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 باا کاو    -های آزاداندیشی را که من صد باار ؛ آن کرسیفکر کنید، بگوئید، بنویسید، در مجامعِ خودتان منعکس کنیدد

تأکید کردم، راه بیندازید   اینها را هی آنجا بگوئید؛ این میشود یک فضا.  قتی یک فضای گفتماانی باه  -زیادش 

؛ اید   جود آمد، همه در آن فضا فکر میکنند، همه در آن فضا جهتگیری پیدا میکنند، همه در آن فضا کار میکنند

ی ه شدما مدً د در فد ن نتسد،،ان، در فد ن مجمو دههمان چیزی است که شما میخواهید. بنابرای  اگر چنانچه ای  کاری ک

ی  ملیاتی نتد، به صورت یک قانون یدا بده صدورت یدک دسد،ورااعما اجرائدی تان کردید، فکری که کردید، ترجمهدانتجوئی

سدا  اخیدر،  فایده بود؛ نخیر. و م  به شما  رض بکنم؛ در ای  پانزده شدانزدهدرنیامد، شما مأیوس نتوید؛ نگوئید پس کار ما بی

ای که آغاز شده، همی  جور آغاز شده؛ همی  جور امروز  لم شده یدک ارز؛؛ چندد سدا  قادا اینجدوری همی  حرکت  لمی

 م.روز هی پیش رف،یهمی  طور روزبه ناوده. ما

 (31/7/09)بیانات در دیدار جمعی از نخبگان   برگزیدگان علمی 

 

 ی ما اندیته دس،وری نیسدت؛ یکی از دوس،ان گف،ند که اندیته و  لم، دس،وری نااشد. م  چنی  چیزی سراغ ندارم. در جامعه

ماا نه  لم دس،وری است، نه اندیته دس،وری است. کجا؟ متخص کنند بگویند. کسی که با ای  قضیه ماارزه کند، خدود مدنم. 

اها بگویو، آزاداندیشی جایش تاوی تلویزیاون نیساآ؛ آزاداندیشای طرفدار آزاداندیشی هستیو. البته من به شم

ی تخصصدی دانتدجوئی ی سیاسی، یک جلسهی ف ن مسئله. مً  فرض کنید در زمینهجایش توی جلسات تخصصی اسآ

معدار   بگذارید؛ دو نفر، پنج نفر، ده نفر بیایند آنجا با همدیگر بحث کنند؛ اید  میتدود آزاداندیتدی. همدی  جدور، بحدث سدر

ی  لمدی اسدت. اس می است؛ همی  جور، بحث سر تفکرات مکاتب گوناگون جهانی است؛ همی  جور، بحث سدر یدک مسدئله

اال توی جلسات عمومی   در صدا   سیما د  نفر بیایند بحا  کنناد، آن   ی تخصصی باشدد؛ بنابرای  جلسه باید جلسه

به خواهد کرد که بیشاتر عیااری کاار دساتش اساآ   کسی که حق اسآ، لز ما غلبه نخواهد کرد؛ آن کسی غل

گف،ند: معلوم  ی  کس مار و اسم مار. گفت: کدام یکی مار است؟ مردم با اشاره به  کس مارمًا قضیه میتواند بازیگری کند؛

بنابرای  آزاداندیتی در جلسات تخصصی م،ناسب با هر بحًی باید باشدد؛ در محیههدای  مدومی جدای آن . است، مار ای  است

ادع اادی »ها نیست. ای  هم معنایش ای  نیست که دارد تحمیا میتود؛ نه، باالخره یک فکر حق مهرح میتود؛ بحًها و مناظره

ی احسد  بدرای ی حسدنه و مجاداده. ای  حکمت و مو ظه«سایا ربک بااحکمه و اامو ظه ااحسنه و جاداهم باا،ی هی احس 

در همه چیز هماین جاور یعنی ای  قا  یک اصا موضو ی است، د وت به سمت خداست. «. ادع اای سایا ربک»چیست؟ 

اسآ. دعوت باید با زبان درسآ انجام بگیرد، اما جهآ دعوت باید مشخص باشد. معنی نادارد کاه انساان جهاآ 

 د.دم میشود. مردم را باید هدایآ کررد؛ این موجب گمراهی مردعوت را آزاد بگذا

 (13/5/90دانشجویان )بیانات در دیدار 

 

 واـــــرح نجــــامه طــژه نــوی
 (39 مهرماه 42) هفته دوم

 

 :در مورد گزیده ای از بیانات امام خامنه ای)مدظله(

 آزاد اندیشی و کرسی های آزاد اندیشی
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  همی  قضایای ان،خابات، خوب، تالیغات ان،خاباتی مً د باید یک ماه یا بیست روز قاا از شروع ان،خابات انجام بگیرد؛ اما از پیش

همی  تلویزیونی هم که مورد ان،قاد بعضی از دوس،ان است، م،أسفانه منعکس میکرد. از  ید نوروز تالیغات ان،خاباتی شروع شد! 

ی این را هو شما خیال نکنید که حاال بنده چون رئیس صدا   سایما را انتخاام میکانو، هماه بنده موافق هم ناودم.

های صادا   سایما خیلی از برنامه آ رند، دانه دانه بنده نگاه کنو، امضاء کنو. نخیر، ازهای صدا   سیما را میبرنامه

 -ان،خابات بیست و دوم خرداد بود  -؛ از جمله، از همی  م  راضی ناودم که از سه ماه قاا از ان،خابات بنده راضی هو نیستو

 از ماه اسفند، بلکه زودتر از اسفند، بعضی از سفرهای تالیغاتی و حرفهائی که زده شد و تظداهراتی کده میتدد و مجدادالتی کده

به خاطر همین، که یعنای ماا آزاداندیشایو  انجام میگرفت، از تلویزیون پخش شود، که م،أسفانه تو تلویزیون پخش شدد؛ 

آفرینی در داخل کشور اسآ. جنجال فکری غیر از مباحثات صحیح اسآ. بنده گفاتو اینها توهو اسآ؛ این جنجال

شما کرسدی آزادفکدری  شما جوانها چرا به  جود نیا ردید؟ها به  جود بیا رید. خوم، کرسی آزادفکری را در دانشگاه

سیاسی را، کرسی آزاد فکری معرف،ی را تو همی  دانتگاه تهران، تو همی  دانتگاه شریف، تو همی  دانتگاه امیرکایر به وجدود 

ه کنناد. حاق، چند نفر دانشجو بر ند، آنجا حرفشان را بزنند، حرف همدیگر را نقد کنند، با همدیگر مجادلبیاورید. 

اینجدوری کده  آنجا خودش را نمایان خواهد کرد. حق اینجوری نمایان نمیشود که کسی یک انتقادی را پرتام بکند.

ی این . شما تجربهها هیچ کمکی به پیترفت کتور نمیکندی ذهنی با افاظیحق درست فهمیده نمیتود. ایجاد فضای آشف،ه

د. آنی که کمک میکند به پیشرفآ کشور، آزادی  اقعیِ فکرهاسآ؛ یعنای پدر پیرتان را در این زمینه داشته باشی

 آزادانه فکر کردن، آزادانه مطرح کردن، از هو   جنجال نترسیدن، به تشویق   تحریض این   آن هو نگااه نکاردن.

لیددی و خااتدت ی از پی ناظران سیاسی جهان کده وجودشدان انااشد،هبینید همهیک وقت شما یک حرفی میزنید، ناگهان می

است، برای شما کف میزنند. به ای  تتویق نتوید. به قو  رائج بی  جوانها، جوگیر نتوید. بحث درسدت بکنیدد، بحدث منهقدی 

فاتّر  ااد. ااّذی  یسد،معون »بکنید. سخنی را بتنوید، سخنی را بگوئید؛ بعد بنتینید فکر کنید. ای  همان دس،ور قرآن است. 

. سخ  را باید شنفت، به،ری  را ان،خاب کرد. وااّا فضای جنجا  درست کردن، همی  میتود که دیدیدد. «ااقو  فی،ّاعون احسنه

جنجا ِ قاا از ان،خابات، بعد از ان،خابات، انعکاسش میتود ای ؛ بخصوص وق،ی دست بیگانه هم دخاات دارد. به چده دایدا، بدا 

دتی را که فکر میکنند به ضرر نظام جمهوری اس می است، احظده های تالیغاتی دنیا حواچه توجیهی شما فکر میکنید دس،گاه

ای ای  کار انجام میگیرد؟ ای  را نااید فکر کرد؟! نااید رویش مهااعده کدرد؟! اینهاسدت به احظه من،تر میکنند؟ با چه محاساه

 .آن چیزهائی که باید به آنها توجه کرد

 (6/9/99 )بیانات در دیدار جمعی از نخبگان

 

 ی آزاداندیتی است که در بعضی از صحا،های آقایان بود. چرا ای  یکی از موضو اتی که ح،ماد الزم است م   رض بکنم، مسئله

ی ما، همیته مرکز و مهد آزاداندیتدیِ  لمدی های  لمیهکرسیهای آزاداندیتی در قم تتکیا نمیتود؟ چه اشکاای دارد؟ حوزه

ی  لمیه، که شاگرد پدای درس های درسیِ غیر حوزهمیکنیم و نظیر؛ را نداریم در حوزه بوده و هنوز که هنوز است، ما اف،خار

طلبه آزادانه اشکال میکناد، های  به اس،اد اشکا  کند، پرخا؛ کند و اس،اد از او اس،تمام دشمنی و غرض و مرض نکند. 

شود؛ این خیلای چیاز مهمای  حآ نمیبرد   نارا کند. استاد هو مطلقاً از این رنج نمی ی استاد را هو نمیمالحظه

هدا و منداهج اندد کده هدم در فقده سدلیقهی ما، بزرگانی وجود داشد،ههای  لمیهی ماست. در حوزهخوب، ای  ما  حوزه اسآ.

ا تر؛ فیلسو  بود،  ار  بود، فقیه بود، اینها در کنار هم زندگی میکردند، بگوناگونی را میپیمودند، هم در برخی از مسائا اصوای

های ما اینجوری است. یکی، یک مانای  لمی داشت، دیگری آن را قاو  نداشت. اگر شرح حا  ی حوزههم کار میکردند؛ سابقه

 د.کنید، از ای  قایا متاهده میکنی بزرگان و  لما را نگاه

، مااحًه هم میکردندد بدا ی مقابا؛ هر دو در کرب  زندگی میکردند؛ معاصرمرحوم صاحب حدائق با مرحوم وحید بهاهانی، نقهه

ای شروع کردند بحث کردن، تدا اذان صداا اید  دو  لیه( اینها سر یک مسئلهاالَّههم. یک شب در حرم مههر سیدااتهدا )س م

بحث کردندد! مااحًده  -حاال وحید بهاهانی آنوقت نسا،اد جوان بوده، اما صاحب حدائق پیرمردی هم بوده  -نفر روحانی ایس،اده 

که وحیدد تعصدب شددیدی  -درس میگف،ند. م  شنیدم که شاگردان وحید  هم میکردند، اما هر دو دند با هم، مناز ههم میکر
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مًا صاحب ریاض و بعضی دیگر از شاگردان وحید، میرف،ند درس صاحب حدائق هم شدرکت میکردندد!  - لیه اخااریها داشت 

، یکی مترب فلسدفی دارد، یکدی متدرب  رفدانی دارد، یکدی متدرب اینجوری بوده؛ ما تحما را در حوزه باید باال باریم. خوب

فقاه،ی دارد، ممک  است همدیگر را هم قاو  نداش،ه باشند. م  چند ماه پیش از اید ، در متدهد گفد،م کده مرحدوم آ شدی  

یتدان شددید، در ا -ی حکمت م،عاایه، مترب م صدرا، داشت االَّه تعاای  لیه( مترب ضدیت با فلسفهقزوینی )رضوان مج،ای

ا؛، در ی فلسدفیی مک،ب م صدراست؛ نه فقد  در زمیندهامام )رضوان االَّه  لیه( چکیده و زبده -ای  جهت خیلی غلیظ بود 

نه فق  امام را قاو  داشت، از امام ترویج میکرد تا وق،ی زندده  ی  رفانی هم همینجور است. خوب، مرحوم آ شی  مج،ایزمینه

امام کرد؛ ایتان بلند شد از متهد آمد قم، دیدن امدام. مرحدوم آ میدرزا جدواد آقدای تهراندی در متدهد جدزو بود. ترویج هم از 

برگزیدگان و زبدگان همان مک،ب بود، اما ایتان جاهه رفت. با تفسیر حمد امام که در تلویزیون پخش میتد، مخااف بودند؛ بده 

ا حمایت میکردند. از احاظ مترب و ممتا مخااف، امدا از احداظ تعامدا خود م  گف،ند؛ هم ایتان، هم مرحوم آقای مروارید، ام

 سیاسی، اج،ما ی، رفاق،ی، با هم مأنوس؛ همدیگر را تحما میکردند. در قم باید اینجوری باشد
 (9/0/96ر های علمیه کشوجمعی از اساتید   فضال   مبلّغان   پژ هشگران حوزهبیانات در دیدار در دیدار )بیانات 

 

 تدوان بده جدایی رسدید، نده بدا رهاسدازی و حر  اصلی ما امروز ای  است که نده بدا توقدف در گذشد،ه و سدرکوب ندوآوری می

توان به جایی رسید؛ هر دو غل  است. آزادی فکر؛ همدان نهضدت شکنی و هرج و مرج اق،صادی و  قیدتی و فرهنگی میشااوده

اما عمال آن کااری را کاه مان گفتاه ،ه دانتجوها هم اس،قاا  کردند؛ آزادفکری که ما دو، سه سا  قاا مهرح کردیم و ااا

م  گف،م کرسیهای آزاداندیتی بگذارید. ااا،ه حداال اینجدا االن یدادم بودم، انجام نشده اسآ؛ نه در حوزه، نه در دانشگاه. 

دانتجویی در سمنان با همدیگر های فعا  آمد که در گزارشهای مربوط به دانتگاههای سمنان خواندم که خوشاخ،انه مجمو ه

 .مناظرات آزاد دارند. اگر ای  گزار؛ که به م  دادند، دقیق باشد، بسیار چیز مًات و خوبی است

. باید راه آزاد اندیشی   نوآ ری   تحول را باز گذاشآ، منتهاا آن ای که ما گف،یم، ناظر به ای  استی آزاداندیتیمسئله

های هویآ ملی نینجامد. این کاار، مادیریآ شکنی   بر هو زدن پایهنی   شالودهرا مدیریآ کرد تا به ساختارشک

ر د به سمآ د لآ    زارت علوم  ...؛ نه، مدیریتش صحیح الزم دارد. چه کسی باید مدیریآ کند؟ نگاهها فورا می

یی. حواساتان جما  های فعال دانشجوبا نخبگان اسآ؛ با خود شماسآ؛ با اساتید فعال، دانشجوی فعال   مجموعه

باشد  دنبال حرف نو   پیدا کردن حرف نو حرکآ کنید؛ اما مراقب باشید که این حارف ناو در کادام جهاآ دارد 

ی خدود ای است به  هده؛ اینها با هم تفاوت دارد. ای  وظیفهکند؛ در جهآ تخریب یا در جهآ ترمیو   تکمیلحرکآ می

ها؛ اما کدار، کدار خدود شماهاسدت. ه مسئوای،هایی داریم و شکی نیست در ای  زمینهشماها. امًا  بنده که مسئو  هس،یم؛ ااا،

گمان نکنید که نهضت آزاداندیتی و حرکت تحو  و شجا ت در کارهای گوناگون را، به جای شما که دانتجو هس،ید یا محقق 

، م  نقتم ای  است کده بیدایم بگدویم اید  هس،ید یا اس،اد هس،ید، ممک  است مسئوالن دوا،ی یا بنده بیاییم انجام بدهیم؛ نه

افزاری و نهضت تواید  لدم را مدا مهدرح کدردیم؛ االن حددود ده سدا  افزاری و جناش نرمنهضت نرم کار را خوب است بکنیم.

گذرد و امروز یک غوغایی راه اف،اده است. چه کسی ای  را راه انداخ،ه؟ م  که یک کلمده بیتد،ر نگفد،م. اید  کدار را شدما می

ی نخاگان فکری و فرهنگدی جامعده و حدوزه و دانتدگاه، کردید؛ محقق ما، جوان ما و اس،اد ما؛ تحو  از ای  قایا است. وظیفه

مدیریت ای  تحو  است. نه باید تحوالت را سرکوب کرد، نه باید تسلیم هر تحوای شد. خوب، ای  تحو  بدرای چیسدت؟ بدرای 

 م.نیپیترفت. پیترفت چیست؟ باید آن را معنا ک
 (39/9/95دانشگاهیان سمنان )بیانات در دیدار 

 

  ،آزادی را نااید بد معنا کرد. آزادی یکی از بزرگ،ری  نعم،های ااهی است که یکی از شعاش آزاداندیتی است. بدون آزاداندیتی

های علمیه، دانشگاه   محیطهای فرهنگی   مطبوعاتی، در حوزهای  رشد اج،ما ی،  لمی، فکری و فلسفی امکان نددارد. 

آ رد، یکی از بزرگترین خطاهاسآ؛ بگذارید آزادانه فکر کنند. البته مان فهاو ای میهو کردن کسی که حرف تازه

د   کنو؛ من باز گذاشتن دسآ دشمن را در داخل برای اینکه مرتباً گاز سمّی تولیاد کناغلط از آزادی را تأیید نمی

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3412
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چنانی که خود امریکاییها گف،ند و آن -؛ م  براندازی خامو؛ را کنودر فضای فرهنگی یا سیاسی کشور بدمد، تأیید نمی

ی آزادی و رها کنم؛ اما توسعهتابم و رد میبرنمی - قلی کردند و به زبان آوردند  واملتان چند سا  قاا در اینجا سادگی و بی

و اندیته و  لم و فهم، ربهی بده اینهدا نددارد. ظراف،دی الزم اسدت کده آدم اید  دو منهقده را از  بودن میدان برای پرور؛ فکر

 ت.یکی از ماانی اصلی اصواگرایی اس همدیگر باز بتناسد و مرز اینها را معی  بکند. آزادی و آزاداندیتی،

 (90/1/95مسئوالن   کارگزاران )بیانات در دیدار 

 

 زند. اخ،   گداهی بدا بدرانگیخ،  احساسدات قدومی و مدذهای و از اخ، فات باید توبه و اس،غفار کنیم. اخ،   به ما ضربه می

محلی و سیاسی است؛ گاهی با به کتمکش رساندن اخ، فات فکری است. اخ،   فکدری ممکد  اسدت وجدود داشد،ه باشدد، 

که ما به بعضی از کسانی که بر ضد ا ،قادات مدردم، بدر ضدد حقدایق موجدود ایرادی هم ندارد؛ اما نااید به کتمکش برسد. ای 

کنیم، به خداطر همدی  اسدت؛ و اال مدا بدا بیدان آزاد، کنند، ا ،راض میهای اغواگر میفرساییجامعه و بر ضد تاری  صحیا قلم

نتهاا برخای از حرفهاا جاایش در ممسأاه و متکلی نداریم. بنده به معنای حقیقی و وسیع کلمه مع،قد بده آزادی بیدانم؛ 

منبرهای عمومی نیسآ؛ جایش در مباح  تخصصی اسآ. بله، چناد نفار فقیاه بنشاینند، چناد نفار حقوقادان 

ی اصل ترین مسائل   دربارهی اساسیشناس بنشینند دربارهبنشینند، چند نفر فیلسوف بنشینند، چند نفر جامعه

ول کند، یکی استدالل کند؛ بعد هو پخش بشود   جلوی چشو مردم توحید با هو بح  کنند؛ یکی رد کند، یکی قب

ی طور اساآ؛ درباارهی بینات انقالم هو همینقرار بگیرد؛ اما در محافل تخصصی این کار باید انجام بگیرد. درباره

طور اسآ؛ در مجالس تخصصی بح  انجاام بگیارد. ایان نهضاآ مسائل اساسی نظام جمهوری اسالمی هو همین

ها ا ل حرکآ خوبی از خود نشان دادند   ها   حوزهکری که ما مطرح کردیو، برای همین اسآ. البته دانشگاهآزادف

اما اگر قرار  کنو. محافل علمی راه بیندازند   بح  کنند؛تجا م کردند؛ لیکن عمال من در صحنه چیزی مشاهده نمی

ی ه بحث و جد  و اس،دال  طرفینی گذاشد،ه شدود، بدرای  امدهی تخصصی باید بشد یک نفر اغواگرانه مهلای را که در حوزه

مردم بیان کند، ای  آزادی بیان نیست. ااا،ه اینها اخ، فات فکری و سیاسی و اخ،   و شکا  بی  ارکان حاکمیت نظام اسدت 

  بیندازند. پیداسدت تواند به کتمکش نرسد. چند سا  ت ؛ داش،ند ای  کار را بکنند؛ یعنی بی  ارکان حاکمیت اخ، که می

زدن بده هدم که وق،ی بی  مسؤوالن اصلی کتور کتمکش و د وا و اخ،   بود و همدیگر را قاو  نداش،ند و دائم به فکر ضربه

ا؛ خیلدی رود. خوشاخ،انه برخی از مسؤوالن هوشیارانه زیر بار نرف،ند و اجازه ندادند؛ و اال دشم  برنامهبودند، کارها پیش نمی

 .دوسیع بو

 (9/9/98کارگزاران )بیانات در دیدار 

 

 ی ایم، ای  بوده که به نقش خودشان به  نوان یک دوات اسد می در صدحنههای فرهنگی داش،هاشکاای که ما همواره به بخش

 منتها کارزار فکری عمال به این شکل درنیاید که ما به قاولکنند. کارزار فکری باید باشدد؛ کارزار فکری درست  ما نمی

دانیو، بگیاریو؛ سعدی، سگ را بگشاییو   سنگ را ببندیو؛ حربه را از دسآ اهل حق   اهل آن فکری که حق مای

خواهند، سر جوانهای ما بیا رند؛ نه، ا  حرف بزند، شما هو حارف اما دسآ اهل باطل را باز بگذاریو که هر بالیی می

که سخ  حدق بدا منهدق و آرایدش الزم خدود؛ بده جاییایم که آن. ما به تجربه دریاف،هبزنید   در جامعه فکر تزریق کنید

 .آید، هیچ سخنی در مقابا آن تاب پهلو زدن و مقاومت کردن نخواهد داشتمیدان می

 (9/6/98رئیس جمهور   اعضای هیئآ د لآ )بیانات در دیدار 

 

 ی دانتدجو برای رسیدن به هر آرزوی بزرگ و هر هد  واالیی، سازوکاری وجود دارد؛ ای  سازوکار را باید جوانِ هوشمندِ فرزانه

هدای گونداگونی کده در افزاری از همی  قایا است؛ بحث آزاداندیتدی از همدی  قایدا اسدت؛ بحثپیدا کند. بحث جناش نرم

 ت.ی  قایا اسشود، از هماج،ما ی میهای مخ،لف زمینه
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هدای جامعده آورند. واقعیتآوریم؛ دیگران در مقابا ما کم میکس کم نمیمنهق ما قوی است. ما از احاظ منهق در مقابا هیچ

که در طو  سااهای م،مادی خرابکاری شده، جنگ و مواندع بیروندی بدوده، نفدوذ هم صحت آن منهق را نتان داده است. با ای 

حا  هرجا ما با همان اصو  و تفکرات انق بیِ اصدیا ها بوده؛ در ی حاایِ بعضیهم،ی و بیها بوده، بیآدمهای ناباب در دس،گاه

های گوناگونی اسدت کده در کارهدا های صنع،ی و  لمی و گتایشهایش همی  پیترفتایم؛ نمونهایم، واقعاد پیش رف،هجلو رف،ه

یی کنندهجا مسؤ لیآِ تعیینرفآ، دید یک عنصر مؤمن در آن یی شد، انسان  قتیهرجا کارِ برجستهوجود آمدده. به

خاطر این اسآ کاه در آن ام. هرجا کارها لنگ اسآ، بهدارد؛ این را بنده در جاهای مختلف به تجربه مشاهده کرده

شود،  جاود میبازی   امثال اینها طلبی   فساد   تبعیض   رفیقها که منجر به نف ییریشهها   بیایمانیاز این بی

 م.ای ما هم ما ای  فکر را آزموده . بنابرای  در میداندارد
 (5/1/98دانشجویان بسیجی )بیانات در دیدار جمعی 

 

 بینیم بدا وجدودی کده کنیم، مدیهدا را کده متداهده مدیکنیم، گزار؛کنیم، با جوانها کده برخدورد مدیبه واقعیت که نگاه می

ی کده مجمو ده -ی جوان کتدور مدا حا  مجمو هزند و بدون تردید وجود دارد، اما در ی گرایی در جوانهای ما موج میآرمان

بعضی دچار غفلتناد، دچاار کنند: طور فکر نمیطور نیس،ند و یکگرایی یکانهمه در برابر احساس آرم -بزرگی هم هست 

از ای  قایا جوانها شدما  - آید که آرمانی هو  جود دارداند، سرشان گرم مسائل ر زمره اسآ   یادشان نمیر زمرگی

ی تلویزیدون، بلکده در م؛ نده فقد  از صدفحهاشناسم و دیدهگونه جوانها را سراغ دارم و میکه پیرم، ای اید؛ بنده هم با ای دیده

اند؛ یک دسته هو کسانی هستند که دغدغه دارند، اماا ماأیوس   غمگاین   افسارده -ام واقعیت هم متاهده کدرده

کده دغدغده ؛ اینها هدم بدا ای گذرندشود کاری کرد؛ لذا از خیر حیات طیبه میگویند نمینگاهشان بدبینانه اسآ؛ می

ام. در جلسدات اید، بنده هدم دیددهاف،ند. از ای  قایا هم شما دیدهس،ند، در نهایت به دام غفلت و روزمرگی میدارند و غافا نی

های یأس و بدبینی و نگداه انسان گاهی نتانه -دانید بنده از ای  جلسات دارم و کم هم نیست که شما می -جوانها و دانتجوها 

ها هدم ها ای  احساس سهحی اسدت، در بعضدییی ندارد. ااا،ه در بعضیشود، فایدهنمی یی دارد؟بیند: آقا! چه فایدهمنفی را می

 ت.میق است و تغییر دادن آن متکا اسای  احساس  

یک دسته کسانی هستند که توسعه   رشد   پیشارفآ علاو   میادان رقاباآ   آزاداندیشای   امثاال اینهاا را 

ره چنان ر  که رهار ان »کنند کنند؛ فکر میالگوهای غرم جستجو میخواهند، اما راه آن را در تقلید مطلق از می

رهروان چه کسانی هس،ند؟ فع د اقلی،ی در دنیای امروز، که  اارتند از کتورهای غربی؛ شداما اروپدا و کتدور ایداالت  «.رفتند

 .پردازم،ر میگردم و به ای  بخش بیتی دیگر. م  بعد برمیی امریکا و بعضی از کتورهای پیترف،هم،حده

 د.جوینخویش را در خویش می یک عده هو کسانی هستند که

ی اندیته و معرفت و دس،ورااعما موجود در اخ،یار ملت ایران و یک جوان آگاه و بیدار ایرانی کنند که در مجمو هاینها فکر می

ها هدم بسدیار قدر کفایت برای رسیدن به آن ااگو به شکا کاما راه وجود دارد. اینها هم کم نیس،ند. بندده بدا اید  مجمو دهبه

 م.آرمانخواهی وجود دارد که  رض کردی ها به مقواهام. انواع و اقسام نگاهام و آشنا شدهبرخورد داش،ه
 (30/9/98بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان استان کرمان )

 

 بیندد همده من،هدی کندد، میهای مخ،لف برای پیترفت کتور نگاه میی بسیار مهمی است. امروز انسان وق،ی به راه لم مقواه

ها سا  کتور را از پیترفت  لمی باز داش،ند. وق،ی پیتدرفت  لمدی وجدود که در طو  دهشود به  لم. اعنت خدا بر کسانیمی

وجود دهد و در جامعه نتاط بدهآورد، و پیترفت فناوری هم کتور را رونق میود؛ میداش،ه باشد، پیترفت فناوری را هم با خ

ی از دیگران اسدت؛ مًدا گرف،هیی و دروغی و وامچیز نیست؛ و اگر فناوری هم باشد، فناوری  اریهآورد. اگر  لم نااشد، هیچمی

 باید رویانید. های مون،اژی که وجود دارد.  لم را صنعت

 (33/0/91دیدار مسئوالن سازمان صدا   سیما  بیانات در)

 


