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فصل اول :هدف از تعليم و تربيت
دعوت الهى
انبيا آمدند ،از اول هر نبىاى آمده است تا آخر ،فﻘﻂ ﺷﻐلﺶ اين بوده كه انسان درست بكند ،تربيت كند انسانها را .ﺷﻐل معلﻤى هﻤان ﺷﻐل انبيا است .پيﻐﻤبر اكرم
معلم هﻤه بﺸر است ،و بعد از او حضرت امير -سﻼماللﱠه عليه -باز معلم هﻤه بﺸر است .آنها معلم هﻤه بﺸر هسﺘند ،ﺷﻤا معلم يك عده از بﺸر .ﺷﻐل هﻤان ﺷﻐل
است؛ يعنى ﺷعبه هﻤان است؛ كار ،يك كار است؛ آنها در يك محيﻂ وسيعﺘر ،و ما در يك محيﻂ كوچكﺘر .بنابراين ،اين ﺷﻐل ﺷﻤا ]نيز[ يك ﺷﻐل بسيار ﺷريفى
است؛ لكن مسئوليﺘﺶ هم بسيار زياد است؛ چنانكه مسئوليت انبيا بسيار زياد بود .انبيا به هﻤان مﻘدار كه براى آدمسازى آمده بودند مسئوليﺘﺸان زياد بود .منﺘها
آنها مسئوليﺘﺸان را به انجام رساندند ،كارهايى كه به آنها محول بود به انجام رساندند .ﺷﻤا ﺷﻐلﺘان بسيار ﺷريف است و هﻤان ﺷﻐل انبيا است؛ مسئوليﺘﺘان هم
هﻤان مسئوليت است٥٨ /٣ /٢١ .
هدايت مردم
سرّ بعﺜت رسول اكرم تزكيه امت است و تعليم و تربيت امت .آن هم تعليم تﻤام قﺸرهاى تعليم كه كﺘاب و حكﻤت تﻤام
قﺸرهاى تعليﻤات را واجد است .بعد از آنكه تعليم و تربيت را ذكر كرده است ،ذكر علﻤاى سوء را مىفرمايد :آنهايى كه علم را
آموخﺘهاند لكن عﻤل به آن علم نﻤىكنند و با بدترين وجه از آنها اسم برده است :مَﺜَلُ الﱠذِينَ حُﻤﱢلُوا الﺘﱠوْراةَ ﺛُمﱠ لَمْ يَحْﻤِلُوها
كَﻤَﺜَلِ الْحِﻤارِ يَحْﻤِلُ أَسْفاراً مَﺜَل آنها كه عالِم ﺷدهاند لكن علم در آنها اﺛر خودش را نگذاﺷﺘه است مَﺜَل اﻻغى مىماند كه بارش
كﺘاب باﺷد! وقﺘى كه علم در انسان تأﺛير نكند و انسان را انسان نكند ،اين حﻤل كﺘاب ،چه در سينهها باﺷد و چه در پﺸت
باﺷد! مَﺜل اينها ،مَﺜَل آن اﺷخاصى هست كه ،مَﺜَل حيوانى هست ،مَﺜل اﻻغى هست ،كه كﺘاب به دوش او باﺷد :هﻤان ﻃور كه
كﺘاب براى آن حيوان هيچ فايده ندارد ،اين علﻤى كه دنبالﺶ تعهد نباﺷد ،دنبالﺶ عﻤل نباﺷد ،دنبالﺶ رﺷد فكرى نباﺷد،
دنبالﺶ هدايت مردم نباﺷد ،اين نظير هﻤان است كه به دوﺷﺶ كﺘاب باﺷد ،بلكه به دوش يك حيوان و يك اﻻغ كﺘاب باﺷد.
٥٨ /٦ /٢
)  ».(1وصف حال آنان ﻛﻪ ﺗﺤﻤﻞ) ﻋﻠﻢ( ﺗورات ﻛردند و خﻼف آن ﻋﻤﻞ نﻤودند در ﻣﺜﻞ ﺑﻪ حﻤارى ﻣﻰﻣاند ﻛﻪ ﺑار ﻛتاﺑها ﺑرﭘﺸﺖ ﻛﺸد«؛) ﺟﻤﻌﻪ.(5 /

آدمسازى
با ﺷﻐل دانﺸگاهى و روحانى اگر چنانﭽه به ﺷرايﻂ عﻤل بﺸود ،انسان درست مىﺷود .اين است كه اين ﺷﻐل ،ﺷﻐل انبيا بوده است .تﻤام انبيا براى آدم درست
كردن آمدند؛ و قرآن كﺘابآدمسازى است٥٨ /٣ /٣ .

قرآن ،مﺸوّق تحصيل
حكومت اسﻼمى اگر چنانﭽه تأسيس بﺸود نﻤىخواهد كه آﺛار تﻤدن را از بين ببرد ،با دانﺸگاه مخالف نيست ،با علم مخالف نيست.
قرآن پُر اين است كه تفسيرِ ،تأويلِ علم را از آن تعريف مىكند و -عرض مىكنم كه -احاديث ما از علم آنﻘدر تعريف مىكنند ،از عالم
آنﻘدر تعريف مىكنند ،آن وقت ما بگوييم كه با علم مخالفند! خير ،با اين نحو علﻤى كه ﺷﻤا داريد ما مخالفيم؛ با اين نحو تربيت و
تعليﻤى كه ﺷﻤاها مىخواهيد ما را تربيت كنيد ،با اين ما مخالفيم؛ با آن مظاهر تﻤدن كه بﭽههاى ما را فاسد مىكند ،بﭽههاى ما را
عﻘﺐ مانده نگه مىدارد ،ما با آن مخالفيم؛ نه اينكه ما مخالفيم با اصل تﻤدن و مىخواهيم مردم را برگردانيم به زمان كذا٥٧ /١٠ /١ .
صرف جوانى در راه علم
جوانها قدر جوانيﺸان را بدانند كه صرف كنند در علم و در تﻘوا و در
سازندگى خودﺷان كه اﺷخاص امين صالﺢ بﺸوند كه مﻤلكت با اﺷخاص
امين صالﺢ مىتواند مسﺘﻘل باﺷد .هﻤه اين پيوسﺘگيهايى كه ما به خارج
پيدا كرديم دنبال اين بود كه ما رجال صالﺢ نداﺷﺘيم .آن وقت اگر رجال
صالحى بودند ،كنار بودند؛ كنار گذاﺷﺘه بودند .آنهايى كه در ميدان بودند
رجال صالﺢ نبودند ،دانﺸﻤند هم بودند ،اما رجال صالﺢ نبودند ،به درد
مﻤلكت نﻤىخوردند! و آنها بودند كه ما را پيوسﺘه به خارج كردند و
سالهاى ﻃوﻻنى مﻤلكت ما در حلﻘوم خارجيها منافعﺶ فرو رفت؛ و به ما
آن كردند كه اﻵن مىبينيد كه هيچ نداريم .ﺷﻤاها ذخاير اين مﻤلكت
هسﺘيد ،جوانيد ،دانﺸجو هسﺘيد ،ذخيره اين مﻤلكت هسﺘيد ،ﻃورى
بكنيد كه اين ذخيرهها براى مﻤلكﺘﺘان مفيد واقع بﺸود و خودتان را
اصﻼح بكنيد تا انﺷاءاللﱠه يك انسانهاى مﺘعهد صحيﺢالعﻤل امين؛
كﺸورتان دست خودتان و خودتان ادارهاش بكنيد .آدم امين را هيچ كس
نﻤىتواند مُعْوَجﺶ كند .اﺷخاصى كه اعوجاج دارند اينها امانت ندارند؛
اينها صﻼحيت ندارند٥٨ /٤ /١٧ .

كوﺷﺶ در راه علم
بايد كوﺷﺶ در راه علم و به دست آوردن تخصﺺ
در رﺷﺘههاى مخﺘلفه اساس فعاليت دانﺸجويان
عزيز باﺷد؛ كه نيازمنديهاى ميهن به دست خود
آنها برآورده و كﺸور ما با كوﺷﺶ ﺷﻤا خودكفا
ﺷود .معاﻷسف در دوران گذﺷﺘه اساس بر آن بود
كه ما را در هر چيز وابسﺘه كنند؛ و با ملت ما آن
كنند كه دسﺘﺶ براى هر چيز پيﺶ ديگران دراز
باﺷد .ﺷﻤا عزيزان كوﺷﺶ كنيد كه از اين
وابسﺘگى بيرون آييد و احﺘياجات كﺸور خودتان
را برآوريد .و از نيروى انسانى و ايﻤانى خودتان
غافل نباﺷيد ،و از اتّكال به اجانﺐ بپرهيزيد؛ و
اسﺘﻘﻼل خود را در تﻤام ابعاد بيﻤه كنيد .و از
هياهوى غرب و غربزدگان نهراسيد كه خداوند
مﺘعال با ﺷﻤاست٥٨ /٦ /٣١ .

كسﺐ علم ،هﻤه جا و هﻤيﺸه
معلم و دانﺸجو محصور به معلﻤهاى دانﺸگاهها يا دبيرسﺘانها يا ساير جاها نيست و دانﺸجو هم محصور نيست به هﻤانهايى كه
دانﺸگاه مىروند .عالَم يك دانﺸگاهى است و انبيا و اوليا و تربيت ﺷدههاى آنها معلّم هسﺘند و ساير بﺸر دانﺸجو و بايد دانﺸجو
باﺷند .عالَم بايد ،تﻤام دنيا بايد دو ﻃبﻘه داﺷﺘه باﺷد :يك ﻃبﻘه معلّم و اسﺘاد و يك ﻃبﻘه دانﺸجو و مﺘعلّم .وظيفه معلّم هدايت
جامعه است به سوى اللﱠه و وظيفه دانﺸجو تعلّم٥٩ /٦ /٦ .
سفارش به علم و دانﺶ در قرآن كريم
اﺷكال ما اين است كه مواجه هسﺘيم با اﺷخاصى كه بدون توجه به مﺸكﻼت و بدون توجه به خواسﺘهاى ملت ،به مجرد اينكه گفﺘه مىﺷود كه فﻼن مركز بايد اسﻼمى
باﺷد ،آنها مىگويند يعنى تخصﺺ نباﺷد .اينها مىخواهند كه به دنيا ارائه بدهند كه اسﻼم با علم و تخصﺺ مخالف است ،در صورتى كه آيات قرآن كريم آن قدر راجع به
علم و راجع به دانﺶ سفارش فرموده است كه ﺷايد در سراسر كﺘﺐ ديگر نباﺷد .اسﻼم با تخصﺺ ،با علم ،كﻤال موافﻘت را دارد ،لكن تخصﺺ و علﻤى كه به خدمت ملت
باﺷد؛ در خدمت مصالﺢ مسلﻤين باﺷد .يك صحبت اين است كه ما مﺘخصﺺ نﻤىخواهيم ،اين را به ﻃور تبليﻐات نسبت مىدهند به بعضى -مﺜلًا -مسلﻤين كه وقﺘى
مىگويند بايد در دانﺸگاه ،انﻘﻼب فرهنگى بﺸود و بايد دانﺸگاهها اسﻼمى باﺷد ،اينها از اين فوراً منﺘﻘل مىكنند مﻄلﺐ را به اينكه دانﺸگاهها ديگر ﻃبيﺐ ﻻزم ندارد،
مﺘخصﺺ ﻃﺐ نﻤىخواهد ،مﺘخصﺺ صنعﺘهاى پيﺸرفﺘه نﻤىخواهد ،فﻘﻂ بايد بروند آنجا و مسائل و احكام اسﻼمى را بگويند .اين از ﺷيﻄنﺘهايى است كه ﺷايد از بعضى از
افراد و گروهها نسبت به اسﻼم و انجﻤنهاى اسﻼمى كه گفﺘه مىﺷود و در خصوص انﻘﻼب فرهنگى ،اينﻄور تبليﻐات مىﺷود .اينها نﻤىدانند كه مﻘصود ما كه مىگوييم
بايد تﻤام گروهها ،تﻤام نهادها و به خصوص دانﺸگاهها كه مركز علم است و مﻐز مﺘفكر جامعه است ،ما كه مىگوييم بايد اينها اسﻼمى باﺷد ،نﻤىگوييم كه ما احﺘياج به
مﺘخصﺺ نداريم .تا آنجا اسﻼم كوﺷﺶ دارد براى مﺘخصﺺ كه در احكام عادى هم ،در احكام ﺷرعى هم ،مﺘخصﺺتر را ميزان قرار داده است ،رأى مﺘخصﺺتر را ميزان
قرار داده است٦٠ /٣ /٤ .
كسﺐ علم ،حﺘى از كافر
اسﻼم با تخصﺺ موافق است .اسﻼم در رأس اديانى است كه از علم و تخصﺺ تﻤجيد كرده و مردم را دعوت كرده
است ،حﺘى دعوت كرده است كه هر جا يافﺘيد علم را ،حﺘى از هر كافرى يافﺘيد ،آن را بگيريد ،اما بايد بگيريد و
در خدمت اسﻼم و كﺸور باﺷد ،نه علم را بگيرد و بر ﺿد كﺸور خودتان اسﺘعﻤال كنيد٦٠ /٣ /٤ .

ارج نهادن اسﻼم نسبت به دانﺸﻤندان
اسﻼم براى علم آنقدر اجر قائل است كه ﺷايد ديگر مسالك آنقدر قائل نباﺷند .اسﻼم دانﺸﻤندها را
آنقدر ارج مىگذارد كه ﺷايد ساير مسالك آنﻄور نباﺷد .در اسﻼم ،دانﺶ بزرگﺘرين چيز است ،لكن نه
دانﺶ آنﻄورى كه ما را به تباهى بكﺸد ،نه دانﺸﻤندان آنﻄورى كه ملت ما را به آغوش غرب يا ﺷرق ببرد.
اسﻼم كوﺷﺶ دارد كه علم را در مﻐزهاى مسﺘﻘل ،در مﻐزهايى كه به ﻃرف ﺷرق و غرب نيسﺘند ،در
مﻐزهايى كه به اسﻼم فكر مىكنند ،بار بياورد .و اين اسﺘﻘﻼل است كه مىتواند كﺸور ما را مسﺘﻘل كند.
٦٠ /٣ /٢٣
تحصيل و تهذيﺐ ،توأم
بايد از هﻤين حاﻻ ،هﻤين جوان ﺷانزده ساله ،هﻤين جوان بيست ساله كه ]در[ مدارس هست ،در مدارس
علﻤى هست ،از حاﻻ بايد آنﻄورى كه رﺿاى خداست ،آنﻄورى كه دسﺘورات الهى است ،از حاﻻ بايد خودش
را عادت بدهد به اينكه آنﻄور باﺷد .يك قدم كه براى تحصيل علم برمىدارد ،يك قدم هم براى تحصيل
اخﻼق خوب و تهذيﺐ بردارد .اگر خداى نخواسﺘه عالِﻤى مهذب نباﺷد ،اگر خداى نخواسﺘه عالﻤى آنﻄورى
كه اسﻼم مىخواهد نباﺷد ،اين ﺿررش از نفعﺶ بيﺸﺘر است .تﻤام اديانى كه مخﺘرَع است و تﻤام اديانى كه
اخﺘراع ﺷده است و كذب است ،اين اﺷخاص تحصيلكرده مﺆسسﺶ هسﺘند ،اﺷخاصى كه در حوزههاى
علﻤيه تحصيل كردهاند لكن مهذب نبودند .ﺷﻤا مﻼحظه بفرماييد رؤساى مذاهﺐ باﻃله را ،مىبينيد كه
رؤساى مذاهﺐ باﻃله تﻤامﺸان از اﺷخاصى هسﺘند كه درس خواندند ،ملّايند لكن مهذب نبودند٤٤ /٨ /٢٣ .
عالم مﺘﻘى ،منﺸأ خيرات و بركات
مبدأ هﻤه خيرات و مبدأ هﻤه ترقياتى كه براى يك مﻤلكت هست ،چه در جهت ماديت و چه در جهت معنويت اين است كه ايﻤان در كار باﺷد .بايد ﺷﻤا و ما دست
به هم بدهيم براى قﺸر آتيه كه اينها مﻘدرات مﻤلكت دسﺘﺸان است ،ايﻤان ايجاد كنيم .ﺷﻤا از دانﺸگاه مﺆمن بيرون بدهيد؛ ما از مدرسهها مﺆمن بيرون بدهيم؛ نه
عالِم .عالِم تنها فايده ندارد .البﺘه مﺆمن تنها هم مﺆﺛر خيلى نيست .خوب ،قﺸرهاى ديگر هم مﺆمن هسﺘند .اما عالِم وقﺘى مﺆمن ﺷد ،عالِم وقﺘى مﺘﻘى ﺷد ،آن است كه
منﺸأ خيرات و بركات است ،و حفﻆ يك كﺸور ،يا خداى نخواسﺘه از آن ﻃرف به باد دادن يك كﺸور است٥٨ /٣ /٣ .

اﺛراث سوء علم در نفوس تزكيه نﺸده
اگر نفوس تزكيه نﺸوند ،تﻄهير نﺸوند ،از آن اوصاف فاسد بيرون نروند ،علم اﺛر سوء در آنها مىكند .تﻤام اديان باﻃله را علﻤا اخﺘراع كردند .دانﺸﻤندها اخﺘراع كردند.
براى اينكه علم وارد ﺷده بود در يك جايى كه پرورش نداﺷﺘه ،تزكيه نﺸده .وقﺘى كه علم آمد در جايى كه تزكيه نﺸده ،اين عالِم كه حامل اين علم است و مُزكّى هم
نيست ،خﻄرناك مىﺷود .براى جامعه فرقى نيست ما بين علﻤاى روحانى و علﻤاى دانﺸگاهى و غيره .اگر در حوزههاى علﻤيه و هﻤين ﻃور در دانﺸگاهها تزكيه نباﺷد،
اين علﻤهايى كه در آنجا انباﺷﺘه مىﺷود ،يك انبارى است كه خداى تعالى اين تعبير را در آن فرموده :مَﺜَلُ الﱠذِينَ حُﻤﱢلُوا الﺘﱠوْراةَ ﺛُمﱠ لَمْ يَحْﻤِلُوها كَﻤَﺜَلِ الْحِﻤارِ يَحْﻤِلُ
أَسْفاراً آن كسى كه حﺘى علم توحيد را ،علم اديان را ،علم اخﻼق را ،هﻤه اين علوم را دارد لكن تزكيه نكرده نفسﺶ را ،اين يك موجود خﻄرناك مىﺷود براى جامعه .و
يك دانﺸگاهى كه ،جوانهايى كه در آنجا مىروند كه آموزش ببينند ،نه آموزﺷﺶ آموزش است و نه پرورﺷﺶ پرورش .و اگر آموزﺷﺶ هم آموزش صحيﺢ باﺷد ،اگر
تزكيه نﺸده باﺷد اين آدم ،بعد از تزكيه تعليم و تربيت هست ،اگر تزكيه نﺸده باﺷد و علم وارد بﺸود در يك قلبى كه مُزَكّى نيست ،اين فساد ايجاد مىكند .و خدا
نكند كه فساد از جانﺐ عالِم غير مزّكى واقع بﺸود .در احاديث ما هست كه در جهنم از بوى تعفن عالِم سوء ،جهنﻤىها در ايذا هسﺘند٥٩ /٤ /١٠ .
صِرف اخذ مدرك ،هدفى انحرافى
ﺷﻤا بايد در هر جا كه تحصيل مىكنيد و جوانها و كودكان ما در سرتاسر كﺸور ،در هر مركزى كه اﺷﺘﻐال به تحصيل دارند بايد توجه به اين داﺷﺘه باﺷند كه تحصيل
هﻤراه تهذيﺐ و هﻤراه تعهّد و هﻤراه اخﻼق فاﺿله انسانى است كه مىتواند ما را به حيات انسانى برساند .و مىتواند كﺸور ما را از وابسﺘگيها نجات بدهد .اگر ﺷﻤا جوانها
دنبال تحصيل كه مىرويد ،دنبال اين معنا باﺷيد كه يك تصديﻘى بگيريد ،يك ديپلﻤى بگيريد و برويد آن را آلت قرار بدهيد براى اسﺘفاده مادّى خودتان ،اين هﻤان
انحرافى است كه آنها مىخواهند .و اگر ﺷﻤا در مراكزى كه هسﺘيد يك ايده صحيﺢ داﺷﺘه باﺷيد و يك غايت صحيﺢ داﺷﺘه باﺷيد كه براى رسيدن به آن غايت مﺸﻐول
تحصيل باﺷد ،و براى رسيدن به آن امرى كه خداى تبارك و تعالى مىخواهد و آن تهذيﺐ نفس و پرسﺘيدن اللﱠه و دور كردن هﻤه ﺷركها و هﻤه انحرافها و هﻤه
الحادها از خودتان و از مراكزتان ،اگر اينﻄور باﺷد ﺷﻤا پيروز خواهيد ﺷد .و هﻤه انحرافها و هﻤه گرفﺘاريهايى كه براى يك كﺸور پيﺶ مىآيد براى اين است كه مراكز
تعليم و تعلّﻤﺸان ،مراكز تهذيﺐ نيست .اين فرقى نيست ما بين مدارس علﻤى قديم با مدارس علﻤى جديد .تا تهذيﺐ نباﺷد و تعهد نباﺷد و از اول انسان راه خودش را،
صراط مسﺘﻘيم خودش را نيافﺘه باﺷد ،و تحصيل او دنبال هﻤان ايده صحيﺢ اسﻼمى نباﺷد ،هﻤين انحرافآور است و هﻤين است كه ما را و كﺸورهاى اسﻼمى را يا به
ﻃرف چﭗ مىبرد و يا به ﻃرف راست؛ يا بايد كﺸور ،كﺸور كﻤونيسﺘى باﺷد يا كﺸور ،كﺸور تابع امريكا .از مدرسه ﺷروع مىﺷود اين مسائل .از مدارس و دانﺸگاهها اين
مسائل ﺷروع مىﺷود .آنها مىخواهند كه آن چيزى كه در دانﺸگاهها و در مدارس ما ،در دبيرسﺘانها و در هﻤه جا حاصل مىﺷود اين باﺷد كه آن چيزى كه نﺘيجه
زحﻤات ﻃوﻻنى ملت است و زحﻤات ﻃوﻻنى جوانهاى ماست ،براى آنها باﺷد٥٩ /١١ /٢ .

تعهد هﻤراه تخصﺺ
ﺷﻤا اگر تخصصى پيدا مىكنيد بايد آن بُعد زهد و تعهد را در نظر داﺷﺘه باﺷيد ،زيرا
مﺘخصﺺ بدون تعهد اگر براى رژيﻤى ﺿرر نداﺷﺘه باﺷد نفعى هم ندارد٦٢ /٢ /٦ .

ﺿرر علم بدون تﻘوا
اگر علم تنهاى بىتﻘوا باﺷد ،ولو علم توحيد باﺷد ،ولو علم اديان باﺷد ،در آن عالم
ارزش ندارد .علم تنها اگر ﺿررش بر ملﺘها و بر اسﻼم باﻻتر از نفعﺶ نباﺷد -كه هست-
بايد گفت كه بى تﻘوا مىتواند كه يك كﺸورى را ،يك انسانهايى را به باد فنا بدهد .و
آن كسى كه عالﻤﺘر است بهﺘر مىتواند كه مردم را فاسد كند٦١ /١٠ /٥ .

صدمات اسﻼم از عالﻤهاى بىتﻘوا
كراراً عرض كردهام كه علم بى تﻘوا اگر مضر نباﺷد ،مفيد هم نيست .آن مﻘدارى كه
اسﻼم از عالمهاى بىتﻘوا صدمه ديده است ،معلوم نيست از مردم عادى ديده باﺷد.
آنﭽه اصل است تﻘواست ،ولى اگر هﻤين تﻘوا نزد اﺷخاصى جاهل باﺷد ،گاهى ﺿرر
مىزند .آدمهايى كه ظاهر صالﺢ دارند مﻤكن است به واسﻄه ناآﺷنايى به مبانى اسﻼم،
اﺷﺘباهاتى انجام دهند ،اما علم و تﻘوا اگر در كسى جﻤع ﺷد در دنيا و آخرت
سعادتﻤند است٦٢ /٦ /١٣ .

فصل دوم :دانﺸگاه قبل از انﻘﻼب اسﻼمى
فرهنﮓ اسﺘعﻤارى و عدم رﺷد واقعى
وابسﺘگى با وجود دانﺸگاه در داخل
ترقى مﻤلكت به دانﺸگاه است كه آن را به اين صورت در آوردهايد .صد سال است به يك معنى دانﺸگاه داريم اما هنوز
يك لوزتيْن سلﻄان را مىخواهند عﻤل كنند بايد از خارج ﻃبيﺐ بيايد! سد كرج را بايد خارجيها درست كنند! يك خﻂ و
جاده را بايد خارجيها بيايند بكﺸند! اينها را الﺘزامات بينالﻤللى اقﺘضا مىكند؟! اگر مهندس و ﻃبيﺐ داريد ،فرهنﮓ
داريد؟ اگر مىگوييد فرهنﮓ داريم ،ذخاير داريم ،محصل داريم ،ﻃبيﺐ و مهندس داريم ،پس چرا از خارج اسﺘخدام
مىكنيد؟ چرا ماهى صد هزار تومان به يك خارجى مىدهيد؟! جواب بدهيد! اگر نداريد ،وااسفا به اين مﻤلكت ،صد سال
است فرهنﮓ و دانﺸگاه دارد؛ ولى دكﺘر ندارد ،مهندس ندارد٤١ /٩ /١١ .
تأسيس دانﺸگاه اسﻼمى ،خيال واهى رژيم
مىخواهند آقايان -خنده دارد واقعاً اين حرفها -مىخواهند آقايان دانﺸگاه اسﻼمى تأسيس كنند؛ ﺷنيدهام چندين ميليون هم بودجه برايﺶ درست كردهاند؛ ﺷﻤا اگر براى
اسﻼم دلسوز هسﺘيد ،خوب اين دانﺸگاه ما ،اوناها ،آنجاست؛ چرا خرابﺶ مىكنيد؟ اگر ﺷﻤا واقعاً مﺘوجه ﺷديد كه اسﻼم ﻻزم است بودنﺶ ،احكام اسﻼم بايد باقى باﺷد،
علﻤاى اسﻼم بايد باقى باﺷند ،ما به خير ﺷﻤا هيچ اميدى نداريم بابا ،ﺷرّ نرسانيد٤٣ /١ /٢٦ .
)  .(1اشاره ﺑﻪ ﺗصﻤيﻢ رژيﻢ شاه ﺑراى ﺗﺸكيﻞ دانﺸگاه اسﻼﻣﻰ ﻛﻪ در حقيقﺖ طرحﻰ ﺑراى ﺗﻌطيﻞ ﻛردن حوزههاى ﻋﻠﻤيﻪ ودولتﻰ ﻛردن طﻼب و روحانيون ﺑود.

انحراف فكرى دانﺸجويان ،تربيت اسﺘعﻤارى
دانﺸجو از امريكا به من نوﺷﺘه است كه دانﺸجوها مىگويند كه هر چه بدبخﺘى هست از اسﻼم است.
اى بيﭽاره دانﺸجوها! هر چه بدبخﺘى هست از سران اسﻼم است؛ از دول اسﻼمى است .اسﻼم يك روز
هم در مﻤلكت ما عﻤل نﺸده٤٣ /٦ /١٨ .

مكاتﺐ رنگارنﮓ جهت انحراف جوانان
عوامل و ايادى اسﺘعﻤار كه مىدانند با آﺷنايى ملﺘها بخصوص نسل جوان تحصيلكرده به اصول مﻘدسه اسﻼم ،سﻘوط و نابودى
اسﺘعﻤارگران و قﻄع دست آنان از منافع ملﺘها و كﺸورهاى اسﺘعﻤار ﺷده قﻄعى خواهد بود ،به كارﺷكنى پرداخﺘه و مىكوﺷند
كه با سﻤپاﺷيها و مﺸوب ساخﺘن اذهان و افكار جوانان ،از جلوهگر ﺷدن چهره تابناك اسﻼم جلوگيرى نﻤايند و با عناوين
فريبنده و مكﺘبهاى رنگارنﮓ ،جوانان ما را منحرف سازند .بر ﺷﻤا جوانان مسلﻤان ﻻزم است كه در تحﻘيق و بررسى حﻘايق
اسﻼم در زمينههاى سياسى ،اقﺘصادى ،اجﺘﻤاعى و غيره ،اصالﺘهاى اسﻼمى را در نظر گرفﺘه و امﺘيازاتى كه اسﻼم را از هﻤه
مكاتﺐ ديگر جدا مىسازد فراموش نكنيد .مبادا قرآن مﻘدس و آيين نجاتبخﺶ اسﻼم را با مكﺘبهاى غلﻂ و منحرف كنندهاى
كه از فكر بﺸر تراوش كرده است خلﻂ نﻤاييد .بايد توجه داﺷﺘه باﺷيد تا روزى كه ملت اسﻼم پايبند اين مكﺘبهاى اسﺘعﻤارى
مىباﺷد يا قوانين الهى را با آن مﻘايسه مىكند و در كنار هم قرار مىدهد ،روى آسايﺶ و آزادى نخواهند ديد .و اين مكﺘبهايى
كه از چﭗ و راست به ملت اسﻼم عرﺿه مىﺷود فﻘﻂ براى گﻤراهى و انحراف آنان است و مىخواهند مسلﻤانان را براى هﻤيﺸه
خوار و ذليل و عﻘﺐمانده و اسير نگه دارند و از تعاليم آزاديبخﺶ قرآن كريم دور سازند .اسﺘعﻤار چﭗ و راست ،دست به دست
هم داده براى نابودى ملت اسﻼم و كﺸورهاى اسﻼمى كوﺷﺶ مىكنند ،و در راه اسير كردن بيﺸﺘر ملﺘهاى مسلﻤان و غارت
سرمايه سرﺷار و منابع ﻃبيعى آنان با يكديگر سازش كردهاند٥١ /٥ /١٧ .
بيدارى دانﺸگاهيان

قبضه دانﺸگاه توسﻂ ﺷخصيﺘهاى اسﺘعﻤارى

با هﻤه مصيبﺘها ،بيدارى ملت مايه اميد است .مخالفت دانﺸگاههاى سرتاسر ايران -به
حَسَﺐ اعﺘراف ﺷاه -و مخالفت علﻤاى اعﻼم و ﻃبﻘه محصلين و ﻃبﻘات مخﺘلف ملت با
هﻤه فﺸارها و قلدريها ،ﻃليعه به دست آوردن آزادى و رهايى از قيد اسﺘعﻤار است.
٥٤ /٤ /٢٠

اگر دانﺸگاه ما يك دانﺸگاه صحيﺢ اسﺘﻘﻼلى بود ،مسﺘﻘل بود ،و اﺷخاصى كه در آنجا -اگر صالحى هم در آنجا باﺷد -مىتوانسﺘند كه كارى را كه مىخواهند و صﻼح
است انجام بدهند ،روزگار مﻤلكت ما به اينجا نﻤىرسيد؛ و به بدتر از اينكه نسل آتيه ﺷايد -خداى نخواسﺘه -بﺸود .دانﺸگاه ما را اﺷخاصى قبضه كردند كه اينها
خودﺷان انگل هسﺘند ،و خودﺷان اسﺘعﻤارى هسﺘند ،و خودﺷان نوكرمآب هسﺘند .دى ١٣٥٦

دانﺸگاه وابسﺘه ،فرهنﮓ وابسﺘه
مىآييم سراغ فرهنﮓ ]آيا[ يك فرهنﮓ مسﺘﻘل ما داريم؟ فرهنگى كه دخالت غير در او نباﺷد؟ يك دانﺸگاههايى كه مسﺘﻘل باﺷد و خودش فكر كند؟ تحت فرمان
خود رئيسهاى دانﺸگاه باﺷد؟ ما هﻤﭽو چيزى داريم؟ ما هﻤﭽو فرهنگى خواب ديديم؟ از آن وقﺘى كه فرهنﮓ ]پديد آمده است[ از اول مﺸروﻃه تا حاﻻ] ،آيا[ ما
يك فرهنگى كه فرهنﮓ صحيحى باﺷد داﺷﺘيم؟ يا يك فرهنﮓ وابسﺘه بوده؟ يعنى فرهنگى بوده است كه ديگران براى ما درست كردند! دليل اين است كه اگر
لوزه يك ﺷاهزاده زهرمارى ورم بكند و مرض لوزه پيدا كند ،از امريكا و اروپا برايﺶ ﻃبيﺐ مىآورند يا مىبرند آنجا! اگر ما يك فرهنﮓ صحيحى داﺷﺘيم ... ،اگر
دانﺸگاه مسﺘﻘل صحيﺢ داﺷﺘيم ،ﻃبيﺐ صحيﺢ مسﺘﻘل داﺷﺘيم .ما يك اسفالت وقﺘى كه مىخواهيم درست بكنيم ،دسﺘﻤان را دراز مىكنيم كه از يك جاى ديگر
بيايند براى ما اسفالت كنند  ...ما يك بنا مىخواهيم ،يك مريضخانه مىخواهيم درست كنيم ،بايد حﺘﻤاً از خارج بيايد يك كسى نﻘﺸه بدهد برايﺶ كه چه جورى
درست بكنيم! اگر ما فرهنگى داﺷﺘيم -اﻵن بيﺸﺘر از هفﺘاد سال است كه ما مدارس جديد داريم از آن وقﺘى كه »دارالفنون« درست ﺷده است ،و چﻘدر سالهاست
كه ما دانﺸگاه داريم -اگر اين دانﺸگاهها يك دانﺸگاههايى بود كه به نفع اين ملت بود ،يعنى اين جوانهاى ما را گذاﺷﺘه بودند درست تحصيل كرده بودند ،برنامه
برنامه اسﺘعﻤارى اگر نبود ،آدم درست ﺷده بود حاﻻ .حاﻻ جوانهاى ما جوانهايى بودند كه در مﻘابل دولت مىايسﺘادند .اگر ما يك دانﺸگاه مسﺘﻘل داﺷﺘيم ،كار
مﻤلكت ما نﻤىرسيد به اينجايى كه هر جايﺶ دست بگذارى خراب است .اين نيروى مهم مﻤلكت ما ،كه عبارت از نيروى جوان است ،اين را از بين بردند .ديگر اين
نيروها را هﻤه را به هدر دادهاند .اين جوانهايى كه در خارج آمدند در هﻤين قضيه نيروى اتﻤى و انرژىِ -نﻤىدانم -كذا ،اينجا كار مىكنند در خارج ،اينها پيﺶ من
آمدند ،دو دسﺘهﺷان آمد -يك دسﺘهﺷان هم زياد بود جﻤعيﺘﺸان آمدند -يك دسﺘهﺷان مىگفﺘند  ...به اينكه ما را نﻤىگذارند تحصيل كنيم! ما را در يك حد
پايين نگه داﺷﺘهاند ،نﻤىگذارند باﻻ برويم .تحصيﻼت ما در ايران زيادتر از اين مﻘدارى است كه حاﻻ اينجا ]به[ ما ]تعليم[ مىكنند! ما را آوردهاند اينجا در يك
سﻄﺢ پايينى نگه داﺷﺘهاند براى اينكه ترقى نكنيم .نﻤىگذارند جوانهاى ما تحصيل بكنند .در داخل ايران و دانﺸگاههاى ايران نﻤىگذارند كه ]رﺷد كنند[ يعنى
برنامه يكجور برنامهاى است كه اينها را در يك حد معينى نگه دارند .برنامه اسﺘعﻤارى است .يك فرهنﮓ وابسﺘه ما داريم .ما يك فرهنﮓ مسﺘﻘل نداريم] .با[ اين
فرهنﮓ وابسﺘه به دولﺘهاى اسﺘعﻤارى مىخواهند كه ]نسل جوان[ را هﻤين ﻃور عﻘﺐمانده نگه دارند .آن آقا كه مىگويد كه من ]به[ »دروازه تﻤدن بزرگ«
]رسيدهام[! به دست اين آقا اين جوانهاى ما اﻵن در مرتبه پايين قرار گرفﺘهاند و هيچ نﻤىگذارند اينها ترقى بكنند .اين هم فرهنﮓ ما كه فرهنﮓ اسﺘعﻤارى و عﻘﺐ
نگه داﺷﺘه ﺷده ]است[ كه نگذارند جلو برود .نه ﻃبيﺐ يك ﻃبيﺐِ تام و تﻤامى باﺷد ،نه يك مهندس درسﺘى از كار در آيد ،يا -نﻤىدانم -نه يك ]مﺘخصﺺ[
ديگرى .تﻤام اينها را .اصلًا مﻤلكت را از حيث قوه نيروى جوان فلﺞ كردهاند٥٧ /٨ /٢٩ .
)  .(1اشاره ﺑﻪ ادﻋاهاى ﭘوشالﻰ شاه ﻣخﻠوع اسﺖ.

ترس از دانﺸگاه و دانﺸگاهيان
اينها از دانﺸگاهْ هم مىترسيدند .مىديدند كه خوب اينها يك قوه مﺘفكرهاى هسﺘند كه جوان هم هسﺘند ،مﻤكن است از اينجا باز يك قدرتى پيدا بﺸود در مﻘابلﺸان،
دانﺸگاه ]را[ هم به ﻃريﻘهاى مخﺘلف كوبيدند .ﻃريﻘهاى مخﺘلفى داﺷﺘند تا توانسﺘند اينها را به واسﻄه هﻤين تبليﻐات منحرف كردند؛ اذهانﺸان را منحرف كردند .يك
كارهاى مهﻤى اينها كردند براى اينكه ﻃبﻘه جوان را هر چه هست مﺸﻐول كنند به خودﺷان و نگذارند كه اينها در مﻘدّرات مﻤلكت دخالت بكنند .اگر دانﺸگاه را به حال
خودش مىگذاﺷﺘند و تبليﻐات در كار نبود و كارﺷكنى در كار نبود ،از دانﺸگاه خوب مﺘفكرهايى پيدا مىﺷدند كه در فكر اين بودند كه دارند ديگران مىچاپند ما را ،يك
عﻼجى بكنيم .اينها ﻃبﻘه جوانرا ،كه اين كارها از آنها مىآمد و مىآيد ،به ﻃريﻘهاى مخﺘلف مﺸﻐول مىكردند٥٨ /٤ /٣٠ .
دزديدن مﻐزها
وﺿع جورى ﺷده است كه هر كس هر مرﺿى پيدا مىكند راه مىافﺘد براى خارج .اين براى چيست؟ براى اينكه
مﻐز ما دزديده ﺷده است و يك مﻐز ديگرى جاى آن گذاﺷﺘه ﺷده؛ مﻐز اسﺘعﻤارى! يك مﻐز اسﺘعﻤارى ما اﻵن
داريم .و تا اين مﻐز اسﺘعﻤارى را ما عوض نكنيم يك مﻐز اسﺘﻘﻼلى جايﺶ نگذاريم نﻤىتوانيم اين مﻤلكت را
اداره كنيم .هر چه بخواهيد هم درست كنيد نﻤىﺷود .كوﺷﺶ كنيد كه اين مﻐز عوض بﺸود .اساتيد دانﺸگاه ما
كوﺷﺶ كنند كه اين جوانهاى ما مﻐزهاﺷان عوض بﺸود .يك مﻐز اسﺘﻘﻼلى باﺷد ،نه اسﺘعﻤارى .آن مﻐزى
نباﺷد كه درست كردند براى ما و مﻐز خودمان را از ما گرفﺘند .مسﺘﻘل باﺷند اينها .فرهنﮓ هم بايد اينﻄور
باﺷد .اقﺘصاد هم بايد اينﻄور باﺷد٥٨ /٩ /٢١ .
دانﺸگاهها در خدمت اسﺘعﻤارگران
ملت مسلﻤان و پايبند به اسﻼم خوف آن دارند كه خداى نخواسﺘه فرصت از دست
برود و كار مﺜبﺘى انجام نگيرد ،و فرهنﮓ هﻤان باﺷد كه در ﻃول مدت سلﻄه رژيم
فاسد كارفرمايان بىفرهنﮓ ،اين مركز مهم اساسى را در خدمت اسﺘعﻤارگران قرار داده
بودند ،كه از دسﺘاوردهاى دانﺸگاهها به خوبى ظاهر مىﺷود كه جز معدودى مﺘعهد و
مﺆمن كه علىرغم خواست دانﺸگاهها در خدمت كﺸور و اسﻼم بودند ،ديگران جز ﺿرر
و زيان چيزى براى كﺸور ما بار نياوردند٥٩ /٣ /٢٣ .

ﺿربههاى مهلك دانﺸگاه بر كﺸور
ﺿربههاى مهلكى كه بر كﺸور مظلوم ما در اين پنجاه سال اخير از دانﺸگاهها و اساتيد منحرفى كه با تربيت غربى بر مراكز علم و تربيت حكﻤفرما بودند وارد آمد از سر نيزه
رﺿاخان و پسرش وارد نﺸد .البﺘه اساتيد و معلﻤان مﺘعهدى بودند ،لكن زمام امور در دست آنان نبود .ما از ﺷرّ رﺿاخان و محﻤدرﺿا خﻼص ﺷديم ،لكن از ﺷ ّر
تربيتيافﺘگان غرب و ﺷرق به اين زوديها نجات نخواهيم يافت .اينان برپادارندگان سلﻄه ابرقدرتها هسﺘند و سرسپردگانى مىباﺷند كه با هيچ منﻄﻘى خلع سﻼح نﻤىﺷوند،
و هم اكنون با تﻤام ورﺷكسﺘگيها دست از توﻃئه عليه جﻤهورى اسﻼمى و ﺷكسﺘن اين سدّ عظيم الهى برنﻤىدارند٦٠ /١٠ /٧ .
سركوب و حﻤله به دانﺸگاه
حﻤله به دانﺸگاه با بهانههاى واهى
مبارزه با علم و فرهنﮓ با ﺷدت هر چه بيﺸﺘر ادامه دارد و مىخواهند ملت بدبخت را
به دسﺘور اسﺘعﻤارگران عﻘﺐ مانده نگه دارند .با ادعاى اسﻼم و تظاهر به مسلﻤانى كﻤر
به نابودى اسﻼم بسﺘه و احكام مﻘدسه قرآن را يكى پس از ديگرى محو و نابود
مىكنند .علﻤاى اعﻼم و محصلين علوم اسﻼمى در تحت فﺸار عﻤال اسﺘعﻤار دست و
پا مىزنند .مدارس علوم دينيه ،مساجد و محافل اسﻼمى را مىخواهند قبضه كنند و
اين برنامه را مﻘدارى عﻤلى كردهاند .با بهانههاى بىاساس به دانﺸگاهها حﻤله مىكنند
و جوانان ارجﻤند را از دانﺸگاه به زندان و سربازخانه مىكﺸانند .حوادث اخير
دانﺸگاههاى ايران و يورش وحﺸيانه و بىرحﻤانه دسﺘگاه جبار به دانﺸجويان ،سخت ما
را مﺘأسف ساخﺘه .اين روش غيرانسانى نﻤونه ديگرى از نﻘﺸههاى اسﺘعﻤارگران براى
سركوبى دانﺸگاهها و دانﺸجويان مىباﺷد .من اين اعﻤال چنگيزى و قرون وسﻄايى را
ﺷديداً تﻘبيﺢ مىكنم؛ و اﻃﻤينان دارم كه دانﺸجويان غيور وﻃنخواه هرگز عﻘﺐنﺸينى
نكرده تسليم نخواهند ﺷد .بهﻤن ١٣٤٩

سركوب و سلﺐ مصونيت از دانﺸگاهيان
بايد به اسم »مأموريت براى وﻃنم« ،اين وﻃن به حال خرابى و
عﻘﺐافﺘادگى باقى باﺷد و اسﻼم كه تنها پناهگاه اين ملت و سد راه
اجانﺐ است ﺷكسﺘه ﺷود .گويى مأمور است كه ﻃبﻘه جوان روﺷن را چه
روحانى و چه دانﺸگاهى سركوب كند؛ مأمور است كه مدارس دينى را
هﺘك و علﻤاى اسﻼم را حبس و زجر كند؛ مأمور است مﻘدسات كﺸور را
به دست اسرائيل و مربيان آن بدهد؛ مأمور است كه سرمايهگذاران
خارجى را به باقيﻤانده ﺛروت كﺸور مسلﻂ كند؛ مأمور است كه موجبات
فحﺸا را با هر صورت اﺷاعه دهد و هﺘك نواميس قرآن كند؛ مأمور است
كه مسﺘﺸاران خارجى و كارمندان آنان را مصونيت دهد و از ملت و
روحانيون و دانﺸﻤندان و دانﺸجويان سلﺐ مصونيت نﻤايد٥١ /٦ /٢٠ .

دانﺸگاه يا قﺘلگاه جوانان
او كه امروز به سياسيون و جوانان ملت روى آورده و از آنان براى وﻃن اسﺘﻤداد مىكند ،هﻤان است كه گروههايى از آنان را اعدام و ﺷكنجه و زندان كرده و مىكند ،جوانان
ما را به خاك و خون كﺸيده و مىكﺸد ،دانﺸگاههاى ما را به قﺘلگاههاى جوانان ما تبديل نﻤوده است .من از جناياتى كه اخيراً در دانﺸگاهها با فرزندان اسﻼم نﻤودهاند در
سوگم .من از دانﺸجويان عزيز كه در راه اسﻼم و كﺸور فدايى دادهاند و در مﻘابل ﺷاه با مﺸﺘى گره كرده ايسﺘاده و او را محكوم كردهاند تﺸكر مىكنم٥٧ /٨ /١٦ .
)  .(1ﻣنظور ،ﻣﺤﻤدرضا شاه ﭘهﻠوى اسﺖ ﻛﻪ در ﻣاههاى آخر حكوﻣﺖ خود ﺑراى ﻓريﺐ ﻣردم ﺑﻪ نوﻋﻰ از اقداﻣات ﮔﺬشتﻪ ود ﺗوﺑﻪ نﻤود.

سركوب مفاخر فرهنگى
تﻤام اقﺸار ايران -از مذهبيها و علﻤاى مذهﺐ تا آخرين فرد ايران -در تحت فﺸار
بودند .فﺸار به جايى رسيد كه نه زن در اين مﻤلكت اخﺘيار داﺷت از خود و نه مرد؛ نه
روحانى مىتوانست وظايف روحانيت خودش را حفﻆ كند و نه دانﺸگاهى مىتوانست
وظايف خودش را حفﻆ كند .اينها تﻤام مفاخر ايران را از دست دادند؛ بردند و مأموريت
داﺷﺘند كه براى ايران هيچ مَفْخَرى نگذارند .مفاخر ما ايﻼت و عﺸاير ما بودند ،آنها را
سركوب كردند٥٨ /١ /٢١ .
حﻤله به حوزههاى علﻤيه و دانﺸگاهها
اگر يك دانﺸگاه صحيﺢ ما داﺷﺘه باﺷيم ،يا يك جبهه روحانىِ به تﻤام معنا روحانى داﺷﺘه باﺷيم ،نخواهد اجازه داد به
اجانﺐ كه هﻤه حيﺜيت يك مﻤلكت را از بين ببرند .از اين جهت چون اين دو جبهه را آنها براى خودﺷان خﻄر
مىدانسﺘند ،حﻤلهﺷان به اين دو جبهه بود .منﺘها فرم حﻤلهﺷان فرق داﺷت .در زمان رﺿاخان كه من يادم است ،و اكﺜر
ﺷﻤا يادتان نيست ،در آن زمان با سرنيزه حﻤله مىكردند اين جبهه را بﺸكنند .و لهذا حﻤله مىكردند مدارس را ،افراد را
مىگرفﺘند مىبردند ،عﻤامهها را بر مىداﺷﺘند ،لباسها را مىكندند ،مدرسهها را مىبسﺘند ،مساجد را تعﻄيل مىكردند.
مجالس وعﻆ و روﺿه و اينها را بكلى از بين بردند .به خيال اينكه با اين فرم مىﺷود از بين برد .منﺘها در دانﺸگاه چون
انعكاس خارجىاش را مىترسيدند ،به اين فرم وارد نﻤىﺷدند؛ به فرم ديگر وارد مىﺷدند كه نگذارند دانﺸجويان رﺷد
كنند٥٨ /٤ /٦ .

مﻘابله با منحرفين
دانﺸگاه ما ،كه مركز آدمسازى بايد باﺷد ،قﺸر دانﺸجو كه مﺘعهد براى اسﻼم است و خونﺶ را براى اسﻼم داد و فعاليت براى اسﻼم كرد ،حاﻻ بيدار باﺷد كه يك عده
معدودى توى اين دانﺸگاهها دارند مىروند و نﻤىخواهند اسﻼم پيدا بﺸود .نه اينكه مىخواهند دانﺸگاه درست بﺸود؛ خير؛ آنها از درست ﺷدن دانﺸگاه مىترسند ... .ﺷﻤا
جديت كنيد كه اين اﺷخاصى كه حاﻻ افﺘادهاند توى دانﺸگاهها و دارند فساد مىكنند ،خودتان بيرونﺸان كنيد .نياييد ﺷكايت كنيد كه در دانﺸگاه يك كسى آمده و دارد
حرف مىزند .خوب ،برو مﻘابلﺶ بايست .بگو آقا تو چه مىگويى؟ تو براى ملت دلت مىسوزد؟ اگر براى ملت دلت مىسوزد ،چرا رفراندم را نﻤىگذاﺷﺘيد بﺸود؟ چرا
نﻤىگذاريد كﺸاورزها اﻵن زراعﺘﺸان را بردارند؟ جز اين است كه مىخواهيد براى امريكا بازار درست كنيد؟ پيﺸﺘر ﺷاه درست مىكرد ،حاﻻ ﺷاهك! چرا نﻤىگذاريد
كارخانهها راه بيفﺘد؟ اگر كارخانهها براى ما راه بيفﺘد ،خوب احﺘياجﻤان از بيرون كم مىﺷود ،از غرب كم مىﺷود و اينها عﻤالند براى اينكه ما را محﺘاج به آنها كنند.
بﺸناسيد دوسﺘان خودتان و دﺷﻤنان خودتان را .قﺸرهاى روﺷنفكر ،دﺷﻤنهاى اسﻼم را بيرون كنند از مراكز خودﺷان٥٨ /٣ /٢٥ .
غائله براى سرگرم كردن جوانان
اينها نﻤىخواهند يك انسان پيدا بﺸود ،كوﺷﺶ دارند كه دانﺸگاه اينﻘدر مورد توجهﺷان است و مورد هجومﺸان هست؛ و تا بﺘوانند
نﻤىگذارند كه برنامههاى دانﺸگاه يك برنامه صحيﺢ باﺷد .اگر هم از آنجا فرض كنيد يك برنامه صحيﺢ باﺷد ،نﻤىگذارند اينها اﺷﺘﻐال داﺷﺘه
باﺷند هر روز يك غائله درست مىكنند؛ يك بساط درست مىكنند ،غائلههايى ايجاد مىكنند كه جوانهاى ما سرگرم بﺸوند٥٨ /٤ /٣٠ .
در اقليت بودن اخﻼلگران دانﺸگاهى
در هر جايى -كه محل آموزش و پرورش و اينها است -يك دسﺘههايى البﺘه خواهند مزاحﻤت ايجاد كرد و از تهران و از جاهاى ديگر هم مراجعه ﺷده راجع به اينكه بايد
چه بكنيم .آنها در فكر هسﺘند كه يك ﻃرحى بدهند ،لكن مهم اين است كه اينها در اين جﻤعيﺘى كه اخﻼلگرند در اقليت واقعند .اكﺜر كه اينﻄور نيسﺘند كه اخﻼلگر
باﺷند و اين جﻤعيتِ اكﺜر بايد از اخﺘﻼفاتى كه خودﺷان اگر در بينﺸان هست ،دست بردارند و با اجﺘﻤاع خودﺷان بدون اينكه يك درگيرى ،يك اخﺘﻼف عﻤلى بﺸود ،با
اجﺘﻤاع خودﺷان اينها را از صحنه خارج كنند كه نﺘوانند آنها فعاليت بكنند .مهم اين است كه خود كسانى كه در دانﺸگاهها هسﺘند ،در مواردى هسﺘند كه آموزش و
پرورش هست در آن ،چه اساتيد و چه جوانهايى كه آنجا هسﺘند ،اينها خودﺷان به ﻃور معﻘولى جلوگيرى بكنند ،چون اينها حرفى ندارند .اخﻼلگرها حرفى ندارند ،هﻤان
فﻘﻂ مىخواهند اخﻼل كنند .اگر هر كدام ]مدعى[ ﺷد جلويﺶ بروند بگويند خوب ﺷﻤا چه حرفى داريد؟ حرفت را بزن .خواهيد فهﻤيد كه حرف ندارند .فﻘﻂ حرف
هﻤهﺷان اين است كه اخﻼل كنند ،نگذارند يك كارى انجام بگيرد و اين مهﻤﺶ دست خود دانﺸگاهيها و دانﺸسراها و خود اساتيد و غير اساتيد هست كه در اين امر
كﻤك كنند .ما هم انﺷاءاللﱠه يك اقدامى مىكنيم و دولت هم بنا دارد كه يك كارهايى بكند٥٨ /٦ /٢٤ .

نحوه برخورد با گروهكها
در آغاز باز ﺷدن دانﺸگاهها و دانﺸسراها و دبيرسﺘانها و دبسﺘانها مﻤكن است اﺷخاصى يا گروههايى بخواهند با اسﻤهايى و تبليﻐاتى فريبنده در كار دانﺸگاهها اخﻼل
كنند ،و از رفﺘن سر كﻼسها جلوگيرى نﻤايند .عزيزان دانﺸگاهى و محصﱢلين ساير مدارس با بىاعﺘنايى و سردى با آنان مواجه ﺷوند ،و توﻃئه آنان را خنﺜى نﻤايند .و
بدانند كه از اوّل انﻘﻼب تاكنون ،هم اينان بودند كه از مسير ملت جدا و در مسير ﻃاغوت ،و از انﻘﻼب اسﻼمى بركنار يا بر ﺿد آن فعاليت مىكردند .هم اينان بودند كه
از رفراندم مىخواسﺘند جلوگيرى كنند .و هم ايناناند كه از رأى اكﺜريت قريﺐ به اتفاق ملت سرپيﭽى مىكنند .اينان با ملت و مصالﺢ كﺸور مخالف ،و وابسﺘه به ﺷرق
و غرب و رژيم سابق هسﺘند .به تبليغ آنان گوش فرا ندهيد؛ و از آنان احﺘراز كنيد ،هﻤانند احﺘراز از ﻃاغوت و رژيم ﻃاغوتى .آنﭽه كراراً تذكر دادهام ،و رمز پيروزى
است؛ اتحاد گروههاى دانﺸجويى و تﺸكيل يك گروه اسﻼمى -ملى است در مﻘابل منحرفان كه كوﺷﺶ دارند تفرقه بيفكنند ،و ﺷﻤا جوانان عزيز را -كه اميد كﺸور
هسﺘيد و سعادت و ترقى ميهن بسﺘه به فعاليت ﺷﻤاست -به تباهى بكﺸند و نگذارند در راه تعالى كﺸور قدم برداريد ،و به علم و ادب -كه مايه پيﺸرفت و رهايى از
اسﺘعﻤار و اسﺘﺜﻤار نو و كهنه است -اﺷﺘﻐال پيدا كنيد .و بايد بدانيد اخﺘﻼف و تفرقه سرچﺸﻤه تﻤام بدبخﺘيها و اسارتهاست .مﻤكن است عناصر فاسدى در دانﺸگاه و
ساير مدارس در بين جوانان ما نفوذ كنند و با برنامهاى حساب ﺷده تفرقهافكنى كنند .ﻻزم است با هوﺷيارى آنان را ﺷناسايى كنيد و بﺸناسانيد ،كه جوانان عزيز ما از
توﻃئه آنان مﻄّلع ﺷوند ،و در راه خنﺜى نﻤودن آن كوﺷا ﺷوند  ...اسﻼم دين مسﺘند به برهان و مﺘكى به منﻄق است؛ و از آزادى بيان و قلم نﻤىهراسد ،و از ﻃرح
مكﺘبهاى ديگر ،كه انحراف آنها در محيﻂ خود آن مكﺘبها ﺛابت و در پيﺶ دانﺸﻤندان خودﺷان ﺷكست خورده هسﺘند ،باكى ندارد .ﺷﻤا دانﺸجويان محﺘرم! نبايد با
پيروان مكﺘبهاى ديگر با خﺸونت و ﺷدت ،رفﺘار و درگيرى و هياهو راه بيندازيد .خود با آنان به بحث و گفﺘگو برخيزيد ،و از دانﺸﻤندان اسﻼمى دعوت كنيد با آنان در
بحث بنﺸينند ،تا تهى بودن دست آنان ﺛابت ﺷود .و اگر آنان با جنجال و هياهو با ﺷﻤا مواجه ﺷدند ،از آنان اعراض كنيد؛ و با خونسردى بگذريد كه يكى از نﻘﺸههاى
آنها آن است كه ﺷﻤا را به درگيرى بكﺸند و از آن اسﺘفاده غير مﺸروع كنند .ما با آزادى و منﻄق موافق ،ولى اگر توﻃئه و خرابكارى باﺷد ،تكليف ديگرى داريم .و از
خداوند مﺘعال خواسﺘارم كه كار به آنجا نكﺸد٥٨ /٦ /٣١ .
تصفيه عناصر در خدمت اجانﺐ
از مسائل مهم ،كه مﻘدمه اصﻼحات است ،پاكسازى هﻤه مراكز ،خصوصاً مراكز فرهنگى و علﻤى است .و بايد با
ﺷوراهايى مركﺐ از اﺷخاص دانﺸﻤند ،مﺘعهد ،و مﺆمن به انﻘﻼب ،و پﺸﺘيبانى رؤسا و اسﺘادان و دانﺸجويان و
معلﻤان ،مراكز علﻤى و تربيﺘى از عناصر فاسده و خدمﺘگزاران و سرسپردگان به رژيم سابق تصفيه ﺷود؛ زيرا تا
اين عناصر -كه به ﻃور خودكار در خدمت اجانﺐ هسﺘند -در سﻄﺢ وسيع كﺸور ،خصوص مراكز علﻤى و تربيﺘى،
تصفيه نﺸوند ،نخواهيم توانست از اسﺘﻘﻼل فكرى و درونى نجات پيدا كنيم؛ و در نﺘيجه نخواهيم توانست در هيچ
يك از ابعاد مسﺘﻘل باﺷيم٥٨ /٦ /٣١ .

مﻘاومت در برابر اصﻼح دانﺸگاهها
اين سنگربنديها كه در دانﺸگاهها ﺷد براى چى بود و كىها بودند؟ آنهايى كه ميل داﺷﺘند كه دانﺸگاه كه تبديل ﺷده بود به يك غرب ساخﺘگى ،غربزده ساخﺘگى،
برگردد به يك دانﺸگاه اسﻼمى ،كه وقﺘى وليده او مىآيد ،نﺘيجه او بيرون مىآيد ،افراد مسْلم و مﺘعهد باﺷد؛ اينها بودند كه سنگر گرفﺘند؟ يا هﻤانها بودند كه هﻤان قلم
و هﻤان قدم و هﻤان چيزهايى كه زمان رﺿاخان مىخواسﺘند بﺸكنند اين اسﻼم را و اين قدرت را؟ اينها هسﺘند كه سنگرگيرى كردند٥٩ /٣ /٣ .
جلوگيرى از نفوذ عناصر فاسد
در دانﺸگاهها و در دانﺸكدهها و در دبيرسﺘانها و مراكز علﻤى بايد خود معلﻤين و
مﺘعلﻤين ،خود اساتيد و خود دانﺶآموزان توجه كنند به اينكه نبادا در اينجا باز از اين
قﺸرهاى فاسد و منافﻘين و غير منافﻘينى كه هﻤه فاسد هسﺘند نفوذ كرده و خداى
نخواسﺘه دانﺸگاه را به آن وﺿعى كه در سابق بود درآورند٦٢ /٢ /٤ .

مفسدين به دنبال نفوذ در دانﺸگاهها
دانﺸگاه جورى است كه نظرهاى فاسد دنبالﺶ است به اينكه يك كار خﻼفى بﺸود در
آن .دنبالﺶ است ،موفق انﺷاءاللﱠه نﺸوند .و هﻤيﺸه بايد انسان حساس باﺷد كه نگذارد
اين سنگرى كه مىتواند هﻤه چيز را درست كند و مىﺷود كه هﻤه چيز را به هم بزند،
يك وقت از دسﺘﺘان اين سنگر ]گرفﺘه[ بﺸود ،يك خللى در آن واقع بﺸود٦٤ /٩ /١٩ .

فصل سوم :ﺿرورت انﻘﻼب فرهنگى
لزوم حذف نﻘﺸههاى اجانﺐ

تصفيه افراد فاسد

جوانهاى ما را عﻤرهايﺸان را دارند ﺿايع مىكنند .يعنى رفﺘن در اين دانﺸكدهها و در
اين دانﺸگاهها جز تضييع عﻤر معلم و مﺘعلم چيزى نيست .معلﻤها هم اين را مىدانند،
مﺘعلﻤها هم اين را مىدانند -هﻤه مىدانند لكن وﺿع اينﻄورى است .ما كه مىگوييم
بايد اين ورق برگردد ،پيﭽيده بﺸود تﻤام اين نﻘﺸههايى كه خارجيها به دست اين
عﻤال خبيﺜﺸان در ايران پياده كردهاند ،بايد اينها برداﺷﺘه بﺸود ،براى اين است كه ما
مىبينيم كه هر جا دست بگذاريم فاسد است٥٧ /٨ /١١ .

كسانى كه بخواهند يك كارى انجام بدهند ،يك كار مﺜبﺘى انجام
بدهند ،يك خدمﺘى بكنند ،آن هم يك هﻤﭽو خدمت ارزنده بزرگى
بخواهند بكنند ،بخواهند در سرتاسر كﺸور دانﺸگاههايﺶ را اصﻼح
بكنند ،از افراد فاسد تصفيه بكنند ،كار مﺸكل است لكن چون يك كار
بسيار ارزندهاى است؛ مﺸكﻼت بايد تحﻤل بﺸود .هﻤيﺸه كارهاى ارزنده
اﺷكاﻻتﺶ ﺷايد بيﺸﺘر باﺷد از كارهاى ديگر٥٨ /٦ /٢٩ .

ارائه ﻃرح اصﻼح فرهنﮓ
اﻵن هﻤه ما ،هﻤه ﺷﻤا ،هﻤه قﺸرهاى ملت ،موظف هسﺘيم كه هر كدام در هر محلى
كه هسﺘيم آنجا را اصﻼحﺶ كنيم .و از هﻤه باﻻتر هﻤين قضيه آموزش و پرورش و
قضيه دانﺸگاه و قضيه تعليم و تربيت است ،كه ما در اين جهت از هﻤه جا از هﻤه
جهات بيﺸﺘر احﺘياج داريم كه اصﻼح بﺸود .ﻃرح بايد بدهيد؛ فكر بكنيد -عرض
مىكنم -مﺸورت بكنيد .اﺷخاصى كه عﻼقه دارند به اين كﺸور -اﺷخاصى كه وابسﺘه
نيسﺘند به اين رژيم سابق و به ﺷرق و غرب -اينها را جﻤع بكنيد ،و با هم مﻄالعه
كنيد؛ ﻃرح بدهيد؛ تا انﺷاءاللﱠه عﻤل بﺸود .و بلكه انﺷاءاللﱠه ما بﺘوانيم ]عﻤل كنيم[
البﺘه با يك برنامه ﻃوﻻنى ،به اين زود ]ى[ نﻤىﺷود .بﺘواند با يك برنامه ﻃوﻻنى
مﺘحول كند اين فرهنﮓ را به يك فرهنﮓ صحيﺢ .اگر علﻤﺶ هست ،يك علم صحيﺢ
باﺷد .نه اين است يك علﻤى كه براى ما آوردند كه ما را تا يك حدودى نگه دارند ،و
باز به ما نﺸان ندهند٥٨ /٧ /١٤ .

قلﻤرو انﻘﻼب فرهنگى
ما كه مىگوييم انﻘﻼب فرهنگى ،و البﺘه در هﻤه چيز بايد باﺷد ،لكن بايد مخلوط نكنيم امور را به هم .اينهايى كه در انﻘﻼب فرهنگى هى صحبت مىكنند و صحبت
كردند ،و من ﺷنيدم اينها مخلوط مىكنند امور را به هم ،و اين راه را دور مىكند .دانﺸگاه و فيضيه ،بايد فﻘﻂ راجع به دانﺸگاه ﺷروع كنند ،كار به اين نداﺷﺘه باﺷند
اقﺘصاد ملت چيست .اگر دانﺸگاه بيايد راجع به اقﺘصاد بخواهد فرهنﮓ را جارى كند و فرهنﮓ اسﻼمى درست كند ،از فرهنﮓ اسﻼمى دانﺸگاه هم باز مىماند .و اگر
قﺸرى ديگر كه مىتواند انﻘﻼب فرهنگى درمﺜلًا ارتﺶ بكند ،بيايد بخواهد مخلوط كند و انﻘﻼب فرهنگى را در دانﺸگاه بخواهد بيايد عﻤل كند ،آن كار خودش هم از
دسﺘﺶ مىرود .بايد هر قﺸرى در هﻤان محل خودﺷان و در هﻤان بنگاهى كه آنها جزئيت دارند در آنها و عضويت دارند در آنجا ،هﻤان را مﺸﻐول بﺸوند .نه ﺷﻤا
انﻘﻼب اقﺘصادى را دنبالﺶ برويد ،نه آنهايى كه مىخواهند انﻘﻼب اقﺘصادى درست كنند بيايند دنبال دانﺸگاهها٥٩ /٣ /٣ .

انﻘﻼب فرهنگى ،خواست ملت مسلﻤان
مدتى است ﺿرورت انﻘﻼب فرهنگى كه امرى اسﻼمى است و خواست ملت مسلﻤان مىباﺷد،
اعﻼم ﺷده است و تا كنون اقدام مﺆﺛر اساسى انجام نﺸده است و ملت اسﻼمى و خصوص
دانﺸجويان با ايﻤان مﺘعهد ،نگران آن هسﺘند و نيز نگران اخﻼل توﻃئهگران كه هم اكنون گاهگاه
آﺛارش نﻤايان مىﺷود و ملت مسلﻤان و پايبند به اسﻼم خوف آن دارند كه خداى نخواسﺘه
فرصت از دست برود و كار مﺜبﺘى انجام نگيرد ،و فرهنﮓ هﻤان باﺷد كه در ﻃول مدت سلﻄه
رژيم فاسد كارفرمايان بىفرهنﮓ ،اين مركز مهم اساسى را در خدمت اسﺘعﻤارگران قرار داده
بودند ،كه از دسﺘاوردهاى دانﺸگاهها به خوبى ظاهر مىﺷود كه خبر معدودى مﺘعهد و مﺆمن كه
علىرغم خواست دانﺸگاهها در خدمت كﺸور و اسﻼم بودند ،ديگران جز ﺿرر و زيان چيزى براى
كﺸور ما بار نياوردند؛ و ادامه اين فاجعه كه معاﻷسف خواست بعﺾ گروههاى وابسﺘه به اجانﺐ
است ،ﺿربهاى مهلك به انﻘﻼب اسﻼمى و جﻤهورى اسﻼمى وارد خواهد كرد ،و تسامﺢ در اين امر
حياتى ،خيانت عظيم بر اسﻼم و كﺸور اسﻼمى است٥٩ /٣ /٢٣ .

مخالفين انﻘﻼب فرهنگى
وقﺘى دانﺸگاهها بسﺘه ﺷد ،چه افرادى مهم
مخالفت كردند .سابق وقﺘى دانﺸگاه دست
ما نبود ،ديديد كه چه حيواناتى بيرون آمد.
در هﻤين دانﺸگاه اگر كسى مىخواست نﻤاز
بخواند ،رويﺶ نﻤىﺷد ودر پنهان نﻤاز
مىخواند .واينكه اينها اظهار داﺷﺘند دانﺸگاه
باز ﺷود ،از اول معلوم بود مسائل آنها اين
نيست كه دلﺸان براى اسﻼم بسوزد .بايد
چﺸمها را باز كنيم واﺷخاص را مﻄالعه
كنيم٦٠ /٤ /٢ .

ﺿرورت تحول فرهنگى
چه حوزههاى علﻤيه قديﻤى و چه دانﺸگاهها يك وﺿعى داﺷﺘند كه با اين جهﺶ بايد آن وﺿع را مﺘحول كنند و تهيه قبلى نداﺷﺘند.
ناگهان تكليفهايى به دوش هﻤه آمد و چون مهيا نبودند هيچ يك از قﺸرهاى ملت ،از اين جهت بار سنگين بود ،لكن معذلك،
بحﻤداللﱠه هﻤت واﻻى هﻤه قﺸرهاى ملت اين بار سنگين را هم دارد بهپيﺶ مىبرد ،لكن كافى نيست اين مﻘدار٦٠ /٩ /١٨ .
پاكسازى دانﺸگاهها ،مﻘدمه رﺷد و ترقى جﻤهورى اسﻼمى
در حوزهها و دانﺸگاهها ،كه هﻤگام با حوزهها هسﺘند و هر دو از ويژگى خاصى برخوردارند ،تصفيه و پاكسازى مهﻤﺘر است .و با تصفيه اين
دو پايگاه اسﻼمى و ملى ،محﺘواى جﻤهورى اسﻼمى به رﺷد و ترقى خود ادامه خواهد داد .و با انحراف اين دو ،انﻘﻼب و جﻤهورى از مسير
اصلى خود منحرف خواهد ﺷد٦٠ /١١ /٢٢ .
دانﺸگاه بايد به درد ملت بخورد
قضيه دانﺸگاه از اهم امور است ،هﻤان ﻃورى كه براى دﺷﻤنان ما و براى آنها كه مىخواهند افكار
جوانان ما را منحرف كنند هم مهم است ،چون دانﺸگاه مركز هﻤه چيز است ،حﺘى تﺸكيل دولت .و
بايد اين مسأله را دنبال كنيم كه دانﺸگاه اسﻼمىﺷود تا براى كﺸور ما مفيد گردد .و بايد سعى ﺷود كه
تا دانﺸگاه به يكى از دو قدرت گرايﺶ پيدا نكند ،و اين به صرف وقت و نظارت كامل احﺘياج دارد .و
بايد توجه داﺷت تا بعد از بازگﺸايى مبادا افراد منحرف با تزريق مسائل انحرافى افكار جوانان ما را فاسد
بكنند ،و براى نظارت بر اين موﺿوع احﺘياج به افراد بسيارى است .اميدوارم دانﺸگاهى داﺷﺘه باﺷيم كه
به درد ملت بخورد .و براى تحﻘق اين امر ﻻزم است از افراد مﺘخصﺺ مﺘعهد و در صورت كﻤبود از
مﺘخصصين غير مخالف با جﻤهورى اسﻼمىاسﺘفاده نﻤاييد .انﺷاءاللﱠه با قدرت هر چه تﻤامﺘر در اين امر
فعاليت كنيد و به پيﺶ برويد تا به مﻘاصد الهى برسيم٦٢ /٧ /١٢ .

اصﻼح دانﺸگاهها ،اولويت پس از جنﮓ
پس از جنﮓ ،از مدارس علﻤى و دانﺸگاهها ،كه در حﻘيﻘت قلﺐ تپنده و نبﺾ زننده ملت هسﺘند ،ﺷروع مىكنيم .مىدانيم كه اين دو مركز در حﻘيﻘت دو ﺷاخهاند از
يك ﺷجره ﻃيبه و دو بازو از يك مﻘام انسان روحانى؛ كه اگر به صﻼح گرايند و تعهد روحانى خود را حفﻆ كنند و دست در دست هم در صف واحد و در خدمت به حق
و خلق قيام كنند ملت را به كﻤال خود در دو بعد معنوى و مادى مىرسانند و آزادى و اسﺘﻘﻼل را در كﺸور حفﻆ مىكنند و چون سدى محكم و صفى و بنيانى
مرصوص در مﻘابل تهاجم اجانﺐ و نفوذ فساد ايسﺘاده و ملت و كﺸور را با قامﺘى راست و پرچﻤى افراﺷﺘه به سوى ترقى و تعالى سوق مىدهند .و خداى نخواسﺘه اگر در
هر يك از وظايف الهى و ملى خود انحراف پيدا كنند ،به سر ملت آن مىآورند كه دانﺸگاه وابسﺘه در رژيم وابسﺘه آورد ،كه اكنون نيز كﺸور و ملت اسﻼمى ما از
گرفﺘاريهاى آن خارج نﺸده .و ﺷك نيست كه گرفﺘارى امروز ما در بعد اقﺘصادى و فرهنگى و اجﺘﻤاعى بلكه در جنﮓ تحﻤيلى و ﺷرارت وابسﺘگان به دو قﻄﺐ سلﻄهجو
از آﺛار ﺷوم دانﺸگاههاى مبﺘﻼ به غرب و ﺷرقزدگان ﺿداسﻼمى و ﺿد ملى است٦٣ /١١ /٢٢ .

تحول انسان غربى به انسان اسﻼمى
مسأله فرهنﮓ و آموزش و پرورش در رأس مسائل كﺸور است .اگر مﺸكﻼت فرهنگى و آموزﺷى به صورتى كه مصالﺢ كﺸور اقﺘضا مىكند حل ﺷود ،ديگر مسائل به
آسانى حل مىگردد .صدماتى كه كﺸور ما از فرهنﮓ رژيم ﺷاهنﺸاهى خورده است قابل مﻘايسه با ﺿررهاى اقﺘصادى و غيره نبوده است .مﺘأسفانه در زمان اين پسر و
پدر دست اجانﺐ باز گرديد و مراكز آموزﺷى ،كه بايد تكيهگاه ملت باﺷد ،به ﺿدش تبديل گرديد .البﺘه انحراف فرهنﮓ ما ريﺸه تاريخى دارد و ما امروز مواجهيم با
اسﺘادان و معلﻤانى بر پايه هﻤين تربيت و با فرهنگى غربى كه با مصالﺢ اسﻼم و كﺸور ما به هيچ وجه وفق نﻤىدهد .تﻤام وابسﺘگان و انگلهاى خارجى زاييده ﺷده از اين
دانﺸگاه غربى بودهاند .اجانﺐ با فعاليت خود ،مدارس و دانﺸگاههاى ما را از محﺘوا خالى كردند .البﺘه حﻤﻼت زيادى به روحانيت هم ﺷد .آنها مىخواسﺘند روحانيت را
هم تﻐيير بنيادى دهند و عدهاى از روحانيون را هم بردند ،ولى عدهاى مﻘاوم باقى ماندند؛ تﻐيير نكردند .ما بايد سالهاى ﻃوﻻنى زحﻤت و مﺸﻘت بكﺸيم تا از فﻄرت ﺛانى
خود مﺘحول ﺷويم و خود را بيابيم و روى پاى خويﺶ بايسﺘيم و مسﺘﻘل گرديم و ديگر احﺘياجى به ﺷرق و غرب نداﺷﺘه باﺷيم .و بايد از هﻤان بﭽهها ﺷروع كنيم و تنها
مﻘصدمان تحول انسان غربى به انسانى اسﻼمى باﺷد .اگر اين مهم را انجام داديم ،مﻄﻤئن باﺷيد كه هيچ كس و هيچ قدرتى نﻤىتواند به ما ﺿربه بزند .اگر ما از نظر
فكرى مسﺘﻘل باﺷيم ،آنها چگونه مىتوانند به ما ﺿربه بزنند .تنها آنها مىتوانند از داخل خود ما ،به ما ﺿربه بزنند؛ در داخل ،فردى را درست كنند -كﻤا اينكه مىبينيد
درست كردهاند -و بعد توسﻂ آن هر چه مىخواهند انجام مىدهند٦٠ /٧ /٢٣ .

تﺸكيل سﺘاد انﻘﻼب فرهنگى
بسم اللﱠه الرحﻤن الرحيم
مدتى است ﺿرورت انﻘﻼب فرهنگى كه امرى اسﻼمى است و خواست ملت مسلﻤان مىباﺷد ،اعﻼم ﺷده است و تا كنون
اقدام مﺆﺛر اساسى انجام نﺸده است و ملت اسﻼمى و خصوص دانﺸجويان با ايﻤان مﺘعهد ،نگران آن هسﺘند و نيز نگران
اخﻼل توﻃئهگران كه هم اكنون گاهگاه آﺛارش نﻤايان مىﺷود و ملت مسلﻤان و پايبند به اسﻼم خوف آن دارند كه خداى
نخواسﺘه فرصت از دست برود و كار مﺜبﺘى انجام نگيرد ،و فرهنﮓ هﻤان باﺷد كه در ﻃول مدت سلﻄه رژيم فاسد
كارفرمايان بىفرهنﮓ ،اين مركز مهم اساسى را در خدمت اسﺘعﻤارگران قرار داده بودند ،كه از دسﺘاوردهاى دانﺸگاهها به
خوبى ظاهر مىﺷود كه جز معدودى مﺘعهد و مﺆمن كه علىرغم خواست دانﺸگاهها در خدمت كﺸور و اسﻼم بودند ،ديگران
جز ﺿرر و زيان چيزى براى كﺸور ما بار نياوردند؛ و ادامه اين فاجعه كه معاﻷسف خواست بعﺾ گروههاى وابسﺘه به اجانﺐ
است ،ﺿربهاى مهلك به انﻘﻼب اسﻼمى و جﻤهورى اسﻼمى وارد خواهد كرد ،و تسامﺢ در اين امر حياتى ،خيانت عظيم بر
اسﻼم و كﺸور اسﻼمى است .بر اين اساس به حضرات آقايان محﺘرم محﻤد جواد باهنر ،مهدى ربانى املﺸى ،حسن حبيبى،
عبدالكريم سروش ،ﺷﻤس آل احﻤد ،جﻼلالدين فارسى و على ﺷريعﺘﻤدارى مسئوليت داده مىﺷود تا سﺘادى تﺸكيل دهند
و از افراد صاحبنظر مﺘعهد ،از بين اساتيد مسلﻤان و كاركنان مﺘعهد و دانﺸجويان مﺘعهد با ايﻤان و ديگر قﺸرهاى
تحصيلكرده ،مﺘعهد و مﺆمن به جﻤهورى اسﻼمى دعوت نﻤايند تا ﺷورايى تﺸكيل دهند و براى برنامهريزىِ رﺷﺘههاى
مخﺘلف و خﻂ مﺸى فرهنگى آينده دانﺸگاهها ،بر اساس فرهنﮓ اسﻼمى و انﺘخاب و آمادهسازى اساتيد ﺷايسﺘه مﺘعهد و
آگاه و ديگر امور مربوط به انﻘﻼب آموزﺷى اسﻼمى اقدام نﻤايند .بديهى است بر اساس مﻄالﺐ فوق دبيرسﺘانها و ديگر
مراكزآموزﺷى كه در رژيم سابق با آموزش و پرورﺷى انحرافى و اسﺘعﻤارى اداره مىﺷد ،تحت رسيدگى دقيق قرار گيرد تا
فرزندان عزيزم از آسيﺐ و انحراف مصون گردند .از خداوند مﺘعال توفيق آقايان را در اين امر مهم مسألت مىنﻤايم و عظﻤت
اسﻼم و كﺸورهاى اسﻼمى را خواهانم .والسﻼم عليكم٥٩ /٣ /٢٣ .

تﺸكيل ﺷوراى عالى انﻘﻼب فرهنگى
اكنون كه با تأييدات خداوند مﺘعال و عنايت و دعاى حضرت بﻘية اللﱠه -روحى لﻤﻘدمه الفداء -دانﺸگاهها و مدارس عالى كﺸور كار خود را در سﻄﺢ
وسيعى ﺷروع كردهاند و حركت سازندگى با تﻤام ابعادش در كﺸور اسﻼم رو به گسﺘرش است و مﻐزهاى مﺘعهد و مﺘخصﺺ به فعاليﺘهاى پرارج خود
ادامه مىدهند ،با اخراج كارﺷناسان خائن اجنبى و فرار كارﺷناسان غرب و ﺷرقزده ،كه كﺸور را وابسﺘه به خارج در تﻤام ابعاد نﻤوده بودند ،نياز مبرم
به مﺘخصصان مﺘعهد و اسﻼمﺸناسان مﺘخصﺺ و مﻐزهاى مﺘفكر وﻃنخواه و نيروهاى فعال ماهر و اساتيد و مربيان و معلﻤان معﺘﻘد به اسﻼم و
اسﺘﻘﻼل كﺸور در تﻤام كﺸور محسوس و در علوم دانﺸگاهى و فرهنﮓ مﺘرقى محسوسﺘر مىباﺷد .و ﺿرورت توسعه و اصﻼح مراكز آموزﺷى و انﻘﻼب
فر هنگى به معناى واقعى هر روز روﺷنﺘر مىگردد و بحﻤداللﱠه سﺘاد انﻘﻼب فرهنگى در مدت كوتاهى كه از عﻤرش گذﺷﺘه خدمﺘهاى ارزنده و گامهاى
مفيد و مﺆﺛرى در اين امر حياتى برداﺷﺘه؛ و مورد تﻘدير و تﺸكر است .ولى خروج از فرهنﮓ بدآموز غربى و نفوذ و جايگزين ﺷدن فرهنﮓ آموزنده
اسﻼمى -ملى و انﻘﻼب فرهنگى در تﻤام زمينهها در سﻄﺢ كﺸور آنﭽنان محﺘاج تﻼش و كوﺷﺶ است كه براى تحﻘق آن ساليان دراز بايد زحﻤت
كﺸيد و با نفوذ عﻤيقِ ريﺸهدار غرب مبارزه كرد .و ما مىدانيم كه اگر با دقت ريﺸهيابى كنيم ،آنﭽه بر ملت ما گذﺷﺘه و اكنون مىگذرد حﺘى جنﮓ
تحﻤيلى ،سرچﺸﻤه از دانﺸگاه غربزده و مﺘخصصان غير مﺘعهد و وابسﺘه گرفﺘه است .مع هذا ،قﺸر مﺘدين انﻘﻼبى اعم از اساتيد مﺘعهد و معلﻤان
وﻃنخواه اسﻼمى و دانﺸجويان انﻘﻼبى موظفند با هوﺷيارى بدون غفلت از اين مسأله مهم ،به دانﺸگاهها و مدارس و آنان كه هنوز خواب رژيم سابق را
مىبينند و رويههاى فرهنﮓ ﺷرق را در سر مىپرورانند .اجازه ندهند كه خارج از دروس موظف خود به صحبﺘهاى انحرافى بپردازند .و در صورتى كه
نصيحت برآنان اﺛر نداﺷت به ﺷورايعالى انﻘﻼب فرهنگى ،كه ﺷكل گرفﺘه است و انجام وظيفه ميكند ،اﻃﻼع دهند و بايد بدانند با مسامحه در اين امر
بﺘدريﺞ در دانﺸگاهها و دبيرسﺘانها خﻂ انحرافى ،نفوذ خواهد كرد و در پيﺸگاه خداوند مﺘعال مسئول هسﺘند .اينك با تﺸكر از زحﻤات سﺘاد انﻘﻼب
فرهنگى براى هر چه بارورتر ﺷدن انﻘﻼب در سﻄﺢ كﺸور تﻘويت اين نهاد را ﻻزم ديدم .بدين جهت عﻼوه بر كليه افراد سﺘاد فرهنگى و رؤساى محﺘرم
قوّه سه گانه ،حجﺞ اسﻼم :آقاى خامنهاى ،آقاى اردبيلى و آقاى رفسنجانى و هﻤﭽنين جناب حجت اﻻسﻼم آقاى مهدوى كنى و آقايان :سيد رﺿا
اكرمى ،وزير آموزش و پرورش ،و سيد رﺿا داورى و نصراللﱠه پور جوادى و محﻤد رﺿا هاﺷﻤى را به آنان اﺿافه نﻤودم .اميد است با فضل توفيق الهى
موفق ﺷوند امر خير را با كوﺷﺶ و جديت به ﺛﻤر برسانند .از تﻤامى دانﺸگاهيان و دانﺸجويان انﺘظار دارم حفﻆ حرمت اساتيد و مربيان دانﺸگاهها و
دانﺸسراها و مدارس عالى را به بهﺘرين وجه بنﻤايند؛ چنانﭽه موظفند حفﻆ مﻘررات و قوانين را بنﻤايند .از خداوند تعالى توفيق هﻤگان را خواسﺘارم.
٦٣ /٩ /١٩
)  .(1آقايان سيدﻛاظﻢ اﻛرﻣﻰ وزير آﻣوزش و ﭘرورش و دﻛتررضا داورى صﺤيح ﻣﻰﺑاشد.

فصل چهارم :رسالت دانﺸگاه
انسانسازى

نﻘﺶ دانﺸگاهها ،ساخﺘن انسان

دانﺸگاه در هر كﺸورى  ...نﻘﺸﺸان اين است كه انسان درست كنند .مأمور ساخﺘن انسان هست دانﺸگاه .از دانﺸگاه مﻤكن است يك انسان پيدا بﺸود كه يك كﺸور را
نجات بدهد و مﻤكن است كه يك انسان پيدا بﺸود كه كﺸور را به هﻼكت بكﺸد .اين نﻘﺶ مهﻤى در دانﺸگاه است .مﻘدرات هر كﺸورى به دست دانﺸگاه و آنهايى كه از
دانﺸگاه بيرون مىآيند هست .بنابراين دانﺸگاه بزرگﺘرين مﺆسسه مﺆﺛر است در كﺸور؛ و بزرگﺘرين مسئوليﺘها ]را[ هم دانﺸگاه دارد .اينكه اجانﺐ به وسيله عﻤالﺸان اين
كار را انجام دادند كه دانﺸگاههاى ما را عﻘﺐ نگه داﺷﺘند و به اصﻄﻼح اسﺘعﻤارى درست كردند ،برنامهها ،برنامههاى اسﺘعﻤارى بود ،اين براى اين بود كه از دانﺸگاه
مىترسند هﻤين مﻄلﺐ را كه نﻘﺶ دارد دانﺸگاه .هﻤين مﻄلﺐ در روحانيت هم هست ،روحانيت هم نﻘﺶ دارد .در روحانيت هم مﻤكن است يك روحانى يك كﺸور را
نجات بدهد و مﻤكن است يك روحانى يك كﺸور را به هﻼكت برساند .اين دو قﻄﺐ ،كه عبارت از قﻄﺐ دانﺸگاه ،به معناى تﻤام كلﻤه ،دانﺸگاه ،هﻤه دانﺸگاهها و
روحانيت ،اين دو قﻄﺐْ تﻤام سرنوﺷت يك ملت را در دست دارند .و لهذا ،كار از هﻤه كارها باﻻتر و ﺷريفﺘر ]است[ و براى اينكه كار ،هﻤان كار انبياست .هﻤه انبيا براى
آدمسازى آمدهاند .قرآن كريم يك كﺘاب آدمسازى است .هﻤه انبيا آمدهاند كه آدمها را درست كنند .به درست كردن آدم هﻤه بساط درست مىﺷود .اين دو قﻄﺐ كه
هر دو مأمور آدمسازى هسﺘند ،قﻄﺐ دانﺸگاه مأمور آدمسازى هست و قﻄﺐ روحانيت مأمور آدمسازى ،كارﺷان ﺷريفﺘرين كارهاست براى اينكه هﻤان كار انبياست؛ و
هم مسئوليﺘﺸان باﻻتر از هﻤه مسئوليﺘهاست ،براى اينكه در اينجا هﻤه چيز درست مىﺷود تﻤام نظر اجانﺐ به اين دو قﻄﺐ دوخﺘه ﺷده بود .منﺘها هر جا را يكجور
كوبيدند٥٨ /٣ /٢١ .
نجات از غربزدگى
دانﺸگاهها اگر عﻼقه دارند به اسﻼم ،اگر عﻼقه دارند به كﺸورﺷان ،اگر عﻼقه دارند به ملﺘﺸان،
جوانها را تربيت صحيﺢ بكنند .از اين غربزدگى نجاتﺸان بدهند .و هﻤه جاها و هﻤه كس بايد
دنبال اين مﻄلﺐ باﺷد .و حكومﺘها كه معاﻷسف كﻤﺘرﺷان هست كه در فكر اين مسائل باﺷند،
بايد اگر چنانﭽه عﻼقه به اسﻼم دارند ،عﻼقه به كﺸور دارند ،عﻼقه به ملت دارند ،كيفيت
اعﻤالﺸان را تجديدنظر بكنند .اينﻄور كه تاكنون عﻤل ﺷده است ،دست بردارند٥٨ /١٠ /٢٠ .

قﻄع وابسﺘگى و اسﺘﻘﻼل كﺸور
دانﺸگاه ،زمينهساز اسﺘﻘﻼل مﻤلكت
اگر دانﺸگاهها درست نﺸود و مدرسههاى ما هم درست نﺸود ،اميد اينكه يك جﻤهورى اسﻼمى ما پيدا بكنيم نداريم .اگر اين دو قﺸر تربيت ﺷدند به ﻃورى كه اسﻼم
مىخواهد ،تربيت انسانى ﺷدند ،هم مﻤلكت ما مصون مىﺷود از تصرف ﺷياﻃين و روى چرخ خودش گردش مىكند بدون وابسﺘگى به خارج و بدون خيانﺘهاى داخلى؛ و
هم ترقيات حاصل مىﺷود براى ﺷﻤا٥٨ /٤ /١٧
خودباورى و اسﺘﻘﻼل
دانﺸگاهها بروند دنبال اينكه جوانهاى ما را مسﺘﻘل بجا بياورند ،تربيت كنند كه بفهﻤند خودﺷان يك فرهنﮓ دارند؛ يك فرهنﮓ بزرگ دارند .بفهﻤند فرهنﮓ از اينجا
صادر ﺷده است به خارج .بفهﻤند كه ما هم يك چيزى در عالم هسﺘيم؛ و ما خودمان مىخواهيم خودمان را اداره كنيم٥٨ /٨ /٧ .
دانﺸگاه خودكفا و مسﺘﻘل
بايد دانﺸگاهها خودكفا بﺸوند كه احﺘياج به دانﺶ غرب نداﺷﺘه باﺷند ... .دانﺸﻤندهاى ما نﺘرسند از غرب .اساتيد دانﺸگاه ما نﺘرسند از غرب .و جوانان ما نﺘرسند و
اراده كنند كه در مﻘابل غرب قيام كنند٥٨ /١٠ /١٢ .

كسﺐ علم از موﺿع اسﺘﻘﻼل
نبايد اگر صنعﺘى از آنها مىگيريم انگليسى يا روسى يا امريكايى بﺸويم ،بلكه بايد مسلﻤان بود .البﺘه اسﺘفاده از
علوم و گرفﺘن آن از ديگران مانعى ندارد ،ولى بايد توجه داﺷت كه از جايى علوم را بگيريم كه نخواهند ما را
منحرف كنند كه در سابق اگر مﻘدارى از علوم و تخصصها را به ما مىدادند ،مىخواسﺘند ما را از هﻤه چيزمان
منحرف نﻤوده و مصرفى بار بياورند٦٢ /٨ /٢٤ .

خنﺜى سازى تبليﻐات انحرافى

حفﻆ و تداوم انﻘﻼب اسﻼمى

سياسيون و روﺷنفكران و دانﺸگاهيان وظيفه اسﻼمى و ملى خود را به جا آورند و نگذارند نهضت را به وسيله تبليﻐات پر سروصدا منحرف كنند٥٧ /٦ /٢٧ .
ﻃرفدارى از انﻘﻼب

پرهيز از اخﺘﻼف

بر دانﺶآموزان ،دانﺸگاهيان و محصلين علوم
دينيه است كه با تﻤام نيرو ،وحدت خويﺶ را
حفﻆ و از انﻘﻼب اسﻼمى خود ﻃرفدارى نﻤايند.
٥٨ /٨ /١٠

من از تﻤام قﺸرهاى جوان دانﺸگاهى و مدارس علوم دينيه و روﺷنفكران و دانﺸﻤندان و نويسندگان
عاجزانه اسﺘدعا مىكنم در اين وقت حساس از هر گونه اخﺘﻼف دست برداﺷﺘه و دﺷﻤن بزرگ را هدف
قرار دهند .من امروز اين امر را تكليف ﺷرعى الهى و وظيفه ملى مىدانم .از خداوند تعالى وحدت كلﻤه
ملت و عظﻤت اسﻼم و مراجع عاليﻘدر و پيروزى ملت مسلﻤان را خواسﺘارم٥٨ /٩ /١٥ .
دفاع از انﻘﻼب با تﻤام توان
امروز يكى از ﺿروريﺘرين تﺸكلها ،بسيﺞ دانﺸجو و ﻃلبه است .ﻃﻼب علوم دينى و
دانﺸجويان دانﺸگاهها بايد با تﻤام توان خود در مراكزﺷان از انﻘﻼب و اسﻼم دفاع كنند و
فرزندان بسيجىام در اين دو مركز ،پاسدار اصول تﻐييرناپذير »نه ﺷرقى و نه غربى« باﺷند.
امروز دانﺸگاه و حوزه از هر محلى بيﺸﺘر به اتحاد و يگانگى احﺘياج دارند .فرزندان انﻘﻼب
به هيچ وجه نگذارند ايادى امريكا و ﺷوروى در آن دو محل حساس نفوذ كنند .تنها با
بسيﺞ است كه اين مهم انجام مىپذيرد .مسائل اعﺘﻘادى بسيجيان به عهده اين دو پايگاه
علﻤى است .حوزه علﻤيه و دانﺸگاه بايد چهارچوبهاى اصيل اسﻼم ناب محﻤدى را در اخﺘيار
تﻤامى اعضاى بسيﺞ قرار دهند٦٧ /٩ /٢ .

سازندگى و توسعه
دانﺸگاه و جهاد سازندگى
دانﺸجوهاى عزيز ،مﺘخصصين ،مهندسين و بازارى ،كﺸاورز ،هﻤه قﺸرهاى ملت ،داوﻃلﺐ براى اين است كه ايرانى كه به ﻃور مخروبه به دست ما آمده است بسازند .از اين
جهت ،بايد ما بگوييم يك جهاد سازندگى ،موسوم كنيم اين جهاد را به »جهاد سازندگى« كه هﻤه قﺸرهاى ملت ،زن و مرد ،پير و جوان ،دانﺸگاهى و دانﺸجو ،مهندسين
و مﺘخصصين ،ﺷهرى و دهاتى ،هﻤه با هم بايد تﺸريك مساعى كنند و اين ايران را كه خراب ﺷده است بسازند٥٨ /٣ /٢٦ .
تربيت عالِم جهت اداره مﻤلكت
دانﺸگاه بايد عالِم درست كند نه ادارى .ادارى يك مسأله كوچكى است .حاﻻ يك احﺘياجى هست .البﺘه بايد برود آنجا .اما دانﺸگاه بايد عالم درست كند .دانﺸگاه بايد
اﺷخاصى را درست كند كه مﻤلكت خودش را اداره كند از حيث علﻤيت .اداره كند از حيث فرهنﮓ .نه اينكه غايت آمال اين باﺷد ،يك چيزى دسﺘﺶ بيايد برود توى يك
ادارهاى بنﺸيند مهﻤل .كار هم بود ،خوب بود .اما كار نيست توى ادارات .يك اداره كه نﻤىتواند اينهﻤه جﻤعيت را بپذيرد .جز اين است كه بروند آنجا بودجه مﻤلكت را
بيخودى صرف بكنند ،خودﺷان هم مهﻤل بار بيايند .يك قوه فعاله مهﻤل بار مىآيد و بودجه مﻤلكت را هم از بين مىبرد .اينها بايد اصﻼح بﺸود .من ،آخر عﻤرم است ،اما
ﺷﻤا جوانيد .اصﻼح كنيد اينها را .اصﻼح كنيد اينها را ،اگر بخواهيد مسﺘﻘل باﺷيد .اين چيزها را در صدد برآييد اصﻼحﺶ بكنيد٥٨ /١٠ /١٤ .
تأمين آينده
بايد دانﺸگاه خودش را مجهّز كند براى اينكه جوانها را بسازد .آتيه اين كﺸور را بايد از حاﻻ ﺷﻤا پىريزى كنيد .ما فﻘﻂ به فكر خودمان و زمان حال نبايد باﺷيم .ما بايد به
فكر آينده كﺸور باﺷيم؛ براى اينكه اسﻼم است ،آينده اسﻼم بايد محفوظ بﻤاند٦٠ /٩ /٢٢ .
سهم دانﺸگاه در بازسازى كﺸور
بازسازى و سازندگى جز از ﻃريق تعاون و هﻤفكرى ميسر نيست .و اين كﺸور مﺘعلق به اسﻼم و هﻤه ملت
ايران است و هﻤان گونه كه در جنﮓ هﻤه در كنار هم بودند ،در صلﺢ و سازندگى هم بايد در كنار يكديگر
باﺷند كه انﺷاءاللﱠه مراكز علﻤى و دانﺸگاهى نيز در اين مسأله بزرگ سهيم خواهند بود٦٧ /٧ /١١ .

فصل پنجم :اساتيد در كﻼم امام
مسئوليت اساتيد دانﺸگاه نسبت به جامعه
تربيت اسﻼمى نسل جوان
آنهايى كه معلم هسﺘند ،در دانﺸگاهها اسﺘاد هسﺘند ]نيروى انسانى درست ﺷود[ .در
دبيرسﺘانها ،در دبسﺘانها ،از هﻤان اول كه بﭽهها تحويلﺸان داده مىﺷود بايد مسئول تربيت آنها
باﺷند ،مﺸﻐول اين باﺷند كه اينها را تربيت كنند ،يك تربيت صحيﺢ اسﻼمى؛ كه در تربيت
صحيﺢ اسﻼمى هﻤه ]خصوصيات[ است .يعنى يك مُسْلم اگر هﻤان ﻃورى كه اسﻼم مىخواهد
بزرگ بﺸود ،اين مﻤكن نيست كه به مﻤلكت خودش خيانت بكند؛ مﻤكن نيست كه به برادر
خودش ،به هﻤسايه خودش ،به هﻤﺸهرى خودش ،به يك آدم غريبه خيانت بكند .اصلًا خيانت
منﺘفى مىﺷود .ما بايد كوﺷﺶ كنيم كه افراد صالﺢ درست بكنيم٥٨ /١ /١٥ .

مﻘابله با منحرفين و اخﻼلگران
مهم اين است كه خود كسانى كه در دانﺸگاهها هسﺘند ،در مواردى هسﺘند كه آموزش و پرورش هست در آن ،چه اساتيد و چه جوانهايى كه آنجا هسﺘند ،اينها
خودﺷان به ﻃور معﻘولى جلوگيرى بكنند ،چون اينها حرفى ندارند .اخﻼلگرها حرفى ندارند ،هﻤان فﻘﻂ مىخواهند اخﻼل كنند .اگر هر كدام ]مدعى[ ﺷد جلويﺶ
بروند بگويند خوب ﺷﻤا چه حرفى داريد؟ حرفت را بزن .خواهيد فهﻤيد كه حرف ندارند .فﻘﻂ حرف هﻤهﺷان اين است كه اخﻼل كنند ،نگذارند يك كارى انجام
بگيرد و اين مهﻤﺶ دست خود دانﺸگاهيها و دانﺸسراها و خود اساتيد و غير اساتيد هست كه در اين امر كﻤك كنند٥٨ /٦ /٢٤ .

تربيت مﺘخصﺺ مسﺘﻘل
ما اساتيد دانﺸگاهى را مىخواهيم كه آن اساتيد بﺘوانند مﻐزهاى جوانهاى ما را مسﺘﻘل بار بياورند ،غربى نباﺷند ،ﺷرقى نباﺷند ،رو به غرب نايسﺘند ،آتاتورك نباﺷند و
تﻘىزاده نباﺷند .ما مىخواهيم يك دانﺸگاهى داﺷﺘه باﺷيم كه بعد از چند سال ديگر تﻤام حوايﺞ خودمان را خودمان تحصيل كنيم .ما با تخصﺺ هيچ مخالفﺘى نداريم و
آن چيزى كه ما با آن مخالفيم وابسﺘگى مﻐزهاى جوانهاى ما را به خارج ،ﺷرق و غرب ،است .دانﺸگاههاى ما الّا عده معدودى ،يا در صدد نبودند كه اين وابسﺘگى را
بردارند يا در صدد بودند كه وابسﺘه كنند اين مﻐزها را به خارج .ما مىخواهيم كه اگر بيﻤارى پيدا ]ﺷد[ اينﻄور نباﺷد كه بگويند كه بايد حﺘﻤاً برويد به انگلسﺘان ،حﺘﻤاً
برويد به امريكا .ما مىخواهيم كه هﻤانﻄورى كه يك امريكايى اگر مريﺾ ﺷد به ايران نﻤىآيد و يك انگليسى اگر مريﺾ ﺷد به ايران نﻤىآيد ،يك ايرانى هم اگر مريﺾ
ﺷد ،جاى ديگر نرود .ما يك هﻤﭽو تخصصى مىخواهيم كه جورى بار بياورد كﺸور را و جوانهايى كه در رأس امور كﺸور هسﺘند كه اينها مﻐزهايﺸان وابسﺘه نباﺷد و
فكرى جز اسﻼم و ايران در سرﺷان نباﺷد٦٠ /٣ /٤ .
انﺘﻘال ﺷايسﺘه دانﺶ
دانﺸﻤندان بايد به ﻃور ﺷايسﺘه دانﺶ خودﺷان را به دانﺸجويان منﺘﻘل بكنند٦١ /١٠ /٢٦ .
مواظبت در تربيت دانﺸجويان
اساتيد دانﺸگاه ،اگر واقعاً عﻼقهمندند كه اين كﺸور دوباره برنگردد بهاوﺿاع سابق ،بايد
مواظﺐ باﺷند ،دانﺸگاهيها ،اساتيد مواظﺐ خودﺷان باﺷند در تربيت و مواظﺐ بﭽهها و
جوانها باﺷند در كارهايى كه مىكنند .بايد نگه دارند دانﺸگاه را به يك صورتى كه ،به
يك واقعيﺘى كه آن واقعيت هﻤين تحولى است كه در ايران پيدا ﺷده است .دانﺸگاه
بايد مﺘحول باﺷد و البﺘه ﺷده است ،لكن بيﺸﺘر مواظبت مىخواهد٦٤ /٦ /٥ .

انﺘظارات امام از اساتيد دانﺸگاه
آگاه نﻤودن جوانان
بايد ﺷﻤا جوانها را آگاه كنيد .جوانهايى كه اﻵن پيﺶ ﺷﻤا هسﺘند برايﺸان صحبت كنيد؛ آگاه كنيد بفهﻤانيد به ايﺸان كه احﺘراز كنند از اين دسﺘهاى كه اﻵن افﺘادهاند
توى ايران و دارند خرابكارى مىكنند .و اين خرابكارى حﺘﻤاً بدانيد كه به نفع ديگران است و اينها از عﻤال غير هسﺘند؛ منﺘها به اين صورت درآمدند .مﺜل آن آقا كه از
عﻤال غير بود و مىخواست باز ﺷاه را برگرداند به اينجا ،با صورت مليت و امﺜال ذلك .و انﺷاءاللﱠه خداوند هﻤه را توفيق بدهد ،مﺆيد كند .و ايران امروز محﺘاج به وجود
ﺷﻤاست؛ محﺘاج به هﻤه چيز هست .ما هﻤه با هم بايد دست به هم بدهيم و اين احﺘياج را رفع كنيم .انﺷاءاللﱠه خداوند هﻤهتان را حفﻆ كند٥٧ /١١ /٢٧ .
)  .(1اشاره حضرت اﻣام) س( ﺑﻪ استادان دانﺸگاه اﺑوريﺤان ﺑيرونﻰ اسﺖ.
)  .(2ﻣنظور ،شاﭘور ﺑختيار آخرين نخﺴﺖوزير رژيﻢ ﭘهﻠوى اسﺖ.

حفﻆ نهضت
ﺷﻤا كه در دانﺸگاه هسﺘيد ،ﺷﻤا كه تﻤاس با جوانها داريد ،اين معنا را تذكر بدهيد كه اين تحولى كه رمز پيروزى ﺷﻤا
بود و ﺷﻤا را تا اينجا رساند و اين سد بزرگ ﺷيﻄانى را ﺷكسﺘيد ،اين تحول و اين نهضت را به اين معنا كه هست
حفظﺶ كنيد ،تا اينكه بعدها هم بﺘوانيم يك دانﺸگاه داﺷﺘه باﺷيم مسﺘﻘل براى خودمان ،يك مدرسه علﻤى داﺷﺘه باﺷيم
مسﺘﻘل براى خودمان ،يك ارتﺶ داﺷﺘه باﺷيم مسﺘﻘل براى خودمان٥٨ /٤ /١٣ .
نجات ملت از وابسﺘگى فكرى
بزرگﺘرين فاجعه براى ملت ما اين وابسﺘگى فكرى است كه گﻤان مىكنند هﻤه چيز از غرب ]است[،
و ما در هﻤه ابعاد فﻘير هسﺘيم ،و بايد از خارج وارد كنيم .ﺷﻤا اسﺘادان و فرهنگيان و دانﺸجويان
دانﺸگاهها و دانﺸسراها ،و نويسندگان و روﺷنفكران و دانﺸﻤندان معظّم بايد كوﺷﺶ كنيد ،و مﻐزها
را از اين وابسﺘگى فكرى ﺷسﺘﺸو دهيد .و با اين خدمتِ بزرگ و ارزنده ،ملت و كﺸور خود را نجات
دهيد٥٨ /٦ /٣١ .

ايجاد خودباورى در جوانان
اگر ﺷﻤا آقايان و هﻤه ملت ما بخواهند اسﺘﻘﻼل خودﺷان را -و مىخواهند -بخواهند آزادى خودﺷان را -و مىخواهند -بايد اول افكارﺷان را آزاد كنند .افكار ما اﻵن در
قيد و بند است .حاﻻ هم هست .انﺷاءاللﱠه بﺸود اﻵن يك نهضت ،يك نهضت فكرى هم ﺷده اﻵن ،لكن بايد اين ]نهضت[ را تﺘﻤيﻤﺶ كرد .ﺷﻤاهايى كه در دانﺸگاه
هسﺘيد و دانﺸﻤند هسﺘيد و مﺘفكر هسﺘيد ،اين جوانهاى ما را يك جورى بار بياوريد كه خودﺷان بفهﻤند كه خودﺷان يك چيزىاند .نگويند كه ما بايد گير غرب
باﺷيم ،نگويند كه ما بايد غربى باﺷيم ،ﺷرقى باﺷند .اگر از غرب هم صنعﺘى مىآيد ،ياد بگيرند ،اما غربى نﺸوند ،ياد گرفﺘن مسأله يك چيزى است و مﻐز را غربى
كردن و از خودش غافل ﺷدن ،مسأله ديگر است٥٨ /١٠ /١٤ .
)  .(1ﺑيانات حضرت اﻣام) س( در ﺟﻤﻊ اساﺗيد دانﺸگاه ﺗهران.

تربيت اخﻼقى
هﻤه دانﺸگاهها ،هﻤه مراكز تربيت ،هﻤه مدارس قديﻤى بايد در آن اﺷخاصى باﺷند كه آن اﺷخاصى كه در آنجا هسﺘند تربيت بكنند ،تربيت اخﻼقى بكنند .علﻤاى
اخﻼق ﻻزم است ،هم در دانﺸگاه و هم در مدارس و هم در هﻤه جا٥٩ /٤ /١٠ .
بار آوردن افراد مﺘعهد
اميدوارم با كوﺷﺶ اساتيد و معلﻤين ،وﺿع به صورتى درآيد كه فردى كه دوره درسى اش تﻤام ﺷد ،فردى مﺘعهد بار آمده باﺷد ،فردى كه بداند بايد براى كﺸورش
خدمت كند و كارى به رﺿايت كﺸورهاى بيگانه نداﺷﺘه باﺷد٦٤ /١ /٢٧ .
آموزش هﻤراه با اﺷاعه تﻘوا
ﺷﻤا آموزگارها بايد اهﻤيت بدهيد به مسأله تﻘوا .و آموزندگان هم بايد اهﻤيت بدهند .و اساتيد دانﺸگاه و اساتيد حوزهها هم به اين خاصه بايد اهﻤيت خاص بدهند كه
اگر علم تنهاى بىتﻘوا باﺷد ،ولو علم توحيد باﺷد ،ولو علم اديان باﺷد ،در آن عالم ارزش ندارد .علم تنها اگر ﺿررش بر ملﺘها و بر اسﻼم باﻻتر از نفعﺶ نباﺷد -كه
هست -بايد گفت كه بى تﻘوا مىتواند كه يك كﺸورى را ،يك انسانهايى را به باد فنا بدهد .و آن كسى كه عالﻤﺘر است بهﺘر مىتواند كه مردم را فاسد كند .پس بايد كه
هﻤراه اين آموزش ،آموزش تﻘوا هم باﺷد .از بﭽهها اگر هسﺘند ،بﭽهها را آموزش تﻘوا ]بدهيد[ به اندازه فهﻤﺸان و بزرگﺘرها را هم هﻤين ﻃور .و بزرگﺘرها گﻤان نكنند
ديگر احﺘياج ندارند يا اينكه وقت گذﺷﺘه است؛ وقت نﻤىگذرد .انسان در هر حال ،اگر يك چيزى را بداند بهﺘر از ندانسﺘن است٦١ /١٠ /٥ .

فصل ﺷﺸم :دانﺸجويان در كﻼم امام انﺘظارات امام از دانﺸجويان
مسئوليت دانﺸجويان نسبت به جامعه

بيدارسازى خفﺘگان

بر ﺷﻤا جوانان روﺷنفكر است كه از پاى ننﺸينيد تا خواب رفﺘهها را از اين خواب مرگبار برانگيزانيد؛ و با فاش كردن
خيانﺘها و جنايﺘهاى اسﺘعﻤارگران و پيروان بىفرهنﮓ آنها غفلتزدهها را آگاه نﻤاييد ،و از اخﺘﻼف كلﻤه و تفرقه و هواهاى
نفسانى كه رأس هﻤه فسادهاست احﺘراز كنيد ،و به خداوند تبارك و تعالى روى نياز آوريد كه ﺷﻤا را در اين راه هدايت
فرمايد ،و با جنود فوق ﻃبيعت كﻤك كند؛ انّهُ وَلِىﱞ قَديرٌ .قالَاللﱠه تَعالى و تَﻘَدﱠسَ :وَ الﱠذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنﱠهُمْ سُبُلَنا وَ إِنﱠ
اللﱠهَ لَﻤَعَ الْﻤُحْسِنِينَ ١٣٤٦ .ه .ش.
)  .(1ﭘاسﺦ اﻣام خﻤينﻰ) س( ﺑﻪ ناﻣﻪ اﺗﺤاديﻪ انجﻤنهاى اسﻼﻣﻰ دانﺸجويان در اروﭘا.
)  ».(2و آنان ﻛﻪ در راه ﻣا ﺟهد و ﻛوشﺶ ﻛردند ﻣﺤققاً آنها را ﺑﻪ راه خويﺶ هدايﺖ ﻣﻰﻛنيﻢ و خدا يار نيكوﻛاران اسﺖ«؛) ﻋنكبوت.(69 /

آگاه سازى ملﺘها
بر ﺷﻤا جوانان ارزنده اسﻼم -كه مايه اميد مسلﻤين هسﺘيد -ﻻزم مىباﺷد كه ملﺘها را آگاه سازيد و نﻘﺸههاى ﺷوم و خانﻤانسوز
اسﺘعﻤارگران را برمﻼ نﻤاييد ،در ﺷناسايى اسﻼم بيﺸﺘر جديت كنيد ،تعاليم مﻘدسه قرآن را بياموزيد و به كار بنديد ،با كﻤال اخﻼص در نﺸر
و تبليغ و معرفى اسﻼم به ملل ديگر و پيﺸبرد آرمانهاى بزرگ اسﻼم بكوﺷيد .براى پياده كردن ﻃرح حكومت اسﻼمى و بررسى مسائل آن
اهﺘﻤام بيﺸﺘرى به خرج دهيد .مهذب و مجهز ﺷويد؛ مﺘحد و مﺘﺸكل ﺷده و صفوف خود را فﺸردهتر سازيد؛ هرچه بيﺸﺘر هﻤفكر و انسان
فداكار بسازيد .از برمﻼ كردن نﻘﺸههاى دسﺘگاه جبار ايران عليه اسﻼم و مسلﻤين غفلت نورزيد .صداى برادران رنجديده و مسلﻤان ايران را
به دنيا برسانيد و با آنان هﻤدردى كنيد .به وحﺸيگريها ،آدمكﺸيها ،قانونﺷكنيها و ديگر جناياتى كه پيوسﺘه در ايران جريان دارد اعﺘراض
نﻤاييد٥١ /٥ /١٧ .
)  .(1ﻣنظور ،رژيﻢ شاهنﺸاهﻰ ﭘهﻠوى اسﺖ.

ﻃرد روحانىنﻤاهاى منحرف
اكنون بر نسل تحصيلكرده مسلﻤان و مردان روﺷنﺿﻤيرِ آگاه است كه با كوﺷﺸهاى هﻤهجانبه و از هر راه مﻤكن ،اسﻼم و پيﺸوايان اسﻼمى و مسئوليﺘهاى خﻄير و
سنگين علﻤاى اسﻼم را به ملﺘهاى مسلﻤان برسانند تا مردم آگاه ﺷوند و آن دسﺘه از روحانىنﻤاهاى منحرف را كه مسﺘﻘيم و غير مسﺘﻘيم در خدمت رژيم جبار قرار
گرفﺘهاند ﻃرد نﻤايند .اگر ملت اسﻼم به مبانى نورانى قرآن واقف گردد و به وظايف سنگين علﻤا و پيﺸوايان اسﻼم آگاه ﺷود ،روحانىنﻤاها و آخوندهاى دربارى در ميان
اجﺘﻤاع ساقﻂ خواهند ﺷد .و اگر معﻤﻤين ساخﺘگى و روحانىنﻤاهاى بىحيﺜيت در جامعه ساقﻂ ﺷده نﺘوانند مردم را بفريبند ،دسﺘگاه جبار هيچگاه موفق به اجراى
نﻘﺸههاى ﺷوم اسﺘعﻤارگران نخواهد ﺷد٥١ /١٢ /٢٤ .
اﺷﻐال ﻻنه جاسوسى ،عﻤلى انﻘﻼبى
دانﺸجويان مسلﻤان و مبارزى كه
ﻻنه جاسوسى را اﺷﻐال كردهاند با
عﻤل انﻘﻼبى خودﺷان ﺿربهاى
بزرگ بر پيكر امريكاى جهانخوار
وارد نﻤودند و ملت را سرافراز
كردند٥٨ /١٢ /٤ .

پيروى از راه انبيا
ﺷﻤا دانﺸجويان از هﻤين راهى كه انبيا تعيين كردهاند ،راه را ﻃى كنيد .هﻤين راه خداست؛
هﻤين راهى كه انبيا و اولياى خدا پيﺶ پاى بﺸر گذاﺷﺘند ،اين راه خداست و ما هﻤه بايد از
هﻤين راه حركت كنيم .كسانى كه دعوت بر غير اين راه بكنند ﻃاغوتند و كسانى كه مردم را
برخﻼف مسير ﻃبيعى خودﺷان و مسيرى كه فﻄرت آنها مﺘوجه به اوست راهنﻤايى كنند،
ﺿﻼلت است .من اميدوارم كه معلّﻤين در هر جا هسﺘند ،خواهران و برادران معلّم ،خواهران و
برادران دانﺸجو ،خواهران و برادران عالِم ،خودﺷان را دانﺸجو بدانند و معلّم .معلّم آنها را به راه
راست هدايت انبيا دعوت كند و آنها هم به راه راست هدايت انبيا سفر كنند٥٩ /٦ /٩ .

هوﺷيارى در قبال مسائل دانﺸگاه
قﺸر محصلين خصوصاً دانﺸگاهيان ،كه ﻻزم است با هوﺷيارى و تعهد به اسﻼم و خدمت به كﺸور مراقﺐ اوﺿاع و احوال ﻃبﻘات محصلين و دانﺸگاهيان باﺷند كه خداى
نخواسﺘه يكوقت اين مراكز بزرگ تعليم و تربيت به سوى مسائلى كه قبلًا مبﺘﻼ بدان بودند كﺸيده نﺸود٦١ /١١ /٢٢ .

انﺘظارات امام از دانﺸجويان
وحدت مذهبى در دانﺸگاه
سعى كنيد در دانﺸگاه پرچم اسﻼم را باﻻ ببريد؛ تبليﻐات مذهبى بكنيد؛ مسجد بسازيد؛ اجﺘﻤاعاً نﻤاز بخوانيد؛ تظاهر به نﻤاز خواندن بكنيد .وحدت مذهبى ﻻزم است.
وحدت مذهبى است كه اين اجﺘﻤاع عظيم و فﺸرده را ايجاد مىكند .اگر عﻼقه به اسﺘﻘﻼل ايران داريد ،وحدت مذهبى داﺷﺘه باﺷيد٤٣ /١ /٢١ .
مخالفت با ﻃرحهاى اسﺘعﻤارى
بر جوانان دانﺸگاهى است كه با حرارت با اين ﻃرح مفﺘضﺢ مخالفت كنند؛ با آرامﺶ و با ﺷعارهاى حساس ،مخالفت دانﺸگاه را به ملﺘهاى دنيا برسانند .بر دانﺸجويان
مﻤالك خارجه است كه در اين امر حياتى كه آبروى مذهﺐ و ملت را در خﻄر انداخﺘه ،ساكت ننﺸينند٤٣ /٨ /٤ .
)  .(1اشاره ﺑﻪ ﺗصويﺐ طرح ذلﺖﺑار ﻛاﭘيتوﻻسيون.

دفاع از اسﻼم
وظيفه عﻤوم مسلﻤانان و خصوص علﻤاى اعﻼم و روﺷنفكران و دانﺸگاهيهاى علوم قديﻤه و جديده است كه براى دفاع از اسﻼم عزيز و حفﻆ احكام حياتبخﺶ آن ،كه
ﺿامن اسﺘﻘﻼل و آزادى است ،و از ميهن بزرگ خود -كه مهد بزرگان و آزاديخواهان بوده و اكنون در ﺷرف سﻘوط است -از فرصت اسﺘفاده كنند و گفﺘنيها را بگويند و
بنويسند و به گوش مﻘامات بينالﻤللى و ساير جوامع بﺸرى برسانند٥٦ /٨ /٢١ .
خوديابى و خودباورى
ﺷﻤا دانﺸجوهاى عزيز خودتان در صدد اين باﺷيد كه از غربزدگى بيرون بياييد .اين گﻤﺸده خودتان را پيدا كنيد .گﻤﺸده ﺷﻤا خودتان هسﺘيد .ﺷرق خودش را گم
كرده و ﺷرق بايد خودش را پيدا بكند .آنها در صددند كه با هر ترتيﺐ ﺷده است خودﺷان را به ما تحﻤيل كنند ،و ﺷﻤا بايد مﻘاومت كنيد .ﺷﻤايى كه مىخواهيد
مسﺘﻘل باﺷيد ،مىخواهيد آزاد باﺷيد ،مىخواهيد خودتان سرپاى خودتان ايسﺘاده باﺷيد ،بايد هﻤه قﺸرها در اين مﻤلكت ،هﻤه قﺸرها بناى بر اين بگذارند كه
خودﺷان باﺷند٥٨ /١٠ /١٢ .

حفﻆ انسجام
مﺘفكرهاى ما ،روﺷنفكرهاى ما ،هﻤه دانﺸجويان و دانﺸگاهيان ،بدانند كه نﻘﺸه اين است و آﺛارش را ما داريم مىبينيم .اين گروهگروهﺷدنها براى هﻤين است كه نگذارند
اين انسجامى كه بوده حفﻆ ﺷود .مىخواهند نگذارند مردم بيدار بﺸوند و راه خودﺷان را پيدا كنند؛ هﻤان راهى را كه اسﻼم دسﺘور داده كه هﻤه با هم باﺷيد .خداوند وَ
اعْﺘَصِﻤُوا بِحَبْلِ اللﱠهِ جَﻤِيعاً وَ ﻻ تَفَرﱠقُوا را بر مردم واجﺐ كرده .هﻤه با هم باﺷيد و تفرق در كار نباﺷد .با تفرق هﻤه فسادها هست .و با تﻤسك به خداوند هﻤه صﻼح و
سعادتها هست .خداوند انﺷاءاللﱠه هﻤه ﺷﻤا را و هﻤه ما را و هﻤه ملت را بيدار كند .و هﻤه ما در راه اسﻼم و در راه اسﺘﻘﻼل مﻤلكت و در راه حﻘيﻘت و آزادى قدم بردارد و
اين نهضت را به آخر برسانيم٥٨ /٤ /٦ .
مﻘابله با منحرفان و تفرقهافكنان
آنﭽه كراراً تذكر دادهام ،و رمز پيروزى است؛ اتحاد گروههاى دانﺸجويى و تﺸكيل يك گروه اسﻼمى -ملى است در مﻘابل منحرفان كه كوﺷﺶ دارند تفرقه بيفكنند ،و
ﺷﻤا جوانان عزيز را -كه اميد كﺸور هسﺘيد و سعادت و ترقى ميهن بسﺘه به فعاليت ﺷﻤاست -به تباهى بكﺸند و نگذارند در راه تعالى كﺸور قدم برداريد ،و به علم و
ادب -كه مايه پيﺸرفت و رهايى از اسﺘعﻤار و اسﺘﺜﻤار نو و كهنه است -اﺷﺘﻐال پيدا كنيد .و بايد بدانيد اخﺘﻼف و تفرقه سرچﺸﻤه تﻤام بدبخﺘيها و اسارتهاست .مﻤكن
است عناصر فاسدى در دانﺸگاه و ساير مدارس در بين جوانان ما نفوذ كنند و با برنامهاى حساب ﺷده تفرقهافكنى كنند .ﻻزم است با هوﺷيارى آنان را ﺷناسايى كنيد و
بﺸناسانيد ،كه جوانان عزيز ما از توﻃئه آنان مﻄّلع ﺷوند ،و در راه خنﺜى نﻤودن آن كوﺷا ﺷوند٥٨ /٦ /٣١ .

تﻘويت ايﻤان خويﺶ
كوﺷﺶ كنيد كه در اين دانﺸكدهها و دانﺸگاهها كه هسﺘيد ،ايﻤان را در خودتان تﻘويت بكنيد .ايﻤانى كه هم در اينجا ﺷﻤا را ﺷرافﺘﻤند مىكند و هم در پيﺸگاه حق آبرو
داريد و با آبرومندى وارد مىﺷويد به حق تعالى٥٩ /٣ /١٥ .

كوﺷﺶ براى اعﺘﻼى كﺸور
امروز كه كﺸور از اسﺘﻘﻼل ﺷايسﺘه برخوردار است و قيد و بند غرب و ﺷرق و غربزدگان و ﺷرقزدگان از كﺸور و دانﺸگاه گسسﺘه ﺷده است ،جوانان عزيز دانﺸگاهى هرچه
بيﺸﺘر در كسﺐ علوم و فنون در اعﺘﻼى كﺸور معظم خود كوﺷﺶ نﻤايند؛ و از نفوذ عناصر منحرف و وابسﺘه به چﭗ و راست قاﻃعانه جلوگيرى كنند ،و نگذارند محيﻂ
مﻘدس دانﺸگاه آلوده به اغراض منحرفان و وابسﺘگان به اجانﺐ گردد .و اگر انحراف و گرايﺸى به ﺷرق و غرب خداى نخواسﺘه از اساتيد يا دانﺸجويان مﺸاهده كردند ،به
سﺘاد فرهنگى اﻃﻼع دهند ،و در رفع آن با سﺘاد هﻤراهى ﻻزم را بنﻤايند٦٢ /٦ /٨ .
دخالت در امور سياسى
در دانﺸگاه بعﺾ از اﺷخاص رفﺘهاند گفﺘهاند كه دخالت در انﺘخابات ،دخالت در سياست است و اين حق مجﺘهدين است .تا حاﻻ مىگفﺘند كه مجﺘهدين در سياست نبايد
دخالت بكنند ،اين منافى با حق مجﺘهدين است ،آنجا ﺷكست خوردهاند حاﻻ عكسﺶ را دارند مىگويند .اين هم روى هﻤين زمينه است ،اينكه مىگويند انﺘخابات از امور
سياسى است و امور سياسى هم حق مجﺘهدين است هر دويﺶ غلﻂ است .انﺘخابات سرنوﺷت يك ملت را دارد تعيين مىكند .انﺘخابات بر فرض اينكه سياسى باﺷد و
هست هم ،اين دارد سرنوﺷت هﻤه ملت را تعيين مىكند ،يعنى آحاد ملت سرنوﺷت زندگيﺸان در دنيا و آخرت منوط به اين انﺘخابات است .اين اينﻄور نيست كه انﺘخابات
را بايد چند تا مجﺘهد عﻤل كنند .اين معنى دارد كه مﺜلًا يك دويست تا مجﺘهد در قم داﺷﺘيم و يك صد تا مجﺘهد در جاهاى ديگر داﺷﺘيم ،اينها هﻤه بيايند انﺘخاب كنند،
ديگر مردم بروند كنار؟! اين يك توﻃئهاى است كه مىخواهند هﻤان ﻃورى كه در صدها سال توﻃئهﺷان اين بود كه بايد روحانيون و مذهﺐ از سياست جدا باﺷد و
اسﺘفادههاى زياد كردند و ما ﺿررهاى زياد از اين برديم ،اﻵن هم گرفﺘار ﺿررهاى او هسﺘيم .حاﻻ ديدند آن ﺷكست خورد ،يك نﻘﺸه ديگر كﺸيدند ،و آن اين است كه
انﺘخابات حق مجﺘهدين است ،انﺘخابات يا دخالت در سياست حق مجﺘهدين است .دانﺸگاهيها بدانند اين را كه هﻤان ﻃورى كه يك مجﺘهد در سرنوﺷت خودش بايد
دخالت كند ،يك دانﺸجوى جوان هم بايد در سرنوﺷت خودش دخالت كند .فرق مابين دانﺸگاهى و دانﺸجو و مﺜلًا مدرسهاى و اينها نيست ،هﻤهﺷان با هم هسﺘند .اينكه
در دانﺸگاه رفﺘند و يك هﻤﭽو مﻄلبى را گفﺘند ،اين يك توﻃئهاى است براى اينكه ﺷﻤا جوانها را مأيوس كنند .بيدار باﺷيد! توجه كنيد! اينها با توﻃئههايﺸان مىخواهند
كار را انجام بدهند ،نﻤىتوانند با دخالت نظامى كار بكنند ،اينها مىخواهند با ﺷيﻄنﺘهايﺸان كار خودﺷان را انجام بدهند .آن وقت ﺷيﻄنت اين بود كه سياست از مذهﺐ
خارج است و بسيار ﺿرر به ما زدند و ما بسيار ﺿرر خورديم و آنها هم بسيار نفع بردند .اين مﻄلﺐ ﺷكست خورده .حاﻻ مىگويند كه سياست حق مجﺘهدين است يعنى،
در امور سياسى در ايران پانصد نفر دخالت كنند ،باقيﺸان بروند سراغ كارﺷان .يعنى مردم بروند سراغ كارﺷان ،هيچ كار به مسائل اجﺘﻤاعى نداﺷﺘه باﺷند ،و چند نفر
پيرمرد ملّا بيايند دخالت بكنند .اين از آن توﻃئه سابق بدتر است براى ايران .براى اينكه ،آن يك عده از علﻤا را كنار مىگذاﺷت ،منﺘها به واسﻄه آنها هم يك قﺸر زيادى
كنار گذاﺷﺘه مىﺷوند ،اين تﻤام ملت را مىخواهد كنار بگذارد .يعنى نه اينكه اين مىخواهد مجﺘهد را داخل كند ،اين مىخواهد مجﺘهد را با دست هﻤين ملت از بين
ببرد .بايد دانﺸگاهيها مﺘوجه باﺷند كه اگر چنانﭽه افرادى در دانﺸگاه هسﺘند كه ﺷيﻄنت دارند مىكنند ،اينها را بايد توجه كنند كه گول اينها را نخورند .خودﺷان دخالت
در امور انﺘخابات بكنند .انﺘخابات سرنوﺷت حﺘى ﺷﻤايى كه در آنجا هسﺘيد را تعيين مىكند٦٢ /١٢ /٩ .

نجات قرآن كريم
هان اى حوزههاى علﻤيه و دانﺸگاههاى اهل تحﻘيق! بپاخيزيد و قرآن كريم را از ﺷرّ جاهﻼن مُﺘنسﱢك و عالﻤان مﺘهﺘك كه از روى علم و عﻤد به قرآن و اسﻼم تاخﺘه و
مىتازند ،نجات دهيد .و اينجانﺐ از روى جِد ،نه تعارف معﻤولى ،مىگويم از عﻤر به باد رفﺘه خود در راه اﺷﺘباه و جهالت تأسف دارم .و ﺷﻤا اى فرزندان برومند اسﻼم!
حوزهها و دانﺸگاهها را از توجه به ﺷئونات قرآن و ابعاد بسيار مخﺘلف آن بيدار كنيد .تدريس قرآن در هر رﺷﺘهاى از آن را مَحﻂّ نظر و مﻘصد اعﻼى خود قرار دهيد .مبادا
خداى ناخواسﺘه در آخر عﻤر كه ﺿعف پيرى بر ﺷﻤا هجوم كرد از كردهها پﺸيﻤان و تأسف بر ايام جوانى بخوريد هﻤﭽون نويسنده٦٥ /٥ /١٦ .
تلفيق دو فرهنﮓ
علﻤا و روحانيون انﺷاءاللﱠه به هﻤه ابعاد و جوانﺐ مسئوليت خودآﺷنا هسﺘند ولى از باب تذكر و تأكيد عرض مىكنم امروز
كه بسيارى از جوانان و انديﺸﻤندان در فضاى آزاد كﺸور اسﻼمىمان احساس مىكنند كه مىتوانند انديﺸههاى خود را در
موﺿوعات و مسائل مخﺘلف اسﻼمى بيان دارند ،با روى گﺸاده و آغوش باز حرفهاى آنان را بﺸنوند .و اگر بيراهه مىروند ،با
بيانى آكنده از محبت و دوسﺘى راه راست اسﻼمى را نﺸان آنها دهيد .و بايد به اين نكﺘه توجه كنيد كه نﻤىﺷود عواﻃف و
احساسات معنوى و عرفانى آنان را ناديده گرفت و فوراً انﮓِ الﺘﻘاط و انحراف بر نوﺷﺘههاﺷان زد و هﻤه را يكباره به وادى
ترديد و ﺷك انداخت .اينها كه امروز اينگونه مسائل را عنوان مىكنند مسلﻤاً دلﺸان براى اسﻼم و هدايت مسلﻤانان مىتپد،
و الّا داعى ندارند كه خود را با ﻃرح اين مسائل به دردسر بيندازند .اينها معﺘﻘدند كه مواﺿع اسﻼم در موارد گوناگون
هﻤانگونهاى است كه خود فكر مىكنند .به جاى پرخاش و كنار زدن آنها با پدرى و الفت با آنان برخورد كنيد .اگر قبول
هم نكردند ،مأيوس نﺸويد .در غيراين صورت خداىناكرده به دام ليبرالها و ملىگراها و يا چﭗ و منافﻘين مىافﺘند؛ و گناه
اين كﻤﺘر از الﺘﻘاط نيست .وقﺘى ما مىتوانيم به آينده كﺸور و آيندهسازان اميدوار ﺷويم كه به آنان در مسائل گوناگون بها
دهيم ،و از اﺷﺘباهات و خﻄاهاى كوچك آنان بگذريم ،و به هﻤه ﺷيوهها و اصولى كه منﺘهى به تعليم و تربيت صحيﺢ آنان
مىﺷود احاﻃه داﺷﺘه باﺷيم .فرهنﮓ دانﺸگاهها و مراكز غيرحوزهاى به صورتى است كه با تجربه و لﻤس واقعيﺘها بيﺸﺘر
عادت كرده است ،تا فرهنﮓ نظرى و فلسفى .بايد با تلفيق اين دو فرهنﮓ و كمكردن فاصلهها ،حوزه و دانﺸگاه درهم ذوب
ﺷوند ،تا ميدان براى گسﺘرش و بسﻂ معارف اسﻼم وسيعﺘر گردد٦٧ /٤ /٢٩ .

