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بازخوانیمصائبیکوزارتخانه

فرجی دانا در صحن علنی به سواالت پی در پی نمایندکان پاسخ می دهد

پس از انتخاب حس��ن روحانی
مینو قاسمی
بهعن��وان رئی��س یازدهمی��ن
دول��ت جمهوری اس�لامی ،با
توج��ه ب��ه حض��ور نماین��دگان حامی س��ایر
طیفهای ریاستجمهوری حاضر در انتخابات،
در مجلس همانطور که انتظار میرفت برخی
از وزرای کابین��ه حس��ن روحان��ی رای اعتماد
نگرفتن��د .جعفر میلیمنفرد وزیر پیش��نهادی
روحانی برای تصدی پست وزارت علوم یکی از
افرادی ب��ود که نهتنها رای اعتماد نگرفت بلکه
بارها و باره��ا از طرف نمایندگان و جریانهای
رس��انهای م��ورد هجمه ق��رار گرف��ت .به نظر
میرس��ید اصلیترین دلیل مخالفان برای این
عدمانتخاب فعالیتهای منسوب به میلیمنفرد
در س��ال  88باش��د و درنهایت ه��م صاحبان
کرس��یهای خانه ملت بودند که حرفش��ان به
کرسی نشست.
حسن روحانی پس از ناکامی در گرفتن رأی
اعتماد برای وزیر پیش��نهادیاش طی حکمی
و بهطور موقت جعفر توفیقی را به سرپرس��تی
این وزارتخانه منصوب کرد؛ انتخابی که باز هم
به همان دالی��ل قبلی مورد واکنش منفی قرار
گرفت.
ب��ا این حال جعفر توفیقی که س��الها قبل
تجربه حضور در این وزارتخانه را داشت حدود
دو م��اه ب��ه فعالیت��ش ادام��ه داد و اتفاقا روند
تغییرات گس��تردهای را در فضای دانش��گاهی
فراهم کرد؛ تغییراتی که ش��اید مهمترینشان
پای��ان دادن به حکمرانی همهجانبه صدرالدین
شریعتی در دانش��گاه عالمه طباطبایی بود که
س��الهای ریاس��تش هنوز هم که هنوز است
ماجراهای جانبی زیادی را به دنبال دارد .تغییر
رئیس دانش��گاه صنعتی اصفهان و بازگرداندن
برخی از دانش��جویان به دانش��گاه یا اس��تادان
باتجرب��ه به کرس��یهای تدریس دیگ��ر اقدام
علنی توفیقی بود؛ اقداماتی که بهطور مشخص
از طرف گروههای تن��درو و حامی دولت قبلی
مورد انتقاد قرار گرفت.
سرانجام این رضا میلیمنفرد بود که توانست
از مجلس رأی اعتماد بگیرد و رسما وزیر علوم،
تحقیقات و فناوری دولت حسن روحانی بشود.
**
ش��اید همه انتظار داشتند که جعفر توفیقی

غوغای بورس بازان

دومین وزیر علوم پیشنهادی روحانی به مجلس
باش��د اما رضا فرجیدانا که پیش��تر در دومین
دوره ریاس��تجمهوری سیدمحمد خاتمی هم
تا چندقدمی تصدی کرس��ی وزارت رفته بود و
درنهایت بهعنوان رئیس دانشگاه تهران منصوب
ش��ده بود ،کار خود را بهعنوان وزیر علوم دولت
یازدهم شروع کرد.
اولی��ن حاش��یهها در هم��ان نخس��تین
روزه��ا گریب��ان فرجیدانا را گرف��ت .انتخاب
جعفر میلیمنف��رد بهعنوان معاون آموزش��ی،
عبدالحس��ین فریدون بهعن��وان مدیرکل دفتر
وزارت��ی و جعفر توفیقی بهعنوان مش��اور عالی
فری��اد منتقدان دول��ت را درآورد .اما این تمام
ماج��را نب��ود؛ از نظر فرجیدان��ا و وزارت علوم
فضای تکبعدی شکل گرفته در دوران محمود
احمدینژاد نیاز به تغییر و تعدیل داشت .آقای
وزیر اقدام به تشکیل یک کمیته و تیم بازرسی

این یک استیضاح سیاسی است

ک��رد ک��ه موظف بودن��د روزانه به همراه س��ه
کارشناس به تمام دانشگاههای کشور مراجعه و
همه مشکالت و مسائل دانشگاهها را به صورت
مجزا بررسی کنند .کمیتهای که درنهایت فقط
تا انتهای پارسال بیش از  30رئیس دانشگاه را
از مسند ریاست برکنار کرد.
 150نفر از نمایندگان در نامهای به حس��ن
روحانی خواس��تار دخال��ت او در ای��ن عزل و
نصبها شدند و معتقد بودند بسیاری از افرادی
ک��ه از وزیر علوم حکم میگیرند دارای س��ابقه
اعتراضی در حوادث پس از انتخابات س��ال 88
هس��تند .فرجیدانا اما در پاس��خ به نمایندگان
اع�لام کرد ک��ه اگ��ر وزارت اطالع��ات اثبات
و اع�لام کند این اف��راد با مس��ائلی که به آن
متهم میشود ارتباطی دارند ،در این انتصابات
تجدیدنظر خواهد ک��رد و همچنین مدتی بعد
در مصاحب��های اعالم ک��رد« :آنچه براس��اس

از آنجای�ی که مدت زی�ادی از تصدی فرجیدان�ا در وزارت عل�وم نمیگذرد
نمیشود بهطور کامل عملکرد ایشان را ارزیابی کرد و بیشتر در مقدمات و فاز
پیشبینیه�ا و برنامهریزیها باید در مورد عملکرد ایش�ان قضاوت کرد .اگر
بخواهم مطاب�ق این برنامهریزیها نس�بت به کار ایش�ان اظهارنظر کنم باید
بگویم ،برنامههای تقدیم شده به دانشگاهها و مجلس توسط ایشان ،مبتنی بر
دکتراحمدمحقر
یکس�ری تحقیقات آکادمیک و دانش�گاهی اس�ت .پیشبینیهایی که دارد
رئیسدانشگاهبجنورد
صورت میگیرد ،تالش میش�ود یک دانش�گاه منطبق بر نقش�ه جامع علمی
تحویل دانش�جویان بش�ود و تالش بر این اس�ت که برنامهریزیها مبتنی بر
اسناد فرادستی باشد ،و قابلیت نظارت و ارزیابی داشته باشد .البته همه اینها در مرحله پیشبینی
اس�ت و فرصت اجرا پیش نیام�ده ،مجلس محترم خیلی زود به س�راغ راهکارهای بازدارنده رفته
اس�ت.اما در این مرحله ابتدایی ،تاکیداتی که وزیر محترم داشتند و انتصاباتی که از طریق ایشان
صورت گرفته بود و دستورالعملهای ابالغ شده از سوی ایشان ،نشاندهنده یک سری برنامههای
م�دون و خوب و منطقی برای هدایت آموزش آموزش عالی کش�ور بود .من دلیل اس�تیضاح آقای
فرجیدانا را سیاس�ی ارزیابی میکنم .هرچند نمیش�ود باطن خوانی کرد و من خودم را در جایگاه
باطن خوانی نمیبینیم .اعتراض اصلی مجلس محترم به انتصابات از جانب دکتر فرجیداناس�ت و
قاعدتا این یک رویکرد سیاس�ی اس�ت و نباید در مباحث کاری رویکرد سیاسی داشت.خود آقای
وزی�ر با ی�ک رویکرد کامال علم�ی و مبتنی بر منط�ق در وزارتخانهای مانن�د وزارت علوم فعالیت
میکردند و قاعدتا باید نیروهایی را منصوب میکردند که بتوانند با آنها کار کنند و تحول مورد نظر
را ایجاد کنند .نمایندگان محترم مجلس ظرف س�ه ماه دس�تور اس�تیضاح دادند .البته ما در مقام
نیتخوانی دیگران نیس�تیم .اما وقتی با دانش�جویان و اس�تادان دانش�گاه صحبت میکنم ،این
واکنش مجلس را سیاس�ی تلقی میکنند .جامعه علمی کشور هنوز نسبت به استیضاح فرجیدانا
متقاعد نش�ده اس�ت و این در صحبتهای آش�کار و پنهان صورت گرفته در بین آنها هویداست و
عمدتا از این عملکرد رضایت نداشته و این واکنش را زود میدانند و فکر میکنند هنوز وزیر فرصت
عملکرد نداشته است و این مورد مواخذه قرار دادن خیلی زود انجام گرفت.

نگین مهدوی

یک�ی میگوید دروغ اس�ت و وزارت
فعال دانشجویی
علوم سیاس�یکاری میکن�د ،یکی
دیگر خوشحال است که مشتها باز
شده و بازی تمام است .رئیس س�ازمان امور دانشجویان
وزارت علوم آماری از بورسیههای سالهای اخیر رو کرده
ک�ه خ�ارج از روال آییننامه وارد دانش�گاهها ش�دهاند.
کس�انی که چند س�ال بعد اس�تادان همین دانش�گاهها
میش�وند .آنطور که مجتبی صدیقی گفته ،کس�انی که
توانس�ته بودند بدون صالحیتهای الزم بورسیه شوند،
بیش از  1270نفر از مجموع س�ه هزار دانش�جوی بورسیه
دکترا بودهاند که طی س�الهای  88تا  92بدون آزمون در
دانشگاههای داخل پذیرش شدهاند .این اولین بار نیست
که دست ه گلهایی که دولت سابق در دانشگاهها آب داده
رو میشود .با آمدن دولت جدید دانشجویان ستارهداری
که بارها توسط کامران دانشجو وزیر دولت سابق تکذیب
ش�ده بودند ،از طرف سرپرس�ت وزارت علوم به رسمیت
ش�ناخته ش�دند و جعف�ر توفیق�ی ق�ول بازگردان�دن
دانش�جوهای مح�روم از تحصی�ل را داد .تالق�ی این دو
موضوع حقایق جالبی را آش�کار میکند .در شرایطی که
اعضای تشکلها و نش�ریههای مستقل یا اصالحطلب در
دانش�گاهها به دلیل ابراز عقیده ب�ا محرومیت از تحصیل
روبهرو میش�دند و به جمع س�تارهدارها میپیوس�تند،
جمعی از دانش�جویان عضو تشکلهای همسو با دولت از
جای�ز ه و سیاس�تهای تش�ویقی برخ�وردار بودهان�د و
میتوانس�تند پیشنهاد بورسیهشدن برای ادامه تحصیل
را بپذیرند .دانش�جویانی که اختیاراتی بیشتر از فعالیت

اختیارات و طی مراحل قانونی انجام شده است
را نقض نخواهیم ک��رد ».تمام این تغییرات به
اضاف��ه روزهایی که اتفاقات  16آذر پارس��ال و
سخنرانیها و میهمانهای دانشگاهها ،تیترهای
روزنامهه��ا و خبرگزاریه��ا را در اختی��ار خود
گرفته بودند موجب ش��د کمیس��یون آموزش
و تحقیق��ات مجلس فرجیدان��ا را احضار کند.
آقای وزی��ر باید نمایندگان از ابت��دا مخالف را
قانع میکرد.بیش��ترین سوالی که نمایندگان از
وزیر علوم داش��تند پیرام��ون انتصابهای او و
وقایع و س��خنرانیهای روز دانشجو میگشت.
با تمام پاسخهایی که فرجیدانا داد نمایندگانی
که پیشبینی رفتارش��ان چندان س��خت نبود
متفقالق��ول قانع نش��دند و وزیر عل��وم دولت
یازده��م با  ۷۳رأی مواف��ق ۱۴۹ ،رأی مخالف
و  ۱۰رأی ممتن��ع از مجموع آرای  ۲۴۰نفر از
نمایندگان نخستین کارت زرد خود را از مجلس
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دریافت کرد .اواخر س��ال گذش��ته زمزمههای
اس��تیضاح فرجیدانا به گوش رسید .منتقدان
حاضر نبودند از مواضع خود کوتاه بیایند و تنها
پس از گذش��ت چند ماه میخواس��تند او را از
سمت خود برکنار کنند که البته با رایزنیهای
انجام ش��ده این ماجرا موقتا از گزینههای روی
میز ساکنین بهارستان کنار رفت.حاال اما دوباره
زنگه��ای اس��تیضاح برای آق��ای وزیر به صدا
درآمده است .الیاس نادران چندی پیش اعالم
کرد که درخواست اس��تیضاح فرجیدانا با 50
امضا تقدیم رئیس مجلس ش��ده اس��ت.این بار
اما اس��تیضاح یک وزیر با موارد قبلی یک فرق
بزرگ دارد.
هن��وز هیچک��دام از ای��ن  50نف��ر بهطور
رس��می اعالم نکردهاند وزیر علوم به چه دلیل
باید اس��تیضاح ش��ود .از طرف��ی پیگیریهای
فرجیدانا برای لغو بورس��یههای غیر قانونی که
ردپای رئیسجمهور پیشین ،وزیر علوم پیشین
و برخی از روسای دانش��گاه برکنار شده مانند
صدرالدین ش��ریعتی در آن دیده میشود یکی
از مواردی اس��ت که برخی نمایندگان تندرو و
از اساس منتقد دولت را به انجام چنین اقدامی
واداشته است.
ماجرای��ی ک��ه بس��یاری از کارشناس��ان و
حامی��ان دولت ازجمله حج��تاهلل درویشپور
نماینده ایذه معتقدند بهانه اصلی این استیضاح
است و بقیه ماجراها تنها سرپوشی برای تحت
فش��ار قرار دادن وزارتخانه است .درویشپور در
گفتوگویی با خبرنگاران گفته« :اینان به دنبال
منافع حزبی خود هس��تند و میخواهند با این
کار هرطور شده ،نیروهای خود را وارد دانشگاه
کنند».
ح��اال باید دید که سرنوش��ت آقای وزیر در
روزهای آتی چه میش��ود .فرجیدان��ا با تمام
هزینههای��ی که ت��ا به ام��روز ب��رای اقدامات
خ��ود پرداخت ک��رده ،هن��وز در راه خودش و
مشاورانش قدم بر میدارد.
یادداش��تهای جمعآوری ش��ده از روسای
دانش��گاهها و همچنی��ن نماین��دگان محت��رم
مجلس س��عی دارد قض��اوت بیطرفانهای را از
ماجرای اس��تیضاح پیش روی خوانندگان قرار
دهد.قضاوت درباره آنچه در شرف وقوع است و
نگاه نمایندگان موافق و مخالف یک استیضاح.

فرجی دانا یک وزیر مقتدر است

فرجیدان�ا با توجه به اینکه رئیس دانش�گاه تهران بوده اس�ت و س�ابقه طوالنی در حوزه دانش�گاه دارد،
عملکرد بس�یار خوبی در تصدی وزارت علوم هم داش�تهاند .با توجه به اینکه خودم مس�ئولیت دانشگاه
جهرم را دارم ارزیابیام از عملکرد ایش�ان مثبت اس�ت .فرجیدانا در بحث رشتهها و بودجه دانشگاهها و
بحثهای بورس�یه که اصال منظقی نبود توانس�ت مقتدران�ه عمل کند .فکر میکنم ای�ن روش کار کردن
جسارت زیادی میطلبد و از عملکرد ایشان راضی هستم.هر چند حکم ریاست بنده در زمان تصدی وزیر
بهرام شعبانی
احمدینژاد زده شد ،اما نمیتوانم عملکرد مثبت فرجیدانا را زیر سوال ببرم .دلیل اصلی مطرح شده برای
رئیس دانشگاه جهرم
اس�تیضاح فرجیدانا ،انتصابهای فراوان ایشان است.من هر روز میشنیدم که سه ،چهار رئیس دانشگاه
تعویض میش�د.من خودم با این مساله هیچ مشکلی ندارم و فکر میکنم نمیشود به این کار اعتراض کرد.
ه�ر وزیری حق دارد با کس�انی کار کند که ش�بیه خود او فکر میکنند .من خودم به ش�خصه هرلحظه ای�ن آمادگی را دارم که
تعویض ش�وم ،این کامال طبیعی است؛ هر کس�ی میخواهد مهرههایی که میچیند شبیه خودش باشد.او میخواهد از افرادی
اس�تفاده کند که تفکرش را درک کنند.با توجه به ش�ناختی که من دارم ،میبینم روس�ایی عوض ش�دهاند که سوابق ریاستی
چندین س�اله در دانشگاهها داشتهاند.هر کدام حداقل شش س�ال رئیس بودهاند و من فکر میکنم دیگر ظرفیت شان تکمیل
ش�ده است .کسی که  10سال رئیس یک دانش�گاه بوده دیگر برای او کافی است و باید میدان را به تازهنفسها بسپارد و قاعدتا
بهتر است که عوض بشود ،به هر حال ایدههای نو باید بیایند و فرجیدانا روی این افراد دست گذاشته است .بحث دیگر درباره
بورسیهها بوده است و ما میدیدیم خیلی از دانشجویانی که بورسیه میشدند اصال شرایط استفاده از بورس را نداشتند ،بورس
باید به کس�ی تعلق بگیرد که حقش اس�ت و تالش میکند .باید کس�ی باش�د که رده علمی باالیی دارد و به هر حال میتواند به
خارج از کشور بروند.
ما دیدهایم افرادی بورس�یه ش�ده و به خارج از کشور فرستاده ش�دهاند که واقعا نتوانستهاند درسشان را ادامه بدهند و بعد از
هش�ت سال نتوانس�تهاند مدرک بگیرند .فرجیدانا روی این افراد وکسانی که میخواس�تند بورسیه شوند اما صالحیت آن را
نداشتهاند دست گذاشته و این هم عملکرد مثبتی است .کسی که بهعنوان بورسیه از کشور میرود ،نماینده ایران است و نباید
با آبروی کش�ور بازی کرد .یکی دیگر از موارد اتهامی فرجیدانا معاونان ایش�ان اس�ت .مثال محمود نیلیمنفرد از کاندیداهای
وزارت علوم بود که متاس�فانه رای نیاورد .اینها ایراد گرفتند چرا کس�ی که رای نیاورده را معاون خود قرار دادی ،درست است
که ممکن است کسی در مسند وزارت رای نیاورد ،اما این دلیل نمیشود که تا آخر عمرش از کار دولتی کنار گذاشته شود ،باید
این مساله کامال مورد توجه قرار گیرد و با یک نیروی صاحب تفکر کمی مدارا بشود.

ی غیرقانونی را رو کرد
وزارت علوم دست بورسیهها 
در یک تشکل داش�تند و حتی میتوانستند دانشجویان
دیگر را هم بهعنوان صاحب صالحیت برای بورسیه شدن
معرفی کنند .چلچراغ پیش از این در شماره  548منتشر
شده در  23آذر  ،92به سه دسته از بورسیههای غیرقانونی
که به تشکلهای دانشجویی ،اعضای خانواده مسئوالن و
کارمن�دان وزارت علوم تعلق گرفته پرداخته بود .با اعالم
آم�ار جدی�د در وزارت عل�وم ،جزئیات بیش�تری از این
اقدامات به دست آوردیم که در ادامه میخوانید.
بورسیههای خاصها
رضا .ن یکی از فعاالن سابق انجمنهای اسالمی که مدتی
در وزارت علوم بهعنوان مدیر خانه نش�ریات دانشجویی
مس�ئولیت داش�ته ،از پدی�دهای ب�ه نام «بورس�یههای
کارمن�دی» میگوید ک�ه در وزارت علوم ب�ه وجود آمده
بود .بهطوری که بیشتر مدیران و حتی کارمندان معاونت
فرهنگی وزارت علوم در س�اعات بعد از ظهر در محل کار
خود حاضر میش�دند ،چراکه بیشترش�ان یا دانشجوی
کارشناسیارش�د پیوسته دانش�گاه بودند یا دانشجوی
بورس�یه دکترا .آن هم در ش�رایطی که اعطای بورسیه به
افراد شاغل در آن وزارتخانه غیرقانونی است .نساجی که
در وزارت علوم جانشین کسی شده بود که در حال حاضر
فارغالتحصیل کارشناسیارشد دانشگاه امام صادق(ع)
و بورس دکت�را در استرالیاس�ت ،پیش از این به نش�ریه
چلچراغ گفته بود که با دیدن این مس�ائل در کمتر از س�ه
ماه از صدور حکم مسئولیتش ،استعفا داده است.

عالوهب�ر بورس�یههای کارمن�دی ،وض�ع بورس�یههای
فامیلی هم در کارنامه مس�ئوالن وزارت علوم دولت دهم
درخشان بود .بعضی از آنها با انتشار فهرست  102نفرهای
از بورس�یههای سفارش�ی و خ�ارج از ضابط�های که قرار
بود به عضویت هیاتعلمی دانش�گاه عالم�ه طباطبایی
دربیایند آش�کار ش�د .فرزند معاون دانش�جویی وزارت
علوم یکی از کس�انی بود که در این فهرست جا داشت و با
فاصل�ه کمی بعد از عضویتش در هیاتعلمی ،رئیس وقت
دانش�گاه عالمه طباطبایی هم دو فرزند خود را بورس�یه
وزارت علوم کرد.
دروغ میگویند!
مسئوالن س�ابق وزارت علوم از اولین کس�انی بودند که
به آمار س�ازمان دانش�جویان واکنش نشان دادند .حسن
مسلمینائینی معاون سابق بورس و دانشجویان خارج از
کشور درگفتوگو با فارس مدافع همیشگی سیاستهای
کامران دانش�جو در وزارت علوم گفت :فیلترهای در نظر
گرفتهشده برای بورسیه دانشجویی در سالهای گذشته
قانونی بوده اس�ت و بعض�ی آقازادهها نتوانس�تند از آن
عبور کنند .افرادی که برای بورس�یه دانشجویی پذیرفته
میشدند عالوهبر واجد شرایط بودن از فیلتر دو مصاحبه
نیز میگذش�تند به این صورت که ه�م در وزارت علوم و
هم در دانش�گاه مربوطه مورد مصاحب�ه قرار میگرفتند.
او به دوران اصالحات هم اش�اره کرد و مدعی ش�د در این
دوره بعضی افراد به صورت غیرقانونی بورسیه شدهاند .او

درباره آقازادهها هم گفت :برخی از آقازادهها و منس�وبان
در بین افراد متقاضی بورس حضور داشتند درست است.
ول�ی این افراد نیز مانند افراد ع�ادی از فیلترهای موجود
میگذش�تند و در مصاحبهها این مس�اله مورد نظر قرار
نمیگرفت.
البته مسئوالن سابق وزارت علوم در دفاع از بورسیههای
دولت س�ابق تنها نیس�تند .این افراد در میان چهرههای
سیاس�ی حامیان دیگری هم دارند ک�ه گفتههای رئیس
س�ازمان ام�ور دانش�جویان را دروغ میخوانند .مهدی
کوچکزاده و س�یدمحمود نبویان در میان مجلس�یها
به گفتهه�ای صدیقی واکن�ش منفی نش�ان دادهاند .دو
چه�رهای که بهعنوان اعض�ای جبهه پایداری ش�ناخته
میشوند و تش�کلهای دانش�جویی اصولگرا مثل دفتر
تحکیم وحدت فعلی و بسیج دانشجویی به آنها نزدیکند.
نبوی�ان در این رابطه به فارس گفته :غیرقانونی دانس�تن
بورسیه سه هزار نفر نش�ان میدهد که برخی قصد دارند
با موضوعات علمی هم برخورد سیاسی کنند و این اقدام
مصداق سیاس�یکاری در برخورد با مباحث علمی است.
این بورسیهها کامال قانونی بوده و غیرقانونی دانستن آن
دروغی بیش نیس�ت .مهدی کوچ�کزاده نماینده دیگر
جبهه پای�داری هم انتش�ار این آمار را اقدامی سیاس�ی
خوانده و گفته :وقتی چگونگی اعطای این بورس�یههای
تحصیلی در دولتهای گذش�ته روشن شد ،ما همانگیزه
وزارت علوم در افش�ا و احقاق ح�ق را باور میکنیم و اال تا
قبل از آن ،این گزارشها سیاس�ی و بیشتر برای به انفعال
کشاندن طرف مقابل است.

نگاه
نمیتوانمنکرفضایشاددانشگاهشد

مطابق علم ،برای بررسی عملکرد هر بخشی از
دس��تگاههای اجرایی کشور باید شاخص و آمار
مستدلی در دست داشته باشیم و این مساله در
مورد فرجیدان��ا در وزارت عل��وم ،تحقیقات و
فناوری نیز صدق میکند.
محمدرضا
دنی��ای کنونی دنیای علم اس��ت در نتیجه اگر
پورمحمدی
بخواهی��م قضاوت کنیم باید اوال با ش��اخصها
رئیس دانشگاه تبریز
قض��اوت کنی��م و ثانی��ا وضعیت موج��ود را با
وضعیت س��الهای گذشته تطبیق دهیم و این
مس��اله در این یک مقاله کوت��اه نمیگنجد ،الزمه این کار تحقیقات
فراوان اس��ت .برخی دوستان اظهار میکنند وزارت علوم دچار رکود
شده است.
این دوستان باید منبع و آمار بیاورند ،همانطور که اگر من بخواهم
از عملکرد وزارت علوم دفاع کنم نیز باید آمار مستدلی برای این کار
داش��ته باش��م .ما باید با زبان آمار صحبت کنیم .اگر بخواهم خیلی
شفاف صحبت کنم باید بگویم وزارت علوم در این مدت کمتر از یک
سال در بحث علمی و پژوهشی نهتنها افت نداشته بلکه پیشرفتهای
چشمگیری هم به دست آورده است.
ما توس��عه را در مراجعه به اذهان عمومی و مش��ارکت دانشگاهیان
میدانیم .یکی از ش��اخصهای بس��یار مهم همین مس��اله اس��ت و
فرجیدانا به نحو شایس��تهای این مساله را در محیطهای دانشگاهی
تعمیم داده اس��ت .او دانش��گاهیان را در تعیین روس��ای دانشگاهها
مشارکت میدهد.
اگر این کار را با دوره قبل که همهچیز انتصابی بود مقایس��ه کنید،
متوجه تغییر بزرگ در دانش��گاهها میش��وید .زمانهای گذشته به
دیدگاه دانش��گاهیان وقعی نهاده نمیش��د و ای��ن دقیقا همان فرق
ب��زرگ میان زمان گذش��ته با زمان وزارت دکتر فرجیداناس��ت .در
گذشته توسعه دانشگاهها بیش��تر کمی بود یعنی اگر شما به آمار و
ارقام مراجعه کنید میبینید بیش��ترین توسعه در دانشگاهها ،توسعه
دورههای آموزشی بود در حالی که در دوره فعلی تاکید بیشتر روی
کیفیت است.
ارتق��ای کیفیت آموزش��ی و پژوه��ش در دوره فعل��ی مالک عمل
اس��ت .در دوره وزارت فرجیدان��ا ایجاد ش��رکتهای دانشبنیان و
بحث اقتصاد مقاومتی و متکی بر دانش جزء اولویتها قرار گرفت و
واحدهای فناوری و مراکز صنایع در دانشگاهها مستقر شدهاند .یعنی
اگر شما بخواهید با هر شاخصی مقایسه کنید روند رو به بهبود است.
هر چند منصفانه هم نیس��ت اگر بخواهیم تنه��ا در عرض چند ماه
نظ��ر قاطع درباره عملکرد مثبت یا منفی یک وزارتخانه صادر کنیم.
الزمه این نوع داوریها این اس��ت که ما یک پروس��ه زمانی منطقی
داش��ته باش��یم ،چون فعالیتهای علمی برای نتیجه دادن نیازمند
زمان هستند .اما االن نمیشود فضای شاد دانشگاهها را انکار کرد.
من اگر بخواهم فقط از دانش��گاه تبریز برای ش��ما دلیل بیاورم باید
بگویم که فقط در ارتباط با چاپ مقاالت آمار ما در شش ماه گذشته
مطابق با یک سال گذشته بوده است.
همین آمار را شما میتوانید درباره چاپ کتاب و آمارهای تحقیقاتی
هم به دس��ت آورید .این نش��اندهنده اش��تیاق دانش��جویان برای
مش��ارکت در فعالیت علمی اس��ت ،چیزی که در سالهای گذشته
روبه فراموشی بود.

عملکردفرجیدانامثبتبود

دیدگاه

ه��ر وزیری یک ش��رح کاری دارد .اینکه یک
اتفاقی در دانشگاهی میافتد مستقیما به اسم
وزیر برسیم- ،فارغ از اینکه این اتفاق خوب یا
بد باشد ،-عملکرد درستی نیست.
از دی��د بن��ده از زم��ان ورود فرجیدانا به
محمد حسننژاد
وزارت عل��وم ،ای��ن وزارتخان��ه س��اختار پیدا
عضو کمیسیون
میکن��د و برنامهری��زی مدونی در آن ش��کل
آموزش مجلس
میگی��رد و ب��ه ص��ورت علمی کاره��ا پیش
میرود.
م��ن اعت��راف میکنم ک��ه پیش از وزارت ایش��ان ،اگ��ر به هر
دانش��گاهی مراجعه میکردم به صرف اینکه نماینده مجلس بودم،
میتوانستم هر رشتهای که میخواهم انتخاب کنم و درس بخوانم.
اما فرجیدانا جلوی این رانتخواریها را گرفته اس��ت.حاال نماینده
ب��ه هر جای��ی که وصل باش��د ،فقط در صورت داش��تن صالحیت
میتواند در دانش��گاههای زیر نظر وزارت عل��وم درس بخواند یا از
امکانات آنجا استفاده کند.
این نش��اندهنده این است که در دانشگاهها کار سیاسی انجام
نمیش��ود و با سیاس��یکاری جلو نمیرود و همه چیز بر پایه علم
پی��ش میرود .یا مث�لا در بحث هیاتعلمیها م��ن کامال عملکرد
فرجیدانا را مثبت ارزیابی میکنم.
ف��ارغ از گرایشهای سیاس��ی اگر بخواهی��م عملکرد فرجیدانا
را م��ورد بررس��ی قرار دهیم باید منصف باش��یم و نم��ره قبولی به
این وزارتخانه بدهیم .هر کس��ی ش��رح کاری دارد ،و تغییر روسای
دانش��گاهها نیز از وظایف وزیر اس��ت و ما نمیتوانیم هیچکس را به
دلیل استفاده از اختیاراتش استیضاح کنیم.
اگر هم انتصاب اشتباهی در این راه صورت گرفته است ،باید به
آن اعتراض کرد و دلیل آن را جویا شد نه اینکه به صورت چکشی
عمل کرد .به نظر من اس��تیضاح شاید هم مطرح نشود و این ماجرا
به خیر و خوش��ی تمام ش��ود ،اما من باز هم تکرار میکنم نباید به
دلیل انتصابی که خوش��ایند ما نیست کل عملکرد یک وزیر را زیر
س��وال برد ،این کار منطقی نیست ،بلکه باید با گفتوگو مسیری را
جلو ببریم که به نفع همگان باشد.

قضاوت

بهوعدههاعملنشد

بررسی عملکرد فرجیدانا ،بستگی به وعدههای
داده شده از سوی ایشان دارد.
ق��رار ب��ود وزارت علوم بس��تر ش��کوفایی علم
را فراه��م کند ،قرار بود رش��د عل��م را افزایش
ده��د ،کرس��یهای آزاداندیش��ی و مطالب��ات
عطاءاهلل
معقول دانش��جویان را افزایش دهد و حواشی
سلطانیصبور
را از دانش��گاهها کم کند و به قول مقام معظم
عضو کمیسیون
آموزش مجلس
رهبری افرادی را رئیس دانشگاهها انتخاب کند
که عاشق علم باش��ند نه حاشیهساز .اما با این
حواش��ی که از ایشان دیده شده ،ما عملکرد ایشان را مثبت ارزیابی
نمیکنیم.
تعداد سرپرستها زیاد شده است ،تعداد افرادی که به شورای عالی
انقالب فرهنگی فرس��تاده شدهاند که برای ریاست تایید شوند زیاد
ش��دهاند و همیشه با مش��کالت زیادی مواجه بودهاند و تعدادی از
دانشگاههای مهم کشور هنوز فقط سرپرست دارند.
این وضعیت را زمانی که با وزیر بهداش��ت و درمان قیاس میکنیم
میبینیم که ایش��ان هم روس��ای دانشگاهش��ان را وقت��ی معرفی
میکنن��د بیش��ترین رای را از طرف مجلس میآورند و مش��خص
میشود که فرجیدانا خود را با چالش مواجه کرده است و متاسفانه
نمره قابل قبولی هم از مجلس شورای اسالمی نمیگیرد.

