرم مانــده اســت. 
ــب  ــه اینجان ــد ک ــرادی بودن ــتین اف ــان از نخس ایش
در کســوت هیــات علمــی دانشــگاه شــناختم. شــاید 
ــان  ــاده ایش ــه فوق الع ــری از روحی ــن تاثیرپذی همی
ــی  ــان نوجوان ــه از هم ــد ک ــن ش ــی م ــزه اصل انگی
آرزوی اســتادی دانشــگاهی را در ســر بپرورانم. در آن 
زمــان تعــداد اســتادان دانشــگاه انــدک بــود و اســتاد 
ــن  ــا آخری ــا ت ــرای م ــر ب ــد رنجب ــر علی محم دکت
روزهــای عمــر پربــارش نمــادی از اســتاداِن متعهــد 

ــود.  ــارز دانشــگاه ب و مب
اســتادانی کــه بــه دانشــگاه هویــت بخشــیده و 
می بخشــند،  عینیــت  را  بــودن   اســتاد  معنــای 
ــل های  ــای نس ــه گاه و راهنم ــتادانی تکی ــن اس چنی
ــش،  ــای دان ــی ارتق ــه در پ ــد ک ــادی می مانن متم
ــوده و در  ــن ب ــربلندی میه ــت و س ــش و عظم بین
پیروزی هــا،  و  ناکامی هــا و ســختی ها، شــادی ها 
چــون کــوه اســتوار و ماندگارنــد و ســعادتمند و 

ــده دل. زن

نقــش ایشــان در ارتقــا و توســعه رشــته های 
ــرورش  ــرق و پ ــی ب ــا مهندس ــی خصوص فن

نیروهــای متخصــص را چگونــه ارزیابــی مــی 
فرماییــد. 

ــرن  ــک ق ــگاه را در ی ــتادان دانش ــوان اس ــاید بت ش
کنیــم:  دســته بندی  نســل  ســه  بــه  گذشــته 
ــاد  ــیس نه ــدای تاس ــه از ابت ــل اول ک ــتادان نس اس
ــم  ــاب اســامی در تحکی ــش از انق ــا پی دانشــگاه ت
پایه هــای علــم و دانــش در کشــور کوشــیدند، نســل 
ــت  ــاب در خدم ــش از انق ــال های پی ــه از س دوم ک
ــاب  ــس از انق ــال ها پ ــا س ــد و ت ــگاه درآمدن دانش
اســامی در خدمــت آمــوزش عالــی بودنــد و نســل 
ســوم کــه در ســال های پــس از انقــاب اســامی در 

ــد. ــگاه درآمدن ــت دانش خدم
ــه  ــه در صحن ــل دوم ک ــتادان نس ــک اس ــدون ش  ب
نامهربانی هــای  حتــی  و  دشــواری ها  مبــارزات، 
حضــور داشــتند و کشــور را علی-رغــم ســهولت 
مهاجــرت در اواخــر دهــه 50 و اوایــل دهــه 60 رهــا 
نکــرده و بزرگوارانــه ســختی ها را بــر جــان خریدنــد 
و در جهــت اعتــای آمــوزش عالــی و تعلیــم و 
تربیــت متخصصــان مــورد نیــاز کشــور کوشــیدند، از 
جایــگاه ویــژه ای برخوردارنــد. چــه بســیار اســتادانی 
ــه مشــکات،  ــل آن هم ــه در مقاب را می شناســیم ک

تــاب مقاومــت نداشــتند و بــرای زندگــی آرام تــر و تســهیات بیشــتر و برخــی هــم بــا انگیــزه تامیــن آینــده 
فرزندانشــان، تــرک وطــن کردنــد و خدمــت در کشــور بیگانــه را بــر خدمــت در ایــران ترجیــح دادنــد، امــا 
ــرار  ــود ق ــرلوحه کار خ ــاع را س ــه اجتم ــانی ب ــی و خدمت رس ــه معلم ــد و وظیف ــور ماندن ــه در کش ــان ک آن
ــانی  ــروی انس ــرورش نی ــی و پ ــوزش عال ــردن آم ــر گ ــم ب ــی عظی ــد و حق ــزرگ کردن ــدا کاری ب ــد، ج دادن

ــد. متخصــص در کشــور دارن
نمونــه بــارز ایــن گــروه از اســتادان دکتــر علی محمــد رنجبــر بــود، کــه هزینــه ایــن خدمــت را بــا جــان و 
مــال و فرزنــد داد و بــر پیمانــش بــا آبادانــی کشــور تــا آخریــن لحظــه ایســتاد. مدیریــت دشــوار آمــوزش عالی 
در اوایــل انقــاب و عبــور دانشــگاه پرافتخــار صنعتــی شــریف از بحران هــای آن دوران، آمــوزش وتربیــت ده هــا 
ــه  ــرق کشــور ب ــرق خــدوم در صنعــت ب ــرق کشــور و هــزاران مهنــدس ب اســتاد دانشــکده های مهندســی ب
ــرق در دوران دشــوار  ــا غیــر مســتقیم، و مدیریــت حــدود هفــده ســاله کان صنعــت ب صــورت مســتقیم ی
ــوم اســت. شــاید  ــه ایــن مــرز و ب جنــگ و پــس از آن، همگــی از افتخــارات بیــش از نیــم قــرن خدمــت ب
امــروز کمتــر دانشــکده مهندســی بــرق و یــا نیــروگاه و یــا ســایر بخش هــای پژوهشــی و خدماتــی صنعــت 
ــگاِن محضــر دانشــجویان اســتاد،  ــا از دانش آموخت ــم کــه در آن از داشــجویاِن اســتاد و ی ــدا کنی ــرق را پی ب

اســتادی یــا مهندســی حضــور نداشــته باشــد.   

ارتباط ایشان با دانشجویان چگونه بود و چه جایگاهی بین آنها داشتند؟ 
از ویژگی هــای بــارز اســتاد دکتــر علی محمــد رنجبــر عاقــه خــاص بــه دانشــجویانش بــود و ارتبــاط معنــوی 
ــا شــاهد اوج  ــود. م ــرار ب ــن ایشــان و دانشــجویانش برق ــس از دانش آموختگــی بی ــا ســال ها پ ــی ت ــه حت ک
ایــن وابســتگی متقابــل در فــوت اســتاد بودیــم. اینجانــب بارهــا شــاهد بــودم کــه ایشــان در حــل مشــکات 
ــا  ــود و گاهــی ب ــچ کوششــی فروگــذار نب ــا ســابق اش از هی کاری و حتــی خانوادگــی دانشــجویان حاضــر ی

ــد.     ــکل بر می آم ــل مش ــت ح ــخصی در جه ــروی ش ــار و آب ــردن از اعتب هزینه ک

ــا  ــرق( ب مرحــوم دکتــر رنجبــر چــه تاثیــری در ایجــاد و تقویــت ارتبــاط صنعــت )صنعــت ب
ــوده اســت.  ــرای هــر دو نهــاد چــه ب دانشــگاه داشــتند و ثمــرات آن ب

ــک  ــه بی ش ــدند ک ــده ش ــال 1383 برگزی ــرق در س ــت ب ــدگار صنع ــره مان ــوان چه ــه عن ــتاد ب ــوم اس مرح
ســزاوار ایــن عنــوان بودنــد. هــر چنــد کــه ایشــان همــواره بــا فروتنــی و تواضــع خــاص خودشــان از ذکــر آن 
پرهیــز می کردنــد. تدریــس اســتاد همــواره بــا ذکــر مثــال هــای کاربــردی از صنعــت بــرق کشــور همــراه بــود 
و همیــن کاس هــای درس ایشــان را پراســتفاده و جــذاب می کــرد. در کنــار تدریــس بــدون وقفــه در تمامــی 
ســال های خدمتــش و پژوهش هــای مرســوم علمــی در دانشــگاه و انتشــار کتــاب و مقــاالت بســیار پراســتناد 
در معتبرتریــن نشــریات مهندســی بــرق، ایشــان در صنعــت بــرق هــم حضــوری پررنــگ و کم نظیــر داشــتند 

و ارتبــاط صنعــت بــرق بــا دانشــگاه را بــه طــور عملــی و واقعــی پیاده ســازی کردنــد. 
حضــور ایشــان بــه واســطه دانــش عمیــق در مهندســی بــرق قــدرت بــه عنــوان معــاون وزیــر نیــرو در امــور 
بــرق و انــرژی از 1359 تــا 1376، ریاســت هیات مدیــره مرکــز تحقیقــات نیــرو و اجــرای ده هــا طــرح مــورد 
ــره  ــت در هیات مدی ــه و عضوی ــرو در بیــش از یک ده ــرق، تاســیس و ریاســت پژوهشــگاه نی ــاز صنعــت ب نی
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ــا  ــط ب ــی مرتب ــورای تخصص ــرکت و ش ــن ش چندی
ــان در  ــاش ایش ــای ت ــی گوی ــرق، همگ ــت ب صنع
ــق  ــاش موف ــار ت ــرد در کن ــت و کارب ــوزه صنع ح
ــاد  ــرق و ایح ــان ب ــوزش مهندس ــگاهی در آم دانش
ایــن ارتبــاط در ســطوح فعالیت هــای علمــی فــردی 

ــط اســت.   ــای مرتب ــاماندهی نهاده و س

و  دوســتی  دوران  از  خاطــره ای  چنانچــه 
ــا ایشــان داریــد بیــان فرماییــد. همــکاری ب

ایشــان خاطــره آن زمــان را کــه قــرار بــود در کنــار 
دوســت، همــکار و همــرزم شــهیدش دکتر عباســپور 
در محــل حــزب جمهــوری اســامی و حادثــه تلــخ 
ــوردن  ــد و رقم خ ــته باش ــور داش ــر، حض ــم تی هفت
ــدم حضــور  ــه ع ــه منجــر ب سلســه ای از حــوادث ک
اســتاد در آن مراســم بــود، بارهــا گفتــه بــود. 
شــاید خداونــد ســبحان برخــی از بنــدگان خــود را 
برمی گزینــد و ایشــان را از گزنــد حــوادث بــه ظاهــر 
ــان،  ــا بودن ش ــا ب ــی دارد ت ــه م ــان نگ ــی در ام قطع
ــا  ــرو و ب ــان پرره ــق همچن ــه خل ــت ب ــیر خدم مس

نشــان باشــد. 
بــه یــاد دارم کــه در ســال های اول خدمتــم در 
دانشــگاه و در یکــی از کنفرانس هــای مهندســی 
خدمــت  در  کنفرانــس،  شــام  هنــگام  در  بــرق 
ایشــان و تعــدادی از اســتادان مهندســی بــرق 
ــل از  ــال های قب ــه س ــتادانی ک ــی از اس ــودم. یک ب
ــارج از  ــود و در خ ــرده ب ــرت ک ــور مهاج آن از کش
ــتند و  ــی داش ــر علم ــی از نظ ــگاه باالی ــور جای کش
ــه اجــرای قراردادهــای بزرگــی در صنعــت  ــق ب موف
ــور  ــز حض ــد، نی ــده بودن ــوع ش ــور متب ــرق کش ب
داشــتند. ایشــان بــا حــرارت بســیار افتخــارات 
علمــی و دستاوردهای شــان را بازگــو می کردنــد. 
بــه خاطــر دارم کــه اســتاد بزرگــوار دکتــر احســان و 
مرحــوم اســتاد دکتــر رنجبــر، بــا تذکــر ایــن نکتــه 

کــه افتخــار خدمــت بــه فرزنــدان ایــن مــرز و بــوم 
ــوض  ــا ع ــوی مرزه ــاری در فراس ــج افتخ ــا هی را ب
نمی کننــد، فضــای جلســه را دگرگــون کردنــد 
ــایر  ــب و س ــه اینجان ــازنده ب ــق و س ــی عمی و درس

ــد.  ــازه کار دادن ــتادان ت اس
ــان  ــیار خوش بی ــر بس ــر رنجب ــتاد دکت ــوم اس مرح
جزییــات  بــا  را  خاطراتشــان  معمــوال  و  بودنــد 
ــه  ــورد عاق ــه خاطــرات م ــد. از جمل ــان می کردن بی
ــود. یکــی  ــا دانشجویان شــان ب ایشــان، دو خاطــره ب
ــفری  ــاب و س ــش از انق ــال های پی ــه س ــوط ب مرب
ــر و  ــی پس ــجویان مذهب ــدادی از دانش ــا تع ــه ب ک
ــرای  ــام ب ــوریه و ش ــق س ــتند و از طری ــر داش دخت
حــج عمــره بــه ســرزمین وحــی رفتــه بودنــد. 
ــجویان  ــتی دانش ــم سرپرس ــفر حک ــتاد در آن س اس
و شــیرینی های ســفر  و دشــواری ها  داشــتند  را 
انقابــی  بــا دانشــجویان مذهبــی و  پرمخاطــره 
آن زمــان را یــادآور می شــدند و عمیقــا به وجــد 
ــر ایشــان، ســفرچند ســال  ــد. خاطــره دیگ می آمدن
ــرای شــرکت در کنفرانــس  ــه آمریــکا ب پیش شــان ب
ــه از  ــتاد ک ــین اس ــجویان پیش ــود. دانش ــی ب علم
ــب  ــه ای ترتی ــد برنام ــده بودن ــر ش ــان باخب سفرش
ــدار  ــم دی ــرکت در مراس ــرای ش ــان را ب داده و ایش
بــا اســتاد، دعــوت کــرده و از شــهرهای دور نزدیــک 
ــود  ــه خ ــابق ک ــجویان س ــادا، دانش ــکا و کان از آمری
صاحــب موقعیت هایــی بودنــد، بــرای دیــدن ایشــان 
گــرد هــم جمــع شــده بودنــد. ایشــان از آن مراســم 
و پذیرایــی باشــکوه دانشــجویان ســابق بســیار 

ــد.   ــند بودن خرس
ســخن پایانــی آن کــه عمــر پربرکــت مرحــوم اســتاد 
ــه  ــگاه و جامع ــه دانش ــت ب ــر در خدم ــر رنجب دکت
ــور، و  ــرق کش ــت ب ــه صنع ــت ب ــگاهی، خدم دانش
ــا و  ــود در اعت ــت از خ ــاده و گذش ــاش فوق الع ت

ــود.   ــه می ش ــور خاص ــربلندی کش س

ــر  ــا دکت ــما ب ــنایی ش ــینه آش پیش
ــت؟ ــی اس ــه زمان ــه چ ــوط ب ــر مرب رنجب

ــامی و  ــاب اس ــروزی انق ــد از پی ــال های بع در س
بعــد از اســتعفای دولــت موقــت بــا فرمــان شــورای 
انقــاب، شــهید دکتــر حســن عباســپور مســئولیت 
ــه عهــده گرفــت و  ــان 1358 ب وزارت نیــرو را در آب
یــک ســال بعــد دکتــر رنجبــر را بــه معاونــت امــور 
بــرق و انــرژی وزارت نیــرو منصــوب کــرد. آشــنایی 
ــال 1359  ــر س ــه 19 مه ــا ب ــان دقیق ــا ایش ــن ب م
بازمی گــردد. دکتــر عباســپور از همکاســی های 
دوران دبیرســتان دکتــر رنجبــر بودنــد و بــا ایشــان 
ــل  ــه قب ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــتند و ب ــنایی داش آش
ــات  ــر از خصوصی ــر رنجب ــا دکت ــا ب ــنایی م از آش
اخاقی شــان بــرای مــا گفتــه بودنــد، از همــان 
ــر  ــه دکت ــی ب ــب و مثبت ــس عجی ــن ح ــان م زم
ــد از حضــور ایشــان  ــودم. بع ــرده ب ــدا ک ــر پی رنجب
ــا  در وزارت نیــرو نیــز علقــه قلبــی خاصــی بیــن م
ایجــاد شــد. دکتــر رنجبــر انســانی صــاف، صــادق، 
باســواد و بی ریــا بودنــد. ایشــان تــا آخریــن روزهــای 
عمــر خــود از دوســتان نزدیــک و موثــر مــن بودنــد 
و اعتمــاد صــد درصــدی و بــدون محدودیــت بیــن 
ــی در  ــای ابتدای ــان روزه ــود داشــت. از هم ــا وج م
ــد و اطمینــان خاصــی  ــا اعتمــاد کردن ــه م کارهــا ب

گـفت وگـو
پشتیبانی از نیروهای جوان، ویژگی  برجسته دکتر رنجبر

گفت وگو با محمود مقدم، مدیرعامل شرکت مشانیر

ــه مــا داشــتند.  ب
آقــای دکتــر بــا روحیــه خودبــاروی و ایمانــی کــه به 
خودکفایــی داشــتند، نقــش بزرگــی در صنعــت بــرق 
ــای  ــتر کاره ــد. در آن دوران بیش ــا کردن ــور ایف کش
ــاوران  ــکاران و مش ــت پیمان ــه دس ــرق ب ــت ب صنع
خارجــی انجــام می شــد، بــا پیــروزی انقــاب و 
رفتــن آنهــا از کشــور، دکتــر رنجبــر بــا ایجــاد انگیزه 
و تقویــت روحیــه خودبــاوری بیــن نیروهــای ایرانــی، 
ــای  ــرق برداشــت. پایه ه ــت ب ــی در صنع ــدم بزرگ ق
ایجــاد دانشــگاه شــهید عباســپور هــم از همــان زمان 
توســط ایشــان ریختــه شــد. مرحــوم دکتــر رنجبــر 
در کنــار مرحــوم دکتــر احمدیــان، دکتــر قاضــی زاده 
و دکتــر احســان بــرای ارتقــای مرکــز تخصصــی برق 
ــادی  ــه ایــن دانشــگاه پــی گیری هــا و اقدامــات زی ب

انجــام دادنــد. 
دکتـــر رنجبـــر انســـانی متواضـــع بـــود و در روابـــط خود 
بـــا همـــه افـــراد باانصـــاف رفتـــار می کـــرد. یکـــی 
اقدامـــات انســـانی ترین  و  به یادماندنی تریـــن  از 
 ایشـــان درخصـــوص پرســـنل، برگـــزاری مراســـم 
ـــای بازنشســـته بخـــش  ـــرای یکـــی از نیروه ـــع ب تودی
ـــا  ـــه را ب ـــن برنام ـــه ای ـــود ک ـــرو ب ـــات وزارت نی خدم
دعـــوت از میهمانـــان و بـــا شایســـتگی تمـــام بـــه 
انجـــام رســـاند، در ایـــن مراســـم از ایـــن همـــکار 
خدمتگـــزار قدردانـــی و هدیـــه ای بـــه ایشـــان 

تقدیـــم کردنـــد. 
ــت هایی  ــط و پس ــداث خ ــرای اح ــر ب ــر رنجب دکت
می شــد،  انجــام  خارجی هــا  توســط  قبــا  کــه 
یــک شــرکت پیمانــکاری بــه نــام پیمانیــر تاســیس 
کردنــد و بــرای احــداث خــط بندرعباس، ســیرجان و 
فســا کارهــای زیــادی انجــام دادنــد. ایشــان در همــه 
ــا خارجی هــا از موضــع قــدرت صحبــت  مذاکــرات ب
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ــه بیــرون  می کردنــد و اقدامــات ایشــان وابســتگی ب
و خارجی هــا را کاهــش داد. 

نقــش دکتــر رنجبــر در آینده نگــری و حفــظ 
ــده  ــرو و آین ــص وزارت نی ــای متخص نیروه

چــه بــود؟ 
را  کســانی  بــرق  و  آب  صنعــت  در  فعالیــت 
می طلبــد کــه بــه دنبــال منفعــت شــخصی 
نباشــند، ایــن صنعــت حــوزه ای اســت کــه 
ــع کار دارد  ــردم و صنای ــی م ــا زندگ ــتقیم ب مس
و توقف بــردار نیســت. کارکنــان صنعــت بــرق 
ــه  ــردم را ب ــرق م ــا آب و ب همیشــه در تاشــند ت
نحــو مطلــوب تامیــن کننــد. خوشــبختانه و خــدا 
را شــکر کــه اکثــر نیروهــای وزارت نیــرو از افــراد 
ــر کار  ــه فک ــه ب ــد ک ــتی بودن ــدوم و پاک دس خ
پیگیــری  را  منافــع شــخصی خــود  و  بودنــد 
ــان های  ــود از انس ــر خ ــر رنجب ــد. دکت نمی کردن
متدیــن و شــجاعی بودنــد کــه در مقــام معاونــت 
ــای خــوب قدیمــی و جــذب  ــظ نیروه ــرای حف ب
ــتند.  ــژه ای داش ــام وی ــص اهتم ــای متخص نیروه
ــاد  ــالم اعتم ــان س ــه کارشناس ــه ب ــان همیش ایش
ــو وزارت  ــه ج ــرد، البت ــتیبانی می ک ــا پش و از آنه
نیــرو هــم طــوری بــود کــه ایــن فرصــت را فراهــم 
ــرو در آن  ــای وزارت نی ــه نیروه ــود. هم ــرده ب ک
ــد و کار  ــن اخــاص کار می کردن ــا باالتری دوران ب
ــر  ــود. دکت ــاده ب ــای احساســی نیفت دســت آدم ه
رنجبــر نقــش پررنگــی در حفــظ اســتخوان بندی 
وزارت نیــرو داشــت. ایشــان دربــاره مســاله فســاد 
بســیار حســاس بــود و درصــورت مشــاهده چنیــن 
ــا قاطعیــت برخــورد می کــرد. دکتــر  موضوعــی، ب
ــه  ــد هم ــرام و تایی ــورد احت ــت م ــام معاون در مق
ــان  ــود. ارتباطش ــاب ب ــد از انق ــروی بع وزرای نی
بــا دانشــگاه شــریف محکــم بــود و نســبت بــه این 
دانشــگاه تعصــب خاصــی داشــتند و تــا آخــر عمــر 
ــد.  ــکاری می کردن ــریف هم ــگاه ش ــا دانش ــم ب ه

ــرو  ــگاه نی ــاد پژوهش ــر در ایج ــر رنجب دکت
ــازی  ــرای استانداردس ــی ب ــوان محل ــه عن ب
و  بــرق  صنعــت  زیربنایــی  تجهیــزات 
آزمایشــگاه های ایــن صنعــت چــه اقداماتــی 

ــد؟ ــام دادن انج
زمینــی کــه امــروز پژوهشــگاه نیــرو در آن ســاخته 
شــده اســت متعلــق بــه بــرق تهــران بــود کــه  بعدها 
ــا پشــتیبانی های دکتــر  ــه توانیــر منتقــل شــد و ب ب
ــطح  ــزی در س ــه مرک ــکاران ب ــایر هم ــر و س رنجب
ــل  ــرق تبدی ــت ب ــات صنع ــرای انجــام تحقیق ــاال ب ب
ــته  ــراج گذاش ــه ح ــن ب ــن زمی ــود ای ــرار ب ــد. ق ش
ــا تــاش دکتــر رنجبــر و پی گیری هــای  شــود امــا ب
مهنــدس چیت چیــان حفــظ شــد. دکتــر رنجبــر در 
ــرو،  ــرف در وزارت نی ــدس بی ط ــدی مهن ــان تص زم
ــتند.  ــده داش ــر عه ــرو را ب ــگاه نی ــت پژوهش ریاس
ــل از  ــه قب ــز ک ــفو نی ــرکت ایران ترانس ــان از ش ایش
ــت  ــتیبانی و حمای ــود، پش ــده ب ــداث ش ــاب اح انق
و  مهــاب  شــرکت های  تاســیس  در  و  کردنــد 
ــع در  ــتند. در واق ــش داش ــم نق ــوویچ ه ــارس س پ
هــر کجــای صنعــت بــرق کــه بنگریــم حتمــا 

ایشــان  اســت،  باقــی  رنجبــر  دکتــر  از  آثــاری 
باشــند،  داشــته  چشم داشــتی  اینکــه  بــدون 
ــد.  ــاش می کردن ــرق ت ــت ب ــرای صنع ــه ب خالصان
ــوان از  ــام ت ــا تم ــود و ب ــرور ب ــر جوان پ ــر رنجب دکت
ــتیبانی  ــن پش ــرد و در ای ــتیبانی می ک ــان پش جوان
ــل  ــا قائ ــامت آنه ــرای س ــادی ب ــت زی ــود اهمی خ
بــود و کارهــا را بــه جوانــان ســالم می ســپرد. ایشــان 
ــر  ــت در ه ــه داش ــی ک ــذاب و گیرای ــان ج ــا بی ب
ــرژی و  ــه ان ــه هم ــرد ب ــت می ک ــه صحب ــی ک جمع

ــی داد.  انگیزه م

شـما به عنوان کسـی که در صنعت برق خدمت 
می کنید، چـه توصیه ای بـه جوانانـی دارید که 
وارد عرصـه این صنعت شـده اند و یـا در آینده 
در این صنعت مشـغول به فعالیت خواهند شد؟ 

ــا  ــار خــود را دارد، ام خدمت کــردن در هــر کاری آث
بــه نظــر مــن کــه خــودم توفیــق داشــتم در صنعــت 
ــی  ــانس خدمت ــی ش ــه بیان ــم و ب ــت کن ــرق خدم ب
ــردن در  ــته ام، کار ک ــت داش ــن صنع ــود را در ای خ
صنعتــی مثــل آب و بــرق کــه بــا زندگــی و حیــات 
ــه آن وابســته اســت، اهمیــت زیــادی دارد.  مــردم ب
تمــام کارکنــان ایــن صنعــت می داننــد کــه هــر روز 
و بــه طــور پیوســته بایــد بــه فکــر تامیــن آب و بــرق 
ــخگوی  ــد پاس ــوری بای ــر قص ــند و در ه ــردم باش م
ــارج از  ــی از خ ــت کس ــرق هس ــا ب ــند. ت ــا باش آنه
ــکات  ــل مش ــر ح ــوز و در فک ــت دلس ــن صنع ای
ــم  ــر بگویی ــت اگ ــزاف نیس ــع گ ــت، در واق آن نیس
ــی  ــت تاریکی هاســت و در تاریک ــرق صنع ــت ب صنع

ــود!  ــده می ش دی
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یادداشـت
مـرد اولین هــای صنعت بــرق ایــران

سعید سهراب پور، رییس سابق دانشگاه  صنعتی شریف )1387-1376(
برگزیده چهارمین همایش چهره های ماندگار )1383(

یادداشـت
استادی ممتاز و مدیری توانمند و تاثیرگذار در دانشگاه و صنعت

محمود فتوحی، استاد تمام  و رییس دانشگاه صنعتی شریف

آقــای دکتــر رنجبــر بــرای خدمــت بــه میهــن اســامی یــک عمــر زحمــت کشــید هــم در کســوت معلمــی 
ــران  ــا و ای ــروف دنی ــگاه های مع ــاتید دانش ــره اس ــروز در زم ــه ام ــمار ک ــی ش ــان ب ــت جوان ــگاه و تربی دانش
ــرق کشــور. دکتــر رنجبــر دانش آموختــه دانشــکده  ــرای صنعــت ب هســتند و هــم در تربیــت متخصصیــن ب

ــود.  فنــی دانشــگاه تهــران در ســال 13۴6 ب
مرحــوم دکتــر مجتهــدی کــه بنیان گــذار دانشــگاه صنعتــی شــریف بــود از بیــن دانش آموختــگان بااســتعداد 
دانشــکده فنــی، تعــدادی را بــرای آزمایشــگاه های تازه تاســیس ایــن دانشــگاه اســتخدام میکــرد و بعــدا ایــن 
افــراد بــرای تحصیــات باالتــر بــه خــارج از کشــور اعــزام می شــدند. آقــای دکتــر رنجبــر از جملــه ایــن افــراد 
بــود کــه دکتــرای خــود را از امپریال کالــج لنــدن بــه پایــان رســاند و بافاصلــه بــه ایــران برگشــت و اســتادیار 

دانشــگاه صنعتی شــریف شــد. 
ــر  ــاوه ب ــر ع ــر رنجب ــود. دکت ــاب ب ــس از انق ــریف پ ــی ش ــگاه صنعت ــی دانش ــس انتخاب ــن ریی او اولی
ــادی کــرد  ــه دوســت خــود شــهید عباســپور در دوران وزارت نیــرو کمک هــای زی فعالیت هــای آکادمیــک ب

ــود. ــش ب و معاون
 بنــده در ســال 1350 کــه بعــد از فارغ التحصیلــی از خــارج از کشــور برگشــتم بــه توصیــه آقــای مصطفــی 
ــه دانشــگاه صنعتــی  ــودم. در ایــن ســال ب ــا ســال 1368 در آنجــا ب ــه دانشــگاه شــیراز رفتــم و ت چمــران ب
شــریف آمــدم و اولیــن آشــنایی مــن بــا آقــای دکتــر رنجبــر در ســال 1370 بــود و بعدهــا کــه مســئولیت 
دانشــگاه صنعتــی شــریف را پذیرفتــم از روز اولــی کــه وارد شــدم ایشــان همیشــه مــن را مــورد لطــف خــود 
ــه  ــریف ب ــی ش ــگاه صنعت ــعه را در دانش ــات و توس ــع تحقیق ــت مجتم ــر ریاس ــر رنجب ــد. دکت ــرار می دادن ق

عهــده داشــتند و در پویایــی ایــن مجتمــع نقــش بســزایی ایفــا کردنــد. 
ــن مســئولیت  ــه م ــالی ک ــام 13 س ــود و در تم ــدگار ب ــره مان ــم چه ــه و ه ــتاد نمون ــم اس ــر ه ــر رنجب دکت

ــود. ــده ب ــرای بن ــن ب ــوز و امی ــاور دلس ــک مش ــان ی ــتم، ایش ــده داش ــریف را به عه ــی ش ــگاه صنعت دانش

مــن از دوران دانشــجویی در دانشــگاه صنعتــی 
و  را می شــناختم  رنجبــر  دکتــر  آقــای  شــریف 
درآن دوران، از ســال 1358 ایشــان بــه مــدت یــک 
ســال رییــس دانشــگاه بودنــد کــه مقــارن بــا اولیــن 
ســال  پیــروزی انقــاب اســامی و شــرایط دشــوار 
آن زمــان بــود. در آن برهــه گروه هــای مختلــف 
ــتقر  ــگاه مس ــادی در دانش ــوع زی ــا تن ــجویی ب دانش
صنعتــی  دانشــگاه  مرکــزی  ســاختمان  بودنــد. 
شــریف بــه نــام ســاختمان ابــن ســینا کــه آن زمــان 
ــناخته  ــم ش ــدی ه ــاختمان مجته ــام  آن س ــه ن ب
می شــد، ســاختمان آمــوزش دانشــگاه بــود و در 
ــف  ــی مختل ــای سیاس ــروه ه ــف آن گ ــه همک طبق
ــی از  ــی بعض ــه حت ــد ک ــتقر بودن ــجویی مس دانش
ــلحه  ــود اس ــا خ ــد و ب ــلح بودن ــا مس ــن گروه ه ای
ــا  ــن اداره دانشــگاه ب ــد. بنابرای ــه دانشــگاه میآوردن ب
آشــفتگی های موجــود درآن شــرایط بســیار دشــوار 
ــا ایــن حــال آقــای دکتــر رنجبــر توانســتند  ــود. ب ب
آن شــرایط را بــه خوبــی مدیریــت کننــد. ایشــان در 
ــد. ــگاه بوده ان ــی دانش ــس انتخاب ــن ریی ــع اولی واق

ــد  ــام ش ــان انج ــه در آن زم ــی ک ــی از کارهای یک
ایــن بــود کــه شــورایی بــه نــام شــورای هماهنگــی 
دانشــگاه را بــا ترکیبــی از اســاتید، دانشــجویان 
نفــر   50 از  بیــش  عضویــت  بــا  و  کارمنــدان  و 

ــا  ــگاه ب ــازی و اداره دانش ــد. تصمیم س ــکیل دادن تش
ــام  ــان انج ــجویان و کارکن ــاتید، دانش ــری اس هم فک
میشــد و شــاید ایــن یکــی از دالیــل مهمــی بــود کــه 
دکتــر رنجبــر در آن برهــه زمانــی توانســت دانشــگاه 
را مدیریــت کنــد کــه البتــه کار ســختی بــود، البتــه 
در خــرداد ســال 1359 شــورای انقــاب تصمیــم بــه 

ــت. ــی دانشــگاه گرف تعطیل
پــس از آن بــا توجــه بــه ایــن که شــهید دکترحســن 
ــرق   ــی ب ــکده مهندس ــر دانش ــتاد دیگ ــپور اس عباس
ــر از  ــر رنجب ــای دکت ــد آق ــده بودن ــرو ش ــر نی وزی
ــس  ــد و پ ــتعفا دادن ــگاه اس ــت دانش ــمت ریاس س
ــی در  ــوزش عال ــوم و آم ــت عل ــر وق ــت وزی از موافق
ســمت معاونــت شــهید دکتــر عباســپور، بــا جدیــت 
بــه فعالیــت پرداختنــد؛ خصوصــا کــه دوره معاونــت 
دکتــر رنجبــر در وزارت نیــرو مقــارن بــا وقــوع 
جنــگ تحمیلــی بــود و ایشــان در آن جایــگاه تــاش 
ــرق  ــت ب ــا صنع و کوششــی شــبانه روزی داشــتند ت

ــه رو نشــود.  ــا مشــکل روب کشــور ب
ــی  ــی خوب ــجویان خیل ــر دانش ــر رنجب ــای دکت آق
تربیــت کردنــد کــه بســیاری از آن هــا بعــدا اســاتید 
دانشــگاه ها و یــا مدیــران ارشــد صنعــت بــرق 
ــه  ــه ایشــان ب ــیده نیســت ک ــدند. برکســی پوش ش
عنــوان یــک فــرد ایرانــی و کســی کــه تحصیــات 
عالیــه داشــته خدمــات بســیار ارزنــده ای بــه کشــور 
کردنــد چــرا کــه کشــورش را عمیقــا دوســت 
ــورد  ــن، خصوصــا در دو م ــه نظــر م ــی داشــت. ب م
مرحــوم دکتــر رنجبــر ِدیــن بزرگــی بــر گــردن مــا 
ــری  ــور و دیگ ــرق کش ــت ب ــی صنع ــه یک ــد ک دارن

ــت. ــریف اس ــی ش ــگاه صنعت دانش
ــن  ــر ای ــر رنجب ــی دکت ــن برجســتگی اخاق مهمتری
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بــود کــه ضمــن ایــن کــه فــردی افتــاده، بــی تکبــر و مــردم دار بــود، در عیــن حــال اگــر نیــاز بــود حقــی را 
بیــان کنــد بــدون هیــچ ماحظــه ای آن ســخن حــق را می گفــت. ایــن موضــوع مــورد وثــوق همــه کســانی 
اســت کــه افتخــار همــکاری و همراهــی بــا ایشــان را داشــته اند و شــاید ایــن امــر یکــی از مهمتریــن دالیلــی 
ــا ایشــان  باشــد کــه دکتــر رنجبــر مــورد احتــرام همــه بــود؛ حتــی کســانی کــه ممکــن اســت مخالفتــی ب

داشــته باشــند.
ــوان رییــس دانشــگاه  ــه عن ــم انجــام داد؛ چــه ب ــی ه ــی بســیار خوب ــات اجرای ــر خدم ــر رنجب مرحــوم دکت
ــت  ــاد و مدیری ــت ایج ــی ماموری ــه وقت ــود و چ ــرو ب ــاون وزارت نی ــه مع ــی ک ــه زمان ــریف، چ ــی ش صنعت
ــن مســئولیت ها زحمــات  ــک از ای ــرای انجــام هــر ی ــا ب ــت. ایشــان قطع ــر عهــده گرف ــرو را ب پژوهشــگاه نی
بســیار زیــادی کشــید. دکتــر رنجبــر در ســخت ترین شــرایط در زمــان جنــگ، مدیریــت یکــی از مهم تریــن 
معاونت هــای صنعــت بــرق را بــه عهــده داشــت و عــاوه بــر آن، پژوهشــگاه نیــرو را بــه عنــوان یــک مرکــز 
تحقیقاتــی خــاص صنعــت بــرق ایجــاد و بــه شایســتگی مدیریــت کــرد. ایشــان در دو دوره معــاون امــور بــرق 
و انــرژی وزارت نیــرو )از ســال 1359 تــا 1365 و از ســال 1368 تــا 1373( و از ســال 1376 تــا ســال 1385 

ــد. ــرو بوده ان ــس و موســس پژوهشــگاه نی ریی
ــن دو مشــاهده  ــر کســی جمــع ای ــود کــه در کمت ــژه ب ــر واجــد دو توانمنــدی وی ــر رنجب از نظــر مــن دکت
می شــود؛ ایشــان هــم در کســوت اســتادی دانشــگاه فــردی ممتــاز و بــه عنــوان یــک فــرد آکادمیــک دارای 
عالی تریــن دانــش علمــی در رشــته خــود و توانایــی تدریــس بســیار خــوب آن بــود و هــم بــه عنــوان مدیــر 
ــب  ــی موج ــن دو ویژگ ــان ای ــودن توام ــد. دارا ب ــر می ش ــر ظاه ــجاع وآینده نگ ــد، ش ــی توانمن در کار اجرای
می شــد در هــر دو جایــگاه علمــی و مدیریتــی امــور را بــه نحــو احســن انجــام دهــد و باقیــات  الصالحــات آن 
در هــر دو حــوزه دانشــگاه و صنعــت مشــخص اســت. از دکتــر رنجبــر در چهلمیــن ســال تاســیس دانشــگاه 
)ســال 138۴( بــه عنــوان چهــره برتــر تقدیــر بــه عمــل آمــد و همچنیــن ایشــان بــه عنــوان چهــره مانــدگار 

دانشــگاه و صنعــت بــرق انتخــاب شــدند.
چنــان کــه ذکــر شــد دکتــر رنجبــر دانشــجویان زیــادی در مقاطــع کارشناســی، کارشناســی ارشــد و دکتــرا 
تربیــت کردنــد کــه بســیاری از آنهــا درحــال حاضــر اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه های خــوب کشــور یــا 
ــی  ــگان دانشــگاه صنعت ــان از دانش آموخت ــر احمدی ــرق هســتند. مرحــوم دکت ــق در صنعــت ب ــران موف مدی
ــی داشــتند و از نمونه هــای  ــر رنجبــر کاس های ــای دکت ــد کــه در محضــر آق شــریف و از دانشــجویانی بودن
برجســته ایــن موضــوع بودنــد و صدهــا نمونــه دیگــر از شــاگردان نیــِک دکتــر رنجبــر کــه در صنعــت بــرق 
داریــم قابــل ذکــر هســتند. یــادآوری ایــن مطلــب الزم اســت کــه تغییــر نــام ایــن دانشــگاه بــه شــریف در 
زمــان تصــدی ایشــان در ســمت ریاســت دانشــگاه و بــا انجــام همه پرســی از دانشــجویان و ... صــورت گرفــت.

ایــن امــر ناشــی از آن اســت کــه دکتــر رنجبــر معلــم خیلــی خوبــی بــود. معلــم خــوب بــودن بــا کســی کــه 
مطلــب را خیلــی خــوب بدانــد متفــاوت اســت؛ ممکــن اســت فــردی باشــد کــه ســواد خیلــی زیــادی داشــته 
باشــد ولــی توانایــی انتقــال دانــش خــود را نداشــته باشــد. دکتــر رنجبــر هــم از ســواد کافــی برخــوردار بــود 
ــا  و هــم مــدرس و انتقال دهنــده خوبــی محســوب می شــد. بــه همیــن دلیــل معمــوال کاس هــای ایشــان ب
آن کــه پرجمعیــت بــود، بــه هیــچ وجــه خســته کننده محســوب نمی شــد و ایشــان تــاش می کــرد ارتبــاط 
خــود را بــا دانشــجویان بــه خوبــی برقــرار کنــد، بــه بیانــی ایــن گونــه نبــود کــه فقــط ســر کاس بیایــد و 
ــدان خــود می دانســت و در خیلــی از کاس هایــش  ــرود. او دانشــجویان را ماننــد فرزن درســش را بدهــد و ب
ــت و  ــود می گف ــارب خ ــی از تج ــا حت ــرد و ی ــت می ک ــرق صحب ــت ب ــت صنع ــه وضعی ــع ب ــی را راج زمان

ــرد. ــت می ک ــجویان را نصیح دانش
ــی  ــیار خوب ــه بس ــده  و تجرب ــی ارزن ــرق فعالیت ــت ب ــتقیما در صنع ــر مس ــر رنجب ــه دکت ــن ک ــل ای به دلی
ــن  ــه داشــت، بنابرای ــی احاط ــه خوب ــی ب ــاد فن ــی در ابع ــرق حت ــت ب ــف صنع ــه مشــکات مختل داشــت، ب
ــا مثال هــای عملــی بســیاری تــوام بــود و ایــن امــر بــرای دانشــجویان بســیار جــذاب  کاس هــای ایشــان ب
بــود و دانشــجویان ایــن احســاس را نداشــتند کــه در کاس فقــط تئوری هایــی را می خواننــد کــه در عمــل 
کاربــردی نــدارد؛ یعنــی بــرای هــر مبحثــی کــه درس مــی داد یــک مثــال عملــی از صنعــت بــرق مــی زد و 

ــه همیــن دلیــل کاس هایــش جذابیــت خــاص خــودش را داشــت.  ب
عــاوه بــر ایــن، گســتردگی دروســی کــه دکتــر رنجبــر تدریــس می کــرد قابــل ماحظــه بــود و اگــر دانشــکده 
ــرای آن اســتادی نبــود، دکتــر رنجبــر قبــول زحمــت می کــرد و آن  ــه کنــد کــه ب می خواســت درســی ارائ

درس را بــه خوبــی ارائــه مــی داد.
 دکتــر رنجبــر بــا وجــود ایــن کــه بــه آمــوزش عالــی عاقــه زیــادی داشــت و عمــوم دانشــگاه های کشــور را 
دوســت داشــت، عاقــه ویــژه و شــاید حــس ناسیونالیســتی خاصــی بــه دانشــگاه صنعتــی شــریف به خصــوص 
بــه دانشــکده بــرق آن نشــان مــی داد. مــن حــدود 9 ســال رییــس دانشــکده بــرق ایــن دانشــگاه بــودم کــه 
بزرگتریــن دانشــکده درون دانشــگاه صنعتــی شــریف بــوده و اداره آن مشــکل اســت. بنابرایــن در تمــام ایــن 
مــدت بــدون کمــک و حضــور افــرادی مثــل دکتــر رنجبــر کار بــرای بنــده خیلــی مشــکل می شــد. ایشــان 
همیشــه شــخصا بــه دفتــر مــن می آمدنــد و می پرســیدند کــه دانشــکده مشــکلی دارد یــا نــه و حتــی گاهــی 
ــد و می گفتنــد  ــه مســائل را می دیــد و پیــش مــن می آمدن ــد ریزبینان اوقــات کــه در دانشــکده قــدم می زدن
فــان جــای دانشــکده مشــکل دارد و کمــک می کردنــد آن را حــل کنیــم. ایــن درحالــی بــود کــه کســی از 

او انتظــاری نداشــت کــه ایــن کار را بکنــد و ایشــان ســخاوتمندانه بــه ایــن امــور می پرداخــت.
 نقــش دکتــر رنجبــر هــم در تامیــن منابــع مالــی و هــم در ســاختن ســاختمان جدیــد دانشــکده مهندســی 
بــرق نیــز بســیار حیاتــی و مهــم بــود و ایــن عاقــه و دیــدی بــود کــه دکتــر رنجبــر نســبت بــه دانشــگاه 
صنعتــی شــریف بــه خصــوص دانشــکده بــرق داشــت. بــا توجــه بــه  اینکــه ایشــان در کمیته هــای مختلــف 
دانشــگاه مثــل کمیتــه اســتخدام دانشــکده و کمیتــه انتقــال و مهمانــی دانشــجویان عضــو بــود، ایــن عاقــه 
ــاس، در  ــن اس ــر ای ــد. ب ــده می ش ــان دی ــم در ایش ــتاد ه ــتخدام اس ــجو و اس ــرش دانش ــع پذی ــی موق حت
موضــوع اســتخدام عضــو جدیــدی در هیــات علمــی یکــی از شــرایِط به درســتی مــورد تاکیــد دکتــر رنجبــر، 
ایــن بــود کــه پیــش از هــر چیــز بررســی کنیــم شــخص متقاضــی در کــدام دانشــگاه دوره کارشناســی خــود 

را گذرانــده اســت، زیــرا دوره کارشناســی پایــه مهندســی بــرق اســت و اهمیــت بســیاری دارد. 
ایشــان بــا همیــن دقــت و حساســیت در فراینــد مهمان شــدن و انتقــال دانشــجویانی کــه می خواســتند بــه 
دانشــکده بــرق دانشــگاه صنعتــی شــریف بیاینــد عمــل می کــرد و تــاش داشــت تــراز علمــی ایــن دانشــکده 
را حفــظ کنــد. اطــاع داریــد کــه ســال های متمــادی اســت دانشــکده مهندســی بــرق ایــن دانشــگاه محــل 
تحصیــل داوطلبــان ممتــاز آزمــون سراســری و خصوصــا تعــداد زیــادی از یکصــد نفــر اول آزمــون سراســری 

و مــدال آوران المپیادهــای علمــی اســت.
 دکتــر رنجبــر توجــه ویــژه ای هــم بــه کارمنــدان و اســاتید جــوان داشــت، بــه طــوری کــه اگــر کارمنــدان 
مشــکلی داشــتند ابتــدا بــا دکتــر رنجبــر مطــرح می کردنــد، چــرا کــه ایشــان پــدری معنــوی بــرای دانشــکده 
ــد حــل کننــد.  ــراد دارن ــن اف ــد مشــکاتی را کــه ای ــا حــد امــکان تــاش می کردن محســوب می شــدند و ت
ــرق و گاز  ــرای تامیــن ب ــادی ب ــی مســکن کارکنــان دانشــگاه اقدامــات زی ــه در شــرکت تعاون به عنــوان نمون
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ــی را  ــن شــرکت تعاون ــره ای ــت هیات مدی ــا عضوی ــاری کاری مدت ه ــا وجــود گرفت ــد و ایشــان ب انجــام دادن
ــد. ــده دار بوده ان عه

ضمنــا بایــد توجــه داشــت کــه هیــچ کــدام از کارهــا و پی گیری هایــی کــه دکتــر رنجبــر انجــام می دادنــد 
کوچکتریــن منافــع شــخصی بــرای ایشــان نداشــت و فقــط از روی عاقــه بســیار بــود، چــرا کــه دکتــر رنجبــر 
ــه ایــن دانشــگاه مثــل عاقــه  دانشــگاه صنعتــی شــریف را واقعــا دوســت داشــت. عشــق و عاقــه ایشــان ب
ــژه دانشــکده مهندســی  ــه دانشــگاه صنعتــی شــریف و به وی ــرق خاصــی نســبت ب ــود و ِع ــد ب ــه فرزن ــدر ب پ
بــرق آن داشــت. بنابرایــن همیشــه تــاش می کــرد در جهــت ارتقــای دانشــگاه صنعتــی شــریف هــر کاری 

ــد انجــام دهــد. کــه می توان
دربــاره تاثیــر دکتــر رنجبــر در تقویــت ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه، ابتــدا بایــد تصریــح کنــم کــه بــه طــور 
کلــی دانشــگاه ها بــرای ایــن تاســیس شــده اند کــه بتواننــد مشــکات کشــور را حــل کننــد؛ بنابرایــن چــه 
ــانی  ــروی انس ــد نی ــانی بای ــوم انس ــکده های عل ــگاه ها و دانش ــه دانش ــی  و چ ــی مهندس ــگاه های فن در دانش

متخصصــی تربیــت شــوند کــه قــادر بــه حــل مشــکات کشــور باشــند. 
ــه نظــر مــن صنعــت بــرق بهتریــن  ــا دانشــگاه ها بررســی کنیــد ب اگــر ارتبــاط صنایــع مختلــف کشــور را ب
ــا  ــوب ب ــی خ ــته خیل ــر توانس ــع دیگ ــه صنای ــبت ب ــت نس ــن صنع ــته و ای ــگاه ها داش ــا دانش ــاط را ب ارتب
دانشــگاه ها ارتبــاط برقــرار کنــد و مســائل و مشــکاتش را از طریــق دانشــگاه ها حــل کنــد و ایــن یکــی از 
دالیلــی اســت کــه ســبب شــده ایــن صنعــت بــه خودکفایــی نســبتا خوبــی در تجهیــزات رســیده  اســت. بــه 
نظــر مــن قطعــا دکتــر رنجبــر در ایــن مســاله نقــش ویــژه ای ایفــا کــرده اســت؛ زیــرا در همــه موقعیت هــای 
شــغلی  اش- چــه زمانــی کــه معــاون وزیــر نیــرو بــوده یــا وقتــی در »متــن« بــوده و یــا پژوهشــگاه نیــرو را 
ایجــاد کــرده و چــه زمانــی کــه بــه عنــوان رییــس یــا اســتاد دانشــگاه فعالیــت داشــته و یــا در شــرکت های 
ــرای طراحــی و  ــی را ب ــای صنعت ــرده پروژه ه ــاش ک ــوده- ت ــرق مســئول ب ــت ب ــه صنع ــوط ب ــف مرب مختل
حتــی اجــرا بــه ســمت دانشــگاه ها ببــرد. صنعــت بــرق یــک صنعــت پیچیــده اســت و در تمــام بخش هــای 
ــه و  ــی صــورت گرفت ــای بزرگ ــوارد، کاره ــر م ــا خــط، پســت و دیگ ــه ت ــت نیروگاه ســازی گرفت آن، از صنع
قطعــا دکتــر رنجبــر نقــش موثــری در ایــن بخش هــا داشــته اســت. ایشــان همچنیــن مدیرعامــل موسســه 
ــد  ــق عق ــن موسســه از طری ــب ای ــد کــه در قال ــدو تاســیس بودن ــات و توســعه صنعتــی شــریف از ب تحقیق

قراردادهــای پژوهشــی کمــک زیــادی بــه دانشــگاه کردنــد.
ــز داشــتم خاطــرات بســیاری از آن دوران در  ــر را نی ــر رنجب ــق شــاگردی دکت ــه توفی ــوان کســی ک ــه عن ب
ذهــن دارم، از جملــه آن کــه در کاس دکتــر رنجبــر محیــط شــادی برقــرار بــودو در کنــار یادگیــری مســائل 
علمــی، راه و روش زندگــی کــردن و منــش خــوب را از ایشــان یــاد گرفتیــم. و همــان طــور کــه گفتــه شــد 
ــود بی شــک رفتــار خــوب  ــرای دانشــجویان جــذاب ب ــرق بســیار ب ــردی ایشــان از صنعــت ب مثال هــای کارب

ایشــان روی دانشــجویان اثرگــذار بــود. 
ــه  ــرای ادام ــده داشــتند آن کــه وقتــی می خواســتم ب ــر در حــق بن ــر رنجب از لطف هــای متعــددی کــه دکت
ــا در دانشــگاه  ــه و چــه انتخــاب اســتاد راهنم ــروم چــه در اخــذ توصیه نام ــه خــارج از کشــور ب ــل ب تحصی
ساســکاچوان کانــادا بــا توجــه بــه شــناختی کــه دکتــر رنجبــر از اســتاد راهنمــای مــن داشــت بــا ایشــان و 
یکــی دیگــر از همــکاران دانشــکده مهندســی بــرق مشــورت کــردم کــه مشــورت خیلــی خــوب و راه گشــایی 
بــود. بعــد از ایــن کــه از کانــادا برگشــتم و در دانشــکده مهندســی بــرق اســتخدام شــدم، در ابتــدا محلــی 

بــرای ســکونت نداشــتم، جویــای احــوال بنــده شــدند، گفتــم بــه دنبــال اجــاره یــک خانــه هســتم، ایشــان 
ــده در  ــد ماهــه بن ــرای ســکونت چن ــت دانشــگاه صحبــت کــرد و موافقــت ایشــان را ب ــا رییــس وق ــورا ب ف
ــن  ــت کــرد و ای ــا اجــاره ای مناســب، دریاف ــود ب ــل شــده ب ــه استادســرا تبدی ــگاه ب ســاختمانی کــه از خواب

کمــک خیلــی خوبــی بــرای مــن بــود. 
ــرح  ــی در آن مط ــای عمل ــود و مثال ه ــار ب ــیار پرب ــر بس ــر رنجب ــای درس دکت ــه کاس ه ــن ک ــن ای ضم
می شــد و شــادی و نشــاط خــاص خــود را داشــت، در عیــن حــال جدیــت دکتــر رنجبــر ســر جــای خــودش 
بــود. تــرم بعــد از ترمــی کــه مــن بــا دکتــر رنجبــر درس رلــه و حفاظــت داشــتم زمــان جنــگ تحمیلــی بــود 
و مناطقــی از کشــور از جملــه تهــران بمبــاران می شــد. یــادم می آیــد دکتــر رنجبــر امتحــان میــان ترمــی 
از درس حفاظــت گرفتــه بــود و بــه دلیــل مســائل و مشــکاتی مثــل بمــب بــاران، امتحــان را قــدری ســاده 
گرفتــه بــود؛ یکــی از دانشــجویان کــه ادعایــش زیــاد بــود بــا یــک حالــت تمســخر بــه دکتــر رنجبــر گفتــه 
بــود امتحانتــان گابــی اســت و کمــی بــه دکتــر رنجبــر برخــورده بــود. آخــر تــرم امتحــان قــدری ســنگین تر 
بــود و آن دانشــجو چنــد بــار از دکتــر رنجبــر ســوال کــرده بــود و ایشــان در پاســخ بــه او گفتــه بــود ایــن 

امتحــان گابــی اســت ولــی کمــی خــام اســت!
ــس اســت و  ــن دانشــگاه های انگلی ــی از بهتری ــدن یک ــج لن ــد دانشــگاه امپریال کال ــه مطلعی ــور ک ــان ط هم
از رتبــه باالیــی در ســطح بین المللــی برخورداراســت و دکتــر رنجبــر بــه عنــوان مربــی بورســیه در مقطــع 
ــرای  ــجویانم ب ــی از دانش ــر یک ــر رنجب ــوت دکت ــل از ف ــه قب ــک هفت ــد. ی ــل کردن ــا تحصی ــری در آنج دکت
دانشــگاه امپریــال کالــج لنــدن بــرای دکتــرا درخواســت پذیــرش کــرده بــود و یکــی از اســاتید آنجــا بــه مــن 
ایمیــل زد کــه می خواهــد راجــع بــه ایــن دانشــجو بــا مــن تمــاس بگیــرد و صحبــت کنــد. بــا ایــن اســتاد 
ــرش آن دانشــجو اعــام  ــرای پذی ــاره دانشــجو ســواالتی کــرد و نظــر مثبتــم را ب جلســه ای گذاشــتم و درب
کــردم. در بیــن صحبت هــا او گفــت کــه دکتــر رنجبــر را می شناســد، یعنــی بــا ایــن کــه ایشــان ۴0 ســال 
پیــش در ایــن دانشــگاه درس خوانــده بــود، همچنــان در آنجــا نام آشــنا بــود. ضمنــا اشــاره کــرد کــه دکتــر 
ــوده  ــام »رنجبــر تئــوری« داشــته کــه در حــوزه حفاظــت سیســتم های قــدرت ب ــا ن رنجبــر یــک تئــوری ب
اســت. بنابرایــن پیــدا اســت کــه دکتــر رنجبــر در آنجــا هــم از نظــر علمــی شــاخص بــوده و کارهــای خیلــی 

خوبــی انجــام داده اســت.
ــرق فعالیــت  ــرای تمــام کســانی کــه در صنعــت ب ــع ب ــن اوصــاف گــزاف نیســت اگــر بگوییــم در واق ــا ای ب
کرده انــد، چــه آنهایــی کــه بازنشســته شــدند و چــه آنهایــی کــه مشــغول بــه کار هســتند، بــدون اســتثنا، 
دکتــر رنجبــر فــردی نام آشــنا و شناخته شــده اســت و نــام ایشــان همچنــان بــا صنعــت بــرق کشــور عجیــن 
ــه ایــن واســطه نیســت کــه دکتــر رنجبــر مدتــی معــاون وزیــر نیــرو بودنــد- اســت. ایــن شــناخت تنهــا ب
چــه بســا افــراد دیگــری هــم کــه در ایــن ســمت فعالیــت داشــتند و عمــا فرامــوش شــده اند- بلکــه ایــن 
نشــان دهنده آن اســت کــه او هیــچ وقــت ارتباطــش را بــا صنعــت بــرق قطــع نکــرده و همیشــه تــاش کــرده 
ایــن صنعــت را ارتقــا بخشــد و هــر کمکــی کــه می توانســته انجــام داده اســت. و نقــش ایشــان در خودکفایــی 

ایــن صنعــت کامــا بــا اهمیــت اســت، روحــش شــاد و یــادش گرامــی بــاد.
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یادداشـت
»امیرکبیر« علــم و دانش ایــران

مهدی وکیلیان، رییس دانشـکده مهندسی برق دانشـگاه صنعتی شریف،
عضو هیات مدیره شرکت مدیریت شبکه برق ایران

ــی کــه ســال  ــار در ســال 135۴ زمان ــن ب ــه اولی ــادم نمــی رود ک ــن ی م
ســوم دانشــکده مهندســی بــرق دانشــکده صنعتــی شــریف بــودم، چهــره 
اســتاد جدیــدی را در طبقــه اول ســاختمان بــال غربــی دانشــکده فعلــی 
ــازه از  ــد ت ــد و می گفتن ــاره می کردن ــه او اش ــجویان ب ــه دانش ــدم ک دی
انگلســتان آمــده اســت و بــه جمــع اســاتید دانشــکده پیوســته اســت. نــام 

ــوح خاطــرم نقــش بســت و باالخــره در دوران  ــر ل ــام »دکتــر رنجبــر« ب ایشــان را پرســیدم و از آن زمــان ن
ــدم.  ــنا ش ــد، آش ــن بودن ــه م ــای پایان نام ــتاد راهنم ــه اس ــان ک ــا ایش ــش ب ــش از پی ــد بی ــی ارش کارشناس
ــرق داشــت، رییــس »مرکــز  ــه مســائل صنعــت ب ــی کــه ب ــه اشــراف خوب ــا توجــه ب ــان ب ایشــان در آن زم
تحقیقــات نیــرو« در وزارت نیــرو بــود. و ضمنــا مــن دســتیار ارائــه درس مدارهــای الکتریکــی ایشــان هــم 

بــودم.
عاقمندم در این نوشتار روش ایشان در هر دو زمینه آموزش و پژوهش را در آن زمان بیان کنم:

ــزار  ــجو( برگ ــور 150 دانش ــا حض ــم ب ــر می کن ــاالر )فک ــان در ت ــی ایش ــای الکتریک 1- کاس درس مداره
می شــد. ایــن درس ســه دســتیار داشــت، ایشــان از هــر ســه مــا پیشــنهاد ســواالت جدیــد بــرای امتحــان 
ــوال های  ــر س ــت نظ ــا دق ــواالت ب ــان آن س ــورتی از می ــه مش ــم و در جلس ــد کنی ــا رش ــا م ــت ت می خواس

ــرد. ــاب می ک ــان را انتخ ــب امتح مناس
2- دانشــجویان بــا عاقــه در ســر کاس حاضــر می شــدند و نیــازی بــه حضــور و غیــاب نبــود. بــا هــر گونــه 

تقلــب برخــورد قاطــع می شــد و همــه دانشــجویان، ایشــان را دوســت داشــتند.
ــت و از کار  ــی می گذاش ــه هفتگ ــجویان جلس ــه دانش ــا هم ــر ب ــت نظ ــا دق ــش، ب ــان در کار پژوه 3- ایش

ــرفت کار پژوهشــی ســوال می کــرد. پیش
۴- بــرای تامیــن هــر گونــه نیــاز بــرای کار پژوهشــی تمــام تــاش خــود را معمــول می کــرد و ایــن شــد کــه 

پایان نامــه کارشناســی ارشــد مــن هنــوز بعــد از نزدیــک 35 ســال ســرمایه بــزرگ علمــی بــرای مــن اســت.
5- بعــد از آن در دوره خدمــت، مــن بــه عنــوان »مربــی« در دانشــکده اســتخدام شــدم )ســال هــای 1365 
و 1366( و مســئولیت دو آزمایشــگاه را زیــر نظــر ایشــان داشــتم: آزمایشــگاه »رلــه و حفاظــت« و آزمایشــگاه 
ــا راهنمایــی و تشــویق ایشــان هــر دو آزمایشــگاه  »تبدیــل )ماشــین هــای الکتریکــی(«. در همــان زمــان ب
ــا 10  ــوز در آزمایشــگاه هســت و ت ــه و حفاظــت« هن ــزات آزمایشــگاه »رل بازســازی شــد کــه همــان تجهی
ــود. چــرا ایــن موفقیــت هــا حاصــل شــد؟ چــون سرپرســتی  ــوع خــود ب ســال پیــش بهتریــن تجهیــزات ن
تیزبیــن و هوشــیار و صــادق مثــل شــادروان دکتــر رنجبــر در پشــت آن بــود. و ایشــان معــاون مالــی و اداری 
وقــت دانشــگاه را بــه خاطــر اینکــه بــه مــن وقــت بــرای پی گیــری درخواســت های آزمایشــگاه نــداده بــود، 

مــورد خطــاب و انتقــاد شــدید قــرار داد و بعــد از آن همــه مشــکات مرتفــع شــد.

از ایــن دوره کــه بگــذرم، مــن بعــد از تحصیــات دوره دکتــری، دوبــاره در دانشــکده اســتخدام شــدم  و بــاز از 
نزدیــک شــاهد نقــش محــوری شــادروان دکتــر رنجبــر در هدایــت دانشــکده در زمینه هــای مختلــف و بــرای 
رفــع مشــکات رییــس دانشــکده و حتــی رییــس دانشــگاه بــودم. ایــن دوره همزمــان بــا ریاســت دکتــر رنجبر 
پژوهشــگاه نیــرو بــود کــه ایــن مجموعــه بــا دســت توانمنــد مدیریتــی ایشــان و لطــف الهــی شــکل گرفتــه 
بــود. در دانشــگاه بــرای برقــراری بهتــر ارتبــاط بــا صنعــت یــک شــرکت تحــت عنــوان »مجتمــع تحقیقــات 
و توســعه صنعتــی شــریف« فعلــی را بــا کمــک پژوهشــگاه نیــرو شــکل داد کــه قراردادهــای تحقیقاتــی بــا 

صنعــت از طریــق آن بــرای اســاتید منعقــد مــی شــد.
ــد فــداکار باشــد؟ خیلــی از  ــا چــه حــد مــی توان ــم یــک اســتاد ت مــن هــر چــه فکــر مــی کنــم نمــی دان
اســاتید همیشــه از دانشــگاه انتظاراتــی داشــتند کــه بــه حــق هــم بــود ولــی ایشــان همیشــه بــا دســت بــاز 

بــه دانشــگاه مــی بخشــید. مــن بــا توجــه بــه اطاعــات خــودم برخــی از آنهــا را در زیــر مــی آورم:
ــات  ــز تحقیق ــفو«، »مرک ــرکت ایران ترانس ــای »ش ــه تقاض ــم، ب ــاال گفت ــه در ب ــه آنچ ــار هم ــف- در کن ال
ترانســفورماتور ایــران« بــه صــورت ســه جانبه بیــن »شــرکت ایران ترانســفو« بــا 51 در صــد ســهم، دانشــگاه 
صنعتــی شــریف بــا 25 در صــد ســهم و مرکــز تحــول و پیشــرفت ریاســت جمهــوری فعلــی بــا 2۴ در صــد 
ســهم بــا درایــت ایشــان تشــکیل شــد و حلقــه محکــم ارتباطــی را بــا ایــن صنعــت عظیــم در ســال 1379 
شــکل داد و باعــث شــد تمــام نیازهــای طراحــی ایران ترانســفو بــرای ســاخت ترانســفورمرهای انتقــال )230 
و ۴00 کیلوولــت( تامیــن شــود. از آن بــه بعــد تقریبــا همــه ایــن تجهیــزات در کشــور تولیــد می شــود. البتــه 
بعــد هــا )حــدود ده ســال پیــش( شــرکت رقیبــی بــه نــام آریــا ترانســفو بــرای شــرکت ایــران ترانســفو شــکل 

گرفــت و االن آن شــرکت نیــز ترانســفورمرهای انتقــال را تولیــد مــی کنــد.
ــال های  ــریف )س ــی ش ــگاه  صنعت ــرق دانش ــی ب ــکده مهندس ــرقی دانش ــال ش ــاختمان ب ــاخت س ب- در س
ــروژه در  ــر پ ــی مدی ــود، ول ــل ب ــر بی بدی ــت شــرکت توانی ــل وق ــد نقــش مدیرعام 1380 و 1381(، هــر چن
ــات  ــکار و تاسیس ــن پیمان ــام مشــکات بی ــت تم ــا درای ــود و ب ــر ب ــر رنجب ــادروان دکت ــرو ش پژوهشــگاه نی

دانشــگاه را مرتفــع مــی کــرد.
ــرق کــه  ــی دانشــکده مهندســی ب ــال غرب ــه مشــکات ســاختمان ب ــا توجــه ب ج- در ســال های دهــه 90 ب
ســاختمانی فرســوده و نیــاز بــه بازســازی داشــت، از طــرق ممکــن بودجه هــای الزم را بــرای رئیــس دانشــکده 

ــرد. ــن می ک ــت تامی وق
ــا  ــی را ب ــود کــه کمــک مال ــاز شــادروان دکتــر رنجبــر ب ــد زمیــن طــرح توســعه دانشــگاه ب ــرای خری د- ب

ــرای دانشــگاه جــذب کــرد. ــه شــخصیت برجســته خــود ب توجــه ب
ــال شــرقی دانشــکده کــه از نوعــی بســیار بــدون  ه- در ســال هــای 1393 و 139۴ آسانســور ســاختمان ب
کیفیــت انتخــاب شــده بــود و چندیــن بــار ســقوط کــرده بــود بــا درایــت و پی گیــری ایشــان و در جلســه ای 

بــا مدیــر عامــل وقــت توانیــر در دانشــگاه، تامیــن بودجــه و تعویــض شــد.
و- البتــه در مقابــل برخــی اشــتباهات برخــی از روســای دانشــگاه در دو دوره مختلــف کــه نســبت بــه ایشــان 

روا شــد و هــر دو رییــس بعــدا بــه شــدت پشــیمان شــدند، بــا صبــر و حوصلــه گذشــت می کــرد.
ــم،  ــر کن ــه تقدی ــان چگون ــان« ایش ــکات هم نوع ــع مش ــعی در رف ــت »س ــن خصل ــم از ای ــن نمی دان ز- م
ــود،  ــکات ب ــّال مش ــگاه ح ــدان دانش ــاتید و کار من ــه اس ــرای هم ــه ب ــگاه بلک ــه دانش ــا ب ــه تنه ــان ن ایش
ــان در دانشــکده  ــه دفترم ــر از ناهارخــوری دانشــگاه ب ــا ایشــان ظه ــل ده 90 ب ــه روزی در اوای به طــوری ک
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ــکر  ــد و تش ــو می آمدن ــر جل ــا 8 نف ــل 7 ت ــه حداق ــودم ک ــاهد ب ــن ش ــی راه م ــه در ط ــتیم ک برمی گش
ــت. ــده اس ــل ش ــر ح ــر رنجب ــادروان دکت ــت ش ــه دس ــان ب ــه مشکلش ــد ک می کردن

ــزات  ــر تجهی ــه از نظ ــکده  چ ــای دانش ــرای ارتق ــه ب ــت ک ــکده می خواس ــای دانش ــان از روس ح-  ایش
آزمایشــگاه ها و به روز کــردن آنهــا تــاش کننــد و چــه از نظــر دفــاع از حقــوق اســاتید و کارمنــدان جــدی 
ــه  ــاتیدی ک ــند، و اس ــته باش ــکده داش ــات دانش ــوزش و تحقیق ــرای آم ــرفته ب ــزی پیش ــند و برنامه ری باش

ــند. ــته باش ــرق را داش ــی ب ــکده مهندس ــت دانش ــوند لیاق ــتخدام می ش اس
ط- ایشــان از پارتی بــازی، دروغ، تهمــت و خیانــت برخــی »اســتاد نما«هــا در انجــام تعهداتشــان در 

قراردادهــای صنعتــی رنــج می بــرد. 
ــی  ــه راه ــی را ک ــه دانش آموختگان ــود، و هم ــامی ب ــن اس ــه میه ــت ب ــان خدم ــر خواه ــر رنجب ک- دکت
تحصیــل خــارج می شــدند نصیحــت می کــرد کــه بــه کشــور برگردنــد و دیــن خــود را بــه کشــور ادا کننــد.
ل- ایشــان از ضعــف دولت هــای خودمــان در ارزش گــذاری صحیــح نســبت بــه اســاتید دانشــگاه  و اهمیــت 
کار دانشــگاه و حقیــر کــردن آنهــا رنــج می بــرد، و از روســای دانشــگاه می خواســت کــه بــرای مصالــح کشــور 

بــه هــر تحقیــری تــن در ندهنــد.
 بــه طــور خاصــه از دیــد مــن شــادروان دکتــر رنجبــر ســمبل یــک »میــرزا تقی خــان امیرکبیــر« دیگــر در 
دوره مــا بــود کــه بــا مشــعل علــم و دانــش و باتقــوا و قابلیت هــای مدیریتــی و تیزبینــی خــود بــرای نجــات 
آمــوزش عالــی نقــش خــود را بســیار خــوب ایفــا کــرد و دشــمنان مخفی شــده در حجــاب دورویــی و جهــل 

را در دوره خــود رســوا کــرد.
امیــدوارم ایــن مشــعل فــروزان علــم و دانــش و تقــوی و راســتی و عــاری از دورویــی و عوام فریبــی را کــه 
بــه دســت مــا دانشــگاهیان ســپرده اســت بتوانیــم بــه مقصــد برســانیم.  روحــش شــاد و درجاتــش در عالــم 

باقــی متعالــی بــاد.

یـادداشـت
شخصیت تکرارنشدنی صنعت برق کشور

محمدصادق قاضی زاده، عضو هیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی )پردیس شهید عباسپور(

 آشـنایی مـن بـا آقای دکتـر رنجبر از زمان دانشـجویی ام در دانشـگاه صنعتی شـریف آغاز شـد. آقای مهندس 
حاج رسـولی ها سـال ها  پیـش در مراسـم تقدیـر از آقـای دکتـر رنجبر بعد از مسـئولیت ایشـان در پژوهشـگاه 
نیـرو، بـه خوبـی ایشـان را از دیـدگاه دانشـجویان دانشـگاه صنعتـی شـریف به عنوان یک شـخصیت برجسـته 
توصیـف کردنـد. مـا بـه عنـوان دانشـجویان ایـن دانشـگاه از قبـل از پیـروزی انقـاب ارادت خاصی به ایشـان 

داشتیم. 
بـا ایـن حـال آشـنایی عمیق تـر بنـده بـا مرحوم دکتـر رنجبر مربـوط به روزهـای انقـاب و بعد از پیـروزی آن 
اسـت کـه همـه مـا به ایشـان بـه عنوان یـک بزرگ تـر و چهـره ای دوست داشـتنی نـگاه می کردیم. بعـد از این 
کـه در زمـان معاونـت دکتـر رنجبـر بـه وزارت نیـرو آمـدم، بـا توجـه بـه شـناخت قبلی که از ایشـان داشـتم 

رابطـه ای نزدیک تـر و عاطفی تـر بـا ایشـان برقـرار کردم. 
دکتـر رنجبـر شـخصیتی کاریزماتیـک و در عین حال بسـیار دلچسـب و مهربان داشـت، به طوری کـه بی اغراق 
تمـام ویژگی هـای مثبتـی کـه از یـک اسـتاد دانشـگاه و از یـک مدیر قوی و دلسـوز انتظـار می رفـت، در دکتر 

رنجبـر قابل مشـاهده بود. 
آقـای دکتـر رنجبـر توجـه خاصـی بـه توسـعه منابع انسـانی داشـت، و بـه ویـژه در آن مقطع کـه صنعت برق 
بـا کمبـود شـدید کادر متخصـص مواجـه بـود بـه تربیـت مهنـدس اهتمـام داشـت. بـر همیـن اسـاس »مرکز 
آموزشـی تخصصـی بـرق«، کـه در زیرمجموعـه معاونـت بـرق وزارت نیـرو عهـده دار آمـوزش کارگـران و بعضا 
تکنیسـین های فنـی بـود، را بـا مسـئولیت پذیری و بـا ظرافتی خـاص به صورتـی هدایت کرد که ایـن مرکز در 
قالـب سـاختار سـازمانی سـتاد سـازندگی آمـوزش وزارت نیـرو )که توسـط آقای دکتـر مهدی احسـان، همکار 
دکتـر رنجبـر در دانشـگاه و از دوسـتان نزدیـک ایشـان( اداره شـود و بـه بالندگـی برسـد؛ ازجملـه آنکـه برای 
توسـعه کمـی و ارتقـای جایـگاه ایـن مرکز در بخش بـرق وزارت نیـرو زمینـه الزم را فراهم کرد و موجب شـد 
کـه ایـن مرکـز بـه تراز یـک دانشـگاه تخصصی بـرای تربیـت مهندسـین کارآمـد و تکنیسـین های زبـده ارتقا 
پیـدا کنـد. ایـن مجموعـه بعـدا در حـوزه آب نیز فعال شـد و به دانشـگاه صنعت آب و برق )شـهید عباسـپور( 

تغییـر نام پیـدا کرد.
حقیقـت آن اسـت کـه اگـر روحیه  همـکاری مرحـوم دکتر رنجبر در شـکل دهی دانشـگاه شهیدعباسـپور را در 
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تمامـی مدیـران شـاهد بودیـم بسـیاری از چالش هـا و عـدم هماهنگی هـا رفـع می شـد؛ این که مدیـری حاضر 
باشـد، بـرای تسـریع در امـور و یـا برون رفت از بن بسـت های اجرایـی، اختیـاِر تصمیم گیری را بـه مدیر دیگری 
واگـذار کنـد ولیکـن کمـاکان پاسـخگوئی و مسـئولیت را عهـده دار باشـد تـا کار کشـور و مـردم راه بیافتد! در 
واقـع آقـای دکتـر رنجبـر بـا این رفتـار خود باعث شـد مرکـز مذکور بتوانـد به تدریـج در قامت یک دانشـکده 
و سـپس یـک دانشـگاه شـکل بگیـرد و اسـتحکام پیـدا کنـد تـا خدمـات فراوانی بـه مجموعـه نیروی انسـانی 
صنعـت آب و بـرق کشـور ارائـه دهـد. ایـن موضـوع که »دانشـگاه آب و بـرق« توانسـت خـود را در صنعت آب 
و بـرق تثبیـت کنـد، نیازمنـد حمایـت ویـژه معاونـت وقـت بـرق در وزارت نیـرو بـود و دکتـر رنجبر بـه خاطر 
بـاوری کـه بـه ایـن مسـاله داشـت حمایـت بسـیار زیـادی کـرد تا ایـن دانشـگاه شـکل بگیـرد و بـرای آن که 
دانش آموختگانـش بتواننـد در صنعـت مقبولیـت پیـدا کننـد، حمایت هـای برجسـته ایشـان بسـیار کارسـاز و 

تاثیرگـذار بود.
از سـوی دیگـر مجموعـه »پژوهشـگاه نیـرو« نیـز عمـا از خدمات ارزنـده مرحوم دکتـر رنجبر بـه صنعت برق 
اسـت. ایـن پژوهشـگاه سـابقا مرکـز تحقیقـات نیرو یا »متـن« نام داشـت و مدیریـت اجرایی آن با آقـای دکتر 
طباطبایـی بـود و در اوان شـکل گیری آن آقـای دکتـر رنجبـر نقـش محـوری داشـتند و بعـد از ایـن کـه قرار 
شـد مرکـز تحقیقـات نیـرو ارتقـا پیـدا کند تاسـیس پژوهشـگاه را برعهـده گرفتنـد و توانمندی فکـری، دانش 
و مقبولیـت ایشـان در مجموعـه وزارت علـوم و وزارت نیـرو توانسـت پژوهشـگاه نیـرو را بـه چنیـن جایگاهـی 
برسـاند. مجوزهایـی که ایشـان توانسـت دریافـت کند، به سـادگی قابل دریافت نبـود و حمایت هایی که ایشـان 
توانسـت بـرای پژوهشـگاه نیـرو از دسـتگاه های ذی ربـط دریافـت کند، عـاوه بر وجاهـت، توانمنـدی علمی و 
برجسـتگی های ایشـان، بـه لطـف همراهی خوبی بـود که با همکارانشـان داشـتند، به طوری که آن ها عاشـقانه 
او را دوسـت داشـتند و او را واجد شـخصیت بسـیار تاثیرگذاری می دانسـتند. دکتر رنجبر از توانمندی افرادی 
مثـل آقـای مهندس شـیرانی، آقـای مهندس مرجان مهـر و دیگران کـه خیلی تاثیرگـذار بودند، در پژوهشـگاه 
نیـرو اسـتفاده می کردنـد. در واقـع شـخصیت دکتـر رنجبـر بـود کـه می توانسـت چنیـن اسـتحکام و اقتداری 
بـه ایـن مجموعـه بدهـد و امـروز به بهتریـن مجموعـه تحقیقات حوزه نیـرو در منطقـه خاورمیانه بدل شـود و 

مایـه  افتخار باشـد. 
افرادی که بعد از ایشـان ریاسـت پژوهشـگاه نیرو را عهده دار شـدند، از جمله آقایان دکتر موسـوی و مهندس 
مرجان مهـر، تاش هـای ارزنـده ای کردنـد ولـی همـه بـر پایـه زحماتـی بود کـه آقای دکتـر رنجبر کشـیدند و 
مـا در زیرسـاختی کـه ایشـان فراهـم کردنـد توانسـتیم فعالیت هایـی را در آنجـا شـکل دهیم. نقش ایشـان در 
هـر قسـمتی کـه بـود یک نقـش بی بدیل بـود و واقعا یـک شـخصیت تکرارنشـدنی در تاریخ صنعت بـرق ایران 

می شود.  محسـوب 
مهم تریـن خاطـره ام از مرحـوم دکتـر رنجبـر کـه می توانـد بـرای نسـل جوانمـان بسـیار موثر باشـد این اسـت 
کـه آقـای دکتـر رنجبـر هـر زمـان بـه نزدشـان می رفتیم یـادآور می شـدند که جـوان ایرانـی یک برجسـتگی 
جهانـی دارد. ایشـان می گفتنـد وقتـی دانشـجویان ایرانی بـه دانشـگاه های خارجی می روند و مشـغول تحصیل 
می شـوند، ایـن بـاور در ایشـان تقویـت می شـود کـه جـوان ایرانـی می توانـد در سـطح جهانـی برجسـته ترین 
باشـد. یکـی از دالیلـی کـه تحصیـل مقطع دکتری در خـارج کشـور را تایید می کردنـد، این بود کـه اعتماد به 
نفـس در درون جـوان ایرانـی رشـد کنـد و بـه چنین باوری برسـند و بر پایه این بـاور بازگردند و کشورشـان را 
بسـازند. تـا جایـی کـه این بـاور که »جـوان ایرانی قابلیت خاصـی دارد« در کسـانی که با ایشـان کار می کردند 

همچنان بسـیار پررنگ اسـت.

محمـود فتوره چـی: آشـنایی مـن با دکتـر رنجبر بـه این برمی گـردد که مـا ایشـان و آقای مهنـدس حجت 
و شـهید دکتـر عباسـپور را در دانشـگاه تهـران می دیدیـم. بعـد از این که انقاب شـد و شـهید دکتر عباسـپور 
وزیـر نیـرو شـد پـس از چند ماه دکتر عباسـپورکه با ما و ایشـان دوسـت بود گفـت می خواهیم دکتـر رنجبر را 
جایگزیـن مهنـدس محمـود ریاضـی به عنـوان معـاون امور بـرق وزارت نیرو منصـوب کنیم. در همـان جا دکتر 
رنجبـر را معرفـی کـرد و بعـد از یکـی دو روز حکم معاونتش آمد. از روی سـوابق موجود جلسـات عمومی برق، 
اولین جلسـه ای که با حضور وزیر یعنی شـهید دکتر عباسـپور تشـکیل شـد یکشـنبه پنجم آبان 1359 اسـت 
و معلـوم اسـت آخریـن جلسـه ای که مرحـوم مهندس ریاضـی به عنوان معاون برق حضور داشـته 26 شـهریور 
مـاه 1359 بـوده؛ پـس معلوم اسـت دکتر رنجبـر در مهرماه 1359 معاون برق وزارت نیرو شـده اسـت. با توجه 
بـه ایـن کـه بیشـتر وقت آقـای دکتر رنجبر در سـاعات اداری هشـت صبـح تا چهار و پنـج بعدازظهر بـا من یا 
بـا مهنـدس حجـت بـود، با روحیات و شـخصیت او آشـنا هسـتیم. شـهید دکتر عباسـپور و آقای دکتـر رنجبر 

میـزگـرد
یادِکرد مرحوم دکتر رنجبر در جمع همراهان قدیم

مسعود حجت، قائم مقام اسبق معاون امور برق وزارت نیرو و مدیرعامل توانیر 
محمود فتوره چی، مدیرکل اسبق دفتر هماهنگی و کنترل برق در شرکت توانیر 

پرویز غیاث الدین، دبیر سندیکای شرکت های تولیدکننده برق 
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وقتـی در ایـن مسـئولیت ها مشـغول شـدند به قدری 
مسـلط و توانمنـد ظاهـر شـدند که به نظر می رسـید 
سـال ها تجربـه مدیریتـی دارنـد و فکـر می کردیـم 
مخصوصـا شـهید دکتـر عباسـپور سـال ها کار اداری 

انجام داده اسـت. 
آقـای دکتـر رنجبـر بـه کار گروهـی اعتقـاد داشـت. 
عملکـرد  جدیـت  و  حوصلـه  بـا  کـه  بـود  مدیـری 
کارشناسـان و مدیرانـش را هدایـت و اصـاح میکرد. 
بـه تقویـت برق هـای منطقـه ای و اصـاح سـاختاری آنهـا کـه تا حد امـکان وظایـف خـود را در منطقـه انجام 
دهنـد معتقـد بـود و بـا مسـئوالن برق هـای منطقـه ای ارتبـاط نزدیـک داشـت. بـه نقـش نظـارت عالیـه و 
برنامه ریـزی کان در سـتاد وزارت نیـرو بـا حداقـل پرسـنل مجـرب، همچنیـن به کارگیـری خبـرگان صنعـت 

بـرق در سـتاد وزارت نیـرو اعتقـاد داشـت. 
شـهید دکتـر عباسـپور و مرحـوم دکتـر رنجبـر نسـبت بـه جـذب نیروهـای توانمنـد و باتجربـه و فـارغ از 
تندروی هـای اوایـل انقـاب اقـدام می کردنـد کـه نمونـه اش دانشـمند بسـیار بـزرگ صنعـت بـرق مرحـوم 
مهنـدس منوچهـر خان سـفید اسـت کـه به دفتر مـا )دفتر هماهنگـی و کنترل بـرق( آمد و رییـس بخش اداره 
تولیـد شـد و اگـر مشـکلی بـود آقـای دکتـر رنجبـر بـا خبـرگان آن را حل میکـرد. او جلسـات را بـه خوبی در 

اسـرع وقـت جمع بنـدی می کـرد.
 بـا همـکاران صنعـت بـرق روابط دوسـتانه برقـرار می کـرد و و روابط عمومـی عالی داشـت. بـا برنامه ریزی که 
کـرد سـاخت و خودکفایـی در صنعـت بـرق را از توزیع شـروع کرد و به سـمت انتقـال برد و ریشـه خودکفایی 

را ایجـاد کرد. 
یکـی از خصوصیاتـی کـه مـن از او یـاد گرفتـم ایـن بـود کـه در سـاعات اداری وقت خـود را با همـکاران برای 
انجـام کارهـا می گذرانـد و بـه شهرسـتان ها تلفـن مـی زد و کارتابـل و کارهـای روزمـره را یـا در عصـر انجـام 

مـی داد یـا بـه خانـه می بـرد و انجـام مـی داد و در سـاعات اداری کمتـر کارتابـل را بـاز می کـرد.
 بعـد از انقـاب جریانـی به نام پاکسـازی درسـت شـد که در جریان پاکسـازی به کمک شـهید دکتر عباسـپور 

و دکتـر رنجبـر کمترین آسـیب به بدنه کارشناسـی صنعت برق  وارد شـد. 

پرویـز غیاث الدیـن: یکـی از چیزهایـی کـه باعـث مزیـت صنعـت بـرق نسـبت بـه بقیـه سیسـتم های بـه 
خصـوص دولتـی در کشـور شـد ایـن بود کـه صنعت برق دسـت نخورد و توسـط چند نفـر یعنی شـهید دکتر 
عباسـپور، مرحـوم دکتـر رنجبـر، دکتـر غفوری فـرد، دکتر مقدم و شـما که پشـت صحنـه بودید نه تنهـا بر هم 

نخـورد، بلکـه از دانـش و تجربیـات آن هـا در صنعت برق اسـتفاده شـود.

محمـود فتوره چـی: عـاوه بـر این، اعتقـادی بـه گسترده شـدن وظایـف توانیـر و محدودیـت در کارهـای برق 
منطقـه ای نداشـت و می تـوان گفـت شـروع واگـذاری نیروگاه ها و پسـت های توانیر از خط مشـی ها و افـکار او بود.

 مرحـوم دکتـر رنجبـر بـرای مرجع شـدن پژوهشـگاه در صنعت برق تاش بسـیاری کـرد و ُمصر بودنـد که این 
مجموعـه دولتـی بمانـد. همچنیـن توجـه به آموزش خـارج از کشـور و گذرانـدن دوره های تخصصی داشـت و 

بعـد از انقـاب عـده کثیری را به دوره فرسـتادند.

 بـه پیمانـکاران و سـازندگان داخلـی بـرای نیـل بـه خودکفایـی جـرات زیـادی میـداد و خـط 63 کیلوولـت 
حسـن کِیف را بـه دانشـجویان تـازه فارغ التحصیـل شـده داد کـه خـط را احـداث کننـد. 

به وحدت رویه در سطح صنعت برق ارزش می داد و نمونه اش کتاب طراحی خطوط انتقال نیرو است.
 آخریـن مکالمـه ای کـه بـا دکتـر رنجبـر کـردم پنـج شـش مـاه پیـش بـود و گفـت می خواهـم یک بـار دیگر 
بازنگـری در سـاختار کلـی صنعـت بـرق انجام دهیـم و آن را بررسـی و بازطراحـی کنیم؛ گفتم تشـکیات این 
قـدر گسـترده شـده کـه نمی دانـم چـه کار بایـد کـرد؛ او گفـت سـاختار موجـود صنعـت بـرق جوابگو نیسـت 
و بایـد آن را بـه شـکلی سـازماندهی و کوچکتـر کـرد، به طـوری کـه بـه اصطـاح خـودش »بایـد بـه 1/1/1 
بازگردیـم« و در اواخـر عمـرش نیـز راجع به تشـکیات صنعـت برق دغدغه داشـت. دغدغه دیگـرش واگذاری 
سـهام و تاسیسـات صنعـت بـرق بـه غیـر از واحدهـای تابعـه وزارت نیرو بـود و به قـدری ناراحت ایـن کار بود 

کـه تاسیسـات صنعـت را به همیـن صـورت واگـذار می کنند.

مسـعود حجـت: آشـنایی مـن با آقـای دکتر رنجبـر از سـال 13۴2 که وارد دانشـکده فنـی  دانشـگاه تهران 
شـدیم شـروع می شـود. کسـانی کـه در آن دوره بودنـد شـهید دکتـر عباسـپور، دکتر احسـان، آقـای مهندس 
ایـزدی نجف آبـادی و چنـد نفـر دیگر بودنـد. من از ابتـدای مقطـع ابتدایی با شـهید دکتر عباسپورهمکاسـی 
بـودم و از اول دبیرسـتان بـا دکتـر احسـان همـکاس شـدم. دکتـر رنجبـر از بروجرد آمـده بود که بـا اینها در 
دانشـگاه بـا یکدیگـر بودیـم. دکتـر رنجبر بسـیار با نشـاط  بـود و حتی در سـخت ترین شـرایط به همـه انرژی 
میـداد. از سـال 1380 هـم کـه پسـرش را از دسـت داد بـا وجـود دلـی غمگیـن ظاهر خـود را حفـظ می کرد. 
زمانـی کـه بـه وزارت نیـرو آمـد تقریبا با آغـاز جنگ تحمیلی همـراه بود. مهر سـال 1359 مسـئولیت معاونت 
امـور بـرق وزارت نیـرو را عهـده دار شـد. مـا تصمیم گرفتیم بـا جان و دل بـه او کمک کنیم. ایشـان چون وقت 
مـی گذاشـت در مـدت محـدودی بـه تمـام مسـائل وزارت نیـرو مسـلط شـد. اعـم از ایـن کـه هر واحـدی چه 
کاری می کنـد و توانایـی افـراد چیسـت. تغییـری کـه آن موقـع اعمـال کـرد این بـود که بـرق باختـر را ایجاد 
کـرد؛ یعنـی بـرق باختـر از بـرق غـرب جـدا شـد و یـک شـرکت برق منطـق هـای جدید نیـز ایجاد شـد. همه 
مسـائل را در نظـر داشـت و تـاش میکـرد در صنعـت بـرق چیزهایـی که در خـارج بـوده را در اینجـا بیاورد و 
پیـاده کنـد و اولیـن کارش تشـکیل کمیتـه خودکفایـی بـود و اسـمش را تنوع زدایـی در صنعت برق گذاشـته 
بـود. وقتـی می خواسـت کاری بکنـد بـا مشـورت آن کار را انجـام مـی داد و از ما می پرسـید که آیا خوب اسـت 
ایـن کار را بکنیـم؟!  تنوع زدایـی آن قـدر ادامـه پیـدا کـرد کـه دیگـر از خارج سـیم های هادی خطـوط انتقال 
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و توزیـع را وارد نمی کردنـد و کارخانه هـا با سـفارش، 
کار قبـول می کردنـد ایـن سیاسـت باعـث شـد اوال 
صنایـع مـا پـا بگیـرد و به سـمت سـاختن تجهیزات 
مـورد نیـاز در داخـل کشـور پیـش برویم. بـرای این 
کـه سـاخت ایـن تجهیـزات در کشـور سـاده باشـد. 
در ایـن زمینـه مرحـوم دکتـر حیـدری از شـرکت 
توانیـر بـا مـا همـکاری می کـرد. ایشـان در برخـورد 

بـا همـکاران مسـائل انسـانی را در نظـر می گرفت. 
زمـان جنـگ که شـرایط خیلی سـختی بـود، تقریبا تمام وقـت در اداره کار می کـرد. او ایده های جالبی داشـت؛ 
بخشـنامه ای بـه امضـای ایشـان صادر شـد که مربـوط به نوبـت دوم معاونت ایشـان و پایان دوران جنگ اسـت 
و در آن قیـد شـده بـود وزارت نیـرو در نظر دارد تعدادی شـرکت خصوصی توزیع تشـکیل دهد و شـرکت های 

توزیع اسـتانی شود. 

عباس خالدنژاد: آیا دکتر رنجبر در شـکل گیری شـرکت هایی مثل آب نیرو، سـتاد سـازندگی و شـرکت های 
مشـابه نقش داشت؟ 

مسـعودحجت: وزارت نیـرو نشـریاتی منتشـر می کـرد و ایشـان در زمـان مهنـدس زنگنـه در ایـن نشـریه 
مقالـه ای نوشـته بـود و گفتـه بـود همان طور که برای شـروع سـاخت نیروگاه حرارتی در کشـور شـرکت توانیر 
را درسـت کردیـم، بـرای نیروگاه هـای برق آبی سـنگین در کشـور هـم باید چنین چیزی درسـت کنیـم. ایجاد 
شـرکتی بـه نـام »آب و نیـرو« پیشـنهاد ایشـان بـود و بـرای همین مدتـی ایشـان را عضو هیات مدیره شـرکت 
آب و نیرو گذاشـتند. تشـکیل »سـتاد سـازندگی و آموزش« اقدام شـهید دکتر عباسـپور و ایشـان بود و هسـته 

مرکـزی اولیـه دکتـر دکتـر احمدیـان، دکتر قاضـی زاده، مهندس شـکیبا و دو سـه نفر دیگـر بودند. 

محمـود فتوره چـی: تنوع زدایـی در ولتاژهـای کشـور یکـی از کارهـای بسـیار مهم بـود. در کشـور ولتاژهای 
11 کیلوولـت، 20 کیلـو ولـت، 33 کیلـو ولـت، 63 کیلـو ولـت، 66 کیلـو ولـت و 132 کیلـو ولت داشـتیم و او 
بـا کمـال سـادگی تمـام ایـن ولتاژهـا را به تدریـج از بین برد. ولتـاژ 230 کیلوولـت را بیشـتر از 132 کیلوولت 
می پذیرفـت و مناسـب تر می دانسـت. غیـر از خوزسـتان که ولتاژ فشـار متوسـط 11 و 33 کیلوولـت باقی ماند، 

در بقیـه مناطـق ولتاژ 20 کیلوولت اسـتاندارد شـد. 

پرویـز غیاث الدیـن: موضـوع دیگـری کـه آقـای دکتـر رنجبـر آن را پی گیـری می کـرد، ایجـاد مشـاوران 
منطقهـای بـود کـه پیرو این تاش ها، شـرکت های »دانشـمند«، »ُمنـا« در آذربایجان و »منیران« در خراسـان 

ایجـاد شـد و او مدافع اینهـا بود.

مسـعود حجـت: او اعتقـاد داشـت که شـرکت های بـرق در مناطق مختلف کشـور بایـد با قـدرت عمل کنند 
و از اختیـارات الزم برخـوردار باشـند، بنابرایـن بـرای تحقـق این موضـوع تاش کرد؛ یـادش گرامی.

ــا  ــود ب ــنایی خ ــابقه آش ــاره س ــا درب لطف
ــینه  ــد، پیش ــان بفرمایی ــر برایم ــر رنجب دکت
ــه  ــه چ ــوط ب ــان مرب ــا ایش ــما ب ــنایی ش آش

ــت؟ ــی اس زمان
ما کاروانیان و جهان کاروانسرا 

رد کاروانسرا، نکند کاروان سرا

شــنیدن خبــر درگذشــت دکتــر رنجبــر بســیار 
و  دوســتی  بــود.  بــاور  قابــل  غیــر  و  دردنــاک 
ــن  ــا در ای ــت، م ــاله اس ــدودا 60 س ــا ح ــنایی م آش
دوران باهــم همکاســی، همســایه و همــکار بودیــم 
ــر  ــت س ــادی را پش ــیرین زی ــخ و ش ــرات تل و خاط
ــم  ــی کــه ایــن خبــر را شــنیدم، دل گذاشــتیم، زمان
ــم  ــب ه ــان تعج ــوت ایش ــر ف ــت. از خب ــا گرف واقع
ــری،  ــر مظف ــا دکت ــل ب ــد روز قب ــون چن ــردم، چ ک
ــد  ــودم و می گفتن ــرده ب ــت ک ــان صحب ــاد ایش دام
ــه بهبــود اســت، پســرم ســروش هــم  حالشــان رو ب
ــن  ــه م ــود و ب ــه ب ــدن ایشــان رفت ــه دی ــل ب روز قب
گفــت کــه پــدر خیالــت راحــت باشــد، حــال دکتــر 
ــر  ــم از دکت ــس ه ــک عک ــده و ی ــر ش ــر بهت رنجب
برایــم فرســتاده بــود، در ایــن عکــس همــان لبخنــد 

همیشــگی ا ش را می شــد روی لبانــش دیــد. 
آشــنایی مــن بــا دکتــر رنجبــر مربــوط بــه 58 ســال 
ــراه  ــه هم ــه ب ــت ک ــال 13۴2 اس ــی س ــش یعن پی
شــهید عباســپور وارد دانشــکده فنــی دانشــگاه 

گفت وگو
مـردی از جـنس محبت و شجـاعـت

گفت وگو با مهدی احسـان، اسـتاد تمام دانشـگاه صنعتی شـریف، مسـئول اسـبق ستاد سـازندگی و آموزش 
وزارت نیرو )سـال 1358 تا 1361(

ــم  ــا ه ــک را ب ــته الکترومکانی ــدیم و رش ــران ش ته
ــتیار  ــوان دس ــه عن ــه، ب ــر س ــد ه ــم و بع گذراندی
ــدیم.  ــان ش ــر آن زم ــی آریامه ــگاه صنعت وارد دانش
ــوان  ــت عن ــی تح ــال 13۴7 در طرح ــتان س تابس
ــه ســربازی رفتیــم و  طــرح »13 هفتــه ای« باهــم ب
بعــد از برگشــت بــه دانشــگاه بــرای ادامــه تحصیــل 
عــازم لنــدن شــدیم. در آنجــا مــن و دکتــر رنجبــر 
در یــک دانشــکده بودیــم و در یــک آزمایشــگاه 
ــت  ــوزه حفاظ ــر در ح ــر رنجب ــم. دکت کار می کردی
و مــن بــا گرایــش دینامیــک بــه کار پژوهشــی 
خــود می پرداختیــم، دکتــر عباســپور هــم روی 
می کــرد.  کار  قــدرت  سیســتم های  برنامه ریــزی 
ــی 6  ــا اختاف ــه ب ــر س ــال ه ــدود ۴ س ــد از ح بع
ــر  ــگاه آریامه ــه دانش ــران و ب ــه ای ــاره ب ــه دوب ماه

ــتیم.  برگش
ــدام مرحــوم  ــم کــه اق الزم اســت خاطــر نشــان کن
ــه خــارج  دکتــر مجتهــدی در اعــزام دانشــجویانی ب
از کشــور بــرای طــی کــردن مقطــع دکتــری بســیار 
ــود، چــرا کــه پیــش از آن، اســتادانی از  ارزشــمند ب
خــارج دعــوت شــده در دانشــگاه صنعتــی تدریــس 
ــاال و  ــیار ب ــش بس ــود دان ــا وج ــه ب ــد ک می کردن
ــان و  ــر حــال از لحــاظ زب ــه ه ــس مناســب، ب تدری
دیگر مســائل بــا دانشــجویان ایرانــی مانــوس نبودند. 
ــارج از  ــگاه های خ ــگان دانش ــن دانش آموخت بنابرای
کشــور، در آن مقطــع توانســتند ماننــد پــل ارتباطــی 
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ــن اســتادان بســیار خــوب خارجــی و  ــدی بی کارآم
ــا  دانشــجویان عمــل کننــد و بعــد از انقــاب هــم ب
رفتــن برخــی از ایــن اســتادان، عمــا ســطح علمــی 

ــی حفــظ کننــد.  ــه خوب دانشــگاه را ب
تعطیلــی  و  اســامی  انقــاب  پیــروزی  از  بعــد 
ــروع  ــرو ش ــا در وزارت نی ــه م ــر س ــگاه ها، ه دانش
ــود،  ــرو ب ــر نی ــپور وزی ــر عباس ــم. دکت ــه کار کردی ب
دکتــر رنجبــر معــاون بــرق وزارت نیــرو و مــن هــم 
ــوزش  ــازندگی و آم ــوان س ــا عن ــتادی ب ــئول س مس
بــودم. بســیاری دیگــر از همــکاران، از جملــه دکتــر 
عبــاس چمــران، دکتــر عبدالحســین رحیمــی، 
از  نفــر  دکتــر علی اکبــر صالحــی و حــدود 30 
اعضــای هیــات علمــی مکانیــک و بــرق عمدتــا 
ــن  ــد ای ــه بع ــد ک ــکاری می کردن ــا هم ــا آنج ــا م ب
ســتاد بــه معاونــت ســازندگی و آمــوزش وزارت 
ــا ســه  ــدت، م ــن م ــام ای ــل شــد. در تم ــرو تبدی نی
نفــر بــا هــم بودیــم، حتــی موقعــی کــه در دانشــکده 
ــت  ــا می گف ــه م ــران ب ــر چم ــوم دکت ــم، مرح بودی
ــع کاری  ــر موق ــر ه ــه نف ــر س ــا ه ــدار. م ــه تفنگ س
داشــتیم، حتــی در شــورا های دانشــکده، معمــوال بــا 
هــم هماهنــگ بودیــم و یــا اگــر چیــزی از دکتــر چمران 
می خواســتیم هــر ســه بــا هــم می رفتیــم کــه مرحــوم 
ــن ســه  ــاز ای ــه شــوخی می گفــت، »ب ــر چمــران ب دکت
تفنگــدار پیدایشــان شــد!«. بعــد از بمب گــذاری دفتــر 
حــزب جمهــوری اســامی و شــهادت دکتــر عباســپور، 
ــا  ــن ب ــه م ــود ک ــل ب ــن دلی ــه ای ــر. ب ــا شــدیم دو نف م
ــب  ــم امش ــر، گفت ــر رنجب ــوت دکت ــر ف ــنیدن خب ش
شــهید دکتــر عباســپور مهمــان دار اســت و جــای مــن 

ــی اســت.  ــا خال آنجــا حتم
ــق،  ــتی عمی ــود دوس ــا وج ــر ب ــر رنجب ــن و دکت م
هــم  نظــر  اختــاف  باهــم  مســائل  برخــی  در 
ــاق  ــائل اتف ــه مس ــت در هم ــی اس ــتیم و بدیه داش
ــر  نظــر نداشــتیم. مثــا خاطــرم هســت مــن و دکت
رنجبــر دانشــجویی داشــتیم کــه پــروژه ای مشــترک 
ــه  ــن ب ــود، م ــه ب ــان گرفت ــن و ایش ــا م ــان ب همزم

دانشــجو نمــره 20 و دکتــر رنجبــر، چــون می گفــت 
دانشــجوی مــن اســت و نبایــد بــا شــما پــروژه 
می گرفــت بــه او صفــر داده بــود کــه نهایتــا دانشــجو 
ــد.  ــل ش ــکل ح ــرد و مش ــی ک ــان عذرخواه از ایش

ــان  ــس ایش ــی و روش تدری ــای علم ویژگی ه
بــه عنــوان یــک اســتاد و دالیــل محبوبیــت 
ایشــان در بیــن دانشــجویان و همچنیــن 
منــش ایشــان در تعامــل بــا همــکاران 

ــود؟  ــه ب چگون
دکتــر رنجبــر از دیــار لرســتان وارد دانشــکده فنــی 
تهــران شــده بودنــد و مشــخصا بــرای قبــول شــدن 
در ایــن دانشــگاه رقابــت ســنگینی بــا دانش آمــوزان 
ــتند.  ــران داش ــدف ته ــرز و ه ــای الب ــتان  ه دبیرس
ــوش،  ــردی باه ــر ف ــه رنجب ــدا اســت ک ــن پی بنابرای
ــود و  ــوی ب ــیار ق ــه بس ــتعداد و دارای حافظ ــا اس ب
مســائل را خیلــی دقیــق تجزیــه و تحلیــل می کــرد. 
ــادی  ــرد ع ــک ف ــت او ی ــوان گف ــی می ت ــه راحت ب
نبــود، هــوش اجتماعــی خــاص و آینده نگــری قــوی 
داشــت. چنیــن فــردی قطعــا اســتاد بســیار خوبــی 
ــده  ــوب درس خوان ــی خ ــم خیل ــون ه ــد، چ می ش

بــود و از دانــش عمیقــی برخــوردار بــود و هــم 
ــان و بیانــی قابــل  ــا زب توانایــی انتقــال مفاهیــم را ب

فهــم داشــت. 
ــدی اش  ــره ج ــود چه ــا وج ــر ب ــر رنجب ــا دکت ضمن
متواضــع  خوش قلــب،  مهربــان،  بســیار  فــردی 
ــا از  ــن ویژگی ه ــه ای ــع هم ــود و جم ــی ب و مردم
او یــک اســتاد بســیار خــوب و محبــوب بیــن 

دانشــجویان ســاخته بــود. 

ــد  ــم پیون ــت و تحکی ــان در تقوی ــش ایش نق
ــود؟  ــه ب ــرق چ ــت ب ــگاه و صنع ــن دانش بی

حضــور دکتــر رنجبــر بــه عنــوان معــاون بــرق وزیــر 
نیــرو در وزارت نیــرو، باعــث شــده بــود او از نزدیــک 
ــته  ــنایی داش ــرق آش ــت ب ــی صنع ــائل واقع ــا مس ب
باشــد و بــا یــک دیــد جامــع مســائل صنعــت بــرق 
ــه  ــان در بدن ــور ایش ــع حض ــد. در واق ــال کن را دنب
ــن  ــوی بی ــات ق ــاد ارتباط ــث ایج ــرو باع وزارت نی
ــا  ــد آشــنایی ب ــم از بُع ــرق، ه ــت ب دانشــگاه و صنع
ــم از نظــر  ــی و اداری و ه ــای اجرای ــراد و بخش ه اف
ــود  ــه مســائل فنــی ایــن صنعــت، شــده ب آگاهــی ب
ــد عمیقــی شــد  و همیــن امــر هــم زمینه ســاز پیون
ــرار  ــرق برق ــت ب ــگاه و صنع ــن دانش ــروز بی ــه ام ک
اتفــاق  یک شــبه  پیونــد  ایــن  واقــع  در  اســت. 
نیفتــاده و حاصــل زحمــات شــهید دکتــر عباســپور، 
دکتــر رنجبــر و بســیاری دیگــر از همکارانــی اســت 
ــن کار  ــرای ای ــادی ب ــات زی ــه در آن دوران زحم ک
کشــیدند. شــناخت نزدیــک ایشــان از صنعــت بــرق، 
ــا  ــک ب دانشــجویان دانشــگاه شــریف را هــم از نزدی

ــود.  مســائل صنعــت آشــنا کــرده ب
ایــن در حالــی اســت کــه قبــل از پیــروزی انقــاب 
ــرق در دســت  قســمت اعظــم پروژه هــای صنعــت ب
پیمانــکاران و مشــاوران خارجــی بــود و عمــا 
ــاز  ــت مج ــگاه و صنع ــن دانش ــاط بی ــی ارتب ارتباط
ــی 12  ــی 10 ال ــی گروه ــه وقت ــی ک ــا جای ــود. ت نب
ــگان رشــته های فنــی از وزارت  ــره از دانش آموخت نف

ــامل  ــنهادی مان ش ــرح پیش ــرو ط ــت پی ــروی وق نی
ســه بخــش آموزشــی، پژوهشــی و فنــی، درخواســت 
ــان اجــرای ایــن  ــا را هــم در جری ــم کــه م می کردی
ــا انجــام مجــدد  ــا حداقــل ب پروژه هــا قــرار دهنــد ت
ــنا  ــی کار آش ــات فن ــا جزیی ــا ب ــبات پروژه ه محاس
شــویم و بعــد هــم بتوانیــم در ایــن امــور همــکاری 
بــا درخواســت مان موافقــت نمی شــد و  کنیــم، 
اعــام می کردنــد از لحــاظ قانونــی اجــازه واگــذاری 
ــام  ــی اع ــم. حت ــگاه ها را نداری ــه دانش ــا ب پروژه ه
ــک و  ــه کم ــر گون ــی ه ــاظ مال ــه از لح ــد ک  کردن
همراهــی نیــاز باشــد خواهنــد داشــت، امــا حیطــه 
فعالیتــی مــا را محــدود بــه مســائل آموزشــی 
می دانســتند کــه همیــن میــزان البتــه در نــوع خــود 
ــل  ــه دلی ــه ب ــرر شــد ک ــرو آن مق ــود و پی ــت ب مثب
مهندســی  رشــته های  دانش آموختــگان  کمبــود 
در آن زمــان، عــده ای از فارغ التحصیــان رشــته 
فیزیــک را بــرای ورود بــه صنعــت بــرق بــه عنــوان 
مهنــدس آمــوزش دهیــم و بــرای ایــن کار امکانــات 
ــن  ــه در ای الزم فراهــم شــد. بســیاری از کســانی ک
دوره هــا شــرکت کردنــد هم اکنــون در ســطوح 

ــتند.  ــت هس ــغول فعالی ــرو مش ــد وزارت نی ارش
  امــا بعــد از انقــاب و بــا اعتمــادی کــه بــه 
نیرو هــای داخلــی شــد کم کــم بــه خودکفایــی 
ــت  ــه دس ــود ب ــا را خ ــرای پروژه ه ــیدیم و اج رس
ــپور  ــهید عباس ــاش ش ــا ت ــن ب ــم. همچنی گرفتی
نیــرو هــم  و همــت دکتــر رنجبــر پژوهشــگاه 
زمانــی  رنجبــر  دکتــر  خــود  و  شــد  احــداث 
ریاســت ایــن پژوهشــگاه را بــر عهــده داشــتند. 

ــت  ــدی ریاس ــان تص ــر در زم ــر رنجب دکت
دانشــگاه و پــس از آن، در توســعه و گســترش 
دانشــگاه صنعتــی شــریف چــه نقشــی 

ــتند؟  داش
ــای  ــی و فعالیت ه ــائل سیاس ــر در مس ــر رنجب دکت
سیاســی دانشــگاه فــرد شناخته شــده ای بــود و 
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هـر چنـد آشـنایی و همـکاری مـن بـا دکتـر رنجبـر بـازه زمانـی طوالنـی را در بـر می گیرد، امـا در نظـر دارم 
تجربـه خـود را از دوسـتی و همراهـی بـا ایشـان در بخشـی از ایـن بـازه و در سـال های 135۴ تـا 1363 بیان 
کنـم کـه شـاید بیـش از سـایر دوران زندگـی دکتـر رنجبـر بازتـاب منش سیاسـی و اجتماعی ایشـان اسـت.  

وقتـی در سـال 135۴ از امریـکا بـه ایـران برگشـتم و در دانشـگاه صنعتـی آریامهـر ان زمـان مشـغول بـه کار 
شـدم، هنـوز دانشـجویانی کـه مرحوم دکتـر عباس چمـران برای ادامـه تحصیل به انگلسـتان فرسـتاده بود به 
ایـران نیامـده بودنـد، در جمع این دانشـجویان نام شـهید دکتر عباسـپور، مرحـوم دکتر رنجبر، دکتر احسـان، 
دکتـر شـیبانی، دکتـر جلیلـی و ... دیـده می شـد و فکـر می کنـم اولیـن کسـی کـه از آن هـا از امپریـال کالـج 
لنـدن فارغ التحصیـل شـد و بازگشـت، مرحـوم دکتـر رنجبـر بـود کـه همـان زمـان ایشـان را بـرای اولیـن بار 
زیـارت کـردم و دوسـتی خوبـی بین ما شـکل گرفـت و ارتباط خانوادگـی پیدا کردیـم. زمانی که شـهید دکتر 
عباسـپور هـم بازگشـت، ایـن ارتباط نزدیک هر سـه ما را شـامل شـد تـا جایی که مشـابه گروِه همیشـه همراه 
»عباسـپور- رنجبـر- احسـان« کـه بـه شـوخی بـه آن هـا سـه تفنگدار می گفتنـد، گـروه سـه نفره »عباسـپور-

مروسـتی-رنجبر« هـم گـروه »عمـر« نامیـده شـده بـود کـه نمی دانـم مبدا تعییـن این اسـم برای ما چـه بود، 
امـا بـه هـر حـال بـا طنـزی جالـب همبسـتگی و همراهـی ما سـه تن را نشـان مـی داد و در دانشـگاه مشـهور 

شـده بود. 
در آن دوران کـه بـه هر حال جریان های فکری متفاوتی در سـطح جامعه و در جامعه دانشـگاهی رواج داشـت، 
شـهید دکتـر عباسـپور و بـه تاسـی و همراهـی بـا ایشـان مـن و دکتـر رنجبر بـه دنبـال آشـنایی عمیق تری با 
ایـن موضوعـات بودیـم. گروه سـه نفره مـا در کاس های هفتگی شـهید اسـتاد مطهری که در منزل خودشـان 

برگـزار می شـد شـرکت می کردیم. 
حـدود یـک سـال و نیم الـی دو سـال قبـل از پیـروزی انقـاب کـه مبـارزات شـدت یافتـه بـود، ما سـه نفر هم 
درگیـر ایـن مبـارزات شـده بودیـم. بـا ایـن حـال همراهی دکتـر رنجبر بـا ایـن جریانات بـه مثابه یک انسـان 
آزاده بـا خـط فکـری مسـتقل و خـارج از هـر گونـه تشـکیات حزبی، جناحـی یـا ایدئولوژیکی بود و مشـخصا 
همـه گروه هـا عاقـه داشـتند چنیـن فـردی بـا جایـگاه علمـی و محبوبیـت اجتماعـی دکتـر رنجبـر را که به 
اسـتقال عقیـده و در عیـن حال اسـتحکام نظر شـناخته می شـود، در چنان شـرایطی در اصطاح سیاسـی به 

نام خـود مصـادره کنند. 
دکتـر رنجبـر بـه سـبب شـخصیت انسـان دوسـتانه، آزاده و فراجناحـی خـود بـا همـه گروه هـا محشـور بود و 

یـادداشـت
آزادگی و استقالل فکری، رمز محبوبیت دکتر رنجبر 

فرخ مروستی، استاد دانشگاه صنعتی شریف، موسس و اولین مدیرعامل مرکز تحقیقات نیرو در سال های 1362- 1363

و ســخنرانی های  برنامه هــای سیاســی  مدیریــت 
دانشــگاه را برعهده داشــت. در آن دوران در دانشــگاه 
راســت گرا ها  و  چپ گــرا  انقابــی،  گروه هــای 
بودنــد و رنجبــر بــه عنــوان یکــی ازمعــدود اســاتید 
اصطاحــا »مســلمان« بــود کــه بــا شــجاعت خاصــی 
در برنامه هــا شــرکت و نظــرات خــود را مطــرح 

می کــرد. 
دانشــگاه  هماهنگــی  شــورای  ســال 1358  مــا 
را تشــکیل دادیــم کــه ایــن شــورا متشــکل از 
ــود و  نماینــدگان کارکنــان، دانشــجویان و اســاتید ب
سیاســت گذاری کل دانشــگاه را تدویــن می کــرد. 
دکتــر رنجبــر یکــی از اســاتید منتخــب ایــن شــورا 
ــس  ــوان ریی ــه عن ــورا ایشــان را ب ــن ش ــود و همی ب
دانشــگاه انتخــاب کــرد کــه اولیــن رییــس دانشــگاه 

ــود. ــم ب ــاب ه ــد از انق بع
ــریف در  ــی ش ــگاه صنعت ــگاه دانش ــریح جای در تش
برهــه انقــاب و پیــش از آن بایــد اضافــه کنــم 
ــگاه  ــن دانش ــاختار ای ــه س ــه اینک ــه ب ــا توج ــه ب ک
بــه عنــوان یــک نهــاد آموزشــی و پژوهشــی بســیار 
قــوی پیــش از انقــاب مســتقل از وزارت علــوم وقت 

ــد،  ــن می ش ــتقا تامی ــم مس ــه آن ه ــود و بودج ب
ــم  ــران و ه ــاتید و مدی ــطح اس ــم در س ــا ه اساس
ــا و  ــه ، توان ــراد بســیار نخب در ســطح دانشــجویان اف
ــر  ــاید اگ ــه ش ــرد ک ــذب می ک ــی را ج خوش فهم
ــرای  ــژه ب ــهیات وی ــات و تس ــزان از امکان ــن می ای
ــن  ــم نمی شــد در ای ــاتید آن فراه دانشــجویان و اس

ــد. ــران نمی ماندن ــی در ای ــا حت ــه ی مجموع
بنابرایــن چنیــن دانشــگاهی عمــا مرجعــی بــود کــه 
ســایر دانشــگاه خــوب هــم از نظــر شــیوه آموزشــی 
ــگاه  ــه دانش ــوری ک ــه ط ــد، ب ــو می گرفتن از آن الگ
شــریف اولیــن دانشــگاهی بــود کــه سیســتم انتخاب 
ــائل  ــر در مس ــن ام ــد. ای ــف ش ــد در آن تعری واح
اجتماعــی و سیاســی هــم صــادق بــود و عمــا ایــن 
ــرکات  ــا و تح ــیاری از جنبش ه ــا بس ــگاه منش دانش

ــود. ــا ب ــن حوزه ه ــجویی در ای دانش
در  پایــان بــرای تســلی بازمانــدگان شــعری از نظــرم 

گذشــت کــه تقدیــم می کنــم:

همه مسافر و این بس عجب هک اقفله ای                                                

          رب آنکه زود هب مقصد رسیده می گریند
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ــا دکتــر رنجبــر، دوســت و همســایه و حــدود 20 ســال هــم در دانشــگاه همــکار بودیــم.  حــدد 55 ســال ب
ــرا  ــم چ ــا نمی بین ــان آن ه ــی در بی ــی لزوم ــت ول ــخن گف ــات س ــع جه ــود از جمی ــر می ش ــف دکت در وص
ــگاه های  ــجویان دانش ــان و دانش ــرق، فارغ التحصی ــت ب ــت اندرکاران صنع ــاق دس ــه اتف ــب ب ــر قری ــه اکث ک
مختلــف، خصوصــا دانشــگاه صنعتــی شــریف و همچنیــن پژوهشــگران و کارکنــان پژوهشــگاه نیــرو، خــود 

ــد.  ــان بودن ــای ایش ــز و موقعیت ه ــای اعجاب انگی ــه تاش ه ــف ب ــاهد و واق ش
شــخصیتی کــه پژوهشــگاه نیــرو را از دو اتــاق در محــل شــرکت مهنــدس مشــاور قــدس نیــرو شــروع و بــه 

وضعیــت امــروز تبدیــل کــرد، بی نیــاز از هــر گونــه مــدح و ثنــا اســت.
مــن بــه ذکــر دو خاطــره بســیار تلــخ کــه در ایــن دوره 55 ســاله دوســتی برایــم اتفــاق افتــاده اکتفــا می کنــم. 
یــک روز صبــح زود تصادفــا هــم دیگــر را در محوطــه پژوهشــگاه دیدیــم، حال همه را پرســیدم، گفــت که دکتر 
ســینا بــرای ادامــه دوره طــرح پژشــکی بــه خرم آبــاد پــرواز کــرده، چند ســاعت بیشــتر طول نکشــید کــه همه 
دریافتیــم دکتــر ســینای عزیــز بــه نحــو شــهادت گونه ای در برخــورد هواپیمــا بــه کــوه درگذشــته اســت. وقتی 
هــم کــه خبــر پــرواز خــودش و آرمیدنــش در کنــار ســینا ســر زبان هــا افتــاد، داغ دل مــن مجــددا تــازه شــد. 
همســرم و مــن از تــه دل در ایــن غــم بــزرگ بــا خانــواده محتــرم دکتــر رنجبــر شــریک هســتیم و برایشــان 
ــار  ــه دی ــش توشــه ب ــدر از پی ــز( آن ق ــی عزی ــر )عل ــر رنجب ــم. دکت ــوری آرزو می کنی ــزرگ صب ــد ب از خداون
ــگاه ســاخته اند. روحــش  ــی فرســتاده کــه مطمئــن هســتم در خشــنودترین جــای بهشــت برایــش جای باق

شــاد اســت، شــادتر بــاد. 

کایت همچنان باقی                                                              هب صد دفتر نشاید گفت وصف الحال مشتاقی هب پایان آمد این دفتر، ح

یـادداشـت
نغمه ماندگار صنعت برق ایران

علی بهدشتی، استاد سابق دانشگاه صنعتی شریف

سـخنان همـه گروه هـا را می شـنید و بـه هیـچ وجـه مـرام حـذف افـراد و جـدا کـردن خـودی از غیـر خودی 
را نداشـت. بـه همیـن دلیـل در دانشـگاهی کـه بـه اصطاح هـم اسـتادان مسـلمان و مذهبی حضور داشـتند 
و هـم اسـاتید چپ گـرا و یـا سـکوالر، دکتـر رنجبـر در بیـن همـه ایـن گروه ها محبـوب بـود و با همـه ارتباط 

داشت.   حسـنه 
بـه سـبب ایـن مشـخصات و توانایـی بـاالی دکتـر رنجبـر در اداره شـرایط بود که ایشـان بـا رای بسـیار باالیی 

بـه عنـوان اولیـن رییـس انتخابی دانشـگاه صنعتـی، بعـد از انقاب انتخاب شـد. 
بـه هـر حـال دکتـر رنجبـر در دانشـکده فنـی از شـاگرادن مهنـدس بـازرگان بـود و قبـل از انقاب هـر زمان 
اختافاتـی بیـن اسـتادان چـپ و اسـامی ایجـاد می شـد، ایشـان میانجی گـری می کـرد و بـرای حـل ایـن 
اختافـات و تحکیـم وحـدت جامعـه دانشـگاهی، حتـی گروه های مختلـف را نزد مرحـوم آیـت اهلل طالقانی و ... 

می بـرد، در نتیجـه یـک شـخصیت خاصـی را بـرای خـودش ایجـاد کرد.   
البتـه دکتـر رنجبـر بـا وجود این شـخصیت مصالحه گر و محبوب، در جای خود بسـیار رک بـود و مواضع اصلی 
و مهـم خـود را مشـخص و بـا شـجاعت بیـان می کـرد. مثـا درکمیته های اسـتادان کـه برای طـرح موضوعات 
رفاهـی تشـکیل می شـد وقتـی مسـائل سیاسـی مطـرح می  شـد، اگـر مثـا اسـتادان چپ گـرا می گفتنـد چـرا 
شـما صرفـا از مواضـع آیـت اهلل خمینـی صحبـت می کنیـد و دربـاره تفکـرات آیـت اهلل شـریعتمداری، آیـت اهلل 
گلپایگانـی و ... موضوعـی مطـرح نمی کنیـد، دکتـر رنجبـر فـورا با بینـش سیاسـی عمیق خود متوجه می شـد 
کـه هـدف آن هـا چـه هسـت و بلنـد می شـد و می گفـت رهبر ما فقـط آیـت اهلل خمینی اسـت و بقیـه در عین 

احتـرام، راهبر انقاب نیسـتند. 
بـا ایـن حـال مواضـع فکـری ایشـان در هیچ موقعیتی سـبب نمی شـد کـه در احقـاق حقـوق افـراد جانبدارانه 
برخـورد کنـد و از رویـه انسان دوسـتانه خـود عـدول کنـد. به عنوان مثـال طبق تجربـه ای که از زمان ریاسـت 
ایشـان در دانشـگاه صنعتـی شـریف داشـتم، موقعـی کـه اسـتخدام برادر مرحـوم مـن در دانشـکده دیگری از 
دانشـگاه صنعتـی شـریف، بـه سـبب بررسـی های جانبدارانـه و و جناحی برخی اسـاتید برای یک دسـت کردن 
فضـای فکـری دانشـگاه با مشـکل مواجه شـده بود، دکتر رنجبر متوجه شـد و بـرای جلوگیری از ایـن اقدام، از 
اسـتادان دانشـکده مربوطـه خواسـت کـه ادله خـود را برای رد بـرادر من ارائه دهنـد و چون این اقـدام صورت 

نگرفـت، مرحـوم بـرادر من را اسـتخدام کرد. 
همیـن رویکـرد حق طلبانـه و آزادی عملـی کـه بـرای اعـام نظرات گروه هـا و جناح هـا در اوایل انقـاب وجود 
داشـت سـبب شـد بعضـی افـراد از رویـه ایشـان اعـام نارضایتی کننـد و فشـار روحی این شـرایط، ایشـان را 

واداشـت کـه بـا قدری دلخوری از سـمت ریاسـت دانشـگاه صنعتی شـریف اسـتعفا داد.  
در زمـان وزارت شـهید عباسـپور، دکتـر رنجبـر کـه معـاون وزرات نیـرو در امـور بـرق بودنـد از من خواسـتند 
کـه مشـابه اقدامـی  کـه در راه انـدازی مرکـز تحقیقـات مخابـرات انجـام دادم، در بخـش نیـرو هم انجـام دهم 
و بـه ایـن ترتیـب مـن بـه عنـوان اولیـن مدیرعامـل متن انجـام وظیفـه کـردم. البتـه در مدلی که بـرای مرکز 
تحقیقـات نیـرو )متـن( در نظر گرفته شـد، بنـا بود برخاف مرکـز تحقیقات مخابـرات، دولتی نباشـد. بنابراین 
آسـتان قـدس بـه عنـوان نهـادی غیـر دولتـی  کـه البتـه خصوصی هـم محسـوب نمی شـد نیمی از سـهام آن 
را گرفـت. هـر چنـد مرکـز تحقیقـات نیـرو برخاف اهـداف اولیـه آن که بنا بـود به عنـوان مرکـزی تحقیقاتی 
عمـل کنـد، عمـا تبدیـل بـه مرکـزی برای مشـاوره در حـوزه نیرو شـد، اما بـه هر حال رسـالت پژوهشـی آن 

بـا بـر پا شـدن پژوهشـگاه نیـرو به ریاسـت دکتـر رنجبـر در اولیـن دوره، به ثمر رسـید. 
در پایـان می خواهـم بـا اندوهـی فـراوان بگویـم از آن گروه مشـهور بـه »عمر« حاال بـا رفتن دکتـر رنجبر فقط 

»م« آن مانـده کـه »مروسـتی« اسـت و برای دوسـتان همراهـم آرزوی آرامش ابدی و علو درجـات را دارم. 

زندگی صحنه هنرمندی ماست،                                    ره کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود 
صحنــه ویپســته هب جاســت،                                                خــرم آن نغمــه هک مــردم بســپارند هب یــاد
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یـادداشـت
شکوفایی رشته مهندسی برق در دانشگاه آزاد اسالمی 

به همت دکتر رنجبر
علی عباسپور طهرانی فرد، رییس اسبق دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف

 و اولین معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی

آغـاز آشـنایی مـن بـا دکتـر رنجبـر بـه زمانـی بازمی گردد کـه برادرم، شـهید دکتر حسـن عباسـپور، بـا دکتر 
رنجبـر در دانشـکده فنـی دانشـگاه تهران پذیرفته و همکاسـی شـدند. مـن در آن دوره، دانش آموز دبیرسـتان 

بـودم و ایـن دو از همـان زمـان ارتبـاط نزدیکـی بـا هـم داشـتند و آقای دکتـر رنجبر بـه منزل ما مـی آمد. 
بعـدا مـن نیـز تحصیـل در رشـته بـرق را در دانشـگاه شـروع کـردم و خاطـرم هسـت که آقـای دکتـر رنجبر، 
آقـای دکتـر احسـان و شـهید دکتـر حسـن عباسـپور تـاش خیلـی زیـادی بـرای راه انـدازی دانشـکده بـرق 
صنعتـی شـریف کردنـد. ایـن ارتبـاط بـه همین صـورت برقـرار بود تـا این که مـن بـرای تحصیل به خـارج از 
کشـور رفتـم و بعـد از ایـن که برگشـتم به عنوان اسـتاد در دانشـکده برق صنعتی شـریف در سـال های 1362 
1363 اسـتخدام و یـک سـال بعـد بـه عنـوان رییس دانشـکده برق صنعتی شـریف انتخاب شـدم. بـا توجه به 
این کـه بـا آقـای دکتـر رنجبـر و آقـای دکتر احسـان  هم رشـته و هم گرایـش بودیـم، همکاری هـای نزدیکی را 

بـا همدیگر داشـتیم.
 پـس از آن کـه مسـئول دانشـکده شـدم هـم دکتـر رنجبـر و دکتـر احسـان در برنامه ریزی هـا و مسـائل دیگر 
خیلـی بـه بنـده کمـک می کردنـد. پـس از آن دوره، تقریبـا در آغـاز بـه کار دانشـگاه آزاد اسـامی یعنـی یک 
سـال بعـد، بـه دانشـگاه آزاد اسـامی دعـوت شـدم و همـکاری بـا ایـن دانشـگاه را بـه عنـوان اولیـن معـاون 
پژوهشـی آنجا آغاز کردم. یک سـال پس از تاسـیس دانشـگاه آزاد اسـامی و گسـترش آن در مراکز اسـتان ها 
و شـهرهای دیگـر، ایـن فکـر مطـرح شـد کـه بـا گسـترش رشـته ها در مقطـع کاردانـی و کارشناسـی، باید با 
توجـه بـه نیـاز هـر دانشـکده، در مقطـع کارشناسـی ارشـد و مخصوصـا دکترا هـم اقدام شـود و اینجـا بود که 

ماموریـت دیگـری بـه عنـوان مسـئول گروه فنـی مهندسـی به من داده شـد. 
در ایـن ارتبـاط، واحـدی تحـت عنـوان واحـد علـوم و تحقیقـات راه اندازی شـد و اولین رشـته ای کـه در نظرم 
آمـد دکتـرای مهندسـی بـرق بـود. بنابرایـن بـا مرحـوم دکتـر رنجبـر و آقـای دکتـر احسـان صحبت کـردم و 
گفتـم بـه نظـرم در ایران پتانسـیل بـاال و همچنین نیـاز مبرمی در مـورد راه انـدازی مقطع دکتـرا داریم، چون 
در آن زمـان دکتـرای مهندسـی در هیـچ رشـته ای در داخل کشـور ارائه نمی شـد و از سـوی دیگر بسـیاری از 
دانشـگاه های خـارج از کشـور پذیـرش دانشـجویان ایرانـی را محـدود کـرده بودنـد و دانشـجویان خیلی خوبی 
بودنـد کـه نمی توانسـتند به خارج از کشـور برونـد و در نتیجه از ادامه تحصیـات عالی باز می ماندنـد. بنابراین 
مـن ایـن ضـرورت را احسـاس کردم و راه اندازی رشـته بـرق را در میان گذاشـتیم. البته در ابتـدا تاش کردیم 
ایـن موضـوع را در دانشـکده دانشـگاه صنعتـی شـریف راه انـدازی کنیـم و در شـورای دانشـکده بـرق صنعتـی 
شـریف نیـز ایـن مسـاله را مطـرح کردیـم، ولی بـا با بیـان آن کـه امکانات کافی بـرای ایـن اقدام وجـود ندارد، 

موضـوع با مخالفت شـورای دانشـکده روبه رو شـد. 
پـس از آن، تصمیـم  گرفتـم کـه این اقـدام در دانشـگاه آزاد اسـامی صورت گیرد و بـرای این منظـور با توجه 

بـه آن کـه بنـده، دکتـر رنجبـر و دکتـر احسـان را بـه عنـوان اسـاتید برجسـته در رشـته سیسـتم های قـدرت 
)Power System( در سـطح جهانـی و بـا سـطح تخصصـی بسـیار باالیـی می دانسـتم و می دانم، از ایـن عزیزان 
درخواسـت کـردم تـا بـه عنوان اسـتادان برجسـته، دکتـرای این رشـته را راه انـدازی کننـد و آن هـا پذیرفتند. 
بنابرایـن سـال 136۴ یـا 1365 اعـام کردیـم دانشـگاه آزاد اسـامی در رشـته مهندسـی بـرق سیسـتم های 
قـدرت دانشـجوی دکتـرا می پذیـرد و برنامه بسـیار مدونی هـم تهیه و ارائه کردیـم. تعداد زیـادی از متقاضیان 
شـرکت کردنـد و داوطلـب ورود شـدند، امـا با توجـه به این که می خواسـتیم با احتیاط مسـاله را شـروع کنیم 
و خـودم مسـئولیت اجرایـی داشـتم، بنـا شـد آقـای دکتـر رنجبـر یک دانشـجو و آقـای دکتر احسـان هم یک 
دانشـجو داشـته باشـند و در اولیـن دوره، بیـش از دو دانشـجو نپذیریـم. بنابرایـن از تعـداد زیـاد داوطلبـان دو 

دانشـجو گرفتیـم و دکتـرای مهندسـی برق را در دانشـگاه آزاد اسـامی آغـاز کردیم.
 سـال بعـد مسـاله را مجـددا در شـورای دانشـکده مهندسـی برق دانشـگاه صنعتی شـریف مطرح کـردم و این 
بـار بـا راه انـدازی دکتـرا در رشـته سیسـتم های قـدرت در دانشـکده مهندسـی بـرق دانشـگاه صنعتی شـریف 
موافقـت شـد و درخواسـت را از دانشـکده بـه دانشـگاه دادیـم و کنکـور اعام شـد و همـان دو دانشـجویی که 
سـال گذشـته در مقطـع دکتـرای دانشـگاه آزاد قبـول شـده بودنـد نیـز در کنکـور ورودی دکتـرا در دانشـگاه 
صنعتـی شـریف شـرکت کردنـد و با رتبه باال قبول شـدند؛ یکـی دکترایش را بـا مرحوم دکتر رنجبـر و دیگری 
بـا دکتـر احسـان بـه پایـان رسـاندند و هم اکنـون از اسـتادان برجسـته کشـورمان هسـتند. بنابرایـن می تـوان 
گفـت دکتـر رنجبـر اولین کسـی بود که در ایران دانشـجوی دکترای مهندسـی برق را گرفت و دانشـجوی او و 
دانشـجوی دکتر احسـان با سـطح بسـیار بـاال فارغ التحصیل شـدند. مـا این کار را در دانشـگاه صنعتی شـریف 
و دانشـگاه آزاد اسـامی ادامـه دادیـم کـه بـه نظـرم کمـک خیلـی بزرگی به پیشـرفت کشـور بـود و عما این 

دسـتاورد نیـز با عـزم دکتـر رنجبر صـورت گرفت. 
ایـن جریـان ادامـه پیدا کرد و همزمان دانشـگاه آزاد اسـامی کـه در ابتدای کارش بود، بایـد عضو هیات علمی 
می گرفـت. بنابرایـن بـرای اسـتخدام اسـاتید در گروه هـای مختلـف کمیته هایی تشـکیل شـد تا بـه مصاحبه با 
داوطلبـان بپـردازد. دکتـر رنجبر، دکتر احسـان، بنده و سـه نفر دیگر از اسـاتید دانشـگاه های دیگـر، کمیته ای 
تحـت عنـوان گـروه مصاحبه گروه فنی مهندسـی در رشـته برق را تشـکیل دادیـم و تقریبا هر هفته جلسـاتی 
داشـتیم. فراخوانـی داده شـد تـا کسـانی کـه می خواهند در دانشـگاه آزاد اسـامی به عنوان عضـو هیات علمی 
اسـتخدام شـوند، مراجعـه کننـد. ایـن کمیتـه بـرای اسـتخدام هیـات علمـی در کل واحدهـا در سراسـر ایران 
اقـدام می کـرد و مصاحبـه رشـته بـرق متمرکـز بود. آقـای دکتـر رنجبر با دقـت و وسـواس بسـیار پرونده ها را 
بررسـی می کـرد و وقتـی فـردی بـرای مصاحبه می آمـد چون می دانسـت آن فرد اسـترس خیلی زیـادی دارد، 
تـاش می کـرد بـا خوش رویـی این اسـترس را از آن فرد مصاحبه شـونده دور کنـد. راجع به معلومات و سـوابق 
تحصیلـی فـرد سـواالتی مطـرح می شـد و اگـر در جواب ها خیلـی موفق نبـود دکتر رنجبـر با روی بـاز آن فرد 
را بدرقـه می کـرد، بـه طـوری که فـرد فکر می کـرد در مصاحبـه موفق شـده اسـت. بنابراین یکـی از رکن های 
اساسـی در ارتباط با اسـتخدام اسـاتید در رشـته مهندسـی برق در دانشگاه آزاد اسـامی آقای دکتر رنجبر بود. 
پـس از مدتـی دانشـگاه آزاد اسـامی در اسـتان ها و شـهرهای مختلـف گسـترش یافـت و در نتیجـه اداره و 
مدیریـت کار بـه صـورت متمرکـز در تهران خیلی سـخت شـده بـود. بنابراین تصمیم گرفته شـد دانشـگاه آزاد 
اسـامی را بـه 10 منطقـه تقسـیم کننـد و هـر یک از مناطـق به افراد مختلفی سـپرده شـود. منطقـه پنج که 
شـامل اسـتان های مرکـزی، همـدان، ایام، چهارمحال و بختیاری و لرسـتان اسـت به من سـپرده شـد و آقای 
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دکتـر جاسـبی عـاوه بـر ایـن که مسـئولیت خود دانشـگاه را بر عهده داشـت، مسـئولیت اسـتان خراسـان که 
منطقـه 9 بـود را داشـت و سـه چهـار سـال بیشـتر نگذشـت که آقـای دکتر جاسـبی بـا توجه به حجـم کار و 
گسـتردگی دانشـگاه آزاد اسـامی در کشـور، مسـئولیت منطقـه 9 را به آقای دکتـر رنجبر واگذار کـرد. در این 
زمـان مـن بـه آقـای دکتر رنجبـر گفتم: »اگـر اجـازه بفرمایید مناطق مـان را عوض کنیم چون شـما از اسـتان 
لرسـتان و منطقـه بروجـرد هسـتید بـا عاقمنـدی بیشـتری می توانیـد در آنجا کار کنیـد و من هم بـه منطقه 

9 بـروم کـه در آنجـا انگیزه ام بیشـتر اسـت« و ایشـان هم قبـول کرد.
 بـه ایـن ترتیـب سـال های زیـادی ریاسـت ایـن مناطـق را بـر عهـده داشـتیم و بنـده شـاهد بـودم کـه آقای 
دکتـر رنجبـر بـا عاقمنـدی خاصـی در کیفیـت واحدهـای ایـن چند اسـتان تاش می کـرد و خدمـات زیادی 
در واحدهـای ایـن اسـتان ها انجـام داد. در آن زمـان روسـای مناطق اختیـارات خیلی خوبی در تعیین روسـای 
واحدهـا، رسـیدگی بـه کیفیـت و مسـاله پژوهـش و دیگـر مسـائل داشـتند و آقای دکتـر رنجبر نیز نسـبت به 
ارتقـای کیفیـت در ایـن واحدهـا اهتمـام تام داشـت. ایشـان با سـفرهای بسـیاری که به این اسـتان ها داشـت 

می کرد.  نظـارت 
دکتـر رنجبـر  بـا تاییـد وزارت علوم برای عضویـت در هیات ممیزه مرکزی دانشـگاه آزاد اسـامی حکم گرفت؛ 
یعنـی ارتقـای نهایـی کـه در واحدهـا صـورت می گرفـت بایـد در هیـات مرکـزی می آمـد و تاییـد می شـد تـا 
اسـتادی یـا دانشـیارِی فـردی تاییـد شـود. این هیات از اسـاتید بسـیار برجسـته تشـکیل شـده بـود، از جمله 
آقـای دکتـر رنجبـر کـه در آنجا فعالیت داشـت. البته ایشـان چـون هیات علمی واحـد علوم و تحقیقـات بود از 
همـان ابتـدا یعنـی سـال 136۴ که بـه اینجا آمد دانشـجوی دکترا می گرفت و دانشـجویان زیـادی به خصوص 
در مقطـع دکتـرا در رشـته بـرق تربیـت کرد و زحمات بسـیاری در بُعد فنی مهندسـی در رشـته سیسـتم های 

قـدرت در کنـار دیگر همکاران کشـید. 
مـردی بسـیار متیـن، خـوش برخـورد و دارای قلـب سـلیم بـود و اگـر از کسـی انتقـاد داشـت خیلـی صریـح 
انتقـادش را می گفـت و نقطـه نظراتـش را عنـوان می کـرد و هیـچ وقـت ندیـدم علیـه کسـی بد بگوید. ایشـان 
معـاون شـهید دکتـر عباسـپور و سـپس معـاون برق آقای دکتـر غفوری فـرد در وزارت نیرو و اسـتاد دانشـکده 
بـرق دانشـگاه صنعتـی شـریف بـود. مـا در جلسـات گـروه بـرق شـاهد حضـور ایشـان بودیـم کـه در ارتقـای 
دانشـکده بـرق دانشـگاه صنعتـی شـریف در گروه سیسـتم های قـدرت نظراتی مـی داد و همچنین در دانشـگاه 

آزاد اسـامی بـه ایفـای نقـش می پرداخـت. 
آقـای دکتـر رنجبـر از هـر نظـر یک فـرد منحصر به فرد بـود و زحمات زیـادی کشـید و خداوند زحمات ایشـان 

را برایـش باقیـات الصالحات قـرار خواهد داد.
چنـان کـه گفتـه شـد اولین مرکز آمـوزش عالی کـه دکترا را راه انـدازی کرد دانشـگاه آزاد اسـامی واحد علوم 
و تحقیقـات در رشـته مهندسـی بـرق و برخـی از رشـته ها بـود و ایـن امر به همت تعـدادی از اسـاتید از جمله 
آقـای دکتـر رنجبـر بـود و ایشـان موانـع اخذ دانشـجوی دکتـرا را در ایـران از  بین بـرد. بعد هم در دانشـکده 
صنعتـی شـریف و هـم در دانشـگاه های دیگر در رشـته های فنی مهندسـی دانشـگاه ها شـروع به اخذ دانشـجو 
در مقطـع دکتـرا کردنـد و این سـد شکسـته شـد. در این دوره شـاهد تربیت دانشـجویان خیلی خوبـی بودیم.

امیـدوارم تاش هـای مرحـوم دکتـر رنجبـر به خصـوص بـا تـداوم رشـته سیسـتم های قـدرت در دانشـگاه آزاد 
اسـامی، در واحـد علـوم و تحقیقـات ایـن دانشـگاه و دیگـر واحدهـای آن، بیـش از پیـش بـه ثمـر بنشـیند و 
ان شـاء اهلل زحماتـی کـه بسـیاری از اسـتادان و از  پیش روتریـن آن هـا دکتـر رنجبـر، بـرای راه انـدازی مقطـع 

دکتـرا کشـیده اند، هـدر نـرود و شـاهد ارتقـای کیفـی این رشـته در دانشـگاه آزاد باشـیم.

پروفســور علی محمــد رنجبــر از اســاتید فرهیختــه کشــور بودنــد و خدمــات ارزنــده ای در ارتقــای پژوهــش 
و آمــوزش کشــور داشــتند. 

ــر  ــه دکت ــد ک ــت اهلل کمالون ــوم آی ــا مرح ــی ب ــن از دوران کودک ــد و م ــل بودن ــواده اصی ــک خان ــان از ی ایش
ــودم. آیــت اهلل بروجــردی دو روح اهلل داشــت کــه  ــد آشــنا ب ــه عنــوان دامــاد خــود انتخــاب کردن رنجبــر را ب
یکــی روح اهلل خمینــی و دیگــری روح اهلل کمالونــد بــود و دکتــر رنجبــر  پیونــد اصالتــی بــا خانــواده آیــت اهلل 

ــد داشــتند.  کمالون
دکتــر رنجبــر پــس از پیــروزی انقــاب اولیــن رییــس دانشــگاه صنعتــی شــریف شــدند. ایــن امــر از ســویی 
بــه دلیــل بــاال بــودن ســطح علمــی ایشــان در بیــن اســاتیدی بــود کــه در دانشــگاه صنعتــی شــریف حضــور 
داشــتند و از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه دانــش، پاکــی و صداقــت دکتــر رنجبــر صــورت می گرفــت. مــن کــه 
یــک ســال پــس از پیــروزی انقــاب، از خــارج بــه کشــور آمــدم یکــی از افتخاراتــم ایــن بــود کــه در کنــار 
کارهــای علمــی کــه انجــام میــدادم و در برهــه  ریاســت دانشــگاه خواجــه نصیر الدیــن طوســی، همــواره روش 
ارتقــای پژوهــش را کــه ایشــان در پـــژوهشگاه نیــرو بــه پــا کردنــد بــا عاقمنــدی زیــر نظــر داشــته ام و مــورد 
اســتفاده قــرار داده ام. دکتــر رنجبــر بــا ایــن روش در نظــر داشــتند پژوهشــگاه نیــرو را بــا ســاختاری مشــابه 
»ناســا« بــه عنــوان مرکــزی بــرای ارتقــای شــرایط آب و بــرق کشــور و مرجعــی کــه بتوانــد مشــکات صنعــت 

بــرق را حــل کنــد، تثبیــت کننــد. 
بــه واســطه خدمــات دکتــر رنجبــر در پژوهشــگاه نیــرو، مــن ایــن مــرد بــزرگ را بــه عنــوان نخبــه نورانــی 
صنعــت بــرق یــاد میکنــم؛ چــون نخبــه کســی اســت کــه هــم هــوش و ذکاوتــش و هــم تــوان انجــام کارش 
ــه  ــی اســت. »نخب ــه ای نوران ــه اســت، بلکــه نخب ــا نخب ــه تنه ــه بیشــتر اســت و ایشــان ن از میانگیــن جامع
ــری  ــک س ــد ی ــه، واج ــک نخب ــرای ی ــده ب ــر ش ــای ذک ــر توانمندی ه ــاوه ب ــه ع ــی اســت ک ــی« کس نوران
ــا و  ــن ویژگی ه ــوده و راســتگو باشــد. ای ــز خودخــواه نب ــا هرگ ــز هســت، مث ــی نی ــل اخاق ــات و فضای صف

اصالــت خانوادگــی، در دکتــر رنجبــر وجــود داشــت. 
دوران تحصیــات ایشــان در مقطــع کارشناســی و کارشناســی ارشــد در دانشــگاه تهــران بــود و در انگلســتان 
دکتــرا گرفــت، بــه محــض اخــذ دکتــرا بــه ایــران آمــد و از افــراد فرهیختــه انگشت شــمار در صنعــت بــرق 

یـادداشـت
 نخبه نورانی صنعت برق

سید محمدتقی بطحایی، رییس اسبق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
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آن زمــان بودنــد. البتــه افــراد تاثیرگــذار دیگــری مثــل مرحــوم دکتــر عبــاس چمــران، آقــای دکتــر جبــه دار 
و آقــای دکتــر عابــدی، مشــابه دکتــر رنجبــر نمونه هایــی بودنــد کــه در صنعــت بــرق کشــور خدمــات بســیار 

ارزنــده ای انجــام دادنــد.
چنــان کــه بــه خاطــر دارم وزیــر نیــروی روســیه بعــد از فروپاشــی شــوروی یــک شــرکت مهندســی مشــاور 
ــد و  ــه تولی ــد در زمین ــت کردن ــی درخواس ــای خاتم ــوری آق ــت جمه ــان ریاس ــود و در زم ــرده ب ــاد ک ایج
ــد  ــرق یــک برنامــه بازدی ــرای معرفــی توانمندی هــای صنعــت ب ــا مــا همــکاری کننــد. ب احــداث نیــروگاه ب
بــرای او گذاشــتیم؛ از پژوهشــگاه نیــرو شــروع کــردم و کارخانــه جــات متعــددی کــه در ایــران در تولیــد بــرق 
ــد را نشــان دادم؛ مثــل ایران ترانســفو، پارس ســوییچ،  ــران آن از شــاگردان پروفســور رنجبــر بودن ــود و مدی ب
ــط  ــه توس ــد ک ــا را دیدن ــی م ــد توانای ــه بازدی ــک هفت ــد از ی ــو و بع ــور و مک ــوگا، پارس ژنرات ــه ت مجموع
ــود. تاش هــای دکتــر رنجبــر باعــث  تربیت شــدگان ایشــان و اســتادانی نظیــر دکتــر رنجبــر انجــام شــده ب
ــم  ــی بتوانی ــیم و حت ــا باش ــور خودکف ــع در کش ــال و توزی ــد، انتق ــدرت، تولی ــبکه ق ــاخت ش ــد در زیرس ش

صــادرات داشــته باشــیم.
ــد کــه اغلــب آنهــا  ــادی تربیــت کردن ــود و شــاگردان زی  بســیاری از خدمــات ایشــان در زمینــه آمــوزش ب
ــش را  ــاگردان خوب ــی از ش ــه برخ ــتند ک ــع داش ــدر تواض ــر آن ق ــر رنجب ــتند. دکت ــگاه ها هس ــاتید دانش اس
وقتــی رییــس دانشــگاه خواجه نصیــر بــودم بــرای تدریــس، بــه مــن معرفــی می کردنــد. آقــای دکتــر رنجبــر 
ــد و می گفتنــد فــان شــخص شــاگرد  ــه دفتــر مــن می آوردن برخــی از دانش آموختگان شــان را خودشــان ب
ــد. مــن همــواره تواضــع ایشــان  ــق اســت و لیاقــت اســتادی دارن ــر آمــوزش بســیار موف ــوده و در ام مــن ب
ــین  ــد، تحس ــی می کردن ــق را معرف ــاگردان الی ــد و ش ــجویان بودن ــور دانش ــر ام ــه پی گی ــد ک ــن ح را در ای
می کنــم. وقتــی بــا یکــی از شــاگردانش مصاحبــه می کــردم، از آن همــه رابطــه زیبــا و معنــوی بیــن اســتاد 
و شــاگرد بــه وجــد آمــدم. او دانشــجویان کشــور را مثــل فرزندانــش می دانســت و تعالــی شــاگردانش را در 
ایــن می دیــد کــه اســتاد دانشــگاه شــوند یــا در بخشــی از صنعــت بــرق خدمــت کننــد و تاثیرگــذار باشــند.

ــای علمــی در  ــا ارتق ــود و در رابطــه ب ــه دانشــگاهیان ب ــی در جمــع جامع ــه نوران ــک نخب ــر ی ــر رنجب  دکت
صنعــت بــرق در کشــور ســهم بزرگــی داشــت. از افتخــارات دکتــر رنجبــر عــاوه بــر تحقیقــات ارزشــمند، 
آمــوزش و اســتاد دانشــگاه صنعتــی شــریف بــودن و پروفســور شــدن در رشــته مربوطــه، راه انــدازی و اداره 
ــوب  ــان محس ــات ایش ــی از باقیات الصالح ــه یک ــت ک ــرو اس ــگاه نی ــان در پژوهش ــی ایش ــات زیربنای و خدم
ــه  ــژه ای دارد. امیــدوارم مســئولینی کــه ب ــگاه وی ــن مجموعــه عظمــت و جای می شــود و در حــال حاضــر ای
ــی در بیــن اعضــای  ــد راهشــان را ادامــه دهنــد. دکتــر رنجبــر یــک نخبــه نوران ــد بتوان جــای ایشــان آمدن
ــاالت و  ــرکات، نوشــته ها، مق ــار، ب ــی اســت و آث ــک چهــره بین الملل ــات علمــی دانشــگاه های کشــور و ی هی

شــاگردان ایشــان حاکــی از ایــن اســت کــه کشــور مدیــون ایشــان اســت. 
امیدواریــم بتوانیــم پــا جــای پــای ایشــان بگذاریــم و بتوانیــم فرزنــدان کشــور را کــه معمــوال باهوشترین شــان 
بــه مــا ســپرده می شــوند، بــا ترکیــب دانایــی و پاکــی بــه جامعــه تحویــل دهیــم. کمــا اینکــه دکتــر رنجبــر 
ــر کشــور وارد می شــوند،  ــه دانشــگاه های برت ــه ب ــدان کشــور را ک ــن فرزن ــد باهوش تری ــز ســعی می کردن نی
بــا ترکیــب دانایــی و پاکــی بــه جامعــه تحویــل دهنــد و همــواره بــر ارتقــای علمــی کشــور تاکیــد داشــتند. 

 در ســال 1356 بــود کــه مــن در دانشــگاه صنعتــی شــریف در کاس درس  رلــه و حفاظــت ایشــان حاضــر 
می شــدم و ایــن نخســتین آشــنایی مــن بــا دکتــر رنجبــر بــود. در آن زمــان ایشــان بــه عنــوان یــک اســتاد 
جــوان و مذهبــی شــناخته می شــد و بــروز ایــن ویژگــی در ان دوران امــر ســاده ای نبــود. االن اگــر بگوییــم 
یــک اســتادی مذهبــی اســت، شــاید امــر بســیار ســاده ای تلقــی شــود و لــذا نمــی تــوان درک کــرد کــه قبــل 
از انقــاب اســامی حضــور یــک چنیــن شــخصی در دانشــگاه بــه چــه معنــا بــوده اســت. امــا ایشــان چنیــن 

چهــره ای از خــود نشــان مــی داد کــه مــورد اعتمــاد و پســند بچه هــای مذهبــی دانشــگاه بــود.
ــه  ــه عنــوان یــک اســتاد فعــال، برجســته و انقابــی در دانشــگاه ب   بعــد از پیــروزی انقــاب ایشــان نیــز ب
چشــم می آمــد کــه بــا رای عمومــی بــه ریاســت دانشــگاه انتخــاب و برجســتگی شــخصیتی ایشــان بیشــتر 
ــا اینکــه فارغ التحصیــل شــدم و  ــا ایشــان نداشــتم ت نمایــان شــد. البتــه در ایــن مــدت مــن رابطــه کاری ب
بعــد هــم بــه خاطــر انقــاب فرهنگــی دانشــگاه ها تعطیــل شــد و بــه ســربازی رفتــم. در ســال 1361 کــه 
از خدمــت بازگشــتم در مجتمــع آموزشــی پژوهشــی شــهید عباســپور مشــغول بــه کار شــدم کــه بــه همــت 
شــهید دکتــر عباســپور  وزیــر وقــت نیــرو پایه گــذاری شــده بــود و جنــاب دکتــر رنجبــر نیــز در وزارت نیــرو 
معــاون ایشــان بــود. زمانــی کــه مــن در ایــن مجتمــع مشــغول بــه کار شــدم دکتــر رنجبــر از پیشــرفت آن 
حمایــت بســیاری  می کــرد و بیشــتر شــاغان در مجتمــع شــهید عباســپور از فارغ التحصیــان دانشــگاه های 
صنعتــی شــریف و امیرکبیــر بودنــد کــه نشــان از ســطح کیفــی و توجــه بــاال بــه آمــوزش در مجتمــع داشــت.
در ســال 1363 بــود کــه مــن قصــد ادامــه تحصیــل در خــارج از کشــور را داشــتم و بــه همیــن دلیــل خدمــت 
دکتــر رنجبــر رســیدم تــا بــا ایشــان مشــورت کنــم و آقــای دکتــر بــا خوشــرویی مــن را پذیرفتنــد و ضمــن 
ــروم. در آن  ــه انگلســتان ب ــل ب ــه تحصی ــرای ادام ــه ب ــد ک ــه کردن ــه مــن توصی ــم ب ــن تصمی اســتقبال از ای
زمــان بــه دلیــل قطــع رابطــه میــان ایــران و آمریــکا کســی بــرای ادامــه تحصیــل بــه آن کشــور نمی رفــت  
و ایشــان دانشــگاه یومیســت منچســتر را پیشــنهاد کردنــد و گفتنــد کــه دانشــگاه بســیار معتبــر و مشــهوری 
ــم  ــد پذیرش ــه در رون ــد ک ــز دادن ــه نی ــن توصیه نام ــه م ــگاه ب ــرش در آن دانش ــن پذی ــرای گرفت ــت و ب اس

بســیار مفیــد بــود.
ــران بازگشــتم و  ــه ای ــدرک کارشناســی ارشــد از انگلســتان ب ــت م ــس از دریاف ــه پ ــود ک در ســال 1365 ب
ــاره در مجتمــع شــهید عباســپور کــه محــل خدمتــم بــود مشــغول بــه کار شــدم. دکتــر رنجبــر در آن  دوب
زمــان هنــوز معــاون وزیــر بــرق بودنــد و در کنفرانســی کــه برگــزار شــد و مــن هــم در آن شــرکت داشــتم 
بــا ایشــان ماقــات کــردم. دکتــر رنجبــر از بازگشــت مــن بــه ایــران و خدمــت در مجتمــع شــهید عباســپور 
اظهــار خوشــحالی بســیاری کردنــد. پــس از ایــن بــود کــه بــه تدریــج ارتبــاط مــن بــا دکتــر رنجبــر بیشــتر 
شــد و هنگامــی کــه ایشــان از معاونــت بــرق وزیــر نیــرو کنــاره گیــری کردنــد و مرکــز تحقیقــات نیــرو )متــن( 
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را در خیابــان شــهید مطهــری تهــران بنیــان گذاشــتند، از مــن و برخــی دیگــر از همــکاران درخواســت کردنــد 
ــا  ــا ایشــان همــکاری کنیــم و از اینجــا بــود کــه رابطــه مــا ب کــه در ایــن مرکــز مشــغول بــه کار شــده و ب
دکتــر رنجبــر بســیار نزدیــک شــد، زیــرا مــا 3 روز در هفتــه بــه ایــن مرکــز می رفتیــم و آقــای دکتــر رنجبــر 
نیــز رییــس مرکــز تحقیقــات نیــرو بودنــد و بــا جدیــت و عاقــه بســیار ایــن مرکــز را کــه در آغــاز کار بســیار 
کوچــک بــود  و تنهــا یــک طبقــه از ســاختمان شــرکت قــدس نیــرو را کــه دارای هفــت، هشــت اتــاق بــود  

ــد. ــت می کردن را، مدیری
در آن زمــان هنــوز کامپیوترهــای شــخصی نــه در ایــران و حتــی در انگلیــس هــم کــه تحصیــل مــی کردیــم 
ــزرگ انجــام  ــر هــای ب ــر روی کامپیوت ــزاری ب ــرم اف ــه هــای ن ــه محاســبات برنام ــذا کلی وجــود نداشــتند ل
میشــد. مــا بــرای اجــرای برنامــه هــای محاســبات شــبکه بــه ســازمان برنامــه و بودجــه کــه یــک کامپیوتــر 
ــزار  ــن متخصــص نرم اف ــز غیاث الدی ــدس پروی ــای مهن ــز اق ــم و در مرک ــه می کردی ــی.ام داشــت مراجع آی.ب
بودنــد کــه مــا را راهنمایــی می کردنــد کــه چگونــه کارهــا را انجــام دهیــم. نرم افــزاری کــه بــرای محاســبات  
ــه توســط  ــود ک ــی.اِی ب ــام بی.پ ــه ن ــزار ب ــی شــد نرم اف ــذرای شــبکه اســتفاده م ــداری گ ــار  و پای پخــش ب
شــرکت بــرق بنویــل امریــکا نوشــته شــده بــود و کارهــای مربــوط بــه شبیه ســازی شــبکه هــای قــدرت را 
انجــام مــی داد. ســورس ایــن نــرم افــزار بــر روی کارت هایــی پانــچ شــده بــود و هــر بــار بــرای اجــرا از طریــق 
ــرم افــزار در حقیقــت   ــا رگــذاری شــده و ســپس اجــرا میشــد. ایــن ن ــه کامپیوتــر آی.بــی.ام ب کارت خــوان ب

ــود. ــوب می ش ــروزی محس ــای ام ــه نرم افزاره ــادر هم ــی م بنوع
ــش  ــک بخ ــذرا و دینامی ــداری گ ــبات پای ــود، در محاس ــا ب ــار م ــورس آن در اختی ــه س ــزار ک ــرم اف ــن ن ای
رگوالتــور ولتــاژ سیســتم تحریــک ژنراتورهــای ســنکرونش فعــال نبــود و کار نمی کــرد و بــه همیــن دلیــل 
آقــای دکتــر رنجبــر بــه مــن و یکــی دیگــر از دوســتان بــه نــام آقــای دکتــر ذوالفقــاری کــه اکنــون در کانــادا 
ــم.  ــزار را بررســی کــرده و اشــکال آن را بیابی ــرم اف ــد کــه ن ــت دادن ــروژه ماموری ــک پ ــوان ی ــه عن هســتند ب
آن زمــان ســی دی یــا فاپــی یــا دیســکتی وجــود نداشــت کــه اطاعــات توســط آنهــا منتقــل شــود و یــا 
ــار  ــزار در اختی ــورس نرم اف ــه س ــرای اینک ــود.  ب ــده ش ــه دی ــورس برنام ــه س ــت ک ــود نداش ــوری وج مانیت
ــزرگ توســط پرینترهــای  ــن ســورس در حــدود 100 صفحــه از صفحــات بســیار ب ــرار داده شــود، ای ــا ق م
کامپیوتــر ســازمان برنامــه و بودجــه چــاپ شــده و در اختیــار مــا قــرار گرفــت.  قــرار بــود کــه مــا بــا بررســی 
ســورس کــد چنــد هــزار خطــی نــرم افــزار اصــول کار نــرم افــزار را اســتخراج کنیــم و بــا تهیــه فلوچــارت ایــن 
ــور سیســتم  ــه بخــش عملکــرد رگوالت ــم ک ــد و بفهمی ــه کار می کن ــه اوال چگون ــزار متوجــه شــویم ک نرم اف

تحریــک کجاســت، تــا بتوانیــم آن را اصــاح کنیــم.
مــن بــه یــاد دارم کــه ایــن کار شــش مــاه تمــام طــول کشــید و در ایــن مــدت آقــای دکتــر رنجبــر هــر روز 
ــیوه  ــورد ش ــد و در م ــال می کردن ــت دنب ــا جدی ــک و ب ــد و پیشــرفت کار را از نزدی ــا می آم ــزد م ــخصا ن ش
کار و روش هــا و نتایــج، نظــارت دقیــق داشــتند. زمانــی هــم کــه مــا توانســتیم کار را بــه نتیجــه برســانیم و 
ایــراد نــرم افــزار را پیــدا کنیــم ایشــان بســیار خوشــحال شــدند و مــا را خیلــی تشــویق کردنــد. البتــه مــا 
توانســتیم ایــراد دیگــری نیــز در ایــن نرم افــزار پیــدا کنیــم و آن ایــن بــود کــه ایــن نرم افــزار بــرای کار در 
فرکانــس 60 هرتــز تنظیــم شــده بــود در حالــی کــه شــبکه کشــور مــا روی فرکانــس50 هرتــز کار مــی کــرد 

کــه مــا ایــن ایــراد را نیــز اصــاح کردیــم.
ــز  ــن )مرک ــم در مت ــه انگلیــس رفت ــرا ب ــل در مقطــع دکت ــه تحصی ــرای ادام ــاره ب ــه دوب ــا ســال 1367 ک ت
تحقیقــات نیــرو( بــا آقــای دکتــر رنجبــر همــکاری داشــتم. پــس از یــک دوره توقــف در رونــد تحصیلــی کــه 
بــه کشــور بازگشــتم بــاز حــدود 2 ســال در متــن کــه اکنــون بــه خیابــان فاطمــی انتقــال یافتــه بــود بــا دکتر 

رنجبــر همــکاری داشــتم. نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه دکتــر رنجبــر توانایــی بســیار خوبــی در جمــع 
کــردن افــراد متخصــص در کنــار یکدیگــر داشــت و بــا بیــان شــیوا و برخــورد خوبــی کــه داشــتند توانســتند 
متخصصیــن جــوان و اعضــای هیئــت علمــی بســیار توانمنــدی را در مرکــز تحقیقــات نیــرو کنــار یکدیگــر 
جمــع کنــد و از نیروهــا و اســتعدادهای گوناگــون در کنــار یکدیگــر بــه خوبــی اســتفاده کنــد. در ســال 70  
مــن مجــددا بــرای تحصیــل بــه کشــور ژاپــن رفتــم و در ســال 7۴ کــه بــه ایــران بازگشــتم پژوهشــگاه نیــرو 
ــر از ســال  ــای دکتــر رنجب ــم، آق ــد بگوی ــن را هــم بای ــود. ای ــود و جــای متــن را گرفتــه ب تاســیس شــده ب
1366 مدیریــت مرکــز تحقیقــات نیــرو را کــه خودشــان بنیــان گذاشــته بودنــد بــه دکتــر طباطبایــی واگــذار 
ــر همــکاری  ــای دکت ــی در خدمــت آق ــرای مدت ــد. در پژوهشــگاه مجــددا  فرصتــی پیــش امــد کــه ب کردن
داشــته باشــیم، هــر چنــد کــه در آن زمــان عضــو هیــات علمــی دانشــگاه شــده بــودم و دیگــر نمی توانســتم 
ــه پژوهشــگاه  ــک روز ب ــه ای ی ــا هفت ــرو حضــور داشــته باشــم، ام ــت در پژوهشــگاه نی ــه صــورت تمــام وق ب
ــا پژوهشــگاه نیــرو  ــا مرحــوم دکتــر رنجبــر همــکاری داشــتم. پــس از آن ارتباطــم ب می رفتــم و در آنجــا ب
کمتــر شــد امــا در فرصت هــای مختلــف ماننــد جلســات دفاعیــه دانشــجویان در دانشــگاه شــریف خدمــت 

ــر می رســیدیم.  ــر رنجب ــای دکت آق
ــهید  ــرق ش ــت اب و ب ــزی دانشــگاه صنع ــور و برنامه ری ــه صــورت مســتقیم در اداره ام ــد ایشــان ب ــر چن ه
عباســپور دخیــل نبودنــد امــا از لحــاظ فکــری کمــک و حمایــت زیــادی از آن دانشــگاه مــی کردنــد. البتــه 
در ســالهای 59 تــا 61  کــه بنیــان ایــن دانشــگاه قــرار داده شــد و دکتــر رنجبــر قطعــا نقــش موثــری در شــکل گیــری 
ان داشــته اســت مــن در حیــن خدمــت ســربازی بــودم. امــا می توانــم بــا اطمینــان بگویــم کــه ایــن مجموعــه مــورد 
پســند و تشــویق دکتــر رنجبــر قــرار داشــت و ایشــان معتقــد بودنــد کــه افــراد بســیار نخبــه و توانمنــدی 
ــد و  ــه می دهن ــی ارائ ــات خوب ــرق کشــور خدم ــت ب ــه صنع ــد و ب ــرد آمده ان ــپور گ ــع شــهید عباس در مجتم
همیشــه از ایــن مجتمــع بــه نیکــی یــاد می کردنــد. بــه همیــن دلیــل مــن معتقــدم کــه ایشــان در طراحــی 
ســاختار و پیشــبرد آن نقــش موثــری داشــته اند و بــه عنــوان معــاون بــرق وزارت نیــرو حمایــت هــای بســیاری 

از ایــن مجوعــه نــو پــا داشــتند.
نقــش و تاثیرگــذاری دکتــر رنجبــر بــر دانشــگاه و صنعــت بــرق کشــور بســیار محســوس بــوده اســت و آثــار 
آن بــه وضــوح دیــده مــی شــود. در رشــته مهندســی بــرق نیــز ایشــان بــه معنــای واقعــی یــک محــور بــود و 
خدمــات بســیاری بــه کشــور انجــام داد. واقعــاً ایــران را دوســت داشــت و تــا آخرعمــر بــا برکتشــان در ایــن 
مملکــت مانــد و صادقانــه خدمــت کــرد بــا اینکــه مــی توانســت ماننــد بســیاری دیگــر از اســتادان دانشــگاه 
شــریف بــه خــارج از کشــور مهاجــرت کــرده و در آنجــا مشــغول بــه کار شــود امــا هیچــگاه ایــن کار را انجــام 

نــداد و خــود را وقــف پیشــرفت علمــی و صنعتــی کشــور کــرد.
ــز  ــه در مرک ــی اســت ک ــه هنگام ــوط ب ــده، مرب ــی مان ــم باق ــه از ایشــان در ذهن ــی ک ــه یادماندن ــره ب خاط
ــر  ــر رنجب ــای دکت ــگام آق ــم. در آن هن ــی.ای کار می کردی ــزار بی.پ ــرم اف ــر روی اصــاح ن ــرو ب ــات نی تحقیق
همیشــه نــزد مــا می آمدنــد و از رونــد کار بازدیــد می کردنــد و بــه مــا روحیــه می دادنــد تــا کار را بــا جدیــت 
ادامــه دهیــم. بــه یــاد دارم کــه ایشــان پیــدا کــردن ایــراد موجــود در نــرم افــزار را بــه یــک مــوش تشــبیه 
می کردنــد و می گفتنــد کــه شــما بایــد ایــن مــوش را بــه گوشــه رینــگ هدایــت کنیــد و در آنجــا او را گیــج 
کــرده و گیــر بیاندازیــد و هنگامــی مــا ایــراد نرم افــزار را پیــدا کردیــم ایشــان بــا خوشــحالی بــه مــا گفتنــد 
»کــه باالخــره مــوش را در گوشــه رینــگ گیــر انداختیــد« و ایــن توصیــف دکتــر رنجبــر بــه عنــوان روشــی 

مســتمر و مجدانــه بــرای حــل مشــکات و پیــدا کــردن را ه حــل همیشــه در خاطــر مــن  مانــده اســت.
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یـادداشـت
پرهیز دکتر رنجبر از مریدپروری در بین دانشجویان

سودابه سلیمانی، معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

بنده از سـال 1373 که وارد دوره کارشناسـي برق قدرت دانشـگاه صنعتي شـریف شـدم تا پایان سـال 1385 
و اتمام دوره دکتري، دانشـجوي ایشـان در آن دانشـگاه بودم.

ایشـان بـا وجـود مرجعیـت علمي، بسـیار نسـبت بـه مباحـث و گفتمان هاي رشـته خـود در سـطح بین المللي 
آگاه بودنـد و دانشـجویان خـود را بـه حرکـت در مرزهـاي دانش هدایـت مي کردند.

نظریه پردازي هـاي ایشـان در جهـت بهبـود شـرایط حـال جامعـه بـود و در ضمـن کار علمي، با مـن انضمامي 
خـود، مبـارزه مي کردنـد. دکتر رنجبر بسـیار پذیـراي نقدهاي عالمانه بودنـد و دانشـجویان و مخاطبین در این 

شـرایط احسـاس امنیت داشتند.
از جملـه ویژگی هـای بـارز ایشـان کـه می تـوان بـه آن اشـاره کـرد ایـن بـود کـه دانشـجویان قـوي را تقدیر و 
دانشـجوي ضعیـف را تشـویق مي کردنـد. از مریدپـروري پرهیز داشـتند و در جوامـع علمي با وجود سـرآمدي 

بسـیار متواضـع بودند.
اگـر چـه خودشـان هرگز سـراغ صاحب منصبـان نمي رفتنـد و چنانچه آن ها بـراي هر موضوعی خصوصا بسـط 

علـم بـه آقـاي دکتر مراجعـه مي کردند نهایـت تاش و کمک خـود را عرضه مي داشـتند.
یکـي از مهم تریـن ویژگي هـاي ایشـان اعتقـاد بـه کار گروهـي بود و دانشـجویان ایشـان بـا یکدیگـر در ارتباط 
بودنـد و پروژه هـاي آنهـا بـا تعریـف یـک هـدف بـاال کـه اغلـب رفع کننـده چالشـي از چالش هـاي مطـرح در 
صنعـت بـرق بـود، تعریف مي شـد و لذا هم اکنون شـبکه ای قوي از دانشـجویان ایشـان تشـکیل شـده که حتي 
پـس از فارغ التحصیلـي نیـز بـا یکدیگـر در ارتبـاط هسـتند کـه البتـه محوریـت این موضـوع خود آقـاي دکتر 

رنجبـر بودند.
از ویژگي هـاي دیگـر آقـاي دکتـر تشـویق، حمایـت و تقویت اعتماد بـه نفس دانشـجویان خود بـود که همین 

ویژگـي باعث شـد اغلـب دانشـجویان آقاي دکتر افـراد موثر ملـي و بین المللي باشـند. 
الزم اسـت بگویـم کـه یکـي از موهبـات و افـراد تاثیرگـذار در بلـوغ فکري، اجتماعي و شـکل گیري شـخصیت 
اجتماعـي اینجانـب، آقـاي دکتـر رنجبـر بودنـد کـه قریـب به 27 سـال با ایشـان بـه نوعـي زیسـتم و همواره 

هماننـد یـک پدر چتـر حمایتي ایشـان را داشـتم.
باقـي مانـد، حساسـیت و توجـه و دقـت ایشـان بـه  یکـي از خاطراتـي کـه بـه عنـوان یـک درس برایـم 
دانشجویان شـان در همـه شـرایط بـود. در شـرایطی کـه داغ رفتـن پسرشـان در سینه شـان بـود، مـن را صـدا 
زدنـد و درخصـوص زمـان مصاحبـه دکتراي من سـوال پرسـیدند تا در جلسـه مصاحبـه حاضر شـوند و قبولي 

اسـتاد راهنمایـي را در جلسـه اعـام دارنـد.
امیدورام ما نیز در زندگي حرفه اي خود فقط کمي از منش ایشان آموخته باشیم.

چو فانوس دریایی         
مرگ سوسو میزند

که ساحل
ازاین سوست! 1

دانشگاه )1(
دکترعلـی محمـد رنجبر، اسـتاد دانشـکده برق دانشـگاه صنعتی شـریف و معاون اسـبق امور بـرق وزارت نیرو، 

روز یکشـنبه 13 تیرماه سـال 1۴00 در قطعه ۴3 بهشـت زهـرا آرام گرفت.
یـک زندگـی خوب و ارزشـمند و تاثیرگـذار )ونه چندان خـوش!( به پایان رسـید، اما دسـتاوردهای گران بهایی 
در حوزه هـای علمـی و صنعتـی از ایـن انسـان مبارز، شـریف، وارسـته، متواضـع، فروتن، نجیب، وطن دوسـت، 

مهربـان، خیرخـواه، پرتـاش، آزاداندیش، حق گـو و حقیقت خـواه برجای ماند.
اولیـن باردرسـال 1356 بـا نام دکتر رنجبر آشـنا شـدم. تعداد اسـاتیدی کـه در دهه 50 در دانشـگاه صنعتی با 
دانشـجویان فعال سیاسـی همدلی هایی داشـتند بسـیار اندک بود. اساسـا هدف از تاسـیس دانشـگاه صنعتی 
آریامهرکـه تولیـت آن را محمدرضـا پهلـوی، شـخصا برعهـده گرفتـه بـود، ایجاد یـک مرکز دانشـگاهی فنی و 
مهندسـی تـراز اول درکشـور بـود کـه بتوانـد عـاوه بـر تامیـن نیازهـای واحدهـای صنعتی روبه رشـد کشـور، 
در زمـره ی برتریـن دانشـگاه های جهـان قـرار گیـرد. هـدف، ایجـاد دانشـگاهی مشـابه ام.آی.تـی آمریـکا بود. 
اسـاتید دانشـگاه صنعتـی بـا دقـت و وسـواس زیاد توسـط دکتـر مجتهـدی و تیم همـراه او از بین کسـانی که 
در بهتریـن دانشـگاه های خـارج کشـور تحصیـل کـرده بودنـد انتخاب می شـدند. دکتـر رنجبر یکی از کسـانی 
بـود کـه  کـه پـس از فـارغ التحصیـل شـدن از دانشـکده فنی در سـال ۴6، همـکاری خـود را به عنـوان مربی 
بـا دانشـگاه صنعتـی آریامهـر آغاز کرد و سـپس بـرای ادامه تحصیل عازم انگلسـتان شـد و اواخر سـال 135۴ 
پـس ازاتمـام تحصیـات در مقطع دکترا و بازگشـت به کشـور، همـکاری خود را با دانشـگاه صنعتـی به عنوان 

اسـتادیار ادامه داد.
تمـام تـاش بنیان گـذاران دانشـگاه صنعتـی ایـن بـود کـه همـه امکانـات الزم را بـرای اسـاتید و کارکنـان و 
دانشـجویان فراهـم سـازند تـا کمبودهـای احتمالـی موجـب اعتـراض کسـی نشـود و التهابات سیاسـی سـایر 
دانشـگاه هـا خصوصـا دانشـگاه تهـران و دانشـکده پلی تکنیـک بـه دانشـگاه صنعتـی سـرایت نکند. امـا فضای 
عمومـی کشـور به گونـه ای نبـود کـه امـکان ایزوله کـردن یـک دانشـگاه ازسـایر دانشـگاه ها امکان پذیر باشـد. 
الجرم دانشـجویان دانشـگاه جدیدالتاسـیس صنعتی از حدود سـال 13۴8 )یعنی سـه سـال پس از تاسـیس( 
بـه جریـان تظاهـرات و اعتصابـات سراسـری دانشـجویان سـایر دانشـگاه ها پیوسـتند و موسسـین دانشـگاه 

صنعتـی را بـا شـگفتی و تحیـر مواجه سـاختند.
بدیهـی سـت کـه نمی بایسـتی از اسـاتیدی کـه بـا جسـتجو و دقـت فـراوان، توسـط روسـای دانشـگاه بـرای 
تدریـس در دردانـه دانشـگاه های ایـران انتخـاب شـده بودند، توقـع همراهی با مبارزات دانشـجویی داشـت. در 

یـادداشـت
مروری بر زندگی یک اسطوره در 

صنعت برق

امین حاج رسولی ها، مدیر اسبق صنایع آب و برق
وزارت نیرو)1364-1372(، رییس هیات مدیره و

مدیرعامل شرکت فراب)1374-138۹( مدیرعامل
و عضو هیات مدیره شرکت تانا انرژی)138۹ تاکنون(
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حقیقـت اسـاتیدی که بـا جریانات سیاسـی دانشـگاه 
و دانشـجویان مبـارز همدلـی می کردنـد کاری غیـر 
متعـارف و ناصـواب انجـام می دادنـد. دکتـر رنجبـر و 
دکتـر عباسـپور در زمره اندک اسـاتید غیـر معمول و 

نامتعـارف دانشـگاه بودند.
بـه دلیـل همیـن ویژگـی رنجبـر بـود کـه وقتـی در 
مذهبـی  دانشـجویان  از  عـده ای   1356 اسـفندماه 
دانشـگاه تصمیـم گرفتند بـا اتوبـوس از طریق ترکیه 
و سـوریه و اردن وارد عربسـتان سـعودی شده و مکه 
و مدینـه را زیـارت کننـد از دکتـر رنجبر در خواسـت 

کردنـد کـه به عنـوان سرپرسـت آنـان را همراهـی کند. 
ایـن سـفر، چهـار روز مانـده بـه نـوروز 1357 آغـاز شـد و قریـب یـک ماه بـه درازا کشـید.

دکتـر رنجبـر در آن زمـان حدود 3۴ سـال داشـت و ریسـک بسـیار بزرگـی را پذیرفـت. این سـفر دو مخاطره 
عمـده برایـش دربرداشـت؛ اول اینکـه او در قبـال دانشـگاه و خانواده دانشـجویان، مسـئول سـامتی جان آنان 
بـود، دوم، بـا توجـه بـه شـخصیت اغلـب دانشـجویان و تب و تـاب سیاسـی که وجـود آنـان را در برگرفتـه بود، 
مخاطـرات سیاسـی و امنیتـی زیـادی متوجـه دانشـجویان بود کـه طبیعتا مسـئول این مخاطرات و ریسـک ها 

دکتـر رنجبـر بود.
در همین سـفر بود که دانشـجویان روی دیوارهای مدینه نوشـتند: مرگ بر شـاه. تعدادی از دانشـجویان، دور 
از چشـم رنجبـر بـا برخـی از گروه هـای مبارز عرب و فلسـطینی مثل الفتـح، اخوان المسـلمین و ... قرار ماقات 
گذاشـتند. چنیـن کاری از منظـر سـاواک، جـرم بسـیار بزرگی محسـوب می شـد و اگر سـاواک از ایـن موضوع 
باخبـر می شـد، دانشـجو و اسـتاد و دانشـگاه بـا چالـش بزرگـی مواجـه می شـدند. متوسـط سـن دانشـجویان 
همـراه رنجبـر21 سـال بـود. قابل پیش بینی اسـت که یک مسـافرت 30 روزه بـا اتوبوس! و با دانشـجویانی که 

متوسـط سـن آنان 21 سـال اسـت چه دشـواری هایی دربر دارد.
دکتـر رنجبـر همـواره می گفت که در این سـفر بسـیار اذیت شـده و سـختی کشـیده ولی همزمـان نیز معترف 
بـود کـه بـودن بـا دانشـجویان پرشـور و انقابی دانشـگاه بـرای او بسـیار لذت بخش بوده اسـت. این مسـافرت 
در اواخـر نـوروز 1357 بـه پایـان رسـید و به اسـتثنای یکی از دانشـجویان که در مرز بازرگان توسـط سـاواک 
بازداشـت شـد و یکـی دیگـراز دانشـجویان کـه دچـار بیماری شـد و به صـورت اضطراری بـا هواپیما به کشـور 

بازگردانـده شـد، مخاطره دیگری پیـش نیامد.
بـرای ایـن سـفر یـک گذرنامه به نام رنجبر صادر شـد و 35 دانشـجو )5 دختر و 30 پسـر( به عنـوان همراهان 
رنجبـر تلقـی شـدند. رنجبـر در ۴3 سـال گذشـته ایـن گذرنامـه را به عنـوان گنجینه ارزشـمند تاریـخ زندگی 
خـود نگه داشـته بـود و هرزمـان کـه یکـی ازهمسـفران خـود را می دید، سـراغ کسـانی را می گرفت کـه مدتها 
از آنـان خبری نداشـت و می خواسـت از سرنوشـت و سرگذشـت آنان مطلع شـود. امـا پاسـخ ها او را اندوهگین 

و افسـرده می کرد:
شهید شد ...
اعدام شد ...

بیمارشد و از دنیا رفت ...

دانشگاه )2( 
ازهمـان ابتـدای تاسـیس دانشـگاه صنعتـی، درمـورد محل تاسـیس دانشـگاه در تهران یـا اصفهـان، بین دکتر 
مجتهـدی و تعـدادی از مقامـات دربـار و نخسـت وزیـر و حتـی برخـی از اسـاتید، اختـاف نظـر بـود و هریک 
تـاش داشـتند کـه شـاه را بـا نظر خود هم سـاز کننـد. نهایتا دانشـگاه صنعتـی در تهران تاسـیس شـد و قرار 
شـد در سـال های بعـد، توسـعه دانشـگاه در اصفهـان انجام شـود. اما بـا کنار رفتـن دکتر مجتهدی از ریاسـت 
دانشـگاه، موضـوع انتقـال دانشـگاه بـه اصفهـان مجـددا مطـرح و در سـال 13۴8 آیین نامـه انتقال بـه اصفهان 
در هیـات امنـا دانشـگاه بـه تصویـب رسـید و مقدمـات احـداث دانشـگاه در اصفهان آغاز شـد. اگرچـه در ابتدا 
ایـن طـور مطـرح شـد کـه احـداث دانشـگاه در اصفهـان به مثابه توسـعه دانشـگاه صنعتـی تهران اسـت و لکن 
رفته رفتـه بحـث انتقـال کامـل دانشـگاه از تهـران بـه اصفهـان مطـرح و پی گیـری شـد. بـا جدی شـدن ایـن 
تصمیـم در اواخـر سـال 1355 و اوایـل سـال 1356 تعـداد زیـادی از اسـاتید دانشـگاه بـه مقابله برخاسـتند و 
تـاش کردنـد کـه اجـرای ایـن تصمیـم را متوقـف کننـد. دولـت وقت کـه شـاهد ناآرامی هـای مکرر دانشـگاه 
صنعتـی تهـران و شکسـت بخشـی از اهـداف تاسـیس این دانشـگاه در تهـران بود، مصمم تـر از قبل بـر انتقال 
دانشـگاه بـه اصفهـان اصـرار می ورزیـد. اعتراض اسـاتید منجـر به صـدور حکم اخـراج 12 نفر از آنان در سـال 
56 از یـک طـرف و حـذف نـام دانشـگاه صنعتـی تهـران از دفترچـه کنکـور سـال 1357 از طـرف دیگر شـد. 
بـا اعـام اخـراج 12 اسـتاد، تنـش بیـن اسـاتید و دولـت در مـورد انتقال بـاال گرفت. از طـرف دیگر، دانشـگاه 
صنعتـی اصفهـان کـه اولیـن گـروه از دانشـجویان خـود را ثبت نـام کرده بـود در همان سـال اول، بـا اعتراض 
واعتصـاب دانشـجویان مواجـه شـد. دکتـر عباسـپور و دکتـر رنجبـر در زمـره اسـاتیدی بودنـد کـه بـا انتقـال 
دانشـگاه بـه اصفهـان مخالفـت می کردنـد و تاش هـای موثـری در سـازمان دهی اعتصـاب اسـاتید و پافشـاری 
بـر ثبـت نام دانشـجو داشـتنند. کشـمکش های بین اسـاتید و دولـت ادامه یافـت و منجر به اعتصاب اسـاتید و 
خـودداری آنـان از تدریس شـد. متقابا دانشـگاه به دسـتور دولت حقوق اسـاتید را قطع کرد. اعتصاب اسـاتید 
حـدود 5 مـاه بـه درازا کشـید. صنـدوق جمع آوری کمک های مالی ایجاد شـد تا حقوق اسـاتید پرداخت شـود. 
بـا توجـه بـه حـذف نـام دانشـگاه صنعتـی آریامهـر از دفترچـه کنکـور، اسـاتید اقدام بـه چاپ آگهی مسـتقل 
جهت جذب دانشـجو کردند. نهایتا در اواخر شـهریورماه 1357 دولت در مقابل اسـاتید و دانشـجویان تسـلیم 
شـد و رای بـر ابقـای دانشـگاه صنعتـی در تهـران داد. تفصیل ایـن ماجرا را دکتـر رنجبر در سـخنرانی خود در 

اسـفندماه سـال 138۴ به مناسـبت چهلمین سـال تاسـیس دانشـگاه بیان کرده اسـت.

دانشگاه )3(
از ماه هـا قبـل از پیـروزی انقـاب اسـامی ایـران، وضعیـت دانشـگاه های کشـور از جملـه دانشـگاه صنعتـی 
شـریف، دسـت خوش تغییـر و دگرگونـی و نابسـامانی بـود. دولـت، اواسـط آبان مـاه دانشـگاه های تهـران را 
تعطیـل کـرد و ایـن تعطیلـی تـا دی ماه بـه طول انجامید. شـورای دانشـگاه صنعتـی در اواخر دی مـاه تصمیم 
به بازگشـایی دانشـگاه گرفت. در22 بهمن، انقاب پیروز شـد. از دیسـیپلین معروف آموزشـی و اداری دانشـگاه 
چیـزی باقـی نمانـده بـود و دانشـجویان و اسـاتید، در شـوک سـرنگون شـدن تخت سـلطنت، مـات و مبهوت 
بودنـد. هنـوز کسـی بـاور نمی کرد که کار تمام شـده اسـت! کسـی بـاور نمی کرد که طومـار 50 سـاله خاندان 
پهلـوی درهـم پیچیـده شـده اسـت. بسـیاری از روسـای دانشـگاه های کشـور، کار خـود را رهـا کـرده بودند و 
رفتـه بودنـد. دکتر حسـینعلی انواری که با انتخاب اسـاتید دانشـگاه درشـهریورماه 1357 به ریاسـت دانشـگاه 
انتخـاب شـده بـود، عاقـه ای بـه ادامـه کار نداشـت. شـورای هماهنگی دانشـگاه در اسـفندماه ایجاد شـد. این 
شـورا مرکـب از 27 اسـتاد، 15 دانشـجو و 12 کارمنـد بـود. همه ایـن افراد توسـط نهادهای صنفـی مربوطه و 
بـا رای گیـری انتخـاب شـده بودنـد و طبیعتـا طیف هـای گوناگـون فکری وسیاسـی را تشـکیل می دادنـد. این 
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شـورا از دکتـر انـواری در خواسـت کـرد کـه بـه کار 
خـود ادامـه دهـد ولی دکتر انـواری براسـتعفای خود 
اصـرار داشـت. انتخـاب بعـدی شـورای هماهنگـی، 
دکتـر رنجبـر بـود. رونـد انتخـاب، مـدت زمانـی بـه 
طـول انجامیـد. نهایتا از اواسـط تیرمـاه 1358 دکتر 

رنجبـر رییس دانشـگاه شـد.
حـاال او بایسـتی همـه کارهـای مدیریتی دانشـگاه را 

بـا یـک شـورای 5۴ نفـره هماهنـگ می کرد. 
اگرچـه طی چند دهه، اقشـار مختلف میهـن بر علیه 

اسـتبداد و دیکتاتـوری فریـاد زده بودنـد و مطالبه دموکراسـی کرده بودند اما حاال کسـی نمی دانسـت که معنا 
و مفهـوم دقیـق دموکراسـی چیسـت وچگونـه بایـد در عمـل اجرا شـود. تصـور عمومـی از دموکراسـی در یک 
سـازمان، ایـن بـود کـه همـه دور هـم جمـع می شـوند، گفت وگـو می کننـد و بـه نتیجـه می رسـند و نتیجه را 
اجرا می کنند؛ به همین سـادگی! کسـی سـازوکار اسـتقرار دموکراسـی در یک سـازمان اداری را نمی دانسـت.

رنجبـر بـا دشـواریهای زیـادی در مدیریـت دانشـگاه مواجـه بـود. سـلیقه های سیاسـی گوناگـون در شـورای 
هماهنگـی از یـک طـرف و تعـارض منافـع سـه گـروه اسـتاد، دانشـجو، کارمند از سـوی دیگـر مانـع از آن بود 
کـه کار اداره دانشـگاه در کوتاه مـدت به سـامان شـود، امـا دکتـر رنجبر توانسـت بـا زحمت و تاش فـراوان این 
جمـع ناهمگـون را مدیریـت کنـد. شـاید ایـن اولیـن تجربـه یـک همـکاری دموکراتیـک در میدان عمـل بود. 

رنجبـر توانسـت روش گفتـن، شـنیدن و نقـد کـردن را بـا ایـن جمـع کثیر تمریـن کند.
اشـغال سـفارت آمریـکا در13 آبـان سـال 1358 تکانـه دیگـری بـود کـه بـر مدیریـت دانشـگاه ها و از جملـه 
»دانشـگاه صنعتـی« تاثیـر شـدید گذاشـت. بـا تشـدید فعالیت هـای سیاسـی در دانشـگاه ها خصوصـا فعالیـت 
از  دانشـگاه  پاکسـازی  و  دانشـگاه ها  تعطیلـی  بـه  تصمیـم  حکومـت،  دانشـگاه ها،  در  مسـلح  سـازمان های 
فعالیت هـای رادیـکال سیاسـی گرفـت. با اعام تعطیلی دانشـگاه های کشـور در اواخر خردادماه 1359 ریاسـت 
رنجبـر بـر دانشـگاه صنعتـی نیز خاتمه یافـت. اما از این تاریـخ تا زمان بازنشسـتگی، رنجبر، همچنان اسـتادی 
تاثیرگـذار در کنـش هـای سیاسـی، اجتماعـی و صنفـی دانشـگاه بود. او همـواره بر اصـل انتخابی بـودن )و نه 
انتصابـی بـودن( رییـس دانشـگاه اصـرار داشـت. او همچنـان و تـا دهـه هشـتم زندگی خـود، ملجـا و پناهگاه 
دانشـجویان بـود و از هیـچ کمکـی بـه فعالیت هـای صنفـی و سیاسـی دانشـجویان دریـغ نمی کـرد. بـه خاطر 
دارم کـه در سـال 1396 به طـور اتفاقـی، یکـی از دانشـجویان دهـه پنجـاه دانشـگاه را بعد از ۴0 سـال ماقات 
کـردم و متوجـه شـدم کـه بنـا به دالیلـی نتوانسـته تحصیل خـود را ادامه دهـد و البتـه آرزومند اسـت که در 
65 سـالگی ادامـه تحصیـل دهـد!!! اطاعـی از سـازوکار قانونـی ایـن کار نداشـتم. او را به رنجبـر معرفی کردم. 

رنجبـر بـا روی خـوش بـا او سـخن گفـت و او را راهنمایـی کرد.

وزارت نیرو
ورود رنجبـر بـه وزارت نیـرو بـا دعوت دکتر عباسـپور صـورت گرفت. عباسـپور آذرمـاه 1358 جایگزین عباس 
تـاج )وزیـر نیـروی منتخـب دولـت مهنـدس بازرگان( شـده بـود. رنجبـر و عباسـپور دو یـار دیریـن در دوران 
دانشـجویی در دانشـکده فنـی بودنـد. همزمـان بـرای دکتـرا عـازم بریتانیا شـده بودند وهـر دو پـس از خاتمه 

تحصیـل بـه عنوان اسـتاد یاردردانشـگاه صنعتی مشـغول کار شـدند.
دکتـر عباسـپور عضـو جـزب جمهوری بـود و بـه طورمرتب درجلسـات حزب شـرکت می کرد. اما دکتـر رنجبر 
تمایلـی بـه کار حزبی نداشـت. مدتی طول کشـید تـا رنجبر، دعوت عباسـپور برای تصدی معاونـت برق وزارت 

نیـرو را بپذیـرد. رنجبـر حـدود شـهریورماه 1359 وارد وزارت نیـرو شـد. حضـور رنجبر در سـمت معـاون امور 
بـرق، اعتبـار زیـادی بـرای وزارت نیـرو ایجـاد کـرد. آن زمـان گفتمـان تعهـد و تخصـص گفتمان رایجـی بود. 
کسـانی کـه منتقـد جمهوری اسـامی بودند نقدشـان بـه حکومت این بود که بـه جای اسـتفاده از متخصصین 
بـرای امـور اجرایـی، تـاش می کنـد تا متعهـد را به جـای متخصص بنشـاند و طبیعی سـت که بـا تعهد بدون 
تخصـص نمی  تـوان امـور اجرایـی کشـوررا سـامان داد و کسـانی که بـا گفتمان انقاب اسـامی همـدل بودند، 
ضدیـت پیـدا و پنهانـی با متخصصین داشـتند و چـون هنوز متخصصین طراز جمهوری اسـامی تربیت نشـده 
بودنـد و غالـب متخصصیـن در پلتفـرم نظام شاهنشـاهی رشـد کـرده بودند آنـان را قابل اعتماد نمی  دانسـتند. 
ایـن چالـش بـزرگ بیـن تخصـص و تعهـد تـا سـالها بعد کـه بخـش اعظمـی از متخصصیـن دوران قبـل کنار 
گذاشـته شـدند و تعـداد زیـادی از متخصصیـن مطلـوب نظـام جمهوری اسـامی پدیدار شـدند ادامه داشـت. 
هنـوز هـم در دهـه پنجـم انقـاب، ایـن گفتمـان، متناسـب بـا منفعـت سیاسـی جناح هـای مختلف سیاسـی 

کشـور ادامه دارد.
ورود رنجبـر بـه وزارت نیـرو و قبـل از آن حضـور دکترعباسـپور در وزارت نیـرو، بطـور کامـل موجـب منتفـی 
شـدن ایـن گفتمـان در وزارت نیرو شـد. این هـر دو، از یک طـرف دارای عالی ترین مدارج تحصیلـی از بهترین 
دانشـگاه های ایـران و انگلسـتان بودنـد واز طـرف دیگـر به لحاظ فـردی، انسـان های متعهد و متدینـی بودند و 

جایـی بـرای طـرح موضـوع تعهد و تخصـص باقی نمی  گذاشـتند.
دوره همـکاری دکتـر رنجبـر بـا دکترعباسـپورکوتاه بـود. عصـر روز هفتـم تیرمـاه سـال 1360 دکتـر حسـن 
عباسـپور در جلسـه حـزب جمهـوری شـرکت کـرد. سـاختمان حـزب در سرچشـمه منفجر شـد وعباسـپور و 
بسـیاری دیگـر شـهید شـدند. شـهادت او درد و داغـی بزرگ بردل همه کسـانی گذاشـت کـه در وزارت نیرو با 

او همـکار بودنـد. رفتـن عباسـپور بـرای رنجبـر، البتـه درد و داغی مضاعـف بود.
 رنجبـر از سـال 1359 تـا اوائـل سـال 1365 معـاون امـور بـرق وزارت نیـرو بود و بسـیاری از زیرسـاخت های 
صنعـت بـرق کشـور درزمینـه: 1-بازنگری سـاختار و سـازمان صنعت برق 2- تاسـیس شـرکت های مهندسـی 
مشـاور و پیمانـکار بـرای طراحـی و اجـرای  پروژه های صنعت برق 3- تاسـیس نهادهای آموزشـی و پژوهشـی 

صنعـت بـرق، درهمیـن دوره طـرح ریزی و اجرا شـد.
دکتـر رنجبـر مجددا از سـال 1368 تا سـال 1373 در جایگاه معـاون امور برق/معاون امور بـرق و انرژی/معاون 
انـرژی وزارت نیـرو قـرار گرفـت و از 1376 تـا 1385 نیـز، ریاسـت پژوهشـگاه نیـرو را برعهـده داشـت و از آن 
پـس نیـز همچنـان بـا وزارت نیرو و شـرکت های مشـانیر و موننکو، همکاری می کرد. تاسـیس مرکـز تحقیقات 
نیرو، پژوهشـگاه نیرو و شـرکت توسـعه منابع آب و نیروی ایران )آب و نیرو(، بخشـی از خدمات شـاخص او در 
این دوره اسـت. شـرکت آب ونیرَو، شـبیه سـازی شـرکت توانیر در بخش آب بود و قاعدتا می بایسـتی کسـی 
از متولیـان بخـش آب در وزارت نیـرو بـه فکـر تاسـیس چنیـن شـرکتی می افتـاد. امـا رنجبـر در زمـره اولیـن 
کسـانی بـود کـه طـرح تاسـیس آب و نیـرو را ارایـه داد و خـود، در هیات مدیره این شـرکت ایفـای نقش کرد. 
شـرکتی کـه در سـال های بعـد نقـش مهمـی درایجـاد و ارتقای تـوان طراحـی و مهندسـی و اجرای سـدهای 

بـزرگ کشـور و احداث حـدود 13000 مـگاوات نیـروگاه برق آبی، بـازی کرد.
رنجبر در طول همه این سال ها ارتباط خود را با دانشگاه حفظ کرد و کرسی معلمی را رها نکرد.

                                    چه طور می تواند مرگ       
                                                                      از تو تنها گودالی را پرکند!؟2

زندگـی رنجبـر زندگـی فراخـی نبـود امـا ایـن گـودال هـم بـرای قامـت او خیلـی کوچـک بـود! ایـن گـودال 
دهـد. در خـود جـای  را  او  دلواپسـی های  و  رنج هـا  دردهـا،  افسـوس ها،  غم هـا، حسـرت ها،  نمی  توانـد 

رنجبـر انسـان قانعـی بـود و برای خـود بیش از آنچه داشـت، طلب نمی  کرد، ولـی کوله باری از اندوه و افسـوس 



61 60

بـردوش خـود حمـل می کرد. اندوه و افسـوس فرصت های ازدسـت رفته، منابـع هدررفته، نابخردی هـای مداوم!.
 از ایـن کـه وطـن او ایـن گونـه در گـرداب نادانی هـا و ناتوانی هـا گرفتـار شـده، رنـج می کشـید. نمی  خواسـت 
ببینـد کـه دانشـجویانش فوج فـوج از وطن می گریزند و در کشـوری دیگـر، آرام و قرار می گیرند. نمی  خواسـت 
شـاهد ازدسـت رفتن منابـع و امکانـات کشـورش باشـد. نمی  خواسـت ببینـد کـه آب وخـاک وجنـگل و مرتـع 
کشـورش طعمـه حـرص و طمـع ایـن و آن می شـود. نمی  خواسـت شـاهد بی عدالتـی، ظلـم و جهـل باشـد. از 
گسـترش فقـر درکشـور هراسـناک بـود. ازاینکـه آسـیب های اجتماعـی سال به سـال افزایـش پیـدا می کنـد 
بیمنـاک بـود. نگـران رکـود، تـورم، بیـکاری و فقـر گسـترده، رواج رانـت و تبعیـض و فسـاد، کاهـش رشـد 
و اشـتغال، سـقوط ارزش پـول ملـی، تنـزل جایـگاه ایـران در اقتصـاد جهانـی، خـروج سـرمایه ها از کشـور، 
افـول سـرمایه اجتماعـی، کاهـش امیـد بـه آینـده، کاهـش منزلـت اجتماعی افـراد جامعـه، رشـد عصبیت ها 
و پرخاشـگری هـای اجتماعـی، کاهـش سـطح اعتمـاد ملـی، افزایـش خـود تحقیـری و خودتخریبـی ایرانیان، 
کاهـش سـطح عـزت نفـس، افزایـش طاق و اعتیـاد، نـا امیـدی ایرانیـان از آینـده فرزندانشـان، رواج فرهنگ 
دروغ و تملـق و چاپلوسـی بـود. هربارکـه بـا اوهـم سـخن می شـدی، از سـینا، فرزنـد برومندش کـه در حادثه 
درنـاک سـقوط هواپیمـای تهـران - خرم آبـاد جـان باخـت، سـخن نمی  گفت، امـا از آمـال و آرزوهـا و رویاهای 
بربادرفتـه اش، بسـیار سـخن می گفـت. تاسـف او از ایـن بود کـه رییس جمهور کشـورش در جلسـه گردهمایی 
مدیـران صنعـت بـرق گفتـه بـود: از کجـا معلـوم کـه انتقـال بـرق از طریـق خطـوط انتقـال نیرو کار درسـتی 
باشـد. حتمـا راه هایـی هسـت که بدون احـداث این همه خط انتقـال، بتوان بـرق را از نیروگاه بـه نقاط مصرف 
رسـاند غـم او ایـن بـود که رییس جمهور کشـورش بـرای خوشـایند مراجع مذهبـی گفته بود که بـرای متوازن 
کـردن مصـرف بـرق نیـازی به جلـو و عقب بردن سـاعت نیسـت و زمانی کـه رنجبرگزارش های کارشناسـی در 
ایـن مـورد تهیـه کـرده بـود و بـرای رییس جمهور کشـورش ارسـال کرده بـود رییس جمهـور کشـورش، اورا از 

کار برکنـار کـرده بود.
افسـوس او ایـن بـود کـه سـهم آمـوزش عالی نسـبت به بودجـه عمومی کشـور از حـدود 5/5 در صد در سـال 
1375 بـه کمتـر از 3/5 درصد در سـال 1۴00 رسـیده و نسـبت سـهم آمـوزش عالی در تولیـد ناخالص داخلی 
کمتـر از 1 درصـد اسـت. افسـوس او ایـن بـود کـه چـرا کشـورش بـر مـدار توسـعه نیافتگی َدوران می کنـد. از 
اینکـه جمـود ذهنـی و واپس گرایـی و تصلـب افـکار و اندیشـه ها مانـع رسـیدن کشـور بـه جایـگاه واقعی خود 
شـده اسـت، نگـران بـود. گمـان او این بود که ایـران از نظر منابع انسـانی از یک سـو و از نظر منابـع طبیعی از 
سـوی دیگـر در وضعیت بسـیار مناسـبی قراردارد وکافی  اسـت کـه حکمرانی کشـور الزامات توسـعه در دنیای 

مـدرن را دریابـد تـا بتوانـد ایـن منابـع را هم سـو و هم جهت درخدمت توسـعه قـرار دهد.
او نمی  توانسـت بفهمـد کـه چـرا در ذهنیـت بعضـی از مسـئولین، اندیشـه دینی در تقابل با توسـعه و نوسـازی 
قـرار گرفتـه اسـت. او خـود را مسـلمانی ترقی خـواه می دانسـت و نمی  فهمیـد کـه چـرا در قـرن بیسـت و یکم، 
اندیشـه های طالبانـی و داعشـی در منطقـه خاورمیانـه نضـج می گیرنـد و به نام دیـن، تخریـب می کنند، غارت 
می کننـد و کشـتار می کننـد. او نگـران تخریـب باورهـای دینـی مـردم بـود. او نگـران تخریـب محیط زیسـت 

کشـورش بـه نـام آبادانـی و توسـعه بـود. او از فسـاد و رانـت و تبعیـض و دروغ و دغل، در عـذاب بود.
 این گودال مستطیلی شکل برای این همه اندوه و افسوس و رنج ودل نگرانی، خیلی کوچک بود.  

1- بیژن جاللی
2- غالمرضا بروسان 

سـال 1365 در دانشـگاه صنعتـي شـریف در رشـته بـرق درس مي خوانـدم ، مثـل اکثـر هم کاسـي ها در فکر 
تمـام کـردن هرچـه زودتـر درس و عزیمـت بـه آمریـکا بـرای ادامـه تحصیـل بودم، کشـور بـا شـرایط جنگ، 
دسـت و پنجـه نـرم مي کرد و  بسـیاري از اسـتادان، به دالیـل مختلف در دانشـگاه حضور نداشـتند، آقاي دکتر 
علـي محمـد رنجبـر، اسـتادي بنـام بود کـه بچه هـا مي گفتنـد: از معدود اسـتادهاي شـناخته شـده بین المللي 
اسـت و هنـوز بـا قـدرت و تـوان در دانشـگاه تدریـس مي کنـد و در وزارت نیرو هـم صاحب مقام اسـت، اگر به 
کسـي توصیه نامـه بـراي ادامـه تحصیـل بدهد پذیرش دانشـگاه مربوطـه و اسـتفاده از بورس براي آن دانشـجو 
قطعـي اسـت. پـس طبیعتـا مـن هم سـعي کـردم تا حـد امـکان واحدهـاي بیشـتري را با ایشـان بـردارم. این 
شـد کـه 16 واحـد از درس هاي تخصصي ام را با ایشـان گذرانـدم. آن روزگار، اخذ نمـره 20 از دروس تخصصي 

اصـا کار سـهلي نبـود، امـا مـن توانسـتم در اکثر ایـن درس ها نمره کامـل، از ایشـان بگیرم. 
ایـن گونـه بـود که  سـال 1366 توسـط آقـاي دکتر رنجبـر براي همـکاري با مرکـز تحقیقات نیرو بـرای انجام 

پروژه هـاي تحقیقاتـي زیر نظر ایشـان دعوت شـدم. 
آن رزوهـا نیـز، اتمـام بـه موقـع ترم هـا و اخـذ مـدرک کارشناسـي، ادامـه تحصیـل در مقاطـع باالتـر و انجـام 
خدمـت سـربازي از دغدغه هـاي دانشـجویان بـود. بنـا بـه پیشـنهاد آقاي دکتـر در همـان دوران سـخت دفاع 
مقـدس، مقـرر شـد دوره سـربازي ام را در وزات نیـرو بگذرانـم، کـه الزمه  تحقق ایـن مهم، پذیرفتـن تعهد کار 
2 برابـر مـدت خدمـت سـربازي بـود. ایـن مطلب اصا بـراي من قابـل قبول نبـود، اما نهایتاً ایشـان بـا آرامش 

همیشـگي این بیـت را زمزمـه کردند:
ی خويش بساز                                                                      هک ره کجا هک روی آسمان همين رنگ است مرو هب هند و بیا با خدا

دکتـر رنجبـر بـا هماهنگي هایـي کـه انجـام دادنـد موافقت مسـئوالن ذي ربـط، از جملـه فرماندهـي کل قوا را 
بـرای اینکـه مـن بـه مـدت دوران سـربازي در وزارت نیـرو خدمـت خـود را بگذرانـم اخـذ و نتیجـه این که، نه 
تنهـا ۴ سـال، بلکـه بـه مدت 3۴ سـال بطور مسـتقیم و تحت سرپرسـتي ایشـان آمـوزش دیدم و سـعي کردم 
بـا انگیـزه قـوي بـه انجـام وظایفي کـه برایم تعریف شـده بـود بپـردازم. در ایـن دوران ارتباط و تعلـق خاطري 
شـکل گرفـت کـه نـه در قالـب محیـط اسـتاد و دانشـجو مي گنجیـد و نـه رییـس و مرئـوس ایـن محبـت را 

یـادداشـت
استادي که هم پدر بود، هم چهره ماندگار کشور

علیرضا شیراني، مدیرعامل شرکت موننکو ایران
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تجربـه کرده انـد. رابطـه اي هماننـد پدر و پسـري کـه پدر از هرگونـه فـداکاري و رهنمود براي پسـر خود دریغ 
نمي کـرد.

ناگفتـه نمانـد کـه ایـن فرزنـد و ایـن شـاگرد،  بایـد در کنـار کارهـاي تخصصـي، یک سـري اصـول اخاقـي را 
رعایـت مي کـرد کـه تخطـي از آن هـا، قهـر پـدر و ناراحتـي اش را درپـي داشـت، لـذا تمـام تـوان خـود را بـر 
پاي بنـدي بـه آن اصـول بـه کار گرفتـم. دوسـت دارم بعضـي از آنهـا را بـا ادبیـات ایشـان برایتـان ایـن گونـه 

کنم: بازگـو 
1- در تمامي شرایط مراقب باش دل مردم نشکند.

2- همواره شفاف، صادق و ساده باش. 
3- نیـازي نیسـت حرف هـاي محرمانـه اي را کـه مي شـنوي خیلـي جـدي بگیـري، اما سـعي کـن حداقل 2۴ 

سـاعت از بازگو کـردن آنهـا پرهیـز کني.
۴- همواره در اتاقت باز باشد.

5- در جلسات مهم حضور همکاریا دوست معتمد الزامي است.
6- قبرسـتان، محـل دفـن کسـاني اسـت که فکـر مي کردند اگـر یک روز نباشـند جهـان به هـم مي ریزه، پس 

دغدغـه منیـت افراد را از خـود دور کن. 
7- اشتباه کردن طبیعي است ولي حق دوبار اشتباه کردن در یک موضوع را نداري.

8- از محبـت خارهـا گل مي شـود              وز محبـت سـرکه ها مـل مي شـود )ایـن شـعر همـواره زیـر شیشـه 
میزشـان بود(

9- همـه مـا ایرانـي هسـتیم و بـه ملیـت، تاریـخ و فرهنگ مـان افتخـار مي کنیـم، نبایـد در کارها بیـن اقوام و 
مذاهـب مختلـف تفـاوت قائل شـویم، مسـلمان، مسـیحي، یهـودي، زرتشـتي همه دین هاي رسـمي کشـورند. 
لـر، بلـوچ، کـرد، فـارس، عـرب همه نژادهـاي اصیل ایراني هسـتند و هیـچ تفاوتي نباید بین ایشـان قائل شـد.

10-  غازهـا در زمـان پـرواز داراي سیسـتم ردیابـي هسـتند ولـي جمعـي عمـل مي کننـد. غازهایـي کـه در 
جلـو گـروه پـرواز مي کننـد زودتـر خسـته مي شـوند، لـذا جاي خـود را بـا غازهـاي عقب تـر تعویض و بـه این 
ترتیـب مي تواننـد مسـافت هاي طوالنـي را طي کنند. برعکـس بوفالوها صرفـا دنباله رو رییس هسـتند و رییس 

همیشـه رئیـس اسـت. بایـد یادبگیریم کـه در کارهایمـان از سیسـتم پـروازي غازها اسـتفاده کنیم.
11-  داشـتن گرایش هـای سیاسـي حـق طبیعـي افـراد اسـت ولـي در زمـان اخذ تصمیم هـاي مهم بایسـتي، 
مسـتقل از گرایش هـای سیاسـي و خردگـرا بـود. آنچـه نهایتـا به عنـوان تصمیـم اخـذ مي شـود بایـد براسـاس 

مدل هـاي کامـا علمي و مسـتند باشـد.
زمانـي کـه بحث ایجاد و راه اندازي پژوهشـگاه نیرو مطرح شـد، ایشـان بـه اینجانب ماموریت دادنـد که مراحل 
الزم بـرای ایجـاد پژوهشـگاه را بررسـي و اجـرا کنـم که شـامل: ایجـاد ردیف بودجـه، دریافت کد اسـتخدامي، 
اخـذ مجوزهـاي شـوراي گسـترش و نوسـازي و در نهایـت ایجـاد سـاختارهاي معاونت هـا و پژوهشـکده ها از 

جملـه آن اقدامـات بود.
واضـح اسـت، بـراي انتخـاب مسـئوالن پژوهشـگاه لحظات سـختي پیـش رو داشـتم. مصاحبه هـاي مختلفي با 
بسـیاري از اسـتادان مطـرح و نام آشـناي کشـور در این خصـوص انجـام دادم. البته افراد عاقمنـد و جواني هم 
بودنـد کـه مي توانسـتند عهـده دار ایـن مسـئولیت ها شـوند، امـا هنگامي کـه مشـخصات کاندیداهـا را خدمت 
ایشـان ارائـه کـردم، فرمودنـد: من اینجا هسـتم تـا بتوانم نیروهـاي جوان را پـرورش دهم پس به جـاي انتخاب 
افـراد شناخته شـده، تمرکـز و توجهـت را بـر نیروهـاي جـوان و بااسـتعداد قـرار بـده، تـا در آینـده بـا مسـائل 

مدیریتـي در وزات نیـرو مواجه نشـویم. 
بـه ایـن ترتیـب بـا حفظ این مدل، بسـیاري از انسـان هاي مسـتعد و جـوان، پـرورش یافتند، به طـوری که هم 

اکنـون مصدر بسـیاري از مسـئولیت هاي بـزرگ در بخش هاي مدیریتي وصنعتي کشـور هسـتند.
کمتـر از یـک سـال از فعالیـت پژوهشـگاه نیـرو نگذشـته بـود که شـهرت و اعتبـار آن در مجموعـه ي مدیریت 
کان کشـور زبـان زد شـد، در نتیجـه وزیـر محتـرم وقـت نیرو تصمیـم گرفتند سـایر مراکـز تحقیقاتـي برق و 
انـرژي را در پژوهشـگاه ادغـام کننـد. در ایـن خصـوص طي جلسـه اي که آبان مـاه سـال 1377 در وزارت نیرو 
تشـکیل شـد، آقـاي دکتـر رنجبـر بـا اعام و قبول سرشـار از تعهد نسـبت بـه اینکه تـا ابتداي دي مـاه این کار 

را انجـام خواهنـد داد تعجـب همـگان را برانگیختند.
اول دي مـاه آن سـال، مسـئوالن وزارت نیـرو بـه پژوهشـگاه آمدنـد و مشـاهده کردنـد کـه تمامـي فرآیندهاي 
ادغـام بـا آرامـش و بـدون کوچکتریـن دغدغـه انجـام شـده اسـت و پرسـنل بـا انگیزه اي عالـي در حـال انجام 
وظایـف و فعالیت هـاي پژوهشیشـان هسـتند. بـه گواهي بسـیاري از مدیـران، ایـن فرایند از معـدود ادغام هاي 

سـازماني بسـیار موفـق در کشـور را رقم زد. 
برخي از استراتژي ها و مواردي که توسط ایشان در این خصوص اباغ و هدایت شد، عبارت بودند از: 

- کلیـه حـق و حقـوق پر سـنل و سـنوات افـراد قبـل از انتقال به پژوهشـگاه نیـرو پرداخت شـود. الزم به ذکر 
اسـت سـنوات این افراد به مدت ۴5 روز و 15 روز بیش از مبلغ رایج برای تسـویه حسـاب سنوات پرداخت شد.
- هیـچ یـک از افـراد از شـرکت ها حذف نشـوند و در همان فعالیت قبـل و مکان قبلي به کار خـود ادامه دهند.

- صرفا روساي پژوهشکده ها و معاونین تعیین شده از قبل، در الیه ي باالیي این ساختار قرار گیرند.
- تمـام مسـئولیت هاي شـرکت هاي قبلـي در مقابـل کارفرمایـان بـدون ذره اي کـم و زیـاد به پژوهشـگاه نیرو 

منتقـل و پژوهشـگاه مسـئولیت را عهده دار شـود. 
- شـرکت هاي قبلـي مجـاز شـدند، بـرای انجـام تکالیـف مالیاتـي و تسـویه بدهي هـا یـا حتـي دریافـت سـود 
فعالیت هـاي قبلي شـان بـه مـدت 3 مـاه صورت وضعیت هایي که عما کارشـان انجـام، ولي حقالزحمه هایشـان 

دریافت نشـده بـود را دریافـت کنند. 
- ابتـداي سـال 1378 پـس از بررسـي هاي دقیق تـر در خصـوص خاتمـه همـکاري برخـي نیروهـاي قبلـي 

تصمیم گیـري و اقـدام شـد. 
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- لـذا در ابتـداي سـال 1378 پژوهشـگاه نیـرو عمـا تمـام مراحـل ادغـام را پشـت سرگذاشـت و توانسـت بـا 
قدرتـي کـه بواسـطه درایـت و مدیریـت رییس خود، جناب اسـتاد دکتر رنجبر داشـت نقشـي موثـر و مفید در 

حـل مسـائل مرتبـط بـا وزارت نیرو عهده دار شـود.
و اما سیاست هایي که در پژوهشگاه نیرو توسط ایشان به عنوان سیاست هاي راهبردي دنبال مي شد:

1- پژوهشـگاه نیـرو یـک مرکـز تحقیقـات کاربـردي اسـت. پـس پروژه هـاي ایـن پژوهشـگاه بایـد مشـکات 
صنعـت را حـل کنـد. وظیفـه پژوهشـگاه انجـام تحقیقات پایه نیسـت و در کلیـه پروژه ها باید محصـول به طور 

ملمـوس و واقعـي ارائه شـود.
2- صنعـت بـرق متشـکل از کلیـه ي بازیگـران آن، اعـم از دولتـي و خصوصـي اسـت. پس پژوهشـگاه نـه تنها 
بایسـتي مشـکات سیسـتم هاي دولتـي را مـورد توجـه قـرار دهـد، بلکه بایـد به مسـائل بخـش خصوصي نیز 

اهتمام ویژه داشـته باشـد.
3- ایجـاد دانـش فنـي سـاخت و توسـعه محصوالتـي کـه توجیـه اقتصـادي سـاخت داخـل داشـته باشـند از 
وظایـف پژوهشـگاه اسـت و پژوهشـگاه بایـد بـا حفـظ ارتباط مـداوم با بخـش خصوصـي، این دانـش را منتقل 
و به دلیـل عـدم وجـود تضامیـن بیمـه اي مناسـب در نظـام بیمـه، محصوالتش را نـزد بخش خصوصـي بیمه و 

انگیـزه الزم را در بخـش خصوصـي بـرای سـرمایه گذاري، تولیـد و اشـتغال زایي ایجـاد کنـد.
۴- بـا توجـه بـه اهمیت رعایت اسـتانداردها در صنعت حسـاس برق، پژوهشـگاه باید اهتمام ویـژه در خصوص 
راه انـدازي آزمایشـگاه هاي مرجـع داشـته تـا وابسـتگي تولیدکننـدگان داخـل بـه خـارج از کشـور بـراي انجام 
آزمایشـات را بـه حداقـل رسـانده و امـکان راه انـدازي بسـتر فعالیت هـاي تحقیـق و توسـعه اي در شـرکت هاي 

خصوصـي را ایجـاد کند.
5- مهمترین سـرمایه پژوهشـگاه، کارکنان و نیروي انسـاني آن اسـت، لذا حساسـیت ویژه در انتخاب کارکنان 

آن به عمـل آمـده و توجـه شـود که همکاران پژوهشـگاه بایـد از نخبه ترین و باهوش ترین افراد کشـور باشـند.
متاسـفانه به دلیـل محدودیت هـاي خـاص یادنامـه اي کـه پیـش روي شـما اسـت، بیـش از ایـن امـکان ادامـه 
مطالـب پیرامـون زندگـي کاري و اجتماعـي ارزشـمند اسـتاد عزیزم وجـود ندارد. امیـدوارم در زمان مناسـب، 

مجموعه ایـي کاملتـر در ایـن خصـوص تهیـه و تدوین شـود. 

اینجانـب از سـال 1361 بـا مرحـوم جنـاب دکتـر رنجبـر در دوران تصـدی 
ایشـان درسـمت معاونـت اموربـرق وانـرژی وزارت نیـرو بـه عنـوان یکـی از 
مدیـران عامـل منتخـب وی در یکـی از شـرکت های زیرمجموعـه افتخـار 
شـاگردی داشـتم؛ ایـن افتخـار تـا روز قبـل از فـوت ایشـان تـداوم یافـت. از 
ایـن جهت برخود الزم دانسـتم شـمه ای از نقـش تاثیرگذار علمـی ومدیریتی 

ایشـان درصنعـت حیاتـی بـرق را بازگـو کنـم:
علمـی  هیـات  ازاعضـای  بسـیاری  برخـاف  رنجبـر  دکتـر  جنـاب  مرحـوم 

دانشـگاهی کـه در محـدوده دروس تخصصـی خـود احاطـه دارنـد، تسـلط و شـناخت کاملی ازصنعـت مرتبط 
)صنعـت بـرق( و اهمیـت آن در توسـعه کشـور داشـت. او بـه خوبـی می دانسـت بـرق یـک صنعـت حیاتـی 
بـرای کشـور اسـت و اصـوال نمی توانـد بـا آن درجـه  از وابسـتگی اداره شـود کـه در مقطعـی شـاهد بودیـم از 
کوچکتریـن تجهیـزات توزیـع بـرق تـا نیروگاهـی وابسـته به خـارج بود و کلیـه پروژه هـای این صنعـت، حتی 
خطـوط و پسـت های 63 کیلوولـت بایـد توسـط شـرکت های خارجـی اجـرا می  شـد -چـه رسـد بـه رده هـای 
باالتـر ونیروگاه هـا کـه جـای خـود را دارنـد- ، بلکـه بایـد قبـل ازهراقدامـی بـرای برون رفـت از ایـن شـرایط 

شـود. چاره اندیشـی 
 جهان بینـی و تسـلط بـه اصول مدیریـت در کارها، توانایـی برنامه ریزی، سـازمان دهی، تامیـن منابع، رهبری 
و کنتـرل: باتوجـه بـه ابعـاد کار و اهمیـت موضـوع، بـرای برون رفت از شـرایط فـوق در اولین سـال های بعد از 
انقاب اسـامی کشـور، شـرکتی بـا ماموریـت خودکفایـی درپروژه هـای خطوط انتقال، پسـت های فشـار قوی 
و نیروگاه هـا در زیرمجموعـه امـور بـرق به نـام شـرکت پیمانیر تاسـیس کرد تا فارغ از همه مسـائل وحاشـیه ها 

صرفـا از منظـر تخصصـی در مبحث خودکفایـی در این زمینـه فعالیت کند.
 ضـرورت شـناخت از خصوصیـات فـردی و شـخصیتی افـراد بـرای تصـدی مسـؤلیت: مرحـوم می دانسـت 
کسـانی کـه شـرایط حاضـر را عادی تلقـی و به عنـوان واقعیـت پذیرفته اند نمی تواننـد عامل تغییر باشـند باید 
افـرادی مامـور انجـام کار شـوند که خود نسـبت به موضـوع دارای مواضع هسـتند. با بررسـی های به عمل آورده 
از مجمـوع گزینه هـا، اینجانـب کـه درآن زمـان از مدیـران میانی شـرکت بـرق منطقـه ای تهران بـودم را برای 
مدیریـت شـرکت انتخـاب کـرد. موکدتریـن جملـه ایشـان بـرای دلیـل ایـن انتخـاب »شـما می توانیـد« بـود. 
درایـن جـا الزم  اسـت از سـایر اعضـای هیات مدیـره، آقایـان مهندس تقـی سـلیمی و مرحوم احمـد صافی که 

هرکـدام، از پایه هـا و عوامـل موفقیـت و ادامه دهنـدگان ایـن حرکـت درصنعـت بـرق بودند یاد شـود.
 عـدم تـرس از بزرگـی هـدف ومشـکات و ایمـان کامل به مسـیر حرکـت انتخاب شـده: مرحوم می دانسـت 
در شـرایط عنـوان شـده افـرادی کـه کارهای مرتبـط با مأموریت شـرکت را انجام داده باشـند در کشـور وجود 
ندارنـد بلکـه بایـد بـا افـراد انتخـاب شـده نسـبت بـه تربیـت و تامیـن نیروهـای مناسـب درقـدم اول اقـدام و 
ریسـک های آنـرا نیـز پذیرفـت. او بـا راهنمایی هـای پدرانـه اعتقـاد کامـل داشـت کـه هزینه هـای شکسـت از 
مصادیـق سـرمایه گذاری اسـت و نـه خسـارت. بـرای تحقـق چنین هدفـی باید هزینه هـای آن را نیـز پذیرفت، 

او بـه افـراد مامـور منتخب، جسـارت و جـرات تصمیم گیـری داد.
 کان نگـری وپذیـرش ریسـک ها: در انجـام ماموریـت تصـور داشـت چنانچه صد حل شـود بقیـه خودبه خود 

یـادداشـت
پایـه گـذار خودکفایــی صنعت بــرق کشــور

 مصطفی علی ربانی، رییس سابق هیات مدیره شرکت پیمانیر 
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حـل خواهنـد شـد. در ایـن رابطـه ترجیـح داد تـا از بـاال شـروع کنـد، یـک پـروژه احـداث خـط انتقـال ۴00 
کیلوولـت ارتبـاط بیـن شهرسـتان سـیرجان تـا فسـا را کـه می بایسـت توسـط شـرکت ایتالیایـی SAE اجـرا 
می شـد از آن شـرکت حـذف و علی رغـم مخالفـت بسـیاری ازدسـت اندرکاران وقـت، به دلیـل ریسـک های 

مربوطـه به دلیـل عـدم وجـود تخصـص اجرایـی در کشـور، بـه ایـن شـرکت نوپـا واگـذار کرد.
 حمایـت از تصمیمـات و پی گیـری تـا حصـول نتیجـه: ایـن حرکـت نیز ماننـد بسـیاری از اقدامات درکشـور 
بـا دلسـوزی دلسـوزان ازانتقادهـا بـه دور نبـود، ولی مرحوم جنـاب دکتر رنجبر همـه حمایت خـود را در جهت 
موفقیـت و جلوگیـری از انفعـال نیروهایـی کـه به جـز اعتقـاد بـه تحقـق هـدف هیچ ادعـای دیگری نداشـتند، 
مصـروف داشـت و در زمانـی کوتـاه شـاهد به بارنشسـتن برنامه ریزی هـا، سـازمان دهی ها و شـکل گیری توانایی 

اجـرای خـط ۴00 کیلوولت توسـط نیروهای کشـور بود. 
از ایـن مرحلـه بـه بعـد اجـرای هـر پـروژه خط انتقـال با سـایر رده های ولتـاژی عملی بـود و همیـن اتفاق هم 
افتـاد. در تکمیـل ایـن حرکـت مشـابه اقـدام یادشـده در زمان حـدود یک سـال فعالیـت و اثبـات توانایی های 
برنامه ریزی شـده، اجـرای عملیـات نصـب پسـت ۴00 کیلوولـت شهرسـتان فسـا نیـز به ایـن شـرکت واگذار و 
بـا اجـرای موفـق آن دفتـر اجـرای پروژه های خط و پسـت فشـار قوی درکشـور بسـته شـد. پروژه هـای بعدی 
بـا روال عـادی درکشـور ادامـه یافـت. در تداوم حرکت برنامه ریزی شـده توسـط مرحـوم دکتر رنجبـر و اثبات 
صحـت راه انتخاب شـده سـایر مسـئولین در صنعـت بـرق نیـز بـه ایـن بـاور رسـیدند؛ تـا جایـی کـه اجـرای 
عملیـات سـاختمانی نیـروگاه گازی قـم در زمـان مدیریـت جنـاب آقای دکتر مقدم در شـرکت بـرق منطقه ای 
تهـران بـه عنـوان یـار همـراه و ادامه دهنـده راه مرحـوم دکتـر رنجبـر به این شـرکت واگـذار و با نشـان دادن 
توانمندی هـای الزم بـه شـرکت ژاپنـی در نصـب آن نیـز تحـت نظر شـرکت یادشـده همـکاری کـرد و اجرای 

اولیـن پـروژه نیروگاهـی نیـز توسـط شـرکت های  ایرانی تحقـق یافت.
 اعتمـاد و بـاور بـه نیروهـای داخلـی: مرحـوم دکتـر رنجبربـه عنـوان تربیت کننـده مهندسـین و نیروهـای 
انسـانی داخلـی،  بـه توانایـی آنهـا باور داشـت و هرگـز خللی در بـاور او رخ نداد. بـه تحقیق بایـد او را پایه گذار 
خودکفایـی در صنعـت بـرق دانسـت کـه بـا برنامه ریـزی و سـازمان دهی علمـی و اصولـی، پی گیـری مجدانـه 
و تحقـق نتایـج آن و ریل گـذاری انجام شـده بـرای کشـور، بعـدا در ادامـه همـان راه بـا اقدامـات عملـی بـرای 
مهندسـی و سـاخت تجهیـزات و شـکل گیری گـروه مپنـا،  صنعـت بـرق بـه جایـگاه افتخار آمیـز فعلی رسـید. 
بسـیاری از دسـت اندرکاران آن زمـان نمی توانسـتند بـاور کننـد کـه کشـوری کـه در ایـن حـد از وابسـتگی 
قـرار داشـت در ایـن مـدت کوتـاه همزمان عـاوه بر اجـرای پروژه هـای نمونه در زنجیـره صنعت بـرق و اثبات 
توانایـی اجرایـی، فرایندهـای مهمـی ماننـد بـاور به سـاخت داخـل، شـکل گیری مدیریـت پروژه هـای پیچیده 
وبـزرگ صنعتـی توسـط شـرکت های داخلـی، توسـعه نیـروی انسـانی، توسـعه علمـی درصنعـت برق، توسـعه 

ظرفیت هـای اجرایـی کشـور و ... شـکل گیـرد. 
شـخصیت واالی فـردی مرحـوم دکتررنجبر او را درجایگاهی قرار داد تا بعد از تصدی مسـئولیت معاونت وزارت 
نیـرو نیـز همـواره سـمت راهنمـا واسـتادی را بـرای همـه آنهائـی کـه درمقطعـی در مسـئولیت هـای مختلف 
در کنـار او بودنـد محفـوظ وایـن ارتبـاط هرگزگسسـته نشـود. آثـار سـازنده علمـی وعملـی و برنامه ریزی های 
زیربنایـی آن مرحـوم در صنعـت بـرق در ایـن مقـال نمی گنجـد و ضـروری اسـت به پـاس خدمات شایسـته و 
آثـار مانـدگار ایشـان بـا ملحوظ داشـتن زمان و مـکان این گونـه تصمیم گیری هـا از ابعاد مختلف مـورد کاوش 

و بررسـی قـرار گیرد.
روحش شاد، راهش پررهروباد. 

نقش دکتر رنجبر در شکل گیری پژوهشگاه نیرو
وزارت نیـرو در سـال 1362 مرکـز تحقیقـات نیـرو )متن( را تاسـیس کرد کـه آقای دکتر رنجبـر  نقش کلیدی 
در ایجـاد آن داشـت.  اینجانـب از سـال 1366 بـه عنـوان مدیرعامـل »متن« مشـغول به کار شـدم و با هدایت 
هیات مدیـره ایـن مرکـز کـه ریاسـت آن به عهده دکتـر رنجبر بود، توسـعه آن را دنبـال کردم. در ابتـدا »متن« 
در چنـد اتـاق در سـاختمان شـرکت »قـدس نیرو« در خیابان شـهید مطهـری تهران و پـس از آن در دو طبقه 
در سـاختمانی در خیابـان دکتـر فاطمـی و از سـال 1368 حسـب مصوبـه هیات وزیـران در زمینی به وسـعت 

بیش از 13 هکتار در شـهرک غرب مسـتقر شـد.
در سـال 137۴ »متـن« پـس از فراینـد بررسـی و ممیزی موفق شـد کـه مجوز ایجاد پژوهشـگاه را از شـورای 
گسـترش آمـوزش عالـی وزارت علـوم دریافت کند کـه البته متعاقـب آن وزارت نیرو تصمیم گرفت پژوهشـگاه 
را به صـورت دولتـی ایجـاد کنـد و محققـان و پروژه های پژوهشـی »متن« را به پژوهشـگاه مذکـور منتقل کرد. 
مرحـوم دکتـر رنجبـر از ابتـدا نقـش ویـژه ای در ایجـاد و توسـعه متـن و مدیریـت پژوهشـگاه به عهده داشـت 
کـه در کنـار هدایـت و پشـتیبانی ذی قیمـت مسـئوالن وقـت امـور بـرق وزارت نیـرو، تحقیقـات و پژوهش در 
بـرق شـکوفا شـد. الزم اسـت به نیکـی از مدیران وقـت صنعت بـرق  از جمله جنابـان آقایان مهنـدس ماکی، 
مهنـدس حجـت، دکتـر مقـدم و مهنـدس مسـعودی هم یـاد کنم که بـدون وجود آنهـا شـکوفایی پژوهش در 

صنعـت بـرق غیر ممکـن بود.

تحـوالت رویکـردی و اجرایـی در حـوزه پژوهـش در صنعـت بـرق و استانداردسـازی تجهیـزات و فرایندهـا در 
دوران مدیریـت مرحـوم دکتـر رنجبـر در پژوهشـگاه نیـرو و تاثیـر آن بـرای افزایـش بهـره وری در صنعت برق

شـکل گیری پژوهـش در صنعـت بـرق مرهـون تـاش و پشـتیبانی اولیـای وزارت نیـرو به ویژه شـخص مرحوم 
دکتـر رنجبـر اسـت. توسـعه تحقیقـات بـرق در ابتدا با شـکل گیری »متـن« در سـال 1362 و با ایجاد شـورای 
تحقیقـات بـرق وزارت نیـرو در سـال 1369و متعاقـب آن پژوهشـگاه نیرو در سـال 137۴ و در سـال های اخیر 
بـا فعال شـدن تعـداد زیـادی از شـرکت های پژوهشـی و دانش بنیـان، نشـان از توفیـق وزارت نیـرو در ایـن 
زمینـه دارد. دکتـر رنجبـر بـا دنبـال کـردن ایـده استانداردسـازی و تنوع زدایـی از اقـام مصرفـی صنعت برق، 
سـاخت داخـل تجهیـزات بـرق را نشـانه گرفتـه بود کـه با زحمـات دفتـر صنایع بـرق و جناب آقـای مهندس 

یـادداشـت
مبـدع نهــاد پـژوهـش در صنعت بــرق

 محمد طباطبایی، مدیرعامل مرکز تحقیقات نیرو )متن( 
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حاج رسـولی ها فعالیت هـای تولیـدی سـاخت داخـل تجهیـزات مـورد نیـاز صنعـت برق رونـق گرفـت. از جمله 
اقدامـات دیگـری کـه ایشـان  دنبـال می کرد بهینه سـازی و افزایـش بهـره وری در صنعت برق بـود به طوری که 
در مـورد دکل هـای فشـارقوی کاهـش وزنـی حـدود ۴0 درصـد را در طراحـی متـن شـاهد بودیـم. هدایـت و 
حمایـت از مـواردی مثـل مدیریـت مصـرف و افزایـش پایـداری شـبکه و کاهـش خاموشـی ها از مـوارد دیگـر 

خدمات او اسـت.

روش مدیریت ایشان و تاثیر آن برای ایجاد انگیزه در جوانان و شکوفایی استعدادها
ایشـان بـا توجـه بـه حرفـه معلمـی و کار بـا جوانـان، انگیـزه زیادی بـرای اسـتفاده از خدمـات آنها در توسـعه 
کشـور داشـتند. تعـداد زیـادی از دانشـجویان ایشـان مدیریت های مختلفی در کشـور و صنعت بـرق و انرژی را 
عهـده دار بـوده و هسـتنند. آنچـه که مجموعه همکاران و دانشـجویان دکتـر رنجبر به یاد دارنـد پاکی، صداقت 
و عاقـه ایشـان بـه خدمـت بـه مـردم وکشـور اسـت. او بـه همـه فرصت رشـد و شـکوفا شـدن مـی داد و آنچه 
کـه در کار باعـث رنجـش او مـی شـد عـدم صداقـت و خودخواهـی افراد بـود. دکتر رنجبـر روحیه سیاسـی  و 
پنهـان کاری نداشـت و در صـورت برخـورد بـا حرکـت یا عمل ناصـواب، ضمن ایسـتادگی و نکوهش بـه مبارزه 
علنـی و آشـکار برمی خواسـت و همین شـخصیت باعث ویژگـی و محبوبیـت او در بین همکاران و دانشـجویان 

او شـده بود. 

خاطرات به یادماندنی از دکتر رنجبر
مـن در ابتـدا بـه عنـوان دانشـجوی ایشـان، سـپس در سـمت های مدیرعامل متن، مدیرمسـئول نشـریه علمی 
و فنـی بـرق، دبیـر شـورای تحقیقـات بـرق و مجری احداث طـرح مرکـز تحقیقات نیرو ) پژوهشـگاه نیـرو(  تا 
زمـان دخالـت وزارت نیرو در جداسـازی »پژوهشـگاه« از »متن«، بسـیار نزدیک به ایشـان فعالیـت می کردم و 
خاطـرات زیـادی از ایشـان، آرمان خواهـی ملـی و نحـوه مدیریتشـان دارم، امـا ترجیـح می دهم به جـای مطرح 

کـردن یـک خاطـره، روش ایشـان در برخـورد با مـوارد مختلـف را به عنـوان یک آموزه مطـرح کنم. 
دکتـر رنجبـر از جملـه افراد فرهیخته ای بود که روز به روز از نسـل ایشـان کاسـته می شـود. او درسـتی و اصولی 
حرکـت کـردن را سـرلوحه کار خـود قـرار بوده بـود و هرگز منافـع ملی و اولویـت آن را فرامـوش نمی کرد. هر 
زمـان کـه جویـای دل نگرانـی او می شـدم بـه این حقیقـت که او سـامتی و آرامش خـود را فدای کشـور کرده 
اسـت بیشـتر پی می بـردم. نظیـر او کسـی را مثال زدنی ندارم و جـای او را در اوضاع نابسـامان مدیریتی کشـور 
بسـیار خالـی می بینـم. امیـدوارم در آینـده شـاهد حضور افراد بیشـتری مثل او در پسـت های مدیریتی کشـور 
باشـیم چـرا کـه راه توسـعه و شـکوفایی ایـران از صداقـت، پاکـی، صمیمیـت و توجه بـه منافع ملی بـا نگاهی 

اصولـی و کارشناسـی می گذرد.

لطفـا دربـاره سـابقه آشـنایی خـود بـا دکتر 
رنجبر برایمان بگویید، پیشـینه آشـنایی شـما 

بـا ایشـان مربـوط به چـه زمانی اسـت؟ 
آغـاز آشـنایی مـن بـا دکتـر رنجبـر مربـوط به سـال 
1359 اسـت کـه ایشـان به عنـوان معاون وزیـر نیرو 
در امـور بـرق و انـرژی انتخـاب شـدند. در آن دوران 
بنـده در بـرق تهـران مشـغول بـه فعالیـت بـودم و از 
لحظـه ای کـه دکتـر رنجبـر را دیـدم نوعـی ارتبـاط 
قلبـی بیـن مـا برقـرار شـد. ارتباط بیـن ما بـه نوعی 

ارتبـاط مریـد و مرشـد بود.
 ایشـان اعتمـاد عجیبـی به بنده داشـتند و بسـیاری 
از مسـائل وزارتخانـه حتـی برخـی مسـائل محرمانـه 
مـا  رابطـه  می گذاشـتند.  میـان  در  مـن  بـا  هـم  را 
سـابقه  گویـی  کـه  رسـید  حـدی  بـه  زود  خیلـی 
دوسـتی طوالنـی مدتـی بـا یکدیگـر داشـته ایم. ایـن 
صمیمیـت تـا حدی بـود که گاهـی در مورد مسـایل 
شـخصی هـم بـا هـم گفت وگـو می کردیـم. در یکـی 
از ایـن دیدارهـا احسـاس کـردم عاقـه دارد جایـی 
در محلـی پـر از آرامـش داشـته باشـد تـا گهگاهـی 
بـرای اسـتراحت بـه آنجـا بـرود. در آن زمـان من در 
دماونـد در حال سـاخت خانـه ای بودم و بـرای اینکه 
بتوانـم عاقـه خـود را بـه ایشـان نشـان دهـم یـک 
طبقـه را بـا نیـت دکتـر سـاختم و در دیـداری کـه 
باهـم داشـتیم کلیـدش را روی میز گذاشـتم و گفتم 
ایـن هـم از جـای امـن و راحتی که دوسـت داشـتید 
داشـته باشـید. دکتر رنجبر بسـیار تشـکر کـرد، ولی 
هیـچ وقـت بـه آن خانـه نیامد مـن هم کمـی از این 
بابـت دل شکسـته شـدم چـون آن جـا را با عشـق و 

خالصانـه بـرای ایشـان درسـت کـرده بودم. 

گفت وگو
پیوند قوی بین دانشگاه و صنعت برق؛ خدمتی ماندگار از دکتر رنجبر

 گفت وگو با احمد پیمان، مدیرعامل اسبق برق منطقه ای تهران و آب و برق خوزستان 

تحـوالت صنعـت  در  را  رنجبـر  دکتـر  نقـش 
بـرق اعـم از سـاختار، خودکفایـی، پژوهش و 
پـرورش نیـروی متخصـص و متعهـد چگونـه 

می کنیـد؟  ارزیابـی 
دکتـر رنجبـر از روزی کـه وارد وزارت نیـرو شـد، در 
مسـیر بهبـود سـاختار ایـن وزارتخانـه تـاش و آن 
را تقویـت کـرد. ایشـان در همـه امـور آینده نگـری 
داشـتند و در بررسـی مسـائل، عاوه بر شـرایط روز، 
آینـده را هـم در نظـر می گرفتنـد و بـا ایـن رویکـرد 

می کردنـد. تصمیم گیـری 
 آقـای دکتـر که هدایـت نیروهای متخصـص و خبره 
وزارت نیـرو را برعهـده داشـت، بـه خوبـی توانسـت 
خـاء متخصصـان خارجـی را بـا نیروهـای ایرانـی پر 
کنـد و وزارت نیـرو را در ایـن زمینـه بـه خودکفایـی 
برسـاند. دانشـگاه شـهید عباسـپور کـه روزی وزارت 
نیـرو تمـام نیروهـای خـود را از آن جـذب می کـرد، 
از زحمـات دکتـر رنجبـر بوده اسـت. دکتـر رنجبر در 
کنـار مرحـوم دکتـر احمدیـان و دکتر قاضـی زاده در 
ایـن دانشـگاه زحمت زیادی کشـیدند. یکـی دیگر از 
کارهـای بزرگـی که ایشـان انجام دادنـد، پیوند علم و 
صنعـت بـود، دکتـر رنجبر پیونـدی قوی بیـن وزارت 
نیـرو و صنعـت بـرق و دانشـگاه ایجاد کـرد، پیوندی 
کـه تـا امـروز هـم گسسـته نشـده و در پیشـرفت و 
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جامعه دانشگاهی و مهندسی نیروی برق ایران، امروز مرد بزرگی را از میان خود از دست دادند. 
دکتـر رنجبـر اولیـن مشـاور تحصیلـی مـن و مشـاور پایان نامـه کارشناسـی مـن در دانشـگاه صنعتـی شـریف 
بـود. او اولیـن کسـی بـود کـه به مـن اجـازه داد یک پروژه بـزرگ تحقیقاتـی را در 21 سـالگی هدایـت کنم و 

چیزهـای زیـادی از او آموخته ام. 
مهمتـر از همـه، مـن از او اشـتیاق سـاختن چیزهـا را از ابتـدا آموختـه ام و ایـن ذوق در طـول سـال ها بـا مـن 
بـوده اسـت و بـه من در سـاختن همه چیز از راه اندازی و سـاخت آزمایشـی محصـوالت، آموزش آزمایشـگاه ها 
و دوره هـا، برنامه هـای تحقیقاتـی، مراکـز و موسسـات تـا سـازمان ها و شـرکت های بزرگتر و تـا راهبردی کردن 

آنهـا در تـاش بـرای مانـدگاری بیشـتر و انجـام بهتـر کارهـا تا آنجـا که ممکن اسـت، کمک کرده اسـت. 
این مهمترین درسی است که من در زندگی حرفه ای خود آموخته ام و آن را مدیون دکتر رنجبر هستم.
داستان من تنها یک نمونه از نحوه تاثیرگذاری و مشارکت قابل توجه وی در حرفه افراد متعدد است. 

در آرامش باش استاد!

یـادداشـت
در آرامش باش استاد رنجبر

 علی عمادی، استاد دانشگاه مک مستر کانادا؛ دارنده کرسی عالی پژوهش کشور کاناد 

توسـعه صنعـت بـرق نقـش بسـیار پررنگـی داشـته 
اسـت. بـا کارهـای بزرگـی که دکتـر در صنعـت برق 
انجـام داده بـود، عنـوان پـدر صنعـت بـرق گرفـت و 
ایـن عنـوان را من در یکی از جلسـات پیشـنهاد داده 

بودم. 

بارزتریـن ویژگـی شـخصیتی ایشـان از نظـر 
شـما چـه بود؟ 

دکتـر رنجبـر بـا روحیـه  خاصی کـه در کار داشـتند 
انـرژی می دادنـد  همیشـه بـه همـکاران و پرسـنل 
و بـه هنـگام بـروز مشـکل بـا نهایـت آرامـش و در 
نظـر گرفتـن همـه ابعـاد مسـاله، آنهـا را راهنمایـی 
می کردنـد. همیشـه می گفـت در کار متوقف نشـوید 

و بـا تـاش مشـکات حـل می شـود.
 دربـاره کار خیلـی جـدی و مطالبه گر بودنـد و برای 
پی گیـری امـور هـر سـوالی الزم بـود می کردنـد تـا 
ایـرادات کار گرفتـه و انجـام شـود. مـن خـودم کـه 
بـا توصیـه ایشـان بـه عنـوان مدیرعامـل آب و بـرق 
خوزسـتان منصوب شـده بودم و با 12 هزار پرسـنل 
کار می کـردم، همیشـه بـه هنـگام بـروز مشـکل، بـا 
ایشـان مشـورت می کـردم و راهنمایـی می گرفتـم. 
در همـه راهنمایی هایشـان دوراندیشـی مـوج می زد، 
همیشـه می گفتنـد بایـد کاری کنیـم که جـز امروز، 
نسـل بعـدی هـم بتواند از خدمـات ما اسـتفاده کند. 
دکتـر رنجبـر انسـان بسـیار صـاف، صـادق و نجیبی 

بودنـد و همیشـه حـق همـه را رعایـت می کردنـد.

دکتـر رنجبـر در کل انسـانی شـاد و پر انـرژی بودند، 
البتـه بعد از دسـت دادن پسرشـان در حادثه سـقوط 
هواپیمـا در سـال 1380 در برخـورد بـا سـفیدکوه 
روزهـای  و  خوردنـد  ضربـه  شـدت  بـه  خرم آبـاد، 
سـختی را سـپری کردنـد. در این جریـان من و دکتر 
مقـدم، ایشـان را تـا خرم آبـاد همراهـی کردیـم و در 
کنارشـان بودیـم و ایشـان با آن حالشـان مـدام از ما 

قدردانـی می کردنـد. 

لطفـا چنانچـه خاطـره ویـژه ای از ایشـان در 
حـوزه کاری و ... در نظـر داریـد، بفرماییـد. 

حـال  در  هـم  بـا  نیـرو  وزارت  در  عصـر  روز  یـک 
گفت وگـو بودیـم و دربـاره آخـرت و گنـاه صحبـت 
می کردیـم. دکتـر رنجبـر آن روز بـه مـن گفـت تـا 
آنجایـی کـه به یاد دارد گناهی مرتکب نشـده اسـت، 
دانشـگاه  و  در جوانـی کـه سـرگرم درس خوانـدن 
بـوده، در درون خانـواده نیز سـعی کـرده احترام پدر 
و مادرش را داشـته باشـد و در محـل کار هم تا جای 
ممکـن و در حـد تـوان خدمـت کـرده اسـت، بعـد از 
تعریـف اینهـا از من پرسـید با همه ایـن کارهایی که 
انجـام داده اسـت خـدا بیایـد ببینیـم گناهـی دارد یا 
نـه؟ مـن ایـن حرف هـای دکتـر را فرامـوش نمی کنم 
و با شـناختی که از ایشـان دارم مطمئنـم که گناهی 

ندارنـد و انسـانی پـاک و وارسـته بودند. 
یکـی دیگـر از خاطـرات مـا مربـوط بـه روزی اسـت 
دکتـر رنجبـر، بنـده و دکتـر مقـدم را مهمـان کردند 
بـا هـم  فاطمـی  در خیابـان  کبابـی  یـک  در  مـا  و 
هم سـفره شـدیم. در آن جـا ایشـان به مـن گفت که 
حکـم مشـاور وزیـر بـرای مـن زده اند و مـن مخالفت 
کـردم، دکتـر گفـت نمی شـود قبـول نکنـی و بایـد 
حـرف مـن را گـوش کنـی، به مـن گفتند قبـول کن 
و بیـا در وزارت نیـرو بـا هم کار کنیم، مـن هم قبول 
کـردم. در آن دوران کـه دوران جنـگ هـم بـود مـن 
بـا حفـظ سـمت مشـاور وزیـر، نماینـده تام االختیـار 

وزارت نیـرو در مناطـق جنگـی هـم بـودم. 
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یـادداشـت
. . . این جهان چون جنت استم در نظر

)SUTA( جلیل کمالی، رییس اسبق انجمن دانشگاه صنعتی شریف

ــان  ــای جه ــه پیچیدگی ه ــه ب ــم. بی توج ــادر می کنی ــم ص ــم و حک ــاوت عجولی ــتیم در قض ــه هس ــوان ک ج
واقعــی و محصــور در دنیــای آرمانــی خــود، دیگــران را بــه تیــر قضــاوت هــای ســطحی و غیــر منصفانــه خــود 
گرفتــار می  کنیــم. تجربیــات زندگــی بــه تدریــج مــا را از الک خــود خــارج کــرده و بــا مضایــق دنیایــی کــه 
در آن زندگــی می کنیــم آشــنا می ســازد. نتیجــه ایــن آشــنایی در بســیاری از مــوارد احتــرام بــه گذشــتگان 
و دستاوردهایشــان اســت. از پــدر و مــادری کــه بــا ســختی معــاش خانــواده را تامیــن کرده انــد تــا معلــم و 

اســتاد ...
ــس  ــه کار مهندســی و بیــش از بیســت ســال تدری ــه ســه ده ــوط اســت، تجرب ــن مرب ــه م ــه ب ــا آنجــا ک ت
در دانشــگاه، احتــرام ویــژه ای نســبت بــه اســاتیدم در مــن بــر انگیختــه اســت. از جهــات مختلــف مرحــوم 
ــارز از ایــن اســاتید اســت. کســانی کــه فضــای دانشــگاه در اواســط دهــه شــصت  دکتــر رنجبــر نمونــه ای ب
یعنــی زمانــی کــه بســیاری از اســاتید پاکســازی شــده یــا خــود رفتــه بودنــد را به خاطــر می آورنــد، نیــک 
می داننــد کــه ســوای ارزش علمــی وجــود هــر اســتادی چــه قــوت قلبــی بــرای جوانانــی محســوب می شــد 
کــه بــا هــزاران امیــد پــا بــه دانشــگاه گذاشــته بودنــد. در جــو متاطــم پــس از انقــاب و روزهــای جنــگ و 
بحــران، ســکان های مدیریــت صنعــت بــرق را در دســت گرفتــن و منشــا آثــار بــزرگ و مانــدگار شــدن نیــز 

ــد.   ــی می طلبی ــت و شــجاعت فراوان درای
امــا تحســین واقعــی نســبت بــه ایــن مــرد زمانــی در مــن پدیــدار شــد کــه پــدر شــدم. تنهــا یــک پــدر شــاید 
ــاز می گــردد. غــم پرســوزی  ــش ب ــن پســر جوان ــه از تدفی ــد ک ــردی را دریاب ــدوه استخوان ســوز م ــد ان بتوان
ــاند.  ــاد بکش ــردگی و اعتی ــه دام افس ــالی ب ــراد را در میانس ــت اف ــادر اس ــدازد و ق ــا می ان ــان را از پ ــه پی ک
مواجهــه بــا ایــن غــم جانــکاه البتــه راه دومــی هــم دارد کــه طــی طریــق در آن اراده ای پوالدیــن می طلبــد. 
ــا محبــت  تســلیم تلخــی نشــدن و رنــج را وســیله پاالیــش روحــی قــرار دادن، غــم عزیــز ازدســت رفته را ب
بــه خلــق خــدا التیــام بخشــیدن و در کســوت مربــی جهاندیــده عشــق بــه فرزنــد را نثــار جوانــان ایــن مــرز 

و بــوم کــردن، آن راه دیگــر اســت.
می گوینــد بهشــتی شــدن از همیــن دنیــا آغــاز می شــود. آدمــی کــه تــن بــه قضــای الهــی ســپرده باشــد، 
آدمــی کــه شــکایت از داده حــق را جــز در پیشــگاه حــق نگویــد، آدمــی کــه درونــش را از کینــه و حســد 
ــه آن دنیــا  ــا خــود ب ــا خــودش در صلــح اســت بهشــتش را از همین جــا ب تهــی کــرده باشــد، آدمــی کــه ب

ــه رو می شــود.   ــد روب ــا لبخن ــا مــرگ هــم ب ــی ب ــن آدم ــرد. چنی می ب

ســابقه آشــنایی مــن بــا ایــن اســتاد فرزانــه بــه حــدود 30 ســال قبــل و بــه زمانــی بازمی گــردد کــه شــاگرد 
ــا  ــم. ب ــوار فراگرفت ــن بزرگ ــودم و درســهای ارزشــمندی از ای ــت ایشــان ب ــی در خدم ــودم. از جوان ایشــان ب
ــگاه  ــا ن تــاش ایشــان و دیگــر همــکاران، مجموعــه پژوهشــگاه را طــرح ریــزی کردنــد و پژوهشــگاه نیــرو ب

بلندمــدت صــد ســاله ایجــاد شــد. 
ــر دو  ــر رنجب ــتند. دکت ــال داش ــعه پژوهشــگاه مشــارکت فع ــای توس ــه ه ــه ایشــان در برنام ــم ک ــد بگوی بای
ــروی انســانی و دیگــری  ــه صــورت کیفــی مــد نظــر داشــتند؛ یکــی نی موضــوع را در توســعه پژوهشــگاه ب
توســعه زیرســاخت هــای آزمایشــگاهی بــود. وســواس زیــادی در جــذب نیــروی انســانی داشــتند و شــخصا 
در جــذب، مشــارکت و نظــارت می کردنــد. عمدتــا بــه دنبــال نیــروی جــوان، توانمنــد و عاقمنــد بودنــد و 
اکثــر نیروهــا، نیروهــای کیفــی بــا معــدل بــاال و دانشــجویان برتــر کشــور در پژوهشــگاه نیــرو را بــه خدمــت 
مــی گرفتنــد و عــدم تبعیــض جنســیتی، دینــی و قومــی را در گزینــش هــا لحــاظ مــی کردنــد و در توســعه 
ــا آزمایشــگاه  آزمایشــگاه هــا هــم وســواس و دقــت نظــر زیــادی داشــتند تــا آزمایشــگاه هــای مــا هم تــراز ب
ــا  ــزات ب ــا تجهی ــد ت ــی کردن ــت م ــا دق ــام خریده ــر در تم ــر رنجب ــای کشــورهای پیشــرفته باشــند. دکت ه
ــه  ــود و اگــر ب کیفیــت و مرغــوب تهیــه شــود. ایشــان انســانی اخــاق مــدار، صــادق، متعهــد و آزادمــرد ب
ــان آن  ــود در بی ــتمداران نب ــل سیاس ــاب می ــی ب ــر دالیل ــا ب ــوع بن ــر آن موض ــت و اگ ــاور داش ــی ب موضوع
ــت  ــتم مدیری ــش سیس ــال پی ــا 20 س ــان تقریب ــرد. ایش ــی ک ــان م ــداد و آن را بی ــه دل راه نمی ــدی ب تردی
اســتراتژیک و عملیاتــی را بــه مــا آمــوزش داد و بــه تکنیــک ســاده ســازی مســائل توجــه مــی کــرد و مــا را 
مجبــور مــی کــرد مســائل پیچیــده را بــه مســائل ســاده تبدیــل کنیــم تــا راه حــل راحتــی داشــته باشــیم و 

ــود. ــه ســادگی مطــرح کنــد از هنــر مــادرزادی ایشــان ب ایــن کــه مــی توانســتند مســائل پیچیــده را ب

سخنـرانـی
استاد ساده سازی مسائل پیچیده

سیدمحسن مرجان مهر، معاون فناوری پژوهشگاه نیرو 
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یـادداشـت
به یاد یک مرد مبارز و خستگی ناپذیر

پرویز غیاث الدین، دبیر سندیکای شرکت های تولید کننده برق

را  رنجبــر  دکتــر  بســیاری  ســال های  اگرچــه 
ایشــان  از  زیــادی  درس هــای  و  می شــناختم 
آموختــم، امــا متاســفانه هیــچ گاه افتخــار شــاگردی 
ــان  ــر را نداشــتم. در زم ــر رنجب ــای دکت در کاس ه
ــال  ــریف در س ــی ش ــگاه صنعت ــه دانش ــن ب ورود م
1350، ایشــان بــرای ادامــه تحصیــل بــه انگلســتان 
رفتــه بودنــد. بــا ایــن حــال هم چنــان جزوه هایشــان 

ــود.  ــی ب ــع درس ــی از مراج ــگاه یک در دانش

ــاز  ــن« آغ ــود را در »مت ــال 1361 کار خ ــن در س م
کــردم، درســت در همــان دوره ای کــه دکتــر رنجبــر معــاون امــور بــرق وزیــر نیــرو بودنــد و مرکــز تحقیقــات 
نیــرو کــه بــه نــام »متــن« شــناخته می شــود، بــا راهبــری ایشــان و گروهــی از اســاتید برجســته دانشــگاه 
صنعتــی شــریف شــکل گرفتــه بــود. وقــوع انقــاب فرهنگــی و تعطیلــی دانشــگاه ها، دســت اســاتید را بــرای 

ــود. ــاز گذاشــته ب ــدازی یــک مرکــز تحقیقــات تخصصــی ب انجــام اقداماتــی نظیــر راه ان

ــرو را  ــاز وزارت نی ــورد نی ــی م ــرو، بخشــی از پروژه هــای تحقیقات ــر نی ــاون وزی ــگاه مع ــر در جای ــر رنجب دکت
بــه »متــن« محــول کردنــد و همــکاری وزارت نیــرو بــا مجموعــه »متــن« بــرای شــکل گیری امــور و انجــام 

ــود. ــر ب ــل تقدی ــی و قاب ــر مثال زدن ــر رنجب ــای دکت ــا در ســایه همراهی ه کاره

بــه خوبــی بــه خاطــر دارم کــه دکتــر رنجبــر همــواره گــوش شــنوای همکارانشــان بودنــد و تــاش می کردنــد 
ــه  ــد ک ــواردی بودن ــی م ــازی و تنوع زدای ــی، استانداردس ــد. خودکفای ــل کنن ــکات را ح ــکان مش حتی االم

ــد.  ــری می کردن ــه صــورت جــدی پی گی ــواره ب ایشــان هم

ــاه  ــن مکالمــه مشــترکمان حــدود دو م ــه مــن داشــتند و آخری ــژه ای نســبت ب ایشــان همــواره محبــت وی
ــف و از دســت اندرکاران آن  ــرو و ســرمایه« بســیار تعری ــود کــه از نشــریه »نی پیــش از درگذشــت ایشــان ب

ــد.  تقدیرکردن

ــال  ــه در س ــی TEPCON ک ــس  بین الملل ــی کنفران ــی و بان ــای علم ــی کنفرانس ه ــر حام ــر رنجب دکت

1362 در تهــران برگــزار شــد بودنــد. در ادامــه ایــن کنفرانــس بــود کــه بــه همــت مرحــوم دکتــر حیــدری، 
ــه دارد.  ــروز ادام ــا ام ــت و ت ــرق شــکل گرف ــی ب ــس بین الملل کنفران

ــوت  ــش از ایشــان دع ــال پی ــد س ــد. چن ــرق بودن ــت ب ــاختار در صنع ــد س ــان تجدی ــی از طراح ایشــان یک
ــد ســاختار در صنعــت  ــاره تجدی ــه عنــوان ســخنران کلیــدی در ب ــس ب کــردم در مراســم افتتاحیــه کنفران
بــرق صحبــت کننــد. پــس از ایــن ســخنرانی بــود کــه تاســیس شــرکت مادرتخصصــی تولیــد نیــروی بــرق 
ــن اقدامــات، دکتــر رنجبــر یکــی از داوران اصلــی کنفرانــس هــم  ــار همــه ای حرارتــی کلیــد خــورد. در کن
ــود.  ــاالت ب ــی مق ــان در بررس ــر و صبوری ش ــت نظ ــان، دق ــخصه های ایش ــن مش ــی از مهم تری ــد و یک بودن
همــواره تــاش می کردنــد از افــت ســطح علمــی کنفرانــس جلوگیــری کننــد و مقاالتــی اســتاندارد کمیتــه 

ــد. ــرش نمی کردن ــت، پذی ــی را نداش علم

ــه عنــوان یکــی دیگــر از محورهــای اصلــی کنفرانــس، از  ــرق« ب ــا اضافــه شــدن »شــبکه های هوشــمند ب ب
دکتــر رنجبــر درخواســت کــردم کــه دبیــری علمــی ایــن کمیتــه را تقبــل کننــد کــه بــا بزرگــواری پذیرفتنــد. 
امســال حتــی فکــر جایگزین کــردن فــرد دیگــری بــه جــای ایشــان، بســیار دشــوار اســت. بــدون شــک جــای 
خالــی ایشــان در کمیتــه علمــی کنفرانــس، فقدانــی غیــر قابــل جبــران خواهــد بــود. بــه پــاس تاش هــا و 
زحمــات بســیار ایشــان بــرای برپایــی، اســتمرار و حفــظ کیفیــت کنفرانــس بین المللــی بــرق، یــاد و خاطــره 

ایشــان در تاریخچــه کنفرانــس ثبــت و محفــوظ خواهــد بــود.

ــا متقاضیــان  بنــده افتخــار داشــتم کــه در کنــار ایشــان عضــو کمیتــه اســتخدام متــن باشــم.  مصاحبــه ب
اســتخدام را باحوصلــه و دقــت انجــام می دادنــد. مــاک ایشــان بــرای اســتخدام، فارغ التحصیلــی از 

ــود.  ــاال ب ــدل ب ــا مع ــراز اول ب ــگاه های ط دانش

خــط قرمــز دکتــر رنجبــر هم زمانــی کار و تحصیــل در دانشــگاه بــود. باورشــان ایــن بــود کــه یــک فــرد یــا 
بایــد کار کنــد یــا درس بخوانــد. بــه همیــن دلیــل بــه جــز چنــد اســتثنای انگشت شــمار، کســانی کــه در 
ــد  ــد بودن ــان معتق ــتند. ایش ــار می گذاش ــد و کار را کن ــتعفا می دادن ــد اس ــدند بای ــه می ش ــگاه پذیرفت دانش
ــه تمرکــز کافــی نیــاز دارد و  دانشــجویی در دوره تحصیــات تکمیلــی، خــود یــک کار تمام وقــت اســت و ب

ــت.  ــر نیس ــود و امکان پذی ــل می ش ــت تحصی ــب اف ــا آن موج ــان ب کار هم زم

یادشان گرامی و روحشان شاد
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علیرضا نظری، نیروی خدماتی

ــه از  ــس از آن ک ــال پ ــا دو س ــش و تقریب ــال پی ــدود 2۴ س ــن ح م
ســبزوار بــرای کار بــه تهــران آمــده بــودم بــا مرحــوم دکتــر رنجبــر کــه 

ــد، آشــنا شــدم.  ــرو بودن ــر نی ــاون وزی ــان مع آن زم
ــازل کار  ــی آزاد، در من ــروی خدمات ــوان نی ــه عن ــع ب ــن در آن موق  م
ــان  ــه ایش ــر ب ــر رنجب ــناهای دکت ــی از آش ــطه یک ــه واس ــردم و ب می ک
معرفــی شــدم تــا هفتــه ای یــک بــار بــرای کارهــای خدماتــی بــه منــزل 
ایشــان بــروم. در آن زمــان اخاقــی داشــتم کــه اگــر جایــی بــرای کار 
ــا ســخت گیری  ــد ی مراجعــه می کــردم و بیــش از حــد دســتور می دادن
ــه  ــرای کار ب ــر ب ــد دیگ ــراغم را می گرفتن ــر س ــی اگ ــد، حت می کردن

ــم  ــا خســتگی در تن ــا آن رفتاره ــردم ب ــروف احســاس می ک ــول مع ــه ق ــون ب ــردم چ ــه نمی ک ــا مراجع آنج
ــا  ــد و ب ــا محبــت برخــورد می کردن ــا مــن ب ــواده ایشــان ب ــد. امــا واقعــا آن قــدر دکتــر رنجبــر و خان می مان
ــردم. ــان کار می ک ــل برایش ــنودی کام ــت  خش ــا رضای ــه ب ــد ک ــتند می گفتن ــه می خواس ــرام کاری ک احت

 آن زمــان پســر عزیزشــان آقــا ســینا هــم در قیــد حیــات بودنــد و واقعــا اوقــات و خاطــرات شــیرینی را در 
ــد. پــس از فــوت پسرشــان هــم  کنــار آن هــا داشــتم. دکتــر رنجبــر خیلــی هــم شــوخ طبع و باهــوش بودن
ــه بچه هــا فشــاری وارد شــود. حتــی در  ــا مبــادا ب ــد ت ــروز نمی دادن ــاد ب ناراحتــی و غــم فــراوان خــود را زی
ســخت ترین شــرایط هــم از روحیــه ای بســیار قــوی برخــوردار بودنــد و همیشــه دوســت داشــتند بچه هــا را 
بــه طریقــی شــاد نگــه دارنــد. در همــه احــوال بــه آن هــا آرامــش مــی داد و نمی گذاشــت اضطرابــی داشــته 

ــه هــر طریــق حمایتشــان می کــرد. باشــند و ب
بعــد از دو الــی ســه ســال کــه بــه ایــن صــورت کار می کــردم بــه مــن پیشــنهاد کردنــد کــه در پژوهشــگاه 
نیــرو مشــغول بــه کار شــوم، امــا حقیقتــش بنــده نمی پذیرفتــم چــون عــادت داشــتم کــه بــرای انجــام کار 
دســتمزد روزانــه دریافــت کنــم و منطبــق شــدن بــر کار اداری و دریافــت ماهانــه حقــوق برایــم دشــوار بــود. 
ــازه  ــم اج ــا می گفت ــردم ی ــه ای رد می ک ــه بهان ــد ب ــرح می کردن ــنهاد را مط ــن پیش ــار ای ــر ب ــن ه بنابرای
بدهنــد فکــر کنــم و اطــاع بدهــم، تــا اینکــه یــک روز همســر محتــرم دکتــر رنجبــر در ایــن بــاره خیلــی 
بــا صراحــت بــه دکتــر رنجبــر گفتنــد کــه بهتــر اســت خودشــان اقــدام کننــد و مــن را بــا خــود بــرای کار 
بــه پژوهشــگاه نیــرو بیاورنــد و از همــان روز در پژوهشــگاه نیــرو مشــغول بــه کار شــدم؛ امــا بــا توجــه بــه  
ایــن کــه می دانســتند مــن عــادت داشــته ام دســتمزد روزانــه دریافــت کنــم، در طــول دو مــاه اول حمایتــم 
ــم و  ــداز کن ــرج و پس ان ــور خ ــه ط ــه چ ــد ک ــاد دادن ــن ی ــه م ــدم  ب ــه ق ــدم ب ــه ق ــن ک ــا ای ــد ت می کردن

ــم.  ــم کن ــم را تنظی ــل و خرج ــاه دخ ماه به م
بارهــا بســیار متواضــع و صمیمانــه بــا مــن هم ســفره می شــدند و همیشــه لطــف داشــتند و موقــع ســفارش 
غــذا ضمــن اینکــه حتمــا جویــا می شــدند کــه میــل بــه چــه غذایــی دارم و همــان را تهیــه می کردنــد، یــک 
پــرس هــم بــرای مــن ســفارش می دادنــد. در برهــه ای کــه مبتــا بــه کرونــا شــده بودنــد و در قرنطینــه بودنــد 
و از ایشــان مراقبــت می کــردم، غالبــا از مــن می پرســیدند کــه چــه غذایــی را ترجیــح می دهــم و از خانــواده 

می خواســتند کــه همــان غــذا را تهیــه کننــد. لطــف دیگــری کــه بــه مــن داشــتند ایــن بــود کــه همیشــه 
پاســخگوی تماس هــای تلفنــی ام بودنــد و در هــر موقعیتــی بــه تمــاس مــن پاســخ می دادنــد. 

دکتــر رنجبــر بــا اینکــه ســاعت هایی در منــزل هــم کارهــای دانشــگاه و ... را انجــام می دانــد، امــا در کارهــا 
و امــور خانــواده هــم کمــک می کردنــد و همــراه بودنــد. خاطــرم هســت کــه خیلــی بــه خریدکــردن عاقــه 
ــه  ــا عاق ــد. خصوص ــام دهن ــان انج ــزل را خودش ــای من ــه خریده ــد ک ــح می دادن ــب ترجی ــتند و اغل داش
ــه زار  ــان الل ــه خیاب ــن اقــام ب ــد ای ــرای خری ــد داشــتند و هــر زمــان ب ــد المپ هــای جدی ــه خری ــژه ای ب وی
ــا و  ــف را تماش ــای مختل ــتند نمونه ه ــت داش ــدند و دوس ــده می ش ــختی دل کن ــه س ــم ب ــه می کردی مراجع
مدل هــای جدیــد را خریــداری کننــد. بــا اینکــه خیلــی بــه خریــد عاقــه داشــتند ولــی اهــل ســخت گیری 
و چانــه زدن در خریــد نبودنــد و دســت و دل بــاز بودنــد. بــه یــاد نــدارم کــه جایــی بــرای خریــد برونــد و بــه 
شــاگردهای آنجــا انعــام ندهــد. در تعمیــرات و کارهــای برقــی خانــه هــم وارد بودنــد و مثــا تعویــض کلیدهــا، 

ــد.  ــاد می دادن ــه مــن هــم ی پریزهــا و ... را ب
ــر  ــا اگ ــد، مث ــت می دادن ــد و اهمی ــق بودن ــه دقی ــور خان ــه ام ــر در رســیدگی ب ــای دکت ــی آق ــه طــور کل ب

ــرد.  ــاح می ک ــت اص ــن فرص ــت در اولی ــر داش ــه تعمی ــاز ب ــیله ای نی وس
بــا ایــن کــه در خانــه اصــا ســخت گیری نمی کردنــد، امــا در کارهــای خودشــان خیلــی دقیــق بودنــد. اگــر 
ــم،  ــوش می کن ــه فرام ــم انجــام دهــم، چــون می دانســتند ک ــا را پشــت ســر ه ــک ســری کاره ــود ی ــا ب بن
خیلــی بــا آرامــش و خونســردی توضیــح مــی داد کــه بــه ترتیــب چــه کارهایــی انجــام دهــم. حتــی زمانــی 
کــه ندانســته خطایــی در کارهــا مرتکــب می شــدم بــه هیــچ عنــوان بــا خشــم و ناراحتــی بــا مــن برخــورد 
نمی کردنــد و فقــط دوســتانه تذکــر می دادنــد کــه دوبــاره آن اشــتباه را تکــرار نکنــم و خودشــان بــا تمــام 
ــه  ــد و حواسشــان ب ــت می کردن ــم مدیری ــزل را ه ــای من ــه داشــتند، انجــام برخــی از کاره مشــغله هایی ک

همــه چیــز بــود. 
ــه  ــم عاق ــن کار ه ــه ای ــد و ب ــم می پرداختن ــاه ه ــت از گل و گی ــی و مراقب ــه باغبان ــت ب ــات فراغ  در اوق

ــد.  ــخصی بگیرن ــده ش ــتند رانن ــل نداش ــواه تمای ــرار خان ــم اص ــه رغ ــن ب ــتند. همچنی داش
دکتــر رنجبــر بســیار اهــل مطالعــه کتــاب بودنــد و در اوقــات فراغــت هــم بــی کار نمی ماندنــد و خودشــان را 
بــا کاری مفیــد ســرگرم می کردنــد. خبرهــا را بادقــت دنبــال می کردنــد، ولــی چنــدان عاقــه ای بــه دیــدن 

فیلــم و ... نداشــتند. 
دکتــر رنجبــر در زمــان بیمــاری هــم رعایــت نظــم را می کردنــد و پیــرو بیمــاری قلبــی کــه داشــتند و انجــام 
عمــل قلــب بــاز، داروهایشــان را مرتــب و ســر وقــت می خوردنــد. اهــل ورزش و رســیدگی بــه سامتی شــان 
ــود را در  ــز کــرده ب ــب برایشــان تجوی ــی کــه پزشــک قل ــاده روی و انجــام منظــم ورزش های ــد، پی هــم بودن

برنامــه روزانــه شــان داشــتند. 
بــا ایــن حــال متاســفانه دکتــر رنجبــر در ماه هــای آخــر عمــر و باتوجــه بــه پیــدا نشــدن دســتگاهی کــه در 
اصطــاح بــرای شــوک دادن بــه قلــب نیــاز داشــتند، بــه لحــاظ جســمی بــه شــدت افــت کردنــد تــا جایــی 
کــه هفتــه آخــر دیگــر کشــش راه رفتــن نداشــتند. بــا ایــن حــال همچنــان امیــدوار بودنــد کــه بهبــود پیــدا 
ــواس  ــری و ح ــاظ فک ــه لح ــرایط ب ــد. در آن ش ــت می کردن ــان را تقوی ــه ایش ــم روحی ــواده ه ــد و خان کنن
همچنــان فعــال و باهــوش بودنــد، مثــا پی گیــری می کردنــد کــه همسرشــان داروهــای خــود را بــه موقــع 

اســتفاده کــرده باشــند و یــا پاســخگوی تماس هایــی کــه بــا ایشــان کار داشــتند باشــند. 
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