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در بیست و چهارمین روز از ماه مبارک رمضان )1(

 بسم هللا الّرحمن الّرحیم

و الحمدهلل رّب العالمین و الّصالة و الّسالم علی سّیدنا و نبّینا ابی القاسم 
المصطفی محّمد و علی آله الّطّیبین الّطاهرین المعصومین سّیما بقّیة 

هللا فی االرضین.

خیلی برای من مایه ی خرسندی و خوشحالی است دیدار حضوری با شما 
ــ جلســه ای بعد از دو ســال محرومّیت از این جلسه ی شیرین و صمیمی 
ــ و همچنین ســخنرانی هایـی که انجام گرفت. البّته این را من بگویم که 
بعضی از آقایان چون خیلی تند تند صحبت کردندـ ـ بجز آخرین نفر، آقای 
پناهی که یک مقداری بــا طمأنینه صحبت کردند و من حرفها را بیشــتر 
ـ من یک نکاتی را  فهمیدم، دوســتان دیگر خیلی تند صحبــت کردید ـــ
 به من بدهید 

ً
فهمیدم، نکاتی را هم نفهمیدم؛ باید آن نوشته تان را حتما

تا من بعد آنها را نگاه کنم.

 گفت و شــنود با مســئولین، راه حّل پاسخ به بسیاری از 
انتقادات دانشجویان

آنچه من میخواهم در آن مــورد فقط یک کلمه ی کوتاه عرض کنم و بعد 
وارد بحث خودمان بشویم، این است که مجموع این مطالبی که گفتید، 
حرفهای دلی است؛ حرفهای دل است و انسان دوست میدارد بشنود این 
حرفها را، منتها خیلی از این سؤاالت پاسخهای قانع کننده دارد؛ خیلی از 
این انتقادها پاسخهای حل کننده ی مشکل دارد؛ این جور هم نیست که 
 این اشکالی که حاال به ذهن خودتان یا مجموعه تان رسیده و اینجا 

ً
واقعا

 یک بن بست باشد؛ نه، خیلی از اینها پاسخ دارد. 
ً
بیان کردید، این واقعا

البّته در صحبتهای شما پیشنهادهایـی هم بود که ممکن است بعضی از 
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 عملی و امکان پذیر باشد لکن عمده اشکال و انتقاد 
ً
آن پیشنهادها واقعا

ـ مشکل ما این است  ـ نمیگویم همه ـ  بود. در خیلی از اشکالها و انتقادهاـ 
که شماها با مسئولین مربوطه گفت  و  شنود ندارید؛ این باید حل بشود.

ـ هر  ـ صحبت حاال نیســت، صحبت چهل ســال پیش اســت ـــ خب من ـــ
هفته یک روز میرفتم دانشــگاه تهــرانـ ـ بدون اســتثناءـ ـ و دانشــجوها 
جمع میشدند سؤاالتشان را مطرح میکردند، من جواب میدادم؛ خیلی 
از گره ها باز میشــد، خیلی از عقده ها حل میشــد. یک جاهایـی هم بود 
 بایستی برویم یک 

ً
که اشکال، پاسخ نداشــت؛ ما میفهمیدیم که مثال

کاری بکنیم. این را یک جوری باید درست کرد. من خب سفارش کردم به 
مســئولین؛ هم وزرا باید بیایند با شــماها صحبت کنند، هم مسئولین 
 اسم ستاد کل آورده شد، اسم سپاه آورده 

ً
ـ حاال مثال دستگاه های مختلفـ 

شــدـ ـ خب بیایند حرف بزنند، بیایند بگویند. خیلی از این حرفها قابل 
توضیح است. بله، یک جاهایـی هم ممکن است قابل توضیح نباشد، 
خب طرف مقابل میفهمد که باید برود یــک کاری بکند، اقدامی بکند. 
این یک نکته ای بود که خواستم این را عرض بکنم که به این معنا توّجه 

داشته باشید.

 حاال صحبت مجلس شد و اعتراض به مجلس و درخواست از من 
ً
و ضمنا

که عنوان انقالبیگری را از این مجلس پس بگیرم.)2( خب ]نمایندگان[ 
این مجلس، خیلی هایشــان همیــن جوانهای دیــروز در جایگاه شــما 
هستند؛ یعنی خیلی شــان جوانهایـی هستند که چند ســال قبل از این 
مثل شــما می آمدند می  ایســتادند، انتقــاد میکردند، حــرف میزدند، 
اشــکال میکردند؛ انقالبی اند، این جور نیست که انقالبی نباشند. من 
البّته یکایک را که نمی شناســم، ]بلکه[ روی مجموعه قضاوت میکنم؛ 
مجموعه بد نیســت، خوب اســت؛ هم در دولــت، هم در مجلــس و در 
بعضی از بخشــهای دیگر، مجموعه خوب اســت. حاال ممکن اســت بر 
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بعضی ها یک اشکاالتی وارد باشد.

ت بــردم، این را بدانید؛ از اینکه 
ّ

به هر حال من امروز از حرفهای شــما لذ
شماها می نشینید، فکر میکنید، جوانب مسائل را مطالعه میکنید، به 
یک نتیجه ای میرسید و اینجا با صراحت بیان میکنید، این برای من چیز 

مطلوب و مفیدی است.

  موعظه، زنده کننده ی دل
و اّمــا مطالبــی کــه مــن میخواهــم عــرض بکنــم؛ اّولیــن مطلب یک 
کلمه  موعظــه  اســت، میخواهم به شــما عزیــزان یک موعظــه بکنم. 
امیرالمؤمنین )علیه  الّصالة و الّسالم( در نامه ای که به فرزند عزیز خودش 
لَبَک ِبالَموِعَظه«؛ دلت را 

َ
حِی ق

َ
امام حسن نوشت،)۳( نوشته است که »ا

با شنیدن موعظه زنده کن! این را امیرالمؤمنین میگوید، آن هم به کسی 
مثل امام حســن، فرزند بزرگش، فرزند محبوبش؛ و جالب است بدانید 
این نامه را امیرالمؤمنین در راه برگشت از صّفین در آن بحبوحه ی مسائل 
گوناگونی که روی سر ایشان ریخته بود نوشته؛ نامه ای که در نهج البالغه 
لَبَک 

َ
حِی ق

َ
است، بد هم نیســت که مراجعه کنید، نگاه کنید بخوانید. ا

ِبالَموِعَظه؛ حاال موعظه الزم است.

  ضرورت تصمیم و کاِر درست برای حسرت نخوردن در روز 
قیامت

موعظه ای که من امروز میخواهم عرض بکنم، این آیه ی ســوره ی مریم 
 هر وقت انسان 

ً
اســت که جزو آیات تکان  دهنده ی قرآن اســت که واقعا

نِذرُهم َیوَم 
َ
این آیه را یادش می آید، انسان را تکان میدهد. میفرماید: َو ا

ة؛)4( یعنی پیغمبر ما! به این کسانی 
َ

فل
َ

مُر َو ُهم فی غ
َ
ِضَی اال

ُ
الَحسَرِة ِاذ ق

که در غفلت فــرو رفته اند، بگو و بیم بده اینهــا را از »روز حســرت«؛ روز 
مر« 

َ
ِضَی اال

ُ
حسرت، روز قیامت است که تعبیر شده به روز حســرت. »ِاذ ق
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ِضَی 
ُ

یعنی هنگامی که کار از کار گذشــته و هیچ کاری نمیشــود کــرد؛ »ق
مر« یعنی این. ]میفرماید[ اینها را از آن روز بترسان، بیمناک کن. انسان 

َ
اال

در قیامت میبیند که گاهی میشد با یک کار کوچک، یک پاداش بزرگ را 
اینجا به دست بیاورد؛ یک حرکت کوچک در دنیا میتوانست اینجا آثار 
ماندگار عظیِم ُپرسود و ُپرمنفعتی داشته باشد، و این کار را نکرده؛ انسان 
حســرت میخورد. ]یا[ در دنیا میتوانست با یک پرهیز، با اجتناب از یک 
حرکت، اجتناب از یک حرف و از یک فعل عذاب دردناکی را از خودش دور 
کند؛ نکرد، هّمت نکرد. تصمیم بگیریم درست کار کنیم، تصمیم بگیریم 
درست عمل کنیم، درست حرف بزنیم، درست برنامه بریزیم؛ تصمیم 
بگیریم؛ روز حسرت، روز سختی است. و این کارها، این تصمیم گیری ها 
در جوانی ممکن است؛ آســان تر از دوران عمر بنده و زندگی امثال بنده 
اســت. ما نمونه های آن حســرت عظیم را در دنیا گاهی می بینیم؛ یک 
وت میشــود، حســرت میخوریم که چرا این  

ُ
چیزی از دســت ما میرود، ف

جوری کردیم، چــرا این  جوری نکردیــم؛ البّته این در مقابل آن حســرت 
قیامت خیلی کوچک تر اســت، هــزاران هزار بار کوچک تر از آن حســرت 
است، لکن در عین حال حســرت است. خوشبختانه شــماها امروز این 
حسرت را ندارید، چون جوانید؛ این مربوط به امثال ما است که جوانی 
و میان سالی را گذرانده ایم، کارهایـی باید میکردیم، نکردیم؛ کارهایـی 

نباید میکردیم، کردیم.

شما قدر بدانید این فرصتی که در مقابلتان هست؛ در این سّنی که شما 
هستید، در مقابلتان ممکن است شــصت سال، هفتاد سال عمر باشد؛ 
قدر بدانید این امکانی را که در خدمت شــما و در برابر شما هست؛ این 

موعظه ی امروز ما.

  دانشگاه؛ یکی از مسائل اساسی انقالب
و اّما مطلبی که من آماده کردم، حول وحوش دانشگاه و مسائل دانشگاه 
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است. حاال در صحبتهای شما، یک نفر از آقایان به نظرم راجع به دانشگاه 
 دانشجوها یک انتقاد مختصری هم داشتند؛ من حرف دارم راجع 

ً
یا مثال

به مســائل دانشــگاه؛ هم نظر دارم، هم پیشــنهاد دارم که حاال خواهم 
 نقش آفرینــی دانشــگاه و امــکان نقش آفرینــی و لزوم این 

ً
گفــت: اّوال

 برخی از فرصتهایـی که وجود دارد، 
ً
نقش آفرینی در آینده ی نزدیک، ثانیا

بعضی از تهدیدهایـی که وجود دارد، و بعد هم چند نکته ی کاربردی برای 
دانشجوها. این بحث امروز ما است که حاال اگر ان شاءهللا حوصله کنید و 

من هم بتوانم بیان کنم، اینها را عرض خواهم کرد.

از اّول انقالب مسئله ی دانشگاه به  عنوان یک مسئله ی اساسی مطرح 
شد؛ یعنی انقالب وقتی تشکیل شد، خب هدفهایـی داشت، هدفهای 
بزرگی داشت: تبدیل حکمرانی فردی و استبدادی به حکمرانی مردمی؛ 
تبدیل تبعّیت در سیاستهای کشور و خارج از کشور به استقالل و هدفهای 
مهّمی کــه انقالب داشــت؛ لکن عالوه ی بــر این هدفهــا چند برنامه ی 
عملّیاتی فوری و پیش رو داشت؛ مسئله ی دانشگاه یکی از این برنامه ها 
 فــرض کنید یکی دیگر، مســئله ی امنّیت کشــور، امنّیت 

ً
بود. حاال مثال

مرزها، امنّیت داخلی که اینها مســائل اساســی و مهّمی بــود که جلوی 
دست انقالب بود و انقالب به آن میپرداخت؛ یکی اش مسئله ی دانشگاه 

بود.

 وجود دو نگاه متضاّد جریان انقالب و جریان ضّدانقالب 
به دانشگاه

مسئله ی دانشگاه از این جهت اهّمّیت داشت که دانشگاه یک واقعّیت 
بود و یک واقعّیتی بود کــه مورد نیاز هم بــود؛ منتهــا دو جور نگاه به 
دانشــگاه وجود داشــت: یک نگاه، نگاه انقالب بود و یک نگاه، نگاه 
جریان واپسگرای ضّدانقالب به دانشگاه. باید آن نگاه جریاِن دّوم تبدیل 
میشــد به نگاه انقالب؛ لذا چالش بود؛ مســئله ی دانشــگاه از روز اّول 
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انقالب یکی از مسائل چالشی بود؛ لذا شما می بینید امام در همان اوایل 
کار، ســتاد انقالب فرهنگی را تشــکیل میدهند.)۵( حاال یکــی از آقایان 
اشاره کردند به شورای عالی انقالب فرهنگی؛ خب این شورا بر اساس یک 
 یک شورا 

ً
مطالعه ای تشکیل شد، این  جور نبود که بخواهند بی دلیل مثال

ف این شورا ستاد انقالب فرهنگی بود 
َ

درست کنند. قبل از این شورا، َسل
که امام خودشان تشکیل دادند؛ البّته شــورای عالی را هم امام تشکیل 
دادند)6( لکن بعد از ستاد. آن اوایل کار، امام یک ستاد انقالب فرهنگی 
تشــکیل دادند برای اداره ی دانشــگاه ها. ببینید، این نشــان دهنده ی 
اهّمّیت دانشگاه از نظر امام بود. بعد هم امام )رضوان  هللا  علیه( بیانات 
مهّمی درباره ی دانشگاه ]بیان[ کردند که نشــان دهنده ی این است که 

مسئله ی دانشگاه مسئله ی چالشِی درجه ی یک انقالب بود.

  نخبه پروری برای پیشرفت، یا مهره سازی برای استعمار: 
اّولین دلیل تضاّد دیدگاه ها

خــب تضــاّد آن دو نگاهی کــه گفتم در چیســت؟ یکــی این اســت که 
انقالب، دانشــگاه را یــک جایگاهی برای نخبه پروری میدانســت برای 
پیشرفت کشور و حّل مسائل کشور؛ نظر انقالب به دانشگاه این است؛ 
نخبه پروری برای حّل مسائل کشور، برای پیشرفت کشــور، برای جبران 
عقب ماندگی های دویســت ســیصد ســاله ی کشــور؛ به این چشــم به 
دانشــگاه نگاه میکرد. در حالی که نگاه آن جریان واپسگرا و ضّدانقالب 
  این نبود؛ آنها دانشــگاه را در کشور تشــکیل دادند و 

ً
به دانشــگاه اصال

ت 
ّ

ت و از خود مل
ّ

اداره کردند برای مهره سازی، تا کسانی از درون خود مل
کاری را انجام بدهند که آنها از بیرون میخواستند انجام بدهند. این یک 
داستان مفّصلی است، این مســئله ی خیلی طوالنی ای است؛ سیاست 

نواستعماری.

متأّســفانه جوانها کم کتاب میخواننــد. من نمیدانم شــماها در مورد 
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اســتعمار و اســتعمار نو و مانند اینها چقــدر کتاب خوانده ایــد، چقدر 
مطلب میدانید. خب اروپایـی ها در یک ُبرهــه ای از زمان ]یعنی[ از قرن 
هفدهمـ ـ حدود 1600 میالدی؛ اّول پرتغالی ها و بعد اسپانیایـی ها و بعد 
ـ مشغول استعمار دنیا شدند؛ یعنی کشورها را تصّرف میکردند  دیگرانـ 
و با خون ریزی و با قهر و غلبه و مانند اینها اداره ی کشــورهای ضعیف را 
به عهده میگرفتند و منافع آنها را میچاپیدند. در قرن بیستم یعنی بعد 
از حدود سه قرن، چهار قرن استعمار، به این نتیجه رسیدند که استعماِر 
مستقیم دیگر جواب نمیدهد؛ یک سیاست جدیدی به وجود آمد و آن 
سیاست این بود که در کشورهای هدف، افرادی را تربیت کنند تا آن افراد، 
همان کاری را انجام بدهند که اســتعمارگر بنا بود انجــام بدهد، همان 
حرفی را بزنند که او بنا بود بزند، همان اقدامی را در کشور انجام بدهند 
 هدف این است. پس نگاه به 

ً
که اســتعمارگر بنا بود انجام بدهد؛ اصال

دانشگاه و نخبه پروری و نخبه شناسی در کشورهای هدف برای غربی ها 
این بود که عرض میکنم؛ که اســم این، اســتعمار نو بــود. در این زمینه 
کتابها نوشته اند، حرفها زده اند، مطالب تحقیقی زیادی افراد نوشته اند 
که خوب است نگاه کنید. نگاه جریان واپسگرا و ضّدانقالب به دانشگاه 

 در تضاد است.
ً
این نگاه بود؛ خب این با نگاه انقالبی کامال

  مرکز تولید علم بــرای تأمین اقتدار یــا مصرف کننده ی 
دانش منسوخ شده: دّومین دلیل تضاّد دیدگاه ها

یک چالش دیگر در مورد دانشگاه این بود که انقالب به دانشگاه نگاه 
میکرد به عنوان مرکز تولید علم، مرکز رشد علم، برای اینکه بتوانند علم 
ـ تا با دانش،  ـ اّول یاد بگیرند، بعد تولید کنند و پیش ببرندـ  را پیش ببرندـ 
ت و به یک 

ّ
ی را تأمین بکننــد. چون دانش و علم، به یــک مل

ّ
اقتدار مل

کشور اقتدار میدهد، قدرت میدهد؛ نظر انقالب این بود. نگاه آن جریان 
ع 

ّ
واپسگرا و ضّدانقالب مطلقا چنین چیزی نبود؛ اینها از دانشگاه این توق
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را نداشتند که خود دانشگاه بیاید تولید علم بکند؛ نه، آنها میخواستند 
که دانشــگاه های ماـ ـ نه فقط دانشــگاه  کشــور ما؛ کشــورهای هــدفـ ـ 
پس مانده های دانش غربی را فرابگیرند و در واقع آن متاع ازکارافتاده ی 
بی فایده یا کم فایده را یاد بگیرند و دستشان از تولید علم کوتاه باشد. 
 علم، به معنای واقعی کلمه پیشــرفت و توسعه ای در این 

ً
یعنی واقعا

کشــورها پیدا نکند؛ هدِف اینها این بود. هر حرکِت علمــِی نوآورانه در 
هر بخشــی، در این کشــورها مورد ســرکوب قرار گرفته. اینها واقعّیات 
است، اینها اّدعا نیست، اینها اّتفاقاتی اســت که افتاده. خب، این هم 
یک چالش بــود. آنها میخواســتند »دانشــمنِد مصرفــی« و »جامعه ی 
مصرفی« تولید کنند با دانشگاه. »دانشمند مصرفی« یعنی آن کسی که 
مصرف کننده ی دانش غربی اســت، آن هم نه دانش پیشرفته، ]بلکه[ 
دانــش عقب افتاده، دانش منسوخ شــده. »جامعــه ی مصرفی« یعنی 
همین دانشمنِد تحصیل کرده ی مصرفی وقتی می آید در جامعه، وقتی 
مدیرّیت را به عهده میگیرد و مانند اینها، یک جامعه ی مصرفی به وجود 
می آورد، بازار مصرف محصوالت غربی تولید میکند. هدف از دانشــگاه 

این بود؛ نگاه به دانشگاه چنین نگاهی بود.

  ایجاد دانشگاه متدّین یا بی دین: ســّومین دلیل تضاّد 
دیدگاه ها

یک مورِد چالشــِی دیگر در مورد دانشــگاه ها این بود که هدف انقالب 
ایجاد دانشــگاه متدّین بود، که جوان کشــور وقتی می آید دانشــگاه و 
چند سال در دانشــگاه میماند و بعد می آید بیرون، باید متدّین بیاید 
بیرون، حّتی متدّین تــر از وقتی که وارد دانشــگاه شــد، ]اّما[ هدف آنها 
درســت عکس این بود؛ آنها میخواســتند از دانشــگاه دین زدایـی کنند 
ق نشــدند، اّما هر کار توانســتند 

ّ
و کردند. البّته در این هدف خیلی موف

کردند. اینکه میگویم »مّوفق نشدند«، برای خاطر این است که در همان 
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دانشگاِه ساخته ی طاغوت و برنامه ریزی شده ی غربی ها آدمهایـی مثل 
حسن باقری به وجود آمدند، شهید برجسته ی واالمقامی که دانشجوی 
همین دانشکده ی حقوق دانشگاه تهران بود؛ یا چند نفر از این شهدای 
هسته ای دانشجوهای آن روزند؛ بســیاری از شــهدای دفاع مقّدس، آن 
سرداران و برجسته ها و مانند اینها، دانشجوهای دانشــگاه های قبل از 
ق نشدند، 

ّ
انقالبند. بنابراین، در این هدف دین زدایـی، به طور کامل موف

لکن باالخره هر کاری که میتوانســتند انجام دادنــد و خاطره های تلخی 
 گفتنی نیســت، بعضی هایش 

ً
وجــود دارد که حاال بعضی هایــش اصال

هم مناسب این جلســه و این وقت کوتاه ما نیست. بنابراین، موضوع 
دانشــگاه از روز اّول مســئله ی چالشــی بیــن جریــان انقــالب و جریان 

ضّدانقالب بود.

  هوّیت بخشی به دانشگاه، کار بزرِگ انقالب برای دانشگاه
خب، انقــالب چــه کار کرد بــرای دانشــگاه؟ کار بزرگی که انقــالب برای 
دانشــگاه کــرد عبــارت بــود از هوّیت بخشــی بــه دانشــگاه، بــه تبِع 
ت احســاس هوّیــت داد، 

ّ
ت ایــران. انقالب به مل

ّ
هوّیت بخشــی به مل

آرمان داد، احساس شخصّیت و اســتقالل داد، افق دید روشن داد؛ اینها 
 وقتی که 

ً
ت ایران انجــام داد. طبعــا

ّ
کارهایـی بوده که انقالب بــرای مل

ی 
ّ

ی، آرمان سازی مل
ّ

ی، هوّیت ســازی مل
ّ

ت یک حرکت مل
ّ

]نسبت[ به مل
انجام میگیرد، آن که بیشــترین بهره را میبرد، جوان دانشگاهی و جوان 
دانشجو است، با احساساتی که دارد، با آگاهی هایـی که دارد، با طهارت 
و پاکیزگی ای که دارد. دانشگاه احساس هوّیت کرد و این احساس هوّیت 
منتهی شد به اینکه دانشــگاه و دانشــجو جماعت در مقابل قدرتهای 
غربی، احساس ضعف و احساس حقارت نکنند؛ درست نقطه ی مقابل  
آن چیــزی که قبــل از انقالب بود؛ یعنی دانشــجوی دانشــگاه تهران با 
اینکه میدانست که آن کسانی که آمده اند ســنگربندی کرده اند در این 
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دانشگاه، از سفارت شوروی دارند کمک میگیرند و مّتکی به سیاستهای 
شوروی اند، با کمال قدرت رفت با اینها مواجه شد، مقابل شد و دانشگاه 
تهران را پاکسازی کرد. یا آن دانشجویانی که رفتند ســفارت آمریکا را به 
 عنوان مرکز توطئه ی علیه نظام اسالمی تسخیر کردند، میفهمیدند دارند 
چه کار میکنند؛ اینها با قدرت آمریکا داشتند پنجه در پنجه می افکندند. 
احساس ضعف نکردند، احساس قدرت کردند؛ این همان هوّیت است؛ 
این همان احســاس هوّیت است، احســاس استقالل اســت، احساس 

شخصّیت است؛ این به دانشگاه داده شد.

بعد هم دانشجوها به نظرم بیشترین کسانی بودندـ ـ حاال آمار نمیتوانم 
بدهم، به نظرمـ ـ که در ســپاه عضوّیت پیدا کردند؛ یعنــی در آن اّول کار 
دانشجوها آمدند عضو ســپاه شــدند. ســپاه آن روز به  عنوان یک مرکز 
ی و انقالبی به حســاب می آمد که درســت هم بود و هســت. 

ّ
اقتدار مل

میرفتند عضو میشدند و آماده بودند؛ یعنی کســی که میرفت در سپاه، 
معنایش این بود که مــا آماده ایم بــرای مقابله، مبارزه، ایســتادگی در 
مقابل قدرتهای بزرگ دنیا؛ این هوّیت بخشی به دانشگاه بود. احساس 

استقالل بود، تحقیر قدرتهای درجه ی یک دنیا بود.

آن روز دانشــجوی جــوان، شــیرینی احســاس اســتقالل را درک میکرد؛ 
امروز شماها با احساس اســتقالل چندان احســاس شیرینی نمیکنید؛ 
شــما همه ی عمرتان را در یک کشــوری زندگی کرده اید که شاید یکی از 
مســتقل ترین کشــورها از لحاظ سیاســت بوده؛ یعنی ]عــدم[ پیروی و 
 نچشیدید، 

ً
ت دنباله َروی را شماها اصال

ّ
تبعّیت ]از قدرتهای بزرگ[. آن ذل

حس نکردید، لذا استقالل را شما جوانهای امروز خیلی نمیدانید؛ جوان 
آن روز چرا، حس میکــرد. حاال امثال ماها کــه در میدان مبارزه بودیم که 
خیلی حس میکردیم؛ جوانهای دانشــجو هــم میفهمیدند، میدیدند 
رفتارهای دربار و دولت و مســئولین و مانند اینها در مقابل آمریکا یک 
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ت را دیده 
ّ

 جور، در مقابل اروپا یک  جــور؛ اینها را میدیدند دیگــر؛ آن ذل
 به  عنوان یک پدیده ی شــیرین 

ً
بودند، لذا احســاس اســتقالل را واقعا

میپذیرفتند.

قّیتهای بزرگ انقالب در اّولین چالشــهای مربوط به 
ّ

  موف
دانشگاه

خب، پس بنابراین در وهله ی اّول، انقالب در چالش مربوط به دانشگاه 
ی تبدیل 

ّ
قّیتهای بزرگی دست پیدا کرد. نمیگوییم دانشگاه را بکل

ّ
به موف

کرد به یک دانشگاِه مورد نظر انقالب و اسالم؛ نه، چنین اّدعایـی را هیچ 
کس ندارد، اّما توانســت یک حرکت صحیح و محکم و مورد تحسینی را 
نسبت به دانشگاه انجام بدهد در مقابل جریان ضّدانقالب؛ به دانشگاه 
هوّیت داد، به دانشگاه شــخصّیت داد. یک عّده ای از دانشجوها همان 
وقت رفتند بــا مجموعه ای در قم هماهنگ شــدند، جلســات مفّصلی 
تشــکیل دادند برای ترتیب دادن کتابهای مربوط به علوم انســانی که 
ق نبود اّما جرئت میخواســت این کار؛ این کار را کردند؛ 

ّ
البّته خیلی موف

رین اسالمی در قم یک 
ّ

اساتید تهران و تعدادی دانشجو و تعدادی از متفک
مجموعه ی مفّصلی کتاب تهّیه کردند. کارهای این  جوری انجام گرفت در 

آن اّول کار.

بعد هم که در دانشگاه های کشور انجمنهای اسالمی تشکیل شد، بعد 
بسیج دانشجویان و بسیج اساتید تشکیل شد که اینها پرچمهای انقالب 
بودند؛ انجمنهای اســالمی، به معنــای واقعی کلمــه آن روز پرچمهای 
انقالب محسوب میشدند؛ و بحثهای خوبی هم میشد، بحثهای عمیقی 
میشد. بنده خب مرتبط بودم؛ یعنی انجمنهای اســالمی مراجعه کرده 
بودند به امام، امام هم بنــده را معّرفی کرده بودند که با فالنی تماس 
 تماس داشــتم با مجموعه ی انجمنها و 

ً
داشــته باشــید؛)۷( من دائما

جوانهای مربوط به آنها. در همین دانشگاه امیرکبیر جلسات متعّددی 
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داشتیم، بحثهای مختلفی میکردیم؛ بحثهای عمیق نظرِی خوب. خب، 
این گام اّول بود لکن معنایش این نبود که رویارویـی تمام شده باشد؛ 
قّیت جریان انقالبی، جریان 

ّ
نخیر، یعنی این جور نبود که حاال با این موف

ضّدانقالب عقب نشسته باشد و از دانشگاه دست کشیده باشد و چالش 
تمام شــده باشــد؛ نه، این جوری نبود. چالش ادامه داشت، رویارویـی 
ادامه داشت، و لذا در طول این ســالهای متمادیـ ـ ]این[ چند دههـ ـ افت 
و خیزهایـی وجود داشــته، فراز و فرودهایـی در دانشــگاه وجود داشــته 
که داســتانش زیاد اســت. این به نظر من میتواند موضوع یک تحقیق 
واقع بشــود؛ یکی از کارهای تحقیقی اساسی میتواند همین سرگذشت 
دانشــگاه های کشــور بعد از انقالب باشــد؛ افــت و خیزهایــش، فراز و 
فرودهایش، تبدیل شــدن آدمهایش که چه کسانی بودند، کجا رفتند، 
سرنوشتشان چه شد، چه کسانی  جایشــان آمدند. اینها مطالب مهّمی 
است که میتواند موضوع یک تحقیق و یک کار پژوهشی مفّصل و خوب 

باشد.

علل مفتخر بودن جمهوری اسالمی به دانشگاهش
حاال آنچه من میخواهم از ایــن مطالب نتیجه بگیرم و عرض بکنم، این 
 میتواند به دانشــگاهش افتخار 

ً
است که امروز جمهوری اســالمی، اّوال

 موّظف اســت دغدغه ی دانشگاه را داشته باشــد. حاال هر دو 
ً
کند؛ ثانیا

را یک مقداری توضیح میدهــم. اّما ]اینکه[ جمهوری اســالمی میتواند 
به دانشــگاه افتخار کنــد، برای خاطر این اســت کــه دانشــگاِه امروز با 
 قابل مقایسه نیســت. بله، آن روز ُپرشورتر 

ً
دانشگاِه اّول انقالب واقعا

ـ اّما  ـ خب اّول انقالب بود ـــ ]بود[ و حرکتهای ُپرشــوری انجام میگرفت ـــ
دانشــگاه های امروز کشــور ما با دانشــگاه هایـی که مــا در اّول انقالب 

 قابل مقایسه نیست.
ً
داشتیم، واقعا
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  از لحاظ تعداد دانشجو
[ از لحــاظ تعــداد دانشــجو؛ آن روز تعــداد دانشــجوهای همــه ی 

ً
]اّوال

دانشــگاه های کشــور حدود 1۵0 هزار نفر بودند، امروز تعداد دانشجو 
میلیونــی اســت؛ حــاال غیــر از تحصیل کرده هــا و فارغ الّتحصیل هــا، 
 
ً
دانشجوی بالفعل چند میلیون ]نفر[ هستند. از این جهِت کّمّیت واقعا

قابل مقایسه نیست؛ دانشگاه های دولتی و غیردولتی.

  از لحاظ تعداد استاد 
 از لحاظ استاد؛ ]طبق[ آن گزارشــی که آن روز به ما میدادند، همه ی 

ً
ثانیا

اساتید دانشــگاه های تهران در اّول انقالب حدود پنج هزار نفر بودند؛ 
امروز ده ها هزار اســتاد داریم که در بین اینها اســاتید برجسته ای وجود 
 افتخارآمیز 

ً
دارند، اساتید نخبه ی برجســته ای وجود دارند؛ یعنی واقعا

است تعداد استاد مثل تعداد دانشجو.

  از لحاظ پیشرفت علمی
 
ً
بعد، پیشــرفت علمی چشــمگیر؛ آن روز مــا از لحــاظ کار علمــی واقعا

 این جوری اســت؛ 
ً
هیچ چیز افتخارآمیزی در دانشــگاه نداشــتیم؛ واقعا

 یــک فکری، یک 
ً
حاال ممکن اســت یک وقتی یک جــوان نخبه ای مثال

کاری در گوشــه ای انجام داده بود، که حاال ماها خبر نداشــته باشیم اّما 
دانشگاه به  عنوان یک کل، به عنوان یک مجموعه، هیچ حرکت علمی 
چشمگیر و قابل اعتنائی نداشت؛ امروز به فضل الهی، به توفیق الهی 
کارهای علمی چشمگیر و بزرگی در دانشــگاه انجام گرفته و باز هم دارد 
به وســیله ی اســاتید، به وســیله ی کارگاه های آموزشــی، به وســیله ی 

دانشجوهای نخبه انجام میگیرد.

  از لحاظ تربیت نخبگان
تربیت نخبگان برجســته؛ ما امروز چقدر نخبه در کشور داریم. حاال یک 
عّده ای از کشور میروند، یک عّده  هم عزا میگیرند که ]آنها[ از کشور رفتند؛ 
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خب بله، ما دوست داریم که نخبه ها در کشور بمانند اّما آن تعدادی که 
از نخبه ها در کشور هستند، چندین برابر آن کسانی هستند که رفته اند؛ 

خوشبختانه دانشگاه های ما از این جهات خیلی خوب است.

  از لحاظ حضور دانش آموختگان در مدیرّیتها
حضور دانش آموختگان دانشــگاه ها در مدیرّیتهای دولتی؛ این خیلی 
مهم است. ما مدیران خوبی داشــته ایم در دوره های مختلف؛ مدیران 
 اعتراض دارید و به 

ً
خوب داشــتیم؛ اینکه حاال شــما به فالن دولت مثال

مسئولینش اعتراض میکنید، معنایش این نیست که در آن دولت مدیر 
برجسته و خوب و مســئول و به قول آن برادرمان عاِلم و شجاع و صادق 
وجود نداشته؛ چرا؛ مدیران بسیار خوبی ]بوده اند[؛ االن هم که هستند؛ 
االن کســانی که هنوز به تعبیر عامیانه دهنشــان بوی شــیر دانشگاه را 
میدهــد، در دولت و در مجلــس و امثال اینها حضــور دارند؛ این یکی از 

افتخارات دانشگاه کشور است.

  از لحاظ حضور نمودارهای اسالمی در دانشگاه ها
بعد هم حضور نمودارهای اســالمی و دینی ممتاز؛ این  جور نیســت که 
بنده بی خبر باشــم از مشــکالت فکری و دینی و رفتاری دانشــگاه های 
امروز؛ کم و بیش بی اّطالع نیستم اّما حضور دین در دانشگاه های کشور 
 
ً
 برجسته و نمودار و شوق انگیز و بی نظیر است؛ قطعا

ً
یک حضور کامال

در دنیای اســالم، ما این همه جوان اهل تعّبد، اهــل اعتکاف، اهل نماز 
مســتحّبی، اهل نماز جماعت، اهل دعا، اهل احیاء و قرآن سر گرفتن در 
دانشگاه ها نداریم؛ در هیچ جای دنیای اسالم چنین چیزی وجود ندارد و 
 
ً
در اینجا بحمدهللا هست. بنابراین امروز جمهوری اسالمی میتواند حّقا

به دانشــگاه هایش افتخار کند. عرض کردم این به معنای آن نیست که 
دانشــگاِه امروز همان دانشگاهی اســت که انقالب میخواسته؛ نه، اّما 
همین دانشگاه ، دانشــگاهی اســت که میتوان به آن به معنای واقعی 

کلمه افتخار کرد.
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ت دغدغه مندی نسبت به دانشگاه
ّ

  عل
و اّما لزوم دغدغه؛ چرا باید دغدغه ی دانشــگاه را داشت؟ برای اینکه آن 
جریان وابســته ی واپســگرای ضّدانقالب به ریشــه های خارجی ارتباط 
داشــت و آن ریشــه ها هنوز وجود دارد و دارد حمایت میکند و آن جریان 
دارد حمایــت میشــود در داخــل؛ آن جریــان هنــوز هســت و فّعال هم 
هست. سیاســتهای استعماری غربی دست برنداشــته اند؛ آن سیاست 
نواستعماری که مختصری درباره اش گفتم، همچنان پابرجا است و دارد 
کار میکند؛ اتاقهای اندیشه ورز و به قول خودشان »اتاق فکر« دارند فکر 
میکنند، بودجه میگذارند، کار میکنند روی دانشگاه ما؛ بنابراین باید 

دغدغه داشت؛ هنوز چالش وجود دارد.

خب، حاال شما این دانشــگاه و تأثیرگذاری این دانشــگاه بر روی کشور 
و بر مسائل کشور را مقایسه کنید با تأثیرگذاری دانشــگاه های 1۵0 هزار 
نفری اّول انقالب؛ خب این تأثیرگذاری بمراتب بیشــتر است. بنابراین 
اگر دشــمن بتواند تخریب کند در درون دانشــگاه، آثارش و مضّراتش و 
خســارتهایش چندین برابر اّول انقالب خواهد بود؛ بــرای خاطر اینکه 
دانشگاه وســیع اســت، بزرگ اســت، جوانهای زیادی دارد، حّراف دارد، 
فّعال دانشــجویـی دارد، هنرمند دارد، و از این قبیل. پس بنابراین باید 

حاال دغدغه داشته باشیم.

  آرمان زداییی و هوّیت زداییی، اولوّیتهــای دغدغه  مندی 
نسبت به دانشگاه

دغدغه ی چه چیزی را داشته باشــیم؟ کدام نقطه است که بیشتر در خور 
این است که مسئولین و خود دانشگاهیان و شما دانشجوها دغدغه ی 
آن را باید داشــته باشــید؟ به نظر مــن در درجــه ی اّول، هوّیت زدایـی از 
دانشــگاه و آرمان زدایـی از دانشــگاه اســت؛ آن چیزی که در درجه ی اّول 
باید دغدغه اش را داشت و برایش نگران بود این است؛ بایستی برای این 
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فکر کرد؛ همه باید فکر کنند؛ هم مدیران دانشگاهی، هم فّعاالن علمی 
دانشگاه مثل اساتید و  محّققین دانشگاهی، هم شما دانشجوها و هم 

مسئولین کشور باید به این بیندیشند.

شــما امروز می شــنوید در خیلی از بیاناتی که در روزنامه ها و در فضای 
مجازی پخش میشــود، مســئله ی ایدئولوژی زدایـی به  عنــوان یک کار 
الزم ]مطرح میشــود[؛ ایــن همــان هوّیت زدایـــی اســت. ایدئولوژی، 
ت اســت. امروز قبله ی  اینها آمریکا است 

ّ
ر، ارزشــها، هوّیت یک مل

ّ
تفک

و آمریکایـی ها دائم روی ارزشــهای آمریکایـی تکیه میکنند که ارزشهای 
آمریکایـی این  جور میگوید، ارزشــهای آمریکایـــی این  جور میخواهــدـ ـ 
ـ ]اّما[ اینها حاضر نیستند این  ارزشهای آمریکایـی یعنی همان ایدئولوژیـ 
را از آمریکا یاد بگیرند. اینکه گفته میشود ایدئولوژی زدایـی که بایستی 
در داخل ایدئولوژی زدایـی بشــود، یعنی هوّیت فکری جامعه که مظهر 
مهّمش هم دانشگاه و دانشجو است بایستی از بین برود؛ هوّیت زدایـی 
ی یک کشــور 

ّ
یعنی این: مبانــی اندیشــه ای و رویکردهای تاریخی و مل

تحقیر بشود، گذشته ی یک کشور تحقیر بشود، گذشته ی انقالب تحقیر 
بشود، کارهای بزرگی که انجام گرفته کوچک نمایـی بشود؛ و البّته عیوبی 
وجود دارد و این عیوب هم ده برابر بزرگ نمایـی بشــود؛ هوّیت زدایـی 
یعنی این. آن وقت به جای این هوّیت، منظومه ی فکری غرب جایگزین 
بشــود؛ که یک نمونه اش همین ســند 20۳0 آمریکایـی ها است که این، 
مظهر ســلطه ی نواســتعماری غربــی در زمان ما اســت؛ یعنــی یکی از 

نمونه هایش این است.

  تالش دشمنان برای محو میراث اندیشه و فرهنگ کشور 
و مأیوس کردن جوانان 

خب به برکت انقــالب، میراث عظیم اندیشــه و فرهنگ در کشــور احیا 
شد؛ این بایستی محو بشود یا کم رنگ بشود؛ ]هدف دشمن[ این است. 
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امروز ما ده ها میلیون جوانی داریم در کشــور که اینها آماده ی صعود به 
 امروز جوانهای کشور ما آماده اندـ ـ حاال بعضی ها 

ً
ه هایند، یعنی واقعا

ّ
قل

با انگیزه هــای دینی و انقالبی، بعضــی هم نه، ممکن اســت انگیزه ی 
انقالبی و دینی هم نداشته باشند اّما آماده اند، آماده ی حرکت علمی و 
ـ اینها بایستی از کار بیفتند، مأیوس  یـ 

ّ
ه های شرف و عّزت مل

ّ
صعود به قل

ه ها پشــت کنند، راه رفته را قدرناشناســی کنند، َنَفسهای 
ّ

بشوند، به قل
سرد و مسموم در شیپور ناامیدی بزنند و مجموعه ی جوان را ناامید کنند. 
امروز این کار دارد انجام میگیرد؛ باید در مقابل اینها ایستاد؛ باید ایستاد. 
شما که اینجا می آیید و با این جرئت، با این قدرت ]صحبت میکنید[ که 
 حظ میبرم؛ انسان از این توان 

ً
 محظوظ میشــودـ ـ من واقعا

ً
انسان واقعا

گفتار و بیان محکم و منطق خوب خوشــش می آیدـ ـ ]میخواهند[ این را 
با وسوسه سردش کنند، مأیوسش کنند، احساس بن بست به او تزریق 
کنند که احساس کند کاری نمیشود کرد، بن بست است، فایده ندارد؛ این 

کاری است که دارد انجام میگیرد. هوّیت زدایـی این بود.

  تالش برای بی تفاوت کردن افراد به شاخصهای انقالب 
اسالمی

آرمان زدایـی ]هم[ یعنی بی تفاوت کردن افراد نســبت به فقر و فساد و 
تبعیض؛ نسبت به این سه شیطان بزرگ و ســه عنصر پلید در جامعه ی 
منحرفـ ـ فقر و فســاد و تبعیضـ ـ که باید از بین برود، باید با این مبارزه 
بشــود، اینها را بی تفاوت کنند؛ بی تفاوت شــدن نســبت به سلطه ی 
فرهنگ غربی، کم انگیزه شدن درباره ی شاخصهای انقالب اسالمی. خب 
انقالب یک شاخصهایـی دارد که این شاخصها دنیا را تکان داده، مقاومت 
کشورها را برانگیخته؛ شاخص ایســتادگی در برابر ظلم، شاخص زیر بار 
زورگویـی نرفتن، شــاخص باج  ندادن؛ اینها شاخصهای انقالب اسالمی 
است، اینها شــاخصهای ایران اســالمی اســت، اینها دنیا را و کشورهای 
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تهــا را متوّجه ایران کرده. هــر رئیس جمهوری 
ّ

اســالمی را تکان داده، مل
از رؤســای جمهور ما در این سالهای متمادی با گرایشــهای مختلفی که 
رات، نقطه ی مقابِل 

ّ
ـ گرایشهای بعضی ها از لحاظ سیاستها و تفک داشتندـ 

هم بودهـ ـ در یک کشــور خارجی در ]بین[ مردم حضور پیدا کردند، مردم 
تش چیست؟ 

ّ
برایشان شعار دادند و نسبت به آنها ابراز ارادت کردند؛ عل

پرچم جمهوری اســالمی چرا در کشــورهای مختلف به دســت مردم باز 
میشود، ]اّما[ پرچم آمریکا را میسوزانند؟ دنیا را این شاخصها تکان داده، 
آن وقت ]میخواهند[ این شاخصها را در داخل کشور کمرنگ کنند و ]افراد 
را[ نســبت به آنها بی انگیزه کنند. شاخص بازگشت به اســالم ناب و رّد 
تحّجر و واپسگرایـی، شاخص ایستادگی در قضّیه ی فلسطین که حاال من 

آخِر صحبت ان شاءهللا یک جمله ای هم درباره ی فلسطین خواهم گفت.

خب اینهــا دغدغه های اصلی اســت؛ یعنی این دغدغه را باید داشــت. 
حاال ]اینکه[ آن کســانی که هوّیت زدایـی میکنند، آرمان زدایـی میکنند، 
ق 

ّ
استقالل زدایـی میکنند، چه کسانی هستند، چقدر هستند، چقدر موف

میشــوند، بحث دیگری است؛ این بحث به عهده ی شــما؛ بنشینید در 
جلســاتتان اینها را بحث کنید، بررســی کنید، تحقیق کنید، پیدا کنید، 
 هــم میدانید. اینها 

ً
اّما بدانید چنیــن چیزی وجــود دارد که البّته قاعدتا

دغدغه ها است.

  ضــرورت ایفای نقش از ســوی دانشــجویان کشــور در 
آستانه ی نظم نوین جهانی

 ده سال پیش هم این دغدغه وجود داشته، ]اّما[ امروز 
ً
ممکن است مثال

این دغدغه بیشتر است؛ چرا؟ این را من به شما عرض بکنم: امروز جهان 
در آستانه ی یک نظم جدید است؛ یک نظم بین المللی جدید در پیش 
است برای دنیا، در مقابل نظم دوقطبی ای که بیست و چند سال پیش 
ـ و در مقابل نظــم تک قطبی ای  ـ آمریکا و شــوروی؛ غرب و شــرق ـــ بودـ 
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که بوش پدر)۸( بیست و چند ســال پیش اعالم کرد. بعد از خراب شدن 
دیــوار برلین و از بیــن رفتن دســتگاه مارکسیســتی دنیــا و حکومتهای 
سوسیالیســتی، بوش گفت امروز دنیا، دنیای نظم نوین جهانی، نظم 
تک قطبی آمریکا اســت؛ یعنی آمریــکا در رأس دنیــا قــرار دارد. او البّته 
اشتباه میکرد؛ بد فهمیده بود. از همان بیست سال قبل، بیست و چند 
ســال قبل تا امروز روز به روز آمریکا ضعیف تر شده؛ روز به روز ضعیف تر 
شده؛ هم در درون خودش و در سیاستهای داخلی اش، هم در سیاستهای 
خارجی اش، هم در اقتصادش، هــم در امنّیتش، در همه ی چیزها آمریکا 
از بیست سال پیش تا امروز ضعیف تر شــده، لکن به  هر حال امروز دنیا 
در آستانه ی یک نظم جدید است. این جنگ اوکراین را به نظر من باید 
 یک حمله ی 

ً
یک مقداری با یک دید عمیق تری نگاه کرد؛ این جنگ صرفا

نظامی به یک کشور نیست. ریشه های این حرکتی که امروز انسان دارد 
در اروپا مشاهده میکند، ریشه های عمیقی است و آینده های پیچیده و 

دشواری را انسان حدس میزند که وجود داشته باشد.

خب اگر فــرض کنیم کــه این حدس مــا حدس درســتی باشــد و دنیا در 
آستانه ی یک نظم جدید باشد، آن وقت همه ی کشــورها از جمله کشور 
ایران اســالمِی ما وظیفه دارد جوری در این نظم جدید حضور پیدا کنــدـ ـ 
حضور ســخت افزاری و حضور نرم افــزاریـ ـ که بتواند امنّیت کشــور را، و 
ت را تأمین کند، در حاشیه نماند، عقب نماند. خب اگر 

ّ
منافع کشور را و مل

قرار شد که کشور بخواهد یک چنین کار بزرگی را انجام بدهد یعنی حضور 
ســخت افزاری و نرم افزاری داشته باشــد در تشکیل نظم جدید جهانی، 
بیشــترین مســئولّیت به عهده ی کیســت؟ صفوف مقّدم چه کســانی 
هستند؟ دانشجوها، دانشــگاهیان؛ یعنی شــماها باید جلوتر از همه 
باشید؛ شماها بایستی تأثیرگذارترین قشرها باشید. خب اگر چنانچه آن 
ـ آن هوّیت زدایـی و آرمان گرایـیـ ـ در مورد دانشــگاه  دغدغه ای که گفتم ـــ
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واقعّیت داشته باشد، بنابراین این دغدغه در این دوران بیشتر خواهد 
بود به خاطر این وضعّیتی که وجود دارد.

توصیه هاییی به دانشجویان:
 پرهیز از انفعال و ناامیدی

خب، حاال این یک تحلیلی، یک توضیحی در مورد مسائل دانشگاه بود؛ 
البّته در این زمینه حرف زیاد است، در یک جلسه نمیشود صحبت کرد؛ 
وقت هم محدود و این را همین  طور که شماها، بعضی از دوستان گفتند 
جلسات متعّدد دانشجویـی الزم اســت که حاال من البّته اگر حالش را هم 
داشته باشــم، در شرایط کرونایـی دیگر امکان پذیر نیســت. ان شاءهللا 
کرونا تمام بشود، ببینیم شاید بتوانیم جلسات متعّددی در این زمینه 
رین کشور، 

ّ
داشته باشیم. دیگران هم باید جلسه بگذارند؛ یعنی متفک

صاحب نظران کشورـ ـ که صاحب نظر داریم؛ اندیشه پرداز و نظریه پرداز، 
بر خالف آنچه بعضی از دوســتان گفتند، در کشــور وجود دارد؛ این جور 
نیست که نباشــدـ ـ باید بنشینند، جلســه بگذارند، حرف بزنند. در این 
زمینه ها زیاد باید صحبت کرد و حرفهای زیادی هســت؛ ما هم حرفهای 

زیادی داریم که حاال از آنها دیگر میگذرم.

من چند توصیه دارم؛ اّولین توصیه ی من به شــما دانشــجوها پرهیز از 
انفعال و ناامیدی است؛ مواظب باشید؛ یعنی مواظب خودتان باشید، 
مواظب دلتان باشید، مواظب باشید دچار انفعال نشوید، دچار ناامیدی 
نشــوید. شــما باید کانون تزریق امید به بخشــهای دیگر باشید. بله، 
نابسامانی هایـی در بخشهای مختلف وجود دارد اّما این نابسامانی ها 
؛ اینها قابل رفع است. مدیران خوبی هستند، 

ً
غیر قابل رفع است؟ ابدا

وجود دارند، ان شاءهللا میتوانند، میکنند، کما اینکه تا حاال خیلی از کارها 
انجام گرفته. ده پانزده سال قبل از این، یک حرکت علمی مطرح شد، چه 
کسی باور میکرد که به اینجا برسد؛ الحمدهلل این حرکت پیشرفت کرد، 
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کارهای بزرگی انجام گرفت؛ در زمینه ی فّناوری همین  جور، در زمینه های 
بهداشت و درمان همین  جور، ســالمت همین  جور؛ در خیلی از زمینه ها 
کارهای بزرگی انجام گرفته، در دیگر زمینه ها هم میتواند انجام بگیرد. 
بنابراین اّولین مسئله ای که بنده توصیه میکنم این است که شما در این 
زمینه تقوا به خرج بدهید؛ تقوا به همان معنایـی که من اینجا در دیدار 
 مراقبت کــردن و مواظب 

ً
کارگزاران گفتــم؛)۹( تقوا یعنی خــود را مرّتبا

بودن. مراقب خودتان باشید که دچار یأس و ناامیدی و ]اینکه[ نمیشود 
و فایده ای ندارد و مانند این حرفها نشوید. این اّولین توصیه ی ما است. 
اگر شماها این توصیه را ندیده بگیرید، نه فقط نقش دانشجو تنّزل پیدا 
ند میشود، حرکتش 

ُ
میکند بلکه بقّیه ی موتورهای حرکت به جلو هم ک

ند خواهد شد؛ یعنی روی آنها هم تأثیر منفی میگذارد.
ُ

ک

جوانهای هم  سن وســال شــما در دفاع مقّدس هّمت کردند و کشــور را 
نجات دادند؛ به معنای واقعی کلمه کشــور را نجــات دادند؛ بچه های 
هم سّن شماها بودند. آن روز هم خیلی ها میگفتند نمیشود؛ بنده خب 
وســط میدان بودم یعنی نه در میدان جنگ، در وســط میــدان کارهای 
نظامــی و تصمیم گیری های نظامــی و مانند اینهــا، حضور داشــتیم، 
میدیدیم؛ بعضی ها میگفتنــد: »آقا! فایده ای ندارد، نمیشــود، امکان 
ندارد، کاری نمیشــود کرد«؛ یعنی اجازه بدهیم نیروهای صّدام که تا ده 
کیلومتری اهواز آمدند، همان  جا بمانند، کاری نمیشود کرد؛ آن روز هم 
بودند کسانی که این  جوری میگفتند. همین جوانهای مثل شما آمدند 
وسط میدان و کاری کردند که همه ی دنیا را متحّیر کرد. اینجا بعد از آنکه 
خّرمشــهر فتح شــده بود، یک هیئتی از رؤسای چندین کشــور اسالمی، 
در رأسشــان هم آن آقای ســکوتوره بــود که رئیس جمهــور گینه بــودـ ـ 
ـ که  یک جمعی بودند، هفت هشت نفر از رؤســای کشورهای اســالمیـ 
می آمدند برای میانجیگری؛ بعد از فتح خّرمشهر اینها اینجا آمدند. یک 
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بار یا دو بار قبل از آن آمده بودند، بنده هم رئیس جمهور بودم و با اینها 
مالقات میکردم. این دفعه که آمدند، ســکوتوره گفت ایــن دفعه که ما 
آمدیم وضع ایران با وضع گذشته متفاوت است. چرا؟ چون خّرمشهر فتح 
شده بود، خّرمشهر بازپس گرفته شده بود. یعنی این  جوری است؛ تأثیر 
پیشرفتها در دنیا این  جوری است. همین جوانهای هم سّن شما بودند که 

توانستند این کار را انجام بدهند؛ شما هم میتوانید.

البّته بعضی از نسلهای گذشته ی شما اینجا کم آوردند، در این مورد کم 
آوردند و دچار خطا شــدند؛ یعنی آنجایـی که نبایستی مأیوس بشوند، 

نباید ناامید بشوند، ناامید شدند، و این ناامیدی آنها را از میدان خارج 
کرد، و بعضی هایشــان هم بدجوری خارج شــدند! حــاال بعضی ها فقط 
خارج شدند اّما بعضی ها عالوه بر خارج شدن از میدان مبارزه ی انقالبی، 
هم صدای با دیگران هم شدند. خب پس این توصیه ی اّول من: مواظب 
ه و 

ّ
ه پشت نکنید، همیشه به سمت قل

ّ
باشید به افق پشت نکنید، به قل
به سمت افق روشن حرکت کنید.

  پرداختن به اندیشه ورزی و کار بر روی مسئله ی فکر
توصیه ی بعدی پرداختن به اندیشه ورزی است. ببینید در دانشگاه دو 
چیز الزم اســت: علم و فکر. علم بدون فکر مشکل ســاز میشــود، علمی 
که بدون فکر باشد، راه را غلط میرود؛ تبدیل میشود به سالحهای کشتار 
جمعی و ســالح اتمی و ســالح شــیمیایـی و بعضی از پدیده های علمی 
دیگری که بشرّیت را دارد بدبخت میکند؛ علمی که فکر درست همراهش 
نباشد، و بی فکر یا با فکر غلط حرکت کند این میشود. توصیه ی ما به علم 
 خوب عمل کردند و پیشرفت کردند. بنده به فکر 

ً
را دانشــگاه ها انصافا

هم خیلی توصیه کردم، مثل اینکه این سخت تر اســت؛ روی این زمینه 
مثل اینکه کار مشکل تر است و کار زیادی انجام نشد.

یکــی از کارهــای مهم اندیشــه ورزی اســت؛ توصیــه ی من این اســت: 
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بنشینید فکر کنید. شماها خوش اســتعدادید، خوش فکرید، میتوانید 
فکر کنید؛ بنشینید فکر کنید. البّته فکر کردن راهنما هم الزم دارد، استاد 
فکر هم الزم دارد. بدون فکر اگــر حرکت کنیم، حرکتها زیگزاگی و موجب 
ف و موجب عقب گرد و امثال اینها خواهد شــد؛ باید 

ّ
رکود و موجب توق

فکر کرد در همه ی زمینه ها که البّته چند نفر از شــما هم در صحبتهایتان 
گفتید. در سطح اداره ی کشور هم، فکر خیلی نقش دارد. حاال من به شما 
دانشجوها توصیه میکنمـ ـ حاال بحث مدیران جدا اســتـ ـ بنشینید روی 

مسئله ی فکر کار کنید.

فکر »بایدها« و »نبایدهــا« را معّین میکنــد، علم »واقعّیتهــا« را به ما 
میگوید، فکر »بایدها« را به ما میگوید، »نبایدها« را به ما میگوید؛ این 
خیلی حّساس است. این فکر باید در مسیر درست قرار بگیرد؛ اگر چنانچه 
فکر را درست مدیرّیت نکردید، ممکن است به راه خطا برود. حاال البّته 
من کمتر اســم از افراد می آورم، ]اّمــا[ مرحوم آقای مصبــاح )رضوان  هللا 
 علیه( یک استاِد فکر بود؛ البّته ایشان کارهای سیاسی و فکرهای سیاسی 
هم میکردند، درباره ی آنها ]یعنی[ مسائل سیاسی بحثی ندارم، ]لکن[ 
درباره ی مسائل فکری یک راهنما و مرشــدی بود که میتوانست مرجع 
و ملجأ باشد. این  جور آدمها الزمند که اســتاد فکر باشند؛ همچنانی که 
علم استاد میخواهد، فکر هم استاد میخواهد؛ این هم از این ]مسئله[. 
حاال در مورد فکر دو سه نکته  ی دیگر یادداشت کرده ام، ]که چون[ وقت 

میگذرد، عبور میکنم.

  تماس و تمرکز روی مسائل کشور
توصیه ی بعدی این اســت که با مسائل کشــور مماس بشوید. انسان 
]وقتی[ مسائل کشــور را از دور نگاه میکند، یک جور اســت، ]اّما[ وقتی 
تماس با مسائل پیدا میکند، یک جور دیگر است؛ گاهی تفاوت میکند. 
 مســئله ی آب را یکی از دوســتان مطرح کردند؛ خب مســئله ی 

ً
حاال مثال
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آب یک مسئله ای است که وقتی وارد بشوید، تماس پیدا کنید، جستجو 
 با نتایجی که اینجا 

ً
کنید و تحقیق کنید، به یک نتایجی میرسید که مثال

گفته شد تفاوت دارد. با مسائل کشور مماس بشوید، مسائل را از نزدیک 
ببینید، درک کنیــد، روی آن کار کنید، متمرکز بشــوید. الزم هم نیســت 
ی که شــما در آن هستید، 

ّ
که حاال فرض کنید جمعّیت شــما وآن تشــکل

به همه ی مسائل کشور برســد؛ نه، متمرکز بشوید روی یک مسئله، دو 
مسئله، روی آن مســائل فکر کنید، کار کنید، دنبال کنید، تحقیق کنید؛ 

نتایج تحقیقتان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

ما االن مجموعه های جوان دانشجویـی ای داریم که نتایج تحقیقاتشان 
در دســتگاه ها مورد اســتفاده قرار میگیرد؛ داریم. من البّته نمیخواهم 
اسم بیاورم؛ هستند کسانی که نتایج تحقیقاتشان حّتی در آن جاهایـی 
و در آن مــواردی کــه خیلی بــه کارهــای جوانها توّجــه نمیشــد و اعتنا 
نمیشــد، ]مورد توّجه قرار میگیرد.[ یک مواردی وجود دارد که حاال یک 
توصیه هایـی میشد و پشتیبانی هایـی میشــد، و به نتیجه گیری جوانها 

اهتمام میشد و اعتنا میشد و ]روی آن[ کار میشد.

  گفتمان سازی و جریان سازِی فکری
 ِمن باب مثــال ]موضــوع[ شــعار امســال،)10( در بحــث 

ً
حــاال مثــال

دانش بنیان ها؛ که حاال یکی از دوستان افزایش دانش بنیان ها را مفید 
نمیدانستند. حاال چون تند صحبت میکردند آدم ]حرفشــان را[ درست 
نمیفهمید؛ به نظرم مضر هم میدانستند افزایش ]آنها را[؛ نه، روی این 
فکر کنید، روی این مســئله ی دانش بنیان ها کار کنید. یکــی از مواردی 
که شــما میتوانید روی آن فکر کنیــد، کار کنید، با آن تمــاس پیدا کنید، 
همین مسئله ی شرکتهای دانش بنیان و بنگاه های دانش بنیان است، 
 ارتباط نزدیکی 

ً
با آن عرض عریضی که دارد؛ که خب با دانشگاه هم طبعا

دارد. چه کار میتوانید بکنیــد در مورد دانش بنیان ها؟ حاال آن کســانی 
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که میتواننــد، مجموعه های دانش بنیان تشــکیل میدهند؛ بحث من 
آن نیســت، بحِث من بحث دانشــجویـی است؛ دانشــجوها میتوانند 
گفتمان سازی کنند؛ در مورد شرکتهای دانش بنیان گفتمان سازی بشود. 
وقتی یک موضوعی گفتمان شد در داخل کشور و به صورت یک موضوع 
متفاَهِم)11( عرفــِی عمومی درآمد، به طور طبیعــی جریان پیدا میکند؛ 

گفتمان سازی این است.

فه های مخّل دانش بنیان 
ّ

یا از لحاظ فکری جریان ســازی کنید؛ علیه مؤل
 مثل خام فروشــی،  یعنی فروش مــواد بدون 

ً
جریان ســازی کنید، مثــال

ارزش افزودهـ ـ این  جوری بگوییمـ ـ که االن در کشــور ما متأّســفانه وجود 
دارد، خیلی هم رایج است؛ روی این مسئله جریان سازی کنید تا گفتمان 
مخالف با این، تولید بشــود. یا واردات مصرفــی، واردات غیر تولیدی؛ 
بخشی از واردات ما وارداتی است که باید انجام بگیرد، مورد نیاز است 
اّما بعضــی واردات، واردات مصرفی اســت. بعضی ها البّته الزم اســت، 
یک مواردی ناگزیر باید انجام بگیرد، من در این زمینه ها معتقد به نگاه 
ی واردات 

ّ
کارشناســی هســتم، هر چه کارشــناس بگوید، اّما به طور کل

مصرفی ای که مشابه داخلی دارد مضر اســت برای کشور، مخل است؛ از 
فه های مخالف و به اصطالح متضاّد با تشــکیل حرکت دانش بنیان 

ّ
مؤل

 فرض کنید قاچاق. این هم یک کاری اســت که 
ً
در کشــور اســت. یا مثال

دانشجوها میتوانند انجام بدهند.

  مطالبه گری صحیح از مسئوالن بدون برخورد تند و دعوا
]توصیــه ی[ بعــد مطالبه گــری؛ طبیعت دانشــجو مطالبه گری اســت؛ 
مطالبه گــری کنیــد و از مســئوالن بخواهید کــه کار جــّدی بکنند؛ یکی 
از کارهایـی که شــماها میتوانید بکنید این اســت؛ شــما برحذر بدارید 
مسئوالن را از کارهای نمایشــی؛ از آنها بخواهید کارهای جّدی و واقعی 
انجام بدهند؛ این یکی از مطالبات درست و به جای دانشجویان است که 
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میتوانند این را بخواهند.

البّته هیچ لزومی هم نــدارد که برخورد تند و تیز بکنید! بعضی ها خیال 
ر دادن این است که تند و تیز وارد بشوند، انتقاد کنند، 

ّ
میکنند که راه تذک

ـ البّته خــود ما هم  دعوا کنند، ســر و صدا کنند؛ نه، هیــچ لزومی ندارد ـــ
دوره ی جوانی از این کارها میکردیم؛ بنده وقتی میبینم گاهی بعضی از 
تندی های جوانها را، به یاد جوانی های خودم می افتم که خاطراتی داریم 
 جّدی وارد میدان مطالبه گری شد 

ً
ــ میتوان منطقی و هوشمندانه و کامال

و مطالبه گری کرد که وقتی آن جور بشود، دانشجو را دیگر مّتهم نمیکنند 
به نق زنی؛ وقتی تند صحبت میکنید، مّتهمتان میکنند میگویند »آقا! 
دانشجو می آید فقط نق میزند«؛ نه، وقتی که منطقی و جّدی و با منطق 
و اســتدالل مطالبه گری کردید، مّتهم به نق زنی هم نمیشوید. بعالوه، 
 
ً
این مطالبه گری موجب میشــود که بعضی نگویند »خب حــاال که مثال

تشکیالت مدیرّیتی دولت تشکیالت انقالبی اســتـ ـ مجلس انقالبی، 
 نقش دانشــجوهای انقالبی 

ً
ـ دیگر مثال دولت انقالبی و ماننــد اینها ـــ

 میتوان گفت نقششان گاهی اوقات بیشتر است، 
ً
چیست؟« نخیر، اّتفاقا

برای خاطر اینکه امکان حضورشــان، امکان فّعالّیتشــان، امروز بیشتر 
است. یکی از موارد، همین مطالبه گری است که میتوانید انجام بدهید.

حاال من شعار امســال را مثال زدم که تولید دانش بنیان باشد؛ مثالهای 
فراوان دیگری هم وجــود دارد کــه در همه ی اینها میتــوان مطالبه گری 
کرد، مثل مســئله ی عدالــت اقتصادی، مســئله ی فرهنگ، مســئله ی 
 
ً
سبک زندگی؛ اینها همه مسائلی اســت که میتوان در مورد اینها واقعا

مطالبه گری کــرد و درخواســت عمل جــّدی کــرد؛ میتوان از مســئولین 
خواست، منتها عرض کردم با منطق و با استدالل درست.
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  تحکیم مبانی اعتقادی و ایمانی
یک نکته ای که در مطالبه گری وجود دارد و در کّل اقدامات دانشجویـی 
 این مســئله به نظر من مهم است، این اســت که باید دانشجوها 

ً
اصال

مبانی اعتقــادی خودشــان را محکم کنند؛ مبانــی اعتقــادی را، مبانی 
ایمانی را دانشجوها باید در خودشان مســتحکم کنند که این هم البّته 
راه هــای مخصــوص خــودش را دارد، ]از جمله[ مطالعه و مجالســت با 
علما. در دعای ابوحمزه که به خدای متعال عرض میشود چرا من در یک 
مواردی حال دعا پیدا نمیکنم، حال توّجه پیدا نمیکنم، یکی از چیزهایـی 
َک 

َّ
َعل

َ
و ل

َ
ت از قول امام ســّجاد نقل شده این اســت که »ا

ّ
که به عنوان عل

 مراد از »عالمان« معّممین 
ً
ماء«.)12( حاال لزوما

َ
َقدَتنی ِمن َمجالِس الُعل

َ
ف

نیســتند؛ ]یعنی[ عاِلم اخالق، عاِلم دین؛ در مجالس اینها باید شرکت 
کرد، باید حضور پیدا کرد، باید از آنها اســتفاده کرد. پس تقویت مبانی 
اعتقادی، تقویت اندیشه ورزی، عمیق شــدن در مسائل کشور، بررسی 
 فرض 

ً
راه حل ها و تجربه ها. راه حل ها را بررسی کنید. حاال شما اینجا مثال

 این کارها هم انجام 
ً
کنید از یک چیزی انتقاد میکنید، بعد میگویید مثال

بگیرد، به عنوان پیشنهاد و راه حل؛ خب این راه حل را شما چقدر بررسی 
کرده اید؟ چقدر تجربه کرده اید؟ چقدر اطرافش را سنجیده اید؟ اینها مهم 
 ارزشش 

ً
است. اگر این کارها شده باشد، خب خیلی باارزش است و طبعا

بیشتر میشود.

  مطالبه گــری منطقــی بــرای تفکیک بیــن عملکردهای 
ضعیف با نظام و انقالب

این هم که من میگویم »تند و تیز برخورد نکنید«، این را حمل نکنید بر 
اینکه میگویم سازشــگری کنید و ســازش کاری کنید و مجیزگویـی کنید؛ 
نه، بنده از ایــن توصیه ها هرگز به جوانها و به دانشــجوها نکــرده ام و 
؛ 

ً
ق بگویید؛ نخیر، ابدا

ّ
نخواهم کرد که مجیز این و آن را بگویید و یا تمل
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مراد این نیســت؛ مراد این اســت که بــا منطق باید حرکت کــرد و حرف 
زد. بدون منطق، با حرف تند و تیز، با طعنــه زدنـ ـ که حاال متأّســفانه در 
فضای مجازی هم این طعنه  زدن ها و این چیزها رایج شده است که خیلی 
چیز مضّری استـ ـ ]نمیشــود؛[ اگر شما این  جور برخورد کردید، آن وقت 
دیگر بعضی از عملکردهای ضعیف به حساب نظام جمهوری اسالمی و 
به حساب انقالب گذاشته نخواهد شد؛ یعنی تفکیک به وجود خواهد 
 فرض کنید عملکرد 

ً
آمد بین آرمان انقالب، آنچه انقالب خواســته و مثال

ضعیف مِن مدیر؛ این تفکیک هم جزو چیزهای الزم است.

 مراقبت نســبت به عــدم ســوء اســتفاده ی دشــمن از 
مطالبه گری

یک توصیــه ی دیگر هــم عرض بکنم کــه اینجا یادداشــت کــرده ام؛ در 
ـ مراقبت  ـ که من به شــما توصیه ی مطالبه گری میکنم ـــ مطالبه گری هاـ 
کنید دشــمن نتواند از مطالبه ی بحّق شــما ســوء اســتفاده کند؛ هم در 
ی کــه ارائه میدهید، ســعی کنید با 

ّ
صورت بندی مســئله، هم در راه  حل

دشمن وجه مشترک و مانند اینها پیدا نکنید؛ مخرج مشترک پیدا نکنید 
با دشمن؛ ]چون[ او هم موضوعات را مطرح میکند دیگر، او هم مشکالت 
را مطرح میکند، هم صورت مســئله را او مطــرح میکند، هم به اصطالح 
عالج را و نتیجه گیری را مطرح میکند. شما صورت مسئله تان هم با او باید 
ی فرق داشته باشد، 

ّ
فرق داشته باشد، نتیجه گیری تان هم با او باید بکل

چون او دشمن اســت دیگر، او ُمغرض اســت و از روی خیرخواهی انجام 
نمیدهد کار را.

 فّعالّیتهــای بین المللــی و ارتباط گیــری بــا گروه هــای 
دانشجوییی فّعال علیه استکبار 

 
ً
یک توصیه ی دیگر در مورد فّعالّیتهای بین المللی است. من البّته قبال
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این را توصیه کرده ام؛ یکی دو بار تا حاال توصیه کرده ام که دانشجوهای 
لهای مــا، فّعالّیتهای بین المللی داشــته باشــند. االن در دنیا 

ّ
ما، تشــک

گروه هــای جــوان دانشــجو و غیر دانشــجوی زیادی هســتند کــه علیه 
سیاســتهای اســتکباری، علیه آمریکا، علیه سیاستهای اروپایـی و غربی 
بشّدت مشغول فّعالّیتند؛ در خود اروپا وجود دارند، شاید در آمریکا ]هم 
باشــد[ـ ـ حاال من خیلی از  آمریکا خبر ندارم، اّما در اروپــا گروه های زیادی 
ـ گروه های اسالمی در کشورهای اسالمی هم که معلوم است  وجود دارندـ 
فراوان هستند؛ با اینها اگر بتوانید ارتباط سالم برقرار کنید، دو فایده دارد: 
فایده ی اّول این است که به آنها نیرو میدهید و کمک میکنید؛ فایده ی 
دّوم این اســت که جمهوری اســالمی را بــه آنها معّرفــی میکنید؛ یعنی 
 فرانسوی 

ً
شمای دانشجو، جمهوری اسالمی را به آن گروه دانشجوی مثال

 انگلیســی معّرفی میکنید که جمهوری اســالمی این 
ً
یا اتریشــی یا مثال

است؛ اگر چنانچه این حرکت را انجام بدهید خوب است. من البّته در این 
 صحبت کرده ام و این کار شما عالوه بر اینکه معّرفی جمهوری 

ً
زمینه قبال

اسالمی است، یک سپر دفاعی برای جمهوری اسالمی هم هست؛ چون 
علیه جمهوری اســالمی، امپراتوری خبری بشّدت فّعال است دیگر؛ این 
در واقع پاسخ آن هم محسوب میشود. اّما من روی چند کشور همسایه 
میخواهم تکیــه کنم؛ ارتباطاتتــان را بــا گروه های دانشــجویـی عراق، 
افغانستان، پاکستان هر چه میتوانید بیشتر تقویت کنید. اینها آمادگی 

قلبی و روحی شان با شماها خیلی زیاد است و ارتباطات را برقرار کنید.

 کار برای خــدا و حّل مســائل محّولــه، توصیه هاییی به 
مدیران جوان

توصیه ی آخر من مربوط بــه جوانهایـی اســت که از قبیل شــما بودند 
تا چند ســال قبل از این، و امــروز بحمــدهللا در رده هــای مدیرّیتی قرار 
ـ حسابی آنها را شست  ـ یکی از دوستانـ  گرفته اند، چه در مجلس که شماـ 
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 و شــو  دادید،)1۳( چــه در مدیرّیتهای دولتی، هســتند. خب، این خیلی 
 بدون نیروی جوان مؤمِن ُپرانگیزه ی ُپرتوان، این 

ً
مغتنم اســت؛ یقینا

باِر ســنگین جمهوری اســالمی پیش نخواهد رفت؛ بدون شک. اینکه 
بنده در همین جلســه ی شــما یک وقتی چند ســال پیــش گفتم »مدیر 
جوان حزب اللهی«،)14( به خاطر این اســت که بدون مدیرّیت جوان و 
ُپرانگیزه و مؤمن کارها پیش نمیرود، باید جوانها آنجا باشند. منتها من 
ـ چه در  به این جوانهای عزیزی که حاال الحمدهلل وارد میدان کار شــدند ـــ
قّوه ی مقّننه، چه در قّوه ی قضائّیه، چه در قّوه ی مجریــهـ ـ توصیه ای که 
ه ای برای 

ّ
میکنم این است که اینها سعی کنند این مسئولّیت کنونی را پل

مسئولّیتهای باالتر قرار ندهند؛ توصیه ی اّول من و توصیه ی مهم تر من 
این است. این  جور نباشــد که ما بگوییم: »حاال این یک سابقه برای ما 
درست میکند برای مسئولّیتهای باالتر«؛ نه، بچسبید به همین کار. برای 
خدا کار کنید، متمرکز بشوید روی مســئله ای که به شما مربوط میشود؛ 
چه بخش اقتصاد، چه بخش سیاســت، چه بخش فرهنگ؛ بخشــهای 
مختلف. متمرکز بشوید روی مسئله و دنبال حّل آن مسئله ای باشید که 
ع ما از جوانهایـی که مسئولّیت 

ّ
به شما محّول شده؛ این الزم است. توق

پیدا کردند، این است که هدفتان را حّل مسئله قرار بدهید. این هم این 
]مطلب[.

 فلسطین؛ مقتدر و مظلوم
خب عرایض ما در زمینه ی مسائل دانشــجوها و دانشجویـی تمام شد، 
فقط یک جمله عرض بکنم: روز قدس در پیش است؛ به نظرم امسال روز 
قدس با سالهای دیگر فرق دارد. فلسطینی ها، هم در ماه رمضان گذشته 
و هم ماه رمضان امســال دارند فداکاری های بزرگی از خودشــان نشان 
 منتهای رذالت و جنایت را دارد 

ً
میدهند، و رژیم صهیونیستی هم انصافا

انجام میدهد؛ دیگر از این بیشتر و خبیثانه تر کمتر قابل تصّور است. هر 
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غلطی از دستشان بر می آید میکنند؛ آمریکا هم پشتیبانی میکند، اروپا 
هم پشتیبانی میکند. فلســطین، هم مظلوم اســت، هم مقتدر است؛ 
مقتدِر مظلوم. من یک وقتی سالها پیش راجع به جمهوری اسالمی این 
 
ً
را گفتم)1۵( کــه مثل امیرالمؤمنیــن، هم مقتدر و قوی بــود، هم واقعا

 قدرتمند اســت؛ 
ً
مظلوم بود. امروز فلســطین این  جوری اســت: واقعا

یعنی جوانهای فلسطینی نمیگذارند قضّیه ی فلسطین فراموش بشود؛ 
ایستاده اند در مقابل تعّرِض دشمن، در مقابل جنایت دشمن.

 برقراری رابطه با رژیم صهیونیســتی برای حّل مسئله ی 
فلسطین، اشتباه بسیار بزرگ

روز قدس فرصت خوبی است برای همدلی و همبستگی با مردم مظلوم 
 بتوانند 

ً
فلسطین و روحیه دادن به اینها و قدرت افزودِن اینها تا حقیقتا

در این میدانها حضور پیدا کنند. البّته متأّسفانه دولتهای اسالمی در این 
زمینه خیلی کم میگذارند، خیلی بد عمل میکنند؛ خیلی بیشتر از این باید 
برای فلســطین تالش کرد و کار کرد و حرف زد. حاال خیلی  از اینها عمل که 
نمیکنند، حّتی بعضی هایشان حاضر نیســتند درست هم حرف بزنند؛ 
حرف درست و حسابی به نفع مردم فلســطین. اینکه ما خیال کنیم راه 
کمک به فلسطینی ها ارتباط گرفتن و ایجاد رابطه با رژیم صهیونیستی 
اســت، جزو آن اشتباهات بســیار بزرگ اســت. چهل ســال قبل از این، 
مصری ها این خطــا را کردند؛ مصــر و اردن با رژیم صهیونیســتی ارتباط 
برقرار کردند؛ آیا جنایات رژیم صهیونیســتی در این چهل سال کم شد؟ 
نه، ده برابر شد. این کارهایـی که امروز شهرک نشــین ها دارند میکنند، 
این حمالتی که امروز به مســجد اقصٰی انجام میگیــرد، آن روزها نبود؛ 
امروز بیشتر دارند ظلم میکنند. حاال یک عّده ای میخواهند تجربه ی مصِر 
انورساداِت چهل ســال قبل را امروز تکرار کنند! نه برای خودشان مفید 
است، نه برای فلسطینی ها مفید است، ]بلکه[ هم برای خودشان مضر 
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است، هم برای فلسطینی ها مضر است. البّته به درد رژیم صهیونیستی 
هم نمیخــورد؛ یعنــی آنها هــم از این ســودی نخواهند بــرد، فایده ای 
نخواهند برد. امیدواریم ان شاءهللا خدای متعال عاقبت کار را در قضّیه ی 
ط 

ّ
فلسطین به نیکی و خوشی و بزودی فرا برساند و فلسطینی ها را مسل

کند.

پروردگارا!  به حّق محّمد و آل محّمد، در این روزهای آخر این ماه مبارک، 
ت ایران را مشمول رحمت و لطف خودت قرار بده؛ دستهایـی 

ّ
همه ی مل

که در این شبها به دعا بلند شــد، بخصوص جوانهای عزیز، این دستها را 
ُپر برگردان و الطاف خودت را نسبت به جوانهای ما روزافزون کن؛ دنیای 
اســالم را، دنیای شــیعه را، مشــمول تفّضالت ویژه ی خــودت قرار بده. 
پروردگارا! به حّق محّمد و آل محّمد، شهدای عزیز را و روح مطّهر امام را از 
ما راضی کن؛ ما را در خّط آنها و در راه آنها قرار بده. پروردگارا! این جلسه را 
هم برای خودت قرار بده و آن را خالصانه و مخلصانه قبول بفرما و برای 

گوینده و شنونده و شنونده های بعدی ان شاءهللا مفید قرار بده.

والّسالم علیکم و رحمة  هللا و برکاته
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1( در ابتدای ایــن دیدار، تعدادی از دانشــجویان و 
لهای دانشجویـی به بیان نظرات و 

ّ
نمایندگان تشک

دیدگاه های خود پرداختند.

2(  معّظٌم لــه در نشســت تصویری بــا نمایندگان 
یازدهمیــن دوره ی مجلــس شــورای اســالمی در 
1۳۹۹/4/22، این مجلــس را یکی از انقالبی ترین 

مجالس دوران انقالب نامیده بودند.

۳(  نهج البالغه، نامه ی ۳1

4(  سوره ی مریم،  بخشی از آیه ی ۳۹

۵( صحیفه ی امــام، ج 12، ص 4۳1؛ حکم تشــکیل 
ستاد انقالب فرهنگی )1۳۵۹/۳/2۳(

6 ( صحیفه ی امــام، ج 1۹، ص 110؛ پیــام به اعضای 
ستاد انقالب فرهنگی )1۳6۳/۹/1۹(

۷ ( صحیفه ی امام، ج ۸، ص 1۳۸؛ سخنرانى در جمع 
دانشجویان دانشگاه تهران  )1۳۵۸/۳/2۳(

۸ (  جــرج هربــرت واکــر بــوش )چهل ویکمیــن 
رئیس جمهور آمریکا(

۹ (  بیانات در دیدار جمعی از کارگزاران و مســئوالن 
نظام، به مناسبت ماه مبارک رمضان )1401/1/2۳(

10(   سال »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین«

11 ( مورد تفاهم

12 (  مصباح المتهّجد و سالح المتعّبد، ج 2، ص ۵۸۸

1۳ (  خنده ی معّظٌم له و حّضار

لهای 
ّ

14 (  بیانــات در ارتبــاط تصویــری بــا تشــک
دانشجویـی )1۳۹۹/2/2۸(

1۵ ( بیانات در مراسم دانش آموختگی دانشجویان 
دانشگاه افسری و تربیت پاسدار امام حسین )علیه 

الّسالم( )1۳۹۷/4/۹(
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