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خم می سالمت ...
سر ّ

آیــت هللا خــامــنـهای در نخستین مصاحبه پــس از
حادثه ترور دربیمارستان فرمودند :بعد از چهار روز
که از ایــن حادثه مـیگــذرد به فضل الهی و به کمک
بـیدریــغ کارکنان عزیز ایــن بیمارستان ،خــودم را در
وضــع بسیار مناسب و خوبی میبینم .هر وقــت به
یــاد ایــن مـیافــتــم کــه ایــن حــادثــه مــوجــب شــده امــام

م محیمردمهدی
زایی

◾

◾بر اساس پژوهشهای شما در پشت پرده این
ترور چه کسی و یا چه گروهی بوده است؟

به اصل واقعه که برگردیم ،طبق گــزارش روزنامه

عظیمالشأن ما اظهار لطف کنند و ملت بزرگ و قهرمان
ما دست به دعا بردارند ،در خودم احساس شرمندگی
میکنم .در راه انجام وظیفه ،اینگونه حوادث حوادثی
نیست که این همه لطف و محبت و بزرگواری را چه
از ســوی امــام ،چه از ســوی امــت و همچنین از سوی
کارکنان و کارمندان این واحدهای پزشکی ،این همه

حسین محمدی اصل ششم تیرماه 1360
زمانی که آیتاهلل خامنهای؛ در مسجد ابوذر پس
از اقامه نماز ظهر مشغول سخنرانی بودند ،بمبی
در مقابل ایشان منفجر شد .این انفجار سبب
آسیب شدید به اندامهای حیاتی ایشان از جمله

اظهار شد.
من بدینوسیله عرض سالم و ارادت بیپایان خــودم را
خدمت امام امت میکنم و به ایشان عرض میکنم که
در مقابل حوادثی اینچنین ،ما هیچ انتظاری نداریم که
کمترین رنجشی به خاطر ایشان بنشیند .ما معتقدیم
که «سر خمّ می سالمت شکند اگر سبویی».

همچنین از امت مسلمان و قهرمان که این همه فداکاری
میکنند در جبههها و پشت جبههها ،جانهای عزیز
و نفیسشان را در راه خدا میدهند ،انتظار نداریم که
در مقابل حوادث کوچکی از این قبیل اظهار نگرانی و
احساس نگرانی کنند .از خداوند متعال توفیق همه را
خواستارم.

اما از همان ایام تا به امروز یکی از سؤاالت مهم
و اساسی درباره این واقعه آن است که آیا فرقان
عامل اصلی این ترور است یا گروه دیگری در
این واقعه نقش داشته و از نام گروهک فرقان
سوءاستفاده کرده است؟

ریه شد ،اما خوشبختانه با تالش کادر پزشکی
نافرجام ماند .این اقدام تروریستی درست یک
روز پیش از واقعه انفجار در دفتر مرکزی حزب
جمهوری اسالمی انجام شد .هرچند گروهک
فرقان به عنوان عامل این واقعه معرفی شده،

قدس همزمان با سالروز سوء قصد به جان آیتاهلل خامنهای
بررسی میکند

پیروزی انقالب نیز سابقه کار تشکیالتی با سازمان
را داشته و به همین خاطر زندانی شده بود و مدتی
با مسعود رجوی نیز همبند بوده است .بر اساس
تحقیقات بعدی معلوم شد وی عامل نفوذی اصلی
این گروهک در کمیته انقالب مستقر در (اداره
دوم) ستاد ارتش کشور بوده و در سرقت اسناد
مربوط به کودتای نوژه نیز دست داشتهاست.
وی پس از ترور نافرجام آیت هللا خامنهای در سال
 60متواری شد و پس از مدتی از کشور گریخت.
در سال  ،1364نام قدیری در میان اعضای مرکزیت
منافقین اع ــام ش ــد .وی تــا همین چــنــد ســال
پیش نیز عضو ارشد گروهک منافقین بود و در
برنامه های شبکه ماهواره ای این گروهک (سیمای
آزادی!) شرکت می کرد.

عامل ترور  ۶تیر که بود؟

◾
تصویری از محل ترور آیت هللا خامنهای در مسجد ابوذر

برای ورود به بحث ،لطفا ًواقعه
6تــیــر 1360و تــرور رهبر معظم
انقالب را شرح دهید.
براساس برنامه ثابت شنبهها،
ایشان مستقیم از جماران و به
همراهسرهنگدومخلبانعباس
بابایی در خودرویی عازم مسجد ابوذر واقع در منطقه
جنوبشهر تهران شــده و در راه به صحبتهای
سرهنگ بابایی گوش میدادند.نمازظهر به امامت
آیـ ـتهللا خــامـنـهای اقــامــه ش ــد .ای ـشــان بـراســاس
برنامه پشت تریبون رفتند .مردم نیز پرسشهای
دستنوشت ه خود را به سخنران میرساندند.
درهمینحینضبطصوتیدرمیانجمعیتدست
به دست شد و درنهایت توسط جوانی با قد متوسط
و موهای فر و کت و پیراهن چهارخانه و صورتی با
تهریشمختصرکهکلیش هچهرهجوانهایآنروزها
بود ،مقابل آیتهللا خامنهای و روی تریبون گذاشته
شد .این جوان دستش را روی دکمه ضبط گذاشت
اما با وجود چندبار فشار ،ضبط صوت فعال نشد و
او محل تریبون را ترک کرد اما این اتفاق غیرطبیعی
توجه هیچکس را جلب نکرد.سخنران مشغول
صحبت بود که بلندگو شروع کرد به سوت کشیدن
و ایشان برای اینکه رشته کالم از دست خارج نشود،
نسبت به تنظیم صدا تذکر دادنــد .بعد خودشان
را به سمت چپ کشیدند و از پشت تریبون کمی
عقب آمدند و به صحبت ادامه دادند .درست در
همین لحظه انفجاری با صدای بسیار بلند رخ داد
که خیلیها فکر کردند تیراندازی صورت گرفته چون
نه دودی داشت و نه ترکشی!
ایشان از نقاط باالی کتف دست راست ،باالی ران
پای راست ،استخوان ترقوه و ریهها در نزدیکترین
نقطه به قلب دچار جراحت های شدیدی شدند.
همچنین ،قطع چند رگ و عصب دست راست نیز
موجب فلج عصبی دائمی برای ایشان که هنوز نیز
عوارض این جراحت در دست راست ایشان قابل
مشاهده است.
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کیهان در شماره فردای این ترور ،در الشه ضبط
صوتی کــه بمب در آن کارگذاشته شــده بــود با
ماژیک قرمز نوشته بودند« :هدیه گروه فرقان».
مرکز اسناد انقالب اسالمی نیز ایــن تــرور را کار
بازماندگان گروهک فرقان دانسته و نــام عامل
اصلی را «امیرمسعود تقیزاده» اعالم کرده است.
به نظرم اصل اختالف نظرها از همین چند کلمه
«هدیه گروه فرقان» شروع شد که طبق بررسی و
پژوهشهایی که داشتم این اقدام ،یک عملیات
«پرچم دروغــیــن» یا فریب اطالعاتی محسوب
میشود .سرکرده ،اعضای اصلی و حتی نیروهای
عملیاتی گروهک فرقان پس از ترورهای سال  58به
طور کامل دستگیر ،محاکمه و مجازات شدهبودند
و بازماندگان اندک این گروهک ،توان ،پشتیبانی

و امکان اجرای چنین اقدامی را با توجه به مسائل
پس از آن و نــوع بمب بهکار رفته که نسبت به
انفجارهای مشابه ،پیچیدهتر بود ،نداشتند.

◾

◾پس تحلیل شما ایــن اســت که ایــن اق ــدام کار
گروهک فرقان نبوده و منافقین عامل اصلی آن
بودهاند؟

با وجود اینکه این اقدام کار فرقان تلقی شده بود،
تحقیقات بعدی نشان داد عامل تــرور شخص
دیگری بوده است .معاون وقت دادستانی انقالب
تأکید کــرد عامل تــرور ،فــردی به نــام محمدجواد
قدیری بوده است .قدیری تحصیلکرده دانشگاه
شــریــف و عــضــو قــدیــمــی گــروهــک تــروریــســتــی
منافقین(سازمان مجاهدین خلق) بوده که قبل از

◾هــدف منافقین از ایــن اق ــدام چــه ب ــوده و چرا
خ ــودش ــان مستقیم مسئولیت آن را بــر عهده
نگرفتند؟

آیتهللا خامنهای نقش محوری در تصویب طرح
عدم کفایت سیاسی بنی صدر در مجلس شورای
اسالمی داشتند .همچنین ایشان در خطبه های
نمازجمعه روز پنجم تیرماه  1360خطاب به سران
سازمانمجاهدینفرمودهبودند«:شماایمجاهدین
خلق! مقابله خود را با دولت و حکومت اسالمی ،به
حساب مقابله با ارتجاع میگذارید .ارتجاع با منطق
اسالم یا منطق کمونیسم؟ ارتجاع در منطق اسالم
یعنی ارتداد و شماها هستید که مرتجعاید».
رجوی در گزارش مفصلی که در سال  1361درباره
وضعیت یکساله گروهک متبوع خود ارائه داده
بود ،اعالم کرد پس از شورش مسلحانه 30خرداد،
اولــیــن راهــبــرد ایــن گــروهــک حــذف سرانگشتان
نظام (مسئوالن) بــوده و طبعا ًبه ترتیب اولویت
میبایست اقدام میکردند و بنده اقدام منافقین
در روز6تیر و فردای آن 7تیر 1360را در راستای این
راهبرد میدانم.

◾

◾اما برگردیم به سؤال شما ،چرا منافقین رسما ً
مسئولیت ایــن اقــدام را بر عهده نگرفتند؟ سؤال
دیگری را هم بنده به آن اضافه میکنم! چرا منافقین
بــرای تــرور آی ـتهللا خامنهای تا روز 7تیرماه صبر

نقبی
به تاریخ

برای رسیدن به پاسخ این پرسشها با
محمدمهدی میرزایی؛ معاونت پژوهش بنیاد
هابیلیان (خانواده شهدای ترور کشور) و
پژوهشگر حوزه مطالعات تروریسم گفتوگویی
کردهایم که در ادامه میخوانید.

نــکــردنــد تــا مجبور بــه طــراحــی و اجـ ــرای دو اق ــدام
مخاطره آمیز نباشند؟

بنده مسئله را اینگونه تحلیل میکنم که آیتهللا
خامنهای با توجه به محبوبیت شدیدی که در میان
مردم داشتند و همچنین نقش محوری ایشان در
پیروزی انقالب و وقایع پس از آن از جمله کشف
و خنثیسازی کــودتــای نــوژه و طــرح عــدم کفایت
سیاسی بنی صدر ،پس از شخص امام خمینی
(که در اظهارات مسئوالن امنیتی وقت ،منافقین
حداقل یکبار از طریق مسعود کشمیری اقدام
به تــرور ایشان نیز کــرده بودند که نافرجام ماند)
نخستین فرد در لیست ترور سازمان بودند و با
احتمال قریب به یقینی که از حضور ایشان در
جلسه حزب مـیدادنــد ،بهخاطر اهمیت حذف
ایشان برای منافقین و سهلالوصول بودن اقدام
در مسجد ابوذر نسبت به دفتر حزب ،همچنین
احتمال اینکه اقدام در دفتر حزب کشف شده یا
نافرجام بماند ،ترور آیتهللا خامنه ای را به صورت
جداگانه طراحی و اجــرا کردند؛ هرچند باتوجه
بــه نــوع مخفیکاری ســازمــان در ایــن مــوضــوع و
تجهیزات بهکار رفته در آن ،ردپای سرویسهای
اطالعاتی بیگانه نیز در این واقعه مشهود است.
امــا اینکه چــرا مسئولیت ایــن انفجار را رسما ً
برعهده نگرفتند نیز دو پاسخ دارد .اینکه گفتم
نقش سرویس های اطالعاتی بیگانه در این اقدام
مشهود بوده در این پاسخ نهفته است .اولین دلیل
آن است که حساسیتها نسبت به اقدام مشابه
منافقین برانگیخته نشود و اقدام روز بعد در دفتر
حزب نیز هموار شود و این پنهان کاری باتوجه به
سابقهای که از منافقین در ذهن داریــم ،مشاوره
یک سرویس اطالعاتی یا همان عملیات فریب
تلقی میشود تا حواسها به سمت فرقان پرت
شود .پاسخ دوم نیز آن است که اصوال ًمنافقین
هیچکدام از اقدامات مهمی شبیه این اقــدام که
فضاهای تــردد عمومی مــردم مثل ایستگاههای
اتوبوس و قطار ،یا افراد محبوب مردمی را هدف قرار
دادنــد ،برعهده نگرفتهاند و پذیرفتن مسئولیت
اقــدام 7تیر و 8شهریور نیز زمانی آشکار شد که
فیلم جلسات رجوی با مسئوالن اطالعاتی رژیم
بعث عراق بدست آمد.

بازتاب
سای ه «ترور» بهعنوان عاملی علیه حرکت انقالبی
مــردم مسلمان ای ــران هــمــواره بــر ســر کشورمان
سنگینی کرده است و تیرماه ،یادآور چند حادثه
تلخ تــرور بـرای ملت ما بــوده اســت .تــرور نافرجام
آی ـتهللا خامنهای در مسجد ابــوذر تهران در ششم تیرماه
 ۱۳۶۰و یک روز بعد ،شهادت آیتهللا دکتر بهشتی و  ۷۲نفر از
اعضای حزب جمهوری اسالمی در محل حزب ،تنها گوشهای
از این اقدامات بوده است .از همین روی خالصهای از یادداشت
آق ــای محمدپورغالمی کــه بــه بــررســی رونــدشــنــاســی تــرورهــا
پس از انقالب اسالمی می پــردازد و در سال  1393در سایت
 khamenei.irمنتشر شده است را میخوانیم.

روندشناسی ترورهای پس از انقالب اسالمی

در آرزوی مهار انقالب خمینی

◾

◾انقالبی که قرار نبود اتفاق بیفتد
پیروزی انقالب اسالمی برای بسیاری از تحلیلگران و سیاسیون
غربی به قدری غیرمنتظره بود که حتی نتوانستند هم ه ابعاد را
بهدرستی درک کرده و آن را پیشبینی کنند.
شاید مهمترین موضوعی که موجب شد آنان نتوانند انقالب
ایران را پیشبینی کنند «خاستگاه دینی» آن بود.
به بــاور تحلیلگران غربی ،از آنجا که اساسا ًمقولهای به نام
«دیــن» در عصر مــدرن ،توانایی بازتولید فرهنگی -اجتماعی
ن ــدارد ،بنابراین با جانمایه دینی نمیتوان انقالبی در دوره
مدرنیسم به وجــود آورد .اما انقالب اسالمی ایــران ،هم ه این
پیشفرضها و برساختهای ذهنی را به هم ریخت و نشان
داد دست بر قضا در عصر مدرن نیز کماکان «دین» بهعنوان
مهمترین عامل موتور حرکت جوامع بشری محسوب میشود.
از همین روی ،از فردای به ثمر رسیدن انقالب اسالمی ایران ،موج
«مخالفتها» و «مزاحمتهای» داخلی و خارجی برای ضربه
زدن به آن آغاز شد .یکی از راههایی که در طول این 40سال از عمر
انقالب اسالمی همواره توسط دشمنان داخلی و خارجی برای
ضربه زدن به انقالب ایران استفاده شده است« ،ترور» است.
کلم ه « »Terrorکه به معنای وحشت و ترس است ،به رفتار
و اعمال فــرد یا گروهی گفته میشود که از راه ایجاد تــرس و
وحشت و به کار بردن زور و خشونت ،به دنبال رسیدن به اهداف
سیاسی خود هستند .از این منظر ،ترور را میتوان قدیمیترین
و شایعترین ابزار برای حذف مخالفان قلمداد کرد؛ بهطوریکه
در طول تاریخ حیات بشر میتوان نمونههای زیــادی از آن را
مشاهده کرد.

◾

◾۱۷هزار قربانی ترور

پس از پیروزی انقالب اسالمی یکی از ابزارهایی که افــراد و
جریانهای معاند انقالب اسالمی علیه نیروهای انقالبی به کار
بردند ،ترور بوده است .در یک تقسیمبندی کلی ،جریانهای

معاند انقالب اسالمی را میتوان در سه دسته تقسیمبندی
ک ــرد« :جــریــانهــای مارکسیستی» (و از همه مهمتر حزب
توده)« ،جریانهای ملیگرا» (و از همه مهمتر نهضت آزادی) و
«جریانهای التقاطی» که مهمترین آنها «سازمان منافقین» و
«گروهک فرقان» بود .با مراجعه به تاریخ میتوان دریافت اکثر
قریب به اتفاق ترورهایی که در ابتدای انقالب انجام شده است،
توسط دو گروهک سازمان منافقین و فرقان بوده است.
تــرور سرلشکر ولـیالــلـّـه قــرنــی ،نخستین رئیس ستاد کل
ارتش جمهوری اسالمی ایران ( ،)1358/۲/3ترور آیتهللا
مطهری ،رئیس شورای انقالب و مغز متفکر انقالب اسالمی
( ،)1358/۲/۱1تــرور نافرجام حجتاالسالم و المسلمین
هاشمی رفسنجانی ( ،)1358/۳/4ترور حاج مهدی عراقی
( ،)1358/۶/4ترور آیتهللا قاضی طباطبایی (،)1358/۸/10
ت ــرور آیــتهللا مفتح ( ،)1358/۹/27ت ــرور نــاکــام آیـتهللا
خامنهای ( ،)1360/۴/6بــمـبگــذاری در حــزب جمهوری
و شــهــادت آیــتهللا شهید بهشتی و  ۷۲تــن از ی ــاران امــام
( ،)1360/۴/7ت ــرور حــجـتاالســام والمسلمین حقانی
( ،)1360/۴/7بمبگذاری در دفتر نخستوزیری و ترور
شهیدان رجایی و باهنر ( ،)1360/۶/8ترور آیتهللا قدوسی
( ،)1360/۶/14تــرور آی ـتهللا مدنی ( ،)1360/۶/20ترور
حجتاالسالم و المسلمین هاشمینژاد ( ،)1360/۷/7ترور
آیـتهللا دستغیب ( ،)1360/۹/20تــرور آیـتهللا صدوقی
( )1361/۴/11و ترور آیتهللا اشرفی اصفهانی ()1361/۷/23
مواردی از مهمترین ترورهایی است که در سالهای نخستین

پیروزی انقالب اسالمی توسط دو گروهک فوق انجام شده
است .عالوه بر این بیش از  ۱۷هزار تن از مردم عادی نیز در
آماج ترور این جریانها قرار گرفتند .اوج ترورها نیز در تابستان
 ۶۰و در پی دو حادثه بمبگذاری در حزب جمهوری و دفتر
نخستوزیری بود که بسیاری از نیروهای تراز اول انقالب به
شهادت رسیدند .این ترورها البته همچنان ادامه پیدا کرد
و برای مثال در ۱۰شهریور  ،۱۳۷۷اسدهللا الجــوردی و در ۲۱
فروردین  ،۷۸سپهبد صیاد شیرازی نیز مورد ترور قرار گرفته و
به شهادت رسیدند.
از این حیث ،اغراق نکردهایم اگر بگوییم «کیفیت» و «کمیت»
ترورهایی که بعد از انقالب اسالمی رخ داد ،در هیچ انقالب
دیگری در جهان سابقه نداشته است .ترور بزرگترین مغزهای
ایدئولوژیک و بهترین مسئوالن سیاسی کشور در عرض چند
ماه ،میتواند هر نظام سیاسی را با چالش عمیق و بزرگی مواجه
ســازد؛ اما نظام جمهوری اسالمی از همه این موضوعات به
سالمت عبور کرد.

◾

◾«ترور» برای مهار انقالب
اما پرسش اصلی آن است این ترورها چرا و به چه دلیل انجام
میشد؟ اهــداف و مقاصد معاندین و دشمنان از انجام این
ترورها چه بوده است؟ چرا دشمنان ایران از این ابزار برای ضربه
زدن به انقالب اسالمی استفاده کرده و میکنند؟
به نظر میرسد مهمترین عاملی که موجب انجام این ترورها
شده و میشود «مهار انقالب» بوده است .دشمنان انقالب

محمدجواد
قدیری

عامل ترور
آیت اهلل خامنه ای
در سال  ،1360پس
از عملیات نافرجام از
کشور متواری شد.
وی تحصیلکرده
دانشگاه شریف
و عضو قدیمی
سازمان مجاهدین
خلق بوده و مدتی
در زندان با مسعود
رجوی همبند بوده
است .در سال 1364
نام قدیری در میان
اعضای مرکزی
منافقین اعالم شد.
وی تا چند سال
پیش عضو ارشد
گروهک منافقین
بود.
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پرونده

حاشیه
به خوبی میدانستند اگر جلو انقالب اسالمی را نگیرند ،دیری
نخواهد پایید که الگوی انقالب اسالمی در تمام جهان اسالم
و بلکه کشورهای مستقل جهان تکثیر شود .بنابراین به هر
طریقی که شــده ،میبایست جلو این انقالب را گرفته و در
حرکت آن اخالل ایجاد کنند .از همین روی ،رهبر انقالب در
بیانات خود در ۱۴خرداد  1393و در حرم امام خمینی ،یکی از
راههای ایجاد مزاحمت دشمنان برای انقالب اسالمی را مسئله
«ترور» برشمرده و فرمودند« :یکی از کارها فعال کردن گروههاى
ترور و راه انداختن گروههاى تروریست است؛ این را در عراق
انجام دادند ،در افغانستان انجام دادند ،در برخى از کشورهاى
عربى منطقه انجام دادند ،در کشور خود ما هم انجام دادند؛
گروههاى تروریست را راه بیندازند ،آدمهاى مشخص را [ترور
کنند] .در کشور ما دانشمندان را زدنــد ،متخصصان انرژى
هستهاى را زدند و به شهادت رساندند ،قبل از آن هم کسان
دیگرى ،نخبگان سیاسى ،نخبگان فرهنگى ،شخصیتهاى
علمى ،شخصیتهاى روحانى را زدند؛ و اینها زیر دامن آمریکا
رشد کردند ،بعضى هم بهخاطر این خدماتى که به آمریکا
کردند ،مورد قبول و پذیرش آمریکایىها قرار گرفتند .امروز
منافقین در آغوش آمریکا قرار دارند؛ در جلسات گوناگون ،در
کمیسیونهاى کنگره آمریکا شرکت میکنند ،همین عناصر
منافق ،همینهایى که در اینجا آحاد مردم را کشتند ،بزرگان
را کشتند ،علما را کشتند ،دانشمندان را کشتند ،سیاسیون
را کشتند و انفجارات بهوجود آوردنــد ،امــروز آنجــا با آنها
هستند».

◾

◾دیماه۸۸؛ تغییر جهت ترورها
اما از دی ماه  ۸۸تا دی ماه  ۹۰رنگوبوی ترورها و «جهت» آنها
تغییر پیدا کرد .دشمن که تا پیش از این« ،ترورهای سیاسی» را
با هدف حذف سیاسیون عالیرتب ه نظام در دستور کار داشت،
در فاصل ه زمانی مذکور «ترورهای علمی» را کلید زد و چهار تن
از اندیشمندان هستهای ایران را به شهادت رساند.
درپاییزسال ۸۹وکمترازیکماهقبلازعملیاتتروردکترمجید
شهریاری و دکتر فریدون عباسی ،جان ساورز ،رئیس سرویس
جاسوسی انگلیس ( )MI۶مقابل دوربین قرار گرفت و از انجام
عملیاتهایاطالعاتیوامنیتیبرایتوقفبرنامههستهایایران
خبر داد .وی به صراحت اعالم کرد« :دیپلماسی برای متوقف
کردن برنام ه هستهای ایران کافی نیست و باید به فعالیتهای
جاسوسی و اطالعاتی برای مقابله با ایران ادامه داد».
پس از ترور دکتر علی محمدی و دکتر مجید شهریاری ،دو
دانشمند دیگر هستهای کشورمان یعنی داریوش رضایینژاد
و مصطفی احمدیروشن نیز مورد ترور گروههای تروریستی
وابسته به غرب قرار گرفته و به شهادت رسیدند.

ترور
دانشمندان
زمینهاقبالبه
علومراهبردی
رافراهمکرد
ترور اندیشمندان
هستهای از طرفی
میتوانست کشور را
با «چالش علمی» در
مسیر تولید دانش
هستهای بومی مواجه
سازد و از طرف دیگر
موجب ایجاد ترس در
دل دهها هزار جوان
مؤمن انقالبی که در
مسیر پیشرفت علمی
ایران در سعی و تالش
بودند شود .موضوعی
که البته مانند همیشه
با خطای محاسباتی
آنان همراه بود؛ بهطوری
که این ترورها ،خود
موجب اقبال بیشتر
جوانان مؤمن انقالبی
به سمت تحصیل
در رشتههای مرتبط
با دانش و فناوری
هستهای شد و نتیجه
آنکه به اذعان نهادهای
معتبر بینالمللی،
سرعت رشد علمی
ایران۱۳ ،برابر میانگین
رشد علمی بینالمللی
است.

