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 - ١٣٨٨/٠۶/٠٨) هيات علمی، نخبگان، و رؤسای دانشگاهها و مراکز تحقيقاتی ديدار جمعی از اساتيد و اعضای
١٩:١٣)  

با حضرت آيت  اساتيد و اعضای هيات علمی، نخبگان، و رؤسای دانشگاهها و مراکز تحقيقاتی عصر امروز ازجمعی 

 .اهللا خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی ديدار و گفتگو کردند

 :ابتدای ديدار، آقايان و خانم ها در

  ،در رشته فلسفه و کالم) ع) دکتر رضا محمدزاده استاد دانشگاه امام صادق -

 داروسازی دانشگاه تهران دکتر عبدالحسين روح االمينی، استاد دانشکده -

  همدان، دکتر مهرانگيز زمانی متخصص زنان از دانشگاه علوم پزشکی -

  سياسی، دکترمحمدرضا مرندی عضو هيأت علمی دانشگاه شهيد بهشتی در رشته علوم -

  رشته مخابرات،  نصيرالدين طوسی دردکتر کمال محامدپور، دانشيار دانشگاه صنعتی خواجه -

  پليمر، دکتر رفيع زاده استاد دانشگاه اميرکبير در رشته مهندسی شيمی -

  دکتر فريد عزيزی استاد فوق تخصص غدد ازدانشگاه شهيد بهشتی، -

  غالمعلی افروز عضو هيأت علمی دانشکده روان شناسی دانشگاه تهران دکتر -

  يأت علمی انستيتو پاستور ايران و آزمايشگاه شيمی دارويیامانی عضو ه و دکتر اکرم -

اجتماعی و سياسی  نظرات و پيشنهادهای خود در زمينه های مسايل دانشگاهی، علمی و موضوعات فرهنگی، به طرح

 .پرداختند

 :قرار گرفت عبارتند از محورهايی که در اين ديدار مورد تأکيد اساتيد و محققان

  کنار مباحث آموزشی دانشگاههاتوجه به معنويت در -

 ضرورت حمايت از مطالعات ميان رشته ای به ويژه در بخش علوم دينی -

 و تکنولوژی به منظور پيشرفت کيفی علوم بازمهندسی علم -

 عذرخواهی در حوادث و مسائل مختلف گسترش فرهنگ پاسخگويی، قبول مسئوليت و -

 نظام اسالمی ها، ولزوم تفاوت قائل شدن ميان افراد و شخصيت -

 شفاف سازی فرآيندهای ارتقای اعضای هيأت علمی دانشگاهها -

 بعد از انتخابات ناديده گرفته شدن منافع ملی از جانب برخی نخبگان سياسی و احزاب و گروهها در حوادث -

 مشخص نبودن مبانی و خطوط قرمز رقابت سياسی در کشور -



براندازی قرار  حزاب و نخبگان سياسی که خواسته يا ناخواسته در مسيراعالم نظر صريح نظام درخصوص ا لزوم -

 .گرفتند

 دانشگاهها واگذاری برخی وظايف آموزشی، پژوهشی، و اجرايی به -

 دانشگاهها بازنگری مستمر دروس و منابع آموزشی به منظور ارتقای سطح علمی -

 ضرورت استيفای حقوق آسيب ديدگان حوادث اخير -

 مالحظه با عوامل اصلی اغتشاش های بعد از انتخابات اطع و بدونبرخورد ق -

 صاحبان مناصب از پيگيری قضايی مصون نماندن منسوبان برخی -

 منظور تسريع در ارائه نقشه اجرايی مهندسی فرهنگی توجه بيش از پيش شورايعالی انقالب فرهنگی به -

 گانحوزه مشورتی با نخب اهتمام بيشتر دولت برای گسترش -

 ضرورت تبيين حد و مرز تغييرات در دولت -

 تعريف رابطه کنونی دانشگاهها با مراکز صنعتی لزوم باز -

 حمله به کوی دانشگاه تهران تسريع در شناسايی و مجازات عوامل -

 اهداف ملی افزايش بودجه پژوهشی و هدفمند کردن آن در راستای -

 در مسائل علمی و پژوهشیپرهيز از تصميم گيريهای آنی و شتاب زده  -

 و لزوم حمايت مادی و معنوی از محققان، پژوهشگران و نخبگان علمی -

دانشگاهيان و اساتيد  مراسم حضرت آيت اهللا خامنه ای رهبر انقالب اسالمی با اشاره به وظيفه خطير در ادامه اين

ايه های اصلی تحقق پيشرفت و عدالت يکی از پ :دانشگاه برای استمرار و جهش در حرکت علمی کشور تأکيد کردند

 .کشور است در دهه آينده، گسترش علم و تعميق آن در

مظهری نمادين از اهتمام و احترام ويژه نظام  ايشان برگزاری جلسات هر ساله با اساتيد دانشگاهها و نخبگان علمی را،

رتبه علمی واقعی خود، نيازمند نهادينه رسيدن کشور به : دانستند و افزودند جمهوری اسالمی به علم و حامالن علم

 .برقراری توازن و تعادل واقعی در رشته های گوناگون علمی است شدن علم، و

نيازهای  پژوهشها بايد تابع: با تأکيد بر ضرورت توجه بيش از پيش به پژوهش خاطرنشان کردند رهبر انقالب اسالمی

 .واقعی کشور باشد

مجامع جهانی ضروری است اما نبايد مالک پيشرفت علمی  انعکاس پژوهشها در: دحضرت آيت اهللا خامنه ای افزودن

 .جهانی باشد کشور، درج مقاالت در برخی مجامع

اين سخنان : علمی کشور، خاطرنشان کردند ايشان با اشاره به اظهارات برخی اساتيد دانشگاه درخصوص نقشه جامع

ئل علمی و دانشگاهها درخصوص تهيه نقشه جامع علمی کشور هنوز مسا نشانگر اين است که تالش مسئوالن مرتبط با



 .و تالشها نيمه کاره بوده است به مرحله عمل نرسيده

برنامه ريزی : تسريع در ارائه نقشه جامع علمی کشور افزودند رهبر انقالب اسالمی با تأکيد بر ضرورت توجه جدی و

با  النه و منطبق با نياز کشور برخوردار نيست و اين مشکلگوناگون علمی از يک تقسيم عاد کنونی در رشته های

 .ارائه نقشه جامع علمی قابل حل است

حدود دو ميليون دانشجو از سه ميليون و نيم دانشجوی کشور در رشته  حضرت آيت اهللا خامنه ای با اشاره به تحصيل

زمينه کار بومی  يی مراکز علمی و دانشگاهها دراين مسئله نگران کننده است زيرا توانا: تأکيد کردند های علوم انسانی

معتقد به جهان بينی اسالمی رشته های علوم انسانی  و تحقيقات اسالمی در علوم انسانی و همچنين تعداد اساتيد مبّرز و

 .نيست در حد اين تعداد دانشجو

 ماديگری و بی اعتقادی به تعاليم الهی آنها بسياری از علوم انسانی مبتنی بر فلسفه هايی است که مبانی: ايشان افزودند

اعتقادی به تعاليم الهی و اسالمی می شود و آموزش اين علوم انسانی در  و اسالمی است و آموزش اين علوم موجب بی

 .به ترويج شکاکيت و ترديد در مبانی دينی و اعتقادی خواهد شد دانشگاهها منجر

اين  م گيری اعم از دولت، مجلس، و شورايعالی انقالب فرهنگی بايدمراکز تصمي: تأکيد کردند رهبر انقالب اسالمی

 .موضوع را مورد توجه جدی قرار دهند

بر پرهيز از افزايش تشکيالت در بخشهای مربوط به مسائل علمی  حضرت آيت اهللا خامنه ای همچنين با تأکيد

 د را تقويت و کارآمد کرد، و در وزارتبجای افزايش تشکيالت، تشکلها و سازمانهای موجو بايد: خاطرنشان کردند

 .گرفت علوم و ديگر مراکز، از انسانهای عاِلم، انقالبی، شجاع و خوش فکر، بهره

علمی و استفاده از نظرات آنان را نيز  ايشان لزوم تسهيل ارتباط وزارت علوم و شورايعالی انقالب فرهنگی با نخبگان

 .مورد تأکيد قرار دادند

دانشگاهيان  حمايت از دانشگاهيان سياست هميشگی نظام جمهوری اسالمی است اما از: افزودند میرهبر انقالب اسال

قبال نسل دانشجو، آينده علمی کشور، و  نيز انتظار است که در سايه اين حمايت معنوی و مادی، خود را حقيقتًا در

 .در دانشگاهها تقويت کنند اصالح نظام آموزشی مسئول بدانند و حضور خود را

هرچه جوانان : فضای معنويت در دانشگاهها خاطرنشان کردند حضرت آيت اهللا خامنه ای با تأکيد بر اهتمام به گسترش

جامعه،  تدين بيشتر باشند، عمل، رفتار، و فکر آنها از آسيب کمتری برخوردار خواهد بود و و دانشجويان دارای تعبد و

 . خواهد بردبهره بيشتری از آنان

اين مسائل، : اشاره به مسائل اخير بعد از انتخابات رياست جمهوری افزودند ايشان در بخش ديگری از سخنان خود با

باالی خود  معرض يک آزمون سياسی تعيين کننده قرار داد و نظام جمهوری اسالمی به دليل ظرفيت کشور را در

 .توانست بر اين مسائل فائق آيد



بروز چنين حوادث و مسائلی برای نظام جمهوری اسالمی چندان خالف  :سالمی خاطرنشان کردندرهبر انقالب ا

 و داليل آنهم، رسالت نظام اسالمی، و وجود آزاديهای مختلف در چارچوب اسالم، در جامعه انتظار نبوده و نيست

 .است

مسئله واقعی و غيرتاکتيکی است،  ، يکحضرت آيت اهللا خامنه ای با تأکيد بر اينکه اعتقاد نظام اسالمی به آزادی

در چارچوب اسالم تعريف شده است و جمهوری اسالمی،  آزادی در نظام اسالمی، آزادی واقعی است که: افزودند

مطلقًا قبول ندارد و در اين خصوص هيچ رودربايستی هم با غرب نخواهد  آزادی غيرواقعی و مورد نظر غرب را

 .داشت

جمهوری،  قشرهای مختلف بهنگام بروز حوادثی همچون حوادث پس از انتخابات رياستدر تبيين وظيفه  ايشان

نرم می رود فراتر از انتظاری است  قطعًا انتظاری که از اساتيد دانشگاهها در اين جنگ و مبارزه: خاطرنشان کردند

 .که از دانشجويان وجود دارد

بصيرت،  ين جبهه هستند که ضمن دارا بودن فکر، عمل، ودانشجويان افسران جوان ا: افزودند رهبر انقالب اسالمی

اساتيد دانشگاهها فرماندهان جبهه  در صحنه نيز حضور دارند و با آزمودن صحنه، در چارچوب، کار می کنند اما

 .جنگ نرم هستند

من و کشف اهداف فرماندهان اين جبهه بايد با شناخت مسائل کالن، شناسايی دش: کردند حضرت آيت اهللا خامنه ای تأکيد

 .طراحی کالن انجام دهند و براساس اين طراحی حرکت کنند او،

خواهد  بتواند، اين نقش را ايفا کند، استادی شايسته برای حال و آينده نظام جمهوری اسالمی استادی که: ايشان افزودند

 .بود

درت تحليل دانشجويان، و ايجاد فضای بردن ق رهبر انقالب اسالمی مهمترين وظيفه اساتيد را در شرايط کنونی، باال

بايد درست در جهت مخالف برنامه دشمن که به دنبال ايجاد : دانستند و افزودند اميد، نشاط، و کار علمی در دانشگاهها

 .کرد و نااميدی در دانشگاهها است، حرکت، و محيط درس و دانشگاهها را فضای اميد به آينده فضای يأس

دادن به اظهار نظر دانشجويان برشمردند  ی يکی ديگر از وظايف دانشگاهها و اساتيد را ميدانحضرت آيت اهللا خامنه ا

اظهارنظر آزاد، تسريع در راه اندازی کرسی های آزادانديشی در  بهترين زمينه برای ايجاد فضای: و تأکيد کردند

 .است دانشگاهها

مذهبی در محيط های سالم و با  تماعی و حتی فکری واگر بحثهای تخصصی در زمينه های سياسی، اج: ايشان افزودند

 .اينگونه بحثها به محيط های اجتماعی بوجود نخواهد آمد حضور افراد توانمند در بحث، انجام شود، ضايعات کشاندن

 با اشاره به آسيب های وارد شده به برخی افراد در حوادث بعد از انتخابات رياست رهبر انقالب اسالمی همچنين

بر مجامله و گذشت ندارد و  همه افرادی که در اين حوادث دچار آسيب شده اند، بدانند نظام، تصميم: ری افزودندجمهو



از موضع قانون و حق برخورد می کند، اگر کار بد و جنايتی  همانگونه که با افرادی که صريحًا با نظام مقابله می کنند

 .وضع قانون و حق، برخورد خواهد شداين اقدامات نيز از م انجام شده باشد، با عوامل

جماعت مغرب و عشا به امامت حضرت آيت اهللا خامنه ای اقامه شد و سپس حاضران روزه  در پايان اين ديدار نماز

 .را به همراه رهبر انقالب اسالمی افطار کردند خود
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  شهريور٠٩

تحصيل حدود دو ميليون دانشجو از سه ميليون و نيم دانشجوی کشور « گويد  ای، رهبری ايران می آيت اهللا علی خامنه

ه کار بومی و تحقيقات ها در زمين توانايی مراکز علمی و دانشگاه«در رشته های علوم انسانی، نگران کننده است زيرا 

 ».اسالمی در علوم انسانی در حد اين تعداد دانشجو نيست

های علوم  تعداد اساتيد معتقد به جهان بينی اسالمی در رشته« نارضايی رهبری از علوم انسانی به اين دليل است که 

و » به تعاليم الهی و اسالمی استاعتقادی  گری و بی های مادی فلسفه«، مبنای بسياری از علوم انسانی »انسانی کم است

  .شود می» ترديد در مبانی دينی و اعتقادی«آموزش اين علوم موجب 

رهبری از مراکز تصميم گيری از جمله دولت، مجلس و شورای عالی انقالب فرهنگی خواسته است که به اين 

  .موضوع رسيدگی کنند

طلبان  پس از انتخابات که به محاکمه سران اصالحشدگان  گفتنی است در جريان چهارمين جلسه دادگاه بازداشت

که  هايی از اعترافنامه منسوب به حجاريان به علوم انسانی و اثرات آن پرداخته بود از جمله اين اختصاص داشت، بخش

هايی شده که با شرايط ايران سازگاری  آشنايی ايرانيان با دستاوردهای جديد در علوم انسانی، موجب رواج ديدگاه«

  ».داردن

يکی از «های ايران  در دانشگاه» های علوم انسانی تدريس نظريه«براساس متن تنظيم شده در اليحه دفاعيه حجاريان، 

  ».عوامل ضايعات و صدمات به اموال عمومی در جريان انتخابات اخير بوده است

م به دليل عدم جلوگيری از در دفاعيه منسوب به حجاريان از شورای عالی انقالب فرهنگی و مسئوالن وزارت علو

  .دسترسی دانشگاهيان به متون علمی خارجی و تدريس آنها، انتقاد شده بود

  مبارزه نرم با بحران پس از انتخابات

دانست و گفت که » يک آزمون سياسی تعيين کننده«ای با اشاره به بحران پس از انتخابات، آن را  اهللا خامنه آيت

نظام جمهوری «در نظام اسالمی است و تاکيد کرد » آزادی های مختلف«اشی از های پس از انتخابات ن اعتراض

  ».اسالمی به دليل ظرفيت باالی خود توانست بر اين مسائل فائق آيد



خواند و به اساتيد هشدار » فرماندهان جبهه جنگ نرم«ها را  و اساتيد دانشگاه» جنگ«وی درعين حال اين بحران را 

از اساتيد دانشگاه ها در اين جنگ و مبارزه نرم می رود فراتر از انتظاری است که از قطعا انتظاری که «داد 

  ».دانشجويان وجود دارد

با شناخت مسائل کالن، شناسايی دشمن و کشف اهداف او، طراحی کالن انجام «وی خطاب به اساتيد تاکيد کرد که 

  ».دهند و براساس اين طراحی حرکت کنند

چنين با اشاره به حوادث پس از انتخابات، تاکيد کرد که نظام اسالمی در برخورد با تخلف و جنايت، ای هم اهللا خامنه آيت

  .مجامله و گذشت نخواهد داشت

ها همزمان با آغاز سال تحصيلی به دليل گسترش  گفتنی است برخی اظهارنظرها در مورد احتمال تعطيلی دانشگاه

  .های دانشجويی، مطرح شده است اعتراض

 


