شبههی مهم و پر تکرار :مگر دانشگاه معتبر گالسگو ،اصالت رسالهی حسن روحانی را تایید نکرده
است؟ پس چرا شما آن را زیر سوال میبرید؟
پاسخ:

 - ۱آقای حسن روحانی ،مدرک دکترای خود را از دانشگاه کم اعتبار و تازه تاسیس کلدونین گالسگو (Glasgow
) Caledonian Universityگرفته است ،نه دانشگاه اصلی و معتبر و با سابقهی گالسگو (University of
.)Glasgow
طرح گرافیكی:

- ۲دانشگاه کلدونین در سال  ۱۹۹۳-۱۹۹۲میالدی با ادغام چند کالج محلی تشكیل شده و در سالهای تحصیل آقای
روحانی ،همواره جزو دانشگاههای با اعتبار کم و سطح پایین در بریتانیا بوده است .این دانشگاه با دانشگاه معتبر و سطح
باالی گالسگو که در قرن  ۱۵میالدی تاسیس شده ،کامالً متفاوت است (کلدونین حتی در سطح پردیس دانشگاه گالسگو
هم نیست!) .برای درک این تفاوت میتوانید دانشگاه تهران را با دانشگاه پیام نور تهران یا دانشگاه آزاد تهران واحد پرند
مقایسه نمایید.

. ۳با رسیدن کتب رتبهبندی و راهنمای دانشگاههای بریتانیا در طی سالهای تحصیل آقای روحانی به دست تیم بررسی،
زوایای پنهانی از دانشگاه نامعتبر و مشكلدارِ آقای روحانی مكشوف گشت.
جلد کتابها:

کتب راهنمای دانشگاههای بریتانیا نشان میدهد که دانشگاه کلدونین گالسگو:
در سال  ۱۹۹۶از بین  ۹۷دانشگاه بریتانیا ،رتبهی نازل ۹۵

در سال  ۱۹۹۷از بین  ۹۶دانشگاه ،رتبهی نازل ۶۷

در سال  ۱۹۹۸از بین  ۹۶دانشگاه ،رتبهی نازل ۷۱

در سال  ۱۹۹۹از بین  ۹۷دانشگاه ،رتبهی نازل ۷۱

و در سال  ۲۰۰۱از بین  ۹۷دانشگاه ،رتبهی نازل  ۷۱را دارا بوده است.

. ۵طبق تصریح کتاب تایمز ،دانشگاه کلدونین گالسگو در  ۵سال نخست تاسیس (یعنی در زمان تحصیل آقای روحانی) سه
رئیس عوض کرده و بیشتر شبیه یک «باشگاه فوتبال» بوده تا یک دانشگاه! این دانشگاه در سالهای تحصیل آقای
روحانی در مقاطع ارشد و دکترا دارای بهم ریختگی ،بینظمی و فساد اداری بوده است.
منبع :عكس از کتاب

تا بدین جا معلوم شد که آقای روحانی از چه دانشگاه سطح پایین و نامعتبری مدرک ارشد و دکترا گرفته؛ حال به این
میپردازیم که واکنش دانشگاه کلدونین به مدارک سرقت علمی آقای روحانی چه بوده...
. ۶در سال  ،۲۰۱۳متن کامل رسالهی اقای روحانی در اختیار عموم و رسانهها نبود .تنها چكیدهی رسالهی ایشان در
دسترس بود که وبسایت تلگراف در ژوئن  ۲۰۱۳نشان داد دارای پاراگرافهایی مشابه با کتاب پروفسور هاشم کمالی است.
دانشگاه وقوع سرقت علمی در چكیده را تكذیب کرد و گفت به کتاب آقای کمالی رفرنس داده شده است.

. ۷چند ماه قبل ،متن کامل رسالهی آقای روحانی به دست تیم دانشجویی  Rouhani Thesisرسید که بر مبنای آن،
سرقت گستردهی علمی از نوع بدون ارجاع ،در تمامی تز ،با مدارک و مستندات متقن نشان داده شد.
دریافت مستندات ازhttp://rouhanithesis.com :
. ۸با پیگیری دانشجویان ایرانی در امریكا ،دانشگاه اسكاتلندی از موضع پیشین خود عقبنشینی کرده و وصول مدارک
گستردهی مدعی تقلب در رسالهی دکترای حسن روحانی و برخورد شدید با این فرد در صورت صحت مدارک را اعالم
نمود:

متن ترجمه شدهی ایمیل دریافتی از خانم  ،Jan Hulmeدبیر و معاون نظارتی رئیس دانشگاه کلدونین گالسكو بدین
شرح است:
«جناب آقای ابراهیمی
این پاسخی است به ایمیل قبلی شما به کارکنان دانشگاه کلدونین گالسكو در خصوص تز دکترای آقای حسن روحانی و
همچنین ایمیل قبلی خودتان به بنده و دیگر کارکنان دانشگاه.
با توجه به اعتقاد مسلم شما مبنی بر خودداری این دانشگاه از ارائهی تز مورد نظر ،اجازه میخواهم شفاف بگویم که از سال
 ۱۹۹۸یعنی از زمان پذیرش آن ،این تز همواره به صورت کامل در اختیار کتابخانه دانشگاه بوده و هست .این تز هم مانند
بسیاری از تزهای دیگر تنها به صورت نسخهی چاپ شده موجود است .وقتی آقای روحانی در ژوئن سال  ۲۰۱۳برای احراز
پست فعلیشان انتخاب شدند ،این دانشگاه در پیگیری درخواستهای رسیده از نهادهای مختلف از جمله رسانهها برای
بازبینی کار ایشان تسهیل به وجود آورد.

در زمان انتخاب دکتر روحانی ،پوشش رسانهای و تحقیق و تفحص کاملی در این باره صورت گرفت و سواالتی از سوی
شبكههای  CNNو  ،BBCروزنامه تایمز و دیلی تلگراف و بسیاری از شبكههای دیگر ملی و بینالمللی مطرح شد که
دانشگاه به آنها پاسخ داد .بسیاری از این سواالت به شماری از چكیدههای منتشرشده از تز مورد نظر مربوط میشدند.
همچنین معلوم شد آثاری که این تز از آنها بهره برده اما به این چكیدهها مربوط نمیشدند ،مورد تایید قرار گرفته و در خود
این تز به آنها ارجاع شده است .هرگز تاکنون مدرکی قابل توجه مبنی بر سرقت علمی در تز آقای روحانی در اختیار ما قرار
نگرفته است.
شما امروز  ۱۲می  ۲۰۱۷مستندات بسیار گستردهای را برای بنده ارسال کردید که مدعی وقوع سرقت علمی اند .بنده وصول
این مدارک را تایید میکنم .ما سرقت ادبی را تخلفی بسیار بزرگ میدانیم و اسناد و مدارک دال بر انجام شدن چنین
خالفی از سوی هر دانشجو یا فارغ التحصیلی ،طبق موازین سیاستهای مربوطه بررسی میگردد.
ارادتمند .یان هیوم»
. ۹در مكاتبات بعدی تیم بررسی با دانشگاه کلدونین گالسگو ،منشی و معاون نظارتی این دانشگاه دلیل طوالنی شدن
بررسی را اینگونه اعالم کرد:
«تكرار میکنم که اولویت دانشگاه ،صداقت و پیروی دقیق از اصول دانشگاهی و یكپارچگی روند قانونی است .این امر
بایستی شامل نگاه به استحكام شواهد و مدارک ادعایی باشد .مدارک ادعایی شما که از نظر حجم و پیچیدگی قابل توجه
است ،مورد چنین توجهی قرار دارد .اگر نیاز بعدی به گفتگو با شما باشد ،در تماس خواهم بود».

. ۱۰روشن است دانشگاه تاکنون که بیش از  ۲و نیم ماه از ارسال نخستین مدارک میگذرد ،بر خالف سال  ،۲۰۱۳قادر به
رد و انكار آنها نبوده است .بر ما و بر تمام دانشگاهیانی که بخواهند با حقبینی و بدون تعصب به این سرقت علمی فاحش
و کمسابقه بنگرند ،واضح است که مدرک دکترای آقای روحانی خالی از ارزش بوده و بایستی ابطال گردد .اینكه در آینده چه
رخ دهد و دانشگاه به وظیفهی خود عمل نمایند یا خیر معلوم نیست اما این ادعا که اصالت رسالهی روحانی توسط دانشگاه
صادرکننده مورد تایید قرار گرفته خالی از هرگونه صحت است و دانشگاه به روشنی اعالم کرده که در حال بررسی مدارک
تیم  Rouhani Thesisاست.

