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ف��ردا 28 مرداد اس��ت، روزی ك��ه آمريکا و 
انگلي��س كودت��ای 28 مرداد را رق��م زدند و 

دولت دكتر مصدق را سرنگون كردند.
دكت��ر مص��دق در دوران نخس��ت وزير خود 
توانس��ت منش��أ اقدام��ات مقبتی باش��د، اما 
اش��تباهات بزرگ او باعث ش��د ت��ا دولت اش 

نتواند روی كار بماند.
تاري��خ ريز اتفاق��ات كودتای 28 م��رداد را با 
اسناد و مدارك در دل خود دارد، زمان زيادی 
از آن سال های كودتا نگذشته و نمی توان لين 

دوره را تحريف كرد.
هنگام��ی ك��ه كودتا از 25 مرداد آغاز ش��د و 
در 28 م��رداد به نتيجه رس��يد، مرحوم دكتر 
مص��دق در روز پيروزی كودت��ا در دفتر خود 
نشسته بود كه خبر حمله نيروهای كودتاگر را 
ب��ه او دادند، هر مبارزی برای آرمان های خود 
جان را نيز فدا می كند، اما متأسفانه در تاريخ 
ثبت اس��ت كه دكتر مصدق بج��ای مقاومت 
مقاب��ل كودتاگران حتی آنهايی كه به دفتر او 
هجوم آورند، فرار را بر می گزيند و س��نگر را 

خالی می كند.
نتيجه اين خالی كردن سنگر بازداشت، دادگاهی 

و تبعيد می شود. 
اگ��ر او مح��ل كار خود را ترك نک��رده بود و 
مقابل كودتاگران ايس��تادگی كرده بود، حتی 
اگر در اين راه به دس��ت كودتاچيان كش��ته 
می ش��د، ش��هيد راه وطن و آرمان های كشور 
می شد و آنگاه نام او پرآوازه تر از اكنون بر سر 

زبان ها باقی می ماند.
سالوادور آلنده رئيس جمهور شيلی همين كار 
را كرد، در كاخ رياس��ت جمهوری باقی ماند و 
تا آخرين لحظه مقابل ارتشی كه با فرماندهی 
پينوش��ه كودتا كرده بودند ايستادگی كرد و 

كشته شد.
در ادامه آنگونه كه خبرگزاری ميزان در همين 
زمينه نوشته به اين نکته اشاره كرده كه دليل 
شکس��ت دولت دكتر مصدق اعتمادی بود كه 

به آمريکايی ها كرد.
نکت��ه مه��م و كليدی كودتا و س��قوط دولت 
دكتر محمد مصدق با همه تداركاتی كه برای 
انجام آن صورت گرفت، تنها يك چيز اس��ت، 

اعتماد به آمريکا!
اعتم��اد ب��ه آمري��کا؛ دلي��ل س��قوط دولت 
م��رداد   28   - مي��زان  مصدقخبرگ��زاری 
1332 كودتاي��ی در ايران اتف��اق افتاد كه به 
بازگرداندن ش��اه به ايران و سلطنت انجاميد. 

كودتايی آمريکايی - انگليس��ی كه با طرح و 
برنامه دقيق اجرا شد و توانست بار ديگر ايران 

را تحت سلطه آمريکا و انگليس باز گرداند.
از دس��ت دادن ايران با موقعيت اس��تراتژيك 
جغرافياي��ی، اقتصادی و سياس��ی در منطقه 
بس��يار مهم خلي��ج ف��ارس ب��رای آمريکا و 
انگلي��س قابل تحمل نبود.  مصدق با حمايت 
روحانيت و مردم توانس��ت نخست وزير ايران 
شود، اما با اش��تباهاتی كه مرتکب شد، نقش 
مردم و روحانيت را ناديده گرفت و دل در گرو 

حمايت خارجی ها بست.
دكت��ر مصدق تص��ور می كرد ب��ا ملی كردن 
صنعت نفت كه البت��ه اقدام و تصميم بجايی 
ب��ود، دس��ت انگليس را از اي��ران كوتاه كرده 
اس��ت و اكن��ون نيازمند حمايت يك كش��ور 
ابرقدرت ديگر از ايران اس��ت. دولت مصدق، 
آمري��کا را برای حمايت از خ��ود برگزيد و به 
س��وی اين كش��ور گرايش پيدا كرد، غافل از 
اين كه انگليس و آمريکا يك روح در دو بدن 

هستند.
اعتماد دكتر مصدق به آمريکا زمينه ناپايداری 
دول��ت او را فراهم ك��رد. آمريکايی ها اعتراف 
كردن��د كه كودت��ای 28 م��رداد 1332 را با 
همکاری انگليس تدارك ديدند. اما آيا دولت 
دكتر مصدق برای گسترش ارتباط و حمايت 
آمريکا از ايران دست دوستی به سوی اياالت 

متحده دراز نکرده بود؟
آمريکايی ه��ا ب��ا وج��ودی كه عالق��ه دكتر 
مص��دق را ب��رای حمايت از دولت��ش ديدند، 
نمی توانستند آن را باور داشته باشند چرا كه 
نخس��ت، دكتر مصدق حمايت آمريکا از خود 
را در مقابل انگليس می خواست و سپس اين 
كه آمريکا نمی توانست به دولت دكتر مصدق 
اعتم��اد كند چرا كه اياالت متحده يك دولت 
كام��اًل مطيع و سرس��پرده را در ايران تحمل 
نمی كرد و می دانس��ت هم دكت��ر مصدق در 
جايگاه نخس��ت وزيری، هم مردم و روحانيت 
پس از چندی، به خاطر دخالت های آمريکا در 
امور ايران و حضور آن ها در كش��ور، معترض 

خواهند شد.
آمري��کا به دولت دكتر مص��دق اعتماد نکرد، 
اما نخس��ت وزير ايران در آن دوران به اياالت 
متحده اعتماد كرد و نتيجه اعتماد او كودتای 
28 م��رداد 1332 بود. ماج��رای كودتای 28 
م��رداد ك��ه از 25 همين ماه آغ��از و در 28 
مرداد به نتيجه می رس��د، اتفاق��ات زيادی را 

ب��ا خود دارد كه بار ها بازگو ش��ده و در تاريخ 
نوشته ش��ده و يا در مجموعه های تلويزيونی 
كه ساخته شده به خوبی به آن پرداخته شده 

است.
ام��ا اين كه بر روی اصل ماج��رای اين كودتا 
تمرك��ز و توجه بيش��تری از س��وی مردم به 
ويژه جوانان و نس��ل كنون��ی صورت گرفته يا 
می گيرد تا در جريان تنها گوش��ه ای از تاريخ 
عبرت آموز ايران قرار بگيرند، مسئله ای است 

كه بايد بر روی آن كار بيشتری انجام شود.
نکت��ه مه��م و كليدی كودتا و س��قوط دولت 
دكتر محمد مصدق با همه تداركاتی كه برای 
انجام آن صورت گرفت، تنها يك چيز اس��ت، 
اعتماد به آمريکا! همه اس��ناد و مدارك كودتا 
كه از آن س��ال ها در بايگانی محرمانه سازمان 
س��يا و دستگاه اطالعاتی انگليس وجود دارد، 
ب��ا انتش��ار تنها بخش هاي��ی از آن اس��ناد و 
مدارك، ثاب��ت كرد كه هم كودتای آمريکايی 
– انگليس��ی بود و هم اعتماد دكتر مصدق به 

آمريکا كودتا را به سرانجام رساند.
با چنين بخش هايی از تاريخ ايران، كه همواره 
آمريکا خود  را گرگی در لباس ميش نش��ان 
داده و چهره ای فريبنده از خود ساخته است، 

مذاكره مفهوم و درك سياسی ندارد. 
حضرت آيت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اس��المی در باره كودتای 28 مرداد، در ديدار 
دانش آموزان و دانش��جويان به تاريخ 11 آبان 
1396 فرموده ان��د: »بعضی ه��ا هس��تند كه 
ميگويند ح��اال يك جوری، مثاًل ي��ك ذّره، با 
آمريکا كنار بياييم، ش��ايد دشمنی ش��ان كم 
بش��ود؛ نه، حّتی به آن هايی هم كه به آمريکا 
اعتماد كردند، به آمريکا اميد بستند، به سراغ 
آمريکا رفتند برای كمك گرفتن، رحم نکردند؛ 
]مثل[چه كس��ی؟ دكتر مصّدق. دكتر مصّدق 
برای اينکه بتواند با انگليس��ی ها مبارزه كند و 
در مقابل انگليس ها بايستد به خيال خودش، 
رفت سراغ آمريکايی ها؛ با آن ها مالقات كرد، 
مذاكره كرد و درخواست كرد؛ ]به آنها[اعتماد 
ك��رد. كودت��ای بيست و هش��تم م��رداد نه به 
وسيله ی انگليس ]بلکه[به وسيله ی آمريکا در 
ايران انجام گرف��ت، عليه مصّدق. يعنی حّتی 
به امثال مص��ّدق هم اين ها راضی نيس��تند؛ 
اين ها نوكر ميخواهند، سرس��پرده ميخواهند، 
تو س��ری خور ميخواهند؛ مثل چه كسی؟ مثل 
محّمدرضای پهلوی؛ اين جور آدمی ميخواهند؛ 
كه بر اين كش��وِر پُرنعم��ِت پُربركِت ثروتمنِد 

حّساس��ی كه ازلح��اظ موقعّي��ت جغرافيايی 
حّساس اس��ت، ازلحاظ توانايی های گوناگون 
حّس��اس است، حکومت كند؛ يك نفری باشد 
دس��ت بسته و تسليم آنها؛ آمريکايی ها اين را 

ميخواهند؛ اگر نشد، ميشوند دشمن.«
آمري��کا چرا خود را ب��ه آب و آتش می زند تا 
با ايران مذاكره مس��تقيم كني��د؟ چرا ترامپ 
اص��رار به مذاكره و توافق با ايران دارد و مدام 
می گويد اگر در دور بعدی انتخابات رياس��ت 
جمهوری پيروز ش��ود ظرف چند روز با ايران 
به توافق خواهد رس��يد؟ برای آن اس��ت كه 
می داند يکی از بهترين راه های نفوذ به ايران، 

از دروازه مذاكره است.
رهب��ر معظ��م انق��الب در دي��دار جمعی از 
مسئوالن وزارت آموزش و پرورش كه در تاريخ 
26 تير ماه 1381 انجام ش��د درباره كودتای 
27 مرداد فرموده بودن��د: »... هنوز به فکرند 
كه تس��لّط بيست و پنج ساله ی شوم و ننگين 
خ��ود را كه از 28 مرداد س��ال 32 با ش��ّدت 
ش��روع شد و تا انقالب اس��المی در سال 57 
ادامه داشت، داش��ته باشند. هنوز دست بردار 
نيس��تند و خواب خوِش روز هايی را می بينند 
كه رئيس اين مملک��ت - يعنی محّمدرضای 
خائ��ن و فاس��د - اگر می خواس��ت تصميمی 
بگيرد، تا با امريکايی ها مشورت نمی كرد، آن 
تصمي��م را نمی گرفت! حّتی درباره يك وزير، 
يك نخس��ت وزير و يك اقدام بين المللی، بايد 
با س��فير امريکا مشورت می شد و او می گفت 

چه كار كنيد.«

جمهوری اسالمی ايران برای آن كه با آمريکا 
مذاك��ره نکند، دليل محکم و منطقی دارد كه 
آمريکايی ه��ا نيز ب��ه آن واقفن��د و اين دليل 
محکم از س��وی رهبر معظم انقالب كه سال 
گذش��ته در ديدار دانش آموزان و دانشجويان 
به مناسبت 13 آبان بيان كردند چنين است: 
مهم ترين پاس��خی كه جمهوری اس��المی در 
مقاب��ل توطئه های آمري��کا داده اين بوده كه 
راه ورود و نف��وذ مج��دد سياس��ی آمريکا به 
كشور را بسته اس��ت. اينکه برخی خيال می 
كنند مذاكره با آمريکا مشکالت كشور را حل 
ميکند، صددرصد اشتباه است. يکی از راه های 
بستن راه نفوذ آمريکا، منع مذاكره است. اين 
البته برای آمريکا خيلی سخت است. آمريکای 
مس��تکبر كه منت ميگذارد تا با س��ران بقيه 
كش��ور ها بنش��يند و حرف بزند، سال ها است 
كه اصرار ميکند با س��ران جمهوری اس��المی 
مذاكره كند و جمهوری اسالمی امتناع ميکند. 
اين معنايش اين اس��ت ك��ه ملت و حکومتی 
در دنيا هس��ت كه زير بار ق��درت طاغوتی و 
ديکتاتوری آمري��کا نميرود. اين منع مذاكره، 
يك منطق محکمی دارد؛ راه نفوذ دش��من را 
ميبن��دد، ابهت جمهوری اس��المی را به دنيا 
نش��ان می دهد و ابهت پوش��الی آمريکا را در 
چشم جهانيان ميشکند. بعضی خيال ميکنند 
كه مذاكره مشکالت كشور را حل ميکند. اين 
اشتباه بزرگی اس��ت؛ صددرصد اشتباه است. 
ط��رف مقابل، قبول مذاكره از س��وی ايران را 
به معنای به زانو درآوردن جمهوری اس��المی 
می داند و ميخواهد بگويد -توانستيم ايران را 
به زان��و دربياوريم- و ميخواهد اثبات كند كه 
سياس��ت فش��ار حداكثری درست بوده و بعد 
ه��م هيچ امتيازی نخواه��د داد. تجربه كوبا و 
كره شمالی مقابل چشم شما است. مسئوالن 
آمريکا و كره شمالی با يکديگر عکس يادگاری 
گرفتن��د، قربان صدقه همديگر هم رفتند، اما 
نتيجه اينک��ه ]آمريکايی ها[يك ذره تحريم ها 

را كم نکردند.«

سگ زرد برادر شغال است

رأی نياوردن طرح تحريم ايران در شورای امنيت سازمان ملل امری بود كه برای عده ای موجب 
خوشحالی شد طرحی كه پيش از رأی گيری نيز شکست آن مشخص بود ولی نکاتی را بايد در 
ذيل اين موضوع بررس��ی كرد. آنچه اتفاق افتاد اين اس��ت كه آمريکا طرحی را برای تصويب به 
ش��ورای امنيت سازمان ملل متحد می برد ولی ش��ركای راهبردی آن، طرف ايران را می گيرند و 
رأی موافق نمی دهند، اين اتفاق در نظر اول نشان از انزوای آمريکا می دهد ولی بايد اين سوال را 
پرسيد كه آيا واقعاً آمريکا منزوی شده است؟ آيا اروپا با آن وابستگی و پيروی و نيز حجم عظيم 
مبادالت تجاری و ... با آمريکا، طرف ايران را گرفته اس��ت؟ و شکس��تی بس عظيم را به شريك 
ديرينه خود وارد آورده است؟ و در اين كار تا جايی پيش رفته است كه حتی نگذاشته تا مسئله 

به وتوی روسيه و چين برسد! 
مس��ئله نبايد به اين سادگی باش��د، اروپا در زمينه عهد شکنی پرونده ای روشن  آمريکا دارد و از 
طرفی از دزدان دريايی مانند انگليسی ها بعيد است كه تا اين حد به عهد و پيمان خويش پايبند 
باشند. می توان اينطور نيز به قضيه نگاه كرد آمريکا و اروپا توافقی را با ايران امضاء می كنند و پس 
از دستيابی به اهدافی آن را رها كرده و نمی گذارند ايران از هيچ يك از منافع آن بهره مند شود 
و از جايی كه دولت تمامی تخم مرغ های خود را در س��بد اين توافق گذاش��ته است خود به خود 
فش��اری حداكثری بر روی مردم ايران ايجاد می ش��ود نتيجه اين فشار حداكثری فقط در عرصه 
اقتصادی خودنمايی نمی كند و از جايی كه همه حلقه های اداره جامعه به يکديگر وابس��ته است 
فرهنگ نيز آسيب ش��ديدی می بيند و همانطور كه می دانيم فرهنگ زيرساخت تمامی اتفاقات 
آينده در همه حوزه هاست لذا ضربه ای اساسی از اقتصاد به فرهنگ و از فرهنگ به تمامی اركان و 
اجزای جامعه وارد می آيد كه نتيجه آن را در كنش هايی پيدا و پنهان در عملکرد اقشار و اصناف 
و خرده فرهنگ ها می بينيم. پس اروپا به اهدافی فراتر از اقتصاد رسيده است، يعنی با فشار ايجاد 
شده بخش قابل توجهی از سرمايه اجتماعی اشخاص و نهادهای وابسته به انقالب و اسالم دچار 
تزلزل ش��ده و نارضايتی به حدی كم س��ابقه يا بی سابقه رسيده است، اكنون زمان آن است كه 
زمين تش��نه ايران از گالبی باغ برجام بهره مند ش��ود. با قبول فرضيه باال اگر اين اتفاق نيفتد و 
احتماال دولت بعدی با رويکردی مخالف با نگاه دولت حاكم برسركار بيايد و دست به كوچکترين 
اقدامی در راستای تسهيل وضعيت معيشت مردم بزند تمامی بليط های اجتماعی و فرهنگی و... 
اروپا و آمريکا در ايران خواهد س��وخت پس يکی از كاركردهای انعطاف اروپا و همراهی با ايران 
تالش برای نگه داش��تن رويکرد دولت حاكم در مس��ائل سياس��ت خارجی است، به بيانی ديگر 
اروپا فعاليت های انتخاباتی در ايران را زودتر از همه شروع كرده است، لذاست كه  در مدت باقی 
مانده اروپا ش��روع به انعطاف خواهد ك��رد و در عرصه هايی روبنايی حتی به مواجهه با آمريکا بر 
س��ر مسئله ايران خواهد پرداخت.اگر اروپا در اين برهه پشت ايران را نمی  گرفت چين و روسيه 
با وتوی قطعنامه آمريکا برای خود در ايران جای پای محکمی ايجاد می كردند پس اروپا با رأی 
ندادن به قطعنامه آمريکا مانع از اين ش��د كه چين و روس��يه بتوانند از اين فرصت به نفع خود 
استفاده كرده و در اين شرايط خطير برای خود ظرفيت سازی نمايند. از طرفی با مشخص نبودن 
وضعيت انتخابات رياس��ت جمهوری در آمريکا اروپا با اين كار يك قدم نيز از آمريکا پيش افتاد 
زيرا اگر آمريکا بخواهد در دوران بعدی با ايران به توافقی دوجانبه دس��ت پيدا كند اروپا حتما از 
بليطی كه امروز در بازی قطعنامه برای خود ايجاد كرده استفاده خواهد نمود. به ياد داشته باشيم 
رئيس جمهور يکی از 3 كشور اروپايی عضو شورای امنيت يعنی فرانسه با حضور در لبنان با بيان 
سخنانی مداخله جويانه از حزب اهلل می خواهد تا منافع ايران را در لبنان دنبال نکند بلکه به دنبال 
منافع مردم لبنان باشد، پس اروپا از هر فرصتی عليه ايران استفاده می كند چطور از فرصت تمديد 
تحريم های تسليحاتی كه حتماً لغو آن به نفع جبهه مقاوت خواهد بود چشم پوشی می نمايد؟!   

درنامهایسرگشادهمطالباتجمعیاز
اساتيددانشگاهآزاداسالمیكشور
مطرحشد
درخواسترفعتبعيضو
بیعدالتیهاینظام
آموزشعالی

جمعی از اس��اتيد دانش��گاه آزاد اسالمی با نوشتن 
نامه ای سرگش��اده به محضر مق��ام معظم رهبری 
خواس��تار رفع چنين تبعيض و بی عدالتی هايی از 
سوی مسئولين دانشگاه آزاد و آموزش عالی كشور 
ش��دند.   در بخ��ش  ابتدايی اين نامه آمده اس��ت 
مکت��وب حاضر، حس��ب حال تقاض��ای متواضعانه 
تعدادی از فرزندان اين ديار اس��ت كه در كس��وت 
استاد دانش��گاه آزاد اسالمی استان تهران، مشغول 
خدمت می باش��ند و اينك كه شيوع بيماری كرونا 
توفي��ق دي��دار حضوری را از ما س��لب كرده بر آن 
ش��ديم كه بخش��ی از دغدغه های ج��دی خود را 
در قالب اي��ن نامه تقديم كنيم، اميد اس��ت پذيرا 

باشيد.
نامه  ای كه از س��ر اس��تيصال و پس از چند س��ال 
آب��روداری، تحمل درد و فش��ار اقتصادی، مکتوب 
ش��ده اس��ت و اطمينان داريم كه با آگاهی شما از 
مسائل جاری و به ويژه وضعيت معيشتی مدرسين 
مراكز آموزش عال��ی، بی نتيجه نمانده و اميد واثق 
داريم كه دس��تور حضرتعالی ب��رای پيگيری جدی 
ب��ه اين تقاضا موجب گش��ايش در زندگی خانواده 

مظلوم استادان اين مجموعه آموزشی خواهد شد.
ب��ا عنايت به پيش��ينه حضرتعال��ی در امور اجرايی 
دولت و شناختی كه شما از اين دانشگاه داريد، نيك 
می  دانيد نقش دانشگاه آزاد پس از انقالب اسالمی 
بسيار محسوس، قابل تحسين و غيرقابل  انکار است 
و اين امر به يقين با تالش مس��تمر و ش��بانه روزی 
اعضای هيأت علمی و راهبری دانشجويان در عرصه 

آموزش و پژوهش به دست آمده است.
دانش��گاهی ب��ا لق��ب بزرگتري��ن دانش��گاه جهان 
اس��الم، دارای رتبه س��وم برای توليد علم در بين 
دانشگاه های كشور، سهم 17 درصدی برای مقاالت 
برتر كش��ور و مرتبه علمی 371 در ميان بزرگترين 

دانشگاه  های دنيا، اكنون حال مناسبی ندارد!
بس��ياری از ما اس��تادان، دوران جوان��ی خود را در 
خدمت آموزش فرزندان اين مرز و بوم گذاشته  و در 
سنين بازنشس��تگی هستيم، عده ای ديگر در ميانه  
راه تعليم و ترتيب هس��تند و برخی نيز در آغاز اين 
راه بزرگ. بديهی اس��ت كه همه م��ا بهره مندی از 
حداقل  های امکانات معيش��تی متناس��ب با شأن و 
جايگاه شغلی خود را، حق مسلم خود می  دانيم كه 
متأسفانه اين امکان تاكنون توسط مديران دانشگاه 

آزاد اسالمی محقق نشده است.
استادانی كه روشنی بخش چراغ خانه  جوانان كشور 
بوده اند، متأسفانه در روشن نگاه داشتن چراغ اميد 

و زندگی خود ناتوانند!
خان��واده بزرگ و آبرومند دانش��گاه آزاد اس��المی 
ب��ا بي��ش از 25هزار عض��و هيأت علم��ی و بالغ بر 
50هزار كارمند، از شرايط كشور و بحران اقتصادی 
موجود آگاه اس��ت و فش��ار تحريم را با تمام وجود 
خود احس��اس می  كند ولی آنچ��ه درد و رنج او را 
مضاعف می  كند وج��ود تبعيض در ميزان حقوق و 
مزايای دريافتی و عدم شمول قانون كار در مقايسه 
ب��ا همکاران خ��ود در دانش��گاه  های دولتی و ديگر 

مؤسسات است.
باوركردنی نيست ولی جهت استحضار، ميزان حقوق 
دريافتی مدرسين دانشگاه آزاد اسالمی، نصف مبلغ 
همطرازان خود در وزارت علوم، تحقيقات و فناوری 
اس��ت. اين اختالف فاحش، ظلمی اس��ت آشکار به 
ويژه با ساعات موظفی 5/1 برابری استادان دانشگاه 

آزاد نسبت به ايشان.
عالوه بر ميزان حقوق، سطح امکانات رفاهی هيأت 
علم��ی و همچني��ن كاركنان اداری دانش��گاه آزاد 
اس��المی در قياس با ساير س��ازمان  ها و ادارات نيز 

شايسته بازنگری است.
ب��ه يقين می  توان ادعا كرد ك��ه با توجه به معيارها 
و ارقام اعالم ش��ده توس��ط بانك مركزی جمهوری 
اس��المی ايران، اعض��ای هيأت علم��ی و كاركنان 
دانش��گاه آزاد، زير خ��ط فقر قرار دارن��د. ضروری 
است چاره  انديشی گردد و جلوی عميق تر شدن اين 

بحران گرفته شود!
صدای دادخواهی و رس��يدگی به مش��کالت مالی 
اس��تادان دانشگاه آزاد اس��المی از ساير واحدهای 
اين مجموعه بزرگ شنيده می شود و ارسال چنين 
نامه  ای از طرف س��ايرين به محضر ش��ما، محتمل 

است.
مدرس��ين مدع��و دانش��گاه آزاد نيز ك��ه عموماً از 
بين جوانان مس��تعد و ارزش��مند علمی دانشگاه-

 های كش��ور هستند در ش��رايط خوبی قرار ندارند 
و متأسفانه جذب ايش��ان به عنوان هيأت علمی با 

مشکالت فراوان همراه است.
و جان كالم اينکه:

1. يکسان  س��ازی حقوق و مزايا، ساعات تدريس و 
ش��يوه ارتقاء اس��تادان با همطرازان خود در وزارت 

علوم
2. يکسان سازی شرايط بيمه و بازنشستگی استادان 

دانشگاه آزاد اسالمی با وزارت علوم
3. بهبود ش��رايط حق��وق و بيمه مدرس��ان مدعو 

دانشگاه آزاد اسالمی
در پايان اين نامه آمده اس��ت كوتاه س��خن آنکه ، 
چشم اميد ما به اصالح و احياء حقوق ازدست رفته 

خود از طرف مقام محترم رهبری است.

امامعلی)ع(: هركه در كار برادرانش خرده  گيری كند، دوستانش كم می  شوند.

گزارشخبر
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