
ایران ریاض انجمن خبرنامه
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شده برگزار ریاض کنفرانس های از تومانیان ردیچ م دکتر خاطرات
ایران ریاض انجمن قرن نیم مناسبت به

تومانیان∗ ردیچ م

پنجاهمین تا شیراز اه دانش در کشور ریاض کنفرانس اولین از •
در دکتری تحصیل برای که سال ٣ به جز ریاض کنفرانس
فکر داشته ام. شرکت ریاض کنفرانس های در بودم، انگلستان
حضور اجرایی شورای در انجمن عضو هر از بیش م کنم

مرتبه). ١١) داشته ام
‐ ۶٧) بودم ریاض انجمن دبیر ، اسالم انقالب جریان در •
برای شد. اخذ فعالیت مجوز و ثبت مجدداً انجمن که ،(۶٣ 
علوم وزارت در جلسه ای اه ها دانش دروس مجدد برنامه ریزی
کاری برنامه تشریح ضمن در جلسه مسئول شد. یل تش
را ایشان چون شود. اسالم باید هم ریاضیات که کرد، اعالم
بدهید، توضیح بیشتر است ن مم که کردم سئوال م شناختم،
کار به اسالم اسام باید مدارس ریاض مسائل در «که گفتند

شود». برده
تبریز در کشور ریاض کنفرانس چهاردهمین پوستر تهیه در •
باشد. داشته اسالم ماهیت پوستر، باید که شد گفته ،(١٣۶٢)
«... يعَلمونَ الَِّذين يسَتوِي هل «ُقل آیه که شد تهیه پوستری

اسام هم مرکز دوایر محیط در و شد نوشته پوستر باالی در
شد نوشته انگلیس و فارس زبان های به ریاض دانشمندان

بود. جالب خیل که
Southampton اه دانش از رابرتسون پروفسور کنفرانس این در •
همانند باید هم ایشان گفتند اه دانش رئیس که بود، شده دعوت
توانستیم ول یابند. ان اس دانشجویی اه خواب در سایرین
یریم. ب نظر در ایشان برای اه دانش مهمانسرای در اطاق
برای که شد مالحظه بردم، مهمانسرا اطاق به را ایشان وقت
توالت برداشتن بدون ایران توالت به فرنگ توالت تبدیل
برای که بودند. ساخته توالت اطراف در را ویی س ، فرنگ
دوازدهم روز یعن کنفرانس از بعد بود. جالب خیل ایشان
راهپیمایی در م خواهد که گفت رابرتسون پروفسور فروردین،
به را ایشان ونه چ که شدم نگران من باشد. داشته حضور
گرفتم، تماس اه دانش در فقیه ول نماینده با ببرم. راهپیمایی

هر که گفتند و گذاشتند اختیارم در را خود تلفن شماره ایشان
رابرتسون پروفسور یرید. ب تماس من با آمد، پیش مسأله  ای
پیش مسأله ای هیچ و بودند مردم بین راهپیمایی طول تمام در
ایشان برای راهپیمایی در مردم از کثیری تعداد حضور نیامد.

بود. جالب بسیار

در که بود. باران موش و بمباران مقارن شانزدهم، کنفرانس •
این در است درست آیا که م پیچیدم خودم دور اه دانش حیاط
ر دی طرف از کنیم، جم جا ی را استاد همه این موقعیت
زیر حتماً دهیم نشان که شود لغو کنفرانس که نم خواستم
باالخره نمائیم. برگزار ریاض کنفرانس م توانیم هم بمباران
به را کنفرانس زمان اجرایی، شورای اران هم با مشورت با
اه دانش در شهریور ٢ ‐ ٢٣۶ تأخیر)، ماه ۶) سال همان شهریور

به موق و دادیم تغییر ( فعل (خوارزم تهران معلم تربیت
شد. برگزار

برای و زودتر روز چند بیرجند، اه دانش در هجدهم کنفرانس در •
آقای رفتم، بیرجند به کنفرانس برنامه های تنظیم در کم
اه دانش رئیس خوشبختانه و بودند کنفرانس دبیر حسن پور
آشنا و تبریز اه دانش از شده منتقل درویش دکتر آقای مرحوم

کردند. اری هم بسیار که بودند
موضوع و بودم نگران اه ها خواب از که، بود این جالب موضوع
و برویم هم با گفتند ایشان کردم مطرح اه دانش رئیس با را
اه دانش رئیس نبودند. مناسب روبالش ها، و مالفه ها ببینیم.
ایشان است، چند ساعت گفت و زد صدا را اه ها خواب مسئول
١٠ ساعت «فردا گفت اه دانش رئیس صبح ١٠ ساعت گفت
منظم تخت ها و شوند تعویض مالفه ها تمام باید م آیم صبح
تمیز و مرتب چیز همه دیدیم و رفتیم بعد روز شوند. مرتب و
روبالش ها چرا «گفتند درویش دکتر روبالش ها. از غیر است
از اسم «شما گفت اه خواب مسئول نکردید». عوض را

نبردید! روبالش ها
انجمن کنفرانس های بهترین از ی کنفرانس این
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بودند. خوش رفتار و مهربان بسیار شهر اهال بود، ریاض
بودند تاکس منتظر خیابان در که کنفرانس در شرکت کنندگان

م رساندند. مقصد به و سوار اصرار با را
را س ام کنفرانس که بود خواسته اردبیل محقق اه دانش •
کنفرانس نم تواند که کرد اعالم ماه ۶ از پس که نماید برگزار
شد بحث انجمن اجرایی شورای جلسه در نماید. برگزار را
ماه شش عرض در نم تواند، ر دی اه دانش هیچ گفتند و
اردبیل، به تبریز نزدی به علت نماید. برگزار را کنفرانس
اردبیل اه دانش با حضوری به طور من که شد داده مأموریت
بین از و شد عوض اه دانش رئیس خوشبختانه کنم. صحبت
بود. شده انتخاب اردبیل اه دانش رئیس تبریز اه دانش استادان
قرار و رفته اردبیل به تبریز اه دانش در اران هم از تن چند با
عهده به  را آن اداره و کنفرانس برنامه های تمام ما که گذاشتیم
و رفته اردبیل به را جمعه ها یا پنجشنبه همه تقریباً و یریم. ب

کردیم. تنظیم را برنامه ها
کشورهای در ایران استادان از زیادی تعداد کنفرانس این در
کنفرانس این در خود هزینه با که کردیم دعوت را مختلف
استاد ر دی کنفرانس هر از بیش خوشبختانه نمودند. شرکت
از که بود این جالب کردند. شرکت کنفرانس در مدعو
بودیم. کرده دعوت را افرادی هم ایروان و باکو اه های دانش
عکس خبرنگاری که بودند نشسته میز ی دور نهار هنگام
حال در کشور دو که شد اعالم محل رادیوی در و گرفت

ی دور کشور دو این ریاض استادان ول هستند درگیری
م خورند. نهار ایران در میز

در ١٣٧٩ سال در توپولوژی و هندسه دوساالنه سمینار اولین •
گردید. برگزار تبریز

معلم تربیت اه دانش در توپولوژی و هندسه سمینار سومین در •
تماس استاندار با هشترودی پروفسور بزرگداشت برای تبریز،
بود قرار و شد استقبال بسیار بودند) ریاض (استاد شد گرفته
خارج از مدعوین و شود. پرداخت ایشان طرف از آن هزینه
استاندار به شد. عوض استاندار چندی از پس شوند. دعوت
هفته کنم. مراجعه ر دی هفته گفتند کردم مراجعه جدید
نبوده اسالم هشترودی دکتر فکری زمینه که گفتند ر دی

ول شود. برگزار بزرگداشت این که نکردند موافقت و است
ریاض در وی تأثیر نظر از هشترودی بزرگداشت هدف چون

بود کشور جوانان بین ریاض کردن عموم مخصوصاً کشور
را ایشان سخنران های تمام دادیم. انجام را بزرگداشت این
سالن دیوارهای در دانش، مرزهای رادیویی برنامه در مخصوصاً

کم با ایشان سخنران های از فیلم و چسبانده کنفرانس
به ( صدوق (برادران تهران در هشترودی دبیرستان  مسئولین

شد. گذاشته نمایش

علوم فرهنگستان ، ریاض بخش رئیس ∗
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