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ّإضفاء الهوية هو إنجاز الثورة العظيم للجامعة ّ  
  طهران: المكان

  جمع من الطالب الجامعيين :الحضور
  .م٢٩/٤/٢٠٢٢.   هـ٢٤/٩/١٤٤٣.   ش٦/٢/١٤٠١: الزمان

  
  
  

ّ في لقاء مع جمع مـن الطـالب الجـامعيين ٢٦/٤/٢٠٢٢ بتاريخ )دام ظله (كلمة اإلمام الخامنئي ّ
ّيـة توجـه بهـا سـماحته للـشباب ثـم اعتبـر قائـد الثـورة اإلسـالمية أن ّوقد تخللت كلمته موعظـة أخالق ّ ّّ ّ

ّالجامعــة مــن القــضايا األساســية للثـــورة مــشيرا إلــى أهميــة تربيــة النخـــب مــن أجــل التقــدم بـــالبالد،  ّ ّ ًّ
ّوتحدث اإلمام الخامنئي عن دور الجامعيين في النظام العالمي الجديد الـذي يرتقبـه العـالم وحـول . ّ

ــد الثــورة اإلســالمية بالتــضحيات الجــسام للــشباب الفلــسطينيين الــذين يمنعــون فلــسطين أشــ ّاد قائ ّ
ّنسيان قضية فلسطين ولفت إلى كون إقامة العالقات من قبـل بعـض البلـدان مـع الكيـان الـصهيوني  ّ ّ

ًمن أجل حل القضية الفلسطينية خطأ كبيرا جدا ًّ ّ ّ ّ.  
  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
لمين، والـــصالة والـــسالم علـــى ســـيدنا ونبينـــا أبـــي القاســـم محمـــد، وعلـــى آلـــه والحمـــد هللا رب العـــا

  .الطيبين الطاهرين المعصومين، والسيما بقية اهللا في األرضين
  

ًإنه لمن دواعي سروري وسعادتي جدا أن ألتقي بكم حضوريا  بعـد محروميـة عـامين عـن ] ١[ لقاء-ً
ًطبعـا، يجـب أن أقـول ألن بعـض . َ أُلقيـت وكـذلك الكلمـات التـي-هذا االجتماع العـذب والـدافئ 

ٍالسادة تحدثوا بطريقة سريعة للغايـة   باسـتثناء آخـر شـخص، الـسيد بنـاهي الـذي تحـدث بـسكينة -ٍ
ُ إننـي فهمـت -ًأكثر قليال، ففهمت الكـالم أكثـر، فيمـا تحـدث األصـدقاء اآلخـرون بحـدة شـديدة 

راق المكتوبـة حتـى أتمكـن مـن االطـالع يجب أن تعطـوني األو. ًبعض النقاط ولم أفهم نقاطا أخرى
  .ًعليها الحقا

  



 

 ٢

   
  

  ّالحوار مع المسؤولين هو الحل إلشكاالت وانتقادات كثيرة
  

ــدخل فــي موضــوعنا، وهــي أن  ــه فــي ذلــك الموضــوع هــو كلمــة قــصيرة فقــط، ثــم ن مــا أريــد أن أقول
 يحب سماع كلمات القلب، واإلنسان. ٌمجموع الموضوعات التي تحدثتم عنها كلمات من القلب

هذه الكلمات، لكن أسئلة كثيرة من هذه توجد إجابات مقنعة عنها، وانتقادات كثيـرة مـن هـذه لهـا 
كما أن األمر ليس على هذا النحو أن يكون لإلشكال الذي قد خطر فـي . إجابات تحل المشكلة

ٌبالكم أو لدى مجموعتكم وعبرتم عنه هنا طريق مسدود ًطبعا، .  عنهاٌال، كثير منها توجد إجابات. ّ
ًكان هناك اقتراحات في كلماتكم أيضا وربما بعضها قـد تكـون عمليـة وممكنـة حقـا، لكـن غالبيتهـا  ً

ًكانت إشكاال ونقدا ٍإن مشكلتنا في كثير من اإلشكاالت واالنتقادات. ً  أنكم - ال أقول جميعها -ّ
  .يجب حل ذلك. ليس لديكم حوار مع المسؤولين المختصين

  
ُحسنا، كنت  ًليس حديث اليوم وإنما حديث قبل أربعين عامـا  -ً ً أذهـب إلـى جامعـة طهـران يومـا -ٌ

ّواحدا كل أسبوع  فكانـت . ، وكان الطالب يجتمعـون ويطرحـون أسـئلتهم وُأجيـب- دون استثناء -ً
ُعقــد كثيــرة تحــل، أي كانــت تعــالج عقــد كثيــرة ُُ ًكانــت هنــاك مواضــع أيــضا ال يوجــد جــواب عــن . ُّ

ًنـدرك مــثال أنـه ينبغــي لنـا أن نــذهب ونفعـل شــيئا، ويجـب إصــالح هـذا بطريقــة مــاُّاإلشـكال، فكنــا  ً .
ًطبعــا أوصـــيت المــسؤولين أنـــه يجــب أن يـــأتي كــل مـــن الــوزراء والمـــسؤولين فــي مختلـــف األجهـــزة 

ـــم ذكـــر اســـم هيئـــة األركـــان، واســـم -ويتحـــدثوا معكـــم  ً حـــسنا فليـــأتوا -» حـــرس الثـــورة« اآلن ت
نعـم، فــي بعـض األمـاكن قـد ال تكــون . ت كثيـرة مــن هـذه قابلـة للتوضـيحكلمـا. وليتحـدثوا وليقولـوا

ــا ــذهاب وفعــل شــيء مــا واتخــاذ إجــراء م ــه ال . َقابلــة للتوضــيح ولــذلك يفهــم الطــرف اآلخــر أن علي
  .كانت هذه نقطة أردت قولها لكي تلتفوا إلى هذا المعنى

  
لـب منـي اسـترجاع لقـب ُوط) الـشورى اإلسـالمي(بالمناسبة، اآلن حيـث تـم الحـديث عـن المجلـس 

هـذا المجلــس كثيـرون مـنهم هــم شـباب األمــس ] نــواب[ًحـسنا ] ٢.[مـن هــذا المجلـس» الثـوري«
أنفسهم الذين كانوا في مكانكم، وهذا يعنـي أن كثيـرين مـنهم شـباب مـثلكم كـانوا يـأتون قبـل بـضع 

َســنوات ويقفــون وينتقــدون ويتحــدثون ويـؤشــكلون ــيس األمــر أنهــم ليــ. إنهــم ثوريــون. ُ ــوريينل . سوا ث
ــالطبع، ال أعــرف كــل واحــد مــنهم وإنمــا أحكــم علــى المجموعــة المجموعــة ليــست ســيئة، إنهــا . ب



 

 ٣

. إنهـا مجموعـة جيـدة سـواء فـي الحكومـة أو فـي المجلـس أو فـي بعـض القطاعـات األخـرى. جيدة
ٌبالطبع، يمكن أن ترد إشكاالت حول بعضهم ِ َ.  

  
علمـوا أنكـم عنـدما تجلـسون وتفكـرون وتدرسـون ولت. على أي حال، لقد استمتعت بكلماتكم اليوم

َّجوانــب القــضايا وتتوصــلون إلــى اســتنتاج وتقولونــه هنــا بــصراحة، فهــذا شــيء محبــذ ومفيــد بالنــسبة 
  .ّإلي
  
   

  
ْالموعظة؛ تحيي القلب ُ  

  
ــي أود أن أطرحهــا، فالموضــوع األول هــو موعظــة ــد أن أقــول موعظــة . أمــا عــن الموضــوعات الت أري

َِأحـي «): ع(في رسالة إلـى ابنـه العزيـز اإلمـام الحـسن ) ع(كتب أمير المؤمنين . ءلكم، أيها األعزا
، )ع(، وذلك لشخص مثل اإلمام الحـسن )ع(هذا ما يقوله أمير المؤمنين ]. ٣[»قلبك بالموعظة

وهـو فـي طريـق ) ع(مما يثير االهتمام أن هذه الرسالة كتبها أمير المؤمنين . ابنه األكبر، ابنه العزيز
ــهالعــ ــي انــصبت علي ٌإنهــا رســالة فــي نهــج . ودة مــن صــفين وفــي خــضم تلــك القــضايا المختلفــة الت

ـــوا نظـــرة عليهـــا وتقرؤوهـــا. البالغـــة ـــوا إليهـــا وتلق ـــد أن ترجع ـــن الجي ـــك بالموعظـــة«. م ، »َِأحـــي قلب
  .فالموعظة ضرورية

  
ّاتخاذ القرار والعمل الصائب من أجل تجنب الحسرة يوم القيامة ّ ّ  

  
ريد أن أقولها اليوم هي هذه اآلية مـن سـورة مـريم، وهـي مـن آيـات القـرآن التـي تهـز الموعظة التي أ

ًاإلنسان، فكلما تذكر اإلنسان هذه اآلية، تهزه حقا ّ ِوأَنـذرهم يــوم اْلحـسرة {]: اهللا المتعالي[يقول . ّ َ ْ َْ َ ْ َْ ُ ِ ْ َ
ٍإذ قضي األمر وهم في غفلة َِ ْ ْ َُ ْ ُ َ ُ َْ َ ِ ْ ّأي، يا نبينا، قل ل. })٣٩... (ِ ّهؤالء الغارقين في الغفلـة وحـذرهم مـن ْ

ُإذ قــضي األمــر{. ُّويــوم الحــسرة هــو يــوم القيامــة، وقــد عبــر عنــه بيــوم الحــسرة. يــوم الحــسرة َْ ْ َُ ِ ْ، أي }ْ
ّعندما انتهى األمر ولم يعد ممكنا فعل أي شيء ُقضي األمر{هذا ما يعنيه . ً َْ ْ َُ ِأخفهـم مـن ] يقول. [}ِ

ن في القيامة أنه في بعض األحيان يمكن أن يحصل هنا علـى أجـر يرى اإلنسا. ذلك اليوم وأنذرهم
كـان مـن الممكـن أن يكـون لحركـة صـغيرة فـي الـدنيا آثـار خالـدة عظيمـة . كبيـر بفعـل عمـل صـغير



 

 ٤

كــان فــي إمكانــه فــي الــدنيا بامتنــاع أو . ّمليئــة بــالربح والمنفعــة، واإلنــسان لــم يفعــل ذلــك فيتحــسر
ًفلنتخـذ قـرارا بــأن . َلـم يفعـل ولـم يـسع] لكنـه[ن عـذاب ألـيم اجتنـاب قـول وفعـل أن يبعـد نفـسه عـ

ــؤدي العمــل بــصورة صــحيحة، وأن نعمــل بطريقــة صــحيحة، وأن نــتكلم علــى نحــو صــحيح، وأن  ن
هــذه األفعــال والقــرارات ممكنــة فــي . نخطــط ونقــرر بأســلوب صــحيح؛ إن يــوم الحــسرة يــوم صــعب
ًأحيانــا نــرى فــي الــدنيا نمــاذج تلــك . ليمرحلــة الــشباب، إنهــا أســهل مــن مرحلــة عمــري وحيــاة أمثــا

ّيضيع شيء منا ويفوت، فنتحسر بسبب أدائنا على ذلك النحو، ولماذا لم نفعل : الحسرة العظيمة
ــوم القيامــة... ذلــك بهــذه الطريقــة ــر مقابــل الحــسرة ي ــالطبع، هــذا أصــغر بكثي ــآالف . ب ــه أصــغر ب إن

  .المرات من تلك الحسرة لكنه في الوقت نفسه حسرة
  

هــذا يتعلــق بأمثالنــا الــذين اجتــازوا . ن الحــظ، لــيس لــديكم هــذه الحــسرة اليــوم ألنكــم شــبابلحــس
وما كان يجـب علينـا فعـل . مرحلة الشباب ومنتصف العمر؛ كان يجب علينا فعل أشياء ولم نفعلها

قـد يكــون . ّأنـتم، اعرفـوا قـدر هــذه الفرصـة أمـامكم فـي هـذه الــسن التـي أنـتم فيهـا. أشـياء وفعلناهـا
ّمكم ستون عاما أو سبعون؛ قدروا هذه اإلمكانية التي هي في خدمتكم وأمامكمأما هـذه موعظتنـا . ً

  .اليوم
  

ّالجامعة من القضايا األساسية للثورة ّ  
  

ًطبعا، في كلماتكم، أعتقـد . أما الموضوع الذي أعددته، فهو يدور حول فلك الجامعات وقضاياها
ّأنــا لـدي حـديث عــن . ًشأن الجامعــة أو الطـالب مـثالًأنـه كـان أيـضا لــدى أحـد الـسادة نقــد مـوجز بـ

ـــراح أيـــضا ســـوف أقولهمـــا اآلن ـــة دورا، : ًقـــضايا الجامعـــة، ولـــدي وجهـــة نظـــر واقت ًأوال أداء الجامع ً
ـــدات  ـــا بعـــض الفـــرص والتهدي ـــب، وثاني ـــي المـــستقبل القري ـــه ف ـــة تأديت ـــدور وأهمي ـــة ال ـــة تأدي ًوإمكاني

 موضوعات حديثنا اليوم، وسـوف أتحـدث عنهـا إذا هذه. الموجودة، ثم بضع نقاط عملية للطالب
ً وإذا استطعت مواصلة التحدث أيضا- إن شاء اهللا -صبرتم على اإلصغاء  َ ّ ُ.  

  
ًمنـذ بدايــة الثـورة أُثيــرت قـضية الجامعــة قــضية أساسـية، أي عنــدما تأسـست الثــورة كـان لهــا أهــداف 

 شعبي، وتحويل التبعية في سياسات تحويل الحكم الفردي واالستبدادي إلى: ًطبعا، وأهداف كبيرة
لكن إضافة إلى هذه األهداف كـان لـديها . البالد وخارجها إلى االستقالل واألهداف المهمة للثورة

وأمامها بعض البرامج العملياتية الفورية، وكانت قضية الجامعة من بين هذه البرامج، أو علـى سـبيل 



 

 ٥

ــبالد، وأمــن الحــدود، : المثــال قــضايا أخــرى ــداخلي، هــذه مــن القــضايا األساســية أمــن ال واألمــن ال
  .ّوالمهمة أمام الثورة التي كانت تنكب عليها؛ إحداها قضية الجامعات

  
   

  
ّوجود وجهتي نظر متضادتين لدى تيار الثورة والتيار المعادي للثورة بشأن الجامعة ّّ ّ ّ َ  

  
ًكانت قضية الجامعات مهمة لناحية أن الجامعة كانت حقيقة وواقعا ضر ًوريا أيضاً لكن كـان هنـاك . ً

األولـى كانـت وجهـة نظـر الثـورة، والثانيـة وجهـة نظـر التيـار : نوعان من وجهات النظر حول الجامعة
كــان ينبغــي أن تتحــول وجهــة نظــر التيــار الثــاني تلــك إلــى . الرجعــي والمعــادي للثــورة تجــاه الجامعــة

ً مـن أكثـر القـضايا تحـديا منـذ اليـوم كانت قـضية الجامعـة. ًلذلك كان هذا تحديا! وجهة نظر الثورة
] ٤.[منـذ البـدايات» مقـر الثـورة الثقافيـة«ّشـكل ] الخمينـي[لـذلك، تـرون أن اإلمـام . األول للثورة

ـــم تـــشكيل هـــذا »المجلـــس األعلـــى للثـــورة الثقافيـــة«اآلن وقـــد أشـــار أحـــد الـــسادة إلـــى  ً؛ حـــسنا ت
قبل . ًدون إنشاء مجلس بال سبب مثالالمجلس على أساس دراسة ولم يكن األمر كما لو كانوا يري

ًطبعـا المجلـس األعلـى . الـذي شـكله اإلمـام بنفـسه» مقر الثورة الثقافيـة«هذا المجلس، كان سلفه 
ّأيـضا شـكله اإلمـام » مقـر الثـورة الثقافيـة«ّفـي تلـك البـدايات، شـكل اإلمـام . ولكـن بعـد المقـر] ٥[ً

ثـم . على مـدى أهميـة الجامعـة فـي نظـر اإلمـامًكان هذا مؤشرا ! الحظوا. من أجل إدارة الجامعات
ًخطابا مهما بشأن الجامعة، ما يـدل علـى أن قـضية الجامعـات كانـت تحـديا مـن ) رض(ألقى اإلمام  ً ً

  .الدرجة األولى للثورة
  

ّأول تضاد في وجهات النظر: ّتربية النُّخب من أجل التقدم أو صنع أدوات لالستعمار ّ ّ  
  

ًاللتين أشرت إليهما؟ أوال الثورة كانت ترى الجامعة مكانـا لتربيـة النُّخـب فما التعارض بين النظرتين  ً
تربيـة النُّخـب لحـل مـشكالت : هذه كانت نظرة الثورة تجاه الجامعـة. ّوتقدم البالد وحل مشكالتها

كانـت تنظـر إلـى . ّالبالد، ومن أجل تقـدم الـبالد، وللتعـويض عـن تـأخر الـبالد مئتـي عـام أو ثالثمئـة
 بهــذه العــين، فيمــا لــم تكــن نظــرة التيــار الرجعــي والمعــادي للثــورة إلــى الجامعــة علــى هــذا الجامعــة

، وحتـى يفعـل ]لهـم[ًالنحو إطالقا، فهم أنشؤوا الجامعة في البالد وأداروها مـن أجـل صـنع أدوات 



 

 ٦

هــذه قــصة . أشــخاص مــن داخــل الــشعب ومــن الــشعب نفــسه مــا كــانوا يريــدون عملــه مــن الخــارج
  .»االستعمار الجديد«إنها سياسة . ًيلة جدامفصلة وقضية طو

  
ـــا عـــن االســـتعمار و. ًلألســـف، الـــشباب يقـــرؤون الكتـــب قلـــيال االســـتعمار «ًال أدري كـــم قـــرأتم كتب

ًحـسنا، األوروبيــون فـي فتـرة مـا مـن القــرن . ومـا إلـى ذلـك، وكــم مـن الموضـوعات تعرفـون» الجديـد
ـــسابع عـــشر  ـــا ســـنة -ال ـــدأ البر١٦٠٠ً تقريب ـــة؛ ب ـــم اآلخـــرون  ميالدي ـــم اإلســـبان ث  -ًتغـــاليون أوال ث

استعمروا العالم، أي كانوا يسيطرون على البلدان ويـستولون علـى إدارة البلـدان الـضعيفة عـن طريـق 
ْفـي القـرن العـشرين، أي بعـد قرابـة ثالثـة قـرون . إراقة الدماء واإلخضاع وما شابه، ويسلبون خيراتها

ُجـة مفادهـا أن االسـتعمار المباشـر لـم يعـد يجـديأو أربعة من االستعمار، توصلوا إلـى نتي فنـشأت . ٍ
سياسة جديدة وكانت تربيـة األفـراد فـي البلـدان المـستهدفة ليفعـل أولئـك مـا كـان مـن المفتـرض أن 
يفعله المستعمر نفسه، وليقولوا الكالم نفسه الذي مـن المفتـرض أن يقولـه، ويفعـل الخطـوة نفـسها 

إذن، كانـت النظـرة إلـى . ًهـذا هـو الهـدف أصـال. لهـا المـستعمرفي البلد التي من المفترض أن يعم
. ّالجامعـة وتربيــة النُّخــب والتعــرف إليهــا فــي البلــدان المـستهدفة بالنــسبة إلــى الغــربيين هــي مــا أقولــه

ٌلقـد كتبـوا كتبـا فـي هـذا الـصدد وتحـدثوا عنـه، وكتـب أشـخاص . »االسـتعمار الجديـد«كان اسـمها  ً
كانـت هـذه نظـرة التيـار الرجعـي والمعـادي . ية، فمن الجيد أن تلقوا نظـرةًكثيرا من المقاالت البحث

  .ًللثورة تجاه الجامعة، وهي تتعارض تماما مع النظرة الثورية
  

  :ِمركز إلنتاج العلم من أجل توفير االقتدار أو مستهلك للعلم المنسوخ
ّالوجه الثاني للتضاد في وجهات النظر ّ ّ ّ  

  
ً هـو أن الثـورة كانـت تنظـر إليهـا بـصفتها مركـزا إلنتـاج العلـم ولنمـوه، التحدي اآلخـر بـشأن الجامعـة

ّ وليؤمنــوا االقتــدار -ً أوال يتعلمــون ثــم ينتجــون ويتقـدمون بــذلك -حتـى يتمكنــوا مــن التقــدم بـالعلم 
لـم . كانـت هـذه نظـرة الثـورة. الوطني بالعلم، ألن المعرفة والعلم يمنحـان القـوة لـشعب مـا وبلـد مـا

ــاتكــن نظــرة ذلــك ــورة كــذلك إطالق لــم يكــن لــديهم هــذا التوقــع مــن . ً التيــار الرجعــي والمعــادي للث
 ليس جامعاتنا فقط -كانوا يريدون لجامعاتنا ! ّكال. أن تأتي الجامعة وتنتج العلم بنفسها: الجامعة

ــة أيــضا  ــدول المــستهدفة كاف ــل ال ــتعلم ذلــك -ًب ــة الغربيــة، وفــي الواقــع أن ت ــتعلم بقايــا المعرف ْ أن ت
متاع المهترئ العديم الفائدة أو القليل الفائدة، وأن تبقى أيديها قصيرة عن إنتاج العلم، فـال يجـد ال

ُوقـد قمعـت . كان هـذا هـدف هـؤالء. ًالعلم تقدما وتنمية في هذه البلدان بالمعنى الحقيقي للكلمة



 

 ٧

نهــا إ. هــذه حقــائق وليــست ادعــاءات. ّكــل حركــة علميــة مبتكــرة فــي أي قطــاع فــي هــذه البلــدان
ًحسنا، كـان هـذا تحـديا أيـضا. أحداث حدثت ً مجتمـع «و» ِعـالم اسـتهالكي«كـانوا يريـدون إنتـاج . ً

ــة الغربيــة » ِالعــالم االســتهالكي«. فــي الجامعــة» اســتهالكي ــستهلك المعرف ــي الــشخص الــذي ي يعن
نـي يع» المجتمـع االسـتهالكي«. ّالمعرفة المتخلفة والمنسوخة] إنما[وليس حتى المعرفة المتقدمة 

ِّالمتخـرج عنــدما يـأتي إلـى المجتمــع، وعنـدما يتــولى اإلدارة ومـا إلــى » ِالعـالم االســتهالكي«أن هـذا 
ًذلك، يخلق مجتمعا استهالكيا وينتج سوقا استهالكية للمنتجات الغربية ً كان هذا هو الغرض من . ًُ

  .الجامعة، وكانت هذه هي النظرة إلى الجامعة
  

ّالوجه الثالث لتضاد وجهات النظر: ّدينةّإنشاء جامعة متدينة أو غير مت ّ ّ  
  

ّالتحــدي اآلخــر بــشأن الجامعــات أن هــدف الثــورة كــان إنــشاء جامعــة متدينــة، فعنــدما يــأتي شــباب 
ًالبالد إلى الجامعة ويبقون فيها بضع سنوات ثم يخرجون، ال بد أن يخرجوا متدينين بل أكثر تـدينا  ّ ّ

ًكان هدفهم العكس تماما، فقد كـانوا يريـدون إزالـة ] ولئكأ. [مما كانوا عليه عندما دخلوا الجامعة
ًبالطبع، لم ينجحوا جدا في هـذا الهـدف لكـنهم فعلـوا كـل مـا . الدين من الجامعة، وقد فعلوا ذلك

وخطــط لهــا ] ٦[ألنــه فــي الجامعــة نفــسها التــي بناهــا الطــاغوت» لــم ينجحــوا«قولنــا . فــي وســعهم
ًد البارز والعالي المقام الذي كان طالبا في كليـة الحقـوق الغرب نشأ أناس مثل حسن باقري، الشهي

مــن طــالب ذلــك اليــوم، ] ًأيــضا[فــي جامعــة طهــران، أو بعــض هــؤالء الــشهداء النــوويين ممــن كــانوا 
ـــدفاع المقـــدس«وكثيـــرون مـــن شـــهداء  ـــالهم ممـــن كـــانوا طـــالب »ال ـــارزون وأمث ، أولئـــك القـــادة والب
ً كليـا فـي تحقيـق هـذا الهـدف المتمثـل فـي إزالـة الــدين لـذلك، لـم ينجحـوا. جامعـات مـا قبـل الثـورة

ًلكنهم في النهاية فعلوا ما في وسعهم، وهنـاك ذكريـات مريـرة وبـالطبع بعـضها ال يمكـن قولـه أصـال 
ًلذا، كانت قـضية الجامعـة منـذ اليـوم األول تحـديا . وبعضها غير مناسب لهذا اللقاء ولوقتنا القصير

  .ار المعادي للثورةبين التيار الثوري، وبين التي
  

ّإضفاء الهوية هو إنجاز الثورة العظيم للجامعة ّ  
  

إذن، ماذا فعلت الثورة للجامعة؟ كان العمـل العظـيم الـذي فعلتـه الثـورة للجامعـة هـو إضـفاء الهويـة 
ــة علــى الــشعب اإليرانــي ــة، . ًعلــى الجامعــة تبعــا إلضــفاء الهوي ــورة للــشعب شــعورا بالهوي ًمنحــت الث

هـذه هـي اإلنجـازات التـي . ًوشعورا بالشخصية واالستقالل، ومنحته أفق رؤية واضحةًومنحته هدفا 



 

 ٨

بطبيعــة الحــال، عنــد فعــل حركــة وطنيــة وهويــة وطنيــة وخلــق هــدف . فعلتهــا الثــورة للــشعب اإليرانــي
وطنـي للــشعب، أكثــر مــن يــستفيد مــن ذلــك هـو الــشاب الجــامعي والطالــب الــشاب، عبــر مــشاعره 

  .لطهارة والنقاء اللذين هو عليهماوالوعي الذي يملكه، وا
  

شــعرت الجامعـــة بالهويـــة، وهــذا الـــشعور بالهويـــة أدى بالجامعــة وفئـــة الطـــالب إلــى رفـــض الـــشعور 
َبالضعف والدونية أمام القوى الغربية، أي النقطة المقابلة تماما لما كانـت عليـه قبـل الثـورة، فطالـب  ِ ً

ــذين جــاؤوا ورصــوا ا لمتــاريس فــي الجامعــة كــانوا يتلقــون الــدعم مــن ّجامعــة طهــران كــان يعلــم أن ال
الــسفارة الــسوفييتية وكــانوا مــستندين إلــى الــسياسات الــسوفييتية، فــراح يــواجههم بكــل قوتــه ووقــف 
ــسفارة األمريكيــة  ــوا وســيطروا علــى ال ــذين ذهب ّأمــامهم وطهــر جامعــة طهــران، أو أولئــك الطــالب ال

إنهــم كــانوا يــصارعون . ا مــدركين مــا كــانوا يفعلــونًبوصــفها مركــزا للتــآمر علــى النظــام اإلســالمي كــانو
هذه هي تلك الهوية، وهذا هو الشعور . لم يشعروا بالضعف بل بالقوة. بأيديهم يد القوة األمريكية

ــة وباالســتقالل وبالشخــصية َهــذا مــا مــنح للجامعــة. بالهوي  ال -وكمــا أعتقــد كــان الطــالب أكثــر . ُ
. »حـرس الثـورة اإلسـالمية« الـذين انـضموا إلـى -عتقـد أستطيع إعطاء إحصاءات اآلن، لكن كمـا أ

ّكــان الحـرس فــي ذلـك اليــوم يعــد . ففـي تلــك البـدايات، جــاء الطــالب وصـاروا أعــضاء فـي الحــرس ُ
ًمركـــزا لالقتـــدار الـــوطني والثـــوري، هـــذا كـــان وال يـــزال صـــحيحا ّكـــانوا يـــذهبون وينـــضمون وكـــانوا . ً

معنـى ذلـك أننـا مـستعدون للمواجهـة والنـضال فعندما ينضم الـشخص إلـى الحـرس كـان . مستعدين
ًلقـد كـان شـعورا . هـذا هـو إضـفاء الهويـة إلـى الجامعـة. والوقوف في وجه القوى العظمـى فـي العـالم

  .باالستقالل واستحقار القوى المصنفة درجة أولى في العالم
  

ً تـشعرون كثيـرا اليـوم أنـتم ال. في ذلك اليوم، كان الطالب الشاب يدرك حـالوة الـشعور باالسـتقالل
لقد عشتم طوال حياتكم في بلـد ربمـا كـان مـن أكثـر البلـدان . باإلحساس الجميل تجاه االستقالل

ّاســتقالال مــن الناحيـــة الــسياسية، أي  لــم تتـــذوقوا أو ]. للقــوى العظمـــى[التبعيـــة والطاعــة ] رفــض[ً
ّتشعروا إطالقا بذل التبعية، ولذا أنتم  ّ ُ االسـتقالل، لكـن ] معنـى[ًيـرا  ال تـدركون كث-َ شباب اليـوم -ً

ًحــسنا، نحــن الــذين كنــا فــي ميــدان النــضال شــعرنا بــه كثيــرا. ّشــاب ذاك اليــوم كــان يــشعر بــه كــان . ًّ
ُالشباب الطـالب يعرفـون ويـشاهدون سـلوك الـبالط والحكومـة والمـسؤولين وأمثـالهم مقابـل أمريكـا 

ّإلذالل، ولــذلك تلقفــوا الــشعور قــد رأوا ذلــك، رأوا ذلــك ا. بأســلوب، ومقابــل أوروبــا بأســلوب آخــر
ًباالستقالل كظاهرة عذبة حقا ّ.  

  



 

 ٩

ّالنجاحات الكبيرة للثورة في أولى التحديات المتعلقة بالجامعة ّ ّ ّ  
  

ًإذن، في المرحلة األولى، حققت الثورة نجاحا كبيرا في التحـدي المـرتبط بالجامعـة نحـن ال نقـول . ً
كــال، ال . ّ تتطلـع إليهــا الثـورة ويتطلــع إليهـا اإلســالمّإن الجامعـة تحولــت بالكامـل إلــى الجامعـة التــي

ــرة  ــل هــذا االدعــاء، لكنهــا كانــت قــادرة علــى إنجــاز خطــوة صــحيحة ومحكمــة ومثي ُأحــد يــدعي مث
َالهويـة علـى الجامعـة ] ُالثـورة[أضـفت . لإلعجاب حيال الجامعة في مواجهة التيـار المعـادي للثـورة

ُنـذاك إلـى قـم ونـسقوا مـع مجموعـة هنـاك، وعقـدوا ذهب عدد من الطـالب حي. وأعطتها الشخصية
ًاجتماعات مفصلة إلعداد الكتب المرتبطة بالعلوم اإلنسانية، غير أنها لم تكـن ناجحـة كثيـرا ّلكـن . ّ

ّأعد أساتذة طهران وعدد من الطالب الجـامعيين والمفكـرين . ّهذا العمل يتطلب الجرأة وقد فعلوه
. ّتـم إنجـاز مثـل هـذه األعمـال فـي تلـك البـدايات. الكتـباإلسالميين في قم مجموعة مفـصلة مـن 

ــة  ــة الطالبي ــم تــشكلت التعبئ ــبالد، ث ــات اإلســالمية فــي جامعــات ال ــم تــشكيل الجمعي ــضا ت ّبعــدها أي ّ ّ ً
ّكانــت الجمعيــات اإلســالمية تعــد فــي ذلــك اليــوم أعــالم . وتعبئــة األســاتذة ممــن كــانوا أعــالم الثــورة ُ

كنـت علــى صــلة بــاألمر، .  وكانــت هنــاك مباحثـات جيــدة وعميقــةالثـورة بــالمعنى الحقيقــي للكلمـة،
ْفالجمعيــات اإلســالمية رجعــت إلــى اإلمــام وقــد أحــالهم إلــي، أي أن تواصــلوا مــع فــالن ّ كنــت ] ٧.[َ

» أميـر كبيـر«عقـدنا اجتماعـات فـي جامعـة . على اتصال دائم بالجمعيـات والـشباب المـرتبطين بهـا
ًحسنا، كانت هذه الخطوة األولى . ّحاث نظرية عميقة وجيدةنفسها، وكان لدينا أبحاث مختلفة، أب

هــذا ال يعنــي أنــه مــع هــذا النجــاح للتيــار الثــوري أن ! ّكــال. لكنهــا ال تعنــي أن المواجهــة قــد انتهــت
. ال، لـم يكـن األمـر كـذلك. التيار المعادي للثورة قد تراجع وانكفأ عـن الجامعـة وانتهـت المواجهـة

 كـــان هنـــاك -العقـــود ] هـــذه[ خـــالل –جهـــة، ولـــذا علـــى مـــر الـــسنين ّلقـــد اســـتمر التحـــدي والموا
  .كان هناك صعود وهبوط في الجامعة، وقصتها طويلة. انخفاض وارتفاع وصعود وهبوط

  
ًفــي رأيــي، يمكــن أن يكــون هــذا موضــوعا للبحــث، وأن يكــون أحــد األعمــال البحثيــة الرئيــسية هــو 

مــن : ّالرتفــاع والــصعود والهبــوط، وتبــدل أفرادهــاتــاريخ جامعــات الــبالد بعــد الثــورة، واالنخفــاض وا
ّهـذه موضـوعات مهمـة يمكـن أن تكـون . كانوا، وأين ذهبوا، وما كـان مـصيرهم، ومـن حـل مكـانهم

ّموضع بحث وعمل بحثي مفصل وجيد ّ ّ ٍ َ.  
  

ّأسباب افتخار الجمهورية اإلسالمية بجامعاتها ّ  
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 يمكن للجمهورية اإلسـالمية اليـوم أن تفخـر اآلن، ما أريد استنتاجه وقوله من هذه الموضوعات أنه
ِاآلن ســوف أشــرح كــال العنــوانين . »هــاجس الجامعــة«ًوثانيــا يجــب أن يكــون لــديها . ًبجامعتهــا أوال

يمكــن للجمهوريــة اإلســالمية أن تفخــر بالجامعــات، فــألن جامعــات اليــوم ال ] ّأنــه[أمــا . بمقــدار مــا
ًتمكن مقارنتها حقا بالجامعات بداية الثورة نعم، كـان األمـر أكثـر حماسـة فـي ذلـك اليـوم، وكانـت . ّ

 لكــن الجامعـــات اليــوم فـــي بلــدنا ال تمكـــن - كانـــت بدايــة الثـــورة -ًهنــاك حركــات أكثـــر حماســة 
ًمقارنتها حقا بالجامعات لدينا في بداية الثورة ّ.  

  
  ّمن ناحية عدد الطالب

  
ّب فـي جامعـات الـبالد كافـة قرابـة في ذلك اليـوم، كـان عـدد الطـال. من ناحية عدد الطالب] ًأوال[

ًفبعيـــدا عـــن . يوجــد اآلن ماليـــين الطـــالب الفعليــين.  ألــف، وعـــدد الطــالب بـــالماليين اليـــوم١٥٠
ًفـــي هـــذا الـــصدد، ال تمكــن مقارنـــة الكـــم حقـــا فـــي . الخــريجين هنـــاك بـــضعة ماليـــين طالــب فعلـــي

  .الجامعات الحكومية وغير الحكومية
  

  من ناحية عدد األساتذة
  

ّللتقريــر الـــذي قـــدموه إلينـــا فـــي ذلــك اليـــوم كـــان عـــدد أســـاتذة ] ًوفقـــا. [ مـــن ناحيـــة األســـاتذةًثانيــا
ـــورة نحـــو خمـــسة آالف ـــة الث ـــي بداي ـــات طهـــران كلهـــم ف ـــدينا عـــشرات اآلالف مـــن . جامع ـــوم ل الي

األســاتذة، ومــن بيــنهم أســاتذة بــارزون، أســاتذة بــارزون مــن النُّخبــة، أي عــدد األســاتذة يبعــث علــى 
ًالفخر حقا   .، مثل عدد الطالبّ

  
ّمن ناحية التقدم العلمي ّ  

  
ًلم يكن لدينا ما نفخـر بـه حقـا فـي الجامعـات فـي . التقدم العلمي الالفت] هناك[إضافة إلى ذلك  ّ

ًكـان األمـر كـذلك حقـا. ذلك اليوم مـن ناحيـة النـشاط العلمـي ٌّنعـم، مـن الممكـن أن يكـون شـاب . ّ
ٍنخبــوي قــد قــام آنــذاك علــى فكــر أو عمــل فــ ي مكــان مــا ولــسنا علــى اطــالع عليــه، لكــن الجامعــة ُ

ّبصفتها كال ومجموعة لم يكن لديها أي حركة علمية الفتة أو مهمة ّ ً اليوم، بفضل اهللا وبتوفيقـه تـم . ّ
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إنجاز أعمال علمية الفتة وعظيمة في الجامعات، وال يـزال األسـاتذة ينجزونهـا عبـر الـورش التربويـة 
  .ونخبة من الطالب

  
  ربية النُّخبمن ناحية ت

  
تربية النُّخب البارزة؛ كم عدد النُّخـب فـي الـبالد اليـوم؟ اآلن يغـادر الـبالد بعـضهم، ويحـزن آخـرون 

ّنعــم، نحــن نــود أن تبقــى النُّخــب فــي الــبالد، لكــن عــدد النُّخــب فــي الــبالد أعلــى . علــى مغــادرتهم
  .ي هذا الصددًلحسن الحظ، إن جامعاتنا جيدة جدا ف. بأضعاف من أولئك الذين غادروا

  
  ّمن ناحية وجود الخريجين في اإلدارات

  
ًهـذا مهـم جـدا. حضور خريجي الجامعـات فـي اإلدارات الحكوميـة] من ناحية أخرى[ كـان لـدينا . ّ

وحقيقـة أنكـم اآلن تحتجـون علـى . كان لدينا مـديرون جيـدون. مديرون جيدون في مراحل مختلفة
ُأنـــه لـــم يكـــن فـــي تلـــك الحكومـــة مـــدير بـــارز وكفـــؤ ًحكومـــة معينـــة مـــثال ومـــسؤوليها هـــذا ال يعنـــي 

ٌومسؤول، وعالم وشجاع وصادق وفق تعبير ذاك األخ ًبلى، كان هنـاك مـديرون جيـدون جـدا وهـم . ِ
، كمــا ]٨[»رائحــة حليـب الجامعــة تفــوح مـن أفــواههم«هنــاك أشـخاص ال تــزال . اآلن] موجـودون[

ّإن هـذا مـن . وما شـابه» شورى اإلسالميمجلس ال«ّنقول بالتعبير العامي، حاضرون في الحكومة و
  .افتخارات الجامعات في البالد

  
  ّمن ناحية وجود المظاهر اإلسالمية في الجامعات

  
ًأيـضا وجـود المظــاهر اإلسـالمية والدينيــة الرائعـة، ولــيس األمـر أننــي لـست علــى درايـة بالمــشكالت 

ًماما لكن حضور الدين في جامعـات ّلست غير مطلع ت. الفكرية والدينية والسلوكية لجامعات اليوم
مـن نوعـه، وبالتأكيـد ال يوجـد فـي العـالم اإلسـالمي ّالبالد حضور بارز للغاية وواضح ومشوق وفريد 

ــادة واالعتكــاف والــصالة المــستحبة وصــالة الجماعــة وأهــل  ــشباب مــن أهــل العب ّهــذا الكــم مــن ال
ا القبيـــل فـــي أي مكـــان فـــي العـــالم ال يوجـــد شـــيء مـــن هـــذ... الـــدعاء واإلحيـــاء والتوســـل بــــالقرآن

ًلذلك، يمكن للجمهوريـة اإلسـالمية اليـوم أن تفخـر حقـا . موجود هنا، بحمد اهللا] لكنه[اإلسالمي  ّ
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! ال. ّوقد أشرت إلى أن هذا ال يعني أن جامعة اليوم هي نفـسها التـي تتطلـع إليهـا الثـورة. بجامعاتها
ًلكن هذه جامعة يمكننا أن نفخر بها حقا ّ.  

  
  اب الهواجس تجاه الجامعةأسب
  

َّأما ضرورة الهواجس، ولماذا يجب القلق تجاه الجامعة، فألن هذا التيار التبعـي والرجعـي المعـادي 
ًللثورة كان مرتبطا بجذور خارجية، وال تزال هذه الجذور موجودة ويجري دعمهـا، وأيـضا دعـم ذاك  ً

وا عـن الـسياسات االسـتعمارية الغربيـة، وتلـك ّلم يكفـ. ًهذا التيار موجود ونشط أيضا. ًالتيار داخليا
ُوغـرف الفكـر، . ُالسياسة االستعمارية الحديثة التـي تحـدثت عنهـا بإيجـاز ال تـزال قائمـة ويعمـل بهـا

ــرهم  ــة التفكيــر«بتعبي ــا»غرف ــة وتعمــل ضــد جامعاتن ّ، تخطــط وتــضع الميزاني لــذلك علــى المــرء أن . ّ
ــاك تحــد ــارنوا هــذه الجامعــة وتأثيرهــا فــي الــبالد .ٍّيمتلــك هــذا الهــاجس، فــال ال يــزال هن ً حــسنا، ق

لـذلك، . هذا التـأثير أكبـر بكثيـر.  ألف شخص في بداية الثورة١٥٠وقضاياها مع تأثير جامعات الـ
إذا تمكن العدو من التخريب داخل الجامعة، فـستكون آثـاره وخـسائره أكثـر مـرات عـدة مـن بدايـة 

ِا كثيـــرون مـــن الـــشباب، ولـــديها المتكلمـــون والناشـــطون ٌالثـــورة، ألن الجامعـــة واســـعة وكبيـــرة، وفيهـــ ّ
  .الطالب والفنانون وما إلى ذلك؛ لذلك علينا أن نقلق

  
ُنزع المثل«   ّأولويات الهواجس تجاه الجامعة» ّنزع الهوية«و» ُ
  

ما الهواجس التي نمتلكها؟ ما النقطة األهم التي يجب أن يمتلك المسؤولون والجـامعيون أنفـسهم 
ًالب الهاجس تجاهها؟ في رأيي، أوال وقبل كل شيء، همـا وأنتم الط َ ُنـزع المثـل«و» نـزع الهويـة«َ ُ «

يجــب التفكيــر فــي هــذا، . هــذا مــا يجــب أن تكونــوا قلقــين تجاهــه بالدرجــة األولــى. فــي الجامعــات
سواء أكانوا مديري الجامعات والناشـطين األكـاديميين فـي الجامعـة، مثـل . وينبغي للجميع التفكير

َتذة والباحثين الجامعيين، أم أنتم الطالب، أم المسؤولين فـي الـبالد، علـيهم التفكيـر فـي هـذا األسا
  .األمر

  
أنــــتم تــــسمعون اليــــوم فــــي عــــدد مــــن البيانــــات فــــي الــــصحف والفــــضاء المجــــازي أن قــــضية نــــزع 

ًاأليديولوجيا تطرح بوصفها أمرا الزما ً  هـي هويـة ّاأليـديولوجيا والتفكـر والقـيم. هذا هـو نـزع الهويـة. ُ
ّاليــوم، قبلــة أولئــك هــي أمريكــا، واألمريكيــون يركــزون باســتمرار علــى القــيم األمريكيــة وأن . الــشعب ِ
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] لكـن [- القـيم األمريكيـة هـي األيـديولوجيا نفـسها -هذه القيم تقول كذا، وهـذه القـيم تريـد هـذا 
  .ّليسوا على استعداد لتعلم هذا من أمريكا

  
إزالـــة الهويـــة الفكريـــة ] ُالمقـــصود[ّ وأنـــه يجـــب نزعهـــا فـــي الـــداخل ُحينمـــا يقـــال نـــزع األيـــديولوجيا

تحقيــر المبــادئ : هــذا مــا يعنيــه نــزع الهويــة. للمجتمــع وأهــم مظاهرهــا الجامعــة والطالــب الجــامعي
الفكريــة والمقاربــات التاريخيــة والوطنيــة للــبالد، وتحقيــر ماضــي الــبالد والثــورة، والتقليــل مــن حجــم 

ّم إنجازها، وبالطبع هناك عيوب فيجري تـضخيمها أيـضا عـشرات المـرات؛ األعمال العظيمة التي ت ًّ
ُحينئــذ تــستبدل بهــذه الهويــة المنظومــة الفكريــة للغــرب، ومــن األمثلــة علــى . هــذا يعنــي إزالــة الهويــة ُ

ًلدى األمريكيين، التـي تعـد مظهـرا مـن مظـاهر الهيمنـة االسـتعمارية الحديثـة » ٢٠٣٠وثيقة «ذلك  ُ
  .هذا أحد األمثلة. اللغرب في زمانن

  
  ّمحاولة األعداء محو تراث الفكر وثقافة البالد وزرع اليأس في نفوس الشباب

  
يريــدون تــضعيف هــذا . ًحــسنا، ببركــة الثــورة، تــم إحيــاء التــراث الثقــافي والفكــري العظــيم فــي الــبالد

مــستعدين اليــوم لــدينا عــشرات الماليــين مــن الــشباب فــي الــبالد ال]. هــدف العــدو[هــذا . وتالشــيه
ًلتسلق القمم، فشباب بالدنا مستعدون حقـا اليـوم  افـع دينيـة وثوريـة، وبعـضهم  بعـضهم لـديهم دو-ّ

ّلـيس لـديهم هـذه الـدوافع لكـنهم مـستعدون وجــاهزون للحركـة العلميـة وتـسلق قمـم الـشرف والعــزة  ّ
ّيجـب أن يفـشلوا وييأسـوا ويـديروا ظهـورهم إلـى القمـم وأال يقـدروا الطريـق الـذي ] لكـن [-الوطنية  ّ َ
ــه ّتــم طي ــاردة والــسامة فــي بــوق ال! ّ ّإنهــم ينفخــون األنفــاس الب ــأس فــي مجموعــات ّ ــأس، ويلقــون الي ي
  .الشباب

  
ـــد مـــن ذلـــك. هـــذا مـــا يحـــدث اليـــوم؛ يجـــب أن نقـــف ضـــد هـــؤالء ـــا . ّال ب ـــى هن ـــأتي إل أنـــت مـــن ت

ـــا ] ّوتتحـــدث[ ـــصير اإلنـــسان محظـــوظ حق ـــوة في ـــشجاعة وبهـــذه الق ًبهـــذه ال ـــا –ّ ـــا محظـــوظ حق ً أن ّ
تثبيطـك وزرع ] يريدون [-د فاإلنسان يفرح بهذه القدرة على الكالم والتعبير القوي والمنطق الجي

ّاليــأس داخلــك بالوسوســـة وإشــعارك أنــك وصـــلت إلــى طريــق مـــسدود وال يمكــن فعــل شـــيء، وأن 
  .وذلك ما يعنيه نزع الهوية. هذا ما يجري العمل عليه. الطريق مسدود وال فائدة

  
ّمحاولة جعل األفراد غير مبالين تجاه مؤشرات الثورة اإلسالمية ّ ّ  
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ُنــزع المثــل« ــشياطين ] ًأيــضا[ي يعنــ» ُ ــر مبــالين للفقــر والفــساد والتمييــز بوصــفها ال جعــل النــاس غي

 التـي – الفقـر والفـساد والتمييـز -الثالثة الكبرى والعناصر الثالثة الخبيثة في المجتمـع المنحـرف 
ّإن قلـة المبـاالة تجـاه الهيمنـة . يجب القضاء عليها، فتنبغي مواجهة هذا بأن يجعلـوهم غيـر مبـالين

ًحسنا، للثورة مؤشراتها، وهـذه . فية الغربية تعني فقدان الدوافع تجاه مؤشرات الثورة اإلسالميةالثقا
ّالمؤشــرات قــد هــزت العــالم وحفــزت المقاومــة فــي الــدول مؤشــر الــصمود فــي وجــه الظلــم، مؤشــر : ّ

وقـد هذه مؤشرات الثورة اإلسالمية وإيران اإلسـالمية، . ّرفض الرضوخ للتجبر، مؤشر رفض االبتزاز
  .ّهزت العالم والدول اإلسالمية وجعلت الشعوب توجه أنظارها نحو إيران

  
ــسنين  ــدينا جمــيعهم وعلــى مــر ال ــة ل ــول –ّرؤســاء الجمهوري ّ مــن أصــحاب التوجهــات المختلفــة، مي

ًبعضهم في السياسات واألفكار كانت مقابـل بعـضها بعـضا أيـضا   حينمـا كـانوا يحـضرون فـي بلـد -ً
ّ ويعربــون عــن محبــتهم لهــم، فمــا الــسبب فــي ذلــك؟ لمــاذا يبــسطون علــم أجنبــي يهتــف النــاس لهــم

ّيحرقــون العلــم األمريكــي؟ إن ] لكــنهم[الجمهوريـة اإلســالمية فــي مختلــف البلــدان بأيــادي شــعوبها 
ـــبالد وجعـــل  ـــدون تبهيـــت هـــذه المؤشـــرات داخـــل ال ّهـــذه المؤشـــرات قـــد هـــزت العـــالم لكـــنهم يري ّ

مؤشــر العــودة إلــى اإلســالم األصــيل ورفــض التحجــر ] ًأيــضا. [يفقــدون الــدافع تجاههــا] الــشباب[
ـــارة عـــن  ـــي بعب ـــسطينية حيـــث ســـأتحدث آخـــر كالم ـــي القـــضية الفل ـــصمود ف َوالتخلـــف، ومؤشـــر ال ّ

  .فلسطين، إن شاء اهللا
  

الـذين يعملـون ] أولئـك[اآلن . ويجـب امـتالك هـذه الهـواجس. ًحسنا هـذه هـي الهـواجس الرئيـسية
ونـزع االسـتقالل؛ مـن هـم، وكـم عـددهم، ومـا مـدى نجـاحهم، » ُثـلُنـزع الم«و» نـزع الهويـة«علـى 

ّاجلسوا في اجتماعاتكم وناقشوا هذه األمور وابحثـوا ودققـوا . هذه مسألة أخرى وهي في عهدتكم
ّوفتشوا حولها، ولكن اعلموا أن هنـاك شـيئا مثـل هـذا، وبـالطبع مـن المفتـرض أنكـم تعلمـون ذلـك ً ّ .

  .هذه هي الهواجس
  

ّب الجامعات دورهم في أعتاب النظام العالمي الجديدّتأدية طال ّ  
  

هـذه الهـواجس اليـوم ] لكـن[ًمن الممكن مثال أن تكون هذه الهواجس موجـودة قبـل عـشرة أعـوام 
ٌهنـاك نظـام دولـي جديـد مرتقـب . ٍالعـالم اليـوم علـى أعتـاب نظـام جديـد: أكبر، لماذا؟ سـأقول لكـم ٌ ّ ٌ
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ّقطــب الــذي كــان موجــودا قبــل عــشرين عامــا ونيــف ّللعــالم فــي مقابــل النظــام الثنــائي ال ً  أمريكـــا -ً
ــه بــوش -ّواالتحــاد الــسوفييتي، الغــرب والــشرق  ــل النظــام األحــادي القطــب الــذي أعلن ّ وفــي مقاب

ّقبــل عــشرين عامــا ونيــف] ٩[األب ّبعــد تــدمير جــدار بــرلين، وزوال الجهــاز الماركــسي فــي العــالم . ً
ّإن العــالم اليــوم هــو عــالم نظــام عــالمي جديــد عــالم نظــام ّومعــه الحكومــات االشــتراكية، قــال بــوش  ٍ

ّأمريكــا األحــادي القطــب، أي أمريكــا تتربــع علــى قمــة العــالم ًطبعــا كــان مخطئــا. ّّ . لقــد أســاء الفهــم. ً
ًوأمريكــا منــذ ذلــك الحــين، منــذ تلــك األعــوام العــشرين ونيــف، صــارت أضــعف يومــا بعــد يــوم حتــى  ّ

ًبعـد يـوم مـن داخلهـا وعلـى مـستوى سياسـاتها الداخليـة، وأيـضا ًلقد صارت أضعف يوما . يومنا هذا ّ
ّعلى مستوى سياساتها الخارجية، وفي اقتصادها وأمنها واألمور كلها، صـارت أمريكـا أضـعف اليـوم  ّ

ًمما كانت عليه قبل عشرين عامـا ٍلكـن علـى أي حـال العـالم اليـوم علـى أعتـاب نظـام جديـد، وفـي . ّ ّ
ّهذه الحرب ليـست مجـرد هجـوم عـسكري . ٍب أوكرانيا هذه بنظرة أعمقّرأيي ينبغي التطلع إلى حر ٍ ّ

ّعلى بلد معين ّجذور هذه الحركة التي يشاهدها المرء اليـوم فـي أوروبـا هـي جـذور عميقـة، ويتوقـع . ٍ ٌ
ًاإلنسان مستقبال معقدا وصعبا ً ًّ.  

  
ّإن الــدول كافــة ًحــسنا، إذا افترضــنا أن توقعنــا هــذا صــحيح وأن العــالم علــى وشــك نظــام جديــد، فــ ّ ّ

ّومنها إيران اإلسالمية تتحمل مـسؤولية الحـضور فـي هـذا النظـام الجديـد  ّ  الحـضور علـى مـستوى -ّ
ّ ليتمكنوا من توفير أمن البالد ومصالح البالد والـشعب، وأال يبقـوا علـى -ّالقوتين الصلبة والناعمة  ّ

ّالهــامش، وأال يتــأخروا ّحــسنا، إذا مــا كــان مــن المقــرر أداء . ّ عمــل عظــيم كهــذا، أي الحــضور علــى ً
ّمــستوى القــوتين الــصلبة والناعمــة فــي تــشكيل النظــام العــالمي الجديــد، فعلــى مــن تقــع المــسؤولية 

أي ]. ًعموما[ّاألكبر؟ من الذين سيكونون في الصفوف األمامية؟ الطالب الجامعيون، والجامعيون 
إذا ما كانت الهواجس التـي . ًت تأثيرايجب أن تكونوا متقدمين عن الجميع، وأن تكونوا أكثر الفئا

ُنزع المثل«و» نزع الهوية «-قلتها  ً بشأن الجامعات أمرا واقعا، فهذا يعني أن هذه الهـواجس –» ُ ً
  .أكبر في هذه المرحلة بسبب الوضع القائم

  
ًقــد كــان هــذا تحلــيال وتوضــيحا حــول قــضايا الجامعــة بــالطبع هنــاك الكثيــر لنتحــدث عنــه فــي هــذا . ً

ثمـــة حاجـــة إلـــى عقـــد . ً، فـــال يمكـــن الحـــديث فـــي اجتمـــاع واحـــد، والوقـــت محـــدود أيـــضاالـــصدد
ًحتـى لـو كـان لـدي المقـدرة علـى ذلـك أيـضا، . اجتماعات طالبية متعددة كما قال بعـض األصـدقاء

ًفإنــه لـــم يعـــد ممكنــا فـــي ظـــروف   نـــرى هـــل - إن شـــاء اهللا -» كورونــا«حينمـــا تنتهـــي . »كورونــا«ّ
ّفـالمفكرون . وعلى اآلخرين أن يعقدوا االجتماعـات. ت عدة في هذا الصددبإمكاننا عقد اجتماعا
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ّ لـــدينا خبـــراء ومفكـــرون ومنظـــرون فـــي الـــبالد علـــى عكـــس مـــا قالـــه بعـــض -والخبـــراء فـــي الـــبالد  ّ
ّ عليهم أن يجلسوا ويعقدوا اجتماعا ويتحدثوا-األصدقاء، فليس األمر كما قالوا  ينبغـي الحـديث . ً

ّالت فهناك كالم كثير، ونحن أيضا لدينا كالم كثير لنقوله لكننا لن نتطرق إليه ًمطوال في هذه المجا ّ ً
  .اآلن

  
  :ّواجبات الطالب في بضع توصيات

  
  ّتجنب االنفعال واليأس

  
ـــدي بعـــض التوصـــيات ـــأس. ل ـــال والي ـــب االنفع ـــى لكـــم تجن ّأيهـــا الطـــالب توصـــيتي األول التفتـــوا، . ّ

ُأال تكونــوا انفعــاليين وأال تــصابوا باليــأسواحرصــوا علــى أنفــسكم وعلــى قلــوبكم، وعلــى  ّ يجــب أن . ّ
نعم، هناك مـشكالت فـي قطاعـات مختلفـة ولكـن هـل . ّتكونوا مركز بث األمل للقطاعات األخرى

ًمـن غيـر الممكـن حلهـا؟ مطلقــا؛ إنهـا قابلـة للمعالجـة َْ هنــاك مـديرون جيـدون، وهـم موجــودون، إن . ُ
  .ً، كما أن أعماال كثيرة تم إنجازها حتى اآلن]ذلك[ّإنهم قادرون، ويفعلون . شاء اهللا

  
َقبل عشرة أعوام أو خمسة عشر، ظهرت حركة علمية، فمن الذي كان يعتقد أنها ستصل إلى هنا؟ 

في مجال التكنولوجيـا األمـر كـذلك، وفـي . بحمد اهللا، تقدمت هذه الحركة وتحققت أشياء عظيمة
لقــد . ج علــى هــذا النحــو، وفــي الــسالمة كــذلكًالرعايــة الــصحية أيــضا، وفــي مجــال الــصحة والعــال

لـذلك . ًتمت أعمال عظيمة في عدد من المجـاالت، ويمكـن فعـل ذلـك فـي مجـاالت أخـرى أيـضا
ّإن أول ما أوصي به هـو أن تلتزمـوا التقـوى فـي هـذا الـصدد، التقـوى بـالمعنى نفـسه الـذي قلتـه هنـا 

التفتــوا إلــى أنفــسكم كــي ال تــصابوا . تالتقــوى تعنــي المراقبــة وااللتفــا] ١٠.[فــي لقــاء المــسؤولين
  .ال يمكن وال فائدة وأمثال ذلك] ّأنه[باليأس وفقدان األمل، و

  
إذا لـم تلتزمـوا هـذه التوصـية، فلـن يتـدهور دور الطالـب فحـسب، بـل سـتبطئ . هذه توصيتنا األولى

ًبقية محركـات التقـدم أيـضا؛ ستـصير حركتهـا بطيئـة، أي سـيترك ذلـك تـأثيرا سـلبيا  ً ً ّ َأنقـذ . ًفيهـا أيـضاّ
ّالبالد شباب في أعماركم وبهمتهم ٌ . كانوا في أعماركم وقد أنقذوا البلد بالمعنى الحقيقـي للكلمـة. َ

لـيس ميـدان . َلقد كنت، أنا العبد، وسط الميـدان. في ذلك اليوم، قال كثيرون إن ذلك غير ممكن
نــا ذلــك حــين كــان بعــضهم رأي. الحــرب، بــل وســط ميــدان الــشؤون والقــرارات العــسكرية ومــا شــابه
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ّ، أي أن نـسمح لقـوات صـدام، التـي »سيدي، ال فائدة، غير ممكن، ال يمكن فعل شـيء«: يقولون ْ
هنــاك . »ال يمكــن فعــل شــيء«صــارت علــى بعــد عــشرة كيلــومترات مــن األهــواز، أن تبقــى هنــاك، فـــ

ميــدان وأدَّوا ٌشـباب أمثــالكم جــاؤوا إلـى وســط ال] لكــن. [ًأشـخاص قــالوا هـذا فــي ذلــك اليـوم أيــضا
بعد فتح خرمـشهر، جـاء وفـد مـن رؤسـاء عـدد مـن الـدول اإلسـالمية، . ًعمال قد أذهل العالم بأسره

 مجموعة من سـبعة رؤسـاء أو -سيكو توري الذي كان رئيس غينيا للوساطة ] أحمد[برئاسة السيد 
رة أو اثنتـين مـن جـاؤوا إلـى هنـا بعـد فـتح خرمـشهر، وكـانوا قـد جـاؤوا مـ. –ثمانية للدول اإلسالمية 

ًقبل حين كنت رئيسا للجمهورية وقد التقيت بهـم أتينـا هـذه «: فـي هـذه الزيـارة، قـال سـيكو تـوري. ُ
  .»ّالمرة ووضع إيران مختلف عما في السابق

  
ُلماذا؟ ألن خرمشهر فتحت، وقد تمت استعادتها ّفاألمر كذلك حـين كـان تـأثير التقـدم علـى هـذا . ّ

ّء الشباب أنفسهم الذين كانوا في أعماركم تمكنـوا مـن فعـل هـذا العمـل، إن هؤال. النحو في العالم
  .ًوأنتم في إمكانكم ذلك أيضا

  
ّبالطبع بعض أجيالكم الماضية قد قصروا هنا، قصروا فـي هـذه القـضية وارتكبـوا أخطـاء، أي حيـث  ّ

 الميـدان، ال يجب أن يصابوا باليأس وفقدان األمل فعلوا ذلك وقد أخرجهم فقدان األمـل هـذا مـن
ًوبعضهم خرجوا على نحو سـيئ أيـضا وفـي حـين خـرج بعـضهم فقـط، صـار بعـضهم اآلخـر إضـافة . ّ

لـــذا هــذه توصـــيتي . ًإلــى خــروجهم مـــن ميــدان النـــضال الثــوري بالـــصوت نفــسه مــع اآلخـــرين أيــضا
ُاحرصوا على أال تديروا ظهوركم إلى األفق وأال تـدبروا عـن القمـة : األولى ّ ًتحركـوا دائمـا] بـل[ّ  نحـو ّ

  .ُالقمة ونحو األفق المشرق
  

  ًاالنخراط في الفكر إضافة إلى العلم
  

العلـم دون . العلـم والفكـر: هنـاك شـيئان ضـروريان فـي الجامعـة! التفتـوا. التوصية التالية هـي الفكـر
ّتفكر يصنع المشكالت، والعلم دون تفكر يسير على نحـو خطـأ يتحـول إلـى أسـلحة دمـار شـامل . ّ

هـذه هـي نتيجـة . يماوية وبعض الظواهر العلمية األخرى التي تجعل البـشرية بائـسةوأسلحة نووية وك
فيمــا يخــص توصــيتنا . العلــم الــذي ال يقتــرن بــالفكر الــصحيح، وغيــاب التفكيــر، أو التفكيــر الخطــأ

ّبشأن العلم، عملـت الجامعـات جيـدا لإلنـصاف وحققـت التقـدم ً ًلقـد أوصـيت مـرارا بـالتفكر أيـضا . ّ ًّ
  .يبدو أن العمل أكثر صعوبة فلم يتم الكثير منه في هذا الصدد. ن هذا أصعبلكن يبدو أ
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ّالتفكر هو أحد األعمال المهمة أنـتم موهوبـون وأصـحاب فكـر، . ّاجلـسوا وفكـروا: هذه نصيحتي. ّ

ّويمكنكم التفكر، فاجلسوا وفكروا ّإذا ما تحركنا . بالطبع التفكير يحتاج إلى مرشد وأستاذ للفكر. ّ
ً، فستكون حركاتنا متعرجة وتسبب ركودا وتوقفا وتـأخرا ومـا شـابهدون فكر ً ًّ ّ ُ مـن الـضروري التفكيـر . ّ

ًفــي المجــاالت جميعــا، وقــد قــال هــذا أفــراد عديــدون مــنكم فــي كالمهــم طبعــا ًيلعــب الفكــر دورا . ً
 اآلن مــسألة المــديرين علــى –أيهــا الطــالب، أنــا أوصــيكم . ًرئيــسيا علــى المــستوى اإلداري للــبالد

  . أن تجلسوا وتعملوا على قضية الفكر–حدة 
  

مـا «ُ، والفكـر يخبرنـا عـن »الحقـائق«العلـم يخبرنـا عـن . »مـا ال يجـب«و» ما يجـب«الفكر يحدد 
ـــة. »مـــا ال يجـــب«وعـــن » يجـــب يجـــب أن يكـــون هـــذا الفكـــر علـــى المـــسار . ّهـــذا حـــساس للغاي

ًأنـا قلـيال مـا . ًكوا طريقا خطـأإذا لم تديروا الفكر بطريقة صحيحة، فمن الممكن أن تسل. الصحيح
بــالطبع، . كــان أســتاذ فكــر) رض] (اليــزدي[المرحــوم الــشيخ مــصباح ] لكــن[أذكــر أســماء بــالطبع 

ّكــان لــه أعمــال سياســية وأفكــار سياســية أيــضا، وال أتحــدث عــن ذلــك،  ّالقــضايا الــسياسية، ] أي[ً
ُكان دليال ومرشدا في القضايا الفكريـة ويمكـن أن يكـون] ّلكنه[ ًُ مثـل هـؤالء النـاس . ً مرجعـا وملجـأً

هـذا . ًيجب أن يكونوا أساتذة الفكر، فكما يحتاج العلم إلى أستاذ، يحتاج الفكـر أيـضا إلـى أسـتاذ
ًلقــد دونــت أيــضا نقطتــين أو ثالثــا أخــرى حــول الفكــرة ]. القــضية[فــي مــا يخــص هــذه  ً ] لكــن ألن[ّ

ُالوقت ال يسمح سأعبر عنها ْ َ.  
  

  ا البالدّالتماس المباشر مع قضاي
  

عنـدما ينظـر اإلنـسان إلـى شـؤون الـبالد مـن . التوصية التالية هـي التمـاس المباشـر مـع قـضايا الـبالد
ًيكون األمر مختلفا أحيانـا. بعيد، هذا شيء، وعندما يكون على تماس مع األمور فهذا شيء آخر ً .

دخل فـي مـسألة الميـاه ًحـسنا، عنـدما تـ. اآلن، على سبيل المثال، أثار أحد األصدقاء مسألة المياه
ُوتخوض فيها وتبحث وتحقق تصل إلى نتائج مختلفة عن تلك التي ذكرت هنا ّ.  

  
كونوا على تماس مباشـر مـع قـضايا الـبالد، شـاهدوا القـضايا مـن كثـب وأحيطـوا بهـا واعملـوا عليهـا 

لـى لـيس مـن الـضروري أن تتطـرق جمـوعكم واللجـان التـي تنتمـون إليهـا إ. واجعلوها محور تركيزكم
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ّفكــروا واعملـوا وتــابعوا وحققـوا حــول . ّال، ركـزوا علــى مـسألة واحــدة أو اثنتـين. ّمـسائل الـبالد كافــة ّ
  .تلك المسائل وستتم االستفادة من نتائج أبحاثكم

  
ــائج أبحــاثهم ــذين تــستخدم الــسلطات نت ــشباب ال ــدينا اآلن مجموعــة مــن الطــالب ال ال أريــد أن . ل

ّ يــستفاد مــن نتــائج أبحــاثهم حتــى فــي تلــك األمــاكن وتلــك ًأذكــر أســماء طبعــا لكــن هنــاك أشــخاص ُ
فـي بعـض الحـاالت، . الحاالت التي ال يولون فيهـا الكثيـر مـن االهتمـام واالعتنـاء بأعمـال الـشباب

ًحيث تقدم توصية أو دعم، يكون االهتمام واالعتناء باستنتاجات الشباب والعمل بناء عليها ُ.  
  

  ّصناعة الخطاب وصناعة التيار
  

القائمة على المعرفة، ] الشركات[ّوفي ما يخص ] ١١[ًنا، في ما يخص مثال شعار هذا العام،حس
ـــر مفيـــد ـــادة الـــشركات القائمـــة علـــى المعرفـــة غي ـــم يفهـــم المـــرء . رأى أحـــد األصـــدقاء اآلن أن زي ل

ّعلى نحو صحيح بما أنه تحدث بـسرعة] كالمه[ ًأعتقـد أنـه رأى زيادتهـا مـضرة أيـضا. ّ ّال، فكـروا . ّ
مـن األشـياء التـي يمكـنكم . القائمـة علـى المعرفـة] الـشركات[ي هذا األمر، واعملـوا علـى مـسألة ف

التفكير فيها والعمل عليهـا والتمـاس معهـا هـي مـسألة الـشركات القائمـة والمؤسـسات القائمـة علـى 
  .ًالمعرفة هذه بما لها من نطاق واسع كما أنها على ارتباط وثيق بالجامعة طبعا

  
م فعله بشأن الشركات القائمة على المعرفة؟ اآلن، لـيس موضـوع حـديثي أولئـك الـذين ماذا يمكنك

ــة، وإنمــا الموضــوع الطــالب ــذين يــشكلون المجموعــات المعرفي ّباســتطاعتهم وال يمكــن للطــالب . ّ
صــناعة خطــاب فــي مــا يخــص الــشركات القائمــة علــى ] تجــب. [الجــامعيين أن يــصنعوا الخطــاب

ًداخل البالد، ويصير موضوعا متفاهمـا عليـه وعرفـا ] ًعاما[ً ما خطابا عندما يصير موضوع. المعرفة ً ًُ َ ُ
ّهــذه هــي صــناعة الخطــاب، أو اعملــوا علــى إيجــاد تيــار مــن الناحيــة . ًوعامــا، يــسري بــصورة طبيعيــة

ّأوجدوا تيارا ضد المكونات التخريبية . ّالفكرية القائمـة علـى المعرفـة، مثـل بيـع المـواد ] للشركات[ً
 التـــي هـــي موجـــودة اآلن فـــي بلـــدنا - إذا جـــاز التعبيـــر -بيـــع المـــواد دون قيمـــة مـــضافة الخـــام، و

ًلألسف، وهي أيضا شائعة جدا ًأوجدوا تيـارا فـي هـذه المـسألة ليـصير هنـاك خطـاب مخـالف لهـذا . ًّ
بعـــض وارداتنـــا يجــــب أن تـــأتي لكـــن بعــــضها . األمـــر، أو الـــواردات االســـتهالكية وغيــــر اإلنتاجيـــة

أنـا أعتقـد بوجهـة نظـر . ٌضها ضروري بالطبع، وفي بعض األحيان هذا أمر ال مفر منـهبع. استهالكية
ًالخبــراء فــي هــذه المجــاالت أيــا مــا يقولونــه، ولكــن عامــة إن اســتيراد الــسلع االســتهالكية التــي لهــا 
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ــاء حركــة قائمــة علــى  ٍمــشابه فــي الــداخل يــضر بالبلــد ومــؤذ، وهــو مــن األمــور التــي تتعــارض مــع بن
ٌأو التهريب مثال، فهذا أمر يمكن للطالب العمل عليه... ي البالدالمعرفة ف ً.  

  
ّالمطالبة الصحيحة من المسؤولين دون حدية ومشاكل َ  

  
ــة] التوصــية[ ــة. َاألخــرى هــي المطالب ــوا مــن . َإن طبيعــة الطالــب الجــامعي هــي المطالب طــالبوا واطلب

ًالمــسؤولين أن يعملــوا عمــال جــادا ِّحــذروا المــسؤولين مــن . كــنكم فعلهــاهــذا أحــد األمــور التــي يم. ً
َهــذه إحــدى المطالبــات الــصائبة التــي . ًاطلبــوا مــنهم أعمــاال جــادة وحقيقيــة. األعمــال االستعراضــية

  .يمكن للطالب الجامعيين أن يطلبوها
  

ّبــالطبع، لــيس هنــاك أي حاجــة إلــى أن تتــصرفوا بحديــة يعتقــد بعــض األشــخاص أن طريقــة إعطــاء ! ّ
ــدخ ــة وينتقــدوا ويتعــاركوا ويحــدثوا صــخباالمالحظــة هــي أن ي ًلوا بحدي ــدا . ّ ــيس بالــضرورة أب  -ًال، ل

ّبالطبع، كنا نفعل ذلك أيضا في مرحلة شبابنا، فعنـدما أرى أحيانـا بعـض الحـدة مـن الـشباب أتـذكر  ً ً
ْ إذ يمكـن للمـرء أن يـدخل ميـدان المطالبـة بأسـلوب منطقـي -ّمرحلـة شـبابي، فلـدي ذكريـات منهـا 

يـا ســيدي، الطالــب «: ّعنـدما تتحــدثون بحديــة، يتهمـونكم ويقولــون.  تامـة والمطالبــةوذكـاء وبجديــة
ُال، فعنـدما تطـالبون بأسـلوب منطقـي وجـدي وبمنطـق واسـتدالل، لـن تتهمـوا . »ّيأتي ويتشكى فقـط ّ

ًفــضال عــن ذلــك تــؤدي هــذه . ّحينمــا يــصير األمــر كــذلك، لــن يتهمــوا الطالــب بالتــشكي. ّبالتــشكي
ــة إلــى أال ًحــسنا، اآلن مــثال التــشكيالت اإلداريــة للحكومــة هــي ثوريــة «:  يقــول بعــضهمّالمطالب ً- 

ٌثــــوري، والحكومــــة ثوريــــة، ومــــا إلــــى ذلــــك ) الــــشورى اإلســــالمي(المجلــــس   فمــــا دور الطــــالب -ّ
ًكــال، بــل يمكــن القــول إن دورهــم يكــون أحيانــا أكبــر ألن إمكانيــة حــضورهم ونــشاطهم » الثــوريين؟

  .لنماذج هي هذه المطالبة التي يمكنكم فعلهاأحد ا. صارت أوسع اليوم
  

ًحسنا، لقد استخدمت شعار هذا العـام كمثـال، أن يكـون اإلنتـاج قائمـا علـى المعرفـة، وهنـاك عـدد  ًُ
ّمن األمثلة األخرى التي يمكن المطالبة في كل منها، مثل قضية العدالة االقتصادية والثقافـة ونمـط 

ّبة بهـا حقـا، والمطالبـة بعمـل جـدي فيهـاهذه كلها قضايا يمكن المطال. العيش يمكـن الطلـب مـن . ً
  .المسؤولين لكنني قلت بمنطق واستدالل صحيحين

  
  تعزيز األسس العقائدية واإليمانية



 

 ٢١

  
ً هـي مهمـة فـي رأيـي أساسـا -في المطالبة وفي كـل إقـدامات الطـالب الجـامعيين ] المهمة[النقطة 

ــز األســس العقا- ــد للطــالب مــن تعزي ــه ال ب ــة لــديهمُ أن ّعلــى الطــالب تقويــة األســس العقاديــة . ئدي
. المطالعـة ومجالـسة العلمـاء] بما فـي ذلـك[واإليمانية لديهم، وبالطبع هذا األمر له طرقه الخاصة 

لمـاذا ال تحـدث لـي حالـة للـدعاء بعـض األحيـان : ُ، حينمـا يقـال هللا المتعـالي»أبو حمـزة«في دعاء 
ّأو لعلــك «: ًبوصــفها ســببا هــي) ع(قلــت عــن اإلمــام الــسجاد ُوال حالــة للتوجــه، أحــد األمــور التــي ن

] أي[المعممـون، » العلمـاء«ًطبعا لـيس بالـضرورة المـراد مـن ]. ١٢[»فقدتني من مجالس العلماء
ًإذا، . تجـب المـشاركة فـي مجـالس هـؤالء والحـضور واالسـتفادة مـنهم. عالم األخالق وعالم الدين

ّكـر والتعمـق فـي قـضايا الـبالد ومناقـشة طـرق الحـل والتجــارب، ّتعزيـز األسـس العقائديـة وتقويـة التف
ًافترضوا اآلن مثال أنكم تنتقدون شيئا ما، ثم تقولون مـثال إن هـذه األعمـال يجـب . ناقشوا الحلول ً ً

ّحـسنا، كــم درسـتم طريــق الحـل هــذا؟ كـم جربتمــوه؟ كـم قــستم . ًإنجازهـا أيـضا كــاقتراح وطريـق حــل ً
ّذا تـم فعلهــا، فإنهـا قيمـة للغايــة وستكتـسب بطبيعـة الحــال المزيـد مــن وإ. جوانبـه؟ هـذه أمــور مهمـة ّ

  .القيمة
  

ّالمطالبة المنطقية من أجل التمييز بين األداء الضعيف وبين النظام والثورة ّ ّ َ  
  

، ال تأخـــذوا ذلـــك علـــى أننـــي أقـــول اعملـــوا علـــى المـــساومة »ال تتـــصرفوا بحديـــة«: وعنـــدما أقـــول
ً أقــدم أبــدا مــن هــذه التوصــيات إلــى الــشباب والطــالب ولــن أفعــلال، لــم. والتنــازل والمداهنــة أن ! ّ

ّالمقــصود أنــه يجــب التحــرك . لــيس هــذا المقــصود. ًإطالقــا! ّتــداهنوا هــذا أو ذاك أو تتملقــوا؛ كــال
ـــالمنطق ـــتهكم] فـــال يمكـــن ذلـــك. [ّوالتحـــدث ب لألســـف اآلن . ّدون منطـــق أو بكلمـــات حـــادة وب

ًعة فــي الفـضاء المجــازي، وهــي أمــر مــضر جــداّصـارت هــذه التهكمــات واألشــياء شــائ ّإذا تــصرفتم . ّ
ُعلــى هـــذا النحـــو، فلـــن توضـــع بعـــض هــذه األداءات الـــضعيفة فـــي حـــساب الجمهوريـــة اإلســـالمية 
ًوالثورة، أي سيكون هناك فصل بين هدف الثورة ومـا تريـده الثـورة، ومـثال بـين األداء الـضعيف لـي،  ْ

  .ًضرورية أيضاهذا الفصل من األمور ال. َأنا المدير
  

َالحذر من أال يستغل العدو المطالبة ّ ّ ّ  
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ّأود أن أقدم توصية أخرى دونتها هنا ّ مـن أال - إنني أوصيكم بالمطالبة -احذروا عند المطالبات . ّ
اسعوا في ترسيم صياغة المـسألة وفـي طريـق الحـل الـذي تقدمونـه . يستغل العدو مطالبتكم المحقة

ًأيــضا إلــى أال تجــدوا وجهــا ًوأال تجــدوا قاســما مــشتركا مــع العــدو، ... ً مــشتركا مــع العــدو ومــا شــابهًّ ً ّ
ًأيــضا يثيـر القــضايا والمـشكالت، وهــو أيـضا يثيــر صـورة المــسألة ويطـرح مــا يـسمى العــالج ] ألنـه[ ً

ًيجــب أن تكــون صــورة المــسألة لــديكم مختلفــة عنــه، واســتنتاجكم مختلفــا تمامــا عنــه . واالســتنتاج ً
  .نهاية عدو، وهو مغرض وال يفعل ذلك بدافع الخيرًأيضا، ألنه في ال

  
ّاالستكبار الفعاليات الدولية وفوائد التواصل مع مجموعات طالبية فعالة ضد االستكبار ّ ّ ّ ّّ  

  
لقد أوصـيت مـرة أو . بالطبع، لقد أوصيت بهذا من قبل. التوصية األخرى تتعلق بالفعاليات الدولية

يوجــد اآلن عــدد مــن المجموعــات الــشبابية مــن . أنــشطة دوليــةاثنتــين بــأن يكــون لطالبنــا وللجاننــا 
طالب الجامعات وغير الطالب في العالم الذين ينشطون بشدة ضد السياسات االسـتكبارية وضـد 

 لــيس -ُهــم موجــودون فــي أوروبــا نفــسها وربمــا فــي أمريكــا . أمريكــا والــسياسات األوروبيــة والغربيــة
ً وهنـاك أيـضا مجموعـات -مجموعـات كثيـرة فـي أوروبـا لدي اطالع كثير حـول أمريكـا لكـن توجـد 

ًإذا اسـتطعم أن تقيمـوا تواصـال سـليما مـع . إسالمية فـي البلـدان اإلسـالمية ومـن الواضـح أنهـا كثيـرة ً
ّالفائدة األولى أنكم تمنحونهم الطاقة وتساعدونهم، والثانية أنكـم تعرفـونهم : هؤالء، فهناك فائدتان

ّأي بصفتكم طالبا جامعيين تعرفون تلك المجموعة من الطالب إلى الجمهورية اإلسالمية،  ً مثال -ً
أن هــذه ] ْأي تطلعــونهم[ إلــى الجمهوريــة اإلســالمية، -الفرنــسية أو النمــساوية أو حتــى اإلنكليزيــة 

ُطبعـا لقـد تحـدثت فـي هـذا الـصدد . إذا أنجزتم هذه الحركة، فهذا جيـد. هي الجمهورية اإلسالمية ً
ًذا باإلضــافة إلــى كونــه تعريفــا بالجمهوريــة اإلســالمية هــو أيــضا درع دفــاعي مــن قبــل، وعملكــم هــ ً

هـذا فـي . ّللجمهورية اإلسالمية، ألن اإلمبراطورية اإلخبارية نشطة للغايـة ضـد الجمهوريـة اإلسـالمية
عــززوا . لكننــي أريــد التركيــز علــى بعــض البلــدان المجــاورة. الحقيقــة يمكــن أن يكــون رد علــى ذلــك

إن . المجموعـــات الطالبيــة فــي العـــراق وأفغانــستان وباكــستان بـــأكثر مــا تـــستطيعونتواصــلكم مــع 
  .ًاالستعداد القلبي والروحي لدى هؤالء كبير جدا تجاهكم، فأقيموا التواصل

  
  ّتوصيات للمديرين الشباب

  
  ّالعمل هللا وحل المسائل المنوطة بكم
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 - بحمـد اهللا -قليلـة مـضت واليـوم توصيتي األخيرة هي للشباب الذين كانوا مثلكم حتـى سـنوات 

 أحد األصدقاء -حيث قمتم ) الشورى اإلسالمي(صاروا في المراتب اإلدارية، سواء في المجلس 
ًحسنا، هذا مغتنم جدا. أو في اإلدارات الحكومية] ١٣[ً على جلدهم كثيرا،- ًيقينا هـذا العـبء . ً

وى الــشابة المؤمنــة المفعمــة بالحماســة ًالثقيـل علــى الجمهوريــة اإلســالمية لــن يمــضي قــدما دون القــ
  .والقوة، بال شك

  
] ١٤[»اللهـي-المـدير الـشاب الحـزب«: قلـت ذات مـرة فـي هـذا اللقـاء نفـسه قبـل بـضع سـنوات

ًألن األعمال ال يمكن أن تمضي قدما دون إدارة شابة ومفعمـة بالحماسـة ومؤمنـة فـال بـد أن يكـون 
اب األعزاء الذين دخلوا اآلن مجال العمـل، بحمـد ومع ذلك، توصيتي لهؤالء الشب. الشباب هناك

، أن يسعوا إلى جعـل هـذه المـسؤولية - سواء في السلطة التشريعية أو القضائية أو التنفيذية -اهللا 
ال ينبغـي أن . هذه توصيتي األولـى وهـي األكثـر أهميـة. الحالية نقطة انطالق نحو مسؤوليات أعلى

ّال، ركـزوا علـى هـذا . »ن لنا خبـرة مـن أجـل مـسؤوليات أعلـىّتكو«يكون األمر على نحو نقول فيه 
اعملــوا هللا، وركــزوا علــى المــسألة المتعلقــة بكــم فــي قطــاع االقتــصاد أو الــسياسة أو . العمــل نفــسه

ركــزوا علــى المــسألة وابحثــوا عــن حــل لتلــك المــسألة التــي أوكلــت . الثقافــة والقطاعــات المختلفــة
الــشباب الــذين تحملــوا المــسؤولية أن يجعلــوا هــدفهم حــل نتوقــع مــن . هــذا هــو الــضروري. إلــيكم

  ].حديثي حول هذا الموضوع[هذا . المسألة
  

  فلسطين المقتدرة المظلومة
  

نحـن علـى مـشارف : ّدعوني أتحدث بعبارة واحدة فقـط. ًحسنا، انتهى كالمنا بشأن قضايا الطالب
ّالفلـسطينيون فـي . ى، فـي رأيـيٌمختلف هذا العام عن األعوام األخـر» يوم القدس«و» يوم القدس«

ّشهر رمضان الفائت وشهر رمضان هذا العام يقدمون تضحيات جـساما والكيـان الـصهيوني يمـارس  ً ّ
ًحقا أقصى درجات الرذالة واإلجرام ّقلما يمكن تصور ما هو أكثر وأخبث من هذا حيث يرتكبون . ّ ُ ّ

فلسطين مظلومة ومقتـدرة . عمهم كذلكًأمريكا تساندهم أيضا وأوروبا تد. ّأي حماقة يقدرون عليها
ّلقد قلت هذا ذات مرة قبل أعوام بشأن الجمهورية اإلسـالمية،. في آن، المقتدرة المظلومة ّ ّ]١٥ [

ً، فقد كان مقتدرا وقويا ومظلوما حقـا، هكـذا هـي فلـسطين اليـوم)ع(ّقلت إنها كما أمير المؤمنين  ً ً ًّ ّ :
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ّهي قوية حقا، فالشباب الفلسطينيون ال ً ّ ُ يدعون القضية الفلسطينية تنسى، وهم صـامدون فـي وجـه ّ ّ َ
  .ّاعتداءات العدو وجرائمه

  
ًإقامة العالقات مع الكيان الصهيوني من أجل حل القضية الفلسطينية؛ خطأ كبير جدا ّ ّ ّ ّّ ّ  

  
ّفرصـــة جيـــدة مـــن أجـــل التعـــاطف والتـــضامن مـــع شـــعب فلـــسطين المظلـــوم وضـــخ » يـــوم القـــدس« ّ

ً ورفــع مـستوى قــدراتهم لكــي يتمكنـوا حقــا مـن الحــضور فـي هــذه الميــادينّالمعنويـات فــي هـؤالء، ّ ّ .
ًالحكومــات اإلســالمية طبعــا تقــصر كثيــرا فــي هــذا المجــال، وتتــصرف بأســلوب ســيئ جــدا، فيجــب  ً ًّ ّ ّ ّّ

ــر مــن الجهــود واألعمــال واألقــوال مــن أجــل فلــسطين ــى أن . ٍبــذل قــدر أكبــر بكثي ّاآلن وإضــافة إل ً
ّن شيئا لكن بعضهم ليسوا مستعدين أيضا للتكلم بطريقة مناسـبة، أي الـتكلم كثيرين منهم ال يفعلو ّ ً ًّ ّ

ّأن نتـــصور أن ســـبيل دعـــم . ّعلـــى نحـــو ســـليم ومـــدروس بمـــا يـــصب فـــي مـــصلحة شـــعب فلـــسطين ّ ْ
ّالفلـسطينيين هــو التواصــل مــع الكيـان الــصهيوني وتكــوين العالقــات معـه هــذا مــن األخطــاء الكبيــرة 

ًجــدا ــل أربعــين ســنة . ّ ّارتكــب المــصريون هــذا الخطــأ حــين أقامــت مــصر واألردن العالقــات مــع قب
ـــين؟ ال،  ـــصهيوني خـــالل هـــذه األعـــوام األربع ـــان ال ـــصت جـــرائم الكي ـــصهيوني، فهـــل تقل ـــان ال ّالكي ّّ

ّهــذه الممارســات التــي يفعلهــا المــستوطنون اليــوم، والهجمــات التــي تــشن . ّتــضاعفت عــشر مــرات ُ
ًك األيام؛ هم يمارسون ظلما أكبر اليـومعلى المسجد األقصى، لم تكن في تل ّوهنـاك مـن يهمـون . ّ

ًذلـك لـيس مفيـدا لهـم، ولـيس مفيـدا . ًقبـل أربعـين عامـا» َمصر أنوار الـسادات«اليوم بتكرار تجربة  ً
ّللفلسطينيين أيضا؛ هو مضر لهم وللفلسطينيين ٌّّ ً.  

  
ًطبعـا لـن ينفـع الكيـان الـصهيوني كـذلك، أي لـن يجنـوا نفعـا وال فا إن شـاء اهللا، نأمــل أن . ًئـدة أيـضاًّ

ِّيجعــل اهللا المتعــالي عاقبــة األمــور فــي قــضية فلــسطين حــسنة وســعيدة ويحققهــا ســريعا، وأن يمكــن  ُ ً ّ ّ
  .الفلسطينيين، إن شاء اهللا

  
ّاللهم بحق محمد وآل محمد، اشمل أبناء الشعب اإليراني كافـة برحمتـك ولطفـك فـي هـذه األيـام 

ّبــارك، وامــأل األيــادي التــي رفعــت بالــدعاء فــي هــذه الليــالي، وال ســيما األخيــرة مــن هــذا الــشهر الم ُ
ــشباب األعــزاء ــادي مملــوءة، وزد مــن ألطافــك علــى شــبابنا. ال إلهــي اشــمل العــالم . ًأعــد هــذه األي

ّاللهـم بحـق محمـد وآل محمـد، أرض عنــا األرواح . ّاإلسـالمي والعـالم الـشيعي بتفـضالتك الخاصـة ِ
اللهـم . ، واجعلنا نسير في نهجهم وعلى دربهم]الخميني[ الطاهرة لإلمام الطاهرة للشهداء والروح



 

 ٢٥

ًإليــك وتقبلــه خالــصا ومخلــصا، واجعلــه مفيــدا للمتحــدث والمــستمع ] ًقربــة[اجعــل هــذه االجتمــاع  ً ْ ًَ ُ ّ
  .والمستمعين الالحقين، إن شاء اهللا

  
  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فـــي بدايـــة هـــذا اللقـــاء، عمـــد عـــدد مـــن الطـــالب وممثلـــي اللجـــان الطالبيـــة إلـــى بيـــان آرائهـــم ] ١[

  .ووجهات نظرهم
  
، فـي »مجلس الشورى اإلسـالمي«قال سماحته في لقاء مع أعضاء الدورة الحادية عشرة في ] ٢[

  .»هذا المجلس هو أحد أكثر المجالس ثورية خالل الثورة«: ٠٧/١٢/٢٠٢٠
  
  .٣١نهج البالغة، الرسالة ] ٣[
  
ـــــــــام، ج] ٤[ ـــــــــشكيل ٤٣١. ، ص١٢. صـــــــــحيفة اإلم ـــــــــورة الثقافيـــــــــة«؛ حكـــــــــم ت ـــــــــر الث ، »مق

١٣/٠٦/١٩٨٠.  
  
، »مقـــــــر الثـــــــورة الثقافيـــــــة«؛ رســـــــالة إلـــــــى أعــــــضاء ١١٠. ، ص١٩. صــــــحيفة اإلمـــــــام، ج] ٥[

١٠/١٢/١٩٨٤.  
  
  .في إشارة إلى الشاه] ٦[
  
؛ كلمــــــة أمــــــام حــــــشد مــــــن طــــــالب جامعــــــة طهــــــران، ١٣٨. ، ص٨. صــــــحيفة اإلمــــــام، ج] ٧[

١٣/٠٦/١٩٧٩.  
  
  .كناية عن أنهم خريجون حديثون] ٨[
  
  .الرئيس الحادي واألربعون ألمريكا، جورج هربرت ووكر بوش] ٩[
  



 

 ٢٦

  .١٢/٤/٢٠٢٢ البالد، كلمة اإلمام الخامنئي في لقاء رمضاني مع مسؤولي] ١٠[
  
  .»ّالمعرفي والمولد فرص العمل: عام اإلنتاج«] ١١[
  
ّمصباح المتهجد وسالح المتعبد، ج] ١٢[   .٥٨٨. ، ص٢. ّ
  
ًاســــتعمل ســــماحته تعبيــــرا شــــعبيا لفظــــه الحرفــــي . ضــــحك ســــماحته والحــــضور] ١٣[ » غــــسلتم«ً

  .والمقصود به المعنى الوارد أعاله
  
  .١٧/٠٥/٢٠٢٠ع اللجان الطالبية، كلمة اإلمام الخامنئي م] ١٤[
  
ـــام الخــــــامنئي فــــــي مراســــــم تخــــــرج طــــــالب جامعــــــة اإلمــــــام الحــــــسين ] ١٥[ ، )ع(كلمــــــة اإلمـــ

٣٠/٠٦/٢٠١٨. 


