
 

 

  من أكبر الموانع أمام هيمنة االستكبارو. .الجامعة من أركان تقدم البالد
  طهران: المكان

ّالنخب وأصحاب المواهب العلمية المتفوقة: الحضور ّ  
  .م١٩/١٠/٢٠٢٢.   هـ٢٢/٣/١٤٤٤.   ش٢٧/٧/١٤٠١: الزمان

  
  
  

ّ مع النخب وأصحاب المواهب العلمية١٩/١٠/٢٠٢٢كلمة اإلمام الخامنئي بتاريخ  . ّ  المتفوقـةّ
ّوفي كلمته اعتبر قائد الثورة اإلسالمية النخبة ثروة عظيمة للـبالد ينبغـي العمـل علـى عـدم فقـدانها،  ّ

ّووصف سماحته الجامعة بالركن المهم لتقدم البالد وأنها من أكبـر الموانـع أمـام هيمنـة االسـتكبار ّ ّ .
ّكما لفت اإلمام الخامنئي إلى أن العلماء أينما ركزوا جهو ًدهم في شتى المجـاالت، أنجـزوا أعمـاال ّ ّ

  .َحظيت بإعجاب العالم
  

  ]١[بسم اهللا الرحمن الرحيم،
  

ّوالحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد وآله الطاهرين،  ّ ّ ّسيما بقيـة اهللا ] وال[ّ
  .في األرضين

  
ّإننــي شـــاكر هللا المتعــالي جـــدا جـــدا أنــه بعـــد تراجـــع حــدة أزمـــة ك ً ًّ  - بحمـــد اهللا -ورونـــا فــي بالدنـــا ّ

أيهــا الــشباب، . ّانعقــدت مــرة أخــرى هــذه الجلــسة المفعمــة بالحيويــة والنــشاط والباعثــة علــى األمــل
ًوبخاصة الشباب النخبويون، إن حضوركم يبعث علـى األمـل حقـا ّ ّأي حـضوركم أيـن مـا كنـتم يبـث . ُ ْ

ّلهـذا إن أولئـك الـذين ال يؤيـدون تقـدم الـب. األمل ويـصنعه الد ال يؤيـدون حـضوركم حيـث يجـب أن ّ
  .ًحسنا، الحمد هللا. تكونوا

  
ًأوال، كثيــر مــن المواضــيع الجيــدة قــد قيلــت، أي لقــد . ّأود أن أتحــدث بجملــة عمــا قالــه األصــدقاء ّ

ًاستفدت حقا، ويبدو لي أن االقتراحات المقدمة صحيحة وفي الغالب عملية أيضا ًَ من هنا، يدرك . ُ
كــان . جــزء كبيــر مــن مــشكالتنا فــي الــسنوات الماضــية كانــت إداريــة: كثــراإلنــسان هــذه الحقيقــة أ

 -نأمل اآلن مـن الحكومـة الحاليـة أن تتابعهـا بجديـة . اإلدارة لم تنتبه إليها] لكن[هناك طرق حل 



 

 

ـــوادر ذلـــك اآلن-إن شـــاء اهللا  ـــرى ب ـــا ن ـــة، .  وإنن ـــيس الجمهوري ـــوزراء، ومعـــاونو رئ بعـــض الـــسادة ال
يطرحوا هذه المواضيع في الحكومة، وأنـا سـوف أنقلهـا بـدوري، أي هـذه حاضرون هنا، ويجب أن 

 للـرئيس - إن شـاء اهللا -سنـسلمها ] ثـم[المواضيع التي ُأعطيت لي تجري مراجعتها في المكتـب 
  .ًنفسه والمسؤولين الحكوميين أيضا

  
. ختـصارهاّإن الموضوع الذي أعددتـه ألعرضـه اليـوم يتـضمن عنـوانين أو ثالثـة وسـأحاول عرضـها با

ــة ــة: األول عــن النخب ــة، موضــوع النخب ــا حــول مــن هــو . عنــوان النخب ًأريــد أن أقــول نقطتــين أو ثالث
اآلن بعدما عرفنا النخبـوي، مـاذا نتوقـع . موضوع آخر هو التوقعات من النخبة. النخبوي وما عمله

 ألن النخبــة الموضـوع التـالي هــو مـا نتوقعـه مـن األجهــزة لمـساعدة النخبـة،. مـن النخـب فـي الــبالد
ــدعم هــذه ــدعم، ويجــب تحديــد أنــواع ال ّســوف أتحــدث . شــاب يحتــاج المــساعدة والمــساندة وال

ّهناك نقطة في ذهني أيضا سوف أتحدث عنها في النهاية]. النقاط[بإيجاز عن هذه  ً.  
  

 أنـا أؤمـن بهـذا –ً، يجـب أن نعـرف أوال ونحـن نعـرف ]ًعامـة[في ما يتعلق بالنخبة العلميـة والنخبـة 
َا، وينبغي لنا جميعا أن نعي هذا حق ِ ً نعـم، .  أن النخبة واحدة من أهم الثـروات البـشرية فـي الـبالد-ً

كلهــا مهمــة، ولكــن مــن . المــوارد الطبيعيــة مهمــة، والمواقــع الجغرافيــة مهمــة، وشــكل المنــاخ مهــم
ة، نـسعى حين نراها ثروة عظيم. يجب النظر إلى النخبة على أنها ثروة عظيمة. أهمها وجود النخبة

ًهذا أوال. إلى إنتاجها نتعاطى معهـا بـسلوك . ًنرى فقدانها خسارة، ونحول دون ذلك قدر اإلمكان. ّ
لهــذا، ينبغــي أن . ًكـريم، فعنــدما نــدرك أنهـا ثــروة عظيمــة ومهمــة، سـيكون ســلوكنا معهــا وفقـا لــذلك

  . للبالدمسؤولو البالد والمؤثرون في الفضاء العام: نعرف ذلك، وعلى الجميع أن يعرفوه
  

ًتعد النخبة العلمية، والجامعة بصورة أساسـية، مـن أركـان تقـدم الـبالد، أي ركنـا مهمـا لتقـدم الـبالد،  ً ّ ّ ُ
ـــي الجامعـــة أساســـا ـــة تتواجـــد ف ـــات . ًوالنخـــب العلمي ـــرون مـــساعي إلغـــالق الجامع ـــة أنكـــم ت َحقيق

هب الطـالب ، وأال يـذ-فـي األمـس وقبلـه ] بـل[ لـيس اآلن فقـط -والصفوف في أوقات مختلفـة 
ًإلــى الـــصفوف، وال األســـاتذة، ومــا هـــو مـــن هــذا القبيـــل، ذلـــك نــاجم مـــن أن الجامعـــة تـــؤدي دورا 

كــذا ] فــسنفعل[اآلن، ذاك الــشخص الــذي يهــدد األســتاذ علــى الهــاتف بأنــه إذا ذهبــت، . ًأساســيا
. مالعنصر الـذي يقـف وراء الكـواليس هـو المهـ] بل[وكذا، ليس من الواضح أنه العنصر الرئيسي، 

ّفــأي شــيء يمكــنهم مــن عرقلــة الجامعــة وتعطيلهــا . ّهــذا ألن الجامعــة مهمــة ومــصيرية لتقــدم الــبالد ّ



 

 

لـذلك إن الجامعـة مـن أركـان تقـدم . ّتقـدمها] أعـداء[وإفسادها وإعطابها هو مغنم ألعـداء الـبالد و
  .البالد

  
هدف القوى العظمى فـي إن . الجامعة من أكبر الموانع أمام هيمنة االستكبار، وينبغي أن نعلم هذا

ًبــأي وســيلة؟ يومــا مــا بقــوة الــسالح، ويومــا بالخــداع، ويومــا بقــوة العلــم. العــالم هــو الهيمنــة ً إنهــم . ً
ّالجامعـة تـصد الهيمنـة، أي إذا اسـتطعتم رفـع مـستوى العلـم فـي الـبالد، . ًيهيمنون بقوة العلـم أيـضا

  .قطة حول النخب العلمية والجامعةًحسنا، هذه ن. ًتكونون قد أوجدتم مانعا أمام هيمنة العدو
  

ُنقطة أخرى هي أن أحد العناصر في تكـوين النخبـة موهبتـه الطبيعيـة فكـر جيـد، ذهـن جيـد، عقـل . ّ
أما ألي سبب أعطاه، فهذا . إنه ليس عمل أحد، فلقد أعطاه اهللا إياه. هذا كله عطية إلهية... جيد

ً عقال قويا وفكرا جيـدا واسـتعدادا الزمـا وعينـين ِّلقد أعطى اهللا المتعالي لنخبوينا هذا. موضوع آخر ً ً ً ً ًّ
ــه الخــاص. مفتــوحتين ــه وجهــده وعمل ــا هــو همت ــاني كــي يــصير المــرء نخبوي ّالعنــصر الث ــاك . ً ّوإال هن

ال يعملـــون وال يـــسعون وال يجهـــدون، فـــال ] لكـــن[ّالكثيـــر مـــن النـــاس لـــديهم هـــذه العطيـــة اإللهيـــة 
لـدينا . لم يكن لدينا القليـل مـن هـذا القبيـل. ساعدون البالدَال هم ينمون، وال ي. يصلون إلى مكان

لـذلك إن العنـصر الثـاني فـي تكـوين النخبـة . ًمنهم اآلن أيضا، وفي الماضي كان هناك الكثير مـنهم
ًهنـاك عنـصر ثالـث أيـضا . هـذان عنـصران. ّمرتبط به وبالجهد والهمة والعمل والمثـابرة ونحـو ذلـك

ًتحدث عنه الحقا في حديثي هذاسأ] أي. [ًسأشير إليه الحقا ّ.  
  

َحسنا، ثمة عامل مهم كي يستطيع هذا النخبـوي، الـذي يتـشكل مـن هـذه العناصـر، إظهـار موهبتـه  ّ ً
ّالذاتيـة وإيجــاد فرصـة الــسعي، هـو األرضــية ًإنهــا مهمـة جــدا. أرضـية الــسعي للنخبـة. ُ ًأحيانـا يكــون . ّ

ّالنخبوي موجودا ومستعدا للعمل أيضا، لكن األرضي ً ً ّحسنا، ال بد مـن إعـداد هـذه . ة غير متوفرة لهً ً
ُلـــم تكـــن فـــي عهـــد الطـــاغوت، وإن وجـــدت، فليـــست ضـــمن الـــسياسات . األرضـــية التـــي ذكرناهـــا

ــاك كثيــرون مــن أصــحاب المواهــب . الرســمية للطــاغوت لــم تكــن األرضــية موجــودة، فقــد كــان هن
لــيس . كــانوا يحبطــونهم] كــنل[ًالجيــدة، وكــانوا مــستعدين لبــذل الجهــود، ويبــذلون الجهــود أيــضا 

ًاألمر أن األرضية لم توفر لهم فحسب، بل كان يعمـد إلـى عرقلـة عملهـم أيـضا ُ كـان األمـر كـذلك . ُ
أقول هذا بصراحة وجـرأة، أي ! التفتوا. ببركة الثورة اإلسالمية، توفرت األرضية. في عهد الطاغوت

يــة واألكاديميــة وجامعــة طهــران ًوألننــي كنــت حاضــرا فــي المجموعــة الطالب. ٌهــو أمــر ال شــك فيــه



 

 

ًوالجامعات األخرى منذ بداية الثورة، وأجالس دائمـا األسـاتذة والطـالب، أقـول باعتقـاد تـام وبقـدرة 
  .ّمع الثورة اإلسالمية توفرت األرضية إلنتاج النخب: على اإلثبات

  
لقد اشتكى بعـض . ّانظروا في أي مكان في البالد ال توجد فيه جامعة اآلن. ًأوال، تطوير الجامعات

ًإذا كان هناك دافع لبنـاء . األصدقاء من تأسيس جامعة في بعض األماكن دون توفير األرضيات لها
ًالجامعــة، وهــذا مهــم جــدا ــبالد كافــة. ّ الجامعــات فــي بعــض المــدن . ّتوجــد جامعــات فــي أنحــاء ال

ًدا وأسـاتذة بـارزون ّيوجد أساتذة جيدون ج]. هذا[يمكن لإلنسان أن يدرك . البعيدة جامعات بارزة ّ
تطـــوير ] هـــذا بـــشأن[ًإذا، . لـــدينا مـــن هـــذا القبيـــل. ومميـــزون فـــي جامعـــة المدينـــة الفالنيـــة البعيـــدة

  .الجامعة
  

لقـــد زاد طـــالب . ٌّكـــل مـــن الطـــالب واألســـاتذة... توســـيع النطـــاق الجـــامعي. ًثـــم الجـــامعيون أيـــضا
عـــدة لكـــن اآلن ال أعـــرف قلـــت هـــذه اإلحـــصائية مـــرات . ً ضـــعفا٢٥الجامعـــات فـــي الـــبالد نحـــو 

  .ً ضعفا؛ إنه كبير٢٥. ّ، فلم يكن لدي مصادر حينما كنت أحضر الكلمة]كم العدد[بالضبط 
  
 ١٣٦٠ و١٣٥٩ –عندما كنا نناقش قضايا الجامعـة فـي الـسنوات األولـى للثـورة . األساتذة] ثم[
 على ما  كان هناك نحو خمسة آالف أستاذ وأعضاء هيئة تدريس في البالد-) ١٩٨١-١٩٨٠(

زاد عـدد سـكان الـبالد أكثـر مـن ضـعفين ! أكثـر مـن مئـة ألـف. أذكر، وهم اآلن أكثر من مئـة ألـف
مـا الـذي فعلتـه . ّهـذه اإلحـصاءات معبـرة وواضـحة. إنـه مهـم. ًزاد عشرين ضعفا] العدد[لكن هذا 

  !الثورة
  

تـوافرة بكثـرة فـي ًحسنا، هناك عدد من مراكز األبحاث في البالد، مراكز الفكر واألبحاث، وهـي م
ــبالد أمــر قــيم للغايــة. ّأنحــاء متعــددة مــن الــبالد ّهــذا التطــور للعلــم فــي ال هــذه هــي أرضــية تربيــة . ٌ

لـم يـسمح . بالطبع، يجـب أن نـشكر الجـامعيين أنفـسهم. ّالنخب، إحدى األرضيات لتربية النخب
ال ] لكــن[دى بلــد مــا، ّألنــه عنــدما يكــون هنــاك جامعــة لــ. ّجامعيونــا ببقائنــا محتــاجين إلــى الغــربيين

لـم . يوجد فيها أستاذ، فمن األشـياء التـي تتبـادر إلـى الـذهن الـذهاب لجلـب األسـتاذ مـن بلـد آخـر
اآلن، ربما تسعون بالمئة من . ّأعدوا األساتذة. ّلقد خرجوا األساتذة. ّيسمح الجامعيون لدينا بذلك

ــوم درســوا علــى يــد أســاتذتنا  ــدينا الي ــرا[أســاتذة الجامعــات ل ــذلوا الجهــد]. نييناإلي ــوا وب . لقــد عمل



 

 

ّحــسنا، أرادت الجمهوريــة اإلســالمية الجامعــة متوســعة وقــادرة، وقــد تــم ذلــك، بحمــد اهللا الجامعــة . ً
ّأيضا استفادت من هذه الفرصة التاريخية وطورت نفسها   .هذا موضوع. ً

  
أنــتم . اننخبنــا الجامعيـة صــاروا مــصدر شـرف إليــر: موضـوع آخــر هـو أنــه دون مبالغــة يجـب القــول

ًوقبلكم أيضا، في األجيال التي سبقتكم، كان هناك كثيـرون مـن النخـب . جيل الشباب من النخب
ًأينمـا دخـل علماؤنـا وركـزوا جهـودهم، أنجـزوا أعمـاال . ّلقد شـرفوا للـبالد. في هذه األعوام األربعين ّ

ــة فــي العــالم ّحظيــت بإعجــاب المحافــل العلمي ــ. َ تم جمــيعكم وســوف أذكــر هنــا بعــض النمــاذج وأن
  .ًتعلمونها طبعا

  
ّوإنجازاته، ليس في قضايا الخاليا الجذعية فقـط، بـل فـي » رويان«على سبيل المثال أبحاث مركز 

ــات ــه، وقــد حــدث. ّقــضية استنــساخ الحيوان ــادرا فــي العــالم كل ّكــان هــذا األمــر ن لقــد رأيــت ذاك . ً
ــي ــيس هــذا أمــرا نقــل إل ــوان بنفــسي، ول ّالحي ُ ّ ذاك الحيــوان الحــي الــذي ذهبــت مــن قــرب ورأيــت. ً

ّلم يكن حيوانا واحـدا، بـل حيوانـات عـدة. ُاستنسخ ً ًحـسنا، لـم يكـن هـذا . ُلقـد رأيـت هـذه األمـور. ً
ًعمال عاديا ّالـذي أرسـى هـذا األسـاس ثـم جـاء اإلخـوة ] ٢[ّرحمة اهللا على السيد كاظمي آشـتياني. ًّ

  .لنماذجهذا أحد ا. الموجودون اآلن وتابعوا العمل ووصلوا إلى هنا
  

ّالتقــــدم فــــي الكيميــــاء الحيويــــة والحــــصول علــــى كرســــي اليونــــسكو ّ ّفــــي هــــذه القــــضية وهــــذا ] ٣[ّ
ّوأنتم تعلمون أن من األعمال الرئيـسية ألعـدائنا فـي قـضية هـذه . ّلقد أقروا بهذا األمر. االختصاص ّ ّ

ــوا وأال يــسمحوا إليــران بــأن تحــصل علــى كرســي ّالكراســي الدوليــة أن يتــدخلوا ويتغلغل  وتــصير مــن ّ
ّمع هذا كله، حقق نخبنا هذا االنتصار. األعضاء ّ.  

  
ٌهـذا منحـصر فـي عـدد مـن الـدول، وال تقــدر . إرسـال القمـر االصـطناعي إلـى الفـضاء: ٌنمـوذج آخـر

ّالدول كلها على فعله ّكثيرون لديهم أقمار اصطناعية في الفضاء، لكنها ليست لهم ولـم يطلقوهـا . ّ
ّنحن متأخرون طبعا، لكننا أطلقناهـا واسـتطعنا فعـل . لتي تطلقها بنفسهادوٌل قليلة تلك ا. بأنفسهم ً ّ

ّلقـــد ركــز علماؤنـــا جهــودهم، وقـــد أشــار أخونـــا هــذا إلـــى إنجــاز بعـــض األعمــال فـــي قـــضية . ذلــك ّ
ّإنـه مهـم. تصنيع الروبوتات المحاكيـة للبـشر فـي جامعـة طهـران] نموذج آخر هو. [الفضاء لمـاذا . ّ

  مور؟ّنغض الطرف عن هذه األ
  



 

 

ّاإلنجازات األساسية في الصناعة النووية، ولقضية الصناعة النووية قصة طويلـة] ًأيضا[ ّ ّّ ٌهنـاك كـالم . ّ
ّلقد توصلنا إلى القضايا األساسـية فـي الـصناعة النوويـة. كثير في هذا الشأن وال مجال لقوله اآلن ّ ّ .

هـذه الـصناعة نفـسها ذات ّونحن لن نـسعى خلـف تـصنيع سـالح وقنبلـة وأمثـال هـذه األمـور، لكـن 
ّطبعـا هــؤالء الـذين يملكــون اليـوم صــناعة نوويـة حــول . لقـد اســتطعنا الحـصول عليهــا. بركـات كثيــرة ً

ّالعـالم، عـدا أولئـك المنتجـين األوائـل الـذين هـم ألمانيــا فـي زمـن هتلـر، ثـم أخـذها األمريكيـون بعــد  ّ ُ
ّمية أخـذها مـن األمـريكيين، وبعـد ذلك منهم، واستطاع آخرون عبر بعض األنواع من السرقات العل ّ

ّذلـك منحــت كــل دولــة هــذه الــصناعة للدولــة التـي علــى شــاكلتها الفكريــة هــؤالء الــذين يملكــون ... ّ
ّطبعــا، تلــك األرضــية األولــى . نحــن، فــال] أمــا. [حــصلوا عليهــا علــى هــذا النحــو] هــذه الــصناعة[ ً

ًالناقصة جدا كانت لدينا من الخارج، وكانت شيئا قليل األ ً ّهمية إلـى حـد كبيـرّ ّلكـن األعمـال التـي . ّ
ّأُنجزت أنجزتها النخبة اإليرانية بالقوة واألمل ّ.  

  
ّتصنيع المعدات المتطورة من الصواريخ والمسيرات التي كانوا يقولون قبل بـضع سـنوات ] كذلك[ ّ ّ

ّحــين كانــت تنــشر صــورها قبــل بــضع ســنوات كــانوا يقولــون إنهــا . »فوتوشــوب«إنهــا   ،»فوتوشــوب«ُ
ّوباتوا اليوم يقولون إن المسيرات اإليرانية خطيرة جدا، ولماذا تبيعونها لفالن ولم تسلمونها لفـالن ُ َّ ً ّ ّ ُ ّ !

ّحــسنا، هــذه أعمــاٌل أنجزتهــا النُّخبــة اإليرانيــة. هكــذا هــي الحــال ّمــشرفة للــبالد] األعمــال[هــذه . ً ُ .
ّإنتاج اللقاحات المعقدة، وعلى وجه الخصوص لقاح كورونا وأمثا ًقلما نـشهد مثـيال لهـذا األمـر. لهُ ّ .

ّالنخبــة اإليرانيــة اســتطاعت مــنح الــبالد ســمعة مــشرفة. ًحــسنا، هــذه نقطــة ّ أقــول هــذه األمــور لكــي . ّ
َ أنــتم النخبــة -تعرفــوا  ًطبعــا أنــا . ً قيمــة أنفــسكم، ولكــي يعــرف أولئــك الجالــسون خارجــا قيمــتكم-ّ

ّأعرف قيمتكم إلى حد كبير، وأسأل اهللا أن يمكن ُ   .ني من تقديم العون إليكمّ
  

، فمـا العنـصر - كنت قد أشرت إلى عنـصرين وقلـت هنـاك عنـصر ثالـث -ّأما ذاك العنصر الثالث 
ًالثالــث فــي أن تكــون مــن النخبــة وتــصير وتعــد نخبويــا؟ إنــه الهدايــة والتوفيــق اإللهيــين ّال شــك فــي . ٌّ

ُأنكـــم لكـــي تـــصبحوا وتعـــدوا نخبـــة، تحتـــاجون إلـــى التوفيـــق واله ّ ُ ّفمجـــرد أن تتـــوفر . ّدايـــة اإللهيـــينّ ّ
ًقد يكـون هنـاك إنـسان ذكـي وفطـن جـدا، . ّالموهبة لدى أحدهم ويوظفها، ال يصنع من المرء نخبة ٌ ٌّ ٌ

ّويوظف هذا الذكاء وهذه الفطنة من أجل االختالس، أال يفعلون ذلك؟ من أجل الـسرقة، هـل هـذا 
ًنخبـة مـن يكـون منتخبـا بـالمعنى الحقيقـي ال. ُنخبة؟ كال، هذا سارق، هذا مختلس؛ هذا لـيس نخبـة ُ

َّفالنخبـــة يعنـــي المنتخـــب، والمميــز. للكلمــة ّهـــذا الـــسارق الحـــاذق الــذي يقـــدر علـــى فـــك أنـــواع . ُ



 

 

ــز؟ كــال، هــذا ســارق  ّاألقفــال المعقــدة للــسيارات، فيــسرق الــسيارة ويأخــذها، هــل هــذا إنــسان ممي ٌ ّ
  .وفيق من اهللا وهدايتهالنخبة هو ذاك الذي يتابع هذه الحركة بت. وليس نخبة

  
ُحسنا، دعوني اآلن أتوسع في قضية السارق والمختلس بعض الشيء ّ ّ ُذاك الـذي يـصبح نابغـة فـي . ً

وذاك الــذي يــستفيد مــن علــم . ّعلــم الفيزيــاء ويــصنع قنبلــة ذريــة، هــذا لــيس نخبــة مــن وجهــة نظرنــا
ّحتـى آخـر أعمـارهم، هـذا لـيس ّالكيمياء ليصنع غاز الخردل والغازات الكيماوية التي تبتلـي النـاس 

ًذاك الـذي يـتمكن عبـر التقــدم فـي الرياضـيات وأنـواع الهندســة المتقدمـة مـثال، مـن الــسيطرة . نخبـة ّ ّّ
ً يـسيطر علـى كـل مـن الفـضاء العـالي جـدا وكـذلك علـى أجـواء -على الفضاء وأجـواء عـيش النـاس 

ُ من أن ال آذان أجنبيـة تنـصت ّالعيش والحياة، أي حين تتكلمون في بيوتكم تكونون غير متأكدين ّ
ًإلى كالمكم، وال يقتصر األمر على الهاتف الجوال، كال، بل هناك طـرق أخـرى أيـضا   هـذا لـيس -ّ

  .هذا الذي يسيء استخدام العلم ليس نخبة. نخبة
  

ً أوال البرتغــال -اسـتطاع الغربيــون خــالل الحقبــة االســتعمارية الحـصول علــى الــسالح قبــل اآلخــرين 
 –هولنـدا وبلجيكـا وبريطانيـا وفرنـسا ] مثـل[ًوأمثالهم، ثم وصل تدريجيا إلى أمـاكن أخـرى وإسبانيا 

. أي كان أول ما فعلته الثورة الصناعية في القرنين السابع عشر والثـامن عـشر صـنع أسـلحة متطـورة
يـة الهند بلـد بهـذه العظمـة، مـع مـساحة جغراف. ًحسنا، بهذا السالح المتطور، جاؤوا واحتلوا البالد

لــيس الهنــد فقــط بــل الهنــد ] بــالطبع. [تفــوق عــشرات األضــعاف جزيــرة بريطانيــا، جــاؤوا واحتلوهــا
ُشــبه القــارة الهنديــة، واحتلــت البلــدان المجــاورة مثــل ميانمــار وأمثالهــا، ] أي[وباكــستان وبــنغالدش 

  .ُودمرت الصناعات الوطنية لهذه البلدان
  

لمحـات . ًلألسف، أنـتم قلـيال مـا تقـرؤون الكتـب]. ٤[اقرؤوا كتاب لمحات من تاريخ العالم لنهرو
  .من تاريخ العالم الذي كتبه نهرو يشرح فيه كيفية دخول البريطانيين إلى الهند وما فعلوه فيها

  
ــا ــه أحــد مؤلفين ــرا كتابــا دون ّلقــد رأيــت أخي ً ــوان تــاريخ – إننــي ال أعرفــه مــن قــرب –] ٥[ً  تحــت عن

ّأو ستة عشر، وكـل مجلـد مـن ًيتألف من خمسة عشر مجلدا . االستعمار ، ١٢٠ صـفحة أو ١٥٠ّ
لم تكن . ويشرح فيه كيف استطاع االستعمار أن يقضي على ثروات قارة أمريكا وآسيا وإثراء نفسه
ًحـسنا، . بريطانية غنية وال فرنسا، لم تكن الدول األوروبية غنية، لقد أخذوا ثروات البلدان األخـرى

كــان لــديهم عقــول مبدعــة، هـــذا . ل هـــذه األشــياء بالــسالحلقــد كــانوا قــادرين علــى أن يفعلــوا مثــ



 

 

ّهــــذه هـــي الخــــصائص الجيــــدة . نوا مــــن أهـــل المجازفــــةًوقــــد بـــذلوا جهــــودا كبيــــرة، وكـــا. صـــحيح
نظـام . ّلألوروبيين، لكـن كيـف اسـتفادوا مـن تلـك الخـصائص؟ لقـد أوجـدوا نظـام الهيمنـة فـي العـالم

... ِإنـه مـن أكبـر المـصائب فـي عـالم اليــوم، التـي لـم تنتـه بعـد، لكـن سـتنتهي، إن شــاء اهللا! الهيمنـة
َإلــى مهــيمن ومهــيمن عليــهإنــه يعنــي تقــسيم العــالم . نظــام الهيمنــة ُ ّقلــة يجــب أن تحكــم العــالم كلــه . ِ

ّالتقدم العلمي . هذا هو نظام الهيمنة. بقوة، وعلى الدول األخرى أن تطيعهم تحت عناوين مختلفة
ًإذن، ال تشملهم النخبة باعتبارها وصفا قيميا. ألوروبا أوجد نظام الهيمنة هذا ً.  

  
ك الـشخص صــاحب الموهبـة، والعمــل الـدؤوب والحثيــث، َِالنخبـة، باعتبارهـا وصــف قيمـي، هــي ذا

. ًأحيانـا ال يعـرف هـو نفـسه أنهـا هدايـة إلهيـة، لكنهـا هدايـة إلهيــة. والمـستفيض مـن الهدايـة اإللهيـة
ٍهذه اآلناء واللحظات المذهلة التي وصل فيها مستكـشفو العـالم العظمـاء إلـى حقيقـة مـا هـي فعـل 

هــذا هــي الهدايــة اإللهيــة ... يكتــشف الجاذبيــة والجــراثيم. هــذه هــي الهدايــة اإللهيــة نفــسها. اهللا
  .نفسها

  
أنـتم شـباب، وقـد يكـون لـدى . ًحسنا ولحسن الحظ، أيهـا الـشباب األعـزاء، قلـوبكم ليـست ملوثـة

ًيمكــنكم االســتفادة كثيـرا مــن هــذه . الـشاب بعــض األخطـاء، لكــن قلــوبكم طـاهرة وضــميركم مرتـاح
. ًتكونـوا قـادرين علـى أن تكونـوا نخبـا بـالمعنى الـواقعي للكلمــةأن ] يجـب[لـذلك . الهدايـة اإللهيـة

ِومـن يــؤمن باللـه يـهـد {ًأي تمتلكون الموهبة والمثابرة، وتنعمون بالهداية والتوفيـق اإللهيـين، وطبعـا  ِْ َ ُ ََّ ِ ْ ِْ ْ َ
ُقـلبه َْ   .ًحسنا، هذه بضع كلمات عن النخبة. ؛ اإليمان يجلب الهداية)١١التغابن، (} َ

  
ًمن النخبة، إذ لدينا توقعات منكم أيضاأما التوقع  سأحاول أن أتحدث بإيجاز إن أمكـن ذلـك، ... ْ
 –ّالتوقع األول هـو أن تحولـوا هـذه القابليـة المتفوقـة التـي أعطـاكم إياهـا اهللا المتعـالي . إن شاء اهللا

َبحمـد اهللا، ورد هـذا .  إلـى قابليـة وطنيـة-ّحيث أن هذه القابلية هي قابليتكم الشخصية  األمـر فـي َ
ّحديثكم، بأن يجب على النخبـوي أن يحـول هـذه القـدرة الشخـصية إلـى وطنيـة ّ مـاذا يعنـي ذلـك؟ . ّ

لـدينا قـضايا كثيـرة، وقـد ذكـرتم بعـضها . ْأي أن يضع هذه القدرة في الخدمة لحل مشكالت البالد
 قـضايا هـذه هـي... المنـاجم والمعـادن، وذكـرتم الـشحن والنقـل والفـضاء] قـضية[لقد ذكـرتم . هنا

بعـض النخبـة، . لألسف، بعضهم ال يفعلون ذلك. استخدموا النخبة في هذه األمور. البالد المهمة
 -ًمناســبا لهــم » النخبــة«ً طبعــا مــع الــشرح الــذي قــدمناه ربمــا ال يكــون مــصطلح -أي الموهــوبين 

آلخـر هـو ًأحيانـا يكـون ا. ْينمون هنا، وعندما يحـين وقـت اإلثمـار، يـذهبون ويعطـون ثمـارهم لآلخـر



 

 

ٍفـي بعـض األحيـان، يـذهبون ويـصيرون أدوات لالسـتكبار العـالمي للـسيطرة ! العدو، فيعطون العـدو
ًحـسنا، . بعـضهم علـى هـذا النحـو. ِيصيرون أدواته وبراغيه وصـوامله. على الشعوب والعداوة معهم

لـذين يــديرون فــي رأيـي إن أولئـك ا. وبـالطبع، ال يــرون الخيـر فـي النهايـة. هـؤالء ال يـشكرون النعمـة
: أنا ال أقـول. يجب أن يبقى النخبة إلى جانب شعبه. ظهورهم بهذه الطريقة لشعبهم لن يروا الخير

ّيجب أال يهاجر، وأال يدرس، وأال يذهب إلى الجامعة الفالنية المرموقة أو المركز الفالني ّ ّكال، ... ّ
أجـل بلـده، ال أن يـذهب فليذهب، لكن فليذهب من أجل شـعبه، وليـذهب وليعـد وليعمـل هنـا مـن 

ًإذن، هـذه مــسألة مهمـة جـدا. ليـصير أداة ووسـيلة علــى نخبنـا حـل هــذه المـشكلة تجـاه ضــميرهم . ّ
  .وأمام اهللا

  
الغفلــة عــن القــدرات ] األول. [يوجــد نوعــان مــن الغفلــة هنــا. ّالتوقــع اآلخــر مــن النخــب أال يغفلــوا

ّنـــدما يـــصل نخبنـــا إلـــى حـــد معـــين، ع. إذا أغفلـــتم قـــدراتكم الخاصـــة، فـــإنكم لـــن تـــسعوا. الخاصـــة
ال تغفلـوا . تـابعوا وتقـدموا واسـتمروا فـي الـسعي قـدر اإلمكـان. هذا عدم شكر وهـو غفلـة. يتوقفون

هذا يعني أنه كلما اسـتخدمتم قـدرة . القدرة ال متناهية. عن قدراتكم بأي شكل، فإنها ال حصر لها
كلمـا عملـتم أكثـر، . ًيرون نخبـة أكثـرالنخبة هذه، فسيزداد فوران هذا النبع داخلكـم، وسـوف تـص

ًهنـاك أيـضا تـسليات مــضرة، . ّال تكلـوا، وال تتوقفـوا، وال تأسـركم التــسليات المـضرة. ستـصير أكثـر
  .ًال تأسركم هذه التسليات أيضا. ٌوهذه غفلة، سواء أكانت في الفضاء المجازي أم غير المجازي

  
ـــة األخـــرى هـــي  ـــال[الغفل ـــبالد] إغف ـــدرات ال ـــنكم عـــن اآلن وقـــ. ق ـــتم وتحـــدث كـــل واحـــد م د جئ

ًاختــصاصكم وعملكــم، فحــسنا؛ إن معلومــاتكم جيــدة جــدا ونحــن نــستفيد منهــا، لكــن هــل لــديكم  ًّ
ّاطالع حول االختصاصات األخرى؟ هل النخب في البالد مطلعون علـى قابليـات الـبالد الـضخمة 

ّأي أعلم أنه كال، ليس الجميع مطلعين... والواسعة؟ ال أعتقد ذلك   .عظمهم غير مطلعينم. ّ
  

أن [ًإننا صفر أمـام أمريكـا مـن ناحيـة الـسالح، ويمكنهـا مـثال ] ٦[في أحد األيام، قال أحد السادة
فليــذهب . إن علــيكم إجــراء جولــة ســياحية] ٧[فــي ســاعة واحــدة كــذا وكــذا، فقلــت هنــا] تــضرب

 مــن الخــروج مــن هــؤالء الــسادة وليــشاهدوا أســلحتنا العــسكرية وصــناعاتنا التــسليحية حتــى يتمكنــوا
فـي رأيـي، هـذه . إنها من األعمال المهمـة. ًاآلن يجب أن تقام هذه الجولة لكم جميعا. هذا الخطأ

ّعرفــوا الــشباب إلــى مــا فــي الــبالد، تلــك القــدرات واألعمــال . »المعاونيــة العلميــة«إحــدى مهمــات 
ينكـــرون هـــذه حتـــى أن بعـــضهم . ُأعلـــم أن كثيـــرين مـــن النـــاس غيـــر مطلعـــين. الكثيـــرة التـــي تجـــري



 

 

قالوا ألحـد الملـوك إن ثمـة مـادة مـشؤومة سـوداء وذات رائحـة . القدرات، مثل ذلك الشاه الجاهل
ــنفط قــد نبعــت مــن مكــان مــا، وهــؤالء األجانــب  مــستعدون للمجــيء » المــساكين«ســيئة تــسمى ال

د فـي يوجـ: ًاآلن أيـضا يقولـون لنـا! ًحـسنا، ليأخـذوه ونرتـاح: هـو قـال. وأخذها، فلنـدعهم يأخـذونها
ُالبالد شيء مرهق وصعب يسمى الصناعة النوويـة، فلتـدعوهم يلملمونهـا ويأخـذونها حتـى ال تبقـى ُ .

ًيـزعم كـذبا أن العـالم قـد أدار وجهـه عـن الـصناعة والطاقـة النوويـة! يقولون هذا الكـالم ُ هـذا كـذب . ُ
ًصناعية يومـا الـ] إنمـا[ليـست المقـرات العـسكرية . إنهم يـضيفون ويزيـدون مقـراتهم النوويـة! محض

 قـد مـضى –لـو لـم نكـن قـد بـدأناها فـي اليـوم الـذي بـدأناها فيـه . ًنحـن لـدينا حاجـة أيـضا. بعد يوم
ًإنه لـيس أمـرا .  لكان علينا أن نبدأ بعد عشر سنوات ونحقق نتيجة بعد ثالثين-سنوات حتى اآلن 

  .ًأيضا] قضية[ًحسنا، كانت هذه . يمكن ألي بلد االنصراف عنه
  

ًيظهــر العــدو نفــسه أحيانــا . ًيجــب أال يغفــل نخبنــا عــن العــدو أيــضا. خــرى هــي عــن العــدوالغفلــة األ ُ
ًما نقوله معلومة وليس حدسا وتحليال. ّلدي علم بذلك. كشخصية علمية كثير مـن هـذه المراكـز . ً

األعــضاء الــذين تــسللوا إلــى الهيئــة العلميــة هنــاك تحــت . ًالعلميــة تــدعو األســاتذة وأحيانــا الطــالب
يجلـــسون . وأمثـــالهم» الموســـاد«و» ســـي آي إي«الــــ:  شخـــصيات علميـــة هـــم عناصـــر أمـــنعنـــوان

ّأقلـه أن يـشوهوا ذهنـه. إلى أين سيؤدي هذا التواصل بعد ذلـك؟ اهللا أعلـم. ًويبنون تواصال ُ إذا لـم . ّ
ــه ــوا مــن اســتقطابه أو خداعــه، فــإن األقــل هــو أن يــشوهوا ذهن ّيتمكن إنهــم . هكــذا يــدخل العــدو. ُ

  .أنهم مهذبون وأذكياء، ثم يتبين أنهم يحتالون علينايتظاهرون ب
  

ًوأما التوقعات التـي لـدينا مـن األجهـزة تجـاه النخبـة جـزء مهـم أيـضا نتوقـع . الـدعم: بكلمـة واحـدة. ّ
ًأحيانـا يكـون تقـديم المـال . ًهـذا الـدعم ال يعنـي تقـديم المـال دائمـا. من األجهزة أن تـدعم النخـب

  . بعقالنية وحكمة مع أخذ مختلف الجوانب باالعتبارأن يكون الدعم] يجب. [ًمضرا
  

 لـدينا مـن هـذا -أحد مواضع الدعم أن النخبة الذين درسوا في إيران أو الخارج وجـاؤوا إلـى إيـران 
 –القبيل وهم ليسوا قليلين، إذ درسوا في الخارج ووصلوا إلى مكـان معـين ثـم أتـوا اآلن إلـى إيـران 

أحــدهما االشــتغال المتناســب مــع علمهــم، واآلخــر : ن التــوقعينلــديهم توقعــان، فلنحقــق لهــم هــذي
هذان همـا التوقعـان لـدى نخبنـا . إمكانية مواصلة األبحاث والتواصل مع المراكز العلمية في العالم

النخبـــوي الـــذي يريـــد االنـــضمام إلـــى الهيئـــة ] علـــى حـــال[إننـــي علـــى اطـــالع . وهمـــا ليـــسا كبيـــرين
لمـــاذا؟ لمـــاذا ال . ّدونه وال يـــسمحون لـــه بـــأنواع الحيـــل كافـــةيـــص] لكـــنهم[التعليميـــة فـــي الجامعـــة 



 

 

 درسـوا فـي الخـارج وجـاؤوا إلـى هنــا - النخـب البـارزين -تـستفيدون مـن هـذا النخبـة؟ بعـض نخبنـا 
. لقـد رأوا أنـه ال يمكـن العـيش هنـا! بسبب هذه التـصرفات عـادوا وغـادروا] لكن[على أمل العمل 

مهمـا أنفقنـا فـي هـذا المجـال، فهـذا لـيس ]. هـؤالء[ نـدعم فماذا أتوقع من هذا الشاب؟ يجـب أن
ال تـدعوا النخبـة . على الوزراء المحترمين العمـل فـي هـذا الـصدد وبـذل الجهـد. كلفة؛ إنه استثمار
ًبالحـد األدنـى أن يكـون قـادرا علـى االنـضمام إلـى الجامعـة والحـصول ] عليـه. [ُيحبط من الجامعـة

ُم النخـب ويـرددون باسـتمراربعض األشخاص يحملون ه. على مكانة لكـنهم ... النخـب، النخـب: ّ
ًفـي رأيـي، يمكـن لـوزارة الخارجيـة أيـضا . ًعمليا يتسببون في تيئيسهم ويحبطونهم ويفتعلون العراقيل

  .ًأن تنشط بشأن المراكز العلمية في العالم، وأن تساعد كثيرا
  

ن معيـار تقيــيم األسـاتذة والنخـب ومــا إ. النقطـة األخـرى المتوقعـة هــي تعـديل المعيـار لتقيــيم النخبـة
ًبالطبع، لقد قلت هذا من قبل أيـضا، وكررتـه . هذا غير صحيح. ًإلى ذلك اليوم هو المقاالت غالبا

ْفلــيقم هــذا . اطرحــوا المــسألة واطلبــوا مــنهم حلهــا. اجعلــوا المعيــار حــل المــسألة] ٨:[مــرات عــدة
ي، وهذا األستاذ النخبوي، على حـل مـسألة الجمع، وهذه المجموعة النخبوية، وهذا الفرد النخبو

  .ًهذه أيضا نقطة. ّمعينة لألجهزة ذات الصلة، وليكن ذلك معيار االرتقاء والقبول لمرتبة التميز
  

ًنقطة أخرى هي أن نظهر لنخبنا أفقا واضحا ًبعضهم يخيبون آمال النخبة ويظهرون األفق مظلمـا، . ً ّ
علــى كــل مــن األســاتذة ومــديري . هــاره وطمــأنتهموهــذا مخــالف للواقــع؛ األفــق واضــح ويجــب إظ

ــــون فــــي وســــائل اإلعــــالم  ــــذين يعمل ــــالي والناشــــطين ال ــــة أو –التعلــــيم الع  وســــائل اإلعــــالم الوطني
 وكـــذلك أصـــحاب الـــصناعات والـــشركات القائمـــة علـــى المعرفـــة، كمـــا قـــال بعـــض -المطبوعـــات 

ال النخـب وإظهـارهم بـال مـستقبل اليـوم، إن تخييـب آمـ. ّاألصدقاء هنا، أن يجعلوا األجواء مشوقة
مــسعى العــدو هــو إظهــار أن ال مــستقبل للنخــب فــي . هــو فــي رأيــي جــزء مــن حــرب العــدو الناعمــة

ــاك نقطــة ضــعف فــي الــبالد فــال . الــبالد أن ننكــر نقــاط الــضعف، وهــي ] ينبغــي[أقــول اآلن إن هن
العـدو يحـاول . الـضعفإنها كثيرة لكن يجب النظر إلى نقاط القـوة إلـى جانـب . ًليست قليلة أيضا

ّيجب أال نسمح للعدو وأال نساعده في هذا. المبالغة بشأن نقاط ضعفنا وإخفاء نقاط قوتنا ّ.  
  

منــذ األيــام . أود أن أحــدثكم عــن أفــق النظــر هــذا وكيــف ينبغــي تــصحيحه اآلن. هــذا ختــام حــديثنا
جمهوريـة اإلسـالمية الـذي ُاألولى للثـورة اإلسـالمية، كـان الغربيـون يظهـرون فـي دعايـاتهم أن نظـام ال

ًأحيانا . إنه متجه نحو الزوال] كانوا يقولون[منذ األيام األولى . نشأ نتيجة الثورة متجه نحو الزوال



 

 

. ًكانوا يقولون بعد شهرين، وأحيانا بعد عام واحد، وفي بعـض األحيـان يقولـون بعـد خمـس سـنوات
ــدافع - لألســف، كــان بعــض األشــخاص فــي الــداخل! كــانوا يحــددون الوقــت  بــسبب الغفلــة، أو ب

 فــي زمــن اإلمـــام - لــن أذكــر اســـمها –كتبــت إحــدى الـــصحف . ً يروجــون لــذلك أيـــضا-الحقــد 
ًمقالــة مفـــصلة، وأعتقــد أنهــم وضـــعوا لهــا عنوانــا مــن تلـــك العنــاوين الرئيــسية فـــي ) قــده(الخمينــي 

رد !  قيـد االنهيـار أن النظام في النهاية صـار– لست أتذكره بعينه –الصفحة األولى، كان مضمونه 
لـيس المقـصود . »أنتم قيد االنهيار والنظام واقـف بمتانـة واسـتحكام«: اإلمام في ذاك الوقت وقال

كــال، كــانوا يقولــون ذلــك فــي زمــن . ًاآلن، ألن اإلمــام كــان موجــودا وهيبتــه تمنــع ذلــك] مــا يجــري[
  .ًاإلمام أيضا

  
 كـان بيـنهم وجهـاء -ص الوجهـاء ، أصدر بعـض األشـخا)١٩٨٩ (١٣٦٩بعد ارتحال اإلمام سنة 

ً بيانـا -] ٩[من الشخصيات المـشهورة فـي النظـام والوجهـاء الـذين لـديهم سـوابق عمـل فـي النظـام
 ١٣٦٩متــى؟ ســنة ! أن النظــام علــى حافــة الهاويــة، أي ســتنتهي القــضية فــي تلــك األيــام] مفــاده[
 وقــد - ّرســالة إلــي] ١٠[، كتــب عــدد مــن أعــضاء المجلــس)٢٠٠٤ (١٣٨٢وفــي ). ١٩٨٩(

 قالوا بعض األشياء وسـألونا بعـض األسـئلة التـي كـان -ًكانت بالفعل غير منصفة، غير منصفة جدا 
َكانوا هم من عليهم أن . ينبغي أن يجيبوا عنها بأنفسهم ألن المجلس وكذلك الحكومة في أيديهم

ّم وإال انتهـى ّكان مضمون تلك الرسالة وملخصها أن عليكم االستسال! سألوني، أنا] لكن[يجيبوا 
إذن، . لــم نستـسلم، وصــمدنا، وســوف نظــل صــامدين إن شــاء اهللا. ١٣٨٢كــان هــذا ســنة ! أمـركم

ًكان هذا من فعل أعدائنا وقد عملوا ذلك مرارا وتكرارا ً.  
  

، ].فقـط[وال يقولونه اليـوم . َاعتقادي أن ما يجب النظر إليه هنا هو رؤيتنا لكيفية تحليلنا األوضاع
ًفلنجر تحليال  إن العمـل فـي مواجهـة ]: يقـول[ٌثمة نظام تحليلي . يوجد نظامان تحليليان. ًصحيحاِ

ـــه ـــدة من ـــدة، أي ال فائ ـــسائدة عـــديم الفائ ـــة ال ـــشكلت . المعـــايير العالمي ـــد ت ـــة وق ـــايير دولي ـــاك مع هن
أمريكا المقتدرة والغنية تقـوم علـى أسـاس هـذه المعـايير . الحكومات واكتسبت القدرة على أساسها

وال . ٌهـذا تحليـل. ال تقفـوا أمـام هـذه المعـايير دون جـدوى فتزولـون. ًلك واآلخرون أيـضاوأوروبا كذ
ًفكمــا ذكــرت هــم يكــررون هــذا الكــالم منــذ أربعــين عامــا]. فقــط[يقولونــه اليــوم  ثــم أولئــك الــذين . ُ

 فــي -ّيقولــون إن هــؤالء أصــابهم التــوهم ! يجــرون هــذا التحليــل يتــصورون أن اآلخــرين متوهمــون
  .ٌهذا تحليل]. ٍجار[ وإنهم متوهمون ويظنون أن العمل -ًذا العبد الفقير مثال مقدمهم ه

  



 

 

إنه ال يرى الحقـائق الجيـدة . هذا التحليل يرى الحقائق. إنه واقعي]. على النقيض[التحليل اآلخر 
 إنني أشير إلى غالبية نقاط الضعف في. ًنحن لم ننكر النقاط السلبية إطالقا. ًفقط بل السيئة أيضا

ـــي شـــهر رمـــضان  ـــي تعقـــد ق ـــك الت ـــع المـــسؤولين وتل ـــدعوهم[اللقـــاءات م ـــي ] ون ـــا، وف ًإليهـــا جميع
لقـد ]. اهتمام[ال أنه ال يوجد ... هناك اهتمام بنقاط الضعف هذه. الجلسات الخاصة أكثر بكثير
لكـن الجانـب اآلخـر مـن القـضية أننـا بـدأنا حركـة . ال شك في ذلك. قلت مرات عدة إننا متأخرون

لــم نــصل بعــد إلــى تلــك . هــذه حقيقــة. ًة جــدا مــن نهايــة القافلــة واآلن اقتربنــا مــن المقدمــةمتــسارع
ــضا ــا شــوطا طــويال وسنواصــل المــضي قــدما أي ــا قطعن ــة لكنن ًالنقطــة األمامي ً ً ــا تقــدما فــي . ً ًلقــد أحرزن

نقـــاط الـــضعف موجـــودة، فـــبعض ] نعـــم. [فـــي العلـــم واإلدارةلقـــد تقـــدمنا . مختلـــف قـــضايا الـــبالد
  .ّهذا موجود لكن الحركة هي حركة الثورة، وتقدم الثورة. ينا وحكوماتنا كان لديهم تقصيرمسؤول

  
أيــن كانــت قبــل . ًالتفتــوا وانظــروا أيــن كانــت الجمهوريــة اإلســالمية قبــل أربعــين عامــا وأيــن هــي اليــوم

لـين مع مرور أربعة عقود، صار من الممكـن فهـم أي مـن هـذين التحلي. ًعشرين عاما وأين هي اليوم
أو ال، تحليل الثـورة واقعـي ! إن تحليل ذوي التوجه الغربي والغربيين واقعي ونحن متوهمون. واقعي

أيهــا الـــشباب، أنــتم مـــن أكبـــر . ُحركـــة الثـــورة حركــة محكمـــة: هــذه حقيقـــة األمــر. وهــم متوهمـــون
ــضا، النخــب . دالالتهــا ــستم النخــب كلهــا، فهنــاك نخــب أخــرى أي ــتم اآلن جمــع مــن النخــب ول ًأن ّ

ّلعظيمة التي تؤمن بالثورة وبهذا النهج، وهي في حالة سعي وجد بعد أربعة عقـود وبعـد هـذا العـداء ا
ِهــل هنــاك دليـــل أفــضل مــن هــذا إلثبـــات أن ذلــك التحليــل خطــأ وأن التحليـــل . والــدعايات كافــة

  الصائب هو تحليل الثورة؟
  

والحركــة التامــة بهـــدايتك اللهــم، اجعلنـــا فــي الطريــق الــصحيح . ّاللهــم، ثبــت أقــدامنا فــي ســبيلك
  .اللهم، اجعل أعداء الشعب اإليراني منكوبين ومغلوبين. وتوفيقك

  
  .والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ

معـاون رئـيس الجمهوريـة لـشؤون (آبـادي -اء، أعرب الدكتور دهقـاني فيـروزفي بداية هذا اللق] ١[
  .ّوسبعة من النخب الشابة عن توجهاتهم وآرائهم) العلوم والتكنولوجيا باإلنابة

  



 

 

الجهــاد «لألبحــاث ورئــيس » رويــان«الــرئيس الــسابق لمركــز (الــدكتور ســعيد كــاظمي آشــتياني ] ٢[
  ).ّيةفي جامعة إيران للعلوم الطب» الجامعي

  
  ).UNESCO(منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ] ٣[
  
  ).من رؤساء وزراء الهند السابقين(جواهر الل نهرو ] ٤[
  
  .السيد مهدي مير كيايي] ٥[
  
 داخــل ٣/١٢/٢٠١٣فـي ) وزيــر الخارجيـة آنــذاك(فـي إشـارة إلــى قـول محمــد جـواد ظريـف ] ٦[

ن مــن بـــضع دبابــات وصــواريخ لــدينا لكــنهم يخــافون مـــن الغربيــون ليــسوا خــائفي«: جامعــة طهــران
ًهل تعتقدون أن أمريكا ال تستطيع تعطيل نظامنا العسكري؟ هل تعتقدون حقا أن . الشعب اإليراني

ُأمريكا تخاف من نظامنا العسكري؟ هل حقـا بـسبب نظامنـا العـسكري ال تقبـل أمريكـا علـى خطـوة  ً
  .»ضدنا؟

  
  .٢/٧/٢٠١٤ أساتذة الجامعات، خالل كلمته في لقاء جمع من] ٧[
  
من جملتها كلمته خالل لقائـه مـع المـشاركين فـي المـؤتمر الـوطني الثـامن للنخـب الـشابة فـي ] ٨[

  .٢٢/١٠/٢٠١٤البالد، 
  
بمـن فـيهم المهنـدس ) الحريـة(كان من الموقعين على هذا البيان بعـض أعـضاء نهـضة آزادي ] ٩[

وبعض الشخصيات األخـرى المعارضـة للنظـام باسـم ) ةرئيس وزراء الحكومة المؤقت(مهدي بازركان 
  .»جمعية الدفاع عن حرية الشعب اإليراني وسيادته«
  
 .خالل دورته السادسة» مجلس الشورى اإلسالمي«عدد من النواب اإلصالحيين في ] ١٠[


