
 

© 2009, The Trustees of Princeton University 

www.princeton.edu/irandataportal/ 

 

Speaker or Agency: Professors of Tarbiat Modares University 
Title: Open letter of 116 professors of Tarbiat Modares University to Ayatollah 
Khamenei 
Language: Persian 
Western Date: 20 January 2010 
Persian Date: 30 Dey 1388 
Physical/Electronic Location: http://www.kaleme.org/1388/11/21/klm-11197  
 

 

 انقالب رهبر به مدرس تربیت دانشگاه استاد ۱۱۱ نامه

 

 و دانشجویان دستگیری و میکنند بیاطالعی اظهار آنان هویت از دانشگاهها مسئوالن اغلب که نیروهایی ورود

 رفتارهایی شاهد امروز. است نگرانکننده وضعیت این جمله از دانشگاهها محیط در علمی هیات عضایا

 وضع در. بود ذهن از دور آن تصور پیش چندی تا که هستیم دانشگاهیان با دانشگاهی رایج سنتهای با نامتناسب

 بدون. داشت بیم دانشگاه بیصدایی از باید بلکه نیست دانشگاهها چندصدایی بود، آن نگران باید که پدیدهای موجود

 و اخراج دستگیری، به دانشجویان و علمی هیات اعضای تهدید و نگرانی وحشت، رعب، فضای شدن حاکم تردید

 .نیست میسر سادگی به آن جبران که داشت خواهد کشور علمی پیشرفت سرعت بر ویرانکننده آثاری غیره،

 

 در وحشت و رعب فضای به نسبت انقالب رهبر به سرگشاده ای نامه در نتهرا دانشگاه اساتید از نفر ۱۱۱:کلمه

 دادند هشدار و کرده اعتراض آمده بوجود اساتید و دانشجویان اخراج و تهدید و بازداشت پی در که دانشگاهها

 میسر سادگی به آن جبران که داشت خواهد کشور علمی پیشرفت سرعت بر ویرانکننده آثاری روند این ادامه

 .نیست

 

 :است زیر شرح به نامه این کامل متن کلمه گزارش به

 

 الرحیم الرحمن بسماهلل
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 خامنهای آیتاهلل حضرت

 

 اسالمی جمهوری رهبری معظم مقام

 

 علیکم سالم

 

. آیند می شمار به امروز دنیای در کشورها رقابتی مزیت مهمترین و توسعه مهم ارکان از دانشگاهها تردید بدون

 شرایطی برداشته سرراه از را ها-دانشگاه توسعه و رشد موانع بیشتر چه هر که است این بر دولتها اغلب سیاست

 تربیت در را خود رسالت پرداخته، دانش و علم ترویج و تولید به ظرفیت تمام با نهادها این تا کنند فراهم

 از دانشگاهها نگهداشتن دور. رسانند انجام به احسن نحو به انسانی سرمایههای توسعه و فرهیخته انسانهای

 عقاید و آراء طرح امکان بیان، آزادی امنیتی، نگرانیهای بدون و آرام فضای کردن حاکم جامعه، سیاسی تنشهای

 علمی دانش توسعه و نوآوری خالقیت، با را دانشگاهها فضای میتواند که است تدابیری جمله از مختلف و متنوع

 .سازد همراه

 

 پیشنهادهای ارایه و حاکم سیاستهای و جریانها منصفانه نقد با همواره دانشگاهیان که است شده پذیرفته سنتی این

 بیاعتنا کشور امور به نسبت که میپنداشتهاند خود وظیفه و داشتهاند انقالب و نظام موقعیت تثبیت در سعی سازنده

 مسئوالن که است بدیهی. باشند داشته حضور کشور تحوالت عرصه در اسالم ارزشهای حفظ باب از و نباشند

 چگونه اما نمایند، بهرهبرداری ممکن وجه بهترین به فرصت این از شمرده، مغتنم را آگاهانه حضور این باید نیز

 در کشور، صحنههای در حضور به کارکنان و دانشجویان استادان، از اعم دانشگاهیان تشویق رغم به که است

 .هستیم علمی محیطهای و دانشگاهیان با غیرمعمول و رمتعارفغی برخوردهای شاهد اخیر های-ماه

 

 گوناگون، اندیشههای و افکار تضارب به علمی هیات اعضای و دانشجویان تشویق برای که بود مقرر زمانی

 نیروهای گردد؛ پرهیز امنتیتی -نظامی برخوردهای از شود؛ فراهم دانشگاهها در اجتماعی سیاسی امن فضای

 شرایط اما شود؛ پیگیری دانشگاهی قانونی مجاری از دانشگاهها مسائل و نشوند وارد دانشگاهها یمحر به امنیتی

 .نیست اینگونه موجود

 

 و دانشجویان دستگیری و میکنند بیاطالعی اظهار آنان هویت از دانشگاهها مسئوالن اغلب که نیروهایی ورود

 رفتارهایی شاهد امروز. است نگرانکننده یتوضع این جمله از دانشگاهها محیط در علمی هیات اعضای
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 وضع در. بود ذهن از دور آن تصور پیش چندی تا که هستیم دانشگاهیان با دانشگاهی رایج سنتهای با نامتناسب

 بدون. داشت بیم دانشگاه بیصدایی از باید بلکه نیست دانشگاهها چندصدایی بود، آن نگران باید که پدیدهای موجود

 و اخراج دستگیری، به دانشجویان و علمی هیات اعضای تهدید و نگرانی وحشت، رعب، فضای نشد حاکم تردید

 .نیست میسر سادگی به آن جبران که داشت خواهد کشور علمی پیشرفت سرعت بر ویرانکننده آثاری غیره،

 

 و مسئول رکشو تحوالت قبال در را خود که دادهاند نشان همواره مدرس تربیت دانشگاه علمی هیات اعضای

 در علمی پیشرفتهای در دانشگاه این نقش. کوشیدهاند کشور و اسالم تعالی برای امکان سرحد تا و میدانند متعهد

 را فعلی وضعیت کشور، دلسوزان برخی مانند خود سهم به هم ما البته. مدعاست این بر شاهدی گذشته سالهای

 آرامش و ثبات سمت به کشور متعادل، سیاستهای و هوشمندانه رتدابی اتخاذ با باید معتقدیم و میدانیم نگرانکننده

 و آید عمل به جلوگیری باشند کشور و اسالم دلسوز نمیرسد نظر به که افراطیون نقشآفرینی بایداز. نماید حرکت

 .گردد تعریف اساسی قانون محور بر امور همه

 

 با تا گردد اتخاذ تدابیری داریم انتظار حضرتعالی از مدرس تربیت دانشگاه علمی هیات اعضای از جمعی ما

 آزادی به نسبت سریعتر چه هر نیز و داده قرار آسیب معرض در را دانشگاهها که شود مقابله شیوههایی

 بزرگوار شهید فرزند) متعهد و عالم استاد حسینی بهشتی علیرضا سید دکتر آقایان بویژه شده بازداشت دانشگاهیان

 اقدام( کشور و انقالب خدمتگزار و علمی برجسته چهرههای از) بهزادیاننژاد قربان دکتر و( بهشتی دکتر آیتاهلل

 .فرمایند مبذول را الزم

 

 خدمتگزار دانشگاهیان تبار از) متعهد و برجسته دانشمند ناجوانمردانه ترور از خود عمیق تاثر و تاسف پایان در

 اعالم را کشور علمی پیشرفت و ملت دشمنان دست به علیمحمدی مسعود دکتر شهید( عزیز میهن و اسالم به

 .میداریم

 

 ارتقای و علم تولید بستر امن، فضای ایجاد زمینه ذیربط مسئوالن به حضرتعالی رهنمودهای تحقق است امید

 .آورد فراهم را کشور دانشگاههای

 

 رحمهاهلل و علیکم والسالم

 

 ۱۰۱۱ دی ۰۳
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 ایمونولوژی دانشیار معصومه ابتکار -۱

 

 فیزیک استادیار محمدرضا ابوالحسنی -۲

 

 مدیریت استادیار پرویز احمدی -۰

 

 معدن دانشیار مرتضی احمدی -۴

 

 برق استاد وحید احمدی -۵

 

 سیاسی جغرافیای استادیار زهرا احمدیپور -۱

 

 روانشناسی دانشیار پرویز آزادفالح -۷

 

 حسابداری دانشیار حسین اعتمادی -۱

 

 روستایی برنامهریزی و جغرافیا دانشیار عبدالرضا افتخاری -۹

 

 زبانشناسی استادیار فردوس آقاگلزاده -۱۳

 

 تاریخ استادیار هاشم سید آقاجری -۱۱

 

 حسابداری استادیار محمدعلی آقایی -۱۲

 

 روانشناسی استادیار عباسعلی الهیاری -۱۰

 

 مکانیک استادیار فتحاهلل امی -۱۴

 

 شناسی ویروس استادیار طراوت بامداد -۱۵

 

 کشاورزی استاد محمدعلی بحری -۱۱
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 فارسی ادبیات و زبان دانشیار سعید بیگدلی بزرگ -۱۷

 

 بیوشمیی دانشیار زهرا سیده بطحائی -۱۱

 

 ژنتیک استادیار مهرداد بهمنش -۱۹

 

 عرب ادبیات و زبان دانشیار خلیل پروینی -۲۳

 

 ایمونولوژی استاد علیاکبر پورفتحاهلل -۲۱

 

 پزشکی فیزیک استاد سیدمحمد فیروزآبادی عفریپورمیرج -۲۲

 

 مامایی دانشیار گیتی ترکمان -۲۰

 

 حقوق دانشیار محمدعیسی تفرشی -۲۴

 

 بالینی بیوشیمی استاد محمد تقیخانی -۲۵

 

 شیمی مهندسی استاد جعفر توفیقی -۲۱

 

 حیاتی آمار دانشیار ابراهیم حاجیزاده -۲۷

 

 ناسیجامعهش استادیار علیمحمد حاضری -۲۱

 

 سیاسی جغرافیای استاد محمدرضا حافظنیا -۲۹

 

 حقوق استاد محمدجعفر حبیبزاده -۰۳

 

 بهداشت آموزش دانشیار علیرضا حیدرنیا -۰۱

 

 باستانشناسی دانشیار فرهنگ خادمی -۰۲

 

 مهندسی زمینشناسی دانشیار ماشاءهللا خامهچیان -۰۰



 

 

 6 

 

 جامعهشناسی مربی محمدعلی اردکانی خلیلی -۰۴

 

 حرفهای بهداشت استادیار علی خوانین -۰۵

 

 فارسی ادبیات و زبان استادیار حسن ذوالفقاری -۰۱

 

 پزشکی فیزیک استاد حسین رجبی -۰۷

 

 فرانسه زبان استادیار روحاهلل رحمتیان -۰۱

 

 پزشکی بیولوژی استاد محمدجواد رسایی -۰۹

 

 عرب ادبیات و زبان دانشیار کبری روشنفکر -۴۳

 

 گیاهی علوم انشیارد حسن زارع -۴۱

 

 جامعهشناسی استادیار علی ساعی -۴۲

 

 تربیت و تعلیم دانشیار سیدمهدی سجادی -۴۰

 

 اقتصاد استادیار بهرام سحابی -۴۴

 

 فیزیوتراپی استادیار علیرضا سرمدی -۴۵

 

 پزشکی ویروسشناسی دانشیار حوریه سلیمانجاهی -۴۱

 

 فیزیولوژی استاد سعید سمنانیان -۴۷

 

 فرانسه زبان دانشیار حمیدرضا شعیری -۴۱

 

 کشاورزی استاد مسعود شمسبخش -۴۹
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 حقوق استادیار مرتضی شهبازینیا -۵۳

 

 سیاسی علوم استادیار ابوالفضل شکوری -۵۱

 

 تربیت و تعلیم استادیار علیرضا صادقزاده -۵۲

 

 اقتصاد استادیار حسین صادقی -۵۰

 

 ژنتیک استاد مجید صادقیزاده -۵۴

 

 مکانیک استاد حمدحسینم صادقی -۵۵

 

 حقوق دانشیار محمود صادقی -۵۱

 

 هماتولوژی استادیار جاوید صدرایی -۵۷

 

 مامایی استاد سعیده ضیایی -۵۱

 

 کشاورزی دانشیار علیاصغر طالبی -۵۹

 

 روانشناسی دانشیار کاظم طباطبایی -۱۳

 

 اقتصاد استادیار لطفعلی عاقلی -۱۱

 

 فیزیکبیو دانشیار پرویز عبدالملکی -۱۲

 

 بیوفیزیک استادیار مجید مقدم عرفانی -۱۰

 

 اقتصاد استادیار مرتضی عزتی -۱۴

 

 اقتصاد استادیار عباس عصاری -۱۵

 

 شیمی استاد نادر مطلق علیزاده -۱۱
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 شیمی استاد حسین غریبی -۱۷

 

 سیاسی علوم استادیار مسعود غفاری -۱۱

 

 بهداشت آموزش دانشیار فضالهلل غفرانیپور -۱۹

 

 فارسی ادبیات و زبان استادیار غالمحسین غالمحسینزاده -۷۳

 

 حقوق استادیار محمد فرجیها -۷۱

 

 تربیت و تعلیم دانشیار هاشم فردانش -۷۲

 

 حیاتی آمار استاد سقراط فقیهزاده -۷۰

 

 سیاسی علوم استادیار حاتم قادری -۷۴

 

 حدیث و قرآن و علوم استادیار کاظم قاضیزاده -۷۵

 

 فارسی ادبیات و زبان دانشیار نعلیحسی قبادی -۷۱

 

 کشاورزی دانشیار برات قبادیان -۷۷

 

 بدنی تربیت دانشیار رضا قراخانلو -۷۱

 

 اقتصاد استادیار علی قنبری -۷۹

 

 هماتولوژی استادیار سعید کاویانی -۱۳

 

 برق استاد احساناهلل کبیر -۱۱

 

 تربیتبدنی دانشیار هاشم کوزهچیان -۱۲
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 فیزیوتراپی استادیار صدیقه کهریزی -۱۰

 

 انگلیسی زبان دانشیار غالمرضا کیانی -۱۴

 

 مامایی استادیار آزیتا گشتاسبی -۱۵

 

 برق استادیار مجتبی لطفیزاد -۱۱

 

 بهداشت استادیار مینور لمیعیان -۱۷

 

 باکتریشناسی دانشیار اشرف مبارز مجتبی -۱۱

 

 شیمی استاد علیرضا محجوب -۱۹

 

 آمار شیاردان محسن محمدزاده -۹۳

 

 پرستاری دانشیار عیسی محمدی -۹۱

 

 پزشکی فیزیک استاد منیژه مختاری -۹۲

 

 کشاورزی اقتصاد استادیار ابوالقاسم سید مرتضوی -۹۰

 

 حرفهای و محیط بهداشت دانشیار سیدباقر مرتضوی -۹۴

 

 اقتصاد مربی محمدحسن مصطفوی -۹۵

 

 مکانیک دانشیار محمدجواد مظاهری -۹۱

 

 مکانیک دانشیار مهدی معرفت -۹۷

 

 استادخاکشناسی محمدجعفر ملکوتی -۹۱

 

 کشاورزی دانشیار محمدجواد منعم -۹۹
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 سیاسی علوم دانشیار عباس منوچهری -۱۳۳

 

 تربیت و تعلیم استاد محمود مهرمحمدی -۱۳۱

 

 ایمنیشناسی استاد محمد سید موذنی -۱۳۲

 

 باستانشناسی استادیار سیدمهدی موسوی -۱۳۰

 

 شیمی استاد میرفضالهلل سویمو -۱۳۴

 

 ژنتیک دانشیار سیدجواد مولی -۱۳۵

 

 برق دانشیار حمیدرضا مومنی -۱۳۱

 

 اقتصاد استادیار علیرضا ناصری -۱۳۷

 

 مکانیک استادیار محمدجواد ناطق -۱۳۱

 

 باستانشناسی دانشیار علیرضا نوبری -۱۳۹

 

 باستانشناسی استادیار جواد نیستانی -۱۱۳

 

 مهندسی زمینشناسی استادیار مدرضامح نیکودل -۱۱۱

 

 فارسی ادبیات و زبان دانشیار ناصر نیکوبخت -۱۱۲

 

 شیمی استاد ناصر هادیپور -۱۱۰

 

 اقتصاد دانشیار کاظم یاوری -۱۱۴

 

 برق استادیار علی یزدیان -۱۱۵
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 شیمی استاد یدهللا یمینی -۱۱۱

 


