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[ بازگشت ] | [ چـاپ ] 

1397/11/22 مربوط به :بیانیه «گام دوم انقالب» خطاب به ملت ایران - 

عنوان فیش : جھاد علمی

کلیدواژه(ھا) : جھاد علمی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

عقب ماندگی شرم آور علمی در دوران پھلوی ھا و قاجارھا در ھنگامی که مسابقه ی علمی دنیا تازه شروع شده بود، ضربه ی

سختی بر ما وارد کرده و ما را از این کاروان شتابان، فرسنگھا عقب نگه داشته بود. ما اکنون حرکت را  آغاز کرده و با شتاب پیش

میرویم ولی این شتاب باید سالھا با شّدت باال ادامه یابد تا آن عقب افتادگی جبران شود. اینجانب ھمواره به دانشگاه ھا و

دانشگاھیان و مراکز پژوھش و پژوھندگان، گرم و قاطع و جّدی دراین باره تذکّر و ھشدار و فراخوان داده ام، ولی اینک مطالبه ی

عمومی من از شما جوانان آن است که این راه را با احساس مسئولیّت بیشتر و ھمچون یک جھاد در پیش گیرید. سنگ بنای

یک انقالب علمی در کشور گذاشته شده و این انقالب، شھیدانی از قبیل شھدای ھسته ای نیز داده است. به پاخیزید و دشمن

بدخواه و کینه توز را که از جھاد علمی شما بشّدت بیمناک است ناکام سازید.

1396/07/26 مربوط به :بیانات در دیدار نخبگان جوان علمی - 

عنوان فیش :علم مایه اقتدار است

کلیدواژه(ھا) : جھاد علمی, جھش علمی, تحول علمی در اروپا, عقب ماندگی علمی ایران, العلم سلطان, اقتدار علمی

نوع(ھا) : حدیث

متن فیش :

پیشرفت علمی، کشور را قدرتمند میکند. مجری عزیزمان امروز حدیثی را خواندند: اَلِعلُم ُسلطان؛ «سلطان» یعنی اقتدار؛ علم،

اقتدار است؛ ھر کسی که آن را داشته باشد «صاَل»، یعنی دست قدرتمند را خواھد داشت؛ ھرکس که آن را نداشته باشد

«صیَل َعلَیه»،[1] یعنی دست قدرتمندی بر سر او خواھد آمد یعنی زیر دست خواھد شد؛ این علم [است]. امروز شما این را

مشاھده میکنید؛ آمریکایی ھا و اروپایی ھا به خاطر علمی که تحصیل کرده اند، توانسته اند ھمه ی دنیا را تصرّف کنند. شما میدانید

آمریکا، انگلیس، فرانسه و بسیاری از کشورھای اروپایی ــ حتّی کشورھای کوچک ــ سالھای متمادی، بعضی شان قرنھا،

توانستند کشورھایی را تصرّف کنند، ھستی ھای آنھا را به باد بدھند و نابودشان کنند؛ بر ملّتھا اقتدار پیدا کردند و مسلّط شدند،

به خاطر علم؛ دنبال علم بودند. ما غفلت کردیم، از قافله ی علم عقب ماندیم، با آن سابقه ی تاریخی، با این استعداد درخشان!

[اّما] دیگران جلو افتادند؛ ما باید این را جبران کنیم.

( 1

العلم سلطان من وجده صال به و من لم يجده صیل علیه

ترجمه :

دانش، سلطنت و قدرت است، ھر كه آن را بیابد با آن يورش برد و ھر كه آن را از دست بدھد بر او يورش برند.

1395/10/19 مربوط به :بیانات در دیدار مردم قم - 
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عنوان فیش : جوان مؤمن انقالبی, جھاد علمی, نخبگان علمی, اختالل در کار علمی

کلیدواژه(ھا) : جوان مؤمن انقالبی, جھاد علمی, نخبگان علمی, اختالل در کار علمی

نوع(ھا) : جمله ھای برگزیده

متن فیش :

این را من میتوانم شھادت بدھم. علی رغم خباثتھایی که بعضی از عناصر خود فروخته ی دشمن در سطح دانشگاه ھا و بیرون

دانشگاه ھا انجام میدھند برای اینکه بذر نومیدی را بپاشند ، جوانھای مؤمن ما ایستاده اند.

1393/09/06 مربوط به :بیانات در دیدار اعضاى مجمع عالى بسیج مستضعفین - 

عنوان فیش : جھاد علمی

کلیدواژه(ھا) : جھاد علمی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

ما در علم و تحقیق نخبه ھاى برجسته اى داریم، مثل مرحوم کاظمى آشتیانى که این سلّول ھاى بنیادى و این تشکیالت عظیم را

راه انداخت و انسانھاى زیادى را تربیت کرد - ھمکارانش ھم ھمان جور ھستند؛ امروز ھم بحمدهللا این حرکت ادامه دارد - یا مثل

شھید شھریارى؛ که این روزھا اسم شھید شھریارى را مى آوریم، چون این روزھا سالگرد شھادت او است؛(١١) بقیّه ھم

ھمین طور: رضایى نژاد، على محّمدى، احمدى روشن؛ اینھا نخبگانى بودند در وادى علم و تحقیق که بسیجى وار کار کردند؛

شھید شھریارى بسیجى وار کار کرد. آن روزى که درھا را به روى ملّت ایران خواستند ببندند - با آن شیوه ھایى که حاال خیلى ھا

از آحاد مردم در تلویزیون، در خبرھا چیزھایى را شنفتند، خیلى ھا ھم پشت پرده است که بعدھا روشن خواھد شد که چقدر

خباثت کردند - که محصول این رادیوداروھا به دست مردم نرسد و جمھورى اسالمى دچار مشکل بشود و گفتند «نمیفروشیم»

که این مرکز تھران تعطیل بشود، اینھا - مرحوم شھید شھریارى - ھم مشغول کار شدند، تالش کردند، که بعد آمدند به ما گفتند

که توانستیم بیست درصد را تولید کنیم، بعد ھم آمدند به ما اطّالع دادند که ما لوله ى سوخت و صفحه ى سوخت را ھم

ساختیم؛ دشمن [متحیّر] ماند. این کار کار بسیجى بود؛ این کار کار معمولى نبود. در ھمه ى این میدانھایى که ذکر کردیم،

ھزاران انسان بزرگ بودند و ھستند و تالش کردند که بعضى را اسم آوردیم.

1393/06/29 مربوط به :ابالغ سیاست ھای کلی «علم و فناوری» - 

عنوان فیش : جھاد علمی, مرجعیت علمی, تولید علم, نظریه پردازی, تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

کلیدواژه(ھا) : جھاد علمی, مرجعیت علمی, تولید علم, نظریه پردازی, تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

بسم  هللا  الرحمن  الرحیم

سیاست ھای کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری)

١- جھاد مستمر علمی با ھدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جھان با تأکید بر:

١-١- تولید علم و توسعه نوآوری و نظریه پردازی.

١-٢- ارتقاء جایگاه جھانی کشور در علم و فناوری و تبدیل ایران به قطب علمی و فناوری جھان اسالم.

١-٣- توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی.

١-۴- تحول و ارتقاء علوم انسانی بویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقالب اسالمی با: تقویت جایگاه و منزلت این

علوم، جذب افراد مستعد و با انگیزه، اصالح و بازنگری در متون، برنامه ھا و روش ھای آموزشی و ارتقاء کمی و کیفی مراکز و

فعالیت ھای پژوھشی مربوط.

١-۵- دستیابی به علوم و فناوری ھای پیشرفته با سیاستگذاری و برنامه ریزی ویژه.
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1393/04/11 مربوط به :بیانات در دیدار اساتید دانشگاه ھا - 

عنوان فیش : جھاد علمی

کلیدواژه(ھا) : جھاد علمی

نوع(ھا) : جمله ھای برگزیده

متن فیش :

ما ھنوز خیلى راه در پیش داریم تا به آن نقطه اى برسیم که از لحاظ علمى مورد نظر است؛ خیلى باید تالش کرد؛ خیلى باید

مجاھدت کرد.

1393/01/06 مربوط به :بیانات در یادمان شھدای شرق کارون - 

عنوان فیش : جھاد اقتصادی, جھاد علمی

کلیدواژه(ھا) : جھاد اقتصادی, جھاد علمی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

آنچه كه ملتھا را، ھم در تاریخ و ھم در دوران خودشان، در میان ملتھای عالم سربلند میكند، مجاھدت است، تالش است. این

تالش، البته شكلھای گوناگونی دارد؛ ھم تالش علمی، ھم تالش اقتصادی، ھم تالش به معنای تعاون اجتماعی میان افراد،

ھمه الزم است؛ اما در رأس ھمه ی این تالشھا، آمادگی برای جان فشانی است كه یك ملت را در میان ملتھا سرافراز میكند. اگر

در میان ھر ملتی كسانی وجود نداشته باشند كه آماده باشند از جان خود، از راحت خود، در راه رسیدن به آرمانھا صرفِ نظر

كنند، آن ملت به جایی نخواھد رسید. كاری كه انقالب برای ما مردم ایران انجام داد، این بود كه این راه را در مقابل ما روشن

كرد؛ آحاد ملت ما فھمیدند و احساس كردند كه باید در راه آرمانھای بلند، مجاھدت كنند و در مقابل دشمنان این آرمانھا بایستند؛

و ایستادند.

1392/05/15 مربوط به :بیانات در دیدار اساتید دانشگاه ھا - 

عنوان فیش : جھاد علمی

کلیدواژه(ھا) : جھاد علمی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

از حدود ده سال، دوازده سال پیش یك حركت علمِی جدید و رو به گسترشی در كشور آغاز شد و این حركت ادامه پیدا كرد و رو

به تزاید گذاشت. یعنی من اینجور می بینم و میفھمم كه حركت تولید علم و نگاه مجاھدت آمیز به كار علمی و تالش علمی در

كشور كه از ھمان حدود ده دوازده سال قبل آغاز شده است تا امروز، نه فقط متوقف نشده است، بلكه رو به عمق و توسعه

پیش رفته. تقریباً میشود گفت كه در ھمه ی زمینه ھای علمی ھم این حركت وجود داشته است - در بعضی كمتر، و در بعضی

بیشتر - این ھمان چیزی است كه ما دنبالش بودیم؛ این ھمان مجاھدت علمی است كه برای نظام جمھوری اسالمی و برای

كشور ما الزم بود.

1392/05/15 مربوط به :بیانات در دیدار اساتید دانشگاه ھا - 

عنوان فیش : جھاد علمی

کلیدواژه(ھا) : جھاد علمی

نوع(ھا) : جستار
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متن فیش :

اگر وضعیت دانشگاھِی امروز كشور را با دوران اول انقالب - یعنی آنچه كه میراث قبل از انقالب و دوران طاغوت بود - مقایسه

كنیم، آمارھا شگفت آورتر از اینھا ھم ھست. آن روزی كه انقالب پیروز شد، صد و ھفتاد ھزار دانشجو داشتیم؛ امروز چھار میلیون

و چھار صد ھزار دانشجو در كشور ھست؛ یعنی حدود بیست و پنج برابر. آن روز بار تعلیم بر دوش حدود پنج ھزار استاد و

استادیار و دانشیار و معلم و امثال اینھا بود، امروز در حدود شصت ھزار معلم دانشگاھی داریم؛ چه در دانشگاھھا، چه در مراكز

پژوھشی. اینھا مسائل مھمی است، اینھا پیشرفتھای ارزنده ای است. البته من اینجا چیزھائی یادداشت كرده ام كه دیگر

لزومی ندارد بیان كنم؛ بعضی از اینھا را شماھا میدانید و شنیده اید، بعضی ھا ھم الزم نیست مطرح شود. مقاالت علمی

پراستناد - یعنی مقاالت علمی ای كه از طرف محققین ایرانی منتشر میشود و در دنیا به آنھا استناد میشود - روزبه روز رو به

افزایش است؛ آمارش را به طور ریز به من داده اند، كه حاال من نمیخواھم روی آن تكیه كنم؛ اما این خیلی پدیده ی مھمی است.

پس مجاھدت علمی در كشور اتفاق افتاده.

یك سؤالی در اینجا مطرح است: آیا حاال كه ما این پیشرفتھای علمی را در زمینه ھای مختلف در كشور مشاھده میكنیم، یك

نفس راحتی بكشیم، بنشینیم سر جایمان؟ خب، پیدا است كه پاسخ منفی است؛ نه. ما ھنوز از خط مقدم علم عقبیم، ھنوز

در بسیاری از دانشھای مورد نیاز زندگی دچار عقب ماندگی ھای مزمن ھستیم؛ با ھمه ی این پیشرفتی كه در بخشی از دانشھا

داشته ایم. پس چون دچار عقب ماندگی ھستیم، باید كار كنیم. وانگھی كاروان علم در دنیا متوقف كه نمیشود؛ دارند با سرعت

حركت میكنند. ما نه فقط باید جایگاه فعلی مان را حفظ كنیم، بلكه باید جلو برویم؛ اینھا ھمه اش تالش الزم دارد، مجاھدت الزم

دارد. لذا اولین حرف ما به دانشگاھھای كشور و دانشمندان كشور و نخبگان كشور این است كه نگذارید این حركت از دْور بیفتد،

نگذارید حركت علمی كشور متوقف شود؛ ھیچ مانعی نتواند دانشگاه كشور را از رشد به سمت پیشرفت علمی باز بدارد.

1392/05/06 مربوط به :بیانات در دیدار دانشجویان  - 

عنوان فیش : پیشرفت علمی ایران, جھاد علمی

کلیدواژه(ھا) : پیشرفت علمی ایران, جھاد علمی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

امروز یكی از نیازھای اساسی و درجه ی یك كشور، نیاز علمی است. اگر چنانچه ما توانستیم در عرصه ی علمی، پیشرفتھائی

را كه تا امروز بحمدهللا به دست آمده است، با ھمین سرعت دنبال كنیم، ھم در زمینه ی مشكالت اقتصادی، ھم در زمینه ی

مشكالت سیاسی، ھم در زمینه ی مشكالت اجتماعی، ھم در زمینه ی مسائل بین المللی، مطمئناً گره گشائی ھای بزرگی

خواھد شد. علم مسئله ی بسیار مھمی است. در این حدود ده سال، یازده سال گذشته، در این زمینه خیلی كار شده؛ لیكن

بعد از این ھم باید كار شود؛ كار مضاعف شود. من عقیده ام این است كه كار علمی در دانشگاه و در كشور باید جھادی باشد؛

كار علمِی جھادی انجام بگیرد.

1392/05/06 مربوط به :بیانات در دیدار دانشجویان  - 

عنوان فیش : جھاد علمی

کلیدواژه(ھا) : جھاد علمی

نوع(ھا) : جمله ھای برگزیده

متن فیش :

من عقیده ام این است كه كار علمی در دانشگاه و در كشور باید جھادی باشد؛ كار علمِی جھادی انجام بگیرد.

1392/01/20 مربوط به :پیام تسلیت در پی درگذشت عالمه آیت هللا الفضلی - 
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عنوان فیش : جھاد علمی

کلیدواژه(ھا) : جھاد علمی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

با حزن و اندوه فراوان، خبر درگذشت عالمه آیت هللا دکتر عبدالھادی الفضلی را دریافت نمودم.

این عالمه ی فقید، عمر شریف خود را در جھاد علمی و سیاسی و دفاع از مقدسات امت اسالمی و مسائل بر حّق آن سپری

کرد.

این فقید از پیشگامان تفکر و اندیشه و از نظریه پردازان برجسته ی اسالمی بود و بھترین نشانه ی این امر، آثار و تألیفات

گرانسنگ ایشان است.

مرحوم الفضلی پناھگاه علمای امت بودند و با فکر و حرکت و جھاد و تالش ھای وحدت آفرین خود، نمونه و ُاسوه ای را در نزدیکی

دل ھا، وحدت بخشیدن به صفوف اسالم، ھمدلی و دوری از نزاع ھا و اختالفات، و تمرکز نگاه ھا و اندیشه ھا بر دشمن مشترک

آحاد امت عظیم اسالمی ارائه کردند.

1391/05/16 مربوط به :بیانات در دیدار دانشجویان - 

عنوان فیش : جھاد علمی

کلیدواژه(ھا) : جھاد علمی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

یکی از چیزھائی که ما از دانشجوھا توقع داشتیم و این به طور طبیعی در دانشگاه و در محیط جوان وجود دارد و بنده ھم اصرار

داشتم که این حالت در دانشگاه زنده بماند، مسئله ی آرمان گرائی است. البته ما در دیدار با مجموعه ی کارگزاران نظام در اوائل

ماه، درباره ی آرمان گرائی و نسبتش با واقع گرائی، اینجا مقداری صحبت کردیم و بحث کردیم؛ که حاال شاید بعضی شنیده

باشید. مسئله ی واقع گرائی در جای خودش محفوظ است، من ھم بعد یک اشاره ای خواھم کرد؛ لیکن آرمان گرائی، ھم در

سیاست، ھم در ھمه ی صحنه ھای دیگر - مثل آرمان گرائی در علم - باید مورد توجه باشد. آرمان گرائی در علم، یعنی در زمینه ی

مسائل علمی باید دنبال قله بود؛ که این، توجه شما را به درس خواندن و خوب درس خواندن باید نتیجه بدھد. من به شما عرض

بکنم؛ امروز درس خواندن، علم آموزی، پژوھش و جدیت در کار اصلی دانشجوئی، یک جھاد است؛

1391/05/16 مربوط به :بیانات در دیدار دانشجویان - 

عنوان فیش : جھاد علمی

کلیدواژه(ھا) : جھاد علمی

نوع(ھا) : جمله ھای برگزیده

متن فیش :

امروز درس خواندن، علم آموزی، پژوھش و جدیت در كار اصلی دانشجوئی، یك جھاد است؛

1391/02/04 مربوط به :دیدار نخست وزیر عراق با رھبر انقالب - 

عنوان فیش : جھاد علمی, جنبش نرم افزاری

کلیدواژه(ھا) : جھاد علمی, جنبش نرم افزاری

نوع(ھا) : جستار
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متن فیش :

باید در عراق که مرکز استعدادھای علمی دنیای عرب است، یک نھضت علمی آغاز شود و دانشگاھیان و نخبگان به سمت

جھاد علمی سوق داده شوند.

1391/01/28 مربوط به :بیانات در دیدار دست اندرکاران برگزاری کنگره ی بزرگداشت عبدالجلیل قزوینی رازی - 

عنوان فیش : جھاد علمی

کلیدواژه(ھا) : جھاد علمی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

در مورد مرحوم عبدالجلیل قزوینی رازی، کاری که دارد انجام میگیرد، به نظر من یک کار کامالً شایسته و بایسته است. این

شخصیّت بزرگ، ھم از لحاظ علمی، ھم از لحاظ ادبی، یک مرد برجسته ای بوده. کتاب النّقض ایشان، غیر از اینکه اعتقادات و

معارف اھل بیت و شیعه را بیان کرده و جواب داده به آن ناصبی ای که کتاب نوشته بوده، مملوّ است از استداللھای منطقی و

قابل فھم برای ھمه؛ این خیلی چیز مغتنمی است. عالوه ی بر این، متن یک متن ادبی است، یعنی یک نثر قرن ششمِی

استوار، محکم و بسیار قوی. یک مشکل اساسی ما در کارھای اعتقادی و علمِی اسالمی، برخوردار نبودن از آرایه ھای ھنری و

ادبی است. خیلی از کتابھای ما کتابھای خیلی خوبی است، لکن ھیچ خواننده ی اھل ذوق و اھل ادبی را جذب نمیکند، مگر

کسی انگیزه ی زیادی داشته باشد و فقط محتواھا را بخواھد بفھمد؛ چون خوِد آرایه ی کتاب - از لحاظ ادبی - چیز جّذابی نیست.

این کتاب این جور نیست؛ این کتاب کتابی است که  از لحاظ ادبی نثر بسیار متین، قوی و محکمی دارد و خیلی زیبا نوشته شده.

البتّه نثر قرن ششم است، لکن کسانی که با زبان فارسی، با ادب فارسی، با نثر فارسی آشنایی دارند، این کتاب را بسیار

می پسندند.

و مصّحح این کتاب - مرحوم محّدث ُارموی - خیلی زحمت کشید برای این کتاب و ھیچ ھم از او قدردانی نشد؛ من خواھش

میکنم در این کاری که دارد انجام میگیرد، از مرحوم محّدث واقعاً قدردانی بشود. خب، مرد بسیار فاضلی بود؛ محّدث یک چیزی

شبیه محّمد قزوینی - یعنی واقعاً ھمان جور تیپی - بود. من ایشان را از نزدیک دیده بودم، کامالً می شناختم. این کتاب النّقض و

ملحقات نقض را ھم من خودم از ایشان شخصاً خریدم. ایشان این کتاب را یک دوره، دو دوره، سه دوره، در دستمال میگذاشت -

از این دستمالھای ابریشمی - و با خودش راه میبرد؛ این جوری میفروخت کتاب را این مرد مّال و فاضل! ایشان داماد مرحوم آسیّد

احمد طالقانی یعنی شوھر خواھر جالل آل احمد بود؛ و خب آدمی بود که میتوانست در محافل ادبی و ھنری آن روز شناخته

شده باشد؛ اّما کسی به ایشان خیلی توّجھی نمیکرد، از بس آدم خوددار و دارای عزّت نفس و عّفت نفسی بود. از او واقعاً باید

تجلیل بشود؛ او مجاھدت کرد که این کتاب را تصحیح کرد و چاپ کرد و آورد به بازار و در اختیار این و آن قرار داد واّال اصالً کسی

این کتاب را نمی شناخت.

1391/01/01 مربوط به :بیانات در حرم رضوی در آغاز سال ٩١ - 

عنوان فیش : جھاد علمی

کلیدواژه(ھا) : جھاد علمی

نوع(ھا) : جمله ھای برگزیده

متن فیش :

فرق میكند اینكه كسی برای پول، برای مقام، برای شھرت یا فقط برای خود علم كار كند؛ یا نه، به عنوان جھاد فی سبیل اللّه كار

كند، در راه خدا تالش كند.

1389/07/14 مربوط به :بیانات در دیدار نخبگان جوان  - 

عنوان فیش : جھاد علمی
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کلیدواژه(ھا) : جھاد علمی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

ما سرمایه گذاری ھای مقطعی زیادی داشتیم، پیشرفتھای مقطعی ھم زیاد داشتیم كه قائم به اشخاص بوده، قائم به گروه ھای

خاص بوده؛ این بایستی در ھمه ی بخشھا، در ھمه ی رشته ھا توسعه پیدا كند؛ یك جریان عاِم تمامی ناپذیر در زمینه ی علم و در

ھمه ی رشته ھای علوم به وجود بیاید؛ از علوم انسانی تا علوم تجربی و انواع علوم بایستی ما این پدیده را ببینیم و مشاھده

كنیم. این كار، تالش الزم دارد؛ این ھمانی است كه من در یك جلسه ای با جمعی از فرزانگان و دانشگاھیان - كه به نظرم ماه

رمضان بود - گفتم جھاد علمی الزم است، مجاھدت الزم دارد.

خوب، اگر بخواھیم این مجاھدت به طور كامل انجام بگیرد، باید یك توجه ویژه ای به دانشگاه ھا بشود؛ چون دانشگاه، محیط

زیست و محیط پرورش استعدادھا و نخبه ھاست.

1389/04/02 مربوط به :بیانات در دیدار اعضای بسیجی ھیأت علمی دانشگاه ھا - 

عنوان فیش : جھاد علمی

کلیدواژه(ھا) : جھاد علمی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

امیدوارم که خدای متعال ھمه ی شما را حفظ کند و موفق بدارد و روزبه روز بصیرت شما را بیشتر کند. و ان شاءاللَّه شما را ھم در

جھاد علمی، ھم در جھاد عملی، ھم در جھاد بصیرت پراکنی - در محیط علم و محیط دانشگاه و ھمچنین در محیط جامعه -

روزبه روز موفق تر کند.

1389/04/02 مربوط به :بیانات در دیدار اعضای بسیجی ھیأت علمی دانشگاه ھا - 

عنوان فیش : جھاد علمی

کلیدواژه(ھا) : جھاد علمی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

عرصه ی حضور بسیج خیلی وسیعتر از عرصه ی نظامی است. اینی که من بارھا گفتم و تکرار میکنم که نباید بسیج را یک نھاد

نظامی به حساب آورد، تعارف نیست؛ بلکه حقیقت قضیه این است. بسیج عرصه ی جھاد است، نه قتال. قتال یک گوشه ای از

جھاد است. جھاد یعنی حضور در میدان با مجاھدت، با تالش، با ھدف و با ایمان؛ این میشود جھاد. لذا «جاھدوا بأموالکم و

أنفسکم فی سبیل اللَّه»؛ جھاد با نفس، جھاد با مال. جھاد با نفس کجاست؟ فقط به این است که توی میدان جنگ برویم و

جانمان را کف دست بگیریم؛ نه، یکی از انواع جھاد با نفس ھم این است که شما شب تا صبح را روی یک پروژه ی تحقیقاتی

صرف کنید و گذر ساعات را نفھمید. جھاد با نفس این است که از تفریحتان بزنید، از آسایش جسمانیتان بزنید، از فالن کار پرپول

و پردرآمد - به قول فرنگی ھا پول ساز - بزنید و تو این محیط علمی و تحقیقی و پژوھشی صرف وقت کنید تا یک حقیقت زنده ی

علمی را به دست بیاورید و مثل دسته ی گل به جامعه تان تقدیم کنید؛ جھاد با نفس این است. یک قسمت کوچکی ھم جھاد با

مال است.

1388/11/13 مربوط به :بیانات در دیدار وزیر علوم و استادان دانشگاه تھران  - 

عنوان فیش : اقتدار علمی, تولید علم, اقتدار نظامی, اقتدار اقتصادی, ایجاد ثروت در جامعه, جھاد علمی

کلیدواژه(ھا) : اقتدار علمی, تولید علم, اقتدار نظامی, اقتدار اقتصادی, ایجاد ثروت در جامعه, جھاد علمی
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نوع(ھا) : جمله ھای برگزیده

متن فیش :

خود دانش مایه ی اقتدار است؛ ثروت آفرین است؛ قدرت نظامی آفرین است؛ قدرت سیاسی آفرین است.

1388/11/13 مربوط به :بیانات در دیدار وزیر علوم و استادان دانشگاه تھران  - 

عنوان فیش : سوء استفاده غرب از علم, تولید علم, جھاد علمی, حرکت علمی ایران, علم آموزی, پیشرفت علمی غربی,

پرچمداران علم در اروپا

کلیدواژه(ھا) : سوء استفاده غرب از علم, تولید علم, جھاد علمی, حرکت علمی ایران, علم آموزی, پیشرفت علمی غربی,

پرچمداران علم در اروپا

نوع(ھا) : جمله ھای برگزیده

متن فیش :

امروز علم در خدمت ظالم ترین انسانھا و ظالم ترین جوامع است؛ باید از این حالت خارج شود.

1388/11/06 مربوط به :دیدار مردم مازندران در سالگرد حماسه شش بھمن - 

عنوان فیش : جھاد علمی

کلیدواژه(ھا) : جھاد علمی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

انقالب اسالمی با آن عظمت پیروز شد. مردم آمدند با تن ھای خودشان، با جسمھای بی پناه و بی زره خودشان در مقابل سالح

عوامل رژیم جبار ایستادند و انقالب را پیروز کردند؛ بعد ھمین مردم آمدند به جمھوری اسالمی رأی دادند و جمھوری اسالمی را

انتخاب کردند. خوب، یک انسان باانصاف و باشرف، در مقابل این خواست مردم چه میکند؟ بعضی ھا آمدند وسط میدان، ادعای

طرفداری از مردم کردند، خودشان را دموکراتیک خواندند، خودشان را طرفدار خلق معرفی کردند؛ آن وقت با ھمین خلقی که این

نظام را با این بھای سنگین سر کار آورده بودند، شروع کردند به مقابله کردن. توشان منافق بود، کافر صریح بود، طرفدار غرب

بود، متظاھر به دین ھم بود؛ ھمه ی اینھا با ھم شدند یک جبھه، یک حرکت، در مقابل نظام اسالمی، در مقابل ملت ایران.

ادعای طرفداری از مردم کردند، با مردم درافتادند؛ ادعای طرفداری از دموکراسی و آراء مردم کردند، با آراء مردم و نتیجه ی آراء

مردم درافتادند؛ ادعای روشنفکری و آزاداندیشی و آزادفکری کردند، به طور متحجرانه چھارچوبھای القائی متفکرین غربی را - که

آمیخته ی به بدخواھی و بددلی بود - قبول کردند؛ آمدند مقابل ملت ایران. اول با حرفھای روشنفکرانه یا شبه روشنفکرانه شروع

کردند به امام و به جمھوری اسالمی و به مبانی امام اعتراض کردن، انتقاد کردن، حرف زدن؛ بعد یواش یواش رودربایستی را کنار

گذاشتند، آمدند توی میدان، مبارزه ی فکری را، مبارزه ی سیاسی را تبدیل کردند به مبارزه ی مسلحانه یا اغتشاشگری - اینھا

توی کشور ما اتفاق افتاد؛ مال تاریخ نیست، مال ھمین دھه ی اول انقالب است - شروع کردند مزاحمت کردن. به جای اینکه

بنشینند فکر کنند، ببینند مشکالت کشور چیست - این ھمه مشکالت متوجه کشور ما بود؛ مقداری از گذشته مانده بود،

مقداری را تحمیل میکردند - به حل این مشکالت کمک کنند، به مسئولین کمک کنند، اگر به نظرشان میرسد که باید راھنمائی

کنند، راھنمائی کنند، اگر زیر یک باری را باید بگیرند، به جای اینکه بگیرند، افتادند سینه به سینه شدن، معارضه کردن، بدگوئی

کردن؛ بعد ھم ھر جا توانستند، با مردم مواجه شدن، در بخشھای مختلف. کشور در مرزھا درگیر جنگ بود، به جنگ ھم

بی اعتنائی کردند؛ داخل ھمین خیابانھای تھران، سر ھر چھارراھی که توانستند، سر ھر گذری که دستشان رسید، بنا کردند با

جمھوری اسالمی و با نظام مقابله کردن.

1388/08/06 مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از نخبگان علمی کشور - 
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عنوان فیش : اقتدار علمی, پیشرفت  علمی و فناوری, پیشرفت علمی ایران, حرکت علمی ایران, جھاد علمی, اقتدار ملی,

اقتدارگرایی, اقتدار نظام

کلیدواژه(ھا) : اقتدار علمی, پیشرفت  علمی و فناوری, پیشرفت علمی ایران, حرکت علمی ایران, جھاد علمی, اقتدار ملی,

اقتدارگرایی, اقتدار نظام

نوع(ھا) : جمله ھای برگزیده

متن فیش :

بدون انواع دانش، اقتدار کشور امکانپذیر نیست.

1388/08/06 مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از نخبگان علمی کشور - 

عنوان فیش : پیشرفت  علمی و فناوری, پیشرفت علمی ایران, حرکت علمی ایران, جھاد علمی, اقتدار ملی, اقتدار علمی, تولید

علم, اقتدار نظام

کلیدواژه(ھا) : پیشرفت  علمی و فناوری, پیشرفت علمی ایران, حرکت علمی ایران, جھاد علمی, اقتدار ملی, اقتدار علمی,

تولید علم, اقتدار نظام

نوع(ھا) : جمله ھای برگزیده

متن فیش :

دانش اقتدار می آورد.

1388/08/06 مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از نخبگان علمی کشور - 

عنوان فیش : پیشرفت علمی ایران, پیشرفت, پیشرفت  علمی و فناوری, پیشرفت ملت ایران, حرکت علمی ایران, اقتدار ملی,

اقتدارگرایی, اقتدار علمی, اقتدار نظام, جھاد علمی

کلیدواژه(ھا) : پیشرفت علمی ایران, پیشرفت, پیشرفت  علمی و فناوری, پیشرفت ملت ایران, حرکت علمی ایران, اقتدار ملی,

اقتدارگرایی, اقتدار علمی, اقتدار نظام, جھاد علمی

نوع(ھا) : جمله ھای برگزیده

متن فیش :

رمز پیشرفت یك كشور، یعنی آن محور اصلی برای اقتدار یك كشور، پیشرفت ھمراه با اقتدار، علم است.

1387/11/19 مربوط به :بیانات در دیدار فرماندھان و کارکنان نیروی ھوائی ارتش - 

عنوان فیش : جھاد علمی

کلیدواژه(ھا) : جھاد علمی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

راه پیروزی نھائی و کامل ملت ایران این است که این خط مستقیم، خط ایمان؛ ایمان به خدا، ایمان به خود، ایمان به قدرت ملی،

اعتماد به نفس ملی و راه حرکت و مجاھدت در ھمه ی اشکالش؛ مجاھدت علمی، مجاھدت عملی - و آنجائی که الزم است،

مجاھدت نظامی - و ایمان و جھاد را از دست ندھند.

1387/07/10 مربوط به :بیانات در دیدار مسئوالن نظام به مناسبت عید فطر - 
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عنوان فیش : جھاد سیاسی, جھاد علمی

کلیدواژه(ھا) : جھاد سیاسی, جھاد علمی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

امروز دنیای اسالم افق روشنی در مقابل خود مشاھده می کند. دشمنان بزرگ و مستکبران گردن کلفت عالم که ھمھ ی دنیا در

اختیار آن ھا ھست، امروز در مقابل خیزش امتھای مسلمان و بیداری ملتھای مسلمان احساس ناتوانی می کنند؛ راه بر روی آن ھا

بسته است و این نشان دھندھ ی وعدھ ی الھی است که فرمود: «و لینصرّن اللَّه من ینصره اّن اللَّه لقویٌّ عزیز». و فرمود: «و نرید

ان نمّن علی الّذین استضعفوا فی األرض و نجعلھم ائّمة و نجعلھم الوارثین». این ھا وعدھ ی الھی است. و فرمود: «و اللَّه غالب

علی أمره». این وعدھ ھای الھی به برکت بیداری و حرکت مسلمانھا بتدریج خود را نشان می دھد.

یک جھاد بزرگ در مقابل ملت مسلمان است. این جھاد لزوماً جھاد نظامی نیست؛ جھاد سیاسی است، جھاد فکری است،

جھاد علمی است، جھاد اجتماعی است، جھاد اخالقی است. و امت بزرگ اسالم بتدریج با ابعاد گوناگون این جھاد آشنا شده

است و آشنا می شود. امروز شما نگاه کنید به صحنھ ی منطقھ ی بسیار حساس خاورمیانه، ھمین پیشرفت امت اسالمی را

می بینید. مسئلھ ی فلسطین که یک مسئلھ ی غم انگیز برای دنیای اسالم بود، امروز بااینکه وحشیگری صھیونیستھا نسبت به

فلسطینیان چند برابر شده است، در عین حال امید را شما در ناصیھ ی ملت فلسطین مشاھده می کنید.

1387/07/10 مربوط به :بیانات در دیدار مسئوالن نظام به مناسبت عید فطر - 

عنوان فیش : جھاد علمی

کلیدواژه(ھا) : جھاد علمی

نوع(ھا) : فیش موضوعی

متن فیش :

امروز دنیای اسالم افق روشنی در مقابل خود مشاھده میکند. دشمنان بزرگ و مستکبران گردن کلفت عالم که ھمه ی دنیا در

اختیار آنھا ھست، امروز در مقابل خیزش امتھای مسلمان و بیداری ملتھای مسلمان احساس ناتوانی میکنند؛ راه بر روی آنھا

بسته است و این نشان دھنده ی وعده ی الھی است که فرمود: «و لینصرّن اللَّه من ینصره اّن اللَّه لقوّی عزیز».(1) و فرمود: «و

نرید ان نمّن علی الّذین استضعفوا فی األرض و نجعلھم ائمة و نجعلھم الوارثین».(2) اینھا وعده ی الھی است. و فرمود: «و اللَّه

غالب علی أمره».(3) این وعده ھای الھی به برکت بیداری و حرکت مسلمانھا بتدریج خود را نشان میدھد.

یک جھاد بزرگ در مقابل ملت مسلمان است. این جھاد لزوماً جھاد نظامی نیست؛ جھاد سیاسی است، جھاد فکری است،

جھاد علمی است، جھاد اجتماعی است، جھاد اخالقی است. و امت بزرگ اسالم بتدریج با ابعاد گوناگون این جھاد آشنا شده

است و آشنا میشود. امروز شما نگاه کنید به صحنه ی منطقه ی بسیار حساس خاورمیانه، ھمین پیشرفت امت اسالمی را

می بینید.

1387/07/03 مربوط به :بیانات در دیدار نخبگان علمی و اساتید دانشگاه ھا - 

عنوان فیش : جھاد علمی

کلیدواژه(ھا) : جھاد علمی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

ما ھر چه که عرض میکنیم، با این پیش فرضھا بایستی مالحظه بشود. ما چند پیش فرض داریم. یکی این است که پیشرفت

علمی، ضرورت حیاتی کشور در علوم مختلف است؛ البته رتبه بندی علوم را بعد عرض میکنیم، که یکی از کارھای مھم است.

پیش فرض دوم این است که این پیشرفت علمی، اگرچه که با فراگیری علم از کشورھا و مراکز پیشرفته تِر علمی حاصل خواھد
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شد - بخشی از آن بالشک این است - اما فراگیری علم یک مسئله است، تولید علم یک مسئله ی دیگر است. نباید ما در

مسئله ی علم، واگن خودمان را به لوکوموتیو غرب ببندیم. البته اگر این وابستگی ایجاد بشود، یک پیشرفتھائی پیدا خواھد شد؛

در این شکی نیست؛ لیکن دنباله روی، نداشتن ابتکار، زیِر دست بودِن معنوی، الزمه ی قطعِی این چنین پیشروی ای است؛ و این

جایز نیست.

بنابراین، ما باید علم را خودمان تولید کنیم و آن را بجوشانیم. ھر پله ای از پله ھا که انسان در مدارج علم باال برود، او را آماده

میکند برای برداشتن گام بعدی و رفتن به یک پله ی باالتر. این حرکت را بایستی ما از خودمان، در درون خودمان، با استفاده ی از

منابع فکری و ذخائر میراث فرھنگی خودمان ادامه بدھیم و داشته باشیم.

سوم اینکه این پیشرفت علمی بایستی با خودباوری اوالً؛ امید به موفقیت ثانیاً؛ حرکت جھادگونه ثالثاً؛ ھمراه باشد. چون ما

فرض را بر این گذاشتیم که پیشرفت علمی، بایستی با نگاه بومی و با تکیه ی به فرھنگ خودمان باشد - فرھنگ ما یعنی اسالم

و مواریث ملِی پسندیده ی ما - و نیز ناظر به نیازھای کشور. این، بایستی مجموعه ی حرکت علمی ما را تشکیل بدھد. ممکن

است بعضی خدشه کنند که آقا مگر میشود؟ ما باید این باور را پیدا کنیم - ھمین طور که حاال بعضی از آقایان فرمودند - که

میتوانیم. بدانیم که وقتی حرکت انجام گرفت، امید رسیدن به موفقیت وجود دارد.

و چھارم اینکه در این حرکت، تنبلی و تن آسائی و محول کردن کار به یکدیگر جایز نیست؛ حرکِت جھادگونه باید کرد. جھاد فقط در

میدان جنگ نیست، در میدان علم ھم مثل بقیه ی میادین زندگی، جھاد الزم است. جھاد یعنی تالش بی وقفه، ھمراه با

خطرپذیری - در حد معقول البته - و پیشرفت و امید به آینده.

1387/07/03 مربوط به :بیانات در دیدار نخبگان علمی و اساتید دانشگاه ھا - 

عنوان فیش : جھاد, پیشرفت, جھاد علمی, تالشگری, امیدواری

کلیدواژه(ھا) : جھاد, پیشرفت, جھاد علمی, تالشگری, امیدواری

نوع(ھا) : جمله ھای برگزیده

متن فیش :

جھاد فقط در میدان جنگ نیست، در میدان علم ھم مثل بقیه ی میادین زندگی، جھاد الزم است. جھاد یعنی تالش بی وقفه،

ھمراه با خطرپذیری و پیشرفت و امید به آینده.

1387/07/03 مربوط به :بیانات در دیدار نخبگان علمی و اساتید دانشگاه ھا - 

عنوان فیش : حرکت علمی ایران, پیشرفت  علمی و فناوری, تولید علم, پیشرفت علمی ایران, جھاد علمی

کلیدواژه(ھا) : حرکت علمی ایران, پیشرفت  علمی و فناوری, تولید علم, پیشرفت علمی ایران, جھاد علمی

نوع(ھا) : جمله ھای برگزیده

متن فیش :

ما باید علم را خودمان تولید كنیم و آن را بجوشانیم.

1387/07/03 مربوط به :بیانات در دیدار نخبگان علمی و اساتید دانشگاه ھا - 

عنوان فیش : جھاد علمی, جھاد

کلیدواژه(ھا) : جھاد علمی, جھاد

نوع(ھا) : جمله ھای برگزیده

متن فیش :

جھاد فقط در میدان جنگ نیست، در میدان علم ھم مثل بقیه ی میادین زندگی، جھاد الزم است.
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1387/07/03 مربوط به :بیانات در دیدار نخبگان علمی و اساتید دانشگاه ھا - 

عنوان فیش : جھاد علمی, جھاد, تالشگری, پیشرفت, امیدواری

کلیدواژه(ھا) : جھاد علمی, جھاد, تالشگری, پیشرفت, امیدواری

نوع(ھا) : جمله ھای برگزیده

متن فیش :

جھاد یعنی تالش بی وقفه، ھمراه با خطرپذیری - در حد معقول البته - و پیشرفت و امید به آینده.

1385/01/01 مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطھر رضوی - 

عنوان فیش : تولید علم, جھاد علمی, علم آموزی, تحصیل علم و دانش, حرکت علمی ایران, پیشرفت  علمی و فناوری, پیشرفت

علمی ایران

کلیدواژه(ھا) : تولید علم, جھاد علمی, علم آموزی, تحصیل علم و دانش, حرکت علمی ایران, پیشرفت  علمی و فناوری, پیشرفت

علمی ایران

نوع(ھا) : جمله ھای برگزیده

متن فیش :

مجاھد فی سبیل اللَّه تولید کننده است؛ باید ھم علم را بیاموزیم و ھم علم را تولید کنیم. ما باید یک کشور عالم بشویم.

1385/01/01 مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطھر رضوی - 

عنوان فیش : جھاد علمی, دانشگاه , جوان, دانشگاھیان, اساتید دانشگاه, حرکت علمی ایران, پیشرفت  علمی و فناوری,

پیشرفت علمی ایران

کلیدواژه(ھا) : جھاد علمی, دانشگاه , جوان, دانشگاھیان, اساتید دانشگاه, حرکت علمی ایران, پیشرفت  علمی و فناوری,

پیشرفت علمی ایران

نوع(ھا) : جمله ھای برگزیده

متن فیش :

ما باید علم را با ھمه ی معنای کامل آن به عنوان یک جھاد دنبال کنیم؛ این را من به جوانھا، استادان و دانشگاھھا می گویم.

1385/01/01 مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطھر رضوی - 

عنوان فیش : چرخه علم و فناوری, اقتدار علمی, جھاد علمی

کلیدواژه(ھا) : چرخه علم و فناوری, اقتدار علمی, جھاد علمی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

تولید در یك گستره ی وسیع باید شعار ملت باشد. تولید كار، تولید علم، تولید فناوری، تولید ثروت، تولید معرفت، تولید فرصت،

تولید عزت و منزلت، تولید كاال و تولید انسانھای كارآمد؛ اینھا ھمه تولید است. رمز سعادت ملت ما در این است كه در این

گستره ی وسیع، ھم دولت و ھم ملت، بر این تولید ھمت بگماریم. این تأمین كننده ی امنیت ملی و اقتدار و پیشرفت كشور

است؛ این یك جھاد است. من امروز به شما عرض می كنم، ھم به مسئولین و مأموران دولتی و ھم به آحاد مردم، به خصوص

به شما جوانھا؛ این یك جھاد است. امروز تولید علم، تولید كار، تولید ابتكار، تولید كاال، كاالی مورد نیاز مردم، تولید انسان كارآمد،

تولید فرصت و تولید عزت، ھر كدام از اینھا یك جھاد است. مجاھد فی سبیل اللَّه تولید كننده است؛ باید ھم علم را بیاموزیم و
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ھم علم را تولید كنیم. ما باید یك كشور عالم بشویم. در یك روایتی از امیرالمؤمنین نقل شده است كه فرمود: «العلم سلطان،

من وجده صال و من لم یجده صیل علیه»؛ یعنی علم اقتدار است، علم مساوی است با قدرت؛ ھر كسی كه علم را پیدا كند،

می تواند فرمانروایی كند؛ ھر ملتی كه عالم باشد، می تواند فرمانروایی كند؛ ھر ملتی كه دستش از علم تھی باشد، باید خود را

آماده كند كه دیگران بر او فرمانروایی كنند. ما باید علم را با ھمه ی معنای كامل آن به عنوان یك جھاد دنبال كنیم؛ این را من به

جوانھا، استادان و دانشگاھھا می گویم. عالوه بر این، علم مجرد و به تنھایی ھم كافی نیست؛ علم را باید وصل كنیم به فناوری،

فناوری را باید وصل كنید به صنعت، و صنعت را باید وصل كنیم به توسعه ی كشور. صنعتی كه مایه ی توسعه و پیشرفت كشور

نباشد، برای ما مفید نیست؛ علمی كه به فناوری تولید نشود، فایده ای ندارد و نافع نیست. وظیفه ی دانشگاھھا سنگین است؛

وظیفه ی آموزش و پرورش سنگین است؛ وظیفه ی مراكز تحقیقاتی و مراكز پژوھشی سنگین است.

1385/01/01 مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطھر رضوی - 

عنوان فیش : تولید علم, جھاد علمی, حرکت علمی ایران, پیشرفت علمی ایران, پیشرفت  علمی و فناوری

کلیدواژه(ھا) : تولید علم, جھاد علمی, حرکت علمی ایران, پیشرفت علمی ایران, پیشرفت  علمی و فناوری

نوع(ھا) : جمله ھای برگزیده

متن فیش :

ما باید علم را با ھمه ی معنای كامل آن به عنوان یك جھاد دنبال كنیم.

1384/10/15 مربوط به :پیام تسلیت در پی درگذشت دکتر سعید کاظمی آشتیانی - 

عنوان فیش : جھاد علمی

کلیدواژه(ھا) : جھاد علمی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

با تأسف و تلخکامی خبر درگذشت دانشمند مؤمن و جھادگر، مرحوم دکتر «سعید کاظمی آشتیانی» را دریافت کردم و بر فقدان

آن شخصیت ارزشمند که کانون امید و ابتکار و نوآوری بود، افسوس خوردم.

وی یکی از فرزندان صالح انقالب و از رویش ھای مبارکی بود که آینده ی درخشان علمی در کشور را نوید می دھند.

مؤسسه ی رویان که مجمع ارزشمندی از نوآوران و جھادگران عرصه ی علوم زیستی است، در پیدایش و رشد و اعتالی خود،

مدیون ھمت و ایمان و پشتکار این دانشمند جوان و بلند ھمت است.

1384/01/01 مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطھر رضوی - 

عنوان فیش : جھاد علمی

کلیدواژه(ھا) : جھاد علمی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

وقتی این ملت به ھدفھای خود دست پیدا خواھد کرد و مشکالت گوناگون را از سر راه خود برخواھد داشت که ایمان و جھاد در

میان مسؤوالن به عنوان یک ارزش شناخته شود. این جھاد، جھاد علمی، جھاد عدالتخواھی و جھاد مدیریتی و اقتصادی است.

مدیران کشور، مسؤوالن، و پشت سر آنھا مردم وقتی این شعارھا را مد نظر قرار دھند، حرکت کشور به سمت ھدفھا و

آرمانھای خود ُپرشتاب و موفق خواھد شد.
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1384/01/01 مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطھر رضوی - 

عنوان فیش : جھاد علمی

کلیدواژه(ھا) : جھاد علمی

نوع(ھا) : فیش موضوعی

متن فیش :

وقتی این ملت به ھدفھای خود دست پیدا خواھد کرد و مشکالت گوناگون را از سر راه خود برخواھد داشت که ایمان و جھاد در

میان مسؤوالن به عنوان یک ارزش شناخته شود. این جھاد، جھاد علمی، جھاد عدالتخواھی و جھاد مدیریتی و اقتصادی است.

مدیران کشور، مسؤوالن، و پشت سر آنھا مردم وقتی این شعارھا را مد نظر قرار دھند، حرکت کشور به سمت ھدفھا و

آرمانھای خود ُپرشتاب و موفق خواھد شد.

1383/08/20 مربوط به :بیانات  در دیدار رئیس جمھور و اعضای ھیأت دولت   - 

عنوان فیش : جھاد علمی

کلیدواژه(ھا) : جھاد علمی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

جھاد یعنی مبارزه. در زبان فارسی، جنگ و ستیزه گری معنای مبارزه را نمی دھد. می گویی من دارم مبارزه می کنم: مبارزه ی

علمی می کنم، مبارزه ی اجتماعی می کنم، مبارزه ی سیاسی می کنم، مبارزه ی مسلحانه می کنم؛ ھمه ی اینھا مبارزه است و

معنا دارد. مبارزه یعنی تالش ُپر نیرو در مقابل یک مانع یا یک دشمن. اگر ھیچ مانعی در مقابل انسان نباشد، مبارزه وجود ندارد.

در جاده ی آسفالته، انسان پایش را روی گاز بگذارد و با باک ُپر از بنزین سفر کند؛ این را مبارزه نمی گویند. مبارزه آن جایی است

که انسان با مانعی برخورد کند، که این مانع در جبھه ھای انسانی، می شود دشمن؛ و در جبھه ھای طبیعی، می شود موانع

طبیعی. اگر انسان با این موانع درگیر شود و سعی کند آنھا را از میان بردارد، این می شود مبارزه. جھاد در زبان عربی عیناً به

ھمین معناست؛ یعنی مبارزه. جھاِد در قرآن و حدیث ھم به ھمین معناست؛ ھمه جا به معنای جنگ مسلحانه نیست. البته

یک جا با جنگ مسلحانه تطبیق می کند، یک جا ھم با جنگ غیرمسلحانه تطبیق می کند.

1383/04/07 مربوط به :بیانات در دیدار مسئوالن دستگاه قضایی - 

عنوان فیش : حرکت علمی ایران, پیشرفت علمی ایران, پیشرفت  علمی و فناوری, جھاد علمی

کلیدواژه(ھا) : حرکت علمی ایران, پیشرفت علمی ایران, پیشرفت  علمی و فناوری, جھاد علمی

نوع(ھا) : جمله ھای برگزیده

متن فیش :

برادران عزیز! مایه ی علمی را مستحکم کنید.

1383/04/01 مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از مسئوالن جھاد دانشگاھی - 

عنوان فیش : جھاد علمی

کلیدواژه(ھا) : جھاد علمی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :
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در مورد جھاد دانشگاھی من اعتقادم این است که این ترکیب - جھاد و دانشگاه، و تلفیق جھاد که یک امر ارزشی معنوی است

با علم و دانش و با دانشگاه - دارای پیام است؛ نشان می دھد که می توان علم جھادی و نیز جھاد علمی داشت؛ این ھمان

کاری است که شماھا مشغولید. علم شما علم جھادی است؛ با جھاد و با اجتھاد ھمراه است؛ دریوزه گری و منتظر نشستن

برای ھدیه شدن علم از این سو و آن سو نیست؛ دنبال علم می روید تا آن را به دست بیاورید؛ این علم جھادی و علم برخاسته ی

از مجاھدت و اجتھاد و تالش است. از طرفی شما مشغول جھاد ھستید. جھاد یعنی مبارزه برای یک ھدف واال و مقدس.

میدانھایی دارد؛ یکی از میدانھایش حضور در نبردھای مسلحانه ی رایج جھانی است. میدان سیاست ھم دارد؛ میدان علم ھم

دارد؛ میدان اخالق ھم دارد. مالک در صدق جھاد این است که این حرکتی که انجام می گیرد، جھتدار و مواجه با موانعی باشد

که ھمت بر زدودن این موانع گماشته می شود؛ این می شود مبارزه. جھاد یعنی یک چنین مبارزه یی، که وقتی دارای جھت و

ھدف الھی بود، آن وقت جنبه ی تقدس ھم پیدا می کند. شما مبارزه ی علمی می کنید؛ زیرا این کار شما به طور واضح دشمنان

بسیار سرسختی دارد که نمی خواھند این حرکت علمی و تحقیقی انجام بگیرد. لذا به نظر من جھاد دانشگاھی فقط یک نھاد

نیست، بلکه یک فرھنگ است؛ یک سمتگیری و حرکت است. ھرچه بتوانیم ما این فرھنگ را در جامعه گسترش دھیم و آن را

پایدار و استوار کنیم، کشور را به سمت سربلندی و عزت و استقالل حقیقی بیشتر پیش برده ایم.

خوشبختانه جھاد به انتظاری که از آن می رفت، پاسخ داد. یک روز شاید فکر می شد که جھاد یک حرکت گلخانه یی است که

برای نمونه سازی درست کردیم. امروز این گلخانه دارد فضای جامعه را به گلستان تبدیل می کند. نه تنھا به نمونه سازی اکتفا

نکرده، بلکه برکات خودش را دارد سرریز می کند. ھمین آمارھایی که دادند - البته قبالً ھم برایم فرستاده بودند و مرور کرده بودم

- بسیار ُپرمعناست. این که شما در صفوف مقدم علم در بعضی از بخشھا دارید حرکت می کنید و آن را برای پیشرفت علمی و

صنعتی و فناوری کشور به کار می گیرید و تحقیق را رشد می دھید، معنایش این است که این گلخانه دیگر گلخانه نیست، بلکه

فضای باز و معطری است که در حال گسترش است، و من طرفدار این گسترش ھستم؛ باید این گسترش روزبه روز بیشتر شود.

در اولین گزارشی که ایشان ذکر کردند، تولید و تکثیر و انجماد سلولھای بنیادی بود که من گزارشھای بسیار خرسندکننده یی را

از این کار تحقیقی برجسته دریافت کردم که اینھا گویا اولین بار در دنیا - آن طور که در ذھنم ھست - سلولھای انسولین ساز را

تولید کردند و من اخیراً در روزنامه خواندم که سلولھای بنیادی قلب را برای ترمیم قلب به مرحله ی آزمایش و عمل درآورده اند و

پیوند زده اند. اینھا معنایش ھمان سر ریز شدن این برکات به سطح جامعه است.

1383/04/01 مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از مسئوالن جھاد دانشگاھی - 

عنوان فیش : جھاد علمی

کلیدواژه(ھا) : جھاد علمی

نوع(ھا) : فیش موضوعی

متن فیش :

در مورد جھاد دانشگاھی من اعتقادم این است که این ترکیب - جھاد و دانشگاه، و تلفیق جھاد که یک امر ارزشی معنوی است

با علم و دانش و با دانشگاه - دارای پیام است؛ نشان می دھد که می توان علم جھادی و نیز جھاد علمی داشت؛ این ھمان

کاری است که شماھا مشغولید. علم شما علم جھادی است؛ با جھاد و با اجتھاد ھمراه است؛ دریوزه گری و منتظر نشستن

برای ھدیه شدن علم از این سو و آن سو نیست؛ دنبال علم می روید تا آن را به دست بیاورید؛ این علم جھادی و علم برخاسته ی

از مجاھدت و اجتھاد و تالش است. از طرفی شما مشغول جھاد ھستید. جھاد یعنی مبارزه برای یک ھدف واال و مقدس.

میدانھایی دارد؛ یکی از میدانھایش حضور در نبردھای مسلحانه ی رایج جھانی است. میدان سیاست ھم دارد؛ میدان علم ھم

دارد؛ میدان اخالق ھم دارد. مالک در صدق جھاد این است که این حرکتی که انجام می گیرد، جھتدار و مواجه با موانعی باشد

که ھمت بر زدودن این موانع گماشته می شود؛ این می شود مبارزه. جھاد یعنی یک چنین مبارزه یی، که وقتی دارای جھت و

ھدف الھی بود، آن وقت جنبه ی تقدس ھم پیدا می کند. شما مبارزه ی علمی می کنید؛ زیرا این کار شما به طور واضح دشمنان

بسیار سرسختی دارد که نمی خواھند این حرکت علمی و تحقیقی انجام بگیرد. لذا به نظر من جھاد دانشگاھی فقط یک نھاد

نیست، بلکه یک فرھنگ است؛ یک سمتگیری و حرکت است. ھرچه بتوانیم ما این فرھنگ را در جامعه گسترش دھیم و آن را

پایدار و استوار کنیم، کشور را به سمت سربلندی و عزت و استقالل حقیقی بیشتر پیش برده ایم.

خوشبختانه جھاد به انتظاری که از آن می رفت، پاسخ داد. یک روز شاید فکر می شد که جھاد یک حرکت گلخانه یی است که
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برای نمونه سازی درست کردیم. امروز این گلخانه دارد فضای جامعه را به گلستان تبدیل می کند. نه تنھا به نمونه سازی اکتفا

نکرده، بلکه برکات خودش را دارد سرریز می کند. ھمین آمارھایی که دادند - البته قبالً ھم برایم فرستاده بودند و مرور کرده بودم

- بسیار ُپرمعناست. این که شما در صفوف مقدم علم در بعضی از بخشھا دارید حرکت می کنید و آن را برای پیشرفت علمی و

صنعتی و فناوری کشور به کار می گیرید و تحقیق را رشد می دھید، معنایش این است که این گلخانه دیگر گلخانه نیست، بلکه

فضای باز و معطری است که در حال گسترش است، و من طرفدار این گسترش ھستم؛ باید این گسترش روزبه روز بیشتر شود.

در اولین گزارشی که ایشان ذکر کردند، تولید و تکثیر و انجماد سلولھای بنیادی بود که من گزارشھای بسیار خرسندکننده یی را

از این کار تحقیقی برجسته دریافت کردم که اینھا گویا اولین بار در دنیا - آن طور که در ذھنم ھست - سلولھای انسولین ساز را

تولید کردند و من اخیراً در روزنامه خواندم که سلولھای بنیادی قلب را برای ترمیم قلب به مرحله ی آزمایش و عمل درآورده اند و

پیوند زده اند. اینھا معنایش ھمان سر ریز شدن این برکات به سطح جامعه است. بقیه ی مواردی ھم که ذکر کردند، ھر کدام

مثال بارزی برای برکات جھاد دانشگاھی است.

در دنیا برای این که ثابت کنند که علم ذات سکوالر دارد و دانش با ارزشھا کاری ندارد، خیلی سعی شد و برایش فلسفه درست

کردند؛ استدالل کردند و بحث کردند برای این که مفھوم دانش را یک مفھوم مجرِد از ارزشھا معرفی کنند؛ درست نقطه ی مقابل

کاری که االن شما کرده اید. شما می گویید جھاد دانشگاھی؛ جھاد یک ارزش است. حقیقت مطلب ھم این است که علم و

عقل ابزار دو جنبه یی است؛ می تواند در خدمت ارزشھا قرار بگیرد، می تواند در خدمت حیوانیت و َسُبعیت قرار بگیرد. بستگی به

این دارد که مدیریت علم با چه کسی است.

1382/05/08 مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از جوانان اھواز - 

عنوان فیش : جھاد علمی

کلیدواژه(ھا) : جھاد علمی

نوع(ھا) : فیش موضوعی

متن فیش :

عزیزان من! ھرچه می توانید، خودتان را با علم و عمل بسازید. دوران جوانی شما مثل دوران جوانی نسل قبل از شما، دوران

تعیین کننده ی سرنوشت تاریخی این ملت است. نسل قبل از شما اگر تنبلی می کرد، اگر در خانه می نشست و اگر الُابالیگری را

پیشه ی خود می ساخت، ملت ما غرق در فساِد وابستگی و ذلِّت فرودستی نسبت به امریکا باقی می ماند. آن نسل ایستاد،

انقالب را پیروز کرد، جنگ را پیروز کرد و از ھویّت ملی و شخصیت ملی دفاع جانانه ای نمود. امروز ھم نوبت نسل جدید است.

دشمن از جوانان ما می ترسد و می داند که اگر نسل جواِن گسترده ی با ایماِن ما با ھمین ایمان در صحنه بایستد، ھیچ سالحی،

ھیچ بمبی و ھیچ موشکی نمی تواند این ملت را به زانو درآورد. ھر گامی که شما برای ارتقای علمی و عملی و اخالقی خودتان

بردارید، مثل گلوله ای است که به سمت دشمن شلیک می کنید. این جنگ و این رزم، جھاد بزرگی است. آن روز ھم مردان ما،

زنان ما، قومیّتھای مختلف ما - عرب ما، فارس ما، ترک ما، ُکرد ما، ُلر ما، بلوچ ما - در سرتاسر کشور روی دفاع از شرف و ھویّت

و استقالل کشور و مقابله با استکبار و ایادی او در داخل متمرکز شدند و در این راه توفیق به دست آوردند. امروز ھم ھمین

است. عرب، فارس، ترک، بلوچ، ُکرد، ُلر و ھمه ی قومیتھای ایرانی، متمّسک به حبل اسالم و با وحدت کلمه، ھمین راه مبارک را

ادامه دھند. نسل جوان ما از لحاظ علمی باید پیشرفت کند؛ ھمچنان که تا امروز پیشرفت کرده است. جنجالھایی ھم که به

خیال خودشان در دنیا علیه جمھوری اسالمی برای سالح کشتار جمعی و غیره بلند می کنند، از ھمان بھانه ھاست؛ این ھم از

ھمان پوششھای فریب انگیز است. مسأله این نیست؛ مسأله این است که دستیابی نسل جواِن کارآمد این کشور به فنآوریھای

سطح باال، آنھا را می آزارد و رنج می دھد. آنھا می خواھند ملتھا وابسته بمانند، ملتھا پایین بمانند، ملتھا دستشان به سمت آنھا

دراز باشد، ملتھا ھمیشه ضعیف و ذلیل باشند تا آنھا بتوانند ھر کاری می خواھند، سر ملتھا درآورند. کاِر مقابل آنھا این است که

ملتھا خود را از لحاظ علمی و ایمانی قوی کنند.

1381/12/06 مربوط به :بیانات در دیدار جوانان و دانشجویان سیستان و بلوچستان - 

عنوان فیش : جوان, جھاد, ھمکاری, اخالق اسالمی, تحصیل علم و دانش, تحقیق و پژوھش علمی, تولید علم, حرکت علمی

ایران, عرصه علم, جھاد علمی, جھاد سیاسی, جھاد فرھنگی
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کلیدواژه(ھا) : جوان, جھاد, ھمکاری, اخالق اسالمی, تحصیل علم و دانش, تحقیق و پژوھش علمی, تولید علم, حرکت علمی

ایران, عرصه علم, جھاد علمی, جھاد سیاسی, جھاد فرھنگی

نوع(ھا) : جمله ھای برگزیده

متن فیش :

من جوانان عزیز را به یك مجاھدت حقیقی دعوت می كنم. مجاھدت فقط جنگیدن و به میدان جنگ رفتن نیست. كوشش در

میدان علم، اخالق، ھمكاریھای سیاسی و تحقیق نیز برای مردم جھاد محسوب می شود.

1381/12/06 مربوط به :بیانات در دیدار جوانان و دانشجویان سیستان و بلوچستان - 

عنوان فیش : جھاد, تحقیق و پژوھش علمی, اخالق اسالمی, ھمکاری, تولید علم, حرکت علمی ایران, عرصه علم, تحصیل

علم و دانش, جھاد علمی, جھاد سیاسی, جھاد فرھنگی

کلیدواژه(ھا) : جھاد, تحقیق و پژوھش علمی, اخالق اسالمی, ھمکاری, تولید علم, حرکت علمی ایران, عرصه علم, تحصیل

علم و دانش, جھاد علمی, جھاد سیاسی, جھاد فرھنگی

نوع(ھا) : جمله ھای برگزیده

متن فیش :

كوشش در میدان علم، اخالق، ھمكاریھای سیاسی و تحقیق نیز برای مردم جھاد محسوب می شود.

1381/11/18 مربوط به :پیام به کنگره ی عظیم حج - 

عنوان فیش : جھاد علمی

کلیدواژه(ھا) : جھاد علمی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

بدیھی است که کانونھای زر و زور جھان به آسانی تسلیم حق نمی شوند و ملتھای مسلمان، راھی دراز و دشوار ولی مبارک و

خوش عاقبت در پیش رو دارند. روندگان این راه اگر استقامت بورزند خود و نسلھای پس از خود را از ذلت عقب ماندگی و اسارت

سیاسی و اقتصادی و فرھنگی رھا خواھند ساخت و طعم گوارای زندگی در سایه ی اسالم را خواھند چشید.

این راه، راه مجاھدت علمی، مجاھدت سیاسی و دفاع قدرتمندانه از حّقِ روشن است. در این میدان، مسلمانان مدافع شرف و

عزت و حقوق پایمال شده ی خویشند. انصاف و وجدان بشری، قاضی آگاه و بی گذشتی است که این مجاھدت مظلومانه را تأیید

می کند و سنت الھی، پیروزی حتمی آنان را نوید می دھد: ُاذن للذین یقاتلون بانھم ظلموا و ان اللَّه علی نصرھم لقدیر..

1379/12/22 مربوط به :بیانات در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - 

عنوان فیش : پیشرفت  علمی و فناوری, پیشرفت علمی ایران, سرمایه گذاری علمی, حرکت علمی ایران, جھاد علمی

کلیدواژه(ھا) : پیشرفت  علمی و فناوری, پیشرفت علمی ایران, سرمایه گذاری علمی, حرکت علمی ایران, جھاد علمی

نوع(ھا) : جمله ھای برگزیده

متن فیش :

امروز در کشورمان به پیشرفت علم نیاز داریم. امروز اگر برای علم سرمایه گذاری و مجاھدت و تالش نکنیم، فردای ما، فردای

تاریکی خواھد بود.
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1379/10/29 مربوط به :پیام به کنگره بزرگداشت شھید آیت اللّه سید محمدباقر صدر - 

عنوان فیش : جھاد علمی

کلیدواژه(ھا) : جھاد علمی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

بی شک اگر این جوھره ی علم و تحقیق و این ذخیره ی تمام نشدنی انسانی [آیت هللا سید محمدباقر صدر]، با دست پلید

جنایتکاران از حوزه علمیه ربوده نمی شد، جامعه ی شیعی و اسالمی می توانست در آینده ی نزدیکی شاھد اوج دیگری در قلمرو

مرجعیت و ریاست علمی و دینی باشد.

توفیق و مدد الھی، آمیختگی این فضیلتھای بزرگ را با رتبه ی واالی جھاد فی سبیل اللَّه رقم زد. در ھنگامی که حوزه ی کھن نجف

در بوته ی آزمایش مواجھه با امواج بیداری اسالمی و انقالبی قرار گرفت، این شخصیت بیدار و آگاه قدم در راه مجاھدتی علمی و

سیاسی نھاد و درخشش معنوی خود را مضاعف ساخت، بینش عمیق او نیاز زمان را حس کرد و در راھی که اجداد طاھرینش

به روی پیروان و جانشینان خود گشوده بودند، گامی استوار نھاد و چه زود پاداش این فداکاری عظیم، یعنی محنت و سپس

شھادت در راه خدا را دریافت کرد.

1378/07/06 مربوط به :پیام به مناسبت بازگشایی دانشگاه  ھا - 

عنوان فیش : جھاد علمی

کلیدواژه(ھا) : جھاد علمی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

ایران عزیز برای رسیدن به ھدفھای بزرگی که به برکت انقالب اسالمی در برابر او ترسیم شد، چشم به تالش جوانان در عرصه ی

علم و معرفت دوخته است، و بدون آن، فروغ خودباوری و استقالل ملی که در طول دو دھه از انقالب ھمواره راھگشای ملت و

دولت ما در گذرگاھھای دشوار بوده است، به ضعف خواھد گرائید.

اسالم عزیز بزرگترین مشوّق علم است و چنین بود که در طّی قرنھای پی درپی، مسلمانان پرچم دانش و معرفت و پیشرفت

علمی را در ھمه ی جھان در دست داشتند، و امروز که پس از دوران تلخ تسلّط سیاستھای بیگانه بر کشورمان، بار دیگر ملت

ایران آزادی از نفوذ استکبار جھانی را میآزماید، جھاد علمی یکی از بزرگترین فرائض ما است.

1378/07/06 مربوط به :پیام به مناسبت بازگشایی دانشگاه  ھا - 

عنوان فیش : جھاد علمی

کلیدواژه(ھا) : جھاد علمی

نوع(ھا) : فیش موضوعی

متن فیش :

اینک دروازه ی سال تحصیلی تازه ئی بروی خیل عظیم دانشجویان ما گشوده می شود و راھنوردان دانش و تحقیق، با توفیق

الھی، جّد و جھد خود را برای عبور از گردنه ھای علم و معرفت آغاز می کنند تا به قله ھای کمال برسند. این مھمترین مسئولیت

جوان با استعداد نسل کنونی است.

ایران عزیز برای رسیدن به ھدفھای بزرگی که به برکت انقالب اسالمی در برابر او ترسیم شد، چشم به تالش جوانان در عرصه ی

علم و معرفت دوخته است، و بدون آن، فروغ خودباوری و استقالل ملی که در طول دو دھه از انقالب ھمواره راھگشای ملت و

دولت ما در گذرگاھھای دشوار بوده است، به ضعف خواھد گرائید.

اسالم عزیز بزرگترین مشوّق علم است و چنین بود که در طّی قرنھای پی درپی، مسلمانان پرچم دانش و معرفت و پیشرفت
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علمی را در ھمه ی جھان در دست داشتند، و امروز که پس از دوران تلخ تسلّط سیاستھای بیگانه بر کشورمان، بار دیگر ملت

ایران آزادی از نفوذ استکبار جھانی را میآزماید، جھاد علمی یکی از بزرگترین فرائض ما است.

این یکی از معروفترین توصیه ھای مرد عظیم الشأنی است که امسال بنام گرامی او نامگذاری شده است.

1378/07/06 مربوط به :پیام به مناسبت بازگشایی دانشگاه  ھا - 

عنوان فیش : جھاد علمی

کلیدواژه(ھا) : جھاد علمی

نوع(ھا) : جمله ھای برگزیده

متن فیش :

جھاد علمی یكی از بزرگترین فرائض ما است.

مربوط به :پیام به گردھمائی ویژه ی دانشگاھیان و دانشجویان در تجلیل از حضرت امام خمینی (ره) -

1378/03/12

عنوان فیش : جھاد علمی

کلیدواژه(ھا) : جھاد علمی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

بی شک بخش مھمی از گناه عقب ماندگی علمی کشور در دوران بیش از پنجاه سال حکومت رژیم فاسد ھمچون سھم بزرگی

از بی لیاقتی کارگزاران آن رژیم که در سایه ی چنین تفکری پرورش یافته بودند، بر دوش کسانی است که دانشگاه کشور را

آنگونه می خواستند و برای آن برنامه ریزی میکردند.

انقالب اسالمی، جھتگیری دانشگاه را یکسره دگرگون کرد و خودباوری، و ابتکار، و استقالل، و پایبندی به ارزشھای اسالمی، و

جھاد علمی، و آزادی از اسارت و تبعیت، را جھت اصلی آن قرار داد.

امروز رسالت اول دانشگاھیان، حفظ این جھتگیری و تالش برای شکوفا شدن استعداد علمی و فکری نسل جواِن بالنده ی کشور

است. نظام اسالمی نشان داده است که ملت ایران، دارای ظرفیت عظیمی برای پیشرفت در ھمه ی عرصه ھای زندگی است.

گام بلند انقالب، در این راه طوالنی، قطع وابستگی و تبعیت است. محیط علمی باید در عین آن که باالترین بھره ی ممکن را از

دانش پیشرفته ی جھان میبرد، متکی به خود و مبتکر و خالق و کاوشگر باشد. نظام سلطه ی جھانی ھمیشه کوشیده است که

بوسیله ی عوامل تبلیغی خود، احساس حقارت و ناتوانی و نیاز را در ملتھایی که از قافله ی علم و فناوری عقب مانده اند، تقویت

کند و آنان را ھمیشه نیازمند خود نگاھدارد.

تأکید مکرر امام راحل بر اسالمی شدن دانشگاه، برای این بود که نسل جواِن تحصیلکرده ی کشور از این احساس ناتوانی و نیاز

نجات یابد و به نجات کشور از تبعات وابستگِی دوران گذشته ھمت گمارد.

مربوط به :پیام به گردھمائی ویژه ی دانشگاھیان و دانشجویان در تجلیل از حضرت امام خمینی (ره) -

1378/03/12

عنوان فیش : جھاد علمی

کلیدواژه(ھا) : جھاد علمی

نوع(ھا) : فیش موضوعی

متن فیش :

بی شک بخش مھمی از گناه عقب ماندگی علمی کشور در دوران بیش از پنجاه سال حکومت رژیم فاسد ھمچون سھم بزرگی
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از بی لیاقتی کارگزاران آن رژیم که در سایه ی چنین تفکری پرورش یافته بودند، بر دوش کسانی است که دانشگاه کشور را

آنگونه می خواستند و برای آن برنامه ریزی میکردند.

انقالب اسالمی، جھتگیری دانشگاه را یکسره دگرگون کرد و خودباوری، و ابتکار، و استقالل، و پایبندی به ارزشھای اسالمی، و

جھاد علمی، و آزادی از اسارت و تبعیت، را جھت اصلی آن قرار داد.

امروز رسالت اول دانشگاھیان، حفظ این جھتگیری و تالش برای شکوفا شدن استعداد علمی و فکری نسل جواِن بالنده ی کشور

است. نظام اسالمی نشان داده است که ملت ایران، دارای ظرفیت عظیمی برای پیشرفت در ھمه ی عرصه ھای زندگی است.

گام بلند انقالب، در این راه طوالنی، قطع وابستگی و تبعیت است. محیط علمی باید در عین آن که باالترین بھره ی ممکن را از

دانش پیشرفته ی جھان میبرد، متکی به خود و مبتکر و خالق و کاوشگر باشد. نظام سلطه ی جھانی ھمیشه کوشیده است که

بوسیله ی عوامل تبلیغی خود، احساس حقارت و ناتوانی و نیاز را در ملتھایی که از قافله ی علم و فناوری عقب مانده اند، تقویت

کند و آنان را ھمیشه نیازمند خود نگاھدارد.

تأکید مکرر امام راحل بر اسالمی شدن دانشگاه، برای این بود که نسل جواِن تحصیلکرده ی کشور از این احساس ناتوانی و نیاز

نجات یابد و به نجات کشور از تبعات وابستگِی دوران گذشته ھمت گمارد.

مربوط به :پیام به گردھمائی ویژه ی دانشگاھیان و دانشجویان در تجلیل از حضرت امام خمینی (ره) -

1378/03/12

عنوان فیش : قدرت تحلیل سیاسی, جھاد علمی, علم و دین

کلیدواژه(ھا) : قدرت تحلیل سیاسی, جھاد علمی, علم و دین

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

ساده انگاری است اگر امید و طمع دشمن بر رجعت دانشگاه به آن گذشته ی آفت زا، نادیده گرفته شود. امروز آماج بسیاری از

تبلیغات خصمانه ی دشمنان، در درجه ی اول، دانشجویان و دانشگاھیانند. امروز در حالیكه نسل جوان روشنفكر در بسیاری از

كشورھای اسالمی، مجذوب امام و انقالب و اسالم ناب محمدی (صلّی اللَّه علیه واله) است، طراحان تبلیغاتی نظام سلطه ی

جھانی، در صدد آنند كه نسل جوان و نوخاسته ی كشوِر انقالب را با آرمانھای انقالب، بیگانه و از ریشه ی خود جداكنند. دستھای

طرار و مغزھای مكار و دالرھای بیشمار در تالشی بیھوده، نسل جوان انقالب را ھدف گرفته اند. آنان از بیداری جوانان و قدرت

تحلیلی كه در پرتو انقالب به آنان داده شده، غافل اند. با اینحال جوانان دانشور، طلبه و دانشجو، و اساتید متعھد، دانشگاھی و

روحانی، باید مسؤولیت سنگین روشنگری و جھاد فكری و علمی را بیش از پیش بر دوش خود احساس كنند و در میدان علم و

دین و آرمانگرایی به مسابقه یی الھی كه پاداش آن بھشت دنیوی و اخروی است، بپردازند.

مربوط به :پیام به گردھمائی ویژه ی دانشگاھیان و دانشجویان در تجلیل از حضرت امام خمینی (ره) -

1378/03/12

عنوان فیش : جھاد علمی

کلیدواژه(ھا) : جھاد علمی

نوع(ھا) : جمله ھای برگزیده

متن فیش :

محیط علمی باید در عین آن كه باالترین بھره ی ممكن را از دانش پیشرفته ی جھان میبرد، متكی به خود و مبتكر و خالق و

كاوشگر باشد.

1375/03/20 مربوط به :بیانات در دیدار فرماندھان لشکر ٢٧ محمد رسول هللا (ص) - 

عنوان فیش : جھاد علمی
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کلیدواژه(ھا) : جھاد علمی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

یکی از جھادھا ھم «جھاد فکری» است. چون دشمن ممکن است ما را غافل کند، فکر ما را منحرف سازد و دچار خطا و

اشتباھمان گرداند؛ ھرکس که در راه روشنگرِی فکر مردم، تالشی بکند، از انحرافی جلوگیری نماید و مانع سوءفھمی شود، از

آنجا که در مقابله با دشمن است، تالشش «جھاد» نامیده می شود. آن ھم جھادی که شاید امروز، مھّم محسوب می شود. پس،

کشور ما امروز کانون جھاد است و از این جھت ھیچ نگرانی ای ھم نداریم. الحمد للّه مسئولین کشور خوبند. امروز در رأس کشور،

شخصیتھای مؤمن، مجاھد، آگاه و صمیمی قرار دارند. امروز شخصیتی مثل رئیس جمھور ما- آقای ھاشمی رفسنجانی- که یک

شخصیت مجاھد و مبارز است و عمرش را ھم در جھاد گذرانده، شب و روز جھاد می کند. مسئولین دیگر، در بخشھای مختلف-

مجلس، قوّھ ی قضائیّه، نیروھای مسلّح، آحاد مردم- ھمه و ھمه در جھادند و مملکت، مملکِت جھاد فی سبیل هللا است. از این

جھت، بنده که بیشتِر سنگینی بارم این است که نگاه کنم ببینم کجا شعلھ ی جھاد در حال فروکش کردن است و به کمک

پروردگار نگذارم؛ ببینم کجا اشتباه کاری می شود، جلوش را بگیرم- مسئولیت اصلی حقیر، ھمین ھاست- از وجود جھاد در وضع

کنونی کشور، نگران نیستم. این را شما بدانید! منتھا، نکتھ ای بلیغ در قرآن است که ما را به فکر می اندازد. قرآن به ما می گوید:

نگاه کنید و از گذشتھ ی تاریخ، درس بگیرید. حال ممکن است بعضی بنشینند و فلسفھ بافی کنند که «گذشته، برای امروز

نمی تواند سرمشق باشد.» شنیدھ ام که از این حرفھا می زنند و البته، برف، انبار می کنند! به خیال خودشان، می خواھند با

شیوھ ھای فلسفی، مسائلی را مطرح کنند. کاری به کار آن ھا نداریم. قرآن که صادق مصّدِق است، ما را به عبرت گرفتن از تاریخ

دعوت می کند. عبرت گرفتن از تاریخ، یعنی ھمین نگرانی ای که اآلن عرض کردم. چون در تاریخ چیزی ھست که اگر بخواھیم از آن

عبرت بگیریم، باید دغدغه داشته باشیم.

1374/07/22 مربوط به :بیانات در دیدار مردم ساری - 

عنوان فیش : جھاد علمی

کلیدواژه(ھا) : جھاد علمی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

اگر می خواھید کشور ایران آباد شود، رفاه و رونق اقتصادی، پیشرفت ھمه جانبه، عزّت سیاسی، امنیّت اجتماعی، امنیّت

شغلی، دانش و پیشرفت تحقیقات از یک طرف، و معنویت از یک طرف این کشور را روشن و نورانی کند، دو چیز را باید در نظر

بگیرید. این دو چیز، وظیفه ی ھمه ی قشرھا، مخصوصاً قشرھای آگاه است. کاسب، کشاورز، صنعتگر، کارگر، محصّل، استاد،

معّمم، فرھنگی و روحانیون محترم، این دو چیز را باید با ھم در نظر بگیرند.

یکی این که در سازندگی کشور، ھمه باید با ھم شرکت کنند. دوم این که در سازندگِی نَْفس خود کوشش کنند. «و توبوا الی اللَّه

جمیعاً ایّھا المؤمنون لعلّکم تفلحون»؛ فالح و رستگاری به این است که ھمه ی ما راه توّجه به خدا، تضرّع و توّسل به پروردگار را

به عنوان یک راه روشن داشته باشیم. ھیچ کدام به تنھایی کافی نیست.

مبادا کسی خیال کند که مملکت بدون فّعالیت و تالشِ سازندگی - فقط با ذکر خدا گفتن - آباد خواھد شد؛ ابداً. باید تالش کرد،

باید مجاھدت کرد؛ ھم مجاھدت علمی، ھم مجاھدت عملی.

1373/06/29 مربوط به :بیانات در دیدار فرماندھان سپاه - 

عنوان فیش : جھاد علمی

کلیدواژه(ھا) : جھاد علمی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :
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کسی خیال نکند که جھاد - ھمان جھاد مسلّحانه را می گوییم؛ نه جھاد علمی و مالی و اقتصادی و جھاد در سنگر سازندگی

که ھمه در جای خود محفوظند و فضیلت دارند - تمام شده است. البته فضیلِت جھاد مسلّحانه با فضیلتھای دیگر قابل مقایسه

نیست. میدان این جھاد، میدان بازی است که خوِد این ھم فرصت دیگری است. اینھا نَِعم الھی ھستند و شما باید از این

فرصتھا استفاده کنید. این فرصتھا، از شما مجموعه ای به وجود آورده است که افرادش می توانند به آن کماِل بشری برسند. البته

ھم می توانند برسند و ھم می توانند نرسند. مبادا کسی خیال کند که «الحمدللَّه باِر ما بسته است.» شما این امکان و این

لباس و کفشِ مخصوصِ کوھنوردی و این عضله ی قوی را دارید. حاال این گوی و این میدان! می توانید بروید و می توانید نروید.

بعضی با ھمین امکانات، به جای این که به طرِف اوج بروند، بر می گردند به طرف تنزّل که شقاوت عظیمی است. خداوند ما را از

این که دچار چنین وضعی شویم نگه دارد. پس، اینھا امکانات شماست.

1373/01/01 مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطھر رضوی - 

عنوان فیش : جھاد علمی

کلیدواژه(ھا) : جھاد علمی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

ابراھیم علیھ الّسالم به عنوان یک جوان داعی توحید و تنھا دعوت کننده به معرفت پروردگار در یک جامعھ ی غفلت زده و شرک آلود،

وارد میدان دعوت شد؛ اما دلھا ھمه خواب و مغزھا متحّجر شده بود. ابراھیم علیھ الّسالم، به تدبیر الھی باید تکانی به دلھا،

فکرھا و ذھنھای مردم می داد تا در سایھ ی این تکاِن شدید، می توانست حرف خود را به اعماق جان مردم برساند. آن تکاِن شدید،

این گونه به وجود می آمد که ابراھیم علیھ الّسالم، بتخانه و مرکز ایمان کورکورانه و جاھالنھ ی آن مردم را به ھم بریزد.

او وارد بتخانه شد، بتھا را شکست و تنھا یک بت را که بت بزرگ بود، سالم نگاه داشت؛ برای اینکه از ھمین نقطه بتواند

استفاده کند و ذھنھا را متوّجه حقیقت سازد. بعد از آنکه مردم فھمیدند این حرکت، کاِر ابراھیم خلیل اللّه است، گفتند: آیا تو این

کار را با خدایانمان کردی؟! «قالوا ا انت فعلت ھذا بآلھتنا یا ابراھیم .» و ابراھیم علیھ الّسالم به آنان جواب داد: «قال بل فعله

کبیرھم ھذا فاسألوھم ان کانوا ینطقون.» از اینجا مجاھدت فکری ابراھیم علیھ الّسالم که یک نفر بود در برابر یک دنیا، شروع

شد. نکته، اینجاست. یک دنیای ظلمانی در برابر ابراھیم علیھ الّسالم بود؛ که در آن قدرتھای پرتأللؤ مادّی بودند، ثروتمندان

درجھ ی یک بودند، داعیان و گویندگان تابع قدرت بودند و او تنھا بود. این، درس است. یک ملت وقتی که در مقابل یک دنیای مخالف

قرار می گیرد چه حالی دارد؟ امروز شما به ملت ایران نگاه کنید! ملت ایران حرفی می زند که ھیچ یک از قدرتھای جھانی آن را

دوست نمی دارند.

1372/02/15 مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلمان - 

عنوان فیش : جھاد, معلمان, دانش آموزان, جھاد علمی

کلیدواژه(ھا) : جھاد, معلمان, دانش آموزان, جھاد علمی

نوع(ھا) : جمله ھای برگزیده

متن فیش :

وظیفه ی معلّم و فرھنگی و دانش آموز که اینھا در مرکز دایره قرار دارند و ھمچنین ھمه ی کسانی که با امور فرھنگی کشور سر و

کار دارند، یک جھاد و مبارزه ی طوالنی است.

1372/01/28 مربوط به :پیام به کنگره ی جھانی ھزاره ی شیخ مفید - 

عنوان فیش : جھاد علمی

کلیدواژه(ھا) : جھاد علمی
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نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

شیخ مفید در سلسله ی علمای امامیه، فقط یک متکلم و فقیه سر آمد و برجسته نیست، بلکه فراتر از این، وی مؤسس و

سرحلقه ی جریان علمی رو به تکاملی است که در دو رشته ی کالم و فقه، تا امروز در حوزه ھای علمی شیعه امتداد یافته و با

وجود برکنار نماندن از تأثرات تاریخی جغرافیایی و مکتبی، ویژگیھای اصلی و خطوط اساسی آن ھمچنان پابرجاست مانده است.

تبیین و اثبات این نکته از آن جا اھمیت می یابد که این جریان علمی، در دوران متصل به زندگی شیخ مفید تا نزدیک به نیم قرن

پس از درگذشت او، به چنان تحول و تکامل سریع و شگرفی نائل گشته که در برابر آن، نقش تأسیسی شیخ مفید مورد غفلت

قرار گرفته است.

در این نکته، تأکید اصلی بر این است که تالش علمی ممتاز و درخشان شاگرد برجسته ی شیخ مفید یعنی سید مرتضی علم

الھدی (متوفی در 436 ه) و اوج قله ی رفیع ھمین سلسله در عھد شیخ الطائفه محّمدبن الحسن الطوسی متوفی در 460 ه) در

واقع ادامه ی جریانی است که سرچشمه و مؤسس آن محّمدبن محمدبن النعمان المفید بوده است. برای تبیین این نکته الزم

است نقش مؤثر و تعیین کننده ی مفید:

1 در تثبیت ھویت مستقل مکتب اھل بیت (علیھم الّسالم)

2 در بنیانگذاری شکل و قالب علمی صحیح برای فقه شیعه

3 در آفرینش شیوه ی جمع منطقی میان عقل و نقل در فقه و کالم ...

تعریف شود.

بنای رفیعی که فقھاء و متکلمین شیعه در طول ده قرن گذشته برافراشته و گنجینه ی بی نظیری که از آثار علمی خود پدید

آورده اند ھمه بر روی قاعده یی است که شیخ مفید با این سه بعد جھاد علمی خود پی افکنده است.

1370/06/25 مربوط به :بیانات در دیدار ائمه ی  جمعه ی  سراسر کشور - 

عنوان فیش : جھاد علمی

کلیدواژه(ھا) : جھاد علمی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

باید مطالبی از مسائل اسالمی آماده گردد و به شکل مناسبی تحریر و تقریر بشود و در ھمه جای کشور گفته بشود؛ آن چنان

که در ھمه ی دلھا و ذھنھا جای بگیرد. باید مطالبی از مسائل اسالمی انتخاب بشود که پاسخ به شبھه ھای تقدیری و

فرضی یی باشد که می دانیم امروز با وسایل مختلف، در بین خواص مردم پراکنده می شود.

افکار فالسفه و نویسندگان و متفکران مادّی غرب، امروز در سطح دانشگاھھای ما، به صورت کتاب و ترجمه وجود دارد. نمی شود

سدی درست کرد که اینھا وارد نشوند؛ این امکان ندارد و مصلحت نیست. افکار باید بیایند و حضور داشته باشند. در مقابل آن

افکار، باید پادزھر ایجاد کرد. روحانیت این کشور، جوانان را در مقابل تفکرات ُپرجاذبه ی مارکسیسم واکسینه کرد و به آنان پادزھر

زد.

مارکسیستھا در این مملکت، مگر کم کار می کردند، کم جزوه منتشر می کردند، کم بحث می کردند؟ ھمین متفکران اسالم و

روحانیون بودند که توانستند در مقابل آن ھمه حرف ُپرجاذبه و شیرین و عوامفریب - که از آن عوامفریب تر، انسان کمتر حرفی را

سراغ دارد - جوانان ما را حفظ کنند. در بین جوانان ما کسانی بودند که با مارکسیستھا مبارزه ی علمی می کردند. حاال دیگر ھر

فکری باشد، جاذبه اش بیشتر از آنھا که نیست.

1369/07/04 مربوط به :بیانات در دیدار مسئوالن دفاتر نھضت سوادآموزی و مسئوالن شھربانی - 

عنوان فیش : جھاد علمی

کلیدواژه(ھا) : جھاد علمی

نوع(ھا) : جستار
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متن فیش :

برادران و خواھران نھضت سوادآموزی بدانند که در حال جھادند. به شھرھا و روستاھای دورافتاده رفتن و دِر خانه ھا را زدن و در

مساجد کالس تشکیل دادن و بدون چشمداشِت احسنت و تشکری، علم و سواد را - که ارزنده ترین ھدیه ھاست - به مردم

دادن، یک جھاد است. بی سوادی، برای ھمه ی جوامع انسانی یک لکه ی ننگ است؛ اما برای یک جامعه ی مسلمان انقالبی، در

این دوران و عصر ُپرزحمت که قدرتھای بزرگ از بی سوادی و ناآگاھی مردم استفاده می کنند، بیشتر مایه ی ننگ است.

نمی خواھم به بی سوادان اھانت بکنم؛ اما بی سوادی واقعاً لکه ی ننگی است. خود بی سوادان و در کنار آنان با سوادان، تالش

کنند که این لکه ی ننگ را بشویند.

این حرکتی که در تابستان امسال شروع شد و شما عزیزان نھضت سوادآموزی، با پیشگامی دولت و رئیس جمھور محترممان،

این کار را انجام دادید و پیشرفتھایی کردید، خیلی باارزش بود؛ اما نگذارید نیمه کاره بماند. وسط راه نمانید؛ تا آخر بروید.

آن وقتی که در دنیا خبری از علم و سواد و درس و مشق و نشانه ھای تعلیم و تعلم وجود نداشت، اسالم و قرآن ما با «اقرأ»

شروع کرد و به قلم و نوشته سوگند خورد و اسیر جنگی را در مقابل یاد دادن چند کلمه آزاد کرد. این، متعلق به چھارده قرن

پیش است. ھمان کارھای اسالم و نبیّ مکرم ما(صلّی اللَّه علیه واله وسلّم) موجب شد که جامعه ی اّمِی عرب (اّمی، یعنی

بی سواد؛ «ھوالّذی بعث فی االّمیّین») در زمانی که اروپای امروز ھیچ خبری از علم و دانش نداشتند، دارنده ی بزرگترین

دانشگاھھا و بزرگترین دانشمندان و فارابی ھا و ابن سیناھا و محّمدبن زکریاھا و ابوریحان ھا و دیگران و دیگران شود. یعنی در صدر

اسالم، مبارزه ی با بی سوادی و تحریص و تحریض به علم و دانش، جامعه ی اسالمی را حدود ھفت، ھشت قرن از ھمه ی دنیای

متمدِن آن روز جلوتر برد. البته بعد ما رجعت کردیم، مسلمانان تنبلی کردند و کار ما به این جا رسید؛ ولی حاال می توانیم دوباره

شروع کنیم. دوباره انقالب شد، دوباره اسالم سر کار آمد و حاال دیگر بی سوادی معنی ندارد.

1369/07/04 مربوط به :بیانات در دیدار مسئوالن دفاتر نھضت سوادآموزی و مسئوالن شھربانی - 

عنوان فیش : جھاد علمی, دوران صدر اسالم

کلیدواژه(ھا) : جھاد علمی, دوران صدر اسالم

نوع(ھا) : جمله ھای برگزیده

متن فیش :

در صدر اسالم، مبارزه ی با بی سوادی و تحریص و تحریض به علم و دانش، جامعه ی اسالمی را حدود ھفت، ھشت قرن از

ھمه ی دنیای متمدن آن روز جلوتر برد.
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