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از تعليم و تربيتهدف : فصل اول

 الهى دعوت
 اكرم پيغمبر .ستا انبيا شغل همان معلمى شغل .را انسانها كند تربيت بكند، درست انسان كه بوده اين شغلش فقط آخر، تا است آمده اى نبى هر اول از آمدند، انبيا

 شغل همان شغل .بشر از عده يك معلم شما هستند، بشر همه معلم آنها .است بشر همه معلم باز -عليه اللَّه سالم -امير حضرت او از بعد و است، بشر همه معلم
 شريفى سيارب شغل يك ]نيز[ شما شغل اين بنابراين، .كوچكتر محيط يك در ما و وسيعتر، محيط يك در آنها است؛ كار يك كار، است؛ همان شعبه يعنى است؛
 منتها .بود زياد تشانمسئولي بودند آمده آدمسازى براى كه مقدار همان به انبيا .بود زياد بسيار انبيا مسئوليت چنانكه است؛ زياد بسيار هم مسئوليتش لكن است؛

 هم سئوليتتانم است؛ انبيا شغل همان و است شريف بسيار شغلتان شما .رساندند انجام به بود محول آنها به كه كارهايى رساندند، انجام به را مسئوليتشان آنها
٥٨ /٣ /٢١ .است مسئوليت همان

 مردم هدايت
 تمام متحك و كتاب كه تعليم قشرهاى تمام تعليم هم آن .امت تربيت و تعليم و است امت تزكيه اكرم رسول بعثت سرّ

 را علم كه آنهايى :فرمايد مى را سوء علماى ذكر است، كرده ذكر را تربيت و تعليم آنكه از بعد .است واجد را تعليمات قشرهاى
 حْمِلُوهايَ  لَمْ  ثُمَّ التَّوْراةَ حُمِّلُوا الَّذِينَ مَثَلُ :است برده اسم آنها از وجه بدترين با و كنند نمى علم آن به عمل لكن اند آموخته
 بارش كه ماند مى االغى مَثَل است نگذاشته را خودش اثر آنها در علم لكن اند شده عالِم كه آنها مَثَل أَسْفاراً يَحْمِلُ الْحِمارِ كَمَثَلِ
 پشت در هچ و باشد ها سينه در چه كتاب، حمل اين نكند، انسان را انسان و نكند تأثير انسان در علم كه وقتى !باشد كتاب
 كه ورط همان :باشد او دوش به كتاب كه هست، االغى مَثل هست، حيوانى مَثَل كه، هست اشخاصى آن مَثَل اينها، مَثل !باشد
 نباشد، كرىف رشد دنبالش نباشد، عمل دنبالش نباشد، تعهد دنبالش كه علمى اين ندارد، فايده هيچ حيوان آن براى كتاب

  .باشد تابك االغ يك و حيوان يك دوش به بلكه باشد، كتاب دوشش به كه است همان نظير اين نباشد، مردم هدايت دنبالش
٥٨ /٦ /٢
.)5 /جمعه (؛»كشد برپشت كتابها بار كه ماند مى حمارى به مثل در نمودند عمل آن خالف و كردند تورات )علم (تحمل كه آنان حال وصف «.)1 (

 سازى آدم
 درست آدم براى انبيا تمام .است بوده انبيا شغل شغل، اين كه است اين .شود مى درست انسان بشود، عمل شرايط به چنانچه اگر روحانى و دانشگاهى شغل با

٥٨ /٣ /٣ .است سازى آدم كتاب قرآن و آمدند؛ كردن



 تحصيل مشوّق قرآن،
 .نيست الفمخ علم با نيست، مخالف دانشگاه با ببرد، بين از را تمدن آثار كه خواهد نمى بشود تأسيس چنانچه اگر اسالمى حكومت

 عالم از نند،ك مى تعريف آنقدر علم از ما احاديث -كه كنم مى عرض -و كند مى تعريف آن از را علم تأويلِ تفسيرِ، كه است اين پُر قرآن
 و تربيت حون اين با مخالفيم؛ ما داريد شما كه علمى نحو اين با خير، !مخالفند علم با كه بگوييم ما وقت آن كنند، مى تعريف آنقدر

 را ما اىه بچه كند، مى فاسد را ما هاى بچه كه تمدن مظاهر آن با مخالفيم؛ ما اين با كنيد، تربيت را ما خواهيد مى شماها كه تعليمى
٥٧ /١٠ /١ .كذا زمان به برگردانيم را مردم خواهيم مى و تمدن اصل با مخالفيم ما اينكه نه مخالفيم؛ آن با ما دارد، مى نگه مانده عقب

 علم راه در جوانى صرف
 در و تقوا در و علم در كنند صرف كه بدانند را جوانيشان قدر جوانها

 خاصاش با مملكت كه بشوند صالح امين اشخاص كه خودشان سازندگى
 خارج به ام كه پيوستگيهايى اين همه .باشد مستقل تواند مى صالح امين
 رجال راگ وقت آن .نداشتيم صالح رجال ما كه بود اين دنبال كرديم پيدا

 بودند دانمي در كه آنهايى .بودند گذاشته كنار بودند؛ كنار بودند، صالحى
 ردد به نبودند، صالح رجال اما بودند، هم دانشمند نبودند، صالح رجال

 و كردند خارج به پيوسته را ما كه بودند آنها و !خوردند نمى مملكت
 ما به و رفت؛ فرو منافعش خارجيها حلقوم در ما مملكت طوالنى سالهاى

 تمملك اين ذخاير شماها .نداريم هيچ كه بينيد مى اآلن كه كردند آن
 طورى هستيد، مملكت اين ذخيره هستيد، دانشجو جوانيد، هستيد،

 را انخودت و بشود واقع مفيد مملكتتان براى ها ذخيره اين كه بكنيد
 ؛امين العمل صحيح متعهد انسانهاى يك شاءاللَّه ان تا بكنيد اصالح

 سك هيچ را امين آدم .بكنيد اش اداره خودتان و خودتان دست كشورتان
 ؛ندارند امانت اينها دارند اعوجاج كه اشخاصى .كند مُعْوَجش تواند نمى
٥٨ /٤ /١٧ .ندارند صالحيت اينها

 علم راه در كوشش
 صتخص آوردن دست به و علم راه در كوشش بايد
 اندانشجوي فعاليت اساس مختلفه هاى رشته در

 ودخ دست به ميهن نيازمنديهاى كه باشد؛ عزيز
 اخودكف شما كوشش با ما كشور و برآورده آنها
 ودب آن بر اساس گذشته دوران در األسف مع .شود
 نآ ما ملت با و كنند؛ وابسته چيز هر در را ما كه

 دراز ديگران پيش چيز هر براى دستش كه كنند
 اين از كه كنيد كوشش عزيزان شما .باشد

 ودتانخ كشور احتياجات و آييد بيرون وابستگى
 خودتان ايمانى و انسانى نيروى از و .برآوريد را

 و د؛بپرهيزي اجانب به اتّكال از و نباشيد، غافل
 از و .كنيد بيمه ابعاد تمام در را خود استقالل
 خداوند كه نهراسيد غربزدگان و غرب هياهوى

٥٨ /٦ /٣١ .شماست با متعال



 هميشه و جا همه علم، كسب
 كه هايىهمان به نيست محصور هم دانشجو و نيست جاها ساير يا دبيرستانها يا دانشگاهها معلمهاى به محصور دانشجو و معلم

 دانشجو ايدب و دانشجو بشر ساير و هستند معلّم آنها هاى شده تربيت و اوليا و انبيا و است دانشگاهى يك عالَم .روند مى دانشگاه
 هدايت معلّم فهوظي .متعلّم و دانشجو  طبقه يك و استاد و معلّم طبقه يك :باشد داشته طبقه دو بايد دنيا تمام بايد، عالَم .باشند
٥٩ /٦ /٦ .تعلّم دانشجو وظيفه و اللَّه سوى به است جامعه

 سفارش به علم و دانش در قرآن كريم

 اسالمى بايد زمرك فالن كه شود مى گفته اينكه مجرد به ملت، خواستهاى به توجه بدون و مشكالت به توجه بدون كه اشخاصى با هستيم مواجه كه است اين ما اشكال
 به راجع قدر آن يمكر قرآن آيات كه صورتى در است، مخالف تخصص و علم با اسالم كه بدهند ارائه دنيا به كه خواهند مى اينها .نباشد تخصص يعنى گويند مى آنها باشد،

 ملت خدمت به كه علمى و تخصص لكن دارد، را موافقت كمال علم، با تخصص، با اسالم .نباشد ديگر كتب سراسر در شايد كه است فرموده سفارش دانش به راجع و علم
 وقتى كه مينمسل -مثلًا -بعضى به دهند مى نسبت تبليغات طور به را اين خواهيم، نمى متخصص ما كه است اين صحبت يك .باشد مسلمين مصالح خدمت در باشد؛

 ندارد، الزم طبيب رديگ دانشگاهها اينكه به را مطلب كنند مى منتقل فوراً اين از اينها باشد، اسالمى دانشگاهها بايد و بشود فرهنگى انقالب دانشگاه، در بايد گويند مى
 از بعضى از شايد هك است شيطنتهايى از اين .بگويند را اسالمى احكام و مسائل و آنجا بروند بايد فقط خواهد، نمى پيشرفته صنعتهاى متخصص خواهد، نمى طب متخصص

 گوييم مى كه ام مقصود كه دانند نمى اينها .شود مى تبليغات اينطور فرهنگى، انقالب خصوص در و شود مى گفته كه اسالمى انجمنهاى و اسالم به نسبت گروهها و افراد
 به احتياج ما هك گوييم نمى باشد، اسالمى اينها بايد گوييم مى كه ما است، جامعه متفكر مغز و است علم مركز كه دانشگاهها خصوص به و نهادها تمام گروهها، تمام بايد

 زانمي را تر متخصص رأى است، داده قرار ميزان را تر متخصص هم، شرعى احكام در هم، عادى احكام در كه متخصص براى دارد كوشش اسالم آنجا تا .نداريم متخصص
٦٠ /٣ /٤ .است داده قرار

كافر از حتى علم، كسب

 كرده دعوت را مردم و كرده تمجيد تخصص و علم از كه است اديانى رأس در اسالم .است موافق تخصص با اسالم
 و گيريدب بايد اما بگيريد، را آن يافتيد، كافرى هر از حتى را، علم يافتيد جا هر كه است كرده دعوت حتى است،

٦٠ /٣ /٤ .كنيد استعمال خودتان كشور ضد بر و بگيرد را علم نه باشد، كشور و اسالم خدمت در



 دانشمندان به نسبت اسالم نهادن ارج
 را ندهادانشم اسالم .نباشند قائل قدر آن مسالك ديگر شايد كه است قائل اجر قدر آن علم براى اسالم

 نه كنل است، چيز بزرگترين دانش اسالم، در .نباشد آنطور مسالك ساير شايد كه گذارد مى ارج قدر آن
 .ببرد قشر يا غرب آغوش به را ما ملت كه آنطورى دانشمندان نه بكشد، تباهى به را ما كه آنطورى دانش
 در نيستند، غرب و شرق طرف به كه مغزهايى در مستقل، مغزهاى در را علم كه دارد كوشش اسالم

 .كند تقلمس را ما كشور تواند مى كه است استقالل اين و .بياورد بار كنند، مى فكر اسالم به  كه مغزهايى
٦٠ /٣ /٢٣

 توأم تهذيب، و تحصيل

 مدارس در هست، مدارس ]در[ كه ساله بيست جوان همين ساله، شانزده جوان همين حاال، همين از بايد
 شخود بايد حاال از است، الهى دستورات كه آنطورى خداست، رضاى كه آنطورى بايد حاال از هست، علمى

 صيلتح براى هم قدم يك دارد، برمى علم تحصيل براى كه قدم يك .باشد آنطور اينكه به بدهد عادت را
 رىآنطو عالمى نخواسته خداى اگر نباشد، مهذب عالِمى نخواسته خداى اگر .بردارد تهذيب و خوب اخالق

 كه ديانىا تمام و است مخترَع كه اديانى تمام .است بيشتر نفعش از ضررش اين نباشد، خواهد مى اسالم كه
 هاى حوزه در كه اشخاصى هستند، مؤسسش تحصيلكرده اشخاص اين است، كذب و است شده اختراع
 كه يدبين مى را، باطله مذاهب رؤساى بفرماييد مالحظه شما .نبودند مهذب لكن اند كرده تحصيل علميه

٤٤ /٨ /٢٣ .نبودند مهذب لكن ملّايند خواندند، درس كه هستند اشخاصى از تمامشان باطله مذاهب رؤساى

 بركات و خيرات منشأ متقى، عالم
 تدس ما و شما بايد .باشد كار در ايمان كه است اين معنويت جهت در چه و ماديت جهت در چه هست، مملكت يك براى كه ترقياتى همه مبدأ و خيرات همه مبدأ

 نه دهيم؛ب بيرون مؤمن ها مدرسه از ما بدهيد؛ بيرون مؤمن دانشگاه از شما .كنيم ايجاد ايمان است، دستشان مملكت مقدرات اينها كه آتيه قشر براى بدهيم هم به
 كه است آن ،شد متقى وقتى عالِم شد، مؤمن وقتى عالِم اما .هستند مؤمن  هم ديگر قشرهاى خوب، .نيست خيلى مؤثر هم تنها مؤمن البته .ندارد فايده تنها عالِم .عالِم
٥٨ /٣ /٣ .است كشور يك دادن باد به طرف آن از نخواسته خداى يا كشور، يك حفظ و است، بركات و خيرات منشأ



 نشده تزكيه نفوس در علم سوء اثراث
 .كردند اختراع دهادانشمن .كردند اختراع علما را باطله اديان تمام .كند مى آنها در سوء اثر علم نروند، بيرون فاسد اوصاف آن از نشوند، تطهير نشوند، تزكيه نفوس اگر

 هم  مُزكّى و ستا علم اين حامل كه عالِم اين نشده، تزكيه كه جايى در آمد علم كه وقتى .نشده تزكيه نداشته، پرورش كه جايى يك در بود شده وارد علم اينكه براى
 نباشد، هتزكي دانشگاهها در طور همين و علميه هاى حوزه در اگر .غيره و دانشگاهى علماى و روحانى علماى بين ما نيست فرقى جامعه براى .شود مى خطرناك نيست،

 يَحْمِلُ لْحِمارِا كَمَثَلِ يَحْمِلُوها لَمْ ثُمَّ التَّوْراةَ حُمِّلُوا الَّذِينَ مَثَلُ  :فرموده آن در را تعبير اين تعالى خداى كه است انبارى يك شود، مى انباشته آنجا در كه علمهايى اين
 و .جامعه ىبرا شود مى خطرناك موجود يك اين را، نفسش نكرده تزكيه لكن دارد را علوم اين همه را، اخالق علم را، اديان علم را، توحيد علم حتى كه كسى آن أَسْفاراً

 اگر ،باشد صحيح آموزش هم آموزشش اگر و .پرورش پرورشش نه و است آموزش آموزشش نه ببينند، آموزش كه روند مى آنجا در كه جوانهايى كه، دانشگاهى يك
 خدا و .كند مى ايجاد ادفس اين نيست،  مُزَكّى كه قلبى يك در بشود وارد علم و باشد نشده تزكيه اگر هست، تربيت و تعليم تزكيه از بعد آدم، اين باشد نشده تزكيه
٥٩ /٤ /١٠ .هستند ايذا در ها جهنمى سوء، عالِم تعفن بوى از جهنم در كه هست ما احاديث در .بشود واقع  مزّكى غير عالِم جانب از فساد كه نكند

 انحرافى هدفى مدرك، اخذ صِرف
 تحصيل كه شندبا داشته اين به توجه بايد دارند تحصيل به اشتغال كه مركزى هر در كشور، سرتاسر در ما كودكان و جوانها و كنيد مى تحصيل كه جا هر در بايد شما

 جوانها شما راگ .بدهد نجات وابستگيها از را ما كشور تواند مى و .برساند انسانى حيات به را ما تواند مى كه است انسانى فاضله اخالق همراه و تعهّد همراه و تهذيب همراه
 همان اين خودتان، ادّىم استفاده براى بدهيد قرار آلت را آن برويد و بگيريد ديپلمى يك بگيريد، تصديقى يك كه باشيد معنا اين دنبال رويد، مى كه تحصيل دنبال

 مشغول غايت آن به رسيدن براى كه باشيد داشته صحيح غايت يك و باشيد داشته صحيح ايده يك هستيد كه مراكزى در شما اگر و .خواهند مى آنها كه است انحرافى
 ههم و انحرافها همه و شركها همه كردن دور و اللَّه پرستيدن و نفس تهذيب آن و خواهد مى  تعالى و تبارك خداى كه امرى آن به رسيدن براى و باشد، تحصيل
 مراكز كه است اين براى آيد مى پيش كشور يك براى كه گرفتاريهايى همه و انحرافها همه و .شد خواهيد پيروز شما باشد اينطور اگر مراكزتان، از و خودتان از الحادها

 را، خودش راه نسانا اول از و نباشد تعهد و نباشد تهذيب تا .جديد علمى مدارس با قديم علمى مدارس بين ما نيست فرقى اين .نيست تهذيب مراكز تعلّمشان، و تعليم
 به يا را ىاسالم كشورهاى و را ما كه است همين و است آور انحراف همين نباشد، اسالمى صحيح ايده همان دنبال او تحصيل و باشد، نيافته را خودش مستقيم صراط
 اين دانشگاهها و مدارس از .مسائل اين شود مى شروع مدرسه از .امريكا تابع كشور كشور، يا باشد كمونيستى كشور كشور، بايد يا راست؛ طرف به يا و برد مى چپ طرف

 هنتيج كه چيزى آن كه باشد اين شود مى حاصل جا همه در و دبيرستانها در ما، مدارس در و دانشگاهها در كه چيزى آن كه خواهند مى آنها .شود مى شروع مسائل
٥٩ /١١ /٢ .باشد آنها براى ماست، جوانهاى طوالنى زحمات و است ملت طوالنى زحمات



 تخصص همراه تعهد
 زيرا يد،باش  داشته نظر در را تعهد و زهد بُعد آن بايد كنيد مى پيدا تخصصى اگر شما

٦٢ /٢ /٦ .ندارد هم نفعى باشد نداشته ضرر رژيمى براى اگر تعهد بدون متخصص

تقوا بدون علم ضرر
 عالم آن در باشد، اديان علم ولو باشد، توحيد علم ولو باشد، تقوا بى تنهاى علم اگر

 -هست هك -نباشد نفعش از باالتر اسالم بر و ملتها بر ضررش اگر تنها علم .ندارد ارزش
 و .بدهد فنا باد به را انسانهايى يك را، كشورى يك كه تواند مى تقوا بى كه گفت بايد
٦١ /١٠ /٥ .كند فاسد را مردم كه تواند مى بهتر است عالمتر كه كسى آن

تقوا بى عالمهاى از اسالم صدمات
 كه مقدارى آن .نيست هم مفيد نباشد، مضر اگر تقوا بى علم كه ام كرده عرض كراراً

 .دباش ديده عادى مردم از نيست معلوم است، ديده صدمه تقوا بى هاى عالم از اسالم
 ررض گاهى باشد، جاهل اشخاصى نزد تقوا همين اگر ولى تقواست، است اصل آنچه
 اسالم، مبانى به ناآشنايى واسطه به است ممكن دارند صالح ظاهر كه هايى آدم .زند مى

 آخرت و دنيا در شد جمع كسى در اگر تقوا و علم اما دهند، انجام اشتباهاتى
٦٢ /٦ /١٣ .است سعادتمند



 اسالمى انقالب از قبل دانشگاه :دوم فصل
 واقعى رشد عدم و استعمارى فرهنگ

 داخل در دانشگاه وجود با وابستگى
 هنوز ماا داريم دانشگاه معنى يك به است سال صد .ايد آورده در صورت اين به را آن كه است دانشگاه به مملكت ترقى
 و خط يك !كنند درست خارجيها بايد را كرج سد !بيايد طبيب خارج از بايد كنند عمل خواهند مى را سلطان لوزتيْن يك

 فرهنگ ،داريد طبيب و مهندس اگر !كند؟ مى اقتضا المللى بين التزامات را اينها !بكشند بيايند خارجيها بايد را جاده
 استخدام خارج از چرا پس داريم، مهندس و طبيب داريم، محصل داريم، ذخاير داريم، فرهنگ گوييد مى اگر داريد؟

 الس صد مملكت، اين به وااسفا نداريد، اگر !بدهيد جواب !دهيد؟ مى خارجى يك به تومان هزار صد ماهى چرا كنيد؟ مى
٤١ /٩ /١١ .ندارد مهندس ندارد، دكتر ولى دارد؛ دانشگاه و فرهنگ است

 رژيم واهى خيال اسالمى، دانشگاه تأسيس
 براى اگر ماش اند؛ كرده درست برايش  بودجه هم ميليون چندين ام شنيده كنند؛ تأسيس  اسالمى دانشگاه آقايان خواهند مى -حرفها اين واقعاً دارد خنده -آقايان خواهند مى

 باشد، اقىب بايد اسالم احكام بودنش، است الزم اسالم كه شديد متوجه واقعاً شما اگر كنيد؟ مى خرابش چرا آنجاست؛ اوناها، ما، دانشگاه اين خوب هستيد، دلسوز اسالم
٤٣ /١ /٢٦ .نرسانيد شرّ بابا، نداريم اميدى هيچ شما خير به ما باشند، باقى بايد اسالم علماى

.بود روحانيون و طالب كردن ودولتى علميه هاى حوزه كردن تعطيل براى طرحى حقيقت در كه اسالمى دانشگاه تشكيل براى شاه رژيم تصميم به اشاره .)1 (

 استعمارى تربيت ، دانشجويان فكرى انحراف
 .است ماسال از هست بدبختى چه هر كه گويند مى دانشجوها كه است نوشته من به امريكا از دانشجو

 روز يك اسالم .است اسالمى دول از است؛ اسالم سران از هست بدبختى چه هر !دانشجوها بيچاره اى
٤٣ /٦ /١٨ .نشده عمل ما مملكت در هم

 



 جوانان انحراف جهت رنگارنگ مكاتب
 نابودى و وطسق اسالم، مقدسه اصول به تحصيلكرده جوان نسل بخصوص ملتها آشنايى با دانند مى كه استعمار ايادى و عوامل

 كوشند مى و پرداخته كارشكنى به بود، خواهد قطعى شده استعمار كشورهاى و ملتها منافع از آنان دست قطع و استعمارگران
 اوينعن با و نمايند جلوگيرى اسالم تابناك چهره شدن گر جلوه از جوانان، افكار و اذهان ساختن مشوب و سمپاشيها با كه

 حقايق بررسى و تحقيق در كه است الزم مسلمان جوانان شما بر .سازند منحرف را ما جوانان رنگارنگ، مكتبهاى و فريبنده
 همه زا را اسالم كه امتيازاتى و گرفته نظر در را اسالمى اصالتهاى غيره، و اجتماعى اقتصادى، سياسى، هاى زمينه در اسالم

 اى نندهك منحرف و غلط مكتبهاى با را اسالم نجاتبخش آيين و مقدس قرآن مبادا .نكنيد فراموش سازد مى جدا ديگر مكاتب
 استعمارى بهاىمكت اين پايبند اسالم ملت كه روزى تا باشيد داشته توجه بايد .نماييد خلط است كرده تراوش بشر فكر از كه
 بهايىمكت اين و .ديد نخواهند آزادى و آسايش روى دهد، مى قرار هم كنار در و كند مى مقايسه آن با را الهى قوانين يا باشد مى
 شههمي براى را مسلمانان خواهند مى و است آنان انحراف و گمراهى براى فقط شود مى عرضه اسالم ملت به راست و چپ از كه

 دست هب دست راست، و چپ استعمار .سازند دور كريم قرآن آزاديبخش تعاليم از و دارند نگه اسير و مانده عقب و ذليل و خوار
 غارت و مسلمان ملتهاى بيشتر كردن اسير راه در و كنند، مى كوشش اسالمى كشورهاى و اسالم ملت نابودى براى داده هم

٥١ /٥ /١٧ .اند كرده سازش يكديگر با آنان طبيعى منابع و سرشار سرمايه
 دانشگاهيان بيدارى 

 به -راناي سرتاسر دانشگاههاى مخالفت .است اميد مايه ملت بيدارى مصيبتها، همه با
 با تمل مختلف طبقات و محصلين طبقه و اعالم علماى مخالفت و -شاه اعتراف حَسَب

 .است استعمار قيد از رهايى و آزادى آوردن دست به طليعه قلدريها، و فشارها همه
٥٤ /٤ /٢٠  استعمارى شخصيتهاى توسط دانشگاه قبضه

 صالح و خواهند مى كه را كارى كه توانستند مى -باشد آنجا در هم صالحى اگر -آنجا در كه اشخاصى و بود، مستقل بود، استقاللى صحيح دانشگاه يك ما دانشگاه اگر
 اينها كه دندكر قبضه اشخاصى را ما دانشگاه .بشود -نخواسته خداى -شايد آتيه نسل اينكه از بدتر به و رسيد؛ نمى اينجا به ما مملكت روزگار بدهند، انجام است

١٣٥٦ دى .هستند نوكرمآب خودشان و هستند، استعمارى خودشان و هستند،  انگل خودشان



 وابسته فرهنگ وابسته، دانشگاه
 فرمان تحت ند؟ك فكر خودش و باشد مستقل كه دانشگاههايى يك نباشد؟ او در غير دخالت كه فرهنگى داريم؟ ما مستقل فرهنگ يك ]آيا[ فرهنگ سراغ آييم مى

 ام ]آيا[ حاال، تا مشروطه اول از ] است آمده پديد[ فرهنگ كه وقتى آن از ديديم؟ خواب فرهنگى همچو ما داريم؟ چيزى همچو ما باشد؟ دانشگاه رئيسهاى خود
 اگر كه است اين دليل !كردند درست ما براى ديگران كه است بوده فرهنگى يعنى بوده؟ وابسته فرهنگ يك يا داشتيم؟ باشد صحيحى فرهنگ كه فرهنگى يك
 اگر ... م،داشتي صحيحى فرهنگ يك ما اگر !آنجا برند مى يا آورند مى طبيب برايش اروپا و امريكا از كند، پيدا لوزه مرض و بكند ورم زهرمارى شاهزاده يك لوزه

 ديگر جاى يك از هك كنيم مى دراز را دستمان بكنيم، درست خواهيم مى كه وقتى اسفالت يك ما .داشتيم مستقل صحيح طبيب داشتيم، صحيح مستقل دانشگاه
 جورى چه كه يشبرا بدهد نقشه كسى يك بيايد خارج از حتماً بايد كنيم، درست خواهيم مى مريضخانه يك خواهيم، مى بنا يك ما ... كنند اسفالت ما براى بيايند
 سالهاست درچق و است، شده درست »دارالفنون« كه وقتى آن از داريم جديد مدارس ما كه است سال هفتاد از بيشتر اآلن -داشتيم فرهنگى ما اگر !بكنيم درست

 برنامه بودند، ردهك تحصيل درست بودند گذاشته را ما جوانهاى اين يعنى بود، ملت اين نفع به كه بود دانشگاههايى يك دانشگاهها اين اگر -داريم دانشگاه ما كه
 كار تيم،داش مستقل دانشگاه يك ما اگر .ايستادند مى دولت مقابل در كه بودند جوانهايى ما جوانهاى حاال .حاال بود شده درست آدم نبود، اگر استعمارى برنامه

 اين ديگر .دبردن بين از را اين است، جوان نيروى از عبارت كه ما، مملكت مهم نيروى اين .است خراب بگذارى دست جايش هر كه اينجايى به رسيد نمى ما مملكت
 من شپي اينها خارج، در كنند مى كار اينجا كذا، -دانم نمى -انرژىِ و اتمى نيروى قضيه همين در آمدند خارج در كه جوانهايى اين .اند داده هدر به را همه را نيروها
 حد يك رد را ما !كنيم تحصيل گذارند نمى را ما اينكه به ... گفتند مى شان دسته يك -آمدند جمعيتشان بود زياد هم شان دسته يك -آمد شان دسته دو آمدند،
 يك در اينجا اند آورده را ما !كنند مى ] تعليم[ ما ] به[ اينجا حاال كه است مقدارى اين از زيادتر ايران در ما تحصيالت .برويم باال گذارند نمى اند، داشته نگه پايين
 يعنى ]كنند رشد[ كه گذارند نمى ايران دانشگاههاى و ايران داخل در .بكنند تحصيل ما جوانهاى گذارند نمى .نكنيم ترقى اينكه براى اند داشته نگه پايينى سطح
 اين ]با[ .داريمن مستقل فرهنگ يك ما .داريم ما وابسته فرهنگ يك .است استعمارى برنامه .دارند نگه معينى حد يك در را اينها كه است اى برنامه يكجور برنامه

  »بزرگ تمدن دروازه« ] به[ من كه گويد مى كه آقا آن .دارند نگه مانده عقب طور همين را ] جوان نسل[ كه خواهند مى استعمارى دولتهاى به وابسته فرهنگ
 عقب و ستعمارىا فرهنگ كه ما فرهنگ هم اين .بكنند ترقى اينها گذارند نمى هيچ و اند گرفته قرار پايين مرتبه در اآلن ما جوانهاى اين آقا اين دست به ]! ام رسيده[

 ] متخصص[ يك نه -دانم نمى -يا آيد، در كار از درستى مهندس يك نه باشد، تمامى و تام طبيبِ يك طبيب نه .برود جلو نگذارند كه ] است[ شده داشته نگه
٥٧ /٨ /٢٩ .اند كرده فلج جوان نيروى قوه حيث از را مملكت اصلًا .را اينها تمام .ديگرى

 

.است مخلوع شاه پوشالى ادعاهاى به اشاره .)1 (



 دانشگاهيان و دانشگاه از ترس
 مقابلشان، رد بشود پيدا قدرتى يك باز اينجا از است ممكن هستند، هم جوان كه هستند اى متفكره قوه يك اينها خوب كه ديدند مى .ترسيدند مى هم دانشگاهْ از اينها

 يك .كردند حرفمن را اذهانشان كردند؛ منحرف تبليغات همين واسطه به را اينها توانستند تا داشتند مختلفى طريقهاى .كوبيدند مختلف طريقهاى به هم ]را[ دانشگاه
 حال به را اهدانشگ اگر .بكنند دخالت مملكت مقدّرات در اينها كه نگذارند و خودشان به كنند مشغول هست چه هر را جوان طبقه اينكه براى كردند اينها مهمى كارهاى
 يك را، ما چاپند مى انديگر دارند كه بودند اين فكر در كه شدند مى پيدا متفكرهايى خوب دانشگاه از نبود، كار در كارشكنى و نبود كار در تبليغات و گذاشتند مى خودش
٥٨ /٤ /٣٠ .كردند مى مشغول مختلف طريقهاى به آيد، مى و آمد مى آنها از كارها اين كه را، جوان طبقه اينها .بكنيم عالجى

مغزها دزديدن
 ينكها براى چيست؟ براى اين .خارج براى افتد مى راه كند مى پيدا مرضى هر كس هر كه است شده جورى وضع
 ناآل ما استعمارى مغز يك !استعمارى مغز شده؛ گذاشته آن جاى ديگرى مغز يك و است شده دزديده ما مغز

 را ملكتم اين توانيم نمى نگذاريم جايش استقاللى مغز يك نكنيم عوض ما را استعمارى مغز اين تا و .داريم
 ما انشگاهد اساتيد .بشود عوض مغز اين كه كنيد كوشش .شود نمى كنيد درست هم بخواهيد چه هر .كنيم اداره

 زىمغ آن .استعمارى نه باشد، استقاللى مغز يك .بشود عوض مغزهاشان ما جوانهاى اين كه كنند كوشش
 نطوراي بايد هم فرهنگ .اينها باشند مستقل .گرفتند ما از را خودمان مغز و ما براى كردند درست كه نباشد
٥٨ /٩ /٢١ .باشد اينطور بايد هم اقتصاد .باشد

 استعمارگران خدمت در دانشگاهها
 تدس از فرصت نخواسته خداى كه دارند آن خوف اسالم به پايبند و مسلمان ملت
 مرژي سلطه مدت طول در كه باشد همان فرهنگ و نگيرد، انجام مثبتى كار و برود
 داده رقرا استعمارگران خدمت در را اساسى مهم مركز اين فرهنگ، بى كارفرمايان فاسد

 و متعهد معدودى جز كه شود مى ظاهر خوبى به دانشگاهها دستاوردهاى از كه بودند،
 ررض جز ديگران بودند، اسالم و كشور خدمت در دانشگاهها خواست رغم على كه مؤمن

٥٩ /٣ /٢٣ .نياوردند بار ما كشور براى چيزى زيان و



كشور بر دانشگاه مهلك هاى ضربه

 نيزه سر از آمد وارد دبودن حكمفرما تربيت و علم مراكز بر غربى تربيت با كه منحرفى اساتيد و دانشگاهها از اخير سال پنجاه اين در ما مظلوم كشور بر كه مهلكى هاى ضربه
 شرّ  از لكن شديم، خالص محمدرضا و رضاخان شرّ از ما .نبود آنان دست در امور زمام لكن بودند، متعهدى معلمان و اساتيد البته .نشد وارد پسرش و رضاخان

 شوند، نمى سالح خلع قىمنط هيچ با كه باشند مى سرسپردگانى و هستند ابرقدرتها سلطه برپادارندگان اينان .يافت نخواهيم نجات زوديها اين به شرق و غرب يافتگان تربيت
٦٠ /١٠ /٧ .دارند برنمى الهى عظيم سدّ اين شكستن و اسالمى جمهورى عليه توطئه از دست ورشكستگيها تمام با اكنون هم و

 دانشگاه به حمله و سركوب

 واهى هاى بهانه با دانشگاه به حمله
 را بدبخت ملت خواهند مى و دارد ادامه بيشتر چه هر شدت با فرهنگ و علم با مبارزه

 كمر انىمسلم به تظاهر و اسالم ادعاى با .دارند نگه مانده عقب استعمارگران دستور به
 دنابو و محو ديگرى از پس يكى را قرآن مقدسه احكام و بسته اسالم نابودى به

 و تدس استعمار عمال فشار تحت در اسالمى علوم محصلين و اعالم علماى .كنند مى
 و دكنن قبضه خواهند مى را اسالمى محافل و مساجد دينيه، علوم مدارس .زنند مى پا

 كنند مى حمله دانشگاهها به اساس بى هاى بهانه با .اند كرده عملى مقدارى را برنامه اين
 اخير حوادث .كشانند مى سربازخانه و زندان به دانشگاه از را ارجمند جوانان و

 ما ختس دانشجويان، به جبار دستگاه رحمانه بى و وحشيانه يورش و ايران دانشگاههاى
 براى استعمارگران هاى نقشه از ديگرى نمونه غيرانسانى روش اين .ساخته متأسف را

 را ايىوسط قرون و چنگيزى اعمال اين من .باشد مى دانشجويان و دانشگاهها سركوبى
 نشينى عقب هرگز وطنخواه غيور دانشجويان كه دارم اطمينان و كنم؛ مى تقبيح شديداً
١٣٤٩ بهمن .شد نخواهند تسليم نكرده

 سركوب و سلب مصونيت از دانشگاهيان
 و خرابى حال به وطن اين ،»وطنم براى مأموريت« اسم به بايد

 راه سد و ملت اين پناهگاه تنها كه اسالم و باشد باقى افتادگى عقب
 چه ار روشن جوان طبقه كه است مأمور گويى .شود شكسته است اجانب

 را دينى مدارس كه است مأمور كند؛ سركوب دانشگاهى چه و روحانى
 ار كشور مقدسات است مأمور كند؛ زجر و حبس را اسالم علماى و هتك

 گذاران سرمايه كه است مأمور بدهد؛ آن مربيان و اسرائيل دست به
 باتموج كه است مأمور كند؛ مسلط كشور ثروت باقيمانده به را خارجى

 است مأمور كند؛ قرآن نواميس هتك و دهد اشاعه صورت هر با را فحشا
 و ملت از و دهد مصونيت را آنان كارمندان و خارجى مستشاران كه

٥١ /٦ /٢٠ .نمايد مصونيت سلب دانشجويان و دانشمندان و روحانيون



 جوانان قتلگاه يا دانشگاه
 انانجو كند، مى و كرده زندان و شكنجه و اعدام را آنان از گروههايى كه است همان كند، مى استمداد  وطن براى آنان از و آورده روى ملت جوانان و سياسيون به امروز كه او
 در اند ودهنم اسالم فرزندان با دانشگاهها در اخيراً كه جناياتى از من .است نموده تبديل ما جوانان قتلگاههاى به را ما دانشگاههاى كشد، مى و كشيده خون و خاك به را ما

٥٧ /٨ /١٦ .كنم مى تشكر اند كرده محكوم را او و ايستاده كرده گره مشتى با شاه مقابل در و اند داده فدايى كشور و اسالم راه در كه عزيز دانشجويان از من .سوگم
.نمود توبه ود گذشته اقدامات از نوعى به مردم فريب براى خود حكومت آخر ماههاى در كه است پهلوى شاه محمدرضا منظور، .)1 (

 فرهنگى مفاخر سركوب
 فشار تحت در -ايران فرد آخرين تا مذهب علماى و مذهبيها از -ايران اقشار تمام

 نه رد؛م نه و خود از داشت اختيار مملكت اين در زن نه كه رسيد جايى به فشار .بودند
 ستتوان مى دانشگاهى نه و كند حفظ را خودش روحانيت وظايف توانست مى روحانى
 تمأموري و بردند دادند؛ دست از را ايران مفاخر تمام اينها .كند حفظ را خودش وظايف
 را نهاآ بودند، ما عشاير و ايالت ما مفاخر .نگذارند مَفْخَرى هيچ ايران براى كه داشتند
٥٨ /١ /٢١ .كردند سركوب

دانشگاهها و علميه هاى حوزه به حمله
 به داد هاجاز نخواهد باشيم، داشته روحانى معنا تمام به روحانىِ جبهه يك يا باشيم، داشته ما صحيح دانشگاه يك اگر

 خطر خودشان براى آنها را جبهه دو اين چون جهت اين از .ببرند بين از را مملكت يك حيثيت همه كه اجانب
 كثرا و است، يادم من كه رضاخان زمان در .داشت فرق شان حمله  فرم منتها .بود جبهه دو اين به شان حمله دانستند، مى
 را افراد ،را مدارس كردند مى حمله لهذا و .بشكنند را جبهه اين كردند مى حمله سرنيزه با زمان آن در نيست، يادتان شما
 .كردند مى تعطيل را مساجد بستند، مى را ها مدرسه كندند، مى را لباسها داشتند، مى بر را ها عمامه بردند، مى گرفتند مى

 چون شگاهدان در منتها .برد بين از شود مى فرم اين با اينكه خيال به .بردند بين از بكلى را اينها و روضه و وعظ مجالس
 رشد اندانشجوي نگذارند كه شدند مى وارد ديگر فرم به شدند؛ نمى وارد فرم اين به ترسيدند، مى را اش خارجى انعكاس

٥٨ /٤ /٦ .كنند



 منحرفين با مقابله
 عده يك هك باشد بيدار حاال كرد، اسالم براى فعاليت و داد اسالم براى را خونش و است اسالم براى متعهد كه دانشجو قشر باشد، بايد آدمسازى مركز كه ما، دانشگاه

 شما ... .رسندت مى دانشگاه شدن درست از آنها خير؛ بشود؛ درست دانشگاه خواهند مى اينكه نه .بشود پيدا اسالم خواهند نمى و روند مى دارند دانشگاهها اين توى معدودى
 دارد و آمده كسى يك اهدانشگ در كه كنيد شكايت نياييد .كنيد بيرونشان خودتان كنند، مى فساد دارند و دانشگاهها توى اند افتاده حاال كه اشخاصى اين كه كنيد جديت
 چرا شود؟ب گذاشتيد نمى را رفراندم چرا سوزد، مى دلت ملت براى اگر سوزد؟ مى دلت ملت براى تو گويى؟ مى چه تو آقا بگو .بايست مقابلش برو خوب، .زند مى حرف
 ذاريدگ نمى چرا !شاهك حاال كرد، مى درست شاه پيشتر كنيد؟ درست بازار امريكا براى خواهيد مى كه است اين جز بردارند؟ را زراعتشان اآلن كشاورزها گذاريد نمى

 .كنند هاآن به محتاج را ما اينكه براى عمالند اينها و شود مى كم غرب از شود، مى كم بيرون از احتياجمان خوب بيفتد، راه ما براى ها كارخانه اگر بيفتد؟ راه ها كارخانه
٥٨ /٣ /٢٥ .خودشان مراكز از كنند بيرون را اسالم دشمنهاى روشنفكر، قشرهاى .را خودتان دشمنان و خودتان دوستان بشناسيد

 جوانان كردن سرگرم براى غائله
 دبتوانن تا و هست؛ هجومشان مورد و است شان توجه مورد اينقدر دانشگاه كه دارند كوشش بشود، پيدا انسان يك خواهند نمى اينها
 داشته اشتغال نهااي گذارند نمى باشد، صحيح برنامه يك كنيد فرض آنجا از هم اگر .باشد صحيح برنامه يك دانشگاه هاى برنامه كه گذارند نمى

٥٨ /٤ /٣٠ .بشوند سرگرم ما جوانهاى كه كنند مى ايجاد هايى غائله كنند، مى درست بساط يك كنند؛ مى درست غائله يك روز هر باشند

 دانشگاهى اخاللگران بودن اقليت در
 دباي اينكه به راجع شده مراجعه هم ديگر جاهاى از و تهران از و كرد ايجاد مزاحمت خواهند البته هايى دسته يك -است اينها و پرورش و آموزش محل كه -جايى هر در
 اخاللگر كه تندنيس اينطور كه اكثر .واقعند اقليت در اخاللگرند كه جمعيتى اين در اينها كه است اين مهم لكن بدهند، طرحى يك كه هستند فكر در آنها .بكنيم چه

 با بشود، عملى اختالف يك درگيرى، يك اينكه بدون خودشان اجتماع با و بردارند دست هست، بينشان در اگر خودشان كه اختالفاتى از بايد اكثر جمعيتِ اين و باشند
 و آموزش كه هستند مواردى در هستند، دانشگاهها در كه كسانى خود كه است اين مهم .بكنند فعاليت آنها نتوانند كه كنند خارج صحنه از را اينها خودشان اجتماع
 همان ارند،ند حرفى اخاللگرها .ندارند حرفى اينها چون بكنند، جلوگيرى معقولى طور به خودشان اينها هستند، آنجا كه جوانهايى چه و اساتيد چه آن، در هست پرورش

 فحر فقط .ندارند حرف كه فهميد خواهيد .بزن را حرفت داريد؟ حرفى چه شما خوب بگويند بروند جلويش شد ] مدعى[ كدام هر اگر .كنند اخالل خواهند مى فقط
 امر ينا در كه هست اساتيد غير و اساتيد خود و دانشسراها و دانشگاهيها خود دست مهمش اين و بگيرد انجام كارى يك نگذارند كنند، اخالل كه است اين شان همه

٥٨ /٦ /٢٤ .بكند كارهايى يك كه دارد بنا هم دولت و كنيم مى اقدامى يك شاءاللَّه ان هم ما .كنند كمك
 



گروهكها با برخورد نحوه
 اخالل دانشگاهها كار در فريبنده تبليغاتى و اسمهايى با بخواهند گروههايى يا اشخاصى است  ممكن دبستانها و دبيرستانها و دانشسراها و دانشگاهها شدن باز آغاز در

 و .نمايند نثىخ را آنان توطئه و شوند، مواجه آنان با سردى و اعتنايى بى با مدارس ساير محصِّلين و دانشگاهى عزيزان .نمايند جلوگيرى كالسها سر رفتن از و كنند،
 كه بودند ينانا هم .كردند مى فعاليت آن ضد بر يا بركنار اسالمى انقالب از و طاغوت، مسير در و جدا ملت مسير از كه بودند اينان هم تاكنون، انقالب اوّل از كه بدانند

 شرق به وابسته و ،مخالف كشور مصالح و ملت با اينان .كنند مى سرپيچى ملت اتفاق به قريب اكثريت رأى از كه اند اينان هم و .كنند جلوگيرى خواستند مى رفراندم از
 يروزىپ رمز و ام، داده تذكر كراراً آنچه .طاغوتى رژيم و طاغوت از احتراز همانند كنيد، احتراز آنان از و ندهيد؛ فرا گوش آنان تبليغ به .هستند سابق رژيم و غرب و

 كشور اميد هك -را عزيز جوانان شما و بيفكنند، تفرقه دارند كوشش كه منحرفان مقابل در است ملى -اسالمى گروه يك تشكيل و دانشجويى گروههاى اتحاد است؛
 از رهايى و يشرفتپ مايه كه -ادب و علم به و برداريد، قدم كشور تعالى راه در نگذارند و بكشند تباهى به -شماست فعاليت به بسته ميهن ترقى و سعادت و هستيد

 و دانشگاه در اسدىف عناصر است ممكن .اسارتهاست و بدبختيها تمام سرچشمه تفرقه و اختالف بدانيد بايد و .كنيد پيدا اشتغال -است كهنه و نو استثمار و استعمار
 از ما عزيز جوانان كه ،بشناسانيد و كنيد شناسايى را آنان هوشيارى با است الزم .كنند افكنى تفرقه شده حساب اى برنامه با و كنند نفوذ ما جوانان بين در مدارس ساير

 طرح زا و هراسد، نمى قلم و بيان آزادى از و است؛ منطق به متكى و برهان به مستند دين اسالم ... شوند كوشا آن نمودن  خنثى راه در و شوند، مطّلع آنان توطئه
 با نبايد !رممحت دانشجويان شما .ندارد باكى هستند،  خورده شكست خودشان دانشمندان پيش در و ثابت مكتبها آن خود محيط در آنها انحراف كه ديگر، مكتبهاى

 در آنان با كنيد دعوت اسالمى دانشمندان از و برخيزيد، گفتگو و بحث به آنان با خود .بيندازيد راه هياهو و درگيرى و رفتار شدت، و خشونت با ديگر مكتبهاى پيروان
 هاى نقشه از كىي كه بگذريد خونسردى با و كنيد؛ اعراض آنان از شدند، مواجه شما با هياهو و جنجال با آنان اگر و .شود ثابت آنان دست بودن تهى تا بنشينند، بحث
 از و .داريم گرىدي تكليف باشد، خرابكارى و توطئه اگر ولى موافق، منطق و آزادى با ما .كنند مشروع غير استفاده آن از و بكشند درگيرى به را شما كه است آن آنها

٥٨ /٦ /٣١ .نكشد آنجا به كار كه خواستارم متعال خداوند
 اجانب خدمت در عناصر تصفيه

 با بايد و .است علمى و فرهنگى مراكز خصوصاً مراكز، همه پاكسازى است، اصالحات مقدمه كه مهم، مسائل از
 و اندانشجوي و استادان و رؤسا پشتيبانى و انقالب، به مؤمن و متعهد، دانشمند، اشخاص از مركب شوراهايى
 تا زيرا ود؛ش تصفيه سابق رژيم به سرسپردگان و خدمتگزاران و فاسده عناصر از تربيتى و علمى مراكز معلمان،

 يتى،ترب و علمى مراكز خصوص كشور، وسيع سطح در -هستند اجانب خدمت در خودكار طور به كه -عناصر اين
 هيچ در وانستت نخواهيم نتيجه در و كنيم؛ پيدا نجات درونى و فكرى استقالل از توانست نخواهيم نشوند، تصفيه

٥٨ /٦ /٣١ .باشيم مستقل ابعاد از يك



دانشگاهها اصالح برابر در مقاومت
 ساختگى، ربزدهغ ساختگى، غرب يك به بود شده تبديل كه دانشگاه كه داشتند ميل كه آنهايى بودند؟ ها كى و بود چى براى شد دانشگاهها در كه سنگربنديها اين

 قلم همان كه بودند نهاهما يا گرفتند؟ سنگر كه بودند اينها باشد؛ متعهد و مسْلم افراد آيد، مى بيرون او نتيجه آيد، مى او وليده وقتى كه اسالمى، دانشگاه يك به برگردد
٥٩ /٣ /٣ .كردند سنگرگيرى كه هستند اينها را؟ قدرت اين و را اسالم اين بشكنند خواستند مى رضاخان زمان كه چيزهايى همان و قدم همان و

فاسد عناصر نفوذ از جلوگيرى
 و معلمين خود بايد علمى مراكز و دبيرستانها در و ها دانشكده در و دانشگاهها در

 اين از ازب اينجا در نبادا اينكه به كنند توجه آموزان دانش خود و اساتيد خود متعلمين،
 خداى و كرده نفوذ هستند فاسد همه كه منافقينى غير و منافقين و فاسد قشرهاى
٦٢ /٢ /٤ .درآورند بود سابق در كه وضعى آن به را دانشگاه نخواسته

دانشگاهها در نفوذ دنبال به مفسدين
 در بشود خالفى كار يك اينكه به است دنبالش فاسد نظرهاى كه است جورى دانشگاه

 نگذارد هك باشد حساس انسان بايد هميشه و .نشوند شاءاللَّه ان موفق است، دنبالش .آن
 زند،ب هم به را چيز همه كه شود مى و كند درست را چيز همه تواند مى كه سنگرى اين
٦٤ /٩ /١٩ .بشود واقع آن در خللى يك بشود، ] گرفته[ سنگر اين دستتان از وقت يك



 فرهنگى انقالب ضرورت :سوم فصل

 اجانب هاى نقشه حذف لزوم
 در و ها دانشكده اين در رفتن يعنى .كنند مى ضايع دارند را عمرهايشان را ما جوانهاى

 دانند، مى را اين هم معلمها .نيست چيزى متعلم و معلم عمر تضييع جز دانشگاهها اين
 يمگوي مى كه ما .است اينطورى وضع لكن دانند مى همه -دانند مى را اين هم متعلمها

 اين دست به خارجيها كه هايى نقشه اين تمام بشود پيچيده برگردد، ورق اين بايد
 ما كه ستا اين براى بشود، برداشته اينها بايد اند، كرده پياده ايران در خبيثشان عمال

٥٧ /٨ /١١ .است فاسد بگذاريم  دست جا هر كه بينيم مى

فاسد افراد تصفيه
 امانج مثبتى كار يك بدهند، انجام كارى يك بخواهند كه كسانى
 بزرگى ارزنده خدمت همچو يك هم آن بكنند، خدمتى يك بدهند،

 حاصال را دانشگاههايش كشور سرتاسر در بخواهند بكنند، بخواهند
 كار يك ونچ لكن است مشكل كار بكنند، تصفيه فاسد افراد از بكنند،
 ارزنده كارهاى هميشه .بشود تحمل بايد مشكالت است؛ اى ارزنده بسيار

٥٨ /٦ /٢٩ .ديگر كارهاى از باشد بيشتر شايد اشكاالتش

 فرهنگ اصالح طرح ارائه
 محلى هر در كدام هر كه هستيم موظف ملت، قشرهاى همه شما، همه ما، همه اآلن
 و پرورش و آموزش قضيه همين باالتر همه از و .كنيم اصالحش را آنجا هستيم كه

 ههم از جا همه از جهت اين در ما كه است، تربيت و تعليم قضيه و دانشگاه قضيه
 عرض -بكنيد فكر بدهيد؛ بايد طرح .بشود اصالح كه داريم احتياج بيشتر جهات

 وابسته هك اشخاصى -كشور اين به دارند عالقه كه اشخاصى .بكنيد مشورت -كنم مى
 العهمط هم با و بكنيد، جمع را اينها -غرب و شرق به و سابق رژيم اين به نيستند
 ] كنيم ملع[ بتوانيم ما شاءاللَّه ان بلكه و .بشود عمل شاءاللَّه ان تا بدهيد؛ طرح كنيد؛
 والنىط برنامه يك با بتواند .شود نمى ] ى[ زود اين به طوالنى، برنامه يك با البته

 حيحص علم يك هست، علمش اگر .صحيح فرهنگ يك به را فرهنگ اين كند متحول
 و د،دارن نگه حدودى يك تا را ما كه آوردند ما براى كه علمى يك است اين نه .باشد

٥٨ /٧ /١٤ .ندهند نشان ما به باز



 فرهنگى انقالب قلمرو
 صحبت و كنند ىم صحبت هى فرهنگى انقالب در كه اينهايى .هم به را امور نكنيم مخلوط بايد لكن باشد، بايد چيز همه در البته و فرهنگى، انقالب گوييم مى كه ما

 باشند نداشته اين به كار كنند، شروع  دانشگاه به راجع فقط بايد فيضيه، و دانشگاه .كند مى دور را راه اين و هم، به را امور كنند مى مخلوط اينها شنيدم من و كردند،
 اگر و .ماند مى باز هم دانشگاه اسالمى فرهنگ از كند، درست اسالمى فرهنگ و كند جارى را فرهنگ بخواهد اقتصاد به راجع بيايد دانشگاه اگر .چيست ملت اقتصاد
 از هم خودش كار آن كند، عمل بيايد بخواهد دانشگاه در را فرهنگى انقالب و كند مخلوط بخواهد بيايد بكند، ارتش درمثلًا فرهنگى انقالب تواند مى كه ديگر قشرى

 شما نه .بشوند مشغول را همان آنجا، در دارند عضويت و آنها در دارند جزئيت آنها كه بنگاهى همان در و خودشان محل همان در قشرى هر بايد .رود مى دستش
٥٩ /٣ /٣ .دانشگاهها دنبال بيايند كنند درست اقتصادى انقالب خواهند مى كه آنهايى نه برويد، دنبالش را اقتصادى انقالب

 مسلمان ملت خواست فرهنگى، انقالب
 د،باش مى مسلمان ملت خواست و است اسالمى امرى كه فرهنگى انقالب ضرورت است مدتى
 خصوص و اسالمى ملت و است نشده انجام اساسى مؤثر اقدام كنون تا و است شده اعالم

 گاه گاه وناكن هم كه گران توطئه اخالل نگران نيز و هستند آن نگران متعهد، ايمان با دانشجويان
 نخواسته خداى كه دارند آن خوف اسالم به پايبند و مسلمان ملت و شود مى نمايان آثارش
 طهسل مدت طول در كه باشد همان فرهنگ و نگيرد، انجام مثبتى كار و برود دست از فرصت

 هداد قرار استعمارگران خدمت در را اساسى مهم مركز اين فرهنگ، بى كارفرمايان فاسد رژيم
 هك مؤمن و متعهد معدودى خبر كه شود مى ظاهر خوبى به دانشگاهها دستاوردهاى از كه بودند،

 راىب چيزى زيان و ضرر جز ديگران بودند، اسالم و كشور خدمت در دانشگاهها خواست رغم على
 انباج به وابسته گروههاى بعض خواست األسف مع كه فاجعه اين ادامه و نياوردند؛ بار ما كشور
 مرا اين در تسامح و كرد، خواهد وارد اسالمى جمهورى و اسالمى انقالب به مهلك اى ضربه است،

٥٩ /٣ /٢٣ .است اسالمى كشور و اسالم بر عظيم خيانت حياتى،

 فرهنگى انقالب مخالفين
 همم افرادى چه شد، بسته ها دانشگاه وقتى

 ستد دانشگاه وقتى سابق .كردند مخالفت
 .مدآ بيرون حيواناتى چه كه ديديد نبود، ما
 مازن خواست مى كسى اگر دانشگاه همين در

 نماز پنهان ودر شد نمى رويش بخواند،
 گاهدانش داشتند اظهار اينها واينكه .خواند مى
 اين آنها مسائل بود معلوم اول از شود، باز

 ايدب .بسوزد اسالم براى دلشان كه نيست
 مطالعه را واشخاص كنيم باز را ها چشم
٦٠ /٤ /٢ .كنيم



 فرهنگى تحول ضرورت
 .داشتندن قبلى تهيه و كنند متحول را وضع آن بايد جهش اين با كه داشتند وضعى يك دانشگاهها چه و قديمى علميه هاى حوزه چه

 ،ذلك مع لكن بود، سنگين بار جهت اين از ملت، قشرهاى از يك هيچ نبودند مهيا چون و آمد همه دوش به تكليفهايى ناگهان
٦٠ /٩ /١٨ .مقدار اين نيست كافى لكن برد، مى پيش به دارد هم را سنگين بار اين ملت قشرهاى همه واالى همت بحمداللَّه

 اسالمى جمهورى ترقى و رشد مقدمه دانشگاهها، پاكسازى
 اين يهتصف با و .است مهمتر پاكسازى و تصفيه برخوردارند، خاصى ويژگى از دو هر و هستند ها حوزه با همگام كه دانشگاهها، و ها حوزه در
 مسير از جمهورى و انقالب دو، اين انحراف با و .داد خواهد ادامه خود ترقى و رشد به اسالمى جمهورى محتواى ملى، و اسالمى پايگاه دو

٦٠ /١١ /٢٢ .شد خواهد منحرف خود اصلى

بخورد ملت درد به بايد دانشگاه
 افكار خواهند مى كه آنها براى و ما دشمنان براى كه طورى همان است، امور اهم از دانشگاه قضيه

 و .دولت تشكيل حتى است، چيز همه مركز دانشگاه چون است، مهم هم كنند منحرف را ما جوانان
 كه شود سعى دباي و .گردد مفيد ما كشور براى تا شود اسالمى دانشگاه كه كنيم دنبال را مسأله اين بايد

 و .دارد جاحتيا كامل نظارت و وقت صرف به اين و نكند، پيدا گرايش قدرت دو از يكى به دانشگاه تا
 فاسد را ما انجوان افكار انحرافى مسائل تزريق با منحرف افراد مبادا بازگشايى از بعد تا داشت توجه بايد

 كه باشيم هداشت دانشگاهى اميدوارم .است بسيارى افراد به احتياج موضوع اين بر نظارت براى و بكنند،
 از كمبود صورت در و متعهد متخصص افراد از است الزم امر اين تحقق براى و .بخورد ملت درد به

 امر اين در تمامتر چه هر قدرت با  شاءاللَّه ان .نماييد استفاده اسالمى جمهورى با مخالف غير متخصصين
٦٢ /٧ /١٢ .برسيم الهى مقاصد به تا برويد پيش به و كنيد فعاليت



 جنگ از پس اولويت دانشگاهها، اصالح
 از اند اخهش دو حقيقت در مركز دو اين كه دانيم مى .كنيم مى شروع هستند، ملت زننده نبض و تپنده قلب حقيقت در كه دانشگاهها، و علمى مدارس از جنگ، از پس
 حق هب خدمت در و واحد صف در هم دست در دست و كنند حفظ را خود روحانى تعهد و گرايند صالح به اگر كه روحانى؛ انسان مقام يك از بازو دو و طيبه شجره يك

 ىبنيان و صفى و محكم سدى چون و كنند مى حفظ كشور در را استقالل و آزادى و رسانند مى مادى و معنوى بعد دو در خود كمال به را ملت كنند قيام خلق و
 در اگر واستهنخ خداى و .دهند مى سوق تعالى و ترقى سوى به افراشته پرچمى و راست قامتى با را كشور و ملت و ايستاده فساد نفوذ و اجانب تهاجم مقابل در مرصوص

 از ما ىاسالم ملت و كشور نيز اكنون كه آورد، وابسته رژيم در وابسته دانشگاه كه آورند مى آن ملت سر به كنند، پيدا انحراف خود ملى و الهى وظايف از يك هر
 جو سلطه قطب ود به وابستگان شرارت و تحميلى جنگ در بلكه اجتماعى و فرهنگى و اقتصادى بعد در ما امروز گرفتارى كه نيست شك و .نشده خارج آن گرفتاريهاى

٦٣ /١١ /٢٢ .است ملى ضد و ضداسالمى شرقزدگان و غرب به مبتال دانشگاههاى شوم آثار از

 اسالمى انسان به غربى انسان تحول
 به مسائل ديگر شود، حل كند مى اقتضا كشور مصالح كه صورتى به آموزشى و فرهنگى مشكالت اگر .است كشور مسائل رأس در پرورش و آموزش و فرهنگ مسأله
 و پسر ناي زمان در متأسفانه .است نبوده غيره و اقتصادى ضررهاى با مقايسه قابل است خورده شاهنشاهى رژيم فرهنگ از ما كشور كه صدماتى .گردد مى حل آسانى

 با مواجهيم زامرو ما و دارد تاريخى ريشه ما فرهنگ انحراف البته .گرديد تبديل ضدش به باشد، ملت گاه تكيه بايد كه آموزشى، مراكز و گرديد باز اجانب دست پدر
 اين از شده زاييده خارجى انگلهاى و وابستگان تمام .دهد نمى وفق وجه هيچ به ما كشور و اسالم مصالح با كه غربى فرهنگى با و تربيت همين پايه بر معلمانى و استادان
 را انيتروح خواستند مى آنها .شد هم روحانيت به زيادى حمالت البته .كردند خالى محتوا از را ما دانشگاههاى و مدارس خود، فعاليت با اجانب .اند بوده غربى دانشگاه

 ثانى فطرت از ات بكشيم مشقت و زحمت طوالنى سالهاى بايد ما .نكردند تغيير ماندند؛ باقى مقاوم اى عده ولى بردند، هم را روحانيون از اى عده و دهند بنيادى تغيير هم
 تنها و كنيم روعش ها بچه همان از بايد و .باشيم نداشته غرب و شرق به احتياجى ديگر و گرديم مستقل و بايستيم خويش پاى روى و بيابيم را خود و شويم متحول خود

 نظر از ما اگر .بزند ضربه ما به تواند نمى قدرتى هيچ و كس هيچ كه باشيد مطمئن داديم، انجام را مهم اين اگر .باشد اسالمى انسانى به غربى انسان تحول مقصدمان
 بينيد مى اينكه ماك -كنند درست را فردى داخل، در بزنند؛ ضربه ما به ما، خود داخل از توانند مى آنها تنها .بزنند ضربه ما به توانند مى چگونه آنها باشيم، مستقل فكرى
٦٠ /٧ /٢٣ .دهند مى انجام خواهند مى چه هر آن توسط بعد و -اند كرده درست



 فرهنگى انقالب ستاد تشكيل

 الرحيم الرحمن اللَّه بسم
 نونك تا و است شده اعالم باشد، مى مسلمان ملت خواست و است اسالمى امرى كه فرهنگى انقالب ضرورت است مدتى
 گرانن نيز و هستند آن نگران متعهد، ايمان با دانشجويان خصوص و اسالمى ملت و است نشده انجام اساسى مؤثر اقدام

 خداى كه دارند آن خوف اسالم به پايبند و مسلمان ملت و شود مى نمايان آثارش گاه گاه اكنون هم كه گران توطئه اخالل
 فاسد رژيم سلطه مدت طول در كه باشد همان فرهنگ و نگيرد، انجام مثبتى كار و برود دست از فرصت نخواسته

 به ادانشگاهه دستاوردهاى از كه بودند، داده قرار استعمارگران خدمت در را اساسى مهم مركز اين فرهنگ، بى كارفرمايان
 رانديگ بودند، اسالم و كشور خدمت در دانشگاهها خواست رغم على كه مؤمن و متعهد معدودى جز كه شود مى ظاهر خوبى

 اجانب به وابسته گروههاى بعض خواست األسف مع كه فاجعه اين ادامه و نياوردند؛ بار ما كشور براى چيزى زيان و ضرر جز
 بر عظيم خيانت حياتى، امر اين در تسامح و كرد، خواهد وارد اسالمى جمهورى و اسالمى انقالب به مهلك اى ضربه است،
 يبى،حب حسن املشى، ربانى مهدى باهنر، جواد محمد محترم آقايان حضرات به اساس اين بر .است اسالمى كشور و اسالم

 دهند كيلتش ستادى تا شود مى داده مسئوليت شريعتمدارى على و فارسى الدين جالل احمد، آل شمس سروش،  عبدالكريم
 قشرهاى ديگر و ايمان با متعهد دانشجويان و متعهد كاركنان و مسلمان اساتيد بين از متعهد، صاحبنظر افراد از و

 هاى هرشت ريزىِ برنامه براى و دهند تشكيل شورايى تا نمايند دعوت اسالمى جمهورى به مؤمن و متعهد تحصيلكرده،
 و عهدمت شايسته اساتيد سازى آماده و انتخاب و اسالمى فرهنگ اساس بر دانشگاهها، آينده فرهنگى مشىخط و مختلف

 ديگر و دبيرستانها فوق مطالب اساس بر است بديهى .نمايند اقدام اسالمى آموزشى انقالب به مربوط امور ديگر و آگاه
 تا يردگ قرار دقيق رسيدگى تحت شد، مى اداره استعمارى و انحرافى پرورشى و آموزش با سابق رژيم در كه مراكزآموزشى

 ظمتع و نمايم مى مسألت مهم امر اين در را آقايان توفيق متعال خداوند از .گردند مصون انحراف و آسيب از عزيزم فرزندان
٥٩ /٣ /٢٣ .عليكم والسالم .خواهانم را اسالمى كشورهاى و اسالم



 فرهنگى انقالب عالى شوراى تشكيل
 سطح در را خود كار كشور عالى مدارس و دانشگاهها -الفداء لمقدمه روحى -اللَّه بقية حضرت دعاى و عنايت و متعال خداوند تأييدات با كه اكنون

 خود پرارج فعاليتهاى به متخصص و متعهد مغزهاى و است گسترش به رو اسالم كشور در ابعادش تمام با سازندگى حركت و اند كرده شروع وسيعى
 مبرم يازن بودند، نموده ابعاد تمام در خارج به وابسته را كشور كه شرقزده، و غرب كارشناسان فرار و اجنبى خائن كارشناسان اخراج با دهند، مى ادامه

 و ماسال به معتقد معلمان و مربيان و اساتيد و ماهر فعال نيروهاى و وطنخواه متفكر مغزهاى و متخصص اسالمشناسان و متعهد متخصصان به
 انقالب و ىآموزش مراكز اصالح و توسعه ضرورت و .باشد مى محسوستر مترقى فرهنگ و دانشگاهى علوم در و محسوس كشور تمام در كشور استقالل

 گامهاى و ارزنده خدمتهاى گذشته عمرش از كه كوتاهى مدت در فرهنگى انقالب ستاد بحمداللَّه و گردد مى روشنتر روز هر واقعى معناى به هنگى فر
 آموزنده فرهنگ شدن جايگزين و نفوذ و غربى بدآموز فرهنگ از خروج ولى .است تشكر و تقدير مورد و برداشته؛ حياتى امر اين در مؤثرى و مفيد

 زحمت دباي دراز ساليان آن تحقق براى كه است كوشش و تالش محتاج آنچنان كشور سطح در ها زمينه تمام در فرهنگى انقالب و ملى -اسالمى
 جنگ حتى ذردگ مى اكنون و گذشته ما ملت بر آنچه كنيم، يابى ريشه دقت با اگر كه دانيم مى ما و .كرد مبارزه غرب دار ريشه عميقِ نفوذ با و كشيد

 معلمان و متعهد اساتيد از اعم انقالبى متدين قشر هذا، مع .است گرفته وابسته و متعهد غير متخصصان و غربزده دانشگاه از سرچشمه تحميلى،
 را سابق مرژي خواب هنوز كه آنان و مدارس و دانشگاهها به مهم، مسأله اين از غفلت بدون هوشيارى با موظفند انقالبى دانشجويان و اسالمى وطنخواه

 كه ىصورت در و .بپردازند  انحرافى صحبتهاى به خود موظف دروس از خارج كه ندهند اجازه .پرورانند مى سر در را شرق فرهنگ هاى رويه و بينند مى
 امر اين در مسامحه اب بدانند بايد و دهند اطالع ميكند، وظيفه انجام و است گرفته شكل كه فرهنگى، انقالب شورايعالى به نداشت اثر برآنان نصيحت
 انقالب تادس زحمات از تشكر با اينك .هستند مسئول متعال خداوند پيشگاه در و كرد خواهد نفوذ انحرافى، خط دبيرستانها و دانشگاهها در بتدريج

 محترم رؤساى و فرهنگى ستاد افراد كليه بر عالوه جهت بدين .ديدم الزم را نهاد اين تقويت كشور سطح در انقالب شدن بارورتر چه هر براى فرهنگى
 ارض سيد :آقايان و كنى مهدوى آقاى االسالم حجت جناب همچنين و رفسنجانى آقاى و اردبيلى آقاى اى، خامنه آقاى :اسالم حجج گانه، سه قوّه

 الهى توفيق فضل با است اميد .نمودم اضافه آنان به را هاشمى رضا محمد و جوادى پور نصراللَّه و داورى رضا سيد و پرورش، و آموزش وزير اكرمى،
 و انشگاههاد مربيان و اساتيد حرمت حفظ دارم انتظار دانشجويان و دانشگاهيان تمامى از .برسانند ثمر به جديت و كوشش با را خير امر شوند موفق

  .خواستارم ار همگان توفيق تعالى خداوند از .بنمايند را قوانين و مقررات حفظ موظفند چنانچه بنمايند؛ وجه بهترين به را عالى مدارس و دانشسراها
٦٣ /٩ /١٩

.باشد مى صحيح داورى دكتررضا و پرورش و آموزش وزير اكرمى سيدكاظم آقايان .)1 (



 دانشگاه رسالت :چهارم فصل
 سازى انسان

 انسان ساختن دانشگاهها، نقش
 را كشور يك هك بشود پيدا انسان يك است ممكن دانشگاه از .دانشگاه هست انسان ساختن مأمور .كنند درست انسان كه است اين نقششان ... كشورى هر در دانشگاه

 از كه آنهايى و اهدانشگ دست به كشورى هر مقدرات .است دانشگاه در مهمى نقش اين .بكشد هالكت به را كشور كه بشود پيدا انسان يك كه است ممكن و بدهد نجات
 اين عمالشان وسيله به اجانب اينكه .دارد دانشگاه هم ]را[ مسئوليتها بزرگترين و كشور؛ در است مؤثر مؤسسه بزرگترين دانشگاه بنابراين .هست آيند مى بيرون دانشگاه

 دانشگاه زا كه بود اين براى اين بود، استعمارى هاى برنامه ها، برنامه كردند، درست استعمارى اصطالح به و داشتند نگه عقب را ما دانشگاههاى كه دادند انجام را كار
 را ركشو يك روحانى يك است ممكن هم روحانيت در .دارد نقش هم روحانيت هست، هم روحانيت در مطلب همين .دانشگاه دارد نقش كه را مطلب همين ترسند مى

 و اههادانشگ همه دانشگاه، كلمه، تمام معناى به دانشگاه، قطب از عبارت كه قطب، دو اين .برساند هالكت به را كشور يك روحانى يك است ممكن و بدهد نجات
 براى انبيا همه .انبياست كار همان كار، اينكه براى و ] است[ شريفتر و باالتر كارها همه از كار لهذا، و .دارند دست در را ملت يك سرنوشت تمام قطبْ دو اين روحانيت،
 كه قطب دو اين .شود مى درست بساط همه آدم كردن درست به .كنند درست را آدمها كه اند آمده انبيا همه .است آدمسازى كتاب يك كريم قرآن .اند آمده آدمسازى

 و ت؛انبياس كار همان اينكه براى كارهاست شريفترين كارشان آدمسازى، مأمور روحانيت قطب و هست آدمسازى مأمور دانشگاه قطب هستند، آدمسازى مأمور دو هر
 يكجور را جا هر منتها .بود شده دوخته قطب دو اين به اجانب نظر تمام شود مى درست چيز همه اينجا در اينكه براى مسئوليتهاست، همه از باالتر مسئوليتشان هم

٥٨ /٣ /٢١ .كوبيدند
 غربزدگى از نجات 

 لتشان،م به دارند عالقه اگر كشورشان، به دارند عالقه اگر اسالم، به دارند عالقه اگر دانشگاهها
 ايدب كس همه و جاها همه و .بدهند نجاتشان غربزدگى اين از .بكنند صحيح تربيت را جوانها
 باشند، لمسائ اين فكر در كه هست كمترشان األسف مع كه حكومتها و .باشد مطلب اين دنبال

 يتكيف دارند، ملت به عالقه دارند، كشور به عالقه دارند، اسالم به عالقه چنانچه اگر بايد
٥٨ /١٠ /٢٠ .بردارند دست است، شده عمل  تاكنون كه اينطور .بكنند تجديدنظر را اعمالشان



كشور استقالل و وابستگى قطع

 مملكت استقالل ساز زمينه دانشگاه،
 اسالم كه ىطور به شدند تربيت قشر دو اين اگر .نداريم بكنيم پيدا ما اسالمى جمهورى يك اينكه اميد نشود، درست هم ما هاى مدرسه و نشود درست دانشگاهها اگر
 و داخلى؛ اىخيانته بدون و خارج به وابستگى بدون كند مى گردش خودش چرخ روى و شياطين تصرف از شود مى مصون ما مملكت هم شدند، انسانى تربيت خواهد، مى
٥٨ /٤ /١٧شما براى شود مى حاصل ترقيات هم

 استقالل و خودباورى
 اينجا از فرهنگ بفهمند .دارند بزرگ فرهنگ يك دارند؛ فرهنگ يك خودشان بفهمند كه كنند تربيت بياورند، بجا مستقل را ما جوانهاى اينكه دنبال بروند دانشگاهها

٥٨ /٨ /٧ .كنيم اداره را خودمان خواهيم مى خودمان ما و هستيم؛ عالم در چيزى يك هم ما كه بفهمند .خارج به است شده صادر

 مستقل و خودكفا دانشگاه
 و نترسند ما انجوان و .غرب از نترسند ما دانشگاه اساتيد .غرب از نترسند ما دانشمندهاى ... .باشند نداشته غرب دانش به احتياج كه بشوند خودكفا دانشگاهها بايد
٥٨ /١٠ /١٢ .كنند قيام غرب مقابل در كه كنند اراده

 استقالل موضع از علم كسب
 از استفاده البته .بود نمسلما بايد بلكه بشويم، امريكايى يا روسى يا انگليسى گيريم مى آنها از صنعتى اگر نبايد
 را ما ندنخواه كه بگيريم را علوم جايى از كه داشت توجه بايد ولى ندارد، مانعى ديگران از آن گرفتن و علوم

 انچيزم همه از را ما خواستند مى دادند، مى ما به را تخصصها و علوم از مقدارى اگر سابق در كه كنند منحرف
٦٢ /٨ /٢٤ .بياورند بار مصرفى و نموده منحرف



 اسالمى انقالب تداوم و حفظ
 انحرافى تبليغات سازى خنثى

٥٧ /٦ /٢٧ .كنند منحرف سروصدا پر تبليغات وسيله به را نهضت نگذارند و آورند جا به را خود ملى و اسالمى وظيفه دانشگاهيان و روشنفكران و سياسيون

 انقالب از طرفدارى
 معلو محصلين و دانشگاهيان آموزان، دانش بر

 ار خويش وحدت نيرو، تمام با كه است دينيه
  .دنماين طرفدارى خود اسالمى انقالب از و حفظ

٥٨ /٨ /١٠
 

 اختالف از پرهيز
 اننويسندگ و دانشمندان و روشنفكران و دينيه علوم مدارس و دانشگاهى جوان قشرهاى تمام از من

 هدف را بزرگ دشمن و برداشته دست اختالف گونه هر از حساس وقت اين در كنم مى استدعا عاجزانه
 مهكل وحدت تعالى خداوند از .دانم مى ملى وظيفه و الهى شرعى تكليف را امر اين امروز من .دهند قرار
٥٨ /٩ /١٥ .خواستارم را مسلمان ملت پيروزى و عاليقدر مراجع و اسالم عظمت و ملت

 توان تمام با انقالب از دفاع
 و دينى علوم طالب .است طلبه و دانشجو بسيج تشكلها، ضروريترين از يكى امروز

 و نندك دفاع اسالم و انقالب از مراكزشان در خود توان تمام با بايد دانشگاهها دانشجويان
 .باشند »ىغرب نه و شرقى نه« تغييرناپذير اصول پاسدار مركز، دو اين در ام بسيجى فرزندان

 انقالب فرزندان .دارند احتياج يگانگى و اتحاد به بيشتر محلى هر از حوزه و دانشگاه امروز
 اب تنها .كنند نفوذ حساس محل دو آن در شوروى و امريكا ايادى نگذارند وجه هيچ به

 پايگاه دو اين عهده به بسيجيان اعتقادى مسائل .پذيرد مى انجام مهم اين كه است بسيج
 ياراخت در را محمدى ناب اسالم اصيل چهارچوبهاى بايد دانشگاه و علميه حوزه .است علمى
٦٧ /٩ /٢ .دهند قرار بسيج اعضاى تمامى



 توسعه و سازندگى
 سازندگى جهاد و دانشگاه

 اين از .ازندبس است آمده ما دست به مخروبه طور به كه ايرانى كه است اين براى داوطلب ملت، قشرهاى همه كشاورز، بازارى، و مهندسين متخصصين، عزيز، دانشجوهاى
 دسينمهن دانشجو، و دانشگاهى جوان، و پير مرد، و زن ملت، قشرهاى همه كه »سازندگى جهاد« به را جهاد اين كنيم موسوم سازندگى، جهاد يك بگوييم ما بايد جهت،

٥٨ /٣ /٢٦ .بسازند است شده خراب كه را ايران اين و كنند مساعى تشريك بايد هم با همه دهاتى، و شهرى متخصصين، و

 مملكت اداره جهت عالِم تربيت

 بايد انشگاهد .كند درست عالم بايد دانشگاه اما .آنجا برود بايد البته .هست احتياجى يك حاال .است كوچكى مسأله يك ادارى .ادارى نه كند درست عالِم بايد دانشگاه
 يك توى رودب بيايد دستش چيزى يك باشد، اين آمال غايت اينكه نه .فرهنگ حيث از كند اداره .علميت حيث از كند اداره را خودش مملكت كه كند درست را اشخاصى

 را لكتمم بودجه آنجا بروند كه است اين جز .بپذيرد را جمعيت اينهمه تواند نمى كه اداره يك .ادارات توى نيست كار اما .بود خوب بود، هم كار .مهمل بنشيند اى اداره
 اما است، رمعم آخر من، .بشود اصالح بايد اينها .برد مى بين از هم را مملكت بودجه و آيد مى بار مهمل فعاله قوه يك .بيايند بار مهمل هم خودشان بكنند، صرف بيخودى

٥٨ /١٠ /١٤ .بكنيد اصالحش برآييد صدد در را چيزها اين .باشيد مستقل بخواهيد اگر را، اينها كنيد اصالح .را اينها كنيد اصالح .جوانيد شما

 آينده تأمين
 به بايد ما .باشيم نبايد حال زمان و خودمان فكر به فقط ما .كنيد ريزى پى شما حاال از بايد را كشور اين آتيه .بسازد را جوانها اينكه براى كند مجهّز را خودش دانشگاه بايد
٦٠ /٩ /٢٢ .بماند محفوظ بايد اسالم آينده است، اسالم اينكه براى باشيم؛ كشور آينده فكر

كشور بازسازى در دانشگاه سهم
 ملت مهه و اسالم به متعلق كشور اين و .نيست ميسر همفكرى و تعاون طريق از جز سازندگى و بازسازى

 ديگريك كنار در بايد هم سازندگى و صلح در بودند، هم كنار در همه جنگ در كه گونه همان و است ايران
٦٧ /٧ /١١ .بود خواهند سهيم بزرگ مسأله اين در نيز دانشگاهى و علمى مراكز شاءاللَّه ان كه باشند



 امام كالم در اساتيد :پنجم فصل
 جامعه به نسبت دانشگاه اساتيد مسئوليت

 جوان نسل اسالمى تربيت
 در .]شود درست انسانى نيروى[ هستند استاد دانشگاهها در هستند، معلم كه آنهايى

 آنها ربيتت مسئول بايد شود مى داده تحويلشان ها بچه كه اول همان از دبستانها، در دبيرستانها،
 تربيت در هك اسالمى؛ صحيح تربيت يك كنند، تربيت را اينها كه باشند اين مشغول باشند،
 دخواه مى اسالم كه طورى همان اگر مُسْلم يك يعنى .است ] خصوصيات[ همه اسالمى صحيح
 برادر به كه نيست ممكن بكند؛ خيانت خودش مملكت به كه نيست ممكن اين بشود، بزرگ

 تخيان اصلًا .بكند خيانت غريبه آدم يك به خودش، همشهرى به خودش، همسايه به خودش،
٥٨ /١ /١٥ .بكنيم درست صالح افراد كه كنيم كوشش بايد ما .شود مى منتفى

 اخاللگران و منحرفين با مقابله
 نهااي هستند، آنجا كه جوانهايى چه و اساتيد چه آن، در هست پرورش و آموزش كه هستند مواردى در هستند، دانشگاهها در كه كسانى خود كه است اين مهم

 جلويش دش ] مدعى[ كدام هر اگر .كنند اخالل خواهند مى فقط همان ندارند، حرفى اخاللگرها .ندارند حرفى اينها چون بكنند، جلوگيرى معقولى طور به خودشان
 انجام رىكا يك نگذارند كنند، اخالل كه است اين شان همه حرف فقط .ندارند حرف كه فهميد خواهيد .بزن را حرفت داريد؟ حرفى چه شما خوب بگويند بروند
٥٨ /٦ /٢٤ .كنند كمك امر اين در كه هست اساتيد غير و اساتيد خود و دانشسراها و دانشگاهيها خود دست مهمش اين و بگيرد



 مستقل متخصص تربيت
 و نباشند  آتاتورك ،نايستند غرب به رو نباشند، شرقى نباشند، غربى بياورند، بار مستقل را ما جوانهاى مغزهاى بتوانند اساتيد آن كه خواهيم مى را دانشگاهى اساتيد ما

 و نداريم الفتىمخ هيچ تخصص با ما .كنيم تحصيل خودمان را خودمان حوايج تمام ديگر سال چند از بعد كه باشيم داشته دانشگاهى  يك خواهيم مى ما .نباشند  زاده تقى
 را ىوابستگ اين كه نبودند صدد در يا معدودى، عده الّا ما دانشگاههاى .است غرب، و شرق خارج، به را ما جوانهاى مغزهاى وابستگى مخالفيم آن با ما كه چيزى آن

 حتماً  انگلستان، به دبروي حتماً بايد كه بگويند كه نباشد اينطور ]شد[ پيدا بيمارى اگر كه خواهيم مى ما .خارج به را مغزها اين كنند وابسته كه بودند صدد در يا بردارند
 مريض اگر هم انىاير يك آيد، نمى ايران به شد مريض اگر انگليسى يك و آيد نمى ايران به شد مريض اگر امريكايى يك كه همانطورى كه خواهيم مى ما .امريكا به برويد
 و باشدن وابسته مغزهايشان اينها كه هستند كشور امور رأس در كه جوانهايى و را كشور بياورد بار جورى كه خواهيم مى تخصصى همچو يك ما .نرود ديگر جاى شد،

٦٠ /٣ /٤ .نباشد سرشان در ايران و اسالم جز فكرى

 دانش شايسته انتقال
٦١ /١٠ /٢٦ .بكنند منتقل دانشجويان به را خودشان دانش شايسته طور به بايد دانشمندان

 دانشجويان تربيت در مواظبت
 بايد سابق، اوضاع به برنگردد دوباره كشور اين كه مندند عالقه واقعاً اگر دانشگاه، اساتيد
 و ها چهب مواظب و تربيت در باشند خودشان مواظب اساتيد دانشگاهيها، باشند، مواظب
 به كه، تىصور يك به را دانشگاه دارند نگه بايد .كنند مى كه كارهايى در باشند جوانها

 شگاهدان .است شده پيدا ايران در كه است تحولى همين واقعيت آن كه واقعيتى يك
٦٤ /٦ /٥ .خواهد مى مواظبت بيشتر لكن است، شده البته و باشد متحول بايد



 دانشگاه اساتيد از امام انتظارات

 جوانان نمودن آگاه
 اند افتاده اآلن كه اى تهدس اين از كنند احتراز كه ايشان به بفهمانيد كنيد آگاه كنيد؛ صحبت برايشان هستند شما پيش اآلن كه جوانهايى .كنيد آگاه را جوانها شما بايد
 از كه آقا آن مثل .درآمدند صورت اين به منتها هستند؛ غير عمال از اينها و است ديگران نفع به كه بدانيد حتماً خرابكارى اين و .كنند مى خرابكارى دارند و ايران توى

 وجود به محتاج امروز ايران و .كند مؤيد بدهد، توفيق را همه خداوند شاءاللَّه ان و .ذلك امثال و مليت صورت با اينجا، به برگرداند را شاه باز خواست مى و بود غير عمال
٥٧ /١١ /٢٧ .كند حفظ را تان همه خداوند شاءاللَّه ان .كنيم رفع را احتياج اين و بدهيم هم به دست بايد هم با همه ما .هست چيز همه به محتاج شماست؛

.است بيرونى ابوريحان دانشگاه استادان به )س (امام حضرت اشاره .)1 (
.است پهلوى رژيم وزير نخست آخرين بختيار شاپور منظور، .)2 (

 نهضت حفظ
 شما روزىپي رمز كه تحولى اين كه بدهيد تذكر را معنا اين داريد، جوانها با تماس كه شما هستيد، دانشگاه در كه شما
 هست كه معنا اين به را نهضت اين و تحول اين شكستيد، را شيطانى بزرگ سد اين و رساند اينجا تا را شما و بود

 باشيم داشته ىعلم مدرسه يك خودمان، براى مستقل باشيم داشته دانشگاه يك بتوانيم هم بعدها اينكه تا كنيد، حفظش
٥٨ /٤ /١٣ .خودمان براى مستقل باشيم داشته ارتش يك خودمان، براى مستقل

 فكرى وابستگى از ملت نجات
 ،] است[ بغر از چيز همه كنند مى گمان كه است فكرى وابستگى اين ما ملت براى فاجعه بزرگترين

 وياندانشج و فرهنگيان و استادان شما .كنيم وارد خارج از بايد و هستيم، فقير ابعاد همه در ما و
 مغزها و د،كني كوشش بايد معظّم دانشمندان و روشنفكران و نويسندگان و دانشسراها، و دانشگاهها

 نجات ار خود كشور و ملت ارزنده، و بزرگ خدمتِ اين با و .دهيد شستشو فكرى وابستگى اين از را
٥٨ /٦ /٣١ .دهيد



 جوانان در خودباورى ايجاد
 در اآلن ما افكار .كنند آزاد را افكارشان اول بايد -خواهند مى و -را خودشان آزادى بخواهند -خواهند مى و -را خودشان استقالل بخواهند ما ملت همه و  آقايان شما اگر
 دانشگاه رد كه شماهايى .كرد تتميمش را ] نهضت[ اين بايد لكن اآلن، شده هم فكرى نهضت يك نهضت، يك اآلن بشود شاءاللَّه ان .هست هم حاال .است بند و قيد

 غرب گير دباي ما كه نگويند .اند چيزى يك خودشان كه بفهمند خودشان كه بياوريد بار جورى يك را ما جوانهاى اين هستيد، متفكر و هستيد دانشمند و هستيد
 غربى را مغز و است چيزى يك مسأله گرفتن ياد نشوند، غربى اما بگيرند، ياد آيد، مى صنعتى هم غرب از اگر .باشند شرقى باشيم، غربى بايد ما كه نگويند باشيم،
٥٨ /١٠ /١٤ .است ديگر مسأله شدن، غافل خودش از و كردن

.تهران دانشگاه اساتيد جمع در )س (امام حضرت بيانات .)1 (

 اخالقى تربيت
 علماى .نندبك اخالقى تربيت بكنند، تربيت هستند آنجا در كه اشخاصى آن كه باشند اشخاصى آن در بايد قديمى مدارس همه تربيت، مراكز همه دانشگاهها، همه

٥٩ /٤ /١٠ .جا همه در هم و مدارس در هم و دانشگاه در هم است، الزم اخالق

متعهد افراد آوردن بار
 كشورش اىبر بايد بداند كه فردى باشد، آمده بار متعهد فردى شد، تمام اش درسى دوره كه فردى كه درآيد صورتى به وضع معلمين، و اساتيد كوشش با اميدوارم
٦٤ /١ /٢٧ .باشد نداشته بيگانه كشورهاى رضايت به كارى و كند خدمت

تقوا اشاعه با همراه آموزش
 كه بدهند خاص اهميت بايد خاصه اين به هم ها حوزه اساتيد و دانشگاه اساتيد و .بدهند اهميت بايد هم آموزندگان و .تقوا مسأله به بدهيد اهميت بايد آموزگارها شما
 كه -نباشد شنفع از باالتر اسالم بر و ملتها بر ضررش اگر تنها علم .ندارد ارزش عالم آن در باشد، اديان علم ولو باشد، توحيد علم ولو باشد، تقوا بى تنهاى علم اگر

 كه بايد پس .كند اسدف را مردم كه تواند مى بهتر است عالمتر كه كسى آن و .بدهد فنا باد به را انسانهايى يك را، كشورى يك كه تواند مى تقوا بى كه گفت بايد -هست
 نندنك گمان بزرگترها و .طور همين هم را بزرگترها و فهمشان اندازه به ]بدهيد[ تقوا آموزش را ها بچه هستند، اگر ها بچه از .باشد هم تقوا آموزش آموزش، اين همراه
٦١ /١٠ /٥ .است ندانستن از بهتر بداند را چيزى يك اگر حال، هر در انسان .گذرد نمى وقت است؛ گذشته وقت اينكه يا ندارند احتياج ديگر



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

 خفتگان بيدارسازى
 كردن اشف با و برانگيزانيد؛ مرگبار خواب اين از را ها رفته خواب تا ننشينيد پاى از كه است روشنفكر جوانان شما بر

 هواهاى و هتفرق و كلمه اختالف از و نماييد، آگاه را ها زده غفلت آنها فرهنگ بى پيروان و استعمارگران جنايتهاى و خيانتها
 دايته راه اين در را شما كه آوريد نياز روى تعالى و تبارك خداوند به و كنيد، احتراز فسادهاست همه رأس كه نفسانى
 إِنَّ  وَ سُبُلَنا هُمْلَنَهْدِيَنَّ فِينا جاهَدُوا الَّذِينَ وَ  :تَقَدَّسَ و  تَعالى اللَّه قالَ  .قَديرٌ وَلِىٌّ انّهُ كند؛ كمك طبيعت فوق جنود با و فرمايد،

.ش .ه ١٣٤٦ .الْمُحْسِنِينَ لَمَعَ اللَّهَ
.اروپا در دانشجويان اسالمى انجمنهاى اتحاديه نامه به )س (خمينى امام پاسخ .)1 (

.)69 /عنكبوت (؛»است نيكوكاران يار خدا و كنيم مى هدايت خويش راه به را آنها محققاً  كردند كوشش و جهد ما راه در كه آنان و «.)2 (

ملتها سازى آگاه
 خانمانسوز و شوم هاى نقشه و سازيد آگاه را ملتها كه باشد مى الزم -هستيد مسلمين اميد مايه كه -اسالم ارزنده جوانان شما بر

 نشر در اخالص كمال با بنديد، كار به و بياموزيد را قرآن مقدسه تعاليم كنيد، جديت بيشتر اسالم شناسايى در نماييد، برمال را استعمارگران
 آن مسائل رسىبر و اسالمى حكومت طرح كردن پياده براى .بكوشيد اسالم بزرگ آرمانهاى پيشبرد و ديگر ملل به اسالم معرفى و تبليغ و

 انسان و همفكر بيشتر هرچه سازيد؛ تر فشرده را خود صفوف و شده متشكل و متحد شويد؛ مجهز و مهذب .دهيد خرج به بيشترى اهتمام
 را ايران لمانمس و رنجديده برادران صداى .نورزيد غفلت مسلمين و اسالم عليه  ايران جبار دستگاه هاى نقشه كردن برمال از .بسازيد فداكار

 اعتراض دارد ريانج ايران در پيوسته كه جناياتى ديگر و شكنيها قانون آدمكشيها، وحشيگريها، به .كنيد همدردى آنان با و برسانيد دنيا به
٥١ /٥ /١٧ .نماييد

.است پهلوى شاهنشاهى رژيم منظور، .)1 (



 منحرف نماهاى روحانى طرد
 و خطير هاىمسئوليت و اسالمى پيشوايان و اسالم ممكن، راه هر از و جانبه همه كوششهاى با كه است آگاه ضميرِ روشن مردان و مسلمان تحصيلكرده نسل بر اكنون

 قرار جبار رژيم خدمت در مستقيم غير و مستقيم كه را منحرف نماهاى روحانى از دسته آن و شوند آگاه مردم تا برسانند مسلمان ملتهاى به را اسالم علماى سنگين
 ميان در ربارىد آخوندهاى و نماها روحانى شود، آگاه اسالم پيشوايان و علما سنگين وظايف به و گردد واقف قرآن نورانى مبانى به اسالم ملت اگر .نمايند طرد اند گرفته

 اجراى به موفق گاه هيچ جبار دستگاه بفريبند، را مردم نتوانند شده ساقط جامعه در حيثيت بى نماهاى روحانى و ساختگى معممين اگر و .شد خواهند ساقط اجتماع
٥١ /١٢ /٢٤ .شد نخواهد استعمارگران شوم هاى نقشه

 

انبيا راه از پيروى
 ؛خداست راه همين .كنيد طى را راه اند، كرده تعيين انبيا كه راهى همين از دانشجويان شما

 از بايد همه ما و خداست راه اين گذاشتند، بشر پاى پيش خدا اولياى و انبيا كه راهى همين
 را ردمم كه كسانى و طاغوتند بكنند راه اين غير بر دعوت كه كسانى .كنيم حركت راه همين

 د،كنن راهنمايى اوست به متوجه آنها فطرت كه مسيرى و خودشان طبيعى مسير برخالف
 و خواهران معلّم، برادران و خواهران هستند، جا هر در معلّمين كه اميدوارم من .است ضاللت
 هرا به را آنها معلّم .معلّم و بدانند دانشجو را خودشان عالِم، برادران و خواهران دانشجو، برادران
٥٩ /٦ /٩ .كنند سفر انبيا هدايت راست راه به هم آنها و كند دعوت انبيا هدايت راست

 دانشگاه مسائل قبال در هوشيارى
 خداى كه شندبا دانشگاهيان و محصلين طبقات احوال و اوضاع مراقب كشور به خدمت و اسالم به تعهد و هوشيارى با است الزم كه دانشگاهيان، خصوصاً محصلين قشر

٦١ /١١ /٢٢ .نشود كشيده بودند بدان مبتال قبلًا كه مسائلى سوى به تربيت و تعليم بزرگ مراكز اين يكوقت نخواسته

 بىانقال عملى جاسوسى، النه اشغال
 كه مبارزى و مسلمان دانشجويان

 اب اند كرده اشغال را جاسوسى النه
 اى ضربه خودشان انقالبى عمل

 ارجهانخو امريكاى پيكر بر بزرگ
 سرافراز را ملت و نمودند وارد

٥٨ /١٢ /٤ .كردند



 دانشجويان از امام انتظارات

 دانشگاه در مذهبى وحدت
 .است الزم مذهبى توحد .بكنيد خواندن نماز به تظاهر بخوانيد؛ نماز اجتماعاً بسازيد؛ مسجد بكنيد؛ مذهبى تبليغات ببريد؛ باال را اسالم پرچم دانشگاه در كنيد سعى

٤٣ /١ /٢١ .باشيد داشته مذهبى وحدت داريد، ايران استقالل به عالقه اگر .كند مى ايجاد را فشرده و عظيم اجتماع اين كه است مذهبى وحدت
 

 استعمارى طرحهاى با مخالفت
 دانشجويان بر .برسانند دنيا ملتهاى به را دانشگاه مخالفت حساس، شعارهاى با و آرامش با كنند؛ مخالفت  مفتضح طرح اين با حرارت با كه است دانشگاهى جوانان بر

٤٣ /٨ /٤ .ننشينند ساكت انداخته، خطر در را ملت و مذهب آبروى كه حياتى امر اين در كه است خارجه ممالك
.كاپيتوالسيون بار ذلت طرح تصويب به اشاره .)1 (

 اسالم از دفاع
 كه ن،آ حياتبخش احكام حفظ و عزيز اسالم از دفاع براى كه است جديده و قديمه علوم دانشگاهيهاى و روشنفكران و اعالم علماى خصوص و مسلمانان عموم وظيفه
 و گويندب را گفتنيها و كنند استفاده فرصت از -است سقوط شرف در اكنون و بوده آزاديخواهان و بزرگان مهد كه -خود بزرگ ميهن از و است، آزادى و استقالل ضامن

٥٦ /٨ /٢١ .برسانند بشرى جوامع ساير و المللى بين مقامات گوش به و بنويسند

 خودباورى و خوديابى
 گم را خودش شرق .هستيد خودتان شما گمشده .كنيد پيدا را خودتان گمشده اين .بياييد بيرون غربزدگى از كه باشيد اين صدد در خودتان عزيز دانشجوهاى شما

 خواهيد مى كه شمايى .كنيد مقاومت بايد شما و كنند، تحميل ما به را خودشان است شده ترتيب هر با كه صددند در آنها .بكند پيدا را خودش بايد شرق و كرده
 كه ارندبگذ اين بر بناى قشرها همه مملكت، اين در قشرها همه بايد باشيد، ايستاده خودتان سرپاى خودتان خواهيد مى باشيد، آزاد خواهيد مى باشيد، مستقل

٥٨ /١٠ /١٢ .باشند خودشان



 انسجام حفظ
 نگذارند كه تاس همين براى شدنها گروه گروه اين .بينيم مى داريم ما را آثارش و است اين نقشه كه بدانند دانشگاهيان، و دانشجويان همه ما، روشنفكرهاى ما، متفكرهاى

 وَ  داوندخ .باشيد هم با همه كه داده دستور اسالم كه را راهى  همان كنند؛ پيدا را خودشان راه و بشوند بيدار مردم نگذارند خواهند مى .شود حفظ بوده كه انسجامى اين
 و صالح همه خداوند به تمسك با و .هست فسادها همه تفرق با .نباشد كار در تفرق و باشيد هم با همه .كرده واجب مردم بر را تَفَرَّقُوا ال وَ  جَمِيعاً اللَّهِ بِحَبْلِ اعْتَصِمُوا
 و بردارد قدم آزادى و حقيقت راه در و مملكت استقالل راه در و اسالم راه در ما همه و .كند بيدار را ملت همه و را ما همه و را شما همه شاءاللَّه ان خداوند .هست سعادتها

٥٨ /٤ /٦ .برسانيم آخر به را نهضت اين

 افكنان تفرقه و منحرفان با مقابله
 و يفكنند،ب تفرقه دارند كوشش كه منحرفان مقابل در است ملى -اسالمى گروه يك تشكيل و دانشجويى گروههاى اتحاد است؛ پيروزى رمز و ام، داده تذكر كراراً آنچه
 و علم به و داريد،بر قدم كشور تعالى راه در نگذارند و بكشند تباهى به -شماست فعاليت به بسته ميهن ترقى و سعادت و هستيد كشور اميد كه -را عزيز جوانان شما
 ممكن .سارتهاستا و بدبختيها تمام سرچشمه تفرقه و اختالف بدانيد بايد و .كنيد پيدا اشتغال -است كهنه و نو استثمار و استعمار از رهايى و پيشرفت مايه كه -ادب
 و كنيد ناسايىش را آنان هوشيارى با است الزم .كنند افكنى تفرقه شده حساب اى برنامه با و كنند نفوذ ما جوانان بين در مدارس ساير و دانشگاه در فاسدى عناصر است

٥٨ /٦ /٣١ .شوند كوشا آن نمودن  خنثى راه در و شوند، مطّلع آنان توطئه از ما عزيز  جوانان كه بشناسانيد،

 خويش ايمان تقويت
 آبرو حق يشگاهپ در هم و كند مى شرافتمند را شما اينجا در هم كه ايمانى .بكنيد تقويت خودتان در را ايمان هستيد، كه دانشگاهها و ها دانشكده اين در كه كنيد كوشش

٥٩ /٣ /١٥ .تعالى حق به شويد مى وارد آبرومندى با و داريد



كشور اعتالى براى كوشش
 هرچه انشگاهىد عزيز جوانان است، شده گسسته دانشگاه و كشور از شرقزدگان و غربزدگان و شرق و غرب بند و قيد و است برخوردار شايسته استقالل از كشور كه امروز
 محيط ذارندنگ و كنند، جلوگيرى قاطعانه راست و چپ به وابسته و منحرف عناصر نفوذ از و نمايند؛ كوشش خود معظم كشور اعتالى در فنون و علوم كسب در بيشتر

 به كردند، مشاهده دانشجويان يا اساتيد از نخواسته خداى غرب و شرق به گرايشى و انحراف اگر و .گردد اجانب به وابستگان و منحرفان اغراض به آلوده دانشگاه مقدس
٦٢ /٦ /٨ .بنمايند را الزم همراهى ستاد با آن رفع در و دهند، اطالع فرهنگى ستاد

 سياسى امور در دخالت
 نبايد سياست در مجتهدين كه گفتند مى حاال تا .است مجتهدين حق اين و است سياست در دخالت انتخابات، در دخالت كه اند گفته اند رفته اشخاص از بعض دانشگاه در

 امور از خاباتانت گويند مى اينكه است، زمينه همين روى هم اين .گويند مى دارند را عكسش حاال اند خورده شكست آنجا است، مجتهدين حق با منافى اين بكنند، دخالت
 و باشد اسىسي اينكه فرض بر انتخابات .كند مى تعيين دارد را ملت يك سرنوشت انتخابات .است غلط  دويش هر است مجتهدين حق هم سياسى امور و است سياسى
 انتخابات كه تنيس اينطور اين .است انتخابات اين به منوط آخرت و دنيا در زندگيشان سرنوشت ملت آحاد يعنى كند، مى تعيين را ملت همه سرنوشت دارد اين هم، هست

 كنند، انتخاب دبياين همه اينها داشتيم، ديگر جاهاى در مجتهد تا صد يك و داشتيم قم در مجتهد تا دويست يك مثلًا كه دارد معنى اين .كنند عمل مجتهد تا چند بايد را
 و دباش جدا سياست از مذهب و روحانيون بايد كه بود اين شان توطئه سال صدها در كه طورى همان خواهند مى كه است اى توطئه يك اين !كنار؟ بروند مردم ديگر

 كه است اين آن و كشيدند، ديگر نقشه يك خورد، شكست آن ديدند حاال .هستيم او ضررهاى گرفتار هم اآلن برديم، اين از زياد ضررهاى ما و كردند زياد هاى استفاده
 بايد خودش سرنوشت در مجتهد يك كه طورى همان كه را اين بدانند دانشگاهيها .است مجتهدين حق سياست در دخالت يا انتخابات است، مجتهدين حق انتخابات
 اينكه .ندهست هم با شان همه نيست، اينها و اى مدرسه مثلًا و دانشجو و دانشگاهى مابين فرق .كند دخالت خودش سرنوشت در بايد هم جوان دانشجوى يك كند، دخالت

 خواهند مى هايشان ئهتوط با اينها !كنيد توجه !باشيد بيدار .كنند مأيوس را جوانها شما اينكه براى است اى توطئه يك اين گفتند، را مطلبى همچو يك و رفتند دانشگاه در
 مذهب از ياستس كه بود اين شيطنت وقت آن .بدهند انجام را خودشان كار شيطنتهايشان با خواهند مى اينها بكنند، كار نظامى دخالت با توانند نمى بدهند، انجام را كار

 يعنى، است مجتهدين حق سياست كه گويند مى حاال .خورده شكست مطلب اين .بردند نفع بسيار هم آنها و خورديم ضرر بسيار ما و زدند ما به ضرر بسيار و است خارج
 نفر چند و ند،باش نداشته اجتماعى مسائل به كار هيچ كارشان، سراغ بروند مردم يعنى .كارشان سراغ بروند باقيشان كنند، دخالت نفر پانصد ايران در سياسى امور در

 زيادى قشر يك مه آنها واسطه به منتها گذاشت، مى كنار را علما از عده يك آن اينكه، براى .ايران براى است بدتر سابق توطئه آن از اين .بكنند دخالت بيايند ملّا پيرمرد
 ينب از ملت همين دست با را مجتهد خواهد مى اين كند، داخل را مجتهد خواهد مى اين اينكه نه يعنى .بگذارد كنار خواهد مى را ملت تمام اين شوند، مى گذاشته كنار
 دخالت خودشان .ورندنخ را اينها گول كه كنند توجه بايد را اينها كنند، مى دارند شيطنت كه هستند دانشگاه در افرادى چنانچه اگر كه باشند متوجه دانشگاهيها بايد .ببرد

٦٢ /١٢ /٩ .كند مى تعيين را هستيد آنجا در كه شمايى حتى سرنوشت انتخابات .بكنند انتخابات امور در



 كريم قرآن نجات
 و هتاخت اسالم و قرآن به عمد و علم روى از كه متهتك عالمان و مُتنسِّك جاهالن شرّ از را كريم قرآن و بپاخيزيد !تحقيق اهل دانشگاههاى و علميه هاى حوزه اى هان
 !الماس برومند فرزندان اى شما و .دارم تأسف جهالت و اشتباه راه در خود رفته باد به عمر از گويم مى معمولى، تعارف نه جِد، روى از اينجانب و .دهيد نجات تازند، مى

 مبادا .يدده قرار خود اعالى مقصد و نظر مَحطّ را آن از اى رشته هر در قرآن تدريس .كنيد بيدار آن مختلف بسيار ابعاد و قرآن شئونات به توجه از را دانشگاهها و ها حوزه
٦٥ /٥ /١٦ .نويسنده همچون بخوريد جوانى ايام بر تأسف و پشيمان ها كرده از كرد هجوم شما بر پيرى ضعف كه عمر آخر در ناخواسته خداى

 فرهنگ دو تلفيق
 امروز كنم مى عرض تأكيد و تذكر باب از ولى هستند خودآشنا مسئوليت جوانب و ابعاد همه به شاءاللَّه ان روحانيون و علما
 در را ودخ هاى انديشه توانند مى كه كنند مى احساس مان اسالمى كشور آزاد فضاى در انديشمندان و جوانان از بسيارى كه

 با روند، ىم بيراهه اگر و .بشنوند را آنان حرفهاى باز آغوش و گشاده روى با دارند، بيان اسالمى مختلف مسائل و موضوعات
 و عواطف شود نمى كه كنيد توجه نكته اين به بايد و .دهيد آنها نشان را اسالمى راست راه دوستى و محبت از آكنده بيانى

 وادى هب يكباره را همه و زد هاشان نوشته بر انحراف و التقاط انگِ فوراً و گرفت ناديده را آنان عرفانى و معنوى احساسات
 تپد، مى نانمسلما هدايت و اسالم براى دلشان مسلماً كنند مى عنوان را مسائل اينگونه امروز كه اينها .انداخت شك و ترديد

 گونگونا موارد در اسالم مواضع كه معتقدند اينها .بيندازند دردسر به مسائل اين طرح با را خود كه ندارند داعى الّا و
 قبول راگ .كنيد برخورد آنان با الفت و پدرى با آنها زدن كنار و  پرخاش جاى به .كنند مى فكر خود كه است اى گونه همان

 گناه و ند؛افت مى منافقين و چپ يا و گراها ملى و ليبرالها دام به ناكرده خداى صورت غيراين در .نشويد مأيوس نكردند، هم
 بها گوناگون ئلمسا در آنان به كه شويم اميدوار سازان آينده و كشور آينده به توانيم مى ما وقتى .نيست التقاط از كمتر اين

 آنان حيحص تربيت و تعليم به منتهى كه اصولى و ها شيوه همه به و بگذريم، آنان كوچك خطاهاى و اشتباهات از و دهيم،
 بيشتر هاواقعيت لمس و تجربه با كه است صورتى به اى غيرحوزه مراكز و دانشگاهها فرهنگ .باشيم داشته احاطه شود مى

 ذوب درهم اهدانشگ و حوزه ها، فاصله كردن كم و فرهنگ دو اين تلفيق با بايد .فلسفى و نظرى فرهنگ تا است، كرده عادت
٦٧ /٤ /٢٩ .گردد وسيعتر اسالم معارف بسط و گسترش براى ميدان تا شوند،


