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 تصاویری از برپایی مراســم عزاداری هیئت های دانشجویی 
 در حضــور رهبر فرزانه انقالب در حســینیه امام خمینی)ره( - 

آبان ماه 1396 قاب دانشگاه

چهارراه کالج

با توجه به  ضرورت توسعه علم 
و فناوری در کشــور و به کارگیری 
علم دانشــمندان در مسائل کالن 
کشــور، در ســال ۹۰، حدود ۳۷ 
طــرح به عنوان طرح هــای کالن 
ملی تصویب شــد و طی سال های 
بعد تعداد این طرح ها به ۴۷ طرح 
افزایــش یافت. اجرای این طرح ها 
با مشارکت  از یک سو می توانست 
پژوهشــگران  و  محققــان  دادن 
باعث پیشرفت علمی کشور شود. 
از ســوی دیگر بــا بهره گیری از 
توانمندی های دستگاه های اجرایی 
و ایجاد شــرکت های دانش بنیان، 
طرح ها این ظرفیت را داشــت که 
شــکاف علمی و فّناوری کشور را 
کاهش دهد و نقشــی کلیدی ایفا 
نماید. به هرحال این طرح ها در چند 
سال اخیر به خوبی پیش نرفته اند.

آن  در  کارشناســان  برخــی 
ســال ها معتقد بودند، به ساختار 
تصویب  درخصوص  تصمیم گیری 
طرح ها نقدهای زیادی وارد است. 
از طرفــی برخی دیگــر نیز بیان 
می کردند، عــدم مدیریت صحیح 
درخصوص تصویب طرح های کالن 
ملی یکی از ایــرادات این طرح ها 
است. اما مسئله مهم در این زمینه 
این اســت که تصویب بی  حساب 
 وکتــاب و تعداد زیــاد طرح های 
مذکــور باعث کاهــش اهمیت و 
بالطبع عدم توجه به آنها شده است.
با تغییرات مدیریتی در دولت 
یازدهــم زمزمه هایــی پیرامــون 
بازنگری، توقف و مشــکالت مالی 
ادامه فعالیت طرح ها به گوش رسید 
که عدم اختصاص بودجه در قانون 
بودجه ۹۵ برای طرح ها، شــاهد 
این مدعا است. به گفته سجادی، 
معاون پژوهشــی مرکز تحقیقات 
سیاست های علمی کشور، تصویب 
غیر کارشناسی این طرح ها و کمبود 
بودجه دولت را می توان از عوامل به 
سرانجام نرسیدن آنها معرفی کرد.
از طرفی تصویب غیرکارشناسی 
طرح هــا موجب شــده برای همه 
آنها مراحــل تعریف طرح، توجیه 
اقتصــادی و فنی اجــرای آنها و 
مطابقت این طرح ها با اولویت های 
کشــور صورت نگرفته باشــد. به  
طوری که فقط ۸ طرح دارای سند 
باالدستی است. این مسئله باعث 
شد شــورای عتف برای مدیریت 
طرح های فوق، حمایت مالی از آنها 
را منوط به وجود اسناد باالدستی 
کند. شورای عتف برای ساماندهی 
طرح های کالن ملی کارگروهی را 
مسئول بررسی و ارائه گزارشی از 
میزان پیشــرفت این طرح ها کرد. 

یکی از دانشــجویان با ارسال خبری مدعی شده است که یکی 
از اساتید در یک دانشگاه علوم پزشکی به تازگی در اقدامی عجیب 
از درج و صدور نمره دانشــجویان خودداری می کند. این اســتاد، 
دانشجویان را مجبور می کند برای دریافت نمره های خود یک مقاله 
علمی به نام وی تهیه کنند و تا زمانی که دانشــجویان این کار را 
انجام ندهند نمره ای برای آنها صادر نمی کند! کاری که بیش از هر 

چیز، دور از شان یک استاد دانشگاه است.
اســتاد مذکور که البته سوابقی مبهم و جنجالی نیز در کارنامه 
دارد مدت زیادی است دست به چنین سوءاستفاده های غیرقانونی 
و غیرشــرعی از دانشــجویان خود می زند و مشخص نیست چرا از 
ســوی مســئولین مربوطه تا به حال هیچ برخوردی با وی صورت 

نگرفته است.
عجیب تر آنکه در محیط علمی و آموزشی دانشگاه که باید دانشجو 
از استاد خود درس اخالق بیاموزد، چنین رفتارهای غیراخالقی از 
سوی برخی از اســاتید انجام می شود و بالطبع زحمات و خدمات 
سایر جامعه اساتید گرامی دانشگاه در نگاه دانشجویان تحت تاثیر 

قرار گیرد و موجب بدبینی به سایرین نیز شود.
اما مشابه این مورد به اشکال مختلف در برخی دانشگاه های دیگر 
نیز به چشــم می خورد. نقد اصلی به مصداق فوق نیست؛ انتقاد به 
روالی اســت که ریشه اصلی آن به سیســتم آموزشی و پژوهشی 

بازمی گردد.
عمده اساتید به راه های مختلف از قبیل تخصیص نمره، ترجمه 
متون بیگانه و...، در ظاهر جهت ارتقا سطح دانشجو اما ایجاد رزومه 
قوی و ارتقا سمت خود را دنبال می کنند و برخالف تصور عامیانه، 
مسیر رشــد و ترقی دانشجویان و اســاتید در دانشگاه و سیستم 
آموزشی دارای نقاط مثبت بسیار و جامعیت است. به عبارت بهتر 
برنامه پیشــرفت در دانشگاه بسیار خوب نوشته شده است، معیار 

اصلی دانش و سواد افراد جهت پیشرفت است.
مشکل امروز ناشی از نحوه عمل اساتید و دانشجویان از برنامه 
مدون علمی جهت پیشرفت است. اینکه دانشجویان باید در دانشگاه 

پیکر مطهر شهید مدافع حرم وحید فرهنگی از طریق فرودگاه بین المللی شهید مدنی وارد تبریز شده و 
مورد استقبال مسئوالن لشکری و کشوری، دانشجویان و مردم شهیدپرور تبریز قرار گرفت. هجدهمین شهید 
مدافع حرم استان آذربایجان شرقی ۲۶ ساله و کارشناس مهندسی مکانیک بوده است. وی چندی پیش در 
نبرد با تروریست های تکفیری بر اثر انفجار مین در شهر ادلب سوریه به شدت مجروح و برای مداوا به تهران 
منتقل شد. مهندس وحید فرهنگی سرانجام روز سه شنبه شانزدهم آبان ماه در آستانه اربعین حسینی در یکی 

از بیمارستان های تهران به خیل شهدای مدافع حرم پیوست.

شــهید مهدی]ادواردو[ آنیلی در ۹ ژوئن 1۹۵۴ در نیویورک متولد 
شد. وی تنها پسر و وارث مولتی میلیاردر مشهور ایتالیایی سناتور جووآنی 
آنیلی بود و مادرش، مارال کاراچیلو، یک پرنسس یهودی بود. ادواردو پس 
از اتمام تحصیالتش در کالج آتالنتیک، برای ادامه تحصیالتش در زمینه 
ادبیات مدرن و فلسفه شرق به دانشگاه پرینستون رفت. وی پس از اتمام 
تحصیالت دانشگاهی، برای مطالعه عرفان و مذاهب شرقی به کشورهای 
هند و ایران سفر کرد و در جریان سفرش به کشورمان با امام خمینی)ره( 

دیدار کرد و به تشیع گروید.
ادواردو دانشجوی فلسفه ادیان در دانشگاه معروف پرینستون نیویورک 
بود. خودش هم متولد نیویورک بود. او انجیل و تورات را خوانده، اما اینها 
او را قانع نکرده بود. در ۲۰ سالگی برحسب اتفاق در کتابخانه چشمش به 
قرآن افتاده و چند آیه از آن را می خواند و احساس می کند این نمی تواند 
کالم بشر باشد. قرآن را کامل می خواند و تصمیم می گیرد مسلمان شود. 
از این رو به یک مرکز اســالمی در نیویورک می رود و آنجا می گوید من 
می خواهم مســلمان شوم، شهادتین را می گوید و آن جا نامش را »هشام 
عزیز« می گذارند. ادواردو پس از ســفر به ایران شــیعه شد و توانست با 

امام خمینی)ره( دیدار کند.
دکتر قدیری ابیانه )دیپلمات و سخنگوی سفارت جمهوری اسالمی 
در کشور ایتالیا( درباره شیعه شدن و اولین سفر ادواردو به ایران می گوید: 
»بعد از شیعه شدن و ذکر شهادتین در نزد آقای فخرالدین حجازی، نام 
او را »مهدی« گذاشتیم. بار اول که به ایران آمد، خدمت حضرت امام)ره( 
رفت. در آن مالقات، حضرت آیت اهلل خامنه ای، حجت االسالم رفسنجانی، 
سیداحمد خمینی و فخرالدین حجازی حضور داشتند و یک دوست ایرانی 
کار ترجمه را بر عهده داشت. این دوست مشترکمان بعد ها گفت که بعد از 
دیدار با امام)ره( به نماز جمعه رفتیم که ادواردو در صف اول بود. در این 
سفر او به مشهد، برای زیارت امام  رضا)ع( رفت. در آن جا به  شدت تحت 
تأثیر زیارت قرار گرفته بود و می گفت که من وجود امام رضا)ع( را حس 
می کردم. وقتی از او پرسیدم از امام رضا)ع( چه  چیزی خواستی؟ گفت: 
خواستم که از خدا بخواهد که قلب پدرم را نسبت به من مهربان کند.« 
ادواردو با اعمال نفوذی که داشت، کانال یک تلویزیون ایتالیا را قانع کرد 
که یک فیلم مســتند راجع به کشور های اسالمی بسازد و تهیه کنندگی 
فیلم را نیز خودش بر عهده گرفت . در این راســتا به ایران هم آمد و بعد 
هم این فیلم  را در تلویزیون به نمایش گذاشــت. بعد از نمایش آخرین 
قسمت با »ایگور من« خبرنگار روزنامه »الستامپا« درباره اسالم به مناظره 
نشست. همچنین وقتی کتاب سلمان رشدی منتشر شد، یک ناشر ایتالیایی 
تصمیم گرفت آن را منتشــر کند. ادواردو با شنیدن این خبر به دیدن او 

رفت و به او به خاطر انتشار این کتاب اعتراض کرد.
اولین آشــنایی ادواردو با انقالب اسالمی ایران در تاریخ ۳1 فروردین 
1۳۵۹ رخ داد؛ یک هفته پس از مناظره تلویزیونی دکتر قدیری ابیانه با 
خبرنگاران آمریکایی، عراقی و ایتالیایی که از شــبکه تلویزیونی ایتالیا به 
طور زنده )در تاریخ ۲۴ فروردین 1۳۵۹( پخش می شــد؛ مناظره ای که 
بخش هایی از آن در فیلم مستند ادواردو نیز گنجانده شد. او که تنها ۶ ماه 
از قدیری جوان تر بود،  تصمیم به آشنایی و دوستی با قدیری می گیرد و 
به عنوان ناشناس به منزل او مراجعه می کند. دکتر قدیری ابیانه در مورد 
این دیدار می گوید: »یک هفته بعد از شــرکت در میزگرد تلویزیونی که 
ادواردو آن را دیده بود،  در روز یکشنبه  درحالی که  من  در اقامتگاه سفارت  
بودم، دربان  سفارت  گفت  که  یک  جوان  ایتالیایی  آمده  و می خواهد شما را 
ببیند. من  هم  گفتم  اگر می شود به  او بگویید فردا برای  مالقات  بیاید. ولی  
بعد از لحظاتی  دربان  سفارت  دوباره  زنگ  زد که  این  جوان  می گوید »خدا 
هر در بسته ای  را می گشاید.« من  هم  گفتم  فوراً در را باز کنند و خود هم  
به  استقبالش رفتم . جوان  قد بلند الغری  بود که  با یک  موتور گازی  کهنه  
آمــده  بود و خودش  را ادواردو آنیلی  معرفی  کرد. من  بدون  این که  انتظار 
جواب  مثبتی  از او داشــته  باشــم،  از او پرسیدم  که  شما با خانواده آنیلی  

معروف  نسبتی  دارید و او گفت  که  من  پسرش  هستم!«
دکتــر قدیری ابیانه درباره فعالیت های وی می گوید: »او می گفت که 
نمی توانم ببینم به مقدســات من توهین شــود و من هیچ حرفی نزنم. 

از »ورزشگاه تورین«
تا»نماز جمعه تهران«

به بهانه سالروز شهادت »مهدی )ادواردو( آنیلی«

وی همچنین در برابر جنایات اسرائیل در فلسطین طاقت نمی آورد و به 
نخست  وزیر و رئیس جمهوری و حتی سران کشور های دیگر زنگ می زد 
و خواســتار جلوگیری از این اقدامات می شد که من به او گفتم داری با 
این کار ها شــهادتت رو جلو می اندازی. صهیونیست ها دست از سر تو بر 

نخواهند داشت، از این کار ها پرهیز کن.«
حســین عبداللهی و محمد اسحاق عبداللهی صمیمی ترین دوستان 
ایرانی ادواردو، فشــارهای وارد شــده به ادواردو از ســوی خانواده اش را 
غیرقابل باور توصیف می کنند. حسین عبداللهی می گوید: »ادواردو تحت 
فشــار اقتصادی بسیار زیادی قرار داشت. خانواده آنیلی وی را به صورت 
کامــل از لحاظ اقتصادی تحریم اقتصادی کرده بودند. به گونه ای که وی 
حتی برای تاکسی سوار شدن پول نداشت. یک روز با ادواردو به نمایندگی 
هواپیمایی ایران ایر در ایتالیا رفتیم تا برای ادواردو بلیط ســفر به ایران 
تهیه کنیم. کارگزار ایتالیایی شرکت ایران ایر گفت که من نمی توانم برای 
ادواردو بلیط بخرم. پس از مشاجره بسیار با وی مشخص شد که منشی 
پدر ادواردو با آن کارمند تماس گرفته بود و به وی دستور داده بود، حق 

ندارد برای ادواردو بلیط صادر کند.«
خانواده آنیلی برای آنکه ادواردو را از ارث محروم کنند، سعی زیادی در 
دیوانه جلوه دادن وی داشتند. به همین منظور وی را در یک بیمارستان 
روانی بستری کردند که به گفته خود ادواردو همه اعضای آن یهودی بودند. 
ادواردو می ترسید که در آن تیمارستان وی را تحت درمان های شستشوی 
مغزی قرار دهند و حتی یک بار از آنجا فرار کرده بود. در نوامبر سال ۲۰۰۰ 
جسد ادواردو آنیلی در بزرگراه تورینو ساوانا در شمال ایتالیا و در نزدیکی 

شــهر تورین پیدا شد. اتومبیل وی نیز که یک فیات کرومای خاکستری 
بود، بر روی پل رومانو و در حالی که چراغ های راهنمایش روشــن بود و 

درهای آن باز بود، رها شده بود.
پلیس ایتالیا مرگ ادواردو را خودکشــی تشــخیص داد و علت آن را 
اســتفاده بیش از حد از مواد مخدر اعالم کرد. اما دالیل روشــنی حاکی 

از قتل ادواردو است که در ادامه به برخی از این علت ها  اشاره می شود:
1( نخســت اینکه ادواردو به هیچ وجه معتاد نبود و حتی در مواردی 
مشاهده شده است که با دوستان و نزدیکانش که از مواد مخدر استفاده 

می کردند، ساعت ها گفت و گو می کرد تا آنها را از این کار بازدارد.
دکتر قدیری ابیانه در وبالگ شــخصی خــودش درباره یک مورد از 
تالش هــای اینچنینی ادواردو می گوید: »در ســفری که ادواردو به ایران 
داشت، با برادر یکی از دوستان ما که معتاد بود کلی صحبت کرد و خیلی 
تالش کرد تا او را با منطق و استدالل از مصرف مواد مخدر منصرف کند.«

۲( آشپز ادواردو می گوید صبح روزی که وی به قتل رسید، نوع غذای 
ناهارش را مشخص کرده بود. حال این سؤال مطرح می شود کسی که قصد 
خودکشی داشته باشد، چرا باید برای دو یا سه ساعت بعدش سفارش غذا 
بدهد. همچنین ادواردو در صبح روز حادثه با دایی خود به صورت تلفنی 
مکالمه کرده بود و به گفته دایی ادواردو هیچ گونه مورد مشکوکی در میان 
صحبت های وی به چشــم نمی خورد و وی کامال عادی صحبت می کرد. 
همچنین ادواردو هیچ گونه یادداشتی مبنی بر تصمیمش برای خودکشی 

از خود به جای نگذاشته بود.
۳( حسین عبداللهی با  اشاره به برنامه های بلندمدت ادواردو می گوید: 

۶( چند ســال پس از قتل ادواردو، یکی از دوستان بسیار نزدیک وی 
به نام لوکا کائتانی لواتلی نیز با همین ســناریو به قتل رســید. او دوست 
ادواردو بود و با وی به ایران آمده و در ایران شیعه شده بود. لوکا نیز یکی 
از نجیب زادگان ایتالیایی بود. پدر لوکا به ســلطان شراب ایتالیا معروف 
بود و خانواده او از سرشــناس ترین خانواده های این کشــور به حســاب 
می آمدند. با توجه به سرنوشت مشابه او با ادواردو، به نظر می رسد تاکتیک 
»خودکشی سازی« یکی از ترفندهای اصلی برای از بین بردن چنین جوانانی 

است که حاضر نیستند در جهالت باقی بمانند.
۷( دکتر مارکو باوا یکی از دوســتان صمیمی ادواردو بود که به نحوه 
رســیدگی به پرونده ادواردو اعتراض کرد. وی در سال ۲۰۰1 نامه ای به 
شورای عالی قضایی ایتالیا نوشت و در آن ضمن انتقاد از فرآیند رسیدگی 
به پرونده ادواردو، علت عدم استفاده از آدمک انسانی برای بازسازی صحنه 
خودکشی را جویا شد. به عقیده وی شواهد موجود درباره لباس ها و کفش 
ادواردو، خودکشی را تایید نمی کنند. وی همچنین عدم انجام کالبدشکافی 

را غیرقابل قبول خوانده بود.
دکتر مارکو دالیل دیگری نیز دارد که اثبات می کند ادواردو خودکشی 
نکرده اســت. وی این گونه اســتدالل می کند: »زمان مرگ ادواردو بین 
ساعت های ۹ تا 1۰:۳۰ صبح روز پنجشنبه اعالم شده است. در این ساعت 
از روز به صورت میانگین هر 1۰ الی 1۵ ثانیه، یک ماشین از آن منطقه 
عبور می کند. امکان ندارد هیچ کس ادواردو را در حین خودکشی ندیده 
باشد. زیرا پارک کردن ماشین، بیرون آمدن از آن، باال رفتن از حصار یک 
و نیم متری کنار بزرگراه و پریدن به پایین حداقل ۲ دقیقه طول می کشد 
و قطعا در این مدت می بایســت افرادی وی را دیده باشــند. درحالی که 
هیچ کس شــاهد این اتفاقات نبوده اســت.« دکتر مارکو معتقد است که 
ادواردو کشته شده و سپس توسط ماشینش به محل کشف جسد منتقل 
شده است و برای آنکه قتل همچون خودکشی به نظر برسد، با وسیله ای 
به ســر ادواردو ضربه وارد شده است تا جراحاتی همچون جراحات ناشی 

از پرش از ارتفاع بر روی سر وی ایجاد شود.
خانواده ادواردو بســیار پولدار و بانفوذ بودند. فقط سود دارایی های 
خانــواده او ۶۰ میلیارد دالر در ســال برآورد شــده اســت. کارخانه 
ماشین سازی فیات، فراری، اوبکو، المبورگینی، النچیا، آلفارمو، چندین 
کارخانه صنعتی، بانک های خصوصی، شرکت های طراحی مد و لباس، 
روزنامه های الســتامپا، کوریره، دالسرا و باشگاه فوتبال یوونتوس تنها 
بخشی از اموال خانواده آنیلی است. چون بعد ها ادواردو مسلمان شد، 
پدرش حاضر نشد که ارث و میراثش را به  دست او بسپارد؛ لذا پسرعموی 
مســیحی اش را به  عنوان جانشین تعیین کردند. اما ناگهان این خبر 
پیچید که او بر اثر ســرطان ناشناخته ای فوت کرد. اگر زنده می ماند، 
مدیریت این اموال به یک مســیحی می رســید. بدین ترتیب آخرین 
مسیحی خانواده آنیلی نیز فوت شد و تنها ادواردو باقی مانده بود. این 
بدین معنی بود که تا رسیدن اموال این خانواده به دست یهودیان یک 
گام باقی مانده بود و آن مرگ ادواردو بود. دکتر قدیری ابیانه در وبالگ 
شخصی خود گفته است که ادواردو از خطری که جانش را تهدید کرده 
بود، آگاه بود. ابیانه که رابطه خوبی با ادواردو داشت، می گوید: »ادواردو 
آقای »الکان« همسر اول خواهرش را منشأ خطر برای جان خود عنوان 
کرده بود،  منتهی تصور می کرد چتر حمایت پدر مانع آن می شود که 
در زمان حیات پدر او را به قتل برســانند. من خود با او صحبت کرده 
بودم و به او هم در مورد امکان قتلش هشدار داده بودم،  لیکن او ضمن 
تایید خطر جانی برای خود به ویژه از سوی صهیونیست ها و باالخص 
با هماهنگی الکان یهودی، معتقد بود این خطر پس از مرگ پدر جدی 

خواهد شد.«
بعد از شهادت ادواردو و مرگ پدر این ارث قانوناً به خواهرش می رسید، 
امــا با کمک مادر ادواردو حدود ۵۰۰ میلیون دالر را که در مقابل ثروت 
خانواده ادواردو بسیار ناچیز است، به خواهرش دادند و با فریب از او امضا 
گرفتند و به نوعی او را از ارث محروم کردند که بعد ها وی از دست مادر 
خود در دادگاه به  خاطر این موضوع شکایت کرد، اما به هر حال مدیریت 

این سرمایه عظیم دست خواهرزاده  های یهودی ادواردو افتاد.

»ادواردو می گفت می خواهم به ایران بروم و پناهنده سیاســی شوم و در 
قم به تحصیالتم ادامه دهم.«

محمد عبداللهی نیز می گوید: »یک هفته قبل از آنکه ادواردو فوت کند، 
با هم نشسته بودیم و سوره بنی اسرائیل را به زبان ایتالیایی می خواندیم. 
ادواردو بــه مــن گفت می خواهد زبان عربی را فــرا بگیرد تا بتواند بهتر 
قرآن را درک کند. بدیهی اســت که فردی که برنامه های بلندمدت برای 
زندگی خود دارد و اهداف واالیی را دنبال می کند به هیچ وجه دست به 

خودکشی نخواهد زد.«
۴( مورد مشــکوک دیگری که درباره شهادت ادواردو وجود دارد این 
است که هیچ گونه بررسی تکمیلی در مورد نحوه قتل او انجام نشد. جسد 
وی کالبدشکافی نشــد و مرگ وی فوراً خودکشی جلوه داده شد. حتی 
قبل از آنکه پلیس مرگ وی را به صورت رســمی خودکشی اعالم کند، 
برخی روزنامه ها خبر خودکشی پسر رئیس  کارخانه فیات را چاپ کردند 
و ذهن مردم را کامال به ســمت گزینه خودکشی سوق دادند. جسد وی 
نیز تا ظهر فردای روز حادثه به خاک سپرده شد تا فرصت برای هیچ گونه 

تحقیقی مهیا نباشد.
۵( پس از مرگ ادواردو سانسور مطلقی درباره مسلمان بودن، عقاید 
و حتی ســفر وی به ایران انجام شد. اظهارنظرهای روزنامه های ایران به 
ویژه انجمن اسالمی فارغ التحصیالن ایتالیا درباره احتمال قتل وی به هیچ 
وجه بازتاب داده نمی شــد. درحالی که خانواده آنیلی یکی از بزرگ ترین 
خانواده های ایتالیا اســت و کوچک ترین اظهارنظری درباره این خانواده 
به ســرعت منعکس می شود، به نحوی که نخست وزیر ایتالیا درگذشت 
ادواردو را به خانواده آنیلی تسلیت گفت و قبل از بازی ایتالیا و انگلستان 
در سال ۲۰۰۰ میالدی، ورزشگاه یک دقیقه به احترام ادواردو سکوت کرد. 
همچنین پس از مرگ ادواردو تمامی اسناد و شواهد مربوط به فعالیت ها 
و زندگی وی جمع آوری شد و حتی فیلم مستندی که توسط وی ساخته 

شده بود و در آرشیو کانال 1 ایتالیا بود، از آرشیو این کانال خارج شد.

طرح های کالن ملی 
و آینده ای نامعلوم!

از بررسی های صورت گرفته  پس 
به گفتــه احمدی، معــاون وزیر 
علــوم، از ۴۷ طرح کالن ملی، ۲۲ 
طرح مورد تأیید سازمان مدیریت 
و برنامه ریــزی قرارگرفته اســت. 
همچنیــن از ۲۵ طرح باقی مانده، 
1۲ طــرح فاقد اولویت شــناخته 
شــد و مختومه گردید. 1۳ طرح 
نیــز نیازمند بررســی مجدد بود 
کــه درنهایت از میــان 1۳ طرح 
بررسی شده، ۵ طرح تأیید، ۶ طرح 
تأیید مشروط و ۲ طرح مختومه و 

از ذیــل چتر حمایتی وزارت علوم 
خارج شد.

درخصوص  دیگــر  موضــوع 
طرح های مذکــور بحث اعتبارات 
آنها اســت. با اینکه در ابتدا اعتبار 
 اولیه در نظر گرفته شده برای این 
طرح ها ۲۶۰۰ میلیارد تومان بود 
ولی از ســال ۹۰ تاکنون )نزدیک 
به دو ســال در دولت دهم و چهار 
ســال در دولت  یازدهم( پس از ۵ 
سال 1۰۴ میلیارد تومان اعتبار به 
آنها اختصاص یافته که ۴۰ میلیارد 
تومان آن در دو ســال اول دولت 
یازدهــم بوده اســت. این طرح ها 

تاکنــون ۸/۳۹ درصد پیشــرفت 
داشتند. 

امــا در ســال ۹۴ بودجه کل 
طرح های مذکور در شورای عتف 
۲۵۰۰ میلیــارد تومــان مصوب 
گردید که مقرر شد ۸۷۸ میلیارد 
تومان از سوی شورای عالی عتف و 
مابقی از سوی دستگاه های متقاضی 
تأمین شــود. با این  حال در سال 
۹۵ بودجه ای برای این طرح ها در 
نظر گرفته نشد و در قانون بودجه 
۹۶ نیــز، ۹ میلیارد تومان مصوب 

شده است.
با این  حــال برای حل معضل 
کمبــود بودجه نیز دولت شــیوه 
متفاوت تأمیــن مالی را در پیش 
گرفت. اواخر مردادماه۹۴ احمدی، 
معاون وزیر علوم، از دســته بندی 
طرح هــا ســخن گفــت. در این 
دسته بندی، طرح ها به سه سطح 
»کاربردی«  دانــش«،  »مرزهای 
و »تجاری« تقســیم بندی شدند. 
همچنیــن بــا توجــه بــه اینکه 
متقاضی  اجرایــی  دســتگاه های 
این طرح ها هســتند، سهم اعتبار 
پرداختی آنهــا نیز به ترتیب ۲۰، 

۵۰ و ۷۰ درصد تعیین شد.
به  طورکلی با توجه به تأکیدات 
مکرر مقام معظم رهبری در چند 
سال اخیر مبنی بر پیشرفت علمی 
کشور، اجرای طرح های کالن ملی 
از اهمیت خاصی برخوردار است. 
لکن در ایــن زمینه باید نکاتی را 
نیز در نظر داشت. ابتدا این مسئله 
اهمیت دارد کــه طرح های کالن 
ملــی باید بر اســاس اولویت های 
کشــور تعیین و مصوب شــوند. 
دومین نکته ای که باید مدنظر قرار 

گیرد این است که سازوکار نظارتی 
دقیقــی باید برای اجرای این گونه 
به طوری که  شود  طراحی  پروژه ها 
از هدر رفت بودجه جلوگیری شود. 
همچنیــن در زمینه واگذاری این 
طرح به پیمانکاران نیز باید شرایط 
رقابت سالم فراهم گردد که در غیر 
این صورت باعث شکست طرح های 

مذکور در اجرا خواهد شد.
در نهایت بایــد افزود روندی 
که شــورای عتف در زمینه تقاضا 
محور کردن طرح های کالن ملی 
در پیش گرفته شــیوه ای صحیح 
است لکن با توجه به اینکه برخی 
از طرح های کالن شروع به کارکرده 
و هزینه های زیادی برای آن خرج 
شده است، باید در اتمام این طرح ها 
اهتمام ورزید کــه عدم پایان این 
جبران  ناپذیری  طرح ها ضررهای 

خواهد داشت.
- منابع در دفتر روزنامه موجود 

است.
* امیرسعید قنبری
فعال دانشجویی و 
کارشناس علم و فناوری

 روندی که شــورای عتف در زمینه تقاضامحور 
کردن طرح ها در پیش گرفته، صحیح است لکن 
با توجه بــه اینکه هزینه های زیادی برای برخی 
طرح ها خرج شــده اســت، باید در اتمام آنها 
اهتمام ورزید چراکــه عدم پایان آنها ضررهای 

جبران ناپذیری خواهد داشت.

❖

دیدگاه دانشجویی

گروکشی متقلبانه  از دانشجویان

مقاله بیار، نمره بگیر!
کارهای پژوهشی را بیاموزند امری واضح است و در همین راستا ارائه 
کار علمی-پژوهشی توسط اساتید نیز در چارچوبی شبیه به این دارد. 
اما زمانی که در اجرا از دانشجو به عنوان ابزار کسب امتیاز علمی در 

قبال نمره می شویم، همان خطا رخ می دهد.
نوشتن کتاب، مقاله، ترجمه و سایر مدل های کسب امتیاز علمی، 
وظیفه اســتاد اســت؛ وظیفه ای که به دالیلی از قبیل نبود نظارت 
باالدســتی به دانشجو محول شده اســت. در این بین اختیار مطلق 
اساتید در اعطای نمره، احتیاج دانشجو به نمره دلخواه و آزادی وقت 

دانشجو در انجام این کار را موثر نشان می دهد.
نبودن نظارت و ساده گرفتن کارهای علمی در همایش ها و سایر 
وجوه علمی باعث ایجاد حجم انبوهی از مقاالت و کتاب ها در کشور 
شده است؛ اساتید نیز با استفاده از همین مسئله معموال کتب تالیفی 
خود را به عنوان مرجع معرفی می کنند. نتیجه این فرایند رسیدن به 
نقطه ای اســت که اعالم کنیم از هر صد مقاله و کار علمی در کشور 
تنها یکی جنبه اجرایی پیــدا می کند؛ درحالی که همین فرایند در 

کشوری مثل کانادا به ۲۵ درصد می رسد.
در همین رابطه معاون پژوهشــی وزارت علوم می گوید: ۵ تا 1۰ 
درصد پایان نامه های دانشــجویی کاربردی است یعنی فقط نظری 
نبوده بلکه احتمال کاربردی شدن و تقاضا محور بودن آنها وجود دارد.

وحیــد احمدی درباره اینکــه چند درصد پایان نامه و رســاله های 
دانشجویی کاربردی اســت گفت: اصطالح کاربردی یعنی تقاضا محور، 
درخصوص برخی از پروژه ها، اعالم می شود که کاربردی است یعنی احتمال 

کاربردی بودن و تقاضا محور بودن آن وجود دارد و فقط نظری نیست.
وی ادامه داد: پایان نامه و رســاله هایی که بدین صورت کاربردی 

هستند، حدود ۵ تا 1۰ درصد هستند.
معاون پژوهشی وزارت علوم افزود: اما تعداد رساله هایی که تقاضا 
محور بوده و همراه با پروژه ای از بیرون دانشــگاه باشند، بسیار پایین 

است شاید زیر یک درصد یا یک درصد باشد.
به گزارش خبرنامه دانشجویان؛ در کنار برنامه ریزی تجویزی کالن 
برای آموزش دانشجویان در امور علمی و پژوهشی، وجود رکن نظارتی 
قوی برای کنترل و فرماندهی کارهای پژوهشی دانشجویان و اساتید 
امری بدیهی است. پس مقابله با گروکشی های فوق نیز برخورد با اساتید 

و تنظیم بخشنامه های موقت می تواند در کوتاه مدت راهگشا باشد.
در انتها باید گفت که لزوما حجم زیاد تولید مقاله و کتاب بیانگر 
تولید علم و پیشــرفت علمی تلقی نمی شــود؛ نهضت ترجمه کتب 
بیگانه به حاشــیه رفتن علوم انسانی بومی منتج شده است. در واقع 
توجیه دانشجویان و تغییر دیدگاه اساتید دو مقوله مکمل برای اتمام 

بهره کشی از دانشجویان در عرصه علمی است.
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