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العلم والِّدين

الحمد هلل رّب الع�لمين، و�سّلى اهلل على �سّيدن� محمدP وعلى اآله الط�هرين، وبعد.

ويربطه�  للعلوم،  البنيوية  المرتكزات  و�سع  على  ع�لية،  علمية  وبدّقة  يعمل  اأّنه  الخ�منئي  الإم�م  لكلم�ت  للمتتّبع  يّت�سح 

ين الإ�سالمي. يقول الإم�م الخ�منئي  ب�لخلفية الفكرية الإ�سالمية، ويحر�س على بي�ن عالقة العلوم والعلم�ء والب�حثين ب�لدِّ

في هذا ال�سدد:

ين الذي نعرفه،  ين هو اأف�سل م�سّجع على العلم، واإّن الدِّ ين، والدِّ »بن�ًء على روؤيتن� الكونية، ف�لعلم يتفّجر من داخل الدِّ

والروؤية الكونية التي نقتب�سه� من القراآن، واإّن ال�سورة الموجودة عندن� عن الخلق، وعن الإن�س�ن، وعن م� بعد الطبيعة، وعن 

ين منتج للعلم وم�سّجع عليه. الم�سيئة الإلهية وعن التقدير والق�س�ء والقدر، كّل ذلك يتالءم مع العلم؛ لذلك ف�لدِّ

ين الإ�سالمي للعلم،  ين و�سيلة ل�سع�دة الب�سر، ونمّوهم وا�ستقرار العدالة والآم�ل القديمة، واإّن الختالف بين روؤية الدِّ ف�لدِّ

والروؤية الرائجة للعلم في الع�لم الم�ديِّ هو هذه الم�س�ألة. نحن نريد العلم لأجل �سع�دة الب�سر، لأجل نمو الب�سر، لأجل تطّور 

.
(1(

الب�سر، لأجل ا�ستقرار العدالة والآم�ل القديمة للب�سر«

ونحن اإذ ن�سكر اهلل تع�لى الذي وّفقن� من جديد لنكون بخدمة الجميع وتمكينهم من مواكبة الفكر النّير والأ�سيل لالإم�م 

الق�ئد ال�سّيد علي الخ�منئي{، عبر دورية م�سكاة النور، التي �ست�سدر بحّلة جديدة، تهدف اإلى بي�ن اأ�سول وكّلي�ت فكر 

كت�ب  في  والبي�ن�ت  الخطب  لجميع  التف�سيلية  الن�سو�س  نن�سر  اأن  على  منتظم،  ب�سكل  والجه�دية  العلمية  و�سيرته  الق�ئد 

خط�ب الولي ال�سنوي، وا�ستكم�ل الأعداد الن�ق�سة )64-67( ب�سكل اإلكتروني.

والحمد هلل رّب الع�لمين

)1)  من كالم الإم�م الخ�منئي { في لق�ء وزير العلوم واأ�س�تذة ج�معة طهران 1388/11/13 هـ.�س.

أّول الكالم
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خطاب الولي

6



 كلمة اإلمام الخامنئي {

في لقائه أهالي مدينة 
قم المقّدسة

انتف��سة  1978م؛ ذكرى  9 ك2  لـ  19 دي )هجرّي �سم�سّي( موافق   (1(

اأه�لي قم وهي ح�دثة مف�سلية في ت�ريخ الثورة الإ�سالمّية.

المحترمين  العلم�ء  والأخـــــوات؛  الإخـــوة  بجميع  ـــب  اأرّح

وال�سب�ب الأعّزاء، كم� اأب�رك لكم جميًع� ولجميع اأبن�ء ال�سعب 

لنبّي  ال�سعيد  ب�لميالد  جمع�ء  الإ�سالمّية  ـــة  والأّم الإيــرانــي 

.Q وميالد الإم�م ال�س�دق P الإ�سالم المعّظم والمكّرم

مفخرة 19 دي؛ لن ُتن�شى!

اليوم  ذلــك   - »دي«  �سهر  من  ع�سر  الت��سع  بمن��سبة 

اأن  بدايًة  علّي  لزاًم�  اأرى  والم�سيري-  العظيم،  الت�ريخّي 

ولن  ي�سمحوا  لم  الذين  الأعــّزاء،  قم  لأبن�ء  ب�ل�سكر  اأتوّجه 

ي�سمحوا اأن توؤول هذه الح�دثة اإلى الن�سي�ن. يريدون لواقعة 

م�  نف�سه  وهــذا  من�سّية،  ت�سبح  اأن  »دي«  �سهر  من  الت��سع 

ع��سوراء  خ�سو�س  في  والطغ�ة  الظلمة  اإليه  و�سعى  اأراده 

الح�سين Q، فقد اأرادوا و�سعوا كي ل يبقى لهذه الواقعة 

ذكًرا، لكّن زينب الكبرى O لم تكن لتدع ذلك يتحّقق.

بحركتين   -  O الكبرى  زينب   - عّمتن�  ق�مت  لقد 

تكّمل اإحداهم� الأخرى:

الحركة الأولى: ك�نت خالل رحلة الأ�سر اإلى الكوفة ثم 

اإلى ال�س�م وم� ق�مت به من توعية وخط�ب�ت اأّدت اإلى اإظه�ر 

الحق�ئق.

)1(
المنا�شبة: ذكرى انتفا�شة التا�شع ع�شر من �شهر دي

جمٌع من اأه�لي مدينة قمالح�سور:

طهرانالـــمـــكـــ�ن:

ـــ�ن: ـــزم 1393/10/17 هـ.�س.ال

1436/03/16 هـ.ق.

2015/01/07 م.
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والحركة الأخرى: ك�نت زي�رته� كربالء في الأربعين؛ 

فمعنى  ذلــك،  غير  اأو  الث�ني  اأو  الأّول  الأربعين  ك�ن  �سواء 

الم�س�عي  لتلك  ال�سم�ح  اأّنه ل يمكن  الحركة ومغزاه�  هذه 

والأحــداث  المراحل  تلك  محو  اإلــى  تهدف  التي  الخبيثة، 

اإلى  ب�لو�سول  الأذهـــ�ن،  من  والمهّمة  والــمــوؤّثــرة  العزيزة 

مراميه� وغ�ي�ته�. وهم حتًم� لن يوّفقوا في ذلك.

معرفة التاريخ الم�شّرف ل�شناعة م�شتقبل عزيز 

اإّن هذه الّتج�ه�ت المع�ر�سة والمع�ندة بداأت في �سدر 

المتوّكل  فهذا  الزمن،  من  طويلة  مّدة  وا�ستمّرت  الإ�سالم 

من  �سنة   180 اإلـــى   170 مــن  يــقــرب  مــ�  وبــعــد  العب��سي 

عبد  لأبي  المطّهر  القبر  تخريب  في  �سعى  ع��سوراء  واقعة 

.Q اهلل

ا�ستمرار  دائــًمــ�  يتوّقع  اأن  الإيــرانــي  ال�سعب  على  لــذا، 

للفتن  ون�سرهم  الخبيثة  واأعم�لهم  م�س�عيهم  في  الأعــداء 

من اأجل الق�س�ء على مح��سن الثورة في الأذه�ن. ل يكّف 

الأعداء اأو يملون في �سعيهم لأجل حرف الثورة عن م�س�ره� 

يريدون  والأذهــ�ن.  النفو�س  في  ح�سوره�  على  الق�س�ء  اأو 

للن��س ن�سي�ن حركتهم وت�ريخهم والعمل العظيم الذي ق�موا 

به والغفلة عن ذلك كّله. ف�إّن من ل يعرف ت�ريخه الم�سّرف 

م�  �سنع  من  يتمّكن  لن  والعتزاز  الفخر  على  يبعث  الذي 

يفتخر به في م�ستقبله، وهذا م� يح�ول الأعداء فعله.

اأنتم الذين خّلدتم ذكرى الت��سع ع�سر من �سهر »دي«، 

اأنتم من خّلد الث�ني والع�سرين من »بهمن«، لقد قمتم اأي�س� 

لم�  الم�س�بهة  الح�دثة  تلك   -  
(1(

»دي« من  الت��سع  بتخليد 

حدث في الت��سع ع�سر من »دي« - على و�سوح من الأهداف 

والغ�ي�ت وهذه الحركة ت�أتي في �سي�ق ال�سراع مع الأعداء، 

يودعوه�  واأن  الــثــورة  حق�ئق  ي�سّوهوا  اأن  يــريــدون  فهم 

الجهود  ويبذلون  الأمــوال  يدفعون  وهم  الن�سي�ن،  خزائن 

في هذا ال�سبيل. من لديه معرفة واّطالع على ع�لم الكت�ب 

اإّنهم  الأعــداء،  به  يقوم  م�  ُيدرك  والمق�لت  والمطبوع�ت 

الخبيثة  ال�سورة  تلك  وتجميل  تح�سين  على  يعملون  اليوم 

والعميل  الف��سد  النظ�م  ذلك   - بهلوي  لع�ئلة  والم�سوؤومة 

والخبيث والظ�لم الذي اأع�د بلدن� اإلى الوراء �سنين طويلة، 

عظيمة،  م�سكالت  من  اأوقع  م�  في  الإيراني  ال�سعب  واأوقــع 

هن�ك �سعي في هذا الّتج�ه من قبل الجبهة المق�بلة للنظ�م 

مخ�لفة  ك�نت  التي  الفئة  تلك  ي�س�ندون  فهم  الإ�سالمي، 

ق�موا  الذين  الن��س  يع�ر�سون  ك�نوا  الذين  الثورة،  لأ�س��س 

ب�لثورة، وهم الآن يخ�لفون ب�سّدة وف�ء هوؤلء الن��س للثورة.

هم لم يوّفقوا حتى الآن، لقد عقدوا الآم�ل على �سرف 

الجيل الث�ني والث�لث للثورة عن اأهدافه� وتطّلع�ته� لكّنهم 

)1)  التظ�هرات المليونية التي خرجت م�ستنكرة وراف�سة لأعم�ل الفتنة 

التي وقعت عقب انتخ�ب�ت ع�م 2009م.
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الث�لث  الجيل  حمل  من  يتمّكنوا  لم  ذلك.  على  يقدروا  لم 

للثورة على التخّلي عنه�.

اإّن الجيل الث�لث للثورة هو الذي اأوجد الت��سع من »دي« 

تلك  الجيل  هــذا  وّجــه  لقد  العظيمة.  الواقعة  هــذه  و�سنع 

لحرف  �سعوا  الذين  اأولــئــك  وجــه  على  المحكمة  ال�سفعة 

الحركة الإ�سالمّية عن م�س�ره� من خالل اإيج�د الفتنة. من 

الذي ق�م بذلك؟ اإّنهم ال�سب�ب اإّنه الجيل الث�لث للثورة.

وعيونهم اليوم �س�خ�سة نحو الأجي�ل الق�دمة وال�سب�ب 

هي  البلد  لهذا  الحقيقّية  الــثــروة  اأّن  يعلمون  فهم  الآتـــي، 

ما  ولكن  واأهدافهم،  تطّلع�تهم  زالت هذه  واأبن�وؤه. ل  ن��سه 

دمتم اأّيه� ال�سب�ب الالئق، اأّيه� الن��س الموؤمنون ح��سرين 

الب�سيرة  تملكون  والمحّرك،  الدافع  ولديكم  الميدان،  في 

وتدركون م� تقومون به، لن يتمّكنوا من تحقيق تلك الأهداف 

والتطّلع�ت.

خ�شائ�ش النظام البائد

ح�سًن�! م� الذي جرى في الت��سع من دي؟ الجميع يعلم اأّن 

الت��سع ع�سر من »دي« �سّكل انطالقة حركة جم�هيرّية �س�ملة 

بين اأبن�ء ال�سعب الإيراني. لقد ك�نت تلك الن�ر تحت الرم�د 

لهيبه�  وت�أّجج  اندلعه�  لكّن  يوم،  بعد  يوًم�  ب�لّت�س�ع  اآخذة 

بداأ في الت��سع ع�سر من »دي« على يد الُقّمّيين، لينتهي بعد 

ذلك اإلى تحّرك�ت مختلفة اأّدت اإلى ح�سور ال�سعب الإيراني 

يًدا واحدة في الميدان �س�دًح� بنداء التلبية لالإم�م العزيز، 

م�  الف��سد.  للنظ�م  ومت�سّدًي�  والرّب�ني،  الروحي  ال�سج�ع، 

ك�ن ذلك النظ�م الذي واجهه ال�سعب؟ من ك�ن على راأ�سه؟ 

هذا اأمر غ�ية في الأهمّية.

خ�سو�سّيتين  ذكــر  على  اآتــي  اأن  المج�ل  هــذا  في  اأوّد 

لتحريف  م�س�ٍع  اليوم  توجد  لكم:  ذكــرت  وكم�  ثــالث،  اأو 

الحق�ئق. يريدون تجميل اأخبث الوجوه واأقبح الوجوه واأحلك 

الوجوه للمت�أّخرين من حّك�م هذا البلد الت�ريخّيين، يريدون 

تزيينه� كي ل يّطلع الن��س على الحق�ئق ول يعلموا م� الذي 

ق�م به اأولئك تج�ه الثورة.

1 - الديكتاتورّية

الديكت�تورّية  الف��سد:  النظ�م  اإحدى خ�سو�سّي�ت ذلك 

الق�تمة والمظلمة، والقمع العجيب للن��س، وب�أق�سى الأ�س�ليب 

 ،� الممكنة واأفظعه�، وهو اأمر ن�س�هده في بلدان اأخرى اأي�سً

طريقة  وب�أّي  فعلوه  الذي  م�  اأعينن�  ب�أّم  �س�هدن�  هن�  لكّنن� 

ك�نوا يتعّر�سون للن��س، �سواء خالل مرحلة حكم ر�س� خ�ن 

حيث �س�هد ذلك من ك�ن قبلن� وكب�ر ال�سن فين� ونقلوه لن�، 

اأو خالل العهد الأخير الذي كّن� فيه نحن و�س�ئر الن��س في 

ال�س�حة والميدان.

يوجد  المرحلة؛  تلك  ي�س�هد  لم  ال�سب�ب  جيل  طبًع�، 

ب�لن��س  فعلوه  م�  حول  والوق�ئع،  الموّثق  الكالم  من  كثير 
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اأدنى مع�ر�سة لهم، حول  والمن��سلين وبكّل من ك�ن يبدي 

العجيبة  ال�سغوط  الن��س وتعذيبهم لهم، حول  �سلوكهم مع 

الج�سدي  الم�ستوى  على  يم�ر�سونه�  ك�نوا  التي  والغريبة 

بع�س  زالت  ل  التي  المرعبة  ال�سجون  تلك  حول  والروحي، 

اآث�ره� ق�ئمة تثير ده�سة من يق�سده� ويراه�.

يح�فظون  كــ�نــوا  حيث  خ�س�ئ�سهم  مــن  واحـــدة  هــذه 

والظلم وال�ستبداد  القّوة  ا�ستعم�ل  على حكمهم من خالل 

حر�سهم  يبدون  الذين  الأ�سخ��س  الن��س.  على  وال�سغط 

الّدعـــ�ءات  هــذه  مثل  ويــكــّررون  الب�سر  حقوق  على  الــيــوم 

الخ�وية ليل نه�ر، ك�نوا يدافعون عن تلك الطبقة الح�كمة 

بكّل وجودهم وبكّل م� اأوتوا من قّوة.

ل يمكن لهم اأن يّدعوا اأّنهم ك�نوا يجهلون الوق�ئع! فجه�ز 

ال�س�ف�ك )جه�ز المخ�برات( المرعب والفظيع اإّنم� �سنعه 

ال�سه�ينة والأمريك�ن وجه�ز ال�سي اآي اأي هو من ج�ء بتلك 

الأ�س�ليب التي ك�ن يتبعه� جه�ز ال�س�ف�ك، فكيف يمكن لهم 

اأن ل يعلموا بحق�ئق الأمور.

الأخيرة  الفترة  في  كبيرة  مع�سلة  هــوؤلء  واجــه  ولقد 

مم�ر�س�ت  حــول  الف�س�ئح  تلك  العلن  اإلــى  ظهرت  حينم� 

والمع�ر�سين  خ�سومهم  مع  الأمريكّية  التج�ّس�س  وكــ�لت 

لهم. اأين هم مّم� يتبّجحون به حول حرّية الراأي والليبرالّية 

ع�لم  هذا  واقعً�   !
(1(

الن��س بــ�آراء  والأخــذ  والديموقراطّية 

عجيب! 

الذي  الخبيث  النظ�م  اإحدى خ�س�ئ�س  ك�نت  لقد  نعم 

المفرط  الت�سّدد  بلدن�:  في  الحكم  مق�ليد  على  ا�ستولى 

اعترا�س  ــى  اأدن يبدي  �سخ�س  اأّي  تج�ه  الب�لغة  والق�سوة 

عليهم.

2 - تبعّية الأجنبّي

المطلقة  التبعّية  هي  النظ�م  لهذا  الث�نية  الخ�سو�سّية 

والذليلة للقوى الأجنبّية. هم يعمدون اإلى اإنك�ر ذلك - وهو 

اأمر غير ق�بل لالإنك�ر- من خالل الكتب التي يوؤّلفونه� من 

اأجل تبرئة �س�حة النظ�م البهلوي المجرم.

البريط�نّيين، كذلك هم  لقد ج�ء ر�س� خ�ن بقرار من 

من ق�موا بعزله. فلم تلبث بريط�ني� اأن اأ�سدرت بي�ًن� حول 

اأن ك�ن قد  بعد  تركه مرغًم�  للحكم حتى  �سرورة مغ�درته 

يحظى  يكن  لم  اإذ  ع�ًم�،  ع�سرة  �سبع  على  يزيد  لم�  تــوّله 

بدعم اأو م�س�ندة من اأّي طرف اآخر. هم اأح�سروه ثم ارت�أوا 

اأّن عليه الرحيل فرحل. ج�ء بقرار منهم وغ�در بقرار منهم.

اأواخر  حتى  عليه  واأبقوا  ر�س�  بمحمد  جــ�وؤوا  ذلك  بعد 

وم�س�عده  الأ�سبق  الأمريكّية  المتّحدة  الــوليــ�ت  رئي�س  اعتراف   (1(

المخ�برات  وك�لة  �سجون  في  الم�س�جين  بتعذيب  الوقت  ذلك  في 

.)cia( المركزية
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اإلى  الأمريكّيون  الثالثين�ت دخل  الع�سرين�ت، ثم مع بداية 

ال�س�حة واأ�سبح كّل �سيء في قب�ستهم. ب�تت اأمريك� هي التي 

تقّرر ال�سي��س�ت في اإيران، وكّل م� ك�نت تقت�سيه م�س�لحه� 

اأو  المنطقة  م�ستوى  على  اأو  الداخلي  الم�ستوى  على  �سواء 

الع�لم، ك�ن ل بّد من تنفيذه بدّقة ب�لغة، الأمر الذي �سّكل 

اإه�نة ب�لغة لل�سعب الإيراني العظيم.

هذه ك�نت اإحدى خ�س�ئ�س ذلك النظ�م المجرم، وهذا 

هو ال�سبب وراء هذا القدر من العن�د والعداء والبغ�س الذي 

ونظ�م  والثورة  الإيراني  ال�سعب  مع  الأمريكي  به  يتع�طى 

الجمهورّية الإ�سالمّية.

لقد اأم�سى هوؤلء مثل هذه المرحلة، وخ�سروا مثل هذا 

لعدائهم مع  اأن ل يكون  الطبيعي  النظ�م، ومن  البلد وهذا 

الثورة نه�ية وخ�تمة.

3 - الف�ساد؛ المالي، الجن�سي

فهي  المجرم  النظ�م  لهذا  الث�لثة  الخ�سو�سّية  اأمــ� 

الجن�سّي  ب�لف�س�د  بــدًءا  و�سنوفه،  اأنواعه  وب�سّتى  الف�س�د. 

لّفه  لــّف  ومــن  البالط  اأرجـــ�ء  جميع  في  ق�ئًم�  كــ�ن  الــذي 

بهذه  يعلمون  ك�نوا  كثيرون  مخجلة.  وق�س�سه  واأمث�لهم 

الق�س�ي� ولكن لم يكونوا يجروؤون على التحّدث به�.

ك�ن بع�س الكّت�ب الأج�نب ي�أتي على ذكره�، يتحّدثون 

اأحي�ًن� عن الف�س�د الجن�سّي والف�س�د الم�لي، ولم يكن الأمر 

قد  الــذي  -الأمــر  للحكم  الو�سطى  ب�لم�ستوي�ت  منح�سًرا 

يح�سل في كّل زم�ن- كال، ك�ن الف�س�د ي�سمل اأعلى المراتب 

في البلد.

لقد ك�ن محمد ر�س� ومن حوله متوّرطين في اأكبر ق�س�ي� 

الف�س�د الم�لي، اأعلى الر�سوات، اأ�سواأ النته�ك�ت، في اأ�سواأ 

اأنواع ال�ستف�دة الم�لّية وال�سغط على الثروات الم�لّية للبلد.

لقد ك�نوا يكّد�سون الثروات على ح�س�ب الن��س وفقرهم 

الم�لي  والف�س�د  الجن�سي  الف�س�د  كــ�ن  لقد  وتع��ستهم. 

والإدم�ن والترويج لالإدم�ن والمخدرات الم�سنوعة من فعل 

العن��سر الأ�س��سّية في الحكم خالل تلك الفترة. 

مط�ر  في  ر�س�  محمد  اأخـــوات  اإحــدى  اعتق�ل  تــّم  لقد 

�سوي�سرا وهي تنقل حقيبة مليئة ب�لهرويين، وقد انت�سر ذلك 

الخبر في جميع اأرج�ء الع�لم.

لكّنهم �سرع�ن م� تم لفلفة تلك الق�سّية وحلحلة الأمور 

واإغالق الملّف، هذا م� ك�ن ق�ئًم� اآنذاك.

4 - عدم الكتراث للنا�س

من جملة الخ�س�ئ�س الب�رزة لنظ�م الط�غوت ك�ن عدم 

ونحن  قيمة.  له  يكن  لم  عنده  ف�ل�سعب  ب�لن��س؛  اهتم�مه 

ن�س�رك  لم  ال�س�بق  النظ�م  عهد  في  �سب�بن�  مرحلة  خالل 

مرة واحدة في انتخ�ب�ت، ولم ن�سمع من اأي من فئ�ت الن��س 

تدخلهم  ك�ن  لقد  انتخ�ب�ت.  هن�ك  يكن  لم  �س�ركوا؛  اأنهم 
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اأقل و�سوًح� في برهة  جلًي� وا�سًح� في برهة زمنية، وك�ن 

اأخرى. ك�ن ي�أتون بجم�عة يتخذونهم مطية وو�سيلة لتحقيق 

م�آربهم من خالل مجل�س ال�سورى وال�سيوخ. لم يكن الن��س 

اأ�س��ًس� يعرفون من هو على راأ�س الهرم. وفي الأ�س��س ك�نت 

عالقة ال�سعب ب�لدولة مقطوعة. لم يكن الن��س على اطالع 

ومعرفة ب�لأمور ال�سي��سية كم� هو ق�ئم اليوم، بل ك�ن على 

اآح�د  عن  تم�ًم�  منقطع  خبيًث�  نظ�ًم�  ك�ن  تم�ًم�.  النقي�س 

الن��س.

-5 عدم الهتمام بالعلم

ب�لتطّور  الهتم�م  عــدم  النظ�م  ذلــك  خ�س�ئ�س  من 

تعظيم  مق�بل  الــوطــن  �ــســ�أن  لت�سغير  والــتــرويــج  العلمي، 

وجــود  مــن  يكن  لــم  كم�  حينه�،  العلم  يتطّور  لــم  الــغــرب. 

الو�س�ئل  وعمدت  للكلمة،  الواقعي  ب�لمعنى  العلمية  للحركة 

الإعالمية على جذب الن��س لكل م� هو م�ستورد، الأمر الذي، 

ولالأ�سف ال�سديد، م� زال م�ستمًرا حتى يومن� هذا. ول يمكن 

على  ال�سعوب  تكت�سبه�  التي  الع�دات  من  ب�سهولة  التخلُّ�س 

الإنت�ج  اإحي�ء  البالد نحو  اأن يوجهوا  الطويل. وبدًل  المدى 

الداخلي والإف�دة ال�سحيحة من المواد الأولية في البالد، 

الم�ستوردة  الب�س�ئع  �سراء  على  ال�سعب  تعويد  اإلى  عمدوا 

اأذواق الن��س، ق�سوا على الزراعة  بثمن النفط. لقد بّدلوا 

البالد مرهونة  وال�سن�ع�ت الحقيقية والوطنية لقد جعلوا 

ا�سته�نوا  ال�سعب،  هذا  حّقروا  لقد  الأمة.  ولأعــداء  للخ�رج 

بمقّدراته، وعّظموا الثق�فة الغربية.

اإمامنا العظيم؛ تلك ال�شرخة

ك�ن نظ�ًم� خبيًث� ج�مًع� لكل م� هو �سّيئ ومذموم. ك�ن 

الن��س يدركون ذلك، ف�ل�سعب الإيراني ذكي ويفهم الحق�ئق، 

موؤمن  قلب  اإلى  اإلى �سوت،  يد،  اإلى  بح�جة  الأمر  ك�ن  لكن 

مت�ستًت� في  الن�س�ل  ك�ن  الن�س�ل.  �س�ح  نحو  الآخرين  يوّجه 

اأم�كن متفّرقة. لكن اأن ي�سبح علنًي� �سمولًي�، فهو بح�جة اإلى 

رجل اإلهي مر�سل من اهلل اإلى الن��س. فك�ن اإم�من� العظيم 

وك�ن  ال�سعب،  هموم  جميع  جمعت  التي  ال�سرخة،  تلك  هو 

نداء التلبية من قبل هذا ال�سعب، الذي بذل الأرواح والفداء 

ونزل اإلى الميدان، �س�رع هذا النظ�م وانت�سر عليه.

القتدار الوطني، الوعي والب�شيرة

الجمهورية  نظ�م  عـــداوة  فــي  الرئي�س  ال�سبب   يرجع 

من  الح�س��سة  النقطة  تلك  في  ا�ستط�ع  اأّنه  في  الإ�سالمية 

الع�لم، وفي بلد ثري بموارده، وا�ستراتيجي ب�متي�ز، اقتالع 

نظ�م ف��سد عميل لهم، ط�لم� عملوا على تقويته، وحّل مك�نه 

الوطنية. حّل نظ�م ل  وال�سع�رات  والقيم  ال�سعب  الإ�سالم، 

يعر اأهمية لإمالءات الأعداء، يتحّرك عك�س اتج�ه النظ�م 

الحركة  اأ�سدته�  خدمة  اأكبر  ك�نت  ك�مل.  ب�سكل  ال�س�بق 

والثورة الإ�سالمية، هي اإنق�ذ ال�سعب من ذلك النظ�م، وك�ن 
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كل م� حدث بعده� من: القتدار الوطني، الحركة ال�سعبية 

العظيمة، الوعي والب�سيرة الع�مة، التطور العلمي والمك�نة 

والع�لم، ك�ن ذلك من برك�ت  المنطقة  لإيران في  الب�رزة 

اإزالة ذلك ال�سّد من طريق ال�سعب، هذا م� ق�م به ال�سعب 

بنف�سه، هذا م� ق�م به الدين والمعتقدات.

ال�شتكبار؛ عداوة م�شتمرة

النظ�م،  لمع�ر�سة هذا  اليوم  الع�لمي  ال�ستكب�ر  ي�سعى 

ل يت�سّورن اأحد اأن العدو قد ترك عداوته لن�، كال، عندم� 

يرون ب�أ�سكم، ا�ستعدادكم وعندم� تعرفون العدو وتتعّرفون 

عن  والتراجع  النكف�ء  على  �سيجبر  ف�إنه  موؤامراته  على 

اإليه،  وح�جتكم  بغفلتكم،  العدو  ي�سعر  اإن  م�  لكن  عداوته؛ 

ف�سيجد الفر�سة لتحقيق اأهدافه في بلدكم. 

تعود ال�سغوط�ت التي يم�ر�سه� ال�ستكب�ر الع�لمي على 

ال�سعب الإيراني، اإلى ذلك العداء الكبير، والالمتن�هي لهذا 

لذلك  ال�سعب  ت�سدى  المق�بل،  في  لكن،  والبلد.  ال�سعب 

الإ�سالمية  الجمهورية  نظ�م  على  ح�فظ  ق�ومه،  العداء، 

اأهدافه، ذلك وعلى الرغم من كل  ويت�بع م�سيرته لتحقيق 

المغ�لط�ت والحديث عن الف�سل فقد نجح ال�سعب الإيراني 

كبير،  ب�سكل  الإيــرانــي  ال�سعب  تقّدم  كثيرة،  مج�لت  في 

كي�نه،  والمح�فظة على  الأعداء  يق�وم �سغوط  اأن  ا�ستط�ع 

واأن يتقّدم نحو اأهدافه الكبيرة.

اإقرار العدالة؛ قطعنا اأ�شواطًا

قلن� ونقول دائًم�، لم نتمّكن حتى الآن من تحقيق الإرادة 

قطعن�  لكنن�  واقعي،  الأمــر  وهذا  ك�مل،  ب�سكل  الإ�سالمية 

اأ�سواَط� كبيرة في هذا المج�ل، لم نتمكن من اإقرار العدالة 

�سبيل  في  كثيًرا  تقّدمن�  لكنن�  ك�مل،  ب�سكل  الجتم�عية 

تحقيق ذلك، يجب اأن ل ُنغفل ذلك. 

تنفق على عدد من  البالد، في زمن م�،  ثروات  ك�نت 

بع�س  اإلــى  الفت�ت  ي�سل  واأحي�ًن�  الإقط�عية،  الع�ئالت 

ب�لخيرات  اليوم  البالد  نق�ط  اأق�سى  تتمّتع  بينم�  المدن، 

والبركات.

الجتم�عية  العدالة  نحو  ت�سير  العظيمة،  الحركة  هذه 

والأخالق الإ�سالمية. لكنن� ن�سمع بين الحين والآخر كالم 

عن  تف�سلن�  م�س�فة  هن�ك  نعم  الأخــالق،  حول  وانتق�دات 

الأخالق الإ�سالمية المطلوبة، لي�س من �سك في هذا الأمر. 

لكنن� تقّدمن� في هذا المج�ل كثيًرا. قطع ال�سعب الإيراني 

م�س�فة كبيرة، ل يمكن تج�هله�. 

ينكر بع�سهم التطّور العلمي بجه�لة، لَم ينكرون ذلك؟ 

لقد تطّور هذا البلد علمًي�، لي�س هذا م� نّدعيه نحن فقط، 

العلمية  المراكز  وتــوّثــق  حتى.  الأعـــداء  ب�عتراف  هــو  بــل 

ال�سعب،  وُيحّقر  ذلك  لينكر  بع�سهم  في�أتي  ذلك؛  الع�لمية 

هذا خط�أ كبير. 
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لكن الطريق طويلة

الذي  الكبير  والتطّور  العظيمة  الحركة  هذه  تج�هل  اإن 

البلد،  لهذا  المقد�س  الإ�سالمية  الجمهورية  نظ�م  قّدمه 

م�  اأم�من�  الطريق  اأن  �سحيح  نعم،  كبير.  اإجــحــ�ف  لهو 

زالت طويلة واأنن� لم ُنحّقق بعد جميع اأهدافن�، ف�لأهداف 

هذه  ك�نت  بكثير.  الآن  حتى  حّققن�ه  مّم�  اأكبر  الإ�سالمية 

ك�نوا   � اأي�سً الإ�سالم، هم  � في �سدر  اأي�سً الحركة موجودة 

�سدر  زمــن  فــي  اأنــه  تت�سّورون  ل  الــطــريــق،  منت�سف  فــي 

الإ�سالم وزمن النبي الأكرمP والخلف�ء، قد حّققت الأمة 

الآن  البلد، و�سعبن�  اأن يتحّرك  المهم  اأهدافه�، كال،  ك�مل 

مح�سوب  غير  بكالم  الجهود  تلك  ت�سّيعوا  فال  تحّرك،  قد 

وموزون. ل تدفعوا ب�ل�سعب الذي بداأ هذه الحركة العظيمة، 

دد.  والــتــرُّ ال�سك  ي�سيبه  اأن  واأمـــل،  جــد  بكل  به�  وي�سير 

الأمم،  به  ت�سهد  م�  هذا  الكثير،  واأنجز  ال�سعب  تقّدم  لقد 

البلد، وي�ستح�سن ذلك، لم  وي�ست�سهد به كل من يزور هذا 

نتكّلم نحن عن اأنف�سن� فقط، بل اإّن الآخرين وحتى الأعداء 

وا�ستعدادن�  تحّدين�  وعــن  وتطّورن�،  تقّدمن�  عن  تحّدثوا 

ونج�ح�تن� الكبيرة.

الوحدة والن�شجام الوطني

والن�سج�م  الوحدة  هو  ل�سعبن�  الأيــ�م  هذه  نحت�جه  ما 

الوطني، ومن الخط�أ، تق�سيم ال�سعب وتجزئته وبذر الفرقة 

من�ف  هــذا  الم�سمي�ت،  من  ا�سم  اأي  تحت  اأفـــراده،  بين 

الإيراني  ال�سعب  واأهـــداف  ولتطّلع�ت  الوطنية  للم�س�لح 

الم�سوؤولين  ال�سعب  لي�س�عد  والــوفــ�ق.  التح�د  واأهــدافــه. 

والحكومة على ذلك.

قوة الم�شوؤولين؛ التكاء على ال�شعب

الذي  الوحيد  ال�سيء  اأن  الدولة،  في  الم�سوؤولون  وليعلم 

القوى  على  التك�ء  هو  بواجب�تهم  القي�م  على  ي�س�عدهم 

المحلية، على قوة ال�سعب. لقد �سّرحت بذلك اأكثر من مرة، 

في الجتم�ع�ت العلنية والمغلقة مع م�سوؤولي الدولة، اأن ل 

تنظروا اإلى م� �سيقّدمه الغرب. نعم، لقد �سّبب لن� الأعداء 

الم�س�كل من خالل الح�س�ر القت�س�دي.

ح�سًن�، اإذا م� �سرطوا عليكم �سروًط� مهينة من اأجل رفع 

الح�س�ر، فكيف �ستت�سّرفون؟

الإ�سالم،  عن  تبتعدوا  اأن  المث�ل،  �سبيل  على  ي�سرطون 

عن ال�ستقالل، عن الحركة نحو التطّور العلمي واأن تدعوا 

�ستت�سّرفون؟  كيف  الح�س�ر!  نرفع  كي  الفالنية،  المف�خر 

اأّي م�سوؤول  يوافق  ولن  يقبل  لن  يقيًن�  توافقوا.  لن  ب�لت�أكيد 

في الدولة على اأن يكون ال�سرط لرفع الح�س�ر القت�س�دي، 

على �سبيل المث�ل التخّلي عن الم�س�ألة الأ�س��سية الفالنية اأو 

الهدف الرئي�س الفالني.
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الحل: القت�شاد المقاوم

ورئي�س  اأ�س��س  لأمر  العدو مع�ر�سته  لن يطرح  ب�لطبع، 

ب�سكل وا�سح، نعم لو تراجعن� لأف�سح العدو عن مع�ر�سته 

ب�سكل  و�سع�راتن�  اأهدافن�  العدو  يع�ر�س  ل  �س�فر.  ب�سكل 

وا�سح اليوم، لكن علين� اأن نبقى متيّقظين، اأن نعي اأهداف 

الأعداء من وراء هذا القتراح، وهذا الكالم وهذا الإقدام. 

على  يــوافــق  ولــن  ير�سى  لــن  م�سوؤول  اأّي  اأن  الوا�سح  مــن 

اأو التخفيف  اأجل رفع الح�س�ر  اأم�م الأعداء، من  التراجع 

منه، اأن يتن�زل عن �سع�رات هذا البلد.

 ح�سًن�! بم� اأن الأمر كذلك، فتع�لوا واعملوا على حفظ 

هو  وهذا  القت�س�دي،  الح�س�ر  مواجهة  في  و�سونه  البلد 

»القت�س�د المق�وم«.

ا�سترطوا  الح�س�ر  رفع  اأجل  ومن  الأعداء  اأن  لنفتر�س 

اأمًرا متوقًف� على اأمر ل ت�ستطيعون القبول به، افتر�سوا اأن 

تعطيل مف�عيل هذا  ف�عملوا على  النحو  الق�سية على هذا 

التحريم.

لمواجهة  ال�شعبي  وال��دع��م  ال��ب��الد  م��ق��ّدرات 

الح�شار 

اأن ُنحّرر البلد اأكثر ف�أكثر من  لقد طلبن� اأكثر من مرة 

تبعيته الم�لية للنفط. كم� ترون فقد هبطت قيمة النفط في 

معتمدين  نكون  وعندم�  تقريًب�،  الن�سف  اإلى  ق�سيرة  مدة 

على اأموال النفط فمن الطبيعي اأن ُي�سّبب لن� تلك الأزم�ت. 

لم  ح�ل  في  يعملوا،  اأن  البالد،  م�سوؤولي  واجب�ت  اأهم  من 

تقّدم  على  الحف�ظ  على  الح�س�ر،  برفع  الأعـــداء  ير�س 

وتطّور البالد وعلى رف�هية ال�سعب واأن ل يقع ب�نتك��سة، وم� 

اإلى داخل  العودة  اإلى ذلك:  ال�سبيل  اإلى ذلك؟  ال�سبيل  هو 

طرق  وهن�ك  البالد،  مــقــّدرات  على  التك�ء  وعبر  البالد 

والمخل�سون  الخبراء  الراأي،  اأ�سح�ب  يقول  اأي�سً�؛  اأخرى 

متكًئ�  يكون  اأن  الإن�س�ن  فيه�  ي�ستطيع  اأخــرى  طرق  بوجود 

على نف�سه فح�سب. هذا واجب م�سوؤولي البالد والدولة. 

اإذا تراجعتم �شيهجمون

ل تــ�أمــلــوا خــيــًرا بــ�لــخــ�رج، يــرغــب الــخــ�رج فــي بع�س 

الأوق�ت ب�إعم�ل ال�سغوط، ف�إذا م� تراجعتم اأم�م �سغوطهم 

ف�سيتقّدمون عليكم، اإذا تراجعتم خطوة ف�سيتقّدمون خطوة. 

فنظ�م ال�ستكب�ر ل يعرف الرحمة والإن�س�ف والإن�س�نية. 

كّلم� تراجعتم كّلم� تقّدموا عليكم.

علين� التفكير ب�أمر اأ�س��س هن�، وكيف يكون ذلك، يكون 

وهن�ك  وح�س�ره،  العدو  كيد  اأمــ�م  البالد  تح�سين  عبر 

بع�سهم  ق�م  ذلك.  لتحّقق  والأعم�ل  الأ�س�ليب  من  العديد 

بذلك ونجح. يمكن القي�م بعمل، ويمكن �سحب هذه الحربة 

من يد الأعداء، واإل اإذا بقين� نخ�سى الأعداء والقول اإنهم لن 

يرفعوا الح�س�ر لأنن� قمن� ب�لعمل والأمر الفالني، فهذا م� ل 

15



•	

يجدي ول ينفع. كم� تقول اأمريك� وبكل وق�حة: »اإذا تراجعت 

اإيران في ملفه� النووي فلن يتم رفع كل اأ�سك�ل الحظر دفعًة 

واحدة« هذا م� يقولونه بكل �سراحة. وهذا دليل على اأنه ل 

يمكن الوثوق ب�لأعداء، اأن� ل اأع�ر�س التف�و�س، فليف�و�سوا 

قدر م� �س�وؤوا، اأن� اأعتقد اأنه علين� تركيز اآم�لن� على نق�ط 

المطلوب  هو  وهذا  خي�لية،  نق�ط  على  ولي�س  واقعية،  اأمل 

هلل،  والحمد  الم�سوؤولون  عليه  يعمل  مــ�  وهــذا  والـــالزم، 

واأعتقد اأن على الجميع تقديم الم�س�عدة لأجهزة الحكومة، 

لأنه عمل �سعب و�س�ق. يجب على م�سوؤولي الحكومة اليقظة 

اأن ل يعملوا على ت�سنيف ال�سعب اإلى فئتين واأن ل ين�سغلوا 

ب�لأمور الج�نبية، ول يتحّدث بع�سهم بم� ل ينفع. عليكم اأن 

ت�ستفيدوا من قدرات وهمم واإيم�ن هذا ال�سعب بنحو اأح�سن 

ومن اهلل التوفيق.

اآت ذلك اليوم؛ خ�شوع ال�شتكبار

اأن الأمور قد اختلفت اختالف الأر�س  اأقول لكم، وكم� 

اليوم-  عليه  وم�  الثورة  اأول  عليه  ك�نت  م�  بين  وال�سم�ء، 

�سنين  والع�سر  �سنة  الع�سرين  خالل  وتقّدمن�  تطّورن�  فقد 

الإيراني  ال�سعب  اأن  ثقة  على  ف�أن�  كبير-  ب�سكل  الم��سية 

بعد  يوًم�  ويتطّور  والفخر  العز  مف�خر  من  العديد  �سيحوز 

�سترون  الإلهي،  وب�لتوفيق  اأنه  ال�سب�ب،  اأيه�  و�سترون  يوم. 

اليوم الذي �سيخ�سع فيه هذا الم�ستكبر الظ�لم ويخ�سع لكم.

لن�  ومّهد  عّلمن�  الــذي  العظيم  اإم�من�  على  اهلل  رحمة 

طريق ال�سمود والتوّكل على اهلل والب�سيرة. رحمة اهلل على 

�سهدائن� الأعّزاء الذين �س�روا على هذا النهج ورحمة اهلل 

ب�لأمل.  المفعمون  والن��س  ال�سب�ب،  الأعــزاء،  اأيه�  عليكم 

الذين م� تزالون ت�سيرون على هذا النهج. 

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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األفكار الرئيسة في الخطاب
خال�سة الكالمالموا�سيع الرئي�سة

اأهمية المواظبة 

على �إحياء �أيام 

�لثورة �لإ�سالمّية 

ن�سي�ن 	• ب�ّتج�ه  ويدفع  يعمل  من  هن�ك  والعظيمة،  المهّمة  الوق�ئع  هذه  لطم�س  م�س�ع  توجد 

المقّد�س وغيره� من  الدف�ع  الثورة ومرحلة  التي تعتبر من مف�خر  المف�سلّية  هذه الأحداث 

المحّط�ت؛ منه� واقعة الت��سع من �سهر »دي«.

ل يمكن ال�سم�ح لتلك الم�س�عي الخبيثة ب�لو�سول اإلى مراميه� وغ�ي�ته�. وهم حتًم� لن يوّفقوا 	•

في ذلك.

على ال�سعب الإيراني اأن يتوّقع دائًم� ا�ستمرار الأعداء في م�س�عيهم واأعم�لهم الخبيثة ون�سرهم 	•

للفتن من اأجل الق�س�ء على مح��سن الثورة في الأذه�ن.

من ل يعرف ت�ريخه الم�سّرف الذي يبعث على الفخر والعتزاز لن يتمّكن من �سنع م� يفتخر 	•

به في م�ستقبله.

اأنتم الذين خّلدتم ذكرى 19دي، اأنتم من خّلد 22 بهمن، اأنتم من خّلد 22 بهمن، لقد قمتم 	•

� بتخليد 9 دي - تلك الح�دثة الم�س�بهة لم� حدث في 19 دي - على و�سوح من الأهداف  اأي�سً

والغ�ي�ت وهذه الحركة ت�أتي في �سي�ق ال�سراع مع الأعداء. 

عقد الأعداء اآم�لهم على �سرف الجيل الث�ني والث�لث للثورة عن اأهدافه� وتطّلع�ته� لكّنهم لم 	•

يقدروا على ذلك.
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خال�سة الكالمالموا�سيع الرئي�سة

خ�سائ�ص �لنظام 

�لبهلوي وتحّرك 

�ل�سعب �سّده

�سّكل 19 دي انطالقة حركة جم�هيرّية �س�ملة بين اأبن�ء ال�سعب الإيراني.	•

البلد 	• للمتخّلفين من حّك�م هذا  الوجوه  واأحلك  الوجوه  واأقبح  الوجوه  اأخبث  تجميل  يريدون   

الت�ريخّيين، كي ل يّطلع الن��س على الحق�ئق ول يعلموا م� الذي ق�م به اأولئك تج�ه الثورة. 

خ�سو�سّيات ذلك النظام الفا�سد:	•

الممكنة  الأ�س�ليب  وب�أق�سى  للن��س،  ال�سديد  والقمع  والمظلمة،  الق�تمة  1. الديكت�تورّية 

اإّنم� �سنعه ال�سه�ينة  واأفظعه�. فجه�ز ال�س�ف�ك )جه�ز المخ�برات( المرعب والفظيع 

والأمريك�ن وجه�ز ال�سي اآي اأي.

2. الخ�سو�سّية الث�نية لهذا النظ�م هي التبعّية المطلقة والذليلة للقوى الأجنبّية.

لقد ج�ء ر�س� خ�ن بقرار من البريط�نّيين، كذلك هم من ق�موا بعزله.

3. الخ�سو�سّية الث�لثة لهذا النظ�م المجرم فهي الف�س�د.

ك�ن محمد ر�س� ومن حوله متوّرطين في اأكبر ق�س�ي� الف�س�د الم�لي، اأ�سواأ النته�ك�ت، في 

اأ�سواأ اأنواع ال�ستف�دة الم�لّية وال�سغط على الثروات الم�لّية للبلد.

4. من جملة الخ�س�ئ�س الب�رزة لنظ�م الط�غوت: عدم اهتم�مه ب�لن��س؛ ف�ل�سعب عنده لم 

يكن له قيمة. وفي ال�س��س ك�نت عالقة ال�سعب ب�لدولة مقطوعة.

5. عدم الهتم�م ب�لتطّور العلمي، والترويج لت�سغير �س�أن الوطن مق�بل تعظيم الغرب. لم 

يتطّور العلم حينه�، ولم يكن للحركة العلمية ب�لمعنى الواقعي للكلمة اأّي اأثر.

• عمدوا اإلى تعويد ال�سعب على �سراء الب�س�ئع الم�ستوردة بثمن النفط. لقد بّدلوا اأذواق الن��س، ق�سوا 	

على الزراعة وال�سن�ع�ت الحقيقية والوطنية لقد جعلوا البالد مرهونة للخ�رج ولأعداء الأمة.

ك�ن اإم�من� العظيم تلك ال�سرخة المدوّية، التي جمعت كل هموم ال�سعب، وك�ن نداء التلبية 	•

من قبل هذا ال�سعب.
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خال�سة الكالمالموا�سيع الرئي�سة

عد�وة �لأعد�ء 

للنظام �لإ�سالمي 

ودورنا في 

مو�جهته

يرجع ال�سبب الرئي�س في عداوة نظ�م الجمهورية الإ�سالمية في اأّنه ا�ستط�ع في تلك النقطة 	•

الح�ّس��سة من الع�لم، وفي بلد ثري بموارده، وا�ستراتيجي ب�متي�ز، اقتالع نظ�م ف��سد عميل 

لهم، ط�لم� عملوا على تقويته، وحّل مك�نه الإ�سالم، وال�سعب والقيم وال�سع�رات الوطنية.

ال�سعب 	• تق�سيم  الخط�أ،  ومن  الوطني،  والن�سج�م  الوحدة  هو  ل�سعبن�  الأي�م  هذه  نحت�جه  م� 

وتجزئته وبذر الفرقة بين اأفراده.

اإذا م� �سرطوا عليكم �سروًط� مهينة من اأجل رفع الح�س�ر، على �سبيل المث�ل، اأن تبتعدوا عن 	•

الفالنية، كي  المف�خر  واأن تدعوا  العلمي  التطّور  الإ�سالم، عن ال�ستقالل، عن الحركة نحو 

نرفع الح�س�ر! ف�أنتم ]مخ�طًب� الحكومة[ ب�لت�أكيد لن توافقوا.

ب�لطبع، لن يطرح العدو مع�ر�سته لأمر اأ�س��س ورئي�س ب�سكل وا�سح، نعم لو تراجعن� لأف�سح 	•

العدو عن مع�ر�سته ب�سكل �س�فر.

وعلى 	• البالد  وتطّور  م  تقدُّ على  الحف�ظ  على  يعملوا،  اأن  البالد،  م�سوؤولي  واجب�ت  اأهم  من 

رف�هية ال�سعب واأن ل يقع ب�نتك��سة، وال�سبيل اإلى ذلك: العودة اإلى داخل البالد وعبر التك�ء 

على مقّدرات البالد.

اأ�سك�ل 	• كل  رفع  يتّم  فلن  النووي  ملفه�  في  اإيــران  تراجعت  »اإذا  �سراحة:  وبكل  اأمريك�  تقول 

الحظر دفعًة واحدة«. وهذا دليل على اأنه ل يمكن الوثوق ب�لأعداء.

ع�ر�س التف�و�س، اأن� اأعتقد اأنه علين� تركيز اأم�لن� على نق�ط اأمل واقعية، ولي�س على 	•
ُ
اأن� ل اأ

نق�ط خي�لية.

يجب على م�سوؤولي الحكومة اليقظة اأن ل يعملوا على ت�سنيف ال�سعب اإلى فئتين واأن ل ين�سغلوا 	•

ب�لأمور الج�نبية.
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حادثة 19 دي

الأهداف 

الإ�شالمّية

تحريف حقائق 

الثورة

تقّدم �شعب 

اإيران

الجيل الثالث 

للثورة

وحدة ال�شعب

م�سطلحات رئي�سة

خ�شائ�ش 

النظام البهلوي

الحظر

العداوة الم�شتمّرة 

للنظام الإ�شالمي

العتماد 

على الطاقات 

الداخلية
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نماذج من اإنجازات ثورة ال�شعب الإيراني الإ�شالمّية

1. القتدار الوطني.

2. الحركة ال�سعبية العظيمة.

3. الوعي والب�سيرة الع�مة.

4. التطّور العلمي.

5. والمك�نة الب�رزة لإيران في المنطقة والع�لم.

6. مق�ومة �سغوط الأعداء والمح�فظة على الكي�ن.

7. النج�ح والتقّدم نحو الأهداف الكبيرة.

8. التحّرك ب�تج�ه العدالة الجتم�عية وال�ستف�دة الق�سوى من خيرات البالد.

9. التوّجه نحو الأخالق الإ�سالمّية.

دور م�شوؤولي الدولة

1. حفظ البلد و�سونه في مواجهة الح�س�ر ب�لعتم�د على الط�ق�ت الداخلية والقت�س�د المق�وم.

2. تخفيف ارتب�ط ميزانية الدولة ب�لنفط.

3. اأن ل يعملوا على ت�سنيف ال�سعب اإلى فئتين واأن ل ين�سغلوا ب�لأمور الج�نبية.
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خطوط ا�شتراتيجية في خطاب انتفا�شة 19 دى

العتزاز بالن�سر مفخرة 19 دي

المواجهة المواجهة

اأ�ساليب العدو:  يعمل 

ويدفع باّتجاه ن�سيان 

هذه الأحداث المف�سلّية

العدو غادر ول ُيمكن 

الوثوق به

علين� تركيز 

اأم�لن� على نق�ط 

اأمل واقعية، 

ولي�س على نق�ط 

خي�لية

القتداء ب�أهل 

 /Rالبيت

ال�سيدة زينب

O

التوعية الع�مة ب�لخط�ب�ت رحلة الأ�سر اإلى الكوفة ثم اإلى ال�س�م

تجديد العهد ب�لثورة من خالل زي�رة الإم�م الح�سينQ في الأربعين

اليقظة، واأن ل 

ين�سغلوا ب�لأمور 

الج�نبية

من ل يعرف 

ت�ريخه الم�سّرف 

الذي يبعث على 

الفخر والعتزاز 

لن يتمّكن من 

�سنع م� يفتخر 

به في م�ستقبله

على ال�سعب 

الإيراني اأن 

يتوّقع دائًم� 

ا�ستمرار الأعداء 

في م�س�عيهم 

واأعم�لهم الخبيثة 

ون�سرهم للفتن

عداوة الأعداء للنظام الإ�سالمي
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خ�شائ�ش النظام البائد

الديكت�تورّية الق�تمة 

والمظلمة

الف�س�د ب�أنواعه

التبعّية المطلقة 

والذليلة للقوى 

الأجنبّية

عدم الهتم�م ب�لتطّور 

العلمي

الترويج لت�سغير �س�أن 

الوطن مق�بل تعظيم 

الغرب

عدم اهتم�مه ب�لن��س

خ�شائ�ش وانجازات الثورة الإ�شالمية

الحركة ال�سعبية العظيمةالقتدار الوطني

الوعي والب�سيرة الع�مة

النج�ح والتقّدم نحو 

الأهداف الكبيرة

التطّور العلمي

العدالة الجتم�عية

المك�نة الب�رزة لإيران 

في المنطقة والع�لم

التوّجه نحو الأخالق 

الإ�سالمّية

مق�ومة �سغوط الأعداء 

والمح�فظة على الكي�ن

ال�ستف�دة الق�سوى من 

خيرات البالد

نحن والم�شتقبل

1.حفظ البلد و�سونه في مواجهة الح�س�ر ب�لعتم�د على الط�ق�ت الداخلية والقت�س�د المق�وم.

2. تخفيف ارتب�ط ميزانية الدولة ب�لنفط.

3. اأن ل يعملوا على ت�سنيف ال�سعب اإلى فئتين واأن ل ين�سغلوا ب�لأمور الج�نبية.
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 رسالة اإلمام الخامنئي {

إلى جميع الشباب في 
أوروبا وأمريكا الشمالية

اإلى جميع ال�شباب في اأوروبا واأمريكا ال�شمالية 

بع�س  في  �س�بهه�  وم�  فرن�س�  في  الأخيرة  الأحــداث  اإّن 

الدول الغربية الأخرى دفعتني و�سّجعتني اأن اأتحّدث معكم 

عنه� مب��سرة.

خ�طبكم اأّيه� ال�سب�ب. ول يعني هذا اإّنني اأتج�هل 
ُ
اإّني اأ

وبالدكم  �سعبكم  م�ستقبل  اأرى  لأّني  بل  واأّمه�تكم.  اآب�ءكم 

في  الحقيقة  عن  البحث  ح�سّ  بــ�أنّ  اأرى  وكذلك  ب�أيديكم. 

اأخ�طب في كلمتي  اأي�سً� ل  اأكثر حيوية ووعيً�. وان�أ  قلوبكم 

اأّنهم  اأت�سّور  لأّنــي  عندكم  والم�سوؤولين  ال�سي��سيين  هذه 

ال�سي��سة  درب  ف�سلوا  قد   - وت�سميم  ت�سّور  �س�بق  -وعن 

عن م�س�ر ال�سدق والحقيقة.

ال�شعوب  �شائر  تجاه  للغرب  ال�شيا�شي  التاريخ 

والثقافات مرير ومخجل

حديثي معكم عن الإ�سالم وب�سورٍة خ��سٍة عن ال�سورة 

التي يجري تقديمه� لكم عن الإ�سالم.

التح�د  انهي�ر  بعد  اأي  هــذا-  يومن�  واإلــى  عقدين  منذ 

لتقديم  كثيرة  ومح�ولت  ُبذلت جهود   - تقريبً�  ال�سوفي�تي 

اإّن  ولالأ�سف  المخيف.  العدو  ب�سورة  العظيم  الدين  هذا 

المنا�شبة: الأحداث الأخيرة في فرن�شا والدول 

الغربية والتي اأُ�شيء فيها اإلى الإ�شالم

طهرانالـــمـــكـــ�ن:

ـــ�ن: ـــزم 1393/11/01 هـ.�س.ال

1436/03/30 هـ.ق.

2015/01/21 م.
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عملية اإث�رة م�س�عر الرعب والكراهية وا�ستغالله� له� م��ٍس 

طويٍل في الت�ريخ ال�سي��سي للغرب.

ل اأريد هن� اأن اأتعّر�س اإلى م� يثيرون من اأنواع الره�ب 

اأنتم؛  الآن.  حتى  الغربية  ال�سعوب  اأو�س�ط  في  ]الفوبي�[ 
والنقدية  الت�ريخية  للدرا�س�ت  الموجز  ا�ستعرا�سكم  وعند 

تذم  الت�ريخية  الكت�ب�ت  اأن  كيف  �ستجدون  المع��سرة 

وت�ستنكر التع�مل غير ال�س�دق والمزّيف للحكوم�ت الغربية 

واأمريك�  اأوروبــ�  ت�ريخ  اإّن  والثق�ف�ت.  ال�سعوب  �س�ئر  تج�ه 

يط�أطئ راأ�سه خجاًل اأم�م �سلوكه في ا�سترق�ق العبيد و�سلوكه 

ال�ستعم�ري وظلمه الذي األحقه بذوي الب�سرة الملّونة وغير 

الم�سيحيين. اإّن الموؤّرخين والب�حثين عندكم عندم� يمّرون 

البروت�ست�نت  بين  الدين  ب��سم  الدم�ء  �سفك  عملي�ت  على 

الحربين  خــالل  والوطنية  القومية  ب��سم  اأو  والك�ثوليك 

والث�نية ي�سعرون ب�لخجل والخزي. وهذا  الأولى  الع�لميين 

بحّد ذاته يدعو اإلى التقدير.

الوجدان العام في الغرب ل ي�شتيقظ اإل متاأّخًرا 

ا  جدًّ

هذه  من  ق�سم  ا�ستع�دة  خالل  من  ا�ستهدف  ول�ست 

اأن  منكم  اأريد  ولكّني  الت�ريخ.  مع�تبة  الطويلة  الالئحة 

ت�س�ألوا كل مثقفيكم ونخبكم: لم�ذا ل ي�ستيقظ الوجدان 

ال�سنين  ع�سرات  مــتــ�أّخــًرا  اإل  دائــًمــ�  الغرب  في  الع�م 

في  النظر  ــ�دة  اإع تّتجه  ولم�ذا  �سنين؟  مئ�ت  واأحي�ًن� 

الأحــداث  وتهمل  البعيد  الم��سي  نحو  الع�م  الــوجــدان 

المع��سرة؟

وفي مو�سوع مهم، من قبيل اأ�سلوب التع�مل مع الثق�فة 

والفكر الإ�سالمي؛ لم�ذا ُيمنع ت�سّكل وعٍي ع�م؟

م� هي م�سلحة القوى الكبرى من تقديم �سورة م�سّوهة 

وخ�طئة عن الإ�سالم؟

اأنتم تعلمون جيدًا اأّن الحتق�ر واإيج�د الكراهية والره�ب 

والخوف الوهمي من »الآخر« قد �سّكلت اأر�سية م�ستركة لكل 

ح�لت ال�ستغالل الظ�لمة تلك. الآن اأطلب منكم اأن ت�س�ألوا 

والره�ب  الكراهية  ن�سر  �سي��سة  ا�ستهدفت  لم�ذا  اأنف�سكم 

وب�سكل  بقوة  والم�سلمين  الإ�سالم   - المرة  هذه   - القديمة 

ع�لمن�  في  وال�سلطة  القوة  نظ�م  يّتجه  لم�ذا  له؟  �س�بقة  ل 

اليوم نحو تهمي�س الفكر الإ�سالمي وجّره اإلى ح�لة النفع�ل 

ورّدات الفعل؟

الإ�سالم  في  الموجودة  والقيم  المف�هيم  تلك  هي  م� 

والتي تزعج وتزاحم برامج وم�س�ريع القوى الكبرى؟ وم� 

�سورة  تقديم  عبر  القوى  هذه  تجنيه�  التي  المن�فع  هي 

عليكم  اأتمّنى  ف�إّني  لهذا  الإ�سالم.؟  عن  وخ�طئة  م�سّوهة 

اأوًل؛ اأن تت�س�ءلوا وتبحثوا عن عوامل هذا الت�سويه الوا�سع 

لالإ�سالم.
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ا�شعوا لتكوين معرفة مبا�شرة عن الإ�شالم ومن 

م�شادره الأ�شيلة

الأمر الث�ني الذي اأرغب منكم اأن تقوموا به، في مواجهة 

�سيل الته�م�ت والت�سّورات الم�سبقة والإعالم ال�سلبي؛ اأن 

ت�سعوا لتكوين معرفة مب��سرة ودون وا�سطة عن هذا الدين. 

تدركوا  اأن   - الأدنى  وب�لحّد   - يقت�سي  ال�سليم  المنطق  اإّن 

منه�  وتخويفكم  عنه�  لإبع�دكم  ي�سعون  التي  الأمور  حقيقة 

فم� هي وم� هي حقيقته�؟

اأخــرى عن  روؤيــة  اأيــة  اأو  روؤيتي  تقبلوا  اأن  عليكم  اأ�سّر  ل  اأنــ� 

وب�سكل   - لكم  ُيقّدموا  اأن  ت�سمحوا  اأّل  اأدعوكم،  لكّني  الإ�سالم. 

الإ�سالم.  ُيمّثلون  اأّنهم  على  لهم،  العمالء  الإره�بيين   - مــراٍء 

تعّرفوا  الأولــى.  ومن�بعه  الأ�سيلة  م�س�دره  من  الإ�سالم  اعرفوا 

على الإ�سالم من القراآن الكريم ر�سوله العظيم P. واأوّد هن� 

مب��سرة؟  الم�سلمين  قراآن  اإلى  رجعتم  اأن  �سبق  هل  اأت�س�ءل:  اأن 

الإن�س�نية  وو�س�ي�ه   P الإ�ــســالم  ر�سول  تع�ليم  ط�لعتم  هل 

والأخالقية؟ هل اطلعتم على ر�س�لة الإ�سالم من م�سدر اآخر غير 

و�س�ئل الإعالم؟ هل �س�ألتم اأنف�سكم مرة : كيف ا�ستط�ع الإ�سالم 

اأكبر ح�س�رة  يبني  اأن   - قــرون متم�دية  قيم طــوال  اأيــة  -ووفــق 

علمية وفكرية في الع�لم، واأن يرّبي اأف�سل العلم�ء والمفّكرين؟

ع�طفي  وح�جز  �سّد  بو�سع  لهم  ت�سمحوا  اأّل  اأط�لبكم 

واإح�س��سي بينكم وبين الحقيقة والواقع - عبر ر�سم �سورة 

�سخيفة مهينة عن الإ�سالم - لي�سلبوا منكم اإمك�نية الحكم 

اأّن و�س�ئل التوا�سل اخترقت  المو�سوعي. اليوم ونحن نرى 

في  يح��سروكم  اأن  لهم  ت�سمحوا  ل  الجغرافية؛  الحدود 

الحدود الذهنية الم�سطنعة. واإن ك�ن من غير الممكن لأحد 

اأن يمالأ الفراغ�ت التي تّم اإيج�ده� ب�سكل فردي؛ ولكن كل 

اأن  واحد منكم ي�ستطيع - وبهدف توعية نف�سه ومحيطه - 

يبني ج�سرًا من الفكر والإن�س�ف فوق هذه الفراغ�ت.

الإ�شالم  واقع  لإدراك  الفر�شة  هذه  تفّوتوا  ل 

دون حكم م�شبق

العالقة  نوع  لخلق  المفتعلة  الأزمة  هذا  اأّن  من  ب�لرغم 

لكن  موؤلم؛  اأمر  هي  ال�سب�ب-  -اأنتم  وبينكم  الإ�سالم  بين 

الــوّقــ�د  ذهنكم  فــي  جــديــدة  تــ�ــســ�وؤلت  تثير  اأن  ب�إمك�نه� 

والب�حث عن الحقيقة. اإّن �سعيكم لمعرفة الأجوبة عن هذه 

الجديدة  الحق�ئق  لك�سف  مغتنمة  فر�سة  ُي�سّكل  الت�س�وؤلت 

اأم�مكم. وعليه يجب اأن ل تفّوتوا هذه الفر�سة للو�سول اإلى 

 - ولعّله  م�سبق.  حكم  دون  الواقع  واإدراك  ال�سحيح  الفهم 

الم�سوؤولية تج�ه الحقيقة - �ستر�سم  وبنتيجة تحمّلكم هذه 

الأجي�ل الآتية �سورة هذه المرحلة من ت�ريخ التع�مل الغربي 

مع الإ�سالم، ب�ألٍم اأقل زخمً� ووجداٍن اأكثر اطمئن�نً�.

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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خطوط ا�شتراتيجية في ر�شالته اإلى �شباب اأوروبا واأمريكا ال�شمالية

اإنّ ح�سّ البحث عن الحقيقة في قلوب ال�سب�ب اأكثر حيوية ووعيً�

ال�سيا�سات المعتمدة لت�سويه الإ�سالم حقيقة الغرب و�سيا�ساته

الوعي العام و�سيا�سات اليقظة

الوجدان الع�م في الغرب ل ي�ستيقظ دائًم� اإل مت�أّخًرا

الحتق�ر واإيج�د الكراهية والره�ب والخوف الوهمي 

من »الآخر«

ال�سلوك ال�ستعم�ري

ال�سلوك في ا�سترق�ق العبيد واأ�سح�ب الب�سرة الملونة.

التع�مل غير ال�س�دق والمزّيف للحكوم�ت الغربية تج�ه 

�س�ئر ال�سعوب والثق�ف�ت

�سلب اإمك�نية الحكم المو�سوعي بجعل ح�جز ع�طفي 

واإح�س��سي

ي�سعى الغرب لتقديم الدين العظيم ب�سورة العدو 

المخيف

العمل على تثبيت عملية اإث�رة م�س�عر الرعب والكراهية

العمل على جعل الإ�سالم هو م�سدر الإخ�فة والره�ب 

في الع�لم

اإزالة كّل الحواجز الم�نعة من المعرفة الإ�سالمية 

الفكرية والع�طفية

تكوين معرفة مب��سرة ودون وا�سطة عن هذا الدين

معرفة الإ�سالم من م�س�دره الأ�سيلة ومن�بعه الأولى: 

Pالقراآن الكريم، ور�سول اهلل

يجب اأن يتم بن�ء وعي ع�م حول الغرب و�سي��س�ته
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2. ولم�ذا تّتجه اإع�دة النظر في الوجدان الع�م نحو الم��سي البعيد وتهمل الأحداث المع��سرة؟

4. م� هي م�سلحة القوى الكبرى من تقديم �سورة م�سّوهة وخ�طئة عن الإ�سالم؟

6. لم�ذا يّتجه نظ�م القوة وال�سلطة في ع�لمن� اليوم نحو تهمي�س الفكر الإ�سالمي وجّره اإلى ح�لة النفع�ل ورّدات الفعل؟

8. وم� هي المن�فع التي تجنيه� هذه القوى عبر تقديم �سورة م�سّوهة وخ�طئة عن الإ�سالم؟

10. هل �س�ألتم اأنف�سكم مّرة: كيف ا�ستط�ع الإ�سالم -ووفق اأية قيم طوال قرون متم�دية - اأن يبني اأكبر ح�س�رة علمية 
وفكرية في الع�لم، واأن يرّبي اأف�سل العلم�ء والمفّكرين؟

1. لم�ذا ل ي�ستيقظ الوجدان الع�م في الغرب دائًم� اإل مت�أّخًرا ع�سرات ال�سنين واأحي�ًن� مئ�ت �سنين؟

3. لم�ذا ُيمنع ت�سّكل وعٍي ع�م؟

5. لم�ذا ا�ستهدفت �سي��سة ن�سر الكراهية والره�ب القديمة -هذه المّرة- الإ�سالم والم�سلمين بقّوة وب�سكل ل �س�بقة له؟

7. م� هي تلك المف�هيم والقيم الموجودة في الإ�سالم والتي ُتزعج وُتزاحم برامج وم�س�ريع القوى الكبرى؟

9. اإّن المنطق ال�سليم يقت�سي -وب�لحّد الأدنى- اأن ُتدركوا حقيقة الأمور التي ي�سعون لإبع�دكم عنه� وتخويفكم منه� فم� 
هي وم� هي حقيقته�؟

اأ�شئلة م�شروعة من معين الولية في البحث عن الحقيقة
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 كلمة اإلمام الخامنئي {

في لقائه جمعاً من 
أهالي أذربيجان الشرقيّة

في البدء اأرّحب بجميع الإخوة والأخوات الأعّزاء الذين 

نّورتم  اإذ  واأ�سكركم  الطويلة،  الم�س�فة  هــذه  كــّل  اجــتــ�زوا 

التي  وبمعنوّي�تكم،  وب�إخال�سكم،  بح�سوركم،  ح�سينّيتن� 

وتبريز،  اأذربيج�ن  اأه�لي  بين  ع�ّمة  ح�لة  اهلل  بحمد  هي 

واأخ�ّس ب�ل�سكر عوائل ال�سهداء والجرحى الأعّزاء، والعلم�ء 

والم�سوؤولين المحترمين.

29 بهمن )1) يوم مبارك

 اإّن يوم الت��سع والع�سرين من بهمن من كّل ع�م يعتبر، 

هذا  مثل  في  نوّفق  واأن  لن�.  ب�لن�سبة  مب�رًك�  يوًم�  واقعً�، 

اليوم لاللتق�ء بجمع من ال�سب�ب الأعّزاء، وال�سعب العزيز 

ت�ريخ  من  طويلة  مراحل  في  التجربة  و�س�حب  والموؤمن 

�سرور  مدع�ة  واقــعــً�  وهــذا   ،
(2(

الح�سينّية هــذه  في  البلد، 

ب�لن�سبة لي اأي�سً�، وهذا اليوم هو ب�لمعنى الواقعي للكلمة، 

29 بهمن 1 هـ.�س. الموافق لـ 19 �سب�ط 1978م: من��سبة مف�سلّية في ت�ريخ   (1(

نظ�م  �سد  وتبريز  اأذربيج�ن  اأه�لي  انتف��سة  يوم  وهي  الإ�سالمية،  الثورة 

9 ك2  في  قم  اأه�لي  انتف��سة  �سهداء  اأربعينية  ب�إحي�ء  قي�مهم  عند  ال�س�ه، 

1978م. وقد وّلدت هذه النتف��سة مالحم ت�ريخّية اأو�سلت الثورة اإلى النقطة 

الح��سمة.. وقد امتّدت هذه النتف��سة اإلى العديد من المدن والقرى. 

ح�سينّية الإم�م الخميني }.  (2(

المنا�شبة: ذكرى انتفا�شة اأهالي تبريز �شد نظام 

ال�شاه في 29 بهَمن 1356ه�.�ش.

ح�سود غفيرة من اأه�لي مح�فظة اأذربيج�نالح�سور:

طهران - ح�سينية الإم�م الخميني}الـــمـــكـــ�ن:

ـــ�ن: ـــزم 1393/11/29 هـ.�س.ال

1436/04/28 هـ.ق.

2015/02/18 م.

29



هو يوم مب�رك ومجل�س مليء ب�لم�س�مين؛ اإّنني واقعً� اأوؤمن 

»ال�سب�ب م�ستعّدون،  الجميل  الن�سيد  بم� ذكرتموه في هذا 

؛ لقد لفتت نظري جملة في ن�سيدكم هذا 
(1(

ال�سب�ب اأحرار«

 وواقعً� الأمر كذلك؛ 
(2(

وهي: »ل يمكن لل�سيط�ن اأن ين�ل مّن�«

ومن دون �سّك، اإّن م� يذكره الإن�س�ن من م��سي اأذربيج�ن 

وتبريز والحوادث المختلفة والتقّلب�ت المثيرة للعجب، يوؤّكد 

�سب�ستري  ال�سّيد  حقيقًة  اأ�سكر  اإّني  كم�  ويقّويه.  الأمر  هذا 

رجل  وجــود  اإّن  ويقينً�،  لتبريز؛  ونعمة  بركة  وجــوده  الــذي 

دين ملتزم وذي ب�سيرة ومبّجل من قبل العن��سر الثورّية، 

ة لمدينة مثل تبريز ومح�فظة  هو فر�سة لأّي مدينة، خ��سّ

هذه  من  ال�ستف�دة  تتّم  اأن  واآمل  اأذربيج�ن؛  مح�فظة  مثل 

الفر�سة اإن �س�ء اهلل تع�لى.

وعي اأهالي اأذربيجان ومناقبهم

لقد ذكرت فيم� م�سى اأمورًا كثيرة عن من�قب اأذربيج�ن 

اأقول فقط  قلبي.  اأعم�ق  به� من  اأعتقد  واقعً�  واأن�  وتبريز، 

قد  تبريز  واأه�لي  اأذربيج�ن  اأه�لي  اأّن  وهي  الكلم�ت  هذه 

اأظهروا اأّنهم طليعة، ويقومون ب�لعمل في الوقت المن��سب، 

ال�سع�ب،  يــهــ�بــون  ل  و�ــســجــ�عــة،  نــخــوة  ذوو  هــم  وكــذلــك 

يوؤّكده�  حق�ئق؛  هذه  للكلمة.  الحقيقي  ب�لمعنى  وموؤمنون 

ردد الن�سيد ب�لتركية: اآم�ده جوانالر، اآزاده جوانالر.  (1(

»�سيط�ن بيزة ال ت�بم�ز«.  (2(

اأذربيج�ن؛ ف�سواء في ق�س�ي�  ت�ريخ  كّل �سخ�س مّطلع على 

م�س�ألة  في  ذلك  قبل  اأو  اإيــران،  في  الد�ستورية  ]الحركة[ 
تحريم التنب�ك ومواجهة ال�سرك�ت الإنكليزّية، اأو بعد ذلك 

]وبعد[  الأخيرة،  والحوادث  الوطنية  النه�سة  اأحــداث  في 

الع�سريني�ت )الهجرية ال�سم�سية( -اأي في الع�مين 1951 

و1952- و�سواء في اأحداث الثورة الإ�سالمية، اأو في انت�س�ر 

الحوادث،  هذه  جميع  في  ننظر  عندم�  الإ�سالمية،  الثورة 

نرى اأّن اأذربيج�ن وتبريز ك�نت� تتحّرك�ن في الوقت والموقع 

المن��سب، واأي�سً� تردان الميدان قبل الآخرين، واأّنهم� ك�نت� 

و�سب�بهم�،  �سيبهم�  واأّن  �سج�عة؛  اأظهرت�  وقد  ال�سّب�قتين، 

والديني  الإ�سالمي  الإيم�ن  جعلوا  قد  ون�س�ءهم�،  رج�لهم� 

هو المعي�ر. وهكذا اأي�سً� ك�نت� بعد انت�س�ر الثورة واإلى الآن 

في �سنوات الدف�ع المقّد�س الثم�ني، اأو في فرقة ع��سوراء 

الإلهيين  الق�دة  اأولئك  اأو  والعز،  للفخر  مبعث  ك�نت  التي 

ذلك  بعد  ومن  ب�كري؛  ال�سهيد  اأمث�ل  العظ�م  والمعنوّيين 

في الق�س�ي� الأخرى واإلى الآن؛ ]ففي[ يوم 9 دي من الع�م 

اإّل  اإيــران،  9 دي في كّل من�طق  88 )2009م(، فقد ك�ن 

واأمــور ذات  اأمــور ذات معنى،  8 دي؛ هــذه  كــ�ن  تبريز  في 

دللت. اإّنني ل اأ�ستعر�س هذه الم�س�ئل من اأجل اأن ت�سّروا 

به�؛ اأقوله� من اأجل اأن ُيعلم اأّن هذه القطعة من اأر�سن� فيه� 

النظ�م  اأم�م هذا  زال  ل  واأّنه  العظيمة.  ال�ستعدادات  هذه 
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وهذه الثورة طريقً� طوياًل؛ ويمكن لكّل هذه الخ�س�ئ�س اأن 

ت�س�عد في اجتي�ز هذا الطريق الطويل. 

L 29 دي؛ كح�شور زينب وال�شّجاد

من  بهمن  من  والع�سرين  الت��سع  في  ال�سعب  اإّن ح�سور 

الإم�م  بعمل  �سبيهً�  ك�ن  ]1377م[،  1356هـ.�س.  الع�م 

ي�سمح�  لم  اللذين   O زينب  وال�سّيدة   Q ال�سّج�د 

لم  والتبريزّيون  الن�سي�ن.  طي  ُتلقى  اأن  ع��سوراء  لح�دثة 

ي�سمحوا لهذا الحمل اأن يبقى مطروحً� اأر�سً�، واإّل فقد ك�ن 

المطلوب اأن ُتن�سى مجزرة قم وم�س�ركة ال�سعب وكّل �سيء؛ 

وهذا م� لم ي�سمح به التبريزّيون. اإّنني ل اأن�سى تلك الأّي�م، 

اأجهزة النظ�م الجّب�ر والط�غوتي،  اأّن  حيث وردت الأخب�ر 

للحوؤول  تبريز  اإلى  بــ�رزة  ع�سكرّية  �سخ�سّي�ت  اأر�سلت  قد 

الت��سع  ]ح�دثة[  اأوجد  ال�سعب  لكّن  ال�سعب،  م�س�ركة  دون 

والع�سرين من بهمن؛ ول زال هذا اليوم حّيً� اإلى الآن، واإّنني 

اإذ اأ�سّر على لق�ئكم في هذا اليوم من الع�م، فالأهمّية هذا 

اليوم.

اإبداع الإمام الخميني }؛ في دور ال�شعب

الأمر بيد ال�سعب، الميدان بيد ال�سعب، ابتك�ر العمل بيد 

الن��س؛ ك�ن هذا اإبداع الإم�م؛ وفّن اإم�من� العظيم؛ لقد �سّلم 

الميدان اإلى اأ�سح�ب الأمر؛ لأّن الوطن له اأ�سح�ب. فك�نوا 

يقولون في زم�ن الط�غوت: اإّن هذا الوطن له �س�حب؛ من 

تحريكه�،  يتّم  اأداًة  ك�ن  اأّنــه  حين  في  ال�س�ه؛  �س�حبه؟  هو 

وعبئً�، وطفيلّيً� على البلد، ل �س�حب البلد؛ ف�س�حب البلد 

هو  البلد؟  �س�حب  هو  من  �س�حب؛  للبلد  نعم،  ال�سعب  هو 

ال�سعب. عندم� ُتوكل الأمور اإلى ال�سعب - الذي هو �س�حب 

البلد، و�س�حب الم�ستقبل - حينه� �ستنتظم. ينبغي لإدارة 

الم�سوؤولين في كّل مقطع من عهد الجمهورّية الإ�سالمية، اأن 

تكون هكذا؛ اأن تو�سع الأمور من خالل الإدارة، والتخطيط، 

ال�سعب؛  اأيــدي  في  والتف��سيل،  الظروف  جميع  ومالحظة 

حينه� �ست�سير الأمور قُدمً�.

اإيكال الأعمال اإلى ال�شعب

 نحن اأي�سً�، منذ بداية الثورة اإلى الآن، في كّل وقت كّن� 

نوكل اأمرًا م� اإلى ال�سعب، ك�ن ذلك الأمر ي�سير اإلى الأم�م؛ 

واأمث�لهم،  الم�سوؤولين والروؤ�س�ء  وكّل عمل ح�سرن�ه في يد 

ك�ن العمل يتوّقف. ل اأقول اأّنه ك�ن يتوّقف دائمً�، لكّنه ك�ن 

ك�ن  ف�إّنه  يتوّقف  لم  اإن  ببطء؛  ي�سير  ك�ن  اأو  كذلك  غ�لبً� 

اإلى ال�سعب، ك�نوا  ي�سير ببطء. لكن حين ك�ن العمل يوكل 

يتقّدمون به جّيدًا.

كّل  ففي  الإيرانّيين.  نحن  بن�   �ً مخت�سّ لي�س  الأمر  هذا 

منطقة من من�طق الع�لم، اإذا اأوكلت الأعم�ل اإلى ال�سعب، 

هدف  ل  اأن��س  عن  عب�رةً   ]ل[   - هدف  ذا  ال�سعب  وكــ�ن 

ب�سوؤونهم  وم�سغولين  الحي�ة،  اأمور  في  ت�ئهين  واأن��س  لهم، 
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الحي�تّية ال�سخ�سّية - ف�إّن اأّي عمل من الأعم�ل، ]ولو كان 

من[ اأ�سعب الأعم�ل، الأعم�ل الع�سكرّية، الأعم�ل الأمنّية، 

عندم� يكون في اأيدي ال�سعب، وعندم� تكون ال�س�حة في يد 

ال�سعب، ف�إّنه �سيتقّدم. 

م  تقدُّ والفل�شطينية؛  الإ�شالمية  المقاومة 

م�شتمر

لبن�ن،  في  المق�ومة  ا�ستط�عت  مــّرة  كم  الآن  انظروا 

الجي�س  التفّوق على  اأقّل من ع�سر �سنوات، من  وفي ظرف 

ثّم  ومــن  لبن�ن،  فــي  المق�ومة  اأّوًل  ــجــّرار؛  ال ال�سهيوني 

العدّو  المق�ومة  اأجبرت  البدء،  فل�سطين. في  المق�ومة في 

ال�سه�ينة  اأنف  ثّم مّرغت  لبن�ن؛ ومن  الن�سح�ب من  على 

في حرب الثالث والثالثين يومً� ب�لتراب. لقد دعمت اأميرك� 

اإ�سرائيل في حربه� تلك، واآزره� عمالء الداخل، لكّن �سب�ب 

�س�حبة  موؤمنة،  �سعبّية،  عن��سر  ك�نوا  الذين   - المق�ومة 

ُيخرجوا  اأن  ا�ستط�عوا   - تفعل  مــ�ذا  ُتــدرك  ك�نت  هــدف، 

وّجهته�  التي  ال�سربة  هذه  اأخيرًا  ال�س�حة.  من  هــوؤلء  كّل 

المق�ومة اإلى الجي�س الإ�سرائيلي، والتي ل تزال ح�مية، هي 

من ال�سرب�ت التي ل ُتن�سى.

الثنين  حــرب  فــي  الفل�سطينّية؛  الــمــقــ�ومــة  وهــكــذا   

والع�سرين يومً�، وفي حرب الأّي�م الثم�نية، وفي حرب الواحد 

فقد  الف�ئت،  ال�سيف  رم�س�ن  �سهر  في  يومً�  والخم�سين 

في  العت�د-  القليل  الأعزل،  ال�سعب  من  جم�عة  ا�ستط�عت 

منطقة �سغيرة، ولأّنهم �سعب متدّين، موؤازر-]ا�ستط�عت[ 

على  واإجب�ره  واإذلله،  الجّرار،  ال�سهيونّي  الجي�س  اإخ�س�ع 

التو�ّسل للقبول بوقف اإطالق الن�ر. 

ا؛ دور الح�شد ال�شعبي في العراق و�شوريا اأي�شً

ــعــراق؛ حيث تقّدمت  ــرًا فــي ال ــوؤّخ لحــظــوا مــ� جــرى م

بغداد؛  تخوم  اإلــى  واآخــريــن،  وال�سهيونّية  اأميرك�  اأدوات 

وا�ستط�عت القّوات العراقّية ال�سعبّية المج�هدة، وبموؤازرة 

الجي�س العراقي، توجيه هذه ال�سربة اإلى عن��سر م� ُي�سّمى 

قّوات  �س�رعت  حيث  �سوري�؛  في  الأمــر  وهكذا  »داع�س«.  بـ 

في  ال�سعب؛  هو  الجي�س. هكذا  موؤازرة  اإلى  ال�سعبي  الدف�ع 

كّل مك�ن ُي�سّلم الميدان اإلى ال�سعب، ف�إّن الدوافع ال�سعبّية، 

الأمــ�م.  اإلــى  ب�لأمور  �ست�سير  المختلفة،  ال�سعبّية  والقوى 

�سهر  من  والع�سرون  الث�ني  هو  الأمــر  هــذا  دلئــل  واإحــدى 

بهمن.

22 بهمن؛ م�شاركة وا�شعة

العزيز،  �سعبن�  �سكر  عــن  حقيقًة،  ع�جز  ل�س�ني  اإّن 

في  الع�م  هذا  م�س�ركته  وو�سف  العظيم،  الإيراني  ال�سعب 

التي  الدقيقة  التق�رير  ففي  ؛ 
(1(

بهمن والع�سرين من  الث�ني 

11 �سب�ط: ذكرى انت�س�ر الثورة ع�م 1979م.  (1(

32



المح�فظ�ت  مراكز  جميع  من  الغ�لب  في  وهــي  وردتــنــي، 

تقريبً� - وقد ك�نت التظ�هرات هذا الع�م في األف مدينة، 

بح�سب الإح�س�ءات - اأّن عدد الم�س�ركين هذا الع�م يفوق 

عدد الم�س�ركين في الع�م الف�ئت؛ ففي بع�س المدن �س�رك 

الن��س في التظ�هرات رغم البرد الق�ر�س والأمط�ر والثلوج؛ 

وفي من�طق اأخرى ك�لأهواز، �س�رك الن��س رغم العوا�سف 

الرملّية؛ هل هذا مزاح؟

لقد م�سى على انت�س�ر الثورة �سّتة وثالثون ع�مً�. اأيوجد 

مك�ن في الع�لم يقيم فيه� ال�سعب فيه ذكرى انت�س�ر الثورة ، 

بهذا الحجم وهذه العظمة اأي�سً�؟ هذا مرّده اإلى كون الأمور بيد 

ال�سعب. اإّن اأنظ�ر الثورة والنظ�م في م�س�ألة الث�ني والع�سرين 

من بهمن واإحي�ء ذكرى النت�س�ر متوّجهة نحو ال�سعب؛ الأمر 

موكل اإلى ال�سعب، وال�سعب هو الذي يتحّرك هكذا. هذه ق�عدة 

كلّية. اإّنن� في كّل ق�سّية من ق�س�ي� البالد ال�سغيرة والكبيرة، 

التي ي�س�رك فيه� ال�سعب، ن�سهد هذه المعجزة.

اقت�شاد البالد؛ طاقات وفيرة

اأريد اليوم اأن اأتكّلم قلياًل عن القت�س�د؛ اقت�س�د البالد؛ 

اإّنني منذ ب�سع �سنوات اأوؤّكد في بداية كّل ع�م على الم�س�ئل 

القت�س�دّية، ا�ستند اإليه�؛ هذا البلد بلد كبير، وممتد، كثير 

ن�سمة  مليون  ل�سبعين  �سوٌق  المحّلي  و�سوقه  ال�سّك�ن،  عدد 

ونيف، هذه اأمور غ�ية في الأهّمّية والعظمة. 

انظروا اإلى اإمك�نّي�تن� وط�ق�تن�: �سواء ط�ق�تن� الب�سرّية 

ذوو  متعّلمون،  مّطلعون،  جــّدًا:  العظم�ء  البلد  هذا  و�سب�ب 

الثروات  اأم   - للعمل  م�ستعّدون  ب�لحم��س،  مفعمون  دوافع، 

الطبيعّية الموجودة فيه؛ لكن في الوقت نف�سه، لدين� م�س�كل 

اقت�س�دّية؛ اأين تكمن الم�سكلة؟ وم� هو الحّل؟ وم�ذا ينبغي 

علين� فعله؟

المخّطط؛ تحجيم اإيران

اأي  ]المفرو�شة[،  الحرب  انته�ء  بعد  ــه  اإّن لكم،  اأقــول 

�سنوات  انتهت  حيث  ]1988م[،  67هـ.�س.  الــعــ�م  منذ 

ال�ستكب�رّية  للقوى  الع�ّم  المخّطط  ك�ن  المقّد�س؛  الدف�ع 

يق�سي بعدم ال�سم�ح لإيران الإ�سالمّية ب�أن تتحّول اإلى قّوة 

اقت�س�دية موؤّثرة في المنطقة؛ وقد �سعوا، وعملوا على هذا 

الأمر.

التخطيط  نحن  بداأن�  الحرب،  انتهت  عندم�  ح�سٌن،   

للم�س�ئل والتطّور؛ وان�سغلن� ب�لتخطيط؛ واأدرك هوؤلء اأّنهم 

اإن لم يقفوا بوجه اإيران، واإن لم يثيروا ال�سطراب�ت، ولم 

 ،
(1(

بط�ق�ته� الإ�سالمية  اإيــران  �ستتحّول  ــوؤذوا،  وي يتدّخلوا 

اإلى  ال�سعب،  على  واعتم�ده�  الإ�ــســالم،  على  وب�عتم�ده� 

المنطقة  اقت�س�د  على  و�ستوؤّثر  اقليمّي،  اقت�س�دّي  قطب 

ال�سريف لالإم�م  الوجود  الق�ئد ق�ئاًل: »حيث ك�ن  الإم�م  ا�ستطرد   (1(

الخميني العظيم ُيظّللن�، وك�ن ل يزال حّيً�«.
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والقت�س�د الع�لمي. ]لذا[ خّططوا للحوؤول دون ذلك. هذه 

الأمور لي�ست مرتبطة ب�لملّف النووي؛ هي قبل الملّف النووي 

�سنوات  ع�سر  منذ  بــداأ  قد  الــنــووّي  الملّف  اأّن  فلنفر�س   -

الملّف  قبل  بم�  مرتبطة  هذه  ]لكن[  �سنًة،  ع�سرة  اثنت�  اأو 

ال�سنوات؛  وتلك  و1989   1988 ب�لع�م  مرتبطة   - النووي 

لقد بداأ اأعداوؤن� ال�سعي منذ ذلك الوقت.

من المخّطط؛ الحظر ال�شامت

ة  وخ��سّ الغربّية  المخّطط�ت  اأّن  يعلمون  المّطلعين  اإّن   

الأميركّية قد بداأت من اأجل اإق�س�ء اإيران: اأن يق�سوا اإيران 

في خطوط نقل النفط والغ�ز؛ اأن يق�سوا اإيران في خطوط 

الموا�سالت الجوّية والبّرّية والبحرّية الأ�س��س؛ اأن يق�سوه� 

والّت�س�لت؛  المعلوم�ت  تقنّية  �سبك�ت  نقل  خطوط  في 

اأحد اأ�سك�ل الخطر ال�س�مت، من دون �سجيج؛ فكّل ن�س�ط 

اقت�س�دّي مهّم تريد اإيران اأن تقوم به ك�ن ُيخيف الأعداء. 

المّدعين  بع�س  ي�أتيّن  ول  البلد.  هذا  في  اأمور حدثت  هذه 

وغير المّطلعين، ويقولون اإّن اأحدًا لم يقم ب�أّي �سيء؛ ل، فقد 

ُبذلت جهود كثيرة.

اإلى  اإّن لالأعداء برامجهم في هذا المج�ل، ول يزالون 

اليوم يعملون عليه� ويتقّدمون به� �سيئً� ف�سيئً�. م� ُت�س�هدونه 

ك�ت الداخلية في البالد وعداوة الأعداء.  الآن، نتيجة التحرُّ

على  خّطط  قــد  الــعــدّو  اإّن  الــعــدّو.  عــن  نغفل  اأن  ينبغي  ل 

بع�س  في  للكلمة؛  الواقعي  ب�لمعنى  القت�س�دي  الم�ستوى 

المواطن تدّخل ب�سكل علني، وفي بع�سه� الآخر ب�سكل خفّي، 

لكّن المّطلعين ك�نوا ملتفتين، ويدركون م�ذا يفعل الأعداء؟ 

ومن هو العدّو؟ اإّنه اأميرك� وحفنة من الدول الأوربية الت�بعة 

له�. وهوؤلء لي�سوا اأعداًء جدًدا.

ح�سٌن م� هو الحّل؟ من الوا�سح اأّن العدّو ُيعمل عداوته؛ 

�سيئً�  ننتظر  اأن  ي�سّح  ل  كال،  العدّو؟  من  �سيئً�  ننتظر  هل 

على  نعتب  هل  العدّو.  على  نعتب  اأن  ي�سّح  ول  العدّو،  من 

العدّو  ال�سديق؛ فطبيعة  الإن�س�ن على  يعتب  اأبدًا؛  اأميرك�؟ 

هي العداوة؛ م� هو الحّل؟ الحّل هو اأن يبذل ال�سعب جهدًا 

في داخله، ويعمل على اإبط�ل مفعول �سربة العدّو التي هي 

اأعّزائي،  العالج.  اآث�ره�؛ هذا هو  التخفيف من  اأو  حتمّية، 

اأّيه� ال�سب�ب، التفتوا لهذا.

اإ�شكال القت�شاد: 

القت�ساد النفطي  .1

اأّن  الأّول  اقــتــ�ــســ�دنــ�:  فــي  كــبــيــران  ــكــ�لن  اإ�ــس هــنــ�ك 

اقت�س�دن�  اأّن  والث�ني  النفط؛  على  ق�ئمً�  ك�ن  اقت�س�دن� 

ك�ن اقت�س�دًا حكومّيً�؛ هذان اإ�سك�لن كبيران. م� معنى اأن 

اأن ن�ستخرج النفط الذي هو  يكون اقت�س�دن� نفطّيً�؟ يعني 

راأ�سم�لن� الدائم، والذي يمكن اأن تزيد قيمته اأ�سع�فً� عّدة، 

فنبيعه للع�لم خ�مً�، ون�أخذ ثمنه ون�سرفه على �سوؤون البالد 

34



اأكبر من هذه الخ�س�رة. هكذا هو  الراهنة؛ م� من خ�س�رة 

القت�س�د النفطي.

اأظــّن  ــ�  اأن منتج�ت.  ــى  اإل النفط  تبديل  يمكن  ح�سٌن،   

من  اأنتجن�  لو  اأّنن�  ذلك،  توؤّكد  العلمّية  الأبح�ث  وبع�س   -

والنفط  والك�زوئيل  البنزين  اإلى  نحّوله  الذي  النفط،  هذا 

الأبي�س ون�سرفه مثاًل على هذا النحو، منتوج�ت لم ينتجه� 

الب�سر اإلى الآن، فيمكن اأن يوؤّدي ذلك اإلى زي�دة قيمة النفط 

ن�ستخرج  الأمور؛  هذه  عن  غ�فلون  اإّنن�  م�س�عفة؛  اأ�سع�ف 

ل  التي   - الذخيرة  هــذه  ونبيع  الآبـــ�ر،  من  الخ�م  النفط 

تنفد؛ ول  التي  الأ�سي�ء  اإّنه� من  ث�نية؛  الأر�س مّرة  تنتجه� 

ي�أتي �سيء محّله�، حّتى نقول ن�ستخرج وينبع مك�نه� غيره�؛ 

هو  وهكذا  النفط،  هو  هكذا  تنفد؛  ن�ستخرجه�  فعندم�  ل، 

وواقعً�،  الح�لّية؛  البالد  ثمنه� في م�س�ريف  وننفق  الغ�ز- 

للنظ�م  الم�سوؤوم  الميراث  من  هذا  هذا؛  من  اأ�سواأ  �سي  ل 

اإّنه طريق �سهل للح�سول على  الط�غوتي والنظ�م ال�س�بق. 

المختلفة  الأزمنة  امتداد  على  الم�سوؤولين  وبع�س  الم�ل، 

رّجحوا ال�ستف�دة من هذا الم�ل ال�سهل. هذا اإ�سك�ل.

القت�ساد الحكومي  .2

من  هــذا  الحكومي.  القت�س�د  قلن�:  الث�ني؛  الإ�سك�ل 

وك�ن هذا  الثورة -  بداية  ك�نت موجودة في  التي  الم�س�ئل 

جعلن�،  حيث   - علين�  الآخـــرون  يفر�سه  ولــم  نحن  قرارن� 

نتيجة لوجه�ت النظر التي ك�نت موجودة اآنذاك، القت�س�د 

اإلى  القت�س�د  نقل  اإلــى  �سعين�  مهم�  والآن  الدولة؛  يد  في 

ال�سحيح  التخطيط  ال�سعب، من خالل  بيد  الن��س، وجعله 

بحيث ل يكون مخ�لفً� للعدالة، اأي�سً� نجد اأن هذا العمل ل 

ي�سير ب�سكل �سحيح؛ ويكون اأمرًا �سعبً�. اإّنن� اأعلّن� �سي��س�ت 

الأ�سل 44، والذي معن�ه هذا نف�سه: اأن نخرج القت�س�د من 

ح�لة كونه حكومّيً�. ولقد �سرحت في هذه الح�سينّية، حيث 

ك�ن الم�سوؤولون مجتمعين في الطبقة العلي�، اأنن� بح�جة اإلى 

العملة ال�سعبة، وهذا غير ممكن، وغير مي�سور اإّل اإن قمن� 

اأعلن�  الذي  النحو  بهذا   44 ب�لأ�سل  العمل  اأي  الأمر:  بهذا 

. وهذا م� ينبغي اأن يكون.
(1(

�سي��س�ته

 ح�سٌن، لقد تحّدثت في بداية هذا الع�م، والع�م الم��سي، 

والذي قبله، وم� قبله، عن القت�س�د؛ اإّن الم�سوؤولين واقعً� 

- حيث  ُتبذل  اأّن هن�ك جهودًا  اأوؤمــن  واأنــ�  الجهد.  يبذلون 

م�  ك�فية.  لي�ست  لكن   - ال�سنوات  هذه  طوال  جهود  ُبذلت 

اأريد اأن اأقوله هو: ينبغي اأن ُيبّث نف�س جديد في هذا العمل. 

القت�شاد المقاوم �شرورة

الف�ئت  والع�م  بهمن،  من  والع�سرون  الت��سع  هو  اليوم 

المختلفة  لالأجهزة  اأعلّن�  بهمن  من  والع�سرين  الت��سع  في 

القت�س�دّية  الأقــ�ــســ�م  فــي  والنخب  الفع�لّي�ت  لق�ء  فــي  خط�به   (1(

.)1390/5/26(
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اليوم  م�سى  وقــد  هــ�  الــمــقــ�وم؛  القت�س�د  �سي��س�ت  عــن 

�سواء  لزم:  هو  للبالد،  �سرورة  المق�وم  والقت�س�د  ع�م. 

ك�نت العقوب�ت موجودة اأم لم تكن. وحّتى في الوقت الذي 

المق�وم  القت�س�د  البلد،  هذا  على  عقوب�ت  فيه  ُتفر�س  ل 

�سرورّي ولزم. 

القت�س�دّية  البنية  ننّظم  اأن  يعني  المق�وم  القت�س�د 

للبالد بنحو ل توؤّثر فيه� الهتزازات الع�لمّية. واأن ل ُنقيم 

100 دولرًا  مج�ل�س العزاء لهبوط �سعر برميل النفط من 

الأميركّيين  لأّن  يومً�  العزاء  نقيم  ل  اأن  دولرًا؛   45 اإلــى 

الفالني،  وال�سيء  الفالني  ال�سيء  �سنق�طع  ب�أّنن�  ُيهّددونن� 

اأو يق�طعونه فعلّيً�؛ اأن ل ُنقيم العزاء لأّن الأوروبّيين فر�سوا 

لن  المق�وم  القت�س�د  وجــود  فعند  علين�.  بحرّيً�  ح�س�رًا 

اأّي من هذه الهّزات الع�لمّية الإ�سرار بحي�ة  يكون بمقدور 

الن��س. 

دور ال�شعب والإنتاج المحّلي

اأن تكون البنية  هذا هو معنى القت�س�د المق�وم؛ يعني 

القت�س�دّية في داخل البالد بنحو ُي�ستف�د فيه� من ط�ق�ت 

ال�سعب، ُي�ستمّد منه الدعم الحقيقي، يتّم التخطيط، ُتقّوى 

البنية القت�س�دّية - حيث �س�أذكر الآن اأمورًا ينبغي اإنج�زه� 

- اأن يكون اعتم�د م�سوؤولي البالد على هذه الم�س�ألة وهي اأن 

يجعلوا الحركة القت�س�دّية في البالد بهذا النحو. اإن ح�سل 

هذا �ستزدهر البالد، ولن يخيفن� تهديد الأعداء، ولن ترتعد 

اأ�سع�ر  العزاء على هبوط  نقيم  ولن  الحظر،  فرائ�سن� من 

الأ�س��س  العتم�د  اإن  المق�وم.  القت�س�د  هو  هذا  النفط؛ 

لالقت�س�د المق�وم هو على ال�سعب، على الإنت�ج المحّلي.

اإنجاز الأعمال ال�شعبة، ممكن

اأّنه  هي  البالد  ب�قت�س�د  يتعّلق  فيم�  الأ�س��س  الم�س�ألة 

اأن  يجب  النفط؛  على  البالد  ميزانّية  اعتم�د  وقف  يجب 

اليوم،  لكم  اأقوله  م�  اإّن  ب�لطبع،  المرحلة.  هذه  اإلى  ن�سل 

وقد كّررته مرارًا، هو �سهل على الل�س�ن، اأّم� في مق�م العمل 

الأعم�ل  في  �سنوات  اأم�سيت  نف�سي  اأنــ�  �سعب.  اأمــر  فهو 

التنفيذّية؛ واأعلم اأّن العمل التنفيذي اأمر �سعّب، لكّني اأوؤمن 

اأّن هذا العمل ال�سعب يمكن اأن ُينجز. الإجراء اأ�سعب من 

من  اإنج�زه  يمكن  نف�سه،  ال�سعب  العمل  هذا  لكّن  الكالم؛ 

على  والعتم�د  ال�سعب،  هذا  على  والعتم�د  الهّمة،  خالل 

للبالد،  الداخلّية  الط�ق�ت  على  والعتم�د  ال�سب�ب،  هوؤلء 

والعتم�د على اهلل تع�لى الذي وعدن� ب�لن�سر.

اإحدى هذه الأعم�ل - حيث هذا العمل من اأهّم الأعم�ل 

الإنت�ج  على  الميزانّية  اعتم�د  يكون  اأن  ينبغي  ــه  اأّن هو   -

ينتجه  الــذي  ]المح�سول[  المدخول  على  اأي  الداخلي، 

يتعّلق  فيم�  اأقولهم�  كلمت�ن  �سرائبه.  ويدفعون  ال�سعب، 

ب�ل�سرائب.

36



دفع ال�شرائب فري�شة

ن�أخذ  اليوم  اإّنن�  اإلهّية.  فري�سة  ال�سرائب  اأعــّزائــي!   

ال�سرائب من ال�سعف�ء - ن�أخذ ال�سرائب من الموّظف، من 

الع�مل، ن�أخذ جزءًا من ال�سرائب من الت�جر، لكّنن� ل ن�أخذ 

و�س�حب  الكبير،  الم�ل  راأ�س  �س�حب  فالن  من  ال�سرائب 

يتهّربون من  الكبير بال ح�سيب ول رقيب؛ هوؤلء  المدخول 

ال�سرائب  دفع  من  التهّرب  جريمة؛  وهذه  ال�سرائب؛  دفع 

ال�سرائب  ُيعطي  ول  ال�سرائب  يتجّنب دفع  ف�لذي  جريمة. 

والذي  الح��سل  المدخول  فذلك   - للدولة  عليه  الم�ستحّقة 

الدولة،  توّفره  الــذي  الجّو  بف�سل  ك�ن  اإّنم�  يــده،  في  �س�ر 

والعمل الذي تعمله الدولة، لذا، ينبغي له اأن يدفع ال�سرائب 

- اإّنم� هو في الحقيقة يربط البالد بم�ل النفط الرخي�س 

الذي ي�أتي ب�سهولة، وعندم� يرتبط البلد بم�ل النفط، تظهر 

هذه الم�س�كل: فيوم ُيفر�س الحظر؛ ويوم اآخر تتدّنى اأ�سع�ر 

الح�لة.  البلد بهذه  يبتلي  ويتوّعدون؛  يهّددون  النفط؛ ويوم 

اإّن م�س�ألة ال�سرائب غ�ية في الأهّمّية.

ب�لطبع، �سمعت اأّن مديري ال�سرائب في البالد ي�سعون 

لهذه  ينبغي  جّيدة؛  ب�أعم�ل  ويقومون  والم�س�ريع،  الخطط 

الأعم�ل اأن ُتنجز ب�سرعة؛ وينبغي اأن تتحّقق؛ ينبغي اأن ُيطلب 

الم�س�عدة؛  يد  مّد  ال�سعب  على  وينبغي  ال�سعب،  من  العون 

هذا هو الق�سم الأّول.

اأن ُتنجز   الق�سم الأّول من الأعم�ل المهّمة التي ينبغي 

طريق  عن  الحكومة،  واإدارة  البالد،  ميزانّية  تكون  اأن  هو 

ال�سرائب،  هذه  طريق  عن  اأي  لل�سعب،  المحلية  المداخيل 

حيث ُتربط ال�سرائب ب�لإنت�ج والربح والعمل. 

تح�شين الكفاءة

من  هو  والذي   
(1(

الف�ئدة تح�سين  اأخرى،  م�س�ألة  هن�ك 

التع�بير الرائجة التي ي�ستعملونه�؛ اإّنني األّخ�س هذه الم�س�ألة 

بكلمتين ب�لف�ر�سّية. على منتجين� واأ�سح�ب الموؤ�ّس�س�ت اأن 

تك�ليف  تقليل  اإلــى  الإ�ــســراف،  من  الحّد  خالل  من  ي�سعوا 

الف�ئدة.  تح�سين  هو  هذا  الجودة؛  م�ستوى  ورفــع  الإنت�ج، 

ب�أمور  مرتبط  الإنــتــ�ج  تك�ليف  من  جــزءًا  اإّن  ]ب�لطبع[، 
الت�سّخم  اأّن  افر�سوا  الموؤ�ّس�سة؛  اإرادة �س�حب  خ�رجة عن 

مرتفع؛ هذا جزء  الأّولّية  المواد  اأو  الع�مل  اأجر  واأّن  كبير، 

منه� ، لكّن الجزء الآخر منه� اأي�سً� هدر؛ واإ�سراف؛ ونفق�ت 

في غير محّله�؛ فينبغي الحوؤول دون ذلك.

الطاقات الداخلية

من  الق�سوى  ال�ــســتــفــ�دة  هــي،  مهمة  اأخـــرى  م�س�ألة 

لدين�  ح�ّس��سة؛  منطقة  في  بلدن�  يقع  الداخلّية.  الط�ق�ت 

الكثير من الدول المج�ورة. في ال�سم�ل لدين� البحر، وفي 

)1)  الكف�ءة الإنت�جية.
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اإلى اأق�سى من�طق الع�لم.  اأي�سً�، يمكنن� الو�سول  الجنوب 

ي�سّكل  ــه  اأّن نرى  الخ�رطة،  على  بلدن�  اإلــى  نظرن�  م�  فــ�إذا 

مفترق طرق بّرّي وجّوّي ه�ّم جّدًا، كم� يمكنن� الو�سول اإلى 

التخطيط،  فليجري  جّدًا؛  مهّمة  فر�س  هذه  الحّرة؛  المي�ه 

ولتتّم  والإمك�ن�ت،  الثروة،  م�س�در  اإلى  م�س�فً�  والتفكير، 

ال�ستف�دة من هذه الفر�س بنحو اأح�سن. 

الإنتاج وال�شتهالك المحّلي

وهي  ب�ل�سعب،  ترتبط  مــ�  اأكــثــر  اأخـــرى  م�س�ألة  هن�ك 

في  مــرارًا  كّررته�  والتي  المحّلّية،  المنتوج�ت  ا�ستهالك 

اأي�سً�: على  اليوم  اأقول لكم  الع�م وغيره�.  خط�ب�ت بداية 

وراء  ي�سعى  فال  المحّلّية؛  المنتوج�ت  ي�ستهلك  اأن  ال�سعب 

هذه الم�رك�ت. الآن قد اأ�سبح من الدارج القول: اإّنه »براند« 

اأّي عالمة؟ ا�سعوا ل�ستهالك  ]عالمة[. العالمة الفالنية؛ 
ي�ستهلك  ل  اأن  اليراني  ال�سعب  على  المحّلّية.  المنتوج�ت 

مثيل  لــه  مــ�  تــ�م،  وب�نحي�ٍز  الــخــ�رجــّيــة،  المنتوج�ت  مــن 

ة؛ ح�سن؛ نعم، عندم�  محّلي. اأن� ل اأوّجه كالمي لفئة خ��سّ

نتكّلم، تمتثل جم�عة من المتدّينين فورًا لكالمن�، ويبعثون 

ال�ستفت�ءات اأي�سً�، هل ن�ستري المنتوج الخ�رجي الفالني؟ 

للمتدّينين  هذا  اأقــول  ل  اإّنني  الفالني؟  المنتوج  ن�ستري  ل 

لكّل  اأقوله  �سرعّية؛  حّجة  كالمن�  يعتبرون  الذين  والأفــراد 

ويفّكر  البالد،  م�ستقبل  اإلى  ويتطّلع  اإيــران،  يحّب  �سخ�س 

ب�أولده الذين من المفتر�س اأن يعي�سوا غدًا في هذا البلد. 

الواقع  في  ف�إّنكم  الأجنبّية،  ال�سلع  ت�ستهلكون  عندم�  اأنتم 

ت�س�عدون دومً�، على تكبير حجم تلك الموؤ�ّس�سة الخ�رجّية، 

و�س�حب ذلك الم�سنع الخ�رجي، وذلك المتمّول الأجنبي، 

هذا  اأقول  وتف�ّسلونه.  المحّلي  الإنت�ج  اإلى  �سربة  وتوّجهون 

الذين لديهم م�س�ريف كثيرة؛  اأولئك  ة  ال�سعب، خ��سّ لكّل 

في  فعليهم  الر�سمّيين؛  للم�سوؤولين  ب�لن�سبة  الأمــر  وهكذا 

في  ينفقونه�  التي  الأمـــور  وفــي  الحكومّية،  الم�س�ريف 

الوزارات، وفي الأمور المختلفة، اأن يلتفتوا اإلى المنتوج�ت 

المحّلّية.

اجتناب الإ�شراف

ف�جتن�ب  الإ�ــســراف؛  اجتن�ب  في  تكمن  اأخــرى  م�س�ألة 

وهدر  الع�ّمة،  الثروات  وهــدر  الم�ل،  وت�سييع  الإ�ــســراف، 

ثروة،  والم�ء  ثروة،  التراب  التراب.  وهدر  والخبز،  الم�ء، 

ولــيــحــذروا،  الجميع،  فليلتفت  قيمة؛  ذو  منتوج  والخبز 

ولي�سعروا ب�لم�سوؤولّية، ول يهدروا هذه الأمور.

الموؤ�ش�شات العلمية المحور

هذه  على  اعتمد  حيث  المحور؛  العلمّية  الموؤ�ّس�س�ت 

الموؤ�ّس�س�ت العلمّية. لدين� اليوم الكثير من ال�سب�ب المتعّلم. 

لقد اأق�م الطاّلب الث�نوّيون من حوالي الأ�سبوعين في هذه 

ومثيرة  متطّورة،  اأ�سي�ء  لن�  وقــّدمــوا  معر�سً�،  الح�سينّية 
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للعجب والده�سة واقعً�؛ وغ�لًب� م� ك�نوا من ال�سب�ب، عدد 

وهــوؤلء  راأ�سم�لن�،  هــوؤلء  ح�سٌن،  الث�نوّيين!  ال�سب�ب  من 

الموؤ�ّس�س�ت  لي�ست  العلمّية.  الموؤ�ّس�س�ت  فلُتن�س�أ  ثروتن�. 

ب�ل�سن�عة،  ب�ل�سن�عة فقط؛ هي تخت�ّس  ة  العلمّية مخت�سّ

والزراعة، والخدم�ت، ومعرفة الح�ج�ت؛ فلُتجمع، ولُينظر 

وم�  المختلفة،  القت�س�دّية  الموؤ�ّس�س�ت  تحت�ج  اإلَم  ولُيرى 

الموؤ�ّس�س�ت  اإّن  اإليهم؛  الأمور  هذه  ولُتقّدم  ينق�سه�،  الذي 

العلمّية يمكنه� اأن تكون فّع�لة، حّتى في هذا المج�ل.

مكافحة التهريب و�شوء ال�شتفادة البنكية

الأعم�ل  جملة  من  هي  للتهريب،  الجّدّية  المك�فحة   

للمع�مالت  الجّدّية  المك�فحة  البالد.  اقت�س�د  الالزمة في 

حّق،  غير  من  ت�ستفيد  جم�عة  هن�ك  ال�سّيئة؛  الم�سرفّية 

ي�أخذون  الم�سرفّية؛  الت�سهيالت  من  �سليم  غير  وب�سكل 

اآخر  اأمر  في  وي�سرفونه�  معّين،  لأمر  م�سرفّية  ت�سهيالت 

ح�س�ب�تهم  ي�سّفون  ل  ذلك  بعد  البلد؛  وم�سلحة  يتع�ر�س 

مع البنوك؛ هوؤلء واقعً� مجرمون. اأن� ل اأقول اأّن كّل مديون 

لم�سرف هو مجرم؛ ل، قد يكون اأحدهم مديونً� لم�سرف، 

لكن تجب م�س�عدته اأي�سً�؛ هن�ك موارد يكون بع�سهم فيه� 

فيه�  تجب  اأخــرى  ومــوارد  م�س�عدته،  يجب  ولكن  مديونً�، 

مع�قبته، ومح��سبته. ينبغي لهذه الأمور اأن ُتنجز في البالد.

كثيرًا  حّذرن�  لقد  الأمــور؟  بهذه  القي�م  عليه  الذي  من 

جهودًا  بذلوا  اأي�سً�  الم�سوؤولون  ال�سنوات؛  هذه  خالل  في 

الجهود  التي وّجهته� ك�فية، ول  التحذيرات  كبيرة، لكن ل 

اأن  لي�ست ك�فية. ينبغي  الم�سوؤولون ك�فية؛ هذه  التي بذله� 

الحكومة،  يوؤازر  اأن  اأي�سً�  ال�سعب  على  يم�ر�س عمل جّدي؛ 

الم�سوؤولين، القّوة الق�س�ئّية، ليمكنهم اإنج�ز هذه الأعم�ل. 

ال�سغوط�ت  بــوجــه  الــوقــوف  على  قـــ�درون  قــــ�درون؛  ــنــ�  اإّن

هذه  واأمث�ل  الحظر  حول  اأعداوؤن�  يطلقه  الذي  وال�سجيج 

الأمور؛ ق�درون على اإف�س�ل اأهدافهم. عندم� ل نقوم بهذه 

الأعم�ل، �ستكون النتيجة عنده� هذه، حيث تالحظون الآن؛ 

العدّو يجل�س هن�ك، وي�سترط �سروطً� معّينة للملّف النووّي؛ 

ومن ثّم يقول: اإن لم توافقوا على هذه ال�سروط، �سنفر�س 

م�  وهـــذا  ح�سٌن،  وبتلك؛  الطريقة  بــهــذه  الحظر  عليكم 

يح�سل، حيث ي�ستفيد العدّو ال�ستف�دة الق�سوى من �سالح 

الحظر؛ هدفهم هو اإذلل ال�سعب الإيراني؛ هدفهم اإيق�ف 

هذه الحركة العظيمة التي ل يمكن اأن ُتنجز اإّل على ك�هل 

ال�سعب الإيراني. 

م�شار حركة الثورة؛ تهديد لم�شالحهم

النظ�م  الإ�سالمية، حركة  الثورة  اإيق�ف حركة  يريدون 

الجديدة؛  الإ�سالمية  الح�س�رة  نحو  الحركة  الإ�سالمي، 

تم�مً�  المق�بلة  النقطة  هي  الحركة  هذه  اأّن  يعلمون  لأّنهم 

ال�سرك�ت  واأ�سح�ب  ال�سه�ينة،  الراأ�سم�لّيين  لم�س�لح 
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الع�لمّية الظ�لمة وال�سّف�حة. اإّنهم يدركون هذا ويرون كيف 

اإليه�؛  الن��س  اأنظ�ر  الع�لم، وتلفت  تنت�سر هذه الحركة في 

وهذه  الحظر،  هذا  وم�  ذلــك.  دون  الحوؤول  يريدون  اإّنهم 

التهديدات، وهذه ال�سروط �سوى لهذا ال�سبب.

اأعتقد اأّنن� حّتى لو �سرن� في ق�سّية الملّف النووي ح�سبم� 

يملونه علين�، وقبلن� اإمالءاتهم، فلن يتراجعوا عن حركتهم 

اأخرى  اأ�سك�ًل  لن�  المخّربة ولن يرفعوا الحظر؛ �سيختلقون 

اأ�سل الثورة. واأن�  من المت�عب والم�س�كل؛ لأّنهم يع�ر�سون 

حتمً� اأوؤمن ب�أّن ا�ستعدادات �سب�بن� ا�ستعدادت ع�لية.

طلبة  من  التعبوّيون  لي،  اأر�سل  الأخيرين  اليومين  في 

ت�ستفيدون  ل  لــمــ�ذا  اأن:  علّي  عتبوا  ر�ــســ�لــة،  الج�مع�ت 

الثورة  ب�أهداف  التقّدم  في  الج�معّيين،  الطلبة  نحن  مّنا، 

ب�لتح�سيل  الم�سغول  الط�لب  مهّم.  لكالم  اإّنه  الإ�سالمية؛ 

العلمي ينتظر مّن� وير�سل اإلين� ر�س�لًة اأن، لم�ذا ل ت�ستفيدون 

مّن� في م�س�ئل الثورة المهّمة في المنطقة - �سواًء الم�س�ئل 

الع�سكرّية والأمنّية، اأم الم�س�ئل الأخرى -؛ هذه هي روحّية 

�سب�بن�. ولقد راأيتم اأنتم روحّية ال�سعب الإيراني في الث�ني 

الحكومة  اأّن  ن�حية،  من  نرى  والآن،  بهمن.  من  والع�سرين 

في  واجهته�  التي  الإخف�ق�ت  كّل  مع  الظ�لمة،  الأميركّية 

نرى  اأخـــرى،  ن�حية  ومــن  الظلم،  عن  تمتنع  ل  المنطقة، 

اأذن�به� الأوروّبيين يفر�سون حظرًا جديدًا. 

ا �شنفر�ش الحظر عليهم اأي�شً

اإّن ال�سعب الإيراني اأي�سً� ُيمكنه اأن يفر�س الحظر؛ اأقول 

هذا اإن ك�ن المفتر�س اأن يفر�سوا الحظر. ففي الم�ستقبل، 

ال�سعب الإيراني هذا، هو الذي �سيفر�س الحظر عليهم. اإّن 

ة الأكبر من غ�ز الع�لم موجود بين اأيدين�، وهو ملك  الح�سّ

لل�سعب الإيراني؛ والغ�ز الذي هو م�سدر من م�س�در الط�قة 

وتحت�جه  الع�لم،  يحت�جه  والــذي  جــّدًا،  والموؤّثرة  المهّمة 

اأوروب� الم�سكينة، هو في اأيدين�؛ واإيران الآن تمتلك ال�سهم 

الأكبر من الغ�ز الموجود في الع�لم - اإلى حّد الكت�س�ف�ت 

الح�لّية في اإيران -؛ واإذا م� ح�سبن� مجموع النفط والغ�ز، 

اأّن الجمهورّية الإ�سالمية اأي�سً�،تمتلك المقدار الأكبر  نرى 

الحظر  عليهم  نفر�س  اإّنن�  مجموعين؛  والغ�ز  النفط  من 

في الوقت المن��سب؛ ويمكن للجمهورّية الإ�سالمية اأن تقوم 

بهذا.

قّوة  الإ�سالمية  والجمهورّية  الإيراني  ال�سعب  اأظهر  لقد 

الإرادة؛ واأثبتت جمهورّية اإيران الإ�سالمية ب�سكل جّدي، في 

وث�بتة  الإرادة  قوّية  اأّنه�  خ��سته�،  م�س�ألة  وكّل  مج�ل،  كّل 

العزم، وق�درة على العمل.

ائتالفً�؛ وحتمً� هم  �سّكل هوؤلء  في ق�سّية داع�س هذه، 

وزارة  اإلى  بر�س�لة  بعثوا  لقد  �سكلّي؛  ائتالف  وهو  يكذبون، 

تحمي  اأميرك�  اإّن  تقولون  كنتم  اإن  فيه�:  ق�لوا  خ�رجّيتن�، 
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داع�س، فهذا كذب، اإّنن� ل نحميه�. ح�سٌن، بعد مّدة، ُن�سرت 

�سور الم�س�عدات الع�سكرّية الأميركّية لداع�س والتي ك�نت 

بين اأيدي المج�هدين الثورّيين! اإّنهم يقولون ذلك، يّدعون، 

خالف  اأي�سً�  وهو  الواقع،  خالف  هو  م�  يقولون  ]لكّنهم[ 
الإ�سالمية  الجمهورّية  ال�سرعة.  وهذه  الو�سوح  بهذا  ظهر 

ق�ل  كم�  نكون  م�،  ميدانً�  نرد  عندم�  اإّنن�  كذلك؛  لي�ست 

تَّى ُنوِقعاَ  واَلاَ ُن�ِسيُل  لاَ�ْسناَا ُنْرِعُد حاَ اأمير الموؤمنين Q: »واَ

اأّن ال�سعب الإيراني في الم�ستقبل،  . ل �سّك 
(1(» تَّى ُنْمِطراَ حاَ

ت�س�هدونه  و�سوف  بعيدًا،  يكون  لن   - اهلل  �س�ء  اإن   - الذي 

حتمً�، اأنتم اأّيه� ال�سب�ب الأعّزاء، �سيكون على قمم ال�سرف 

يوّفقكم؛  اأن  تع�لى  اهلل  اأ�س�أل  الأبــعــ�د.  جميع  في  والمجد 

وي�سملكم برحمته ولطفه؛ بّلغوا �سالمي لأعّزائي التبريزّيين 

؛ ع�ستم؛ دمتم موّفقين وم�سّددين.
(2(

والأذربيج�نيين

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

�سبحي  تحقيق  البالغة،  نهج  ح�سين،  بن  محمد  الر�سي،  ال�سيد    (1(

ال�س�لح - قم، الطبع: الأول، 1414 ق، �س 54.

يتيرينعزيزلريم،  �سالم  ده  »مندن  ب�لتركية:  الق�ئد  الإمــ�م  ق�له�   (2(

تبريزلى لرو اآذرب�يج�نى لر«.
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األفكار الرئيسة في الخطاب
خال�سة الكالمالموا�سيع الرئي�سة

خ�سو�سّيات �أهل 

�آذربايجان

اإّن اأه�لي اآذربيج�ن وتبريز قد اأظهروا اأّنهم طليعة، ويقومون ب�لعمل في الوقت المن��سب،وهم 	•

ذوو نخوة و�سج�عة .

•	 O وال�سّيدة زينب Q اإّن ح�سور ال�سعب في 29 بهمن، ك�ن �سبيهً� بعمل الم�م ال�سّج�د

اللذين لم ي�سمح� لح�دثة ع��سوراء اأن تلقى طي الن�سي�ن.

تقّدم �لأعمال 

عبر �إيكالها 

لل�سعب

الأمر بيد ال�سعب، الميدان بيد ال�سعب، ابتك�ر العمل بيد الن��س؛ ك�ن هذا اإبداع الم�م؛ وفّن 	•

اإم�من� العظيم. 

اأداًة يتّم 	• اإّن هذا الوطن له �س�حب؛ وهو ال�س�ه؛ الذي ك�ن  ك�نوا يقولون في زم�ن الط�غوت: 

تحريكه�، وعبئً�، وطفيلّيً� على البلد، ل �س�حب البلد؛ ف�س�حب البلد هو ال�سعب.

• ينبغي لإدارة الم�سوؤولين في كّل مقطع حكومي، اأن تكون هكذا؛ اأن تو�سع الأمور من خالل الإدارة، 	

والتخطيط، ومالحظة جميع الظروف والتف��سيل، في اأيدي ال�سعب؛ حينه� �ست�سير الأمور قُدمً�.

في كّل وقت كّن� نوكل اأمرًا م� اإلى ال�سعب، ك�ن ذلك الأمر ي�سير اإلى الأم�م؛ وكّل عمل ح�سرن�ه 	•

في يد الم�سوؤولين والروؤ�س�ء واأمث�لهم، ك�ن العمل يتوّقف. اأو ك�ن ي�سير ببطء.

ا�ستط�عت القّوات العراقّية ال�سعبّية المج�هدة، وبموؤازرة الجي�س العراقي، توجيه هذه ال�سربة 	•

اإلى عن��سر م� ُي�سّمى بـ داع�س. هكذا هو ال�سعب؛ في كّل مك�ن ُي�سّلم الميدان اإليه، ف�إّن الدوافع، 

والقوى ال�سعبّية المختلفة، �ست�سير ب�لأمور اإلى الأم�م.

• �س�رك الن��س في التظ�هرات رغم البرد الق�ر�س والأمط�ر والثلوج؛ وفي من�طق اأخرى ك�لأهواز، 	

�س�رك الن��س رغم العوا�سف الرملّية؛ لقد م�سى على انت�س�ر الثورة �سّتة وثالثون ع�مً�. هل يوجد 

مك�ن في الع�لم يقيم فيه ال�سعب ذكرى انت�س�ر الثورة بهذا الحجم وهذه العظمة اأي�سً�؟
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خال�سة الكالمالموا�سيع الرئي�سة

م�ساكل �لبالد 

�لقت�سادية و�سبل 

حّلها

للقوى 	• الع�م  المخّطط  كــ�ن  المقّد�س؛  الدف�ع  مرحلة  نه�ية  ومــع   ،]1988[  67 الع�م  منذ 

ال�ستكب�رّية يق�سي بعدم ال�سم�ح لإيران الإ�سالمّية ب�أن تتحّول اإلى قوة اقت�س�دية موؤّثرة في 

المنطقة؛ وقد �سعوا، وعملوا على هذا الأمر.

فطبيعة العدّو هي العداوة؛ واإّن الحّل هو اأن يبذل ال�سعب جهدًا في داخله، ويعمل على اإبط�ل 	•

مفعول �سربة العدّو التي هي حتمّية، اأو التخفيف من اآث�ره�.

اقت�س�د 	• اأّنه  والث�ني  النفط؛  على  ق�ئم  اقت�س�دن�  اأّن  الأّول  مع�سلتين:  من  اقت�س�دن�  ُيع�ني 

حكومّي؛ هذان اإ�سك�لن كبيران.

القت�س�د المق�وم �سرورة للبالد، هو لزم: �سواء ك�نت العقوب�ت موجودة اأم لم تكن.	•

• بحي�ة 	 الإ�سرار  الع�لمّية  الهّزات  اأّي من هذه  بمقدور  يكون  لن  المق�وم  القت�س�د  وجود  فعند 

الن��س؛ يعني اأن تكون البنية القت�س�دّية في داخل البالد بنحو ُي�ستف�د فيه� من ط�ق�ت ال�سعب.

ينبغي اأن يكون اعتم�د الميزانّية على الإنت�ج الداخلي، اأي على المدخول ]المح�سول[ الذي 	•

ينتجه ال�سعب، ويدفعون �سرائبه.

ال�سرائب فري�سة اإلهّية. اإّنن� اليوم ن�أخذ ال�سرائب من ال�سعف�ء - الموّظفين والعّم�ل و�سغ�ر 	•

المدخول  و�س�حب  الكبير،  الم�ل  راأ�س  �س�حب  فالن  من  ال�سرائب  ن�أخذ  ل  لكّنن�  الك�سبة- 

الكبير بال ح�سيب ول رقيب؛ هوؤلء يتهّربون من دفع ال�سرائب؛ وهذه جريمة.

على ال�سعب اأن ي�ستهلك المنتوج�ت المحّلّية؛ فال ي�سعى وراء هذه الم�رك�ت. 	•

حول 	• اأعداوؤن�  يطلقه  الذي  وال�سجيج  ال�سغوط�ت  بوجه  الوقوف  على  قــ�درون  قــ�درون؛  اإّنن� 

الحظر واأمث�ل هذه الأمور؛ ق�درون على اإف�س�ل اأهدافهم.
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خال�سة الكالمالموا�سيع الرئي�سة

م�ساكل �لبالد 

�لقت�سادية و�سبل 

حّلها

 حّتى لو �سرن� في ق�سّية الملّف النووي ح�سبم� يملونه علين�، وقبلن� اإمالءاتهم، فلن يتراجعوا 	•

عن حركتهم المخّربة ولن يرفعوا الحظر؛ �سيختلقون لن� اأ�سك�ًل اأخرى من المت�عب والم�س�كل؛ 

لأّنهم يع�ر�سون اأ�سل الثورة.

الحظر. 	• هو  القرار  ك�ن  اإن  هذا  اأقــول  الحظر؛  يفر�س  اأن  يمكنه  اأي�سً�  الإيراني  ال�سعب  اإّن 

ة الأكبر من غ�ز  ف�ل�سعب اليراني هو الذي �سيفر�س الحظر عليهم في الم�ستقبل. اإّن الح�سّ

الع�لم موجود بين اأيدين�، وهو ملك لل�سعب الإيراني؛ وهو من م�س�در الط�قة المهّمة والموؤّثرة 

جّدًا، والذي يحت�جه الع�لم، وتحت�جه اأوروب� الم�سكينة؛ اإّنن� نفر�س عليهم الحظر في الوقت 

المن��سب.
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م�سطلحات رئي�سة

�شعب اآذربيجان
تظاهرات 22 

بهمن

تخطيط العدو 

على الم�شتوى 

القت�شادي

القت�شاد 

النفطي

القت�شاد 

الحكومي

القت�شاد 

المقاوم
عدم اعتماد 

الميزانية على 

النقط

ال�شرائب

تح�شين الكفاءة 

)الفائدة(

ال�شتفادة 

من الطاقات 

الداخلية

ا�شتهالك 

المنتوجات 

المحّلّية

الموؤ�ش�شات 

العلمية المحور

�شالح الحظر
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�شبل و�شرورات حّل م�شاكل البالد القت�شادية

� عن بيعه خ�ًم�. 1. اإنت�ج منتوج�ت نفطية عو�سً

2. العمل ب�سي��س�ت الأ�سل 44.

3. عدم الّتك�ل على النفط.

4. العتم�د على الإنت�ج الداخلي وعلى ال�سرائب.

5. تح�سين الكف�ءة الإنت�جية .

6. ال�ستف�دة الق�سوى من الط�ق�ت الداخلية.

7. ا�ستهالك ال�سعب وكذلك الم�سوؤولين للمنتج�ت المحلّية.

8. اجتن�ب الإ�سراف، وت�سييع الم�ل وهدر الثروات الع�مة.

9. تطوير وتو�سعة ال�سرك�ت العلمية المحور.

10. مك�فحة التهريب.

11. المك�فحة الجدّية للمع�مالت الم�سرفية ال�سّيئة.

ح�شور اأهالي اآذربايجان ال�شجاع

1. ق�سية تحريم التنب�ك ومح�ربة ال�سرك�ت الإنكليزية.

2. ق�سية الحركة الد�ستورية في اإيران.

3. حوادث الحركة الإ�سالمية.

4. انت�س�ر الثورة الإ�سالمية.

5. �سنوات الدف�ع المقّد�س.
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خطوط ا�شتراتيجية في خطاب لقاء اأهالي اأذربيجان - دور ال�شعب في �شناعة النت�شارات

القت�شاد الم�شاكل والحلول

الأمر بيد ال�سعب، الميدان 

بيد ال�سعب، ابتك�ر العمل 

بيد الن��س؛ ك�ن هذا 

اإبداع الإم�م؛ وفّن اإم�من� 

العظيم

اأن تو�سع الأمور من خالل 

الإدارة، والتخطيط، 

ومالحظة جميع الظروف 

والتف��سيل، في اأيدي 

ال�سعب

نموذج حي1: ا�ستط�عت 

القّوات العراقّية ال�سعبّية 

المج�هدة، وبموؤازرة الجي�س 

العراقي، توجيه هذه ال�سربة 

اإلى عن��سر م� ُي�سّمى بداع�س

نموذج حي2: المق�ومة 

الإ�سالمية في لبن�ن 

والمق�ومة الفل�سطينية

الحلولالقت�ساد النفطي

مك�فحة التهريب

القت�ساد الحكومي

المك�فحة الجدّية للمع�مالت الم�سرفية ال�سّيئة � عن بيعه خ�ًم� اإنت�ج منتوج�ت نفطية عو�سً

اجتن�ب الإ�سراف، وت�سييع الم�ل وهدر الثروات الع�مة عدم الّتك�ل على النفط

ا�ستهالك ال�سعب وكذلك الم�سوؤولين للمنتج�ت المحلّية العمل ب�سي��س�ت الأ�سل 44

تطوير وتو�سعة ال�سرك�ت العلمية المحور العتم�د على الإنت�ج الداخلي وعلى ال�سرائب

ال�ستف�دة الق�سوى من الط�ق�ت الداخلية تح�سين الكف�ءة الإنت�جية 
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 خطاب اإلمام الخامنئي {

في بداية العام الهجري 
الشمسي 1394 )عيد النوروز( 

الحمد هلل رّب الع�لمين، وال�سالة وال�سالم على �سّيدن� 

الأطيبين  اآله  وعلى  محّمد  الم�سطفى  الق��سم  اأبي  ونبّين� 

المع�سومين  المهدّيين  الــهــداة  المنتجبين  الأطــهــريــن 

المكّرمين ل �سيم� بقية اهلل في الأر�سين.

واأّم  ولّيك  وزوجــة  نبّيك  بنت  ف�طمة  على  �سّل  الّلهّم   

الجّنة،  اأهــل  �سب�ب  �سّيدي  والح�سين  الح�سن  ال�سبطين 

الّطهر الّط�هرة المطّهرة الّتقّية الّنقّية الّزكّية �سّيدة ن�س�ء 

اأهل الجّنة اأجمعين.

 الّلهّم �سّل على ولّيك علّي بن مو�سى عدد م� في علمك 

�سالًة دائمًة بدوام ملكك و�سلط�نك. الّلهّم �سّلم على ولّيك 

علّي بن مو�سى عدد م� في علمك �سالمً� دائمً� بدوام مجدك 

وعظمتك وكبري�ئك.

الع�م  هــذا  بــدايــة  مــع  علين�  مــّن  اأن  تع�لى  اهلل  ن�سكر 

الزّوار  من  الأعّزاء  والأخوات  الإخوة  للق�ء  ووّفقن�  الجديد 

اأبي  ومح�سر  فن�ء  في  المقّد�س  الحرم  لهذا  والمج�ورين 

الح�سن الر�س� عليه ال�سلوات وال�سالم.

المنا�شبة: بدء ال�شنة الإيرانية 1394 ه�.�ش. 

)عيد النوروز(

جمع من الم�سوؤولين وجموع غفيرة من اأبن�ء الح�سور:

ال�سعب الإيراني

مدينة م�سهد المقد�سة - حرم الإم�م الر�س�Qالـــمـــكـــ�ن:

ـــ�ن: ـــزم 1394/01/01 هـ.�س.ال

1436/05/30 هـ.ق.

2015/03/21 م.
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بع�س في جوٍّ من ال�سف�ء والموّدة، ُيهّنئون بع�سهم البع�س 

ويقومون بتب�دل الهداي� فيه.

المديدة، لم  والقرون  ال�سنوات  اليوم، وبعد م�سي هذه 

التي  »الملكية«  والتق�ليد  الع�دات  لتلك  وجــود  هن�ك  يعد 

ك�نت �س�ئدة في مثل ذلك اليوم.

في النوروز اليوم مع بدء ال�سنة الجديدة، تجد اأّن اأكثر 

اأطراف بلدن� المترامية هي المراقد  الأم�كن ازدح�ًم� في 

.R المقّد�سة لالأئّمة الأطه�ر واأولد الأئّمة

لقد ك�ن هذا المك�ن ب�لأم�س، وفي منت�سف الليل، يعّج 

النقّية  بقلوبهم  توّجهوا  الذين  الموؤمنين  الآلف من  بمئ�ت 

القدرة والعظمة، ين�جون خ�لقهم، يطلبون من  نحو مركز 

محّول الأحوال تحويل ح�لهم اإلى اأح�سن الأحوال، ُينّظمون 

وي�س�ركون في الحتف�لت الدينّية.

اإًذا، من��سبة النوروز في اإيران اليوم مختلفة عن النوروز 

الإيرانّيين  نـــوروز  هــو  الــيــوم  اإيـــران  فــي  الــنــوروز  القديم، 

بهذه  الحتف�ل  طبيعة  تبديل  من  تمّكنوا  الــذي  الم�سلمين 

ي�ستثمرونه  اإط�ر  اإلى  القديم  والإطــ�ر  النحو  من  المن��سبة 

في تحقيق الأهداف التي ين�سدونه�.

العظيم  الإيراني  ال�سعب  بيد  ي�أخذ  اأن  تع�لى  ن�س�أل اهلل 

�سّتى  في  الخاّلقة  الإ�سالمّية  الإبداع�ت  هذه  من  للمزيد 

ال�سوؤون والمج�لت.

» النوروز« في اإيران اليوم بم�شمون اإ�شالمّي

اإخراج  من  وفطنته  بوعيه  الم�سلم  الإيراني  تمّكن  لقد 

»عيد النوروز« من ال�سكل الذي ك�ن عليه في �س�لف الأي�م 

اإلى ال�سكل والإط�ر الذي يرت�سيه ويجده من��سًب� لمعتقداته 

وم� يوؤمن به، فق�م ب�لمح�فظة على هذا اليوم على م�ستوى 

العنوان مبّدًل المحتوى والم�سمون.

ك�ن فر�سة  للملوك،  يوًم�  الم��سي  في  النوروز  ك�ن  لقد 

التف�خر  مظ�هر  ــراز  لإب الم�ستبّدين  والحّك�م  لل�سالطين 

المج�ل�س  يقيمون  ك�نوا  ال�سعوب،  اأمــ�م  العظمة  واإظــهــ�ر 

وي�ستقبلون الهداي� من الن��س، وحتى في زمن الحكم الأموي 

والعب��سي وعندم� دخل النوروز اإلى بالطهم ومراكز حكمهم، 

ت�بع الحّك�م الحتف�ل بهذا اليوم على النهج نف�سه الذي �س�ر 

بهذا  احتف�لهم  قديًم� خالل  الفر�س  والحك�م  الملوك  عليه 

العيد. اأّم� الإيراني الم�سلم فقد ق�م بتغيير هذا النمط اإلى 

م� ين�سجم مع هوّيته ويخدم اأغرا�سه وتطّلع�ته.

اأّن هذا التغيير لم يح�سل دفعة واحدة، لكّنكم  �سحيح 

ب�ت  كيف  ت�س�هدون  الزمن  من  قــرون  م�سي  وبعد  اليوم 

النوروز و�سيلة لتعزيز العالقة والرتب�ط بين الإن�س�ن وبين 

مبداأ العّزة والعظمة؛ اأي الّذات الإلهّية المقّد�سة.

من��سبة  الحقيقة  في  هو  اليوم  اإيــران  في  الــنــوروز  اإّن 

مع  بع�سهم  ب�لتوا�سل  فيه�  الن��س  يقوم  عــ�مــة،  �سعبّية 
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الع�م  هذا  النوروز  ــ�م  اأّي اإّن  وحيث  تقّدم  م�  على  عطًف� 

هذه   ،Oالزهراء ال�سيدة  �سه�دة  لأّي�م  م�س�دفة  ج�ءت 

المراأة العظيمة في دني� الإ�سالم، ل ينبغي بح�ل من الأحوال 

اأن يرافق الحتف�ل بهذه المن��سبة اأي مظهر من المظ�هر التي 

العظيمة.  ال�سيدة  واحترام ذكرى هذه  تكريم  تتن�فى مع  قد 

ومن الموؤّكد اأّنه لن يح�سل مثل هذا الأمر اإن �س�ء اهلل.

ركائز النظام الجتماعي الأربع

 لقد اخترُت اليوم عدًدا من الم�س�ئل التي �س�أتحّدث به� 

مع الإخــوة والأخــوات الأعــّزاء الح��سرين في هذا المحفل 

الكريم ومع �س�ئر اأبن�ء ال�سعب الإيراني.

بدايًة اأوّد التعّر�س لبحث قراآني؛ لقد و�سع اهلل �سبح�نه 

تع�لى:  يقول  حيث  �سرًط�  ب�لن�سر  وعدهم  الذين  لعب�ده 

تلك  تــعــ�لــى  ــد  قــّي ــم  ث  
(1(

ڀ} ڀ  پ  پ  { پ 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  {ڌ  ب�سرط:  لعب�ده  الن�سرة 

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
.

(2(
ک ک ک گ گ گ گ}

اأربع  ال�سريفة-  الآية  هذه  خالل  من   - تع�لى  اهلل  حّدد 

�سف�ت وعالئم لأولئك الموؤمنين الذين �سيمّكنهم في الأر�س 

والج�ئرة،  المتكّبرة  القوى  �سلطة  تحت  من  وُيخرجهم 

)1)  �سورة الحج، الآية 39.

)2)  �سورة الحج؛ الآية 41.

ڀ}؛  ڀ  پ  پ  { پ  بــ�لــنــ�ــســر  ووعـــدهـــم 

و�سين�سرهم حتًم�.

اأحد هذه ال�سروط الأربعة اإق�مة ال�سالة، والآخر اإيت�ء 

الزك�ة والث�لث الأمر ب�لمعروف والرابع النهي عن المنكر؛ 

وكّل واحد من هذه الخ�سو�سّي�ت والعالئم الأربع فيه جهة 

فردّية و�سخ�سّية؛ لكن اإلى ج�نب ذلك يوجد في كّل واحد 

منه� بعد اجتم�عي وله ت�أثير في ت�سكيل النظ�م الجتم�عي.

ال�سرط الأول: ال�سالة

الأ�سرار  تلك  كّل  من  الرغم  فعلى  كذلك؛  هي  ال�سالة   

ك�نت  بحيث  ال�سالة  حقيقة  عليه�  تنطوي  التي  والــرمــوز 

للفالح  وو�سيلة   ،
تقي«)3) ك��ّل  و»ق��رب��ان  الموؤمن«،  »م��ع��راج 

�س�أنً�؛ على الرغم  واأعاله�  اأف�سل الأعم�ل  وال�سع�دة وك�نت 

ترى  اجتم�عّي�، حيث  بعدًا   � اأي�سً لل�سالة  ف�إّن  كّله  من ذلك 

وجهة  جميًع�  وجهتهم  تكون  لأدائه�  يقفون  حين  الم�سلمين 

واحدة، عندم� يحين وقت ال�سالة تتعّلق قلوبهم جميًع� وحيث 

ك�نوا في هذا الع�لم الوا�سع، بمق�سد واحد وجهة واحدة.

جميًع�  الم�سلمين  ِقَبل  من  التوّجه  وهذا  التعّلق  هذا  اإّن 

نحو جهة واحدة ومركز واحد هو اأمر ذو بعد اجتم�عي، اأمٌر 

)3)  ال�سيخ ال�سدوق، محمد بن علي بن ب�بويه، من ل يح�سره الفقيه، 

موؤ�س�سة الن�سر الإ�سالمي الت�بعة لجم�عة المدر�سين بقم، الطبعة: 

الث�نية، 1413 هـ، ج1، �س210.
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يوؤّثر في ت�سكيل النظ�م الجتم�عي، يوؤّثر في تحديد ور�سم 

هند�سة النظ�م الإ�سالمي.

الثاني: الزكاة

على  الإن�س�ن  ترّبي  اإذ  فردّية؛  جوانب  له�  التي  الزك�ة 

نف�سه  في  وهــذا  ُيحّب  م�  اإعــطــ�ء  وعلى  م�له  عن  التخّلي 

� ترجمة اجتم�عّية. امتح�ن ب�لغ الأهمّية، لكن له� اأي�سً

وهو  الإنف�ق  مطلق  تعني  القراآني  ال�ستعم�ل  في  الزك�ة   

اأعّم من المعنى ال�سطالحي للزك�ة الذي تحّدثت عنه الآية 

، اإًذا؛ الزك�ة تعني مطلق 
(1(

ال�سريفة: {ڱ ڱ ڱ ڱ}

الإنف�ق الم�لي، اأم� الجنبة الجتم�عّية والترجمة الجتم�عّية 

للزك�ة الموؤّثرة في ت�سكيل النظ�م الجتم�عي، فهي اأّن الإن�س�ن 

م�سوؤوًل  نف�سه  يرى  الدني�  م�ل  �سيء من  على  يح�سل  حينم� 

ديٌن  الم�ل  واأّن هذا  ومحيطه،  تج�ه مجتمعه  الم�ل  عن هذا 

في رقبته، هو ل يرى نف�سه دائًن� للمجتمع بل مديًن� له وعليه 

اأداء هذا الدين اإلى الفقراء وفي �سبيل اهلل؛ ف�لزك�ة من هذه 

الن�حية هي حكم وع�مل موؤّثر في ت�سكيل النظ�م الجتم�عي.

الثالث والرابع: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

اأّم� الأمر ب�لمعروف والنهي عن المنكر فهو بمث�بة الق�عدة 

في  الجتم�عية  الــحــركــ�ت  كــّل  عليه�  ترتكز  التي  الأ�ــســ��ــس 

)1)  �سورة التوبة؛ الآية 103.

اأّنه  يعني  ب�لمعروف  ف�لأمر   ،
الفرائ�س«)2) تقام  »بها  الإ�سالم 

يجب على جميع الموؤمنين في �س�ئر اأنح�ء الع�لم الم�س�همة في 

توجيه المجتمع نحو الخير والمعروف و�س�ئر الأعم�ل الح�سنة، 

وكذلك ب�لن�سبة للنهي عن المنكر حيث يجب على كّل موؤمن اأن 

الدنيئة. وعليه  والأمور  الم�س�وئ  الآخرين عن  نهي  يعمل على 

اأو  بنحٍو  الأربــع،  والمع�لم  الموؤ�ّسرات  واحدة من هذه  كل  ف�إّن 

ب�آخر، هي ترجمة لبنية النظ�م الإ�سالمي وهند�سته.

الإ�شالمي  النظام  اإي��ج��اد  ال��م��ع��روف:  اأع��ظ��م 

والحفاظ عليه

المعنى  هــذا  نح�سر  ل  اأن  يجب  لأقــول؛  هن�  اأ�ستطرد 

المهم لالأمر ب�لمعروف والنهي عن المنكر ب�لم�س�ئل الأقل 

عن  والنهي  ب�لمعروف  الأمــر  اأّن  البع�س  يت�سّور  اأهمية. 

المنكر ق�سّية مح�سورة بنهي فالن اأو فالنة عن المخ�لفة 

التي ُترتكب على م�ستوى فرع من فروع الدين؛ طبًع� هذا اأمر 

ب�لمعروف ونهي عن المنكر؛ لكّنه لي�س اأهم عن�وين واأبواب 

وب�ب  اأهم عنوان  اإّن  المنكر.  والنهي عن  ب�لمعروف  الأمر 

الأمر  هو  المنكر  عن  والنهي  ب�لمعروف  الأمــر  م�س�ألة  في 

معروف  واأعظم  منكر،  اأعظم  عن  والنهي  معروف  ب�أعظم 

ي�أتي في المرتبة الأولى ]من حيث لزوم الأمر به[ هو اإيج�د 

الكتب  دار  الــكــ�فــي،  اإ�ــســحــ�ق،  بــن  يعقوب  بــن  محمد  الكليني،    (2(

الإ�سالمية - طهران، الطبعة: الرابعة، 1407 هـ، ج5، �س56.
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النظ�م الإ�سالمي والحف�ظ عليه، هذا اأمر ب�لمعروف.

النظ�م  اإيــجــ�د  من  واأولـــى  اأعظم  معروف  عندن�  لي�س 

الإ�سالمي والحف�ظ عليه؛ كّل من ي�سعى في هذا ال�سبيل هو 

اآمر ب�لمعروف؛ اإّن حفظ عّزة وهيبة ال�سعب الإيراني هو من 

اأعظم المعروف.

المحيط  الثق�فة وتعزيزه�، �سالمة  ن�سر  المعروف هو: 

زي�دة  الأ�سري،  المحيط  �سالمة  الأخالقي،  الم�ستوى  على 

النهو�س  على  قـــ�دًرا  ليكون  ال�سب�ب  جيل  وتربية  الن�سل 

وزيــ�دة  القت�س�دي  الزدهـــ�ر  تحقيق  على  العمل  ب�لبلد، 

الإنت�ج، ن�سر وتعميم الأخالق الإ�سالمية، تنمية ون�سر العلم 

الجه�د  والقت�س�دية،  الق�س�ئية  العدالة  تثبيت  والثق�فة، 

اقتدار  ذلك  من  واأكثر  خلفه�  ومن  اإيــران  لقتدار  وال�سعي 

هذه  الإ�سالمية؛  للوحدة  وال�سعي  والعمل  الإ�سالمية  الأمة 

من اأهم اأعم�ل المعروف، وال�سعي نحو تحقيق هذه الق�س�ي� 

تكليف يقع على ع�تق الجميع.

الق�س�ي�  تق�بل هذه  التي  الأمــور  فــ�إّن  اأخــرى،  من جهة 

م�س�عدة  منكر،  الأخالقي  ف�لبتذال  المنكرات.  من  تعتبر 

منكر،  الإ�سالمي  النظ�م  اإ�سع�ف  منكر،  الإ�سالم  اأعــداء 

اإ�سع�ف الثق�فة الإ�سالمّية منكر، اإ�سع�ف القت�س�د منكر، 

النهي عن  والتقني منكر، ويجب  العلمي  الم�ستوى  اإ�سع�ف 

هذه المنكرات.

اهلل ور�شوله اأّول الآمرين بالمعروف

اإّن اأول اآمـــر ب�لمعـــروف هـــو ربن� تع�لى حيـــث يقول: { چ 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
؛ اهلل تع�لى اآمٌر ب�لمعروف 

(1(
ڌ ڎ ڎ}

ون�ٍه عن المنكر، اأعم�ل المعروف محّددة، المنكرات معلومة، 

وكذلـــك النبـــي الأعظـــم �سّلى اهلل عليـــه واآله هو اأف�ســـل واأّول 

مـــن اأمر ب�لمعروف ونهى عن المنكـــر، ج�ء في الآية القراآنّية: 

والأئمة   ،
(2(

ڌ} ڍ  ڍ  ڇ  { ڇ 

عليهـــم ال�سالم هم اأعظـــم الآمرين ب�لمعـــروف والّن�هين عن 

المنكر؛ نقراأ في الزي�رة: »اأ�سهد اأنك قد اأقمت ال�سالة واآتيت 

، الموؤمنون 
ال���زكاة واأم���رت بالمعروف ونهي���ت عن المنك���ر«)3)

والموؤمنـــ�ت فـــي جميـــع اأنحـــ�ء الع�لـــم الإ�سالمي هـــم اآمرون 

ب�لمعـــروف ون�هـــون عـــن المنكـــر، قـــ�ل تع�لى: {ک 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

.
(4(

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں}

النظ�م  ت�سكيل  الأ�س��سية في  الأربعة  الرك�ئز   هذه هي 

الجتم�عي ولكل واحدة منه� فروع تتفّرع عنه�.

)1)  �سورة النحل، الآية 90.

)2)  �سورة الأعراف، الآية 157.

)3)  الكليني، الك�في، ج4، �س 570.

)4)  �سورة التوبة، الآية 71.
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الج��ت��م��اع��ي  ل��الن�����ش��ج��ام  الحقيقي  ال��م��ع��ن��ى 

وال�شعبي

ُيبنى النظ�م الإ�سالمي على اإق�مة ال�سالة واإيت�ء الزك�ة 

الن�سج�م  على  اأي  المنكر،  عن  والنهي  ب�لمعروف  والأمــر 

والترابط الجتم�عي والقلبي بين اأفراد المجتمع في النظ�م 

الإ�سالمي. 

هذا  من  نتيجة  اإلى  اأخل�س  اأن  اللق�ء  هذا  خالل  اأريــد 

ذكره  على  اأتــيــُت  الــذي  الع�م  هــذا  ب�سع�ر  ترتبط  البحث 

خالل حديثي منت�سف الليلة الم��سية )ال�سعب والحكومة؛ 

التع�طف ووحدة الكلمة(.

هذا  وفي  المجتمع  هذا  في  جميًع�  يدعون�  الإ�سالم  اإّن 

اأ�سولن�  اختالف  على  الأطــراف  والمترامي  العزيز  البلد 

اإلى الن�سج�م في م� بينن�؛ يدعون�  وخلفّي�تن� الجتم�عّية، 

�، اإلى موؤازرة اأحدن� لالآخر. اإلى م�س�عدة بع�سن� بع�سً

 كذلك على ال�سعب في الجمهورية الإ�سالمية اأن يدعم 

لفرد  ي�سّوتوا  لم  الذين  اأولئك  حتى  الق�ئمة،  الحكوم�ت 

بّد لهم من دعم تلك الحكومة، هذا  معّين في الحكومة ل 

هو المعنى الحقيقي وجوهر الن�سج�م الجتم�عي وال�سعبي 

اأن نكون يدًا واحدة  في هذا البلد الإ�سالمي. علين� جميًع� 

نمّد  واأن  البالد  لإدارة  والمت�سّدية  الق�ئمة  الحكومة  خلف 

ا�ستحق�ق�ت  البلد  يواجه  حينم�   � خ�سو�سً له�؛  العون  يد 

في  الم�س�ئل  بع�س  ذكر  على  اآتي  و�سوف  مهّمة،  وتحّدي�ت 

هذا الخ�سو�س.

اليوم على اأبن�ء هذا ال�سعب فرًدا فرًدا دعم الم�سوؤولين 

يخت�ّس  ل  اأمــر  وهــذا  الحكومة،  هــذه  وفــي  البلد  هــذا  في 

ب�لحكومة الح�لية بل هو اأمر مطلوب اتج�ه �س�ئر الحكوم�ت 

التي  الحكوم�ت  اتج�ه  الح�ل  عليه  يكون  اأن  ينبغي  م�  وهو 

تتوّلى اإدارة البالد في الم�ستقبل.

م� يملي علين� عّدة اأمور:

1 �� كل حكومة منتخبة هي حكومة �سرعية

اأوًل: الهم الأ�س��س الذي ُي�سغل ب�ل جميع الحكوم�ت هو 

مع�لجة م�س�كل الن��س؛ طبًع� هذا ل يمنع من وجود فروق�ت 

في الط�ق�ت والإمك�ن�ت واأّن الحكوم�ت لي�ست جميًع� �سواء 

وفي ومرتبة واحدة.

ث�نًي�: يمكن اأن تختلف الروؤى واأ�س�ليب العمل بين حكومة 

واأخرى، لكّنهم اّتحدوا جميًع� على هدف واحد وهو اأن تقوم 

كل حكومة خالل فترة حكمه� ببذل كل جهد ممكن من اأجل 

عالج الم�سكالت التي تواجه البلد.

اإّن كل حكومة ت�سل اإلى الحكم طبق الم�س�ر الذي ُيعّينه 

ن�ل  كم   � مهمًّ لي�س  ق�نونية.  �سرعية  حكومة  هي  الد�ستور 

ن�سبة  ف�رتف�ع  الن�خبين؛  اأ�سوات  اأو ذاك من  الرئي�س  هذا 

الن�خبين اأو انخف��سه� راجع اإلى مقدار محّبة الن��س لهذا 
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ال�سخ�س اأو ذاك، لكّنه غير موؤّثر في �سرعية وق�نونّية توّلي 

الرئي�س المنتخب ل�سّدة الحكم.

كّل من ي�سل اإلى الحكم، من خالل ح�سوله على اأكثرّية 

الد�ستور، هو رئي�س �سرعي وحكومته  ُيقّرره  الآراء طبق م� 

هذا  على  معه  يتع�ملوا  اأن  الن��س  وعلى  �سرعّية  حكومة 

الأ�س��س واأن يقوموا بدعمه م� اأمكنهم ذلك؛ طبًع� الحقوق 

هن� متب�دلة بين الحكومة وال�سعب.

2 �� لنقد اأداء الحكومة على قاعدة الأخوة الإ�سالمية 

هذه  منتقدوه�،  حكومة  لكّل  يكون  اأن  الطبيعي  مــن 

كذلك  ال�س�بقة  الحكوم�ت   ،� اأي�سً منتقدوه�  له�  الحكومة 

ك�ن لكّل منه� منتقدون، ولي�س في هذا اأّي م�سكلة، البع�س ل 

ُيعجبه هذا الأ�سلوب، البع�س ل يوافق على هذا ال�سلوك، ل 

ير�سى بهذا الكالم، ل يوؤّيد هذه ال�سي��سة، لي�س هن�ك م�نع 

ينبغي  لكن م�  النتق�دات،  واإبداء هذه  من وجود منتقدين 

اإط�ره�  في  النتق�دات  تلك  تكون  اأن  العتب�ر  بعين  اأخــذه 

المنطقي وفي اإط�ره� ال�سليم.

المختلفة  الحكوم�ت  على  انتق�دات  لي  ك�ن  نف�سي  اأن� 

وكنت على الدوام اأذكر واأبّين تلك النتق�دات، لم اأكن اأمتنع 

التي  والنتق�دات  الأخط�ء  بي�ن  عن  الأحــوال  من  ح�ل  في 

في  الم�س�ئل  تلك  اأتن�ول  كنت  لكّني  بوجوده�،  اأعتقد  كنت 

الظرف المن��سب والموقع المن��سب وال�سكل المن��سب ]وفي 

بكت�ب،  اأبعث  كنت  فت�رًة  المن��سبين[؛  والمك�ن  الزم�ن 

الت�أكيد  اأو من خالل  المب��سر،  واأخرى من خالل الح�سور 

والإ�سرار ]في ح�لت معّينة[.

اإلى بع�س الأمور في نف�سه لي�س فيه م�سكلة،  اإًذا التنبيه   

لكن ينبغي اأن يتّم ذلك على نحٍو ل يوؤّدي اإلى تزلزل ثقة الن��س 

توجيه  انتق�دن�  في  نجتنب  اأن  بّد  ل  الأمــور،  على  ب�لقّيمين 

اأن ننظر  والع�سبّية؛ علين�  الت�سّنج  ينبغي اجتن�ب  الإه�ن�ت، 

جميًع� اإلى العالقة بين الحكومة وال�سعب على ق�عدة الأخّوة 

الإ�سالمّية، واأن تكون هذه الأخّوة هي الح�كمة على �سلوكن�. 

3 ����� لع��ت��م��اد ال��م�����س��وؤول��ي��ن الأ����س���ل���وب ال��م��ن��ا���س��ب مع 

منتقديهم 

الن��س  اأو�سي  فكم�  الج�نبين،  كال  ي�سمل  هذا  طبًع�، 

ب�عتم�د خط�ٍب ودوٍد ولهجٍة متع�طفٍة مع الحكومة وبخلفّية 

اأو�سي  العون في تع�طيهم معه�، كذلك  الم�س�عدة ومد يد 

اعتم�د   - الثالث  ال�سلط�ت  في   - البالد  في  الم�سوؤولين 

الإ�س�ءة  توجيه  ينبغي  المن��سب مع منتقديهم، ل  الأ�سلوب 

الم�سوؤولين  اإهــ�نــة  اإّن  وتحقيرهم،  اإه�نتهم  اأو  اإلــيــهــم 

لمع�ر�سيهم اأمر مخ�لف للتدبير والحكمة.

ب�ل�س�أن  المب�لة  عــدم  اإلــى  العزيز  �سعبن�  اأدعــو  ل  اأنــ� 

به  تقوم  مــ�  مت�بعة  فــي  دوره  عــن  التخّلي  اإلــى  اأو  الــعــ�م، 

الحكومة ومراقبة اأدائه�، كال، اأن� اأدعو الن��س اإلى الهتم�م 
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ب�لم�س�ئل التي تعني البلد، لكن اأوؤّكد على اأّن �سلوك الن��س 

اأن  ينبغي  ل  الن��س  مع  الم�سوؤولين  و�سلوك  الم�سوؤولين  مع 

يّت�سم ب�لتخريب والتحقير اأو الإه�نة.

يمكن اأحي�ًن� اأن يعتري البع�س القلق اتج�ه ق�سية م�؛ اأن 

لي�س جرًم�،  القلق  يعتريه  اأن  اأو  م�  الإن�س�َن ه�ج�ٌس  يتمّلك 

ح�ّس��سة،  وطنّية  ق�سية  اتج�ه  القلق  يعي�س  اأن  للمرء  يمكن 

ذلك  ُي�سّكل  اأن  ال�سحيح  من  لي�س  لكن  ذلــك،  من  م�نع  ل 

ة لّته�م الآخرين اأو لنكران م� يقومون به من جهد اأو  من�سّ

يقّدمونه من خدم�ت. 

في الوقت نف�سه، على الحكومة والموؤيدين له� عدم الإقدام 

على اإه�نة اأولئك الذي يبدون هواج�سهم ويعّبرون عن قلقهم.

اأدعم هذه الحكومة مع انتقادها عند ال�شرورة

اأتوّجه اإلى �سعبن� العزيز لأقول بو�سوح و�سراحة - وقد 

قلت ذلك �س�بًق� -: لقد كنُت داعًم� لجميع الحكوم�ت التي 

وكذلك  للم�سوؤولية،  تحّملي  مّدة  طوال  الحكم  على  تن�وبت 

عينه  الوقت  وفي  لكّني  اليوم،  الق�ئمة  الحكومة  اأدعــم  اأن� 

اأن�  اإلى بع�س الأمور كّلم� وجدت �سرورة لذلك؛ طبًع�  نّبه 
ُ
اأ

واإّنم�  بي��س«،  لأحد على  اأوّقع  و»ل  ب�لمطلق  اأحًدا  اأدعم  ل 

الأداء والإنج�زات، وبعون اهلل  بن�ًء على  الأمور  اأحكم على 

تع�لى وتوفيقه �س�أقوم بم� يلزم القي�م به كّلم� وجدت ذلك 

.� � وبن�ًء على الأداء والإنج�زات اأي�سً �سروريًّ

الفر�ش المتاحة اأمامنا لمواجهة التحديات 

المراد  تو�سيح  حول  ك�ن  كالمي  في  الأّول  الأمــر  اإًذا، 

اأي »وحدة القلب والل�س�ن  ب�ل�سع�ر الذي اعتمد لهذا الع�م 

بين الحكومة وال�سعب«؛ على الحكومة وال�سعب اأن يكون� قلبً� 

واحدًا ول�س�نً� واحدًا، ول بد اأن يتع�ون� واأن يعمال جنًب� اإلى 

جنب لأجل الق�س�ء على الم�سكالت الق�ئمة.

كم� ذكرت، نحن نعي�س مرحلة مهّمة تتوّفر فيه� فر�س 

اليوم  كبيرة.  تحّدي�ت  خالله�  نواجه  اأن  نتوّقع  كم�  كبيرة 

ينبغي  تنتظرن� تحّدي�ت  الفر�س كم�  تتوّفر مثل هذه   � اأي�سً

تلك  على  للتغّلب  المت�حة  الفر�س  وا�ستغالل  مواجهته� 

التحّدي�ت كي ُنحّقق الن�سر بتوفيق من اهلل تع�لى.

اأ �� الإن�سان المبدع هو الفر�سة العظيمة

� كبيرة؛ وواحدة من اأهم تلك  اإًذا نحن اليوم نملك فر�سً

الفر�س تعود اإلى الإن�س�ن في هذا البلد، هذا الإن�س�ن الكفوء 

والمبدع؛ فبحمد اهلل تع�لى العن��سر الكفوءة والمبتكرة ل 

متوّفرة  والمعنوي�ت  ب�لحيوية  المفعم  ال�سب�ب  جيل  �سيم� 

بكثرة في هذا البلد.

ب �� ولء ال�سباب لالإ�سالم والنظام الإ�سالمي

مع  وال�سب�ب  الن��س  وقوف  اأي�سً�  الفر�س  تلك  اأهم  من 

الراحل.  الإمـــ�م  ومــع  النظ�م  هــذا  واأهـــداف  النظ�م  هــذا 

اإلى م�س�هدة هذه  اأيه� الإخــوة والأخــوات الأعــّزاء  اأدعوكم 
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الم�سيرات التي تخرج في يوم القد�س وفي الث�ني والع�سرين 

، �ستالحظون عندئٍذ اأّن عمدة هذه التظ�هرات 
(1(

من بهمن

يتعّر�سون  الذي  اأنف�سهم  ال�سب�ب  هوؤلء  ال�سب�ب؛  من  هم 

الإعالم  و�س�ئل  تدميري من خالل  اإلى ق�سف  ونه�ًرا  لياًل 

الإذاعّية والتلفزيونّية ومن خالل الإنترنت.

في  الفترا�سي،  الع�لم  في  ب�ل�سجيج،  الدني�  امتالأت  لقد   

بل  المئ�ت  هن�ك  والت�سويرّية.  ال�سوتّية  الإعــالم  و�س�ئل  ع�لم 

الآلف ــ اإذا نظرن� من زاوية اأخرى - من هذه الو�س�ئل التي تعمل 

على ا�ستهداف اأفك�ر �سب�بن�: بع�سه� ي�سعى لدفعهم نحو التخّلي 

الآخر  بع�سه�  النظ�م،  عن  لإبع�دهم  ي�سعى  بع�سه�  الدين،  عن 

ي�سعى لبث روح الفرقة والخالف فيم� بينهم، بع�س منه� ي�سعى 

اإلى دفع  اأهدافه الخبيثة، بع�س ي�سعى  ل�ستخدامهم في تحقيق 

ال�سب�ب نحو الالمب�لة وعدم الهتم�م ب�لق�س�ي� الع�مة. �سب�بن� 

هذه  عبر  دائم  نحو  على  وال�ستهداف  الهجوم  لهذا  يتعّر�سون 

الأدوات وو�س�ئل العالم ال�سوتية والت�سويرية وعبر الإنترنت.

هوؤلء  من  الماليين  ع�سرات  تجد  كّله  هذا  برغم  لكن 

والع�سرين  الث�ني  في  ينزلون  البالد  امتداد  وعلى  ال�سب�ب 

عن  يعّبرون  ال�سع�رات،  ـــرّددون  ي ال�س�رع  ــى  اإل بهمن  من 

لالإ�سالم،  لــالإمــ�م،  ولئــهــم  وعــن  وم�س�عرهم،  اأنف�سهم 

)1)  �سب�ط ذكرى انت�س�ر الثورة.

هذه  والب�سيط  الع�بر  ب�لأمر  لي�س  هذا  الإ�سالمي.  للنظ�م 

فر�سة عظيمة.

ج �� التقّدم العلمي 

خالل  تحّقق  الذي  العلمي  التقّدم  الفر�س:  هذه  اإحدى 

الدعم  دوٌل،  تتلّقى  فبينم�  والــحــظــر.  العقوب�ت  مرحلة 

الأموال  وتح�سل على  الع�لمّية  والدول  القوى  والمعونة من 

اإلى الح�س�ر وتغلق في وجهه�  والم�س�عدات؛ تتعّر�س دولٌة 

في  كبرى  اإنــجــ�زات  تحقيق  من  تتمّكن  ثم  الأبـــواب  جميع 

مج�لت مختلفة، فهذا م� ت�س�هدونه اليوم وهو اأمر مهم ل 

ينبغي التقليل من اأهمّيته.

اإن افتت�ح المرحلة الث�نية ع�سرة من حقل »ب�ر�س الجنوبي« 

قبل عّدة اأي�م بيد رئي�س الجمهورية هو م�سروع �سن�عي معّقد 

وزيــ�دة  القت�س�د  نمو  في  ي�س�هم  اأن  يمكن  الأهمّية  وب�لغ 

من  الكثير  لدين�  ملحوظة.  ب�سورة  البالد  في  الع�م  الإنت�ج 

الع�سكري  العر�س  خــالل  لحظتم  لقد  الم�س�بهة،  الأمثلة 

للقّوات الم�سّلحة اأّنه تّم عر�س و�س�ئل قت�لية جديدة اأده�ست 

الأعداء لمجّرد روؤيته�. وهم اأنف�سهم ُيعّبرون عن انده��سهم- 

ول�سن� نحن من ُيخّمن ذلك- هم اأنف�سهم يبدون ده�ستهم.

 د �� العقوبات نف�سها تحّولت اإلى فر�سة!

العقوب�ت.  فترة  خــالل  ح�سلت  الإنــجــ�زات  هــذه  كــل 

لقد  فر�سة عظيمة جدًا،  الب�سيط، هذه  ب�ل�سيء  لي�س  هذا 
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تحّققت هذه الإنج�زات خالل �سنوات متم�دية من الح�س�ر 

خالل  اأي  مبدعة،  اأيــ�ٍد  على  �سب�بن�،  يد  على  والعقوب�ت 

الأعوام 89 و90 و91 و92 هـ.�س. ]2010 حتى 2013م[ 

التي ظّن اأعداوؤن� اأّنه� كفيلة ب�سّل هذا البلد. 

ا لهذا البلد، اإًذا حتى العقوب�ت ُت�سّكل  هذه فر�سة كبيرة جدًّ

�سي�ق  في  الأمر  هذا  لذكر  ب�خت�س�ر  اأتعّر�س  و�سوف  فر�سة، 

معّينة  العقوب�ت من جهة  اأّن هذه  اإلى  اأ�سير  و�سوف  الحديث، 

اأّنه� خلقت بع�س ال�سعوب�ت؛ لكّنه� في  ُتعتبر فر�سة؛ �سحيح 

الوقت نف�سه يمكن اأن ُت�سّكل فر�سة. وهذا م� �س�آتي على ذكره.

التحّدي القت�شادي

اإّن من اأكبر التحّدي�ت وال�ستحق�ق�ت التي تواجهن� اليوم 

الو�سع القت�س�دي الراهن في البلد. اإّن الن��س تتوّقع - وهذا 

تعّم  اأن  مزدهر،  اقت�س�دي  و�سع  في  تعي�س  اأن   - حّقه�  من 

الو�سع  الم�ست�سعفة من  اأن تخرج الطبقة  الرف�هية الجميع، 

غير المقبول الذي تع�ني منه، اأن تتخّل�س من الم�سكالت التي 

تواجهه�، هذا م� يتوّقعه الن��س ويحّق لهم توّقع ذلك.

اإّن اقت�س�د البلد يحت�ج اإلى حركة جدية واإلى جهد كبير 

اأذكر بع�س الخ�سو�سي�ت التي ينبغي اأخذه� بعين  و�سوف 

العتب�ر في هذا المج�ل.

 منذ �سنوات واأن� اأتحّدث حول الو�سع القت�س�دي، قبل 

نف�سه�  المن��سبة  هذه  وفي  نف�سه  المك�ن  هذا  وفي  �سنوات 

اأّن الأعداء �سُيرّكزون  توّقعت م� يح�سل اليوم وحّذرت من 

جهودهم على م�س�ألة القت�س�د واأّنه على الم�سوؤولين بحث 

عليهم  واأّن  اليوم،  هذا  لمثل  اأنف�سهم  وتهيئة  الق�سّية  هذه 

و�سي��س�تهم  الأعــداء  مك�ئد  لمواجهة  والتجّهز  ال�ستعداد 

العدائّية المتمحورة حول اقت�س�د البالد.

ب�لقت�س�د.  يتعّلق  فيم�  م�س�ئل  بب�سع  �س�أتحّدث  والآن 

م« على العقد  لقد اأطلقن� قبل �سنوات ت�سمية »العدالة والتقدُّ

اأكثر من ن�سفه، كذلك اأ�سبحن� في  الح�لي وه� قد م�سى 

م�ستوى  على  ر�سمه�  تــّم  التي   
(1(

ع�ًم� الع�سرين  منت�سف 

التخطيط وو�سع ال�سي��س�ت، فقد م�سى منه� ع�سر �سنوات 

حتى الآن ول زالت تنتظرن� ع�سر �سنوات اأخر، هذه م�س�ئل 

ُت�سبح  فيه  نحن  الــذي  الــواقــع  اإلــى  ب�لنظر  اأهّمية،  ذات 

ح�س��سية الم�س�ئل القت�س�دية اأكبر.

هدُف ح�شارهم : تاأليب النا�ش على النظام

ال�سغوط�ت  وراء  اأّن هدفهم من  الأعداء �سراحة  ُيعلن 

الإ�سالمية  الجمهورية  على  يم�ر�سونه�  التي  القت�س�دية 

هدف �سي��سي. الهدف الذي ين�سدونه من وراء ذلك هو و�سع 

ال�سعب الإيراني في مواجهة النظ�م الإ�سالمي. نعم »الموت 

لأمريك�« �سع�ر نرفعه لأّن اأمريك� هي المحّرك الأ�س��س لهذه 

)1)  المق�سود: خّطة الأفق الع�سريني )اأفق 1404هـ. �س.( التي ُو�سعت 

قبل ع�سر �سنوات.
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اقت�س�د  ا�ستهداف  على  ي�سّرون  الذين  وهم  ال�سغوط�ت، 

�سعبن� العزيز، م� هو هدفهم من وراء ذلك؟ هدفهم و�سع 

يقولون:  النظ�م، هم ي�سّرحون بذلك،  الن��س في مواجهة 

الن��س  يعي�س  كي  القت�س�دي  الح�س�ر  ا�ستخدام  نريد 

اأو�س�ًع� �سّيئة مّم� ي�سّطرهم ويدفعهم لمع�ر�سة الحكومة 

ومع�ر�سة النظ�م الإ�سالمي، هذا م� ُيعّبرون عنه �سراحة.

ــهــم اإلـــى جــ�نــب ال�سعب  طــبــعــً�، اأحــيــ�ًنــ� يــّدعــون كــذًبــ� اأّن

اّدعــ�ءات ك�ذبة ل يمكن ت�سديقه�، ل يمكن  الإيراني، وهذه 

هدف  الحقيقي  هدفهم  لكن  اأعــدائــه،  اإلــى  يركن  اأن  للمرء 

على  يق�سوا  اأن  اأنف�سهم  الن��س  خالل  ومن  يريدون  �سي��سي، 

الذي  ال�ستقرار  هذا  البالد،  تعي�سه  الذي  الأمني  ال�ستقرار 

منه�،  ُن�سّكل جزًءا  التي  اآ�سي�  مثيل في منطقة غرب  له  لي�س 

لن تجدوا اليوم بلًدا في �سرقن� اأو غربن� اأو جنوبن� اأو �سم�لن� 

خلق  يريدون  بلدن�.  به  ينعم  الــذي  وال�ستقرار  ب�لأمن  ينعم 

خالل  من  الن��س  اأيــدي  على  البالد  في  والبلبلة  ال�سطراب 

دفعهم اإلى ت�سكيل حرك�ت احتج�جّية في البالد؛ هم ي�سّجعون 

البرامج  وي�سعون  اأق�سى جهودهم،  �سبيله  في  ويبذلون  ذلك 

للو�سول اإلى ذلك، ويوا�سلون هذا العمل بتم�م الجّدّية والقّوة.

�شبل مواجهة التحّدي القت�شادي

1�� م�ساركة الجميع في م�سوؤولية تح�سين القت�ساد

وعندم�  كبير.  تحّد  وهــذا  مهّمة،  ظــروف  هذه  ح�سٌن،   

الجميع جنًب�  يقف  اأن  بد  ل  التحّدي  البلد مثل هذا  يواجه 

اأن ي�أخذوا الم�س�ألة  اأن يعملوا �سويًّ�، ل بّد  اإلى جنب، ل بّد 

القت�س�دّية ب�لجدّية الالزمة.

اأوّد هن� اأن اأذكر عّدة نق�ط ترتبط ب�لو�سع القت�س�دي.

لأمريك�  العدائّية  ال�سي��س�ت  اأّن  هي  الأولـــى:  النقطة 

جعلت من الميدان القت�س�دي اليوم ميدان ا�ستب�ك وحرب، 

حرب من نوع خ��س. واإن كل م�س�همة في هذا الميدان تعود 

ب�لنفع على البلد تعّد جه�ًدا، كل �سخ�س ي�س�عد في تح�سين 

هذه  جه�دّية،  حركة  ُيم�ر�س  اإّنــمــ�  البالد  في  القت�س�د 

الأعم�ل ُتعّد جه�ًدا، لكّنه جه�د له اأدواته الخ��سة واأ�س�ليبه 

الخ��سة، وعلى الجميع اأن ي�س�ركوا فيه من خالل اأ�س�ليبه 

واأ�سلحته الخ��سة. هذا الأمر الأول.

2�� روؤي����ت����ان ح����ول ���س��ب��ل ت��ح��ق��ي��ق الزده�������ار وال��ت��ق��ّدم 

القت�سادي:

النقطة الث�نية: يوجد روؤيت�ن في م� خ�ّس اقت�س�د البالد 

� ومن  - واآمل من النّق�د واأ�سح�ب الراأي وال�سب�ب خ�سو�سً

الم�س�ألة - هن�ك وجهت�  اإلى هذه  يلتفتوا  اأن  الن��س عموًم� 

نظر حول �سبل تحقيق الزده�ر والتقّدم القت�س�دي:

الأولى: العتماد على الطاقات الداخلية

اإّنه علين� تحقيق التقّدم القت�س�دي من  وجهة نظر تقول 

خالل العتم�د على الط�ق�ت والإمك�ن�ت الموجودة في البلد 
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وب�لّتك�ء على اأبن�ء البلد اأنف�سهم، فهن�ك الكثير من الإمك�ن�ت 

والط�ق�ت الموجودة في البالد والتي لم تتم ال�ستف�دة منه� اأو 

ا�ستفيد منه� ولكن لي�س على نحو مجد، فلنعمل على ال�ستف�دة 

خالله�  مــن  ون�سنع  المن��سب  ب�ل�سكل  ــمــوارد  ال هــذه  مــن 

اقت�س�د  البالد،  داخل  م�سدره  اقت�س�د  الذاتي،  اقت�س�دن� 

ي�سنع من خالل قدرات اأبن�ء هذا البلد واإمك�ن�تهم.

الزدهــــ�ر  تحقيق  لأجـــل  ــقــول:  ت ــــى  الأول الــنــظــرة  اإًذا 

الإمــكــ�نــ�ت  ف على  الــتــعــرُّ الــبــالد علين�  فــي  القــتــ�ــســ�دي 

والط�ق�ت والمواهب المتوّفرة داخل البالد، لنقوم بعد ذلك 

مّم�  المن��سب،  ب�لنحو  والط�ق�ت  الإمك�ن�ت  تلك  بتوظيف 

ُيحّقق النمو القت�س�دي، هذه اإحدى وجهتي النظر.

الثانية: مهادنة الم�ستكبر

م  اأم� وجهة النظر الأخرى فتقول اإّنه ولأجل تحقيق التقدُّ

القت�س�دي ل بد من اللجوء اإلى خ�رج الحدود لطلب العون 

والم�س�عدة، تقول وجهة النظر هذه اإّنه: علين� اأن نعمد اإلى 

القت�س�دي  الو�سع  يتح�ّسن  كي  الخ�رجّية  �سي��ستن�  تغيير 

حتى  الفالني«  »الم�ستكبر  ُنــهــ�دن  اأن  علين�  الــبــالد،  فــي 

القت�س�د،  م�ستوى  على  ازده�ر  على  الح�سول  من  نتمّكن 

ُتمليه علين� في  الم�ستكبرة وقبول م�  للقوى  علين� الخ�سوع 

المج�لت المختلفة كي ُنحّقق الزده�ر لقت�س�دن�، هذه هي 

النظرة الث�نية.

لكّنن� اليوم ومن خالل الت�أّمل في الأو�س�ع والظروف التي 

خ�طئة  نظرة  هي  الث�نية  النظرة  اأّن  ُندرك  البالد  تعي�سه� 

العقوب�ت  فهذه  ف�ئدة،  ب�أّية  علين�  تعود  ول  تم�ًم�  وعقيمة 

دليل محكم  الإيراني  ال�سعب  على  اليوم  المفرو�سة  نف�سه� 

ومتقن على خط�أ وجهة النظرة هذه، عندم� تنتظرون القوى 

الخ�رجّية كي ت�أتي وُتحّقق لكم الزده�ر القت�س�دي، حينم� 

ف�أنتم  ذلك  لكم  ُيحّققوا  كي  القوى  تلك  ل�سروط  تخ�سعون 

بذلك تثيرون طمع هوؤلء فيكم اأكثر ف�أكثر، فال يقفون عند 

حدٍّ معّين، عندم� يكون اعتم�دكم على الخ�رج �ستعتر�سكم 

القوى  النفط؛ فج�أة تخل�س  انخف��س قيمة  ق�سّية كق�سّية 

�سرورة  اإلى  المنطقة  في  اأي�ديه�  بع�س  ومعه�  الم�ستكبرة 

اأحي�نً�،  ذلك  من  اأقل  اأو  الن�سف  اإلى  النفط  قيمة  خف�س 

الم�سكلة، هذا م� �سيكون الح�ل عليه  �ستواجهون مثل هذه 

يكون  حينم�  ــ�  اأّم الــخــ�رج.  على  العتم�د  رون  ُتــقــرِّ عندم� 

مختلًف�.  الأمــر  �سيكون  الداخلية  مقّدراتن�  على  اعتم�دن� 

ن�سر  اإلى  الم�ستكبرة  القوى  وروؤ�س�ء  الخ�رج  ي�سعى  ف�ليوم، 

وتعزيز وجهة النظر هذه بين الن��س.

ر�شالة اأوباما: محاولة اإمالء

لقد اطلعُت على الر�س�لة التي وّجهه� الرئي�س الأمريكي اإلى 

ال�سعب الإيراني بمن��سبة عيد النوروز؛ هو يقول من خالل هذه 

عليكم،  نعر�سه  م�  تقبلوا  اأن  الإيرانيون  اأّيه�  عليكم  الر�س�لة 
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اأن  الإيرانيون  اأّيه�  عليكم  الر�س�لة:  هذه  خالل  من  يقول  اإنه 

تتمّكنوا  النووية حتى  الم�س�ألة  ُنمليه عليكم في  م�  بكل  تقبلوا 

اإلى  الخ�رجية  وال�ستثم�رات  الأمــوال  روؤو�ــس  ا�ستقط�ب  من 

بالدكم، حتى تتحّرك العجلة القت�س�دية في بالدكم.

لن  نظرة  وهــي  نف�سه�،  الث�نية  النظر  وجهة  هي  هــذه 

ُتف�سي اأبًدا اإلى اأّي نتيجة، علين� التوّجه اإلى داخل البالد، 

ف�لط�ق�ت داخل البالد موجودة بكثرة، وهذا هو مرادن� من 

القت�س�د المق�وم الذي دعون� اإليه - ولح�سن الحّظ مورد 

واأ�سح�ب  القت�س�ديين  جميع  من  وترحيب  وقبول  ت�أييد 

الراأي بحيث لم نعلم اأّن اأحًدا منهم رف�س م� قمن� بطرحه 

تحت عنوان �سي��س�ت القت�س�د المق�وم -، القت�س�د الذي 

يعتمد على المقّدرات الداخلية للبالد.

بحفر  عليك  اأر�ــســك  اإلــى  المي�ه  جــّر  من  تمنع  عندم� 

لمي�ه  تبقى محت�ًج�  المي�ه فال  منه�  لت�ستخرج  داخله�  بئر 

ج�رك البخيل؛ علين� ا�ستمداد القوة من داخلن� والتقّدم اإلى 

الأم�م. هذه النقطة الث�نية.

3 �� ال�ستثمار في الإنتاج المحّلي 

اأّم� النقطة الث�لثة: فمن المعلوم اأّنه من دون وجود اأهداف 

محّددة ل يمكن ال�سير قدمً� في اأي برن�مج اقت�س�ديً� ك�ن اأو 

غيره، ل بد من و�سع الأهداف، اإّن اأي م�س�ر ي�سلكه الم�سوؤولون 

قد  يكونوا  اأن  دون  المج�لت  من  مج�ل  اأي  في  الحكوميون 

طريق  اإلى  وينتهي  يوم  عليه  �سي�أتي  معّينة  اأهداًف�  له  حــّددوا 

م�سدود، فال يمكن الو�سول اإلى نت�ئج من خالل هذا الطريق.

جميع  ت�سير  حتى  ومحّدد  ث�بت  هدف  وجــود  من  بّد  ل 

�أ كل الط�ق�ت  الموؤ�ّس�س�ت والأجهزة ب�تج�ه ذلك الهدف وُتعبَّ

ينبغي  الذي  الهدف  وبراأيي  ال�سبيل.  هذا  في  والإمك�ن�ت 

هو  الق�دمة  والأعـــوام  الع�م  هذا  اأعينن�  ن�سب  ن�سعه  اأن 

ال�ستثم�ر في الإنت�ج وال�سن�عة المحلّية.

تقوية  اأجــل  من  الجهود  وتوحيد  الجميع  تك�تف  ينبغي 

من  بد  ل  المحلية.  وال�سن�عة  الداخلي  الإنــتــ�ج  وتعزيز 

مط�لبة جميع الم�سوؤولين الع�ملين في المج�ل القت�س�دي 

ودعوة الن��س جميعً� للم�س�همة في تقوية الإنت�ج المحّلي.

اإجراءات في ال�شتثمار المحّلي:

طبًع� هن�ك �سبل كثيرة للم�س�عدة في هذا المج�ل: اأحد 

الإنت�ج  �سرك�ت  دعم  به�  القي�م  يمكن  التي  الأعم�ل  اأهم 

المتو�ّسطة وال�سغيرة. اأحد تلك الأعم�ل تعزيز الن�س�ط�ت 

العلمية.  وال�سرك�ت  البحثية  الموؤ�ّس�س�ت  وتقوية  العلمية 

لأجل  لي�س  والتكنولوجي�  ب�لعلم  الهتم�م  على  ت�أكيدن�  اإّن 

احتالل مراتب اأعلى على الم�ستوى العلمي فح�سب، بل لأّن 

التقّدم العلمي والتكنولوجي ي�س�هم في التقّدم القت�س�دي. 

ال�سرك�ت الق�ئمة على العلم والمعرفة يمكن اأن ت�س�عد على 

م القت�س�د. من تلك الأمور التي يمكن القي�م به� العمل  تقدُّ
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الخ�م. عندم� اعتر�ست  النفط  بيع  الحّد من  الجّدي على 

قبل مّدة خالل اأحد الخط�ب�ت على ا�ستمرار ربط اقت�س�د 

اأن  لن�  بد  ل  الم�س�ألة.  هذه  اإلى  اأ�سير  كنت  ب�لنفط  البالد 

الخ�م تدريجيً�،  النفط  بيع  الحّد من  بم� يمكنن� من  نقوم 

حتى ن�سل اإلى مرحلة نتمّكن فيه� من التوّقف عن بيعه كّليً�. 

ل بد من البحث عن موارد جديدة.

الموؤّثر،  دورهــ�  له�  يكون  اأن  كذلك  للم�س�رف  يمكن 

تقوم  اأن  له�  يمكن  كم�  م�س�عد  بدور  تنه�س  اأن  له�  يمكن 

الم�سرفي  القط�ع  الكب�ر في  الم�سوؤولين  بدور هّدام. على 

للبالد التنّبه لهذا الأمر. بع�س الم�س�رف ق�مت من خالل 

القت�س�دية على  الم�س�رف  بع�س  ب�إغالق  اأ�س�ليب خ��سة 

تكون  اأن  للم�س�رف  يمكن  عليه�،  ق�سوا  البالد،  امتداد 

ع�ماًل م�س�عًدا ويمكن اأن تكون ع�ماًل هّداًم�.

لت�سهيل  به�  القي�م  يمكن  التي  الأ�س��سّية  الأعم�ل  من 

عملّية ال�ستثم�ر، الحّد من ا�ستيراد ال�سلع ال�ستهالكّية. من 

هذه الأعم�ل مح�ربة التهريب. هن�ك الكثير من الأمور التي 

يمكن للم�سوؤولين القي�م به�، وم� اأتيُت على ذكره هن� بع�س 

من تلك الأمور.

طبًع� القي�م بهذه الأمور لي�س ب�لأمر ال�سهل، ي�سهل ذكر 

هذه الأمور لكن تنفيذه� اأمر �سعب. لكن ولأهمية ذلك ينبغي 

يمكن  الأعم�ل على �سعوبته�.  بهذه  القي�م  الم�سوؤولين  على 

المج�ل، ف�لأ�سخ��س  يقوموا بدور في هذا  اأن   � اأي�سً للن��س 

الق�درون على ال�ستثم�ر عليهم اأن يتوّجهوا نحو ]ال�سن�عة[ 

 - الم�ستهلكين  على  المج�ل.  هذا  في  وال�ستثم�ر  والإنت�ج 

وال�سعب ب�أ�سره م�ستهلك في الواقع - عليهم ب�سراء المنتج�ت 

المحلية وقد اأّكدت على هذا الأمر مراًرا وتكراًرا.

عيد الت�أكيد على هذا الأمر، على الجميع 
ُ
� اأ واليوم اأي�سً

الع�مل  يدعم  اأن  المحّلية،  المنتج�ت  �سراء  نحو  التوّجه 

والور�س  الم�س�نع  منتج�ت  ب�سراء  نقوم  عندم�  الإيراني، 

المحّلية نحن ن�س�هم من خالل ذلك في تطّوره�.

هذا  اأّن  الم�سرفون  فليعلم  ــراف،  ــس الإ� تجّنب  ينبغي 

الإ�سراف والإفراط والتف�خر - وجميع ذلك مكروه ومذموم 

الــبــالد.  فــي  القــتــ�ــســ�د  م�سير  �سيحّدد   - ــالم  ــس الإ� فــي 

الممتلك�ت  فــي  والتف�خر  والتبذير  الإ�ــســراف  تجّنب  اإّن 

والأموال ال�سخ�سية، -�سواء في الم�ء اأو الخبز اأو المظ�هر 

اأو الزواج وغيره�  الحتف�لية خالل الولئم واإجراء العقود 

من المح�فل اأو الأمور الأخرى- يدعم القت�س�د في البالد، 

واإّن الأ�سخ��س الذين يعملون في التج�رة الخ�رجية يمكن اأن 

يلعبوا دورًا اأي�سً�، دورهم هو ال�ستق�مة في العمل ليح�فظوا 

على �سمعة ال�سعب الإيراني، هذه ك�نت النقطة الث�لثة.

4 �� الحّد من اآثار العقوبات

النقطة الرابعة في المج�ل القت�س�دي هي اأّن العقوب�ت 
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فليعلموا  الأعـــداء،  يمتلكه�  التي  الوحيدة  الو�سيلة  ت�سّكل 

ذلك. الأداة الوحيدة التي يمكن لالأعداء اأن يواجهوا ال�سعب 

الت�سّرف  اأح�سّن�  ف�إن  العقوب�ت؛  هي  خالله�  من  الإيراني 

ونجعله�  العقوب�ت  اآثــ�ر  نلغي  اأن  لن�  يمكن  بتدبير  وعملن� 

بال ف�ئدة. كم� ذكرت، ف�إّن هذه الآلت والمع�مل الإنت�جّية 

ِقَبل  من  افتت�حه�  الحظ  لح�سن  يتّم  والتي  وال�سن�عّية 

الموؤ�ّس�س�ت الحكومّية - ومن جملته� المرحلة الث�نية ع�سرة 

كذلك  �س�بًق�،  له�  اأ�سرت  التي  الجنوبي«  »ب�ر�س  حقل  في 

التقّدم الع�سكري والمجّمع�ت العلمّية والتكنولوجية واأمث�ل 

اأن تق�سي على مثل هذه العقوب�ت،  اأمور يمكن له�  ذلك - 

فهي تحّد بداية من اأثر العقوب�ت وفي نه�ية المط�ف تقوم 

ب�إنه�ئه�. لقد خلقت لن� العقوب�ت م�س�كل لكّنه� ك�نت ذات 

من�فع وبرك�ت لن�. 

على  العتم�د  علين�  ينبغي  اأنــه  العقوب�ت  اأظهرت  لقد 

من  ال�ستف�دة  ب��ستط�عتن�  اأّن  لن�  اأثبتت  كم�  اأنف�سن�، 

و�س�ئر  الحكوميون  الم�سوؤولون  ق�م  اإن  الداخلّية.  مواردن� 

القت�س�دّية  القط�ع�ت  في  الع�ملون  �سّيم�  ل  ال�سعب  اأبن�ء 

الو�س�ئل  وق�مت  الهّمة،  �س�عد  عن  و�سّمروا  الجهد  ببذل 

الإعالمّية ب�لم�س�عدة في هذا المج�ل - و�سوف اأ�سير اإلى 

ذلك - �سن�س�هد اإن �س�ء اهلل كيف اأّن العقوب�ت لن تتمّكن 

من اإيق�ف تقّدم ال�سعب الإيراني.

الق�شية النووية

اأميركا بحاجة للمفاو�سات ولكّنها تتظاهر بال�ستغناء

هن�ك اأمر يتعّلق ب�لملف النووي �س�أتعّر�س اإليه، ب�لت�أكيد 

الآن  اأريــد  ل  ولكن  المو�سوع  هــذا  في  اأخــرى  نق�ط  هن�ك 

في  اأوًل  اأقول:  وبب�سعة جمل  الأمر،  في هذا  كثيرًا  الغو�س 

مج�ل الق�س�ي� النووية ف�إّن الأعداء الذين يواجهون ال�سعب 

وتخطيط  بتدبير  يتحّركون   - اأمريك�  واأهّمهم   - الإيراني 

�سي��سي دقيق. نحن منتبهون لهذا الأمر ب�سكل ك�مل، فهم 

المف�و�س�ت،  هذه  اإلى  بح�جة  اإنهم  يفعلون؛  م�ذا  يعلمون 

اأم�  النووية.  المف�و�س�ت  الى  جدًا  م��سة  ح�جته�  اأمريك� 

الخالف�ت التي ت�س�هدونه� بين الأمريكيين؛ بحيث يت�سّرف 

مجل�س ال�سيوخ ب�أ�سلوب والحكومة ب�أ�سلوب اآخر، فهي ل تدل 

اأبدًا على عدم ح�جتهم؛ كال، ف�لتي�ر المع�ر�س للحكومة ل 

ب��سم  المف�و�س�ت  الن�تجة عن  المك��سب  ُت�سّجل  اأن  يرغب 

خ�سمه »الحزب الديموقراطي«؛ هم ي�سعون لهذا الأمر. هم 

ولكّنهم  لهم  �سرورة  ويعتبرونه�  المف�و�س�ت  لهذه  بح�جة 

يتظ�هرون ب�ل�ستغن�ء.

اإي������ران ت��ري��د ح����الاًّ ���س��ل��م��ًي��ا ل��ل��ق�����س��ي��ة ل��ك��ّن��ه��ا ت��رف�����س 

الإمالءات

يوجد  لالأ�سف  الأمريكي  للرئي�س  الــنــوروز  خط�ب  في 

كالم غير �س�دق. على الرغم من التظ�هر ب�لموّدة لل�سعب 
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هذه  اأّن  ك�مل  بو�سوح  يالحظ  الإن�س�ن  اأّن  اإّل  الإيــرانــي 

الدع�ءات غير �س�دقة. من جملته� م� قيل اأّن في اإيران من 

ل يوافق على الحّل ال�سلمي للق�سية النووية؛ هو يقول هذا. 

� ل يريدون للق�سية النووية اأن ُتحّل  يقول ب�أّن هن�ك اأ�سخ��سً

وتع�لج ب�لمف�و�س�ت الديبلوم��سية؛ هذا كذب! ل يوجد في 

اإيران من ل يريد الحل ال�سلمي للملف النووي ب�لمف�و�س�ت. 

اأمريك�  بت�سّلط  القبول  هو  الإيــرانــي  ال�سعب  يريده  ل  م� 

ول  ويق�ومه  الإيــرانــي  ال�سعب  يرف�سه  م�  هــذا  وهيمنته�؛ 

يمكن اأن يقبله من الطرف الآخر. اإّنهم )الغربيون( يقولون 

لن� تع�لوا نتف�و�س وعليكم اأن تقبلوا بكل م� نقوله لكم! هذا 

المنطق  هذا  مواجهة  في  ث�بت  �س�مد  �سعبن�  يقولونه.  م� 

وب�ليقين ل م�سوؤولين� ول الوفد المفّو�س ول ال�سعب الإيراني 

من خلفهم �سيقبلون بهذا مطلقً�.

المفاو�سات تتعّلق فقط بالملف النووي 

المف�و�س�ت  اأّن  هو  النووية  ب�لق�س�ي�  يتعّلق  اآخــر  اأمــر 

تتعّلق  مف�و�س�ت  هي  واأمريك�  الأوروبية  الدول  مع  الج�رية 

الأمر.  هذا  الجميع  فليعلم  غير،  ول  فقط  النووي  ب�لملف 

نحن ل نتف�و�س مع اأمريك� حول الق�س�ي� الإقليمية. اأهداف 

اأمريك� في الق�س�ي� الإقليمية هي في مق�بل اأهدافن� وبعك�سه� 

ب�سكٍل وا�سح. نحن نريد الأمن والهدوء في المنطقة ونريد اأن 

ُتقّرر ال�سعوب م�سيره� وتحكم نف�سه� بنف�سه�؛ بينم� تعتمد 

�سي��سة اأمريك� على اإيج�د ال�سراع�ت والتوّتر في المنطقة. 

انظروا اإلى م�سر، اإلى ليبي�، اإلى �سوري�! لقد بداأت القوى 

لمواجهة  م�س�ٍد   
ٍ
بهجوم اأمريك�  راأ�سه�  وعلى  ال�ستكب�رية 

ال�سعوب وهذا الهجوم  التي ق�مت به�  الإ�سالمية  ال�سحوة 

م�ستمر وهم يجّرون الويالت على �سعوب المنطقة؛ هدفهم 

هو هذا؛ وهو مخ�لف ب�لمطلق لأهدافن�. نحن ل نتحّدث ول 

نتف�و�س مع اأمريك� مطلقً� حول الق�س�ي� الإقليمية ول حول 

المف�و�س�ت  وال�سالح؛  الت�سليح  الداخلية ول حول  الم�س�ئل 

فقط وفقط حول الق�سية النووية وكيفية الو�سول اإلى نت�ئج 

لحّل الملف النووي ب�لطرق الدبلوم��سية. 

رفع العقوبات جزء من الإتفاق النووي ل نتيجة له

نعقد  »ب�أنن�   : الأمريكيون  ُيــكــّرره  م�  هو  الث�لث  الأمــر 

ب�لتف�ق  الإيرانيون  التزم  ف�إذا  ننظر  ثم  اإيران،  مع  اتف�قً� 

نرفع الحظر والعقوب�ت«. هذا الكالم غلط ول يمكن قبوله 

اأبدًا. نحن ل نقبل بهذا. اإّن رفع العقوب�ت هو من موا�سيع 

المف�و�س�ت ولي�س نتيجة له�؛ وال�س�لعون في هذه الم�س�ئل 

يدركون جّيدًا الفرق بين ه�تين الم�س�ألتين. اإّنه� خدعة اأن 

الت�سّرف�ت  نراقب  ثم  اتف�قً�  نعقد  نحن  الأمريكيون  يقول 

�سّرح  كم�  بل  كذلك؛  لي�س  الأمــر  الحظر!  نرفع  وبعده� 

م�سوؤولون� ب�سكٍل �سريٍح وكم� ق�ل رئي�س جمهورّيتن� المحترم 

فور  يتّم  اأن  يجب  والعقوب�ت  الحظر  رفــع  اإّن  ب�سراحة 
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هو  الحظر  رفع  اإّن  اأي  ت�أخير،  اأي  دون  اتف�ق  اإلى  الو�سول 

جزء من التوافق ولي�س ت�بعً� للتوافق.

الإتفاق ي�سبح لغًيا اإن عادوا لفر�س العقوبات 

ب�أّن على  الأمريكيون  ُيكّرره  م�  اأخرى وهي  نقطة  يوجد 

تتخذه  قرار  اأي  عن  مطلقً�  الرجوع  بعدم  تتعّهد  اأن  اإيــران 

الآخر  الطرف  ك�ن  ف�إن  نقبله.  ل  اأمر  هذا  عليه!  توافق  اأو 

ي�ستطيع وتحت اأّي ذريعة اأن يعود لفر�س العقوب�ت والحظر 

على ال�سعب الإيراني، فال معنى لأن يقبل الوفد المف�و�س 

من  وجه  ب�أي  التف�قي�ت  عن  اأبــدًا  التراجع  بعدم  ب�لتعّهد 

ووطنية  �سعبية  �سن�عة  هي  النووية  الط�قة  فهذه  الوجوه. 

ان  ويجب  لل�سعب،  ملك  وتقنيته�  علمه�  للن��س،  ملك  وهي 

�سن�عة  اأّي  من  يتجّزاأ  ل  التقّدم جزء  هذا  وتتقّدم؛  تتطّور 

وتقنية. اإّنهم يتذّرعون بطرح بحث القنبلة النووية، ح�سن، 

هم اأنف�سهم يعرفون ب�أّنن� ل ن�سعى لمتالك ال�سالح النووي. 

لكّنه� لي�ست �سوى ذريعة واهية لل�سغط على ال�سعب اليراني. 

لقد كّن� في هذه المف�و�س�ت ملتزمين بكل التعّهدات الدولية 

وكّن� ملتزمين ب�لتعّهدات الأخالقية ال�سي��سية - الإ�سالمية، 

ونم�ر�س  نتلّون  لم  نتكّلم بطريقتين،  ولم  العهود  ننق�س  لم 

بوجهن�،  يقفون  الأمريكيون  ك�ن  المق�بل  في  الزدواجية؛ 

اإّن  والتالعب.  والتزوير  التلّون  وم�ر�سوا  العهود  نق�سوا 

اأولئك  لينتبه  �سعبن�؛  عند  العبر  لأخذ  م�سدر  هو  �سلوكهم 

في  المثقفة  الطبقة  من  وهم  الآن  حتى  يلتفتوا  لم  الذين 

اأمريك�،  هي  من  الآخــر،  الطرف  هو  من  وليعرفوا  البالد 

من  طبيعة  ليفهموا  المف�و�س�ت  هذه  في  النظر  فليمعنوا 

يواجهون وم�ذا تفعل اأمريك� ح�ليً� في الع�لم. 

�شعبنا �شامد و�شينجز الأعمال الكبرى 

اإّن التهديدات التي ُيطلقونه� ل ت�أثير له�؛ حيث ُيهّددون 

بعقوب�ت اأكثر اأو ُيلّمحون في كالمهم اإلى حركة ع�سكرية م�. 

هذه التهديدات ل ُتخيف ال�سعب الإيراني. ال�سعب الإيراني 

�س�مد وث�بت واإن �س�ء اهلل �سيخرج من هذا المتح�ن بنج�ح 

ب�هر. ب�لت�أكيد اإّن التوفيق�ت الإلهية يمكنه� ان تن�سر �سعبن� 

في هذا الطريق. 

هن�ك م�س�ئل مهّمة اأخرى ولكن ل مج�ل لطرحه� الآن. 

ب�لت�أكيد هن�ك اأعم�ل كبرى تقع على ع�تق ال�سعب والحكومة : 

ق�سية التح�د الإ�سالمي، م�س�ألة دعم ال�سعوب الم�ست�سعفة، 

ن�سر النفوذ المعنوي لالإ�سالم في المنطقة حيث يحمل رايته 

اهلل  �سمل  واإذا  كبرى.  اأعم�ل  هي  الإيــرانــي؛  ال�سعب  اليوم 

تع�لى بتوفيق�ته �سعبن� العزيز - اإن �س�ء اهلل �سي�سمله ببركة 

ال�سب�ب منكم-  اأدعيتكم وببركة هممكم وجهودكم وخ��سة 

ف�إّن هذه الأعم�ل الكبرى �ستتحّقق اإن �س�ء اهلل.

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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األفكار الرئيسة في الخطاب
خال�سة الكالمالموا�سيع الرئي�سة

�لنوروز �لإير�ني

لقد تمّكن الإيراني الم�سلم بوعيه وفطنته من اإخراج »عيد النوروز« من ال�سكل الذي ك�ن عليه 	•

به،  يوؤمن  وم�  لمعتقداته  من��سًب�  ويجده  يرت�سيه  الذي  والإط�ر  ال�سكل  اإلى  الأي�م  �س�لف  في 

مح�فًظ� عليه على م�ستوى العنوان مبّدًل المحتوى والم�سمون.

ب�ت النوروز و�سيلة لتعزيز العالقة والرتب�ط بين الإن�س�ن وبين مبداأ العّزة والعظمة؛ اأي الّذات 	•

الإلهّية المقّد�سة.

اإّن اأّي�م النوروز هذا الع�م ج�ءت م�س�دفة لأّي�م �سه�دة ال�سيدة الزهراء O، هذه المراأة 	•

العظيمة في دني� الإ�سالم، ل ينبغي بح�ل من الأحوال اأن ُيرافق الحتف�ل بهذه المن��سبة اأّي 

ومن  العظيمة.  ال�سيدة  هذه  ذكرى  واحترام  تكريم  مع  تتن�فى  قد  التي  المظ�هر  من  مظهر 

الموؤّكد اأّنه لن يح�سل مثل هذا الأمر اإن �س�ء اهلل.
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خال�سة الكالمالموا�سيع الرئي�سة

هند�سة �لنظام 

�لإ�سالمي

پ 	• پ  {پ  تع�لى:  يقول  حيث  �سرًط�  ب�لن�سر  وعدهم  الذين  لعب�ده  �سبح�نه  اهلل  و�سع 

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  {ڌ  ڀ}؛  ڀ 
ک ک ک ک گ گ گ گ}.

والأمر 	• الزك�ة،  واإيت�ء  ال�سالة،  اإق�مة  اأربعة:  الإ�سالم،  في  الجتم�عي  النظ�م  بن�ء  اأركــ�ن 

ب�لمعروف والنهي عن المنكر؛ وكّل واحد منه� ب�لإ�س�فة اإلى الجهة الفردّية وال�سخ�سّية منه�؛ 

فيه بعد اجتم�عي وله ت�أثير في ت�سكيل النظ�م الجتم�عي.

اإّن تعّلق الم�سلمين جميًع� وتوّجههم نحو جهة واحدة ومركز واحد )اأثن�ء ال�سالة( هو اأمر ذو 	•

بعد اجتم�عي، اأمٌر يوؤّثر في ت�سكيل النظ�م الجتم�عي، يوؤّثر في تحديد ور�سم هند�سة النظ�م 

الإ�سالمي.

حينم� 	• الإن�س�ن  اأّن  فهي  الجتم�عي،  النظ�م  ت�سكيل  في  الموؤّثرة  للزك�ة  الجتم�عّية  الجنبة 

يح�سل على �سيء من م�ل الدني� يرى نف�سه م�سوؤوًل عن هذا الم�ل تج�ه مجتمعه ومحيطه، 

واأّن هذا الم�ل ديٌن في رقبته.

اأّم� الأمر ب�لمعروف والنهي عن المنكر فهو الق�عدة الأ�س��س التي ترتكز عليه� كّل الحرك�ت 	•

الجتم�عية في الإ�سالم.

اأعظم معروف ي�أتي في المرتبة الأولى هو اإيج�د النظ�م الإ�سالمي والحف�ظ عليه، هذا اأمر 	•

ب�لمعروف.

ُيبنى النظ�م الإ�سالمي على اإق�مة ال�سالة واإيت�ء الزك�ة والأمر ب�لمعروف والنهي عن المنكر، 	•

اأي على الن�سج�م والترابط الجتم�عي والقلبي بين اأفراد المجتمع في النظ�م الإ�سالمي.
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خال�سة الكالمالموا�سيع الرئي�سة

�لتعاطف ووحدة 

�لكلمة بين �ل�سعب 

و�لحكومة لغتنام 

�لفر�ص ومو�جهة 

�لتحديات

يدعون� الإ�سالم جميًع� في هذا المجتمع وفي هذا البلد العزيز، اإلى الن�سج�م في م� بينن�؛ 	•

واإلى م�س�عدة وموؤازرة بع�سن� بع�سً�.

على ال�سعب في الجمهورية الإ�سالمية اأن يدعم الحكوم�ت الق�ئمة.	•

وعلى اأبن�ء هذا ال�سعب فرًدا فرًدا دعم الم�سوؤولين في هذا البلد وفي هذه الحكومة، وهذا اأمر 	•

ل يخت�ّس ب�لحكومة الح�لية.

اإّن كل حكومة ت�سل اإلى الحكم طبق الم�س�ر الذي ُيعّينه الد�ستور هي حكومة �سرعية ق�نونية. 	•

اأو  الن�خبين  ن�سبة  ف�رتف�ع  الن�خبين؛  اأ�سوات  من  ذاك  اأو  الرئي�س  هذا  ن�ل  كم   � مهمًّ لي�س 

انخف��سه� راجع اإلى مقدار محّبة الن��س لهذا ال�سخ�س اأو ذاك، لكّنه غير موؤّثر في �سرعية 

وق�نونّية توّلي الرئي�س المنتخب ل�سّدة الحكم.

اأو�سي الم�سوؤولين في البالد - في ال�سلط�ت الثالث - اعتم�د الأ�سلوب المن��سب مع منتقديهم، 	•

ل ينبغي توجيه الإ�س�ءة اأو الإه�نة اأو التحقير، اإّن اإه�نة الم�سوؤولين لمع�ر�سيهم اأمر مخ�لف 

للتدبير والحكمة.

اأن� ل اأدعو �سعبن� العزيز اإلى عدم المب�لة ب�ل�س�أن الع�م، اأو اإلى التخّلي عن دوره في مت�بعة م� 	•

تقوم به الحكومة ومراقبة اأدائه�، بل اأن� اأدعو الن��س اإلى الهتم�م ب�لم�س�ئل التي تعني البلد.

من 	• لي�س  لكن  ذلك،  من  م�نع  ل  ح�ّس��سة،  وطنّية  ق�سية  اتج�ه  القلق  يعي�س  اأن  للمرء  ُيمكن 

ة لّته�م الآخرين اأو لنكران م� يقومون به من جهد اأو ُيقّدمونه  ال�سحيح اأن ُي�سّكل ذلك من�سّ

من خدم�ت.
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خال�سة الكالمالموا�سيع الرئي�سة

�لتعاطف ووحدة 

�لكلمة بين �ل�سعب 

و�لحكومة

لغتنام �لفر�ص 

ومو�جهة 

�لتحديات

اأن� »ل اأوّقع لأحد على بي��س«، واإّنم� اأحكم على الأمور بن�ًء على الأداء والإنج�زات، و�س�أقوم بم� 	•

.� � وبن�ًء على الأداء والإنج�زات اأي�سً يلزم القي�م به كّلم� وجدت ذلك �سروريًّ

الكفوءة 	• العن��سر  تع�لى  اهلل  فبحمد  ؛  البالد  في  الفر�س  اأهم  هو  والمبدع  الكفوء  الإن�س�ن 

والمبتكرة موجودة ل �سّيم� جيل ال�سب�ب المفعم ب�لحيوية.

من اأهّم تلك الفر�س اأي�سً�: وقوف الن��س وال�سب�ب مع هذا النظ�م واأهداف هذا النظ�م ومع 	•

الإم�م الراحل.

�: التقّدم العلمي الذي تحّقق خالل مرحلة العقوب�ت والحظر.	• من هذه الفر�س اأي�سً

حتى العقوب�ت ُت�سّكل فر�سة؛ �سحيح اأّنه� خلقت بع�س ال�سعوب�ت، لكّنه� في الوقت نف�سه ُيمكن 	•

اأن ُت�سّكل فر�سة.

اإّن من اأكبر التحّدي�ت وال�ستحق�ق�ت التي تواجهن� اليوم الو�سع القت�س�دي الراهن في البلد.	•

على 	• ُيم�ر�سونه�  التي  القت�س�دية  ال�سغوط�ت  وراء  من  هدفهم  اأّن  �سراحة  الأعــداء  ُيعلن 

الجمهورية الإ�سالمية هدف �سي��سي: و�سع ال�سعب الإيراني في مواجهة النظ�م الإ�سالمي.

يريدون ومن خالل الن��س اأنف�سهم اأن يق�سوا على ال�ستقرار الأمني الذي تعي�سه البالد. من 	•

اأق�سى  �سبيله  في  ويبذلون  ذلك  ُي�سّجعون  احتج�جّية؛ هم  ت�سكيل حرك�ت  اإلى  دفعهم  خالل 

جهودهم، وي�سعون البرامج للو�سول اإلى ذلك.
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خال�سة الكالمالموا�سيع الرئي�سة

�سبل حّل �لم�سكلة 

�لقت�سادية

النقطة الأولى: هي اأّن ال�سي��س�ت العدائّية لأمريك� جعلت من الميدان القت�س�دي اليوم ميدان 	•

ا�ستب�ك وحرب، حرب من نوع خ��س. واإّن كّل م�س�همة في هذا الميدان تعود ب�لنفع على البلد 

ُتعّد جه�ًدا.

النقطة الث�نية: يوجد روؤيت�ن في م� خ�ّس اقت�س�د البالد؛ الأولى تقول: علين� تحقيق التقّدم 	•

اأبن�ء  على  وب�لّتك�ء  البلد  في  الموجودة  والإمك�ن�ت  الط�ق�ت  على  ب�لعتم�د  القت�س�دي 

البلد اأنف�سهم؛ اأم� الروؤية الث�نية فتقول: اإّنه ل بّد من اللجوء اإلى خ�رج الحدود لطلب العون 

والم�س�عدة، واإّنه علين� اأن ُنه�دن »الم�ستكبر الفالني« حتى نتمّكن من الح�سول على ازده�ر 

تعي�سه�  التي  والظروف  الأو�س�ع  في  الت�أّمل  خالل  ومن  اليوم  لكّنن�  القت�س�د؛  م�ستوى  على 

البالد ُندرك اأّن النظرة الث�نية هي نظرة خ�طئة وعقيمة تم�ًم� ول تعود علين� ب�أّية ف�ئدة.

يقول الرئي�س الأمريكي في ر�س�لته ]بمن��سبة النوروز[: عليكم اأّيه� الإيرانيون اأن تقبلوا بكّل م� 	•

ُنمليه عليكم في الم�س�ألة النووية حتى تتحّرك العجلة القت�س�دية في بالدكم. هذه هي وجهة 

النظر الث�نية نف�سه� وهي لن ُتف�سي اأبًدا اإلى اأّي نتيجة.

اأّم� النقطة الث�لثة: من دون وجود اأهداف محّددة ل ُيمكن ال�سير قدمً� في اأّي برن�مج اقت�س�ديً� 	•

ك�ن اأو غيره.

وال�سن�عة 	• الداخلي  الإنت�ج  وتعزيز  تقوية  اأجــل  من  الجهود  وتوحيد  الجميع  تك�تف  ينبغي 

المحّلية.

النقطة الرابعة: في المج�ل القت�س�دي هي اأّن العقوب�ت ُت�سّكل الو�سيلة الوحيدة التي يمتلكه� 	•

بال  ونجعله�  العقوب�ت  اآث�ر  ُنلغي  اأن  لن�  ُيمكن  بتدبير  وعملن�  الت�سّرف  اأح�سّن�  ف�إْن  الأعداء؛ 

ف�ئدة.
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خال�سة الكالمالموا�سيع الرئي�سة

نقاط حول 

�لم�ساألة �لنووية

اأمريك� 	• ؛  دقيق  �سي��سي  وتخطيط  بتدبير  الإيراني  ال�سعب  يواجهون  الذين  الأعــداء  يتحّرك 

بح�جة اإلى هذه المف�و�س�ت .

اأن 	• يرغب  ل  للحكومة  المع�ر�س  التّي�ر  لأّن  الأمريكيين؛  بين  ُت�س�هدونه�  التي  الخالف�ت  اأّم� 

ُت�سّجل المك��سب الن�تجة عن المف�و�س�ت ب��سم خ�سمه »الحزب الديموقراطي«؛ هم ي�سعون 

لهذا الأمر.

ل يوجد في اإيران من ل ُيريد الحّل ال�سلمي للملف النووي ب�لمف�و�س�ت.	•

اإّن المف�و�س�ت الج�رية مع الدول الأوروبية واأمريك� هي مف�و�س�ت تتعّلق ب�لملف النووي فقط 	•

ول غير، فليعلم الجميع هذا الأمر.

رفع العقوب�ت هو من موا�سيع المف�و�س�ت ولي�س نتيجة له�؛ اإّنه� خدعة اأن يقول الأمريكيون: 	•

اإّن رفع  بل  لي�س كذلك؛  الأمر  الت�سّرف�ت وبعده� نرفع الحظر!  ُنراقب  اتف�قً� ثم  نحن نعقد 

الحظر والعقوب�ت يجب ان يتّم فور الو�سول الى اتف�ق دون اأّي ت�أخير.

ُيكّرر الأمريكيون ب�أّن على اإيران اأن تتعّهد بعدم الرجوع مطلقً� عن اأّي قرار تتخذه اأو توافق 	•

عليه! هذا اأمر ل نقبله.

في 	• الإ�سالمية؛   - ال�سي��سية  الأخالقية  ب�لتعهدات  ملتزمين  المف�و�س�ت  هذه  في  ُكّن�  لقد 

المق�بل ك�ن الأمريكيون ينق�سون العهود وُيم�ر�سون التلّون والتزوير والتالعب.

لتلتفت الطبقة المثّقفة في البالد ولتعرف من هو الطرف الآخر، من هي اأمريك�، ولُيدّققوا في 	•

هذه المف�و�س�ت ليفهموا طبيعة من يواجهون وم�ذا تفعل اأمريك� ح�ليً� في الع�لم.
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النوروز 

الإيراني
الأخالق 

ال�شيا�شية

المفاو�شات

مع اأميركا

ق�شية

النووي

النتاج

المحّلي

طاقات البلد 

الداخلية

القت�شاد 

المحلي

اأمن البلد »فر�شة« 

الحظر

التقّدم العلمّي

فر�ش

وتحّديات النظام 

الإ�شالمي

النتقاد 

المنطقّي

ثقة النا�ش

ال�شعب والحكومة: 

التعاطف ووحدة 

الكلمة

الأمر بالمعروف 

والنهي عن 

المنكر

ت�شكيل النظام 

الجتماعّي

م�سطلحات رئي�سة

71



المعروف الأكبر في المجتمع الإ�شالمي

1. اإيج�د النظ�م الإ�سالمي وحفظه.

2. حفظ عّزة وكرامة ال�سعب الإيراني.

3. تعزيز الثق�فة.

4. �سالمة المحيط الأخالقي.

5. �سالمة المحيط الع�ئلي.

6. زي�دة الن�سل وتربية جيل ال�سب�ب ليكون ق�دًرا على النهو�س ب�لبلد.

7. ازده�ر الإنت�ج والقت�س�د.

8. ن�سر وتعميم الإخالق الإ�سالمية.

9. تنمية ون�سر العلم والثق�فة.

10. تثبيت العدالة الق�س�ئية والقت�س�دية.

11. الجه�د وال�سعي لقتدار اإيران ومن خلفه� اقتدار الأمة الإ�سالمية.

12. العمل وال�سعي للوحدة الإ�سالمية .

اأعظم المنكرات في المجتمع الإ�شالمي

1. البتذال الأخالقي.

2. م�س�عدة اأعداء الإ�سالم.

3. توهين النظ�م الإ�سالمي.
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اأعظم المنكرات في المجتمع الإ�شالمي

4. اإ�سع�ف الثق�فة الإ�سالمية.

5. اإ�سع�ف اقت�س�د البالد.

6. اإ�سع�ف الم�ستوى العلمي والتقني.

�شبل دعم الإنتاج المحلي 

1. حم�ية �سرك�ت الإنت�ج المتو�ّسطة وال�سغيرة.

2. تقوية الموؤ�ّس�س�ت البحثية وال�سرك�ت العلمية.

3. الحّد من بيع النفط الخ�م.

4. دور البنوك الموؤّثر من خالل ت�سهيل عملّية ال�ستثم�ر.

5. الحّد من ا�ستيراد ال�سلع ال�ستهالكّية.

6. مح�ربة التهريب.

7. التوّجه نحو الإنت�ج وال�ستثم�ر في المج�ل ال�سن�عي.

8. دعم الع�مل الإيراني من خالل �سراء منتج�ت الم�س�نع والور�س المحلية.

9. تجّنب الإ�سراف والتبذير والتف�خر في الممتلك�ت والأموال ال�سخ�سية.

10. ال�ستق�مة في عمل التج�رة الخ�رجية لُيح�فظوا على �سمعة ال�سعب الإيراني.
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النوروز 

الإيرانى

خطوط ا�شتراتيجية في خطاب عيد النوروز

 2015/03/21 م.

تمّكن ال�سعب الإيراني الم�سلم بوعيه وفطنته من اإخراج »عيد النوروز« من ال�سكل الذي ك�ن عليه 

اإلى ال�سكل والإط�ر الذي يرت�سيه ويجده من��سًب� لمعتقداته وم� يوؤمن به.

ب�ت النوروز و�سيلة لتعزيز العالقة والرتب�ط بين الإن�س�ن وبين الذات الإلهّية المقّد�سة

قد  التي  المظ�هر  من  اأي مظهر  المن��سبة  بهذه  الحتف�ل  يرافق  اأن  الأحــوال  من  بح�ل  ينبغي  ل 

النوروز مع  العظيمة ف�طمة الزهراء، حيث ترافق عيد  ال�سيدة  تتن�فى مع تكريم واحترام ذكرى 

.O�ذكرى وف�ته

هند�سة 

النظام 

الإ�سالمي

)اأركانه(

اإق�مة ال�سالة

ايت�ء الزك�ة

الأمر ب�لمعروف

النهي عن المنكر

توهين النظ�م الإ�سالمي

اإ�سع�ف اقت�س�د البالد

اإ�سع�ف الثق�فة الإ�سالمية البتذال الأخالقي

م�س�عدة اأعداء الإ�سالم

اإ�سع�ف الم�ستوى العلمي والتقني

المنكرات في المجتمع
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�سبل دعم الإنتاج المحّلي

مح�ربة التهريب

الحّد من ا�ستيراد ال�سلع ال�ستهالكّية

تجّنب الإ�سراف والتبذير والتف�خر

الحّد من بيع النفط الخ�م

تقوية الموؤ�ّس�س�ت البحثية وال�سرك�ت العلمية

حم�ية �سرك�ت الإنت�ج المتو�ّسطة وال�سغيرة

دعم الع�مل الإيراني

الإنت�ج وال�ستثم�ر في المج�ل ال�سن�عي

ال�ستق�مة في عمل التج�رة الخ�رجية دور البنوك الموؤّثر من خالل ت�سهيل عملّية ال�ستثم�ر

العزة والكرامة

اقتدار اإيران

�سالمة المحيط الع�ئلي

�سالمة المحيط الأخالقي

تعزيز الثق�فة اإيج�د النظ�م الإ�سالمي وحفظه

زي�دة الن�سل

تربية جيل ال�سب�ب

الأخالق الإ�سالمية

ازده�ر الإنت�ج والقت�س�د

العدالة القت�س�دية

تنمية ون�سر العلم والثق�فة

العدالة الق�س�ئية

اقتدار الأمة الإ�سالمية

ال�سعي لبن�ء الوحدة الإ�سالمية

المعروف الأكبر في المجتمع
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خطوط ا�شتراتيجية في كلمة الإمام الخامنئي { في موؤتمر الوحدة الإ�شالمية

2015/01/09 م.

ق�س�ي�  اإلــى  اليوم  اأنظر  حينم�   .1
ــ� الــعــ�لــم  ــ�ي ــ�ــس مــجــتــمــعــنــ� وق

هذه  كّل  اأّن  مع  اأجد  الإ�سالمي 

 - مهّمة  الكبيرة  الم�س�مين 

التعّقل  وكــذلــك  مــهــّم،  ف�لعلم 

الأهــّم  لكّن   - والأخـــالق  مهّم، 

ومــ� هــو بــ�لــدرجــة الأولــــى من 

الأولوّية للع�لم الإ�سالمي يتمّثل 

في الوحدة.

لــو تــقــ�ربــت �ــســعــوب الــبــلــدان   .2
الإ�سالمية في كّل هذه المنطقة 

التف��سيل  فـــي  ل  ــعــة،  ــس ــوا� ال

التوّجه�ت  في  بل  والجزئّي�ت 

الع�لم  لو�سل  الــعــ�ّمــة  الكلّية 

الــرقــّي  ذروة  ـــى  اإل الإ�ــســالمــي 

والرفعة.

الح�سين  الإم�م  اأربعينية  ك�نت   .3
حدثً�  ال�سنة  هــذه  كــربــالء  فــي 

ــ�. لــقــد تــ�ــســّور اأعـــداء  مــدهــ�ــسً

اأهـــل البيت  ــالم واأعــــداء  ــس الإ�

هـــذا  �ـــــســـــّدوا  اأّنـــــهـــــم   R

اأّي  اأن تالحظوا  الطريق، ولكم 

تحّرك عظيم ح�سل! .

الذي  والــعــون  الم�س�عدات  اإّن   .4
الإ�سالمّية  الجمهورّية  قّدمته 

لإخوانه� في الع�لم الإ�سالمي، 

ــغــ�لــب مــ�ــســ�عــدة  ــت فـــي ال ــ�ن ك

لقد  ال�سّنة.  اأهــل  مــن  لــالإخــوة 

الفل�سطينّيين  ج�نب  اإلى  وقفن� 

الموؤمنة  الجم�هير  ج�نب  واإلى 

في بلدان المنطقة.

ــــعــــدو؟ الــــعــــدو هــو  مــــن هــــو ال  .5
ـــة  ـــة الأمـــريـــكـــّي ـــّي الـــراأ�ـــســـمـــ�ل

ــكــبــ�ر الــعــ�لــمــي الـــذي  ــت وال�ــس

اأمريك�  اليوم  راأ�سه  على  تقف 

ـــنـــة والـــحـــكـــومـــة  ـــهـــ�ي والـــ�ـــس

ال�سهيونّية.

ك�ل�س�تر  العدو  مق�بل  تكونوا  ل   .6
الــــرخــــو الــــمــــرن فــيــ�ــســتــطــيــع 

اأ�سداء  كونوا  بل  فيكم،  التغلغل 

{ڀ  ولكن  ث�بتين،  �سلدين 

نقية  قلوبكم  ولتكن  ڀ}، 
وعطوفين  بع�س  تج�ه  بع�سكم 

بع�سكم على بع�س.
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 خطوط ا�شتراتيجية في كلمة الإمام الخامنئي{ 

في لقاء الم�شاركين في المباريات الآ�شيوية والبارا اآ�شيوية

2015/01/21 م.

و�شايا اإلى مجموعة ريا�شّيي البالد

اإّن تربية الأبط�ل في بلدن� هي نهج وم�سلك. وهذا ينبغي اأن يت�س�عف يوًم� بعد يوم.  ·

ينبغي، اأّيه� ال�سب�ب الري��سي المتدّين، اأن ل تب�لوا ب�أنواع »الحرتق�ت« والتعليق�ت المفتعلة التي  ُتث�ر اأحي�ًن� ول ُتعطوه�   ·
اأدنى اهتم�م.

ينبغي اأن تكون الأج�س�م قوّية و�س�لمة وهذا م� يح�سل ويتحّقق من خالل الري��سة الع�مة؛ التفتوا اإلى ذلك حتًم�.  ·

عندم� تلقون محبوبّية في قلوب ال�سب�ب ف�إّنهم ينظرون اإليكم كقدوة ونموذج لهم، فكّل ت�سّرف و�سلوك ح�سن ي�سدر   ·
عنكم. قد ي�ستتبع اأحي�ًن� ماليين الت�سّرف�ت الح�سنة بين ال�سب�ب.

ا�سعوا اأن ل تكون هذه المحبوبّية التي تح�سلون عليه� في الأر�س في �س�حة الري��سة فقط، كونوا كذلك محبوبين في   ·
ال�سم�ء.

المخ�لف�ت  نتغ��سى عن  اأن  الري��سة  البطولة والفوز في  اأن ي�سبح معنى محورية  الق�نون؛ ل ينبغي  تجّنبوا مخ�لفة   ·
الق�نونية.

اإّن اأّي نعمة لديكم هي من عند اهلل، قدراتكم الج�سم�نّية وقدراتكم على الإدارة والت�سميم والعزم التي له� الدور الأّول     ·
� من اهلل. كونوا من ال�س�كرين. في ال�س�أن الري��سي والبطولة هي من اهلل وهذا الفوز اأي�سً
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 خطوط ا�شتراتيجية في كلمة الإمام الخامنئي { 

في لجنة اإحياء اليوم الوطني للهند�شة

 2015/01/26 م.

اله��ت��م��ام ب����دور ال��م��ج��م��وع��ات   .1
ال�����س��ب��اب��ّي��ة م���ن ال��م��ه��ن��د���س��ي��ن 

خ���الل ال���ث���ورة وت��اأث��ي��ره��ا في 

الق�سايا الثورّية.

2. �سرورة البحث عن الثغرات في 
الهند�سية لعالجها  المجالت 

وم�ساحات الفراغ لملئها.

3. ا�سعوا للحّد من ال�سغط الذي 
البلد،  ع��ل��ى  ال�����واردات  ُت�سّكله 

ك��ق�����س��ي��ة ال���ت���ه���ري���ب، ال���م���واد 

الم�ستوردة.

هند�سّية  ب��م��ج��الت  اله��ت��م��ام   .4
اأخ�����رى ك��ه��ن��د���س��ة ال��ت�����س��ام��ي��م 

وهند�سة بناء الم�سانع.

5. البحث والتدقيق في الخطوات 
ُت�����س��اع��د في  اأن  ُي��م��ك��ن  ال���ت���ي 

ت���ط���وي���ر ب���رن���ام���ج الق��ت�����س��اد 

المقاوم.

ف��ي هند�سة  ب��ّد م��ن البحث  6. ل 
ت���روي���ج وت�����س��وي��ق ال��م��ن��ت��ج��ات 

وال���ب�������س���ائ���ع ال����ت����ي ي��ن��ت��ج��ه��ا 

ال���م���ه���ن���د����س���ون ف�����ي ال�������س���وق 

العالمية.
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خطوط ا�شتراتيجية في كلمة الإمام الخامنئي { في لقاء نواب 

الأقليات الدينّية الإيرانّية في مجل�ش ال�شورى الإ�شالمي

2015/01/26 م.

المع�ملة: يجب التع�مل مع اأتب�ع الأدي�ن الأخرى ب�إن�س�ف وعدالة.

نموذج: الإم�م عليQ يت�أّثر للمم�ر�س�ت ال�سّيئة �سّد الم�سلمين وغيرهم. 

ِة اْلُم�ْسِلَمِة 
َ
ُجَل ِمْنُهْم َك�َن َيْدُخُل َعَلى اْلَمْراأ نَّ الرَّ

َ
ق�ل الإم�م عليQ: َوَلَقْد َبَلَغِني اأ

ْخَرى اْلُمَع�ِهَدة، َفَيْنَتِزُع ِحْجَلَه�،  فلو اأّن امراأ م�سلمً� م�ت من بعد هذا اأ�سفً� م� ك�ن 
ُ
َواْلأ

به ملومً� بل ك�ن به عندي جديرًا. 

بّث الحقد والكراهية بين الن��س. 

اعك�سوا وبّينوا منهج و�سلوك الجمهورّية الإ�سالمّية في التع�مل 

مع غير الم�سلمين. 

ــل  ــت ــق ـــى ال ـــيـــة الـــنـــ��ـــس عـــل تـــرب

والكراهية) فيلم القّن��س(. 

على الع�لم ب�أجمعه اأن يعلم ويفهم فهمً� حقيقيً� مدى الت�س�مح 

والمحبة بين الم�سلمين وغيرهم في اإيران. 

ت�سويه �سورة الإ�سالم والم�سلمين.  

لقد تمّتع الإيرانيون من غير الم�سلمين بروحية وطنية ع�لية 

في جميع المج�لت.  

نهج الإ�سالم

الإعالم الغربي

الجمهورية 

الإ�سالمية نموذجاً
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اإّن���ن���ا ال��ي��وم ب��اأم�����ّس 

الحاجة اإلى العمل، 

ف����ل����دي����ن����ا ت���خ���ّل���ف 

وفقر تاريخّيان في 

العلمّية  المجالت 

والبحثّية.

 خطوط ا�شتراتيجية في كلمة الإمام الخامنئي {

في زيارة لمعر�ش منجزات تقنيات النانو

 2015/01/31 م.

ا  �سيا�سًيّ الم�ستقل  النهج  اأّن  نرى 

����ا ل��ل�����س��ع��ب  ���ا وف����ك����رًيّ واج���ت���م���اع���ًيّ

الإيراني والجمهورّية الإ�سالمّية 

ي�����وؤّدي اإل����ى م���ع���اداة ع��ت��اة ال��ع��ال��م 

واأ�سحاب القوى التع�سفّية لنا.

ل����ق����د ك�������ان ت���ق���ّدم���ك���م 

ط������وال ه�����ذه الأع�������وام 

ال��ع�����س��رة ج���ي���ًدا ج����ًدا، 

من  ارتقيتم  اإّن��ك��م  اأي 

مرتبة دانية في العالم 

العليا،  ال��م��رات��ب  اإل���ى 

وو����س���ل���ت���م م���ث���اًل اإل����ى 

هذا  ال�سابعة.  المرتبة 

�سيء مهم جًدا.

���س��ن��اع��ة ال���خ���ط���اب في 

ق�������س���ي���ة ال�����ن�����ان�����و ه��ي 

ع��ل��ى ج���ان���ب ك��ب��ي��ر من 

اأن  ب��م��ع��ن��ى  الأه����م����ي����ة. 

ن�سنع في البالد خطاّبا 

وفكرة فحواهما وجوب 

متابعة ق�سية النانو.

اإّن تقّدم العمل في تقنية النانو 

ذاتّية  قيمة  ذا  كونه  عن  ف�ساًل 

ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ن��ا، ه���و ف���ي ال��واق��ع 

ن��م��وذج ي���دل ع��ل��ى اأّن��ن��ا ق���ادرون 

كّل  في  النموذج  هذا  اأتباع  على 

ق�سايا البالد وجعله معياًرا.

ل  اأن  الأم���������ور  اأه�������م  م����ن 

ت�����س��م��ح��وا ل���ه���ذه ال���دواف���ع  

والأغ������را�������س ال�����س��ي��ا���س��ّي��ة 

ال����ت����ي ت�������س���اه���دون���ه���ا ف��ي 

الخارج اأن تت�سّرب اإلى هذه 

لأّن���ه���ا تعمل  ال��م��ج��م��وع��ة، 

على الإحباط والتخريب.

ال�سرعة  ه��ذه  ميزة 

ه�����ي م�����ج�����ّرد اأّن����ه����ا 

ت���ت���ق���ّدم ب���ن���ا ق��ل��ي��اًل 

ع���ن ذل����ك ال��ت��خ��ّل��ف 

ال��ت��اري��خ��ي وال��ف��ق��ر 

التاريخي.

اف���ع���ل���وا م����ا م����ن ����س���اأن���ه اأن 

ت�����س��ت��ط��ي��ع ه�����ذه ال�����س��رك��ات 

ال�ستفادة  المحور  العلمّية 

والأفكار  النتاجات  هذه  من 

بالمعنى الحقيقي للكلمة.
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 خطوط ا�شتراتيجية في كلمة الإمام الخامنئي { 

في لقاء قادة القوة الجوية والعاملين فيها

2015/02/08 م.

مواجهة حّرية ال�سعب وفكرهالقلوب ال�سليمة والط�هرة

المواجهة الإعالمية والثق�فيةثورة بوجه ال�ستبداد والتع�ّسف

التخطيط الم�ستمر لهدم الثورةح�دثة الت��سع ع�سر من بهمن

المواجهة الع�سكرية والقت�س�ديةالقلوب الواعية والنّيرة 

عداء اأمريكاجاذبية الثورة

ينبغي حفظ كرامة ال�سعب الإيراني وحرمته، والق�سّية الأ�س��س المهّمة التي 

.� هي عب�رة عن تقّدم ال�سعب الإيراني، يجب اأن ُت�س�ن اأي�سً

اإنه�ء اأمر التف��سيل والكّلّي�ت وكّل �سيء وتوقيعه في اجتم�ع واحد.

ينبغي لكّل م� يجري الّتف�ق عليه بين م�سوؤولين� وبين الطرف المق�بل، اأن يكون وا�سًح�، جليًّ�، غير ق�بل للتف�سير والت�أويل.

موا�سفات التفاق 

الجيد

انتزاع �سالح الحظر من يد العدّو، اإن ا�ستط�ع فريقن� وم�سوؤولون� القي�م بهذا فنعّم� هو؛ ينبغي رفع الحظر.

يجب الحف�ظ على عّزة ال�سعب واحترامه، و�سون م�س�لحه.
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 خطوط ا�شتراتيجية في كلمة الإمام الخامنئي {

في لقاء اأع�شاء لجان 3 موؤتمرات اإحياء ذكرى ال�شهداء

2015/02/16 م.

حي�تهم لهي حي�ة 

واقعية، وحي�ة معنوية، وهم 

ُيرزقون عند اهلل تع�لى، بمعنى اأّن 

ف�سل اهلل تع�لى وبرك�ته تنهمر 

عليهم دون انقط�ع

»الثورة الإ�سالمية« 

تعتمد على مب�دئ الوحي 

والرك�ئز الإلهية والأخالق 

الإلهية والم�سيرة الإلهية وم� 

يقوله القراآن الكريم ب�سراحة؛ 

هذه هي م�سيرة ال�سعب 

الإيراني.

مقام ال�سهداء

ر�س�لة ال�سهداء لن� هي 

اأن ي�سير المجتمع ويتحّرك 

ب�أمل

اإذا بقيت ق�سية ال�سه�دة حّية في 

مجتمعن�  فلن ُيمنى المجتمع ب�لهزيمة بل 

�سيتقّدم ب��ستمرار

ّتعتبر موؤتمرات  اإحي�ء ذكرى هوؤلء ال�سهداء 

ا�ستمرارًا لم�سيرة الجه�د وال�سه�دة

ر فيه� مع�ني  دور هذه الموؤتمرات اأن ُتف�سِّ

�س ثق�فَة  ال�سه�دة، وُتعّرف ال�سهداء وُتبيِّن وتكِرّ

ال�سه�دة في المجتمع

اإّن دوافع الت�سحية وحوافز ال�سه�دة في 

�سبيل اهلل رائجة منت�سرة في مختلف �س�ح�ت 

مجتمعن�

اإحياء 

ذكرى 

ال�سهداء
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خطوط ا�شتراتيجية في كلمة الإمام الخامنئي { في لقاء الم�شوؤولين والنا�شطين 

في مجال البيئة والموارد الطبيعية والم�شاحات الخ�شراء

2015/03/08م.

ق�سايا 

وم�ساكل البيئة 

في اإيران

�سبل حّل 

م�ساكل البالد 

البيئية

2.  ا�ستهالك المياه 1.  ال�ستيالء على الأرا�سي والجبال

تلّوث الهواء في المدن الكبرى  .4 تلّوث الهواء في المدن الكبرى  .3

تاآكل التربة  .6 5.  الدخان والغبار

بن�ء ثق�فة بيئية بين الن��س الت�أكيد على دور الإعالم الوطني

تع�ون جميع الأجهزة في حّل ق�س�ي� البيئة تهيئة ملحق بيئي لجميع برامج الإعم�ر

و�سع ميث�ق وطني للق�س�ي� البيئية التركيز على قوانين تجريم اإتالف البيئة
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مواجهة الإ�سالموفوبيا

خطوط ا�شتراتيجية في كلمة الإمام الخامنئي { في لقاء اأع�شاء مجل�ش خبراء القيادة

 2015/03/12 م

يكون النظ�م اإ�سالميًّ� عندم� تكون ك�فة اأجزاء الإ�سالم 

محفوظة، ويحفظ الإ�سالم في ال�سكل والم�سمون العملي

يجب اأن يبقى تكليفن� اإق�مة الإ�سالم ب�لك�مل - في كّل 

م� نقوم به، في كّل الم�س�عي التي نبذله�

م� ن�سمعه اليوم من الم�ستكبرين والمخ�لفين للنظ�م 

الإ�سالمي من تغيير ال�سلوك ُيق�سد به تغيير النظ�م

اأعتقد اأنه ل ينبغي التع�طي ب�نفع�ل في مواجهة ظ�هرة 

ره�ب الإ�سالم

ل ير�سى الإ�سالم ب�لحّد الأدنى من الدين ول ب�لقت�س�ر 

على الحّد الأدنى في الأمور

الإ�سالم العلم�ني �سبيه الم�سيحية العلم�نية التي تّتجه 

نحو زاوية في الكني�سة لتكون حبي�سة فيه� فال يكون له� 

اأّي ح�سور في واقع الحي�ة

يريد الإ�سالم من الم�سلمين اأن يقيموا النظ�م الإ�سالمي 

الك�مل؛ الإ�سالم يط�لب ب�لتطبيق الك�مل للدين الإ�سالمي

�سيكون هن�ك نت�ئج مع�ك�سة لتحّركهم �سّد الإ�سالم 

ول�سعيهم في ن�سر الخوف من الإ�سالم

اإّن اهلل تع�لى قد اأر�سل الر�سل لأجل التوحيد، واجتن�ب 

الط�غوت، ولأجل عب�دة اهلل

اإّن الذين ي�ستهدفون الإ�سالم يرتبطون بجهة قوية تملك الم�ل 

والقدرة ال�سي��سّية والقت�س�دّية وهي في الغ�لب �سهيونّية يهودّية

اأن ن�سعى وبكّل م� اأوتين� من قّوة اإلى اأن يكون تطبيق 

الإ�سالم في مجتمعن� على نحو ت�م وك�مل

يجب اأن يكون كّل جهدن� و�سعين� في تقديم الإ�سالم النقي 

الن��سع، الإ�سالم الذي يواجه الظ�لم ويدافع عن المظلوم

دعوة الإ�سالم
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العظيمة  المكانة  اأّن  هو  ال�شاعة  هذه  في  العزيز  ل�شعبنا  قوله  اأوّد  ما 

ال�شروط  هذه  اأهّم  ومن  �شروطًا،  لها  ولكن  علينا،  ع�شّية  غير  والمهّمة 

التعاون الوثيق بين ال�شعب والحكومة، ومتى تحّقق هذا التعاون الوثيق 

بالتجاهين فال �شّك اأّن اآمالنا �شتكون كّلها ممكنة و�شيرى �شعبنا العزيز 

العمل  رّب  وال�شعب  ال�شعب،  من  مفّو�شة  الحكومة  بعينه.  ذلك  نتائج 

ال�شعب  بين  والتعاطف  والتعاون  التقارب  كان  كّلما  للحكومة.  بالن�شبة 

يثق  اأن  يجب  اأف�شل.  الأم��ام  اإلى  الأعمال  تقّدم  كان  اأ�شّد،  والحكومة 

بع�شهم ببع�ش. على الحكومة اأن توؤمن بال�شعب بالمعنى الحقيقي للكلمة، 

ال�شعب  وعلى  وقدراته،  واأهمّيته  ال�شعب  هذا  بمكانة  ب�شدق  وتعترف 

اأي�شًا اأن يثق بالحكومة، المفّو�شة في اأعماله، بالمعنى الحقيقي للكلمة 

كذلك. ولدّي في هذا ال�شدد اأي�شًا كالم وتو�شيات �شاأذكرها في الكلمة 

التعاون  �شنة  ال�شنة،  هذه  تكون  اأن  يجب  اأّنه  اأرى  لذلك  اهلل.  �شاء  اإن 

الوا�شع بين الحكومة وال�شعب، وقد اخترت لهذه ال�شنة �شعار: »الحكومة 

ال�شعار على  اأن يتحّقق هذا  الكلمة«. نرجو  التعاطف ووحدة  وال�شعب، 

م�شتوى العمل، واأن ت�شتطيع كّفتا هذا ال�شعار، اأي �شعبنا العزيز الكبير 

ال�شجاع الب�شير العالم �شاحب الهّمة، وكذلك الحكومة الخدومة، العمل 

بهذا ال�شعار بما للكلمة من معنى، لترى اآثار ذلك ونتائجه.

من نداء الإمام الخامنئي{ في يوم النوروز

 2015/03/12م.
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 اإلمام الخامنئي{
يستقبل رئيس جمهورية 
فنزويال نيكالس مادورا 
2015/01/10م.

وفيم� يلي اأبرز م� ق�له:

هو 	• اإيـــران  في  الإ�سالمية  للجمهورية  الح��سم  الــقــرار 

موا�سلة وزي�دة التع�ون الثن�ئي مع فنزويال. 

فنزويال 	• جمهورية  رئي�س  �س�فيز  هوغو  ال�سيد  يعتبر 

في  وا�سلتم  اأي�سً�  واأنتم  لإيـــران،  جّيد  �سديق  الراحل 

على  ب�سج�عة  وتغّلبتم  التع�ون،  هذا  م�سوؤوليتكم  فترة 

الم�سكالت والموؤامرات التي فر�سه� عليكم اأعداوؤكم. 

اأعداوؤن� الم�ستركون ي�ستخدمون النفط ك�سالح �سي��سي، 	•

ولهم ب�لت�أكيد دورهم في هذا الهبوط ال�سديد في اأ�سع�ر 

النفط. 

التع�ون بين البلدين ل يقت�سر على ق�س�ي� النفط، ويجب 	•

رفع م�ستوى المب�دلت وال�ستثم�رات بين البلدين، والذي 

هو الآن اأدنى من م�ستوى التوّقع. 

بلدان اأمريك� الالتينية هي في الواقع العمق ال�ستراتيجي 	•

اإلــى  تـــوؤّدي  اأن  �س�أنه�  مــن  فنزويال  ومــبــ�دئ  لفنزويال، 

نشاط القائد
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�سحوة الكثير من �سعوب تلك المنطقة، وهذا هو ال�سبب 

في عداء اأمريك� لحكومة فنزويال و�سعبه�. 

الكي�ن ال�سهيوني مبغو�س جدًا في الع�لم وخ�سو�سً� بين 	•

الكي�ن  هذا  �سّد  ال�سج�عة  ومواقفكم  منطقتن�،  �سعوب 

�سيوجد لكم الكثير من الأ�سدق�ء بين ال�سعوب. 

هو 	• اإيـــران  في  الإ�سالمية  للجمهورية  الح��سم  الــقــرار 

بين  �سنوات  منذ  بـــداأ  الـــذي  الــتــعــ�ون  ـــ�دة  وزي موا�سلة 

البلدين، وا�ستمراره وتعزيزه ل�س�لح الج�نبين. 

نداء اإلمام الخامنئي{ لملتقى جمعية االتحادات اإلسالمية 
للطلبة الجامعيين في أوربا 2015/01/23م.

وّجه �سم�حة الإم�م ال�سيد علي الخ�منئي نداءًا للملتقى 

الإ�سالمية  التــحــ�دات  لجمعية  والأربعين  الت��سع  الع�م 

للطلبة الج�معيين في اأوروب�:

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

اأّيه� ال�سب�ب! اأّيه� الأعّزاء!

تواجدكم في المراكز الج�معية للبلدان المختلفة يوّفر 

لكم فر�سة نظرة حكيمة عميقة لأحداث الع�لم وظواهره، 

وخبرات  ع�لمية  روؤيــة  ذوي  علم�ء  من  النتف�ع  وفر�سة 

ب�لع�لم لإيران الم�ستقبلية. يجب معرفة قدر هذه الفر�س. 

في  فّكروا  الطــالع.  درجة عدم  بنف�س  م�سّر  النبه�ر 

ال�سي��س�ت  ُتثير  لم�ذا  خ��س:  نحو  على  الح��سر  الوقت 

قوّي  عن�سر  واأّي  الإ�ــســالم؟  من  التخويف  ح�لة  الغربية 

يوجد في الإ�سالم ال�سي��سي ح�سب نهج اإيران يدفع العت�ة 

الج�سعين المعتدين الم�ستكبرين لمج�بهته بكّل الأ�سك�ل؟

وامزجوا هذين  الفكري،  ب�لتعّمق  العلم  امزجوا طلب 

منفعته  في  ر�سيد  اأّي  يرتقي  لن  وعنده�  والعّفة،  ب�لورع 

للبالد اإلى م�ستوى ثروة وجود �سب�ب من اأمث�لكم.

اأّيدكم اهلل وك�ن في عونكم

ال�سيد علي الخ�منئي

3 بهمن 1393
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 اإلمام الخامنئي{ 
يستقبل السيد أحمد جبريل 
األمين العام للجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين 2015/01/26م.

وفيم� يلي اأبرز م� ق�له:

الإ�سالمي، 	• الع�لم  ق�س�ي�  راأ�ــس  على  فل�سطين  ق�سية 

بت�سميم  واقفة  �ستبقى  الإيرانية  الإ�سالمية  والجمهورية 

�سيرون  وال�سب�ب  الفل�سطينية،  الق�سية  اإثم�ر  يوم  اإلــى 

ذلك اليوم قطعً�. 

ــوم بــال �ــســّك اأحـــد اأركــــ�ن وركــ�ئــز الق�سية 	• ــي اإّنــكــم ال

هذه  على  المح�فظة  طريق  عن  ونتمّنى  الفل�سطينية، 

الروح اأن توا�سلوا المق�ومة حتى الن�سر النه�ئي. 
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 اإلمام الخامنئي{ 
يزور مرقد اإلمام الخميني} 
وأضرحة الشهداء على 
أعتاب ذكرى انتصار الثورة 
2015/01/28م.

والثالثين  ال�س�د�سة  ال�سنوية  الــذكــرى  اأعــتــ�ب  على 

الراحل  الخميني  الإم�م  وعودة  الإ�سالمية  الثورة  لنت�س�ر 

اإلى الوطن، زار �سم�حة الإم�م ال�سيد علي الخ�منئي المرقد 

�سورة  ثواب  لروحه  واأهدى  الخميني}  لالإم�م  الط�هر 

في  الإ�سالمية  الجمهورية  موؤ�ّس�س  ذكــرى  محييً�  الف�تحة 

اإيران.

كم� زار �سم�حته اأ�سرحة �سهداء ال�س�بع من تير وب�قي 

لأرواحــهــم  واأهـــدى  زهـــراء«  »به�ست  مقبرة  فــي  ال�سهداء 

القدير  المولى  الف�تحة �س�ئاًل لهم من  الطيبة ثواب �سورة 

علّو الدرج�ت. 
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لهذا يعادون الإ�شالم

يرجع ال�سبب الرئي�س في عداوة نظ�م الجمهورية 

من  الح�س��ّسة  النقطة  تلك  في  ا�ستط�ع  اأّنه  في  الإ�سالمية 

الع�لم، وفي بلد ثري بموارده، وا�ستراتيجي ب�متي�ز، اقتالع 

نظ�م ف��سد عميل لهم، ط�لم� عملوا على تقويته، 

وحّل مك�نه الإ�سالم.

العتماد على الطاقات والمواهب الداخلية

على  العتم�د  خــالل  مــن  القت�س�دي  التقّدم  تحقيق  علين� 

الط�ق�ت والإمك�ن�ت الموجودة في البلد وب�لّتك�ء على اأبن�ء البلد 

في  الموجودة  والط�ق�ت  الإمك�ن�ت  من  الكثير  فهن�ك  اأنف�سهم، 

البالد والتي لم تتم ال�ستف�دة منه� اأو ا�ستفيد منه� ولكن لي�س على 

نحو مجد، فلنعمل على ال�ستف�دة من هذه الموارد ب�ل�سكل المن��سب 

ون�سنع من خالله� اقت�س�دن� الذاتي، اقت�س�د م�سدره داخل البالد، 

اقت�س�د ي�سنع من خالل قدرات اأبن�ء هذا البلد واإمك�ن�تهم. اإًذا 

النظرة الأولى تقول: لأجل تحقيق الزده�ر القت�س�دي في البالد 

ف على الإمك�ن�ت والط�ق�ت والمواهب المتوّفرة داخل  علين� التعرُّ

البالد، لنقوم بعد ذلك بتوظيف تلك الإمك�ن�ت والط�ق�ت ب�لنحو 

المن��سب، مّم� ُيحّقق النمو القت�س�دي، هذه اإحدى وجهتي النظر.

البصيرة الثاقبة
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القت�شاد المقاوم 

اإلى داخل البالد، ف�لط�ق�ت داخل البالد موجودة بكثرة، وهذا هو مرادن� من القت�س�د المق�وم الذي  التوّجه  علين� 

دعون� اإليه - ولح�سن الحّظ مورد ت�أييد وقبول وترحيب من جميع القت�س�ديين واأ�سح�ب الراأي بحيث لم نعلم اأّن اأحًدا منهم 

رف�س م� قمن� بطرحه تحت عنوان �سي��س�ت القت�س�د المق�وم -، القت�س�د الذي يعتمد على المقّدرات الداخلية للبالد.  

معنى 

القت�شاد المقاوم

القت�س�د المق�وم يعني اأن 

ُننّظم البنية القت�س�دّية للبالد 

بنحو ل توؤّثر فيه� الهتزازات 

الع�لمّية.

في  اأ�شا�شيتان  م�شكلتان 

اقت�شادنا

هــنــ�ك اإ�ــســكــ�لن كــبــيــران في 

اقت�س�دن�  اأّن  الأّول  اقت�س�دن�: 

ك�ن ق�ئمً� على النفط؛ والث�ني اأّن 

حكومّيً�؛  اقت�س�دًا  ك�ن  اقت�س�دن� 

هذان اإ�سك�لن كبيران.

كيف يغدو اقت�شادنا مقاومًا

القت�س�دّية  البنية  تكون  اأن  يعني  المق�وم؛  القت�س�د  معنى  هو  هــذا 

الدعم  منه  ُي�ستمّد  ال�سعب،  ط�ق�ت  من  فيه�  ُي�ستف�د  بنحو  البالد  داخل  في 

الحقيقي، يتّم التخطيط، ُتقّوى البنية القت�س�دّية - حيث �س�أذكر الآن اأمورًا 

ينبغي اإنج�زه� - اأن يكون اعتم�د م�سوؤولي البالد على هذه الم�س�ألة وهي اأن 

�ستزدهر  اإن ح�سل هذا  النحو.  بهذا  البالد  القت�س�دّية في  الحركة  يجعلوا 

ولن  الحظر،  من  فرائ�سن�  ترتعد  ولن  الأعــداء،  تهديد  ُيخيفن�  ولن  البالد، 

ُنقيم العزاء على هبوط اأ�سع�ر النفط؛ هذا هو القت�س�د المق�وم. اإّن العتم�د 

الأ�س��س لالقت�س�د المق�وم هو على ال�سعب، على الإنت�ج المحّلي.

�شّر تقّدم ال�شعوب وتاأّخرها

ففي كّل منطقة من من�طق الع�لم، اإذا اأوكلت الأعم�ل اإلى ال�سعب، وك�ن 

ال�سعب ذا هدف - ]ل[ عب�رة ً عن اأن��س ل هدف لهم، واأن��س ت�ئهين في اأمور 

الحي�ة، وم�سغولين ب�سوؤونهم الحي�تّية ال�سخ�سّية - ف�إّن اأّي عمل من الأعم�ل، 

]ولو ك�ن من[ اأ�سعب الأعم�ل، الأعم�ل الع�سكرّية، الأعم�ل الأمنّية، عندم� 
يكون في اأيدي ال�سعب، وعندم� تكون ال�س�حة في يد ال�سعب، ف�إّنه �سيتقّدم. 
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ال�شل��ع  ا�شته��الك  مخاط��ر 

الجنبية

ال�سلع  ت�ستهلكون  عــنــدمــ�  ــم  ــت اأن

ت�س�عدون  الواقع  في  ف�إّنكم  الأجنبّية، 

دومً�، على تكبير حجم تلك الموؤ�ّس�سة 

الم�سنع  ذلــك  و�س�حب  الــخــ�رجــّيــة، 

الأجنبي،  المتمّول  وذلــك  الخ�رجي، 

المحّلي  الإنت�ج  اإلــى  �سربة  وتوّجهون 

ال�سعب،  لــكــّل  هــذا  اأقـــول  وتف�ّسلونه. 

م�س�ريف  لديهم  الذين  اأولئك  ة  خ��سّ

كثيرة؛ وهكذا الأمر ب�لن�سبة للم�سوؤولين 

الم�س�ريف  فــي  فعليهم  الر�سمّيين؛ 

ينفقونه�  التي  الأمــور  وفي  الحكومّية، 

في الوزارات، وفي الأمور المختلفة، اأن 

يلتفتوا اإلى المنتوج�ت المحّلّية.

ه���دف���ه���م ال���ق�������ش���اء ع��ل��ى 

ال�شتقرار الأمني

ــى ج�نب  يــّدعــون كــذًبــ� اأّنــهــم اإل

اّدعـــ�ءات  وهــذه  ــرانــي،  الإي ال�سعب 

ُيمكن  ل  ت�سديقه�،  ُيمكن  ل  ك�ذبة 

لكن  اأعــدائــه،  اإلــى  يركن  اأن  للمرء 

�سي��سي،  هــدف  الحقيقي  هدفهم 

اأنف�سهم  الن��س  خالل  ومن  يريدون 

الأمني  ال�ستقرار  على  يق�سوا  اأن 

الذي تعي�سه البالد، هذا ال�ستقرار 

الذي لي�س له مثيل في منطقة غرب 

لن  منه�،  جــزًءا  ُن�سّكل  التي  اآ�سي� 

تجدوا اليوم بلًدا في �سرقن� اأو غربن� 

ب�لأمن  ينعم  �سم�لن�  اأو  جنوبن�  اأو 

وال�ستقرار الذي ينعم به بلدن�.

يجب وقف العتماد على النفط

الم�س�ألة الأ�س��س فيم� يتعّلق ب�قت�س�د البالد هي اأّنه يجب وقف اعتم�د ميزانّية 

البالد على النفط؛ يجب اأن ن�سل اإلى هذه المرحلة. ب�لطبع، اإّن م� اأقوله لكم اليوم، 

وقد كّررته مرارًا، هو �سهل على الل�س�ن، اأّم� في مق�م العمل فهو اأمر �سعب. اأن� نف�سي 

اأّن العمل التنفيذي اأمر �سعّب، لكّني  اأم�سيت �سنوات في الأعم�ل التنفيذّية؛ واأعلم 

اأوؤمن اأّن هذا العمل ال�سعب يمكن اأن ُينجز.

الحّل ياأتي من الداخل

على  خـــّطـــط  قـــد  الــــعــــدّو  اإّن 

ب�لمعنى  القــتــ�ــســ�دي  الــمــ�ــســتــوى 

المواطن  بع�س  في  للكلمة؛  الواقعي 

بع�سه�  ــي  وف علني،  ب�سكل  تــدّخــل 

المّطلعين  لكّن  خفّي،  ب�سكل  الآخــر 

يفعل  ويدركون م�ذا  ك�نوا ملتفتين، 

الأعداء؟ ومن هو العدّو؟ اإّنه اأميرك� 

الت�بعة  الأوربــيــة  الــدول  من  وحفنة 

له�. وهوؤلء لي�سوا اأعداًء جدًدا.

ح�سٌن م� هو الحّل؟ من الوا�سح اأّن 

�سيئً�  ننتظر  هل  عداوته؛  ُيعمل  العدّو 

ننتظر  اأن  ي�سّح  ل  كــال،  الــعــدّو؟  من 

�سيئً� من العدّو، ول ي�سّح اأن نعتب على 

اأبــدًا؛  اأميرك�؟  على  نعتب  هل  العدّو. 

يعتب الإن�س�ن على ال�سديق؛ فطبيعة 

العدّو هي العداوة؛ م� هو الحّل؟ الحّل 

هو اأن يبذل ال�سعب جهدًا في داخله، 

ويعمل على اإبط�ل مفعول �سربة العدّو 

من  التخفيف  اأو  حتمّية،  هــي  الــتــي 

اآث�ره�؛ هذا هو العالج.
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المخّطط الأ�شا�ش لال�شتكبار

اأي  ]المفرو�شة[،  الحرب  انته�ء  بعد  ــه  اإّن لكم،  ــول  اأق

]1988م[، حيث انتهت �سنوات الدف�ع  67ه.�س.  الع�م  منذ 

يق�سي  ال�ستكب�رّية  للقوى  الع�ّم  المخّطط  ك�ن  المقّد�س؛ 

بعدم ال�سم�ح لإيران الإ�سالمّية ب�أن تتحّول اإلى قّوة اقت�س�دية 

موؤّثرة في المنطقة؛ وقد �سعوا، وعملوا على هذا الأمر.

المحافظة على التقّدم ورفاهية ال�شعب

لقد طلبن� اأكثر من مّرة اأن ُنحّرر البلد اأكثر ف�أكثر من تبعّيته 

مــّدة  فــي  النفط  قيمة  هبطت  فقد  ــرون  ت كم�  للنفط.  الم�لية 

ق�سيرة اإلى الن�سف تقريًب�، وعندم� نكون معتمدين على اأموال 

النفط فمن الطبيعي اأن ُي�سّبب لن� تلك الأزم�ت. من اأهم واجب�ت 

برفع  الأعـــداء  ير�س  لم  حــ�ل  في  يعملوا،  اأن  البالد،  م�سوؤولي 

رف�هية  وعلى  البالد  وتطّور  تقّدم  على  الحف�ظ  على  الح�س�ر، 

ال�سبيل  اإلى ذلك؟  ال�سبيل  واأن ل يقع ب�نتك��سة، وم� هو  ال�سعب 

مقّدرات  على  التك�ء  وعبر  البالد  داخل  اإلى  العودة  ذلك:  اإلى 

البالد، وهن�ك طرق اأخرى اأي�سً�؛ يقول اأ�سح�ب الراأي، الخبراء 

والمخل�سون بوجود طرق اأخرى ي�ستطيع فيه� الإن�س�ن اأن يكون 

متكًئ� على نف�سه فح�سب. هذا واجب م�سوؤولي البالد والدولة.

هدف الأعداء من الح�شار القت�شادي

ال�سغوط�ت  وراء  اأّن هدفهم من  الأعداء �سراحة  ُيعلن 

الإ�سالمية  الجمهورية  على  يم�ر�سونه�  التي  القت�س�دية 

هو  ذلك  وراء  من  ين�سدونه  الــذي  الهدف  �سي��سي.  هدف 

و�سع ال�سعب الإيراني في مواجهة النظ�م الإ�سالمي.

عيون الأعداء �شاخ�شة نحو الأجيال القادمة

والث�لث  الث�ني  الجيل  �سرف  على  الآمـــ�ل  عقدوا  لقد   

ذلك.  على  يقدروا  لم  لكّنهم  وتطّلع�ته�  اأهدافه�  عن  للثورة 

لم يتمّكنوا من حمل الجيل الث�لث للثورة على التخّلي عنه�.

من  الت��سع  اأوجـــد  الـــذي  هــو  للثورة  الث�لث  الجيل  اإّن 

الجيل  هذا  وّجــه  لقد  العظيمة.  الواقعة  هذه  و�سنع  “دي” 
�سعوا لحرف  الذين  اأولئك  المحكمة على وجه  ال�سفعة  تلك 

الحركة الإ�سالمّية عن م�س�ره� من خالل اإيج�د الفتنة. من 

الذي ق�م بذلك؟ اإّنهم ال�سب�ب اإّنه الجيل الث�لث للثورة.

وال�سب�ب  الق�دمة  الأجي�ل  نحو  �س�خ�سة  اليوم  وعيونهم 

اأّن الثروة الحقيقّية لهذا البلد هي ن��سه  الآتي، فهم يعلمون 

واأبن�وؤه. ل زالت هذه تطّلع�تهم واأهدافهم، ولكن م� دمتم اأّيه� 

ال�سب�ب الالئق، اأّيه� الن��س الموؤمنون ح��سرين في الميدان، 

م�  وُتــدركــون  الب�سيرة  تملكون  والمحّرك،  الدافع  ولديكم 

تقومون به، لن يتمّكنوا من تحقيق تلك الأهداف والتطّلع�ت. 
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اأهداف الظالمين في عا�شوراء

ُت�سبح  اأن   
(1(

»دي« �سهر  من  الت��سع  لواقعة  يريدون 

اإليه الظلمة والطغ�ة  اأراده و�سعى  من�سّية، وهذا نف�سه م� 

في خ�سو�س ع��سوراء الح�سين Q، فقد اأرادوا و�سعوا 

 O كي ل يبقى لهذه الواقعة ذكًرا، لكّن زينب الكبرى

لم تكن لتدع ذلك يتحّقق. لقد ق�مت عّمتن� - زينب الكبرى 

O - بحركتين تكّمل اإحداهم� الأخرى:

الكوفة  اإلى  الأ�سر  رحلة  خالل  ك�نت  الأولــى:  الحركة 

ثم اإلى ال�س�م وم� ق�مت به من توعية وخط�ب�ت اأّدت اإلى 

اإظه�ر الحق�ئق.

والحركة الأخرى: ك�نت زي�رته� كربالء في الأربعين؛ 

فمعنى  ذلك،  غير  اأو  الث�ني  اأو  الأّول  الأربعين  ك�ن  �سواء 

هذه الحركة ومغزاه� اأّنه ل ُيمكن ال�سم�ح لتلك الم�س�عي 

والأحــداث  المراحل  تلك  محو  اإلى  تهدف  التي  الخبيثة، 

اإلى  ب�لو�سول  الأذهــ�ن،  من  والمهّمة  والموؤّثرة  العزيزة 

مراميه� وغ�ي�ته�. وهم حتًم� لن يوّفقوا في ذلك. 

)1)  19 دي )هجرّي �سم�سّي( موافق لـ 9 ك2 1978م؛ ذكرى انتف��سة 

اأه�لي قم وهي ح�دثة مف�سلية في ت�ريخ الثورة الإ�سالمّية.

النهج األصيل
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هدفهم المقّد�شات 

م�  وبعد  العب��سي  المتوّكل  فهذا 

من  �سنة   180 ــى  اإل  170 مــن  يقرب 

تخريب  فــي  �سعى  عــ��ــســوراء  واقــعــة 

.Q القبر المطّهر لأبي عبد اهلل

لذا، على ال�سعب الإيراني اأن يتوّقع 

دائًم� ا�ستمرار الأعداء في م�س�عيهم 

واأعم�لهم الخبيثة ون�سرهم للفتن من 

الثورة في  اأجل الق�س�ء على مح��سن 

الأذه�ن. ل يكّف الأعداء اأو يمّلون في 

�سعيهم لأجل حرف الثورة عن م�س�ره� 

اأو الق�س�ء على ح�سوره� في النفو�س 

ن�سي�ن  للن��س  ــريــدون  ي والأذهـــــ�ن. 

العظيم  والعمل  وت�ريخهم  حركتهم 

الذي ق�موا به والغفلة عن ذلك كّله. 

الم�سّرف  ت�ريخه  يعرف  ل  من  ــ�إّن  ف

والعــتــزاز  الفخر  على  يبعث  الـــذي 

في  به  يفتخر  م�  يتمّكن من �سنع  لن 

الأعـــداء  يــحــ�ول  مــ�  وهــذا  م�ستقبله، 

فعله. 

الأهداف الإ�شالمية اأكبر مّما حّققناه

نظ�م  قّدمه  الــذي  الكبير  والتطّور  العظيمة  الحركة  هــذه  تج�هل  اإّن 

الجمهورية الإ�سالمية المقّد�س لهذا البلد، لهو اإجح�ف كبير. نعم، �سحيح اأّن 

الطريق اأم�من� م� زالت طويلة واأّنن� لم ُنحّقق بعد جميع اأهدافن�، ف�لأهداف 

الإ�سالمية اأكبر مّم� حّققن�ه حتى الآن بكثير. 

ك�نوا   � اأي�سً الإ�سالم، هم  � في �سدر  اأي�سً الحركة موجودة  ك�نت هذه 

في منت�سف الطريق، ل تت�سّورون اأنه في زمن �سدر الإ�سالم وزمن النبي 

الأكرم والخلف�ء، قد حّققت الأمة ك�مل اأهدافه�، كال، المهم اأن يتحّرك 

البلد، و�سعبن� الآن قد تحّرك، فال ُت�سّيعوا تلك الجهود بكالم غير مح�سوب 

وموزون. 

بكّل جّد  به�  وي�سير  العظيمة،  الحركة  بداأ هذه  الذي  ب�ل�سعب  ل تدفعوا 

دد. لقد تقّدم ال�سعب واأنجز الكثير. واأمل، اأن ُي�سيبه ال�سّك والترُّ

نتقّدم باتجاه الأخالق والعدالة الإ�شالمية

والأخـــالق  الجتم�عية  الــعــدالــة  نحو  ت�سير  العظيمة،  الــحــركــة  ــذه  ه

وانتق�دات حول الأخالق،  الحين والآخر كالم  ن�سمع بين  لكّنن�  الإ�سالمية. 

نعم هن�ك م�س�فة تف�سلن� عن الأخالق الإ�سالمية المطلوبة، لي�س من �سك 

في هذا الأمر. لكّنن� تقّدمن� في هذا المج�ل كثيًرا. 
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قيود الن�شر الإلهي

بدايًة اأوّد التعّر�س لبحث قراآني؛ لقد و�سع اهلل 

�سبح�نه لعب�ده الذين وعدهم ب�لن�سر �سرًط� حيث 

ثم   
(1(

تع�لى: { پ پ پ ڀ ڀ} يقول 

{ڌ  ب�سرط:  لعب�ده  الن�سرة  تلك  تع�لى  قّيد 

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 

.
(2(

گ گ گ}
حّدد اهلل تع�لى - من خالل هذه الآية ال�سريفة- 

الذين  الموؤمنين  ــئــك  لأول وعــالئــم  �سف�ت  ـــع  اأرب

�سلطة  تحت  من  وُيخرجهم  الأر�ــس  في  �سيمّكنهم 

القوى المتكّبرة والج�ئرة، ووعدهم ب�لن�سر { پ 

پ پ ڀ ڀ }؛ و�سين�سرهم حتًم�.
اأحد هذه ال�سروط الأربعة اإق�مة ال�سالة، والآخر 

اإيت�ء الزك�ة والث�لث الأمر ب�لمعروف والرابع النهي 

الخ�سو�سّي�ت  هــذه  مــن  واحــد  ــّل  وك المنكر؛  عــن 

والعالئم الأربع فيه جهة فردّية و�سخ�سّية؛ لكن اإلى 

ج�نب ذلك يوجد في كّل واحد منه� بعد اجتم�عي 

وله ت�أثير في ت�سكيل النظ�م الجتم�عي. 

)1)  �سورة الحج، الآية 39.

)2)  �سورة الحج، الآية 41.

البعد الجتماعي لل�شالة

تنطوي  التي  والــرمــوز  الأ�ــســرار  تلك  كــّل  من  الرغم  فعلى 

عليه� حقيقة ال�سالة بحيث ك�نت »معراج الموؤمن«، و»قربان 

الأعم�ل  اأف�سل  وك�نت  وال�سع�دة  للفالح  وو�سيلة  تقي«،  ك��ّل 

 � اأي�سً لل�سالة  فــ�إّن  كّله  ذلك  من  الرغم  على  �س�أنً�؛  واأعاله� 

بعدًا اجتم�عّي�، حيث ترى الم�سلمين حين يقفون لأدائه� تكون 

وجهتهم جميًع� وجهة واحدة، عندم� يحين وقت ال�سالة تتعّلق 

بمق�سد  الوا�سع،  الع�لم  هذا  في  ك�نوا  وحيث  جميًع�  قلوبهم 

واحد وجهة واحدة.

اإّن هذا التعّلق وهذا التوّجه من ِقَبل الم�سلمين جميًع� نحو 

اأمٌر يوؤّثر  جهة واحدة ومركز واحد هو اأمر ذو بعد اجتم�عي، 

في ت�سكيل النظ�م الجتم�عي، يوؤّثر في تحديد ور�سم هند�سة 

النظ�م الإ�سالمي. 

عرى النظام الإ�شالمي

الزك�ة  واإيت�ء  ال�سالة  اإق�مة  على  الإ�سالمي  النظ�م  ُيبنى 

الن�سج�م  على  اأي  المنكر،  عــن  والنهي  ب�لمعروف  والأمـــر 

النظ�م  في  المجتمع  اأفراد  بين  والقلبي  الجتم�عي  والترابط 

الإ�سالمي. 
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البعد الجتماعي للزكاة

القراآني  ال�ستعم�ل  في  الــزكــ�ة 

من  اأعـــّم  وهــو  الإنــفــ�ق  مطلق  تعني 

الذي  للزك�ة  ال�سطالحي  المعنى 

تحّدثت عنه الآية ال�سريفة: {ڱ ڱ 

، اإًذا؛ الزك�ة تعني 
(1(

ڱ ڱ}
الجنبة  ــ�  اأّم الم�لي،  الإنــفــ�ق  مطلق 

الجتم�عّية  والترجمة  الجتم�عّية 

النظ�م  ت�سكيل  في  الموؤّثرة  للزك�ة 

حينم�  الإن�س�ن  اأّن  فهي  الجتم�عي، 

الدني�  مــ�ل  مــن  �سيء  على  يح�سل 

الم�ل  هــذا  عن  م�سوؤوًل  نف�سه  يــرى 

هذا  واأّن  ومحيطه،  مجتمعه  تج�ه 

الــمــ�ل ديـــٌن فــي رقــبــتــه، هــو ل يرى 

له  مديًن�  بل  للمجتمع  دائــًنــ�  نف�سه 

الفقراء  اإلى  الدين  هذا  اأداء  وعليه 

هذه  مــن  ف�لزك�ة  اهلل؛  �سبيل  وفــي 

في  موؤّثر  وع�مل  حكم  هي  الن�حية 

ت�سكيل النظ�م الجتم�عي.

)1)  �سورة التوبة؛ الآية 103.

الجهاد القت�شادي

ال�سي��س�ت العدائّية لأمريك� جعلت من الميدان القت�س�دي اليوم ميدان ا�ستب�ك 

وحرب، حرب من نوع خ��س. واإّن كّل م�س�همة في هذا الميدان تعود ب�لنفع على 

البلد تعّد جه�ًدا، كّل �سخ�س ُي�س�عد في تح�سين القت�س�د في البالد اإّنم� ُيم�ر�س 

واأ�س�ليبه  الخ��سة  اأدواته  له  لكّنه جه�د  ُتعّد جه�ًدا،  الأعم�ل  حركة جه�دّية، هذه 

الخ��سة، وعلى الجميع اأن ُي�س�ركوا فيه من خالل اأ�س�ليبه واأ�سلحته الخ��سة.

�شرورة تجّنب الإ�شراف

ينبغي تجّنب الإ�سراف، فليعلم الم�سرفون اأّن هذا الإ�سراف والإفراط والتف�خر 

-وجميع ذلك مكروه ومذموم في الإ�سالم- �سيحّدد م�سير القت�س�د في البالد. 

اإّن تجّنب الإ�سراف والتبذير والتف�خر في الممتلك�ت والأموال ال�سخ�سية، -�سواء 

في الم�ء اأو الخبز اأو المظ�هر الحتف�لية خالل الولئم واإجراء العقود اأو الزواج 

وغيره� من المح�فل اأو الأمور الأخرى- يدعم القت�س�د في البالد. 

الإ�شالم هو مقابل الراأ�شمالية ال�شهيونية

يريدون اإيق�ف حركة الثورة الإ�سالمية، حركة النظ�م الإ�سالمي، الحركة 

نحو الح�س�رة الإ�سالمية الجديدة؛ لأّنهم يعلمون اأّن هذه الحركة هي النقطة 

المق�بلة تم�مً� لم�س�لح الراأ�سم�لّيين ال�سه�ينة، واأ�سح�ب ال�سرك�ت الع�لمّية 

في  الحركة  هذه  تنت�سر  كيف  ويرون  هذا  يدركون  اإّنهم  وال�سّف�حة.  الظ�لمة 

الع�لم، وتلفت اأنظ�ر الن��س اإليه�؛ اإّنهم يريدون الحوؤول دون ذلك. 
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ت�شويه  اأ���ش��ب��اب  ع��ن  البحث 

الإ�شالم

ت�س�ألوا  اأن  منكم  اأطــلــب  الآن   

�سي��سة  ا�ستهدفت  لم�ذا  اأنف�سكم 

 - القديمة  والره�ب  الكراهية  ن�سر 

والم�سلمين  الإ�سالم   - المّرة  هذه 

لم�ذا  لــه؟  �س�بقة  ل  وب�سكل  بــقــّوة 

في  وال�سلطة  الــقــّوة  نــظــ�م  يــّتــجــه 

الفكر  تهمي�س  نحو  الــيــوم  ع�لمن� 

النفع�ل  ح�لة  اإلى  وجّره  الإ�سالمي 

ورّدات الفعل؟

والقيم  الــمــفــ�هــيــم  تــلــك  هــي  ــ�  م

ُتزعج  والتي  الإ�ــســالم  في  الموجودة 

ـــزاحـــم بــرامــج ومــ�ــســ�ريــع الــقــوى  وُت

الـــكـــبـــرى؟ ومــــ� هـــي الــمــنــ�فــع الــتــي 

تجنيه� هذه القوى عبر تقديم �سورة 

لهذا  الإ�سالم؟  عن  وخ�طئة  م�سّوهة 

تت�س�ءلوا  اأن  اأوًل؛  عليكم  اأتمّنى  ف�إّني 

الت�سويه  هـــذا  عــوامــل  عــن  وتــبــحــثــوا 

الوا�سع لالإ�سالم.

التعّرف على الإ�شالم من م�شادره الأ�شيلة

الأمر الث�ني الذي اأرغب منكم اأن تقوموا به، في مواجهة �سيل الته�م�ت 

مب��سرة  معرفة  لتكوين  ت�سعوا  اأن  ال�سلبي؛  والإعــالم  الم�سبقة  والت�سّورات 

ودون وا�سطة عن هذا الدين. اإّن المنطق ال�سليم يقت�سي - وب�لحّد الأدنى - 

اأن ُتدركوا حقيقة الأمور التي ي�سعون لإبع�دكم عنه� وتخويفكم منه� فم� هي 

وم� هي حقيقته�؟

اأن� ل اأ�سّر عليكم اأن تقبلوا روؤيتي اأو اأية روؤية اأخرى عن الإ�سالم. لكّني 

اأدعوكم، اأّل ت�سمحوا اأن ُيقّدموا لكم - وب�سكل مراٍء - الإره�بيين العمالء لهم، 

ومن�بعه  الأ�سيلة  م�س�دره  من  الإ�سالم  اعرفوا  الإ�سالم.  ُيمّثلون  اأّنهم  على 

 .P الأولى. تعّرفوا على الإ�سالم من القراآن الكريم ور�سوله العظيم

اإدراك الواقع دون اأحكام م�شبقة عن الإ�شالم

ب�لرغم من اأّن هذا الأزمة المفتعلة لخلق نوع العالقة بين الإ�سالم وبينكم 

- اأنتم ال�سب�ب - هي اأمر موؤلم؛ لكن ب�إمك�نه� اأن ُتثير ت�س�وؤلت جديدة في 

ذهنكم الوّق�د والب�حث عن الحقيقة.

اإّن �سعيكم لمعرفة الأجوبة عن هذه الت�س�وؤلت ُي�سّكل فر�سة مغتنمة لك�سف 

الحق�ئق الجديدة اأم�مكم. وعليه يجب اأن ل تفّوتوا هذه الفر�سة للو�سول اإلى 

ولعّله - وبنتيجة تحمّلكم  الواقع دون حكم م�سبق.  واإدراك  الفهم ال�سحيح 

هذه الم�سوؤولية تج�ه الحقيقة - �ستر�سم الأجي�ل الآتية �سورة هذه المرحلة 

من ت�ريخ التع�مل الغربي مع الإ�سالم، ب�ألٍم اأقل زخمً� ووجداٍن اأكثر اطمئن�نً�.

98



ال�شرائب في الإ�شالم

اإّنن� اليوم ن�أخذ ال�سرائب من ال�سعف�ء -  اإلهّية.  اأعّزائي! ال�سرائب فري�سة 

ن�أخذ ال�سرائب من الموّظف، من الع�مل، ن�أخذ جزءًا من ال�سرائب من الت�جر، 

لكّنن� ل ن�أخذ ال�سرائب من فالن �س�حب راأ�س الم�ل الكبير، و�س�حب المدخول 

جريمة؛  وهذه  ال�سرائب؛  دفع  من  يتهّربون  هوؤلء  رقيب؛  ول  ح�سيب  بال  الكبير 

ُيعطي  ول  ال�سرائب  دفــع  يتجّنب  ف�لذي  جريمة.  ال�سرائب  دفــع  من  التهّرب 

ال�سرائب الم�ستحّقة عليه للدولة - فذلك المدخول الح��سل والذي �س�ر في يده، 

اإّنم� ك�ن بف�سل الجّو الذي توّفره الدولة، والعمل الذي تعمله الدولة، لذا، ينبغي 

له اأن يدفع ال�سرائب - اإّنم� هو في الحقيقة يربط البالد بم�ل النفط الرخي�س 

الذي ي�أتي ب�سهولة، وعندم� يرتبط البلد بم�ل النفط، تظهر هذه الم�س�كل.

فّن الإمام الخميني واإبداعه الخا�ش

الأمر بيد ال�سعب، الميدان بيد ال�سعب، ابتك�ر العمل بيد الن��س؛ ك�ن هذا اإبداع الإم�م؛ وفّن اإم�من� العظيم؛ لقد �سّلم 

الميدان اإلى اأ�سح�ب الأمر؛ لأّن الوطن له اأ�سح�ب. 

فك�نوا يقولون في زم�ن الط�غوت: اإّن هذا الوطن له �س�حب؛ من هو �س�حبه؟ ال�س�ه؛ في حين اأّنه ك�ن اأداًة يتّم تحريكه�، 

وعبئً�، وطفيلّيً� على البلد، ل �س�حب البلد؛ ف�س�حب البلد هو ال�سعب نعم، للبلد �س�حب؛ من هو �س�حب البلد؟ هو ال�سعب. 

عندم� ُتوكل الأمور اإلى ال�سعب - الذي هو �س�حب البلد، و�س�حب الم�ستقبل - حينه� �ستنتظم. 

ينبغي لإدارة الم�سوؤولين في كّل مقطع من عهد الجمهورّية الإ�سالمية، اأن تكون هكذا؛ اأن تو�سع الأمور من خالل الإدارة، 

والتخطيط، ومالحظة جميع الظروف والتف��سيل، في اأيدي ال�سعب؛ حينه� �ست�سير الأمور قُدمً�. 

الحذر من الإ�شراف

اجتن�ب  في  تكمن  اأخــرى  م�س�ألة 

ـــراف،  ـــس الإ�ــــســــراف؛ فــ�جــتــنــ�ب الإ�

وت�سييع الم�ل، وهدر الثروات الع�ّمة، 

التراب.  وهدر  والخبز،  الم�ء،  وهدر 

والخبز  ــروة،  ث والم�ء  ــروة،  ث التراب 

الجميع،  فليلتفت  قيمة؛  ذو  منتوج 

ول  ب�لم�سوؤولّية،  ولي�سعروا  وليحذروا، 

يهدروا هذه الأمور.
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يقول حجة الإ�شالم والم�شلمين محّمدي كلبايكاني:

مع اأّن الق�ئد المعّظم ك�ن ي�ستطيع اأن ي�ستفيد من جميع الإمك�ن�ت الم�ّدية. ف�إّن م�ستوى حي�ته 

الخ��سة هي اأدنى من م�ستوى حي�ة مواطن ع�دي.

، هو دائمً� يو�سي الم�سوؤولين:  وال�سيد الخ�منئي ف�ساًل عن كونه يتمّتع بحي�ة ع�دّية وم�ستوى متدنٍّ

انتبهوا اإلى حي�تكم! ل ُت�سرفوا!.

و�سم�حته  العي�س عمليً�،  ب�س�طة  اإلى  الن��س  اأن ندعو  ب�أّنه يجب  يعتقد   } الخ�منئي  اآية اهلل 

في ال�سّف الأّول لهذه الدعوة. في المن��سب�ت الخ��سة التي يكون لديه فيه� عقد قران، قبل اإجراء 

�سيغة العقد يدعو العرو�س والعري�س والع�ئلة مّدة ربع �س�عة لرع�ية القت�س�د ويقول: ل يكن لديكم 

م�س�ريف ع�لية اأو ت�سريف�ت...

اأّي جهة، ول ي�ستفيد من  الق�ئد نف�سه هكذا يعمل في حي�ته الخ��سة. فهو ل يتلّقى حقوقً� من 

الأموال التي ت�أتي اإلى خدمته من الأطراف والأكن�ف لحي�ته ال�سخ�سية. بل يوؤّمن معي�سة حي�ته عن 

طريق الهداي� والنذور التي يقّدمه� المحّبون والمريدون. اأبن�ء الق�ئد اأي�سً� يعي�سون كذلك ولديهم 

هذه الحي�ة الب�سيطة والع�دية. 
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أنوار الوالية
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البكاء على النف�ش

من الأمور التي حّث عليه� �سرع الإ�سالم المقّد�س اأن يبكي الإن�س�ن على نف�سه. ول �سّك اأّنن� �سنبكي 

جميعً� على اأنف�سن� فيم� لو اأدركن� واقعن�. فنحن في الحقيقة في غفلة عن ح�لن�. 

لقد خلق اهلل الإن�س�ن لأجل هدٍف محّدد، وهو يتحّمل الم�سوؤولية، وعليه اأن ل يق�سي حي�ته وعمره في 

غفلة عن ذلك الهدف وتلك الم�سوؤولية. 

واأهل  والعب�دة،  ال�سالة  اأهل  اأّنهم  مع  يبكون،  ك�نوا   R الأطه�ر  اأئّمتن�  اأّن  من  ت�سمعونه  م�  اإّن 

العرف�ن والب�سيرة، ولم يكن يخفى عليهم �سيء من المع�رف الإّلهية، اإّنم� ك�ن ب�سبب عرف�نهم واإدراكهم 

للواقع. 

اأئّمتن� R - مع م� هم عليه - يبكون! فمن اأجل اأّي �سيء، ولم�ذا؟ وب�لطبع، اإّن عدم البك�ء ُيعّد 

تق�سيرًا عند من و�سل اإلى تلك المق�م�ت. اأم� ب�لن�سبة لن�، ف�لأمر لي�س كذلك. نحن نن�سغل في ت�أمين 

فيه، وقد  اإ�سك�ل  ل  المب�ح�ت  اأّن طلب هذه  وترفيه وغيره�، ومع  و�سراب  الحي�ة من طع�م  م�ستلزم�ت 

ي�سبح مرجحً� في بع�س الح�لت ب�لن�سبة لأمث�لن�، اإّل اأن من و�سل اإلى تلك المق�م�ت من القرب الإلهّي 

�سيكون �سعبً� عليه جّدًا اأن ي�سرف لحظة واحدة من حي�ته في غفلة، حتى ولو ك�نت لت�أمين متطّلب�ت 

اأن� واأنتم طبعً� ل ُندرك حقيقة هذا  الحي�ة ال�سرورية. وهو لأجل ذلك يبكي: يبكي لأجل تلك اللحظة. 

البك�ء، ولذلك نتعّجب كيف تكون لحظة واحدة من الغفلة �سببً� لكّل هذا البك�ء!!.. اأجل، فهم يرون م� وراء 

الحج�ب، اأّم� نحن فمحجوبون عن الروؤية.
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الوحدة والن�شجام الوطني

م� نحت�جه هذه الأي�م ل�سعبن� هو الوحدة 

تق�سيم  الخط�أ،  ومــن  الوطني،  والن�سج�م 

اأفــراده،  بين  الفرقة  وبــذر  وتجزئته  ال�سعب 

من�ف  هــذا  الم�سّمي�ت،  من  ا�سم  اأي  تحت 

للم�س�لح الوطنية ولتطّلع�ت واأهداف ال�سعب 

الإيراني واأهدافه. التح�د والوف�ق. 

لي�س�عد ال�سعب الم�سوؤولين والحكومة على 

ذلك.

قّوة الم�شوؤولين؛ التكاء على ال�شعب

ال�سيء  اأّن  الدولة،  في  الم�سوؤولون  وليعلم 

الوحيد الذي ُي�س�عدهم على القي�م بواجب�تهم 

قــّوة  على  المحّلية،  الــقــوى  على  التــكــ�ء  هــو 

ال�سعب.

2015/01/07

منارة األّمة
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الوحدة اأولى الأولويات

حينم� اأنظر اليوم اإلى ق�س�ي� مجتمعن� وق�س�ي� الع�لم الإ�سالمي اأجد مع اأّن كّل هذه الم�س�مين 

الكبيرة مهّمة - ف�لعلم مهّم للع�لم الإ�سالمي، وكذلك التعّقل مهّم، وكذلك الأخالق - لكن الأهّم وم� 

هو ب�لدرجة الأولى من الأولوّية للع�لم الإ�سالمي يتمّثل في الوحدة. نحن الم�سلمون ابتعدن� كثيرًا عن 

بع�سن�. نجحت لالأ�سف ال�سي��س�ت التي �سعت للف�سل بين الم�سلمين وتفريق قلوب الجم�ع�ت الم�سلمة 

بع�سه� عن بع�س. نحت�ج اليوم اإلى الوحدة.

عّزة الإ�شالم بالوحدة

اإذا كّن� مع بع�سن� وك�نت قلوب البلدان وال�سعوب الإ�سالمّية - من �سّنة و�سيعة ومختلف فرق الت�سّنن 

اأو �سوء نّية بع�سه� لبع�س، ول ُيهين بع�سهم  والت�سّيع - نقّية بع�سه� تج�ه بع�س، ول تحمل �سوء ظّن 

بع�سً�، لحظوا اأّي حدث �سيقع في الع�لم، واأّية عّزة �ستح�سل لالإ�سالم! الوحدة الوحدة.

ا�شتلهام الدرو�ش لتحقيق ما ُبعث النبي P من اأجله 

من المن��سب في هذا اليوم - وهو يوم ولدة النبي الأكرم P - اأن ن�ستلهم الدرو�س، فمجّرد تكريم 

الر�سول P ومدحه والثن�ء عليه لي�س العمل الذي يتوّقع مّن� وح�سب، بل يجب اأن ن�ستلهم الدرو�س واأن 

ُنريد تحقيق م� ُبعث النبي P من اأجله، وذكرُت اأّن اأولوية الع�لم الإ�سالمي اليوم هي التح�د.

2015/01/09
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منهج  ل��ل��ع��ال��م  اأع���ل���ن���وا 

الجمهورية الإ�شالمية!

و�سلوك  منهج  وبــّيــنــوا  اعك�سوا 

ــة هـــذا في  ــّي ــالم ــس الــجــمــهــورّيــة الإ�

والــعــ�َلــم  ــم  الــعــ�َل وليعلم  الـــخـــ�رج، 

هذا  بوجود  حقيقًي�  علًم�  الم�سيحي 

الــمــ�ــســتــوى مـــن الــتــ�ــســ�مــح مـــع غير 

الم�سلمين في البلد الإ�سالمي، ومثل 

هذا الت�س�مح غير موجود هن�ك.

2015/01/26

على ال�شعوب اأن تعرف اأمجادها ومفاخرها 

وعندم�  وقيمه�  ونبوغه�  تفّوقه�  عن  ال�سعوب  تغفل  عندم� 

ت�ست�سغر قدره� و�س�أنه�، لن ت�سل اإلى اأهدافه� الكبرى و�سينتج 

عن ذلك مجيء و�سيٍع ليت�سّلط عليه�.

اأنتم ت�س�هدون  اأمج�ده� ومف�خره�.  اأن تعرف  على ال�سعوب 

جلًيّ� كيف اأّن ال�سعوب التي ل ت�ريخ م�سرق وم�سّع وذا اأهمّية له� 

تختلق ت�ريًخ� وم��سًي� لنف�سه� فتقوم ب�ختالق �سخ�سّي�ت وهمّية 

واأبط�ل في الأفالم ال�سينم�ئّية وغير ذلك.

2015/01/21

التركيز على الإمكانات الداخلية 

�سحيحة  ب�سورة  ورّكــزنــ�  الهمم  �سحذن�  اإْن  اإّنــنــ� 

على م� نمتلكه من اإمك�نّي�ت وخي�رات -وهذه الروحّية 

كلياًل  الحظر  ن�ستطيع جعل �سالح  متوّفرة بحمد اهلل- 

وغير فّع�ل، حتى لو لم ن�ستطع انتزاعه من يد العدّو.

الأ�شا�ش: حفظ كرامة ال�شعب وم�شالحه

وحرمته،  الإيـــرانـــي  ال�سعب  كــرامــة  حفظ  ينبغي 

تقّدم  عن  عب�رة  هي  التي  المهّمة  الأ�س��س  والق�سّية 

.� ال�سعب الإيراني، يجب اأن ُت�س�ن اأي�سً

2015/02/08
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اإحياء ذكرى ال�شهداء؛ ا�شتمرار وبقاء

�سِرهم في مجتمعن� اإلى 
ُ
لو لم يتكّرر ذكُر اأ�سم�ء �سهدائن� وُيكّرموا وُيعّظموا، ولو لم يتحّول احترامهم واحترام اأ

ثق�فة - ولح�سن الحّظ فقد غدا ثق�فة عندن� - لطوى الن�سي�ن الكثيَر من هذه الذكري�ت القيمة والثمينة، ولك�ن هذا 

التعظيم الكبير الذي يظهر في المجتمع بف�سل م�سيرة ال�سه�دة قد غ�ب في مط�وي الن�سي�ن. ل ت�سمحوا بحدوث مثل 

هذا الأمر بعد الآن. ينبغي اأن ُت�سبح ذكرى ال�سهداء وذكر اأ�سم�ئهم والبحث في �سيرهم والتدقيق في زواي� حي�تهم 

اأو�س�ط المجتمع. واإذا م� ح�سل هذا ال�سيء ف�ستبقى ق�سية ال�سه�دة - وهي الجه�د  اأكثر رواًج� في  يوًم� بعد يوم 

الحقيقي في �سبيل اهلل - قوية را�سخة في مجتمعن�.

�شرورة حفظ الم�شامين ون�شرها

فهذه  مبتكرة،  ب�أ�س�ليب  ذلك  فليكن  وب�لطبع  ب�لِقَدم؛  ُت�س�ب  اأو  الن�سي�ن  يلّفه�  وذكري�تهم  ال�سهداء  اأ�سم�ء  تدعوا  ل 

الموؤتمرات التي ُتقيمونه� اأّيه� ال�س�دة - وهي قّيمة جدًا - لي�ست مجّرد مج�ل�س عري�سة ]لقراءة[ الف�تحة، واإّنم� هي ملتقي�ت 

ة، يجب اأن ُتف�ّسر فيه� مع�ني ال�سه�دة، وُيعّرف ال�سهداء وُتبّين وتكّر�س ثق�فة ال�سه�دة في المجتمع. ذات م�س�مين خ��سّ

اإحياء ذكرى ال�شهداء؛ حاجة البالد الأولى 

لدّي اعتق�د را�سخ ب�أّن اإحدى الح�ج�ت الأ�س��س للبلد هي اإحي�ء ذكرى ال�سهداء، واأّن هذه الح�جة تبدو �سرورية 

ن��سً� متدّينين متعّبدين، اأم لم نكن كذلك اإلى هذا الحد لكّنن� ُنحّب ]نحر�س 
ُ
وحيوية لم�ستقبل البالد - �سواء كّن� اأ

على[ م�سير هذا البلد وهذا ال�سعب. 

2015/02/16
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اإيكال الأمور اإلى ال�شعب

عندم� ُتوكل الأمور اإلى ال�سعب - الذي هو �س�حب البلد، و�س�حب الم�ستقبل 

كّل مقطع من عهد  الم�سوؤولين في  لإدارة  ينبغي  ]الأمور[.  �ستنتظم  - حينه� 

الإدارة،  خالل  من  الأمــور  تو�سع  اأن  هكذا؛  تكون  اأن  الإ�سالمية،  الجمهورّية 

حينه�  ال�سعب؛  اأيدي  في  والتف��سيل،  الظروف  جميع  ومالحظة  والتخطيط، 

�ست�سير الأمور قُدمً�.

كّل منطقة من من�طق  الإيرانّيين. ففي  بن� نحن   �ً لي�س مخت�سّ الأمر  هذا 

]ل[ عب�رًة   - ال�سعب ذا هدف  ال�سعب، وك�ن  اإلى  الأعم�ل  وكلت 
ُ
اأ اإذا  الع�َلم، 

ب�سوؤونهم  الحي�ة، وم�سغولين  اأمور  ت�ئهين في  واأن��س  اأن��س ل هدف لهم،  عن 

الحي�تّية ال�سخ�سّية - ف�إّن اأّي عمل من الأعم�ل، ]ولو ك�ن من[ اأ�سعب الأعم�ل، 

وعندم�  ال�سعب،  اأيدي  في  يكون  عندم�  الأمنّية،  الأعم�ل  الع�سكرّية،  الأعم�ل 

تكون ال�س�حة في يد ال�سعب، ف�إّنه �سيتقّدم. 

الحّل هو اأن يبذل ال�سعب جهدًا في داخله، ويعمل على اإبط�ل مفعول �سربة 

العدّو التي هي حتمّية، اأو التخفيف من اآث�ره�؛ هذا هو العالج. اأعّزائي، اأّيه� 

ال�سب�ب، التفتوا لهذا.

2015/02/18
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