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حضور دانشجویان در دانشگاه فردوسی مشهدشاهد امروزی

مانند رودخانه بودن جریان دانشجویی با وجود تفاوت اجزاء و تشبیه
رود امروز مشاهده کارون یا زایندهمثالقطعات آب عبوری از رودخانه

نند کارون یا زاینده رود دیروزه

حضور دانشجویان درشاهد گذشته
(ع)جلسات مسجد کرامت وامام حسن مجتبی

مذاکره و بحث پیرامون تفسیر قرآن،موضوع جلسات
نهج البالغه و مبانی نهضت اسالمی

ویژگی جلسات

گرم، پرهیجان

خطرپر

پرجمعیت و مرتاکم

حرف زدن یک طلبه با دانشجویان از دینعدم تحمل طاغوت نسبت به برخورد دستگاه جبار طاغوت با دانشجویان و رهربیشاهد علت

ع دانشجویان مسجد کرامت و بیعلت اهمیت نظیر بودن  یکپارچگی،یکدستی و تراکم اجت
عات دوران طاغوت)  ع( امام حسن نسبت به بقیه اجت

عات مختلفعدم مشاهده جمعیت های حارضدر اجت
بعد از انقالب در دوران قبل از انقالب  وضعیت امروز

عیب نداش طرح ایدهموضع رهربیها و افکار نو با چاشنی گله و شکایتطرح ایدهویژگی
تحت تأثیر قرار گرف دلیلهمراه با شکایت توسط دانشجویان

هادل نازک جوانان از نابسامانی
به مویی بسته صربم، نغمه تاراست پنداریلرزد، دل یار است پندارید از هیچ می مؤید
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تعقیب خط فکری مدیریت تحولوظیفهمدیریت تحول و نه مقابله با آن برای رسیدن به پیرشفتنتیجهسنت الهی بودن  تحول در زندگی برشمقدمه بحث
توسط دانشگاهیان و حوزویان

اس با فکرهای گوناگون ایدهرشط پردازی در 
های دربسته و خألو نه اتاق

عدم تحقق ایده پردازی منطقی و علمی در فضای خأل دلیل

رشوع کارهای بزرگ از ایده پردازی ایده پردازیاهمیت

وجود دو گرایش غلط درباره پیرشفتشناسیآسیب
و تحول منتهی به آن 

مصداق

های وارد بر ملتها و رضبهخیانت
نام پیرشفت و تحولبه

لزوم معنا کردن اراده خودمان از تحول و پیرشفتگیرینتیجه

مخالفت با هرگونه نوآوری و تحول

های حکومت موروثی محمدرضاشاه در و فاجعه آفرینی  ۳۲مرداد۲۸کودتای 
عین ادعای حرکت اصالحی

موارد

ر ملت هانام پیرشفت ملتها در سطح جهانی بهاستع

های امنیتی تجاوز، جنگ افروزی و کودتا بوسیله رسویس
نام تجدد خواهیبه...)  امریکا و انگلیس و( کشورهای غربی

سواد، دانسته کشور و فرهنگ ما به غرب توسط شاهزادگان بیوابستگی نا
دنیاپرست و مرتبط با محافل غربی

در عین شعار تحول و ترقی خواهیخیانت خط انگلیسی، ماجرای مرشوطه 

زیر پرچم پیرشفت و توسعهکودتا و دیکتاتوری رضاخان 

نابود کردن رهربان مرشوطه

تحت فشار قرار دادن رهربان صادق مرشوطه مصداق

ریمسلط کردن افراد وابسته به غرب و سیاست های استع بر مردم با عنوان مرشوطه خواه 

بر دار کشیدن شیخ فضل هللا

ترور مرحوم بهبهانی مصداق

قتل غیر مستقیم ستارخان و باقرخان

ایجاد لکه ننگ در تاریخ برش در یکی دو قرن اخیرنتیجه

ها و خیانت در نقاط مختلف آسیا و ها، ترصف رسزمینقتل عام بومی
رگران به نام نوسازی و پیرشفتآفریقا و امریکای جنوبی توسط استع شاهد

هاانگلیس

هاهلندی رگرانمصداق  هاپرتغالیاستع

هافرانسوی

" رشاالمور محدثاتها" بد معنا کردن حدیثریشه

معنا نداش زندگی برش بدون نوآوری

نوآوری، سنت تاریخ و طبیعت 
پاسخ رهربی

های نوعدم سابقه و شناخت نسبت به پدیدهبهانه

جلوگیری از سوء استفاده و مخالفت و ضدیت با پیرشفتعلت

تذکر
بحثطرحعلت
علت

وظیفه

الزمه

لی آسیب احت
معنای باز شناسی 

مناسب زمینه

در ديدار دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي
 1386/02/25

۵از  ۱



باز
فت

شر
و پي

عه 
وس

ي ت
گو
ي ال

ناس
ش

بحث مقدمه

رشط

شناسیآسیب

وظیفه

الزمه

رشوع پیرشفت کشور با انقالب و نهضت انقالبیپاسخنقطه آغاز بودن طرح الگوی پیرشفت برای پیرشفت ایران شبهه

تشکیل نظام جمهوری اسالمی

دگرگونی در یک جامعه ایستای راکد، زیرفشار، با استعدادهای خفته و بدون 
اجازه تحرک با یک حرکت انقالبی

شاهد

مردمی بودن مسئوالن

انقالب در زمینه های مختلف پیرشفت های بهت آور ما پس از

تبدیل حکومت موروثی کودتایی فاسد وابسته به یک اهمیت
بی نظیر بودن در همه  دنیااهمیتعلت حکومت مردمی توسط ملت

عی اجت

سیاسی هازمینه
بین  امللی

اقتصادی و عمرانی

علمی

مقایسه پیرشفت امروز با آننبود نسخه گذشته جلوی چشم جوان امروز ما برای
شناسیآسیب

مقایسه کشور با یک کشور پیرشفته ی دارای سابقه دویست ساله 

مشاهده کمبودهای ما و ابراز آننتیجه

علمی نبودن مقایسه کشور با کشورهای پیرشفته دلیل بطالن
کشورهای مشابه و هم جوار مقایسه کشور با گذشته خود و نقطه مقابل

قرارگیری رشد علمی ایران در درجه اول یا درجات اول دنیا مؤید
عقب بودن ما با وجود رسعت علمیتذکرطبق آمارهای جهانی

ده برابر شدن تعداد دانشجویان، دانشگاه ها و رشته ها با وجود دو برابر 
شدن جمعیت کشور بعد از انقالب

شاهد
گدایی ساده ترین وسایل از دیگران در گذشته نقطه مقابلساخت پیچیده ترین فناوری ها  در کشور

ایجاد یک باور همگانی در درجه اول در بین نخبگان و بعد همه معنا
بحث نظری و تعریف شفاف و ضابطه مند از پیرشفتهدفمردم نسبت به هدف، مسیر حرکت و وظیفه بخش های گوناگون

عدم طرح مدل پیرشفت درتذکر
شکل گیری مسیر حرکت عمومی کشور به سوی پیرشفت در امکانات و آرمان های مختص خود در فرآیند تحقیقات دانشگاهیترسیم و تعیین مدل پیرشفت برا ی ایران اسالمی با لحاظ جغرافیا، تاریخ، الزامسازی و الگوسازی وظیفه نخبگانمدلدلیلجلسه امروز و اکتفا به لزوم ایجاد آن

بخش های مختلف نتیجه تحقق

بحثطرحعلت
گیری مدل پیرشفت رصفاً غربی جلوی چشمقرار

کارگزاران و نخبگان ما 

غلط،  خطا و خطرناک بودنارزیابی

ایجاد باور مساوی بودن توسعه یافتگی با غربی شدن در ذهن ها آسیب شناسی
توسط تبلیغات مداوم سیصدساله غرب

شکس طلسم منحرص بودن پیرشفت کشور در الگوهای غربیوظیفه

تبلیغ لزوم غربی شدن برای قرارگیری کشورهای خواهان توسعه در کیفیت
زمره کشورهای توسعه یافته

عدم کمک غربی ها به کشورهای خواهان توسعه با مالک های توسعه تذکر
یافتگی غربی علی رغم تبلیغات گسرتده آن ها

ایل غربی ها نسبت به ورود کشورهایدلیل عدم 
غربی به باشگاه علمی غربغیر 

چین و هند برای پیرشفتعدم کمک غرب به کشورهای آسیایی مثل ژاپن،  شاهد

شکل گیری الگوهای غربی با رشایط،
مبانی ذهنی و اصول خودشان 

رضورت
ناموفق بودن الگوهای غربی

دچار فاجعه شدن برشیت توسط الگوهای غربی علی رغم 
رسیدن به قدرت و ثروت

شاهد
رنج بردن همه برشیت چه عقب مانده و

خانواده و وجود فقر در داخل کشورهای غربی علی رغم کار زیادرواج اخالق فاسد،  دوری از معنویت، فحشا، سکس و ویرانی چه پیرشفته از پیرشفت های غربی 

ر، جنگ افروزی و تحمیل حکومت ها  در مقابل ایجاد ثروت برای گروه های معدودایجاد اسارت، تحقیر و استع
علت

مقایسه وضعیت منعکس شده دو سه قرن پیش غرب در آثار ادبی 
کشورهای غربی مثالً فرانسه با رشایط امروز غرب شاهد

زمینه مناسب
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 آسیب
لی احت

ـ ایرانی پیدا کردن مدل پیرشفت با الگوی اسالمی 

 باز معنای
شناسی
تذکر
علت
بحثطرح

علت

استواری الگوی پیرشفت بر مبنای نظری،
فلسفی و انسان شناختی اسالم 

علت
توانایی ملت ایران در ایجاد الگوی پیرشفت به خالف ملت های دیگر دلیلتحقق الگوی پیرشفت به دست فکر و ابتکار ایرانی

که اسالم را هم در اختیار داشتند

ـ ایرانیالگواثر الگوگیری  بسیاری از کشورهایسابقهبرداری ملت های دیگر از الگوی اسالمی 
دیگر از ملت  ما تا امروز 

تفاوت معنایی پیرشفت بوسیله انسانرضورت
در منطق غربی با نگاه اسالم 

با نگاه اسالم به انسان تفاوت ریشه ای و مبنایی نگاه جامعه و فلسفه های غربی به انسانریشه

پیرشفت مادی و سودمحور و افزایش قدرت و ثروتپیرشفت غربمعنای 
قربانی اخالق و معنویت در راه پیرشفت مادینتیجه

پیرشفت مادی به عنوان وسیلهرشد و تعالی انسان هدف پیرشفت اسالمی در عین  برنامه ریزی برای رشد والزامنگاه اسالم تعالی کل برشیت و نه طبقه ای خاص 

نگاه اسالم به انسان از دو زاویه مکمل همزمینه مناسب

های آیندههمه مسائل کشور و نسخه پایه و مبنا  بودن نگاه اسالم به انسان درعلت اهمیت

موارد
نگاه اسالم به انسان به عنوان یک فرد

نگاه کالن اسالم به انسان به عنوان خلیفه هللا 
عی و دارای وظایف اجت
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تهیه نقشه جامع پیرشفت کشور
براساس جهان بینی اسالم و نوع نگاه آن به انسان 

الزام

پرهیز از تطبیق فرمول های غربی و فرمول های اقتصادی بانک 
جهانی و صندوق بین املللی پول بر مسائل کشور

ویژگی نقشه

محور بودن انسان در پیرشفت

مجموعه نخبگان حوزه و دانشگاهمسئول

معنویت، پایه اساسی پیرشفت ما

غوطه وری در منجالب فساد عدم همراهی پیرشفت با فحشا و

ویژگی انسان
دارای بعد معنوی قوی

برای تعالی روحی و رف به سوی خدا قراردادن علم و دنیا و ثروت و فعالیت زندگی به عنوان وسیله ای

افراد تفکرکننده در زمینه اقتصاد،مخاطب
سیاست داخلی و بین املللی و مسائل حیاتی کشور 

از پیرشفت و تجربه علمی غربی طراحی نقشه راه براساس فکر و نیاز خودمان در عین استفادهمفید نبودن نظریه های غربیعلت تذکر

شدن استقالل ملت  ما تبدیل
ونه مثل زدنی در همه دنیا به یک 

زمینه مناسب

پیرشفت های علمی در زمینه هسته ای و
غیر آن با وجود تحریم های اقتصادی

ایش استقالل خود در همه چیزوظیفه

معنای استقالل

ندان عا حالت انفعال نگرف به خود در مقابل حرکت قدر

پیگیری منافع، مصالح و آرمان های ما

ایش قدرت مقابله با فشارها توسط ملتزمینه مناسبسیاسی دشمنقرار نگرف زیر فشار تبلیغات و کار

عدم پذیرش پیرشفت های علمی توسط برخی در داخلآسیب
تا وقتی که دیگران تصدیق نکرده اند

اهمیت 
مضاعف

عدم پذیرش عده ای علی رغم فهمیدن پیرشفت های داخل
هاتوسط غربی 

فریفتگی نسبت به حرف، تفکر و مبانی غربریشه

عدم باور بعضی دانشگاهیان نسبت به پیرشفت های سلول های بنیادی و 
ایش داده شد)  کلونینگ( شبیه سازی  تا وقتی که گوسفند شبیه سازی شده 

عدم باور برخی فیزیکدانان دانشگاهی نسبت به ساخت سانرتیفیوژ توسط 
دانشمندان خودمان تا وقتی که غربی ها و آژانس اعرتاف کردند

ونه

نامه برخی از فیزیکدانان دانشگاهی به رهربی مبنی بر عدم امکان 
راه اندازی سانرتیفیوژ توسط جوانان و دانشمندان خودمان شاهد

باور پیرشفت ها توسط دانشگاهیان بعد از برگزاری سمینار و تصدیق شاهددیر باوری برخی دانشگاهیاننتیجه گیری
پیرشفت ها توسط دانشمندان معروف و درجه یک زیست شناسی دنیا

آفت بودن عدم باور استعدادها،موضع رهربی
پیرشفت و توانایی های خودمان 

د به نفس ملیالزمه تقویت روزبه روز اعت
فهم پیش بری مقاصد یک ملت با همت بلند و مجاهدتشاخص

و همدستی همه کشور با یکدیگر 

مخاطب
جامعه دانشگاهی اعم از دانشجو، 
استاد و محقق در زمینه علم پژوهی

مدیران دانشگاهی
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موارد

نقد منصفانه و متقابالً نقدپذیری متواضعانه و تحمل 
اشتباه نکردن نقد با عیب جویی، الزامنقدها در محیط دانشگاه و دانشجویی

عصبانیت و بهانه گیری

تحمل و مدارای سیاسی مجموعه های دانشجویی 
طراحی نقشه خطرناک دشمن برای به جان هم انداخ رضورتنسبت به هم

توطئه دشمن درشاهدتشکل های دانشجویی 
ناکامی توطئه دشمنچند دانشگاه برای به جان هم انداخ تشکل ها تالش دانشجویان عاقل، با شعور و بلوغ سیاسیدلیلنتیجه نهایی

حفظ اصول و روحیه آرمان گرایی

محافظه کار شدن بعضی ها بر اثر گذشت سننقطه مقابل

خواس آرمان ها و قله هامعنا

سک به اصول و مبانی فکری

موتور حرکت بودن جوانیمحافظه کار نشدنوظیفه جوان دلیل

رسیدن به خود قله در صورت طلبیدن قلهیقین پیداکردن نسبت به رسیدن به نیمه راه فایده بینیپیش

خودسازی اعتقادی، علمی و عملی

علیکم انفسکممؤید

الزمه
ی آن نگاه اسالم به انسان در خطاب فردی در نظر داش دا

نورانیت و نبود آلودگی در دل های جوانانزمینه مناسب

اهمیت به واجبات و پرهیز از گناهان
بجا آوردن واجبات و ترک محرمات؛علت اهمیت جاده رساننده انسان به خدا و نورانیت 

تهذیب اهمیت به واجبات و پرهیز از گناهان نظر رهربی

کمک و تفضل الهیاثر

درس خواندن، پرداخ علمی و جستجوی دانش
دانش،جو نبودن دانشجو به معنای واقعی کلمه در بعضی نقطه مقابل

از محیط های دانشجویی

الزام
گرف متونخواندن و فراعدم تلقی از دانش رصفاً در

تربیت دانشجو به صورت پرسش گر، متعمق، اشکال کننده به استاد و 
جستجو کننده از زوایای بحث علمی

یک چیز حفظی و رسهم بندی بودن

در جستجوی دانش نبودن
معنا

اهمیت به ورزش

مخاطب

نینداخ همه تقصیرها به گردن مدیریت ها با وجود وظیفه مدیران 
برای تأمین امکانات ورزشی تذکر

مدیران

جوانان

مهم بودن ورزش در نشاط،
سالمتی و شادابی جوانان  علت

فراهم کردن امکانات برای ورزش دانشجویانوظیفه

و نبود مشکل ورود به آنجاوجود ارتفاعات خوبی در اطراف مشهد تنبلی دانشجویان در زمینه ورزشدلیل شاهد

مصداق
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خواباندن جوان عراقی و گذاش چکمه برروی گردن او توسط جوان 
آمریکایی جلوی چشم زن و بچه اش

کتک زدن مرد عراقی جلوی چشم زن خانهمصداق

عبور جوان عراقی از خیابان وبهانه
مشکوک شدن جوان آمریکایی به او 

بازرسی بدنی زن ها توسط مردان آمریکایی به اسم توسعه 
و پیرشفت و نجات ملت عراق
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تبلیغاتی بودن حضور مسئوالن در میان مردم و دانس این مطلب دلیل
توسط کاندیدا ها و طرفدارانشان

تحقق عشق ورزی متقابل میان مسئوالن و مردم در صورت نتیجه گیری
صادق بودن مسئوالن به معنای واقعی کلمهدلیلصادق بودن مسئوالن
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تقویت پاکستانواکنش امریکاایجاد یک جبهه آسیایی بزرگ در مقابل آمریکا و اروپاانگیزه

تجهیز چین بوسیله شوروی حتی در مسئله انرژی هسته ایمصداق

انرژی هسته ای توسط پاکستان از {  فناوری} چشم پوشی آمریکا از وارد کردن شاهد
چین در موازنه های سیاسی منطقه ای

  ۳از ۱

بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد
نام تجدد خواهيبه...( امريكا و انگليس و) هاي امنيتي كشورهاي غربيتجاوز، جنگ افروزي و كودتا بوسيله سرويس :1پوست

مردمي بودن مسئوالن:  2پيوست
 عدم كمك غرب به كشورهاي آسيايي مثل ژاپن، چين و هند براي پيشرفت:  3پيوست

 1386/02/25

دست امریکائیها به بهانهنابودی عراق به
ایجاد آزادی، دموکراسی و توسعه 

شاهد
نابودی افغانستان بدست امریکائیها

های کودتایی عراق مثل صدامدوران حکومتتر بودن محنت وارد بر مردم عراق از سوی امریکائیها نسبت به سختعلت اهمیت

هادست آمریکاییتحقیر زن و مرد عراقی به شاهد

مصداق
نه چند ساعته مسئوالن کشور با دانشجویان نشست صمی

وجود ارتباط مردمی عالوه بر انتخاب مردمی معنا
ام شدن ارتباطات مسئوالن با مردم بعد از انتخابات در کشورهای دیگرنقطه مقابل

میان مردم و مسئوالن و اجزاء حکومتوجود تعاطی، تبادل فکر، ارتباط وسیع و عمیق عاطفی و عشق ورزی ویژگی

ام شهرهای دور و نزدیک کشور  استقبال مردم از رئیس جمهور در 
و حرف زدن روبه رو با او

یل به چپنقطه مقابل کمک شوروی به پیرشفت چین کمونیستی و هند مت

ها در علم موجود در عربنفوذ علمی ژاپنی } به تعبیری رسقت از غربی ها{   
عامل پیرشفت ژاپن

سخت کوشی
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وظیفه حرکت در مسیر رصاط مستقیم چه دنیا را ظلمت گرفته باشد چه نور معنا
ن چه در حکومت پیغمربان باشد چه در حکومت طواغیت » علیکم انفسکم الیرضکم من ضل اذا اهتدیتم« مؤیدای

حق نداش هیچ کس نسبت به تحریم زینت های دنیا به خود و معنا» و الطیبات من الرزق قل هی للذین امنواقل من حرم زینته هللا التی اخرج لعباده « مؤید
اعراض از دنیا

مصادیق دنیا

فرزند، ثروت و خانه

عی زندگی، جامعه، سیاست و اقتصاد و روابط اجت

طبیعت

بدن ما

» یا ایها االنسان انک کادح الی ربک کدحاً فمالقیه« مؤید

بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد
نگاه اسالم به انسان به عنوان يك فرد:  1پيوست

 1386/02/25

نگاه به انسان به عنوان یک موجود دارای عقل و شعور

مورد خطاب اسالم بودن هر فردی از انسان ها ویژگی

شأن دادن به انسان و مسئولیت خواستنن از او

رهرو بودن هر فرد اتسان در مسیر رصاط مستقیمنتیجه

زهد ورزیدنتوصیه

اهمیت

حرکت از خودپرستی به سمت خداپرستی و از ظلمت به سوی نورویژگی مسیر

وظیفه

عمل به واجبات و ترک محرمات به عنوان جاده راه

ن قلبی به عنوان موتور حرکت راه ای
ملکات و فضائل اخالقی به عنوان توشه راه والزامات

تسهیل کننده رسعت حرکت انسان 

خویش  پایی و مواظبت از خود برای جلوگیری از تخطی و تجاوز از راه

عدم دلبستگی به دنیامعنا

تذکر

یاد دادن یک لذت باالتر یعنی انس با خدا و ذکر او در کنار مباح امتیاز
دانس استفاده ی از لذایذ زندگی

ل و رسیدن انسان به ساحت ج جالل الهی در صورت حرکت صحیح 

طی مسیر رصاط مستقیم توسط تک تک انسان ها در هر رشایطی

کنارگذاش دنیا در عین توصیه به زهد توسط اسالمممنوع شمردن قطع رابطه با دنیا و
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جدید نبودن تحریم های اقتصادی وپاسخ رهربی
وجود آن در طول سال های انقالب 

بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد
نگاه كالن اسالم به انسان به عنوان خليفه اهللا و داراي وظايف اجتماعي:  1پيوست

تهديد جديد نظام به تحريم اقتصادي:  2پيوست
 1386/02/25

شاهد
ندانه ملت زیرفشار جنگ    ساله تحمیلی۸تحمل قدر
توسط رشق و غرب عا

تهدید جدید نظام به تحریم اقتصادیعملکرد دشمنتحمل ملت در برابر فشارهای تبلیغاتی و تحریم های اقتصادی
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طرح بحثعلت
استخراج استعدادهای طبیعی،

از لوازم خلیفه هللا بودن انسان  

شاهد

کشف قوه بخار
کشف قوه جاذبه

کشف آتش
کشف الکرتسیته

استخراج استعدادهای درونی انسان

استقرار عدالت

وظایف

ایجاد حکومت حق و روابط انسانی

مدیریت و آباد کردن دنیا
و استعمرکم فیهامؤید

معنا

خرد انسانی

حکمت و دانش انسانی استعدادهامصداق 
توانایی های موجود در روان انسان

کننده انسان به یک موجود مقتدرتبدیلویژگی استعدا ها

در زمین و استفاده از آن ها برای پیرشفت زندگی برشاستخراج استعدادهای طبیعی موجود 

مخاطب

ویژگی

نقطه مقابل 

همه افراد انسانی

مسئولیت توأمان تربیت و تزکیه خود و ساخ دنیامعناهمه کاره بودن انسان در این عا

نگاه اومانیزم غربی به انسان به عنوان یک موجود مادی محض

به عنوان محور فلسفه های قرن نوزدهمی و بعد و قبل از آن}  انسان محوری{ قرارداش اومانیزم سابقه
نگاه اسالم به انسان به عنوان موجودی دوبعدی 

هم الهی و هم طبیعی نقطه مقابل

لذت جویی و بهره مندی از لذائذ زندگی هدف

هدف بودن ثروت و قدرت و علم نتیجه

محور پیرشفت و توسعه در غربمحور،انسان سوداهمیت

مجاز شمردن تحقیر و کشتار انسان ها برای رسیدن کشوری به نتیجه
قدرت و ثروت و فروش سالح های کمپانی ها

  ۳از ۳


