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  الروح المتفجرة الباحثة ضمان لمستقبل البالد

  طهران: المكان

  الطلبة النخبةجمع من : الحضور

  .م٢٦/٠٨/٢٠٠٩.  ق٥/٩/١٤٣٠.  ش٤/٦/١٣٨٨: الزمان

٤٣٢١� �

الجلسة هذه هي كما يتوقعه المرء من جلـسة خاصـة بالطلبـة الجـامعيين               
دقيقـة  واط متقنة   قد كان فيما قيل نق    و -حينما ينظر المرء في ما قيل       . الشبابو
األخـوات الـذين ألقـوا      وتحليالت صحيحة فـي أحاديـث اإلخـوة         وجديدة  و

ـ            -كلماتهم   اإلخـالص   و نظرة كلية يجد أن الميزة الرئيسية لكل هذا الكـالم ه
أنتم طبعاً  . ما يتوقع من شاب متعلم دارس نخبة      والبعد عن المجاملة،    والصدق  و

ربما ال تكونون ممثلين لجميع األفكار      ولستم جميع الطلبة الجامعيين في البالد،       
لكن ال مراء أن جماعة عظيمة من الطلبة        واألذواق الطالبية المتعددة،    والمتنوعة  

الجامعيين تفكر مثلما تحدثتم هنا، مع مالحظة وجهات النظر التي ربمـا بانـت              
  .على كلماتكم

ـ   ولدي الكثير مما أقوله لكم أنتم الشاب الحاضـرين هنـا،             ة مجمـوع الطلب
. سأتحدث أيضاً بمقـدار اسـتطاعتي     وقد تحدثتُ سابقاً،    والجامعيين في البالد،    
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األمـة  ويضمن مستقبل هذا البلد بـل مـستقبل اإلسـالم         وأنا واثق أن ما يؤمن      و
هذه الروح المتوثبة المتفجرة الباحثة المطالبـة المليئـة بالمـشاعر            واإلسالمية ه 

لدى الطلبـة الجـامعيين فـي       وشباب  العواطف التي يشاهدها المرء في جيل ال      و
ـ           وبمعنى أنكم حتى ل   . بلدنا القطـع   ولم تكونوا مؤمنين بفكـرة معينـة علـى نح

ال تمتلكون لها دليالً عميقاً، إال أن مجمل حركـة الطلبـة الجـامعيين             واليقين، أ و
 تبشّر في عموم البالد بمستقبل      - على اختالف المسميات     -المتدينين المؤمنين   

ثمـة نقـاط    وهناك أمور تهتمون بهـا،      . لألمة اإلسالمية والنظام  ولبلد  زاهر لهذا ا  
هـذه حالـة إيجابيـة    .. تصرون على نقـاط صـحيحة    وتتابعون  وتؤكدون عليها،   

  .الحمد هللاومتوفرة 

 واآلن سوف استعرض بعد القضايا التي طرحت فيما يشبه األسـئلة منـي أ             
ذلك في عدة دقـائق،     و تعليقات حولها، وأخالُ أنني يجب أن أدلي بإيضاحات       

نقطتين تجوالن في ذهني إذا وجدنا متسعاً من الوقت لقبل أن            وثم أذكر نقطة أ   
  .يحين وقت األذان

جانب مهم من كلمات عدة أشخاص من أصدقائنا هنا يتعلـق بـالمجرمين             
أنه لمـاذا ال  والذين كان لهم دورهم في األحداث األخيرة من خلف الكواليس،           

أقول لكم إنه في    . لماذا ال يجري التصدي لهم    وا ال يعاقبون    لماذويحاكم هؤالء   
اإلشاعات والظنون  وقضايا بهذه األهمية ال يمكن العمل على أساس التخمينات          

هذا النظام العظيم حصيلة جهاد شـعب كبيـر         وإننا نعتبر هذه الثورة     . ما شاكل و
ع المقدس،  في عهد الدفا  وتضحيات جبارة قدمها شبابه سواء في عهد الثورة أ        و
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شـباب أمثـالكم أنـتم المتواجـدين فـي الميـادين            . إلى اليوم وما بعد ذلك     وأ
ال يمكن إقامـة اسـتمرار هـذا النظـام          . تقومون أحياناً بأعمال كبيرة   والمختلفة،  

مسيرته العامة على المستوى الذي يستلزم قراراً كبيـراً عامـاً مـن القيـادة، ال                و
اعلمـوا أنـه ال يحـصل أي        و. ا إلى ذلك  موالحدس  ويمكن إقامته على الظنون     

المسألة ال تختلـف، سـواء      .. أنتم   و أنا أ  -تساهل عن الجرائم، لكننا      وتغاٍض أ 
أنا الـذي    ويمكنكم التحدث بسهولة، أ   وأنتم الطلبة الجامعيين المطلقة ألسنتكم      

ال اختالف في المسألة    .. أحمل تجارب جمة لسنوات طويلة من العمل الميداني       
كـذا، ال،    و نستطيع أن نحكم على الجهاز القضائي بأن يقـضي بكـذا أ             ال -هنا  

إذا وجد أدلة علـى إجـرام أحـد، سـواء فـي             وعلى الجهاز القضائي أن ينظر،      
في ميدان المفاسد المختلفة،    وعلى المستوى االقتصادي، أ    والمجال السياسي، أ  

مع أنا أيضاً بالكثير    الشائعات التي سمعتم بها أس    . فينبغي عليه الحكم طبقاً لألدلة    
قـرائن  ويمكن للمرء التماس شواهد     وقد تكون الكثير منها مطابقة للواقع       .. منها

انتبهوا . الشواهد المتفرقة ال يمكنها إثبات جريمة على أحد       ولها، بيد أن القرائن     
لذلك فالمسألة ليست أن هناك مجرماً أكيداً عمل خلف الكواليس،          . لهذه النقطة 

  .هذه نقطة. ختصة تعتزم التغاضي عن جريمته ألسباب معينةاألجهزة المو

األعمال التي يقوم بها النظام على المـستوى        : ثمة نقطة أخرى إلى جانبها    و
بالجانب الشمولي الذي تتسم به بعض المسائل يجب أن تتم بأخذ جميع           والعام  

عتقد أنكـم   أ. ال يمكن النظر للمسألة من بعد واحد      . أبعاد المسألة بنظر االعتبار   
مـا  وإذا نظرتم لألمور من زاوية هذه االعتبارات فإن ما تـم إنجـازه لحـد اآلن                 

  .سوف ينجز في المستقبل يمكن أن يقنع أي ذهن منصف
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ـ         حتـى   والمخالفـات أ   والموضوع اآلخر الذي طُرح في كلمات األعزاء ه
أشـرتم  . عناصر مجهولة والجرائم التي ارتكبت في هذه األحداث من قبل قوى          

 حادثة الحي الجـامعي     -أحداث من هذا القبيل      وإلى أحداث الحي الجامعي أ    
أشار إليها بتكرار عدة طلبة جامعيين أعزاء، ما يـشبه حادثـة الحـي الجـامعي،                

هذه القضايا هي   .  مثالً قضية كهريزك   -مسائل أخرى وقعت خالل هذه المدة       و
 أعلموا علم اليقين أنه  أوالً. معضالت عمل األجهزة التنفيذية   وحقاً من مشكالت    

إصـدار األوامـر فتـنعكس هـذه     وال نريد إثارة الضجيج  وسيتم محاسبة هؤالء،    
أنا ال أرغب في أن     ... هوامش و وتلحق بها مالحق    واألوامر في وسائل اإلعالم،     
هناك مـن   ولكن صدرت األوامر منذ األيام األولى       و. يأخذ العمل طابعاً إعالمياً   

بمراقبـة  ودقيقـة   وينبغي تنفيذ األعمال بصورة صـحيحة       لكن  ويتابعون األمور،   
  .حذرو

في الحي الجامعي في تلك الليلة المحددة وقعت بالتأكيد مخالفات كبيـرة            
ـ   وقد قلنا بأن يعد ملف خاص لهذه المسألة         و. أعمال سيئة و دقيـق   وتتـابع بنح
 إذا تم تشخيصهم يجب أن ال ينظر إلـى انتمـاءاتهم   ويتم تشخيص المجرمين،    و

  .القطع وهذا ما قلته على نح. ينبغي أن يعاقبواوالمؤسساتية على اإلطالق، 

لقد قـام هـؤالء     . أجهزة التعبئة والشرطة  وإنني أشكر نشاط شرطتنا األمنية،      
إذا قام شخص منتم ألي من هذه      . جيدة، لكن هذه قضية منفصلة    وبأعمال كبيرة   

ال نتجاهل  . كل منفصل جريمة فيجب دراسة الوضعية بش     والمؤسسات بمخالفة أ  
ال نتجاهل جريمة أولئك بسبب خدمات      وخدمات هؤالء بسبب جريمة أولئك،      
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كـذلك الحـال فـي قـضية        . سوف تُتـابع  ويجب بالتأكيد متابعة األمور     . هؤالء
قضية الحي الجامعي أيضاً يجب أن تتـابع،  و.. أذيعتوكهريزك التي أعلن عنها    

 وتـضرروا أ   و أ –عددهم قليل   و -اث  حتى الذين قتل أقرباؤهم في هذه األحد      و
لقد . تحملوا خسائر مالية، تقرر افتتاح ملف مستقل لكل واحدة من هذه القضايا           

لكن الحظوا أن أياً من األمـور       و. سوف نتابع هذه األمور   وقلنا  وأصدرنا األوامر   
الحدث الرئيس يجب أن ال . يجب أن ال تُخلط بالمسألة الرئيسية بعد االنتخابات       

  .في غمرة هذه األحداثيغيب 

ما وقع على الناس من ظلـم،       والبعض يتجاهلون ما حدث بعد االنتخابات،       
ما قام به البعض من إراقة مـاء وجـه          وما وقع على النظام اإلسالمي من ظلم،        و

يعتبرون المسألة الفالنية مثـل سـجن   والنظام أمام الشعوب، يتجاهلون كل هذا،   
إلـى  وي القضية الرئيسية بعـد االنتخابـات        قضية الحي الجامعي ه    وكهريزك، أ 

القـضية الرئيـسية    . القضية الرئيسية قضية أخرى   . هذا بحد ذاته ظلم آخر    .. اليوم
عبـر تحـرك    ونادرة النظير،   وهي أن الشعب شارك في انتخابات حماسية جيدة         

 ٨٥ليـست نـسبة     . أدلى بأصوات عالية في صناديق االقتـراع      وجماهيري هائل،   
العـامين األخيـرين تطـورات       ول؟ النظام الذي حقق طوال العـام أ       بالمائة بالهز 

الدولية، واألمنية  والسياسية  والعلمية  وتقدماً متسارعاً في المجاالت االقتصادية      و
إذا بنـا نـشاهد   والـسمعة،  وجعلته هذه االنتخابات في مستوى رفيع من التميـز     

هـذه هـي القـضية      ! فجأة وقوع تحرك للقضاء على هذا الحدث المجيد الفاخر        
  .الرئيسية
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أعتقد وفقاً لتحليلي أن هذه القضية لم       . ليس خبراً وتحليل   وطبعاً ما أقوله ه   
تم التخطـيط   وفي األيام القريبة منها، إنما بدأت منذ مدة         وتبدأ بعد االنتخابات أ   

إنني ال أتهم األشخاص الـذين كانـت لهـم صـلة بـاألمور بـأنهم عمـالء               . لها
 هذا ما ال أدعيه، ألن هذه القـضية غيـر    -األمريكيين   ونيين أ البريطا ولألجانب أ 

 و لكن ما استطيع قوله ه-ال استطيع التحدث بما لم يثبت لي  وثابتة بالنسبة لي،    
إن هذه األحداث، سواء علم روادها أم لم يعلموا، كانت أحـداثاً مخططـاً لهـا                

ـ             . ليست تصادفية و ط لهـا   جميع القـرائن تـدل علـى أن هـذه األحـداث مخط
  .طبعاً الذين خططوا لها لم يكونوا متيقنين من أنها سوف تنجح. مدروسةو

بعد االنتخابات حينما بدأت بعض التحركات من قبـل بعـض األشـخاص             
حصلت استجابة نسبية من قبل جماعة من أهالي طهران، راود أولئـك األمـل،      و
 شاهدتم هذه لذلك. راودتهم اآلمالونجح وتصوروا أن ما فكروا فيه قد تحقق        و

غيرهـا  واألقمار الـصناعية    وااللكترونية  والصوتية  والوسائل اإلعالمية   واألجهزة  
بشكل ونزلت إلى الساحة بصراحة     وحضورها في الساحة،    وشددت من نشاطها    

لم يكونوا متفائلين من قبل بنجاح هذا المشروع، لكنهم وجدوا بعد ذلك            . علني
كمـا  ولكـن لحـسن الحـظ       وساحة بـسرعة،    أن األمر قد تيسر، لذا نزلوا إلى ال       

لم يعرفوا الشعب اإليراني، لم يعرفوه هـذه      وأساءوا دوماً فهم القضايا في إيران       
أقول لكم أيها الشباب    . لقد تلقوا صفعة لكنهم لم يفقدوا أملهم بعد       . المرة أيضاً 

لن يتركـوا القـضية     وهم يتابعون األمور    والجامعي العزيز إنهم لم يفقدوا األمل       
سيجدون آخـرين يـديرون لهـم    ولديهم من يدير لهم المسرح  . سرعةوبسهولة  
  .المسرح
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الطالـب الجـامعي المـؤمن      . يقظتهـا وعلى الجامعة أن تحافظ على ترقبها       
. لمستقبل جيله يجب أن يتحلى بالوعي     ولمستقبل بالده   والمسلم المحب لبالده    
ن إنهم سوف يهزمون    أقول لكم اآل  . لكن سوف يهزمون  واعلموا أنهم يخططون،    

أنتم يمكـن أن تـؤثر علـى        ووعينا أنا   وفي نهاية المطاف، بيد أن درجة يقظتنا        
إذا كنا يقظين فلن يـستطيعوا إلحـاق        . األضرار التي يلحقونها  ومستوى الخسائر   

بقينا نيامـاً    وعملنا من دون تدبير أ    وكنا عاطفيين   وخسائر، أما إذا غفلنا     وأضرار  
التكـاليف  والخـسائر  وحتى تأتينا مثل هذه المضاعفات فسوف ترتفع األضـرار       

  .لم ينجحوا في نهاية المطاف وحتى ل

 ومن الموضوعات األخرى التي طرحت قـضية دعـم القيـادة للحكومـة أ             
 مـن   اثنـان  ولقـد ذكرهـا واحـد أ      وهذه قضية واضحة، بل     . لرئيس الجمهورية 

رئيس الجمهورية المحترم ككل الناس في العالم لـه         والية  الحكومة الح . األعزاء
. أحامي إنما أدعم نقـاط القـوة   وإنني حينما أدعم    . لديه نقاط ضعف  ونقاط قوة   

مـن  . أنا أدافع عنها في أي شخص تتوفر      و. أدافع عنها وهناك نقاط قوة أدعمها     
ال وهـذا الجـد     وهذا التحـرك    وهذا التوجه   والذي يبدي عن نفسه هذه الميول       

أدعمه ضمن حدود مـسؤولياتي؟ أفلـست أدعمكـم أيهـا الطلبـة الجـامعيون               
الناشدون للعدالة؟ إذا دعمت القيادة الطالب الجامعي الباحث عن العدالة فهـل            
يعني ذلك أن المرء يدافع أيضاً عن نقاط الضعف التي قد يحملها ذلك الطالب              

  .ال أدافع عنهاهناك نقاط ضعف . هذه هي القضية.. الجامعي؟ قطعاً ال

لماذا ال تتخذ موقفاً علنياً؟ ألن اتخاذ موقـف         : كان من األسئلة المطروحة   و



 

٨ 

ما الداعي لذلك؟ اتخاذ موقف علني مـن نقطـة ضـعف            و.. علني غير ضروري  
لدى مسؤول معين كم تتصورون أنها ستساعد علـى حـل تلـك المـشكلة؟ ال                

إعـالن ذلـك، فـسوف      أحياناً إذا حاول اإلنسان معالجة شيء مـن دون          . شيء
نعـم، أحيانـاً ال    . جعلها اإلنسان ضجة عالية    ويمكن معالجته بشكل أفضل مما ل     

لكن لـيس   و. تكون هناك مندوحة من اإلعالن، هناك نعم، يعلن اإلنسان الشيء         
مؤاخـذات علـى المـسؤولين      وكان ثمة إشكاالت     ومن الصحيح التصور بأنه ل    

عارضة لهـذه اإلشـكاالت، فيجـب حتمـاً      كانت القيادة م  والتنفيذيين في البالد،    
أحياناً تكمن المصلحة األكيدة في أن ال       . اإلعالن عن ذلك في مكبرات الصوت     

  .يعلن اإلنسان بعض األشياء

المصلحة ليس من   والتضاد بين الحقيقة    . المصلحةوالحقيقة  : ال تقولوا هنا  و
ا اتخـذ اسـم     ليس كل م  . المصلحة ذاتها حقيقة من الحقائق    . الطروحات المتينة 

هـل تفكـرون فـي      : يقولـون والـبعض يتـصورون     . المصلحة كان شيئاً سـلبياً    
التفكير فـي المـصالح بحـد    . المصلحة؟ نعم، يفكر اإلنسان أحياناً في المصلحة  
هـذه مـن مـسلّمات اإلسـالم        . ذاته من الحقائق التـي ينبغـي إيالؤهـا أهميـة          

التفصيل فيـه،   والمبحث  طبعاً ال يتسع المجال هنا للخوض في هذا         . واضحاتهو
ليس من الصالح أحيانـاً أن يعلـن اإلنـسان بعـض            . لكنه من مسلمات اإلسالم   

افترضوا أن هناك إشكاالً صغيراً، فما الضرورة ألن يجري تضخيم هـذا            . األمور
تعتيم األجـواء؟ يمكـن     واإلحباط  وجعله سبباً في اليأس     واإلشكال عشر مرات    

إذن، عدم اتخاذ موقف علنـي نـاجم        . أخرىلإلنسان حل هذا اإلشكال بطريقة      
  .المعقولةوعن هذه األسباب المنطقية 
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الحظوا أيها األعزاء،   .. يكاد يدركنا وأذكر نقطة أخرى ألن الوقت يمضي       و
 أن الجمهورية اإلسـالمية  - أقول هذا ألنني الحظته في كلماتكم  -أنتم تعلمون   

قد الحظـتُ أن هـذا التعبيـر    و. النظام يواجهان حرباً هائلة، لكنها حرب ناعمة  و
أنتم متفطنـون لهـذه النقـاط    وأحاديثكم و حاضر في كلماتكم     »الحرب الناعمة «
هذا مبعث سرور كبير بالنسبة لنا، فمن الذي يجب أن ينـزل إلـی   و.. الحمد هللا و

أي أنـتم  . الساحة في هذه الحرب الناعمة؟ إنهـم النخبـة الفكريـون بـال مـراء           
  .ة المقابلة للحرب الناعمةالضباط الشباب في الجبه

كيـف ينبغـي أن     وكيف يجب أن تعملـوا،      وأما ما الذي يجب أن تفعلوه،       
تشرحوها، هذه ليست أموراً أذكرها أنا لكم بتفاصيلها على شكل          وتبينوا األمور   

يجـب أن ال تقومـوا بالعمـل        وفهرس فأقول يجب أن تقوموا بالعمل الفالنـي،         
طرائقهـا فـي مجـامعكم      ودوا أنتم لهـا سـبلها       هذه أمور ينبغي أن تج    .. الفالني
الـدفاع عـن     ومعلوم، الهدف ه  ولكن الهدف واضح    .. غرف أفكاركم واألصلية  

الجمهورية اإلسالمية حيال تحرك شامل يعتمد على العـسف         والنظام اإلسالمي   
يجب مجابهـة  . اإلعالمية المتطورة الهائلةواإلمكانات العلمية   والمال  والتزييف  و

  .ر الشيطاني الخطيرهذا التيا

اعتقـد أن أدلـتهم مـن    و. هم لديهم أدلتهم لمهاجمة الجمهورية اإلسـالمية    
في منطقة حساسة جداً من العالم هـي منطقـة الـشرق            . وجهة نظرهم أدلة تامة   

جـزء مـن البحـر      وشـمال أفريقيـا     والبحر األحمر   والخليج الفارسي   واألوسط  
الحظوا أنـه   . تواجد األمة اإلسالمية   ت - هذه المنطقة الكبيرة     -األبيض المتوسط   
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حيوية في العـالم هنـاك ثالثـة    وستة معابر مائية حساسة  ومن مجموع خمسة أ 
هذه منافذ  . باب المندب وقناة السويس،   ومضيق هرمز،   .. معابر في هذه المنطقة   

ضـعوها أمـامكم    وخـذوا خارطـة العـالم       . مهمة تتوقف عليها التجارة العالمية    
االرتباط االقتصادي فـي    و هذه النقاط للتواصل التجاري      سترون كم هي مهمة   و

في هـذه المنطقـة البالغـة الحـساسية         . إذن، هذه المنطقة منطقة حساسة    . العالم
هي قوة تعارض كـل مطاليـب       و. تصعد يوماً بعد يوم   وهناك قوة صاعدة تظهر     

الـشبكات االقتـصادية العمالقـة المفـسدة فـي          وأجهزة الشركات   واالستكبار  
هذه أمور مهمة جـداً     .. الظلموالعسف  والتسلّط  وتعارض نظام الهيمنة    .. األرض

 وأجهزة االستكبار ليست مجرد الواليات المتحدة األمريكية أ       . ألجهزة االستكبار 
أجهزة .. البلد األوربي الفالني   والحكومة األمريكية الفالنية، أ    والرئيس الفالني، أ  

شـبكة  و.. هناك الـشبكة الـصهيونية    . .االستكبار شبكة أكبر تشمل جميع هؤالء     
هـؤالء هـم الـذين      .. مراكز المال الكبيرة فـي العـالم      و.. التجار الدوليين الكبار  

هـم الـذين يـأتون بالحكومـات        ويخططون للـشؤون الـسياسية فـي العـالم،          
الحكومات وداخل هذه المنظومة توجد حكومة الواليات المتحدة،        . يسقطونهاو

هم يعارضون بشدة مثـل  و. ب النفط األثرياء في المنطقة كثير من أربا  واألوربية،  
إذن، يفعلون كل ما يستطيعونه مـن       . الرفعةوهذه القوة الصاعدة اآلخذة بالرقي      

لـن  ولم يقعدوا مكتوفي األيدي طوال هذه األعوام الثالثـين،          وأجل مواجهتها،   
 أنتم الشباب   الهمةويقعدوا مكتوفي األيدي كلما مر الزمن، إال إذا عقدتم العزم           

األمنية إلى درجة يقترب فيهـا      واالقتصادية  ووصلتم بالبالد من الناحية العلمية      و
تنتهـي  وعندئـذ سـوف ينـسحبون       .. بكـم إلـى الـصفر      واحتمال إضرار العـد   
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تأكيدي المستمر طوال األعوام الماضية على الجامعـات بـأن تهـتم     . المؤامرات
النهـضة البرمجيـة    واإلبـداع   ومـي   البحـث العل  واهتماماً خاصاً بقـضايا العلـم       

أحد أركان األمن طويل   والجامعة، يعود إلى أن العلم ه     والتواصل بين التصنيع    و
  .األمد في البالد

أحذروا من أن تخضع الجامعة لتأثير هذه القضايا السياسية         : أقول لكم هنا  و
 أن يلحق الـضرر   وأن يتضعضع العمل العلمي في الجامعات،       والصغيرة التافهة،   

من القضايا المهمة أمـامكم     . احذروا جداً .. مراكزنا البحثية وصفوفنا  وبمختبراتنا  
األعداء يرغبون جداً في أن تتعطـل  . الحفاظ على المسيرة العلمية في الجامعات    

هذا بالنسبة لهم شـيء  . الخللوتصاب بالتوتر وجامعاتنا لمدة معينة على األقل،   
يطمحون إليه إن من الناحية الـسياسية،       وإنه شيء يريدونه    . مطلوب يرغبون فيه  

إن على األمد البعيد، ألن علمكم يضرهم على المدى البعيد، لذلك يريدون أن             و
  .ال تطلبوا العلم

اآلن، أنتم الشباب الذين قلنا إنكم الضباط الشباب في مواجهـة الحـرب              و
بحثوا دورنا كطلبة جامعيين في تهديم مسجد ضرار؟ ا        والناعمة ال تسألوني ما ه    

ال . تعريـف العدالـة    وإما مواجهة النفاق الجديد، أ    .. شخّصوا دوركم وبأنفسكم  
. كيف تكـون  وما هي شعبها    وأفتح بحثاً فلسفياً عن العدالة      ويمكن أن أقعد هنا     

من المعروف أن شخـصاً جـاء       . الطريف أنه يقول اذكرها لنا في جملة واحدة       و
جـد أن طلبـة العلـم يدرسـون         و. بابنه إلى النجف في زمن الشيخ األنـصاري       

أن الـشيخ األنـصاري شخـصية كبيـرة، فراودتـه           وعلمـاء   ويصبحون فضالء   و
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شـيخنا  : قال لـه  وجاء للشيخ األنصاري    . الرغبات في أن يصبح ابنه طالب علم      
  !أن تجعله فقيهاً إلى الغد حيث نريد أن نغادر وأرجوجئت بهذا الشاب اليافع 

الصحيح في الجبهة المقابلة للحـرب      أعزائي، الشرط األساس في نشاطكم      
الحظـوا أننـي    . لتكن نظرتكم متفائلة  . أوالً النظرة المتفائلة اإليجابية    والناعمة ه 

نظرتي للمستقبل متفائلة، ال عن توهم بل عـن         وفي مقام الجد بالنسبة لبعضكم،      
ذروة التفـاؤل، فاحـذروا أن تكـون نظـرتكم           والشباب ه وأنتم شباب،   . بصيرة
ليـست نظـرة يـأس      ويجب أن تكون النظـرة متفائلـة        . ل نظرة متشائمة  للمستقب

 حـلَّ   »ما الفائدة مـن ذلـك؟     «نظرة  والتشاؤم،  وإذا سادت نظرة القنوط     . قنوطو
نـشاط،   ولن تحصل بعد ذلك أية حركـة أ       والعزلة،  والخمول  وبعدها التقاعس   

  .هذا ما يريده العدوو

يعـة الـشباب مجبولـة علـى     طب. عدم اإلفراط في األمـور    والشرط اآلخر ه  
نحن أيضاً مررنا بهذا الطور الحيـاتي الـذي تمـرون بـه اآلن،              . الشدةوالحركة  

كـانوا  و. التشدد وأنا أعرف ما ه   . بدايات النضال وكان ذلك في مراحل الثورة      و
. كنّا نقول إنهم ال يفهمون مدى الحاجة للتـشدد        وينصحوننا كثيراً أن ال نتشدد،      

أحـذروا، فالتـشدد ال يتقـدم       : لكن اسمعوا منا هـذه    وم،  أعلم ما هي تصوراتك   
طبعاً، الشباب في هذا الزمن أعمق تفكيراً       . اتخذوا قراراتكم بعد تفكير   . باإلنسان

أنـتم اليـوم شـباب تعـد تجـاربكم          : أقـول لكـم هـذا     . من الشباب في عهدنا   
ـ ووعيكم أكبر بكثير من فترة شبابنا قبل خمـسين سـنة،      ومعلوماتكم  و ن ال يمك

تـدبير  وتتـصرفوا بتأمـل     وأن تفكروا    وإذن، فالمتوقع ه  و. المقارنة بين الجيلين  
  .هذا ليس بالتوقع الكبير.. تفريط في األموروإفراط  ومن دون تشدد أو
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 - وفقاً للحسابات التي ذكرتها      -اعلموا طبعاً أن ما حدث بعد االنتخابات        و
هـذا مـع أن دخـول بعـض     . لم يكن أساس القضية فيه بخالف ما نتوقعه كثيراً       

نتمنى أن يمنحنا اهللا تعـالى فرصـةً        . الشخصيات في المسألة كان خالفاً لتوقعنا     
  ..مكان آخر ولنستطيع التحدث إليكم مرات أخرى في الجامعات أ

  
 بركاتهورحمة اهللا والسالم عليكم و

 

 


