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برگزاري همایش پیشگیري از
سرطان پستان به نام
مریم میرزاخاني

هیئت امنای دانشگاه آزاد ،فرهاد رهبر را برای ریاست دانشگاه آزاد معرفی کرد

میراث هاشمي در دست فرهاد رهبر
صدرا محقق :کســی که اسفند ســال  ۹۱محمود احمدینژاد ،رئیسجمهور
وقت ،مدیریت او بر دانشــگاه تهــران را »سیاســتزده و غیرعلمی یا احیانا
امنیتی« توصیف کرده بود ،روز گذشــته با رأی اعضای هیئت امنای دانشگاه
آزاد برای ریاست این دانشگاه بزرگ به شورایعالی انقالب فرهنگی معرفی
شــد .فرهاد رهبر که در سابقه کاری خود معاونت اقتصادی وزارت اطالعات
در دولت اصالحات ،ریاست سازمان مدیریت و برنامهریزی و ریاست دانشگاه
تهران در دولت احمدینژاد و نایبرئیس شورای راهبردی نظام مالیاتی ایران
در دولت روحانی را دارد و از اعضای ارشد ستاد ابراهیم رئیسی در انتخابات
ریاستجمهوری پیشین بود و در آســتان قدس رضوی هم مشاور اقتصادی
و دبیر کارگروه اقتصادی این مجموعه اســت ،حــاال به رزومه خود میتواند
مسئولیت سرپرستی دانشگاه آزاد اسالمی را نیز اضافه کند.
خبر این انتصاب روز گذشته منتشر شد ،با این جزئیات :جلسه هیئت امنای
دانشــگاه آزاد پیش از ظهر روز  ۲۵تیرماه با حضور اکثریت اعضا برگزار شد و
اعضای هیئت امنا در این جلســه به اتفاق آرا تصویب کردند که فرهاد رهبر
بهعنوان رئیس دانشــگاه آزاد به شورایعالی انقالب فرهنگی معرفی شود،
برایناســاس ،موضوع ریاست او بر دانشگاه آزاد در اولین جلسه شورایعالی
انقالب فرهنگی مطرح خواهد شــد و پس از تصویب در این شــورا ،رســما
بهعنوان رئیس دانشگاه آزاد منصوب میشود .همچنین اعضای هیئت امنای
دانشــگاه آزاد در این جلســه تصویب کردند که فرهاد رهبر از امروز بهعنوان
سرپرســت فعالیت خود را در دانشگاه آزاد آغاز کند .همچنین در این جلسه
از زحمات علیمحمد نوریان در طول دوران سرپرســتیاش در دانشگاه آزاد
قدردانی شد.
بر اســاس تبصره دوم ماده  ۱۳اساسنامه دانشــگاه آزاد» ،پس از استعفا
یــا عزل رئیس دانشــگاه هیئت امنا موظف اســت ضمن تعیین سرپرســت
برای دانشگاه ،طی یک مهلت ســهماهه نسبت به معرفی گزینه پیشنهادی
برای احراز ریاســت دانشگاه به شــورایعالی انقالب فرهنگی اقدام کنند«.
برایناســاس ،با توجه به برکناری حمید میرزاده ،رئیس پیشین دانشگاه آزاد،
از سوی هیئت امنای این دانشگاه در تاریخ سوم اردیبهشت  ،۹۶هیئت امنا تا
سوم مرداد امسال فرصت داشت تا گزینه خود برای تصدی ریاست دانشگاه
را به شــورایعالی انقالب فرهنگی معرفی کند؛ در این بازه زمانی نزدیک به
سهماهه ،علیمحمد نوریان بهعنوان سرپرست ،وظیفه مدیریت امور دانشگاه
را برعهده داشت.
موج تغییرات در دانشــگاهی که به »میراث هاشمی« مشهور است ،پس
از فوت آیتاﷲ هاشمی و در بحبوحه رقابتهای انتخاباتی ریاستجمهوری
اخیر آغاز شد .روز پنجم اردیبهشت بود که خبر برکناری حمید میرزاده ،سومین
رئیس دانشــگاه آزاد اسالمی ،پس از عبداﷲ جاسبی و فرهاد دانشجو منتشر
شــد .میرزاده که خود از ســال  ۸۶و با دعوت آیتاﷲ هاشــمی عضو هیئت
مؤســس و هیئت امنای این دانشگاه بوده ،در جلسه فوریای که روز چهارم
اردیبهشــت از سوی شورای دانشگاه آزاد برگزار شد ،از ریاست کنار گذاشته و
بهجای او علیمحمد نوریان بهعنوان سرپرست معرفی شد .در جلسهای که
منجر به تغییر میرزاده شده ،محمد فرهادی ،وزیر علوم و سیدحسن هاشمی،
وزیر بهداشــت که ازجمله هشــت عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد اسالمی
هســتند ،پیش از رأیگیری درباره ماندن یا کناررفتن میرزاده ،جلســه را ترک
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 صبا صراف» :مریم میرزاخاني« نام برنده مهمترین
جایزه ریاضي دنیا و مرگ نابهنگام او عنوان همایش
پیشــگیري از سرطان سینه را به خود اختصاص داد.
براي نخستینبار در رسانههاي عمومي نوع سرطان
مریم میرزاخاني ســرطان ســینه عنوان شــد و دکتر
معصومه آباد ،عضو هیئتمدیره مؤسسه پیشگیري
از ســرطان ،اعالم کرد» :متأســفانه به دلیل فاجعه
اسفبار ازدســتدادن مریم میرزاخاني ،نابغه ریاضي
و تقابــل اتفاقي آن با این همایــش ،این همایش را
به نــام این عزیز ازدســترفته نامگــذاري ميکنیم،
زیرا که ایشــان هم به دلیل بیماري سرطان سینه از
میان مــا رفت« .مریم میرزاخاني در حالي جان خود
را در آســتانه ۴۰سالگي از دســت داد که بر اساس
آمارها ،تعداد خانمهاي مبتال به ســرطان پستان در
سن کمتر از  ۴۰سال در ایران نسبت به دیگر کشورها
نگرانکننده اعالم شــد» .متأســفانه در ایران نسبت
به دیگر کشــورها ،خانمها  ۱۰سال زودتر به سرطان
مبتال ميشوند« .دکتر محمد هادیزاده ،فوقتخصص
جراحــي و بیماريهــاي پســتان و مدیر مؤسســه
پیشــگیري از ســرطان ،با ابراز نگراني از مبتالیان به
ســرطان ،عدم تشــخیص زودهنگام این بیماري در
کشــور را یکي از مشــکالت جدي عنــوان کرد و در
همایش روز گذشــته گفت» :در تشخیص زودهنگام
ســرطان ســینه ۳۵ ،درصد از آمــار جهاني عقبتر
هســتیم« .هادي ایازي ،معاون امــور اجتماعي وزیر
بهداشت ،نیز روز گذشته در پاسخ به روزنامه »شرق«
دربــاره اینکه با وجــود آنکه گفته ميشــود تعداد
مبتالیان به ســرطان در ایران نســبت به کشورهاي
توســعهیافته از نظر تعداد کمتر است و آیا این رقم
در مورد بروز سرطان نیز به همین شکل است ،گفت:
» ۹۲هزار ابتال به ســرطان در کشور داریم .حدود ۱۰
هزار نفر مبتال به ســرطان پستان در هر سال داریم و
 ۱۰درصد سرطانهاي کشور را سرطان پستان تشکیل
ميدهد .چون جامعه جوانــي داریم ،میزان ابتال به
ســرطان درحالحاضر کم اســت ،اما میزان رشد آن
زیاد است و پیشبیني ميشود شیوع  ۳۰هزار در هر
صــد هزار نفر به رقم  ۵۰هزار نفر افزایش یابد« .وي
در این همایش آمار جدیدي از مبتالیان به ســرطان
اعالم کرد و گفت» :ســههزارو  ۴۰۰کــودک در ایران
مبتال به سرطان هستند« .به گفته وي ،درحالحاضر
 ۳۵۰هزار نفر مبتال به ســرطان هســتند و بین  ۹۰تا
صد هزار مورد ابتالي جدید به صورت ســاالنه اعالم
شده است .بر اساس آنچه در همایش روز گذشته نیز
مطرح شد ،ســرطان پستان اولین نوع شیوع سرطان
در زنان ایران و دنیاســت ،امــا برخالف تصور عموم
مردم تنها سرطاني اســت که به گفته فوقتخصص
جراحي و بیماريهاي پســتان »درمان قطعي دارد«
و اگر تنها زود تشــخیص داده شــود ،زماني که توده
کمتر از  ۱۰سانتيمتر است آن زمان ميتوان بیماري
سرطان سینه را به طور کامل از میان برد .دکتر محمد
هادیزاده اعالم کرد» :درحالحاضر  ۶۰هزار نفر مبتال
به سرطان سینه در ایران زنده هستند و نیاز به کمک
دارند« .وي در ادامه افزود» :ســاالنه  ۱۰هزار نفر در
ایران مبتال به ســرطان ســینه ميشوند که بر اساس
آمارها ،به صــورت تقریبي ابتال به این بیماري در هر
دقیقه برابر با ســههزارو  ۵۰۰نفر اســت که ميتوان
گفت با تشــخیص درســت این بیماري از پیشــرفت
سرطان حداقل ســههزارو  ۵۰۰نفر و برداشتن کامل
سینه جلوگیري کردهایم«.
 ۵۰درصد زنان ایراني اضافهوزن دارند
در این همایش از حدود  ۴۰۰ماماي کشور دعوت
شــده بود تا با همکاري آنان به فرهنگسازي در امر
پیشــگیري و کمک به زنان مبتال به ســرطان سینه
اقدامهایي صورت گیرد و محور عمده صحبتهاي
جلسه روز گذشته به درخواست از ماماها و کاهش
هزینههاي مالي و رواني درمان ســرطان در صورت
همکاري بیشــتر این قشر صورت گرفت و بحثهاي
تخصصــي در مورد ابتال به ســرطان ،نــوع بیماري
و بیشــترین دالیل ابتــال به آن در ایــران با توجه به
تحقیقات مطرح شــد .یکي از عواملي که در ادامه
صحبتهاي ایــازي ،معاونت امور اجتماعي وزارت
بهداشــت ،صورت گرفــت ،بحث چاقــي و تغذیه
نامناســب بود .وي اعالم کرد» :بالــغ بر  ۵۰درصد
خانمهاي ایرانــي اضافهوزن دارند ،درحاليکه یکي
از عوامل بروز سرطان ميتواند چاقي باشد« .وي در
ادامه در گفتوگو با روزنامه »شرق« در مورد اینکه
آیا همچنان سرطان سیستم گوارش در باالترین رتبه
ابتال به ســرطان کشــور قرار دارد ،به »شرق« گفت:
»درکل ســرطان گوارشــي دارد سالبهسال کاهش
پیدا ميکند و اقدامات کنترلي آن بیشــتر اســت ،اما
در مورد خانمها تالش ميکنیم در ارتباط با سرطان
ســینه اقداماتي انجام دهیم ،زیراکه اولین ســرطان
شایع بین خانمهاست« .وي در همایش روز گذشته
به توجه وزارت بهداشت به گسترش مشارکتهاي
مردمــي و مؤسســات خیریه اشــاره کــرد و گفت:
»درحالحاضر  ۶۲مؤسسه خیریه مانند محک ،بهنام
دهشپور ،یاس و ...در سراســر کشــور مشغول به
فعالیت هستند که ما در جلسهاي با این  ۶۲مؤسسه
به گفتوگو نشســتیم تا از ظرفیتهــاي مردمي و
شــبکههاي مردمنهاد در حوزه توانمندسازي بهره
بگیریم و باید بگوییم مؤسســه خیریه یاس بهعنوان
مؤسسه پیشگیري از سرطان سینه با همکاري دیگر
شبکههاي مردمنهاد ميتوانند به بالغ بر  ۴۰میلیون
خانم ایران در حوزه ســالمت کمــک کنند و به آنان
مشورت دهند«.
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کرده و تنها شــش عضو این هیئت در رأیگیری مشــارکت کردند که در این
میان چهار نفر به برکناری حمید میرزاده از ریاســت دانشگاه آزاد رأی دادند.
همانموقع هم فرهاد رهبر بهعنوان گزینهای برای سرپرســتی این دانشــگاه
مطرح شد ،اما قرعه سرپرستی موقت سهماهه به نام نوریان خورد.
حاال دوره سهماهه سرپرست هم تمام شده و فرهاد رهبر ریاست دانشگاه
آزاد اسالمی را برعهده گرفته است و پیشبینی میشود بدون مشکلی خاص
رأی موافقت اعضای شورای انقالب فرهنگی را هم بگیرد.
موج تغییرات در این دانشــگاه البته در همین ســه ماه اخیر هم سرعت
گرفته بود .روند این تغییرات ،بهویژه در مجموعه رســانههای وابسته به این
دانشگاه قابل مشاهده بود .مدیران ارشد و بسیاری از اعضای تحریریه روزنامه
فرهیختگان و خبرگزاریهای آنا و ایسکا در همین مدت با دستور نوریان تغییر
داده شدند و بهجای نیروهای قبلی که اغلب خبرنگارانی اصالحطلب بودند،
خبرنگارانــی که پیش از این در رســانههای اصولگرا؛ ماننــد فارس ،روزنامه
رسالت ،تسنیم و ...کار میکردند به کار گماشته شدند.
اصلیترین ســابقه مرتبط و مشــابه فرهاد رهبر پیــش از این و به مدت
شــش ســال در دولت احمدینژاد بود؛ وقتی که ریاســت دانشگاه تهران را
برعهده داشــت و در آن مدت ســابقه و عملکرد پربحث و حاشیهای از خود
برجای گذاشــت؛ بهگونهای که محمود احمدینژاد ،رئیسجمهور وقت ،در
نامهای به وزیر علوم وقت خود در رابطه با عملکرد او اینطور نوشــته بود:
»متأســفانه و بر اســاس اطالعات دقیق در دو دانشگاه مهم ،دانشگاه تهران
که مادر دانشگاههای کشور و پرافتخارترین آن است و دانشگاه تربیتمدرس
که تنها مرکز رســمی تربیت مدرســین کشور اســت فضای عمومی بهگونه
دیگری مدیریت میشــود که نهتنها سازنده نیست ،بلکه تا حدودی در نقطه
مقابل حرکت عمومی ملت و شــئون دانشــگاه و دانشگاهیان است .رویکرد
سیاســتزده و غیرعلمی یا احیانا امنیتی توسط مدیران در محیط اجتماعی
ناکارآمد و تخریبکننده و در محیط دانشگاهی ناکارآمدتر و مخربتر است«.
احمدینــژاد در آن نامــه به وزیر علــوم خود خواســتار برکناری رئیس
دانشگاه تهران و تربیتمدرس شده بود؛ درخواستی که البته به آن عمل نشد
تا اینکه در نهایت فرهاد رهبر در دولت روحانی با حکم رضا فرجیدانا ،وزیر
علوم اول دولت روحانی ،از ریاست این دانشگاه کنار گذاشته شد.
در آخرین روزهای بهمن سال  ۹۲وقتی رهبر باالخره برکنار شد ،خبرگزاری

بررسی طرح تسهیل خروج زنان از کشور در گفتوگو با سلحشوري

ﺧﺮوج آزاد ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ زﻧﺎن
شــهرزاد همتی :از لحظهای که خبری با عنــوان »ارائه
طرح تســهیل خروج زنان نخبه از کشور به هیئترئیسه
مجلس« روی خروجی خبرگزاریها قرار گرفت ،فعاالن
زنان به تبعیض میان زنان اعتراض کردند و گفتند تمامی
زنــان نیازمند این طرح خواهند بود .درهمینحال پروانه
سلحشــوری ،رئیس فراکســیون زنان مجلس شــورای
اســالمی ،در گفتوگو با »شرق« انتشار خبر به این شکل
را رد میکنــد و این طرح را مربوط به همه زنان میداند
و منتســببودنش به قشــر خاصی از زنان را نادرســت
میخواند.
از آن روزی که نیلوفر اردالن ،کاپیتان تیم ملی فوتبال
ایران ،برای خروج از کشــور و رسیدن به جام ملتهای
آسیا و دورزدن ممنوعالخروجی که همسرش برایش رقم
زده بود ،دســتبهدامان رسانهها شد ،نزدیک به دو سال
میگذرد .از همان روزی که ماجرای مشــکل خانوادگی
نیلوفر اردالن و همسرش منجر به انتشار رازهای مگویی
شد و مشخص شد که اردالن پیش از علنیشدن این دعوا
برای خروج از کشــور و رســیدن به یک بازی بینالمللی
مهریهاش را بخشــیده ،تا امروز ورزشــکاران دیگری هم
دچار ممنوعالخروجی شــدهاند .دومین ورزشــکاری که
ممنوعالخروج شــدنش از سوی همســر ،رسانهای شد،
زهرا نعمتی ،پرچمدار پارالمپیک بود .اینها تنها مشتی از
خروار هستند ،کسانی که جزء چهرههای ورزشی هستند
مشکل حقوقیشان رسانهای شــد؛ اما زنان بیشماری
هر روز با این مشــکل روبهرو میشوند ،زنهایی که برای
خروج از کشــور و دیدار با بستگان خود مجبور میشوند
در برابــر خواســتههای مردانی که قلدری را چاشــنی
حقوقشان میکنند و با خندههای از ته دل میگویند خب
اینجا همه حقوق متعلق به مردان اســت ،کوتاه بیایند.
ساناز یکی از آنهاست .درگیرودار متارکه با مردی که بعد
از  ۱۰ســال زندگی به دالیلی درخواســت طالق داد.اما
ساناز تمام تالشش بازگرداندن زندگی مشترکشان بود تا
اینکه بعد از سکته مغزی پدرش در آلمان ،برای خروج
از کشور نیازمند اجازه همسرش داوود شد ،اما داوود دو
شرط برای ساناز گذاشت؛ طالق توافقی و البته بخشیدن
مهریه و انتقال ســه دانگ از سند خانهای که در ابتدای
ازدواج ،داوود بــه نام ســاناز کرده بــود .بههرحال زنان
زیادی هســتند که صدایشــان به گوش کسی نمیرسد،
آنها معلم و وکیل و پزشک و دانشمند هستند ،اما کسی
صدایشان را نمیشــنود .از زمان رویکارآمدن مجلس
یازدهم شورای اسالمی ،فراکسیون زنان در وعدههایش
درباره تغییر ایــن قانون صحبت کرده بود تا اینکه دیروز
خبر آمد در گام نخســت فراکسیون زنان مجلس ،طرح
اصالح قانون گذرنامه با هدف تسهیل امکان خروج زنان
فرهیخته از کشــور و حضور در مجامــع بینالمللی به
هیئترئیسه تقدیم شد .این خبر هرچند خوشحالکننده
و نوری در تاریکی برای زنان اســت ،اما سؤالی که برای

فعاالن حوزه زنان پیش آمد این بود که معیار تشخیص
نخبهبودن زنان چیســت؟ آیا هرکسی را که به تریبون و
رسانه دسترسی دارد ،میشود در دایره نخبگان قرار داد؟
آیا بر فرض طراحان لباس درجهیک ،اســتادان دانشگاه،
پزشــکان و ...در این دایره قــرار نمیگیرند و دیگر اینکه
تبعیض در میان زنانی که خود قربانی تبعیض هســتند
چقدر میتواند به آنها کمک کند؟
پروانه سلحشــوری ،رئیس فراکسیون زنان مجلس
شورای اسالمی ،در گفتوگو با »شرق« با این توضیح که
این طرح به جامعه نادرست معرفی شده است ،گفت:
»اسم این طرح تســهیل خروج زنان است و صرفا زنان
نخبــه را دربر نمیگیرد ،اما همــه آن را بهعنوان طرح
تســهیل خروج زنان نخبه ورزشــی و فرهنگی و علمی
معرفی کردهاند ،درحالیکه ما بهدنبال تســهیل خروج
زنان از کشــور هســتیم« .وی افزود» :ما در این طرح از
نام این زنــان بهعنوان مصادیق اســتفاده کردهایم ،این
مصادیق علمی و ورزشــی و سیاسی بودند ،حتی درباره
زنانی که تصمیم به تشرف حج تمتع داشتند نیز صحبت
کردهایم .عالوه بر مصادیق زنان نخبه ،از زنانی صحبت
کردهایم که برای درمان بیماری ،دیدار بستگان نیاز دارند
از کشور خارج شــوند و از زنان نخبه بهعنوان مصادیق
استفاده کردهایم و در پایان طرح هم اضافه شده که هر
زنی بخواهد از کشور خارج شود میتواند با مراجعه به
دادستانی مشکل خود را حل کند« .سلحشوری تصریح
کرد» :متأســفانه این طرح بد معرفی شــده و از طرفی
طرح تســهیل خروج زنان است .طرحی نیست که زنان
بتوانند بدون اذن همســر از کشور خارج شوند ،چون ما
معتقدیم که خانواده محل گفتوگو اســت و جایی که
مشکل پیش میآید باید سراغ قانون رفت« .در پاسخ به
این صحبتهای خانم سلحشــور عنوان شد که درست
است خانواده را محل گفتوگو میدانیم ،اما آیا مردان
نیز از این محل گفتوگو برای خروج از کشــور استفاده
میکنند؟ سلحشوری در پاسخ به این سؤال گفت» :من
بــه این معتقدم کــه برای هر تصمیمی کــه هرکدام از
طرفین میگیرند ،باید توافق وجود داشــته باشــد و زن
و مــرد با توافق کارهایشــان را پیش ببرند ،این مســئله
درباره مردان هم صدق میکند .ما بســیار امیدواریم که
بتوانیم بهزودی این مسئله را مرتفع کنیم« .سلحشوری
در ادامه در تعریف تســهیل خروج زنان از کشور گفت:
»وقتی مــا مصادیق را ذکر کردیم و ایــن مصادیق را از
وزارت کشــور به دادستانی رســاندیم ،سعی در تسریع
این ماجرا داریم .از طرفی فرض کنید کســی در شهری
دورافتاده اســت و برای حل مشــکل خروجش باید به
تهران مراجعه میکرد و این پروســهاي طوالنی بود ،ما
شــرایطی ایجاد کردیم که آنهــا بتوانند در محل زندگی
خود این مشکل را حل کنند.
ادامه در صفحه ۱۹

ایســنا در گزارشی که از حالوهوای دانشگاه تهران پس از این برکناری منتشر
کرد ،نوشت» :پس از اعالم خبر تغییر رئیس دانشگاه تهران برخی دانشجویان
با نصب پــالکارد بر روی دیوار و برخی دیگر با پخش شــکالت از این تحول
مدیریتی در نماد نظام آموزش عالی ایران استقبال و حمایت کردند«.
در همیــن خبر آمــده بود» :محمد رهبری ســخنگوی انجمن اســالمی
دانشــگاه تهران با ابراز خوشحالی از تغییر ریاســت دانشگاه تهران ،به ایسنا
گفت :از زمانی که این خبر در دانشــگاه پخش شــد بسیاری از دانشجویان با
شــنیدن این خبر ،خوشحال شــدند به همین دلیل میتوان گفت این تغییر از
دیدگاه دانشجویان دانشگاه تهران مثبت بوده است .وی اظهار کرد :عملکرد
دکتر رهبر بهویژه محدودیتهای ایجادشــده برای انجمنها و تشــکلهای
دانشجویی و همچنین ایجاد فضایی بسته و خشک موجب ایجاد ناامیدی در
دانشجویان شده است .این دانشجو یکی از کارهای نادرست در دوره ریاست
فرهاد رهبر را بازنشســتگی اجباری برخی اســتادان دانست و افزود :فضای
ناامیدی که در بین دانشــجویان دانشــگاه تهران وجود دارد باعث شــده که
دانشــجویان تمایلی به افزایش بار علمی خود در کشور نداشته باشند و عزم
خود را برای رفتن به کشورهای خارجی جزم کنند«.
همچنین سعید معیدفر ،عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در این رابطه
گفته بود» :در هشت سال گذشته دانشگاه بیشترین تاوان را داده است و در این
مدت بیشــترین اخراجها در مورد دانشجویان و استادان رخ داد و طی هشت
ســال گذشته شــاهد بودیم که انواع و اقسام فشــارها اعم از ستارهدارکردن
دانشجویان ،بازنشستهشدن اجباری استادان و حذف برخی رشتههای انسانی
به جامعه دانشگاهی وارد شد«.
همچنیــن در خبر و اظهارنظری دیگر کــه همزمان با برکناری فرهاد
رهبر در وبســایت عصرایران منتشر شــد ،دکتر تقی آزادارمکی ،استاد
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ،درباره عملکرد او اینطور گفته
بــود :نمره عملکرد علمی آقای فرهاد رهبر ،از ســقف نمره  ،۲۰حداکثر
هفت یا هشت است .یعنی فرهاد رهبر را از جنبه عملکرد علمی ،واجد
نمــره قبولی نمیدانیم .برای اینکه رنکینگ دانشــگاه تهران در ســطح
بینالمللی ،در دوران مدیریت او افول کرد ،در ســطح ملی هم دانشگاه
تهران در این دوران تنزل قابلاعتنایی داشت .از حیث مشارکت استادان
دانشــگاه تهران در امور اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی نیز دانشگاه تهران
در شش سال مســئولیت او دچار افت و تنزل شد .اما از حیث مدیریتی،
تغییرات عمدهای در ســاختار دانشــگاه تهران ایجاد کرد .او سطحبندی
دانشــگاه را تغییر داد .سلسلهمراتب مربی ،اســتادیار ،دانشیار و استاد،
مســتلزم گذرانــدن دورهای طوالنی اســت .یعنی زمان زیادی ســپری
میشــود تا شــخصی به مرتبه استادی برســد .فرهاد رهبر اما نیروهای
ســطوح باال را ،تا جایی که میتوانســت ،از دانشــگاه بیرون کرد ،سطح
میانی را به شکل جهتداری کنترل و هدایت میکرد و نهایتا سطح پایین
این سلســلهمراتب را به شکل گستردهای توســعه داد؛ یعنی نیروهای
فراوانی را به این سطح تزریق کرد«.
بااینهمه حاال فرهاد رهبر به سمت ریاست دانشگاه آزاد اسالمی انتخاب
شده است و تا چندی دیگر با رأی مثبت شورایعالی انقالب فرهنگی کار خود
را به صورت رسمی آغاز خواهد کرد.

 26ﺗﯿﺮ 17 1396

اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ 7

جالل طالباني  ،شاه ،صدام
و قرارداد الجزایر
رهبــران درجــه اول حزب دموکرات کردســتان
عراق ،ازجمله خانواده مالمصطفی و فرزندانش ،به
شــهر کرج کوچ کرده و ساکن شــدند و مالمصطفی
پس از چندی عازم آمریکا شــد و به علت بیماری در
اسفند  ۱۳۵۷بعد از پیروزی انقالب ،فوت کرد و آقای
مسعود بارزانی ،فرزند مالمصطفی که درحالحاضر
ریاســت اقلیم کردســتان را بر عهده دارد ،از ســال
 ۱۹۷۵تا سال  ۱۹۹۰و  ۱۹۹۱در کرج مقیم شد و آقای
طالبانی )مام جالل( در کرج نبوده و آنچه در مطلب
روزنامه به چاپ رســیده که مام جالل  ۲۵ســال در
کرج زندگی کرده ،اشتباه است و جای آقای بارزانی و
طالبانی عوض شده است .آقای بارزانی به مدت ۱۵
سال در کرج زندگی کرده است.
در بحث دیگر ،مام جالل در کنار گروههای سیاسی
چپگرا و مخالف شــاه بود و گاهوبــیگاه با او دیدار
داشتند .مخالفان شاه با مام جالل در مقر کوهستانی
او در نوار مرزی ایران و عراق مالقات میکردند .مام
جالل دارای شخصیتی بارز ،سیاستمدار و جنگاوری
به تمام معنا بود .در جنگیدن جنگساالری شاخص
و در بازار سیاســت ،سیاستمداری خبره و کارکشته
بود .بسیاری از احزاب سیاسی به او به چشم احترام
نــگاه میکردنــد؛ تاجاییکه مام جــالل به معاونت
ریاست دفتر ناسیونالسوسیالیست بینالملل درآمد
که بعد از ســازمان ملل متحد ،بزرگترین ســازمان
جهانی اســت و افتخار آن را هنوز داراســت و حزب
اتحادیه میهنی نیز به عضویت آن پذیرفته شــد .مام
جالل چند ســال پیش که پســت ریاستجمهوری
عــراق را بــر عهده داشــت ،علیــه قــرارداد ۱۹۷۵
الجزایــر بــه مخالفــت پرداخت و آن را قــراردادی
دانســت که علیه مردم کردستان تنظیم شده است.
محمدحســنین هیــکل ،روزنامهنــگار مصــری ،در
روزنامــه االهرام ضمن اعتراض به قرارداد نوشــت:
شاه ایران از پشت به کردها خنجر زد و اسداله علم،
وزیر دربار شــاه نیز در جلد چهــارم خاطراتش آن را
کاری بیجهت و غیر الزم میداند.
پینوشت :در روزنامه شــماره  ۲۹۰۸مورخ سهشنبه
 ۲۰تیــر مطلبي تحتعنــوان چریك پیــر در تهران
به علــت حضور مام جــالل )طالبانــي( در صفحه
دیپلماسي چاپ شد که مطلب فوق در توضیح بیشتر
فعالیتهای این چریک پیر به دفتر روزنامه ارســال
شــد .روز گذشــته اعالم شــد طالبانی تهران را روز
پنجشنبه ترک کرده است.

