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أ ّول الكالم

العلم والِّدين
رب العالمين ،و�ص ّلى اهلل على �س ّيدنا محمد Pوعلى �آله الطاهرين ،وبعد.
الحمد هلل ّ
يتّ�ضح للمتت ّبع لكلمات الإمام الخامنئي �أ ّنه يعمل وبد ّقة علمية عالية ،على و�ضع المرتكزات البنيوية للعلوم ،ويربطها
بالخلفية الفكرية الإ�سالمية ،ويحر�ص على بيان عالقة العلوم والعلماء والباحثين بالدِّ ين الإ�سالمي .يقول الإمام الخامنئي
في هذا ال�صدد:
م�شجع على العلم ،و�إنّ الدِّ ين الذي نعرفه،
يتفجر من داخل الدِّ ين ،والدِّ ين هو �أف�ضل ّ
«بنا ًء على ر�ؤيتنا الكونية ،فالعلم ّ
والر�ؤية الكونية التي نقتب�سها من القر�آن ،و�إنّ ال�صورة الموجودة عندنا عن الخلق ،وعن الإن�سان ،وعن ما بعد الطبيعة ،وعن
وم�شجع عليه.
الم�شيئة الإلهية وعن التقدير والق�ضاء والقدر ،ك ّل ذلك يتالءم مع العلم؛ لذلك فالدِّ ين منتج للعلم
ّ
فالدِّ ين و�سيلة ل�سعادة الب�شر ،ونم ّوهم وا�ستقرار العدالة والآمال القديمة ،و�إنّ االختالف بين ر�ؤية الدِّ ين الإ�سالمي للعلم،
المادي هو هذه الم�س�ألة .نحن نريد العلم لأجل �سعادة الب�شر ،لأجل نمو الب�شر ،لأجل تط ّور
والر�ؤية الرائجة للعلم في العالم
ِّ
الب�شر ،لأجل ا�ستقرار العدالة والآمال القديمة للب�شر»(((.
ونحن �إذ ن�شكر اهلل تعالى الذي و ّفقنا من جديد لنكون بخدمة الجميع وتمكينهم من مواكبة الفكر الن ّير والأ�صيل للإمام
القائد ال�س ّيد علي الخامنئي} ،عبر دورية م�شكاة النور ،التي �ست�صدر بح ّلة جديدة ،تهدف �إلى بيان �أ�صول وك ّليات فكر
القائد و�سيرته العلمية والجهادية ب�شكل منتظم ،على �أن نن�شر الن�صو�ص التف�صيلية لجميع الخطب والبيانات في كتاب
خطاب الولي ال�سنوي ،وا�ستكمال الأعداد الناق�صة ( )67-64ب�شكل �إلكتروني.
رب العالمين
والحمد هلل ّ
(((

من كالم الإمام الخامنئي } في لقاء وزير العلوم و�أ�ساتذة جامعة طهران  1388/11/13هـ�.ش.
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كلمة اإلمام الخامنئي

}

في لقائه أهالي مدينة
قم المق ّدسة

المنا�سبة :ذكرى انتفا�ضة التا�سع ع�شر من �شهر دي

()1

الح�ضور :جم ٌع من �أهالي مدينة قم
ال���م���ك���ان :طهران
ال���زم���ان 1393/10/17 :هـ�.ش.
 1436/03/16هـ.ق.
 2015/01/07م.
(((

�شم�سي) موافق لـ  9ك1978 2م؛ ذكرى انتفا�ضة
(هجري
 19دي
ّ
ّ
�أهالي قم وهي حادثة مف�صلية في تاريخ الثورة الإ�سالم ّية.

أرح���ب بجميع الإخ���وة والأخ�����وات؛ العلماء المحترمين
� ّ
وال�شباب الأع ّزاء ،كما �أبارك لكم جمي ًعا ولجميع �أبناء ال�شعب
لنبي
الإي��ران��ي والأ ّم���ة الإ�سالم ّية جمعاء بالميالد ال�سعيد ّ
الإ�سالم ّ
المعظم والمك ّرم  Pوميالد الإمام ال�صادق .Q
مفخرة  19دي؛ لن ُتن�سى!
بمنا�سبة التا�سع ع�شر من �شهر «دي»  -ذل��ك اليوم
علي بداي ًة �أن
التاريخي العظيم ،والم�صيري� -أرى ً
لزاما ّ
ّ
أتوجه بال�شكر لأبناء قم الأع��زّاء ،الذين لم ي�سمحوا ولن
� ّ
ي�سمحوا �أن ت�ؤول هذه الحادثة �إلى الن�سيان .يريدون لواقعة
التا�سع من �شهر «دي» �أن ت�صبح من�س ّية ،وه��ذا نف�سه ما
�أراده و�سعى �إليه الظلمة والطغاة في خ�صو�ص عا�شوراء
الح�سين  ،Qفقد �أرادوا و�سعوا كي ال يبقى لهذه الواقعة
ذك ًرا ،لكنّ زينب الكبرى  Oلم تكن لتدع ذلك يتح ّقق.
لقد قامت ع ّمتنا  -زينب الكبرى  - Oبحركتين
تك ّمل �إحداهما الأخرى:
الحركة الأولى :كانت خالل رحلة الأ�سر �إلى الكوفة ثم
�إلى ال�شام وما قامت به من توعية وخطابات �أ ّدت �إلى �إظهار
الحقائق.
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والحركة الأخرى :كانت زيارتها كربالء في الأربعين؛
�سواء كان الأربعين الأ ّول �أو الثاني �أو غير ذل��ك ،فمعنى
هذه الحركة ومغزاها �أ ّنه ال يمكن ال�سماح لتلك الم�ساعي
الخبيثة ،التي تهدف �إل��ى محو تلك المراحل والأح��داث
العزيزة وال��م���ؤ ّث��رة والمه ّمة من الأذه���ان ،بالو�صول �إلى
مراميها وغاياتها .وهم حت ًما لن يو ّفقوا في ذلك.
الم�شرف ل�صناعة م�ستقبل عزيز
معرفة التاريخ
ّ
�إنّ هذه االتّجاهات المعار�ضة والمعاندة بد�أت في �صدر
الإ�سالم وا�ستم ّرت م ّدة طويلة من الزمن ،فهذا المتو ّكل
العبا�سي وب��ع��د م��ا ي��ق��رب م��ن � 170إل���ى � 180سنة من
واقعة عا�شوراء �سعى في تخريب القبر المط ّهر لأبي عبد
اهلل .Q
ل��ذا ،على ال�شعب الإي��ران��ي �أن يتو ّقع دائ�� ًم��ا ا�ستمرار
الأع��داء في م�ساعيهم و�أعمالهم الخبيثة ون�شرهم للفتن
من �أجل الق�ضاء على محا�سن الثورة في الأذهان .ال ّ
يكف
الأعداء �أو يملون في �سعيهم لأجل حرف الثورة عن م�سارها
�أو الق�ضاء على ح�ضورها في النفو�س والأذه��ان .يريدون
للنا�س ن�سيان حركتهم وتاريخهم والعمل العظيم الذي قاموا
به والغفلة عن ذلك ك ّله .ف�إنّ من ال يعرف تاريخه الم�ش ّرف
الذي يبعث على الفخر واالعتزاز لن يتم ّكن من �صنع ما
يفتخر به في م�ستقبله ،وهذا ما يحاول الأعداء فعله.
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�أنتم الذين خ ّلدتم ذكرى التا�سع ع�شر من �شهر «دي»،
�أنتم من خ ّلد الثاني والع�شرين من «بهمن» ،لقد قمتم �أي�ضا
بتخليد التا�سع من «دي»(((  -تلك الحادثة الم�شابهة لما
حدث في التا�سع ع�شر من «دي»  -على و�ضوح من الأهداف
والغايات وهذه الحركة ت�أتي في �سياق ال�صراع مع الأعداء،
فهم ي��ري��دون �أن ي�ش ّوهوا حقائق ال��ث��ورة و�أن يودعوها
خزائن الن�سيان ،وهم يدفعون الأم��وال ويبذلون الجهود
في هذا ال�سبيل .من لديه معرفة ّ
واطالع على عالم الكتاب
والمطبوعات والمقاالت ُيدرك ما يقوم به الأع��داء� ،إ ّنهم
اليوم يعملون على تح�سين وتجميل تلك ال�صورة الخبيثة
والم�ش�ؤومة لعائلة بهلوي  -ذلك النظام الفا�سد والعميل
والخبيث والظالم الذي �أعاد بلدنا �إلى الوراء �سنين طويلة،
و�أوق��ع ال�شعب الإيراني في ما �أوقع من م�شكالت عظيمة،
هناك �سعي في هذا االتّجاه من قبل الجبهة المقابلة للنظام
الإ�سالمي ،فهم ي�ساندون تلك الفئة التي كانت مخالفة
لأ�سا�س الثورة ،الذين كانوا يعار�ضون النا�س الذين قاموا
بالثورة ،وهم الآن يخالفون ب�ش ّدة وفاء ه�ؤالء النا�س للثورة.
هم لم يو ّفقوا حتى الآن ،لقد عقدوا الآمال على �صرف
الجيل الثاني والثالث للثورة عن �أهدافها وتط ّلعاتها لك ّنهم
(((

التظاهرات المليونية التي خرجت م�ستنكرة وراف�ضة لأعمال الفتنة
التي وقعت عقب انتخابات عام 2009م.

لم يقدروا على ذلك .لم يتم ّكنوا من حمل الجيل الثالث
للثورة على التخ ّلي عنها.
�إنّ الجيل الثالث للثورة هو الذي �أوجد التا�سع من «دي»
وج��ه ه��ذا الجيل تلك
و�صنع ه��ذه الواقعة العظيمة .لقد ّ
ال�صفعة المحكمة على وج��ه �أول��ئ��ك الذين �سعوا لحرف
الحركة الإ�سالم ّية عن م�سارها من خالل �إيجاد الفتنة .من
الذي قام بذلك؟ �إ ّنهم ال�شباب �إ ّنه الجيل الثالث للثورة.
وعيونهم اليوم �شاخ�صة نحو الأجيال القادمة وال�شباب
الآت���ي ،فهم يعلمون �أنّ ال��ث��روة الحقيق ّية لهذا البلد هي
نا�سه و�أبنا�ؤه .ال زالت هذه تط ّلعاتهم و�أهدافهم ،ولكن ما
دمتم �أ ّيها ال�شباب الالئق� ،أ ّيها النا�س الم�ؤمنون حا�ضرين
في الميدان ،ولديكم الدافع والمح ّرك ،تملكون الب�صيرة
وتدركون ما تقومون به ،لن يتم ّكنوا من تحقيق تلك الأهداف
والتط ّلعات.
خ�صائ�ص النظام البائد
ح�س ًنا! ما الذي جرى في التا�سع من دي؟ الجميع يعلم �أنّ
التا�سع ع�شر من «دي» �ش ّكل انطالقة حركة جماهير ّية �شاملة
بين �أبناء ال�شعب الإيراني .لقد كانت تلك النار تحت الرماد
يوما بعد يوم ،لكنّ اندالعها وت� ّأجج لهيبها
�آخذة باالتّ�ساع ً
بد�أ في التا�سع ع�شر من «دي» على يد ال ُق ّم ّيين ،لينتهي بعد
ذلك �إلى تح ّركات مختلفة �أ ّدت �إلى ح�ضور ال�شعب الإيراني

�صادحا بنداء التلبية للإمام العزيز،
يدً ا واحدة في الميدان
ً
ال�شجاع ،الروحي والر ّباني ،ومت�ص ّد ًيا للنظام الفا�سد .ما
كان ذلك النظام الذي واجهه ال�شعب؟ من كان على ر�أ�سه؟
هذا �أمر غاية في الأهم ّية.
�أو ّد في ه��ذا المجال �أن �آت��ي على ذك��ر خ�صو�ص ّيتين
م�ساع لتحريف
�أو ث�لاث ،وكما ذك��رت لكم :توجد اليوم ٍ
الحقائق .يريدون تجميل �أخبث الوجوه و�أقبح الوجوه و�أحلك
الوجوه للمت� ّأخرين من ح ّكام هذا البلد التاريخ ّيين ،يريدون
تزيينها كي ال ّ
يطلع النا�س على الحقائق وال يعلموا ما الذي
قام به �أولئك تجاه الثورة.
 - 1الديكتاتور ّية
�إحدى خ�صو�ص ّيات ذلك النظام الفا�سد :الديكتاتور ّية
القاتمة والمظلمة ،والقمع العجيب للنا�س ،وب�أق�سى الأ�ساليب
الممكنة و�أفظعها ،وهو �أمر ن�شاهده في بلدان �أخرى � ً
أي�ضا،
لك ّننا هنا �شاهدنا ب�أ ّم �أعيننا ما الذي فعلوه وب� ّأي طريقة
كانوا يتع ّر�ضون للنا�س� ،سواء خالل مرحلة حكم ر�ضا خان
حيث �شاهد ذلك من كان قبلنا وكبار ال�سن فينا ونقلوه لنا،
�أو خالل العهد الأخير الذي ك ّنا فيه نحن و�سائر النا�س في
ال�ساحة والميدان.
طب ًعا ،جيل ال�شباب لم ي�شاهد تلك المرحلة؛ يوجد
كثير من الكالم المو ّثق والوقائع ،حول ما فعلوه بالنا�س
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والمنا�ضلين وبك ّل من كان يبدي �أدنى معار�ضة لهم ،حول
�سلوكهم مع النا�س وتعذيبهم لهم ،حول ال�ضغوط العجيبة
والغريبة التي كانوا يمار�سونها على الم�ستوى الج�سدي
والروحي ،حول تلك ال�سجون المرعبة التي ال زالت بع�ض
�آثارها قائمة تثير ده�شة من يق�صدها ويراها.
ه��ذه واح���دة م��ن خ�صائ�صهم حيث ك��ان��وا يحافظون
على حكمهم من خالل ا�ستعمال الق ّوة والظلم واال�ستبداد
وال�ضغط على النا�س .الأ�شخا�ص الذين يبدون حر�صهم
ال��ي��وم على حقوق الب�شر وي��ك�� ّررون مثل ه��ذه اال ّدع���اءات
الخاوية ليل نهار ،كانوا يدافعون عن تلك الطبقة الحاكمة
بك ّل وجودهم وبك ّل ما �أوتوا من ق ّوة.
ال يمكن لهم �أن ي ّدعوا �أ ّنهم كانوا يجهلون الوقائع! فجهاز
ال�سافاك (جهاز المخابرات) المرعب والفظيع �إ ّنما �صنعه
ال�صهاينة والأمريكان وجهاز ال�سي �آي �أي هو من جاء بتلك
الأ�ساليب التي كان يتبعها جهاز ال�سافاك ،فكيف يمكن لهم
�أن ال يعلموا بحقائق الأمور.
ولقد واج��ه ه���ؤالء مع�ضلة كبيرة في الفترة الأخيرة
حينما ظهرت �إل��ى العلن تلك الف�ضائح ح��ول ممار�سات
التج�س�س الأمريك ّية مع خ�صومهم والمعار�ضين
وك��االت
ّ
يتبجحون به حول حر ّية الر�أي والليبرال ّية
لهم� .أين هم م ّما ّ
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والديموقراط ّية والأخ��ذ ب���آراء النا�س(((! واقع ًا هذا عالم
عجيب!
نعم لقد كانت �إحدى خ�صائ�ص النظام الخبيث الذي
ا�ستولى على مقاليد الحكم في بلدنا :الت�ش ّدد المفرط
والق�سوة البالغة تجاه � ّأي �شخ�ص يبدي �أدن��ى اعترا�ض
عليهم.
أجنبي
 - 2تبع ّية ال ّ
الخ�صو�ص ّية الثانية لهذا النظام هي التبع ّية المطلقة
والذليلة للقوى الأجنب ّية .هم يعمدون �إلى �إنكار ذلك  -وهو
�أمر غير قابل للإنكار -من خالل الكتب التي ي�ؤ ّلفونها من
�أجل تبرئة �ساحة النظام البهلوي المجرم.
لقد جاء ر�ضا خان بقرار من البريطان ّيين ،كذلك هم
من قاموا بعزله .فلم تلبث بريطانيا �أن �أ�صدرت بيا ًنا حول
�ضرورة مغادرته للحكم حتى تركه مرغ ًما بعد �أن كان قد
ت اّ
عاما� ،إذ لم يكن يحظى
��وله لما يزيد على �سبع ع�شرة ً
بدعم �أو م�ساندة من � ّأي طرف �آخر .هم �أح�ضروه ثم ارت�أوا
�أنّ عليه الرحيل فرحل .جاء بقرار منهم وغادر بقرار منهم.
بعد ذلك ج��ا�ؤوا بمحمد ر�ضا و�أبقوا عليه حتى �أواخر
(((

المتحدة الأمريك ّية الأ�سبق وم�ساعده
اعتراف رئي�س ال��والي��ات
ّ
في ذلك الوقت بتعذيب الم�ساجين في �سجون وكالة المخابرات
المركزية (.)cia

الع�شرينات ،ثم مع بداية الثالثينات دخل الأمريك ّيون �إلى
ال�ساحة و�أ�صبح ك ّل �شيء في قب�ضتهم .باتت �أمريكا هي التي
تق ّرر ال�سيا�سات في �إيران ،وك ّل ما كانت تقت�ضيه م�صالحها
�سواء على الم�ستوى الداخلي �أو على م�ستوى المنطقة �أو
العالم ،كان ال ب ّد من تنفيذه بد ّقة بالغة ،الأمر الذي �ش ّكل
�إهانة بالغة لل�شعب الإيراني العظيم.
هذه كانت �إحدى خ�صائ�ص ذلك النظام المجرم ،وهذا
هو ال�سبب وراء هذا القدر من العناد والعداء والبغ�ض الذي
يتعاطى به الأمريكي مع ال�شعب الإيراني والثورة ونظام
الجمهور ّية الإ�سالم ّية.
لقد �أم�ضى ه�ؤالء مثل هذه المرحلة ،وخ�سروا مثل هذا
البلد وهذا النظام ،ومن الطبيعي �أن ال يكون لعدائهم مع
الثورة نهاية وخاتمة.
 - 3الف�ساد؛ المالي ،الجن�سي
�أم��ا الخ�صو�ص ّية الثالثة لهذا النظام المجرم فهي
الجن�سي
الف�ساد .وب�شتّى �أنواعه و�صنوفه ،ب��د ًءا بالف�ساد
ّ
ال��ذي ك��ان قائ ًما في جميع �أرج���اء البالط وم��ن ل ّ��ف ل ّفه
و�أمثالهم وق�ص�صه مخجلة .كثيرون كانوا يعلمون بهذه
الق�ضايا ولكن لم يكونوا يجر�ؤون على التح ّدث بها.
كان بع�ض الكتّاب الأجانب ي�أتي على ذكرها ،يتح ّدثون
الجن�سي والف�ساد المالي ،ولم يكن الأمر
�أحيا ًنا عن الف�ساد
ّ

منح�ص ًرا بالم�ستويات الو�سطى للحكم -الأم��ر ال��ذي قد
يح�صل في ك ّل زمان -كال ،كان الف�ساد ي�شمل �أعلى المراتب
في البلد.
لقد كان محمد ر�ضا ومن حوله متو ّرطين في �أكبر ق�ضايا
الف�ساد المالي� ،أعلى الر�شوات� ،أ�سو�أ االنتهاكات ،في �أ�سو�أ
�أنواع اال�ستفادة المال ّية وال�ضغط على الثروات المال ّية للبلد.
لقد كانوا يك ّد�سون الثروات على ح�ساب النا�س وفقرهم
وتعا�ستهم .لقد ك��ان الف�ساد الجن�سي والف�ساد المالي
والإدمان والترويج للإدمان والمخدرات الم�صنوعة من فعل
العنا�صر الأ�سا�س ّية في الحكم خالل تلك الفترة.
لقد ت ّ��م اعتقال �إح��دى �أخ���وات محمد ر�ضا في مطار
�سوي�سرا وهي تنقل حقيبة مليئة بالهرويين ،وقد انت�شر ذلك
الخبر في جميع �أرجاء العالم.
لك ّنهم �سرعان ما تم لفلفة تلك الق�ض ّية وحلحلة الأمور
و�إغالق ّ
الملف ،هذا ما كان قائ ًما �آنذاك.
 - 4عدم االكتراث للنا�س
من جملة الخ�صائ�ص البارزة لنظام الطاغوت كان عدم
اهتمامه بالنا�س؛ فال�شعب عنده لم يكن له قيمة .ونحن
خالل مرحلة �شبابنا في عهد النظام ال�سابق لم ن�شارك
مرة واحدة في انتخابات ،ولم ن�سمع من �أي من فئات النا�س
�أنهم �شاركوا؛ لم يكن هناك انتخابات .لقد كان تدخلهم
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و�ضوحا في برهة
وا�ضحا في برهة زمنية ،وكان �أقل
جل ًيا
ً
ً
�أخرى .كان ي�أتون بجماعة يتخذونهم مطية وو�سيلة لتحقيق
م�آربهم من خالل مجل�س ال�شورى وال�شيوخ .لم يكن النا�س
أ�سا�سا يعرفون من هو على ر�أ�س الهرم .وفي الأ�سا�س كانت
� ً
عالقة ال�شعب بالدولة مقطوعة .لم يكن النا�س على اطالع
ومعرفة بالأمور ال�سيا�سية كما هو قائم اليوم ،بل كان على
تماما عن �آحاد
نظاما خبي ًثا منقطع ً
تماما .كان ً
النقي�ض ً
النا�س.
 5عدم االهتمام بالعلممن خ�صائ�ص ذل��ك النظام ع��دم االهتمام بالتط ّور
العلمي ،وال��ت��روي��ج لت�صغير ���ش���أن ال��وط��ن مقابل تعظيم
ال��غ��رب .ل��م يتط ّور العلم حينها ،كما ل��م يكن م��ن وج��ود
للحركة العلمية بالمعنى الواقعي للكلمة ،وعمدت الو�سائل
الإعالمية على جذب النا�س لكل ما هو م�ستورد ،الأمر الذي،
وللأ�سف ال�شديد ،ما زال م�ستم ًرا حتى يومنا هذا .وال يمكن
التخلُّ�ص ب�سهولة من العادات التي تكت�سبها ال�شعوب على
المدى الطويل .اً
وبدل �أن يوجهوا البالد نحو �إحياء الإنتاج
الداخلي والإفادة ال�صحيحة من المواد الأولية في البالد،
عمدوا �إلى تعويد ال�شعب على �شراء الب�ضائع الم�ستوردة
بثمن النفط .لقد ب ّدلوا �أذواق النا�س ،ق�ضوا على الزراعة
وال�صناعات الحقيقية والوطنية لقد جعلوا البالد مرهونة
12

للخارج ولأع��داء الأمة .لقد ح ّقروا هذا ال�شعب ،ا�ستهانوا
بمق ّدراتهّ ،
وعظموا الثقافة الغربية.
�إمامنا العظيم؛ تلك ال�صرخة
كان نظا ًما خبي ًثا جام ًعا لكل ما هو �س ّيئ ومذموم .كان
النا�س يدركون ذلك ،فال�شعب الإيراني ذكي ويفهم الحقائق،
لكن كان الأمر بحاجة �إلى يد� ،إلى �صوت� ،إلى قلب م�ؤمن
يوجه الآخرين نحو �ساح الن�ضال .كان الن�ضال مت�شتتًا في
ّ
�أماكن متف ّرقة .لكن �أن ي�صبح علن ًيا �شمول ًيا ،فهو بحاجة �إلى
رجل �إلهي مر�سل من اهلل �إلى النا�س .فكان �إمامنا العظيم
هو تلك ال�صرخة ،التي جمعت جميع هموم ال�شعب ،وكان
نداء التلبية من قبل هذا ال�شعب ،الذي بذل الأرواح والفداء
ونزل �إلى الميدان� ،صارع هذا النظام وانت�صر عليه.
االقتدار الوطني ،الوعي والب�صيرة
يرجع ال�سبب الرئي�س ف��ي ع���داوة نظام الجمهورية
الإ�سالمية في �أ ّنه ا�ستطاع في تلك النقطة الح�سا�سة من
العالم ،وفي بلد ثري بموارده ،وا�ستراتيجي بامتياز ،اقتالع
نظام فا�سد عميل لهم ،طالما عملوا على تقويته ،وح ّل مكانه
الإ�سالم ،ال�شعب والقيم وال�شعارات الوطنية .ح ّل نظام ال
يعر �أهمية لإمالءات الأعداء ،يتح ّرك عك�س اتجاه النظام
ال�سابق ب�شكل كامل .كانت �أكبر خدمة �أ�سدتها الحركة
والثورة الإ�سالمية ،هي �إنقاذ ال�شعب من ذلك النظام ،وكان

كل ما حدث بعدها من :االقتدار الوطني ،الحركة ال�شعبية
العظيمة ،الوعي والب�صيرة العامة ،التطور العلمي والمكانة
البارزة لإيران في المنطقة والعالم ،كان ذلك من بركات
�إزالة ذلك ال�س ّد من طريق ال�شعب ،هذا ما قام به ال�شعب
بنف�سه ،هذا ما قام به الدين والمعتقدات.
اال�ستكبار؛ عداوة م�ستمرة
ي�سعى اال�ستكبار العالمي اليوم لمعار�ضة هذا النظام،
ال يت�ص ّورن �أحد �أن العدو قد ترك عداوته لنا ،كال ،عندما
يرون ب�أ�سكم ،ا�ستعدادكم وعندما تعرفون العدو وتتع ّرفون
على م�ؤامراته ف�إنه �سيجبر على االنكفاء والتراجع عن
عداوته؛ لكن ما �إن ي�شعر العدو بغفلتكم ،وحاجتكم �إليه،
ف�سيجد الفر�صة لتحقيق �أهدافه في بلدكم.
تعود ال�ضغوطات التي يمار�سها اال�ستكبار العالمي على
ال�شعب الإيراني� ،إلى ذلك العداء الكبير ،والالمتناهي لهذا
ال�شعب والبلد .لكن ،في المقابل ،ت�صدى ال�شعب لذلك
العداء ،قاومه ،حافظ على نظام الجمهورية الإ�سالمية
ويتابع م�سيرته لتحقيق �أهدافه ،ذلك وعلى الرغم من كل
المغالطات والحديث عن الف�شل فقد نجح ال�شعب الإيراني
في مجاالت كثيرة ،تق ّدم ال�شعب الإي��ران��ي ب�شكل كبير،
ا�ستطاع �أن يقاوم �ضغوط الأعداء والمحافظة على كيانه،
و�أن يتق ّدم نحو �أهدافه الكبيرة.

�إقرار العدالة؛ قطعنا �أ�شواط ًا
قلنا ونقول دائ ًما ،لم نتم ّكن حتى الآن من تحقيق الإرادة
الإ�سالمية ب�شكل كامل ،وهذا الأم��ر واقعي ،لكننا قطعنا
� َ
أ�شواطا كبيرة في هذا المجال ،لم نتمكن من �إقرار العدالة
االجتماعية ب�شكل كامل ،لكننا تق ّدمنا كثي ًرا في �سبيل
تحقيق ذلك ،يجب �أن ال ُنغفل ذلك.
كانت ثروات البالد ،في زمن ما ،تنفق على عدد من
العائالت الإقطاعية ،و�أحيا ًنا ي�صل الفتات �إل��ى بع�ض
المدن ،بينما تتمتّع �أق�صى نقاط البالد اليوم بالخيرات
والبركات.
هذه الحركة العظيمة ،ت�سير نحو العدالة االجتماعية
والأخالق الإ�سالمية .لكننا ن�سمع بين الحين والآخر كالم
وانتقادات حول الأخ�لاق ،نعم هناك م�سافة تف�صلنا عن
الأخالق الإ�سالمية المطلوبة ،لي�س من �شك في هذا الأمر.
لكننا تق ّدمنا في هذا المجال كثي ًرا .قطع ال�شعب الإيراني
م�سافة كبيرة ،ال يمكن تجاهلها.
ينكر بع�ضهم التط ّور العلمي بجهالةَ ،لم ينكرون ذلك؟
لقد تط ّور هذا البلد علم ًيا ،لي�س هذا ما ن ّدعيه نحن فقط،
ب��ل ه��و باعتراف الأع���داء حتى .وت��و ّث��ق المراكز العلمية
العالمية ذلك؛ في�أتي بع�ضهم لينكر ذلك و ُيح ّقر ال�شعب،
هذا خط�أ كبير.
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لكن الطريق طويلة
�إن تجاهل هذه الحركة العظيمة والتط ّور الكبير الذي
ق ّدمه نظام الجمهورية الإ�سالمية المقد�س لهذا البلد،
لهو �إج��ح��اف كبير .نعم� ،صحيح �أن الطريق �أمامنا ما
زالت طويلة و�أننا لم ُنح ّقق بعد جميع �أهدافنا ،فالأهداف
الإ�سالمية �أكبر م ّما ح ّققناه حتى الآن بكثير .كانت هذه
أي�ضا في �صدر الإ�سالم ،هم � ً
الحركة موجودة � ً
أي�ضا كانوا
ف��ي منت�صف ال��ط��ري��ق ،ال تت�ص ّورون �أن��ه ف��ي زم��ن �صدر
الإ�سالم وزمن النبي الأكرم Pوالخلفاء ،قد ح ّققت الأمة
كامل �أهدافها ،كال ،المهم �أن يتح ّرك البلد ،و�شعبنا الآن
قد تح ّرك ،فال ت�ض ّيعوا تلك الجهود بكالم غير مح�سوب
وموزون .ال تدفعوا بال�شعب الذي بد�أ هذه الحركة العظيمة،
وي�سير بها بكل ج��د و�أم���ل� ،أن ي�صيبه ال�شك وال��ت�� ُّردد.
لقد تق ّدم ال�شعب و�أنجز الكثير ،هذا ما ت�شهد به الأمم،
وي�ست�شهد به كل من يزور هذا البلد ،وي�ستح�سن ذلك ،لم
نتك ّلم نحن عن �أنف�سنا فقط ،بل �إنّ الآخرين وحتى الأعداء
تح ّدثوا عن تق ّدمنا وتط ّورنا ،وع��ن تح ّدينا وا�ستعدادنا
ونجاحاتنا الكبيرة.
الوحدة واالن�سجام الوطني
ما نحتاجه هذه الأي��ام ل�شعبنا هو الوحدة واالن�سجام
الوطني ،ومن الخط�أ ،تق�سيم ال�شعب وتجزئته وبذر الفرقة
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بين �أف���راده ،تحت �أي ا�سم من الم�سميات ،ه��ذا مناف
للم�صالح الوطنية ولتط ّلعات و�أه���داف ال�شعب الإيراني
و�أه��داف��ه .االتحاد وال��وف��اق .لي�ساعد ال�شعب الم�س�ؤولين
والحكومة على ذلك.
قوة الم�س�ؤولين؛ االتكاء على ال�شعب
وليعلم الم�س�ؤولون في الدولة� ،أن ال�شيء الوحيد الذي
ي�ساعدهم على القيام بواجباتهم هو االتكاء على القوى
المحلية ،على قوة ال�شعب .لقد �ص ّرحت بذلك �أكثر من مرة،
في االجتماعات العلنية والمغلقة مع م�س�ؤولي الدولة� ،أن ال
تنظروا �إلى ما �سيق ّدمه الغرب .نعم ،لقد �س ّبب لنا الأعداء
الم�شاكل من خالل الح�صار االقت�صادي.
ً
�شروطا مهينة من �أجل رفع
ح�س ًنا� ،إذا ما �شرطوا عليكم
الح�صار ،فكيف �ستت�ص ّرفون؟
ي�شرطون على �سبيل المثال� ،أن تبتعدوا عن الإ�سالم،
عن اال�ستقالل ،عن الحركة نحو التط ّور العلمي و�أن تدعوا
المفاخر الفالنية ،كي نرفع الح�صار! كيف �ستت�ص ّرفون؟
بالت�أكيد لن توافقوا .يقي ًنا لن يقبل ولن يوافق � ّأي م�س�ؤول
في الدولة على �أن يكون ال�شرط لرفع الح�صار االقت�صادي،
على �سبيل المثال التخ ّلي عن الم�س�ألة الأ�سا�سية الفالنية �أو
الهدف الرئي�س الفالني.

الحل :االقت�صاد المقاوم
بالطبع ،لن يطرح العدو معار�ضته لأمر �أ�سا�س ورئي�س
ب�شكل وا�ضح ،نعم لو تراجعنا لأف�صح العدو عن معار�ضته
ب�شكل �سافر .ال يعار�ض العدو �أهدافنا و�شعاراتنا ب�شكل
وا�ضح اليوم ،لكن علينا �أن نبقى متي ّقظين� ،أن نعي �أهداف
الأعداء من وراء هذا االقتراح ،وهذا الكالم وهذا الإقدام.
م��ن الوا�ضح �أن � ّأي م�س�ؤول ل��ن ير�ضى ول��ن ي��واف��ق على
التراجع �أمام الأعداء ،من �أجل رفع الح�صار �أو التخفيف
منه� ،أن يتنازل عن �شعارات هذا البلد.
ح�س ًنا! بما �أن الأمر كذلك ،فتعالوا واعملوا على حفظ
البلد و�صونه في مواجهة الح�صار االقت�صادي ،وهذا هو
«االقت�صاد المقاوم».
لنفتر�ض �أن الأعداء ومن �أجل رفع الح�صار ا�شترطوا
�أم ًرا متوق ًفا على �أمر ال ت�ستطيعون القبول به ،افتر�ضوا �أن
الق�ضية على هذا النحو فاعملوا على تعطيل مفاعيل هذا
التحريم.
م��ق� ّ�درات ال��ب�لاد وال��دع��م ال�شعبي لمواجهة
الح�صار
لقد طلبنا �أكثر من مرة �أن ُنح ّرر البلد �أكثر ف�أكثر من
تبعيته المالية للنفط .كما ترون فقد هبطت قيمة النفط في
مدة ق�صيرة �إلى الن�صف تقري ًبا ،وعندما نكون معتمدين

على �أموال النفط فمن الطبيعي �أن ُي�س ّبب لنا تلك الأزمات.
من �أهم واجبات م�س�ؤولي البالد� ،أن يعملوا ،في حال لم
ير�ض الأع���داء برفع الح�صار ،على الحفاظ على تق ّدم
وتط ّور البالد وعلى رفاهية ال�شعب و�أن ال يقع بانتكا�سة ،وما
هو ال�سبيل �إلى ذلك؟ ال�سبيل �إلى ذلك :العودة �إلى داخل
البالد وعبر االتكاء على م��ق�� ّدرات البالد ،وهناك طرق
�أخرى �أي� ًضا؛ يقول �أ�صحاب الر�أي ،الخبراء والمخل�صون
بوجود طرق �أخ��رى ي�ستطيع فيها الإن�سان �أن يكون متك ًئا
على نف�سه فح�سب .هذا واجب م�س�ؤولي البالد والدولة.
�إذا تراجعتم �سيهجمون
ال ت���أم��ل��وا خ��ي�� ًرا ب��ال��خ��ارج ،ي��رغ��ب ال��خ��ارج ف��ي بع�ض
الأوقات ب�إعمال ال�ضغوط ،ف�إذا ما تراجعتم �أمام �ضغوطهم
ف�سيتق ّدمون عليكم� ،إذا تراجعتم خطوة ف�سيتق ّدمون خطوة.
فنظام اال�ستكبار ال يعرف الرحمة والإن�صاف والإن�سانية.
ك ّلما تراجعتم ك ّلما تق ّدموا عليكم.
علينا التفكير ب�أمر �أ�سا�س هنا ،وكيف يكون ذلك ،يكون
عبر تح�صين البالد �أم��ام كيد العدو وح�صاره ،وهناك
العديد من الأ�ساليب والأعمال لتح ّقق ذلك .قام بع�ضهم
بذلك ونجح .يمكن القيام بعمل ،ويمكن �سحب هذه الحربة
من يد الأعداء ،و�إال �إذا بقينا نخ�شى الأعداء والقول �إنهم لن
يرفعوا الح�صار لأننا قمنا بالعمل والأمر الفالني ،فهذا ما ال
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يجدي وال ينفع .كما تقول �أمريكا وبكل وقاحة�« :إذا تراجعت
�إيران في ملفها النووي فلن يتم رفع كل �أ�شكال الحظر دفع ًة
واحدة» هذا ما يقولونه بكل �صراحة .وهذا دليل على �أنه ال
يمكن الوثوق بالأعداء� ،أنا ال �أعار�ض التفاو�ض ،فليفاو�ضوا
قدر ما �شا�ؤوا� ،أنا �أعتقد �أنه علينا تركيز �آمالنا على نقاط
�أمل واقعية ،ولي�س على نقاط خيالية ،وهذا هو المطلوب
وال�ل�ازم ،وه��ذا م��ا يعمل عليه الم�س�ؤولون والحمد هلل،
و�أعتقد �أن على الجميع تقديم الم�ساعدة لأجهزة الحكومة،
لأنه عمل �صعب و�شاق .يجب على م�س�ؤولي الحكومة اليقظة
�أن ال يعملوا على ت�صنيف ال�شعب �إلى فئتين و�أن ال ين�شغلوا
بالأمور الجانبية ،وال يتح ّدث بع�ضهم بما ال ينفع .عليكم �أن
ت�ستفيدوا من قدرات وهمم و�إيمان هذا ال�شعب بنحو �أح�سن
ومن اهلل التوفيق.
�آت ذلك اليوم؛ خ�ضوع اال�ستكبار
�أقول لكم ،وكما �أن الأمور قد اختلفت اختالف الأر�ض
وال�سماء ،بين ما كانت عليه �أول الثورة وما عليه اليوم-
فقد تط ّورنا وتق ّدمنا خالل الع�شرين �سنة والع�شر �سنين
الما�ضية ب�شكل كبير -ف�أنا على ثقة �أن ال�شعب الإيراني
يوما بعد
�سيحوز العديد من مفاخر العز والفخر ويتط ّور ً
يوم .و�سترون �أيها ال�شباب� ،أنه وبالتوفيق الإلهي� ،سترون
اليوم الذي �سيخ�ضع فيه هذا الم�ستكبر الظالم ويخ�شع لكم.
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رحمة اهلل على �إمامنا العظيم ال��ذي ع ّلمنا وم ّهد لنا
طريق ال�صمود والتو ّكل على اهلل والب�صيرة .رحمة اهلل على
�شهدائنا الأعزّاء الذين �ساروا على هذا النهج ورحمة اهلل
عليكم �أيها الأع��زاء ،ال�شباب ،والنا�س المفعمون بالأمل.
الذين ما تزالون ت�سيرون على هذا النهج.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

األفكار الرئيسة في الخطاب
الموا�ضيع الرئي�سة

�أهمية المواظبة
على �إحياء �أيام
الثورة الإ�سالم ّية

خال�صة الكالم

•توجد م�ساع لطم�س هذه الوقائع المه ّمة والعظيمة ،هناك من يعمل ويدفع باتّجاه ن�سيان
هذه الأحداث المف�صل ّية التي تعتبر من مفاخر الثورة ومرحلة الدفاع المق ّد�س وغيرها من
ّ
المحطات؛ منها واقعة التا�سع من �شهر «دي».
•ال يمكن ال�سماح لتلك الم�ساعي الخبيثة بالو�صول �إلى مراميها وغاياتها .وهم حت ًما لن يو ّفقوا
في ذلك.
•على ال�شعب الإيراني �أن يتو ّقع دائ ًما ا�ستمرار الأعداء في م�ساعيهم و�أعمالهم الخبيثة ون�شرهم
للفتن من �أجل الق�ضاء على محا�سن الثورة في الأذهان.
•من ال يعرف تاريخه الم�ش ّرف الذي يبعث على الفخر واالعتزاز لن يتم ّكن من �صنع ما يفتخر
به في م�ستقبله.
•�أنتم الذين خ ّلدتم ذكرى 19دي� ،أنتم من خ ّلد  22بهمن� ،أنتم من خ ّلد  22بهمن ،لقد قمتم
� ً
أي�ضا بتخليد  9دي  -تلك الحادثة الم�شابهة لما حدث في  19دي  -على و�ضوح من الأهداف
والغايات وهذه الحركة ت�أتي في �سياق ال�صراع مع الأعداء.
•عقد الأعداء �آمالهم على �صرف الجيل الثاني والثالث للثورة عن �أهدافها وتط ّلعاتها لك ّنهم لم
يقدروا على ذلك.
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الموا�ضيع الرئي�سة

خ�صائ�ص النظام
البهلوي وتح ّرك
ال�شعب ّ
�ضده
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خال�صة الكالم

•�ش ّكل  19دي انطالقة حركة جماهير ّية �شاملة بين �أبناء ال�شعب الإيراني.
• يريدون تجميل �أخبث الوجوه و�أقبح الوجوه و�أحلك الوجوه للمتخ ّلفين من ح ّكام هذا البلد
التاريخ ّيين ،كي ال ّ
يطلع النا�س على الحقائق وال يعلموا ما الذي قام به �أولئك تجاه الثورة.
•خ�صو�ص ّيات ذلك النظام الفا�سد:
.1الديكتاتور ّية القاتمة والمظلمة ،والقمع ال�شديد للنا�س ،وب�أق�سى الأ�ساليب الممكنة
و�أفظعها .فجهاز ال�سافاك (جهاز المخابرات) المرعب والفظيع �إ ّنما �صنعه ال�صهاينة
والأمريكان وجهاز ال�سي �آي �أي.
.2الخ�صو�ص ّية الثانية لهذا النظام هي التبع ّية المطلقة والذليلة للقوى الأجنب ّية.
لقد جاء ر�ضا خان بقرار من البريطان ّيين ،كذلك هم من قاموا بعزله.
.3الخ�صو�ص ّية الثالثة لهذا النظام المجرم فهي الف�ساد.
كان محمد ر�ضا ومن حوله متو ّرطين في �أكبر ق�ضايا الف�ساد المالي� ،أ�سو�أ االنتهاكات ،في
�أ�سو�أ �أنواع اال�ستفادة المال ّية وال�ضغط على الثروات المال ّية للبلد.
.4من جملة الخ�صائ�ص البارزة لنظام الطاغوت :عدم اهتمامه بالنا�س؛ فال�شعب عنده لم
يكن له قيمة .وفي اال�سا�س كانت عالقة ال�شعب بالدولة مقطوعة.
.5عدم االهتمام بالتط ّور العلمي ،والترويج لت�صغير �ش�أن الوطن مقابل تعظيم الغرب .لم
يتط ّور العلم حينها ،ولم يكن للحركة العلمية بالمعنى الواقعي للكلمة � ّأي �أثر.
•عمدوا �إلى تعويد ال�شعب على �شراء الب�ضائع الم�ستوردة بثمن النفط .لقد بدّلوا �أذواق النا�س ،ق�ضوا
على الزراعة وال�صناعات الحقيقية والوطنية لقد جعلوا البالد مرهونة للخارج ولأعداء الأمة.
•كان �إمامنا العظيم تلك ال�صرخة المدو ّية ،التي جمعت كل هموم ال�شعب ،وكان نداء التلبية
من قبل هذا ال�شعب.

الموا�ضيع الرئي�سة

خال�صة الكالم

•يرجع ال�سبب الرئي�س في عداوة نظام الجمهورية الإ�سالمية في �أ ّنه ا�ستطاع في تلك النقطة
الح�سا�سة من العالم ،وفي بلد ثري بموارده ،وا�ستراتيجي بامتياز ،اقتالع نظام فا�سد عميل
ّ
لهم ،طالما عملوا على تقويته ،وح ّل مكانه الإ�سالم ،وال�شعب والقيم وال�شعارات الوطنية.

عداوة الأعداء
للنظام الإ�سالمي
ودورنا في
مواجهته

•ما نحتاجه هذه الأيام ل�شعبنا هو الوحدة واالن�سجام الوطني ،ومن الخط�أ ،تق�سيم ال�شعب
وتجزئته وبذر الفرقة بين �أفراده.
ً
�شروطا مهينة من �أجل رفع الح�صار ،على �سبيل المثال� ،أن تبتعدوا عن
•�إذا ما �شرطوا عليكم
الإ�سالم ،عن اال�ستقالل ،عن الحركة نحو التط ّور العلمي و�أن تدعوا المفاخر الفالنية ،كي
نرفع الح�صار! ف�أنتم [مخاط ًبا الحكومة] بالت�أكيد لن توافقوا.
•بالطبع ،لن يطرح العدو معار�ضته لأمر �أ�سا�س ورئي�س ب�شكل وا�ضح ،نعم لو تراجعنا لأف�صح
العدو عن معار�ضته ب�شكل �سافر.
•من �أهم واجبات م�س�ؤولي البالد� ،أن يعملوا ،على الحفاظ على تق ُّدم وتط ّور البالد وعلى
رفاهية ال�شعب و�أن ال يقع بانتكا�سة ،وال�سبيل �إلى ذلك :العودة �إلى داخل البالد وعبر االتكاء
على مق ّدرات البالد.
يتم رفع كل �أ�شكال
•تقول �أمريكا وبكل �صراحة�« :إذا تراجعت �إي��ران في ملفها النووي فلن ّ
الحظر دفع ًة واحدة» .وهذا دليل على �أنه ال يمكن الوثوق بالأعداء.
•�أنا ال �أُعار�ض التفاو�ض� ،أنا �أعتقد �أنه علينا تركيز �أمالنا على نقاط �أمل واقعية ،ولي�س على
نقاط خيالية.
•يجب على م�س�ؤولي الحكومة اليقظة �أن ال يعملوا على ت�صنيف ال�شعب �إلى فئتين و�أن ال ين�شغلوا
بالأمور الجانبية.
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االعتماد
على الطاقات
الداخلية

حادثة  19دي
تحريف حقائق
الثورة

الجيل الثالث
للثورة

الحظر

م�صطلحات رئي�سة
خ�صائ�ص
النظام البهلوي

وحدة ال�شعب

تقدم �شعب
ّ
�إيران

20

الأهداف
الإ�سالم ّية

الم�ستمرة
العداوة
ّ
للنظام الإ�سالمي

نماذج من �إنجازات ثورة ال�شعب الإيراني الإ�سالم ّية

 .1االقتدار الوطني.
 .2الحركة ال�شعبية العظيمة.
 .3الوعي والب�صيرة العامة.
 .4التط ّور العلمي.
 .5والمكانة البارزة لإيران في المنطقة والعالم.
 .6مقاومة �ضغوط الأعداء والمحافظة على الكيان.
 .7النجاح والتق ّدم نحو الأهداف الكبيرة.
 .8التح ّرك باتجاه العدالة االجتماعية واال�ستفادة الق�صوى من خيرات البالد.
التوجه نحو الأخالق الإ�سالم ّية.
ّ .9
دور م�س�ؤولي الدولة

 .1حفظ البلد و�صونه في مواجهة الح�صار باالعتماد على الطاقات الداخلية واالقت�صاد المقاوم.
 .2تخفيف ارتباط ميزانية الدولة بالنفط.
� .3أن ال يعملوا على ت�صنيف ال�شعب �إلى فئتين و�أن ال ين�شغلوا بالأمور الجانبية.
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خطوط ا�ستراتيجية في خطاب انتفا�ضة  19دى
عداوة الأعداء للنظام الإ�سالمي

االعتزاز بالن�صر مفخرة  19دي

العدو غادر وال ُيمكن
الوثوق به

�أ�ساليب العدو :يعمل
ويدفع با ّتجاه ن�سيان
هذه الأحداث المف�صل ّية

المواجهة

المواجهة

علينا تركيز
�أمالنا على نقاط
�أمل واقعية،
ولي�س على نقاط
خيالية

اليقظة ،و�أن ال
ين�شغلوا بالأمور
الجانبية

االقتداء ب�أهل
البيت/R
ال�سيدة زينب
O

التوعية العامة بالخطابات رحلة الأ�سر �إلى الكوفة ثم �إلى ال�شام
تجديد العهد بالثورة من خالل زيارة الإمام الح�سين Qفي الأربعين
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على ال�شعب
الإيراني �أن
يتو ّقع دائ ًما
ا�ستمرار الأعداء
في م�ساعيهم
و�أعمالهم الخبيثة
ون�شرهم للفتن

من ال يعرف
تاريخه الم�ش ّرف
الذي يبعث على
الفخر واالعتزاز
لن يتم ّكن من
�صنع ما يفتخر
به في م�ستقبله

خ�صائ�ص وانجازات الثورة الإ�سالمية

خ�صائ�ص النظام البائد

الديكتاتور ّية القاتمة
والمظلمة

الف�ساد ب�أنواعه

التبع ّية المطلقة
والذليلة للقوى
الأجنب ّية

عدم االهتمام بالتط ّور
العلمي

الترويج لت�صغير �ش�أن
الوطن مقابل تعظيم
الغرب

عدم اهتمامه بالنا�س

االقتدار الوطني

الحركة ال�شعبية العظيمة

الوعي والب�صيرة العامة

التط ّور العلمي

المكانة البارزة لإيران
في المنطقة والعالم

مقاومة �ضغوط الأعداء
والمحافظة على الكيان

النجاح والتق ّدم نحو
الأهداف الكبيرة

العدالة االجتماعية

التوجه نحو الأخالق
ّ
الإ�سالم ّية

اال�ستفادة الق�صوى من
خيرات البالد

نحن والم�ستقبل

.1حفظ البلد و�صونه في مواجهة الح�صار باالعتماد على الطاقات الداخلية واالقت�صاد المقاوم.
 .2تخفيف ارتباط ميزانية الدولة بالنفط.
� .3أن ال يعملوا على ت�صنيف ال�شعب �إلى فئتين و�أن ال ين�شغلوا بالأمور الجانبية.
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رسالة اإلمام الخامنئي

}

إلى جميع الشباب في
أوروبا وأمريكا الشمالية

المنا�سبة :الأحداث الأخيرة في فرن�سا والدول
الغربية والتي �أُ�سيء فيها �إلى الإ�سالم

ال���م���ك���ان :طهران
ال���زم���ان 1393/11/01 :هـ�.ش.
 1436/03/30هـ.ق.
 2015/01/21م.
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�إلى جميع ال�شباب في �أوروبا و�أمريكا ال�شمالية
�إنّ الأح��داث الأخيرة في فرن�سا وما �شابهها في بع�ض
و�شجعتني �أن �أتح ّدث معكم
الدول الغربية الأخرى دفعتني ّ
عنها مبا�شرة.
�إ ّني ُ�أخاطبكم �أ ّيها ال�شباب .وال يعني هذا �إ ّنني �أتجاهل
�آباءكم و�أ ّمهاتكم .بل لأ ّني �أرى م�ستقبل �شعبكم وبالدكم
ب�أيديكم .وكذلك �أرى ب���أنّ ح�سّ البحث عن الحقيقة في
قلوبكم �أكثر حيوية ووعي ًا .وان�أ �أي� ًضا ال �أخاطب في كلمتي
هذه ال�سيا�سيين والم�س�ؤولين عندكم لأ ّن��ي �أت�ص ّور �أ ّنهم
وعن �سابق ت�ص ّور وت�صميم  -قد ف�صلوا درب ال�سيا�سةعن م�سار ال�صدق والحقيقة.
التاريخ ال�سيا�سي للغرب تجاه �سائر ال�شعوب
والثقافات مرير ومخجل
حديثي معكم عن الإ�سالم وب�صور ٍة خا�ص ٍة عن ال�صورة
التي يجري تقديمها لكم عن الإ�سالم.
منذ عقدين و�إل��ى يومنا ه��ذا� -أي بعد انهيار االتحاد
ال�سوفياتي تقريب ًا ُ -بذلت جهود ومحاوالت كثيرة لتقديم
هذا الدين العظيم ب�صورة العدو المخيف .وللأ�سف �إنّ

ما�ض
عملية �إثارة م�شاعر الرعب والكراهية وا�ستغاللها لها ٍ
طويل في التاريخ ال�سيا�سي للغرب.
ٍ
ال �أريد هنا �أن �أتع ّر�ض �إلى ما يثيرون من �أنواع الرهاب
[الفوبيا] في �أو�ساط ال�شعوب الغربية حتى الآن� .أنتم؛
وعند ا�ستعرا�ضكم الموجز للدرا�سات التاريخية والنقدية
المعا�صرة �ستجدون كيف �أن الكتابات التاريخية تذم
وت�ستنكر التعامل غير ال�صادق والمز ّيف للحكومات الغربية
تجاه �سائر ال�شعوب والثقافات� .إنّ تاريخ �أوروب��ا و�أمريكا
يط�أطئ ر�أ�سه خج ًال �أمام �سلوكه في ا�سترقاق العبيد و�سلوكه
اال�ستعماري وظلمه الذي �ألحقه بذوي الب�شرة المل ّونة وغير
الم�سيحيين� .إنّ الم�ؤ ّرخين والباحثين عندكم عندما يم ّرون
على عمليات �سفك الدماء با�سم الدين بين البروت�ستانت
والكاثوليك �أو با�سم القومية والوطنية خ�لال الحربين
العالميين الأولى والثانية ي�شعرون بالخجل والخزي .وهذا
بح ّد ذاته يدعو �إلى التقدير.
الوجدان العام في الغرب ال ي�ستيقظ �إال مت�أخّ ًرا
جدًّ ا
ول�ست ا�ستهدف من خالل ا�ستعادة ق�سم من هذه
الالئحة الطويلة معاتبة التاريخ .ولك ّني �أريد منكم �أن
ت�س�ألوا كل مثقفيكم ونخبكم :لماذا ال ي�ستيقظ الوجدان
العام في الغرب دائ�� ًم��ا �إال م��ت���أخّ �� ًرا ع�شرات ال�سنين

و�أحيا ًنا مئات �سنين؟ ولماذا تتّجه �إع��ادة النظر في
ال��وج��دان العام نحو الما�ضي البعيد وتهمل الأح��داث
المعا�صرة؟
وفي مو�ضوع مهم ،من قبيل �أ�سلوب التعامل مع الثقافة
وعي عام؟
والفكر الإ�سالمي؛ لماذا ُيمنع ت�ش ّكل ٍ
ما هي م�صلحة القوى الكبرى من تقديم �صورة م�ش ّوهة
وخاطئة عن الإ�سالم؟
�أنتم تعلمون جيد ًا �أنّ االحتقار و�إيجاد الكراهية والرهاب
والخوف الوهمي من «الآخر» قد �ش ّكلت �أر�ضية م�شتركة لكل
حاالت اال�ستغالل الظالمة تلك .الآن �أطلب منكم �أن ت�س�ألوا
�أنف�سكم لماذا ا�ستهدفت �سيا�سة ن�شر الكراهية والرهاب
القديمة  -هذه المرة  -الإ�سالم والم�سلمين بقوة وب�شكل
ال �سابقة له؟ لماذا يتّجه نظام القوة وال�سلطة في عالمنا
اليوم نحو تهمي�ش الفكر الإ�سالمي وج ّره �إلى حالة االنفعال
ور ّدات الفعل؟
ما هي تلك المفاهيم والقيم الموجودة في الإ�سالم
والتي تزعج وتزاحم برامج وم�شاريع القوى الكبرى؟ وما
هي المنافع التي تجنيها هذه القوى عبر تقديم �صورة
م�ش ّوهة وخاطئة عن الإ�سالم.؟ لهذا ف�إ ّني �أتم ّنى عليكم
� اًأول؛ �أن تت�ساءلوا وتبحثوا عن عوامل هذا الت�شويه الوا�سع
للإ�سالم.
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ا�سعوا لتكوين معرفة مبا�شرة عن الإ�سالم ومن
م�صادره الأ�صيلة
الأمر الثاني الذي �أرغب منكم �أن تقوموا به ،في مواجهة
�سيل االتهامات والت�ص ّورات الم�سبقة والإعالم ال�سلبي؛ �أن
ت�سعوا لتكوين معرفة مبا�شرة ودون وا�سطة عن هذا الدين.
�إنّ المنطق ال�سليم يقت�ضي  -وبالح ّد الأدنى � -أن تدركوا
حقيقة الأمور التي ي�سعون لإبعادكم عنها وتخويفكم منها
فما هي وما هي حقيقتها؟
�أن��ا ال �أ�ص ّر عليكم �أن تقبلوا ر�ؤيتي �أو �أي��ة ر�ؤي��ة �أخ��رى عن
الإ�سالم .لك ّني �أدعوكم � ،اّأل ت�سمحوا �أن ُيقدّموا لكم  -وب�شكل
م��را ٍء  -الإرهابيين العمالء لهم ،على �أ ّنهم ُيم ّثلون الإ�سالم.
اعرفوا الإ�سالم من م�صادره الأ�صيلة ومنابعه الأول��ى .تع ّرفوا
على الإ�سالم من القر�آن الكريم ر�سوله العظيم  .Pو�أو ّد هنا
�أن �أت�ساءل :هل �سبق �أن رجعتم �إلى قر�آن الم�سلمين مبا�شرة؟
هل طالعتم تعاليم ر�سول الإ���س�لام  Pوو�صاياه الإن�سانية
والأخالقية؟ هل اطلعتم على ر�سالة الإ�سالم من م�صدر �آخر غير
و�سائل الإعالم؟ هل �س�ألتم �أنف�سكم مرة  :كيف ا�ستطاع الإ�سالم
ووف��ق �أي��ة قيم ط��وال ق��رون متمادية � -أن يبني �أكبر ح�ضارةعلمية وفكرية في العالم ،و�أن ير ّبي �أف�ضل العلماء والمف ّكرين؟
�أطالبكم � اّأل ت�سمحوا لهم بو�ضع �س ّد وحاجز عاطفي
و�إح�سا�سي بينكم وبين الحقيقة والواقع  -عبر ر�سم �صورة
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�سخيفة مهينة عن الإ�سالم  -لي�سلبوا منكم �إمكانية الحكم
المو�ضوعي .اليوم ونحن نرى �أنّ و�سائل التوا�صل اخترقت
الحدود الجغرافية؛ ال ت�سمحوا لهم �أن يحا�صروكم في
الحدود الذهنية الم�صطنعة .و�إن كان من غير الممكن لأحد
�أن يملأ الفراغات التي ّتم �إيجادها ب�شكل فردي؛ ولكن كل
واحد منكم ي�ستطيع  -وبهدف توعية نف�سه ومحيطه � -أن
يبني ج�سر ًا من الفكر والإن�صاف فوق هذه الفراغات.
ال تف ّوتوا هذه الفر�صة لإدراك واقع الإ�سالم
دون حكم م�سبق
بالرغم من �أنّ هذا الأزمة المفتعلة لخلق نوع العالقة
بين الإ�سالم وبينكم �-أنتم ال�شباب -هي �أمر م�ؤلم؛ لكن
ب�إمكانها �أن تثير ت�����س��ا�ؤالت ج��دي��دة ف��ي ذهنكم ال��و ّق��اد
والباحث عن الحقيقة� .إنّ �سعيكم لمعرفة الأجوبة عن هذه
الت�سا�ؤالت ُي�ش ّكل فر�صة مغتنمة لك�شف الحقائق الجديدة
�أمامكم .وعليه يجب �أن ال تف ّوتوا هذه الفر�صة للو�صول �إلى
الفهم ال�صحيح و�إدراك الواقع دون حكم م�سبق .ولع ّله -
وبنتيجة تحم ّلكم هذه الم�س�ؤولية تجاه الحقيقة � -ستر�سم
الأجيال الآتية �صورة هذه المرحلة من تاريخ التعامل الغربي
ووجدان �أكثر اطمئنان ًا.
مع الإ�سالم ،ب� ٍألم �أقل زخم ًا
ٍ
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

خطوط ا�ستراتيجية في ر�سالته �إلى �شباب �أوروبا و�أمريكا ال�شمالية
�إنّ ح�سّ البحث عن الحقيقة في قلوب ال�شباب �أكثر حيوية ووعي ًا
حقيقة الغرب و�سيا�ساته

ال�سيا�سات المعتمدة لت�شويه الإ�سالم

التعامل غير ال�صادق والمز ّيف للحكومات الغربية تجاه
�سائر ال�شعوب والثقافات

ي�سعى الغرب لتقديم الدين العظيم ب�صورة العدو
المخيف

ال�سلوك في ا�سترقاق العبيد و�أ�صحاب الب�شرة الملونة.

العمل على تثبيت عملية �إثارة م�شاعر الرعب والكراهية

ال�سلوك اال�ستعماري

العمل على جعل الإ�سالم هو م�صدر الإخافة والرهاب
في العالم

االحتقار و�إيجاد الكراهية والرهاب والخوف الوهمي
من «الآخر»
الوجدان العام في الغرب ال ي�ستيقظ دائ ًما �إال مت� ّأخ ًرا

�سلب �إمكانية الحكم المو�ضوعي بجعل حاجز عاطفي
و�إح�سا�سي

الوعي العام و�سيا�سات اليقظة
�إزالة ك ّل الحواجز المانعة من المعرفة الإ�سالمية
الفكرية والعاطفية

معرفة الإ�سالم من م�صادره الأ�صيلة ومنابعه الأولى:
القر�آن الكريم ،ور�سول اهللP

تكوين معرفة مبا�شرة ودون وا�سطة عن هذا الدين

يجب �أن يتم بناء وعي عام حول الغرب و�سيا�ساته
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�أ�سئلة م�شروعة من معين الوالية في البحث عن الحقيقة
 .1لماذا ال ي�ستيقظ الوجدان العام في الغرب دائ ًما �إال مت� ّأخ ًرا ع�شرات ال�سنين و�أحيا ًنا مئات �سنين؟
 .2ولماذا تتّجه �إعادة النظر في الوجدان العام نحو الما�ضي البعيد وتهمل الأحداث المعا�صرة؟
 .3لماذا يُمنع ت�شكّل وعيٍ عام؟
 .4ما هي م�صلحة القوى الكبرى من تقديم �صورة م�ش ّوهة وخاطئة عن الإ�سالم؟
 .5لماذا ا�ستهدفت �سيا�سة ن�شر الكراهية والرهاب القديمة -هذه الم ّرة -الإ�سالم والم�سلمين بق ّوة وب�شكل ال �سابقة له؟
 .6لماذا يتّجه نظام القوة وال�سلطة في عالمنا اليوم نحو تهمي�ش الفكر الإ�سالمي وج ّره �إلى حالة االنفعال ور ّدات الفعل؟
 .7ما هي تلك المفاهيم والقيم الموجودة في الإ�سالم والتي ُتزعج و ُتزاحم برامج وم�شاريع القوى الكبرى؟
 .8وما هي المنافع التي تجنيها هذه القوى عبر تقديم �صورة م�ش ّوهة وخاطئة عن الإ�سالم؟
� .9إنّ المنطق ال�سليم يقت�ضي -وبالح ّد الأدنى� -أن ُتدركوا حقيقة الأمور التي ي�سعون لإبعادكم عنها وتخويفكم منها فما
هي وما هي حقيقتها؟
 .10هل �س�ألتم �أنف�سكم م ّرة :كيف ا�ستطاع الإ�سالم -ووفق �أية قيم طوال قرون متمادية � -أن يبني �أكبر ح�ضارة علمية
وفكرية في العالم ،و�أن ير ّبي �أف�ضل العلماء والمف ّكرين؟
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كلمة اإلمام الخامنئي

}

في لقائه جمعا ً من
أهالي أذربيجان الشرقيّة
المنا�سبة :ذكرى انتفا�ضة �أهالي تبريز �ضد نظام
ال�شاه في  29به َمن 1356هـ�.ش.

الح�ضور :ح�شود غفيرة من �أهالي محافظة �أذربيجان
ال���م���ك���ان :طهران  -ح�سينية الإمام الخميني{
ال���زم���ان 1393/11/29 :هـ�.ش.
 1436/04/28هـ.ق.
 2015/02/18م.

أرحب بجميع الإخوة والأخوات الأعزّاء الذين
في البدء � ّ
اج��ت��ازوا ك�� ّل ه��ذه الم�سافة الطويلة ،و�أ�شكركم �إذ ن ّورتم
ح�سين ّيتنا بح�ضوركم ،وب�إخال�صكم ،وبمعنو ّياتكم ،التي
هي بحمد اهلل حالة عا ّمة بين �أهالي �أذربيجان وتبريز،
أخ�ص بال�شكر عوائل ال�شهداء والجرحى الأعزّاء ،والعلماء
و� ّ
والم�س�ؤولين المحترمين.
 29بهمن ((( يوم مبارك
�إنّ يوم التا�سع والع�شرين من بهمن من ك ّل عام يعتبر،
يوما مبار ًكا بالن�سبة لنا .و�أن نو ّفق في مثل هذا
واقع ًاً ،
اليوم لاللتقاء بجمع من ال�شباب الأعزّاء ،وال�شعب العزيز
والم�ؤمن و�صاحب التجربة في مراحل طويلة من تاريخ
البلد ،في ه��ذه الح�سين ّية((( ،وه��ذا واق��ع ً��ا مدعاة �سرور
بالن�سبة لي �أي� ًضا ،وهذا اليوم هو بالمعنى الواقعي للكلمة،
(((

(((

 29بهمن  1هـ�.ش .الموافق لـ � 19شباط 1978م :منا�سبة مف�صل ّية في تاريخ
الثورة الإ�سالمية ،وهي يوم انتفا�ضة �أهالي �أذربيجان وتبريز �ضد نظام
ال�شاه ،عند قيامهم ب�إحياء �أربعينية �شهداء انتفا�ضة �أهالي قم في  9ك2
1978م .وقد و ّلدت هذه االنتفا�ضة مالحم تاريخ ّية �أو�صلت الثورة �إلى النقطة
الحا�سمة ..وقد امتدّت هذه االنتفا�ضة �إلى العديد من المدن والقرى.
ح�سين ّية الإمام الخميني {.
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هو يوم مبارك ومجل�س مليء بالم�ضامين؛ �إ ّنني واقع ًا �أ�ؤمن
بما ذكرتموه في هذا الن�شيد الجميل «ال�شباب م�ستع ّدون،
ال�شباب �أحرار»(((؛ لقد لفتت نظري جملة في ن�شيدكم هذا
وهي« :ال يمكن لل�شيطان �أن ينال م ّنا»((( وواقع ًا الأمر كذلك؛
ومن دون ّ
�شك� ،إنّ ما يذكره الإن�سان من ما�ضي �أذربيجان
وتبريز والحوادث المختلفة والتق ّلبات المثيرة للعجب ،ي�ؤ ّكد
هذا الأمر ويق ّويه .كما �إ ّني �أ�شكر حقيق ًة ال�س ّيد �شب�ستري
ال��ذي وج��وده بركة ونعمة لتبريز؛ ويقين ًا� ،إنّ وج��ود رجل
ومبجل من قبل العنا�صر الثور ّية،
دين ملتزم وذي ب�صيرة ّ
خا�صة لمدينة مثل تبريز ومحافظة
هو فر�صة ل ّأي مدينةّ ،
تتم اال�ستفادة من هذه
مثل محافظة �أذربيجان؛ و�آمل �أن ّ
الفر�صة �إن �شاء اهلل تعالى.
وعي �أهالي �أذربيجان ومناقبهم
لقد ذكرت فيما م�ضى �أمور ًا كثيرة عن مناقب �أذربيجان
وتبريز ،و�أنا واقع ًا �أعتقد بها من �أعماق قلبي� .أقول فقط
هذه الكلمات وهي �أنّ �أهالي �أذربيجان و�أهالي تبريز قد
�أظهروا �أ ّنهم طليعة ،ويقومون بالعمل في الوقت المنا�سب،
وك��ذل��ك ه��م ذوو ن��خ��وة و���ش��ج��اع��ة ،ال ي��ه��اب��ون ال�صعاب،
وم�ؤمنون بالمعنى الحقيقي للكلمة .هذه حقائق؛ ي�ؤ ّكدها
(((
(((

ردد الن�شيد بالتركية� :آماده جوانالر� ،آزاده جوانالر.
«�شيطان بيزة ال تابماز».
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ك ّل �شخ�ص ّ
مطلع على تاريخ �أذربيجان؛ ف�سواء في ق�ضايا
[الحركة] الد�ستورية في �إي��ران� ،أو قبل ذلك في م�س�ألة
تحريم التنباك ومواجهة ال�شركات الإنكليز ّية� ،أو بعد ذلك
في �أح��داث النه�ضة الوطنية والحوادث الأخيرة[ ،وبعد]
الع�شرينيات (الهجرية ال�شم�سية) �-أي في العامين 1951
و -1952و�سواء في �أحداث الثورة الإ�سالمية� ،أو في انت�صار
الثورة الإ�سالمية ،عندما ننظر في جميع هذه الحوادث،
نرى �أنّ �أذربيجان وتبريز كانتا تتح ّركان في الوقت والموقع
المنا�سب ،و�أي� ًضا تردان الميدان قبل الآخرين ،و�أ ّنهما كانتا
ال�س ّباقتين ،وقد �أظهرتا �شجاعة؛ و�أنّ �شيبهما و�شبابهما،
رجالهما ون�ساءهما ،قد جعلوا الإيمان الإ�سالمي والديني
هو المعيار .وهكذا �أي� ًضا كانتا بعد انت�صار الثورة و�إلى الآن
في �سنوات الدفاع المق ّد�س الثماني� ،أو في فرقة عا�شوراء
التي كانت مبعث للفخر والعز� ،أو �أولئك القادة الإلهيين
والمعنو ّيين العظام �أمثال ال�شهيد باكري؛ ومن بعد ذلك
في الق�ضايا الأخرى و�إلى الآن؛ [ففي] يوم  9دي من العام
2009( 88م) ،فقد كان  9دي في ك ّل مناطق �إي��ران� ،إ ّال
في تبريز ك��ان  8دي؛ ه��ذه �أم��ور ذات معنى ،و�أم��ور ذات
دالالت� .إ ّنني ال �أ�ستعر�ض هذه الم�سائل من �أجل �أن ت�س ّروا
بها؛ �أقولها من �أجل �أن ُيعلم �أنّ هذه القطعة من �أر�ضنا فيها
هذه اال�ستعدادات العظيمة .و�أ ّنه ال زال �أمام هذا النظام

وهذه الثورة طريق ًا طوي ًال؛ ويمكن لك ّل هذه الخ�صائ�ص �أن
ت�ساعد في اجتياز هذا الطريق الطويل.
وال�سجاد L
 29دي؛ كح�ضور زينب
ّ
�إنّ ح�ضور ال�شعب في التا�سع والع�شرين من بهمن من
العام 1356هـ�.ش1377[ .م] ،كان �شبيه ًا بعمل الإمام
ال�سجاد  Qوال�س ّيدة زينب  Oاللذين لم ي�سمحا
ّ
لحادثة عا�شوراء �أن ُتلقى طي الن�سيان .والتبريز ّيون لم
ي�سمحوا لهذا الحمل �أن يبقى مطروح ًا �أر� ًضا ،و� اّإل فقد كان
المطلوب �أن ُتن�سى مجزرة قم وم�شاركة ال�شعب وك ّل �شيء؛
وهذا ما لم ي�سمح به التبريز ّيون� .إ ّنني ال �أن�سى تلك الأ ّيام،
حيث وردت الأخبار �أنّ �أجهزة النظام الج ّبار والطاغوتي،
قد �أر�سلت �شخ�ص ّيات ع�سكر ّية ب��ارزة �إلى تبريز للح�ؤول
دون م�شاركة ال�شعب ،لكنّ ال�شعب �أوجد [حادثة] التا�سع
والع�شرين من بهمن؛ وال زال هذا اليوم ح ّي ًا �إلى الآن ،و�إ ّنني
�إذ �أ�ص ّر على لقائكم في هذا اليوم من العام ،فلأهم ّية هذا
اليوم.
�إبداع الإمام الخميني {؛ في دور ال�شعب
الأمر بيد ال�شعب ،الميدان بيد ال�شعب ،ابتكار العمل بيد
النا�س؛ كان هذا �إبداع الإمام؛ وفنّ �إمامنا العظيم؛ لقد �س ّلم
الميدان �إلى �أ�صحاب الأمر؛ لأنّ الوطن له �أ�صحاب .فكانوا
يقولون في زمان الطاغوت� :إنّ هذا الوطن له �صاحب؛ من

يتم تحريكها،
هو �صاحبه؟ ال�شاه؛ في حين �أ ّن��ه كان �أدا ًة ّ
وعبئ ًا ،وطفيل ّي ًا على البلد ،ال �صاحب البلد؛ ف�صاحب البلد
هو ال�شعب نعم ،للبلد �صاحب؛ من هو �صاحب البلد؟ هو
ال�شعب .عندما ُتوكل الأمور �إلى ال�شعب  -الذي هو �صاحب
البلد ،و�صاحب الم�ستقبل  -حينها �ستنتظم .ينبغي لإدارة
الم�س�ؤولين في ك ّل مقطع من عهد الجمهور ّية الإ�سالمية� ،أن
تكون هكذا؛ �أن تو�ضع الأمور من خالل الإدارة ،والتخطيط،
ومالحظة جميع الظروف والتفا�صيل ،في �أي��دي ال�شعب؛
حينها �ست�سير الأمور قدُم ًا.
�إيكال الأعمال �إلى ال�شعب
نحن �أي� ًضا ،منذ بداية الثورة �إلى الآن ،في ك ّل وقت ك ّنا
نوكل �أمر ًا ما �إلى ال�شعب ،كان ذلك الأمر ي�سير �إلى الأمام؛
وك ّل عمل ح�صرناه في يد الم�س�ؤولين والر�ؤ�ساء و�أمثالهم،
كان العمل يتو ّقف .ال �أقول �أ ّنه كان يتو ّقف دائم ًا ،لك ّنه كان
غالب ًا كذلك �أو كان ي�سير ببطء؛ �إن لم يتو ّقف ف�إ ّنه كان
ي�سير ببطء .لكن حين كان العمل يوكل �إلى ال�شعب ،كانوا
يتق ّدمون به ج ّيد ًا.
مخت�ص ًا بنا نحن الإيران ّيين .ففي ك ّل
هذا الأمر لي�س
ّ
منطقة من مناطق العالم� ،إذا �أوكلت الأعمال �إلى ال�شعب،
وك��ان ال�شعب ذا هدف [ -ال] عبارة ً عن �أنا�س ال هدف
لهم ،و�أنا�س تائهين في �أمور الحياة ،وم�شغولين ب�ش�ؤونهم
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الحيات ّية ال�شخ�ص ّية  -ف�إنّ � ّأي عمل من الأعمال[ ،ولو كان
من] �أ�صعب الأعمال ،الأعمال الع�سكر ّية ،الأعمال الأمن ّية،
عندما يكون في �أيدي ال�شعب ،وعندما تكون ال�ساحة في يد
ال�شعب ،ف�إ ّنه �سيتق ّدم.
تقدم
المقاومة الإ�سالمية والفل�سطينية؛
ُّ
م�ستمر
انظروا الآن كم م�� ّرة ا�ستطاعت المقاومة في لبنان،
وفي ظرف �أق ّل من ع�شر �سنوات ،من التف ّوق على الجي�ش
ال�صهيوني ال��ج�� ّرار؛ �أ ّو ًال المقاومة ف��ي لبنان ،وم��ن ّثم
المقاومة في فل�سطين .في البدء� ،أجبرت المقاومة العد ّو
على االن�سحاب من لبنان؛ ومن ّثم م ّرغت �أنف ال�صهاينة
في حرب الثالث والثالثين يوم ًا بالتراب .لقد دعمت �أميركا
�إ�سرائيل في حربها تلك ،و�آزرها عمالء الداخل ،لكنّ �شباب
المقاومة  -الذين كانوا عنا�صر �شعب ّية ،م�ؤمنة� ،صاحبة
ه��دف ،كانت ُت��درك م��اذا تفعل  -ا�ستطاعوا �أن ُيخرجوا
وجهتها
ك ّل ه���ؤالء من ال�ساحة� .أخير ًا هذه ال�ضربة التي ّ
المقاومة �إلى الجي�ش الإ�سرائيلي ،والتي ال تزال حامية ،هي
من ال�ضربات التي ال ُتن�سى.
وه��ك��ذا ال��م��ق��اوم��ة الفل�سطين ّية؛ ف��ي ح��رب االثنين
والع�شرين يوم ًا ،وفي حرب الأ ّيام الثمانية ،وفي حرب الواحد
والخم�سين يوم ًا في �شهر رم�ضان ال�صيف الفائت ،فقد
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ا�ستطاعت جماعة من ال�شعب الأعزل ،القليل العتاد -في
منطقة �صغيرة ،ولأ ّنهم �شعب متد ّين ،م�ؤازر[-ا�ستطاعت]
ال�صهيوني الج ّرار ،و�إذالله ،و�إجباره على
�إخ�ضاع الجي�ش
ّ
التو�سل للقبول بوقف �إطالق النار.
ّ
في العراق و�سوريا � ً
أي�ضا؛ دور الح�شد ال�شعبي
الح��ظ��وا م��ا ج��رى م��� ّؤخ��ر ًا ف��ي ال��ع��راق؛ حيث تق ّدمت
�أدوات �أميركا وال�صهيون ّية و�آخ��ري��ن� ،إل��ى تخوم بغداد؛
وا�ستطاعت الق ّوات العراق ّية ال�شعب ّية المجاهدة ،وبم�ؤازرة
الجي�ش العراقي ،توجيه هذه ال�ضربة �إلى عنا�صر ما ُي�س ّمى
بـ «داع�ش» .وهكذا الأم��ر في �سوريا؛ حيث �سارعت ق ّوات
الدفاع ال�شعبي �إلى م�ؤازرة الجي�ش .هكذا هو ال�شعب؛ في
ك ّل مكان ُي�س ّلم الميدان �إلى ال�شعب ،ف�إنّ الدوافع ال�شعب ّية،
والقوى ال�شعب ّية المختلفة� ،ست�سير بالأمور �إل��ى الأم��ام.
و�إح��دى دالئ��ل ه��ذا الأم��ر هو الثاني والع�شرون من �شهر
بهمن.
 22بهمن؛ م�شاركة وا�سعة
�إنّ ل�ساني عاجز حقيق ًة ،ع��ن �شكر �شعبنا العزيز،
ال�شعب الإيراني العظيم ،وو�صف م�شاركته هذا العام في
الثاني والع�شرين من بهمن(((؛ ففي التقارير الدقيقة التي
(((

� 11شباط :ذكرى انت�صار الثورة عام 1979م.

وردت��ن��ي ،وه��ي في الغالب من جميع مراكز المحافظات
تقريب ًا  -وقد كانت التظاهرات هذا العام في �ألف مدينة،
بح�سب الإح�صاءات � -أنّ عدد الم�شاركين هذا العام يفوق
عدد الم�شاركين في العام الفائت؛ ففي بع�ض المدن �شارك
النا�س في التظاهرات رغم البرد القار�ص والأمطار والثلوج؛
وفي مناطق �أخرى كالأهواز� ،شارك النا�س رغم العوا�صف
الرمل ّية؛ هل هذا مزاح؟
لقد م�ضى على انت�صار الثورة �ستّة وثالثون عام ًا� .أيوجد
مكان في العالم يقيم فيها ال�شعب فيه ذكرى انت�صار الثورة ،
بهذا الحجم وهذه العظمة �أي� ًضا؟ هذا مردّه �إلى كون الأمور بيد
ال�شعب� .إنّ �أنظار الثورة والنظام في م�س�ألة الثاني والع�شرين
متوجهة نحو ال�شعب؛ الأمر
من بهمن و�إحياء ذكرى االنت�صار ّ
موكل �إلى ال�شعب ،وال�شعب هو الذي يتح ّرك هكذا .هذه قاعدة
كل ّية� .إ ّننا في ك ّل ق�ض ّية من ق�ضايا البالد ال�صغيرة والكبيرة،
التي ي�شارك فيها ال�شعب ،ن�شهد هذه المعجزة.
اقت�صاد البالد؛ طاقات وفيرة
�أريد اليوم �أن �أتك ّلم قلي ًال عن االقت�صاد؛ اقت�صاد البالد؛
�إ ّنني منذ ب�ضع �سنوات �أ�ؤ ّكد في بداية ك ّل عام على الم�سائل
االقت�صاد ّية ،ا�ستند �إليها؛ هذا البلد بلد كبير ،وممتد ،كثير
عدد ال�س ّكان ،و�سوقه المح ّلي �سو ٌق ل�سبعين مليون ن�سمة
ونيف ،هذه �أمور غاية في الأه ّم ّية والعظمة.

انظروا �إلى �إمكان ّياتنا وطاقاتنا� :سواء طاقاتنا الب�شر ّية
و�شباب هذا البلد العظماء ج�� ّد ًاّ :
مطلعون ،متع ّلمون ،ذوو
دوافع ،مفعمون بالحما�س ،م�ستع ّدون للعمل � -أم الثروات
الطبيع ّية الموجودة فيه؛ لكن في الوقت نف�سه ،لدينا م�شاكل
اقت�صاد ّية؛ �أين تكمن الم�شكلة؟ وما هو الح ّل؟ وماذا ينبغي
علينا فعله؟
ّ
المخطط؛ تحجيم �إيران
�أق��ول لكم� ،إ ّن��ه بعد انتهاء الحرب [المفرو�ضة]� ،أي
منذ ال��ع��ام 67هـ�.ش1988[ .م] ،حيث انتهت �سنوات
ّ
المخطط العا ّم للقوى اال�ستكبار ّية
الدفاع المق ّد�س؛ كان
يق�ضي بعدم ال�سماح لإيران الإ�سالم ّية ب�أن تتح ّول �إلى ق ّوة
اقت�صادية م�ؤ ّثرة في المنطقة؛ وقد �سعوا ،وعملوا على هذا
الأمر.
ح�سنٌ  ،عندما انتهت الحرب ،بد�أنا نحن التخطيط
للم�سائل والتط ّور؛ وان�شغلنا بالتخطيط؛ و�أدرك ه�ؤالء �أ ّنهم
�إن لم يقفوا بوجه �إيران ،و�إن لم يثيروا اال�ضطرابات ،ولم
ّ
يتدخلوا وي���ؤذوا� ،ستتح ّول �إي��ران الإ�سالمية بطاقاتها(((،
وباعتمادها على الإ���س�لام ،واعتمادها على ال�شعب� ،إلى
اقليمي ،و�ست�ؤ ّثر على اقت�صاد المنطقة
اقت�صادي
قطب
ّ
ّ
(((

ا�ستطرد الإمام القائد قائلاً « :حيث كان الوجود ال�شريف للإمام
الخميني العظيم ُيظ ّللنا ،وكان ال يزال ح ّي ًا».
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واالقت�صاد العالمي[ .لذا] ّ
خططوا للح�ؤول دون ذلك .هذه
بالملف النووي؛ هي قبل ّ
ّ
الملف النووي
الأمور لي�ست مرتبطة
ّ
��ووي قد ب��د�أ منذ ع�شر �سنوات
 فلنفر�ض �أنّالملف ال��ن ّ
ّ
الملف
�أو اثنتا ع�شرة �سن ًة[ ،لكن] هذه مرتبطة بما قبل
النووي  -مرتبطة بالعام  1988و 1989وتلك ال�سنوات؛
لقد بد�أ �أعدا�ؤنا ال�سعي منذ ذلك الوقت.
ّ
المخطط؛ الحظر ال�صامت
من
ّ
�إنّ ّ
وخا�صة
المخططات الغرب ّية
المطلعين يعلمون �أنّ
ّ
الأميرك ّية قد بد�أت من �أجل �إق�صاء �إيران� :أن يق�صوا �إيران
في خطوط نقل النفط والغاز؛ �أن يق�صوا �إيران في خطوط
الموا�صالت الجو ّية والب ّر ّية والبحر ّية الأ�سا�س؛ �أن يق�صوها
في خطوط نقل �شبكات تقن ّية المعلومات واالتّ�صاالت؛
�أحد �أ�شكال الخطر ال�صامت ،من دون �ضجيج؛ فك ّل ن�شاط
مهم تريد �إيران �أن تقوم به كان ُيخيف الأعداء.
ّ
اقت�صادي ّ
هذه �أمور حدثت في هذا البلد .وال ي�أتينّ بع�ض الم ّدعين
وغير ّ
المطلعين ،ويقولون �إنّ �أحد ًا لم يقم ب� ّأي �شيء؛ ال ،فقد
ُبذلت جهود كثيرة.
�إنّ للأعداء برامجهم في هذا المجال ،وال يزالون �إلى
اليوم يعملون عليها ويتق ّدمون بها �شيئ ًا ف�شيئ ًا .ما ُت�شاهدونه
الآن ،نتيجة التح ُّركات الداخلية في البالد وعداوة الأعداء.
ال ينبغي �أن نغفل ع��ن ال��ع��د ّو� .إنّ ال��ع��د ّو ق��د ّ
خطط على
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الم�ستوى االقت�صادي بالمعنى الواقعي للكلمة؛ في بع�ض
المواطن ّ
خفي،
تدخل ب�شكل علني ،وفي بع�ضها الآخر ب�شكل ّ
لكنّ ّ
المطلعين كانوا ملتفتين ،ويدركون ماذا يفعل الأعداء؟
ومن هو العد ّو؟ �إ ّنه �أميركا وحفنة من الدول الأوربية التابعة
لها .وه�ؤالء لي�سوا �أعدا ًء جددًا.
ح�سنٌ ما هو الح ّل؟ من الوا�ضح �أنّ العد ّو ُيعمل عداوته؛
ي�صح �أن ننتظر �شيئ ًا
هل ننتظر �شيئ ًا من العد ّو؟ كال ،ال ّ
ي�صح �أن نعتب على العد ّو .هل نعتب على
من العد ّو ،وال ّ
�أميركا؟ �أبد ًا؛ يعتب الإن�سان على ال�صديق؛ فطبيعة العد ّو
هي العداوة؛ ما هو الح ّل؟ الح ّل هو �أن يبذل ال�شعب جهد ًا
في داخله ،ويعمل على �إبطال مفعول �ضربة العد ّو التي هي
حتم ّية� ،أو التخفيف من �آثارها؛ هذا هو العالج� .أعزّائي،
�أ ّيها ال�شباب ،التفتوا لهذا.
�إ�شكاال االقت�صاد:
 .1االقت�صاد النفطي
ه��ن��اك �إ���ش��ك��االن ك��ب��ي��ران ف��ي اق��ت�����ص��ادن��ا :الأ ّول �أنّ
اقت�صادنا كان قائم ًا على النفط؛ والثاني �أنّ اقت�صادنا
كان اقت�صاد ًا حكوم ّي ًا؛ هذان �إ�شكاالن كبيران .ما معنى �أن
يكون اقت�صادنا نفط ّي ًا؟ يعني �أن ن�ستخرج النفط الذي هو
ر�أ�سمالنا الدائم ،والذي يمكن �أن تزيد قيمته �أ�ضعاف ًا ع ّدة،
فنبيعه للعالم خام ًا ،ون�أخذ ثمنه ون�صرفه على �ش�ؤون البالد

الراهنة؛ ما من خ�سارة �أكبر من هذه الخ�سارة .هكذا هو
االقت�صاد النفطي.
ح�سنٌ  ،يمكن تبديل النفط �إل��ى منتجات� .أن��ا �أظ��نّ
 وبع�ض الأبحاث العلم ّية ت�ؤ ّكد ذلك� ،أ ّننا لو �أنتجنا منهذا النفط ،الذي نح ّوله �إلى البنزين والكازوئيل والنفط
الأبي�ض ون�صرفه مث ًال على هذا النحو ،منتوجات لم ينتجها
الب�شر �إلى الآن ،فيمكن �أن ي�ؤ ّدي ذلك �إلى زيادة قيمة النفط
�أ�ضعاف م�ضاعفة؛ �إ ّننا غافلون عن هذه الأمور؛ ن�ستخرج
النفط الخام من الآب���ار ،ونبيع ه��ذه الذخيرة  -التي ال
تنتجها الأر�ض م ّرة ثانية؛ �إ ّنها من الأ�شياء التي تنفد؛ وال
ي�أتي �شيء مح ّلها ،حتّى نقول ن�ستخرج وينبع مكانها غيرها؛
ال ،فعندما ن�ستخرجها تنفد؛ هكذا هو النفط ،وهكذا هو
الغاز -وننفق ثمنها في م�صاريف البالد الحال ّية؛ وواقع ًا،
ال �شي �أ�سو�أ من هذا؛ هذا من الميراث الم�ش�ؤوم للنظام
الطاغوتي والنظام ال�سابق� .إ ّنه طريق �سهل للح�صول على
المال ،وبع�ض الم�س�ؤولين على امتداد الأزمنة المختلفة
رجحوا اال�ستفادة من هذا المال ال�سهل .هذا �إ�شكال.
ّ
 .2االقت�صاد الحكومي
الإ�شكال الثاني؛ قلنا :االقت�صاد الحكومي .ه��ذا من
الم�سائل التي كانت موجودة في بداية الثورة  -وكان هذا
قرارنا نحن ول��م يفر�ضه الآخ���رون علينا  -حيث جعلنا،

نتيجة لوجهات النظر التي كانت موجودة �آنذاك ،االقت�صاد
في يد الدولة؛ والآن مهما �سعينا �إل��ى نقل االقت�صاد �إلى
النا�س ،وجعله بيد ال�شعب ،من خالل التخطيط ال�صحيح
بحيث ال يكون مخالف ًا للعدالة� ،أي� ًضا نجد �أن هذا العمل ال
ي�سير ب�شكل �صحيح؛ ويكون �أمر ًا �صعب ًا� .إ ّننا �أعل ّنا �سيا�سات
الأ�صل  ،44والذي معناه هذا نف�سه� :أن نخرج االقت�صاد من
حالة كونه حكوم ّي ًا .ولقد �شرحت في هذه الح�سين ّية ،حيث
كان الم�س�ؤولون مجتمعين في الطبقة العليا� ،أننا بحاجة �إلى
العملة ال�صعبة ،وهذا غير ممكن ،وغير مي�سور � اّإل �إن قمنا
بهذا الأمر� :أي العمل بالأ�صل  44بهذا النحو الذي �أعلنا
�سيا�ساته((( .وهذا ما ينبغي �أن يكون.
ح�سنٌ  ،لقد تح ّدثت في بداية هذا العام ،والعام الما�ضي،
والذي قبله ،وما قبله ،عن االقت�صاد؛ �إنّ الم�س�ؤولين واقع ًا
يبذلون الجهد .و�أن��ا �أ�ؤم��ن �أنّ هناك جهود ًا ُتبذل  -حيث
ُبذلت جهود طوال هذه ال�سنوات  -لكن لي�ست كافية .ما
�أريد �أن �أقوله هو :ينبغي �أن ُيبثّ نف�س جديد في هذا العمل.
االقت�صاد المقاوم �ضرورة
اليوم هو التا�سع والع�شرون من بهمن ،والعام الفائت
في التا�سع والع�شرين من بهمن �أعل ّنا للأجهزة المختلفة
(((

خطابه ف��ي لقاء الفعال ّيات والنخب ف��ي الأق�����س��ام االقت�صاد ّية
(.)1390/5/26
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ع��ن �سيا�سات االقت�صاد ال��م��ق��اوم؛ ه��ا وق��د م�ضى اليوم
عام .واالقت�صاد المقاوم �ضرورة للبالد ،هو الزم� :سواء
كانت العقوبات موجودة �أم لم تكن .وحتّى في الوقت الذي
ال ُتفر�ض فيه عقوبات على هذا البلد ،االقت�صاد المقاوم
�ضروري والزم.
ّ
االقت�صاد المقاوم يعني �أن ّ
ننظم البنية االقت�صاد ّية
للبالد بنحو ال ت�ؤ ّثر فيها االهتزازات العالم ّية .و�أن ال ُنقيم
مجال�س العزاء لهبوط �سعر برميل النفط من  100دوالر ًا
�إل��ى  45دوالر ًا؛ �أن ال نقيم العزاء يوم ًا لأنّ الأميرك ّيين
ُيه ّددوننا ب�أ ّننا �سنقاطع ال�شيء الفالني وال�شيء الفالني،
�أو يقاطعونه فعل ّي ًا؛ �أن ال ُنقيم العزاء لأنّ الأوروب ّيين فر�ضوا
ح�صار ًا بحر ّي ًا علينا .فعند وج��ود االقت�صاد المقاوم لن
يكون بمقدور � ّأي من هذه الهزّات العالم ّية الإ�ضرار بحياة
النا�س.
دور ال�شعب والإنتاج المح ّلي
هذا هو معنى االقت�صاد المقاوم؛ يعني �أن تكون البنية
االقت�صاد ّية في داخل البالد بنحو ُي�ستفاد فيها من طاقات
يتم التخطيطُ ،تق ّوى
ال�شعبُ ،ي�ستم ّد منه الدعم الحقيقيّ ،
البنية االقت�صاد ّية  -حيث �س�أذكر الآن �أمور ًا ينبغي �إنجازها
 �أن يكون اعتماد م�س�ؤولي البالد على هذه الم�س�ألة وهي �أنيجعلوا الحركة االقت�صاد ّية في البالد بهذا النحو� .إن ح�صل
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هذا �ستزدهر البالد ،ولن يخيفنا تهديد الأعداء ،ولن ترتعد
فرائ�صنا من الحظر ،ولن نقيم العزاء على هبوط �أ�سعار
النفط؛ هذا هو االقت�صاد المقاوم� .إن االعتماد الأ�سا�س
لالقت�صاد المقاوم هو على ال�شعب ،على الإنتاج المح ّلي.
�إنجاز الأعمال ال�صعبة ،ممكن
الم�س�ألة الأ�سا�س فيما يتع ّلق باقت�صاد البالد هي �أ ّنه
يجب وقف اعتماد ميزان ّية البالد على النفط؛ يجب �أن
ن�صل �إلى هذه المرحلة .بالطبع� ،إنّ ما �أقوله لكم اليوم،
وقد ك ّررته مرار ًا ،هو �سهل على الل�سان� ،أ ّما في مقام العمل
فهو �أم��ر �صعب� .أن��ا نف�سي �أم�ضيت �سنوات في الأعمال
�صعب ،لك ّني �أ�ؤمن
التنفيذ ّية؛ و�أعلم �أنّ العمل التنفيذي �أمر ّ
�أنّ هذا العمل ال�صعب يمكن �أن ُينجز .الإجراء �أ�صعب من
الكالم؛ لكنّ هذا العمل ال�صعب نف�سه ،يمكن �إنجازه من
خالل اله ّمة ،واالعتماد على هذا ال�شعب ،واالعتماد على
ه�ؤالء ال�شباب ،واالعتماد على الطاقات الداخل ّية للبالد،
واالعتماد على اهلل تعالى الذي وعدنا بالن�صر.
أهم الأعمال
�إحدى هذه الأعمال  -حيث هذا العمل من � ّ
 هو �أ ّن��ه ينبغي �أن يكون اعتماد الميزان ّية على الإنتاجالداخلي� ،أي على المدخول [المح�صول] ال��ذي ينتجه
ال�شعب ،ويدفعون �ضرائبه .كلمتان �أقولهما فيما يتع ّلق
بال�ضرائب.

دفع ال�ضرائب فري�ضة
�أع��زّائ��ي! ال�ضرائب فري�ضة �إله ّية� .إ ّننا اليوم ن�أخذ
ال�ضرائب من ال�ضعفاء  -ن�أخذ ال�ضرائب من ّ
الموظف ،من
العامل ،ن�أخذ جزء ًا من ال�ضرائب من التاجر ،لك ّننا ال ن�أخذ
ال�ضرائب من فالن �صاحب ر�أ�س المال الكبير ،و�صاحب
المدخول الكبير بال ح�سيب وال رقيب؛ ه�ؤالء يته ّربون من
دفع ال�ضرائب؛ وهذه جريمة؛ الته ّرب من دفع ال�ضرائب
جريمة .فالذي يتج ّنب دفع ال�ضرائب وال ُيعطي ال�ضرائب
الم�ستح ّقة عليه للدولة  -فذلك المدخول الحا�صل والذي
�صار في ي��ده� ،إ ّنما كان بف�ضل الج ّو ال��ذي تو ّفره الدولة،
والعمل الذي تعمله الدولة ،لذا ،ينبغي له �أن يدفع ال�ضرائب
 �إ ّنما هو في الحقيقة يربط البالد بمال النفط الرخي�صالذي ي�أتي ب�سهولة ،وعندما يرتبط البلد بمال النفط ،تظهر
هذه الم�شاكل :فيوم ُيفر�ض الحظر؛ ويوم �آخر تتد ّنى �أ�سعار
ويتوعدون؛ يبتلي البلد بهذه الحالة.
النفط؛ ويوم يه ّددون ّ
�إنّ م�س�ألة ال�ضرائب غاية في الأه ّم ّية.
بالطبع� ،سمعت �أنّ مديري ال�ضرائب في البالد ي�ضعون
الخطط والم�شاريع ،ويقومون ب�أعمال ج ّيدة؛ ينبغي لهذه
الأعمال �أن ُتنجز ب�سرعة؛ وينبغي �أن تتح ّقق؛ ينبغي �أن ُيطلب
العون من ال�شعب ،وينبغي على ال�شعب م ّد يد الم�ساعدة؛
هذا هو الق�سم الأ ّول.

الق�سم الأ ّول من الأعمال المه ّمة التي ينبغي �أن ُتنجز
هو �أن تكون ميزان ّية البالد ،و�إدارة الحكومة ،عن طريق
المداخيل المحلية لل�شعب� ،أي عن طريق هذه ال�ضرائب،
حيث ُتربط ال�ضرائب بالإنتاج والربح والعمل.
تح�سين الكفاءة
هناك م�س�ألة �أخرى ،تح�سين الفائدة((( والذي هو من
التعابير الرائجة التي ي�ستعملونها؛ �إ ّنني � ّ
ألخ�ص هذه الم�س�ألة
بكلمتين بالفار�س ّية .على منتجينا و�أ�صحاب الم� ّؤ�س�سات �أن
ي�سعوا من خالل الح ّد من الإ���س��راف� ،إل��ى تقليل تكاليف
الإنتاج ،ورف��ع م�ستوى الجودة؛ هذا هو تح�سين الفائدة.
[بالطبع]� ،إنّ ج��زء ًا من تكاليف الإن��ت��اج مرتبط ب�أمور
ّ
الت�ضخم
خارجة عن �إرادة �صاحب الم� ّؤ�س�سة؛ افر�ضوا �أنّ
كبير ،و�أنّ �أجر العامل �أو المواد الأ ّول ّية مرتفع؛ هذا جزء
منها  ،لكنّ الجزء الآخر منها �أي� ًضا هدر؛ و�إ�سراف؛ ونفقات
في غير مح ّلها؛ فينبغي الح�ؤول دون ذلك.
الطاقات الداخلية
م�س�ألة �أخ���رى مهمة ه��ي ،اال���س��ت��ف��ادة الق�صوى من
ح�سا�سة؛ لدينا
الطاقات الداخل ّية .يقع بلدنا في منطقة ّ
الكثير من الدول المجاورة .في ال�شمال لدينا البحر ،وفي
(((

الكفاءة الإنتاجية.
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الجنوب �أي� ًضا ،يمكننا الو�صول �إلى �أق�صى مناطق العالم.
ف���إذا ما نظرنا �إل��ى بلدنا على الخارطة ،نرى �أ ّن��ه ي�ش ّكل
مفترق طرق ب ّر ّي وج ّو ّي ها ّم ج ّد ًا ،كما يمكننا الو�صول �إلى
المياه الح ّرة؛ هذه فر�ص مه ّمة ج ّد ًا؛ فليجري التخطيط،
ولتتم
والتفكير ،م�ضاف ًا �إلى م�صادر الثروة ،والإمكاناتّ ،
اال�ستفادة من هذه الفر�ص بنحو �أح�سن.
الإنتاج واال�ستهالك المح ّلي
هناك م�س�ألة �أخ���رى �أك��ث��ر م��ا ترتبط بال�شعب ،وهي
ا�ستهالك المنتوجات المح ّل ّية ،والتي ك ّررتها م��رار ًا في
خطابات بداية العام وغيرها� .أقول لكم اليوم �أي� ًضا :على
ال�شعب �أن ي�ستهلك المنتوجات المح ّل ّية؛ فال ي�سعى وراء
هذه الماركات .الآن قد �أ�صبح من الدارج القول� :إ ّنه «براند»
[عالمة] .العالمة الفالنية؛ � ّأي عالمة؟ ا�سعوا ال�ستهالك
المنتوجات المح ّل ّية .على ال�شعب االيراني �أن ال ي�ستهلك
م��ن المنتوجات ال��خ��ارج�� ّي��ة ،وبانحيازٍ ت��ام ،م��ا ل��ه مثيل
خا�صة؛ ح�سن؛ نعم ،عندما
مح ّلي� .أنا ال � ّ
أوجه كالمي لفئة ّ
نتك ّلم ،تمتثل جماعة من المتد ّينين فور ًا لكالمنا ،ويبعثون
اال�ستفتاءات �أي� ًضا ،هل ن�شتري المنتوج الخارجي الفالني؟
ال ن�شتري المنتوج الفالني؟ �إ ّنني ال �أق��ول هذا للمتد ّينين
حجة �شرع ّية؛ �أقوله لك ّل
والأف��راد الذين يعتبرون كالمنا ّ
يحب �إي��ران ،ويتط ّلع �إلى م�ستقبل البالد ،ويف ّكر
�شخ�ص ّ
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ب�أوالده الذين من المفتر�ض �أن يعي�شوا غد ًا في هذا البلد.
�أنتم عندما ت�ستهلكون ال�سلع الأجنب ّية ،ف�إ ّنكم في الواقع
ت�ساعدون دوم ًا ،على تكبير حجم تلك الم� ّؤ�س�سة الخارج ّية،
و�صاحب ذلك الم�صنع الخارجي ،وذلك المتم ّول الأجنبي،
وتوجهون �ضربة �إلى الإنتاج المح ّلي ّ
وتف�شلونه� .أقول هذا
ّ
خا�صة �أولئك الذين لديهم م�صاريف كثيرة؛
لك ّل ال�شعبّ ،
وهكذا الأم��ر بالن�سبة للم�س�ؤولين الر�سم ّيين؛ فعليهم في
الم�صاريف الحكوم ّية ،وف��ي الأم���ور التي ينفقونها في
الوزارات ،وفي الأمور المختلفة� ،أن يلتفتوا �إلى المنتوجات
المح ّل ّية.
اجتناب الإ�سراف
م�س�ألة �أخ��رى تكمن في اجتناب الإ���س��راف؛ فاجتناب
الإ���س��راف ،وت�ضييع المال ،وه��در الثروات العا ّمة ،وهدر
الماء ،والخبز ،وهدر التراب .التراب ثروة ،والماء ثروة،
والخبز منتوج ذو قيمة؛ فليلتفت الجميع ،ول��ي��ح��ذروا،
ولي�شعروا بالم�س�ؤول ّية ،وال يهدروا هذه الأمور.
الم�ؤ�س�سات العلمية المحور
الم� ّؤ�س�سات العلم ّية المحور؛ حيث اعتمد على هذه
الم� ّؤ�س�سات العلم ّية .لدينا اليوم الكثير من ال�شباب المتع ّلم.
لقد �أقام الطلاّ ب الثانو ّيون من حوالي الأ�سبوعين في هذه
الح�سين ّية معر� ًضا ،وق�� ّدم��وا لنا �أ�شياء متط ّورة ،ومثيرة

للعجب والده�شة واقع ًا؛ وغال ًبا ما كانوا من ال�شباب ،عدد
من ال�شباب الثانو ّيين! ح�سنٌ  ،ه���ؤالء ر�أ�سمالنا ،وه���ؤالء
ثروتنا .فلتُن�ش�أ الم� ّؤ�س�سات العلم ّية .لي�ست الم� ّؤ�س�سات
تخت�ص بال�صناعة،
مخت�صة بال�صناعة فقط؛ هي
العلم ّية
ّ
ّ
والزراعة ،والخدمات ،ومعرفة الحاجات؛ فلتُجمع ،ول ُينظر
إالم تحتاج الم� ّؤ�س�سات االقت�صاد ّية المختلفة ،وما
ول ُيرى � َ
الذي ينق�صها ،ولتُق ّدم هذه الأمور �إليهم؛ �إنّ الم� ّؤ�س�سات
العلم ّية يمكنها �أن تكون ف ّعالة ،حتّى في هذا المجال.
مكافحة التهريب و�سوء اال�ستفادة البنكية
المكافحة الج ّد ّية للتهريب ،هي من جملة الأعمال
الالزمة في اقت�صاد البالد .المكافحة الج ّد ّية للمعامالت
الم�صرف ّية ال�س ّيئة؛ هناك جماعة ت�ستفيد من غير حقّ ،
وب�شكل غير �سليم من الت�سهيالت الم�صرف ّية؛ ي�أخذون
ت�سهيالت م�صرف ّية لأمر مع ّين ،وي�صرفونها في �أمر �آخر
يتعار�ض وم�صلحة البلد؛ بعد ذلك ال ي�ص ّفون ح�ساباتهم
مع البنوك؛ ه�ؤالء واقع ًا مجرمون� .أنا ال �أقول �أنّ ك ّل مديون
لم�صرف هو مجرم؛ ال ،قد يكون �أحدهم مديون ًا لم�صرف،
لكن تجب م�ساعدته �أي� ًضا؛ هناك موارد يكون بع�ضهم فيها
مديون ًا ،ولكن يجب م�ساعدته ،وم��وارد �أخ��رى تجب فيها
معاقبته ،ومحا�سبته .ينبغي لهذه الأمور �أن ُتنجز في البالد.
من الذي عليه القيام بهذه الأم��ور؟ لقد ح ّذرنا كثير ًا

في خالل هذه ال�سنوات؛ الم�س�ؤولون �أي� ًضا بذلوا جهود ًا
وجهتها كافية ،وال الجهود
كبيرة ،لكن ال التحذيرات التي ّ
التي بذلها الم�س�ؤولون كافية؛ هذه لي�ست كافية .ينبغي �أن
يمار�س عمل ج ّدي؛ على ال�شعب �أي� ًضا �أن ي�ؤازر الحكومة،
الم�س�ؤولين ،الق ّوة الق�ضائ ّية ،ليمكنهم �إنجاز هذه الأعمال.
�إ ّن��ن��ا ق����ادرون؛ ق���ادرون على ال��وق��وف ب��وج��ه ال�ضغوطات
وال�ضجيج الذي يطلقه �أعدا�ؤنا حول الحظر و�أمثال هذه
الأمور؛ قادرون على �إف�شال �أهدافهم .عندما ال نقوم بهذه
الأعمال� ،ستكون النتيجة عندها هذه ،حيث تالحظون الآن؛
العد ّو يجل�س هناك ،وي�شترط �شروط ًا مع ّينة ّ
النووي؛
للملف
ّ
ومن ّثم يقول� :إن لم توافقوا على هذه ال�شروط� ،سنفر�ض
عليكم الحظر ب��ه��ذه الطريقة وبتلك؛ ح�سنٌ  ،وه���ذا ما
يح�صل ،حيث ي�ستفيد العد ّو اال�ستفادة الق�صوى من �سالح
الحظر؛ هدفهم هو �إذالل ال�شعب الإيراني؛ هدفهم �إيقاف
هذه الحركة العظيمة التي ال يمكن �أن ُتنجز � اّإل على كاهل
ال�شعب الإيراني.
م�سار حركة الثورة؛ تهديد لم�صالحهم
يريدون �إيقاف حركة الثورة الإ�سالمية ،حركة النظام
الإ�سالمي ،الحركة نحو الح�ضارة الإ�سالمية الجديدة؛
لأ ّنهم يعلمون �أنّ هذه الحركة هي النقطة المقابلة تمام ًا
لم�صالح الر�أ�سمال ّيين ال�صهاينة ،و�أ�صحاب ال�شركات
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العالم ّية الظالمة وال�س ّفاحة� .إ ّنهم يدركون هذا ويرون كيف
تنت�شر هذه الحركة في العالم ،وتلفت �أنظار النا�س �إليها؛
�إ ّنهم يريدون الح�ؤول دون ذل��ك .وما هذا الحظر ،وهذه
التهديدات ،وهذه ال�شروط �سوى لهذا ال�سبب.
�أعتقد �أ ّننا حتّى لو �سرنا في ق�ض ّية ّ
الملف النووي ح�سبما
يملونه علينا ،وقبلنا �إمالءاتهم ،فلن يتراجعوا عن حركتهم
المخ ّربة ولن يرفعوا الحظر؛ �سيختلقون لنا � اً
أ�شكال �أخرى
من المتاعب والم�شاكل؛ لأ ّنهم يعار�ضون �أ�صل الثورة .و�أنا
حتم ًا �أ�ؤمن ب�أنّ ا�ستعدادات �شبابنا ا�ستعدادت عالية.
في اليومين الأخيرين �أر�سل لي ،التعبو ّيون من طلبة
علي �أن :ل��م��اذا ال ت�ستفيدون
الجامعات ر���س��ال��ة ،عتبوا ّ
م ّنا ،نحن الطلبة الجامع ّيين ،في التق ّدم ب�أهداف الثورة
مهم .الطالب الم�شغول بالتح�صيل
الإ�سالمية؛ �إ ّنه لكالم ّ
العلمي ينتظر م ّنا وير�سل �إلينا ر�سال ًة �أن ،لماذا ال ت�ستفيدون
م ّنا في م�سائل الثورة المه ّمة في المنطقة � -سوا ًء الم�سائل
الع�سكر ّية والأمن ّية� ،أم الم�سائل الأخرى -؛ هذه هي روح ّية
�شبابنا .ولقد ر�أيتم �أنتم روح ّية ال�شعب الإيراني في الثاني
والع�شرين من بهمن .والآن ،نرى من ناحية� ،أنّ الحكومة
الأميرك ّية الظالمة ،مع ك ّل الإخفاقات التي واجهتها في
المنطقة ،ال تمتنع عن الظلم ،وم��ن ناحية �أخ���رى ،نرى
�أذنابها الأورو ّبيين يفر�ضون حظر ًا جديد ًا.
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�سنفر�ض الحظر عليهم � ً
أي�ضا
�إنّ ال�شعب الإيراني �أي� ًضا ُيمكنه �أن يفر�ض الحظر؛ �أقول
هذا �إن كان المفتر�ض �أن يفر�ضوا الحظر .ففي الم�ستقبل،
ال�شعب الإيراني هذا ،هو الذي �سيفر�ض الحظر عليهم� .إنّ
الح�صة الأكبر من غاز العالم موجود بين �أيدينا ،وهو ملك
ّ
لل�شعب الإيراني؛ والغاز الذي هو م�صدر من م�صادر الطاقة
المه ّمة والم�ؤ ّثرة ج�� ّد ًا ،وال��ذي يحتاجه العالم ،وتحتاجه
�أوروبا الم�سكينة ،هو في �أيدينا؛ و�إيران الآن تمتلك ال�سهم
الأكبر من الغاز الموجود في العالم � -إلى ح ّد االكت�شافات
الحال ّية في �إيران -؛ و�إذا ما ح�سبنا مجموع النفط والغاز،
نرى �أنّ الجمهور ّية الإ�سالمية �أي� ًضا،تمتلك المقدار الأكبر
من النفط والغاز مجموعين؛ �إ ّننا نفر�ض عليهم الحظر
في الوقت المنا�سب؛ ويمكن للجمهور ّية الإ�سالمية �أن تقوم
بهذا.
لقد �أظهر ال�شعب الإيراني والجمهور ّية الإ�سالمية ق ّوة
الإرادة؛ و�أثبتت جمهور ّية �إيران الإ�سالمية ب�شكل ج ّدي ،في
ك ّل مجال ،وك ّل م�س�ألة خا�ضتها� ،أ ّنها قو ّية الإرادة وثابتة
العزم ،وقادرة على العمل.
في ق�ض ّية داع�ش هذه� ،ش ّكل ه�ؤالء ائتالف ًا؛ وحتم ًا هم
�شكلي؛ لقد بعثوا بر�سالة �إلى وزارة
يكذبون ،وهو ائتالف ّ
خارج ّيتنا ،قالوا فيها� :إن كنتم تقولون �إنّ �أميركا تحمي

داع�ش ،فهذا كذب� ،إ ّننا ال نحميها .ح�سنٌ  ،بعد م ّدةُ ،ن�شرت
�صور الم�ساعدات الع�سكر ّية الأميرك ّية لداع�ش والتي كانت
بين �أيدي المجاهدين الثور ّيين! �إ ّنهم يقولون ذلك ،ي ّدعون،
[لك ّنهم] يقولون ما هو خالف الواقع ،وهو �أي� ًضا خالف
ظهر بهذا الو�ضوح وهذه ال�سرعة .الجمهور ّية الإ�سالمية
لي�ست كذلك؛ �إ ّننا عندما نرد ميدان ًا ما ،نكون كما قال
�أمير الم�ؤمنين َ « :Qو َل ْ�س َنا ُن ْرعِ ُد َح َّتى ُنو ِقعَ َو اَل ُن�سِ ي ُل
َح َّتى ُن ْمطِ َر»((( .ال ّ
�شك �أنّ ال�شعب الإيراني في الم�ستقبل،
الذي � -إن �شاء اهلل  -لن يكون بعيد ًا ،و�سوف ت�شاهدونه
حتم ًا� ،أنتم �أ ّيها ال�شباب الأعزّاء� ،سيكون على قمم ال�شرف
والمجد في جميع الأب��ع��اد� .أ�س�أل اهلل تعالى �أن يو ّفقكم؛
وي�شملكم برحمته ولطفه؛ ب ّلغوا �سالمي لأعزّائي التبريز ّيين
والأذربيجانيين(((؛ ع�شتم؛ دمتم مو ّفقين وم�س ّددين.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

(((
(((

ال�سيد الر�ضي ،محمد بن ح�سين ،نهج البالغة ،تحقيق �صبحي
ال�صالح  -قم ،الطبع :الأول 1414 ،ق� ،ص .54
قالها الإم��ام القائد بالتركية« :مندن ده �سالم يتيرينعزيزلريم،
تبريزلى لرو �آذربايجانى الر».
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األفكار الرئيسة في الخطاب
الموا�ضيع الرئي�سة

خ�صو� ّصیات �أهل
�آذربایجان

ّ
تقدم الأعمال
عبر �إيكالها
لل�شعب
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خال�صة الكالم

•�إنّ �أهالي �آذربيجان وتبريز قد �أظهروا �أ ّنهم طليعة ،ويقومون بالعمل في الوقت المنا�سب،وهم
ذوو نخوة و�شجاعة .
ال�سجاد  Qوال�س ّيدة زينب O
•�إنّ ح�ضور ال�شعب في  29بهمن ،كان �شبيه ًا بعمل االمام ّ
اللذين لم ي�سمحا لحادثة عا�شوراء �أن تلقى طي الن�سيان.
•الأمر بيد ال�شعب ،الميدان بيد ال�شعب ،ابتكار العمل بيد النا�س؛ كان هذا �إبداع االمام؛ وفنّ
�إمامنا العظيم.
يتم
•كانوا يقولون في زمان الطاغوت� :إنّ هذا الوطن له �صاحب؛ وهو ال�شاه؛ الذي كان �أدا ًة ّ
تحريكها ،وعبئ ًا ،وطفيل ّي ًا على البلد ،ال �صاحب البلد؛ ف�صاحب البلد هو ال�شعب.
•ينبغي لإدارة الم�س�ؤولين في ك ّل مقطع حكومي� ،أن تكون هكذا؛ �أن تو�ضع الأمور من خالل الإدارة،
والتخطيط ،ومالحظة جميع الظروف والتفا�صيل ،في �أيدي ال�شعب؛ حينها �ست�سير الأمور قدُم ًا.
•في ك ّل وقت ك ّنا نوكل �أمر ًا ما �إلى ال�شعب ،كان ذلك الأمر ي�سير �إلى الأمام؛ وك ّل عمل ح�صرناه
في يد الم�س�ؤولين والر�ؤ�ساء و�أمثالهم ،كان العمل يتو ّقف� .أو كان ي�سير ببطء.
•ا�ستطاعت الق ّوات العراق ّية ال�شعب ّية المجاهدة ،وبم�ؤازرة الجي�ش العراقي ،توجيه هذه ال�ضربة
�إلى عنا�صر ما ُي�س ّمى بـ داع�ش .هكذا هو ال�شعب؛ في ك ّل مكان ُي�س ّلم الميدان �إليه ،ف�إنّ الدوافع،
والقوى ال�شعب ّية المختلفة� ،ست�سير بالأمور �إلى الأمام.
•�شارك النا�س في التظاهرات رغم البرد القار�ص والأمطار والثلوج؛ وفي مناطق �أخرى كالأهواز،
�شارك النا�س رغم العوا�صف الرمل ّية؛ لقد م�ضى على انت�صار الثورة �ستّة وثالثون عام ًا .هل يوجد
مكان في العالم يقيم فيه ال�شعب ذكرى انت�صار الثورة بهذا الحجم وهذه العظمة �أي� ًضا؟

الموا�ضيع الرئي�سة

م�شاكل البالد
االقت�صادية و�سبل
ح ّلها

خال�صة الكالم

ّ
المخطط العام للقوى
•منذ العام  ،]1988[ 67وم��ع نهاية مرحلة الدفاع المق ّد�س؛ ك��ان
اال�ستكبار ّية يق�ضي بعدم ال�سماح لإيران الإ�سالم ّية ب�أن تتح ّول �إلى قوة اقت�صادية م�ؤ ّثرة في
المنطقة؛ وقد �سعوا ،وعملوا على هذا الأمر.
•فطبيعة العد ّو هي العداوة؛ و�إنّ الح ّل هو �أن يبذل ال�شعب جهد ًا في داخله ،ويعمل على �إبطال
مفعول �ضربة العد ّو التي هي حتم ّية� ،أو التخفيف من �آثارها.
• ُيعاني اقت�صادنا من مع�ضلتين :الأ ّول �أنّ اقت�صادنا قائم على النفط؛ والثاني �أ ّنه اقت�صاد
حكومي؛ هذان �إ�شكاالن كبيران.
ّ
•االقت�صاد المقاوم �ضرورة للبالد ،هو الزم� :سواء كانت العقوبات موجودة �أم لم تكن.
•فعند وجود االقت�صاد المقاوم لن يكون بمقدور � ّأي من هذه الهزّات العالم ّية الإ�ضرار بحياة
النا�س؛ يعني �أن تكون البنية االقت�صاد ّية في داخل البالد بنحو ُي�ستفاد فيها من طاقات ال�شعب.
•ينبغي �أن يكون اعتماد الميزان ّية على الإنتاج الداخلي� ،أي على المدخول [المح�صول] الذي
ينتجه ال�شعب ،ويدفعون �ضرائبه.
•ال�ضرائب فري�ضة �إله ّية� .إ ّننا اليوم ن�أخذ ال�ضرائب من ال�ضعفاء ّ -
الموظفين والع ّمال و�صغار
الك�سبة -لك ّننا ال ن�أخذ ال�ضرائب من فالن �صاحب ر�أ�س المال الكبير ،و�صاحب المدخول
الكبير بال ح�سيب وال رقيب؛ ه�ؤالء يته ّربون من دفع ال�ضرائب؛ وهذه جريمة.
•على ال�شعب �أن ي�ستهلك المنتوجات المح ّل ّية؛ فال ي�سعى وراء هذه الماركات.
•�إ ّننا ق��ادرون؛ ق��ادرون على الوقوف بوجه ال�ضغوطات وال�ضجيج الذي يطلقه �أعدا�ؤنا حول
الحظر و�أمثال هذه الأمور؛ قادرون على �إف�شال �أهدافهم.
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الموا�ضيع الرئي�سة

خال�صة الكالم

م�شاكل البالد
االقت�صادية و�سبل
ح ّلها

• حتّى لو �سرنا في ق�ض ّية ّ
الملف النووي ح�سبما يملونه علينا ،وقبلنا �إمالءاتهم ،فلن يتراجعوا
عن حركتهم المخ ّربة ولن يرفعوا الحظر؛ �سيختلقون لنا � اً
أ�شكال �أخرى من المتاعب والم�شاكل؛
لأ ّنهم يعار�ضون �أ�صل الثورة.
•�إنّ ال�شعب الإيراني �أي� ًضا يمكنه �أن يفر�ض الحظر؛ �أق��ول هذا �إن كان القرار هو الحظر.
الح�صة الأكبر من غاز
فال�شعب االيراني هو الذي �سيفر�ض الحظر عليهم في الم�ستقبل� .إنّ
ّ
العالم موجود بين �أيدينا ،وهو ملك لل�شعب الإيراني؛ وهو من م�صادر الطاقة المه ّمة والم�ؤ ّثرة
ج ّد ًا ،والذي يحتاجه العالم ،وتحتاجه �أوروبا الم�سكينة؛ �إ ّننا نفر�ض عليهم الحظر في الوقت
المنا�سب.
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�سالح الحظر

�شعب �آذربيجان

تظاهرات 22

بهمن
تخطيط العدو
على الم�ستوى
االقت�صادي

الم�ؤ�س�سات
العلمية المحور
ا�ستهالك
المنتوجات
المح ّل ّية

االقت�صاد
النفطي

م�صطلحات رئي�سة

اال�ستفادة
من الطاقات
الداخلية

االقت�صاد
الحكومي

تح�سين الكفاءة
(الفائدة)
ال�ضرائب

عدم اعتماد
الميزانية على
النقط

االقت�صاد
المقاوم
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�سبل و�ضرورات ّ
حل م�شاكل البالد االقت�صادية

� .1إنتاج منتوجات نفطية ً
خاما.
عو�ضا عن بيعه ً
 .2العمل ب�سیا�سات الأ�صل .44
 .3عدم االتّكال على النفط.
 .4االعتماد على الإنتاج الداخلي وعلى ال�ضرائب.
 .5تح�سين الكفاءة الإنتاجية .
 .6اال�ستفادة الق�صوى من الطاقات الداخلية.
 .7ا�ستهالك ال�شعب وكذلك الم�س�ؤولين للمنتجات المحل ّية.
 .8اجتناب الإ�سراف ،وت�ضییع المال وهدر الثروات العامة.
 .9تطوير وتو�سعة ال�شركات العلمية المحور.
 .10مكافحة التهريب.
 .11المكافحة الجد ّية للمعامالت الم�صرفية ال�س ّيئة.
ح�ضور �أهالي �آذربايجان ال�شجاع

 .1ق�ضية تحريم التنباك ومحاربة ال�شركات الإنكليزية.
 .2ق�ضية الحركة الد�ستورية في �إيران.
 .3حوادث الحركة الإ�سالمية.
 .4انت�صار الثورة الإ�سالمية.
� .5سنوات الدفاع المق ّد�س.
46

خطوط ا�ستراتيجية في خطاب لقاء �أهالي �أذربيجان  -دور ال�شعب في �صناعة االنت�صارات
الأمر بيد ال�شعب ،الميدان
بيد ال�شعب ،ابتكار العمل
بيد النا�س؛ كان هذا
�إبداع الإمام؛ وفنّ �إمامنا
العظيم

�أن تو�ضع الأمور من خالل
الإدارة ،والتخطيط،
ومالحظة جميع الظروف
والتفا�صيل ،في �أيدي
ال�شعب

نموذج حي :1ا�ستطاعت
الق ّوات العراق ّية ال�شعب ّية
المجاهدة ،وبم�ؤازرة الجي�ش
العراقي ،توجيه هذه ال�ضربة
�إلى عنا�صر ما يُ�س ّمى بداع�ش

نموذج حي :2المقاومة
الإ�سالمية في لبنان
والمقاومة الفل�سطينية

االقت�صاد الم�شاكل والحلول
االقت�صاد النفطي

االقت�صاد الحكومي

الحلول

�إنتاج منتوجات نفطية ً
خاما
عو�ضا عن بيعه ً

المكافحة الجد ّية للمعامالت الم�صرفية ال�س ّيئة

عدم االتّكال على النفط

اجتناب الإ�سراف ،وت�ضییع المال وهدر الثروات العامة

العمل ب�سیا�سات الأ�صل 44

ا�ستهالك ال�شعب وكذلك الم�س�ؤولين للمنتجات المحل ّية

االعتماد على الإنتاج الداخلي وعلى ال�ضرائب

تطوير وتو�سعة ال�شركات العلمية المحور

تح�سين الكفاءة الإنتاجية

اال�ستفادة الق�صوى من الطاقات الداخلية
مكافحة التهريب
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خطاب اإلمام الخامنئي

}

في بداية العام الهجري
الشمسي ( 1394عيد النوروز)

المنا�سبة :بدء ال�سنة الإيرانية  1394هـ�.ش.
(عيد النوروز)

الح�ضور :جمع من الم�س�ؤولين وجموع غفيرة من �أبناء
ال�شعب الإيراني
ال���م���ك���ان :مدينة م�شهد المقد�سة  -حرم الإمام الر�ضاQ
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رب العالمين ،وال�صالة وال�سالم على �س ّيدنا
الحمد هلل ّ
ونب ّينا �أبي القا�سم الم�صطفى مح ّمد وعلى �آله الأطيبين
الأط��ه��ري��ن المنتجبين ال��ه��داة المهد ّيين المع�صومين
المك ّرمين ال �سيما بقية اهلل في الأر�ضين.
هم �ص ّل علی فاطمة بنت نب ّيك وزوج��ة ول ّيك و�أ ّم
ال ّل ّ
ال�سبطين الح�سن والح�سين �س ّيدي �شباب �أه��ل الج ّنة،
الطهر ّ
ّ
الطاهرة المط ّهرة التّق ّية ال ّنق ّية الزّك ّية �س ّيدة ن�ساء
�أهل الج ّنة �أجمعين.
علي بن مو�سی عدد ما في علمك
ال ّل ّ
هم �ص ّل علی ول ّيك ّ
هم �س ّلم علی ول ّيك
�صال ًة دائم ًة بدوام ملكك و�سلطانك .ال ّل ّ
علي بن مو�سی عدد ما في علمك �سالم ًا دائم ًا بدوام مجدك
ّ
وعظمتك وكبريائك.
ن�شكر اهلل تعالى �أن م��نّ علينا م��ع ب��داي��ة ه��ذا العام
الجديد وو ّفقنا للقاء الإخوة والأخوات الأعزّاء من الز ّوار
والمجاورين لهذا الحرم المق ّد�س في فناء ومح�ضر �أبي
الح�سن الر�ضا عليه ال�صلوات وال�سالم.

إ�سالمي
« النوروز» في �إيران اليوم بم�ضمون �
ّ
لقد تم ّكن الإيراني الم�سلم بوعيه وفطنته من �إخراج
«عيد النوروز» من ال�شكل الذي كان عليه في �سالف الأيام
�إلى ال�شكل والإطار الذي يرت�ضيه ويجده منا�س ًبا لمعتقداته
وما ي�ؤمن به ،فقام بالمحافظة على هذا اليوم على م�ستوى
العنوان مب ّد اًل المحتوى والم�ضمون.
لقد كان النوروز في الما�ضي يو ًما للملوك ،كان فر�صة
لل�سالطين والح ّكام الم�ستب ّدين لإب��راز مظاهر التفاخر
و�إظ��ه��ار العظمة �أم��ام ال�شعوب ،كانوا يقيمون المجال�س
وي�ستقبلون الهدايا من النا�س ،وحتى في زمن الحكم الأموي
والعبا�سي وعندما دخل النوروز �إلى بالطهم ومراكز حكمهم،
تابع الح ّكام االحتفال بهذا اليوم على النهج نف�سه الذي �سار
عليه الملوك والحكام الفر�س قدي ًما خالل احتفالهم بهذا
العيد� .أ ّما الإيراني الم�سلم فقد قام بتغيير هذا النمط �إلى
ما ين�سجم مع هو ّيته ويخدم �أغرا�ضه وتط ّلعاته.
�صحيح �أنّ هذا التغيير لم يح�صل دفعة واحدة ،لك ّنكم
اليوم وبعد م�ضي ق��رون من الزمن ت�شاهدون كيف بات
النوروز و�سيلة لتعزيز العالقة واالرتباط بين الإن�سان وبين
مبد�أ العزّة والعظمة؛ �أي ال ّذات الإله ّية المق ّد�سة.
�إنّ ال��ن��وروز في �إي��ران اليوم هو في الحقيقة منا�سبة
�شعب ّية ع��ام��ة ،يقوم النا�س فيها بالتوا�صل بع�ضهم مع

بع�ض في ج ٍّو من ال�صفاء والمو ّدةُ ،يه ّنئون بع�ضهم البع�ض
ويقومون بتبادل الهدايا فيه.
اليوم ،وبعد م�ضي هذه ال�سنوات والقرون المديدة ،لم
يعد هناك وج��ود لتلك العادات والتقاليد «الملكية» التي
كانت �سائدة في مثل ذلك اليوم.
في النوروز اليوم مع بدء ال�سنة الجديدة ،تجد �أنّ �أكثر
ازدحاما في �أطراف بلدنا المترامية هي المراقد
الأماكن
ً
المق ّد�سة للأئ ّمة الأطهار و�أوالد الأئ ّمة .R
يعج
لقد كان هذا المكان بالأم�س ،وفي منت�صف الليلّ ،
توجهوا بقلوبهم النق ّية
بمئات الآالف من الم�ؤمنين الذين ّ
نحو مركز القدرة والعظمة ،يناجون خالقهم ،يطلبون من
مح ّول الأحوال تحويل حالهم �إلى �أح�سن الأحوالُ ،ي ّ
نظمون
وي�شاركون في االحتفاالت الدين ّية.
� ًإذا ،منا�سبة النوروز في �إيران اليوم مختلفة عن النوروز
القديم ،ال��ن��وروز ف��ي �إي���ران ال��ي��وم ه��و ن���وروز الإيران ّيين
الم�سلمين ال��ذي تم ّكنوا من تبديل طبيعة االحتفال بهذه
المنا�سبة من النحو والإط��ار القديم �إلى �إطار ي�ستثمرونه
في تحقيق الأهداف التي ين�شدونها.
ن�س�أل اهلل تعالى �أن ي�أخذ بيد ال�شعب الإيراني العظيم
للمزيد من هذه الإبداعات الإ�سالم ّية الخلاّ قة في �شتّى
ال�ش�ؤون والمجاالت.
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عط ًفا على ما تقدّم وحيث �إنّ �أ ّي��ام النوروز هذا العام
جاءت م�صادفة لأ ّيام �شهادة ال�سيدة الزهراء ،Oهذه
المر�أة العظيمة في دنيا الإ�سالم ،ال ينبغي بحال من الأحوال
�أن يرافق االحتفال بهذه المنا�سبة �أي مظهر من المظاهر التي
قد تتنافى مع تكريم واحترام ذكرى هذه ال�سيدة العظيمة.
ومن الم�ؤ ّكد �أ ّنه لن يح�صل مثل هذا الأمر �إن �شاء اهلل.
ركائز النظام االجتماعي الأربع
لقد اخترتُ اليوم عددًا من الم�سائل التي �س�أتح ّدث بها
مع الإخ��وة والأخ��وات الأع��زّاء الحا�ضرين في هذا المحفل
الكريم ومع �سائر �أبناء ال�شعب الإيراني.
بداي ًة �أو ّد التع ّر�ض لبحث قر�آني؛ لقد و�ضع اهلل �سبحانه
لعباده الذين وعدهم بالن�صر ً
�شرطا حيث يقول تعالى:
} ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ{((( ث��م ق�� ّي��د ت��ع��ال��ى تلك
الن�صرة لعباده ب�شرط} :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉﮊﮋﮌﮍﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ{(((.
ح ّدد اهلل تعالى  -من خالل هذه الآية ال�شريفة� -أربع
�صفات وعالئم لأولئك الم�ؤمنين الذين �سيم ّكنهم في الأر�ض
و ُيخرجهم من تحت �سلطة القوى المتك ّبرة والجائرة،

ووع���ده���م ب��ال��ن�����ص��ر } ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ{؛
و�سين�صرهم حت ًما.
�أحد هذه ال�شروط الأربعة �إقامة ال�صالة ،والآخر �إيتاء
الزكاة والثالث الأمر بالمعروف والرابع النهي عن المنكر؛
وك ّل واحد من هذه الخ�صو�ص ّيات والعالئم الأربع فيه جهة
فرد ّية و�شخ�ص ّية؛ لكن �إلى جانب ذلك يوجد في ك ّل واحد
منها بعد اجتماعي وله ت�أثير في ت�شكيل النظام االجتماعي.
ال�شرط الأول :ال�صالة
ال�صالة هي كذلك؛ فعلى الرغم من ك ّل تلك الأ�سرار
وال��رم��وز التي تنطوي عليها حقيقة ال�صالة بحيث كانت
«م�ع��راج الم�ؤمن» ،و«ق��رب��ان ك � ّل تقي»((( ،وو�سيلة للفالح
وال�سعادة وكانت �أف�ضل الأعمال و�أعالها �ش�أن ًا؛ على الرغم
من ذلك ك ّله ف�إنّ لل�صالة � ً
أي�ضا بعد ًا اجتماع ّيا ،حيث ترى
الم�سلمين حين يقفون لأدائها تكون وجهتهم جمي ًعا وجهة
واحدة ،عندما يحين وقت ال�صالة تتع ّلق قلوبهم جمي ًعا وحيث
كانوا في هذا العالم الوا�سع ،بمق�صد واحد وجهة واحدة.
التوجه من ِق َبل الم�سلمين جمي ًعا
�إنّ هذا التع ّلق وهذا ّ
نحو جهة واحدة ومركز واحد هو �أمر ذو بعد اجتماعي� ،أم ٌر
(((

(((
(((

�سورة الحج ،الآية .39
�سورة الحج؛ الآية .41
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ال�شيخ ال�صدوق ،محمد بن علي بن بابويه ،من ال يح�ضره الفقيه،
م�ؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي التابعة لجماعة المدر�سين بقم ،الطبعة:
الثانية 1413 ،هـ ،ج� ،1ص.210

ي�ؤ ّثر في ت�شكيل النظام االجتماعي ،ي�ؤ ّثر في تحديد ور�سم
هند�سة النظام الإ�سالمي.
الثاني :الزكاة
الزكاة التي لها جوانب فرد ّية؛ �إذ تر ّبي الإن�سان على
حب وه��ذا في نف�سه
التخ ّلي عن ماله وعلى �إع��ط��اء ما ُي ّ
امتحان بالغ الأهم ّية ،لكن لها � ً
أي�ضا ترجمة اجتماع ّية.
الزكاة في اال�ستعمال القر�آني تعني مطلق الإنفاق وهو
أعم من المعنى اال�صطالحي للزكاة الذي تحدّثت عنه الآية
� ّ
ال�شريفة} :ﮚﮛﮜﮝ{(((ً � ،إذا؛ الزكاة تعني مطلق
الإنفاق المالي� ،أما الجنبة االجتماع ّية والترجمة االجتماع ّية
للزكاة الم�ؤ ّثرة في ت�شكيل النظام االجتماعي ،فهي �أنّ الإن�سان
حينما يح�صل على �شيء من مال الدنيا يرى نف�سه م�س�ؤو ًال
عن هذا المال تجاه مجتمعه ومحيطه ،و�أنّ هذا المال دينٌ
في رقبته ،هو ال يرى نف�سه دائ ًنا للمجتمع بل مدي ًنا له وعليه
�أداء هذا الدين �إلى الفقراء وفي �سبيل اهلل؛ فالزكاة من هذه
الناحية هي حكم وعامل م�ؤ ّثر في ت�شكيل النظام االجتماعي.
الثالث والرابع :الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
�أ ّما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو بمثابة القاعدة
الأ���س��ا���س التي ترتكز عليها ك�� ّل ال��ح��رك��ات االجتماعية في

الإ�سالم «بها تقام الفرائ�ض»((( ،فالأمر بالمعروف يعني �أ ّنه
يجب على جميع الم�ؤمنين في �سائر �أنحاء العالم الم�ساهمة في
توجيه المجتمع نحو الخير والمعروف و�سائر الأعمال الح�سنة،
وكذلك بالن�سبة للنهي عن المنكر حيث يجب على ك ّل م�ؤمن �أن
يعمل على نهي الآخرين عن الم�ساوئ والأمور الدنيئة .وعليه
ف�إنّ كل واحدة من هذه الم� ّؤ�شرات والمعالم الأرب��ع ،بنح ٍو �أو
ب�آخر ،هي ترجمة لبنية النظام الإ�سالمي وهند�سته.
�أع��ظ��م ال��م��ع��روف� :إي��ج��اد النظام الإ�سالمي
والحفاظ عليه
�أ�ستطرد هنا لأق��ول؛ يجب �أن ال نح�صر ه��ذا المعنى
المهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالم�سائل الأقل
�أهمية .يت�ص ّور البع�ض �أنّ الأم��ر بالمعروف والنهي عن
المنكر ق�ض ّية مح�صورة بنهي فالن �أو فالنة عن المخالفة
التي ُترتكب على م�ستوى فرع من فروع الدين؛ طب ًعا هذا �أمر
بالمعروف ونهي عن المنكر؛ لك ّنه لي�س �أهم عناوين و�أبواب
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر� .إنّ �أهم عنوان وباب
في م�س�ألة الأم��ر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الأمر
ب�أعظم معروف والنهي عن �أعظم منكر ،و�أعظم معروف
ي�أتي في المرتبة الأولى [من حيث لزوم الأمر به] هو �إيجاد
(((

(((

�سورة التوبة؛ الآية .103

الكليني ،محمد ب��ن يعقوب ب��ن �إ���س��ح��اق ،ال��ك��اف��ي ،دار الكتب
الإ�سالمية  -طهران ،الطبعة :الرابعة 1407 ،هـ ،ج� ،5ص.56
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النظام الإ�سالمي والحفاظ عليه ،هذا �أمر بالمعروف.
لي�س عندنا معروف �أعظم و�أول���ى من �إي��ج��اد النظام
الإ�سالمي والحفاظ عليه؛ ك ّل من ي�سعى في هذا ال�سبيل هو
�آمر بالمعروف؛ �إنّ حفظ عزّة وهيبة ال�شعب الإيراني هو من
�أعظم المعروف.
المعروف هو :ن�شر الثقافة وتعزيزها� ،سالمة المحيط
على الم�ستوى الأخالقي� ،سالمة المحيط الأ�سري ،زيادة
الن�سل وتربية جيل ال�شباب ليكون ق���اد ًرا على النهو�ض
بالبلد ،العمل على تحقيق االزده���ار االقت�صادي وزي��ادة
الإنتاج ،ن�شر وتعميم الأخالق الإ�سالمية ،تنمية ون�شر العلم
والثقافة ،تثبيت العدالة الق�ضائية واالقت�صادية ،الجهاد
وال�سعي القتدار �إي��ران ومن خلفها و�أكثر من ذلك اقتدار
الأمة الإ�سالمية والعمل وال�سعي للوحدة الإ�سالمية؛ هذه
من �أهم �أعمال المعروف ،وال�سعي نحو تحقيق هذه الق�ضايا
تكليف يقع على عاتق الجميع.
من جهة �أخ��رى ،ف���إنّ الأم��ور التي تقابل هذه الق�ضايا
تعتبر من المنكرات .فاالبتذال الأخالقي منكر ،م�ساعدة
�أع��داء الإ�سالم منكر� ،إ�ضعاف النظام الإ�سالمي منكر،
�إ�ضعاف الثقافة الإ�سالم ّية منكر� ،إ�ضعاف االقت�صاد منكر،
�إ�ضعاف الم�ستوى العلمي والتقني منكر ،ويجب النهي عن
هذه المنكرات.
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اهلل ور�سوله �أ ّول الآمرين بالمعروف
�إنّ �أول �آم���ر بالمع���روف ه���و ربنا تعالى حي���ث يقول } :ﭻ

ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ{(((؛ اهلل تعالى �آم ٌر بالمعروف

ونا ٍه عن المنكر� ،أعمال المعروف محدّدة ،المنكرات معلومة،
وكذل���ك النب���ي الأعظ���م �ص ّلى اهلل علي���ه و�آله هو �أف�ض���ل و�أ ّول
م���ن �أمر بالمعروف ونهى عن المنك���ر ،جاء في الآية القر�آن ّية:
} ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ{((( ،والأئمة
عليه���م ال�سالم هم �أعظ���م الآمرين بالمع���روف وال ّناهين عن
المنكر؛ نقر�أ في الزيارة�« :أ�شهد �أنك قد �أقمت ال�صالة و�آتيت
ال ��زكاة و�أم ��رت بالمعروف ونهي ��ت عن المنك ��ر»((( ،الم�ؤمنون
والم�ؤمن���ات ف���ي جمي���ع �أنح���اء العال���م الإ�سالمي ه���م �آمرون
بالمع���روف وناه���ون ع���ن المنك���ر ،ق���ال تعالى} :ﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ{(((.

هذه هي الركائز الأربعة الأ�سا�سية في ت�شكيل النظام
االجتماعي ولكل واحدة منها فروع تتف ّرع عنها.

(((
(((
(((
(((
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ال��م��ع��ن��ى الحقيقي ل�لان�����س��ج��ام االج��ت��م��اع��ي
وال�شعبي
ُيبنى النظام الإ�سالمي على �إقامة ال�صالة و�إيتاء الزكاة
والأم��ر بالمعروف والنهي عن المنكر� ،أي على االن�سجام
والترابط االجتماعي والقلبي بين �أفراد المجتمع في النظام
الإ�سالمي.
�أري��د خالل هذا اللقاء �أن �أخل�ص �إلى نتيجة من هذا
البحث ترتبط ب�شعار ه��ذا العام ال��ذي �أت��ي��تُ على ذكره
خالل حديثي منت�صف الليلة الما�ضية (ال�شعب والحكومة؛
التعاطف ووحدة الكلمة).
�إنّ الإ�سالم يدعونا جمي ًعا في هذا المجتمع وفي هذا
البلد العزيز والمترامي الأط��راف على اختالف �أ�صولنا
وخلف ّياتنا االجتماع ّية� ،إلى االن�سجام في ما بيننا؛ يدعونا
�إلى م�ساعدة بع�ضنا ً
بع�ضا� ،إلى م�ؤازرة �أحدنا للآخر.
كذلك على ال�شعب في الجمهورية الإ�سالمية �أن يدعم
الحكومات القائمة ،حتى �أولئك الذين لم ي�ص ّوتوا لفرد
مع ّين في الحكومة ال ب ّد لهم من دعم تلك الحكومة ،هذا
هو المعنى الحقيقي وجوهر االن�سجام االجتماعي وال�شعبي
في هذا البلد الإ�سالمي .علينا جمي ًعا �أن نكون يد ًا واحدة
خلف الحكومة القائمة والمت�ص ّدية لإدارة البالد و�أن نم ّد
خ�صو�صا حينما يواجه البلد ا�ستحقاقات
يد العون لها؛
ً

وتح ّديات مه ّمة ،و�سوف �آتي على ذكر بع�ض الم�سائل في
هذا الخ�صو�ص.
اليوم على �أبناء هذا ال�شعب فردًا فردًا دعم الم�س�ؤولين
يخت�ص
في ه��ذا البلد وف��ي ه��ذه الحكومة ،وه��ذا �أم��ر ال
ّ
بالحكومة الحالية بل هو �أمر مطلوب اتجاه �سائر الحكومات
وهو ما ينبغي �أن يكون عليه الحال اتجاه الحكومات التي
تتو ّلى �إدارة البالد في الم�ستقبل.
ما يملي علينا ع ّدة �أمور:
 1ــ كل حكومة منتخبة هي حكومة �شرعية
�أو ًال :الهم الأ�سا�س الذي ُي�شغل بال جميع الحكومات هو
معالجة م�شاكل النا�س؛ طب ًعا هذا ال يمنع من وجود فروقات
في الطاقات والإمكانات و�أنّ الحكومات لي�ست جمي ًعا �سواء
وفي ومرتبة واحدة.
ثان ًيا :يمكن �أن تختلف الر�ؤى و�أ�ساليب العمل بين حكومة
و�أخرى ،لك ّنهم اتّحدوا جمي ًعا على هدف واحد وهو �أن تقوم
كل حكومة خالل فترة حكمها ببذل كل جهد ممكن من �أجل
عالج الم�شكالت التي تواجه البلد.
�إنّ كل حكومة ت�صل �إلى الحكم طبق الم�سار الذي ُيع ّينه
الد�ستور هي حكومة �شرعية قانونية .لي�س مه ًّما كم نال
هذا الرئي�س �أو ذاك من �أ�صوات الناخبين؛ فارتفاع ن�سبة
الناخبين �أو انخفا�ضها راجع �إلى مقدار مح ّبة النا�س لهذا
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ال�شخ�ص �أو ذاك ،لك ّنه غير م�ؤ ّثر في �شرعية وقانون ّية تو ّلي
الرئي�س المنتخب ل�س ّدة الحكم.
ك ّل من ي�صل �إلى الحكم ،من خالل ح�صوله على �أكثر ّية
الآراء طبق ما ُيق ّرره الد�ستور ،هو رئي�س �شرعي وحكومته
حكومة �شرع ّية وعلى النا�س �أن يتعاملوا معه على هذا
الأ�سا�س و�أن يقوموا بدعمه ما �أمكنهم ذلك؛ طب ًعا الحقوق
هنا متبادلة بين الحكومة وال�شعب.
 2ــ لنقد �أداء الحكومة على قاعدة الأخوة الإ�سالمية
م��ن الطبيعي �أن يكون لك ّل حكومة منتقدوها ،هذه
الحكومة لها منتقدوها � ً
أي�ضا ،الحكومات ال�سابقة كذلك
كان لك ّل منها منتقدون ،ولي�س في هذا � ّأي م�شكلة ،البع�ض ال
ُيعجبه هذا الأ�سلوب ،البع�ض ال يوافق على هذا ال�سلوك ،ال
ير�ضى بهذا الكالم ،ال ي�ؤ ّيد هذه ال�سيا�سة ،لي�س هناك مانع
من وجود منتقدين و�إبداء هذه االنتقادات ،لكن ما ينبغي
�أخ��ذه بعين االعتبار �أن تكون تلك االنتقادات في �إطارها
المنطقي وفي �إطارها ال�سليم.
�أنا نف�سي كان لي انتقادات على الحكومات المختلفة
وكنت على الدوام �أذكر و�أب ّين تلك االنتقادات ،لم �أكن �أمتنع
في حال من الأح��وال عن بيان الأخطاء واالنتقادات التي
كنت �أعتقد بوجودها ،لك ّني كنت �أتناول تلك الم�سائل في
الظرف المنا�سب والموقع المنا�سب وال�شكل المنا�سب [وفي
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الزمان والمكان المنا�سبين]؛ فتار ًة كنت �أبعث بكتاب،
و�أخرى من خالل الح�ضور المبا�شر� ،أو من خالل الت�أكيد
والإ�صرار [في حاالت مع ّينة].
� ًإذا التنبيه �إلى بع�ض الأمور في نف�سه لي�س فيه م�شكلة،
يتم ذلك على نح ٍو ال ي�ؤدّي �إلى تزلزل ثقة النا�س
لكن ينبغي �أن ّ
بالق ّيمين على الأم��ور ،ال ب ّد �أن نجتنب في انتقادنا توجيه
الإهانات ،ينبغي اجتناب الت�ش ّنج والع�صب ّية؛ علينا �أن ننظر
جمي ًعا �إلى العالقة بين الحكومة وال�شعب على قاعدة الأخ ّوة
الإ�سالم ّية ،و�أن تكون هذه الأخ ّوة هي الحاكمة على �سلوكنا.
 3ـ �ـ الع �ت �م��اد ال�م���س��ؤول�ي��ن الأ� �س �ل��وب ال�م�ن��ا��س��ب مع
منتقديهم
طب ًعا ،هذا ي�شمل كال الجانبين ،فكما �أو�صي النا�س
ودود ولهج ٍة متعاطف ٍة مع الحكومة وبخلف ّية
باعتماد
خطاب ٍ
ٍ
الم�ساعدة ومد يد العون في تعاطيهم معها ،كذلك �أو�صي
الم�س�ؤولين في البالد  -في ال�سلطات الثالث  -اعتماد
الأ�سلوب المنا�سب مع منتقديهم ،ال ينبغي توجيه الإ�ساءة
�إل��ي��ه��م �أو �إهانتهم وتحقيرهم� ،إنّ �إه��ان��ة الم�س�ؤولين
لمعار�ضيهم �أمر مخالف للتدبير والحكمة.
�أن��ا ال �أدع��و �شعبنا العزيز �إل��ى ع��دم المباالة بال�ش�أن
ال��ع��ام� ،أو �إل��ى التخ ّلي ع��ن دوره ف��ي متابعة م��ا تقوم به
الحكومة ومراقبة �أدائها ،كال� ،أنا �أدعو النا�س �إلى االهتمام

بالم�سائل التي تعني البلد ،لكن �أ�ؤ ّكد على �أنّ �سلوك النا�س
مع الم�س�ؤولين و�سلوك الم�س�ؤولين مع النا�س ال ينبغي �أن
يتّ�سم بالتخريب والتحقير �أو الإهانة.
يمكن �أحيا ًنا �أن يعتري البع�ض القلق اتجاه ق�ضية ما؛ �أن
جرما،
يتم ّلك الإن�سانَ
هاج�س ما �أو �أن يعتريه القلق لي�س ً
ٌ
ح�سا�سة،
يمكن للمرء �أن يعي�ش القلق اتجاه ق�ضية وطن ّية ّ
ال مانع من ذل��ك ،لكن لي�س من ال�صحيح �أن ُي�ش ّكل ذلك
من�صة التّهام الآخرين �أو لنكران ما يقومون به من جهد �أو
ّ
يق ّدمونه من خدمات.
في الوقت نف�سه ،على الحكومة والم�ؤيدين لها عدم الإقدام
على �إهانة �أولئك الذي يبدون هواج�سهم ويع ّبرون عن قلقهم.
�أدعم هذه الحكومة مع انتقادها عند ال�ضرورة
أتوجه �إلى �شعبنا العزيز لأقول بو�ضوح و�صراحة  -وقد
� ّ
قلت ذلك �ساب ًقا  :-لقد كنتُ داع ًما لجميع الحكومات التي
تناوبت على الحكم طوال م ّدة تح ّملي للم�س�ؤولية ،وكذلك
�أنا �أدع��م الحكومة القائمة اليوم ،لك ّني وفي الوقت عينه
ُ�أن ّبه �إلى بع�ض الأمور ك ّلما وجدت �ضرورة لذلك؛ طب ًعا �أنا
ال �أدعم �أحدًا بالمطلق و«ال �أو ّقع لأحد على بيا�ض» ،و�إ ّنما
�أحكم على الأمور بنا ًء على الأداء والإنجازات ،وبعون اهلل
تعالى وتوفيقه �س�أقوم بما يلزم القيام به ك ّلما وجدت ذلك
�ضرور ًّيا وبنا ًء على الأداء والإنجازات � ً
أي�ضا.

الفر�ص المتاحة �أمامنا لمواجهة التحديات
� ًإذا ،الأم��ر الأ ّول في كالمي كان حول تو�ضيح المراد
بال�شعار الذي اعتمد لهذا العام �أي «وحدة القلب والل�سان
بين الحكومة وال�شعب»؛ على الحكومة وال�شعب �أن يكونا قلب ًا
واحد ًا ول�سان ًا واحد ًا ،وال بد �أن يتعاونا و�أن يعمال جن ًبا �إلى
جنب لأجل الق�ضاء على الم�شكالت القائمة.
كما ذكرت ،نحن نعي�ش مرحلة مه ّمة تتو ّفر فيها فر�ص
كبيرة كما نتو ّقع �أن نواجه خاللها تح ّديات كبيرة .اليوم
� ً
أي�ضا تتو ّفر مثل هذه الفر�ص كما تنتظرنا تح ّديات ينبغي
مواجهتها وا�ستغالل الفر�ص المتاحة للتغ ّلب على تلك
التح ّديات كي ُنح ّقق الن�صر بتوفيق من اهلل تعالى.
�أ ــ الإن�سان المبدع هو الفر�صة العظيمة
فر�صا كبيرة؛ وواحدة من �أهم تلك
� ًإذا نحن اليوم نملك ً
الفر�ص تعود �إلى الإن�سان في هذا البلد ،هذا الإن�سان الكفوء
والمبدع؛ فبحمد اهلل تعالى العنا�صر الكفوءة والمبتكرة ال
�سيما جيل ال�شباب المفعم بالحيوية والمعنويات متو ّفرة
بكثرة في هذا البلد.
ب ــ والء ال�شباب للإ�سالم والنظام الإ�سالمي
من �أهم تلك الفر�ص �أي� ًضا وقوف النا�س وال�شباب مع
ه��ذا النظام و�أه���داف ه��ذا النظام وم��ع الإم���ام الراحل.
�أدعوكم �أيها الإخ��وة والأخ��وات الأع��زّاء �إلى م�شاهدة هذه
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الم�سيرات التي تخرج في يوم القد�س وفي الثاني والع�شرين
عندئذ �أنّ عمدة هذه التظاهرات
من بهمن(((� ،ستالحظون
ٍ
هم من ال�شباب؛ ه�ؤالء ال�شباب �أنف�سهم الذي يتع ّر�ضون
لي ًال ونها ًرا �إلى ق�صف تدميري من خالل و�سائل الإعالم
الإذاع ّية والتلفزيون ّية ومن خالل الإنترنت.
لقد امتلأت الدنيا بال�ضجيج ،في العالم االفترا�ضي ،في
عالم و�سائل الإع�لام ال�صوت ّية والت�صوير ّية .هناك المئات بل
الآالف ـ �إذا نظرنا من زاوية �أخرى  -من هذه الو�سائل التي تعمل
على ا�ستهداف �أفكار �شبابنا :بع�ضها ي�سعى لدفعهم نحو التخ ّلي
عن الدين ،بع�ضها ي�سعى لإبعادهم عن النظام ،بع�ضها الآخر
ي�سعى لبث روح الفرقة والخالف فيما بينهم ،بع�ض منها ي�سعى
ال�ستخدامهم في تحقيق �أهدافه الخبيثة ،بع�ض ي�سعى �إلى دفع
ال�شباب نحو الالمباالة وعدم االهتمام بالق�ضايا العامة� .شبابنا
يتع ّر�ضون لهذا الهجوم واال�ستهداف على نحو دائم عبر هذه
الأدوات وو�سائل االعالم ال�صوتية والت�صويرية وعبر الإنترنت.
لكن برغم هذا ك ّله تجد ع�شرات الماليين من ه�ؤالء
ال�شباب وعلى امتداد البالد ينزلون في الثاني والع�شرين
من بهمن �إل��ى ال�شارع ي���ر ّددون ال�شعارات ،يع ّبرون عن
�أنف�سهم وم�شاعرهم ،وع��ن والئ��ه��م ل�ل�إم��ام ،للإ�سالم،
(((

�شباط ذكرى انت�صار الثورة.
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للنظام الإ�سالمي .هذا لي�س بالأمر العابر والب�سيط هذه
فر�صة عظيمة.
ج ــ التقدّم العلمي
�إحدى هذه الفر�ص :التق ّدم العلمي الذي تح ّقق خالل
مرحلة العقوبات وال��ح��ظ��ر .فبينما تتل ّقى دو ٌل ،الدعم
والمعونة من القوى والدول العالم ّية وتح�صل على الأموال
والم�ساعدات؛ تتع ّر�ض دول ٌة �إلى الح�صار وتغلق في وجهها
جميع الأب���واب ثم تتم ّكن من تحقيق �إن��ج��ازات كبرى في
مجاالت مختلفة ،فهذا ما ت�شاهدونه اليوم وهو �أمر مهم ال
ينبغي التقليل من �أهم ّيته.
�إن افتتاح المرحلة الثانية ع�شرة من حقل «بار�س الجنوبي»
قبل عدّة �أيام بيد رئي�س الجمهورية هو م�شروع �صناعي مع ّقد
وبالغ الأهم ّية يمكن �أن ي�ساهم في نمو االقت�صاد وزي��ادة
الإنتاج العام في البالد ب�صورة ملحوظة .لدينا الكثير من
الأمثلة الم�شابهة ،لقد الحظتم خ�لال العر�ض الع�سكري
للق ّوات الم�س ّلحة �أ ّنه ّتم عر�ض و�سائل قتالية جديدة �أده�شت
الأعداء لمج ّرد ر�ؤيتها .وهم �أنف�سهم ُيع ّبرون عن اندها�شهم-
ول�سنا نحن من ُيخ ّمن ذلك -هم �أنف�سهم يبدون ده�شتهم.
د ــ العقوبات نف�سها تح ّولت �إلى فر�صة!
ك��ل ه��ذه الإن��ج��ازات ح�صلت خ�لال فترة العقوبات.
هذا لي�س بال�شيء الب�سيط ،هذه فر�صة عظيمة جد ًا ،لقد

تح ّققت هذه الإنجازات خالل �سنوات متمادية من الح�صار
أي��اد مبدعة� ،أي خالل
والعقوبات على يد �شبابنا ،على � ٍ
الأعوام  89و 90و 91و 92هـ�.ش 2010[ .حتى 2013م]
التي ظنّ �أعدا�ؤنا �أ ّنها كفيلة ب�ش ّل هذا البلد.
هذه فر�صة كبيرة جدًّا لهذا البلد� ،إ ًذا حتى العقوبات ُت�ش ّكل
فر�صة ،و�سوف �أتع ّر�ض باخت�صار لذكر هذا الأمر في �سياق
الحديث ،و�سوف �أ�شير �إلى �أنّ هذه العقوبات من جهة مع ّينة
ُتعتبر فر�صة؛ �صحيح �أ ّنها خلقت بع�ض ال�صعوبات؛ لك ّنها في
الوقت نف�سه يمكن �أن ُت�ش ّكل فر�صة .وهذا ما �س�آتي على ذكره.
التحدي االقت�صادي
ّ
�إنّ من �أكبر التحدّيات واال�ستحقاقات التي تواجهنا اليوم
الو�ضع االقت�صادي الراهن في البلد� .إنّ النا�س تتو ّقع  -وهذا
تعم
من ح ّقها � -أن تعي�ش في و�ضع اقت�صادي مزدهر� ،أن ّ
الرفاهية الجميع� ،أن تخرج الطبقة الم�ست�ضعفة من الو�ضع
غير المقبول الذي تعاني منه� ،أن تتخ ّل�ص من الم�شكالت التي
تواجهها ،هذا ما يتو ّقعه النا�س ويحقّ لهم تو ّقع ذلك.
�إنّ اقت�صاد البلد يحتاج �إلى حركة جدية و�إلى جهد كبير
و�سوف �أذكر بع�ض الخ�صو�صيات التي ينبغي �أخذها بعين
االعتبار في هذا المجال.
منذ �سنوات و�أنا �أتح ّدث حول الو�ضع االقت�صادي ،قبل
�سنوات وفي هذا المكان نف�سه وفي هذه المنا�سبة نف�سها

تو ّقعت ما يح�صل اليوم وح ّذرت من �أنّ الأعداء �س ُير ّكزون
جهودهم على م�س�ألة االقت�صاد و�أ ّنه على الم�س�ؤولين بحث
هذه الق�ض ّية وتهيئة �أنف�سهم لمثل هذا اليوم ،و�أنّ عليهم
اال�ستعداد والتج ّهز لمواجهة مكائد الأع��داء و�سيا�ساتهم
العدائ ّية المتمحورة حول اقت�صاد البالد.
والآن �س�أتح ّدث بب�ضع م�سائل فيما يتع ّلق باالقت�صاد.
لقد �أطلقنا قبل �سنوات ت�سمية «العدالة والتق ُّدم» على العقد
الحالي وها قد م�ضى �أكثر من ن�صفه ،كذلك �أ�صبحنا في
عاما((( التي ت ّ��م ر�سمها على م�ستوى
منت�صف الع�شرين ً
التخطيط وو�ضع ال�سيا�سات ،فقد م�ضى منها ع�شر �سنوات
حتى الآن وال زالت تنتظرنا ع�شر �سنوات �أخر ،هذه م�سائل
ذات �أه ّمية ،بالنظر �إل��ى ال��واق��ع ال��ذي نحن فيه ُت�صبح
ح�سا�سية الم�سائل االقت�صادية �أكبر.
ُ
هدف ح�صارهم  :ت�أليب النا�س على النظام
ُيعلن الأعداء �صراحة �أنّ هدفهم من وراء ال�ضغوطات
االقت�صادية التي يمار�سونها على الجمهورية الإ�سالمية
هدف �سيا�سي .الهدف الذي ين�شدونه من وراء ذلك هو و�ضع
ال�شعب الإيراني في مواجهة النظام الإ�سالمي .نعم «الموت
لأمريكا» �شعار نرفعه لأنّ �أمريكا هي المح ّرك الأ�سا�س لهذه
(((

المق�صودّ :
خطة الأفق الع�شريني (�أفق 1404هـ� .ش ).التي ُو�ضعت
قبل ع�شر �سنوات.
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ال�ضغوطات ،وهم الذين ي�ص ّرون على ا�ستهداف اقت�صاد
�شعبنا العزيز ،ما هو هدفهم من وراء ذلك؟ هدفهم و�ضع
النا�س في مواجهة النظام ،هم ي�ص ّرحون بذلك ،يقولون:
نريد ا�ستخدام الح�صار االقت�صادي كي يعي�ش النا�س
أو�ضاعا �س ّيئة م ّما ّ
ي�ضطرهم ويدفعهم لمعار�ضة الحكومة
� ً
ومعار�ضة النظام الإ�سالمي ،هذا ما ُيع ّبرون عنه �صراحة.
ط��ب��ع ً��ا� ،أح��ي��ا ًن��ا ي�� ّدع��ون ك��ذ ًب��ا �أ ّن��ه��م �إل���ى ج��ان��ب ال�شعب
الإيراني ،وهذه ا ّدع��اءات كاذبة ال يمكن ت�صديقها ،ال يمكن
للمرء �أن يركن �إل��ى �أع��دائ��ه ،لكن هدفهم الحقيقي هدف
�سيا�سي ،يريدون ومن خالل النا�س �أنف�سهم �أن يق�ضوا على
اال�ستقرار الأمني الذي تعي�شه البالد ،هذا اال�ستقرار الذي
لي�س له مثيل في منطقة غرب �آ�سيا التي ُن�ش ّكل جز ًءا منها،
لن تجدوا اليوم بلدًا في �شرقنا �أو غربنا �أو جنوبنا �أو �شمالنا
ينعم بالأمن واال�ستقرار ال��ذي ينعم به بلدنا .يريدون خلق
اال�ضطراب والبلبلة في البالد على �أي��دي النا�س من خالل
ي�شجعون
دفعهم �إلى ت�شكيل حركات احتجاج ّية في البالد؛ هم ّ
ذلك ويبذلون في �سبيله �أق�صى جهودهم ،وي�ضعون البرامج
للو�صول �إلى ذلك ،ويوا�صلون هذا العمل بتمام الج ّد ّية والق ّوة.
التحدي االقت�صادي
�سبل مواجهة
ّ
1ــ م�شاركة الجميع في م�س�ؤولية تح�سين االقت�صاد
ح�سنٌ  ،هذه ظ��روف مه ّمة ،وه��ذا تح ّد كبير .وعندما
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يواجه البلد مثل هذا التح ّدي ال بد �أن يقف الجميع جن ًبا
�إلى جنب ،ال ب ّد �أن يعملوا �سو ًّيا ،ال ب ّد �أن ي�أخذوا الم�س�ألة
االقت�صاد ّية بالجد ّية الالزمة.
�أو ّد هنا �أن �أذكر ع ّدة نقاط ترتبط بالو�ضع االقت�صادي.
النقطة الأول���ى :هي �أنّ ال�سيا�سات العدائ ّية لأمريكا
جعلت من الميدان االقت�صادي اليوم ميدان ا�شتباك وحرب،
حرب من نوع خا�ص .و�إن كل م�ساهمة في هذا الميدان تعود
بالنفع على البلد تع ّد جهادًا ،كل �شخ�ص ي�ساعد في تح�سين
االقت�صاد في البالد �إ ّن��م��ا ُيمار�س حركة جهاد ّية ،هذه
الأعمال ُتع ّد جهادًا ،لك ّنه جهاد له �أدواته الخا�صة و�أ�ساليبه
الخا�صة ،وعلى الجميع �أن ي�شاركوا فيه من خالل �أ�ساليبه
و�أ�سلحته الخا�صة .هذا الأمر الأول.
2ــ ر�ؤي� �ت ��ان ح ��ول ��س�ب��ل ت�ح�ق�ي��ق االزده� � ��ار وال �ت �ق �دّم
االقت�صادي:
خ�ص اقت�صاد البالد
النقطة الثانية :يوجد ر�ؤيتان في ما ّ
خ�صو�صا ومن
 و�آمل من الن ّقاد و�أ�صحاب الر�أي وال�شبابً
عموما �أن يلتفتوا �إلى هذه الم�س�ألة  -هناك وجهتا
النا�س ً
نظر حول �سبل تحقيق االزدهار والتق ّدم االقت�صادي:
الأولى :االعتماد على الطاقات الداخلية
وجهة نظر تقول �إ ّنه علينا تحقيق التقدّم االقت�صادي من
خالل االعتماد على الطاقات والإمكانات الموجودة في البلد

وباال ّتكاء على �أبناء البلد �أنف�سهم ،فهناك الكثير من الإمكانات
والطاقات الموجودة في البالد والتي لم تتم اال�ستفادة منها �أو
ا�ستفيد منها ولكن لي�س على نحو مجد ،فلنعمل على اال�ستفادة
م��ن ه��ذه ال��م��وارد بال�شكل المنا�سب ون�صنع م��ن خاللها
اقت�صادنا الذاتي ،اقت�صاد م�صدره داخل البالد ،اقت�صاد
ي�صنع من خالل قدرات �أبناء هذا البلد و�إمكاناتهم.
� ًإذا ال��ن��ظ��رة الأول����ى ت��ق��ول :لأج���ل تحقيق االزده����ار
االق��ت�����ص��ادي ف��ي ال��ب�لاد علينا ال��ت��ع�� ُّرف على الإم��ك��ان��ات
والطاقات والمواهب المتو ّفرة داخل البالد ،لنقوم بعد ذلك
بتوظيف تلك الإمكانات والطاقات بالنحو المنا�سب ،م ّما
ُيح ّقق النمو االقت�صادي ،هذه �إحدى وجهتي النظر.
الثانية :مهادنة الم�ستكبر
�أما وجهة النظر الأخرى فتقول �إ ّنه ولأجل تحقيق التق ُّدم
االقت�صادي ال بد من اللجوء �إلى خارج الحدود لطلب العون
والم�ساعدة ،تقول وجهة النظر هذه �إ ّنه :علينا �أن نعمد �إلى
يتح�سن الو�ضع االقت�صادي
تغيير �سيا�ستنا الخارج ّية كي ّ
ف��ي ال��ب�لاد ،علينا �أن ُن��ه��ادن «الم�ستكبر الفالني» حتى
نتم ّكن من الح�صول على ازدهار على م�ستوى االقت�صاد،
علينا الخ�ضوع للقوى الم�ستكبرة وقبول ما ُتمليه علينا في
المجاالت المختلفة كي ُنح ّقق االزدهار القت�صادنا ،هذه هي
النظرة الثانية.

لك ّننا اليوم ومن خالل الت�أ ّمل في الأو�ضاع والظروف التي
تعي�شها البالد ُندرك �أنّ النظرة الثانية هي نظرة خاطئة
تماما وال تعود علينا ب�أ ّية فائدة ،فهذه العقوبات
وعقيمة ً
نف�سها المفرو�ضة اليوم على ال�شعب الإيراني دليل محكم
ومتقن على خط�أ وجهة النظرة هذه ،عندما تنتظرون القوى
الخارج ّية كي ت�أتي و ُتح ّقق لكم االزدهار االقت�صادي ،حينما
تخ�ضعون ل�شروط تلك القوى كي ُيح ّققوا لكم ذلك ف�أنتم
بذلك تثيرون طمع ه�ؤالء فيكم �أكثر ف�أكثر ،فال يقفون عند
حدٍّ مع ّين ،عندما يكون اعتمادكم على الخارج �ستعتر�ضكم
ق�ض ّية كق�ض ّية انخفا�ض قيمة النفط؛ فج�أة تخل�ص القوى
الم�ستكبرة ومعها بع�ض �أياديها في المنطقة �إلى �ضرورة
خف�ض قيمة النفط �إلى الن�صف �أو �أقل من ذلك �أحيان ًا،
�ستواجهون مثل هذه الم�شكلة ،هذا ما �سيكون الحال عليه
عندما ُت��ق�� ِّررون االعتماد على ال��خ��ارج� .أ ّم��ا حينما يكون
اعتمادنا على مق ّدراتنا الداخلية �سيكون الأم��ر مختل ًفا.
فاليوم ،ي�سعى الخارج ور�ؤ�ساء القوى الم�ستكبرة �إلى ن�شر
وتعزيز وجهة النظر هذه بين النا�س.
ر�سالة �أوباما :محاولة �إمالء
وجهها الرئي�س الأمريكي �إلى
لقد اطلعتُ على الر�سالة التي ّ
ال�شعب الإيراني بمنا�سبة عيد النوروز؛ هو يقول من خالل هذه
الر�سالة عليكم �أ ّيها الإيرانيون �أن تقبلوا ما نعر�ضه عليكم،
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�إنه يقول من خالل هذه الر�سالة :عليكم �أ ّيها الإيرانيون �أن
تقبلوا بكل ما ُنمليه عليكم في الم�س�ألة النووية حتى تتم ّكنوا
من ا�ستقطاب ر�ؤو���س الأم��وال واال�ستثمارات الخارجية �إلى
بالدكم ،حتى تتح ّرك العجلة االقت�صادية في بالدكم.
ه��ذه هي وجهة النظر الثانية نف�سها ،وه��ي نظرة لن
التوجه �إلى داخل البالد،
ُتف�ضي �أبدً ا �إلى � ّأي نتيجة ،علينا ّ
فالطاقات داخل البالد موجودة بكثرة ،وهذا هو مرادنا من
االقت�صاد المقاوم الذي دعونا �إليه  -ولح�سن ّ
الحظ مورد
ت�أييد وقبول وترحيب من جميع االقت�صاديين و�أ�صحاب
الر�أي بحيث لم نعلم �أنّ �أحدًا منهم رف�ض ما قمنا بطرحه
تحت عنوان �سيا�سات االقت�صاد المقاوم  ،-االقت�صاد الذي
يعتمد على المق ّدرات الداخلية للبالد.
عندما تمنع من ج�� ّر المياه �إل��ى �أر���ض��ك عليك بحفر
محتاجا لمياه
بئر داخلها لت�ستخرج منها المياه فال تبقى
ً
جارك البخيل؛ علينا ا�ستمداد القوة من داخلنا والتق ّدم �إلى
الأمام .هذه النقطة الثانية.
 3ــ اال�ستثمار في الإنتاج المح ّلي
�أ ّما النقطة الثالثة :فمن المعلوم �أ ّنه من دون وجود �أهداف
محدّدة ال يمكن ال�سير قدم ًا في �أي برنامج اقت�صادي ًا كان �أو
غيره ،ال بد من و�ضع الأهداف� ،إنّ �أي م�سار ي�سلكه الم�س�ؤولون
الحكوميون في �أي مجال من المجاالت دون �أن يكونوا قد
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ح��دّدوا له �أهدا ًفا مع ّينة �سي�أتي عليه يوم وينتهي �إلى طريق
م�سدود ،فال يمكن الو�صول �إلى نتائج من خالل هذا الطريق.
ال ب ّد من وج��ود هدف ثابت ومح ّدد حتى ت�سير جميع
الم� ّؤ�س�سات والأجهزة باتجاه ذلك الهدف و ُتع َّب�أ كل الطاقات
والإمكانات في هذا ال�سبيل .وبر�أيي الهدف الذي ينبغي
�أن ن�ضعه ن�صب �أعيننا هذا العام والأع���وام القادمة هو
اال�ستثمار في الإنتاج وال�صناعة المحل ّية.
ينبغي تكاتف الجميع وتوحيد الجهود من �أج��ل تقوية
وتعزيز الإن��ت��اج الداخلي وال�صناعة المحلية .ال بد من
مطالبة جميع الم�س�ؤولين العاملين في المجال االقت�صادي
ودعوة النا�س جميع ًا للم�ساهمة في تقوية الإنتاج المح ّلي.
�إجراءات في اال�ستثمار المح ّلي:
طب ًعا هناك �سبل كثيرة للم�ساعدة في هذا المجال� :أحد
�أهم الأعمال التي يمكن القيام بها دعم �شركات الإنتاج
المتو�سطة وال�صغيرة� .أحد تلك الأعمال تعزيز الن�شاطات
ّ
العلمية وتقوية الم� ّؤ�س�سات البحثية وال�شركات العلمية.
�إنّ ت�أكيدنا على االهتمام بالعلم والتكنولوجيا لي�س لأجل
احتالل مراتب �أعلى على الم�ستوى العلمي فح�سب ،بل لأنّ
التق ّدم العلمي والتكنولوجي ي�ساهم في التق ّدم االقت�صادي.
ال�شركات القائمة على العلم والمعرفة يمكن �أن ت�ساعد على
تق ُّدم االقت�صاد .من تلك الأمور التي يمكن القيام بها العمل

الج ّدي على الح ّد من بيع النفط الخام .عندما اعتر�ضت
قبل م ّدة خالل �أحد الخطابات على ا�ستمرار ربط اقت�صاد
البالد بالنفط كنت �أ�شير �إلى هذه الم�س�ألة .ال بد لنا �أن
نقوم بما يمكننا من الح ّد من بيع النفط الخام تدريجي ًا،
حتى ن�صل �إلى مرحلة نتم ّكن فيها من التو ّقف عن بيعه ك ّلي ًا.
ال بد من البحث عن موارد جديدة.
يمكن للم�صارف كذلك �أن يكون لها دوره��ا الم�ؤ ّثر،
يمكن لها �أن تنه�ض بدور م�ساعد كما يمكن لها �أن تقوم
بدور ه ّدام .على الم�س�ؤولين الكبار في القطاع الم�صرفي
للبالد التن ّبه لهذا الأمر .بع�ض الم�صارف قامت من خالل
�أ�ساليب خا�صة ب�إغالق بع�ض الم�صارف االقت�صادية على
امتداد البالد ،ق�ضوا عليها ،يمكن للم�صارف �أن تكون
عام ًال م�ساعدً ا ويمكن �أن تكون عام ًال ه ّد ًاما.
من الأعمال الأ�سا�س ّية التي يمكن القيام بها لت�سهيل
عمل ّية اال�ستثمار ،الح ّد من ا�ستيراد ال�سلع اال�ستهالك ّية .من
هذه الأعمال محاربة التهريب .هناك الكثير من الأمور التي
يمكن للم�س�ؤولين القيام بها ،وما �أتيتُ على ذكره هنا بع�ض
من تلك الأمور.
طب ًعا القيام بهذه الأمور لي�س بالأمر ال�سهل ،ي�سهل ذكر
هذه الأمور لكن تنفيذها �أمر �صعب .لكن ولأهمية ذلك ينبغي
على الم�س�ؤولين القيام بهذه الأعمال على �صعوبتها .يمكن

للنا�س � ً
أي�ضا �أن يقوموا بدور في هذا المجال ،فالأ�شخا�ص
القادرون على اال�ستثمار عليهم �أن ّ
يتوجهوا نحو [ال�صناعة]
والإنتاج واال�ستثمار في هذا المجال .على الم�ستهلكين -
وال�شعب ب�أ�سره م�ستهلك في الواقع  -عليهم ب�شراء المنتجات
المحلية وقد �أ ّكدت على هذا الأمر مرا ًرا وتكرا ًرا.
واليوم � ً
أي�ضا �أُعيد الت�أكيد على هذا الأمر ،على الجميع
التوجه نحو �شراء المنتجات المح ّلية� ،أن يدعم العامل
ّ
الإيراني ،عندما نقوم ب�شراء منتجات الم�صانع والور�ش
المح ّلية نحن ن�ساهم من خالل ذلك في تط ّورها.
ينبغي تج ّنب الإ���س��راف ،فليعلم الم�سرفون �أنّ هذا
الإ�سراف والإفراط والتفاخر  -وجميع ذلك مكروه ومذموم
ف��ي الإ���س�لام � -سيح ّدد م�صير االق��ت�����ص��اد ف��ي ال��ب�لاد.
�إنّ تج ّنب الإ���س��راف والتبذير والتفاخر ف��ي الممتلكات
والأموال ال�شخ�صية�- ،سواء في الماء �أو الخبز �أو المظاهر
االحتفالية خالل الوالئم و�إجراء العقود �أو الزواج وغيرها
من المحافل �أو الأمور الأخرى -يدعم االقت�صاد في البالد،
و�إنّ الأ�شخا�ص الذين يعملون في التجارة الخارجية يمكن �أن
يلعبوا دور ًا �أي� ًضا ،دورهم هو اال�ستقامة في العمل ليحافظوا
على �سمعة ال�شعب الإيراني ،هذه كانت النقطة الثالثة.
 4ــ الح ّد من �آثار العقوبات
النقطة الرابعة في المجال االقت�صادي هي �أنّ العقوبات
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ت�ش ّكل الو�سيلة الوحيدة التي يمتلكها الأع���داء ،فليعلموا
ذلك .الأداة الوحيدة التي يمكن للأعداء �أن يواجهوا ال�شعب
الإيراني من خاللها هي العقوبات؛ ف�إن �أح�س ّنا الت�ص ّرف
وعملنا بتدبير يمكن لنا �أن نلغي �آث��ار العقوبات ونجعلها
بال فائدة .كما ذكرت ،ف�إنّ هذه الآالت والمعامل الإنتاج ّية
يتم لح�سن الحظ افتتاحها من ِق َبل
وال�صناع ّية والتي ّ
الم� ّؤ�س�سات الحكوم ّية  -ومن جملتها المرحلة الثانية ع�شرة
في حقل «بار�س الجنوبي» التي �أ�شرت لها �ساب ًقا ،كذلك
التق ّدم الع�سكري والمج ّمعات العلم ّية والتكنولوجية و�أمثال
ذلك � -أمور يمكن لها �أن تق�ضي على مثل هذه العقوبات،
فهي تح ّد بداية من �أثر العقوبات وفي نهاية المطاف تقوم
ب�إنهائها .لقد خلقت لنا العقوبات م�شاكل لك ّنها كانت ذات
منافع وبركات لنا.
لقد �أظهرت العقوبات �أن��ه ينبغي علينا االعتماد على
�أنف�سنا ،كما �أثبتت لنا �أنّ با�ستطاعتنا اال�ستفادة من
مواردنا الداخل ّية� .إن قام الم�س�ؤولون الحكوميون و�سائر
�أبناء ال�شعب ال �س ّيما العاملون في القطاعات االقت�صاد ّية
ببذل الجهد و�ش ّمروا عن �ساعد اله ّمة ،وقامت الو�سائل
الإعالم ّية بالم�ساعدة في هذا المجال  -و�سوف �أ�شير �إلى
ذلك � -سن�شاهد �إن �شاء اهلل كيف �أنّ العقوبات لن تتم ّكن
من �إيقاف تق ّدم ال�شعب الإيراني.
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الق�ضية النووية
�أميركا بحاجة للمفاو�ضات ولك ّنها تتظاهر باال�ستغناء
هناك �أمر يتع ّلق بالملف النووي �س�أتع ّر�ض �إليه ،بالت�أكيد
هناك نقاط �أخ��رى في ه��ذا المو�ضوع ولكن ال �أري��د الآن
الغو�ص كثير ًا في هذا الأمر ،وبب�ضعة جمل �أقول� :أو ًال في
مجال الق�ضايا النووية ف�إنّ الأعداء الذين يواجهون ال�شعب
الإيراني  -و�أه ّمهم �أمريكا  -يتح ّركون بتدبير وتخطيط
�سيا�سي دقيق .نحن منتبهون لهذا الأمر ب�شكل كامل ،فهم
يعلمون ماذا يفعلون؛ �إنهم بحاجة �إلى هذه المفاو�ضات،
�أمريكا حاجتها ما�سة جد ًا الى المفاو�ضات النووية� .أما
الخالفات التي ت�شاهدونها بين الأمريكيين؛ بحيث يت�ص ّرف
مجل�س ال�شيوخ ب�أ�سلوب والحكومة ب�أ�سلوب �آخر ،فهي ال تدل
�أبد ًا على عدم حاجتهم؛ كال ،فالتيار المعار�ض للحكومة ال
�سجل المكا�سب الناتجة عن المفاو�ضات با�سم
يرغب �أن ُت ّ
خ�صمه «الحزب الديموقراطي»؛ هم ي�سعون لهذا الأمر .هم
بحاجة لهذه المفاو�ضات ويعتبرونها �ضرورة لهم ولك ّنهم
يتظاهرون باال�ستغناء.
�إي � ��ران ت��ري��د ح� اًّ�ًّلاً ��س�ل�م� ًي��ا ل�ل�ق���ض�ي��ة ل�ك� ّن�ه��ا ت��رف����ض
الإمالءات
في خطاب ال��ن��وروز للرئي�س الأمريكي للأ�سف يوجد
كالم غير �صادق .على الرغم من التظاهر بالمو ّدة لل�شعب

الإي��ران��ي � اّإل �أنّ الإن�سان يالحظ بو�ضوح كامل �أنّ هذه
االدعاءات غير �صادقة .من جملتها ما قيل �أنّ في �إيران من
ال يوافق على الح ّل ال�سلمي للق�ضية النووية؛ هو يقول هذا.
أ�شخا�صا ال يريدون للق�ضية النووية �أن ُتح ّل
يقول ب�أنّ هناك �
ً
وتعالج بالمفاو�ضات الديبلوما�سية؛ هذا كذب! ال يوجد في
�إيران من ال يريد الحل ال�سلمي للملف النووي بالمفاو�ضات.
ما ال يريده ال�شعب الإي��ران��ي هو القبول بت�س ّلط �أمريكا
وهيمنتها؛ ه��ذا ما يرف�ضه ال�شعب الإي��ران��ي ويقاومه وال
يمكن �أن يقبله من الطرف الآخر� .إ ّنهم (الغربيون) يقولون
لنا تعالوا نتفاو�ض وعليكم �أن تقبلوا بكل ما نقوله لكم! هذا
ما يقولونه� .شعبنا �صامد ثابت في مواجهة هذا المنطق
وباليقين ال م�س�ؤولينا وال الوفد المف ّو�ض وال ال�شعب الإيراني
من خلفهم �سيقبلون بهذا مطلق ًا.
المفاو�ضات تتع ّلق فقط بالملف النووي
�أم��ر �آخ��ر يتع ّلق بالق�ضايا النووية هو �أنّ المفاو�ضات
الجارية مع الدول الأوروبية و�أمريكا هي مفاو�ضات تتع ّلق
بالملف النووي فقط وال غير ،فليعلم الجميع هذا الأمر.
نحن ال نتفاو�ض مع �أمريكا حول الق�ضايا الإقليمية� .أهداف
�أمريكا في الق�ضايا الإقليمية هي في مقابل �أهدافنا وبعك�سها
ب�شكل وا�ضح .نحن نريد الأمن والهدوء في المنطقة ونريد �أن
ٍ
ُتق ّرر ال�شعوب م�صيرها وتحكم نف�سها بنف�سها؛ بينما تعتمد

�سيا�سة �أمريكا على �إيجاد ال�صراعات والتوتّر في المنطقة.
انظروا �إلى م�صر� ،إلى ليبيا� ،إلى �سوريا! لقد بد�أت القوى
م�ضاد لمواجهة
بهجوم
اال�ستكبارية وعلى ر�أ�سها �أمريكا
ٍ
ٍ
ال�صحوة الإ�سالمية التي قامت بها ال�شعوب وهذا الهجوم
م�ستمر وهم يج ّرون الويالت على �شعوب المنطقة؛ هدفهم
هو هذا؛ وهو مخالف بالمطلق لأهدافنا .نحن ال نتح ّدث وال
نتفاو�ض مع �أمريكا مطلق ًا حول الق�ضايا الإقليمية وال حول
الم�سائل الداخلية وال حول الت�سليح وال�سالح؛ المفاو�ضات
فقط وفقط حول الق�ضية النووية وكيفية الو�صول �إلى نتائج
لح ّل الملف النووي بالطرق الدبلوما�سية.
رفع العقوبات جزء من الإتفاق النووي ال نتيجة له
الأم��ر الثالث هو ما ُي��ك�� ّرره الأمريكيون « :ب�أننا نعقد
اتفاق ًا مع �إيران ،ثم ننظر ف�إذا التزم الإيرانيون باالتفاق
نرفع الحظر والعقوبات» .هذا الكالم غلط وال يمكن قبوله
�أبد ًا .نحن ال نقبل بهذا� .إنّ رفع العقوبات هو من موا�ضيع
المفاو�ضات ولي�س نتيجة لها؛ وال�ضالعون في هذه الم�سائل
يدركون ج ّيد ًا الفرق بين هاتين الم�س�ألتين� .إ ّنها خدعة �أن
يقول الأمريكيون نحن نعقد اتفاق ًا ثم نراقب الت�ص ّرفات
وبعدها نرفع الحظر! الأم��ر لي�س كذلك؛ بل كما �ص ّرح
�صريح وكما قال رئي�س جمهور ّيتنا المحترم
ب�شكل
م�س�ؤولونا ٍ
ٍ
يتم فور
ب�صراحة �إنّ رف��ع الحظر والعقوبات يجب �أن ّ
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الو�صول �إلى اتفاق دون �أي ت�أخير� ،أي �إنّ رفع الحظر هو
جزء من التوافق ولي�س تابع ًا للتوافق.
الإتفاق ي�صبح الغ ًيا �إن عادوا لفر�ض العقوبات
يوجد نقطة �أخرى وهي ما ُيك ّرره الأمريكيون ب�أنّ على
�إي��ران �أن تتع ّهد بعدم الرجوع مطلق ًا عن �أي قرار تتخذه
�أو توافق عليه! هذا �أمر ال نقبله .ف�إن كان الطرف الآخر
ي�ستطيع وتحت � ّأي ذريعة �أن يعود لفر�ض العقوبات والحظر
على ال�شعب الإيراني ،فال معنى لأن يقبل الوفد المفاو�ض
بالتع ّهد بعدم التراجع �أب��د ًا عن االتفاقيات ب�أي وجه من
الوجوه .فهذه الطاقة النووية هي �صناعة �شعبية ووطنية
وهي ملك للنا�س ،علمها وتقنيتها ملك لل�شعب ،ويجب ان
تتط ّور وتتق ّدم؛ هذا التق ّدم جزء ال يتج ّز�أ من � ّأي �صناعة
وتقنية� .إ ّنهم يتذ ّرعون بطرح بحث القنبلة النووية ،ح�سن،
هم �أنف�سهم يعرفون ب�أ ّننا ال ن�سعى المتالك ال�سالح النووي.
لك ّنها لي�ست �سوى ذريعة واهية لل�ضغط على ال�شعب االيراني.
لقد ك ّنا في هذه المفاو�ضات ملتزمين بكل التع ّهدات الدولية
وك ّنا ملتزمين بالتع ّهدات الأخالقية ال�سيا�سية  -الإ�سالمية،
لم ننق�ض العهود ولم نتك ّلم بطريقتين ،لم نتل ّون ونمار�س
االزدواجية؛ في المقابل كان الأمريكيون يقفون بوجهنا،
نق�ضوا العهود ومار�سوا التل ّون والتزوير والتالعب� .إنّ
�سلوكهم هو م�صدر لأخذ العبر عند �شعبنا؛ لينتبه �أولئك
64

الذين لم يلتفتوا حتى الآن وهم من الطبقة المثقفة في
البالد وليعرفوا من هو الطرف الآخ��ر ،من هي �أمريكا،
فليمعنوا النظر في هذه المفاو�ضات ليفهموا طبيعة من
يواجهون وماذا تفعل �أمريكا حالي ًا في العالم.
�شعبنا �صامد و�سينجز الأعمال الكبرى
�إنّ التهديدات التي ُيطلقونها ال ت�أثير لها؛ حيث ُيه ّددون
بعقوبات �أكثر �أو ُيل ّمحون في كالمهم �إلى حركة ع�سكرية ما.
هذه التهديدات ال ُتخيف ال�شعب الإيراني .ال�شعب الإيراني
�صامد وثابت و�إن �شاء اهلل �سيخرج من هذا االمتحان بنجاح
باهر .بالت�أكيد �إنّ التوفيقات الإلهية يمكنها ان تن�صر �شعبنا
في هذا الطريق.
هناك م�سائل مه ّمة �أخرى ولكن ال مجال لطرحها الآن.
بالت�أكيد هناك �أعمال كبرى تقع على عاتق ال�شعب والحكومة :
ق�ضية االتحاد الإ�سالمي ،م�س�ألة دعم ال�شعوب الم�ست�ضعفة،
ن�شر النفوذ المعنوي للإ�سالم في المنطقة حيث يحمل رايته
اليوم ال�شعب الإي��ران��ي؛ هي �أعمال كبرى .و�إذا �شمل اهلل
تعالى بتوفيقاته �شعبنا العزيز � -إن �شاء اهلل �سي�شمله ببركة
�أدعيتكم وببركة هممكم وجهودكم وخا�صة ال�شباب منكم-
ف�إنّ هذه الأعمال الكبرى �ستتح ّقق �إن �شاء اهلل.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

األفكار الرئيسة في الخطاب
الموا�ضيع الرئي�سة

النوروز الإیراني

خال�صة الكالم

•لقد تم ّكن الإيراني الم�سلم بوعيه وفطنته من �إخراج «عيد النوروز» من ال�شكل الذي كان عليه
في �سالف الأيام �إلى ال�شكل والإطار الذي يرت�ضيه ويجده منا�س ًبا لمعتقداته وما ي�ؤمن به،
ً
محافظا عليه على م�ستوى العنوان مب ّد ًال المحتوى والم�ضمون.
•بات النوروز و�سيلة لتعزيز العالقة واالرتباط بين الإن�سان وبين مبد�أ العزّة والعظمة؛ �أي ال ّذات
الإله ّية المق ّد�سة.
•�إنّ �أ ّيام النوروز هذا العام جاءت م�صادفة لأ ّيام �شهادة ال�سيدة الزهراء  ،Oهذه المر�أة
العظيمة في دنيا الإ�سالم ،ال ينبغي بحال من الأحوال �أن ُيرافق االحتفال بهذه المنا�سبة � ّأي
مظهر من المظاهر التي قد تتنافى مع تكريم واحترام ذكرى هذه ال�سيدة العظيمة .ومن
الم�ؤ ّكد �أ ّنه لن يح�صل مثل هذا الأمر �إن �شاء اهلل.
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خال�صة الكالم

•و�ضع اهلل �سبحانه لعباده الذين وعدهم بالن�صر ً
�شرطا حيث يقول تعالى} :ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ{؛ }ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ{.

•�أرك��ان بناء النظام االجتماعي في الإ�سالم� ،أربعة� :إقامة ال�صالة ,و�إيتاء الزكاة ،والأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وك ّل واحد منها بالإ�ضافة �إلى الجهة الفرد ّية وال�شخ�ص ّية منها؛
فيه بعد اجتماعي وله ت�أثير في ت�شكيل النظام االجتماعي.
وتوجههم نحو جهة واحدة ومركز واحد (�أثناء ال�صالة) هو �أمر ذو
•�إنّ تع ّلق الم�سلمين جمي ًعا ّ
بعد اجتماعي� ،أم ٌر ي�ؤ ّثر في ت�شكيل النظام االجتماعي ،ي�ؤ ّثر في تحديد ور�سم هند�سة النظام
الإ�سالمي.
•الجنبة االجتماع ّية للزكاة الم�ؤ ّثرة في ت�شكيل النظام االجتماعي ،فهي �أنّ الإن�سان حينما
يح�صل على �شيء من مال الدنيا يرى نف�سه م�س�ؤو ًال عن هذا المال تجاه مجتمعه ومحيطه،
و�أنّ هذا المال دينٌ في رقبته.
•�أ ّما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو القاعدة الأ�سا�س التي ترتكز عليها ك ّل الحركات
االجتماعية في الإ�سالم.
•�أعظم معروف ي�أتي في المرتبة الأولى هو �إيجاد النظام الإ�سالمي والحفاظ عليه ،هذا �أمر
بالمعروف.
• ُيبنى النظام الإ�سالمي على �إقامة ال�صالة و�إيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
�أي على االن�سجام والترابط االجتماعي والقلبي بين �أفراد المجتمع في النظام الإ�سالمي.

الموا�ضيع الرئي�سة

التعاطف ووحدة
الكلمة بين ال�شعب
والحكومة الغتنام
الفر�ص ومواجهة
التحديات

خال�صة الكالم

•يدعونا الإ�سالم جمي ًعا في هذا المجتمع وفي هذا البلد العزيز� ،إلى االن�سجام في ما بيننا؛
و�إلى م�ساعدة وم�ؤازرة بع�ضنا بع� ًضا.
•على ال�شعب في الجمهورية الإ�سالمية �أن يدعم الحكومات القائمة.
•وعلى �أبناء هذا ال�شعب فردًا فردًا دعم الم�س�ؤولين في هذا البلد وفي هذه الحكومة ،وهذا �أمر
يخت�ص بالحكومة الحالية.
ال
ّ
•�إنّ كل حكومة ت�صل �إلى الحكم طبق الم�سار الذي ُيع ّينه الد�ستور هي حكومة �شرعية قانونية.
لي�س مه ًّما كم نال هذا الرئي�س �أو ذاك من �أ�صوات الناخبين؛ فارتفاع ن�سبة الناخبين �أو
انخفا�ضها راجع �إلى مقدار مح ّبة النا�س لهذا ال�شخ�ص �أو ذاك ،لك ّنه غير م�ؤ ّثر في �شرعية
وقانون ّية تو ّلي الرئي�س المنتخب ل�س ّدة الحكم.
•�أو�صي الم�س�ؤولين في البالد  -في ال�سلطات الثالث  -اعتماد الأ�سلوب المنا�سب مع منتقديهم،
ال ينبغي توجيه الإ�ساءة �أو الإهانة �أو التحقير� ،إنّ �إهانة الم�س�ؤولين لمعار�ضيهم �أمر مخالف
للتدبير والحكمة.
•�أنا ال �أدعو �شعبنا العزيز �إلى عدم المباالة بال�ش�أن العام� ،أو �إلى التخ ّلي عن دوره في متابعة ما
تقوم به الحكومة ومراقبة �أدائها ،بل �أنا �أدعو النا�س �إلى االهتمام بالم�سائل التي تعني البلد.
ح�سا�سة ،ال مانع من ذلك ،لكن لي�س من
• ُيمكن للمرء �أن يعي�ش القلق اتجاه ق�ضية وطن ّية ّ
من�صة التّهام الآخرين �أو لنكران ما يقومون به من جهد �أو ُيق ّدمونه
ال�صحيح �أن ُي�ش ّكل ذلك ّ
من خدمات.
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خال�صة الكالم

•�أنا «ال �أو ّقع لأحد على بيا�ض» ،و�إ ّنما �أحكم على الأمور بنا ًء على الأداء والإنجازات ،و�س�أقوم بما
يلزم القيام به ك ّلما وجدت ذلك �ضرور ًّيا وبنا ًء على الأداء والإنجازات � ً
أي�ضا.
•الإن�سان الكفوء والمبدع هو �أهم الفر�ص في البالد ؛ فبحمد اهلل تعالى العنا�صر الكفوءة
والمبتكرة موجودة ال �س ّيما جيل ال�شباب المفعم بالحيوية.
أهم تلك الفر�ص �أي� ًضا :وقوف النا�س وال�شباب مع هذا النظام و�أهداف هذا النظام ومع
•من � ّ
الإمام الراحل.
•من هذه الفر�ص � ً
أي�ضا :التق ّدم العلمي الذي تح ّقق خالل مرحلة العقوبات والحظر.
•حتى العقوبات ُت�ش ّكل فر�صة؛ �صحيح �أ ّنها خلقت بع�ض ال�صعوبات ،لك ّنها في الوقت نف�سه ُيمكن
�أن ُت�ش ّكل فر�صة.
•�إنّ من �أكبر التح ّديات واال�ستحقاقات التي تواجهنا اليوم الو�ضع االقت�صادي الراهن في البلد.
• ُيعلن الأع��داء �صراحة �أنّ هدفهم من وراء ال�ضغوطات االقت�صادية التي ُيمار�سونها على
الجمهورية الإ�سالمية هدف �سيا�سي :و�ضع ال�شعب الإيراني في مواجهة النظام الإ�سالمي.
•يريدون ومن خالل النا�س �أنف�سهم �أن يق�ضوا على اال�ستقرار الأمني الذي تعي�شه البالد .من
�شجعون ذلك ويبذلون في �سبيله �أق�صى
خالل دفعهم �إلى ت�شكيل حركات احتجاج ّية؛ هم ُي ّ
جهودهم ،وي�ضعون البرامج للو�صول �إلى ذلك.

الموا�ضيع الرئي�سة

�سبل ّ
حل الم�شكلة
االقت�صادية

خال�صة الكالم

•النقطة الأولى :هي �أنّ ال�سيا�سات العدائ ّية لأمريكا جعلت من الميدان االقت�صادي اليوم ميدان
ا�شتباك وحرب ،حرب من نوع خا�ص .و�إنّ ك ّل م�ساهمة في هذا الميدان تعود بالنفع على البلد
ُتع ّد جهادًا.
خ�ص اقت�صاد البالد؛ الأولى تقول :علينا تحقيق التق ّدم
•النقطة الثانية :يوجد ر�ؤيتان في ما ّ
االقت�صادي باالعتماد على الطاقات والإمكانات الموجودة في البلد وباالتّكاء على �أبناء
البلد �أنف�سهم؛ �أما الر�ؤية الثانية فتقول� :إ ّنه ال ب ّد من اللجوء �إلى خارج الحدود لطلب العون
والم�ساعدة ،و�إ ّنه علينا �أن ُنهادن «الم�ستكبر الفالني» حتى نتم ّكن من الح�صول على ازدهار
على م�ستوى االقت�صاد؛ لك ّننا اليوم ومن خالل الت�أ ّمل في الأو�ضاع والظروف التي تعي�شها
تماما وال تعود علينا ب�أ ّية فائدة.
البالد ُندرك �أنّ النظرة الثانية هي نظرة خاطئة وعقيمة ً
•يقول الرئی�س الأمريكي في ر�سالته [بمنا�سبة النوروز] :عليكم �أ ّيها الإيرانيون �أن تقبلوا بك ّل ما
ُنمليه عليكم في الم�س�ألة النووية حتى تتح ّرك العجلة االقت�صادية في بالدكم .هذه هي وجهة
النظر الثانية نف�سها وهي لن ُتف�ضي �أبدً ا �إلى � ّأي نتيجة.
•�أ ّما النقطة الثالثة :من دون وجود �أهداف مح ّددة ال ُيمكن ال�سير قدم ًا في � ّأي برنامج اقت�صادي ًا
كان �أو غيره.
•ينبغي تكاتف الجميع وتوحيد الجهود من �أج��ل تقوية وتعزيز الإنتاج الداخلي وال�صناعة
المح ّلية.
•النقطة الرابعة :في المجال االقت�صادي هي �أنّ العقوبات ُت�ش ّكل الو�سيلة الوحيدة التي يمتلكها
الأعداء؛ ف�إنْ �أح�س ّنا الت�ص ّرف وعملنا بتدبير ُيمكن لنا �أن ُنلغي �آثار العقوبات ونجعلها بال
فائدة.
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الموا�ضيع الرئي�سة

نقاط حول
الم�س�ألة النووية
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خال�صة الكالم

•يتح ّرك الأع��داء الذين يواجهون ال�شعب الإيراني بتدبير وتخطيط �سيا�سي دقيق ؛ �أمريكا
بحاجة �إلى هذه المفاو�ضات .
•�أ ّما الخالفات التي ُت�شاهدونها بين الأمريكيين؛ لأنّ الت ّيار المعار�ض للحكومة ال يرغب �أن
�سجل المكا�سب الناتجة عن المفاو�ضات با�سم خ�صمه «الحزب الديموقراطي»؛ هم ي�سعون
ُت ّ
لهذا الأمر.
•ال يوجد في �إيران من ال ُيريد الح ّل ال�سلمي للملف النووي بالمفاو�ضات.
•�إنّ المفاو�ضات الجارية مع الدول الأوروبية و�أمريكا هي مفاو�ضات تتع ّلق بالملف النووي فقط
وال غير ،فليعلم الجميع هذا الأمر.
•رفع العقوبات هو من موا�ضيع المفاو�ضات ولي�س نتيجة لها؛ �إ ّنها خدعة �أن يقول الأمريكيون:
نحن نعقد اتفاق ًا ثم ُنراقب الت�ص ّرفات وبعدها نرفع الحظر! الأمر لي�س كذلك؛ بل �إنّ رفع
يتم فور الو�صول الى اتفاق دون � ّأي ت�أخير.
الحظر والعقوبات يجب ان ّ
• ُيك ّرر الأمريكيون ب�أنّ على �إيران �أن تتع ّهد بعدم الرجوع مطلق ًا عن � ّأي قرار تتخذه �أو توافق
عليه! هذا �أمر ال نقبله.
•لقد ُك ّنا في هذه المفاو�ضات ملتزمين بالتعهدات الأخالقية ال�سيا�سية  -الإ�سالمية؛ في
المقابل كان الأمريكيون ينق�ضون العهود و ُيمار�سون التل ّون والتزوير والتالعب.
•لتلتفت الطبقة المث ّقفة في البالد ولتعرف من هو الطرف الآخر ،من هي �أمريكا ،ول ُيد ّققوا في
هذه المفاو�ضات ليفهموا طبيعة من يواجهون وماذا تفعل �أمريكا حالي ًا في العالم.

ت�شكيل النظام
االجتماعي
ّ

النوروز
الإيراني

الأخالق
ال�سيا�سية

الأمر بالمعروف
والنهي عن
المنكر

المفاو�ضات
مع �أميركا
ق�ضية
النووي

ال�شعب والحكومة:
التعاطف ووحدة
الكلمة

االنتاج
المح ّلي

م�صطلحات رئي�سة

ثقة النا�س

طاقات البلد
الداخلية

االنتقاد
المنطقي
ّ
فر�ص
وتحدّ يات النظام
الإ�سالمي

العلمي
التقدم
ّ
ّ

االقت�صاد
المحلي
«فر�صة»
الحظر

�أمن البلد
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المعروف الأكبر في المجتمع الإ�سالمي

� .1إیجاد النظام الإ�سالمي وحفظه.
 .2حفظ عزّة وكرامة ال�شعب الإیراني.
 .3تعزيز الثقافة.
� .4سالمة المحیط الأخالقي.
� .5سالمة المحیط العائلي.
 .6زيادة الن�سل وتربية جيل ال�شباب ليكون قاد ًرا على النهو�ض بالبلد.
 .7ازدهار الإنتاج واالقت�صاد.
 .8ن�شر وتعميم الإخالق الإ�سالمية.
 .9تنمية ون�شر العلم والثقافة.
 .10تثبيت العدالة الق�ضائية واالقت�صادية.
 .11الجهاد وال�سعي القتدار �إيران ومن خلفها اقتدار الأمة الإ�سالمية.
 .12العمل وال�سعي للوحدة الإ�سالمية .
�أعظم المنكرات في المجتمع الإ�سالمي

 .1االبتذال الأخالقي.
 .2م�ساعدة �أعداء الإ�سالم.
 .3توهين النظام الإ�سالمي.
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�أعظم المنكرات في المجتمع الإ�سالمي

� .4إ�ضعاف الثقافة الإ�سالمية.
� .5إ�ضعاف اقت�صاد البالد.
� .6إ�ضعاف الم�ستوى العلمي والتقني.
�سبل دعم الإنتاج المحلي

المتو�سطة وال�صغيرة.
 .1حماية �شركات الإنتاج
ّ
 .2تقوية الم� ّؤ�س�سات البحثية وال�شركات العلمية.
 .3الح ّد من بيع النفط الخام.
 .4دور البنوك الم�ؤ ّثر من خالل ت�سهيل عمل ّية اال�ستثمار.
 .5الح ّد من ا�ستيراد ال�سلع اال�ستهالك ّية.
 .6محاربة التهريب.
التوجه نحو الإنتاج واال�ستثمار في المجال ال�صناعي.
ّ .7
 .8دعم العامل الإيراني من خالل �شراء منتجات الم�صانع والور�ش المحلية.
 .9تج ّنب الإ�سراف والتبذير والتفاخر في الممتلكات والأموال ال�شخ�صية.
 .10اال�ستقامة في عمل التجارة الخارجية ل ُيحافظوا على �سمعة ال�شعب الإيراني.
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خطوط ا�ستراتيجية في خطاب عيد النوروز
 2015/03/21م.
تم ّكن ال�شعب الإيراني الم�سلم بوعيه وفطنته من �إخراج «عيد النوروز» من ال�شكل الذي كان عليه
�إلى ال�شكل والإطار الذي يرت�ضيه ويجده منا�س ًبا لمعتقداته وما ي�ؤمن به.
النوروز
الإیرانی

بات النوروز و�سيلة لتعزيز العالقة واالرتباط بين الإن�سان وبين الذات الإله ّية المق ّد�سة
ال ينبغي بحال من الأح��وال �أن يرافق االحتفال بهذه المنا�سبة �أي مظهر من المظاهر التي قد
تتنافى مع تكريم واحترام ذكرى ال�سيدة العظيمة فاطمة الزهراء ،حيث ترافق عيد النوروز مع
ذكرى وفاتها.O

�إقامة ال�صالة
هند�سة
النظام
الإ�سالمي
(�أركانه)
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المنكرات في المجتمع

ايتاء الزكاة

االبتذال الأخالقي

�إ�ضعاف الثقافة الإ�سالمية

الأمر بالمعروف

م�ساعدة �أعداء الإ�سالم

توهين النظام الإ�سالمي

النهي عن المنكر

�إ�ضعاف الم�ستوى العلمي والتقني

�إ�ضعاف اقت�صاد البالد

المعروف الأكبر في المجتمع
�إیجاد النظام الإ�سالمي وحفظه

تعزيز الثقافة

تربية جيل ال�شباب

�سالمة المحيط الأخالقي

زيادة الن�سل

ازدهار الإنتاج واالقت�صاد

�سالمة المحيط العائلي

الأخالق الإ�سالمية

تنمية ون�شر العلم والثقافة

العزة والكرامة

العدالة االقت�صادية

اقتدار الأمة الإ�سالمية

اقتدار �إيران

العدالة الق�ضائية

ال�سعي لبناء الوحدة الإ�سالمية

�سبل دعم الإنتاج المح ّلي
المتو�سطة وال�صغيرة
حماية �شركات الإنتاج
ّ

الح ّد من ا�ستيراد ال�سلع اال�ستهالك ّية

تقوية الم� ّؤ�س�سات البحثية وال�شركات العلمية

محاربة التهريب

الح ّد من بيع النفط الخام

الإنتاج واال�ستثمار في المجال ال�صناعي

تج ّنب الإ�سراف والتبذير والتفاخر

دعم العامل الإيراني

دور البنوك الم�ؤ ّثر من خالل ت�سهيل عمل ّية اال�ستثمار

اال�ستقامة في عمل التجارة الخارجية
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خطوط ا�ستراتيجية في كلمة الإمام الخامنئي } في م�ؤتمر الوحدة الإ�سالمية
 2015/01/09م.
 .1حينما �أنظر اليوم �إل��ى ق�ضايا
م��ج��ت��م��ع��ن��ا وق�����ض��اي��ا ال��ع��ال��م
الإ�سالمي �أجد مع �أنّ ك ّل هذه
الم�ضامين الكبيرة مه ّمة -
فالعلم م��ه ّ��م ،وك��ذل��ك التع ّقل
مهم ،والأخ�ل�اق  -لكنّ الأه ّ��م
ّ
وم��ا ه��و ب��ال��درج��ة الأول����ى من
الأولو ّية للعالم الإ�سالمي یتم ّثل
في الوحدة.

 .2ل��و ت��ق��ارب��ت ���ش��ع��وب ال��ب��ل��دان
الإ�سالمية في ك ّل هذه المنطقة
ال��وا���س��ع��ة ،ال ف���ي التفا�صيل
التوجهات
والجزئ ّيات بل في
ّ
الكل ّية ال��ع��ا ّم��ة لو�صل العالم
الإ���س�لام��ي �إل���ى ذروة ال��رق ّ��ي
والرفعة.

 .3كانت �أربعينية الإمام الح�سين
ف��ي ك��رب�لاء ه��ذه ال�سنة حدث ًا
م��ده ً�����ش��ا .ل��ق��د ت�����ص�� ّور �أع���داء
الإ���س�لام و�أع����داء �أه���ل البيت
� Rأ ّن�����ه�����م ������س����� ّدوا ه���ذا
الطريق ،ولكم �أن تالحظوا � ّأي
تح ّرك عظيم ح�صل! .

� .4إنّ الم�ساعدات وال��ع��ون الذي
ق ّدمته الجمهور ّية الإ�سالم ّية
لإخوانها في العالم الإ�سالمي،
ك��ان��ت ف���ي ال��غ��ال��ب م�����س��اع��دة
ل�ل�إخ��وة م��ن �أه��ل ال�س ّنة .لقد
وقفنا �إلى جانب الفل�سطين ّيين
و�إلى جانب الجماهير الم�ؤمنة
في بلدان المنطقة.

 .5م����ن ه����و ال����ع����دو؟ ال����ع����دو ه��و
ال���ر�أ����س���م���ال��� ّي���ة الأم���ري���ك��� ّي���ة
واال���س��ت��ك��ب��ار ال��ع��ال��م��ي ال���ذي
تقف على ر�أ�سه اليوم �أمريكا
وال�������ص���ه���اي���ن���ة وال���ح���ك���وم���ة
ال�صهيون ّية.

 .6ال تكونوا مقابل العدو كال�ساتر
ال����رخ����و ال����م����رن ف��ي�����س��ت��ط��ي��ع
التغلغل فيكم ،بل كونوا �أ�شداء
�صلدين ثابتين ،ولكن }ﭚ
ﭛ{ ،ولتكن قلوبكم نقية
بع�ضكم تجاه بع�ض وعطوفين
بع�ضكم على بع�ض.
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خطوط ا�ستراتيجية في كلمة الإمام الخامنئي}

في لقاء الم�شاركين في المباريات الآ�سيوية والبارا �آ�سيوية
 2015/01/21م.
و�صايا �إلى مجموعة ريا�ض ّيي البالد
· تج ّنبوا مخالفة القانون؛ ال ينبغي �أن ي�صبح معنى محورية البطولة والفوز في الريا�ضة �أن نتغا�ضى عن المخالفات
القانونية.
· �إنّ � ّأي نعمة لديكم هي من عند اهلل ،قدراتكم الج�سمان ّية وقدراتكم على الإدارة والت�صميم والعزم التي لها الدور الأ ّول
في ال�ش�أن الريا�ضي والبطولة هي من اهلل وهذا الفوز � ً
أي�ضا من اهلل .كونوا من ال�شاكرين.
· ا�سعوا �أن ال تكون هذه المحبوب ّية التي تح�صلون عليها في الأر�ض في �ساحة الريا�ضة فقط ،كونوا كذلك محبوبين في
ال�سماء.
· عندما تلقون محبوب ّية في قلوب ال�شباب ف�إ ّنهم ينظرون �إليكم كقدوة ونموذج لهم ،فك ّل ت�ص ّرف و�سلوك ح�سن ي�صدر
عنكم .قد ي�ستتبع �أحيا ًنا ماليين الت�ص ّرفات الح�سنة بين ال�شباب.
· ينبغي �أن تكون الأج�سام قو ّية و�سالمة وهذا ما يح�صل ويتح ّقق من خالل الريا�ضة العامة؛ التفتوا �إلى ذلك حت ًما.
· ينبغي� ،أ ّيها ال�شباب الريا�ضي المتد ّين� ،أن ال تبالوا ب�أنواع «الحرتقات» والتعليقات المفتعلة التي ُتثار �أحيا ًنا وال ُتعطوها
�أدنى اهتمام.
يوما بعد يوم.
· �إنّ تربية الأبطال في بلدنا هي نهج وم�سلك .وهذا ينبغي �أن يت�ضاعف ً
77

خطوط ا�ستراتيجية في كلمة الإمام الخامنئي }

في لجنة �إحياء اليوم الوطني للهند�سة
 2015/01/26م.

 .1االه �ت �م��ام ب ��دور ال�م�ج�م��وع��ات
ال �� �ش �ب��اب � ّي��ة م��ن ال�م�ه�ن��د��س�ي��ن
خ�ل�ال ال �ث ��ورة وت ��أث �ي��ره��ا في
الق�ضايا الثور ّية.

� .2ضرورة البحث عن الثغرات في
المجاالت الهند�سية لعالجها
وم�ساحات الفراغ لملئها.

 .3ا�سعوا للح ّد من ال�ضغط الذي
ُت�ش ّكله ال � ��واردات ع�ل��ى البلد،
ك�ق���ض�ي��ة ال �ت �ه��ري��ب ،ال� �م ��واد
الم�ستوردة.

 .4االه�ت�م��ام ب�م�ج��االت هند�س ّية
�أخ � ��رى ك�ه�ن��د��س��ة ال�ت���ص��ام�ي��م
وهند�سة بناء الم�صانع.

 .5البحث والتدقيق في الخطوات
ال �ت��ي ُي �م �ك��ن �أن ُت �� �س��اع��د في
ت �ط��وي��ر ب��رن��ام��ج االق �ت �� �ص��اد
المقاوم.

 .6ال ب� ّد م��ن البحث ف��ي هند�سة
ت ��روي ��ج وت �� �س��وي��ق ال�م�ن�ت�ج��ات
وال� �ب� ��� �ض ��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�ستراتيجية في كلمة الإمام الخامنئي } في لقاء نواب
الأقليات الدين ّية الإيران ّية في مجل�س ال�شورى الإ�سالمي
 2015/01/26م.
المعاملة :يجب التعامل مع �أتباع الأديان الأخرى ب�إن�صاف وعدالة.
نهج الإ�سالم

نموذج :الإمام علي Qيت�أ ّثر للممار�سات ال�س ّيئة �ض ّد الم�سلمين وغيرهم.
قال الإمام عليَ :Qو َل َق ْد َب َل َغ ِني �أَنَّ ال َّر ُج َل ِم ْن ُه ْم َكانَ َي ْد ُخ ُل َع َلى ا ْل َم ْر�أَ ِة ا ْل ُم ْ�س ِل َم ِة
الُ ْخ َرى ا ْل ُم َع ِاه َدةَ ،ف َي ْنت َِز ُع ِح ْج َل َها ،فلو �أنّ امر�أ م�سلم ًا مات من بعد هذا �أ�سف ًا ما كان
َو ْ أ
به ملوم ًا بل كان به عندي جدير ًا.
الجمهورية
الإ�سالمية نموذجاً

الإعالم الغربي
ت�شويه �صورة الإ�سالم والم�سلمين.
بثّ الحقد والكراهية بين النا�س.
ت���رب���ي���ة ال���ن���ا����س ع���ل���ى ال��ق��ت��ل
والكراهية( فيلم الق ّنا�ص).

لقد تمتّع الإيرانيون من غير الم�سلمين بروحية وطنية عالية
في جميع المجاالت.
اعك�سوا وب ّينوا منهج و�سلوك الجمهور ّية الإ�سالم ّية في التعامل
مع غير الم�سلمين.
على العالم ب�أجمعه �أن يعلم ويفهم فهم ًا حقيقي ًا مدى الت�سامح
والمحبة بين الم�سلمين وغيرهم في �إيران.
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خطوط ا�ستراتيجية في كلمة الإمام الخامنئي }

في زيارة لمعر�ض منجزات تقنيات النانو
 2015/01/31م.

� ّإن تقدّم العمل في تقنية النانو
ف�ضلاً عن كونه ذا قيمة ذات ّية
ب��ال�ن���س�ب��ة ل �ن��ا ،ه��و ف��ي ال��واق��ع
ن �م��وذج ي��دل ع�ل��ى �أ ّن �ن��ا ق ��ادرون
على �أتباع هذا النموذج في ك ّل
ق�ضايا البالد وجعله معيا ًرا.

ميزة ه��ذه ال�سرعة
ه� ��ي م � �ج � � ّرد �أ ّن � �ه� ��ا
ت �ت �ق �دّم ب �ن��ا ق�ل�ي�ًل�اً
ع ��ن ذل ��ك ال�ت�خ� ّل��ف
ال �ت��اري �خ��ي وال�ف�ق��ر
التاريخي.
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� �ص �ن��اع��ة ال �خ �ط��اب في
ق� ��� �ض� �ي ��ة ال � �ن � ��ان � ��و ه��ي
ع �ل��ى ج��ان��ب ك �ب �ي��ر من
الأه� �م� �ي ��ة .ب �م �ع �ن��ى �أن
ن�صنع في البالد خطا ّبا
وفكرة فحواهما وجوب
متابعة ق�ضية النانو.

نرى � ّأن النهج الم�ستقل �سيا�س ًّيا
واج �ت �م ��اع � ًّي ��ا وف� �ك ��ر ًّي ��ا ل�ل���ش�ع��ب
الإيراني والجمهور ّية الإ�سالم ّية
ي � ��ؤ ّدي �إل ��ى م �ع��اداة ع �ت��اة ال�ع��ال��م
و�أ�صحاب القوى التع�سف ّية لنا.

ل� �ق ��د ك� � ��ان ت �ق � ّدم �ك��م
ط � ��وال ه� ��ذه الأع� � ��وام
ال �ع �� �ش��رة ج �ي �دًا ج� �دًا،
�أي �إ ّن �ك��م ارتقيتم من
مرتبة دانية في العالم
�إل ��ى ال �م��رات��ب العليا،
وو� �ص �ل �ت��م م� �ث�ًل�ااً �إل ��ى
المرتبة ال�سابعة .هذا
�شيء مهم جدًا.
م� ��ن �أه� � ��م الأم � � � ��ور �أن ال
ت���س�م�ح��وا ل �ه��ذه ال��دواف��ع
والأغ � ��را� � ��ض ال �� �س �ي��ا� �س � ّي��ة
ال � �ت� ��ي ت� ��� �ش ��اه ��دون� �ه ��ا ف��ي
الخارج �أن تت�س ّرب �إلى هذه
ال�م�ج�م��وع��ة ،لأ ّن �ه��ا تعمل
على الإحباط والتخريب.

�إ ّن �ن��ا ال �ي��وم ب��أم��� ّ�س
الحاجة �إلى العمل،
ف� �ل ��دي� �ن ��ا ت� �خ� � ّل ��ف
وفقر تاريخ ّيان في
المجاالت العلم ّية
والبحث ّية.

اف� �ع� �ل ��وا م ��ا م ��ن �� �ش� ��أن ��ه �أن
ت���س�ت�ط�ي��ع ه� ��ذه ال �� �ش��رك��ات
العلم ّية المحور اال�ستفادة
من هذه النتاجات والأفكار
بالمعنى الحقيقي للكلمة.

خطوط ا�ستراتيجية في كلمة الإمام الخامنئي }

في لقاء قادة القوة الجوية والعاملين فيها
 2015/02/08م.

جاذبية الثورة

عداء �أمريكا

حادثة التا�سع ع�شر من بهمن

التخطيط الم�ستمر لهدم الثورة

القلوب ال�سليمة والطاهرة

مواجهة ح ّرية ال�شعب وفكره

القلوب الواعية والن ّيرة

المواجهة الع�سكرية واالقت�صادية

والتع�سف
ثورة بوجه اال�ستبداد
ّ

المواجهة الإعالمية والثقافية
يجب الحفاظ على عزّة ال�شعب واحترامه ،و�صون م�صالحه.

موا�صفات االتفاق
الجيد

ينبغي حفظ كرامة ال�شعب الإيراني وحرمته ،والق�ض ّية الأ�سا�س المه ّمة التي
هي عبارة عن تق ّدم ال�شعب الإيراني ،يجب �أن ُت�صان � ً
أي�ضا.
�إنهاء �أمر التفا�صيل والك ّل ّيات وك ّل �شيء وتوقيعه في اجتماع واحد.

وا�ضحا ،جل ًّيا ،غير قابل للتف�سير والت�أويل.
ينبغي لك ّل ما يجري االتّفاق عليه بين م�س�ؤولينا وبين الطرف المقابل� ،أن يكون
ً
انتزاع �سالح الحظر من يد العد ّو� ،إن ا�ستطاع فريقنا وم�س�ؤولونا القيام بهذا فنع ّما هو؛ ينبغي رفع الحظر.
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خطوط ا�ستراتيجية في كلمة الإمام الخامنئي }

في لقاء �أع�ضاء لجان  3م�ؤتمرات �إحياء ذكرى ال�شهداء
 2015/02/16م.
�إذا بقيت ق�ضية ال�شهادة ح ّية في
مجتمعنا فلن ُيمنى المجتمع بالهزيمة بل
�سيتق ّدم با�ستمرار
ف�سر فيها معاني
دور هذه الم�ؤتمرات �أن ُت ِّ
وتكر�س ثقاف َة
ال�شهادة ،و ُتع ّرف ال�شهداء و ُتب ِّين ِّ
ال�شهادة في المجتمع

�إحياء
ذكرى
ال�شهداء

تّعتبر م�ؤتمرات �إحياء ذكرى ه�ؤالء ال�شهداء
ا�ستمرار ًا لم�سيرة الجهاد وال�شهادة
�إنّ دوافع الت�ضحية وحوافز ال�شهادة في
�سبيل اهلل رائجة منت�شرة في مختلف �ساحات
مجتمعنا

مقام ال�شهداء «الثورة الإ�سالمية»
حياتهم لهي حياة
تعتمد على مبادئ الوحي
واقعية ،وحياة معنوية ،وهم
والركائز الإلهية والأخالق
الإلهية والم�سيرة الإلهية وما
ُيرزقون عند اهلل تعالى ،بمعنى �أنّ
يقوله القر�آن الكريم ب�صراحة؛
ف�ضل اهلل تعالى وبركاته تنهمر
هذه هي م�سيرة ال�شعب
عليهم دون انقطاع
الإيراني.
ر�سالة ال�شهداء لنا هي
�أن ي�سير المجتمع ويتح ّرك
ب�أمل
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خطوط ا�ستراتيجية في كلمة الإمام الخامنئي } في لقاء الم�س�ؤولين والنا�شطين
في مجال البيئة والموارد الطبيعية والم�ساحات الخ�ضراء
2015/03/08م.

 .1اال�ستيالء على الأرا�ضي والجبال
 .3تل ّوث الهواء في المدن الكبرى

 .2ا�ستهالك المياه
ق�ضايا
وم�شاكل البيئة
في �إيران

 .5الدخان والغبار

 .6ت�آكل التربة

الت�أكيد على دور الإعالم الوطني
تهيئة ملحق بيئي لجميع برامج الإعمار
التركيز على قوانين تجريم �إتالف البيئة

 .4تل ّوث الهواء في المدن الكبرى

بناء ثقافة بيئية بين النا�س
�سبل ح ّل
م�شاكل البالد
البيئية

تعاون جميع الأجهزة في ح ّل ق�ضايا البيئة
و�ضع ميثاق وطني للق�ضايا البيئية
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خطوط ا�ستراتيجية في كلمة الإمام الخامنئي } في لقاء �أع�ضاء مجل�س خبراء القيادة
 2015/03/12م
دعوة الإ�سالم
يريد الإ�سالم من الم�سلمين �أن يقيموا النظام الإ�سالمي
الكامل؛ الإ�سالم يطالب بالتطبيق الكامل للدين الإ�سالمي

ال ير�ضى الإ�سالم بالح ّد الأدنى من الدين وال باالقت�صار
على الح ّد الأدنى في الأمور

�إنّ اهلل تعالى قد �أر�سل الر�سل لأجل التوحيد ،واجتناب
الطاغوت ،ولأجل عبادة اهلل

يكون النظام �إ�سالم ًّيا عندما تكون كافة �أجزاء الإ�سالم
محفوظة ،ويحفظ الإ�سالم في ال�شكل والم�ضمون العملي

�أن ن�سعى وبك ّل ما �أوتينا من ق ّوة �إلى �أن يكون تطبيق
الإ�سالم في مجتمعنا على نحو تام وكامل

ما ن�سمعه اليوم من الم�ستكبرين والمخالفين للنظام
الإ�سالمي من تغيير ال�سلوك ُيق�صد به تغيير النظام

مواجهة الإ�سالموفوبيا
�أعتقد �أنه ال ينبغي التعاطي بانفعال في مواجهة ظاهرة
رهاب الإ�سالم

الإ�سالم العلماني �شبيه الم�سيحية العلمانية التي تتّجه
نحو زاوية في الكني�سة لتكون حبي�سة فيها فال يكون لها
� ّأي ح�ضور في واقع الحياة
� ّإن الذين ي�ستهدفون الإ�سالم يرتبطون بجهة قوية تملك المال
والقدرة ال�سيا�س ّية واالقت�صاديّة وهي في الغالب �صهيون ّية يهوديّة

يجب �أن يكون ك ّل جهدنا و�سعينا في تقديم الإ�سالم النقي
النا�صع ،الإ�سالم الذي يواجه الظالم ويدافع عن المظلوم

يجب �أن يبقى تكليفنا �إقامة الإ�سالم بالكامل  -في ك ّل
ما نقوم به ،في ك ّل الم�ساعي التي نبذلها

�سيكون هناك نتائج معاك�سة لتح ّركهم �ض ّد الإ�سالم
ول�سعيهم في ن�شر الخوف من الإ�سالم
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من نداء الإمام الخامنئي} في يوم النوروز
2015/03/12م.
ما �أو ّد قوله ل�شعبنا العزيز في هذه ال�ساعة هو � ّأن المكانة العظيمة
أهم هذه ال�شروط
والمه ّمة غير ع�ص ّية علينا ،ولكن لها �شروط ًا ،ومن � ّ
التعاون الوثيق بين ال�شعب والحكومة ،ومتى تحقّق هذا التعاون الوثيق
باالتجاهين فال ّ
�شك � ّأن �آمالنا �ستكون ك ّلها ممكنة و�سيرى �شعبنا العزيز
رب العمل
نتائج ذلك بعينه .الحكومة مف ّو�ضة من ال�شعب ،وال�شعب ّ
بالن�سبة للحكومة .ك ّلما كان التقارب والتعاون والتعاطف بين ال�شعب
تقدم الأعمال �إلى الأم��ام �أف�ضل .يجب �أن يثق
أ�شد ،كان ّ
والحكومة � ّ
بع�ضهم ببع�ض .على الحكومة �أن ت�ؤمن بال�شعب بالمعنى الحقيقي للكلمة،
وتعترف ب�صدق بمكانة هذا ال�شعب و�أهم ّيته وقدراته ،وعلى ال�شعب
�أي�ض ًا �أن يثق بالحكومة ،المف ّو�ضة في �أعماله ،بالمعنى الحقيقي للكلمة
ولدي في هذا ال�صدد �أي�ض ًا كالم وتو�صيات �س�أذكرها في الكلمة
كذلك.
ّ
�إن �شاء اهلل .لذلك �أرى �أنّه يجب �أن تكون هذه ال�سنة� ،سنة التعاون
الوا�سع بين الحكومة وال�شعب ،وقد اخترت لهذه ال�سنة �شعار« :الحكومة
وال�شعب ،التعاطف ووحدة الكلمة» .نرجو �أن يتحقّق هذا ال�شعار على
م�ستوى العمل ،و�أن ت�ستطيع كفّتا هذا ال�شعار� ،أي �شعبنا العزيز الكبير
ال�شجاع الب�صير العالم �صاحب اله ّمة ،وكذلك الحكومة الخدومة ،العمل
بهذا ال�شعار بما للكلمة من معنى ،لترى �آثار ذلك ونتائجه.

85

اإلمام الخامنئي

}

يستقبل رئيس جمهورية
فنزويال نيكالس مادورا
2015/01/10م.
وفيما يلي �أبرز ما قاله:
•ال��ق��رار الحا�سم للجمهورية الإ�سالمية في �إي���ران هو
موا�صلة وزيادة التعاون الثنائي مع فنزويال.
•يعتبر ال�سيد هوغو �شافيز رئي�س جمهورية فنزويال
الراحل �صديق ج ّيد لإي���ران ،و�أنتم �أي� ًضا وا�صلتم في
فترة م�س�ؤوليتكم هذا التعاون ،وتغ ّلبتم ب�شجاعة على
الم�شكالت والم�ؤامرات التي فر�ضها عليكم �أعدا�ؤكم.
•�أعدا�ؤنا الم�شتركون ي�ستخدمون النفط ك�سالح �سيا�سي،
ولهم بالت�أكيد دورهم في هذا الهبوط ال�شديد في �أ�سعار
النفط.
•التعاون بين البلدين ال يقت�صر على ق�ضايا النفط ،ويجب
رفع م�ستوى المبادالت واال�ستثمارات بين البلدين ،والذي
هو الآن �أدنى من م�ستوى التو ّقع.
•بلدان �أمريكا الالتينية هي في الواقع العمق اال�ستراتيجي
لفنزويال ،وم��ب��ادئ فنزويال م��ن �ش�أنها �أن ت����ؤ ّدي �إل��ى
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�صحوة الكثير من �شعوب تلك المنطقة ،وهذا هو ال�سبب
في عداء �أمريكا لحكومة فنزويال و�شعبها.
•الكيان ال�صهيوني مبغو�ض جد ًا في العالم وخ�صو� ًصا بين
�شعوب منطقتنا ،ومواقفكم ال�شجاعة �ض ّد هذا الكيان
�سيوجد لكم الكثير من الأ�صدقاء بين ال�شعوب.
•ال��ق��رار الحا�سم للجمهورية الإ�سالمية في �إي���ران هو
موا�صلة وزي���ادة ال��ت��ع��اون ال���ذي ب���د�أ منذ �سنوات بين
البلدين ،وا�ستمراره وتعزيزه ل�صالح الجانبين.

نداء اإلمام الخامنئي} لملتقى جمعية االتحادات اإلسالمية
للطلبة الجامعيين في أوربا 2015/01/23م.

وجه �سماحة الإمام ال�سيد علي الخامنئي نداء ًا للملتقى
ّ
العام التا�سع والأربعين لجمعية االت��ح��ادات الإ�سالمية
للطلبة الجامعيين في �أوروبا:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
�أ ّيها ال�شباب! �أ ّيها الأعزّاء!
تواجدكم في المراكز الجامعية للبلدان المختلفة يو ّفر
لكم فر�صة نظرة حكيمة عميقة لأحداث العالم وظواهره،
وفر�صة االنتفاع من علماء ذوي ر�ؤي��ة عالمية وخبرات
بالعالم لإيران الم�ستقبلية .يجب معرفة قدر هذه الفر�ص.
االنبهار م�ض ّر بنف�س درجة عدم االط�لاع .ف ّكروا في

الوقت الحا�ضر على نحو خا�ص :لماذا ُتثير ال�سيا�سات
قوي
الغربية حالة التخويف من الإ���س�لام؟ و� ّأي عن�صر ّ
يوجد في الإ�سالم ال�سيا�سي ح�سب نهج �إيران يدفع العتاة
الج�شعين المعتدين الم�ستكبرين لمجابهته بك ّل الأ�شكال؟
امزجوا طلب العلم بالتع ّمق الفكري ،وامزجوا هذين
بالورع والع ّفة ،وعندها لن يرتقي � ّأي ر�صيد في منفعته
للبالد �إلى م�ستوى ثروة وجود �شباب من �أمثالكم.
�أ ّيدكم اهلل وكان في عونكم
ال�سيد علي الخامنئي
 3بهمن 1393
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يستقبل السيد أحمد جبريل
األمين العام للجبهة الشعبية
لتحرير فلسطين 2015/01/26م.
وفيما يلي �أبرز ما قاله:
•ق�ضية فل�سطين على ر�أ���س ق�ضايا العالم الإ�سالمي،
والجمهورية الإ�سالمية الإيرانية �ستبقى واقفة بت�صميم
�إل��ى يوم �إثمار الق�ضية الفل�سطينية ،وال�شباب �سيرون
ذلك اليوم قطع ًا.
•�إ ّن��ك��م ال��ي��وم ب�لا � ّ
��ش��ك �أح���د �أرك����ان ورك��ائ��ز الق�ضية
الفل�سطينية ،ونتم ّنى عن طريق المحافظة على هذه
الروح �أن توا�صلوا المقاومة حتى الن�صر النهائي.
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اإلمام الخامنئي

}

يزور مرقد اإلمام الخميني
وأضرحة الشهداء على
أعتاب ذكرى انتصار الثورة
2015/01/28م.
{

على �أع��ت��اب ال��ذك��رى ال�سنوية ال�ساد�سة والثالثين
النت�صار الثورة الإ�سالمية وعودة الإمام الخميني الراحل
�إلى الوطن ،زار �سماحة الإمام ال�سيد علي الخامنئي المرقد
الطاهر للإمام الخميني{ و�أهدى لروحه ثواب �سورة
الفاتحة محيي ًا ذك��رى م� ّؤ�س�س الجمهورية الإ�سالمية في
�إيران.
كما زار �سماحته �أ�ضرحة �شهداء ال�سابع من تير وباقي
ال�شهداء ف��ي مقبرة «به�شت زه���راء» و�أه���دى لأرواح��ه��م
الطيبة ثواب �سورة الفاتحة �سائ ًال لهم من المولى القدير
عل ّو الدرجات.
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لهذا يعادون الإ�سالم
يرجع ال�سبب الرئي�س في عداوة نظام الجمهورية
الح�سا�سة من
الإ�سالمية في �أ ّنه ا�ستطاع في تلك النقطة
ّ
العالم ،وفي بلد ثري بموارده ،وا�ستراتيجي بامتياز ،اقتالع
نظام فا�سد عميل لهم ،طالما عملوا على تقويته،
وح ّل مكانه الإ�سالم.
االعتماد على الطاقات والمواهب الداخلية
علينا تحقيق التقدّم االقت�صادي م��ن خ�لال االعتماد على
الطاقات والإمكانات الموجودة في البلد وباال ّتكاء على �أبناء البلد
�أنف�سهم ،فهناك الكثير من الإمكانات والطاقات الموجودة في
البالد والتي لم تتم اال�ستفادة منها �أو ا�ستفيد منها ولكن لي�س على
نحو مجد ،فلنعمل على اال�ستفادة من هذه الموارد بال�شكل المنا�سب
ون�صنع من خاللها اقت�صادنا الذاتي ،اقت�صاد م�صدره داخل البالد،
اقت�صاد ي�صنع من خالل قدرات �أبناء هذا البلد و�إمكاناتهم� .إ ًذا
النظرة الأولى تقول :لأجل تحقيق االزدهار االقت�صادي في البالد
علينا التع ُّرف على الإمكانات والطاقات والمواهب المتو ّفرة داخل
البالد ،لنقوم بعد ذلك بتوظيف تلك الإمكانات والطاقات بالنحو
المنا�سب ،م ّما يُح ّقق النمو االقت�صادي ،هذه �إحدى وجهتي النظر.
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االقت�صاد المقاوم
التوجه �إلى داخل البالد ،فالطاقات داخل البالد موجودة بكثرة ،وهذا هو مرادنا من االقت�صاد المقاوم الذي
علينا ّ
دعونا �إليه  -ولح�سن ّ
الحظ مورد ت�أييد وقبول وترحيب من جميع االقت�صاديين و�أ�صحاب الر�أي بحيث لم نعلم �أنّ �أحدًا منهم
رف�ض ما قمنا بطرحه تحت عنوان �سيا�سات االقت�صاد المقاوم  ،-االقت�صاد الذي يعتمد على المقدّرات الداخلية للبالد.
كيف يغدو اقت�صادنا مقاوم ًا
ه��ذا هو معنى االقت�صاد المقاوم؛ يعني �أن تكون البنية االقت�صاد ّية
في داخل البالد بنحو ُي�ستفاد فيها من طاقات ال�شعبُ ،ي�ستم ّد منه الدعم
يتم التخطيطُ ،تق ّوى البنية االقت�صاد ّية  -حيث �س�أذكر الآن �أمور ًا
الحقيقيّ ،
ينبغي �إنجازها � -أن يكون اعتماد م�س�ؤولي البالد على هذه الم�س�ألة وهي �أن
يجعلوا الحركة االقت�صاد ّية في البالد بهذا النحو� .إن ح�صل هذا �ستزدهر
البالد ،ولن ُيخيفنا تهديد الأع��داء ،ولن ترتعد فرائ�صنا من الحظر ،ولن
ُنقيم العزاء على هبوط �أ�سعار النفط؛ هذا هو االقت�صاد المقاوم� .إنّ االعتماد
الأ�سا�س لالقت�صاد المقاوم هو على ال�شعب ،على الإنتاج المح ّلي.
تقدم ال�شعوب وت�أخّ رها
�سر ّ
ّ
ففي ك ّل منطقة من مناطق العالم� ،إذا �أوكلت الأعمال �إلى ال�شعب ،وكان
ال�شعب ذا هدف [ -ال] عبارة ً عن �أنا�س ال هدف لهم ،و�أنا�س تائهين في �أمور
الحياة ،وم�شغولين ب�ش�ؤونهم الحيات ّية ال�شخ�ص ّية  -ف�إنّ � ّأي عمل من الأعمال،
[ولو كان من] �أ�صعب الأعمال ،الأعمال الع�سكر ّية ،الأعمال الأمن ّية ،عندما
يكون في �أيدي ال�شعب ،وعندما تكون ال�ساحة في يد ال�شعب ،ف�إ ّنه �سيتق ّدم.

معنى
االقت�صاد المقاوم
االقت�صاد المقاوم يعني �أن
ُن ّ
نظم البنية االقت�صاد ّية للبالد
بنحو ال ت�ؤ ّثر فيها االهتزازات
العالم ّية.
م�شكلتان �أ�سا�سيتان في
اقت�صادنا
ه��ن��اك �إ���ش��ك��االن ك��ب��ي��ران في
اقت�صادنا :الأ ّول �أنّ اقت�صادنا
كان قائم ًا على النفط؛ والثاني �أنّ
اقت�صادنا كان اقت�صاد ًا حكوم ّي ًا؛
هذان �إ�شكاالن كبيران.
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ّ
الحل ي�أتي من الداخل
�إنّ ال����ع����د ّو ق���د خ ّ
���ط���ط على
ال��م�����س��ت��وى االق��ت�����ص��ادي بالمعنى
الواقعي للكلمة؛ في بع�ض المواطن
ت ّ
��دخ��ل ب�شكل علني ،وف��ي بع�ضها
خفي ،لكنّ ّ
المطلعين
الآخ��ر ب�شكل ّ
كانوا ملتفتين ،ويدركون ماذا يفعل
الأعداء؟ ومن هو العد ّو؟ �إ ّنه �أميركا
وحفنة من ال��دول الأورب��ي��ة التابعة
لها .وه�ؤالء لي�سوا �أعدا ًء جددًا.
ح�سنٌ ما هو الح ّل؟ من الوا�ضح �أنّ
العد ّو ُيعمل عداوته؛ هل ننتظر �شيئ ًا
ي�صح �أن ننتظر
من ال��ع��د ّو؟ ك�لا ،ال ّ
ي�صح �أن نعتب على
�شيئ ًا من العد ّو ،وال ّ
العد ّو .هل نعتب على �أميركا؟ �أب��د ًا؛
يعتب الإن�سان على ال�صديق؛ فطبيعة
العد ّو هي العداوة؛ ما هو الح ّل؟ الح ّل
هو �أن يبذل ال�شعب جهد ًا في داخله،
ويعمل على �إبطال مفعول �ضربة العد ّو
ال��ت��ي ه��ي حتم ّية� ،أو التخفيف من
�آثارها؛ هذا هو العالج.
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مخاط��ر ا�سته�لاك ال�سل��ع
االجنبية
�أن��ت��م ع��ن��دم��ا ت�ستهلكون ال�سلع
الأجنب ّية ،ف�إ ّنكم في الواقع ت�ساعدون
دوم ًا ،على تكبير حجم تلك الم� ّؤ�س�سة
ال��خ��ارج�� ّي��ة ،و�صاحب ذل��ك الم�صنع
الخارجي ،وذل��ك المتم ّول الأجنبي،
وتوجهون �ضربة �إل��ى الإنتاج المح ّلي
ّ
ّ
وتف�شلونه� .أق���ول ه��ذا ل��ك�� ّل ال�شعب،
خا�صة �أولئك الذين لديهم م�صاريف
ّ
كثيرة؛ وهكذا الأمر بالن�سبة للم�س�ؤولين
الر�سم ّيين؛ فعليهم ف��ي الم�صاريف
الحكوم ّية ،وفي الأم��ور التي ينفقونها
في الوزارات ،وفي الأمور المختلفة� ،أن
يلتفتوا �إلى المنتوجات المح ّل ّية.

ه���دف���ه���م ال���ق�������ض���اء ع��ل��ى
اال�ستقرار الأمني
ي�� ّدع��ون ك��ذ ًب��ا �أ ّن��ه��م �إل��ى جانب
ال�شعب الإي��ران��ي ،وه��ذه ا ّدع���اءات
كاذبة ال ُيمكن ت�صديقها ،ال ُيمكن
للمرء �أن يركن �إل��ى �أع��دائ��ه ،لكن
هدفهم الحقيقي ه��دف �سيا�سي،
يريدون ومن خالل النا�س �أنف�سهم
�أن يق�ضوا على اال�ستقرار الأمني
الذي تعي�شه البالد ،هذا اال�ستقرار
الذي لي�س له مثيل في منطقة غرب
�آ�سيا التي ُن�ش ّكل ج��ز ًءا منها ،لن
تجدوا اليوم بلدً ا في �شرقنا �أو غربنا
�أو جنوبنا �أو �شمالنا ينعم بالأمن
واال�ستقرار الذي ينعم به بلدنا.

يجب وقف االعتماد على النفط
الم�س�ألة الأ�سا�س فيما يتع ّلق باقت�صاد البالد هي �أ ّنه يجب وقف اعتماد ميزان ّية
البالد على النفط؛ يجب �أن ن�صل �إلى هذه المرحلة .بالطبع� ،إنّ ما �أقوله لكم اليوم،
وقد ك ّررته مرار ًا ،هو �سهل على الل�سان� ،أ ّما في مقام العمل فهو �أمر �صعب� .أنا نف�سي
�صعب ،لك ّني
�أم�ضيت �سنوات في الأعمال التنفيذ ّية؛ و�أعلم �أنّ العمل التنفيذي �أمر ّ
�أ�ؤمن �أنّ هذا العمل ال�صعب يمكن �أن ُينجز.

عيون الأعداء �شاخ�صة نحو الأجيال القادمة
لقد عقدوا الآم���ال على �صرف الجيل الثاني والثالث
للثورة عن �أهدافها وتط ّلعاتها لك ّنهم لم يقدروا على ذلك.
لم يتم ّكنوا من حمل الجيل الثالث للثورة على التخ ّلي عنها.
�إنّ الجيل الثالث للثورة ه��و ال���ذي �أوج���د التا�سع من
وج��ه هذا الجيل
“دي” و�صنع هذه الواقعة العظيمة .لقد ّ
تلك ال�صفعة المحكمة على وجه �أولئك الذين �سعوا لحرف
الحركة الإ�سالم ّية عن م�سارها من خالل �إيجاد الفتنة .من
التقدم ورفاهية ال�شعب
المحافظة على
ّ
لقد طلبنا �أكثر من م ّرة �أن ُنح ّرر البلد �أكثر ف�أكثر من تبع ّيته
المالية للنفط .كما ت��رون فقد هبطت قيمة النفط ف��ي م��دّة
ق�صيرة �إلى الن�صف تقري ًبا ،وعندما نكون معتمدين على �أموال
النفط فمن الطبيعي �أن ُي�س ّبب لنا تلك الأزمات .من �أهم واجبات
م�س�ؤولي البالد� ،أن يعملوا ،في ح��ال لم ير�ض الأع���داء برفع
الح�صار ،على الحفاظ على تقدّم وتط ّور البالد وعلى رفاهية
ال�شعب و�أن ال يقع بانتكا�سة ،وما هو ال�سبيل �إلى ذلك؟ ال�سبيل
�إلى ذلك :العودة �إلى داخل البالد وعبر االتكاء على مقدّرات
البالد ،وهناك طرق �أخرى �أي� ًضا؛ يقول �أ�صحاب الر�أي ،الخبراء
والمخل�صون بوجود طرق �أخرى ي�ستطيع فيها الإن�سان �أن يكون
متك ًئا على نف�سه فح�سب .هذا واجب م�س�ؤولي البالد والدولة.

الذي قام بذلك؟ �إ ّنهم ال�شباب �إ ّنه الجيل الثالث للثورة.
وعيونهم اليوم �شاخ�صة نحو الأجيال القادمة وال�شباب
الآتي ،فهم يعلمون �أنّ الثروة الحقيق ّية لهذا البلد هي نا�سه
و�أبنا�ؤه .ال زالت هذه تط ّلعاتهم و�أهدافهم ،ولكن ما دمتم �أ ّيها
ال�شباب الالئق� ،أ ّيها النا�س الم�ؤمنون حا�ضرين في الميدان،
ولديكم الدافع والمح ّرك ،تملكون الب�صيرة و ُت��درك��ون ما
تقومون به ،لن يتم ّكنوا من تحقيق تلك الأهداف والتط ّلعات.
ّ
المخطط الأ�سا�س لال�ستكبار
�أق��ول لكم� ،إ ّن��ه بعد انتهاء الحرب [المفرو�ضة]� ،أي
منذ العام 67ه�.ش1988[ .م] ،حيث انتهت �سنوات الدفاع
ّ
المخطط العا ّم للقوى اال�ستكبار ّية يق�ضي
المقدّ�س؛ كان
بعدم ال�سماح لإيران الإ�سالم ّية ب�أن تتح ّول �إلى ق ّوة اقت�صادية
م�ؤ ّثرة في المنطقة؛ وقد �سعوا ،وعملوا على هذا الأمر.
هدف الأعداء من الح�صار االقت�صادي
ُيعلن الأعداء �صراحة �أنّ هدفهم من وراء ال�ضغوطات
االقت�صادية التي يمار�سونها على الجمهورية الإ�سالمية
هدف �سيا�سي .الهدف ال��ذي ين�شدونه من وراء ذلك هو
و�ضع ال�شعب الإيراني في مواجهة النظام الإ�سالمي.
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�أهداف الظالمين في عا�شوراء
يريدون لواقعة التا�سع من �شهر «دي»((( �أن ُت�صبح
من�س ّية ،وهذا نف�سه ما �أراده و�سعى �إليه الظلمة والطغاة
في خ�صو�ص عا�شوراء الح�سين  ،Qفقد �أرادوا و�سعوا
كي ال يبقى لهذه الواقعة ذك ًرا ،لكنّ زينب الكبرى O
لم تكن لتدع ذلك يتح ّقق .لقد قامت ع ّمتنا  -زينب الكبرى
 - Oبحركتين تك ّمل �إحداهما الأخرى:
الحركة الأول��ى :كانت خالل رحلة الأ�سر �إلى الكوفة
ثم �إلى ال�شام وما قامت به من توعية وخطابات �أ ّدت �إلى
�إظهار الحقائق.
والحركة الأخرى :كانت زيارتها كربالء في الأربعين؛
�سواء كان الأربعين الأ ّول �أو الثاني �أو غير ذلك ،فمعنى
هذه الحركة ومغزاها �أ ّنه ال ُيمكن ال�سماح لتلك الم�ساعي
الخبيثة ،التي تهدف �إلى محو تلك المراحل والأح��داث
العزيزة والم�ؤ ّثرة والمه ّمة من الأذه��ان ،بالو�صول �إلى
مراميها وغاياتها .وهم حت ًما لن يو ّفقوا في ذلك.
(((
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�شم�سي) موافق لـ  9ك1978 2م؛ ذكرى انتفا�ضة
(هجري
 19دي
ّ
ّ
�أهالي قم وهي حادثة مف�صلية في تاريخ الثورة الإ�سالم ّية.

المقد�سات
هدفهم
ّ
فهذا المتو ّكل العبا�سي وبعد ما
يقرب م��ن � 170إل��ى � 180سنة من
واق��ع��ة ع��ا���ش��وراء �سعى ف��ي تخريب
القبر المط ّهر لأبي عبد اهلل .Q
لذا ،على ال�شعب الإيراني �أن يتو ّقع
دائ ًما ا�ستمرار الأعداء في م�ساعيهم
و�أعمالهم الخبيثة ون�شرهم للفتن من
�أجل الق�ضاء على محا�سن الثورة في
الأذهان .ال ّ
يكف الأعداء �أو يم ّلون في
�سعيهم لأجل حرف الثورة عن م�سارها
�أو الق�ضاء على ح�ضورها في النفو�س
والأذه�����ان .ي��ري��دون للنا�س ن�سيان
حركتهم وتاريخهم والعمل العظيم
الذي قاموا به والغفلة عن ذلك ك ّله.
ف���إنّ من ال يعرف تاريخه الم�ش ّرف
ال���ذي يبعث على الفخر واالع��ت��زاز
لن يتم ّكن من �صنع ما يفتخر به في
م�ستقبله ،وه��ذا م��ا ي��ح��اول الأع���داء
فعله.

نتقدم باتجاه الأخالق والعدالة الإ�سالمية
ّ
ه��ذه ال��ح��رك��ة العظيمة ،ت�سير نحو ال��ع��دال��ة االجتماعية والأخ�ل�اق
الإ�سالمية .لك ّننا ن�سمع بين الحين والآخر كالم وانتقادات حول الأخالق،
نعم هناك م�سافة تف�صلنا عن الأخالق الإ�سالمية المطلوبة ،لي�س من �شك
في هذا الأمر .لك ّننا تق ّدمنا في هذا المجال كثي ًرا.

الأهداف الإ�سالمية �أكبر م ّما حقّقناه
�إنّ تجاهل ه��ذه الحركة العظيمة والتط ّور الكبير ال��ذي ق ّدمه نظام
الجمهورية الإ�سالمية المق ّد�س لهذا البلد ،لهو �إجحاف كبير .نعم� ،صحيح �أنّ
الطريق �أمامنا ما زالت طويلة و�أ ّننا لم ُنح ّقق بعد جميع �أهدافنا ،فالأهداف
الإ�سالمية �أكبر م ّما ح ّققناه حتى الآن بكثير.
أي�ضا في �صدر الإ�سالم ،هم � ً
كانت هذه الحركة موجودة � ً
أي�ضا كانوا
في منت�صف الطريق ،ال تت�ص ّورون �أنه في زمن �صدر الإ�سالم وزمن النبي
الأكرم والخلفاء ،قد حقّقت الأمة كامل �أهدافها ،كال ،المهم �أن يتح ّرك
البلد ،و�شعبنا الآن قد تح ّرك ،فال تُ�ض ّيعوا تلك الجهود بكالم غير مح�سوب
وموزون.
ال تدفعوا بال�شعب الذي بد�أ هذه الحركة العظيمة ،وي�سير بها بك ّل ج ّد
و�أمل� ،أن ُي�صيبه ّ
ال�شك والت ُّردد .لقد تق ّدم ال�شعب و�أنجز الكثير.
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قيود الن�صر الإلهي
بداي ًة �أو ّد التع ّر�ض لبحث قر�آني؛ لقد و�ضع اهلل
�سبحانه لعباده الذين وعدهم بالن�صر ً
�شرطا حيث
يقول تعالى } :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ{((( ثم
ق ّيد تعالى تلك الن�صرة لعباده ب�شرط} :ﮄ

عرى النظام الإ�سالمي
ُيبنى النظام الإ�سالمي على �إقامة ال�صالة و�إيتاء الزكاة
والأم���ر بالمعروف والنهي ع��ن المنكر� ،أي على االن�سجام
والترابط االجتماعي والقلبي بين �أفراد المجتمع في النظام
الإ�سالمي.

ح ّدد اهلل تعالى  -من خالل هذه الآية ال�شريفة-
�أرب���ع �صفات وع�لائ��م لأول��ئ��ك الم�ؤمنين الذين
�سيم ّكنهم في الأر���ض و ُيخرجهم من تحت �سلطة
القوى المتك ّبرة والجائرة ،ووعدهم بالن�صر } ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ {؛ و�سين�صرهم حت ًما.
�أحد هذه ال�شروط الأربعة �إقامة ال�صالة ،والآخر
�إيتاء الزكاة والثالث الأمر بالمعروف والرابع النهي
ع��ن المنكر؛ وك�� ّل واح��د م��ن ه��ذه الخ�صو�ص ّيات
والعالئم الأربع فيه جهة فرد ّية و�شخ�ص ّية؛ لكن �إلى
جانب ذلك يوجد في ك ّل واحد منها بعد اجتماعي
وله ت�أثير في ت�شكيل النظام االجتماعي.

البعد االجتماعي لل�صالة
فعلى الرغم من ك�� ّل تلك الأ���س��رار وال��رم��وز التي تنطوي
عليها حقيقة ال�صالة بحيث كانت «معراج الم�ؤمن» ،و«قربان
ك � ّل تقي» ،وو�سيلة للفالح وال�سعادة وكانت �أف�ضل الأعمال
و�أعالها �ش�أن ًا؛ على الرغم من ذلك ك ّله ف���إنّ لل�صالة � ً
أي�ضا
بعد ًا اجتماع ّيا ،حيث ترى الم�سلمين حين يقفون لأدائها تكون
وجهتهم جمي ًعا وجهة واحدة ،عندما يحين وقت ال�صالة تتع ّلق
قلوبهم جمي ًعا وحيث كانوا في هذا العالم الوا�سع ،بمق�صد
واحد وجهة واحدة.
التوجه من ِق َبل الم�سلمين جمي ًعا نحو
�إنّ هذا التع ّلق وهذا ّ
جهة واحدة ومركز واحد هو �أمر ذو بعد اجتماعي� ،أم ٌر ي�ؤ ّثر
في ت�شكيل النظام االجتماعي ،ي�ؤ ّثر في تحديد ور�سم هند�سة
النظام الإ�سالمي.

ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ{(((.

(((
(((

�سورة الحج ،الآية .39
�سورة الحج ،الآية .41
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البعد االجتماعي للزكاة
ال��زك��اة في اال�ستعمال القر�آني
تعني مطلق الإن��ف��اق وه��و �أع ّ���م من
المعنى اال�صطالحي للزكاة الذي
تح ّدثت عنه الآية ال�شريفة} :ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ{(((ً � ،إذا؛ الزكاة تعني
مطلق الإن��ف��اق المالي� ،أ ّم��ا الجنبة
االجتماع ّية والترجمة االجتماع ّية
للزكاة الم�ؤ ّثرة في ت�شكيل النظام
االجتماعي ،فهي �أنّ الإن�سان حينما
يح�صل على �شيء م��ن م��ال الدنيا
ي��رى نف�سه م�س�ؤو ًال عن ه��ذا المال
تجاه مجتمعه ومحيطه ،و�أنّ هذا
ال��م��ال دي���نٌ ف��ي رق��ب��ت��ه ،ه��و ال يرى
نف�سه دائ�� ًن��ا للمجتمع بل مدي ًنا له
وعليه �أداء هذا الدين �إلى الفقراء
وف��ي �سبيل اهلل؛ فالزكاة م��ن هذه
الناحية هي حكم وعامل م�ؤ ّثر في
ت�شكيل النظام االجتماعي.
(((
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الجهاد االقت�صادي
ال�سيا�سات العدائ ّية لأمريكا جعلت من الميدان االقت�صادي اليوم ميدان ا�شتباك
وحرب ،حرب من نوع خا�ص .و�إنّ ك ّل م�ساهمة في هذا الميدان تعود بالنفع على
البلد تع ّد جهادًا ،ك ّل �شخ�ص ُي�ساعد في تح�سين االقت�صاد في البالد �إ ّنما ُيمار�س
حركة جهاد ّية ،هذه الأعمال ُتع ّد جهادًا ،لك ّنه جهاد له �أدواته الخا�صة و�أ�ساليبه
الخا�صة ،وعلى الجميع �أن ُي�شاركوا فيه من خالل �أ�ساليبه و�أ�سلحته الخا�صة.
�ضرورة تجنّب الإ�سراف
ينبغي تج ّنب الإ�سراف ،فليعلم الم�سرفون �أنّ هذا الإ�سراف والإفراط والتفاخر
وجميع ذلك مكروه ومذموم في الإ�سالم� -سيحدّد م�صير االقت�صاد في البالد.�إنّ تج ّنب الإ�سراف والتبذير والتفاخر في الممتلكات والأموال ال�شخ�صية�- ،سواء
في الماء �أو الخبز �أو المظاهر االحتفالية خالل الوالئم و�إجراء العقود �أو الزواج
وغيرها من المحافل �أو الأمور الأخرى -يدعم االقت�صاد في البالد.
الإ�سالم هو مقابل الر�أ�سمالية ال�صهيونية
يريدون �إيقاف حركة الثورة الإ�سالمية ،حركة النظام الإ�سالمي ،الحركة
نحو الح�ضارة الإ�سالمية الجديدة؛ لأ ّنهم يعلمون �أنّ هذه الحركة هي النقطة
المقابلة تمام ًا لم�صالح الر�أ�سمال ّيين ال�صهاينة ،و�أ�صحاب ال�شركات العالم ّية
الظالمة وال�س ّفاحة� .إ ّنهم يدركون هذا ويرون كيف تنت�شر هذه الحركة في
العالم ،وتلفت �أنظار النا�س �إليها؛ �إ ّنهم يريدون الح�ؤول دون ذلك.
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البحث ع��ن �أ���س��ب��اب ت�شويه
الإ�سالم
الآن �أط��ل��ب منكم �أن ت�س�ألوا
�أنف�سكم لماذا ا�ستهدفت �سيا�سة
ن�شر الكراهية والرهاب القديمة -
هذه الم ّرة  -الإ�سالم والم�سلمين
ب��ق�� ّوة وب�شكل ال �سابقة ل��ه؟ لماذا
ي�� ّت��ج��ه ن��ظ��ام ال��ق�� ّوة وال�سلطة في
عالمنا ال��ي��وم نحو تهمي�ش الفكر
الإ�سالمي وج ّره �إلى حالة االنفعال
ور ّدات الفعل؟
م��ا ه��ي ت��ل��ك ال��م��ف��اه��ي��م والقيم
الموجودة في الإ���س�لام والتي ُتزعج
و ُت���زاح���م ب��رام��ج وم�����ش��اري��ع ال��ق��وى
ال���ك���ب���رى؟ وم����ا ه���ي ال��م��ن��اف��ع ال��ت��ي
تجنيها هذه القوى عبر تقديم �صورة
م�ش ّوهة وخاطئة عن الإ�سالم؟ لهذا
ف�إ ّني �أتم ّنى عليكم � اًأول؛ �أن تت�ساءلوا
وت��ب��ح��ث��وا ع��ن ع��وام��ل ه���ذا الت�شويه
الوا�سع للإ�سالم.
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التعرف على الإ�سالم من م�صادره الأ�صيلة
ّ
الأمر الثاني الذي �أرغب منكم �أن تقوموا به ،في مواجهة �سيل االتهامات
والت�ص ّورات الم�سبقة والإع�لام ال�سلبي؛ �أن ت�سعوا لتكوين معرفة مبا�شرة
ودون وا�سطة عن هذا الدين� .إنّ المنطق ال�سليم يقت�ضي  -وبالح ّد الأدنى -
�أن ُتدركوا حقيقة الأمور التي ي�سعون لإبعادكم عنها وتخويفكم منها فما هي
وما هي حقيقتها؟
�أنا ال �أ�ص ّر عليكم �أن تقبلوا ر�ؤيتي �أو �أية ر�ؤية �أخرى عن الإ�سالم .لك ّني
�أدعوكم � ،اّأل ت�سمحوا �أن ُيق ّدموا لكم  -وب�شكل مراءٍ  -الإرهابيين العمالء لهم،
على �أ ّنهم ُيم ّثلون الإ�سالم .اعرفوا الإ�سالم من م�صادره الأ�صيلة ومنابعه
الأولى .تع ّرفوا على الإ�سالم من القر�آن الكريم ور�سوله العظيم .P

�إدراك الواقع دون �أحكام م�سبقة عن الإ�سالم
بالرغم من �أنّ هذا الأزمة المفتعلة لخلق نوع العالقة بين الإ�سالم وبينكم
 �أنتم ال�شباب  -هي �أمر م�ؤلم؛ لكن ب�إمكانها �أن ُتثير ت�سا�ؤالت جديدة فيذهنكم الو ّقاد والباحث عن الحقيقة.
�إنّ �سعيكم لمعرفة الأجوبة عن هذه الت�سا�ؤالت ُي�ش ّكل فر�صة مغتنمة لك�شف
الحقائق الجديدة �أمامكم .وعليه يجب �أن ال تف ّوتوا هذه الفر�صة للو�صول �إلى
الفهم ال�صحيح و�إدراك الواقع دون حكم م�سبق .ولع ّله  -وبنتيجة تحم ّلكم
هذه الم�س�ؤولية تجاه الحقيقة � -ستر�سم الأجيال الآتية �صورة هذه المرحلة
ووجدان �أكثر اطمئنان ًا.
من تاريخ التعامل الغربي مع الإ�سالم ،ب� ٍألم �أقل زخم ًا
ٍ

فن الإمام الخميني و�إبداعه الخا�ص
ّ
الأمر بيد ال�شعب ،الميدان بيد ال�شعب ،ابتكار العمل بيد النا�س؛ كان هذا �إبداع الإمام؛ وفنّ �إمامنا العظيم؛ لقد �س ّلم
الميدان �إلى �أ�صحاب الأمر؛ لأنّ الوطن له �أ�صحاب.
يتم تحريكها،
فكانوا يقولون في زمان الطاغوت� :إنّ هذا الوطن له �صاحب؛ من هو �صاحبه؟ ال�شاه؛ في حين �أ ّنه كان �أدا ًة ّ
وعبئ ًا ،وطفيل ّي ًا على البلد ،ال �صاحب البلد؛ ف�صاحب البلد هو ال�شعب نعم ،للبلد �صاحب؛ من هو �صاحب البلد؟ هو ال�شعب.
عندما ُتوكل الأمور �إلى ال�شعب  -الذي هو �صاحب البلد ،و�صاحب الم�ستقبل  -حينها �ستنتظم.
ينبغي لإدارة الم�س�ؤولين في ك ّل مقطع من عهد الجمهور ّية الإ�سالمية� ،أن تكون هكذا؛ �أن تو�ضع الأمور من خالل الإدارة،
والتخطيط ،ومالحظة جميع الظروف والتفا�صيل ،في �أيدي ال�شعب؛ حينها �ست�سير الأمور قدُم ًا.

ال�ضرائب في الإ�سالم
�أعزّائي! ال�ضرائب فري�ضة �إله ّية� .إ ّننا اليوم ن�أخذ ال�ضرائب من ال�ضعفاء -
ن�أخذ ال�ضرائب من ّ
الموظف ،من العامل ،ن�أخذ جزء ًا من ال�ضرائب من التاجر،
لك ّننا ال ن�أخذ ال�ضرائب من فالن �صاحب ر�أ�س المال الكبير ،و�صاحب المدخول
الكبير بال ح�سيب وال رقيب؛ ه�ؤالء يته ّربون من دفع ال�ضرائب؛ وهذه جريمة؛
الته ّرب من دف��ع ال�ضرائب جريمة .فالذي يتج ّنب دف��ع ال�ضرائب وال ُيعطي
ال�ضرائب الم�ستح ّقة عليه للدولة  -فذلك المدخول الحا�صل والذي �صار في يده،
�إ ّنما كان بف�ضل الج ّو الذي تو ّفره الدولة ،والعمل الذي تعمله الدولة ،لذا ،ينبغي
له �أن يدفع ال�ضرائب � -إ ّنما هو في الحقيقة يربط البالد بمال النفط الرخي�ص
الذي ي�أتي ب�سهولة ،وعندما يرتبط البلد بمال النفط ،تظهر هذه الم�شاكل.

الحذر من الإ�سراف
م�س�ألة �أخ��رى تكمن في اجتناب
الإ�����س����راف؛ ف��اج��ت��ن��اب الإ����س���راف،
وت�ضييع المال ،وهدر الثروات العا ّمة،
وهدر الماء ،والخبز ،وهدر التراب.
التراب ث��روة ،والماء ث��روة ،والخبز
منتوج ذو قيمة؛ فليلتفت الجميع،
وليحذروا ،ولي�شعروا بالم�س�ؤول ّية ،وال
يهدروا هذه الأمور.
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بساطة العيش
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يقول حجة الإ�سالم والم�سلمين مح ّمدي كلبايكاني:
مع �أنّ القائد ّ
المعظم كان ي�ستطيع �أن ي�ستفيد من جميع الإمكانات الما ّدية .ف�إنّ م�ستوى حياته
الخا�صة هي �أدنى من م�ستوى حياة مواطن عادي.
وال�سيد الخامنئي ف�ض ًال عن كونه يتمتّع بحياة عاد ّية وم�ستوى متدنٍّ  ،هو دائم ًا يو�صي الم�س�ؤولين:
انتبهوا �إلى حياتكم! ال ُت�سرفوا!.
�آية اهلل الخامنئي } يعتقد ب�أ ّنه يجب �أن ندعو النا�س �إلى ب�ساطة العي�ش عملي ًا ,و�سماحته
ّ
ال�صف الأ ّول لهذه الدعوة .في المنا�سبات الخا�صة التي يكون لديه فيها عقد قران ،قبل �إجراء
في
�صيغة العقد يدعو العرو�س والعري�س والعائلة م ّدة ربع �ساعة لرعاية االقت�صاد ويقول :ال يكن لديكم
م�صاريف عالية �أو ت�شريفات...
القائد نف�سه هكذا يعمل في حياته الخا�صة .فهو ال يتل ّقى حقوق ًا من � ّأي جهة ،وال ي�ستفيد من
الأموال التي ت�أتي �إلى خدمته من الأطراف والأكناف لحياته ال�شخ�صية .بل ي�ؤ ّمن معي�شة حياته عن
طريق الهدايا والنذور التي يق ّدمها المح ّبون والمريدون� .أبناء القائد �أي� ًضا يعي�شون كذلك ولديهم
هذه الحياة الب�سيطة والعادية.
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البكاء على النف�س
من الأمور التي حثّ عليها �شرع الإ�سالم المق ّد�س �أن يبكي الإن�سان على نف�سه .وال ّ
�شك �أ ّننا �سنبكي
جميع ًا على �أنف�سنا فيما لو �أدركنا واقعنا .فنحن في الحقيقة في غفلة عن حالنا.
هدف مح ّدد ،وهو يتح ّمل الم�س�ؤولية ،وعليه �أن ال يق�ضي حياته وعمره في
لقد خلق اهلل الإن�سان لأجل ٍ
غفلة عن ذلك الهدف وتلك الم�س�ؤولية.
�إنّ ما ت�سمعونه من �أنّ �أئ ّمتنا الأطهار  Rكانوا يبكون ،مع �أ ّنهم �أهل ال�صالة والعبادة ،و�أهل
العرفان والب�صيرة ،ولم يكن يخفى عليهم �شيء من المعارف الإ ّلهية� ،إ ّنما كان ب�سبب عرفانهم و�إدراكهم
للواقع.
�أئ ّمتنا  - Rمع ما هم عليه  -يبكون! فمن �أجل � ّأي �شيء ،ولماذا؟ وبالطبع� ،إنّ عدم البكاء ُيع ّد
تق�صير ًا عند من و�صل �إلى تلك المقامات� .أما بالن�سبة لنا ،فالأمر لي�س كذلك .نحن نن�شغل في ت�أمين
م�ستلزمات الحياة من طعام و�شراب وترفيه وغيرها ،ومع �أنّ طلب هذه المباحات ال �إ�شكال فيه ،وقد
إلهي
ي�صبح مرجح ًا في بع�ض الحاالت بالن�سبة لأمثالنا � ،اّإل �أن من و�صل �إلى تلك المقامات من القرب ال ّ
�سيكون �صعب ًا عليه ج ّد ًا �أن ي�صرف لحظة واحدة من حياته في غفلة ،حتى ولو كانت لت�أمين متط ّلبات
الحياة ال�ضرورية .وهو لأجل ذلك يبكي :يبكي لأجل تلك اللحظة� .أنا و�أنتم طبع ًا ال ُندرك حقيقة هذا
نتعجب كيف تكون لحظة واحدة من الغفلة �سبب ًا لك ّل هذا البكاء!!� ..أجل ،فهم يرون ما وراء
البكاء ،ولذلك ّ
الحجاب� ،أ ّما نحن فمحجوبون عن الر�ؤية.
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الوحدة واالن�سجام الوطني
ما نحتاجه هذه الأيام ل�شعبنا هو الوحدة
واالن�سجام الوطني ،وم��ن الخط�أ ،تق�سيم
ال�شعب وتجزئته وب��ذر الفرقة بين �أف��راده،
تحت �أي ا�سم من الم�س ّميات ،ه��ذا مناف
للم�صالح الوطنية ولتط ّلعات و�أهداف ال�شعب
الإيراني و�أهدافه .االتحاد والوفاق.
لي�ساعد ال�شعب الم�س�ؤولين والحكومة على
ذلك.

ق ّوة الم�س�ؤولين؛ االتكاء على ال�شعب
وليعلم الم�س�ؤولون في الدولة� ،أنّ ال�شيء
الوحيد الذي ُي�ساعدهم على القيام بواجباتهم
ه��و االت��ك��اء على ال��ق��وى المح ّلية ،على ق�� ّوة
ال�شعب.
2015/01/07
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الوحدة �أولى الأولويات
حينما �أنظر اليوم �إلى ق�ضايا مجتمعنا وق�ضايا العالم الإ�سالمي �أجد مع �أنّ ك ّل هذه الم�ضامين
أهم وما
مهم ،وكذلك الأخالق  -لكن ال ّ
مهم للعالم الإ�سالمي ،وكذلك التع ّقل ّ
الكبيرة مه ّمة  -فالعلم ّ
هو بالدرجة الأولى من الأولو ّية للعالم الإ�سالمي یتم ّثل في الوحدة .نحن الم�سلمون ابتعدنا كثير ًا عن
بع�ضنا .نجحت للأ�سف ال�سيا�سات التي �سعت للف�صل بين الم�سلمين وتفریق قلوب الجماعات الم�سلمة
بع�ضها عن بع�ض .نحتاج اليوم �إلى الوحدة.
عزّ ة الإ�سالم بالوحدة
�إذا ك ّنا مع بع�ضنا وكانت قلوب البلدان وال�شعوب الإ�سالم ّية  -من �س ّنة و�شيعة ومختلف فرق الت�س ّنن
والت�ش ّيع  -نق ّية بع�ضها تجاه بع�ض ،وال تحمل �سوء ظنّ �أو �سوء ن ّية بع�ضها لبع�ض ،وال ُيهين بع�ضهم
بع� ًضا ،الحظوا � ّأي حدث �سيقع في العالم ،و�أ ّية عزّة �ستح�صل للإ�سالم! الوحدة الوحدة.
ا�ستلهام الدرو�س لتحقيق ما ُبعث النبي  Pمن �أجله
من المنا�سب في هذا اليوم  -وهو يوم والدة النبي الأكرم � - Pأن ن�ستلهم الدرو�س ،فمج ّرد تكريم
الر�سول  Pومدحه والثناء عليه لي�س العمل الذي يتو ّقع م ّنا وح�سب ،بل يجب �أن ن�ستلهم الدرو�س و�أن
ُنريد تحقيق ما ُبعث النبي  Pمن �أجله ،وذكرتُ �أنّ �أولوية العالم الإ�سالمي اليوم هي االتحاد.
2015/01/09

105

على ال�شعوب �أن تعرف �أمجادها ومفاخرها
عندما تغفل ال�شعوب عن تف ّوقها ونبوغها وقيمها وعندما
ت�ست�صغر قدرها و�ش�أنها ،لن ت�صل �إلى �أهدافها الكبرى و�سينتج
و�ضيع ليت�س ّلط عليها.
عن ذلك مجيء ٍ
على ال�شعوب �أن تعرف �أمجادها ومفاخرها� .أنتم ت�شاهدون
جل ًّيا كيف �أنّ ال�شعوب التي ال تاريخ م�شرق وم�ش ّع وذا �أهم ّية لها
تختلق ً
تاريخا وما�ض ًيا لنف�سها فتقوم باختالق �شخ�ص ّيات وهم ّية
و�أبطال في الأفالم ال�سينمائ ّية وغير ذلك.
2015/01/21

التركيز على الإمكانات الداخلية
�إ ّن��ن��ا �إنْ �شحذنا الهمم ور ّك��زن��ا ب�صورة �صحيحة
على ما نمتلكه من �إمكان ّيات وخيارات -وهذه الروح ّية
متو ّفرة بحمد اهلل -ن�ستطيع جعل �سالح الحظر كليلاً
وغير ف ّعال ،حتى لو لم ن�ستطع انتزاعه من يد العد ّو.
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�أع���ل���ن���وا ل��ل��ع��ال��م منهج
الجمهورية الإ�سالمية!
اعك�سوا وب�� ّي��ن��وا منهج و�سلوك
ال��ج��م��ه��ور ّي��ة الإ���س�لام�� ّي��ة ه���ذا في
ال���خ���ارج ،وليعلم ال��ع��ا َل��م وال��ع��ا َل��م
الم�سيحي عل ًما حقيق ًيا بوجود هذا
ال��م�����س��ت��وى م���ن ال��ت�����س��ام��ح م���ع غير
الم�سلمين في البلد الإ�سالمي ،ومثل
هذا الت�سامح غير موجود هناك.
2015/01/26

الأ�سا�س :حفظ كرامة ال�شعب وم�صالحه
ينبغي حفظ ك��رام��ة ال�شعب الإي���ران���ي وحرمته،
والق�ض ّية الأ�سا�س المه ّمة التي هي عبارة عن تق ّدم
ال�شعب الإيراني ،يجب �أن ُت�صان � ً
أي�ضا.
2015/02/08

�إحياء ذكرى ال�شهداء؛ ا�ستمرار وبقاء
لو لم يتك ّرر ذك ُر �أ�سماء �شهدائنا و ُيك ّرموا و ُي ّ
�سرهم في مجتمعنا �إلى
عظموا ،ولو لم يتح ّول احترامهم واحترام �أُ ِ
ثقافة  -ولح�سن ّ
الحظ فقد غدا ثقافة عندنا  -لطوى الن�سيان الكثي َر من هذه الذكريات القيمة والثمينة ،ولكان هذا
التعظيم الكبير الذي يظهر في المجتمع بف�ضل م�سيرة ال�شهادة قد غاب في مطاوي الن�سيان .ال ت�سمحوا بحدوث مثل
هذا الأمر بعد الآن .ينبغي �أن ُت�صبح ذكرى ال�شهداء وذكر �أ�سمائهم والبحث في �سيرهم والتدقيق في زوايا حياتهم
رواجا في �أو�ساط المجتمع .و�إذا ما ح�صل هذا ال�شيء ف�ستبقى ق�ضية ال�شهادة  -وهي الجهاد
ً
يوما بعد يوم �أكثر ً
الحقيقي في �سبيل اهلل  -قوية را�سخة في مجتمعنا.
�ضرورة حفظ الم�ضامين ون�شرها
ال تدعوا �أ�سماء ال�شهداء وذكرياتهم يل ّفها الن�سيان �أو ُت�صاب بال ِق َدم؛ وبالطبع فليكن ذلك ب�أ�ساليب مبتكرة ،فهذه
الم�ؤتمرات التي ُتقيمونها �أ ّيها ال�سادة  -وهي ق ّيمة جد ًا  -لي�ست مج ّرد مجال�س عري�ضة [لقراءة] الفاتحة ،و�إ ّنما هي ملتقيات
ف�سر فيها معاني ال�شهادة ،و ُيع ّرف ال�شهداء و ُتب ّين وتك ّر�س ثقافة ال�شهادة في المجتمع.
ذات م�ضامين ّ
خا�صة ،يجب �أن ُت ّ
�إحياء ذكرى ال�شهداء؛ حاجة البالد الأولى
لدي اعتقاد را�سخ ب�أنّ �إحدى الحاجات الأ�سا�س للبلد هي �إحياء ذكرى ال�شهداء ،و�أنّ هذه الحاجة تبدو �ضرورية
ّ
حب [نحر�ص
وحيوية لم�ستقبل البالد � -سواء ك ّنا �أُنا�س ًا متد ّينين متع ّبدين� ،أم لم نكن كذلك �إلى هذا الحد لك ّننا ُن ّ
على] م�صير هذا البلد وهذا ال�شعب.
2015/02/16
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�إيكال الأمور �إلى ال�شعب
عندما ُتوكل الأمور �إلى ال�شعب  -الذي هو �صاحب البلد ،و�صاحب الم�ستقبل
 حينها �ستنتظم [الأمور] .ينبغي لإدارة الم�س�ؤولين في ك ّل مقطع من عهدالجمهور ّية الإ�سالمية� ،أن تكون هكذا؛ �أن تو�ضع الأم��ور من خالل الإدارة،
والتخطيط ،ومالحظة جميع الظروف والتفا�صيل ،في �أيدي ال�شعب؛ حينها
�ست�سير الأمور قدُم ًا.
مخت�ص ًا بنا نحن الإيران ّيين .ففي ك ّل منطقة من مناطق
هذا الأمر لي�س
ّ
العا َلم� ،إذا �أُوكلت الأعمال �إلى ال�شعب ،وكان ال�شعب ذا هدف [ -ال] عبار ًة
عن �أنا�س ال هدف لهم ،و�أنا�س تائهين في �أمور الحياة ،وم�شغولين ب�ش�ؤونهم
الحيات ّية ال�شخ�ص ّية  -ف�إنّ � ّأي عمل من الأعمال[ ،ولو كان من] �أ�صعب الأعمال،
الأعمال الع�سكر ّية ،الأعمال الأمن ّية ،عندما يكون في �أيدي ال�شعب ،وعندما
تكون ال�ساحة في يد ال�شعب ،ف�إ ّنه �سيتق ّدم.
الح ّل هو �أن يبذل ال�شعب جهد ًا في داخله ،ويعمل على �إبطال مفعول �ضربة
العد ّو التي هي حتم ّية� ،أو التخفيف من �آثارها؛ هذا هو العالج� .أعزّائي� ،أ ّيها
ال�شباب ،التفتوا لهذا.
2015/02/18
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