
 

 ١ 

  الشر والشيطنة طبيعة القوى الغربية
  مدينة مشهد: املكان

  أطياف الشعب االيراين: احلضور
 حلول العام اهلجري الشمسي اجلديد: املناسبة

    النص الكامل لكلمة اإلمام اخلامنئي يف احلرم الرضوي الشريف
  .م٢١/٣/٢٠١٩.    هـ١٤/٧/١٤٤٠.    ش١/١/١٣٩٨: الزمان

 
  

مام  كلمة بني مجوع زوار حرم اإل٢١/٣/٢٠١٩ ألقى اإلمام اخلامنئي عصر يوم اخلميس ١٣٩٨يف أوىل أيام عام 
 أنّ هذا العام سيكون عام الفرص واالنفراج وأنّ من الواجب إحلاق اهلزمية حيث بني مساحته) عليه السالم(الرضا 

 مثّ ،صواريخ إيران النقطوية على تدمريهبالعدو يف الشأن االقتصادي وأكّد مساحته أنّ العدو يعلم جيداً مدى قدرة 
نّ ذلك ال يزعجه لعلمه بأنها إعلّق اإلمام اخلامنئي على قضية بناء منشآت نووية وصاروخية يف السعودية بالقول 

   .ستقع قريباً بيد جماهدي اإلسالم
 
 

 )١(بسم اهللا الرمحن الرحيم 
القاسم املصطفى حممد، وعلى آله األطيبني األطهرين  يدنا ونبينا أيب واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على س

 الرضا  أللّهم صلّ على وليك علي بن موسى. املنتجبني اهلداة املهديني املعصومني املكرمني، سيما بقية اهللا يف األرضني
 الرضا عدد ما يف  لي بن موسىعدد ما يف علمك صالة دائمة بدوام ملكك وسلطانك، أللّهم سلّم على وليك ع

 .علمك سالماً دائماً بدوام جمدك وعظمتك و كربيائك
أبارك الوالدة امليمونة إلمام العدالة وأمري املؤمنني دوماً على امتداد التاريخ سيدنا أمري املؤمنني علي بن أيب طالب، 

نريوز حيث جعل الذوق اإليراين اجلميل هذا اليوم كما أبارك حلول العام اجلديد وعيد ال. اليت متثّل النريوز احلقيقي
 قلوب ئوأهنكما أحيي . أول أيام السنة، فالسنة الشمسية اهلجرية اإليرانية، تبدأ مع بداية الربيع ويف عيد النريوز

ني الشعب املعتكفني النيرة مبناسبة أيام االعتكاف، وأمتنى أن تشمل الرمحة والفضل اإلهلي واستجابة رب العامل
أشكر اهللا تعاىل أن وفّقنا للّقاء بكم . اإليراين كافّة وكلّ أبناء الوطن، وخاصة شبابنا، بربكة األنفاس الزاكية ملعتكفينا

مرة أخرى مبناسبة بداية العام اجلديد أيها الشعب العزيز، أهايل مدينة مشهد، والزوار حتت ملعات أنوار البقعة 
  .الرضوية املباركة

أعددته اليوم ألطرحه عليكم أيها اإلخوة األعزاء واألخوات العزيزات عبارة عن أربعة مواضيع، أرجو أن أمتكّن ما 
، وموضوع آخر يتعلّق بقضايا ١٣٩٨أحد هذه املواضيع يتعلّق بالسنة اجلارية أي سنة . من طرحها عليكم باختصار
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االزدهار «الثالث حول االقتصاد وشعار هذا العام وهو العامل الغريب وشؤوننا مع احلكومات الغربية، واملوضوع 
  .، واملوضوع الرابع واألخري كلمة مع شبابنا األعزاء حول قضايا البالد وشؤون املستقبل  والثورة»االقتصادي

فيما يتعلّق بشؤون العام اجلاري يرى اإلنسان أن بعض املتحدثني أو الكتاب أو أصحاب الرأي أو الذي يدلون 
وأرى . إنين ال أوافق هذا الرأي على اإلطالق.  وقالوا بأنه عام التهديدات٩٨صرحيام، قد صرحوا حول العام بت

والذين يصرحون بآراء أخرى .  سيكون بتوفيق من اهللا عام الفرص، عام اإلمكانيات واالنفراج١٣٩٨أنّ العام 
د متأثّرون، عن وعي أو عن غري وعي،  بتهويالت أعداء ويستعرضون التهديدات دائماً أمام هذا وذاك، هم بالتأكي

فأعداء هذا الشعب فضالً عما يقومون به يف الواقع، هلم أيضاً حرم النفسية وهلم . هذا الشعب وديدام
وقد أطلقوا مثل هذه التهويالت حول . وجيب معرفة هذه التهويالت كما هي وعلى حقيقتها. تصرحيام وويالم

أحد هؤالء احلمقى من الدرجة األوىل الذين أشرت .  أيضاً وحاولوا إخافة البعض وبثّ اليأس يف نفوسهم٩٧ العام
ـ أي إذا ] برجام[ إننا إذا خرجنا من االتفاق النووي ٩٧قال يف أواسط أو بدايات العام ) ٢(إليهم قبل مدة 

وواحد . ستطيع الناس شراء حتى اخلبزخرجت أمريكا منه ـ فسوف حتدث اضطرابات يف شوارع إيران ولن ي
آخر من هؤالء السادة احلمقى من الدرجة األوىل صرح بأن السادة األمريكان سوف حيتفلون يف عيد امليالد للعام 

هذا كالم قالوه بالتايل، وال أدري، أي هناك حقّاً رأيان إثنان، فهل أنّ حتليل هؤالء بعيد، ). ٣( يف طهران ٢٠١٩
واقع إىل هذه الدرجة فيما خيص قضايا املنطقة والبالد، حبيث يطلقون هذا الكالم جدياً، مبعىن أنّ حقّاً، عن ال

إطالقهم ملثل هذا الكالم ناجم واقعاً عن احلماقة؟ أم ال، وأنهم يقصدون منه احلرب النفسية وممارسة اخلبث، 
رب النفسية؟ هذا شيء غري واضح بالنسبة يل، وقد فينشرون هذا الكالم يف األجواء اإلعالمية يف العامل دف احل

  .يكون األمران معاً احلماقة واخلبث وراء هذا الشيء
املشكلة األساسية يف بالدنا . عام الفرص، فيجب أن أقدم يف هذا الشأن بعض اإليضاحات  هو٩٨أما قولنا إنّ العام 

جزء من هذه املشكلة يتعلّق باحلظر الذي تفرضه . اآلن هي املشكلة االقتصادية وقضية معيشة الطبقات الفقرية
فاحلظر ميكن أن يكون . القوى الغربية أي أمريكا وأوروبا، وجزء منه يتعلّق بنقائصنا الداخلية وضعفنا اإلداري

فرصة ـ وهذا ما سوف أوضحه ـ وكذلك مشاهدة هذه النقائص ونقاط الضعف ميكنه أن يوفّر لنا جتارب قيمة 
  .كالمها ميكن أن يشكّل فرصة. دارة البالد يف السنوات القادمةللمستقبل وإل

أما كيف ميكن للحظر أن يشكّل فرصة؟ فقد أثبتت التجربة أنّ البلدان اليت تتمتع بثروات ومصادر طبيعية كالنفط، 
فر لديها احلوافز عندما تنخفض عائداا من هذه املصادر، فإنها تبدأ بالتفكري يف إجراء إصالحات اقتصادية، فتتو

هذا عندما . والدوافع على تنفيذ اإلصالحات، وتتحفّز لتحرير نفسها من التبعية وتتخذ اخلطوات املناسبة لذلك
تنخفض العائدات الناجتة عن تلك املصادر الطبيعية، مث عندما تعود تلك املصادر والعائدات إىل حاهلا األوىل وتزداد 

إذاً، ضغوط اخنفاض عائدات . تراها تغفل عن مواصلة األعمال اإلصالحية وتنساهااملصادر املالية اليت حتتاجها 
املصادر الطبيعية فيها جانب إجيايب كبري، ليس فقط بالنسبة إلينا، بل لكلّ البلدان املشاة لنا، وهو أنها تنقذها من 

، فواحدة من  أكرب مشكالتنا االقتصادية هي التبعية هلذا املصدر الطبيعي وهذا اإلنتاج الوحيد وهذا االقتصاد النفطي
وهذا هو الواقع؛ وقد بدأت اآلن يف البالد، سواء على املستوى احلكومي أو . هذا االقتصاد النفطي املرن للنفط
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وهذا . على مستوى البحوث واجلامعات، دراسات واسعة حول كيف نستطيع إدارة البالد بالعائدات غري النفطية
حينما تتوفّر العائدات النفطية بكميات كبرية، فبالتأكيد لن يفكّر . بري من األمهية وجيد جداًأمر على جانب ك

وقد جربنا ما يشبه هذا بشكل حمسوس وعيين فيما يتعلّق . املسؤولون احلكوميون وال اآلخرون ذا الشيء
 فرضت علينا، كانت القوى املادية ففي سنوات الدفاع املقدس، ويف احلرب اليت. باإلمكانيات الدفاعية للبالد

الشرقية والغربية، أي القوى املادية الرأمسالية وكذا القوى املادية االشتراكية والشيوعية، تزود صدام بأفضل 
  .اإلمكانات احلربية، بينما كانت أيدينا فارغة مكبلة

حتماً كانت الظروف صعبة لكن هذه . عمل يكونوا يبيعوننا حتى األسالك الشائكة كما هو مشهور ويعرفه اجلمي
. الصعوبة نفسها أدت إىل أن يفكّر شبابنا ومفكّرونا وأصحاب املواهب واإلبداع، ويغريوا تبعيتنا ألسلحة األجانب

وأعداؤنا . ووضعنا اليوم، بلطف اهللا، من حيث اإلمكانات الدفاعية أفضل وأرقى تقريباً من بلدان املنطقة كافّة
هذا اجلانب، فهم أيضاً يعترفون بذلك من أجل أن جيعلوه وسيلة ضغط، وحتماً لن يتحول إىل وسيلة يشددون على 

يومذاك، خالل فترة الدفاع املقدس، لو كانوا يبيعوننا . ضغط، فنحن رغم أنوفهم سنواصل تعزيز بنيتنا الدفاعية
األشياء بأنفسنا، ولو كانت هذه االحتياجات السالح والدبابات والصواريخ واإلمكانات ملا فكّرنا يف إنتاج هذه 

متوفّرة لدينا لبقيت التبعية موجودة، وملا ارتفعت حالة االحتياج لآلخرين؛ كالكثري من البلدان األخرى يف منطقتنا 
وأنتم تعرفوا، فبلدام خمازن سالح، لكنها خمازن سالح لآلخرين وتابعة إلرادة اآلخرين، أما هم فليست لديهم 

لقدرة العلمية وال العملية على استخدامها بالنحو الصحيح؛ كنا أصبحنا مثلهم، بيد أن الوضع اليوم ليس كذلك ا
العائدات ] االنتفاع من[عندما تكف أيدينا عن . إذاً، احلاجة ختلق فينا احلركة والتحفّز واالندفاع. بتوفيق من اهللا

سبل بديلة، وهذا ما بدء العمل به وسوف يؤيت مثاره بتوفيق اهللا، النفطية بشكل كامل فسوف نبحث بالتأكيد عن 
  .سوف يذوق الشعب اإليراين مثاره الحقاً ويرى نتائجه

ما أقوله هو أننا جيب أن ال نتأوه ونشتكي من احلظر، كما ينبغي أن ال نتوقّع الكثري ممن فرضوا احلظر أي أمريكا 
جيب أن ننظر . ال ميكن توقّع الكثري من هؤالء. ب اخلاص بالغرب من كلميتوأوروبا، وسوف أبين السبب يف اجلان

هذا هو واجبنا؛ وعلى األجهزة احلكومية، وكذلك . ما هي مشاريع مواجهة احلظر وندرسها ونتابعها بشكل جاد
جيتمعوا ويدرسوا، عن القطاعات البحثية املرتبطة بالسلطة التشريعية، وكذا شبابنا وأهل الفكر والرأي يف البالد أن 

وهناك الكثري من السبل ملواجهة احلظر وإفشال العقوبات . وعي وفهم لقضايا البالد، وجيدوا سبل مواجهة احلظر
ني الرفيعي املستوى يعملون . الظاملة اخلبيثة اليت فرضها العدوفع إيلّ تقرير يفيد بأنّ املسؤولني احلكوميبالتأكيد، ر

 احلظر هذه، وعليهم على الصعيدين العملي واإلجرائي، أن يردوا هذا امليدان بنحو أكثر على صياغة سبل مواجهة
  .وال ينبغي التأخر يف  إجناز األعمال. جدية وسرعة وعمالنية

ولقد كررنا هذا ودائماً ما كنا . يعترف اجلميع اليوم بأنّ العدو يشن علينا حرباً اقتصادية، هذا ما يعلمه اجلميع
ل بأنّ العدو يف حال حرب ضدنا، إلّا أنّ البعض مل يكونوا يصدقّون ذلك، أما اليوم فاجلميع يصدقون ذلك، وقد نقو

واحلرب ليست حرب املدافع والبنادق فقط، احلرب . أدرك املسؤولون كلّهم وأذعنوا بأنّ العدو ميارس حرباً ضدنا
ية، وحرب سياسية، وهذه أحياناً تكون أخطر من احلرب أيضاً حرب اقتصادية، وحرب أمنية، وحرب استخبارات
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العدو يف حال حرب ضدنا، وهذه احلرب تظهر وتتجلّى يف الشؤون االقتصادية، وهذا ما يعترف به . العسكرية
بالتأكيد، ينبغي علينا أن زم العدو يف هذه احلرب وسوف زمه بتوفيق اهللا، أجل، سوف . اجلميع يف الوقت احلاضر

هذا ال يكفي لكن ،م، سواًء . زم العدوما أتكلّم عنه، وما أطلبه من مجيع الناشطني يف البالد على اختالف جماال
أقول إننا فضالً عن . يف قطاع املسؤولني احلكوميني، أو يف القطاعات اجلامعية، أو الشعبية أو العامة، شيء آخر

أحياناً زمون العدو لكنه يبقى ينتظر فرصة ليوجه الحقاً ضربة . أقولههذا ما . هزمية العدو جيب أن خنلق حالة ردع
ال فائدة يف هذا، بل جيب أن نصل بأنفسنا إىل مرحلة الردع، مبعىن أن يشعر العدو بأنه ال يستطيع عن طريق . أخرى

جيب أن . الضغط على شعبنااملسارب االقتصادية وعن طريق الشؤون االقتصادية توجيه ضربة لبلدنا العزيز وممارسة 
هذا ممكن أيضاً، كما هو وضعنا ـ وأعود لضرب املثال من الشؤون . نصل إىل هذه املرحلة، مرحلة الردع

ذات يوم كنا جنلس هنا وطائرات العدو تأيت وحتلّق على ارتفاع عال . العسكرية ـ يف اال العسكري حلسن احلظ
يطلق صوارخيه ومل تكن ] العدو[أو عندما كان . اعية ذا احلجم واملستوىوتقصف مدننا، ومل تكن لدينا وسائل دف

لدينا وسائل للمواجهة؛ مث عندما توفّرت لدينا اإلمكانات صار أعداؤنا اليوم ـ يف املنطقة باحلد األدىن؛ هؤالء الذين 
 ميكنها مواجهة أي عدو يف هذه املنطقة هم يف املنطقة أو لديهم قوام يف املنطقة ـ يعلمون بأنّ اجلمهورية اإلسالمية

ومعناه أنّ األعداء الذين قد . هذا هو الردع. هذا ما فهموه. وضربه بصوارخيها الفعالة والدقيقة التهديف واإلصابة
تسول هلم أنفسهم أحياناً باهلجوم العسكري، يلتفتون ويدركون بأنّ األمر ليس على هذه الشاكلة وكما يتصورون، 

وعلينا يف الشأن االقتصادي أيضاً أن نصل . هذا هو الردع. اجلمهورية اإلسالمية هلا يف املقابل يد قوية وصلبةوأنّ 
وعليه فهذه فرصة تتوفّر لنا يف ظلّ احلظر الذي يفرضه األعداء، وبوسعنا اليوم أن نعمل على هذا . إىل هذا املستوى

  .هذا هو املوضوع األول. األمر
ومن هنا أدخل يف املوضوع الثاين وهو قضية مواجهة القوى . لينا أن ال نعلّق اآلمال على الغربينيع: لقد سبق وقلت

ما أقوله هو إننا من أجل أن حنقّق يف أنفسنا هذه القدرة على . ولدي الكثري يف هذا اال ألقوله. واحلكومات الغربية
. الغربيني ومواكبتهم لنا، وال ينبغي أن نبقى منتظرين هلمالردع االقتصادي جيب أن نغض الطرف متاماً عن مساعدة 
ميكن توقع التآمر منهم، وميكن توقّع اخليانة منهم، ] بل[ذلك أن الغربيني أثبتوا أنه ال ميكن توقّع املساعدة منهم، 

وحني ترون .  ممكنوميكن توقّع الطعنات يف الظهر منهم، أما توقع املساعدة والصدق واإلعانة واملؤازرة منهم فغري
نعم، كان . أنّ الغربيني يساعدون حكومة ما أو بلداً ما فإنهم يف احلقيقة يوفّرون ويؤمنون األعمال ألنفسهم

الغربيون يساعدون نظام الطاغوت لكن هذه مل تكن يف الواقع مساعدة له بل مساعدة لبيع أسلحتهم، ومساعدة 
يوم . اعدة لوجود ستني ألف عنصر من املستشارين العسكريني يف البالدلسيطرم املطلقة على نفط البالد، ومس

انتصرت الثورة كان هناك حنو ستني ألف عنصر أمريكي يف البالد يتمركز معظمهم يف طهران، يأكلون من بيت مال 
وترجيحاً وإذا ما قدموا مساعدة يف موضع ما كان ذلك يف الواقع مساعدة ألنفسهم . املسلمني ويعملون ألنفسهم

وهذه احلالة ال ختتص بنا، فليس األمر حبيث نقول إنّ الغربيني هم . إذن، ال ميكن توقع املساعدة منهم. لكفّتهم
هكذا مع اجلمهورية اإلسالمية فقط، أو نقول إنهم هكذا مع إيران فقط، ال، هكذا هو سلوك البلدان الغربية مع 

الحظوا أنّ ثالثة قرون من ظاهرة االستعمار ـ استعمار . ة عليهاسائر البلدان اليت ميكنهم إخضاعها والسيطر
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كان األوروبيون ـ . البلدان الضعيفة ـ عرضت مئات املاليني من الناس للضغوط وأذاقتهم الويالت واالضطهاد
 ويفرغوا من ومل يكن األمريكيون يومذاك ـ يف آسيا ويف أفريقيا ويف أمريكا الالتينية يستعمرون البلدان وميتصوا

وظاهرة . ثرواا ملصاحلهم الشخصية ويسرقوا ومينعوا من التقدم العلمي والعملي والتقين ويفرضون عليها التأخر
  .االستعمار مل ختتص بنا حنن فقط،، بل بسائر البلدان األخرى اليت كان األوروبيون يقدرون عليها وميكنهم إخضاعها

يف احلروب بني إيران وروسيا، .  وجه األوروبيون ضربام هلا منذ منتصف العهد القاجاريأما بالنسبة إليران فقد
وكذا احلال يف قضية امتياز . قام اإلنكليز خبيانة إيران، فقد دخلوا الساحة كوسيط لكنهم طعنونا خبنجر يف الظهر

وط الربيطانيني والسفارات األوروبية يف التنباك، ويف قضية أمري كبري، ويف تعاطيهم مع أمري كبري، فقد أدت ضغ
طهران إىل أن يسفك امللك القاجاري األبله دم أمري كبري ويقضي عليه، وهو الذي كان بوسعه أن يغير إيران 

كذلك سلوك األوروبيني وإتيام حبكومة رضا خان االستبدادية، وسلوك األوروبيني واألمريكان يف . ويطورها
 وسلوكهم يف خمتلف قضايانا االقتصادية والسياسية واألمنية، وسلوكهم يف قضية احلرب إسقاط حكومة مصدق،

هكذا تعامل الغربيون معنا دائماً، وال ميكننا أن . هذا ما جيب أن ال ننساه. املفروضة، مث سلوكهم يف قضية احلظر
 ماذا كان واجب األوروبيني؟ لقد جرى  النووي،االتفاقيف هذه القضية األخرية، يف قضية . نعلّق عليهم أي أمل

إبرام معاهدة من سبعة أطراف ـ ستة بلدان مضافاً إىل إيران يف الناحية املقابلة، وهذه سبعة بلدان ـ وقد خرج 
منها أحد األطراف املوقّعة، وهو أمريكا، فماذا كان واجب األطراف األخرى؟ كان واجب األوروبيني أن يقفوا 

ا إننا ملتزمون بتعهداتنا، وكان تعهدهم أن يرفع احلظر متاماً، كان جيب أن يقفوا بقوة، لكنهم مل بوجه أمريكا ويقولو
وفضالً عن أنهم مل يقفوا بوجه أمريكا، فإنهم يف الوقت عينه الذي كانوا وال يزالون يؤكّدون . يفعلوا لذرائع شىت

، قد خرجوا عملياً منه، أي إنهم وضعوا حتى أنواعاً »نوويحذاِر أن خترجوا من اإلتفاق ال«فيه علينا دوماً أن 
هذا هو سلوك األوروبيني، فهل ميكن توقّع شيء منهم؟ وهذه القناة املالية اليت جيرى . جديدة من احلظر ضد إيران

هذا .  مريرةاحلديث عنها مؤخراً باستمرار، وأم أوجدوا قناة مالية، هي أشبه بالدعابة واهلزل، وهي حتماً دعابة
شيء ال معىن له على اإلطالق، فالفرق بني ما هو واجبهم ومسؤوليتهم وبينما خيطّطون له ويطرحونه فرق ما بني 

يف قضيتنا الدولية األخرية، عاد األوروبيون وطعنونا يف الظهر كما يف السابق، ومارسوا اخليانة . األرض والسماء
  .ميكن توقّع أي شيءفال ميكن توقّع شيء منهم؛ ال . ضدنا

: الحظوا، أقوهلا لكم على حنو العموم واإلمجال، وهذه نتيجة دراسات كثرية ومشاهداتنا وجتاربنا وجتارب اآلخرين
أقول إن السياسة والسلطة يف الغرب، يف احلكومات الغربية سواًء أمريكا أو أوروبا، هي سياسة ظاملة وتعسفية 

الساسة . يفهمون وال يرضخون ألي منطق، هم حقّاً غرباء وبعيدون عن املنطقإم ال . وعدمية املنطق وجشعة
ال تتعجبوا، نعم، هم يرتدون السترة والبنطال، . الغربيون يف باطنهم أناس متوحشون باملعىن احلقيقي للكلمة

ون ربطات العنق حول أعناقهم، ويتعطّرون، وحيملون يف أيديهم حقائب السامسونايت، لكنهم وحوش، ويشد
الحظوا يف هذه احلادثة اليت وقعت يف نيوزيلندا مؤخراً وازرة اليت ارتكبت حبق . ويفعلون عملياً أفعال الوحوش

املسلمني، يدخل شخص إىل مسجدين ويفتح النار على العشرات ويقتل أكثر من مخسني شخصاً فيستشهدون على 
ألوروبيون، وال الصحافة األوروبية، كانوا على استعداد لتسمية هذا يديه، أال يسمى هذا إرهاباً؟ لكن ال الساسة ا
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ما هو اإلرهاب إذاً؟ يف أي مكان حيصل فيه أي ! فهل هذا عمل مسلّح! الفعل باإلرهايب، بل وصفوه بالعمل املسلّح
 شخص حيبونه أو من حلفهم، يضجون هناك بشعارات اإلرهاب وحقوق اإلنسان وكلّ شيء ة ذلك فعل ضدا

  .هكذا هم! الفعل، أما هنا فإنهم ـ وبكلّ وضوح ـ ال يطلقون على هذا العمل صفة اإلرهاب
إنين ال أعرف بلداً يف املنطقة بل ربما يف العامل كله أسوء من احلكومة السعودية، فاحلكومة السعودية مستبدة 

ات النووية حلكومة مثل هذه، وقد أعلنوا أم سيبنون وإذا م يوفرون اإلمكاني. وديكتاتورية وظاملة وتابعة وفاسدة
ال إشكال يف ذلك، ] يف السعودية[هناك ! هلا حمطّة طاقة نووية، وأعلنوا أنهم سيؤسسون هلا مراكز إلنتاج الصواريخ

ذلك فعالً، فأنا إنهم يعلنون اآلن هذا، وإذا ما بنوا هلا . ألا تابعة هلم وملك هلم فال إشكال يف أن يبنوا هلا ذلك
  .شخصياً ال أنزعج ألنين أعلم أن هذا سيقع يف فترة غري بعيدة كثرياً بأيدي ااهدين اإلسالميني

حتماً أمريكا أكثر شراً، شرور أمريكا . إذاً، الشر والشيطنة هي طبيعة القوى الغربية، وال فرق بني أمريكا وأوروبا
 ذا الشخص املوجود اآلن على رأس احلكومة األمريكية، إنما هذه هي أكثر ألسباب خمتلفة، واألمر ال خيتص

رفع إيل تقرير أنه يف هذه القضايا األخرية عرض الكونغرس األمريكي أو صادق ـ وهذه إحصائيات . سياستهم
 ٢٢٦!  مشروعاً والئحةً ضد اجلمهورية اإلسالمية٢٢٦على ]  م٢٠١٨ و ٢٠١٧ [٩٧ و ٩٦الفتة ـ يف عامي 

كم من : وهنا بالتأكيد، يل عتب على جملسنا. مشروع معادياً وخبيثاً ضد اجلمهورية اإلسالمية، وهذه شرور بالتايل
مشروع والئحة عرضها جملس الشورى اإلسالمي أو صادق عليها يف مقابل خباثات أمريكا؟ حسن، إذاً، هكذا هي 

  .هذه القوى الغربية، وال ميكن توقّع شيء منها
البعض يف الداخل حياولون تزويق وجه الغرب وجتميله وتربير سيئاته وتعديل شكله وحتسينه، وال يسمحون حتماً، 

بأن يتفطّن الرأي العام كم من الشيطنة والشرور ختتزن هذه احلكومات املتظاهرة بالصالح ـ كفرنسا وبريطانيا 
يف عهد الطاغوت قال شخص . شباه تقي زادهمثّة بني هؤالء صحفيون وإعالميون من أ. واآلخرين ـ يف باطنها

مونه على إيران أن تصبح غربية من قمة رأسها إىل أمخص قدميها، أي إنّ أسلوب احلياة يف إيران كتقي زاده ما مض
حتماً هم ال يقولونه ذه الصراحة . واليوم أيضاً يطلق أمثال تقي زاده اجلدد مثل هذا الكالم. جيب أن يصبح غربياً

ون أفكار الغربيني، ومنط حيام، وأساليبهم أولئك الذين ال يفتأون ينشرون ويضخ. لكن هذا هو مضمون كالمهم
. ومفردام يف داخل البالد، ويف أدبياتنا ويف أفكارنا ويف جامعاتنا ويف مدارسنا، هؤالء هم أشباه تقي زاده اجلدد

 أي تغيري أسلوب احلياة اإلسالمية إىل حياة غربية ـ هم ٢٠٣٠ ـ وثيقة ٢٠٣٠هؤالء الذين يقفون خلف وثيقة 
بالتأكيد، لن يسمح شبابنا املؤمن وشعبنا الثوري اليوم ـ بتوفيق اهللا ـ ألمثال تقي زاده .  تقي زاده املعاصرونأمثال

  .هؤالء أن ميرروا آراءهم ويكرسوها
وهذا الكالم الذي أقوله ال يعين أبداً قطع العالقات . إلتفتوا إىل هذه النقطة، أقول هذا الكالم ألنّ البعض يغالطون

ولطاملا شجعت احلكومات املختلفة على امتداد هذه األعوام على إقامة . بلدان الغربية، فال مانع من العالقاتمع ال
عالقات مع خمتلف البلدان، مع اجلريان بنحو، ومع البلدان اإلسالمية بنحو، ومع التيارات املختلفة بنحو، وكذلك 

ما .  ال مشكلة يف العالقات إنما املشكلة يف التبعية هلم والثقة م.مع البلدان األوروبية، وهذا ما أؤمن به اآلن أيضاً
ربما كانت الكثري أو بعض مشكالتنا باحلد األدىن نامجة عن حصول هذه الثقة بالغربيني؛ . أقوله هو أن ال تثقوا م
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فة، جرى االعتماد على الغربيني ففي املفاوضات املختلفة، ويف االتفاقيات املختلفة، ويف القرارات السياسية املختل
ال مانع من العالقات، ولتكن لكم عالقاتكم معهم، لكن اعرفوا الطرف املقابل، وال تضلّوا الطريق بفعل . والثقة م

من حسن احلظّ أنّ  مسؤولينا . ال مانع من العالقات إطالقاً. هذا ما أقوله. ابتسامام وأحابيلهم وأكاذيبهم
قد توصلوا إىل هذه النتيجة، وهي أنه ال ميكن السري مع الغربيني يف مسار واحد متاماً، هذا ما باتوا احلكوميني اليوم 

  .يشعرون به، وعسى أن تتغري السلوكيات والتعامل يف املستقبل إن شاء اهللا نتيجة هذا الفهم اجلديد لألمور
إلتفتوا، هناك نزعتان متعارضتان يف النظرة إىل : ضاًحسن، مبا أنين حتدثت قليالً عن الغرب فألضف هذه النقطة أي

لقد . أحدى الرتعتني عبارة عن التحجر والتعصب غري املربر وعدم مشاهدة إجيابيات الغرب. الغرب كالمها خاطئ
ويف حقق الغربيون حركة جيدة يف العلوم وبذلوا جهداً وتقدموا وتابعوا العمل وواصلوه، وكذا احلال يف التقنية، 

علينا أن نأخذ أي شيء . بعض اخلصال األخالقية، وقد قلت مراراً يف كلمايت وغريها إننا جيب أن ال ننكر هذا
وقد قلت مراراً إننا ال منانع من أن نتتلمذ على يد كلّ من يعرف أكثر منا، حنن نتتلمذ . حسن من أي بلد يف العامل

وعليه فالتحجر والتعصب غري . اوالتنا على أن ال نبقى تالميذ دوماًلكن جيب أن تنصب حم. وال مشكلة لنا يف هذا
املربر يف مقابل الغرب، وأن نقول إنّ كلّ ما يأيت من الغرب فهو خطأ مهما كان، غري مقبول؛ هذا ما ال نقول به وال 

 البهلوية ذات الرتعة ففي قلب احلكومة. واحلالة املعاكسة هلذا هي نزعة التغرب، فالتغرب خطر كبري. نوافقه
التغربية، طَرح مستنري متأصل يف الشأن الديين، أعين به املرحوم جالل آل أمحد، وهو سليل علماء دين وابن رجل 
دين وله التزاماته الدينية ـ ومل يكن عدمي الصلة بنا، وقد أبدى حبه لإلمام اخلميين خالل فترة نفيه ـ طرح يف 

. وقضية التغرب اليوم قضية هلا أمهيتها وجيب أن ال ننساها. قضية نزعة التغرب]  م١٩٦٣ [٤٢ذلك احلني يف سنة 
ال ميكن . حسن، إذاً هناك الرتعة التحجرية املتعصبة من ناحية والرتوع إىل التغرب من ناحية أخرى، وكالمها خطأ

جيب االستفادة من . نبغي االطمئنان إليهمالثقة بالغرب كما قلت، لكن جيب إقامة عالقات معهم، إلّا أنه ال ي
  .هذا هو املوضوع الثاين. هذا هو ما نقوله. علومهم ومن إجيابيام، لكن ال ينبغي أبداً الثقة م

مبا أننا  اآلن ال نثق بالغرب، . أما املوضوع الثالث الذي سنتطرق إليه اآلن ذه املناسبة فهو املوضوع االقتصادي
من أجل ازدهار : ما أقوله هو. ي أن نفعله من أجل اقتصاد البلد؟ وقضية اقتصاد البلد قضية مهمةفما الذي ينبغ

ومشكلة البالد االقتصادية لن تعاجل بالكسل . اقتصاد البالد حنتاج إىل عمل يكون جهادياً وعلمياً يف الوقت عينه
ارات اجلهادية أن حتيط بقضايا البالد االقتصادية جيب العمل بطريقة جهادية وينبغي  لإلد. والتثاقل وقلة اإلندفاع

العمل اجلهادي هو العمل الذي يكون فيه سعي وجد وجهد من . وتستوعبها وتتخذ القرار بشأا؛ العمل اجلهادي
دون كلل أو ملل أو تعب، ويكون فيه إخالص أيضاً، مبعىن أن يدرك اإلنسان أنه ال يعمل من أجل نفسه ومن أجل 

جيب توفّر هذا الشرط وجيب أيضاً أن يكون العمل علمياً، . ه، إنما يعمل من أجل الناس ويف سبيل اهللاملء جيوب
مبعىن أن جيتمعوا ويتدارسوا األمر، ويعثروا من خالل اتباع املعايري العلمية واملناهج العلمية الدقيقة، على السبل 

ئني وتتوفر فيهم اإلمكانيات املتنوعة، ينبغي ملثل هؤالء أن ينبغي أن يكون هؤالء متعلّمني عاملني، كفو. الصحيحة
  .يعملوا، وسوف يزدهر اقتصاد البالد بالتأكيد
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يعتقد خرباؤنا أنّ . إنين لست عامل اقتصاد، لكنين أقرأ كالم اخلرباء وأطالعه، وأطلب آراءهم وأطلع عليها بكلّ دقّة
طاقاتنا البشرية . ليس لدينا نقص.  جاهزة ومتوفرة وكاملة جداًإمكانيات البالد لالزدهار االقتصادي إمكانيات

جيدة جداً، وطاقاتنا الطبيعية جيدة جداً، وإمكانياتنا اجلغرافية جيدة جداً، وقد شرحت يف بيان اخلطوة الثانية جانباً 
 واملال أيضاً موجود يف إذاً، اإلمكانيات موجودة،. من هذه اإلمكانيات والطاقات وهي طاقات متوفرة وموجودة

هذه السيولة النقدية اليت يعاتبون ويشتكون دوماً من أنّ السيولة النقدية كبرية ـ وهذا صحيح، وحتماً إذا . البالد
مل جير االهتمام بالسيولة النقدية فسوف تتسبب بأضرار وخسائر ـ إذا توفرت إدارة جيدة هلا  وحتولت هذه 

وعليه هناك إمكانيات وطاقات كاملة يف . ات فإنّ البالد سوف تزدهر وينتعش االقتصادالسيولة النقدية إىل استثمار
  .البالد

وأن يتصور البعض أنه مل جير أي حترك ومل يتحقّق أي إجناز، . بالتأكيد، بعض األجهزة احلكومية عملت بشكل جيد
وحتقّقت يف القطاعات . ت بصورة حسنةبعض األجهزة احلكومية عملت وعمل. هلو أمر خاطىء، وليس األمر كذلك

املختلفة ـ قطاع الزراعة وقطاع املياه وقطاع التربة وقطاع االهتمام ببعض املناطق، وأعمال البين التحتية ـ أعمال 
ويف بعض األحيان تنجز . حتماً، مل حيصل مثل هذا يف بعض القطاعات بل كان هناك تراخي وتقصري. وإجنازات جيدة

قال ]  م٢٠١٥ ـ ٢٠١٤ [٩٤ أو ٩٣يف رسالة كتبها يل أحد املسؤولني الكبار يف عام . ال وتأخرياألعمال بإمه
فيها إننا نعد الئحة إلصالح الشؤون املصرفية يف البالد، وقضية البنوك، وإصالح بعض املشكالت املصرفية ـ 

وقد . د أشهر إىل جملس الشورىواملشكالت املصرفية من مشكالتنا االقتصادية ـ وسوف نرسل هذه الالئحة بع
. هذا تأخري وتعويق وإمهال! رفع إيلّ تقرير بأنه قد مضى على ذلك أربعة أعوام ومل تذهب هذه الالئحة إىل الس

تلك القطاعات اليت عملت بصورة جيدة جيب أن تشجع والقطاعات اليت كان فيها تأخري جيب تذكريها وتنبيهها 
 املواضيع يف احملافل العامة ومقابل حشود واسعة من أبناء الشعب بعد ما سبق وطرحتها وقد نبهت، وأنا أطرح هذه

  .هذه األمور جيب أن تتحول إىل جزء من الرأي العام واملطالب العامة. مرات عديدة على السادة يف االس اخلاصة
يف العام . »ازدهار االنتاج«ن يكون عام ، وهذا العام جيب أ»ازدهار االنتاج«لقد رفعنا شعار . ينبغي دعم اإلنتاج

. املاضي حني طرحنا شعار دعم البضائع اإليرانية حصل حراك جيد واستجاب الناس واستجاب بعض املنتجني حقّاً
لدينا معلومات بأنّ الناس أنفسهم يف جتواهلم يف احمللّات التجارية ـ الكثري من الناس ـ يطالبون بالبضائع اإليرانية 

أما إن أردنا القول إنه جرى العمل به . أي أنّ األمور سارت قدماً. وم بالبضائع األجنبية املماثلة ال يقبلواوحني يأت
وعليه فشعار دعم البضائع اإليرانية ال . بنحو كامل فال، هذا ما ال نستطيع قوله، فالتقارير تشري إىل خالف ذلك

إذا كان هنالك إنتاج عندئذ سيحصل . األساسية هي ازدهار اإلنتاجيزال ساري املفعول، بيد أنّ القضية األصلية و
فرص العمل، ويؤثر يف ] إجياد[وإذا كان هناك ازدهار يف اإلنتاج فإن ذلك سيؤثر يف . حتول يف قطاعات عديدة

 مشكالتنا انظروا، هذه كلّها من. خفض التضخم، ويؤثر حتى يف تعادل املوازنة، ويؤثر يف رفع قيمة العملة الوطنية
اخلرباء واملطّلعون على الشؤون االقتصادية يؤكّدون بأنه إذا ازدهر اإلنتاج يف البالد فسوف . االقتصادية املهمة

هذا ما ينبغي أن حيصل ويدرج ضمن اخلطط والربامج، سواء يف برامج . يكون له بالتأكيد مثل هذه الفوائد والنتائج
 يف برامج عامة أبناء الشعب ممن يقدرون على الدخول واملشاركة يف ميدان احلكومة أو يف برامج جملس الشورى، أو
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لدينا أفراد، ونعرف أفراداً كانت هلم أموال وإمكانات، وكان مبقدورهم أن يضعوا هذه األموال يف البنوك . اإلنتاج
اج وقالوا نريد للبالد أن تتقدم وينتفعوا لسنني طويلة من فوائدها، لكنهم مل يفعلوا، إنما وجهوا أمواهلم حنو اإلنت

جيب دعم . هلذه األعمال ثواب عند اهللا؛ واألشخاص الذين يعملون ذه الطريقة هلم أجرهم عند اهللا تعاىل. وتزدهر
املنتج واملستثمر والناشط االقتصادي ـ الناشط االقتصادي الرتيه ـ ودعم الشخص الذي يريد إنتاج الثروة 

د العمل جبد لتحسني أجواء الكسب والعمل من خالل القوانني الالزمة وباألساليب واملناهج للبالد، وينبغي بالتأكي
  .الالزمة

هناك استغالليون . البعض استغلوا ويستغلون. وشرط آخر هو أن ال حتصل غفلة عن حاالت االستغالل واالحتيال
يراين املبدع كما أنه ينفع يف األعمال هذا اإلبداع اإليراين والذهن اإل. وهم  أنواع وصنوف شتى. انتهازيون

ويرى املرء أساليب عجيبة وغريبة لالستغالل . الصاحلة، يظهر أحياناً مثل يف املمارسات الشيطانية السيئة أيضاً
على املسؤولني املراقبة والرصد، سواء يف  ذلك السلطة التنفيذية أو السلطة . واالنتهازية ويطالعها يف التقارير

فقد قال يف تصريح عام إننا نريد بيع املعامل . هذا ما قلته لرئيس اجلمهورية احملترم. ية أو األجهزة الرقابيةالقضائ
الفالنية فقلت احذروا ودقّقوا، ألنّ الطرف اآلخر يأيت ويشتري املعمل منكم ال بقصد أن يواصل العمل ويستمر يف 

ينبغي احلذر من مثل هؤالء . ت، ويبين برجاً يف املكان ويطرد العمالاإلنتاج، بل يشتري املصنع فيبيع املكائن واآلال
يأيت الشخص فيؤسس بنكاً ومصرفاً ] أو. [األفراد ومراقبتهم، جيب رصد  مثل هذه النماذج من االستغالليني

خص املتوفرة لتنمية املصارف ـ ومن األمور اخلاطئة اليت حصلت يف البالد هو أنهم يسمحون باالستفادة من الر
بتأسيس البنوك هكذا وبنحو مستمر ومتواصل ـ فيجمع أموال الناس مث يؤسس شركات صورية، ومينح أموال 

إنهم يفعلون أموراً من هذا القبيل، فيجب . الناس كقروض وديون وتسهيالت مصرفية إىل شركاته هو فيمأل جيبه
ء وبني هذه األعمال، ودعم يف املقابل صناع فرص العمل إذا حيل بني هؤال. املراقبة واحلذر وعدم الغفلة عن هؤالء

الرتيهني، وازدهر اإلنتاج، فإنّ اخلرباء يقولون إنّ مشكلة البطالة حينئذ سوف تحلّ، ومشكلة التضخم سوف تحلّ، 
وطنية ومشكلة الفقر لدى الطبقات الفقرية سوف تحلّ، ومعضلة النظام املصريف سوف تحل، وقضية قيمة العملة ال

. هذه أمور ميكن معاجلتها عن هذا الطريق. سوف تحلّ، وحتى قضية عجز املوازنة احلكومية ستحلّ بازدهار اإلنتاج
  .وعليه، فالقضية قضية مهمة

وحني نقول اإلنتاج، فال نقصد به اإلنتاج الصناعي فقط، فهناك اإلنتاج الصناعي، واإلنتاج الزراعي، والزراعة 
ناك الصناعات الكربى، والصناعات املتوسطة، والصناعات الصغرية، حتى الصناعات اليدوية، احليوانية، وه

والصناعات املرتلية، وتربية املواشي ـ كأن تربى عدة رؤوس منها يف البيوت القروية ـ وهذه حبد ذاا سوف 
 األمور وأن توضع الربامج هلا، وحتماً، فإنّ جيب أن يخطّط ملثل هذه. تساعد كثرياً يف نشر الرفاه العام يف اتمعات

  .حصة الصناعات العلمية احملور كبرية جداً وينبغي التوجه هلا واالهتمام ا
من اجلوانب والبنود املهمة لالقتصاد املقاوم الذي حتدثنا عنه ويتحدث . جيب احلؤول دون االسترياد املتفلّت

 املسؤولني ـ عنه دوماً، ويرفعون شعار االقتصاد املقاوم ويبينونه للناس، اآلخرون ـ األصدقاء واملسؤولون وغري
ترفع إيلّ التقارير أننا . قضية اإلنتاج الداخلي، ومن شروط ازدهار اإلنتاج الداخلي السيطرة على االسترياد املتفلّت
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 الفالنية ونعمل على إجرائها، جيد، ال نقوم باألعمال الفالنية من أجل االقتصاد املقاوم، وقد نظّمنا اخلطط والربامج
شك أنّ هذه التقارير مطابقة للواقع، أي إنهم قاموا بالعمل، لكنه مل يتحقّق عملياً، والسبب هو أن الواردات ال 

إنهم . ، ويرى املرء أنّ األسواق تعج بالواردات، فتؤدي إىل فشل اإلنتاج الداخلي]بكثرة[تزال موجودة 
فليمنع املسؤولون . خلارج األشياء عينها اليت تنتج يف الداخل، وهذا يؤدي إىل فشل اإلنتاج الداخلييستوردون من ا

  .وعندئذ سيتحقّق االقتصاد املقاوم باملعىن احلقيقي للكلمة. هذا الشيء، فهذه قضايا هلا أمهيتها
ار اإلنتاج، وإذا كان ذلك حباجة إىل أقول بكلمة واحدة إنّ على األجهزة احلكومية أن تركّز هذا العام على ازده

مقررات وقوانني فليطلبوا من جملس الشورى أن يتصدى لذلك، وإذا ما كانت هناك يف بعض اجلوانب حاجة 
ملسامهة السلطة القضائية واألجهزة الرقابية األخرى، فليطلبوا منها ـ وليعقد السادة هذه اجللسة اليت حتدثنا عنها؛ 

هذا هو . ات الثالث ـ وليبادروا وليتعاونوا، فاإلنتاج جيب أن يزدهر يف الداخل على كلّ حالجلسة رؤساء السلط
  .املوضوع الثالث

أوالً جيب أن أقول . والنقطة اخلتامية اليت أتوجه ا اليوم إىل الشباب، أي أخاطب ا عموم الشعب والشباب خاصة
 والطلبة اجلامعيني ورجال الدين وطلبة العلوم الدينية واآلخرين مع إنّ جتاوب الشرائح املختلفة من النخب والشباب

وهذا يدلّ على أنّ . هذا البيان مبناسبة الذكرى األربعني للثورة، بيان اخلطوة الثانية، كان الئقاً وباعثاً على السرور
على مسؤويل البالد أن ينتفعوا و. هناك حاجة للتبيني ومثّة جاهزية واستعداد يف البالد كلّها وخصوصاً بني الشباب

ة واالستعداد إىل أقصى حدما أقوله هو أنّ على الشباب أن حيملوا على أكتافهم أعباء املسؤوليات . من هذه اجلاهزي
علينا يف اخلطوة الثانية للثورة أن نضع حركة البالد . هذا هو عالج مشكالت البالد. الصغرية والكبرية الصعبة

 الشباب، متاماً كما كنا يف اخلطوة األوىل من حقبة الثورة، حيث كان اإلمام اخلميين يوجه ويقود ومسريا على عاتق
املسرية لكن احلركة كانت على عاتق الشباب الذين كانوا الداينمو احملرك للتقدم، فهم الذين كانوا يوجدون احلراك 

إنكم تسددون اليوم . وا استقالل البالد وعزاواليوم فإنّ مساعيكم وجهودكم تنصب على أن تضمن. ويصنعونه
التكاليف اليت يدفعها الشعب اإليراين وشبابنا اليوم هي تكاليف حتقيق االستقالل الكامل ـ . تكاليف هذه العملية

نّ وسوف تنتفع األجيال الالحقة من إجنازاتكم هذه، كما أ. يف خمتلف األبعاد ـ والعزة والوطنية واتمع اإلسالمي
الشباب حتملوا ذات يوم تكاليف الكفاح ضد النظام الطاغويت ودفعوها، وحتملوا السجون والتعذيب، وانتصرت 
الثورة حبمد اهللا، وسقط نظام الطاغوت؛ أو يف فترة احلرب املفروضة حيث حتملت العوائل وسددت تكاليف الدفاع 

 جيب أن تتحملوا تكاليف الوقوف بوجه العدو لتنتفع األجيال اليوم أيضاً،. عن البلد، وصرمت اليوم تعيشون يف أمان
  .القادمة إن شاء اهللا من إجنازاتكم

. ما أقوله هو أنّ ما جيب أن حيصل يف اخلطوة الثانية للثورة هو أوالً، معرفة ما منتلكه واالهتمام به اهتماماً جاداً
ا، . فيجب أن نعرف ما لدينا وما منتلكه ونأخذه مأخذ اجلدعلينا أن نعرف مزايانا وطاقاتنا ومزايا البالد وطاقا

ثانياً، أن نعرف اآلفات . ففي البالد طاقات وإمكانيات كبرية جداً. وننظر هلا جبد، ونستخدمها ونستفيد منها
ات معرفة اإل: اخلطوة الثانية للثورة اليوم متثّل يف. واملفاسد ومسارب األعداء ونقف يف وجهها بشكل جادمكاني

ولتلتفتوا . واملزايا واالستفادة منها، ومعرفة املفاسد واملسارب والثغرات والنواقص واملشكالت والتفاين يف معاجلتها
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إىل هذا األمر، وهو أنّ الغرب وأمريكا قد وصلوا إىل نتيجة مفادها، أنّ الشعب اإليراين إذا أراد شيئاً فإنه سيحصل 
 نتيجة مفادها أنه ال ميكن حماربة اإلرادة الوطنية للشعب اإليراين، فإذا ما أراد الشعب عليه بكلّ تأكيد، ووصلوا إىل

فماذا يفعلون إذاً،؟ لقد توصلوا إىل النتيجة . اإليراين شيئاً لن تنفع معه ممارسة العراقيل ووضع العقبات والصدود
 عن إرادته، وأن يضعفوا إرادته، هذا ما يفكّرون التالية، وهي أنّ عليهم أن يفعلوا ما جيعل الشعب اإليراين يتخلّى

تنفق يف العامل اليوم املليارات من األموال من أجل التغلغل إىل املعتقدات السياسية والدينية لشبابنا ولكي . فيه
 مساعيهم. يسحقوا إرادة التحرك والنهضة فيهم؛ يريدون القضاء على اإلرادة، يريدون لكم أن ال تتخذوا القرارت

منصبة منع تشكّل إرادة الشعب اإليراين يف التقدم واملواجهة وحتقيق اتمع اإلسالمي واحلضارة اإلسالمية؛ هم 
يعلمون أنّ هذه اإلرادة إذا ما تشكّلت، فسيحصل ما يريده الشعب بال شك.  

ا جمتمع الشباب يف البالد هم حتماً، قاموا ذا الشيء يف السابق أيضاً وقبل سنني، ففي عهد نظام الطاغوت أفهمو
أنكم إذا أردتم الوصول إىل املدنية والتقدم فيجب أن تتركوا الدين جانباً، وقالوا إن الدين والتدين واإلميان الديين 

فليأتوا اليوم وليفتحوا عيوم العمياء لريوا أنّ أفضل صناعاتنا وأكثر . ال ينسجم مع العلم والتقدم وما إىل ذلك
ا الكبرية تقدماً، واليت تتصدر الالئحة يف التنافس مع البلدان األوىل يف العامل، جيرى تطويرها على يد شباب صناعاتن

إننا . يقرأون دعاء كميل ويصلّون صالة الليل؛ شباب من أهل االعتكاف ومن أهل دعاء الندبة؛ الشباب املتدين
 جمال النانو، ويف اال النووي، ويف جمال الصواريخ، ويف تقنيات اليوم، يف جماالت الصناعات املتقدمة يف العامل، يف

األحياء، ويف سائر الفنون والتقنيات املتطورة يف العامل، نسجل اليوم أرقاماً عالية ونقف يف الصفوف األمامية، 
لشباب أن يضاعفوا ينبغي على ا. وغالبية من يقوم ذه اإلجنازات هم شباب متدينون نعرف الكثري منهم عن قرب

من مساعيهم يف ساحات العلم والفكر واملعرفة والسياسة والعمل، وال خيوضوا يف املسائل اجلانبية واهلامشية واألمور 
ليسع الشباب حنو الوحدة، واحلركة املركّزة، واألعمال اإلميانية واجلهادية، وليظهروا يف هذه . املثرية للخالفات

دود الفاصلة بينهم وبني األعداء، لكن ال يرمسوا حدوداً فاصلة بينهم وبني األصدقاء وأبناء ااالت اليت ذكرت احل
وكما قال اإلمام اخلميين ليطلقوا كلّ هتافام . البلد رد االختالف البسيط عنهم من يف األذواق والسالئق

طة القضائية واآلخرين أن وعلى احلكومة وملجس الشورى والسل. وصرخام بوجه األعداء وبوجه أمريكا
وأقوهلا لكم ـ كما قلتها مراراً ـ إنّ غد هذا . يساعدوا شباب البالد يف هذا التقدم ما استطاعوا إىل ذلك سبيالً

  .البلد سيكون أفضل بكثري كثري من يومنا وحاضرنا، بتوفيق من اهللا وإن شاء اهللا
 لك ويف سبيلك، وتقبله منا مجيعاً، واجعلنا جنوداً حقيقيني أللّهم حبق حممد وآل حممد اجعل ما قلناه وما نفعله

ني يف سبيل احلقدنا اإلمام املهدي املنتظر . لإلسالم، وجماهدين حقيقيأرواحنا فداه(أللّهم بلّغ سالمنا إىل سي( ،
  . اجلليل مع أوليائهمواجعلنا من املشمولني بدعائه، واحشر أرواح الشهداء الطيبة والروح الطاهرة لإلمام اخلميين

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
  ـــــــــــــ  

  .ـ يف بداية هذا اللقاء حتدث حجة اإلسالم واملسلمني السيد إبراهيم رئيسي سادن الروضة الرضوية املقدسة ١
  .  م٠٩/٠١/٢٠١٩ـ كلمة اإلمام اخلامنئي يف لقائه بأهايل مدينة قم بتاريخ  ٢



 

 ١٢ 

 .ون بولتون مستشار األمن القومي األمريكيـ ج ٣


