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ا)ره(خميني طرح تأسيس دانشگاه جامع امام تن از نمايندگان مجلـس شـوراي اسـالمي ارائـه56ضايمكه با

يك هدف عمده يعني  »)ره(خميني هاي حضرت امام ايجاد بستري مناسب براي تبلور انديشه«شده است به

هد طرح. معطوف است ف را تأسيس دانشگاهي دولتي براسـاس تفكـرات دهندگان بهترين روش براي تحقق اين

و گسترش علوم بـر پايـه)ره(خميني حضرت امام و ايجاد الگويي براي دانشگاه اسالمي و مقام معظم رهبري

مي دين مبين اسالم عنوان كرده و يا خـارج از كشـور داراي اند كه حسب مورد تواند در ساير شهرهاي كشور

.شعبه باشد

 اسيارزيابي كارشن

:توان ارزيابي كرد طرح ياد شده را از سه منظر متفاوت مي

 محتوايي) الف

تواند اهداف مقرر شـده در طـرح يعنـي ايجـاد الگـويي بـراي دانشـگاه محتواي طرح ياد شده به داليل زير نمي

:و مقام معظم رهبري را تحقق بخشد)ره(اسالمي براساس تفكرات حضرت امام 

ب.1 يك دانشگاه و مقام معظم رهبري در گام اول نيازمند اسـتخراج)ره(راساس تفكر حضرت امام ايجاد

و الگـوي عملـي ها به دسـتورالعمل هاي يك دانشگاه مطلوب از تفكرات ايشان، سپس تبديل شاخص شاخص هـا

از بنابراين منطقاً ايجاد دانشگاه با هدف ياد شده مستلزم انجام مقدمات مربوط است كـه شـواهد نشـان. است

. يندي داردآعدم انجام چنين فر

پرواضح است كه در صورت انجام مقدمات ياد شده، هيچ الزامـي وجـود نـدارد كـه آن الگـوي عملـي.2

يك دانشگاه جديدالتأسيس به هـا در نظـام جمهـوري بلكه با توجه به رسالت دانشگاه،كار گرفته شود صرفاً در

از اسالمي، بايسته است كه همه دانشگاه خصوصاً اگر به اين نكتـه توجـه شـود. الگوي ياد شده تبعيت كنند ها

و يك بحث محتوايي است گرنه به لحاظ شكلي دانشگاه جديدالتأسـيس لزومـاً كه اساساًَ بحث دانشگاه اسالمي

در. هاي موجود داشته باشد تواند ساختاري متفاوت از دانشگاه نمي ضمن اينكه فلسفه گنجاندن دروس عمومي

و ارزشهبرنام و بـه ايـن لحـاظ بـا هاي درسي دانشگاهي، نهادينه كردن اخالق و انسـاني اسـت هاي اسـالمي

و انديشه استفاده از اين امكان مي .و مقام معظم رهبري را ترويج كرد)ره(هاي حضرت امام توان افكار

از.3 و مؤسسه آموزش 2400درحال حاضر بيش و دانشگاه، واحد دانشگاهي پژوهشـي در اقصـي عـالي

از نقاط كشور به انجام فعاليت و پژوهشـي اشـتغال دارنـد كـه متجـاوز درصـد از ايـن مراكـز90هاي آموزشي

.اند دانشگاهي، فعاليت خود را بعد از پيروزي انقالب اسالمي آغاز كرده

ي حضـرت امـام هـا منظور تبلور انديشهبه)ره(خميني در اين حال پذيرش طرح تأسيس دانشگاه جامع امام

كه)ره(خميني و پژوهشي كشور، بـا گذشـت هاي آموزشو ديگر مؤسسهها دانشگاهبدان معني است 32عالي

و يا احيانـاً موفـق نبـوده سال از پيروزي انقالب اسالمي در اين طريق گام برنداشته حـال آنكـه اهميـت. انـد اند
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و مؤسسه گاهكند كه اين مهم از مجراي همه دانش موضوع ايجاب مي و دانشگاه هاي آموزش ها هـاي بـزرگ كشـور بـا عالي دنبال شود

و منابعي كه در اختيار دارند در اين زمينه پيشگام باشند .توجه به امكانات

با اما اگر دانشگاه و و سابقه هاي بزرگ نـدا نتوانسته... اي همچون دانشگاه تهران، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشگاه عالمه طباطبايي

و نقاط ضعف برنامه و موانع موجـود بـر سـر در اين زمينه توفيق حاصل كنند، بايد عملكرد آنها مورد بررسي قرار گيرد هاي مربوط

و فرهنگي كشور بوده اسـت، شـناخته شـود راه تحقق اين هدف، كه از بدو پيروزي انقالب اسالمي محور تمامي برنامه . هاي آموزشي

از ظرفيـت بهـره«برنامـه پـنجم توسـعه)7(جهت نيست كه ماده بي و دانشـگاه] همـه[ گيـري مناسـب و مؤسسـات پژوهشـي هـا

به»هاي تحصيالت تكميلي ها دوره نامه پايان و نمايان نگه را و سيره عملـي حضـرت امـام منظور زنده  داشتن انديشه ديني وسياسي

و برجسته)ره(خميني بهو مقام معظم رهبري يك معيار اساسي در تدوين الگوي توسعه عنو كردن نقش آن بـه) ايرانـي �� اسالمي(ان

با اين اوصاف محدود كردن اين وظيفه به دانشگاه جديدي كه بخواهـد در آينـده در شـهر خمـين تأسـيس شـود،. كند دولت تكليف مي

و محصور كردن انديشه مؤو منفك كردن ديگر دانشگاه)ره(خميني هاي حضرت امام محدود و و پژوهشـي سسات آمـوزش ها عـالي

.كشور از پرداختن به اين وظيفه ملي است

 اجرايي)ب

و يا قانونگذاري جديد و واقعيتبادباي بدون ترديد اتخاذ هرگونه سياست طـرح مـورد بحـث. هاي اجرايي انجام شود توجه به امكانات

:به داليل زير از اين زاويه نيز محل ايراد است

و آمـوزش هاي كالن آموزش عالي كشور، دانشـگاه براساس راهبرد.1 هـاي علـوم پزشـكي زيـر نظـر وزارت بهداشـت، درمـان

و دانشگاه و فناوري قرار دارند هاي غير پزشكي دليـل اما تكليف دانشگاه پيشنهادي بـه،پزشكي زير نظر وزارت وزارت علوم، تحقيقات

. اين نظر مشخص نيستاز) گيردمي ها را دربر همه رشته(جامع بودن دانشگاه 

و پيراپزشــكي نيازمنــد وجــود براســاس اســتانداردهاي موجــود در حــوزه آمــوزش پزشــكي تأســيس رشــته.2 هــاي پزشــكي

. هاي كافي است در شهر محل تأسيس دانشگاه است، در صورتي شهر خمين از اين نظر فاقد بيمارستان) آموزشي(هاي بيمارستان

ت.3 و مراكـز آمـوزش عـالي از محـل اعتبـارات عمـومي، افـزايش تعـداد وجه به محدوديت دولت بـراي كمـك بـه دانشـگاه با هـا

و نهايتاً به كاهش كيفيت دانشگاه هاي دولتي به كاهش سهم اعتبارات دانشگاه دانشگاه هـا خواهـد هاي موجود از محل اعتبارات عمومي

ميا حال آنكه تحقق اهداف سند چشم. انجاميد . هاي موجود از اعتبارات كافي برخوردار باشند كند كه دانشگاه نداز ايجاب

و مؤسسات آموزش عالي در شـرايط فعلـي برخـي از واحـدهاي دانشـگاهي بـا كمبـود به دليل گسترش نامتوازن دانشگاه.4 ها

ل آنكه شواهد نشان از آن دارد كه ايـن مهـمحا. سنجي است هاي جديد نيازمند امكان بنابراين تأسيس دانشگاه. دانشجو روبرو هستند

مي. انجام نشده است تـوان دريافـت كـه ايجـاد يـك دانشـگاه جديـد در جـايي كـه دسترسـي آسـان بـه ضمن اينكه با بررسي اجمالي

يك(هاي سه استان كشور دانشگاه نيست وجود دارد، از توجيه الزم برخوردار) سوم جمعيت دانشجويي كشور هستند كه داراي حدود

با( و رتبه نهم در اين زمينه، استان تهـران بـا27/3دانشجو، 109403استان مركزي دانشـجو، 633784درصد كل دانشجويان كشور

و استان اصفهان بـا 19 و رتبه اول و رتبـه دوم26/7دانشـجو، 243454درصد دانشجويان بنـابراين تأسـيس ). درصـد دانشـجويان

مي دانشگاه در مكان ياد شده بر .افزايد تراكم مؤسسات موجود آموزش عالي در اين منطقه

 مسائل قانوني)ج

و با برخي از قوانين همسو نيست بر موارد پيش عالوه شـرح اهـم ايـن مـوارد بـه. گفته طرح مذكور با برخي از قوانين در تعارض است

:زير است

نيز بر اولويت تـأمين مـالي از طريـق اعتبـارات عمـومي تأكيـد)5(در ماده. طرح اشاره به دولتي بودن دانشگاه دارد)3(ماده.1

. پنجم قانون اساسي است تأمين اعتبارات از ناحيه دولت بدون در نظر گرفتن منبع آن، مغاير با اصل هفتادو. شده است
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مـورد وي انسـاني متخصـص قانون برنامه پنجم دولت را مجاز به تأمين هزينه سرانه تربيت نير)20(ماده»الف«بند1رديف.2

و از طريق دانشگاهنياز كشور و مؤسسات آموزشي بنابراين اگر تأسيس دانشگاه متناسب با نيازهـاي كشـور نباشـد. كرده است... ها

زيرا با توجه به جمعيـت دانشـجويي موجـود نيـز نسـبت بيكـاران دانشـگاهي بـيش از دو برابـر(كه براساس آمارهاي موجود نيست 

و بيش از بيكاران غي و امكـاني بـراي تـأمين اعتبـارات دانشـگاه)درصد است25ردانشگاهي هـاي، براساس بند ياد شده دولت تكليـف

به التأسيس نمي جديد سي تواند داشته باشد، ام قانون اساسي هم به مقوله تأمين نيروي متخصص مورد نياز كشـور خصوص كه اصل

. تا سرحد خودكفايي اشاره دارد

وهفتم قـانون از اين جهت كه براي مقام معظم رهبري تعيين تكليف كرده است، مغاير با اصل پنجاه)7(ماده»7«و»5« بندهاي.3

. شود اساسي ارزيابي مي

پرداخـت هرگونـه وجهـي توسـط«دارد قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كـه اشـعار مـي)5(طرح با ماده)10(ماده.4

م وزارتخانه و عنـوان كمـك يـا هديـهي بـه يـ هـاي اجرا ايـن قـانون، بـه دسـتگاه)2(دولتي موضوع ماده هاي ؤسسات دولتي، شركتها

يا به و غيرنقدي بجز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده و مبالغي كه به دانشگاهمي صورت نقدي و هاي شود دولتـي

و بنيـاد ايـران آمـوزش عـالي، فرهنگسـتان مؤسسـات هاي دانشجويي دولتي، احداث خوابگاه  هـاي تحقيقـاتي جهـاد شناسـي، طـرح هـا

و و سازمان حوزه دانشگاهي و سازمان تربيت بدني ايران و پرورش و آموزش و كميته امداد امام خمينـي هاي علميه بهزيستي كشور

وو شهرك)ره( و پروژهو فناوري صنعتي هاي علمي و اورژانس ب تحقيقاتي و ورزشـي روسـتايي پرداخـت مـي هـاي گـردد، هداشـتي

. مغاير است» است ممنوع

به طرح ياد.5 و وظـايف شـوراي عـالي انقـالب فرهنگـي، تصـويب اساسـنامه»24«بند دليل اينكه شده مصـوبه جايگـاه اهـداف

و مراكز آموزشي دانشگاه اسمياست، دانسته در صالحيت شورارا ها . وجود آوردبهاسي را تواند شبهه مغايرت با قانون

 گيري نتيجه

و واقعيـت سـازد كـه حتـي گفته، طرح ياد شده نه تنها اهداف مورد نظر را محقق نمـي با توجه به موارد پيش هـاي اجرايـي بـا امكانـات

ور توصـيه بنابراين تصويب طرح مذك. مضاف بر آنكه با بسياري از قوانين موجود مغايرت دارد. همخواني نداردآموزش عالي كشور 

.شود نمي


