سوزاندن و برباددادن بیطمعترین و بیشائبهترین حقطلبیها
و آرمانطلبیهای یک جامعه :حقطلبیها و آرمانطلبیهای
دانش��جویی .و ا ّما چرا؟ زیرا دانش��جو میبیند که حاصلجمع
معنی و مدلول عملی حاکمان اینس��ت که تبهکاری ،چپاول،
رانتخ��واری ،حیفومیل اموال عموم��ی ،دروغ و مکر و فریب
بی��رون مرزها مذموم و منفور و محکوم اس��ت و حال آنکه در
داخل مرزها ،آنهم اگر توسط بستگان و وابستگان صورت گیرد،
رویهمرفته قابل تحمل و در مواردی حتی مقبول است ،و در هر
حال «بهتر است زیاد حساسیت نشان ندهیم زیرا رشد و توسعه
و س��ازندگی بنحوی مالزم مقداری فقر و محرومیت و تبعیض
است و بعالوه ،سیاستمداری و مملکتداری ایجاب میکند یک
سیاستمدار با کیاست همواره نسبت به خالفکاری-های برخی
از رجال قدرتمند و ثروتمند مس��امحه و اغماض بخرج دهد».
دانشجو میبیند این شیوه سخن و سیاستمداری یادآور رفتار
برخی از رجال سیاس��ی دنیاپرست صدر اسالم است که صدها
بار شنیده و خوانده است که آنها ملعون و منفورند ،آنهایی که
«حبطت اعمالهم و فی النار هم خالدون»!
از اینجا و از این هنگام اس��ت که دانش��جو ،با دلی مجروح
و خس��ته و نومید ،از صحنههای آرمانطلبی-های حقطلبانه
بسرعت عقبنشینی میکند .اما کجا میرود؟ یا به رنگ و رقص
رجال سیاس��تمدا ِر مملکتدا ِر با
و بنگ پناه میبرد؛ و یا همان
ِ
کیاست را الگو و اسوه عملی زندگی خود قرار میدهد و از آنها
یاد میگیرد چگونه باید با دنیا و خلق دنیا کنار آمد و هم دنیا
را داشت و هم(!) آخرت را؛ و یا عزم مکاتب و آیینهایی میکند
که انتظار دارد دل او را قرار و سامان دهند ،او را آرامش بخشند
و سعادتمند کنند .و مگر نمیبینید؟؟؟
اینک شاید این سؤال برای برخی مطرح شود که آخر چرا
دانشجو وقتی چنان میبیند و تجربه می-کند ،چنین میکند؟
پاس��خ ،خیلی ساده ،اینس��ت که وی بیش و پیش از هر چیز
انسان است .و این «انسان است» ،یعنی او را نمیتوان همچون
رایانهای برنامهریزیاش کرد .یعنی او را نمیتوان همچون برخی
از عالم وحوش مورد آموزشهای خاص مطلوب خود قرار داد.
اینک اگر دل دردمندی داریم و از حقکش��یها و زر و زور
و تزویرهای این دنیا و اهلش بیزاریم و به فغان آمدهایم ،بیاییم
دانش��جو را ،به معنای ژرفی که در ب��اال به اختصار تمام گفته
ش��د ،انسان بدانیم و آرمانطلبیهای حقطلبانهاش را اصالتاً و
بنیاناً پاس بداریم .زیرا در این روزگار ش��اید بیش از هر زمانه و
زمینه دیگری ،وطن ما ایران ،انقالب اسالمی ایران ،و آرمانها و
فضیلتها و مکارم بنیانی فرهنگ موروثی اهل بیتی ما بشدت
و بطرز گریزناپذیر و جایگزینناپذیری نیازمند آرمانطلبیهای
حقطلبانه دانشجویی است.
و س��خن آخرم با حضرت حق! بار خدایا ،تفضّ ل فرما و این
مرقومه را زاد آخرتم قرار ده!
 )1ای��ن مقال��ه متن مد ّون و منقّح س��خنرانی اس��ت که
بهمناسبت روز دانش��جو ( 16آذر) به دعوت بسیج دانشجویی
دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسالمی کرج در آذر ماه سال 1382
ایراد شدهاست.
ترکیب��ی آرمانطلبی/
 )2مقص��ودم از وضع و ط��رح واژه
ِ
عدالتخواهی در اینجا ابدا ً این نیس��ت که آنها مترادف هستند،
که روش��ن اس��ت عدالتخواهی گونهای ی��ا زیرمجموعهای از
آرمانطلب��ی اس��ت .بلک��ه ،از آن جهت که ب��رای عدالت ،در
قف��ای آموزشهای امام��ان ایمان و هدایت ،مق��ام محوری یا
عمودِخیمهای در مقایسه با سایر آرمانها ـــ همچون آزادی و
تساوی ـــ قایل هستم آن دو را ترکیب کردم تا آن مقام را به
نحوی بیان کرده باشم
 )3اینکه فضاسازی و بسیج منحصر به فرد ملّی و همگانی
برای ورود به دانش��گاه چه میزان به مصلحت و منفعت ملی و
فرهنگی ما میباش��د بحثی بس��یار بنیانی است که به ارزیابی
جامع و تفصیلی جایگاه و نقش دانشگاه در جامعه ما نیاز دارد،
ارزیابیای که به نوبه خود پژوهشهای مستقل دیگری را طلب
میکند.
 )4معاون جورجبوش ،رئیسجمهور امريكا

سوم تير
و انقالب فرهنگي دوم
مجيد بذرافكن
دانشگاهها در ايران از سال  1311كه به دست رضاشاه با
سرسلسلهداري دانشگاه تهران آغاز به كار كرد ،حلقه ديگري
بود از روند غربزدگي و خودباختگي و حضور اس��تعمارزده
كش��ورهاي جهان س��وم در برابر كشورهاي اس��تعمارگر و
اس��تثمارگر .در دورههاي قبل كار تربي��ت نيروهاي اجرايي
و فك��ري در مس��ير اهداف غ��رب در وابس��تگي و پذيرش
اس��تيالي نظري و عملي تمدن نوخاس��ته در دانشگاههاي
كش��ورهاي مادر ص��ورت ميگرفت .تولي��دات و محصوالت
اي��ن مهاجرتهاي علمي و س��ياحتي نخبگاني بود كه فقط
به زبان فارس��ي تكلم ميكردند ،الباقي آمالشان رسيدن به
دستاوردهاي علمي و تكنولوژيكي غرب از راه طي طريق در
سبيل هدايت آموزههاي فرهنگي و سياسي فرنگستان بود.
ايرانيان مش��تاق رس��يدن به دروازههاي تم��دن از عهد
ناص��ري تا دوره پهل��وي دوم ،مبه��وت و متحير مصنوعات
فرنگ��ي و اروپايي ،چاره را در س��واد يادگرفتن و تحصيل در
دانشگاههاي غربي ديدند؛ بيآن كه به اين نكته توجه كنند
كه علم بخشي از فرهنگ است كه وظيفهاش شناسايي نيازها
و ظرفيتهاي انس��اني ،جغرافياي��ي ،طبيعي و تاريخي يك
جامعه انساني است تا بر اساس آن به ياري هدفگذاري براي
آرمانه��ا و آرزوهاي قوم و طايفه و ملت و جمعيت راهي باز
كند .به تبع نهاد علمي نيز وظيفه اين توليد نرمافزار را براي
حل مشكالت و مسائل همان تمدن و فرهنگ برعهده دارد.
يكي از مصائب ديرپاي ايراني وحش��ت دانسته و نادانستهاي
اس��ت كه از غربيها در فرهنگش نهادينه شد؛ وحشتي كه
در عب��ارت «ايران��ي نميتواند» بازتاب يافتهاس��ت و به يك
خودكمبيني فرهنگي تبديل شده اس��ت .دانشگاه سازمان
توليدكننده علم نيز در همين راس��تا ،در ايران كشت نهالي
واردات��ي و مصنوعي بود .عناوين و س��رفصلهاي درس��ي و
اساتيد و ش��يوههاي آموزش همه كپي و گرتهبرداري صرف

فصل سوم از دفاع مقدس تا سوم تير

از دانش��گاههاي اروپا بود؛ مس��يري كه در سالهاي 1311
تا  1357حركتي ش��تابنده به سمت هر چه بيشتر عميقتر
كردن آموزههاي مختلف نظ��ام آموزش و اخالق و اقتصاد و
سياست غرب از مسير دانشگاهها و بعد مدارس كشور بود .آن
چه در دوره فعاليت نهاد علمي دانشگاهي كشور بايد مدنظر
داشت اين است كه علم و رشتههاي تحصيلي مزبور همگي
س��اخته و پرداخته براي حل و رفع نيازهايي مبتني بر يك
انسانشناسي و جامعهشناسي و مردمشناسي خاص ساخته
ش��دهاند .انقالب اس�لامي به رهبري منادي رهايي بشريت
در پي احياي اس�لام اصيل در قرن بيس��تم تالش جديدي
براي تمدنسازي جديدي اس��ت كه تاكنون نيز ادامه دارد.
اين حركت و نهضت انس��اني و معرفتي اهداف و آرمانهاي
جدي��دي چون اس��تقالل توحيدي و باوره��اي معادگرايانه
را منبع ارزشزايي و مطلوبانگاري معرفي كرد .تمس��ك و
تنسك بيشائبه رهبران و انقالبيون به معارف اسالمي آنها را
با علم اجمالي نسبت به روند غربيساز و شرقيساز دانشگاهها
م��ردد و مأيوس كرد تا جايي ك��ه ترس اصلي خود را بعد از
اس��تقرار نه از جنگ بلكه از دانش��گاه غربزده و ش��رقزده
عن��وان ميكردند(.بياني از حضرت ام��ام خميني) دغدغه و
انتظار به جاي آنها از خدمترس��اني صددرصد دانش��گاهها
به كشور اس��تثمارزده و استعمارزده و بعد بازكردن و هموار
كردن راههاي مقابله كش��ورهاي اس��تثمارگر و استعمارگر
بوده و هس��ت .حاكميت گفتمان ماركسيس��تي و انتقادي
چپ در دانش��گاههاي كشور گفتماني غربستيز منحصر در
ابعاد سياس��ي و اقتصادي براي نيروهاي معتقد به انقالب در
دانش��گاه ايجاد كردهبود .عالقهمندان و دغدغهورزان انقالب
اسالمي براي به خدمت گرفتن اين سازمان و نهاد فرهنگي در
راستاي اهداف و ارزشهاي خود تالش كردند تا با پاكسازي
دانش��گاهها از عناصر غربزده و ليبرال در س��طح اساتيد و

جنبش دانشجويي
از شرقزدگي و غربزدگي تا انقالب اسالمي
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كانديداييبا
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شعارهاي
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اضافهكردن تعدادي واحدهاي اسالمي و يا ضدامپرياليستي و
بيرون راندن گروههاي سياس��ي چپ و مس��لح به هدف خود
دست پيدا كنند.
طي يك حركت عمومي با حضور مردم ابتدا صحنه سياسي
دانشگاهها را از عناصر و عوامل مخل حركت علمي دانشگاهها
پاك كردند و در سهسالي كه دانشگاهها در تعطيلي به سر برد
تالش كردند با افزودن يكسري دروس و سرفصلهاي درسي
و اخراج برخي اس��اتيد انقالب فرهنگي خ��ود را در اين مركز
سرنوشتساز كامل كنند.
دوره جنگوب��وي خ��وش اخ�لاص و صداق��ت و جديت
نيروهاي مذهبي برآيند حركت دانش��گاه را در مسير خدمت
ب��ه اهداف انقالب و اس�لام نگهداش��تهبود .جنگهاي نظامي
تجلي برخورد توان علمي و تكنولوژيك دو طرف جنگ است.
از يك س��و كل دنياي غرب و از يك س��و كشوري تازه انقالب
ك��رده ولي معتقد با نيرويي جوان و آماده كار .نياز كش��ور به
س��اخت و توليد نرمافزارها و سختافزارهاي ضروري و حياتي
خود براي ايستادگي در صحنه جنگ روند از توليد به مصرفي
در دانش��گاهها هر چند محدود پديد آوردهب��ود .در حالي كه
انحراف فرهنگي و آموزش��ي در سرفصلها وعناوين درسي و
شيوههاي آموزش��ي تقليدي از فرهنگ مهاجم در دانشگاهها
ب��ه حيات گياهي خود ادامه ميدهد و منتظر فرصتي اس��ت
كه س��جاياي اخالق��ي و طراوت و تعالي روحي مهندس��ان و
فارغالتحصيالن دانشگاهها كمرنگ شود تا اقتضائات و الزامات
خ��ود را در عمل و نظر آنان بروز دهد .جنگ كه تمام ش��د و
كش��ور در تكاپوي بازسازي خرابيهاي جنگ و حركت عادي
به س��مت تبديل شدن به كره اس�لامي و يا سوئيس اسالمي
افتاد .ديگر آرمانهاي بلندي كه با رفاه طلبي و سازش منافات
داش��ت به ورطه تحليلهاي «نميشود»« ،بايد كمكم به آنها
برس��يم» و توجيهات يومي ه افتاد .در حقيقت به نام سازندگي
و آباداني كش��ور و با توجيه ساختن يك نمونه عالي از زندگي
مرفه اسالمي مسير علمي دانشگاههاي كشور از جهات سياسي
و فرهنگي و آموزش��ي سرعت بيشتري گرفت ،به كدام سمت
به همان سمتي كه در رژيم گذشته در حركت بود :ما از قافله
علم غربي در علوم انساني و علوم فني و طبيعي عقب ماندهايم
و همه همت ما اين اس��ت كه بيش��تر از اين عقب نيفتيم واال
رسيدن كه محال است.
كم كم همان اس��اتيد اخراجي برگش��تند ،سرفصلهاي
اضافي حذف شدند .دانشگاهها دوباره مكاني شد براي نهادينه
ش��دن س��كوالريته و اومانيته غرب��ي در اذهان دانش��جويان
و نخب��گان فرهنگ��ي و صنعت��ي مملك��ت .تك��رار و ترجمه
دس��تاوردهاي علمي غرب در دانشگاهها بعد از چند سال كه
سياستهاي توس��عه اقتصادي زندگي مصرفزده غربي را در
پيش گرفتهبود به ياري آمدند و بر س��رعت آن افزودند و بعد
از چندي احساس كردند اين مسير زندگي مسرفانه و مترفانه
نياز به تغيير سياس��ي و فرهنگي نيز دارد و دانشگاههايي كه
در س��الهاي دهه ش��صت ش��اهد حضور سياسي و فرهنگي
دانش��جويان عدالتخواه و مس��اوات طلب ب��ود كم كم جاي
خود را به دانش��جويان دموكراس��يخواه و آزاديخواه داد .در
اين نوش��ته به تأثير تصميمگيريهاي سياسي روزمره و عدم
حضور روحانيت مرشد و دلس��وز در دانشگاه در شتابافزايي
عامدا ً توجهي نشده است .روند دانشگاهها به سمتي پيش رفت
كه دانشجويان به عنوان شبكهاي از نخبگان منتشر در كشور
در چرخش��ي ديگر و جهشي جديتر خواستار شباهتسازي
بيش��تر رفتارهاي سياس��ي و فرهنگي با غرب ش��دند؛ همان
دانش��گاهي كه بار علمي و حت��ي عملي جنگ با دنياي غرب
را به عهده گرفته بود!
اتفاقي كه به نام دوم خرداد در كشور افتاد تغيير فرهنگي
و يا به معنايي يك انكش��اف از حقيق��ت فرهنگي در صحنه
سياست بود كه سالها مقدمات آن ريخته شده بود .به دنبال
اين تبدل اس��تراتژيك در س��اختار مديريتي و تصميمگيري
دولت مهره چيني كارگزاراني كام ً
ال همسو در عمل و نظر براي
تغييرات هر چه بيشتر به نام اصالحات در دانشگاههاي كشور

صورت گرفت .بازگشت كامل اساتيد و كارشناساني كه انقالب
آنها را دفع كرده بود ،كامل شد و چنبره حضور آنها در هيأت
علميهاي دانش��گاهها و مراكز مديريتي آموزشي با به بيرون
راندن عناصر منزوي شده معتقد به اهداف و آرمانهاي انقالب
و امام ،حلقه ديگر برنامههاي اينگذار گفتماني و تئوريك بود.
در كنار اين جريان س��ازماندهي ش��ده و ساختارمند كه
ريشه آن را در سالهايي بسيار دور از مشروطه تا كنون رصد
كرديم ،بخشي از بدنه علمآموز كشور وارد اين جزاير پيراموني
ميشد ولي به داليل مختلفي از قبيل عدم توانايي همگوني و
همسازي با فرهنگ بيگانه و اعتقاد به مباني معارض آن چه در
نظام آموزشي و مديريتي دانشگاهها خواسته و پرداخته ميشد،
توجوي دغدغه خود و ملت خود بود.
در پي كشف و جس 
اين جريان با درك حضور در ميدان جنگي فرهنگي و فكري
عقيدتي به دنبال يافتن راهكارهاي مقابله با حريف برآمد و در
اولين گامها شروع به برخورد فيزيكي و بعد برخوردهاي تئوريك
در سطوح سياسي با جريان رويين دانشگاه كرد .سالهاي دهه
هفتاد و ظهور انديشههاي ليبراليستي و پلوراليستي سالهاي
اين تضاد و كشاكش فرهنگي در دانشگاهها بود.
دوره بعد ،دوره حضور مس��تقيم و ملموس سياس��ت در
دانش��گاهها بود18 .تير  1378تالش جدي دشمن خارجي با
همراهي دوستان داخليشان با تكيه بر نيروي انساني هوادار
خود در دانش��گاه بود اما از آنجايي كه اهالي جزيره حضوري
جدي در ميان مردم نداشتند و از نظر عددي در دانشگاه نيز
اقليت بودند؛ كار به گونهاي ديگر رقم خورد .نيروهاي معتقد و
دغدغهمند در دانشگاهها در يك آسيبشناسي جدي از خود
تصميم گرفتند به ش��ناخت اليههاي عميق اين تهاجم و يا
چنبره فرهنگي بپردازند و با ميوههاي ش��جره سكوالريسم و
پلوراليس��م از ريش��ه برخورد كنند .حركت عمومي شناخت
غرب با نگاه به مباني فلس��في و فكري آن در دانش��گاههاي
كش��ور و مراكز علمي .اين دو ديدگاه معارض يكي در دغدغه
توليد علم و دانش اسالمي و ديگري توليد علم و دانش بومي
در ميان اساتيد و دانشجويان به صورت فراگير و عمومي رشد
پيداكرد؛ دانش��جويان و اس��اتيدي كه با اعتقاد به جمهوري
اس�لامي و مملكت خواستار رشد و ش��كوفايي ملت و دولت
خويش هستند و در برابر جريانات يأسآلود و شكستخورده
نبُر را در پيش گرف��ت .در كنار اين گروه
غ��ربزده ،راه ميا 
عمده دانش��جويي دس��ته ديگري از دانشجويان و اساتيد نيز
به صرافت شكوفاندن درخت جديد علم ،متناسب با نيازهاي
انقالب اس�لاميافتادند .در اين نگاه ،انقالب اسالمي ،حركت
ي-تمدني جديدي اس��ت .انقالب اسالمي و جمهوري
فرهنگ 
اسالمي در چشم آنها اتفاق تازهاي است كه آخرين بار در صدر
اسالم توسط رسولاهلل اتفاق افتاده است؛ بعثت امام خميني
احيايي ناب و تازه از آن نس��خه اصلي اس��ت كه  1400سال
پيش رخ داده اس��ت .يكي از مهمترين مؤلفههاي فكري اين
سپهر نو نگاه غربشناس��ي مبتني بر استكبار ستيزي است
تا صرفاً غرب س��تيزي سياس��ي و اقتص��ادي .البته نگاههاي
مختلفي در اين گفتمان حضور دارد كه با يكديگر اختالفاتي
نيز دارند و ما از پرداختن به آنها صرف نظر ميكنيم .شيوع و
فراگيري گفتمانهاي عدالتخواهي و جنبشهاي نرمافزاري
و تمدناسالمي در دانشگاهها و نهادهاي علمي كشور ناشي از
چنين تغيير فرهنگي اس��ت .در اين ميان نقش رهبر حكيم
انقالب در گفتمان پردازي و مطالبهس��ازي در سطح جامعه
جوان كش��ور نبايد ناديده گرفته ش��ود .براي جدي گرفتن و
يافتن عظمت اين تغيير بايد به چرخش سياسي بزرگ سوم
تير  84دقت كرد .كانديدايي با احياي همان شعارهاي انقالب
اس�لامي و دعوت به اجرايي كردن همان خواستهها در ميان
كانديداه��اي معارض و موازي با اقتدار جلو آمد .اين در حالي
اس��ت كه بسياري از كارشناس��ان و «خودنخبهخواندههاي»
دانش��گاهها و مراكز تصميمساز برآمدن موجي «ارتجاعي» به
دهه شصت و پنجاه را از محاالت ميپنداشتند!
انقالب جديدي رخ داد از جنس همان دغدغهها و آرمانها
ول��ي با س��طح باالتري از تجربي��ات و آموختههايي در جهت
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به صحنه عم��ل آوردن آرمانها و ارزشه��اي انقالب و نظام
اسالمي ،در ابعاد و وجوه مختلف حكومت و فرهنگ وتمدني.
جريان اصيل و بومي علمي و دانش��گاهي كشور مولد و زاينده
راهكارها و نرمافزارها و س��ختافزارهاي ماشين نظام اسالمي
به س��مت تمدن اسالمي اس��ت .به همين دليل نياز جدي و
حياتي آن فراهم ش��دن زمينهاي غني و سرش��ار از آرامش و
آگاهي اس��ت تا خود را به مقاصدش نزديك كند در حاليكه
جريان معارض ريشه علفي خود را در سطح نهاد علمي كشور
گس��ترانده و هميشه مانع از ظهور و بروز گياهان و درختان از
خاك برآمده شده است .در حال حاضر كه نگاه خودي و اصيل
در تجلي يك انتخابات سياسي خود را به صحنه تصميمسازي
نزديك كردهاست ،در اولين برنامهها و گامهاي خود بايد نسبت
به ه��رس و كندن علفهاي هرز و مزاح��م اقدام كند .همان
طور كه در باال اشاره شد تغيير و تبدلي كه در انتخابات سوم
تير رخ داد ،تجلي تغييري است كه در بدنه و متن دانشگاهها
اتفاق افتاده است .آن چه بايد هر چه سريعتر در بدنه اجرايي
و سياستگذاري بخشنامههاي وزارت علوم كشور رخ دهد ،كنار
گذاردن كف و خاشاك روي اين درياي عميق و زالل است.
مسائلي كه اين چند ساله در دانشگاه چون دانشگاه شريف
و مس��ئله دفن شهدا و دانشگاه اميركبير و تهران رخ ميدهد،
تجلي زنندهاي اس��ت كه بازتاب رس��انهاي پيدا كردهاس��ت.
جلوگيري از پذيرش دانشجويان متعهد و معتقد به جمهوري
اسالمي در مقاطع تحصيلي دكترا ،جلوگيري و سنگاندازي در
مسير ورود اساتيد همنواي انقالب اسالمي در هيأت علميهاي
دانشگاهها ،توزيع و تقسيم بودجههاي پژوهشي و بورسهاي
تحصيلي براي مخالف��ان و غيرمعتقدان به ارزشهاي دولت و
ملت و برخورد و ممانعت از فعاليت جدي تشكلهاي خودي و
مستقل دانشجويي و به انزوا بردن آنها در سالهاي گذشته و
نمونههايي از اين دس��ت نياز به تدبيري جدي و اقدامي قاطع
در ابعاد يك انقالب فرهنگي دارد؛ تصفيه دانشگاهها از عناصر
غوغازيس��تي كه حتي قانون اساس��ي كشور و مقدسات مردم
را محترم نميش��مرند ،چه در كسوت اس��تاد و چه در لباس
دانشجو.
فراه��م آوردن زمين��هاي كه عناصر معتق��د به جمهوري
اسالمي و انقالب اس�لامي مراكز تصميمسازي و پژوهشي را
در قبض��ه خود درآورند .تص��ور اينكه يك نظام به مخالفان و
باالتر دشمنان خود توان و امكانات مالي و اقتصادي و سياسي
براي استفاده عليه خود را بدهد ،تصوري بهتآور و نااميدكننده
اس��ت .آن چه در بهترين وضعيت اسالم علوي خواسته است
عدم برخورد و سلب حق حضور سياسي و فرهنگي است و نه
اينكه نظام با دست خود مار در آستين پرورش دهد.
در مرحله بعدي بايد با به كارگيري كارشناس��ان مجرب و
اساتيد فن نسبت به غنيسازي و تغليظ و تهيه مواد افزودني
به خاك دانشگاههاي كشور دست يازد .از عناوين و رشتههاي
درسي جديد گرفته تا سرفصلها و محتواهاي توليدي و تركيبي
بديعي كه بسترساز توليد علم و عمل سليمتر و سديدتر ذيل
منويات انقالب و اسالم مهدوي و تمدنساز باشد.
توليد نرمافزارها و س��ختافزارهاي ايراني و اسالمي براي
فرهنگي بالن��ده كه در صرافت فتح قلههاي علم و فناوري در
مس��ير به شكس��ت كش��اندن همه ظالمين و زورگويان عالم
اس��ت ،چيزي اس��ت كه نيازمند توليد علم و دانش��ي كارا و
مشكلگشا است .تأسيس و تنظيم دانشگاههايي كه فرايند و
مس��ير تربيت دانشجو در آنها به سمتي باشد كه خروجيها و
فارغالتحصيالنش ،ايماني عميق و عقيدهاي راسخ به آرمانهاي
جهانشمول اسالم در نفي شرك و كفر و بتپرستي در جهان
داشتهباش��د؛ اعتقادي كه از آن نظامپردازي و ساختارس��ازي
براي نيل هر چه سريعتر به اين آرمانها باشد.
مهمتري��ن مالحظهاي ك��ه در اين تصميم باي��د در نظر
داشت درس گرفتن از اشتباهي است كه انقالب فرهنگي اول
را به شكس��ت كشاند؛ بيتوجهي به س��اختار و نظام آموزشي
دانشگاههاي غربزدهاي كه توليدات انساني و معرفتياش نيز
غربزده است.
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