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وقني علمياً يف أحناء البالد باإلمام  عدد من النخب واملتف٩/١٠/٢٠١٩التقى صباح يوم األربعاء 
حيث كان مما حتدث عنه قائد الثورة اإلسالمية إشارته إىل أنّ ) هر(اخلامنئي يف حسينية اإلمام اخلميين 

ابتعاد العلم عن الثقافة السليمة واإلنسانية جنم عنه تصنيع القنبلة النووية اليت باتت تشكّل ديداً 
عوبه، كما أشاد اإلمام اخلامنئي بالنخب واصفاً إياهم بأنهم آمال مستقبل للعامل وتسلب األمن من ش

  .البالد
 
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله الطاهرين، سيما بقية اهللا يف األرضني 

سني، وعلى أصحاب احلسني، الذين السالم على احلسني، وعلى علي بن احلسني، وعلى أوالد احل
  ).عليه السالم(بذلوا مهجهم دون احلسني 

أنا مسرور ألن اهللا تعاىل وفّقنا هذا العام . أرحب بكم كثرياً يا أعزائي، شبابنا وآمال مستقبل البالد
اآلراء اليت طرحها األصدقاء . أيضاً واستطعنا إقامة هذه اجللسة وأن نكون معكم ونستمع إليكم

أي إن هذا هو تقييمي هلذه الكلمات اليت ألقيت، كانت هناك نقاط الفتة يف . انت جيدة جداًك
كلمام قد ال أوافق بعض جوانبها، ولكن أن يفكر شبابنا يف مواضيع مهمة بالنسبة هلم وينتجوا آراء 

احلق . لنسبة إيلّونقاطاً حوهلا مث يأتون ويعرضوا بأدبيات حسنة جداً فهذا شيء مريح وممتع جداً با
واعلموا أنه لو أمكن لكم . أن اإلنسان عندما ينظر ويرى هؤالء الشباب ذه امليزات يرتاح كثرياً

مجيعاً ـ هذه اجلماعة املوجودة هنا ـ أن تتحدثوا واحداً واحداً وأستمع لكم لفعلت ذلك ولكن 
  .جيدة جداًكانت الكلمات حسنة و. بالتايل هذا الشيء غري ممكن عملياً لألسف
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حسناً، ذكر األعزاء عدة نقاط جيب أن تتابع، وأوصي مكتبنا واألصدقاء املسؤولني يف املكتب 
ومتابعتنا ليست على شكل أوامر نصدرها لألجهزة واملؤسسات املختلفة، فاألجهزة هلا . مبتابعتها

ر من أعمالنا، لكننا مسؤولياا ومهماا وجيب أن تنهض بأعماهلا وواجباا، وليس إصدار األوام
كانت هناك نقطة أو نقطتان حول . نوصي ونوجه ونؤكد ونتابع ليتم إجناز هذه األعمال إن شاء اهللا

شؤون وزارة الصحة وسوف تتابع إن شاء اهللا، وكانت هناك نقطة حول الس األعلى للثورة 
ع بالتأكيد قضية توقيع تلك حاضر هنا وسوف يتاب) ٢(الثقافية واألمني العام احملترم هلذا الس 

) ٣(ونقطة أخرى قضية توقيع قرارات الس األعلى للتربية والتعليم والوزير احملترم . القرارات
اليت ) التهاب الكبد(وقضية أخرى قضية لقاح اهليباتيت . موجود هنا وسوف يتابع األمر بالتأكيد

ه القضية حتماً، ومتابعات أخرى ألمور أخرى أشار هلا هذا الشاب العزيز اآلن، وينبغي أن يتابعوا هذ
  .سوف نتابعها إن شاء اهللا لتحصل وتتم

أعزائي، املهم أن يستمر هذا التطور العلمي الذي انطلق يف البالد منذ حنو عقدين من الزمن وإىل 
اشرة، يف إننا يف مراتب عليا عاملياً يف بعض احلقول العلمية اجلديدة، أي إننا يف مراتب دون الع. اآلن

حنو . وهذا شيء يبعث على الفخر جداً لكنه ال يقنعنا على اإلطالق. املرتبة اخلامسة أو السادسة
متقدمون يف النانو ويف تقنيات األحياء ويف بعض ااالت األخرى، لكن هذا ال يكفي، فاحلركة 

، لذلك ينبغي استمرار العلمية يف العامل حركة متسارعة جداً ولدينا حاالت تأخر متراكمة عن املاضي
طبعاً مت العمل بصورة جيدة حلد اآلن طوال هذه األعوام الستة عشر . هذه السرعة يف التقدم العلمي

أو السبعة عشر اليت تابعنا وعملنا فيها على هذه الصعد، يالحظ املرء أن العلم قد تطور وتطورت 
جلة اليت حتدثت عنها عدة مرات يف أيضاً التقانة املنبثقة من هذا العلم، كما تطورت تلك الع

باألمس كان لنا هنا معرض . أي عجلة إنتاج الثروة والطابع التجاري) ٤(االجتماعات واجللسات 
وقد شاهدت الشوق والثقة . وزرته ملدة ساعتني وشاهدت األعمال اليت قاموا ا وأجنزوها) ٥(

ات علمية احملور اليت شاركت باألمس بالنفس واإلميان بالذات يف كالم املسؤولني عن هذه الشرك
. هنا، وشاهدته أيضاً يف حركام وتصرفام، وكذلك يف األعمال اليت أجنزوها، هذا شيء مبارك جداً

كانوا متشوقني وأصحاب ثقة بالنفس ويعتقدون أم سوف يتقدمون إىل األمام وهلم حمفزام على 
قد رفعوا لنا . ف من الشركات علمية احملور املوجودةوكانوا طبعاً ثالثني شركة من عدة آال. التقدم

إحصائيات تقول إن هناك أكثر من أربعة آالف شركة علمية احملور، وهذا قليل، وجيب أن يرتفع هذا 
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العدد من أربعة آالف شركة يف البالد إىل أربعمائة ألف شركة أو أكثر على األقل خالل فترة حمدودة 
 .وطه وخصوصياته اليت سوف أشري لبعضهاوبالطبع فإن لذلك شر. معينة

أوالً جيب توفر البىن التحتية القانونية هلذه الشركات علمية احملور، واآلن نرى أنّ هناك الكثري من 
هذه . البىن التحتية القانونية هلذه الشركات غري واضحة، وهذا ما كان بادياً يف كلمات بعض األعزاء

 واملسؤولني املعنيني، فليجتمعوا وحيددوا وعلى حد تعبري هذا املهمة مهمة احلكومة وجملس الشورى
األخ الذي حتدث هنا ليفرزوا مثالً بني الشركة رحبية احملور والشركة وظيفية احملور، ويشخصوا ما 

  .الشيء الذي من املقرر أن حيدث وينجز وما هي حدوده وثغوره
ومن باب املصادفة فإن موضوع .  إىل بعض العقباتثانياً جيب أن يرفعوا املوانع والعقبات، وقد أشاروا

اليت ذكرها أحد األصدقاء قالوها أمس هنا، فقالوا يف إحدى الشركات علمية » الستة أشهر«هذه 
احملور صنعنا هذا النتاج ـ وكان نتاجاً مميزاً جيداً جداً ـ يف غضون مثانية أشهر وهي فترة قصرية 

أي إن الترخيص الذي ! ول على ترخيص استغرق ستة أشهرجداً لصناعة هذا املنتج، لكن احلص
هذه هي موانع . هذه عقبات جيب رفعها. ينبغي أن يصدر يف أسبوع واحد مثالً يستغرق ستة أشهر

وعقبات العمل والتجارة وال بد من إصالح أجواء العمل والتجارة وهو ما كررته وأكدت عليه 
وطبعاً ينبغي القضاء .  هناك إجراءات متوازية متعددةمراراً، جيب رفع عقبات العمل وأن ال تكون

  .على االحتكار واحلصرية وقد أشار األعزاء يف كلمام إىل قضية احتكار الفرص
من هذه النقاط أن لدينا ميثاق استراتيجي لشؤون : حسناً، لقد سجلت عدة نقاط ألذكرها لكم

وهو وثيقة حسنة جداً ومهمة، وينبغي حتقيق هذه النخبة صادق عليه الس األعلى للثورة الثقافية، 
لقد مت العمل حلد اآلن جبزء من هذا امليثاق ولكن . الوثيقة وتطبيقها جبد، أي ينبغي العمل ذا امليثاق

إذا جرى العمل ذا امليثاق بالكامل فسترتفع الكثري من هذه املشاكل اليت طُرحت . مل يعمل به كله
على مؤسسة النخبة . ويف حيز التجارة بالنتاجات العلمية والتقنية وباقي املشاكليف جمال تقدم العلم 

أن تتناول هذا امليثاق وتم به وأنا أيضاً أقول هنا أن الس األعلى للثورة الثقافية جيب أن يطالب 
ث وعدة الس األعلى للثورة الثقافية جملس متميز يضم رؤساء السلطات الثال. هو اآلخر بتطبيقه

وزراء وشخصيات حقيقية كفوءة تتواجد يف هذا الس، وجيب أن يطالبوا بتحقيق وتطبيق هذا 
طبعاً مضت عدة سنني . نعتقد أن الكثري من هذه املشاكل نامجة عن عدم تطبيق هذا امليثاق. امليثاق

هرت يف الوقت يف ضوء األعمال واألشغال اجلديدة اليت ظ. على هذا امليثاق وجيب أن جيري حتديثه



 

 ٤ 

احلاضر وحاالت التقدم العلمي املوجودة يف العامل واملشهودة يف بالدنا أيضاً إىل حد كبري فإن هذا 
  .امليثاق حيتاج بالتأكيد إىل حتديث، لذا ينبغي حتديثه وجتديده وعصرنته

العلمية، هذا النقطة الثانية هي أنه يوجد يف بالدنا لألسف تيار يتعامل بسوء نية مع ظاهرة النهضة 
أقول هذا لكم ألنكم أنفسكم العناصر املكونة هلذا التيار العلمي وجيب أن تتفطنوا أنه . تيار موجود

من األعمال اليت يقوم ا . هذا ما أريد قوله. يوجد أمامكم تيار سيئ الطوية وسيئ النية، فال تيأسوا
كة العلمية أنه ينكر أساس النهضة العلمية، ذلك التيار الذي أمسيه سيئ الطوية أو سيئ النية جتاه احلر

وقد أثرت يف جلسة ما هنا قبل عدة أشهر قضية جامعة . وكأنّ شيئاً من هذا القبيل غري موجود أساساً
واحلال أنكم » ال، مل حيدث أي شيء«: إم مصممون ومصرون على أن يقولوا) ٦(استانفورد وقلت 

يف حال حركة علمية وتقدم علمي، لكن أولئك ينكرون ترون احلدث أمام أعينكم فأنتم أنفسكم 
أن تقولوا جيب أن تكون هناك حلقة وصل بني اجلامعة والشعب . ويقولون ال يوجد مثل هذا الشيء

العمل العلمي والتقدم «ـ وهو ما قاله أحد األصدقاء اآلن هنا ـ فإننا هنا نصر دوماً على أن 
» ال، مل حيدث شيء«: ـ وهذا واقع ـ ويقول البعض» نطلقتالعلمي والنهضة العلمية قد بدأت وا

ولألسف فإن هؤالء يتابعون هذه احلركة سيئة الطوية من داخل اجلامعة، وبالتايل فإن الناس سوف 
  .إذن، من أعماهلم إنكار النهضة العلمية. يصابون بالشك والترديد

حياولون تثبيط . وهو شيء حيدث وحيصلومن أعماهلم السيئة األخرى السمسرة لتهجري خنب البالد، 
ملاذا تبقون هنا، ال تؤخر نفسك بال طائل، ال در «النخبة عن البقاء يف الداخل ويقولون هلم 

، واحلال أن هؤالء النخبة ينتمون إىل هنا وهم بضعة هذا اجلسد وفلذة كبده وينمون بنمو »عمرك
يبثون اليأس يف قلوم من البقاء هنا، ويوفرون . البلد، وبنموهم ينمو البلد، وهم يقومون بواجبهم

هلم البهارج واجلاذبيات يف اخلارج ـ إما املال أو غري املال أو حىت أشياء ومهية ـ لينقلوهم إىل هناك 
هذه أيضاً من األعمال اليت تتم وجتري يف الوقت . وليخرجوهم من هذه اجلامعة إىل مكان آخر

حياولون فرض . رة الصحة أن تراقب اجلامعات وتصوا وتطهرهاواجب وزارة العلوم ووزا. احلاضر
إن األخبار اليت تصل إىل فالن وإىل «: اليأس على الشباب مث حني جيري االعتراض عليهم يقولون

املسؤولني الكبار يف البالد أخبار باجتاه واحد، خيربوم باجلوانب اإلجيابية فقط وال خيربوم باجلوانب 
ي اجلوانب السلبية؟ افترضوا مثالً السرقات العلمية أو مثالً املستوى املتدين لبعض ما ه» السلبية

نعم، إم خيربون، وال ضرورة ألن خيربوا فنحن نعلم ذلك، وقد أشرت بنفسي . الدراسات العلمية
. امعيةإىل الكثري من هذه اآلفات املتنوعة يف كلمايت مع الطلبة اجلامعيني ومع التجمعات العلمية واجل



 

 ٥ 

قضية اجلودة املتدنية وقضية السرقات العلمية وقضية العلم غري النافع، هذه مشاكل طرحناها حنن 
قبلهم، ونعلمها أكثر منهم، لكن املرء حني يشاهد اجلوانب اإلجيابية جيد أا راجحة بأضعاف على 

ل، وقد جاء شبابنا اآلن نعم، هذه اجلوانب السلبية موجودة أيضاً ولدينا مشاك. هذه اجلوانب السلبية
يصل املسؤولني هذا النوع من الكالم بكثرة، ال أم ال . بأنفسهم وطرحوا عدداً من هذه املشاكل

يصلهم هذا النوع من الكالم، لكن حقيقة القضية وواقعها أن السياق الرئيسي يف البالد سياق إجيايب 
  .وحمبذ ومطلوب وحسن

وطبعاً لدي إحصائيات ورمبا .  كنا قبل عشرين عاماً؟ الفارق كبريأين حنن اليوم من حيث العلم وأين
وهذه من امتيازات الثورة، لقد عملت الثورة يف . أشرت إىل بعضها إذا وجدنا متسعاً من الوقت

هذه . البالد على جعل الرجال والنساء والشباب والشيب يتجرأون على خوض ااالت الصعبة
نا يدخلون بكل جرأة إىل امليادين العلمية الصعبة املعقدة، ويقومون بأعمال اجلرأة اليوم متوفرة، وشباب

أتذكر قبل سنوات ـ . مهمة، واآلخرون ـ مبن فيهم األعداء ـ يثنون على هذه األعمال املهمة
وبالطبع كانت هناك مناذج يف الفترات األخرية وال أروم ضرب األمثلة من الفترات األخرية ـ أن 

 صهيونياً كتب يف صحيفة صهيونية حول صاروخ اختربناه يف ذلك احلني، وقد جاؤوين كاتباً وعاملاً
باملقال بعينه، وكان قد كتب إنين عدو إليران لكنين أحنين إجالالً لذلك الرجل الذي صنع هذا 
الصاروخ، فهؤالء رغم احلظر ورغم كل هذه املشاكل ورغم انسداد أبواب التبادل العلمي، على 

هذه أحكام أعدائنا وتقييمام، لكن البعض . كل هذا صنعوا مثل هذا العمل الرائعالرغم من 
  .ينكرون الواضحات

ما سجلته هنا أن أكثر من مائيت باحث وعامل إيراين يعدون من ضمن الواحد باملائة األفضل بني علماء 
من الشيء الذي حتقق وبالطبع فإن األرضية واملواهب والطاقات أكثر بأضعاف . هذه مفاخر. العامل

ومن املتيقن منه أم سيكونون بعد مخسة أعوام أكثر من هذا بكثري، وبعد عشرة أعوام . حلد اليوم
منو وازدياد الدراسات والبحوث املرجعية : سيكونون أضعاف ذلك، الحظوا، هذه إحصائيات مهمة

ت تتخذ مراجع ومصادر ليست جمرد دراسات وحبوث بل دراسا. اليت ينتجها العلماء اإليرانيون
 دراسة، ويف عام ٧٨ كان عددها ٢٠١٠بكثرة من قبل دراسات أخرى، وحيال إليها بكثرة، يف عام 

. هذه أمور مهمة ينكروا. أي عدة أضعاف خالل بضعة أعوام.  دراسة٤٦١ أصبح عددها ٢٠١٨
ا العامل املعمور، لكن إنتاجنا حنن واحد باملائة من سكان العامل تقريباً، ولدينا واحد باملائة من جغرافي

للعلم إثنان باملائة من إنتاج العلم يف العامل، أي ضعفا املتوقع من بالدنا، لدينا من إنتاج العلم ذا 
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وقد مت استخدام الطاقات العلمية لتقدم البالد حلد اآلن، وقد سجلت هنا عدة مناذج وشواهد . املقدار
رفع املستوى الدفاعي للبالد حيث مت توظيف العلم : ا بكثريوهي جمرد مناذج، والواقع أكثر من هذ

من أجل ذلك، والطب املتطور والعالج والطب عندنا اليوم شديد التميز يف املنطقة، والسيطرة على 
األمراض، ويف القضايا التقنية واهلندسية أي يف البناء واألعمال اهلندسية الكبرية اليت تتم وجتري يف 

يف تقنيات األحياء، ويف إنتاج املنتجات ذات اجلودة العالية بتقنيات النانو، ويف التقنية البالد اليوم، و
لقد استطعنا اليوم توظيف العلم خلدمة مصاحل البالد وتقدم . النووية السلمية ومناذج وجماالت أخرى

ات اجلمهورية البالد يف ااالت اليت ذكرا ورمبا يف عشرات ااالت األخرى، وهذه كلها من برك
  .اإلسالمية

ونقطة أخرى أردت أن أشري إليها هي أن هذا التيار سيئ الطوية والذي ال أدري ملاذا يعارض هذه 
املسرية العلمية ـ وطبعاً ميكن للمرء أن يتنبئ ببعض األشياء ولكنه ال يستطيع أن يدعي شيئاً على 

قبل فترة . خلق عقبات وموانع وإجياد مشاكلحنو اليقني ـ ينكرون وخيربون ذا الشكل ليستطيعوا 
رفعوا يل تقريراً يقول إم يوقفون بذرائع خمتلفة بعض األعمال العلمية املهمة اليت تبدأ يف مركز 

طبعاً املسؤولية على عاتق الرؤساء . هذه مشكلة جيب أن ترتفع. حساس من مراكز اختاذ القرار
هذه أقوهلا لكم لكي تواصلوا مسريتكم بشوق ومهة . املعنيني احملترمني وبعضهم حاضرون اليوم هنا

  .مضاعفة واقتدار مقابل هذا التيار املنحرف
النقطة التالية هي أن مؤسسة النخبة وكل املؤسسات النخبوية ختوض يف علوم خمتلفة، وأنا أصر 

على أن خيوضوا يف العلوم اإلنسانية أيضاً، ويف االقتصاد واحلقوق واإلدارة، فنحن حباجة وأؤكد 
يوم أمس حني كنت أزور املعرض هنا كانوا قد صنعوا جهازاً، . لوجود خنبة يف هذه العلوم وااالت

أي مكان إن هذا اجلهاز ال يوجد إال يف أمريكا، وال يوجد من هذا اجلهاز يف «: وقال صانع اجلهاز
هذه أمور مهمة، هذا الشاب النخبة الذي يستطيع يف . »آخر يف العامل غري أمريكا، لكننا صنعناه

امليادين التقنية واهلندسية أن يقوم مبثل هذه األعمال املميزة ـ األعمال اليت شاهدناها ونعلم ا 
ها ـ ميكنه أيضاً التفكري وتقدمي وبعض الناس ال يعلمون باألعمال واإلجنازات املهمة جداً اليت مت إجناز

  .أطروحات واقتراحات يف مضمار الشؤون االجتماعية واالقتصادية للبالد أيضاً
بعض مشاكل البالد يف ااالت االقتصادية نامجة عن قلة البحث العلمي، وعلى شبابنا اخلوض يف هذا 

صوص مشكلة التضخم وقضية هناك يف الوقت احلاضر قضايا يف احليز االقتصادي ويف خ. اال
اخنفاض القدرة الشرائية للعملة الوطنية وقضية فرص العمل وقضية السكن وقضايا اجتماعية من قبيل 
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الزواج واآلفات االجتماعية واإلدمان وغري ذلك، كل هذه القضايا ميكن أن تتوفر هلا حلول مناسبة 
ندئذ سيكون منو عضالت البالد العلمية إذا حصل هذا ع. جداً بعلوم النخبة وحبراك خنبتنا الشباب

منواً مناسباً وسيمتاز البلد بكمال جسماين علمي جيد، أي إن أمور العلم لن تكون حبيث حيصل تقدم 
كبري يف جانب معني ويبقى جانب آخر ضعيفاً حنيفاً عاجزاً، ال، إمنا حيصل كمال جسماين وتناسب يف 

وأنا أشدد مرة أخرى على . االعتبار يف اخلارطة العلمية للبالدالنمو والتطور، وهذا املعىن مأخوذ بعني 
قضية اخلارطة العلمية للبالد وهي عمل على جانب كبري من األمهية ووثيقة جد قيمة مت إجنازها وجيب 

  .متابعتها والسري على هداها
. طريق اخلطأأعزائي، نقطة أخرى هي أن العلم إذا انفصل عن الثقافة الصحيحة السليمة سيقع يف ال

العلم النووي علم معقد ونافع جداً، ولكن ألنه مل يرفق بالثقافة الصحيحة اإلنسانية بل ترافق مع 
. وال تزال القنبلة الذرية خطراً يهدد العامل والبشرية. الثقافة السلطوية املغلوطة انتهى إىل القنبلة الذرية

وقد قلنا . أيضاً خيافها العامل كله ويشعر بعدم األمانوقد مت تنفيذ هذا التهديد عملياً ذات يوم، واليوم 
حنن بكل حسم وشجاعة إننا ال نسري يف هذا الطريق طبقاً حلكم اإلسالم مع إننا كنا نستطيع السري 

هل يصنع اإلنسان . فصناعة السالح النووي خطأ واالحتفاظ به أيضاً خطأ، ألن استخدامه حرام. فيه
مبعىن أننا إذا كان لنا . وجيب أن يبقى هكذا يف مكانه؟ هذا حمرم بالتأكيدشيئاً ال يستطيع استخدامه 

سالح نووي فقد كان من الواضح أننا ال ميكننا إطالقاً ويف أي مكان استخدامه، ألنه حمرم قطعاً 
حسناً، ملاذا ينفق اإلنسان املال لصناعة الشيء احلرام؟ وملاذا ينفق املال . حسب املعايري اإلسالمية

والذين عندهم ينفقون تكاليف . ليحتفظ به؟ فاالحتفاظ به أيضاً حيتاج إىل تكاليف وإنفاقات كبرية
لقد كان العلم البعيد عن الثقافة هو الذي جر الصناعة ! حسناً، الحظوا. كبرية لالحتفاظ به فقط

غري سلمي، النووية املفيدة جداً واحلساسة، وهي صناعة جد مفيدة لإلنسانية، جرها حنو طريق 
العلم إذا مل يرفق بثقافة صحيحة ومسار فكري . وأخذها إىل طريق خاطئ جنمت عنه القنبلة النووية

وهلذا السبب نعتقد بأن الدين والوطنية ـ أي االلتزام اجلاد بالدين . سليم سيكون شيئاً خطرياً
 عندما يكون العامل .والشرف الوطين احلقيقي ـ مما جيب إفشاؤه بكل جد يف اتمعات النخبوية

اإليراين مندكاً بالثقافة اإلسالمية واإليرانية عندئذ سيكون جزءاً حيوياً من حياة الشعب، والواقع أنه 
  .سيمنح الروح والقدرة للشعب

نريد العلم . ال نريد أن تكون جامعاتنا تكراراً واستنساخاً للجامعات األمريكية الفالنية، ال نريد هذا
 ـ أي إننا ال نشعر بالعار إطالقاً من التتلمذ ـ ولكن ال نروم أن تكون جامعاتنا ونتتلمذ ونتعلم
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. تكراراً واستنساخاً للجامعة األمريكية الفالنية يف طهران أو يف املدينة الفالنية األخرى من مدن البالد
ًء علمية إيرانية األجواء العلمية يف البالد جيب أن تكون أجوا. ال نريد تقليد تلك الثقافة ذاا هنا

حينما يشاهد املرء التجمعات العلمية املتطورة البارزة ـ . وهكذا هي اآلن حلسن احلظ. وإسالمية
اخلاليا اجلذعية والنانو وتقنيات األحياء والطاقة النووية : مثل هذه اليت جتري على األلسن اآلن

ن الدين يرى احلركة العلمية جهاداً، أل. وغريها ـ فغالباً ما جيد أن هلذه التجمعات حمفزات دينية
هذه هي احلالة واألجواء اليت ينبغي أن تسود البيئة العلمية . وهؤالء يقومون يف الواقع بعمل جهادي

جيب . ظروفها خمتلفة عن ظروف ذلك البلد الذي له هو أيضاً جامعة متطورة مميزة. يف جامعات البالد
وينبغي أن نراعي . تنا وجيب علينا أن نفكر بطريقة إيرانيةعلينا أن نعيش بطريقة إيرانية وفق ثقاف

بالتأكيد النموذج اإلسالمي ـ اإليراين للتقدم يف جمال الشؤون العلمية أيضاً، وهذا برأيي شيء على 
وأقول أيضاً إننا لو أردنا يف تقليد ثقافة اجلامعات العاملية املتفوقة ـ جامعات . جانب كبري من األمهية

ندا وغريها ـ لو أردنا تكرارها فسوف تنهار حالة الوالدات العلمية اجلديدة، هذه أيضاً أمريكا وك
هذا اإلبداع العلمي والتقدم العلمي واالبتكار العلمي سوف يزول ويتبدد . نقطة أرجو أن تتنبهوا هلا

  .بالتقليد واالتباع واجلري وراء هذا وذاك
. اليت بوسع النخبة القيام ا ممارسة دور يف الدبلوماسية العامةالنقطة التالية هي أنه من األعمال املهمة 

.  إىل الدبلوماسية العامة-  وقد سجلت ذلك هنا -ومن باب الصدفة أشار أحد األعزاء هنا يف كلمته 
على سبيل املثال جتميع النخب الثقافية الكربى يف إيران . بوسعكم أن تلعبوا دوراً يف هذه ااالت

 أي يف املديات الواسعة للثقافة اإليرانية طوال القرون املاضية، واليت اختلفت رقعها اآلن الثقافية،
أو . يف هذه اموعة الثقافية اليت تضم بعض البلدان اجلارة لنا ميكننا أن جنمع النخبة. بعض الشيء

. ألخرى يف املنطقةفهناك خنب كثرية يف البلدان ا. على سبيل املثال جتميع النخبة يف منطقة شرق آسيا
مثة يف الوقت احلاضر ظاهرة يف . أو جتميع خنبة العامل اإلسالمي مثالً، أو جتميع خنبة حمور املقاومة

أو . منطقتنا هذه ومشال أفريقيا امسها حمور املقاومة، وهؤالء هلم خنبهم، فيمكن مجعهم والتواصل معهم
ا كانت أوطام يف أوربا أو يف أمريكا أو أماكن حىت جتميع النخبة التائقني إىل احلق يف العامل مهم

هناك أناس يطالبون باحلق ويبحثون عنه وينشدون الكالم الصحيح واحلق، فإذا استطعتم . أخرى
التعامل معهم والتفاهم والتواصل معهم، وهم يتقبلون كالمكم وميكنكم التواصل معهم، عندئذ 

ت اليت ستتشكل يف إطار هذا التواصل، ستستطيعون عرب هذا التواصل ومن خالل املؤسسا
  .ستستطيعون نقل العلوم النظيفة الشريفة واألفكار الصحيحة
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لقد اقترحنا على العامل طريقاً ثالثاً بفضل اإلسالم، ال طريق االشتراكية يف االقتصاد وتبعات االقتصاد 
. لدينا طريق ثالث. واقبوال طريق الليربالية ـ الدميقراطية الغربية مبا له من تبعات وخصائص وع

وحنن طبعاً تباطأنا قليالً وقصرنا يف هذا . هذا الطريق الذي يسري فيه بلدنا حالياً هو طريق ثالث
الطريق لكن الوقت أيضاً مل يكن طويالً، فأربعون عاماً ليست بالوقت الكثري يف مسرية نظام والوصول 

 املعامل اليوم كما يقال كابدت املشاكل أربعة أو البلدان الغربية اليت هلا حضارة واضحة. إىل حضارة
لدينا تقصرينا يف العمل واجلد يف هذه ااالت، . مخسة قرون، فأربعون عاماً ليست بالزمن الكبري

ولكن بوسعنا تعريف هذا الطريق الثالث بشكل صحيح والسري فيه بنحو سليم، وميكننا بأعمالنا 
 هذا االجتاه وهذا الدرب ـ ال إىل أنفسنا وإىل بالدنا بالضرورة وكالمنا املنطقي اجتذاب القلوب إىل

ـ بل إىل هذه املسرية العظيمة املهمة اليت ميكنها أن تكون نافعة لإلنسانية، وأن ننقذ البلدان من 
   .تغلغل ونفوذ الثقافة الغربية اليت تزداد احنطاطاً يوماً بعد يوم

ئاً منذ البداية، لكنها مل تكن منذ البداية على هذه الدرجة من لقد اختارت الثقافة الغربية طريقاً خاط
الكثري من املفاسد والبليات املوجودة يف الثقافة الغربية اليوم مل تكن موجودة قبل مائة عام . االحنطاط

هذه األشياء الذي خيجل اإلنسان . بل حىت قبل مخسني عاماً يف البلدان الغربية، إمنا أضافوها تدرجيياً
قاً أن يتكلم عنها، ترويج املنكر وتعطيل املعروف حالة مشهودة يف البلدان الغربية يف الوقت ح

وهذا طبعاً ليس كالمنا حنن الذين نعارضهم، بل الكثري من علمائهم ومفكريهم ومصلحيهم . احلاضر
ية واالستعمار يقولون هذا ويكتبونه، بيد أن تياراً رأمسالياً قوياً سلطوياً متشكّل من مزيج الصهيون

إذا . واالستكبار يعمل على مترير وترويج هذا التيار يف أمريكا وتبعاً له يف أوربا ويف البلدان التابعة هلم
استطعنا أن نعمل بصورة صحيحة ميكننا إنقاذ الكثري من اتمعات من نفوذ هذه الثقافة ورسوخها 

  .وسيادا
 بكل جد على هذا املعىن، أصر عليكم وعلى األساتذة وعلى إنين أصر. النقطة التالية هي إجياد األمل

ال . رواد احلركة العلمية بأن ال تسمحوا بتضعضع األمل الذي حصل بتقدم البالد علمياً ال مسح اهللا
نعم، هناك مشاكل . نطرح املشاكل باجتاه واحد ومن طرف واحد دون أن نلجظ النجاحات الكربى

ا ال علم لنا باملشاكل، ال، إننا نعلم باملشاكل أكثر بكثري من الكثريين، البعض يتصورون إنن. يف البالد
عندما نطرح املشاكل باجتاه . هناك مشاكل ولكن إىل جانب هذه املشاكل توجد جناحات كبرية

واحد، وأحياناً نشدد على مشكلة معينة ليست مهمة كثرياً ونكررها ونتحدث عنها ونلقي املراثي 
 خيبو األمل يف قلوب الشباب، سوف مييل مصباح األمل يف قلوب الشباب إىل والتعازي فيها سوف
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كنا قبل انتصار الثورة بلداً راكداً . البالد اليوم تواصل مسرية مهمة حبمد اهللا. األفول، وهذا خطأ
جامداً تابعاً بال حراك، وقد سبقتنا البلدان املتأخرة واحدةً تلو اآلخرى، وكانت األجهزة احلاكمة 

هذه املواهب اليت تروا اليوم يف البالد مل تظهر اليوم، . لفاسدة التابعة ألمريكا تبقي البلد متخلفاًا
هذه املواهب اإليرانية شيء طبيعي، فلماذا مل يكن كل إنتاج العلم هذا قبل الثورة؟ ملاذا مل تكن كل 

 هلا، شيء عجيب غريب، هذه احلركة العلمية قبل الثورة؟ زودوين بإحصائيات ومل أسجلها ألشري
إنتاج العلم يف جامعاتنا ـ مثل جامعة طهران وجامعة شريف وجامعة شرياز ـ حددوا كم باملائة منه 

لقد كانت الثورة واحلركة . كان قبل الثورة وكم باملائة منه جاء بعد الثورة، فكانت األرقام مذهلة
سالمي هي اليت حركت البالد وتقدمت ا إىل الثورية العظيمة يف البالد وسيادة التفكري الثوري واإل

األمام ووصلت ا إىل هنا، وسوف تصل ا إىل الذروة إن شاء اهللا، سوف تكون لنا قفزات واسعة 
على الشباب أن يتحركوا ويتقدموا ذا األمل، واألمر خمتلف لو مل ميلكوا . وال نزال يف أول الطريق

لسهل، وهو طبعاً شيق بالنسبة لطالب العلم لكنه عمل صعب األمل، فالعمل العلمي ليس بالعمل ا
  .عسري، والتقدم باألعمال صعب، فإذا أرفق هذا العمل الصعب باألمل أتيح له أن يتقدم ويتطور

إذا كنتم من أهل التقوى ). ٧(» العاقبة للمتقني«طبعاً من األرصدة املهمة التوكل على اهللا تعاىل 
عندما يكون اهللا مع . باألمر باملعروف والنهي عن املنكر كان اهللا معكموالورع والطهر وااللتزام 

اإلنسان فمعىن ذلك أن النصر مع ذلك اإلنسان والنجاح معه والفرحة والسرور معه والبهجة املعنوية 
إنين أوصيكم بكل تأكيد أيها الشباب ـ وأنتم حبمد اهللا طاهرون مطهرون مهذبون مل تبتلوا بعد . معه

كل مثلنا ـ بأن تنتفعوا من هذا الطهر وهذا النقاء وهذه النورانية ما استطعتم إىل ذلك سبيالً، باملشا
  .ليكن اهللا تعاىل حاضراً دوماً يف قلوبكم وأذهانكم وأعمالكم، وسوف تتقدمون إن شاء اهللا

 قلت قبل سنوات أن تقدمنا جيب أن يكون بالنحو الذي لو أراد شخص بعد مخسني عاماً ـ وقد
انقضت من تلك األعوام اخلمسني مخسة أو ستة أعوام ـ أن يطلع على اجلديد يف العلم الضطر أن 

، جيب أن نصل إىل هذه املرحلة، كما أنكم اليوم لو أردمت االطالع على اجلديد )٨(يتعلم الفارسية 
وما شابه جيب أن العلمي لكنتم مضطرين مثالً إلتقان اللغة اإلجنليزية، ويف بعض احلقول مثل القانون 

جيب أن نصل بأمور إىل هذا احلد، أي إنكم جيب أن تتقدموا حبيث لو أراد . تتعلموا الفرنسية مثالً
شخص يف العامل يف تلك الفترة اليت أشرت هلا على حنو التقريب أن يطلع ويكسب اجلديد يف عامل 

وبالطبع فإنكم . قراءة كتاباتكمالعلم يف شىت احلقول سيكون مضطراً لتعلم اللغة الفارسية ليستطيع 
شباب اليوم ستكونوا يف ذلك اليوم مسؤويل البالد وشخصيات حمترمة، ولكن ينبغي أن متهدوا 



 

 ١١ 

 عاماً وهم أبناؤكم يف الفترة ٢٥األرضية حبيث يستطيع شباب ما بعد عشرين عاماً وشباب ما بعد 
أمتىن أن يوفقكم اهللا . ا أفضل األعمالالراهنة ـ طبعاً املتزوجون منكم ومن هلم أبناء ـ أن ينجزو

  .تعاىل مجيعاً إن شاء اهللا
  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 ــــــــــــــــ
) املعاون العلمي والتقين لرئيس اجلمهورية(ـ يف بداية هذا اللقاء حتدث السيد سورنا ستاري  ١

 خمتلف احلقول كلمات طرحوا فيها وجهات مقدماً تقريراً، وألقى إثنا عشر من النخبة والباحثني يف
  .نظرهم

  .ـ حجة اإلسالم السيد سعيد رضا العاملي ٢
  .ـ حمسن حاجي مريزائي ٣
ـ من ذلك كلمته يف لقائه جبماعة من املهندسني والباحثني التقنيني والصناعيني يف البالد بتاريخ  ٤
  .  م٢٣/٠٢/٢٠٠٥
  .  م٠٨/١٠/٢٠١٩ والتقنيات املتفوقة بتاريخ ـ زيارته ملعرض الشركات علمية احملور ٥
  . م٢٩/٠٥/٢٠١٩ـ كلمته يف لقائه جبماعة من األساتذة والنخبة والباحثني اجلامعيني بتاريخ  ٦
  . ١٢٨ـ من ذلك سورة األعراف، اآلية  ٧

ـ من ذلك كلمته يف لقائه باملشاركني يف امللتقى الوطين السابع للنخبة الشباب بتاريخ  ٨ 
 . م٠٩/١٠/٢٠١٣


