
 

 

  القوى اإلنسانية هي أكرب ثروة يف أي بلد
 العماليوم : املناسبة
  حشد من العمال: احلضور
  )ره(طهران ـ حسينية اإلمام اخلميين : املكان
  .م٢٠١٨/٠٤/٣٠.  هـ١٣/٨/١٤٣٩.  ش١٠/٢/١٣٩٧: الزمان

 
م حشداً من ٣٠/٤/٢٠١٨بالتزامن مع حلول عيد العمال العاملي التقى اإلمام اخلامنئي يوم االثنني 

وخالل هذا اللقاء أكد اإلمام اخلامنئي على أنّ السبيل الوحيد . انعمال اجلمهورية اإلسالمية يف إير
ملواجهة احلرب االقتصادية اليت يشنها أعداء اجلمهورية اإلسالمية ضدها هو دعم املنتجات اإليرانية 

وفيما يتعلق بالشأن . واالعتماد على الطاقات والقدرات الداخلية وعدم تعليق اآلمال على األجانب
ر اإلمام اخلامنئي إىل سعي أمريكا لزرع الفنت بني الدول اإلسالمية وحتريض بعض الدويل أشا

حكومات املنطقة قليلة الفهم ملواجهة اجلمهورية اإلسالمية والوقوف بوجهها حيث أكد مساحته أنه يف 
 .حال واجهت هذه الدول اجلمهورية اإلسالمية فإا سوف تتلقى الضربة وسوف زم

 
 

 )١(محن الرحيم بسم اهللا الر
واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا أيب القاسم املصطفى حممد، وعلى آله 

 .األطيبني األطهرين املنتجبني، سيما بقية اهللا يف األرضني
كم مرحباً بكم كثرياً يا أعزائي، لقد نورمت أجواء حسينيتنا حبضوركم الصادق اإلمياين الثوري وبكلمات

احلق أن جمتمعنا . وبآرائكم، وأذقتمونا حالوة اللقاء حبشٍد عظيٍم من الطبقة الكادحة املؤمنة املضحية
العمايل ـ كما أشاروا وقلت أنا مراراً ـ طبقة خملصة مؤمنة صادقة كادحة، ليست كادحة يف املعمل 

 .ويف فترة احلرب املفروضةفقط بل كادحة أيضاً يف أجواء الثورة ألصل الثورة وللدفاع عن الثورة 
إىل عيد النصف من شعبان؛ فالنصف ] خمتصرة[اليوم قريب من يوم النصف من شعبان، فأشري إشارة 

من شعبان هو مظهر األمل باملستقبل؛ أي إنَّ كُلَّ اآلمال اليت حنملها بشيء معني قد تتحقق وقد ال 
عجل (لق للحق تعاىل سيدنا صاحب الزمان تتحقق، لكن األمل باإلصالح النهائي بواسطة الويلّ املط

، )٢(» السالم علَيك يا وعد اِهللا الَّذي ضِمنه«. أملٌ ال يقبل التخلف) اهللا تعاىل فرجه وأرواحنا فداه
 الواِسعةُ  والِعلم املَصبوب والغوثُ والرمحةُ  املَنصوب  اَيها العلَم  علَيك السالم«. إنه وعد اهللا املضمون



 

 

وليس هذا ما نقوله حنن الشيعة فقط، ال . هذا وعد إهلي ال يقبل التخلف). ٣(» وعداً غَري مكذُوب
وميزتنا هي أننا نعرف الشخص . يقوله املسلمون فقط، بل إنَّ كل أديان العامل تنتظر مثل ذلك اليوم
. هذا هو الفرق. ب منه وهو جييبنااملقصود ونشعر بوجوده ونؤمن حبضوره ونتكلم معه وخناطبه ونطل

أما اآلخرون ـ املسلمون غري الشيعة أو املتدينون غري املسلمني ـ فيعتقدون بشيء غري واضح، 
النصف من شعبان يوم . ، واضح ما الذي نريده ومع من نتكلم]لسنا كذلك[لكننا حنن الشيعة ال 

اء، اعرفوا قدر األمل، وحافظوا عليه يف أعزائي، أيها الشباب األعزاء، أيها العمال األعز. األمل
اعلموا . قلوبكم، األمل بتغير وجه العامل املُظلم احلالك املشوة القابع اليوم حتت هيمنة القوى الكربى

وثقوا أنَّ هذا الوضع سوف يتغري، وكونوا على ثقة بأنَّ أجواء الظلم واجلور اليت تشاهدوا يف العامل 
وة وسوء الكالم واخلبث والرذالة ـ ومظهرها الزعماء األمريكيني اليوم والعسف ومنطق الق

والزعماء الصهاينة وآخرون غريهم على هذا النحو بدرجات تزيد أو تنقص ـ هذا شيٌء سوف 
جيب أن نساعد ونطلب من اهللا ونسعى حنن لتقدمي هذا . يتغري بال شك، وهذا هو األمل الذي حنمله

 .اليوم وتقريبه إن شاء اهللا
شهر شعبان عيد من أوله إىل . ينبغي عدم الغفلة عن شهر شعبان. أشري إشارة أيضاً إىل شهر شعبانو

كل يوم . عيد أولياء اهللا] إنه[آخره، مثله مثل شهر رمضان الذي هو عيد من أوله إىل آخره أيضاً، 
مغتنم شهر .  وهو يوم عيديستطيع فيه اإلنسان أن يهتم لنقاء روحه ونورانية قلبه فذلك اليوم يوم

االستغفار يف هذا الشهر، والدعاء يف هذا . شعبان شهر هذه الفرص منذ يومه األول إىل يومه األخري
الشهر، والزيارة يف هذا الشهر، والتضرع يف هذا الشهر، وقراءة القرآن يف هذا الشهر، وأداء 

نا لعمارة الدنيا وهذا مما ال شك إننا جيب أن نبذل كل جهد. الصالة يف هذا الشهر، هذه كلها فُرص
فيه، ولكن ينبغي أن نسعى لعمارة القلوب أيضاً، جيب أن نعمر قلوبنا، فبالقلب العامر ميكن خلق عامل 

إذا مل يكن القلب عامراً، وإذا كان القلب كدراً أسوداً مذنباً فقد يستطيع التقدم بالتقنية إىل . جيد
الذي هي عليه اليوم وأكثر، لكن العامل لن يكون عاملاً حلواً طيباً، األمام ويصل بالتقانة إىل الوضع 

العامل احللو يتحقق عندما تكون قلوب أصحاب القرار . سيكون العامل عاملاً مراً تنعدم فيه العدالة
ال تغفلوا عن شهر . والعاملون واملتحركون واملبادرون، وإذا أمكن قلوب عامة الناس، عامرةً منريةً

 .انشعب
فيما . أقول شيئاً عن قضايا العمل والعمال، وأقول شيئاً باختصار عن القضايا العاملية اليت تواجهنا

أي إنَّ قيمة . ثروات أي بلد] وأهم[يتعلق بقضايا العمال، تعترب القوى البشرية واحدة من أكرب 



 

 

] قيمة[رب بكثري من وجود العامل واملصمم واملهندس والناشط لإلنتاج يف أي جمال يف البالد أك
. فهذا هو ما ميكنه أن يعمر بلداً. املصادر اجلوفية ومن الذهب ومن النفط ومن املاس وما شاكل

الحظوا اآلن أنَّ هناك بلداناً ينتج فيها كل أو أكثر ماس العامل لكنهم يعيشون يف تعاسة وفقر، ملاذا؟ 
ن القوى اإلنسانية، ال ميتلكون القوى اإلنسانية ألم ال ميتلكون الطاقات البشرية الكافية وال ميتلكو

أنتم العمال وأنتم . القوى اإلنسانية هي أكرب ثروة يف أي بلد، وأنتم تلك القوى اإلنسانية. املفكرة
صانعي فرص العمل، وأنتم املهندسني، وأنتم املصممني، وأنتم الناشطني يف خمتلف ااالت، أنتم 

يمة العالية للقوى اإلنسانية، وطبقة العمال هي جزء من هذه القيمة هذه هي الق. القوى اإلنسانية
 .الراقية وهذه الثروة العظيمة

هذا ما قلته مراراً حول . جهود عمالنا جهود تفوق احلد املألوف واملتوسط يف العامل من حيث القيمة
نَّ التقارير اليت يرفعوا تؤيد القطاعات املختلفة، حول الطلبة اجلامعيني، وحول احملققني والباحثني، مث إ

العامل اإليراين من أفضل العمال يف العامل؛ . كلها هذا املعىن، وهذا ما أعتقده خبصوص العمال أيضاً
وهذا يف حني مل يكن هناك اهتمام . أي إنَّ يده الفنانة وفكره ودوافعه العالية أرقى من املتوسط العاملي

واإلنتاج والقضايا الوطنية خالل عهد القمع وفترة الظلم البهلوي بالعمل والعامل واتمع العمايل 
طبعاً كان الوضع هكذا يف العهد ). ٥(وقبل ذلك خالل حقبة الغفلة والنوم الدائم القاجاري ) ٤(

ومع ذلك اكتسبت . القاجاري بسبب احلماقة والتخلف الذهين، ويف العهد البهلوي بسبب اخليانة
 فترة الثورة حراكاً ونشاطاً جديداً وتقدمت من حيث الكم والكيف، قوى العمل والعمال خالل

 .وحنن نشاهد أنَّ متوسط القدرات واملميزات لدى العامل اإليراين أعلى من املتوسط العاملي
، ذهبت وشاهدت لعدة ساعات )٦(كان هنا باألمس معرض صغري للمنتجات الداخلية قمت بزيارته 

أنه ينبغي تقبيل يد العامل اإليراين الفنانة، جيب ] يقال[احلق . لى أعمالكمهذا املعرض واطلعت ع
هذا اإلنتاج الداخلي القيم من حيث الكيفية على الرغم من كلِّ هذه املشاكل اليت . تقبيل أياديكم

ومينع اآلالت املتطورة، ومع أنّ ] اخلام[عندنا وعلى الرغم من احلظر الذي مينع املواد األولية 
ستكربي العامل خيلقون لنا شىت أنواع املشاكل، ومع ذلك عندما ينظر املرء للمنتجات يتعجب من م

عشرات الشركات جاءت مبنتجاا ـ هذه املنتجات واألعمال . وقد كانت هناك كل األشياء! متيزها
ريستال نفسها اليت تنجزوا أنتم ـ إىل هنا وعرضتها، من أقمشة وأحذية ومالبس وأثاث وخزف وك

إىل األدوية ولوازم التجميل واألدوات املرتلية والثالجات واألدوات والقرطاسية وكل شيء، وهو ما 
يف احلقيقة . عرضوه علينا هنا باألمس ـ وقد طالت الزيارة عدة ساعات ـ كانت كلها مميزة وممتازة



 

 

ئع اإليرانية إما ال يصدق وعندما أقول دعم البضا! ينحين اإلنسان مبجالً للقوى العاملة الداخلية
. دعم البضائع اإليرانية يعين دعم هذا العامل ودعم قوى العمل ودعم اإلنتاج! البعض أو ال يعملون

إنه دعم شامل، وعلى الناس ممارسة هذا الدعم، وعلى احلكومة أيضاً القيام ذا الدعم، على اجلميع 
 .أن ينهضوا ذا الدعم

 صناع فرص العمل، وهي أيضاً مشكالت العامل، مشكالت طرحوا مشكالت هي مشكالت
الضمان ومشكالت قلة اإلمكانيات ومشكالت السيولة النقدية ومشكالت الضرائب، ومشكالت 
املصارف والبنوك، ومشكالت وزارة االقتصاد، ومشكالت من نواح خمتلفة، جيب حلّ هذه 

عندما تزال هذه .  إلزالة هذه املشكالتاملشكالت، وينبغي العمل واملبادرة بنحو جازم وكامل
املشكالت، وعندما تدعم البضائع اإليرانية، وعندما يعرف قدر العمل الذي ينجزه العامل اإليراين، 

وقد قال لنا البعض هذا الشيء . »إننا نعمل بثلث القدرة اإلنتاجية«: عندها لن نشهد معمالً يقول
 ملاذا؟ أين . نعمل بثلث القدرة أو بنصف القدرة: ذه الطريقةباألمس إن لنا هذه اإلمكانيات ونعمل

» دعم البضائع اإليرانية«عندما نقول . ثلثي عماهلم اآلخرين؟ هذا ما سيكون بطالة متراكمة يف البالد
فمعىن ذلك خلق فرص عمل وأعمال وأن ال يبقى العامل بال عمل، ومبعىن أن ال يبقى شبابنا املتعلم 

س خلف طاوالت الدوائر، بل يعلم أنه يستطيع العمل يف القطاعات املختلفة مبا يتناسب يفكّر باجللو
ملاذا يصر البعض على إلقاء أمواهلم يف . إذا حصل دعم البضائع اإليرانية فسيحصل هذا. وشأنه

نا جيوب الشركات األجنبية؟ أي داٍء هذا أنه جيب استهالك البضاعة األجنبية؟ أحياناً ال يكون لدي
مثة بعض البضائع ال يكون من ادي إنتاجها يف الداخل، . بضاعة إيرانية مماثلة، ال بأس، ال نقاش هنا

ال يوجد لدينا يف الداخل مماثالا اإليرانية، ولكن حني يكون هناك يف . وهي غري جمدية، ال بأس
 مستوى البضاعة األجنبية الداخل بضاعة مماثلة إيرانية تنتج يف الداخل وترتقي يف بعض األحيان إىل

من حيث اجلودة وتفوقها يف بعض األحيان، فلماذا جيب أن يصر البعض على استهالك البضاعة 
األجنبية واملاركة األجنبية الفالنية وما شاكل؟ أي داٍء هذا؟ أي سوء فهٍم واعوجاج فهٍم يعاين منه 

ؤسسات الكبرية، واحلكومة ذاا، واآلخرون البعض؟ لنقم باستهالك البضائع اإليرانية، لنقرر، امل
ليس لدينا تعصب ضد اآلخرين وال نريد معادام بل نريد أن . والكل، ليقرروا دعم البضائع اإليرانية

. ندفع أبناءنا وشبابنا وعمالنا حنو العمل، نريد أن نشغلهم بالعمل وننقذهم من مضرات البطالة
ر اجتماعية، وهلا مضار أمنية، وهلا مضار أخالقية، هلا شىت صنوف للبطالة كثري من املضرات، هلا مضا



 

 

ينبغي التحيز للبضائع اإليرانية . هذا ما نريده، السبيل إىل ذلك هو دعم البضائع اإليرانية. املضار
 .واإلنتاج اإليراين ودعمه

 ينتفعوا شيئاً يف الحظوا يا أعزائي، لقد أدرك أعداؤنا وعلموا أم لن. وهذه هي خري جماة للعدو
قبل سنوات من اآلن قال أحد الرؤساء األمريكيني ـ وقد كان ]. املباشرة[احلرب العسكرية الصلدة 

وقد قلت . سيئ األخالق وهجاء ويقول كالماً فارغاً ـ قال أشياء ضدنا) ٧(هو أيضاً مثل هذا 
 فإذا ضربتم سوف تتلقون إنّ عهد توجيه الضربات والفرار قد ولّى،"حينها يف إحدى الكلمات 

وهذا ما يعلمونه، يعلمون أم إذا دخلوا حلبة االشتباك والرتاع الصلد والعسكري معنا ). ٨" (ضربة
هذا ما . نعم، سوف يتسببون لنا بالضرر، لكنهم قد ينالوا أضعاف ذلك الضرر. فسوف يتورطون

وللجانب الثقايف . افية وما شاكلوالسبيل الذي وجدوه هو احلرب االقتصادية واحلرب الثق. أدركوه
غرفة عمليات أمريكا ضدنا عبارة . حمله، لكن املطروح اليوم بالنسبة ألعدائنا هو احلرب االقتصادية
. هناك أقاموا غرفة عمليات ضدنا. عن وزارة اخلزانة األمريكية اليت هي وزارة اقتصادهم وماليتهم

عندما يكون . ة؟ هو أن تم باقتصادنا يف الداخلحسن، ما هو السبيل ملواجهة احلرب االقتصادي
طبعاً أنا ال أعتقد بأنه جيب قطع العالقات االقتصادية مع . اقتصادنا تابعاً فستكون هناك مشكالت

العامل أو أنَّ باملستطاع قطعها، واضح أنه ال ميكن قطعها، فالعامل اليوم مترابط كله ومتصل بعضه 
نعم، ليذهبوا ويقيموا عالقات . جيب عدم االعتماد. ارج خطأ يف خطأببعض، لكن االعتماد على اخل

العامل كبري، ليس العامل أمريكا وبعض البلدان . مع العامل بذكاء وتدبري وسياسة صحيحة ومتابعة صائبة
العامل واسع جداً، ليذهبوا ويقيموا عالقات باملقدار الالزم ولكن ال تتسمر أعينهم . األوروبية فقط

القوى : ية قوة خارجية، لتتركز أنظارهم على العنصر الداخلي، لينظروا إىل هذه القيمة الكبريةعلى أ
عندما يشاهد الشعب أننا حنن املسؤولني نصر على حلّ مشكالتنا يف الداخل . اإلنسانية الداخلية

هذا . واالستفادة من طاقات الداخل فسوف يتحمل ويساعدنا حىت لو سبب ذلك له بعض الصعاب
 .ما ينبغي على مسؤويل البالد احملترمني التنبه له وهو عدم التوكّؤ على اخلارج

من طرق األمريكيني ملواجهة نظام اجلمهورية اإلسالمية املستقل واملطالب باحلرية ـ وهم يعارضون 
نا مطالبته باحلرية هذه ويعارضون استقالله، ويقولون انضووا حتت لوائنا ومظلتنا وأطيعوا أوامر

وخططوا سياساتكم طبقاً إلرادتنا ألن أسلحتنا أكثر وقوتنا أكثر وأموالنا أكثر، هذا ما يريدونه ـ من 
وطريق آخر ـ من أجل أن تطلعوا وتتنبهوا ـ حتريض بعض . طرقهم هو هذا العمل االقتصادي

تنا، حتريضها على احلكومات عدمية التنبه يف منطق! احلكومات القليلة الفهم، وما عسانا نقول ونعبر



 

 

يذهب األمريكيون وجيتمعون بالسعوديني ليحرضوهم . خلق خالفات واشتباكات ومعارك وما شاكل
إذا كنتم تريدون التحريض فلماذا ال حترضون الصهاينة وهم خدامكم، . ضد اجلمهورية اإلسالمية

عساء السعوديني؟ وهم مبعىن من املعاين خدامهم ومبعىن آخر سادم؟ فلماذا حترضون أولئك الت
من خططهم تشجيع وحتريض وحث بلدان من هذا . يقولون نريد أن تنشب حرب بني املسلم واملسلم

القبيل ـ وقد ذكرت السعوديني اآلن كمثال ـ ملواجهة اجلمهورية اإلسالمية وجماتها والوقوف 
عدو، وإذا جاوا إذا كان لديهم عقل فيجب أن ال ينخدعوا بتحريضات هذا ال. ضدها وجهاً لوجه

إم يريدون أن ال . اجلمهورية اإلسالمية وجهاً لوجه فسوف يتلقون ضربة بالتأكيد وخيسرون
يتحملوا هم تكاليف مواجهة نظام اجلمهورية اإلسالمية وشعب إيران املقتدر، بل يلقون التكاليف 

 .على عاتق هذا القبيل من احلكومات يف املنطقة
. ن، وأين ما وضع األمريكيون أقدامهم خالل هذه السنوات زعزعوا األمنمهمة أمريكا زعزعة األم

أين ما ذهبوا ـ سواء يف منطقة غرب آسيا حيث حنن أو يف مناطق أخرى من العامل ـ أين ما ذهبوا 
إما أم أطلقوا حرباً داخلية أو اقتتاالً بني اإلخوة أو جلبوا التعاسة للناس أين . زعزعوا األمن وأزالوه

لذلك ينبغي إزالة الوجود األمريكي يف منطقة غرب آسيا، وجيب على األمريكيني أن .  ذهبواما
من ينبغي أن تقطع قدمه عن هذه املنطقة هو أمريكا وليس اجلمهورية . يغادروا منطقة غرب آسيا

سيا حنن اجلمهورية اإلسالمية، وحنن أهل هذه املنطقة، واخلليج الفارسي دارنا، وغرب آ. اإلسالمية
دارنا، هنا دارنا، وأنتم األجانب وجئتم من مكان بعيد ولكم أهداف خبيثة وتريدون زرع الفتنة، أنتم 

 .واعلموا أن األمريكيني وأمثاهلم سوف تقطع أقدامهم عن هذه املنطقة. من جيب أن تغادروا
 ـ والسيد الوزير من األمور اليت أشدد عليها يف مضمار دعم البضائع اإليرانية وقد قلت ذلك مراراً

حاضر هنا أيضاً ـ وجيب متابعته جبد إن شاء اهللا يف احلكومة، قضية احلؤول دون االسترياد املنفلت 
واحليلولة اجلادة دون التهريب، وهذه هي شكوى وعتاب الكثري من هؤالء املسؤولني والناشطني يف 

رين والعمال املهرة وآخرين، شكواهم جمال إنتاج البضائع اإليرانية مثل صناع فرص العمل واملستثم
أنَّ البضائع األجنبية تدخل ومعظمها جبودة منخفضة وتتنافس ـ تنافساً غري متكافئ وغري متوازن ـ 

هذه من مجلة األمور اليت ينبغي احلؤول دوا . مع البضائع الداخلية وحتد من انتشار البضائع الداخلية
السيد الوزير اليوم هنا واألعمال اليت مت إجنازها أو جيري إجنازها طبعاً األمور اليت طرحها . بالتأكيد

هي أيضاً أعمال قيمة، فليتابعوا املوضوع إن شاء اهللا ليتحقق املطلوب وتظهر نتائج األعمال وتكون 



 

 

حمسوسة وملموسة، ويكون جمتمعنا العمايل وخصوصاً عمالنا الشباب األعزاء متفائلني باملستقبل 
 .ثر فأكثر إن شاء اهللامطمئنني له أك
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