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 و بسیج دانشجویی  دانشجو هایویژگی  3

 دانشجو كيست؟

دانشجو يعني كلمه ي دانشجو از لحاظ بار معنايي، از جهت ديگري حامل معناي خيلي جالب توجه و مهمي است. 

 .اوستجوان طالب علمي كه آينده در دست 

ويي، قهراً مربوط به دوران جواني است. ت. دانشجو، يعني جوان؛ چون دانشجاين خصوصيات، در كلمه دانشجو هس 

 طالب علم بودن و جستجوي  از دانش هم در كلمه ي دانشجو هست. 

 چون فرض اين است كه آينده ي كشور، به سمت اداره ي علمي كشور پيش مي رود ديگر؛ يعني به سمت اداره 

عالمانه و منطبق بر موازين دانش پيش مي رود، و هر كشور و هر جامعه اي كه علم و فهم و محاسبه ي دقيق، در همه 

 ي شؤون آن دخالت داشته باشد، وضعش بهتر است.

ببينيد،  بنابراين دانشجو يعني كسي كه ناظر به آينده، و متعلق به آينده است؛ آينده هم متعلق به اوست.

و مفاهيم كه در كلمه ِي دانشجو گنجانده شده، خيلي مهم است. به همين دليل، فوراً اين جا استفاده اين عناوين 

 كنيم؛

اگر دانشجو از لحاظ جهت گيري فكري و سياسي دچار انحراف باشد، مصيبت بزرگي خواهد بود، درست 

 است؟

را مثال آباد كنم، بقيه  اگر هدف دانشجو اين باشد كه درس بخوانم، براي اين كه زندگي شخصي خودم

 هر چه شد، بشود؛ خطر خيلي بزرگ است.

اگر جهت زندگي دانشجو اين باشد كه به مسائل جامعه و آنچه كه مي گذرد، بي اهميت، بي اهتمام، بي 

 عالقه و بي مباالت باشد، مصيبت خيلي بزرگي است.

 آفات عقيدتي  و فكري  فرض بفرماييد به دانشجو گفته شود كه بخشي از نيروهاي كشور دچار

اند، شانه باال بيندازدو بگوييد به من چه!! همچنان كه اگر بگويند بخشي از مردم در فالن  جا دچار زلزله 

شدند و از بين رفتند، شانه باال بيندازد و بگوييد به من چه!! بخشي از مردم از لحاظ معيشتي دچار  

 به من چه!! اين حالت بي تفاوتي، مصيبت خيلي بزرگي است. دشواري و مشكلند، شانه باال بيندازد و بگويد
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كسي كه بناست فردا امور مملكت در دست او باشد، اين قدر نسبت به مسائل جامعه و سرنوشت مردم 

اين است كه بي تفاوت نيست، حساس است منتها حساسيت منفي؛ يعني  بي اعتنا باشد، خيلي نگران كننده تر،

، و بشوند! حاال زلزله، يك مثال واضح درست عالقمند به اين است كه بخشي از مردم جامعه فرضاً در يك زلزله نابود

لش بخواهد يك نوع آفت جسماني و مادي است؛ از اين بدتر، آفت معنوي است كه كسي به آن توجه نمي كند. مثالً د

كه مردم، غرق در شهوات بشوند، دلش بخواهد كه مردم، غرق در بي ايماني بشوند؛ خودش هم اصالً اين طور باشد و به 

 اين سمت بتازد! ببينيد مسئله دانشجو چه قدر حساس مي شود!

قرار بدهيم، بايد  اگر ما معناي دانشجو و مفاهيمي كه منطوي و مندرج در عنوان دانشجو است، به دقت مورد مالحظه

نسبت به سرنوشت قشر دانشجو خيلي حساس بشويم هر كه هستيم؛ چه خودمان دانشجو باشيم، چه استاد، چه از 

مسئوالن آموزش عالي كشور، چه از مسئوالن كشور و چه آدمي معمولي باشيم كه داريم در خيابان راه مي رويم اگر 

 خيلي حساس باشيم. وت دانشجبدانيم دانشجو يعني چه، بايد نسبت به سرنوش

 (ناب هاي نكته)( 11/11/1731 تهران، دانشگاه دانشجويي بسيج اعضاي با ديدار در انقالب معظم رهبر بيانات)

 ى من : مخاطب عمده

ى من در بسيارى از مباحث، از جمله در اين بحثى كه امروز مطرح ميكنم، شما جوانها هستيد؛ چون كار  مخاطب عمده

كشور هم مال شماست. ما مهمان چند روزه هستيم. نوبت ما، سهم ما، دوران ما سپرى شده. از حاال به  مال شماست،

بعد دوران شماهاست؛ شما هستيد كه بايد اين كشور را اداره كنيد؛ بايد در سطوح مختلف، اين اقتدار ملى را، اين عزت 

اى است كه در تاريخ متوجه به  ه كمال برسانيد؛ اين وظيفهملى را با استفاده از دستاوردهائى كه تاكنون وجود داشته، ب

 شماست. لذا مخاطب من شما هستيد.

 (4/8/1781  قم استان جوانان و دانشجويان ديدار در )بيانات

 بسيج دانشجويى :

 دنبال به و دارد داستانها و نقلها، بخش دو اين از كدام هر كه است شده تشكيل بخش دو از، «دانشجويي بسيج» عنوان

 ميگوييم وقتي. ست«دانشجو» ي كلمه يكي، است «بسيج» ي كلمه يكي. ميگذارد انسان دوش بر تكاليفي خودش

 حضور و كرده پيدا حضور انقالبي مجاهدتِ ي عرصه در كه است نظر مورد اي مجموعه كه است اين معنايش، «بسيج»

 يعني، كرديم بسيج را نيروها ميگوييم وقتي. ديگر است اين معنايش، نيرو شدن بسيج. است آماده، نيست غايب؛ دارد

 .ايم داده، است نظر مورد كه مجاهدتي و مبارزه ميدان، كار ميدان در حضور براي الزم آمادگي اينها به يعني؟ چه
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 ميگفتيم وقتي هم جنگ در. هست - فداكاري حدّ در هم آن - آمادگي و حضور معناي، «بسيج» ي كلمه در پس 

، بسيج. جامعه و كشور نيروهاي بهترين ي عصاره و زبده از بود عبارت، ميشد متبادر ما ذهن به كه معنايي آن، «بسيج»

 اما؛ اند نگذاشته اش برعهده، قشري و اداري رايج كشيهاي خط و حدود و حدّ حسب بر را وظيفه اين كه نيرويي يعني

 .حاضرم جا اين كه مينمايد اعالم را خودش حضور و ميكند آمادگي ابراز و شده ميدان وارد داوطلبانه

 چنين يك حامل، بسيج ي كلمه بنابراين. دارد وجود قهراً، قشري بسيجهاي در يا، دانشجويي بسيج در معنا همين عين 

 .است برانگيز اهتمام و فاخر و عالي معناي

 مهمّي و توجّه جالب خيلي معناي حامل ديگري جهت از، معنايي بارِ لحاظ از؛ طور همين باز هم دانشجو ي كلمه 

 .اوست دست در آينده كه علمي طالب جوانِ يعني دانشجو. است 

 نيازهاي بسيج دانشجويي

 نيازهاى اصلى و عنصرى و اساسى:  نيازهائى دارد؛بسيج دانشجويى 

 بينى است.  نياز اولش به فكر و تحليل و روشن

ى مسائل انقالب، در  ى مسائل اسالم، در زمينه در زمينه -يا به قول شماها كارِ تئوريك  -پردازى  فكر، تفكر، انديشه

ى مسائل جارى؛ به طورى كه دانشجوى بسيجى، در هر جمع دانشجويى، ذهن  المللى و در زمينه ى مسائل بين زمينه

  روشنتر، زبان گوياتر و ابتكار بيشترى داشته باشد.

هاى سياسى نگاه كنيد و ببينيد؛ از باال نگاه كنيد و  بندى همان طورى كه گفتم و اشاره كردم، حقايق را از وراى جناح

اى كه ممكن است طول آن صد كيلومتر باشد، واحدهاى گوناگونى هستند؛  ى گسترده جبهه را ببينيد. در يك جبهه

كند، آرايش جنگى  كوپتر از باال عبور مى كسى كه با هلى بيند. اما آن يك نفر در يك واحد، فقط خودش را مى

كنيد كه  بيند. از باال اوضاع كشور را نگاه كنيد؛ آن وقت جاى خودتان را درست پيدا مى ى اين واحدها را مى مجموعه

ندهيد. كجا بايد باشيد، چه كار بايد بكنيد، به چه چيز بايد حساسيت نشان بدهيد، به چه چيز بايد حساسيت نشان 

كند. مواظب  همان طور كه گفتم گاهى يك حرف حق را نبايد زد؛ چون گفتن اين حرف، پازل دشمن را تكميل مى

 ى پازل دشمن نباشيد. كننده اى، شما تكميل باشيد در هيچ مرحله

ويد؛ است از جهاد علمى. جهاد علمى براى شما الزم است. بايد در ميدانهاى علم وارد بش يك نياز ديگر عبارت

ها و  ونتهاى تحقيقاتى هم بايد كمك كنند؛ معاونتهاى ادارى مالى دانشگاهمعا كنند؛ كمك بايدها هم  وزارتخانه

 ها هم بايد كمك مالى كنند؛ خود سازمان مقاومت بسيج هم در بخشهايى بايد كمك و پشتيبانى كند. وزارتخانه
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 يت است. ى اخالق و معنو ى شما مسأله عمده يكى ديگر از نيازهاى

گويم؛ انصافاً جوانهاى بسيجى ما، جوانهاى خوبى هستند. اما  شماها جوانهاى خوبى هستيد؛ اين را بدون تعارف مى

خوبى مراتبى دارد. هيچ وقت در خوب بودن و خوب شدن حد نشناسيد؛ مرتب در حال باالتر رفتن باشيد. سعيتان اين 

انجام بدهيد. از ياد خدا غفلت نكنيد. با قرآن انس پيدا كنيد. در  باشد كه گناه نكنيد. فرائض را با شوق و رغبت

محيطهاى گوناگون كه با همديگر هستيد، سعى كنيد به ديندارى و معنويتِ يكديگر كمك كنيد. اگر رفيقى در جايى 

 گذارد، او را برادرانه و مشفقانه باز بداريد.  پايى كج مى

تواند به  ها را مى ى خلقيات و خوى ى كارها را، همه د. انسان با تمرين، همهعزيزان من! از لحاظ اخالق خودسازى كني

 خودش بدهد؛ بخصوص در فصل جوانى كه شما هستيد.

                                                                                                       : اخالق ومعنويت نيازعمده بسيج 

نظميد و  محال نيست، اما خيلى سخت است. در فصل شما نه، خيلى آسان است. اگر بى -فصل پيرى  -در فصل ما 

بخواهيد به خودتان نظم بدهيد، آسان است. اگر بخيليد و بخواهيد به خودتان سخاوت بدهيد، آسان است. اگر بداخالق 

ى  كننده و ايرادگيرنده اخالقى بدهيد، آسان است. اگر غيبت شگيريد و بخواهيد به خودتان خو رو و بهانه رو و ترش و اخم

توانيد به سمت تعالى حركت  از اين و آنيد و بخواهيد خودتان را نگه داريد، آسان است. با تمرين! با تمرين حقيقتاً مى

خواهد  رند و دلشان هم مىشوند، غالباً دلهاى پاكى دا كنيد؛ به اين احتياج داريد. اين جوانهايى كه اول وارد دانشگاه مى

كه يك كانون معنويتى پيدا كنند و به او بپيوندند؛ بسيج مورد نظر آنهاست و از بسيج توقع دارند. شما به يك معنا، 

ها انتظار بيشترى دارند؛ از بسيج هم انتظار بيشترى دارند. پس اخالق و معنويت  ها هستيد: مردم از طلبه شبيه ما طلبه

 ى شماست!  مدههم از نيازهاى ع

البته مواظب  گرها استفاده كنيد. درسهاى اخالقى را در بين خودتان رائج كنيد. از اساتيد اخالق و موعظه

باشيد در دام عنكبوتهاى دنيادار و دكاندار گرفتار نشويد؛ اين روزها از اين چيزها هم زياد است: دكاندارهايى كه به اسم 

و يك توصيه هم  يم و ...! هيچ واقعيتى هم ندارد. حواستان باشد كه اسير آنها نشويد.كنند كه امام ديد معنويت، ادعا مى

اين است كه مراقب باشيد  -با اينكه شماها بسيجى هستيد و تحرك شما زياد است  -كه واقعاً به آن احتياج داريد 

 كردن، چيز مهمى است.آسايى ن تحرك خود را از دست ندهيد و از تنبلى بپرهيزيد؛ اين چيز مهمى است. تن

 (1781/ 71/2در ديدار هزاران نفر از اعضاى بسيج دانشجويى دانشگاههاى سراسر كشور   )بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى
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 دانشجوى موفّق :

به نظر من دانشجوى موفّق كسى است كه خوب درس بخواند؛ خوب تهذيب اخالق كند و خوب به ورزش بپردازد. من 

موفّق، سه شاخص دارم. البته ممكن است يك جوان موفّق در خانه، معيارهاى ديگرى داشته باشد؛ يك  براى دانشجوى

كاسب موفّق، يك ادارى موفّق، معيارهاى ديگرى داشته باشد؛ اما دانشجوى موفّق، به حيث دانشجويى، اين است: بايد 

  .خوب درس بخواند، به اخالق و تهذيب نفس بپردازد، ورزش هم بكند

 (22/2/33 ران)بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى در جلسه پرسش و پاسخ دانشگاه ته

 الّلهى و انقالبى :  ترين وظيفه جوانان حزب  عمده 

  .چون بحث دانشجو را داريم -به نظر من، جوانان انقالبى دانشگاه 

فعال  ر محيط خودشان اثر بگذارند؛سعى كنند دسعى كنند خوب درس بخوانند؛ خوب فكر و معرفتشان را باال ببرند. 

 باشند، نه منفعل؛ روى محيط خودشان، اثر فكرى و روانى بگذارند. اين شدنى است. 

زير  -كالس را، استاد را و حتّى دانشگاه را  -تواند مجموعه پيرامونى خودش را  يك جوان گاهى اوقات مى

آيد؛ با معنويت   دست نمى  كارى به سياسيتأثير شخصيت معنوى خودش قرار دهد. البته اين كار با 

آيد. عزيزان من! رابطه با   دست مى آيد، با استحكام رابطه با خدا به  دست مى آيد، با صفا به  دست مى به

خدا را جدّى بگيريد. شما جوانيد؛ به آن اهميت بدهيد، با خدا حرف بزنيد، از خدا بخواهيد. مناجات، نماز، 

 .جّه، براى شما خيلى الزم است. مبادا اينها را به حاشيه برانيدنماز با حال و با تو

 (2/2233/ تهران دانشگاه پاسخ و پرسش جلسه در اسالمى انقالب معظم رهبر بيانات)

 بزرگترين آسيب و اشكال محتمل برای محيط دانشجوئی :

كارى شود و حرفش را با  محافظهبدترين اشكال و اشكال وارد بر محيط دانشجوئى اين است كه دانشجو دچار 

ى موقع و مصلحت خيالى بيان كند؛ نه، دانشجو بايد حرفش را صريح بزند. البته در كنار اين صراحتِ در بيان،  مالحظه

صداقت در نيت هم بايد وجود داشته باشد و در كنار او، سرعت در پذيرش خطا؛ اگر ثابت شد كه خطاست. فرق شماى 

كار بايد در همين باشد؛ حرفتان را صريح بزنيد؛ آنچه را كه  دل، با يك آدم سياسى ق و پاكيزهجوان و دانشجو و صاد

ميزنيد، از دل بزنيد؛ و اگر چنانچه معلوم شد كه اشتباه است، سريع پس بگيريد؛ راحت. اين، به نظر من يكى از بهترين 

 .هاى دانشجوئى است شاخصه

 (3/3/1783 انقالب رهبر با دانشجويان ديدار)
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 بسيج يعنى :

داند؛ نگران است،چون  ى به تالش خود مى بسيج يعنى آن عنصر دلسوزى كه كشور را متعلق به خود و آينده را وابسته

ها خيلى اهميتى ندهند، اما براى  صاحبخانه است. اگر در خانه يك شيشه بشكند، ممكن است مهمانها و تماشاكن

شود؛ صاحبخانه است ديگر. اين نگرانى را من در شما  كدام اتاق بوده و نگران مىى  كند كه شيشه صاحبخانه فرق نمى

 .دانم ى جوان بسيجى، قدر مى مجموعه

 (71/2/1781 كشور سراسر دانشگاههاى دانشجويى بسيج اعضاى از نفر هزاران ديدار در  اسالمى انقالب معظم رهبر )بيانات

 مابقي وقت دانشجو براي:

ماند كه بايد اين وقت را براى مسائل  گيرد؛ براى او وقتى باقى مى ى وقت دانشجو را نمى همه بالشك درس خواندن

استفاده كند. كار سياسى در دانشگاه نبايد حالت افراط و  -گويم  البته سياستبازى نمى -فكرى، براى مسائل سياسى 

طور مثل يك مرده است! اين همه  همينتفريط داشته باشد. يك وقت هست كه تفريطى وجود دارد؛ اصالً دانشگاه 

زنند! بنده در موقعى گفتم خدا  گيرند و نه حرفى مى جوان وجود دارند كه گاهى در مسائل سياسى، نه موضعى مى

ى مسائلى كه هيچ  دهند. يك وقت هم دانشجو را در همه لعنت كند كسانى را كه دانشگاه را به اين طرف سوق مى

بيايند وارد كنند؛ از نيروى  -سائل و مشكالت گوناگونى كه مربوط به گروهها و جناحهاست م -ارتباطى با او ندارد 

 .جوان او استفاده كنند و او را اين طرف و آن طرف بكشانند؛ اين هم به نظر من افراط است

يلى خوب است گويند در دنيا چنين است، در فالن كشور چنان است؛ حاال گيرم كه باشد، آيا خ البته بعضى وقتها مى

كه فرضاً دانشجويان، دانشگاههايشان را تعطيل كنند و درسشان را نخوانند؛ بيايند به سود فالن حزب و فالن جناح، 

اند كه اين حركت درست است يا درست نيست؟ مگر اين چيز خوبى  حركتى را انجام دهند كه هيچ بررسى هم نكرده

گوييم، يعنى واقعاً قدرت فهم سياسى و  ! بنابراين، كار سياسى هم كه مىاست كه ما حاال بخواهيم از آن تقليد بكنيم؟

 .درك سياسى و تحليل سياسى بايد در يكايك دانشجويان به وجود آيد

 بسيج يعنى اينكه هر جوانى بداند و بفهمد كه بايد كشورش مستقل و آزاد و آباد باشد:

ورش مستقل و آزاد و آباد باشد و بخواهد در اين راه تالش كند و بسيج يعنى اينكه هر جوانى بداند و بفهمد كه بايد كش

نقش بر عهده بگيرد؛ مسئوليت بر عهده بگيرد. اين ميشود بسيج. نام بسيج، نام مقدسى است. بسيج عمومى يك ملت 

. آموزى و دانشجوئى يعنى آمادگى و هوشيارى دائمى يك ملت، بخصوص جوانهائى كه در راه تحصيل علمند؛ دانش
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روز ملت  ناپذير. روزبه مسئوالن كشور هم همينجور؛ همه بايد به اين معنا، بسيجى باشند. اينكه شد، ملت ميشود آسيب

 روز كشور ما رشد كرده است. رشد پيدا ميكند و اين در كشور ما اتفاق افتاده است؛ لذا روزبه

 (1/8/1781   بسيجى دانشجويان و آموزان دانش ديدار در  اسالمى انقالب معظم رهبر )بيانات

 برانگيز جوانی وتكليف جوان ها در برابر آن:  نقاط ستايش

ايم. من در  اى را هم فراهم كنيم، باز زيادى نرفته برانگيز جوانان كدام است؟ اگر ما يك فهرست صد نقطه نقاط ستايش

 كنم. برانگيز جوانان را عرض مى جا چند نقطه از نقاط ستايش اين

دغدغه و بدون  كند و بى پذيرد. اين بسيار مهم است. جوان، راحت و صادقانه اعتراض مى حق را آسان مىجوان، 

دغدغه را  كند. اين هم بسيار مهم است. پذيرش آسان، اعتراض صادقانه و اقدام بى گونه گرفتارى درونى، اقدام مى هيچ

 مشكالت است.   يد و چه كليدى براى حلِآ شما كنار هم بگذاريد، ببينيد چه حقيقت زيبايى به وجود مى

طور طبيعى وجود  برانگيز جوانى، نيرو، قدرت، ابتكار و نشاط در وجود جوان است. اينها در شما به از جمله نقاط ستايش

دارد. اينها بخشى از فهرست طوالنى امتيازات جوانى است. آيا جوان اين امتيازات را كسب كرده است؟ نه. شما براى 

ايد. اين يك مرحله  طلبى، نيرو، نشاط، حوصله و همّت جوانى را به دست آوريد، تالش بخصوصى نكرده ه امتياز حقك اين

 طبيعى از عمر و زندگى است. پس يك موهبت است و در مقابل آن، تكليف وجود دارد و بايد جواب داد.

وامفريبى است؛ و آن اين است كه منطق اى وجود دارد كه جزو همان خوشامدگوييهاى به قصد ع جا مغالطه در اين

گوييد؟  اش از تكليف مى ؛ چرا همه«حق»گويد  در حالى كه گفتمان جديد دنيا مى«. تكليف»گويد  اش مى اسالمى همه

اى كه از تكليف گريزانند، از خوشامدگوييهاى  بعضى كسان اين حرف را رايج كردند و قصدشان اين است كه عدّه

 انه خوششان بيايد.اغواگرانه و غيرصادق

اند. هيچ حقّى بدون تكليف وجود ندارد. هر كس حقّى دارد و در قبال آن، تكليفى  اواّلً حقّ و تكليف، دو روى يك سكّه

منطقى است. ثانياً  محتوا و بى كه از حق بگوييد؛ اما از تكليف نگوييد، حرف سخيف و بى هم برعهده دارد. بنابراين، اين

كنيم، در مقابل يك حق نيست؛ در مقابل يك امتياز  جا مطرح مى حق نيست. تكليفى كه ما در اينجا صحبت از  در اين

كند. من كه امتياز جوانى شما را  است. شما امتيازى داريد و اين امتياز تكليفى را به طور طبيعى بر دوش شما بار مى

ديگر، من از امتيازاتى برخوردار باشم؛ لذا در مقابل ندارم، برخى از تكاليف شما را هم ندارم. البته ممكن است در بخشى 

 آن تكاليفى هم دارم. 

جا تقابل حقّ و تكليف نيست؛ تالزم امتياز و تكليف است. تكليف، ناشى از امتيازى است كه شما در اين  بنابراين در اين

مرحله از عمر داريد؛ ناشى از موهبتى است كه خدا به شما داده است. توجّه كنيم كه اين تكليف در دوران كنونى، 
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آفرين شده است؛ چون جمعيت جوان  طور ويژه در جامعه نقشسنگينتر از هميشه است. چرا؟ چون قشر جوان به 

 افزايش پيدا كرده است؛ چون كفّه جوان در معادالت سياسى و اجتماعى و فرهنگى كشور، يك كفّه سنگين است.

جا مسأله اين نيست كه جوان در رابطه با شخصِ خود تكليفى دارد يا ندارد؛ نه. مسأله اين است كه  بنابراين در اين 

 -اى كه امروز جوانان متعهّد كشور ما از آن برخوردارند  جمعيت عظيم جوانان و حضور آنها در صحنه و بخصوص آگاهى

 كند.  تكاليف آنها را سنگين و مهم مى -كه در كمتر جايى در دنيا، اين آگاهى، حسّاسيت و برانگيختگى وجود دارد 

انگيز هم هست. از آن تكليفهاى  است كه اتّفاقاً براى جوان هيجان البته به شما بگويم؛ اين تكليف، از جمله تكاليفى

كننده نيست. تكليفى است كه با طبيعت جوانى هم همراه است و براى جوان، مشوّق و پيشبرنده  كننده كسل خسته

 است.

ازى اخالقى، دانيم، تكاليف شخصى آنهاست. خودسازى علمى، خودس البته بخشى از تكاليفى كه ما متوجّه جوانان مى

خودسازى جسمى. اينها تكاليف مهمى است؛ مطالباتى است كه ما حق داريم از جوان بكنيم و جوان هم به اين 

 خودسازيها احتياج دارد. فعالً بحث ما اين نيست.

 كنم، اين است كه جوانان بايد از سرمايه آنچه را كه من امروز به عنوان يك تكليف براى جامعه جوان كشور حس مى

ى انسانى به يك هويّت جمعى احتياج  هويّت ملى و جمعى كشور، با همه وجود و همّتِ خود دفاع كنند. هر مجموعه

 و بستگى و هويّت جمعى كند.  دارد و بايد احساس اجتماع

 (12/8/1781  اصفهان استان جوانان ديدار در اسالمى انقالب معظم رهبر بيانات) 

  :و تحرك جامعه استجوان، محور حركت و مركز تالش 

جوان در هر جامعه و كشورى، محور حركت است. اگر حركتِ انقالبى و قيامِ سياسى باشد، جوانان جلوتر از ديگران در 

اند. اگر حركتِ سازندگى يا حركتِ فرهنگى باشد، باز جوانان جلوتر از ديگرانند و دست آنها كارآمدتر از دست  صحنه

محور حركت و مركز تالش و تحرك،  -از جمله حركت صدر اسالم  -انبياى الهى هم ديگران است. حتّى در حركت 

 جوانان بودند.

 (11/8/1731( استكبار با مبارزه ملى روز) ماه آبان سيزدهم مناسبت به آموزان، دانش و دانشجويان از كثيرى گروه با ديدار در سخنرانى(

مجموع ي جوان دانشجو، يك نيروي بالفعل و بالقوه است. خواست شما، كار شما، ايمان و اعتقاد شما، در وضع حال و 

 آينده كشور، داراي اثر است.

 ((ناب نكته)  11/1/1781 دانشجويان، اسالمي ي جامعه اعضاي ديدار در انقالب معظم رهبر )بيانات
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 :(خصوصيات بيداری ) جنبش دانشجويی

شود گفت اين هم در اغلب جاها يكسان  حركت دانشجويى يا بيدارى دانشجويى، خصوصياتى هست كه تقريباً مى در

ليكن مشتركاتى  -هاى هر كشورى و هر ملتى و هر مجموعه انسانى  با تفاوت فرهنگها و تاريخها و زيرزمينه -است 

 باالخره در همه جا هست.

عنوان ويژگيهاى حركت دانشجويى از قبل از انقالب تا اوان انقالب  توانم به ىآن چيزى كه من در مورد كشور خودمان م

 كنم: جا به بعد عرض كنم، خصوصياتى است كه ذكر مى و از اين

 خصوصيت اوّل، آرمانگرايى در مقابل مصلحت گرايى است؛ عشق به آرمانها و مجذوب آرمانها شدن.

 خصوصيت دوم، صدق و صفا و خلوص است.

 وم، آزادى و رهايى از وابستگيهاى گوناگونِ حزبى و سياسى و نژادى و امثال اينهاست.خصوصيت س

 چهارمين خصوصيتِ اين حركت، مبتنى بر اشخاص نبودن است

مثل ظلم،  -پنجمين خصوصيتِ بسيار مهمّش اين است كه در مقابل مظاهرى كه ازنظر فطرت انسانى زشت است 

 كند. حسّاسيت منفى دارد و آن را دفع مى -، دورويى و نفاق عدالتى، تقلّب زورگويى، تبعيض، بى

ششمين خصوصيت اين حركت دانشجويى و اين پديده ذاتى محيط دانشگاهها اين است كه بر اين حركت، فقط 

كند؛ بلكه ضمن اين كه احساسات هست، منطق و تفكّر و بينش و تحصيل و ميل به فهميدن و  احساسات حكومت نمى

 آن وجود دارد. البته شدّت و ضعف دارد؛ گاهى كم و گاهى زياد. تدقيق هم در

 (1/1/1738  شريف صنعتى دانشگاه از ديدار در رهبرى معظم مقام ياناتب)

 ويژگی هايی كه اگر در تشكل های دانشجويی فراهم آيد، آن مجموعه از مبارك ترين مجموعه ها است : 

جوان بودن، دانشجو بودن  و از پيكره يك مجموعه فعال اسالمي بودن، هر يك به تنهايي فرصتي است كه بايد مغتنم 

 شمرده شود و ارزشي است كه بايد گرامي داشته شود. 

اگر صفا و نشاط و آرمان خواهي و تالش اميدوارانه  مجامع اسالمي دانشجويي داراي اين هر سه خصوصيت ممتاز است.

خصوصيات جواني است، با فرزانگي و انديشه ورزي و نگاه عالمانه كه ويژگي هاي دانش پژوهي است با پرهيزگاري و  كه

اين مجموعه ها از جمله پاكدامني و تعبد  ديني كه الزمه اسالمي بودن است در تشكل هاي دانشجويي فراهم آيد، 

تهديد كند كه بايد  ك از سه خصوصيت ياد شده را آفاتيمبارك ترين مجموعه هاي انساني به شمار خواهد آمد. هر ي

 ن بر حذر بود.هوشمندانه از آ

 (7/1/1781 وحدت، تحكيم اردوي به انقالب معظم رهبر )پيام
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 های دانشگاه  ویژگیتعریف و  2

 مسووالن امواج سياسي دنيارا بشناسند .

پناه بر خدا از آن روزى كه كسانى مسؤوليتهايى را در كشور به عهده بگيرند، در حالى كه فهم سياسى ندارند و قادر به 

ى جوانى.  تشخيص امواج سياسى دنيا نيستند! اين كار چه موقع بايد انجام گيرد؟ در طول زندگى؛ بخصوص در دوره

و پُرشورى است؛ از اين موقعيت بايد استفاده شود. گمانم محيط دانشجويى هم محيط خيلى خوبى است؛ محيط گرم 

كه شما بايد كمك كنيد كه به  -گويم  اگر هم نگفتم، االن مى -در آن ديدار قبلى اين نكته را به شما عرض كردم 

ه اين ى نشريات شما، دانشجويان قدرت تحليل پيدا كنند؛ يعنى مسائل سياسى را بفهمند و اصالً متوجّه شوند ك وسيله

كند، براى چيست؛  زند، اين حركت را مى كند، اين حرف را مى موج سياسى چيست؛ اين كسى كه االن اين اقدام را مى

ى ظاهر را مشاهده نمايند. در اوقات فراغت، دانشجويان مسائل  يعنى قدرت تحليل سياسى پيدا كنند؛ پشت اين پرده

هست، بعضى از آنها خيلى خوب است؛ بخصوص شما كه الحمدلل ّه  علمى و فرهنگى را دنبال كنند. اين اردوهايى كه

اسالمي،گسترش دين داري،تقوي و پارسايي،در دانشگاهها آشنا هاى مسلمانى هستيدو كم و بيش با مسايل  بچه

 هستيد.اين خيلي مهم است.

 احترام به دانشجو و دانشگاه به معناى:

دانيم كه  به دانش است؛ به معناى اين نيست كه ما براى قشرى مجاز مى احترام به دانشجو و دانشگاه به معناى احترام

 طور نيست. تكريم دانشجو و دانشگاه به معناى تكريم علم است. داراى تبختر و نخوت باشد؛ نه، به هيچ وجه اين

 (11/8/1787     رمضان مبارك ماه در دانشجويان ديدار در  اسالمى انقالب معظم رهبر )بيانات

 اهميت دانشگاه به اندازه اهميت آينده كشور است: 

اهميت دانشگاه، به قدر اهميت آينده كشور است اگر ما مي خواهيم در آينده، يك كشور بزرگ، آباد، پيشرفته، مترقي، 

علمي متمدن و داراي دو جناح مادي و معنوي باشيم، بايد به دانشگاه ها بپردازيم؛ چاره اي نداريم. همه چيز ما بايد 

 باشد امروز بدون ابزار علم و بدون رؤيت علمي، نمي شود در دنيا قدم از قدم برداشت و موفق شد.

 مسئله دانشگاه ها، جزو مسائل طراز اول انقالب و كشور است: 

اى ى دانشگاهها، جزو مسايل طراز اول بر توانيم به صورت قاطع ادعا كنيم كه در نظر رهبر كبير فقيد ما، مسأله ما مى

ى جنگ، يك  انقالب و كشور بوده است. يك وقتى در ديدار جمعى از مسؤوالن فرهنگى كشور ايشان فرمودند: مسأله
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ى مهم و ماندگار و اساسى ما، دانشگاههاست. اين، يك واقعيت است. دانشگاه كه  امر موقت است؛ در صورتى كه مسأله

 شود. ى كشور محسوب مى براى آينده يى قوام اصلى آن به استاد و دانشجوست، حقيقتاً پايه

 (27/7/1718  دانشگاهيان و دانشجويان از كثيرى جمع بيعت مراسم در سخنرانى)

 اينكه من اصرار دارم محيط دانشگاه محيط هوشياری و محيط سياسی باشد برای اين است كه:

جامعه است. در واقع از روي دانشجوي دانشگاه براي هر كشور در واقع همه چيز است. دانشجو تضمين كننده فرداي 

 امروز مي شود فرداي هر جامعه را شناخت يا حدس زد.

 (18/1/1734 قم در كشور دانشجوئي هاي تشكل از جمعي با ديدار در انقالب معظم رهبر بيانات)

 ويژگي هاي محيطي دانشگاه : 

نوآورى و نوزايى است. محيط دانشگاه، محيط طور طبيعى، محيط شادابى، نوگرايى،  محيط دانشگاه بهخصوصيات 

باليدن شخصيتها، جوشيدن استعدادها و بروز و ظهور نقاط درخشانِ پنهان در شخصيت انسان است. همچنين دانشگاه، 

دهنده  حال دانشگاه نمودار و نشان جويى هم هست؛ چون مجموعه، جوان است. درعين محيط صفا و خلوص و حقيقت

هاى نامطلوب نيز هست؛ يعنى چيزى كه از نگاه ارزشى و آرمانىِ جوان نامطلوب باشد، بيش از  پديدهحسّاسيت در برابر 

آيد، كه اين حساسيت گاهى با زودرنجى توأم است.  وجود مى همه در محيط دانشگاه نسبت به آن حسّاسيت به

خواهند وانمود كنند  كنند يا مى مىاى گمان  كه عدّه رغم آن على -همچنين اگر زمينه فراهم باشد، محيط دانشگاه 

طور طبيعى در هر  محيط گرايشهاى دينى و معنوىِ لطيف هم هست. اين خصوصياتى است كه به -چنين نيست 

 مجموعه دانشگاهى در كشور ما وجود دارد.

 دانشگاه مركز علم و آگاهي  است نه محل دخالت ها و نقش آفريني متحجران سياسي .1

 كارِ علمى و تحقيقى باشد.دانشگاه بايد محيط  .2

 بازى يا وجود نداشته باشد يا كم وجود داشته باشد. دانشگاه بايد جايى باشد كه در آن امكان فريب، تقلّب و مغلطه .7

توانند زندگى كنند و بدون فضاى غوغا زندگى برايشان  بايد آن كسانى كه غوغا زيستند و اصالً در فضاى غوغا مى .4

 نشگاه نقش ايفا كنند.مشكل است، نتوانند در دا

 (3/1/1781 دانشگاهها ممتاز و نمونه دانشجويان ديدار در اسالمى انقالب معظم رهبر )بيانات
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 :ییدانشجو  هایرسالتابعاد 1

 یدبعد فر 1.3

 معرفتی 1.3.3

 جوان های عزيز! ورود در ميدان معرفت علمی، شما را از پيشرفت در ميدان معرفت دينی و كسب فضائل اخالقی باز ندارد : 

حاال هر علمى؛ چه علوم انسانى، چه علوم قرآنى، چه  -شما جوانهاى عزيز توجه كنيد كه ورود در ميدان معرفت علمى 

و ورود در ميدان تحقيق علمى بايد  -كنيد  ز شماها در آن تالش و كار مىعلوم طبيعى يا انواع و اقسام علومى كه امرو

شما را از غور و پيشرفت در ميدان معرفت دينى، تمرين اخالقى و كسب فضيلت باز ندارد؛ بايد اينها را با هم داشته 

، خداى متعال «الكتاب و الحكمهزكّيهم و يعلّمهم و ي»يى كه اين برادر عزيزمان در ابتدا قرائت كردند:  باشيد. اين آيه

پيغمبر را فرستاد، تا او تعليم بدهد و تزكيه كند. بنابراين، تعليم و تزكيه با يكديگر است؛ اين دو را از هم جدا نكنيد. 

طور طبيعى بايستى از فضيلت و معنويت و اخالق كناره بگيرد، فكرى كامالً  اين باور كه هر كسى وارد ميدان علم شد، به

وجود آمد و بكلى با محيط اسالمى و با فهم و تعاليم  يى است كه در اروپاى مسيحى به و وارداتى و متكى به پيشينهغلط 

توان اميد براى اعتالى  اى، از آن مى اسالمى سازگار نيست؛ چرا كه اگر دانشمند بافضيلت و بااخالق باشد؛ در هر رشته

كند و حركتش حركت به نفع  هدفها را هدفهاى ارزشمند مى بشريت و اعتالى كشور خودش داشت؛ اين دانشمند

هاى عجيب دنياى امروز خواهد شد. شما سعى  انسانيت و به نفع عدالت و به نفع فضيلت و در جهت مقابلِ نابسامانى

نند چرخ توا جور دانشمندانى در آينده باشيد و هدف خودتان را اين مسائل قرار دهيد؛ انسانهايى باشيد كه مى كنيد اين

دنيا را در جهت درست به حركت دربياورند؛ اين را براى خودتان هدف قرار دهيد؛ و اين ممكن است؛ البته بايد كارهاى 

 مقدماتى فراوانى براى رسيدن به آن هدف انجام بگيرد.

 (1787/3/1ودر ديدار با جوانان نخبه و دانشج  )بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى

دانيم، تكاليف شخصى آنهاست. خودسازى علمى، خودسازى اخالقى،  تكاليفى كه ما متوجّه جوانان مىالبته بخشى از 

خودسازى جسمى. اينها تكاليف مهمى است؛ مطالباتى است كه ما حق داريم از جوان بكنيم و جوان هم به اين 

 خودسازيها احتياج دارد. فعالً بحث ما اين نيست.

 (12/8/1781  اصفهان استان جوانان ديدار در اسالمى انقالب معظم رهبر بيانات
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 علوم چه انسانى، علوم چه علمى؛ هر حاال - علمى معرفت ميدان در ورود كه كنيد توجه عزيز جوانهاى شما جا همين از

 تحقيق ميدان در ورود و - كنيد مى كار و تالش آن در شماها امروز كه علومى اقسام و انواع يا طبيعى علوم چه قرآنى،

 ندارد؛ باز فضيلت كسب و اخالقى تمرين دينى، معرفت ميدان در پيشرفت و غور از را شما بايد علمى

. هستند رعاع همج بقيه، هستند؛ دانستن طريق در انسانهايى دانشمندند؛ انسانهايى: داريم انسان دسته سه ما اصوالً

 را ارزش اول، ى درجه در علم، به نسبت اصالً اسالم كه بينيد مى. وزن بى و ارزش بى سرگردان، انسانهاى يعنى رعاع همج

 .است محيطى چنين اسالمى، محيط. علم فراگيرى چه و ديگران به آن آموختن و علم داشتن چه برد؛ مى علم روى

 (1787/3/1 در ديدار با جوانان نخبه و دانشجويان  بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى(

 مواجه شويدبا قرآن اينگونه 

قدم اول ) آشنايي با قرآن(، آشنايي با متن قرآن است؛ از اين بايد عبور كنيد. قدم بعدي، عبارت از مأنوس شدن با 

قرآن خواندن، است. قران خواندن را رها نكنيد. البته اگر كسي بتواند در اين خالل، قرآن را حفظ بكند، چند قدم جلو 

آسان مي شود. به هر حال، قدم بعدي عبارت از تأمل در آيات است؛ كه انسان با هر آيه مي ايد و بقيه كارها براي او 

قرآن، مثل سخن سنجيده اي كه كسي با انسان حرف مي زند، مواجه شود. وقتي كه گوينده، سنجيده حرف مي زند، ما 

شما دارد سنجيده حرف زده مي  مجبور مي شويم دقت كنيم تا حرف او را بفهميم؛ با قرآن، اين جور مواجه بشويم. با

 شود.

وقتي شما قرآن مي خوانيد، اين كلمات، همه پرمغز است. هيچ ملزومي هم ندارد هر آيه اي را كه ما نگاه مي كنيم، 

 -سعي كنيم اعماقي در آن پيدا كنيم و فرض كنيم كه مثالً معنايش اين است؛ نه، شما اگر ترجمه آيات را بدانيد

الزم است؛ يعني اگر كسي بخواهد در آيات تدبر كند، بايد معناي قرآن را بداند، اين يك قدم حتمي  ترجمه آيات، حتماً

 آن وقت با توجه به ترجمه، فرصت تدبر براي شما به وجود مي آيد و مي توانيد در قرآن تدبر كنيد. -است

 (22/2/1738، )بيانات رهبر معظم انقالب در ديدار دانشجويان شركت كننده در مسابقات قرآن

 اگر بخواهيم قرآن، بر ذهنيت جامعه حاكم گردد بايد تالوت  قرآن را همگانی كنيم:

اگر بخواهيم قرآن در فضاي ذهني جامعه و كشورمان رواج پيدا بكند و مفاهيم قرآن، مفاهيم رايج در هن ها و فكرها 

حتماً احتياج داريم به اين كه افراد جامعه،  -استكه اين بسيار مهم  -بشود و عرف قرآن، حاكم بر ذهنيت جامعه گردد

همه بتواند قرآن را درست تالوت كنند و از طريق تالوت كردن،  قدرت تدبر در قرآن را پيدا كنند و با تدبر در قرآن 

  بتوانند به قدر ظرفيتشان به اعماق مفاهيم و معارف قرآني برسند و سير كنند.

 () نكته هاي ناب(1/8/1738 دانشجويان و دانش آموزان(بيانات رهبر معظم انقالب در ديدار نخبگان قرآني ) )
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 با نهج البالغه و صحيفه سجاديه انس بگيريد : 

البالغه، خيلى بيدار كننده و هوشيار كننده و خيلى قابل تدبّر است. در  البالغه اُنس پيدا كنيد. نهج عزيزان با نهج

عليه انس پيدا كنيد. اگر خداى متعال توفيق داد و  وسالمه اللَّه جلساتتان، با نهج البالغه و كلمات اميرالمؤمنين صلوات

البالغه، كتاب  الظاهر فقط كتاب دعاست؛ اما آن هم مثل نهج كه على -يك قدم جلو رفتيد، آن وقت با صحيفه سجّاديه 

 اُنس بگيريد -هنماى زندگى سعادتمندانه انسان است درس و كتاب حكمت و كتاب عبرت و كتاب را

 (1/1/1738 شريف  صنعتى دانشگاه از ديدار در رهبرى معظم مقام )بيانات 

خداوند مقدمات اختيار و انتخاب را براي انسان فراهم مي كند؛ يا به قول مرحومه عالمه طباطبايي)رضوان اهلل عليه(، 

 يه اسباب، مثل بقيه علل مادي و معنوي كه شما مي شناسيد.دعا يكي از علل و اسباب است مثل بق

 دعا هم يكي از اين علل است. دعاي حقيقي يعني خواستن همراه با اصرار و جديت

 ((1/11/1731)  افطاري مراسم در اسالمي هاي تشكل دانشجويان از تعدادي ديدار در انقالب معظم رهبر )بيانات

 معنای صحيح )) عافيت طلبی (( در دعاها: 

دعا براي عافيت، مهم است. در روايات دارد كه از معصوم شايد از نبي اكرم )ص( سوال كردند: ما براي چه دعا كنيم؟ 

فرمودند: براي عافيت. بعضي ها عافيت را بد مي فهميدند؛ خيال مي كنند همان )) عافيت طلبي(( است؛ كه معروف 

س )) آدم عافيت طلب(( است! عافيت طلبي، يعني انسان از كارهاي سخت، روي گردان بشود و كنجي را است فالن ك

 بگيرد و آن جا زندگي كند.

نه، معناي )) عافيت(( در دعا اين نيست. )) عافيت(( در مقابل )) ابتالء(( و در مقابل ))بال(( است. عافيت از اخالق بد، 

ه آن ))عافيت طلبي(( مي گويند؛ يعني وارد ميدان ها نشدن. اين خودش يك بال و عافيت از آن چيزي كه در عرف، ب

دشمن، عافيت از نفوذ دشمن و عافيت از شهوات آن، عافيت از گناه، عافيت از تسلط  يك بدبختي است. عافيت از

 نفساني! همه اين ها )) عافيت(( است.

 ((1/11/1731) شب افطاري مراسم در اسالمي هاي تشكل دانشجويان از تعدادي ديدار در انقالب معظم رهبر )بيانات

نچه براي دانشجويان در دانشگاه  مهم است، يكي مسئله رشد ايمان مذهبي و انديشه اسالمي در ذهن ها و دل هاي آ

 خودسازي فكري، اخالقي و انقالبي براي آنان است و يكي رشد روحيه تعبد در آنان، يعني تسليم خدا بودن .

 دانشجويان يك فريضه است.

 (1/12/1731بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى در جمع دانشجويان و اساتيد دانشگاه صنعتى امير كبير)
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گويم، سنگربان اين سنگر شماييد. مواظب باشيد خاكريزهايتان سست نشود. دائم خاكريزها را  به شما دانشجويان مى

گى و فكرى است؛ اينها را ترميم كنيد. خودسازى فكرى و اخالقى و انقالبىِ ترميم كنيد. خاكريزها، خاكريزهاى فرهن

چه هر دانشجويى نسبت به خودش، چه به معناى درون دانشگاه و محيط دانشگاه  -درونىِ دانشجويان يك فريضه است 

 اين خودسازى، همان ترميم خاكريزها و سنگرهاست. -

 (3/1/1781 ر دانشجويان نمونه و ممتاز دانشگاههابيانات رهبر معظم انقالب اسالمى در ديدا)

كنيم دانشجو يك روشنفكر تمام عيارِ  برداشت و توقّع بنده و نظام اسالمى از جماعت دانشجو اين است كه فكر مى

 من از جوان سه چيز مي خواهم : تحصيل، تهذيب و ورزشمسلمان است؛ متديّن است.

دوره جوانى، دوره توانايى است. اين توانايى در چه چيزهايى بايد به كار برود؟ به اعتقاد من، بايد عمدتاً در تحصيل علم، 

 به كار رود.  -كه ورزش باشد  -در ايجاد صفاى نفس و روحيه تقوا در خود و ايجاد نيروى جسمانى در خود 

 (1733/2/3  مى با جوانان به مناسبت هفته جوان)بيانات در ديدار صميمانه رهبر معظم انقالب اسال

 و تهذیب  اخالقی 1.3.3

 دانشجو ی متدين و حزب اللهی كسی است كه:

به نظرم به دانشجويان هم اين نكته را گفتم كه هر كس شب بيست و يكم، قرآن سرش گرفت و )) بك  يا اهلل (( گفت، 

خدايي و مسلمان و حزب اللهي است؛ كاري ندارم از از نظر من او همان دانشجويي است كه من مي گويم متدين و 

 كدام حزب و جناح و تشكيالت است.

 ((ناب هاي نكته)  21/1/1781 فرهنگي، انقالب عالي شوراي اعضاي با ديار در  اسالمي انقالب  معظم رهبر )بيانات

 گام اول : 

و رفتار خود با نظر انتقادى نگاه كند؛ عيوب ترين قدم خودسازى اين است كه انسان به خود و به اخالق  اولين و مهم

آيد و اين تكليفى  ى خود ما برمى ها داشته باشد. اين از عهده خود را با روشنى و دقت ببيند و سعى در برطرف كردن آن

 بر دوش ماست.

 (21/1/1781 فطر سعيد عيد نماز هاى )خطبه

 بين خود و خدا:

ى تقدمى هم داشته باشد،  اى خودسازى به آن توجه كنيم و شايد جنبهها كه بسيار مهم است تا بر يكى از ويژگي

كه كارى را مغشوش انجام ندهيم ]...[ خالص   است. اخالص عبارت است از كار را خالص انجام دادن و اين« اخالص»

كارهاى  بودن عبادت و خالص بودن عمل، اين است كه براى خدا باشد. در بين مردم، متأسفانه خيلى رايج است كه
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خواهيم  خوب خودشان را بر زبان بياورند و بگويند. كأنّه توجه ندارند كه نبايد كار نيك را به زبان آورد و گفت كه ما مى

كنيم. البته برخى جاها استثناست. در جاهايى، بعضى از كارها بايد در علن انجام  اين كار را بكنيم يا ما اين كارها را مى

اين ثواب را. يا مثالً « ى عالنية صدقه»اين ثواب را دارد و « ى سِرّ صدقه»ب صدقه آمده است كه گيرد. در روايات در با

گيرد و بايد انجام گيرد و اين از شعائر الهى است، اما بسيارى از عبادات يا  عبادات گروهى، جلوى چشم مردم انجام مى

دارى، سحرخيزى، احسان و  زنده ه، دعا، نافله، شبذكر، توج-اغلب عبادات، آن روابطى كه بين خود انسان و خداست 

 بايد بين خود انسان و خدا بماند. -كارهاى نيك

 (4/12/1731  رمضان مبارك ماه اول )روز

 طبيب خود باشيم :

تواند بيمارى ما را تشخيص دهد، خودمان هستيم. بياوريد روى كاغذ.  طبيب خودتان باشيد. بهترين كسى كه مى

رسد، ما ناراحت  بدخواهى براى ديگران؛ وقتى كسى به خيرى مى»بنويسيد «. بخل»بنويسيد  «.حسد»بنويسيد 

«. اعتنايى به وظايف بى»بنويسيد «. روح بدبينى به نيكان و صالحان»بنويسد «. تنبلى در كار»بنويسيد « شويم. مى

ها را تا  يكى اين بيماري ست كه يكىماه رمضان فرصتى ا« عالقه به خود؛ شديداً به خودمان عالقه داريم.»بنويسيد 

 جايى كه بشود، برطرف كنيم. آن

 (4/12/1731 رمضان مبارك ماه اول )روز

 پوالدين خواهيد شد اگر...:

آموز بايد خودسازى كند. خودتان را با تربيت دينى بسازيد. امور تربيتى خوب  ى اول، جوان دانشجو و دانش در درجه

ى تربيتى خوب است، اما آن كسى كه از درون خود، موعظه كننده و تربيت  گويندهاست. معلم تربيتى خوب است. 

آيد. خودتان را بسازيد، با نفس مبارزه كنيد، اجراى  ها به كارش نمى اين تربيت -واعظٌ مِنْ ن فْسِهِ-اى نداشته باشد،  كننده

به خدا، به دعا و به توكل اهميت بدهيد.  ى شخص خودتان بزرگ بشماريد و به نماز، به توجه حكم الهى را در محدوده

 اين شما را پوالدين خواهد كرد.

 (11/8/1731 آموزان دانش و دانشجويان از گروهى با )ديدار

 اساس كار تقواست

شما هركس كه باشيد، متعلّق به هر دانشگاهى كه باشيد، به هر جناح سياسى و فكرى كه وابسته باشيد، از تقوا و 

تقوا معنايش اين است ديگر؛  -نياز نيستيد. اين اساس كار است. آدم وقتى باتقوا شد؛ يعنى مراقب خود بود  پارسايى بى

هركس كه باشد، هرطور  -قاعده از او سر نزند  ار نادرست و بىيعنى انسان مراقب اعمال و رفتار خودش باشد كه ك
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زند؛ ويرانى  كند؛ ضربه به جايى نمى اى كه داشته باشد، خطرى ايجاد نمى فكرى كه داشته باشد، هرگونه مذاق سياسى

رفقا،  -يگران را توانيد، خودتان و د تراود. لذا به نظر من اصل اين است كه هرچه مى آورد؛ از او صالح مى به وجود نمى

  .نهاد بار آوريد باتقوا و متديّن و پاك -خوانند  ى شما را مى دوستان و آنهايى كه نشريه

 ( 4/12/33دانشجويي نشريات دبيران سر و مسئول مديران پاسخ و پرسش جلسه در )بيانات

 معنای تقوا: 

تقوا يعني چه؟ معناي تقوا اين نيست كه انسان خيلي عبادت بكند؛ ممكن است خيلي عبادت كردن، بر تقوا مترتب 

بشود، اما تقوا آن نيست. معناي تقوا اين است كه انسان در هر كار، از تصميم و عمل خود مراقبت كند؛ فكر كند كه چه 

 مطالعه، با توجه.با  –بخواهد عمل كند و پا را مي خواهد كجا بگذارد 

 ((ناب هاي نكته) 24/11/17333 تهران، هاي دانشگاه دانشجويي مختلف هاي تشكل با ديدار در انقالب معظم رهبر )بيانات

 تقوا، بزرگ ترين سرمايه اي است كه موفقيت دنيا و آخرت جوانان را تضمين مي كند

 ) نكته هاي ناب( 24/11/17333دانشجويي دانشگاه هاي تهران، بيانات رهبر معظم انقالب در ديدار با تشكل هاي مختلف 

 تواند موجود مضرى باشد : اگر كسى كه علم در وجود او هست، تقوا و پرهيزگارى و امانت و صداقت در او نباشد، مى

عزيزان من! به علم اهميت دهيد. كليد اصلى باز كردن قفلهاى گوناگون، اهميت دادن به علم است. البته در كنار آن، 

توانند مضر هم  توانند مفيد باشند، مى قدر كه مى اين امر بديهى را هم بايد در نظر داشته باشيد كه علم و عالم همان

اگر كسى كه علم در وجود او هست، تقوا و پرهيزگارى و امانت و «. كاالتر برد  چو دزدى با چراغ آيد گزيده»باشند؛ 

تواند عليه كشور و مصالح كشور، علم خودش را مورد استفاده قرار  تواند موجود مضرى باشد؛ مى صداقت در او نباشد، مى

بهه نكنيد. حركتهايى كه دهد. بنابراين در كنار علم، فرهنگ و تزكيه و اخالق و معنويت هم الزم است؛ در اين هيچ ش

معنويتى كنند، به نظر من گرچه يك  دينى و بى كه محيط دانشگاه و دانشجو را محيط بى دهند براى اين انجام مى

ها  ها مقصرند؛ هم در دانشگاه مقدارش از روى غفلت است، اما يك مقدارش هم حساب شده است. در اين قضيه خيلى

خواهند محيطهاى دانشجويى و  يى حساب شده مى هاى وزارتى و دولتى. عده مقصر وجود دارد، هم در خود دستگاه

از معنويت  -ى علمى كشور است  كه محيط علم و گسترش علمى و رشد علمى و پرورش علمى و آينده -دانشگاه را 

است به ضرر  تهى كنند تا در آن، ايمان و تقوا و معنويت و خدا و تعهد دينى وجود نداشته باشد؛ اين قطعاً حركتى

 مصالح كشور.

 (11/8/1787     رمضان مبارك ماه در دانشجويان ديدار در  اسالمى انقالب معظم رهبر )بيانات
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 توبه وظيفه هميشگی انسان است : 

 توبه وظيفه هميشگى انسان است. پاكترين انسانها هم بايد توبه كنند.

 توبه يعنى برگشت به خدا، برگشت از راه خطا، توجّه دادن دل به پروردگار و رو را به طور كامل به خدا كردن. 

 به نماز خيلي اهميت بدهيد و سعي كنيد آن را از حالت كسالت آور براي خودتان خارج كنيد

 (22/2/1782  بهشتى شهيد دانشگاه دانشجويان با ديدار در اسالمى انقالب معظم رهبر )بيانات

 ايمان همراه با عمل صالح مهمترين پشتوانه براى پيشرفت :

البته عزيزان من! پسرهاى جوان! دخترهاى جوان! بدانيد ايمان همراه با عمل صالح مهمترين پشتوانه براى پيشرفت در 

معارف اسالمى فراوان است كه مواد آن خوشبختانه در  -اين ميدان است. ايمان پاك، روشن، شفاف، مستدل و منطقى 

برد. ايمانى كه به دنبال خودش عمل داشته  تواند به شما كمك كند. صِرف ايمان كار را پيش نمى همراه با عمل مى -

تواند هم به دنياى شما كمك  باشد، پايبندى داشته باشد، تقيد داشته باشد، الاباليگرى و ولنگارى از آن دور باشد، مى

 كشورتان كمك كند. به اين بپردازيد؛ ى كند، هم به آينده

 (7/3/1784كشور سراسر نخبگان و دانشجويان ديدار در  اسالمى انقالب معظم رهبر بيانات)

 نفس اماره و خودخواهی ها عامل ركورد و عقب گرد انسان :

خودپرستيهاى ماست. در درون وجود ما، بزرگترين دشمن ما كمين گرفته و آن، نفس امّاره و شهوات و خودخواهى و 

در آن لحظه،  -طور موقت  ولو به -يى كه بتوانيم، اين مار گزنده و اين دشمن كشنده را سر جاى خود بنشانيم  هر لحظه

 اللَّه هستيم سبيل ما موفق و سعادتمند و قادر بر عمل و مقاومت و ايستادگى و جهاد فى

 (24/1/1711 مردم مختلف اقشار و دانشگاهها دانشجويان و اساتيد از جمعى شهيد، بنياد مسؤوالن با ديدار در )سخنرانى

 تر شويد: متواضع

 شويد، مى تر نخبه و تر عالم هرچه كه باشد يادتان اما هستيد؛ ما چشم نور و عزيزيد ايد؛ نخبه شماها! من عزيزان

 .كند ايجاد نخوت شما در نكرده خدا بودن نخبه مبادا. نكنيد فراموش را اين شويد؛ تر متواضع

 (  1787/3/1 در ديدار با جوانان نخبه و دانشجويان  بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى(

 ى تدين است : مسئله

ى تدين است. جوانهاى عزيز! تدين، رعايت دينى، در  يك عنصر ديگرى كه باز با جوانها بايد در ميان گذاشت، مسئله

ى پيشرفت است؛ اين را دست كم  ى توفيقات انسانى است؛ مايه ت؛ مايهى توجهات الهى اس حد وسع و امكان، اين مايه
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آوريد  نگيريد. من ميخواهم بگويم شما اگر فالن فرمول رياضى، يا فالن عنصر شيميايى، يا فالن اختراع را به وجود مى

د كرد. اوالً خداى تان به خدا، به شما كمك خواه يا كشف ميكنيد و پيدا ميكنيد و حل ميكنيد، در همان حال توجه

ى سلولهاى بنيادى را  متعال مدد ميكند شما را؛ كارها دست خداست. شايد گفته باشم من، آن روزى كه همين مسئله

ى  جوانهاى ما داشتند دنبال ميكردند و كشف ميكردند، خدا رحمت كند مرحوم مهندس كاظمى، رئيس اين مؤسسه

ميداد. گفت من تلفن كردم كه ببينم مهندس جوانى كه مشغول تعقيب رويان آمده بود با همان جمع پيش من گزارش 

خانمش بود، گوشى را  -چون مثالً ديروز گفته بود كه فردا كار را تمام ميكنيم  -اين قضيه بود، كار را به كجا رسانده 

ميكند. وقتى مرحوم ى آخر را توانسته پيدا كند و افتاده به سجده، دارد گريه  برداشت و گفت آقاى مهندس آن نقطه

اش گرفت. بنا  اش گرفت، هم آن جوان كه در مجلس بود، گريه مهندس كاظمى اين قضيه را ميگفت، هم خودش گريه

 كردند گريه كردن. نقش معنويت را دست كم نبايد گرفت.

ى دشوار را انجام با توجه به خدا و تقرب به خدا، با توسل به دامان قدس الهى و ذيل عنايت الهى ميتوان خيلى كارها

داد. شماها جوانيد. شما با ما فرق داريد؛ اين را به شما بگويم. شما خيلى از اين جهت جلوتر از ما هستيد. دلهاى شما 

ايد؛ اين را قدر  ى روشن، بالفاصله نور را منعكس ميكند؛ آلوده نشده آاليش، مثل يك آئينه تعلق، بى پاك، نورانى، بى

 بدانيد.

ى سجاديه پر  ى سجاديه. اين صحيفه متعال رابطه برقرار كنيد. با نماز، با نافله، با تالوت قرآن، با دعا، با صحيفهبا خداى 

اش  ى دينى ى دينى و انقالبى خودتان را هم محكم ميكنيد. جوان ما اگر بنيه از معارف دينى است. با اين كار بنيه

اينجا هم من  -هر شيراز شما و در استان فارس و سراسر كشور مستحكم باشد، خيلى از اين كسانى كه در همين ش

مشغول تالشند براى منحرف كردن ذهنها به سمتهاى گوناگون، وقتى ديدند جوان ما محكم است،  -خبرهايش را دارم 

شماها ميكشند كنار. امروز در همين شهر شما و در جاهاى ديگر كه حاال نميخواهم زياد قضيه را باز كنم، شايد خود 

محتوا گرفته تا اديان منسوخ، تا سازمانهائى كه اسمش دين است،  خيلى خوب ميدانيد؛ از عرفانهاى مادىِ پوچِ بى

ى انبوه نيروى اسالمى  باطنش سازمان سياسى است، مشغول تالشند، مشغول كشمكشند براى اينكه از اين مجموعه

اش محكم بود، او هم ميفهمد كه ديگر نبايد  ى فكرى و اعتقادى هرچه ميتوانند، بكنند؛ كم كنند. جوان ما وقتى بنيه

ها، با همين تضرع، توسل به پروردگار، در همين  ى اعتقادى با همين توجه دنبال جوان ما بيايد. اين استحكام بنيه

ت كه آيد. اين دعاها فقط يارب يارب گفتن نيست، لبريز از معارف اسالمى اس دعاهاى صحيفه سجاديه به دست مى

ى من است به  هرحال، اين توصيه طور. به طور، خود نماز هم همين اعتقاد انسان را عميق ميكند. تالوت قرآن هم همين

 (1783 /14/2در ديدار اساتيد و دانشجويان دانشگاههاى شيراز  )بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى ى شما جوانان. همه
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 روحيه تعبد:

 ان رشد كندبايد روحيه تعبد در دانشجوي

 () نكته هاي ناب 18/1/1734بيانات رهبر معظم انقالب در ديدار با جمعي از تشكل هاي دانشجويي كشور در قم 

اگر بخواهيم وسوسه هاي شيطان و هواي نفس و ضعف هاي گوناگون كه در درون و خلقيات و در تربيت هاي ما است، 

اين روحيه تعبد در ما ست؛ جوارح ما را از حركت باز ندارد، بايد لجن هايي كه با جوهر انساني ما جا به جاآميخته ا

 ورزش و تهذيب تحصيل،: خواهم مي چيز سه جوان از من .باشد

 زمينه در هم علمى، زمينه در هم - زمينه سه هر در يعنى كرد؛ شود مى جوانى دوران در بكنيد، بخواهيد هم كارى هر

 فروزان جوان در معنويت، و صفا و عشق و شور گوهر .كنيد كار جوانى در بايد - ورزش زمينه در هم نفس، تهذيب

  .است

 (3/2/1733  جوان هفته مناسبت به جوانان با اسالمى انقالب معظم رهبر صميمانه ديدار در )بيانات

 .است شكوفايى و اميد ى نقطه يك جوان دينى، منظر از

ى اميد و شكوفايى، در همه چيز است؛ در مبارزات، در  اين نقطهى اميد و شكوفايى است.  منظر دينى، جوان يك نقطه

مجاهدات اجتماعى، در فعاليتهاى گوناگون جامعه و در مجاهدتهاى شخصى و روحى و درونى. خطابِ به جوان از سوى 

علّت  ى زيادى در مفاهيم اسالمى و فعّاليتهاى دينى شده است. دين، هميشه يك خطابِ ويژه است. با جوان، مخاطبه

مند است،  هم اين است كه در جوان، گوهر شور و عشق و صفا و معنويّت، فروزان است. هر انسانى از اين گوهر بهره

ى انسانى كامالً نمايان و فروزان و تابناك است و از آن بايد استفاده كرد.  ليكن در جوان و در دوران جوانى، اين جوهره

 -ايد از اين روح شور و عشق و صفا و معنويّت و نورانيّت ببرد، اين است كه خود را اى هم كه هر انسانى ب اوّلين استفاده

تعالى ببخشد. اين، قدم اوّل است. لذا ما هميشه براى خودسازى  -نفس خود را، اندرون خود را، معنا و حقيقت خود را 

 معنوى، به جوانان سفارش مؤكّدى داريم.

 (14/8/1731 آبان سيزده الل ّه يوم مناسبت به شجوياندان و آموزان دانش ديدار در )بيانات

 تقوا را برای خودش شعار قرار دهد:

 انتظار جوان از انقالب از قبل و انقالب اوّلِ روز در كه است چيزي همان عيناً داريم، انتظار جوان از امروز ما كه آنچه

 باشد، ابتكار اهل باشد، پُرشور باشد، بانشاط دينداري، و پارسايي و پاكي عين در كه خواهيم مي جوان از ما. داشتيم

 همان - باشد تقوا دنبال واقعاً دهد، قرار شعار خودش براي را تقوا بپرهيزد، بيكارگي و تنبلي از كند، كار باشد، خلّاق
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 به راجع هم شرحي وقت يك من نظرم به. هست هم خوبي معناي و كنند مي معنا فارسي در كه «پرهيزكاري» معناي

 تكامل راه در است، جواني اسمش كه عظيمي نيروي اين از باشد، خويشتندار - گفتم نمازجمعه هاي خطبه در آن

 داريم؛ را انتظار اين جوان از ما. كند استفاده محيطش به و اش خانواده به كشورش، به خدمت و خودش رشد خودش،

 دوره كشور در كه وقتي هست؛ انتظار يك جوان از هست، جنگ كشور در كه وقتي. دارد اقتضايي يك هم وقت هر

 تحقيق و علمي پيشرفت و علم ميدان كه هم وقتي آن هست؛ انتظار يك هست، گونه اين تالشِ و سازندگي و ساختن

 اقتضاي به جواني هر از بگوييم كه است اين هم درست. هست انتظار اين جوان از است، طرف اين به كشور نياز و است

 در انتظارات، اين مجموع كه دارد وجود انتظاراتي پسندهايش، و خواستها اقتضاي به شغلش، اقتضاي به استعدادش،

 موتور معنا يك به حقيقتاً جوانان،. است كشور حركت براي موتوري و دهد مي شكل را ما ملي عظيم حركت واقع

 خواهند كشور كارگزاران و مديران و زنان و مردان كه فردايشان در هم جوانند، كه امروزشان در هم كشورند؛ محرّكه

 .گيرند كار به را جواني عظيم نيروي اين تقوا، و دينداري و پارسايي و پاكي با هستند، كه جا هر در كدام هر. بود

 (1733/11/17)( جوانان و اسالمى انقالب روز) فجر دهه از روز دومين در  جوانان با پاسخ و پرسش جلسه در له معظم )بيانات

 ويژگی های برجسته در جوان مسلمان و نقش تقوا در شكوفايی آنها:

كند و هر حركت خودش را با اراده و فكر و  تقوا، يعنى مراقب خود بودن. تقوا، يعنى يك انسان بداند كه چه كار مى

داند كجا  است و مىتصميم انتخاب كند؛ مثل انسانى كه سوار بر يك اسب رهوار نشسته، دهانه اسب در دستش 

اش در اختيار خودش نيست. به تعبير  خواهد برود. تقوا، اين است. آدمى كه تقوا ندارد، حركات و تصميمها و آينده مى

اند؛ نه اين كه او سوار شده است. اگر هم سوار  (: كسى است كه او را روى اسب سركشى انداخته1البالغه) خطبه نهج

داند كجا خواهد رفت.  داند چگونه بايد سوار اسب شود. نمى انه در دستش است، اما نمىسوارى بلد نيست. ده شده، اسب

 هرجا كه اسب او را كشيد، او هم مجبور است برود و قطعاً نجاتى در انتظار او نيست. اين اسب هم سركش است.

طور كه خيلى  . البته باز هم نه آنشود راه را طى كرد اگر ما تقوا را با همين معنا در نظر بگيريم، به نظر من راحت مى

شود، ممكن است و واقعاً عملى است كه يك جوان راه اسالمى زندگى كردن را پيدا كند. اگر  راحت باشد. به هرحال، مى

كند. اين اقدام، اين حرف، اين رفاقت، اين درس و اين فعل و درك، آيا درست است يا  متديّن است، ببينيد چه كار مى

كند درست است يا درست نيست، اين همان تقواست. اگر متديّن نيست، چنانچه  همين كه او فكر مىدرست نيست. 

(؛ 2«)هدى للمتقين»گويد:  همين حالت را داشته باشد، اين حالت او را به دين راهنمايى خواهد كرد. قرآن كريم مى

 -ين هم نداشته باشد، اما تقوا داشته باشد ؛ يعنى اگر يك نفر باشد كه د«هدى للمتّقين«. »هدى للمؤمنين»گويد  نمى

او بالشك از قرآن هدايت خواهد  -ممكن است كسى دين نداشته باشد، اما به همين معنايى كه گفتم، تقوا داشته باشد 



24 

گرفت و مؤمن خواهد شد. اما اگر مؤمن تقوا نداشته باشد، احتماالً در ايمان هم پايدار نيست. بستگى به شانسش دارد: 

 ماند. ماند؛ اگر در فضاى خوبى قرار نگرفت، در ايمان باقى نمى ر در فضاى خوبى قرار گرفت، در ايمان باقى مىاگ

 (1733/2/3  بيانات در ديدار صميمانه رهبر معظم انقالب اسالمى با جوانان به مناسبت هفته جوان)

 ايمان : 

 .شود ميدان وارد مؤمنانه واقعاً انسان كه اين يعنى هم ايمان .كنيد قوى را ايمانتان كنيد سعى

( انى فجر )روز انقالب اسالمى و جو )بيانات مقام معظم رهبرى در جلسه پرسش و پاسخ با جوانان در دومين روز از دهه مباركه

17/11/1733) 

 در - كند حس را اين تواند مى انسان - درخشد مى دلهايتان در ايمانها و است صاف و پاك دلهايتان شما همه الحمدللَّه

 و واال انسانهاى از استفاده با خوب، مطالعات با. نشود متزلزل اى حادثه هر با تا كنيد، عميق را آن بكوشيد حال عين

 .كنيد تقويت را آن خوب، استادهاى

 (1733/11/17 (ب اسالمى و جوانانى فجر )روز انقال )بيانات مقام معظم رهبرى در جلسه پرسش و پاسخ با جوانان در دومين روز از دهه مباركه

 بصیرتی: 1.3.1

 آگاهی :  و احساس مسؤولیت ، ایمان ، بصیرت

 واقعاً يعني كند؛ مسؤوليت احساس بايد اواّلً جوان كه است اين كنم، سفارش جوانان شما به توانم مي من كه آن اما

 حوادث امواج در كاهي پر مثل و كند حركت و ببرد پيش خودش پاي با را زندگي كه بخواهد و بداند مسؤول را خودش

 دارد موانع همه بر پيروزي نيز و ميدانها همه در پيشرفت در مهمّي بسيار نقش ايمان - كند حركت ايمان با ثانياً. نباشد

 چندان كار البته كه - كنند تأمين خودشان در را خصوصيت سه اين جوانان اگر. باشد داشته آگاهي و بصيرت ثالثاً -

 كند، پيشرفت ارتباطات - كند پيدا دنيا وضعي هر كه كنم مي خيال من - هست ممكن بسيار اما نيست؛ آساني

 وجود به جديدي قدرت برود، بين از دنيا در بزرگي قدرت بگذارند، پا دنيا در تمدّنها بازار عرصه به گوناگون تمدّنهاي

 همه در - باشد نداشته باشد، داشته ديگران با غيره و سياسي و اقتصادي مسائل در گوناگوني چالشهاي ايران آيد؛

 خودتان در گفتم، من كه را خصوصيتي سه اين كنيد سعي. كنيد تضمين را خودتان موفقيّت توانيد مي شما ها زمينه

 يك نيست، اندازه يك ها سعي كه است اين اعتقادم آوريد، وجود به كنيد سعي گويم مي كه من ببينيد؛. آوريد وجود به

 .داشت خواهد توفيقي باالخره كند، سعي كسي هر كه است اين ديگرم اعتقاد اما نيست؛ موفّق هم اندازه
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 شود گفته اگر كه هستند جوانان از بعضي. دارد قرار «وِلِش» حالت مقابل در گويم، مي من كه مسؤوليتي احساس آن

 بدترين «وِلِش» اين! وِلِش گويد مي است، پيش در ديگري قضيه يا درسي امتحانات مثالً! وِلِش گويد مي بكن، را كار اين

 .«وِلِش» حالت اين كردن رها يعني مسؤوليت، احساس. است جوانان براي بال

 شما همه الحمدهلل. كنيد قوي را ايمانتان كنيد سعي. شود ميدان وارد مؤمنانه واقعاً انسان كه اين يعني هم ايمان

 بكوشيد حال عين در - كند حس را اين تواند مي انسان - درخشد مي دلهايتان در ايمانها و است صاف و پاك دلهايتان

 را آن خوب، استادهاي و واال انسانهاي از استفاده با خوب، مطالعات با. نشود متزلزل اي حادثه هر با تا كنيد، عميق را آن

 .كنيد تقويت

 يك جامعه واقعيتهاي از بتوانيد كه قدرتي كنيد؛ ايجاد خودتان در تحليل قدرت. كنيد ايجاد بصيرت خودتان در

 كه اي ضربه هر. است مهمّ خيلي تحليل قدرت اين. بشناسيد را چيزي و آوريد وجود به خودتان براي ذهني جمعبندي

 بوده طور همين خورديم، كه ضرباتي هم اسالم صدر در. بود تحليل قدرت ضعف از خورديم، مسلمانان ما تاريخ طول در

 از دشمن كه نگذاريد. است طور همين هم ديگر گوناگون هاي دوره در. دارد زيادي تفسيري بحثهاي اينها حاال كه

 .دهد جلوه چشممان در واژگونه را واقعيتي و كند استفاده ما ناآگاهي و بصيرتي بي

 (1733/11/17(انانقالب اسالمى و جوان روز) در دومين روز از دهه فجر  بيانات معظم له در جلسه پرسش و پاسخ با جوانان)

 نماست! بصيرت، قطب

در باب بصيرت، بنده در سال اخير و قبل از آن خيلى صحبت كردم؛ ديگران هم مسائل زيادى گفتند؛ ديدم بعضى از 

يد ى بصيرت باز هم تأكيد كنم. اين تأك جوانها هم كارهاى خوبى در اين زمينه انجام دادند. من ميخواهم روى مسئله

من در واقع با اين انگيزه است كه شما كه خودتان مخاطبيد، خودتان ميدانداريد، كار بر دوش شماست، برويد سراغ 

يافتن ارتباط دارد؛ اين نياز مهم را تأمين كنيد. بصيرت، نورافكن است؛ بصيرت،  هائى كه با بصيرت ريزى كارها و برنامه

 ا نشان ميدهد.نماست. بصيرت راه را به م نما و قطب قبله

 بصيرت به چه معناست؟

ى زيرين بصيرت است. انسان در انتخاب  بصيرت را در دو سطح ميتوانيم تعريف كنيم. يك سطح، سطح اصولى و اليه

بينى و فهم اساسى مفاهيم توحيدى، با نگاه توحيدى به جهان طبيعت، يك بصيرتى پيدا ميكند. فرق بين نگاه  جهان

مدار  ى قانون مند است، يك مجموعه ى نظام ن يك مجموعهتوحيدى و نگاه مادى در اين است: با نگاه توحيدى، اين جها
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مان هدفدار است؛  است، طبيعت هدفدار است؛ ما هم كه جزئى از اين طبيعت هستيم، وجودمان، پيدايشمان و زندگى

 ى نگاه توحيدى است. هدف به دنيا نيامديم. اين، الزمه بى

بصيرتى عارض  ث گوناگون هم ممكن است بصيرت و بىى عميق بصيرت، در حواد بجز اين سطح وسيع بصيرت و اليه

انسان شود. انسان بايد بصيرت پيدا كند. اين بصيرت به چه معناست؟ يعنى چه بصيرت پيدا كند؟ چه جورى ميشود 

اين بصيرت را پيدا كرد؟ اين بصيرتى كه در حوادث الزم است و در روايات و در كلمات اميرالمؤمنين هم روى آن تكيه 

يد شده، به معناى اين است كه انسان در حوادثى كه پيرامون او ميگذرد و در حوادثى كه پيش روى اوست و به او و تأك

ارتباط پيدا ميكند، تدبر كند؛ سعى كند از حوادث به شكل عاميانه و سطحى عبور نكند؛ به تعبير اميرالمؤمنين، اعتبار 

و اعتبر » -بر اساس اين فكر، اعتبار كند. يعنى با تدبر مسائل را بسنجد  ؛ فكر كند و«رحم اللَّه امرء تفكّر فاعتبر»كند: 

با اين سنجش، بصيرت پيدا كند. حوادث را درست نگاه كردن، درست سنجيدن، در آنها تدبر كردن، در انسان  -« فأبصر

 بصيرت ايجاد ميكند؛ يعنى بينائى ايجاد ميكند و انسان چشمش به حقيقت باز ميشود.

 وانند بصيرت پيدا كنند :همه ميت

ت پيدا كردن، كار سختى نيست. بصيرت پيدا كردن همين اندازه الزم دارد كه انسان اسير دامهاى گوناگون، از ربصي

هاى گوناگون نشود. انسان همين قدر نگاه كند و تدبر كند، ميتواند  ها و پيشداورى ها، هواى نفس ها، دشمنى دوستى

ى چيز  ى همين نگاه كردن است؛ مطالبه ى همين تدبر است؛ مطالبه ى بصيرت، مطالبه بهواقعيت را پيدا كند. مطال

بيشترى نيست. و به اين ترتيب ميشود فهميد كه بصيرت پيدا كردن، كار همه است؛ همه ميتوانند بصيرت پيدا كنند. 

با اينكه جان خودش را خيلى البته بعضى نه به خاطر عناد، نه به خاطر بدخواهى، كه گاهى غفلت ميكنند. انسان 

دوست دارد، اما گاهى ممكن است در حال رانندگى هم يك لحظه حواسش پرت شود، يك لحظه چرت بزند، يك 

آيد، اينها را نميشود گناه دانست؛ اما اگر چنانچه تداوم پيدا  اى پيش بيايد. لغزشهائى كه در اين زمينه پيش مى ضايعه

 اين ديگر غير قابل قبول است. بصيرتى است، كند، اين ديگر بى

 باطل، عريان ظاهر نميشود:

ى اساسى اين است كه باطل در مقابل انسان هميشه عريان ظاهر نميشود تا انسان بشناسد كه اين باطل  يك نكته

ن اهواء انّما بدء وقوع الفت»است؛ غالباً باطل با لباس حق يا با بخشى از حق وارد ميدان ميشود. اميرالمؤمنين فرمود: 

فلو انّ الباطل خلص من مزاج الحقّ لم يخف على »، بعد تا ميرسد به اينجا: «تتّبع و احكام تبتدع يخالف فيها كتاب اللَّه

شائبه وسط  ؛ اگر باطل و حق صريح و بى«المرتادين و لو انّ الحقّ خلص من لبس الباطل انقطعت عنه السن المعاندين
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و ليكن يؤخذ من هذا »آيد؛  ماند؛ همه حق را دوست دارند، همه از باطل بدشان مىميدان بيايند، اختالفى باقى نمي

بخشى از حق را با بخشى از باطل مخلوط ميكنند، «. ضغث و من ذاك ضغث فيمزجان فحينئذ يشتبه الحقّ على اوليائه

د خيلى مراقبت كرد. امروز در نميگذارند صِرف باطل و صريح باطل باشد؛ لذا مخاطبان دچار اشتباه ميشوند؛ اين را باي

ى شما، در نظام اسالمى شما  ى تكيه بر روى اين است كه حقايق را در كشور شما، در جامعه تبليغات جهانى، همه

شان هم فراوان است، به طور دائم هم مشغولند. البته افرادى هم هستند كه  دگرگون جلوه دهند؛ امكانات تبليغاتى

 ه، در داخل، همان حرفها را تكرار ميكنند و همانها را بازتاب ميدهند.بعضى دانسته، بعضى ندانست

 بصيرتى نشويد:  مواظب باشيد دچار بى

من ميخواهم به شما جوانها عرض كنم؛ شما براى اينكه ايران اسالمى را بسازيد، يعنى هم ملت و ميهن عزيز و 

كه امروز اگر كسى براى  -سالمِ باعظمت انجام دهيد ى خودتان را در مقابل ا تاريختان را سربلند كنيد، هم وظيفه

سربلندى ايران اسالمى تالش كند، هم به ميهن خود، به ملت خود، به تاريخ خود خدمت كرده است، هم به اسالم عزيز 

ت را بايد بيدار باشيد، بايد هوشيار باشيد، بايد در صحنه باشيد، بايد بصير -ى نجات بشريت است، خدمت كرده  كه مايه

 بصيرتى نشويد. محور كار خودتان قرار دهيد. مواظب باشيد دچار بى

دشمن را بشناسيد. به ظواهر دشمن فريب نخوريد. ماديگرى، گرايش مادى، تفكر مادى، تمدن مادى، دشمن بشريت و 

 دشمن شماست.

 (4/8/1781  قم استان جوانان و دانشجويان ديدار در )بيانات

 نگام:ه عمل بهشاخص: بصيرت، اخالص، 

ى عظيم كه مشغول كار  اى از اين عرصه ى بسيجيان عزيز، براى جوانها در هر نقطه ى ما، براى همه آنچه كه براى همه

هستند، بايد به عنوان شاخص مطرح باشد، عبارت است از اين سه عنصر: بصيرت، اخالص، عمل بهنگام و به اندازه. اين 

گانه بايد براى ما شاخص باشد؛ بصيرت،  كنيد و در نظر داشته باشيد. اين عناصر سه سه عنصر را هميشه با يكديگر توأم

 اخالص، عمل بهنگام و به اندازه.

 عنصر اول آنچه كه راه را مشخص ميكند، بصيرت است. 

شد، للَّه اللَّه با سبيل اللَّه بودن اين است كه حركت او فى سبيل عنصر دوم، اخالص است. شرط شهادت و شرط مجاهد فى 

 باشد؛ يعنى اخالص داشته باشد.
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شناس نباشد، نداند كدام كار  ها را بايد شناخت. اگر چنانچه انسان وقت عنصر سوم، عمل بهنگام و به اندازه است. لحظه 

 را در كجا بايد انجام داد، ممكن است خطاهاى بزرگى از انسان سر بزند.

يد در درون خودمان با خودمان مجاهدت كنيم؛ يعنى جهاد اكبر. جهاد با اگر بخواهيم اين سه عنصر را تأمين كنيم، با

 ى ما به آن احتياج داريم. نفس تالشى است كه امروز همه

 (24/8/1781قم  بسيجيان ديدار در )سخنراني

 روز افزايش پيدا كند: شور انقالبى بايد روزبه

به دوردست الزم است. اين عزم و اراده بايد باقى بماند، مشكالت زيادى در سر راه هست؛ عزم و اراده الزم است، نگاه 

روز افزايش پيدا كند. توسل و توجه به پروردگار، تمسك به اولياى الهى، راه عبادت، راه  اين شور انقالبى بايد روزبه

بى بايد باقى باشد، خشوع، راه تفكر بايستى به روى ما هميشه باز باشد؛ خودمان را از اين راه تقويت كنيم. اين شور انقال

اين احتياج به  -نابجا مصرف نشود  -اما مواظب باشيد اين شور و هيجان انقالبىِ باارزش در جاى خود مصرف شود 

 تأمل، تفكر، آگاهى و بصيرت دارد.

ى بين سى سال  شك نكنيد كه فرداى ملت ايران و امت اسالمى از امروز بمراتب بهتر است. همان مقدارى كه فاصله 

هاى سياسى و علمى و  ى عرصه ببينيد ملت ايران در همه -يعنى اول انقالب تا امروز  -يشِ ملت ايران و امروز است پ

ى بين پيشرفتِ سالهاى آينده با امروز، از اين هم بيشتر  اجتماعى و غيره چقدر پيشرفت كرده است؛ بدانيد فاصله

  خواهد بود.

 (24/8/1781قم  بسيجيان ديدار در )سخنراني

 بايد با احتياط و تدبير و در وقت خودش با قاطعيت وارد شد :

ى امكاناتِ خود درصدد طراحى يك فتنه است و ميخواهد يك بازى     ى وجود، با همه   در شرائطى كه دشمن با همه

در وقت خودش  خطرناكى را شروع كند، بايد مراقبت كرد او را در آن بازى كمك نكرد. خيلى بايد با احتياط و تدبير و

 با قاطعيت وارد شد

 (8/11/1781 اي اهلل خامنه در كالم حضرت آيت« نهم دي ماه»)حماسه 

 مهم ترين مسائلی كه جوان ها بايد به آن ها اهتمام كنند:

ترين ابزار و روشهاى ارتباطاتىِ مدرن و فوق مدرن استفاده كند؛  امروز مهمترين تالش دشمن اين است كه از پيشرفته

 .  كه حقايق كشور ما را واژگونه جلوه دهد. تسليم خواسته آنها نشويد و انديشمندانه با مسائل برخورد كنيد براى اين

 (1781/8/12 ) بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى در ديدار جوانان استان اصفهان
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 قدرت تحليل در خودتان ايجاد كنيد : 

 وجود به خودتان براى ذهنى جمعبندى يك جامعه واقعيتهاى از بتوانيد كه قدرتى كنيد؛ ايجاد خودتان در تحليل قدرت

 از خورديم، مسلمانان ما تاريخ طول در كه اى ضربه هر. است مهمّ خيلى تحليل قدرت اين. بشناسيد را چيزى و آوريد

 زيادى تفسيرى بحثهاى اينها حاال كه بوده طور همين خورديم، كه ضرباتى هم اسالم صدر در. بود تحليل قدرت ضعف

 و كند استفاده ما ناآگاهى و بصيرتى بى از دشمن كه نگذاريد. است طور همين هم ديگر گوناگون هاى دوره در. دارد

 .دهد جلوه چشممان در واژگونه را واقعيتى

 ( 17/11/1733ى فجر )روز انقالب اسالمى و جوانان(  ) بيانات مقام معظم رهبرى در جلسه پرسش و پاسخ با جوانان در دومين روز از دهه مباركه

 يأس، بزرگ ترين آفت جوان است: 

كشاند و  مى تفاوتى يى را به بى كند؛ حواستان جمع باشد. عده گذاريهاى زيادى مى جوانان عزيز! دشمن روى شما سرمايه

كند. يأس، بزرگترين آفت جوان است. جوانها بدانند كه متأسفانه يأس به روح جوان زودتر  يى را دلسرد و مأيوس مى عده

خواهد به جوانها تلقين و تزريق كند،  گونه است. در مقابل يأسى كه دشمن مى كند؛ همچنان كه اميد اين راه پيدا مى

 خودتان را مصونيت بدهيد.

 ( 11/8/1718( استكبار با مبارزه ملى روز) ماه آبان سيزدهم مناسبت به آموزان، دانش و دانشجويان از كثيرى گروه با ديدار در انى) سخنر

 محيط دانشگاه بايد سياسی باشد، يعنی چه؟

 پس دانشجو بايستي آگاهي و فهم و درك سياسي داشته باشد، مباحث سياسي را بداند؛ آنچه در جهان مي گذرد،

 بداند.

 ) نكته هاي ناب( 18/7/1737بيانات رهبر معظم انقالب در ديدار با دانشگاهيان و فرهنگيان استان كهكيلويه و بوير احمد 

 : دانشجو بايد فهم سياسی داشته باشد، تا فريب نخورد

دانشجو بايستي سياسي بشوند؛ يعني فهم سياسي پيدا كند. فهم سياسي، غير از سياسي كاري و سياست بازي است، 

غير از دستخوش جريان هاي سياسي شدن است. اتفاقاً فهم سياسي موجب مي شود كه آدم، دستخوش جريان هاي 

مي كند به آن كسي كه آمده است و دارد  سياسي نشود. من اين را مي خواهم. من مي خواهم كه وقتي دانشجو نگاه

برايش حرف مي زند و شعار مي دهد و قربان صدقه مي رود، بفهمد كه او كيست و چه كاره است؛ از حرف هاي او 

حقيقت او را درك كند و از كار اوممشا و هدف او را به دست بياورد. من اين را مي خواهم؛دنبال اين هستم. اگر سياسي 

 وانيد؛ بايد سياسي باشيدنباشيد، نمي ت

 ) نكته هاي ناب( 23/1/1738بيانات رهبر معظم انقالب در ديدار دانشجويان و مسئولين دانشگاه تبريز 
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 مابقي وقت دانشجو براي:

ماند كه بايد اين وقت را براى مسائل  گيرد؛ براى او وقتى باقى مى ى وقت دانشجو را نمى بالشك درس خواندن همه

استفاده كند. كار سياسى در دانشگاه نبايد حالت افراط و  -گويم  البته سياستبازى نمى -ائل سياسى فكرى، براى مس

طور مثل يك مرده است! اين همه  تفريط داشته باشد. يك وقت هست كه تفريطى وجود دارد؛ اصالً دانشگاه همين

زنند! بنده در موقعى گفتم خدا  ى مىگيرند و نه حرف جوان وجود دارند كه گاهى در مسائل سياسى، نه موضعى مى

ى مسائلى كه هيچ  دهند. يك وقت هم دانشجو را در همه لعنت كند كسانى را كه دانشگاه را به اين طرف سوق مى

بيايند وارد كنند؛ از نيروى  -مسائل و مشكالت گوناگونى كه مربوط به گروهها و جناحهاست  -ارتباطى با او ندارد 

 .ند و او را اين طرف و آن طرف بكشانند؛ اين هم به نظر من افراط استجوان او استفاده كن

گويند در دنيا چنين است، در فالن كشور چنان است؛ حاال گيرم كه باشد، آيا خيلى خوب است  البته بعضى وقتها مى

حزب و فالن جناح، كه فرضاً دانشجويان، دانشگاههايشان را تعطيل كنند و درسشان را نخوانند؛ بيايند به سود فالن 

اند كه اين حركت درست است يا درست نيست؟ مگر اين چيز خوبى  حركتى را انجام دهند كه هيچ بررسى هم نكرده

گوييم، يعنى واقعاً قدرت فهم سياسى و  است كه ما حاال بخواهيم از آن تقليد بكنيم؟! بنابراين، كار سياسى هم كه مى

 .كايك دانشجويان به وجود آيددرك سياسى و تحليل سياسى بايد در ي

 (4/12/33)بيانات درجلسه مديران مسئول وسردبيران نشريات دانشجويي

  دانشجويی كه تحليل سياسی نداشته باشد، مرد زمان خودش نيست:

گذرد، اين دانشجو، دانشجوى زمان خودش نيست؛ مرد زمان خودش نيست.  دانشجويى كه اصالً نفهمد در دنيا چه مى

دانشجو بايد احساس سياسى داشته باشد، درك سياسى داشته باشد، تحليل سياسى داشته باشد. بنده در قضاياى تاريخ 

السّالم را شكست داد، نبودن تحليل سياسى در  ن مجتبى عليهام كه، چيزى كه امام حس اسالم اين مطلب را مكرّراً گفته

طور  السّالم را آن وجود آورد و اميرالمؤمنين عليه مردم بود. مردم، تحليل سياسى نداشتند. چيزى كه فتنه خوارج را به

ود واِلّا همه مردم كه گونه مظلوم كرد، نبودن تحليل سياسى در مردم ب زير فشار قرار داد و قدرتمندترين آدم تاريخ را آن

شد و همه آن  انداخت؛ فوراً اين شايعه همه جا پخش مى دين نبودند. تحليل سياسى نداشتند. يك شايعه دشمن مى بى

 كردند!  را قبول مى

 طور باشد؟! ا چرا بايد اين

 ( (ناب هاي نكته)  18/7/1737 احمد بوير و كهكلويه استان فرنگيان و دانشگاهيان با ديدار در انقالب معظم رهبر )بيانات
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 سياسی بودن دانشجو يعنی:

د، بينش داشته باشد. اگر اين در كشور خودش مي گذرد، آگاه باش سياسي بودن يعني دانشجو از آنچه كه در جهان و

خرد! نشد ممكن است فردي به حد اعالي علم هم برسد، خيلي هم متدين باشد، اما دشمن او را به قيمت بسيار ارزاني ب

 او را زير بال خودش بگيرد.

چون فهم سياسي نداشتند، به راحتي در  ادر دوران رژيم طالغوت، اساتيدي داشتيم متخصص ، متدين و خوب. ام

اختيار هدف هاي آن رژيم قرار مي گرفتند، بدون آنكه خودشان بدانند. دانشجوها را هم به سمتي مي كشاندند كه آن 

تيم كه عالم و متدين بودند؛ ولي نداشتن فهم و آگاهي و شعور سياسي، موجب شد كه رژيم مي خواست. كساني داش

جزو يكي از مهره هاي همان رژيم فاسد و ضد دين بشوند. پس دانشجو بايستي آگاهي و فهم و درك سياسي داشته 

 باشد، مباحث سياسي را بداند؛ آنچه در جهان مي گذرد، بداند.

دولت مردمي صددرصد وابسته به مردم خودش برخوردار است. خوب، اين دولت چه  امروز جمهوري اسالمي، از يك

كاري مي كند؟ در مسائل سياسي دنيا، كجاي كار است؟ هدف هايش چيست؟ اقداماتش كدام است؟ چرا در فالن 

 جهت حركت مي كند؟ چرا در فالن جهت ديگر، حركت نمي كند؟ بايد اين ها را بدانيد.

 (نكته هاي ناب() 18/7/1737كهكلويه و بوير احمد م انقالب در ديدار با دانشگاهيان و فرنگيان استان بيانات رهبر معظ)

 بزرگ ترين فتح جمهوری اسالمی اين بود كه:

بود. بعضى « فتح الفتوح»عليه پيامى دادند، كه در آن پيام ، تعبير  اللَّه ، امام رضوان1711در قضيه فتح بستان در سال 

فتح » -به اين مضمون  -فرمود:  گفت؛ امام مى ، جنگ بستان است؛ اما امام آن را نمى«فتح الفتوح»كه  خيال كردند

، فتح يا ساختن اين جانهاى آگاه و بيدار است. واقعاً بزرگترين فتح جمهورى اسالمى اين بود كه توانست اين «الفتوح

بتوانند احساس خود باورى كنند و بايستند و در مقابل جوانان را به اين مرحله از عظمت و اعتالى روحى برساند كه 

تهاجم عظيم يكپارچه دنيا، از كشور و از موجوديتشان و از اسالم دفاع كنند ؛ كه مظهرش جنگ تحميلى بود و تا االن 

 هم ادامه دارد. االن هم ما در مقابل تهاجم دنيا قرار داريم.

 (3/2/1733  اسالمى با جوانان به مناسبت هفته جوانبيانات در ديدار صميمانه رهبر معظم انقالب )

 جوان ها و باالخص جوان های دانشجو بايد فهم سياسی داشته باشند : 

پايان مردم به سر  خواهد با قدرت بى خواهد به دست مردم كارهاى بزرگ را انجام دهد؛ نظام را مى حكومتى كه مى

بخصوص جوانان، و باالخص جوانانِ دانشجويش  -داند، مگر مردمش  منزل مقصود برساند و مردم را همه چيز نظام مى
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عالِمها و دانشمندترين دانشمندها را هم، اگر مغز و فهم  شود؟! عالِمترين توانند غير سياسى باشند؟! مگر مى مى -

تواند به آن طرف ببرد؛ مجذوب خودش كند، و در جهت اهداف  سياسى نداشته باشند، دشمن با يك آبنبات تُرش مى

 خودش قرار دهد! اين نكات ريز را، بايد جوانان ما درك كنند.

 ه هاي سياسي دنيا فكر كنند و تحليل بدهندبنده دلم مي خواهد جوان هاي ما روي ريزترين پديد

 (12/8/1732 «استكبار با مبارزه ملى روز» مناسبت به دانشجويان و آموزان دانش ديدار در رهبرى معظم مقام )بيانات

 نسل جوان در چنين ميدانی تكليف و مسئوليت دارد:  

بماند؟ حمله دشمن به ما يك امر طبيعى است. هيچ تفاوت  تواند بى ما امروز در دوران حساسى هستيم. آيا جوان مى

كه البته خبرهاى  -اى داشته باشيم تا از اعماق كارهاى آنها براى ما خبر بياورند  الزم نيست كه ما دستگاههاى ويژه

 اما اگر آن خبرها را هم نداشتيم، خيلى واضح و منطقى و طبيعى -طور نيست كه نداشته باشيم  ويژه هم داريم؛ اين

كنند. در دانشگاه و محيط  آيند و بحث توهّم توطئه را مطرح مى اى مى است كه دشمن عليه ما توطئه كند. عدّه

كند؛ امريكا عليه ما  روشنفكرى كشور، انسانى خجالت نكشد و بگويد توطئه توهّم است؛ دشمن عليه ما توطئه نمى

 گربه هم لولوست! امريكاييهاى به اين نازنينى!كند! گفت: مادر من چه اشتباه كند به خيالش كه  توطئه نمى

 (12/8/1781  اصفهان استان جوانان ديدار در اسالمى انقالب معظم رهبر )بيانات

 ها : معيار و مالك براى جدايى و مرز اصول و سليقه

هاى فكرى يك نظام و يك اساس  شود. اصول، پايه هاى مختلف، با هم اشتباه نمى هاى گوناگون در زمينه اصول، با سليقه

حكومتى است. اسالم، از اصول است؛ استقالل، از اصول است؛ نظام دينى، از اصول است؛ رعايت قوانين اسالمى، از 

ن شدن و جامعه را به سمت جامعه اسالمىِ كامل كشاندن، اصول است؛ جهتگيرىِ عمومى ملت و كشور به سمت متديّ

ها اين است كه يك نفر با زيد خوب است، با عمرو بد است؛ يكى از آن  از اصول است. اصول از اين قبيل است. سليقه

ت. هاى اقتصادى، از سليقه هم باالتر هست؛ اما اصول نيس آيد. در زمينه آيد، آن ديگرى از آن خوشش نمى خوشش مى

است، يكى هم مخالف اين سياست است؛ مثالً معتقد « تعديل اقتصادى»فرض بفرماييد كه يك نفر معتقد به سياست 

ى  به سياست نوع ديگر است. اينها از سليقه هم باالتر است؛ اما با اصول نبايد اشتباه شود. آن كسى كه داراى اين سليقه

آيد و  كند؛ آن ديگرى مى داشته باشد، بر طبق همان عمل مى سياسى و اين روش سياسى است، وقتى كه مسؤوليتى

كند؛ اما اصول هميشه محفوظ است. االن شما مالحظه بفرماييد؛ از زمان رياست جمهورى  برطبق چيز ديگر عمل مى

وقت رئيس دولت كسى بود، بعد رئيس دولت كس ديگرى شد؛ و زمان بعد از رياست جمهورى بنده، كه  بنده، كه آن

حال همواره در  كه ساليق سياسى و اقتصادى تفاوتهاى گوناگونى كرده، اما درعين س دولت كس ديگرى شد؛ با اينرئي
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يعنى اعتقاد به اسالم، اعتقاد به امام، اعتقاد به نظام اسالمى، اعتقاد به مردمى بودن  -هاى فكرى  اين مدّت، آن پايه

ا چيزهايى نيست كه حتّى با آمدن و رفتن دولتها عوض شود. همه سر جاى خود محفوظ است. اين اعتقاده -جامعه 

 .بنابراين قابل اشتباه نيست

 (1/1/38شريف صنعتى دانشگاه در دانشجويان پرسشهاى به اسالمى انقالب معظم رهبر پاسخهاى)

 

سخن بگوييم كه رهبري آيا ما به عنوان سربازان انقالب و فعاالن جريانات دانشجويي انقالبي بايد عينا از همان موضعي 

 معظم به اقتضاي جايگاه رفيع واليي و سكانداري كشتي انقالب از آن سخن مي گويند؟

ميگويند آيا ما هم بايد مثل رهبرى موضع بگيريم يا نه؟ خوب، رهبرى يك تكليفى دارد، ما يك تكليف ديگر داريم.  

ف آنچه كه به عنوان نظر رسمى مطرح ميشود، در ببينيد، نبادا كسى تصور كند كه رهبرى يك نظرى دارد كه برخال

خفا به بعضى از خواص و خلّصين، آن نظر را منتقل ميكند كه اجراء كنند؛ مطلقاً چنين چيزى نيست. اگر كسى چنين 

اى انجام داده. نظرات و مواضع رهبرى همينى است كه  تصور كند، تصور خطائى است؛ اگر نسبت بدهد، گناه كبيره

چند سال قبل كه يك قتلى اتفاق افتاده بود و دشمنان  الم ميشود؛ همينى است كه من صريحاً اعالم ميكنمصريحاً اع

جنجال كردند، تبليغات كردند و گفتند اينها فتوا داشتند، دستور داشتند، و ميخواستند يك جورى پاى رهبرى را ميان 

القتل است، اين را توى نماز جمعه  نم كه يك نفرى واجببكشند، توى نماز جمعه گفتم: اگر من يك وقتى اعتقاد پيدا ك

علنى خواهم گفت. نه جايز است، نه شايسته است كه مواضع ديگرى غير از آنچه كه رهبرى به صورت علنى و صريح به 

 .عنوان مواضع خودش اعالم ميكند، وجود داشته باشد؛ نه، همينى است كه دارم ميگويم

گرفتن شما با بنده، نماز خواندن شما با بنده يك تفاوتهائى داشته باشد. خوب، شما  البته ممكن است كيفيت روزه 

ى پيرمردها طبعاً تفاوت  جوانيد، دانشجوئيد؛ فعاليت دينى شما، فعاليت اجتماعى شما جوانانه است؛ با رفتار پيرمردانه

 .نظر كرد پيدا ميكند. از اين تفاوتهاى قهرى و طبيعى نميشود صرف

 (1/1/81رمضان روزماه يازدهمين در دانشجويان ديدار در بيانات)

 وظيفه يك دانشجوى آگاه و آماده :

درست فكر كردن، درست تحليل كردن، تحليل درست را به ديگران منتقل كردن و سعى در روشن و آگاه كردن كسى 

 .كنيد ناآگاه است كه فكر مى

  (22/2/82بهشتى شهيد دانشگاه دانشجويان پاسخ و پرسش جلسه در اسالمى انقالب معظم رهبر بيانات)
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 مذیریتی و مهارتی : 1.3.3

 جوانان در مورد مسائل اساسی كشور جدی برخورد كنند: 

توقّع داريم كه در مورد مسائل اساسى كشور، جدّى باشند و جدّى  -چه دختران و چه پسران  -ما از جوانان عزيزمان 

فكر كنيد، بعد خواهيد ديد خيلى از كارهايى كه در « جدّى بودن»له كنم روى اين مسأ برخورد كنند. پيشنهاد مى

 گيرد، ناشى از جدّى نبودن است. گوشه و كنار انجام مى

 (11/8/1782 دانشجويى نخبگان از شمارى و  مذهبى هيأتهاى نشريات، كانونها، تشكّلها، اعضاى از جمعى ديدار در )بيانات

 جوان بايد فكر كند و اين فكر را مطرح و مطالبه نمايد : 

خواهيم كارِ  خواهيم جوان ما احساس كند كه بايد فكر كند و بايد اين فكر را مطرح و آن را مطالبه نمايد. نمى ما مى

در سطح  بخصوص مجموعه دانشجويى كه -كه جوان ما  نمايشى كنيم و نيازى هم به كارِ نمايشى نداريم؛ اما به اين

اين احساس را در خودش تقويت كند كه در آينده كشور نقش و مسؤوليت دارد و  -كشور بسيار گسترده و وسيع است 

 بايد تعهّدى در اين زمينه در خود احساس و براى آن تالش كند، نياز داريم

 (11/8/1782  دانشجويى نخبگان از شمارى و  مذهبى هيأتهاى نشريات، كانونها، تشكّلها، اعضاى از جمعى ديدار در )بيانات

 اجتماعی بعد 1.2

  دانشگاهرسالت دانشجو نسبت به  1.3.3

 : ار جامعه امروز ما از دانشگاههاانتظ

بايد مغزهاى متفكّرِ استاد و دانشجوى ما بسيارى از مفاهيم حقوقى، اجتماعى و سياسى را كه شكل و قالب غربى آنها 

اش اندك تشكيكى كرد، در كارگاههاى تحقيقاتىِ عظيمِ علوم  درباره شود در نظر بعضى مثل وحى مُنزل است و نمى

اى بيابند؛ هم خودشان استفاده  مختلف حالجى كنند؛ روى آنها سؤال بگذارند؛ اين جزميتها را بشكنند و راههاى تازه

نشگاه اين است. كنند و هم به بشريت پيشنهاد كنند. امروز كشور ما محتاج اين است؛ امروز انتظار كشور ما از دا

جانبه و عميق در اختيار اين كشور و اين ملت بگذارد تا كسانى كه اهل  افزارىِ همه دانشگاه بايد بتواند يك جنبش نرم

كار و تالش هستند، با پيشنهادها و با قالبها و نوآوريهاى علمىِ خودى بتوانند بناى حقيقى يك جامعه آباد و عادالنه 

 خواهد. هاى اسالمى را باال ببرند. امروز كشور ما از دانشگاه اين را مىمبتنى بر تفكّرات و ارزش

 (1/12/31ير )بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى در جمع دانشجويان و اساتيد دانشگاه صنعتى امير كب
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 :  بايد در دانشگاه، دين و روحيه انقاللبی و بيزاری از وابستگی را مورد توجه قرار دهيم

نه نسبت به انقالب حساس  -متخرج دانشگاه  -شود  جا صادر و خارج مى جايى شد كه كسى كه از آناگر دانشگاه 

باشد، نه نسبت به دين حساس باشد، نه نسبت به كشور حساس باشد، نه نسبت به استقالل ملى و آرزوهاى بزرگ ملى 

داشت؛ زيرا كه متخرج و محصول اين حساس باشد، اين دانشگاه هرچه هم از لحاظ علمى واال باشد، ارزشى نخواهد 

ى انقالبى و بيزارى  ما بايستى در دانشگاه، دين و روحيه دانشگاه، راحت در اختيار سياستهاى مختلف قرار خواهد گرفت.

 از وابستگى ملى را مورد توجه قرار بدهيم؛

 (21/1/1731تشكيل اين شورا )بيانات در ديدار با اعضاى شوراى عالى انقالب فرهنگى، به مناسبت هفتمين سالگرد 

 : يك بنای غير دينی بوده است بايد دين را در دانشگاه ها زنده كرد بنای دانشگاه  در كشور ما از ابتدا

كه روشن است. دانشگاه به سبك كنونى، از  دين متولد شده است؛ اين دين را بايد در دانشگاهها زنده كرد. دانشگاه ما بى

دين زاييده بشود. اين معنايش آن نيست كه فالن مؤسس  ؛ يعنى طراحى كردند كه دانشگاه، بىدين متولد شده ابتدا بى

يك دانشگاه، آدم متدينى بوده يا نبوده؛ اصالً به آن ربطى ندارد؛ بناى دانشگاه، يك بناى غيردينى، بلكه ضد دينى بوده 

 دين متولد شده است. است؛ مثل روشنفكرى كشور ما، كه از ابتدا بى

 (21/1/1731يانات در ديدار با اعضاى شوراى عالى انقالب فرهنگى، به مناسبت هفتمين سالگرد تشكيل اين شورا )ب

 :دانشگاه ها بيگانه و جدای از دين، فاجعه ای غير قابل جبران

معناست كه  ى غير قابل جبران است. غير قابل جبران، به اين اگر دانشگاه، بيگانه و جداى از دين باشد، اين يك فاجعه

 جبران آن، بسيار بسيار تلفات خواهد داشت و مشكالت فراوانى به بار خواهد آورد؛ تا يك وقت آيا جبران بشود، يا نشود.

سازيش بايستى صحيح حركت بكند و انسانِ باب هدفهاى  خصوصيت جمهورى اسالمى اين است كه دستگاه انسان

منهاى آرزوهاى مقدسى كه يك ملت و بخصوص  -انسانِ فقط عالم بسازيم جمهورى اسالمى بسازد؛ والّا اگر ما بخواهيم 

بهتر همين است كه دانشجويانمان را گروه گروه به كشورهايى كه دستگاههاى علميشان مجهزتر و  -مسلمين دارند 

ر به دست جا بروند ياد بگيرند و بيايند! هدف اين نيست. هدف اين است كه كشو مدرنتر از ماست، روانه كنيم؛ آن

انسانهاى صالح از لحاظ علمى و فكرى، در جهت هدفهاى خودش حركت كند؛ و اين نخواهد شد، مگر آن وقتى كه اين 

 انسانها خودشان، آن هدفها را شناخته و قبول داشته باشند.

 ((21/1/1731) شورا اين تشكيل سالگرد هفتمين مناسبت به فرهنگى، انقالب عالى شوراى اعضاى با ديدار در )بيانات
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 : دانشگاه بايد محيط دينی و دانشجو بايد متدين باشد محيط

ى دين در دانشگاههاست. دين، به همين معناى تدين، مورد نظر است. آن تفسير غلط روشنفكرى از دين و همان  مسأله

گويم. تجربه نشان داد كه  نمىهايى كه در مسايل دين بوده، آن را  فهمي تصوراتى كه بعضيها داشتند و كجرويها و كج

زنم. دين به  ام؛ از دور حرف نمى آن تصورات، يك پول سياه هم ارزش ندارد. من عمرم را در همين چيزها صرف كرده

انّ الدّين »معناى تدين، يعنى پايبندى به احكام اسالمى، قبول، اذعان و تسليم. روايت هم دارد، قرآن هم همين است: 

( يعنى چه؟ يعنى صورتت را تسليم خدا كن. اين، دين 2«)من اسلم وجهه للَّه»(. اسالم يعنى چه؟ 1«)عنداللَّه االسالم

 اند؟ گونه است. مظهرش در مورد احكام شرعى، همين است ديگر. آيا دانشگاههاى ما اين

 -باالتر از اين بود  -علتش اين است كه كسانى دانشگاه را بنيانگذارى كردند كه اساس دين را، نه كه قبول نداشتند 

ى دانشگاه است. اين،  بينيد ديگر. مگر غير از اين است؟ اين، تاريخچه خواستند اصالً دين را ريشه كن كنند. مى مى

ى فرهنگ اروپايى در كشور ماست. كسانى كه آن فرهنگ را آوردند، اعتقادشان اين بود كه اينها حرفهاى  تاريخچه

طورى متولد شد؛ ضد دين و مخالف با دين و عازم بر قلع و قمع دين. دانشگاه  اين مفتى است! روشنفكرى جديد، اصالً

هم كه طبعاً زايشگاه و پرورشگاه همين روشنفكرى جديد اروپايى بود. بنابراين، فضا، فضاى غيردينى شد. اين فضا، 

 ر بود؛ اما دانشگاه اسالمى چه؟هاى آن ديا ى صنعاى غرب و ساخته شده ى به غرب، پرداخته متعلق به دانشگاه وابسته

كند كه اين عالمى كه شما درست  ى آن مطالبى كه راجع به علم و اين حرفها گفتيم، آن وقتى معنا پيدا مى همه

قدر علماى بزرگ و  تدين بخواهيد، هست. به امريكا و انگليس و فرانسه برويد، اين كنيد، متدين باشد؛ والّا اگر عالم بى مى

دين، ضد دين، ضد آرمانها و اهداف  هستند؛ اما بى -كه حاالحاالها مانده شماها به آنها برسيد  -مقام  لىدانشمندان عا

 دين درست كند؟ خواهد عالم بى طورى عالم درست كنيم؟ مگر جمهورى اسالمى مى خواهيم آن ما. مگر ما مى

 :  ى تعصب نترسيد براى ايجاد محيط دينى در دانشگاه، از كلمه

فكرش اين باشد  -كند كه اين تشكيالت شما، يك تشكيالت پزشكى باشد يا غير آن  فرقى نمى -در دانشگاه  هر كسى

كه اين حرفها را رها كنيد و حاال بگذاريد درسشان را بخوانند، اين فكر، غلط و مردود است. بايد درسشان را با تدين 

ييم حاال اين مدت را درس بخواند، بعد شروع به تدين كند! بخوانند. تدين، چيزى نيست كه برايش زمانى بگذاريم و بگو

كند و در تمام  كند، شكوفايى پيدا مى تدين كه اين نيست. تدين، جزو وجود و ذهن انسان است، با انسان رشد مى

ى از زندگى نيست. دين، در يك كلمه حرف زدن، در يك اشاره، در يك  گذارد. دين كه بيگانه حركات انسان اثر مى
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محيط دانشگاه، دين زندگى كند؟  تواند مدتى بى گذارد. انسانى كه معتقد به دين است، مگر مى موضعگيرى، تأثير مى

 بايد محيط دينى باشد. بايد اين را تأمين كنيم.

 ((27/1/1711)بيانات در ديدار با وزير و مسؤوالن وزارت فرهنگ و آموزش عالى و رؤساى دانشگاههاى سراسر كشور) 

 .دانشگاه را به گونه ای آماده كنيد كه حزب اللهی در آن رشد كند محيط

آنهايي كه از انقالب و اسالم  -. كاري كنيد غريبه هابايد در محيط دانشگاهي خودتان، اسالم را به حد اعلي پاس بداريد

نيد كه حزب اللهي احساس نكنند كه كار زير نگين آن هاست؛ حرف من، اين است ... محيط را محيطي بك -غريبه اند

 در آن محيط رشد كند.

بايد كوشش بكنيد كه جناح حزب اللهي كشور، دانشگاه، مديريت يعني آن كه خودش را متعلق به اين انقالب مي داند، 

براي انقالب و اين ملت دل مي سوزاند، هيچ وظيفه اي هم براي خودش، جز خدمت به اين كشور و اين انقالب قائل 

 كند كه در اين جا خودي است.نيست، احساس 

 (21/1/1731) شورا اين تشكيل سالگرد هفتمين مناسبت به فرهنگى، انقالب عالى شوراى اعضاى با ديدار در بيانات

 : اجازه ندهيد در محيط دانشگاه ها نسبت به حجاب اسالمی بی احترامی كنند

روحيه و فرهنگ اسالمي را ترويج كنند اجازه ندهيد به در محيط دانشگاه ها، خانم هاي دانشجو و استاد بايد بكوشند 

كه نسبت به حجاب اسالمي يا زنان و دانشجويان دختر  -اگر خداي نكرده در دانشگاه هاي كشور هستند -كساني

مسلمان بي احترامي كنند. اجازه ندهيد كه اين ها بتوانند افكار فاسد را منتشر كنند محيط دانشگاه بايد محيط اسالمي 

براي رشد انسان طراز اسالم؛ انساني كه الگويش فاطمه زهرا سالم اهلل عليها است . و اين، براي آينده  باشد؛ محيطي

 كشور فوق العاده مهم است.

 (21/11/1718 كشور سراسر پزشك زنان از گروهى با ديدار در )سخنرانى

 : ارزشهاى اسالمى در دانشگاه بايد مورد مسابقه قرار گيرد

ارزشهاى اسالمى در دانشگاه بايد مورد مسابقه قرار بگيرد، اسالم در دانشگاه غريب نباشد عمل و تعهد اسالمى يك چيز 

خواندن از روى عالقه و صميميت، كمك  نما نباشد، نماز، امانت، صدق گفتار، صفا، برادرى، عمل جهادى، درس انگشت

 ات و دانشهاى مختلف رايج باشد.به يكديگر در فراگيرى، تالش براى تعمق در معلوم

 (28/1/1711 دانشگاه و حوزه وحدت روز مناسبت به دانشگاهها، دانشجويان و علميه هاى حوزه طالب از كثيرى جمع با ديدار در )سخنرانى
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 دانشگاه بايد بتواند يك جنبش نرم افزاری همه جانبه در اختيار كشور قرار دهد : 

دانشجوى ما بسيارى از مفاهيم حقوقى، اجتماعى و سياسى را كه شكل و قالب غربى آنها  بايد مغزهاى متفكّرِ استاد و

اش اندك تشكيكى كرد، در كارگاههاى تحقيقاتىِ عظيمِ علوم  شود درباره در نظر بعضى مثل وحى مُنزل است و نمى

اى بيابند؛ هم خودشان استفاده  مختلف حالجى كنند؛ روى آنها سؤال بگذارند؛ اين جزميتها را بشكنند و راههاى تازه

كنند و هم به بشريت پيشنهاد كنند. امروز كشور ما محتاج اين است؛ امروز انتظار كشور ما از دانشگاه اين است. 

جانبه و عميق در اختيار اين كشور و اين ملت بگذارد تا كسانى كه اهل  افزارىِ همه دانشگاه بايد بتواند يك جنبش نرم

ند، با پيشنهادها و با قالبها و نوآوريهاى علمىِ خودى بتوانند بناى حقيقى يك جامعه آباد و عادالنه كار و تالش هست

 خواهد. مبتنى بر تفكّرات و ارزشهاى اسالمى را باال ببرند. امروز كشور ما از دانشگاه اين را مى

 (1/12/1731صنعتى امير كبير )بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى در جمع دانشجويان و اساتيد دانشگاه 

 در تمام زمينه ها و به خصوص در زمينه  علوم انسانی به توليد علم نياز داريم : 

مسأله توليد علم فقط مربوط به علوم پايه، تجربى و ... نيست، بلكه شامل همه علوم و از جمله علوم انسانى است. ما 

ايم، بلكه  رفت و توقّع بود، حركت متناسب و خوبى نكرده ظار مىبخصوص در زمينه علوم انسانى، برخالف آنچه كه انت

شناسى و سياست  شناسى، روان هاى جامعه چه در زمينه اقتصاد و چه در زمينه -مفاهيم گوناگون مربوط به اين علم را 

ذهنمان جا صورت فرمولهاى تغيير نكردنى در  ايم و به به شكل وحى مُنزل از مراكز و خاستگاههاى غربى گرفته -

دهد و خراب  خواهيم عمل و برنامه خودمان را تنظيم كنيم! گاهى كه اين فرمولها جواب نمى ايم و بر اساس آن مى داده

كه اين روش، روشِ غلطى است. ما در  ايم؛ در حالى كار نگرفته كنيم كه ما درست به آيد، خودمان را مالمت مى درمى

توان حقوق،  اى هم كه بر اساس آن مى و نوآورى داريم. مواد و مفاهيم اساسىزمينه علوم انسانى احتياج به تحقيق 

اقتصاد، سياست و ساير بخشهاى اساسى علوم انسانى را شكل داد و توليد و فراورى كرد، به معناى حقيقى كلمه در 

 فرهنگ عريق و عميق اسالمى ما وجود دارد كه بايد از آن استفاده كنيم.

 (8/8/1782 كشور سراسر دانشگاههاى استادان از جمعى ديدار در اسالمى انقالب معظم رهبر بيانات)

 : دانشگاه ها بايد به صورت عملی به علم اهميت بدهند

ها بايد به علم اهميت بدهند. اهميت دادن، فقط يك امر قلبى نيست؛ عمل الزم دارد. اين عمل، مقدمات و  دانشگاه

طور طبيعى از  ريزى و اهتمام شديد الزم دارد. مايه گذاشتن از وقت و امكانات دانشگاه براى هر كار غيرعلمى، به برنامه
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كار، الزم و در حد ضرورت است، مانعى ندارد؛ اما افراط در آن كارها،  وقت آن اين اهتمام علمى خواهد كاست. حاال يك

 به گرايش علمى و حركت علمى و سازندگى و به دنبالش بالندگىِ علمى كه ما به آن نياز داريم، لطمه خواهد زد.

 (13/11/87ها دانشگاه رؤساى و علوم وزير ديدار در  اسالمى انقالب معظم رهبر بيانات)                                             

 شما بايد جايى باشد كه هر كس به يك پيشرفت علمى احتياج دارد، ناگزير باشد زبان فارسى ياد بگيرد : كشور

من در يكى از جلسات دانشجوها گفتم شما فكر اين را بكنيد كه پنجاه سال ديگر كشور شما بايد جايى باشد كه هر 

قدر اثر علمى و  علمى احتياج دارد، ناگزير باشد زبان فارسى ياد بگيرد؛ يعنى كشور شما آنكس به يك پيشرفت 

طور كه امروز زبان انگليسى عمدتاً به بركت پيشرفت فناورى امريكا و بعضى از كشورهاى  تحقيقاتى توليد كند كه همين

تان در دنيا رايج كنيد. شما بايد بتوانيد در قله  ديگر در دنيا رايج شده، شما بتوانيد زبان فارسى را به تبع رشد علمى

 قرار بگيريد؛ اين شدنى است و اگر همت بگماريم، قطعى است.

 (7/3/1784در ديدار دانشجويان و نخبگان سراسر كشور  )بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى

 علم را براى خدا و در راه خدا بايد تحصيل كرد و به كار گرفت : 

بر اين است كه هر وقت ما براى پيشرفت علم كار ميكنيم، اين را فراموش نكنيد كه علم و دين توأمانند. و من اصرارم 

اى از افتخار هم برساند، اما در  مدت يك كشورى را به يك نقطه علم مجرد از دين و دور از دين ولو در گام اول در كوتاه

 بينيد كه زيانبار است. بلندمدت براى بشريت زيانبار است؛ كما اينكه داريد مى

اش همين ميشود كه امروز در دنيا رائج است؛ علم  علمى كه از دين جدا شد و خودش را متعهد به دين ندانست، نتيجه

ى تخريب حرث و نسل است و محصول علم، بمب اتم است از  ى استثمار است، وسيله ى زورگوئى است، وسيله وسيله

اين مواد مخدر كذائى است؛ محصول علم، روى كار آمدن سياستمدارانِ دور از  يك طرف؛ از طرف ديگر، محصول علم،

ى احساسات انسانى است در خيلى از كشورهاى دنيا. علم را بايد با دين همراه دانست. علم را براى خدا و در راه  همه

جا.و توفيقات اين علم هم بيشتر  ى ما بايد باشد؛ در همه خدا بايد تحصيل كرد و به كار گرفت. اين، جزو تعاليمِ اوليه

كارى درآورديم، ديگر  است؛ اين را به شما عرض بكنم. نگويند اگر علم را مقدس كرديم و با دين همراه كرديم و مؤمن

ى عناصر  كه به وسيله -پيشرفت نميكند؛ نخير، االن همين خود جهاد دانشگاهى شما، همين مجموعه كارهاى شما 

ى اين است كه علم وقتى با ايمان همراه باشد، توفيقاتش هم  نشان دهنده -گ انجام گرفته مؤمن اين همه كار بزر

 بيشتر خواهد بود.

 (21/4/1781رويان ى پژوهشكده از بازديد در اسالمى انقالب معظم رهبر بيانات  ) 
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 توليد علم : 

در علم تفاوت دارد؛ ما اوّلى را نياز  با تحصيل علم و تبحر -يعنى شكستن مرزهاى علم و پيشرفت كردن  -توليد علم 

 كه به دومى نياز نيست، اما دومى كافى نيست. داريم. نه اين

 (21/1/1787ها )بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى در ديدار اساتيد دانشگاه

 ى علم بشود يا نشود؟ بسيج وارد عرصه

انگيزد! چرا نشود؟! بسيج بايد جلوتر از  من را بر مى اين هم كه سؤال بكنيم آيا ، اين از همان سؤالهايى است كه تعجب

هاى علمى و آفاق  هاى فناورى را، نوآورى هاى علمى را، عرصه ى علم بشود. شما بايد برويد و عرصه همه وارد عرصه

 كرد. شود؛ اين هم راه دارد و بعد عرض خواهم نخوانده و كارنكرده نمى ى علم را تصرف كنيد. البته درس نشده شناخته

مند هستند.  فرق اين تشكل با تشكلهاى ديگر چيست؟ چون در بين تشكلهاى ديگر هم تشكلهاى مؤمن، انقالبى و عالقه

ى برآوردنِ نيازهاى انقالب است، در  ى آماده فرق اين تشكل با تشكلهاى ديگر اين است: بسيج به معناى فرد يا مجموعه

. تشكلى به اين نام تشكيل شده و شما عضو او هستيد. اگر ديگرى در يك هر زمان و از هر نوع؛ اين معناى بسيج است

سازمان ديگر است و همين احساسات شما را دارد، او هم بسيجى است و فقط رسماً جزو سازمان شما نيست. كما اين 

س اين ى علميه، هر ك كه در محيط كارگاه، هر كس اين احساس را دارد بسيجى است. در محيط روحانيت و حوزه

احساس را دارد بسيجى است. در محيط بازار و در محيط اداره و در محيط روستا، هر كس اين احساس را دارد بسيجى 

 اى كه به او نياز باشد، حضور پيدا كند. است؛ اين احساسى كه فردى آماده است در هر زمان و در هر عرصه

جورى عمل كنم. سال آخر  ام اين باشم؛ سعى كردهكنم: افتخار خود من اين است كه يك بسيجى  من كه عرض مى

در يكى از دانشگاهها براى يك جمع دانشجو  -جمهورى من  دو، سه ماه مانده بود به آخر رياست -رياست جمهورى 

دادم؛ يكى از سؤاالت اين بود كه شما بعد از رياست جمهورى قصد داريد چه  كردم و به سؤاالت پاسخ مى صحبت مى

شغلتان چه باشد؟ گفتم: اگر امام به من بگويد برو بشو رئيس عقيدتى سياسى فالن پاسگاهِ مرزىِ منتهااليه كار كنيد و 

آيد و اين كار را از من  شوم! اگر اين كار از من برمى جا و مشغول خدمت مى روم آن جنوب شرقى كشور، من با افتخار مى

كردم. اين را از باب اينكه شما فرزندان من هستيد، به شما روم؛ توطين نفس  جا مى خواهند، من حاضرم و به آن مى

خواهم راجع به خودم صحبت بكنم. هر جا و در هر زمانى به شما نياز  گويم. صحبت پدرفرزندى است؛ نمى دارم مى

اند، بعضى صددرصد  ها صددرصد بسيجى شود بسيجى؛ بسيج يعنى اين. البته بعضى جا حاضر باشيد. اين مى هست، آن

يستند: نوددرصد، هشتاددرصد. كشور ما و نظام ما به اين احتياج دارد و اين چيزى كه مورد احتياجش هست، ن
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اندازِ  ى كورى در چشم خوشبختانه دارد. راز ايستادگى ما اين است؛ راز اميد ما به آينده هم همين است. هيچ نقطه

 مقابل ما وجود ندارد. چرا؟ به خاطر همين.

 (71/2/1781كشور  سراسر دانشگاههاى دانشجويى بسيج اعضاى از نفر هزاران ديدار در  اسالمى انقالب ظممع رهبر )بيانات

 طرفدار دانشگاهی هستم كه اعتال طلب، فعال و از لحاظ علمی و فكری پرنشاط باشد.

بنده طرفدار دانشگاهي هستم كه اصولي، اعتال طلب، روبه مردم، فعال و از لحاظ علمي و فكري پرنشاط باشد. هرگز من 

آنچه كه امروز از فكر و فرهنگ و معرفت در دست دارند، توصيه دانشگاه  و دانشگاهي را به محافظه كاري و اكتفا به 

ا طي كند و پيش برود. من معتقدم محافظه كاري و اكتفاي به آنچه كه نمي كنم نه، دانشگاه بايد دائم نردبان تعالي ر

داريم و نداشتن همت و بلند پروازي در همه زمينه هاي فكر و فرهنگ، قتلگاه انقالب است. انقالب اساساً يعني گام 

با حيطه بندي  بلند، كه پشت سرش بايد گام هاي بلند ديگري برداشته شود.بايد مفاهيم را درست فهميد و دانست و

  درست مفاهيم بايد حركت كرد.

 (1/12/1731 كبير امير صنعتى دانشگاه اساتيد و دانشجويان جمع در اسالمى انقالب معظم رهبر بيانات)

راه علم، راه تقويت اراده، راه خالقيت و سازندگى، راه رشد و تكامل را جوان ايرانى بايد بپيمايد. هر مقدار ما از معارف 

فاصله بگيريم، از مجاهدت و تالش و تكاپو دست برداريم، ضرر خواهيم كرد و به همين نسبت در اين نبرد اسالمى 

 تاريخى مرگ و زندگى، عقب خواهيم رفت؛ ضربه خواهيم خورد.

 (1/8/1781   بسيجى دانشجويان و آموزان دانش ديدار در  اسالمى انقالب معظم رهبر )بيانات

 انقالب نزند، تضمين كننده آينده كشور نيست:دانشگاهی كه در آن نبض 

ى پيشرو و پيشاهنگ و زبده و بانشاط  ام كه در اين نظام مردمى، دانشجويان كه طبقه بارها در مجامع دانشجويى گفته

ى اجتماع هستند، بايد در سازندگى آينده و ترسيم حركت عمومى جامعه، بيش از جاهاى ديگر نقش و اثر داشته  پيكره

 كند: د. اين تأثير، با دو عاملى كه بايد در كنار هم باشند، تحقق پيدا مىباشن

عامل اول، درس و علم و تحصيل است، تا نام دانشگاه و دانشجو و استاد و معلم معنا پيدا كند و اميدهايى كه براى 

اساتيد هم بايد آنها را  شود، پوچ و واهى و باطل نباشد. جوانها بايد خوب درس بخوانند و ى كشور ترسيم مى آينده

العاده  ى علمى و عملى كشور را تأمين و تضمين كنند. در كنار تحصيل، نقش تحقيقات، نقش فوق تربيت كنند و آينده

 مهمى است كه بايد مسؤوالن به آن بپردازند.

شت و به آن شود آن را دست كم گرفت و نقشش را كوچك انگا بنابراين، عنصر اول، عنصر درس و علم است كه نمى

اعتنايى كرد. برادران و خواهران عزيز دانشجوى من، به اين نكته توجه كنند. هيچ چيز نبايد موجب شود كه در  بى
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خواهد. نبايد بگذاريد او به اهدافش برسد.  حركت علمى آنها، اندك توقف و تعللى به وجود آيد. دشمن اين را مى

 نگر باشد. ور شكوفا و اميدبخش و آيندهرغم خواست دشمن، بايد حركت علمى در كش على

عامل دوم، جهت فكرى و سياسى و انقالبى دانشگاه است؛ آن چيزى كه به علم هم جان و روح و جهت خواهد داد. در 

ى اساسى بسيار توجه شده است. دانشگاه الابالى و بيگانه از  ى ايشان، به اين نكته نامه بيانات حضرت امام)ره( و وصيت

تفاوت و خونسرد نسبت به مفاهيم و جهتگيريهاى انقالبى، دانشگاهى كه در او نبض انقالب نزند،  دينى و بىارزشهاى 

نسبت به حركت انقالبى ملت ايران و براى پيشاهنگى و پيشقراولى،  -چه دانشجو و چه استاد  -دانشگاهى كه اعضايش 

ه باشد، دانشگاهى نيست كه اميدبخش و ى يك را در كار انقالب نداشت احساس تكليف نكند و نقش درجه

 ى آينده و مورد نظر امام)ره( باشد. كننده تضمين

 (27/7/1718 دانشگاهيان و دانشجويان از كثيرى جمع بيعت مراسم در )سخنرانى

 د باشد.هبايد محصول دانشگاه های ما دانشجوی انقالبی مثبت، فعال و متع

داشتيم و انقالبيّون ما دو گونه نقش ايفا كردند. بعضى از انقالبيّون، انقالبيّونِ مثبت ما از اوّلِ انقالب دوگونه انقالبى 

گفتيم كه از  اى مى بودند؛ بعضى از انقالبيّون هم انقالبيّون منفى بودند. در اوايل انقالب، انقالبىِ منفى به آن انقالبى

طلب و  شيد. انقالبى بود، اما انقالبىِ وجاهتك جايى كه دردسرى داشت، عقب مى ميدان كار و تالش و حركت، آن

خواهم احترام شوم. بنابراين،  ام، اكنون ديگر مى ام را قبل از انقالب كرده گفت من مبارزه اى كه مى خواه؛ انقالبى راحت

 شدند. شوند، وارد نمى مند مى جايى كه چهار نفر آدم از انسان گله چنين كسانى به ميدان خطر و دردسر و آن

تواند  كردند وجودشان مى جايى كه فكر مى يك عدّه هم انقالبىِ مثبت بودند. حاضر بودند آبرويشان را هم خرج كنند. آن

طور؛ اگر ميدان فرهنگى يا سياسى  طور؛ اگر دانشگاه بود، يك كمكى بكند، با همه وجود حاضر بودند. اگر جبهه بود، يك

گيرد؛ اما اگر يك وقت كارى هم به دستش افتاد،  خودش را از كار كنار مى شدند. انقالبىِ منفى، بود، وارد ميدان مى

گيرد؛ كأنّه در هيچ  بافى و شكل اپوزيسيون به خودش مى مثل آدمهايى كه هيچ كارى در دستشان نيست، حالت منفى

داند و وارد ميدان  كارى مسؤوليت ندارد! انقالبىِ مثبت حتّى اگر هيچكاره هم باشد، خودش را مسؤولترين افراد مى

 شود. مى

خواهم به شما عرض كنم: عزيزان من! جوانان! انقالبىِ مثبت باشيد. دانشگاه بايد انقالبيّون مثبت پرورش دهد؛  من مى

اين ملت و اين تاريخ به شما نياز دارد؛ بايد خودتان را آماده كنيد. اگر شما در ميدان باشيد، آينده بسيار درخشانى در 

 كشور است. انتظار اين

 (1/12/1731كبير امير صنعتى دانشگاه اساتيد و دانشجويان جمع در اسالمى انقالب معظم رهبر بيانات)
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 :بهترين شيوه برخورد با منكرات

است. شما به غير از « زبان»بستگى به اين دارد كه چه كسى بخواهد برخورد كند. اگر شما بخواهيد برخورد كنيد، 

طور نيست. اگر منكر  نداريد. نهى از منكر براى مردم، فقط زبانى است. البته براى حكومت، اين زبان، هيچ تكليف ديگرى

بزرگى باشد، برخورد حكومت احياناً ممكن است برخورد قانونى و خشن هم باشد؛ ليكن نهى از منكر و امر به معروفى 

 «انّما هى اللسان»كه در شرع مقدّس اسالم هست، زبان است؛ 

از تأثير مشت پوالدين حكومتها  -اگر انجام گيرد  -كنم كه تأثير امر و نهى زبانى  يد. من به شما عرض مىتعجّب نكن

كنند؛ اما همه  اى اين كار را مى ام امر به معروف و نهى از منكر. البته عدّه بيشتر است. من چند سال است كه گفته

كند؛ تجربه كنيد. منكرى را كه ديديد، با زبان تذكّر دهيد.  نمىگويند آقا چرا اثر  كنند، مى كنند. همه تجربه نمى نمى

اصالً الزم هم نيست زبان گزنده باشد و يا شما براى رفع آن منكر، سخنرانى بكنيد. يك كلمه بگوييد: آقا! خانم! برادر! 

تواند منكر را  يد؛ كى مىاين منكر است. شما بگوييد، نفر دوم بگويد، نفر سوم بگويد، نفر دهم بگويد، نفر پنجاهم بگو

 ادامه دهد؟

البته به شما بگويم عزيزان من! منكر را بايد بشناسيد. چيزهايى ممكن است به نظر بعضى منكر بيايد؛ در حالى كه 

اند كه بايد احتمال تأثير وجود  منكر نباشد. بايد معروف و منكر را بشناسيد. واقعاً بايد بدانيد اين منكر است. بعضى گفته

گويم احتمال تأثير همه جا قطعى است؛ مگر در نزد حكومتهاى قلدر، قدرتمندان و سالطين.  شته باشد. من مىدا

كند؛ اما براى مردم چرا. براى مردم، حرف اثر دارد.  رود و اثر نمى آنهايند كه البته حرف حساب به گوششان فرو نمى

  .است« زبان»ز من سؤال كرديد، بنابراين، پاسخ من اين شد كه بهترين روش براى شما كه ا

 (22/2/33تهران دانشگاه پاسخ و پرسش جلسه در اسالمى انقالب معظم رهبر بيانات)

 :  ضديت با نظام، شايسته، دانشگاه نيست

جهتگيرىِ آنارشيستى، صددرصد مخالف با آن چيزى است كه شايسته دانشگاه است. ضدّيت با نظم و با هرچه 

دانشجو و غيردانشجو ندارد  -شايسته دانشگاه نيست. البته وظيفه عمده همه  -اند  گونه بعضى اينكه  -خواهد باشد  مى

كه خودم عضو نظام و مسؤولى در  در درجه اوّل، دفاع از نظام اسالمى است. اين را هم به شما بگويم: من به خاطر اين -

 گفته باشم.ام، اين را  گويم؛ نه، بنده همان طلبه نظام هستم، اين را نمى

 (3/1/1781 دانشگاهها ممتاز و نمونه دانشجويان ديدار در اسالمى انقالب معظم رهبر بيانات)
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 اينكه من اصرار دارم محيط دانشگاه محيط هوشياری و محيط سياسی باشد برای اين است كه:

 اينكه من اصرار دارم محيط دانشگاه، محيط آگاهي وهوشياري و كار در ذهنيت سياسي باشد، براي اين 

است كه دانشجو بايد از جريان هاي موجود جهاني مطلع باشد و شما به خاطر خصوصيت جواني، راحت تر مي توانيد 

 عمق آن جريانات را حس كنيد.

 (18/1/1734ز تشكل هاي دانشجوئي كشور در قم،جمعي ا)بيانات رهبر معظم انقالب در ديدار با 

 محيط دانشگاه بايد سياسی باشد، يعنی چه؟

بايد محيط دانشگاه، محيط سياسي باشد. محيط سياسي يعني چه؟ يعني درس نخواندن و شعار سياسي بدهند؟! )) 

يا فالن چيز را نمي خواهيم و فالن چيز  ي زنده باد((، )) مرده باد(( كنند؟! بگويند فالن رئيس دانشگاه، فالن كس نيع

را مي خواهيم؟! آيا معنايش اين است؟! نخير؟! سياسي بودن يعني دانشجو از آنچه كه در جهان و در كشور خودش مي 

گذرد، آگاه باشد، بينش داشته باشد. اگر اين نشد ممكن است فردي به حد اعالي علم هم برسد، خيلي هم متدين 

 و را به قيمت بسيار ارزاني بخرد! او را زير بال خودش بگيردباشد، اما دشمن ا

 (ناب هاي نكته)  18/7/1737 احمد بوير و كهكيلويه استان فرهنگيان و دانشگاهيان با ديدار در انقالب معظم رهبر بيانات

 ى ورود در سياست : مسأله

بحث شد. من حاال مطالبى عرض خواهم كرد و اميدوارم كه اين معنا روشن بشود. به ى ورود در سياست  راجع به مسأله

تواند نسبت به مسائل  مى -آن هم بسيجىِ انقالب و دانشجوى انقالب  -ى بسيجى  نظر من سئوال ندارد! مگر مجموعه

شما دانشجوهاى  تفاوت يا بدون موضع و بدون نظر باشد؟! مگر چنين چيزى ممكن است؟! من، سياسى كشور بى

به همان معناى مثبت و پُرخون و  -كار نشويد و همواره دانشجو و بسيجى  كنم به اين كه محافظه بسيجى را توصيه مى

«. ولى هوشيار هم باشيد»اين است كه « كار نشويد محافظه»گوئيم  ى اين كه مى باقى بمانيد. البته دنباله -پُرتپش 

خواهم به شما عرض بكنم: بيدار  هيد: دانشجو بيدار است! بله، همين توقع هست؛ من مىد كامالً هوشيار باشيد. شعار مى

ى جغرافيايى يا يك  باشيد. بيدارى دانشجو هم فقط بيزارى از امريكا نيست. امريكا چيست؟ امريكا به معناى يك منطقه

شود؟  هنگى كه به چشم ديده نمىملت مطرح است؟ يا نه، به عنوان يك حجم و هويت سياسى، امنيتى، تشكيالتى، فر

ى فراوان در كار تبليغات و جنگ روانى. بيزارى از اين، بيدارى  ى عظيم مالى و تجربه آن هم تشكيالتى با پشتوانه

مضاعف الزم دارد. مثل بيدارى در ميدان جنگ نظامى نيست كه شما اگر در سنگر بيدار باشيد، به مجردى كه دشمن 

اد، او را هدف قرار بدهيد. در جنگ فرهنگى، در جنگ سياسى، در جنگ امنيتى، تحرك كوچكترين تحركى نشان د
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دهد كه حرف حقى، از زبان يك نفر  اى ترتيب مى توان ديد. گاهى اوقات، دشمن كار را به گونه دشمن را درست نمى

بشود؟ چون  خواهد اين حرف حق از زبان آن شخص صادر صادر بشود! دشمن ناحق و باطل است، پس چرا مى

اش هم همين حرف  خواهد پازل خودش را كامل كند. اين پازل از صد يا دويست قطعه تشكيل شده؛ يك قطعه مى

حقى است كه آن شخص بايد بزند تا اين پازل را كامل كند! اينجا اين حرف حق را نبايد زد. پازل دشمن را كامل نبايد 

سياست بشويد و فكرِ سياسى كنيد؛ اما بسيار هوشيار. دشمن نبايد كرد. در اين حد هوشيارى الزم است! بله، وارد 

 بتواند از هيچ حركت و اظهار و موضعگيرى شما استفاده كند. اين، اصل اول و يك خط قرمز است.

طور بفهميم كه اين كار به نفع دشمن يا به ضرر  طور تمايالت او را كشف كنيم؟ چه طور دشمن را بشناسيم؟ چه چه

انگارى نكردن و  ى اساسى است. اين همان جايى است كه به اهتمام كامل، مطلقاً سهل ؟ اين همان نقطهدشمن است

هوشيارى و بيدارى كامل احتياج دارد. اگر هم در جايى براى انسان مطلب روشن نيست، آن جا نبايد حركت كند. اگر 

كار نباشيد، اما هوشيار  ذاريد. بنابراين محافظهديديد زير پا محكم است، پا بگذاريد؛ اگر ديديد مشكوك است، پا نگ

باشيد؛ اين، آن خط سياسى است. البته سخت است و آسان نيست؛ اما شما هم مرد كارِ سختيد؛ بسيجى هستيد و بايد 

 اين كار سخت را به عهده بگيريد.

بشنود؛ اما شما بعنوان ممكن است فالن تشكل ديگر دانشگاهى اين ظرفيت را نداشته باشد كه حتّى اين حرف را 

مان، خيلى  بسيج، بايد اين ظرفيت را داشته باشيد كه اين كار را بكنيد؛ تفاوت شما اينقدر است. دانشجوى عزيز تبريزى

جمعبندى كردن و مطالب را از باالسرِ خطوط سياسى و جناح  -ها  خوب و جمعبندى شده حرف زد. اينجور ذهنيت

 كه من از دانشجوى بسيجى توقع دارم.همان چيزى است  -بازيها ديدن 

 (71/2/1781كشور سراسر دانشگاههاى دانشجويى بسيج اعضاى از نفر هزاران ديدار در  اسالمى انقالب معظم رهبر )بيانات

 :  اهميت تحرك سياسی در دانشگاه و خصوصيات آن

نبايستي از آن ترسيد، و نبايستي اجازه  تحرك سياسي در دانشگاه، واجب و الزم است. اصالً نبايد از آن اجتناب كرد و

 داد كه خاموش بشود.

 (1/12/1731 كشور، سراسر هاي دانشگاه رؤساي با ديدار در انقالب معظم رهبر بيانات)

 :  اهميت تحرك سياسی در دانشگاه و خصوصيات آن

بعضي مي خواهند اين منتهاي معناي تحرك سياسي، آن چيزي كه بعضي مي فهمند و كج و بد مي فهمند، نيست! 

گرفتن در درون دانشگاه! يعني در سنگر  دانشجو ها، يعني يك حالت معارضه طور وانمود كنند كه تحرك سياسي
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و كج انديشي و زشتي انديشي است! اگر كسي  رضه اي نسبت به دولت و نظام به وجود بيايد! نه، اين خطاادانشگاه، مع

 بخواهد اين گونه تحرك پيدا كند، البته اين خيلي بد است.

 (1/12/1731 كشور، سراسر هاي دانشگاه رؤساي با ديدار در انقالب معظم رهبر بيانات)

 :  دانشجو بايد فهم سياسی داشته باشد، تا فريب نخورد

ي شد، تا دانشجو فريب نخورد و وسيله اكه دانشگاه بايد سياسي با مي كنم من باز هم هميشه روي اين حرفم تكيه

اشد! فقط دنبال براي كساني نشود كه مي خواهند سر به تن نظام اسالمي و جمهوري اسالمي و هيچ كس ديگر نب

 مي خواهد بشود! به قول معروف براي يك دستمال، حاضرند قيصريه را آتش بزنند!قدرتند، هر طور كه 

 ( 23/1/1738 تبريز دانشگاه مسئولين و دانشجويان ديدار در انقالب معظم رهبر بيانات)

 :  دانشگاه مركز علم و آگاهی  است نه محل دخالت ها و نقش آفرينی متحجران سياسی

دانشگاه مركز علم و آگاهى است. هر چيزى كه مزاحم علم و آگاهى باشد، جايش در دانشگاه نيست. دانشگاه ضربه 

خورد. دانشگاه بايد محيط كارِ  آفرينى متحجّران سياسى در محيطهاى دانشجويى مى اساسى را از همين دخالتها و نقش

بازى يا وجود نداشته باشد يا كم  علمى و تحقيقى باشد. دانشگاه بايد جايى باشد كه در آن امكان فريب، تقلّب و مغلطه

توانند زندگى كنند و بدون فضاى غوغا  تند و اصالً در فضاى غوغا مىوجود داشته باشد. بايد آن كسانى كه غوغا زيس

زندگى برايشان مشكل است، نتوانند در دانشگاه نقش ايفا كنند. اين انتظار از دانشگاه و جوانان دانشجو و اساتيد و 

 آگاهى انجام دهيم.مديران دانشگاه هست كه آن را عملى كنند. راهش هم اين است كه كار را با تكيه به همان پايه 

 (3/1/1781 دانشگاهها ممتاز و نمونه دانشجويان ديدار در اسالمى انقالب معظم رهبر بيانات)

 بايد روحيه عدالت خواهی را در دانشجويان تقويت كنيم : 

 خواهى است. آنچه بيش از همه چيز دانشجو را به خود متوجه ى اول متوجه عدالت جوان دانشجو احساساتش در درجه

 خواهى است؛ اين جهت را در او تقويت و تحكيم كنيد. كند، عدالت مى

 (13/11/1787 ها دانشگاه رؤساى و علوم وزير ديدار در  اسالمى انقالب معظم رهبر )بيانات

 :  معنای اسالمی كردن دانشگاهها و ويژگی های دانشگاه اسالمی

دارد؛ و به اعتقاد من، از نان شب براي دانشاه ها واجب تر اسالمي كردن دانشگاه ها يك معناي عميق و وسيع و جامعي 

 است!

 (1/12/1731 كشور، سراسر هاي دانشگاه رويژساي با ديدار در انقالب معظم رهبر بيانات)
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بخواهيد  دانشگاه، علمي هم بشود، بايد اسالمي بشود؛ از شاخصه هاي اسالمي شدن، علمي شدن و عميق شدن  اگر

است، خودباور بودن استاد و دانشجو است، اتكا به نفس داشتن استاد و دانشجو است. همه مسئله اين نيست كه حاال 

سائل اسالمي كردن كه اين نيست! البته يكي از خصوصيات ا موي پيدا بيايد!مبا آستين كوتاه بيايد، يكي با چادر ييكي 

دانشگاه اسالمي اين است كه تدين در آن، وجه غالب است؛ چون جاكمعه ما جامعه اسالمي است و تدين در آن، وجه 

 غالب است.

دين نيست؟ در جامعه نيست؟ آدم متظاهر به  آيا معناي اسالمي بودن اين است كه اصالً ادم بي دين و آدم غير ديني

غير متدين و غير مسلمان را معاقب به عقوبتي مي  دچرا، هست؛ آيا كسي آن ها را مجازات مي كند؟ آيا كسي حتي افرا

همين است؛ اي اسالمي بودن دانشگاه هم باشد. معنكند؟ تعقيب مي كند؟ پس اين طور نيست؛ بايد دين، وجه غالب 

 ن بودن، يكي از ابعاد اسالمي بودن دانشگاه است، نه همه ي آن.اين؛ و تازه متدي ينمتدين بودن دانشگاه، يع

علم را در خود بجوشاند؛ همچنان كه اسالم، يك روز در بين مردم اين  نددانشگاهي كه بتوا يناسالمي بودن دانشگاه، يع

 حالت را به وجود آورد، در حالي كه با علم، هيچ رابطه اي نداشتند!

اصيل قائل است، نه شرف ابزاري؛ و علم را نور مي داند. خوب، اگر اسالمي شد، اين تفكر اسالم براي علم، عزت و شرف 

در دانشگاه خواهد آمد. در زمينه ي علوم اسالمي به يك صورت، و در زمينه علوم ديگر، به صورت ديگر. ما حتي در 

آن چيزي است كه بايد باشد! كتاب هاي درسي رشته علوم انساني، گاهي مي بينيم چيزهايي هست كه درست بر ضد 

بي عزمي در مقابل تهاجم و تسليم در مقابل دشمن، تعليم داده مي شود! خوب،  يعني در آن، وارفتگي در مقابل بيگانه،

 اين درست نيست، اين درست ضد اسالمي بودن است!

ايستادگي بر روي اصول و پايه هاي مستحكمي كه زير پاي انديشه و فكر انسان وجود دارد؛ و بر  يناسالمي بودن، يع

اساس آن، بنا كردن، پيش رفتن، جوشيدن و زاييدن. اين، اسالمي كردن است. دانشگاه اسالمي، دانشگاهي شكوفا و 

د كرامت دارد و دانشجويي عبادت است! پرنشاط است؛ دانشگاهي است كه در آن، علم عزيز است! عالم عزيز است، استا

يلي مهمي خشما كجا چنين چيزي را پيدا مي كنيد كه دانشجو قصد قربت كند و درس بخواند. خوب، اين ها چيزهاي 

  شگاه اسالمي است.است، اين، دان

 -باشد ن جا وجود نداشتهدر آساد و مظاهر فسق د آن هم تدين است؛ يعني مظاهر فالبته عرض كرديم كه يك بع

مسئله دختر و پسر، مسئله بعضي از منكرات و بعضي از محرمات، بايد  -همان چيزهايي كه جزو بينات و واضحات است

 نباشد؛ مثل داخل جامعه و خانه ي من و شما كه نبايد باشد، در داخل دانشگاه هم نبايد باشد.

 (1/12/1731 كشور، سراسر هاي دانشگاه سايرو با ديدار در انقالب معظم رهبر بيانات)
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 .بايد همكاري و وحدت حوزه و دانشگاه را قدر بدانيم و آن را روز به روز تقويت كنيم

 ( 11/11/1733بيانات رهبر معظم انقالب در ديدار با شوراي عالي انقالب فرهنگي )

 :  برگزاری اردوهای دانشجويی مختلط كار بسيار بی قاعده و غلطی است

در مناطقي از دنيا، معاشرت دختر و پسر و زن و مرد با يكديگر، كامالً عادي است و هيچگونه حساسيتي وجود ندارد؛ 

ما و در اما در كشور يعني همانطور كه دو مرد و يا دو زن با يكديگر تماس دارند، دو تا زن و مرد هم با هم تماس دارند؛ 

ر نيست. در كشور اسالمي، هر قدر به اين جهت نزديك شده ايم، به خاطر رنگ پذيري از وطمحيط اسالمي، مطلقاً اين

ما از لحاظ  ال اگرافرهنگ بيگانه بوده است. چون آن ها از لحاظ تكنولوژي قوي تر از ما بوده اند، اين را به ما داده اند؛ و 

ن را وحشيگري مي خوانديم. آن مچل مي كرديم و آ آن ها را مسخره وپا قوي تر بوديم، اختالط ورعلم و تكنولوژي از ا

ها به بركت علم  و تكنولوژي، اين فرهنگ را صاعد و رايج كرده اند؛ آن وقت ما در دانشگاه هاي خود، اين را ترويج 

 كنيم؟!

  (ناب هاي نكته)  21/1/1781 فرهنگي ناقالب عالي شوراي اعضاي ديدار در انقالب معظم رهبر بيانات

 :  در دانشگاه ها یكار فرهنگاهميت 

دانيم؛ نه فقط بستر اصلى درس خواندن و علم آموختن. فرهنگ هر كشور،  ما فرهنگ را بستر اصلى زندگى انسان مى

اش هم در بستر فرهنگى است. فرهنگ، يعنى  بستر اصلى حركت عمومى آن كشور است. حركت سياسى و علمى

ى مبانى فرهنگ يك  لت؛ تفكراتش، ايمانش، آرمانهايش؛ اينها تشكيل دهندهخلقيات و ذاتيات يك جامعه و بومىِ يك م

كند، يا سرافكنده و ذليل و فرودست و  كشور است؛ اينهاست كه يك ملت را يا شجاع و غيور و جسور و مستقل مى

رورش فرهنگى توانيم از فرهنگ و رشد فرهنگى و پ كند. فرهنگ، عنصر خيلى مهمى است. ما نمى نشين و فقير مى خاك

ها و مظاهر  ى آنچه شما از نشانه نظر كنيم. فرهنگ هم مثل علم است؛ فرهنگ هم گياه خودرو نيست. همه صرف

بينيد، بدون ترديد اين بذر را دستى افشانده است. البته انسان  يى از دنيا مى ى خودتان و در هر نقطه فرهنگى در جامعه

بيند؛ از داخل خانه، تا درون مدرسه، تا فضاى خيابان، تا راديو و  ز دستها را نمىبيند، اما بعضى ا بعضى از دستها را مى

خواهد.  تلويزيون، تا ماهواره، تا تبليغات جهانى، تا اينترنت، و از اين قبيل چيزها. فرهنگ، هدايت و پرورش دادن مى

 ها كارفرهنگى بسيار مهم است. بنابراين در دانشگاه

 (13/11/1787 ها دانشگاه رؤساى و علوم وزير ديدار در  اسالمى انقالب معظم رهبر )بيانات
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 :ل جديد انقالب و ماموريت اين نسلنس

گفتند كه نسل جديدى در حال ظهور است. اين كامالً درست است. اين نسل كه شما ميگوئيد دارد ظهور ميكند، اين 

 .ميكنمرا هم من كامالً قبول ميكنم؛ تصديق دارم و آن را حس 

سؤال ميشود كه مأموريت اين نسل چيست؟ الزاماتش چيست؟ كى ميخواهد او را پيش ببرد و هدايت كند؟ اينها 

سؤالهاى خوبى است. به نظرم ميرسد اين سؤالها سؤال است، ليكن ابهام نيست. پاسخ به اين سؤالها معلوم است. انقالب 

ى ملى و انسانى بر اساس   ايجاد يك نظام، يك مجموعه براى ايجاد يك دولت به جاى دولت كه به وجود نيامد، براى

 يك تفكر به وجود آمد. 

ما  -كه اين ادعا را اثبات هم ميكنيم و ثابت شده است؛ قطعى است  -آن تفكر، تفكر اسالم است. ادعاى ما اين است 

 م است. ترينش هم تعاليم اسال معتقديم راه سعادت انسانها به دست تعاليم انبياء است، كه كامل

بشر منهاى تعاليم انبياء حتّى پيشرفت مادى هم در اين حدى كه پيدا كرده، پيدا نميكرد؛ چه برسد به تعالى معنوى و 

ساز عروج اوست به معارج واالى ملكوتىِ انسان. راه سعادت انسان اين  بهجت معنوى و آرامش و آسايش روانى كه زمينه

 .است

معه پياده شود، يك حركت بلندمدت و طوالنى الزم بود. اين انقالب با اين براى اينكه تفكر انبياء در جا 

  هدف به وجود آمد.

ى اسالمى، كشور اسالمى، نه فقط دولت اسالمى، نه فقط تشكيل يك نظام اسالمى، بلكه تشكيل يك واقعيت و   جامعه

زندگى ميكنند و آثارش را احساس  -است كه لبّ لباب تعاليم انبياء  -يك مجموعه مردمى كه بر اساس تعاليم اسالم 

ميكنند. اين هدف ماست. خوب، ما به اين هدف هنوز نرسيديم، توقع هم نبود كه در ظرف سى سال برسيم. اين هدف، 

هدف خيلى طوالنى مدتى است. بايد تالش كرد، بايد كار كرد تا به اين هدف رسيد؛ شما مسئوليتتان اين است. 

ى اسالمى به  ست؛ كشور و ملتتان را به آن جايگاهى كه معنايش اين باشد كه يك جامعهمأموريت اين نسل اين ا

معناى واقعى تشكيل شده، برسانيد. اين را الگو كنيد. اين ميشود بزرگترين وسيله براى گسترش اين فكر و گسترش 

  .اين تجربه در عالم؛ اين مأموريت اين نسل است

 (3/3/83 انقالب رهبر با دانشجويان ديدار)
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 :  دو عنصر اصلى در تربيت دانشجو

عنه ماند، ما ضرر خواهيم  عنه بماند؛ اگر مغفولٌ دو عنصر اصلى در تربيت دانشجو هست، كه هيچكدام نبايستى مغفولٌ

كرد: يكى عنصر علم و تحقيق و كارايى علمى و جوشيدن استعدادهاى علمى و اين قبيل چيزهاست؛ يكى هم عبارت 

سازى معنوى و روحى دانشجو. در دانشگاهها، اين دو عنصر بايستى بدون  روحيه و تدين و حركت صحيح و سالماست از 

 تفكيك از يكديگر، با قدرت و با ظرفيت كامل كشور، تعقيب بشود.

 (21/1/1731شورا  اين تشكيل سالگرد هفتمين مناسبت به فرهنگى، انقالب عالى شوراى اعضاى با ديدار در بيانات)

 :  سه وظيفه اساسي تشكل هاي دانشجويي

 به نظر من سه وظيفه اساسي بر دوش تشكل ها است:

 يكي اين كه مجموعه ي دانشجويي را از لحاظ روحي و معنوي تغذيه كنند.......

آن دانشجويي كه با خدا انس ندارد، آشنا نيست و هيچ رايحه اي از گلستان معنوي وجود انسان به مشامش نرسيده 

ن جواني كه با وجود داشتن دل شفاف و روح آماده، اصالً لذت ذكر خدا را نچشيده، از نماز است، خيلي ناقص است. آ

كه وجود مقدس  -لذتي نمي برد. از دعا، ذكر، تضرع، گريه و انس با پروردگار عالم، از پيوند با زيباترين حقايق وجود

لي ناقص، محروم و قاصر است. شما در اين جهت هم تعهد داريد كه هيچ بهره اي نبرده است، اين خي -باريتعالي است

 دل ها را روشن و با خدا آشنا كنيد. انس با خدا را تعليم بدهيد و لذت ذكر را بچشانيد.

اگر كسي لذت ذكر الهي و انس با خدا را چشيد، بدانيد كه هيچ لذت ديگري به دهانش مزه نميكند. همه ي اين لذت 

يد. آن كساني كه اهل اين چيزها هستند، آن ها به نظرش بچه گانه مي آ -ترين لذاتحتي عالي  -نياهاي زود گذر د

صادق اند و به ما اين چيزها را گفته اند. هر كسي هم ممكن است باالخره در مدت عمرش، كم و بيش توفيقي پيدا 

دانشجو بدهيد. اين جوان  بايد به جوانانكند و لذت ذكر الهي را لحظه اي درك بكند. اين هديه بزرگي است كه شما 

روح هاي آماده دارند. اين ها را با نماز آشنا كنيد.نماز يك بار بر دوش انسان نيست. بلكه يك لطف  -ها پسرهادختر -ها

 حرف بزنيم، ما چه كار مي كرديم؟ اگر انسان اجازه نداشت شما اجازه نداده بود كه بااوو درچه است. اگر خدا به من و 

زبان به دعا و مناجات باز كند، چه مي كرد؟ چطور مي توانست روح تشنه و گرسنه خودش را اشباع كند؟ چه چيزي 

اين معنويات را به اين جوان ...... چه كسي مي خواهد غير از انس با خدا مي تواند اين روح تشنه انسان را سيراب بكند؟

شما است. اين وظيفه ي بزرگي است؛ آن را كم نگيريد. مسئوليت  ها ياد بدهد و دست آن ها را بگيرد؟ اين به عهده

م. اين بحث هيچ وقت در محيط هاي ديني ما مطرح ست. ببينيد، من بخشي را مطرح كرددوم، مسئوليت سياسي ا

در سخنراني ها، نه در بحث هاي ديگر. من اين بحث را مطرح كردم، تا افرادي كه در مسائل تاريخ و نشده بود نه 
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سائل سياسي، اهل مطالعه و فكر هستند، آن را دنبال كنند، آن بحث عوام و خواص هست...... خالصه بحث عوام  و م

به دنبال آن ها حركت  خواص ما عبارت است از اين كه بعضي خواص خيانت مي كنند و بسياري از عوام بدون توجه،

 مي كنند. اين مشكلي است كه هميشه ممكن است پيش بيايد.

زان من، تعدادي از خواص، دانسته و فهميده خيانت مي كنند؛ راه را كج مي روند، دنبال هواي نفس، دنبال زندگي عزي

شخصي و دنبال پول و مال و ثروت و حاكميت و قدرت و تعصبات و بقيه خواسته هاي خودشان مي روند و خواص هم 

شناس آن ها اگر اين شخص خاص كه منحرف شده  هستند! بسياري از عوام هم از آن ها تبعيت مي كنند. بسته به

 است، آدمي باشد كه جذابيت هايي در وجودش باشد، آن وقت واي به حال مردم و واي به حال عوام!

ار بكنيد؟ اين است كه من مي گويم دانشگاه ها بايد سياسي بشود؛ مقابل اين مشكل، مي خواهيد چه ك حال شما در

ري بكنيد كه در محيط دانشجويي، عوامي وجود نداشته باشد. قدرت تحليل در يكيك معنايش اين است. يعني شما كا

يعني قدرت و عناصر دانشجو وجود داشته باشد. اي بسا آدمي كه تا حد وزرات هم باال مي رود، اما جزو عوام است؛ 

دانشجويي ما، كه فردا بنا موضع گيري ندارد. يك راه روشن بينانه اتخاذ نمي كند. معناي عوام اين است. اگر محيط 

است سطح عظيمي از دانش و مناصب حساس و مراكز حساس جامعه ما را  اشغال بكنند، انسان هايي داراي قدرت 

تحليل و با جهت گيري درست باشند، آن وقت اين مشكل، به مراتب كم خواهد شد. بنابراين بايد پيشگيري كنيم. بايد 

 است...پيشگيري كرد، اين به عهده ي شما 

مسئله ديگري هم وجود دارد و آن مسئله سوم است. رابطه ي شما ها با خودتان. متأسفانه من مي بينم كه بچه هاي 

مسلمان داخل دنشگاه ها، گاهي اين قدر با هم اختالف و درگيري پيدا مي كنند كه اصالً مجالي باقي نمي ماند كه كار 

م اسالم، كارشان اين شده است كه به ارزش هاي موجود جامعه، بكنند! متأسفانه بعضي ها در داخل دانشگاه ، به نا

يا به جهت ها و امثال آن. بابا، به كار خودتان بپردازيد. در داخل دانشگاه، مهم ترين مسئله دست اندازي كنند. يا افراد، 

يي بپردازيد، معنايش شما، دانشجو ها هستند. غفلت و بي توجهي مي كنند. البته ايني كه ما مي گوييم به كار دانشجو

اين نيست كه دانشجويان به مسائل سياسي جامعه نپردازند؛ نه؛ بايد حتماً به مسائل سياسي جامعه  و جهان بپردازند. 

اگر شما سرتان را پايين انداختيد، از همه چيز محروم خواهيد ماند. بايد سر باال باشد، بايد ديد شما وسيع باشد. بايد 

  از مسائل دانشجويي غافل بشويد. يدو فراگير باشد. ليكن نبا افق ديد، كامال دور

 (11/1/1731 دانشجويي، هاي تشكل با ديدار در انقالب معظم رهبر بيانات)
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 معنای نهضت نرم افزاری:

ام. اين، يعنى چه؟ يعنى ما نبايد به  افزارى را در محيط علمى كشور مطرح كرده چند سالى است كه مسأله نهضت نرم

جايى كه نوآوريهاى علمى در  فراگيرى قانع باشيم؛ بايد هدفِ تحقيق و آموزش ما توليد علم باشد؛ يعنى رسيدن به آن

شود. ما از لحاظ استعداد، نسبت به كسانى كه دانش را در دنيا توليد كردند،  جا شروع مى فضاى موجود بشرى، از آن

وجود آوردند، كمبود نداريم. البته توليد علم به  هاى پيچيده را بهگسترش دادند، پيش بردند و بر اساس دانش، فنآوري

گويم در ترجمه و فراگيرى  معناى اين نيست كه ما ترجمه و فراگيرى را نفى كنيم؛ نه، آن هم الزم است، بلكه من مى

 نبايد توقّف كرد.

 (8/8/1782كشور  سراسر دانشگاههاى استادان از جمعى ديدار در اسالمى انقالب معظم رهبر )بيانات

 امروز، تقويت بنيه علمي كشور، فريضه است :  

 -كه در درجه اوّل هم اين فريضه بر دوش شما دانشگاهيهاست  -امروز در كشور، يكى از فرايض حتمى براى اين نسل 

 عبارت از تقويت بنيه علمى كشور است

ت و مسائل اجتماعيمان عقب خواهد ماند. امروز كسانى كه ما اگر علم نداشته باشيم، اقتصادمان، صنعتمان، حتى مديريّ

اند و همه  كنند؛ آن دستهاى مرموزى كه اختيار منابع عظيم انسانى و مادّى دنيا را در دست گرفته بر دنيا خدايى مى

بود كه  كنند، با ابراز علم خواهند دخالت مى هاى حسّاس دريايى زير چشمشان است و هرجا مى اقيانوسها و همه تنگه

توانستند بشريت را به اين خاكستر بنشانند! لذا براى مقابله با كار آنها، علم الزم است. اگر بخواهيد از لحاظ علمى پيش 

برويد، بايد جرأت نوآورى داشته باشيد. استاد و دانشجو بايد از قيد و زنجيره جزميگرىِ تعريفهاى علمىِ القاء شده و 

 د.دائمى دانستن آنها خالص شون

 (1/12/1731كبير امير صنعتى دانشگاه اساتيد و دانشجويان جمع در اسالمى انقالب معظم رهبر بيانات)

 بنابراين علم بايد در كشور ترويج شود : 

ها براى رسيدن به سطح زندگى  ى سرمايه ى فقر صنعتى، خرج كردن همه ى فقر علمى، فقر صنعتى شد. نتيجه نتيجه

هاى  ى سرمايه معمولىِ متعارف دنيايى شد؛ يعنى وارد كردن، صنعت مونتاژ، دايم دنبال ديگران دويدن، نفت و همه

در  -غير از استعدادهاى انسانى  -استعدادهاى طبيعى  ى ديگرش اين بود كه خيلى از داخلى را تقديم كردن. نتيجه

كشور ما متوقف ماند. وقتى مردمى دانشمند نبودند، اهل صنعت نبودند و فناورى و علم نداشتند، از بسيارى از ثروتهاى 

داند گذشت؛ نفت در اين كشور بود، اما كسى نبود كه ب مانند. سالهاى متمادى مى موجود طبيعى خودشان هم غافل مى

شناختند و كاربرد آن را  خورد! ديگرانى كه پيشرفت كرده بودند، اين ماده را مى اين نفت چيست و به چه درد مى
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دانستند؛ لذا آنها آمدند آن را كشف و استخراج كردند؛ صاحب آن شدند و به سود خودشان تصرف كردند؛ هم در  مى

ماندگىِ علمى است. وقتى علم نباشد، صنعت  ى عقب اينها دنباله ى خيز دنيا. همه كشور ما و هم در اغلب كشورهاى نفت

ى موجودى براى  شود. وقتى صنعت نباشد، همه نيست. وقتى صنعت نباشد، بسيارى از ثروتهاى جامعه كشف نمى

 روى از بيگانه و گرفتنِ ناگزيرِ فرهنگ بيگانه و تبعيت ناگزير از شود؛ دنباله دست آوردن صنعت روز خرج مى به

بنابراین علم باید در كشور علمى است.  ى اينها ناشى از بى آيد. همه هاى بيگانه هم به دنبالش پديد مى سياست

 يكى از كارهاى مهم انقالب همين بود؛ علم را در داخل كشور ترويج كرد. ترویج شود.

 (11/8/1787     رمضان مبارك ماه در دانشجويان ديدار در  اسالمى انقالب معظم رهبر )بيانات

 :  بياورد بار هم مقدسات همه منكر ميتواند كه چنان بياورد، بار متدين را خود دانشجوی تواند می استاد

 محيط در ما دانشجوى. شود پُر شما وسيله به بايد خأل اين كه كنم مى مشاهده دانشجو و استاد ارتباط در را خأليى من

 از. فراگيرد و بياموزد استاد از هم را نظر مورد علمِ آن غير درسهاى از خيلى تواند مى آموزد، مى علم كه اين ضمن علمى

 اينها. است كشور گذشته و تاريخ به افتخار و كشور آينده به دلبستگى ميهن، به مندى عالقه ملى، غرور آنها، جمله

 .بگذارد مثبتى و عميق بسيار تأثيرات دانشجو جوان يك در تواند مى كه است عواملى

 هم اينها - نيستم كند، دلخسته و مأيوس يا دلسرد را جوانى است ممكن كه گوناگونى عوامل انكار صدد در من البته

 دانشجوى تواند مى درس كالس در استاد كه نشود گرفته ناديده هم بخش اين اما - محفوظ خود جاى در است عواملى

 كالس كالس، ولو بياورد؛ بار هم مقدّسات همه منكر و ملحد تواند مى كه چنان بياورد؛ بار دين به معتقد و متديّن را خود

 .باشد ديگرى درس هر و تاريخ و طبيعى و فيزيك كالس نباشد؛ دين و علم

 الابالى، انسان يك تواند مى هم بياورد؛ بار كشور به كننده مباهات و دلبسته انسان يك را دانشجو تواند مى هم استاد،

 .بياورد بار كشور آينده و گذشته به و ميهن به نادلبسته عالقه، بى

 اى وسيله مؤثّرترين دين، تبليغ زمينه در كه است اين من اعتقاد  كالس در استاد يك هاى نكته و ها اشاره عميق تأثيرات

 يك كه است هايى كلمه و ها اشاره و ها نكته همين بياورد، بار دينى مبانى به مند عالقه و دينى را دانشجو تواند مى كه

 دل در عميقى تأثيرات اوقات گاهى استاد، يك از اى اشاره. بگذارد درميان خود شاگردانِ با كالس در تواند مى استاد

 .شود مى ديده آن عكس گاهى اما گذارد؛ مى

 (22/2/1782  )بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى در ديدار با اساتيد دانشگاه شهيد بهشتى
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 حضوردانشجودردانشگاهفلسفه 

رودربايستى بايد به شما عرض كنم  توانند بكنند. بى البته دانشجويان بعد از درس خواندن، خيلى فعّاليتها در دانشگاه مى

حاال يا خوب است، يا  -كنيد خوب است  كه اگر شما بخواهيد درس خواندنتان را فداى اين كارهايى بكنيد كه خيال مى

جا درس خواندن  ى حضور شما در آن هيچ اعتقادى به اين كار ندارم. درس، اوّل است. فلسفهبنده  -خوب هم نيست 

اش مشغول مردم و خدا و  است. اگر واقعاً دانشجويى درس نخواند، بالشك بدانيد كه او مشغول ذمّه است؛ يعنى ذمّه

ت و بايد پيش خداى متعال جواب اش مشغول به اوس همه است! هركسى كه سهمى در ايجاد اين دانشگاه دارد، ذمّه

طور چيزها نگيرد؛ اما در روز قيامت يقيناً سؤال خواهند كرد  ى كسى را در اين دهد. حاال در دنيا ممكن است كسى يقه

 .كه چرا درس نخواندى؟! پس، اوّل درس خواندن است

 دولت و نظام اسالمیرسالت دانشجو  نسبت به  1.3.3

 گيرى :  سازى و تصميم تصميم

سازى خيلى خوب  گيرى. اينجا من اين مطلب را پرداخت كنم. توانائى تصميم سازى و تصميم شد توانائى تصميمگفته 

گيرى يكى از مشكالتى است كه اگر وارد محيط دانشجوئى شد، خيلى از هنجارهاى مطلوب و  است. توانائى تصميم

كر خود، با زبان باز خود، با تعلق كم خود، با گفتار ى ماست. بگذاريم دانشجو با ف درست را به هم خواهد زد؛ اين تجربه

گيرى را بگذاريم كسى بكند كه بتوان از او سؤال كرد و او مسئول و پاسخگو  سازى كند. تصميم و عمل خود، تصميم

ست، گيرىِ براى اقدام باشد؛ اين نه به نفع دانشجو باشد. بنابراين دنبال اين نباشيم كه محيط دانشجوئى، محيط تصميم

سازى كنيد. ببينيد بنده  سازى كند؛ يعنى گفتمان نه به نفع آن اقدام. دنبال اين باشيم كه محيط دانشجوئى تصميم

افزارى را خواستم مطرح كنم، قبل از همه تو دانشگاه با دانشجوها مطرح كردم؛ حدود ده سال  ى نهضت نرم وقتى مسئله

بار  جمهور وقت صحبت كرده بودم، نه حتّى با اساتيد صحبت كردم؛ اول ئيسقبل. نه با وزارتها صحبت كرده بودم، نه با ر

ى عمومى است،  در دانشگاه اميركبير اين فكر را به ميان آوردم. امروز شما ببينيد اين يك گفتمان است، يك مطالبه

را ميشنوم؛ از زبان اش  هاى كشور است؛ كه من هرجا هم ميروم، از زبان دانشجو مطالبه ى دانشگاه يك خواستِ همه

هاى علمى بسيار،  ى ديگر ميشنوم، و اجراء هم دارد ميشود. همين نوآورى استاد و مدير، اجرايش را در يك مرحله

اين، مجرى و «. سازى كنيد گفتمان»، «سازى كنيد تصميم»بخشى از انگيزه و توان خودش را از اين شعار گرفته: 

 گيرى خواهند كرد و عمل خواهد شد. تصميم، و تصميم مسئولين اجرائى را ميكشاند دنبال اين

 (1783/ 14/2شيراز دانشگاههاى دانشجويان و اساتيد ديدار در  اسالمى انقالب معظم رهبر )بيانات
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 رفع فساد است : آنچه شما دانشجويان بايد از مسئولين نظام مطالبه كنيد عدالت و

 خواست است. خواست عدالت و رفع فساد، بسيار مهم است.چيزى كه شما بايد به آن اهتمام داشته باشيد، 

همه چيز  -يى مطرح كردم  طور هم كه چند روز پيش در جلسه همان -گفتمان عدالت، يك گفتمان اساسى است و 

ماست. منهاى آن، جمهورى اسالمى هيچ حرفى براى گفتن نخواهد داشت؛ بايد آن را داشته باشيم. اين گفتمان را بايد 

يى كه هر جريانى، هر شخصى، هر حزبى و هر جناحى سر كار بيايد، خودش را ناگزير ببيند كه  گونه ير كنيد؛ بهگ همه

تسليم اين گفتمان شود؛ يعنى براى عدالت تالش كند و مجبور شود پرچم عدالت را بر دست بگيرد؛ اين را شما بايد 

 نگه داريد و حفظ كنيد؛ اين مهم است.

وار و معترض. باالخره كارهاى زيادى انجام گرفته، احياناً  نچه شده، بايد خانگى برخورد كنيد؛ نه بيگانهاما در برخورد با آ

ى بيان اين باشد كه بعد از چندى انسان  ى قهرى نحوه هايى هم شده؛ اما بايد مشكل را حل كرد. نبايد نتيجه كوتاهى

كنيد؛ اصالً  اى موفقيت كل مجموعه داريد تالش مىاحساس كند كه به كل مجموعه بشدت معترض است؛ نه، شما بر

توانيد، جزئيات را تكميل كنيد. در بخشهايى كه خأل وجود  ى تالشتان اين است كه نظام را پيش ببريد. هرچه مى همه

 توانيد، كمك كنيد تا خأل برطرف شود. دارد، هرچه مى

 (11/8/1787   ماه مبارك رمضاندر ديدار دانشجويان در   بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى)

 ى عدالت كوتاهى نكنيد : يك لحظه از درخواست و مطالبه

؛ اين شأن شماست. جوان و دانشجو و مؤمن شأنش همين ى عدالت كوتاهى نكنيد يك لحظه از درخواست و مطالبه

ى وجود، خودم هستم و امروز بحمداللَّه نظام هست. البته  ى اين فكر هم با همه است كه عدالت را بخواهد. پشتوانه

خصى تان اين باشد: گفتمان عدالت خواهي را فرياد كنيد؛ اما انتقاد ش تخلفاتى هم ممكن است انجام بگيرد؛ شما زرنگى

بينم  سازى نكنيد. وقتى شما روى يك مصداق تكيه ميكنيد، اوالً احتمال دارد اشتباه كرده باشيد؛ من مى و مصداق

كه روى يك مصداق خاصى  -هاى اجتماعى گوناگون  نه در دانشگاه، در گروه -ديگر. من مواردى را مشاهده ميكنم 

عنوان خط و خطوط غلط. بنده مثالً اتفاقاً از جريان  سياسى، يا بهعنوان فساد، يا به عنوان كجروى  تكيه ميكنند؛ يا به

بينم اينجورى نيست و آن كسى كه اين حرف را زده، از قضيه اطالع نداشته است. بنابراين وقتى شما  اطالع دارم و مى

آن زرنگ اى به دست ميدهيد براى اينكه  روى شخص و مصداق تكيه ميكنيد، هم احتمال اشتباه هست، هم وسيله

بتواند عليه شما استفاده كند. شما از  -ام قانوندانهاى قانون شكن خطرناكند  كه من گفته -قانوندانِ قانون شكن 

عنوان مفترى يك شخصى را معرفى كند و بگويد آقا او اين افتراء  اى ميتوانيد بكنيد؟ اگر يك نفرى به دادستان چه گله
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نيست كه برود دنبال ماهيت قضيه. اگر اين افتراء گفته شده باشد، زده شده را به من زده. خوب، شأن آن قاضى اين 

ى قانونى آن قاضى را ملزم به انجام يك كارى ميكند؛ لذا نميتوانيم از او گله كنيم. شما زرنگى كنيد، شما  باشد، ماده

ند كرديد، آن كسى كه مجرى اسم نياوريد، شما روى مصداق تكيه نكنيد؛ شما پرچم را بلند كنيد. وقتى پرچم را بل

است، آن كسى كه در محيط اجراء ميخواهد كار انجام دهد، همه حساب كار خودشان را ميكنند. آن كسى هم كه فرياد 

مربوط به محتواى اين پرچم را بلند كرده، احساس دلگرمى ميكند و كار پيش خواهد رفت. بنابراين به نظر من مشكلى 

هاى مؤمنى هستيد كه انتظار هم از شما همين است. هر شعار خوبى كه داده ميشود، بعد در كار شما نيست؛ شما جوان

ها دست اوست، تكيه به شما جوانهاست، اميد به شما جوانهاست؛  ى دلها و زبانها و اراده از اتكال به خداى بزرگ كه همه

 اين را بدانيد. باالخره همشهرى شما كه از او شعر هم خوانديد، ميگويد:

  كه در طريقت ما كافرى است رنجيدن                 فا كنيم و مالمت كشيم و خوش باشيمو

ى اسالمى، بسيار  ى جامعه نرنجيد؛ دنبال كار برويد. همين مطلب را عيناً خطاب به آن برادر عزيزى كه به عنوان نماينده

دل ماست؛ منتها فرق ما و شما اين است كه ما متين و شيوا مطالبى را بيان كردند، عرض ميكنم. اين حرفها، حرفهاى 

ايم كه يك مقدارى بايد انسان تحمل و صبر كند، شما جوانيد و تازه از راه رسيده و پرشور  ى روزگار فهميده بر اثر تجربه

دارد؛  صبرى. البته اين هم عالج ندارد. نه اينكه بخواهم بگويم خيلى عالج اش خوب است، غير از اين بى صبر! همه و بى

جورى است؛ ولى باالخره اين را من ميخواهم به شما  ايم، ميدانيم چه ى شما را گذرانده نه، ما خودمان هم اين دوره

اللَّه  ى الهى و به اذن ى اين چيزهائى كه شما گفتيد و شعارش در اين كشور داده شده، به حول و قوه بگويم كه همه

 تحقق پيدا خواهد كرد.

 (1783/ 14/2شيراز دانشگاههاى دانشجويان و اساتيد ديدار در  اسالمى انقالب معظم رهبر )بيانات

 جوانان بايد در همه ميدان ها حضور داشته باشند. ولی با انضباط

كنم؛ من معتقدم كه جوان مملكت بايستى در همه ميدانها حضور و آمادگى داشته باشد؛  ام، باز هم تكرار مى بارها گفته

 باط.منتها با انض

 (21/4/1738تهران دانشگاه كوي حادثه پي در  مردم مختلف اقشار و دانشجويان ديدار در )بيانات

  : يكايك ملت ايران وظيفه دارند تا آنجا كه می توانند استحكام درونی نظام را حفظ كنند

عالج صحيح در مقابل تجاوز امريكا، مستحكم كردن ساخت داخلى نظام است. نظامى كه حقيقتاً متّكى به مردم است و 

زند، بسته  هاى گوناگونى كه به يك نظام صدمه مى كنند، در درون خودش مستحكم است. رخنه مردم از آن دفاع مى
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طور كه  توانيم ساخت داخلى را مستحكم كنيم؛ همان . ما مىتواند اين نظام را از بين ببرد شده است و هيچ قدرتى نمى

تواند اين را در حرفهايشان بفهمد.  طور كامل انسان مى دانند؛ به امروز هم بحمداللَّه مستحكم است. امريكاييها اين را مى

به مبانى دينى و نقش دانند كه وحدت اين ملت، ارتباطش با اسالم، استحكام پيوند بين نظام و مردم با توجّه  آنها مى

خواهند اينها را از بين ببرند. ما بنشينيم و تماشا كنيم كه اينها  ارزشهاى دينى در اين رابطه، به چه كيفيّتى است؛ مى

بيايند يكى يكى اين پيوندهاى مستحكم را ببُرند؟ يعنى در واقع سنگرهاى ملت ايران و سنگرهاى نظام اسالمى را يكى 

توانند، استحكام درونى  جايى كه مى رند و بعد راحت حمله كنند. يكايك ملت ايران وظيفه دارند تا آنيكى از سر راه بردا

نظام را كه به همبستگى ملت، همبستگى دلها، همبستگى ملت با مسؤوالن نظام و وحدت كلمه در مجموعه اركان نظام 

 وابسته است، حفظ كنند.

 )22/2/1782  بهشتى شهيد دانشگاه دانشجويان با ديدار در اسالمى انقالب معظم رهبر بيانات(

  : همه همت جوان  بايد اين باشد كه از نظام حراست كند

اش بايد در محيط كار و تحصيل و مسؤوليتهاى آينده، همه همّتش اين  جوان، با هوشيارى و حوصله و همت جوانى

يك حرف است؛ مقابله و نفى و همراهى با براندازان  باشد كه از نظام حراست كند. تكميل و برطرف كردن عيوب نظام

شود كه بشنود در يك محفل دانشگاهى، يك وقت يك عنصر به  نظام حرف ديگرى است. انسان از ته دل غمگين مى

اصطالح دانشگاهى بگويد: مرد كسى است كه در كشور بماند و با اين نظام مبارزه كند تا ريشه آن را بخشكاند! كسى 

كند ريشه اين نظام اسالمى و الهى و مردمى را خشك كند، مَرد است؟! آن هم نظامى كه اين همه تالش  مىكه تالش 

اند؛ نظامى كه خونهاى اين  انسانى و مردمى در راهش به كار رفته؛ نظامى كه اين همه جوان براى آن فداكارى كرده

ين كشور، اين همه سختى و ناهموارى و ناگوارى همه شهيد در راهش بر زمين ريخته شده است؛ نظامى كه دلسوزان ا

اند؛ نظامى كه يك ملت بزرگ با همه وجود خود، آن را سر پا نگه داشته است؛ نظامى  را در راه استحكام آن تحمّل كرده

كه در دنيا مايه عزّت اسالم و شرف و سربلندى ايران شده است. تالش براى خشكاندن ريشه اين نظام، مردانگى است؟! 

شود. ريشه  نظرانه، جز از دلهاى معلول و معيوب صادر نمى اين بزرگترين نامردى است. البته اين پندارهاى كامالً كوته

هاست و دشمنيهاى بزرگ هم به فضل الهى نتوانسته آن را تكان  ترين ريشه اين نظام، بسيار مستحكم است؛ جزو عميق

 دهد.

 )12/8/1781  رهبر معظم انقالب اسالمى در ديدار جوانان استان اصفهان بيانات( 
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 ى : اقتضاى اين دوره

ى امكانات را بيش از اين  تر و همه تر، مؤمنانه ى از نظام جمهورى اسالمى، اقتضاى كار بيشتر، انقالبى اقتضاى اين دوره

 به ميدان آوردن است؛ اين را قبول داريم

 (11/8/1787    رمضان مبارك ماه در دانشجويان ديدار در  اسالمى انقالب معظم رهبر )بيانات

  : مهم ترين مسائلی كه جوان ها بايد به آن ها اهتمام كنند 

 از جوانان اين انتظار وجود دارد كه عدالتخواهى را از ياد نبرند.

آزادى معنوي و  چه سياسى، و اجتماعى آزادى چه فردى، آزادى چه - اسالمى واالى بسيار مفهوم همان با را آزادى

 جزو خواستهاى هميشگى خود بدانند و از ياد نبرند. -روحى 

 .بدانند خود مطالبات جزو را عمومى رفاه ايجاد و فقر با مبارزه

 .كنند اهتمام آن به بايد جوانان كه است مسائلى مهمترين جزو هم منكر از نهى و معروف به امر

 نشوند تسليم حقايق، دادن جلوه واژگونه در ها رسانه فريب برابر در همچنين

. نشويد زنند، مى دامن آن به هم مطبوعات از بعضى متأسفانه و دارد وجود مسؤوالن از بعضى بين كه اختالفاتى تسليم

 تبديل عمومى و اجتماعى مسأله يك به كه دهند مى بال و پر آن به چنان آيد؛ مى پيش اى مسأله مسؤول، نفر دو بين

 .كند مى مشغول خود به را ذهنها و شود مى

 )12/8/1781  اصفهان استان جوانان ديدار در اسالمى انقالب معظم رهبر )بيانات

 ده باشيد: شما جوان ها، هر لحظه برای دو صحنه آما

مفهوم انقالب و مبانى  ى وجود، تا اعماق جانتان نفوذ و رسوخ بدهيد و امروز، شما جوانان وظيفه داريد انقالب را با همه

كند، آن را  فكرى آن را از بن دندان درك كنيد و براى هنگامى كه اين ملت بدان احتياج دارد و در دو صحنه مبارزه مى

كند  يى است كه انقالب را از لحاظ اقتصادى يا نظامى و يا سياسى تهديد مى ى اول، صحنه در خود ذخيره كنيد. صحنه

كار بنديد.  به -كند  به هرگونه كه زمان و موقعيّت اقتضا مى -راى دفاع از انقالب و كشورتان كه بايد آن ذخيره را ب

ى سازندگى است. بهترين سازندگان، سازندگان انقالبيند. بهترين پديدآورندگان دنياى آباد باغ  ى دوم، صحنه صحنه

رسوخ كرده است. شما جوانان بايد براى اين دو  اند و انقالب در جان آنها انقالب، كسانى هستند كه از انقالب جوشيده

 باشيد. صحنه، خودتان را هر لحظه آماده داشته

 (11/8/1718( استكبار با مبارزه ملى روز) ماه آبان سيزدهم مناسبت به آموزان، دانش و دانشجويان از كثيرى گروه با ديدار در )سخنرانى
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 : انقالبندجوان ها، عناصر فعال امروز و ستون هاي فرداي 

هاى اصلىِ انقالبيد. امروز هم شما در  ى بعد، پايه آموزان و جوانان، براى نسل آينده و دوره شما دانشجويان و دانش

ى سياسى و نظامى و سازندگى و هر جاى ديگر كه  انقالب تأثير زيادى داريد؛ چون جوانيد. امروز هم شما در جبهه

هاى انقالب هستيد. امروز، عناصر مؤثريد؛ ولى فردا  انقالبيد؛ امّا فردا شما پايه بتوانيد حضور داشته باشيد، عنصر فعال

 ها و مبانى فكرى و منطقيش، بدرستى بشناسيد. ستونهاى انقالب هستيد. توجه كنيد انقالب را با ريشه

 (11/8/1718( استكبار با مبارزه ملى روز) ماه آبان سيزدهم مناسبت به آموزان، دانش و دانشجويان از كثيرى گروه با ديدار در )سخنرانى

 :بی تفاوتی و خونسردی نسبت به سرنوشت كشور جايز نيست

بى تفاوتى و خونسردى جايز نيست. آن جوانى كه به سرنوشت كشور  -بخصوص نسل جوان دانشجو  -براى نسل جوان 

شود، نبيند و نسبت به آنها نجوشد و  مىنينديشد و حوادث و خصومتهايى را كه نسبت به كشورش در دنيا سازماندهى 

 نخروشد، آن جوان اليق اين نيست كه نام جوانِ شهروندِ يك ملت انقالبى را روى خودش بگذارد.

 (11/8/1718( استكبار با مبارزه ملى روز) ماه آبان سيزدهم مناسبت به آموزان، دانش و دانشجويان از كثيرى گروه با ديدار در )سخنرانى

 :واحساس مسئوليت نسبت به مسايل انقالبجوانان 

قشر جوان بايستى هميشه نسبت به مسايل انقالب احساس مسؤوليت كند و خودش را از مسايل انقالب بركنار نداند. 

تواند در پيشبرد انقالب داشته  خواهد؟ او چه نقشى مى كند؟ از او چه مى انقالب، امروز چه تكليفى را به او امال مى

هاى انقالب حاضرند  كه بحمداللَّه هميشه در صحنه -ى او چيست؟ قشر جوان بايد از خيل عظيم مردم ما  هباشد؟ وظيف

جدا نشود و به رشد و آگاهى و باسوادشدن آنان كمك كند. درِ دانشگاه بايد به روى مردم باز باشد و دانشجو در  -

خود و با دوستانش، ارتباطات روشنگر داشته باشد و در ى  محيط دانشگاه محصور نباشد. دانشجو بايد با اعضاى خانواده

 مسايل كشور و مسايل جامعه سهيم باشد.

 (28/1/1711  دانشگاه و حوزه وحدت روز مناسبت به دانشگاهها، دانشجويان و علميه هاى حوزه طالب از كثيرى جمع با ديدار در )سخنرانى

 عزمها و تدبيرها به اين شكل است :ها و  ى سياسى و جنگ اراده امروز در دنيا، جبهه

 گونه است. ها و عزمها و تدبيرها به اين شكل است؛ آرايش اين جبهه اين ى سياسى و جنگ اراده امروز در دنيا، جبهه

كه  اللّهىِ پُر از عزم و همت، اما با دست خالى؛ به خاطر اين اتاق فرماندهى اين طرف اين جبهه، ايران است: ايران حزب

صد سال قبل از او، سالطين خائن پهلوى و قاجار، هرچه توانستند ضربه زدند، غارت كردند و لطمه زدند؛ حاال از صفر 

چه از درون خودش، چه با آنچه كه از دنيا  -مشغول خودسازى است شروع كرده. طرف مقابل، دويست سال است كه 

ى ظاهرى و  از لحاظ عُده -و دست او از لحاظ علمى و از لحاظ اقتصادى پُر است. دست اين طرف  -غارت كرده 
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كفه را  كند، اين دو خالى است؛ اما در عين حال دنيا وقتى نگاه مى -پشتيبانيهاى ظاهرى؛ يعنى پول و سالح و اينها 

 بيند. اللّهى را سنگينتر مى ى همين نيروى حزب برابر، و در يك جاهائى كفه

بيند؟ مگر ما چه داريم؟ همان احساس حضور! حضور! ما ملتى داريم كه با انقالب اُخت است؛  چرا سنگينتر مى

ى جمع كثيرى اين است  خورده است؛ جوشيده است. در بين اين ملت كه سطوح گوناگون و مختلفى دارند، روحيه گره

ى قوّت  آيند. اين نقطه كنند و به وسط ميدان مى شان را سپر مى كه هرجا و هر زمان و هرطور كه الزم باشد، سينه

ى دين؛ اين حقيقتى كه دنياداران او را  ى انقالب، با انگيزه ماست. اين چگونه حاصل شده است؟ با موتور ايمان، با روحيه

دهد. جمهورى اسالمى به طور طبيعى  ه قدرت دين چه استحكامى به يك ملت و به يك نظام مىنفهميدند! نفهميدند ك

ى  در اين خيمه -بسيج دانشجويى  -در اين راه و در اين كيفيت قرار داشت و قرار گرفت؛ يعنى ايمان. حاال شما 

بخصوص  -ن محاسبه. دانشجوجماعت فرماندهى در كجا قرار داريد؟ خودتان معين كنيد و فكرش را بكنيد؛ البته با اي

آن عنصر بى همتاست؛ بى همتاست. يعنى براى  -ى بسيجى و روح بسيجى بر او حاكم است  آن وقتى كه انگيزه

 توان روى او قيمت گذاشت. پيشبرد اين حركت عظيم، ديگر نمى

عقب نگه داشتن كشور از  كند. اول: هاى خود، سه هدف را دنبال مى من اول سال در مشهد گفتم؛ دشمن طبق نقشه

ناكارآمد و نااليق و  -كه دولتى مكتبى و وفادار و هوادار ارزشهاى اسالمى است  -كه دولت را  لحاظ اقتصادى؛ براى اين

هاى دشمن بايد عقب بماند. دوم: عقب نگه  بى كفايت جلوه بدهند؛ لذا وضع اقتصادى براى اين منظور، طبق نقشه

اى جز اين  ى كشور، جز با نردبانِ علم، ترقى و پيشرفت نخواهد كرد. ملت ايران چاره آينده كه داشتن علمى؛ براى اين

اش را تقويت كند و در علم پيش برود؛ استعدادش را هم خدا داده است. سوم: بر هم زدن  ندارد كه از لحاظ علمى بنيه

اتحاد ملى »وجود دارد؛ كه آن وقت شعار  -مان هاى مسل يا بين ملت ايران و ملت -اتحاد و انسجامى كه بين ملت ايران 

 را مطرح كرديم.« و انسجام اسالمى

توانيد فعال باشيد. الزم نيست من در اين جا  ى اين سه قسمت مى شما از لحاظ كمك به كارآمدى دولت، در همه

را پيدا كنيد. شما بسيج برويد فرمولش  -جانبه است يا دوجانبه است  كه بعضى دوستان گفتند يك -فرمولش را بگويم 

و اگر وزرائى كه عضو دولتند، با شما  -كه بايد داشته باشد  -هستيد؛ اگر سازماندهى شما، كارآمدى الزم را داشته باشد 

بايد راهش را پيدا  -كنند؛ چون هم آقاى زاهدى، هم آقاى لنكرانى خودشان بسيجيند  كه يقيناً مى -همكارى كنند 

شود از دولت و كشور و از اين خيل عظيمِ جوان مؤمن و حاضر در ميدان و داراى استعداد، در  مى طور كنيد. ببينيد چه

پيشرفتهاى گوناگون كشور استفاده كنيد؛ چه در پيشرفتها و تحركات علمى، چه در كارهاى جهادى و چه در كارهاى 

 (1781/ 71/2كشور  سراسر هاىدانشگاه دانشجويى بسيج ضاىاع از نفر هزاران ديدار در  اسالمى انقالب معظم رهبر )بيانات اقتصادى.
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 جامعه و مردم رسالت دانشجو نسبت به  1.3.1

 : ی جنبش دانشجوئی در كنار سایر اقشار جامعه برای رسیدن به جامعه اسالمی الگو وظیفه

روحى  جنبش دانشجوئى؛ يعنى دانشجوى متحرك، دانشجوى فعال؛ دانشجوئى كه از نيروى فكر و توان جسمى و

ى  ترين مسئوليت بر عهده خودش ميخواهد براى پيشرفت استفاده كند؛ آيا فقط اينها مخاطبند؟ بالشك نه. سنگين

مسئوالن و انواع نخبگان جامعه است؛ نخبگان علمى و نخبگان فكرى و نخبگان سياسى، ليكن جريان دانشجوئىِ فعال 

من به   .دانشجوئى، تالش براى فهميدن است؛ يعنى تفكرهم مسئوليت سنگينى دارد. يكى از مسئوليتهاى جريان 

ى  ى دانشجوئى، همراه با مجموعه نظرم ميرسد يكى از كارهاى الزم، تشكيل جلسات فكرى وسيعى است كه مجموعه

ى مسائل گوناگون فكر كنند. گسترش فكر و  ريزى خوب، ميتواند به وجود بياورد تا بنشينند درباره حوزوى، با برنامه

هاى مسائل علم و فناورى و پيشرفت علوم  اكندن فكرِ درست و صحيح ميتواند همان ثمراتى را ببخشد كه ما در زمينهپر

از دانشجو توقع داريم؛ يعنى شكوفائى، آوردن حرف نو به ميدان انديشه، با يك حركت صحيح و جهتگيرى درست. يكى 

 .از كارها اين است

ت. ما اصولى داريم كه بايد از اين اصول تخطى نشود. يعنى به نام فكرپردازى و يكى از كارها، مشخص كردن اصول اس 

پردازى، از اصول انحراف پيدا نشود. اصول، شاخصهاى راه صحيح و صراط مستقيم است. خطاست اگر اصول را به  انديشه

اخصند. يك راه مستقيمى وجود ها بايد حركت كند؛ نه، اصول ش هائى تشبيه بكنيم كه انسان از وسط اين ديواره ديواره

دارد، يك صراط مستقيمى هست كه اين، انسان را به هدف ميرساند. اين صراط مستقيم را بايد شناخت، بايد كشف 

ى صراط مستقيم زندانى نشده. اجبار به پيمودن صراط مستقيم در هيچ كس نيست. اين  كرد. هيچ كس در محدوده

ميكند، محدود نميكند، بلكه اين اصول انسان را هدايت ميكند و به او ميگويد كه اصول كسى را اجبار نميكند، الزام ن

ى مطلوب خواهى رسيد؛ اگر از اين اصول تخطى كردى، به  اگر چنانچه بر طبق اين اصول حركت كردى، به آن نتيجه

ست كه انسان به سرمنزل هدف نخواهى رسيد. آخر، اشكال بيراهه همين است. بيراهه، دو اشكال دارد: يك اشكال اين ا

اين كسانى كه در طول اين   .مقصود نميرسد؛ اشكال ديگر اين است كه وقت انسان تلف ميشود؛ فرصتها از دست ميرود

ى اصالح و پيشرفت و ترقى سر دادند و ما را حقاً و انصافاً به بيراهه  صد سال، صد و پنجاه سال اخير در كشور ما داعيه

رگ را انجام دادند؛ هم ما در طول اين صد و پنجاه سال به مقصد نرسيديم و عقب مانديم، هم كشاندند، اين گناه بز

( سرگردانى بروند و به نتيجه نرسند، تا يك 1درپى بايد بيايند، ضايع شوند، در اين تيه) وقتمان تلف شد. چند نسل پى
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د از نو حركت كردن. گناه آن كسانى كه جوامع اند؛ راه را برگردد، شروع كن وقت يك نسل متوجه بشود كه اشتباه كرده

  كنند. بشرى را به بيراهه ميكشانند، اين است كه وقت آنها و عمر آنها و فرصتهاى آنها را ضايع مي

 (3/3/83 انقالب رهبر با دانشجويان ديدار)

 :  تالش كنيد كشورتان را از همه جهت مستقل كنيد

اين تالش هم عبارت است از عزّت بخشيدن به اسالم و استقالل بخشيدن  امروز وظيفه شماست كه تالش كنيد و هدف

به ايران اسالمى. كشورتان را از همه جهت مستقل كنيد. البته مستقل بودن به معناى اين نيست كه درِ استفاده از 

اريخ، افراد بشر از كند. در طول ت خارج از مرزها را ببنديم. اين كه معقول نيست؛ هيچ كسى هم به اين كار دعوت نمى

اند؛ اما فرق است بين تبادل فكر و انديشه و داراييها ميان دو موجود همسان و هموزن و همقدر، و  همه استفاده كرده

دريوزگى يك موجود از موجود ديگر از راه التماس و اعطاى به او همراه با تحقير. اين، آن چيزى است كه كم و بيش تا 

اى كه الزم است، برسانيد. اين، مسؤوليتِ عظيمِ نسلِ جوانِ  بايستى كشور را به آن پايه قبل از انقالب بوده است.

  روشنفكرِ تحصيلكرده اين كشور است.

 (12/1/1733  مدرّس تربيت دانشگاه دانشجويان از گروهى التحصيلى فارغ مراسم در اسالمى انقالب رهبرى معظم رهبر )بيانات

 پيشرفت : لزوم بازشناسى الگوى توسعه و

بحثى كه امروز من مطرح ميكنم، بحث لزوم بازشناسى الگوى توسعه و پيشرفت است. ما ميخواهيم پيشرفت كنيم. 

چند ماه  -مدل اين پيشرفت چيست؟ اين مدل را بايد بازشناسى كنيم. در آخرين ديدارى كه من با دانشجوها داشتم 

ل، سنت الهى است در زندگى بشر. با او سينه به سينه نبايد بحث تحول را مطرح كردم. گفتم تحو -قبل در سمنان 

شد؛ از او استقبال بايد كرد. بايد تحول را مديريت كرد، تا به پيشرفت بينجامد؛ جامعه را پيش ببرد. اين را آنجا مطرح 

يان؛ چه طلبه، چه دانشگاهيان؛ چه دانشجو، چه استاد و حوزو -االن هم تكرار ميكنم  -جا هم گفتم  كردم. البته همان

ى فكرى را تعقيب و دنبال كنند. حاال توضيحات بيشترى عرض خواهم كرد تا بتوانيم  استاد، همه بايد اين خط و رشته

 به نتيجه برسيم.

سازى و الگوسازى، كار خود شماست؛ يعنى كار نخبگان ماست. در تحقيقات دانشگاهى بايد دنبالش بروند، بحث  مدل

دل پيشرفت را براى ايران اسالمى، براى اين جغرافيا، با اين تاريخ، با اين ملت، با اين امكانات، با اين كنند و در نهايت م

 آرمانها ترسيم و تعيين كنند و بر اساس او، حركت عمومى كشور به سوى پيشرفت در بخشهاى مختلف شكل بگيرد.

يكى از  -هم حوزه و دانشگاه  -كشور ما  ى نخبگان ى دانشگاهى كشور ما، مجموعه من ميخواهم بگويم مجموعه

ى جامع پيشرفت كشور را بر اساس مبانى اسالم تنظيم كنند؛ دل به الگوى  بزرگترين كارهاشان بايد اين باشد كه نقشه
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هاى غربى نسپرند. او نميتواند كشور را نجات بدهد؛ او نميتواند پيشرفت كشور ما را تنظيم كند.  غربى و مدلسازى

ريزى يا در مراكز علمى و تحقيقى هستند و راجع به اقتصاد، راجع به سياست، راجع به  در مراكز برنامه كسانى كه

المللى و راجع به مسائل حياتى ديگر كشور كار و فكر ميكنند، دنبال اين نباشند كه فرمولهاى غربى را؛  سياست بين

لمللى پول را با مسائل كشور تطبيق كنند؛ نه، آن ا فرمولهاى اقتصادى غرب، فرمولهاى بانك جهانى يا صندوق بين

هاى مفيد براى ما نيست. البته از عِلمشان استفاده ميكنيم؛ ما تعصب نداريم. هرجا پيشرفت علمى،  ها، نظريه نظريه

ودمان ى علمى باشد، استفاده ميكنيم. از مصالح استفاده ميكنيم؛ اما نقشه را بر طبق فكر خودمان، بر طبق نياز خ تجربه

 بايستى بريزيم.

 (1781/ 21/2در ديدار دانشجويان دانشگاه فردوسى مشهد   )بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى

 مسيرِ پيشرفت، مسير غربى نيست :

ى اردوگاه شرقِ قديم هم نيست. بحرانهائى كه در غرب  مسيرِ پيشرفت، مسير غربى نيست، مسير منسوخ و برافتاده

همه پيش روى ماست، ميدانيم كه اين بحرانها گريبانگير هر كشورى خواهد شد كه از آن مسير اتفاق افتاده است، 

اسالمى خودمان را در پيش بگيريم و اين را با سرعت حركت كنيم؛  -حركت كند. پس ما بايستى مسيرِ مشخصِ ايرانى 

 با سرعت مناسب.

شما بايد پيدا كنيد. شما بايد به نتيجه برسيد، به اين راه حلى كه بر اساس اين مقدمات وجود دارد، اين راه حل را 

استنتاج برسيد، اما آنچه كه من ميتوانم به عنوان راهنمائى و راهبرد كلى به شما عرض كنم، تالش و مجاهدت جوانانه 

ه فكر و پيگير است. شما كه در دانشگاهيد، فعاليت شما فعاليت دانشگاهى است؛ بايد درس بخوانيد، تحقيق كنيد، ب

گرائى را غلط و خطرناك بدانيد.  ى ترجمه پردازهاى غربى و شيوه سازى باشيد. الگو گرفتن بى قيد و شرط از نظريه نظريه

هاى اقتصادى و سياسى  سازى. بسيارى از حوادث دنيا حتّى در زمينه ى علوم انسانى احتياج داريم به نظريه ما در زمينه

شناسى، در فلسفه؛ آنها هستند كه  شناسى، در روان در علوم انسانى است؛ در جامعهو غيره، محكومِ نظرات صاحبنظران 

هاى خودمان را داشته باشيم و بايد كار كنيم؛ بايد  پردازى ها ما بايد نظريه شاخصها را مشخص ميكنند. در اين زمينه

هدفهاى انقالب داشته باشد؛ دنبال آنها تالش كنيم؛ دانشجو بايد تالش كند. دانشجو و محيط دانشگاه بايد نگاه كالن به 

برود. مراقب باشيد دشمن نتواند از محيط دانشگاه و از عنصر دانشجو و استاد استفاده كند. اين آن چيزى است كه من 

افتاد، حاال در همين دانشگاه خودتان، يك تعدادى مثالً  ى كوچكى اتفاق مى بينيد يك حادثه روى آن تأكيد ميكنم. مى

مندند، معترضند؛ ببينيد بالفاصله در دنيا روى آن تفسير ميگذارند، تحليل ميگذارند، نه با  اى گله ر يك قضيهشايد د

ى مقابل آن  جهتى كه آن دانشجو به خاطر آن جهت اين حركت را انجام داده، اين اقدام را كرده، بلكه درست در نقطه
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يبرند با اين وسائل. بايد هشيار بود؛ در محيط دانشگاه اين جهت. يعنى حاكميت را، نظام را، اسالم را زير سؤال م

 هشيارى از هميشه الزمتر است.

 (1783/ 14/2شيراز دانشگاههاى دانشجويان و اساتيد ديدار در  اسالمى انقالب معظم رهبر )بيانات

 كار جهادى :

 شكن باشد. دشمنكار جهادى بايد هدفمند، درست متوجه به آرمانها و هوشمندانه و عاقالنه و 

 (21/4/1781ى رويان )بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى در بازديد از پژوهشكده

 ى منتظران : بزرگترين وظيفه

ى منتظران امام زمان اين است كه از لحاظ معنوى و اخالقى و عملى و پيوندهاى دينى و اعتقادى و  بزرگترين وظيفه

فكندن با زورگويان، خود را آماده كنند. كسانى كه در دوران دفاع مقدس، عاطفى با مؤمنين و همچنين براى پنجه درا

كردند، منتظران حقيقى بودند. كسى كه وقتى كشور اسالمى مورد  سر از پا نشناخته در صفوف دفاع مقدس شركت مى

ند ادعا كند كه اگر توا ى اسالم است، مى ى دفاع از ارزشها و ميهن اسالمى و پرچم برافراشته تهديد دشمن است، آماده

امام زمان بيايد، پشت سر آن حضرت در ميدانهاى خطر قدم خواهد گذاشت. اما كسانى كه در مقابل خطر، انحراف و 

شود؛ كسانى كه براى مطامع شخصى خود حاضر نيستند  بازند و زانوانشان سست مى چرب و شيرين دنيا خود را مى

توانند منتظر امام زمان به حساب آيند؟ كسى  د، انجام دهند؛ اينها چطور مىانداز حركتى كه مطامع آنها را به خطر مى

هاى صالح را آماده سازد و كارى كند كه بتواند براى تحقق  كه در انتظار آن مصلح بزرگ است، بايد در خود زمينه

 صالح بايستد.

 (71/13/1781 تهران مصالى در شعبان ى نيمه مناسبت به مردم مختلف اقشار )ديدار

 ملتی كه بتواند در علم، نوآفرينی كند، در دنيا احساس عزت و اعتماد به نفس و غرور می كند :

كند. شما  آفريند، در يك ملت هم عيناً همين كار را مى نفس و اعتماد به نفس مى كه در يك فرد عزت  علم همچنان

يى  ببينيد يك انسان عالم كه براى خودش جايگاهى در معرفت علمى قائل است، در مقابل هر قدرت پولى و سياسى

هايى بكند؛ اما در دلِ خود براى خودش  آمدن ها و كوتاه رنشقرار بگيرد، در ظاهر ممكن است الزاماتى او را مجبور به ك

كند، لذا احساس عزت و احساس اعتماد به  عزت قائل است. موجودىِ خودش را با تهيدستىِ طرف مقابلش مقايسه مى

لمى طور است. ملتى كه از علم و دانش برخوردار بود، فتوحات ع كند. يك ملت هم عيناً همين نفس و احساس غرور مى 

نفس خواهد بود. اگر اين  نفس و عزت طور طبيعى داراى اعتمادبه داشت و توانست در دنيا در علم نوآفرينى كند، به

كند،  نفس در ملتى پديد آمد، بسيارى از مشكالت او حل خواهد شد؛ كارهاى بزرگ مى نفس و اين اعتمادبه عزت
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ك ند. كليد اين كارها علم است. ما بايد علم  ها را از جا مى و كوه گذارد كند، در ميدانهاى دشوار قدم مى ها مى خطرپذيرى

 ى اصلى مسأله است. را در كشور احيا كنيم؛ اين، نقطه

شاءاللَّه اگر در خالل صحبت يادم بود،  ى بسيار مهمى است كه ان علم، فقط علم مادى نيست؛ علوم انسانى هم مقوله

نفس، احساس مولد علم  ، ما بايد به معناى حقيقى كلمه، احساس عزتهاى علوم ى رشته عرض خواهم كرد. در همه

وجود بياوريم. اين كارِ كيست؟  ى علمى به عنوان يك ملت و يك جامعه بودن و فتوحات علمى ايجاد كردن را در خود به

 هاست. يكى از مهمترين اركانش دانشگاه

 (13/11/1787 ها دانشگاه رؤساى و علوم وزير ديدار در  اسالمى انقالب معظم رهبر )بيانات

 ى علم و تحقيق : مسئله  

ى گسترش دانش و گسترش  ى علم و تحقيق، من اين را عرض بكنم: كشور ما بدون حركت در جاده اما راجع به مسئله

ى مطلوب خودش دست پيدا بكند؛ مخصوص كشور ما هم نيست. كليد، دانش و  پژوهش، امكان ندارد بتواند به نقطه

 ش است.پژوه

امروز نظام سلطه در دنيا بنايش بر گرفتن و دادن نيست؛ بنايش بر گرفتنِ حداكثرى و دادنِ حداقلى است؛ ثروت را 

ميمكند، امكانات را ميمكند، اختيارات سياسى و اقتصادى و اجتماعى را در كشورها ميمكند و در اختيار ميگيرند و در 

ى مقابل ميدهند.  مضرى ميدهند، گاهى هم يك چيزكى به آن كشورِ نقطهمقابل، گاهى هيچ چيز نميدهند، گاهى چيز 

 پذير. گر و سلطه االن بافت سياسى دنيا اين است: سلطه

اگر بناست اين بافت به هم بخورد و كشورها بتوانند به قدر ظرفيت ملتهايشان و استعداد ملتهايشان در روابط عالم 

ه در اين كار تأثير دارد، علم است. بنابراين علم را بايد جدى گرفت؛ بايد ترين چيزى ك جايگاهى داشته باشند، عمده

 پيش رفت.

 (21/4/1781رويان ى پژوهشكده از بازديد در اسالمى انقالب معظم رهبر )بيانات

 كار تك تك جوانان كشور، در هر زمينه ای باشد، موجب اعتالی كشور است:

كه  -شود  هاى سخت و محنتهاى بزرگ است و وقتى وارد ميدان مى دورهگشاى  ام كه نسل جوان، گره من بارها گفته

مند به  هاى ريز و سخت گشوده خواهد شد. جوانان ما، مؤمن و متديّن و عالقه گره -الحمدللَّه امروز هم در ميدان است 

هايى  خواهد بود. اين توطئه مند به اسالمند و با سلطه امريكا و با سلطه بيگانه مخالفند. همين كارساز كشورشان و عالقه

شاءاللَّه كه خداوند هم كمك خواهد  شاءاللَّه نخواهد بخشيد. ان شود، اثرى ان كنند و ترفندهايى هم كه مى هم كه مى

 شاءاللَّه پشتيبان اين راه و اين كار و اين جوانان خواهد بود. كرد. حضرت بقيةاللَّه ارواحنافداه هم ان
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كنند، كوچك نيست. همين درس خواندنى كه من  شوم: اين كارهايى كه جوانان مى هم يادآور مىاى را  در خاتمه، نكته

كنم  گويم، همين كار تحقيق، همين كار هنرى، همين كار ورزشى، اينها كارهاى كوچك نيست. من خواهش مى مى

ر مجموعه كالن كشور، به يك دهد، تصوّر نكند كه كارش كوچك است؛ نه. همين كار د كسى كه اين كارها را انجام مى

گيرد كه يك كار هنرى برجسته ارائه دهد. او  شود. فرضاً هنرمندى به تنهايى تصميم مى عنصر تعيين كننده تبديل مى

دهم؛ خودم تنها هستم و اين كار كوچكى است؛ نه. شما كارتان را كه  تواند بگويد كه من يك كار فردى انجام مى نمى

صد نفر ديگر مثل شما فكر كنند، همان اعتالى عظيم و همان كار بزرگ اتّفاق خواهد افتاد. عين  خوب انجام داديد، اگر

همين مسأله، در باب ورزش است؛ عين همين مسأله، در باب درس خواندن و در باب تحقيق است؛ عين همين مسأله، 

ه بگويند كه حاال من يك نفر چه در باب كارهاى خاص جوانان است. اين، درست مثل روز راهپيمايى است. اگر هم

افتد؛ اما هر كس احساس  ودوم بهمن يا در نماز جمعه راه نمى تأثيرى دارم، اين سيل عظيم ميليونى در روز بيست

هر جا و در  -خواهم تأكيد و تكرار كنم كه كار تك تك اين جوانان  دهد. من مى كند كه تكليف خودش را انجام مى مى

كنند؛ در زمينه قرآن، در زمينه معلومات، در زمينه معارف، در حوزه، در دانشگاه و در  مىاى كه كار  هر زمينه

 شاءاللَّه كشور را به اعتالء خواهد رساند. كارى مهم است؛ همان كارى است كه ان -نويسى  كتاب

 (3/2/1733 جوان هفته مناسبت به جوانان با اسالمى انقالب معظم رهبر صميمانه ديدار در بيانات)

 اگر بنشينيم تماشا كنيم، هيچ كارى نخواهد شد :

خواهد. شكى نيست كه اگر بنشينيم  ى كارهاى شدنى، رفتن، دنبال كردن، همت گماشتن و انجام دادن مى البته همه

 گيرى، كار شدنى است. تماشا كنيم، هيچ كارى نخواهد شد. با دنبال

 (7/3/1784كشور سراسر نخبگان و دانشجويان ديدار در  اسالمى انقالب معظم رهبر )بيانات

 برانگيز جوانی وتكليف جوان ها در برابر آن :  نقاط ستايش

كنم، اين است كه جوانان بايد از سرمايه  آنچه را كه من امروز به عنوان يك تكليف براى جامعه جوان كشور حس مى

ى انسانى به يك هويّت جمعى احتياج  نند. هر مجموعههويّت ملى و جمعى كشور، با همه وجود و همّتِ خود دفاع ك

 دارد و بايد احساس اجتماع و بستگى و هويّت جمعى كند. 

 (12/8/1781  اصفهان استان جوانان ديدار در اسالمى انقالب معظم رهبر )بيانات
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 كنند:  مضاعف ى وظيفه احساس بايد بدهند، رشد كشور اين در را دانش توانند مى كه كسانى امروز،

 كه اين از است عبارت عالم در فساد طراحِ صهيونيستهاى و امريكا و استكبار و استعمار حساسيتهاى از يكى امروز،

 مضاعف ما كشور به نسبت حساسيت، اين. كنند پيشرفت علمى لحاظ از انقالبى، نظام از برخوردار كشورهاى نگذارند

 و ندارند و نداشته ديگرى انقالب هيچ به نسبت دارند، اسالمى انقالب و اسالم به نسبت آنها كه حساسيتى چون است؛

 امروز،. داشت نخواهند را حساسيت اين كند، پيدا تحقق يى اسالمى غير انقالب آينده، در اگر البته. داشت نخواهند

 خواهد نمى دشمن چون كنند؛ مضاعف ى وظيفه احساس بايد بدهند، رشد كشور اين در را دانش توانند مى كه كسانى

 ما خود درون از علم كه كرد خواهد پيدا تحقق وقتى آن ايستادن، خود پاى روى. بايستيم خودمان پاى روى ما بگذارد

 و تيزهوش آموزان دانش برجسته، و خوب استعدادهاى. نكنيم دراز دشمنانمان سمت به گدايى دست ما و بجوشد

 .كنند مسؤوليت و وظيفه احساس خيلى بايستى باشند، مفيد كشور ى آينده براى توانند مى كه كسانى

 (21/1/1718هاى علميه  )سخنرانى در ديدار با جمع كثيرى از دانشگاهيان و طلّاب حوزه

  عرصه ی جهانی :رسالت دانشجو نسبت به  1.3.3

 معنای استكبار : 

ها و مشتقّات استكبار، مكرّر به كار رفته است. خود كلمه استكبار هم،  استكبار، معناى وسيعى دارد. در قرآن هم، شاخه

رسد كه استكبار، غير از تكبّر است. شايد اين طور بشود گفت كه تكبّر، بيشتر  ( به نظر مى1در قرآن به كار رفته است.)

ى  يعنى انسان خود را برتر از ديگران بداند و بگيرد. استكبار، بيشتر به جنبهكند؛  به يك صفت قلبى و روحى اشاره مى

داند، در رفتار خود با ديگران هم،  ورزد و خود را باالتر از ديگران مى عملىِ تكبّر توجّه دارد. يعنى كسى كه كبر مى

كند، به ديگران  گران را حقير مىشود. دي كند كه اين تكبّر، در عمل مشخّص و واضح مى طورى كار را سازماندهى مى

 شود.  گيرنده ظاهر مى كند و براى ديگران، به عنوان تصميم كند، در كار ديگران دخالت مى اهانت مى

فلما »فرمايد:  گويد، مى اين، معناى استكبار است كه در آيه كريمه قرآن هم، آن جايى كه درباره مستكبران سخن مى

يعنى در مقابل پيامبر و حرف حق، استكبار ورزيدند. «. االرض و مكر السّئ ، استكباراً فىجاءهم نذير مازادهم االّنفورا

بيشترى قائل بودن را، در عمل    نگفتند ما باالتريم؛ بلكه اين باالتر بودن را، اين بيشتر حق داشتن يا براى خود حقِ

و عناد و طغيان، با جبهه پيام حق و معنويت سازماندهى كردند؛ يعنى همان جنگهاى طوالنى و تمام نشدنى جبهه كفر 

 و نور و هدايت. استكبار، يعنى اين.

 (1/8/1731  جهانى استكبار با مبارزه روز مناسبت به رهبرى معظم مقام )بيانات
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 معنای استكبار جهانی : 

استكبار جهانى معنايش اين است كه دولتها و قدرتهايى در دنيا هستند كه نسبت به ملتهاى ديگر، با برخورد استكبارى 

كنند و  پردازند، در سياستهاى آنها اعمال نظر مى برند، در حكومتهاى آنها به دخالت مى شوند: ثروت آنها را مى مواجه مى

المللى است. همان چيزى كه در قرن هجدهم و نوزدهم، با  . اين، استكبار بينكشانند آنها را به اين سمت و آن سمت مى

استعمار شروع شد و بعد در قرن بيستم به استعمار نوين مبدّل گرديد، و امروز، يا در دوران اوج قدرتهاى استكبارى، به 

هر كدام به نحوى ملتى را تقسيم كرده بودند و  شكل استكبار جهانى درآمد، كه دنيا را بين دو قطب و دو قدرت

 فشردند.  دوشيدند و در پنجه خود مى مى

المللى اضافه شده، عبارت از اين است كه قدرتهاى مستكبر جهانى و در رأس آنها اياالت  امروز چيزى كه به استبداد بين

براى سياست  متّحده امريكا، براى ملتهاى ديگر حقّ حرف زدن واظهار نظر كردن هم قائل نيستند. هر كارى كه

يعنى فشار يك عدّه قدرتمند، كه اگر دهند...  خودشان مفيد و الزم بدانند، ولو به ضرر ملتى يا ملتهايى باشد، انجام مى

در صد مسأله با هم اختالف دارند، در تقسيم دنيا به مناطق نفوذ و فشار آوردن براكثريّت مردم عالم، يكى هستند و با 

اما  -كه دارند  -ر تقسيم منابع غارت زده جهان سوم يا كشورهاى فقير، با هم درگيرى دارند هم اختالفى ندارند. اگر د

 در اصل غارت منابع و فشار روى دولتهايى كه مقاومت كنند، با هم هيچ اختالفى ندارند.

 (17/8/1731 آبان 17 روز مناسبت به پرستاران، و معلّمان دانشجويان، آموزان، دانش ديدار در رهبرى معظم مقام )بيانات

 استكبار، يعنی روح تكبر  و بی اعتنايی به ارزش های ملت ها : 

اعتنايى به ارزشهاى ملتهاى ديگر و دخالت در امور ملتها و به خود حق دادن؛ همين  استكبار، يعنى روح تكبّر و بى

خودشان در عراق يا هرجاى ديگر طورى كنيد. راجع به دخالت  چيزى كه االن در كلمات رؤساى امريكايى مالحظه مى

تواند پيدا كند كه با لحنى حرف بزند  كه اينها صاحبان دنيايند! واقعاً انسان كمتر دولتى را مى زنند، مثل اين حرف مى

 دانند. استكبار يعنى اين. زنند! اين كشورها را مال خودشان مى كه اينها راجع به كشورهاى خاورميانه حرف مى

 (17/8/1781 آبان 17 سالروز گراميداشت مناسبت به آموزان دانش و دانشجويان ديدار در اسالمى انقالب معظم رهبر )بيانات

 :   ى عالم هدف استكبار، سلطه بر همه

اند. فكر اينها، سلطه  خوانده -كه رأس استكبار است  -دانند كه فكر استكبار چيست. همه فكر امريكا را  امروز همه مى

ى خاورميانه، خليج  كنيم؛ يعنى منطقه ى حساسى كه ما در آن زندگى مى عالم است؛ بخصوص اين منطقه ى بر همه

 ى اساسى اقتصادى و نظامى. فارس و اين نقطه

 (11/8/1731( استكبار با مبارزه ملى روز) ماه آبان سيزدهم مناسبت به آموزان، دانش و دانشجويان از كثيرى گروه با ديدار در سخنرانى)
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 : سلطه گر و سلطه پذير هر دو مقصرند

كه دولتها و قدرتهايى زور بگويند و ملتها و گروهها و  انقالب اسالمى، با نظام سلطه مخالف است. نظام سلطه، يعنى اين

 كنيم و با اند و ما نظام سلطه را ردكرديم و رد مى كشورها و دولتهايى، آن زور را قبول كنند. طرفين، طرفين نظام سلطه

پذير را. استكبار، به  گر و هم سلطه دانيم؛ هم سلطه خيزيم. ما در نظام سلطه، طرفين را مقصر مى آن به مبارزه بر مى

 معناى همين نظام سلطه است.

 (11/8/1718( استكبار با مبارزه ملى روز) ماه آبان سيزدهم مناسبت به آموزان، دانش و دانشجويان از كثيرى گروه با ديدار در )سخنرانى

 :پلوراليزم فرهنگي يكي ديگر از مكايد استكبار براي تسلط بر ملت ها

كه نه ليبرال است، نه دمكراسى؛ يعنى نظام استكبار و استثمار  -اى كه براى نظام به اصطالح ليبرال دمكراسى  مسأله

كه بتوانند از مراكز  و كمپانيهاى صهيونيستى و همپيمانان و همراهانشان مطرح است، هيچ چيز نيست جز اين -جهانى 

هانه، كنترل همه مراكز اساسى منافع جهانى را در اختيار داشته خوا قدرت خودشان، كامالً انحصارطلبانه و تمامت

 باشند... 

ساز استعمار بوده، اجازه  در زمينه مسائل مربوط به خودشان، در زمينه فرهنگ غربى، در زمينه فرهنگهايى كه زمينه

خواهند كه در فرهنگ و  مىدهند؛ اما از شما  المللى به هيچ كس نمى اى در سطح بين كوچكترين خدشه و مناقشه

هاى  باورها و عواطف و اصولِ خودتان معتقد به تكثّر و چندقرائتى باشيد؛ اجازه بدهيد در ايمان و فكر و فرهنگ و پايه

مستحكم اصولى شما هر كس طبق برداشت خودش حرف بزند و اظهارنظر كند؛ اما نسبت به خودشان چنين چيزى را 

 سطح دنيا اجازه ندارد نسبت به منافع امريكا نگاه چند قرائتى داشته باشد...دهند! هيچ كس در  اجازه نمى

دهند كه  كنند؛ به هيچ كس هم در دنيا اجازه نمى هاى اصولىِ فرهنگى و فكرى را تعريف مى يعنى براى خودشان پايه

صول و مبانى و ارزشها و هاى فكرى شما و ا اى كند و حرف مخالفى بزند؛ اما پايه ها مناقشه و خدشه در اين پايه

كنند:  دهند و اگر بگوييد چرا، اعتراض مى شده فكرى اسالمى را مورد مناقشه قرار مى دلبستگيهاى مستحكم و اثبات

شوند! اگر بگوييد  چند قرائتى است؛ اين يك قرائت است، آن هم يك قرائت است؛ لذا به پلوراليزم فرهنگى معتقد مى

كنند كه چرا شما با پلوراليزم فرهنگى مخالفيد؛ در حالى كه خودشان  و تحجّرگرايى متّهم مىچرا، شما را به دُگم بودن 

وجه معتقد به پلوراليزم نيستند و آن را قبول  هيچ در زمينه تعريف منافع و مفاهيمى كه اين منافع بر آن مبتنى است، به

آگاهى نسبت به اين اهداف و مطامع فكر كند،  كنند! اينهاست كه بايستى جوان مسلمان و جوان دانشجو، از سر نمى

اش  گردانند و درباره اى به عنوان حرف نو، همان حرفها را به فارسى برمى تصميم بگيرد، حرف بزند و اقدام كند. عدّه

هاى مستحكم فكرى يك ملت را مورد خدشه و  نويسند و همه ارزشهاى يك انقالب و پايه زنند و مقاله مى حرف مى
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دهند. در حالى كه اينها حرف نو نيست؛ اينها حرفهاى شناخته شده است؛ منشأ اين حرفها و انگيزه  قرار مىمناقشه 

اند، براى همين مقصود بوده است كه بر ملتها  گويندگانشان هم معلوم است. كسانى كه اين فكر و فرهنگ را توليد كرده

 است كه ما بياييم حرف آنها را ترجمه و تكرار كنيم؟!و كشورها و فرهنگهاى ديگران مسلّط شوند. آيا اين درست 

 (1/12/1731 كبير امير صنعتى دانشگاه اساتيد و دانشجويان جمع در اسالمى انقالب معظم رهبر )بيانات

 و مقابل ما با آمريكا هميشگی است :دشمنی 

انقالب جدا بودند و روح حقيقى انقالب را هاى اصلى  اول اين است كه از اوايل پيروزى انقالب، براى جمعى كه از صحنه

درك نكرده بودند، عادت شده است كه تكرار كنند و بگويند و بنويسند كه اگر ما از اول انقالب با امريكا مواجهه 

آمد!! ممكن  كرديم، در طول اين چند سال، اين همه خطر و زحمت از طرف امريكا براى انقالب و ملت ما پيش نمى نمى

ر اين گويندگان، دستهاى تبليغاتچيهاى خود امريكاييها و غربيها قرار داشته باشند، من به اين قسمت و است پشت س

 البته اگر مغرضانه نباشد. -لوحانه است  به اين بُعد قضيه كارى ندارم. اصالً خود حرف، حرفى غلط و ساده

نه؟ و اگر حق داشت يا حق نداشت، آيا مقتضاى مسأله اين نيست كه ملت ايران آيا حق داشت به امريكا تعرض بكند يا 

عقل و حكمت اين بود كه به امريكا تعرض بكند يا نه؟ اصالً قضيه اين نيست؛ بلكه مسأله اين است كه انقالبى با جوهر 

تورى فكرىِ اسالم، ممكن نيست از تعرض امريكا و امثال آن، خود را بر كنار بداند. استكبار جهانى، بر تخت فرعونى امپرا

هايى  تفاوت بماند و مشاهده كند كه در ميان ملتها، فكرها و انديشه زر و زورش كه ننشسته تا صرفاً تماشا كند و بى

 ها، واژگون كردن تخت استكبارى است. ى اين انديشه كند كه پايه رشد مى

اى مخصوصِ خود، كامالً ماند. معلوم است كه با دستگاههاى اطالعاتى و ايدئولوگه معلوم است كه بى تفاوت نمى

كند با  شود و سعى مى دهد كه كجا و كدام فكر و كدام ملت و كدام شخص، براى او تهديد محسوب مى تشخيص مى

تمام قوا، اين تهديد را از خودش رفع كند و در اين خصوص، حتّى شخصيتها را ترور كند و قبل از آن كه نهضتِ ملتها 

 وحشيانه قرار دهد. به ثمر برسد، آنها را زيرفشارهاى

رغم ميل او، رشد كرده و پيروز  كند، نسبت به انقالبى كه على جايى كه استكبار احساس خطر مى كنيد آن آيا فكر مى

ى اركانش تهديدى نسبت به عرش قدرت  شده و دولت و ملتى تشكيل داده و شعارى در دنيا مطرح كرده و همه

 يى خواهد نشست؟! اهد بود و در گوشهاستكبار است، آرام و نجيب و بى تفاوت خو

 -به فرض محال  -ى وجود به مقابله با انقالب و نظام جمهورى اسالمى كمر بست. اگر انقالب اسالمى  استكبار، با همه

قدر فشار و حيله و خدعه از طرف استكبار و امريكا، عليه اين انقالب و نظام انجام  شد، آن متعرّض امريكا هم نمى
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ا يا منحرفش كنند و يا بكلى نابودش نمايند. اين، روش امريكا و استكبار در مقابل انقالب اسالمى است و گرفت، ت مى

 يى را از طرف استكبار اقتضا دارد. انقالب اسالمى با جوهر و طبيعت و ماهيت اسالمى خود، چنين خصومت و دشمنى

 :كند ى با او را اقتضا مى مفهوم استكبار، مقابله

ى كه جوانها بايد به آن توجه كنند، اين است كه ما چرا با فالن دولت يا فالن رژيم مخالفيم؟ آيا اين درست ى دوم نكته

است كه كسى تصور كند موضعگيرى ما در مقابل قدرتهاى استكبارى عالم، يك موضعگيرى موسمى يا مصلحتى يا 

استكبار، يك مفهوم قرآنى است و چيزى نيست كه  تاكتيكى است، يا نه؟! البته كه اين تصور غلطى است. معنا و مفهوم

وجود آمده باشد. مفهوم استكبار، مقابله با استكبار را از سوى مسلمين و  دليل، در فرهنگ انقالب ما به خود و بى بى

كند؛ آن هم نه به صورت مصلحتى و موسمى و تاكتيكى؛ بلكه به صورت  مؤمنين و نظام و انقالب اسالمى اقتضا مى

 گى اين مقابله وجود دارد. ذات انقالب اين است و تا انقالب هست، چنين چيزى هم خواهد بود. هميش

حساب آورد  اصالً مفهوم استكبار در قرآن همين است كه عنصرى يا شخصى يا جمعى يا جناحى، خود را باالتر از حق به

كند،  ر در تاريخى كه قرآن براى ما ترسيم مىو زير بار حق نرود و خود و قدرتش را مالك حق قرار بدهد! اولين مستكب

 (. او، اولين مستكبر است.1«)ابى واستكبر»ابليس است: 

ممكن نيست فرض كنيم كه يك مسلمان يا مؤمن يا موحّد، حتّى يك روز يا يك لحظه، از دشمنى با ابليس و شيطان 

وت انبيا، مستكبران كسانى بودند كه دعوت منصرف بشود. اصالً خط اسالم، يعنى خط ضد ابليس و شيطان. در طول دع

قال المأل الّذين استكبروا من قومه لنخرجنّك »الهى و توحيد را قبول نكردند و با آن به مقابله برخاستند و زور گفتند: 

گويند: اگر زياد حرف  كند، مستكبران مى گويد و مردم را به حق دعوت مى (. وقتى پيامبر سخن حق مى2«)يا شعيب

 كنيم! ، تو را اخراج مىبزنى

اين لحن زورگويانه، در مقابل داعى به حق است. اين، معنا و تصويرى روشن از استكبار است كه در دنياى امروز، همان 

باشد و در محيط سياسى دنيا، همان روح ابرقدرتى و هرآن چيزى است كه به سمت ابرقدرتى كشش  نظام سلطه مى

  داشته باشد و تمايل پيدا بكند.

 (11/8/1718 (استكبار با مبارزه ملى روز) ماه آبان سيزدهم مناسبت به آموزان، دانش و دانشجويان از كثيرى گروه با ديدار در )سخنرانى

 : مبارزه هميشگی با آمريكا، جزو اعتقاد ما است 

ى  اعتقاد دارد، الجرم به مبارزههاى اسالمىِ اين انقالب  در ايران، هركسى كه به انقالب اسالمى و به اسالم و به پايه

 نيز اعتقاد دارد. -كه امروز در رأس آنها امريكاست  -هميشگى با پرچمداران قدرت استكبارى دنيا 

 (11/8/1718 (استكبار با مبارزه ملى روز) ماه آبان سيزدهم مناسبت به آموزان، دانش و دانشجويان از كثيرى گروه با ديدار در )سخنرانى



72 

 :استكبار جزو ذات اين انقالب استمبارزه با 

جزو ذاتِ اين انقالب و جزو كارها و  -كه امروز هم مظهر استكبار، دولت و رژيم امريكاست  -مبارزه با استكبار 

هاى اصلى و اساسى اين ملت است. اگر اين ملت مبارزه با استكبار را رها كند، معنايش اين است كه به دخالت  خواسته

ى آحاد ملت، اين احساس و اين درك  پذيرى و به وضعيت بسيار تهديد آميز قبل از انقالب تن دهد! همه بيگانه، به ذلت

 را از مسأله مبارزه با استكبار دارند.

 (12/8/1738 (جهانى استكبار با مبارزه ملى روز) امريكا جاسوسى النه تسخير سالروز مناسبت به آموزان دانش و دانشجويان ديدار در رهبرى معظم مقام )بيانات

 ت كه بر سر ملت های شرق آمده است : مرعوب شدن و عقب نشينی در برابر استكبار بزرگ ترين باليی اس

بزرگترين باليى كه مستقيم و غيرمستقيم در اين دويست سالِ دوران استعمار بر سر ملتهاى مشرق و بخصوص ملتهاى 

نشينى كردند. اين تهاجم خونين و بسيار  مرعوب شدند و عقب اسالمى آمد، همين بود كه در مقابل تبليغات غرب

سهمگين را كه سردمداران استكبار غربى از طريق فرهنگ به آنها كردند، نتوانستند تحمّل كنند و مجبور شدند 

ردند كه هاى زندگى، غربيها و اروپاييها فكرى را پرتاب ك ى زمينه نشينى كنند و دستهايشان را باال ببرند. در همه عقب

هركس با آن مخالفت كرد، شروع كردند به هوچيگرى و مسخره و اهانت كردن؛ فشار آوردند تا فرهنگ خودشان را 

 حاكم كنند. اين فرهنگ تنها امتيازى كه داشت اين بود كه فرهنگ اروپايى بود؛ هيچ امتياز ديگرى نداشت.

 (21/1/1782 ديني ساالري مردم/قزوين دانشجويان و اساتيد ديدار در )بيانات

 : خود آگاهی عمده دردسر اردوگاه استكبار

كه اين دردسرها خيلى  -امروز عمده دردسرهايى كه اردوگاه استكبار و مشخّصاً آمريكا و صهيونيسم دچارش هستند 

و ملت  اند كه در اين خودآگاهى، امام بزرگوار اى رسيده خاطر اين است كه مسلمانان به خودآگاهى به -زياد هم هست 

 خواهند اين را بكوبند. اند. عمده دردسر آنها از اين ناحيه است؛ لذا مى ايران و انقالب و نظام ما نقش فراوانى داشته

 (3/1/1781 دانشگاهها ممتاز و نمونه دانشجويان ديدار در اسالمى انقالب معظم رهبر )بيانات

 :لزوم بيداری بيش از پيش جوانان در مقابل استكبار

و هر كشور اسالمى كه بيدارتر  -يكى از كارهاى اساسى استكبار اين است كه نسل جوان را در كشورهاى اسالمى  امروز

محاباتر در مقابل  تر، و از همه بى از صحنه بيرون كند. كدام كشور اسالمى از همه بيدارتر، از همه زنده -است، بيشتر 

ان ايران اسالمى بدانند كه استكبار براى بيرون راندن آنها از استكبار ايستاده است؟ جز ايران اسالمى؟ پس، جوان

يى كه در آن، فتح و پيروزى حتماً نصيب ملتهاست و الغير، مشغول پول خرج كردن و طراحى انواع  ى اين مبارزه صحنه

 (11/8/1731( استكبار با مبارزه ملى روز) ماه آبان سيزدهم مناسبت به آموزان، دانش و دانشجويان از كثيرى گروه با ديدار در )سخنرانى هاست. نقشه



73 

 باید و نباید ها 4

 متقابالً و منصفانه نقد دانشجوئى، محيط دانشگاه، محيط در: بكنم عزيز دانشجويان به توصيه چند فقط پايان در

 كند؛ نقد باشد؛ باز زبانش و ذهنش بايد علمى محيط در دانشجو، هم آن جوان،. است الزم دو هر متواضعانه نقدپذيرى

 حال عين در. كرد بايد نقادى اما كرد؛ اشتباه نبايد گيرى بهانه با و عصبانيت با و عيبجوئى با را نقد. باشد منصفانه البته

 يعنى بپذيريم؛ كردند، نقد دانشجوئى تشكل عنوان به دانشجو، عنوان به ما از اگر هم ديگران. بود بايد هم نقدپذير

 .است كردن تحمل معناى به بپذيريم كنيم؛ تحمل

 مداراى هم به نسبت دانشجوئى تشكلهاى. است الزم سياسى مداراى و تحمل دانشگاه، محيط در: ديگر ى توصيه يك

 است خطرناكى ى نقشه هم، با دانشجوئى هاى مجموعه كردن درگير. باشند داشته سياسى تحمل باشند؛ داشته سياسى

. بيندازند هم جان به را دانشجوئى تشكلهاى ميخواهند. باشيد مراقب بايد. اند كشيده را نقشه اين است؛ شده كشيده كه

 بلوغِ و شعور با و عاقل دانشجويان البته. ميكردند را كار اين داشتند دانشگاه چندتا در كه بوديم شاهد اواخر همين ما

 افراد دانشجوئى، هاى مجموعه كه است همين هم اش مواجهه راه. است اين نقشه اما. بيفتد اتفاق اين نگذاشتند سياسى

 .باشند داشته تحمل و مدارا حالت دانشجوئى، تشكلهاى و دانشجوئى

 سن، گذشت است ممكن. نشويد كار محافظه شما. است آرمانگرايى ى روحيه و اصول حفظ ى مسأله ديگر، ى توصيه يك

 از. باشد آرمانگرا بايد جوان. شود كار محافظه نبايد ما جوان. است جوانى حركت، موتور اما كند؛ كار محافظه را ها بعضى

 قله اگر البته. رسيد خواهيم الاقل راه نيمه به كه بكنيم يقين تا بطلبيد، را ها قله بخواهيد، را آرمانها. نيائيد كوتاه آرمانها

 ى روحيه مصاديق ى جمله از كه را آرمانگرايى ى روحيه. رسيد خواهيد هم قله خود به ميكنم يقين بنده بطلبيد، را

 .ندهيد دست از است، فكرى مبانى و اصول به تمسك آرمانگرايى،

 اينجا هم عزيز دانشجويان از بعضى كه است، عملى و اعتقادى و علمى؛ و اعتقادى خودسازى ى مسأله بعدى، ى توصيه

 حفظ را خودتان. باشيد داشته نظر در هميشه را فردى خطاب در انسان به اسالم نگاه آن ؛«انفسكم عليكم. »دادند تذكر

 واجبات آوردن بجا و محرمات ترك ى جاده ميرساند، نورانيت و خدا به را انسان كه اى جاده. «انفسكم عليكم» كنيد؛

 است، نورانى است، جوان شما دلهاى چون. اين يعنى تهذيب كنيد؛ پرهيز را گناهان بدهيد، اهميت را واجبات. است

 .كرد خواهد تفضل كرد؛ خواهد كمك متعال خداى نيست، شما روحهاى و دلها در بحمداللَّه آلودگى

 محيطهاى در بايد حقيقتاً. بخوانيد درس حقيقتاً. است علمى پرداختن و خواندن درس ى مسأله بعدى، ى توصيه

 جو دانش، واقعى معناى به دانشجو دانشجوئى، طهاىيحم از بعضى در بيند مى آدم. باشد دانش جستجوى دانشجوئى،
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 حقيقتاً. شود جورى اين نگذاريد است؛ بندى هم سر و حفظى چيز يك نيست؛ دانش جوى و جست در يعنى نيست؛

 مطرح اينجا، از قبل اساتيد، جمع در االن. ندانيد متون فراگرفتن و متن خواندنِ فقط را دانش و باشيد دانش ى جوينده

 بحث كنارهاى گوشه و زوايا از ى جستجوكننده استاد، به ى كننده اِشكال متعمق، پرسشگر، بايستى دانشجو كردم؛ مى

 .بيايد بار علمى

 كه مديريتهاست به مربوط مقدارى يك اينها البته. معتقدم ورزش به من. ورزش گفتند عزيزمان دختر اين نهايت، در و

 مديريتها تقصير هم را همه است؛ دانشجويان خود به مربوط هم مقدار يك كنند، فراهم دانشجويان براى را امكانات

 ارتفاعات - جوانها به دارم را اشكال اين هميشه هم تهران بنده، كه - مشهد اطراف ارتفاعات اين باالخره. انداخت نبايد

 دهند؛ مى ترجيح را خواب صبح روند؛ نمى دارد؛ مشكلى نه دارد، ورودى بليط نه است؛ مردم چشم جلوى خوبى، آن به

 شاءاللَّه ان اميدواريم. است مهم خيلى جوانها شما شادابى و سالمت و نشاط براى و است مهم ورزش. كنند مى تنبلى

 منطقه، ملتهاى و خودمان مردم براى شاءاللَّه ان عزيز جوانهاى شما همت با را آينده و بدهد توفيق شماها به خداوند

 .بدهد قرار روشنى و شيرين ى آينده

 (1781 /21/2مشهد  فردوسى دانشگاه دانشجويان ديدار در  اسالمى انقالب معظم رهبر )بيانات

 اى به مسائل نگاه نكنند؛ واقعاً نگاه كنند به آنچه كه نياز كشور است. دانشجوها صنفى، دانشگاهى و رشته

 (1783/ 14/2شيراز دانشگاههاى دانشجويان و اساتيد ديدار در  اسالمى انقالب معظم رهبر )بيانات

  : ای شود  وتاز سياستبازان حرفه تاخت ميداندانشگاه نبايد 

كه آقايى از آن طرف  نشود. اين اي  وتاز سياستبازان حرفه راى تاختبايد مراقبت كرد كه محيط دانشجويى، ميدانى ب

جا را به هم بريزد و ذهن  بلند شود، براى خاطر يك غرض سياسى و يك هدف ناسالم، به دانشگاه برود و وضعيت آن

طور افراد را شناسايى  يى از دانشجويان را مشوش كند، اصالً قابل قبول نيست. البته خود دانشجويان بايستى اين عده

 كنند و از محيط خودشان بيرون نمايند. محيط دانشجويى، بايستى دانشجويى و پاك بماند.كنند؛ آنها را طرد 

آگاهى سياسى داشتن و بينش سياسى پيدا كردن، يك مسأله است؛ اما در معرض سياستبازىِ سياستبازان قرار گرفتن، 

 ى ديگرى است. مسأله

 (21/1/1731شورا اين تشكيل سالگرد هفتمين مناسبت به فرهنگى، انقالب عالى شوراى اعضاى با ديدار در بيانات)

 دانشگاه توسط مديرانش اداره شود

ها به مديران، بايستى آنها را مطرح كنند؛ در اين  هايى دارند كه براى منتقل كردن اين خواسته دانشجويان يقيناً خواسته

ى دانشجو اداره شود، نه، من هيچ اعتقادى  لهوسي كه دانشگاه به زمينه مشورت نمايند و خودشان تصميم بگيرند؛ اما اين
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ام كه كسى مطرح كند كه دانشجو بيايد دانشگاه را اداره  اى را به صورت منطقى نشنيده ندارم. تا االن هم من چنين ايده

رد؛ كند؛ نه. دانشجو ميهمان دانشگاه است؛ اصالً مدير دانشگاه نيست. دانشگاه يك مدير الزم دارد؛ تشكيالتى الزم دا

ى وجود دانشگاه، دانشجوست.  طرّاحانى الزم دارد كه بالشك بايد مصالح دانشجو را در نظر بگيرند؛ چون اساساً فلسفه

كرديم. پس مصالح او، سرنوشت او، نياز او، نياز  خواستيم؛ چيز ديگرى درست مى اگر دانشجويى نداشتيم، دانشگاهى نمى

عنوان يك  كه دانشجو بيايد دانشگاه را اداره كند، نه. من نه چنين چيزى را به نكشور به او، همه بايد رعايت شود؛ اما اي

 .ام و نه هم اصالً اين كار منطقى است ى منطقى و علمى و مطرح شنيده ايده

تر  ى دانشگاه نقش داشته باشند. اين باز يك خرده منطقى كه اساتيد در اداره يك حرف ديگرى وجود دارد و آن اين

ى مديران خودش اداره شود  اين هم به نظر من به شكل مطلق و كلّى درست نيست. دانشگاه بايد به وسيله است؛ ليكن

و آن مديران بايد سياستهاى دستگاهى را كه وابسته به آن هستند، حتماً اجرا كنند، تا مسؤوليت مشخّص شود و 

سؤولش رئيس دانشگاه است. رئيس دانشگاه اگر مسؤوليتها لوث نگردد. االن اگر دانشگاه ما وضع بدى داشته باشد، م

اى باشد كه وزارت به او داده، وزير مسؤول  اين كارِ بدش معلول بدرفتارى يا ضعف خود او نباشد، بلكه معلول برنامه

جا باشند كه اينها تحت فرمان وزير  شود از وزير سؤال كرد. اما اگر نه، گروهى آن است. وقتى وزير مسؤول شد، مى

گيرند و هيچ تعهّدى در مقابل آن  ى وزير و وزارت و دولت هيچ دستورى نمى ند و اصالً از مقرّرات وزير، برنامهنيست

  .شود انسان از كسى سؤال بكند. مجرمى، مسيئى، محسنى وجود نخواهد داشت ندارند، طبعاً نمى

 (4/12/33)بيانات درجلسه مديران مسئول وسردبيران نشريات دانشجويي

  : سياسی ه مركز علم و آگاهی  است نه محل دخالت ها و نقش آفرينی متحجراندانشگا

دانشگاه مركز علم و آگاهي  است نه محل دخالت ها  هر چيزى كه مزاحم علم و آگاهى باشد، جايش در دانشگاه نيست.

متحجّران سياسى در آفرينى  دانشگاه ضربه اساسى را از همين دخالتها و نقش . و نقش آفريني متحجران سياسي

 خورد. محيطهاى دانشجويى مى

 (3/1/1781 دانشگاهها ممتاز و نمونه دانشجويان ديدار در اسالمى انقالب معظم رهبر بيانات)

  : استاد ايده ال

تأثير قرار دهد، بايدهايى دارد؛ اين بايدها را حتماً بايد رعايت كنيد؛ منتها  تواند محيط دانشجويى را تحت استاد چون مى

وجه به ضدش راضى نشويد. استاد بايد سرشار از عشق به  هيچ اش راضى نشويد، يا به در حد مقدور؛ الاقل به نبود مطلق

آل اين است. استاد واقعاً بايد احساس غرور ملى و غيرت دينى بكند  شد؛ استاد ايدهاسالم و انقالب و غرور ملى و دينى با
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هاى خودش پرورش دهد.  ى خدمت باشد؛ يعنى حقيقتاً بخواهد كار كند و اين جوانها را مثل بچه و سرشار از روحيه

 قاً در يك استاد قابل قبول نيست.اعتنايى، از سر وا كردن و كالس را به هرچه هرچه گذراندن، مطل تفاوتى، بى حالت بى

هاى تحصيلى را اصالح كنيم. مرتب بايد  نامه استاد بايد مدافع خالقيت و نوآورى و ابتكار باشد. البته ما بايد آيين

مورد ارزيابى قرار بگيرد؛  -ها نانوشته است  نامه چون خيلى از اين آيين -هاى نانوشته  نامه هاى آموزشى و آيين نامه آيين

كه هر روز عوض شود، اما دائماً مورد ارزيابى باشد و در مقاطع گوناگون عوض شود. اين، جزو كارهاى بسيار مهم  نه اين

 تواند نقش ايفا كند، هم وزارت علوم نقش دارد. است كه البته در اين زمينه، هم شوراى عالى انقالب فرهنگى مى

 اش بايد اين چيزها را بداند. خاطر اثرگذارى ا در محيط كالس، بهاستاد بايد از جريانات جهان آگاه باشد. استاد م

اش دانستن سياست است؛  ى قبلى كه عرض كرديم، الزمه كه سياست نفهمد. فقره زده نباشد؛ نه اين استاد بايد سياست

ت. بايد كارى بد اس كار بودن است. سياسى زده بودن و سياسى اما سياست دانستن و سياسى بودن، غير از سياست

ى سياسى باشد، بسيار بد است؛  ى كارهايشان بر محور يك انگيزه كه مرتب همه كنند؛ اما اين كار دارند مى بفهمند چه

كند، كه اين ديگر بد اندر بد  هاى جناحى و شخصى و حزبى پيدا مى هاى سياسى جنبه بخصوص وقتى كه انگيزه

  شود! مى

 استاد بايد براى دانشجو وقت بگذارد.

 (13/11/1787 ها دانشگاه رؤساى و علوم وزير ديدار در  اسالمى انقالب معظم رهبر بيانات)

 الّلهى و انقالبى :  ترين وظيفه جوانان حزب  عمده

 .چون بحث دانشجو را داريم -به نظر من، جوانان انقالبى دانشگاه 

فعال  كنند در محيط خودشان اثر بگذارند؛سعى سعى كنند خوب درس بخوانند؛ خوب فكر و معرفتشان را باال ببرند. 

 باشند، نه منفعل؛ روى محيط خودشان، اثر فكرى و روانى بگذارند. اين شدنى است. 

زير  -كالس را، استاد را و حتّى دانشگاه را  -تواند مجموعه پيرامونى خودش را  يك جوان گاهى اوقات مى

آيد؛ با معنويت   دست نمى  كارى به با سياسيتأثير شخصيت معنوى خودش قرار دهد. البته اين كار 

آيد. عزيزان من! رابطه با   دست مى آيد، با استحكام رابطه با خدا به  دست مى آيد، با صفا به  دست مى به

خدا را جدّى بگيريد. شما جوانيد؛ به آن اهميت بدهيد، با خدا حرف بزنيد، از خدا بخواهيد. مناجات، نماز، 

 .توجّه، براى شما خيلى الزم است. مبادا اينها را به حاشيه برانيد نماز با حال و با

 (2/2233/ تهران دانشگاه پاسخ و پرسش جلسه در اسالمى انقالب معظم رهبر بيانات)
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  : دانشجو بايد فكر كند و اين فكر را مطرح و مطالبه نمايد

خواهيم كارِ  را مطرح و آن را مطالبه نمايد. نمى خواهيم جوان ما احساس كند كه بايد فكر كند و بايد اين فكر ما مى

بخصوص مجموعه دانشجويى كه در سطح  -كه جوان ما  نمايشى كنيم و نيازى هم به كارِ نمايشى نداريم؛ اما به اين

اين احساس را در خودش تقويت كند كه در آينده كشور نقش و مسؤوليت دارد و  -كشور بسيار گسترده و وسيع است 

 هّدى در اين زمينه در خود احساس و براى آن تالش كند، نياز داريم.بايد تع

 (11/8/1782  دانشجويى نخبگان از شمارى و  مذهبى هيأتهاى نشريات، كانونها، تشكّلها، اعضاى از جمعى ديدار در بيانات)

  : نبايد در دانشگاه ها موسيقی ترويج شود

 شود؛ نبايد بشود. ترويج  موسيقي، كاري است بر خالف مذاق اسالم.االن در دانشگاه هاي كشور موسيقي ترويج مي 

 ( 21/1/1781 فرهنگي، انقالب عالي شوراي اعضاي ديدار در انقالب معظم رهبر بيانات)

 علمي، رؤيت بدون و علم ابزار بدون امروز باشد علمي بايد ما چيز همه. نداريم اي چاره بپردازيم؛ ها دانشگاه به بايد

 .شد موفق و برداشت قدم از قدم دنيا در شود نمي

 : تهدیدات 5

 :  دانشجويان وانگيزه های نامبارك دشمنان

وجود دارد چه دشمنان صريح اين ملت، چه كساني كه در  هانآيقيناً كسان زيادي هستند كه انگيزه هاي نامباركي در 

مثل پركاهي در  عملي  و انفعال بيفتد؛ مايل اند دانشجو يا به بيدشمني خيلي صراحت ندارند، اما دشمن اند و 

 د.مسير جريانات زندگي؛ هر جايي او را مي برند، ببرن

اگر در دانشجو انگيزه اي براي كار و تالش و اقدام وجود دارد، كار ديگري كه ممكن است بكنند، اين است كه 

بر ايران، بلكه بر كل دنياي اسالم كه امروز سايه اش نه فقط  از آن براي مبارزه با نيروي اصلي مقاومت اسالمي

گسترده است استفاده كنند؛ يعني از نيروي جوان و فهميده و آگاه دانشجو، درست در عكس جهتي كه عقل و دين و 

 فهم موقعيت سياسي اقتضا مي كند، استفاده كنند.

و تالش و تبليغي مي كنند تا شايد ، يقيناً كار اگر دشمنان نتوانستند دانشجو را در جهت خود خواسته به راه بيندازند 

  بتوانند دانشجو را به انفعال و بي عملي بيندازند. شما در مقابل هر دو انگيزه بايد مقاومت و ايستادگي كنيد.

 ( 11/1/1781 دانشجويان، اسالمي ي جامعه اعضاي ديدار در انقالب معظم رهبر )بيانات
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 دانشجوئی :ترين آسيب و اشكال محتمل برای محيط بد

كارى شود و حرفش را با  بدترين اشكال و اشكال وارد بر محيط دانشجوئى اين است كه دانشجو دچار محافظه

ى موقع و مصلحت خيالى بيان كند؛ نه، دانشجو بايد حرفش را صريح بزند. البته در كنار اين صراحتِ در بيان،  مالحظه

كنار او، سرعت در پذيرش خطا؛ اگر ثابت شد كه خطاست. فرق شماى صداقت در نيت هم بايد وجود داشته باشد و در 

كار بايد در همين باشد؛ حرفتان را صريح بزنيد؛ آنچه را كه  دل، با يك آدم سياسى جوان و دانشجو و صادق و پاكيزه

من يكى از بهترين  ميزنيد، از دل بزنيد؛ و اگر چنانچه معلوم شد كه اشتباه است، سريع پس بگيريد؛ راحت. اين، به نظر

 .هاى دانشجوئى است شاخصه

 (3/3/1783انقالب رهبر با دانشجويان ديدار)

 ی :  عقب ماندگی های كشور، نتيجه 

 است.فرهنگ و دانش خودي عقب ماندگي هاي كشور، نتيجه بي اعتقاد كردن قشر تحصيل كرده به 

 (2/1/1733 مدرّس تربيت دانشگاه دانشجويان از گروهى التحصيلى فارغ مراسم در اسالمى انقالب رهبرى معظم رهبر بيانات)          

 يك ويژگی مثبت و يك ويژگی منفی محيط دانشجويی:

ه، غفلت همه ي اعضاي جامعه را گرفته است..... در يك چنين فضايي كه غفلت، مهم ترين عفرض بفرماييد در يك جام

فضا را عوض مي بليه ي مردم آن كشور است، ناگهان يك حركت، يك فرياد، يا يك جهت گيري دانشجويي، به   كلي 

صيت منفي هم را دارد كه محيط دانشجويي كه اين خصوصيت مثبت و مهم را دارد، يكي دو تا خصوكند...... حال آن 

 بايد به آن ها هم كامالً توجه داشته باشيد. 

هميشه يك عده  -جوان احساساتي است -يكي اين است كه چون محيط دانشجويي، محيط احساسات است

رند ناقالي كمين گرفته، مايل اند كه اگر بتوانند، براي كارهاي مختلف، از اين مجموعه ي حساس آماده 

 اده اي بكنند.به تحرك استف

حساس و قابل اشتعال و زود پذير بودن و نرم و لطيف بودن روح و دل جوان، مثل يك شمشير دو لب است. هم  

تفكرات صحيح مي توانند اين فرصت را مورد بهره برداري قرار بدهند؛ وارد دانشگاه بشوند و آن را به يك بهشت برين 

وانند وارد دانشگاه بشوند. اين يك نقطه ضعف است. يعني نقطه اي تبديل كنند؛ هم تفكرات و روش هاي غلط مي ت

 است كه بايد در معاشرت و در برخورد دانشجويي به آن توجه داشت. 
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، دانشجو، جوان و آزاد فكر است. به طور طبيعي حساس و احساساتي است. ممكن است تحت تاثير هر حرف پر هيجان

اين توجه داشته باشيد. اين يك نقطه ضعف است. البته عمده هم همين است، ش ظاهري قرار گيرد. بايد به يا حرف خو

 نمي خواهم نقاط ضعف را رديف بكنم. فعال در محيط دانشجويي، اين يك نقطه قابل توجه است.

 (11/1/1731 دانشجويي، هاي تشكل با ديدار در انقالب معظم رهبر بيانات

 مشكالت مسئله ساز دانشجويان : 

 تفاوتى و نفوذپذيرى در مقابل فرهنگهاى بيگانه و مضر است مشكل دچار شدن به ابتذال و بىمشكل اول، 

 پذيرى در مقابل لغزشها و انحرافات فكرى است. آسيب -كه نزديك به مشكل قبلى است  -يكى از مشكالت ديگر 

 انى است.گرايى و توجه وافر به زندگى مادّى و اضغاث و احالم جو مشكل سوم، همين مشكل مدرك

 مشكل ديگر، مشكل آلت دست جريانات سياسى شدن و سياسيكارى در دانشگاه است.

 مشكل ديگر، مشكل ابهام در جريانات و عملكردهاست.

هويتى و عدم درك رسالت واقعى در  و باالخره، آن مشكلى كه به نظر بعضيها، شايد مهمترين مشكل است، مشكل بى

 قبال تاريخ و آينده است.قبال جامعه، در قبال خودش و در 

 (8/3/1711 نمايندگى دفاتر مسؤوالن و كشور دانشگاههاى در فقيه ولىّ نمايندگان مركزى شوراى اعضاى با ديدار در )بيانات

  آفات دانشجويی :

هاى ناباب به آن طمع بورزند و  عناصر و مجموعه -طور كه گفتم  همان -يكى از آفات حركت دانشجويى اين است كه 

 بخواهند از آن سوءاستفاده كنند.

زند و تعيين كننده است، بنا  اينها وقتى ببينند كه ميدانى هست و باالخره دانشجو و نسل جوان در كشور حرف مى

آيند كه بله، ما هم هستيم!  يواش با گردن افراشته مى يواش نيم خيز، بعد هم يواش خيز، بعد يواش كنند اوّل سينه مى

سياسىِ قدرت طلبِ بدنيّتِ بددلِ بدسابقه، طرف حركت دانشجويى آمدند و خودشان را به آن هاى  اگر مجموعه

 شود آفت. چسباندند و بر آن دست گذاشتند، اين مى

دور شدن از آرمانهاست. عزيزان من! ببينيد؛ سالها قبل از  -طور كه گفتم  همان -يكى ديگر از آفات جنبش دانشجويى 

شد كارى كنند كه شانزده آذر اصالً  آميز در روز شانزده آذر اتّفاق افتاد. از اوّلِ انقالب، مى انقالب، يك واقعه جنايت

مندان به مسائل كشور، مايلند خاطره اين  قدر ما حوادث داشتيم! اما نه، مسؤوالن كشور و عالقه فراموش شود؛ چون آن

خاطر همان  در دانشگاه افتاد كه بعدها جبهه دژخيمان بهخاطر سخن حقّى، اتّفاقى  روز زنده بماند. چرا؟ چون آن روز به

با آنها مقابله كردند و به كشته شدن سه نفر انجاميد. مسأله آن روز  -و هدف وااليى هم بود  -هدفى كه جوانان داشتند 
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اطّالعاتى و  چه بود؟ ضدّيت با امريكا. چه زمانى؟ آن زمان كه سياست امريكا و دولت امريكا و رژيم امريكا و عناصر

نظامى امريكا، در تمام شؤون اين كشور حاكم بودند. در اين كشور، چه آشكار و چه پنهان، همه چيز در دست 

جوند، به ياد آن  رود، زنجير مى بينيد امريكاييها از اين كه ايران اسالمى به طرفشان نمى امريكاييها بود. امروز كه شما مى

فخر  -كشورهاى عربى و تركيه و ...  -ايستادند و از اين جا به همه منطقه  ه اينها مىروز است؛ چون اين جا جايى بود ك

دانستند! كشورهاى معروفِ بزرگى هستند  جا را مال خودشان مى كردند؛ چون اين فروختند و اعمال نفوذ مى و آقايى مى

زند،  امريكاييها به صراحت حرف مىطلبى  كه از اين كه ملتى اين جا وجود دارد كه با همه قدرت در مقابل افزون

عنوان دانشجو، نقطه مقابل حركت  كنند و خوشحالند! در چنين شرايطى، حاال يك عدّه بيايند به احساس هيجان مى

شانزده آذر را عَل م كنند؛ يعنى گرايش به امريكا تحت عناوين بسيار پوچ و سست و غيرمنطقى و غيرمستدل. اين پشت 

 كلّى يك چيز ديگر است؛ عكس آن است. ويى است؛ اين اصالً جنبش دانشجويى نيست؛ اين بهكردن به جنبش دانشج

شود، دانشجو بايد از اين مسأله حمايت كند. عدالت  يا مثالً وقتى كه مسأله عدالت اجتماعى در كشور مطرح مى

هاى  داليل سياسى و با انگيزهاجتماعى، آن چيزى است كه حتى كسانى كه اصرار داشتند شعار عدالت اجتماعى را به 

گوناگون كمرنگ كنند، باالخره نتوانستند؛ مجبور شدند عدالت اجتماعى را مطرح كنند. در دنيا، غير از مستكبران و 

زورگويان و چپاولگران عالم، هيچ انسانى نيست كه به عدالت اجتماعى و شعار آن پشت كند. اين شعار در كشور مطرح 

از اين شعار حمايت كند؟ چه كسى بايد بيشتر از همه درباره آن بينديشد؟ چه كسى بايد براى  شود؛ چه كسى بايد مى

آن كار كند و درباره راههاى تأمين آن، تحقيق و بحث كند و ميزگرد بگذارد، غيردانشجويان؟ بايد توجّه داشت كه اين 

س، يكى از آفات اين جنبش، پشت كردن حركت دانشجويى و بيدارى دانشجويى، مطلقاً به سمت عكس جهتها نرود. پ

 به آرمانها، فراموش كردن آرمانها و از ياد بردن آرمانهاست.

شدّت پرهيز كنيد.  انديشى به يكى ديگر از آفات مهمّ جنبش دانشجويى، سطحى شدن است. عزيزان من! از سطحى

دقّت كنيد. چرا در اسالم هست كه:  شنويد، رويش فكر و خصوصيت دانشجو، تعمّق و تدقيق است. هر حرفى را كه مى

خاطر اين  (؛ يك ساعت فكر كردن، ارزشش از عبادت سالها بيشتر است؛ به2«)تفكّر ساعه خير من عباده سبعين سنه»

تان هم معنا  كند؛ مبارزه كند؛ تالش سازندگيتان هم معنا پيدا مى كه اگر شما فكر كرديد، عبادتتان هم معنا پيدا مى

شناسيد....  بايد فكر كرد. با فكر، انتخاب، انتخابِ درستى  شناسيد، دشمنتان را هم مى دوستتان را مىكند؛  پيدا مى

شود حرف زد. آن آدمى كه  تر مى خواهد بود. اگر در انتخاب اشتباه هم بكند، چنانچه انسانِ اهل فكر باشد، با او راحت

شود با او حرف زد و منطقى صحبت كرد؛  آن باشد، نمى اهل فكر نيست، هرگونه انتخابى بكند، اگر اندك خطايى در

تسليم تعصّبها و ندانستنها و جهالتهاى خودش است؛ اما وقتى اهل فكر و دقّت بود، اگر خطايى هم اتّفاق افتاده باشد، 
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هر شعارى، تواند با او حرف بزند و بگويد به اين دليل، اين كار خطاست. نبايد سطحى بود. به  يك نفر آدم خيرخواه مى

شود اعتماد كرد؛ بايد فكر كرد. اساس قضايا فكر است. آن  به هر حرف گرمى، به هر دهان گرمى و به هر نقلى، نمى

 چيزى كه انتظار عمده از انسانهاى فرزانه و هوشمند است، اين است.

ب باشيد، اختاپوس خطرناك يكى ديگر از آفات، به دام احزاب و گروهها افتادن است؛ كه اين را قبالً هم گفتم. مواظ

احزاب و گروههاى مختلف به سراغتان نيايد و شما را به دام نيندازد. از آن مجموعه آزادانديش، اغلبِ خصوصيات مثبت 

شود و  گيرد و چيز خطرناكى مى را خواهند گرفت؛ كه اگر اين شد، آن وقت انسان در خدمت دشمنان انقالب قرار مى

 گردد. رود و انسان دچار حسرت مى انسان حقيقتاً به باد مىزندگى و سرمايه و آينده 
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