
 :وگوی مشروح با فارسکار در گفتنقره

گذارد دانشجو مانند برده در خدمت استکبار تربیت اسالمی نمی

صنایع در اقتصاد مقاومتی باید از طریق  /جهانی قرار گیرد

 اختراعات داخلی سامان پیدا کند

 

ً تربیت  عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: ما قبل از تعلیم حتما

که هم دانشجو رشد و تکامل شخصی پیدا کند و هم از نظر اجتماعی خواهیم می

مزدور عناصر قدرت و ثروت نباشد و در خدمت عدالت اجتماعی و تعامالت فرهنگی 

طور نباشد که دانشجوی ما مانند یک برده در خدمت و اجتماعی قرار گیرد و این

 .استکبار جهانی قرار گیرد

با  خبرگزاری فارسوگویی مشروح با خبرنگار سیاسی لمی دانشگاه علم و صنعت در گفتعضو هیأت ع کارعبدالحمید نقره

یک جنبه فرعی و نمایشی   هاقبل از انقالب دانشگاه ها گفت:اشاره به بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار با اساتید دانشگاه

های ماتریالیستی و لیبرالیستی مصرف کننده فرهنگ غربی بودند، چه در علوم انسانی که کامالً بحثپیدا کرده بودند و بیشتر 

دیدند و چه در حوزه علوم تجربی که عمالً اش مطرح بود و انسان را با توجه به دیدگاه دارنویسم میبا همان مفاهیم دنیاگرایانه

  .ای غربی بودندمصرف کننده، تقلید کننده و مونتاژ کننده دستاورده

 توانیم در علوم تجربی تولید کننده باشیمنشان دادیم می *

های کند چه از بعد مادی که ما نباید تحت سیطره دولتوی ادامه داد: اسالم درباره جایگاه دانشگاه، علم مفید را مطرح می

ها به عنوان قوه باشیم و در واقع نقش دانشگاهبیگانه باشیم و بایستی که در حوزه تولیدات صنعتی استقالل و خودکفایی داشته 

عاقله که رهبری هم فرمودند در حوزه علوم تجربی خودکفایی و پاسخ به نیازهای کشور است که ما مجبور نباشیم از غرب 

نایع خارجی بندند و عمالً برای صای که به فضر با توتال و پژو میگدائی کنیم با این قراردادهای بسیار استکباری و یک طرفه

 .کنندبازار مصرف درست می

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/


 

توانیم تولید کننده باشیم نه مصرف کننده. عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت افزود: ما در علوم تجربی نشان دادیم می

باخته و های ما رویکردی خالقانه در حوزه علوم تجربی داشته باشند و در نقطه مقابل هم مدیران ما خودبنابراین اگر دانشگاه

غرب زده نباشند و به جوانان و استعدادهای جوان اعتقاد داشته باشند و مدیریتشان صرفاً غیر تخصصی و غیر عملی نباشد و 

توانیم تولید کننده باشیم و مشکالت کشور را از طریق داخل حل می و مراکز آموزشگاهی و پژوهشگاهی بروند سراغ دانشگاه

 .کنند

 از ابعاد مهم در اقتصاد مقاومتی است بداعات و اختراعات داخلیا  سامان پیدا کردن *

این استاد دانشگاه تصریح کرد: یکی از ابعاد مهم در اقتصاد مقاومتی این است که صنایع ما از طریق ابداعات و اختراعات 

ند که متأسفانه مافیای واردات و داخلی سامان پیدا کند و خالقیت و نوآوری داشته باشد تا بتواند نیازهای جامعه را برآورده ک

کنند که امیدواریم این اند قاچاق و واردات را به تولیدات و صنایع ما تحمیل میکسانی که در مراجع مدیریتی ما نفوذ کرده

 .مشکل حل شود

ر درک ندارند که اند ولی اینقدوی افزود: در بحث علوم انسانی هم بنده از برخی افراد که اسم خود را استاد و محقق گذاشته

 .کنمتواند همه نظریات درست باشد و فقط یک گذاره درست است، تعجب میبینی و نظری نمیدر حوزه مباحث جهان

ها، ها یا داروینیسمگویند یا لیبرالیستها درست میکار تأکید کرد: به طور مثال در مباحث انسان شناسی یا ماتریالیستنقره

 .گویندگویند و اسالم و پیامبران درست میدرست باشد یا اینکه همه اینها غلط میتواند همه نظرات که نمی

 های اسالم غیرعلمی استگویند نظریهبرخی اساتید می *

گویند غیر علمی شود، میرسد یا نظریه اسالم مطرح میوی گفت: متأسفانه برخی اساتید در مباحث نظری وقتی پای اسالم می

گویند غیرعلمی است و از فالن نظریه در روانشناسی، علوم ادیثی که کالم الهی و معصومین است را مییعنی آیات اح .است

 .کنند که این دیدگاه کامالً غلط استاجتماعی یا مدیریت به دلیل اینکه یک آمار نسبی از ان گرفته شده دفاع می



شود مطرح کرد و قبول نداریم، نظریات دیگران را میگوئیم نظریات دیگران را این استاد دانشگاه اضافه کرد: ما نمی

دهیم و دانشجویان های اسالمی را هم کنارش گذاشت و بعد تصمیم گرفت که کدام درست است، ما این کار را انجام میدیدگاه

ند عمالً در جریانات تر از همه است ولیکن آنهایی که فریفته و خودباخته غرب هستهای اسالمی کامل و جامعبینند که دیدگاهمی

 .کنندروند و هم دانشجویان را گمراه میشوند و هم خودشان به گمراهی میغربی غرق می

 

  

ما را هویت اسالمی و ایرانی ببخشد و هم  وی گفت: ما معتقدیم که شورای تحول به صورت جدی حتماً باید هم علوم انسانی

ها بتواند آن جایگاهی را که انقالب اسالمی دارد صالح شود تا دانشگاهدر گرایش هنر، معماری و شهرسازی این موضوع ا

 .و در کل جهان در مقابل استکبار ایستاده را پیدا کند

های مخوف غربی را از این نگاه ماتریالیستی و لیبرالیستی که امروز وی اظهار داشت: ما باید در حوزه علوم انسانی جریان

 .ست، نجات دهیمبر فلسفه و فرهنگ غرب حاکم ا

 گذارد دانشجو مانند برده در خدمت استکبار جهانی قرار گیردتربیت اسالمی نمی *

کار در بخش دیگری در مورد تربیت دانشجویان ، تأکید کرد: از مهمترین مباحثی که در حوزه تعامل آموزش با دانشجویان نقره

اش نشجو قبل از همه یک انسان است و استعدادهای روحی و عقالنیگوید داباید در نظر گرفته شود دیدگاه اسالمی است که می

اش با یکسری باید درون خودش شکفته شود. این انسان باید تکامل معنوی و روحی پیدا کند و فقط یک ابزار نیست که حافظه

 .تجربیات که در خدمت عناصر قدرت و ثروت قرار دارد پر شود

خواهیم که هم دانشجو رشد و تکامل شخصی پیدا کند و هم از نظر اجتماعی تماً تربیت میوی اظهار داشت: ما قبل از تعلیم ح

طور نباشد مزدور عناصر قدرت و ثروت نباشد و در خدمت عدالت اجتماعی و تعامالت فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد و این

 .که دانشجوی ما مانند یک برده در خدمت استکبار جهانی قرار گیرد

 


