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 چکیده

 هادانشگاه در فرهنگی انقالب مجریِ نهاد اولین عنوان انقالب به شورای چندجانبة تعامل و مواضع

 رهبر، از اندعبارت که فرهنگی، انقالب در آفریننقش طبقات سایر با 1551 تا 1557 هایسال بین

 انقالب در فرهنگی مقولة این سازینهادینه و نهادسازی بر مستقیمی تأثیر مردم، و دولت دانشگاهیان،

 اسناد، بررسی تحلیلی و-توصیفی روش با که است آن پژوهش این اصلی هدف. است داشته اسالمی

 زمانیِ  بازة در فرهنگی انقالب اهداف تحقق عدم در انقالب رایشو نقش موجود، مطبوعاتِ و منابع

 به انقالب شورای دستیابی عدم دهدمی نشان پژوهش هاییافته. دهد قرار بررسی مورد را مسئولیتش

 امر چند در چیز هر از بیش هادانشگاه در فرهنگی انقالب اجرای در خمینی امام نظر مورد موفقیت

 مبهم برداشت ثانیاً اسالمی، انقالب پیروزی اوایل در نهاد این حد از بیش مشغلة شود: اوالًمی خالصه

 عدم ثالثاً و فرهنگی انقالب مقولة از نهاد آن اعضای غیرجامعِ ریزیبرنامه آن تبع به و ناقص و

 نمیا این در. کار فرآیند در هادانشگاه رؤسای و اسالمی انقالب دولت اولین فرمانبرداریِ و همکاری

 نکته. است صورت گرفته صحیح نحو به نهاد این اقدامات با مردم همراهی و خمینی امام رهبری تنها

 انقالب مقولة سازیِنهادینه کنار در نهادسازی بودن توأم به انقالب رهبر توجه آنکه دیگر راهبردی

 مسئولیت موجود، اقصنو علت به و نباشد خاص نهاد بندِ در ایشان تا شد باعث هادانشگاه در فرهنگی

 کند. واگذار فرهنگی انقالب ستاد جدیدِ نهاد به را آن
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The role of the Islamic Revolutionary Council in the institutionalization of 

the cultural revolution in universities  

(1979-1981) and identifying the reasons of its fiasco 

Mohammad Mollaey1 

Abstract 

The positions and multilateral interaction of the Revolutionary Council as the 

first implementing body of the cultural revolution in universities between 1979 

and 1981 with other groups that play a role in the cultural revolution, which 

include the leader, academics, the government and the people, have a direct 

effect on the institutionalization of this cultural revolution. The main goal of this 

research is to investigate the role of the Revolutionary Council in the non-

fulfillment of the goals of the Cultural Revolution in the time frame of its 

responsibility, using the descriptive-analytical method and the review of existing 

documents, sources and press. The findings of the research show that the failure 

of the Revolutionary Council to achieve the success desired by Imam Khomeini 

in implementing the cultural revolution in universities can be summed up in a 

few effects: firstly, the excessive busyness of this institution in the early days of 

the victory of the Islamic Revolution, secondly, its vague and incomplete 

perception and as a result, the non-comprehensive planning of the members of 

that institution from the category of cultural revolution, and thirdly, the lack of 

cooperation and obedience of the first government of the Islamic Revolution and 

the presidents of the universities in the work process. Meanwhile, only the 

leadership of Imam Khomeini and the people's support with the actions of this 

institution have been done correctly. Another strategic point is that the leader of 

the revolution's attention to the coexistence of institution-building and the 

institutionalization of the cultural revolution category in universities made it not 

to be bound by a specific institution and, due to the existing shortcomings, 

handed over its responsibility to the new institution of the Cultural Revolution 

Headquarters. 

 

Keywords: cultural revolution, revolutionary council, university, institution 

building, institutionalization. 

                                                           
1. Doctoral student of religious studies, Faculty of Religions, University of Religions 

and Denominations, Qom, Iran, m.mollaey68@gmail.com 



 855........... .................................................ها فرهنگی در دانشگاه سازی انقالبنهادینه در اسالمی انقالب شورای نقش

 

 مقدمه

انقالب  زمامداران سیاسیِ گیریِتصمیم عطف نقاط ازجمله هادانشگاه در فرهنگی مسئلة انقالب

های انقالب سازیِ ارزشتواند تفاوت نهادسازی و نهادینهنحوه اجرای درست آن می است که اسالمی

ها انجام موضوع انقالب فرهنگی در دانشگاه هایی که درباره. در غالب پژوهشاسالمی را نشان دهد

معرفی « ستاد انقالب فرهنگی»ها را شده، اولین نهاد مسئول در اجرای انقالب فرهنگی در دانشگاه

های تاریخی، ستاد انقالب فرهنگی دومین نهادِ مسئول که طبق مستندات و دادهحالیاند، درردهک

دار این مسئولیت عهده« شورای انقالب اسالمی»هاست که پس از اجرای انقالب فرهنگی در دانشگاه

وب بر این مسئولیت منص« شورای عالی انقالب فرهنگی»نیز « ستاد انقالب فرهنگی»شد. پس از 

 گردید.

، دو گُذار را 1518ها، در یک سیر چهار ساله تا پایان تابستان درحقیقت انقالب فرهنگی در دانشگاه

ها و اقدامات نامتناسب نهادهای مسئولِ گیریدر نهادسازی تجربه کرده است که علت آن، موضع

ها را از ی در دانشگاهقبلی بوده است. اما چه اتفاقی افتاد که امام خمینی مسئولیت انقالب فرهنگ

داد. مسئله اصلی و محوری « ستاد انقالب فرهنگی»گرفته و به نهاد جدیدی با نام « شورای انقالب»

 در این پژوهش، واکاوی تاریخی همین موضوع است.

انقالب فرهنگی در »ضرورت پژوهشِ حاضر به حساس بودنِ موضوع آن، که عبارت است از 

سه نهاد مسئول، همچنان از مسائل تصدی ای که با گذشت چهار دهه و سئلهگردد. ممیبر« هادانشگاه

شود. اهمیت این پژوهش آن مهم نظام است، چون هنوز با آن نقطه آرمانی فاصلة زیادی احساس می

های آن را توان در واکاوی این سیر تاریخی، میزان موفقیت مسئولین، خألها و کاستیاست که می

های آتی ترسیم ا را برای سالهتری برای تحول فرهنگی در دانشگاهای روشنمشخص کرد تا دورنم

برپایه همان  شودمی مشاهده دانشگاه در فرهنگی انقالب ثمرة عنوان به امروزه زیرا آنچه کرد،

 استوار شده است. تاریخی رویدادهای

اسناد،  بررسی وتاریخی  نوع تحلیلی از-توصیفی روش این پژوهش به سهم خود در صدد است با

ها را در بازة دانشگاه در فرهنگی انقالب سازینهادینه و نهادسازی روند موجود، مطبوعاتِ و منابع

بررسی کند. سؤال اصلی پژوهش « ستاد انقالب فرهنگی»و تشکیل  1551تا بهار  1557زمانی اسفند 

داری شورای در دوران عهدهها فرهنگی در دانشگاه انقالب اهداف تحقق عبارت است از: عوامل عدم

 انقالب اسالمی چیست؟
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در  1551-1557اند از: چه طبقات و افرادی در بازة زمانی سؤاالت فرعی در این پژوهش نیز عبارت

ها نقش داشتند و هرکدام تا چه حد در ایفای نقش خود موفق بحث اجرای انقالب فرهنگیِ دانشگاه

 بودند؟

 پژوهشپیشینه 

وضوع انقالب فرهنگی وجود دارد که تنها برخی از آنها در پیشینه پژوهشِ حاضر آثار متعددی با م

آوری خاطرات هستند قابل ذکرند. چون تعداد زیادی از آن آثار به شکل سخنرانی، مصاحبه یا جمع

شوند. در که مواد خام پژوهشی بوده و ساختار پژوهشی ندارند تا در پیشینه پژوهش ذکر 

یز، بسیاری فقط توصیف صرف تاریخی بوده و تبیینی ندارند. برخی هم فراتر از های موجود نپژوهش

ی نیز به سیر تاریخی انقالب فرهنگی اند. بعضی انقالب فرهنگی پرداختهتاریخ انقالب اسالمی به بررس

اند و برخی اش توجه داشتههای سیاسی و جناحی در افراد و نهادهای اجراییبا تمرکز به گروکشی

اند که از جهت دایره متمرکز شده« شورای عالی انقالب فرهنگی»ملکرد و بررسی مصوباتِ نهاد به ع

های نزدیک به نوشتار حاضر ترین پژوهشزمانی و موضوعی خارج از پژوهش حاضر هستند. لذا مهم

 اند از:عبارت

 و هادانشگاه در فرهنگی انقالب ایدة گیریشکل بر مؤثر روندهای شناختیجامعه تحلیل». مقاله 1

 :1512زاده،  )زائری و محمدعلی «کردن اسالمی گفتار غلبه مقطع تا آن بیانی هایاسلوب شناسایی

11-11.) 

شناختیِ فوکویی مقاله، انقالب فرهنگی را به دو دورة اول و دوم تقسیم کرده و با روش جامعهاین 

پرداخته است. نویسندگان  هادانشگاه در فرهنگی انقالب ایدة گیریشکل بر مؤثر به بررسی روندهای

زمان با ، هم1551فروردین  81خواهی دانشجویان در انقالب فرهنگیِ اول را این مقاله، مبدأ تحول

گیری انقالب دانسته و به بررسی وقایع شکل مسلمان دانشجویان تصرف دانشگاه تبریز توسط

 متمرکز شده است. 1515فرهنگی از این تاریخ تا سال 

« (1515-1551) «هادانشگاه در فرهنگی انقالب» واقعه گفتمانی بندیصورت شناسایی». مقاله 8

 (.57-7 :1515 )زائری و دیگران،

شناسانه است به سیر انقالب فرهنگی در این مقاله نیز با رویکرد گفتمانی که یک رویکرد جامعه

 81نیز مبدأ انقالب فرهنگیِ اول را پرداخته است. این مقاله  1515تا  1551ها از سال دانشگاه
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های دانسته و به بررسی گفتمان مسلمان دانشجویان و تصرف دانشگاه تبریز توسط 1551فروردین 

 توجه کرده است. 1515ها تا سال دخیل در انقالب فرهنگی در دانشگاه

 کالن روندهای تقادیان همسویی مبنای بر ؛«هادانشگاه در فرهنگی انقالب» رخداد تباریابی». مقاله 5

 (.54- 7 :1511زاده،  ، )زائری و محمدعلی«اسالمی انقالب ماقبل دوره فرهنگی

پیش از ( 1551) «هادانشگاه در فرهنگی انقالب» رخداد وقوع بر مؤثر روندهای بررسی به مقاله این

ه است. دوم پرداخت پهلوی دوره متمرکز شده و به بررسی آن از اواخر انقالب اسالمی پیروزی

 شناسانه است.رویکرد این مقاله هم مانند دو مقاله قبلی جامعه

)فتوحی و فاضلی، « انسانی علوم بر مبتنی فرهنگی انقالب گیریشکل تاریخی هایریشه». مقاله 0

1512: 111-17.) 

 استفاده کرده است با تبارشناسانه تحلیل پژوهش روش و کیفی پژوهش پارادایم از این مقاله که

 های تاریخی انقالببه بررسی ریشه 1558اسنادی، در بازة زمانی گسترده از سال  هایداده دآوریگر

را شامل  1558پرداخته است. در این مقاله عالوه بر بُعد زمانِی انقالب فرهنگی که از سال  فرهنگی

بررسی قرار داده  ها نبوده و تحول فرهنگی کالن را موردشود، در بُعد مکانی هم محدود به دانشگاهمی

 است.

 اما تمایز پژوهش حاضر با مقاالتی که به عنوان پیشینه ذکر شد در چند مورد قابل بیان است:

اند، با شناسانة فوکویی را اتخاذ کردهروش این نوشتار برخالف سه مقاله اول که روش جامعه .1

 رویکرد تاریخی و بررسی اسناد، منابع و مطبوعاتِ موجود است.

رخالف مقالة چهارم که تحول انقالب فرهنگی در بازه زمانی و مکانی وسیعی را مورد بررسی ب .8

ها گیری نهادی و نهادینگی انقالب فرهنگی در دانشگاهقرار داده است، این پژوهش به بررسی شکل

 در دو سال اولیه انقالب اسالمی تمرکز کرده است.

های دیگر که مبدأ تحوالت انقالب فرهنگی در برخالف مقاالت مذکور و بسیاری از پژوهش .5

دانند، این پژوهش اسالمی می انجمن ها را بعد از تصرف دانشگاه تبریز توسط دانشجویاندانشگاه

 85 در اسالمیِ انجمن توسط دانشجویان ملی تهران، معتقد است مبدأ این تحوالت از تصرف دانشگاه

 شروع شد. 1552 اسفند

است که تا پیش از تشکیل « شورای انقالب اسالمی»تمرکز اصلی به نقش  همچنین در پژوهش .0

ها را برعهده داشت. ، نقش مجری انقالب فرهنگی در دانشگاه1551در سال « ستاد انقالب فرهنگی»

ها توجه عمیقی نشده است. عالوه بر کنون به نقش آن در انقالب فرهنگی در دانشگاهنهادی که تا
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ای و طبقات مؤثر دیگر، ازجمله دولت، کادر دانشگاهی و مردم هم توجه ویژهآن، به نقش عوامل 

ت بین این طبقات به وجود آمده نیز بررسی شده شده است و انحرافات و اختالفاتی که در این مد

چون همه اینها، طبقاتی هستند که نقش پررنگی در پیدایش شکلِ فعلیِ انقالب فرهنگی در  است؛

 اند.رسد کمتر مورد توجه قرار گرفتهبه نظر می د وتنها داشدانشگاه

 بازشناسی نهاد شورای انقالب اسالمی

 خمینی امام توسط آن شدن عملیاتی دقیق زمان و اسالمی انقالب شورای گیری ایدةشکل دقیق تاریخ

 به خمینی امام ورود از پس اندکی فکر، این شدنعملیاتی قرائن، برخی بنابر اما نیست مشخص

گیری مبارزات مردمی برای پیروزی انقالب زمان با اوجهم .گرفت صورت 1557 مهر در اریسپ

، ضرورت تشکیل نهادی برای هدایت مبارزات در بدنة جامعه ایران از سوی 1557اسالمی در سال 

 تشکیل خبر عمومی انتشار (. در نهایت51-51 :1520ده،  کرده سائلی) شدرهبری انقالب احساس می

(. 1-ر.ک: اسناد) شد اعالم ایران، ملت به خطاب امام سوی از پیامی صدور با 88/14/1557 رد آن

 مؤسسان مجلس تشکیل -ترین شرح وظایف این شورا اشاره شد. الفدر آن پیام به سه مورد از مهم

 -جدید؛ ج اساسى قانون و مؤسسان مجلس مصوبات اساس بر انتخابات انجام -ب .مردم منتخبین از

 (.087-5/081: 1515 خمینی، جدید )امام منتخبین به قدرت تقالان

با توجه به برهة حساسی که این نهاد در آن تأسیس شد، ضرورت مخفی بودن اعضای آن برای مدت 

به عنوان نمونه ) طوالنی ادامه داشت و هرگز فهرست تمام اعضای آن به شکل قطعی معلوم نشد

؛ 811 :1520 سحابی، ؛8 و 1 :88/42/1552 اسالمی، بانقال ؛1 :17/11/1557 ر.ک: کیهان،

صورت موقت هرچند برخی از آن افراد به -کم عضویت افراد ذیل ( اما دست151 :1518 براهامیان،آ

 در بازة زمانی هجده ماهة فعالیت شورای انقالب قطعی است. -و چند ماهه در این شورا حضور داشتند

. 5 رفسنجانی، هاشمی اکبر. 0 باهنر، محمدجواد. 5 بهشتی، نیحسی سید محمد. 8 مطهری، مرتضی. 1

 محمود سید. 2 اردبیلی عبدالکریم موسوی سید. 7 کنی،محمدرضا مهدوی. 1 ای،خامنه سیدعلی

 صادق. 15 صدر،بنی ابوالحسن. 18 سحابی، اهللعزت. 11 سحابی، یداهلل. 14 بازرگان مهدی. 1 طالقانی
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انگاری این شورا نیز محل بحث است. اساساً این شورا با غیر از وظایف شورای انقالب، مسئله هدف

تواند جزو اهداف این نهاد متصور چه هدفی روی کار آمد؟ و آیا انقالب فرهنگی در دانشگاه می

 شود؟

در اساسنامه آگاهی در این باره، اساسنامه شورای انقالب است. بهترین منبع برای مراجعه جهت 

پاسداری از ثمرات مبارزات آن چنین معرفی شده است: شورای انقالب، هدف کلی از تأسیس 

های مجاهدانة ملت ایران، اجرای اهداف انقالب پرستی و جنبشطلبانه و حقخواهانه و استقاللآزادی

این شورا در مواقع  قرار بود همچنین .تیک اسالمی در ایرانو ایجاد حکومت جمهوری دموکرا

که در مادة هفت د. چناننر کرا پُ« رهبری نهضت اسالمی»بحرانی و احیاناً فقدان امام خمینی، خأل 

در صورت عدم امکان دسترسی به امام خمینی به علتی از قبیل مسافرت، : »استآمده آن اساسنامه 

 «باشدمیب دارای همان اختیاراتی خواهد بود که امام خمینی دارا ، شورای انقالتبیماری و فو

 (.50-55: 1520 ده، کرده سائلی)

ترین اهداف تواند جزو اصیلها میشده، انقالب فرهنگی در دانشگاهبینیبا توجه به اهداف پیش

 آشفته اوضاع هب دادنسامان انقالبیون، محوری و اصلی هایدغدغه از شورای انقالب باشد. چون یکی

 :1515امام خمینی،) دید هم خمینی امام بیانات در توانمی را دغدغه این پای رد. بود کشور فرهنگی

 (.511/ 18و  511 /1

شود که شورای انقالب، از آنچه درمورد وظایف و اهداف این نهاد انقالبی گفته شد، کامالً روشن می

نون اساسی و روی کار آمدن مجلس شورای گذاری کشور تا تصویب قابه نوعی قدرت قانون

آمدن دولت را برعهده داشته است. لذا با کاراسالمی، و همچنین قدرت مطلقة اجرایی کشور تا روی

 نیز انقالب شورای ،81/0/1551 فعالیتش در یافتنرسمیت تشکیل نخستین مجلس شورای اسالمی و

نکته مهم دیگر در مورد  .(155 :1520جانی، رفسن هاشمی) داد پایان خود کار به ماه هجده از پس

ترین ترین تا بزرگشمار آن است. از کوچکهای کاری بیها و مسئولیتاین نهاد، مشغله

گرفت مستقیم یا غیر ها و اقداماتی که در نخستین روزهای انقالب اسالمی صورت میگیریتصمیم

ی آن نیز با یک محدودیت زمانی شدید برای شد و طبیعی بود که اعضامستقیم به این نهاد مربوط می

 تحقق اهداف انقالب اسالمی مواجه بودند.
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 های تأثیرگذار در انقالب فرهنگیطبقات و طیف

ای برخوردار است. در طول تاریخ و توجه به بُعد فرهنگ در جوامع دینی و غیر دینی، از اهمیت ویژه

سازی همراه بوده است که د نهادسازی و نهادینههمواره این مقوله با دو رویکر ،در جوامع مختلف

کدام به تنهایی، معایبی داشت که ثمرة آن در نتیجه کار قابل رویت بود. نهادسازیِ اجرای هر

 و هاسازمان نهادها، قالب در باید باورهای فرهنگی و هاارزش که معنای آن است به فرهنگی

 با را آن آثار و ثمرات مردم، و کرده پیدا خارجی ظهور و بروز تا سامان یابد تشکیالتی هاینظام

سازی فرهنگی نیز به معنای نهادینه .کنند رویت شدننهادینه هایشاخصه و هاویژگی همان به توجه

برای افراد جامعه است. نهادسازی بدون  های فرهنگیباورها و ارزش انداختن جا و تثبیت

فاوتی افراد جامعه در اجرای تحوّل فرهنگی خواهد شد و تسازی، منجر به بیگرفتن نهادینهنظردر

شود تا مرجع و ملجأیی به عنوان معیار اجرای فرهنگ وجود سازی بدون نهادسازی باعث مینهادینه

 ها مواجه باشیم.نداشته باشد و صرفاً با انبوهی از سالیق و اختالف قرائت

ها مسئولیت اصلیِ انقالب فرهنگی در دانشگاه با لحاظ این مقدمه باید گفت، اگرچه شورای انقالب،

برعهده داشت اما طبقات مؤثر دیگری نیز بودند که در تعامل با  1551تا بهار  1557های را بین سال

رسیدنِ این امر برعهده داشتند که باید نقش  شورای انقالب، هرکدام وظایف خاصی را برای به نتیجه

 موفقیت شورای انقالب نمایان شود.هر یک از آنها در موفقیت یا عدم 

 اند از:شده مجموعاً با شش طبقة اثرگذار در این مقوله مواجه هستیم که عبارتهای انجامدر بررسی

 رهبر انقالب اسالمی..1

 .اسالمی انقالب شورای .8

 ی کابینه آن.ارجمهور و وز.دولت، اعم از رئیس5

 .هادانشگاه مدیریتی و علمی کادر.0

حضور  هادانشگاه در مستقر دانشجویی هایگروهک و هاسازمان ویان که در قالب احزاب،دانشج.5

 داشتند.

 .مردم عموم.1

 واکاوی سیر تاریخی این موضوع، پاسخ سؤال اصلی پژوهش ما را که بررسی عوامل عدم تحقق

 روشن خواهد نمود. ،فرهنگی توسط شورای انقالب اسالمی است انقالب اهداف
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 ها در نخستین سال پیروزی انقالب اسالمیشفته دانشگاهاوضاع آ

ها، از آن رو که بستر تحقق انقالب از دانشجویان، کادر مدیریتی و استادان دانشگاهها اعم دانشگاه

شدن انقالب فرهنگی مورد آنها، در اجرایی ای هستند که باید عملکردفرهنگی بودند، نخستین گزینه

عالوه بر اینکه خود بستر تغییر بودند، باید زمینة مناسبی برای اجرایی شدن  بررسی قرار گیرد. آنها

 کردند.های تحوّل در دانشگاه را فراهم میبرنامه

 دانشجویان واکنش

 ها، در قالببنا بر اقتضائات تاریخی، عمدة دانشجویانِ دانشگاه 1551-1557های در بازة زمانی سال

دانشجویی، فعالیت داشتند که هریک تفکر و عقیدة خاصی را  هایگروهک و هاسازمان احزاب،

کردند و تقریباً دانشجو بودن خارج از حزب و سازمان، تصور خارجی نداشت. درگیری بین دنبال می

ها را داشتند باعث های دیگری که ادعای انقالبی بودن در دانشگاهدانشجویان انجمن اسالمی و گروه

های سازی به سمت درگیریوگو و نهادینههنگی از چارچوب گفتشدنِ بحث انقالب فرخارج

شد. غیر از آن، فهم ناقصِ دانشجویان در هر دو طیف )اسالمی و تفکرات دیگر( جناحی و سیاسی می

کردند که انقالب فرهنگی در از انقالب فرهنگی، قابل تأمّل است. دانشجویانِ هر دو طیف گمان می

ایرانی، هرآنچه به غرب ربط داشته باشد؛ اعم از اخراج اساتید غیر ل کردنها، یعنی تعطیدانشگاه

ها مشغول به کار های خارجی، استعفای اجباری مدیرانی که از زمان طاغوت در دانشگاهتعطیلی زبان

 ها به اسامی اسالمی یا حزبیِ خود.بودند و حتی تغییر نام دانشگاه

تر از بقیه است. ا، نقش دانشجویان انجمن اسالمی پُررنگگرهای دانشجوییِ اسالمدر میان گروه

رو تازگی به پیروزی رسیده و رهبری آن در دست یک فرد مذهبی بود، از اینانقالب اسالمی به

ها قائل باشند. اما خواستند برای سایر تفکرات غیراسالمی، سهمی در دانشگاهگرا نمیدانشجویان اسالم

ها بینی الزم را به مسئولین اجرای انقالب فرهنگی در دانشگاهنه خوش نه خود خبرة کار بودند و

 داشتند.

ترین منابع سندی و مریکا و مطبوعات، که مهمتوان در اسناد سفارت آوارد را میای از این منمونه

 شود.دهندة وقایع هستند پیگیری کرد. به چند مورد از آنها اشاره میپوشش

 :آمده است 80/8/1552در  -کایمرآسفارت  یکاردارهااز  یکی-ناسدر گزارش .1

دانشگاه صنعتی شریف اعالم کرده کلیه اسـتادان خـارجی در پایان این ترم خواهند »

تـدریس نخواهـد شـد امـا مشخص نکرده  یکه هیچ درسی بـه زبـان انگلیـسرفت و این
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 آمریکا، جاسوسی النه د)اسنا«شودچگونه و از کجا متون فارسی برای دروس فنی تهیه می

1514، 14/524.) 

درگیری شورای دانشجویان دانشگاه مشهد و گروهی از دانشجویان مجمع احیاء تفکرات شیعی و  .8

ای از گیری و جرح عدهدر محل دانشکدة علوم، منجر به گروگان 1/18/1552سایر دانشجویان در 

(. غالمعلی ادریسیان، سرپرست دانشگاه 5 :48/18/1552، اطالعات، 8-دانشجویان شد )ر.ک: اسناد

 (.5 :18/1552/  41 از سمت خود استعفا داد )ر.ک: اطالعات، 1552اسفند  1مشهد در 

های سازمان مجاهدین خلق در دانشگاه تهران، ، در پی برگزاری میتینگ8/18/1552در  .5

 اطالعات،: ک.ر) ای از دانشجویان مجروح شدندهای عظیمی اتفاق افتاد و عدهدرگیری

به همراه  مطبوعاتی کنفرانس یک در ملکی دکتر ها،(. به دنبال این درگیری5 و 8 :40/18/1552

نامة خود را برای بار از آغاز اسفند، استعفادیگر اعضای شورای مدیریت دانشگاه تهران برای دومین

 (.8 و 1 :41/18/1552 اطالعات، ،5-اسناد :ک.ر) صدر فرستادبنی

ای از سوی ، دکتر جعفر شعار، رئیس دانشگاه تربیت معلم، با تصویب قطعنامه12/18/1552در . 0

دانشجویان انجمن اسالمی در سالن همان دانشگاه، به لیبرال بودن محکوم شده و توسط دانشجویان، از 

 (.2 :12/18/1552 اطالعات، ر.ک:) دفتر خود بیرون رانده شد

 از قسمتی تصرّف با 1552اسفند  85در  ملی، دانشگاه المیِاس انجمن دانشجویان از گروهی. 5

 علوم اسالمی انقالب دانشکدة» نام با جدیدی دانشکدة موجودیت سیاسی، و اقتصادی علوم دانشکده

 ر.ک: اطالعات،) کردند اعالم ساختمان باالی بر ایپارچه پردة زدن با را «سیاسی و اقتصادی

85/18/1552: 14.) 

افتاد که اعضای شورای انقالب عالوه بر وظایف محوّله از طرف امام، حالی اتفاق میدراین حوادث 

ها مشکل ریز و درشت دیگر بوده و عمالً طلبی، و دهگیری، تجزیهشدت درگیرِ مسائل گروگانبه

صفحات(.  اکثر :87/18/1552 اطالعات،: ک.ر) دادندها انجام نمیاقدام مهمی برای تحوّل در دانشگاه

انجام داد، عدم پذیرش استعفای  1552نهایت کاری که شورای انقالب در آخرین روز کاریِ سال 

ها تا تصویب قانون استقالل اعضای شورای سرپرستی دانشگاه تهران و ابقای شرایط فعلی در دانشگاه

 (.11 ص ،82/18/1552 ر.ک: اطالعات،) ها بوددانشگاه

کرد در پیام ها را رصد میموزشی کشور خصوصاً دانشگاهامام خمینی که اوضاع آشفته مراکز آ

 ها تأکید کردبا صراحت لهجه بیشتر بازهم بر ایجاد تحول فرهنگی در دانشگاه 1/1/1551نوروزی 

(. با این پیامِ امام، اعضای هیئت دولت و شورای انقالب، در 18/847 :1515ر.ک: امام خمینی،)
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/ 10 ر.ک: اطالعات،) د که البته نتیجه خاصی نداشتجلسه مشترکی تشکیل دادن 11/1/1551

41/1551: 14.) 

نظرها، اقدامات دولت و شورای انقالب از سوی برخی نویسندگان و اندیشمندان زمان با این اظهارهم

اهلل احمدی در روزنامه توان به متن انتقادی آقای عینکشور مورد نقد قرار گرفت. به عنوان نمونه می

دانشکده و  55فروردین اشاره کرد که اقدام جدید وزارت فرهنگ را در ادغام  12 اطالعات در

گرایی خواند. نکته مؤسسه آموزش عالی کشور غیرمتخصصانه دانسته و آن را موجب تداوم مدرک

گیری به متون درسی دانشگاهی بود که اگر این تأمّل دیگر در متن انتقادی این نویسنده، خردهقابل

دهد مسئولینِ امر در بخش مربوطه، به سبب مشغلة کاری یا اهمال، آن را باشد، نشان می نقد مستند

 اند. وی نوشت:سازی متون دانشگاهی نکردهسرسری گرفته و اقدام جدّی در اسالمی

کردم که های اقتصاد نگاه میچندی پیش به برنامه درسیِ پس از انقالب یکی از دانشکده»

یرا حضرات تقریباً همان دروس را باقی گذاشته بودند، منتهی جهت آور بود، زجداً خنده

اینکه ثابت کنند انقالبی شده دو واحد اقتصاد سوسیالیستی و سه واحد اقتصاد توحیدی نیز 

 (1 و 0 :12/41/1551 اطالعات،«)اند!در آن جا داده

( 8 :11/41/1551 العات،اط: ک.ر) ها باز شدندپس از بیست روز تعطیلی، دانشگاه 11/1/1551شنبه 

 رسیدهای گوشه و کنار کشور به گوش میاما همچنان خبر از اغتشاش و درگیری در دانشگاه

(. به سبب اغتشاشات عظیم در دانشگاه، وزارت کشور و شهربانی 14 :17/41/1551 اطالعات،: ک.ر)

ع کردند. این بخشنامه های سیاسی را در دانشگاه ممنوفعالیت گروه 11/1/1551ای در طی بخشنامه

اگر » هیاهوی عظیمی را در پی داشت. صباغیان معاون وقتِ دانشگاه تهران در این باره چنین گفت:

 (.825 :1510 ،1551 اسفند چهاردهم )غائله «این بخشنامه به دست ما برسد اجرا نخواهد شد

وش مردمی به های خودج، آقای هاشمی رفسنجانی که برای شرکت در جشن1551فروردین  81

شده، به تاالر دانشکده پزشکی مناسبت قطع رابطه با آمریکا راهی تبریز شده و طبق برنامه تنظیم

(. پس از سخنرانی و در ابتدای 75 :1520 رفسنجانی، هاشمی ر.ک:) روددانشگاه تبریز می

لس را گیرد که آقای رفسنجانی مجای بین دانشجویان درمیوگوی پرسش و پاسخ، مشاجرهگفت

( به دنبال این مشاجره، دانشجویان مسلمان پیرو خط 2 :48/48/1551 ک: اطالعات،.ر) کند.ترک می

امام در تبریز به ساختمان مرکزی رفته و ضمن بیرون کردن مسئوالن و کارکنان این مرکز، آنجا را 

 (.18 و 8 :87/41/1551 ، اطالعات،0-اسناد: ر.ک) آورندبه تصرّف خود درمی
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ها و مؤسسات آموزش عالی تاثیرگذار بود و ار خبر تصرف دانشگاه تبریز، بر بسیاری از دانشگاهانتش

. 820-825 :1510 ،1551 اسفند چهاردهم . غائله5-ر.ک: اسناد) پیوستندیک به یک به این پویش 

 وانعن به) (. مردم نیز با راهپیمایی از آن حمایت کردند8 :54/41/1551 اطالعات،: ک.همچنین ر

گیری برابر حادثه دانشگاه (. دکتر حسن حبیبی، در موضع8 :82/41/1551 اطالعات،: ک.ر نمونه

ها باید تا آخر سال کار خود را ادامه دهند و پس از آن اگر کاری در هر حال دانشگاه» تبریز گفت:

خود را در هایی در وزارت فرهنگ و آموزش عالی کار الزم باشد انجام خواهیم داد ... کمیسیون

اند و تاکنون به نتایجی هم زمینه تغییر بنیادی نظام آموزش عالی از چندی قبل آغاز کرده

(. اما واقعیت آن بود که برخالف سخنان آقای حبیبی، نتیجة 8 :82/41/1551 اطالعات،«)اندرسیده

باقی مانده بودند. ها بیشتر در حد مصوبه دست نیامده و برنامهها بهمحسوسی در بخش آموزش دانشگاه

اخالقیِ دانشگاه نیز اصاًل  -های دیگر مانند تربیت استاد و کادرسازی و همچنین بُعد تربیتیدر بخش

 توجهی وجود نداشت و عمالً مغفول مانده بودند.

 هادانشگاه علمی هیئت و مدیران واکنش

أمّل است، چراکه بیشتر با ها نیز در این بازة زمانی قابل تدانشگاه علمی هیئت و واکنش مدیران

 شود.اقدامات خودسرانه و ناسازگاری هماهنگی داشت. در ذیل به چند مورد از آنها اشاره می

ای از دانشگاهیان تالش کردند ، عده1552نویس قانون اساسی در تابستان پس از مطرح شدن پیش .1

تثبیت همان نیروهای رژیم سابق در ها را در قانون اساسی بگنجانند که به تا بحث استقالل دانشگاه

های حوزة علمیه به دانشگاه طلب، مانع ورود اندیشهدانشگاه تأکید داشت و با کلیدواژة انحصار

ای برگزار نموده و قطعنامه 1552خرداد  85-80شد. حتی به همین منظور، سمیناری دو روزه در می

 (.11 :81/45/1552 اطالعات،: ک.ر) صادر کردند

ای سرگشاده خطاب به در نامه« های تهرانهیئت علمی دانشگاه»، اعضای 1551اردیبهشت  در .8

کاربردی و جمهور و شورای انقالب، بیانیه شورای انقالب درباره انقالب فرهنگی را غیرمردم، رئیس

 به اعتراض ( و در11 و 1 و 0 :48/48/1551 اطالعات، ، همچنین:2-اسناد :ک.ر) مغرضانه دانستند

 اطالعات،: ک.ر) دادند استعفا 5/8/1551 بار دربرای سومین تندی، بیانیه صدور با دانشگاه وقایع

 دانشگاه» تهران، شورای مدیریت دانشگاه مدیریت جمعی دسته استعفای دنبال (. به8 :41/48/1551

 انقالب رایشو تصمیمات ندانستن عملی ضمن ایبیانیه صدور با نیز «مشهد دانشگاه» و «ایران آزاد

پس از  ای،آقایان هاشمی رفسنجانی و خامنه .(8 :41/48/1551رک: اطالعات،) کردند مخالفت آن با
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با امام  5/8/1551جمعی مدیریت دانشگاه تهران، دیداری در مورخه استعفای غیرمنتظره و دسته

 رفسنجانی، شمیر.ک: ها) کردهای خمینی برگزار کردند اما پس از آن، گزارش مالقات را رسانه

( و ناخواسته جرقه 1 و 7 :48/1551/ 41 اسالمی، ، جمهوری1-اسناد :ک.ر ، همچنین21-28 :1520

 حرکت جدیدی را زدند.

 دانشگاه مستعفی توسط دو تن از اعضای شورای انقالب، مدیران امام حضرت نظر عمومی انتشار با

 تهران دانشگاه وقایع پیرامون تلویزیونی اظرهمن برای هاشمی رفسنجانی و ایخامنه اهللآیت از تهران

(. آقای 18 :47/48/1551 اطالعات، ؛5  :41/48/1551 اطالعات، ،14-اسناد :ک.ر. )کردند دعوت

 چیزی من» هاشمی رفسنجانی در واکنش به مناظره، به نوعی توپ را در زمین امام انداخت و گفت:

/ 87/48 )اطالعات، «کردم نقل را امام اظهارات از بخشی فقط و نگفتم آقایان به راجع خودم از

 (.25 :1520 رفسنجانی، همچنین: هاشمی ؛11 :1551

عالوه بر سرپرستان دانشگاه تهران که اقداماتشان در آن چند روز بسیار خبرساز شده بود، در برخی 

که از طرف رحالیافتاد که به نفع شورای انقالب نبود. دهایی میها و شهرهای دیگر هم اتفاقدانشگاه

و « دانشکدة مهدی رضایی»ها دایر باشد، کالس 1551خرداد  15شورای انقالب خواسته شده بود تا 

( مشابه 5 :42/48/1551 ر.ک: اطالعات،) ، انحالل خود را اعالم نمودند.«دانشگاه علم و صنعت»

 اطالعات،: ک.ر) کرمان هم انجام شد« نژادِدانشسرای حنیف»همین اقدام توسط مسئولین 

47/48/1551: 5.) 

های شورای انقالب، به نوعی دانشجویانِ بازمانده از تحصیل را الصاق این اقدامات دربرابر دستورالعمل

 تهران را دانشگاه مستعفی داد. اما شورای انقالب صبورانه، مدیریتدر مقابل شورای انقالب قرار می

: ک.ر)ابقا کرد  خود سمت به دیگر سال یک مدت رایب ،18/5/1551 در ها،سازیحاشیه این همة با

 .(8 :15/45/1551 اطالعات، ؛8 :18/45/1551 اطالعات، ،11 اسناد

 هااختالفات دولت و شورای انقالب در سامان دادن به دانشگاه

های تأثیرگذار در اجرای انقالب فرهنگی بوده و تعامل مناسب ترین طیفدولت یکی دیگر از مهم

ها نقش مثبتی ایجاد توانست در اجرا و تسریع انقالب فرهنگی در دانشگاهرای انقالب میآن با شو

پذیری از نهاد باالسری توان در فرمانترین بازخورد واکنش دولت در این مسئله را میکند. مهم

خود، یعنی شورای انقالب دید. طبیعتاً رعایت سلسله مراتب در اجرای کارهای بزرگ کشوری، بیش 

کاری و عدم فرمانبرداری دولت از شورای ز هرجا باید در دولت دیده شود. خودمختاری، موازیا
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های ها و دستهشد بلکه به ردهانقالب نه تنها باعث کُند شدن حرکت انقالب فرهنگی در دانشگاه می

 کرد.ها نیز سرایت میتر، مانند مدیران دانشگاهپایین

ها توسط گروه انجمن اسالمی، اعضای شورای بسیاری از دانشگاه ها و تصرفیافتن درگیریبا شدت

 به دیدار امام رفتند 81/1/1551ها بودند، در انقالب که هنوز مجری انقالب فرهنگی در دانشگاه

 این پایان ( و در72-71 :1520 رفسنجانی، هاشمی همچنین ر.ک:. 1 :54/41/1551 اطالعات،: ک.ر)

آمده در ردند که در آن اعالم شده بود. اوالً، برای کنترل بحران پیشصادر ک ایاطالعیه مالقات

و نظایر  های گوناگون، دفترهای فعالیتها و ایجاد نظم و آرامش، ستادهای عملیاتی گروهدانشگاه

اند باید در ظرف سه روز ها و مؤسسات آموزش عالی مستقر شدهها و دانشکدهاینها که در دانشگاه

خرداد پایان یابد و  10ها مدارس عالی باید ترتیبی دهند که امتحاناتشان تا ثانیاً، دانشگاهبرچیده شود. 

 اکنون باید متوقف شودها از همخرداد تعطیل خواهد شد. ثالثاً، هرگونه استخدام در دانشگاه 15از 

 8 و 1 :54/41/1551همچنین ر.ک: اطالعات،. 820-821: 1510 ،1551 اسفند چهاردهم غائله ر.ک:)

 (.18 و 5 و

جمهور و رئیس شورای انقالب، که از چندی پیش نسبت به اعضای روحانی شورای صدر، رئیسبنی

ها و تعطیلی آنها را با هدف به انحصار درآوردن انقالب موضع منفی پیدا کرده بود، تصرّف دانشگاه

 :گویددانست. او در خاطرات خود میآنها برای روحانیون می

 آقای طریق از هم رجوی... یکی آقای طریق از یکی: رسید اطالع من به ریقط دو از»

 او طریق از ما خط در اصطالح به دانشجویان آن. بود ملی دانشگاه رئیس که زادهتقی دکتر

 انقالب شورای. بینندمی را هادانشگاه تعطیلی تدارک دارند که بودند داده اطالع من به

 خوزستان در من زمان آن در. گرفت هادانشگاه تعطیلی به تصمیم و داد تشکیل جلسه

 مخالفت هادانشگاه تعطیلی با و بازگشتم تهران به .گرفتند را تصمیم این من غیاب در. بودم

 استعفا جمهوریریاست از گفتم... است جمهوررئیس زدن تانبرنامه شما: گفتم و کردم

 (.115-118 :1524 صدر،)بنی «کارها نیست این به الزم و دهممی

صدر و اعضای دولت، همچنین به شکل باورنکردنی در صدد تشدید فضای دوقطبی در جامعه بنی

گیری و عدم قدرت دولت تأکید کرده و بودند. آنها در این فضای آشفته، مدام بر تعدد مراکز تصمیم

در سرمقاله روزنامه خود، صدر کردند. به عنوان نمونه بنیبا این سخنان، کوتاهی دولت را توجیه می

 نوشت.
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اصرار بر تعطیلی، آن هم از راه تصرّف دانشگاه چرا؟ اگر این امر آن هم دو ماه پیش از »

تعطیالت دانشگاه ضرورت دارد، چرا با اعالمیه وزیر مسئول یا شورای انقالب انجام 

مقصودشان  شد فهمید کهورزیدند میهای مخالف بر این کار اصرار مینگیرد؟ اگر گروه

فهم و چون موارد مشابه، تضعیف دولت است، اما از سوی نیروهای خودی این کار قابل

 (.11 و 1 :51/41/1551 اسالمی، )انقالب «رسدتوجیه به نظر نمیقابل

ای را برای رسیدگی العاده، شورای انقالب مجدداً جلسه فوق1551باالخره در آخرین روز فروردین 

تشکیل داد و در پایان جلسه، پیامی برای مردم، دانشگاهیان و دانشجویان صادر  هابه وضع دانشگاه

کرد و در آن از همه اقشار نامبرده شده خواست تا برای اجرایی شدن هرچه بهتر انقالب فرهنگی 

: ک.ر همچنین .822-821 :1510 ،1551 اسفند چهاردهم غائله ر.ک:) همراهی و همدلی کنند

های مختلف دانشجویی، پس از اطالعیه شورای انقالب، واکنشِ گروه (.18 :51/41/1155 اطالعات،

های مختلف دانشجویی از جمله انجمن دانشجویان مسلمان و دانشجویان دموکرات متفاوت بود. گروه

ها دفاتر خود را در دانشگاه تهران، قزوین، اصفهان، تبریز و غیره تخلیه و انجمن اسالمی دانشگاه

( اما سازمان دانشجویان پیشگام از همان ابتدای کار، 5 و 8 :41/48/1551 اطالعات،: ک.ر) نمودند

ر.ک: )ها رها سازدای اعالم داشت که به هیچ وجه حاضر نیست سنگر خود را در دانشگاهدر اطالعیه

ز هائی اهای شدیدی که بین آنها و گروه(. با درگیری8 :48/48/1551 . همچنین: اطالعات،1-اسناد

که  8/8/1551پاسداران و کمیته انقالب اسالمی درگرفت، در نهایت با توسل به زور در صبح 

 اسفند چهاردهم غائله ر.ک:) آخرین مهلت مقرر تخلیه بود، این گروه نیز از دانشگاه بیرون رانده شد

 (.8 :48/48/1551اطالعات، :ک.ر همچنین ؛814-811 :1510 ،1551

انقالب با دعوت از  شورای اعضای دیگر و صدرهای سیاسی، بنیاه از گروهپس از تخلیه کامل دانشگ

( تا 24: 1520 رفسنجانی، همچنین: هاشمی. 7-اسناد: ک.ر) مردم، برای اتمام کار روانة دانشگاه شدند

ها، نقش داشتن تمام اقشار مردم در های مستقر در دانشگاهها و سازمانعالوه بر اتمام حجت با گروه

خود را در این موضوع لمس  مردم نیز که با تمام وجود، نقش ی انقالب فرهنگی را نشان دهند.اجرا

 )اطالعات، «ای و فدائی و منافقینتوده -مرگ بر سه مفسدین»دادند کردند در این تجمع شعار میمی

ها نشگاهو با این شعار، سهیم بودن هرگونه تفکرات مارکسیستی و کمونیستی در دا (5 :48/48/1551

 کردند؛ خواسته روشنی که در اقدامات بعدی دولت رعایت نشد.را رد می

های اسالمی به طرف اقامتگاه امام خمینی در خیابان بعد از ظهر همان روز، مردم به دعوت انجمن

دربند حرکت کرده و جلوی اقامتگاه ایشان توقف کردند تا به سخنان ایشان گوش فرادهند. امام در 
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ها و شبهات پیرامون آن مطالبی فرمود که قابل تأمّل است. ایشان رانی از طرح تحول دانشگاهاین سخن

پس از گذشت حدود یک سال و چند ماه از پیروزی انقالب اسالمی و درخواست اجرای انقالب 

 ها پرداخت )ر.ک: امامها، بار دیگر به تبیین مقوله انقالب فرهنگی در دانشگاهفرهنگی در دانشگاه

بعد از  ( گویا عدم شناخت درستِ مسئوالنِ امر، ایشان را رنجانده است.858-18/802 :1515 خمینی،

ها تاحدودی آرام شد. اما برخالف مطالبة امام و مردم، اقدام جدی، این دو اقدام راهبردی، جوّ دانشگاه

 کاری و گروکشی حزبی و سیاسی داد.جای خود را به موازی

 قص و غیرکاربردی شورای انقالب و دولتها و مصوبات ناطرح

ها در این مدت اقدامات شورای انقالب، به عنوان اولین مقامِ مسئول در طرح تحول فرهنگی دانشگاه

توجه است. تصمیمات کلی و روند کُند این شورا، آن هم با اوضاع آشفته و پُرتنش نیز بسیار قابل

شده نیز های جزئی ارائهخصی برای اجرا وجود ندارد. طرحداد که عمالً برنامه مشها نشان میدانشگاه

غالباً با یک روند طوالنی و فرسایشی همراه بودند و این وضعیت از آن جهت خطرناک بود که این 

رویکرد کُند و انفعالی دربرابر انبوه سمینارها و میزگردهایی که با موضوع انقالب فرهنگی توسط 

، در سطح کشور در حال اجرا بود، توانایی جلوگیری از انحرافات های مختلف سیاسی و فکریبینش

 کردندآمده را نداشت، کما اینکه برخی نویسندگان مطبوعات هم به آن اشاره میاحتمالیِ پیش

 (.2 :18/45/1551 اطالعات،: ک.ر)

مله های اعضای شورای انقالب گذشت، از جگیریهای قبل درباره موضعغیر از آنچه که در بخش

ها انجام داد، آن بود که در اقدامات دیگری که این شورا برای تغییر و تحوّالت فرهنگی در دانشگاه

 «کارِ عملی، شرط گزینش در دانشگاه» یکی قانون خبر از دو مصوبه دور و نزدیک داد. 2/8/1551

که  «لیعا آموزش و فرهنگ عالی شورای» تشکیل ( و دیگری الیحه18 :41/48/1551 )اطالعات،

 :85/48/1551. اطالعات، 18-ر.ک: اسناد) به تصویب نهایی رسید 17/8/1551 تاریخ البته دومی در

 و فرهنگ عالی از تشکیل شورای (. دکتر حسن حبیبی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی، هدف18

واند هایی خعالی را که درحقیقت یک اقدام نهادسازانه بود، هماهنگی بین شوراها و کمیته آموزش

 (.18 :81/48/1551 ر.ک: اطالعات،) که وظیفه اجرای انقالب فرهنگی را برعهده داشتند

ای را با مضمون نظرجویی عمومی در باب ، وزارت فرهنگ و آموزش عالی اطالعیه1/8/1551در 

(. یک روز پس از این نظرجویی، 5 :41/48/1551 اطالعات،: ک.ر) انقالب فرهنگی منتشر کرد

ریزی یک نظام آموزشی اسالمی، اسالمی و سازمان دانشجویان اولین طرح خود را برای پیهای انجمن
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ها توجه داشت و برای افزاری دانشگاهای منتشر کردند. اما این طرح، بیشتر به جنبه سختدر جزوه

 نیز از 10/8/1551(. در 14 :14/48/1551اطالعات،) محتوای متون آموزشی، طرحی ارائه نکرده بود

سوی وزارت بهداری، طرح مجتمع آموزش پزشکی، در رابطه با انقالب فرهنگی انتشار یافت که آن 

نیز به شکلی شعارگونه، تنها از استقالل و تربیت نیروی انقالبی در میان پزشکان سخن 

(. برخی افرادِ صاحب اندیشه نیز به طور فردی، 2 ص ،10/48/1551 اطالعات،: ک.ر)گفتمی

« انقالب فرهنگیِ»دادند که روزنامه اطالعات در صفحه برای انقالب فرهنگی ارائه می هایی راطرح

اهلل های آیتگنجاند. از جمله اینها، نوشتهآن را تعریف کرده بود، می 18/5/1551خود که از تاریخ 

( همچنین طرح پیشنهادی دکتر حسین 2 :18/45/1551 اطالعات،: ک.ر) ناصر مکارم شیرازی

داد که ( بود اما ظاهر قضیه نشان می1 و 2 :18/45/1551 اطالعات، ر.ک:)و غیره عرفانی

 به عنوان نمونه ر.ک:) ها هم تصور روشنی از یک برنامه مدوّن ندارنددهندگان این طرحارائه

 (.2 :18/45/1551 اطالعات،

اما مشکل آنجا بود گرفت. ها تا حدی طبیعی بود، چون کار بزرگی باید صورت میالبته این کاستی

آمد و علت اصلی آن، تنش بین طبقات نمی به وجود جمعی اندیشیهم یک برای که فضای سالم

مختلف دانشگاهی، دولت و دانشجویان با شورای انقالب بود. عمالً به دستورات شورای انقالب به 

، از 15/8/1551که در اقدام نامناسب دیگر دولت آن بود  شد.توجهی میعنوان یک مقام باالدستی بی

ای مبنی اطالعیه« دانشگاه ملی ایران»و « جمهوریهای مردم با رئیسدفتر هماهنگی همکاری»طرف 

 اطالعات،) انتشار داد« گردهمایی طرح و بررسی ابعاد مختلف انقالب فرهنگی اسالمی»بر 

15/48/1551: 11.) 

-ر.ک: اسناد) ستقبال عمومی قرار گرفتاولین روز گردهمایی در تاریخ مقرر برگزار شد و مورد ا

به پایان  84/48/1551آخرین جلسه این گردهمایی نیز در شنبه  (،18 :12/48/1551 ، اطالعات،15

 تأمّل داشت.رسید. اما برگزاری این همایش چند نکته قابل

 اردیبهشت، مسعود رجوی، سرکردة گروهک 84اولین نکته آن بود که در میزگرد شامگاه شنبه  

این درحالی است که  (،18 :81/48/1551 ، اطالعات،10 –ر.ک: اسناد ) منافقین هم حضور داشت

جمهوری با استفتائی که از امام پس از رد صالحیت وی در کاندیداتوری نخستین انتخابات ریاست

 های مردم علیه این شخص و گروهک مجاهدین خلقگیریخمینی شده بود و همچنین موضع

 رفت که از حضور او در این ستادِ بسیار حساس ممانعت شود.انتظار میمنافقین(، )
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نکته دیگر اینکه با اتمام این جلسات، بازهم چیزی به عنوان متون درسی دانشگاهی یا تشکیل 

شد. برای تربیت کادر مدیریتی و تدریس هم به کارگروهی برای تدوین متون دروس دیده نمی

 االسالمای که از حجتکه این تغییرات، طبق مصاحبهحالیه شده بود. درابقای همان افراد گذشته بسند

ای بود که در قالب پیشنهاد منتشر شد، از لوازم اصلی طرح انقالب فرهنگی 1/8/1551باهنر در تاریخ 

 (.0 :41/48/1551 اطالعات،) اولیه به امام ارائه شد

لیة برگزاری این جلسات، تغییر و تحول عجیب دیگر در این گردهمایی آن بود که، هدف اونکته 

آید! این در حالی می بار در آن، سخن از تحوّل در حوزه علمیه به میانها بود اما چندیندر دانشگاه

 االسالمای در این میزگرد حضور نداشت و حجتاست که تقریباً هیچ روحانی شاخص و برجسته

اهلل موسوی لسه نیز که به نمایندگی از طرف آیتمعادیخواه به عنوان تنها روحانی حاضر در این ج

ثمرِ پایانِ بی (.18 :81/48/1551 اطالعات،) کرد در دامِ همین توطئه افتاده بوداردبیلی صحبت می

که به نوعی دولت و روشنفکران دانشگاهی گرداننده آن « اسالمی فرهنگی انقالب گردهمایی»

 بودند، بازخوردهای متفاوتی داشت.

 و اسالمی هایای به اسم دانشجویان انجمنهمان روز اختتامیه، در دانشگاه ملی، اطالعیه. در 1

های نامیدند اما انجمن «امام خط» با مقابله را این سمینار شد که مسلمان پخش دانشجویان هایسازمان

رسید، در روزنامه جمهوری اسالمی به چاپ  88/48/1551ای که در اسالمی دانشجویان در اعالمیه

این اطالعیه را جعلی و در جهت تخریب گروه خود خواند و به نحوی بیان کردند که با این سمینار 

 :85/48/1551 اطالعات، همچنین؛ 7 :88/48/1551 اسالمی، ، جمهوری15 -اسناد :ک.ر) اندمخالف

11.) 

ر پیامی با صدو 81/48/1551 . واکنش دیگر از طرف حزب جمهوری اسالمی بود، این حزب در8

برای حوزه علمیة قم، اوالً با طعنه و کنایه، برگزاری سمینار انقالب فرهنگی را ناکارآمد معرفی کرد 

 اطالعات،: ک.ر) خواست تا در بحث انقالب فرهنگی ورود کندو در ادامه از حوزه علمیة قم 

81/48/1551: 8.) 

های و سازمان اسالمی هایانجمن»، 81/48/1551 . چندی پس از اعالمیه حزب جمهوری اسالمی در5

های تصمیم گرفتند سمینار مشترکی با حوزه« مدارس عالی کشور ها ودانشجویان مسلمان دانشگاه

 و هماهنگی دفتر»علمیه برگزار کنند که از جهت کارآمدی، دقیقاً به موازاتِ کاری بود که 

دیگر، این سمینار نیز نه اقدام عملی  انجام داده بود. به عبارت« جمهوریرئیس با مردم هایهمکاری
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-ر.ک: اسناد) و نه خروجی مناسبی داشت و بیشتر وقت آن به سخنرانی و راهپیمایی و غیره گذشت

 (.8 :51/48/1551 اطالعات،: ک.ر ؛11

تأمّل دیگر هم داشت و آن اینکه، این گروه از دانشجویان که عامل اصلی این اتفاق یک نکته قابل

ها بودند از اقدامات دولت کامالً ناراضی بوده و حضور انقالب فرهنگی در دانشگاهفوریت یافتن 

 دیدند اما روزنامه اطالعات در تیتری دوپهلو،روحانیت در ایجاد انقالب فرهنگی را ضروری می

 و علمیه هایحوزه فرهنگی انقالب مشترک سمینار»( از این سمینار با عنوان 17-ر.ک: اسناد)

به  «فرهنگی انقالب دانشگاه، حوزه،»که عنوان اصلیِ این سمینار حالیاستفاده کرد در« هادانشگاه

شاید روزنامه اطالعات با این تیتر  8معنای وحدت حوزه و دانشگاه در انقالب فرهنگی بود،

خواست به نوعی در نگاه اول به مخاطب القاء کند که حوزة علمیه هم باید مانند دانشگاه تغییر و می

معنا کامالً بی «علمیه حوزه» درباره «فرهنگی انقالب» که به کار بردن تعبیردرحالی تحول یابد.

 باید و بوده غربی آنچه اسالمی است، استخوانش مغزِ تا علمیه حوزه ست کهاچون بدیهی نمود،می

 د شده بود نه حوزه.ها تأکیدر کالم امام هم دائماً بر غربی بودن دانشگاه .بود دانشگاه کردمی تغییر

انقالب »شده در واژه بدتر آنکه برخی از فضالی حوزة علمیه نیز در برابر این انحراف ایجاد

 کردندبینی، از آن برای تحول در حوزة علمیه استفاده می، موضع جدی نگرفته و با خوش«فرهنگی

« انقالب فرهنگی» نیون از(. مسلّماً برداشتِ این روحا11 :18/45/1551 اطالعات .12-اسناد :ک.ر)

وقفه جهادی و آشنایی با علوم روز در حوزه علمیه، نظم در ساختار آموزشی حوزه علمیه، کارِ بی

 انقالب» تیتر از استفاده اثر بودند. کمترین بوده است اما ناخواسته در زمین حریف بازی کرده

 .شدمی کم دانشگاه مورد رد امر این حساسیت که بود آن هادانشگاه درباره غیر «فرهنگی

 نقش سازنده رهبری و مردم

کنندگی را برعهده ها، بیشتر نقش حمایتمردم که از ابتدای طرح بحث انقالب فرهنگی در دانشگاه

داشتند، با گذشت حدود یک سال و اندی از پیروزی انقالب و عدم مشاهده تغییرات اساسی، 

 .تامّلی از خود نشان دادندهای قابلواکنش

در اجرای  ای از مردمِ مذهبی و انقالبی، با این گالیه که دولت و شورای انقالب اقدام جدیعده

های دار با تفکرات اسالمی، مانند چریکهای زاویهپروژه انقالب فرهنگی نداشته و عمالً گروهک

ب فرهنگی در ها سعی در مصادرة انقالها و سخنرانیفدائی خلق و مجاهدین خلق با برگزاری میتینگ
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دادند که بعضاً با ای انجام مینامیده و اقدامات بازدارنده« اهللحزب» ها را دارند، خود را گروهدانشگاه

 (.8 :15/48/1551 اطالعات،) شددرگیری همراه می

ها و ها بود، بیانیهکه موعد تعطیلی دانشگاه 1551خرداد  15زمان با نزدیک شدن به عالوه بر این، هم

خواستند رسید که از ایشان میهای دانشگاهی به دست امام میهایی از سوی نهادها و گروهمیهاعال

ها در کنار اقدامات را تشکیل دهد. این درخواست« شورای انقالب فرهنگی»مستقیماً نهادی به نام 

در  مردمی، حاوی نکته مهمی است و آن، مطالبة عمومی برای تغییر نهاد مجرِی انقالب فرهنگی

را نه با اتکاء به « ستاد انقالب فرهنگی»دهد که امام خمینی نهاد ها بود. همین امر نشان میدانشگاه

گری عمومی تأسیس کرد. نکتة ظریف دیگری که در اینجا وجود جبر حاکمیتی، بلکه در پی مطالبه

همین گفتمان  دارد آن است که گفتمان عمومی انقالب فرهنگی در میان جامعه نهادینه شده و در

برد انقالب فرهنگی عمومی، احساس نیاز به یک نهاد تخصصی به عنوان شاخص و معیار برای پیش

 شده است.ها احساس در دانشگاه

اند از: اعالمیة واحد دانشجویی حزب شد عبارتهایی که برای امام نوشته ها و بیانیهچند نمونه از نامه

 اطالعات،) های تهران(. نامه جمعی از استادان دانشگاه5 :48/48/1551 اطالعات،) جمهوری اسالمی

(. جنبش دانشجویان مسلمان و دانشجویان هوادار جنبش مسلمانان مبارز، که بخشی 7 :47/48/1551

 گروه اخیر از این قرار است: از اعالمیه

در مدت گونه طرح و برنامه برای هیچ نهادی دولت و شورای انقالب بدون داشتن هیچ»... 

ها را به اغتشاش و سیزده ماه گذشته هم اکنون دست به اقدامی زده که عمالً دانشگاه

معتقدیم که دولت و شورای انقالب به دلیل عدم بینش مکتبی ... و  درگیری کشانده

 (.7 :47/48/1551 اطالعات،) «باشندهای انقالبی عاجز میانقالبی از انجام دگرگونی

ها، مجریِ انقالب فرهنگی را از دانشگاه رسمی تعطیلی از پس 85/5/1551در امام خمینی سرانجام 

سپرد که توجه به این « ستاد انقالب فرهنگی»گرفته و طی حکمی به نهاد « شورای انقالب»نهاد 

 فراز از حکم ایشان مهم است:

 مسلمان ملت خواست و است اسالمی امری که فرهنگی انقالب ضرورت است مدتی»

 و اسالمی ملت و است نشده انجام اساسی مؤثر اقدام تاکنون و است شده اعالم ،باشدمی

–18/051 :1515)امام خمینی،  ..«.هستند آن نگران متعهد، ایمان با دانشجویان خصوص

058.) 
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امام با این گُذاری که در نهادسازی انجام داد، هم بحث انقالب فرهنگی را برعهده نهادی با مشغلة 

ها و مراکز اش تحوّل فرهنگی در ساختار دانشگاهتر، که تنها وظیفهبا هدفی جزئی کاری کمتر و

سازی آن در بین عموم اقشار مردم، توصیه اکید آموزشی باشد، قرار داد و هم برای حفظ گفتمان

کرد که اعضای این ستاد، باید از تمامی صاحبان اندیشه و فکر و متعهد و مؤمن استفاده نمایند. این 

توانست ای که نام برده شد، میقیقاً همان واکنش مناسبی بود که رهبری در سلسله طبقات ششگانهد

 از خود نشان دهد.

به « شورای انقالب»از -گذارکردن از نهادهایی که وظیفة اجرایی انقالب فرهنگی را برعهده داشتند 

همگی  1518در سال « نگیشورای عالی انقالب فره»و در نهایت تأسیس  -«ستاد انقالب فرهنگی»

های اجراییِ نهادهای مسئولِ انقالب شدن برنامهحاکی از آن است که عدم جامعیت و فرسایشی

گذار کلی این موضوع را در بازه زمانی امام خمینی به عنوان سیاست فرهنگی، منوّیات رهبر انقالب

 برآورده نکرده است. 1518تا شهریور  1557

 گیرینتیجه

ا توسط نهاد اجراکنندة ها همانند هر مقولة فرهنگی دیگر تنهانقالب فرهنگی در دانشگاهاجرا شدن 

 بررسی سیر تاریخی عوامل عدم .بخشی به آن مؤثر بودندختلفی در نتیجهو طبقات م آن ممکن نبود

دهد که چند عامل سبب این عدم ها، نشان میفرهنگی توسط شورای انقالب در دانشگاه انقالب تحقق

موفقیت بوده است: اول، مشغلة کاری بیش از حد این نهاد، دوم، عدم شناخت صحیح شورای انقالب 

کاری و عدم ها و سوم، موازیدر دانشگاه« انقالب فرهنگی»و عمدة کارگزارانِ این امر از 

 شنوی نهادهای پایینیِ در اجرای دستورها.حرف

دولت، کادر مدیریتی و آموزشی و حتی دانشجویان  به عنوان نهاد مسئولِ این امر،« شورای انقالب»

ها و زدودن مواد آموزشی از هر سازی دانشگاههای اصالحی مانند پاکها، عمدتاً حرکتدانشگاه

ها همچنین، موضوع دانستند. آنها میچیزی که به غرب ربط داشت را انقالب فرهنگی در دانشگاه

که مقولة انقالب حالیغالباً یکجا مطرح کردند، دررا « انقالب آموزشی» و« انقالب فرهنگی»

تر از انقالب آموزشی است و آموزش، قسمتی خُرد و البته مهم از انقالب فرهنگی، بسیار گسترده

های شورای فرهنگ است. متأسفانه این خلط مرزهای انقالب فرهنگی باعث شد تا اقدامات و طرح

گویی شده و دچار کلی نهاد و غیره،های مردمها و تشکلنانقالب و پیشنهادات برخی دیگر از سازما
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شنوی نهادهای ذیل شورای انقالب نیز سهم کاری و عدم حرفقابلیت اجرا نداشته باشد. البته موازی

 ها داشت.بزرگی در عدم دستیابی به موفقیت نسبیِ این نهاد در تحول فرهنگیِ دانشگاه

 پی نوشت

 خط پیرو و اسالمی انجمن دانشجویان توسط دانشگاه تصرف برای اماقد اولین که است معروف .1

 تصرف اولین تاریخی، هایگزارش در اما افتاد اتفاق رفسنجانی هاشمی سفر از پس و تبریز در امام

 .افتاد اتفاق ،1552 اسفند 85 در

 دفتر» که اریسمین میزگرد در را احمدزاده «عملیه حوزه در فرهنگی انقالب» ترکیبِ بار،. اولین8

 معادیخواه و انداخت هازبان سر بر کرد برگزار «جمهوریرئیس با مردم هایهمکاری و هماهنگی

 .کرد تأییدش آن، معنای عمق به توجهبی

 کتابنامه

 اسناد( الف

 .1514 سیاسی، هایپژوهش و مطالعات موسسه: تهران ،14 ج ،امریکا جاسوسی النه اسناد

 کتاب( ب

 ولیالیی، فتّاحی محمدابراهیم و محمدیگل احمد ترجمه ،انقالب دو بین ایران واند،یر آبراهامیان،

 .1518 نی،: تهران

 .1524 فرهنگی، انقالب عالی شورای دبیرخانه: تهران ،فرهنگی انقالب عالی شورای با آشنایی

 .1515 ،(ره) خمینی امام آثار نشرو  تنظیم موسسه: تهران ،18 ،1 ،5 ج ،امام صحیفه خمینی، امام

 احمدی، حمید کوشش به ،(ایران جمهور رئیس اولین صدر،بنی ابوالحسن خاطرات) تجربه درس

 .1524 اسالمی، انقالب انتشارات( برلین) ایران شفاهی تاریخ اتتحقیق و مطالعات انجمن برلین،

 .1520 می،اسال انقالب اسناد مرکز: تهران ،ایران اسالمی انقالب شورای مجید، ده، کرده سائلی

 .1520 نو، گام: تهران ،ملی بنیادی مباحث و انقالب هایناگفته اهلل،عزت سحابی،

 ایران، اسالمی جمهوری دادگستری: تهران ،انقالب ضد سقوط و ظهور 9531 اسفند چهاردهم غائله

1510. 

 بشیری اسعب اهتمام به ،(1551 سال خاطرات و کارنامه) بحران در انقالب اکبر، رفسنجانی، هاشمی

 .1520 انقالب، معارف تهران، هاشمی، محسن نظر زیر
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 محسن نظر زیر ،گاهشمار اسناد، تصویرها، خاطرات،: مبارزه دوران اکبر، رفسنجانی، هاشمی

 .1571 انقالب، معارف: تهران ،1 ج هاشمی،

 مقاله( ج

 واقعه گفتمانی ندیبصورت شناسایی» زاده،محمدعلی حاجیه و ذوالفقاری ابوالفضل و قاسم زائری،

 بهار ،88 س ،انسانی علوم شناسی روش فصلنامه ،(«1515-1551) «هادانشگاه در فرهنگی انقالب»

 .21 ش ،1515

 ایده گیریشکل بر مؤثر روندهای شناختیجامعه تحلیل» زاده، محمدعلی حاجیه و قاسم زائری،

 ،«کردن اسالمی گفتار غلبه مقطع تا آن بیانی هایاسلوب شناسایی و هادانشگاه در فرهنگی انقالب

 .07 ش ،1512 پاییز ،18 س ،ایران فرهنگی تحقیقات فصلنامه

 مبنای بر ؛«هادانشگاه در فرهنگی انقالب» رخداد تباریابی» زاده، محمدعلی حاجیه و قاسم زائری،

 ،رهنگف راهبرد فصلنامه ،«اسالمی انقالب ماقبل دورة فرهنگی کالن روندهای انتقادی همسویی

 .57 ش ،1511 بهار ،14 دوره

 علوم بر مبتنی فرهنگی انقالب گیریشکل تاریخی هایریشه» فاضلی، اهللنعمت و سردار فتوحی،

 .51 ش ،1512 شهریور ،1 دوره ،اسالمی انقالب پژوهشنامه ،«انسانی

 روزنامه( د

 .11 ص ،81/45/1552 ،15224 ش ،اطالعات

 .5 ص ،48/18/1552 ،11424 ش ،اطالعات

 .5 و 8 صص ،40/18/1552 ،11421 ش ،اطالعات

 .5 و 8 و 1 صص. 41/18/1552 ،11425 ش ،اطالعات

 .18 ص. 10/18/1552 ،11414 ش ،اطالعات

 .2 ص ،12/18/1552 ،11415 ش ،اطالعات

 .14 ص ،85/18/1552 ،11412 ش ،اطالعات

 .صفحات اکثر ،87/18/1552 ،11141 ش ،8چ ،اطالعات

 .11 ص ،82/18/1552 ،11148 ش ،اطالعات

 .14 ص ،41/1551/ 10 ،11142 ش ،اطالعات
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 .8 ص ،11/41/1551 ،11141 ش ،اطالعات

 .14 ص ،17/41/1551 ،11114 ش ،اطالعات

 .1 و 0 صص ،12/41/1551 ،11111 ش ،اطالعات

 .18 و 8 صص ،87/41/1551 ،11111 ش ،اطالعات

 .8 ص. 82/41/1551 ،11184 ش ،اطالعات

 .18 و 5 و 8 و 1 صص ،54/41/1551 ،11181 ش ،اطالعات

 .18 ص ،51/41/1551 ،11188 ش ،اطالعات

 .0 و 5 و 8 صص ،41/48/1551 ،11185 ش ،اطالعات

 .صفحات تمام ،48/48/1551 ،11180 ش ،اطالعات

 .5 و 8 صص ،41/48/1551 ،11181 ش ،اطالعات

 .18 و 7 و 5 صص ،47/48/1551 ،11187 ش ،اطالعات

 .5 ص ،42/48/1551 ،11182 ش ،اطالعات

 .18 و 5 صص ،41/48/1551 ،11181 ش ،اطالعات

 .14 ص ،14/48/1551 ،11154 ش ،اطالعات

 .2 ص ،10/48/1551 ،11158 ش ،اطالعات

 .11 ص ،15/48/1551 ،11155 ش ،اطالعات

 .18 ص ،12/48/1551 ،11151 ش ،اطالعات

 .18 و 8 صص ،81/48/1551 ،11152 ش ،اطالعات

 .18 ص ،85/48/1551 ،11104 ش ،تاطالعا

 .11 ص. 85/48/1551 ،11108 ش ،اطالعات

 .11 ص ،1551/ 48/ 87 ،11105 ش ،اطالعات

 .18 ص ،81/48/1551 ،11105 ش ،اطالعات

 .8 ص ،51/48/1551 ،11107 ش ،اطالعات

 .11 و 1 و 2 و 8 صص ،18/45/1551 ،11151 ش ،اطالعات

 .8 ص ،15/45/1551 ،11157 ش ،اطالعات

 .8 و 1 ص ،88/42/1552 ،112 ش ،اسالمی انقالب
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 .11 و 1 صص ،51/41/1551 ،851 ش ،اسالمی انقالب

 .1 و 7 صص ،41/48/1551 ،811 ش ،اسالمی جمهوری

 .7 ص ،88/48/1551 ،870 ش ،اسالمی جمهوری

 .1 ص ،17/11/1557 ،14151 ش ،کیهان
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 (1 :85/14/1557 اطالعات، روزنامه) اسالمی قالبان شورای تأسیس خبر

 

 
 48/18/1552 در مشهد دانشگاه حوادث از اطالعات روزنامهخبر 
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 (8 :41/18/1552 اطالعات، روزنامه) «تهران دانشگاه مدیریت جمعی هدست استعفای»

 
 (18 :87/41/1551 اطالعات، روزنامهتبریز ) دانشگاه مرکزی ساختمان تصرف تصویر
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 ها پس از اقدام دانشگاه تبریزدانشگاه تصرف برای درگیری از اسناد تصاویری

 54/41/1551 اطالعات تهران، روزنامه معلم تربیت دانشگاه تصرف برای درگیری از تصاویری
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 (51/41/1551 اطالعات روزنامه)تهران  دانشگاه تصرف برای تصویر درگیری

 

 
 (51/41/1551 اطالعات روزنامه)دانشگاه  تصرف ایشیراز بر دانشگاه در هادرگیری
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 کارت: »در )انتشار 1551 فروردین در پیشگام دانشجویان سازمان نو سال تبریک پستال کارت

 ایران، اپوزیسیون اسناد آرشیو« 1551 فروردین پیشگام، دانشجویان سازمان پستال،

https://www.iran-archive.com/،) 

 
 اردیبهشت 8 روز صبح تهران، دانشگاه نزدیکی در انقالب شورای اعضای و صدربنی حامل بوسمینی

 (48/48/1551 اطالعات، روزنامه) 1551

https://www.iran-archive.com/
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 جمهور رئیس مردم، به سرگشاده خطاب نامه در هادانشگاه علمی هیئت اعضای کنندگان امضا اسامیِ

 مغرضانه و کاربردی غیر را فرهنگی انقالب درباره انقالب شورای که در آن، بیانیه انقالب، شورای و

 (1 و 0 :48/48/1551 اطالعات، روزنامه) .دانستند

 

 
 خمینی  امام با رفسنجانی هاشمی مالقات از اسالمی جمهوری روزنامه تیتر

 (1 :41/48/1551  اسالمی، جمهوری روزنامه)
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 ة مدیریت مستعفی دانشگاه تهراناطالعیه دعوت به مناظر

 (18 :47/48/1551 روزنامه اطالعات،) 

 
 (8 :18/45/1551 اطالعات روزنامه) تهران دانشگاه مستعفی مدیریت ابقای خبر
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 در تبصره 1 و ماده 12 بر مشتمل قانون عالی؛ این آموزش و فرهنگ عالی شورای تشکیل الیحه

 (18 :85/48/1551 اطالعات، روزنامه)رسید.  انقالب شورای تصویب به گروه 17/48/51 تاریخ
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 1551 اردیبهشت 17 در فرهنگی انقالب یگردهمای روز اولین

 (12/48/1551 اطالعات روزنامه)

 
 سمت در اول نفر اسالمی فرهنگی انقالب شورای یگردهمای روز آخرین میزگرد در رجوی مسعود

 (18 :81/48/1551 اطالعات، روزنامه) عکس راست
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 فرهنگی انقالب سمینار به اعتراض در دانشجویان اسالمی هایانجمن اطالعیه

 (88/48/1551 اسالمی جمهوری روزنامه)

 

 
 انقالب سمینار روز اولین در دانشگاه و حوزه مشترک جماعتِ نماز اقامه و راهپیمایی از تصاویری

 (8 و 1 :41/45/1551 اطالعات، روزنامه) ؛51/48/1551قم  در فرهنگی
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 اسالمی هایانجمن اطالعات و اطالعیه روزنامه مرموزانه تیتر

 (8 و 1 :82/48/1551 اطالعات روزنامه)
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 چیذز در مورد انقالب فرهنگی علمیه حوزه اطالعیه

 (11 :18/45/1551 اطالعات روزنامه)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


