
 

 

  احلاجة إىل طلب التغيري وإجياد التحول
  طهران: املكان
  .م١١/٥/٢٠٢١  . هـ٢٨/٩/١٤٤٢.    ش٢١/٢/١٤٠٠ :الزمان

  اتصال بتقنية الفيديول الخ جمموعة من الطلّاب وممثّلي اهليئات الطّالبية: احلضور
  
  

حضرت جمموعة من ممثلي اهليئات الطالبية يف البالد إىل جامعة إيران للعلوم الطبية، يف الثامن 
وحتاوروا مع قائد الثورة ، ١١/٥/٢٠٢١، يوم الثالثاء ١٤٤٢والعشرين من شهر رمضان املبارك 

  . اإلسالمية، اإلمام اخلامنئي، عرب االتصال بتقنية الفيديو وأبدوا آراءهم
  
  
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
م على سيدنا حممد وآله الطاهرين، وال سيما بقية اهللا يف واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسال

 .األرضني
مع الطلّاب األعزاء ( ١( وفّقنا لعقد هذا االجتماع-  حبمد اهللا -أنا سعيد جداً ومسرور حقاً ألننا 

رغم أن رغبتنا وأمنيتنا أن نكون قادرين على رؤيتكم والتحدث معكم من قرب يف . هذا العام أيضاً
هذه الظروف ستتغري بال شك . هاً لوجه، ولكن هكذا اقتضت الظروف، وليس لدينا اعتراضلقاء وج

 .ندعو أن يوفقنا اهللا لنكون قادرين على فعل ما هو واجبنا يف أي ظرف. يف يوم من األيام
 

 التقدم يف مستوى االجتماع مقارنة بالسنوات السابقة
ست يف مقام احلكم والنقد للقضايا اليت ذُكرت لكن بالطبع، ل. كان اجتماع اليوم جيداً للغاية

وأعتقد أن نشر . مت احلديث حول مواضيع جيدة للغاية. مستوى اجتماعنا اليوم أعلى مما يف املاضي
] باملعىن املباشر[ بالطبع مل تكن يف أحاديث اليوم حلوالً -هذه اآلراء الطالبية واحللول اليت تقدموا 

 والنقد حول األوضاع املوجود يف أذهان اتمع الطاليب مفيد جداً - لغاية بل عموميات مفيدة ل



 

 

 خرياً، إن شاء اهللا، وأن - تعاىل -نرجو أن يعطيكم اهللا . للرأي العام ويتقدم بذهنية اتمع ويرقّيها
 .يبارك يف هذا اللقاء، وأن يوفّقنا يف ما يرضيه

 
 الجتماعية والعامة ااسلوكياتنتأثري السلوك الرمضاينّ يف 

أجعلُ هذا يف مقدمة حديثي ألقول لكم إن . حسناً، لقد وصلنا إىل األيام األخرية يف شهر رمضان
بأعمالكم وأعمالنا يف . شهر رمضان هو شهر الضيافة اإلهلية، شهر الرمحة اإلهلية، شهر اهلداية اإلهلية

نفسنا، وإضافة إىل ذلك أن حتتفظوا ذه شهر رمضان، جيب أن نشعر بآثار هذه الرمحة اإلهلية يف أ
 .اآلثار وهذه احلاالت يف بقية األشهر وحتفظوها، إن شاء اهللا، يف بقية حياتكم املليئة بالربكات

هذا السلوك الرمضاين، وحالة الرقّة والتوجه واحلضور اليت تصيب الصائم وضيف اهللا يف شهر 
 العامة اسلوكياتنينبغي أن تؤثر يف .  الشخصيةانسلوكياترمضان، ينبغي أن يكون هلما تأثري يف 

 اوسلوكياتن احلكومية، اوسلوكياتن األكادميية، اوسلوكياتن العلمية، اسلوكياتنواالجتماعية، وأيضاً 
ومثلما قلت، . السياسية، كما جيب أن تظهر التقوى والروحانية تأثريمها يف هذه ااالت املهمة مجيعاً

 . الرمحة هذا، ينبغي أن يظلّا مفتوحني إىل ما بعد شهر رمضانإن هذه احلالة، وباب
يف أول يوم من شهر رمضان، يف ) ع(يف الصحيفة السجادية هناك دعاء كان يقرؤه اإلمام السجاد 

: آخر ذلك الدعاء) ع(، يقول اإلمام -  يوصى بقراءة ذلك الدعاء - الدخول إىل شهر رمضان 
يف أول شهر ) ع(هذا دعاء اإلمام . »ر واأليام كذلك ما عمرتنااللهم واجعلنا يف سائر الشهو«

واجعلنا من عبادك «رمضان، أي يف بقية األشهر احفظ لنا هذه احلالة وهذه الروحية نفسها، 
 .٢»الصاحلني

 
 التأثّر العميق لقتل التالميذ يف أفغانستان والفلسطينيني يف القدس

بع، سأحاول أن أكون موِجزاً يف كالمي، وحلسن احلظ هو ما لقد أعددت موضوعاً هلذا اليوم، وبالط
طلب التغيري والتوجه «يدور النقاش حول قضية . يتفق مع ما تكرر يف بعض أقوال األصدقاء

لكن قبل الدخول يف املوضوع أرى من الضروري . ، وسأوضح بعض النقاط يف هذا الصدد»التغيريي
 اللتني وقعتا يف العامل اإلسالمي يف هذه األيام القليلة، وأن أعبر عن أن أذكر هاتني احلادثتني الدمويتني

تأثّري وشعوري بالتأسف واحلزن جراءمها، وأيضاً األحداث املتعلقة باملسجد األقصى وفلسطني 



 

 

خبث الصهاينة أمام أعني العامل، ومن واجب اجلميع حقاً أن يتخذوا ] ظهر[والقدس الشريف، حيث 
 .ينوا احلركة اخلبيثة واإلجرامية والوحشية والظاملة للصهاينة يف قضية األيام األخريةموقفاً ويد

ال ميكن احلديث مع هؤالء . طبعاً، حلسن احلظ، الفلسطينيون يِقظون وعازمون، وجيب أن يستمروا
على ] راآلخ[عليهم تقوية أنفسهم وأن يصمدوا ويواجهوا ويجربوا الطرف . ارمني إلّا بلُغة القوة

 .الكف عن اجلرائم وأن يستسلم للحق واإلنصاف
ويف بضع . لقد قلت إنّ إحدى القضايا هي تلك اليت أطرحها مع عامة الشباب والطلّاب، وسأطرحها

 .جمل مع اهليئات الطالبية، أود إبداء بعض املالحظات
 

 احلاجة إىل طلب التغيري وإجياد التحول، والقضايا املرتبطة ما
أوالً دعونا نقول . أريد أن أطرحه مع الشباب، وخباصة الطلّاب، قضية طلب التغيري وإجياد التحولما 

ثالثاً . ثانياً نبين سبب احلاجة إىل التغيري وملاذا حنتاج إىل حدوثه. ما نعنيه بطلب التغيري وما معىن التغيري
لذي سيتم به التغيري، ويف أي اجتاه حندد منطق هذا التغيري، وحندد خطاب هذا التغيري، وما اهلدف ا

حلسن احلظ، ذهنيتكم جاهزة، واليوم رأيت . سأقول بعض النقاط يف هذه ااالت. جيب أن يحركنا
 .وهذا مصدر الرضا والسعادة. يف حديثكم عدداً من هذه النقاط اليت كانت مقصودنا

 
  المية وتعزيزهاالتحول يعين حفظ املبادئ واخلطوط األساسية للثّورة اإلس

 واالبتكار يف الطّرق واألساليب واألداء
لكن مقصودنا من التحول هو إجياد حركة فيها قفزة وجهاد يف القطاعات اإلدارية وكافة قطاعات 

حفظ : باختصار. سأقدم أمثلة عليها الحقاً. احلُكم للبالد، وكذلك يف أجزاء من منط العيش العام
 .للثورة اإلسالمية وتعزيزها واالبتكار يف الطرق واألساليب واألداءاملبادئ واخلطوط األساسية 

 
 التحول يف جوهر الثّورة اإلسالمية

ه الغريبل عند ذوي التوجحوواملعىن املقصود من الت 
داخل . كثريون يف العامل عندما يتحدثون عنا، يطرحون قضية التحول. بالطبع التحول هو عنوان عام

 بعض أصحاب التوجهات الغربية وامليول يف األساليب واملفاهيم الغربية يثريون البالد أيضاً
يف احلقيقة، وبأحد . لكن التحول الذي يبحثون عنه هو حتول يف الثورة اإلسالمية. التحول] موضوع[

فاهيم يريدون نفي امل. عودة إىل الوراء. أي التحول عندهم هو مبعىن االرجتاع. االرجتاع: املعاين



 

 

نرى أم يف تصرحيام بشأن التحول حيرضون وحيرصون أكثر على التطبيع، أي ]. اإلسالمية[الثورية 
يف . تقريب البالد والثورة اإلسالمية من األعراف العاملية، ويف الواقع هذا ما يعد عالمة على التحول

أما املقصود لديهم من . ثورة اإلسالميةاحلقيقة إنّ كالمنا وما نعنيه بالتحول هو التحول لتقوية ال
. التحول، فهو لنفي الثورة اإلسالمية ونفي أُسسها؛ مرادهم هو االقتراب من معايري نظام اهليمنة

فاملقصود من التحول يف تعبرينا ومنطقنا أن نتحرك . حسناً، بناًء على ذلك، كلمة التحول ال تكفي
مبادئ الثورة واخلطوط الرئيسية هلا، ولكن بطُرق جديدة حنو تعزيز األسس للثورة اإلسالمية و

 .وبالتجديد واالبتكار
 

 الضرورة واحلاجة إىل إجياد حتول
، فإن احلاجة إىل -  جيب حقاً أن نؤمن ذه احلاجة -» ملاذا جيب أن يتم التحول«أما عن هذه احلاجة، 

 من كالم األصدقاء -وهي جناحات كثرية هذه احلركة سببها أنه إىل جانب تقدم البالد وجناحاا، 
الذين حتدثوا هنا كان هناك بعض الكالم الذي يشري إىل تقدم ولكن ما حدث بالفعل يف البالد جلهة 

، لكن إىل جانب هذا التقدم حنن - التقدم املتنوع يف خمتلف ااالت هو أوسع وأمشل من ذلك بكثري 
يف جمال االقتصاد، ويف . ت صارت مزمنة جيب أن تحلّمتأخرون يف بعض األماكن ولدينا مشكال

لدينا مشكالت أساسية يف جمال األضرار االجتماعية، وبعضها صار يف . العدالة، لدينا مشكالت جدية
وإضافة إىل أن هذا التأخر موجود ونشأ من غفالتنا . احلقيقة مرضاً مزمناً، وهي حتتاج إىل حلول جدية

 وبعض النيات - وعلى مر هذه العقود، حدث يف بعض احلاالت بعض الغفالت  أي مبرور الوقت،-
املتعمدة اليت أدت أيضاً إىل اخلالف مع خط الثورة اإلسالمية وأدارت ظهرها للثورة اإلسالمية 

 فوق ذلك، وبسبب غفالتنا، مت. ويف النتيجة، يتطلّب هذا الوضع منا التفكري يف حركة حتولية. تدرجيياً
هناك كثري من القابليات يف البالد، وفرص كثرية باملعىن احلقيقي للكلمة، بل . تعطيل قابليات كثرية

حسناً، هذه . عدد ال حيصى يف البالد، بقيت من دون االستفادة منها، وهذا يضر باملصاحل الوطنية
لبسيطة اليت هي أداء احلُكم ال ميكن ذلك ذه احلركة العادية ا. املشكالت ال ميكن حلّها حبركة عادية

حركة فوق عادية، يستلزم حركة فيها قفز، يستلزم حركة فيها ] األمر[يف البالد، وإمنا يستلزم 
إا واحدة من مسلّمات هذه املرحلة من . جيب أن يكون هناك جتدد وجيب أداء هذا العمل. ابتكار

 املاضي وعلى مر الزمن، متّ إجناز بعض بالطبع، يف. »اخلطوة الثانية«الثورة اإلسالمية من أجل 



 

 

األعمال يف جمال التحول يف بعض األماكن، ولكن ال بد من حركة أكثر عمومية ومشولية يف هذا 
 .اال

 
 احلاجة إىل التحول يف جماالت احلُكم وإدارة الدولة ومنط العيش للناس

قبل، هو أيضاً يف خمتلف األجزاء للحكم بشأن جمال التحول، وأين جيب أن يحدث، كما أشرت من 
والقطاعات اإلدارية يف البالد؛ واضح أنه يف جماالت االقتصاد والقضايا االجتماعية والقضايا الفكرية 
هناك تقصري يف العمل وبريوقراطيات إدارية وأالعيب ورقية وسلطة زائدة للدواوين واملقررات غري 

وتعرقل اجلهود، سواء يف جمال االقتصاد، وهو أمر واضح للغاية، . ..ادية والضارة يف بعض األحيان
 .لذا إنّ من ااالت املُهمة للتحول هي هذه األجزاء اإلدارية للبالد. وأيضاً يف جماالت أخرى

يف هذه ااالت، باملعىن احلقيقي للكلمة، يف بعض األجزاء، . أحد ااالت هو احلياة العامة للناس
ال ميكن .  جيب التصدي هلا-  حنن الناس -هناك عادات غري صائبة بيننا . ذ حركة حتوليةجيب اختا

يوجد . افترضوا مثالً مسألة اإلسراف. يلزم عمل حتويل. العمل بالنصيحة والتوصية واحللول اجلزئية
 .إسراف يف املياه، إسراف يف املواد الغذائية، إسراف يف الكهرباء: يف بلدنا إسراف

اآلن وقد رفضنا األرستقراطية ورأينا أا قبيحة، وهذا املوضوع يف مكانه وهو صحيح ! ق التجملسبا
متاماً، لكن املشكلة هنا أن التبذير األرستقراطي قد امتد بالفعل إىل الطبقات غري األرستقراطية، 

أو ... ولألسف هناك سباق ترف يف الزواج، ويف العائالت وخمتلف األفعال، جيب التصدي له
االرتفاع يف سن الزواج، أو الشيخوخة بني سكان البالد وهذه القضايا نفسها اليت وردت يف حديث 

] ااالت[حسناً، إذن، كل هذه هي جماالت احلاجة إىل التحول، ويف كل هذه . بعض األصدقاء أيضاً
 .جيب أن حيدث هناك حتول

 
  ية للثّورة اإلسالميةتقوية اخلطوط الرئيس: املنطق إلجياد التحول

 واحلركة حنو األهداف الكربى
عندما نريد إجياد التحول، إىل أي وضعية نريد أن نصل يف ما بعد؟ إنْ مل : ما منطق التحول؟ مبعىن آخر

لذلك إنكم تقولون يف . يكن هذا اال حمدداً وواضحاً وحمسوباً، فسوف يصري العمل يف حالة بلبلة
جيب أن يقودنا التحول إىل وضع أحسن، إىل حال . »ول حالنا إىل أحسن احلالح«: بداية السنة

 .أفضل



 

 

جمرد التغيري ال ! يف سياق القضايا التحولية، لكن التغيري إىل ماذا؟ غري حمدد» التغيري«: يقول بعضهم
لّا فليس جمرد التغيري من أجل األفضل ذو قيمة، التغيري حنو مستوى أعلى هو القيمة، وإ. يحتسب قيمة

يف رأينا هو تقوية اخلطوط الرئيسية » أحسن احلال«و. »أحسن احلال«لذلك جيب إجياد . التحول
للثورة اإلسالمية وتسهيل التحرك حنو األهداف الكربى، أي األهداف الكربى للثورة اإلسالمية مثل 

جيب أن يصري .  عظيمة وأساسيةهذه أهداف... العدالة، مثل االستقالل، مثل حتقيق اتمع اإلسالمي
 .التحرك حنو هذه األهداف الكربى سهالً وسلساً

اآلن، هذه األهداف اليت . اآلن لدينا كثري من الصعوبات يف هذا اال، وهناك حاجة إىل حركة حتولية
ل عليها يف طبعاً علينا أن نتوجه إليها ونتحرك حنوها، هلا مستويات خمتلفة، وإن شاء اهللا، عليكم العم

اجللسات الطالبية، يف جلسات النقاش والبحث الطالبية، وأن تتوصلوا إىل تفاصيلها، وأن تبينوا ذلك 
 .للناس

 
  احلاجة إىل احلفاظ على األهداف الكربى للنظام

 وتسهيل التحرك حنوها
، وهي أهداف طبعاً أقول عامة إن بعض األهداف هي األهداف الكربى لنظام اجلمهورية اإلسالمية

طويلة ومتوسطة األمد، وهي بالطبع أهداف أساسية جيب أخذها باالعتبار، مثل تشكيل اتمع 
هذه هي . اإلسالمي أو إقامة العدالة االجتماعية أو مسألة االستقالل وقضية احلرية وأمثال ذلك

 األجزاء املكونة بعض هذه األهداف الكربى يف مستويات أصغر، وهي يف الواقع. األهداف األساسية
 من أهدافنا - إنه هدف . على سبيل املثال، افترضوا، التقدم العلمي. للهدف ذي املستوى األعلى

 لكنه جزء من جمموعة ستشكّل اتمع اإلسالمي أو مثالً ستشكّل - بالتأكيد التقدم العلمي 
بقاء الدولة والنظام السياسي خارج أو افترضوا أن االقتدار يف السياسة اخلارجية اليت تعين إ. استقاللنا

االقتدار يف السياسة اخلارجية ذا املعىن أي اليت ...  للقوى املستكربة ونظام اهليمنة٣الشبكة األقمارية
يف بداية الثورة اإلسالمية، حني كان هناك يف ذلك » ال شرقية وال غربية«كانت متبلورة عرب شعار 

 .لشيوعي واتمع الشيوعي العاملي، ومثة نظام رأمسايلاليوم قوةٌ شرقية عظمى هي النظام ا
كان الشعار أن اجلمهورية اإلسالمية جيب أن حتفظ نفسها من الدخول يف الشبكة األقمارية هلذه 

ال بد من احلفاظ على هذا . هذا أيضاً هدف كبري. القوى العظمى، وقد حفظت ذلك، حبمد اهللا



 

 

أو االكتفاء الذايت االقتصادي الذي هو يف ... عالئه يوماً بعد يوماهلدف األكرب ومتابعته وتعقّبه وإ
 .الواقع أحد األهداف اجلزئية مقارنة باألهداف الكربى

إن بعض هذه األهداف الكربى األخرى اليت نسعى إىل حتقيقها وجيب أن نتابعها ونلتفت إليها خالل 
 وإضفاء األمن على الثورة اإلسالمية هذا التحول هي يف الواقع سياسات دف إىل إدارة البالد

، وتشكيل »حرس الثورة اإلسالمية«تشكيل : مثل املؤسسات اليت أُنشئت... واحلفاظ على الثورة
، وهذه أيضاً جزء من السياسات الواقعة ضمن هيكل األهداف »التعبئة«، وتشكيل »جهاد البناء«

 .األساسية
إىل جامعة عامة يف » اإلذاعة والتلفزيون«مية، أو حتويل أو على سبيل املثال أن تصري اجلامعات إسال

قد كان هذا من األهداف الكربى، . أربعني مليوناً، واليوم حنن مثانون مليوناً] حني كنا[ذلك اليوم 
وهو من القضايا اليت سعينا وراءها، وجيب أن نكون كذلك، وعلينا السعي وراء هذا اهلدف األكرب 

 .وأمثاله
ون، اخلطوط الرئيسية لنظام اجلمهورية اإلسالمية اليت جيب احلفاظ عليها وجيب تسهيل لذلك، كما تر

من تكوين اتمع اإلسالمي وتلك األهداف : التحرك حنوها وتبسيطها هي على مستويات خمتلفة
الكربى إىل األهداف الوسطى مثل التقدم العلمي وأمثاهلا إىل هذه احلركات والسياسات التنفيذية من 

 .هذا القبيل، اليت ذُكرت
 

 ختفيض االهتمام بتعقيدات القضايا خالل السنوات األوىل للثّورة اإلسالمية
طبعاً، اجليل األول من الثورة اإلسالمية، الذي كان أساساً من الناشطني يف الستينيات، وسنة أو اثنتني 

، ] القرن العشرين امليالدي اهلجري الشمسي، أي السبعينيات من١٣من القرن الـ[من اخلمسينيات 
] اخلميين[ بتوجيه من اإلمام -  سواء يف القطاعات العليا أو الصغرى واألدىن - أجنزوا أعماالً جيدة 

وسامهت األحداث الصعبة للحرب املفروضة يف التعلّم من التجربة، وساعدم على اكتساب . العظيم
اليوم األول، أو األحداث الدامية اليت وقعت يف أو احلظر الذي فُرض منذ ... اخلربة يف هذه ااالت

بداية الثورة اإلسالمية، هذه كلّها كانت تعد اجليل األول للثورة اإلسالمية، وساقت حنو حتقيق هذه 
 .األهداف الرئيسية للثورة اإلسالمية واألهداف الرئيسية للجمهورية اإلسالمية

هذه األهداف، مع هذه العظمة اليت تتمتع ا، ينطوي لكن هناك حقيقة ال ينبغي إغفاهلا هي أن حتقيق 
يف ذلك اليوم، كنا ننظر إىل . يف ذلك اليوم، مل ننتبه إىل هذه التعقيدات. على كثري من التعقيدات



 

 

كانت احلماسة الثورية توجب . يف الواقع، كان يؤخذ ببساطة بكثري من القضايا. املسائل بنظرة أولية
 ابتدائية، بنظرة بسيطة، دون أخذ التعقيدات والصعوبات والعقبات على إجناز العمل ولكن بنظرة

 .طول الطريق باالعتبار
 

 جعل اجلامعات إسالميةً مثالٌ على التعقيدات يف قضايا النظام
فقد كان . مسألةُ جعل اجلامعات إسالميةً. اآلن، على سبيل املثال، سأقدم مثاالً إلحدى احلاالت

لقد أَوىل مساحته أمهية .  إصرار على جعل اجلامعات إسالميةً-رضوان اهللا عليه  -] اخلميين[لإلمام 
كبرية للجامعة، وكان يؤمن جبعل اجلامعات إسالميةً، وقد مت إجناز بعض التحركات، وأُجنزت أعمال 

» جملس الثورة الثقافية«أنا شخصياً، لثماين سنوات خالل رئاسة اجلمهورية، كنت رئيس . كثرية
ذي كان خمصصاً لألعمال اجلامعية، وقد مت تنفيذ أعمال كثرية، لكن يف كل هذه األوقات اليت كنا ال

تلك التفاصيل الدقيقة الالزمة، تلك الصعوبات ... نعمل فيها وكنت من الناشطني يف هذه اموعة
إىل العمل بنظرة املوجودة، تلك التعقيدات املنطوية يف هذا العمل، مل تكن حمط انتباهنا، وكنا ننظر 

 .بسيطة
 

  تربية النخبة املطيعة واملستهِلكة هي اهلدف
 من إنشاء اجلامعة يف زمن السياسات االستعمارية

إنين أقول هذا لكي تصري صعوبات . حسناً، لقد نشأِت اجلامعة يف بلدنا أثناء هيمنة السياسات الغربية
.  حكم املختارين ويف الواقع دمى الغربينياجلامعة يف عهد] نشأة[جاءت . العمل معلومة وواضحة

مت تأسيسها أيضاً . الذي جاء إىل السلطة عرب الربيطانيني] لوي[تأسست اجلامعة يف عهد رضا شاه 
أنا ال . على يد عناصر الغربيني، أي أولئك الذين أسسوا جامعة البالد ألول مرة وهم املتيمون بالغرب

أي ال ميكن ألحد أن يدعي ذلك بصورة حامسة، لكنهم بال شك أقول إم كانوا عمالء للغرب، 
كانوا مغرومني ومفتونني بالثقافة الغربية، ومطيعني للغرب، ويف الواقع، مل يكن لديهم أي رأي مقابل 

 ].رأيهم أصالً[آراء الغرب، ومل يطرحوا 
اجلامعة يف بلدنا من أصالً كان برنامج . لذلك، جعلوا اجلامعة على أساس برامج الغرب املستعمر
 يف ما بعد، غادرت الدول االستعمارية –برامج الغرب الذي كان يف ذروة االستعمار يف ذلك اليوم 

، فهؤالء كان لديهم برنامج حمدد - واحدة تلو أخرى ولكن ذلك اليوم كان ذروة االستعمار الغريب 



 

 

النخب يف هذه البلدان كي تكون كانت خطتهم هي تربية . إلنشاء اجلامعة يف البلدان التابعة هلم
كان هدف اجلامعات تربية النخبة املطيعة . النخبة املطيعة واملستهلكة. مطيعة للغرب ومستهِلكة له

ماذا تعين املستهِلكة؟ تعين أن تتعلّم فائض املعرفة املُنتجة يف الغرب، اليت، بالطبع، قد عفا . واملستهِلكة
 جمتمعها على أن يصري سوق استهالك للمنتجات الغربية وحتويله عليها الزمن، وأن تتمكن من تشجيع

إىل سوٍق الستهالك املنتجات الغربية، أي كانوا ينتجون خنبة استهالكية، وتلك النخبة ختلق جمتمعاً 
 .استهالكياً

 جيري تنفيذه يف كل من - خطة إنشاء جامعة -وكان هذا الربنامج أيضاً . أساساً كان هذا هو اهلدف
لدان املستعمرة اليت كانت يف ذلك الوقت مستعمرة رمسياً للربيطانيني أساساً، ولبعض الدول الب

الغربية األخرى، وكذلك يف البلدان اليت مل تكن مستعمرة رمسياً مثل بالدنا اليت مل تكن مستعمرة 
وبالطبع، . هكذا نشأت اجلامعة. رمسية ولكنها كانت بالكامل حتت التأثري السياسي للغرب وسيطرته

استطاع الفكر اإلسالمي أن يتغلغل يف هذه اجلامعة نفسها أيضاً، وهذا يعود إىل قوة التأثري للفكر  
اإلسالمي، لكن امليل الرئيسي هلذه اجلامعة كان حنو هذا الفكر الغريب وتغريب فكر خنَب البالد 

وتعمل للغربيني، وتبين جمتمعاً وعملها لكي يربوا خنبة تفكّر بطريقة غربية، وتعمل بطريقة غربية، 
 .وبطبيعة احلال، كانت تلك النخب تصل إىل املناصب احلكومية أيضاً. استهالكياً

حسناً النظام اإلسالمي يريد حتويل هذه اجلامعة إىل جامعة إسالمية، فهل هي مهمة بسيطة؟ هل هذا 
ني عاماً مثالً وأُديرت بذلك عمل سهل؟ ليس من السهل حتويل جامعة حتركت بذلك النحو منذ مخس

يف ذلك اليوم، مل نعِر االهتمام املناسب لتعقيد هذا العمل، . التركيب والتخطيط إىل جامعة إسالمية
بالطبع، يف ما بعد، توصل العناصر األكادمييون أنفسهم إىل نقاط مهمة يف هذا الصدد، ] ولكن[

ة ال تزال مهمة يف يد النظام اإلسالمي وهي جيب أن ونبهوا، وعملوا، وحتسن قليالً، لكن هذه القضي
 .تتحقق، وغري ممكن ذلك إلّا بالتحول

هذا نفسه موجود يف جمال . حسناً، هذا مثال أعطيته وهو على هذا النحو يف باقي األقسام أيضاً
 أننا لذلك، ترون. القضايا االقتصادية والشأن االقتصادي للبالد، والشأن العلمي للبالد وما شابه
هذا بسبب وجود . خالل هذه السنوات بدأنا أحياناً عمالً جيداً وبقي غري منتٍه ومل يصل إىل نتيجة

نظرات تبسيطية يف فحص القضايا، وهو ما جيب تصحيحه عرب نظرة دقيقة وإيصاهلا إىل االجتاه 
 .الصحيح

 



 

 

  إنتاج النخب الثّورية ِعلم احلركة يف مسار األهداف الكربى
 ن التجارب السابقةبدعم م

أقول قطعاً إن فهم القضايا لدى جمتمع . بالطبع، اليوم جمتمع النخبة يف البالد لديه كثري من اخلربات
النخبة املتدينة واملؤمنة بالدين والثورة اإلسالمية وإدراكها اليوم أفضل مبراتب من النخبة يف صدر 

وهذا يعين أن املواضيع نفسها اليت قلتموها اليوم، أنتم . الثورة اإلسالمية، أو على األقل ما قبل الثورة
الطلّاب، واليت هي موجودة يف أذهانكم وجتري مناقشتها يف حمافلكم، يف ذلك اليوم مل يتم أخذها 
باالعتبار والتطرق إليها يف املستويات اجلامعية العليا أيضاً، ومل يتم الوصول إليها، أي كانت األذهان 

 .على حنو آخر
ذلك، اتمع النخبوي والثوري يف البالد اليوم لديه خربة كثرية أيضاً، وكذلك شهد إخفاقات، ل

 إنّ جمتمعنا النخبوي -وذاق مرارات، وواجه صعوبات، وشهد افتعال العقبات، وشهد املعارضات 
شكالت  ونظرته إىل القضايا األساسية للبالد هي نظرة مع أخذ هذه امل- شاهد هذه على طول الزمان 

 .باالعتبار
. لذلك، ميكن أن يكون التخطيط أيضاً ختطيطاً أكثر تعقيداً وأقوى مما قبل، وجيب أن يكون كذلك
. هذا يعين أن القيادات العملياتية جيب أن تتم بالفعل مع وضع هذه املشكالت واملوانع يف االعتبار

، افترضوا مثالً اآلن، الفضاء اازي، من مجلتها. إضافة إىل ذلك هناك قضايا جديدة مل تكن يف املاضي
لذلك، من أجل الوقاية من املشكالت . فهو قضية جديدة، ظاهرة جديدة مل تكن موجودة من قبل

ولكي يبقى البلد واتمع مصونني  - كل ظاهرة هلا مشكالت وهلا منافع -الناجتة عن هذه الظاهرة 
من مشكالا ومضارها وأضرارها، حنتاج اليوم إىل أفكار جديدة وطرق مبتكرة ويف احلقيقة إىل 

أو مثالً بشأن ارتفاع سن الزواج وما شابه، حنتاج إىل أساليب جديدة وطرق . املعرفة والفكر اجلديد
 .إبداعية وجديدة

تحرك يف هذه ااالت، وهذه النخب الثورية واملؤمنة هي اليت جيب أن يف رأيي إن البالد تستطيع أن ت
. هذا حتول جيب أن حيدث. متأل يد البالد وتنتج الفكر، وجيب أن تنتج علم التحرك يف هذا الطريق

 .التحول الذي نتحدث عنه جيب أن حيركنا وميضي بنا يف هذا االجتاه
 

 إلجياد التحولالشباب هم الطّريق املنقطع النظري 



 

 

لدينا زبدة الشباب . حسناً، اآلن، كيف حيدث هذا التحول؟ يف رأيي، الطريق الفريد هو الشباب
ألنه يف الشاب، يوجد فكر جديد، وكذلك القدرة على إجياد طرق جديدة، وأيضاً . وهم جيدون

.  وهي مثينة جداًكل هذه جمتمعة يف الشباب... الطاقة والقوة الالزمتان، وكذلك جرأة اإلقدام
الفكر اجلديد، واالبتكار، وجرأة احلركة، والرغبة الكاملة : فاألدوات الالزمة حلركة حتولية هي هذه

جيب البحث ] لذلك[هذه هي األدوات الالزمة حلركة حتولية، وهي يف الشباب، و. يف هذه احلركة
 .عن الشباب النخبة ملثل هذه املَهمة

 
 ربة إىل جنب الشبابوجود ذوي اخلربة والتج

 إنين قضيت عمراً طويالً -أنتم شباب أعزاء، وأنا لدي حمبة كبرية لكم : طبعاً دعوين أقول لكم هذا
إضافة إىل هذا املدح والثناء ] لكن [-مع الشباب وإىل جانبهم، وأنا أعرف الشباب متاماً وأحبهم 

هناك نقائص يف عمل الشباب أيضاً وحنن اللذَين أُعطيهما هلم، مثة نواقص يف عمل الشباب أيضاً و
 .نراها، وقد رأينا هذه النواقص على طول الزمان، ونراها اآلن أيضاً

حىت اآلراء نفسها اليت يديل ا السادة هي مثينة جداً أيضاً وحلوة يل، ولكن باإلضافة إىل هذه احلالوة 
جيب أن يكون ذوو اخلربة لذلك . هناك نقاط ضعف يف هذه اآلراء نفسها وعرض األفكار نفسه

 .والتجربة ومن عايشوا الدنيا موجودين إىل جنب الشباب
، ظن بعضهم أن احلكومة، على سبيل ٣»حكومة شابة ثورية«عندما قلنا . هذا ما قلته مرات عدة

إن . القضية ليست هكذا!  وما إىل ذلك٣٥ إىل ٣٠املثال، جيب أن يكون هلا أعمار موحدة من 
ر ضروري، وبالتأكيد ال ميكن فعل أي شيء دون وجودهم، لكن هذا ال يعين ألّا وجود الشباب أم

 .يكون ذوو اخلربة والتجربة واملخضرمون إىل جنب الشباب
 سواء أولئك الشباب أو الذين عبروا سن الشباب -الشرط األساسي والرئيسي يف كل هؤالء 

ويف رأيي، ميكن . ان ودافع صادق وثوري أن يكون لديهم إمي-ووصلوا إىل منتصف العمر أو الِكبر 
 .[الصفات[ أن تكون جامعة لكل هذه - كما قلنا - حلكومة ثورية شابة 

 
  اإلمكانية حللّ مشكالت البالد عرب حكومة تؤمن بالشباب وحضورهم

 على مستويات صنع القرار والتنفيذ كافّة



 

 

 العدد اإلمجايل - شرين وزيراً فقط بالطبع، احلكومة ليست، على سبيل املثال، عشرين وزارة وع
احلكومة هي جمموعة واسعة .  احلكومة ليست أولئك فقط-ألعضاء احلكومة عشرون أو حنو ذلك 

تضم املئات من اإلدارات الفعالة واملؤثرة اليت ميكن أن تكون مجيعها مضيفاً لشبابنا املؤمنني والنخبة 
هذا يعين . ضور يف صنع القرارات واختاذها وتنفيذهاوالثوريني الذين جيب أن يكونوا قادرين على احل

أن بعض الشباب جيب أن يكونوا حاضرين يف أقسام صناعة القرار، وبعضهم يف أقسام اختاذ القرار، 
. وبعضهم اآلخر يف قسم التنفيذ، كما أن يكونوا قادرين على أداء العمل، وأعتقد أن هذا ممكن متاماً

إىل سلطٍة يؤمن كبار مسؤوليها بالشباب، ولديهم ثقة فيهم، كما فعل أي، إذا وصلت حكومة بالفعل 
العظيم وعمل مع الشباب، إذا وصلت مثل هذه احلكومة إىل السلطة، أعتقد أن ] اخلميين[اإلمام 

أمام كل هذه املشكالت اليت نشاهدها اليوم، ومع كل الصعوبات . املشكالت سوف تحلّ سريعاً
عوائق واألعمال العدائية من اخلارج وأحياناً من الداخل، أعتقد كل هذه والتعقيدات والعقبات وال

يف املاضي، كان الشباب ينفذون أعماالً . األشياء، كل هذه املُثل والرغبات واملطالب، قابلة لإلجناز
هم . مثالً، حيث كانوا حاضرين» جهاد البناء«أو » الدفاع املقدس«عظيمة أيضاً، سواء يف الثورة أو 

، »]البناء[جهاد «، وبعضهم إىل »حرس الثورة«وا أيضاً طالباً جامعيني، بعضهم ذهب إىل كان
 .وبعضهم إىل اللجان الثورية، واشتغلوا وعملوا أعماالً عظيمة

 لناحية تنشئة القوى البشرية املؤمنة والثورية، - حبمد اهللا - اليوم، حلسن احلظ، البالد يف وضع جيد 
إن مل تكن . أي ليس لدينا نقص يف القوى، هناك قوى جيب كشفها. فس واخلربةاليت تتمتع بالثقة بالن

هناك رغبة يف حضور الشباب، فلن يتم كشفهم وستحرم احلكومة والنظام واهليئة احلاكمة للبالد 
 .فوائد وجودهم

» ة الثقافيةشورى الثور« االس اليت ترتبط بالقيادة مثل - أال تريد أن تعين يف هذه االس : سئلت
كانت هناك عقبات، وإن شاء اهللا، ستنتهي، . شباباً؟ بلى، هذا املعىن قد خطر ببايل منذ بعض الوقت–

وسنعني الشباب يف هذه االس، بإذن اهللا، ليكونوا هناك ويتخذوا القرارات ويتحركوا ويعملوا، 
 .بإذن اهللا

 
 اخلالصة يف موضوع التحول
أوالً التحول ضروري وهو حاجتنا اليوم، : ا حول التحول هي كما يليحسناً، لذلك إن خالصة حبثن

ثانياً التحول ممكن، ثالثاً طريقة إحداث التحول هي تشكيل حكومة تؤمن بالتحول وبالعنصر الذي 



 

 

وإلّا . خيلق التحول، أي العنصر الشاب النخبوي املؤمن والثوري، أي شرطه أن يكون مؤمناً وثورياً
. اباً يتمتع خبصائص الشجاعة والقدرة واملبادرة نفسها ولكن ال ميتلك اإلميان، فال فائدة منهإن كان ش

ذلك الشاب الذي يتمتع بالقوة نفسها سوف يسري يف االجتاه اخلطأ أسرع وأسرع بكثري من كبار 
اً، فلن يقود البالد إىل حر. إن مل يكن مؤمناً، فال فائدة منه. السنل صحيحةإن مل يكن ثوريكة حتو .

أي جيب أن تكون هذه العناصر موجودة يف جمموعة . لذلك، جيب أن يكون شاباً وخملصاً وثورياً
لذلك، التحول ضروري، وكذلك التحول ممكن، والشرط وجود حكومة تؤمن بالشباب . احلكومة

 .هذا كالمنا يف قضية التحول. وتوظفهم، وسيتم ذلك
 

 »كورونا«ت التعلّم لدى الطالب يف ظروف اهتمام املسؤولني بصعوبا
امسحوا يل أن أبدي بعض املالحظات حول اجلامعات، وهي مالحظات جزئية، لكنها مهمة حول 

 .[الطالبية[الوضع احلايل للجامعات، وبعد ذلك سأقول بضع كلمات عن اهليئات 
 حول األساتذة والطالب يف أنا قلق؛ الوضع الذي نبلّغ به. »كورونا«مالحظة حول التعلّم يف ظروف 

طليب أن يهتم مسؤولو . هذا املوضع ميكن أن جيعل التعلم غري مكتمل ومعطّالً. اجلامعات يثري قلقنا
أو الصحة أو ] العلوم والتكنولوجيا[التعليم العايل ذا املوضوع يف خمتلف اإلدارات، سواء وزارة 

نتمىن، . ، ال نعرف مىت سينتهي»كورونا«نتشار حسناً، اآلن بعد عام وبضعة أشهر من ا. جامعة آزاد
إنّ مسألة التعلم مهمة للغاية؛ أنا قلق؛ . إن شاء اهللا، أال يستغرق وقتاً طويالً لكننا ال نعلم مىت سينتهي

 .ال تدعوا التعلم يتعثّر
 

 إزالة النواقص يف أجهزة التعلّم اإللكتروينّ،
 وتعامل املسؤولني مع القنوات االحتيالية

التربية التعليم ] مؤسسات[تتمثل إحدى املُشكالت يف أجهزة التعلم االفتراضية، اليت هي شائعة يف 
ال بد من معاجلة هذا اخللل . ويف اجلامعات، وقد مسعت أن هناك خلالً ونواقص جتعل األمور صعبة

 .حتماً، واملخاطبون يف هذا األمر هم املسؤولون احلكوميون
هذا جيعل االمتحانات غري معتربة، . ن بإنشاء قنوات وجمموعات احتياليةمسعت أن هناك من يسيئو

إنْ كان هذا صحيحاً وهناك شيء من هذا القبيل، . ولذلك جيب التعامل مع هذه الظاهرة القبيحة
 .رفع تقرير إيلّ حول هذا األمر. جيب التعامل معه

 



 

 

  اهتمام خاص من املسؤولني والطّلّاب أنفسهم
 ني الطّلّابخللق األمل ب

إما أن يصابوا خبيبة أمل . من األشياء املُهمة للطالب وجود إعالنات ضخمة وخمطط هلا إلحباط طالبنا
يف املستقبل عامة، ما يؤدي إىل االكتئاب ومصري أسوأ منه، وإما أن يشعروا خبيبة أمل يف استمرار 

طبعاً . هذا سيئ للغاية.  وأمثال ذلكعملهم يف البالد، ما يؤدي إىل إدارة ظهورهم للبالد ومغادرا
واآلن أطلب منكم، أيها . دائماً واليوم سرعوا هذه احلركة] اإلعالنات موجودة[لقد كانت 

 .األصدقاء األعزاء، االنتباه إىل خلق األمل
يف العبارات نفسها اليت أدىل ا وقاهلا الطالب املُخلصون والفاعلون أنفسهم هناك بعض النقاط اليت 

أعتقد أنه جتب . بعض أقوال األصدقاء كانت مفعمة باألمل وتبعث عليه. د تؤدي إىل هذا املعىنق
 ألن الطالب عنصر قيم - ال تدعوا الطالب . الشيء نفسه ينطبق على املسؤولني. تقوية هذا اجلانب

 . يصاب باالكتئاب والفشل واليأس-للبلد 
 

 الدراسةيئة احلكومة األرضية لعمل الطّلّاب منذ 
طبعاً يف جمال . من املهمات الضرورية للحكومة متهيد الطريق لتوظيف الطالب منذ أيام دراستهم

حلُسن احلظ، ومع أن .  ذكرت العالقة بني الصناعة واجلامعة٥الطالب التقنيني منذ سنوات عدة
ية وما شابه يف الوقت كان متأخراً، لكن يف النهاية مت إنشاء منظمة لربط الطالب باملشكالت الفن

ومتّ إجناز أشياء جيدة وجيب عمل املزيد وتعزيز ] للشؤون العلمية والتقنية[معاونية رئاسة اجلمهورية 
تتمثل إحدى املهمات األساسية . هذه األشياء، ولكن مسألة التوظيف مهمة جداً يف أقسام أخرى

 فيه هذا الطالب بعد التخرج، سواء للمسؤولني احلكوميني يف التفكري يف القطاع الذي جيب أن يعمل
 .يف القطاع العام، أو القطاع اخلاص، أو القطاع الذي سيجري إنشاؤه بسبب هذا اجلسم الطاليب

 
  احلاجة إىل النظر يف جوانب املقترحات مجيعها حول اخلدمة العسكرية

هذه . ضوع مهمقضية اخلدمة العسكرية، اليت ذكرها أشخاص عدة من األصدقاء، هي أيضاً مو
طبعاً قدموا خططاً وسلّمونا إياها، وبعض . األمر ليس ذه البساطة. واحدة من تلك احلاالت املُعقدة

املوضوع معقّد وعلينا أن نفكر ونرى . اموعات تدرس هذا املوضوع لكنه ال ينتهي بالشعارات
 .جوانبه، وإن شاء اهللا، سنصل إىل القرار الصائب

 



 

 

 لطّالبية يف خمتلف ااالت فرصةٌ عظيمةوجود اهليئات ا
أوالً يعد وجود اهليئات الطالبية إحدى . أما مسألة اهليئات، فامسحوا يل أن أقول بضع كلمات حوهلا

يف رأيي، ال . بالطبع، هناك من يقول اآلن إنه مثة كثري من اهليئات الطالبية. الفرص العظيمة للبالد
عمل وهي ذات ذوق سياسي وذوق خاص يف اجلامعة والسياسة والبلد، جمموعة ت. توجد أي مشكلة

هذه اهليئات نفسها فرصة . ال حرج يف تعدد اموعات. مع اختالف بسيط] أيضاً تعمل[وجمموعة 
حنن حباجة إىل هذا، إنتاج الفكر يف . ميكن أن تكون هذه اهليئات مركزاً إلنتاج الفكر. عظيمة للبلدان

و ميكن هلذه املنظمات نفسها أن تكون حمركاً للحركات الطالبية وأن ختلق احلركة هذه اموعات، أ
هذا يعين أن هذه املنظمات نفسها ميكن أن تكون عامالً مهماً يف . اجلهادية والتحولية اليت ذكرناها

ختلفة ميكنهم توجيه األنشطة امل. إنشاء احلركة اجلهادية نفسها والتحول الذي حتدثنا حوله سابقاً
كما شاهدنا أخرياً أنه يف جمال احلركات االجتماعية . للحركات االجتماعية وحىت احلركات العلمية

 .لعبت اهليئات حبق دوراً بارزاً
 

 أمثلة على أعمال اهليئات الطّالبية وأنشطتها يف القضايا الداخلية واخلارجية
ا مباشرة يف وسائل اإلعالم وما إىل ذلك، يف العام املاضي، كما قيل يل، وشاهدت والحظت بعض هذ

حقاً ولإلنصاف . »كورونا«كان من آخرها وأمهها احلضور يف ساحة . اختذت اهليئات إجراءات جيدة
ليس جمرد عمل وحركة » كورونا«هؤالء الشباب اجلهاديون قد عملوا، فهذا الدخول إىل ساحة 

مثل ميادين اجلهاد . هذا مهم. اخلطريةجهادية، بل مؤشر على االستعداد للدخول يف األعمال 
من . على سبيل املثال، وما شابه، وكلها كانت أعماالً خطرية وقد دخلها الشباب» الدفاع املقدس«و

أنهم مستعدون لدخول القضايا اخلطرية وميادين عالية » كورونا«الواضح من دخوهلم يف ميدان 
رت اهليئات الطالبية نشاطات جيدة وصل كذلك يف ما يتعلق مبشكالت اخلصخصة، أج. اخلطورة

هذه اخلطوة اليت فعلها الشباب واهليئات . بعضها إىل بعض النتائج، وإن شاء اهللا، سيتحقق املزيد منها
طبعاً يف ما يتعلّق باخلصخصة هناك آراء هلؤالء . بشأن مشكالت اخلصخصة كانت جيدة للغاية

. خصة عمل جيد جداً ما دامت تتم على حنو جيداخلص. السادة قد نتفق مع بعضها، وبعضها ال
لذلك، أعتقد أن احلركة . املشكالت ناجتة عن األداء غري اجليد، ال أن سياسة اخلصخصة نفسها خطأ

 .الطالبية وحركة اهليئات جيدة جداً



 

 

ة يف الشؤون الدولية، يف التعامل مع قضي. حضور جيد نسبياً] للطالب[يف الشؤون اخلارجية، كان 
يف االنفجار األخري جلامعة كابول، خطا الطالب . ، كان أداء الطالب جيدا٦ًالّة الفرنسية املهينة

يف . جيب أن تستمر األنشطة الطالبية حول قضايا اليمن وفلسطني وما شابه ذلك. خطوة جيدة حقّاً
ال يهمين اآلن ما . قفاً، على سبيل املثال، أبدوا رأيهم، واختذوا موFATF)) »جمموعة العمل املايل»

كانت عليه املواقف، ولكن املوقف نفسه كان جيداً جداً يف رأيي، فقد أظهر املدى التساع رؤية 
، ٧»جملس الشورى اإلسالمي«أو التفام إىل القانون اإلستراتيجي لـ... الطالب يف خمتلف القضايا
 أيضاً إىل تعزيز اهلوية التنظيمية هلذه حسناً، كل هذا جيد جداً، ويؤدي. وموافقتهم عليه وتعزيزه

يف الواقع إنكم . اهليئات، أي عندما تدخلون ساحة إبداء الرأي، واختاذ املوقف، والعمل، وما شابه
 .تصنعون تياراً، وهذا حبد ذاته يساعد على تقوية هويتكم التنظيمية

 
 توقّعات اهليئات الطّالبية

١- ة والثّوريينيفستقوية البنية الدذيب النة و 
هذه املسألة . أول ما أتوقعه من اهليئات أن تقووا بنيتكم الدينية والثورية. حسناً، اآلن، هناك توقعات

اآلن قالوا إن علي أن أعرف . التمكني الفكري، التمكني الديين. إنها مهمة جداً. ليست سهلةَ العبور
يف احلوزات، مبا يف ذلك . كثٍري من األشخاص يف قميف رأيي، ميكنكم التعرف إىل . كتاباً أو شخصاً

حوزة قم أساساً، حلسن احلظ، قاموا على عمل جيد للغاية وحركات جيدة يف السنوات القليلة 
هناك شخصيات ميكن أن تكون لكم مرجعاً ومستشاراً أميناً يف القضايا الفكرية واإلسالمية . املاضية

نقل عن . أرجو منكم االلتفات إىل موضوع بناء الذات وذيبها. ومن مجلتها ذيب النفس. والدينية
العظيم قوله إن السبب يف خشية بعضهم من أمريكا هو فقدام ذيب النفس، ] اخلميين[اإلمام 

هل ختافون من أمريكا؟ : يف ذلك اليوم، ويف قضية ما، سأل اإلمام. وأعتقد أن هذه هي احلال بالفعل
] ال جمال لذكرها[قال أمراً مهماً، وتفاصيله كثرية … إذاً، افعلوا ذاك الشيء: لقا. ال: كان اجلواب

ال يقتصر األمر . النقطة املهمة هي أن ذيب النفس له تأثري كبري حىت يف النضاالت االجتماعية. اآلن
ال ال، هذا الشخص اجليد له تأثري يف خمتلف جماالت النض. على أن يصبح اإلنسان شخصاً جيداً

 .االجتماعية والدولية والثورية
وفق قولكم، . كانت بعض اهليئات يف الثمانينيات متثّل رأس السهم يف الثورية. لدينا درس من املاضي

كانوا يف منتهى الثورية، أي أنهم، على سبيل املثال، عندما كانوا يتعاطون معنا، من لدينا تاريخ ثوري 



 

 

بالطبع بعضهم، ومثة آخرون ذهبوا إىل اجلهاد ! ا مدينون هلمأكثر منهم، كانوا يتصرفون على أنن
هناك . واستشهدوا وفعلوا أشياء عظيمة وأصروا فعالً على اخلط الصحيح والثوري نفسه وبقوا عليه

 درجة، ألن الفكر مل يكن عميقاً يف أذهام، واإلميان مل يكن أعلى بكثري من ١٨٠من غير مسريه 
. صار اإلميان جمرد شعار ومل يكن له عمق يف الفكر، ظهرت هذه األخطارعندما . مرحلة الشعارات

 .جيب أن تؤخذ باالعتبار
 جاء الطالب -  ١٩٨١ أي قبل أن أكون رئيساً للجمهورية عام -كما تعلمون، منذ بداية الثورة 

 الطاليب أنا على دراية جيدة بعمق العمل. إيلّ بأمر من اإلمام، وتواصلت مع الطالب وعملت معهم
ينحرفون . واألنشطة الطالبية، وأعرف كيف الوضع وكيف كان، وكيف حدث أن اختذ بعضهم زوايا

إذا كان هناك إميان .  درجة١٨٠: أوالً بزاوية، مث ينحرفون ببطء، ما يؤدي أحياناً إىل الزاوية املقابلة
لذلك، . ورة وأعدائهاوتقوى، لن تكون هناك مشكلة حقيقية، أي لن يذهب الطالب إىل معارضي الث

هذا ). ١١٢هود، (} فَاستِقم كَما أُِمرت ومن تاب معك{: يف القرآن) ص( نبيه – تعاىل -أمر اهللا 
وإذا مل تكن . وإذا كانت هذه املقاومة، سوف تكون عاقبة أمور املنظمة وأعضائها خرياً. مهم جداً

ن العميق والتفكري املنطقي والعميق، ستكون هناك مشكلة هذه املقاومة، وال هذه التقوى وهذا اإلميا
احلكم على الستر والسكر كليهما يف «]: الشريازي[وكما يقول الشاعر حافظ . يف العاقبة

 .٨»العاقبة
 اجلهود والتخطيط للتأثري يف الطّلّاب فكرياً وحلّ عقدهم الفكرية -٢

 هي أن لديكم فرصة مهمة وهذه الفرصة ختلق حسناً، هناك نقطة أخرى لتذكري الطالب واهليئات
هذه اهليئات الطالبية أمام جمموعة من ماليني . هذه الفرصة أنكم بني مجع عظيم من الطالب. التكليف

الطالب، وهي فرصة كبرية جداً، ما يعين أن جمهودك يف التفكري ومجع جمموعة من الطالب، جيب أن 
اًيكون جهداً جاداً وخمططاً له وأساسي. 

ليست هناك حاجة أبداً أن يكونوا جزءاً من هيئتكم، ولكن من الضروري أن يتأثروا بتفكريكم وأن 
وقد متت اإلشارة إىل أقوال . تبذل قصارى اجلهود للتأثري فيهم فكرياً وديناً وفك عقدة تفكريهم

 مهمة ٩دى املمثلياتواآلن ل. نعم، هناك عقدة فكرية ال بد من إزالتها. البعض حول العقد الفكرية
يف . مِهمة يف هذا اال وأعمال كبرية على عاتقهم، فيجب أن يبذلوا املزيد من اجلهود يف هذا اال

هذه االنتخابات أيضاً مهمتكم الرئيسية بني أيديكم هي تشجيع اجلميع، مبن يف ذلك الطالب 
يوم قيلت من باب التعاطف بالفعل، ولكن بعض املالحظات اليت أُديل ا ال. وغريهم، على املشاركة



 

 

جيب أن يؤخذ . ال ينبغي أن يكون األمر كذلك، وهو أن يثين هذا البيان املتعاطف الناس عن املشاركة
 .هذا باالعتبار

 
 أمهية االنتخابات احلماسية للنظام يف األبعاد احلضارية وقوة الردع

االنتخابات .  أن أقول كلمة حول االنتخاباتاآلن بعدما طُرح موضوع املشاركة، امسحوا يل
إنها مهمة لناحية احلضور الشعيب وحتقيق السيادة الشعبية . احلماسية مهمة للبلد من النواحي مجيعاً

ال نقلل من أمهية ذلك، وال نقول ألنه مل يشارك الناس يف بعض حركات . باملعىن احلقيقي للكلمة
إنّ جمرد حضور الشعب النتخاب مسؤويل البالد، من ! ال. دة شعبيةاحلكومة الفالنية، ليس هناك سيا

إا سيادة . إا قضية إنسانية مهمة، إا قضية حضارية بالغة األمهية. أعلى إىل أسفل، مسألة مهمة
مث، كما تعلمون، إن حضور الناس يف االنتخابات له تأثري كبري يف قدرات تلك احلكومة . الشعب

شكّل . ااملُنتخبة وقوة وسوف ياية املطاف، سيتم انتخاب حكومة، وسيتم انتخاب رئيس مجهوري يف
وكلما زاد الدعم، كان أقوى، وكان ذلك أفضل حتماً، ويزيد قوة الردع للبالد، ويوفر . حكومة

 .لذا إن املشاركة مهمة للغاية. األمن هلا، وخيلق مسعة هلا
 

  باحلكم يف املرحلة الثانيةاالنتخاب املطلوب واختيار حكومة تليق
لذا، يف الدرجة األوىل، نسبة املشاركة العالية، مث االنتخاب املطلوب واالختيار اجليد لتشكيل حكومة 

ال ينبغي أن ييأس املسؤولون . تتمتع بالكفاءة، ولديها اإلدارة الالزمة، ومؤمنة، وشعبية، ومليئة باألمل
ومكتئباً على رأس العمل، يبدو واضحاً أن هذا األمر لن إذا وضعنا شخصاً محبطاً . احلكوميون

من يعتقد أنه ال ميكن فعل شيء يف . ويؤمن بالقدرات الداخلية. جيب أن يكون مليئاً باألمل. ينجح
البالد، سواء يف الدفاع أو السياسة أو االقتصاد أو اإلنتاج أو ما شابه، ال يستحق حقاً السيادة 

 أولئك الذين يتولون زمام األمور جيب أن يكونوا مؤمنني بالشعب، مؤمنني .واحلكم على هؤالء الناس
أداء ثوري، ومن طلّاب ] لديهم[بالشباب، ولديهم عقيدة بالشباب، ويقدرون عنصر الشباب حقاً، و

العدالة حقاً، ال أن يذكروا العدالة بلقلقة اللسان، أي يكونون باملعىن احلقيقي للكلمة مطالبني بالعدالة 
مع أن العدالة االقتصادية جزء . ليست جمرد عدالة اقتصادية» العدالة«بالطبع، . ومكافحني للفساد

إذا مت إنشاء مثل هذه احلكومة، بإذن اهللا، . مهم منها، فإن العدالة تسري وجتري يف القطاعات كافّة



 

 

على إىل األسفل، وإن ميكنها تعيني املئات من املديرين الشباب واملؤمنني يف خمتلف القطاعات من األ
 .جيب أن تسعوا إىل ذلك. شاء اهللا، سيصري عمل البالد منظماً جيداً

 
 جتنب القيادة التدخلَ يف ترشح األفراد واختيارهم
يف الدورات املاضية، كان بعض األشخاص الذين . بالطبع أنا ال أتدخل أبداً يف اختيار األشخاص

أنا لست مع وال «: مثالً، وكنت أجيب»  أنت موافق؟هل«: ينوون الترشح يسألونين عن رأيي
: كل من سألين. يف املراحل السابقة، كان األمر على هذا النحو. ، أي ليس لدي رأي حمدد»ضد

لست موافقاً، ولست معارضاً، : ، كنت أقول يف معرض اإلجابة»هل أدخل السباق االنتخايب أو ال؟«
هل «: إذا سأل أحدهم. م، قلت إنين حىت لن أكرر هذا الكالميف هذا العا. أي ليس لدي رأي حمدد

 .»لست موافقاً، ولست معارضاً«: ، حتى لن أقول هذا»توافق؟
فليبحثوا وليفكروا بأنفسهم، بينهم وبني اهللا؛ إن شعروا أم مستحقون وأن دخوهلم يتوافق مع 

حبمد هللا، قلتم كالماً .  الربامج ولينتخبواالقانون، فليدخلوا يف امليدان، وإال فال، ولري الناس أيضاً
 .وهذه أيضاً ال بد من تصحيحها، إن شاء اهللا. جيداً حول اختيار الشعارات وحنوها

أنتم، أيها الشباب األعزاء، أنتم ذخرية الثورة، وأنتم النقطة .  أن يوفقكم مجيعاً- تعاىل –نسأل اهللا 
ال يوجد يوم ال . م منذ سنوات طويلة وأحبكم، وأدعو لكماملضيئة يف أعني املسؤولني، وأنا صديق لك

وفقكم اهللا، ونسأل اهللا . وسأدعو أيضاً، إن شاء اهللا. أدعو فيه مراراً لشباب البالد، خاصة النشيطني
 وأن ترضى عنكم الروح الطاهرة إلمامنا - أرواحنا فداه -أن تشملكم األدعية الزاكية لبقية اهللا 

 .األرواح الطيبة لشهدائنا األعزاءالعظيم و] اخلميين[
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 
 ــــــــــــــــــ

 .يف بداية هذا االجتماع حتدث عدد من ممثلي اهليئات الطّالبية -١
 .٤٤الصحيفة السجادية، الدعاء  -٢
 .مصطلح يطلق على الدول التابعة لدولة عظمى، مثل األقمار تدور يف فلكها -٣
 .١٧/٥/٢٠٢٠ لقائه اهليئات الطّالبية يف من كلمته يف -٤
 .٢٧/٢/٢٠٠١من مجلتها كلمة لسماحته مع أساتذة جامعة أمري كبري الصناعية يف  -٥
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