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 مرور سریع 
 ۲۹/۰3/۱3۹۵ هادانشگاه اساتید از جمعی دیدار در رهبر انقالب بیانات

 جمالت طالیی موضوعات اصلی
پیشنهاد برای 

 مطالعه بیشتر

ایرانِ خصوصیات 

 مقتدر

 و تضارب ... اینها مانند و دانشگاه و دانشمند و دانش واقعیّتهای از کردن پیدا اطّالع برای میرسانند کمک ما به ارتباطی هایشبکه از وسیعی طیف یک 

 .است درست میدانیم آنچه که میدهد انسان به اطمینانی حالت یک اطّالعاتی، موارد این تداخل

 باشد متّکی خودش اقتدار به نکند، واهمه و هراس احساس درشت و ریز دشمنان تهدید از یعنی مقتدر، ؛[میخواهیم] مقتدر ایرانی بعد سال بیست. 

 کشووور اینکه امّا آیدمی وجود به آنجاها در ثروت هایقلّه بله، ندارد؛ اقتصووادی رفاه امکان اسووت دیگران به یوابسووته اقتصووادی لحاظ از که کشوووری 

 .ندارد امکان چیزی چنین باشد، اقتصادی و فکری آرامش و رفاه از برخوردار

 [میخواهیم اگر] احتیاج این باشد باعزّت باشد، مقتدر باشد، پیشرفته باشد، برخوردار معنوی و مادّی لحاظ از که باشد ایرانی ما بعد سال بیست ایران 

 .است هادانشگاه در کارها این یعمده و کارهایی، یک به دارد

 است بلد را کار و ندوخته کیسه خودش برای که بکن، کار خدا برای اهلل،سبیلفی مجاهد صبور، عالم، انسان آن میکند؟[ محقّق] کسی چه را کارآمدی 

 .است او کار کارآمدی میدهد، انجام شجاعانه و میشود میدان وارد و

 دیدار در بیانات

 رؤسای

 ها،دانشگاه

 ها،پژوهشگاه

 و رشد مراکز

 و علم هایپارک

فناوری 

20/08/1394 

یابی الزامات دست

 به ایران مقتدر

 ایراد اینها نکنند؛ مقدّسیخشکه بر حمل را این میدهم، تذکّر مدام چیزهااین و خالف کارهای و مختلط اردوهای این به راجع اوقات گاهی بنده اینکه 

 .میکند خارج است الزم و باید که شکلی آن از را دانشگاه محیط و آوردمی وجود به اشکال اینها آورد،می وجود به

 رشد این اینکه به داریم احتیاج امروز ما. شده کم ما سرعت است؛ رشد این سرعت سر بر من بحث ...نداریم علمی رشد ما که نیست این سر بر من بحث 

 .ببخشیم سرعت را

 کند افتخار این به و است افتخار یک بودن انقالبی و بودن مسلمان و بودن ایرانی که کند احساس دانشجو: است این هویّت احساس معنای. 

 ساالریحزب واقع در ساالریمردم دیگر، جاهای در است؛ ساالریمردم کلمه واقعی معنایبه آوردیم، وجود به معنویّتو  دین با همراه ساالریِمردم یک ما 

 .است

 میشود منتهی انقالب هدفهای و مبانی به که چیزهایی آن سمت به کنند هدایت را چالشها که است این شانوظیفه دانشگاه مسئولین. 

 باشد اهللسبیلفی مجاهد مسلمان یک باید دانشجو باشد، انقالبی باید دانشجو باشد، انقالبی باید دانشگاه. 

 دیدار در بیانات

 رؤسای

 ها،دانشگاه

 ها،پژوهشگاه

 و رشد مراکز

 و علم هایپارک

فناوری 

20/08/1394 
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هایی به وصیهت

 مسئولین دانشگاه

 است خطر این بشود، خسته و ناامید نوآور و پژوهشگر نگذارند عالیآموزش مسئوالن. 

 است پایه علوم کار، اساس لکن داد اهمّیّت آن به باید انداخت، قلم از نمیشود را کاربردی علوم. 

 نشود پیدا یامنیّت نفوذ برای ایدریچه و منفذی و سوراخی علمی، یادگیری و فراگیری در و علمی ارتباط در که باشد جمع باید حواسمان. 

 تحقیق به داریم احتیاج ارتباطات مختلف، صنایع کشاورزی، نفت، یزمینه در امروز ما. بشود هدایت کشور نیازهای سمت به باید علمی مقاالت. 

 برنامه به بشود تبدیل باید هم ها،دانشگاه یهمه برای بشود تبیین باید هم منتها بود، خوبی چیز [علمی]جامع ینقشه این یتهیه. 

 میکند تأمین را کشور نیازهای هم ملّی، عزّت هم بشود، وعملاقدام و بشود اجرائی کلمه واقعی معنای به اگرچنانچه مقاومتی اقتصاد. 

 کاری یعنی فرهنگی کار .. .بشود داده باید اهمّیّت فرهنگی کار به نیست؛ ایحاشیه کار یک برنامه، فوق کار یک است؛ اصل دانشگاه، در فرهنگی کار 

 .کند آشنا اسالم فرهنگ و انقالب فرهنگ با را ذهنها که

 است فرهنگی ضدّ  کار اینها نیست، فرهنگی کار اینها نیست؛ دانشگاه در موزون حرکات مثالً یا دانشگاه در آوردن کنسرت فرهنگی کار معنای. 

 کنند تنفّس دانشگاه محیط در کلمه واقعی معنای به ارزشی، دانشجوی و استاد بگذارند کنند؛ باز ارزشی استاداندانشجوها و  برای را میدان مسئوالن. 

 میکشد چالش به را نظام ایبهانه یک به که است کسی آن نامطمئن کیست؟ نامطمئن آقا، میگویند نکنند؛ پیدا حضور هادانشگاه در نامطمئن افراد. 

 که ایانسانی علوم کّلی ترکیب و شاکله منتها کنیم استفاده باید است استفاده قابل هرچه نه، کنیم؛ نفی را انسانی علوم دستاوردهای یهمه ما اینکه نه 

 .انسان مورد در غربی بینیجهان بر است متّکی آمده، غرب از

 دیدار در بیانات

 رؤسای

 ها،دانشگاه

 ها،پژوهشگاه

 و رشد مراکز

 و علم هایپارک

فناوری 

20/08/1394 
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واژگان کلیدی

ز بیانات در دیدارجمعی ا
اساتید دانشگاه ها

۱3۹۵/۰3/۲۹

ایران 
مقتدر

سرعت 
رشد علمی

احساس 
هویّت 
ایرانی 
اسالمی

توانمندی های

جمهوری 
اسالمی

دانشگاه 
انقالبی

اقتصاد 
مقاومتی

کار 
فرهنگی در 

دانشگاه

مردم ساالری
دینی
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 میلیجزئیات تک

آینده بیست سال در ایراندو تصویر از   

 غیرمطلوبیران ا مطلوب ایران

 دیگران به وابسته اقتصادی لحاظ زا - متّکی به اقتدار خود و بدون هراس و واهمه از دشمنان -

 فروشیخام و نفت به متّکی یمحصولتک کشوری - مستقل -

 شده رها فرهنگی لحاظ از - متدیّن -

 سیاسی و مذهبی و دینی  قومی، اجتماعی، هایگسست به مبتال - ثروتمند -

 اشرافی یحاکمیّت دارای - قضائی عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، عدالت عدالت: از برخوردار -

 کثیری یعدّه محرومیّت و فقر مقابل در ثروت هایقلّهوجود  - پرهیزکار و دلسوز جهادگر، پاک، مردمی،  دارای حکومتی -

  باعزّت -

  معنوی و مادّی مبرّات و خیرات از برخوردار -

آفرینی دانشگاه برای رسیدن به ایرانِ مقتدرالزاماتِ نقش  

 علمی پیشرفت -1

 اخالقی انضباط -2

 دانشگاه محیط در دینی داریخویشتن -3

 سیاسی بصیرت -4

 اسالمی ایرانی هویّت احساس -5

 اهللسبیلفی مجاهد مسلمانِانقالبی بودن و تربیت  -6


