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نسخه تلفن همراه

  
بسم اهلل الّرحمن الّرحيم)1(

الحمد هلل رّب العالمين و الّصالة و الّسالم علی سّيدنا و نبّينا ابی القاسم المصطفی محّمد و 
علی آله االطيبين االطهرین المنتجبين سّيما بقّيةاهلل فی االرضين.

خيلی خوش آمدید برادران و خواهران عزیز. همان طور که مکّرر عرض کردیم، این جلسه 
یک جلسه ی نمادین است؛ درواقع نشان دهنده ی احترام و تکریم و تعظيمی است که ما 
برای علم و استادان علم و دانشگاه قائل هستيم. خب فرصت بسيار خوبی هم هست برای 
بنده که با شنيدن فرمایشات سخنرانان محترم، تصویر اجمالی ای از فضای گفتمانی علمی و 
فکری دانشگاه های کشور را به دست بياورم. یعنی آنچه دوستان بيان کردند، عالوه بر اینکه 
محتوای مطالب، مطالب مفيدی بود و ان شاءاهلل ما اینها را دنبال ميکنيم و به مسئولين 
منتقل ميکنيم، نشان دهنده ی فضای کلّی دانشگاه های کشور هم تاحدودی هست، لذا 

برای بنده مفيد است.
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 راه هاى كسب اّطالعات رهبرى از دانشگاه ها: 
دانشجويان، اساتيد، مسئوالن دستگاه هاى علمى كشور

ضمناً عرض بکنيم، سؤال ميکنند و به بنده منتقل ميشود این سؤال که راه های اّطالعاتی 
فالنی چيست؟ راجع به دانشگاه و راجع به علم و راجع به وضعّيت موجود و مانند اینها که 
بنده گاهی صحبت ميکنم، از چه طرقی، از چه کانال هایی ]اّطالعات به دست می آورم [؟ 
در جواب عرض ميکنم که عمدتاً مربوط ميشود به درون خود دانشگاه ها؛ یعنی ارتباطی 
که با ما گرفته ميشود از طریق اساتيد، از طریق دانشجویان، از طریق مدیران و مسئوالن 
دستگاه های علمی کشور و دانشگاهی کشور؛ یعنی یک طيف وسيعی از شبکه های ارتباطی 
به ما کمک ميرسانند برای اّطالع پيدا کردن از واقعّيتهای دانش و دانشمند و دانشگاه 
و مانند اینها؛ چه گزارشهای رسمی دولتی ای که وزرای محترم به ما گزارش ميدهند 
در برهه های مختلف، یا ما گزارش ميخواهيم، یا به مناسبتهای مختلفی به ما گزارش 
ميدهند؛ یا ارتباطات مردمی که از سوی اساتيد هست، از سوی دانشمندان هست، از سوی 
دانشجویان هست و افراد مرتبط با دانشگاه که یک چيزی ميدانند، به ما اّطالع ميدهند 
و استفاده ميکنيم؛ چه از همين پایگاه های استنادی ای که ایشان اسم آوردند که ترجمه 
ميکنند و برای من می آورند، از آنچه یونسکو درباره ی ما گفته و آنچه آی اس آی)۲( گفته یا 
اسکوپوس)۳( گفته؛ بنده ]اینها را[ در اختيار ميگيرم. اّطالعات ما کانال هایش اینها است. 
بنابراین تضارب و تداخل این موارد اّطالعاتی، یک حالت اطمينانی به انسان ميدهد که 

آنچه ميدانيم درست است.

 از وظايف دانايان و خردمندان يك كشور، نگاه به آينده     
مطلبی که ميخواهم عرض بکنم این است که یکی از وظایف دانایان و خردمندان و نخبگان 
یک کشور، نگاه به آینده است. ما ميخواهيم بيست سال بعد چه جور ایرانی داشته باشيم، 
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این مهم است. اگر درباره ی اقتصاد بحث ميکنيم، درباره ی علم بحث ميکنيم، درباره ی 
فّناوری بحث ميکنيم، درباره ی اخالق و معرفت بحث ميکنيم، هدف این است که معلوم 
باشد ما برای مقطع بيست سال بعد چه جور ایرانی را ميخواهيم. خب حاال ما چشم انداز 
بيست ساله را ده یازده سال قبل از این مطرح کردیم که تا 1۴۰۴ ]است [؛ خيلی خب، حاال 
البّته ارزیابی ها مختلف است که در این ده سالی که گذشته، آیا به قدر ده سال پيش رفتيم 
یا به قدر پنج سال پيش رفتيم یا به قدر دوازده سال و پانزده سال پيش رفتيم؛ نظرات 
مختلف است. ما چه جور ایرانی را ميخواهيم بيست سال بعد داشته باشيم. بيست سال 
بعد دانشجویان امروز در مسندهای مدیریّتی قرار دارند، کشور را اداره ميکنند؛ اهّمّيت 
کار شما استادان و مسئوالن دانشگاه ها اینجا است؛ یعنی این کسانی که امروز دانشجوی 
شما هستند، بيست سال بعد اینها رئيس جمهورند، وزیرند، نماینده ی مجلسند، مدیر 
فالن دستگاهند، یعنی کشور دست اینها است؛ شما ميخواهيد بيست سال بعد چه داشته 
باشيد؟ این نقطه ی بسيار مهّمی است، سؤال مهّمی است، دغدغه و اشتغال ذهنی مهّمی 
است که دانایان کشور و خردمندان کشور که شماها از آن جمله هستيد، نميتوانند نسبت 

به آن چشم پوشی کنند.

 تصوير مطلوب از ايران بيست سال بعد: 
  مقتدر، مستقل، متديّن، ثروتمند، برخوردار از عدالت، با حكومتى 

مردمى و پاك و جهادگر
اگر ما برای بيست سال بعد یک تصویر اجمالِی مطلوبی مورد نظرمان هست، وظيفه بر 
دوش این زنجيره ی علم و معرفت است، از آموزش وپرورش بگيریم تا دانشگاه؛ مسئولّيت 
به عهده ی اینها است، اینها هستند که نسلی را که بيست سال بعد سررشته ی امور را در 

دست دارد، امروز ميخواهند تربيت کنند.
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 آیا بيست سال بعد ما ایرانی با این خصوصّياتی که عرض ميکنم ميخواهيم؟ ایران مقتدر؛ 
بيست سال بعد ایرانی مقتدر ]ميخواهيم [؛ مقتدر، یعنی از تهدید دشمنان ریز و درشت 
احساس هراس نکند، احساس واهمه نکند، به اقتدار خودش مّتکی باشد؛ ایرانی مقتدر. 
ایرانی مستقل؛ گاهی یک کشوری احساس هراس هم نميکند از ناحيه ی دشمنان بيرونی 
اّما به اتّکاء یک قدرتی؛ مثل کودکی که به اتّکاء پدرش احساس امنّيت و قدرت ميکند. 
آیا ميخواهيم این جوری باشيم؟ یا نه، ميخواهيم ایرانی باشد که اقتدارش به اتّکاء خودش 
باشد، مستقل باشد، استقالل داشته باشد؟ ایرانی متدیّن؛ ایرانی ثروتمند؛ ایرانی برخوردار 
از عدالت، عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی، عدالت قضائی؛ ایرانی با یک حکومت مردمی؛ 
ایرانی با حکومتی پاک، جهادگر، دلسوز و پرهيزکار؛ این جور ایرانی ميخواهيم؛ که این البّته 

یک چيز مطلوبی است.

 تصوير نامطلوب از ايران بيست سال بعد: 
  وابسته ى اقتصادى، تك محصولى، با فرهنگ رهاشده، قّله هاى ثروت 

در كنار دّره هاى فقر
یا نه، اهّمّيت نميدهيم به این عناصری که گفته شد؛ به این نکاتی که گفته شد خيلی 
اهّمّيت نميدهيم یا حّتی با بعضی از آنها مخالفيم؛ ]یعنی[ ایرانی ميخواهيم که در آن رونق 
اقتصادی و رفاه اقتصادی باشد ولو به صورت وابسته ی به دیگران. البّته چنين چيزی امکان 
هم ندارد و حاال ]خود[ این بحث دارد که کشوری که از لحاظ اقتصادی وابسته ی به دیگران 
است امکان رفاه اقتصادی ندارد؛ بله، قلّه های ثروت در آنجاها به وجود می آید اّما اینکه کشور 
برخوردار از رفاه و آرامش فکری و اقتصادی باشد، چنين چيزی امکان ندارد. حاال فرض 
کنيد ما ميخواهيم وابسته باشيم و از لحاظ سياسی مشکلی در وابسته بودن نمی بينيم؛ 
کمااینکه االن بعضی ها صریحاً همين حرف را ميزنند؛ کشوری تک محصول -تقریباً مثل 
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االن- مّتکی به نفت و خام فروشی؛ کشوری از لحاظ فرهنگی رها شده؛ کشوری مبتال به 
گسست های اجتماعی، گسست های قومی، گسست های دینی و مذهبی، گسست های 
سياسی؛ کشوری با حاکمّيت اشرافی، با قلّه های ثروت از قبيل آنچه در آمریکا ]وجود 
دارد[ -وال استریت)۴( ایرانی- در مقابل فقر و محرومّيت عّده ی کثيری؛ کشوری با این 
خصوصّيات و این جور چيزی ميخواهيم. در آمریکا طبق همين اخبار آشکار، هوا که گرم 
ميشود، عّده ای از گرما ميميرند؛ خب از گرما که در خانه ها کسی نميميرد؛ این یعنی 
بی خانمانی، یا وقتی سرما ميشود از سرما کسان زیادی ميميرند -که آمارهایش گاهی از 
دستشان در ميرود و گفته ميشود و خيلی اوقات هم گفته نميشود- این یعنی بی خانمانی. 
در کشوری با آن ثروت -آمریکا کشور ثروتمندی است- این معنایش این است که قلّه هایی 
وجود دارد و در کنار این قلّه ها دّره های بدبختی و نابسامانی و فقر و محرومّيت وجود دارد. 
خب ما چه ميخواهيم؟ البّته بين این دو شکل، ُصَور و اَشکال گوناگون متوّسطی هم وجود 

دارد.

   لزوم آراستن دانشگاه به خصوصّيات مطلوب ايراِن بيست سال بعد
اگر ما ميخواهيم به آن شکلی که اّول تصویر کردیم، ایران بيست سال بعد ما ایرانی باشد 
که از لحاظ ماّدی و معنوی برخوردار باشد، پيشرفته باشد، مقتدر باشد، باعّزت باشد، از 
لحاظ وضعّيت داخلی برخوردار از خيرات و مبّرات باشد -هم از خيرات و مبّرات ماّدی، هم 
از خيرات و مبّرات معنوی؛ تدیّن که گفتيم یعنی خيرات و مبّرات معنوی- این احتياج دارد 
به یک کارهایی، و عمده ی این کارها در دانشگاه ها است. علّت اینکه من روی دانشگاه و 
روی استاد و روی وزرای محترم دانشگاهی تکيه دارم و حّساسّيت دارم این است. حاال یکی 
از این آقایان راجع به کارآمدی گفتند؛ خب، کارآمدی بر دوش کيست؟ همه ی زحمتی 
که ما داریم ميکشيم برای همين است که این کارآمدی به وجود بياید. کارآمدی را چه 
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کسی ]محّقق[ ميکند؟ آن انسان عالم، صبور، مجاهد فی سبيل اهلل، برای خدا کار بکن، که 
برای خودش کيسه ندوخته و کار را بلد است و وارد ميدان ميشود و شجاعانه انجام ميدهد، 
کارآمدی کار او است. ما دنبال این هستيم. این کجا تربيت ميشود؟ عمدتاً در دانشگاه ها. 
پس مسئله برميگردد به دانشگاه؛ باید دانشگاه را آراسته ی به آن خصوصّياتی کرد که کشور 
فردا، کشورِ بيست سال بعد و ایران بيست سال بعد به آن احتياج دارد. مسئله ی دانشگاه 

این قدر مهم است.

 الزامات دانشگاه براى تحّقق ايران مطلوب: 
پيشرفت علمى، انضباط اخالقى، خوشتن دارى دينى، بصيرت سياسى، 

احساس هويّت ايرانى اسالمى انقالبى
خب، این چيزهایی که ما گفتيم الزاماتی دارد، این الزامات را من در چند سرفصل خالصه 
کرده ام: پيشرفت علمی الزم است، انضباط اخالقی الزم است، خویشتن داری دینی در 
محيط دانشگاه الزم است، بصيرت سياسی الزم است، احساس هویّت و افتخار به هویّت 
الزم است. دانشجوی ما باید احساس هویّت ایرانی اسالمی بکند و به آن افتخار بکند. اینها 
چيزهای واجب و الزمی است که باید مراعات بشود تا آنچه ميخواهيم تحّقق پيدا کند؛ 
هرکدام نباشد، یک پایه لَنگ است. حاال اگر مجال شد درباره ی هرکدام چند کلمه ای عرض 

ميکنيم.
 خب، اینکه بنده گاهی اوقات راجع به این اردوهای مختلط و کارهای خالف و این چيزها 
مدام تذّکر ميدهم، این را حمل بر خشکه مقّدسی نکنند؛ اینها ایراد به وجود می آورد، اینها 
اشکال به وجود می آورد و محيط دانشگاه را از آن شکلی که باید و الزم است خارج ميکند. 
اینکه ما در مقابل این چيزها بی تفاوت باشيم، درست نقطه ی مقابل آن چيزی است که ما 

امروز از دانشگاه توّقع داریم و در دانشگاه هایمان به آن نياز داریم.
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 معنى نياز به پيشرفت علمى: لزوم افزايش سرعت رشد علمى
درباره ی مسئله ی پيشرفت علمی، آقایان صحبتهای خيلی خوبی کردند؛ یعنی این 
مطالبی که آقایان و خانمها در بخشهای مختلف فرمودند، حرفهای بسيار خوبی بود؛ این 
نشان دهنده ی یک حرکت علمی است. حدوداً از اّول دهه ی ۸۰ به این طرف که مسئله ی 
علم و پيشرفت علمی مطرح شد -آن طور که در ذهنم هست گمان ميکنم اّول در دانشگاه 
اميرکبير بنده این مسئله را مطرح کردم و دنبال گيری کردیم- به معنای واقعی کلمه یک 
حرکتی به وجود آمد و چون زمينه و استعداد و ظرفّيت آن در کشور وجود داشت، رشد 
علمی رشد بسيار خوبی شد. مسئله ای که بنده رویش تکيه ميکنم، مسئله ی سرعت رشد 
است. در یکی از جلساتی که باز هم رؤسای دانشگاه ها و اساتيد بودند، بنده راجع به سرعت 
رشد و اینکه این سرعت کم شده، تذّکری دادم؛)۵( وزیر محترم به من نامه نوشتند که »نه، 
رشد ما ادامه دارد« و آمارهایی را هم ذکر کرده بودند. من ميدانم رشد ادامه دارد؛ بحث من بر 
سر این نيست که ما رشد علمی نداریم؛ چرا، خب من دارم ميبينم که داریم؛ بحث من بر سر 
سرعت این رشد است؛ سرعت ما کم شده. ما امروز احتياج داریم به اینکه این رشد را سرعت 
ببخشيم. ببينيد؛ مثالً در یک مسابقه ی اتومبيل رانی که همه دارند با سرعت ۲۵۰ یا ۳۰۰ 
حرکت ميکنند، جنابعالی اگر در آن خطوط جلو باشی، ]سرعتت[ همان ۲۵۰ یا ۳۰۰ باشد 
عيبی ندارد؛ اّما اگر در آخر خط هستيد، در قسمتهای عقب قرار دارید، دیگر سرعت ۲۵۰ 
به دردتان نميخورد؛ اگر با ]سرعت [ ۲۵۰ و ۳۰۰ که آن جلویی دارد حرکت ميکند شما هم 
حرکت بکنيد، هميشه عقبيد؛ باید سرعتت را زیاد کنی تا برسی جلو؛ وقتی جلو رسيدی، 
خيلی خب همگام با آنها پيش برو. بعضی از آقایان -که خب البّته در پایگاه های استنادی 
هم ذکر شده- االن هم گفتند که در برخی از کشورهای اروپایی سرعت رشد علمی کاهش 
پيدا کرده؛ این را ما ميدانيم. این علّتش این است که آنها از ظرفّيتهای خودشان استفاده 
کردند، وقتی ظرفّيتها مورد استفاده قرار گرفت و پُر شد، خب دیگر جایی برای پيشرفت 
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نيست، معلوم است؛ اگرچه علم هيچ وقت متوّقف نميشود. ما این جور نيستيم؛ ما را عقب نگه 
داشتند؛ ما اقالًّ شصت هفتاد سال بر اثر حکومتهای فاسد، حکومتهای خائن، حکومتهای 
غافل -حّداقلّش غفلت است- عقب نگه داشته شدیم؛ ما عقبيم. ما اگر بخواهيم در این 
مسابقه ی جهانی جلو برویم، نميتوانيم با همان سرعت رشدی که ]آنها[ آن جلوها دارند 
حرکت ميکنند، حرکت کنيم؛ سرعت رشد را باید افزایش بدهيم. این را من مطالبه ميکنم؛ 
و ااّل من ميدانم رشد هست. رشد را بایستی سریع کرد. البّته در مورد رشد، ما در رتبه ی 
چهارم دنيایيم؛ این را آقای وزیر هم به من گزارش کردند،)۶( خود بنده هم در گزارشی 
که از یکی از پایگاه های استنادی آورده بودند، همين را دیده بودم. بله، ما در رتبه ی چهارم 

هستيم؛ اّما این کافی نيست، باید حرکتمان را سریع کنيم.

 معنى احساس هويّت، افتخار دانشجو به ايرانى بودن و مسلمان بودن 
و انقالبى بودن

احساس هویّت؛ گفتيم ]دانشجویان [ باید احساس هویّت کنند. ما باید واقعّيتهای کشور 
را بدانيم؛ آنچه امروز گفته شد بخشی از واقعّيتها بود: اینکه ما در بخش فضا این کارها را 
کرده ایم، در بخش نانو این کارها را کرده ایم، در بخش هسته ای این کارها را کرده ایم، در 
بخش زیست فّناوری این کارها را کرده ایم، در بخش پزشکی این جور پيش رفته ایم؛ اینها 
چيزهایی است که بایستی گفته بشود. استاد ميتواند در زمينه ی احساس هویّت در دل 
دانشجو تأثير بگذارد تا احساس کند هویّت با ارزشی دارد و به آن افتخار بکند. اینکه استاد ما 
در داخل کالس دل دانشجو را خالی کند و مدام بگوید »شما کوچکيد، شما حقيرید، شما 
عقب مانده اید« خيانت است؛ این بی تعارف خيانت است. اینکه استاد ما دانشجوی نخبه را 
تشویق کند که »آقا! اینجا مانده ای چه کار کنی؟ بلند شو برو ]خارج [ استفاده کن!«، خب 
اینجا بهترین دانشگاه های کشور با هزینه ی زیاد این دانشجو را آماده کرده اند، پرورش 



9

95/03/29متنکاملبیاناترهبرانقالباسالمیدردیدارجمعیازاساتیددانشگاهها

داده اند؛ آن وقتی که وقت استفاده و ميوه چينِی از این نهال با ارزش است، برود ميوه اش را 
جای دیگر بدهد؟ این خيانت است. معنای احساس هویّت این است: دانشجو احساس کند 
که ایرانی بودن و مسلمان بودن و انقالبی بودن یک افتخار است و به این افتخار کند. بله، 
عقبيم اّما نيرو داریم، تالش داریم، انرژی داریم، جوانی داریم، حرکت ميکنيم، ميرویم به 
جلو و ميرسيم. اینکه من گفتم زبان فارسی -که مجری محترم برنامه اشاره کردند- منظورم 
بحث زبان فارسی نيست؛ البّته زبان فارسی خيلی چيز ارزشمندی است و ما در جای خود 
درباره اش زیاد تأکيد کرده ایم، حرف من این است که ما از لحاظ علمی به جایی برسيم که 
دیگری اگر بخواهد آن دانش را و آن رتبه ی باال را یاد بگيرد مجبور باشد بياید زبان فارسی 
یاد بگيرد. همچنان که شما امروز در بخشی از علوم اگر بخواهيد به تازه های علمی دست 
پيدا کنيد مجبورید زبان انگليسی یا زبان فرانسه را مثالً یاد بگيرید؛ حرف من این است؛ ما 
باید کشور را به اینجا برسانيم. بله، ما انرژی داریم، توان داریم، ظرفّيت داریم، عقب هستيم 
اّما خودمان را به جلو ميرسانيم؛ کمااینکه خيلی عقب تر بودیم، خودمان را به اینجا رساندیم 

که امروز هستيم. حرف من این است.

  اعجاب دنيا از پيشرفتهاى خيره كننده ى علمى ايران
خب حاال من البّته اینجا آمارهایی را مطرح کردم که دیگر لزومی ندارد ]بگویم [، 
بعضی هایش را آقایان گفتند. مراکز قضاوت جهانی -ازجمله همين پایگاه های استنادی؛ 
ازجمله مجاّلت مربوط به علم، مجلّه ی سایِنس،)۷( مجلّه ی نِيچر)۸(- آنچه درباره ی ایران 
ذکر کرده اند نشان دهنده ی اعجاب آنها است. حاال مثالً ازجمله یک مؤّسسه ی علم سنجی 
در کانادا ميگوید که »پيشرفتهای علمی ایران خيره کننده است«، آن وقت جالب، جمله ی 
بعدش است که ميگوید »و مایه ی نگرانی غرب است«! خب اگر شما انسانيد چرا نگران 
ميشوید؟ ]اگر[ یک ملّتی از لحاظ علمی پيشرفت کند شما باید نگران بشوید؟ مجلّه ی 
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دیگر علمی معروف دنيا -مجلّه ی سایِنس- ]مينویسد[ »ایران قدرت نوظهور علمی 
است«؛ این را نوشتند، ثبت کردند، منتشر کردند: قدرت نوظهور علمی. آن طور که به من 
گزارش داده اند و برای من نوشته اند، یونسکو در ۲۰1۵ ]ميالدی [ -یعنی همان پارسال- 
یک گزارشی داده در مورد چشم انداز علم تا سال ۲۰۳۰؛ در این گزارش ميگوید ایران به 
دنبال تبدیل اقتصاد منبع محور به اقتصاد دانش محور است. این همان نکته ای که ما روی 
آن مکّرر تکيه کردیم و امروز هم بعضی از آقایان اینجا اشاره کردند. بله، اقتصاد دانش محور 
که بنده این همه تأکيد ميکنم به خاطر این است. ميگوید »تحریم مؤثّر بود؛ تحریم به ایران 
به طور غير مستقيم کمک کرد که به این فکر بيفتد که بایستی اقتصاد را دانش محور کرد«. 
گزارش یونسکو ميگوید که اولویّتهای ایران در زمينه ی مسائل علمی، سلول های بنيادی 
است، هسته ای است، هوافضا است، تبادل انرژی است، فّناوری اّطالعات است. همه ی 
اینها را دارند در زیر ذّره بين مطالعه ميکنند، نگاه ميکنند. این کارهایی که ما داریم انجام 
ميدهيم کارهای مهّمی است. خب دانشجوی ما اینها را باید بداند؛ وقتی دانست احساس 
هویّت ميکند، احساس شخصّيت ميکند و به خودش، به ایرانی بودنش، به متعلّق به انقالب 

بودنش افتخار ميکند.

 مردم ساالرى دينى، از عوامل احساس هويّت جوان و دانشجوى ايرانى
البّته احساس هویّت ما فقط در زمينه ی علم نيست؛ ما در زمينه ی سخن نو -همين که 
ایشان گفتند: هين سخن تازه بگو-)۹( سخن تازه گفته ایم. فکر مردم ساالری همراه با 
معنویّت و دین یک فکر نو در دنيای امروز است. تصّور نشود که فکر گرایش به معنویّت 
یک امر قدیمی و ارتجاعی و به قول آقایان ِدُمده شده و مانند این حرفها است؛ نخير، امروز 
دنيا به خاطر خأل معنوی در تالطم است و این را قبول دارند؛ این را دارند ميگویند، تکرار 
ميکنند؛ منتها از کجا معنویّت بياورند؟ معنویّت را که نميشود مثل آمپول تزریق کرد به 
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ملّت؛ ندارند، گرفتارند و البّته گرفتارتر هم خواهند شد. اینکه ما آمدیم یک مردم ساالرِی 
همراه با دین، همراه با معنویّت به وجود آوردیم، به معنای واقعی کلمه مردم ساالری است؛ 
در جاهای دیگر، مردم ساالری در واقع حزب ساالری است. در غرب حزب هم به معنای یک 
مجموعه و شبکه ی منتشره در مردم نيست؛ نه در آمریکا، نه در انگليس، نه در جاهای دیگر. 
این را توّجه داشته باشيد. در کشورهای غربی حزب یک کلوپ است؛ یک کلوپ سياسی 
است، یک باشگاه است که یک مجموعه ای از نخبگان آنجا جمع ميشوند با شعارهایی، با 
سرمایه دارهایی، با مانند اینهایی، ميتوانند مردم را با تبليغات، در انتخابات جذب کنند؛ 
مردم ساالری به معنای واقعی نيست، اینجا -در کشور ما- مردم ساالری به معنای واقعی 
کلمه است، درعين حال با دین و با اسالم همراه است. خب، اینها احساس هویّت ميدهد، 
اگر چنانچه این احساس هویّت در جوان به وجود آمد، واگرایی به وجود نمی آید؛ ما چندین 
هزار دانشجو در خارج داریم، اگر این افتخار بود، آن دانشجو پاميشود می آید ایران. ]البّته [ 
درسش را بخواند؛ بنده از رفتن دانشجو به خارج از کشور احساس وحشت نميکنم، بارها هم 
گفته ام، برود درسش را بخواند، یاد بگيرد، بياید برای کشورش مفيد باشد. این ِکی خواهد 
شد؟ آن وقتی که به ایرانی بودن افتخار کند، به انقالبی بودن افتخار کند. این احساس 

هویّت، معنایش این است.

  لزوم هدايت فضاى سياسى دانشگاه به سمت ارزشهاى انقالب
یک مسئله در مورد سياست در دانشگاه ها است. بنده چند سال قبل از این -خيلی پيش، 
سالها پيش- راجع به سياست در دانشگاه ها، یک تعبيری به کار بردم که مسئولين دولتِی 
آن روز خيلی ناراحت شدند که چرا این حرف را ميزنيد؛ گفتم: خدا لعنت کند کسانی را که 
بساط فکر سياسی و کار سياسی و تالش سياسی را از دانشگاه ها جمع کردند،)1۰( از ما 
گله مند شدند که شما بّچه ها را وادار ميکنيد به کار سياسی. خب، حاال البّته همانها گاهی 
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اوقات ریاکارانه یک حرفهایی ميزنند راجع به دانشگاه و دانشجو و این حرفها، لکن عقيده ی 
واقعی شان همان است؛ ]اّما[ من عقيده ام این است. محيط دانشگاه به طور طبيعی محيط 
تضارب آراء و افکار است، این طبيعت دانشگاه است؛ علّت هم این است که از طرفی جوان 
هنوز به آن پختگی فکری و مبنائی که او را آرام ميکند نرسيده -ميدانيد، وقتی انسان به 
پختگی فکری رسيد، یک احساس  آرامشی در او به وجود می آید که آن حالت چالشی از او 
گرفته ميشود؛ جوان نه، این جور نيست- از طرفی هم، سرشار از انرژی و بحث و مانند اینها 
است؛ بنده خودم مراجعه ميکنم به خاطرات خودم و به دوره ی جوانی خودمان -پنجاه 
شصت سال پيش- که با افرادی بحث ميکردیم سر مسائل سياسی، سر مبارزات، داد، بيداد! 
محيط چالشی، خاصّيت جوانی است، بخصوص جوان دانشجو که خب اهل این حرفها 
است؛ بنابراین، این هيچ اشکالی ندارد. اشکال این است که ما از این محيط چالشی عليه 
انقالب و ارزشهای انقالب بهره برداری کنيم، این بد است. افکار مختلف، سالیق مختلف، 
گرایشهای سياسی مختلف، در دانشگاه باشند، هيچ اشکالی ندارد؛ با هم بحث هم ميکنند، 

چالشی دارند.
 مسئوِل مدیریّت دانشگاه وظيفه اش چيست؟ آیا وظيفه اش این است که از آن گرایشی 
که با مبانی انقالب مخالف است حمایت کند و با او همکاری کند؟ نه، این مطلقاً ]درست 
نيست [؛ درست عکس مسئولّيت است. مسئولين دانشگاه اعّم از مدیران، مدیران ارشد، 
مدیران وزارتی تا استاد که داخل کالس است و با دانشجو روبه رو است، وظيفه شان این 
است که در این مجموعه ی چالشی دانشگاه، سعی کنند این چالشها را هدایت کنند به 
سمت آن چيزهایی که به مبانی انقالب منتهی ميشود، به هدفهای انقالب منتهی ميشود؛ 
یعنی جوان را انقالبی بار بياورند. در جمله ای کوتاه: دانشگاه باید انقالبی باشد، دانشجو باید 
انقالبی باشد، دانشجو باید یک مسلمان مجاهد فی سبيل اهلل باشد؛ به این سمت باید هدایت 
بکنند. من گاهی البّته گزارشهایی دارم که عکس این را نشان ميدهد. و من این را به آقایانی 
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که اینجا تشریف دارند -مسئوالن و مدیران آموزش عالی- عرض ميکنم: شماها خيلی 
مسئوليد، خيلی باید مراقب باشيد؛ مراقب باشيد محيط دانشگاه یک جایگاهی نشود برای 
واگرایی از انقالب و مفاهيم انقالب و ارزشهای انقالب، از تدیّن، از انقالبيگری، از یاد و نام امام 
بزرگوار؛ این جزو الزامات حتمی است. در دانشگاه ممکن است یک نفری یا یک جمعی، یک 
گرایشی داشته باشند که به تجزیه ی کشور منتهی ميشود -این هست، این واقعّيت دارد؛ 
البّته شمایی که در دانشگاه هستيد، ]بدانيد[ در بعضی از دانشگاه ها چنين چيزی هست؛ 
بنده خبر دارم- این گرایشها قابل تأیيد نيست، قابل حمایت نيست. گرایشهایی وجود دارد 
که کشور را به سمت وابستگی سوق ميدهد، باید با اینها همراهی نکرد؛ نميخواهيم بگویيم 
با ضرب وزور و کار امنّيتی و مانند اینها؛ نه، با همان کار خردمندانه، کار مدیرانه، کار طبيبانه 

بایستی با این قضایا برخورد کرد. بنابراین مسئله ی انقالبيگری و انضباط ]مهم است.[

 چند توصيه به مسئوالن آموزش عالى: 
1. جلوگيرى از نااميدى پژوهشگران و نوآوران

چند توصيه دارم که دیگر حاال وقت گذشت، کوتاه عرض ميکنم: اّوالً مسئوالن آموزش عالی 
-چه بهداشت و درمان، چه وزارت علوم- نگذارند پژوهشگر و نوآور نااميد و خسته بشود، این 
خطر است. دیدید این آقایان آمدند صحبت کردند، با نشاط و با عالقه. این نشاط باید در کّل 
مجموعه ی پژوهشکده های ما و جایگاه های پژوهشی و تحقيقی و محيطهای دانشگاهی 
َسَيالن)11( داشته باشد، همه باید احساس اميد بکنند؛ نگذارید نااميد بشوند، نگذارید 

خسته بشوند.

2. لزوم اهّمّيت دادن به علوم پايه
از جمله ی چيزهایی که بنده قباًل هم به آن توّجه کردم و امروز هم متخّصصين همين 
را تأیيد ميکنند، اهّمّيت دادن به علوم پایه است. بنده یک وقتی اینجا تشبيه کردم در 
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بين جمعی از دانشمندان و محّققين و مانند اینها که بودند،)1۲( گفتم علوم پایه مثل آن 
ذخيره ی شما است در بانک که پشتوانه ی زندگی شما است؛ علوم کاربردی مثل آن پولی 
است که در جيبتان ميگذارید خرج ميکنيد، الزم است؛ علوم کاربردی را نميشود از قلم 
انداخت، باید به آن اهّمّيت داد لکن اساس کار، علوم پایه است. گفته شده است از قول 
دانشمندان متخّصص و وارد -که ما هم از آنها باید یاد بگيریم، یعنی بنده از آنها باید یاد 

بگيرم- که اگر علوم پایه نباشد، علوم کاربردی هم به جایی نخواهد رسيد.

3. اهّمّيت مسئله ى ديپلماسى علم و جلوگيرى از نفوذ امنّيتى دشمن از 
راه تبادل علمى

توصيه ی بعدی؛ مسئله ی دیپلماسی علم مهم است. اصاًل دیپلماسی چيز مهّمی است؛ 
دیپلماسی اقتصادی هم مهم است، دیپلماسی فرهنگی هم مهم است، دیپلماسی علم هم 
مهم است؛ دیپلماسی مهم است، منتها توّجه بکنيد در دیپلماسی علم -ارتباطات علمی، 
که بنده هم با آن موافقم- فریب نخوریم. ببينيد یک نفری به عنوان تاجر می آید می نشيند 
با یک اقتصاددان ما، با یک تاجر ما در مثالً فالن رستوران یا فالن هتل فالن کشور بنا ميکند 
صحبت کردن و قرار معامله گذاشتن، بعد که تحقيق ميکنيم معلوم ميشود ایشان یک مأمور 
امنّيتی رژیم صهيونيستی است در لباس یک تاجر، که مقاصدی را دارد دنبال ميکند. عين 
همين قضّيه در مورد علم وجود دارد. بله، از دانشمند خارجی استفاده کنيد؛ بنده بارها در 
جمع دانشجویان گفته ام که ما از شاگردی کردن خجالت نميکشيم، ما شاگردی ميکنيم 
اّما حواسمان باید جمع باشد که در ارتباط علمی و در فراگيری و یادگيری علمی، سوراخی 
و منفذی و دریچه ای برای نفوذ امنّيتی پيدا نشود؛ اینها از همه چيز استفاده ميکنند برای 
نفوذ امنّيتی؛ حّتی از علم. این کار اتّفاق افتاده، قباًل هم شده، امروز هم متأّسفانه دارد در 

یک جاهایی ميشود.



15

95/03/29متنکاملبیاناترهبرانقالباسالمیدردیدارجمعیازاساتیددانشگاهها

4.   لزوم هدايت مقاالت علمى كشور به سمت نيازهاى كشور
نکته ی بعدی، مسئله ی مقاالت علمی است. خب آمارهای مقاالت علمی را دادند و بنده 
هم اّطالع دارم؛ مقاالت زیاد شده، ]اّما[ مقاالت علمی باید به سمت نيازهای کشور هدایت 
بشود. ما امروز در زمينه ی نفت احتياج داریم، در زمينه ی کشاورزی احتياج داریم، در 
زمينه ی صنایع مختلف احتياج داریم، در زمينه ی ارتباطات احتياج داریم به تحقيق، به 
مقاله نویسی؛ مقاالتی که نوشته ميشود در جهت نياز فالن کشور نباشد. این هم یک نکته 

است: هدایت مقاالت به سمت نياز کشور.

5.  تبيين و تبديل به برنامه شدِن نقشه ى جامع علمى
مسئله ی نقشه ی جامع علمی هم مسئله ی بعدی است. البّته تهيه ی این نقشه ی جامع چيز 
خوبی بود، منتها هم باید تبيين بشود برای همه ی دانشگاه ها، هم باید تبدیل بشود به برنامه.

6. لزوم توّجه به اقتصاد مقاومتى، هم به عنوان عّزت مّلى، هم به عنوان 
گره گشايى وضع موجود

یک نکته درباره ی اقتصاد مقاومتی که خب آقای دکتر درخشان)1۳( انصافاً خيلی خوب 
صحبت کردند در این زمينه؛ اقتصاد مقاومتی، هم عّزت ملّی است، هم گره گشایی فعلی 
است. این را چون سؤال کردند از من که شما که روی عّزت ملّی تکيه ميکنيد و مدام در 
سخنرانی ها ميگویيد عّزت ملّی و مانند اینها، نيازهای نقِد موجود جامعه را چه کار ميکنيد؟ 
جواب ما همين است: اقتصاد مقاومتی اگرچنانچه به معنای واقعی کلمه -همان طور که 
گفته شده و خواسته شده- اجرائی بشود و اقدام وعمل بشود، هم عّزت ملّی را تأمين ميکند، 
هم نيازهای کشور را تأمين ميکند؛ چون مّتکی است به ظرفّيتهای داخلی، به امکانات 

داخلی، به توليد داخلی.
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7.  ضرورت توجه به كار فرهنگى به عنوان يك اصل در دانشگاه ها
مسئله ی بعدی این است که کار فرهنگی در دانشگاه، اصل است؛ یک کار فوق برنامه، یک 
کار حاشيه ای نيست؛ به کار فرهنگی اهّمّيت باید داده بشود. البّته معنای کار فرهنگی 
کنسرت آوردن در دانشگاه یا مثالً فرض کنيد که حرکات موزون در دانشگاه نيست؛)1۴( 
اینها کار فرهنگی نيست، اینها کار ضّد فرهنگی است. کار فرهنگی یعنی کاری که ذهنها 
را با فرهنگ انقالب و فرهنگ اسالم آشنا کند؛ این کار فرهنگی است. مسئوالن ميدان را 
برای دانشجوهای ارزشی و برای استادان ارزشی باز کنند؛ بگذارند استاد ارزشی و دانشجوی 
ارزشی، به معنای واقعی کلمه در محيط دانشگاه تنّفس کنند. البّته سفارش بنده به 
دانشجوها و اساتيد انقالبی ارزشی هم این است که نقش آفرینی کنند. ما به جوانها گفتيم 
افسران جنگ نرم هستيد، شما ]اساتيد[ هم فرماندهان جنگ نرم هستيد؛ خيلی خب، 
فرماندهی کنيد، نقش آفرینی کنيد. جنگ نرم در جریان است. از آن روزی که بنده گفتم 
»جنگ نرم« تا امروز که دو سه سال است، شّدت این جنگ چند برابر شده. دشمن دارد 
ميجنگد با ما. این مسئله ی زبان که خانم قهرمانی)1۵( بيان کردند، خيلی مطلب مهم و 
نکته ی جالبی بود اگر مورد دّقت و توّجه قرار بگيرد. با ما دارند از همه طرف از لحاظ فرهنگی 

ميجنگند؛ علّتش هم واضح است و بارها گفته ایم. خب باید خودمان را آماده کنيم.

8.  جلوگيرى از حضور افراد نامطمئن در دانشگاه ها
بنده گفتم افراد نامطمئن در دانشگاه ها حضور پيدا نکنند؛ ميگویند آقا، نامطمئن کيست؟ 
نامطمئن آن کسی است که به یک بهانه ای نظام را به چالش ميکشد. کدام کشور اجازه 
ميدهد که نظاِم حاکم بر آن کشور به چالش کشيده بشود؟ آمریکا که به اّدعای خودشان 
مرکز آزادی است اجازه ميدهند؟ جان اشتاین بک -که چند رمان نوشته بود، ]مانند[ 
خوشه های خشم و مانند اینها که معروف است- مورد سخت ترین فشارها قرار گرفت؛ 
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هرکسی اندک کلمه ای در آمریکا ميگفت که بوی سوسياليسم -نه سوسياليسم، تا 
اندازه ای بوی ضعيفی از سوسياليسم- در آن بود، به انواع مختلف محاصره ميکردند؛ از ترور 
جسمی گرفته تا ترور آبرویی و مانند اینها. این جوری هستند؛ نظام را به چالش ]نميگذارند 
بکشانند[. حاال ما به بهانه ی انتخابات، به بهانه ی فالن، به بهانه ی بَهمان نظام را به چالش 

]بکشيم [! این کسی که نظام را به چالش ميکشد به بهانه های مختلف، نامطمئن است.

9.  لزوم توّجه به علوم انسانِى اسالمى
خراجع به علوم انسانی هم البّته یک چيزی یادداشت کرده ام که دیگر وقت تمام شد، به 
نظرم یک قدری  هم از وقت گذشته ایم. انسان شناسِی علوم انسانِی غربی ناشی است از 
انسان شناسی غربی؛ این خالصه ی مطلب است. نه اینکه ما همه ی دستاوردهای علوم 
انسانی را نفی کنيم؛ نه، هرچه قابل استفاده است باید استفاده کنيم منتها شاکله و ترکيب 
کلّی علوم انسانی ای که از غرب آمده، مّتکی است بر جهان بينی غربی در مورد انسان و 
انسان شناسی غربی که انسان را چيزی ميدانند، ]اّما[ ما انسان را چيز دیگری ميدانيم غير 
از آنچه تفّکر ماّدی غرب راجع به انسان فکر ميکند. بنابراین بایستی علوم انسانِی اسالمی 

را ]بها بدهيم [.
 پروردگارا! آنچه گفتيم، آنچه تالش کردیم، آنچه فکر کردیم و آنچه شنيدیم، برای خودت 
و در راه خودت قرار بده؛ آنها را از ما قبول بفرما؛ صفای ماه رمضان را بر دلهای ما پرتوافکن 
کن. پروردگارا! به محّمد و آل محّمد کشور را، جامعه را، دانشگاه را، استاد را، دانشجو را، علم 

را روزبه روز به سمت اهداف عالّيه ی خود هدایت بفرما.

والّسالم عليکم و رحمةاهلل 

1( در ابتدای این دیدار -که در ماه مبارک رمضان برگزار شد- یازده نفر از اساتيد به بيان نظرات و 
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