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معاون سازمان حفاظت محیط زیست: 

نتوانستیم تراز آب دریاچه ارومیه را 
افزایش دهیم

می شود  معضل ریزگردهای خوزستان ۱۰ سال دیگر رفع 
ایلنا| معاون محیط زیســت انســانی سازمان 
حفاظت محیط زیســت می گوید نتوانسته ایم تراز 
آب دریاچه ارومیه را افزایش دهیم و نسبت به  سال 

گذشته ۲۰ سانتی متر افت تراز داشتیم.
مســعود تجریشــی درباره کاهش ســطح تراز 
دریاچه ارومیه در ســال جاری گفت: »از سال ۷۳ تا 
۹۲ یعنی  طی ۲۰سال، ساالنه ۴۰سانتی متر، تراز 
آب دریاچــه کاهش پیدا کرده بــود به صورتی که 
در ســال ۹۲ و ۹۳ تقریبا دریاچه خشک شده بود و 
در برنامه احیای این دریاچه مقرر شــد، در سه سال 
اول برنامه احیای دریاچه ارومیه تثبیت شود.« او با 
بیان این که براساس فاز اول برنامه احیا نباید سطح 
دریاچه طبق سنوات گذشته کاهش پیدا می کرد 
ادامه داد: »بســیاری از متخصصــان معتقد بودند 
در صورت عدم تثبیت دریاچه نمی توان آن را احیا 
کرد. از همین رو قرار بود تا سال آبی گذشته دریاچه 
تثبیت شود و ترازش کاهش نداشته باشد. این برنامه 
با موفقیت انجام شد البته برخی معتقدند موفقیت 
این برنامه بــه دلیل بارش های خوبــی بوده که در 
این چند سال اخیر داشــتیم و به برنامه احیا ربطی 
نداشته اســت درحالی که اینگونه نیســت و ما در 
۴ سال اخیر ۳۰ درصد کاهش بارش داشتیم.« معاون 
محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست 
با بیان این که با اقداماتی که انجام دادیم آب را به پهنه 
آبی رساندیم، گفت: »از سال گذشته پس از تثبیت 
آب دریاچه قرار بود برنامه احیا شــروع شود به این 
مفهوم که از طریق کاهش مصــرف آب در بخش 
کشاورزی اقدامات الزم در این زمینه انجام شود اما 
از آن جا که اعتبارات احیای دریاچه ارومیه از ماده ۱۰ 
و ۱۲ است دولت نتوانست منابع کافی برای شرایط 

احیا در اختیار ما قرار دهد.« 
دولت منابع مالی برای احیای دریاچه ارومیه 

ندارد
تجریشــی ادامه داد: »ماده ۱۰ و ۱۲ برای بحران 
اســت و در هنگام زلزله، خشکسالی، طوفان و سیل 
از این بخش برداشــت می شــود. منابع مالی ۱۰ و 
۱۲محــدود بــوده و در پایان  ســال تخصیص پیدا 
می کند از همین رو دولت نتوانست به تعهدات خود 
در این بخش عمل کند.« او با بیان این که دولت قرار 
است در سال آینده ۷ میلیارد دالر از همین ماده ۱۰ و 
۱۲ در اختیار ناوگان حمل ونقل عمومی برای کاهش 
آلودگی قــرار دهد گفت: »دولت منابــع مالی برای 
احیای دریاچه ارومیه را ندارد از همین رو ما پیشنهاد 
دادیم که برای تأمین منابع مالی مورد نیاز به ســراغ 
سرمایه گذاران خارجی برویم. بنابراین ما برنامه هایمان 
را شروع کردیم و با چند کشور نیز در این زمینه وارد 
مذاکره شده ایم و قرار اســت برخی از پروژه ها مانند 
تصفیه خانه ها به سرمایه گذاران خارجی واگذار شود. 
با کشورهای هلند، اسپانیا و ... درباره یک پروژه خاص 

پیشنهاد شده و قرار است بررسی کنند.« 
افت ۲۰ سانتی متری تراز دریاچه ارومیه

معاون محیط زیست انســانی سازمان حفاظت 
محیط زیســت با بیان این که در یک سال گذشته 
برخالف برنامه تراز دریاچه کاهش داشــته است، 
گفت: »متاسفانه باتوجه به کمبود بارش ها و افزایش 
دما و نبود بسیاری از سازه ها و زیرساخت های الزم 
برای تنظیم و کنترل آب دریاچه نتوانستیم تراز آب 
دریاچه را افزایش دهیم و نســبت به سال گذشته 
۲۰ سانت افت تراز داشــتیم و این افت تراز عمدتا 
برمی گردد به این که نتوانســتیم عمــق الزم را به 
دریاچه بدهیم.« تجریشی با تأکید براینکه در  سال 
جاری بسیاری از پروژه ها را نتوانستیم فعال کنیم، 
گفت: »امسال هم سال آبی سختی است چراکه ما 
نزدیک به ۳۰درصد از بارش ها را از دست دادیم و باید 
ببینیم که دولت، کشاورزان و ستاد برای سال آینده 

چه برنامه ریزی می توانند داشته باشند.« 

یک عضو فراکسیون محیط زیست مجلس: 

وضعیت فعاالن بازداشت شده 
محیط زیست را پیگیری می کنیم

ایســنا| یک عضو فراکســیون محیط زیست 
مجلس شــورای اســالمی از وعده رئیس سازمان 
محیط زیست برای پیگیری وضع فعاالن بازداشت 
شده محیط زیست خبر داد.فاطمه ذوالقدر با اشاره 
به جلسه فراکسیون محیط زیست با عیسی کالنتری 
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست، گفت: »در 
این جلســه اولویت های مدیریت جدید ســازمان 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به برخی قوانینی 
اشــاره شــد که نیازمند اصالح هستند. همچنین 
همکاری بیشتر مجلس و فراکسیون محیط زیست 
با سازمان مورد تأکید قرار گرفت.« او ادامه داد: »به 
عالوه تأکید شد که نمایندگان باید با آخرین تحوالت 
محیط زیستی در ایران و جهان آشنا شوند و بتوانند 
از مناطق حفاظت شده بازدید کنند تا از نزدیک با 
مشکالت آنها آشنا شوند.« ذوالقدر گفت: »در این 
جلسه موضوع تخریب جنگل ها، بلندمرتبه سازی، 
بحــران آب، مدیریت پســماند و زبالــه و آلودگی 
هوا مورد بحث و بررســی قرار گرفت و بر ضرورت 
اســتفاده از تکنولوژی روز به ویژه در بحث مدیریت 
زباله و فرهنگ سازی در این زمینه از طریق آموزش 
و پرورش، رسانه ها و صداوســیما تأکید شد.« این 
عضو فراکسیون محیط زیســت مجلس ادامه داد: 
»در این جلسه موضوع تبدیل سازمان محیط زیست 
به وزارتخانه نیز به بحث گذاشته شد. به هرحال در 
اکثر کشورهای دنیا محیط زیست به شکل وزارتخانه 
اداره می شود و طبیعتا از اختیارات بیشتری برخوردار 

است و می تواند نظارت بهتری هم داشته باشد.« 

رئیس دانشگاه آزاد می گوید ۲8۰۰ استاد این دانشگاه مشمول طرح ساماندهی اعضای هیأت علمی شده اند

سایه روشن های یک دانشگاه آزاد
  فرهاد رهبر، رئیس دانشگاه آزاد: از بین ۲ هزار و 8۰۰ عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی که مشمول این طرح شدند، عده معدودی جوسازی کردند

  صادق زیباکالم در گفت وگو با »شهروند«: می توانستند این اخراج را به شکل بهتری انجام دهند

محمد باقرزاده - شهروند|  قطع همکاری 
پرحاشــیه دانشــگاه آزاد اســالمی با اساتیدی 
شناخته شــده و باتجربه؛ ســخن از حذف ۲۰۰ تا 
۵۰۰ مدرس نام آشــنا بود که دیــروز رئیس این 
دانشــگاه در کمیســیون آموزش مجلس شورای 
اسالمی، تعداد این مدرســان را ۲ هزار و ۸۰۰ نفر 
دانســت و دلیل این موضوع را اجــرای قانون و نه 

»اخراج یا تسویه« اعالم کرد. 
این ماجرای کم سابقه در تاریخ یکی از بزرگترین 
مراکز آموزشی دنیا به بحث درباره تعداد مدرسان 
یا دلیل قطع  همکاری برنمی گردد؛ تعدادی از این 
مدرسان در گفت و گو با »شهروند« انتقادات فراوانی 
را از نحوه اعالم قطع همکاری تا اجرای سلیقه ای 
ایــن قانون بیان می کننــد، دانشــجویانی از این 
دانشــگاه نتیجه این اخراج ها را ضربه زدن به روند 
تحصیل خود می دانند و در مقابل، معاون فرهنگی 
- دانشجویی این دانشگاه، موضوع را کامال قانونی و 

به دور از هرگونه شائبه سیاسی می داند. 
تیر تعدیل ها به سوی گروه جامعه شناسی 

حضور چهره های شاخص جامعه شناسی ایران 
در گروه جامعه شناســی واحد علــوم و تحقیقات 
دانشــگاه آزاد اســالمی، این گروه را بــه یکی از 
قوی ترین مراکز علوم اجتماعی ایران تبدیل کرد 
اما به نظر می آید تعدیل ها بیشترین اثر را روی این 
گروه به جا خواهد گذاشت. در روزهای گذشته از 
افرادی شناخته شــده و صاحب  کرسی آموزش در 
این گروه که مشــمول این قطع همکاری شدند، 
نام برده شده  اســت. »باقر ساروخانی« یکی از این 
جامعه شناسان است که در گفت و گو با »شهروند« 
با تأیید این موضوع، وضع خود را چندان حساس 
نمی داند. او در پاســخ به این پرسش که آیا با شما 
هم قطع همکاری شــده، می گوید: »بله، اسم من 
هم هســت ولی موضوع درباره من زیاد حســاس 
نیســت.« ســاروخانی توضیح می دهد که با افراد 
شاخص دیگری، برخورد شدیدتری صورت گرفته 
اســت: »بعضی از اســاتید به صورت کلی اخراج 
شدند و حقوق  آنها قطع شــده است.« یکی دیگر 
از چهره  های شاخص این گروه، »مصطفی ازکیا« 
است که او هم اخراج خود را تأیید می کند: »تمام 
اساتید فرهیخته را اخراج کردند. به مجلس و وزیر 
علوم هم نامه نوشتم.« این جامعه شناس در ادامه 
گفت که عالقه ای به بیان توضیحات بیشتر در این 

زمینه ندارد.
زیباکالم: انگیزه های 
حقیقی خود را بگویند 

»صــادق زیبــاکالم«، عضو 
هیأت علمی دانشکده حقوق و 
علوم  سیاســی دانشگاه تهران، 
یکی از نام آشــناترین اساتید 
مشــمول طرح جدید دانشگاه 
آزاد اســت. او در گفت و گــو با 
»شهروند« سواالت متعددی را 
درباره این اخراج و نحوه اجرای 
آن مطرح می کند و توضیحات 
مســئوالن ایــن دانشــگاه را 
»تالش برای توجیــه و تبرئه 
خــود« می داند. زیبــاکالم با 

اشاره به توضیحات معاون آموزشی دانشگاه آزاد که 
دلیل برخی اخراج ها را نامه دانشگاه تهران مبنی بر 
معرفی اساتیدی از این دانشگاه که با مراکز دانشگاه 
آزاد همکاری می کنند، می داند، می گوید: »وقتی 
مسئوالن یک دســتگاهی تصمیمی را می  گیرند 
عوض توجیه و تبرئه خود، چه بهتر که به ســمت 
دالیل واقعی و انگیزه های حقیقی خود بروند. اگر 
موضوع این است و مســئوالن دانشگاه آزاد تحت 
فشار بودند که اعضای هیأت علمی پاره وقت را که 
در دیگر دانشگاه ها استاد تمام وقت هستند، تعیین 
 تکلیف کنند، دانشــگاه آزاد می توانست به صادق 
زیباکالم و دیگر اســاتید پاره وقت بگوید که ما تا 
فالن تاریخ به شــما فرصت می دهیم که مشکل را 
با دانشگاه محل تدریس خود حل کنید و اگر حل 
نشد و نتوانستید رضایت دانشگاه را جلب کنید ما 
به خدمت شما خاتمه می دهیم.« زیباکالم معتقد 
اســت که ماجرا به همین قطع همکاری با اساتید 
پاره وقت برنمی گردد و افراد دیگری هم در این بین 
با حکم اخراج روبه رو شــدند: »به فرض که قبول 
کنیم من را بر اثر فشار دانشگاه تهران کنار گذاشته 
باشــند، اما ده ها نفر دیگر که پاره وقت نیستند و 
بازنشسته هســتند. آنها را چرا کنار گذاشتند؟ به 
فرض که مــن خطا کردم، چرا ده ها اســتاد دیگر 
را کنار گذاشــتند. پس این مســأله که »کسانی 
که علیه نظام حــرف می زنند، کســانی که علیه 
مقدسات و دین حرف می زنند، جایی در دانشگاه 
آزاد ندارند« چیست؟ باالخره ما را به دلیل افکار و 
عقایدمان کنار گذاشتید یا فشار دانشگاه تهران؟« 
اگر چندشغله بودن بد است، چرا مدیران 

دانشگاه آزاد استعفا نمی  کنند؟
ماجرای این طرح که منجر به حذف بسیاری از 
اساتید باتجربه از دانشگاه آزاد اسالمی می شود، به 
فعالیت آنها در دو دانشــگاه برمی گردد. مسئوالن 
دانشگاه آزاد می گویند که اعضای هیأت علمی دیگر 
دانشگاه ها، نباید به صورت پاره وقت با دانشگاه آزاد 
قرارداد داشته باشــند اما این موضع، واکنش های 
متفاوتی را در روزهای گذشته برانگیخته و نام افراد 
چندشغله را بار دیگر در رسانه ها مطرح کرده است. 
زیباکالم به این موضوع هم اشــاره می کند: »شما 

می گویید اساتیدی که تمام وقت عضو دانشگاهی 
دیگر هســتند، نمی توانند در موسســه  دولتی یا 
غیردولتی دیگر کار کننــد. آقای کدخدایی عضو 
تمام وقت دانشــکده حقوق دانشگاه تهران و عضو 
تمام وقت شــورای نگهبان اســت، دکتر فضل اهلل 
موسوی، عضو حقوقدان شورای نگهبان همزمان 
عضو هیأت علمی تمام وقت دانشکده حقوق و علوم 
سیاسی دانشگاه تهران هستند، چرا قانون درباره 
این افراد اعمال نمی شود؟ دکتر فرهاد رهبر، عضو 
تمام وقت دانشکده اقتصاد و ریاست دانشگاه آزاد 
است. او هم برای خود حکم اخراج خواهد نوشت؟ 
آقای دکتر صادقی مقدم، عضو دانشــکده حقوق و 
علوم سیاسی دانشگاه تهران و دست راست فرهاد 
رهبر و مسئول جذب هیأت علمی دانشگاه است، 
آقای دکتر شریعتی  نیاسر، عضو تمام وقت دانشکده 
مهندسی دانشــگاه تهران و معاون آموزشی وزیر 
علوم است. این فهرست بسیار بلند است که افرادی 
غیر از عضویت در هیأت علمی دانشگاه در چندین 
جای دیگر هم مشغولند و شما همه اینها را نادیده 
گرفتید. اگر بحث قانون اســت آن را درباره خود و 

دیگران هم اعمال کنید.«
مدرسان پاره وقت دانشگاه آزاد چقدر 

حقوق می گیرند؟ 
یکــی از موضوع های جانبی 
حضــور  و  قــرارداد  دربــاره 
اســاتید  بعضــی  پاره وقــت 
آزاد،  دانشــگاه  در  باتجربــه 
بحث حقوق دریافتــی آنها از 
دانشــگاه آزاد اســالمی است 
کــه باوجــود ادعــای بعضی 
خبرگزاري ها مبنی بر دریافت 
از  زیباکالم  چندده میلیونــی، 
رقمی کمتر از دو میلیون تومان 
ســخن می گوید. این مدرس 
دانشــگاه که در کنار عضویت 
در هیــأت علمی گــروه علوم 
سیاسی دانشکده حقوق و علوم  
سیاســی دانشگاه تهران، از  ســال ۱۳۸۶ به عنوان 
عضو پاره وقت دانشــکده حقوق و علوم  سیاســی 
واحد علــوم  و تحقیقات هم به تدریس مشــغول 
است، در توضیح این موضوع می گوید: »متاسفانه 
و باز هم متاســفانه، برخی خبرگزاری  های وابسته 
به جناح تندرو نوشتند که زیباکالم حقوق نجومی 
می گیرد و حقوق باالی ۱۰ میلیون از دانشگاه آزاد 
می گیرد، درحالی که من حکم ام را منتشــر کردم 
که کســی باور نمی کرد، مربوط به  ســال ۹۳ که 
یک میلیون و ۴۰۰ هــزار تومان بــود. این حقوق 
من بود که بســیاری از آپارتمان نشین ها در تهران 
دو برابر این را برای شــارژ آپارتمان می دهند. این 
سوال بســیاری بود که این عدد ایراد دارد که من 
نوشتم و می گفتند احتماال یک صفر جا مانده است. 
اولین ماه ۷۰۰ هزار تومان و کمتر حقوق می گرفتم. 
آخرین حقــوق من در دی مــاه ۹۶، یک میلیون و 
۷۰۰هزار تومان بود.« فارغ از موضوع حقوق، انتقاد 
اصلی زیباکالم به نحوه اجرای این حکم برمی گردد 
که حتی به این اســاتید اعالم نشــد و آنها با قطع 
حقوق خود متوجه این اخراج شدند: »دکتر رهبر 
می توانست این را به شکل بهتری انجام دهد. آقای 
دکتر گودرز افتخار جهرمــی را اخراج کردند که به 
اندازه فرهاد رهبر برای نظام زحمت کشیده است. 
بیانیه الجزایر و بســیاری از اتفاقات زیر نظر دکتر 
افتخارجهرمی بوده است. بســیاری از قضات این 
کشور شــاگرد دکتر افتخارجهرمی بودند و به این 
شکل اخراج شدند. دکتر رهبر می توانست در یک 
جلســه رســمی و محترمانه این کار را انجام دهد. 
دکتر حسین صفایی، محمد  هاشمی، دکتر محمد 
آشــوری و...؛ وزنه های دیگری از حقوق ایران را به 
این شــکل حذف کردند. کمترین کار این بود که 
یک مراسم یک ســاعته برای این بزرگان بگیرند و 
از زحمات شان تشکر کنند. یعنی این وزنه ها ارزش 
یک تشکر ساده را نداشتند. گودرز افتخارجهرمی 
باید به این شکل اخراج می شد؟« این مدرس علوم 
سیاسی معتقد است که نحوه برخورد یک جامعه 
با معلمان ، نوعی آموزش اســت و معتقد است که 
تیم مدیریت دانشــگاه آزاد، با این کار خود بدترین 
درس را به نسل جوان آموزش دادند: »اسم این کار 

را چه می توان گذاشت و ما چه درسی به نسل جوان 
می دهیم؟ وقتی میکروفن به دکتر والیتی و دکتر 
رهبر می دهند جوری صحبت می کنند که جوامع 
دیگر با اساتید دانشگاه مثل نوکر برخورد می کنند 
ولی در ایران به معلمان و مدرســان دانشگاه قدر و 
اعتبار می دهند، اما در عمل کوچکترین ارزشــی 
برای این زحمات قایل نیســتند. آقای دکتر رهبر، 
آیا زیباکالم این ارزش را نداشت که یک خبر ساده 
بــه او بدهید و بعد این حکم را منتشــر کنید. یک 
تشکر ســاده هم نکردند. یعنی معلمی که ۲۰ سال 
با این دانشــگاه همکاری می کرد ارزش یک تشکر 
ساده نداشت و من باید از طریق قطع شدن حقوق، 
متوجه قطع همکاری شــوم؟ خیلی  از دانشجویان 
و شــاگردهای اصولگرای من از طرف دکتر رهبر و 
دکتر والیتی از مــن عذرخواهی کردند. خود آقای 
دکتر والیتی و دکتر رهبر معلم هستند و این رفتار 
را با ما معلمان داشتند. سوال این است که این افراد 
چه الگویی برای نسل امروز خواهند بود؟ همه چیز 

را فدای سیاست می کنند.«
افتخارجهرمی: درس حقوقی صرف 
می دهم و در این درس ها از این بحث ها 

نیست
حقوقدان ۷۴ســاله ایرانی را حتی دانشجویان 

ترم  اولی این رشته می شناسند 
و افراد بــا گرایش های فکری و 
سیاسی مختلف، از خدمات او 
به رشته حقوق در ایران سخن 
افتخار  می گوینــد. »گــودرز 
هیأت علمی  عضــو  جهرمی« 
دانشــگاه شهیدبهشتی است و 
۳۲ ســال هم ریاست دانشکده 
حقوق این دانشــگاه را برعهده 
داشــت اما تمام این تجربیات 
منجر به حذف او از دانشگاه آزاد 
نشد و او هم مانند دیگر اساتید با 
حکم قطع همکاری روبه رو شد. 
افتخارجهرمی هــم درباره این 

موضوع به »شهروند« می گوید: »به هرحال چنین 
تصمیمی گرفتند که ابالغ تمام نیمه وقت ها را لغو 
کردند. من خبر ندارم و این قدر سرم شلوغ است که 
وارد این مسائل نشدم.« او عالقه ای به توضیح بیشتر 
درباره این موضوع ندارد و در پاســخ به پرسشــی 
درباره دلیل این برخوردها هم می گوید: »مســائل 
مملکــت این قدر زیاد اســت و هر روز مســأله ای 
هست که شاید بهتر باشــد من درباره این موضوع 
صبحت نکنم. مــن درس حقوقی صرف می دهم و 
در این درس ها، این بحث ها نیست.« آنطور که این 
حقوقدان باتجربه می گوید، هنوز این حکم به آنها 
ابالغ نشده است: »هنوز به خود ما ابالغ نکردند و ما 
هم شنیدیم. بعضی ها هم اصرار دارند برویم کار را 
انجام دهیم، ما هم تا جایی که احساس کنیم کاری 
به نفع مملکت اســت آن را انجام دهیم و هرجا هم 
کاری نفع مملکت نباشد، چرا اصرار داشته باشیم.«
معاون دانشگاه آزاد: دکتر رهبر شخصیتی 

جناحی یا سیاسی نیست
اگرچه مســئولیت اجرایی این قانون، با معاونت 
آموزشــی دانشگاه آزاد اســت و »علیرضا رهایی« 
هم در روزهای گذشــته، دلیل این احکام را اجرای 
قانون دانســته بود امــا به نظر می آید بخشــی از 
انتقــادات متوجه معاونت فرهنگی و دانشــجویی 
دانشــگاه آزاد هم می شــود؛ منتقدان و بعضی از 
دانشجویان این دانشگاه معتقدند که این تعدیل ها 
با نیت حــذف افراد دگراندیش صــورت می گیرد 
که البته معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد این ادعاها 
را رد می کنــد. »ابراهیم کالنتــری« در این باره به 
»شــهروند« می گوید: »من بارها نظــرم را اعالم 
کردم که اصــال بحث جناح و بازی های سیاســی 
در مدیریت جدید مطرح نیســت، بحــث قانون و 
شایسته ساالری است. در مدیریت جدید مر قانون 
مدنظر اســت و تمام اقدامات، یک مستند قانونی 
دارد. این طور نیســت که به صورت فله ای کســی 
حذف شود یا گروهی اضافه شوند، چون همه موارد 
براساس قانون صورت می گیرد. لذا این برداشت ها 
درست نیست و این که هر اتفاقی را حمل بر برخورد 
سیاسی بدانیم، نادرست است.« او ریاست کنونی 
دانشــگاه آزاد را فراجناحی مي داند و شائبه حذف 

افراد با گرایش های سیاسی متفاوت را رد می کند: 
»متاســفانه در این دوره تمام کارهــا را حمل بر 
برخورد سیاسی می دانند که چنین چیزی درست 
نیســت. به هیچ وجه چنین چیزی وجود نداشته 
اســت و اصال شــخصیت دکتر رهبر، شخصیتی 
نیســت که نگاه جناح و باندی داشــته باشد. خود 
آقای دکتر رهبر به این سخنان واکنش نشان داده و 
وزیر علوم هم از چنین حرکتی حمایت کرده، چون 

حرکت مبتنی بر قانون است.«
رهبر: اخراج یا تسویه ای در کار نیست فقط 

قانون را اجرا می کنم
انتقادات به طرحی که مسئوالن دانشگاه آزاد از 
آن با عنوان »ساماندهی اعضای هیأت علمی« اسم 
می برند و منتقدان آن را حذف و تســویه اساتید 
باتجربه می دانند، رئیس دانشــگاه آزاد اسالمی را 
دیروز به کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس 
شــورای اســالمی کشــاند تا نمایندگان، برخی 
سواالن مطرح شده توسط اســاتید برکنارشده را 
مطرح کنند و از »فرهاد رهبر« پاســخ بخواهند. 
در این جلسه، »فاطمه ســعیدی« از رهبر درباره 
دلیل قطع همکاری با ۱۶۸ مدرس این دانشــگاه 
پرسید که رئیس دانشــگاه آزاد در توضیح گفت: 
»این ۱۶۸نفر کسانی هستند که از بین ۴۰۰ عضو 
هیأت علمی نیمه وقت واحد علوم و تحقیقات روال 
جذب آنها به طور کامل طی نشــده و موضوعی که 
برای آنها پیش آمده، اخراج یــا لغو قرارداد نبوده، 
بلکه همکاری با آنان موقتا به صورت حق التدریسی 
ادامه دارد تا روال جذب شــان براساس آیین نامه 
طی شــود.« آن طور که روابط دانشگاه آزاد درباره 
این جلسه نوشته اســت، رهبر بارها از لزوم جذب 
اساتید جوان با نیت اشتغال آنها سخن گفت: »باید 
تدبیری برای ۲۰ هــزار دانش آموخته دکتری که 
تربیت کرده ایم، داشــته باشیم. درحال حاضر این 
۲۰ هــزار فارغ التحصیل دکتری پشــت در جذب 
هیأت  علمی در دانشــگاه ها قرار گرفته اند. عالوه 
بر ایــن، ۲۰ هزار دانش آموختــه دکتری، ۴۷ هزار 
دانشجوی دکتری درحال تحصیل داریم که بخش 
قابل توجهی از آنها به امید عضویت در هیأت علمی 
دانشــگاه ها درس می خوانند؛ هرچند که چنین 
تصور و آینده نگری از سوی فارغ التحصیالن دوره 
دکتری الزاما هدفگذاری درســتی نیست.« رهبر 
تعداد اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد را ۳۰ هزار 
نفر دانســت که ۴ هزار آنها به صورت تمام وقت و 
نیمه وقــت در دانشــگاه های 
دولتــی همــکاری می کنند و 
این روند را نادرســت  نداست. 
او در این بین به گروه ســومی 
از مشــموالن طرح ساماندهی 
اعضای هیأت علمی اشاره کرد 
و گفت: »گروه ســوم کسانی 
هســتند که از دانشــگاه های 
دیگر بازنشســته شــده اند و 
مجددا به اســتخدام دانشگاه 
درآمده انــد.  اســالمی  آزاد 
تصمیــم ما بــر این اســت از 
افرادی که باالی ۷۵ سال سن 
دارند و همچنان در دانشــگاه 
آزاد تدریــس می کنند، قدردانی کــرده و به ازای 
قطع همکاری با هر عضو هیأت علمی بازنشســته، 
ســه عضو هیأت علمی جوان جذب کنیم.« رهبر 
در ادامه تعداد مشــموالن این طــرح را ۲ هزار و 
۸۰۰ هزار نفر اعالم کرد و گفــت: »از بین ۲ هزار و 
۸۰۰ عضو هیأت علمی دانشــگاه آزاد اسالمی که 
مشمول این طرح شدند، عده معدودی جوسازی 
کردند، به عنوان نمونه درباره اســتادان دانشــگاه 
تهران که در دانشــگاه آزاد اســالمی هم تدریس 
دارنــد، چندی پیش معاون آموزشــی دانشــگاه 
تهران در نامه ای به دکتر رهایی معاون آموزشــی 
و تحصیالت تکمیلی دانشــگاه آزاد خواســته بود 
که اســتادان دانشــگاه تهران که در دانشگاه آزاد 
همکاری دارنــد را معرفی کند تــا موضوع مورد 
بررســی قرار بگیرد.« پرسشی که زیباکالم درباره 
دیگر اعضای چندشــغله و مدیر در دانشگاه آزاد 
مطرح می کند، در جلسه دیروز کمیسیون آموزش 
هم مطرح شد و رهبر در پاسخ به آن گفت: »بنده 
با افتخار عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه تهران 
هســتم و برای حضور در دانشــگاه آزاد اسالمی 
با دانشــگاه تهران مکاتبه کــرده ام و موافقت این 
دانشگاه را در قالب حکم ماموریت موقت اخذ کردم 
و حضورم به عنوان رئیس دانشــگاه آزاد اسالمی 
طبق آیین نامه اســتخدامی اعضای هیأت علمی 
است. ۸ساعت موظفی هیأت علمی خود را به طور 
کامل در دانشگاه تهران می گذرانم، در مورد حضور 

معاونان هم موضوع به همین روال است.«
همچنان کــه توضیحات روزهای گذشــته معاون 
آموزشــی و دیگر مقامات دانشــگاه آزاد، نتوانســته 
منتقــدان را راضی کند و حتی پرســش های تازه ای 
را ایجاد کرده، به نظــر می آید توضیحات فرهاد رهبر 
هم پایانی بر ماجرای حاشیه ساز این روزهای دانشگاه 
آزاد اســالمی نخواهد بود و در روزهای آینده باز هم 
شاهد واکنش اســاتید تعدیل شده و همچنین پاسخ 
مقامات دانشگاه آزاد خواهیم بود؛ در این بین اما طرح 
ســاماندهی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد به قوت 
خود پیش خواهد رفت و شناخته شــده ترین اساتید 
علوم انسانی  ایران باید اتاق های خود در ساختمان های 
ایــن دانشــگاه را بــه خاطــره و حافظه بســپارند.

گزارشمیز خبر

 ابتکار در اظهارنظری
 درباره حرکت های مدنی در ایران: 

جلوی رسوخ نا  امیدی را بگیریم
   وزیر آموزش وپرورش: ۶۰ درصد مدیریت 

مدارس توسط زنان صورت می گیرد
شــهروند| وزیر آموزش وپرورش و معاون امور 
زنان و خانواده رئیس جمهــوری دیروز به همایش 
»بانوی امید« رفتند تــا از زنان ایرانــی بگویند؛ از 
حقوق و حضورشــان در مناصب اجرایی و دولتی. 
وزیر آموزش وپرورش در این همایش گفت: »روزی 
۳۰ درصد دانش آموزان مــا دختران بودند که امروز 
به حدود ۴۹ درصد رســیده و سهم دختران تقریبا 
با پسران برابر است، همچنین مدارس شبانه روزی 
دخترانه که تا ۳۰ ســال پیش وجود نداشت، امروز 

فعالند.« 
محمد بطحایی این را هم گفت که این اعداد و ارقام 
نباید ما را از ایــن غافل کند که از حیث کیفی هنوز 
با نابرابری مواجهیم: »به ویــژه در ورزش دختران با 
کمبودهایی مواجهیم و مکان های ورزشی تناسبی 
با فعالیت دختران ندارد و آنها ناچارند از فعالیت های 

تربیت بدنی جدا شوند.« 
وزیر آموزش وپــرورش ادامــه داد: »در مدارس 
مختلط در دوره ابتدایــی و کالس های چندپایه در 
مناطق دوردســت از حیث تربیت بدنی دختران ما 
مهجورند. در برخی مناطق به دالیل فرهنگی حتی 
در پایه های تحصیلی پاییــن و در کالس های اول و 
دوم ابتدایی بعضی خانواده ها فرزندشان را به مدرسه 
نمی فرســتند که برعهده دولت اســت تا امکانات 

مناسب را برای آنها فراهم کند.« 
بطحایی با اشاره به این که ۶۰ درصد نیروی انسانی 
ما در آموزش وپرورش زنان اند اما همچنان موانعی در 
حضور زنان در پست های مدیریتی وجود دارد، گفت: 
»۶۰ درصد مدیریت مدارس توســط زنان صورت 
می گیرد اما در پست های باالتر حضور زنان به دلیل 
موانعی چون موانع اداری کمتر اســت که باید آن را 
کاهش دهیم. امیدواریم تالش های ما در این زمینه 

به نتایج خوبی منتج شود.« 
معصومه ابتــکار، معــاون امور زنــان و خانواده 
ریاســت جمهوری دیگر ســخنران این همایش 
بود. او با اشــاره بــه انتصاب دو معــاون وزیر زن در 
آموزش وپرورش گفت: »مدیریت ۳۰ درصدی زنان 
یک بخشنامه و تکلیف در دولت است و باید تا پایان 
دولت ۳۰ درصد از مدیریت زنان در سطوح اجرایی 
عالی و میانی در اختیار زنان قرار بگیرد، البته تصور 
می کنم با توجه به حجم پرسنل زنان باید این نسبت 

در آموزش وپرورش بیش از ۳۰ درصد باشد.« 
او با بیان این که بســیار مهم است چه تصویری را 
امروز از دین به جوان امروزی نشان می دهیم، گفت: 
»او حق دارد سوال کند دینداری تا چه حد می تواند 
درد وی را دوا کند و کارکرد دین و مذهب برای پاسخ 
به آمال، دردها، خواســته ها و مطالبات نسل امروز 

چیست؟« 
ابتکار ادامه داد: »جوان امروزی، انتظارات دیگری 
از ما دارد و باید دید تا چه اندازه توانســتیم با نسل 
آینده ارتباط برقرار کنیم و در عمل و رفتار ارزش های 
انقالب را بــه وی معرفی و منتقل کنیم؟« او با طرح 
این پرســش که تا چه اندازه توانستیم استقامت و 
ایستادگی حضرت زهرا )س( که زنی حق طلب است 
را به جوانان بشناسانیم؟ گفت: »چقدر توانسته ایم 
زمینه انتخاب های درســت و توجه به کرامت ذاتی 
و آزادی که خداوند در وجود همه انسان ها قرار داده 

است را فراهم کنیم؟« 
ابتکار ادامه داد: »بانوی دوعالم مظهر امید بود، ما 
چقدر توانستیم نقش الهام بخشی ایشان را به عنوان 
یک مادر و کسی که می تواند جامعه خود را تحت تأثیر 
قرار دهد و در همه اعصار به عنــوان الگویی اثرگذار 
باشــد، به دانش آموزان خود معرفی کنیم؟« معاون 
امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان این که 
باید در نظام تعلیــم و تربیت با صداقت رفتار کنیم، 
گفت: »چگونــه می توانیم این فاصله بین نســلی 
را پر کنیم؟ خوشــبختانه در دولــت تدبیر و امید 
نگاه ها نسبت به جایگاه زنان و توجه به نابرابری ها و 
بی عدالتی ها بســیار جدی بوده و دولت تالش های 

خوبی داشته است.« 
او با اشــاره به انتصــاب دو معاون وزیــر زن در 
آموزش وپرورش ادامــه داد: »مدیریت ۳۰ درصدی 
زنان یک بخشــنامه و تکلیف در دولت است و باید 
تا پایان دولت ۳۰ درصد از مدیریت زنان در سطوح 
اجرایی عالی و میانی در اختیار زنان قرار بگیرد. البته 
تصور می کنم با توجه به حجم پرسنل زنان باید این 
نسبت در آموزش وپرورش بیش از ۳۰ درصد باشد.« 

ابتکار گفت: »هنوز دختران بازمانده از تحصیل در 
کشور داریم و علیرغم تالش های درحال انجام، باید 
سعی کنیم این عقب ماندگی و فاصله را برطرف کنیم. 
باید به خصوص دخترانی که به دلیل فاصله مدرسه 
از روســتا از تحصیل محروم می شوند را مورد توجه 
قرار دهیــم و ورزش و تربیت بدنی را جدی تر دنبال 

کنیم.« 
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ادامه 
داد: »یکی دیگر از مباحث مهمی که دنبال می کنیم، 
مهارت های زندگی اســت. آمــوزش مهارت های 
زندگی، مهارت های ارتباطی و حقوقی بسیار مهم 
است. امید است متن موافقتنامه مشترک با وزارت 
آموزش وپرورش تا قبل از پایان  ســال نهایی شود تا 

روی این مباحث همکاری بیشتری داشته باشیم.« 
او با اشاره به جریان ســازمان یافته ای که تالش 
می کند ناامیدی را به جوانان ایرانی تزریق و این طور 
القا کند که هر حرکتی به سمت نشاط و حرکت های 
مدنی اتفاق می افتد، با آنها برخورد می شود و امکان 
پیشرفت وجود ندارد، گفت: »باید تالش کنیم اجازه 

ندهیم ناامیدی و یأس در جامعه رسوخ کند.« 
به گفته ابتکار، اشتغال و توانمندی دانش آموزان در 
کنار آموزش مهارت های زندگی نیز بسیار مهم است.
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افتخارجهرمی، حقوقدان 
و استاد دانشگاه آزاد: هنوز 

به خود ما حکم اخراج را 
ابالغ نکرده اند و ما هم آن را 

شنیده ایم
  

تا جایی که احساس کنیم 
کاری به نفع مملکت است 
آن را انجام دهیم و هرجا 

هم کاری نفع مملکت نباشد 
چرا اصرار داشته باشیم

کالنتري، معاون فرهنگي - 
دانشجویي دانشگاه آزاد: بحث 
جناح و بازی های سیاسی در 
مدیریت جدید مطرح نیست

  
 این طور نیست که به صورت 

فله ای کسی حذف شود یا گروهی 
اضافه شوند، چون همه موارد 
براساس قانون صورت می گیرد


