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امنئي يف حسينية اإلمام  عدد من أساتذة اجلامعات باإلمام اخل٢٩/٥/٢٠١٩التقى عصر يوم األربعاء 
، ومما أكّد عليه قائد الثورة اإلسالمية أنّ اجلمهورية اإلسالمية لن تفاوض )قدس سره(اخلميين 

 وشدد مساحته على أنّ صفقة القرن لن تتحقّق أبداً ،األمريكيني لعدم جدوائية مفاوضاا مع أمريكا
ه التأكيد على أنّ إيران ال ترمي إىل امتالك قنبلة  وأعاد مساحت،وسوف تمىن أمريكا وأذناا باهلزمية

  .نووية العتبارها أنّ إنتاج هذا السالح حرام من الناحية الشرعية
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا أيب القاسم املصطفى حممد، وعلى آله  

  .، سيما بقية اهللا يف األرضنياألطيبني األطهرين املنتجبني
أرحب بكم كثرياً، إنه لس مغتنم حقاً، فهذا اجلمع العظيم من األساتذة والعلماء واملتخصصني 
واخلرباء يف ااالت املختلفة ـ سواء اإلخوة منهم أو األخوات ـ هلو نعمة إهلية كبرية للبالد، وأنا 

  .كون يف خدمتكمأشكر اهللا أن وفّقت هذه السنة أيضاً أل
مثّة مهمة كبرية تقع على عاتق أساتذة اجلامعات وأعضاء اهليئات العلمية يف اجلامعات، وهي مهمة، 

ولو جيري التدقيق يف مكانة . واحلق يقال، قلّما ميكن مقارنتها مبكانة أو شأن آخر من شؤون البالد
 االقتناع بسهولة بأنّ هذه املكانة هي األستاذ اجلامعي ومعلّم الطالب اجلامعي والشباب فسيمكن

هذه املكانة . للحق واإلنصاف مكانة نادرة، وال نقول إنها فريدة أو منقطعة النظري لكنها نادرة حقّاً
احلساسة تستدعي وتقتضي من األساتذة احملترمني أنفسهم وأيضاً من األجهزة اإلدارية يف التعليم 

  .ادروا ويتخذوا قرارام مبزيد من احلذر والدقّةالعايل، أن يتحركوا ويعملوا ويب
الكلمات اليت ألقيت كانت جيدة جداً وقد أثريت موضوعات متنوعة، وقد انتفعت أنا شخصياً 

قد يكون اإلنسان مطّلعاً على بعض األمور ويعلم ا، لكن مساعها من . باملعىن الواقعي للكلمة
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الكثري من النقاط واآلراء اليت . يتها وإظهار أمهّيتها لإلنساناآلخرين يلعب دوراً يف الداللة على أمه
تفضلتم ا ربما نكون نسمعها للمرة األوىل، ولقد استفدنا منها، فقد حتدث اإلخوة بشكل جيد، 

وقد سجلت العناوين العامة، . وكذلك األختان احملترمتان اللتان حتدثتا، فقد حتدثتا بنحو جيد جداً
ع مكتبنا املوضوعات إن شاء اهللا كما جرت العادة، وسنقوم إن شاء اهللا باألعمال اليت تقع وسيتاب

ما . على كاهلنا، كما ستحال األعمال اليت ينبغي إحالتها إىل األجهزة األخرى إىل األجهزة املعنية
طرح يف قسم أريد التحدث حوله، قسم منه يتعلّق باجلامعات، وإذا ما تبقى لنا من الوقت شيء فسن

  .لكن ما أريد التركيز عليه هو اجلانب األول. منه نقاطاً تتعلّق بالشؤون الدولية الراهنة
حني . حسن، التقدم والتطور يف جامعاتنا ملحوظ باملعىن احلقيقي للكلمة، وهذا ما ال ينبغي الغفلة عنه

إيران فقط، بل يف العامل، من أجل أؤكد على هذا املوضوع فالسبب يعود إىل التيار الذي انطلق ال يف 
مثّة أعمال جتري اآلن . التقليل من حجم احلركة العلمية اهلائلة يف البالد وتصغريها واحلطّ من قيمتها

 جلامعة ٢٠٤٠يف العامل ضمن هذا السياق، فهم ينفقون األموال وخيطّطون؛ ومثال عليه املشروع 
 ٢٠٤٠ حول إيران يف العام –ه أو ستطّلعون  واملفترض أنكم مطّلعون علي–) ٢(استانفورد 

والتشكيك يف التطورات وحاالت التقدم العلمي يف البالد واألعمال اجلامعية املهمة يف البالد، ويوجد 
هنا أيضاً أشخاص يضمون أصوام إىل أصوام، وميررون هلم الكرة ليحرزوا هدفاً، هنا أيضاً جتري 

  .مثل هذه األعمال
صر وأؤكّد بأنّ هذه احلركة املركّبة من اخلبث واخليانة ليست صحيحة على اإلطالق، فقد إنين أ

. تقدمت اجلامعة باملعىن احلقيقي للكلمة، وحصلت أعمال وإجنازات كبرية على هذا الصعيد يف البالد
فاجلامعة قبل . وإذا أردنا مقارنة اجلامعة اآلن ا قبل الثورة فسيكون الفرق كما بني السماء واألرض

الثورة كانت جامعة، لكنها ضعيفة وعدمية التأثري يف القضايا العاملية، وال صيت هلا يف اال العلمي 
 حيث كان عليها االستعانة باألجانب –على املستوى الدويل، وكانت حمتاجة وتابعة لآلخرين 

 وهو أساساً ليس بشيء يذكر؛ – والغربيني يف كثري من األحيان لتقدمي اخلدمات التعليمية والعلمية
لكن حتى اجلامعة اليوم ختتلف اختالفات ملحوظة عنها قبل عشرين سنة ومخس وعشرين سنة وثالثني 

باعتراف مراكز التصنيف الدولية ] وذلك. [سنة، فقد تطورت اجلامعة اليوم باملعىن احلقيقي للكلمة
لدينا يف . د من ضمن اجلامعات البارزة يف العاملفهناك عدد كبري وملحوظ من جامعاتنا يع. العاملية

كما أنّ مخسة باملائة بل . الوقت احلاضر أربعة عشر مليون خريج جامعي يف البالد، وهو رقم عال جداً
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أكثر بقليل من جمموع سكان البالد، هم من الطلبة اجلامعيين املشتغلني بالتحصيل اجلامعي، وهذا 
  .عدد كبري

ن يف نتاجاتنا العلمية ويف خرجيينا أيضاً وال أدري هل تصلكم هذه األخبار وهم اآلن يشكّكو
مثالً يكتب الكاتب املأجور السعودي الفالين مقاالً حول نتاجاتنا . واملفترض أنكم على علم ا

الدفاعية املتطورة اليت ختيف الناس العقالء يف العامل، يدعي فيه أنّ هذه ليست بشيء فهي من صنع 
وهو ]. كيفية تصنيعها[فهم ال يعرفون أصالً ! خرين وليست من  صنع إيران، ليست من صنعهماآل

إذ يقول هذا، وأيضاً ذاك الكاتب األجنيب ـ األمريكي أو األورويب ـ يتهم مبساعدة اخلونة من 
اجلامعات اإليرانيني، هذه الشرحية العظيمة املتعلّمة يف اجلامعات وهذه اجلماعة العظيمة من أساتذة 

إذا كان هؤالء قليلي العمق فمن قام إذاً بتخصيب اليورانيوم بنسبة ! اليوم بقلّة العمق وقلة التعلّم
عشرين يف املائة يف هذا البلد؟ ومن الذي يتابع تطوير علوم النانو يف البالد؟ ومن الذي يتقدم يف جمال 

 ا قدماً؟ هذه كلّها تبهر األنظار، حتماً، اخلاليا اجلذعية يف البالد اليت جرت اإلشارة إليها ويسري
وعليه فاجلامعة حبمد اهللا أجنزت عمالً كبرياً، وحتى . أنظار الناس العارفني املختصني املطّلعني الفامهني

، يستبطن ]علمي[هؤالء األفراد الذين يتحدثون حول شؤون البالد العلمية بقالب غري سياسي 
وعليه فهذه حقيقة قائمة .  يف طيات تقاريرهم بالتقدم العلمي يف البالدالسياسة، يضطّرون لالعتراف

  .موجودة، وينبغي علينا أن نفكّر ونعمل وخنطّط طبقاً هلذه احلقيقة
وهذه أيضاً نقطة جديرة باملالحظة حيث أشار أحد األعزاء الذين حتدثوا إىل أن تأسيس اجلامعة 

نت هندسة من أجل تبعية البالد وليس من أجل استقالل البالد، وهندستها يف البالد يف البدايات، كا
فاجلامعة تأسست ذا الشكل منذ البداية، مبنطق أمثال تقي زاده نفسه، وهو أن اإليراين جيب أن 

واآلن فإنّ . ذه النظرة والرؤية تأسست اجلامعة يف البالد. يكون غربياً من رأسه إىل أمخص قدميه
هذه .  ترفع راية االستقالل العلمي والتطور العلمي املستقل، هذه اجلامعة نفسهاهذه اجلامعة نفسها

حسن، هذا فيما يتعلّق بكون اجلامعة قد تطورت وتقدمت من هذه الناحية حبمد . حقيقة مهمة جداً
  .اهللا

ندما كانت وأقول بالتأكيد، إنّ هذا التقدم الذي سجلته اجلامعة ذا التوصيف الذي ذكرناه حدث ع
هناك مضايقات وضغوط كثرية تمارس، مبعىن أنّ التقدم العلمي والتحصيل العلمي للشباب اجلامعي 
يف القطاعات املختلفة حصال عندما كان هناك من يقوم باملضايقة، أي كان هناك أفراد يف داخل 

 عون الطالب اجلامعيعلى عدم مواصلة جامعاتنا ـ على سبيل املثال شوهد بعض  األساتذة ـ يشج
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أو فيما يتعلّق بذلك اخلريج والطالب الذي . والذهاب إىل اخلارج] البالد[الدراسة هنا وعلى ترك 
تابع دراسته يف اخلارج، حيث ذهب ودرس ورفع مستواه، وعاد اآلن، وهو يرغب يف البقاء يف البالد 

شخاص ومنفذون تعاملوا مع هذا وتقدمي اخلدمة واملنفعة لبالده، فقد كانت هناك مقررات وقوانني وأ
شاب من . هذه األمور اليت أذكرها أعرف هلا أمثلة ومصاديق. الشخص تعامالً جعله يندم على عودته

خنبة النخبة، خريج البلد الفالينّ املتقدم يف العامل أو متعلّم يف اجلامعات الفالنية، عاد اآلن ويتم التعاطي 
ومع ذلك، ومع وجود . مامه مقررات جتعله يندم حقّاً على عودتهمعه أحياناً بطريقة ما، أو توضع أ

  .مثل هذه العقبات سجلت جامعاتنا هذا التقدم حبمد اهللا
حسن، الثناء احملق على اجلامعة والشعور بالفخر واالعتزاز لوجود اجلامعة ال يعين أننا قانعون ذا 

وب ونواقص ومشاكل يف جامعاتنا احلالية، ال، املستوى من التقدم، وال يعين كذلك عدم وجود عي
إننا نثين على هذه اجلامعة ومنجدها ومندحها ونفتخر ا، لكننا يف الوقت نفسه نؤكّد على أنّ هذا 
القدر من التقدم، ال يضع إيران والشعب اإليراين واتمع اإليراين يف مكانته العلمية الالئقة يف العامل 

فخالل فترة تارخيية مريرة ). ٣( فنحن ال نزال متأخرين وهذا ما قلته مراراً بأي وجه من الوجوه،
جداً، ونتيجة لسوء سلوك الساسة واملدراء يف البالد تأخرت بالدنا كثرياً عن ركب العلم، وحنن اآلن 

 أشري وربما(ال تزال تفصلنا مسافة كبرية عن تلك احملطة اليت جيب أن نصل إليها . نعوض ذلك التأخر
. إننا لسنا يف مكانتنا الالئقة يف ساحة العلم) يف تتمة كالمي إىل نقاط سجلتها إذا تذكّرا إن شاء اهللا

إنّ البلد ال حيتاج من «قال أحد األعزاء اآلن . أن نصل إىل الذروة» اخلطوة الثانية«علينا يف هذه 
اجة إىل قفزة وهذا حتماً ممكن متاماً فهو وهذا صحيح، حنن حب» الناحية العلمية إىل تقدم بل إىل قفزة

وهو بالتأكيد حمفوف بالتعب واملشقّة؛ فيه مشقّة، لكنها حلوة، املشقّة . ليس مطلب متعذّر التحقيق
  .هذا فيما يتعلّق ذا اال. احللوة

 العلم أو نعم، فأجواؤنا اجلامعية تعاين من مشكالت، سواء يف جمال: أما يف جمال النواقص واملشكالت
هناك مشكالت، وأنتم أنفسكم جامعيون وقد أشار . يف جمال الثقافة والتربية أم يف نوع اإلدارة

األعزاء الذين حتدثوا إىل هذه املشكالت وقدموا مالحظات صائبة، وهي مالحظات واعية متاماً وتدلّ 
  .على نظرة للقضية عن قرب

بغي أن تتطور حتماً، وهذا ال يتعارض مع ما قلناه من وقضية أخرى هي قضية نوعية الدراسة اليت ين
أنّ مستوانا عال من حيث النوعية العلمية، ال، مثّة يف جامعاتنا اآلن شهادات ال ميكن أن تنم عن عمق 
علمي، مبعىن أنها ال تتمتع بقيمة علمية كبرية، لكن هلا قيمة رمسية وإدارية كبرية، أي إنّ محل هذه 
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يمته من الناحية الرمسية ومن حيث العثور على فرصة عمل وما إىل ذلك، بينما ال يوجد الشهادة له ق
  .ومل يالحظ العمق العلمي يف هذه الشهادة

املسؤولية . فضالً عن املسؤولية اليت تضطلع ا اجلامعة جتاه نفسها، تتحمل أيضاً مسؤولية جتاه اتمع
جتاه [علم والتقدم العلمي والتربية العلمية، واملسؤولية اخلارجية هي إنتاج ال] جتاه نفسها[الداخلية 

هذه . ال ميكن للجامعة أن تكون بعيدة ومنعزلة عن قضايا اتمع. هي التأثري يف اتمع ككلّ] اتمع
يا حاولوا أن تربطوا اجلامعة بالقضا: نقطة مهمة جداً أقوهلا لألساتذة احملترمني من اإلخوة واألخوات

االجتماعية، وحتماً سأقول إنّ على األجهزة واملؤسسات املختلفة أن تطلب املساعدة والتوجيه 
والعمل من اجلامعة، وعلى اجلامعة أن متد هلم يد املعونة، لكن ذلك، فيما يتعلق بالعالقة بني 

اجلامعات وقضايا املؤسسات املختلفة واجلامعة، وهذا الذي أقوله اآلن يتعلّق بالعالقة بني الناس و
  .اتمع

منذ سنتني أو ثالث سنوات تعقد جلسات . افترضوا مثالً أننا عقدنا جلسة حول اآلفات االجتماعية
واجتماعات منتظمة بني احلني واآلخر، أشارك فيها بنفسي، ويشارك فيها املسؤولون األساسيون يف 

ن والطالق والسكن يف ضواحي املدن البالد، ويدور النقاش حول اآلفات االجتماعية مثل اإلدما
وأمور من هذا القبيل، وتتخذ بشأا قرارات معينة، وقد متّ إجناز أعمال جيدة وحصل تقدم جيد، 

  فما هو الدور الذي تلعبه اجلامعة يف هذه القضايا؟. هذه قضايا جمتمعنا
يا الناس واتمع، فما هو على اجلامعات، وخصوصاً أساتذة اجلامعات، أن يكونوا على اتصال بقضا

السبيل إىل ذلك؟ كيف ميكن لألساتذة أن يتواصلوا مع قضايا اتمع؟ هذا موضوع ال ضرورة إطالقاً 
ألن يأيت شخص من خارج اجلامعة وحيدده، أو أن أقول أنا شيئاً أو نقطة يف هذا اخلصوص، إنما هذه 

والفرق العلمية واجلامعية يف اجلامعة نفسها، ليجتمع األساتذة واموعات . مهمة اجلامعة نفسها
ويفكّروا وينظروا كيف جيب أن يكون نوع ارتباط األساتذة بقضايا اتمع ومشكالت اتمع؟ وما 
السبيل إىل ذلك؟ وإذا مل حيصل هذا كان األساتذة معزولني عن اتمع، وعندئذ لن يتحقّق هذا 

جيب أن ال يعتزل األساتذة . تتمكّن من حلّ مشكالت اتمعاملطلب الذي يقول بأنّ على اجلامعة أن 
جمتمعنا املتنور منذ أول تأسيسه وتكوينه سكن . اتمع، كالبالء الذي نزل باحلركة التنويرية يف بالدنا

يف األبراج العاجية على حد تعبري املتنورين أنفسهم، ومل خيالط الناس ومل يواكبهم، وهذا ما يعترفون به 
أنه يف تلك ) ٤(ولقد قلت هذا قبل سنوات يف اجلامعة بني الطلبة اجلامعيني .  أنفسهم، وما قالوههم

هناك رجل يشاهد األحداث من » آي با كاله آي يب كاله«) ٥(املسرحية اليت كتبها ذلك الشخص 
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، هذا فوق الشرفة، يشاهد األحداث واألمور لكن ال يصدر منه أي عمل أو خطوة أو مبادرة مطلقاً
شأنه شأن هذا الرجل الواقف . هذا هو حال املتنور الغريب املنبثق من الغرب وهذا شأنه. هو املتنور

إنه يرى جيداً وميكنه أن . على الشرفة يف تلك املسرحية والذي ال يفعل أي شيء بل يتفرج فحسب
ه املشاكل واملتاعب، إنما فقط يفهم األمور ومييزها لكنه ال خياطر وال يرد امليدان، وال خيلق لنفس

وهذا ما شوهد يف الثورة أيضاً، يف الثورة اإلسالمية، يف هذه احلركة . يطلق كلمة بني احلني واآلخر
الشعبية العظيمة، كان الناس يف الصفوف واخلطوط األمامية املتقدمة، وكان املستنورون يأتون أحياناً 

جيب أن ال نفعل ما من .  يشارك، ومل يشاركوا إىل النهايةمن اخللف بل إنّ بعضهم مل يأِت أصالً ومل
شأنه أن يكون مصري أساتذة اجلامعات واملنظومة اجلامعية الكبرية القيمة مثل هذا املصري، أي أن 

 .ينفصلوا عن الناس وال يكترثوا هلم، ويبقوا غري مطّلعني على قضاياهم
 ة نقاط ألتكلّم عنها فيما خيصلت عدسج ،إحدى النقاط هي أن األمل شرط . قضايا اجلامعةحسن

يوجد اليوم، يف داخل البالد وخارجها، تيار يبثّ روح اليأس بدل بثّ روح األمل، . أساسي للتقدم
وقد أشرت يف بداية كالمي إىل أم جيتمعون يف اخلارج ويتناقشون حول قضايا إيران ويستنتجون 

ر كاذبة أحياناً، أخبار خمالفة للواقع، ويقولون إنّ احلركة وحيلّلون بطريقة مغرضة وعلى أساس أخبا
إنهم يتجاهلون النجاحات بالتأكيد، وهذا . العلمية يف إيران ال تشهد تقدماً وال يوجد أمل بأن تتقدم

ما يؤثر على الطالب اجلامعي، هذا التيار الذي يبثّ اليأس يؤثر على ذهن الطالب اجلامعي، وإذا يئس 
 وله قدراته وإمكانياته وطاقاته فسوف – وقلّة من هم كذلك – وإذا كان من النخبة .فلن يعمل

لكن األكثرية ال متتلك مثل هذه . يهاجر ويذهب إىل اخلارج وال يعقّب وال ينظر إىل الوراء
اإلمكانيات والطاقات، لذلك تصاب باليأس وتبحث عن شهادة ذات قيمة رمسية ولو كانت من دون 

هكذا هو اليأس، إنه يؤثر .  من أجل أن حتصل على عمل، فال يتحقّق التقدم العلميحمتوى علمي،
مبعىن . على الطالب اجلامعي، وتأثريه على األساتذة أقلّ، لكن شوهد أحياناً أنه يؤثر على األستاذ أيضاً
ى لشؤوا باليأس أنّ هذه الدعايات واإلعالم تصيب األستاذ الذي يقف وسط ميدان اجلامعة ويتصد

 اليأس - األجانب –وحينما يبثّ اآلخرون . بثّ اليأس خطر كبري جداً. من التقدم العلمي فيها
الحظوا، لقد كتبوا مقاالت . ويتحدثون ذا الكالم فإنما يفعلون ذلك عن حسابات وختطيط

 إيران العلمي تقدم«: هذا ما كتبوه صراحة. وصرحوا فيها بأنّ التقدم العلمي يف إيران مبعث قلق
مبعث قلق ملن؟ واضح، إنه مبعث قلق للقوى االستعمارية واملعتدية والسلطوية القائمة » مبعث قلق

حياا على السيطرة على الضعفاء، وال يستطيعون رؤية بلد ما يقع يف موقع حساس كبلدنا، حيرر 
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ات واإلجنازات وحاالت نفسه من الضعف ويوصلها إىل القوة والقدرة؛ هؤالء يتجاهلون النجاح
إنين أتعجب حقّاً من الشخص أو األستاذ اجلامعي . التقدم بسهولة وبعض األشخاص ينسوا حقاً

الذي خيربوننا أنه يتكلّم يف الصف مثالً أو يتعاطى مع الطلّاب اجلامعيني بطريقة باعثة على اليأس، 
ئل، هذا احلراك العلمي الذي انطلق يف البالد هذا التقدم العلمي اهلا! كيف يتجاهل جناحات البالد؟

 يف السبعة عشر أو الثمانية عشر عاماً األخرية، منذ بداية عقد –خصوصاً يف العقدين األخريين 
 ورفع سهم إيران يف إنتاج العلم يف –] العقد األول من القرن احلادي والعشرين للميالد[الثمانينيات 

ام أنظار اجلميع، ومع ذلك ترى تلك الوساوس واحليل الباعثة على العامل، ووضع القدرات العلمية أم
  .هذا شيء يدعو إىل العجب واالستغراب! اليأس تؤثر فيهم

 وهو بالتأكيد ما قلناه مراراً يف هذه اجللسة يف سنني –حني أقول تقدم علمي فهذا ليس ما ندعيه حنن 
يف العامل، حيث قالوا ذات مرة إنّ سرعة حركة بل هو تصرحيات املراكز املقيمة للعلم ) ٦ (–عدة 

: هذا شيء على جانب كبري من األمهية. التقدم العلمي يف إيران تفوق املعدل العاملي بثالثة عشر ضعفاً
ويالحظ املرء املراتب العلمية العالية، . سرعة التقدم العلمي تعادل ثالثة عشر ضعف املتوسط العاملي

 ااالت مرتبة من املراتب العشر األوىل، كأن تكون املرتبة الرابعة أو حيث حتتلّ إيران يف بعض
اخلامسة أو السادسة، ويف بعض ااالت حتتلّ املرتبة السادسة عشرة أو اخلامسة عشرة مثالً، وهذا 

لذا فإحدى املطالب . إم ال يرون هذا وال يالحظون هذه النجاحات. على جانب كبري من األمهية
ليجري التخطيط حبيث تعرض النجاحات العلمية اهلائلة اليت حقّقتها اجلامعات : لب ا هياليت نطا

ولتكن هذه اجلوالت العلمية برناجماً ثابتاً لألساتذة والطلبة . أمام مرأى العموم، لكي يراها اجلميع
 العلمي اجلامعيني يف القطاعات املختلفة، فيقوموا جبوالت علمية ويطّلعوا على حاالت التقدم

مثل هذه املعارض اليت تقام لعرض بضائع الصناعة الفالنية، فيذهب اجلميع ويشاهدوا . ويشاهدوها
ويتعرفون عليها، فلتعرف حاالت التقدم العلمي لرياها اجلميع، وليعرفوا مىت حصلت حاالت التقدم 

إنين أشدد على .  النفوسهذه، يف أي سنة، وخالل أي فترة زمنية، وذلك من أجل بثّ األمل يف
رجائي أن يأخذ اإلخوة األعزاء واألخوات العزيزات من األساتذة احملترمني . قضية األمل والتفاؤل

املكرمني، هذه النقطة بعني النظر يف صفوف الدراسة ويف تعاطيهم مع الطلبة اجلامعيني، فافعلوا ما من 
د بثّ اليأس، ومثّة تيار يف الداخل لألسف يساعد العدو العدو يري. شأنه جعل هذا الشاب متفائالً آمالً

هذه .  فقفوا أنتم بوجه هذا التيار اخلائن اخلبيث وبثّوا األمل والتفاؤل– وهذا شيء موجود بالتايل -
  .هي النقطة األوىل
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ة اجلامعيني يف خمتلف اللقاءات اجلامعية ومع الطلب) ٧(» العلم النافع«النقطة الثانية، حتدثنا كثرياً عن 
مبعىن التعامل العلمي مع . هو العلم الذي يعاجل مشكالت البالد» العلم النافع«وقلنا إنّ . وأمثال ذلك

نعم، الصلة بني . وليست قضيتنا قضية الصناعة فقط. القضايا واملشكالت املتنوعة اليت يشهدها البلد
 وقد حتدثت مع رئيس –فترة طويلة الصناعة واجلامعة كانت نقطة خاصة ومهمة شددنا عليها قبل 

تأسست منذ ذلك احلني ملد اجلسور العلمية بني ) ٨(اجلمهورية يف حينها، وهذه املعاونية العلمية 
لدينا نقاط ضعف يف .  كان هذا أمراً يتعلّق بالصناعة لكنه ال يقتصر على الصناعة–الصناعة واجلامعة 

اخنفاض « لدينا أمراض مزمنة، منها على سبيل املثال يف الشأن االقتصادي مثالً. قطاعات خمتلفة
. من مشكالتنا االقتصادية اخنفاض القدرة والكفاءة اإلنتاجية لألعمال. »القدرة والكفاءة اإلنتاجية

اإلسراف يف «افترضوا مثالً . هذه القضية هلا حلّ علمي، وجيب العمل عليها علمياً، ألنّ هلا حلّاً علمياً
 وهذه خسارة كبرية – حيث استهالكنا للطاقة يفوق استهالك العامل عدة أضعاف - » اقةاستهالك الط

لكن األمر ال يحلّ ) ٩(وهذا ما قلته بالتأكيد، يف كلمة يل قبل سنوات . وهائلة جداً، وهلا حلّ
ايا من هنا ويف قض. ينبغي العثور على حلّ علمي حمدد هلذه القضية]بل[بالكالم والنصائح مثالً، ال، 

  .هذا القبيل جيب االستعانة باجلامعة
أو خذوا على سبيل املثال قضية تبعية اقتصادنا للنفط وأنّ اقتصادنا اقتصاد نفطي، وكون االقتصاد 

، ومشكالت النظام الضرائيب، ومشكالت نظام التخطيط وامليزانية، هذه ]تابعاً للحكومة[حكومياً 
افترضوا . تواصل بني األجهزة احلكومية واجلامعة أمراً ضرورياًكلّها مشكالت، ويف مجيعها يبدو ال

لسنا أول بلد يف العامل يفرض عليه احلظر، فهناك الكثري من البلدان . مثالً مشاريع وخطط كسر احلظر
. مثّة حلّ علمي ملواجهة احلظر. وللحظر حلّ، وهناك خطط ومشاريع لذلك. اليت فرض عليها احلظر
أو االستفادة املناسبة واملطلوبة من . لى املسؤولنيا احللّ وإجياده وعرضه عينبغي البحث عن هذ

احلظر حمنة وله مشكالته، لكن له أيضاً منافعه وفوائده اليت تدفعنا وحتضنا على الرجوع إىل . احلظر
هذا الذي أعلناه شعاراً هلذا » ازدهار اإلنتاج«أو . إذاً، هذه أعمال ميكن القيام ا. قدراتنا الداخلية

وال بد لذلك من . لتايل سبل علمية، وهذه السبل ينبغي مناقشتها ودراستها يف اجلامعةالعام، فله با
  .إرادة قوية

ينبغي فعالً العثور على سبيل ملشاركة األساتذة اجلامعيني والباحثني والعلماء والفضالء اجلامعيني يف 
على . من مهام اجلامعة نفسهاهذه األمور، مبعىن أنه ينبغي إجياد آلية لكيفية مشاركتهم، وهذا بدوره 

سبيل املثال، من االقتراحات املطروحة يف خصوص الصناعة، أن مينح األساتذة فرصاً حبثية يف املراكز 
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الصناعية، حيث يذهب األستاذ اجلامعي املعين إىل ذلك املركز الصناعي ويتعرف عن قرب على 
لت لتضع األجهزة املختلفة لوائح وق) ١٠(وقد حتدثت قبل أسابيع . شؤون الصناعة ومشكالا

ومن حسن احلظ، فإنّ وزارة الصناعة قدمت هذه الالئحة وعرضت يف اإلذاعة . باحتياجاا العلمية
ال بأس، وزارة الصناعة تقول أنا أواجه هذه املعضالت واملشكالت، ولدي هذه . والتلفزيون

 أيضاً ما لديكم، ولتعاجل وزارة التعليم االحتياجات، فيجب على اجلامعة أن تتدخل، واعرضوا أنتم
العايل هذه القضية بإدارة صحيحة ولتحدد ما الذي ميكن للجامعة فعله يف مقابل طلب وزارة الصناعة 

على كلّ حال، هذا هو العلم النافع الذي ينفع . هذا، وسيكون ذلك مفيداً للصناعة وللجامعة أيضاً
عف يف خمتلف القطاعات سواء الصناعية أو االقتصادية أو يف معاجلة احتياجات البالد ونقاط الض

هذا هو . الزراعية أو خمتلف القطاعات اإلدارية، عن طريق البحوث اجلامعية والدراسات اجلامعية
حسن، قلنا هذا ونقوله اآلن أيضاً ونكرره ونصر عليه، لكن ينبغي إىل جانب . العلم النافع واملفيد

هناك أعمال مهمة ليس هلا منفعة فورية . الدراسات العميقة الطويلة األمدذلك االهتمام بالبحوث و
مبعىن أنه ينبغي إتاحة . وسريعة، وال مكاسب قريبة لكنها تعد الطريق واملقدمة للتقدم العلمي للبالد

 هذه الفرصة للعاِلم والسماح له بالتحليق عالياً يف طموحاته، وجيب أن تكون له حبوثه العميقة
وعليه، هناك سياقان، فالعلم النافع الذي نتحدث عنه ليس فقط . األساسية يف القضايا العلمية فيتابعها

 .العلم الذي له طابع نفعي عاجل، بل هذا أحد أقسامه، والسياق اآلخر هو األعمال املهمة واألساسية
ت إليه سابقاً مرة أو اخلوض يف العلوم األساسية وهو ما أحمل] ضرورة[ويف هذا اخلصوص أشري إىل 

العلوم األساسية مهمة للغاية، لكن ألنها ال تستدر مكاسب ). ١١(مرتني يف أحاديثي مع اجلامعيني 
مباشرة عاجلة وجاهزة، جند أن الطلبة اجلامعيني قلّما يتوجهون إليها حينما خيتارون اختصاصام 

والعلوم . لبة اجلامعيني حنو العلوم األساسيةينبغي العمل حبيث يزداد ويقوى توجه الط. العلمية
 ألن احلكومات ولألسف عندما تواجه مشكلة مالية، أول ما –األساسية حتتاج إىل استثمار احلكومة 

فهذه القطاعات ليس فيها أي متاعب لذلك . تلغي ميزانيات القطاع العلمي والثقايف وما إىل ذلك
جاؤوين وقالوا إنهم خفّضوا ميزانية القطاعات العلمية هذه . ىتكون ميزانياا أول ما يقطع ويلغ

 –السنة بنسبة مخسني يف املائة، مبعىن أنّ مخسني يف املائة من نشاطات البالد العلمية جيب أن تتوقف 
على احلكومة املساعدة، وعلى اخلرباء والعلماء أيضاً أن يساعدوا، وهناك مسؤولية تقع على عاتق 

ربية والتعليم يف هذا املضمار، فيجب أن تكون هناك عمليات توجيه دراسي من قبل الت] مؤسسة[
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. التربية والتعليم، فيحثّوا هذا الشاب ويوجهوه علمياً حبيث يتجه صوب العلوم األساسية وما شاكل
  .هذه أيضاً قضية سجلتها هنا

حركة سباقة، مبعىن أن نسعى علينا أن نستثمر باستمرار يف العلوم األساسية وأن تكون حركتنا 
هناك الكثري من احلقائق يف العامل مل تكتشف بعد، كما أنه قبل . للتوجه حنو حقائق العامل غري املكتشفة

كانت موجودة يف الطبيعة لكنها . مائة عام مل تكن الكثري من احلقائق املكتشفة اليوم، قد اكتشفت بعد
مر حبيث نتصور بأنّ الطاقة الكهربائية قد وجدت وظهرت وال يكونن األ. مل تكن قد اكتشفت بعد

لقد كانت منذ بداية العامل، لكن أشخاصاً عقدوا اهلمة وأظهروا ذكاء . للتو على سبيل املثال
من مميزات اخلوض يف . هذه من مهامنا األساسية. لنبحث عن حقائق العامل غري املكتشفة. واكتشفوها

وم البحتة أنه يقود اتمع العلمي حنو اكتشاف حقائق غري مكتشفة، ال أن العلوم األساسية والعل
  .نتحرك وندور فقط حول احلقائق املكتشفة واألعمال اليت قام ا اآلخرون

نقطة أخرى تتعلّق بتقييم اجلامعات ومراتبها وهذا ما سبق أن حتدثنا عنه، واملخاطب ذا الكالم هو 
عليم العايل، أي وزارة التعليم العايل ووزارة الصحة والس األعلى للثورة األجهزة اإلدارية يف الت

علينا أن نقيم جامعاتنا ـ حتماً توجد . الثقافية واألجهزة اإلدارية املتنوعة هي املخاطبة ذا األمر
ة ال تعىن تقييمات دولية عاملية وهذا مما ال إشكال فيه يف حملّه، بيد أن الكثري من التقييمات الدولي

بظروفنا وإمكانياتنا وتقاليدنا احمللية الداخلية، فهي ترسم بعض األشياء كمزايا وامتيازات قد ال نعدها 
حنن امتيازات ـ علينا حنن أنفسنا يف الداخل أن نضع للجامعات درجات ورتب، ومننحها االمتيازات 

 –لثقافية اليت سوف أشري إليها الحقاً  وحتماً، من هذه املزايا اجلوانب ا–ونشخص مساا ومزاياها 
كأن . فلنصنف املراتب ولنقيم. حتى تتبين رتبتها مما يوجد حالة من التنافس اإلجيايب بني اجلامعات

هذه من . نقول مثالً إنّ هلذه اجلامعة مرتبة عالية وقد حقّقت تقدماً جيداً فنمنح عالمات للجامعات
ضروري القيام ا يف إدارة التعليم العايل، وهلا تأثريها يف رفع مستوى األعمال اليت أعتقد أنّ من ال
  .اجلودة وخلق أجواء تنافسية

وأشري إىل نقطة أخرى سجلتها هنا وهي أن األساتذة الثوريني واملتدينني كثريون يف اجلامعات حلسن 
ن بالثورة يف الصميم، وهم عدد هائل من أساتذتنا اجلامعيني أساتذة مؤمنون ومعتقدون وملتزمو. احلظ

برأيي جيب على مجاعة . متدينون ويرغبون أن تستمر حاالت التقدم الثوري على الصعد كافة
. هذا برأيي مهم جداً. األساتذة الثوريني هؤالء أن يعقدوا العزم واهلمة ليخلقوا تياراً داخل اجلامعات

يست تلك األجواء اليت يتوقّعها النظام األجواء اجلامعية، وبسبب بعض املشكالت الثقافية، ل
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مبعىن أنه كثرياً ما حيدث أن يدخل شاب خبلفيات دينية وثورية  . اإلسالمي واجلمهورية اإلسالمية منها
هذه حالة . وأرضيات فكرية جيدة إىل اجلامعة وخيرج منها خالياً من هذه األرضيات أو من الكثري منها

وكما قلت مل تكن هندسة اجلامعات يف بالدنا منذ البداية . تناموجودة وهي إرث من ماضي جامعا
وهذه الظاهرة ال . حبيث يتبلور فيها االستقالل الفكري والثقايف بل كان األمر على العكس من ذلك

عليكم أنتم األساتذة احملترمون املتدينون . تزال إىل اليوم جارية سارية يف جامعاتنا إىل حد كبري
لوا ما من شأنه أن جيعل احلركة الثورية والفكرية واإلسالمية حركة شائعة يف الثوريون أن تفع

  .اجلامعات
وهذه العملية ال حتتاج إىل إمكانيات أمنية وشرطة وغري ذلك بالضرورة، ال، هذه العملية عملية 

 أسئلتهم فهم من الطبيعي أن تكون لدى الطلبة اجلامعيني. إنسانية وإسالمية وثقافية، إا صناعة تيار
كان هنا حشد من ) ١٢(يف األسبوع املاضي . شباب، وليجب األساتذة الثوريون عن هذه األسئلة

الطلبة اجلامعيني وحتدث عدد منهم، فهذه هي أسئلة الطلبة اجلامعيني بالتايل؛ هي أسئلة من هذا 
ن األفضل لإلجابة عنها، واألجواء اجلامعية وصفوف الدراسة هي املكا. القبيل، وينبغي اإلجابة عنها

فنوروا أذهان الطلبة اجلامعيني يف . والشخص األفضل واألجدر لإلجابة عنها هو أنتم أساتذة اجلامعات
  .خمتلف ااالت

يف . كما ينبغي مواجهة الرجعية يف اجلامعات، ينبغي أيضاً مكافحة االلتقاط وكذلك مواجهة االحنراف
املاركسية اليت اارت وزالت . ار اليساري املاركسي بأن يتكلّماجلامعات اليوم يتجرأ حتى التي

 ليست أمريكا هي اليت –مظاهرها األصلية األساسية حتت ضغوط حقائق عامل الوجود وواقعياته 
، إنما قضى عليه عدم حقّانية ركائز التفكري املاركسي، وحتماً استفاد السوفييتقضت على اإلتحاد 
 ومع أن هذه الركائز قد اارت وزالت ال يزال البعض يريدون –ن من ذلك األمريكان والغربيو

اعتقد أنّ هؤالء ]. يف هذا[إحياء الشعارات اليسارية املاركسية، وهم حتماً ليسوا جادون كثرياً 
الذين يتكلّمون هذه األيام حول خمتلف قضايا اليسار واليسار املاركسي وما شاكل أشخاص، عندما 

متاماً كأولئك الذين كان ظاهر . ء يف أعماق كالمهم جيد أنهم اليسار األمريكي نفسهيدقّق املر
. يسارياً وباطنهم أمريكياً غربياً، هؤالء أيضاً على هذه الشاكلة نفسها] يف أثناء الثورة[شعارام 

  .حسن، هذه أيضاً نقطة
فهذا .  اجلامعات، ومنو النشاطات الثقافيةالنقطة األخرى اليت أريد طرحها تتعلّق باألجواء الثقافية يف

يف بعض اجلامعات ال توجد نشاطات ثقافية على اإلطالق، وهذه . شيء الزم وال جيري االهتمام به
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أيها اإلخوة األعزاء أيتها األخوات العزيزات، ليس هدف اجلامعة أن متنح . بدورها من النواقص
وعليه فاألخالق . ، بناء إنسان راٍق متسلّح بسالح العلمالشاب املعلومات فقط بل هدفها بناء الشاب

والتربية وأسلوب احلياة أيضاً من مجلة العناصر اليت ينبغي أن متنح للشاب يف اجلامعة إىل جانب العلم 
ينبغي إثراء اجلامعات من الناحية الثقافية، وجيب منح . لكي يتم بناء الشاب، هذا شيء ضروري

حتماً هذا الشيء موجود يف بعض اجلامعات إىل حد ما، وغري موجود . يف الالزماجلامعات الغىن الثقا
ينبغي تربية الشاب ليكون مؤمناً ثورياً طاهراً حمباً لبالده ! يف بعضها، ويف بعضها اآلخر يوجد العكس

، فحتى مستعداً خلدمة الناس، وإال إذا كان الشاب ال يشعر باملسؤولية وال يكترث أبداً ملصري البالد
بالتأكيد هناك نقاط . لو خترج من اجلامعة مبعلومات عالية، فما ستكون فائدته للبالد؟ هذه أيضاً نقطة
فيما يتعلّق بـ ] أما. [أخرى حول قضايا اجلامعات لكن الوقت واال ال يسنحان لذكرها وسنتركها

فأردت أن أشري إىل بعض النقاط، " منيإعداد املعلِّ"وجبامعات " جامعة العلوم التطبيقية والتكنولوجيا"
إنّ االستفادة من هذه العلوم وتعاون «وفيما يتعلّق بالبحوث املتعددة احلقول حيث قال أحد اإلخوة 
فاألحباث . فهو كالم صحيح متاماً» هذه العلوم املختلفة فيما بينها ميكن أن يكون مثمراً ومفيداً

 العامل اليوم، والعلماء يف خمتلف احلقول وامليادين العلمية والعلوم املتعددة احلقول قد ازدهرت يف
  .يعقدون اجللسات وجيتمعون فيما بينهم، وحيقّقون إجنازات كبرية

أما املوضوع الذي أريد التطرق إليه حول القضايا السياسية والسياسات الدولية فهو نقطة واحدة، 
والذي » املفاوضات«ديث الدائر حول ضجيج وهو احل. ولن أطيل الكالم كثرياً يف هذا اخلصوص

القصد من املفاوضات . يتحدث عنه األجانب دائماً، وتكتب عنه الصحف، ويتحدث عنه اإلعالميون
ليس مطلق املفاوضات » جيب على إيران أن تعود إىل طاولة املفاوضات«اليت يتحدثون عنها ويقولون 

إلّا فنحن نتفاوض اآلن مع البلدان األخرى ـ مع بل املفاوضات مع احلكومة األمريكية خباصة، و
نعم، عندما نتفاوض مع األوروبيني . البلدان األوروبية وغريها ـ  وليست لدينا مشكلة يف ذلك

ال . واآلخرين فاألمر يكون مرتبطاً بتحديد موضوع املفاوضات، فنحن ال نتفاوض على أي موضوع
ذا التعبري حىت يكون األمر أوضحنتفاوض حول قضايا تتعلّق بشرف الثورة وعز ا، وألعرب . ال

نتفاوض مع أحد حول قدراتنا العسكرية، ألن املفاوضات معناها املعاملة واملساومة، مبعىن أن يقولوا 
وهذا شيء . »تنازل أنت وختلَّ عن هذه القدرة الدفاعية اليت جتعلك مقتدراً وقادراً على الدفاع«مثالً 

هو يقول حنن نريد «: املفاوضات حول مثل هذه األمور كلمتان وينتهي األمر. ولهال ميكن التفاوض ح
مثل قصة اخلطوبة تلك حيث . فال تتقدم املفاوضات وال حتصل املعاملة» هذا وحنن نقول ال نوافق
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لقد أجنزنا كلّ شيء ومل يبق سوى كلمتان، : إىل أين وصلت قضية زواجك؟ فأجاب: سأل سائل
فيما يتعلّق بالقضايا األساسية ). ١٣! ( أننا نقول نريد ابنتكم وهم يقولون أنت مشتبهوالكلمتان مها

ينتهي األمر بكلمتني أي إنها قضايا ال ميكن التفاوض حوهلا ـ التفاوض مبعىن املساومة والصفقة، 
وألنّ املفاوضات تعين الصفقة فهي ليست جمرد اجتماع وحوار وجلسة ـ إذاً، فمرادهم من 

فاوضات اليت يكررون احلديث عنها والدعوة إليها ويقولون جيب أن تأيت إيران إىل طاولة امل
. هو التفاوض مع أمريكا– وهذا ما يقوله األمريكان أنفسهم ويقوله اآلخرون أيضاً –املفاوضات 

رته ما السبب؟ السبب أيضاً ذك. إننا ال نتفاوض) ١٤(وفيما خيص التفاوض مع أمريكا قلنا مراراً 
أي إنها . أوالً ال توجد يف املفاوضات مع أمريكا أي فائدة لنا، وثانياً فيها ضرر لنا: مراراً يف كلمايت

هذا ما شرحناه. شيء عدمي الفائدة ومضر.  
عندما يستهدف األمريكان شيئاً مع حكومة ما أو بلد ما، حياولون . وأشري هنا إىل نقطة أخرى

فالضغط هنا بالنسبة هلم استراتيجية، لكن إىل جانب هذه .  والضغطالوصول إىل هدفهم بالتعسف
يضغطون من أجل إتعاب الطرف املقابل وحينما . االستراتيجية لديهم أيضاً تكتيك وهو املفاوضات

هذه املفاوضات . ال بأس تعالوا نتفاوض: يشعرون بأنه التعب قد نال منه وأنه ربما يوافق اآلن يقولون
هذه املفاوضات من أجل قطف مثار تلك الضغوط واحلصول عليها فوراً . ك الضغطاستكمال لذل

إنهم ميارسون الضغوط وحينما يتعب الطرف املقابل ويشعر، . هذا هو هدف املفاوضات. وتكريسها
جيد تعالوا اآلن نتفاوض، فيجلسون خلف طاولة املفاوضات : حقّاً، بأنه ال مفر أمامه يقولون

هذه هي املفاوضات مع . ء الذي مهدوا له األرضية بالضغوط وحيصلون عليه فوراًويكرسون الشي
املفاوضات ليست استراتيجية عندهم، استراتيجيتهم هي الضغوط واملفاوضات تابعة وتتمة . أمريكا

  .للضغوط
ط سبيل مواجهة هذه احليلة شيء واحد ال أكثر، وهو أنّ الطرف املقابل إذا كانت لديه أدوات ضغ

إذا استخدم أدوات الضغط تلك فسوف يستطيع . هذا هو السبيل فقط. فيجب عليه أن يستخدمها
أما إذا اخندع خبدعة . إيقاف الطرف األول؛ سيمكنه إما تقليل الضغط أو إيقافه إذا استخدم أدواته

خدام طاملا يقول هذا تعال نتفاوض، إذاً فلست حباجة الست«الدعوة إىل التفاوض وقال يف نفسه 
إىل [إذا اخندع ذا وانزلق وذهب . »أدوات الضغط اليت أمتلكها، وما الداعي لذلك؟ فلنتفاوض

  .فمعىن ذلك اخلسارة احملتمة] التفاوض
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وأدوات الضغط هذه خالفاً . حنن منتلك أدوات الضغط مقابل ضغوط أمريكا. هذا هو السبيل الوحيد
وإذا اقتضت الضرورة فتلك . عسكرية وما إىل ذلكملا يريدون الترويج له وقوله، ليست أدوات 

الفعل . أيضاً موجودة، لكن ما نقصده ليست هذه األمور وال هذه األدوات، ال، لدينا أدوات ضغط
حيث قال طاملا . األخري الذي قام به الس األعلى لألمن القومي وأُعلن عنه، هو أحد أدوات الضغط

بيون ال يعملون بواجبام فلن نلتزم حنن أيضاً بتعهداتنا يف هذا أنتم تتعاملون ذا النحو، واألورو
عمالً صحيحاً، واخلطوة ] هذا[كان . اجلزء ويف هذا اإلطار، أي سنخرج حنن أيضاً من التزاماتنا

إذا مل تستخدموا أدوات ضغطكم فسوف يرتاح باله ولن . هذه إحدى السبل. كانت خطوة صائبة
أما إذا استطعتم استخدام أدوات . ألنه يعلم أنّ ضرراً لن يصيبهيستعجل، وسيماطل يف األمر 

  .ضغطكم، عندها سيفكّر بفعل شيء
إنّ قدراتنا العلمية والتقنية يف اال النووي عالية، وال نسعى المتالك سالح نووي على اإلطالق، ال 

 جتيز تصنيع أسلحة الدمار مبادئنا الفكرية ال. من أجل أمريكا، وال بسبب احلظر، بل بدافع املبادئ
: وقد قال لنا البعض. الشامل من قبيل األسلحة النووية والكيمياوية وما إىل ذلك، فهي حرام شرعاً

لكن ال يستخدموه، ال، هذه أيضاً عملية خاطئة، ألننا إذا ] السالح النووي[اطلبوا منهم لينتجوا 
من دون أن ننتفع منها أي انتفاع، وحينما أنتجنا فمعىن ذلك أن نتحمل إنفاقات وتكاليف باهظة 

يعلم الطرف املقابل أننا ال نعتزم استخدامها، فهذا سيكون كعدم امتالكها متاماً، ال فرق بني األمرين 
. وعليه، فاإلنتاج يف حال عدم عزمنا على االستخدام ال يعد شيئاً منطقياً وعقالئياً على اإلطالق. أبداً

ال نسعى إىل . القضية بنحو مبدئي، وهذه من مبادئنا الفقهية والدينية والشرعيةإذاً، حنن نعارض هذه 
قد ال تكون هذه احلاجة ملموسة كثرياً يف الوقت . امتالك السالح، لكننا حنتاج إىل التخصيب النووي

 يف إذا مل نستعد اليوم ونرفع من قدرات البالد. احلاضر لكنها ستكون كذلك يقيناً بعد عشرة أعوام
وعليه فنحن قادرون على . هذا هو منطقنا. هذا املضمار فعلينا بعد عشرة أعوام أن نبدأ من الصفر

وعليه، . االستفادة من هذه القدرات وتعزيزها، هذه من أدوات ضغطنا اليت توقف الطرف املقابل
  .فهذا الكالم الذي يطرح ويقول فلنتفاوض اآلن ليس صائباً

نّ مسؤويل البالد مجيعاً متفّقون على هذا األمر، أي إنّ املسؤولني التنفيذيني، ومن حسن احلظّ اآلن، أ
واملسؤولني الدبلوماسيني، واملسؤولني التنفيذيني السياسيني يف البالد متفقون كلّهم على عدم صوابية 

ريكية ليس فقط مع هذه احلكومة األمريكية خاصة، ال، فسلوك احلكومة األم. التفاوض مع األمريكان
 ال خيتلف اختالفاً جوهرياً أساسياً عن سلوك هذه احلكومة، الظواهر – حكومة أوباما –السابقة أيضاً 
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ليعلموا هذا، وهو أننا بال . إذاً، الكلّ متفقون اليوم على هذا األمر. كانت ختتلف أما الباطن فواحد
لى لألمن القومي هو هذا حالياً، مثّ، قرار الس األع. شك لن ننخدع حبيل األمريكيني يف هذا اال

بعد ذلك سنفعل كلّ ما تقتضيه املصلحة والضرورة؛ أي إنّ التوقف عند هذا احلد دائماً ال معىن له، 
إنما هذا هو الوضع الراهن، وإذا اقتضت الضرورة ولزم األمر، فيمكن يف املرحلة الالحقة استخدام 

   .أدوات ضغط أخرى
حتماً القضية .  فهو يكتسب هذا العام أمهّية أكثر من كلّ األعوام املاضيةبالنسبة ليوم القدس

القضية الفلسطينية قضية . الفلسطينية قضية أساسية وال ختتص باحلكومات والبلدان اإلسالمية
إنسانية، فالضمائر اإلنسانية تضطر إلبداء ردود الفعل حيال ما نزل بالشعب الفلسطيين، وهي ليست 

إسالمية حمضة، بالتأكيد، هلذا القضية أمهية وأولوية أكرب عند املسلمني، وما عدا طابعها اإلنساين قضية 
وعليه، فمظاهرات يوم القدس اليت . هلا جوانبها الشرعية والدينية أيضاً، إلّا أنّ القضية قضية إنسانية

 هذا العام أكثر أمهية، هي دفاع عن فلسطني عرب مشاركة الشعب، واليت لطاملا كانت مهمة، هي يف
» صفقة القرن«بسبب هذه األعمال اخليانية اليت يقوم ا بعض أذناب أمريكا يف املنطقة بغية تكريس 

اليت لن تتكرس حتماً ولن تتحقّق أبداً، وسوف زم أمريكا وأذناا يف هذه القضية أيضاً بكلّ ) ١٥(
حة إننا نريد القضاء على القضية الفلسطينية وحموها فرقهم عن املاضي أنهم اآلن يقولون بصرا. تأكيد

  .من الئحة القضايا املطروحة يف العامل، وهم بالتأكيد لن يستطيعوا فعل هذا وسوف خيفقون
أللّهم قرب . أللّهم مبحمد وآل حممد اجعل ما قلناه وما ننويه وما نقوم به كلّه لك ويف سبيلك

ات اإلسالمية، امشل بلطفك ورمحتك أساتذة اجلامعات ومدرائها جامعاتنا يوماً بعد يوم من اجلامع
  .والطلبة اجلامعيني وكلّ العاملني فيها
  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 ـــــــــــ
  .ـ يف بداية هذا اللقاء ألقى عدد من احلاضرين كلمام ١
االقتصادية والتقنية املرتبطة ـ قيل إنّ اهلدف من هذا املشروع إجراء حبوث يف املوضوعات  ٢

  .بالتنمية املستدامة الطويلة األمد، ودراسة نتائجها احملتملة وتقييمها على الصعيد العاملي
ـ من ذلك كلمة اإلمام اخلامنئي يف لقائه حشداً من الطلبة اجلامعيني وممثّلي التشكيالت الطالبية  ٣

  .  م٠٧/٠٦/٢٠١٧اجلامعية بتاريخ 
  .  م١٢/٠٥/١٩٩٨ حشد الطلبة اجلامعيني جبامعة طهران بتاريخ ـ كلمته يف ٤



 

 ١٦ 

  .ـ غالم حسني ساعدي ٥
ـ من ذلك كلمته يف لقائه الطلبة اجلامعيني واملواهب العلمية املتفوقة ورؤساء الشركات العلمية  ٦

  .  م١٩/١٠/٢٠١٦احملور بتاريخ 
  .  م٢٤/٠٨/٢٠١١ـ من ذلك كلمته يف لقائه بأساتذة اجلامعات بتاريخ  ٧
  .ـ معاونية رئاسة اجلمهورية للشؤون العلمية والتقنية اليت تأسست يف احلكومة التاسعة ٨
  .  م٢١/٠٣/٢٠١١ـ من ذلك كلمته يف حشود زوار املرقد الرضوي الطاهر بتاريخ  ٩

  .  م١٤/٠٥/٢٠١٩ـ كلمته يف لقائه القادة واملسؤولني يف البالد بتاريخ  ١٠
  .  م١٠/٠٦/٢٠١٨لمته يف لقائه مجعاً من األساتذة والباحثني اجلامعيني بتاريخ ـ من ذلك ك ١١
  .  م٢٢/٠٥/٢٠١٩ـ لقاؤه بالطلبة اجلامعيني وممثّلي التشكيالت الطالبية اجلامعية بتاريخ  ١٢
  .ـ ضحك اإلمام اخلامنئي واحلضور ١٣
  .  م١٤/٠٥/٢٠١٩اريخ ـ من ذلك كلمته يف لقائه القادة واملسؤولني يف البالد بت ١٤
ـ مشروع قدمته الواليات املتحدة األمريكية ضمن سياق عملية السالم بني فلسطني وإسرائيل  ١٥

 ة مستقلّة تضمتقدمي امتيازات كثرية إلسرائيل مقابل املوافقة على تأسيس دولة فلسطيني حبيث يتم
 .قيةنصف الضفّة الغربية وقطاع غزة وعدة أحياء من القدس الشر


