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 بسبع مؤسسات إنتاجية،  اتصاالً متلفزا٦/٥/٢٠٢٠ًأجرى قائد الثورة اإلسالمية يوم األربعاء 

وخالل هذا اللقاء املتلفز شدد اإلمام اخلامنئي على مراعاة حقوق الطبقة العاملة كدفع األجور دون 
تأخري وتوفري األمن الوظيفي، كما لفت قائد الثورة اإلسالمية إىل أن العقل الذي يستطيع إنتاج قمر 

  . روحية إبداعية يف سائر األقسام اإلنتاجيةصناعي وإرساله إىل الفضاء قادر على أن تكون لديه
 
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله الطاهرين، وال سيما بقية اهللا يف 

 أشكر الذين نظّموا هذا . ما أعده لنا األصدقاء اليوم كان برناجماً مجيالً جداً ومشوقاً.األرضني
 .لربنامج وحتملوا أعباءه وأيضاَ أشكر املديرين احملترمني واألعزاء اآلخرين الذين أرسلوا التقاريرا

 أرجو ألّا يكتفى بنشر أقوايل فقط، بل نشر كل ما .كانت التقارير جيدة جداً وأنا أصر على نشرها
 األجهزة التنفيذية املديرون احملترمون، العمال احملترمون، املسؤولون عن: قاله األصدقاء أيضاً

واملقدمون، ووضعه يف يد الناس لكي يستفيدوا منه؛ إنه سيؤثر يف نظرة الناس إىل مستقبل عمل البلد 
 .ومساعيه حتماً

 
 االهتمام حبل مشكالت طبقة العمال الكادحة

ملشكالت لدى يف البداية، أتقدم بالتهنئة إىل مجيع العمال مبناسبة أسبوع العمال وأمتىن أن تحلَّ بعض ا 
طبقة العمال الكادحة إن شاء اهللا، بني هذه املواضيع اليت طرحت، واإلجراءات اليت نفذّت وال تزال 

، وإحدى قضايانا املهمة هي حل ]عدة[ هناك مشكالت .تنفَّذ يف هذا األسبوع، ويف هذه األيام



 

 

األول حول العامل، : عني سأحتدث هنا عن موضو.مشكالت جمتمع العمال، إذ ينبغي االهتمام ا
سأحتدث بعض الشيء حول مسألة ] يف الثاين[سأقول بعض اجلمل حول قضايا العمال والعمل، و

 .، اليت هي شعار هذه السنة»الطفرة يف اإلنتاج«
 

 يف اإلسالم باملعىن العام، وباملعىن االقتصادي اخلاص» العمل«مفهوم 
ل باملعىن العام أي أنه يشمل العمل املعنوي والدنيوي العم: مت تعريف العمل يف اإلسالم مبفهومني 

واألخروي واالقتصادي والفكري واجلسدي والبدين، ويف اموع إن مفهوم العمل املطروح يف 
اإلسالم هو حتت هذا العنوان، كما أن العمل مطروح يف اإلسالم مبعناه االقتصادي اخلاص أيضاً، يف 

وحة يف العامل اليوم هي باملعىن اخلاص فقط، ولكن مفهوم العمل حني أن قضية العمل والعمال املطر
 .املطروح يف اإلسالم هو بكال املعنيني

 
 اليت ٢}ليس لإلنسان إلّا ما سعى{: بالنسبة إىل املفهوم األول الذي هو معىن عام، ومن هذه اآلية

لعمل العمل، مث النهاية ا«: قُِرئت هنا يف بداية هذا االجتماع الكرمي، أو من قول أمري املؤمنني
 إحدى . العمل العمل، هذا شعار أمري املؤمنني، العمل العمل، مث النهاية؛ يعين إمتام العمل.٣»النهاية

 إحدى مسائلنا ومشكالتنا يف البلد اليوم هي .مشكالتنا هي أننا أحياناً نبدأ العمل مث يترك غري مكتمل
 هنا يقول أمري .اء العمل دون إمتام هو أحد عيوب عملنااملشاريع غري املكتملة أو غري املنجزة؛ بق

 بناء عليه، هذا هو املعىن العام للعمل، وال خيص العمل مبفهومه .العمل وإمتام العمل: املؤمنني
االقتصادي فقط، بل إن العمل عملي، والعمل ديين، والعمل دنيوي، والعمل مجاعي، والعمل 

:  تالحظون يف القرآن أيضاً كم تكرر.ل مجيع أنواع األعمالسياسي، والعمل سياسي، فالعمل يشم
 تكررت العبارات حول .}وعمل صاحلاً{، ٤}الذين آمنوا وعملوا الصاحلات{، }عملوا الصاحلات{

 .العمل يف القرآن، وتكرر موضوع العمل يف القرآن
 

 املطالبة بنتيجة العمل واجتناب التواكل
 أي جيب أن ننتبه بألّا نتوقع احلصول على . النقطة املقابلة للتواكلحسناً، وفق مفهوم العمل هنا، فهو 

شيء باّان سواء يف جمال القضايا الدينية ومكافأة اآلخرة، أو يف القضايا الدنيوية، أو القضايا الوطنية 
ة  فيجب العمل، وجتب متابعة العمل، وجتب املطالبة بنتيج.املهمة، والقضايا السياسية، واالجتماعية

 . اعتماد هذا املفهوم للعمل هو من أجل تبيني هذه اخلاصية.العمل؛ التواكل واالنتهازية أمر خطأ



 

 

 الذي هو موجود أيضاً يف اإلسالم، فإن أخذ النيب - املفهوم االقتصادي-أما يف املفهوم الثاين للعمل 
 عبداً إذا ِحبُیولَِكن اَهللا «: يد العامل وتقبيلها أمر يف غاية األمهية، أو قول النيب الكرمي) ص(الكرمي 

 الذي يعمل ويتقن ذلك العمل وحيكمه، مل، فاهللا حيب ذلك اإلنسان الذي يع.٥»عِملَ عمالً أحكمه
 لذلك يعرف اإلسالم العمل بكال املفهومني، ولكنين اليوم سأحتدث .الذي يشعر باملسؤولية يف عمله
 .ببعض اجلمل حول املفهوم الثاين

 
 إنتاج الثروة وتوزيعها بالعدل بني الناس:  االقتصادي للبالددفاهل
 إن .إذن، ما هو اهلدف االقتصادي للبالد؟ اهلدف االقتصادي هو إنتاج الثروة وتوزيعها بعدالة 

االقتصاد السليم هو الذي يستطيع إنتاج الثروة يف البالد وتوزيعها بعدالة وبطريقة صحيحة بني الناس 
 .ا اقتصاد هو اقتصاد سليميف البالد؛ هكذ

 
  هو أحد العناصر الرئيسية يف إنتاج الثروةالعامل

الركيزة الرئيسية هي : من أجل حتقيق هذا االقتصاد السليم هناك ركيزتان أو ثالث ركائز رئيسية 
  بالطبع، كلما.ركيزة العامل، وهلذا إن العامل هو أحد العناصر الرئيسية يف إنتاج الثروة يف البالد

 مبدعني ومبتكرين مال كما شاهدنا اليوم يف التقرير، كان الع- كان العامل ماهراً ومبتكراً ومبدعاً 
 لذلك إن إحدى مهماتنا يف جمال قضايا .، تكون نتيجة العمل أفضل وأعلى-وماهرين يف عملهم 

وهذه إحدى العمال هي أن نكون قادرين على االرتقاء باملعرفة واملهارات عند مواردنا البشرية، 
 . ا وكانت ضمن تقاريرها أن بعض املؤسسات االقتصادية تويل اهتماماً-اآلن- املهمات اليت رأيت 

إحدى مهمات املؤسسات االقتصادية أن تكون قادرة على االرتقاء وزيادة املعرفة واملهارات عند 
 يف املقابل هناك .ثري إجيايبالقوى العاملة واملوارد البشرية املوجودة لديها؛ هذا ميكن أن يكون له تأ

 هذا الشعور هو الذي جاء يف -العامل أيضاً، فطبعاً مبزيد من املهارة ومع شعور أكرب باملسؤولية 
 حيكم العمل، وينجزه بإتقان وبأسلوب صحيح، وال يهمل فيه؛ -» فأتقنه«أو » فأحكمه«: الرواية

 .هذه مهمة مشتركة بني العامل وبني رب العمل
 

  نتاج منوطة بالتعاون املتبادل واحلقيقي بني القوى العاملة واملستثمر اإلزيادة
التعاون املتبادل واحلقيقي بني القوى العاملة، واملستثمر الذي يطلق عليه مصطلح رب العمل، ميكن  

 على القوى .أن يزيد اإلنتاج والقيمة املضافة؛ التعاون املتبادل بني العامل ورب العمل أو املستثمر



 

 

 . مبسؤولية أكربوالعملعاملة والعمال زيادة مهارام، ورفع مستوى شعورهم باملسؤولية، ودقتهم، ال
زيادة حصة القوى العاملة من ريع املؤسسة االقتصادية، وهذا أحد األمور ] أيضاً[وعلى رب العمل 

 حسناً، جيب . رأيت أصدقاء يشكون من بعض املقررات اليت مل تأخذ آراء العمال باالعتبار.الالزمة
 . االنتباه إىل هذه النقطةؤسساتوضع هذه املقررات بطريقة عادلة، وجيب على املسؤولني يف امل

، أي تعاون هذين الطرفني، إذ يف تلك احلالة »االقتصاد املقاوم«لذلك، قلنا الشيء نفسه يف سياسات 
لتقدم االقتصادي والتنمية كان هذان االثنان، أي العامل ورب العمل، يشكالن الركيزة األساسية ل

 عليها للعمال، مبناسبة أسبوع العمال، مراعاة حقوق كيز من النقاط اجليدة اليت ميكن التر.االقتصادية
األجور العادلة، والدفع املنتظم دون :  جتب مراعاة احلقوق الطبيعية للقوى العاملة، أي.القوى العاملة

ظيفي، وهو األمر الذي أكدته يف السنوات املاضية، وهو تأخري، واالستقرار الوظيفي، أي األمان الو
 أشار بعض السادة الذين حتدثوا إىل أم مل يسرحوا أحداً من القوى العاملة .من القضايا املهمة جداً

 قضايا .خالل هذه املدة؛ هذا فعل جيد للغاية، وهو أسلوب جيد للغاية؛ هذا هو األمن الوظيفي
مات الرفاهية، والرعاية الصحية، هذه األمور هي ضمن حقوق العمال، وهذه التأمني، والتعليم، واخلد

 بالطبع، إذا مت إيالء املزيد من االهتمام بالعامل، مثل تلبية احتياجات . رب العمل الطبيعيةاجباتو
لتئام األسرة أو تعليم األبناء أو الزواج، وما شابه، من الطبيعي أن يكون هلذا تأثري أكرب يف العالقة واال

 .بني العامل ورب العمل، وهو أمر مبارك وحسن
 

  من ضرورات املؤسسات الصناعية والزراعية واالقتصاديةالتعليم
 طبعاً، إن - يف هذه املناسبة، أود أن أشري إىل أن عامل التطورات التكنولوجية احلايل يتغري حلظة بلحظة  

 لذلك، مبا أن هذه التطورات هي يف .دث بسرعة أي أن هذه التطورات حت-مل يكن تعبرياً مبالغاً فيه 
 والزراعية واملؤسسات ةظل التكنولوجيا، إن التعليم املستمر هو أحد ضرورات املشاريع الصناعي

 يف بعض األحيان، يتمتع أولئك الذين .االقتصادية، وهذا التعليم مبعىن التعليم األكادميي والعملي أيضاً
 لنفترض اآلن هذه األسرة .ثر للجيل املقبل من التدريب اجلديدلديهم خربة يف العمل بفوائد أك

من أبناء هذه [ إن الفائدة اليت اكتسبها اجليل الثالث .املزارعة اليت أرسلت تقريراً إىل هنا من خراسان
من املعرفة واملعلومات اجلديدة بالتأكيد ليست أكثر من الفائدة اليت اكتسبوها من جتربة ] األسرة

 . لذلك، جتب االستفادة من املعرفة ومن خربة القوى املتمرسة.ربة جيلني من قبلهمآبائهم وجت
 



 

 

  جودة العمل واالزدهار االقتصادي منوطان بارتقاء إنتاجية القوى العاملةارتقاء
 هذه القضية .النقطة األخرى هي أنه إن ارتقت إنتاجية القوى العاملة، فسوف ترتقي جودة العمل 

 سوف تقلل - من البديهي أا ستزيد إنتاجية القوى العاملة -أثرناها، إذا مت إدراكها التعليمية اليت 
 عندما يتم . العملةسعر املنتج النهائي أو تكاليف العمل، ومن الطبيعي أن هذا األمر سريتقي جبود

 .دراتاالرتقاء باجلودة، تزداد القدرة التنافسية ويتحقق االزدهار االقتصادي خاصة يف جمال الصا
 

  الدائم بني اجلمهورية اإلسالمية والعمالالترابط
 يف مجيع .النقطة األخرى عن العمال هي أنه يف القرنني املاضيني، كان للعمال تأثري يف اال السياسي 

 يف بلدنا أيضاً، .أحناء العامل، سواء يف أوروبا أو البلدان األخرى، كان للعمال تأثري يف اال السياسي
 أثّر - كما ذُكر يف بداية االجتماع -  يف انتصار الثورة .لعمال تأثري باملعىن احلقيقي للكلمةكان ل

 يف زمن .العمال، وعمال شركة النفط وبعض املناطق األخرى يف تقدم الثورة بصورة حقيقية
 زمن اجلمهورية اإلسالمية أيضاً، كان العمال من أفضل الفئات متاشياً مع أهداف اجلمهورية سواء يف

اجتهدوا، :  كان العمال دائماً يف املقدمةختلفة، يف األحداث امل.الدفاع املقدس، أو بعد تلك املراحل
 لذا إن الترابط بني نظام اجلمهورية اإلسالمية والعاملني .وعملوا ملنفعة النظام، وكانوا يف خدمة النظام

يزيد واجبات مسؤويل النظام جتاه  بالطبع هذا .دائم، وآمل أن يستمر هذا الترابط إن شاء اهللا
 جتاه الطبقة العاملة، سواء من خمتلف املسؤولني يف السلطات املختلفةالعمال، وواجبات اجلميع 

 .الثالث والشعب إىل أرباب العمل وأصحاب الصناعات واملناطق الزراعية
 

 »الطفرة يف اإلنتاج« مناسبة لتحقيق شعار فرصة
، وما زلنا »الطفرة يف اإلنتاج«تاج، حسناً، لقد أعلنا هذا العام بصفته عام  ما يتعلق بالطفرة يف اإلنيف

، أي أن هناك فرصة )اهلجرية الشمسية(، وما زلنا يف بداية السنة )مايو/أيار(اآلن يف شهر أرديبهشت 
الضيق  أي أننا لسنا يف الوقت عام،وإمكانية لتحقيق الطفرة يف اإلنتاج باملعىن احلقيقي للكلمة هذا ال

 وميكن ملختلف األجهزة أداء - لدينا عشرة أو أحد عشر شهراً بعد -  إا فرصة رائعة اآلن .بعد
 لذلك سأعرض بعض النقاط .املهمات اليت تؤدي إىل طفرة يف اإلنتاج، وإن شاء اهللا سيعملون عليها

 .»الطفرة يف اإلنتاج«حول 
 

  مبرتلة النظام الدفاعي واألمين لالقتصاداإلنتاج



 

 

أوالً لقد حتدثنا كثرياً عن اإلنتاج، وأنا أيضاً حتدثت كثرياً، واملسؤولون احلريصون واملهتمون أيضاً  
 ويف هذه األيام اليت . أود أن أقول إنه ميكن تشبيه اإلنتاج جبهاز املناعة والدفاع يف اجلسم.حتدثوا

 يف مواجهة الفريوسات تسود فيها أزمة كورونا، فإن للنظام الدفاعي للجسم دوراً مهماً جداً
 من دون شك، لقد دخل فريوس كورونا هذا إىل أجسام كثرية، .واجلراثيم واملعتدين على الصحة

لكنهم مل ميرضوا، ملاذا؟ لقد كان لديهم نظام دفاعي سليم وجيد، واستطاع الدفاع عن اجلسم وتأمني 
 النظام الدفاعي واألمين لالقتصاد، مبكانة إذا شبهنا اقتصاد البلد جبسم اإلنسان، فإن اإلنتاج هو .أمنه

 إذا .أي أن اإلنتاج هو الذي ميكنه حتييد االقتصاد عن الفريوسات واجلراثيم اليت امجه، ويبقيه ساملاً
كان لدينا دائماً إنتاج جيد ومناسب والئق ومتناٍم يف البالد، ميكننا مقاومة هذه الفريوسات اليت تكون 

 لألسف طبعاً، إن اقتصادنا يعاين من كثري من اجلراثيم والفريوسات الطبيعية، - موجودة بطبيعة احلال 
وهناك فريوسات مصطنعة أيضاً مثل العقوبات، ومثل قضية سعر النفط وكلها أحداث توجه ضربة إىل 

 إن قضية اإلنتاج هلا دور مؤثر على حنو عجيب، وبالطبع جيب أخذها بعني االعتبار .- االقتصاد 
 إن متكنا من احلفاظ على هذا النظام الدفاعي واستطعنا توفري السالمة القتصاد البالد، . إليهاواالنتباه

وإبقاءه مستعداً على الصعد كافة، فإن هذه املشكالت والصدمات الدولية والصدمات االقتصادية 
 .املختلفة لن تكون قادرة على التسبب يف ضرر جسيم وخطري على البالد، من دون أدىن شك

 
  احليوي لإلنتاج يف االقتصاد والثقة العامة بالنفسالدور

حسناً، ميكن لإلنتاج أن يشكل اقتصاداً وطنياً قوياً يف البالد، أي أن اإلنتاج يلعب دوراً أساسياً يف  
 كما أتصور، يف اعتقادي، إن .بناء اقتصاد قوي، وله تأثري حيوي ال ميكن إنكاره يف إدارة البالد

 واإلنتاج احمللي تصاد، بالطبع، إن اإلنتاج حيوي لالق.ليست جمرد مسألة اقتصاديةمسألة اإلنتاج 
 فاإلنتاج من الناحية السياسية يعزز .حيوي القتصاد البالد والقتصاد سليم، لكن هذا ليس كل شيء

اا  إنه مدعاة للعزة والفخر أن تشعر األمة بأن احتياج.ثقة البالد بنفسها، وجيعل الشعب يشعر بالعزة
تتم تلبيتها داخل بلدها وبصناعة بلدها مقارنة برؤية أنفسهم حباجة إىل أخذ ما حيتاجون إليه من 

أحياناً يعطون وأحياناً ال يعطون، وأن ] فاآلخرون[اآلخرين، وأنه ينبغي هلم أن يلتمسوا اآلخرين، 
 السيء؛ حقيقةً، إن يعطوهم كل أنواع األشياء، أي يف بعض األحيان يعطون اجليد وأحياناً يعطون

 لذلك . اخلاصة بنفسها متنحها الثقة بالنفس والشعور بالعزةااقدرة األمة على إنتاج وتلبية احتياج
ترون أن قضية اإلنتاج هلا أبعاد تتجاوز األبعاد االقتصادية البحتة، إضافة إىل أن اإلنتاج ميكن أن يؤثر 



 

 

ميكن أن يؤثر يف جمموعة متنوعة من املؤشرات، مثل يف جممل املؤشرات االقتصادية للبالد، أي أنه 
 وقضية العرض للسلع واخلدمات، والرفاهية -  هو أمر مهم للغاية -  اإلمجايل، والعمالة احملليالناتج 

 .العامة للمجتمع، والتصدير والتأثري الفكري والثقايف للصادرات
 ما مينح أفراد اتمع الثقة بالنفس،  إىل ذلك، كما قلت، اإلنتاج احمللي هو مصدر فخر وطين،إضافة

 فماذا ميكن للمرء أن يقول أكثر من هذا عن أمهية اإلنتاج؟ حقاً إن اإلنتاج احمللي أمر .وما إىل ذلك
 .حيوي للبالد

 هذه األعمال اليت .، فلماذا نقول ذلك؟ ألننا متأخرون يف اإلنتاج»الطفرة يف اإلنتاج« حنن قلنا حسناً
واليت أُجنزت هي بارزة جداً وجيدة، ولكنها ليست كافية، فنحن حباجة إىل املزيد من ذكرها األصدقاء 

 . الصددهذاتطوير اإلنتاج وتعزيزه وزيادة التقدم فيه، واآلن سأوضح بعض النقاط يف 
 

   حمرك اقتصاد البالد منوط مبشاركة الشعبتشغيل
يع تشغيل حمرك اقتصاد اتمع دون  األوىل هي أن نعرف أنه حىت أقوى احلكومات ال تستطالنقطة

 إن بعض اآلليات .مشاركة الشعب؛ ال ميكن ألي حكومة تنظيم اقتصاد البالد دون مشاركة الشعب
 - كية طبعاً ليس كل أنواع االشترا- الفكرية والسياسية واالقتصادية، مثل أحد أنواع االشتراكية 
 هذا األمر غري .فشلت] لكنها[دي، وتصورت أن احلكومات قادرة على التصدي للعمل االقتصا

ممكن، فدون مشاركة الشعب لن تتمكن أي حكومة من تنظيم اقتصاد البالد وتشغيل حمرك 
 د لذلك، إن قضية إشراك مواهب الناس وابتكارام وقدرام املتنوعة يف جمال اقتصاد البال.االقتصاد

 .جيب أن تكون من أهم قضايانا
 

 »ة يف اإلنتاجالطفر« الدولة يف واجبات
 

 الدعم وإزالة العقبات (١
 الدولة كما .حسناً، صحيح أن هذا العمل هو عمل الناس، ولكن على الدولة واجبات مهمة أيضاً 

نقول، نقصد ا السلطات الثالث ال السلطة التنفيذية فقط، بل التنفيذية والتشريعية والقضائية، أي 
 إن مل تقم اليت - إحدى هذه املهمات . لديهم واجبات مهمةبعنوان دولة اجلمهورية اإلسالمية، هؤالء

 أنه جيب على الدولة تقدمي -الدولة ا ومل يقم ا مسؤولو الدولة، فلن تتحقق الطفرة يف اإلنتاج 
 فماذا .الدعم احلكومي:  ميكن اختصار ذلك جبملة واحدة على هذا النحو.الدعم إىل اإلنتاج واملنتج



 

 

 حسناً، نعم، قد يكون . السيولةخ، حىت يتصور البعض أنه ض»الدعم« إن نقول يعين هذا الدعم؟ ما
 .من الضروري يف بعض األماكن ضخ املوارد املالية، ولكن يف أماكن أخرى قد يكون ضاراً أيضاً

 إذا تصورنا أن .املقصود من الدعم ال يقتصر على ضخ املوارد املالية فحسب، بل يتعلق بفتح اال
 والعامل، جمرد عداء سريع، ليس عليكم أن فكر،عاملة الشعبية، واملستثمر، واملهندس، واملالقوى ال

 أنتم افتحوا اال، وأزيلوا العقبات، ومهدوا .تعلموه ماذا يفعل، فهو لديه شغف وميول إىل احلركة
 اآلن إىل  هذا أمر مهم للغاية، وسأشري– إذا قامت احلكومة على ذلك .الطريق، ودعوه يقوم حبركته

 لذلك إن الدعم الذي نتحدث عنه هو . حينئذ ستتم تلك احلركة بالطريقة الصحيحة-بعض األمثلة 
 هناك بعض املقررات اليت ال فائدة . إزالة العقبات مثل ماذا؟ مثل إزالة املقررات املرهقة.إزالة العقبات

ج وجهاز االقتصاد الفعال واملفيد منها بل هي ضارة أيضاً؛ إن وجود هذه املقررات مينع جهاز اإلنتا
 . بعملهطالعمن االض

 
 منع االسترياد غري املنضبط) ٣مكافحة التهريب  (٢

واحد من أهم أنواع الدعم هو مكافحة التهريب، ما يعين بالفعل أن التهريب هو آفة للبالد، وجتب  
 .سترياد غري املنضبط جبدية أحد األعمال الضرورية منع اال.حماربة هذه اآلفة بكل ما للكلمة من معىن

] حيدث[ أن االسترياد رء دائماً يرى امل.لقد أكدت كثرياً ضرورة معاجلة مسألة االسترياد غري املنضبط
لقد بذلنا :  على سبيل املثال، يقول أحد املسؤولني يف األجهزة. يكتبون إلينا ويشكون.بذرائع خمتلفة

اجلهاز احلكومي ] ولكن[صف السعر، وبثلث السعر، جهداً كبرياً من أجل صناعة هذه اآللة، وبن
 ويستوردها؛ ال ينبغي أن حيدث أجنيبالفالين الذي حيتاج إىل هذه اآللة يذهب للتعاقد مع مصنع 

 طبعاً، ليست احلال هكذا . إذا حدث ذلك يف حاالت مهمة، جتب تسميتها جرمية وخيانة.ذلك
 .يق الغفلة، لكنه أحياناً يكون جرمية وخيانة فعالًدائماً، إمنا حيدث ذلك يف بعض األحيان عن طر

 
 حماربة الفساد اإلداري واملايل (٤

 الحظوا، إنّ هذه األجهزة اليت عرضت التقارير .أحد أنواع الدعم هو املكافحة اجلدية للفساد املايل 
 هي اليت تقوم على العمل االقتصادي السليم - ومئات األجهزة األخرى من هذا القبيل -عنها اليوم 

 سليماً من حتقيق دياً إذا كنتم تريدون أن يتمكن هؤالء األشخاص الذين يؤدون عمالً اقتصا.يف البلد
ية أولئك الذين يؤدون األعمال عن طريق الفساد والرشوة أهدافهم، عليكم أن حتاربوا جبد



 

 

 جتب حماربة الفساد سواء اإلداري، أي فساد الشخص الذي يكون يف احلكومة واملرتبط .واالختالس
 .باملسائل االقتصادية، أو فساد من يعمل يف اإلنتاج والنشاط االقتصادي

 أعلم، ولقد رأينا مراراً وتكراراً على مر  أنا. القضايا هي مواجهة العرقلة اإلدارية جبديةإحدى
السنني، أن الشخص املسؤول عن جهاز حكومي ما، املدير األعلى للجهاز، يبحث عن أمٍر معني 

 ت كما أم يعقدون اجتماعا.باهتمام وصدق كاملني، ويريد أن يفعل شيئاً، ولكن ال يتم ذلك
مث «:  فمعناه كما قال أمري املؤمنني.قلة والسبب هو العر.ويتخذون إجراءات، ولكن الناتج صفر

، وهذا يعين أنه ال يكفي أن تكون مدير اجلهاز وأن تكون لديك رغبة فقط، بل جيب »النهاية النهاية
 .أن تتابع األعمال ملنع حدوث هذه العرقلة وسط الطريق حتماً

 
 ر الضرييباإلعفاء أو اإلقرا) ٧اجتناب الصفقات املضرة ) ٦احترام حقوق امللكية  (٥

 ومن األمور .مهمة هي احترام حقوق امللكية، وهي من واجبات القوة القضائية] أخرى[هناك قضية  
املهمة اجتناب املسامهة يف املضاربات والصفقات املضرة، وهذه حتتاج إىل سن قانون، وهو أمر يتعلق 

 على مثل اعدا كي ال تس جيب أن يكونوا حذرين يف القوانني اليت يضعو.مبجلس الشورى اإلسالمي
 يف بعض احلاالت، تكون .هذه الصفقات، بل تكون عكس ذلك، فتساعد على األنشطة الصحيحة

اإلعفاءات الضريبية مطلوبة، ويف املقابل، يف حاالت أخرى، قد يكون إقرار الضرائب أمراً ضرورياً، 
 وأعمال حيصلون فيها حلاالتك عدد من ا طبعاً ال أريد اآلن أن أعدها كُلّها، فهنا.مثل اإلثراء املفاجئ

 يف املقابل، يف بعض .على ثروة مفاجئة وال يدفعون الضرائب؛ جيب أن يقروا عليهم الضرائب
 يف كثري من احلاالت اإلنتاجية، جيب تقدمي املساعدة من .احلاالت، جيب إلغاء الضرائب أو ختفيضها

ي قلنا إنه جيب على الدولة أن تقدمه، هو يف هذه  لذلك إن الدعم احلقيقي لإلنتاج، الذ.هذا القبيل
 حسناً، لقد شاهدمت يف أزمة كورونا هذه، حلسن احلظ أن الدولة دعمت الشعب، .األشياء وما شابه

أي شخص يريد أن يصنع مثل هذه الكمامة، «:  فلو أن احلكومة قالت.أي أم فتحوا اال أمامهم
 األمر البسيط، لكان هذا كافياً كي ال تنتج ذاو قاموا ، ل»فيجب أن يأيت وحيصل على إذن منا

 .فتحوا اال وقالوا إن أي شخص ميكنه إنتاج الكمامات فلينتجها] لكنهم[الكمامات يف البالد، 
أنتجتها، ومؤسسة ) ملتابعة كورونا(األجهزة احلكومية أنتجتها، واملصانع، واللجنة التنفيذية] لذلك[
 يف املنازل، ويف املساجد؛ صار الوضع اآلن أن لدينا نتجوها، والناس أأنتجتها» املستضعفون«



 

 

 إذا . هذا ألن احلكومة أزالت العقبات.كمامات أكثر مما حنتاجه يف البلد وميكننا تقدميها إىل اآلخرين
 .عمم هذا الشيء يف جماالت أخرى، هذا سيساعد البلد

 
  بيئة األعمالحتسني

 ٧ لقد أكدت مراراً وتكراراً مسألة حتسني بيئة األعمال.حتسني بيئة األعمالالنقطة الثالثة هي مسألة  
الدعم وخفض القوانني وما شابه ذلك، يف ] حول[وهذه األشياء اليت قلتها بالفعل يف هذا اجلزء الثاين 

قتصاد  إيلّ من وزارة االاملرسلة لقد رأيت تقييمات اخلرباء .الواقع هذه أمثلة على حتسني بيئة األعمال
عرب مكتبنا؛ باالستناد إىل تقييمات اخلرباء، يقولون إنه إنْ مت اختاذ إجراءين يف جمال القضايا 

 هذا ما يقوله .االقتصادية، فإن ترتيب البلد يف مؤشر األعمال سريتفع أربعني أو مخسني مرتبة أعلى
 .اخلرباء يف وزارة االقتصاد

 قلت ذات مرة يف اجتماع مع .»صدار التراخيصإنشاء نافذة واحدة إل« هذين األمرين هو أحد
 أن الشخص الذي يريد -  ال أتذكر اآلن - األصدقاء يف هذه احلكومة قبل عامني أو ثالثة أعوام 

احلصول على ترخيص من أجل عمل اقتصادي، أعتقد أنه جيب أن يذهب إىل حنو ثالثني أو أربعني 
عله يف يوم واحد يستغرق ستة أشهر، أو يف  للحصول على ترخيص، فاإلجراء الذي جيب فاًمكان

نافذة واحدة إلصدار « أحد هذين األمرين هو إنشاء .بعض األحيان ال يتم على اإلطالق
] الترخيص[، أي أن جتتمع كل األجهزة يف نقطة واحدة، كي ميكن ألي شخص يريد »التراخيص

 .ىل متابعة عمله غضون نصف يوم، وأن خيتصر الوقت، ويذهب إاحلصول على ترخيصه يف
، وهو أمر خيص القوة القضائية مرة أخرى؛ »إنشاء احملاكم التجارية حلل اخلالفات االقتصادية «ثانياً

 حسناً، .قالوا أنه إذا مت هذان األمران، سريتفع ترتيب البالد يف بيئة األعمال أربعني أو مخسني درجة
 .هذه األمور مهمة

 
  االسترياد غري املنضبطمنع

لسنا ضد االسترياد، واجلميع ] بالطبع [.ة الرابعة هي مسألة منع االسترياد الذي ذكرته سابقاًالنقط 
يف ] ما يشبهها[استرياد تلك السلع اليت ينتج ] معارضة[يعرف ذلك، ويفهمون ذلك؛ هذا يعين 

لك اليت ميكن ت] بل[ليس فقط تلك اليت تنتج :  أنا أريد أن أقول هذا.البلد أو ميكن إنتاجها يف البلد
 فبمنع هذا النوع من االسترياد، ميكننا مساعدة القوى النشيطة واملبتكرة داخل البلد .]أيضاً[إنتاجها 



 

 

 يف بعض األحيان، . فإذا حدث هذا األمر، أعتقد أنه سيساعدهم كثرياً.للبدء يف تنفيذ تلك األعمال
 على سبيل . لنفترض قضية املنافسة.ية جمدريتفتح األحهزة التنفيذية الباب لالسترياد حتت أعذار غ

املثال، افرضوا أنه عندما يقال ملاذا مسحتم للسيارات األجنبية أن تأيت على هذا النحو، يقولون إا 
 أقول، حسناً، أنتم الذين تريدون زيادة اجلودة عرب املنافسة، فلتحاولوا حتسني اجلودة بطريقة .املنافسة
لي خسائر مضاعفة، ألنكم تريدون زيادة اجلودة مثالً، هذا أمر غري  احملج أن تكبدوا اإلنتا.أخرى

تعين أيضاً الطفرة يف النوعية، ] وبالطبع[ الطفرة يف اإلنتاج تعين أيضاً الطفرة يف الكمية، .صحيح
 بالطبع، البعض لديه نيات أخرى .وكل منها هلا طرقها، ولن حتصلوا على ذلك من خالل االسترياد

 هناك أشخاص .حيان إىل سحق اإلنتاج بسبب االسترياد غري املنضبط، ولدينا أمثلة األبعضتؤدي يف 
 وبذلك إن .يأتون إلينا، طبعاً حنن حنيلهم إىل األجهزة املختلفة ونتابع أمورهم إىل أن تتحقق إن شاء اهللا

 .اإنتاجهالنقطة التالية كانت قضية منع استرياد السلع املنتجة يف الدولة، أو اليت ميكن 
 

  يف الكمية مطلوبة مع الطفرة يف النوعيةالطفرة
 عندما تكون لدينا طفرة يف .املسألة التالية هي الطفرة يف النوعية اليت ذكرناها، وهذا أيضاً مبدأ مهم 

إذا مل تكن هناك طفرة :  يعين.ال تتوفّر لدينا الطفرة يف النوعية، فلن نتقدم إىل األمام] لكن[الكمية، 
 سوف نبقى عالقني يف مسألة االستهالك احمللي، أي أن املستهلك احمللي عندما يرى أن يف النوعية،

 عندما يكون هناك مستهلك، من .املنتج احمللي ليس جبودة جيدة، من الطبيعي أن ينجذب إىل األجنيب
البديهي ودون شك أنه سيكون هناك مستورد أيضاً، وليس معلوماً أن احلكومة ستكون قادرة على 

 حلسن احلظ، إن العديد . جيب أن نفعل شيئاً كي يقتنع املستهلك احمللي أن هذه النوعية جيدة.عهمن
 -من منتجاتنا هي كذلك اليوم، أي إن جودة اإلنتاج احمللي ملنتجاتنا الصناعية يف القطاعات املختلفة 

جنبية، ويف الوقت  أفضل من األ- اليت ال أريد تسميتها اآلن، لكننا نعرفها ونعرف هذه القطاعات 
 لذلك، إن مسألة الطفرة يف النوعية مهمة جداً أيضاً، .ستريادمن اال] السلع[نفسه هناك بعض هذه 

فهي تؤثر يف االستهالك احمللي، وهلا تأثري مضاعف أيضاً يف استهالك الصادرات، أي إذا أردنا أن 
 .اجلودة، وهذا موضوع مهم جداًتكون بضائعنا قادرة على املنافسة يف اخلارج، علينا رفع مستوى 

 .هذه أيضاً نقطة أخرى
 السبب وراء . التالية هي أنه جيب علينا زيادة األمل بالسعي والعمل يف البلد يوماً بعد يومالنقطة

رغبيت يف بث هذا الربنامج حىت يتمكن الناس من مشاهدته هو أن هناك جمموعة مس دائماً يف آذان 



 

 

 أنه ممكن، حنيغري جمٍد، ولن نستطيع، وليس ممكناً، يف : ة، ويقولونالناس مسات خطرية وضار
أريد أن أقول إنه عندما ميكننا بناء قمر !  التفتوا.فنحن نستطيع فعل الكثري من األعمال العظيمة

 أي سبعة كيلومترات - متر يف الثانية ٧٥٠٠اصطناعي جبودة عالية ويستطيع أن يتحرك بسرعة 
 عندما نتمكن من وضع القمر االصطناعي يف املدار الذي نريد، فإننا نستطيع ،-ونصف يف الثانية 

 الشخص الذي ينتج هذا القمر االصطناعي اليوم ويرسله إىل الفضاء، .فعل الكثري من األمور األخرى
 كيلومتر يف ٣٦٠٠٠هذا الشخص، وهذه النية، وهذه اليد قادرة على إيصال هذا القمر إىل مدار 

 هذا . كيلومتر٣٦٠٠٠ .املداربلة، وهو ما نريده؛ نريد إيصال القمر االصطناعي إىل األيام املق
 أي أن هذه النية، وهذه اهلمة، وهذه اليد اليت .سيحدث بالتأكيد، وهذه اإلمكانية موجودة بالتأكيد

  على سبيل املثال، هذه اهلمة٤٥٠ كيلومتر أو ٤٠٠إىل مسافة ] القمر االصطناعي[أوصلت اليوم 
 عندما يكون هناك أمل، عندما يكون .تر كيلوم٣٦٠٠٠نفسها ستكون قادرة على إيصاله غداً إىل 

 اآلن .هناك شعور بالتطور، عندما يكون هناك شعور بالقدرة، فإن هذا سوف حيدث، وهذا هو قويل
و شيئاً أنت تبدي سعادتك بأنكم أطلقتم قمراً اصطناعياً، أ! يا سيدي: يقول البعض على سبيل املثال

 يعين أن القمر االصطناعي .]حصول البلد على االستقرار[من هذا القبيل، لكن هذا ال يوجب 
حسناً، حنن نعرف هذه ! واألسلحة وما شابه ال ميكنهما تأمني البالد، واألصل هي القضايا االقتصادية

عندما نتمكن من :  ولكن قويل.األمور، نعرف هذه األقوال، نعرف هذه األشياء، نعرفها، وال جنهلها
فعل هذه اخلطوة الكبرية يف اال العسكري أو إطالق القمر، فلماذا مثالً ال ميكننا إنتاج سيارة حتتاج 
إىل مخسة لترات من البرتين لكل مئة كيلومتر بدالً من أن نتوقف باستمرار لتزويدها بالوقود ألا مثالً 

؟ عندما تكون لدينا هذه ]لكل مئة كيلومتر[نية تستهلك اثين عشر لتراً أو عشرة لترات أو مثا
 وتكون لدينا روح االبتكار هذه، فإا ستكون موجودة يف مجيع ااالت يف البالد، سواء يف ،القدرة

 . هذا ما نتحدث عنه.الزراعية واخلدماتية] مثل[القطاع الصناعي أو خمتلف القطاعات األخرى 
 

  األولوية للقطاعات الرائدةإعطاء
النقطة األخرى هي أنه يف الطفرة يف اإلنتاج هذه تكون بعض القطاعات هي الرائدة، وجيب إعطاؤها  

مثالً، يف قطاع النفط، تطوير قدرة املصايف مثل مصفاة :  لقد ذكرت بعض القطاعات هنا.األولوية
 املزيد بيعيطالتكثيف اليت مت افتتاحها يف بندر عباس، وهناك خطوات الحقة ستمنح البالد على حنو 

من الثروة، أو جممع سرياف للتكرير الذي كما ذكروا أنه جممع مهم، وسيكون له تأثري كبري، أو 



 

 

 ٥٠ فإن إنتاج -  كما وردين بالتقارير -تنفيذ مشاريع البتروكيماويات اليت قيل أنه إن مت تنفيذها 
 أضعاف من حيث الثةث مليوناً، وسيزيد ١٣٠ مليون، مث إىل ١٠٠مليون طن سريتفع أوالً إىل 

القيمة، وهذه مسألة مهمة، خاصة يف ظل ظروف البلد احلالية وحاجته إىل العمالت الصعبة، فبالطبع 
 أو يف موضوع املشاريع الزراعية من أجل زيادة االكتفاء الذايت يف .سيكون هذا ذا قيمة كبرية

 الزراعي هو السعي لتأمني لقطاعا أحد األشياء اليت جيب القيام ا حتماً يف .املنتجات األساسية
 .]أرخص[ نعم، يف بعض األحيان قد يكون سعر شراء القمح .االكتفاء الذايت يف املنتجات األساسية

طبعاً ليست هذه احلال اليوم، ولكن هناك زمن كان فيه سعر شراء القمح من اخلارج أرخص للبلد 
 أولوية، فإم يفعلون هذا الشيء نفسه يف اذ يف تلك الظروف أيضاً، حني يكون اإلنتاج .من اإلنتاج

 افرضوا ِمثل اليوم، حيث العناصر .العامل، أي أم ال يسمحون لبلدهم أن حيتاج إىل القمح من اخلارج
 .وحيظرها علينا طرف آخر أيضاً] يوم[اخلبيثة للواليات املتحدة اليت حظرت علينا بعض األشياء، يأيت 

 لذلك جيب إنتاج . فيجب أن تكونوا قادرين على إدارة البالد،يفعلون ذلك] هم اآلن[حسناً 
 طبعاً اليوم ليست لدينا مشكلة يف املياه .املنتجات األساسية داخل البالد وحتقيق االكتفاء الذايت

 ذات يوم كانوا يقولون دائماً إنه ال توجد مياه وإن لدينا مشكلة يف املياه ولدينا نقص .واحلمد هللا
 ليست لدينا اليوم مشكلة نقص املياه، سواء من حيث الزراعات البعلية أو املروية، ظ،حل حلسن ا.فيها

ولذلك جيب أن نسعى وراء احملاصيل األساسية، مثل القمح، البذور الزيتية، النباتات الطبية، 
 أيضاً يف الزراعة، والري .األعالف، الزراعة املائية؛ هذه هي األشياء اليت جيب أن نسعى وراءها

احلديث، وإدارة مستجمعات املياه، وإدارة اخلزانات اجلوفية، وأمثال هذه أيضاً تعد من القطاعات 
 احلمد هللا، . أحد ااالت الرائدة األخرى مما حيتاج إىل اهتمام خاص هو البنية التحتية.املهمة والرائدة

البلد اليوم من حيث البىن إن البلد اليوم متقدم جداً يف البنية التحتية، وال شك يف ذلك، أي أن 
 وضعنا احلايل ال متكن ...التحتية، مثل املوانئ، الطرقات، الطرقات السريعة، السدود، وما شابه ذلك

مقارنته بتاتاً مبا كان عليه قبل الثورة، فتقدمه رائع، ولكن يف الوقت نفسه ما زلنا حباجة إىل البىن 
 وخاصة النقل والشحن بالسكك احلديدية، وهو أمر حن،شالتحتية، مثل املوانئ والكهرباء والنقل وال

 .مهم للغاية
 أحياناً تتعطل . الرائد اآلخر هو قضية تصنيع القطع اليت وردت يف تقارير اليوم بفضل اهللالقطاع

جيب  [.سيارة كبرية بسبب قطعة صغرية جيب علينا أن نستوردها من اخلارج على سبيل االفتراض
 يف دميه، اآلن، هذا التقرير الذي مت تق. تصنيع القطع يف خمتلف القطاعاتعلى قضية] علينا العمل



 

 

قطع غيار السيارات، ولكن قضية تصنيع القطع جلميع ] يتمحور حول[رأيي كان اجلزء الرئيسي فيه 
 .أجزاء اآلالت واملاكينات الكبرية تعد مسألة مهمة جداً

تأخرين كثرياً يف قطاع املناجم، وأحد القطاعات اليت قضية قطاع املناجم، إذ إننا ما زلنا م] مثالً [أو
قسم الدواء واللقاح الذي مسعت أنه واحلمد هللا يعمل ] مثالً[ أو .جيب االهتمام ا حتماً هو املناجم

 اآلن يشيعون . حول اللقاحأحباثجيداً يف جمال إنتاج الدواء هلذا الفريوس اجلديد، أو أم يقومون ب
 حىت عام، حىت ستة أشهر، البعض يقولون -ول إىل اللقاح غري ممكن حىت مدة معينة يف العامل أن الوص

 فليجلس علماؤنا اجليدون، علماؤنا .؛ ال شيء معروف-إنه ال ميكن احلصول عليه حىت مدة فالنية 
 لقاح لفريوس كورونا هذا، وليعملوا على إنتاج ادالشباب، باحثونا األكفاء، وليعملوا على قضية إجي

 .للقاحات املختلفة، فرمبا ميكنهم الوصول إىل اللقاح يف وقت أقرب بكثري وميكنهم االستفادة منها
 .هذه القضية من بني القطاعات املهمة

سلسلة األلبسة واألحذية واألجهزة املرتلية، اليت هي أيضاً واحدة من القطاعات الرائدة، ] مثالً [أو
القدرات يف هذا اال، ولكن يف الوقت نفسه، رغم أننا من بني واحلمد هللا إن البالد لديها الكثري من 

البلدان الرائدة يف جمال املالبس منذ القدم، وحققنا الكثري من التقدم اجليد على مر السنني يف جمال 
األحذية، واألجهزة املرتلية أيضاً، لألسف ال تزال مشكلة االسترياد ضارة هنا؛ يف رأيي، جيب منع 

 . هذه القطاعات جبدية، وجيب االهتمام ذا القطاع أيضاً بوصفه رائداً ومهماًاالسترياد يف
حسب التاريخ اهلجري  [١٣٩٧ و١٣٩٨ هللا، رأينا أنه يف هذين العامني املاضيني، أي احلمد

عندما احتجنا إىل عدد من السترات للبنني ] ٢٠١٨ ميالدية مث ٢٠١٩الشمسي، ومها يعادالن 
 ذهبوا .قلت ال تشتروا من السوق إطالقاً؛ دعوهم يصنعوا وينتجوا وخييطوا  والبنات واألطفال،

 كانت بالتأكيد أفضل .وأحضروا البضاعة الالزمة، وأحضروا اخلياط، وجهزوا املبالغ الالزمة لإلنتاج
 من كن حسناً، هذا يتم إنتاجه حملياً، فعندما نتم.من نظرياا األجنبية، أي أا أمجل وأمنت وأفضل

اإلنتاج حملياً، ملاذا نستورد من اخلارج؟ كانت لدي سترتان استخدمتهما عندما كنا نذهب إىل اجلبال 
أحياناً، وكانتا أجنبييت الصنع وقدمتا إيل كهدايا، لكنين تنازلت عنهما وقلت أحضروا إيلّ من هذه 

 .السترات حملية الصنع
ا احمللي للمالبس، الذي هو ذو خربة وقدمي ومتجذر لألسف، إن إنتاجن:  أن أقول هذا هنا أيضاًأود

 .يف البلد، لديه هذا العيب الكبري، إذ يطبعون عليه العالمات التجارية األجنبية الكاذبة، وهذا خطأ
م اشتروها يل، ورأيت عليها ملصقاً كاذباً يقول إمن إنتاج اخلارج، وكنا اهذه السترة اليت قلت إ 



 

 

 لذلك إن أحد . قلت هلم انزعوا املاركة عنها فرتعوها...ن صنعها ومىتنعرف خياطها ونعرف م
 .القطاعات الرائدة هو األلبسة أيضاً

 
 االستفادة من الشباب املبدعني واجلاهزين للعمل من أجل الطفرة واحلركة املضاعفة 
نصل إىل أي لن : لذلك إن حركة اإلنتاج يف البالد قد بدأت واحلمد هللا، ولكن أريد أن أقول هذا 

 حلسن احلظ هناك أرضية هلذه .مكان باحلركة العادية، فالطفرة ضرورية، واحلركة املضاعفة الزمة
 باب هناك عناصر إبداعية جيدة للغاية، شباب جاهزون للعمل، ش.احلركة املضاعفة يف البالد

فرة يف اإلنتاج متعطشون للعمل يف البالد، ميكننا االستفادة من وجودهم إليصال اإلنتاج إىل الط
 .باملعىن احلقيقي للكلمة، وستكون الطفرة يف اإلنتاج قادرة على إنعاش اقتصاد البالد

 أن أجدد الشكر لألصدقاء الذين عملوا جبد اليوم وأعدوا هذا الربنامج، وأولئك الذين حتدثوا أود
 إن شاء اهللا تطورات  ستتحقق.وقدموا التقارير، وكذلك مجيع الذين يعملون يف ااالت االقتصادية

 األدعية الزاكية ةأساسية ومهمة يف القطاعات املطلوبة يف البالد مبا فيها القطاع االقتصادي، بربك
 .لشعبنا العزيز يف شهر رمضان املبارك

 الوضع الذي تسببت فيه أزمة فريوس كورونا هذه، والذي حرك الناس، فقد برز وضع جديد ونتيجة
قفاالت، وهذه االحتياجات، وتأمني االحتياجات، وهذا التعاون الذي كان  هذه اإل-وغري اعتيادي 

، آمل أن يكون مقدمة وبداية لألعمال اجلديدة والتطوارت يف -ذا قيمة كبرية بكل معىن الكلمة 
 وأسأل اهللا أن يساعد ويبارك ويستجيب .خمتلف ااالت، مبا يف ذلك اال االقتصادي إن شاء اهللا

ن أيضاً ندعو جلميع املسؤولني والقيمني والناشطني يف خمتلف أحناء البالد، سواء يف  وحن.الدعوات
 أن يوفقهم مجيعاً إن شاء اهللا أسأل .القطاعات االقتصادية أو الثقافية أو غريها من القطاعات املختلفة

يت وأهدي سالمي  أشكركم مجيعاً مرة أخرى وأقدم حتيا.اهللا وأن يشملهم مجيعاً بلطفه ورمحته وبركاته
 .العظيم والشهداء األعزاء] اخلميين[إىل الروح املطهرة لإلمام 

 
 ... عليكم ورمحة اهللا وبركاتهوالسالم
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