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1.  رابطه خود با پروردگار را تقویت کنید
استادان،نخبگانوپژوهشگراندانشگاهها جمعیاز دیدار 96/۳/۳1|بیاناتدر

برادران و خواهران! ما در روزهای پایانی ماه رمضان هستیم. از این ریاضت یک ماهه و لطافت و 
رّقتی که برای شما به طور طبیعی بر اثر روزه، بر اثر دعا و عبادت حاصل شده، حداکثر استفاده را 
بکنید. تحکیم رابطه ی با پروردگار، کمک کننده است، گره گشا است. این مطالبی که در اینجا ذکر 
شد، بخشهای کوچکی از مشکالت ما و مشکالت کشور ما و مشکالت انقالب ما و نظام ما است. 
خیلی مشکالت در بخشهای گوناگون وجود دارد که باید برطرف بشود با هّمت من و شما، با تالش 
من و شما؛ ارتباط ما با خدا به ما قدرت میدهد، به ما امید میدهد، به ما دل خوشی میدهد. عالوه 
بر اینکه همه ی این بحثهای دنیاییی، مقّدمه است؛ مقّدمه است برای تعالی روحی، برای عروج؛ 
قدر بدانید ماه رمضان را. این دعای »اللُهمَّ ِان لم تکن َرضیت عنی فی ما مضٰی ِمن شهر َرَمضان 
فمن االن فارض عنی«دعای مهمی است؛ اگر تاکنون نتوانسته ایم رضایت الهی را، خشنودی الهی 
را به دست بیاوریم، از خدا بخواهیم که از همین لحظه مشمول رضایت الهی بشویم یا مشمول 
مغفرت الهی بشویم. باالخره شماها که تربیت کننده ی جوانها هستید، میتوانید در مجموعه ی زیر 
والیت علمی و فکری خودتان هم اثر بگذارید؛ شما که اهل توّجه و اهل تضّرع و اهل ارتباط قلبی با 
خدا باشید، جوانها هم در زیر چتر تعلیم شما و والیت علمی شما، به طور طبیعی به همین سمت 
حرکت میکنند. یکی از مشکالتمان در مجموعه ی دانشگاه همین است؛ اگر اساتید ما در جنبه هاییی 
که برای کشور مورد نیاز است، حرکت و پیشرفت داشته باشند، در زیرمجموعه  -که مجموعه ی 

دانشجوییی است- تأثیرات آشکاری خواهد گذاشت.

2.  نقش خود را در بالندگی دانشگاه و حراست از انقالب ایفا کنید
استادان،نخبگانوپژوهشگراندانشگاهها جمعیاز دیدار 96/۳/۳1|بیاناتدر

اساتید ما باید نقش خودشان را در ایجاد بالندگی در دانشگاه از یک سو، و حراست از ارزشهای انقالب 
و اسالم در دانشگاه از سوی دیگر پیدا کنند و تعریف کنند؛ یعنی باید نقش آفرینی کنند. شما اساتید 
محترم در دانشگاه باید نقش آفرینی کنید. انگیزه های مخالف وجود دارد، باید نقش آفرینی بشود.

دو جور نقش آفرینی وجود دارد: یکی شــاگردپروری و عالم پروری اســت یعنی نقش آفرینی روی 
دانشجو؛ یکی نقش آفرینی در بیرون محیط دانشگاه؛ دو جور نقش آفرینی ما توّقع داریم که اساتید 
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دانشگاه ما داشته باشند.
اّما در مورد شاگردپروری، اهّمّیت این کار خیلی باال است. شما میخواهید نیروی انسانی را آماده کنید 
برای یک دوران آینده ی بسیار پرمسئله؛ دورانهای آینده ی ما یعنی دهه های آینده ی ما، دهه های 
بسیار ُپرمسئله ای است؛ مسائل گوناگونی ]دارد[؛ می بینید تحّوالت دنیا را؛ تحّوالت بسیار سریع و 
بسیار قاطع ]است[. یا این است که این تحّوالت آینده، موجب خواهد شد که این حباب وابستگی، 
این حصار وابستگی ای که به صورت تاریخی روی مّلت ایران گذاشته شده است، شکسته خواهد 
شد و ما از این حباب و از این حصار بیرون می آییم و جای خودمان را پیدا میکنیم، شأن خودمان را 
پیدا میکنیم، حرف خودمان را در دنیا َعَلم میکنیم، مطرح میکنیم -ما حرف داریم، نظام اسالمی 
حرفهای زیادی دارد؛ حرفهای تازه ی زیادی دارد- و در دهه های آینده، نیروی انسانی ما، نیروییی 
که امروز شما دارید تربیت میکنید، با هّمت خود، با عزم خود، با سواد خود و دانشی که آموخته، با 
روحّیاتی که به او داده شده، خواهد توانست این حصار وابستگی و تعطیل و مانند اینها را بشکند و 
واقعًا یک حرکت به معنای واقعی بکند و ایران و ایرانی در جایگاه واقعی خودش قرار بگیرد؛ یا این 
خواهد شد، یا خدای نکرده، وارد یک دوران تحقیرشدگی طوالنی دیگری خواهد شد، اگر چنانچه این 
خصوصّیات را نیروی انسانی ما نداشته باشد؛ اگر نیروی انسانی ما وابسته اندیشید، وابسته حرکت 
کرد، از وابستگی خوشش آمد، قدر استقالل را ندانست، قدر اسالم و ارزشهای اسالمی را ندانست، 
به خودش بی اعتماد بود -اگر این جور بود- آن وقت مــا وارد یک داالن تاریک طوالنی دیگری 
خواهیم شد، مثل همین دورانی که در زیرسلطه ی غرب از اندکی قبل از مشروطه تا قبل از انقالب 
قرار داشتیم که با زحمت زیاد و با تالش زیاد، توانستیم خودمان را به یک نحوی نجات بدهیم؛ باز 
وارد همان فرآیند تلخ دشوار گذشته خواهیم بود. این بستگی دارد به اینکه شما امروز این دانشجو 

را چه جوری پرورش بدهید. بنابراین پرورش دانشجو به نظر من خیلی مهم است.
 شما جوان را باید تربیت کنید برای آن صورت اّول؛ برای اینکه این جوانی که امروز شما تربیت 
میکنید، بتواند در قبال قضایای آینده و حوادث و تحّوالت مهمی کــه جهان در مقابل خود دارد 
-نه فقط کشور ما یا منطقه ی غرب آسیا که البته تحّوالت جهانی، اینجا هم اثر دارد یا یکی از مراکز 
مهّمش اینجا است، لکن تحّوالتی که من عرض میکنم تحّوالت جهانی است؛ زمینه های علمی و 
عملی و سیاسی و تقسیم قدرت و امثال اینها؛ تحّوالت عجیبی وجود خواهد داشت- یک عنصری 
باشد مقاوم، با عزم و اراده، با ایمان، دارای اعتماد به نْفس، کاربلد، کاردان، آگاه باشد، عمیق باشد، 
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انقالبی باشد، متدّین باشد تا بتواند در آن روز کشور را به راهی که شایسته ی او است ببَرد.
 یکی از خصوصّیاتی که این جوانی که شما تربیت میکنید و روی او اثر میگذارید باید دارا باشد، ]این 
است که[ معتقد و مباهی به هوّیت ملی خود باشد. من آن روز در جمع مسئولین که اینجا بودند، 
راجع به هوّیت ملی صحبت کردم؛ عرض کردم که منافع ملی در رابطه ی با هوّیت ملی، معنا میشود 
و ترجمه میشود. آن چیزی که ظاهرش منفعت است، اما باطنش با هوّیت ملی ناسازگار یا معارض 
است، در واقع منافع ملی نیست؛ زیانهای ملی است. باید با این هوّیت ملی، این جوان را آشنا 
کنید که مباهی به این هوّیت باشد و به استقالل که البته غالبا جوانهای امروز ما، قدر استقالل را هم 
نمیدانند؛ خب جوان دانشجو از اّول عمرش، در یک کشوری زندگی کرده که هیچ وابستگی سیاسی 
و عقیدتی ای به قدرتهای خارجی نداشــته؛ از اول، همیشه دیده که در مقابل قدرتهای خارجی -
ای که دیگران جرئت نمیکنند بگویند »باالی چشمتان ابرو است«، جمهوری اسالمی ایستاده؛ 
این استقالل سیاسی اســت؛ این را از اّول دیده اند، ]لذا[ قدرش را نمیدانند؛ آن دوره ای را که هر 
چه آمریکا میگفت و قبل از او هر چه انگلیس میگفت باید در کشور تحقق پیدا میکرد، اینها درک 
نکرده اند، لذا قدر استقالل را نمیدانند؛ این باید تفهیم بشود به اینها. این یک جور نقش اساتید بر 

روی دانشجوها است.
 نقش دّوم، نقش در مسائل کشور است؛ همین که چند نفر از این برادران، اینجا گفتند و من کامال 
تصدیق میکنم. یکی از برادرها گفتند ما مفاهیم قدرت و تهدید و امنّیت و مانند اینها را ]به جامعه[ 
پمپاژ نکرده  ایم؛ البّته اهّمّیت اینها در این نیست که به جامعه پمپاژ بشود؛ اهّمّیت در این است که 
به مراکز تصمیم گیری پمپاژ بشود؛ یعنی اینها تصمیم سازی است. بله، بنده هم همین را قبول دارم؛ 
این کارها نشده، این کارها باید بشود. یا برادر دیگری راجع به طرحهای مصّوب و مانند اینها گفتند، 
یا آن برادری که سیستم غلط کار صنعتی در طول پنجاه ســال را ذکر کردند؛ اینها حرفهای اساسی 
است؛ عرض کردم، اینها قابل بحث است؛ اینها را باید بحث کرد، باید پخته کرد. اّما اینها حرفهاییی 
و فکرهاییی و نظراتی است که باید به مراکز تصمیم گیری منتقل بشود؛ مراکز تصمیم گیری باید در 
جریان این مسائل قرار بگیرند، از اینها استفاده کنند. یکی از علل اینکه من اصرار دارم این جلسه 
در هر ماه رمضان تشکیل بشود و ]اساتید دانشگاه[ بیایند و حرف بزنند -البته دلم میخواست در 
سال دوازده بار این جور جلسه ای تشکیل بشود که متأسفانه نمیتوانیم- همین است که این حرفها 

گفته بشود، مسئولین بشنوند، مراکز تصمیم گیری بشنوند؛ باید اثر بگذارید.
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3.  مسائل مهم کشور را تبیین کنید
استادان،نخبگانوپژوهشگراندانشگاهها جمعیاز دیدار 96/3/31|بیاناتدر

مسئله ی تبیین؛ یکی از کارهای اساتید، مسئله ی تبیین است که حاال من تشــکر میکنم از آقای 
پارسانیا که راجع به سند ۲۰۳۰ اینجا صحبت کردند؛ خب این باید تبیین بشود؛ ما یک چیزی راجع به 
این سند ۲۰۳۰ آموزش و پرورش گفتیم، خب حرفهای گوناگونی هم اطرافش زده شد. این مسئله، 
خیلی مسئله ی مهمی است؛ همین طور که ایشان اشاره کرد، این جزئی از یک سند باالدستِی سازمان 
ملل -سند توسعه ی پایدار- است که یک بخش آن همین سند ۲۰۳۰ مربوط به آموزش  وپرورش 
است. در واقع آنچه اینها در این سند توسعه ی پایدار -که از جمله این سند ۲۰۳۰ ]در آن[ هست- 
طّراحی دارند میکنند و دست اندرکار هستند، این است که یک منظومه ی فکری و فرهنگی و عملی 
برای همه ی دنیا دارند جعل میکنند. این را چه کسی میکند؟ دستهاییی پشت سازمان ملل وجود 
دارد؛ یونسکو اینجا یک وسیله است، یک ویترین است؛ دستهاییی نشسته اند، دارند برای همه چیز 
کشورهای دنیا و همه ی ملتها یک منظومه تولید میکنند؛ منظومه ای که شامل فکر است، شامل 
فرهنگ است، شامل عمل است و این را دارند ارائه میدهند و ملتها باید همه بر طبق این، عمل 
کنند. یک بخش آن هم بخش آموزش  وپرورش اســت که همین ســند ۲۰۳۰ است. خب این غلط 
است؛ این غلط است؛ اصال این معیوب است؛ این حرکت، حرکت معیوبی است. چرا؟ چه کسانی 
هستند اینهاییی که دارند سند توسعه ی پایدار را فراهم میکنند؟ چه حقی دارند که درباره ی کشورها، 
درباره ی مّلتها، درباره ی سّنتهایشان، درباره ی عقایدشان، اظهار نظر کنند که باید این جوری کنید، 
باید آن جوری کنید؛ همه ی اینها هم »باید« است. اینکه میگویند الزام نیست، این سطحی نگری 
است؛ نخیر، در واقع، همه ی اینها الزام است، و هرکدام از اینها که تحّقق پیدا نکند، بعد به عنوان 
یک نقطه ی منفی به حساب خواهد آمد که »در فالن جدول، تِه جدول قرار میگیرید؛ فالن امتیاز از 
شما سلب میشود«! همه ی اینها این جوری است؛ در واقع همه ی اینها »باید« است، ولو در ظاهرش 
»باید« نباشد. چه لزومی دارد؟ خب ما از چند سال قبل از این آمدیم گفتیم »الگوی ایرانی ـ اسالمی 
پیشرفت«؛ بنده کلمه ی توسعه را هم عمدا به کار نبردم. آقایانی که مسئول این کار هستند و از 
آن وقت ما با اینها ارتباط داریم، میدانند؛ بنده عمدا گفتم کلمه ی توســعه را من به کار نمیبرم، 
چون کلمه ی توسعه یک کلمه ی غربی است؛ یک مفهوم غربی دارد؛ من کلمه ی پیشرفت را به کار 
میبرم؛ الگوی پیشرفت ایرانی ـ اسالمی. خب این الگو را بگردیم پیدا کنیم! چرا باید برای پیشرفت 
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ما، دستهای غربی الگو بدهند به صورت همین سند توسعه ی پایدار یا ۲۰۳۰ و امثال اینها؟ اینها کار 
کیست؟ کار شماها است، کار دانشگاه ها است، کار اساتید است.

4.  برای آینده کشور فکر و تالش کنید
اساتیددانشگاهها جمعیاز دیدار 95/۰۳/29|بیاناتدر

یکی از وظایف دانایان و خردمندان و نخبگان یک کشور، نگاه به آینده است. ما میخواهیم بیست 
سال بعد چه جور ایرانی داشته باشیم، این مهم است. اگر درباره ی اقتصاد بحث میکنیم، درباره ی 
علم بحث میکنیم، درباره ی فناوری بحث میکنیم، درباره ی اخالق و معرفت بحث میکنیم، هدف 
این است که معلوم باشد ما برای مقطع بیست سال بعد چه جور ایرانی را میخواهیم. خب حاال 
ما چشم انداز بیست ساله را ده یازده سال قبل از این مطرح کردیم که تا ۱۴۰۴ ]است [؛ خیلی خب، 
حاال البّته ارزیابی ها مختلف است که در این ده سالی که گذشته، آیا به قدر ده سال پیش رفتیم یا 
به قدر پنج سال پیش رفتیم یا به قدر دوازده سال و پانزده سال پیش رفتیم؛ نظرات مختلف است. 
ما چه جور ایرانی را میخواهیم بیست سال بعد داشته باشیم. بیست سال بعد دانشجویان امروز 
در مسندهای مدیرّیتی قرار دارند، کشــور را اداره میکنند؛ اهمّیت کار شما اســتادان و مسئوالن 
دانشگاه ها اینجا است؛ یعنی این کسانی که امروز دانشجوی شما هستند، بیست سال بعد اینها 
رئیس جمهورند، وزیرند، نماینده ی مجلسند، مدیر فالن دستگاهند، یعنی کشور دست اینها است؛ 
شما میخواهید بیست سال بعد چه داشته باشید؟ این نقطه ی بسیار مهّمی است، سؤال مهّمی 
است، دغدغه و اشتغال ذهنی مهّمی است که دانایان کشــور و خردمندان کشور که شماها از آن 

جمله هستید، نمیتوانند نسبت به آن چشم پوشی کنند.

5.  جوان انقالبی تربیت کنید
اساتیددانشگاهها جمعیاز دیدار 95/۰۳/29|بیاناتدر

مسئولین دانشگاه اعّم از مدیران، مدیران ارشد، مدیران وزارتی تا استاد که داخل کالس است و با 
دانشجو روبه رو است، وظیفه شان این است که در این مجموعه ی چالشی دانشگاه، سعی کنند این 
چالشها را هدایت کنند به سمت آن چیزهاییی که به مبانی انقالب منتهی میشود، به هدفهای انقالب 
منتهی میشود؛ یعنی جوان را انقالبی بار بیاورند. در جمله ای کوتاه: دانشگاه باید انقالبی باشد، دانشجو 
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باید انقالبی باشد، دانشجو باید یک مسلمان مجاهد فی سبیل هللا باشد؛ به این سمت باید هدایت 
بکنند. من گاهی البّته گزارشهاییی دارم که عکس این را نشان میدهد. و من این را به آقایانی که اینجا 
تشریف دارند -مسئوالن و مدیران آموزش عالی- عرض میکنم: شماها خیلی مسئولید، خیلی باید 
مراقب باشید؛ مراقب باشید محیط دانشگاه یک جایگاهی نشود برای واگراییی از انقالب و مفاهیم 
انقالب و ارزشهای انقالب، از تدّین، از انقالبیگری، از یاد و نام امام بزرگوار؛ این جزو الزامات حتمی 
است. در دانشگاه ممکن است یک نفری یا یک جمعی، یک گرایشی داشته باشند که به تجزیه ی 
کشور منتهی میشود -این هست، این واقعّیت دارد؛ البّته شماییی که در دانشگاه هستید، ]بدانید[ در 
بعضی از دانشگاه ها چنین چیزی هست؛ بنده خبر دارم- این گرایشها قابل تأیید نیست، قابل حمایت 
نیست. گرایشهاییی وجود دارد که کشور را به سمت وابستگی سوق میدهد، باید با اینها همراهی نکرد؛ 
نمیخواهیم بگوییم با ضرب وزور و کار امنّیتی و مانند اینها؛ نه، با همان کار خردمندانه، کار مدیرانه، 

کار طبیبانه بایستی با این قضایا برخورد کرد. بنابراین مسئله ی انقالبیگری و انضباط ]مهم است.[

6.  با   روش و منش خود دانشجویان را تربیت کنید
اساتیددانشگاهها دیدار 94/4/13|بیاناتدر

استاد فقط به معنای معّلم نیست، بلکه به معنای مرّبی نیز هست؛ این یک راز طبیعِی مکشوف برای 
همه است. کسی که ما از او چیزی یاد میگیریم و بابی از دانش را به روی ما باز میکند، به طور طبیعی یک 
نفوذی در قلب ما و روح ما ایجاد میکند؛ میتوانیم بگوییم یک حالت تأثیرپذیری در متعّلم ایجاد میشود 
به برکت همین تعلیم؛ این یک فرصت بسیار بزرگ و استثنائی است. جوانهاییی که حاضر نیستند از 
نصیحت پدر و پدربزرگ و مادر و خانواده چیزی به گوش و به دل بگیرند و درعین حال یک حرف استاد و 
یک اشاره ی استاد در آنها یک اثر عمیق میگذارد، کم نیستند. استاد این جور است. به طور طبیعی تعلیم 
با امکان تربیت همراه است؛ از این فرصت باید استفاده کرد. اگر استاد ما متدّین باشد، دارای غیرت ملی 
باشد، دارای انگیزه ی انقالبی باشد، دارای روحّیه ی سخت کوشی باشد، به طور طبیعی اینها به متعّلم 
منتقل میشود. اگر عکس اینها هم باشد، همین جور. اگر آن استاد، یک انسان باانصاف و بااخالق باشد، 

امکان تربیت دانشجوی باانصاف و بااخالق باال خواهد رفت؛ عکسش هم همین جور است.
امروز کشور به جوانهاییی نیاز دارد که بتوانند بازوان ُپرقدرتی باشند برای پیشرفت کشور، سرشار 
از انگیزه ی ایمانی، بصیرت دینی، هّمت بلند، جرئت اقدام، اعتمادبه نفس، اعتقاد به اینکه »ما 
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میتوانیم«، امید به آینده، افقهای آینده را روشن و درخشان دیدن، روح استغناء -نه به معنای اعراض 
از فراگیری از بیگانگان، که این را ما هرگز توصیه نکرده ایم و نمیکنیم؛ حاضریم شاگردی کنیم پیش 
دیگران که از ما بیشتر بلدند- روحّیه ی استغناء از تأثیرگذاری، تحمیل و سوءاستفاده ی از انتقال 
دانش که امروز در دنیای دانشمند که دنیای قدرت استکباری است این معنا رایج است -این روحّیه ی 
استغناء باید در جوان وجود داشته باشــد- روحّیه ی فهم درست از موقعّیت کشــور که ما در کجا 
هستیم و کجا میخواهیم برسیم و چگونه میتوانیم این راه را طی کنیم -که در بیانات امروز این اساتید، 
نکات روشنی در این زمینه حقیقتًا وجود داشت- قاطع بودن در برابر دست اندازی، تجاوز و خدشه دار 
کردن استقالل مّلی؛ ما به جوانهاییی با یک چنین روحّیه هاییی نیاز داریم. این روحّیه ها را، این امتیازات 
را استادها میتوانند در نسل جواِن مشغول تحصیل و علم آموز کشور، القا کنند و تزریق کنند و به وجود 
بیاورند؛ استاد این است؛ البّته با روش، با منش، نه با درس اخالق. توصیه نمیکنم که اساتید علمی، 
کالس اخالق بگذارند برای دانشجو؛ این یک کار دیگری است. اساتید ما با رفتار خودشان، با اظهارات 
خودشان، با منش خودشان، با اظهار عقیده هاییی که در زمینه های مختلف میکنند، میتوانند این 
تأثیرات را در دانشجوی خود، در جوان امروز القا کنند و به وجود بیاورند و خلق کنند. اینکه ما گفتیم 
اساتید فرماندهان جنگ نرمند، این به این معنا است. اگر آن جوان -همچنان که ما عرض کردیم- 

افسر جوان جنگ نرم است، استاد، فرمانده او است و این فرماندهی به این صورت است.

7.  در بهره برداری از ظرفیتهای کشور در مقابله با تحریم ها نقش آفرینی کنید
اساتیددانشگاهها دیدار 94/4/13|بیاناتدر

یک ملتی، یک حرکتی، یک هوّیتی به وجود آمده است مبتنی بر منابعی و مبادی ای درست نقطه ی 
مقابل مبادی نظام استکبار و نظام ظلم و انظالم؛ نمیخواهند این به جاییی برسد؛ ما در یک چنین 
موقعّیتی هســتیم؛ ما در یک چنین جایگاهی هستیم. بایست حرکت بکنیم، باید تالش کنیم. 
تحریمها هم البّته زحمتهاییی ایجاد میکند اّما میتواند مانع پیشرفت نشود؛ ]باید[ از ظرفّیتهایمان 
استفاده کنیم. و شما اساتید در این زمینه نقش دارید؛ و وزارت علوم و وزارتهای مربوط به مسئله ی 
دانش، نقشهای اساسی و مهّمی دارند؛ این نقشها را قدر بدانید و دنبال کنید و ان شاءهللا از خدای 
متعال هم کمک بخواهید. این آیه ی شریفه را هم که دوستان خواندند -ِان تنصُروا هللا ینصرکم َو 

ت اقدامکم- این وعده ی بی تخلف الهی است. ُیثبِّ
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8.  از فضای معنوی رمضان برای تأثیر بیشتر   روی   دانشجو  استفاده  کنید
اساتیددانشگاهها دیدار 93/4/11|بیاناتدر

فضاى رمضان، فضــاى صفا و معنوّیت و صدق و اخالص اســت. از این فضا ســعى کنیم حداکثر 
استفاده را بکنیم؛ هم در آنچه ارتباط قلبى ما با خدا است، این رابطه ى معنوى را، رابطه ى شخصى را 
با خداى متعال در این اّیام تقویت کنیم - که برترین و بزرگ ترین فایده و نفع براى هر انسانى، تقویت 
این رابطه است - هم براى زندگى جاوید ما و حیات اخروى ما، که زندگى واقعى آنجا است؛ هم براى 
آن مفید است، هم براى همین زندگى نقِد حاضر ما مفید و اثربخش. عالوه ى بر این، سعى کنیم از 
این فضاى معنوّیت و صفا که در ماه رمضان در سطح جامعه عمومّیت دارد، براى ارتباطات صحیح 
و معنوى میان خودمان و دیگران استفاده کنیم و تصمیم هاى درست بگیریم، اقدامهاى درست 
بکنیم؛ خوشبینى را، اعتماد را، ایجاد محّبت را، خیرخواهى نسبت به یکدیگر را در ارتباطات خودمان 
دخالت بدهیم، و این بهره را از ماه رمضان ببریم که در روابط اجتماعى و روابط انسانى یک تلطیفى 
به وجود بیاوریم؛ و فضاى زندگى را، فضاى کشور را، یک فضاى نورانى ترى بکنیم؛ این هم از عهده ى 
یکایک ما برمى آید؛ شما که استاد هستید و داراى جایگاه علمى برترى هستید و طبعا بر روى محیط 

پیرامون خودتان - چه دانشجو و چه غیر دانشجو - میتوانید در این زمینه تأثیر بیشترى بگذارید.

9.  نگذارید حرکت علمی کشور متوقف شود
اساتیددانشگاهها دیدار 93/4/11|بیاناتدر

یکى از نقشه هاى مهّم دشمن، متوقف کردن حرکت علمى در کشور است. خب، وقتى این را فهمیدیم، 
برمیگردیم به دانشگاه؛ اینجا آن مدیرّیت جهادى که ما عرض کردیم، معنا پیدا میکند. چون جهاد 
عبارت است از تالشى که در مقابل یک دشمنى اى انجام میگیرد؛ هر جور تالشى جهاد نیست. جهاد 
عبارت است از آن تالشى که در برابر یک چالش خصمانه از سوى طرف مقابل صورت میگیرد؛ این 
جهاد است. آن وقت معناى مدیرّیت جهادى در اینجا این است که توّجه بکنید که حرکت علمى کشور 
و نهضت علمى کشور و پیشرفت علمى کشور مواجه است با یک چالش خصمانه، که در مقابل این 
چالش خصمانه شما که مدیرید، شما که استادید، شما که دانشجو هستید، باید بایستید؛ این شد 
حرکت جهادى و مدیرّیت دستگاه؛ چه مدیرّیت دانشگاه، چه مدیرّیت وزارت، چه مدّیریت هر بخشى 
از بخشهاى گوناگون این عرصه ى عظیم، خواهد شد مدیرّیت جهادى. ما البته در گذشته، در یک دورانى، 
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نمونه هاى نامطلوبى در دانشگاه داشتیم. کسانى را در یک دانشگاه معتبر کشور داشتیم که جوانهاى 
نخبه را تشویق میکردند به ترک کشور! اینکه مکّرر میگویند فرار مغزها، فرار مغزها؛ آدمهاییى داشتیم 
که دانشجوى نخبه را جستجو میکردند، پیدا میکردند، تشویق میکردند به اینکه کشور را ترک کنند و 
بروند؛ در یک دورانى این را داشتیم؛ و در یک دورانى دیدیم این را و گذراندیم این دوران را که در داخل 
وزارت کسانى بودند که در مقابل حرکت علمى و پیشرفت علمى مانع تراشى میکردند؛ ]البته [ ممکن 
است با دالیلى از نظر خودشان موّجه، اما واقعّیت همین بود که مانع تراشى بود. اینها نباید تکرار بشود؛ 
دانشگاه در اختیار کسانى قرار نگیرد که پیشرفت علمى را به هیچ مى انگارند؛ به آن اهمّیت نمیدهند؛ 
دانشگاه در اختیار کسانى قرار بگیرد که عاشق پیشرفت علمى کشورند؛ اهمّیت این مسئله را براى 
سرنوشت این ملت و براى سرنوشت این کشور درک میکنند. این عرض اصلى ما است؛ مخاطب این 
مسئله، هم مسئولین دولتى هستند، هم مسئولین دانشگاه ها هستند، هم خود شما اساتید هستید؛ 
دانشگاه حرکتى را شروع کرده، نگذارید این حرکت متوّقف بشود؛ این حرکت بایست ادامه پیدا کند 
و باید مضاعف بشود. عرض کردم ما هنوز خیلى راه در پیش داریم تا به آن نقطه اى برسیم که از لحاظ 

علمى مورد نظر است؛ خیلى باید تالش کرد؛ خیلى باید مجاهدت کرد.

10.  فعالیتهای علمی ناظر به نیازهای کشور باشد
اساتیددانشگاهها دیدار 93/4/11|بیاناتدر

در کار علمى و فعالّیت علمى بحمدهللا حرکت شـروع شـده اسـت؛ یک نکته ى اساسـى در فعالّیتهاى 
علمى این اسـت کـه فعالّیـت علمى کشـور، ناظر بـه نیازهاى کشـور باشـد کـه این به طـور کامـل امروز 
تأمین شـده نیسـت. همان طور که دوسـتان اشـاره کردند، مقاالت علمی نمایه شـده ى کشـور ما امروز 
مشـترى دارد، یعنى مشـترى کار علمى در دنیا فراوان اسـت؛ ولى خب، این کافى نیسـت. بله، ]اینکه [ 
شما مقاله اى تهّیه کنید و مرجع واقع بشـود، و به آن ارجاع داده بشود، مایه ى افتخار است، چیز خوبى 
است، براى کشـور هم خیلى خوب است و نشانه ى پیشـرفت علمى کشور اسـت؛ اما از این مهم تر این 
اسـت که آنچه شـما در زمینه ى مسـائل علمى کار میکنیـد، ناظر باشـد به نیازهاى کشـور. خـب، امروز 
مالحظه کردید، در مورد مسـائل مربـوط به صنعت، مربـوط به کشـاورزى، مربوط به مدیرّیـت بحران، 
مربوط به مسـائل گوناگون کشـور، مطالبى را صاحب نظران ابراز کردند، نیازهاییـى را گفتند، کمبودها و 
ضعفهاییى را که وجود دارد مطرح کردند؛ خب میتواند تحقیق علمـى، پژوهش علمى، مقاله ى علمى، 
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براى تأمیـن این نیازهـا تهّیه بشـود و ناظر به رفـع این نیازها باشـد. این هم مسـئله ى مهمى اسـت. اگر 
چنانچه در این زمینه دانشگاه هاى کشـور تالش بکنند، این مهم ترین کمکى اسـت که به اداره ى کشور 
کرده اند. بحث کمکى که میتوانند دانشگاه ها و محیطهاى علمى بکنند، همین است که در زمینه هاى 
گوناگـون، تأثیـر بگذارنـد در تصمیم گیرى هـاى مسـئولین؛ ناظـر باشـد کار علمى آنهـا به نیازهایشـان؛ 

حاال چه با مقـاالت علمى، چـه بـا پایان نامه هاییى که به دانشـجوها میدهنـد، چه با مناظـرات علمى.

11.  از جایگاه استادی برای تربیت دانشجویان استفاده کنید
اساتیددانشگاهها دیدار 93/4/11|بیاناتدر

اســتاد جایــگاه تأثیرگــذارى در ذهــن شــاگردان خــودش دارد؛ خاصّیت اســتادى این اســت؛ یعنى 
تفــّوق علمى شــما بــر دانشــجو و تعلیمى کــه بــه او میدهیــد، یــک جایــگاه اثرگــذارى براى شــما در 
ذهــن او و در شــخصّیت او به وجــود مــى آورد؛ از ایــن جایــگاه بــراى تربیت دانشــجویتان اســتفاده 
کنید. ما امــروز نیازمندیــم که جوانــان مــا خوش روحّیــه، امیــدوار، شــجاع، داراى اعتمادبه نفس، 
داراى ایمــان، داراى روحّیــه ى آینده نگــر، داراى روحّیــه ى خدمــت ]باشــند[؛ احتیــاج داریــم 
دانشــجوى مــا این جــور بــار بیایــد. خــب، ایــن را شــما میتوانیــد در محیــط علمــى، در کالس درس 
تأمیــن کنیــد. عکــس آن هــم ممکــن اســت: میشــود بــا تعبیراتــى، بــا متلــک گفتــن بــه بنیانهــا و 
اصــول پذیرفته شــده ى کشــور، دانشــجو را نســبت بــه آینــده ى کشــور بى اعتمــاد کــرد، بى اعتقــاد 
کــرد، الابالــى کــرد؛ این هــم میشــود. آنچــه از اســتاد انتظــار میــرود فقــط تغذیــه ى علمى دانشــجو 
نیســت، بلکــه تقویــت روحّیــه ى معنــوى او و شــخصّیت معنــوى او هــم از اســتاد متوقــع اســت؛ 
شــما میتوانیــد در ایــن زمینــه اثــر بگذاریــد. ســعى کنیــد دانشــجو را پایبنــد بــه تعلقــات معنــوى، 
ــگ  ــه فرهن ــن ب ــد و مؤم ــجو را معتق ــد؛ دانش ــار بیاوری ــى ب ــات میهن ــى، تعلق ــات خانوادگ تعلق
اســالمى بــار بیاوریــد. بعضــى به عکــس عمــل کردنــد در طــول ســالهاى متمــادى قبــل از انقالب؛ 
بعــد از انقــالب هــم البّتــه تــا امــروز رگه هاییــى مشــاهده شــده در دانشــگاه ها؛ خــب، ما هــم اّطالع 
داریــم، شــما هــم اطــالع داریــد، کســانى را و جریانــى را مى شناســیم، مى شــناختید - حــاال اســم 
کســان و اشــخاص مورد نظــر نیســت - جریانى وجــود دارد کــه مرعــوب و مغلوب تســّلط فرهنگ 
غربى اســت؛ هرچیِز غربــى بــراى او مایــه ى تمجید ]اســت [ و هرچیــِز میهنــى و ملى و خــودى مورد 
تحقیــر و اهانــت قــرار میگیــرد؛ داریــم کســانى از ایــن قبیــل؛ ایــن درســت عکــِس آن چیــزى اســت 
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کــه بایــد باشــد. اســتاد در محیــط دانشــگاه، در محیــط درس، میتوانــد دانشــجوى خــودش را، هم 
از لحــاظ دینــى مؤمــن بــار بیــاورد، هــم از لحــاظ میهنــى، انســان عالقه منــد بــه آینــده ى کشــورش 
و آینــده ى میهنــش و سرنوشــت مّلتــش بــار بیــاورد؛ میتوانــد او را امیــدوار، باروحّیــه، خوش بیــن، 
معتقــد بــه مبانــى نظــام کشــور بــار بیــاورد؛ میتواند هــم عکــس عمــل بکنــد. توّقعى کــه از اســتاد 
اســت این اســت: نبایــد ســخن اســتاد موجــب دل زدگــى و یــأس دانشــجوى جــوان بشــود؛ منش 

اســتاد هــم همین جــور اســت.

12.  محیط دانشگاه را   کار اصلی خود بدانید
اساتیددانشگاهها دیدار 93/4/11|بیاناتدر

استاد، محیط دانشگاه را کار اصلى خود و دلبستگى اصلى خود بداند؛ نه کار دّوم؛ نه کار فرعى و تبعى. استاد 
در دانشگاه مکث داشته باشد، توّقف داشته باشد، حضور داشته باشد، نیازهاى علمى دانشجو را برطرف 
کند، با دانشجو ارتباط برقرار بکند، ِصرف رفتن و یک اداى تکلیفى به نحو اجمالى انجام دادن و آمدن نباشد؛ 
این هم نکته ى دیگرى است که عرض کردیم. وقت بگذارند اساتید؛ دلسوزانه با دانشجو برخورد کنند؛ این 
کار، دانشجو را هم به تالش علمى وادار خواهد کرد، یعنى این موجب میشود که دانشجو رفتار استاد را در 

زمینه ى پیگیرى کار علمى براى خودش الگو قرار بدهد و به طور طبیعى تحت تأثیر قرار میگیرد.

13.  استادان معارف با هوشمندی و معلومات به روز با دانشجو مواجه شوند  
اساتیددانشگاهها دیدار 93/4/11|بیاناتدر

اســتادان دروس معارف، فرصت بسیار ارزشمندى را دارند در دانشــگاه؛ این مجموعه ى عظیم 
دانشجویان، جماعت میلیونى دانشجو در ساعات فراوانى در اختیار استاد معارفند؛ این خیلى 
فرصت باارزشى است. بهترین جوانها در اختیار شما هستند؛ اگر استاد معارف با هوشمندى، با 
تکیه ى به معلومات عمیق و به روزشده ى در مسائل گوناگون فکرى و اسالمى، با دانشجو مواجه 
بشود، ما بیشترین سود را از حضور اساتید معارف در دانشگاه خواهیم برد. و به نظر ما بسیار بجا و 
مناسب است که نهاد نمایندگى به این مسائل توّجه کنند و دّقت کنند، برنامه ریزى کنند که بتوان 
از حضور این استادان محترم در دانشگاه براى تقویت ایمان دانشجو و تقویت عمل و ساختن 

شخصّیت دینى و معنوى دانشجویان بهره بردارى بشود.
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14.  نگذارید شتاب علمی کشور کند شود
اساتیددانشگاهها دیدار 92/5/15|بیاناتدر

آیا حاال که ما پیشرفتهای علمی را در زمینه های مختلف در کشور مشاهده میکنیم، یک نفس راحتی 
بکشیم، بنشینیم سر جایمان؟ خب، پیدا است که پاسخ منفی است؛ نه. ما هنوز از خط مقدم علم 
عقبیم، هنوز در بسیاری از دانشهای مورد نیاز زندگی دچار عقب ماندگی های مزمن هستیم؛ با همه ی 
این پیشرفتی که در بخشی از دانشها داشته ایم. پس چون دچار عقب ماندگی هستیم، باید کار کنیم. 
وانگهی کاروان علم در دنیا متوقف که نمیشود؛ دارند با سرعت حرکت میکنند. ما نه فقط باید جایگاه 
فعلی مان را حفظ کنیم، بلکه باید جلو برویم؛ اینها همه اش تالش الزم دارد، مجاهدت الزم دارد. لذا 
اولین حرف ما به دانشگاههای کشور و دانشمندان کشور و نخبگان کشور این است که نگذارید این 
حرکت از دْور بیفتد، نگذارید حرکت علمی کشور متوقف شود؛ هیچ مانعی نتواند دانشگاه کشور 
را از رشد به سمت پیشرفت علمی باز بدارد. اینکه ما روی علم تکیه میکنیم، فقط به جهت احترام 
آرمانی به علم نیست - که البته این خودش یک نقطه ی مهمی است؛ اسالم برای علم ارزش ذاتی 
قائل است - لیکن عالوه ی بر این ارزش ذاتی، علم قدرت است. یک ملت برای اینکه راحت زندگی 
کند، عزیز زندگی کند، با کرامت زندگی کند، احتیاج دارد به قدرت. عامل اصلی که به یک ملت اقتدار 
میبخشد، علم است. علم، هم میتواند اقتدار اقتصادی ایجاد کند، هم میتواند اقتدار سیاسی ایجاد 
کند، هم میتواند آبرو و کرامت ملی برای یک ملت در چشم جهانیان به وجود بیاورد. یک ملت عالم، 
دانا، تولید کننده ی علم، در چشم جامعه ی بین المللی و انسانها طبعا با کرامت است. پس علم عالوه 
بر کرامت ذاتی و ارزش ذاتی، این ارزشهای بسیار مهم اقتدارآفرین را هم دارد. بنابراین باید این حرکتی 

که وجود دارد، این شتابی که وجود دارد، به هیچ وجه متوقف و کند نشود.

15.  کار علمی باید در خدمت نیازهای کشور قرار بگیرد
اساتیددانشگاهها دیدار 92/5/15|بیاناتدر

»گفتمان علم و پیشرفت علمی« و »گفتمان پیشرفت عمومی کشور« - یعنی انگیزه برای سهیم شدن 
دانشگاه در پیشرفت کشور - در دانشگاه باید حفظ شود؛ که البته امروز وجود دارد، اما باید حفظ و 
تقویت شود. هیچ چیزی نباید با این گفتمان در دانشگاه مزاحمت کند. باید اصرار بر نوآوری علمی در 
دانشگاه وجود داشته باشد؛ اصرار بر قرار گرفتن پیشرفتهای علمی در خدمت نیازهای کشور، که یکی 
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از جهتگیری ها و معیارهای اساسی این است. باالخره ظرفیتها محدود است - هم ظرفیتهای انسانی، 
هم ظرفیتهای مالی و مادی - حتما باید توجه شود که کار علمی ما در جهت نیاز کشور باشد. ما نیازهای 
گوناگونی داریم که دانشگاه میتواند به این نیازها پاسخ دهد، این خألها را پر کند. این هم یک تجربه ی 
ما است. ما در دوران دفاع مقدس مشکالت فراوانی داشتیم، خألهای بیشماری داشتیم، این خألها 
پر نمیشد؛ بتدریج دانشگاهها وارد میدان شدند و بسیاری از این خألها که ما فکر نمیکردیم یک وقتی 
بتوانیم اینها را پر کنیم، به وسیله ی همت دانشگاهها و همت اساتید ما و جوانان ما و دانشمندان ما پر 
شد. ما در زمینه های اقتصادی، در زمینه های فرهنگی، در زمینه های سیاسی، در زمینه های مدیریتی 
میتوانیم این خألهائی را که وجود دارد، پر کنیم؛ دانشگاهها میتوانند موضوعات پژوهشی را در دستور 
کار قرار دهند و این خألها را پر کنند. بنابراین یکی از معیارها و ضابطه ها باید این باشد که کار علمی در 

خدمت نیازهای کشور قرار بگیرد.

16.  تحقیقات دانشگاهی را با صنعت و تجارت گره بزنید
اساتیددانشگاهها دیدار 92/5/15|بیاناتدر

اصرار بر گره خوردن تحقیقات دانشگاهی با صنعت و تجارت؛ این حرفی است که ما ده دوازده سال 
آن را تکرار کردیم، به دولتها هم گفتیم، به دانشگاهها هم گفتیم؛ البته تا حدود زیادی هم تحقق 
پیدا کرده، اما به طور کامل نه. این موضوع، هم برای دانشگاهها مفید است، هم برای صنعت ما، 

و همچنین برای تجارت ما، و همچنین برای کشاورزی ما.

17.  در نوآوری های علمی و فناوری رقابت سازنده ایجاد کنید
اساتیددانشگاهها دیدار 92/5/15|بیاناتدر

 اصرار بر ایجاد رقابت سازنده در نوآوری. یک رقابت قوی و سازنده و جدی باید در کشور به وجود 
بیاید برای نوآوری های علمی، و بر اثر آن، نوآوری های فناوری. رقابت بین دانشگاههای کشور، 
رقابت بین اساتید، رقابت بین نخبگان، باید به وجود بیاید. دستگاههای آموزش عالی برنامه ریزی 
کنند برای ایجاد این رقابت در بین دانشگاههای برتر. فرض کنید در علوم فنی - مهندسی تعدادی 
دانشگاه برتر هست، در علوم انسانی همین جور، و بخشهای مختلف و حوزه های مختلف علوم. 

بین دانشگاههای گوناگون رقابت ایجاد کنند و به دانشگاهها امتیاز داده شود.
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18.  از پیشرفت علمی برای گسترش و نفوذ زبان فارسی استفاده شود
اساتیددانشگاهها دیدار 92/5/15|بیاناتدر

از پیشرفت علمی در کشور برای گسترش و نفوذ زبان فارسی استفاده شود. زبان خیلی مهم است برادران و 
خواهران عزیز! اهمیت زبان ملی یک کشور برای خیلی ها هنوز دانسته و شناخته نیست. زبان فارسی باید 
گسترش پیدا کند. باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان روزبه روز بیشتر شود. فارسی بنویسید، 
فارسی واژه سازی کنید و اصطالح ایجاد کنید. کاری کنیم که در آینده، آن کسانی که از پیشرفتهای علمی کشور 
ما استفاده میکنند، ناچار شوند بروند زبان فارسی را یاد بگیرند. این افتخاری نیست که ما بگوئیم حتما 
زبان علمی کشور ما فالن زبان خارجی است. زبان فارسی اینقدر ظرفیت و گنجایش دارد که دقیق ترین و 
ظریف ترین علوم و دانشها میتوانند با این زبان بیان شوند. ما زبان پرظرفیتی داریم. کمااینکه بعضی از 
کشورهای اروپائی هم نگذاشتند زبان انگلیسی تبدیل شود به زبان علمی آنها - مثل فرانسه، مثل آلمان 
- اینها زبان خودشان را به عنوان زبان علمی در دانشگاههایشان حفظ کردند. مسئله ی زبان، مسئله ی 
بسیار مهمی است؛ واقعا احتیاج دارد به این که حمیت به خرج دهید. یکی از اهتمامهائی که دولتهای آگاه 

و هوشیار در دنیا انجام میدهند، تکیه بر روی گسترش زبان ملی شان در دنیا است. 

19.  به مسئولیت خود در قبال تحوالت دنیا توجه کنید
اساتیددانشگاهها دیدار 91/5/22|بیاناتدر

بنابراین وضع دنیا که در آستانه ی یک تحول یا در حال یک تحول است، قابل انکار نیست؛ موقعیت 
ویژه ی کشور هم قابل انکار نیست. حاال اینجا یک سؤالی مطرح میشود. سؤال این است که آیا دانشگاه 
کشور - و نیز البته حوزه ی علمیه - در قبال این حوادثی که در دنیا دارد اتفاق می افتد، مسئولیتی دارد یا نه؟ 
من میخواهم شما اساتید محترم، دانشمندان محترم، نخبگان بزرگ کشور، این را مورد توجه قرار دهید. آیا 
در یک چنین شرائط به این اهمیت و حساسیت، دانشگاه یا حوزه میتوانند برای خودشان یک مسئولیتی 
تعریف نکنند و نقش تماشاچی داشته باشند؟ چه برسد به اینکه خدای نکرده بخواهند نقشی در حمایت از 
جبهه ی مقابِل جبهه ی حق به عهده بگیرند. آنچه که به نظرم میرسد الزم است، این است که دانشگاه های 
کشور و حوزه های علمیه ی کشور در این شرائط، مسئولیت سنگینی دارند. کار توفیق ملت ایران و کشور 
ایران در این برهه ی بسیار مهم و حساس تاریخی، در درجه ی اول بر دوش دانشمندان است. اگر در درجه ی 
اول هم نگوئیم، یقینا یکی از عناصر رتبه ی اول و صف اول برای تأثیرگذاری در این تحوالت، دانشگاه ها 
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هستند. دانشگاه میتواند کاری کند که کشور و ملت و تاریخ ما در این تحول برنده باشد؛ میتواند هم خدای 
نکرده کاری کند که نه، برنده نباشد. به نظر من دانشگاه در این زمینه مسئولیت بسیار حساس و بزرگی دارد.

20.  به مسئولیت خود نسبت به رفع اشکاالت کشور عمل کنید
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پیشرفتها خیلی خوب بوده، نکات مثبتی وجود دارد و نکات منفی ای هم وجود دارد که در گفتارها غالبا 
به اشاره به آنها اکتفاء شد؛ پرداخته نشد. ما نقاط منفی داریم؛ هم در زمینه ی مدیریتهای علمی، هم در 
زمینه ی برنامه ریزی های گوناگون بر اساس دانشی که در دانشگاه تولید میشود، در سطح کشور، در سطح 
جامعه؛ باید اینها را برطرف کرد. مرجع برطرف کردن اینها، باز خود دانشگاه است؛ خود دانشگاه است که 
میتواند اثر بگذارد. امروز مسئولین کشور، وزرای کشور، مسئولین اجرائی و بسیاری از مسئولین غیر اجرائی 
در تقنین و قضا، فارغ التحصیل های دانشگاه ها هستند، عناصر دانشگاه ها هستند، اعضای هیئت علمی 
دانشگاه ها هستند. ارتباطهای هوشمند، جهتدار و هدفمند میتواند کمک کند که ذخیره ی کارشناسی علمی 
کشور در خدمت تصحیح کارها و برطرف کردن اشکالها قرار بگیرد. این از سوئی وظیفه ی دانشگاه هاست، 
از سوئی وظیفه ی مسئوالن و مدیران است، که من حاال امروز با شما دانشگاهی ها مواجه ام؛ با مدیران هم 

در جای خود، سهم آنها را و وظیفه ی آنها را به آنها گوشزد میکنیم و ان شاءاهّلل تأثیر ببخشد.

21.  فرهنگ تالش برای جبهه حق را گسترش دهید
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فرهنگ تالش و مجاهدت برای جبهه ی حق باید در دانشگاه توسعه پیدا کند؛ فرهنگ معنویت 
و اخالق، یا آنچنان که یکی از آقایان بیان کردند، هنر به معنای آزادگی، به معنای ســربلندی، به 
معنای ارزش؛  این فرهنگ باید در دانشگاه توسعه پیدا کند. در این مورد، نقش اساتید، نقش بسیار 
برجسته ای است؛ و این همان فرماندهی جنگ نرم است که من مکرر مطرح کردم و گفتم اساتید 

فرماندهان جنگ نرمند.



 اســاتید دانشــگاه ها باید جوان  دانشجو را با 
هویت ملی و استقالل آشنا کنند تا به آن مباهات 
کند. جوان امروز قدر استقالل را نمی داند. غالبا 
جوان امروز ما از اول عمرش در کشوری زندگی 
کرده که هیچ وابســتگی سیاســی و عقیدتی به 
قدرت های خارجی نداشته اســت؛ آن دوره ای 
که هرچــه آمریکا و انگلیــس می گفت، باید در 
کشور تحقق پیدا می کرد را او درک نکرده است؛ 
لذا قدر استقالل را نمی داند. اساتید این را باید 

تفهیم کنند.
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