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 مقدمھ
در بستر تاریخ  همواره بلازمین از آغاز خلقت بشر همواره آوردگاه تقابل حق و باطل بوده است. این تق

ی رقم خورده است. گاهی تقابل ه و در هر دوره اي از دوران هاي آن به گونه و شکل خاصجاري بود
، گاهی تقابل فرهنگی، گاهی تقابل اقتصادي و امروزه تقابل در همه ابعاد آن. جبهه باطل به سخت

به واسطه پیشرفت هاي سرکردگی غرب بر اساس سیاست هاي ماکیاولیستی خود در سده هاي اخیر 
به شیوه جدیدي به نام استعمار براي دستیابی به اهداف  که به دست آورده بودظامی و اقتصادي علمی، ن

استعماري خود به منظور بهره کشی  به واسطه سیاست هاي مستکبر متوسل شد. غرب اشماتریالیستی 
گی، تحاله دینی و فرهنسهمه جانبه از کشورهاي هدف به دنبال دگرگون سازي این جوامع به وسیله ا

ایجاد وابستگی هاي سیاسی و اقتصادي و تجزیه و کوچک سازي ملل به منظور شکستن اقتدار و 
(حضور  از گذشته تا کنون این پدیده را در سه سطح استعمار کالسیک و همبستگی آن ها بوده است

 فرانو و استعمار (حضور غیر مستقیم و گماردن حکام وابسته) ، استعمار نومستقیم در کشور هاي هدف)
 و... تهاجم فرهنگی ابزارهاي سیاسی، ایجاد وابستگی هاي اقتصادي، (استحاله همه جانبه جوامع به وسیله

دنبال  به گونه اي که عمده فعالیت هاي جوامع هدف در جهت بهره رساندن حداکثري به آن ها باشد)
  کرده است.

ی به منظور بسط استعمار فرانو در جوامع امروز دانشگاه ها یکی از مهم ترین مراکز هدف استکبار جهان
به منظور  تامی باشند. عقب ماندگی و وابستگی علمی این جوامع سبب گشته  -از نگاه آن ها-جهان سوم 
نخبگان خود را روانه دانشگاه هاي غربی کرده و پس از از کسب علم آن ها  ،پیشرفت توسعه و دستیابی به

نشگاه هاي خود ترویج دهند که این خود موجب وابستگی علمی، که گویی وحی منزل است آن را در دا
این وابستگی ها دیري نمی گذرد که موجب تهی شدن رب در این جوامع می شود. غفکري و فرهنگی به 

آن ها را تبدیل به  ،جوامع از فرهنگ و اصالتشان می شود و در راستاي سیاست استکباري جهانی شدن
ل بهره فراوانی که به ارباب خود می رسانند به جیره اي اندك بسنده می کند که در مقاب بردگانی می

 کنند.
متاسفانه کشور ما نیز از این فالکت مستثنی نبوده و ناخواسته در دام این سیاست استکباري افتاده است. 

؛ بودکشور ما نیز مانند بسیاري از جوامع رحم اجاره اي ولیده شومی گشت که نطفه اش از صلب استکبار 
هرچند که ما تالش کردیم آن را تعدیل کنیم اما از آن جا که دانشگاه امروز ما هنوز هم اگر به حال خود 

این  رها شود به خودي خود خروجی اش در خدمت تمدن غرب است نمی توان آن را مستثنی دانست.
در ». سَدَ الْعالِم فََسدَ الْعالَماذ ا فَ«ولیده شوم همان دانشگاهی است که اگر فاسد شد عالم را فاسد می کند: 

این جزوه ابتدا به تاریخچه ظهور دانشگاه در ایران و سیر تکون و تطور آن می پردازیم سپس به بررسی 
 اجمالی شکل گیري بسیج دانشجویی و اهداف و رساالت آن می پردازیم.

 



 

 بخش اول

 تاریخچھ ورود دانشگاه بھ ایران

آمریکایی ایران مهمترین ابزار غرب براي  –ي فرانسو –دانشگاه هاي انگلیسی 
 گسترش استعمار نو و فرانو در ایران

 دبیرستان البرزکه چند سال بعد بدستور رضاخان به هاکالج آمریکاییبود که  1311در سال 
از  گرفت. اً پروانه تاییدرسم دانشگاه ایالتی نیویوركتوسط  ییر نام و تغییر سطح پیدا کردتغ

کسانی که در توسعه و پیشرفت این موسسه پیش دانشگاهی زحمات فراوانی کشیدند دکتر 
 .یی بودآمریکا ساموئل مارتین جردن

ریاست کالج آمریکایی تهران (دبیرستان  1940تا سال  1899از سال  ساموئل مارتین جردن
. عهده داشت. او بانی و سازنده دبیرستان البرز و مدرسه دخترانه آمریکایی تهران است رالبرز) را ب

عد ریاست مدرسه را به ایران آمد و یک سال ب خورشیدي) به 1278میالدي ( 1898در سال  وي
 .عهده گرفت

دبیرستان ماندگار «اکبر کایینی مسئول روابط عمومی دبیرستان البرز است که اکنون به نام علی
قرن از زندگی خود را به تدریس در دبیرستان البرز شود. او که حدود نیمخوانده می» البرز

گوید: لع است، درباره دالیل سفر مبلغان مذهبی به ایران میگذرانده و از تاریخچه دبیرستان مط
تعدادي از کسانی که عضو کلیساي انجیلی بودند به عنوان مبلغان دین مسیحیت به ایران «

خواستند ها میآمدند. هدف اما فقط تبلیغ مسیحیت نبود. هدف استعمارگري بود. آن
فوذ را گسترش دهند و کشورها را به کشورهاي ضعیف را از نظر فرهنگی استحاله کنند. ن

استعمار و استثمار بکشند. سعی بر این بود که از طریق تاسیس مراکز علمی و فرهنگی، براي 
رسیدن به مقاصد سیاسی و اقتصادي جوانان را تحت تاثیر قرار دهند و از نظر شخصیتی 

 ».الیناسیون یا همان تخلیه شخصیتی کنند
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 اولین دانشگاه جامع ایران

دانشگاه ایالتی  تحت گواهینامه 1309موسسه آموزش عالی بود که در  »امریکن کالج تهران«

خورشیدي توسط دکتر سنک  1305دانشگاه تهران در سال  فکر تاسیس .گرفت شکل نیویورك
 شکل گرفت. سید محمد تدیننماینده مجلس در مذاکراتی با 

دکتر  ،رضا شاه، از طرف عبدالحسین تیمورتاشیر دربار وقت، خورشیدي وز 1310در سال 

سفر کرده و پس از مطالعه  ایاالت متحده آمریکا صدیق اعلم) را مامور کرد تا به( عیسی صدیق
م ، طرحی براي تاسیس دانشگاه در کشور به دولت تقدی»تاسیسات علمی دنیاي جدید«در 

 .نماید

انگلیسی است که معاونت او را در  مستشرق و فراماسونعیسی صدیق از شاگردان ادوارد براون  
م به عهده داشت و با دیگر شاگردان براون از قبیل نیکلسن و پرفسور 1916کیمبریج به سال 

ود. آربري و پرفسور چارلز استوري خاورشناس که از شاگردان و جانشینان براون بودند مرتبط ب
زاده واندیشه ادبی محمد گونه که بر اندیشه سیاسی تقیبراون تأثیر زیادي بر فکر او داشت همان

قزوینی بسیار اثر گذاشت. او پس از مرحله مقدماتی تحصیالت خود در تهران به اروپا رفت و در 
 دانشگاه پاریس به تحصیل پرداخت و سپس از طریق براون در کیمبریج به تدریس پرداخت.

 ).204، ص 2. ج 1345عیسی صدیق. یادگار عمر. تهران، امیرکبیر، (

عنوان تاریخ مختصر تعلیم و تربیت منتشر ساخت.  تحتش کتابی 1316عیسی صدیق در سال 
ه . ش بود که 1311از سال » تاریخ تربیت«این کتاب در بردارنده تقریرات کالسی او در درس 

رئوس مطالب کتاب فوق حکایت از آن دارد که وي  تصدي دانشسراي عالی را به عهده داشت.
کامالً از مناسبات سیاسی، فرهنگی و اقتصادي، اجتماعی غرب جدید آگاهی دارد. این کتاب در 

ش با اصالحات بسیار با عنوان تاریخ فرهنگ اروپا به چاپ رسید. عالوه بر مباشرت 1347سال 
 هاياهبرد به آن، وي در بسیاري از برنامهوي در بنیادگذاري سازمان پرورش افکار و ارائه ر

 فرهنگی این دوره مؤثر بوده است.

که اکنون الفباي  وي عقیده داشت غرب دانست.سر سپردة استعمار  را می توان عیسی صدیق
تمام اروپا، جز یونان و روسیه و آلمان، الفباي تمام آمریکاي شمالی و مرکزي و جنوبی، الفباي 
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خش بزرگی از آفریقا و الفباي ترکیه همان الفباي التین است و حدس می زد استرالیا، الفباي ب
، بنابر این ما نیز باید این الفبا را جایگزین الفباي که در آینده، الفباي عمومی جهان خواهد شد

 عربی کنیم.

، قرار اصغر حکمتعلیمعارف وقت،  وزیرمورد قبول  براي تاسیس دانشگاه طرح دکتر صدیق  
و دیگران،  محمود حسابی، دکتر اصغر حکمتعلی، دکتر ويگرفت و سر انجام با پیگیري 

 .به تصویب مجلس شوراي ملی رسید 1313دانشگاه تهران در هشتم خرداد ماه 

مدرسه عالی فالحت و ، مدرسه طب، مدرسه علوم سیاسی، دارالفنوناین موسسه با ادغام کردن 
 مدرسه صنایع و هنر، )در ایراناولین مدرسه کشاورزي ( مدرسه فالحت مظفر ،صنایع روستایی

، و چند مرکز آموزش مدرسه عالی حقوق، مدرسه عالی معماري، )کمال الملکتأسیس توسط (
ه بر اساس این دانشگا .فعلی تهران دایر گشت پارك اللهعالی دیگر تهران در پردیسی در جنوب 

هاي دانشگاه تهران الگوبرداري شد و حتی طراحان ساختمان فرانسهموسسات آموزش عالی 
 .مهندسین فرانسوي بودند

 

 آغاز آموزش عالی علوم پزشکی نوین

تهران اغلب اولین موسسات آموزش عالی  دارالفنونالی که مدرسه طب و در ح علوم پزشکیدر 
 ارومیهو در  1257شوند، آموزش علوم پزشکی نوین در واقع در سال پزشکی ایران تلقی می

تأسیس گشت، بین سالهاي  آمریکایی ژوزف کاکرندکتر این موسسه که توسط . تأسیس گردید
جزو اولین خانواده ژوزف کاکرن . ل تحویل دادفارغ التحصی 26در مجموع  1288و  1257

 که به ایران سفر کردند. آنها در شهر ارومیه که محل اولین کلیساي ندبود مسیونر هاي امریکایی
 آشوري در شرق بود اقامت گزیدند.

براي تبلیغ  است کهعضو یک هیئت مذهبی اعزامی مسیونر به کسی گفته می شود که 
 .می رودمسیحیت به کشورهاي دیگر 
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براي هاي انگلستان، روسیه و فرانسه میالدي دولت 19میالدي و اوایل قرن  18ي قرن ر نیمهد

و  الجیشی جهاننیل به اهدف سیاسی و استکباري خود مبنی بر تسلط بر مناطق سوق
میسیونرهاي زمین به ویژه ایران و هندوستان سی به ذخائر و منابع اقتصادي مشرقردست

شمار بود و به براي سفر به ایران حمایت کردند، تعداد این میسیونرها اندك و انگشترا  داوطلب
سال به ایران آمدند و اقامت کردند و  100ها در حدود زمانی شد، آنها میسیونر آزاد گفته میآن

ها ها و شنیدهبا قشرهاي مختلف جامعه آشنا شدند و مجادله و تبلیغ کردند و سپس شرح دیده
 .هاي خود را براي حامیان خود فرستاندالیتو فع

 1325علوم پزشکی در ایران وجود داشت. در سال  دانشگاهفقط یک  رضا شاهدر پایان دوره 
شروع به  تبریززمان دانشگاهی در تأسیس شد و هم ازشیرو  اصفهان در عالیخورشیدي مدرسه 

ها با خورشیدي، قانون تأسیس دانشگاه در شهرستان 1328ساخته شدن گردید، و در سال 
نقش  شارل ابرلندر این امر پروفسور  .تأسیس گردید کشاورزيهاي پزشکی و اولویت دانشکده

 .به سزایی ایفا نمود

تصمیم به تغییر الگوي موسسات آموزش  محمدرضا پهلوي رفته رفته جنگ جهانی دومپس از 
هاي آمریکایی گرفت. از اینرو بود که از اواخر عالی ایران از سیستم دانشگاهی فرانسه به سیستم

دنبال هاي آمریکایی نمود. در این میان، بهمیالدي سعی در جلب همکاري دانشگاه 1950دهه 
دانشگاه به ایران، پس از مذاکراتی چند،  پنسیلوانیادانشگاه دعوت محمدرضا پهلوي از رییس 

که  نام آمریکایی قرار گرفت تا جایی مستقیماً تحت نظر و مدیریت این دانشگاه صاحب شیراز
روابط علمی و فرهنگی بین این دو دانشگاه از مستحکم ترین روابط علمی فرهنگی میان ایران و 

تدوین بسیاري از دروس، طراحی و توسعه  .ادامه داشت قبل از انقالبآمریکا گردید و تا روزهاي 
گذاري بسیاري از موسسات تحقیقاتی دانشگاه  پردیس هاي دانشگاه، تربیت اساتید، و بنیان

 .قرار گرفتند آیوي لیگدانشگاه پهلوي همه و همه در اختیار این 

و  )فعلی دانشگاه صنعتی شریف( هاي بارز دیگر دانشگاه صنعتی آریامهر در تهراناز نمونه
بودند که مستقیماً بر اساس  )فعلی دانشگاه صنعتی اصفهان( دانشگاه صنعتی آریامهر اصفهان

نیز از نظر  دانشگاه فردوسی مشهد .گردیدند الگوبرداري آمریکادر  دانشگاه ام آي تیالگوي 
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در  دانشگاه بوعلی سیناهمچنین  .قرار داشت دانشگاه جرجتاونعلمی و آکادمیک زیر نظر 
 .تاسیس شدند آلمانیزیر نظر مقامات  دانشگاه گیالن، و فرانسویانکمک ه نیز ب همدان

دانشگاه آمریکایی در توسعه و تاسیس آموزش عالی در ایران نقش و  59کم  در جمع، دست
 .فعالیت داشتند

همان طور که از تاریخچه مجمل فوق مستفاد می گردد دانشگاه هاي ایران از ابتدا و از اساس بر 
مبانی فکري و ساختاري غرب مدرن بنا گشته اند. عمده دانشگاه هاي ما به استثناء تعداد 

شماري از آن ها را می توان یک الگوبرداري بی کم و کاست از دانشگاه هاي فرانسه، انگشت 
انگلیس و آمریکا به حساب آورد که سنگ بناي آن نیز توسط افرادي غرب زده و دست پرورده 
فرنگ و به کمک مسیونرها و ماسون هاي غربی گذاشته شده است و اساسا سنخیت چندانی با 

ب اسالمی و افق بلند مدت آن که همان تاسیس تمدن نوین اسالمی است آرمان هاي اصیل انقال
 ندارد.

هاي مارکسیستی گاه شبهات، مسائل و پرسشي پهلوي دوم، جوالنایران در دوره دانشگاه هاي
هاي مختلف و یا اصطالحاً چپ بود. اگرچه جریان چپ در این دوره، به لحاظ سیاسی، گروه

ها نسبت به فرهنگ دینی مردم ایران شمشیر را ي آنظ معرفتی همهمتفاوتی داشت، ولی به لحا
از رو بسته بودند. آنان حتی با رخنه در نهادهاي فرهنگیِ رژیم پهلوي، از ابزارهاي قدرت در 

ها ها و ناگفتهنامه (جستند.جهت اهداف خود نسبت به مواجهه با فرهنگ دینی مردم سود می
 ).200بر نشر آثار استاد مطهري، تهران، انتشارات صدرا، ص  )، به کوشش شوراي نظارت1385(
  

ها همچنین، با رویکردي التقاطی، به مناسبات اجتماعی ورود پیدا کردند و سعی مارکسیست
ارکسیسم را تحقق بخشند. بنابراین مارکسیسم در کردند با ظاهري اسالمی همان مبانی فکري م

ي ایران را مورد هدف قرار اجتماعی، حیات فرهنگی جامعهاعتقادي و سیاسیي فکريدو حوزه
ي فکري، با انتشار آثار مکتوب، درصدد اشاعه و تبلیغ فرهنگ ها در حوزهداده بود. چپ

ها، به تجمیع و اغفال نیروهاي جوان ي اجتماعی با ایجاد گروهمارکسیستی بودند و در حوزه
پرداختند. در این میان، جریان اسالمی براي هایی با گرایش مارکسیستی میبراي مجموعه

استاد شهید مرتضی  که می توان هاي جریان چپ تشکیل جبهه دادمقاومت در مقابل هجمه
 پرچم دار این جریان دانست. را مطهري

 



 

در تبیین مجالت حکمت به سردبیري فخرالدین برقعی، ، استاد مطهري در 1330يدر دهه
بنا به  1349و  1348هاي در سالت. شهید مطهري مکتب اسالم و مکتب تشیع فعالیت داش

دعوت انجمن دانشجویان دانشسراي عالی، استاد مطهري، طیِ چند سخنرانی در آن دانشسرا، به 
سخنرانی هاي خود در حسینیه ارشاد و  ایشان همچنین با .پرداخت »ماتریالیسم در ایران«بحث 

سایر مکان ها و مقاطع زمانی نقش مهمی در مواجهه با این جریان ها تنویر افکار عمومی 
 داشتند.

پس از انقالب و با وجود تعطیلی دوساله دانشگاه به منظور پاکسازي و اصالح ساختار آن، به 
نی در ساختار و محتوا و اساتید دلیل نداشتن الگوي مناسب ما عمال شاهد تغییرات چندا

دانشگاه نیستیم. هر چند که تعدادي از عناصر مارکسیستی از دانشگاه ها تصفیه شدند و 
سیستم جذب جدیدي براي دانشگاه ها تعریف شد، اما کماکان ما شاهد حضور فعال اساتید 

مثل راهبردي  ز نیز با وجود یک ستادکما این که امرو لیبرال و سکوالر و غرب زده هستیم.
شوراي عالی انقالب فرهنگی ما شاهد آن هستیم که روساي دانشگاه ها از میان افراد لیبرال و 

 سابقه دار انتخاب می شوند.

 

 در دانشگاه ما چھ خبر است؟

گروه هاي فکري و دانشگاه ما پس از انقالب نیز همواره محل مناسبی براي جوالن عناصر و 
رد طمع و بهره وبا ساختار، محتوا و اساتید غربی که همواره م دانشگاهی سیاسی بوده است.

دانشجویان جوان، با انرژي، حقیقت جو، کنجکاو و  کشی جریان هاي سیاسی بوده است.
موقعیت طلب همواره می توانند نیروهاي خطی خوبی براي جریان سازي تبلیغات سیاسی 

 احزاب و جناح هاي سیاسی باشند.

سازندگی ما شاهد اعطاي بورسیه خارج از کشور به عده زیادي از  در دوران اصالحات و
درصد آن ها به بازگشتی  70دانشجویان و اساتید و سیاسیون غرب زده هستیم که بنا بر نقلی 

به کشور نداشته اند و آن هایی هم که برگشته اند غالبا همان هایی هستند که امروز تعداد 
بعدها از ه در دست آن هاست. عده اي از آن ها نیز زیادي از کرسی هاي استادي دانشگا

 



 

اتفاقا مسئولیت آن دوره هم بر عهده مجتبی  .متحصنان مجلس ششم و سران فتنه شدند
  .فرجی دانا و رئیس سازمان امور دانشجویان بوده است وزیر سابق علوم آقايصدیقی، معاون 

شگاه عالمه طباطبایی با بیان اینکه استاد دانو معاون سابق وزارت علوم در دولت نهم و دهم 
: از میان این افراد می گویدهزار نفر در دولت اصالحات بورسیه غیر قانونی شدند،  11حدود 
درصدشان به کشور بازنگشتند و خیلی از این افراد براي بورسیه شدن تشریفات  70حدود 

شدند با حزب مشارکت، اداري را هم رعایت نکردند و بیشتر کسانی که در آن دوره بورسیه 
سازمان مجاهدین و سایر گروههاي جبهه دوم خرداد در ارتباط بودند و سران این جریانات که 

به واسطه همین بورسیه غیر قانونی در دوره  .در وزارت علوم بودند آنها را بورسیه کردند
ند و حتی تومان از بیت المال خرج آنها شد اما به کشور بازنگشت اصالحات صدها میلیون

هایی را هم که طبق قانون باید براي خروج از کشور و بورسیه شدن می گذاشتند، وثیقه
 1.نگذاشتند

درباره بورسیه هاي غیرقانونی و باندي دولت سازندگی و اصالحات نمونه هاي متعددي مطرح 
رچه ، دبیرکل جبهه مشارکت باشد. او گمحسن میرداماديشده است که شاید از مهمترین آنها 

مطالعات استراتژیک، بورس دانشگاه  لیسانس فنی داشت اما با کمک مجتبی صدیقی در رشته
انگلستان به وي داده شد تا دکتراي روابط  "کمبریج"پاکستان شد و از آنجا بورس  "قائد اعظم"

 الملل خود را از انگلیس بگیرد. او که از تسخیر النه جاسوسی آمریکا مطرح شده بود پس ازبین
 2 .رسید 88و  78بورس اهدایی دولت، کارش به تحصن در مجلس و آشوبگري در فتنه 

مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس در بحبوحه هاي و  قدرت اهللا علیخانی، نماینده اسبق
درباره چرخش هاي سیاسی میردامادي گفت:  1381رویدادهاي سیاسی در اردیبهشت 

چهره حق به جانب و در لباس سخنگوي اصالحات حرف متاسفانه آقاي میردامادي همیشه با "
می زند و ایشان از زمان اشغال النه جاسوسی امریکا به این سمت چنین عمل می کند. آقاي 
میردامادي آن زمان هم به عنوان سخنگوي دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در تلویزیون ظاهر 

در عربستان  66و یا در جریان حج سال شده و علیه امریکا و نهضت آزادي افشاگري می کرد 

 مصاحبه خواجه سروي با خبرگزاري مهر. ۱
 به نقل از جهان نیوز. ۲

 

                                                           



 

درجه تغییر موضع از رابطه و مذاکره  180سعودي علیه این کشور داد سخن می داد و امروز با 
آقاي میردامادي با  76با امریکا سخن می گوید و از نهضت آزادي حمایت می کند. در سال 
من نمی دانم در د و بورسیه دولت آقاي هاشمی رفسنجانی در لندن مشغول به تحصیل بو

 1ند.انگلستان چه چیزي به آقاي میردامادي القا شد که امروز این گونه تغییر موضع داده ا

حسن مسلمی نائینی، معاون بورس و دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان در دولت سابق 
رس شده بودند که در دوره اصالحات افرادي بواین گونه عنوان می کند: مهر خبرگزاري در گفتگو با 

در مورد آنها ضوابط علمی و عمومی رعایت نشده بود از من خواستند که آن را اعالم کنم اما من این کار را 
 .درست ندانسته و انجام ندادم

در دانشگاه علم و صنعت اتفاقی افتاد که به جمعه سیاه معروف است. در دوره اصالحات یک نفر 
 .ان دانشیار پذیرفتند که همه اساتید از ماجرا مطلع شدندعنورا آوردند و بدون ضابطه به

عضو حزب تندروي مجاهدین هم دیگر چهره جنجالی این موضوع است که  ،محسن آرمین
 وجود دارد. اعطاي بورسیهاهداي بورسیه لبنان وي و بعد انتقالش به کشور سواالت زیادي درباره 

ادي است که تاکنون پاسخی به آن داده نشده تحصیلی ابوالفضل فاتح هم داراي ابهامات زی
 2.است

امروز نیز در میان اساتید دانشگاه، ما استادي را می بینیم که به دانشجویان خود تجاوز می کند!، 
استادي را می بینیم که با استفاده از فرمول ریاضی خدا را نفی می کند، استادي را می بینیم که 

ند، استادي را می بینیم غرب زده که ترویج غرب می کند، روایط دختر و پسر را توصیه می ک
استادي را می بینیم که روحیه ما نمی توانیم را به دانشجو تزریق می کند، استادي را می بینیم 
که از علم و عالم غربی بت تراشی می کند، استادي را می بینیم که بدون توجه به نیازهاي 

آي اس آي می نویسد، استادي را می بینیم که هیچ کشور و صرفا براي ترفیع رتبه مقاله 
، استادي را می بینیم که در فتنه پیشاپیش اعتقادي به نظام و ارزش هاي واالي اسالمی ندارد

دانشجویان خود، آب به آسیاب دشمن می ریزد، استادي را می بینیم که قرآن را به تناقض 
 نیست بلکه سرباز دشمن است! گویی متهم می کند و استادي را می بینیم که استاد

 به نقل از جهان نیوز. ۳
 . همان1

 

                                                           



 

کشته شود معنی تفاوت جنگ نرم با جنگ سخت در این است که اگر در جنگ سخت سربازي 
اش آن است که یکی از نیروها کم شده است؛ اما در جنگ نرم اگر سربازي کشته شود معنی اش 

 آن است که یک نیرو از ما کم شد و به دشمن اضافه شد!

سازي مبنی بر اسالمی گی بنا بر فرمان امام خامنه اي (مدظله العالی)شوراي عالی انقالب فرهن
ها در زمینه کردن علوم انسانی و اجراي نتیجه تالشعلوم انسانی و تالش مسئوالن براي اسالمی

، جایگزینی متون داخلی در رشته علوم سیاسی به جاي متون غربی را هاعلوم سیاسی در دانشگاه
اساتید به وزارت علوم ابالغ کرد. اما تعدادي از  93منظور اجرا در مهر ماه  به تصویب رساند و به

ها با جمع کردن امضا و درخواست از رییس جمهور مانع اجراي این فرمان شدند لیبرال دانشگاه
آنها که گفتند کودتا علیه یعنی  ."کودتا علیه علوم سیاسی خنثی شد“و در مهرنامه تیتر زدند 

 1.رهبر انقالب و شوراي تحول در علوم انسانی را کودتا چی نامیدند، ثی شدعلوم سیاسی خن

 

 توحش تجھیز شده

گفت: غرب در تکنولوژي و صنعت پیشرفته است. چرا در فرهنگ، امام خمینی همیشه می
یعنی چرا در  !بگیریم؟ الگو هاغربی از …ي اخالق و سیاست، حقوق بشر، سبک زندگی، فلسفه

ي بزرگی است که چون این مغالطه و علوم اجتماعی از غرب الگو بگیریم؟! مسائل اجتماعی
ي ها به کرهي ماه رفتند پس در علوم اجتماعی هم از غرب استفاده کنیم. آنها به کرهغربی

توانند مشکالت اجتماعی خودشان را سفر کنند نمیهاي دیگر هممریخ هم بروند به کهکشان
هاي گوناگون مشکل بحران افسردگی و اضطراب، کاهش جمعیت،حل کنند. مشکل خانواده، 

ي نوبل اقتصاد) در کتاب سقوط آزاد: ي دو جایزهبه تعبیر ژوزف استیگلیتز (برندهاقتصادي که 
 »این اقتصاد عالم نیست که دچار سقوط آزادشده. بلکه علم اقتصاد در حال سقوط آزاد است.«

گناه کشی در دنیا، دفاع از دیکتاتورها، انواع تبعیض و بیو مشکالت سیاسی اعم از نژادپرستی، 
ها ریشه در این علوم سیاسی ماکیاولیستی دارد، همه و اینها و کودتاها که تمامیلشکرکشی

کافی است نگاهی به ها مواجه است. اي است که غرب با آنهاي اجتماعیهمه مشکالت و بحران

 ر دانشگاه عالمهسخنرانی حسن عباسی د. ۱
 

                                                           



 

ي خود هیچ افق روشنی را سال آینده 40بینید که براي دولت آمریکا بیندازید و ب 2050ترند 
هاي غرب در ابزارآالتی است که ساخته که بسیاري و بازهم به قول امام پیشرفت متصور نیستند؛

 .ها هم براي آدم کشی استاز این

گناه در هاي بیکند ولی آن را بر روي انسانبینیم همین علم موشک هوا میلذا این است که می
دو جنگ جهانی در یک قرن اندازد. می ... و روشیما و ناکازاکی، صبرا و شتیال، حلبچه، بوسنیهی

گذارد. به تعبیر برژینسکی در کتاب خارج از کنترل: میلیون کشته بر جا می 70اندازد و راه می
به تعبیر ویل  .هاي تاریخ بیشتر بوده استي جنگهاي همهاین تعداد کشته از مجموع کشته

هاي ي کشتهي همهاندازههاي جنگ اول جهانی بهدورانت در کتاب تاریخ تمدن: کشته
به قول امام خمینی: این تمدن هاي اخیر تاریخ است چراکه کشتار صنعتی شده است. جنگ

 .است» توحش تجهیز شده«نیست و بلکه 

. وي در این رنه گنون اندیشمند فرانسوي مسلمان شده کتابی به عنوان سیطره کمیت دارد
دهد که علم جدید چگونه تحت سیطره فلسفه جدید و فلسفه جدید نیز چگونه کتاب نشان می

 .1تحت سیطره کمیت است

دانشگاه هاي ما امروز به شدت در سیطره علوم غربی و اساتید فرنگ رفته و فرنگ خواه و فرنگی 
به دشواري می توانند یز شده هستند. آن دسته از علوم و اساتیدي که تولید میهن هستند ن

 عرض اندام کنند که آن ها نیز به شدت از سکوالریسم پنهان رنج می برند.

با وجود این مسائل نمی توان از دانشگاه انتظار داشت که نیروي تراز انقالب اسالمی تولید کند. 
نیروهاي  خروجی این دانشگاه با این پیشینه و این ساختار و این محتوا و این اساتید چیزي جز

لیبرال و سکوالري که صرفا به درد بازار کار یک جامعه سکوالر و تمدن التقاطی، آن هم از نوع 
 جهان سومی اش می خورند نیست.

 

 

 باشگاه استراتژیست هاي جوان. ۱
 

                                                           



 

 بررسی آماری دانشگاه ھای ایران پس از انقالب

حال براي رسیدن به یک درك درست و کامل تر از فضاي دانشگاه ها بد نیست نگاهی هم به 
 شگاه ها بیندازیم.آمار دان

دانشجو در  37856بودند تعداد  288565از کل دانشجویان کشور که  67ـ68در سال تحصیلی 
هاي دولتی و غیردولتی به تحصیل اشتغال دانشجو در سایر دانشگاه 250709دانشگاه آزاد و 

قم به رغیردولتی هاي دولتی و دانشگاهتعداد دانشجویان  75ـ76داشتند. در سال تحصیلی 
بالغ دانشجو  613468دانشگاه آزاد به در حالیکه تعداد دانشجویان  رسیددانشجو  579070
 .گشته بود

دانشجو افزایش  2117471به  1192538دانشجویان کشور از  84تا  76در فواصل سالهاي 
 1098491به  579070از بازه  این درغیردولتی هاي دولتی و تعداد دانشجویان دانشگاه .یافت
 1018980به  613468از  این بازه زمانیدر  نیز دانشجویان دانشگاه آزادتعداد  ؛ همچنیندرسی

 .رسیددانشجو 

 74924به  45083از  84تا  76هاي کل کشور در فواصل سالهاي اعضاي هیأت علمی دانشگاه
ر درصد و د 52ها هاي دولتی و سایر دانشگاهرسید. رشد اعضاي هیأت علمی در دانشگاه استاد

 درصد بوده است.  88دانشگاه آزاد 

. در این بازه رسیـد 4459287به  2117471تعداد دانشجویان کشور از  92تا  84در سالهاي 
 1650000درصد و قریب به 6/36میلیون دانشجو در کشور سهم دانشگاه آزاد  5/4از زمانی 

درصد 17ها سایر دانشگاهدرصد و 18هاي دولتی و دانشگاه 25دانشجو و سهم دانشگاه پیام نور 
 .باشدمی

سهم که  رسیدنفر  118588به  74924ها از اعضاي هیأت علمی دانشگاه در این بازه زمانی
درصد در رشد هیأت علمی بوده است.  10دانشجو  2828265با  غیردولتیهاي دولتی و دانشگاه

و دانشگاه پیام نور با درصد 48دانشجو در رشد هیأتهاي علمی  1631022سهم دانشگاه آزاد با 
دانشجو بدلیل ماهیتش طبعا از نقش چندانی در رشد اعضاي هیأت علمی برخوردار  1114821

 .نیست

 



 

میلیون دالر بوده در حالی که این  584صادرات فناوري پیشرفته ایران برابر با  1389در سال 
میلیارد دالر و  145,5کا میلیارد دالر، آمری 1,7میلیارد دالر، ترکیه  93رقم براي کره جنوبی 

گذاري صرفاً در تولید میلیارد دالر بوده است. این موضوع بیانگر آنست که سرمایه 122ژاپن 
هاي علمی و کسب ثروت از آن و تبدیل مقاالت علمی صورت گرفته و در قسمت سایر شاخص

اي و نظامی هاي خاص نظیر هستهایم. البته در بخشایده به محصول پیشرفت چندانی نداشته
اي عمل نماییم که ایم ولی باید به گونهایم با توفیق همراه بودهکه توجه ویژه مبذول داشته

ها از متن جامعه بجوشد. تولید مقاالت هاي رشد علمی، فنی و نوآوري در تمام عرصهزمینه
ز اعضاي هیأت علمی اکنون عمدتاً به دلیل نیاز دانشجویان براي اخذ بورس و رفتن به خارج و نیا

 .گیردعلمی به آن براي ارتقاي در ساختار تشکیالتی و اداري صورت می

 2524، آمریکا 2613، کره 30و براي ترکیه  3تعداد پتنت به ازاي هر ده هزار مقاله براي ایران 
براي  R&D گذاري درباشد و تعداد پتنت به ازاي هر ده میلیارد دالر سرمایهمی 1970و ژاپن 

باشد. این ارقام می 1209و ژاپن  2631، آمریکا 4727(سی و سه صدم) و براي کره 0,33ایران 
اي است که باید در کسب ثروت از علم و تبدیل ایده به محصول و ها بیانگر فاصلهو شاخص

 .سازي آن طی شودتجاري

بیکاران مرکز آمار ایران رسماً اعالم نمود که تعداد کل  1390بر اساس آمار سرشماري سال 
نفر داراي  768051درصد معادل 22نفر بوده که از این تعداد  3560022کشور برابر با 

درصد لیسانس وحدود 66دیپلم، حدود درصد فوق27باشند که از این تعداد تحصیالت عالی می
اي غیر از رشته التحصیالن زیادي در حرفهباشند. عالوه براین فارغلیسانس میدرصد فوق7

 باشند. و تخصصی خود مشغول بکار میتحصیلی 

 به شرح زیر است: 91تا  89آمار تعداد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در سال هاي 

 سال

 

هاي دانشگاه
وابسته به 

 وزارت

مراکز وابسته به 
آموزش و 

 پرورش

موسسات وابسته 
هاي به دستگاه
 اجراي

جامع علمی  پیام نور
 کاربردي

غیر 
 انتفاعی

 جمع دآزا

1389 124 274 28 550 738 295 401 2410 
1390 309 107 28 569 738 333 406 2490 
1391 318 107 28 569 740 344 408 2515 

 



 

 :91آمار دانشجویان به تفکیک مقطع تحصیلی و دستگاه اجرایی در سال 

کارشناسی  کارشناسی کاردانی دستگاه اجرایی
 ارشد

دکتري 
 حرفه اي

دکتري 
 معج تخصصی

وزارت علوم، تحقیقات و 
 فناوري

8617 421611 146205 3917 22509 602859 

 1085342 1144 - 32154 1051878 166 دانشگاه پیام نور

دانشگاه جامع علمی 
 کاربردي

375535 56646 - - - 432181 

 250163 - - - 10463 139700 دانشگاه فنی و حرفه اي

 5859 - - 1093 3706 1060 وزارت آموزش و پرورش

 23048 250 - 5044 16121 1633 سایر دستگاههاي اجرایی

 و وزارت بهداشت،درمان
 پزشکی آموزش

4195 65564 10824 38971 15313 134867 

 1576349 7320 10085 198334 1022817 337693 دانشگاه آزاد اسالمی

موسسات آموزش عالی 
 غیردولتی غیرانتفاعی

131378 249799 11028 - 779 392984 

 44603652 47315 52973 44782 2898605 999977 جمع

 

 

 



 

 به شرح زیر است:تعداد اعضاي هیئت علمی کشور  91طبق آمار سال 

درصد آنها استاد تمام،  4،3 از این تعداد عضو هیئت علمی داریم که 314هزار و   66در مجموع 
درصد مربی آموزشیار  3،7بی و درصد مر 42،9استادیار،  درصد 39،6درصد دانشیار،  9،6

 .هستند

عضو هیئت علمی مربوط به وزارت علوم  282هزار و  18عضو هیئت علمی،  314هزار و  66از 
درصد استاد تمام،  8،1است که از میان اعضاي هیئت علمی مشغول به تدریس در وزارت علوم 

 .درصد استادیار هستند 55،7درصد دانشیار و  17،4

هاي زیرمجموعه وزارت علوم داراي مرتبه د از اعضاي هیات علمی دانشگاهدرص 81در واقع 
 .استادیار به باال هستند

مجوز براي رشته محلهاي مقطع دکترا،  643، 91در سه ماهه اول سال همچنین طبق آماري 
 .مجوز کاردانی صادر شده است 330مجوز کارشناسی و  457مجوز براي مقطع ارشد،  546

 جمع مربی آموزشیار مربی استادیار دانشیار استاد یدستگاه اجرای

 18282 62 3367 10184 3187 1482 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

 2829 1867 349 560 47 6 دانشگاه پیام نور

 80 - 66 13 1 - دانشگاه فنی و حرفه اي

 134 - 28 106 - - وزارت آموزش و پرورش

 12672 15 3005 6786 2145 721 شکیوزارت بهداشت، درمان و آموزش پز

 30083 502 19971 8150 883 576 دانشگاه آزاد اسالمی

 2234 18 1631 462 71 82 موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی

 

 

 



 

 به شرح زیر گزارش شده است: 93همچنین آمار دانشگاه هاي ایران در سال 

و  دانشگاه و موسسه آموزش عالی 400حدود  1393با توجه به آمار ارائه شده در خرداد سال 
 در ایران داریم. ودانشج میلیون 5/4با  رشته تحصیلی 2،100بیش از 

 :93در سال  آمار دانشجویان به تفکیک نوع مراکز آموزش عالی

 دانشگاه آزاد دانشجوي درصد 36٫9 -

 دانشگاه پیام نور دانشجوي درصد 25٫4 -

 تیدانشگاه دول در دانشجوي درصد 14٫1 -

 دانشگاه فنی دانشجوي درصد 3٫5 -

 درصد دانشجوي دانشگاه علمی کاربردي 10 -

 درصد دانشجوي موسسات غیرانتفاعی 10 -
 

 :مقاطع تحصیلی به تفکیک یاندانشجو آمار

 درصد دانشجوي مقطع کارشناسی 66حدود  -

 درصد دانشجوي مقطع کاردانی 23حدود  -

 درصد دانشجوي مقطع کارشناسی ارشد 10حدود  -

 اي و تخصصیدرصد دانشجوي مقطع دکتراي حرفه1/1حدود  -

تعداد دانشگاه ها و اساتید و دانشجویان ما پس از  همان طور که در آمار فوق مشاهده می شود
انقالب به رشد چشمگیري رسیده است که این رشد مثل این می ماند که ما به طبقات 

 ر کنیم افزوده باشیم.ساختمانی بدون آن که پی و اسکلت آن را اصالح و مستحکم ت

در ایران به ازاي هر سه کارشناس یک فوق دیپلم وجود دارد و این در حالیست که در کشورهاي 
این  .صنعتی و توسعه یافته به ازاي هر پنج فوق دیپلم و تکنسین یک کارشناس وجود دارد

بر اساس نیازهاي یعنی این که ما حتی با نگاه مادي و سکوالر هم نتوانسته ایم واقع بینانه و 
 برنامه ریزي کنیم و دانشگاهمان را رشد دهیم! -اصول توسعه غربیبه فرض پذیرش  –جامعه 

 



 

شاید اصالح و اسالمی سازي دانشگاه اگر دانشگاه به لحاظ وسعت و گسترش همانند اوایل 
پیچیدگی  انقالب بود راحت بود؛ اما اکنون که این دانشگاه با این ابعاد گسترش یافته است و این

ها را پیدا کرده است اصالح آن کاري بس دشوار به نظر می رسد اما باید دانست که براي نیل به 
 آرمان هاي انقالب اسالمی گریزي از آن نیست.

 

 در کفرشان ھم موفق نیستند!

دانشگاه برتر جهان در آمریکا، اروپا، آسیا و  500فهرست  2003دانشگاه شانگهاى چین در سال 
سیه را اعالم کرد. در این فهرست بلند در حالى که شش دانشگاه از کشور هاى ترکیه و اقیانو

اسرائیل دیده می شد نامی از هیچیک از دانشگاه هاى ایران نبود. یعنی دانشگاه هاي ایران هیچ 
گزارش دانشگاه «رتبه اى از نظر تولید و اعتبار علمی در مقیاس جهانی نداشتند. گفته شد 

ین نتیجه دو سال کار مداوم براى جمع آورى داده ها و اطالعات قابل مقایسه از شانگهاى چ
دانشگاه هاى مختلف در سراسر جهان است. معیار هاى رتبه بندى دانشگاه ها، جایزه نوبل، تعداد 

و ساینس، تعداد مقاالت چاپ شده در  محققان پراستناد، مقاالت منتشر شده در مجالت نیچر
 1.»و عملکرد تحقیقاتى هر محقق مالك قرار گرفته شده است I»«IS مجالت معتبر

 

  

 با ایسنا  (ISC) سرپرست پایگاه استنادي علوم جهان اسالم. گفتگوي جعفر مهراد 1
 

                                                           



 

 ISIبر رشد مقاالت ایران در مجالت زیر پوشش  یتحلیل

 ۱ چھ باید كرد؟
در حال حاضر، ما چون اعتماد به نفس خویش را در ارزیابی کیفی و کمی فعالیت هاي علمی از 

د در خارج براي ارزیابی کارهاي دست داده ایم، ناگزیر، به بعضی معیارهاي گزینشی موجو
پژوهشی مان متوسل شده ایم که متأسفانه منجر به بعضی جریانات انحرافی شده است. واضح 
است که نمی توان با برنامه هاي ضربتی و دستورالعمل هاي ناگهانی صاحب علم و فناوري شد، 

ب پژوهش فراهم کرد. بلکه نخست باید زمینه را براي توسعه کمی و کیفی نیروي انسانی مناس
تشویق ها و اعطاي جوایز بدون مبنا، میدان را فقط براي فرصت طلبان آماده می کند و افراد 

 .واقعاً مستحق از حمایت محروم می مانند

متأسفانه در زمان حاضر مهم ترین شاخصی که براي سنجش فعالیت پژوهشی افراد، دانشگاه ها 
داد مقاالت چاپ شده در مجالتی است که در فهرست و مؤسسات پژوهشی به کار می رود، تع

آمده است. این مؤسسه در فیالدلفیاي آمریکا واقع شده و از داده پایه  (ISI) مؤسسه آي اس آي
هاي آن می توان تعداد مقاالت هر فرد، مؤسسه، دانشگاه و یا هر کشور و ... را که در مجالت 

 .ارجاعات به آنها را استخراج کردچاپ شده است و همچنین شمار  ISI مورد قبول

مجله  2286علوم و  (category) مقوله 167مجله بین المللی در  9288مقاالت  ISI در مؤسسه
مقوله علوم اجتماعی (بدون در نظر گرفتن این نکته که بسیاري از مجالت در مقوله هاي  54در 

 سی قرار می گیرند.زبان) مورد برر 31مختلف تکرار می شوند) به زبان هاي مختلف (

 ISI این مؤسسه، مجالتی را در فهرست خود قرار می دهد که داراي شرایط زیر بوده و ضمناً از

 :درخواست کرده باشند جزو فهرست آن قرار گیرند
 )بموقع چاپ شدن مجله (که دلیلی ضمنی بر اعتبار پیوسته مجله علمی است -    
 ویراستاريتبعیت مجله از قواعد بین المللی  -    
 .عنوان مقاالت، چکیده آنها و واژه هاي کلیدي مقاالت به انگلیسی ذکر شده باشند -    
 .محتواي مجله در آن رشته غنی تشخیص داده شود -    

 دکتر اکبر حیدري -دکتر مهدي گلشنی. 2
 

                                                           



 

 تنوع ملیت از لحاظ مؤلفان مقاالت -    
هیأت بررسی دقیق در مورد سابقه انتشاراتی و مجموعه استنادي مؤلفان مجله و اعضاي  -    

 )تحریریه (در مورد مجالت جدید
 ارجاع واقعی به مقاالت آن مجله -    

 

 یعلم یاز حوزه ھا ISI یتقسیم بند

 ISI بخش تقسیم کرده است 22کل حوزه هاي علمی را به: 
 پزشکی بالینی .1    
 زیست شناسی و بیوشیمی .2    
 زیست شناسی مولکولی و ژنتیک .3    
 شیمی .4    
 زیکفی .5    
 علوم مربوط به مغز و رفتار .6    
 ایمنی شناسی .7    
 جانور شناسی و گیاه شناسی .8    
 روانکاوي و روان شناسی .9    
 میکروبیولوژي .10    
 علوم زمین .11    
 علوم اجتماعی .12    
 مهندسی .13    
 علوم فضا .14    
 محیط و محیط زیست .15    
 شناسی داروشناسی و سم .16    
 علوم مواد .17    
 اقتصاد و تجارت .18    

 



 

 علوم کشاورزي .19    
 ریاضیات .20    
 علوم کامپیوتر .21    
 علوم میان رشته اي .22    

 

  ISI میزان اھمیت چاپ در مجالت فھرست 

 :چاپ مقاالت علمی پژوهشگران داخلی در مجالت خارجی حداقل دو مزیت دارد

 .ما به علم روز واقفیم و خوب می توانیم مشق آن را بنویسیم نشانگر آن است که- 

فعالیت هاي عالمان ما مورد نقد بین المللی، فارغ از تعارفات داخلی، قرار می گیرد و در -  
نتیجه، به نقاط ضعف و قوت علمی خود پی می بریم. در واقع، یکی از اهداف مهم چاپ مقاله 

 .استعلمی به نقد گذاشتن فعالیت علمی 

اما جو کاذب و آمار تحلیل نشده اي که در مورد میزان فعالیت هاي علمی ما، براساس مقاالت 
چاپ شده در خارج وجود دارد، اقتضا می کند که از سوءبرداشت ها و سوءاستفاده هایی که از 

 .این موضوع می شود، غافل نمانیم

حوزه علوم محض  2م است میان براي بررسی میزان اهمیت چاپ مقاالت در مجالت خارجی، الز
 :و علوم کاربردي تفکیک قائل شویم و براي آنها معیارهاي متفاوتی قائل شویم

علم محض دنبال آن است که از مفاهیم جدید استفاده کند و روابط تازه بیابد و اطالعات  -    
ی کند که بیشتري در مورد ساختار طبیعت و امکانات آن به ما بدهد، بنابراین، تفاوتی نم

 .پژوهش در آمریکا انجام شود یا ایران

علم کاربردي، علوم جا افتاده را به کار می برد تا نیازهاي علمی و صنعتی را برطرف کند و  -    
 .در مورد ما باید وسیله اي براي رسیدن به اهداف ملی مان باشد

 



 

 

 ISIدر  دهچاپ ش یكوتاه بر آمار اسناد علم یمرور

 1349سند علمی در سال  120ی ایرانیان داخل در مجالت بین المللی از تعداد اسناد علم
 .میالدي) رسیده است 2006( 1385سند علمی در سال  6761میالدي) به  1970(

سند علمی از ایران در  20785 )2006ژوئیه ( 1385تا خرداد ) 1996ژانویه ( 1374دیماه  از
به هاي ایران بر حسب تعداد کل اسناد مجالت خارجی تحت پوشش آي اس آي چاپ شده و رت

علمی، چهل و دوم، از نظر تعداد ارجاعات، چهل و نهم و از جهت نسبت ارجاعات به اسناد 
علمی، صد و سی و پنجم ذکر شده است؛ اما این اطالعات خام به هیچ وجه گویاي رتبه علمی ما 

 .نیست

بخش اندکی از  چرا که ،غرب دانست در واقع این رتبه ها را می توان رتبه خدمت ایران به [
مقاالتی که ما در این مجالت به چاپ می رسانیم در جهت رفع نیازهاي داخلی خودمان تولید 

 ] .شده است

 

 یدر مورد چاپ مقاالت در مجلھ خارج یمسألھ اساس

اکنون به مهم ترین مسأله در مورد مقاالت چاپ شده از ایرانیان مقیم کشور در مجالت خارجی 
ی پردازیم. در مورد مقاالت نظري چون درصد کمی از کل مقاالت را تشکیل می دهند و وجود م

و انعکاس آنها در مجالت خارج ضروري است، فعالً به بحث نمی پردازیم. همین قدر متذکر می 
فعالً بحث خود را شویم که در کمتر موردي سرمشق نویسی (نو آوري واقعی) در کار بوده است. 

ت کاربردي متمرکز و این سؤال اساسی را مطرح می کنیم که آیا وظیفه علوم روي مقاال
 کاربردي رفع نیازهاي داخلی نیست؟ و آیا همواره باید نیازها را از طریق واردات برطرف کرد؟

اگر جواب این است که علم، در بعد کاربردي باید نیازهاي ملی ما را برطرف کند، آن وقت سؤال 
ح می شود که مقاالت کاربردي چاپ شده در مجالت خارجی تا چه حد اساسی دیگري مطر

 



 

نیازهاي داخلی را مد نظر داشته اند؟ واضح است که جواب به این سؤال خوشایند نیست. زیرا 
اگر علم ما در جهت رفع نیازهاي داخلی به کار برده شده بود، بسیاري از نیازها را از طریق 

ید گفت که در واقع فایده عمده مقاالت چاپ شده ما به واردات برطرف نمی کردیم. پس با
 .خارجیان می رسد و مصرف داخلی چندانی ندارد

 

 نادرست از آمارھا یبرداشت ھا

در زمان حاضر تعداد مقاالت چاپ شده از یک پژوهشگر یا مؤسسه پژوهشی مهمترین شاخص 
ی می شود، به طوري که براي فعالیت علمی و میزان پیشرفت آن فرد یا مؤسسه در علم تلق

تعداد مقاالت به مهمترین معیار براي استخدام، ارتقا و اخذ جوایز تبدیل شده است. حتی کار به 
جایی رسیده است که بعضی از دانشگاه ها براي باالبردن آمار مقاالت پژوهشگران خود در 

ی دهند! این نحوه بین المللی پاداشی تا حدود یک میلیون تومان به ازاي هر مقاله م  مجالت
 :برخورد باعث شده که

بعضی از پژوهشگران خوب که توانایی سازندگی داشته، کارشان را رها کرده و به تهیه مقاله  -
 .پرداخته اند

 .دالر)، خود را در چاپ بعضی مقاالت شریک کرده اند 500عضی افراد با پرداخت مبالغی ( تا  -

 .نند درارتقا و رسمی شدن غالباً با مشکل مواجه اندفرادي که با تأمل و تعمق کار می کا -

دانش آموخته ممتاز ریاضی کشور، از  18به طور مثال چند سال پیش بررسی دقیق درمورد 
نفرشان در سطح المپیادي بودند)  5نفرشان المپیادي و  13به بعد، ( که  1376ورودي هاي 

، دانشگاه پاریس و ... MITستون، کلمبیا، صورت گرفت. این افراد دانش آموختگان (دکتراي) پرین
نفرشان هنوز مقاله اي  10مقاله داشتند و  18بودند که پس از فراغت از تحصیل روي هم رفته 

فارغ التحصیل متوسط داخل کشور را در نظر  18چاپ نکرده بودند. این در حالی است که اگر 
که از پرینستون فارغ التحصیل شده پس از  بگیریم چند برابر این ها مقاله دارند . یکی از اینها،

 .مقاله داشته است 2اخذ دکترا در کل 

 



 

جالب توجه است که میزان چاپ مقاله در رشته هایی که سال ها است بهترین استعدادها را 
مثالً مهندسی) پائین تر از رشته هایی مانند شیمی و ریاضی است که در جلب (جذب می کند 

موفق بوده اند. همچنین جالب است که موفق ترین افراد در چاپ مقاله استعداد هاي باالکمتر 
در همین رشته ها لزوماً بهترین استعدادهاي جذب شده نبوده، بلکه سوابق تحصیلی متوسطی 

 .داشته اند

همچنین برخورد بدون تحلیل با آمار باعث شده است که بعضی مؤسسات، از لحاظ تعداد 
مقاله اي که  227معرفی شوند. به طور مثال مؤسسه اي داریم که از  مقاالت، به عنوان رتبه اول

درصد مقاالت آن متعلق به  5/21میالدي) داشته تنها  1995-2003 (1374 -1382 در فاصله
درصد  5/29درصد مقاالت با مشارکت محققان داخلی و  49محققان خود آن مرکز بوده است (

متأسفانه بعضی از مسئوالن هر وقت خواسته اند  .(اندبا مشارکت محققان خارجی نگاشته شده 
مؤسسه اي را بزرگ کنند، به این گونه آمار متوسل شده اند.اگر آمار مقاالت معیار دقیقی از 

 :وضعیت علمی ما بود باید در وضعیتی مشابه چین و هند قرار داشتیم، زیرا

 .مقاله داشته است  17/6چین به ازاي هر میلیون نفر   - 

 .مقاله داشته است8/18هند به ازاي هر میلیون نفر    - 

 .مقاله داشته است 17//2 ایران به ازاي هر میلیون نفر   - 

 .صنعتی به مراتب پیشرفته تر از ما هستند -این در حالی است که چین و هند از لحاظ علمیو 

اشتباه می اندازد. به  گاهی مقاالتی منتشر می شود که ما را در مورد جایگاه علمی خودمان به
چاپ شد که در آن ایران رتبه سی ام را از  Neture سال پیش مقاله اي در مجله 2طور مثال 

کشور را  30 لحاظ مقاالت حائز شده بود. اما واقعیت قضیه این بود که نویسنده آن مقاله صرفاً 
ی از کشورهاي پیشرفته انتخاب کرده بود و در میان آنها ما سی ام بودیم! در حالی که نام بعض

 .تر از ما در آن فهرست نیامده بود

خالصه کالم: رتبه علمی کشور ما با تعداد مقاالت محققان ما و تعداد ارجاعات به آنها مشخص 
نمی شود بلکه تنها با ارجاع به فهرست نوآوري ها در سطح نظري و ارقام صادراتی و وارداتی ما 

 



 

درصد از صادرات ما از  3علمی واقعی مان پی برد. چرا تنها  در سطح کاربردي می توان به رتبه
 70محصوالت مبتنی بر تکنولوژي باالتشکیل شده است، در حالی که در مورد مالزي این رقم 

 درصد است؟

در گزارش اخیر اتحادیه اروپا در مورد فعالیت هاي آن در علم و فناوري، افزایش تولید ناخالص 
ر مهم پیشرفت علمی تلقی شده است. در کشور ما که تعداد داخلی به عنوان یک معیا

میلیون نفر رسیده است، اثر آن بر تولید  4,5هزار به  170دانشجویان از اول انقالب تا به حال از 
 ناخالص ملی چه قدر بوده و اثر افزایش تعداد مقاالت بر تولید ناخالص ملی چه اندازه بوده است؟

زین کردن حرفه هاي قدیمی با صنایع مدرن و تعداد شاغالن در یکی دیگر از شاخص ها جایگ
 .این گونه صنایع است، که ما متأسفانه کمتر به آن توجه می کنیم

 
 ISI یو علوم انسان 

مقاله در  200از متخصصان ایرانی کمتر از ) 2001( 1380تا ) 1991( 1370در طی سال هاي  
عنوان آن مربوط به روانشناسی است و در حوزه  55چاپ شده که   ISIتعلوم انسانی در مجال

هایی چون تعلیم و تربیت، جامعه شناسی، الهیات، فلسفه، حقوق، اقتصاد و تجارت، ارتباطات، 
 .هنر و باستان شناسی رقم قابل ذکري وجود ندارد

 :وجود دارد ISI مشکل اساسی در مورد چاپ مقاالت علوم انسانی در مجالت دو

دي که در علوم انسانی خوب کار می کنند، نمی توانند به زبان بسیاري از اساتی .1
 .انگلیسی مقاله بنویسند. همتی هم در کار نبوده است که مقاالت آنها ترجمه شود

 مورد از حوزه هاي علمی انسانی (مانند اقتصاد جامعه شناسی و ...)، مجله 3-4جز در  .2
ISI  عضی از رشته هاي علوم انسانی مناسب چاپ مقاالت ما وجود ندارد. در واقع، ب

 .مانند ادبیات فارسی. منحصراً متعلق به جامعه و فرهنگ ما هستند

در ضمن بعضی از مهم ترین مجالتی که در جهان اسالم و غرب در زمینه هاي اسالمی به زبان 
نیستند. بعضی از اینها مقاالت  ISI هاي رایج در جهان اسالم چاپ می شوند، جزو مجالت

 



 

فاقد  ISI دي را چاپ می کنند. از طرف دیگر، بعضی از مقاالت چاپ شده در مجالتارزشمن
 .ارزش هستند

 

 چند نكتھ مھم

ما هنوز مشخص نکرده ایم که آیا تولید علمی صرفاً چاپ مقاله است ، اختراع است، به  -
 کارگیري نتایج تحقیقات است و یا ترکیب متوازن از آنها؟

» به هزینه ما براي خارجی ها و حل مسائل آنها تحقیق می شود. ه نظر می رسد که عمالًب« -

علوم انسانی در ایران: نگاهی از بیرون و درون، فرامرز رفیع پور و همکاران، -(دکتر حسن حبیبی 
 )76ص 1383دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، ،

خودمان و آیا باید معیارها را آنها تعیین  آیا مسیر علم ما را باید خارجی ها تعیین کنند یا -
 -(دکتر ایرج فاضل» اگر معیار ارزیابی دست آنها باشد ما همیشه بازنده ایم«کنند یا خودمان؟ 

 )77همان ص

امکانات بالفعل ما براي عرضه علوم انسانی به دنیا کافی نیست و براي به فعالیت رساندن آن  -
 .باید برنامه ریزي شود

 .عدم حضور تفکر علوم انسانی در بسیاري از جلسات تصمیم گیري هستیم ما شاهد -

اکثر کتاب هاي درسی و مقاالت ما فقط حاوي نظریه ها و نظریه پردازي هاي دیگران است و  -
به ندرت نو آوري داشته ایم. روند ارزیابی ها و تشویق ها نیز به گونه اي نیست که نو آوري را  ما

 .تشویق کند

 

 دھاپیشنھا
  .در حوزه هاي نظري، باید نو آوري ها مورد تشویق خاص قرار گیرد -

 



 

در حوزه هاي کاربردي باید فعالیت هاي پژوهشی و رساله هاي کارشناسی ارشد و دکترا بر  -
نیازهاي علمی و صنعتی کشور متمرکز باشد و این قبیل فعالیت ها، در صورت کسب موفقیت، 

 .مورد تشویق خاص قرار گیرد

پژوهشی موجب تعلق امتیاز کامل به آنها نباشد و  -یا علمی ISI صرف چاپ مقاالت در مجالت -
 .وزنه علمی خود مقاله نیز ملحوظ شود

پژوهشی چاپ شده ولی به تشخیص  -یا غیر علمی ISI در صورتی که مقاله اي در مجالت غیر -
ن امتیاز ارجاع داده شود. هیأت ممیزه واجد ارزش علمی باشد به داوران صاحبنظر براي داد

همین طور، در صورتی که خود نویسنده مقاله ادعاي ممتاز بودن آن را بکند ، آن مقاله به 
داوران صاحبنظر ارجاع داده شود. به طور کلی، باید به ارزیابی صاحبنظران داخلی غیر ذینفع 

 .بهاي بیشتري داده شود

ت برتر علمی منتشر شده به زبان هاي فارسی در حوزه علوم انسانی، سعی شود بعضی از مجال -
 .قرار گیرند ISI و عربی جزو لیست

ایرانی مجالتی به زبان انگلیسی منتشر شوند که حاصل پژوهش  -براي معرفی فرهنگ اسالمی -
 .هاي ارزنده داخلی را به خارج، خصوصاً جهان اسالم منتقل کنند

پژوهشی  - هست و نه مجله علمی ISI جلهدر بعضی از حوزه هاي خاص علوم انسانی نه م -
داخلی. در این موارد باید مقاله، در صورت تشخیص هیأت ممیزه یا خود نویسنده مقاله، به 

  .داوران صاحبنظر ارجاع داده شود

  

 



 

 (مدظلھ العالی)و امام خامنھ ای  (ره)دانشگاه در اندیشھ امام خمینی 

 ؟دانشگاه چھ بود :(ره)امام خمینی 

گذاشتند که اساتید ما داشتند؛ نمىدانشگاهها را با هر قدرتى که داشتند عقب نگه مىاینها 
ها تعلیماتشان درست بشود. این هم براى گذاشتند که بچههاى ما را تعلیم کنند، نمىدرست بچه

دیدند که اگر دانشگاه به طور صحیح عمل کند، مستقل باشد، بعد که این جوانها این بود که مى
اى بود که اینها کشیده آیند. این هم یک نقشهانشگاه بیرون بیایند ضد استعمار بیرون مىاز د

بودند. روى هم رفته براى رسیدن به آمال خودشان دانشگاه را در مقابل دین قرار دادند، دین را 
ا مقابل ها ر ها قرار دادند، دانشگاهی در مقابل دانشگاه قرار دادند؛ یعنى علما را مقابل دانشگاهی

 )158، ص: صحیفه 6ج( علما.

خواهیم بگوییم این است که دانشگاههاى ما، دانشگاههاى وابسته است. آنچه که ما مى
کنند، دانشگاههاى ما اشخاصى را که تربیت مى دانشگاههاى ما دانشگاههاى استعمارى است.

غربزده هستند و شان کنند، اشخاصى هستند که غربزده هستند. معلمینْ بسیارىتعلیم مى
گوییم که دانشگاههاى ما یک دانشگاههایى که براى ما مى آورند.جوانهاى ما را غربزده بار مى

مدارس ما، اساتیدى که در دانشگاههاى ما هستند  معلمینى که در.. ملت ما مفید باشد، نیست.
اى ما را تربیت دهند. جوانهجوانهاى ما را شستشوى مغزى مى بسیارى از آنها در خدمت غربند.

 )248، ص: 12، ج(صحیفهکنند. فاسد مى

 

 آنھا برای ما حیثیتی قائل نیستند

شما این را بدانید که غرب و شرق به ما، بلکه به غرب و شرقِ آن باالها و به این شرقى که ما در 
کنیم، به ممالک اسالمى، اینها هیچ ابداً یک منفعت صحیحى نمى دهند. هر چه آن زندگى مى

خورد و به ما مى دهند؛ و یا اینکه به ما بدهند چیزهایى است که یا به درد خودشان دیگر نمى
اصلش براى انسانهاى دنیاى سوم هیچ  دهند که به درد ما نخورد.بصورتْ یک چیزى را مى

 



 

کنند عنایت آنها به آنها، بیشتر حیواناتى که در آنجا زندگى مى حیثیتى قائل نیستند. بلکه شاید
 )434، ص: 10ج(کند! ز انسانى است که در اینجا زندگى مىا

 

 اھمیت دانشگاه

هاى کشورهاى مستضعف و کشورهاى اسالمى از طرف مخالفین با  چیزى که دشمن ینباالتر
دانند که اگر دانشگاه در بشریت انگشت رویش گذاشتند، دانشگاه است؛ براى اینکه آنها خوب مى

دانشگاه است که اداره امور کشور را  کشور در خدمت آنهاست.خدمت آنها باشد، یعنى همه 
کند. و چنانچه دانشگاه در اختیار کند و دانشگاه است که تربیت نسل آینده و حاضر را مىمى

چپاولگرهاى شرق و غرب باشد، کشور در اختیار آنهاست. آن قدرى که دانشگاه هدف بوده است؛ 
 )426، ص: 14ج( جاهاى دیگر نبوده است.

دانشگاه مرکز سعادت و در مقابل، شقاوت یک ملت است. از دانشگاه باید سرنوشت یک ملت 
کند. و دانشگاه غیر اسالمى، دانشگاه بد، تعیین بشود. دانشگاه خوب یک ملت را سعادتمند مى

 ....معنویات است که باید از دانشگاه به همه اقشار سرایت بکند......... زند.یک ملت را به عقب مى
دانشگاه مبدأ همه تحوالت است. از دانشگاه، چه .. دانشگاه باید مرکز درست کردن انسان باشد.

دانشگاه علوم قدیمه چه دانشگاه علوم جدیده، از دانشگاه سعادت یک ملت و در مقابل سعادت، 
گیرد. دانشگاه را باید جدیت کرد، جدیت بکنید دانشگاه را شقاوت یک ملت سرچشمه مى

اینها نخواستند در دانشگاههاى ما انسان درست ... اش کنید.ش کنید، دانشگاه را اسالمىدرست
شما  ...بشود. از انسان مى ترسیدند. کوشش کردند که نیروى انسانى ما را نگذارند رشد بکند

دانشگاهیها کوشش کنید که انسان درست کنید. اگر انسان درست کردید، مملکت خودتان را 
. اگر انسان متعهد درست کردید، انسان امین، انسان معتقد به یک عالم دیگر، دهیدنجات مى

انسان معتقد به خدا، مؤمن به خدا، اگر این انسان در دانشگاههاى شما و ما تربیت شد، 
 )65، ص: 8ج( .دهدمملکتتان را نجات مى

هست بیندازیم، تمام  وقتى ما به یک نظر وسیعى به همه دنیا و به همه دانشگاههایى که در دنیا
اش از این تخصصهاى اش از دانشگاه بوده. ریشهاین مصیبتها که براى بشر پیش آمده است ریشه

 



 

دانشگاهى بوده. این همه ابزار فناى انسان و این همه پیشرفتهایى که به خیال خودشان در ابزار 
اند. دانشگاهى که در دهجنگى دارند، اساسش از دانشمندانى بوده است که از دانشگاه بیرون آم

 )413، ص: 13ج(کنار او اخالق نبوده است، در کنار او تهذیب نبوده است. 

 

 دانشگاه چگونھ باشد

خواهند ما را به طرف شرق و عمدتاً، به طرف غرب بکشانند، که اینها زنند آنهایى که مىفریاد مى
الف نیستیم؛ با علم مخالف نیستیم؛ اند. خیر، ما با تخصص مخاند، با علم مخالفبا تخصص مخالف

گوییم که تخصصى که ما را به دامن امریکا بکشد یا انگلستان یا با نوکرى اجانب مخالفیم. ما مى
ما ... به دامن شوروى بکشد یا چین، این تخصص، تخصص مهلک است، نه تخصص سازنده ..

مت خود ایران، نه خواهیم یک دانشگاهى داشته باشیم در خدمت خود مملکت، در خدمى
خواهیم که ایران متمدن آباد داشته دانشگاهى داشته باشیم که در شعار این باشد که ما مى

واقعش را دیدیم و دیدید از همه جهات وابسته  باشیم و رو به دروازه تمدن برویم و وقتى که
ما با آن  -اشدخواهد بهر خارجى مى -بودیم. ما با دانشگاهى که ما را وابسته به خارج بکند

 )359، ص: 14ج( .دانشگاه از اساس مخالفیم

سازد فرهنگ صحیح است. آن چیزى که دانشگاه را در هر صورت، آن چیزى که ملتها را مى
کند که براى ملت مفید است، براى کشور مفید است، آن عبارت از آن محتواى دانشگاه بارور مى

اذ ا  آورد؛آورد، علم ماعداى ایمان فساد مىمى است، نه درس است. صنعت ماعداى ایمان فساد
هرچه علم بیشتر شد، فسادش هم بیشتر است.اگر ایمان پهلوى تخصص  فَسَدَ الْعالِم فَسَدَ الْعالَم.

 )144، ص: 17ج( نباشد، تخصص مضر است. 

خواهیم که دانشگاهى باشد که ملت ما را مستقل و غیر وابسته به شرق و غرب درست ما مى
نونهاالن عزیز ما را  ...کند؛ نه ملت را به طرف شرق بکشد، نه ملت را به طرف غرب بکشد؛ ب

طورى بار بیاورند که نه قبله آنها مسکو باشد و نه قبله آنها لندن باشد و نه قبله آنها واشنگتن؛ 
ه قبله آنها کعبه باشد؛ توجه به خداى تبارك و تعالى باشد و اسالم را در آغوش بگیرند، ک

 )432، ص: 14ج( استقالل آنها، عزت آنها در سایه اسالم است.
 



 

دو رکن اصلى، آموزش و پرورش است و اسالم در هر دو رکن سفارش اکید فرموده است. و 
پرورش به معناى اینکه در هر  پرورش سفارشش بیشتر شده است و اهمیتش هم بیشتر است.

هاى علمى قدیمى و اه و علماى حوزهجایى که علما مشغول تدریس هستند؛ علماى دانشگ
اند: رکن آموزندگى و تربیت علمى و رکن پرورش استادها در هر جا هستند با این دو رکن مواجه

 )495، ص: 16ج( و تربیت اخالقى و تهذیب نفس.

بر اساتید و معلمان متعهد است که با تمام توان و قدرت، در شناسایی عوامل فساد کوشش کنند 
، ص 15ي آموزشی و پرورشی را از لوث وجود آنان پاك نمایند. (صحیفه امام،ج و محیط ها

244( 
 

 نقشھ دشمن برای دانشگاه

و اما در دانشگاه نقشه آن است که جوانان را از فرهنگ و ادب و ارزشهاي خودي منحرف کنند و 
کشورها  به سوي شرق یا غرب بکشانند و دولتمردان را از بین اینان انتخاب و بر سرنوشت

خواهند انجام دهند. اینان کشور را به غارتزدگی و حکومت دهند تا به دست آنها هرچه می
غربزدگی بکشانند و قشر روحانی با انزوا و منفوریت و شکست قادر بر جلوگیري نباشد و این 

زیرا براي نگه داشتن و غارت کردن کشورهاي تحت سلطه، بهترین راه است براي عقب 
خرج و در جوامع ملی بی سر و صدا، هرچه هست به جیب آنان زحمت و بیها بیابرقدرت

 .ریزدمی
  

 اساتید ما در مقابل غرب قیام کنند

هاي ما از غرب نترسند، اراده کنند در مقابل غرب قیام جوانان ما، دانشمندان ما، اساتید دانشگاه
ما برود، همه چیزمان از دستمان رفته  کنند و نترسند. اگر دانشگاه را ما سست بگیریم و از دست

 .است
 

دانشگاه مبدا همه تحوالت است. از دانشگاه سعادت یک ملت و در مقابل سعادت، شقاوت یک 
 .گیردملت سرچشمه می

 



 

 
باید آنهایی که به این کشور عالقه دارند، آنهایی که به این ملت عالقه دارند آنهایی که خودشان 

ها نیستند، آنها همت کنند به اینکه دانشگاه را یک مرکزي ذار ابرقدرتگوابسته نیستند و خدمت
ها در خدمت خود کشور باشد نه درست کنند که مرکز علم و تهذیب باشد که همه تخصص

 .اینکه متخصص بشود و با آن تخصصش ما را به دامن آمریکا بکشد
 

ز توي دانشگاه بیایند یک هاي ما تحصیل نکنند؟ هر روآیا به نفع دانشگاه هست که جوان
هاي ما بساطی درست کنند. یک میتینگی درست کنند، یک اغتشاشی ایجاد کنند که جوان

درس نخوانند؟ این به نفع کیست؟ به نفع مملکت ماست این؟ ما اگر دانشگاهمان خوب باشد 
گذارید که دانشگاهمان صحیح عمل کند به نفع ملت است یا به ضرر ملت؟ خوب شما نمی

شود؟ این هم به نفع خارج. براي اینکه همانطوري که دانشگاه راه بیفتد این به نفع کی تمام می
گذاشت که دانشگاه جریان صحیحش را پیدا کند که ما در این مطالب هم ها نمیآن دست

محتاج بشویم به خارج. دستمان را پیش غیر دراز کنیم. اینها هم دارند همین کار را انجام 
که ما در همه چیزمان محتاج به خارج باشیم. ما هر یک از کارهاي اینها را وقتی دهند می

 .شودبنشینیم حساب کنیم اینها به نفع آمریکا بیشترش می
 
بزرگترین فاجعه براي ملت ما این وابستگی فکري است که گمان می کنند همه چیز از غرب  

شما استادان و فرهنگیان و  .وارد کنیم است و ما در همه ابعاد فقیر هستیم و باید از خ ارج
دانشجویان دانشگاه ها و دانشسراها و نویسندگان و روشنفکران و دانشمندان معظم باید کوشش 
کنید و مغزها را از این وابستگی فکري شستشو دهید و با این خدمت بزرگ و ارزنده، ملت و 

 )79، ص 10ج ( .کشورخود را نجات دهید
 

ها به انحراف ت با متصدیان کمک کنیم و براي همیشه نگذاریم دانشگاهبر همه ما الزم اس
 .کشیده شوند

 
  

 



 

 (مدظلھ العالی)امام خامنھ ای 

 جھاد علمی

 اگر یک ملتی عزت می خواهد، در این هیچ تردیدي نیست. موتور پیشرفت کشور است؛ دانشگاه،
باید دانشگاه خود را تقویت  اهد،اگر ثروت می خو اگر اقتدارمی خواهد، اگر استقالل می خواهد،

 .کند
البته اینجا که عرض می کنم علم،منظورم معناي  .امروز کشور نیازمند یک جهاد علمی است

عام علم است؛نه فقط علوم تجربی.ما یک جهاد علمی الزم داریم.اما آنچه که به نظر من جمع 
،هم بگویم،هم دنبال کنم،هم که بنده خود را متعهد میدانم که آن را-بندي همه ي مسائل است

این است که کشور نیاز دارد به جهاد -با دقت و وسواس و دلواپسی نگاه کنم ببینم به کجا رسید
 .علمی

جهاد عبارت در مفهوم اسالمی،  معناي جهاد فقط تالش نیست.. جهاد یک معناي خاصی دارد
هر تالشی جهاد  .است از آن تالشی که در مقابل یک دشمن است،در مقابل یک خصم است

مجاهدت با نفس، مجاهدت در مقابل شیطان، جهاد در میدان نظامی، مواجهه ي با یک  .نیست
دشمن است؛ مواجهه ي با یک معارض است. امروز ما در زمینه ي علم نیاز داریم که اینجور 

رد معارضه تالشی در کشور بکنیم؛ احساس کنیم موانعی وجود دارد، باید این موانع را برداریم؛ دا
علمی،  شود، باید این معارضه ها را در هم بشکنیم؛ در زمینه ي عرضه ي امکانات هائی می

وجود -که کشورهاي پیشرفته علمی هستند-هائی از سوي کسانی که صاحبان آن هستندخست
 .ها از خودمان عزت و جوشندگی و فوران از درون نشان بدهیمتدارد،باید در مقابل این خس

 
 

 سانیعلوم ان

ى عظیم دانشجوئى کشور که حدود سه میلیون و نیم مثالً دانشجوى دولتى در بین این مجموعه
هاى کشور داریم، حدود دو میلیون اینها دانشجویان علوم دانشگاه و آزاد و پیام نور و بقیه

ى علوم انسانى، کار بومى، ما در زمینه اند! این به یک صورت، انسان را نگران می کند.انسانى
هاى علوم انسانى مگر چقدر داریم؟ استاد تحقیقات اسالمى چقدر داریم؟ کتاب آماده در زمینه

شناسى یا روانشناسى یا مدیریت یا بینى اسالمى باشد و بخواهد جامعهمبرزى که معتقد به جهان

 



 

ها میگیریم؟ این نگران مگر چقدر داریم، که این همه دانشجو براى این رشته غیره درس بدهد،
هائى هستند که مبنایش مادیگرى بسیارى از مباحث علوم انسانى، مبتنى بر فلسفهکننده است! 

است، مبنایش حیوان انگاشتن انسان است، عدم مسئولیت انسان در قبال خداوند متعال است، 
 که را آنچه کنیم، ترجمه را انسانى علوم این خوب،تن نگاه معنوى به انسان و جهان است. نداش
 واقع در بدهیم، تعلیم خودمان جوان به بیاوریم را همان ما عیناً نوشتند، و گفتند هاغربى

قالب هاى  الهى و اسالمى و ارزشهاى خودمان را در مبانى به اعتقادىبى و تردید و شکاکیت
ى چیزهائى است که درسى به جوان ها منتقل کنیم؛ این چیز خیلى مطلوبى نیست. این از جمله

هاى دولتى مثل وزارت علوم، هم در شوراى عالى بایستى مورد توجه قرار بگیرد؛ هم در مجموعه
ها و ود دارد؛ اعم از خود دانشگاهگیرى که در اینجا وجانقالب فرهنگى، هم در هر مرکز تصمیم

 )8/6/1388ها، بیانات مقام معظم رهبري در دیدار اساتید دانشگاه( .هابیرون دانشگاه
 

 اھمیت و جایگاه اساتید دانشگاه

خدا  هاى غربى در علوم انسانى، بت آنهاست. در مقابلهاى اندیشهاساتیدى هستند که فرآورده
را دست  کنند؛ دانشجوى جوانها به راحتى سجده مىده نکنید؛ اما در مقابل بتگویند سجمى

سازد؛ مى طورى که متناسب با آن بت خود او است،او بدهى، بافت و ساخت فکرى او را همان
این استاد هر چه  .طور افراد، هیچ اعتقادى ندارماین ارزشى ندارد و درست نیست. بنده به این

یک مطلبى را چهل، پنجاه سال پیش، یک  ...، وجودش نافع نیست، مضر استهم دانشمند باشد
اند؛ این آقا تازه به فیلسوف اجتماعى یا سیاسى در غرب گفته و بعد آمدند ده تا نقد بر آن نوشته

بَه و آورد و با بَهحرف آن پنجاه سال قبل دست یافته و به عنوان حرف نو، به داخل کشور مى
دهد؛ از این قبیل هم داریم. چقدر به خوردِ دانشجو و شاگرد و محیط خودش مىچَه آن را چَه

ها و براساس همین نظرات اقتصادى غربى، بانک جهانى و مجامع پولى و مالى جهانى به ملت
ها علیه آنها موارد نقض نوشته شده! باز هم ها دادند و چقدر از طرف خود غربىها برنامهدولت

ها را کنند و عیناً همان نسخهآیند عیناً تکرار مىها را مىه همان توصیهکسانى را داریم ک
نویسند. این غلط است. تحقیق علمى به معناى فقط فراگیرى و تقلید نیست؛ تحقیق، ضد مى

بیانات مقام معظم رهبري در دیدار با اساتید و دانشجویان ( .تقلید است. این کار، کار شماست
 )29/10/1384)، دانشگاه امام صادق(ع

 

 



 

 ىنقش استاد در محیطهاى آموزشى نقش بسیار برجسته و مهمى است. استاد فقط آموزنده
 .دانش نیست؛ بلکه منش استاد و روش استاد میتواند مربى باشد؛ استاد، تربیت کننده است

ى و معنو ى عوامل مؤثر در پیشرفت علمى والظاهر از تأثیر بقیهتأثیر استاد روى شاگرد، على
کالس را، یک  مادى متعلم بیشتر است؛ از بعضى که خیلى بیشتر است. گاهى استاد میتواند یک

عکسش  ....انسانهاى متدین ى بجا تبدیل کند بهآموز را با یک جملهى دانشجو یا دانشمجموعه
 که درست - اگرچه کمند -هاى امروز ما هستند هم البته هست. متأسفانه اساتیدى در دانشگاه

و با  - حاال درسشان هرچى هم که است؛ مربوط است یا نیست -ى مقابل عمل میکنند نقطه
ناامید میکنند، از  ى کشورشى خودش ناامید میکنند، از آیندهیک کلمه، این جوان را از آینده

اعتنا میکنند، او را خودش بى ىى حضورش در کشور ناامید میکنند، او را به میراث گذشتهآینده
بیگانگان میکنند و رها میکنند. از این قبیل  ىهاى ناسالم و آلودهى نوشیدن از سرچشمهشنهت

 )1389/04/02( .هم داریم. استاد یک چنین نقشى دارد

 

 جایگاه دانشگاه

اگر امروز نفت ما را شرکتهاي خارجی باید میآمدند استخراج و پاالیش میکردند، گاز ما را باید 
ي به متخصصین خارجی و عمدتاً فرنگی بود، دند، اگر نظام سالمت ما وابستهکشی میکرآنها لوله

اي ما ي ما دست آنها بود، اگر کشت و صنعت ما دست اسرائیلیها بود، اگر صنعت هستهاگر تغذیه
در صورتی که بنا نبود در آرزوي آن بمیریم و یک چیزي وجود میداشت، در اختیار فرانسه و 

، ما امروز این اعتماد به نفس را نداشتیم، قدرت این ایستادگی نبود، این آلمان و دیگران بود
عزت و این شرف وجود نمیداشت. اگر ما براي ساختن یک سد، براي ساختن یک نیروگاه، براي 
ساختن یک بزرگراه، براي ساختن یک تونل، براي ساختن سیلوهاي گندم، دستمان به سمت 

ب دنیا دراز بود، ملت ما احساس عزت نمیکرد؛ مسئولین صنعتگران و دانشمندان شرق و غر
کشور هم آبروي اظهار وجود در قبال استکبار جهانی را نداشتند؛ نه چنین اعتماد به نفسی 

اي وجود داشت، نه چنین عزمی وجود داشت. کی براي ما جاده وجود داشت، نه چنین قوت اراده
و بزرگراه و سلولهاي بنیادي و انرژي  ساخت و تونل ساخت و نیروگاه ساخت و سد و پل

اي را درست کرد؟ دانشگاه. این دانشگاه بود که به ملت ایران کمک کرد تا بتواند عزت هسته
 



 

خواهی دشمنان سینه نفس خودش را حفظ کند، آبروي خودش را حفظ کند و در مقابل زیاده
دیدار جمعی از 1390/06/02( .سپر کند. مسئولین کشور هم از این جهت مدیون دانشگاهند

 )ها با رهبر انقالباساتید دانشگاه

 

 نقشھ دشمن برای دانشگاه

القاعده دو تا کار را  آماج دشمن است. در دانشگاه چه کار میخواهند بکنند؟ دشمن علی ،دانشگاه
، زدائی بشودزدائی؛ از دانشگاه علمزدائی، یکی دینریزي میکند: یکی علمبراي دانشگاه ما برنامه

زدائی از دانشگاه چگونه است؟ یکی از کارهاي کوچکش همین زدائی بشود. علماز دانشگاه دین
اي ما بودند که در این اش همین دو سه تا دانشمند عزیز هسته ترور دانشمندان است؛ که آخري

ش های تر از اینهاست؛ این یکی از آسانترینبرنامه، وسیع .یک سال اخیر از دست ما گرفته شدند
تر از این، این است که دانشگاه ما را، استاد ما را و دانشجوي ما را به کار غیر علمی است. پیچیده

 .سرگرم کنند؛ نگذارند این شکوفائی علمی که آرزوي ماست، تحقق پیدا کند

همین طور که دوستان گفتند و بنده هم این آمارها را دارم و  -بله، شتاب پیشرفت علمی ما 
ي شروع ما شتاب خیلی خوبی است؛ لیکن نقطه -م و میگویم و افتخار هم میکنیم مکرر هم گفت

ي شروعش آورند، شتابش از ما کمتر است؛ منتها نقطهعقب است. بله، فالن کشوري که اسم می
در آن مقطعی که ما شروع کردیم، خیلی جلوتر از ماست. ما باید این فاصله را جبران کنیم. ما 

که بعد من دو سه نکته را  -باید در این میدان بتازیم؛ جهش الزم است. این یک باید بدویم، ما 
 .زدائی استي دینیکی هم مسئله -در ذیل این مطلب عرض خواهم کرد 

اگر دانشگاه ما یک دانشگاه علمىِ محض باشد، اما تویش دین و اخالق نباشد، همان بالئی بر سر 
ي دانشمند غرب آمد. غرب خواهد آمد که بر سر جامعهي ما ي ما و کشور ما و آیندهجامعه
ي خوشبختی نیست. در آنجا امنیت اخالقی نیست، امنیت ي دانشمندي است، اما جامعهجامعه

ي بشر روانی نیست، انسجام خانوادگی نیست، اخالق نیست، معنویت نیست. خألهاي عمده
ما خوشبختی میخواهیم، ما امنیت اینهاست. اینها خوشبختی نیست؛ ما این را نمیخواهیم. 

 .حقیقی و معنوي میخواهیم. بدون علم نمیشود، با علم بدون دین هم نمیشود؛ دین الزم است

 



 

ي دینی باشد؛ در رأس آن هم دانشگاه است. دانشگاه باید دانشگاه متدین جامعه باید جامعه
 )بها با رهبر انقالدیدار جمعی از اساتید دانشگاه1390/06/02( باشد.

پس یک نکته این بود که ما علم را به همراه ایمان در دانشگاه حفظ کنیم. در این زمینه، اساتید 
بخصوص دانشجوي ما را که  -نقش دارند؛ با گفتارشان، با رفتارشان. دشمن میخواهد جوان ما را 

ي عقیدتی ایمانی و ولنگار به بی -ي ما در این کشور است زمامدار فکر و علم و مدیریت آینده
 سوق بدهد؛ نباید بگذاریم. امروز بخصوص دارد روي این مسئله کار میشود. سوق دادن جوان ما

ایمانی، به سمت  به سمت ولنگاري عقیدتی، به سمت بی -بخصوص جوان علمی و فکري ما  -
پوئی ذهنی، یکی از کارهاي دشمن است. وقتی کسی ایمان دارد، یک خط مستقیمی دارد، هرزه
ل این ایمانِ خودش حرکت میکند. وقتی ایمان نیست، مثل کاهی که همین طور به این سو دنبا

ها با رهبر دیدار جمعی از اساتید دانشگاه 1390/06/02( .پوئی داردو آن سو کشیده میشود، هرزه
 )انقالب

ه شد ي همین مسائل ناباروري که گفتي صنایع دفاعی، در زمینهاطالعی که ما داریم، در زمینه
ي هوافضا، در اي، در زمینهي انرژي هستهي رویان، در زمینهو سلولهاي بنیادي و آن مؤسسه

هاي گوناگون علمی و پیشرفتهاي علمی، ها که مطرح شد، در زمینهي همین ابررایانهزمینه
هاي متدین و مذهبی بودند؛ الاقل آنهائی که در صفوف مقدم رفتند ها، بچهشکنبستبن
ها را شکستند و جلو رفتند؛ اگرچه بعد دیگران هم ملحق شدند. پس جوانهاي متدین ما، تبسبن

ها با رهبر دیدار جمعی از اساتید دانشگاه 1390/06/02( .دانشمندان جوان دینی ما نقش ایفاء کردند
 )انقالب

 

  نتیجھ گیری

شگاه هاي ما تا کنون در مجموع با توجه به مطالب فوق می توان نتیجه گرفت که نه تنها دان
نتوانسته اند به سطح دانشگاه تراز تمدن اسالمی برسند بلکه اگر بخواهیم به امید ساختار فعلی 
دولت و وزارت علوم و دانشگاه ها بمانیم، تا چند دهه آینده خبري از اصالح و تحول دانشگاه ها 

حول به خودي خود . هرچند که به شرط آنکه عزمی هم وجود داشته باشد، فرآیند تنیست
چندین سال طول می کشد. از طرفی نیازهاي داخلی کشور و اقتضاعات موقعیت بین المللی 

 



 

کشور به عنوان ام القراي جهان اسالم و پرچم دار جبهه مبارزه با استکبار ایجاب می کند که 
شیم، باید ضمن برنامه ریزي میان مدت و بلند مدتی که باید براي تحول در دانشگاه ها داشته با

 به دنبال برنامه اي کوتاه مدت براي رفع و رجوع این نیازها و مسائل کشور باشیم.

پوشش خالها راهبرد کوتاه مدتی که در این جا به ذهن می رسد این است که به نحوي به دنبال 
و ضعف هاي دانشگاه باشیم تا بتوانیم نیروهاي مطلوب مورد نیاز کشور را در کوتاه مدت تامین 

نیت بر أکنیم. به نظر می رسد در حال حاضر هیچ مجموعه اي در کشور جز بسیج دانشجویی ش
عهده گرفتن این رسالت را ندارد؛ به شرط آن که مدیریت و ساختار آن به خوبی به جایگاه، 
نقش و رسالت بسیج دانشجویی در این زمینه و راهبردهاي مطلوب رسیدن به آن ها واقف 

 باشد. 

 

 

 

 

 

  

 



 

 دوم بخش
 

 بسیج دانشجویی و جایگاه آن در دانشگاه

 تاریخچھ تشکیل بسیج دانشجویی

فرمان تشکیل بسیج دانشجو و طلبه را صادر  امام خمینی(ره) طی پیامی، 1367در دوم آذرماه 
وصف عارفانه بسیج و ترسیم آهداف و رساالت بسیج دانشجو و طلبه خواستار  نمودند و ضمن

و مبارزه با ایادي » نه شرقی و نه غربی«اصول تغییرناپذیر  دفاع از وحدت حوزه و دانشگاه و 
 متن این پیام به شرح زیر است:استکبار در دانشگاه ها شدند. 

 

 الرحیم الرحمن اهللا بسم

 که بود تعالی خداوند جلیه الطاف و برکات از یقینا ایران اسالمی جمهوري نظام در بسیج تشکیل
 .شد ارزانی ایران میاسال انقالب و عزیز ملت بر

 که فراوانی هاي گروه و نهادها بودند ‚در حوادث گوناگون پس از پیروزي انقالب خصوصا جنگ
 اگر حقیقتا ولی. کردند بیمه را انقالب و کشور ‚طلبی شهادت و فداکاري و خلوص و ایثار با

 ارائه را اسالم و حق مقدس ذات به عشق و فداکاري و خلوص و ایثار از کاملی مصداق بخواهیم
کسی سزاوارتر از بسیج و بسیجیان خواهند بود! بسیج شجره طیبه و درخت تناور و  چه ‚دهیم

پرثمري است که شکوفه هاي آن بوي بهار وصل و طراوات یقین حدیث عشق می دهد. بسیج 
 ‚مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدسته هاي رفیع آن

ند. بسیج میقات پابرهنگان و معراج اندیشه پاك اسالمی است ا داده سر رشادت و شهادت اذان
 مخلص لشکر بسیج. اند گرفته نشانی بی و گمنامی در نشان و نام ‚که تربیت یافتگان آن

 .اند نموده امضا آخرین تا اولین از مجاهدان همه که را آن تشکل دفتر که خداست

 



 

و از خدا می خواهم تا با بسیجیانم  خورم می غبطه بسیجیان صفاي و خلوص به همواره من
 همه به مجددا من. ام بسیجی خود که است این افتخارم دنیا این در که چرا ‚محشور گرداند

 ساده بزرگترین صلح در چه و جنگ در چه کنم می عرض مسئولین و ایران بزرگوار ملت
و اسالم عزیز دست  ما از شوروي و آمریکا خصوصا جهانخواران کنیم تصور که است این اندیشی

 شوروي و آمریکا سرشت و نهاد در ‚برداشته اند لحظه اي نباید از کید دشمنان غافل بمانیم
 براي باید زند می موج - سلم و آله و علیه اهللا صلی - محمدي ناب اسالم با دشمنی و کینه

بر و ایمان ص پوالدین سالح به ها تآف سیل از جلوگیري و ها فتنه و ها طوفان امواج ‚شکستن
و مخالف با  -صلی اهللا علیه و آله و سلم  -مسلح شویم. ملتی که در خط اسالم ناب محمدي 

 و باشند بسیجی افرادش همه باید ‚استکبار و پول پرستی و تحجرگرایی و مقدس نمایی است
 که است جاوید و سربلند ملتی خطر هنگامه در که چرا ‚بدانند را الزم دفاعی و نظامی فنون

 اکثریت آن آمادگی الزم رزمی را داشته باشد.

 و دشمنان طمع چشم ‚اندازد طنین بسیجی تفکر دلنشین نداي کشوري بر اگر ‚خالصه کالم
 مثل باید بسیج. باشیم حادثه منتظر باید لحظه هر اال و گردید خواهد دور آن از جهانخواران

 ‚د. امروز یکی از ضروري ترین تشکل هاده ادامه خود کار به خاطر اطمینان و باقدرت و گذشته
 در خود توان تمام با باید ها دانشگاه دانشجویان و دینی علوم طالب. است طلبه و دانشجو بسیج

 تغییر اصول پاسدار ‚مراکز این در ام بسیجی فرزندان ‚کنند دفاع اسالم و انقالب از مراکزشان
گاه و حوزه از هر محلی بیشتر به اتحاد و یگانگی دانش امروز. باشند)) غربی نه و شرقی نه(( ناپذیر

احتیاج دارند. فرزندان انقالب به هیچ وجه نگذارند ایادي آمریکا و شوروي در آن دو محل 
حساس نفوذ کنند. تنها با بسیج است که این مهم انجام می پذیرد. و مسائل اعتقادي بسیجیان 

می است. حوزه علمیه و دانشگاه باید چارچوب هاي اصیل اسالم ناب به عهده این دو پایگاه عل
محمدي را در اختیار تمامی اعضاي بسیج قرار دهند. باید بسیجیان جهان اسالم در فکر ایجاد 

 اسالمی ایران به منحصر تنها بسیج که چرا ‚حکومت بزرگ اسالمی باشند و این شدنی است
ورد و در مقابل شرق و غرب آ وجود به جهان تمامی در را مقاومت هاي هسته باید ‚نیست

ایستاد. شما در جنگ تحمیلی نشان دادید که با مدیریت صحیح و خوب می توان اسالم را فاتح 
 نیازمند جهان در اسالمی انقالب ‚جهان نمود. شما باید بدانید که کارتان به پایان نرسیده است

به تمامی تشنگان  توانند می که شماست هپشتوان با تنها مسئولین شماست هاي فداکاري

 



 

حقیقت و صداقت اثبات کنند که بدون آمریکا و شوروي می شود به زندگی مسالمت آمیز توام 
با صلح و آزادي رسید. حضور شما در صحنه ها موجب می شود که ریشه ضدانقالب در تمامی 

 ابعاد از بیخ و بن قطع گردد.

را می بوسم و می دانم که اگر مسئولین نظام اسالمی از  من دست یکایک شما پیشگامان رهایی
 ایجاد از غفلت که کنم می تاکید دیگر بار. سوخت خواهند الهی دوزخ آتش به ‚شما غافل شوند

 تمامی از من. داشت خواهد دنبال به را جهانی ابرقدرت دو دام در سقوط ‚میلیونی بیست ارتش
اي خیر براي این فرزندان با وفاي دع از و کنم می شکرت آن عزیز فرماندهان از خصوصا بسیجیان

اسالم غفلت نخواهم نمود. خداوند شهداي عزیز و گمنام بسیج را که به نعمت همجواري اهل 
متنعم و جانبازان عزیز را شفا و اسرا و مفقودین عزیز را سالما به  -علیهم السالم  -بیت 

ت این نهاد مقدس و مردمی که پیروان اسالم عزیز اوطانشان بازگرداند و هر روز بر عظمت و شوک
 و حضرت بقیه اهللا االعظم ارواحنا لمقدمه الفدا هستند بیفزاید. 

 والسالم علیکم و رحمه اهللا
 2/9/67 روح اهللا الموسوي الخمینی

پس از صدور این پیام جانشین وقت فرماندهی کل قوا استفساري را به منظور تعیین متولی 
تشکیل بسیج  انشجو و طلبه از دفتر امام (ره) به عمل آورد که امام (ره) فرمودند:تشکیل بسیج د

 )12/10/67(» دانشجو و طلبه به عهده بسیج مستضعفین سپاه پاسداران است.

و به فاصله دو سال از فرمان حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر تشکیل  69نهایت در سال در 
 .یج دانشجویی در دانشگاه تهران افتتاح گردید، اولین دفتر بسو طلبه بسیج دانشجو

پس از آن شوراي عالی انقالب فرهنگی اصول کلی طرح تأسیس بسیج دانشجویی را تصویب 
مرکز بسیج  1369نمود. پس از تصویب شوراي عالی انقالب فرهنگی از سیزدهم دیماه 
هها عهده دار گردید. دانشجویی تهران تأسیس شد و مسئولیت تشکیل دفاتر بسیج را در دانشگا

به بعد موافقت نامه هایی بین نیروي مقاومت بسیج با وزارت فرهنگ و آموزش  1374از سال 
و وزارت بهداشت، درمان و آموزش  76 فروردین ماه، دانشگاه آزاد اسالمی در 75 مهرماهعالی در 

فعالیتهاي  به امضا رسید که طرفین در آن نسبت به تقویت و گسترش 76 تیرماهپزشکی در 

 



 

هت تحقق آن اعالم بسیج دانشجویی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی تصریح کرده و ج
 آمادگی نمودند.

به منظور نهادینه شدن تشکیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی طرحی از سوي  1377در سال 
اسی نمایندگان مجلس شوراي اسالمی مطرح گردید که پس از بحث و بررسی و انجام کارشن

مجلس شوراي اسالمی با اکثریت مطلق آرا و  22/9/77الزم، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 
 بدون هیچ مخالفی تصویب شد و سپس به تأیید شوراي نگهبان رسید.

توسط رئیس مجلس شوراي اسالمی به  2773طی نامه شماره  28/9/77این مصوبه در مورخ 
ه است و رئیس جمهوري اسالمی نیز طی نامه شماره اطالع رئیس جمهوري اسالمی ایران رسید

 آن را به وزارتخانه هاي ذیربط ابالغ فرمودند. 6/10/77به تاریخ  62814

  

 



 

 (مدظلھ العالی)راھبری بسیج دانشجویی توسط امام خامنھ ای 

بسیج دانشجویی از بدو شکل گیري فراز و فرودهایی را به خود دیده است. دیدارهایی که بسیج 
داشته را می توان از مهم وقایع آن به حساب آورد. ایشان (مدظله العالی) شجویی با امام خامنه اي دان

در این دیدارها ضمن شنیدن دغدغه ها و انتظارات دانشجویان بسیجی با طرح انتظارات خود از 
ه از می پرداختند. البتبسیج دانشجویی به ترسیم نقشه راه این شجره طیبه و تعیین رساالت آن 

به بعد چنین دیداري برگزار نشده است؛ این شاید به این دلیل باشد که حضرت آقا  86سال 
آنچه را باید می گفتند به اتمام رساندند و از این پس انتظار اقدام عملی از بسیج دانشجویی 

 داشته باشند.

 

 (مدظلھ العالی)وظایف بسیج دانشجویی از زبان امام خامنھ ای 

 شكنیدجزمیت ھا را ب

که  باید مغزهاى متفکر استاد و دانشجوى ما بسیارى از مفاهیم حقوقى، اجتماعى و سیاسى را
تشکیکى  اش اندكشود دربارهشکل و قالب غربى آنها در نظر بعضى مثل وحى منزل است و نمى

بگذارند؛ این  کرد، در کارگاههاى تحقیقاتى عظیم علوم مختلف حالجى کنند؛ روى آنها سؤال
هم به بشریت  اى بیابند؛ هم خودشان استفاده کنند وها را بشکنند و راههاى تازه یتجزم

  )1379/12/09(. پیشنهاد کنند. امروز کشور ما محتاج این است

 

 میانبرھا را پیدا کنید

جز با  ها داریم، مسلم بدانید کهى زمینهى دانش در همهما راهى که به سمت مرزهاى پیشرفته
شد. باید این  ى کار براى ایمان طى نخواهدى توکلِ به خدا و روحیهالل، روحیهى استقروحیه

برسانیم؛ مرزهاى دانش را باز و  راه را سریع طى کنیم و راههاى میانبُر را پیدا کنیم و خودمان را

 



 

خیز است و شماها جا سرزمین علماین مرزهاى جدیدى را ایجاد کنیم؛ این کار ممکن است؛ زیرا
 )1383/04/01( .شوددادید که مىنشان 

که من  -ماندگى مزمن هستیم. آنچه که اهمیت دارد دچار عقب ى مسائل علمىما در زمینه
ى حرکت سریع است. ما باید این سرعت و این ى ادامهمسئله -کرد حاال بعد هم عرض خواهم 

ایز نیست که ما اندکى ها ادامه بدهیم؛ هیچ جما وجود دارد، سال شتابى را که در حرکت علمى
ماندگى زیاد و قابل ى از لحاظ علمى، عقبماندگى ما از دنیاى پیشرفتهعقب توقف کنیم؛ زیرا

 )1387/09/24( .بریمفهمیم و از او رنج میدانیم، این را میاین را می توجهى است؛

 

 توانیممی

 شور است. یک رکن،خودباورى و اعتماد به نفس ملى یکى از دو رکن اساسى پیشرفت هر ک
 )1388/03/14( .امکانات مادى است، اما امکانات مادى کافى نیست

که تحت  ها خودباورى را ترویج کنید. جوانىهاى مدیریتى، هم اساتید، در داخل دانشگاهدستگاه
اعتماد به نفس  آن -تربیت و تحت آموزش و تعلیم شماست، باید به خود اعتماد داشته باشد 

این است که ما  کردیم. بحثِ این نیست که شخصى به خودش اعتماد دارد، بحثِملى که عرض 
یک اعتماد به نفس  به خصال ملى خودمان، به امکانات ملى خودمان، به ذخائر فرهنگى خودمان،

بایست در یکایک  این حالت -عمومى داشته باشیم که به آن گفتیم اعتماد به نفس ملى 
 )1387/07/03(جوانهاى ما بروز پیدا کند؛ 

 

 چگونھ است؟ اوضاعمان

حدود سه  ى عظیم دانشجوئى کشور کهطبق آنچه که به ما گزارش دادند، در بین این مجموعه
هاى کشور داریم، حدود دانشگاه ىمیلیون و نیم مثالً دانشجوى دولتى و آزاد و پیام نور و بقیه

اند! این به یک صورت، انسان را نگران میکند. ما در انسانى ومدو میلیون اینها دانشجویان عل
 



 

هاى علوم زمینه علوم انسانى، کار بومى، تحقیقات اسالمى چقدر داریم؟ کتاب آماده در ىزمینه
بینى اسالمى باشد و بخواهد جهان انسانى مگر چقدر داریم؟ استاد مبرزى که معتقد به

مدیریت یا غیره درس بدهد، مگر چقدر داریم، که این همه  شناسى یا روانشناسى یاجامعه
ى چیزهائى است که این از جمله ....ها میگیریم؟ این نگران کننده استرشته دانشجو براى این

ارت علوم، هم در شوراى عالى هاى دولتى مثل وزمجموعه بایستى مورد توجه قرار بگیرد؛ هم در
و  هاگیرى که در اینجا وجود دارد؛ اعم از خود دانشگاههر مرکز تصمیم انقالب فرهنگى، هم در

 )1388/06/08( .هابیرون دانشگاه

 

 کرسی ھای آزاد اندیشی را راه اندازی کنید

 ، همه یکجا و در کنار یکدیگر اداء»منطق«و سهم » اخالق«، سهم »آزادى«آن روز که سهم 
تولید » شود، آغاز روند خالقیت علمى و تفکر بالنده دینى در این جامعه است و کلید جنبش

براى  .......در کلیه علوم و معارف دانشگاهى و حوزوى زده شده است» نرم افزار علمى و دینى
سالم و  بدون فضاى انتقادىبیدار کردن عقل جمعى، چاره اى جز مشاوره و مناظره نیست و 

، »صاحبنظران هدایت علماء و«و »حمایت حکومت اسالمى«بدون آزادى بیان و گفتگوى آزاد با 
یا بسیار مشکل  تولید علم و اندیشه دینى و در نتیجه، تمدن سازى و جامعه پردازى، ناممکن

 )1381/11/16(. خواهد بود

 

 وظیفھ دانشگاه

ملت  جانبه و عمیق در اختیار این کشور و اینافزارى همهنرم دانشگاه باید بتواند یک جنبش
نوآوریهاى علمى خودى  بگذارد تا کسانى که اهل کار و تالش هستند، با پیشنهادها و با قالبها و

تفکرات و ارزشهاى اسالمى را باال  ى مبتنى برى آباد و عادالنهبتوانند بناى حقیقى یک جامعه
 )1379/12/09( .خواهدز دانشگاه این را مىببرند. امروز کشور ما ا

 



 

 

 جلسھ بگیرید، فکر درست را پراکنده کنی
ي جلسات فکرى وسیعى است که مجموعهمن به نظرم میرسد یکى از کارهاى الزم، تشکیل 

بنشینند  ریزى خوب، میتواند به وجود بیاورد تاى حوزوى، با برنامهدانشجوئى، همراه با مجموعه
میتواند همان  ل گوناگون فکر کنند. گسترش فکر و پراکندن فکر درست و صحیحى مسائدرباره

از دانشجو توقع  هاى مسائل علم و فناورى و پیشرفت علومثمراتى را ببخشد که ما در زمینه
صحیح و جهتگیرى  داریم؛ یعنى شکوفائى، آوردن حرف نو به میدان اندیشه، با یک حرکت

 )1387/07/07( .درست. یکى از کارها این است

 پژوھشگاه بزنید

 پژوهشگاه دانشجوئى که پیشنهاد شد، به نظر من پیشنهاد خوبى است. خوب است مسئوالن
این  وزارتهاى آموزش عالى رسیدگى کنند، بررسى کنند؛ فکر خوبى است. بگذاریم دانشجوها در

پژوهشگاه و  امى کار دانشگاهى اگر وقت میکنند، اگر میتوانند، در یک مرکزى به نمقوله
 .میتواند دنبال شود ى قابل توجهى است وپژوهشکده، فعالیتهائى را انجام دهند؛ این ایده

)1387/02/14( 

 

 پادزھرھا را بسازید

صورت  فکار فالسفه و نویسندگان و متفکران مادّى غرب، امروز در سطح دانشگاههاى ما، بها
ندارد و  که اینها وارد نشوند؛ این امکان شود سدى درست کردکتاب و ترجمه وجود دارد. نمى

باید پادزهر ایجاد  مصلحت نیست. افکار باید بیایند و حضور داشته باشند. در مقابل آن افکار،
مارکسیسم واکسینه کرد و به  ىکرد. روحانیت این کشور، جوانان را در مقابل تفکرات پُرجاذبه

 )1370/06/25( .آنان پادزهر زد

 

 



 

  برمال کنید غلط ھایشان را

معتبر است؛ از قرآن هم معتبرتر! فالن  هاشناسى غرب، مثل قرآن براى بعضىهاى جامعهنظریه
پردازى ندارد! چرا؟! بنشینید فکر کنید؛ نظریه شناس این جورى گفته؛ این دیگر برو برگردجامعه

و نقاط غلط آن را استفاده کنیم؛ بر آن چیزى بیفزاییم  کنید؛ از موجودى این دانشها در دنیا
 )1388/02/27( .کارهائى است که جزو الزامات حتمى پیشرفت است ىبرمال کنیم. این از جمله

 

 جوان ھا ساز و کارھا را پیدا کنند

باید  براى رسیدن به هر آرزوى بزرگ و هر هدف واالیى، سازوکارى وجود دارد؛ این سازوکار را
است؛ بحث  افزارى از همین قبیلد. بحث جنبش نرمى دانشجو پیدا کنجوانِ هوشمندِ فرزانه

شود، اجتماعى مى هاى مختلفهاى گوناگونى که در زمینهآزاداندیشى از همین قبیل است؛ بحث
 )1384/03/05( .از همین قبیل است

 

 کشور را مرجع علمی کنید 

یک مرجع  دیگر، کشورشان را ىباید جوانان ما همتشان این باشد که با گذشت یکى دو دهه
 )1389/01/01( .علمى براى دانشمندان جهان قرار بدهند

 

 تنبلی جایز نیست، جھاد کنید

جهادگونه  آسائى و محول کردن کار به یکدیگر جایز نیست؛ حرکتِ در این حرکت، تنبلى و تن
زندگى، جهاد  ى میادینباید کرد. جهاد فقط در میدان جنگ نیست، در میدان علم هم مثل بقیه

 



 

و پیشرفت و  -البته  در حد معقول -وقفه، همراه با خطرپذیرى م است. جهاد یعنى تالش بىالز
 )1387/07/03( .امید به آینده

 

 ترجمھ گرایی خطر ناک است، نظریھ سازی کنید

 گرائى را غلط وى ترجمهپردازهاى غربى و شیوهالگو گرفتن بى قید و شرط از نظریهخطر 
حوادث دنیا  سازى. بسیارى ازى علوم انسانى احتیاج داریم به نظریهینهخطرناك بدانید. ما در زم

علوم انسانى است؛  هاى اقتصادى و سیاسى و غیره، محکومِ نظرات صاحبنظران درحتّى در زمینه
را مشخص میکنند. در  شناسى، در فلسفه؛ آنها هستند که شاخصهاشناسى، در رواندر جامعه
باید کار کنیم؛ باید تالش کنیم؛  هاى خودمان را داشته باشیم وپردازىریهها ما باید نظاین زمینه

نگاه کالن به هدفهاى انقالب داشته باشد؛  دانشجو باید تالش کند. دانشجو و محیط دانشگاه باید
از محیط دانشگاه و از عنصر دانشجو و استاد استفاده  دنبال آنها برود. مراقب باشید دشمن نتواند

 )1387/02/14( .باید هشیار بود؛ در محیط دانشگاه این هشیارى از همیشه الزمتر است .....کند

جوانانه و  من میتوانم به عنوان راهنمائى و راهبرد کلى به شما عرض کنم، تالش و مجاهدت
درس بخوانید،  پیگیر است. شما که در دانشگاهید، فعالیت شما فعالیت دانشگاهى است؛ باید

پردازهاى غربى و نظریه سازى باشید. الگو گرفتن بى قید و شرط ازفکر نظریه تحقیق کنید، به
 )1387/02/14( .گرائى را غلط و خطرناك بدانیدى ترجمهشیوه

 

 گفتمان سازی کنید

مطرح  آفرینى راى علمشکنى در جبهه افزارى و خطتولید علم و جنبش نرم موضوع بسیار مهم
زیرا  دانشگاهى. وقتى این شد، آن وقت دیگر نگرانى نیست؛ کنم، تا بشود فرهنگ محیطمى

افتند و مى دهها و صدها هزار دل معتقد و مشتاق و جسم و ذهن جوان و خسته نشو در این راه
 )1382/09/26( .کنندآن را دنبال مى

 



 

متصمی بگذاریم دانشجو با فکر خود، با زبان باز خود، با تعلق کم خود، با گفتار و عمل خود،
گیري را بگذاریم کسی بکند که بتوان از او سؤال کرد و او مسئول و پاسخگو تصمیم .سازیکند

گیرىِ براي اقدام باشد؛ این تصمیم باشد. بنابراین دنبال این نباشیم که محیط دانشجوئی، محیط
تصمیم نه به نفع دانشجوست، نه به نفع آن اقدام. دنبال این باشیم که محیط دانشجوئی

این، ». سازى کنیدگفتمان«، »سازى کنیدتصمیم«... کنید سازيکند؛ یعنی گفتمان يساز
گیرى خواهند کرد و عمل دنبال این تصمیم، و تصمیم مجرى و مسئولین اجرائى را میکشاند

 )1387/02/14( .خواهد شد

و هاي دانشگاهی و کلیه استادان اي بدمیم و همه ظرفیتباید به نهضت علمی، روح تازه
 )1390/06/02(. ساز شونددانشجویان براي جهش علمی کشور، وارد این میدان سرنوشت

  

 



 

 مسئولین سازمان بسیج دانشجویی

یکی دیگر از مسائل مهمی که بسیج دانشجویی همواره با آن مواجه بوده است مسئله مدیریت 
عه داشته باشد. تا سازمان است. مدیریتی که می تواند نقشی تعیین کننده در پویایی این مجمو

مسئولیت  79پرونده مشخصی از بسیج دانشجویی در دست نیست. قبل از سال  79قبل از سال 
 91تیرماه  ازفرجیان زاده بوده است.  سعید فرجیان زادهسازمان بسیج دانشجویی بر عهده دکتر 

 است.عهده دار معاونت هماهنگ کننده سازمان بسیج تا کنون 

 علیرضا زاکانی

هاي استان تهران و از سال مسئولیت بسیج دانشجویی دانشگاه 1377ی در اواخر سال زاکان
 .مسئولیت سازمان بسیج دانشجوئی کشور را برعهده گرفت 1382تا  1379

اي بود؛ نقش و حضور پر رنگ زاکانی در وي در آن زمان دانشجوي تخصص پزشکی هسته
 .کی از نقاط پر رنگ کارنامه مدیریتی اوستهاي دوران اصالحات، یمدیریت کف دانشگاهی فتنه

 .است شوراي اسالمی زاکانی در حال حاضر نماینده مردم تهران در مجلس

 مهران طهماسبی

ي جانشین وي، یعنی مهران طهماسبی اداره 82پس از زاکانی و به دنبال استعفاي او در مهرماه 
مسئولیت سازمان بسیج  1383ر ماه طهماسبی تا آذ .گرفت سازمان بسیج دانشجویی را بر عهده

فقیه ي نمایندگی ولیکنندهوي در حال حاضر معاون هماهنگ .دانشجویی را برعهده داشت
 .سازمان بسیج مستضعفین است

 محمدرضا مردانی

 .محمدرضا مردانی براي تصدي ریاست سازمان بسیج دانشجویی انتخاب شد 1383آذر ماه 
ن سازمان بود و پس از آن در هیئت جذب آموزش عالی سال سرپرست ای 3مردانی به مدت 

 .فعالیت خود را ادامه داد

 

 



 

 رضا سراج

سراج  .رضا سراج به عنوان سرپرست سازمان بسیج دانشجویی معرفی شد 1386دي ماه سال در 
 .را در کنار علیرضا زاکانی می توان یکی از فعال ترین روساي سازمان بسیج دانشجویی دانست

در حال حاضر او به عنوان  .بر عهده داشت 88بسیج دانشجویی را در انتخابات وي مدیریت 
 .گر سیاسی و هیئت علمی دانشگاه در حال فعالیت استکارشناس و تحلیل

 حسین قدیانی

سال حضور سراج در ریاست سازمان بسیج دانشجویی، حسین قدیانی  2پس از  1388بهمن ماه 
نوان معاون علمی بسیج دانشجویی دانشگاه هاي تهران و به عمدتی قدیانی  .جایگزین او شد

سپس در همان دوره به قائم مقامی زاکانی مسئول وقت بسیج دانشجویی دانشگاه هاي تهران 
 بسیج مستضعفین ضر قدیانی معاون علمی، پژوهشی و فناوري سازمانادر حال ح .منصوب شد

 .است

 محمد ودود حیدري

 .به جاي حسین قدیانی، رئیس سازمان بسیج دانشجویی شد محمد ودود حیدري 1392مهرماه 
حیدري که دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد، سابقه مدیرمسئولی روزنامه 
جوان، معاونت سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، مسئول اسبق بسیج 

موسس و مدیرمسئولی هفته نامه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو هیات 
 .دانشجویان را در پرونده کاري خود دارد

 داود گودرزي

و حاال داوو د گودرزي، بعد از محمد ودود حیدري، سرپرستی سازمان بسیج دانشجویی را بر 
توان به حضور وي در ناحیه بسیج دانشجویی استان از سوابق گودرزي می .عهده گرفته است
 .سی و جانشینی سازمان بسیج دانشجویی کشور اشاره کردتهران، معاونت سیا

  

 



 

 آیین نامھ اجرایی قانون تشکیل، تقویت و توسعھ بسیج دانشجویی 

 فصل اول : کلیات

 :گردددر این آیین نامه عناوین زیر، جایگزین تعاریف کامل آنها می -1ماده 

ه را شامل می گردد که فرهنگ و تفکر بسیجی: مجموعه رفتار، گفتار، روش و اندیش -1 -1
منبعث از مبانی انقالب اسالمی و تعالیم حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبري است. 
ایثار ، شهادت، عدالت خواهی، حسن سلوك، عشق به والیت، حضور در صحنه ها، خیرخواهی، 

 خلوص، تعبد و معنویت از شاخصه هاي این فرهنگ غنی است.

 از اعم عالی آموزش مراکز و دانشگاهها کلیه: عالی آموزش مرکز یا مؤسسه ، دانشگاه  - 2-1
 .دارند برعهده را متوسطه تحصیلی مقطع از باالتر آموزش امر که غیردولتی یا دولتی

تبصره: هر واحد دانشگاهی وابسته به دانشگاههاي دولتی در دیگر شهرها و نیز هر واحد دانشگاه 
 ش عالی مستقل محسوب می شود.غیردولتی، یک مرکز یا واحد آموز

 آموزشی، فضاهاي شامل دانشگاهی؛ فضاهاي کلیه از است عبارت: دانشگاهها محدوده  - 3-1
 .دانشکده یا دانشگاه محوطه و خوابگاهها پژوهشی،

 تبصره : مراکز پژوهشی محض که فاقد دانشجو هستند مشمول این بند نمی شوند.

 داوطلبانه عضویت و مشارکت همیاري، براي ناسبم بستر و شرایط ایجاد:  جذب  - 4-1
 .دانشجویی بسیج در دانشجویان

تبصره : شرایط عضویت شامل عموم دانشجویان شاغل به تحصیل در آن دانشگاه می باشد که به 
 قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و اهداف انقالب اسالمی اعتقاد دارند.

 .دفاعی و علمی فرهنگی، محورهاي حول شیآموز هاي دوره برگزاري: آموزش  - 5-1

سازماندهی: برقراري ارتباط منسجم، منظم و تعیین وظایف مشخص بین اعضا، متناسب  - 6-1
 هاي مختلف فرهنگی، علمی و دفاعی.با عرصه 

 



 

 

 اهداف بسیج دانشجویی عبارتند از: -2ماده 

 .رهبري معظم مقام و) ره( خمینی امام حضرت رهنمودهاي و فرامین تحقق  -1-2

 تقویت روحیه همیاري و مسؤولیت پذیري. -2-2

 .بسیجی تفکر و فرهنگ بسط  -3-2

ایجاد آمادگی دفاع همه جانبه از دستاوردهاي انقالب اسالمی در عرصه هاي گوناگون  -4-2
 فرهنگی، علمی و دفاعی.

  

 فصل دوم: وظایف

 هاي زیر استفاده خواهد کرد: بسیح دانشجویی براي نیل به اهداف مذکور از شیوه -3ماده 

 جذب ، آموزش و سازماندهی دانشجویان داوطلب. -1-3

آشنا ساختن دانشجویان با فرهنگ ایثار و شهادت و معرفی اسوه هاي انقالب اسالمی و  -2-3
 دفاع مقدس.

همکاري در توسعه تحقیقات و پژوهشهاي فرهنگی علمی و دفاعی در راستاي پیشرفت و  -3-3
 شور.سازندگی ک

 .دانشجویان در ستیزي استکبار روحیه ارتقاي و حفظ  -4-3

 برگزاري یادواره ها ، همایش ها، جشنواره ها و مسابقات مورد نیاز. -5-3

 برگزاري دوره ها، اردوها و کالسهاي فرهنگی، علمی و دفاعی. -6-3

 تبصره: دوره هاي علمی دفاعی در خارج از دانشگاه برگزار می شود.

 



 

شار جزوات و نشریات بسیج دانشجویی مطابق ضوابط مصوب شورایعالی انقالب فرهنگی انت -7-3
 و دستورالعمل هاي ذیربط.

همکاري با مسؤوالن دانشگاه و تشکلهاي دانشگاهی طبق ضوابط و دستورالعمل هاي  -8-3
 نیروي مقاومت بسیج

 

 فصل سوم : اجرا

همکاري و هماهنگی با رؤساي بسیج دانشجویی نیروي مقاومت موظف است با  -4ماده 
دانشگاهها براي نیل به اهداف یاد شده در قانون و این آیین نامه نسبت به ایجاد و توسعه بسیج 

 دانشجویی دردانشگاهها اقدام نماید.

دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی موظفند عالوه بر حمایت هاي  -5ماده 
 و مقدورات حد در را …نیاز بسیج دانشجویی از قبیل مکان و  معنوي و قانونی، امکانات مورد

 .نمایند تأمین دانشگاهها توان با متناسب

مسؤول سازمان بسیج دانشجویی با نظرخواهی از دانشجویان بسیجی هر دانشگاه، سه  -6ماده 
مسؤول  نفر را کتبا به ریاست دانشگاه معرفی می نماید و با توافق طرفین، یکی از آنها با حکم

 شود.سازمان بسیج دانشجویی به عنوان مسؤول بسیج دانشجویی دانشگاه منصوب می

تبصره: نحوه نظرخواهی از اعضاي بسیج دانشجویی مطابق شیوه نامه اي است که به تصویب 
 نیروي مقاومت بسیج خواهد رسید.

حل اعتباراتی که می بودجه و امکانات مورد نیاز براي فعالیت هاي بسیج دانشجویی از م -7ماده 
بایست در بودجه ساالنه وزارتخانه هاي دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح، علوم، تحقیقات و 

 فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیش بینی شود تأمین خواهد شد.

وزارتخانه هاي دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح، علوم، تحقیقات و فناوري، بهداشت،  -8ماده 
و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسالمی براي تقویت بنیه علمی و  درمان

 



 

حمایت از فعالیت هسته هاي علمی دانشجویان بسیجی از محل اعبتارات پژوهشی در حد توان 
 حمایت الزم را به عمل خواهند آورد.

نشگاه هماهنگ بسیج دانشجویی، فعالیت هاي فرهنگی و علمی خود را با ریاست دا -9ماده 
خواهد نمود و در مواردي که فعالیت هاي بسیج دانشجویی با حمایت مالی دانشگاه انجام می 

 پذیرد اخذ مجوز از شوراي فرهنگی دانشگاه ضروري است.

بسیج دانشجویی ضمن پرهیز از ورود به جناح بندي هاي حزبی و سیاسی، با حفظ  -10ماده 
ی و تجمعات دانشجویی از هیات نظارت دانشگاه مجوز شأن و منزلت بسیج درخصوص راهپیمای

 خواهد گرفت.

  

 



 

 برخی از برنامھ ھا و دستاورد ھای بسیج دانشجویی

بسیج دانشجویی از بدو تاسیس همواره منشا خیرات و برکات فراوانی براي انقالب بوده است. 
ی، تغییر رشته مراجعه هزاران دانشجو به حوزه هاي علمیه به منظور تحطیل در کسوت طلبگ

بسیاري از دانشجویان علوم فنی و پایه به رشته هاي علوم انسانی و تربیت تعداد زیادي از 
مسئولین، اساتید دانشگاه و افراد اثر گذار را می توان تنها بخشی از خروجی بسیج دانشجویی 

ت که بسیج دانست؛ که البته همه این ها با وجود ضعف هاي بیشمار ساختاري و مدیرتی بوده اس
 دانشجویی با آن ها مواجه بوده است.

طرح والیت یکی از ارزشمند ترین برنامه ها پس از انقالب در حوزه نخبه پروري می باشد که از 
تا کنون توسط سازمان بسیج دانشجویی و با همکاري موسسه امام خمینی (ره) برگزار  75سال 

بسیجی در این دوره تحت تعلیم و تربیت  هزار دانشجوي نخبه 40شده است. تا کنون بیش از 
نفر در طرح والیت کشوري و صدها نفر در  1000الی  850قرار گرفته اند. هم اکنون نیز ساالنه 

  طرح والیت هاي استانی تحت تعلیم و تربیت قرار می گیرند.

دینی نفر ساعت آموزش در دو حوزه معرفت  728هزار و  338دوره آموزشی طرح والیت با ارائه 
 100حدود در این دوره   برگزارمی شود.تشکیالتی مسائل بخشی و بصیرت و و معنویت افزایی

اندیشه اسالمی به روز به تدریس موضوعات  45نفر از اساتید منتخب حوزه و دانشگاه در مدت 
   .می پردازندکننده دانشجویان شرکت

التی دانشجویان فعال بسیج همچنین دوره هاي خط امام با هدف آموزش معرفتی و تشکی
 5000دانشجوي هر ساله در فصل تابستان برگزار می شود. در این دوره ها نیز ساالنه بیش از 

 دانشجو در زمینه مسائل تشکیالتی، فکري و بصیرتی تحت تعلیم قرار می گیرند.

حال با توجه به اینکه عضویت در سازمان بسیج دانشجویی به صورت شناور و متغیر است در 
حاضر بسیج دانشجویی با مشکل نبود بانک اطالعاتی دقیق از تعداد نیروها و اعضاي فعال و 

 .عادي مواجه شده است

دفتر، پایگاه و حوزه بسیج در دانشگاه هاي سراسر کشور خبر  2600آمارهاي موجود از وجود  
 .نیست می دهد اما از تعداد اعضاي فعال و یا عادي این تشکل آمار دقیقی در دست

 



 

 نگاه ما، وزارت علوم موازی

باتوجه به مطالب قید شده در فوق می توان بسیج دانشجویی را به عنوان وزارت علوم موازي 
پیشنهاد کرد. چرا که خروجی دانشگاه ما در حالت عادي مناسب و متناسب با نیازهاي واقعی 

ج دانشجویی به موازات انقالب اسالمی نیست. از این رو الزم است تا مجموعه اي مثل بسی
هنگی و مدیریتی موزش نخبگان علمی، سیاسی، فردستگاه هاي اجرایی کشور وظیفه پرورش و آ

  را بر عهده بگیرد.

از این رو و بر اساس منویات امام خمینی (ره) و امام خامنه اي (مدظله العالی) دو رسالت عمده 
که با گفتمان سازي مطالبات امام را می توان براي بسیج دانشجویی متصور شد. نخست آن 

و گفتمان هاي ناب و که شامل مسائل روز کشور  خمینی (ره) و امام خامنه اي (مدظله العالی)
بتوانند موجی از مطالبه  ،در سطح دانشگاه و حتی فراتر از آن می باشد، اصیل انقالب اسالمی

 ا تصمیم سازي کنند. براي آن هعمومی را به سمت مسئولین ایجاد کرده و به تبع آن 

دوم آن که برنامه ریزي براي نخبه پروري علمی، فرهنگی و سیاسی را به منظور تربیت نیروي 
ما براي آن که بتوانیم مسائل کشور و مسائل تراز انقالب اسالمی وجهه همت خود قرار دهند. 

م که هم در پیش پاي تحقق تمدن نوین اسالمی را حل کنیم به نیروهاي نخبه اي نیاز داری
حوزه اخالقی، اعتقادي و علوم دینی آموزش دیده باشد و هم در حوزه علوم تخصصی. چرا که 
استاد، دانشجو و پژوهشگري که اعتقادي به تمدن اسالمی ندارد و براي حل مشکالت و مسائل 

 کشور اعتباري براي اسالم قائل نیست نمی تواند به درد نظام اسالمی بخورد. 

 م ساختار بندي ها و برنامه هاي بسیج دانشجویی را ذیل این دو رسالت تعریف کرد.می توان تما
البته ناگفته نماند که ساختار فعلی بسیج دانشجویی نیاز به یک تحول اساسی دارد که امید است 

 در آینده اي نزدیک این تحول ساختاري به صورت بنیادینی محقق گردد. 

 

  

 



 

 منابع
 ب اسالمیمرکز اسناد انقال وبگاه -

 ، حسن واعظی92تا  68مقایسه آماري دانشگاه ها از  -

دفتر  سابق مدیرکل ،ابوالفضل حسنی آمار تعداد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور، -
 آموزش عالی گسترش

هاي علوم انسانی مرکز پژوهش ،االسالم احمدحسین شریفیحجت ،نی علوم انسانی اسالمیمبا -
 اسالمی صدرا 

 خبرگزاري فارس -

 خبرنامه دانشجویان ایرانوبگاه  -
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http://www.unp.ir/search/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C
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