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إلمام اخلامنئي صباح يوم األربعاء مبناسبة أسبوع تكرمي املعلم يف اجلمهورية اإلسالمية حلَّ ا
وخالل هذا اللقاء تناول مساحته موضوع االتفاق النووي . م ضيفاً على جامعة املعلمني٩/٥/٢٠١٨

وخروج أمريكا منه حيث رد مساحته على ديدات الرئيس األمريكي للشعب اإليراين ونظام 
 وتصبح طعاماً لألفاعي والنمل سوف متوت.. خسئت يا سيد ترامب: اجلمهورية اإلسالمية بقوله

كما أشار اإلمام اخلامنئي إىل مسألة مواصلة االتفاق النووي مع . وسوف تبقى اجلمهورية اإلسالمية
الدول األوروبية الثالثة حيث أعرب مساحته عن عدم ثقته ذه الدول ودعا مسؤويل البالد إىل أخذ 

  .ر ذا االتفاقضمانات حقيقية من هذه الدول إذا أرادوا االستمرا
 
 

 )١(بسم اهللا الرمحن الرحيم 
واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا أيب القاسم املصطفى حممد، وعلى آله 

 .الطيبني الطاهرين املعصومني، سيما بقية اهللا يف األرضني
جتمع املعلمني األجالء، أعزائي، لقائي بكم اليوم من أطيب وأحلى اللقاءات، أوالً ألنه لقاء مب

فاملعلمون حاضرون هنا، وأيضاً الطلبة اجلامعيون املعلمون ـ أي معلمي الغد واملستقبل يف هذا البلد 
لدينا كل سنة . ـ حاضرون، كما أنَّ هذا املكان من أماكن إعداد وختريج شرحية املعلمني العظيمة

بالنسبة يل دائماً، إنه لقاٌء رمزي الغاية ] ة مغتنمةفرص[وهذا اللقاء السنوي مغتنم . لقاؤنا باملعلمني
يف حسينية ] عادة[لكننا يف هذه السنة جعلنا هذا اللقاء ـ الذي يقام . منه احترام املعلم وتكرميه

فهو تكرمي للمعلم، وأيضاً تكرمي جلامعة : ـ هنا ليكون رمزياً بشكل مضاعف) هر(اإلمام اخلميين 
أن أبدأ كالمي أشري إىل كلمة أختنا العزيزة وكلمات أخواننا األعزاء الذين قبل . ختريج املعلمني

أرجو أن . حتدثوا، فاآلراء اليت طُرحت كانت آراًء جيدة وهي موضع تأييدنا، وقد سجلت بعضها
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يكتبوا ما قالوه وحيددوه ويعطونا إياه، وسوف نتابعه يف حدود اإلمكان إن شاء اهللا، طرحت آراء 
 .سةصحيحة ومدرو

وهذا ليس جمرد شعار ) ٢(» التعليم مهنة األنبياء«): رضوان اهللا عليه(حسن، قال اإلمام اخلميين 
التعليم من مجلة ). ٣(» ويعـلِّمهم الكتاب واِحلكمة«: نفرح به أنفسنا، بل هو حقيقة قرآنية

 يف تاريخ البشرية، أي إنكم تسريون يف طريق سار فيه أرقى األفراد. خصوصيات األنبياء والرسل
التأثري منقطع النظري والدور الفذ للتعليم والتربية العامة يف . وبعثوا له وللسري فيه؛ أال وهم األنبياء

ونعتقد أنَّ هذه من الواضحات . تقدم البالد ويف سعادة البالد قضية على جانب استثنائي من األمهية
 هذه القضية البديهية ـ وهي أنَّ التربية والتعليم والبديهيات ـ مع أنَّ البعض لألسف ال يدركون

يف ] التربية والتعليم[عموماً بنية حتتية لسعادة أي شعٍب من الشعوب وتقدم أي بلٍد من البلدان، ومها 
 .اجلمهورية اإلسالمية حركة حنو املبادئ

 خمتلف القطاعات ـ هو واجبنا املهم مجيعاً ـ سواًء أنا أو مسؤولو احلكومة أو املدراء املتعاقبون يف
مرتلة املعلم ومكانة املعلم مل تعرف يف اتمع . أن نعرف مرتلة املعلم يف اتمع، وهذا شيء مل حيصل

قضية املعيشة طبعاً مهمة ـ ال شك يف هذا ـ لكن قضية مرتلة . حسب ما أعتقده وأشعر به وأملسه
وهذه املرتلة ال حتصل . هي ليست بأقل منها بال شكومكانة املعلم إنْ مل تكن أهم من قضية املعيشة ف

فهذا » للمعلم مثل هذه املرتبة السامية أو إنه يف مرتبة األنبياء«فقط بالكالم والقول، وإذا قلت اآلن 
جيب أن يترسخ يف . ال يكون ذهنيةً عامة يف اتمع، فاألمر ال يتم مبجرد القول، إمنا ال بد من عمل

ن املعلم مرجع وأنه شخصية سامقة راقية وأنَّ التعليم مهنة مقدسة، وينبغي التخطيط ذهن اتمع أ
هلذا والقيام به باألعمال الفنية، وكتابة الكتب، وإنتاج األفالم وإخراجها، ونظم الشعر، وشىت 

نجز وهذا أيضاً من األعمال األساسية اليت ينبغي أن ت. األساليب املؤثرة، وهو ما مل حيصل حلد اآلن
بالتأكيد يف أجواء التربية والتعليم ويف األجواء األخرى ذات الصلة كاحملافل الثقافية واإلذاعة 

أي جيب أن يتضح ما هي مكانة املعلم، وينبغي أن يتحقق تكرمي املعلم، ويتحتم . والتلفزيون وغريها
 .أن يدرج هذا املعىن يف الكتب الدراسية أيضاً، ويف القصص ويف الروايات

سن، ينقسم الكالم الذي أريد قوله لكم اليوم إىل قسمني أو ثالثة أقسام، وألن وقت اجللسة قد ح
جانب من الكالم سيكون عن قضية التربية والتعليم، وجانب آخر : طال سأحاول أن ال أطيل كثرياً

قضايا حول قضايا جامعة إعداد املعلمني وقضية ختريج املعلمني، وأعرج جبمل قصرية حول هذه ال
 .الدولية اجلارية اليت هي حمل ابتالء، وقد أشار هلا الوزير احملترم يف بداية كلمته
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ما نروم قوله حول التربية والتعليم هو أن اجتاه التربية والتعليم يف البالد جيب أن يكون صوب التمتع 
على العدالة، ] لاألجيا[التربية والتعليم يف البالد لتربية ] مؤسسات[بالعدالة، مبعىن أن تسعى 

وتخرج مطالبني بالعدالة وصناعاً للعدالة، ألنَّ العدالة هي تلك القيمة السامية اليت طمح هلا كل أبناء 
تتغري القيم مبرور الزمان وبتعاقب األجيال لكن بعض القيم . البشر دائماً منذ فجر التاريخ وإىل اليوم
الحظوا األديان اليت تؤمن باملهدوية . ة من هذه القيم الثابتةتبقى ثابتة من البداية إىل النهاية، والعدال

ـ ومجيع األديان اإلهلية تقريباً تؤمن باملهدوية ـ تعتقد أنَّ املنقذ عندما يأيت ميأل العامل قسطاً وعدالً، 
إنَّ وبالطبع ف. ويف هذا داللة على أمهية القسط والعدل. ومل تقل ميلؤها ديناً، بل ميلؤها قسطاً وعدالً

. العدل ال يتحقق إلّا يف ظل الدين، وهذا شيء حمفوظ يف حمله، لكن قضية القسط والعدل مهمة جداً
) عليه السالم(يقول اإلمام أمري املؤمنني . تربيتنا وتعليمنا أن تكون يف هذا االجتاه] مؤسسات[وعلى 

إنه يبني ) ٤(» علٰى كظَِّة ظاِلٍم وال سغِب مظلوم علَى العلَماِء ألّا يقاروا  وما أخذَ اُهللا«: يف ج البالغة
 .واجب العلماء بأن ال يصربوا على جوع اجلياع وختمة املتخمني، وهذا معناه العدالة

للتربية والتعليم العام يف البالد أهداف، إنه يسعى إىل أهداف، فما هي هذه األهداف؟ هذه األهداف 
مي، وينبغي أن تتوفر هذه األهداف يف التربية والتعليم هي نفسها بالضبط أهداف النظام اإلسال

إننا نربي وخنرج الطلبة اجلامعيني والتالميذ والدارسني هلدف معني وباجتاه مبدأ . وجيري االهتمام ا
يرنو . وطموح معني، وهذا اهلدف عبارة عن اهلدف نفسه الذي تأسس النظام اإلسالمي من أجله

ء عاٍمل وجمتمٍع رائٍد وبقيٍم ساميٍة ومتدين وملتزم بالشرائع اإلهلية وبآفاق نظر ال النظام اإلسالمي إىل بنا
نظرة اإلنسان الذي يعيش يف اتمع اإلسالمي والنظام اإلسالمي ال حيدها أي شيء بالنسبة . متناهية

اهات للمستقبل ويف كل االجتاهات، ليس فقط من حيث االجتاهات املعنوية بل ال حيدها شيء باالجت
املادية وباالجتاهات العلمية أيضاً، فأفق النظر أكثر تقدماً وريادة وسعة بكثري مما يقرره أصحاب اهلمم 

 .آفاق النظر يف اتمع اإلسالمي أوسع بكثري. العالية يف العامل للمجال العلمي مثالً
عظيمة السائرة حنو التقدم يف على التلميذ طوال هذه اإلثين عشر عاماً أن جيد مكانته يف هذا القافلة ال

اتمع اإلسالمي، وجيب أن يعلم ما هو دوره ووظيفته يف هذه اموعة العظيمة ويف هذه املسرية 
الضخمة؟ ما هي مكانته؟ وما هو شأنه؟ جيب أن يقرر ويرسم لنفسه دوراً، وينبغي أن نربي أبناءنا 

 وعلى يدكم، فيجب أن يتربي على الشعور التلميذ يتربي يف املدرسة بواسطتكم. ذه الطريقة
باملسؤولية، وعلى أن ميتلك روح التحرر الفكري، وعلى صدق القول وعلى علو اهلمة وعلى 
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اجليل الذي هو يف طور التربية هو حتت تصرفكم، . الشجاعة والتضحية والطهارة والعفة والورع
 .رؤيةوجيب أن يتربوا على هذه اخلصوصيات، فهذه هي آفاق ال

أعزائي، أيها الشباب الواعون األذكياء املتحفزون . حسن، يف هذا املضمار هناك معركة كربى
، وكل الذين يريدون ممارسة دور يف ]جمموعة التربية والتعليم[املؤمنون اتمعون يف هذه اموعة 

بعض يريدون أن وال. مثة اآلن معركة. جمموعة التربية والتعليم، خذوا هذه املعركة مأخذ اجلد
مثة حرب قائمة يف جمال تربية . وال نفهم ماذا يفعل األعداء] يدفعوننا للنوم[يهدهدونا لكي ننام 

األفراد السامني، األفراد أصحاب اهلمم، األفراد الشجعان الرشيدين، األفراد اهلادفني، مثة حرب 
بعض يريدون حتقق عكس ذلك متاماً وال. ومعركة يف مضمار هذه التربية املهمة وهذه العملية العظيمة

إم يعملون . فال يتربى الشاب املؤمن، الشاب املسلم، الشاب اإليراين، على هذه اخلصوصيات
. قضية اهلوية هذه اليت أشدد عليها بشكل متكرر تتعلق ذه القضية. ويسعون بأساليب وطرق شىت

عندما يشعر الشاب ويته . باهلوية الوطنيةعلى تلميذنا أن يتربى ويرشد ويكرب ويتقدم على الشعور 
غالبية هذه اإلشكاليات اليت حتصل أحياناً . فسوف يتجنب االحنراف واخليانة واالرختاء والكسل

عندما ال يشعر . حتصل بسبب عدم شعور اإلنسان باهلوية احلقيقية وعدم شعوره ويته الوطنية
 .جتاه وذاك االجتاهاإلنسان ويته سيستطيع اآلخرون جره ذا اال

 .جترين كقشة تٍنب بكلّ اجتاه/  وساوس هذا وذاك واختالجات النفس : يقول الشاعر
هناك أحاسيس، وهناك غرائز، ومثة دوافع داخلية، ومثة شيطان أهوائنا النفسية، وهناك يف اخلارج 

حنرافنا هو التزامنا وشعورنا عشرات األيدي جترنا ذا االجتاه وذاك االجتاه، والشيء الذي ال يسمح با
 .وأنتم من جيب أن تربوه. باهلوية، ينبغي تربية الشاب ذه الطريقة

ال نعاين حالياً من فقدان . حلسن احلظ لدينا يف حميط حياتنا اليوم منوذج، لدينا مناذج مميزة بارزة
.  حايتنا وأمام أنظارنا منوذجالنموذج لنذهب إىل الشخصية التارخيية الفالنية األجنبية، فلدينا اليوم يف

بعض مناذجنا الكربى، والشهيد مشران أحد النماذج، كان ] العلماء النوويون[شهداؤنا النوويون 
كان عاملاً وقد درس واكتسب العلم لكنه كان أيضاً . الشهيد مشران عاملاً باملعىن احلقيقي للكلمة

الشهيد آويين منوذج، والشهيد حججي . ي للكلمةمكافحاً وجماهداً حقيقياً، جماهداً باملعىن احلقيق
أخونا العزيز هذا أوضح هنا بشكل جيد جداً وقال إن . الحظوا، لدينا خمتلف أنواع النماذج. منوذج

نعم، لدينا من هذه . منوذجي هو معلمي يف الصف األول، لكن منوذجي اآلن هو الشهيد حججي
 باملسؤولية ويقفون باقتدار وعزة مقابل العدو من النماذج واُألسى، شجعان ذوو شهامة وذوو شعور
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. أجل أن يساعدوا على حتقيق األهداف السامية تمعام ونظامهم، ال من أجل أهدافهم الشخصية
مل يقض هؤالء حنبهم يف معارك شخصية، الشهيد شهرياري، والشهيد علي حممدي، والشهيد أمحدي 

د الشعب ومشوخه ورفعته وتقدموا إىل األمام، هؤالء روشن، وآخرون، ساروا يف قضايا من أجل جم
 .هم النموذج، ولدينا هذه النماذج العزيزة يف جمتمعنا وأمام أنظارنا ويف زماننا

عندما تقولون . جيب متابعة العلم النافع يف التربية والتعليم يف البالد. نقطة أخرى تتعلق بالعلم النافع
فمن املواد اإلصالحية املهمة أن يكون العلم الذي يعلّم ) ٥(» التربية والتعليم جيب إصالحها«

ويدرس هنا علماً نافعاً، وأن يستطيع هذا الشاب االستفادة من هذا العلم لتحسني حياته وجمتمعه 
العلم النافع هو العلم الذي يقربنا إىل أهدافنا، ويسهل مسريتنا . هذا هو العلم النافع. والبيئة احمليطة به

األشياء اليت توِجد فينا روح احلراك واالزدهار . هذا هو العلم النافع. تنا، ويتقدم بنا إىل األماموحرك
وبالطبع فإن من العلوم النافعة استيعاب . وتفعل إمكاناتنا وطاقاتنا الكامنة هذه هي العلم النافع

العلم النافع . علوم النافعةالتجارب الوطنية ومفاخر البالد، وِعرب التاريخ ودروسه، فهذه أيضاً من ال
 .هذه أيضاً نقطة. هو ذاك الذي يعمل على ازدهار طاقاتنا وتفعيلها

حتدث األعزاء حول جهاز التربية والتعليم، وقد حتدث األصدقاء أيضاً يف تلك اجللسة اليت كنا فيها 
 القليلة اليت تعد أجهزة ، وقلت أنا أيضاً إنَّ جهاز التربية والتعليم من األجهزة)٦(قبل هذه اجللسة 

جهاز التربية والتعليم على جانب كبري من . من الدرجة األوىل يف تقدم البالد وحتقيق احتياجات البالد
حنن ال نستطيع . هذا اجلزء من واجبات التربية والتعليم يقع على عاتق جهاز التربية والتعليم. األمهية

 جانب الدوائر واملؤسسات األخرى، فالقضية هنا قضية النظر للتربية والتعليم كدائرة عادية إىل
 .خاصة

وهذه الفرصة عبارة عن تلك السنوات اإلثنيت . تتوفر للتربية والتعليم فرصة ال تتوفر ألي جهاز آخر
 إىل املرحلة الثانوية، ويكونوا فيها حتت االبتدائيةعشرة اليت مير ا أطفالنا وأحداثنا من املرحلة 

هذه الفرصة أفضل فرصة . ال تتوفر ألي جهاز آخر مثل هذه الفرصة الثمينة. ة والتعليمتصرف التربي
إا فرصة منقطعة النظري لتكريس . لنقل القيم ولنقل مبادئنا الثورية والوطنية بشكل صحيح وشامل

الفكر . هذه فرصة متاحة للتربية والتعليم. اهلوية الوطنية لدى أطفالنا، وهم رجال ونساء مستقبلنا
يتكون خالل هذه السنوات اإلثنيت عشرة والدوافع واحملفزات تتكون فيها أيضاً، واجتاه مسرية احلياة 
ـ الدوافع واملبادئ واالجتاهات ـ تتكون يف كيان شبابنا وأحداثنا يف هذه السنوات اإلثنيت عشرة 



 

 ٦ 

الحظوا كم . اخ املدرسةبفضل التواجد يف صفوف الدراسة واالستماع من املعلمني، والوجود يف من
 .هذا الشيء مهم، أي إن مستقبل البالد رهن ذه السنوات اإلثنيت عشرة لشبابنا

حسن، حيتاج جهاز التربية والتعليم للتحديث، وقد رفعتم شعارات وقلتم إن هذا اجلهاز جيب 
ليوم األول الذي نعم، حيتاج بالتأكيد إىل حتديث فهو متآكل، وهو أيضاً كان ذا عيوب من ا. إصالحه
التربية والتعليم عندنا منذ اليوم األول الذي ظهر ] جهاز[كانت هناك عيوب أساسية يف . وجد فيه

كانت فيه . فيه وعندما كان جديداً ومل يكن متآكالً مهترئاً منقضي التاريخ ومتضرراً كما هو اليوم
ميثاق « بالدرجة األوىل عبارة عن وسيلة هذا التحديث والتغيري. عيوب ال تزال باقية إىل هذا اليوم

وقد أشار الوزير احملترم إىل اجلهود اليت يبذلوا يف هذا . ، وميثاق التحول هذا جاهز)٧(» التحول
حسب ما رفعوا يل من تقارير فقد حتقق حلد . السبيل، وأعتقد أن هذه اجلهود من أوجب األعمال

ا امليثاق ومن حمتواه، واحلال أنه مضت على املصادقة اآلن أقل من عشرة باملائة من إمكانيات حتقق هذ
حرباً ] ال يزال[امليثاق . العمل الذي أجنز يف هذا اال قليل جداً وينبغي العمل. عليه عدة سنوات

وبالطبع فإن إعداد هذا امليثاق كان ضرورة حيوية أجنزت ومضمون . على ورق وجيب أن يتحقق
والتعليم ـ وقد كان كثري منهم مسامهني يف إعداد امليثاق ـ كما قالوا امليثاق كما قال خرباء التربية 

هم فإن امليثاق من الناحية التخصصية والعلمية واِحلرفية على مستوى عاٍل جداً، فهو متقن ومتني 
ما أطالب به وأتوقعه من مؤسسة التربية والتعليم هو أن . وجيد جداً، وجيب حتقيقه وتطبيقه بالتايل

والً زمنياً وتعينوا موعداً وزمناً وتقولوا إىل أي زمن سوف يتطبق ويتنفذ هذا امليثاق تطبيقاً تضعوا جد
وعلى األجهزة واملؤسسات . وهذه بالطبع عملية صعبة ولكن جيب إجناز هذه العملية الصعبة. كامالً

ن القضية يتعلق جانب م. املختلفة أن متد كلها يد العون للتربية والتعليم، الكل جيب أن يساعدوا
جبامعة إعداد املعلمني هذه واألجهزة املتنوعة املختصة بإعداد املعلمني ـ وسوف أحتدث عن هذا 
اجلانب ـ وجانب من القضية يتعلق بداخل التربية والتعليم نفسها، فعليهم إعداد ويئة املقدمات 

تحقق هذا األمر بصورة واقعية الربجمية والصلدة هلذه العملية، وأن حيددوا اجلدول الزمين، وسوف ي
 .هذه هي أهم خطوة يف التربية والتعليم العامة يف البالد. إن شاء اهللا

حسب ما . من األعمال اليت جيب إجنازها أن تتعرف هيكلية التربية والتعليم على ميثاق التحول هذا
فقط باسم هذا امليثاق رفعوا يل من تقارير وأخبار فإن القسم الغالب من هيكلية التربية والتعليم س مع

عرفوا هذا امليثاق بالنحو املناسب كي يتعرفوا عليه ويروه ويقرؤوه . وال يعلم ما هو هذا امليثاق
وهذا حبد ذاته سوف يساعد على حتققه، فتحقق امليثاق غري ممكن من دون مساعدة . ويعلموا ما هو
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ة والتعليم هم الذين جيب أن يطبقوا هذا امليثاق هيكلية وكادر التربي. هيكلية مؤسسة التربية والتعليم
 .عملياً وحيققوه، فعرفوهم عليه

نقطة أخرى حول التربية والتعليم هي قضية املعاونية التربوية واليت أكدت عليها يف فترات سابقة 
الوزير احملترم شخص متحفز . وكذلك يف الفترة احلالية، جيب أن تأخذوا هذه القضية مأخذ اجلد

قضية املعاونية التربوية يف التربية . ونشطٌ ومستعد للعمل، وجيب أن يأخذ هذه القضية مأخذ اجلد
التربية مهمة جداً وطرق التربية طرق علمية . والتعليم نفسها قضية على جانٍب كبٍري من األمهية

 .مهمة
حول التربية والتعليم هي االهتمام باألذكياء والنخبة، ] اليت أريد أن أطرحها[واملسألة األخرى 

وهناك نقاشات يف هذا اخلصوص، وعلى املسؤولني أن ينظروا هلذه القضية نظرة شاملة جامعة، وأن 
يدرسوا قضية املراكز الوطنية لتنمية املواهب املتألقة أو أي أسلوب آخر بشكل حمترف متاماً وبأخذ 

ليعملوا ما من شأنه أن ال يكون هناك متييز وال تظهر مشاكل وال تكون . ركافة اجلوانب بعني االعتبا
 .هناك حاالت مسسرة، وأن تتابع قضية األذكياء باملعىن احلقيقي للكلمة

منعت ) ٨(يف السنة املاضية .  املنحرف٢٠٣٠وآخر نقطة يف هذا اجلانب من كلميت هي قضية ميثاق 
ذا الشيء، وقد رحب مسؤولو التربية والتعليم بذلك وتابعوا رمسياً وعلناً وبشكل حاسم أن حيصل ه

 راحت تتحقق يف قطاعات خمتلفة، وهذا معناه أن ٢٠٣٠املوضوع، لكنين مسعت أنَّ نقاطاً من ميثاق 
 ـ ٢٠٣٠] ميثاق[هذا باإلضافة إىل مضمون . أهم قضية يف البالد ستكون حتت تصرف اآلخرين

نحرفة وال شك يف ذلك ـ الذي حىت لو كان كُلُّه صحيحاً ملا صح؛ والذي توجد فيه طبعاً قضايا م
أن يقوم بلد مثل إيران ذه الثقافة وهذه السوابق وذا النظام اإلسالمي العزيز املقتدر بأخذ براجمه 

ة التعليمية والتربوية وميثاقه التعليمي والتربوي من اآلخرين الذين جلسوا وأعدوا شيئاً ألغراض خمتلف
جزاكم اهللا خرياً، ). ٩(ال معىن ملثل هذا الشيء . هي إما أغراض سياسية أو أغراض فاسدة أخرى

 .(١٠(هذا هو األفضل . ٢٠٣٠وطريق ذلك أن ال متوتوا وال تقبلوا مبيثاق 
حول قضية جامعة إعداد املعلمني وختريج املعلمني جيب القول إنَّ املعلم اليوم هو أهم ما حتتاجه التربية 

هذه اجلامعة وجامعة الشهيد رجائي وأي مركٍز تصدق عليه . املعلم هو أكرب حاجة. التعليم يف البالدو
قال السادة وأنا على اطالع بأنَّ عدداً كبرياً من . إعداد املعلمني جيب تنميتها كماً وكيفاً] صفة[

اجلامعات أي جامعة إعداد املعلمني سوف يتقاعدون إىل أربعة أعوام قادمة، والذين يتخرجون من هذه 
املعلمني وجامعة الشهيد رجائي ويدخلون سلك التربية والتعليم أقل بكثري من الذين سوف خيرجون 
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طبعاً قيل إم . وهذه أزمة بالنسبة للتربية والتعليم، وجيب عدم وقوع هذا الشيء. من التربية والتعليم
ن عمالً اضطرارياً وال إشكال فيه طبعاً سوف يوظفون أشخاصاً من خارج املؤسسة لكن ذلك سيكو

يف حالة االضطرار واإلجبار، لكنه ليس عمالً صحيحاً من الناحية األصولية، فالتعليم مهنة تقنية فنية 
وأنتم هنا تتعلمون التعليم، والذي درس يف اجلامعة الفالنية . وهلا فنوا وحتتاج إىل تعلم وإتقان

تعلمتموها هنا، فكيف يريد أن ميارس التعليم؟ مراكز إعداد املعلمني األخرى ال حيمل املعلومات اليت 
ـ وأمهّها حالياً جامعة إعداد املعلمني ـ هي مركز الثقل الرئيسي لنظام التربية والتعليم يف البالد، 

طبقاً ملعلومايت وما رفع يل من تقارير تعاين هذه . وقد كان هناك تقصري يف خصوص هذه اجلامعة
ن قلة يف الكوادر البشرية أي املعلمني واألساتذة، وتعاين أيضاً من نقص يف امليزانية، وتعاين اجلامعة م

وعلى وزارة العلوم ومؤسسة اإلدارة ومؤسسة شؤون . كذلك من نقص يف األماكن التعليمية
وبالطبع فقد . التوظيف أن تتعاون كلها وتساعد بشكل من األشكال حلل هذه املشكالت وإزالتها

 األعزاء هنا وقالوا أيضاً يف اجللسة السابقة إم يتوقعون مني بعض التوقعات، وأنا جاهز وسوف ذكر
أقوم بأي عمل أستطيع القيام به ويكون بوسعي إجنازه، ألنين أعترب وأرى هذه القضية من قضايا 

 .الدرجة األوىل يف البالد
واألساتذة هنا . سسة شؤون التوظيفينبغي رفع حصة توظيف اهليئة العلمية، وهذا على عاتق مؤ

ينبغي أن يكونوا من حيث اخلصوصيات الفكرية والعلمية من أفضل املوجودين من حيث التدين 
ال ميكن أن نِعد ميثاق . واملستوى العلمي الراقي والروح الثورية والتطابق مع معايري ميثاق التحول

 هو أهم مراكز التربية والتعليم وأكثرها حمورية التحول ونسعى لتحقيقه وتطبيقه ويبقى املكان الذي
فلتعمل جمموعات . بعيداً عن خصوصيات ميثاق التحول ومعايريه ومؤشراته ومقاييسه، هذا غري ممكن

على عدم التسامح يف هذا اجلانب أبداً، وليختاروا أساتذة مميزين ]الكادر التعليمي[توظيف واختيار 
أنا أوصي كل األساتذة هنا وكذلك الطلبة اجلامعيني باالستئناس و. بارزين جيدين ومتفرغني طبعاً

تعرفوا أكثر ما ميكن على هذه . بآثار شهيدنا العزيز الشهيد مطهري الذي ارتبط يوم املعلم بامسه
لقد مضت سنني طويلة على احلياة املباركة للشهيد مطهري لكن دمه الطاهر . اآلثار والكتابات

ه وكلماته، فلقد كان صادقاً، وحسن التفكري، ومبوهبة قوية من الناحية وشهادته هي إمضاء آرائ
حسناً، ذكرنا أشياء ونقاطاً . الفكرية، واحلمد هللا ترك تراثاً جيداً ال يزال موضع استفادة حلد اآلن

 .حول التربية والتعليم وحول جامعة إعداد املعلمني وانتهت
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إحدامها مسألة أمريكا، والثانية مسألة االتفاق : ختصارجيب أن أتطرق ملسألتني أخريني على حنو اال
مسعتم البارحة أنَّ الرئيس األمريكي قال كالماً سخيفاً فارغاً، ورمبا كان يف كالمه أكثر من . النووي

حتدث عن قضية خروجهم من االتفاق النووي، وهدد أيضاً الشعب اإليراين ونظام . عشر أكاذيب
: ، وأنا أقول نيابة عن الشعب اإليراين»نفعل كذا ونفعل كذا ونفعل كذا«: اجلمهورية اإلسالمية

 .!خسئت يا سيد ترامب
دققوا جيداً، التفتوا، أريد منكم أيها الشباب وكل الذين سوف يسمعون هذا الكالم الحقاً أن يدققوا 

أمريكا . ة جديةقضية أمريكا قضي. ويتنبهوا جيداً ألا من قضايا الساعة املهمة يف الوقت احلاضر
عدوتنا وهذا العداء ليس ضد شخصي أنا، أو ضد شخص مسؤويل النظام، بل هو ضد كل النظام 

وهو ال . هكذا هو هذا العداء. اإلسالمي، والشعب اإليراين اليوم يوافق هذا النظام ويسري يف طريقه
ألمريكي عادى فاحلكومة األمريكية والنظام ا] الرئيس األمريكي ترامب[خيتص ذا الشخص 

وحىت احلكومة السابقة ـ حكومة . اجلمهورية اإلسالمية منذ ظهورها وكان سيئاً معها ويريد إسقاطها
أوباما ـ الذين كتبوا يل يف رسائل وقالوا يف تصرحيام إننا ال نقصد إسقاط اجلمهورية اإلسالمية، 

إلسالمية، وقضية االتفاق النووي كانوا يكذبون، فهم أيضاً كانوا يقصدون إسقاط نظام اجلمهورية ا
الحظوا، عندما بدأت القضية النووية واحلظر كان هناك أشخاص من . وهذا الكالم جمرد ذريعة

ملاذا تصرون على الصمود «املعروفني يف البالد واملسؤولني رفيعي املستوى يراجعونين ويقولون 
يكيون سوف يتذرعون ا ويسيئون واحملافظة على القضية النووية؟ ملاذا تصرون عليها؟ فاألمر

 .كانوا يقولون هذا يل. »وخيبثون، فدعوها جانباً ولنسترح
إننا . وبالطبع فقد كان هذا كالماً خاطئاً ألن املسألة النووية شيء حتتاجه البالد، وهذا ما قلته مراراً

بات سنحتاج بعد عدة سنوات لعشرين ألف ميغاواط من الطاقة الكهروذرية، وهذه هي حسا
املسؤولني املعنيني يف البالد، هذا ما حنتاجه، فمن أين نأيت به؟ يوم حنتاج هلذا الشيء، يقولون لنا اليوم 

عندما ينفد نفط هذه البالد أو ال يكون لديها نفط . إنكم متتلكون نفطاً، حسن، هذا النفط ليس أبدياً
طاقة النووية واإلمكانيات النووية؟ هل ذا الكم والوفرة، عندها جيب أن نبدأ تواً باحلصول على ال

جيب أن نبدأ يف ذلك اليوم؟ ألن تلعننا األجيال يف ذلك احلني ألننا مل نبدأ يف الوقت الذي كان جيب 
وحىت لو ]. للطاقة النووية[، بلى، حنن حنتاج »وما هي حاجتنا؟«: أن نبدأ فيه؟ كان هذا كالماً خاطئاً

أقول هلم إن قضية إشكاالت أمريكا وحظرها ضدنا وعدائها لنا ال افترضنا أننا ال حنتاج، فقد كنت 
تتعلق بالطاقة النووية، فالطاقة النووية ذريعة، ولو تركنا هذا الشيء لوجدوا ذريعة أخرى ومارسوا 
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خضعنا يف . ، فهل الحظتم اآلن أن األمر كذلك»ليس األمر كذلك«وكانوا يقولون . العداء نفسه
ة يف االتفاق النووي بالشكل الذي أراده معارضونا ووافقنا لكن حاالت العداء مل قضية الطاقة النووي

ولو أعلنتم غداً . تنته، وراحوا يطرحون قضية تواجدنا يف منطقة الشرق األوسط وقضية الصواريخ
أننا لن نصنع صواريخ أو لن نصنعها مبدى يزيد عن املدى الفالين، فسوف تنتهي هذه القضية لكنهم 

املعركة معركة أساسية، إم يعارضون نظام اجلمهورية . طرحون قضية أخرى وموضوعاً آخرسوف ي
 .اإلسالمية

حسن، ملاذا يعارضون نظام اجلمهورية اإلسالمية؟ سبب معارضة نظام اجلمهورية اإلسالمية هو أن 
ن األمريكيون كا. هذه هي كل القضية. اجلمهورية اإلسالمية قطعت يد هيمنة األمريكيني على البالد

مسلطني متام التسلط على بلٍد بثروات وإمكانيات وموقع استراتيجي جغرايف حساس مثل إيران، 
وجاءت الثورة واجلمهورية اإلسالمية فقطعت يدهم، وهم يريدون القضاء على الثورة واجلمهورية 

ثري من بلدان يريدون السيطرة واهليمنة، كما هم متسلطون لألسف على ك. اإلسالمية هلذا السبب
ويقوم حاكم البلد الفالين يف هذه » جيب أن تقوموا ذا العمل«إم يريدون أن يأمروا . املنطقة

. هذه نقطة مهمة! تنبهوا. هذا ما يريدونه! املنطقة احلساسة بإطاعة أمرهم هذا بكلّ طيب خاطر
بشكل مفاجئ بسبب ليست القضية قضية أن يتخذ اإلنسان قراراً . ليست القضية قضية عواطف

إم يريدون خدماً مطيعني، وقد فرضت اجلمهورية . إمنا القضية قضية أساسية وجذرية. حادثة فجائية
إم يريدون أن يكون هناك حكام يأخذون . اإلسالمية عزا عليهم، وهم ال يستطيعون حتمل ذلك

م مىت ما رغبوا يف ذلك، كما أمواهلم وينتفعون من إمكانيام وطاقام ويطيعون أوامرهم، ويغريو
كان للربيطانيني ذات يوم مثل هذا الدور يف املنطقة، فجاؤوا برضا خان ذات يوم، ويف يوم آخر 

ولألسف فإن هذه احلالة . هذا ما يريدونه. رغبوا يف ذهاب رضا خان فعزلوه وجاؤوا بابنه مكانه
هؤالء خاضعون خاشعون . ة غرب آسياموجودة يف كثري من بلدان اخلليج الفارسي ويف بلدان منطق

 !مثل العبد الذليل: ما عسى أن يقول اإلنسان. مقابل أمريكا
قبل يومني أو ثالثة من اآلن كتب ترامب رسالة إىل حكام بلدان اخلليج الفارسي ـ واستطعنا 

أن االطالع على هذه الرسالة ورؤيتها ـ يقول هلم يف هذه الرسالة جيب أن تتفقوا كلكم، وجيب 
أنفقت ! التافه. تفعلوا هذا الفعل، وتفعلوا ذاك الفعل، فقد أنفقت سبعة ترليون دوالر من أجلكم هنا

سبعة ترليون دوالر ألجلهم؟ أنفقت سبعة ترليون دوالر لتتسلط على العراق ولتهيمن على سوريا، 
يستعمل يف .  كذايقول جيب أن تفعلوا كذا، وتفعلوا كذا، وتفعلوا! لكنك مل تستطع، فإىل جهنم
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وهم يريدون أن يقولوا للجمهورية . وقد كتب هذه الرسالة وأرسلها لكل هؤالء احلُكام! كلماته جيب
هذا هو . ، وألم ال يستطيعون فعل ذلك يعادوا ويريدون القضاء عليها»جيب«اإلسالمية أيضاً 

لسابقون ـ ملوك العهد حكام هذا البلد ا. الشعب اإليراين شعب مستقل وعزيز. سبب املعركة
القاجاري والعهد البهلوي ـ سلبوا عزة هذا الشعب وأذلوه وتركوه متأخراً ومتخلفاً وأخضعوه ملا 

وجاء اإلسالم اليوم ـ . تفرضه القوى الكربى، لذلك فقد تعود هؤالء ويريدون عودة تلك احلالة
عاد هذا الشعب إىل عزته، وهذا اجلمهورية اإلسالمية والنظام اإلسالمي والثورة اإلسالمية ـ فأ

ملاذا تصرون «ال يتصورنَّ أحد أنه . هذا هو سبب الرتاع. الشعب صامد، وهؤالء ال يطيقون هذا
 .حيث كان البعض يأتون إلينا ويقولون ذلك، عفا اهللا عنهم! »على الصمود على القضية الفالنية

لقبيحة اهلابطة للرئيس األمريكي إذن ما حدث؛ أي السلوكيات ا. حسن، هذا عن قضية أمريكا
احلايل، مل يكن خبالف توقعنا أبداً، فهذه أعمال كانوا ميارسوا منذ البداية، وقد كان هذا الوضع يف 
فترة احلكومة األمريكية السابقة بشكل، واآلن بشكل، وكان يف الفترة السابقة له ـ فترة بوش االبن 

م وعداءهم وملعنتهم ويعبرون عنها جتاه الشعب اإليراين يف كل فترة كانوا ميارسون خبثه. ـ بشكل
والكثري منهم حتولت عظامهم إىل . بشكل من األشكال، والشعب اإليراين واقف باقتدار أمامهم مجيعاً

تراب وصارت أبدام حتت التراب طعاماً للديدان والنمل واألفاعي لكن اجلمهورية اإلسالمية حبمد 
وهذا السيد سوف يتحول جسمه إىل تراب وطعام لألفاعي والنمل وتبقى . داراهللا صامدة مقاومة باقت

 .هذا فيما يتعلق بأمريكا. اجلمهورية اإلسالمية صامدة
قلت هذا يف ! ال تثقوا بأمريكا: أما حول االتفاق النووي فلقد قلت منذ اليوم األول مراراً وتكراراً

قلت ال . وقد قلته يف اجللسات اخلاصة أكثر. م الشعباجللسات اخلاصة وقلته يف اجللسات العامة أما
تثقوا ؤالء، وإذا أردمت أن تربموا اتفاقاً فاحصلوا على الضمانات الالزمة مث حتدثوا مث أبرموا االتفاق 

من األشياء اليت صرحت ا على وجه اخلصوص يف ذلك احلني هو . ال تثقوا بكالم هؤالء. مث وقعوا
بل هذا االتفاق ذه الشروط ـ كانت عدة شروط ـ ومن تلك الشروط أنين قلت أنين قلت إننا نق

كان هذا من ضمن . أن يقوم الرئيس األمريكي حينها باإلعالن كتابة والتوقيع أنَّ احلظر قد رفع
شروطنا، كان من شروطي، وعلى كل حال حتمل املسؤولون احملترمون اجلهود واملشاق وجدوا 

مضت سنتان : رقاً لكنهم مل يستطيعوا، ومل حيصل هذا، وكانت النتيجة ما تشاهدونهوسعوا وتصببوا ع
أو سنتان ونصف عملنا خالهلا بكل التزاماتنا وتعهداتنا، ويأيت هذا الرجل التافه ويقول إنين ال أوافق، 

 .وأخرج من االتفاق، وأفعل كذا وكذا
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 هذه البلدان األوروبية الثالثة، إنين ال أثق ذه يحتمل أن يقال أننا نريد مواصلة االتفاق النووي مع
وإذا أردمت االتفاق معهم فاحصلوا على ضمانة ـ . وأقول ال تثقوا م هم أيضاً. البلدان الثالثة أيضاً

ضمانة واقعية حقيقية عملية ـ وإلّا فسوف يفعل هؤالء غداً الشيء نفسه الذي فعلته أمريكا، ولكن 
السياسية والدبلوماسية أساليب خاصة، يبتسمون أحياناً ويغرزون اخلنجر يف األساليب . بأسلوب آخر

بأخالق حسنة، ومبديح . هذه هي الدبلوماسية بالتايل. صدر اإلنسان إىل املقبض وهم يبتسمون له
إذا استطعتم ! »طيب جداً، وصاحل جداً، وسيد مبجل، ونعلم أنكم لن تنقضوا االتفاق«ومتجيد بأنك 
 على ضمانة حبيث ميكن للمرء الوثوق فال إشكال يف ذلك، واصلوا مسريتكم، وإذا مل احلصول منهم

تستطيعوا احلصول على مثل هذه الضمانة احلامسة ـ وأعتقد أنه من املستبعد جداً أن تستطيعوا 
 .احلصول على ضمانة ـ فحينذاك لن ميكن السري ومواصلة الطريق ذا الشكل

 البالد اليوم عرضة الختبار كبري، فهل سيحفظون عزة هذا الشعب ومسؤولو. القضية حساسة جداً
العزيز واقتداره أم ال؟ جيب تأمني عزة هذا الشعب وينبغي تأمني مصاحله باملعىن احلقيقي للكلمة، 
وحلسن احلظ فإن املسؤولني أكدوا على احلفاظ على املصاحل الوطنية وقالوا جيب تأمني املصاحل، نعم، 

ولكن ألجل تأمينها ال تثقوا بكالم الرئيس الفالين، ورئيس الوزراء الفالين، واملستشار جيب تأمينها، 
فكالم هؤالء ال اعتبار له، فهم يقولون اليوم شيئاً ويعملون غداً بشكل آخر، وهم ال . الفالين

ولألسف فإن الشيء الذي ال يوجد يف عامل الدبلوماسية هو األخالق . خيجلون وال يستحون أبداً
اإلنسانية، وخصوصاً عند الغربيني واألوربيني الذين مل يشموا رائحة األخالق أصالً يف عالقام 

جيب التعامل مع . الدبلوماسية املختلفة، إمنا يفكرون فقط يف مصاحلهم ويسريون وخيططون طبقاً هلا
ها باملعىن الواقعي ينبغي احلفاظ علي. إذن، ينبغي احلفاظ على عزة الشعب ومصاحله. هؤالء بدقة وعقل

 .للكلمة، وجيب عدم الثقة م
يا أعزائي، أيها الشباب، يا أبنائي، إنين أرى املستقبل لكم، وال أشك يف أن مستقبل هذا : وأقوهلا لكم

). ١١(البلد سيكون أفضل من حاضره بكثري باجتاه النظام اإلسالمي وباجتاه اإلسالم والقيم اإلسالمية 
جلاهزية واالستعداد فيكم، وليثبت أقدامكم وأقدامنا وجيعل عواقبنا مجيعاً على خري، فليحفظ اهللا هذه ا

وأن حيشرنا مع الذين حنبهم ـ شهدائنا األبرار وإمامنا اخلميين اجلليل ـ يف الدنيا واآلخرة، وأن 
 .يرِض عنا القلب املقدس إلمامنا املهدي املنتظر

 
 والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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