
دانشگاه
Daneshgah@Kayhan.ir

دانشگاه در جبهه-44

صفحه  8
چهار شنبه 10 مهر 1392 

26 ذیقعده 1434 - شماره  20606

شهيد مصطفي اسماعيلي برزاني فرزند حسين 
در س��ال ۱۳۴۴ در آب��ادان در خانواده اي مذهبي 
ب��ه دنيا آم��د. وي به دليل عالقه من��دي به ادامه 
تحصيل وارد دانشگاه شد و در رشته برق در مقطع 
کارشناس��ي دانش��گاه خواجه نصير الدين طوسي 

مشغول به تحصيل شد.
وي هنگامي که دانش��جو بود از سوي کميته 
آبادان به مناطق عملياتي اعزام شد و نقش موثري 
در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل داشت. سرانجام 
در تاريخ ۴ آذر ۱۳65 در منطقه ام ّالرصاص به درجه 

شهادت نايل آمد
در قسمت هايی از وصيت نامه شهيد آمده است:
و هم اکنون که سرخين شفق انقالب اسالمي 
به رهبري پيامب��ر گونه امام همچون نوري عظيم 
صحنه گيتي را منور کرده و بعد از س��الها اختناق 
فرعوني مي رود که با ابرقدرت هاي شرق و غرب به 
طور مس��تقيم وارد مبارزه شود، مي رود تا جباران 
مس��تکبر و فرعون هاي��ي که مي گفتن��د ”اَنَا ربکم 
االعلي” را از تخت به زير کشيده، انقالبي که رهبري 

امامش يادآور رهبري پيامبر است.
... شما خانواده عزيزم هيچ سستي نکنيد و دقيقاً 
س��خنان امام و ديگر افراد در خط را گوش کرده و 

جامه عمل بپوشيد.
... نماز را س��بک نش��مريد که امام صادق )ع( 
فرمود هر که اين کار را بکند از ما نيس��ت و مورد 
شفاعت ما قرار نمي گيرد و ستون دين است و اعمال 

ديگر )رد و قبول آنها( مستلزم نماز است.
*منبع: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

آقای دانش�جو از 18 ماه پیش برایمان بگویید؛ 
چطور ش�د که ریاس�ت دانش�گاه آزاد را بر عهده 

گرفتید؟
من همان موقع هم فکر می کردم بعضی از افراد ديگر 
بهت��ر از من می توانند دانش��گاه را اداره کنند، مثاًل فکر 
می کردم آقای دکتر سليمانی که قباًل وزير ارتباطات بود 
و االن نماينده مجلس هستند بهتر از من می توانند يا دکتر 
رهبر که رئيس دانشگاه تهران هستند يا دکتر شجاعی فرد 
و ... فک��ر می کردم اينها بهتر از من می توانند ولی بعضی 
از اين دوستان خودشان پيش من آمدند و گفتند که نه، 
شما اين مسئوليت را بپذير و يا اينکه کاًل از کانديداتوری 
استعفا دادند و گفتند ما برای رياست کانديدا نمی شويم. 
نهايتاً با صحبتهايی که تا شب آخر شد من کانديدا شدم. 
صبح روزی که می خواس��تم آمادگ��ی خودم را برای اين 
کار اعالم کنم رفتم خدمت آقای هاشمی رفسنجانی و به 
ايشان گفتم اگر شما مخالف هستيد من کانديدا نمی شوم 
اما ايشان گفتند خير؛ من مخالفتی با کانديدا شدن شما 
ندارم. بعد به ايشان گفتم اگر حاج حسن آقا مخالف هستند 
من کانديدا نش��وم. آقای هاش��می باز هم گفتند که خير 
مخالفتی نيس��ت. من اين اخالق را هم رعايت کردم و از 

اين دوستان استمزاج کردم.
چرا گفتند مخالف نیستند؟ احتمال می دادند 
که شما رای نیاورید؟ و یا احتمال می دادند که بعداً 

بتوانند با شما به نحوی تعامل کنند؟
نمی دانم؛ به من گفتند که گزينه ما شايد شما نباشيد، 
شايد هم باشيد ولی با کانديدا شدن شما مخالف نيستيم. 
در همان جلسه انتصاب هم اين حرفها را زدم و نهايتاً بعد 
از ۳ ساعت باال و پايين باالخره من انتخاب شدم. البته فضا 
جوری شد که رئيس هيات امناء روال انتخاب را به رسميت 

نشناختند و گفتند به همين دليل من حکم را نمی زنم.
ظاهراً این روال رئیس هیئت امناست، تا وقتی 
نامزد مورد عالقه ش�ان رأی نیاورد به رأی دیگران 
احترام نمی گذارند؛ وقت�ی رأی آورد آن وقت همه 

چیز دموکراتیک می شود!
باالخره اينطور شد که شورای عالی انقالب فرهنگی 
فرصت��ی را تعيين کرد که اگ��ر در آن فرصت حکم امضا 
نش��د يا رييس ش��ورای عالی انقالب فرهنگی که همان 

 دانشجوی شهید 
مصطفی اسماعیلی

گفت وگوی کیهان با فرهاد دانشجو

دانشگاهی که     آزاد شد
گفت وگو: حسین شمسیان – سیدمحمدعماد اعرابی

از نظارت

احترام گذاشتم حتی به من ايرادها گرفته شد اما گفتم از 
زحمات افراد گذشته تشکر و قدردانی می کنم و به تدريج 
احس��اس کردم که رابطه خوبی برقرار شد البته در عين 
حال اس��تقالل خودم را حفظ کردم. تحت هيچ شرايطی 
اينطور نبود که يک يا چند نفر به من بگويند اين کار را 
انجام بده و من هم تبعيت کنم. پيشنهاد افراد را بررسی 
می کردم و مشاوره هم می گرفتم آن چيزی هم که مصوبه 
هيات امناء بود را اجرا می کردم و سعی می کردم هميشه 

بهترين را انتخاب کنم.
با این حساب روابطتان با هیئت امنا خوب شده 

بود ... 
تازه دستمان خيلی بس��ته بود، اگر ما حمايت قابل 
اطمينان هيات امناء را پش��ت س��رمان داش��تيم جرات 
می کرديم کارهای بهتری انجام دهيم. ما دست و پا شکسته 
هر قدمی که می خواس��تيم برداريم اين قدر نگران بوديم 
نکند يک ذره حساسيت برانگيز باشد. اولين جايی هم که 
می ترس��يديم به ما اي��راد بگيرند هيئت امنا بود. در همه 
دانش��گاه های ديگر هيئت  امنا پشتيبان دانشگاه هستند، 
اگر کسی اشکالی به دانشگاه بگيرد هيئت امنا ورود پيدا 
می کند و از دانش��گاه حمايت می کند ولی اينجا هميشه 
می ترسيديم که اگر مشکلی پيش بيايد هيئت  امنا بردارد و 
يک چيزی هم رويش بگذارد و داستان ديگری دربيايد لذا 
ما نمی توانستيم ]به آنها[ اعتماد کنيم... البته شايد اشتباه 

از ما بود که نمی توانستيم اعتماد کنيم ولی خب آنها هم 
کاری نکرده بودند که ما بتوانيم اعتماد کنيم.
این شرایط تا آخر هم ادامه داشت؟

به هر صورت بعد از يک مدتی شرايط بهتر شد. کارها 
خوب جلو می رفت، معاونين بنده هم دو هفته و سه هفته 
يک بار در جلس��ه هيئت امنا گزارش می دادند؛ همه چی 
خوب پيش می رفت تا اينکه يک مرتبه اين شايعه را ما از 
يکی، دو نفر شنيديم که نامه ای دارد امضاء می شود البته 
با عناوين متفاوت ولی با نگاه تغيير رئيس دانشگاه. خب 
مشکلی نبود فکر می کرديم که طبيعی باشد، وقتی فضای 
سياسی کش��ور تغيير می کند، اين تغيير فضای سياسی 
کش��ور بر ترکيب هيات امناء هم تاثير می گذارد. ديديم 
که بعضی از اي��ن اعضای جديد هيات امناء خيلی عجله 
دارند که همه را س��ريع عوض کنند فکر کرديم نوبت ما 
هم می رسد لذا آمادگی اش را داشتيم اما آمادگی اينکه به 

داليل واهی بخواهند عزل کنند را نداشتيم.
قضیه آن نامه و یا صورت جلسه ای که فرمودید 

چه بود؟ چه چیزی در آن مطرح شده بود؟
آن صورتجلس��ه که ب��ه امضای ۴ نفر رس��يده بود. 
دس��تور اول اين اس��ت که به بررسی پرونده های حقوقی 

دانش��گاه را برعهده گرفته ام هيچ جلسه ای در برج ميالد 
برگزار نشده است

شما جواب این نامه را به آنها ]دفتر رئیس جمهور 
سابق[ دادید؟

اوالً از نظر قانونی در جايگاهی نبوده اند که اين سوال را 
از ما بکنند، ثانيا يک مورد يا دو مورد نيست؛ درباره بيست 
و چهار مورد از ما سؤال کرده اند و پاسخ آن زمان می برد، به 
صورت آنی نمی شود. البته آنها اتهامی هم نزده اند، گفته اند 
چون مشغول بررسی هستيم اين اطالعات را به ما بدهيد.

یعنی بین شما و آنها مشکلی بوده؟
نه چيزی نبوده؛ هيات امناء اين را بهانه کرده است. 
ظاهراً اعتراضی هم دارند به انتصاب آقای خسرو 
دانشجو به عنوان رئیس واحد علوم و تحقیقات ... 

اين سوال را بايد زمانی که من ايشان را منصوب کردم 
می پرسيدند، االن يک سال و 6 ماه است که عملکرد دارد 
و بايد از عملکرد ايش��ان سؤال کنند. ايشان ۱۱ سال در 
دانش��گاه آزاد اسالمی مدير بوده و سابقه مديريت خوبی 
هم داشته بنده هم ايشان را منصوب کردم، خالف مقررات 
هم نيس��ت. يا مثاًل نوشته اند اخراج و کناره گيری افرادی 
که از شايس��تگی و تخصص باالي��ی برخوردارند. اصاًل در 
دوران من هيچ استادی از دانشگاه اخراج نشده چه کسی 
از شايستگی و تخصص بااليی برخوردار بوده و اخراج شده! 

هيچ کس؛ حتی ۱ نفر.
نکته دیگری هم در محتوای صورت جلس�ه ای 

که فرمودید هست؟
نوشته اند اصالح ترکيب وظايف و اختيارات هيات امناء 
استانی. يکی از توفيقات ما اين بوده که توانستيم تمرکز 
زدايی بکنيم، هيات امناهای استانی را با اختيارات خيلی 
خوب تشکيل بدهيم تا وقتی موردی را تصويب می کنند 
دوباره الزم نباش��د به تهران بيايد دوباره تصويب شود. به 
نظر می رسد برخی می خواهند تمرکززدايی صورت نگيرد 

و قدرتشان متمرکز باشد. 
یعنی هیات امناء با این کار موافقت نکرد؟ اصاًل 

این پیشنهاد در هیئت امنا مطرح شد؟
اي��ن مصوبه از داخل هيئت امناء بيرون آمد ولی آن 
پيشنهادی که از هيئت امناء مرکزی رفت در شورای عالی 
انق��الب فرهنگی عيناً در ش��ورای عالی انقالب فرهنگی 
تصويب نش��د و تغييراتی کرد که آن تغييرات نظر بعضی 

از اعضای هيات امناء نبود.
پس طی یک فرایندی م�ی خواهند که دوباره 
آن را به ش�کل اول برگردانند گرچه این اصالح هم 
باید دوباره به شورای عالی انقالب فرهنگی برسد؟

بله. حاال باالخره من توانس��تم با رئيس هيئت امنا و 
يکی، دو نفر ديگر جلس��ه داشته باشم و متوجه شدم که 
به هر صورت بحث استعفا و يا عزل مطرح است. با توجه 
به اينکه فضای سياس��ی کش��ور تغيير کرده و با توجه به 
اينک��ه دو نفر از وزرا عوض ش��دند و ترکيب هيات امناء 
تغيير کرده به نظر می رسد نگاهی حاکم شده که خيال 
می کن��د و تصور می کند ک��ه االن اين موقعيت را دارد تا 
رئيس��ی انتخاب کند که همسوتر از بنده به لحاظ فکری 
باش��د. طبيعی هم هست و مشکلی ندارد اما بحث من و 
ناراحتی ما اين است که چرا بهانه های ديگر جور می کنيد 
ب��رای اين کار. اخالق م��داری کنيد بگوييد که به همين 
دليل ما می خواهيم شما را عوض کنيم. شجاعانه، اخالق 
مدارانه، بيايند و اين کار را بکنند. بعد هم واقعاً فکر کنند 
چه دليلی دارد دانشگاه آزاد با اين همه وسعت و دانشجو 
و ب��ا اين همه کار؛ واقع��اً چه دليلی دارد که دائماً برايش 

حاشيه سازی کنند.
اگر بنده از اين کار ناراحت هستم به خاطر اين است 
که معاونين من، مديران من، رؤسای واحدهای من، خيلی 
زحمت کشيدند. اما اين جور پرونده سازی که آقايان انجام 
می دهند کار قشنگی نيست؛ هر کسی کرده و به هر دليلی 
انجام داده اين کار، کار درستی نيست. من با اخالق مداری 

خيلی از پرونده ها را رو نکردم.
اين پرونده ها چيزی نيس��ت برای آدمی که خيلی از 
پرونده ها را در اختيار دارد اما رو نکرده تا سيستم قضايی 
و کميته تحقيق و تفحص مجلس در زمان خودش به آنها 

رسيدگی کنند؛ به نظر من اين کار، کار قشنگی نيست.
ظاهراً دل پُری دارید آقای دانشجو ... 

ببينيد من سَمت های زيادی در اين چند ساله داشته ام 
ولی در همه اين کارها که من کردم اينطور نبود که بيايند 
چيزهايی که نيست را علَم کنند. در همه آن کارها خيلی 
مودبانه، خيلی محترمانه و خيلی خوب  توديع انجام شد 
و مدير بعدی معارفه ش��د. اي��ن طور نبود که بيايند يک 
چيزهايی را در بياورند که کاماًل داليل واهی است؛ بگويند 
چ��را رفتيد برج ميالد؟ من تا حاال اصاًل داخل برج ميالد 

را نديده ام!
نم�ی خواهید بیش�تر در م�ورد مظلومیت تان 
توضی�ح بدهی�د؟ فرمودی�د هیات امنا با ش�ما راه 

نمی آمدند ؟
اگر از من بپرس��يد که ش��ما در اين دانشگاه در اين 
م��دت ۱8 ماهه چه کار کرده ايد؟ می گويم بهترين کاری 

که کردم اين بوده: من دانش��گاه را از سياست زدگی جدا 
کردم و در مس��ير قانون مداری و اخالق مداری بردم. اما 
اينجا همواره بايد مواظب خودی باشيم که گل به خودی 
نخوريم، بزرگترين فش��اری که به من می آمد به هر حال 
ش��ما وقتی حمله می کنيد مدافعی وجود دارد و اگر يک 
مرتبه توپ برگردد در زمين بازی خودمان مدافع می گيرد 
اما می ترسيديم که مدافع هم توپ را بگيرد و بزند به گل 

خودمان.
یعنی هیئت امناء پشت شما را خالی کرده؟

فقط هيئت امنا نيست، ش��ما ديده ايد در اين مدت 
حت��ی رئيس جمهور قبل يا رييس هيئت امنای فعلی ما 
يک جمله در دفاع از ما گفته باش��د؟ بنده مستقل بودم 
و اصاًل اعتقاد نداش��تم که دانشگاه بايد عملکرد سياسی 
داشته باشد و به همه تقاضاهايی که شائبه عملکرد سياسی 

م��ن روز اول که آمدم اينجا يک نفر به دفترمان آمد 
وقتی خواست بيرون برود می خواست دست من را ببوسد؛ 
دستم را کشيدم و گفتم داری چه کار می کنی؟ اين کارها 
چيه؟ من فکر کردم دارد من را مس��خره می کند! ولی او 
خيلی عادی داش��ت احترام می گذاش��ت! يا مثاًل شخص 
ديگری پشت به من از اتاق خارج نمی شد، گفتم چرا اين 
کار را می کنی؟ تو که می دانی من امامزاده نيستم، برگرد 
و برو ديگر، اين کارها چيس��ت؟ می خواس��تم غذا بخورم 
يک نفر صندلی را عقب می کشيد، يک نفر حوله می آورد! 
من اين طوری نيس��تم، می روم بين کارمندها می نشينم 

و با آنها هستم.
ش��ما ببينيد در انتخابات رياس��ت جمهوری امسال 
دانش��گاه آزاد اس��المی از هيچ کانديدايی حمايت نکرد 
ولی فضا را فراهم کرد برای همه کانديداها تا در دانشگاه 
حاضر بشوند و نظراتشان را بيان کنند. در انتخابات چهار 
س��ال قبل در ايام انتخابات در همين دانش��گاه آزاد يک 
حزبی بود به نام حزب »چکاد« که همه را جمع می کرد 
و تصميم می گرفتند چه کار کنند و چگونه حمايت کنند 
ي��ا مث��اًل چه کار کنند که مجلس از يک نفر دفاع کند تا 

فالنی رای بياورد.
آقای دانش�جو ش�ما باید چه کار می کردید تا 
دوران مدیریت تان مثل مدیر قبلی دانش�گاه آزاد 

29 سال ادامه پیدا کند؟
اي��ن را داخل پرانتز بگويم ما نمی توانيم هر کس��ی 
هر چ��ه بگويد انجام دهيم چون آدم هس��تيم. بعضی ها 
می خواهند آدمها، آدم نباشند، يعنی اختيار نداشته باشند، 
ولی اگر حيوان باش��ند اشکال ندارد؛ بعضی ها به اين هم 
راضی نيستند می گويند نه؛ حيوان هم نباشد چون وقتی 
مسيرش را سد می کنيد از راه ديگری عبور می کند. اصاًل 
بعضی ها معتقدند که سنگ هم نباشد چون وقتی سنگ 
را پرتاب می کنيد خارج از اراده ش��ما بر حس��ب زاويه و 
قدرت پرتاب تان به يک س��متی می رود. بعضی ها دوست 
دارند انس��ان هيچ باش��د تا هر چه خواستند انجام شود، 

در همه دانشگاه های دیگر هیئت  امنا 
پشتیبان دانشگاه هستند، اگر کسی اشکالی 

به دانشگاه بگیرد هیئت امنا ورود پیدا 
می کند و از دانشگاه حمایت می کند 
ولی اینجا همیشه می ترسیدیم که اگر 
مشکلی پیش بیاید هیئت  امنا بردارد و 

یک چیزی هم رویش بگذارد و داستان 
دیگری دربیاید لذا ما نمی توانستیم

اعتماد کنیم.

به مدیر آینده هم توصیه می کنم 
همین روال را حفظ کند؛ یعنی 

استقالل دانشگاه را حفظ کند و آن را 
از سیاست زدگی دور نگه دارد و البته 
مطمئنم که با این کارها 18 ماه دیگر 

ایشان را هم عوض می کنند!

ريي��س جمهور هس��تند و 
يا وزي��ر علوم به نمايندگی 
از رئيس جمه��ور حکم را 
بزند. به هر دليل مظلوميت 
م��ا از همان روزه��ای اول 
ش��روع ش��د؛ آقای رئيس 
جمهور هم حک��م نزدند و 
لذا وزير علوم به نمايندگی 
از رئيس جمهور و براساس 
مصوبه شورای عالی انقالب 
فرهنگ��ی حک��م را زدن��د. 
در ش��ورای عال��ی انقالب 

فرهنگی دو بار با قاطعيت آراء، بنده تاييد شدم.
چ�را حکم را نمی زدند؟ یعنی چه ایرادی  به 

مصوبه هیئت امنا می گرفتند ؟
رئي��س هيئت امنا می گفتن��د روال را قبول ندارند 
ولی رئيس جمهور وقت ايرادی مطرح نمی کردند  فقط 
حکم را نمی زدند به هر صورت ما اينطور اس��تضعافمان 

شروع شد.
دقیقاً چه تاریخی حکم امضا شد و شما رسمًا 

به ریاست دانشگاه منصوب شدید؟
 ۱۳90/۱2/8 بنده شدم رئيس دانشگاه آزاد اسالمی.
چه کار کردید؟ یعنی از کجا ش�روع کردید و 

چه تغییراتی دادید؟
من س��عی کردم که دانشگاه را از مسائل سياسی و 
حاشيه ای دور کنم و بيشتر تمرکز کنم روی شاخص های 
علمی، ش��اخص های آموزشی، شاخص های پژوهشی و 
فرهنگی و اين جور مسائل. در عين حال چون اعتقاد به 
اخالق و اخالق مداری و قانون مداری دارم سعی کردم 
جدا از اينکه چه کسی با من همفکر هست يا نيست، به 
همه احترام بگذارم باالخص به همه اعضای هيات امناء 
و هيات موسس و کسانی که قباًل در اين دانشگاه زحمت 
کشيدند. گفتم هر که می خواهد به من احترام بگذارد و 

به من محبت دارد به آنها هم احترام بگذارد.
مگر چه ش�ده بود که ش�ما این قدر روی این 

موضوع تأکید می کردید؟
باالخره برای ايرادات و کارهايی که قباًل کرده بودند 
در جامعه زير سؤال بودند ولی من سعی کردم وارد آن 
حاشيه ها نشوم و کار دانشگاه را انجام بدهم. خيلی هم 

عليه دانشگاه آزاد بپردازيم 
در صورتی که مطابق با متن 
اساسنامه دانشگاه آزاد اصال 
رس��يدگی ب��ه پرونده های 
حقوقی جزء وظايف هيئت 

 امنا نيست!
مورد ديگر بحث درباره 
گزارش ب��ازرس ويژه دفتر 
رئيس جمهور س��ابق است 
که اصال ما نمی دانيم چطور 
چني��ن چيزی در دس��تور 
جلس��ه هيئ��ت امن��ا قرار 
می گيرد؟ يک نفر ديگر از ما س��وال کرده، هنوز پاسخ ما 
آماده نشده و آنها هم هنوز بررسی نکرده اند، فقط اطالعاتی 
از ما خواس��ته ش��ده، نه اتهامی زده شده و نه اثبات شده 
است، چطور اين سر از دستور کار هيئت  امنا درمی آورد؟ 
آن هم چه نامه ای؟ نامه ای که ۱2 مرداد ۱۳92 از طرف 
بازرس��ی دفتر رئيس جمهور سابق به ما ابالغ شده و 2۴ 
س��ؤال از ما کرده اند و جواب آنی از ما خواس��ته اند. دقت 
کنيد، ۱2 مرداد دقيقا روز تنفيذ رئيس جمهور بود يعنی 
در همان حالی که رئيس جمهور دارد تنفيذ می شود، باز 
هم دقت کنيد بازرسی "دفتر رئيس جمهور" نه "بازرسی 
رئي��س جمهور"، چون اين دو ب��ا هم فرق دارد، ما وقتی 
می گويي��م دفت��ر رئيس جمهور، يک اس��می به ذهنمان 
می آيد، همان را می گويم. از طرف آنجا در آخرين ساعات، 
يک چنين نامه ای تهيه می ش��ود و ارسال می شود و حاال 
همان نامه ش��ده دست آويز دوستان برای تشکيل جلسه 
فوق العاده. در صورتی که جواب س��واالت آن نامه را خود 
هيئت  امنا می داند! يعنی هيئت امنا بودجه س��ال 9۱ و 
92 را نمی دانس��ت؟ اين را که خودش��ان تصويب کردند! 
ش��خص رئيس هيئت امنا پای بودج��ه را امضا کرده اند، 
ايش��ان حتی به جای بنده هم امضا کرده اند يعنی جايی 
که بايد به امضای من می رسيد را هم ايشان امضا کردند!
س��ؤال های ديگری هم در اين نامه مطرح شده و در 
دس��تور کار هيئت امنا قرار گرفته اس��ت؛ سوال هايی که 
بعضی هايش واقعا خنده دار است. مثال علت افتتاح حساب 
در بانک پاس��ارگاد شعبه س��عادت آباد؟ يا علت برگزاری 
جلس��ات در برج ميالد؟ در صورتی که ما هيچ حس��ابی 
در آن ش��عبه نداريم و از س��ال 9۱ هم که بنده رياس��ت 

داشت جواب منفی می دادم 
و می دهم.

این تقاضاها چه بود؟
مثاًل آقای ايکس را آنجا 
بگذاري��د که خيل��ی از اين 
درخواس��ت ها سياسی بود. 
کسی که مش��کل سياسی 
م��ردم  بي��ن  در  و  دارد 

محبوبيتش کم ش��ده و کش��ور را دارد ب��ه هم می ريزد 
اين را منصوب کنيم به عنوان رئيس فالن واحد! اين کار 
خيلی سختی است برای من، يک کار کاماًل سياسی است.
این را هیئت امنا می خواستند یا رئیس جمهور؟
دوس��تان نزديک به هيات امناء و دوس��تان نزديک 
هيات دولت؛ نمی خواهم کسی را مستقيماً محکوم کنم. 
من می ترسم، بايد مراقبت کنم که چه می گويم. نمی توانم 
اتهام بزنم، خيلی از مس��ئولين سياس��ی به خاطر عالقه 
به دانش��گاه اش��خاصی را معرفی می کنند برای مناصب 
دانش��گاهی، اس��تانداران، وکال، وزرا و ... ما پيشنهادها را 
می گرفتيم بعد در شورای استعداديابی مطرح می کرديم. 
اين طور نبود که بخواهيم از شخصی حرف شنوی داشته 
باشيم برای مصلحت سياسی خودمان. هر کسی را شرايط 
بهتری داش��ت ، انتخاب می کرديم مثاًل ۱2 نفرپيشنهاد 
می ش��دند، ما ۱ نفر را انتخ��اب می کرديم، خب ديگران 

ناراحت می شدند.
آقای دکتر! یک زمانی می گفتند دانشگاه آزاد 

در زمینه مالی قلکی بوده برای بعضی جریانات؟
ما تا زمانی که بوديم نگذاشتيم اين طور باشد و قلکی 
باشيم برای ديگران. من فکر می کنم بايد کميته تحقيق و 

روز اول که آمدم اینجا یک نفر به دفترمان 
آمد وقتی خواست بیرون برود پشت 

به من از اتاق خارج نمی شد، عقب عقب 
می رفت؛ گفتم چرا این کار را می کنی؟ تو 
که می دانی من امامزاده نیستم، برگرد و برو 

دیگر، این کارها چیست؟

فرهاد دانش��جو يک چنين 
آدمی نيست. البته من کلی 
می گويم اين چيزها ربطی 
به دانش��گاه آزاد ندارد، فکر 
نکني��د اينج��ا را می گويم 

]می خندد![.
نداش�تید  دوس�ت 
هیئ�ت امنا ش�ما را هم 

29 س�ال در این دانش�گاه به عنوان مدیر حمایت 
می کردند؟

ن��ه؛ دنبال اين کار هم نبودم و فکر هم نمی کنم که 
سی سال برای يک مدير خوب باشد ...

18 ماه چطور؟
 ۱8 ماه هم تصميم بس��يار اشتباهی است. دانشگاه 
و مجموعه آن صدمه می بيند. اين پاس��خ را جدا از اينکه 
قرار اس��ت عزل شوم يا نه خدمت تان می گويم، اگر مدير 

اين دانشگاه هم نبودم همين پاسخ را می دادم. 
نمی توانید حدس بزنید اگر چه کار کنید مشکل 

حل می شود؟
من هم مثل ش��ما نمی دانم البته هم حدس می زنم 
ولی واقعاً نمی دانم! شايد به اين دليل که کسی نمی تواند 

به من نزديک شود و خالف قانون چيزی بخواهد.
هیات امنا مصوباتی در طول این 18 ماه داشته 

که شما مایل به انجام آن نبوده باشید؟
ن��ه؛ همه مصوباتی که بوده ما انجام داديم، حتی من 
خودم مايل بودم برای کارها از هيئت امنا مصوبه بگيرم.

چیزی نبوده که در هیات امناء تصویب شود اما 
مایل نباشید دانشگاه آن طور پیش برود؟

دانشگاه آنچه که مصوبات هيات امنا بوده انجام داده 
ولی من نمی توانستم تمام خواسته های همه اعضای هيئت 
امناء را انجام بدهم، سليقه ها متفاوت بوده، من با سليقه 

خودم کار می کردم اما مصوبات هيئت امنا اجرا شده.
پس خواسته ای غیر از مصوبات مطرح بوده؟

برای اين خواسته ها سراغ من نمی آيند. من يک مثالی 
بزنم ببينيد من را اگر بفرس��تند داخل خيابان و بگويند 
دنب��ال م��واد مخدر بگرد بعد از يک م��دت برمی گردم و 
می گويم اصاًل مواد پيدا نمی ش��ود ام��ا اگر يک معتاد را 
بيرون بفرستيد و همين را به او بگوييد بعد از چند ساعت 
بر می گردد و می گويد همه جا مواد ريخته اس��ت، چون 
افرادی که به او نزديک می ش��وند ب��ا افرادی که به بنده 
نزديک می شوند فرق دارد! اگر کسی خواسته ای مطابق با 
قوانين و مقررات و مصوبات دارد ما در خدمتش هستيم  

اما اگر چيز ديگری بخواهد اصاًل طرف من نمی آيد. 
آقای دکتر! ریاس�ت قبلی وقتی می خواس�ت 
عوض بش�ود آقایان هیئت امنا بحث وقف دانشگاه 
را پیش آوردند و دوستان مجلسی هم رأی دادند و 

... برای شما از این اتفاقات نمی افتد؟
االن مشکلی با عوض کردن بنده ندارند؛ اتفاقا بعضی 
از اعض��ای هيئت امناء هم تعجيل دارن��د برای اين کار. 
می خواهند همه را عوض کنند؛ آخر يک خرده صبر داشته 
باشيد، يک مقدار ارزشيابی کنيد و بعد اقدام کنيد؛ از روز 
اول آقای شريعتی ]رئيس سابق دانشگاه عالمه طباطبايی[ 
را عزل می کنند؛ اين کار درس��تی نيس��ت، کار اشتباهی 
است، يک خرده تحمل، يک خورده طمأنينه، مملکت را 

با اين کارها نسوزانيد؛ البته اين نظر بنده است.
به عنوان س�ؤال آخر ش�ما چه توصیه ای برای 
آینده دانشگاه آزاد دارید تا دیگر از این شکل عزل 
و نصب ه�ای موروثی فاصله بگیرد؟ و چه توصیه ای 

برای رئیس آینده؟
من پيشنهادم اين هست که هيئت امناهای استانی 
اختيارات شان وسيع تر شود تا تمرکززدايی اتفاق بيفتد. 
هيئت امنای مرکزی اکثر کارهايش، کارهای نظارتی باشد 
و دخال��ت در ام��ور اجرايی نکنند؛ نظارت و کنترل کالن 
باش��د. دوم اينکه اعضای هيئت امنا توسط شورای عالی 
انقالب فرهنگی تعيين ش��ود، نه اينکه فقط ۳ نفرش��ان؛ 
همه آنها توس��ط ش��ورای عالی انقالب فرهنگی انتخاب 
شوند. نکته ديگر اينکه من فکر می کنم اين نکته در آيين 
نامه مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی هم باشد که اکثر 
دانشگاهها وقتی توسط هيئت موسس بوجود می آيند، بعد 
از تأس��يس هيات موسس منحل می شود و اين اتفاق در 
دانشگاه آزاد نيفتاده و اين مسئله ايجاد می کند. من تصور 
می کنم بايد کار هيئت موسس را خيلی کمتر از االن کرد 
و در عوض اختيار نظارتی و کنترل متمرکز هيئت امنای 

مرکزی زيادتر شود.
ب��ه مدير آين��ده هم توصيه می کنم همي��ن روال را 
حفظ کند؛ يعنی اس��تقالل دانشگاه را حفظ کند و آن را 
از سياست زدگی دور نگه دارد و البته مطمئنم که با اين 

کارها ۱8 ماه ديگر ايشان را هم عوض می کنند!

علی)عليه السالم( می فرمايد:
»ُصحَبه الَولِيِّ اللَِّبيِب َحَياه الرُّوِح«

دوس��ت عاقل، روح تو را زنده می کند و او 
را نمی ميراند.

در اينجا خود روايات، مطلب را توضيح دادند
و ب��رای ما تبيين کردند ک��ه رفيق خوب 

کيست.
از آن طرف از علی)عليه السالم( نقل شده 

است که:
رِّ  رَّ بِالشَّ ��اِق َفإِنَّ الشَّ »إِيَّاَك َو ُمَصاَحبه الُْفسَّ

ُملَْحق«.
از دوس��تی با فاسق بپرهيز که تو هم مثل 

او می  شوی.
دوس��ت عاقل روح تو را زن��ده می کند، اّما 

دوست فاسق، تو را مثل خودش می  کند.
علی)عليه السالم( وقتی می خواهد مشخّصه 

دوست خوب را بگويد، می گويد:
اِر الَباقِيه َو أعانََک َعلی  »َم��ن َدعاَك إلی الدَّ

فيُق« ديُق الشَّ الَعمِل لََها َفُهو الصَّ
دوست دلسوز کسی است که تو را به قيامت 

دعوت کند
و برای کارهای خير کمک کارت باشد.

در روايتی از امام صادق)عليه السالم( آمده 
است که:

»انُْظ��ْر إِلَی ُکلِّ َمْن اَل يُِفي��ُدَك َمْنَفَعه فِي 
نَّ بِِه« ِديِنَک َفاَل تَْعَتدَّ

نگاه کن! دقت کن با چه کسی داری رفاقت 
می کنی!

ببي��ن اگر برای تو س��ود دينی ندارد، به او 
اعتنا نکن!

»َو اَل تَْرَغَبنَّ فِي ُصْحَبِتِه«
يک  وقت ميل پيدا نکنی که با او رفيق شوی.

ِ تََب��اَرَك َو تََعالَی  »َف��إِنَّ ُکلَّ َما ِس��َوی اللَّ
ُمْضَمِحلٌّ َوِخيٌم َعاقَِبُتُه«

هم��ه اي��ن پيونده��ا در روز قيامت قطع 
می شود،

مگر پيوندی که خدا محور باشد.
گاهی هم تبديل به دشمنی می شود.

رفیق باش!
اخالق دانشجویی

تفحص به اين سؤاالت جواب بدهد، من سعی کردم که وارد 
اين حرفها نش��وم. مثاًل يک زمانی از من سؤال می کردند 
که فالنی در آکسفورد چقدر پول می گيرد و ... من سعی 
ک��ردم در اين ۱8 ماهه همه اين س��ؤاالت و پرونده ها را 
بفرستم در کميته تحقيق و تفحصی که مجلس تشکيل 
داده و خودم به امور دانشگاه برسم. دوست دارم که نتيجه 
تحقيق و تفحص اين طور باشد که هيچ اختالسی و هيچ 
کار خالفی انجام نشده يعنی همه ما دوست داريم که اين 
طور باشد اما در ضمن آرزو می کنيم که اگر تخلفی صورت 

گرفته باشد، شجاعانه مشخص شود.
آقای دانشجو شما را مجبور به استعفا کردند؟

من اصراری بر ماندن که ندارم و اصراری هم بر رفتن 
ندارم چون حجتی برای رفتن ندارم وگرنه استعفا می دادم. 
اينجا همه کارها خوب پيش می رود و دليلی ندارد استعفا 
بدهم. هيئت امنا هم حجت علمی برای عزل ندارند، شايد 
حجت سياسی داشته باشند ولی استداللی ندارند. من اين 
حرف ها را نمی گوي��م برای اينکه عزل صورت نگيرد، نه؛ 
می خواهم بگويم در نظام جمهوری اسالمی اگر می خواهد 
عزل صورت بگيرد، محترمانه و مؤدبانه باش��د. ان شاءالل 
کميته تحقيق و تفحص بررس��ی می کنند که چه اتفاقی 
افتاده که اينطوری ش��ده است! کار ويژه ای که ما کرديم 
اين بود که سعی کرديم دانشگاه را به صورت دانشگاهی 
مديريت کنيم نه سياس��ی، من حزب سياسی نگرداندم و 

بلد هم نيستم.
ش��ما می توانيد يک مجموعه را با ش��اه بچرخانيد و 
پيشرفت هم بکند مثل مناطقی که االن ديکتاتوری هست؛ 
می شود با يک سيستم مردم ساالری هم بچرخانيد و آن 
هم خيلی پيشرفت کند. هر دو امکان پذير است ولی کدام 
قشنگ تر است؟ مديريت پادشاهی يا مديريت دانشگاهی 

که نگاه سياسی به امور ندارد؟

بسمه تعالی
در آخری�ن روزه�ای کاری فرهاد دانش�جو، 
دومین رئیس دانشگاه آزاد اسالمی، شایعاتی در 
رسانه های اصالح طلب مبنی بر عزل قریب الوقوع 
وی مط�رح می ش�د. همه جا س�خن از مصوبه ای 
ب�ا چهار امضاء ب�رای برکناری ب�ود. خیلی ها که 
ش�ناخت کمی نس�بت به عوامل پشت پرده این 
خبر داش�تند، آن را شایعه می دانستند و معتقد 
بودند چون دانشجو تنها 18 ماه است که بر کرسی 
ریاست تکیه زده و این زمان در مقایسه با ریاست 
سی ساله جاسبی، زمان ناچیز و اندکی است، این 
خبر بیشتر شایعه است اما اهل فن که از اشتهای 
عده ای خبر داشتند، برایشان روشن بود که این 
اتفاق به زودی رخ خواهد داد و »اتوبوس« جلوی 
در دانشگاه آزاد هم توقف خواهد کرد! برای اطالع 
از کم و کیف ماجرا سه روز قبل از محقق شدن این 
خبر نشس�تی صمیمی با فرهاد دانشجو در دفتر 
کارش داش�تیم. دانش�جو که ظاهرا از موضوعی 
نگران بود و این نگرانی را هم صراحتا بر زبان آورد، 
ترجیح داد بسیاری از ناگفتنی ها را در سینه اش 
نگ�ه دارد و البته ما هم ب�ه لحاظ مصالح عمومی 
برخ�ی گفته ه�ای او از پرونده ها و اوضاع س�ابق 
دانش�گاه را نشنیده گرفتیم و بخشی از سخنان 

وی را در اینجا تقدیمتان می کنیم.

حضرت آیت اهلل حاج آقا مجتبی تهرانی )ره(


