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  والقيام بالواجب الحركة العلمية الصناعية

   الخليج الفارسيمدينة بندر عباس في: المكان

  »جماران«لمشاركين في صناعة المدمرة ا: الحضور

 م١٩/٠٢/٢٠١٠.  ق٥/٣/١٤٣١.  ش٣٠/١١/١٣٨٨: الزمان

٤٣٢١  

مريحاً بالنـسبة لـي، لـيس لمجـرد أن فرقاطـة            وكان هذا اليوم يوماً حلواً      
هـذا بـالطبع   و ـسطول البحري لجـيش الجمهوريـة اإلسـالمية     أضيفت إلى األ

عاملينا األذكياء العلمـاء  و إنما فرحي في معظمه ألن شبابنا ـمهم  ومكسب قيم 
ثقـتهم  وفي هذا القطاع من القوات المـسلحة شـاهدوا بـأعينهم ثمـرة أملهـم                

. هذا ما سوف يجعلهم أكثر عزيمة على قطع خطوات واسعة أخرى          وتوكلهم،  و
أن تعرف طاقاتنا البـشرية قـدر نفـسها          وأساس العمل ه  . أساس العمل  وا ه هذ
أن تنقل إلى حيز العمـل مـا أودعهـا اهللا تعـالى مـن مواهـب                 وقدر قدراتها   و
  .ضخامة المشاريعوطاقات فال تخشى عظمة األعمال و

هذا المشروع الكبير الذي تحدث عنـه اآلن أميـر البحـر سـياري مـشروع                
اسـعوا وراء أن  . األفكـار مائـة بالمائـة     و مثـل هـذه اآلراء       طموح، لكنني أؤيد  

. شعبكموشجاعتكم في الدفاع عن عزة بالدكم       وتعرضوا على الجميع قدراتكم     
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  .ينبغي القيام من أجله بعدة أموروطبعاً لهذا األمر مقدمات 

في ضوء بعض الحقائق الموجودة علـى األرض، قـد          وحينما ينظر المرء،    
الطموحات بعيدة المنـال، لكننـي أقـول يجـب أن           وليب  بعض هذه المطا   وتبد

سيكون الوصول  واألخرى،   ونقطع الخطوات الواحدة تل   وندخل في هذا الطريق     
  .إلى النتيجة أسهل علينا كلما تقدمنا إلى األمام

يوم أثيرت هنا في هذا المعمل التابع للقوة البحرية في بندر عبـاس قـضية               
بتجهيـزات  والمحيط الهندي   واسبة لبحر عمان    صناعة فرقاطة مدمرة بمقاييس من    

مناسبة، أتخطر أنه كان البعض في ذلك اللقاء ممن اعتبروا هـذه العمليـة غيـر                
ال تعـد عمليـة كبيـرة جـداً     وحسب، بل ولم تكن هذه العملية ممكنة  و. ممكنة

األعظم بكثير ممـا    وبالقياس إلى الهمة التي تبدونها اليوم إلنجاز األعمال األكبر          
مع أن جهوداً كبيرة بذلت إلنجـاز       . تجسده أمامنا وعرضه علينا فرقاطة جماران     ت

القـدرات  والمواهـب   و استخدام الـذكاء     -هذه الجهود قيمة جداً     وهذا العمل   
 لكن هذا العمل ال يعد كبيراً في مقابل ما تعقدون عليـه             -... العمل الدؤوب و  و

ال شـك أن    . أكبـر ون أهـم    أعمالكم المستقبلية ستكو  . هممكم اليوم وعزائمكم  
ربما ..  ستكونان أفضل أيضاً  ٤و ٣الموجتان  و ستكون أفضل من هذه،      ٢الموجة  

  .ما سيكون بال شك وهوبمقاييس نوعية أرقى بكثير، 

مستفيـضة  وتجاربكم اليوم متراكمة    . حسناً، أوالً ال بد لي من تقديم الشكر       
لكن وأن المدة طالت    على كل حال، مع     . بوسعكم االستفادة من هذه التجارب    و

كان يوماً مباركـاً حيـث      وكما قلت كان هذا اليوم يوماً مريحاً جداً بالنسبة لي،           
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  .مساعيكموأشاهد نتائج جهودكم 

يوم كانت سفننا تنطلق    .  سنة ٨٠٠و أ ٧٠٠لدينا ماض في المالحة يعود إلى       
من موانئ الخليج الفارسي إلى أقصى أنحاء آسيا، لـم يكـن لكثيـر مـن هـذه                  

بهـذه  وفي ضوء هـذا الماضـي       . بلدان المعروفة اليومة بالمالحة إسهام يذكر     ال
هذا الـذكاء الوقـاد     وبهذه العقليات الجيدة    والقدرات التي يتوفر عليها الشعب،      

شعبنا، لماذا يجب أن نكون متأخرين إلـى هـذه          وهذه األيدي الماهرة لشبابنا     و
  ا اإلنجاز؟الدرجة بحيث نفرح كل هذا الفرح إذا حققنا مثل هذ

من الذي تعامل بجفاء؟ هـل      . لقد تعاملوا مع شعبنا بجفاء طيلة هذه القرون       
إنني ال أعتب على البرتغاليين     . األجانب تعاملوا بجفاء؟ ال، بل الحكام الفاسدون      

أولئـك بلـدان    . جزرناواحتلوا سواحلنا   واإلنجليز الذي جاءوا     والهولنديين أ  وأ
القوى المادية عادة ما تفعل ذلـك، تتحـرك    وحكومات تسعى وراء مصالحها،     و
ألم يستولوا على شبه    .. تتطاول على غيرها على بعد آالف الفراسخ من بلدانها        و

القارة الهندية؟ ألم يستولوا على المناطق الشرقية ما بعد الهند؟ أال يفعلون نفس             
هذا الشيء في العالم اليوم؟ ليس العتب عليهم، إنمـا العتـب علـى الـسلطات                

التي لم تستطع الحفـاظ علـى       والعزيمة  والفاقدة للمحفزات   وفاسدة المستبدة   ال
جزيرة هرمز  ولينتزع بندر عباس في يوم،       ويأتي العد واإليرانيين،  وسمعة إيران   

األخرى من   وسائر الجزر الواحدة تل   وجزيرة قشم في يوم آخر،      وفي يوم آخر،    
  .ستحقه الشعب اإليرانيلم يكن هذا ما ي. أيدي هذا الشعب ثم يطلق دعاواه

لم تكن الجمهورية اإلسالمية قد فعلت شيئاً إال إعادة روح الثقة بالذات             ول
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لنـا نحـن، فينبغـي أن شـكر اهللا          والبلـد   والهوية لهذا الشعب    والشعور بالعزة   و
التفكيـر  وأريـد أن أقـول لكـم إن اإلسـالم           و. سنوات طواالً على هذه النعمـة     

ن اإليمان القرآني ال تسمح بقمـع قـدرات شـعب           الروح المنبعثة م  واإلسالمي  
ال تسمح بأن يتخدر نتيجة عدم االكتراث لقدراته        و. إهدار مواهبه بهذه الشكل   و
اإلسالم ال يسمح بهـذا،     . يأتي اآلخرون ليتسلطوا على مصيره    ومواهبه الذاتية،   و
  .الجمهورية اإلسالمية ال تسمح بهذاو

لمتغطرسـة الالهثـة وراء الهيمنـة       القوى ا وحين تالحظون مستكبري العالم     
لقد : السبب و فهذا ه  - طبعاً بحدود قدرتهم     -تتهجم على الجمهورية اإلسالمية     

. ما يستطيعون من هذه المائدة التـي ال أهـل لهـا           وتعودوا على أخذ ما يريدون      
ـ وأن الـشعب    وحينما يشاهدون أن األمر قد تغير       و المالـك األصـلي لهـذه       وه

هذه . لم يعد يسمح لهم بالتطاول، فمن الطبيعي أن يغضبوا     واألرض قد استيقظ،    
ذنب الـشعب الـذي أحـب       وذنب الجمهورية اإلسالمية    . هي حقيقة المؤامرات  

ـ      وأحب اإلسالم   وهذه الجمهورية    مجـرد أنـه أراد عـدم        وسار فـي طريقـه ه
بالطبع، هذا بدوره   . إهانة شخصيته من قبل اآلخرين    والهيمنة  والخضوع للعسف   

األجيال القادمة أن الشعب إذا شعر بهويتـه        و للتاريخ، حتى يعلم التاريخ      اختبار
 وأنزل إمكاناته إلـى الـساحة، سـواء طاقاتـه العمليـة أ            وآمن بقدراته الذاتية    و

 حينمـا   -فوق كـل الطاقـات       وهو –إيمانه   ومهاراته أ  والتجريبية أ  والصناعية أ 
ة فـي العـالم التغلـب       روحه إلى الساحة فلن تـستطيع أيـة قـو         ويأتي بجسمه   

قد انهزمت لحد اآلن،    و. همته، بل ستنهزم أمامه   وإرادته  والسيطرة على عزيمته    و
  .سوف تنهزم في المستقبل أيضاًو
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استقامتكم أكثر، اعلمـوا أنهـم      وصمودكم  وكلما كانت مؤشرات قدراتكم     
إذا استطاعوا فسوف ينقلون غضبهم هـذا إلـی الحيـز العملـي      . سيغضبون أكثر 

إن لم يستطيعوا سيضطرون إلـى العـض علـى نواجـذهم            ورسونه عملياً،   يماو
العـشرين  وبعد الثاني  . هذا ما سوف يحصل   و.. التفرج على تقدمكم إلى األمام    و

بعد تلك الحركة الـشعبية العظيمـة، حيـث كـانوا يظنـون الـبالد               ومن بهمن،   
 ركـن  أن الشعبونظام الجمهورية اإلسالمية على شكل آخر    والثورة  والشعب  و

  .الخمول، فسوف يغضبهم أي تحرك كبير من قبلكموإلى اليأس 

الكالم الذي يطلقه األمريكان اليوم، من أكبرهم إلى أصغرهم، مـن رئـيس             
كذلك بعض الغربيين اآلخرين، وجمهوريتهم إلى الناطق باسم وزارتهم الفالنية،    

. ا يفعلون ال يعرفون ماذ  وإنهم غاضبون حانقون يائسون     . كالم يدل على الغضب   
أحيانـاً يرممـون ذلـك التهديـد،        وأحياناً يسحبون تهديدهم،    وأحياناً يهددون،   

  .هناكوأحياناً يطلقون التهم هنا و

هذا الكالم المكرر الممجوج الفارغ الذي يطلقونه حول صناعة الجمهورية          
. اإلسالمية ألسلحة نووية، مؤشر على ذروة عجزهم حتى على مستوى اإلعـالم           

 اإلسالمية ال تصر إطالقاً على التعامل بكثير من االهتمام في الدفاع            الجمهوريةو
الـسالح  وعن نفسها بخصوص هذه القضية، ال، نحن ال نؤمن بالقنبلـة الذريـة              

اسـتخدام أسـلحة الـدمار الـشامل ممنـوع          . لن نسعى للحصول عليه   والنووي،  
ل الـذي منعـه     النسوإنه إهالك للحرث    . الدينيةوحرام حسب مبادئنا العقيدية     و

إننا نـسعى للـشيء الـذي يجـب أن تخـشاه القـوى              . لن نسعى وراءه  والقرآن  
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إيقـاظ روح الحمـاس      وهواعتقد أنها اآلن تخشاه أال      والمهيمنة خشية حقيقية،    
  .ليعلموا ذلك.. هذا ما سوف نفعلهو. العزة اإلسالمية لدى كل األمة اإلسالميةو

ة من الناحية الجغرافية فـي منطقـة        إنهم يستغلون األمة اإلسالمية المتواجد    
مـن حيـث     واالقتـصادية أ   و سواء من الناحية العسكرية أ     -حساسة من العالم    
همتنا هي إيقـاظ العـالم      ورسالتنا  و.  على الرغم من إرادتها    -المصادر الطبيعية   

تالحظون أن كره المهيمنـين     وقد ترك هذا التحذير أثره،      و. تحذيرهواإلسالمي  
صاً أمريكا، يزداد يومـاً بعـد يـوم فـي كـل أنحـاء العـالم                 خصووالجشعين  و

  .اإلسالمي

يأتون هنا ليزعموا كذباً أن إيران ضد البلدان الجارة، ال، البلـدان الجـارة              و
بعـض  وإذا كانـت بلـدان الخلـيج الفارسـي          . نفسها تعلم أن األمر ليس كذلك     

تـصوروا أن الجمهوريـة     والجيران قد أخطأوا لفترة قصيرة فـي بدايـة الثـورة            
هـؤالء  . اإلسالمية خصمهم، فقد أدركوا مع مضي الزمن أن األمر لـيس كـذلك           

منظومة الخليج الفارسي هذه يمكن إدارتهـا بـسياسة عقالنيـة           . جيرانناوإخوتنا  
الشيء الـذي يهـدد     . لصالح جميع البلدان المشاطئة للخليج الفارسي     وجماعية  

خـصوصاً أمريكـا فـي    وتواجـد األجانـب    وهذه الحركة الصحيحة المعقولة ه   
هـم  . ليس من قبل بلدان المنطقة    وأمن المنطقة يتزعزع على يد أمريكا       . المنطقة

يتمنون وقـوع الخالفـات     وبلدانها،  والذين يفرضون انعدام األمن على المنطقة       
أحياناً تـؤتي حـيلهم   . يعملون لهذا الغرض كل ما يستطيعون    وبين هذه البلدان،    

سوف تفـشل فـي المـستقبل       وجها، لكنها تفشل في غالب األحيان،       نتائوأكلها  
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إنهم يريدون صرف أنظار البلدان في منطقة الـشرق األوسـط           . أيضاً إن شاء اهللا   
 والعـد . الحقيقيواألصلي   وهذه المناطق الحساسة عن العد    والخليج الفارسي   و

. دة األمريكية نظام الواليات المتح  والصهاينة   واألصلي لهذه المنطقة ه   والحقيقي  
 وصـرفها عـن العـد     ويريدون إغفال األنظار    . أولئك لسبب آخر  وهؤالء لسبب   

  . األصلي، لذلك يطلقون كالمهم الفارغ

حينما تهتف حنـاجر    . الجمهورية اإلسالمية تستند على قلوب ماليين البشر      
القـضاء  وهـذا الـصوت      وبقوة فلن يمكن مح   وعشرات الماليين بصوت واحد     

هذا ليس  . بقى أمواج هذه الهتافات في العالم مستعصية على الفناء        عليه، إنما ست  
كـره  وعشرات الماليين من البشر يطلقون سوية هتافات كره االستكبار          . بالهزل

لـيس  و. اإليمـان اإلسـالمي   واإلصرار على العزة الوطنية     ونظام الهيمنة العالمي    
.. تطلق هـذه الهتافـات    الجماهير  وال لمرتين، بل منذ ثالثين عاماً       ولمرة واحدة   

لكـل هـذه القلـوب      والهتافات المتسقة لكل هذه الحنـاجر       . هذا شيء ال يزول   
كقانون الجاذبيـة  .. التاريخوهذا من القوانين الحتمية للطبيعة   . شيء باق ال يزول   

هـذا  . التبـديل ولذلك فهي قوانين ال تقبل التخلـف        . القوانين الطبيعية األخرى  و
. كـلٌّ بواجبـه  .. أن نقوم جميعاً بواجباتنا    وفي ذلك ه  الشرط  . الصوت باق خالد  

رحم اهللا أمـرًء عمـل      «: لقد رويت مراراً هذا الحديث الذي قاله الرسول األكرم        
  .ينبغي إنجاز األعمال بإتقان. »عمالً فأتقنه

حسناً، من النقاط الجديرة بالذكر أن صناعة هذه الفرقاطة المدمرة لم تكـن             
صـناعة  ومأسـسة لتـصميم   وة، إنما كانـت تكريـساً     مجرد صناعة فرقاطة مدمر   
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اسـتفادت مـن ذلـك جامعـات الـبالد،          .. الفرقاطات الضخمة في مصانع البالد    
صـناعات وزارة الـدفاع،     وصناعات القـوة البحريـة،      وجامعة اإلمام الخميني،    و
نــشاط األقــسام االلكترونيــة وحــصلت مناســبة لعمــل وتحركــت األذهــان، و
العملية تعد مكسباً   والرياضة الذهنية   وفس هذه الحركة    ن. المؤسسات المختلفة و

هـذا شـيء لـه      . هي ليست بأقل من صناعة فرقاطة بهذه المواصـفات        وللبالد،  
ال تدعوا هذه الحركة العلمية الصناعية      وحافظوا على هذا الشيء،     . قيمته الكبيرة 

  .مطردواإلبداع بشكل متواتر وتتوقف، واصلوا العمل 

. ام الماضية كما ينبغي من السواحل الطويلة لبحر عمـان         لم ننتفع في األعو   
هـذه  . غفلنا عن أهمية بحـر عمـان  وتركزت أذهاننا دائماً على الخليج الفارسي  

النظرة الجديدة التي يحملها جيش الجمهورية اإلسـالمية لبحـر عمـان يمكنهـا         
ـ   . هذه موهبة إلهية لمنطقة جنوب شرقي البالد      . إنجاز أعمال كبيرة   ى لـذلك عل

الوزارات األخرى ذات الصلة    و وزارة الدفاع    -المؤسسات المختلفة   والحكومة  
هـذه أعمـال يمكـن أن    .  أن تمد يد العون للتقدم في هذا المجال      -بهذا الشأن   

لم يتم تنفيذ هذه االقتراحات      وتحصل إن شاء اهللا، لكنني أروم القول إنه حتى ل         
 والقيود المختلفة أو النواقص بسببوالتي ذكرت بالشكل المطلوب الذي أؤيده       

أقول . التقدم إلى األمام  وألي سبب من األسباب، مع ذلك يجب مواصلة العمل          
هـذه تجربتـي فـي      و -المواطن  وإن الطاقات البشرية يمكنها في كل األحوال        
.  التعويض عن كثير من النـواقص      -المواقع اإلدارية المختلفة طوال ثالثين سنة       

يمكن تعـويض قلـة األمـوال بـاإلدارة الكفـوءة      ول الكافية   تارة ال تتوفر األموا   
لكنه شيء عملـي    . غير ممكن في الوهلة األولى     وذلك صعباً أ   وقد يبد . الجيدة
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فـي مختلـف األمـور فـي شـتى          وجربناه في الحـرب     . قد جربنا ذلك  . ممكن
أردنا النظرة بتلك الرؤية األولى لتصورنا الكثير مـن األمـور غيـر              ول. القطاعات

ليـست  . مكنة، لكن حينما يدخل اإلنسان دائرة العمل يجـد أن األمـر ممكـن             م
تـشخيص  واالقتصاد  والعقل  وال مصادر، بيد أن هناك قوة اإلدارة        وهناك أموال   
  .هناكومعرفتها هنا واإلمكانات 

إنمـا  وال تنتفعون منها    وأحياناً تتوفر لديكم إمكانية لكنكم ال تتفطنون إليها         
تنظـرون إلـى أنفـسكم      وحينما ينتهي ذلك المصدر     و. خرتستخدمون مصدراً آ  

إذن، ال تـدعوا هـذه      . المصدر أمام أعيـنكم   وحواليكم تجدون تلك اإلمكانية     و
في القطاعـات   وفي الشمال أ  واألمور، سواء هنا أ   وتابعوا العمل   . الحركة تتوقف 

  .المختلفة األخرى

. الة ضرورية جداً  التنسيق بين األجهزة القريبة من بعضها في هذه الدائرة ح         
. وزير الدفاع حاضر هنا، فلتالحظ هـذه النقطـة        ومثالً التعاون مع وزارة الدفاع،      

قـد  . أحياناً يشتكون لدي من أن بعض الوعود المبرمة ال تنفـذ فـي مواعيـدها              
من ذلك التـأخر الـصناعي فـي        ويجب أن تتابعوا المسألة،     . يكون األمر كذلك  

قلنـا فليـدرس هـذا      وا الجيش مؤخراً اقتراحاً     طبعاً قدم لن  . »٢الموجة  «مشروع  
أرسـلت بعـض المحركـات    . االقتراح لنرى ماذا يمكن فعله من أجل التعويض  

مثال ذلك المحركات األصلية لطرادات     و - كما يقولون    -لم تعد   و )١(لألورهال
ينبغـي عـدم العتـاب ألنكـم      . عتاب من هذا القبيل   وثمة شكاوى   . »پيكان«نوع  

                                                 
  . إنزال المحرك لفحصه وتصليحه)١(
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تـابعون لقطـب واحـد    وإنمـا أنـتم مـع بعـضكم     ..  بعـضكم لستم بعيدين عن 
بـالطبع ال بـد للجنـة       و. عالجوا المشكالت وتفاهموا  .. متوجهون لهدف واحد  و

  .التقريبوالمركزية أن تساعد على هذا التنسيق 

ينبغي استكمال هذا اإلنجاز الصناعي المهم بإنتـاج        : أريد أن أوصي وصية   
خالل التقارير التي عرضت اليوم أن تـصنيع        ربما سمعت   . قطع الغيار الالزمة له   

كد ؤأوعلى كل حال إذا لم يكن األمر كذلك فأنا أوصي به            . قطع الغيار قد بدأ   
يجب أن ال نتصرف بحيـث نتوجـه لقطـع          . صناعة قطع الغيار مهمة جداً    . عليه

حينما نكون قريبين من الحاجة، ال، منذ البداية يجـب أن            والغيار عند الحاجة أ   
سألة تصنيع قطع الغيار كعملية مستقلة، لهذا الـشيء بحـد ذاتـه فوائـده               نتابع م 

  .بركاتهو

يجـب أن يكـون أحـد       . كد أيضاً على العوامات تحت المائية     ؤأريد أن أ  و
إذا كانت القـوة    . توجهاتها قضية العوامات تحت المائية    وأهداف القوة البحرية    

هـي مـن    و -الحـال    وذا ه هو -البحرية اليوم كما سبق أن قلنا قوة استراتيجية         
الخطوط المهمة جداً في الدفاع عن البلد، فعليكم االهتمـام بالعوامـات تحـت              

  .المائية لإلمساك بزمام األمور

لقد شددت عدة مرات خـالل  . من القضايا أيضاً قضية الحرب االلكترونية  و
لجوية، في لقاءاتي بالقوة ا    واألعوام الماضية، سواء في لقاءاتي بالقوة البحرية، أ       

أعداؤكم يركزون على   . كد عليها مرة أخرى   ؤأوعلى قضية الحرب االلكترونية،     
هم يعملون في هذا النطـاق منـذ       والحروب،  والقدرات االلكترونية في األسلحة     
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. اعملوا في مجال االلكترونيات   . الدفاع االلكتروني مهم جداً بالنسبة لنا     . سنوات
صناعاتنا األلكترونية جيـدة،  : زمة لذلكلحسن الحظ تتوفر لدينا األرضيات الال و
تتوفر عندنا أرصدة هائلة ال تنتهي هي       وناشطون جيدون،   ولدينا علماء جيدون    و

  .شبابنا

أتمنى أن تستطيعوا أنـتم شـباب       ولكم  ا  وأنا أدع وحفظكم اهللا تعالى جميعاً     
  .القوة البحرية أن تبنوا بمشيئة اهللا قوة بحرية تليق بمكانة الشعب اإليراني

البحـر،  وإنه مـرتبط بـالمحيط      .. الواقع وهذا ه و.. قالوا إن بلدنا بلد بحري    
بحـر   والحساسية، سواء الخليج الفارسي أ    والبحر هنا بحر له كل هذه األهمية        و

. المواقع التي أضفت كل هذه األهمية على هذه المنطقـة         وسائر األجزاء   وعمان  
هـذا مـا سـيتأتى      و. ميـزة جـداً   هذا البلد البحري يحتاج طبعاً إلى قوة بحرية م        

  .الذي سيفعله هم أنتم الشباب األعزاءوبالتأكيد 

أرواحنـا  (شملكم بأدعية سيدنا اإلمام المهدي المنتظـر     وحفظكم اهللا تعالى    
الروح المباركة إلمامنـا الجليـل فـي    ودعت لكم أرواح الشهداء الطيبة    و،  )فداه

  .عوالم الملكوت إن شاء اهللا

  .بركاتهوة اهللا رحموالسالم عليكم و

 


