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 ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران و رئیس شورای عالی انقالب فرهنگی

 جناب حجه االسالم و المسلمین دکتر رئیسی

پس از عرض سالم و تحیت و آرزوی موفقیت جنابعالی در خدمت به مردم شررفر                   

افران، همانگونه که مستحضرفد فکی از لوازم منطقی ارتقای جافگاه علمی افرران، کره                

خوشبختانه در میان برنامه های جنابعالی از جافگاه شافسته ای برخوردار است، تامریر        

آزادی های آکادمیک است. اف  امر عالوه بر آن که رفشه در میراث غنی اسرالمری مرا                     

دارد، از پشتوانه تارفخی دوران طالفی شکوفافی علم و معرفت در بالد اسرالمری هرم                  

برخوردار است. تجربه جهانی هم نشان داده است که جوامعی که به دنبرا  تروسرعره                    

علمی هستند راهی به جز تروفج آزادی در ساحت فکر و اندفشه نردارنرد. اسرترادان                     

فرهیخته دانشگاه، بخصوص در حوزه علوم انسانی، تنها در محیط آزاد می تواننرد بره                 

رسالت اصلی خود بپردازند.  بر اف  اساس انتظار می رود دولت مرحرتررم از آزادی                      

آکادمیک، به مثابه فک ارزش راستی  که از مقومات تولید علم و معرفت می باشد، بره                  

راستی پاسداری نموده و از هر عملی که متضم  نادفده گرفت  اف  ارزش راسرتریر                    

است به جد جلوگیری نمافد. برخوردی که اخیرا با فکی از استادان حوزه علوم انسانی،               

فعنی جناب دکتر بیژن عبدالکرفمی، شد دقیقا مصداق بی توجهی بره افر  وررورت                  

مصرانه از حضررترعرالری        “ انجم  فلسفه تعلیم و تربیت افران     ” حیاتی است. از اف  رو       

درخواست دارد دستور فرمافید وم  جلوگیری از اجرای حکمی که برای اف  اسرتراد               

ارجمند صادر شده است، جامعه علمی افران را از عدم تکرار چنی  رفتارهای ناسنجیده            

 مطمئ  نمافند.
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 نشانی: تهران

خیابان  -پل نصر -اتوبان شهید چمران

دانشکده روانشناسی و  -دکتر کاردان

-طبقه اول -علوم تربیتی دانشگاه تهران

 دفتر گروه فلسفه تعلیم و تربیت 


