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 : نهضت علمیدومفصل 
 پردازیمفهومالف. 

 تولید علم 
نیست؛ یعنى باطن و حقیقت و روح هر پیشرفتى؛ یعنى دانش و تولید علمم. روح  یاهاى رایانهافزارنرم یافزارى، فقط تهیهجنبش نرم

عنا در او ت. اگر ملّتی روى پاى خود و با هویت خودش بود، این مکار گرفتن ظرفیت استعداد یک ملّافزارى، یعنى تولید علم و بهجنبش نرم

 1رو خواهد بود.رو است و هرجا برسد، باز هم دنبالهتقویت خواهد شد و پیشرفت خواهد کرد، والّا همیشه دنباله

 تولید علم ضرورتاهمیت و ب. 

  جنبش تولید علم بهاهتمام . 4
باید تحقّق پیدا کند. این شعار  -ایمسه سال است مرتّب آن را مطرح کرده ،که ما دو- افزارى و تولید علمعلمى، نهضت نرم یدر زمینه

کنم؛ کار اجرایى را باید ام. منتها من کار اجرایى نمىمراکزى که ممکن بوده، توصیه کرده یام و به همهنیست. من دنبال این قضیه را گرفته

چه علوم طبیعى -ها زمینه یتولید علم جدّى شود. ما باید در همه یباید مسئله کار شروع شده؛ اما اینه هاى اجرایى بکنند. بحمداللّدستگاه

ها سازوکار این یباید تحقّق پیدا کند. همه -امها روى آن تأکید کردهکه من بار-علم تولید کنیم. اتّصال علم و صنعت  -و چه علوم انسانى

 2تواند در برنامه گنجانده شود.دارد و مى

  ی علوم انسانیولید علم در مقولهضرورت ت. 2

 یطور که افراد مطّلع در مقولهعلوم انسانى، لازم است؛ چون آن یخصوص در مقوله، بهعلومها و مقوله ینوآوری و تولید علم در همه

ها را اند، ما هم هماناند و نوشتهتهها مطالبى گفها هستیم. آنیکنند، ما در علوم انسانى صرفاً مترجم نظرات غربنظر مى علوم انسانى اظهار

خصوص در بخشى کنیم. باید زمینه را فراهم کرد و ما افراد باارزشى که بتوانند بهگوییم و تدریس و تکرار مىدر مراکز آموزشى خودمان مى

 3هاى نویى را انجام دهند، داریم. مثلاً در فلسفه امکان خیلى زیادى داریم.از علوم انسانى کار

  ولید علم بومیضرورت ت. 1
پذیر نیست؛ یعنى همه چیز عارضى خواهد بود. ممکن است در در همه جا هم تکنولوژى پیشرفته و کار اساسى بدون علم پیشرفته امکان

از علم نباشد،  ىى را هم بیاورند و بگذارند، اما وقتى در داخل آن کشور، این تکنولوژى متّکی و جوشیدهاکشورى دیگران تکنولوژى پیشرفته

جوشد. لذا شما باید براى تولید کند با چاهى که از درونش آب مىفرق مى ،ندارد؛ مثل استخرى است که داخل آن آب ریخته باشند ایفایده

مقمدار در دهیم؛ نه، هر علم خیلى کار کنید. هرچه شما براى کار علمى تلاش کنید، زیاد نیست و نباید گفت ما داریم کار زیادى انجام مى

 4ى کار علمى، همچنین باید یارگیرى کنید.ترى لازم است. در زمینهى کار علمى پیش رفتید، باز باید احساس کنید تلاش بیشزمینه

 اهداف تولید علمج. 

  ساخت تمدّن اسلامی. 4

سرنوشت حتمی عبارت از این است که تمدّن اسلامی یک بار دیگر بر مجموعه عظیمی از دنیا پرتو خود را بگستراند. خطی که نظمام 

                                                         
 .80/80/1800. بیانات در ديدار با اعضاى مجمع صنفى نشريات دانشجويى كشور، 1

 .11/81/1800. بیانات در ديدار مسئوالن و كارگزاران نظام جمهورى اسالمى ايران، 0

 .08/18/1800. بیانات در ديدار اعضاى شوراى عالى انقالب فرهنگى، 8

 .08/81/1831ى دانشگاه تهران، جمعى روزهاى دوشنبه، ديدار با هیئت رئیسه. بیانات در ديدار دسته4
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دو عنصر اساسی لازم است.  -مانند هر تمدّن دیگر-..برای ایجاد یک تمدّن اسلامی است. یکند خط رسیدن به تمدّن اسلاماسلامی ترسیم می

فکر اسلامی مثل یک دریای عمیق است، یک اقیانوس است... سیر در ایمن اقیمانوس عظمیم و «. پرورش انسان»کی ی« تولید فکر»یکی 

کاری است که در طول کاری است که همگان باید بکنند.  -شودکه از کتاب و سنّت همه اینها استفاده می-رسیدن به اعماق آن و کشف آن 

 1ر زمانی متناسب با نیاز آن زمان از این اقیانوس عظیم معارف ممکن است.در ه« تولید فکر»زمان باید انجام بگیرد. 

  حفظ عزّت اسلامی. 2
ى افتادگیهاى تحمیلىِ دوران طولانى سلطهامروز آن دورانى است که باید با ابزار دانش و معرفت و تلاش علمى، کارى کنیم که عقب

عزّت بخشیدن به اسلام و  از شماست که تلاش کنید، و هدف این تلاش هم عبارت استی ... امروز وظیفهاستبداد در این کشور، جبران شود

خارج ی از هاستقلال بخشیدن به ایران اسلامی. کشورتان را از همه جهت مستقل کنید البته مستقل بودن، به معنای این نیست که درِ استفاد

اند؛ اما در طول تاریخ، افراد بشر از همه استفاده کردهکند. ن کار دعوت نمیاز مرزها را ببندیم؛ این که معقول نیست؛ هیچ کسی هم به ای

دیگمر از راه  موجمود از، دریوزگی یک موجود قدر همو  وزنهمها میان دو موجود همسان و یفرق است بین تبادل فکر و اندیشه و دارای

 2ش تا قبل از انقلاب بوده است.وبیر. این، آن چیزی است که کمالتماس و اعطای به او همراه با تحقی

  علم نافعبه  دستیابی. 1
راجع به آن.  میاها بحث کردهو مانند این ییدانشجو ،یمختلف دانشگاه یدارهایدر د 3م؛یاصحبت کرده ادیز« علم نافع»ما راجع به 

که در کشور  یبا مسائل گوناگون یعنی ؛حلّ مسائل کشور، علم نافع است کند؛یکه مسائل کشور را حل م یعلم یعنیهم « علم نافع» میگفت

 یمُزمن یهایماریب ،یحالا مثلاً در مسائل اقتصاد م؛یمختلف و گوناگون، ما نقاط کور دار هایبخشبشود؛ در  یعلم یوجود دارد، مواجهه

 ی]حلّ[ علم راه ن،یاست؛ خب ا هاتیفعّال یوربهره بودن نییما پا یاز مشکلات اقتصاد یکی. «یوربودن بهره نییپا»باب مثال، مِن م؛یدار

 ایدن برابر چندما  یکه شدّت مصرف انرژ- «یاسراف در مصرف انرژ» دییدارد. فرض بفرما یحلّ علمبشود، راه یکار علم دیبا نیا یدارد، رو

که با  ستین یجورنیامّا ا 4امگفته یدر سخنران شیپ سالبنده چند  را البته نیحل دارد. اراه نیاست؛ ا یبزرگ و فراوان اریخسارت بس -است

 قبیل این [ ازیو ]در مسائل نجایبشود و مشخّص بشود؛ ا دایپ یحلّ علمراه دیبا نی[ ایحل بشود؛ نه، ]برا هیّقض حت،ینص کیگفتن و مثل 

 از دانشگاه استفاده بشود. ستیبا

 ،یچه کشاورز ،یچه اقتصاد ،یمختلف، چه صنعت هایبخشکشور و نقاط کور  یازهاین میعلم نافع است که عرض کرد نیهرحال، ابه

 ن،ی[. اکندیکمک ]م نیروشن بشود؛ ا یو مقالات دانشگاه یدانشگاه قاتیتحق یلهیوسبه ،هاو امثال این مدیریتیگوناگون  هایبخشچه 

 نیمنتها در کنار ا م،یکنیآن هم اصرار م یرو م،یکنیتکرار هم م م،یکنیالان هم عرض م م،یارا گفته نیاست. خب ا یعلم نافع و کاربرد

ندارد، امّا جادّه و بستر  کیوجود دارد که سود نقد ندارد، دستاورد نزد یمهمّ یکرد. کارها وجّهو بلندمدّت هم ت قیعم قاتیبه تحق یستیبا

 قماتیتحق ،یکند؛ در مسائل علم یاجازه را داد که بلندپرواز نیفرصت را داد، ا نیبه دانشمند ا یستیبا یعنیکشور است؛  یعلم شرفتیپ

که  ستین یصرفاً دانش م،ییگویعلم نافع که ما م یعنیوجود دارد،  انیدو جر نیمطرح باشد و آنها را دنبال بکند. بنابرا شیبرا یانیو بن قیعم

 5است. یمهم و اساس یهم کارها انیجر کیاست؛  نیا اشیکینقد دارد بلکه  یِکاربرد یجنبه

                                                         
 .14/83/1831در جمع اساتید، فضال و طالب حوزه علمیه قم در مدرسه فیضیه، . بیانات 1

 .10/80/1833التحصیلى گروهي از دانشجويان دانشگاه تربیت مدرس، . بیانات در مراسم فارغ0

 .80/80/1818هاى كشور، . بیانات در ديدار جمعى از اساتید دانشگاه8

 .81/81/1818ضوى در مشهد مقّدس، . بیانات در جمع زائران و مجاوران حرم ر 4

 .80/88/1810ها، بیانات در ديدار جمعى از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه 1.
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 هانظریه و هافناوری نوترین یعرضه. 4
هما و هاى مثل شما گفتم از حالا همّت کنید تا پنجاه سال دیگر این کشور بتواند نوترین فناوریمن در همین اتاق به جمعى از جوان

جا شما با این نیت حرکت کنید. اگر پنجاه سال دیگر بخواهید به آنى بشرى عرضه کند. ها به جامعهى بخشهاى علمى را در همهنظریه

 1هایى است که حتماً باید برداشته شود و تسریع گردد.هاى زیادى نیست؛ قدمکنید، کارهایى که الان شما دارید مىبرسید، کار

 فناوریعلمی و  نظر ازممتاز  یکشور جادیا. 5
گیرم و از نظر من قطعى است. روندى که ما از اوّلِ انقلاب تما اممروز زِ بلندمدّت را در نظر مىانداالبته من در اظهارات خود یک چشم

کند و آن زمینه باز علم و عالم را یعنى وجود علم و عالم زمینه ایجاد مى-شود تصاعدى اضافه مى صورتبهروز هم کنیم و روزبهمشاهده مى

که به فضل پروردگار، کشور ما تا چهل، پنجماه سمال دیگمر جمزو است حاکى از آن  -رودتصاعدى پیش مى صورتبهآورد و وجود مىبه

 2ممتاز از لحاظ علم و فناوری خواهد بود؛ این براى من روشن است و در آن هیچ تردیدى نیست. یهاى پیشرفتهکشور

 آیندهتکرار اوج علمی ایران در چند دهه . 6
دیرین و  یعلم در جوامع اسلامى و از جمله در کشور ما، یک مسئله یتاریخ خوبى است. مسئلهتاریخ ما هم از لحاظ پیشرفت علمى، 

از  -از جمله کشور ما-هاى اسلامى هایى برجستگان علمى دنیا را داشتیم. البته امروز بر اثر عوامل گوناگونى، کشوردار است. ما در دورانریشه

د پیشرو بودن و امتیازات تاریخى و فرهنگى خود را حفظ کنند؛ لیکن این یک سرنوشت ابدى نیست؛ اناند و نتوانستهلحاظ علمى عقب افتاده

یعنمى -هاى مسلمان و از جمله کشور ما در دو قرن چهمارم و پمنجم هجمرى به این نکته باید توجّه کنیم. همچنان که اوج علمىِ کشور

ها از بین رفت و دیگران زرنگى کردند و پیش رفتند، امروز هم نبود و بر اثر غفلتو ابدى  دائمیماندگار و  -هاى پیش از رنسانس اروپاقرن

هاى به اصطلاح در حال توسعه یا طور نیست که شما تصوّر کنید پیشرفت علمى اروپا و غرب و آمریکا یک سرنوشت ابدى است و کشوراین

وجه  هیچافتاده بمانند؛ بهمحکومند که همیشه عقب -مسلمان هستند هاىها کشورکه امروز بخشى از آن-علمى  یافتادههاى عقبکشور

ترین از لحاظ علمى و غرب به شما طور نیست. کاملاً ممکن است تعادل این کفّه یک روز دیگر از آن سو شود؛ یعنى شما بشوید پیشرفتهاین

 نیاز پیدا کند.

از امکانات کشور به بهتمرین وجمه  -و هم استادان و محققان مسئولانهم شما جوانان، هم -اگر شما همّت و تلاش کنید و اگر همه 

هیچ اشکالى ندارد که ما تا سى  -شودهاى شروع این کارِ خوب هم در کشور دیده مىکه نشانه-استفاده کنند و اگر کار خوبى انجام گیرد 

کشور ایرانِ ما در خطّ مقدّمِ علمى دنیا قرار گرفته است. البته این که در این  سال دیگر، چهل سال دیگر، پنجاه سال دیگر شاهد باشیم که

ها عقب خواهند ماند و ما در خطّ مقدّم قرار خواهیم گرفت. این، یهایى هستند، به ما ربطى ندارد؛ اما خیلچه کشور ناخطّ مقدّم در کنار ایر

 3را داریم و این تلاش را باید بکنیم. خواهد، که ما این استعدادهمّت و تلاش و استعداد مى

  ایمانی الگوی موفق در زمینه علم و ارائه. 7
توان دنبال دانش رفت و دانش را کسب کرد و از ودایع الهى در دهیم که عملاً ثابت کند مى ارائهاى را به دنیا خواهیم نسل نمونهما مى

 هاى اخلاقى و معنوى هم بود.بردارى را کرد و متدین و پایبند به ارزشعالم وجود و در وجود خود انسان حداکثر بهره

به دنیا نشان دهد که دانشمند و معتقد به  -سال، پنجاه سالولو با گذشت سى سال، چهل - اگر جمهورى اسلامى و نظام اسلامى بتواند

                                                         
 .88/81/1804. بیانات در ديدار مخترعان و نوآوران جوان كشور،1

 .88/83/1800. بیانات در ديدار دانشجويان نخبه،0

 .88/83/1800. بیانات در ديدار دانشجويان نخبه، 8
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وجود تواند این برکات را براى بشر بههاى دینى و اخلاقى باشد، مىکه متدین و معتقد به ارزشچنان ،علم یکاربرندهبهدانش و طالب علم و 

ه روى بشر باز خواهد شد و بشریت چطور احساس امنیت خواهد فَرَجى ب یدانید چه تبلیغ بزرگى براى اسلام خواهد بود؛ چه دریچهآورد، مى

 1عمل تحقّق بخشند؟ شما جوانان. یکرد؟ اگر نظام اسلامى بر این کار همّت گماشته باشد، چه کسانى باید این را در میدان و صحنه

 ی دنیاتبدیل زبان فارسی به زبان علم. 8
ى علمى را بفهمد، بشناسد، حل کند و با یک اختراع آشنا شود، نشمندى خواست یک نظریهروزى را باید دنبال کنیم که اگر در دنیا دا آن

 2مجبور شود زبان فارسى را یاد بگیرد.

 های تولید علمموانع و چالشد. 

 ی خارجیهاچالش . 4

 هاچالش. 4.4

 سلطه و استعمار. 4.4.4

ى علم عقب ماندیم، ط دشمنان شدیم، از قافلهدچار استعمار و دچار تسلّ هاى اسلامى که در قرن نوزدهم و در قرن بیستم میلادىتما ملّ

و کار  -ها خون ما را مکیدند و تقویت شدند، ما خونمان از دست رفت و ضعیف شدیمآن-روز ما ضعیف شدیم دشمنان ما قوى شدند و روزبه

ام ظمالم و دسمت حکّمخصموص، افتماد بهى خاورمیانمه بهههاى مسلمان در منطقتت اسلامى، سرنوشت ملّبه جایى رسید که سرنوشت امّ

ى آمریکا. به هر اى، بعد هم او میراث خودش را تحویل داد به شیطان بزرگ معاصر؛ یعنى رژیم ایالات متحدههانصاف؛ انگلیس در یک دوربى

 3حال، از ضعف دنیاى اسلام استفاده کردند.

 ممانعت از تجهیز به علم. 4.4.2

دانند که ما دنبال بممب اتمم ها مىاى در ایران دارند. آنانرژى هسته یید دشمنان دنیاى اسلام چه فشارى بر روى مسئلهبینشما مى

که نشان داده که تسلیم  ایاسلامیها از پیشرفت علم در این کشور، از پیشرفت فناوری در یک کشور اسلامى ناراحتند. یک کشور نیستیم. آن

یعنمى - ترین تکنولوژى امروز دنیمااین کشور اسلامى باید به پیشرفت مهم ،ترسدنیست؛ نشان داده که از آمریکا نمىهاى آمریکا سیاست

 4ایم.کنند. البته ما تصمیم خودمان را گرفتهها به خاطر این، فشار را وارد مىمجهّز نباشد. آن -اىتکنولوژى هسته

 هاایجاد چالش علل. 4.2

 اقتدار کسب از جلوگیری. 4.2.4

بینند؟ آمریکا مصلحت خودش را در ایران، با سر پا بودن هاست، مصلحت خودشان را در چه مىى نظام با آنکسانى که چالش عمده

که امروز شما در  اییکپارچگیبیند؟ او، مصلحت خودش را در ایجاد اختلاف و از بین بردن این نظام جمهورى اسلامى، در چه وضعیتى مى

بیند؛ چون علم و دست برتر علمى، راز پیشرفت هر کشمورى در اقتمدار کنید و در متوقف کردن حرکت علمى کشور مىاهده مىمردم مش

رویم و حرکت با روند تصاعدى ایم و خوب پیش مىهاست که شروع کردهاى است. ما این حرکت را سالاقتصادى، سیاسى، نظامى و روحیه

                                                         
 .01/81/1830. بیانات در ديدار جمعى از دانشجويان، 1

 .88/81/1804. بیانات در ديدار مخترعان و نوآوران جوان كشور،0

 . ،81 /81 /1801. بیانات در ديدار كارگزاران نظام، سفراى كشورهاى اسالمى و مهمانان كنفرانس وحدت اسالمى به مناسبت روز مبعث پیامبر اعظم8

 .88/81/1801كنندگان در همايش كنفرانس وحدت اسالمى، بیانات در ديدار شركت. 4
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 1.خواهد این حرکت متوقف شودها دلشان مىکه آن اگرچهرود؛ و با تضاعف بالا مى قبولقابل

 از ایرانِ پیشرفته جلوگیری. 4.2.2

هاى ما رفتند و اختراعاتشان را عرضه کردند. ها، ایران در دنیا اول شود؟ جوانى اختراعات جوانکرد که در مسابقهچه کسى خیال مى

آوریم؛ این معنایش این است که ى علوم، در دنیا رتبه مىریاضى و فیزیک و شیمى و رایانه و بقیههاى گوناگون بینید که ما در المپیادشما مى

هاى بعدى به ها و عصبانیتمات کردیم؛ جنجال -هابازبه قول شطرنج-ى، دشمن خود را اى فناوری هستهما این توان را داریم. ما در زمینه

ى یک ایرانِ پیشرفته است. پس ببینید پیشرفت علمى، مسئله اشمسئلهسلاح اتمى ایران نیست؛  ى آمریکاخاطر این است. من گفتم مسئله

 2بسیار اساسى و مهمى است. پیشرفت علمى هم درس خواندن و میل به تحقیق لازم دارد.

 ایاز بومی شدن دانش هسته جلوگیری. 4.2.1

اى بمراى سماختن سملاح گویند ایران دنبال دانش هسمتهاند! مىراه انداختهچه جنجالى به  نااى در ایربینید راجع به مسائل هستهمى

صنعتى و  وضعیتهاست. کدام ملّت با دغدغه آن یگویند، امّا قسمت اوّل حقیقت دارد و حقیقتاً مایهاى است. قسمت دوم را دروغ مىهسته

توانسته بدون کمک  -میراث بسیار ناچیز علمى و صنعتىِ دوران طاغوت یهیعنى با بازماند-علمىِ ملّت ایران در دوران بعد از پیروزى انقلاب 

دانند و باعث عصبانیتشان شده است. در حقیقت از ها این حقیقت را مىدیگران به این فناوری بسیار پیشرفته و پیچیده دست پیدا کند؟! آن

تر شده است که جا بیشناراحتند؛ اما این ناراحتى از آن ،ا کرده استاین که ملّت ایران به این فناوری بسیار پیچیده و سطح بالا دست پید

اى را در اند ملّت ایران فناوری مذکور را خودش خلق کرده و آن را از کسى وام نگرفته است. اگر ما این پیشرفت در صنعت هستهفهمیده

پژوه و دانند جوان ایرانى و دانشامّا مى ،شدندقدر عصبانى نمىنمهندسین و خبرگان فلان کشور بیگانه داشتیم، آ یوسیله داخل کشورمان به

دانند هم که این دیگر قابل مبارزه ها از این ناراحتند. مىدانشمند ایرانى به یارى مغز و فکر خود توانسته است این راه دشوار را طى کند. آن

 توانند بکنند؟کردن نیست. چه کار مى

توان مبارزه و مجادله کرد و آن را از بین برد؛ چون مالِ این ملّت . با دانش بومى در یک کشور، نمىاندمواجهها با یک دانش بومى آن

کنند ایمن اسمت کمه جنجمال ند. لذا تنها راهى که پیدا مىایدانند و از این جهت عصباناست؛ جوشیده از درونِ این ملّت است. این را مى

 درصدددانند که ما خودشان هم مى ؛دانند که این حرف دروغ استساختن بمب اتمى است. خودشان هم مى درصددبیافرینند و بگویند ایران 

افتخار ملّت ایران است و تولید اوست، ناراحتند و جنجال تبلیغاتى  یاى که مایهدر عین حال از فناوری هسته ؛اى نیستیمساخت سلاح هسته

 3اندازند.در دنیا به راه مى

 رگویی دائمیزو. 4.2.4

هاى علمى ما دنیا را نگران کرده هایى پیشرفتکنند؛ در بخشهاى علمى مىکنند؛ جوانان ما پیشرفتهاى ما امروز کار علمى مىدانشگاه

شرفت اند. یک کشور تا پیخواهند ملّت و کشور ایران از لحاظ علمى پیشرفت کند؛ این را صریحاً گفتهاست؛ این به برکت انقلاب است. نمى

گویند. کشور ژاپن که تحت سلطه و تحت اشمغال بمود، خمود را علمى و پیشرفت اقتصادى نداشته باشد، همیشه قدرتمندان به او زور مى

شرق نگاهى بیفکنند و به غیر نژاد اروپایى توجّهى  یها که هیچ مایل نیستند به منطقهیوجور کرد و از لحاظ علمى پیشرفت نمود. غربجمع

خواهیم یک اند ما نمىخاطر پیشرفت علمى مجبورند آن را جدّى بگیرند. در بعضى از مراکز سیاسى یا سیاسى م علمىِ آمریکا گفتههبکنند، ب

                                                         
 .80/10/1804. بیانات در ديدار استانداران سراسر كشور، 1

 .01/81/1804. بیانات در ديدار اعضاى دفتر تحكیم وحدت، 0

 .00/88/1800هاى شهداى پیشوا و ورامین، . بیانات در ديدار خانواده8
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ها حرکت خواهیم بگذاریم ملّت ایران از خود پیشرفت علمى نشان دهد. ایناند نمىوجود آید! ژاپن اسلامى یعنى شما. گفتهژاپن اسلامى به

 1بینند؛ این هم از برکات انقلاب و نظام اسلامى بود.بینند؛ این خودباورى را مىرا مى ملّت ایران

 های ایجاد چالشهاروش. 4.1

 های تندالعملعکس. 4.1.4

حرکت علمى ما گرچه یک حرکت اسلامى، دینى، عقلانى، اعتقادى و فرهنگى است، اما نباید انتظار داشت که سیاستمدارانى که امروز 

العمل هم نشان دهند؛ کما العمل نشان ندهند؛ نه، ممکن است عکسى کار را در دنیا در دست دارند، سراسیمه نشوند و عکسزمام و سررشته

دهند و رفتارشان حتّى هاى تند نشان مىالعملو در مورد انقلاب دارند عکس -که مرکز و محور این حرکت است- که امروز در مورد ایراناین

 2.یدان سیاسى بسیار خشن استدر م

 ی هدفمندمحاصره. 4.1.2

ها یک تهدید است؛ این را درك ى آنطلبانهفهمیدند که نظام جمهورى اسلامى براى مقاصد قدرتهاى مسلّط دنیا در آن روز مىقدرت

این بود که جمهورى اسلامى حرف نو و  خاطر بهلکه خودِ کشور ایران نبود، ب خاطر بهکردند، لذا از اول با او مخالفت کردند؛ اما این تهدید مى

هاى جذاب است و خیلى هاى نُوِ جمهورى اسلامى، جزو ایدهالملل، حرف و ایدهى سیاست بیناست؛ در دنیاى اسلام و در عرصه ایتازهحرف 

 کند.ها را متزلزل مىاز مبانى آن

دادند که جمهورى اسلامى قادر بر ماندن نیست؛ چون در دنیایى که علم و مى یلّلیکن به خودشان تس ،دانستندها این مسائل را مىآن

آید، وقتى کشورى از لحاظ علمى و فنماوری توانمایى نداشمت و دست مىزند و ثروت هم از راه علم و فناوری بهفناوری حرف اول را مى

ى اقتصادى کردند، دادند. هم محاصرهبه خودىِ خود خواهد خشکید؛ مرتب به خودشان وعده مى -نگذاشتند به آن برسد- محاصره هم شد

ى فناوری و تکنولوژیک کردند، هم جنگ را تحمیل کردند، هم از طرف مقابل ما در جنگ، هرچه ى علمى کردند، هم محاصرههم محاصره

شکلات را آوار کنند روى سر جمهورى اسلامى و آن را از بین ببرند؛ اما حالا توانستند حمایت کردند و کمکش کردند که بلکه بتوانند این م

ها قد کشیده و بیرون آمده؛ روى پاى خودش ایستاده و به خود متّکمی و وپنج سال، جمهورى اسلامى از زیر آواربینند که بعد از بیستمى

فهمند ها مىها واقعیاتى است؛ این واقعیات را آناین .پیشرفت کرده استى علمى و فناوری هم بین و در زمینهامیدوار است و به آینده خوش

 3دست آورده است.هاى اول را در دنیا بههاى بسیار مهم و حساس، رتبهدانند که در بعضى از زمینهو مى

 ایجاد جنجال در دنیا .4.1.1

خواهد بمب اتم وجود آوردند و گفتند که ایران مىجنجالى در دنیا بهاتمى، چه  ینیروگاه اتمى و تشکیل کوره یملاحظه کردید که درباره

هاى نوین و فناوری جدید، به این خواهند روشمى ؛خواهند صنعت اتمى، وارد کشور نشودها مىدانند که این طور نیست. آندرست کند! مى

توانند با او مقابله کنند. و فناوری جدید رسید، دیگر به هیچ وجه نمى ت، با این استعدادى که دارد، دستش به دانشملّت نرسد؛ زیرا اگر این ملّ

خواهد در داخل کشور، تنبلى و بیکارگى باشد، سازندگى و ابتکار و اصلاح امور اقتصادى و اجتماعى و استکبار مى هاست.این، جزو همان روش

 4نباشد، تحقیقات نباشد، کلاسِ درس نباشد.خواهد پیشرفت علم و دانش در کشور فرهنگى مردم نباشد. استکبار مى

                                                         
 .04/11/1800ى تهران، هاى نماز جمعهخطبه . بیانات در1

 .01/88/1804. بیانات در ديدار میهمانان مركز جهانى علوم اسالمى، 0

 .1808/ 80/ 11ى تهران، هاى نماز جمعه. بیانات در خطبه8

ى مبارزه با استكبار، . بیانات در ديدار دانشجويان و دانش4
ّ
 .81/80/1831آموزان به مناسبت روز مل
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 پراکنی در مسائل علمییأس . 4.1.4

توانند یو به ثمر رسیدنش وجود دارد که ما باید متوجّه این سه رخنه باشیم. این سه رخنه م نفساعتمادبهسه مانع اصلى در راه فرایند 

 ها را مخدوش کنند.رپى و رسیدن به آرماندهاى پىى و منتهى شدن آن به پیروزىملّ نفساعتمادبهفرایند 

ى هاى علمى. این واقعیتى است؛ ما از لحاظ علمى، امروز با دنیاى پیشرفتهاول، ایجاد یأس است؛ تیره کردن افق، به رخ کشیدن فاصله

خواهید شمما یچطور م !گویند آقایکشند و میها را به رخ مکند، فاصله داریم. این فاصلهیعلمى که دویست سال است دارد کار علمى م

شمود؛ چمرا یگویم: بله، میکنند. من میجوان محقّق و پژوهشگر و دانشمند ما را با این کار مأیوس م !شود؟یها را طى کنید؟ مگر ماین

ایم. ما از دانش دیگران استفاده که این کار را کردهگذاریم؛ کمااینیکنیم و پا را یک قدم بالاتر میشود؟ ما از دانش دیگران استفاده مینم

هما بما اسمتفاده از ها. اینهاى پزشکى و دارویى و امثال اینایم که در دنیا نیست؛ مثل بعضى از پیشرفتایم. گاهى چیزهایى ساختهکرده

مان توانیم شتاب علمىی. ما مها انجام گرفته. فاصله نباید ما را مأیوس کندترى از آنمقدمات دانش غربى به دست آمده، اما کارهاى بزرگ

هاى جدى است که در خصوص که امروز دنیاى غرب دچار آفتبه ؛پیش برویم ،تر کنیم؛ همّت کنیمروز کمرا زیاد کنیم؛ این فاصله را روزبه

زند؛ همچنان که در یه مى را ضربملّ نفساعتمادبههاست که این یکى از آن رخنه...ها را نداشت. پنجاه سال پیش و صد سال پیش این آفت

شد، یما ملّت ایران م نفساعتمادبهمستحکم  ىاى را که باید پشتوانهى انرژى هستهچند سال قبل متأسفانه این کار شد. یعنى همین مسئله

 1را از ما بگیرند. نفساعتمادبهکه اى بکنند براى اینخواستند وسیله

 امنیتی هایسرویس مزدوران استخدام .4.1.5

کنم: اول، جنگ روانى؛ دوم، جنگ اقتصادى؛ و سوم، مقابله با هاى استکبار جهانى علیه ملّت ایران را در سه جمله خلاصه مىمن برنامه

 2شود.هاى استکبار با ملّت ما در این سه قلم عمده خلاصه مىپیشرفت و اقتدار علمى. دشمنى

تعقیب  جدّه ى را بماندگى اقتصادى و شکستن یکپارچگى ملّدگى علمى، عقبمانمن اول امسال عرض کردم که دشمن، سه هدفِ عقب

تا این سه کار در کشور انجام  ،اندازدهاى امنیتى را به کار مىهاى سرویسترین کارشناسگیرد و ورزیدهمزدور مى ،کندکند؛ دلار خرج مىمى

متوقمف کنمیم؛ از لحماظ  ،است هلحاظ علمى، پیشرفتى را که شروع شدبگیرد؛ یعنى از لحاظ اقتصادى عقب بمانیم و شکست بخوریم؛ از 

 کند.بشکنیم و به جان هم بیفتیم. دشمن دارد این سه هدف را دنبال مى ،ى هم این وحدتى را که وجود داردیکپارچگى ملّ

ش وحدت اجتماعى. البته امروز ؛ هم در بخش پیشرفت علمى، هم در بخ، معلّمانندهاى مهمدر دو بخش از این سه هدف، یکى از آماج

ام. ها وجود داشته است که بنده از نزدیک شاهدش بودههاى دشمن است؛ اما از بیست سال، بیست و پنج سال قبل هم این توطئهاوج فعّالیت

 3اند.ى معلّمین مثل کوه ایستادهدر مقابل این موج توطئه و فشار توطئه، جامعه

 های داخلیچالش . 2

 پادشاهی هایحکومتکرد عمل. 2.4

خورند. پیشرفت کنند و حسرت مىها نگاه مىجا یبقیه هاى علمى آمریکا ونشینند به پیشرفترفته است. یک عدّه مى پیش ،البته علم

ها را بمر سمر ، مسلماً یک نکبت است و خدا کسانى را که این نکبتافتادهعقبهاى ماندگى علمىِ کشورعلمى، مسلّماً ستایش دارد. عقب

                                                         
 .18/18/1800هاى استان يزد، بیانات در ديدار دانشجويان دانشگاه. 1

 .81/81/1800 . بیانات در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حرم مطهر رضوى،0

مان، 8
ّ
 .10/80/1800. بیانات در ديدار معل



11 

 

و ننگین پهلوى و قاجار که این بدبختى را  2ومئخودش قرار دهد و لعنت خدا بر دودمان مش 1هاى مسلمان آوردند، مورد عذاب متزایدتملّ

، از آمریکا بسیار جلوتر بودیم؛ ما از لحاظ علمى، در روزگارى ها بر سر ملّت ما در طول دویست سال گذشته آوردند. والّا ما از لحاظ علمىاین

هما و مانمدههایى کمه حالما پمسها؛ همینها و طاغوتهاى جائر، همین فرعوناز اروپا بسیار جلوتر بودیم. همین سلاطین، همین حکومت

زنند، نگذاشتند این ملّت پا به پاى ملل عالم، بلکه جلوتر از ز مىکنند و دم از همه چیجا مجلّه و روزنامه منتشر مىجا و آنهایشان در اینتفاله

، همه و همه مسئولانها، دانشمندان و ها، پیرماندگى علمى تأسّف دارد. راهش هم این است که جوانان، بزرگها، پیش برود. بله؛ عقبآن

 3بکوشند و این خلأ را پر کنند.

 گرایی علمی مصرف. 2.2
ى بدبختى تفکّر وجود دارد: یک طرز تفکّر، غلط و مایه طرز اند، دوهاى علمى و صنعتى عقب ماندهاز کاروان پیشرفت هایى کهدر کشور

ملّت است؛ یک طرز تفکّر، درست است. آن طرز تفکّر غلط، همان تفکّرى است که در دوران حاکمیت عوامل آمریکا بر این کشور حاکم بود؛ 

ها آماده بشود و به صورت محصول در اختیار یها و غربیها، اروپاییى خارجکنولوژى و امور فنّى، باید به وسیلهکه علم و صنعت و تو آن این

تفکّر بود. متأسفانه الان هم این طرز تفکّر در  طرز یک ها استفاده کنیم؛ اینبگیرد؛ ما باید پول و نفت بدهیم و از محصول کار آن ما قرار

کنند! گاهى آورند و نصب مىجا مىسازند، به اینها براى ما مىیدهیم، غربگویند ما پول مىاستعمارزده وجود دارد؛ مىهاى بعضى از کشور

 سازند!آیند براى ما مىها مىهاست؛ که ما پولدار هستیم، آنیکنند که این یک نوع اربابى نسبت به غرباحمقانه تصور مى

ها این نقشه را به نحوى ترتیب یها و بعضى از اروپاییها و آمریکاییور نگاه کنید، خواهید دید که غربى صنعتى کشلذا اگر شما به نقشه

ى صنعت عاجز ها خودشان از پیشبرد و ادارهیها بسته شد، ایرانهاى این مملکت به روى آنداده بودند که اگر از این مملکت رفتند و دروازه

وقت نتواند روى پاى که این ملّت هیچوجود آورده بودند، با قصد اینى صنعت این کشور بهدر سلسله ایمفقوده هاىبمانند؛ یعنى عمداً حلقه

 ها باقى بماند.خواستند همیشه محتاج آنخودش بایستد و کمر راست کند؛ مى

گیرد؛ مهندس ما هم مبتکر و سازنده و مىکند؛ علوم دانشگاهى هم بر اساس همین روش شکل ها هم اثر مىاین طرز تفکّر، در دانشگاه 

کشور ما هم بوده، و شاید در آینده هم تا  گیرگریبانها ها نتایج سوء تدبیر آنها آن روز کردند، و مدتکارى بود که آنشود. ایناق نمىخلّ

 4هایى باشد.زمان

 آفرینیافکنی و یأسشبهه . 2.1
کردنى  کردند که علم مگر تولیدهم شبهه مى ایعدهچیست!  ]تولید علم[ نیم اصلاً معناى این حرفداگفتند ما نمىها مىتا مدتى بعضى

جنبش  خواهید اسمش را بگذارید؛ مقصود که معلوم است.اید تولید علم! شما هرچه مىگفتند چرا گفتهکردند و مىاست! البته بحث لغوى مى

چینى کنند و هر مقدار از میوه را که لازم نداشتند، ت خود را دراز کنید تا دیگران بکارند و میوهننشینید دس ،یعنى در معرفت علمى ؛افزارىنرم

گفتند ما ى مىااند، بنا بساز؛ این هدف ما بود. عدهبیاورند در دست شما بگذارند. برو بکار، برو آبیارى کن، برو روى بنایى که دیگران ساخته

هماى توانیم. مما در میمدانتوانیم؟ بله، مىزنند: مگر ما مىآفرین مىى سخنان یأساام که عدهکنار شنیدهفهمیم! الان هم از گوشه و نمى

پمذیر ها کاملاً امکانى زمینههایى بکنیم که هنوز در دنیا نو باشد؛ این در همهتوانیم کارگوناگون و در فضاى معرفت علمىِ امروز دنیا مى

                                                         
 .شونده. افزون1

ون.0
ُ
 . نامبارک؛ بدُيمن؛ بدُشگ

 . ،14/80/1830و امام صادق لف مردم در روز والدت پیامبر اكرم. بیانات در ديدار مسئوالن و قشرهاى مخت8

 .18/81/1838. بیانات در ديدار جمعى از مسئوالن و اقشار مختلف مردم، 4
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 1است.

 علم اهل از برخی نکردن همراهی. 2.4
روز علم و تحصیل را ترویج کنند. ما شعار نهضت نوآوری علمى و ى فرهنگى دارند، باید روزبهدست دارند و وظیفهکسانى که قلم به

ت ایم؛ انتظار این بوده است که اهل علم، اهل دین، اهل قلم، اهل دانشگاه و اهل حوزه در این جهت حرکافزارى را مطرح کردهجنبش نرم

همراهى نکردنمد.  -که حرکت علمى، نیاز حقیقىِ این کشور است-بینیم بعضى با این نیاز حقیقى اند؛ اما مىکنند، و بسیارى حرکت کرده

 2دهد.نمى ارائهطورند، هایى که اینهاى خوبى از مجموعهها نشانهاین

 بینیفریفته غرب شدن و خودکم. 2.5
ها هم دست آوردیم. این را غربىها را در حال و هواى تحریم اقتصادى بهاى و غیر اینى هستهنههاى علمى در زمیما همین پیشرفت

ى حرف غرب و تفکّر غرب و مبانى غربند کمه هستند که به قدرى مجذوب و فریفته یامتأسفانه عده ،اخلر دفهمند. البته دیدانند؛ ممی

ها قبول وجود آورده است، تا دیگران تصدیق نکنند، اینحاضر نیستند بشنوند و قبول کنند؛ حتّى آنچه را هم که پیشرفت علمى در کشور به

 !کنندنمى

هاى ما مشغول کار شده بود و جوانان و دانشمندان ل، آن وقتى که این سانتریفیوژدارم، شاید حدود دو سال، دو سال و نیم قب ن به یادم

هاى دانشگاهى که خبرش را گفتند، تعدادى از فیزیکدان -و دیگران جمهوررئیس- وقت مسئولانها را راه بیندازند و ما توانسته بودند این

ها را باور کنید! چنین بادا اینمکه آقا!  شناسند، به من نامه نوشتندمن را مىشان هم مردمان خوب و بسیار سالم و صادقى هم هستند، بعضى

آژانس و دیگران، خودشان آمدند  ،هاچیزى اتّفاق نیفتاده و ممکن نیست! حاضر نبودند باور کنند؛ قبول کنند. این، همان تلقین است. تا غربى

ها، در داخل وجود بیاید، آن وقت دیگران؛ دیرباورکردند در ایران بهرا باور نمىنگاه کردند، تصدیق کردند، اعتراف کردند که چنین چیزى 

 کشور باور کردند.

هاى بنیادى را در چند سخنرانى بر زبان آورده هاى سلولبار پیشرفت وجود آمد. بنده چندهاى بنیادى بهعین همین قضیه در مورد سلول

ید، این واقعیت ندارد؛ ایمن جمور یقدر نگوها به من نامه نوشتند: آقا! این قضیه را شما ایننشگاهبودم. از دانشمندان کشور و از بعضى از دا

کنند، باور نکنید؛ چنین دارند تمرین و کار مى( سازى )کلونینگاند و در شبیههاى بنیادى پیشرفت کردهگویید در سلولنیست! اینى که می

سازى شده را جلو چشم همه قرار دادند، بعد که در سمینارى که تشکیل دادنمد، د که گوسفند شبیهچیزى اتّفاق نیفتاده و نخواهد افتاد! بع

هاى محیرالعقولى ها، پیشرفتى یک دنیا آمدند مصاحبه کردند و تصدیق کردند که پیشرفتهاى درجهشناسدانشمندان معروف دنیا، زیست

هاى خودمان را باور هم آفتى است که ما استعداد خودمان، پیشرفت خودمان، توانایى ها باور کردند! ایناست، آن وقت یک عده از دیرباور

 3.افتد، باور نکنیمینکنیم؛ وقتى هم اتّفاق م

 شعار به علم تولید مجریان کردن اکتفا. 2.6
علم و تحقیق برویم. البته طرف کنند که ما باید بهنصیحت مى]رئیس جمهور[ خصوص روى علم و تحقیق حسّاسیت هم داشتم. بنده به

اجرایى، بیش از نصیحت توقع وجود دارد. نصیحت خشک و خالى، کار ممنِ  یگویم نصیحت نکنید؛ نه، نصیحت کنید؛ اما از مجموعهنمى

است، شکوه  اش کموزارتخانه یکه بودجهآید و از اینپیش من مىآقای وزیر علوم طلبه است؛ کارى که دستگاه دولتى باید بکند، اجراست. 

                                                         
 .13/18/1808ها، . بیانات در ديدار وزير علوم و رؤساى دانشگاه1

 .11/84/1808. بیانات در اجتماع بزرگ مردم همدان، 0

 .01/80/1800دانشجويان دانشگاه فردوسى مشهد،  در ديدار. بیانات 8
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وزیر علوم است و بنده  یو مورد شکوه نظرانصاحب، مورد تأکید جمهوررئیسآقاى  یکند. خیلى خوب؛ این علم و تحقیق، مورد توصیهمى

ام؛ یعنى به هر دو بزرگوار پیشنهاد مشخّص داده -فعلى جمهوررئیسقبلى، چه در زمان  جمهوررئیسچه در زمان -هم که چند سال است 

وصل دانشگاه به صنعت و کشاورزى باید پیدا  کیفیتام این کار را باید بکنید تا علم پیشرفت کند. فرمولى براى کار کنید؛ گفتهام چههگفت

کار را بکند؛ باید از دفتر ریاست جمهورى باشد تواند اینشود. این کانال هم جز از طریق ریاست جمهورى قابل اجرا نیست؛ یعنى وزیر نمى

 است. جمهوررئیسحش بالاست؛ باید امکانات و بودجه داشته باشد و بداند مستظهر به شخصیتى مثل که سط

کسانى که در این زمینه ی من در دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه صنعتى شریف، در جلسات مختلف دانشجویى و در دیدار با اساتید و همه 

ه یک مقدار در ام؛ الان هم بحمداللّمفصّل صحبت کرده -افزارىید علم و نهضت نرمنهضت تول-علاقه دارند، راجع به نهضت علمى در کشور 

کردار یا  قدر نیمهایى چرا، بهالبته در جا«. دوصد گفته چون نیم کردار نیست»سازى شده؛ منتها این حرف است و ها افتاده و فرهنگدهن

جایى دوخته شده که  ز محسّنات بزرگِ کار این است که نگاه شما هم درست به همانکردار هست؛ اما بالاخره کردار نیست...اتّفاقاً یکى ایک

 1هایى است که صورت نگرفته است.باید اجرا شود. این یکى از چیزمنتها جا دوخته شده است. نگاه بنده به آن

 ذهنی علمی و تنبلیحوصلگی بی. 2.7
انگارى در مسائل علمى اندیشى و سهلگرایى، سهلستان تا دانشگاه، یک حالت سهلمتعارف محصّل ما، از دبیر یالان متأسفانه در طبقه

ها بالاست. افرادى که در این مسئله که استعدادهاى ما هم هست؛ با ایناهتمامى به معلومات وجود دارد، که در دانشگاهحوصلگى و بىو بى

گیرد و تحقیقاتى را مى یین است که جوان ایرانى در دانشگاه به اصطلاح پروژهتحقیقاتشان ا یاند، نتیجهواردند و مطالعه و تحقیق کرده

حالى و تنبلى اعتنایى و بىیک حالت بى ،دهد؛ اما آن پیگیرى و استمرار و آن دلسوزى و اهتمام لازم را ندارد. در واقعاستعداد هم نشان مى

که این براى کشور بسیار خطرناك است. این، از کودکى باید در آمموزش و پمرورش  ،رشدمان حاکم استنو و روبههاى نوبهذهنى بر نسل

 تأمین شود. آموزش و پرورش باید خوب یاد بدهد.

ام کمه در کنند؛ در حالى کمه ممن کسمب اطّلماع کمردهالان اگر ملاحظه بفرمایید، غالباً در دبیرستان و دانشگاه از کثرت درس گله مى

تر هایشان از ایران بیشحجم درس -هایش پیشرفته هستندها و حتّى دبیرستانهایى که دانشگاهجاآن-نشگاهى دنیا دا یهاى پیشرفتهکشور

ترى را باید در طول این مدت یاد بگیرند. ما در واقع یک حالت و دوران به اصطلاح ترى را باید بخوانند و مطالب بیشاست؛ یعنى کتاب بیش

 2گذرانیم و این بسیار خطرناك است.ان مىپرورى ذهنى را در خودمتن

 بودجه پژوهشکمبود  .2.8
 در و جلسه نیهم در بنده که است سال چند است؛ مهم پژوهش یبودجه سهم. است پژوهش یبودجه سهم یمسئله [گرید] ینکته

 و دهنمدیم من به که یاطّلاعات متأسّفانه ام،کرده هیتک مسئله نیا یرو کشور، ییاجرا نیمسئول با یخصوص یدارهاید در و گرید جلسات

 کیم و رودیمم منبمر نفمر کی مثلاً که یحتینص است؛ حتینص مثل ما هایحرف نیا نه، که دهدیم نشان دهند،یم من به که یگزارش

 پژوهش یبرا را یعموم یبودجه از درصد چهار انداز،چشم در حالا. بشود یسع دیبا ست؛ین جورنیا شده؛ نگاه چشم نیا با کند؛یم یحتینص

 و اسمت ممکمن که یدرصد دو ای درصد یک و نیم همان امّا ست؛ین بلند مدّت،کوتاه در نیا یبرا همّتمان قدرآن حالا ما گرفتند؛ نظر در

 هم یکی است؛ مسئله نیا یکی است؛ درصد صدم چند بحث پژوهش، یبرا دارد وجود که ییهابودجه هنوز رد؛یبگ انجام دیبا است، صحبت

                                                         
 .00/81/1801. بیانات در ديدار اعضاى شوراى عالى انقالب فرهنگى، 1

 .80/18/1830. بیانات در ديدار وزير و معاونان وزارت آموزش و پرورش، 0
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 1.ردیبگ قرار خود یجا در درست و بشود صرف درست دیبا پژوهش؛ یمال منابع یشدهیزیربرنامه و درست صَرف

 کند شدن شتاب علمی  . 2.2
 برابرِ زدهیس کشور، در یعلم شرفتیپ شتاب ،یجهان یآمارها طبق. بود کار یالعادهفوق شتاب از یناش ،یعلم یبالا یرتبه به ما دنیرس

 یبعضم نکمهیا. شده کم امروز شتاب، نیا. میکرد اعلام قبلاً مکرّر هم ما که کردند اعلام ایدن یعلم یِآمار مراکز را نیا بود؛ جهان متوسّط

 بله،: است نجایا اشنکته کنند،یم ارائه آمار هم دو هر و مینماند عقب نه، ندیگویم یبعض م،یماند عقب یعلم شرفتیپ لحاظ از ندیگویم

 دایپ ادامه یستیبا شتاب آن یعنی م؛یکردیم یترقّ یستیبا امّا -است درست نیا- مینکرد تنزّل پانزدهم ای شانزدهم یرتبه از الظّاهریعل

 که دیکن یکار. ستین امروز شتاب، آن کنند؛ توجّه[ نکته] نیا به هاوزارتخانه زیعز مسئولان و برادران. شده کم امروز شتاب نیا کرد؛یم

 نیا طبعاً م،یبرو جلوتر هرچه که میدانیم البته. فتدین دُور از حرکت نیا سخت، جنگ یهاینظام ریتعب به باز نکند؛ فروکش یعلم رشد شتاب

 طبعاً هاتیّظرف نیا م،ییایب جلوتر هرچه که دارد وجود یشتریب ینشدهاستفاده یهاتیّظرف م،یعقب یلیخ یوقت یعنی شد؛ خواهد کمتر شتاب

 2.بشود کم دینبا یعلم شرفتیپ در متناسب، و لازم شتاب آن امّا -میدانیم را نیا- شودیم استفاده چون شود،یم کمتر

 تضعیف مدارس استعدادهای درخشان. 2.42
 یمدارس استعدادها ؛مهم است یلیخ یپرورنخبه ؛مهم است یلیدرخشان است که خ یرابطه، مدارس استعدادها نیدر هم]مسئله دیگر[ 

حفظ بشود. البته ممن  یستیبا یجهان یادهایکشور در المپ گاهیو جا دیکن تیها را تقواین دیتوانیهرچه م ؛بشود فیتضع ستیدرخشان نبا

از  یکیا جبران بشود. هاین دیآمده. با نییما پا یهارتبه ،یمیدر ش انه،یدر را ک،یزیدر ف ،یاضیدر ر م؛یاکرده دایدر چند رشته تنزّل پ امدهیشن

 دایها تنزّل پاین یرتبه دینگذار ند؛یآیو م کنندیکسب م ایبالا را در دن یهارتبه روندیهستند که م یادیالمپ یهابچّه نیافتخارات کشور، هم

 3.کند

 راهکارهای تولید علمه. 

 نظری. 4

 ی جهادیایجاد روحیه. 4.4
 و کمار میمدان در. دیدیمد را ممردم تحرّك و بسیج ساله،هشت دفاعِ آید...درمى کار به هاعرصه و هاصحنه ىهمه در جهادى فرهنگ

 رسموخ همادستگاه از بسیارى در روحیه این نماند؛ هم سازندگى جهاد مخصوص البته که دیدید، را جهادى ىروحیه پیشرفت، و سازندگى

رسانىِ انبوه، مخصوص ملّتی است که دل او از کار و ابتکار، این کمک یحرکت عمومى، این دلسوزى، این ورود در صحنه یاین روحیه...کرد

 یبسیجِ دوران دفاع مقدّس است؛ این همان روحیمهی جهادى در دل او وجود دارد. این همان روحیه جوششحرکت جهادى گرم است و 

نشستند تا خاکریز بزنند. ما این روحیه را باید حفظ کردند، روى بولدوزر مىت که غسل شهادت مىسنگرِ جهاد سازندگى اسسنگرسازان بى

 کند.جهادى بهتر مى یکنیم. این روحیه با کار علمى و نظم تشکیلاتى هیچ منافاتى ندارد؛ بلکه اتّفاقاً کار علمى را هم همین روحیه

ها را همین جوانان انقلابى و ایم که ستون اصلى این بخشهای مختلف داشتهبخشهاى علمى و پژوهشىِ بسیار زیادى در ما پیشرفت

هاى تحقیقات و کار ها و عقبهبودند که وارد میدان شدند و بر اساس همان روحیه، بسیارى از گردنه هااند. آنهاى مؤمن تشکیل دادهبچه

                                                         
 . ،18/84/1814ى امام خمینىدر حسینیه ۶۳۴۱ها در هفدهمین روز ماه مبارک رمضان . بیانات در ديدار اساتید دانشگاه1

 . ،18/84/1814ى امام خمینىدر حسینیه ۶۳۴۱ها در هفدهمین روز ماه مبارک رمضان بیانات در ديدار اساتید دانشگاه 0.

مان و فرهنگیان به 8.
ّ
م، بیانات در ديدار معل

ّ
 .11/80/1810مناسبت روز معل
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 1کند؛ منتها دنیاى سالم.م آبادتر مىمهمّ علمى را پیش بردند. بله؛ معنویت، دنیاى انسان را ه

  امیدآفرینی. 4.2
 نیا 2میامختلف عرض کرده یهاجلسه، در سال نیرا ما بارها در ا نیالبته ا؛ ستیما ن یادّعا ،یعلم شرفتیپ کنمیمن عرض م نکهیا

 زیچ نیاست. ا ایبرابرِ متوسّط دن زدهیدر علم، س رانیا شرفتیگفتند که سرعت حرکت پ یوقتکیاست که  ایدن یسنجاظهارات مراکز علم

که  ییهابخش کیدر  کندیبالا را انسان ملاحظه م یعلم یهابرابرِ متوسّط عالم است. رتبه زدهیس ،یعلم شرفتی: شتاب پتاس یمهمّ یلیخ

 یلیخ نیا ا؛یشانزدهم، پانزدهم در دن یهم در مجموع، در رتبه هایدر بعض -پنجم، ششم چهارم، ی]مثلاً[ در رتبه - عددی تک یهادر رتبه

بشمود کمه  یزیربرناممه یاست: جمور نیما ا ضیاز عرا یکی. لذاست که کنندیرا مشاهده نم هاتیموفّق نیا نند،یبیرا نم نیمهم است؛ ا

 یابرنامه کیدانشجو  یاستاد و برا یبرا یوگذار علمگشت نیا نند؛یهمه بب رد،یقرار بگ دیها در معرض ددانشگاه یعلم میعظ یهاتیّموفّق

 شگاهیمثل نما دیمشاهده کنند. فرض کن نند،یرا بروند بب یعلم یهاشرفتیکنند؛ پ یوگذار علمگشت ،مختلف یهاباشد که اصلاً در بخش

و مشخّص کنند  نند،یهمه ببکنند تا  یرا معرّف یعلم یهاشرفتیپ شوند،یآشنا م نندیبیم روندیهمه م گذارند،یفلان صنعت که م یکالاها

 دیام یمسئله ی. بنده رودیایوجود ببه دیاتّفاق افتاده است تا ام هاشرفتیپ نیا یدر چه مدّت ،ییهااتّفاق افتاده؛ در چه سال نیا یکه از کِ

بما  یدرس، در مواجهمه یهارا در کلاس نیمعظّم و مکرّم، ا دیاسات ز،یخواهران عز ز،یاست که برادران عز نی. خواهش من اکنمیم هیتک

هم متأسّفانه در  یانیجر کیکند؛  جادیا أسی خواهدیبشود. دشمن م دواریجوان ام نیا تا دیکن یو کار دیحتماً در نظر داشته باش انیدانشجو

 3.دیکن دیام جادیو ا دیستیبِا ثیخائن و خب انیجر نیشما در مقابل ا -وجود دارد گر،یهست د نیا-به دشمن  کندیداخل کمک م

 امید؛ شرط اساسی پیشرفت علمی

 أسیروح  دنیدم یدر داخل کشور و خارج کشور وجود دارد برا یانیجر کی. امروز دیعبارت است از ام شرفتیپ یبرا یشرط اساس کی

و استنتاجشان بما  کنند،یبحث م رانیراجع به مسائل ا نند،ینشیکه در خارج م ردمکه در اوّلِ صحبت اشاره ک- دیروح ام دنیدم یبه جا

هم به  یدیندارد و ام یشرفتیپ یحرکت علم رانیاست که در ا نیا- خلاف واقع یخبرها یعنی -بعضاً دروغ یمغرضانه و خبرها یهالیتحل

در ذهن  نیآفرأسی انِیجر نیا گذارد؛یدانشجو اثر م یرو نیو ا رندیگیم دهیرا طبعاً ناد هاتیّ. خب موفّقینیآفرأسی -ستیآن ن شرفتیپ

داشته باشد،  ییو توانا - جور هستندنیا یحالا تعداد اندک-باشد  یا. اگر چنانچه نخبهکندیشد، کار نم وسیاو مأ یوقت گذارد؛یدانشجو اثر م

و دنبال  شوندیم وسیمأامکانات را ندارند؛ ]لذا[  نیاکثر، ا کنیول. کندیخارج، به عقبش هم نگاه نم رودیم گذاردیامکانات داشته باشد، م

 یعلم شرفتیکنند؛ پ دایپ یکار کیکنند و  دایپ یشغل کی نکهیا یبرا افتندیم یعلم یولو بدون محتوا یارزش رسم یمدرك دارا کی

استاد هم اثر  یشده که رو دهیامّا بعضاً د گذاردیاستادها کمتر اثر م یرو گذارد،یدانشجو اثر م ی]جور[ است؛ رو نیا أسی. دیآینم شیپ

دانشگاه  یِعلم شرفتیمسائل دانشگاه است، از پ دارانیو م ستادهیدانشگاه ا دانیاستاد را که در واقع در وسط م غات،یتبل نیا یعنیبگذارد؛ 

مقاله  د،ینیبب کنند؛یوکتاب مبا حساب -هایرجخا- کنندی[ مانیکه ]ب یگرانیرا د نیاست. ا یبزرگ اریخطر بس ینیآفرأسی کند؛یم وسیمأ

 یهیمما رانیما یِعلم شرفتیپ»نوشتند:  حاًیرا صر نیاست؛ ا ینگران یهیما رانیا یِعلم شرفتیاند که پکرده حیاند و در مقاله تصرنوشته

ضعفا  بر یبه سلطه اتشانیکه ح گرمتجاوز و سلطه یهااستعمارگر، قدرت یهامعلوم است؛ قدرت ست؟یک یِنگران یهی؛ ما«.است ینگران

کشور ما، خودش را از ضعف نجات بدهد و به قوّت و قدرت  موقعیتمثل  یحسّاس موقعیت کیدر  یکشور کیکه  نندیبب توانندیاست، نم

                                                         
 .14/18/1800. بیانات در ديدار جهادگران و كشاورزان، 1

 .00/83/1811بنیان، هاى دانش. بیانات در ديدار جمعى از دانشجويان و استعدادهاى برتر علمى كشور و رؤساى شركت0

 .80/88/1810ها، بیانات در ديدار جمعى از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه 8.
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. من کنندیفراموش م اقعاً]افراد[ هم و یو بعض رندیگیم دهیرا ند هاشرفتیو پ هاتیراحت موفّق یلیها خآنها است. این یِنگران یهیبرسد؛ ما

حرف  آورأسی ییدانشجو یدر برخورد با مجموعه ایکه مثلاً سر کلاس  رسدیگزارش م رسد،یکه به ما خبر م یآن استاد ایکه  یاز آن کسان

کمه  یایحرکمت علمم نیا ،یعلم میعظ شرفتیپ نی! ارندیگیم دهیکشور را ند یهاتیّها موفّقکه چطور این کنمیواقعاً تعجّب م زند،یم

علم در  دیرا در تول رانیوجود آمده و سهم ادر کشور به -81 یدهه لیاز اوا ر،یدر حدود هفده هجده سال اخ- ریاخ یبخصوص در دو دهه

اثر  نهادر آ نیآفرأسی یو وسوسه 1حال آن دمدمهنیدرع نند،یبیچشم همه قرار داده، م یرا جلو یعمل یهاییچقدر بالا برده، و توانا ایدن

 2تعجّب است. یهی[ مانی! ]اگذاردیم

 نفس ملّیسط خودباوری و اعتمادبه. ب4.1
هاى علمى، رویم؛ چه در زمینهکنیم، پیش مىتوانیم، مىکه مى- نفساعتمادبهه این جرئت، این گستاخى، این دلیرى و این امروز بحمداللّ

ى ها اثرى روى روحیهى قدرتهاى مزورانهوجود آمده است. چالشدر نسل جوان ما به -هاى سیاسىهاى فناوری و چه در زمینهچه در زمینه

ى علممى گذارد؛ این فرصت خیلى بزرگى است؛ این را به همین شکل پیش ببرید و مرعوب نشوید. نه در زمینههاى ما نمىمردم و جوان

 3ى نوآوری مرعوب شوید.سیاسى مرعوب شوید، نه در زمینهى ى فناوری مرعوب شوید، نه در زمینهمرعوب شوید، نه در زمینه

 ى مثلاً علوم، در همه جاست. ما اکنون در زمینهنفساعتمادبهى است. این ملّ نفساعتمادبهتقویت خودباورى و گرایی، از مبانی اصول

هاى خوبى اش کارهاى بنیادى است، یکىسلول اش تولیداى است، یکىاش فناوری هستهایم که حالا یکىاش را دیدههایىنمونه تجربى،

ها را تصریح و بیان کنم، که به نفع پیشرفت دانمش خواهم پیش از موعد آناند و من حالا نمىهای گوناگون انجام دادهاست که در بخش

شود که ها منحصر نمىط به این چیزى و خودباورى، فقملّ نفساعتمادبهها فقط یک بخشى از کار است. استقلالِ بشرى هم هست. البته این

 یاندازهاى عظیم را راههاى بزرگ و پروژهتوانیم بدون کمک خارجى کارتوانیم نیروگاه درست کنیم و مىمى ،توانیم سد درست کنیمما مى

 4هاى اخلاقى هم خودباورى داشته باشیم.هاى مردمى و ارزشبلکه باید در سیاست، فلسفه، ابتکار ؛کنیم

 «توانیممی ما» شعار با علمی محاصره شکستن. 4.4
ما نیست، بلکه ی اند، خودمان را خارج کنیم. این فقط وظیفههاى جهان سوم در آن قرار گرفتهموجود که کشور یما باید از محاصره

این اعتقاد با نظر خبرگان و کارشناسان که -اى از کاروان علم عقب ماندند. من اعتقاد راسخم ههاى دنیاست که در دورملت یهمه یوظیفه

 یهای عمدهرا که یکى از بخش« توانیدنمى»و « توانیمنمى»توانیم این کار را بکنیم. این مُهر این است که ما مى -فنّ تأیید شده است

توانیم پیشرفت کنیم؛ نه هم مىکنم که در همین زمیسیاست فرهنگى دشمنان بوده، بایستى از ذهن خودمان پاك کنیم. البته من احساس مى

هاى عملى و فعّال یاد عنوان شعارافزارى و تولید علم بهبینم شما استادان و دانشجویان در محافل دانشجویى، از نهضت نرمچرا که الان مى

 5ته درآمده است.صورت شعار، درخواست و خواسایم و این موضوع بهاست که ما به این فکر افتاده موفقیتکنید. این، خیلى مى

 شهامت نوآوری و آزادنگری. 4.5
علممى تصممیم  یتر از آن، نیاز داریم که در زمینهتر و مهمتر و اساسىما نیاز به این داریم که سطح علمى خودمان را ببینیم و بیش

شده است. نباید پنهان کرد و پوشیده داشت و حقّ کسانى  بگیریم. باید تصمیم بگیریم که یک حرکت علمى انجام دهیم. البته حرکت علمى

                                                         
 . حیله، فريب.1

 .80/88/1810ها، پژوهشگران دانشگاه . بیانات در ديدار جمعى از استادان، نخبگان و0

 .88/84/1808ى قرآنى و المپیادى،آموزان نخبه. بیانات در ديدار دانش8

 .01/88/1801. بیانات در ديدار مسئوالن و كارگزاران نظام جمهورى اسالمى، 4

 .80/80/1800هاى سراسر كشور، . بیانات در ديدار جمعى از استادان دانشگاه1
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اند، نادیده انگاشت؛ لیکن آنچه که باید در سهیم بوده -که نسبت به گذشته حقیقتاً یک رستاخیز علمى بوده-را که در این حرکت در کشور 

ایم. بایستى باز هم دنبال کنیم و شجاعت ار کردهپیشرفت علم و استقلال در بینش علمى و پیگیرى علمى کار کنیم، تا به حال کم ک یزمینه

علمى داشته باشیم؛ یعنى شجاعت نوآوری در علم، شجاعت آزادنگرى به مسائل علمىِ دیگرانى که امروز در دنیا در صفوف مقدّم دانمش 

؛ که روزى کشور و ملّت و جرئت و شهامت علمى و شهامت اندیشیدن و شهامت تولید علم یکنند، و برگرداندن روحیهجهانى حرکت مى

 را دارند. قابلیتگذشته و تاریخ ما به دنیا نشان دادند که این صلاحیت و 

ما این استعداد  یکنند، جلوتر برویم. گذشتهتوانیم در میدان علم از اغلب کسانى که امروز جلو حرکت مىبلاشک ما ملّتی هستیم که مى

اوضماعى  -خواهند برعکس وانمود کنندبر خلاف آنچه که بعضى مى-ت. اوضاع سیاسى کشور امروز هم زمینه فراهم اس ؛دهدرا نشان مى

کنمد. که عرض کمردم، کممک ممى ایطلبیاستقلالاست که به پیشرفت علمى، به گسترش علم و فرهنگ در کشور، و همان شجاعت و 

باید شجاعانه این را دنبال کنیم و  ؛نبایستى ناامید باشیم وجههیچبهدست آوریم، که بتوانیم گوى سبقت را در باب علم بهما از این ،بنابراین

 مسئولانکنم. امیدوارم این را بخواهیم و این یک حرکت عمومى لازم دارد؛ که من در بیانات بسیارى از شما دوستان این معنا را مشاهده مى

 1ه هم بلاشک این مسئله را دنبال و به این اندیشه کمک خواهم کرد.کشور با حسن نیتى که دارند، به طور جدّى در این جهت فکر کنند. بند

 سازی برای ارزش ذاتی علمفرهنگ. 4.6
که یک انسانى با معارف فلسفى یا معارف عرفانى توانند در میان جامعه گسترش بدهند. ایناین فرهنگ را بیش از دیگران مى ،نخبگان

است، یا داراى ذوق هنرى است، این را یک ارزش بدانند؛ ولو کسى نداند؛ ولو تبدیل به پول نشود؛ هاى گوناگون بشر آشنیا با دانشى از دانش

تواند ها مشترى درست و حسابى هم نداشته باشد. این فرهنگ، فرهنگ خیلى خوبى است؛ این چیزى است که مىنظرىولو در بازار تنگ

جور نباشد که ما تصور کنیم اگر به هنمر یما بمه دانمش ما به این نیاز داریم. این جریان دانش و تحقیق و هنر را در کشور توسعه بدهد؛ و

ها بعضاً کشش دست نیاوردیم، برویم جاى دیگر. البته طبیعت انسانجا بهازاى مادى دارد، که اگر اینپردازیم، براى این است که یک مابهمى

 2به این سمت دارد؛ اما فرهنگ دینى و اسلامى این نیست.

 به گفتمان عمومی« تولید علم»ی تبدیل مسئله. 4.7
ها تولید علم بینم در دانشگاهى تولید علم است. خوشبختانه من مىکند، مسئلهیشدّت به شما ارتباط پیدا مى دیگر هم که بهیک مسئله

و نویدبخش است. باید اجرایى کنید. این  خرسندکنندهو لزوم عبور از مرزهاى دانش به یک گفتمان عمومى تبدیل شده. این خیلى براى من 

پرورى و ارتباطات و غیره گفتند، همه در هاى دانش و تحقیق و پژوهش و ایجاد مراکز و نخبهپیشنهادهایى که این عزیزان من در زمینه

 3بیم.ى تولید علم است. این بسیار باارزش است. این راه را باید دنبال کرد. ما عقجهت همین مسئله

 تحقیق و ابتکار علمی. 4.8
کمنم چمه خموب اسمت باشمد. ممن عمرض ممى محیط کار و تلاش اقتصادى کشور، ابتکار وجود داشمته این است که در [دیگر]شرط 

د زیادى از امروز تعدا- هایى که در اختیار مردم استهایى که در اختیار دولت است و چه آنهایى که در کشور ما وجود دارد؛ چه آنکارخانه

بخشیدن  کیفیتیک مقدار از درآمدشان را براى تحقیق، براى پیشبرد کار و براى  -مردم است مردم و مال خود اختیار هاى تولیدى درواحد

بگیریم؟! دیگر دنیا تحقیقى بکند و ما از او یاد  یشان صرف کنند. چرا ما باید بنشینیم که دیگرى در اروپا، یا در یک گوشهیبه کالاى تولید

                                                         
 .08/81/1831ها،ديدار رؤساى دانشگاه . بیانات در1

 .14/80/1804. بیانات در ديدار نخبگان استان كرمان، 0

 .03/80/1800، . بیانات در ديدار استادان و دانشجويان كردستان8
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فهمیم؟! پس باید تحقیقات کنند، ابتکار کنند، تولید را جلو ببرند، صنعت را جلو ببرند، تولید را تر مىها هستیم؟! مگر ما کمتر از آنمگر ما کم

گرداند و به آن ها را به طرف شما ببالا ببرند. چیزى را به بازار خواستِ بشر در سطح جهان عرضه کنید که چشم کمیّتو  کیفیتاز لحاظ 

 1در این میدان باید واقعاً عمل باشد. ؛احتیاج کنند. فقط ادّعا نباشد احساسِ

توانند، نوآورى و ابتکار خود را در کنم برادران عزیز دانشمند و داراى فکر و قدرت علمى در بخش دفاعى، هر چه مىمن خواهش مى

 2ین ملّت خیلى عقب نگه داشته شده؛ هرچه شما تلاش کنید، بجاست؛ زیادى نیست.خدمت این کشور و این انقلاب و این ملّت قرار دهند. ا

توانند؛ لذا هواپیما و ها وارد شدند و دیدند که مىتوانید. اینگاه خواهید دید که مىآن ؛الان به هر زحمتى هست، باید وارد این میدان شوید

ها؛ هم در ارتش و هم در یها و شما نظامها را ساختند؟ همین شما جوانینهاى پیشرفته و موشک ساخته شد. چه کسانى اتانک و سلاح

شما  یها را بسازید. از دانش این رشته، حداکثر استفاده را بکنید. دانشکدهالمقدور آنهاى پیشرفته استفاده کنید و حتّىسپاه. پس، از ابزار

 3قان پژوهش کنند.ها یاد بگیرند، اساتید زحمت بکشند و محقّجوان ؛حقیقتاً مرکز دانش و اطّلاعات و تحقیقات باشد

 نوآوری به دلیل قطعی نبودن نتایج علوم طبیعی و انسانی غربی

های طبیعى که پیشرفت حتّى در بخش -های انسانى که علوم هنوز پیشرفت زیادى نداردنه فقط در بخش-ها بخش یالبته در همه

آینمد گویند فلان دارو این خصوصیت را دارد، سه سال دیگر مىبینید امروز مىوقت قطعى نیست. شما مىم هیچعلوم زیاد است، نتایج عل

اند؛ اند و آزمایش کردهذرّه دیدههاى دقیق، خصوصیات را ذرّهاند و ابزاراند، سنجیدهکه رفتهگویند؛ در حالىصدوهشتاد درجه عکس آن را مى

شود. علوم انسانى پیشرفت علموم ها عوض مىبینید آزمایشآید و بعد از مدّتِ نه چندان بلندى مىغلط درمى یها نتیجهدر عین حال بعد

دهید و حتماً باید اهمّیت بدهید، به نتایج کار علمى صددرصد مؤمن که به روش علمى و کار علمى اهمّیت مىطبیعى را ندارد؛ لذا ضمن این

 4چشم شما بود، بتوانید آن را تخطئه کنید. یروشنى جلو محسوس و ینباشید، که اگر تجربه

 قلییدجای تبهعلوم جدید نقد و بررسی . 4.2
آیمد، در که هر حرفى که از غرب ممىى فرهنگ استعمار و فرهنگ وابستگى، ما را عادت دادند به ایندر طول سالیان متمادىِ سلطه

ها در تاریخ، در علوم طبیعى، در علوم انسانى سند از آن اسم بیاوریم! آن عنوانبهها، براى ما حجیت داشته باشد و معتبر باشد و ى زمینههمه

ها کنیم! این عادت شده که ما به مطالب آنها استناد مىزنند و ما به آنهاى قدیمى داریم، حرفى مىها ریشهفقه و حقوق، که ما در آنو در 

باز آید، هایى که امروز از دنیا مىها را مسلّم بگیریم. بایستى باب واسعى براى نقد و تعلیقه زدن و کاوش کردن در حرفاستناد کنیم و آن

ما راه استفاده کردن را روى خودممان - ها را ما قبول کنیم و بپسندیم؛ استفاده کنیمشود. نقد، به معناى رد نیست. اى بسا خیلى از حرف

ى بسته تسلیم شدن و تقلید کردن، حرف دیگرى است؛ ما این را نبایستى در جامعهلیکن استفاده کردن یک حرف است، چشم -بندیمنمى

 5واهیم و بپسندیم.خودمان بخ

 یآوربه نو یمونتاژکار نگاه لتبدی. 4.42
هم که دوستان کردند، دیدم بخش مهمّی با این مشمکل  هاییبحثما باید یک فکری برای صنعت کشور بکنیم که حالا من در این 

ی مونتاژکاری است، نوآوری ، مسئلهکه مسئلهکند. صنعت کشور دچار آفت مونتاژکاری است که یک آفت قدیمی است؛ وقتیارتباط پیدا می

                                                         
م، 1

ّ
 .11/80/1830. بیانات در ديدار كارگران و فرهنگیان كشور، به مناسبت روز كارگر و روز معل

 .81/80/1838هاى صنايع مكانیك وزارت دفاع، از كارخانه . بیانات در بازديد0

 .00/84/1831. بیانات در ديدار فرماندهان حفاظت اطالعات ارتش، 8

 .88/80/1800. بیانات در ديدار اعضاى معاونت پژوهشى وزارت آموزش و پرورش، 4

 .10/80/1808ى، ى اسالم. بیانات در ديدار شوراى مركزى و اعضاى پژوهشگاه فرهنگ و انديشه1
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ندارد؛ وقتی نوآوری وجود نداشت، پس تحرّك علمی و کار علمی دیگر وجود ندارد؛ وقتی کار علمی مطرح نبود، ارتباط  دیگر خیلی معنی

دا کردند، هم دانشگاه پیشرفت کند. صنعت و دانشگاه اگر به هم ارتباط پیزنیم، تحقّق پیدا نمیهمه داریم داد میصنعت و دانشگاه که ما این

ها مطرح کردم که ی ارتباط صنعت و دانشگاه را از خیلی وقت پیش با دولتواضح است. بنده البته این مسئلهاین کند، هم صنعت؛ پیدا می

ق پیدا کند. منتها ارتباط تحقّ که ارتباط صنعت و دانشگاهخاطر همینهمین معاونت علمی بالاخره براثر فشارها و اصرارهای ما تشکیل شد، به

نیازی  کند که صنعت احساس نیاز کند به دانشگاه؛ در مونتاژکاری چنین احساسِمعنای واقعی کلمه تحقّق پیدا می صنعت و دانشگاه وقتی به

خواستن از  خب ؛که یکی از دوستان عزیز که صحبت کردند گفتند که از صنایع خواسته بشود نیست. باید به صنعت سفارش کرد؛ همچنان

وجود بیاید. این هم وقتی خواهد شد که ی دیگر است؛ این احساس نیاز باید بهنیاز صنعت کشور یک مسئله صنایع یک مسئله است، احساسِ

ی زممانی در یک بازه -م بکنیمیخواهخیلی هم ما عجله نمی-ساله این مشکل قدیمی برطرف بشود. بایستی در یک مقطع زمانی مثلاً ده

 1وجود بیاید و این باید در کشور حاکم بشود.در صنعت به« آوریتبدیل نگاه از مونتاژکاری به نو»ی ساله، این مسئلهده

 علمیمقالات  یفیک بالا بردن رشد. 4.44
بلکه باید بگوییم  ؛منتها این کافی نیست ؛سطح بالایی داریم ،لحاظ عدد مقالات ی دیگر درمورد مقالات علمی است. خوشبختانه ما ازنکته

 ی مقالات ازام و به من گزارش شده، در زمینهطور که من شنیدهمقالات است. آن کیفیتاین دارای اهمّیت زیاد هم نیست؛ آنچه مهم است 

 ،جای افزایش عدد مقالاتکند و بههای کیفی بایستی رشد پیدا را بالا ببریم، شاخص هاکیفیتلحاظ کیفی وضع ما خیلی خوب نیست؛ بایستی 

اند، ارتباط مقالات با مسائل کشور مورد توجّه قرار بگیرد که البته این در زبان بعضی از دانشجوهای عزیز ما هم بود؛ خودشان به من گفته

زها هم برای نخبگان تبیین ما هم همین است که بایستی مقالات علمی و پژوهشی در خدمت نیازهای کشور قرار بگیرد و این نیای عقیده

 2که هست ندانند.چنانبشود؛ خیلی از نخبگان ممکن است نیازهای کشور را آن

 عملی. 2

 دانش پیشبرد برای بومی تعریف راهبرد. 2.4
تا  دیکن یگذاراوّل شما هدف ،یعلوم شناخت یهابخش یدر همه د؛یکن نیّدانش مع نیخودتان را در ا یهاخودتان، هدف یستیشما با

که دانشمند،  دیو بخواه دیکن فیشما موضوع و پروژه تعر ،یگذاروقت بر اساس آن هدفآن م،یو دنبال چه هست میخواهیما چه م مینیبب

کرده  یگذارهدف نکهیبدون ا دیپروژه کن ینباشد که شما مطالبه نیپروژه را ]انجام بدهند[. ا نیها او مانند این اندانشجو، پژوهشگر، جو

با شما مثلاً بخواهند هماهنگ کنند، کار  ندیایکنند، ب فیرا تعر یاپروژه کیخودشان  لیبه م یها کساندر دانشگاه دییمثلاً فرض بفرما د؛یاشب

 . شما اوّلکندیجدول شما را پُر نم نیو ا گذاردینم یریتأث چیشما ه یپازل و مجموعه یرو -یفرنگ ریبه تعب-اصلاً  هپروژ نیکنند که ا

جدول را از فلان دانشگاه، از فلان پژوهشگاه و  نیا یهاوقت خانهبعد آن د،یبکن دیخواهیکار مچه د،یخواهیکه چه م دیکن فیجدولتان را تعر

 کیم د،یکن هیدوّم ما است که به خودتان تک یهیهم توص نیا نی. پس بنابرااورندیکنند و ب هیّشما ته یتا برا دیاز آن مجموعه مطالبه کن

 3که کار کنند. دیها و بر اساس آن، کاربران را وادار کندانش نیا شبردیپ یبرا دیکن فیتعر یراهبرد بوم

                                                         
 .00/83/1810بیانات در ديدار جمعى از اعضاى بنیاد علمى نخبگان و استعدادهاى برتر علمى كشور،  1.

 همان. 0.

 88/11/1813بیانات در ديدار مسئوالن و محققان ستاد توسعه علوم شناختى،  8.
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 تلاش و همّت. 2.2

 مجاهدت علمی و عملی. 2.2.4

شغلى، دانش و  امنیتاجتماعى،  امنیتجانبه، عزّت سیاسى، خواهید کشور ایران آباد شود، رفاه و رونق اقتصادى، پیشرفت همهاگر مى

پیشرفت تحقیقات از یک طرف، و معنویت از یک طرف این کشور را روشن و نورانى کند، دو چیز را باید در نظمر بگیریمد. ایمن دو چیمز، 

 هاى آگاه است.ها، مخصوصاً قشرقشر یهمه یوظیفه

آباد خواهد شد؛ ابداً. باید تلاش کمرد، بایمد  -گفتنفقط با ذکر خدا -مبادا کسى خیال کند که مملکت بدون فعّالیت و تلاشِ سازندگى 

 مجاهدت کرد؛ هم مجاهدت علمى، هم مجاهدت عملى.

کشیدند و هاى گوناگون عالم خط و نشان مىکردند صاحب اختیار دنیا هستند؛ نسبت به کشورها خیال مىیگذشت آن دورانى که آمریکای

کار را فراموش نکنید: یکى شرکت در سازندگى کشور؛ هم  ن است که شما ملت، این دوها به برکت ایاین یکردند. همهگیرى مىتصمیم

هما را بستهاى میانبر را پیدا کنید؛ بنیعنى درس بخوانید، درس بگویید، تحقیق، فکر و نوآورى کنید، ابتکار کنید و راه- سازندگى علمى

 1هم کار عملى. -بشکافید و جلو بروید

با این دید به دانش پزشکى نگاه کنید. پزشکى فقط یک حرفه نیست؛ بلکه دانش در  ،ر اختیار شماست. بنابراینامروز بخشى از علم، د

ها را نجات دهد. در این شکّى نیست؛ اما تر هم هست. البته غایتِ این دانش و تحقیق آن است که انسان، جان انسانبالاتر و عالى یمرتبه

نجات داد؟ آن وقت که این دانش ارتقا پیدا کند. پس پزشکى، یک دانش و یک حرکتِ علمىِ والاست. شما  ها راتوان جان انسانوقت مىچه

 سعى کنید که در جمهورى اسلامى، این میدان را با بهترین شکل بیارایید.

که شویم به این. قانع نمىدرخواست ما از شما پزشکان مؤمن این است و توقع داریم که فضاىِ پزشکىِ جامعه را به این سمت پیش ببرید

که پزشک شویم به اینقضایا نیست. قانع نمىی است؛ اما همه ایپسندیدهپزشکان ما با مراجعینشان خوب رفتار کردند. رفتار خوب، عمل 

مطلب این  یاما همه مان، در جنگ و در انقلاب، حضور فعّال داشته است. حضور فعّال در آن دو عرصه، کار بسیار مهمّى است؛خوب و انقلابى

جا که محلّ گُل کردنِ علمىِ ذهنِ هاى درستان و در آنهاى تحقیقتان، در کلاسهایتان، در خلوتگاهنیست. ما مایلیم که شما در آزمایشگاه

 2هاى بلندى بردارید و تلاش واقعى کنید که سطح پزشکى را ارتقا ببخشید.انسان است، قدم

 تلاش همگانی. 2.2.2

همه های مختلف علمى و با اینرشد و پیشرفت علمى و فنّى و صنعتى و بخش یهمه زمینههمه انسان بااستعداد، با اینر با ایناین کشو

در خودشان  ایتواناییکسانى که  یما باید این فاصله را طى کنیم؛ همه بسیار ژرف و عمیقى عقب است. یامکانات، امروز با یک فاصله

، چه در بخش صنعت، چه در بخش کشاورزى، چه در بخش وسازساختتوانایى در هر بخش که هست؛ چه در بخش  هر نوع-سراغ دارند 

باید به این  -هاهای گوناگون دیگر، حتّی در ورزش و هنر و امثال اینهاى دانشمند، چه در بخشعلم و تحقیق و پژوهش و پرورش انسان

ایمن مشمکلات، بسمیار  .مشکلات این کشور را حل کنند و به فضل پروردگار حل خمواهیم کمرد ؛لشکر افتخار بپیوندند و در این راه بیفتند

شود و حل خواهیم ها را حل کند؛ حل مىنتواند آن نفساعتمادبهمؤمن و متوکّل به خدا و داراى  یتر از آن است که یک مجموعهکوچک

تر انجمام خواهمد تر باشند، این کار سریعتر و سرزندهتر و با نشاطو با کیفیت ترکرد؛ منتها هرچه که خیلِ پیوستگان به این مجموعه انبوه

                                                         
 .00/83/1834بیانات در اولین روز ورود به سارى،  1.

 .08/84/1838پزشكان كشور، « ى اسالمىجامعه»و « انجمن اسالمى». بیانات در ديدار 0
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 1شما این توفیق را پیدا کنید. یه که همهشاءاللّگرفت و به پایان خواهد رسید. ان

 ها تحمل دشواری. 2.2.1

نید. به کارى که کردید، هیچ قناعت نکنید و آن هیچ کوتاهى نک ،هاى علمىِ خودتاندر راه تحصیل علم و افزودن بر بار علمى و توانایى

کنید، که هاى اول راه حرکت مىوخمرا قدم اول بدانید. شما مثل کوهنوردى هستید که باید بروید و به قلّه برسید. شما الان دارید در پیچ

ها را تحمل قلّه کجاست. باید زحمت بکشید و دشوارىهاى ابتدایىِ راه قانع نشوید؛ نگاه کنید ببینید آید. به موفقیتگاهى عرق آدم هم درمى

 2تا بتوانید به قلّه برسید. ،کنید

 جدی گرفتن علم و تحقیق در دانشگاه. 2.1
شود رقابت کرد و پیش رفت؛ البته جنبش تولید علم، بدون پیشرفت علم ممکن نیست. بدون پیشرفت علم، در این دنیاى متنوّع نمى

 کند.ها و دانشجویان و اساتید را بسیار سنگین مىدانشگاه یاست. این، وظیفه حتماً پیشرفت علم لازم

تحقیقات اشاره  یکه دانشجوى عزیزى در صحبت خود به بودجهعلم و تحقیق را جدّى بگیرید. این یشما باید در محیط دانشگاه، مسئله

اساتید هم کمه  یکند. در جلسهمطالبه و درخواستِ دانشجویان مطرح نمودند، مرا خوشحال مى عنوانبهکردند و گفتند کم است و آن را 

کردند. این خیلى خوب است که جوان، دنبال تحقیق، کار علمى و پیشرفت علم باشد. بدون پیشرفت علم بودیم، اتّفاقاً همین را مطرح مى

هاى حقیقى، فضایل انسانى و هاى والا، ارزشکنند. ما براى آرمانز علم استفاده مىشود کشور را پیش برد. امروز حتّى دشمنان بشریت انمى

 3ها ناگزیریم از علم و شرافت ذاتى علم استفاده کنیم.گسترش آن

 هامحور شدن دانشگاهپژوهش

ها م هست امّا خود دانشگاهخوب ه یم،دار ییهامهم است. البته ما پژوهشگاه یلیپژوهش است؛ پژوهش خ یمسئله یگر[،د] یمسئله

 یرونهم ندارد که ب ی]محور[. منافات محور بشوند؛ پژوهشگاه درست کنند، پژوهشکده درست کنند و خود دانشگاه بشود پژوهشپژوهش یدبا

 4ر.محوها بشوند پژوهشوجود داشته باشند امّا خود دانشگاه یرونیب یهاو پژوهشکده هاههم باشند، پژوهشگا

 زدن به مسائل علمی در رسانه دامن. 2.4
ى فنّى چه در زمینه-هاى مختلف تواند در نهضت تولید علم و فکر و نظریه و اندیشه در زمینهرسانه مى ،من نظر بهعلم را باید رویانید. 

هاى شده دنبال کنید؛ به بحثریزىتوانید خط تولید علم و فکر و نظریه را برنامهنقش ایفا کند. شما مى -ى انسانى و غیرهو چه در زمینه

ى شما در مقوله ،من نظر بههاى علمىِ نوآورِ خوب را مطرح نمایید. هاى نوآوری را تلویزیونى کنید و چهرهمنطقى و مفید دامن بزنید؛ کرسى

 5ى علم را دنبال کنید.هاى مهم شماست که باید مسئلهطرف نیستید؛ جزو مسئولیتعلم، مطلقاً بى

 تولید علم به جای تکرار شعارها. 2.5
طور مرتّب محتوا تبدیل خواهد شد. اگر همینمعنى و بىدهیم، اگر به عمل نرسد، به یک الفاظ بىهایى که ما مىتوجّه کنید این شعار

ایم و افراد دیگر د زدههاى خوهایى که ما در بحثهمین حرف-« اىاجتناب از علم ترجمه»یا « افزارى در تولید علمرستاخیز نرم»بگوییم 

                                                         
 .00/80/1831. بیانات در ديدار نخبگان اراك، 1

 .88/81/1804. بیانات در ديدار گروهى از مخترعان و نوآوران جوان كشور، 0

 .00/80/1800. بیانات در ديدار دانشجويان دانشگاه شهید بهشتى، 8

 .08/80/1814هاى علم و فناورى، ها، مراكز رشد و پارکها، پژوهشگاهدانشگاه . بیانات در ديدار رؤساى4

 .11/81/1808. بیانات در ديدار رئیس و مديران سازمان صداوسیما، 1
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باید وارد  ،زند. بنابراینآور تبدیل خواهد شد و خود را پس مىو کسالت 1هاى مهوّعها به یک حرفولى عمل نکنیم، این شعار -گویندهم مى

-ه نسل ایرانىِ امروز ما هامى وجود ندارد کبتوانید و در ذهن من در این زمینه هیچ امیدان کار شوید. البته اعتقاد من این است که شما مى

اش توانایى ریزىهم براى برنامه ؛این توانایى را دارد -علم و تحقیق یها؛ این نسلِ موجودِ صحنهمرادم فقط نسل جوان نیست؛ همین شما

ها را بکنند. بنابراین به این کار توانند این کارهاى فراوانى دارید که مىه آدمآن تا قدم آخر توانایى دارد. شما بحمداللّ یدارد، هم براى اداره

 2بپردازند.

 گذاری مستمر در علوم پایهسرمایه. 2.6
 یدانشجوها و کسان نیبه آن در ب شیوجود ندارد، گرا شیبرا یامهم است منتها چون دستاوردِ نقدِ حاضر و آماده یلیخ هیبحث علوم پا

 یاز سو یترو گرم ،یبهتر شیگرا کی هیعلوم پا یهادانش نیبه ا شیداده بشود که گرا یبیترت دیکم است. با کنند،یکه رشته انتخاب م

 نیجزو اوّل کنند،یم دایپ یمشکل مال یها هم وقتچون متأسّفانه دولت-دولت  یگذارهیدارد به سرما ازیهم ن ه،یباشد و علوم پا انیدانشجو

نمدارد؛ اوّل  یدردسر ،یمشکل چیها هاین ؛هابخش علم و فرهنگ و مانند این نیعبارت است از هم شود،یدر بودجه حذف م هک ییجاها

پنجماه  یعنیاند؛ خب را امسال پنجاه درصد کم کرده یعلم یهابخش ی[؛ آمدند به من گفتند که بودجهکنندیها را ]قطع ماین یبودجه

کممک کننمد، همم  دیمنظران و دانشمندان باد، هم خود صاحبکمک بکن دیدولت با -متوقّف بشود یستیکشور با یعلم فعّالیتدرصد از 

جوان را حرکت بدهند و  نیا یوپرورش؛ جوراز طرف آموزش ردیانجام بگ دیبا یلیتحص تیدارد؛ هدا فهیوظ نهیزم نیوپرورش در اآموزش

 ها حرکت بکند.و مانند این هیبکنند که به سمت علوم پا یلیتحص تیهدا

 ینشدهکشف قیبه استقبال حقا میکن یسع یعنیباشد؛  دستانهشیو حرکتمان حرکت پ میمستمر بکن یگذارهیسرما دیبا هیما در علوم پا 

که امروز کشف شده، کشف نشده  یقیاز حقا یلیخ شیصد سال پ نکهیادر عالم وجود دارد که کشف نشده، کما یاریبس قی. حقامیعالم برو

 ایکه دن یآمده ]باشد[؛ از اوّل وجودبهتازه  تهیسیالکتر یرویکه ن دیکه فرض کن ستیجور ننیه بود. اداشت امّا کشف نشد وجود عتیبود؛ در طب

عالم وجود  ینشدهکشف قیرا کشف کردند. ما دنبال حقا نیدادند و ا خرج به یهمّت کردند، هوشمند یبود، ]لکن[ کسان نیآمد، ا وجودبه

به  کشاندیرا م یعلم یرا دارد که جامعه خصوصیت نیا یادیو علوم بن هیاست. پرداختن به علوم پا نیما ا یاساس یرهااز کا یکی م؛یباش

اند، انجام داده گرانیکه د ییهااست و حرکت شدهکشفکه  یقیحوش حقاوما هم فقط صرفاً حول نکهینشده؛ نه اکشف قیسمت کشف حقا

 3.میحرکت بکن

 پرورش استعدادهای برتر. 2.7
هاى علم را باید بشکافیم و باید از سخن روزِ علم یک قدم جلوتر برویم، این براى بعضى باورنکردنى است. وقتى گوییم مرزما مىوقتى 

ى فلسفى ى علمى یا نظریهاکناف عالم یک پژوهشگر، یک دانشمند، بخواهد به فلان نظریه جا برسیم که اگر درگویم ما باید به آنمن مى

بینم در مقابل خودم که کنند. من معتقدم و مىناچار باشد زبان فارسى را یاد بگیرد، بعضى با نگاه انکارآمیز به این نگاه مىدست پیدا کند، 

ى علم و آوران عرصهتوانیم تا بیست سال دیگر، تا سى سال دیگر، کارى کنیم که وقتى نامچنین چیزى شدنى است. ما اگر همّت کنیم، مى

 ،توانیم این کار را بکنیم؛ ما استعدادمان خیلى خوب است؛ همه چیزآورند، ایرانیان و کشور ما در صدر قرار بگیرد؛ مىا نام مىفناوری را در دنی

ایم. جریان علمى کشور، پیدا کرده نفساعتمادبهبود؛ ما امروز  نفساعتمادبه -که انقلاب به ما داد- دهد. آنچه ما کم داشتیماین را گواهى مى

                                                         
 انگیز.آور، نفرت. تهوع1

 .80/18/1808ها، . بیانات در ديدار رؤساى دانشگاه0

 .80/88/1810ها، بیانات در ديدار جمعى از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه 8.
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 1دارند. نفساعتمادبههاى ما امروز ختانه جریان خوبى است؛ این جوانخوشب

 پروریتوجّه به استعدادهای جوان و نخبه. 2.7.4

طولانى است. شکوفایى علمى و  یعلمى ما، یک سابقه یدانید. سابقهخیز است. شما، این قضیه را خوب مىما، یک کشور علم کشور

هستند. چیزى نیست 2هایى از تاریخ، چیزى است که دوست و دشمن به آن معترف و مذعنبرهه و بلکه برههدرخشندگى ما در این زمینه، در 

حقّى اسمت کمه  -دانشجویانمانو امروز در بین جوانان و - هاى بسیار برجسته در کشور ماکه کسى بتواند آن را انکار کند. وجود استعداد

طور متوسّط، دانشجویان ایرانى، به»گفتند اند، شنیدم که به من مىعلمىِ بزرگ دنیا حضور داشتهجملگى برآنند. من از دوستانى که در مراکز 

یعنى در این وضع متوسّط است که از متوسّطِ سطحِ استعداد و هوش جهانى بالاتریم. امّا علاوه بر این، « از متوسّط دانشجویان دنیا، بالاترند.

از -شود. این، یک واقعیت است. متأسفانه در زیر سرپوش حکومت ناصالحان وافر در بین جوانان دیده مىطور هایى هم بهها و قلّهیبرجستگ

روز به افول نزدیک شده، تحلیل رفته، ضعیف این استعداد برجسته، روزبه -ترین افراد بودنداین بُعد که نگاه کنیم، حقیقتاً، سلاطین ناصالح

ها، حداکثر ها و قوّهه، این میدان وجود دارد. این وضعیت و این استعداد هست که بتوانیم از این زمینهشده و خشکیده است. امّا امروز، بحمداللّ

هاى وسیع مسابقاتى در داخل توانند در مسابقات جهانى و در عرصهدى هستند که مى]بنابراین[ در میان جوانان ما افرا 3استفاده را بکنیم.

ى زیاد داریم و با تکیهما در کشور  درخشان هستند و از این استعدادهاى درخشان ها استعدادهاىاى را بیاورند و اینجستههاى برکشور رتبه

وجود ى علم در دنیا بمهى ژرفى را که بین ما و قلّهد ساخت و پیش خواهد برد و درهها ملّت ایران و کشور عزیز ما خودش را خواهبه این

 4تدریج پُر خواهد کرد.آوردند، به

ها را براى جوانان ممتاز و برتر باز کنند؛ هم در علوم ها را فراهم نمایند و همه کمک کنند. راهباید مسئولانِ کارِ علمى در کشور، زمینه

ى ادبیات فارسى، هم در مسائل علوم دینى، هم در فلسمفه و در وم طبیعى، هم در علوم انسانى، هم بخصوص در زمینهریاضى، هم در عل

شاء اللّه میدان جلوشان باز باشد و بتوانند إن  درخشان با این استعدادهاىها ما احتیاج داریم که کسانى ى این رشتهمسائل فکرى. در همه

 5کند.ف مسئولان را سنگین مىپیشرفت کنند که این تکلی

گذاری کنمیم، حتمماً در یکمی از پروری سمرمایهی علمم و فنماوری و نخبمهاعتقاد راسخ من این است که اگر چنانچه بر روی مسئله

امکمان را ایم. پیشرفت علمی و به دنبال آن، پیشرفت فناوری، به کشور و ملّت این فرصت و این گذاری کردهترین کارها سرمایهبااولویت

 6د.یتی دارخواهد داد که اقتدار مادی و معنوی پیدا کند؛ بنابراین با یک نگاه راهبردی، علم یک چنین اهمّ

 کارگیری استعدادهای باانگیزهبه توجّه به نیازها و. 2.7.2

تا  59هاى یعنى سال-ع مقدّس هشت سال دفا یمتوسّط استعداد کشور ما از متوسّط جهانى بالاتر است. به عنوان نمونه، شما به صحنه

هاى دنیا به روى ما بسته بود. هر چیزى که به جنگ ما کمک ها باز شد، نگاه کنید. نیاز فراوان بود، اما درکه میدان براى بروز استعداد -67

 هویتاز طرفى هم کشور درگیر دفاع از  -نه سلاح، نه مهمّات، نه پشتیبانى و نه اطّلاعات- کرد، دنیا حاضر نبود آن را در اختیار ما بگذاردمى

هم در -ها زمینه یها در همهخود بود؛ بنابراین به آن امکانات نیاز داشت. این نیاز موجب شد استعداد یها و از خانهخود، از خاك خود، از مرز

                                                         
 .14/80/1804. بیانات در ديدار نخبگان استان كرمان، 1

 كننده.كننده، اعتراف. اقرار0

 .04/80/1830. بیانات در ديدار اعضاى فرهنگستان علوم، 8

 .88/83/1804كشور،  سراسر بیانات در ديدار جمعى از دانشجويان و نخبگان 4.

 .11/83/1830. بیانات در ديدار نخبگان علمى سراسر كشور، 1

 .14/83/1801. بیانات در ديدار نخبگان جوان، 0
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هاى آن را که امروز شما برخى از نمونه-هاى علمى کشور پیشرفت یبه جریان افتد. پایه -علمى و هم در زمینه جنگى و نظامى یزمینه

 در دوران دفاع مقدّس گذاشته شد. -شنویدمى

ند که بما هممان اهای بسیار حسّاسِ علمى کشور مشغول کار هستند، همان عناصر دفاع مقدّسامروز بسیارى از جوانانى که در بخش

کمه جمزو  ،اى اسمتسمازىِ ممواد هسمتهها هممین غنمىآمیز آنگفتهاى شاند و امروز یک نمونه از کارروحیه و انگیزه مشغول کار شده

اند؛ اما جوانان ما توانستند با تکیه به استعداد و ها آن را دربست در اختیار خود نگاه داشتههاى جهانى است که قدرتترین فناوریمحرمانه

هایى که امروز در دنیا بینید. جنجالاى مستکبران عالم را مىهالعملاین کار بزرگ را انجام دهند، که شما عکس ،هوش و دستانِ ماهر خود

 العمل در مقابل استعداد و توانایى و افتخارات شماست.وجود دارد، عکس

هاى بنیادى است که من ماه گذشته گفتم؛ اخیراً هم خودشان آمدند و توضیح دادند. متخصصان دیگر، تولید و تکثیر سلّول ییک نمونه 

اند استعداد جوشانِ پنهان خود را ایمان و همّت و غیرت توانسته یاند اعتراف کنند که جوانان ما با پشتوانهجهانى مجبور شده و دانشمندان

 1تحقیقات داریم. هاى متعدّدى در صحنهآشکار کنند و این راه بزرگ را بروند. از این قبیل، ما نمونه

 علم دیتولدر  انبریم یهاراه یافتن. 2.8

 جلوی دانش جهانیراه میانبر؛ راه رسیدن به روند روبه. 2.8.4

کند و مى رود، اما یک نفر دیگر به دوچرخه دست پیداروند دانش، یک روند رو به سرعت است. مثل این است که یک نفر پیاده راه مى

رسد. وقتى سوار اتومبیل شد، سرعتش ه اتومبیل مىکرد، زودتر هم ب پیماید. وقتى به دوچرخه دست پیدابا این دوچرخه، زودتر مسیر را مى

شود. امّا کسى که پیماده جایى که هواپیما ایستاده است. وقتى به هواپیما رسید، سرعتش صد برابر مىشود، تا برسد به آنچندین برابر مى

هاى خارج، این طور رو به ازدیاد است. شوربین ما و بین ک یطور است. فاصلهآید تا شاید یک وقت به دوچرخه برسد! فاصله ایناست، مى

در  صممیمیتباید  ؛هاى این کشور استفاده کنیماستعداد یکار کنیم؟ چگونه باید طى کنیم؟ باید میانبر بزنیم. باید از همهباید چه حال ما

پذیر نبود و اب و به برکت انقلاب، امکانو این، جز با انقل ؛هاى استعمارى، در این کشور نهادینه شودحرکت و مقابله با دشمنان و سیاست

 2نخواهد بود.

 ی علمیصدساله ماندگیراه میانبر برای جبران عقب. 2.8.2

افتادگى داریم؛ این هم جاى بحث نیست. بحث ده سال و بیست سال هم نیست؛ شاید ما صد سال در این البته ما از لحاظ علمى عقب

فاصله زیاد شده است.  دائماًیم. البته ما صدسال دیرتر شروع نکردیم؛ لیکن چون روند شتابنده است، حرکت به معناى حقیقى کلمه عقب ماند

هاى جدیدى که به برکت دید علمى در عالم آفرینش ى عظیمى که امروز علم پیدا کرده و چیزراه میانبر هم حتماً وجود دارد؛ یعنى گستره

هاى میانبر. راه میانبر خودش یک پذیر است؛ از جمله پیدا کردن راهز در این دنیاى بزرگ امکاندهد که همه چیشود، به ما نشان مىپیدا مى

ى این مراحل عبور کنمیم؛ بلکمه حرکت علمى است؛ یعنى ما بدانیم که اگر بخواهیم به سطح علمىِ امروز دنیا برسیم، لازم نیست از همه

 3هاى میانبرى را پیدا کنیم.توانیم راهمى

باز هم  ،تر باشدبیش سرعتمانهاى گذشته که کشور ما دارد، هر چه ماندگىامروز سرعت پیشرفت ما خوب است؛ اما با توجّه به عقب

ى علوم تولیمد داشمته هاى میانبر استفاده کنیم؛ از شتابِ فراوان بهره ببریم؛ ما باید در همهزیادى نیست. ما باید خیلى پیش برویم؛ از راه

                                                         
 .00/80/1800آموزان، هاى اسالمى دانشى انجمن. بیانات در ديدار اعضاى اّتحاديه1

 .10/83/1831شهركرد،  . بیانات در ديدار مسئوالن استان چهارمحال و بختیارى در0

 .08/81/1831ى دانشگاه تهران، رئیسهجمعى روزهاى دوشنبه، ديدار با هیئت . بیانات در ديدار دسته8
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 1باشیم.

 های میانبر آنهاحاصل کشف راه تمام اکتشافات فعلی. 2.8.1

؛ این حقیقتى است. ما اگر «استتر غرب از ما خیلى جلو» -اى که شما گفتیدآن نکته-ام ها به اندیشمندان خودمان گفتهالبته من بار

ها طول خواهد کشید و ها و قرنست، برسیم، عمراى که امروز هبخواهیم از همان راهى که غرب حرکت کرده، دنبالش برویم تا به آن نقطه

 دانم؛ بروید تا پیدا کنید.هاى میانبر داریم. آیا راه میانبرى وجود دارد؟ حتماً وجود دارد. کو؟ من نمىنخواهیم توانست. ما احتیاج به راه

هاى دیگرى غیر از نیروى بخار با استفاده از نیرو هاى میانبرند. ببینید؛ زمانى حرکت با نیروى بخار نبود،تمام این اکتشافات فعلى، راه

کسى آن را کشف  -نیروى بخار از اوّلِ عالم وجود داشته یعنى چیزى در طبیعت وجود داشت ؛دست آوردبود؛ اما یک نفر نیروى بخار را به

 کرد. این یعنى یک راه میانبر.

هاى دنیا، یا قسمت مُعْظمى از کار یکه در واقع امروز همه- کنیدشاهده مىهاى میانبر را کشف کنید. این نیروى الکتریسته که شما مراه

 2وجود نیامده است؛ یک نفر رفت، این راه میانبر را یافت و از آن عبور کرد.که بههمیشه در طبیعت وجود داشته، این -دهدآن را انجام مى

 شتاب علمی تقویت . 2.2
 نیشده لکن ا یخوب یحرکت جدّ کیدر کشور  یحرکت علم -ریسال اخ ستیب بیقر-سال  ستیپانزده شانزده سال، ب نیه در االحمدللّ

 ایآقا! شتاب حرکت ما مثلاً پانزده برابر متوسّط دن» ندیگویم دهند،یاوقات آمار م ی. حالا بعضمیمانیما عقب م فتد،یحرکت اگر از شتاب ب

صفر  ریطاغوت از ز میرژ ی. ما بعد از نابودمیصفر شروع کرد ری]چون[ ما از ز ست؛ین یب است امّا کافخو یلیخ نیخوب، ا یلی؛ خ«.است

 یایباشد و در مدّت طولان ادیز یستیاوج، شتابمان با یبه نقطه میبرس نکهیا یبرا م،یکنیصفر شروع م ریکه از زیو وقت میشروع کرد باًیتقر

اصمطلاح شمدّت به نیاست؛ بله ]هست[ امّا ا ایبرابر متوسّط دن که الان شتاب ما مثلاً چند ستین یکاف نیاد باشد. ایز دیشتاب با نی]هم[ ا

]عقمب  م،یوَالّا اگر چنانچه مما نکنم م؛یاوج برس یبه نقطه میطول بکشد تا ما بتوان دیسال با یسال طول بکشد، س ستیب یستیشتاب، با

بلافاصمله  یگرید یِعلم یهااست؛ دستگاه یدستگاه علم کیمجموعه است،  کی ،یبه علوم شناخت مربوط یهارشته نی[. حالا امیمانیم

از ما  یعلم یهارساختیدر ز ،ییابتدا یهانهیزم نیکه در ا یی. آنهاشودیخواهد شد؛ ذهن بشر که متوقّف نم دیتول یعنی ،وجود خواهد آمدبه

خودممان را بالما  دیلذا ما با رسندیبالاتر م یو زودتر به رتبه ندیآیحلّش برم درصدد دترزو رسد،یجلو هستند، زودتر مسئله به ذهنشان م

 است. نیاست؛ اصرار بنده بر ا نی. عرض من امیبکش

خوش دل چیخوب بوده امّا ه مانیهاشرفتیه پهم الحمدللّ گرید یهانهیزم یدر بعض م؛یاکرده شرفتیما پ نهیزم نیه حالا در االحمدللّ

 نیکه اگر ما امروز از ا میتوجّه کن دیمطلقاً. با م؛یباش دیقانع نبا نیبه ا یعنی - میخوش باشندارد، دل بیخوش که عحالا دل - میباش دینبا

 نی]امّا[ مضمونش ا دیآینم ادمیاست که  یشعر کی. میکه عقب بمان میبگذار دینبا د؛یرس مینخواه گریقطعاً د م،یعقب ماند یندککاروان ا

به کاروان؛  میدینرس گرید م،یاوریدرب مانیخار را از پا مینشست م،یما رفت، خم شد یدر پا یخار کی م،یرفتیبا کاروان م میاست که داشت

 شودینم گریو د یاز راه عقب ماند ،یاوریدرب تیکه خار را از پا یاست. تا شما نشست یجورنیا ایدن شرفتِیکاروان پ یعنیاست؛  یجورنیا

. میطور دائم حرکت کنبه یستیاصلاً توقّف وجود داشته باشد، با دی. لذا نبادودیاو هم دارد م د،یدویشما اگر م دود؛یچون او هم دارد م د؛یرس

 3.کنمیم دییتأ کنم،یم دیاست که اصل کار را من تأک یساسا ینکته کی نیا

                                                         
 .03/80/1800. بیانات در ديدار استادان و دانشجويان كردستان، 1

 .14/11/1830ى نیمرخ(، صداوسیما، برنامهوشنود صمیمانه با گروهى از جوانان و نوجوانان )گروه كودك و نوجوان . بیانات در گفت0

 .88/11/1813. بیانات در ديدار مسئوالن و محققان ستاد توسعه علوم شناختى، 8
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 ی علمیسازانیجر. 2.42
هسته ،یعلم یهائتیشده. ه یخوب یهایگذارهیسرما ه؛کرد دایپ یخوب یرشد جهش یلیخ ،انیبندانش یهاشرکت امروز خوشبختانه

  هااین..شده. حیتصح یپرورنخبه یفکر یهایریگوجود آمده. جهته بهبحمداللّ -بود ما دیتأک مورد هم نیکه باز ا-ها در دانشگاه یعلم یها

تا  میفاصله دار یلیخ م،یراه دار یلیکرد. ما هنوز خ شودی، ]بلکه[ اکتفا نمستمیمن قانع ن نکهینه ا ستم؛یحال بنده قانع ننی، منتها درعهست

ها مانند این ایفلان پژوهشکده  ایدر فلان دانشگاه  یانقطه تحرّك به یعلم شرفتیپ ینهیزم در یستیبا ما...میمطلوب برس یبه نقطه نکهیا

 انیمصورت جر؛ بهیعلم شرفتیو پ ی علمهنیبشود در زم یسازانیجر کشور در دیبشود؛ با یسازهیّبشود، رو یروندساز دی؛ بامیاکتفا نکن

 شرفتیداشت، بتواند در پ یخاصّ یقهیدولت آمد و سل نیجور نباشد که اگر چنانچه انیکه قابل توقّف نباشد. ا دیایربد هیّصورت رو، بهدیایدرب

 یستیطور. نبانی، همداشت یگرید یدهیاگر آمد و عق یفلان مسئول دولت ای ؛اوردیوجود ببه 1یسککند و مثلاً نُ جادیا یریکشور تأث یعلم

 2بشود. سازیرویّه که شد خواهد یوقت نی؛ ابگذارد کشور اثر یعلم شرفتیپ در مدیریتی هایروشها و وهیو ش قیسلا

 یشیآزاداند یهایکرستشکیل . 2.44

 آزاداندیشیهای ضرورت تشکیل کرسی. 2.44.4

ى مسائل گوناگون اجتماعى و سیاسى و علمى انجام بگیرد، میدان دادن به دانشجوست براى دیگر از کارهایى که باید در زمینه یکى

کند و باید تشکیل  ها باید تحقّق پیداکه ما گفتیم، در دانشگاه آزاداندیشیهاى نظر هیچ نباید بیمناك بود. این کرسى نظر. از اظهار اظهار

هاى گوناگون حتّى فکرى و مذهبى، در هاى اجتماعى، در زمینهى سیاسى، در زمینههاى مهم تخصصى در زمینهبشود. اگر چنانچه بحث

و  عممومىهماى محیط هما بمههاى سالمى بین صاحبان توان و قدرتِ بحث مطرح بشود، مطمئناً ضایعاتى که از کشاندن این بحثمحیط

 اجتماعى ممکن است پیش بیاید، دیگر پیش نخواهد آمد.

ها را دچمار ى مردم، انسمانى با عامهتوانند خودشان را حفظ کنند. مواجههیشوند، همه نمیى مردم، افراد مواجه موقتى که با عامه

ى ى با عامهبینید در مواجههند که متأسفانه ما شاهد بودیم. خیلى از افرادى که شما مىکیهاى زیادى مها و لغزشها و انحطاطانحراف

شوند؛ این یها جوگیر مگویند، در اعماق دلشان اى بسا خیلى اعتقادى هم ندارند. به تعبیر بعضىیزنند، یک چیزى میمردم یک حرفى م

مسائل تخصصمى، مسمائل -، این مسائل مطرح بشود آزادفکریو  آزاداندیشیهاى هاى خاص، محیطگر در محیطخیلى چیز بدى است. ا

 3تر پیش خواهد آمد.مطمئناً ضایعات کم -برانگیزفکرى، مسائل چالش

 های علمی و معقول برای رونق علم و اندیشهحمایت از روش. 2.44.2

اى جز مشاوره و مناظره نیست و بدون فضاى انتقادى سالم و بدون آزادى بیان و گفتگوى آزاد با هبراى بیدار کردن عقل جمعى، چار

پردازى، ناممکن دینى و در نتیجه، تمدّن سازى و جامعه ی، تولید علم و اندیشه«نظرانهدایت علما و صاحب»و « حمایت حکومت اسلامى»

ومرج فرهنگى نیز بهترین راه، هممین اسمت کمه آزادى بیمان در ها و مهار هرجها و هتّاکىواهد بود. براى علاج بیمارىیا بسیار مشکل خ

رسد که هر سه روش پیشمنهادى شمما یعنمى تشمکیل نظر مىهه شود. بنهادینچارچوب قانون و تولید نظریه در چارچوب اسلام، حمایت و 

هایى عملى و معقول باشند روش ؛«هاى نقد و مناظرهکرسى.»3و  «هاى پاسخ به سؤالات و شبهاتکرسى.»2 ،«پردازىهاى نظریهکرسى.»1

کاران و راهزنان داران و فریبو فضا بر دکّان یافتهگسترشتر، مجال علم نحوى که هر چه بیشهب ؛ست که حمایت و مدیریت شوندا و خوب

                                                         
 . ضعف، سستى.1

 .00/83/1810. بیانات در ديدار جمعى از اعضاى بنیاد علمى نخبگان و استعدادهاى برتر علمى كشور، 0

 .80/80/1800ها، . بیانات در ديدار اساتید دانشگاه8
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 1تر شود.راه علم و دین، تنگ

 پردازى روشمندمناظرات علمى و نظریهت تقوی. 2.44.1

همواره موافق هاى نقد و مناظره[ هاى پاسخ به سؤالات و شبهات، کرسىپردازى، کرسىهاى نظریه]کرسىهایى جانب با چنین طرحاین

مراجمع بزرگموار و »اطلاع و مساعدت  اخواهم تا بقم مى یعلمیه یام و از آن حمایت خواهم کرد و از شوراى محترم مدیریت حوزهبوده

تر فقه و اصول و فلسفه و کلام و تفسیر و سایر ، براى بالندگى بیش«حوزهی اساتید و محقّقین برجسته»و با همکارى و مشارکت  «محترم

 تى را ببینند.، تدارك چنین فرص«نهضت پاسخ به سؤالات نظرى و عملى جامعه»موضوعات تحقیق و تألیف دینى، و نیز فعّال کردن 

 یبراى رشد کلیه اخواهم که این ایده را در اولویت دستور کار شورویژه ریاست محترم آن نیز مىاز شوراى محترم انقلاب فرهنگى و به

انسانى و هاى علوم ویژه رشتهعلوم و فنون و صنایع و به یدر عرصه «دوران خلاقیت و تولید»اى و آغاز علوم دانشگاهى و نقد متون ترجمه

سازى اسلامى و هاى ما بار دیگر در صف مقدّم تمدّنتدریج فراهم گردد و دانشگاهکار بزرگ بهتا زمینه براى این ،نیز معارف اسلامى قرار دهند

 رشد علوم و تولید فناوری و فرهنگ، قرار گیرند.

جوانب مسئله، جنبش  یتا با رعایت همه ،ه خواهند کرداستفاد...دانشگاهى و حوزوى  یهاى پیشنهادى فضلاشک هر دو نهاد از طرحبى

نه و تشویق کنند. نهادیهاى علمى حوزه و دانشگاه، قلمرو یرا در کلیه «پردازى روشمندنظریه»و  «مناظرات علمى»، «پاسخ به سؤالات»

الگرد انقلاب، نخستین ثمرات مهم آن آشکار وپنجمین ساین ایده، دچار فرسایش ادارى نشده و تا پیش از بیست یامیدوارم که مراحل اجرا

 2شده باشد.

 استفاده از ابتکار و توان انقلابی. 2.44.4

تر کنند. شما آن امکانات توانند لحظه به لحظه این فاصله را بیشها با امکاناتى که دارند، مىهاى پیشرفته زیاد است. آنفاصله با کشور

از نیروى ابتکار خود و قدرتى که خدا به  ،توانیدبنابراین هر چه مى -ها، آن امکانات علمىآن پیشرفتهاى مدرن، آن آزمایشگاه- را ندارید

 3گاه این فاصله پُر خواهد شد.شما داده و حرارتى که انقلاب در اختیارتان گذاشته است، استفاده نمایید و احساس خستگى نکنید. آن

 خوانیکتاب و کتابترویج . 2.42

 ی بزرگ دانش و تحقیقاب؛ گنجینهکت. 2.42.4

دانش و تحقیق است.  یبشر یعن یهاترین ثروتبزرگ یو گنجینه یبشر یهااز ارزشمندترین فراورده یحقیقت آن است که کتاب یک

یابد. کتاب، یمق کتاب تحقّ یبه وسیله یشود و فرایند کمال بشریبشر و جسم و جان انسان، به برکت کتاب تأمین و تغذیه م یدین و دنیا

را که در کتاب تکوین بدو آموخته شمده، گمرد  یشماریب یهاها است، و بشر با پدید آوردن کتاب، درسآن یها و نیز عصارهمادر تمدّن

 4یابد.یتر مبیش ی، غنایثروت بشر یروز گنجینههگونه روز بسازد و بدینیمنتشر م یآورد و در محیط بشریم

 آموزی؛ یک واجب دینیخوانی و علمکتاب. 2.42.2

که باید از  ،از حکومت دین و دانش بر ایران پدید آمده است ینظیریرا جبران کند. اینک فرصت ب هاافتادگیعقباکنون ملّت ایران باید 

 ی، که یک واجب دینیملّ ینه تنها یک وظیفه آموزی،علمو  یخوانفکر و فرهنگ این کشور بهره جست. امروز کتاب یآن در جهت اعتلا

نه یک تکلیف، که  ی،خوانگاه که انس با کتاب رواج یابد، کتابتر، جوانان و نوجوانان، باید احساس وظیفه کنند، اگر چه آناست. از همه بیش

                                                         
 .10/11/1801پردازى، هاى نظريهآموختگان و پژوهشگران حوزه علمیه در مورد كرسىى جمعى از دانش. پاسخ به نامه1

 .10/11/1801پردازى، هاى نظريهى علمیه در مورد كرسىآموختگان و پژوهشگران حوزهى جمعى از دانش. پاسخ به نامه0

 .88/88/1833سازى پارچین، مهمات . بیانات پس از بازديد از مجتمع8

 .01/80/1834. پیام به مناسبت گردهمايى كتاب و كتابخانه،4
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ها و نسل یخواهد شد، و نه تنها جوانان، که همه یآراستن شخصیت خویشتن تلقّ یناپذیر و یک وسیله برالیک کار شیرین و یک نیاز تعلّ

 1ها از سر دلخواه و شوق بدان رو خواهند آورد.قشر

 وحدت حوزه و دانشگاهایجاد . 2.41

 مقصود از وحدت حوزه و دانشگاه. 2.41.4
 پای علم و دینحرکت پابه -

اه، یعنى این. وحدت حوزه و دانشگاه، معنایش این نیست که پا باید حرکت کند. وحدت حوزه و دانشگدر نظام اسلامى، علم و دین پابه

لزومى ندارد. اگر حوزه و دانشگاه به هم  نههاى دانشگاهى در حوزه دنبال بشود. در دانشگاه و تخصص ایحوزههاى حتماً بایستى تخصص

ى علم و ى علم و دین هستند. مؤسسهبین باشند و به هم کمک بکنند و با یکدیگر همکارى نمایند، دو شعبه از یک مؤسسهوصل و خوش

ها هستند؛ اما دیگر، دانشگاهى هاى علمیه و شعبهند. این مؤسسه، دو شعبه دارد: یک شعبه، حوزهادین، یک مؤسسه است و علم و دین باهم

هماى علمیمه بین باشند، با هم کار کنند، از هم جدا نشوند و از یکدیگر استفاده کنند. علومى را که امروز حموزهباید با هم مرتبط و خوش

هما دارند، علماى حوزه به آنها احتیاج یدین و معرفت دینى را هم که دانشگاه ؛ها تعلیم بدهندها به آنیخواهند فرا بگیرند، دانشگاهمى

ریزى و سازماندهى بشود. ها، برنامهها، همین است. چقدر خوب است که این ارتباطتعلیم بدهند. سرّ حضور نمایندگان روحانى در دانشگاه

 هاست.ترین وحدتیاین، یکى از بهترین و طبیع

، از تمام وسایل اسمتفاده هاکردهتحصیلاى جدا کردن روحانیون از دانید که در دوران اختناق و در آن هنگامى که دستگاه جبار برمى

ها مسمتحکم کردنمد. بین و مصلحت شناس داشتیم که ارتباطشان را با دانشمگاهکرد، یک عده روحانىِ آگاه و عالم و عاقل و مصلحتمى

یکى از پُرکارترین  ها بود و مرحوم دکتر مفتحانشگاهه مطهرى و امثال ایشان، در داللّهاى علمایى مثل مرحوم آیتیبهترین جلسات سخنران

 2گونه روحانیون بود.ترین اینو فعّال

 های اسلامی و اخلاقیقرار گرفتن علم در جهت ارزش -

هاى اسلامى و وحدت حوزه و دانشگاه یعنى روآوردنِ این دو به یکدیگر. یعنى دانشگاه، علم و دانش و تحصیل علم را در جهت ارزش

شود. علم در علمى و به طور کامل، کار و تحقیق و تدریس مى درصد صدهاى ها با شیوهها روى آن ارزشقرار دهد که در حوزه ایلاقیاخ

نیازى از بیگانگان؛ علم براى تأمین استقلال ملّى ما؛ علم براى عزّت براى بى ایوسیلهجهت دین؛ علم در جهت اخلاق؛ علم براى انسان؛ علم 

ها را بیچاره و زیر پا لگد مال کنند؛ علم به عنوان یک ابزار علم، ملّت یکه دیگر آمریکا یا اروپا نتوانند به وسیلهاسلامى؛ علم براى این امّت

ه هایى که در حوزها و ارزشها همه در صورتى خواهد شد که دانشگاه از حوزه بیاموزد و آن روشپرواز. این یسپر، یک مدافع و یک وسیله

 3در محیط دانشگاه نفوذ کند. -هاى دینى و اخلاقىارزش -هست

 و دانشگاه دو نهاد مستقل حوزه -

هاى گونماگون دانشکده-هاى ما دانشکده یگوییم، معنایش این باشد که همهفرض بفرمایید وقتى ما از وحدت حوزه و دانشگاه مى 

در حوزه تشکیل شود! نه؛ مقصود این نیست. دانشکده در جاى خودش تشکیل شود، حوزه هم در مرکز جغرافیایى و خارجى خودش.  -علمى

اى از هجا بیاید و همه با هم در یک فضا و زیر یک سقف زندگى کنند. این، برداشت سادجا برود و آن اینمعناى وحدت این نیست که این آن

                                                         
 .84/18/1830ى كتاب، . پیام به مناسبت آغاز هفته1

ب حوزه0
ّ

 .01/81/1800هاى علمیه، . بیانات در ديدار جمع كثیرى از دانشگاهیان و طال

ب و دانشجويان و 8
ّ

 .03/81/1838اقشار مختلف مردم به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه، . بیانات در ديدار طال
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 1مهم است. پیچیده و ییک قضیه

اى از ها جمع شوند و قم برونمد، یما شمعبهنه امام و نه دیگر بزرگواران نخواستند بگویند که دانشگاه]درباره وحدت حوزه و دانشگاه[  

و مطرح کس این را نخواست ها شود. هیچاى از آنها حل گردد، یا شعبهقم جمع شود و بیاید در دانشگاه یکه حوزهیا این ؛قم شوند یحوزه

 2نکرد. مسئله این است که ما دو نهاد اصیلِ دانشجویى داریم.

 ی شئون زندگیحوزه؛ ناظر به مسائل دینی در همه -

یکى متوجّه به کسب علوم مربوط به فهم و تبلیغ دین و نوآورى در مباحث دینى و نوآورى در فهم مسائل روز و حادث شونده در زندگى  

آن هم نه فقط در  ؛زندگى شئون یرش عبارت است از تحقیق در مسائل دینى و فراگرفتن احکام الهى در همهاست، که این حوزه است و کا

بلکه در قلمرو وسیع زندگى بشر. این گروه، این را باید فراگیرند؛ احکام جدیدش را تحقیق  ،آنچه که مربوط به کنج محراب یا کنج خانه است

اى و هر زمانى و هر مخاطبى، به رساترین شکل ممکن به آن بزدایند و آن را با زبان مناسب، در هر جامعه ها را ازها و ناسرهیکنند؛ ناخالص

 3است.« علمیه یحوزه»اى است و اسمش هآن نهاد حوز ید. این، وظیفهنمخاطبین برسان

 دانشگاه؛ ناظر به امور زندگی منهای مسائل مربوط به دین -

امور زندگى مردم، منهاى مسائل مربوط به دین است. مردم معاش دارند، کسب دارند، ساختمان  یبه اداره نهاد دانشجویىِ دیگر، ناظر

ها، هاى گوناگون لازم است، تحقیق در امور زندگى مردم لازم است. علوم مختلف و انواع و اقسام دانشیدارند، راه دارند، جسم دارند؛ شناسای

هما ها را فرا گیمرد و در آنهاست که اینزندگى مردم وجود دارد. این نهاد هم مشغول فراگیرى این دانشبراى بهتر کردن و راه انداختن 

ها را براى پیاده شدن در جامعه آماده نماید؛ تحقیقات نوِ دنیایى را جذب کند و ها تحقیق کند و آنآن ینظر شود؛ دربارهمتخصّص و صاحب

 4ها بیافریند و به بشریت عرضه کند. این هم یک نهاد دانشجویى دیگر.در این دانش هایىخود، تازه ینوبهبهخودش 

 حوزه و دانشگاه؛ دو جریان علمی مکمّل یکدیگر -

دیگرى است. مسئله این است که دو جریان علمى و  یوحدت حوزه و دانشگاه، بالاتر از این است. اصلاً، مسئله، مسئله یعمق قضیه

پردازند. این جریان، حوزه است که هاى ارزشى جامعه مىوجود دارد. یکى از آن دو، به علومى مرتبط است که به جنبه تحصیلى در کشور ما

هاى علمى، بسیار بالا و بسیار ها دقّتها، علمى است و در حوزهکار حوزه اگرچهپردازد. الهى مى یبه دین، به اخلاق، به معارف و به فلسفه

 هاى ارزشى جامعه و در خدمت دین و اخلاق است.ین کار علمى در خدمت جنبهعمیق است؛ اما ا

ها و تواند بدون علم و صنعت و بدون پیشرفتهاى جامعه است. یک جامعه که نمىدر خدمت نیاز -دانشگاه-کار علمىِ جریان دیگر 

اش درجه یمک زنمدگى ضروریاتن قدر نیاز دارد که به هاى کشف شده در میدان معرفت علمى، زندگى کند. بشر به علم و عالم هماتازه

هاى گوناگون علوم و رشته یچه علوم محض و چه علوم کاربردى در زندگى؛ مثل پزشکى، مسائل فنّى، بقیه-محتاج است. علوم مختلف 

 5هاى زندگىِ انسانند.و ابزار وسایلهمه،  -هاى هنر و ادبیاتحتّى زمینه

                                                         
ب و دانشجويان و اقشار مختلف مردم به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه، 1

ّ
 .03/81/1838. بیانات در ديدار طال

 .04/81/1830مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه،  . بیانات در ديدار دانشجويان، به0

 .04/81/1830مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه،  ر ديدار دانشجويان، به. بیانات د8

 .04/81/1830مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه،  . بیانات در ديدار دانشجويان، به4

ب و دانشجويان، 1
ّ

 .03/81/1838. بیانات در ديدار طال
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 وزه و دانشگاهمصادیق وحدت ح. 2.41.2
 های علمی مشترك حوزه و دانشگاهامکان ایجاد پژوهش -

خواهمد ى علمیه در این مورد چه کار مىدانشگاه بود؛ حوزه و کردند، ارتباط حوزههایى که امام بزرگوار روى آن تأکید مىیکى از چیز

هاى بسیار باارزش و خیلى که البته کار- حوزه و دانشگاه داریم ارتباط حوزه و دانشگاه تشکیل خواهد شد؟ ما دفتر همکارىطوری  چهبکند؟ 

هماى مشمترك و اما نسبت به آن کار عظیم، فقط بخش کوچکى را اشغال کرده است. تحقیقات مشترك، پمژوهش -خوبى هم کرده است

علوم روز را بشناسند؛ البته این به معناى آن طلاب باید با معارف روزگار خودشان آشنا بشوند و  تواند وجود داشته باشد.هاى مشترك، مىکار

 1فراگیر باشد و به قدر لازم و کافى طلاب را آشنا کند. هاى حوزه بایدها کنند. برنامههاى خودشان را رنباشد که درس

 های خوب علمی بین حوزه و دانشگاهتبادل روش -

ب است. ضمناً این حرف به معناى آن نیست که هر روشِ درسى حوزه هاى حوزه را بیاموزند، خواگر در هر محیط درسى بعضى از روش

گیرند. منظور ایمن ها هم همیشه ایراد مىیاهطور که خودِ حوزگیریم؛ همانهاى درسى در حوزه ایراد مىخوب است. ما به بعضى از روش

وزه است، در دانشگاه آن را یاد بگیرند و هر روش خوبى نیست که هر چه حوزه دارد، یکسره در دانشگاه بیاورند. البته هر روش خوبى در ح

هاى وارداتىِ خوب، همدیگر را کامل کنند؛ چون ما با هر وارداتى هاى سنّتى و روشبیاموزند. روش راهم که در دانشگاه است، در حوزه آن 

 2که بد نیستیم.

دست آورد که در دانشگاه معمول را به ایعلمیهاى باید روش که پیشرفت کند و از جمود خارج شود،علمیه هم براى این یالبته حوزه

هاى زیادى کرده است. این، آن وحدت مورد نظر امام است. این، آن خصوصیتى است که ه حوزه در این جهت پیشرفتاست. امروز بحمداللّ

 3را به کمال مطلوب برساند. -هم حوزه و هم دانشگاه-کشور  یتواند همهمى

 ی عاطفی بین حوزه و دانشگاهطهایجاد راب -

جدایى و تقابل حوزه و دانشگاه بار دیگر به ثمر بنشیند. دانشگاه را  یکنم که نگذارند توطئهعلمیه توصیه مى یبه برادران عزیز در حوزه

 یکنند. یک مجموعههاى دیگرى تحصیل مىها هم در رشتهکنید، آنهمتاى علمى خودتان بدانید؛ دو همتا. شما در یک رشته تحصیل مى

شمن این بوده است که بین حوزه و دانشگاه نفرت علمى هم محیط دانشگاهى کشور است. همیشه سعى د یجاست، یک مجموعهعلمى این

اى در یک دانشگاه یک حرکت خلافى انجام دادند، این آید. اگر چهار نفر در گوشه وجودبهبیاورد. نگذارید این حالت  وجودبهو تنافر و دشمنى 

جا شود تعمیم داد. البته اینیم داد، نه این را مىشود تعماى، کار غلطى کردند. نه آن را مىاى، در گوشههمثل آن است که دو نفر در حوز

ولى در  ،پذیر استمدیران امکان یعلمى و عملى به وسیله یصرفاً عاطفى است. البته رابطه یحوزه و دانشگاه، رابطه یمنظورم از رابطه

 4کنم.عاطفى را مطرح مى یاین مقام، من مسئله

 تعامل حوزه و دانشگاه -

هاى حوزه صددرصد به دانشگاه بیاید؛ نه. کنیم، یعنى روشیال کنند که وقتى ما از وحدت حوزه و دانشگاه صحبت مىنباید کسانى خ 

هاى طور که ما در حوزه، بعضى روشهمان ؛ها را یاد بگیرندها آنهاى بسیار خوبى است و باید دانشگاههاى حوزه، روشالبته بعضى از روش

 5گیریم.مىتحقیق را از دانشگاه یاد 

                                                         
 .81/10/1838ى قم، ى علمیه. بیانات در اجتماع طالب و فضالى حوزه1

ب و دانشجويان، 0
ّ

 .03/81/1838. بیانات در ديدار طال

ب و دانشجويان، 8
ّ

 .03/81/1838. بیانات در ديدار طال

 .14/83/1831ى فیضّیه، ى قم در مدرسهى علمّیه. بیانات در اجتماع بزرگ اساتید، فضال و طاّلب حوزه4

ب و دانشجويان و اقشار مختلف مردم ب1
ّ

 .03/81/1838ه مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه، . بیانات در ديدار طال
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هاى سنّتىِ مفیدِ خودمان هم استفاده هاى خارجى هم که برایشان لازم است، استفاده کنند؛ از روشگوییم، حوزه و دانشگاه از روشما مى

 1این حدّى است که عرض شد. در باب تعامل حوزه و دانشگاه، قضیه در ،کنند. بنابراین

 اسناد ملّی تولید علمو. 

 علمیی جامع نقشه. 4

 ی تبدیل کشور به مرجع علمیی جامع علمی؛ مقدمهنقشه. 4.4
چنان پیش ببرد که بتواند در دنیا مرجع علمى باشد، چیز ممکنى است. البته این که یک روزى کشور ما و ملّت ما کاروان دانش را آن

ین مقدمات، همین خودآگاهى ماست که احساس مقدماتى دارد، که این مقدمات بایستى طى شود و این مقدمات شروع هم شده. یکى از ا

 «.توانیمیم»؛ و احساس کنیم که «باید»کنیم که 

ى علمى جامع کشور است که کشور از لحاظ تحصیل علم و طلب علوم مختلف دچار سمردرگمى ى نقشهیکى دیگر از مقدمات، تهیه

ى اند نقشهها و از این دانشگاه، توانستهى از دانشگاهرجستگان، برخاستهنباشد. این کار خوشبختانه انجام گرفته. همین دوستان و محقّقین و ب

 2جامع علمى را تهیه و فراهم کنند، که در شرف نهایى شدن است و این یک گام بسیار بلند در راه پیشرفت علم در کشور است.

تأخیر بیفتد و ]تهیه نقشه جامع علمی[ که این کار  آنچه که توقع هست، آنچه که به نظر ما بایسته است که انجام بگیرد، او این نیست

ى جامع علمى فراهم کنیم؛ نه، این را فرزانگان، نخبگان، برجستگان، به ابتکار طول بکشد؛ یک سال، دو سال بنشینیم تا بالاخره یک نقشه

ریزى علمى براى تا بر اساس آن بشود برنامه ؛رندشوراى عالى انقلاب فرهنگى باید بنشینند تمام کنند و یک چیز پخته و کاملى از آب در بیاو

محترم شوراى عالى انقلاب فرهنگى که در  مسئولانجا این را هم به وزراى محترم، هم به ى کشور کرد. من همینها و براى آیندهدانشگاه

 کنم که این مسئله دنبال شود.یجا تشریف دارند، توصیه ماین

وجود بیاید و عملى بشود، ناچاریم بینى شده، بهتحقّق پیدا کند و آن مرجعیت علمى که براى کشور پیشانداز ما اگر بخواهیم سند چشم

ى مهم به سوى اجرایى ى جامع علمى است. این یعنى یک گام مهم، یک دروازهى نقشهترینش تهیهکه این کارها را انجام بدهیم، که مهم

 3هاى علمى به صورت یک گفتمان درآمده است.امروز بحمداللَّه در محیطکردن اهداف و شعارهایى است که مطرح شده و 

 ی جامع علمیی نقشههای لازم بعد از تهیهفعّالیت. 4.2
ى جامع علمى تهیه و فراهم شد، کارهاى دیگرى هم بایستى انجام بگیرد؛ از جمله: ایجاد نظام مهندسى این نقشه، که نقشهبعد از آن

ها و اساتید و از همین دانشگاه اندعبارتها به پیمانکاران امینى که ى علمى، و سپردن این پروژهى جامع علمى به صدها پروژهتبدیل نقشه

که حالا -و درگیر کردن استاد، دانشجو، محقّق  ؛ى نظارت بر این پیشرفت علمى؛ حسن اجراها. بعد، ایجاد شبکهنشگاهمراکز تحقیقاتى دا

ى جامع علمى دیده شود. هر ها حتماً باید در این طرح مهندسى نقشهاین -ى پیشرفت علمى، تکلیف ما چیستدانشجویان پرسیدند در زمینه

 توانند.یتواند نقش ایفا کند و اساتید هم میایفا کند؛ هر مرکزى از مراکز تحقیقاتى، هر کارگاه آموزشى متواند نقش یتک تک دانشجو م

شاءاللَّه به نتمایجى ت، با پیگیرى تمام، با امید بایستى دنبال شود و انیک کار چند ساله است. این کار چند ساله با شدّت، با حدّ ،بنابراین

هاى ایران و دانشمندان ایران چیز دور از دسترسى نیست؛ خواهد رسید که شما ببینید مرجعیت علمى یافتن دانشگاهخواهد رسید. یقیناً روزى 

                                                         
ب و دانشجويان، 1

ّ
 .03/81/1838. بیانات در ديدار طال

 .04/81/1803. بیانات در ديدار اساتید و دانشجويان در دانشگاه علم و صنعت، 0

 .81/83/1800ها، . بیانات در ديدار اساتید و رؤساى دانشگاه8
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 1ها یقیناً این را خواهید دید؛ من تردیدى ندارم.خیلى نزدیک به شماست. شما جوان

 سازی در زمینه نقشه جامع علمیگفتمان

 مغتنم یلیخ که کشور یبرا شد هیّته خوب کاملِ سند کی و دیرس ییجا به و شد لیتکم دوستان تلاش و زحمت با یعلم جامع ینقشه

 -شد منتقل و دادند گزارش بنده به که طورآن - شد هیّته کشور یعلم جامع ینقشه نکهیا از بعد هستند، نظرصاحب که هم یکسان آن. است

 یاخواسته کی میخواهیم اگر ما.. .است یسازگفتمان هم اوّلش قدم که بشود یاتیّعمل دیبا یعلم جامع ینقشه نیا منتها ...کردند؛ دییتأ

 کی که بود لیقب نیهم از علم یمسئله م؛یاوریدرب شدهرفتهیپذ گفتمان کی صورتبه را خواسته نیا که است نیا اوّل قدم کند، دایپ تحقّق

 مسمائل. اسمت جورنیهم هم[ مسئله] نیا درآمد؛ انیجر کی صورتبه و شد عملیاتی شد، یعمل انیجر وارد یعیطب طوربه و شد گفتمان

 2.است نکته کی نیا بشود؛ اجرا یجدّ صورتبه و گفتمان کی به بشود لیتبد دیبا کشور یعلم جامع ینقشه به مربوط

 رصد میزان عملیاتی شدن نقشه جامع علمی. 4.1
در  یدرا با یجامع علم ینقشه ینشد و ابلاغ شد و عمل شد؛ منتها ا یبتصو یاد،ز هاییبنش و بالاخره بعد از فراز یجامع علم ینقشه

که  یدبده یصتشخ توانیدینم ید،نکن یدانیم یو ملاحظه یدنرو یداناست که شما تا در م یزهاییجزو همان چ ین. ایمکن ییمهم، اجرا یاجزا

که  ییهارشته یلازمند و برا اولویتمورد  یهارشته یه تعداد دانشجو برادارند؟ چ اولویت ییهاعمل شد. چه رشته یجامع علم یچقدر نقشه

مورد  یستیبا ییهامناطق از کشور، چه رشته دامکند. در ک یّنما مع یبرا ی[ علم]جامع ینقشه یدها را بااین یندارند لازم است؟ همه اولویت

را داشته  ایینیسرزم یشآما یدوزارت علوم را لازم دارد؛ وزارت علوم با ینیسرزم یشطبعاً آما ینخب، ا یازها؟اساس ن بر یرندتوجّه قرار بگ

 3.لازم دارد یزیخودش تا بداند که در کجا، دانشگاه چه چ یباشد برا

 علمى گوناگون هاىرشتهبین  عادلانه و واقعى تعادل ایجاد لزوم. 4.4
دهنمد، تقسمیم تموان در یبه ما اطلماع م مسئولو خبره و دانشگاهى و  آگاهورم و افراد آها من به دست مىآن طورى که در گزارش

هاى گوناگون علمى، یک تقسیم عادلانه و صحیح و منطبق با نیاز کشور نیست. یک جاهایى ما رشدهاى چشمگیرى داریم، ریزى رشتهبرنامه

اى ما ى جامع علمى است. درست است که در هر رشتهاز نبود نقشه ناشىاین  ؛این غلط است شود!ییک جاهایى اصلاً حرکتى مشاهده نم

ها سال در دوران حاکمیت طواغیت، از کاروان علمى بشر عقب مانده هاى متمادى، دهپیشرفت بکنیم، مغتنم است و براى کشور ما که سال

خواهیم یهاى علمى بند شد، مغتنم است؛ در این تردیدى نیست؛ اما اگر مرفتاست، هر جایى دستمان به هر چیزى از ثمرات علم و پیش

چه در آموزش، -هاى گوناگون علمى ى علمى به معناى واقعى کلمه پیدا کند و علم در کشور نهادینه بشود، ما بایستى در رشتهکشور رتبه

 4.ایجاد بکنیم؛ این جزو نیازهاى ماست اىنهاتوازن و تعادل صحیح و واقعى و عادل -چه در پژوهش

 کشور اندازچشمسند  .2

 اندازبا اجرای سند چشم مرجعیت علمی. 2.4
خواهیم یگردان؛ حالا مدار و صحنهت، ملّتی است بیدار؛ نخبگان، نخبگانى هستند میدانحالا حکومت، حکومتى است لایق، با کفایت؛ ملّ

 ؛گیریمیگذاریم و گاهى به سر و دست میى افتخار در جیب مانداز را به عنوان یک سند شناسنامهوقت سند چشمجبران کنیم. خوب، یک 

                                                         
 .04/81/1803انشجويان در دانشگاه علم و صنعت، . بیانات در ديدار اساتید و د1

 . ،18/84/1814ى امام خمینىدر حسینیه ۶۳۴۱ها در هفدهمین روز ماه مبارک رمضان . بیانات در ديدار اساتید دانشگاه0

 .08/80/1814هاى علم و فناورى،ها، مراكز رشد و پارکها، پژوهشگاهبیانات در ديدار رؤساى دانشگاه 8.

 .80/80/1800ها، بیانات در ديدار اساتید دانشگاه. 4
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کنیم. اگمر مما یکار پیمدا ممهآوریم و براى جزء جزء آن، راانداز را به عنوان یک دستورالعمل به حساب مىیک وقت هست نه، سند چشم

در  مسئولانانداز ما نباید معین کنیم، جع علمى باشیم، این راهکار دارد. راهکارش را در سند چشمبخش باشیم، در منطقه مربخواهیم الهام

ى مسائل علم و پژوهش به صورت درست، به خواهیم این کار در زمینهیها را مشخص کنند؛ اصرار ما این است. ما مى اجرا باید اینمنطقه

 1مام و این انگیزش این است.ت این اهتصورت خوب و کامل انجام بگیرد. علّ

 لزوم از بین بردن موانع . 2.2
هاى تحقیقى و علمى از این سند استخراج شود؛ بعد با پیشرفت کار در ظرف های مختلف این سند تحقیق شود؛ پروژهجا دارد روى بخش

شود انجام ساله را در بیست سال مىبیست شود برداشت؛ حرکترا که با یک قدم نمى سال بیست، دو سال، مقایسه شود. بالاخره سال یک

ایم. این کارِ ایم یا نرفتهیا دو سال باید معلوم شود که ما در این بخش پیش رفته سال یکبعد از  ،داد؛ البته اگر خوب انجام بگیرد. بنابراین

کشور را کمک و راهنمایى کنند تا  مسئولانتى و دول مسئولانهاست که بنشینند روى این سند کار کنند؛ موانع را بسنجند؛ اساتید و دانشگاه

 2هاى بسیار مهم است.موانع برداشته شود. این، یکى از کار

 سند گام دوم .1

 توصیه در زمینه علم و پژوهش. 1.4
 کمه بود خود دانش برکت به غرب دنیای. است توانایی دانایی، دیگر روی. است کشور یک قدرت و عزّت یوسیله آشکارترین دانش،

 زندگی سبک تحمیل با اعتقادی، و اخلاقی هایبنیان در تهیدستی وجود با و کند فراهم سالهدویست قدرت و نفوذ و ثروت خود برای توانست

 کرد، غرب آنچه مانند دانش از سوءاستفاده به ما. گیرد دست به را آنها اقتصاد و سیاست اختیار علم، کاروان از ماندهعقب جوامع به غربی

ملّت  در تحقیق و علم استعداد بحمداللّه. ورزیممی اصرار خود میان در دانش یچشمه جوشاندن به کشور نیاز به مؤکّداً امّا کنیم،نمی توصیه

 جهانی ناظران برای که سرعتی با و شده آغاز کشور در علمی رستاخیز که است دهه دو به نزدیک اکنون. است بالاتر جهان متوسّط از ما

 که مدّت این در ما فناوری و دانش دستاوردهای. است رفته پیش به -جهان در علم متوسّط رشد شتاب برابر یازده یعنی- بود غافلگیرکننده

 و حسّاس هایرشته از برخی در و شد جهانی ناظران شگفتی یمایه و رسانید جهان کشور دویست از بیش میان در شانزدهم یرتبه به را ما

 شنا وجود با ما. است بوده علمی تحریم و مالی تحریم دچار کشور که افتاده اتّفاق حالی در وهمههمه داد، ارتقاء نخستین هایرتبه به نوپدید

 سپاس را خدا شب و روز باید آن خاطربه که است بزرگی نعمت این و ایمیافته دست بزرگ رکوردهای به ساز،دشمن جریان مخالف جهت در

 3.گفت

 انقلاب علمیلزوم تحقّق . 1.2
 یها. ما هنوز از قلّهیشترآغاز بوده است و نه ب یکفقط  یتشاهمّ یبا همه شده،یراه ط یناست که ا ینا یمبگو خواهممیآنچه من 

ار یمرحله هنوز بس ینا. ما از یمها عبور کنرشته ینتردانش در مهم یکنون یاز مرزها ید. بایابیمها دست به قلّه یدبا یم؛عقب یاردانش جهان بس

تازه شروع  یادن یعلم یکه مسابقه یو قاجارها در هنگام هایدر دوران پهلو یآور علمشرم یماندگ. عقبیماما از صفر شروع کرده یم؛عقب

آغاز کرده و با عقب نگه داشته بود. ما اکنون حرکت را  هافرسنگکاروان شتابان،  ینبر ما وارد کرده و ما را از ا یسخت یشده بود، ضربه

ها و همواره به دانشگاه ینجانبجبران شود. ا یافتادگتا آن عقب یابدبا شدّت بالا ادامه  هاموم و مهر یدشتاب با ینا یول رویممی یشپ شتاب

                                                         
 .81/83/1800ها، . بیانات در ديدار اساتید و رؤساى دانشگاه1

 .13/18/1808ها، . بیانات در ديدار وزير علوم و رؤساى دانشگاه0
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من  یعموم یمطالبه ینکا یام، ولر و هشدار و فراخوان دادهتذکّ بارهیندرا یو مراکز پژوهش و پژوهندگان، گرم و قاطع و جدّ یاندانشگاه

در کشور  یانقلاب علم یک ی. سنگ بنایریدگ یشجهاد در پ یکو همچون  یشترب مسئولیتراه را با احساس  ینجوانان آن است که ا ااز شم

 بهشما  یرا که از جهاد علم توزینهو دشمن بدخواه و ک یزیدپاخداده است. به یزن یاهسته یشهدا یلاز قب یدانیانقلاب، شه ینگذاشته شده و ا

 1.یداست ناکام ساز یمناكب شدّت

                                                         
 .00/11/1813. بیانیه گام دوم انقالب اسالمى، 1


