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گفت وگو

وطن امروز شماره 1393

چهارشنبه 29مرداد 1393

گفت وگوی «وطن امروز» با یعقوب توکلی ،کارشناس تاریخ و استاد دانشگاه

بررسی چرایی پیدایش داعش و پیوند با گروهک تروریست منافقین
دولت اسالمی عراق و شام که به اختصار داعش خوانده تحقق آن ج��ان در کف اخالص بگذارند .این در حالی
میشود ،یک گروه تروریستی مسلح است که اندیشه و بود که عربستانسعودی در برابر ایدئولوژی و گسترش
شیوه سلفی را انتخاب کرده است که شباهت کاملی به منویات خودش در برابر اس�لام س��نی و تشیع و حتی
اندیشههای وهابیت دارد .و اعضای آن تشکیل خالفت مس��ائل دفاعی خودش قدرت فداکاری نداشت و برای
اسالمی (اسالم تندرو وهابی) و اجرای شریعت در عراق اینکه نیروهای فداکاری تربیت کند که بتوانند در برابر
و سوریه را به عنوان هدف نهاییشان انتخاب کردهاند .الگوی رقیب و اسالم سنی و تشیع قرار بگیرند ،به دنبال
مناط�ق تحت نف�وذ داعش در عراق ش�امل  6اس�تان فرص��ت بود .پیروزی انقالب اس�لامی و عدم همکاری
سنینشین یا آنچه به مثلث سنی معروف است را شامل ارتش شاهنشاهی با شاه س��ابق ایران ،حاکمان وهابی
میش�ود که مراکز حضور تروریستهای دولت اسالمی عربس��تان را به این نتیجه رساند که ارتش و نیروهای
عراق نیز هس�ت .در سوریه نیز این گروه در مناطقی از سازمانی در برابر نیروهای فداکار قابلیت ندارند چنانکه
اس�تانهای رقه ،حلب ،حومه الذقیه ،دمشق ،دیرالزور ،ارتش نظام شاهنشاهی نه تنها در برابر ارزشهای انقالب
حمص ،حماه ،حسکه و ادلب فعالیت دارد و میزان نفوذ به مقابله برنخاس��ت بلکه خود به انقالب پیوس��ت .از
آن از اس�تانی به اس�تان دیگر متفاوت است؛ به عنوان س��وی دیگر در سالهای  2000و  ، 2006ارتش رژیم
مثال نفوذ این گروه تروریس�تی در استان رقه و برخی صهیونیستی در برابر نیروهای فداکار حزباهلل لبنان که
مناطق حلب بیش�تر اس�ت و در حم�ص و الذقیه نفوذ از انقالب ایران تاثیرپذیرفته بودند ،شکستهای سختی
کمتری دارد .با توجه به اینکه این گروه دشمن نخست خورد .با توجه به این تجربه موفق انقالب اسالمی یعنی
وحدت اسالمی به شمار میرود و مشکالتی که در جهان حزباهلل ،عربستان تالش کرد از این تجربه استفاده کند
ی تربیت
اسلام به وجود آوردهاند به گونهای است که سعی دارد و نیروهای ارزش��ی مبتنی بر ارزشهای وهاب 
خطر صهیونیس�م ،به عنوان نخس�تین اولویت جهان کند .به طور طبیعی جامعه عربستان و ثروتمندان عرب
اسالم به حاش�یه برود« ،وطن امروز» با یعقوب توکلی ،تقدسی برای وهابیت قائل نبودند تا برای تحقق ارزش
وهابی همه کار کنند به همین دلیل حکومت عربستان
مورخ و استاد دانشگاه به گفتوگو پرداخت.
ب��رای تحقق اهداف خ��ود گام در راه عجیب و غریبی
***
گروه داعش با توجه به کدام پیش�ینه تاریخی متولد نهاد که نیروهای جاسوسی و امنیتی انگلستان و آمریکا
جلوی پایش قرار دادند و آن ایجاد
شده است؟
گ��روه داع��ش محص��ول حض�رت امام س�ال  67در آن وضعیت ساختار آموزشی معطوف به نظام
جری��ان آم��وزش مذهب��ی و تاریخی کار ش�جاعانهای انجام دادند و دینی در س��رزمینهایی بود که
الگ��وی ب��ه اصط�لاح جهادی کسانی را که در وضعیت جنگی مجددا مردم در فقر و گرس��نگی به سر
عربستانسعودی است .سعودی اعالم بیعت با منافقین کردند ،مجازات میبردند .کس��انی که نسبت به
ب��ه عنوان نم��اد حکومت وهابی کردند .اگر پروژه منافقین اتفاق میافتاد حکومتهای خ��ود معترض نیز
بعد از انقالب اسالمی ایران پی به و اعض�ای آن در درون زن�دان مس�لح باشند .حمله شوروی به افغانستان
این نکته برد که انقالب اسالمی میش�دند اتفاقی ناگ�وار رخ م�یداد؛ چنین فرصتی را برای عربستان
فراهم آورد ،چون در این کش��ور،
جانشین الگوی وهابیای است که
همانگونه که در موصل اتفاق افتاد
هم مردم فقیر بودند ،هم نظریه
عربس��تان قصد داشت به عنوان
حکومت اسالمی مطلوب به جهان اسالم معرفی کند .جهاد پذیرفته ش��ده بود و هم نمایندگان اسالم سنی
نظریه دفاع و ایس��تادگی در برابر حکومت ظالم و نظام عمدتا در افغانس��تان حضور داشتند .عربستانسعودی
جور که حضرت امام خمین��ی در ایران مطرح کردند ،با وجود اینکه در افغانس��تان از طرف یک گروه کوچک
با پیروزی انقالب اس�لامی ،هم ج��واب داد و هم راهی مانند عبدالرسول س��یاف حمایت میشد ،یک جریان
جدید برای اهل سنت در مقابله با نظام سلطه باز کرد .بیسر و صدا را تحت عنوان آموزش طالب علوم دینی
نظریه دفاع حضرت امام و الگوی حکومت اسالمی که برپا کرد که ظرف  2تا  3س��ال طالب بس��یاری جذب
توسط ایشان مطرح شد با استقبال ایرانیان و مسلمانان کردند و با آموزههای مبتنی بر این هشدار که اسالم در
جهان روبهرو ش��د .به گونهای ک��ه عالقهمندان به امام خطر است نیروهایی را تربیت کردند و از دل این مدرسه
و راهی که ایش��ان معرفی کردند ،حاض��ر بودند برای گروهی رزمنده بیرون آوردند.

کسریرمضانی

آمری�کا و عربس�تان در ایج�اد پدی�ده طالب�ان
چه نقشی داشتند؟

آمریکا و عربستان در ایجاد پدیده طالبان نقش نخست
را داشتند و جریان اسالم سیاسی سنی با پدیده طالبان
تلفیق شد .از سوی دیگر در سایر نقاط جهان مثل مصر
برخی گروههای اس�لامی مانند جماعت اس�لامی مصر،
به جای اینکه با حکومت ظالم درگیر ش��وند به س��مت
م��ردم حمله کردند و درگیری داخلی ایجاد کردند و این
حملهها باعث ش��د فضایی به وجود بیاید که دولتها از
این گروهها حمایت نکنند .به همین دلیل این گروههای
سیاسی وهابی به سمت حکومت طالبان متمایل شدند.
بعد از اینکه دولت طالبان در افغانستان شکل گرفت ،تنها
دولتهای عربستانس��عودی و امارات از طالبان حمایت
کردند و حکومت این گروه بر افغانس��تان را به رسمیت
شناختند .آمریکاییها نیز آن روزها اعالم کردند از امروز
اس�لام حقیقی در افغانستان شروع شده است .حال این
پرس��ش ایجاد میش��د که آمریکاییان از کجا میدانند
اس�لام حقیقی در افغانستان اجرا میش��ود .عالوه بر آن
ی��ک اتفاق دیگر افتاد و آن اتفاق این بود که بخش��ی از
جریانهای عربس��تان احس��اس کردند توسط غرب به
بازی گرفته ش��دند .به همین دلیل و با توجه به س��ابقه
مبارزاتی که با غرب داشتند به سمت حمله با غرب رفتند.
بنابراین آمریکاییان با رویکرد جدید گروههای افراطی در
مبارزه با غرب به فکر مقابله با این جریانها افتادند .البته
چون آمریکا قادر است از چالشها فرصت بسازد با حمله
آمریکاییها به عراق برای ایجاد یک منطقه نفوذ جدید،

اتفاق خاصی افتاد و آن اتفاق این بود که براساس تعیین
حکومت در عراق بر اس��اس رای و دموکراسی ،شیعیان
که در اکثریت بودند ،حکومت را بعد از قرنها به دس��ت
گرفتند .این تغییر حکومت در جامعه اقلیت سنی که در
طول قرنهای متمادی از دوره عباس��یان تا زمان حمله
آمریکایی��ان حکومت را در دس��ت داش��تند ،پذیرفتنی
نبود .حکومت شیعی عراق را هم عربستانسعودی و هم
گروههای س��نی استانهای سنینشین که در حاکمیت
رژیم بعث حضور داشتند ،نمیتوانستند بپذیرند پس به
مخالفت برخاستند و نظریه تاریخی هم به کمک آنها آمد
که در ذهن سنیها سنگینی میکرد و این واقعیت را در
نظر داشتند که وقتی مغولها ایران را فتح کردند و متوجه
بغداد شدند ،بعد از فتح بغداد و آزاد شدن فضای عمومی
جامعه ،جریانهای مذهبی در درون حاکمیت و جامعه رها
شدند .بعد از این واقعه ،تمایالت شیعی درون جامعه سر از
حکومت درآورد و بعد از گذشت یک قرن از حمله مغولها
نخستین حکومت شیعی در ایران تشکیل شد .هر چند
قبلتر شیعیان ایران به خصوص در مناطقی از مازندران
حکومت شیعی زیدی و اسماعیلی را تشکیل داده بودند
ولی برای نخستین بار بود حکومت شیعی اثنیاشعری در
کل ایران ش��کل میگرفت .با تشکیل حکومت صفوی،
دولت عثمانی با انگیزه جنگ مذهبی و با استفاده از فتوای
علمای عثمانی جنگ چالدران را راه انداخت .سلطان سلیم
با انبانی پر از فتوای ضد شیعی به ایران حمله کرد و حتی
قبل از حمله به ایران  40هزار شیعه را در مناطق عثمانی
گردن زد .با توجه به این سابقه تاریخی میتوان فهمید که

چ��را نیروهای مبارزی که علیه غرب میجنگیدند تغییر
هدف دادند و دست به عملیات مذهبی زدند و با شیعیان
ب��ه جنگ پرداختند .آنها میخواهند حکومت از دس��ت
رفته را باز پس گیرند .کارخانه طلبهس��ازی عربستان در
منطقه نیرو تربیت میک��رد و به صراحت میتوان گفت
هر مدرس��های که عربستان تاسیس کرد و پول آلسعود
در آن ترزیقش��د ،آن مدرس��ه تبدیل به پادگانی برای
تربیت جنگجویان وهابیشد .به همین دلیل ادبیات همه
گروههای تروریس��تی با رویکرد وهابی مانند بوکوحرام،
القاعده ،داعش و ریگی ادبیاتی مش��ترک است .همه این
گروهها به شکلهای مختلف مورد حمایت غرب هستند.
تا زمانی که نیروهای داعش علیه دولت و مردم س��وریه
میجنگیدند ،م��ورد حمایت غرب بودند اما وقتی که از
س��وریه خارج شدند و به جنگ با دولت عراق پرداختند،
آمریکاییها اعالم کردند موضعی نداریم.اگر علیه حزباهلل
لبنان بجنگند مورد حمایت قرار میگیرند یا همین نیروها
مانند ریگی که تحت آموزه وهابی علیه جمهوری اسالمی
دست به حمالت تروریستی میزنند ،مورد حمایت آمریکا
قرار میگیرند اما در عراق ،آمریکا اعالم بیطرفی میکند.
داعش توسط حکومتهای عربستان ،قطر و ترکیه خلق
شده است.

پ�س در حقیق�ت ام�روز ه�م ،سیاس�ت آل س�عود،
امویسازی منطقه است.

بل��ه ،همین ط��ور اس��ت .در دوره تاریخی مورد نظر
علمای ائمه چهارگانه بزرگ اهل تس��نن اجتهاد کردند
و بس��یاری از س��نتهای دورههای تاریخی را پیراستند
بنابراین میبینید اسالم س��نی معطوف به آرای بزرگان
آی�ا همه گروههای مبارز س�نی رویکردی مانند داعش هیچ ش��باهتی به اس�لام اموی ندارد .جریانی که سلف
دارن�د ،به طور مثال اخوانالمس�لمین چه تفاوتهایی با صالح را مطرح کرد متاسفانه دربازخوانی تاریخی به طرز
داعش دارد؟
عجیبی به ادبیات امویها نزدیک
اخوانالمس��لمین ب��ا گ��روه نبای�د این نکت�ه را فرام�وش کرد که ش��د و بین ادبیات اب��ن تیمیه و
داع��ش از نظ��ر رویک��رد فاصله داع�ش س�نی نیس�تند و منافقی�ن امویان قرابت بسیاری وجود دارد
دارد و علت اینجاست که در بین هم ش�یعه نیس�تند و این دو جریان ،بنابراین نباید انتظار داشته باشید
بزرگان اهل س��نت ک��ه قائل به قدرتطلب هس�تند که برای کس�ب گروههای وهابی مانند داعش علیه
همکاری با حاکمیت بودند ،تنها قدرت دس�ت به هر اقدام�ی میزنند .یهود اقدامی انجام بدهند .نباید این
کس��ی که در رابطه با حاکمیت همانگونه ک�ه منافقین بحث ناموس را نکته مهم را از نظر دور داشت که
نظر دارد «ابن تیمیه» است .ابن اب�زار قرار دادند ،داعش�یها هم جهاد سیاست عربستان سعودی سیاست
تیمیه برای جریانهای اهل سنت
امویسازی منطقه است که به نظر
نکاح را به راه انداختند
مانند اخوانالمسلمین و جماعت
من مشکالتی که از جانب وهابیها
اسالمی ،پدر معنوی محسوب میشود .ابن تیمیه برای برای جامعه اسالمی ایجاد میشود از مشکالتی که از ناحیه
این گروهها مظهر اسالم سیاسی است .از رهبران گروههای صهیونیس��تها ایجاد میشود بیشتر احساس میشود و
سنی تنها کسی که جواز مقابله با مغوالن را صادر کرد ،من قبل از اینکه مش��کالت داعش برای جامعه اسالمی
ابن تیمیه بود که در زندان نیز کشته شد .مساله اینجاست پیش بیاید این خطر را گوش��زد کردم که در سایتهای
که ابن تیمیه از جمود و تصلب نیز برخوردار بود و اجتهاد خبری موجود است .از طرف دیگر صهیونیستها نیز مانند
را محکوم کرده بود .محکوم و تکفیر کردن مخالفان بعد حاکمان وهابی نیروهای فداکار ندارند از این رو برای اینکه
از او توسط «محمدبن عبدالوهاب» گسترش پیدا کرد.
به اهداف خود دس��ت یابند دست به هر اقدامی میزنند؛
چرا گروه داعش مسالهای با یهود و رژیم صهیونیستی حتی اغوای جنسی مذاکرهکنندگان عرب.

ندارد که مساله نخست جهان اسالم است؟

دکتر یادگاری ،رئیس سابق جهاد دانشگاهی:

دکتر مسلمی نائینی
قائم مقام سابق معاونت دانشجویی وزارت علوم:
روز دیگر
معین به توفیقی نوشته بود چند
میرویم؛ مسئول ستاد من را بورس کن!
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فراز و فرودهای وزارت علوم در گفتوگو با دكتر پورعباس:

5

عقبافتادگیهایجهاددانشگاهی
مرهون دولتهای سازندگی و اصالحات است

حتی حاضر نبودند تعهد بدهند
زارعی
وگو با
با نظام جمهوری گفت
دکترندارند
عناد
اسالمی
رئیس سابق حراست وزارت علوم:

امروز وزیر و معاونین سایه
وزارت علوم را میگردانند

هفتهنامه <رمز عبور> فع ً
ال هرماه منتشر میشود
دکتر منصور کبگانیان

اینکه چرا جریان سلفی مخالفتی با یهود و صهیونیسم
ندارد را با نگاهی به تاریخ میتوان فهمید .در دوره خلیفه
اول و دوم اگر پرسشی ایجاد میشد امام علی(ع) پاسخگو
بودند و برای اصحاب حکومت این پرسش پیش میآمد
که تا کی جواب سؤال را نزد علی بن ابی طالب ببریم .از
یک دوره تاریخی به بعد پای علمای یهود به پاسخگویی
باز میشود .کعباالحبار مفتی حکومت میشود و مورد
اعتراض ابوذر قرار میگیرد .ابوذر با استخوان شتر بر سر
کعباالحبار میزند که خون از سر وی جاری میشود و
از او میپرس��د مساله دینی اسالمی چه ربطی به تو دارد
که عالم دین یهود هس��تی .اس��تفاده از علمای یهود در
دوره خالفت امویها ادامه پیدا کرد .تفسیر اموی تفسیر
یهودی بود و با قیام امام حسین(ع) جریان تفسیر اموی
برچیده ش��د .یعنی در دوره تابعین و در دوره عباسیان،
دوره تاریخی امویان نقد شد.
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گفتوگوی «رمزعبور» با دکتر کامران دانشجو

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی:

عناصر پشت پرده

فتنه جدید را کلید زده اند

در آخرین دقایق انتشار <رمزعبور> ،به دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی در
خیابان فلسطین رفتیم تا پای مصاحبه با دکتر منصور کبگانیان بنشینیم ،اگر چه
عضو شورایی بود که با وزیر علوم و رئیسجمهور بر سر یک میز مینشست ،اما
سخنانش صریح و بیتعارف بود؛ میگفت به رئیسجمهور گفتم شما که با شعار
اعتدال رأی آوردهاید چرا...
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امروز وزیر و معاونین سایه،
وزارت علوم را میگردانند

پیش از مالقات و گفتوگو با مدیرکل ســابق حراســت وزارت
محمد محبوبی
علوم در دولت نهم  ،نمیدانستیم از کدام موضوعات وزارتخانه
روزنامه نگار
ســوال بکنیم .مباحث علمی و آموزشــی را مطــرح کنیم یا
موضوعات امنیتی دانشگاه ها .دکتر زارعی فردی بود که در هر
دو حوزه دســتی بر آتش داشــت و از تجربیات زیادی در دانشگاه و حراست برخوردار است .آغاز
گفتوگویمان با دکتر زارعی اما نگرانیها را برطرف ساخت .خوش کالمی و ذهن آماده آقای دکتر،
باعث شــده بود تا گفتوگو مســیر خودش را پیدا کند و خودبه خود پای همه سواالتمان به بحث
باز شود .گویا مشکالت این روزهای وزارت علوم ،دلنگرانی مشترک بسیاری از دانشگاهیان است.
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آیا وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری توسط جریانات تندروی سیاسی اداره میشود؟

وزیرانسایه دردانشـگاه

جدول مقایسهای رؤسای تغییر یافته دانشگاهها در دولت یازدهم
به همراه گرایش سیاسی آنها

گفتوگو با دکتر کامران دانشجو پس از پیگیریهایی ،در دفتر ایشان انجام شد .گفتوگو با
فردی که هم سابقه علمی و هم سابقه اجرایی کم نظیری دارد  ،سخت نبود .دکتر دانشجو
سابقه فعالیت سیاســی هم دارد اما سخنانش نشــان میداد که دغدغههای دیگر او به
گرایشهای سیاسیاش میچربد .دغدغههایی که ما را وادار کرد اولین سؤالمان را از روند
انقالب اسالمی بپرسیم و او چند بار در مصاحبه بگوید از این که دغدغههای اسالمی دارد
خجالت نمی کشد و با صدای رسا این دغدغهها را اعالم میکند.
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گفتوگوهای اختصاصی با:
دکترکامراندانشجو:

جریان فتنه اگر بازگردد
جامعه دانشگاهی و جریان انقالبی را
پایمیزمحاکمهمیکشاند

گفتوگوی رمز عبور با دکتر محمد سلیمانی

امین فرج الهی
روزنامه نگار

دکتر محمد سلیمانی بیش از  30سال ســابقه حضور در دانشگاه و مناصب
اجرایی کالن همچون وزارت ارتباطات ،نمایندگی مجلس و معاونت وزارت علوم
را در کارنامهاش دارد .با دکتر ســلیمانی درباره روند وزارت علوم در 25ســال
گذشته به گفتوگو نشستیم.

دکتر محمدمهدی زاهدی :
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دکترمنصورکبگانیان:

عناصر پشت پرده
فتنه جدید را کلید زده اند
دکترمحمدسلیمانی:

گفتوگوی<رمزعبور> با دکتر حسن مسلمی نائینی
قائم مقام سابق معاونت دانشجویی وزارت علوم

ریشه فتنه  78را باید در بورسهای انگلیس
وزارت علوم دوران هاشمی پیدا کرد

معین به توفیقی نوشته بود چند روز دیگر میرویم
مسئول ستاد من را بورس کن!
محمد رحمانی
روزنامه نگار

دفترش در دانشگاه تربیت مدرس ساده و کوچک اما شلوغ و پر تحرک است با چفیهای که اتاقش را تزئین کرده است ،مسلمی
نائینی گالیه داشــت که چرا بی اخالقی کردند و با آبرو دانشجویان به بهای سیاسی کاری خود بازی کردهاند؟! حتی  2ماهی
روزه سکوت در خصوص تهمتها گرفته بود که گویا قدم ما سبک بود و این روزه را شکاند! حرفهای بسیاری برای گفتن داشت
از دولت خاتمی تا دولت روحانی و اینکه ریشــه مخالفتها و تهمت زدنها در چیست ،مصاحبهای که حرفهای جدیدی برای
مسئوالن وزارت علوم دارد.

وقتی مسائلی درمورد بحث تخلف و ایجاد رانت در
خصوص بورسیه مطرح شد با این عنوان که تمام این
افراد به نوعی از نزدیکان دولت و رانتخوار هستند چه
واکنشی داشتید؟
بار اول در روزنامه شرق در مصاحبه آقای صدیقی دیدم .این
آمار را اوال ایشان خارج نکرده بودند بلکه آمار مرتبی بود که ما
استخراج کرده بودیم و قبل از بنده اصال آمار محکمی که بتوان
به آن اعتماد کرد وجود نداشــت .ما از موقعی که مسئولیت را
پذیرفتیم ،جمع آوری آمار را شــروع کردیم .سال به سال این
آمار را در نرم افزارهای مختلف قرار میدادیم تا آماده باشــد.
چون میدانستیم میشود از آن استفادههای مختلفی کرد .اگر
مالحظه کرده باشــید ما در مدتی که مسئولیت داشتیم مدام
آمارهای مختلف را اعالم میکردیم .این برای من جای تعجب
داشت که چگونه فردی مجرب و به قول خودشان دارای سابقه
اجرایی در این امر ،به این شــکل مسئلهای را مطرح و سریعا
بــه صورت تخلف اعالم میکند! اول اینکه تخلف باید در جای
مشخصی تایید شود ،دوم این که اخالقا اجازه نداریم این آمار و
اسامی را به صورت عمومی مطرح کنیم.
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روایت خواندنی نویسنده مطرح فرانسوی از جنگ  33روزه

پیروزی قطعی است
وحید خضاب
مترجم

83

کتـــاب ضمیمـــه
سال اول  /شماره  / 5شهریور 1393

کتاب ضمیمه<رمز عبور>

جنگ  33روزه ؛ غافلگیری در تموز
به قلم نویسنده مطرح فرانسوی

16

سال اول  /شماره  / 5شهریور 1393

ردیف

جدول مقایسهای رؤسای تغییر یافته دانشگاهها در دولت یازدهم به همراه گرایش سیاسی آنها

اساتید رفتند؛ تندروها آمدند
بالفاصله پس از تعویض دولت ،تغییرات مدیران ارشد دانشگاهها در دوران سرپرستی جعفر توفیقی و وزارت فرجیدانا شروع شد و تاکنون قریب به اتفاق رؤسای
دانشگاه ها تغییر کرده اند .جدول ذیل تنها بخشی از تغییراتی که در سطح رؤسای دانشگاهها صورت گرفته را تا پایان فروردین ماه  1393نشان میدهد.

ردیف

دانشگاه

2

دانشگاه پیام نور

1

ســازمان بازرسی در وزارت خانه هست و میتوانیم بگوییم
این آمار و تخلفات ،شــما بروید بررسی کنید .البته ما این کار
را هم در دوره خودمان انجام ندادیم .در دوره خودمان اصال در
ذهن ما نبود که بخواهیم آمار خالف دورههای قبل از خودمان
را بررسی کنیم .این موضوع را صحیح نمیدانستم البته زمان بر
هم هست و به جای انجام این کارها باید کار و تالش میکردیم.
شــاید بجای تخلف ،بتوان از آن بعنوان مچ گیری
نام برد.
خب واقعا این مچ گیری هم نیست ،این کار درستی نیست.
اول میگفتند به طور غیر قانونی سه هزار نفر بورس شده اند؛
به قول خود آقای صدیقی هــزار و  ۳۰۰نفر از این افراد مربی
دانشگاه هستند .مربیهای شهرهای مختلف و محروم کشور.
در سفرهای اســتانی که من در چهار سال اول میرفتم دیدم
که مربیهای زیادی در دانشگاههای مختلف هستند اما بخاطر
اینکه زمینه ادامه تحصیل در داخل کشور برایشان فراهم نبود،
مجبور میشدند به کشــورهای دیگر بروند .مثال خیلی از این
افراد به مالزی رفتند.
این هم قابل بحث است که چقدر درجه علمی این

ریشه فتنه  78را باید در
بورسهای انگلیس وزارت
علوم دوران هاشمی پیدا کرد

ُ 140نفر از متهمان امنیتی
بهدانشگاهبازگشتهاند

کشورها بیشتر از کشور خودمان است!
دانشگاههای ما به راحتی میتوانستند این افراد را بپذیرند
و پذیرفتند و هیچ مشکلی هم نبود .حتی ما مینوشتیم خارج
از ظرفیت اســاتید را بپذیرید و  ۱۴۰۰نفر پذیرش شدند .در
صورتی که قبل از دوران مدیریت من هر سال  ۸۰مربی ادامه
تحصیل میدادند .شما حســاب کنید چند دانشگاه در کشور
داریم؟! تنها ســالی یک نفر بخت یارشان بود که بتوانند ادامه
تحصیل بدهنــد .در کنار این دســتگاههای اجرایی دیگر هم
هستند .ولی ما کاری کردیم که  ۲۹۰یا  ۳۹۰نفر شدند .یعنی
دانشگاههای محروم کشور ،همین االن اگر ببینید شوق و شعف
عجیبی در مربیان هست ،چون هم تدریس و هم به نحو احسن
تحصیل میکنند.
من خودم همین چند روز پیش در یکی از دانشــگاههای
شرقی کشور دیدم اساتید هم تدریس و هم تحصیل میکنند
به مسئولین دانشگاه میگفتم خللی بوجود نیامده ،می گفتند نه
حتی تدریس و تحصیل اینها بهتر هم شده است.
وقتی این خبر را دیدید ،تماســی با وزارت علوم
گرفتید تا گالیهای کنید؟
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حاشیه برگزاری جشنواره خوارزمی در دوران ریاست جهموری هاشمیرفسنجانی

گفتوگو با دکتر اصغر زارعی
رئیس سابق حراست وزارت علوم

در کنار مســئولیتهای مختلــف و وظایف و
ماموریتهایــی که حضرتعالی برعهده داشــتید،
جنابعالی به عنوان یک چهره دانشگاهی هستید و
همه سوابق و فعالیتهای شما را در دانشگاه میدانند
و در کنار این ،به عنوان یکی از مسئولین ارشد وزارت
علوم در دوره گذشته تشریف داشتید .میخواستیم
شما به عملکردی که ما در دوره گذشته داشتیم یک
نگاهی بکنید .چه اتفاقی افتاد که یک حرکت علمی
و رو به جلویی در وزارتخانه شکل گرفت و از طرفی
در دوران قبل چه موضوعاتی بود که مانع از چنین
حرکت رو به جلو و فعالی در دانشگاه و محیطهای
علمی کشور را ما شاهد بودیم؟
من ابتدا باید بگویم که بنده با عنوان یک معلم و با اعتقاد
به کسوت معلمی اساسا فکر نمیکردم که روزی در جایگاه
حراســت وزارت علوم مشــغول به کار بشوم؛ در شهرستان
قزوین ســر کالس مشــغول تدریس بودم که با من تماس
گرفته شد که شما را برای چنین مسئولیتی انتخاب کردهایم.
ابتدا من نمیپذیرفتم ،افراد مختلفی را معرفی کردم که در
این زمینه بهتر از من بتوانند کار کنند اما به هر حال بنا شده
بود که ما این مسئولیت را بپذیریم و صحبت هم شده بود.
من آقای دکتر زاهدی را نه میشناختم ،نه قبال دیده بودم .با
ایشان مالقاتی کردیم .در همان مالقات اول هم ایشان گفتند
که شما باید بیایید با ما همکاری کنید .ما هم بنا به وظیفه
پذیرفتیم که بیاییم این خدمت را انجام بدهیم .زمانی که به
عنوان حراست ،وارد مجموعه وزارت علوم شدیم ،ما دیدیم که
یک مجموعه ازهمپاشیده ،بیسازمان ،فاقد هرگونه ساختار و
اساسا احساس ما این بود که با توجه به شواهد و قرائنی که
ما تحویل گرفتیم ،خود حراســت در دوران قبل از ما و در
دوران اصالحــات ،یکی از مامنها و مراکزی بود که خوراک
الزم و حمایتهای الزم را برای برخی از تشکلهای نامربوط
دانشجویی فراهم میکرد و یکی از جاهایی بود که به عنوان
پشتیبان و حامی جریانات افراطی در دانشگاهها مورد توجه
بود .به زعم عموم کسانی که آشنا با این مسئله بودند ،اذعان
میکردند که چنین چیزی واقعیت داشته و بعد از یک دوره
4-3سالهای که ما موفق شدیم تا حدود زیادی این وضعیت
را به سامان برسانیم و آرامش را به دانشگاه برگردانیم ،بعضا
از من سوال میکردند که وضعیت تشکلهای دانشجویی و
یا حرکتهای دانشجویی و افراطیگری را در دانشگاهها در
آینده چگونه پیشبینی میکنید ،من پاسخم به این سوال
این بود که اساسا در آینده ما شاهد چنین افراطیگریهایی
حداقل در دوران حاضر -نخواهیم بود؛ با این استدالل کهاوال مسئولین و مقاماتی که به عنوان مسئولین رسمی جریان
دانشگاهی کشور بودند ،دیگر فرق کرده و حامی و پشتیبان
این افراطیگریها نیستند و نمیتوانند به حمایت آنها امیدوار
باشند .دوم این که بسیاری از چهرههای شاخص دانشجویی
که ســردمدار حرکتهای افراطی در دانشــگاهها بودند و
وابســتگی آنها به جریانات خارج از دانشگاه و مراکز قدرت
اثبات شده بود ،بعد از آن اتفاقات یا ضربه خوردند یا به خارج
متواری شدند که چهرههای شاخص آنها این روزها مثل آقای
علی افشــاری و فخرآور و دیگران که اگر الزم شد خیلی از
این اسامی را میشود برشمرد که امروز در آمریکا یا انگلیس
با شبکههای وابسته به آمریکا و انگلیس و امثالهم همکاری
دارند .بدنه دانشجویی تدریجا این موضوع را متوجه شد که
یک جریانی در گذشته از دانشگاه و از دانشجو به عنوان یک
ابزار و وسیله برای آمال و اهداف سیاسی خودشان بهرهبرداری
و اســتفاده میکردند و دانشجویانی که به این مسئله واقف
شــدند ،حاضر نبودند خودشان را به عنوان سربازان و عمله
و اکره جریانات سیاســی در دانشگاهها فدا بکنند و دیگران
بهرهبرداری سیاسی را در مراکز قدرت داشته باشند.
رسوا شدن و سوخته شدن خط جریان دانشجویی وابسته
به احزاب یا جریانهای خارجی دومین عاملی بود که مانع
شــکلگیری جریانات افراطی در دانشگاهها میشد .عامل
سوم هم اعمال قوانین و مقررات موجود بود که خوشبختانه
عموم این قوانین و مقررات هم در دوران اصالحات ،در زمان
آقای معین و دوره ریاســت جمهوری آقای خاتمی تدوین
شــده بود ،ابالغ شده بود و از طریق شــورای عالی انقالب

جریان فتنه اگر بازگردد
جامعه دانشگاهی و جریان انقالبی را
پای میز محاکمه میکشاند

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

ریاستقبلی

ریاستفعلی

حسن زیاري

ابوالفضلفراهاني

مجیدقاسمی

 20آذر 92

دارای گرایش اصالح طلبی و تندرو؛ ریاست  8ساله در دوران
اصالحات؛ تغییر تمامی معاونت های دانشگاه و انتصاب معاونان
اصالح طلب  -وی در شورای عالی انقالب فرهنگی مطرح
و رأی نیاورد

3

دانشگاهاصفهان

4

دانشگاهگیالن

عبداهلل حاتمزاده

6

دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاهتفرش

علیرضاعاشوری

محمدقاسمسحاب

محمدكافي

 7دی 92

 9دی 92

دارای گرایش اصالح طلبی

7

دانشگاهارومیه

حسن صدقي گمچي

رحیمحبنقي

 18دی 92

8

دانشگاه صنعتی جندی شاپور

عليمحمدآخوندعلي

محمدرضاعصاري

 18دی 92

اصالح طلب افراطی؛ از دانشجویان غیر همسو و حامی فتنه
حمایت می کند

9

دانشگاه شهید باهنر كرمان

نصراهلل گرامي

محمدجواد فدایي فتحآبادي

10

دانشگاهگلستان

 11دانشگاه علومکشاورزی و منابعطبیعی گرگان

احمدرضارباني

عباسقربانی

رامینرحمانی

هوشنگطالبيحبیبآبادي

 20آذر 92

دارای گرایش اصالح طلبی

از طرفداران آقای هاشمی رفسنجانی؛ از خانواده های سرشناس
ارومیه؛ عدم توانایی کنترل مدیران معاونت های خود؛ انتساب
معاونان اصالح طلب

5

محمدحسینرامشت

علي خاكي صدیق

تاریختغییر

 20آبان 92

گرایش واقدامات ریاست فعلی

احمد رضي

فرهادیغمایی

دارای گرایش اصالح طلبی

دارای مدرک دکتری عمران از کشور کانادا؛ معاون اجرایی
 21دی  92استانداری در دولت آقای خاتمی؛ عدم نگاه سیاسی به امور جاری
دانشگاه
 22دی 92

دارای گرایش اصالح طلب میانه رو

 22دی 92

دارای گرایش اصالح طلب میانه رو

 23دی 92

دارای گرایش اصالح طلب میانه رو؛ اغلب انتصابات وی تحت
تاثیر دکتر بهشتی سرشت می باشد؛ دکتر بهشتی سرشت معاون
فرهنگی دانشگاه البرز بوده ،با گرایش اصالح طلب تند رو و از
اعضای فعال در فتنه 88

13

دانشگاه اراک

رضا صادقي سرابي

سعیدحمیدي

 23دی 92

دارای گرایش اصالح طلبی

14

دانشگاهتبریز

پرویز آژیده

محمدرضاپورمحمدي

 25دی 92

اصالح طلب معتدل؛ رئیس دانشگاه در زمان دولت آقای خاتمی؛
فعالیت مشخصی در خصوص مسائل سیاسی ندارد

15

دانشگاهشیراز

محمدمؤذني

مجید ارشاد لنگرودي

 25دی 92

16

دانشگاه یزد

سیدعليمحمدمیرمحمدي

محمدصالحاولیاء

 12دانشگاهبینالمللیامامخمینی(ره)قزوین عبدالعليآلبویهلنگرودي

32

علینجفینژاد

از اعضای انجمن اسالمی اساتید دانشگاه گیالن؛ از
 20آذر  92طرفداران و طیف مهدی هاشمی؛ از عناصر فعال و شاخص
و لیدر تحرکات و تجمعات فتنه  88در گیالن

سیدابوالحسننائیني

دارای گرایش اصالح طلبی؛ ریاست دانشگاه شیراز در دوران
اصالحات -کامال تحت تاثیر صفوی قائم مقام دانشگاه که سابقه
حضور در فتنه را دارد

دارای گرایش تند اصالح طلبی؛ دارای مدرک دکتری از کشور
انگلیس؛ حمایت از دانشجویان اصالح طلب افراطی؛ برادر وی
 25دی  92نماینده استان یزد در مجلس بوده که دارای گرایش اصالحطلبی
است و تمام هماهنگی ها و گرایشات فکری از سوی او
منشعب می گردد
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گفتوگو با دکتر محمدحسین یادگاری
رئیس سابق جهاد دانشگاهی

عقبافتادگیهای جهاد دانشگاهی مرهون
دولتهای سازندگی و اصالحات است

زهرا کریمی
روزنامه نگار

پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ،فضای جامعه از فرهنگ طاغوتی پاک نشده بود و مظاهر آن در همه جا به
چشم میخورد .همچنین ،عوامل فعال طاغوتی در دانشگاهها مانع اشاعه فرهنگ اسالمی بودند .در نتیجه ،دانشجویان
در برابر این مســأله به مقابله برخاستند و دانشگاهها تعطیل شد .حضرت امام(ره) با تأیید این حرکت ،فرمان تشکیل
نهاد انقالبی جهاد دانشــگاهی را صادر کردند تا پس از تشکیل ستاد انقالب فرهنگی ،فرهنگ منحط غربی از مراکز
علمی و فرهنگی کشور زدوده شود .این مرکز فرهنگی در سال  ،13۶3بهعنوان ستاد اجرایی انقالب فرهنگی تغییر نام
داد تا این که در ســال  ،13۶4پس از استقالل دانشگاهها و جدا شدن وزارت فرهنگ و آموزش عالی ،مجدداً بهعنوان
جهاد دانشگاهی مطرح گردید .براساس اساسنامه این نهاد ،جهاد دانشگاهی نهادی است عمومی و غیردولتی زیر نظر
شورای عالی انقالب فرهنگی ،دارای شخصیت مستقل و از لحاظ استخدامی و مالی ،تابع مقرراتی است که در چارچوب
اختیارات قانونی به تصویب هیأت امنای جهاد دانشگاهی میرسد.
از شانزدهم مرداد سال  ،13۶9جهاد دانشگاهی بهعنوان پلی میان دانشگاه و بخش صنعتی و خدماتی کشور معرفی
و محل اســتقرار آن ،بیرون از دانشگاه تعیین شد .گسترش تحقیقات و شکوفایی روحیه پژوهش ،گسترش طرحهای
کاربردی و نیمهصنعتی از طریق پیوند با مراکز علمی و تحقیقاتی بهمنظور بهکارگیری وظایف و توسعه امور فرهنگی در
ســطح جامعه از طریق همکاری با حوزه و دانشگاه و سایر مراجع و نهادهای فرهنگی بویژه برای نسل جوان ،از اهداف
مهم جهاد دانشــگاهی است که البته تا به امروز همه اهداف این مرکز مهم که پلی بین دانشگاه و صنعت است ،محقق
نشده است.
برای بررسی وضعیت جهاد دانشــگاهی در گفتگو با دکتر محمدحسین یادگاری رئیس سابق جهاد دانشگاهی ،به
بررسی فراز و فرودهای این نهاد پرداختیم.

آقای دکتر! ارزیابی شما از عملکرد جهاد دانشگاهی
در این نزدیک به  25ســالی که از تأسیس این مرکز
میگذرد ،چیست؟
جهاد دانشگاهی در اصل بدو تأسیسش ،در  16مرداد سال
 69در آن زمان با توجه به پشــتیبانیهای امام راحل و بعد از
آن شورای عالی انقالب فرهنگی و بعدها مقام معظم رهبری،
پیشرفتهای نسبتاً خوبی داشــت؛ یعنی ما از زمان تأسیس
تا االن پشــتیبانیهای خیلی خوب و ارزندهای داشتهایم؛ اما
این که چه مقدار در این فعالیتها موفق بودند یا نبودند ،این
را باید تقســیمبندی کرد که آیا جهاد دانشــگاهی با توجه به
این که یکســری اهدافی در اساسنامه برای جهاد دانشگاهی
نوشــته شده مبنی بر این که هم پل ارتباطی ما بین دانشگاه

و صنعت باشــد و هم بتواند فرهنگ دانشــگاهها را با توجه به
فرهنگ جهادی به پیش ببرد و هم بتواند زمینهســازی کند
برای اشتغال فارغالتحصیالن دانشگاهی ،کارهایی انجام داده
است یا خیر؟ منتهی چه مقدار این فعالیتها موفق بوده یا نه
بستگی به بررسی آن دارد و نیاز به پژوهشی است که ببینیم
جهاد دانشــگاهی در کجا بوده و به کجا رســیده است و چه
کارهایی نیز باید برایش انجام دهیم که به یک موفقیتهایی
دست پیدا کند.
شما فکر میکنید جهاد دانشگاهی به اهداف اصلی
خودش رسیده است؟
خیر ،جهاد دانشگاهی خارج از مسائل مصوب شورای عالی
انقالب فرهنگی ،پشتیبانی مقام معظم رهبری و رهنمودهای
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ایشان در اصل در دو جریان متفاوت گیر کرد و بر اساس این دو
جریان متفاوت یکسری مسائل و دیدگاههای مسئوالن اجرایی
نسبت به آن متفاوت بوده اســت .در دوره هشت ساله دولت
آقای هاشمی رفسنجانی و برنامههای دولت آقای هاشمی که
با تفکر سیاســی دولت ســازندگی مواجه بود ،موجب شد که
جهاد مورد غضب یا بیمهری قرار بگیرد و به جایی میرســد
کــه به دلیل این که اتفاقی برای جهاد دانشــگاهی نیفتد ،در
تمام استانهای کشور شــعبههایی زده میشود که بخواهند
برای برچیده شــدن جهاد دانشگاهی با دولت مقابله کنند .در
یک دوره دیگر هم که زمان آقای خاتمی بوده ،پشتیبانیهای
بعضی از افراد در داخل جهاد دانشگاهی از دولت آقای خاتمی
و مباحث اصالحطلبی باعث این شد که دستگاههای اجرایی که

5

44

گفتوگوی «رمزعبور» با دکتر محمدمهدی زاهدی

 140نفر از متهمان امنیتی
به دانشگاه بازگشتهاند
مریم عاقلی
روزنامه نگار

دکتر محمدمهدی زاهدی،وزیر سابق علوم و رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی به صراحت درباره وضعیت آموزش عالی
هشدار میدهد ،آن گاه که میگوید« :بیش از  140نفر از متهمان امنیتی که بخاطر وابستگی به گروهک منافقین ،خلق عرب و سایر گروههای معاند
نظام ،دانشجو رد صالحیت شده بودند و حتی علیه نظام سالح به دست گرفته بودند ،در حال حاضر به دانشگاه بازگشتهاند ».گفتوگوی ما را با
دکتر زاهدی در ادامه میخوانید.

آقای دکتر در حال حاضر با توجه به عملکرد وزارت
علوم ،مهم ترین دغدغههای رهبر معظم انقالب ،مجلس
و بدنه دانشگاهی کشــور را نسبت به وضعیت علمی
کشور چطور ارزیابی میکنید؟
دهه چهارم انقالب اســالمی دهه پیشرفت و عدالت است و
اگر به سخنان رهبر معظم انقالب در چند سال اخیر توجه کنیم
میبینیم ایشــان از جهت توسعه علم و فناوری بر علوم دانش
بنیان تاکید جدی دارند ،لذا تمام هم و غم مسئوالن کشور و به
خصوص کسانی که در حوزه علم و فناوری و به صورت ویژه تر
در وزارت علوم ،وزارت بهداشــت ،وزارت جهاد کشاورزی ،وزات
صنعــت و حتی وزارتین نفت و نیرو فعالیت میکنند ،باید این
هم و غم را داشــته باشند ،البته دستگاههایی مثل وزارت نفت،
جهاد کشاورزی ،صنعت و معدن ،وزارت نیرو و تا حدودی وزارت
بهداشت در برهههای مختلف کمتر در آن شاهد سیاسی کاری
بوده ایم و در واقع آنها وزارتخانههای فنی و مهارتی هســتند،
که اولویت آنها کمتر مسائل سیاسی است ،یعنی اگر قرار باشد،
آنها دچار مسائل سیاسی شوند ،خیلی زود آثار مخرب را نشان
میدهد ،از این رو وزن فنی آنها بر رویکرد سیاســی شان ،غلبه
دارد؛ بر همین اســاس اگر در وزارت علوم هم اولویت علمی در
نظر گرفته نشود و ما شاهد حاشیهسازی سیاسی باشیم ،به این
معنا که مسائل سیاسی و حواشی آن بر مسائل علمی و فناوری
اولویت یابد ،یقینا اثر خود را در مدت نه چندان طوالنی یعنی در
بازه زمانی  ۳یا  ۴سال نشان خواهد داد و کشور با مشکل جدی
و چالشی در حوزه پیشرفت و استقالل روبهرو کند و موانعی بر
سر راه خودکفایی ایجاد خواهد شد.
ناظر به همین تبعات ،ما شاهد تذکرات جدی رهبری
در حوزه علم و فناوری بوده ایم؟
تبعات سیاســی کاری در وزارت علوم ،اثرش را هم در بدنه
جامعه علمی و هم جامعه غیر علمی خواهد گذاشت ،از این رو
رهبــر معظم انقالب ،در زمانهای مختلــف و به ویژه در طول
یکسال گذشته ،تاکید جدی داشتند که وزارت علوم و دانشگاهها
نباید جوالنگاه ،احزاب سیاسی شود ،بلکه مسائل علمی و فناوری
باید حرف اول را در دانشــگاهها بزنــد ،در واقع این از مطالبات
جدی نظام و همه دلسوزان انقالب است.
آقای دکتر ما شاهد بودیم رهبری در دیدار با اساتید
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18
19

دانشگاه صنعتی بابل

ریاستقبلی
زهرا حجازیزاده
رسول خدابخش
عسگرجانعليزاده
کریمسلیمانی

21

دانشگاهمراغه

23

دانشگاه فنی و حرفهای

سهراب رضایی

دانشگاه صنعتی شیراز

شاهرخ جم

22

24
25
26
27

دانشگاهتهران

دانشگاهکاشان

دانشگاهشاهرود

دهند.
به نظر شما چرا در حال حاضر سایتهای ضد انقالب
فارســی زبان و شــبکههای معاند نظام از وزیر علوم
جمهوری اسالمی دفاع میکنند؟
باید از ایشان پرسید که چه عملکردی وزارت علوم داشته که
موجب خوشــحالی ضد انقالب شده است و به دفاع از عملکرد
وزارت علــوم پرداختهاند ،یقیناً این هشــداری به عملکرد آن
وزارتخانه است.
در بحث بازگشــت متهمان امنیتی به دانشگاهها
در حــال حاضر یکی از انتقادات اصلی نمایندگان این
موضوع است آیا این متهمان در صدد بازگشت به عرصه
دانشگاه هستند ؟
بیش از  ۱۴۰نفر ازآنها در حال حاضر بازگردانده شــدهاند و
امروز بحث درباره کســانی است که با اینکه رد صالحیت شده
بودند و نمی توانستند وارد دانشگاهها شوند و پرونده آنها مشکل
داشت با تعهد یا تکمیل پرونده وارد دانشگاهها میشوند .امروز
صحبت از کسانی است که ورود به دوره ارشد و دکترا داشتهاند
در حالی که بخاطر وابستگی به گروهک منافقین ،خلق عرب و
سایر گروههای معاند نظام که بعضا علیه نظام سالح به دست
گرفتهاند و از این حیث رد صالحیت شده بودند .هیچ کشوری
این کار را نمی کند که افراد مسلح ضد انقالب علیه خودش را به
این راحتی وارد سیستم کند .اما جای تعجب دارد که چرا وزارت
علوم این کار را انجام داده است.
در واقع مشــکل افرادی هســتند که با وجود رد صالحیت
شدن و فعالیت مسلحانه علیه نظام به دانشگاه بازگردانده شدند
و این عالمت سوال برایمان وجود دارد که با کدام حجت شرعی
این افراد وارد دانشــگاه میشوند؛ لذا آقای وزیر علوم در جلسه
استیضاح مجلس باید به این سواالت پاسخ بدهند.
این امر در سوال استیضاحکنندگان نیز وجود دارد؟
یکی از بندهای استیضاح همین موضوع است.
ماهیت این جریان چیست با توجه به اینکه این افراد
به دنبال فتنه جدیدی از دانشگاهها هستند؟
من نمی دانم فتنه جدیدی هست یا نه؛ ولی میگویم حضور
این افراد در دانشگاه که در فتنه  ۸۸و  ۷۸بودند و االن مسئولیت
گرفتهاند و سایتهای ضد انقالب هم از عملکرد وزارت علوم دفاع
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عنوان حامی شاخص فتنه
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اعتدال گرا

دکتری مکانیک از انگلیس؛اصالح طلب میانه رو

دارای گرایش اصالح طلبی؛ تغییر تمامی مسئوالن معاونت های
 17فروردین 93
دانشگاه وانتصاب افراد با گرایش اصالحاتی
اصالح طلب ؛ رئیس ستاد انتخاباتی خاتمی و معین  ،موسوی و
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عارف در استان
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اعتدال گرا؛ دارای مدرک دکتری مکانیک از انگلیس
از عناصر فعال حوزه دانشگاه در فتنه 88؛ تنها عضو هیئت علمی
شرکت کننده در اجتماعات دانشجویی حامی میر حسین موسوی
در تهران؛ سابقه دستگیری در اغتشاشات سال  76و 88؛ به دست
داشتن دست بند سبز تا سال  89علی رغم تذکرات اطرافیان؛
از سخنان قابل تامل وی“ :ما باید دانشجویی را تربیت کنیم که
 16آذر و دوم خرداد را بیافریند .اسالمی شدن دانشگاه موضوع
دست چندمی است!”؛ حرمت شکنی برخی مقدسات مذهبی در
دانشگاه و استقبال وی از آن؛ توهین آشکار به برخی نماد های
مذهبی ؛ دارا نبودن شرایط قانونی از جمله مرتبه علمی و سابقه
مدیریتی بهمنظور ریاست دانشگاه در استان

شاهپور رمضانی (سرپرست)
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بررسی عمکرد یکساله وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در
دانشگاهها نسبت به نادیده گرفته شدن پیشرفتهای
کشور گالیه کردند و گفتند باید برای مسئوالن در این
زمینه «تور علمی» در نظر گرفته شود تا با واقعیتهای
علمی کشور آشنا شوند ،به نظر شما با وجود این همه
پیشرفت کشور در سالهای اخیر ،چرا برخی قصد انکار
آن را دارند؟
گاهی از زبان مســئوالن ارشد کشــور مطالبی میشنویم
طوری صحبت میکنند که انگار در کشور توسعه علمی نبوده
است ،شاید دلیل آن این باشد که شیب تند روند توسعه علمی
در دولتهای نهم و دهم که آقای احمدینژاد رئیس جمهور بود،
اتفاق افتاده است.
یعنی نادیده گرفتن پیشرفتهای علمی کشور هم
نوعی سیاسی کاری است؟
برخیها از باب مخالفت با احمدینژاد،توسعه علمی کشور
را هم کتمان میکنند؛ در حالی که شــیب پیشــرفت علمی
کشورمان چیزی نیست که ساخته پرداخته پایگاههای اطالعاتی
درون کشور باشد ،بلکه پایگاههای اطالعاتی معروف مثل  ISIکه
حتی از بعد سیاسی مخالف ما هستند ،به این پیشرفت اعتراف
کرده اند .در ســال  ۹۱در این شیب تند رشد علمی ،کشورمان
 ۱۱برابر متوسط دنیا ،رشد علمی داشته است و از سال  ۸۴که
حدود ســه هزار مقاله بوده به حدود  ۳۰هزا مقاله  isiرسیده
در سال  ۹۲رسیده و در همین سال به  ۴۰هزار مقاله در پایگاه
 sc pousرســیده و این تعداد غیر قابل کتمان بوده و موجب
تعجب شیفتگان علم و دانش در کشورمان و به خصوص جهان
اسالم شده است.
ما توانســته ایم در منطقه رتبه علمی باال و واالیی بدست
آوریــم و گاهی رتبه اول و گاهی هــم دوم بودهایم و در برخی
شــاخههای علمی رتبه زیــر  ۱۰در جهان کســب کردهایم.
حاال چطور میشــود برخی به صرف مخالفــت با دولت نهم
و دهم این پیشــرفت علمی را نادیده میگیرند و خط بطالن
میکشــند ،این جفا به کشور و ظلم در حق دانشگاهیان است
که با چه عشــقی تولید علمی داشــتهاند اما انکار میشــوند.
کسانیکه این پیشرفت علمی را انکار میکنند در واقع خصومت
بانــدی و گروهی خود با دولت نهم و دهم را به خصومت با علم
تبدیل کردهاند که به خاطر وجدان علمی نباید این کار را انجام
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