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ساخت روبات هايي براي خطوط برق
محققان آزمايش�گاه تحقيقاتي كنترل صنعتي و بهينه سازي 
دانش�كده مهندس�ي ب�رق دانش�گاه صنعت�ي اميركبي�ر 
موفق ب�ه طراحي ب�ازوي روباتي ب�راي پاكس�ازي مقره هاي 
برق ش�دند كه با كاهش زمان خاموش�ي قادر است به صورت 
خودكار نس�بت ب�ه رف�ع آلودگي ه�اي مقره ها اق�دام كند. 
دكتر اميرابوالفضل صورتگر، عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي 
برق دانشگاه صنعتي اميركبير گفت: در س��ال هاي اخير آلودگي 
مقره هاي خطوط انتقال برق فشار قوي، به معضل مهمي در شبكه 
انتقال برق كشور تبديل شده اس��ت؛ چراكه آلودگي  مقره موجب 
رسانايي مقره ها در شرايط خاص مي شود و موجب اتصال كوتاه و 

قطع برق در خطوط انتقال فشار قوي خواهد شد. 
وي قطع برق گسترده در استان خوزستان در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ 
را نمونه اي از اين معضل دانست و ادامه داد: آلودگي مقره هاي اين 
استان به دليل آلودگي هاي جوي منطقه به ويژه در استان هاي غربي 
و جنوبي كشور بوده است و اين امر مشكالت فراواني براي مردم و 

صدمات مالي فراواني را در پي داشت. 
صورتگر اظهار كرد: به منظور كاهش چالش هاي كشور در اين زمينه 
در آزمايش��گاه تحقيقاتي كنترل صنعتي و بهينه سازي دانشكده 
مهندسي برق دانش��گاه صنعتي اميركبير، به عنوان قطب علمي 
كنترل و روباتيك كش��ور، اقدام به طراحي، ساخت و تست بازوي 
»روبات تميزكار« براي پاكس��ازي مقره هاي خطوط انتقال و فوق 
توزيع برق كرديم. عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي اميركبير با 
تأكيد بر اينكه بازوي روبات ساخته شده قادر است به صورت خودكار 
اقدام به پاكس��ازي مقره ها كند، خاطرنش��ان ك��رد: كاهش زمان 
خاموشي خطوط براي پاكسازي به دليل افزايش سرعت پاكسازي 
مقره ها و افزايش قابل مالحظه كيفيت و دقت پاكسازي )پاكسازي 
۳۶۰ درجه اي سطوح فوقاني و تحتاني مقره( ازجمله مزاياي سامانه 
ساخته شده در مقايسه با ساير روش هاي مرسوم مانند استفاده از 
»واتر جت« توسط هليكوپتر يا توسط باالبرهاي ويژه و پاكسازي 

دستي توسط تيم عملياتي كارگري-تكنيسين است. 
وي كاهش قابل توجه هزينه ها در طوالني مدت را از ديگر مزاياي اين 
دستاورد علمي دانست و يادآور شد: روبات ساخته شده به صورت 
خودكار اس��ت و نياز به سرويس هاي ماش��ين آالت ديگر و نيروي 

انساني فني بسيار كاهش مي يابد
. صورتگر با تأكيد بر اينكه كاربرد اين روبات موجب كاهش خطرات 
جاني براي تكنيسين ها و كارگران خط انتقال مي شود، يادآور شد: 
تاكنون حمايت هايي هم از طريق ش��ركت برق منطقه اي غرب و 

دانشگاه صنعتي اميركبير ارائه شده است. 
.............................................................................................................

ساخت دستگاه تصويربرداري دوبعدي
يكي از ش��ركت هاي دانش بنيان مس��تقر در مركز رش��د لوازم و 
تجهيزات پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران با طراحي و ساخت 
دستگاه هاي تصويربرداري دوبعدي فلورسنت، موفق به صادرات آن 

به كشورهاي كوبا و بوليوي شده است. 
دكتر صديقه حجازي ي��ك دهه پيش، در دوره پس��ادكتري در 
زوريخ با فناوري س��اخت تجهيزات تصويربرداري آشنا شد. بعد 
از بازگشت به ايران، با راه اندازي شركتي اقدام به ساخت دستگاه 
تصويرب��رداري مولكولي فلئوروس��نت كرد و اي��ن تجهيزات در 
حال حاضر قابليت صادراتي دارند و تاكنون دو دستگاه از آنها به 
كشورهاي كوبا و بوليوي صادر شده اند. دس��تگاه تصويربرداري 
مولكولي فلئوروس��نت )فلوويژن( ب��راي تصويربرداري دوبعدي 
فلورسنت در شرايط in- vivo  در آزمايش هاي حيواني طراحي 
شده اس��ت. حجازي در اين باره توضيح داد: در دوره پسادكتري 
در دانشگاه ETH زوريخ با فناوري اين دستگاه آشنا شدم و بعد از 
بازگشت به كشور اقدام به ساخت اين دستگاه كردم. البته در ابتدا 
دس��تگاه گران و پيچيده بود، اما به تدريج فناوري را ساده سازي 
كرده و قيمت را كاهش داديم و بعد از ۱۰ سال به نقطه اي رسيديم 
كه مي توانيم اين دس��تگاه را صادر كنيم. وي ادام��ه داد: عالوه 
بر صادرات به كش��ورهاي كوبا و بوليوي، اين دس��تگاه از سوي 
دانشگاه هايي نظير علوم پزشكي اردبيل، آزمايشگاه جامع علوم 
پزشكي تهران، آزمايش��گاه جامع علوم پزشكي بوشهر، دانشگاه 
شيراز و دانش��گاه علوم پزشكي گلس��تان خريداري شده و مورد 

استفاده قرار گرفته است. 
مجري طرح درباره مزيت هاي اين فناوري يادآور شد: اين دستگاه 
يك سوم نمونه خارجي قيمت دارد و دانش فني آن در داخل كشور 
توسعه داده شده است، بنابراين پشيباني فني اين دستگاه به سادگي 
در داخل كشور انجام مي شود. اين فناوري قابل ارتقا بوده و مي توان 

براي مشتريان آن را بهينه سازي كرد.

فقط ۱۲ روز در ماه كالس داريم!
  ابراهيم مشيريان

دانش�گاه فرهنگي�ان خراس�ان ش�مالي س�هميه ج�ذب 
۷00 دانش�جو در س�ال ۹۸ را دارد؛ اينه�ا در حال�ي اس�ت 
كه ب�ه دلي�ل كمب�ود فض�اي آموزش�ي، اي�ن دانش�گاه در 
س�ال ج�اري ق�ادر ب�ه ج�ذب فق�ط ۲۵0 دانش�جو اس�ت. 
پرسشي كه ذهن دانشجويان را مش��غول كرده اين است كه سند 
تحول نظام آموزش وپرورش اگر خوب است چرا اجرا نمي شود و اگر 
قرار است اجرا ش��ود چرا به ركن اصلي آن يعني دانشجو- معلمان 

اهميتي داده نمي شود؟ 
  دردسرهاي سرويس بهداشتي

صفرزاده، رئيس دانشگاه فرهنگيان خراس��ان شمالي در اين باره 
مي گويد: »۴۰۰ دانشجو- معلم از محل رديف ۴۰ هزار استخدامي 
از طريق كنكور سراس��ري، براي اين مركز آم��وزش عالي منظور 
شده و ۳۰۰ نفر هم از طريق ماده ۲۸ دانش آموختگان ديگر مراكز 
دانشگاهي، مش��روط به گذراندن يك دوره آموزشي يك ساله در 

زمينه دروس مهارتي، به اين دانشگاه اختصاص يافته است.« 
اميرحس��ين وحداني، دبير انجمن اسالمي دانش��گاه فرهنگيان 
خراس��ان ش��مالي مي گويد: »عدم اختصاص بودجه براي فضاي 
مناسب در دانشگاه و ايجاد شكاف بين پرديس برادران و خواهران 

ازجمله مشكالت ماست كه بايد رسيدگي شود.«
اين فعال دانشجويي ديگر امكانات رفاهي را نيز نامناسب مي داند و 
خاطرنشان مي كند: »ما براي آب خوردن و استفاده از سرويس هاي 
بهداشتي مجبور هستيم سه طبقه را باال پايين كنيم. حمام دور از 
خوابگاه اس��ت و حتي آش��پزخانه نيز نداريم. چنين مشكالتي در 

دانشگاهي ديگر وجود دارد؟« 
  كسر از حقوق هاي سليقه اي

وحداني دوره خدمت دانش��جو- معلمان را آغاز يك دغدغه جدي 
براي دانشجويان مي داند و معتقد است دانشجويان سال هاي ۹۲ و 
۹۳ اكنون براي ادامه تحصيل بالتكليف هستند و مشخص نيست 
مي توانند در مقطع باالتر درس بخوانند يا نه؟ او ضمن مفيد دانستن 
نظام رتبه بندي معلمان مي گويد: »البته برخي شاخص ها در اين 

نظام باعث فساد علمي مي شود كه نيازمند اصالح است.«
محمد بهادري، نماينده شوراي صنفي دانشگاه فرهنگيان خراسان 
شمالي نيز مش��كالت دانش��گاه را تأييد و به قانون اخذ شهريه از 
دانشجو- معلمان اشاره مي كند و مي گويد: »در برخي از دانشگاه ها 
۴۵ درصد و در برخي ۲۵ درصد از حقوق ما را اخذ مي كنند. كاش 
قانون ثابت بود و اين مسئله به تصميم دانشگاه واگذار نمي شد كه 
حاال امور مالي به ما بگويد ما ترجيح داديم كه ۴۵ درصد از حقوقتان 

را كم كنيم.«
  فرهنگيان بدون كتابخانه

عضو شوراي صنفي دانش��گاه، كمبود فضاي رفاهي، تعداد پايين 
برنامه هاي فرهنگي، عقب بودن اس��اتيد از علم روز دنيا و نداشتن 
كتابخانه مفيد به عنوان قلب يك دانشگاه را ازجمله مشكالت اين 
مجموعه معرفي و تأكيد مي كند: »اكنون در دانش��گاه فرهنگيان 
بجنورد چيزي به اس��م كتابخانه نداريم. فارغ از آمارس��ازي هاي 
دانشگاه، از خود دانشجويان بپرسيد تا مطمئن شويد كه در هفته 
يك يا دو كت��اب از مكاني كه ب��ه آن كتابخان��ه مي گويند، خارج 

مي شود.« 
  اساتيد فراري

وي مي افزايد: »اساتيد، بازنشسته، پير و فرتوت هستند درحالي كه 
جوانان پشت در دانشگاه ايس��تاده اند. نتيجه اين كار فراري دادن 
اساتيد برتر است. ترم گذشته سه اس��تاد در وسط سال تحصيلي 

دانشگاه و كالسشان را رها كردند!«
بهادري همچنين از سياسي بودن دانش��گاه گاليه مي كند و بيان 
مي كند: »آيا هر نهادي تأسيس مي شود بايد سياسي شود؟ سياسي 
صحبت نمي كنم، اما امروز دانش��جويان رنج مي كش��ند و منفعل 

شده اند و علتش مديريت دانشگاه است.«
  گزينش ظاهري!

سيدسجاد موسوي، مسئول بسيج دانشجويي اين دانشگاه هم به 
مسائل فراي دانشگاه اشاره مي كند و مي گويد: »در چند سال اخير 
كساني كه در رأس آموزش وپرورش هس��تند درست برنامه ريزي 
نمي كنند تا بدانند به چه مقدار نيرو نياز دارند، لذا به يكباره حجم 
عظيم دانشجو پذيرفته مي شود. چون امكانات رفاهي نداريم فقط 
۱۲ روز در ماه كالس آموزشي داريم و براي همين امكانات، ماهانه 

۷۰۰ هزار تومان شهريه از ما اخذ مي شود.« 
موسوي معتقد است در گزينش ها صرفاً صحبت كوتاهي با متقاضي 
مي ش��ود و اگر فرد، ظاهري مناسب داشته باش��د پذيرفته شود. 
مواردي را ش��اهد بوده ام كه فرد از لحاظ روحي مشكل داشت، اما 

باز هم پذيرفته شده!«
مسئول بس��يج دانش��جويي دانش��گاه فرهنگيان بجنورد حضور 
نماينده اي از نهاد رهبري در امر گزينش را راه حلي مناسب ارزيابي 
مي كند و ادامه مي دهد: »دانشجو- معلمان مزايايي مانند استخدام 
دارند ولي پس از اس��تخدام، افت تحصيلي مي كنند؛ اجراي نظام 

رتبه بندي مي تواند سطح دانشگاه را باالتر ببرد.«

باالترين نشان افتخار اتحاديه 
ژئوفيزيك بر سينه يك ايراني

س�ه دانش�مند ايراني برنده جوايز مهم اتحادي�ه ژئوفيزيك 
امري�كا ۲01۹ ازجمل�ه م�دال »راب�رت  اي هورت�ون« ب�ه 
عن�وان باالتري�ن نش�ان افتخ�ار اي�ن اتحادي�ه و م�دال 
»جيم�ز م�ك لوي�ن« و همچني�ن جايزه »اس�نت« ش�دند. 
پروفسور مجيد حسني زاده، امير آقاكوچك و آرمين سروشيان از 
پژوهشگران ايراني بودند كه موفق به دريافت مدال هاي اين اتحاديه 

در بخش هاي مختلف شدند. 
پروفسور مجيد حسني زاده دانشمند ايراني و استادتمام »دانشگاه 
اوترخت« هلند موفق به اخذ مدال »رابرت  اي هورتون« كه باالترين 
نشان افتخار اتحاديه ژئوفيزيك امريكا در شاخه هيدرولوژي است، 
شد. مدال »رابرت  اي هورتون« توسط اتحاديه ژئوفيزيك امريكا براي 
به رسميت شناختن »كمك هاي برجسته به جنبه هاي ژئوفيزيكي 
هيدرولوژي« اعطا مي شود. اين جايزه در سال ۱۹۷۴ به نام »رابرت 
اي هورتون« كه س��هم بس��زايي در مطالعه چرخه هيدرولوژيكي 
داشت، نامگذاري شد. گفتني اس��ت پيش از اين، مدال »رابرت  اي 
هورتون« در سال ۲۰۱۳ به سروش سروشيان، استاد برجسته عمران 

و محيط زيست دانشگاه »كاليفرنيا ارواين« اهدا شده بود.

دستاورد ايراني تابلو اعالنات

ديگه چه خبر؟

بيس�ت  وچهارمين اردوي طرح واليت بس�يج 
دانش�جويي روز جمع�ه در مش�هد مقدس به 
پايان رس�يد. ط�رح واليت دوره اي اس�ت كه 
توانس�ت يقينًا به بخش زيادي از اهداف خود 
دس�ت پيدا كند و مي ت�وان آن را موفق ترين 
و در عين ح�ال با دوام تري�ن دوره مطالعاتي و 
فكري تشكل هاي دانشجويي كشور دانست. 
طرح واليت ب��ا همكاري بس��يج دانش��جويي و 
معاونت آموزش��ي مؤسسه آموزش��ي و پژوهشي 
امام خميني)ره( طي دوره آموزش مباني انديشه 
اس��المي با عنوان »طرح واليت« ويژه اس��اتيد، 
دانشجويان سراسر كشور از تابستان سال ۱۳۷۵ 

شروع و تا كنون ۲۴ دوره آن برگزار شده است. 
  تربيت دانشجويان پاسخگو

س��ال ۱۳۷۵ و قب��ل از روي كار آم��دن دول��ت 
اصالحات يك دوره تئوريك به نام »طرح واليت« 
پايه ريزي شد. آن سال ها شاهد بوديم كه به صورت 
نظري و انديش��ه اي بس��ياري از مبان��ي نظري و 
فكري اس��الم سياس��ي و به خصوص واليت فقيه 

مورد س��ؤال و خدش��ه قرار مي گرف��ت. از اين رو 
بود كه آي��ت اهلل مصباح يزدي برگ��زاري دوره اي 
مناسب و انديشه ورزانه را پيشنهاد دادند كه بتواند 
دانشجوياني تربيت كند كه عالوه  بر تبيين پايه هاي 
نظري اسالم سياسي به بخشي از سؤاالت و شبهات 

مطروحه پاسخ دهند. 
  نقد انديشه هاي باطل و انحرافي

به بيان ديگر يكي از راهكاره��اي اصلي مقابله با 
اين توطئه ها، توسعه و گسترش معرفت و بصيرت 
ديني، ب��ر پايه قرآن و مكتب اه��ل بيت )ع( براي 
تقويت قدرت تحليل منطقي و مس��تدل در بين 
قشر جوان، به ويژه دانش��جويان بود كه در همين 
زمينه دوره آموزش مباني انديشه اسالمي )طرح 
واليت( در نظر گرفته ش��د. از ديگ��ر اهداف اين 
دوره ها مي توان به تعميق، تحكيم و آشنايي بيشتر 
با مباني انديشه اس��المي و مباحث مرتبط با آن 
از طريق فضاي مج��ازي، تأثيرگذاري فرهنگي و 
عقيدتي در مراكز علمي، فرهنگي و اذهان عمومي 
جامعه، نقد انديش��ه هاي باط��ل، انحرافي و مورد 

تعارض با مباني انديشه اسالمي با ارائه راهكارهاي 
مورد ني��از و كارآمد، تربي��ت نيروهاي متخصص 

انقالب اسالمي اشاره كرد. 
  ثبت نام 1۵ هزار داوطلب

دوره طرح واليت هر س��ال تابس��تان ب��ا حضور 
دانشجويان مختلف اعم از بسيج دانشجويي و ساير 
تش��كل ها در طول ۴۰ تا ۵۰ روز برگزار مي شود 
ك��ه امس��ال و در دوره بيس��ت وچهارم اين طرح 
بيش از ۱۵هزار نفر در دوره آموزشي طرح واليت 

نام نويسي كردند. 
از آن ميان ۴هزار و ۵۰۰ نفر فراگير، بيش از ۳۰۰ 
خادم و همچنين كادر اجرايي و حدود ۲۰۰ استاد 
مجرب به همراه خانواده هايشان در اين طرح حاضر 
شدند كه با احتساب خانواده ها به ۶۰۰ نفر رسيد. 
اين دوره در دو بازه زماني ۱۷ تير تا ۲۵ مرداد و ۳۰ 

تير تا ۷ شهريور برگزار شد. 
  از زيارت تا سياحت

كساني كه در اين دوره شركت مي كنند هفته اي 
دو بار به حرم مطهر علي بن موسي الرضا )ع( مشرف 

مي ش��وند و در كنار آن، برنامه هاي بسيار متنوع 
و متعدد فرهنگي از جمله جلس��ات هم انديشي، 
پرس��ش و پاس��خ، اخالق، هيئت و دهه��ا برنامه 
فرهنگي ديگر به صورت همه روزه برپا مي ش��ود. 
همچنين متناسب با فضا و مكان در كنار محافل 
انديشه ورزي و باال بردن قدرت استدالل و منطق، 
مجموعه برنامه هاي نشاط آوري شامل انجام انواع 

ورزش ها و مسابقات نيز انجام مي شود. 
  قطار ابدي

مصطفي رستمي، رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم 
رهبري در دانشگاه ها هفته گذشته طي حضور در 
اين طرح و پس از بازديد از دوره هايي كه در حال 
برگزاري بود به س��خنراني پرداخت. او به پيشينه 
شكل گيري طرح واليت اشاره كرد و گفت: »پس از 
تالطم  هاي فكري و سياسي دانشگاه دغدغه مندان 
اين حوزه از جمله آيات عظام مصباح، جوادي آملي، 
فرزندان مقام معظم رهبري و ديگر بزرگان بر آن 
شدند براي ايجاد جبهه اي توانمند بر اساس مباني 
معرفتي در دانش��گاه ها همت كنند و مانع نشر و 
گسترش گفتمان غيراصيل در دانشگاه ها شوند.«

رستمي در س��خنانش تأكيد كرد: »قطار ۵  هزار 
نفره طرح واليت اكنون به راه افتاده و نقد ها هرچند 
بجاس��ت، اما امكان توقف قطار با شرايط موجود 

را ندارد.«
  مطالبه دانشجويان

پس از اين س��خنراني برخي دانشجويان نقد ها و 
نظرات خود را نسبت به دوره ۴۰ روزه طرح واليت 
بيان كردند. آنها به اين نكته اشاره  مي كنند كه يكي 
از مطالبات مقام معظم رهبري ساخت مدل علوم 
انساني اسالمي در دانشگاه هاست، اما دانشجويان 

علوم انساني در اين دوره حضور كمرنگي دارند. 
دانشجويان در اين دوره با اشاره به انتخابات پيش رو 
در سال ۹۸ خواس��تار ارائه گفتماني در خصوص 
انتخابات در كالس هاي آموزش��ي ش��دند. ضمن 
اينكه شركت كنندگان در اين طرح پيشنهاد دادند 
نهاد ها و سازمان هاي مختلف فرهنگي دانشگاهي 
به جاي برگزاري دوره هاي متع��دد با محتوا هاي 
مختلف و ب��ه دور از نگاه تك بع��دي، يك دوره با 
محتواي نظام مند و هدفمند در طول هشت سال 
تحصيل دانشجويان برگزار كنند تا از پراكندگي ها 

و بعضاً موازي كاري ها جلوگيري شود. 

در س�ال  »حماي�ت از كاالي ايراني« اين س�تون را به 
تحقيقات و پروژه هاي عملياتي دانش�گاهي اختصاص 
داده ايم كه وجه ممي�زه آنها ارتباط با بازار اس�ت؛ چه 
پروژه هاي علوم انساني و چه مهندسي و چه پزشكي. 
ارتباط دانش�گاه ب�ا ب�ازار، مهم ترين بخ�ش حمايت 
دانشگاهي از كاالي ايراني اس�ت كه اگر به طور كامل و 
صحيح عملياتي شود نقش بي بديلي در تحقق اقتصاد 
مقاومتي خواهد داش�ت. در همين زمينه پذيراي آثار 

جامعه دانشگاهي براي نشر در اين ستون هستيم. 

بسيج دانشگاه تهران خواستار نظارت در جذب اساتيد شد

نهمين دوره »طرح ضيافت« در حال اجراست

دانشجويان انقالبي راه هاي ممنوعه را باز كردند

نهمي�ن دوره از اردوي دانش�جويي ضيافت 
رضوي با حضور ۲۵00 نفر از فعاالن دانشجويي 
در مش�هد مقدس در حال برگزاري اس�ت. 
چه�ار موض�وع عدال�ت و عدالت خواه�ي، 
استقالل، عزت ملي و پيش�رفت و كارآمدي 
م�واردي هس�تند ك�ه در اي�ن ضياف�ت 
م�ورد تحلي�ل و بررس�ي ق�رار مي گي�رد. 
طرح ضيافت رضوي عنوان اردوهاي تابستانه نهاد 
نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها است. 
در اين اردوها، افراد دانشگاهي، فعاالن فرهنگي و 
سياسي و اهل گفت وگو مخاطبان اصلي هستند 

كه در يك فضاي عمومي جمع مي شوند. 
در محافل گفت وگويي يك اس��تاد حضور پيدا 
مي كند و در ساعات بعدي موضوعاتي كه از طرف 
استاد مشخص شده توسط دانشجويان موردبحث 

و گفت وگو قرار مي گيرد. 
  بايد ريشه دزدي را خشكاند

عليرض��ا پناهي��ان هفت��ه گذش��ته در جمع 
دانش��جويان اين اردو با انتق��اد از نبود نظارت 
افزود: »براي مقابله با رانت بايد قوه قضائيه قوي 
داشته باشيم كه اين با آيه و قسم يا بگير و ببند 
محقق نمي شود؛ بايد ريشه دزدي را خشكاند و 
زمينه دزدي را برچيد وگرنه حتي قوه قضائيه هم 

نمي تواند جلويش را بگيرد، چراكه فساد به آنجا 
هم رسوخ مي كند. از طرفي برخي جرائم خاموش 
است كه اصوالً قوه قضائيه نمي تواند ورود كند؛ 
در اين زمينه ه��م ناظران بايد هوش��مندي به 

خرج دهند.«
  چشم بيدار جوانان جهادي

اين استاد دانشگاه با تحسين دانشجويان جهادي 
گفت: »وقتي بس��يجي وار اقتصاد منطقه خود 
را نجات داده و وابس��تگي به دولت را كم كنيم، 

به تدريج بانك و بيمه را هم خودمان مي توانيم 
داشته باشيم؛ چراكه چشم بيدار جوانان جهادي، 
نظاره گر امور اس��ت. از س��وي ديگر، با توجه به 
اينكه نيمي از قوانين مجلس براي كنترل دولت 
است، وقتي دولت كوچك شد قوانين هم كمتر 
مي ش��ود. اگر همت نكنيم و با ه��م كار نكنيم، 

به راحتي چپاول مي شويم.«
  ۲ درصد توليد علم جهان را داريم

مخبردزفولي، دبير سابق ش��وراي عالي انقالب 

فرهنگ��ي ه��م در س��خنراني اش در اين طرح 
گفت: »موفقيت در ۴۰ س��اله دوم انقالب جز با 
زيرساخت اميد محقق نمي شود. در ابتداي دهه 
۷۰ در توليد علم، رتبه زير نيم درصد داش��تيم، 
ول��ي دانش��جويان انقالبي راه ه��اي ممنوعه را 
بازكردند تا جايي كه ام��روز ۲ درصد توليد علم 
جهان را داريم و سرعت رشد علمي ايران تا ۱۳ 

برابر متوسط جهاني برآورد شده است.«
  پروژه نفوذ شوخي نيست

دزفولی با اش��اره به پروژه اس��تنفورد و نفوذ در 
عرصه هاي علمي كش��ور براي ب��ه عقب راندن 
پيشرفت هاي علمي كشور گفت: »پروژه نفوذ در 
جريان علمي كشور، شوخي نيست؛ تالش اوليه 
دش��منان ما چه در داخل و چه خارج از كشور، 
توقف جريان علمي كش��ور بوده و دانشمندان 
ما به خاطر كارهاي علمي پيشرفته در بازداشت 
امريكا هس��تند و در اي��ران هم ت��رور فيزيكي 
مي شوند. مي توانيم ضعف ها را جبران كنيم و در 

۴۰ ساله دوم به مرجعيت علمي دنيا برسيم.«
گفتني اس��ت پنج گروه بس��يج دانش��جويي، 
تش��كل هاي دانش��جويي، مس��ئوالن نشريات 
دانش��جويي و هيئت هاي مذهبي و كانون هاي 

فرهنگي در اين اردو حضور دارند.

عيسي اسفندياري
   گزارش 2

آريا برزن در دانشگاه  تهران چه مي كند؟!

بس�يج دانش�گاه تهران در نامه اي ب�ه هيئت 
عالي ج�ذب ش�وراي عالي انق�الب فرهنگي، 
خواس�تار برخ�ورد قاطعانه با عام�الن جذب 
اف�راد مس�ئله دار در اي�ن دانش�گاه ش�د. 
اخيراً در پي تالش ه��اي فردي به ن��ام آريا برزن 
محمدي براي عضويت در هيئت علمي دانشكده 
حقوق و علوم سياسي دانش��گاه تهران، مقاله اي 
روش��نگرانه در س��ايت مش��رق نيوز منتشر شد. 
با توجه به اهميت موضوع، بس��يج دانش��جويي 
دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران نيز 
در نشريه خود به اين مسئله پرداخت كه موجب لغو 
نشستي با دعوت از اين فرد در دانشكده و تعويق 

عضويت او در هيئت علمي دانشكده شد. 
   شراب نو در مشك هاي نو

در اين مقاله به سوابق سياه محمدي، از جمله ارائه 
مطلب براي سايت ضد انقالب گويا، ارتباط با عوامل 
اطالعات خارجي رژيم صهيونيستي، ويراستاري 
مجموعه مقاالت ضد ايراني »سياس��ت هسته اي 
در آسيا« و حضور ثابت در شبكه ضد انقالب رها به 

عنوان تحليلگر اشاره شده است. 
عالوه بر اين م��وارد، وي در س��ال ۸۸ مقاله اي با 

عنوان »شراب نو را در مشك هاي نو بايد ريخت« 
در تحليل جنبش س��بز نگاش��ت و براي س��ايت 
ضد انقالب گويا ارس��ال ك��رد. وي در اين مقاله از 
فتنه س��بز به عنوان نقطه عطفي در تاريخ معاصر 

ياد مي كند. 
  از سخنراني تا ارسال جوابيه

بسيج دانشجويي دانشكده حقوق و علوم سياسي 

در نامه اي خطاب به هيئت عالي جذب ش��وراي 
عالي انقالب فرهنگ��ي نوش��ت: »در صورتي كه 
بسياري از افراد متخصص و تحصيلكرده از همين 
دانشكده صالحيت بيشتري براي جذب دارند، اما 
با اين وجود بنا بر شواهد، عزم راسخي براي جذب 
محمدي شكل گرفته است؛ در حالي كه توجه به 
يكي از موارد ذكر شده براي اثبات شبهه دار بودن 

اين فرد كافي است. عالوه بر دعوت هدفمند از او به 
عنوان سخنران در دانشكده، جاي سؤال است كه 
مسئوالن با چه منطقي خود را موظف دانسته اند 
كه جوابيه اين فرد به سايت مشرق نيوز را در سايت 

رسمي دانشكده منتشر كنند؟
رضوان طلب به عن��وان دبير هيئت مركزي جذب 
وزارت علوم، در تاري��خ ۲۱ فروردين ۹۸ با موضع 
قاطع بيان كرد كه آريا برزن محمدي اجازه فعاليت 
در دانشگاه تهران را ندارد و بايد از جذب ايشان تا 

قبل از صدور تأييديه، خودداري شود. 
از اعضاي هيئت عالي جذب شوراي عالي انقالب 
فرهنگي خواس��تاريم با توجه به موارد ذكر شده 
و اصل مقاله كه به پيوس��ت ارائه مي شود، اقدامي 
قاطع در پاسخ به افرادي كه بدون هماهنگي هاي 
الزم و خودسرانه تصميم به جذب افراد شبهه دار 
در مهم ترين مركز تدريس علم سياس��ت كشور 
كرده اند، صورت پذيرد. الزم به ذكر اس��ت، بسيج 
دانشجويي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه 
تهران با تم��ام توان خود اين موض��وع را پيگيري 
مي كند و در صورت لزوم به هر ش��كل وارد عمل 

خواهد شد.«

دالرام عبدزاده
   گزارش3

عليرضا سزاوار
   گزارش يک

تبيين راهكارهاي مقابله با توطئه دشمنان در يك اردوي دانشجويي

گردهمايي اساتيد و دانشجويان در طرح واليت


