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مگر  ،يالتيتشك يچه يباست كه رق ينا يجبس يعتطب
را در  ريگد يالتبلكه تشك يست؛ضدّ انقالب ن يالتتشك

 ؛يگراست د گونهينا يج،. بسيگيردخودش م يبالها يرز
دفاع مقدّس، از اوّل انقالب، همواره  يدر دوره كهينكماا
افراد و جناحها و  يبود كه همه ياآن مجموعه يجبس

  .يگرفتخود م يبالها يررا ز ختلفم يگروهها
 يبالها يرهمه را ز يدكه بتوان يدحركت كن يطور شما

بار شما خواهد آمد؟  يرز ي. البته چه كسيريدخودتان بگ
 ياز اصولتان تخطّ يدكه اصول شما را قبول كند. شما نباآن
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 مقدمه ١
ر رسیدن انقالب اسالمی و وظیفه بسیج دانشجویی در این زمینه را بررسی  اکنون که اهمیت علم برای به 

کوشیم الگویی جامع برای کار علمی پردازیم و میکردیم، در این فصل به چیستی کار علمی بسیج دانشجویی می
به  د لباسی از جهاد علمیبتوانا دانشکده بسیج دانشجویی ارائه کنیم، تا با استفاده از آن بسیج هر دانشگاه ی

ونهتعریف الگوی جامع می رضورتبهقامت خود بدوزد. در این فصل ابتدا   هایی ازپردازیم و برای این هدف 
های متفاوت به کار علمی بسیج دانشجویی و کارهای متنوع انجام شده در این زمینه و همچنین کارهای دیدگاه

ا رضورت الگوی جامع برای منظم کردن این پراکندگی مشخص شود، سپس در ارائه الگوی ت شودمیاشتباه مطرح 
رای پردازیم و در ادامه بعلمی بسیج دانشجویی می مأموریتمطلوب کار علمی بسیج دانشجویی، ابتدا به تعریف 

ا بسیج دانشجویی ر های مختلف کار علمی جنبه بتوانتا  شودمیتعریف شده، الگویی عملی ارائه  مأموریتاین 
وان کار نیز با عن یلیالتحصفارغو بهرت درک کرد. پس از این به کار علمی بسیجی پس از دوران  قرارداددر کنار هم 

؛ در ادامه نیز ساختار پیشنهادی برای شورای علمی یا معاونت علمی یک بسیج شودمیای اشاره هایحرف
، و ...) آورده شده تا (های خاص . در انتها نیز نکات مختص به رشتهشده استدانشجویی ارائه  علوم انسانی، ه

  شکسته شود.» های فنی استکار علمی بسیج مختص رشته«این پندار که 
 يكار علم يبه الگو يازن ٢

 دانشجويي بسيج علمي كار به مختلف هاينگاه 
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 یهاهمه جنبه یعنیندارند  یتو عموم یتاما جامعوجود دارند  یزن ییها و الگوهامدل یکار علم ینهدرزم
ه ها، همهمه رشته یان،استفاده توسط همه دانشجو یتقابل یااند را پوشش نداده ییدانشجو یهاتشکل یفوظا

 یستند،ن» همة کار«هستند اما  یخوب بعضاً  یها، کارهامدل یناند. هرچند اها، و همه شهرها را نداشتهدانشگاه
 یمسائل و مشکالت کشور رو  ینکهبدون توجه به ا دانند؛یم» خوب درس خواندن«را تنها  یکار علم یامثالً عده

تر به مشکالت کالن یو نگاه »یمو حل کن یریماز صنعت بگ پروژه«است که  ینا یگرنگاه د یکاند. مانده ینزم
در  تییاحساس مسئول یارا نابود کند ندارند  یدیشبه صدها تول یک تواندیاشتباه که م یهاگذارییاستمثالً س

و  نددایم یانقالب یدانشجو  یفهرا وظ »گذارییاستس« یگر. نگاه دکنندیدانشگاه  یمورد اشکاالت نظام علم
 ینئولو دنبال مس یگیریپ«را منحرص در  یکار علم یگرمدل د یکندارد.  ینو مطالبه از مسئول یگیریبه پ یتوجه

 دانندیم ینرا ا یعلم یفههم وظ یگرد عده یکهم ندارد؛  یقبه تخصص و اطالعات عم یازیکه ن داندیم »یدندو
ل و وص یابیجا« یکار علم یعنیاست،  یگر واسطه یگرنگاه د یک». کند یدعلم تول«تشکل،  یکه در واحد علم

انتخاب کار  یاررا مع ییاست، که درآمدزا »ینگاه درآمد« یگرد نگاهبه صنعت و دولت است. » هاکردن بچه
 یبرا ابزار یکندارد و تنها  یاصالت یچه یاست که در آن کار علم یگرینگاه د یزن» جذب به تشکل«. نگاه داندیم

 »ورحمحصول م«نگاه  یگرنگاه د یک. کندیم ییدخواست کار کند را تأ یجذب به تشکل است و هرکس با هر نظر 
محصول  یکساخ  یکار علم یعنی داند،یم یمانند را کار علم یملموس و کاردست هاییاست که تنها خروج

ه اهل و متعلق ب» بد است یکار علم«است که کالً  ینهم ا یرفراگ یارنگاه بس یکاست. البته  یزیکیملموس و ف
  …و  دهدیقرار م نگیاشتباه در تقابل با کار فرهرا به ینگاه کار علم ین! ایاستدن
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 هایتفعال ینکه البته خود ا– ییدانشجو یهادر تشکل یکار علم یجرا یدر الگوها یو پراکندگ یآشفتگ این

 هاییتجامع، فعال ییالگو یتا با ارائه کندیم یجابرا ا یرضورت -اندنداشته یفیتو ک یتکم یبه اندازه کاف یزن
 یها را در جهت اجراداد و توان یزپره یتکم اولو یاغلط  یعلم هاییتاز انجام فعال یزرا سامان داد و ن یعلم
  کرد. یدهسازمان یتپر اولو هاییتفعال

  نشويم! اشتباه كارهاي درگير 
ای و شناخت درست وظیفه علمی بسیج دانشجویی، خوب است آنچه های امام خامنهبرای پاسخ به دغدغه

های . درک١دشوناضدادشان بهرت شناخته میرا نیز بررسی کنیم؛ چراکه اشیاء با  نیست  »کار علمی بسیج دانشجویی«
غلط از کار علمی بسیج دانشجویی ممکن است انرژی و توان ما را به هدر بدهد و پیش خود فکر کنیم که وظیفه 

که بار اصلی بر روی زمین مانده باشد، و اگر کار اصلی روی زمین مانده ایم درحالیو مسئولیت خود را انجام داده
  اولویت را.کند ما کار غلط را انجام داده باشیم یا کار درسِت بیی باشد دیگر فرقی

                                                
 باضدادها االشياء تعرف كه است مشهوري قول ١
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  :نیست هااین بسیج علمی کار توجه داشته باشیم
 !نيست عميق و طوالني مطالعات الك در رفتن 
عی هایفعالیت برای نشدنی تکرار فرصتی دانشجویی دوران  اگر ست.ا زمینه این در آفرینینقش رین و اجت

عی آفرینینقش رین فرصت دانشجو که بشود باعث کاری  شود جرمن نشینی گوشه به و بدهد دست از را اجت

 ً  راتمقد به نسبت باید که باشد، هم بسیجی دانشجو آن اینکه خصوصاً  است؛ شده طراحی اشتباه کار آن حت
 تشکیل ار  دانشجویی بسیج هدف عهجام بیشرت که کارشناسی دوران در این، از گذشته ببیند. مسئول را خود کشور،

 از مانع تخصصی مطالعات اگر و زیاد؛ عمق و شدن تخصصی نه است جامع و کالن شناخت اولی هدف دهدمی
 نیست. مطلوبی امر بشود هازمینه دیگر در دانشجو جامعیت

 !نيست كافي علمِ بدون تخصصي هايحوزه در زدن داد 
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ای تخصصی و علمی، که نیاز انقالب و نظام و دارد که در حوزهراحت طلبی بعضی اوقات ما را به این وامی
درستی دغدغه آن را داریم، بدون تالش و مطالعه کافی به عمل دست بزنیم و بیانیه و نامه بینیم و بهکشور را می

ان هم تا کنیم منترش …و   و علمی تالش رنج هم »!کشیدیم فریاد ما اش،ب شاهد خمینی« که شود آسوده وجدا
 و امام و آقا آبروی که بسیج آبروی شودمی باعث تنهانه اتفاقاتی چنین! نکنیم هموار خودمان به را … و مطالعه

  بندد.که بخواهند در آینده با زحمت و مطالعه در این راه قدم بردارند می کسانی برای را راه بلکه برود، است اسالم
 !نيست علمي واحد اتاق در علم توليد معناي به 

های بسیاری نیز هست. پرداخ به این کار، تولید علم کاری بلندمدت و تخصصی است که نیازمند زمینه
های است به این معنا که شخص باید برای مدتی طوالنی همه تالش خود را رصف این کار کند که تخصصی و حرف

تر اینکه دانشجو هنوز علم و اطالعات کافی را کسب نکرده و فرصت یرس نیست، مهمدر دوره دانشجویی این امر م

مطالعه و تجربه را نداشته پس عادالنه و عاملانه نیست که از او انتظار تولید علم را داشته باشیم؛ لذا برای بسیج 
د در یست و این وظیفه بایدانشجویی که در دوران دانشجویی تعریف شده تولید علم به این معنا، وظیفه اصلی ن

صورت تخصصی دنبال شود. امام امت نیز انتظار تولید علم را از تشکل ندارند بلکه مطالبه دیگر اقشار بسیج به
ن  سازی برای آن را از ما انتظار دارند.عمومی شدن این مسئله و گفت

 نوانعبه این باید ندارند؛ را علم تولیدِ  توانایی همه هم شاید و نیست فردی صورت، این به مسئله این اصالً 
 اند،وردهآ  دست به دیگران آنچه یادگرف فکر به فقط تا شود  دانشگاه در کار سنّت  و درآید  عمومی مطالبه  یک

  ٢م.دهی قرار خود هّمت وجهه هم را اندیگر  وسیله به آمده دست به ذخیره بر افزودن بلکه نباشیم؛

                                                
 .٢٢/٠٢/١٣٨٢، دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتيبيانات در جلسه پرسش و پاسخ  ٢
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صورتی است که ورود به عرصه تولید علم برای آن میرس نیست. سیالیت از های دوران دانشجویی به ویژگی
های دوران (کارشناسی) دانشجویی است و دانشجو در فضای احساسی و هیجانی اگر برای یک کار موردی ویژگی

ی ۴آیند اما اگر گفته شود یک کار و کوتاه مدت تهییج شود همه می آید. بسیج ساله وجود دارد هیچ کس 
  دانشجویی نیز باید جایی از کار را بردارد که بتواند موفق شود. امکانات بسیج برای این کار ساخته نشده است.

آنچه وظیفه تشکل بسیج دانشجویی است کمک و بسرتسازی برای تولید علم است. کار علمی بسیج دانشجویی 
مند شدن است، ایجاد و غیر وارداتی و دغدغه های بومیپایه و مایه اصلی تولید علم در آینده را، که شناخت سؤال

  کند.می
 نيست! كشور مسائل مورد در گيري تصميم 

 گیری در چنین سطحها متفاوت است. تصمیمتصمیم گیری در مورد مسائل کشور با دغدغه داش در مورد آن
زیادی است که از دانشجویی که کالنی، فرآیندی است که عالوه بر داش اطالعات کافی، نیازمند تجربه و دانش 

ی اشد. در ها مجهز بتوان انتظار داشت به این تواناییهنوز چند سال بیشرت نیست با چنین موضوعاتی آشنا شده 
صورتی که بدون توانایی الزم ارصار در انتخاب یک گزینه و تصمیم گیری بشود نتیجه معموالً خسارت بار خواهد 

ت مسئول و پاسخگو نیز نخواهد بود. لذاست که تصمیم سازی، از آن دانشجو  بود؛ گذشته نسبت به این تصمی
ن و جریان و در نهایت مطرح کردن چند گزینه برای تصمیم گیرنده بهرت است تا وارد شدن  یعنی ایجاد یک گفت

 حل نهایی.عنوان راهعینی و مشخص کردن یک گزینه به
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 محیط وارد اگر که است مشکالتی از یکی گیریتصمیم ناییتوا است. خوب خیلی سازیتصمیم توانایی
 دانشجو بگذاریم ماست. یتجربه این زد؛ خواهد هم به را درست و مطلوب هایهنجار از خیلی شد، دانشجویی

 گذاریمب را گیریتصمیم کند. سازیتصمیم خود، عمل و گفتار با خود، کم تعلق با خود، باز زبان با خود، فکر با
 دانشجویی، محیط که نباشیم این دنبال بنابراین باشد؛ پاسخگو و مسئول او و کرد سؤال او از بتوان که کندب کسی

 محیط هک باشیم این دنبال اقدام. آن نفع به نه دانشجوست، نفع به نه این باشد؛ اقدام برای گیریِ تصمیم محیط
ن یعنی کند؛ سازیتصمیم دانشجویی    ٣کنید. سازیگفت

content?id=107-http://farsi.khamenei.ir/audio  
 نيست! كشور مسائل حل اجرايي عرصه به شدن وارد 

ی   توان از دانشجو انتظار داشت قبل از اینکه دوران دانشجویی دوران کسب علم، تجربه، و مهارت است و 
گونه حل کردن غیرعلمی مسائل خود به مشکالت طی کند مسائل کشور را حل کند، چه اینکه ایناین دوران را 

زند. این امر خصوصاً در دوران کارشناسی و تا شود و هم به دانشجو و هم به کشور صدمه میبیشرتی منجر می
ه است داشته باشد اما چحدی هم در تحصیالت تکمیلی صادق است. البته این قاعده کلی، استثناهایی هم ممکن 

 کنند!اند که استثناهای نادر، خود بیشرت قواعد کلی را اثبات میخوب گفته
گذشته از این، در بسیاری موارد سازمان و نهادی در ساختار کشور وجود دارد که حل این مشکل جزو وظیفه 

ا اینکه وظیفه آن نهاد را خود به تری است تآن است لذا پیگیری حل این مشکل از طریق مسئول آن، کار پرفایده
دوش بگیریم؛ کاری که از توان و فرصت یک تشکل دانشجویی نیز خارج است. لذا آنچه از بسیج دانشجویی انتظار 

رود پیگیری برای حل مسئله است، تا مسائل از طریق سازوکارهایی که در این امر مؤثر و موظف هستند حل می
  شود.

                                                
 .١٤/٠٢/١٣٨٧در ديدار دانشجويان،  ٣
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های الزم فرد بایستی انرژی و تالش خود را در عرصه اجرایی حل ربه، و مهارتالبته پس از کسب علم، تج
  افتد.مشکالت نیز به کار گیرد اما عموماً این اتفاق بعد از دوران دانشجویی می

 نيست! يكي فرد كار با تشكيالت كار 
 ظیفهو  است. دانشجویی تشکل یوظیفه با فردی علمی وظایف انگاری یکسان اشتباهات، ترینبزرگ از یکی 

 جبسی تشکیالت وظیفه نیست. این تنها دانشجویی تشکل وظیفه اما است علمی رشد و خواندن درس فردی
 فرق دانشجویی بسیج با بسیجی دانشجوی دیگر بیان به هاست.مسئله حل برای بسرتسازی و کمک دانشجویی

 از درسش کسی چه خب گویندمی کنند، صوبمن علمی معاونت خواهندمی جا هر شده باعث َخلط، این دارد.
  بگذارند. را باالها معدل رصفاً  ،است بهرت همه

 مجموعه تشکلی کارهای که شودمی این نتیجه باشد، فردی علمی رشد شاناصلی یدغدغه اشخاص این اگر
 دلسوز و انقالب برای دادن هزینه و جدی مندیدغدغه و انقالبی یسابقه که آدم تعدادی و ماند،می هوا روی

 نجاما (توّهم شوند.می انبوه تولید است، فردی علمی رشد و خواندن درس تنها اولویتشان و ندارند، را شدن واقعی
 دهد.)می رخ برایشان هم فردی خواندن درس قالب در شدن ارضا و انقالب برای جهاد و تکلیف

رک وظایف فردی ی تتی مسائل نظام نباید بهانهالبته باید توجه کرد که فعالیت تشکیالتی و پیگیری تشکیال 
ن ویی ی دانشجهای خاص دورهگونه که تکلیف دارند در قالب تشکیالتی با توجه به ابزارها ویژگیشود، افراد ه

ریزی کنند که درازمدت، حداقل در ای برنامهگونههایی را سامان دهند، باید فضای علمی فردی خود را بهحرکت
های های فعالیتصورت متخّصص در آمده و به حّل مسائل نظام در آن حوزه بپردازند. طبیعتاً داشتهیک حوزه به

ر د زمینه این در را فرد هم …ی تخصصی وها و آشنایی با کارشناسان و حوزهدانشجویی در مسیر شناخت اولویت
ریزی برای این بخش فردی، اما برنامهکند. ی شغلی رهنمون مینامه و آیندهها در پایانگیریمشخص کردن جهت

ی خویش تصمیم بگیرند یا صورت جمعی برای آیندهی تشکل نیست. ممکن است فّعاالن دانشجویی بهبه عهده
  باهم همراه شوند، اما نباید این مسئله مزاحمتی برای تشکل دانشجویی ایجاد کند.

 نيست! درآمد كسب و ايحرفه كار 
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ینده شغلی بسیار وسوسه برانگیز است اما فرصت برای آن زیاد است و نباید مانع درآمد داش و تضمین آ
های دانشجوی بسیجی شود. رسالت بسیج درآمدزایی برای اعضاء نیست و نباید با ترک وظیفه بسیج فعالیت

های فار حر دانشجویی انرژی بسیج را رصف کارهای مربوط به دوران بعد از دانشجویی کرد. گذشته از این، عرصه ک
ترین انسان تواند پاکهای زیاد، لغزشگاه بزرگی است که در صورت عدم مواظبت دقیق، میبه علت جذابیت

 …خواری با استفاده از اسم و امکانات بسیج و بسیجی را هم به دنبال کردن امیال و اغراض شخصی یا رانت
 .بکشاند

ز كىس مزد نخواهد. مزد، مربوط به جايى است كه كىس رشط ديگر اين است كه در مقابل اين حركت و كار، ا«
ون به ما انگيزه مى ن انگيزه  -اين كار را بكن، اين پول را بگ -دهداز ب وقتى ما از درون و عمق جان و از عشق

يم، از چه كىس مىمى يم؟ مزد دادن، تحق ماست؛ تحق انسا است كه از درون دارد گ خواهيم مزد بگ
  ٤»ها خصوصيات يك انسان بسيجى است؛ فرهنگ بسيج يعنى اينجوشد. اینمى

content?id=57-http://farsi.khamenei.ir/audio  
 دوران از پس  نفسه اشکالی ندارد بلکه از وظایف هر فردهای و تولید ارزش و درآمد فیالبته کار حرف

است و نقش مهمی در پیرشفت کشور دارد اما در دوران دانشجویی و خصوصاً در بسیج، این کار  دانشجویی
  ها و استعدادی دارد که باید در جای خود استفاده شود.اولویت ندارد، چراکه بسیج دانشجویی مزیت

و بر مسائل زمین مانده دست بگذارد  تواند وارد کارهای داوطلبانه کندای را میاستعداد بسیج این است که عده
شود جهاد دانشگاهی یا رشکت دانش بنیان حزب ها را عوض کنید میو جنبه سودآوری را لحاظ نکند. اگر این

ها. بسیج نباید مأموریت خودش را فراموش کند و کارهایش باید در سطح کالن مانند انسجام بخشی به اللهی
  های مهم باشد.ها د و دغدغهمت آرماننیروهای پراکنده و جهت دهی به س

                                                
 ١٣٨٤/ ٠٣/ ٠٥بيانات در ديدار دانشجويان بسيجى ٤
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 نيست! افتادن مدال و مدرك دنبال به 

 برای اما کند، فریفته را هاخیلی شاید غیره و کنکور، رتبه ، ISIمقاله اخرتاع، املپیاد، مثل پرکندهان هایعنوان 
 از یکی ندارد. ارزش زیپشی نرسانند انقالب و اسالم به ایفایده اگر هم دنیا هایمدال همه بسیجی دانشجوی

 من که مسائلی از یکی در گفتمی کرد،می کار و تحصیل مکانیک رشته در کانادا کشور در که ایرانی دانشجویان
 عظیم خیل این که بینیممی اما بودند! ایرانی استفاده مورد مقاالت درصد ۹۰ امکرده حل کانادایی رشکت برای

 و بوده SII در مقاله پذیرش هدف چراکه کنند،ی حل را مشکلی و رسانندی ایفایده کشور داخل در مقاالت
 ینا دنبال به افتادن اند.داده قرار قبولقابل موضوعات عنوانبه را خودشان مسائل و مشکالت هم هاآن بالطبع،

 .بدهد  هدر به و کرده جذب خود باتالق در را دانشجویی بسیج هایتالش نباید ر،بی افتخارات ظاهربه
 نيست! دانشگاه خدمات مركز بسيج، 

رین و نرم هایبرگزاری کالس  ارائه ناکنو  متأسفانه. نیست دانشجویی بسیج اولویت …افزار و کنکور و حل 
 خدمات این که حالی در شودمی دانسته دانشجویی هایبسیج در علمی کار اول معنای آموزشی خدمات این

 نشگاهدا خدمات مرکز به تبدیل را بسیج هاآن بر تأکید و است دانشگاه در دیگری نهادهای وظیفه اصوالً آموزشی
عنوان مثال بسیج یکی از به نیستند. هم مجموعه اعضای آن مخاطبین موارد از بسیاری در حتی و کندمی

ات عنوان یکی از مؤسساندازی کرده که بسیار هم پرطرفدار شده و اکنون بههای تهران موسسه کنکوری راهدانشگاه
های مثبت دیگری که این کار ممکن است داشته باشد، از جنبه کند. گذشتهمطرح با مؤسسات خصوصی رقابت می

باید بدانیم این کار علمی بسیج نیست! وجدان ما نباید با این قبیل کارها آرام شود که خوب ما وظیفه علمی خود 
  را انجام دادیم!

  نيست! هم دانشگاه از بيرون به خدمات مركز بسيج، ٢،٢،٩،١
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 امانج عدم هم را آن دلیل است. آن انجام به موظف مسئولی نهاد که ندکنمی ورود کارهایی به هاتشکل بعضی
 وردیم ورود با رصفاً  شود، اصالح کشور در مسئله یک انجام روند باید که جایی کنند.می اعالم مسئول نهاد وظیفه

 ردمو  مسئول روند،می واحدی یا مسئول رساغ به گاهی یا است. کلی پازل از کوچکی بخش که دهندمی انجام کاری
 اصلی وظایف به توجهبی هم تشکل آن و سپاردمی تشکل به را بخشی مسائل کالن مدیریت به توجه بدون نظر

ن شود.می نهاد آن کار کردن کم برای ابزاری خود،  رکزیم نباید بشود، نباید دانشگاه خدمات مرکز بسیج که طوره
 مثالً  ند.ک تنبل را هاآن مسئولین، هایمسئولیت گرف عهده بر با و بشود هم دانشگاه بیرون به خدمات ارائه برای

ن تخصصی نهادهای کار خاص، رشته یک عملی کنفرانس برگزاری  بعضی هالبت دانشجویی. بسیج نه است رشته ه
 ترلویتاو  با و پذیرتر،امکان تر،هزینهکم مربوطه نهاد اصالح از مسئله حل هاآن در که بیاید پیش است ممکن موارد
 بپوشانند. را کلی قاعده نباید استثناها اما باشد،

 نشويم! اشتباه كارهاي درگير 

   

ت رف در الک مطالعا
طوالنی و عمیق 

!نیست
داد زدن در حوزه های 
تخصصی بدون علم 

!کافی نیست
م به معنای تولید عل

در اتاق واحد علمی 
!نیست

د تصمیم گیری در مور 
!مسائل کشور نیست

وارد شدن به عرصه 
اجرایی حل مسائل 

!کشور نیست
ار کار تشکیالت با ک
!فرد یکی نیست

کار حرفه ای و کسب 
!درآمد نیست

به دنبال مدرک و 
!مدال افتادن نیست

بسیج، مرکز خدمات 
!دانشگاه نیست

بسیج، مرکز خدمات 
ه به بیرون از دانشگا

!هم نیست
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 وییالگ که دیدیم نیاز لذا دارد، وجود نظری آشفتگی دانشجویی بسیج علمی کار زمینه در شد دیده چنانچه
 پوشش را دانشجویی بسیج وظایف و باشد امت امام هایدغدغه به پاسخی بتواند که آوریم فراهم جامع و عام

 رایب استفاده قابلیت اینکه کنار در کند مطرح را یکدیگر با وظایف این نسبت و اولویت از اندازیچشم و داده
 باشد. داشته را غیره و مختلف شهرهای تا مختلف هایرشته از دانشجویی هایبسیج گسرتده هایطیف همه

  
 علمي جهاد الگوي كلي شماي 

ها و اهداف کالن انقالب اسالمی بتواند رابطه صحیحی برقرار حیح و کارآمد، الگویی است که با آرمانالگوی ص
توضیحاتی ارائه گردید. با تحلیل بیانات مقام » مرجعیت«و » اقتدار«اید. در فصل گذشته در مورد دو هدف کلی 

 .و در دو افق مشغول مبارزه است توان دید که جمهوری اسالمی همزمان در دو جبههمعظم رهربی نیز می
در افق کوتاه مدت مبارزه جمهوری اسالمی با دشمنان خارجی و داخلی خود است که برای پیروزی در این 

در دستور کار نظام قرار گرفته است. جمهوری اسالمی در این حوزه در پی آن است که » اقتدار«مبارزه، راهربد 
م در تأمین اقتدار و رسبلندی کشور، حل مشکالت و مسائل کشور است. ترین اقداخود را مقتدر سازد. اصلی

ی عی باشد، کشور مقتدری نیست و در نتیجه  تواند کشوری که درگیر مسائل و مشکالت متعدد اقتصادی و اجت
در برابر کشورهای جهان ایستادگی کند. در نتیجه در افق کوتاه مدت جمهوری اسالمی از طریق حل مسائل و 

 .ای نبینداست تا در برابر نظام سلطه ایستادگی کند و لطمه» اقتدار«شکالت خود، در پی هدف م
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های جهان برای کشورها و ملت» مرجعیت«در افق بلند مدت آرمان جمهوری اسالمی، صدور انقالب از طریق 
های مختلف ارائه حوزه است. برای مرجع شدن جمهوری اسالمی باید بتواند نرم افزارهای نوین اداره جامعه در

کند. امروزه این نرم افزارها و محتواها وجود ندارد و در نتیجه خود جمهوری اسالمی نیز مجبور است از نرم 
اید. استفاده از سیستم رایج اقتصادی جهان یکی از این نرم  افزارهای غربی برای اداره کشور خود استفاده 

جز ارائه نرم افزارهای جدید و دن و برهم زدن نظام سلطه راهی بهافزارهاست. جمهوری اسالمی برای مرجع ش
اید. تولید علم بومی راهربد کشور برای آرمان  دینی برای اداره جوامع ندارد، در نتیجه باید علم بومی تولید 

 .مرجعیت است
 :به عبارت دیگر، علم و کار علمی، امروزه از دو منظر مورد نیاز کشور است

کشور » اقتدار«علم و کار علمی ابزاری است برای حل مشکالت و مسائل کشور تا از این طریق  از منظر اول
ل های تخصصی قابتأمین گردد. پیش فرض در این نگاه این است که مشکالت و مسائل کشور از طریق علم و روش

شود و علم جدید بومی کند و بایدحل است. از منظر دوم، علم ابزار نیست، بلکه خود علم موضوعیت پیدا می
تولید شود. پس در نگاه اول علم ابزاری در دست کشور است تا به وسیله آن مشکالت خود را برطرف کند، اما در 

 موجب هم جدید علم تولید. شود اصالح و شودبومی شود، روزبه باید -علم یعنی–نگاه دوم خود این ابزار 
 .کندکشور را از ریشه حل می مشکالت نیز و شودمی کشور مرجعیت

ام دستگاهدو هدف و آرماِن فعالیت» تولید علم«و » حل مسائل کشور«در نتیجه  ها های علمی کشور است و 
های دانشجویی نیز بر اساس همین دو و اجزای کشور باید نقش خود را در تحقق این دو هدف پیدا کنند. تشکل

های ای باید بر اساس فلسفهمان بخشند. نکته مهم آن است که هر مجموعههای علمی خود را ساهدف باید فعالیت
اید. بر اساس تحلیل بیانات مقام وجودی و مزیت های نسبی خود، نقش خود را در تحقق این دو هدف پیگیری 

ی نهای دانشجویی، عالوه بر تربیت نیروی متعهد و متخصص، نقش آفریهای جریانمعظم رهربی در مورد ویژگی
ن سازی دو کار ویژه اصلی جنبش دانشجویی است. عمده فرایند تربیتی نیز در ضمن  از طریق مطالبه گری و گفت

 .افتدهای واقعی اتفاق میهای نقش آفرینی و عملیاتفعالیت
های دانشجویی باید درزمینه حل مسائل کشور و تولید علم بومی نقش آفرینی داشته باشند بر این اساس تشکل

های هایی نظیر عمر کوتاه نیروی انسانی که تشکلهای خود و ثانیاً به دلیل محدودیتما اوالً به دلیل کار ویژها
ی توانند مسائل کشور را حل کنند یا این که خودشان علم تولید کنند، در نتیجه دانشجویی با آن رو به رو هستند، 

ایند. به عبارت سادهباید این اهداف را از طریق ابزارهای مربوط به خو   :ایدهای دانشجویی بتر تشکلد پیگیری 
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  ًالبهمط ابزارهای طریق از و باشند حساس کشور مسائل به نسبت باید دانشجویی هایتشکل اوال 
ن و گری  ائلمس با تخصصی مواجهه عنوان مأموریت این برای اید پیگیری را مسائل حل سازی گفت

 .است شده انتخاب کشور
  ًابزارهای یقطر از و باشند حساس بومی علم تولید مسئله به نسبت باید دانشجویی هایتشکل ثانیا 

ن و گری مطالبه  نرم شجنب عنوان مأموریت این برای دهند شکل را بومی علم تولید جنبش سازی گفت
  .است شده انتخاب افزاری

  

  
  
  
  
  
 
  

 مواجهۀ تخصصی افزاریجنبش نرم
 با مسائل کشور

  

علم به صورت 
 ابزاری

 هاشناخت مسئله
 یاف راهکار
 پیگیری رفع مسئله

 خود علم مهم است

 های نویاف راه
 نقد علوم غربی

 نوآوری علمی
 

کشور از نخبگان خودش چه  یکمعلوم است که 
که  خواهندیکشور از نخبگان خودش م یک. خواهندیم

و به مصالح کشور  یو مطالبات عموم هایازبه ن
ها پاسخ دهند و خودشان را متعهد به آن یندیشند؛ب

  بدانند. 
مشکل را چگونه  ینوجود دارد، ا یمشکل یککه  اآلن

ست. ینا یم؟گره را چگونه بازکن ینا یم؟حل کن    کار ش
 استاد و یرید،بگ یقیتحق یدانشگاهها پروژهها در

ر را به مسئوالن کشو  یقتحق ییجهنت ید،دانشجو کار کن
 یساز شود و فرهنگ یزتا رسر یدبه رسانهها بده ید؛بده

 .یرشفتپ شودیم ین،شود. ا

 از یاریما بس یمتفّکِر استاد و دانشجو  یمغزها یدبا
ع ی،حقوق یممفاه را که شکل و قالب  یاسیو س یاجت
ی یمثل وح یها در نظر بعضآن یغرب شود ُمنزل است و 

ِ های تحقکرد، در کارگاه یکیاش اندک تشکدرباره  یمِ عظ یقا
 ینها سؤال بگذارند؛ اآن یکنند؛ رو  یعلوم مختلف حالج

هم خودشان  یابند؛ب یاهای تازهها را بشکنند و راهیتجزم
ور کنند. امروز کش یشنهادپ یتاستفاده کنند و هم به برش

 یناست؛ امروز انتظار کشور ما از دانشگاه ا ینما محتاج ا
انبه جافزارِى همهجنبش نرم یکبتواند  یداست. دانشگاه با

 .ملت بگذارد ینکشور و ا ینا یاردر اخت یقو عم
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 !معنا؟ چه به كشور مسائل با تخصصي مواجهه ٣
های دانشجویی نسبت به مسائل واقعی و اساسی کشور یعنی تشکل »کشور مسائل با تخصصی مواجهه«

کنند، در مورد مسائل تحلیل و موضع داشته باشند و حل آن را از مسئولین مطالبه ها را دنبال حساس باشند، آن
صورت تر با مسائل کشور بهکنند و برای حل شدن در سطح عمومی دانشگاه یا جامعه تالش کنند. به عبارت ساده

 :تخصصی مواجهه شوند. درنتیجه مواجهه تخصصی با مسائل کشور
است، نه حل مسائل که در توان و متناسب با اقتضائات فضای دانشجویی نیست.  کردن با مسائل» مواجهه« اوالً

های دانشجویی نباید به تصمیم گیری بپردازند، بلکه باید اثرگذاری را از طریق تصمیم سازی به عبارت دیگر تشکل
ایند. مقام معظم رهربی در بیان تفاوت این دو می  :فرماینددنبال 

 خیلی سازیتصمیم توانایی کنم. پرداخت را مطلب این من اینجا گیری.تصمیم و سازیمتصمی توانایی شد گفته
 ایههنجار از خیلی شد، دانشجویی محیط وارد اگر که است مشکالتی از یکی گیریتصمیم توانایی است. خوب

 علقت با خود، باز نزبا با خود، فکر با دانشجو بگذاریم ماست. یتجربه این زد؛ خواهد هم به را درست و مطلوب
 او و کرد لسؤا او از بتوان که بکند کسی بگذاریم را گیریتصمیم کند. سازیتصمیم خود، عمل و گفتار با خود، کم

 این باشد؛ داماق برای گیریِ تصمیم محیط دانشجویی، محیط که نباشیم این دنبال بنابراین باشد؛ پاسخگو و مسئول
 نییع کند؛ سازیتصمیم دانشجویی محیط که باشیم این دنبال اقدام. آن نفع به نه دانشجوست، نفع به نه

ن  ٥.کنید سازیگفت
ه باشند. باست و دردها و مشکالت کشور در آن، موضوع فعالیت می» مسائل کشور«مواجهه تخصصی با  ثانیاً 

ها و ر بر یکی از مسئلهای ارزش دارد که ناظخورد و کار علمیعبارت دیگر در این نوع نگاه، علمی به درد می
 :فرمایندمشکالت کشور و جامعه اسالمی باشد. مقام معظم رهربی در این باره می

                                                
 .١٤/٠٢/١٣٨٧در ديدار دانشجويان،  ٥
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 مورد و موفق و زنده تالش ما هایپژوهشگاه و هادانشگاه در و کشور در امروز علمی، تالش و علمی کار
 لمیع آن از است عبارت نافع علمِ  ت؛اس عمل یمقدمه علم، که باشند داشته توجه باید همه منتها است، تحسینی

 آی هایهپایگا در مانمقاله کنید فرض اینکه ِرصف باشد. کشور مشکالت حل برای مفید و بیاید کشور کار به که
 مطلوب اما هست، علمی جید یک این گیرد،می قرار مرجع حتی یا شود،می منترش دنیا در آن امثال و آیاس

 ٦.کنممی تأکید هم من گفتند، دوستان را این باشد؛ کشور نیازهای به ناظر یدبا علمی کار نیست؛ نهایی
رانه و انگاگیرند، دیگر برخوردهای سطحی، سادهوقتی مسائل عینی و واقعی کشور مورد بررسی قرار می ثالثاً 

ق و حساب شده جایی نخواهند برد، در نتیجه نوع مواجهه باید یک مواجهه تخصصی، عمیسوادی راه بهاز رس بی
 .باشد

 : در توضیح بیشرت این قضیه، می توان گفت
ام وقت و مربوط به دوران پس از دانشجویی است، بلکه تنها کاری حرفحل تخصصی یک مشکل نه های و 

پرداخ به حل تخصصی مشکالت بازدهی مناسبی برای بسیج دانشجویی نیز ندارد، چراکه تشکل انرژی محدودی 
ماند اما اگر به اصالح سازوکار بپردازیم و ام آن را رصف حل یک مسئله کند، از مسئله دیگر بازمیدارد و اگر 

 توان با انرژیمانند یک اهرم، میانرژی خود را رصف اثرگذاری بر ساختاری کنیم که وظیفه حل مشکل را دارد به
 .تری داشتمحدود اثرگذاری بسیار بزرگ

ن« ،»کنید سازیتصمیم«  و م،تصمی این دنبال کشاندمی را اجرایی مسئولین و مجری این، ».کنید سازیگفت
 .٧شد خواهد عمل و کرد خواهند گیریتصمیم

ها و ها، نتوانسبسیاری از مسائل در کشور وجود دارد که مشکل تئوریک جدی ندارد، حاصل ندانس
که از کلیّت نیازهای آن حوزه باخربند، مسئوالن امر را متوجه  ها در مسئولین آن حوزه است که باید افرادینخواس

مسئله کنند، یا با مطالبه و پی گیری وی را به انجام آن مجبور کنند، یا در صورت ناتوانی فرد را مجبور به تغییر 
یند  .رویه بن

                                                
 .١١/٠٤/١٣٩٣ها، در ديدار اساتيد دانشگاه ٦
 .١٤/٠٢/١٣٨٧در ديدار دانشجويان،  ٧
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یالت عنوان یک تشکهالبته آنچه در مورد عدم ورود عینی به حل مسئله گفته شد، در مورد بسیج دانشجویی ب
رد هاست نه ورود عینی؛ اما وظیفه فاست و وظیفه تشکیالت بسیج دانشجویی کمک و بسرتسازی برای حل مسئله

 های کشور است. به بیانالتحصیلی، ورود عینی به حل این مسئلهخصوصاً در تحصیالت تکمیلی و پس از فارغ
 .دیگر دانشجوی بسیجی با بسیج دانشجویی فرق دارد

 عادي نه و تخصصي مواجهه چرا 
گونه مسائل کشور، به علت پیچیدگی زیاد، نیازمند ورود تخصصی هستند و بدون مطالعه و زحمت حتی اما این

های آن و وجوه مختلف مشکل را شناخت. برای کسب این شناخت و وارد شدن به موضوع توان مسئله و ریشهی
که را بر خود هموار کرد؛ اما ازآنجایی» فکر کردن متمرکز«تر از همه ق و مهمباید تالش کرد و زحمت مطالعه و تحقی

ی ها این انرژی و وقت را بگذاریم و در همه توانیم در همه حوزهعمر و وقت و انرژی همه ما محدود است 
ند ی در یک یا چصورت تخصصی باشد، یعنها متخصص شویم. لذا نیاز داریم نوع مواجهه ما با این مسائل بهزمینه

 .زمینه نزدیک به هم، زحمت کشیده و مطالعه و تفکر کنیم
ی راحتی د. بهتواند موفق شو البته توجه کنیم که کسی که نگاه عمیق دینی، سیاسی یا فرهنگی نداشته باشد، 

س با کرد و سپفریب خواهد خورد و در انتخاب مسائل اشتباه خواهد کرد. باید با تحلیل عمیق مسائل را شناسایی 
فراتر از تخصص است و تنها اینکه » کدام مسئله را حل کنم«که نگاه تخصصی و علمی مسائل را حل کرد. این

 .شود تخصصمی» چطور حل کنم«
 چه؟ يعني كشور مسائل 

 ایدمانند موشکی است که یا بامروزه چالش اصلی انقالب، اثبات کارآمدی نظام مبتنی بر اسالم است. انقالب به
سوی ایجاد دولت اسالمی و جامعه اوج بگیرد یا سقوط کند و با گذر از مرحله انقالب و ایجاد نظام اسالمی، باید به

دن جهانی اسالمی به انیم اسالمی تا افق ایجاد  پیش برویم، وگرنه اگر بخواهیم یک به نعل و یکی به میخ باقی 
ً انقالب سقوط خواهد کرد و اسالم سیلی و در قسمتی از امور و اسالمی و در بخشی غیر اس انیم، حت المی 

 .خواهد خورد
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شده است سال حکومت اسالم حقیقی تشکیل ۱۴۰۰در چنین رشایطی که بعد از امیراملؤمنین و پس از حدود 
ه ی کعرصه آزمایش الهی برای ما مهیا شده است تا نشان دهیم واقعاً اهل کوفه هستیم یا نه؟ در این دوران طوالن

داری مواجه بوده و غنای منابع آن بیشرت در شده و اپوزیسیون بوده کمرت با مسائل حکومتشیعه همواره رسکوب
اداره  هایخورده است؛ لذا کمرت به روشفشار شیعیان میها بوده که متناسب با جامعه پنهانی و تحتدیگر بخش

می و کمبود تجربه در این زمینه وجود دارد. همچنین در شده و خأل علجامعه متناسب با عدالت و اسالم پرداخته
چند قرن اخیر که کشور توسط مستکربان جهانخوار و حکام ناالیق داخلی و کم همتی مردم عقب نگاه داشته شده 

حل متناسب با جامعه و ها نیاز به همت و تالش ما دارد تا راهمشکالت بسیاری در کشور وجود دارد که حل آن
رای حل بخود را پیدا کنیم و این مسائل را که مانع پیرشفت و استقرار عدالت هستند بشناسیم و راه هایارزش

 .ها را رفع کنیمها پیدا کنیم و نهایتاً آنآن
 مورد و موفق و زنده تالش ما هایپژوهشگاه و هادانشگاه در و کشور در امروز علمی، تالش و علمی کار

 لمیع آن از است عبارت نافع علمِ  است؛ عمل یمقدمه علم، که باشند داشته توجه دبای همه منتها است، تحسینی
 هایهپایگا در مانمقاله کنید فرض اینکه ِرصف باشد. کشور مشکالت حل برای مفید و بیاید کشور کار به که
 مطلوب اما هست، لمیع جید یک این گیرد،می قرار مرجع حتی یا شود،می منترش دنیا در آن امثال و آیاِسآی

 .٨کنممی تأکید هم من گفتند، دوستان را این باشد؛ کشور نیازهای به ناظر باید علمی کار نیست؛ نهایی
ام وقت و مربوط به پس از دوران حل عموماً کارهایی حرفحل و پرداخ به اجرای راهیاف راه های و 

دوران دانشجویی شناخت مسائل است؛ اما مسائل چه دانشجویی هستند (مگر در موارد خاص) و محور مهم 
 ها چگونه باید باشد؟هستند و شناخت ما از آن

ی که ترین راهشده و قسمتی از فرش تاخورده و باال رفته است. اولین و سادهفرض کنید فرشی در اتاقی پهن
که آن نقطه را اما هنگامیرسد، فشار دادن آن نقطه برای صاف شدن فرش است برای حل این مشکل به ذهن می

حل درست مشکل در کشیدن گوشه فرش و صاف کردن آن رود. راهفشار بدهید، قسمت دیگری از فرش باال می
 !است نه در فشار دادن قسمتی که باال رفته

جز خود آن نقطه جستجو کرد؛ ها را باید در جایی بهحل آنعموماً مشکالت کشور از همین جنس هستند و راه
نی باید ابتدا ریشه مشکل شناسایی شده و برای حل ریشه اقداماتی را طراحی کرد. به این ریشه مشکالت، یع

 :دیگر در این امر سه سطح وجود داردعبارتگوییم؛ بهمسئله می

                                                
 .١١/٠٤/١٣٩٣ها، دانشگاهدر ديدار اساتيد  ٨
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کنند خانه در ایران گران است و مردم عادی فهمند، مثًال همه درک میکه عیان است و همه آن را می مشکل
ن مشکل مدنظر استتوای  .نند صاحب خانه شوند. عدم توانایی مردم در صاحب خانه شدن ه

رست و تالش دارد و تفاوت نظرات در شناخت آن وجود   مسئله که ریشه مشکل است و درک آن احتیاج به م
که  ین استدارد؛ مثالً در مثال مسکن، مسئله یا ریشه مشکل، به اعتقاد برخی کارشناسان، گران بودن قیمت زم

 .شود قیمت خانه باال برودباعث می
شود مشکل از ریشه حل شود نه آنکه ُمسکن وار تا زمانی محدود درد آن را مخفی که باعث می مسئله حلراه

ها های به آنصورت حرفحل مسائل عموماً پیچیدگی دارند و باید در زمان بعد از دانشجویی در و بهسازد. راه
 .پرداخته شود

حل نیز امری فراتر از دوره دانشجویی است درنتیجه کنند و پیدا کردن راهالت را که همه مردم احساس میمشک
تاب، در این ک» مسئله«اتفاقی که باید در دوره دانشجویی بیفتد، مرحله دوم و شناسایی مسائل است. منظور از 

 .ها هستندهمین ریشه
شود، چراکه مسئولیت این ترین امور به خود ما ممکن میزدیکاما اصالح امور کشور تنها رشوع از اصالح ن

 هم ترمهم را هاآن ولو –مسائل با ماست و اگر هرکسی مسئولیت خود را رها کند و به مسائل دیگر بپردازد 
 یناش شخص هر مسئولیت کردن رها از کشور مشکالت این خود اصوالً. شد نخواهد اصالح امور گاههیچ – بپندارد

ی از یکی! است شده از ش را یاد جهاد و در کمی تبیین طور این را شیطان روش اخالق عل رد که در موقع 
از می اندازد! پس حداقل کار ما این است که خود ما وقت جهاد ش را یاد صدقه و در هنگام صدقه ش را یاد 
توان اثرگذاری ما در این قبیل مسائل که به ما هم در این چرخه نیفتیم. گذشته از این مورد، هم اطالعات و هم 

عنوان مثال اگر بحث بنزین در جامعه مطرح است دانشکده نفت و شیمی و دیگر ترند بیشرت است. بهنزدیک
های مرتبط به بررسی و مطالعه و بیانیه دادن بپردازند و بیانیه دادن در مورد شهید نواب صفوی را به دانشکده
ها هم به علت درگیری در مورد خلیج ع ر ب ی از کار خود خ و حقوق بسپارند و این دانشکدههای تاریدانشکده

انند و این مسئله را دانشکده جغرافیا انجام دهد و قس علیهذا  .باز
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در مورد ابعاد مسئله موردبررسی نیز این امر صادق است و نباید همه سعی در حل کردن مسائل بزرگ و کالن 
از مسائل مختلف کنار خودشان غافل شوند؛ مثالً دانشجویان چابهار بحث توسعه سواحل مکران را کشوری کنند و 

بپردازند یا استانی که مشکل آب برای کشاورزی خود دارد از ابتدا بحث را با  ایرها نکنند و فقط به بحث هسته
ام کشور رشوع نکنند، مسئله ها شناخت پیدا کردن از آن، نیاز به ای که تنابعاد بزرگ کشوری و حل مسئله آب 

ام استان که حال نداریم خودمان فکر ها و حجم عظیمی از کار و تالش دارد. بعضی از موارد وقتیمطالعه رشایط 
ای ملی و کنیم به عرصهو تالش جدی کنیم و در یک عرصه جدید که زیاد کار نشده است وارد شویم سعی می

 اند که برداشاند و نیاز نیست ما زیاد فسفر بسوزانیم! چه خوب گفتهن حرف زدهکالن بپردازیم که همه در آ 
  !سنگ بزرگ نشانه نزدن است

 چيست؟ افزاري نرم جنبش ٤
های های دانشجویی در عرصه علمی، یعنی تشکلعنوان مأموریت دوم تشکلنیز به »افزاری نرم جنبش«

های متنوع دانشگاهی ارائه ها در قالب رشتهدر دانشگاه دانشجویی نسبت به نرم افزارهای اداره جامعه که
شود، حساس باشند، آن علوم را با منطق دینی و با هویت ملی خود بسنجند، نسبت به مفاهیم ناسازگار اعرتاض می

ند نهای نظریه پردازی و آزاد اندیشی را برپا کنند و رشایطی را فراهم کنقد و چالش کشند، کرسیکنند، علوم را به
 .تا زمینه زدن حرف جدید و تولید علم بومی فراهم شود

؛ یعنی چنانکه دیدیم در »وسیله علمحل مسائل کشور به«افزاری به خود علم توجه دارد تا به جنبش نرم
به دنبال حل مسئله بودیم که ابزار و روش این کار علم بود و برای همین » مواجهه تخصصی با مسائل نظام«

یفوریت کار مجال تحقیق و بررسیرضورت و  داد، اما اینجا به دنبال جلو بردن خود علم، های مبنایی و عمیق را 
 ها، امروزه از روی رضورتترویج آن، و شکس مرزهای آن هستیم، چراکه استفاده ما از علم تولیدشده توسط غربی

می داشته باشیم که تطابق بیشرتی با مبانی و است و در بسیاری موارد ممکن است نیاز به تولید علم بومی اسال 
نیازهای جامعه ما داشته باشد. نباید به دلیل بلندمدت بودن این کار از آن غفلت کرد چراکه اگر بخواهیم به دنبال 

 .ها عقب خواهیم بودها در عرصه علم بدویم همیشه چند گام از آنغربی
های قدیمی و پرتکرار مقام معظم رهربی از دانشجوها و لبهجنبش نرم افزاری و جنبش تولید علم یکی از مطا

 :های دانشجویی است که در ادامه به بعضی از آنها اشاره می شودتشکل
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 درزمینه هم ما به دارم، قبول را هاآمار این هم من دادند، آمارهایی دوستان است. علم تولید است، مهم آنچه
 جهتو  منتها شده؛داده هاییگزارش هم دنیا معترب و علمی مجالت رد یمنترشه مقاالت و تحقیقی هایپیرشفت

 دارد؛ فاوتت علم در تبحر و علم تحصیل با – کردن پیرشفت و علم هایمرز شکس یعنی – علم تولید که کنید
 ٩.نیست کافی دومی اما نیست، نیاز دومی به کهاین نه .داریم نیاز را اّولی ما

یی توانیدمی ش هست وقتیک  گراندی کمک بدون خودتان اند،ساخته و اندکرده اخرتاع دیگران که را هواپی
ی خریدن از بهرت این است؛ خوب خیلی این بسازید، کشور داخل در  هست وقتیک اما است؛ شدهساخته هواپی
 .١٠داریم الزم ما آنچه است این کنید؛می تولید کشورتان در هواپی سطح در چیزی یک خودتان ش

 از شیبخ –تِر علمی حاصل خواهد شد ها و مراكز پیرشفتهپیرشفت علمی، اگرچه كه با فراگیری علم از كشور
 یئلهمس در ما نباید. است دیگر یمسئله یك علم تولید است، مسئله یك علم فراگیری اما –ست ا این بالشك آن

 خواهد پیدا یهایپیرشفت یك بشود، ایجاد وابستگی این اگر البته. ببندیم غرب لوكوموتیو به را خودمان واگن علم،
ی قطعی این چنین معنوی، الزمه بودنِ  زیردست ابتكار، نداش روی،دنباله لیكن نیست؛ شكی این در شد؛

 .ای است؛ و این جایز نیستپیرشوی
 :برای محقق کردن این مأموریت، بسیج دانشجویی باید سه کار را انجام دهد

» جنبش«جامعه دانشگاهی و علمی کشور گسرتش دهد، که یک  افراد اینکه فرهنگ جهاد علمی را در بین کی
و نهضت در دانشگاه ایجاد شود تا همه این رسمایه عظیم در خدمت کشور قرار بگیرد، لذا وظیفه مهم بسیج 

مطالبه عمومی شدن در فضای دانشجویی کوشش در جهت ایجاد و ارتقاء فضای پویای علمی و سنت شدن آن و 
 .دانشگاه است

عنوان یک ساختار و تشکیالت متولی علم در کشور اصالح کند، چراکه روش اصولی دانشگاه را به نهاد اینکه دو
 .صورت خودکار به ایفای وظیفه بپردازدو بلندمدت اصالح، اصالح نهاد است تا به

                                                
 .٢٦/٠٩/١٣٨٣ها، در ديدار جمعي از اساتيد دانشگاه ٩

 .٢٩/٠٣/١٣٨٥در ديدار مسئوالن و كارگزاران نظام جمهوري اسالمي،  ١٠
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مواجهه تخصصی با مسائل «اری شود. این مورد اخیر در افز صورت عینی وارد جنبش نرم به خودش اینکه سه
یاتفاق می» کشور صورت مجرد از مسئله، به آن پرداخت، لذا این توان بهافتد چراکه علم، مسئله محور است و 

ن است که در فصل بخش از مأموریت بسیج در جنبش نرم  بیان» مواجهه تخصصی با مسائل کشور«افزاری ه
 .شودمی

 و بودن علم مولد احساس نفس،عزت احساس کلمه، حقیقی معنای به باید ما علوم، هایرشته یهمه در
 کیست؟ کارِ  این بیاوریم. وجود به علمی یجامعه یک و ملت یک عنوانبه خود در را کردن ایجاد علمی فتوحات

 .١١هاستدانشگاه ارکانش ترینمهم از یکی
بر اساس این فرمان فرمانده کل قوا، هم تحصیل و تبحر در علم و حل ها درنتیجه مأموریت علمی دانشگاه

نامیدیم، هم حرکت در » مواجهه تخصصی با مسائل کشور«مسائل کشور است که در مورد بسیج دانشجویی آن را 
 .نامیممی» افزاریجنبش نرم«جهت شکس مرزهای علم و دانش است که آن را 

 ايحرفه كار ٥
 ایاشتغال حرفه:  مسئله تخصصی حل

در مطالب قبل و در توضیح الگوی جهاد علمی، گفته شد که عالوه بر دو مأموریت مواجهه تخصصی با مسائل 
توان مأموریت سومی را صورت کامالً دانشجویی پیگیری شوند، میکشور و جنبش نرم افزاری، که هر دو باید به

یت التحصیالن متخصص انقالبی به عرصه فعالگری ورود فارغزمینه سازی یا تسهیل«نیز تعریف کرد که آن مأموریت 
است. گفته شد که دو آرمان حرکت دستگاه علمی کشور، حل مسائل کشور و تولید علم بومی است اما » ایحرفه

ش ها و جنبجای این دو باید به مواجهه تخصصی با مسئلهها و کار ویژه جریان دانشجویی، بهبه دلیل محدودیت
های اری که هردو زمینه ساز و مقدمه حل مسائل و تولید علم هستند، بپردازد. مأموریت سوم تشکلنرم افز 

ها (دانشجویان فعال تشکل در دوره کارشناسی که در التحصیالن یا فارغ التشکلدانشجویی مدیریت ورود فارغ
یاند و عمالً دیگر وقت چندانی برای تحال حارض دانشجوی تحصیالت تکمیلی شده گذارند اما همچنان شکل 

  ها.ای است، یعنی پرداخ به خود مسائل کشور برای حل آندانشجوی دانشگاه هستند) به عرصه کار حرفه

                                                
 .١٧/١٠/١٣٨٣ها، در ديدار جمعي از رؤساي دانشگاه ١١
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شود و کل فعالیت علمی این فرایند دو مالحظه مهم دارد که اگر در نظر گرفته نشود، به ضد خود تبدیل می
  کند،؛آن تشکل را تهدید می

ای تنها برای دانشجویان ای! به عبارت دیگر کار حرفهاید کار دانشجویی کند نه کار حرفهدانشجو ب اوالً
ای به کار دانشجویی ندارند، باید تعریف شود. به التحصیل یا دانشجویان تحصیالت تکمیلی که دیگر عالقهفارغ

  هیچ وجه نباید اجازه داد دانشجوی کارشناسی به این عرصه ورود کند.
ه کار تواند به عرصای است. تشکلی میر دانشجویی (فصل چهارم و پنجم) پیش نیاز و مقدمه کار حرفهکا ثانیاً 

ق ای موفخوبی انجام داده باشد و در غیر این صورت کار حرفهای ورود کند که کار دانشجویی را چند سال بهحرفه
های تخصصی دوران ر عمل و در تجربهنخواهد بود زیرا مالحظاتی در اجرای آن وجود دارد که باید افراد د

  دانشجویی آن را فرا گرفته باشند.
های دانشجویی برای توسعه آن، به دلیل تفاوت ماهوی های تشکلای و راهرشح تفصیلی چیستی مراکز حرفه

ی د بگیر  ای جداگانه مورد بررسی قرارگنجد و الزم است در مجموعهبا مباحِث دیگِر ارائه شده، در این مجموعه 
 شود:ای سطحی به این مباحث میو در ادامه تنها اشاره

 است كشور براي پايان بي سرمايه علمي، چرخه افتادن راه 
ن برداری ارتقاءیافته و زنجیره آ علم و فناوری زمانی برای پیرشفت مفید و مؤثر خواهد بود که به مرحله بهره

ریزی دقیق و کار مستمر در این حوزه دارد. از علم نیاز به برنامه برداریصورت کامل شکل گیرد. البته این بهرهبه
 های گوناگون در کشور را ایفاگشایی در عرصهعنوان یکی از دو اولویت اصلی نظام، نقش گرهاگر قرار است علم به

قاومتی اد مکند نیاز به ایجاد کار علمی پایدار در کشور هستیم. اگر قرار است نقش اصلی در تحقق مسئله اقتص
د شود ها ایجاهای گسرتده در این عرصه خواهیم بود و اگر این ظرفیترا، علم بر دوش بگیرد نیاز به ایجاد ظرفیت

  برداری از علم صورت پذیرد نتایج عظیمی را برای جمهوری اسالمی در پی خواهد داشت.ای به بهرهو توجه ویژه
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 نشدنیام و پایانبی یرسمایه یک کشور، برای علم که است این یم،میکن تأکید و ورزیممی ارصار آن بر ما آنچه
 اگر افتاد، جریان به و داشت وجود استعدادی اگر افتاد، راه به کشوری یک در علم تولید یچرخه اگر است.

 زاست؛درون یپدیده یک علم است. نشدنیام منبعِ  دیگر این وقتآن ظهور، و بروز به کرد رشوع هاظرفیت
 ار  آماده و حارض علمِ  بخواهید ش اگر بله، شود. وابسته باشد ناگزیر و ناچار آن برای انسان که نیست چیزی

 شوریک یک در علمی بنیان آنکه از بعد اما دارد؛ کردن دراز دست دارد، احتیاج دارد، وابستگی است؛ همین بگیرید،
 ما اگر میکند. پیدا را جوشان هایچشمه حالت وقتآن داشت، جودو  کشور آن در هم استعداد آمد، وجود به

 مداللهبح همچنآنکه کشور در مسئله این اگر پژوهی،دانش و نگریژرف و علم و تحقیق دنبالگیری به بپردازیم
م و بیشرت یانگیزه با بلکه شتاب، همین با شود،می دنبال و شده گرفته جدی است سالی چند  دنبال رتبیش اهت

   ١٢یافت. خواهد دست اوجی یک به کشور تردید بدون شود،
ونه ، دار استگشایی از بخش عمده مسائل کشور را عهدههای بارز کار علمی مستمر و پایدار که گرهیکی از 

شده بینیهزار رشکت دانش بنیان پیش ۶۰گذاری جمهوری اسالمی های دانش بنیان است که در هدفهمین رشکت
اندازی مراکز علمی شده است. راههزار رشکت ثبت نشده تشکیل ۵شده و رشکت ثبت ۷۰۰ت و تا به امروز تنها اس

ر رساندن این مهم توجه ویژه میپایدار و حرف طلبد. اگر فضایی فراهم شود تا این چنین مراکزی های جهت به 
شور امیدوار شد. امروزه باید مسیری فراهم شود تا برداری از این اولویت اصلی در کتوان به بهرهشکل بگیرد، می

  متخصصین علمی بتوانند با ایجاد چنین مراکزی عامل رشد و شکوفایی در کشور شوند.
ى همین اقتصاد مقاومتى است که مطرح شده و ترین کارها در مقولهرشکتهاى دانش بنیان یکى از اساىس

  ى اطراف مسائل کشور قرار گرفته است.یق همهى آن بحث شده است و مورد تأیید و تصددرباره
 مسئوالن از و مربوط، هاىوزارتخانه مسئوالن از میکنم خواهش من کردیم. عرض که بود این ما اصىل مطلب

 با لمع ارتباط و علمى پیرشفت ىمسئله هستند، صنعت و دانشگاه و علم مسائل با مرتبط که ربطذى دولتى
 ىمسئله ،مسئله این نگیرد. صورت کوتاهى هیچ واقعاً  مسئله این به نسبت یعنى بگیرند؛ جّدى را کشور در فنّاورى
 در اّما][  خود، جاىبه تحقیقات کار است. ما مسائل ترینفورى و تریناساىس ترین،اصىل از یکى است؛ ما اساىس

   ١٣بگیرد. صورت کوتاهى نبایستى هیچ ما نظر به بگیرد، انجام است الزم زمینه این در آنچه و هاپژوهش

                                                
 ٠٨/٠٥/١٣٩١ –بنيان هاي دانشبيانات در ديدار جمعي از پژوهشگران و مسئوالن شركت ١٢
 ١١/٠٤/١٣٩٣ها بيانات در ديدار اساتيد دانشگاه ١٣
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ها، از راهکارهای عملی برای های علمی در کنار دانشگاههای دانش بنیان و پژوهشگاهمراکز علمی، رشکت
ه های گوناگون و مواجهواسطه ایجاد مراکز علمی و تخصصی در زمینهبرداری از عنرص علم است. تولید علم بهبهره

خ ها پرداتخصصی پایدار در کشور که وظیفه آن -افتد. کمبود مراکز علمیمیبا مسائل، و در مرور زمان اتفاق 
ماندگی در عرصه تولید علم است. از طرفی یکی از به مسائل و نیازهای کشور باشد هم دلیل و هم علت عقب

  است.دالیل پایین بودن کیفیت تولید علم و حل مسائل توسط این مراکز، نبود تعداد زیادی از این مراکز 
 و نخبگان تشویق یکی  :است چیز دو کلی طوربه شود، مرتتب جلسه این بر شاءاللهان خواهیممی ما آنچه
 ینا محصول رساندن همچنین و  بروند رشکتها این تشکیل سمت به کهاین به تحقیق اهل و علم اهل و زبدگان
   .١٤است تجارت یچرخه در آن واردکردن و قراردادن مردم دسرتس در و بازار به تحقیقات این و رشکتها
 انزدهش پانزده البته است. قدیمی یمسئله یک که است، دانشگاه و صنعت ارتباط یمسئله دیگر، ینکته یک

 کرف یک صورتبه باالخره و شد دنبال و مطرح مسئله این – نگویم را اشتاریخچه است خوب حاال – پیش سال
 ازارب هایرقابت از بخواهند اگر ما صنایع ببخشیم؟ تحقق چگونه را کار این ما خب، .مایلند همه که درآمده رایج

 هایپژوهشکده ما، هایدانشگاه در اشزمینه نوآوری، این دارند. احتیاج نوآوری و علمی پیرشفت به انند، عقب
 و هادانشگاه کنار در که شد توصیه بار چند که هائیپژوهشگاه این  .است فراهم کامالً ما هایپژوهشگاه ما،

 هاوهشگاهپژ  این در هاآن که بگذارد صنایع اختیار در را بخشی یک تواندمی بیاید، وجود به هادانشگاه به یوابسته
   ١٥کنند. رشکت

باشد. عنرصی که در بیانات رهربی ترین عنرص در تحقق این هدف نیروی انسانی کار آمد و متعهد میبرجسته
ترین منابع جمهوری اسالمی یاد شده است. سپردن این مسئولیت به بدنه عظیم، جوان عنوان یکی از مهمز آن بها

  تواند مسیر تحقق این هدف را هموار کند.و پویا در کشور می

                                                
 ٠٨/٠٥/١٣٩١ –هاي دانش بنيان ديدار با شركت ١٤
 ١٣/٠٧/١٣٩٠ -ديدار با نخبگان ١٥
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 دهد که این بلندپروازی را داشته باشیم که بخواهیمخوشبختانه وضع علمِی امروز کشور این اجازه را به ما می
ای به این خواهم کرد. ما دانشمند و متخصص و اقتصادمان را اقتصاد دانش بنیان کنیم؛ که من بعداً باز یک اشاره

های دانش بنیان و افراد مبتکر در کشور زیاد داریم؛ ما اآلن ازلحاظ نیروی انسانی و از جهت دارا بودن رشکت
ونه سال سن درصد جمعیت ما بین پانزده سال تا بیست ۳۱نیروی جوان در بهرتین وضعیتیم؛ یعنی اآلن بیش از 

العاده است. البته اگر آنچه من مکرر توصیه کردم در مورد نسل، مورد توجه دارند؛ این وضعیت عالی است، فوق
  چندان دور از دست خواهیم دادای نهقرار نگیرد، این امتیاز را در آینده

 ترینمهم جزو این و داریم؛ زیاد کشور در مبتکر افراد و نبنیا دانش هایرشکت و متخصص و دانشمند ما
 نیروهای وجود کشور، یک برای اقتصادی زیرساخت ترینمهم یعنی کشور؛ هر در است اقتصادی هایزیرساخت

 صوصاً مخ – ثروت تا علم یچرخه طبعاً  کنیم، توجه بود دهم ینکته که نکته این به ما چنانچه اگر است. انسانی
 مقاومتی اقتصاد در این و کرد؛ خواهد پیدا امتداد و افتاد خواهد راه به – هستند مزیت دارای که هاییبخش در
   ١٦.دهدمی روی شاءاللهان

پرواضح است که بخش عظیم نیروی انسانی جوان و متخصص در فضای دانشگاهی هستند و باید عمده نگاه 
چنین هدفی تنها از دست نیروهای کارآمد، متخصص و از همه خود را به سمت دانشگاه معطوف کنیم؛ اما تحقق 

آید. نیروهای جوانی که در عرصه علم و دانشگاه پیشتاز هستند و از طرف تر انقالبی و با روحیه جهادی برمیمهم
د به نیروی های بسیجی در هایی با شاخصهدیگر باهمت و روحیه جهادی آماده برای خدمت گذاری به نظام. اعت

  ترین اصل جهت توجه به اولویت علم در کشور است.رصه کار علمی مهمع

است.  التحصيليفارغ از پس  پایدار علمی کار جهت در بسیجی متخصصین ظرفیت هدایت مسئله اصلی
ای که عدم تحقق آن ای که متأسفانه تاکنون مسیر هموار و مشخص برای آن ایجاد نگردیده است. مسئلهمسئله

  موارد زیر شده است:منجر به 
 های انفرادی، کوچک، غیر هدفمند و غیر مرتبط با نیاز و مسائل کشورنامهاجرای پایان  
 های و از بین رف روحیه جهادیرسدرگمی نیروهای متخصص برای ورود به عرصه کار حرف  
 ایهای بنیادی، کاربردی و توسعهآفرینی پایدار و شبکه منسجم جهت پژوهشعدم ارزش  
 تأمین نیازهای کشور از منابع غیربومی و هدر رفت منابع داخلی  
 های نوآورانهپذیر روی ایدههای ریسکگذاریعدم رسمایه  

                                                
 ٢٠/١٢/١٣٩٢ –هاي اقتصاد مقاومتي بيانات در جلسه تبيين سياست ١٦
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 توان به موارد زیربرداری از ظرفیت عظیم متخصصین بسیجی میازجمله دستاوردهای حل این مسئله و بهره
  اشاره کرد:

 ظامایجاد مراکز علمی جهت حل مسائل و مشکالت ن  
 های پایدار و منسجم حزب اللهی در نظامایجاد تشکل  
 تحول در دانشگاه  
 هموار شدن مسیر تولید علم  
 ایجاد پایگاه داده علمی کشور  

ناما نکته اصلی این است، مهم  طور کهترین بسرت برای تحقق این هدف بسیج دانشجویی خواهد بود. ه
پای کار برای بلند کردن این وزنه عظیم نیاز است. بسیج  تر بیان شد، نیروی انسانی متخصص، متعهد وپیش

های انقالبی، جهادی و متخصص های کشور با طیف عظیمی از نیرویدانشجویی با داش هزاران پایگاه در دانشگاه
باشد که های دیگر بسیج دانشجویی میدر ارتباط است. حضور در محیط علمی و دانشگاهی ازجمله شاخصه

سازی الگوهای کار آمد در راستای کار علمی پایدار الگویی مناسب برای فضای علمی کشور باشد. پیاده تواند بامی
  کند.التحصیلی فراهم میهای پایدار و منسجم خود فضایی برای ایجاد بسیج فارغاز طرفی ایجاد تشکل

و  ابع مالی، ارتباط با نهادهاهای ازجمله خطرپذیری، نیاز به منهای این مسئله و شاخصهگسرتدگی و پیچیدگی
یت -مراکز علمی های های گوناگون، نیاز به پای کار آمدن ظرفیتهای معنوی در زمینهصنعتی در کشور و ح

  .باشدعظیم سپاه پاسداران انقالب اسالمی و بسیج مستضعفین و اکتفا نکردن به بسیج دانشجویی می
 این در خطرپذیری لحاظ یمسئله – هست هم درست ما نظر به که – شد گفته که چیزهایی یازجمله

 تهنداش وجود ریسک با یمواجهه برای آمادگی و نباشد خطرپذیری رشکتها این در نانچهچ اگر چون رشکتهاست؛
  ١٧رفت. نخواهد پیش کار باشد،

 پژوهشكده باب در مالحظاتي 
عنوان گری تخصصی جدی کرده باشد. بهطالبهاگر کسی بخواهد مرکز مطالعات ایجاد کند باید چند سال کار م

مثال در دانشگاه امیرکبیر این یک احساس نیاز طبیعی بود که منجر به تأسیس پژوهشکده شد. ایجاد پژوهشکده 
  چشمی یا جوگیری.باید یک فرآیند طبیعی باشد نه از روی چشم و هم

                                                
 .٠٨/٠٥/١٣٩١يان بنهاي دانشبيانات در ديدار جمعي از پژوهشگران و مسئوالن شركت ١٧
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ه این کار مربوط به فضای پس از دانشجویی در صورت تأسیس پژوهشگاه یا مرکز مطالعات هم باید توجه شود ک
  صورت جانبی در کنار کارها باشد.ای است و برای تشکل بسیج کار اصلی نیست و بهو زمان کار حرفه

اگر مالحظات الزم در مورد پژوهشکده لحاظ نشود رضر آن از سودش بیشرت است. چراکه ممکن است به 
  هایی مانند زیر منجر شود:آسیب

  کردن کار دانشجویی به علت پول و جذابیت و تعطیل…  
 ای سودجو بیفتدبه اسم بسیج راه بیفتد اما به دست عده  
 خورداگر مدیریت مالی درست نشود زمین می  
 کارهای ضعیف به اسم بسیج دانشجویی انجام شود  
 زده نکندو غرب ١٨تکنوکرات ها رابچه  

ها به حوزه آور برای ورود بچهه رشیف که واحدهای فندر مورد مالحظه آخر، از مسئول علمی بسیج دانشگا
  اند نظر خواستیم:و تولید محصول ایجاد کرده  ICT  های نانو، نفت و گاز، ونوآوری در زمینه

 هایتان نیستید؟زده شدن بچهنگران غرب  
 نوآوری در تریم.عقب چون هست هم بدتر فناوری در است. بد وضعیت علم در است. مهمی مسئله این بله
 شوندمی وارد عرصه این در که کسانی کرد. آگاه را هابچه باید آید!می وسط هم پول مقوله چون است بدتر خیلی

 تقویت را اعتقادات شنید، حرف باید نظری حوزه در کنند. رعایت را مواردی عمل و گرایش، نظر، حوزه در باید
 بخو  را هااین .دارند خوبی هایصحبت … و رزق مفهوم و پول مورد در قاسمیان واملسلمیناالسالمحجت مثالً کرد؛

 یهفتگ باید آورفن واحد هایبچه مثالً داشت؛ توجه معنویت به باید گرایشی حوزه در .بدهیم هابچه به است
 عمل حوزه در دست. این از هاییهبرنام و غربی ادبیات این در نشوند غرق که باشند داشته … و شهدا مزار زیارت

 … و پول و تجارت احکام .نیست … و غسل درباره که احکام همه داریم. اقتصادی حوزه در زیادی احکام هم
  ١٩؟کجاست

  بعد ازلحاظ کردن مالحظات، خوب است به تجربه دانشگاه امیرکبیر در این مورد توجه کنیم:
  سه هدف برای مرکز مطالعات قراردادیم:

                                                
از قرارگاه شهيد باقري مراجعه كنيد. اين جزوه در » تكنوكراسي يك روح است«براي مطالعه بيشتر به جزوه  ١٨

 سايت قرارگاه قابل دسترسي است.
  مصاحبه با سيد محمد سيارپور ١٩
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أل ها آدم تربیت کنید. چند تا خآفرینی تخصصی دانشگاه: نیاز است برای بسیج دانشکدهی از نقشپشتیبان
آفرینی شود. یکی شناخت مسئله و دیگری برخورد با مسئله است. نقشداریم که با این کار مرکز مطالعات پر می

ی ند. ها تأمین کرا برای راهربی کار آنتواند نیروهایی تواند مسائل را بشناسد؛ اما مرکز مطالعات میتخصصی 
  گذاری صنعتی آشنا هستند.این نیروها با الفبای سیاست

ای بشوند دیدی نسبت به مسائل های اصلی بسیج که ممکن است بعداً کارهتربیت نیرو به این معنا که آدم
  کالن صنعت کشور داشته باشند.

  پروژه انجام طريق از كشور مشكالت حل

 زمرک آیدمی که هرکس کنیم.می تعریف نیروها برای سیالیت حالت یک است. ایحرفه نیمه کار یک ما کار
 بسیج ارک به رضبه عدم برای تشکیالتی مالحظه چند بشود. تربیت باید چراکه کند. کار سال ۳ یا ۲ باید مطالعات

 ویت بیایند اعضا که بدهد اجازه باید بسیج مسئول بیایند، خواهندمی هاخیلی دهیممی پول چون اینکه  داریم
 رکشو  در کمی افراد خیلی .است سخت خیلی مالی تأمین  کندمی منصوب را مرکز مسئول بسیج مسئول  مرکز

  ٢٠دکنن درک را ایدغدغه چنین که هستند
 علمي كار دهيسامان ٦

ترین سند ما در مورد کالناهمیت ساختار را نباید دست کم گرفت، گرچه نباید در آن افراط هم کرد. ساختار 
ی ۲۰هاست. اگر جهاد علمی یکی از دهی به آننوع نگاه ما به کارها و اولویت تواند بیش از معاونت باشد عمالً 

ترین نکته در مورد ساختار (چارت)، نیز همین است که به جهاد علمی توجه بیستم کارها را داشته باشد. مبنایییک
عنوان محملی برای جذب به جهاد علمی نگاه شود. جهاد علمی بخش ود؛ نه اینکه فقط بهشود و به آن بها داده ش

ای از وظایف بسیج دانشجویی است، لذا باید چنین توجهی به آن بکنیم و چنین جایگاهی در ساختار برای عمده
 آن مدنظر داشته باشیم.

                                                
 مصاحبه با علي حسن زاده ٢٠
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رصه فعالیت علمی، دو مأموریت مواجهه اما چنانچه در مطالب دیگر توضیح داده شد، هر تشکلی باید در ع
تخصصی با مسائل کشور و جنبش نرم افزاری را پیگیری کند. همچنین در ادامه تبیین گردید که برای مأموریت اول 

های تخصصی موضوع یا مسئله محور را شکل دهد. برای مأموریت دوم نیز الزم است عالوه بر استفاده باید تیم
 نشاط و جمود آلودهای آزاد اندیشی را برپا دارد و ثانیاً برای تغییر فرهنگ بیکرسی های تخصصی، اوالًاز تیم

اید. برای تحقق این اهداف بر هر تشکلی الزم است؛   دانشگاهی تالش 
های تشکلی خود را به جهاد علمی اختصاص دهد. اگر جهاد علمی شد یک درصد صحیحی از کل فعالیت اوالً

جویی های دانشعمالً به توفیقی دست نخواهد یافت. با توجه به کار ویژه دانشگاه و جریانها بیستم کار تشکل
های کل تشکل، به عرصه علمی اختصاص داده شود تا بتواند به جایگاه حقیقی الزم است حدود نیمی از فعالیت

  خود برسد.
باشد با دو مأموریت؛ یک. ایجاد و در هر تشکلی الزم است یک واحد علمی یا ستاد علمی وجود داشته  ثانیاً 

شی های آزاد اندیگیرند. دو. برگزاری کرسیای شکل میهای تخصصی که عموماً رشته محور و دانشکدهمدیریت تیم
های های فرهنگ سازی علمی. به عبارت دیگر واحد علمی هر تشکل متشکل است از مسئولین تیمعلمی و برنامه

ن فرد محوری است) به تخصصی (هر تیم یک مسئول دارد عالوه یک یا چند نفر در ستاد که برگزاری که ه
  کنند.های فرهنگ سازی را پیگیری میهای آزاد اندیشی علمی و برنامهبرنامه

ای بیرونی و خروجی محور هر تشکلی در حوزه علمی، اوالً یک یا چند تیم تخصصِی موضوع محور دارد  در 
ه های مخصوص بایند و خروجیتخصصی متمرکز شده و یک مسئله را پیگیری می که هر کدام بر روی یک حوزه

های فرهنگ علمی (که در تر آزاد اندیشی علمی و برنامههای عمومیعالوه یک رسی برنامهدهند، بهخود را می
 هاید در آنشود و عموم دانشجوها و اساتقسمت جنبش نرم افزاری توضیح داده شد) که در دانشگاه برگزار می

  کنند.رشکت می
ً یک نفر مسئول تیم تخصصی شود و با معاونت علمی بسیج در ارتباط مداوم باشد. الزم است  خوب است حت

یت و تشویق کند مثالً در تشکل برای جایگاه مسئول تیم تخصصی اهمیت و اعتبار قائل باشد و کار آن ها را ح
ها های مشخص مثالً ماهیانه از آنها استفاده کند و در دورهنظرات آنبیانیه دادن و برنامه برگزار کردن از 

  درخواست گزارش کند تا او هم به تالش و ادامه کار دلگرم شود.
کند. از ترس کمبود نکته مهمی که باید توجه کنیم این است که این کارها جذاب است و نیرویش را جذب می

  نیرو کار را رها نکنید.
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 دبای اساس این بر افزاری،نرم جنبش و تخصصی مواجهه دارد، بخش دو دانشجویی بسیج لمیع هایمأموریت
هنگ را تخصصی هایتیم یکی که باشد داشته وجود علمی معاونت در بخش دو  مدو  بخش و کند؛ مدیریت و ه

 را گاهدانش علمی منظا اصالح مسئله و علمی جهاد سازیفرهنگ مسئله به پرداخ یعنی افزارینرم جنبش کارهای
 این و شوند فعال بیشرت هادانشکده که است این دانشجویی بسیج علمی مأموریت اقتضای البته کند. دنبال

  باشد. نیز هادانشکده بسیج تشکیل برای رشوعی نقطه تواندمی
  

ی هاتیموزن هر فعالیت، عامل دیگری در ساماندهی واحد علمی تشکل است. به جهت وزنی به دلیل محوریت 
تخصصی و اثرگذاری آن هم در جریان مواجهه با مسائل کشور و هم در نهضت جنبش نرم افزاری، عمده فعالیت 

شود و درصد کمرتی به های تخصصی معنا میهای دانشجویی در ایجاد، سازماندهی و مدیریت تیمعلمی تشکل
های مختلف، قهرا متفاوت خواهد بود، مثالً دانشگاهها و گردد. البته این میزان در دانشکدهها بر میسایر فعالیت
های فنی مطلوبیت دارد اما های آزاد اندیشی بیش از دانشکدههای علوم انسانی، برگزاری کرسیدر دانشکده
های های تخصصی و دنبال کردن مسائل کشور حفظ خواهد شد. به عبارت دیگر خوب است تیممحوریت تیم

ن تیمهای تخصصی محور فعالیت های تخصصی برای علمی دانشکده قرار بگیرند. این به آن معناست که ه
ن سازی موضوع تخصصی خود یا برای رسیدن به راه حلی برای مسائل کشور، برنامه های آزاد اندیشی، گفت

انی یا مناظره برگزار کنند، نرشیه و محصوالت فرهنگی یا تخصصی تولید کنند و با استفاده از ای ابزارها،  نسخ
  فضای عمومی دانشگاهی را تحت تأثیر قرار دهند.

ترین خطر و آسیب فضای تواند فضای غیرعلمی دانشگاهی را که امروز بزرگها میاین فعالیتمجموعه
دانشجویی و دانشگاهی است، تغییر دهد و فضای نشاط علمی و نوآوری علمی را در دانشگاه پدید آورد که اگر 

عی دانشگاهاین اتفاق بیفت ها و دانشجویان خود به خود حل د قطعاً بسیاری از مشکالت فرهنگی سیاسی اجت
 خواهد شد.
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 !!توانيم؟نمي ما ٧
ی«پاسخ به شبهات رایج   »توانیمما 

 عنوان» عدم توانایی کار علمی کردن«عنوان دالیل های دانشجویی عموماً چند دلیل را بهدر تعامل با تشکل
الً درباره هر یک از آن کنند که درمی ها توضیحاتی داده شده است. در حالت کلی و در ادامه آورده شده و اج

ار شود، دلیل موجهی برای ککه بسیار شنیده می »شودنمي«  هایی که جهاد علمی توسعه نیافته است، کلمهتشکل
توان برای در صورت یافت شدن میشود و است که کمرت شنیده میکلمه قابل تأملی   »نشد« نکردن نیست. کلمه

  رفع مشکالت آن برنامه ریزی کرد.
  کنیم! کار که نداریم پول

در حقیقت عنوان کردن نبودن پول » پول نداریم«یکی از عوامل بازدارنده از جهاد علمی این گزاره است که 
ترین عامل در تالش علمی ی مهمعنوان بازدارنده جهاد علمی ناشی از این پندار است که اوالً پول و منابع مالبه

  است، و ثانیاً این منابع مالی باید از ابتدای کار آماده باشند تا بتوان کار را رشوع کرد.
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 دوم درجه عوامل از مالی منابع و پول اینکه از گذشته اول، تلقی مورد در است. غلط هاتلقی این هردوی
 با و ندارند مالی منابع به نیازی که هست علمی جهاد مینهدرز  کارها از بسیاری هستند، علمی جهاد در موفقیت
 و اساتید دعوت و تیم یک کردن جمع مثال عنوانبه هستند؛ انجام قابل دانشگاه در هاتشکل موجود امکانات
های توان از خرجتخصصی نیازی به بودجه ندارد. همچنین در بسیاری از موارد نیز می محور یک حول مطالعه

یش  اضافی رصف  موجود -است برنامه یهزینه عمده که–نظر کرد، مثالً اگر بودجه برای پذیرایی در یک ه
یش توانمی نباشد، قدم ابتدایی بدون بودجه امکان پذیر است اما  چند حداقل. کرد برگزار پذیرایی بدون را ه

اند. ثانیاً در صورت نیاز به کنند، همین چند قدم اول را هم بر نداشتهعموماً کسانی که این شبهه را مطرح می
ها را فراهم کرد. نه این که رصفاً منتظر ماند تا خود به خود برسد. امکانات بسیاری در منابع مالی هم، باید آن

 توانندمی …های متعدد کشور وجود دارد که با مذاکره مناسب، با نشاندن دادن جدیت در انجام کار و همجموع
یت کار از  جای رد نشس با و کرد تهیه را آن باید باشد نیاز مورد بودجه که هم صورتی در حال هر به. کنند ح

    !آیدی ما رساغ به خودش بودجه خود،
  کنیم! کار که نداریم نیرو

ه کهای علمی نیز از عوامل بازدارنده از جهاد علمی است، درحالیبرای انجام دادن فعالیت» نبودن نیرو«پندار 
کند و نباید از ترس کمبود نیرو، کار را رها کرد. کارهای ذیل جهاد علمی عموماً جذاب است و نیرویش را جذب می

بی برای دانشجویان ارائه شود؛ چراکه بسیاری از آنان خود، خوهای خوبی تعریف شود و بهکافی است که برنامه
ها انگیزه دارند. در صورتی که انگیزه کافی های تخصصی را ملس کرده و برای برطرف کردن آناین مشکالت حوزه

اس قرار دادن بچه ها با مشکالت خود باعث ایجاد انگیزه و هم وجود نداشته باشد نشان دادن مشکالت و در 
توان توقع نیروی زیاد داشت؟! تا وقتی تشکل کاری نیرو خواهد شد. اساساً بدون انجام دادن کاری مگر می جذب

کند و برای کند، اصًال نیرو برای چه باید به تشکل جذب شود؟! این کار است که افراد را دور خود جمع میی
َا أَ  َّ   ِعظُُکم ِبَواِحَدٍة أَن تَُقوُموا لِلَِّه َمثْنَى َوفُرَاَدى ثُمَّ تَتََفکَُّروا.رشوع هر کاری تنها و تنها یک نفر کافی است. قُْل ِإ

  کنیم! چه باید دانیمی نداریم! ایده
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ن رسد و لذا ممکبه علت خالی ماندن طوالنی این جبهه، پرداخ به جهاد علمی کاری جدید و بدیع به نظر می
والً توان انجام داد، نداشته باشند. اهایی برای کارهایی که میاشند و ایدهقدر کافی به آن فکر نکرده باست افراد به

های متعدد و متنوعی ایدهیکی از اهداف نگارش این مجموعه پاسخی به این نیاز بوده است. در همین مجموعه
له قطعاً کر کردن به مسئها را پیگیری کند. ثانیاً فتواند آنارائه شده است که هر تشکلی با هر میزان از توانایی می

ی ها را رصف فکر ای از جوانان دانشجوی یک دانشگاه و یک تشکل، ساعتشود باور کرد مجموعهراهگشاست. 
ه در هایی کای نرسیده باشند! بسیاری از ایدهدر حوزه کار علمی کرده باشند ولی به ایده» چه باید کرد«کردن به 

های دانشگاهی بوده است که خودشان آن را تعریف ت واقعی تشکلهمین مجموعه ارائه شده است تجربیا
ها های دیگر و مرتبط شدن با آنهای دانشگاهاند فلذا این امر، امر محالی نیست. ثالثاً دیدن تجربیات تشکلکرده

  های جدید و خالقانه است.های مفید دست یابی به بانکی از ایدهنیز یکی از راه
  است! ضعیف مانعلمی بنیه

توجه نکردن به درس و تحقیق و پژوهش و ضعف بنیه علمی یکی دیگر از عواملی است که مانع جهاد علمی 
یمی هم یا عدم اولویت بندی مناسب کارهاست شود اما دلیلی مهم است؛ و دلیل عمده آنشود و عمدتاً هم گفته 

ی ر را انجام تبخشدهد کارهای لذتست که ترجیح میگذارد، یا تنبلی اکه وقتی برای کار علمی دانشجویان باقی 
ره باالتر به  دهند! اولین قدم در عرصه جهاد علمی، رضیب دادن به کار علمی است. البته روشن است که لزوماً 

م برای خوب معنی بنیه علمی قوی تر نیست اما اصل توجه اعضای تشکل به مسئله علم و کار علمی و اهت
  حصیلی موضوع مهمی است که باید فرهنگ آن در بین اعضای تشکل به وجود آید.گذراندن اوقات ت

  است!! گری انقالبی شأن دون
ها باید کار هاست! و انقالبییکی دیگر از توجیهات تعجب آور این است که کار علمی دون شأن ما انقالبی

 توان کار فرهنگی را همر نیستند. میفرهنگی کنند نه کار علمی! اوالً کار علمی و کار فرهنگی هم عرض یکدیگ
صورت علمی یا غیرعلمی انجام داد. یکی از معانی کار علمی کردن، به معنای اندیشیدن و با علم و تدبیر کار به

  کردن است.
 بدون را کاری هیچ مبادا ؛»علم و  تدبیر بغیر عمالً تعمل  ان  و  ایّاک و« …ها جز شعارهای اسالمی است این
  ٢١.گیرد صورت علمی و نجام دهی؛ همه کارها باید سنجیدها  دانش و تدبیر

                                                
 .٢٢/٠٧/١٣٨٢در ديدار با دانشجويان زنجان،  ٢١
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ی کند داند و فکر میثانیاً این تفکر ناشی از نوعی سکوالریسم پنهان است، که ساخ دنیا را کاری خدایی 
 هعرص این که حالی در دن سازی و پرداخ به کار علمی یا اقتصادی، دوری از خدا و دل بس به دنیا است! 

ً  و اندداشته آن بر مکرری تأکیدات نیز رهربی معظم مقام که است جهاد هایعرصه ترینمهم از امروز  ورحض مسل
) دگردمی اشاره الزامات كار علمي در كالم رهبر قسمت در که( باشد همراه خود لوازم با اگر عرصه، این در

  برای دنیا و آخرت افراد. مفید و است جهاد
  نیست! بلندمدت کار حوصله

هاست چراکه در وسط کار افراد جذب یک کار جدید شده یکی دیگر از آفت» در لحظه بودن«تنوع طلبی و 
های کنند. جهاد علمی به دلیل آن که درگیری با مسائل واقعی کشور است، طبیعتاً فعالیتو کار قبلی را رها می

های دمدمی مزاج که حوصله و عزم کارهای بلند و مستمر را طلبد. افراد یا تشکلتری را میبلندمدتبیشرت و 
ی های توانند کار مفیدی در این عرصه انجام دهند. این یک آفت جدی است که در بعضی تشکلندارند، 

موفق انجام شده است، ناشی صورت دانشجویی نیز متأسفانه رواج دارد. باید دقت کرد که هر کاری در کشور به
م و عزم بلند مجموعه اند. یکی ای بوده است که زندگی خود را وقف آن موضوع کردهای از نیروی انسانیاز اهت

های اصلی رویکرد وظیفه گرایانه و مؤمنانه در کار کردن با رویکرد کار کردن دمدمی مزاج وار و از رس از تفاوت
  .هوای نفس در همین روحیه است

تواند مانعی برای کارهای بلندمدت شود، چراکه در وسط کار افراد جذب یک دمدمی مزاجی و تنوع طلبی می
نعت از این امر، گذشته از تالش برای تربیت و افزایش حوصله کار جدید شده و کار قبلی را رها می کنند. برای م

اندازه باید کارها و وظایف را طراحی و تقسیم کرد و به گرایانه و مؤمنانه در کار،دانشجویان و تبیین رویکرد وظیفه
ظرفیت هر فرد به او تخصیص داد؛ مثالً کسی که ظرفیت قبول یک گام از مسیر را دارد، همین مقدار را به او 

ن مسیر به او تخصیص داده شود. به عنوان مثال اگر تخصیص داد و پس از انجام دادن آن، کاری جدید اما در ه
برای شخصی بیش از ظرفیتش باشد، » اندازی یک گروه تخصصی برای مطالعه وضعیت صنعت بنزین کشورراه«

شود حوصله او هم رس نرود. البته صورت مرحله به مرحله به او کار داد که هر کار جدید باعث میتوان بهمی
ه های بلندمدت را داشتگفتنی است که برای موفقیت گروه حداقل یک شخص محوری باید باشد که ظرفیت کار 

 باشد تا کارها را طراحی و تقسیم کند.
 


