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بالی خانمانســوز «اعتیاد» غریبه و آشنا نمیشناسد و تَر و خشک را با هم میسوزاند.
معتاد جماعت برای لحظهای لذت ،تمام هستیاش ،از فرش زیر پایش گرفته تا حتی همسر
و فرزندانش را به حراج میگذارد! اعتیاد اما تنها به مواد مخدر نیســت که در نگاه نخســت،
اذهان بدان جلب میشــود .اعتیاد به دنیا هم از انواع افیونهاســت که چهبسا خطرناکتر از
اعتیاد به مخدرات باشد.
اعتیاد به مادیات اما دفعتی نیســت بلکه تدریجی اســت و انســان را آرامآرام در باتالق
دنیاپرســتی فرو میبرد! «قارون» پیرو موسی(ع) بود ،اما بهتدریج گنجینهاش افسانهای شد.
«زبیر» سیفاالســام بود ،اما کمکم علیه علی(ع) شد« .ابنملجم» حافظ کل قرآن بود ،اما
اندکاندک قاتل اما ِم اول شد«.شــمر» جانباز صفین بود ،اما بهآرامی قاتل اما ِم سوم شد .در
معاصر نیز «قائم مقام امام(ره)» پس از مدتی «شــیخ سادهلوح» خطاب گردید؛ یا «نخست
وزیر امام(ره)» نرمنرمک یکی از «سران فتنه» شد؛ و نهایتاً «شیفته خدمت دهه  »60ذرهذره
«تشنه قدرت دهه  »90لقب گرفت!
رهبــری انقالب در همین رابطه ،بیاناتی نغز دارند« :خیلی از شــماها از اوایل انقالب در
میدان فعالیتهای انقالبی بودهاید ،یعنی ده ه  ۶۰را به خوبی درک کردهاید .آیا یادتان هست
احساسات و رفتار خودتان در آن دهه را؟ یادتان هست بیاعتنایی به مال و اهتمام به خدمت
را که در آن دهه داشــتید؟ یادمان میرود؛ این اشــکال کار است .یکی از بالهای ما تدریج
است ،یعنی بهتدریج دچار یک حالتی میشویم اما نمیفهمیم .ما سقوط و عقبگرد خودمان
را که تدریجی اســت ،درســت نمیفهمیم .اگر دیدید که یک عمل خیری را در ده ه  ۶۰یا
 ۷۰انجام میدادید ،حاال که ده ه  ۹۰است ،آن را انجام نمیدهید یا رغبت ندارید؛ یا عملی
خــاف بود ،یک حرامی بود که آن وقت مقیــد بودید انجام ندهید ،حاال راحت و بیدغدغه
انجام میدهید ،بفهمید که عقب رفتهاید .عزیزان من! از هرجا که هســتید  -قوای مجریه،
مقننه ،قضائیه یا جاهای دیگر  -همه در این جهت یکســانید و یکســانیم و ما در جمهوری
اسالمی احتیاج داریم به تعمیر قلب خودمان[ ».بیانات در دیدار جمعی از مسئوالن و مدیران
نظام –  20فروردین ]1397
بســیار گفتهاند و شــنیدهایم که «الناس علی دین ملوکهم» لذا به تأسی از این فرمایش
بیراه نیست که مردم دهه  90نیز متفاوت از ملت دهه  60باشند چراکه سردمدارانشان – که
بعضاً منتخبند تا منتصب – نیز تغییر کردهاند و طی این سالیان ،از این رو به آن رو شدهاند!
از دهه  60تاکنون خیلی چیزها تعویض شد .قناعت رفت و استقراض خارجی آمد .تعاون
رفت و شــکاف طبقاتی آمد .عدالت آموزشــی رفت و کنکور آزمایشی آمد .درمانگاه خیریه
رفت و بیمارســتان خصوصی آمد .نائب الزیارگی رفت و تورهای خارجی آمد .دورهمی رفت
و صفحات موبایل و ماهواره آمد.
َ
صدای چرخهای توسعه چنان کرکننده بود که صدابهصدا نمیرسید؛ و اینچنین بود که
سبک زندگی عوض شد و انگیزهها تغییر کرد! غرب شد قبله آمال .پدر شد تراکتور .مادر شد
کارمند .فرزند شد بال .طالق شد ژست .حیاط شد بالکن .حوض شد وان .سادگی شد َفشِ ن.
یک خانه شد چند ویال .یک خودرو شد چند شاسیبلند.
ً
الیف اســتایل که تغییر کرد ،دیگر دشمنی در کار نبود و نیست! اصوال چرا باید مرگ بر
آمریکا گفت ،درحالیکه منزل من از هر آمریکایی ،آمریکاییتر اســت؟ چرا باید از فلسطین
جین من است؟ چرا نباید بانوان وارد ورزشگاه
حمایت کرد ،درحالیکه نتانیاهو نگران شلوا ِر
ِ
شوند ،درحالیکه استمفوردبریج مملو از زن است؟ چرا نباید حجاب ،اختیاری باشد ،درحالیکه
هشــتگ آزادی یواشــکی ،ترند توئیتر اســت؟ چرا قرآن و قانون مجازات اسالمی از قصاص
میگویند ،درحالیکه مغایر حقوق به اصطالح بشــر اســت؟ چرا باید انرژی هستهای داشته
باشیم؟ چرا باید موشک و بنیه دفاعی داشته باشیم؟ چرا باید در سوریه و عراق باشیم؟ چرا
نباید  FATFو سند  2030و کنوانسیون پالرمو داشته باشیم؟
اگر همه را بفروشیم ،مشکالتمان حل میشود؟ بشتابید که چوب حراج زدیم! میفروشیم
یک! میفروشیم دو! میفروشیم سه!
ورژن نخست برجام! تعلیم و تربیت معامله شد به
انرژی هستهای فروخته شد به قیمت
ِ
بهای ســند  !2030نظام پولی و مالی فروخته شــد به قیمت  !FATFنفت و گاز معامله شــد
به بهای قراردادهای  !IPCکشــاورزی فروخته شــد به قیمت واردات تراریخته! محیطزیست
معامله شد به بهای معاهده اقلیمی پاریس! فضای مجازی فروخته شد به قیمت رونق تلگرام!
خاک جزیره هرمز معامله شد به بهای آبادانی جمیرا بیچ دوبی! امنیت فروخته شد به قیمت
ورژن دو ِم برجام! جبهه مقاومت اسالمی
کنوانسیون پالرمو! توان موشکی معامله شد به بهای
ِ
ورژن سو ِم برجام!
فروخته شد به قیمت
ِ
خب دیگر حراج به پایان رسید و در چنته هیچ چیز باقی نمانده و مانند کف دست ،صاف
و پاک است!
حال دغدغه این اســت که آیا داراییمان را به قیمت معامله کردیم؟! آیا خریدار بُزخَ ری
نکرده اســت؟! آیا این حجم از فروختیها ،چرخ کارخانهها را میچرخاند؟! لشکر بیکاران را
شاغل میکند؟! ریزگردهای خوزستان را از بین میبرد؟! دریاچه ارومیه را سیراب یا هامون
و جازموریان را پُرآب میکند؟! مشــکل آب خوردن مردم را حل میکند؟! قیمت ارز و سکه
را تعدیل میکند؟! اجاره بها و قیمت مسکن را کاهش میدهد؟! عزت را به پاسپورت ایرانی
برمیگرداند؟! دیگر کســی یک ایرانی را تهدید نمیکند؟! قلب رآکتور اراک را از بتن ،پاک
میکند؟! پدران علیرضا و آرمیتا را دوباره زنده میکند؟! محسن حججی را به آغوش خانواده
بازمیگرداند؟! مانع از ورود داعشیها به راهروهای بهارستان میشود؟!
باری همانطور که در ابتدا نیز اشاره رفت؛ اعتیاد ،احتیاج افسارگسیخته میآورد ،عقل را
زایل میکند و برای لحظهای هوس ،هم ه چیز آدمی را بر باد میدهد .حال اگر سبک زندگی
مصرفی همچون مخدری قوی ،جامعهای را به اعتیاد بکشــاند ،دیگر افراد آن جامعه چیزی
برای از دست دادن نخواهند داشت و اینجاست که جامعه کمطاقت و حریص ،به خیال تمتع
و حظ بیشتر ،در ورطه «تَکرار» خواهد افتاد!
* فعال دانشجویی
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تصاویــری از برگزاری اولین دوره مســابقات دانشــجویی
[ IECکاربرد دادهکاوی] در دانشگاه صنعتی شریف  -تیر 1397

قابل توجه اساتید حوزه و دانشگاه
تشکلهای دانشجویی ،دانشجویان و طالب محترم

«صفحه دانشگاه کیهان» از اخبار ،بیانیهها ،مقاالت ،یادداشتها و تحلیلهای فرهنگی یا سیاسی مرتبط با
مقوالت دانشجویی استقبال میکند .عالقهمندان میتوانند فایل حروفچینی شده مطالب مدنظر خود را به رایانامه
 Daneshgah@Kayhan.irیا نمابر  021-33111120ارسال نمایند .بدیهی است که روزنامه
کیهان در ویرایش ،تلخیص ،انتشار یا عدم انتشار متون ارسالی ،آزاد است.

همین چند وقت پیش بود که یوکیا آمانو اعالم
کرد آژانس به هر سایتی که در ایران نیازمند بازرسی
باشد دسترســی دارد .اظهار نظری که دولتمردان
ایرانی بارها تکذیب و اعالم کردهاند اجازه هرگونه
ی سرزده با هر عنوانی را نمیدهند .اما خبر
بازرس 
اخیر نمونهبرداری بازرسان آژانس از دانشکده برق
دانشگاه علم و صنعت ،نشان داد که دولت تدبیر و
مسئوالن سازمان انرژی اتمی تا چه اندازه در گفتار
خود صداقت دارند!
در همین رابطه ،بسیج دانشجویی دانشگاههای
علم و صنعت ،تهران ،شهید بهشتی ،صنعتی شریف،
امام صادق(ع) ،صنعتی امیرکبیر ،صنعتی خواجه
نصیــر و عالمه طباطبایی در اقــدام متعرضانه به
ساحت علم و عالم در دانشگاه علم و صنعت بیانیهای
را خطاب به منصور غالمی وزیر علوم صادر کردند
که در بندهایی از آن آمده است:
«در روزهای اخیر ،فصل جدیدی در دیپلماسی
ذلت گشوده شد .متاسفانه بازرسان آژانس بینالمللی
انرژی اتمــی و به عبارت دقیقتر جاســوسهای
متعرضانه
سرویسهای اطالعاتی بیگانه طی اقدامی ّ
قســمتهایی از دانشــگاه علم و صنعت ایران ،از
جمله دانشــکده مهندســی برق را تحت بازرسی
و نمونهبرداری قــرار دادند! این اقدام بدون اطالع
دانشــگاهیان و همچنین با مشایعت برخی اساتید
فتنهگر دانشگاه تحقق یافته است .تفتیش یک مرکز
دانشگاهی توسط ماموران ذکر شده نه تنها در ایران،
بلکه در سراســر جهان و حتی کشورهای پذیرنده
پروتکل الحاقی نیز اقدامی شگفت به حساب میآید.
بازرســان آژانس تنها به بهانه مقاله پژوهشی
یکی از دانشجویان این دانشکده به سمت دانشگاه
سرازیر شده و به جای بازرسی از آزمایشگاه و دفتر
اســتاد مربوطه ،تعدادی از آزمایشــگاهها و دفاتر
اســاتید را مورد تفتیش قرار دادهاند .طبق اذعان
اساتید دانشکده برق ،بسیاری از این استادان هنگام
بازدید در دفتر خود حضور نداشته و این اقدام بدون
اجازه آنان صورت گرفته است؛ حال آنکه تعدادی از
قطعات فوق پیشرفته و راهبردی ساخته شده توسط
اساتید در همین اتاقها قرار داشته؛ اما علیالظاهر
دیپلماسی سراسر حقارت دولت تدبیر ،نقطهای را
به دور از نظر جاسوسهای بینالمللی مستکبران
باقی نگذاشته است.
آیا اگر قرار باشــد نخبــگان ما به دلیل به کار
بردن تنها یک کلمه با کاربرد مشابه در مقاالتشان
در کشــور خود تحت بازجویی قرار بگیرند ،آنگاه
دیگر استقاللی برای کشور باقی میماند؟! این کار
با امضای الیحه کاپیتوالسیون چه تفاوتی دارد؟!
صد البته این واقعیت بر همگان روشن است که
برجامی مورد تاکید غرب،
اساس نظام بازرسیهای
ِ
تکمیل پازل اطالعاتــی از مراکز و توانمندیهای

* بازرســان آژانس با چه مجوزی وارد
محیط آموزشی و علمی کشور میشوند؟!
کدام ارگان اجازه ورود و نمونهبرداری را
صادر کرده اســت؟! آیا پیش از این هم
بازرسی از دانشگاه دیگری در سکوت
انجام شده است؟! بعد از علم و صنعت
نوبت کدام دانشگاه است؟!

دانشگاه
قربانی

«کاپیتوالسیون هستهای»!

راهبردی ،فناورانه و اقتدارآفرین کشور است .لیکن
پیش از هرکســی نهادهای ذیربط در کشور باید
پاسخگوی چرایی باز شدن پای جاسوسان آژانس
به فضاهای دانشــگاهی باشند .مقتضی است تا در
اسرع وقت وزارت امور خارجه و شورایعالی امنیت
ملی به عنوان نهادهای مرتبط با آژانس بینالمللی
انرژی هستهای و همچنین وزارت علوم در جایگاه
متصدی مدیریت دانشگاههای کشور نسبت به اقدام
حرمتشکنانه اخیر توضیحات مربوطه را ارائه دهند.
بدیهی است مسئولیت هرگونه تهدید برآمده از این
بازدید و بازرسیهای مشابه برای دانشمندان کشور
بر عهده نهادهای فوقالذکر خواهد بود.
از آخریــن بــاری که اجانب قصــد تعرض به
استقالل فضای دانشــگاهی کشور را داشتند65 ،
ســال میگذرد که آن روز نیز دانشــجویان ننگ
حضور بیگانه را با خون خود از کف دانشگاه شستند
و حاشــا که امروز چنین رخدادهای شومی مجددا
در فضای آموزش عالی کشور تکرار شود .معاالسف
این اقدام به دلیل هراس از واکنش دانشگاهیان به
دور از چشــم همگان انجام گرفت ،چراکه در غیر
این صورت دانشجویان و اساتید این دانشگاه اجازه

چنین هتک حرمتی را به ماموران یاد شده و عوامل
داخلی آنان نمیدادند ،لذا در صورت تکرار چنین
اتفاقی در این دانشگاه و سایر فضاهای دانشگاهی
و تحقیقاتی کشور ،دانشجویان در برخورد انقالبی
با عوامل جاسوس کوچکترین مصلحتی را مدنظر
قرار نخواهند داد».
اما نقطه ابهام و ســوال بیجواب اینجاســت؛
بازرســان آژانس بینالمللی انرژی اتمی که اجازه
نزدیک شــدن به سایتهای نظامی ما را ندارند ،با
چه مجوزی وارد محیط آموزشــی و علمی کشور
میشــوند؟! کدام ارگان یا ســازمان اجازه ورود و
نمونهبرداری را صادر کرده اســت؟! آیا پیش از این
هم بازرســی و نمونهبرداری از دانشگاه دیگری در
سکوت انجام شده است؟! بعد از علم و صنعت نوبت
کدام دانشگاه است؟!
از ســوی دیگــر ،دفاتر بســیج دانشــجویی
دانشگاههای فوقالذکر در نامه گالیه آمیز دیگری
خطاب به رئیسسازمان انرژی اتمی ،اعتراض خود
را نسبت به بیتوجهی ریاست آن سازمان در قبال
دســتور مصرح رهبر انقالب پیرامون از سرگیری
فعالیتهای هستهای ابراز داشتند؛ که در بخشهایی

از این بیانیه میخوانیم:
«پیرو دســتور قاطعانه و حکیمانه رهبر معظم
انقالب مبنی بر آمادهسازی همه امکانات الزم برای
غنیســازی  190هزار ســو در چهارچوب برجام،
ســازمان انرژی اتمی اقداماتــی را ترتیب داده که
از جانب حضرتعالی و ســخنگوی محترم سازمان
بیان گردیده است .بررســی فعالیتهای سازمان
بعد از دستور رهبری ،که از سوی حضرتعالی اعالم
گردیده ،نشان از آن دارد که ظاهرا اهتمامی برای
اجرای این دســتور در سازمان وجود ندارد و بیان
برخــی اقدامات در تاریخ  15و  16خردادماه صرفا
جنبه تبلیغاتی و نمایشی دارد.
جنابعالی خود میدانید فرمان رهبری مبنی بر مهیا
نمودن شرایط برای غنیسازی  190هزار سو ،به عنوان
پشــتوانهای برای تیم مذاکرهکننده است که بتوانند
عزتمندانه در مقابل استعمارگران اروپایی که اکنون
اهرم فشار آمریکا بر ایران هستند ،ایستادگی کنند؛ اما
در این بین سازمان انرژی اتمی چگونه درصدد است تا
با اقدامات نمایشی ،کشور و مذاکرهکنندگان را در برهه
کنونی یاری کند؟ رفتارهایی که نه تنها تاثیر خارجی
ندارند و تغییری در رفتار اروپاییها ایجاد نکرده ،بلکه

چشم امید دانشآموختگان
به بازار نداشته کار!
عبور از ســد کنکور و قبول شدن در دانشگاه
معتبر و رشــته مورد عالقه برای بسیاری از پشت
کنکوریها به مثال یک رویا است که دست یافتنی
میشود .اما مشــکل اینجاست بعد از به حقیقت
پیوستن این رویا ،این بار کابوس ورود به بازار کار
خودنمایی میکند و هزاران مشــکل و دغدغه که
گاهی حس پشــیمانی از چندین سال تحصیل و
تالش برای رسیدن به جایگاه فعلی را به جویندگان
کار منتقل میکند.
بسیاری از فارغالتحصیالن پس از ورود به بازار
کار ،حتی با شغل مرتبط با رشته تحصیلیشان به
این نتیجه میرسند که بهترین سالهای عمرشان
را بــرای فعالیتهای بیهوده هدر دادهاند! منشــأ
این احساس در واقع عدم توازن و هماهنگی بین
فعالیتهای انجام شده در دانشگاه خصوصا دروس
عملی است که گاهی هیچ سنخیتی با کارهایی که
قرار است در زمان اشتغال به کار انجام شود ندارد.
اواخر هفته گذشــته محمدرضــا آهنچیان،
مدیرکل دفتر برنامهریزی آموزش عالی وزارت علوم،
تحقیقــات و فناوری در رابطه با اینکه زمانبندی
ارائه برنامههای مربوط به ارتقای ســطح مهارتی
دانشآموختگان به چه صورت است ،گفته بود :از

طی روزهای اخیر ،خبری عجیب و غافلگیرکننده
در میان دانشجویان شریف ،دهان به دهان میچرخید:
«حکم بازنشســتگی دکتر مهدی گلشنی ،مدیر گروه
فلسفه علم و استاد ممتاز دانشگاه ابالغ شده و ایشان
از  ۳۱تیرماه بازنشسته خواهد شد».
فیزیکدان و نظریهپرداز ایرانی ،پژوهشــگر فلسفه
علم ،مترجم ،استاد دانشگاه صنعتی شریف ،عضو شورای
عالی انقالب فرهنگی ،عضو پیوسته فرهنگستان علوم
ایران ،برگزیــده همایش چهرههای ماندگار در عرصه
فیزیک و برنده کتاب ســال جمهوری اسالمی ایران
تنها بخشی از سابقه علمی این استاد برجسته دانشگاه
صنعتی شریف است .ســابقهای که کمتر استادی در
دانشــگاههای مادر ایران توانسته با آن رقابت کند .با
ایــن حال اختالف نظر گســترده علمی وی در حوزه
فلسفه علم و نقدهایش بر ماهیت علوم انسانی و ساختار
آموزش عالی با جریان غالب علوم انســانی کشور نیز
زبانزد جامعه علمی بود.
چند نکته پیرامون این بازنشستگی غیرمنتظره و
البته شبههدار مطرح است:
 -1ظاهر قضیه بازنشستگی به دلیل کهولت سن
است ،در حالی که چنین سیاستی در سالهای اخیر
کامال گزینشــی و بیشتر بر بستر جناحبندی سیاسی
اجرا شــده اســت .افرادی هســتند که هیچ کدام از
ویژگیهای علمی دکتر گلشنی همچون استاد ممتاز
بودن را نداشتند و بهعالوه در محیط داخل و یا خارج
از کشــور چندان تاثیرگذار نبودهانــد ولی این قانون
برای آنان اعمال نشده است .نگاهی به لیست اعضای
هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و سایر دانشگاهها
نشان دهنده وجود اساتیدی است که سنشان از دکتر
گلشنی بیشــتر بوده ولی مسئله بازنشستگی به هیچ
وج ه گریبان آنها را نگرفته است .چند هفته پیش بود

* جمعیت غیرفعال ما حدود  ۴۰میلیون نفر است؛ اتفاقی
که در جمعیت غیرفعال افتاده این است که  ۵میلیون و ۴۰۰
هزار نفر این جمعیت دارای تحصیالت عالیه هستند که این
جمعیت غیرفعال نقش خاصی در توسعه کشور نداشته و
رغبتی برای کار هم ندارند!

 ۲۵اردیبهشــت ماه تا  ۱۴تیرماه به دانشگاههای
سطح یک و دو مهلت داده شده بود تا برنامههای
خــود را پیرامون مهارتافزایی و اشــتغالپذیری
دانشآموختگان ارائه کنند .اما در جلسه گذشته
این زمان تا  ۳۱تیرماه تمدید شد.
وی بــا بیان اینکه یک نیازســنجی مبتنی بر
برنامههای گذشته دانشگاهها انجام دادهایم ،اعالم
کرده بود دانشــجویان ما از جنبه تئوری مشکل
جدی ندارند و در واقع به عبارتی مشــکل کیفی
آموزش نداریم ،امــا از جهت عملی در المپیادها
هم معموالً مدال نقره به دست میآوریم.
طبق اظهارات آهنچیان ،دانشــجویان پس از
دوره فراغــت از تحصیل بــرای ورود به بازار کار
دچار چالش میشــوند .به عنــوان مثال اگر یک
فارغالتحصیل مهندســی عمــران در کارگاهی

مشغول به کار شوند ،مهارتهای تکمیلی را دریافت
نکردهاند؛ بنابراین فنون مذاکره ،مدیریت ارتباطات
و زمان از مباحث بسیار مهمی است که باید مورد
توجه قرار گیرد.
در واقع بســیاری از دانشجویان دغدغه اصلی
خود پس از خروج از دانشگاه را نبود شغل مناسب
بــرای خود میدانند و میگوینــد فضاهایی باید
ایجاد شود تا دانشجویان پس از فراغت از تحصیل
جذب بازار کار شوند و دانشگاه این امکان را ایجاد
کند تا حداقل در شــروع کار و برای کسب تجربه
دانشجویان را در رشتههای تخصصی خود به کار
گیرد.
گاهی این معضل تا حدی فراگیر میشود که
فارغالتحصیالن خروج از کشــور و ادامه تحصیل
و ورود به بازارکار در کشــورهای خارجی را جزء

اصلی اهداف خود قــرار داده و عطای زندگی در
کنار خانواده را به لقایش میبخشند تا بلکه مرحم
دردی برای آرزوهای بر باد رفته شان باشد.
همچنین با وجود آنکه مشــکالت اقتصادی
و نداشتن ســرمایه کافی برای ایجاد کسب وکار
از دیگــر چالشهای این قشــر تلقی میشــود،
دستگاههای مربوطه میتوانند بخشی از هزینهها
را صرف ایجاد کارگاهها و یا کارخانههای تولیدی
کنند تا از این طریق عدهای هم مشــغول به کار
شوند و نوعی به انتظار و حقگیری دانشجویان فارغ
التحصیل توجه شده باشد! زیرا این دانشجویان از
دستگاههای دولتی انتظار دارند تا توجه بیشتری
به این قشر داشته باشد.
کــورش پرند معاون وزیر تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعی ســال گذشته در یک مصاحبه رادیویی

به بهانه بازنشستگی اجباری دکتر گلشنی از دانشگاه شریف

حذف نخبگان به بهای سیاسیکاری؟!
* چنــد هفته پیش بود
س دانشگاه تهران
که رئی 
اعالم کرد که اســاتید
ممتاز آن دانشــگاه از
بازنشسته شدن معاف
هستند .حال آنکه چرا
به بهانه کهولت نخبگان
را از دانشگاه میرانند را
باید از مسئوالن آموزش
عالی جویا شد!
س دانشــگاه تهران اعالم کرد که اساتید ممتاز
که رئی 
آن دانشگاه از بازنشسته شدن معاف هستند .تصمیمی
که نشاندهنده اختیارات گسترده دانشگاه در زمینه
تمدید فعالیت اســاتید ممتاز بدون محدودیت زمانی
است .پس چرا برای چنین شخصیت ممتازی آییننامه
فعالیت اساتید ممتاز اجرایی نشده است؟
 -2مروری بر سخنان دکتر گلشنی طی چند سال
اخیر در حوزه آموزش عالی کشور و البته واکنشهای
رسان های گسترده بدانها را باید ریشه این بازنشستگی
اجباری دانســت .تنگناهای مالی و اداری برای گروه
فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف و بیمهری نسبت
به شأن استادی دکتر گلشنی بیانگر اختالفنظر سیاسی

و هویتی اســت .اختالفی که بــه گفته وی به حدی
عمیق بود که انجمن آثار و مفاخر ملی مراسمی را در
اردیبهشت سال  95در بزرگداشت سالها فعالیت علمی
دکتر گلشــنی ب ه پا داشت و در آن از رئیسو معاون
آموزشی دانشگاه دعوت کرده شده بود ولی هیچکدام
از آنها در این مراســم شرکت نکردند و نمایندهای هم
نفرســتادند ،در صورتی که شاهد حضور این افراد در
جشنوارهها و بزرگداشتهایی با شأن پایینتر هستیم.
 -3دانشــگاه و باالخص گروههای علمی همانند
فلســفه علم محل تضاد و تقاطع افکار اســت .اینکه
نقدهای علمی و دانشــگاهی را با سیاســیکاری در
رسانههای عامهپسند پاســخ دهیم نشاندهنده عدم

ســعه صدری اســت که باید در جامعه علمی وجود
داشته باشــد .برخی معتقدند این تصمیم بیارتباط
س دانشــگاه صنعتی شریف و
با انتقادهای وی از رئی 
وضعیت این دانشگاه نبوده است .گلشنی بهمن سال
گذشــته در اظهارنظری ،انتقاداتی نسبت به روسای
برخی دانشگاههای کشور وارد کرد و گفت« :باید روسای
دانشگاه گزینههای درستی باشند ،استاد بودن کافی
نیســت ،نماز خواندن و روزه گرفتن هم کافی نیست،
س دانشــگاه باید فرهنگ و جاذبه داشــته باشد،
رئی 
بتواند بر محیط تاثیرگذار باشد ،نه اینکه در بروکراسی
و نامهنگاری گرفتار شود .مسئولین بعضی دانشگاهها به
صورت رسمی بیکفایت هستند .من در شورا هم گفتم

مصرف داخلی نیز ندارد!
اگر ســازمان متبوع شما اهتمامی جدی برای
فراهم کردن مقدمات غنیســازی  190هزار سو
را دارد ،صراحتا بیــان بفرمائید چه برنامههایی را
تاکنون برای اجرای فرمان رهبری انجام دادهاید؟
برای ایجاد  190هزار ســو چه تعداد از هر کدام از
سانتریفیوژها و براساس کدام زمانبندی مشخصی
قرار است تا غنیســازی  190هزار سوی ایران را
انجام دهند؟ در همین راســتا هنوز برآورد کامل و
مشــخصی از میزان ظرفیت معدنی اورانیوم کشور
در دست نیست ،سازمان انرژی اتمی برای اکتشاف
و توسعه ظرفیت استخراج اورانیوم چه اقدامی را در
دستور کار داشته و در آینده در نظر دارد؟
نیروی انســانی ماهر و متخصص ســازمان که
نقشــی کلیدی در راهاندازی فرآیند غنیســازی
هستهای ایفا کردند ،اما به واسطه محدودیتهای
برنامه هستهای در برجام اخراج شدند ،سرمایه اصلی
ســازمان در پیشبرد و تحقق فرمان رهبری و پس
از آن برنامههای توسعه غنیسازی کشور هستند.
برنامه سازمان بعد از دستور رهبری برای بکارگیری
این نیروها چیست؟ برجام تنها محدودیتهایی را
در حوزه غنیســازی اورانیوم ایجاد کرده است ،اما
کاربردهــای دیگر صلح آمیز انرژی هســتهای در
حوزههای کشــاورزی ،پزشکی ،طراحی و ساخت
پیشرانهای اتمی و ...محدودیتی ایجاد نشده و با
این وجود ،فعالیت در این حوزها محدود و متوقف
شــده است .حال سازمان فارغ از اقدامات نمایشی
چه دســتاوردهایی در حوزههای فوق فراهم آورده
و برنامه ســازمان بعد از اجرای فرمان رهبری در
حوزههای ذکر شده ،چیست؟
حضرتعالی نیک میدانید هماکنون که کشور
در شــرایط مهم و تاریخی به سر میبرد وحدت و
همدلی یاد شده از سوی مسئولین ،تنها زمانی میسر
خواهد شد که همگان و به ویژه مسئولین در مسیر
مبارزه با اســتعمارگران و مستکبران جهانی ،تمام
همت خود را به کار گیرند و در این صورت است که
عموم ملت از مسئولین خود در این مسیر قاطعانه
حمایــت خواهند کرد .صرف رفتارهای تبلیغاتی و
نمایشی بالفاصله بعد از بیانات رهبری از سوی شما
و سازمان متبوعتان هم حیثیت کشور را در عرصه
جهانی خدشهدار میکند و هم دستاوردهای حقیقی
جوانان و شهدای هستهای کشور را متزلزل مینماید.
از طرفی پشتوانه کشور را در عبور از شرایط کنونی
تضعیف میکند.
در پایان الزم به ذکر است پاسخ به ابهامات ذکر
شده میتواند افکار عمومی و به خصوص کارشناسان
و متخصصان حوزههای مربوطه را در مسیر تحقق
فرمان رهبری اقناع کند ،و مردم خود نیز بهترین
قضاوتها را پیرامون عملکرد شما خواهند کرد».
اعــام کرد :در حال حاضر ما بــا پدیدهای به نام
بیکاری مواجه شــدهایم که نــوع آن با دهههای
گذشته متفاوت است.
وی با ارائه آماری از جمعیت تحصیلکرده کشور
و بیکاران فارغالتحصیالن گفت :جمعیت در ایران
به دو دســته فعال و غیرفعال تقسیم شده است،
جمعیت فعال کشور چیزی در حدود  ۲۳میلیون
نفر و جمعیت غیرفعال ما  ۴۰میلیون نفر اســت؛
اتفاقی که در جمعیت غیرفعال افتاده این اســت
که  ۵میلیون و  ۴۰۰هزار نفر این جمعیت دارای
تحصیالت عالیه هستند؛ که این جمعیت غیرفعال
نقش خاصی در توسعه کشور ندارند؛ از این تعداد
دانشآموختــه حدود  ۴و نیم میلیون دانشــجو
هستند ،با این حساب نزدیک به یک میلیون نفر
کسانی هستند که دارای تحصیالت عالی هستند
و رغبتی برای کار هم ندارند.
در نهایت باز هم به این حقیقت میرسیم که در
حالی که تعداد فارغالتحصیالن دانشگاهی هرسال
رو به افزایش اســت ،که بــازار کار برای پذیرش
این دانشجویان فراهم نیست و این مسئله چشم
امیدی به همکاری و همت مسئولین برای بهبود
این وضعیت دوخته است.
انتظــار قشــر فارغالتحصیل دانشــگاهی از
شــرکتها و صاحبان مشــاغل آن اســت که به
آنها اعتماد و اطمینان داشــته باشند و شرایط
مسئولیتپذیری را برای آنها فراهم کنند.
پرواضح اســت که اســتوار ماندن یک کشور
به مســئولیتپذیری و اشــتغال جوانان وابسته
اســت چراکه درپی آن فرصت آشنایی با بسیاری
از موضوعات مرتبط با کشورشــان آشــنایی پیدا
خواهند کرد.
رسری انتخاب کنیم ،بنده عرض کردم
نباید اینطور َس َ
س دولت تدبیر]
اگر شاه معدوم را بیاوریم و شما [رئی 
را هم بیاوریم به شما میگوید ببین من چه کسانی را
در راس دانشگاه مثال آریامهر (شریف کنونی) گذاشتم
و شما چه کسانی را برگزیدید؟»
 -4واکنش دانشجویان به خبر بازنشستگی اجباری
دکتر گلشــنی نیز قابل توجه اســت .دانشجویان در
گفتوگو با رسانههای مختلف ضمن ابراز تعجب از اعالم
ناگهانی چنین تصمیمی اعالم کردند که به این تصمیم
اعتــراض دارند و اعتراض خود را از طریق جمعآوری
س دانشگاه و مراجع باالتر برای
امضا و ارسال نامه به رئی 
اتخاذ تصمیمی دیگر اعالم خواهند کرد.
 -5بررسی نحوه بازنشستگی اساتید همرده دکتر
گلشنی در دانشگاه صنعتی شریف و سایر دانشگاههای
مهم کشــور و همچنین آییننامههــای موجود برای
حفظ شأن اســاتید ممتاز و چهرههای ماندگار علمی
نشــاندهنده اســتفاده از حربه بازنشستگی توسط
مسئوالن این دانشگاه در برابر نقدهای کامال دانشگاهی
و از سر دغدغه علمی دکتر گلشنی است .اینکه منتقدان
را با چوب بازنشستگی وادار به سکوت کنیم و از سوی
دیگر دوستان خود را به هر وسیلهای در دانشگاه نگاه
داریم ،جامعه علمی کشــور را با مشکالت عدیدهای
مواجه خواهد کرد.
به نقل از خبرنامه دانشــجویان؛ به نظر میرســد
سیاســتهای برخــوردی وزارت علوم در نســبت با
اساتید برجســته منتقد باعث بروز خأل علمی بزرگ
در آینده در دانشگاههای مادر خواهد شد .روندی که
جامعه علمی کشــور را به سمت رفتارهای جناحی و
تند و بلوکبندی میان اســاتید و نخبگان خواهد کرد
که ناگفته پیداست همچون سمی مهلک پیکر جامعه
علمی را بر زمین خواهد زد.

