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  دانشگاه محقق اردبيليكانون بسيج اساتيد 

  

نه به  -ي دانشگاه جمهوري اسالمي  رآوردهتوقع ما اين است كه ف
ها  ها باشند؛ نه اينكه چمران چمران - نحو استثنا بلكه به نحو قاعده

  . يك استثنا باشند

  

  مقدمه
هـاي سـخت، جـامع اضـداد و      باره شهيد دكتر چمران، اين مرد ميـدان درنوشتن 

سخت و دشوار است. اين شاگرد  "اَشداء عَلى الُكفّارِ رحماء بيَنهم"مصداق 

اي از انسان چندبعدي زمان شناس اسـت كـه در ابعـاد     مكتب امام علي (ع) نمونه
كوش  علم، دانشمندي است سختمختلف به رشد و كمال رسيده است. در ميدان 

و توانا، در مبارزه چريكي است قهار و در عرفان عارفي است شوريده. مرد خـدايي  
ساز. مردي كه تربيت همچو او به عنوان قاعـده نـه    كه شهادتش هنر بود و انسان

را اگر نتوان آب دريا  ،از دانشگاهيان است. اما معظم انقالب استثنا خواست رهبري
در آسـتانه سـالروز شـهادت    . بـدين منظـور،   به قدر تشنگي بايد چشيدهم  ،كشيد
سردار سرافراز اسالم، نخبه علمي و هنري دانشمند شهيد دكتر مصطفي ساز  انسان

به منظـور  محقق اردبيلي دانشگاه چمران و روز بسيج اساتيد، كانون بسيج اساتيد 

مجاهـد  "اي بـا عنـوان    ويژه نامه ،اين دانشمند پارسا و مجاهد آشنايي بيشتر با
كمتر شـناخته  نامه ابعاد  را تهيه كرده است. در اين ويژه "معلم متعهد  و بيدار

. بررسـي شـده اسـت   شخصيت علمـي، هنـري و مبـارزاتي شـهيد چمـران      شده 
ند توانا و معلم متعهـد بـه   مگذاري روز شهادت اين انديش همچنين، به مناسبت نام

 اساتيد دانشگاه در فرمايشات امام راحـل و رسالت  نام روز بسيج اساتيد، ماموريتها

   .در پايان مرور شده استو مقام معظم رهبري  (ره) عظيم الشان

  از والدت تا شهادت 
  .تهرانتولد در  -1311

انشكده فني دانشـگاه تهـران و يـك    از دالكترومكانيك  ليسانس گرفتن -1336

 .سال تدريس در همين دانشكده

 .به امريكا با استفاده از بورس تحصيلي شاگردان ممتاز مهاجرت -1337

 .در رشته الكترونيك گرفتن مدرك فوق ليسانس از تگزاس -1340

قطع بورسيه تحصيلي به علت مبارزه سياسي با رژيم شاه و آغاز به كـارِ   -1341

 .در دانشگاه بركلي كاليفرنيا» دستياري تحقيقات«

 .السما از دانشگاه بركليگرفتن مدرك دكتراي فيزيك پ -1342

 .عزيمت به مصر و فراگيري دوره هاي چريكي -1346

 .بازگشت مجدد به امريكا -1348

و همكاري با امام موسي صـدر  » امل«هجرت به لبنان و تأسيس گروه  -1349

 .در مبارزه با صهيونيسم

 .بازگشت به ايران پس از بيست سال دوري از وطن -1357

 .(ره) به وزارت دفاع حضرت امام خمينيانتصاب از سوي  -1358

عزيمت به جبهه و تشكيل ستاد جنگ هـاي نـامنظم،    ،ورود به مجلس -1359
 مجروح شدن در سوسنگرد. 

 .، نزديكي سوسنگرد»دهالويه«شهادت در  -31/3/1360

  

  علمي و رساله دكتري شهيد چمران وجوه 
انجـام تحقيقـات    و» بركلـي «دانشگاه كاليفرنيا در از ورود بهپس شهيد چمران 

گسترده علمي در جمع معروفترين دانشمندان جهان، مـدرك دكتـري خـود را در    
اي) با درجـه   الكترونيك و فيزيك و پالسما (گرايش مهندسي گداخت هسته  رشته

  .ممتاز علمي دريافت كرد
بود كه در آن زمان،  موضوع رساله دكتر چمران، بحث فيزيك پالسما و مگنترونها

ها  شد كه پس از جنگ جهاني دوم مدت جديدترين دانش روز در غرب شناخته مي

تحقيقـات چمـران كـه در قالـب رسـاله دكتـراي وي بـا عنـوان          .راكد مانده بود

ارائه شد، جهـش مهمـي در   » باريكه الكترون در مگنترون با كاتد سرد«

برترين و پيشتازترين دانشمندان روز دنيا ي معت اين رشته پديد آورد و او را در زمره

قبل از ايشان سه، چهارنفر روي وجود ديگر اين موضوع كار كرده بودند.  .قرار داد
تـرين كسـي    بوده كه تا به امروز هم آگاه» اچ اسلون«آقاي ي ايشان استاد راهنما

  است كه روي مسائل منگنترون كار كرده و تجربه دارد. 

هاي پخـش بـار فضـايي از     شهيد چمران نوسان پالسما و پديدهدكتري   رسالهدر 
هـا از   لحاظ نظري و اثر شكل آند بر مدهاي نوساني و نقـاط ضـعف و قـدرت آن   

سـاختارهاي راديـو فركـانس      مطالعـه  .لحاظ عملي مورد بررسي قرار گرفته است
هـا از   هاي الكتروني توان باال و بررسي آنـدهاي مربـوط بـه آن    براي توليد باريكه

  .هاي اين رساله بوده است ديگر بخش
دكتر چمران پس از اتمام تحصـيالت دانشـگاهي، در يكـي از مراكـز تحقيقـاتي      

كـه در زمينـه قمرهـاي مصـنوعي،     » آزمايشـگاه بـل  «بـه نـام   » ناسا«مرتبط با 
هاي هدايت شونده و رادارهاي سه بعدي فعاليت داشت، مشغول به كار شد  موشك

چندين دانشگاه از او براي تدريس حتـي بـا درجـه كامـل     كه  و با وجود اين
هاي پژوهشـي و تحقيقـاتي را برآنهـا     استادي دعوت كرده بودند، فعاليت

  .ترجيح داد
با فيزيك پالسما و گداخت هسته اي، بشر بـه ايـن سـمت مـي رود كـه      

را روي زمين درست كند. اگر موفق بشود، انرژي فوق » هايي خورشيد كي«
ل حاضـر بخـش عمـده اي از دانـش     درحا و دائمي مي شود. العاده ارزان

اي به اين جهت حركت مي كند و شگفت اين اسـت كـه در همـان     هسته
آغاز راه اين رشته از دانش چگونه اين فكر و ايـن جرقـه در ذهـن دكتـر     

 چمران زده شد؟

  
 

 هاي اجتماعي و سياسي شهيد چمران فعاليت 

 هـاي برجسـته تحصـيلي،    و موفقيت علمي هايمجاهدتچمران به موازات دكتر 

سـالگي در   15از وي  .داشـت و سياسـي   هاي اجتمـاعي  موثر در عرصه يحضور
و فلسفه و منطق استاد شهيد مطهري   اهللا طالقاني سير قرآن مرحوم آيتدرس تف

انجمن اسالمي  ياولين اعضا جزوكرد و  و بعضي از اساتيد ديگر شركت مي
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پس از كودتاي ننگـين  چمـران  شهيد  بود. دانشجويان دانشگاه تهران
هـاي   و در عرصـه  مرداد به نهضت مقاومت ملـي ايـران پيوسـت    28

  .آذر حضوري ملموس داشت 16ساز جنبش دانشجويي نظير واقعه  سرنوشت
 هاي انقالبي نظيـر  ها و انجمن گذار بسياري از سازمان چمران در آمريكا پايهدكتر 

كه بـه   وي. بود مسلمان در آمريكا انجمن اسالمي دانشجويان ايراني

واسطه مبارزات سياسي خود، تحت فشارهاي شديد رژيم قـرار داشـت و بورسـيه    

سـرانجام  هاي قبل قطع شده بود،  ي فني او از سال تحصيلي و حقوق دانشكده
ساز، موقعيت و شرايط ممتاز علمي و اجتماعي  در انتخابي سرنوشت

به ز دانشمندان آمريكايي بود، خود را كه حتي مورد غبطه بسياري ا
  .مبارزه با رژيم شاه رها كرد و راهي مصر شد خاطر

و در زمان جمال عبدالناصر به مصر رفته بود، مدت دو  1342وي كه پس از سال 
به لبنان رفـت   1345هاي چريكي را طي كرد و در سال  سال دوره آموزشي جنگ

جنـبش  «و  به كمك امام موسي صدر و شـيعيان لبنـان شـتافت   و 
از شهيد چمران  .نمودگذاري  را پايه» امل«و سپس سازمان » محرومان

جمله در تجديـد حيـات علمـي     ها و استعداد وافر خود در مقاطع مختلف از انگيزه

  .بهره گرفتدر لبنان » جبل عامل«ي صنعتي  مدرسه
) سـال هجـرت   21بعـد از  (روز پس از پيروزي انقالب اسالمي  10دكتر چمران، 

نفره نخبگان مذهبى و سياسى لبنان به ايران آمد و به  92تاقانه همراه با گروه مش
و تجربيـات   توصيه امام راحل در ايران ماند ديدار امام خميني (ره) شتافت و بنا به

خـود را صـرف    مسـاعي   گذاشت و همه طبق اخالصانقالبي و علمي خود را در 
آباد كـرد و بـه عنـوان معـاون      هاي پاسداران انقالب در سعد تربيت نخستين گروه

خنثي كردن وزير در امور انقالب، با فداكاري و شجاعتي مثال زدني بـه    نخست
پرداخت و  انقالب و ساماندهي اوضاع آشفته كردستان هاي ضد توطئه

  .درا خلق كر» پاوه«حماسه فراموش ناشدني مقاومت 
امام خميني (ره)، دكتر چمران را به وزارت دفـاع منصـوب   ، پاوه عمليات به دنبال

كه وي در اين پست نيز اقـدامات بنيـادي وسـيعي بـراي تحـول ارتـش و        ،نمود

هـاي علـم و    ادعـاي جبهـه   ار بيسرد .ساماندهي نيروهاي دفاعي كشور انجام داد

، »دهالويـه «ي  در منطقـه  1360خرداد مـاه   31سرانجام در ، جهـاد 
و شـربت شـهادت   قـرار گرفـت   از پشت سر هدف خمپاره دشمن 

فصل ديگري از حيات آگاهي بخش و انسان ساز خود را در به يك معنا و  نوشيد

  .نمودتاريخ پرافتخار ايران آغاز 

  

 ابتكارات دفاعي شهيد چمران 

و  با اتكا به دانش و نبوغ سرشار خود، اختراعـات  چمران، در صحنه نبرد نيزشهيد 
ترديـد نقـش مهمـي در دفـع      را به نمايش گذاشت كه بي ولي موثرساده  ابداعات

هـايي موسـوم بـه     ويژه در منطقـه اهـواز داشـت. پـنج شـاخه       حمالت دشمن، به
هاي آبي كـه   هاي دفاعي يا پمپ شد، كانال كه مانع عبور تانك مي» خورشيدي«

دار، موشك زيرآبي شـش متـري،    ريخت، خودروي شني ر پاي دشمن ميآب را زي
ي  زيردريايي هجومي كوچك، پل سريع النصب چريكي و طـرح سـاخت خمپـاره   

عالوه براين، وي بـا   .بودهايي از ابتكارات دكتر چمران از لحاظ دفاعي  ، نمونه60
اندازي مركز تحقيقات نظامي و واحدهاي مهندسي رزمي كه باهمكاري جمعي  راه

گـذار تحقيقـات علمـي      پايـه از استادان و دانشجويان دانشگاه انجام شـد،  
ساز ايـن حركـت در طـول     كه تاثيرات سرنوشت صنعتي در وزارت دفاع بود

هـاي   تشكيل ستاد جنـگ  .يافتسالهاي دفاع مقدس و پس از آن به خوبي نمود 
از ديگـر اقـدامات و ابتكـارات مهـم شـهيد       مقام معظم رهبـري نامنظم به همراه 

  چمران بود.
  

  گاهي به بعد هنري زندگي شهيد چمرانن 
اي داشـت و خـود    عالوه بر فعاليتهاي چريكي، شهيد چمران روح لطيف و عارفانه

از ايشـان   .ى هنرى هم بـود نخبه و به تعبير رهبر معظم انقالب  اهل هنر نيز بود
تابلو شمع، تابلو چشم اسـب در  مختلف با عناوين هاي هنري  و عكسهاي  نقاشي

باد، تابلو قولوا ال اله اال ا... تفلحوا، تابلو عروج در نور، تابلو انفجار قلب و ... بر جـا  
ين مانده است. در زير تابلو شمع عبارت عربي فصيحي نوشته بود كه معني آن چن

من ممكن است نتوانم اين تاريكي را از بين ببرم، ولي با همين روشـنايي  " است:
 نـور  دنبال كه كسي و دهم كوچك، فرق ظلمت و نور و حق و باطل را نشان مي

  ."بود خواهد بزرگ او قلب در باشد، كوچك چقدر هر نور اين است،

  
  تابلو شمع شهيد چمران

  
 مجموعه آثار شهيد چمران 

چمران در زمان حيات فرصتي براي انتشـار آثـار خـود پيـدا نكـرد. پـس از       شهيد 
آن  هـاي  و سـخنراني  هـا  نوشـته  شهادت ايشان، به همت بنياد شهيد چمران دست

هاي مختلفي چاپ شده است. برخي از آثار  آوري و در مجموعه مجاهد بزرگ جمع
  عبارتند از:ايشان 

o علي زيباترين سروده ي هستي 

o يايش هان 

o عارفانه   

o ماسه عشق و عرفانح 

o لبنان 

o خدابود و ديگر هيچ نبود 

o كردستان 

o دعاي كميل 

o انسان و خدا 

o رقصي چنين ميانه ميدانم آرزوست 

o كتاب بينش و نيايش 

  

  مجاهد بيدار در آيينه ديگران 
در كالم بزرگان سخنان بسياري در مدح اين شاگرد مكتب علـي (ع) گفتـه شـده    

  گردد:اي از آنها اشاره مياست كه در ادامه به گزيده

o  (ره) امام خميني:  
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 و سياسـي  هياهوهـاي  بـي  او جنگجويي پرهيزكار و معلمي متعهد بود كه  �
 نه كرد هدف فداي را خود و ستوابرخ جهاد به خدا براي شيطاني خودنماييهاي

 .خداست مردان هنر اين و ، هوي

گروههـاي  چمران عزيز با عقيده پاك خالص غير وابسته بـه دسـتجات و    �
سياسي و عقيده به هدف بزرگ الهي، جهاد را در راه آن از آغاز زندگي شروع و 

  با آن ختم كرد.

  شرف را بيمه كردچمران  �
چمران با عزت و عظمت و با تعهد به اسالم جان خـودش را فـدا كـرد و در ايـن     

ما و شما هم  و در آن دنيا هم رحمت خدا را بيمه كرد؛ دنيا شرف را بيمه كرد

  .مثل چمران بميريد .واهيم رفتخ
  

  دلم براي چمران تنگ شده است. �
ك روز گفتند كه احمد آقاي خميني زنگ زده به دكتر و گفته امام دلـش بـراي   ي

همان روز دكتر با هلي كوپتر خدمت امام  را ببيند. د شمانشما تنگ شده و ميخواه
شديم. دكتر برايمان وقتي دكتر برگشت ريختيم دورش و از حال امام جويا  ميرود.

 :وقتي رسيدم خدمت امام ايشان چند ثانيه به صورت من خيره شد و گفت :گفت

مصطفي تو هنرمندي، هنرمند بايد يك رنگ باشـه، گـران تـرين    "
قالي رو ببين، چون چند رنگه بايد زير باشه، اما آسمان رو ببين كـه  
 از همه باالتره، چرا؟ چون يك رنگ اسـت. يـك رنگـي و صـداقت    

  "  قانون عشقه
  

  االن چمران را بيشتر دوست دارم �
ايستد  هاي نامنظم در شبي مهتابي يك لحظه مي شهيد چمران در يكي از عمليات

بينند زيـر پايشـان پـر از     گويد به زير پاهاي خود بنگريد، مي و به همراهانشان مي
بـه   زنند و سپس اقدام هاي شقايق است و به همين خاطر آن دشت را دور مي گل

ها آنجـا   گفتند بعد از عمليات عراقي كنند، در حالي كه ياران ايشان مي عمليات مي
را با تيربار و خمپاره شخم خواهند زد، ولي دكتر چمران گفتند ما آنها را زير پا لـه  

گويـد: مـن    رسـد امـام مـي    نخواهيم كرد. وقتي اين جريان به استحضار امام مـي 

  .بيشتر دوست دارمچمران را دوست داشتم ولي االن 
  
o  اي، رهبر معظم انقالب: حضرت آيت ا... خامنه  

ين شهيد يك دانشمند بود؛ خود ايشان براى من تعريـف ميكـرد كـه در آن    ا �
ى آمريكا مشغول درسـهاى سـطوح عـالى     دانشگاهى كه در كشور اياالت متحده

 دانشگاهايشان يكى از دو نفرِ برترينِ آن آنطور كه به ذهنم هست  ،بوده
  بود. 

 

بعكس،  جور هم نبود كه يك آدم خشكى باشد كه لذات زندگى را نفهمد؛ اين �

دل باصفائى داشـت؛ عرفـان    .هنرمند بود .... .بود ذوق خوش بود، لطيف بسيار

 مناجات، اهل بود؛ دل باصفا، خداجو، اهل دل خداجو نظرى نخوانده بود؛ اما دل،

 .معنا

  

  او آب و آتش را با هم داشت �
در وجود يك چنين آدمى، ديگر تضاد بين سنت و مدرنيته حرف مفت است؛ تضاد 

كـه   -بين ايمان و علم خنده آور است. اين تضادهاى قالبى و تضادهاى دروغين 
اى براى اينكه امتداد عملى آن برايشان مهم  به عنوان نظريه مطرح ميشود و عده

ين آدمى بى معنا اسـت. هـم   اينها ديگر در وجود يك همچن -است دنبال ميكنند 
علم هست، هم ايمان؛ هم سنت هست، هم تجدد؛ هم نظر هست، هم عمل؛ هم 

  د:عشق هست، هم عقل. اينكه گفتن

   با عقل آب عشق به يك جو نميرود
  بيچاره من كه ساخته از آب و آتشم

. آن عقل معنوىِ ايمـانى، بـا عشـق هـيچ     او آب و آتش را با هم داشتنه، 

   .ندارد؛ بلكه خود پشتيبان آن عشق مقدس و پاكيزه استمنافاتى 
  
o امام موسي صدر:  

بيني تراوش باطن اوست و نشستن حقيقت  ين خلق و خوي مصطفي كه شما ميا
سير و سلوك در كانون دلش؛ و معاشرت و رفت و آمد مصطفي با مـا و ديگـران،   

  .تنازل از مقام اوست به صورت و به اعتبار

o  روايت دكتر كالنتر هرمزي بيهوشي شهيد چمران بهجراحي بدون 

 .ون داروي بيهوشي وجود نداشت، شهيد چمران را بدون بيهوشي عمل كـرديم چ
، مـن ديـدم   "ببين دكتر چمران در چه وضعي است"يك دفعه دكتر دوايي گفت 

آقايان بـه  "گفتند  "آقاي چمران درد كه نداريد؟"خورد؛ گفتم  اش تكان مي فك
، "مشغول باشند، بگذارند من هم به كار خودم مشغول باشـم  كار خودشان

او با آن حالت در حال ذكر گفتن بود؛ اين ذكر خواندن دكتـر چمـران بـراي مـن     
هميشه يك درس و يادگار بود كه چطور دكتر با آن درد بسيار زيـاد عمـل، هـيچ    

  .ستحق ميسر اراهكشيد و اين توانايي تنها از مردان بزرگ  ناله و آهي نمي

 

  واليت پذيري در سيره شهيد چمران: 
خود را سربازي براي  شهادت و جهاد هجرت، كامل نمونه اينچمران دكتر شهيد 
اي  ها خلـق كـرد. جملـه    به امر امام در ايران ماند و حماسهوي دانست.  مي واليت

منسوب به ايشان درباره واليت فقيه است كه بيانگر عمق ارادت ايشان به امـام و  
  . واليت است

اما ملتي كه به امر خدا به امر ، من نمي گويم ولي فقيه معصوم است
خدا اجازه اشتباه به آن رهبر را نمي دهد و  ولي فقيه اعتماد مي كنند

  .به نوعي به او معصوميت مي بخشد
فقيه به واليت  عالقه شهيد چمراندر خصوص  اي خامنه ... العظميآيت احضرت 
 د:نمي فرماي

. چمران را يك لحظه هم متخطي از خط واليت فقيـه نيـافتم  شهيد 
ايشان فرمان امام را، امر امام را، عشق به امام را از همه صبغه هـا  
و رنگهايي كه در عالم سياست وخطوط سياسي وجود دارد مـرجح  

  .اين خصوصيت دكتر چمران بود ميدانست و

  
 

 هاي شهيد چمراننيايش 

 از گـاهي  گاه تا داشتي، ارزاني روحم بر را معراج لذت كه كنم مي شكر را تو! خدايا
 نخواهم، چيزي تو ي»بقاء« جز و نبينم را تو وجود جز آنجا و درگذرم، ماده دنياي
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 بـه  ديگـر  كـه  باشد آسماني اي شكنجه من براي »اعلي ملكوت« از بازگشت و
 .نربايد را دلم چيزي و نبندم دل چيزي
 جـز  چيـز  هـيچ  برابـر  در كه كني بلند آنقدر را ما طبع كه خواهم مي تو از خدايا!
 و گنـاه  سياهي. نكند كور را ما خودخواهي نفريبد، را ما دنيا. نشويم تسليم خودت

 آنقـدر  مـا  بـه  .ننمايد تار و تيره را ما هاي قلب ، وغيبت دروغ و تهمت و فساد
 مـن  بـه  .نشويم مغرور و سرمست ها پيروزي برابر در كه ده ظرفيت

 برابرعظمـت  در و نكـنم  فراموش را خويش بيچارگي و كوچكي كه ده توان آنقدر
 .نبينم را خود تو

تا مبادا دشمنان،  من بايد از نظر علم از همه برتر باشمي خداي من! ا
دالني كه علم را بهانه كرده و به   بايد به آن سنگ مرا از اين راه طعنه زنند.

فروشند ثابت كنم كه خاك پاي من نخواهند شد. بايـد همـه آن    ديگران فخر مي
تــرين و  آنگــاه خــود، خاضــعتيــره دالن مغــرور و متكبــر را بــه زانــو درآورم، 

  .ترين فرد روي زمين باشم افتاده

  م و رهبري رسالت و ماموريت اساتيد دانشگاه از منظر اما 
حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري با مالحظه شـان و جايگـاه خطيـر    
دانشگاه، نگاه ويژه به نقش دانشگاهيان و بـه ويـژه اسـاتيد در مسـير سـعادت و      

اند. مقام معظم رهبري انتخاب سالروز شهادت شـهيد چمـران    تكامل كشور داشته
و الگـويي از    ز دانسته و ايشان را نمونـه به عنوان روز بسيج اساتيد را انتخاب پرمغ

في نمودند. در ادامه برخي از جمالت كوتاه امام راحل  استاد و دانشمند بسيجي معر
اسـاتيد دانشـگاه بيـان     هـاي  و مقام معظم رهبري در خصوص رسالت و ماموريت

   شود. مي

 

o سازي: اساتيد دانشگاه و انسان  
: فرماينـد  تربيت بسيار مهم شمرده و مـي  رسالت دانشگاه را در حوزه امام خميني 

دانشگاه بايد انسان ايجاد كند و انسان بيرون بدهد از خودش .... انسـان حاضـر   "
نمي شود كه كشور خودش را تسليم كند به غير. انسان حاضر نمي شود كه تحت 

معلمـي شـغل    ،از منظـر امـام   ."ذلت برود و اسارت. آنها هم از انسان مي ترسـند 

آمده بودنـد، اسـاتيد هـم نقـش      سازي انسان انبياست و همانطوري كه انبياء براي
اسـت كـه مسـئوليت     انسان سازي دارند و مهمترين مسئوليت آنان انسان سـازي 

اين موضوع در بيانات رهبـر معظـم انقـالب نيـز بـه صـورت        .بسيار بزرگي است
مورد توجـه قـرار    ي نمونهالگو شهيد چمران به عنوان مصداقي و در قالب معرفي

ي دانشگاه  رآوردهتوقع ما اين است كه ف"فرمايند گرفته است. ايشان مي
ها  چمران - نه به نحو استثنا بلكه به نحو قاعده -جمهوري اسالمي 

فرمايند  سپس در ادامه مي ."ها يك استثنا باشند باشند؛ نه اينكه چمران

در . "در دانشگاه الزم اسـت  ورش انسانِ در تراز شهيد چمرانپر"

 اند.  سر داده» ؟اين چمران«نداي  واقع، رهبر ما

  

o اساتيد دانشگاه و جهاد علمي  
توليد علم در كشور توسط دانشگاهيان به ويژه اساتيد از جمله انتظـارات رهبـري   
معظم انقالب است. ايشان در اين خصوص از واژه جهاد علمـي اسـتفاده كـرده و    

امروز اگر براي علم سرمايه گـذاري و مجاهـدت و تـالش نكنـيم،      "فرمايند:  مي
هـا كـار    ي اول تـوي دانشـگاه   س در درجهپ .فرداي ما، فرداي تاريكي خواهد بود

ي  علمي، كار پژوهشي و تحقيقي، كـار معنـوي و ايمـاني، حـاكم كـردن روحيـه      
شـته  ي فعاليتها، قلمهاي اصلياي است كه بايد وجـود دا  مجاهدت و جهاد بر همه

  باشد. 

o  اساتيد دانشگاه و خودباوري  
امام راحل تربيت جوانان بـا روحيـه مسـتقل و خودبـاور را مهـم دانسـته و بيـان        

شماهايي كه در دانشگاه هستيد و دانشمند هستيد و متفكـر هسـتيد،   "فرمايند  مي

خودشـان بفهمنـد كـه    جـوري بـار بياوريـد كـه      اين جوان هاي ما را يـك 
. مقام معظم رهبري نيز تزريق روحيه خودبـاوري و  "خودشان يك چيزي اند

هاي آموزشي كشور دانسـته و بيـان    اعتماد به نفس ملي را از اهم وظايف دستگاه

از جمله نيازهايي است » ما ميتوانيم«رويج روحيه خودباوري و اينكه ت"مي فرمايند
 .رود كه از وظايف مهم آموزش و پرورش و آموزش عالي بشمار مي

 

o  و حفظ و تداوم انقالب اسالمي اساتيد 

اساتيد دانشگاه ما و ... متوجه بشوند كه غفلت ها شده است... بايد ...اميدوارم كه "
دست به دست هم بدهيم، نويسنده كمك كند به اين نهضت، گوينده كمك كنـد  

بر اين مبنا، حفظ و تداوم انقالب اسالمي منوط به حضور مـؤثر   » به اين نهضت.

اساتيد بدانند كه اگـر دانشـگاه را    "اساتيد در دانشگاه ها استو متعهدانه 
   ".بسازند، كشورشان را بيمه كرده اند تا آخر

برشـمرده و مـي   رهبر معظم انقالب بصيرت آفريني را رسالت مهم دانشـگاهيان  
اساتيد بسيجي ميتوانند در دل دانشجويان و در فضاي ذهـن آنهـا يـك    "فرمايند 

 - بصيرت ايجاد مهمِ نقش. باشند داشته بخش آرامش و رهدايتگ وحضور معنوي 
 - هسـتند  دانشـجويان  كه شما مخاطب ي مجموعه در هم مجموعه، خود در هم

  . "ي از كارهاي بسيار مهم استيك

 جمالتي ناب از شهيد چمران 

قبول شهادت مرا آزاد كرده است، من آزادي خود را به هـيچ چيـز حتـي بـه      �
 .حيات خود نمي فروشم

  
 خـونين  شـهيدان  و آهنيـنش  اراده و ،به پاوه و مقاومـت بـي نظيـرش   قسم  �

 مقـدس  رسـالت  و اسـالم  بـه  قسـم . افتخـارش  پر تاريخ و ايران به قسم. كفنش
 آفـرينش،  معجـزه  و كننده منقلب فرمان و امت، امام به قسم. جاودانيش و خدايي
 قسم. پاسداران اكبر اهللا فرياد به قسم .عرفانش و ايمانش و آهنينش اراده به قسم
هـاي   هاي كـوه  به سنگ ريزه قسم عرق جبين رزمندگان در زير آفتاب سوزان. به

 معصـوم،  كودكان ضجه به قسم بلند كه از زير پاي تكاوران مهاجم فرو مي ريزد.

 اشـك  بـه  قسـم   ،شهيدان خون به قسم  ه درد سوزان رزمندگان مجروح،ب قسم

 بـه  قسـم   شـرف،  بـه  قسـم   خـون،  بـه  قسـم  زنـان،  بيـوه  آه به قسم  ، يتيمان
 .... خدا به قسم  رسالت، به قسم  انقالب، به قسم  ،شهادت

كه تا آخرين قطره خون خود عليه دشمنان داخلي و خارجي مي 
جنگيم و از انقالب مقدس اسالمي ايران و استقالل اين آب و خاك 

  .پاسداري مي كنيم
  

آنان كـه از مـن انتقـاد     هوشيار كردند،آنان كه به من بدي كردند مرا ، خدايا �
آموختند،آنان كه به من بي اعتنايي كردند به مـن   كردند به من راه و رسم زندگي

 .صبر و تحمل آموختند،آنان كه به من خوبي كردند به مـن مهـر و وفـا آموختنـد    
پس خدايا ، به همه اينان كه باعث تعالي دنيا و آخرت مـن شـدند،   

   خير و نيكي برسان
گـويم آن   آن را مي پـذيرم، امـا مـي    گويند تقوا از تخصص الزمتر است، يم �

   است.ارد و كاري را مي پذيرد بي تقوكس كه تخصص ند

   
  
 


