
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دهاها و تاکیها، استادان و دانشجویان؛ توصیهآفرینی دانشگاههای نقشجلوه
 روز دانشجو(شانزدهم آذر، )به مناسبت 

 

 1398تا  1395 ازبر اساس بیانات رهبر معظم انقالب 

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

  

 خبری// امید جلوداریانپژوهش 

 سياسيمعاونت 
 سياسي اهياداره ژپوهش
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 تعاليبسمه 
  مقدمه 

 1395 از "ها، استادان و دانشجویان آفرینی دانشگاههای نقشجلوه"یابی بیانات رهبر انقالب درباره شاخصاین پژوهش به 

  .پردازدمی 1398تا 

، در این ستته ستتاا، با تابید بر گگونگی نخبگان و پژوهشتتگراندانشتتجویان، استتتادان، بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار 

 یابی و محوربندی شده است. دانشگاه و جامعه، شاخصآفرینی آنها در محیط نقش

 حربت گویند و بر لزومستتتخن میو دانشتتتجویان استتتتادان  در علمی و ذهنی تحرّک بودن مطلوب رهبر معظم انقالب از

 بنند. نیاز بشور تابید می مورد مسیرهای در استادان

ستادان می شگاه دررهبر انقالب از ا صر تربیتمواردی مانند  خواهند در دان سته عن صر غرب، تربیت به غیرواب  با و مقاوم عن

 نصتترع باردان، تربیت و باربلد عنصتتر نفْس، تربیت به اعتماد دارای عنصتتر ایمان، تربیت با و متدین عنصتتر اراده، تربیت و عزم

 بنند. آفرینینقش خود ملّی هویّت به مُباهی و معتقد عنصر و تربیت انقالبی عنصر عمیق، تربیت

ستادان نقش ایشان همچنین بر  امنّیت و تهدید و قدرت مفاهیم پمپاژ و در مسائلی ماننددانشگاه  محیط بیرون درآفرینی ا

 تولید و شتغااا پیشرفت نبودن مطلوبی، مقاومت اقتصاد نرفتن پیش علت درخصوص علمی گشاییگره ،گیریمیتصم مرابز به

بشور و  مدیریّتی افزارنرم شدن ویروسی از اجتماعی و ممانعت عدالت نشدن ، محقق44 اصل هایسیاست نشدن محقق، ملی

 بنند.مهم جامعه تابید میمسائل  تبیین

 علم،  بنند: مربزیتاشتتاره میمورد های امروزی شتتاخص دیگری استتت به رهبر انقالب درباره آن به ستته جوانب دانشتتگاه

 جامعه.  در اثرگذاری نوآوری و مربز مربزیت

شجویانرهبر انقالب در صوص نقش آفرینی دان ساسآنها ، خ صیه و بر اح شتن تو سئولّیت را به حفظ هویت و آرمان دا  م

و داشتن  المللیبین مسئولیت مسئولیت اجتماعی، احساس دینی، احساس مسئولیّت ملّی، احساس مسئولیّت انسانی، احساس

  بنند.ه به مسائل بشو تابید میگرایانمند و آرماننگاه نقادانه، دغدغه

ستأم شک شدن از  ستاوردها و موفقیتیوس ن شمن، برخورد های مقطعی، توجه به د ها، تاثیرنپذیرفتن از تبلیغات منفی د

شگاه از  سی دان سا ستان داخلی و توجه به دانش به عنوان ربن ا سوزانه با دو شمن خارجی و طبیبانه و دل صمانه با د قاطع و خ

 بنند. است به رهبر معظم انقالب خطاب به دانشجویان مطرح مینکات دیگری 

ا، ههای انقالبی و استتالمی بخش دیگر بیانات رهبر انقالب استتت. تابید بر حفظ آرمانتوصتتیه های رهبر انقالب به تشتتکل

 دادن هغلب برای جانبهمهه و جدّی های مثبت و پیدابردن راه حل برای موانع، تالشتابید بر واقع بینی به معنای دیدن واقعیت

در مواقع لزوم،  فرهنگی فکری، جهادی، و عملیِ فکری هایهستتته دانشتتگاه، لزوم آتش به اختیار بودن همه در انقالب گفتمان

 مقاومتی، و بنیاندانش اقتصتتتاد اصتتتلی اعدالت، هایگفتمان تقویتو  واقعی، تبیین بلیدواژه های اصتتتلی تخاطب به اهتمام

 از جمله این توصیه هاست. اسالمی( ایرانی پیشرفت

 

 های خبریدیریت پژوهشم
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های نقش آفرینی جلوه

استادان و ها )دانشگاه

 دانشجویان(

 :هاآفرینی دانشگاهنقش الف(

 علمی مرکزیت -1

 مرکزیت نوآوری -2

 جامعه در اثرگذاری مرکزیت -3

-جوانب مهم نقش با سلطه نظام ایسلیقه ب( مراقبت درخصوص برخورد

 :دانشگاه آفرینی

 :علمی جنبه -1

 هادانشگاه به دوم دست علمی متاع دادن -1-1

 برقی پیدا شدن علت به علمی مهمّ هایپیشرفت نکردن منتقل -1-2

 غربی استعمار برای

 :نوآوری جنبه -2

 غربی هایارزش انتقاا محل به دانشگاه شدن تبدیل -2-1

 :تاثیرگذاری جنبه -3

 هایدستگاه طریق از خارج محیط بر دانشگاه اثرگذاری مدیریت -3-1

 زور و زر با و امنّیتی هایدستگاه ،وابسته فرهنگی

 :استادان آفرینی نقش ج(

 :درون دانشگاه ینینقش آفر -1

 به غرب روابستهیعنصر غ تیترب -1-1

 عنصر مقاوم و با عزم و اراده تیترب -1-2

 مانیو با ا نیعنصر متد تیترب -1-3

 اعتماد به نفْس یعنصر دارا تیترب -1-4

 عنصر باربلد و باردان تیترب -1-5

  قیعم عنصر تیترب -1-6

  یانقالب عنصر تیترب -1-7

 خود یملّ  تیّبه هو یعنصر معتقد و ُمباه تیترب -1-8
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های نقش آفرینی جلوه

استادان و ها )دانشگاه

 دانشجویان(

 

 

 :دانشگاه طیمح رونیدر ب ینیآفرنقش -2

به مرابز  نهایو مانند ا تیّ و امن دیقدرت و تهد میپمپاژ مفاه -2-1

 یریگمیتصم

 ینرفتن اقتصاد مقاومت شیدرخصوص علت پ یعلم ییگشاگره  -2-2

سئله م شرفتیدرخصوص علت مطلوب نبودن پ یعلم ییگشاگره  -2-3

 یمل دیاشتغاا و تول

ل اص یهااستیدرخصوص علت محقق نشدن س یعلم ییگشاگره -2-4

44 

 یدرخصوص علت محقق نشدن عدالت اجتماع یعلم ییگشاگره -2-5

 بشور یتیّ ریافزار مدشدن نرم یروسیممانعت از و -2-6

در سند  ایدن یبرا یعمل و یفرهنگ ،یفکر جعل منظومه نییتب -2-7

2030 

 ییاز بشورها ازیو سلب امت 2030الزام آور بودن مفاد سند  نییتب -2-8

 بنندیبه اجرا نم

 شرفتیپ یاسالمتیرانیا یلگوا نییتب -2-9

 یتاداس تی)با توجه به مسئولیها و مبانو اصالت دیعقا جیترو -3

 ی(:و معلم

 و تعهّد تیّاحساس مسئول جیترو -3-1

  یدواریو ام یشیاندمثبت جیترو -3-2

  اقدام در بشور یقاطع برا تیّ عزم و ن جیترو -3-3

 : ینیو سرزم یهنیم یهااعتقاد به اصالت جیترو -3-4

 بشور جیرا میاعتقاد به محدوده بشور و مفاه -3-4-1

  یقوم تیّ معتبر هو میبه مفاه یاعتنا -3-4-2

 ینید یاعتقاد به مبان جیترو -3-5

  یانقالب یاعتقاد به مبان جیترو -3-6

  مرزها رونیبه ب یتوجهیب جیترو -3-7

 : ( ها به دانشجویانتوصیهنقش آفرینی دانشجویان ) د(
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های نقش آفرینی جلوه

استادان و ها )دانشگاه

 دانشجویان(

 

 

 انسانی مسئولّیت احساس -1

 مّلی مسئولّیت احساس -2

 دینی مسئولیّت احساس -3

 مسئولیت اجتماعی احساس -4

  المللیبین مسئولیت احساس -5

 گرایانه به مسائل کشور:مند و آرمان نقادانه، دغدغهنگاه  -6

 بردن سؤاا روحیّه -6-1

 ازمنکرنهی  معروف،به  امر -6-2

  هاارزش و هاآرمان جدّی مطالبه -6-3

 های مقطعییوس نشدن از شکستأم -7

 ها:توجه به دستاوردها و موفقیت -8

 احساس سرافرازی به انقالب -8-1

 اقتدار و اعماا نفوذ ایران در منطقه غرب آسیا -8-2

 های آمریکا و همراهانشمحقق نشدن خواسته -8-3

 های گوناگونپیشرفت -8-4

 تاثیرنپذیرفتن از تبلیغات منفی دشمن: -9

 شگرد القای ناتوانی و شکست -9-1

 با دشمن ای در داخلهمصدایی عده -9-2

ی و طبیبانه و برخورد قاطع و خصمانه با دشمن خارج -10

 دلسوزانه با دوستان داخلی:

های دیپلماسی با آزادی در برخورد صریح و بدون رنگ و روغن -10-1

 دشمن خارجی

به عنوان رکن اساسی  –نه فعالیت سیاسی  -توجه به دانش  -11

 دانشگاه:

دانشگاه محل تولید علم و عالم و جهت دهی درست به علم و  -11-1

 عالم:
 مادّی: تمدّن در عالم و ابزار بدبختی شدن علم -11-1-1

 اتم بمب تولید -11-1-1-1

 شیمیایی سالح تولید -11-1-1-2

 خطرناک هایویروس تولید -11-1-1-3



 

5 

 

 

 

 

 

 

  

های نقش آفرینی جلوه

استادان و ها )دانشگاه

 دانشجویان(

 

 

 :ی دانشجوییهاتشکلبه  هاتوصیه -12

 ها:آرمانتابید بر حفظ  -12-1

 عادا جامعه به رسیدن -1-1 -12

 آزاد جامعه به رسیدن -12-2-1

 پیشرفته جامعه به رسیدن -12-3-1

 و متعبّد مؤمن جامعه به رسیدن -12-4-1

 مرفّه جامعه به رسیدن -12-5-1

 متّحد جامعه به رسیدن -12-6-1

 مستحکم و قوی جامعه به رسیدن -12-7-1

 مستقل جامعه به رسیدن -12-8-1

ردن های مثبت و پیداببینی به معنای دیدن واقعیتتابید بر واقع -12-2

 حل برای موانع:راه
  جوان جمعیّت -12-2-1

 بااستعداد جمعیّت -12-2-2

 العادهفوق بشری هایتوانایی -12-2-3

 ملّت العادهفوق استعداد -12-2-4

  زیرزمینی امکانات -12-2-5

 مناسب جغرافیایی موقعیّت -12-2-6

 اسالمی های جمهوری پیشرفت -12-2-7

 اصلی هایگفتمان تقویت -12-3
 عدالت گفتمان -12-3-1

 مقاومتی و بنیاندانش اقتصاد گفتمان -12-3-2

 اسالمی ایرانی پیشرفت گفتمان -12-3-3

 علمی هاییافته در شتاب گفتمان -12-3-4

  ضدّصهیونیستی و ضدّآمریکایی واحد جبهه تشکیل -12-4
مریکا آ های سیاست با ضدّیّت در اسالمی دنیای عمومی هایبمپین تشکیل -12-4-1

 صهیونیستی رژیم و

 مجازی فضای در اسالم دنیای در دانشجویی عظیم جمعیّت آوردن وجود به -12-4-2

 اسالمی نظام از دفاع در نکردن تقیه و بودن صریح -12-5

 جهادی اردوهای گسترش -12-6
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های نقش آفرینی جلوه

استادان و )ها دانشگاه

 دانشجویان(

 

 

 عمل و اندیشه در ایرانی - اسالمی زندگی سبک بردن دنباا -12-7

 در انقالب گفتمان دادن غلبه برای جانبههمه و جدّی تالش -12-8

 دانشگاه

 جهادی، و عملیِ  فکری هایهسته آتش به اختیار بودن همه -12-9

 در مواقع لزوم: فرهنگی فکری،
های مربزی فکر و فرهنگ و سیاست و مانند اینها دگار هنگامی به دستگاه -12-9-1

 انداختالا

 واقعی: تخاطب به اهتمام -12-10
  برپایی میزگرد -12-10-1

  سخنرانی -12-10-2

  نشریّه -12-10-3

  نفرهسه و دونفره هایبحث -12-10-4

  تحلیل جلسات -12-10-5

 های اصلی:بلیدواژه تبیین -12-11
 مردمساالری و نقش مردم در حکومت -12-11-1

 استقالا -12-11-2

 سلطه نظام نفی -12-11-3

 آزادی -12-11-4

 عدالت -12-11-5

 تدین و تعبد در عمل و گفتار -12-12

 شجاعت و سنجیدگی در اقدام -12-13
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مرکزیت -1
علمی

مرکزیت نوآوری-2

مرکزیت -3
اثرگذاری در 

جامعه

:جنبه علمی-1

دادن متاع علمی دست دوم به دانشگاه ها-1-1

ا شدن منتقل نکردن پیشرفت های مهمّ علمی به علت پید-1-2
رقیب برای استعمار غربی

ن تبدیل شد-2-1
دانشگاه به محل 

های انتقال ارزش
غربی

:جنبه نوآوری-2
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مدیریت اثرگذاری -3-1
دانشگاه بر محیط خارج از طریق

 ، دستگاه های فرهنگی وابسته
ورهای امنیّتی و با زر و زدستگاه

جنبه -3
:تاثیرگذاری

ن نقش آفرینی درو-1
:دانشگاه

تربیت عنصر -1-1
غیروابسته به غرب

تربیت عنصر -1-2
مقاوم و با عزم و اراده

تربیت عنصر -1-3
متدین و با ایمان

تربیت عنصر -1-4
دارای اعتماد به نفْس

تربیت عنصر  -1-5
کاربلد و کاردان

تربیت -1-6
عنصرعمیق 

تربیت -1-7
عنصرانقالبی 

تربیت عنصر -1-8
معتقد و مُباهی به 

هویّت ملّی خود

 :دانشگاه طیمح رونیدر ب ینیآفرنقش -2

 یریم گیبه مراکز تصم نهایو مانند ا تی  و امن دیقدرت و تهد میپمپاژ مفاه  -2-1
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 ینرفتن اقتصاد مقاومت شیدرخصوص علت پ یعلم ییگشاگره  -2-2

 یمل دیمسئله اشتغال و تول شرفتیدرخصوص علت مطلوب نبودن پ یعلم ییگشاگره  -2-3

 44اصل  یهااستیدرخصوص علت محقق نشدن س یعلم ییگشاگره -2-4

 یدرخصوص علت محقق نشدن عدالت اجتماع یعلم ییگشاگره -2-5

 کشور یتی ریافزار مدشدن نرم یروسیممانعت از و -2-6

 2030در سند  ایدن یبرا یوعمل یفرهنگ ،یفکر جعل منظومه نییتب -2-7
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 کنندیکه اجرا نم ییاز کشورها ازیو سلب امت 2030الزام آور بودن مفاد سند  نییتب -2-8

 شرفتیپ یاسالمـیرانیا یلگوا نییتب -2-9

 ی(:و معلم یاستاد تی)با توجه به مسئول یها و مبانو اصالت دیعقا جیترو -3

 و تعه د تی  احساس مسئول جیترو -3-1

  یدواریو ام یشیاندمثبت جیترو -3-2
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  اقدام در کشور یقاطع برا تی  عزم و ن جیترو -3-3

 :ینیو سرزم یهنیم یهااعتقاد به اصالت جیترو -3-4

 کشور جیرا میاعتقاد به محدوده کشور و مفاه -3-4-1

  یقوم تی معتبر هو میبه مفاه یاعتنا -3-4-2

 ینید یاعتقاد به مبان جیترو -3-5
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 : ( ها به دانشجویانتوصیهنقش آفرینی دانشجویان ) د(

 

 

 

احساس مسئولی ت انسانی-1

احساس مسئولی ت مل ی-2

احساس مسئولی ت دینی-3

احساس مسئولیت اجتماعی-4

احساس مسئولیت بین المللی -5

  یانقالب یاعتقاد به مبان جیترو -3-6

  مرزها رونیبه ب یتوجهیب جیترو -3-7
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نگاه نقادانه،-6
دغدغه مند و 
ه آرمان گرایانه ب
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  ها و محورهای بیاناتـ شاخص

 مستندات ترین محورهامهم موضوع ردیف

1 

های جلوه

آفرینی نقش

ها دانشگاه

استادان و )

  دانشجویان(

 :هاآفرینی دانشگاهنقش الف(

 علمی مرکزیت -1

 مرکزیت نوآوری -2

 در اثرگذاری مرکزیت -3

 جامعه

 ب( مراقبت درخصوص برخورد

 جوانب با سلطه نظام ایسلیقه

 :دانشگاه آفرینیمهم نقش

 :علمی جنبه -1

 دست علمی متاع دادن -1-1

 هادانشگاه به دوم

-پیشرفت نکردن منتقل -1-2

پیدا  علت به علمی مهمّ  های

 یغرب استعمار برای رقیب شدن

 :نوآوری جنبه -2

 هب دانشگاه شدن تبدیل -2-1

 غربی هایارزش انتقاا محل

 :تاثیرگذاری جنبه -3

 اثرگذاری مدیریت-3-1

 از خارج محیط بر دانشگاه

 فرهنگی هایدستگاه طریق

 با و امنّیتی هایدستگاه ،وابسته

 زور و زر

 

 :استادان آفرینی نقش ج(

درون  ینیآفرنقش -1

 :دانشگاه

 هروابستیعنصر غ تیترب -1-1

 به غرب

 یبه برا ییهاما در جنبه دیاست؛ اگر اسات نیدانشگاه هم یاز مشکالتمان در مجموعه یکی» -

 ییدانشجو یبه مجموعه- رمجموعهیداشته باشند، در ز شرفتیاست، حربت و پ ازیبشور مورد ن

 .خواهد گذاشت یآشکار راتیتأث -است

به بتوانم و حاا و  ییبنده هم حاال تا آنجا ست؛ین ادیبه البتّه وقت ز-ام امروز حرف عمده من

عرض  نیاست؛ ا یاستاد تیّ و مسئول یمعلّم تیّتوجّه به مسئول -کنمیحوصله بمک بند عرض م

 دارد. گمان یفردمنحصربه ینیآفرنقش کیدانشگاه  طیما است. باالخره استاد در مح یعمده

 در روح دیدارند؛ نه، شما اثرگذار یفکر کیدارند،  یحرف کیجوانها هر بدام  نینشود به حاال ا

 یلیخ د؛یکنیوادار به حربت م د،یکنیجوان، در دا جوان، در فکر جوان؛ او را وادار به فکر م

 یلیبدیب و رینظمنقش ب کی. نقش استاد دانشگاه و معلّمِ جوانان دانشجو، دیاثر بگذار دیتوانیم

باشد،  ردوایباشد، ام شیاندداشته باشد، متعهّد باشد، مثبت تیّ است. اگر استاد احساس مسئول

قد . اگر استاد معتگذاردیدر دانشجو اثر م نیاقدام در بشور داشته باشد، ا یقاطع برا تیّ عزم و ن

ش خود ینید یخودش باشد، معتقد به مبان ینیسرزم یخودش، اصالتها یهنیم یبه اصالتها

 رجونی. عکسش هم همگذاردیخودش باشد، در دانشجو اثر م یانقالب یمعتقد به مبان اشد،ب

 میبشور و مفاه یبه محدوده یاعتقاد چیاز مرزها است، ه رونیبه نگاهش به ب ی]است[؛ استاد

 ییجور دانشجواست، طبعاً همان نااعتیخودش ندارد و ب یقوم تیّ معتبر هو میبشور و مفاه جیرا

وارد بحث بشوم؛  خواهمینم گریحاال د م؛یمشاهده برد یادوره کیرا ما در  نی. اکندیم تیرا ترب

 ،یدیجور اساتبه گه میدیرا در بشور د نیا -یپهلو یدوره لیدر اوا- یتلخ اریبس یدوره کیدر 

به  داندیخدا م شد،یبه وجود آمد به اگر انقالب نم یبردند، گه نسل تیترب یجور شاگردانگه

 ییو آنها -زیگو همه یو ملّ یو وطن ینید یاصالتها-اصالتها  یاز همه دستیته یآن نسِل بکلّ

 نی. انقالب واقعاً نجات داد بشور را، از اآوردندیبشور م نیگه بر سر ا آمدند،یبه داشتند رو م

 تیبتر طیبه در آن مجموعه و در آن دانشگاه و در آن مح یآن نسل ها،شدهتیبُعد به آن ترب

 نی، بنابرا. خبندیایسرِ بار ب خواستندیبشور اگر م نیبا ا کردندیبه گه م داندیشده بودند، خدا م

 ...میصحبت بکن میخواهیاست؛ ما راجع به استاد م نیحرف ما ا

ماده را آ یانسان یروین دیخواهیباال است. شما م یلیبار خ نیا تیّ اهمّ ،یامّا در مورد شاگردپرور...

ما،  یندهیآ یهادهه یعنیما  یندهیآ یپرمسئله؛ دورانها اریبس یندهیدوران آ کی یبرا دیبن

 اریرا؛ تحواّلت بس ایتحواّلت دن دینیبی]دارد[؛ م یاست؛ مسائل گوناگون یاپُرمسئله اریبس یهادهه

اب حب نیموجب خواهد شد به ا نده،یتحواّلت آ نیاست به ا نیا ایقاطع ]است[.  اریو بس عیسر

گذاشته شده است، شکسته  رانیملّت ا یرو یخیصورت تاربه به یایحصار وابستگ نیا ،یوابستگ

شأن  م،یکنیم دایخودمان را پ یو جا مییآیم رونیحصار ب نیحباب و از ا نیخواهد شد و ما از ا

 ،میما حرف دار- میکنیمطرح م م،یکنیعَلَم م ایحرف خودمان را در دن م،یکنیم دایخودمان را پ

 یروین نده،یآ یهاو در دهه -دارد یادیز یتازه یدارد؛ حرفها یادیز یحرفها ینظام اسالم

 خود، با سواد خود و مبا همّت خود، با عز د،یکنیم تیترب دیبه امروز شما دار ییرویما، ن یانسان

 لیطو تع یحصار وابستگ نیبه به او داده شده، خواهد توانست ا یاتیّ روح به آموخته، با یدانش

 یواقع اهگیدر جا یرانیو ا رانیبکند و ا یواقع یحربت به معنا کیرا بشکند و واقعاً  نهایو مانند ا

 یطوالن یرشدگیدوران تحق کینکرده، وارد  یخدا ایخواهد شد،  نیا ای رد؛یخودش قرار بگ

 یانسان یوریما نداشته باشد؛ اگر ن یانسان یرویرا ن اتیّ خصوص نیخواهد شد، اگر گنانچه ا یگرید

خوشش آمد، قدر استقالا را ندانست، قدر  یوابسته حربت برد، از وابستگ د،یشیما وابسته اند

وقت ما وارد آن -بود جورنیا راگ-بود  اعتمادیرا ندانست، به خودش ب یاسالم یاسالم و ارزشها

غرب از  یرسلطهیبه در ز یدوران نیشد، مثل هم میخواه یگرید یطوالن کیداالن تار کی

 میوانستت اد،یو با تالش ز ادیبه با زحمت ز میقبل از مشروطه تا قبل از انقالب قرار داشت یاندب

 نیبود. ا میته خواهگذش دشوارتلخ  ندیباز وارد همان فرآ م؛ینجات بده ینحو کیخودمان را به 

شجو پرورش دان نی. بنابرادیپرورش بده یجوردانشجو را گه نیشما امروز ا نکهیدارد به ا یبستگ

 .مهم است یلیبه نظر من خ
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عنصر مقاوم و با  تیترب -1-2

 عزم و اراده

با  و نیعنصر متد تیترب -1-3

 مانیا

 یعنصر دارا تیترب -1-4

 اعتماد به نفْس

عنصر  باربلد و  تیترب -1-5

 باردان

  قیعنصرعم تیترب -1-6

  یعنصرانقالب تیترب -1-7

عنصر معتقد و  تیترب -1-8

 خود یملّ  تیّبه هو یمُباه

 رونیدر ب ینیآفرنقش -2

 :دانشگاه طیمح

قدرت و  میپمپاژ مفاه  -2-1

ه ب نهایو مانند ا تیّ و امن دیتهد

 یریم گیمرابز تصم

 یعلم ییگشاگره  -2-2

نرفتن  شیدرخصوص علت پ

 یاقتصاد مقاومت

 یعلم ییگشاگره  -2-3

درخصوص علت مطلوب نبودن 

 دیمسئله اشتغاا و تول شرفتیپ

 یمل

 یعلم ییگشاگره -2-4

درخصوص علت محقق نشدن 

 44اصل  یها استیس

 یعلم ییگشاگره -2-5

درخصوص علت محقق نشدن 

 یعدالت اجتماع

شدن  یروسیممانعت از و -2-6

 بشور یتیّ ریافزار مدنرم

 تیبه امروز شما ترب یجوان نیا نکهیا یآن صورت اوّا؛ برا یبرا دیبن تیترب دیشما جوان را با 

-به جهان در مقابل خود دارد  یو حوادث و تحواّلت مهمّ ندهیآ یایبتواند در قباا قضا د،یکنیم

از  یکی ایهم اثر دارد  نجایا ،یبه البتّه تحواّلت جهان ایغرب آس یمنطقه اینه فقط بشور ما 

 یهانهیاست؛ زم یتحّوالت جهان کنمیبه من عرض م یاست، لکن تحواّلت نجایمرابز مهمّش ا

 کی -وجود خواهد داشت یبیتحواّلت عج نها؛یقدرت و امثاا ا میو تقس یاسیو س یو عمل یعلم

اعتماد به نفْس، باربلد، باردان، آگاه باشد،  یدارا مان،یباشد مقاوم، با عزم و اراده، با ا یعنصر

او است  یتهسیبه شا یباشد تا بتواند در آن روز بشور را به راه نیّ باشد، متد یباشد، انقالب قیعم

 .ببرَد

دارا باشد،  دیبا دیگذاریاو اثر م یو رو دیکنیم تیبه شما ترب یجوان نیبه ا یاتیّ از خصوص یکی 

 جانیبه ا نیخود باشد. من آن روز در جمع مسئول یملّ  تیّ به هو یاست به[ معتقد و مُباه نی]ا

 ،یلّم تیّ با هو یدر رابطه یصحبت بردم؛ عرض بردم به منافع ملّ یملّ تیّ بودند، راجع به هو

 یملّ تیّ به ظاهرش منفعت است، امّا باطنش با هو یزی. آن گشودیو ترجمه م شودیمعنا م

 ،یلّ م تیّ هو نیبا ا دیاست. با یملّ یانهایز ست؛ین یمعارض است، در واقع منافع ملّ  ایناسازگار 

امروز  یاانهباشد و به استقالا به البتّه غالباً جو تیّ هو نیبه ا یبه مُباه دیجوان را آشنا بن نیا

برده  یزندگ یبشور کیخب جوان دانشجو از اوّا عمرش، در  دانند؛یما، قدر استقالا را هم نم

به در مقابل  دهید شهینداشته؛ از اوّا، هم یخارج یبه قدرتها اییاسیس یوابستگ چیبه ه

 ی، جمهور«گشمتان ابرو است یباال» ندیبگو کنندیجرئت نم گرانیبه د اییخارج یقدرتها

آن  ؛دانندی]لذا[ قدرش را نم اند،دهیرا از اوّا د نیاست؛ ا یاسیاستقالا س نیا ستاده؛یا یاسالم

 دایدر بشور تحقّق پ دیبا گفتیم سیو قبل از او هر گه انگل گفتیم کایرا به هر گه آمر یادوره

 نی. اهانیبه ا دبشو میتفه دیبا نیا دانند؛یاند، لذا قدر استقالا را نمدرک نکرده نهایا کرد،یم

 .دانشجوها است یبر رو دینقش اسات جورکی

امالً گفتند و من ب نجایبرادران، ا نیبه گند نفر از ا نیدوّم، نقش در مسائل بشور است؛ هم نقش

به را ] نهایو مانند ا تیّ و امن دیقدرت و تهد میاز برادرها گفتند ما مفاه یکی. کنمیم قیتصد

ر د تیّاهمّ ؛به به جامعه پمپاژ بشود ستین نیدر ا نهایا تیّ البتّه اهمّ م؛ایجامعه[ پمپاژ نکرده

ده هم است. بله، بن یسازمیتصم نهایا یعنیپمپاژ بشود؛  یریگمیاست به به مرابز تصم نیا

 یراجع به طرحها یگریبرادر د ایبشود.  دیبارها با نیبارها نشده، ا نیرا قبوا دارم؛ ا نیهم

اا را ذبر س هدر طوا پنجا یغلط بار صنعت ستمیبه س یآن برادر ایگفتند،  نهایمصّوب و مانند ا

، بحث برد دیرا با نهایقابل بحث است؛ ا نهایاست؛ عرض بردم، ا یاساس یحرفها نهایبردند؛ ا

منتقل  یریگمیبه مرابز تصم دیاست به با یو نظرات ییو فکرها ییحرفها نهایپخته برد. امّا ا دیبا

از  یکی. استفاده بنند نهایاز ا رند،یمسائل قرار بگ نیا انیدر جر دیبا یریگمیز تصمبشود؛ مراب

و  ندیایدانشگاه[ ب دیبشود و ]اسات لیجلسه در هر ماه رمضان تشک نیمن اصرار دارم ا نکهیعلل ا

فانه بشود به متأسّ  لیتشک یاجلسه جورنیدر ساا دوازده بار ا خواستیالبتّه دلم م-حرف بزنند 

بشنوند؛  یریگمیمرابز تصم ،بشنوند نیحرفها گفته بشود، مسئول نیاست به ا نیهم -میتوانینم

 .دیاثر بگذار دیبا

 م،یزنیحرف م یراجع به مسائل اقتصاد همهنیبشور، ما ا یدر مسائل اقتصاد دییفرض بفرما 

 کنند،یم دییتأ لیهمه هم از صدر تا ذ م،یرا مطرح برد یاقتصاد مقاومت کنند؛یم قیهمه هم تصد

]امّا[  د،دهنیم لیهم تشک نهایو مانند ا ونیسیو بم تهیجلسه و بم شیبرا کنند،یم قیتصد

 نیوجود دارد؛ ا یعلم گره کی. خب اشکاا بجا است؟ رودینم شیبار پ دیدوشایبا بهگنانآن

 .دیباز بن دیبا دیباز بند؟ شما به در دانشگاه هست دیبا یرا گه بس یعلم گره

و اشتغاا.  یملّ دیتول م؛یبحث برد م،یاشتغاا. ما امساا اشتغاا را مطرح برد یمسئله ای 

 ییبار را انجام بدهند، تالشها نیا خواهندیفکر است، همه هم م کی «یملّ دیتول» ای« اشتغاا»

 یرا به دولت برده بود به افکار عموم یبار یعنیگفتم؛  ی. من اوّا ساا در سخنرانکنندیهم م

گه صرف بردند تا  ایمتوّسط  ایبوگک  یهابارگاه یتومان برا اردیلیدادم؛ هفده هزار م ارشگز

بار  نیا هی. اشکاا بار بجا است؟ شبدیلکن اثر مطلوب را نبخش فتند،یبمک بنند به بلکه راه ب

. شودیدولت هشتم هم انجام گرفته بود؛ نمبار در  نیا هیدر دولت قبل هم انجام گرفته بود، شب

ره، گ نیهست؛ ا یدر بار هست، گره یاشکال کیدارد؛ البد  یاشکاا علم کیخب  شود؟ینم گرا
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نقش آفرینی دانشجویان  د(

 : ( ها به دانشجویانتوصیه)

 شودیش مبه گزار یمیعظ ینگینقد نیباز بشود؟ در دانشگاه. اگر ا دیبجا با نیاست؛ ا یگره علم

یدر مملکت م یگه اّتفاق دینیشما بب رد،یدر دست مردم وجود دارد، در خدمت اشتغاا قرار بگ

ت اشکاال نیمطرح بردند؛ بله، خب حاال ا نجایها را احاال مشکل بانک رد؟یگی. گرا قرار نمافتد

 .ردیمورد توجّه قرار بگ یریگمیدر مرابز تصم یستیبا ،ینظام بانک

 یهاهیو سرما یبردن بخش خصوصو وارد یبخش خصوص تیبه تقو-را  44اصل  یمسئله ای 

گَه به و گَههمه به م،یمطرح برد شیما گندساا پ -در اقتصاد بشور است یبخش خصوص

بار  تشرفیپ کنمیمن احساس نم نم؛یبیهم انجام گرفت؛ امّا خب تحّققش را نم ییبردند، بارها

ود وج یاِشکاِا علم رود؛ینم شیمنتها پ کنند،یتالش هم م خواهند،یم خواهند،ینم نکهیارا. نه

 یعلم یهااست به گره نیبند ا فایا تواندیبه دانشگاه م ی. نقشمیبگو خواهمیرا م نی، من ادارد

 .بشور بگذارد یهادستگاه اریجستجو بند، بشناسد و باز بند و در اخت هانهیزم نیرا در ا

حرف عدالت  همهنیاست به ا یاست، بحث عدالت اجتماع یاجتماع یهابیبحث آس ای 

جزو واضحات و مسّلمات  م،ییگویم یراجع به عدالت اجتماع همهنیا م،یزنیرا همه م یاجتماع

روز باالتر رفته است، روزبه ینیج بیضر ؟یبرد عدالت اجتماع دایاست. خب بو؟ حاال تحقّق پ

هدفِ درست، گرا  نیخواستِ درست، ا نیفکرِ درست، ا نیا ست؟یعلّت گ ا؟بدتر شده است. گر

 کند؟ینم دایدر بشور تحقّق پ

ام؛ ردهب ادداشتیصحبت برده؛ اّتفاقاً بنده هم  نجایا انیاز آقا یکیبالن بشور،  تیّ ریراجع به مد 

 یعنی. بالن بشور است یتهایّریبردن به مدبمک د،یشما انجام بده دیتوانیبه م ییاز بارها یکی

بشود؛  یروسیما و یتیّریافزار مداست به نرم نیبالن ما ا یتهایّریاز اشکاالت مد یکی دینیبب

 یرا وارد بند به تمام ابتکارات ما و بارها یروسیما و یتیّریمد یشهیدشمن بتواند در اند یعنی

 م؛یشومانع ب میتوانیببرَد. م شیبند و پ تیهدا یما را خراب بند و به جهت خالف یهامیما و تصم

 .بشور یماندهامغفو یتهایّاز ظرف استفاده ای]است[.  یاساس یمانع شد، جزو بارها دیبا

 یاز آقا کنمیاست به حاال من تشکّر م نییتب یمسئله د،یاسات یاز بارها یکی ن؛ییتب یمسئله 

 یزیگکیبشود؛ ما  نییتب دیبا نیصحبت بردند؛ خب ا نجایا 2030به راجع به سند  ایپارسان

هم اطرافش زده شد.  یگوناگون یخب حرفها م،یپرورش گفتوآموزش 2030سند  نیراجع به ا

سند  کیاز  یجزئ نیاشاره برد، ا شانیبه ا طورنیاست؛ هم یمهمّ  یمسئله یلیخ ه،مسئل نیا

مربوط  2030سند  نیبخش آن هم کیاست به  -داریپا یسند توسعه-سازمان ملل  یِ باالدست

سند  نیمله ابه از ج- داریپا یسند توسعه نیدر ا نهایوپرورش است. در واقع آنچه ابه آموزش

منظومه کیاست به  نیاندربار هستند، او دست کنندیدارند م یطرّاح -تدر آن[ هس] 2030

 کند؟یم یرا گه بس نی. اکنندیدارند جعل م ایدن یهمه یبرا یو عمل یو فرهنگ یفکر ی

ت؛ اس نیتریو کیاست،  لهیوس کی نجایا ونسکویپشت سازمان ملل وجود دارد؛  ییدستها

 دیمنظومه تول کیملّتها  یو همه ایدن یبشورها زیگهمه یاند، دارند برانشسته ییدستها

را دارند  نیبه شامل فکر است، شامل فرهنگ است، شامل عمل است و ا یامنظومه کنند؛یم

 وپرورشبخش آن هم بخش آموزش کیعمل بنند.  ن،یهمه بر طبق ا دیو ملّتها با دهندیارائه م

است؛  وبیمع نیاست؛ اصالً ا طغل نیغلط است؛ ا نیاست. خب ا 2030سند  نیاست به هم

 داریپا یبه دارند سند توسعه یینهایهستند ا یاست. گرا؟ گه بسان یوبیحربت، حربت مع نیا

درباره شان،یسنّتها یملّتها، درباره یبشورها، درباره یدارند به درباره یگه حقّ کنند؟یرا فراهم م

هم  نهایا یهمه د؛یبن یجورآن دیبا د،یبن یجورنیا دیاظهار نظر بنند به با دشان،یعقا ی

الزام  نهایا یدر واقع، همه ر،یاست؛ نخ ینگریسطح نیا ست،یالزام ن ندیگویم نکهیاست. ا «دیبا»

حساب خواهد آمد به یمنف ینقطه کیعنوان نکند، بعد به دایبه تحقّق پ نهایاست، و هربدام از ا

 نهایا ی! همه«شودیاز شما سلب م ازیامت النف د؛یریگیدر فالن جدوا، تِه جدوا قرار م»به 

دارد؟  ینباشد. گه لزوم «دیبا»است، ولو در ظاهرش  «دیبا» نهایا یاست؛ در واقع همه یجورنیا

 یبنده بلمه ؛«شرفتیپ یاسالمتیرانیا یالگو» میگفت میآمد نیخب ما از گند ساا قبل از ا

رتباط ا نهایبار هستند و از آن وقت ما با ا نیبه مسئوا ا یانیتوسعه را هم عمداً به بار نبردم. آقا

 کیتوسعه  یگون بلمه برم،یتوسعه را من به بار نم یبنده عمدًا گفتم بلمه دانند؛یم م،یدار

 شرفتیپ یالگو برم؛یرا به بار م شرفتیپ یدارد؛ من بلمه یمفهوم غرب کیاست؛  یغرب یبلمه

الگو  یربغ یما، دستها شرفتیپ یبرا دی! گرا بامیبن دایپ میردالگو را بگ نی. خب ایاسالمتیرانیا
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بار شماها  ست؟یبار ب نهایا نها؟یو امثاا ا 2030 ای داریپا یسند توسعه نیصورت همبدهند به

 .است دیها است، بار اساتاست، بار دانشگاه

 میاربه امروز ما د نیهم یعنیدانشگاه  ی! دانشگاه، به شکل غربزیبرادران و خواهران عز د،ینیبب

به امثاا  یمدارس ایها آن دانشگاه میدانینم م؛یخبر ندار یلیخودمان خ یالبتّه ما از گذشته-

برد،  تیرا ترب هایبهائخیو ش ردامادهایو م هاامیّ و خ هایو خوارزم ناهایسو ابن رهاینصخواجه

[ یمعنا ]نظامها کیو به  یآموزش یاز آن نظامها یبوده؛ متأّسفانه اطاّلع درست یجورگه

 یلهیوسبه به -است نیا یکیما،  یهایبارجزو بم م؛یخودمان ندار یگذشته یقرنها یدانشگاه

 .از جمله به بشور ما هم صادر شد ایدن یبشورها یغرب ابداع شد و به همه

است به مربز علم  نیجنبه، ا کیشکل، وجود دارد:  نیدانشگاِه به ا نیدر ا مهم یجنبه سه

جوانند،  یو نگاه نو به مسائل است، گون مجموعه یاست به مربز نوآور نیجنبه، ا کیاست؛ 

 گرید یجنبه کیاست؛  نی]وجود دارد[، دانشگاه مربز ا ینوآور ،ینگاه نوآور به مسائل، نوطلب

مرابز در  نِ یجامعه است. دانشگاه جزو اثرگذارتر طیبشور و مح طیدر مح یاثرگذار یجنبه

به  ستیاست و مخصوص بشور ما هم ن جورنیجوامع ا یبشورها ]است[؛ در همه یمجموعه

است،  یفرهنگ دیو نوشتن و تول یفرهنگ یبارها یلهیوسبه ای ،یاثرگذار نیاثرگذار است؛ حاال ا

 نیدارد ا یاست؛ انواع و اقسام یمبارزات یبارها یلهیوسبه ایاست،  یاسیس یرهابا یلهیوسبه ای

 .دانشگاه است یسه جنبه نی. ایاثرگذار

ور بش یاستهایبه بر س-گر به دانشگاه در بشور ما به وجود آمده است، عوامل سلطه یروز از

 م اطاّلع داشتند، همبشور؛ ه یایابعاد بشور و زوا یمسلّط بودند، بامالً تسلّط داشتند بر همه

دانشگاه،  یاوّا از سه جنبه یدر مورد جنبه -کردندیم خواستندینفوذ داشتند، هم هر بار م

ا متناسب ب یعیحربت طب کیما به  ،یعلم یبود به نگذارند در جنبه نیبارشان عبارت از ا

د، است به سند دار ییحرفها نهایشواهد دارد، ا نهای. امینکن دایدست پ م؛یبرس یرانیاستعداد ا

است،  ینوآور یدّوم به جنبه یشاهد دارد به بعدًا، مختصرًا عرض خواهم برد. در مورد جنبه

سوّم،  یبردند. در مورد جنبه دایبامالً تسلّط بر آن جنبه پ یعنیگرفتند؛  اریدر اخت یرا بکلّ  نآ

 یانواع و اقسام شکلها بنند؛ حاال تیّ ریخارج را مد طیدانشگاه بر مح یبردند اثرگذار یسع

 یاهدستگاه قیاز طر یبه خودشان، گه حتّ یوابسته یفرهنگ یهادستگاه قیگه از طر ت؛یّ ریمد

طور به ،یدائم ،یشگیهم یسلطه کیدر واقع  یعنیبنند؛  تیّ ریبردند مد یسع ،یتیّامن

به  یسه جهت نیا یبر دانشگاه ما وجود داشته از همه -هم محسوس یو در موارد-نامحسوس 

 .مورد نظر است

بنند،  فیبردند ]آن را[ تضع یاست و سع یعلم یجنبه میاوّا، به گفت یامّا در آن جنبه 

 علم بود، دوّمما داده شد، متاع دست یهابه به دانشگاه یایاست به متاع علم نیا شیمعنا

را هرگز منتقل نکردند؛ حاال ما  یمهّم علم یشرفتهایپ ها،یغرب یعنی بود؛ افتاده بار از و بهنه

 -دندسلطه بو ریبه تحت نفوذ و ز-بشور ما  هیشب یقاعدتاً بشورها م؛یبشور خودمان را خبر دار

 یرفتهاشینو را به با پ یدانشها د،یجد یدانشها د،یعلوم جد دیی. فرض بفرمالندیقب نیهمه از هم

مثل بشور ما منتقل نکردند، ]بلکه[  یبشور یهاهرگز به دانشگاه دند،یرسیبه آنها م یعلم

؛ داشت یلیهم البتّه دال نیخارج شده بود منتقل بردند. ا ییرا به از آن طراوت و نو ییزهایگ

 یبشور و بشورها نیرا گرا وارد ا یمیقد هاییفنّاور نیهم ایعلوم بهنه را  نیامر به هم نیا

 نشد دایپ»شد، اثر  دایپ یاستعمار غرب یبرا بیبه رق یوقتداشت. آن یلیما بردند، دال هیشب

حکومت  دییارتباط داشتند ظاهر شد. فرض بفرما بهایبه با آن رق ییدر بشورها «بیرق

 -هیّ و بق کایو آمر سیانگل بیرق یعنی-مستقرّ تا آن زمان بود  ینظام سلطه بیبه رق یستیبمون

مثل هند را و دانشگاه  یدهد، بشورنفوذ خودش را توسعه ب یحوزه نکهیا یسرِ بار آمد، برا یوقت

تر، واضح ایهرگز تا آخر حاضر نبودند بدهند؛  هایبه غرب یاز علوم یهند را مجهّز برد به برخ

یغرب قیبه امکان نداشت از طر ییهایو به فنّاور ییرا مجهّز برد به دانشها نیمثل گ یبشور

 یمسئله هاینینفوذ بود. گ یبود، توسعه یاسیرقابت س نکهیا یبنند؛ برا دایبه آنها دست پ ها

 -سابق شوروی از- هارا از روس یاهسته یمسئله هاهندی فراگرفتند؛ هارا از روس یاهسته

را به  هانیغرب، ا یو علم ینبود به امکان داشته باشد نظام دانشگاه ییزهایگ نهایفراگرفتند. ا

 ،یلماز لحاظ ع نیمثل ما منتقل بند. بنابرا اولیقِطریمثل هند و به ای نیمثل گ ییبشورها



 

24 

 

 مستندات ترین محورهامهم موضوع ردیف

ای در همصدایی عده -9-2

 با دشمن داخل

برخورد قاطع و خصمانه  -10

با دشمن خارجی و طبیبانه و 

 دلسوزانه با دوستان داخلی:

آزادی در برخورد صریح  -10-1

های و بدون رنگ و روغن

 دیپلماسی با دشمن خارجی

نه  -توجه به دانش  -11

 به عنوان –فعالیت سیاسی 

 رکن اساسی دانشگاه:

دانشگاه محل تولید علم -11-1

و عالم و جهت دهی درست به 

 علم و عالم:
 و ابزار بدبختی شدن علم -11-1-1

 مادّی: تمدّن در عالم

 اتم بمب تولید -11-1-1-1

 شیمیایی سالح تولید -11-1-1-2

 خطرناک هایویروس تولید -11-1-1-3

 یهاتشکلبه  ها توصیه -12

 :دانشجویی

 ها:تابید بر حفظ آرمان -12-1

 عادا جامعه به رسیدن -1-1 -12

 آزاد جامعه به رسیدن -12-1-2

 پیشرفته جامعه به رسیدن -12-1-3

و  مؤمن جامعه به رسیدن -12-1-4

 متعبّد

 مرفّه جامعه به رسیدن -12-1-5

 متّحد جامعه به رسیدن -12-1-6

 و قوی جامعه به رسیدن -12-1-7

 مستحکم

 مستقل جامعه به رسیدن -12-1-8

مثل  ییبنند به دانشگاه بشورها لیتسه ایبمک بنند  اینبود به اجازه بدهند  جورنیهرگز ا

ضربه هم  یبکند، بلکه حتّ یعلم شرفتیمعنا، پ کیسلطه بود به  رینفوذ بود و ز ریبشور ما به ز

ر خدمت د دندبردند، جذب بردند، بر دایها پدانشگاه نیارا در  یااگر استعداد برجسته یعنیزدند؛ 

 تیّ وضع نیا یدر دوران پهلو یمتماد یوجود داشت؛ سالها تیّ وضع نیخودشان قرار دادند. و ا

 .وجود داشت

دانشگاه شد محّل  یعنیاست، بامالً قبضه بردند؛  ینوآور یجنبه میدوّم را به گفت یجنبه آن

و معتقد به  یغرب یگوناگون، مظهر ارزشها یهانهیدر زم یعنیبه جامعه؛  یغرب یانتقاا ارزشها

 هابلمه در دانشگاه یواقع یمعنابخش را به نیبار بردند، ا نیا یرو یعنیشد؛  یغرب یارزشها

 .قبضه بردند

 ییاجاه کیبنند؛  تیّ ریبردند مد یبردند؛ سع تیّریبه مد میسّوم هم عرض برد یآن جنبه در

هم با زور. ساواک  ییجاها کیمختلف،  یبا پوا و با رشوه، با دادن سِمتها ییجاها کیبا زبان، 

 معترض را از یدانشجو نکهیا یشد برا زیتجه یلیو اسرائ ییکایآمر یروهاین یلهیبه وس رانیا

. خب، پس دانشگاه وضعش دادندیبار را انجام هم م نیخودش منصرف بکنند؛ و بردند، ا عتراضا

 «.1رفت شیدانشگاه در بشور ما پ یجورنیا یعنیبود؛  نیا

 دواژه،یبل نی؛ ا«نظام سلطه»وجود دارد به نام  یمهمّ  یدواژهیبل کیما  یاسیس اتیّ در ادب» -

ته و بکنم به گذش یعیمرور سر کی خواهمیگه؟ م یعنیپرمغز و پرمعنا است؛ نظام سلطه  یلیخ

 .به وضع امروزمان میتا برس ها،شهیر

 نیواضح و روزافزون ب یِ دوقطب کیبشورها؛  نیب یجهان ینظام دوقطب کی یعنینظام سلطه 

ت. سلطه اس ریقطب، قطب ز کیقطب، قطب مسّلط است؛  کینظام سلطه است.  نیبشورها؛ ا

 یادیز یگفتن یحرفها دواژه،یبل نیبلمه و ا نیا لی. عرض بردم به ذیشد نظام دو قطب نیا

 یام؛ لکن شما دانشجوها وقتبرده ییصحبتها کی یسالها گاه نیهم در خالا ا هوجود دارد؛ بند

 لیذ یو بهتر شتریب یحرفها دیتوانیم د،یفکر بن یلیو تحل یفکر یهاییو در گردهما دینیبنش

[ مربوط به مثاًل نیبه ]ا-وجود آمد  به ایحاا دو دسته بشور در دنهر. بهدیبن دایپ دواژهیبل نیا

ط، مسلّ یسلطه. بشورها ریز یمسّلط و بشورها یبشورها -است طرفنیبه ا شیپ ندو سه قر

 نیهم دارد به گرا و گگونه شد به ا یلیاروپا بودند. حاال دال یعمومًا بشورها ایالبتّه عمدتاً 

لحاظ از ایشد؛ آ یمنته نجایوجود داشت به به ا یتیّمسلّط؛ گه خصوص یبشورها شدند بشورها

 یعوامل کینه،  ایدارند؟  یایبرتر کی نهایا ت،یّ دارند؟ ازلحاظ ذهن یازیامت کی الً ثم نهایخلقت، ا

 دایپ گرانیبر د یرجحان کی ایدن یاز بشورها یبشور کی ای ایاز دن یبخش کیو  دیآیم شیپ

. ستین نیبحث ما ا یعنی م؛یبشو لیوارد آن دال میخواهیدارد به حاال نم یلی. باالخره دالکندیم

 .سلطه ریز یمسلّط و بشورها یاتّفاق افتاد: بشورها نیا ااهرحبه

مسّلط  یبشورها یعنیو توقّف؛  شرفتیپ یبه وجود آمد، ]ازجمله[ دوگانه ییهادوگانه کیخب،  

 تشانشرفیسرعت پ یعنی-بردند  دایروزافزون با سرعت روزافزون پ یشرفتهایمدام پ طورنیهم

 یمهمّ ینکته ن،یگَرد بردند. در اطه متوقّف شدند و عقبسل ریز یو بشورها -شد ادیهم مدام ز

از  یبعض ای ییقایآفر ای ییایآس یبشورها یعنیسلطه،  ریز یدارد. تصوّر نشود به بشورها جودو

مثاًل بدون علم و بدون  طورنیاز اوّا هم نهایسلطه بودند، ا ریبه ز نیالت یکایآمر یبشورها

یبتاب نگاه نیا دی. شما مالحظه بنستین یجورنیفرهنگ و بدون تمدّن بودند؛ نه، ا

وارد هند شدند، هند از صنعت  هاسیانگل یبه وقت دهدینهرو را؛ نهرو شرح م جهانِ خیتاربه

 -کندیذبر م جهانخیتاربهیرا نهرو در نگاه نیا-حسب آن زمان به شرفتهیبرخوردار بود؛ صنعت پ

 هایسی. انگلجورنیهم هم گرید یآن روز را داشت؛ بشورها یصنعت یشرفتهیمحصوالت پ یعنی

توقّف هند م یبردند به اصالً صنعت بوم یبار یعنیرا گرفتند؛  شیشدند، جلو هندوارد  یوقت

 یزیر برنامهاصالً ؛یسیانگل داتیو تول یواردات عیبنند به صنا دایپ ازیگَرد بند تا نبشود و عقب

هند  و رانیاّتفاق افتاد. البتّه فرق ا نیهم هم رانیاتّفاق افتاد. در ا نیجا ا. در همهنیا یبردند برا

وجود نداشت؛ نفوذ بود، استعمار  یایاستعمار رسم رانیاست به در ا نیا گرید یجاها یو بعض
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 بینی بهتابید بر واقع -12-2

های مثبت معنای دیدن واقعیت

 حل برای موانع:و پیدابردن راه
  جوان جمعیّت -12-2-1

 بااستعداد جمعیّت -12-2-2

 بشری هایتوانایی -12-2-3

 العادهفوق

 ملّت العادهفوق استعداد -12-2-4

  زیرزمینی امکانات -12-2-5

مناسب  موقعیّت -12-2-6

 جغرافیایی

 های جمهوریپیشرفت -12-2-7

 اسالمی

 هایگفتمان تقویت -12-3

 اصلی
 عدالت گفتمان -12-3-1

 یانبندانش اقتصاد گفتمان -12-3-2

 مقاومتی و

 ایرانی پیشرفت گفتمان -12-3-3

 اسالمی

 در شتاب گفتمان -12-3-4

 علمی هاییافته

 واحد جبهه تشکیل -12-4

  یضدّصهیونیست و ضدّآمریکایی
 هایبمپین تشکیل -12-4-1

 با ضدّیّت در اسالمی دنیای عمومی

  رژیم آمریکا و هایسیاست

 صهیونیستی

 جمعیّت آوردن وجود به -12-4-2

 رد اسالم دنیای در دانشجویی عظیم

 مجازی فضای

 تقیه و بودن صریح -12-5

 اسالمی نظام از دفاع در نکردن

 اردوهای گسترش -12-6

 جهادی

مسلّط، هر روز  یبشورها یعنی د؛یابتکار و تقل یبود.  دوگانه ینبود؛ ]امّا[ در هند، استعمار رسم

سلطه،  ریز یادر علم، در امکانات به وجود آوردند؛ ]امّا[ بشوره ،یدر زندگ یدیابتکار جد کی

 طورنیداده بشود، هم یزیگ نیبه آنها امکان گن ایرا از خود بروز بدهند  یابتکار چیه نکهیبدون ا

 .بردند دینگاه بردند و تقل نهایبردند؛ مرتّب آنها ابتکار بردند، ا دیمرتّب تقل

مستقل  سیمثل انگل یبشور بوگک ؛یو وابستگ یاسیاستقالا س ،یاستقالا و وابستگ یدوگانه

تحت  -یشامل هند و پابستان و بنگالدشِ بعد-هند  یقارّهمثل شبه یبا عظمت یایدر کیبود، 

 یاسیفرهنگ، ازلحاظ س یسابقه نیبا ا رانیمثل ا یبشور کی ایود. ب یاسیس ینفوذ آن و وابسته

 دیبه گه؟ مثالً فرض بن یوابسته -یپهلو یقاجار، گه در دوره یگه در اواخر دوره-بود  تهوابس

هم به وجود آمد؛  یجورنیا یدوگانه کی یعنی. سیمثل بشور انگل یبشور بوگک کیبه 

 .یاسیس یو وابستگ یاسیاستقالا س

مسلّط، اعتماد به نفس  یاست. بشورها گرید یدوگانه کیهم  نیبه نفس و انفعاا؛ ا اعتماد

 یموعهمج نی]امّا[ ا دانستند؛یرا متعلّق به خودشان م ایدن کردند،یتوّقع م زدند،یداشتند، حرف م

و  یدگار انفعاا، دگار وادادگ نهایبودند، ا شتریب تیّ هم ازلحاظ بم یلیسلطه به البتّه خ ریز

 .ضعف نفس بودند

، نظام سلطه نیاصطالح لوازم و تبعات ااز به یکیو فرهنگ و رسوم و عادات؛  ینیبصدور جهان

دارند، اعتماد به نفس دارند؛ عادات خودشان  شرفتیبه ابتکار دارند، پ ییاست به آن بشورها نیا

ز هم ا نهایسلطه؛ ا ریز یبه بشورها کنندیتقل مخودشان را من ینیبو رسوم خودشان و جهان

ربدام ه نهای[ به اگریو انواع و اقسام ]د قاتیصورت تحقصورت بتاب، بهبه بنند؛یآنها قبوا م

 دای پبامالً  د،یرا دنباا بن نهایو ا دیدارد به ]اگر[ اهل مطالعه باش یواضح و روشن یخیشواهد تار

 .دیبنیم

به  ییآن بشورها یعنیحالت.  نیهم یادامه یبرا یزیربرنامه نها،یا یبر همه یوقت عالوهآن

 یابد ینعیبند؛  دایحالت ادامه پ نیا نکهیا یبردند برا یقیدق یعلم یزیرمسلّط بودند، برنامه

دو  نیا در ایدن تیّ وضع نیبه وجود آمد. ا ایدر دن یحالت نیهمچن کینباشد.  ریرپذییبشود؛ تغ

 .بوده ریسه قرن اخ

نجالب م نیاز بشورها توانستند خودشان را از ا یاتّفاق افتاده و بعض یحوادث ان،یم نیالبتّه در ا

 کایآمر همتّحد االتیبشور ا دیمثالً فرض بن ؛یطور بامل، لکن در بخشنجات بدهند؛ البتّه نه به

خودش  ،یتصادو اق یاسیبود، توانست ازلحاظ س سیو تحت استعمار انگل سیانگل به تحت سلطه

 و منفعلِ در مقابل اروپا ریبامالً تحت تأث ینه؛ ازلحاظ فرهنگ ،یرا نجات بدهد امّا ازلحاظ فرهنگ

مثل هند،  یمثاًل بشور ایبرده.  دایبرد و تا امروز هم ادامه پ دایطور هم ادامه پبود و همان

ودش خ یادیحدود ز اتوانست ت یازلحاظ اقتصاد ایتوانست خودش را نجات بدهد  یاسیازلحاظ س

نتوانست خودش را نجات بدهد؛ به حاال  ینه؛ ازلحاظ فرهنگ ،یبکشد امّا ازلحاظ فرهنگ رونیرا ب

است.  یامجسّمه کی دمید دانیهند، وسط م یاز شهرها یکیوجود دارد. بنده در  ییزهایگ

 نیا رباست به  یسیسردار انگل یمجسّمه نیاست؟ گفتند ا یگه بس یمجسّمه نیا دمیپرس

و  دیرا به شما سالها مبارزه برد یظالم کی ی. پناه بر خدا! گرا مجسّمهکردهیشهر حکومت م

االن هم هست؛ در  دیاش آنجا بود؛ شامجسّمه د؟یانصب برده نجایحاال ا د،یبرد رونیرا ب نهایا

 یااز بشوره یکی. در دمیرا من د نیهم هیهم شب قایهند. در آفر یجنوب یاز استانها یکی

 -ه آنجا بردندب دیبازد یبود به ما را برا ییاز جنگلها- یستیتور یلیجنگل خ کیوسط  ،ییقایآفر

بم است به حا یبس نیگفتند ا ن؟یاست ا یاست؛ گفتم گه بس یامجّسمه کی دمیآنجا هم د

[ یعنیبشور بوده؛ اسمش هم آنجا هست، جنگل هم به اسم او است! ] نیبر ا یسیمثاًل انگل

 .است ایوضع دن نینتوانستند خودشان را نجات بدهند. ا یفرهنگازلحاظ 

 رانیسپر برد و توانست ا نهیس یوضع نیگن کیدر مقابل  یاسالم یخب انقالب ما، و جمهور 

طور به دییگویگطور شما م: »دییمهم است. نگو نیا اورد؛یب رونیطور بامل بمنجالب، به نیرا از ا

ات تخلّف نهای[ ای؛ بله، ]ول«بر بشور ما حابم است یغرب یاز عناصر فرهنگ یلیبامل! هنوز خ

ازلحاظ فکر، ازلحاظ فرهنگ، ازلحاظ اقتصاد،  ،ینیبانقالب رسمًا خودش را ازلحاظ جهان ست؛ا

ه ن ،ینه شرق» نیبشور، در مقابل غرب قرار داد. ا تیّ ریشئون مد یازلحاظ همه است،یازلحاظ س

 از] یتأثّر گونهچیبود؛ ه نیا شیاعالم برد، معنا یاسالم یعنوان شعار جمهوربه امام به «یغرب
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 سبک بردن دنباا -12-7

 در ایرانی - اسالمی زندگی

 عمل و اندیشه

 و جدّی تالش -12-8

 دادن غلبه برای جانبههمه

 دانشگاه در انقالب گفتمان

آتش به اختیار بودن  -12-9

 و عملیِ  فکری هایهسته همه

در  فرهنگی فکری، جهادی،

 مواقع لزوم:
های هنگامی به دستگاه -12-9-1

مربزی فکر و فرهنگ و سیاست و 
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قانون  نیهم در ا ییجا کی[ ی]ول شود،یاست، گذاشته م یسلطه ندارد[. البتّه بله، ]مثل[ قانون

ست؛ ا گریحرف د کیحرف است؛ امّا قانون نبودن و عکسش قانون بودن،  کی نیا شود؛یتخلّف م

به در نظام  ییزهایآن گ یآمدن از همه رونی[ قانون شد؛ تخلّص و بنی]ا یاسالم یدر جمهور

 .دش ینیقیو  یقانون قطع شود،یم لیو تحت سلطه تحم ریپذبشور سلطه کیبر  لطهس

ابزارها  یواقعاً از همه یعنیبکند.  یستادگیتوانست مقاومت بکند، توانست ا یاسالم یو جمهور 

 نیبه راجع به ا- زیعز یو جوانها زیدوستان عز نیاستفاده شد. به قوا ا یاسالم یجمهور هیعل

 ندیامروز هم بب یِنسل امروز و تهران -خوب صحبت بردند یلیامروز صحبت بردند و خ یحادثه

طور به دو نفر، سه نفر، پنج نفر به شودیم یجورگه ست؛یگ یستیگه؛ حربت ترور یعنیترور  به

 نیهستند. ا یبسانگه کنندیبه حمله م ییو آنها شوندیبشته م یاادثهح کیمثاًل در  گناهیب

 نیاستمرار داشت و حابم بود. از ا ییجاو همه عیصورت وسدو سه ساا در بشور به تیّوضع

تفاده بردند، اس غاتیاستفاده بردند، از جنگ استفاده بردند، از بودتا استفاده بردند، از تبل لهیوس

 استفاده میحربت عظ نیانقالب، ا نینظام، ا نیا هیعل لیوسا یاستفاده بردند، از همه میاز تحر

[ نبُرد، خودش را ]به وضع جها شیبردند، لکن موفّق نشدند؛ انقالب موّفق شد، خودش را پ

 .را به وجود آورد یبرد، نظام اسالم لیتحم

ن وزارتخانه بد عمل برده؛ نه، اگر ؛ گرا؟ گون فال«نظام نابارآمد است» کنندیزمزمه م هایبعض 

نظام،  نیا ییبارا لیدل نیتررفته بود. بزرگ نیشده و از ب دهینظام نابارآمد بود، تا حاال ده بار بلع

 چی، هبزند حیرحرفش را ص ستد،ینظام بِا کی نکهینظام است. ا نینظام و ماندن ا نیخود وجود ا

 هایدشمن نکهیاعالم بند، با وجود ا اینکند، موضع قاطع خودش را با صراحت در دن یامالحظه

 یو دولت یمردم ینه، اربان نظام و مجموعه ها؛یاز دشمن میغافل باش نکهینه ا م،یدانیرا هم م

 یبیعج یحادثه یلیخ نیاست، ا یمهمّ  یمسئله یلیخ نیا ستند؛یایم حاانیدرع دانند،ینظام م

جهت حفظ  نیاست به توانسته خودش را در هم نینظام ا یبارآمد ینشانه نیتراست! بزرگ

من هم  یهاهیاز توص یکیاز برادرها اشاره بردند؛  یبه بعض یفراوان یشرفتهایاز پ ریبند؛ حاال غ

 ینظام را. دستاوردها یفراموش نکند دستاوردها یانقالب یِاللهاست. جوان مؤمنِ حزب نیهم

از  دییبه فرض بفرما یهزاران است. حاال مثالً اشاره بردند، در بشور ست،یدو مورد ن یکیم نظا

ها، متخصّص نیها، بهترمتخصّص نیامروز برتر شده،یاستفاده م ینیپیلیو ف یهند یگناندبتر آن

 ها،تیّ موفّق لیقبنیها است، ازااز گوشه یکی نیها ]وجود دارد[؛ حاال امتخصّص نیتربرجسته

 .توجّه و دقّت دارد یجا نهایها و صدها وجود دارد به اده

مهم است. ما، هم  نیبدهد، هم آرمان بدهد؛ ا تیّ انقالب توانست به ما، هم هو نیپس ا هرحاا،به

در هاضمه یشدهبه ما مغلوب و هضم میدیفهم م،یهست یبسگه میدیما فهم میبرد دایپ تیّهو

و آرمان؛ به ما آرمان  تیّهو م؛یما خودمان م،یما هست م؛یستیو نظام سلطه ن یجهان استیس ی

 .کنمیفراوان به حاال اشاره م یآرمانها داد،

 نیگن کی ی. وقتشودیقهرًا شروع م یامبارزه کیشکسته شد، ]لذا[  وبیمع یرهیدا نیا خب،

 ،یقو یهستند؟ آن روز در مرقد گفتم؛ دولتها یبسانخب طرف مقابل گه د،یآیم شیپ یوضع

 ادولته کایبه امروز در اروپا بلکه در آمر یایاسیس یانهایمؤثّر؛ جر اریبس یانهایتوانا، جر یقدرتها

همه در مقابل  انها،یجر نی. ااندازندیدولت از بار م آورند،ی! دولت سر بار مَبرندیو م آورندیرا م

خودشان را  یهاخودشان را آزمودند، ضربه یهاییبردند، توانا ییاآرصف یاسالم ینظام جمهور

 ارزاتو نرم؛ مبارزات سخت و مب سختمهیسخت، ن یشروع شد، مبارزه یامبارزه کیزدند؛ 

 .مبارزه هم دانشگاه بود نیا یدانهایاز م یکیو مبارزات نرم.  سختمهین

مبارزه شد، از روز اوّا! از دوران مبارزات؛ خب دانشجوها  دانیم نیوارد ا ینخواهیدانشجو خواه 

دانشگاه  ،دیرس یروزیانقالب به پ نیشد و ا لینظام تشک نیهم به ا یمشغوا مبارزه بودند. از روز

بود.  دانشجومرابز، دانشگاه و  نیتراز مهم یکیبرد امّا  ریرا درگ هایلیشد. مبارزه، خ ریدرگ

 یعنیانقالب، ]بر آن[ مسّلط شدند؛  لیدانشگاه و دانشجو متمربز شد و اوا یوقت دشمن بر روآن

دانشجو به  د،یهم نبود ایدر دن دیوقت شااز شماها خب آن یلیدشمن سوار شد بر دانشگاه. خ

 تمرفیهفته من م رها هر هفته در دانشگاه تهران جلسه داشتم. هوقتامّا بنده همان د،یقطعاً نبود

سؤاا  شدند،یو پاسخ به سؤاالت؛ و دانشجوها جمع م یتهران نماز و سخنرانمسجد دانشگاه 

 یراندازیو ت ،یواقع یمعناجنگ به م؛یدادیما هم جواب م زدند،یابهام داشتند، حرف م کردند،یم
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 ایها بار دوشنبه کی یااز روزها به هفته یکیشد به  ی]بود[ داخل دانشگاه تهران به جور

دانشگاه  د،یآمدند گفتند وارد نشو هایدر دانشگاه، بعض یآمدم جلو بهیوقت رفتم،یم هاکشنبهی

من  شود،یگفتم نم د؛یهم گفتند نرو نهایا م،یخطرناک است؛ گند نفر محافظ هم خود ما داشت

 یراندازی. خلوت! تمیوارد دانشگاه شد میبروم دانشگاه، در مسجد البد منتظر من هستند؛ آمد دیبا

 ،ستین یخبر چیه دمیدانشگاه تهران! آمدم مسجد دانشگاه، د نیهم زدند؛یرا م گریبود، همد

! ٰ  یاول قیجوانها بترسند، ما ]هم[ به طر یوقت میدی. دانددهیترس اند،امدهیدانشجوها هم ن

ّلط تس نیا ود؛جنگ شده ب دانیدر دانشگاه بود. واقعاً دانشگاه م یتیّوضع نیگن کی م؛یبرگشت

به  یینهایسلطنت هم بودند! ا یدارهابودند؟ گپها بودند، طرف یبساندشمن بود. حاال گه

و امام بزرگوار، دستشان در دست  یدر مقابل هم بودند، در مقابل انقالب و نظام اسالم شهیهم

هم، زن  اهیاوابباالخره س-هم بودند  هایساواب یهاهم متّحد شده بودند؛ باهم مّتفق بودند؛ بچّه

 خلق و انیهم بودند؛ فدائ ستیماربس یگپها -و بچّه و جوان و دانشجو داشتند؛ آنها هم بودند

همه در مقابل  نها،یو مانند ا دیاخوانده دیو شا دیادهیو شن دیشناسیبه م یینهایو هم نیمجاهد

 .مسلمان ]بودند[ انیدانشجو یمجموعه

 یوهادانشج یعنی. دیرا شما بدان نیمسلمان، دانشگاه را فتح برد؛ ا یانقالب یالبتّه دانشجو 

 نیمدر ه یعنی ؛یمسلمان، هم در مباحثات توانستند دانشگاه را فتح بنند، هم در مبارزات جنگ

 شگاهدان یلیبه افتاد، دانشجوها توانستند دانشگاه را فتح بنند؛ بعد هم به خب به تعط یاتّفاقات

 یاختالالت کیمسلمان،  یدانشجو یخود مجموعه نی[. منتها ]بعد[ در بدیام]انج نهایو مانند ا

را فتح برد امّا خودش از  یجاسوس یمسلمان، دانشگاه را فتح برد، النه یبه وجود آمد. دانشجو

دگار ضعف  نکهیخاطر ا یاست. گرا؟ برا یقابل توجّه یبه نظر من نکته نیدرون مغلوب شد! ا

ز، رودانشجو در آن  یهااز بچّه یبعض-هم تند  یلیبود، خ جاناتیو ضعف محتوا بود؛ ه لیتحل

 یانقالب م،یآمده بود رونیب زهایگ لیقب نیو ا دیزندان و تبع ریوقت تازه از زماها را به آن

حاال  ؛ندبه االن هم هست یینهایهم کردند؛یدر مقام قضاوت، ماها را تخطئه م یعنی دانستند؛ینم

ت، اُرتُدبسِ سفت و سخ یانقالب کیواقعاً اُرتدُبس ]بودند[،  یعنیهنوز هم هستند؛  شانیهایبعض

 یحسّاس ینقطه کیبود، ]لذا[ در  یالزم خال یاز محتوا ت،یّ منتها آن ذهن -قرص و محکم یلیخ

 یاارهاش کیمرور بنم، ]فقط[ خواستم  خواهمیمن نم گریاست؛ د ادیضربه خورد. خب، حوادث ز

 .حوادث دانشگاه یهاشهیبکنم به ر

خارج بردن  یدانشگاه و برا هیسالها، عل نیاست به در ا نیعرض بکنم ا خواهمیمن م آنچه

است به دانشگاه مهم است.  نیتالش بردند؛ علّتش هم ا یلیمبارزه خ یصحنه نیدانشگاه از ا

 شتریب رشیتأث گرید یاز قشرها یلیمهم است؛ از خ یلیدانشگاه اگر در خدمت انقالب باشد خ

کات ن یلیخ نهایا مند؛یدارند، فه فعّالی ذهن بارند،بهآماده تعلّقند،است. اواّلً همه جوانند، بم

 یرو تواندیم یانقالب یدانشجو یعنیدارند؛  ریجامعه تأث طیمح یاست؛ بعد هم بر رو یمهمّ

 طیبعد دوستان، و در مح نند،یخودش اثر بگذارد؛ اوّلش خانواده است، بعد مرتبط یرامونیپ طیمح

، بنند و خالص بکنند یخال یانقالب تیّ دانشگاه را از هو نکهیا یلذا برا گذارد؛یاثر م یجتماعا

نه از . متأسّفانهیزم نیبردند در ا ورزیاستیس یلیبار بردند، خ یلیتالش بردند، خ یلیخ

 ینعیبنند؛  زداییبه بتوانند دانشگاه را انقالب نهایبمک شد به ا یهم در موارد داخل خود ما

 نهایگرفته بشود. ا ییدانشجو طیمبارزه از مح یهیّروح ،یاللّهحزب یهیّ روح ،یانقالب یهیّ روح

 .مقدّمه بود

بشور با  انیدانشجو یمجموعه یهمه دانمیرا عرض بکنم به شما، البتّه من م نیا خواهمیمن م

 نیحضور ندارند؛ ا نجایا -شهایگرا ها،زهیبه در دانشگاه هستند، انگ ییهاگروه-به دارند  یتنوّع

به امروز در دانشگاه بشور وجود دارد، لکن  یتیّوضع نیاز ا ستمین اطاّلعی. بنده بدانمیرا من م

به انقالب را دوست  ییمند به مسائل انقالب است؛ آنهاو عالقه یانقالب یخطاب من به مجموعه

ندهیآ نیبشور و تأم نینجات ا یلهیرا وس یبلمه انقالب اسالم یواقع معنایبه به ییدارند، آنها

خودتان را در  دیشما دانشجوها با میگویخطاب من به آنها است. من م دانند؛یبشور م نیا ی

است، وجود دارد، تمام نشده، ممکن است  یامبارزه کی. دیمبارزه حس بن نیصفوف مقّدم ا

خودتان را احساس  دیمبارزه با نیحاالحاالها هم تمام نشود، ادامه داشته باشد؛ در صفوف مقّدم ا

 یبه بعض است نیاز اشکاالت بزرگ ا یکی. دینیرا بب یریدرگ ی. صحنهدیو قرار بده دیبن
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. ارتباط میدار یریبه ما درگ فهمندینم نند،یبیرا نم یریدرگ یصحنه کنند،یرا حس نم یریدرگ

ساس اح ،یانسان تیّاحساس مسئول دی. دانشجو بادیمبارزه با خودتان را مدّنظر داشته باش نیا

به از  تاس یزیگ نیبکند؛ ا یالمللنیو ب یو اجتماع ینید تیّ احساس مسئول ،یملّ  تیّ مسئول

 .رودیدانشجو توقّع م

ددرصد داشتند ص انی[ دانشجونجایرا به ]ا یانگاه نقّادانه نیا دانشجو به مسائل بشور. بنده نگاه

قوّه یهانقدها را وارد ندانم؛ گه آنچه مربوط به دستگاه ی. ]البتّه[ ممکن است بعضکنمیم دییتأ

است.  یبراست، گه آنچه مربوط به دفتر ره هیّ قضائ یاست، گه آنچه مربوط به قوّه هیّ مجر ی

 دیینگاه نقّادانه را من صددرصد تأ نیوارد نباشد، لکن نفْس ا یوارد باشد، بعض یممکن است بعض

ته بشود. گرف دیدانشگاه نبا طمحی و دانشجو از مند،نگاه نقّادانه و دغدغه نیا میگوی. من مکنمیم

عالمت سؤاا  هایو بژ هایباست یدنباا آرمانها باشند. رو دیبا انه؛یگراهم نقّادانه، هم آرمان

و سؤاا بند. حاال ممکن  ندیرا بب وبیع ند،یرا بب هایبج ند،یرا بب هایباست دیبگذارند؛ دانشجو با

موجب  نیداشته باشد، لکن ا یعذر موجّه کیسؤاا  نیجواب ندادن به ا یاست طرف، برا

 ازمنکر،ینه معروف،مربهسؤاا بردن، ا یهیّ . روحدیشما سؤاا بن د؛یبه شما سؤاا نکن شودینم

 .قابل قبوا است یهیّ آرمانها و ارزشها در دانشجو، روح یجدّ یمطالبه

 کیاال ح نکهیا د؛یرا توجّه داشته باش نیبشود؛ ا وسیمأ دیهم دانشجو نبا یمقطع یهااز شکست 

رد؛ مطلقاً نک دای[ تحقّق پی]ول میفالن مقصود را داشت ییجا کی[ نشد، در ی]ول میما گفت ییجا

 اهبر شما غالب بشود. اگر بنا باشد به انسان از شکست یدیو ناام أسیبه  دیاجازه نده یستیبا

 یلیتحم یسالهدر جنگ هشت دیدر دوران مبارزه و صد بار با دیبشود، ما صد بار با وسیمأ

آدم،  یزن و بچّه یآدم، جلو یدر خانه ختندیری. شب ممیکردیم یننشیعقب م،یشدیم وسیمأ

ر. اگر باالت نهایاز ا ایآدم را،  بردندیبعد هم م زدند،یدستبند به دست آدم م زدند،یآدم را بتک م

د، بشو وسیاز بتک خوردن مأ زمانیدختر عز نیبنا باشد به انسان از ضربه خوردن و به قوا ا

[ ی]ول شدند،یم وسیمأ دیبا کردندیبه مبارزه م ییمبارزه، آنها یناراحت بشود، پس در آن دوره

در  جور؛نی. در جنگ هم همدیرسینم یروزیمبارزه به پ شدند،یم وسینشدند؛ اگر مأ وسیمأ

 دیض بننکرد. فر دایتحّقق پ میکردیم ینبیشیو پ میکردیبه ما تصّور م یزیبارها آن گ نگ،ج

خواهد رفت، تابستان هم بود، هوا هم گرم  شیپ اتیّ به عمل میکردیرمضان تصوّر م اتیّ در عمل

هم شکست خورد.  اتیّ شدند، عمل دیما شه یهااز بچّه یادیز یبود، ماه رمضان هم بود، عدّه

. در والفجر جورنیهم یدر والفجر مقدّمات جور،نیهم 4 یشدند؟ در بربال وسیمأ م؟یشد وسیمأ

برده بودند،  نیّ را هم مع یامنطقه کیرفتند جبهه،  هایجیاز بس یمیعظ تیّ جمع کی یمقدّمات

 ات،یّ عمل-شد  میرفت و موّفق خواه میخواه شیما پ اتیّ عمل نیبه در ا میمطمئن هم بود باً یتقر

 شکست خورد. اگر بنا بود انسان یبیلو رفته بود، به شکل عج اتیّ عمل -عراق بود یعماره یجلو

. دیسریبه سامان نم زیگ چیبشود به ه وسیمأ نهایو مانند ا یمقطع یننشیبا شکست و با عقب

 .راه نداشته باشد تانیو موقّت، مطلقاً در زندگ یمقطع یهانابامی خاطربه أسی! رینخ

به  ییتهاموفّقیّ و دستاوردها مجموع ام؛را قباًل هم اشاره برده نی[ به ازی]ن گرید ینکته کی

 خاطربه دیبن یاحساس سرافراز یعنیدر مدّنظرتان باشد؛  شهیهم رند،ینظیواقعًا ب شانیبعض

به  ایآسغرب  یدر منطقه ا،یدن یقدرتها نتریبزرگ یاستهایمن! امروز س زانیعز دینببی. انقالب

است؛  یاسالم جمهوری اقتدار و نفوذ اعماا خاطربه ندیگوینرفته؛ خود آنها م شیگِل نشسته، پ

[ ربشو]فالن  ای هیسر سور ایسر عراق  خواهندیبه م یمهم است. بنا بود هر بالئ یلیخ نیا

 نیا د؛یخواستیاست به شما م یزیهمان گ نیمهم است؛ ا یلیخ نیو نتوانستند. خب ا اورنددربی

و  کایآمر یبرد، خواسته دایانقالب تحقّق پ ی. خواستهخواستیاست به انقالب م یزیهمان گ

 یهایروزیپ لقبینینمونه است و ازا کی نینکرد. ا دایتحّقق پ -کاآمری فقطنه- کایهمراهان آمر

 یاز شگردها یکی. دینبر ادیاز  وقتچیرا ه نهایهست؛ ا ادیز یشرفتهایپ اد،یز یهاییتوانا اد،یز

تمام  د،یآیاز شما بار برنم د،یشما شکست خورد د،یتوانیشما نم دیاست به بگو نیدشمن ا

ه در داخل . البتّ دیرینپذ وجهچیهشگرد را به نیدشمن است. ا یاز شگردها یکی نیا د؛یرفت د،یشد

به زبان  کنند،یم انیب نجایبلند در ا یدشمن را با صدا یهستند به همان خواسته یهم بسان

جامعه به  تیّ در ذهن خواهدیرا به دشمن م یزیبه همان گ لیقبنیازا یهستند بسان آورند؛یم

حاال به - یمجاز یروزنامه و در فضا ریبلند در روزنامه، در غ یبا صدا نجایهمان را ا د،یایوجود ب
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من آن دغدغه داشتن، آن  ن،یبه بنابرا کنمی. من عرض مکنندیم انیب -هم هست یمجاز یفضا

 دییآن طلبکارانه در مسائل و مشکالت نظام و نواقص وارد شدن را صددرصد تأ ،یهشدارده

 .کنمیم

 و انهیجوعالج دیبه نوع برخورد با مشکالت درون نظام، با کنمیعرض م هیرا البتّه در حاش نیا 

 یلخحرف ت کیخودش هم ممکن است تشر بزند،  ضیاوقات به مر یگاه ب،یباشد. طب بانهیطب

و  حیقاطع و صر دیبا دشمن، نوع برخورد با یاو است. در مقابله یهم بزند، امّا مقصودش معالجه

خصمانه باشد؛ امّا در داخل و با نظام، نه؛ دلسوزانه،  -به خصمانه است-برخورد خود او  طبق

در حرف زدن و در موضع گرفتن  ی. البتّه شما در برخورد با دشمن خارجنهایو مانند ا انهیجوعالج

ست، ا الزم یپلماسید یهاوروغنرنگ کی یپلماسید یهانهی. حاال البتّه در زمدیآزاد نهایو مانند ا

وروغن رنگ خواهندیآنها هربار خواستند ]بکنند[ و بروند هرجور م ها،پلماتید یآن به عهده

ا و قاطع و ب حیحرفتان را صر ،ییدانشجو یهاعنوان مجموعهعنوان دانشجو، بهبزنند؛ ]امّا[ شما به

 .دیبن انیبلند ب یصدا

است[ به دانشگاه  نیبه فراموش نشود؛ و آن ]ا میورد دانشگاه بگومهم را من در م ینکته کی

محل دانش  گریبه دانشگاه د ستین نیا م،یبه ما زد ییحرفها نیا یمحّل دانش است. معنا

گه؟  یعنیدانشگاه، دانش است.  یاست؛ نه، ربن اساس یاسیس تیّ ]و فقط[ محّل فعّال ستین

 دایبشود، هم عِالم و علم جهت درست پ دیبشود، هم علم تول دیهم عالِم تول دیبا اهدر دانشگ یعنی

 دیبه تول کنمیم ریعالِم به من از آن تعب تیباشد. ترب دیدر دانشگاه با یاساس یسه نکته نیبند؛ ا

لم را ع یِخطوط مرز یعنی م؛یکنیاست به سالها است تکرار م یزیعلم به همان گ دیعالم، و تول

ستهیشا بهگنانآن میااست به ما در بشورمان هنوز نتوانسته یبار نیو جلو رفتن به ا کستنش

از  میبتوان دی. بامیشده، لکن عقب ییالبتّه بارها م؛یاست به آن برس یاسالم ینظام جمهور ی

لو ج یفنّاور یوقت رود؛یهم جلو م یوقت فنّاورعلم جلو رفت، آن یوقت م؛یجلو برو یلحاظ علم

و  شودیگشمها به شما متوجّه م ایجلو رفت، در دن یفنّاور یوقت گذارد؛یم یدر زندگ ریتأث رفت،

 یهی. تکاست یمهمّ اریمسائل بس نهایا د؛یگذاریم ریانسانها تأث یدر زندگ کنند؛یم ازیاحساس ن

 راموشف نهایاست؛ ا نیخاطر ابه م،یگویم شهیبه هم نهایو مانند ا یعلم و فنّاور یبنده بر رو

، هادانشگاه یمحترم گرفته تا رؤسا ریدانشگاه، از وز رانیمد-دانشگاه  یمجموعه ینشود. همه

 دیبا -نهایا یهمه نها؛یها و مانند ابارگاه ،یآموزش یندهایفرآ ،یاستادها، دانشجوها، متون درس

صورت ] حیصح یدهعالم و جهت دیعلم، تول دیتول یستیبا یعنی رند؛یگهارگوب قرار بگ نیدر ا

به علم و عالم. علم و عالم در تمدّن  حیصح یده: جهتدیرا توجّه داشته باش یسوّم نی[؛ اردیبگ

 ییایمیسالح ش دیتول یلهیبمب اتم شد، وس دیتول یلهیانسان شد: وس یبدبخت یلهیوس یمادّ 

مختلف  ُرقشد به امروز متأسّفانه قدرتمندها از طُ یخطرناب یهاروسیو دیتول یلهیشد، وس

شد؛ علم منحرف شد؛ علم، در  یجورنیعلم ا کنند؛یدارند آنها را در جسم و جان جوامع داخل م

 یراجع به دانشجو و مجموعه نیجهت درست، در جهت نفع، در جهت بماا انسان ]باشد[. ا

 یی.مسائل دانشجو

ود دارد؛ در دانشگاه وج یگوناگون یتشکّلها دانمیم کنم،یامّا راجع به تشکّلها. البتّه من به عرض م

مصرفند؛ ]مثالً[ قبل از انتخابات تشکّل  کباری شانی. بعضکبارمصرفی یپارساا هم گفتم تشکّلها

ارضهمع یست امّا براین کبارمصرفیاز تشکّلها هم وجود دارد به  یگری. حاال نوع دشودیدرست م

ندارم؛ من  یبا آنها بار د؛یآیاصاًل به وجود م نیّ متد یهاو مجموعه یانقالب یبا مجموعه ی

یه نظام اسالممعتقد ب نند،یمعتقد به انقالبند، معتقد به د ،یبه تحت هر نام میگویرا م ییتشکّلها

 .خطابم به آنها است کند؛ینم رقبه هستند ف یتحت هر نام مند؛یعظ یمبارزه نیمعتقد به ا اند،

ه جامعهب دنیرس ست؟ی. آرمانها گدیفراموش نکن را ییگراآرمان دیرا فراموش نکن ییگرااواّلً آرمان

مرفّه، جامعه یمتعبّد، جامعه یمؤمن، جامعه یجامعه شرفته،یپ یآزاد، جامعه یعادا، جامعه ی

به انسان  اردآرمان است. ارزش د نهایمستقل؛ ا یو مستحکم، جامعه یقو یمتّحد، جامعه ی

نساء به:  یسوره یفهیشر یهیآ نیهم یخاطر خدا ]بدهد[؛ برا یآرمانها، برا نیجانش را در راه ا

 گر؛یست دا نیمِنَ الِرّجااِ وَ النِّسآءِ وَ الوِلدان؛ ا نَ یاهللِ وَ المُستَضعَف لِیسَب یوَ ما لَکُم ال ُتقاتِلونَ ف

 یهیآ ه،یدر راه نجات بشور، نجات مستضعفان، دستور قتاا ]صادر شده[. حاال البتّه آن آ یعنی

 ست؛یجهاد ن یهیقتاا است، آ یهیآ ه،یآ نیرا توجّه داشته باشند آن برادرمان به ا نیقتاا است؛ ا
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 نیا ن،یعموم و خصوص مطلق است. بنابرا نشانیاست؛ ب یگرید زیاست؛ قتاا، گ یزیجهاد، گ

 نیآرمانها ]حربت برد[. ا نیدر راه ا دیاست. با ماسال یریگجهت نیاسالم است، ا یمبنا

 دیرا فراموش نکن ییگراهدف شما است. آرمان -یاجامعه نیگن کی-به گفتم  ییآرمانها

گفتم،  جانیدر ماه رمضان در هم نیمسئول یدر جلسه بارکی. بنده دیباش نیبواقع ؛ینیبواقع

است به  نیا «دیباش نیبواقع»مرادشان از  د؛یباش نیبواقع د،یباش نیبواقع ندیگویمدام به ما م

ت جوان را، یّ جمع د؛ینیمثبت را بب اتیّ واقع یعنی د،یباش نیبواقع میگویمن م د؛ینیموانع را بب

ملّت را، امکانات  یالعادهالعاده را، استعداد فوقفوق یبشر یهاییبااستعداد را، توانا تیّ جمع

 اتیّ اقعو نهایا د،ینیرا بب نهایرا؛ ا یاسالم یجمهور شرفتیرا، پ ییایجغراف تیّ را، موقع ینیرزمیز

 .دید دیرا با نهایاست به ا اتیّ از واقع یبخش نهایاست. پس ا

 نیبه سمت ا دیخواهیو م دیگرا هستآرمان یاست به شما وقت نیا اتیّاز واقع گریبخش د کی

ا به انسان با معجزه خودش ر ستین یجورنیبه ا دیتوجّه داشته باش دیبا د،یآرمان حربت بکن

را  اهر دیموانع با نیا یالوجود دارد؛ البه یوجود دارد، موانع یبه آرمان بتواند برساند؛ نه، مشکالت

 د؛یموانع را مرتّب شمرد د،یزد یخوب یلیخ ی. شما حاال خب حرفهانیا یعنی نیبواقعبرد؛  دایپ

 دایآن راه را پ دینه؟ بگرد ای دیبرو شیشما پ نکهیا یوجود دارد برا یموانع راه نیا یالالبه ایآ

 یعنی ینیبواقع. دیبن دایآن راه را پ دیراه وجود دارد؛ بگرد ناً یقی. من عرض بکنم قطعاً و دیبن

 -کیتئور یبحثها هامَآبیبه قوا فرنگ یعنی- ورزانهشهیاند یبحثها نهایا ی. خب البتّه همهنیا

 .اش برددرباره ورزشهیبار اند دیاست به با ییبارها کنمیبه عرض م یینهایدارد. ا ازین

 کیدر  ند،یشبن دینباشند. تشکّل نبا یسوّم. تشکّلها نقش فعّاا داشته باشند و تماشاگ یهیتوص 

ت هس یبه مثالً پسرفت یاحادثه کیبند، در  یهست اظهار خوشحال یشرفتیبه پ یاحادثه

 .دنباش یفعّاا باشد؛ تماشاگ دیعّاا باشد، در هر دو جا باف دیاحساس حزن و اندوه بکند؛ نه، با

 :غلبه دادن گفتمان انقالب در دانشگاه یجانبه براو همه یجدّ تالش

در  دییغلبه دادن گفتمان انقالب در دانشگاه. نگو یجانبه براو همه یتالش جدّ ؛یبعد یهیتوص

در دانشگاه  گریآقا، د»به  ندیگویم هایرا به بعض نیبرد؛ شنفتم ا یبار شودینم گریدانشگاه د

ار برد. گه ب دیبار برد، اتّفاقاً در دانشگاه با شودیم یلی؛ نه آقا، در دانشگاه خ«برد یبار شودینم

. البتّه دیکنبار ب دیبه در دانشگاه با دیدر دانشگاه بار بکند؟ شما. شما تشکّلها هست دیبا یبس

 یِ و عمل یفکر یهاآن هسته یجلسه به همه است؛ من به همه نیاز ا ریخطاب بنده در غ

قوا مستقل و به د؛ی: هربدام بار بنمیگویدر سرتاسر بشور مرتّبًا م یفرهنگ ،یفکر ،یجهاد

امّا  دهد،یوجود دارد به دستور م ی. البتّه در جنگ، قرارگاه مربزاریاختبهجنگ، آتش دانیم

 اریاختهبفرمانده دستورِ آتش نجایبرد، ا دایپ یبیقرارگاه ع اید قطع شقرارگاه  یاگرگنانچه رابطه

 ییآنجا -دیشقرار شد شما افسران جوان جنگ نرم با- دیجنگ نرم ی. خب شما افسرهادهدیم

بند، آنجا  تیّ ریدرست مد تواندیدارد و نم یاختالل یدستگاه مربز دیکنیبه احساس م

اقدام  د،یبن حربت د،یبن دایپ د،یفکر بن د،یریبگ میخودتان تصم دیبا یعنی د؛یاریاختبهآتش

 .دیبن

 هانیو مانند ا استیفکر و فرهنگ و س یمربز یهادستگاه کندیاوقات انسان احساس م یگاه

 دیی. حاال مثالً فرض بفرماکندیاوقات احساس م یواقعًا آدم گاه لند؛یدگار اختاللند، دگار تعط

 یِ اصل یمن بتوانم ده مسئله دیمسائل مهم به شا م،یدر بشور دار یفرهنگ یما مسئله همهنیا

مهم  یمسئله کی نما،یس یمسئله دیدگار مشکل است؛ فرض بن نهایرا بشمارم به ا یهنگفر

از بجا  شود،یاداره م یبشور گه جور ینمایاست به س یمهمّ  یفرهنگ ی[ مسئلهیعنیاست، ]

هنر بشور و  یاداره -هالمیف یبرا کنندیم دایهم پ یخارج یبانیحاال پشت- شودیم یبانیپشت

برد، ]امّا[  دایپ شودیم یجورنیا یده مسئله دیمثاًل فرض بن ست؛ین یوگکب زیبه گ نمایس

 شودینشود، م ایفالن آهنگ قبل از افطار پخش بشود  نکهیا دیمثاًل فرض بن دینیبیناگهان م

 یهبرده به مسئل دایدستگاه اختالا پ نیت به ااس دای! پکنندیم ینگارنامه ؛یاصل یمسئله

عنوان را به یفرع تیّاهمّیب اعتبارِ یاصالً ب مسئله کیو  دهدینم صیتشخ یعرا از مسئله فر یاصل

وقت اختالا دارند، آن یمربز یهادستگاه یجورنیا ی. وقتکنندیدرشت م ،یاصل مسئله کی

 .است به عرض بردم یاریاختبههمان آتش یجا نجایا
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 هایض. بعستین یاست امّا باف یاست، فرصت یخوب زیگ یمجاز ی. فضایبه تخاطب واقع اهتمام

 دهیفا نیرا برسانند، ا شانیامهایپ نکهیا یبرا -نهایو مانند ا تریتوئ- یمجاز یبه فضا انددهیگسب

 یثهاحالزم است، ب هیّ الزم است، نشر یالزم است، سخنران زگردیالزم است، م یندارد؛ تخاطب واقع

و مانند  د؛ینیبنش نتانیبا مخاطب جورنیالزم است؛ ا لینفره الزم است، جلسات تحلدونفره و سه

 .بارها نیا

 :دیرا فراموش نکن یاصل یهادواژهیبل نیهست، ا یاصل یدواژهی. گند بلیبعد یهیتوص

 هایاست. بعض دواژهیبل نیاست؛ ا هاواژهدیبل نیاز ا یکی« نقش مردم در حکومت» یمسئله -

 د،یدر انتخابات شربت بن دیگویمدام م یبه فالن کنندیتعجّب م یخوب و انقالب یهااز بچّه

. دیندر انتخابات شربت ب دییایب دیبه گرا شما مدام گفت شوندیمند ماز من گله د؛یشربت بن

 نیا ؛یاست به مردم پشت بنند به صندوق رأ یروزآن بت،یبه مص دی! توجّه داشته باشانآقاج

ام بنده هم شنفته د،یزودتر از من بشنو دی. االن شماها باخواهدیرا م نیاست؛ و دشمن ا بتیمص

 یرا به نود درصد مردم پا یروز کشندیو انتظار م کنندیآرزو م شود،یرا به بلند م ییصداها

وقها شربت صند یدرصد پا وگندستیند ببه گفت دیصندوقها شربت نکنند. حاال مثالً فرض بن

 یصندوقها یبه نود درصد مردم پا میبن یبار دیبا ست،ین یباف نیا ندیگویم امدند؛ینکردند، ن

 یزرگنعمت ب کی ،یصندوق رأ ی. حضور مردم پانمیبیآن است. بنده آن را م بتیمص ند؛یاین یرأ

. خب، شما دیرا فراموش نکن نیاست؛ ا یاصل یهادواژهیجزو بل نیا ،«یالرسامردم»است. 

ا آن ت دیخب تالش بن ند،یایآن صندوق ن یپا ند،یایفالن صندوق ب یبه مردم پا دیخواهیم

 .دیستینَا یصندوق رأ یحضور مردم پا یبند. جلو دایتحّقق پ دیخواهیبه شما م یبار

 نیا- 2030 یمسئله نیمهم است. حاال هم یلیهم به من گفتم، خ« استقالا» یمسئله -

 ندیآیم هایاستقالا است. حاال بعض یمسئله نیاست؛ ا لیقب نیاز هم -2030سند  یهیّ قض

نه، بحث  ؛میرا قبوا ندار زشیگفالن میاگفته ای میاما تحّفظ داده میآقا، مثالً فرض بن ندیگویم

ود هم به مخالف با اسالم باشد وج ینیّواضح ب زیگچیسند، ه نیدر ا می. فرض بنستینها نیسر ا

نه،  م؛یاما گزارش درست نگرفته کنندیم اایبه خ ییبه البتّه وجود دارد؛ آنها-نداشته باشد 

 رونیب دیبشور نبا یاست به نظام آموزش نیحرف من ا -است یدرست یما گزارشها یگزارشها

ارد؛ خالف اسالم ند دیمثالً فرض بن نیا دییگویاست. شما م نیبشور نوشته بشود؛ حرف من ا

 ملّت کی نجایاست، ا یاسالم یجمهور نجایاست، ا رانیا نجاینداشته باشد، ا ایداشته باشد 

گرا؟  سند؟یبنو نندیجا بنشفالن ایسازمان ملل  ای ونسکویما را گهار نفر در  یبزرگند. نظام آموزش

 .است نجاهایاستقالا است. استقالا ابعادش تا ا یمسئلههمان  نیا

 است، یاصل یهادواژهیجزو بل« نظام سلطه ینف» یمسئله -

 .دیبن نییتب دیرا درست با یاست؛ آزاد یاصل یهاواژهدیجزو بل «یآزاد» یمسئله -

 .لیقبنیاست؛ و ازا یاصل یهادواژهیجزو بل« عدالت» یمسئله -

 یهاواژهدیبل نیاست به ا نیا ییدانشجو یمن به تشکّلها یهیتوص یعنی. دیبن نییتب دیرا با نهایا

 .نهایو مانند ا دیامام استفاده بن اناتیبنند. از ب نییرا درست تب یو اصل یاساس

 آن کنمیو تعبّد در عمل و گفتار است. من فراموش نم نیّ تد یهم مسئله گرید یهیتوص کی

به خب با ما هم مرتبط بود و  ییدانشجو یمجموعه کی دمیبه شن -البتّه شیسالها پ-را  یروز

اتّفاق افتاده؛ نگران شدم؛  یخالف شرع زیگ کیشان مثالً در فالن جلسه را،یهم گرم و گ یلیخ

 نهایراه ا هنکینگران شدم از ا -داشت یبه خب آن البتّه نگران-گناه بردند  نهایا نکهیا خاطربهنه 

 بَذَّبُوا اَن اَسآؤُا السّواى نَیثُمَّ بانَ عاقِبَةَ الَّذ»واقعاً  یعنیهم بود.  جورنیهم دمیبعد دعوض شده و 

 تشیمتعاا هدا یخدا کند،یرا رها م بّدتع کند،یعمل نم فیانسان برطبق تکل بهی؛ وقت«اهلل تِ بِای

 .ردیگیرا از او م

 نید انکن» ندیگویاز تشکّلها م یاوقات بعض یهم شجاعت در اقدام است. گاه گریسفارش د کی

 ایفالن دستگاه نگران بشوند، ناراحت بشوند  ایفالن آدم  -به دیمثاًل فرض بن- میبار را بکن

 زاقدام نادرست است، ا نیا دیدیبه فهم یوقتمنتها آن د،ی؛ نه، شما اقدامتان را انجام بده«فالن

در انجام بارها و اقدام ]شجاعت  یعنیراه را؛  دیجا برگردانهمان یعنی د،یجا متوّقفش بنهمان

 .گ بسنجدبه جوانب بار را قشن یستیبکند، با یاقدام کیانسان  نکهیا ی[. البتّه برادیداشته باش
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 یلیخواهر انصافًا خ یدو دانشجو نیخواهر است. ا انیسفارش به دانشجو گر،ید یهیتوص کی

 یکی مکنیبردند؛ من سفارش م انیرا ب یمطالب خوب یلیفرشان خخوب صحبت بردند و هر دو ن

زن در غرب باشد؛ ما بمتر به  یخواهر در تشکّلها دنباا بنند، مسئله انیبه دانشجو یاز نکات

به  تسین ادمی-از خواهران  یکیقبل،  یاز جلسات سالها یکی. البتّه در میپردازیمسئله م نیا

 دیاانجام دادند امّا معتقدم ب نهیزم نیدر ا یخوب یلیصحبت مفصّل خ نجایا -دانشجو ایاستاد بود 

 .مسئله نیهم ا نیوجود دارد. ا نهیزم نیبار در ا دانیبار برد و م

 دواریها؛ خودشان امبنند در دانشگاه قیرا تزر دیاست به تشکّلها ام نیحرف ما هم ا نیآخر و

 .دیایبه وجود ب یدیها و نگذارند جوّ ناامبنند در دانشگاه قیرا هم تزر دیبمانند و ام

 رونیدوستان هم بود، ب یاوّا[ راجع به فساد؛ در صحبتها یآخر هم عرض بکنم. ]نکته ینکته دو

نشده.  یتمسیاست به فساد در بشور س نیمن، ا دینگاه من، د د؛ینی. ببندیگویهم شنفتم به م

فساد  است. گرید زیگ کی یستمی. فساد سدیگویم خودیاست ب یستمیس دیگویهر بس م

 یعنیفسادآور و فسادپرور بود،  یعیبه طور طب ستمیدر زمان حکومت طاغوت بود؛ س یستمیس

البتّه فساد هست،  ست؛ین یجورنیامروز ا کرد؛یم دایتا آدم سالم در آن پ گشتیآدم م دیبا

 یستیاب دییگویشما م نکهیبشود. حاال ا برخورد دیاست و با یهم هست، ]امّا[ مورد یبد یفسادها

 نیاست، ا یدرست و خوب اریبس یبردم، نکته ادداشتی]بشود[ به من  یزساشفّاف باشد، شفّاف

 نیاست و ا یباشد؛ فساد مورد یستمیبه فساد، س ستین جورنیخود محفوظ، منتها ا یبه جا

 .عالج برد شودیرا م یمورد یفسادها

 یبه فرهنگ شیو گرا یبخواهند بشور را غرق بنند در فرهنگ غرب یبسان نکهیدوّم؛ ا ینکته

خاطر به هایاست؛ بله، وجود دارد. بعض یتیّواقع نیروز در بشور توسعه بدهند، ابهرا روز یغرب

و عدم توجّه و  یعنصرضعف نفس و سست یهم از رو یبعض ،یبه فرهنگ غرب مانیاعتقاد و ا

د انقالب بتوانن نهایا نکهیهست، امّا ا نیا ؛یبشانند بشور را به سمت فرهنگ غرب یم نها،یمانند ا

 یزیگ نیبه قطعاً گن دیغرق بنند، بدان یرا از خطّ خود منحرف بنند و بشور را در فرهنگ غرب

سل ن نیشده و گسترده هم هست، ا تیبه بحمداهلل امروز ترب ینسل نیاتّفاق نخواهد افتاد. ا

و  فتدیاتّفاق ب یزیگ نیبار، نخواهد گذاشت گن یمند به اسالم و پاانقالب و عالقه به مندقهعال

به خواهد شد؛ همچنان شترینسل ب نینسل و عمق ا نیهم به بگذرد، مسلّماً گسترش ا یهر روز

 دیبه مثالً فرض بن ییبود از حرفها تریو قو ترقیعم یلیخ د،یزد نجایبه شما ا ییامروز حرفها

  .«1زدندیم نجایقبل از شما ا یدانشجوها شیپنج ساا پ

 به مطالبی این یعنی بردند؛ خوبی خیلی صحبت های آقایان علمی، پیشرفت مسئله درباره» -

 دهندهنشان این بود؛ خوبی بسیار حرف های فرمودند، مختلف بخش های در خانم ها و آقایان

 مطرح علمی پیشرفت و علم مسئله به طرفاین به 80 دهه اوّا از حدوداً . است علمی حربت یک

 طرحم را مسئله این بنده امیرببیر دانشگاه در اوّا می بنم گمان هست ذهنم در به طورآن- شد

 و زمینه گون و آمد وجود به حربتی یک بلمه واقعی معنایبه -بردیم گیریدنباا و بردم

 هب ایمسئله. شد خوبی بسیار رشد علمی رشد داشت، وجود بشور در آن ظرفیّت و استعداد

 رؤسای هم باز به جلساتی از یکی در. است رشد سرعت مسئله می بنم، تکیه رویش بنده

 ادم؛د تذبّری شده، بم سرعت این اینکه و رشد سرعت به راجع بنده بودند، اساتید و هادانشگاه

. بودند برده ذبر هم را آمارهایی و «دارد ادامه ما رشد نه،» به نوشتند نامه من به محترم وزیر

 من خب گرا، نداریم؛ علمی رشد ما به نیست این سر بر من بحث دارد؛ ادامه رشد می دانم من

 امروز ما. شده بم ما سرعت است؛ رشد این سرعت سر بر من بحث داریم؛ به می بینم دارم

  .«2ببخشیم سرعت را رشد این اینکه به داریم احتیاج

 و نکنید تقیّه هیچ اسالمی نظام از دفاع در -است الزم من نظربه هماین به- پنجم مطلب» -

 بخواهند به هستند بسانی داخل، در و دنیا در بله،. است افتخار مایه اسالمی نظام باشید؛ صریح

 راه و دمی بنن اشتباه اینها امّا -قبیل این از بسانی هستند- بدهند جلوه قدربم را اسالمی نظام
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 شرف مایه اسالمی نظام. ناآگاهی روی از هم هابعضی عمداً، هابعضی می روند؛ دارند را غلطی

 و قصورها و نقص ها آن بر تکیه با و می بیند را نقص ها شما دشمن است؛ افتخار مایه است،

 برابر گندین بمبودها، و نقص ها آن قباا در انقالب؛ سر توی بزند می خواهد مدام بمبودها

 است ساا 38 ساا، 37 امروز به است این موفّقیّت ترینمهم. هست موفّقیّت هست، پیشرفت

 انقالب این اندبرده سعی -اقسامش و انواع و غربی تا شرقی از- مادّی قدرت عظیم جبهه یک به

 به خماَ  یک است؟ شوخی این مگر اند؛نتوانسته و دربیاورند زانو به را نظام این و را ملّت این و را

 را طرف دا می بنند سعی و می لرزند خودشان به شانهمه می بنند، پرمدّعا پادشاهیِ  فالن

 ساا 37. می دهند رشوه می بندند، می بنند، صحبت نشینند،می می روند، بیاورند؛ دست به

 ارب بردند، امنیّتی بار بردند، نظامی بار[: می بنند بار] اسالمی انقالب علیه دارند است

 ترقوی روزروزبه اسالمی جمهوری[ امّا] بردند، بار هزار بردند؛ فرهنگی بار بردند، جاسوسی

 انقالب اوّا از -انقالبید دارطرف به ایمجموعه- شما بیفیّت و شما جمعیّت امروز! آقاجان. شده

 به است این معنایش این گیست؟ معنایش این. را این دادم شرح قبالً است؛ بیشتر به مراتب

 نکهای البتّه نیست؟ افتخارآمیز این می بند؛ رشد روزروزبه دارد و است زنده موجود یک انقالب

 در ثالًم می گیرند؛ رهبری معنایبه را نظام اندبرده عادت هابعضی بکنید، دفاع نظام از می گویم

 یعنی شود، می حمایت دارد نظام طرف از یا رهبری، ضدّ  یعنی زد، حرف نظام ضدّ قضیّه، فالن

 از دفاع از من مراد است؛ نظام از بخشی رهبری،. نیست این مقصودم بنده رهبری؛[ طرف از]

 ارزش های مجموعه به است نظام مجموعه از دفاع نیست؛ رهبری از دفاع وجههیچبه نظام

 این بنیه! عزیز جوان های بدانید را این. مانده استوار جوراین بحمداهلل به است ایتنیدهدرهم

 مکب می خواهد، نیرو ست؛ باال خیلی او رویش استعداد و رویش قدرتِ  است؛ قوی خیلی انقالب

 گه داخلی، مشکالت گه هست؛ هم مشکالت البتّه. دارد الحمدهلل می خواهد، توان می خواهد،

 عالم، اصالحی حوادث همه برد؛ فرض مشکالت بدون[ را این] نمی شود. خارجی مشکالت

 انقالب دارد، هم اسالمی جمهوری اند؛داشته خودشان روی پیش در مشکالتی یک باالخره

 دارد. هم اسالمی

 جوان این به شدم خوشحاا من. بدهید تداوم بدهید، توسعه را جهادی اردوهای ششم، مطلب

 گفت، ایشان به حرف هایی همین بله،. داد شرح و برد صحبت جهادی اردوی از و اینجا آمد

 خودسازی هم است، خدمت هم است، تمرین هم جهادی، اردوهای این است؛ من تأیید مورد همه

 وسعهت بتوانید را اینها روزروزبه. است ارزشی با گیز خیلی است؛ جامعه فضای با آشنایی هم است،

 محرومین به خدمت است، تالش است، جهاد است، بار است؛ جهاد واقعاً هست، هم جهاد بدهید؛

 ایدولت ه در ساا ها ما به است حرف هایی گفتند روستا به راجع به حرفهایی این البتّه. است

می ن اجرائی بارهای در رهبری به گفتم نماز از قبل من به مطلبی آن حاال. ایمگفته مختلف،

 به بنده روستاها، درباره است؛ همین اشنمونه یک خاص، موارد یک در مگر بند دخالت تواند

. امبرده سفارش مکرّر -او قبل دولت او، قبل دولت قبل، دولت دولت، این- مختلف دولت های

 با مناسب صنایع[ یکی] بردند؛ بیان جوان این را موردش گند حاال دارد؛ هم روشنی هایراه

 رضف روستاست؛ با متناسب به هست بوگکی صنایع[. است بارساز] بیفتد راه اگر به روستا

 زمین روی می ریزد و افتدمی اینها هایسیب دارد، سیب درخت های مثالً ارومیّه باغ های بنید

 هب ارزدنمی باغ صاحب برای به است ارزان قدرآن قیمتش. می شود بود و -را این دیدم بنده-

 بنید فرض اگر بهدرحالی ندارد؛ قیمت[ یعنی! ]جایی یک بفرستند بنند جمع را این بدهد پوا

می  زنده ثروت این همه بشود، تشکیل جاهمان فالن، یا سازیبمپوت یا سازیافشره بارخانه

 آسانی هایراه خیلی ندارد؛ وجود دشواری پیچیده راه هیچ یعنی است؛ جوریاین هاراه. شود

 درست بخواهیم شغل یک اگر! آقا می گویند ما به گاهی. بوگک هایگذاریسرمایه با است،

 ده یگاه هیچ، به میلیون صد می گویم، من به شغل هایی این دارد؛ الزم میلیون صد بکنیم،

 ابراینبن. بکنند و بنند همّت باید خب است؛ روشنی هایراه[ اینها. ]ندارد الزم هم میلیون پانزده

 .است مهم روستاها مسئله به پرداختن است؛ خوب خیلی جهادی اردوهای من نظر به

 بنشینید. است مهمّی مسئله بنید؛ دنباا عمل و اندیشه در را ایرانی اسالمی زندگی سبک هفتم،

 عنوان به را این و بنید عمل خودتان بعد بنید، مشخّص را مصداق هایش بنید، فکر رویش

 سالمیا زندگی سبک مورد در بشود منتشر جزوه یک بنید فرض ؛[بنید منتشر] دستورالعمل
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 مستندات ترین محورهامهم موضوع ردیف

 نای به راجع این از قبل ساا سه دو آن به مثاا هایی آن در بنده حاال. مسیرها در مثاا باب من

 گسترش می شود را موضوع همین زدم؛ مثاا هم را ایستادن قرمز گراغ پشت مسئله زدم، قضیّه

 استعداد هم دارید، حوصله هم به جوان هاست شما بار شماهاست؛ بار. برد تبیین می شود داد؛

 را. بارها این بکنید خب، دارید؛ را اشتوانایی[ هم] دارید، را مغزش هم دارید،

 علمی؛ هاییافته در شتاب اسالمی، ایرانی پیشرفت بنیان،دانش اقتصاد عدالت، گفتمان هشت،

 یلیخ مقاومتی اقتصاد گفتمان. بنید تقویت را گفتمان ها این است؛ اصلی گفتمان های اینها

 صاداقت درواقع و بشود اجرا مقاومتی اقتصاد نام به گیزی است ممکن بله،. است مهمی گفتمان

 اومتیمق اقتصاد بامالً و بشود اجرا مقاومتی اقتصاد نام به گیزی هم می شود امّا نباشد مقاومتی

 هب به طوریآن می گیرد؛ انجام دارد خوبی بارهای ظاهراً  االن. باشد آن از بخشی الاقل یا باشد؛

 مسئولین مسئولیّت های از بیرون گزارش های مسئولین، شخص گزارش نه دادند؛ گزارش من

 انجام خوبی بارهای احتماالً . است ایخرسندبننده نسبتاً  گزارش های می شود، داده من به هم

 تا باال از ،عمل مراتبسلسله این به امگفته همیشه من. بند پیدا ادامه اینها به شرطی به بگیرد

 دارند؛ عزم دارند، اراده دارند، دا دارند، مغز انسان ها همه است؛ انسانی مراتبسلسله یک پایین

. یردنمی گ انجام بار بدهد انجام نخواهد شانیکی[ اگر] ای،واسطه شش پنج مراتبِ سلسله این در

 این ه،ن بشود؛ روشن گراغ صد زدی، را دبمه اینجا شما اگرگنانچه به نیست برق سیم یک مثل

 باید بشود، نظارت باید. هستند انسان ها عزم اند دارای اند،اراده دارای شانهمه وسط سیم های

 می توانید شماها و بشود دائمی مطالبه باید بشود، رصد باید بشود، گیریدنباا باید بشود، بنترا

 است، جورهمین عدالت مسئله است، مقاومتی اقتصاد مسئله این. بنید ایفا نقش زمینه این در

 ندارم؛ قبوا وجههیچبه را غربی توسعه این بنده. است جورهمین اسالمی ایرانی پیشرفت

ی نم– معتقدم امّا است، غلط فروعاتش از بسیاری است، غلط اشمبانی است، غلط هایشپایه

 داً عم ببرم، بار به است، انگلیسی و غربی تعبیر از برگرفته درواقع به را توسعه بلمه هم خواهم

 به فتمان،گ یک عنوان به می تواند ایرانی اسالمی پیشرفت این -می برم بار به را پیشرفت بلمه

 .است قبیل همین از علمی هاییافته در شتاب. بشود مطرح عمومی خواست یک عنوان

 ضدّآمریکایی واحد جبهه یک تشکیل بدهید انجام شما می توانید نظرم به به مسائلی از دیگر یکی

 بنید، کرف بنشینید،. بکنید را بار این است؛ اسالم جهان دانشجویان سطح در ضدّصهیونیستی و

 آسان هم ارتباط وسیله امروز[. بدهید تشکیل] ضدّآمریکایی و ضدّصهیونیستی جبهه یک بعد

 گیرید،ب تماس مجازی فضای در. ندارد الزم اینها مانند و تلگراف و پست و نگارینامه دیگر است،

 عمومی هایبمپین یک هامآبفرنگی این قوا به. گرفته انجام بار این مشابهی موارد در بمااینکه

 و کاییآمری سیاست های با ضدّیّت لحاظ از آمریکا، تسّلط علیه بدهید تشکیل اسالمی دنیای

 شوندب فکری جریان این وارد بشوند، مجموعه این وارد عضو هامیلیون. صهیونیستی سیاست های

 دنیای در گون می بنند، تهیّه خوراک شما برای هم آنها وقتآن بنید؛ تهیّه خوراک برایشان و

 دنیای در دانشجویی عظیم جمعیّت یک دارد؛ وجود دانشجویی خوب افکار باالخره هم اسالم

 .«1بیاورید وجود به اسالم
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