
 
 

 

 مرور سریع 
 بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی 

 در چهارمین نشست اندیشه های راهبردی

42/80/1931 

 جمالت طالیی موضوعات اصلی

بیانات پیشنهاد 

برای مرتبط 

 مطالعه بیشتر

های  اهداف نشست

 راهبردی

 
 هاى راهبردى چند هدف عمده دارد، كه اين هدفها را ما نميخواهيم فراموش كنيم و از جلوى  جمهورى اسالمى از برگزارى جلسات نشستهاى انديشه

 چشممان خارج كنيم.

 بينيم احتياج داريم به اين كه در  ورزى. خيلى از مقوالت اساسى وجود دارد، كه مى ر در مقوالت زيربنائى، نياز شديدى دارد به فكر، انديشه، انديشهكشو

 ورزى كنيم و فكر را به كار بيندازيم. آنها انديشه

  .هدف ديگر، اهميت ارتباط مستقيم با نخبگان است 

 هاى بنيادين است. يافتن به پاسخ سؤالهاى مهم در مقوله زى علمى براى دستسا ى بسيار مهم زمينه نكته 

 جام خواهد كار اصلى، بعد از اين جلسه بايد شروع شود؛ كه آن هم به دست پژوهشگران و استادان خوشفكر و باانگيزه، هم در حوزه و هم در دانشگاه ان

 گرفت.

بیانات در نخستین 

های  نشست اندیشه

 01/10/0830راهبردی 

 

منظومه سازی فکری 

 برای آزادی

 

 نظيرى پيدا كرده است. ها، در همين سه چهار قرنِ حول و حوش رنسانس و بعد از رنسانس، يك شكوفائى بى بحث آزادى در بين غربى 

  پيش بيايد وجود امام خمينى بود. [شبيه حوادث انقالب فرانسه]در انقالب ما آن چيزى كه نگذاشت حوادث و فجايعى 

 اى مثل آزادى بيفتيم، نداشتيم.  تا قبل از مشروطيت، ما يك موقعيتى از آن قبيل كه يك موج فكرى ايجاد كند تا به فكر مقوله 

 ى مهم آزادى بود، در اينجا هم به عنوان ضد  بينيد همان گرايش ضد كليسائى در غرب كه شاخصه يشويد مىى آزادى در مشروطيت م وقتى وارد مقوله

 مسجد و ضد روحانيت و ضد دين بروز پيدا ميكند.

 ى كامل فكرى در مورد آزادى تأمين كنيم. ى فكرى مدون، يك منظومه ما فقر منبعى نداريم يعنى واقعاً ميتوانيم يك مجموعه 

 گذارى شد. گرائى و اومانيسم پايه ى بشرگرائى، انسان ى رنسانس، جهتگيرى ضد دينى بود، ضد كليسائى بود؛ لذا بر پايهجهتگير 

 
 

بیانات در دانشگاه 

  تربیت مدرّس

01/10/0811 

 نظر اسالم

 درباره آزادی 

 ى با موانع آزادى، اين  هاى درونى است، در مبارزه دو تا اصطالح در آزادى معنوى داريم كه يك اصطالح آن به معناى رها شدن از قيود درونى و پابندى

 بحث قابل طرح است.

 هاى گوناگون مبتاليش هستند هائى دچار ميشويم كه متفكرين غربى در زمينه يم، به همان آشفتگىاگر بخواهيم نظرات منهاى اسالم را دنبال كن. 

 گرائی و در اسالم مبناى اصلى آزادى انسان، توحيد است. در ليبراليسم، منشأ آزادى، به عنوان حق يا به عنوان يك ارزش، عبارت است از تفكر انسان 

 ى فكرى مربوط به آزادى را از مجموع اين منابع بگيريم. ى و حديثى مراجعه كنيم، براى اينكه بتوانيم آن منظومهما بايد به منابع قرآنى و غير قرآن 

 .به نظر من از همه مهمتر، اين بحث است كه ما راجع به آزادى از منظر حق، به اصطالح قرآنى عمل كنيم 

بیانات در دانشگاه 

  تربیت مدرّس

01/10/0811 
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 نسبت ما با 

 نظرات غربی 

 درباره آزادی

 ى كشور آمريكا بايد به دست همان كسانى انجام بگيرد كه ثروت كشور آمريكا در  يكى از بزرگان و پيشروان و بنيانگذاران آمريكاى امروز ميگويد اداره

 دست آنهاست. اين يك اصل كلى است، هيچ ابائى هم نميكنند.

 اند، وضعيتِ واقعاً بدى است. در باب آزادى حرف زده اش آن همه وضعيت واقعيتهاى كنونى زندگى در غرب، همان غربى كه فالسفه 

 آرائى و چينش موضوعات كنار هم دارند، به  ى فكرآرائى و منظومه ى ما به نظرات متفكرين غربى، با پيشكسوتى كه در زمينه فكر ميكنم كه مراجعه

 شرط عدم تقليد براى متفكرين ما مفيد خواهد بود.

بیانات در دیدار جمعی 

از دانشجویان قزوین 
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 یجزئیات تکمیل

 ساز طرح بحث آزادی در غرب عوامل زمینه

 رنسانس

 انقالب صنعتی

 انقالب کبیر فرانسه

 مسائل مهم در طرح بحث آزادی 

هاى اجتماعى و سیاسى و فردى  به عنوان موضوع اصلی بحث  توجه به آزادى  

 در نظر گرفتن اسالم به عنوان چارچوب اصلی بحث آزادی

 ى فكرى مربوط به آزادى از مجموع آن رجوع به منابع قرآنی و حدیثی برای استخراج منظومه

ی آزادی از چهار منظر: حق به اصطالح قرآنی/ حق به اصطالح فقه و حقوق/ تكلیف/ ارزشگذاری و نظام ارزشی بحث درباره  

 مراجعه به نظرات متفكرین غربی بدون تقلید


