
 

 

 ء التعاون واجلد وتركيز القوى قبالة األعداضرورة
   طهران:املكان

  عيد األضحى :املناسبة
  .م٣١/٧/٢٠٢٠  .هـ١٠/١٢/١٤٤١  .ش١٠/٥/١٣٩٩ :الزمان

  
  

، وكان مما قاله قائد الثورة ٣١/٧/٢٠٢٠كلمة اإلمام اخلامنئي املتلفزة اليت ألقاها مساحته يوم اجلمعة 
ج احلظر يكون باالعتماد على القدرات الوطنية ال التراجع أمام أمريكا، اإلسالمية تأكيده على أن عال

كما لفت مساحته إىل أن هدف األمريكيني اجلانيب من احلظر هو قطع عالقة إيران بقوى املقاومة مشرياً 
إىل أنه يرفض التفاوض مع أمريكا ألا تنوي دفع اجلمهورية اإلسالمية للتخلي عن قدراا الدفاعية 

       وا اإلقليميةوق
  
  

 ميبسم اللّه الرمحن الرح
 ،ني املنتجبني الطاهرنيبي آله الطی حممد، وعلیالقاسم املصطف  أيب ناي ونبدناي سی والسالم علوالصالة

 .ني اللّه يف األرضةي بقمايوالس
ة، بعيد األضحى املبارك  للشعب اإليراين العزيز، وجلميع املسلمني، وألتباع األديان اإلبراهيميأبارك

 .الذي ميثل ذكرى عظيمة وتارخيية لكل أتباع األديان اإلبراهيمية يف العامل
   األوىل من ذي احلجة هي عشرة األحداث العظيمة والدروس والعرب والتضرع واإلنابة إىل اهللالعشرة

قيقة عشرة  ذكرى عيد األضحى هي ذكرى عظيمة، فالعشرة األوىل من ذي احلجة هي يف احلإن
كل عشرة من ذي احلجة هلا ما مييزها، العشرة األوىل هي عشرة األحداث العظيمة . حافلة باملناسبات

 تبدأ هذه األحداث مع النيب. واملهمة، والدروس، وهي عشرة التضرع والتوجه واإلنابة إىل اهللا
 موسى ثَلَاِثني لَيلَةً وأَتممناها وواعدنا{: ، وهو ما تشري إليه هذه اآلية الكرمية)عليه السالم(موسى

جاء يف التفاسري أن هذه الليايل األربعني اليت أمضاها نيب اهللا ). ١(}ِبعشٍر فَتم ِميقَات ربِه أَربِعني لَيلَةً
.  الطور، تبدأ من أول ليلة من ذي القعدة، وتستمر إىل ليلة عيد األضحىجبلموسى يف امليقات، أو 



 

 

 ثالثني ليلة، مث بعدها أضيفت عشر لياٍل – عليه السالم –يف البداية، كان من املقرر أن يبقى موسى 
 .هي نفسها الليايل العشر من ذي احلجة، وهذا األمر يدل على مدى أمهية هذه الليايل

كثرية كاجلهود ال.  خالل هذه األحداث معروفة– عليه السالم – املشاق اليت حتملها النيب موسى إن
اليت بذهلا يف مصر، والصدام مع فرعون، واملشكالت العجيبة اليت واجهها بعد العودة من مدين إىل 

 وبعد املعجزة العظيمة – مع فرعون، وبين إسرائيل، وموضوع السحرة وغريهم –أن خرج من مصر 
ام أعينهم، كان اليت وقعت بأن شق اهللا البحر لبين إسرائيل مث أغرق عدوهم فرعون ومجيع جنوده أم

اجعلْ {: يف البداية، قالوا. من املفترض أن توجد كلها إمياناً راسخاً يف بين إسرائيل، لكن مل حيدث هذا
 وعبادة األصنام وأمثال ذلك، مث بعدها جاءت للشرك، إذ كانوا يتوقون ٢}لَنا ِإلَها كَما لَهم َآِلهةٌ

يام األربعني نفسها، فعندما عاد هذا النيب العظيم من امليقات، مسألة العجل اليت تعود يف الظاهر إىل األ
 .وجد أن األوضاع قد تغريت، واألمة ارتدت عن دينها

 ألمل كبري لنيب من األنبياء، أو داٍع من الدعاة إىل اهللا، بعد أن يبذل كل هذه اجلهود، ويهدي قوماً إنه
: ورد يف القرآن! ون عن دينهم ألتفه األسبابما إىل صراط اهللا، ويلقنهم اإلميان، فإذا م يرتد

؛ عندما رأى النيب وضع قومه، غضب غضباً شديداً، )٣(}وأَلْقَى الْأَلْواح وأَخذَ ِبرأِْس أَِخيِه يجره ِإلَيِه{
 –وانزعج، وأَِسف لذلك، وقد أشار القرآن إىل هذا األمر على األقل يف موضعني، أحدمها يف قوله 

– تعاىل –، واملوضع اآلخر يف سورة الصف حيث قال )٤(}لَا تكُونوا كَالَِّذين آذَوا موسى{: –تعاىل 
، وهذا يدل على أن )٥(} يا قَوِم ِلم تؤذُونِني وقَد تعلَمونَ أَني رسولُ اللَِّه ِإلَيكُمقَوِمِهقَالَ موسى ِل{: 

 العشر هي ذكرى هلذه الوقائع التارخيية ايليهذه الل. ان كبرياً جداًإيذاء بين إسرائيل لنيب اهللا موسى ك
املهمة، وتبني لنا كم أن احلركة على طريق احلق حمفوفة بالصعاب حىت مع وجود معجزات مثل 

مث مسألة يوم عرفة . معجزات موسى، وكيف جيب علينا أن نواجه هذه الصعاب، وأن نصرب عليها
 عليه –ل والتوجه، بل ذروة التوجه إىل اهللا، فقد نقل عن اإلمام الصادق الذي هو يوم للدعاء والتوس

 يصوم  يوم عرفة رغم اجلو –) عليه السالم( الباقر اإلمام أي –كان أيب :  يف رواية أنه قال–السالم 
كما .  ويدعو، ويتضرع، ويبكي يف هذا اجلو الشديد احلرارة– ال شك أنه كان صياماً نذرياً –احلار 

 يف يوم عرفة من األدعية املشهورة، وكذلك دعاء عرفة يف – عليه السالم – دعاء اإلمام احلسني أن
نأمل من اهللا أن يكون شعبنا العزيز قد خرج أمس يف .  األدعية االستثنائيةنالصحيفة السجادية هو م

 .يوم عرفة حبظ وافر من الفائدة، وأن يكون اهللا قد تقبل من اجلميع أدعيتهم



 

 

إذ يؤمر النيب . يت دور عيد األضحى، هذه األضحية العجيبة احمليرة اليت ال مثيل هلا يف التاريخ يأمث
 ذلك االبن الذي حرم إبراهيم وجوده – إنه أمر إهلي، وامتحان إهلي –إبراهيم أن يذبح ابنه بيده 

 وهب ِلي علَى الِْكبِر ِإسماِعيلَ يلَِّذالْحمد ِللَِّه ا{: لسنوات طويلة، مث وهبه اهللا إياه يف سن الشيخوخة
اقحِإسوعندما أصبح هذا الولد .  اإلنسان يف أيام الشيخوخة بأوالدهتعلقي، ومن املعلوم کم )٦(}و

فأجاب هذا . ، جاء األمر اإلهلي إلبراهيم بأن يذبح ولده)٧(}فَلَما بلَغَ معه السعي{فىت شاباً، 
إا أحداث عجيبة : الحظوا). ٨(}افْعلْ ما تؤمر ستِجدِني ِإنْ شاَء اللَّه ِمن الصاِبِرين بِتيا أَ{: الشاب
حنن يف تارخينا، وتاريخ تديننا اليوم، .  الدين، وتاريخ التدين، وتاريخ اإلميان، وتاريخ اإلسالمخيمن تار

ا أبناءهم بأيديهم قرابني من أجل األمر يوجد لدينا آباء كبار يف السن قدمو. عشنا التجربة نفسها
يا أَبِت افْعلْ ما تؤمر ستِجدِني ِإنْ شاَء اللَّه {: اإلهلي، والشاب كان بكل شوق ورغبة وطواعية يقول

اِبِرينالص هذه كانت ذكريات عيد األضحى، فالعشر األوىل تنطوي على هكذا أحداث . }ِمن
 .اينباملعودروس عظيمة وغنية 

 
   الثانية والثالثة من ذي احلجة تذكّر بأفضلية مقام الواليةالعشرة

مل يناد «:  العشرة الثانية من ذي احلجة هي عشرة الوالية، ومسألة الغدير، إذ جاء يف الروايةاأليام
؛ إن مقام الوالية يفوق مجيع األحكام اإلهلية، ألنه الضامن جلميع هذه »بشيء كما نودي بالوالية

  .األحكام، وما حدث يف غدير خم، ذلك احلدث املهم جداً، خري دليل على ذلك
هنا أيضاً املسألة .  يف العشرة الثالثة هناك أحداث مهمة، من مجلتها، ورمبا أمهها، قصة املباهلةكذلك

هي مسألة التوحيد، أي أن النقاش بني النيب ومسيحيي ذلك الزمان، نصارى جنران، انتهى إىل 
 هو عبد هللا، ى إذ كان النيب يقول إن عيس– عليه السالم –كان النقاش حول حقيقة عيسى . لةاملباه

ونيب من أنبيائه، أما هم، فكانوا يقولون شيئاً آخر، فكان االتفاق على املباهلة، مث اضطر هؤالء إىل 
 .التراجع واالنسحاب كما تعرفون القصة

، وأن تكونوا قد أمضيتم عشرة أيام مباركة، وأن تمضوا  اهللا أن يكون هذا اليوم مباركاً عليكمأسأل
 .العشرتني األخريني من ذي احلجة يف ما يرضي اهللا وجيلب السعادة إىل شعبنا العزيز

 
حرماين لقاَء الناسسبب  



 

 

 األمور اليت كنت أُسر هلا ويتعلق ا قليب على مدى السنوات املاضية لقاُء الناس، أن أمسعهم، أن من
هذا العدو الصغري واخلطري يف آن، أي فريوس . إليهم، أن ألتقي بفئات الشعب املختلفةأتكلم 

 بسبب قرر،كان من امل. كورونا، قد حرمنا هذه اللقاءات، كما سلبنا الكثري من الرغبات األخرى
عون ال« و» وادي السالمة«املنع من لقاء الناس، أن يكون لنا لقاء عرب الشاشة مع العاملني يف محالت 

مث . طبعاً هذا األمر كان يستلزم أن جيتمع عدد منهم يف مكان واحد. وأمثاهلا من املبادرات» اإلمياين
 ال يسمح باجتماع أكثر من عشرة »اهليئة الوطنية ملكافحة كورونا«قال اإلخوة إنه وفق مقررات 

اليوم، بأن نتحدث إليكم، أشخاص، وهلذا قررنا إلغاء ذلك اللقاء أيضاً، ومتّت االستعاضة عنه بلقاء 
 .أيها الشعب العزيز، بشكل متلفز وعن بعد

، ويف االبتالء »الدفاع املقدس« مضرب املثل للشعب اإليراين، أمام الكوارث الطبيعية، ويف اإليثار
 العام األخري

املوضوع األول هو موضوع اخلدمات واألعمال .  أن أطرح عدداً من املواضيع يف هذا اإلطارأود
. عظيمة اليت يقوم ا ااهدون من أجل حفظ سالمة الناس، واليت جيب أن تتواصل إن شاء اهللال

 األرضية كلها رةيواجه العامل اليوم بالء عاماً ال يقتصر على مكان دون غريه، فاليوم العامل بأسره والك
رمبا يف كثري من املناطق بعض البلدان بنسبة كبرية، وبعضها اآلخر بنسبة أقل، و: مبتالة ذه اجلائحة

يف النهاية هناك مساعدات تقدم أكانت . جيري تقدمي العون إىل املبتلني ذا املرض مببادرات فردية
 العزيزة فيه هذا العدد الكبري من املتطوعني رانكثرية أم قليلة، لكن ال أظن أن هناك بلداً مثل بلدنا إي

ارير، تشري إىل مكان يف العامل فيه كل هذا التحرك والدعم لتقدمي العون؛ مل أمسع، ومل تصل إىل يدي تق
الشعيب، فهذا ما يتميز به شعبنا من اإليثار، سواء يف مواجهة الكوارث الطبيعية كالسيول والزالزل 

الثماين، » الدفاع املقدس«يف سنوات .  غري الطبيعية مثل احلرب املفروضةاوأمثاهلا، أو يف البالي
يمة وإيثاره هو من مأل اجلبهات، وسطّر هذه امللحمة الكبرية اليت ستبقى خالدة الشعب حبركته العظ

، إذ تتقدم الفرق الطبية، من أطباء »كورونا«اليوم أيضاً يتكرر املشهد نفسه يف مواجهة . يف تارخينا
إن لسان .  وغريهم من العاملني يف هذا القطاع، الصفوف، ويبذلون اجلهود والتضحياتممرضنيو

ومن خلفهم جيش من املتطوعني نزلوا . نسان ليعجز عن تبيني أمهية الدور الذي يقومون عليهاإل
 إىلساحات املواجهة، يقدمون العون يف هذا اإلطار، ويؤدون األعمال اليت ميكن تعلمها وال حتتاج 

ه واليوم، مع عودة االنتشار الواسع للمرض، جيب تفعيل هذ. متخصص، وقد حققوا إجنازات كبرية
 .اخلدمات وهذا الدعم ثانية



 

 

 
  ملساعدة الناس املتضررين» العون اإلمياين« االستمرار يف محلة ضرورة

هناك فئات من اتمع حلقت ا أضرار كبرية بسبب . »العون اإلمياين« املسائل أيضاً مسألة محلة من
ياة، لكن هناك طبعاً غالبية الناس واجهت صعوبات على صعيد العمل والكسب واحل. »كورونا«

 نهؤالء جيب تقدمي العو. فئات كان تضررها أكثر من غريها، وتعاين من صعوبات جدية وكثرية
طبعاً هذه . ال ينبغي أن نلقي محل املسؤولية كله على كاهل الدولة. إليهم، فمن يفعل ذلك؟ الناس

حنن على اطالع أم . وظيفة مسؤويل الدولة بالدرجة األوىل، وجيب عليهم أداؤها، وهم يفعلون ذلك
 كما فعلوا ن،يعملون، لكن هذا ال يكفي، ويتوجب على عامة الشعب أن يسامهوا يف تقدمي يد العو

اليت انطلقت مع رمضان املبارك، وقدموا خالهلا مساعدات قيمة مبا للكلمة » العون اإلمياين«يف محلة 
لدينا يف القرآن مواطن . »اخلريات  إىل السبق«هذا األمر جيب تفعيله جمدداً، فهو مصداق . من معىن

ويساِرعونَ ِفي الْخيراِت {: ، وقوله٩}لْخيراِتيساِرعونَ ِفي ا{: – تعاىل –عدة ذا املعىن، منها قوله 
اِلِحنيالص ِمن أُولَِئكلَ{: – تعاىل –، وكذلك قوله ١٠}و مهاِت وريونَ ِفي الْخاِرعسي ا أُولَِئكه

 دعونا، فـالقرآن ي١٢}فَاستِبقُوا الْخيراِت{: ، كما هناك مواطن جاءت ذه الصيغة١١}ساِبقُونَ
مبا للكلمة من معىن إىل التسابق يف فعل اخلري، ومد يد العون من منطلق اإلميان، أي يدعونا إىل أن 

بة إىل الطعام الذي يعد يف حىت بالنس. وهذا يف رأيي عمل مهم. نتحرك وأن نسبق اآلخرين يف ذلك
حمرم، على يد بعض اهليئات، وبعض الناس املتمكنني، أو وفاء للنذور، ميكن أن حنوله لدعم محلة 

. ، ونقدمه إىل العائالت احملتاجة بصورة نظيفة ومنظمة وبعيدة عن خطر انتشار املرض»العون اإلمياين«
فالثورية ليست . من املسائل الثورية بال شكالثورية احلقيقية هي هذه، أي أن هذه األعمال هي 

بكل تأكيد، الفعالون يف هذا .  اللسانقبلينبغي لإلنسان أن يتحرك بالعمل . بالكالم، وإمنا بالعمل
طبعاً من املمكن أحياناً أن يوجد أشخاص ال . اال يقومون على عمل ثوري، وأعماهلم هذه ثورية

ه األعمال، أي أنه من الطبيعي أال يكون لدى اجلميع القدرة على ميلكون االستعداد الالزم ألداء هذ
 يرون اآلخرين يتحركون يف الصفوف األوىل، ويعملون ندمافعل أعمال مهمة يف هذا اإلطار، لكن ع

بكل شوق ومحاسة، هم أيضاً سيتشجعون، ويف النهاية، سيجدون هلم مكاناً بني الصفوف، ويرتلون 
  .إىل الساحة

، أثناء اجتياح السيول )٢٠١٩مارس /آذار. (ش.  ه١٣٩٨ من السنة اإليرانية املاضية،  أول شهٍريف
حمافظةَ خوزستان، نزل الشهيدان قاسم سليماين وأبو مهدي املهندس إىل الساحة، ووصال طريف 



 

 

احلدود ببعضهما بعضاً، أي أن الشهيد أبا مهدي املهندس كان جيلب ما حتتاجه خوزستان من 
ازم من داخل العراق، من حمافظة البصرة وغريها من األماكن، ويدخلها إىل إيران عرب  ولومكاناتإ

فحضور هذين النجمني الساطعني يف ساحات اجلهاد دفع بكثريين . كان عمالً عظيماً جداً. احلدود
اً  امتحانقدمطبعاً إن شعبنا . سواء داخل إيران أو العراق إىل التشجع واملسامهة يف عمليات اإلغاثة

مشرفاً يف هذا اال، سواء يف خوزستان أو باقي حمافظات البالد ومناطقها، فاجلميع سارعوا 
 .للمشاركة والعمل

 
  التعاون واجلد وتركيز القوى قبالة األعداءضرورة

. وهذا يستوجب منا تعاوناً كبرياً قبالته، وأن نضاعف اجلهود.  العداء للشعب اإليراين اليوم كبريإن
 –هذه حالنا اليوم . هجم العدو، يتوجب على اإلنسان أن يجمع قواه، ويركّزها، ويعملفعندما ي

 يؤذون سرائيلوكما كان بنو إ. ، فاألعداء يعملون إلحلاق األذى بشعبنا–سأشرح ذلك يف ما بعد 
لتابع نيب اهللا موسى، أعداؤنا اليوم، الذين بعضهم من بين إسرائيل، يريدون أن يلحقوا األذى بشعبنا ا

وعندما يريدون إيذاءنا، علينا أن جنمع قوانا، . لنيب اهللا موسى، ونيب اهللا عيسى، ومجيع األنبياء
 .»الدفاع املقدس«ونركزها، وأن جند، وأن نعمل، مثل أيام 

 من األعمال املهمة اليت ميكننا فعلها يف هذه املرحلة العملُ العلمي، وأنا على معرفة باجلهود طبعاً
 اليت تبذل يف أكثر من قطاع يف البالد للتعرف إىل فريوس كورونا، وإجياد طرق إليقاف اجلدية

هناك الكثري من األحباث العلمية اليت تنجز على هذا الصعيد، . انتشاره ومعاجلة املرض الذي يسببه
مهمة، متاماً وهذه األحباث حبد ذاا فيها بركة، أي أا تفتح اال أمامنا بصورة طبيعية على أعمال 

كان شاباً يعمل يف » حسن باقري«على سبيل املثال الشهيد . »الدفاع املقدس«كما حدث يف مرحلة 
، حتول »الدفاع املقدس«صحيفة، أو مؤسسة ما، ويؤدي عمالً عادياً، لكن عندما التحق باجلبهة، و
: ا أيضاً الوضع نفسههن. إىل قائد وخمطط عسكري بارع ومميز، أي برزت املواهب اليت كانت لديه

من املمكن لبعض األشخاص الذين يعملون يف جمال البحث والتحقيق، عندما يدخلون ساحة املواجهة 
.  وأن ينجزوا أعماالً علمية عظيمة إن شاء اهللان،، أن يتحولوا إىل حمققني كبار ومتميزي»كورونا«مع 

 .هذا يف ما يتعلق بتقدمي العون واخلدمة
  

 كية من سياسة احلظر ضد إيران األمرياألهداف



 

 

مما ال شك فيه أن احلظر االقتصادي الذي .  األخرى اليت أريد أن أتطرق إليها هي مسألة احلظراملسألة
رمبا بدا هذا . يطبقه األمريكيون ضد إيران هو جرمية كربى، جرمية كربى يرتكبوا حبق الشعب

 جرمية كربى هومية، لكن يف احلقيقة والواقع احلظر يف ظاهره يستهدف النظام يف اجلمهورية اإلسال
النقطة األوىل . أريد يف هذا اإلطار أن أحتدث عن نقاط عدة. ترتكب حبق مجيع أبناء الشعب اإليراين

هدفهم من هذا احلظر، فلديهم هدف قصري األمد، وهدف متوسط األمد، وهدف بعيد األمد، وهدف 
  .جانيب

 
  إاك الشعب اإليراين:هدف األمريكيني القصري األمد (١
 هدف األمريكيني القصري األمد هو إاك الشعب اإليراين، وإيصاله إىل مرحلة اليأس واالضطراب، إن

يريدون أن يضغطوا . وذلك لدفعه إىل الوقوف يف وجه نظام احلكم يف بالده، هذا هو هدفهم األول
 القصري األمد، مهذا هو هدفه. مع الدولةالناس حىت ينهكوا ليدفعوهم بذلك إىل املواجهة مع النظام و

يف هذه السنة، ويف السنتني » الصيف الساخن«وهلذا تالحظون كيف أم كرروا احلديث عن 
لكنهم هم أنفسهم . صيف ساخن، أي أن يرتل الناس إىل الشوارع ويقفوا يف وجه النظام . املاضيتني

 .من ابتلوا بالصيف الساخن
 

 زرع العراقيل أمام تقدم البالد: اهلدف املتوسط األمد (٢
 هدفهم املتوسط األمد من تطبيق هذا احلظر، فهو منع إيران من التقدم، وبصورة أساسية يف اال أما

هذا الكالم موجود يف طيات . هذا الكالم هم من يقولونه، وليس من حدسي وحتليلي. العلمي
 ظريهدف هذا احل. قد جرى على لسام و– تصرحيات مسؤوليهم، وحملليهم السياسيني –تصرحيام 

حىت أم . إىل التضييق على إيران كي تتوقف قدرا على التقدم وال سيما على الصعيد العلمي
 إمنا – شهداء الربنامج النووي وأمثاهلم –صرحوا بأن عمليات استهداف العلماء النوويني اإليرانيني 

  .فهم املتوسط األمدهذا هد. دف إىل منع إيران من التقدم العلمي
 

 إفالس الدولة، وايار االقتصاد: اهلدف الطويل األمد (٣
 هدف األمريكيني الطويل األمد من احلظر، فهو جر البالد والدولة إىل اإلفالس، أي تدمري اقتصاد أما

ياة غري وبصورة طبيعية، عندما ينهار اقتصاد بلد ما، تصري قدرته على االستمرار يف احل. البلد واياره
 .هذا هو هدفهم النهائي، ويسعون جاهدين إىل حتقيقه. ممكنة



 

 

 
 قطع عالقة اجلمهورية اإلسالمية بقوى املقاومة: اهلدف اجلانيب للحظر (٤

 هدف جانيب أيضاً، إذ يريدون باحلظر أن يقطعوا عالقة اجلمهورية اإلسالمية حبركات وقوى لديهم
اً أن اجلمهورية اإلسالمية تدعم هذه القوى واحلركات، وتقدم املقاومة يف املنطقة، ألم يعلمون جيد

 إىل حتقيقها، دوهذه هي األهداف اليت يسعى الع. إليها العون، وهلذا هم يريدون قطع هذه العالقة
 –کان العدو يطمح إىل حتقيق هذه األهداف الثالثة . »إنه حلم إبليس باجلنة«: لكن جيب أن نقول له
  . يف آن، لكنه أخفق، حبمد اهللا–والبعيد القريب، واملتوسط، 

 
  العدو يف حتقيق األهداف املرجوة من احلظرإخفاق

لكن ليست مجيع املشكالت نامجة عن احلظر، وإمنا .  ال شك فيه أن احلظر تسبب يف مشكالتمما
مقدار أخرياً، وهناك » كورونا«بعضها يعود إىل ضعفنا يف اإلدارة، وبعضها اآلخر تسبب فيه موضوع 

 حقاًطبعاً هناك مشكالت، مثل الوضع املعيشي الصعب على الناس، الذي سأعود ال. يعود إىل احلظر
وأحتدث عنه، لكن ما كانوا يريدونه مل حيدث، ولن حيدث، ذلك الشيء الذي كان يف أذهام مل يقع، 

 من اعترفوا بأن يف احلقيقة هم أنفسهم. ذاك احللم الذي كان يراود هذا العدو اخلبيث مل يتحقق
 الغرب، من أمريكا، من –أهدافهم وأحالمهم مل تتحقق؛ األخبار اليت تصل من أحناء متعددة يف العامل 

، واحملللون املشتغلون بالسياسة كلهم يعترفون ويقولون إن سياسة الضغوط القصوى –من أوروبا 
هذه كانت . ألهداف املنشودة منهااليت تطبقها أمريكا ضد إيران مل تأِت بنتيجة، ومل تستطع حتقيق ا

 والعدو، حبمد اهللا، مل يصل إليها، ألهداف،إذاً احلظر هو جرمية يراد منها حتقيق هذه ا. النقطة األوىل
 .ولن يصل

 
  حتريف احلقائق مبوازاة احلظرعملية
لتحريف  عملية – أرجو االلتفات إىل هذا جيداً –يوجد مبوازاة احلظر االقتصادي :  الثانيةالنقطة

هذا األمر من . احلقائق أيضاً، والعمل على قلبها، سواء احلقائق يف بالدنا، أو احلقائق املرتبطة ببالدنا
 معنويات الناس، واآلن إىلاألول توجيه ضربة : واهلدف منه تنفيذ أمرين. ضمن ما يعملون عليه أيضاً

 والثاين إرسال عناوين غري صائبة سأحتدث عن الطريقة اليت سيوجهون ا ضربة إىل معنويات الناس،
هناك أموال طائلة . التحريف جيري ضمن هذه ااالت ولتحقيق هذين اهلدفني. إلاء مشكلة احلظر

 ووزراءهم مستميتون يف السفر والتنقل همالحظوا اآلن كيف أن رئيس. ينفقوا لتحريف هذه احلقائق



 

 

للقاءات الصحافية، ويقحمون ذكر اسم إيران يف من هنا إىل هناك، ويتكلمون ضد إيران، ويعقدون ا
 .يف احلقيقة كل ما يفعلونه هو محلة لتحريف للحقائق. كل قضية

 
  معنويات الناس واحلركة والنشاط واألمل لديهم منذ بداية الثورةإضعاف

 املسألة األوىل، وهي سياسة إضعاف معنويات الناس واحلركة والنشاط واألمل لديهم، فكانت أما
كانت هذه هي املنهجية الثابتة اليت تبناها العدو، أن حياول التأثري يف . جودة منذ بداية الثورةمو

 كانت وسائل ان طبعاً يف ذلك الزم–الشعب اإليراين بالتلفزيونات واإلذاعات املوجهة اليت يديرها 
أن يفهمهم أنكم  وب–التواصل االجتماعي حمدودة، وليست على هذا النحو من التنوع املوجود اليوم 

تعيسون، وأوضاعكم سيئة، وأموركم قد انتهت، ولن يستطيع أحد أن ميد يد العون إليكم، وغريها 
 ال يزالون يف حالة كانوا طبعاً يف األيام األوىل –كان هدفهم منذ بدايات الثورة . من الترهات

 أن يقولوا للشعب – الصدمة، لكن بعد أن عاد إليهم وعيهم شرعوا يف حرب دعائية ضد البالد
اإليراين إنك بقطع عالقاتك مع أمريكا، تلك العالقات االستعمارية اليت كانت قائمة زمن نظام 

 واليوم الوضع هو آنذاك،هذا ما كانوا يسعون إليه . لوي، تكون قد حكمت على نفسك باهلالك
وإن كان هناك . ران سيئةنفسه، فهم يسعون مبئة وسيلة ولسان أيضاً إىل إظهار أن األوضاع يف إي

هناك الكثري من األعمال اجليدة اليت . نقطة قوة يف البالد، ينكروا مطلقاً، أو يلزمون الصمت حياهلا
وأما إن كانت هناك نقطة ضعف، .  أبداًجنبيةتنجز يف البالد، لكن ال تعكس يف وسائل اإلعالم األ

ذا يفعلون ذلك؟ كي يضعفوا معنويات الناس، ملا. فيعرضوا مضخمة عشر مرات، وأحياناً مئة مرة
ويسلبوا األمل منهم، وال سيما فئة الشباب، ألن الشاب عندما يكون مفعماً باألمل، يصري حتركه 

 وإذا سلب األمل منهم، يتوقفون عن احلركة، مثل دائماً،فالشباب هم السباقون والرواد . استثنائياً
 .السيارة اليت ينتهي وقودها

إم يريدون أن يزرعوا اليأس واإلحباط يف نفوس شبابنا، أن يسلبوهم : دف األعداء هو ههذا
هذا هو هدفهم، وسيترك أثره . احلركة والنشاط، وأن يفقدوهم دورهم الريادي والطليعي والسباق

 سانما إن يسمع اإلن. لألسف، لدينا يف الداخل أشخاص يكررون كالم العدو عينه. بالطبع يف البعض
 أو تصرحياً ألحد السياسيني احملسوبني على خط معني، حىت ينتشر، ومتتلئ به مواقع اإلنترنت، أو خرباً

 .لألسف، يوجد لدينا من هذه األمور يف الداخل. تنقله وتسلط عليه الضوء إحدى الصحف احمللية
 



 

 

  احلظر تكون زمية عملية التحريف على صعيد حرب اإلراداتهزمية
إن كنتم تريدون اخلالص : ي إرسال عناوين غري صائبة، يقولون على سبيل املثال القسم الثاين، أيف

خالصة كالمهم يف هذا اإلطار هو أن عليكم أن تقدموا . من احلظر، فعليكم أن تتراجعوا أمام أمريكا
هذا . سأحتدث عن هذا املوضوع بتفصيل أكثر الحقاً. التنازالت قبالة أمريكا، وأن تكفوا عن املقاومة

طبعاً ال بد هنا من اإلشارة إىل أنه نعم هناك البعض سيقع حتت تأثريهم، . عن موضوع التحريف
وسيكرر كالمهم، سواء يف تضخيم نقاط الضعف املوجودة يف البالد، أو ميش نقاط القوة والتقدم 

لكنه لن  سيؤثر يف البعض، منعم، هذا الكال. وحتقريها، أو على صعيد إرسال العناوين غري الصائبة
يؤثر يف غالبية الشعب اإليراين، ألن أكثر شعبنا يعرف أمريكا، ويعرف عدوه جيداً، ويعلم أنه 

لذا إن عملية التحريف ستبوء بالفشل، ألن احلرب على هذا الصعيد هي . يكذب، وأن كالمه مغرض
وة إرادته وثباته،  اإليراين على قشعبحرب إرادات، وعندما تلحق اهلزمية بعملية التحريف، وحيافظ ال

 .يقيناً سيقهر إرادة العدو، وسينتصر
 

  على الذات والطاقات الوطنية نتيجة احلظراالعتماد
النقطة الثالثة، قلنا إن احلظر االقتصادي هو، بال شك، إحدى اجلرائم اليت ارتكبتها أمريكا، ) يف)

 أحسن االستفادة من هذه اهلجمة، ومبكانة ضربة وجهتها إىل الشعب اإليراين، لكن اإليراين الذكي قد
.  وفقأ بذلك عينهدو،وهذه العداوة، وحقق رحباً، أي أنه أدى أعماالً وحقق إجنازات مل يتصورها الع

إن شعبنا، وشبابنا، ومسؤولينا، وعلماءنا، ومجيع الفاعلني على الصعيد السياسي واالجتماعي لدينا، 
كما تعلمون، مبوجب .  على الذات والقدرات الوطنيةاختذوا من هذا احلظر وسيلة لتعزيز االعتماد

 والدول يف العامل من بيع إيران ما داحلظر األمريكي اإلضايف، منعت أمريكا مجيع الشركات واألفرا
حتتاجه من لوازم، وعلى هذا، لن ميكننا احلصول على أمور كثرية من اخلارج، ما دفع بعض الشركات 

 . يف إنتاج كثٍري من هذه املوارد حملياًواألفراد يف الداخل إىل التفكري
مل يبيعونا إياها مبوجب احلظر، فماذا فعلنا؟ .  مثالً يف القوات املسلحة إىل طائرة تدريب نفاثةاحتجنا

لو كانوا يبيعوننا طائرات التدريب، ما كان . يف الداخل» كوثر«قمنا وصنعنا طائرة التدريب املتطورة 
 ومصانعنا احتاجت إىل قطع تناالكثري من سيارا) مثالً(أو . يف الداخل» ركوث«لدينا اآلن خط إلنتاج 

يف البداية، قالوا ال نسمح . غيار متنوعة، والعدو قد منع تصديرها إلينا، ومل يسمح لنا باستريادها
بالقطع ذات االستخدام املزدوج، أي اليت تستخدم لألغراض املدنية والعسكرية، مث بعد ذلك عمموا 



 

 

.  لنهضة على صعيد صناعة قطع الغيار يف الداخلاًهذا األمر كان سبب.  على مجيع أنواع القطعالقرار
اليوم، حلسن احلظ، بدأت يف بالدنا ضة يف صناعة قطع الغيار من خمتلف األنواع، حىت بتنا قادرين 

لو كانوا يبيعوننا هذه . على تصنيع القطع احلساسة جداً اليت حتتاجها خمتلف األجهزة داخل البالد
فأصحاب املصانع عندما كانوا حيتاجون إىل إحدى قطع . القطع، ما كان أحد قد فكر يف تصنيعها حملياً

الغيار، كانوا يذهبون ويشتروا من اخلارج، لكن عندما يمنعون من ذلك، يأتون إىل اجلامعات 
على هذا حنن استطعنا، . صنيعها هلمومراكز األحباث، ويطلبون منهم، وهؤالء بدورهم يسعون إىل ت

 . منه، أن نستفيد من هذا احلظر يف تطوير قدراتنا العلميةمبددبتوفيق من اهللا و
  

   االقتصادية والعسكرية والعلمية يف البالد دليل على فشل احلظراإلجنازات
الدليل على ذلك؟ الدليل ما . النقطة الرابعة، قلنا إن احلظر مل يؤثر، أي أنه مل حيقق للعدو أهدافه) يف)

مثالً مت تأسيس آالف الشركات العلمية . هي هذه اإلجنازات املهمة اليت حتققت يف البالد رغم احلظر
 يف البالد مستمرة صاديةالفنية يف البالد، وهذا عمل مهم، ويدل على أن احلركة العلمية واالقت

أو مثالً . ية الفنية قبل هذا احلظر الشديدمل يكن لدينا هذه اآلالف من الشركات العلم. بقدرات أكرب
لقد . ، إذ تعد عمالً عظيماً وكبرياً»حرس الثورة«اليت بنتها قوات » جنمة اخلليج الفارسي«مصفاة 

املنجزات الكبرية اليت حتققت ) مثالً( أو عامل،أُجنزت يف زمن احلظر ورغم وجوده، وهذا ما أدهش ال
الكبرية جداً اليت أُجنزت يف منطقة بارس اجلنوبية، وهي مناطق على الصعيد العسكري، أو األعمال 

الغاز املهمة يف البالد، وهذه األعمال أُجنزت خالل احلظر، أو املشاريع العظيمة اليت نفذت الستصالح 
أنا ال أعلم حبجم العمل اإلعالمي املنجز . األراضي يف خوزستان وإيالم، وهي من األعمال املهمة

إا أعمال كبرية أجنزت الستصالح األراضي اليت حتتاج إىل جتفيف يف إيالم . عليهاإلطالع الناس 
مجيع . وبصورة أساسية يف خوزستان، فقد مت استصالح الكثري من األراضي، وبدأت عملية استثمارها

رت املشاريع املهمة اليت نفذا وزارة الطاقة وسبق وأش) مثالً(أو .  خالل احلظرزتهذه األعمال أُجن
إليها، سواء على صعيد املشاريع املائية أو الكهربائية، وكذلك مشاريع وزارة النقل وغريها من 

هم أنفسهم اعترفوا بأن إيران استطاعت خالل . املشاريع، ويف النهاية منجزاتنا الدفاعية املدهشة حقاً
 .احلظر أن تنجز هكذا صناعات دفاعية

 
 النفط اخلام، من نتائج احلظر االقتصاد عن االعتماد على تصدير فصل



 

 

 األمور اليت ميكن ضمها يف رأيي إىل قائمة املنجزات السابقة موضوع التدرب على فصل اقتصاد من
منذ سنني وأنا أنبه دائماً احلكومات املتعاقبة إىل االهتمام . إنه عمل صعب جداً. البالد عن النفط اخلام

 نفطنا اليوم مل يعد نن سيحدث هذا على حنو طبيعي، ألذا املوضوع، مل يتحقق تقدم كبري، لكن اآل
يباع كما يف السابق، فالدول اليت كانت تشتري منا النفط مل تعد قادرة على شراء حاجاا من نفطنا 

هذا األمر دفع إىل التقليل من اعتماد اقتصاد البالد على النفط، الذي كان مضراً جداً . بسبب احلظر
.  لنا، لنستطيع مواصلة هذا الطريق يف ما بعدنون هذا مبكانة مزيد من التمريإن شاء اهللا، سيك. لنا

طبعاً أقصد بالنفط هنا النفط اخلام، وإال ليس لدي أي إشكال بالنسبة إىل النفط الذي يصنع يف 
نأمل، إن . ما أؤكده يف حديثي هو النفط اخلام. الداخل، ويكسب قيمة مضافة، مث تصدر مشتقاته

، أن ينجز هذا األمر مبضاعفة كل من الدولة والس متابعتهما املوضوع، فهناك بدائل كثرية شاء اهللا
 .يف البالد ميكنها أن تعوضنا عن النفط، وحتل مشكلة العجز يف امليزانية

 
  مقابل أمريكا هو العالج للحظرالصمود

ميكن : ال؟ اجلواب األولهل هذا احلظر ميكن عالجه، أم :  اخلامسة تتمثل يف هذا السؤالالنقطة
يروج . هذا العالج ال يكون باخلضوع والتراجع أمام أمريكا البتة: عالجه بكل تأكيد، واجلواب الثاين

ال، يا .  التراجعكمإن أردمت أن توقفوا الطمع والغطرسة األمريكية، فعلي: البعض ويناقش ذه الطريقة
صورة طبيعية، سيتقدم هو، فهذا أمر واضح ألنك عندما تتراجع أمام املعتدي الطامع، ب! أخي

اليوم تطالبنا أمريكا . إن أنتم تراجعتم وقبلتم مطالب أمريكا، فإا ستتقدم مبطالب جديدة. وبديهي
بالتخلي عن الربنامج النووية كلياً، وأن خنفّض قدراتنا الدفاعية إىل العشر، أي أن نتخلى عن 

 ا العدو، ونصبح بال قدرات دفاعية، وأن نتخلى عن قدراتنا صوارخينا وقدراتنا الدفاعية اليت نردع
حنن لدينا عمق استراتيجي يف املنطقة، والكثري من الشعوب والدول تؤيدنا وحتبنا، . يف املنطقة

فالتخلي عن هذه األمور لن يدفع .  منامريكاهذا ما تريده أ. ومستعدة لفعل كل ما خيدم أهدافنا
ما تقبلون أن ختفّضوا قدراتكم الدفاعية، وأن تتخلوا عن قدرتكم يف املنطقة، عند. أمريكا إىل التراجع

وأن تتخلوا كلياً عن الربنامج النووي الذي يعترب حيوياً لبالدكم، لن تقنع أمريكا بذلك، بل 
 حيكم بأن تلبية مطالب املعتدي من شأا أن جتربه على لال يوجد عق. ستطالبكم بأشياء جديدة

 .التوقف
 



 

 

   النووية هي حاجة ضرورية ملستقبل البالدطاقةال
وما الفائدة اليت سنجنيها من امتالكنا الطاقة النووية؟ :  لألسف، من يقول متأثراً بكالم األعداءهناك،

الطاقة النووية «: كنت قد قلت سابقاً. ممن يكتبون أحياناً بعض األشياء يف الصحف واالت وأمثاهلا
 أو ثالثني ألف شرينحنن بعد سنوات سنكون حباجة إىل ع. ١٣»ل بالدناهي حاجة ضرورية ملستقب

حسناً، عندئذ ماذا علينا أن نفعل؟ هل . ميغاواط من الكهرباء اليت ال ميكن تأمينها إال بالطاقة النووية
نذهب ونستجدي اآلخرين، نستجدي أمريكا وأوروبا ونطلب منهم أن ميدونا بالكهرباء النووية، أو 

 هذا، يف رأيكم؟ لذا، علينا أن خنطط من ى ليعلمونا كيف خنصب اليورانيوم؟ هل يقْدمون علأن يأتوا
فهذه احلاجات ليست احلاجات اليت ميكن تأمينها خالل ستة أشهر، أو سنة، أو . اآلن للمستقبل

مع . اسنتني، بل جيب أن نكون قد أعددنا هلا من قبل، وحنن اآلن قد أعددنا وهيأنا األرضية الالزمة هل
 االتفاق النووي، لكن، حلسن احلظ، ال يزال أصل العمل بأننا تضررنا كثرياً يف هذا اال، بسب

الوضع هو . هذا األمر ال يرضي العدو. حمفوظاً، وهناك أعمال كبرية وجيدة تنجز اآلن يف هذا اإلطار
 .نفسه يف ما يتعلق باملسائل الدفاعية وبرناجمنا الصاروخي

 
 هورية اإلسالمية التفاوض مع أمريكا رفض اجلمسبب
أرجو من اجلميع .  يقول األمريكيون تعالوا لنتفاوض، هم يريدون التفاوض على هذه األمورعندما

طبعاً أنا قلت هذا مراراً، واليوم أجد نفسي مضطراً إىل أن أعود وأقوله، ألن ! االلتفات إىل ما سأقوله
 لنتفاوض، هو يقصد أن واعندما يقول العدو تعال:  مل يلتفتواالبعض إما ال يلتفتون، وإما يظهرون أم

تأتوا وجتلسوا إىل طاولة املفاوضات، وأن يقول لكم جيب أال تصنعوا صواريخ، وأنتم عليكم أن 
تقبلوا، فإذا قبلتم ذلك، أهلكتم أنفسكم، ألنكم أصبحتم بال دفاع، وأما إذا مل تقبلوا، فستعود احلال 

هذا هو واقع املفاوضات؛ ... الصراع نفسه، واحلظر نفسه، والتهديد نفسه: إىل ما كانت عليه
. ال تفاوض مع أمريكا، هو أن هذه املفاوضات عقيمة وال فائدة منها: السبب الذي يدفعين أن أقول

طبعاً هناك فائدة لكن له هو، لذلك املسكني، لذلك الرجل العجوز الذي على رأس السلطة يف أمريكا 
 مع كوريا الشمالية، وهلذا يريد اآلن أن يكرر اتهحقّق بعض املكاسب الدعائية يف مفاوضاآلن، كأنه 

يف النهاية هو يبحث عن مصاحله . التجربة عينها ليستفيد منها يف االنتخابات، أو رمبا غري االنتخابات
بة إىل لكن بغض النظر عن هذا النظام السياسي يف أمريكا يطالب مبسائل مصريية بالنس. الشخصية

ختلوا عن قدراتكم الدفاعية، ختلوا عن قدرتكم يف املنطقة، ختلوا : لوناجلمهورية اإلسالمية، أي يقو



 

 

وهذا ما ال ميكن قبوله؛ اإلنسان الشريف واحلريص على حفظ مصاحل بالده ال . عن قدراتكم الوطنية
اوضات، فلهذا عندما أعرب عن معارضيت للمف. هذه هي حقيقة املفاوضات. يقبل هذا الكالم

 للتفاوض مع كل دول العامل باستثناء أمريكا والكيان الصهيوين دونالسبب، وإال فنحن مستع
. ليس لدينا مشكلة. لدينا تواصل مع اجلميع، نتفاوض معهم، جنلس على الطاولة نفسها. املصطنع

 .هذا فيما خيص أمريكا
 

  املقاوم، مع اإلدارة اجلهادية االعتماد على القدرات الوطنية، واتباع االقتصادضرورة
فما عالجه؟ عالج احلظر ال .  احلظر ميكن أن يعاجل بكل تأكيد، لكن عالجه ال يكون بالتراجعإذاً،

جيب أن حنافظ على ما لدينا من قدرات، وأن نفتش . يكون إال باالعتماد على القدرات الوطنية فقط
 أن نزج ليناع. وأن نعتمد عليها، وأن حنييها – لدينا بكل تأكيد قدرات كثرية –عن قدرات جديدة 

شبابنا يف الساحات، وأن نتبع أسس االقتصاد املقاوم ومبانيه، أي التركيز على اإلنتاج الداخلي إىل 
نستطيع أن . فنحن لدينا طاقات يف الداخل، كما لدينا قدرات دولية. جانب االنفتاح على اخلارج

 واالقتصادي وغريه، كما ياتنا الوطنية، على الصعيد العلمننتج أشياء كثرية باالعتماد على قدر
حنن . لدينا أصدقاء جيدون، ونستطيع أن نعمل معهم. نستطيع أن ننشط على الصعيد الدويل والعاملي

يف االقتصاد املقاوم حنن حباجة إىل تفعيل اإلنتاج الداخلي، ويف الوقت نفسه . حباجة إىل اجلد واجلهاد
لدينا يف .  كثرية ميكننا أن حنسن استثمارهات، ولدينا على كال الصعيدين قدراالتوجه حنو اخلارج

احلقيقة طاقات ال حد هلا، وكلما تقدمنا إىل األمام، ستظهر طاقات وقابليات جديدة علينا أن نكسبها 
 .عرب اإلدارة اجلهادية والتدبري الواقعي

نا نريد أن نعتمد على الدول الصديقة لنا، وإمنا طبعاً هذا ال يعين أن.  أصدقاء مؤثرون يف العامللدينا
حىت إن مل يكن لدينا هكذا أصدقاء مقتدرون، . اعتمادنا يف الدرجة األوىل على اهللا، مث على أنفسنا

 .كنا سنعتمد على أنفسنا، ونتقدم
 ، كان كل من الشرق والغرب خمالفاً لنا، فاالحتاد السوفيييت يف ذلك»الدفاع املقدس« مرحلة يف

لقد استطعنا أن . الوقت كان ضدنا وعدواً لنا، كما أن كالً من أمريكا وأوروبا كانتا ضدنا أيضاً
على ) حسني(نقاوم مثاين سنوات دون احلاجة إىل هؤالء، ومتكنا من هزمية عدونا، وأجربنا صدام 

ع هذا، سنعمل على اخلضوع، ومرغنا أنفه يف التراب، ومل نعتمد إال على اهللا، وعلى أنفسنا، لكننا، م
 .االستفادة من اإلمكانات املتوفرة عند أصدقائنا بأقصى حد، إن شاء اهللا



 

 

 
  اخلارج وخيانات الداخل بالنسبة إىل االكتفاء الذايتعداوات

 أن تعلموا أيضاً أن االعتماد على القدرات الذاتية والوطنية له أعداؤه املوجودون يف اخلارج عليكم
 يستورد شخص من اخلارج سلعة تنتج يف الداخل، حصراً من أجل أن حيقق عرب مثالً عندما. والداخل

 للصناعة ضرراستريادها بعض األرباح القليلة، مث يطرحها يف السوق، وينافس ا، ويتسبب يف ال
لألسف، رغم تأكيدي املتكرر، ال يزال . الوطنية، هذا الشخص، امسحوا يل أن أقول لكم، هو خائن

املوارد أن هناك سلعاً تنتج يف الداخل، وجبودة جيدة، ومع هذا، يذهب البعض يشاهد يف بعض 
 يف هذه مويستوردها من اخلارج، ملحقاً الضرر بأصحاب املصانع الذين وضعوا رؤوس أمواهل

علينا أن ننتبه، فهكذا خمالفات . املصانع، وتعبوا، وأنتجوا، واليوم بضاعتهم بقيت مكدسة عندهم
 .ودون يف الداخلوهكذا أعداء موج

 عاماً، ١٦٠ أو ١٥٠ النوع من العداء الستقالل البالد االقتصادي كان موجوداً منذ القدم، قبل هذا
فقد كان أمري كبري يسعى إىل حترير قدرات البالد وجعلها مستقلة اقتصادياً، لكن السفارة الربيطانية 

مري كبري من منصب الصدر األعظم، مث بعد استطاعت خببثها ونذالتها أن تقنع ناصر الدين شاه بإقالة أ
األمر نفسه ينطبق على موضوع تأميم . ذلك متت تصفيته وقتله، فاإلجنليز هم من قاموا على ذلك

النفط، فما إن ض الشعب اإليراين ووقف على رجليه، حىت اختلق األمريكيون والربيطانيون انقالب 
علينا أن .  يف خمتلف املسائلمضح موقفهم وعداؤهاليوم، بعد الثورة اإلسالمية، من الوا. ١٩٥٣

 .ننتبه، فهذا األمر له أعداؤه اجلديون والرئيسيون
 

  أوروبا الفارغة بعد انسحاب أمريكا من االتفاق النوويوعود
الحظوا، يف :  تنبغي لنا الثقة بالوعود اليت يطلقها هذا وذاك، قلت هذا مراراً، واليوم أعود وأكررال

 عندما انسحب األمريكيون من االتفاق النووي، كنا – أي قبل سنتني من اآلن – ٢٠١٨أوائل 
على أوروبا أن تفعل كذا وكذا، واألوروبيون بدورهم كانوا يقولون حسناً، : نكرر الكالم ونقول

اصربوا ثالثة أشهر فقط، مث أربعة أشهر، مث مخسة، مث ستة، وذه الطريقة أخرونا، وجعلوا اقتصادنا 
ناً وتابعاً هلم، وتعطل عمل مستثمرينا وجتارنا ومصدرينا والقوى االقتصادية الفعالة يف البالد وهم مر

ال تنبغي الثقة بوعود هؤالء والبناء . دهذا الوضع مضر القتصاد البال! ينتظرون أوروبا لتفي بوعودها
علينا أن . عود هذا وذاكال ينبغي رهن البالد واالنتظار على أمل و. عليها، فهم يتخلون عن وعودهم



 

 

آخر ابتكارام كانت تلك . األوروبيون مل يفعلوا شيئاً. نعتمد على أنفسنا وننجز أعمالنا بأنفسنا
خالصة هذه اآللية .  اليت هي نفسها مل تفعل حىت اآلن أيضا١٤ً»إينستكس«اللعبة اليت أمسوها آلية 

 وهم – مثالً فرنسا أو بريطانيا –إىل أوروبا هو أن حتول إيران مستحقاا املالية لدى اآلخرين 
هذه هي . بدورهم يشترون إليران ذه األموال ما يرونه يف مصلحتها من السلع ويرسلوا إليها

طبعاً إىل اآلن مل يعملوا .  وهي حبد ذاا مضرة، ومن اخلطأ االعتماد عليها،»إينستكس«حقيقة آلية 
بتفعيل القدرات والطاقات الوطنية، وهذا بالطبع حيتاج إىل اجلد عالج احلظر يكون . ا أو يفعلوها

 .واالجتهاد والسعي الدؤوب
  

 : النقاط حول املسائل االقتصاديةبعض
 ضرورة عالج موضوع الغالء وضبط األسعار –١
بال شك، إن البالد تعاين من مشكالت على .  أن أحتدث قليالً عن الوضع االقتصادي يف البالدأريد

فالغالء وأمثاله . املعيشة العامة، أي أن األسر تعاين على حنو جدي، والناس يواجهون صعوباتصعيد 
حنن، . ابكل تأكيد، جيب فعل عمل م. من املشكالت موجودة، وجيب علينا أن نبحث عن حلول هلا

ثنا مع من جهتنا، أكدنا للمسؤولني يف اجتماعاتنا اخلاصة، وقلنا هلم مباشرة، أو عرب الرسائل، وحتد
رئيس اجلمهورية وبعض املسؤولني اآلخرين عن بعد، وأرسلنا إليهم الرسائل، بضرورة أن يتخذوا 

 أن تلتفت إىل هذه سؤولةإن على األجهزة امل: هنا أريد أن أعيد القول، وأجدد التأكيد. خطوة معينة
ياً وعاجالً من املشكالت، الناحية، وهي أن لدينا يف اإلطار املتعلق باملشكالت االقتصادية قسماً فور

 .وقسماً من املسائل الطويلة أو املتوسطة األمد
يعتقد املتخصصون يف .  القضايا العاجلة وامللحة اليت تتطلب عالجاً سريعاً مسألة ضبط األسعارمن

الشؤون االقتصادية يف البالد أن هذا األمر ممكن، أي أن أشخاصاً من أهل اخلربة اإلدارية يف جمال 
.  بسبب قلة السلععارطبعاً، أحياناً قد ترتفع األس. تصاد يقولون إن هناك إمكانية لضبط األسعاراالق

لكن عندما ال يكون هناك نقص يف املنتج، والسلع موجودة، وبكميات كبرية، لكن خيزنوا يف 
صة يف املستودعات، وال يطرحوا يف األسواق، فهؤالء جتب حماسبتهم، أي جيب على األجهزة املخت

 على ثبات السوق افظوا أن يتدخلوا، وأن حي– السلطة التنفيذية، والسلطة القضائية –البالد 
 .فهذا التبدل يف األسعار كل يوم يضر بالبالد. واستقراره

 



 

 

 ضرورة احلفاظ على قيمة العملة الوطنية –٢
نضبط لقيمة العملة  موضوع احلفاظ على قيمة العملة الوطنية، فهذا االرتفاع اليومي وغري املمث

األجنبية أمر غاية يف السوء، وهو من مجلة املسائل العاجلة اليت جيب على املسؤولني أن يضعوا هلا 
 وإن شاء الصعيد،طبعاً أنا على اطالع على أن املصرف املركزي يبذل جهوداً كبرية على هذا . حلوالً

ثوقة بأن هذا املوضوع له أسباب أمنية كما توجد تقارير وصلتين من مصادر مو. اهللا، سيوفق يف ذلك
 طبعاً هذا ال يعين أنه ال توجد أسباب االقتصادية، لكن –وسياسية أكثر من األسباب االقتصادية 

 مواجهة األشخاص الذين جتبحسناً، إنْ كان األمر كذلك، . –األسباب الرئيسية أمنية وسياسية 
 .يضرمون هذه النريان بصرامة

 
  املتراكم يف عملية اإلنتاجضرورة زج النقد –٣

 املسائل الضرورية األخرى، اليت يقول أهل االختصاص إنه ميكن إجراؤها، مسألة زج النقد من
طبعاً كنت قد حتدثت عن هذا املوضوع يف صالة عيد الفطر قبل سنتني، . املتراكم يف عملية اإلنتاج

، لكن هذا اخلطر نفسه ميكن حتويله ١٥وقلت إن تراكم النقد يشكل خطراً كبرياً على اقتصاد البالد
يقول لنا أهل . إىل ربح ومنفعة، إن استطعنا أن حنول هذا النقد املتراكم، باإلدارة الصحيحة، إىل إنتاج

األمر حيتاج إىل خطط ومتابعة فقط، فينبغي، إن شاء . االختصاص إن هذا األمر ممكن، وميكن فعله
 .اهللا، العمل على إجناز ذلك

 
 ة التعرف إىل العوائق اليت متنع حتقيق الطفرة يف اإلنتاج، ومعاجلتهاضرور –٤

لقد حددنا هذه السنة لتكون . اإلنتاج املواضيع األخرى موضوع العوائق املوجودة أمام الطفرة يف من
لقد قُدم إيل اقتراح سأطرحه . وهناك عوائق موجودة على طريق ذلك» اإلنتاجالطفرة يف «سنة حتقيق 

 فريق عمل كيلاقترح علي تش. امكم، وعلى رؤساء السلطات الثالث أن يتابعوه ويدرسوهاآلن أم
خاص يعينه رؤساء السلطات الثالث، ويبحث بالنيابة عنهم يف املوانع اليت تقف أمام الطفرة يف 

وا نأمل من السادة أن يدرسوا هذا املقترح يف اجتماعام، وأن يصل. ، ويعمل على معاجلتهااإلنتاج
رمبا . اإلنتاج حتقيق الطفرة يف نعحوله إىل نتيجة، وأن يتابعوا هذا األمر جبدية، وما العوامل اليت مت

 .يكون اإلسراف يف االسترياد أحد هذه املوانع، فهو أمر مهم جداً
 



 

 

ضرورة إصالح هيكل امليزانية والنظام املصريف، وزيادة االستثمار وفرص العمل، وحتسني بيئة  –٥
 العمل
 األعمال من األمور العاجلة والفورية اليت جيب أن يكون هلا أولوية يف اإلجناز، وجيب على مجيع هذه

 أن تتعاون بينها لتحقيق – أجهزة الدولة، أو األجهزة اخلاصة، أو شبه اخلاصة –األجهزة يف البالد 
 ا الس االقتصادي اأما اإلصالحات الرئيسية اليت جيب عملها، فهي نفسها اليت كنا قد أبلغن. ذلك

إحداها إصالح هيكل امليزانية، فهو من . لرؤساء السلطات الثالث يف أحد اجتماعاته قبل سنتني
طبعاً . واألمر اآلخر إصالح النظام املصريف، مث زيادة االستثمارات وفرص العمل. املسائل املهمة

 ومنذ سنوات، ومل يتم فعل ما يلزم ساملؤسف أن مسألة االستثمار يف البالد تعاين من ضعف يف األسا
كانت هذه املشكلة موجودة يف البالد منذ أكثر من عشر سنوات، فيجب تعويض . على هذا الصعيد

طبعاً . من اإلصالحات أيضاً حتسني بيئة العمل وأجواءه. هذا األمر من األعمال الطويلة األمد. ذلك
 مل يتحقق تقدم كبري، لكن املهم أننا نعلم ماذا .حنن طالبنا ذه األمور، والسادة يبذلون جهودهم

هذه كانت مجلة من . هذه األعمال جيب أن تنجز. نريد، وما هي ضالتنا، والربامج الالزمة لذلك
 .القضايا اليت ختص الشأن االقتصادي

 
  إىل الصرب وثبات القدماحلاجة

 تأمني مستقبل البالد، إىل الصرب حنتاج، يف رأيي، من أجل.  هنا أن أحتدث قليالً عن املستقبلأريد
أحد . ١٦}ربنا اغِْفر لَنا ذُنوبنا وِإسرافَنا ِفي أَمِرنا وثَبت أَقْدامنا{جيب أن تثبت أقدامنا؛ . والثبات

طبعاً، حلسن . الصرب وثبات القدم أمران ضروريان. ألقداماألمور اليت طُلبت يف هذا الدعاء ثبات ا
 بدرجة جيدة من الثبات، بفضل إميانه بدينه، وثقته تمتعيحنن جربناه، ونعلم أنه .  شعبنا صبوراحلظ أن

على املسؤولني أيضاً أن يثبتوا صربهم وثبام عرب العمل . بنظام اجلمهورية اإلسالمية يف بالده
 ميكن، أو  العمل اجلهادي ضروري جداً، وأي نوع من التردد، أو القلق، وهلنيف رأيي إ. اجلهادي

على املسؤولني أن يلتفتوا إىل هذه األمور . ال ميكن، هل نقدم، أم ال نقدم، كلها أمور مضرة جداً
 .جيداً

 
  الكبرية والعجيبة اليت تواجه اتمع األمريكياملشكالت



 

 

كن  ال مت– النظام األمريكي – االنتباه إىل أن املشكالت الكبرية اليت يعاين منها عدونا الرئيسي جيب
مقارنتها مبشكالتنا، ألا أكرب بعشرة أضعاف من مشكالتنا، أي أن أمريكا حتاصرها اليوم الكثري من 

 اليت برزت أخرياً رياالزدياد العجيب يف حدة التفاوت الطبقي، مشكلة التمييز العنص: املشكالت
كي، املشكالت وتظهر نفسها يوماً بعد يوم، واليت جعلت اجلميع يقفون مقابل النظام األمري

 مليون عاطل عن العمل فهذا أمر ٤٥االقتصادية غري القابلة للحل، عندما يقال اليوم أن لديهم 
 سلوك ،»كورونا«عجيب جداً ويف غاية األمهية، مث وجود مشكالت إدارية ظهرت من موضوع 

من خلل، لدرجة أنه ال أي أن االدارة اتمعية يف هذا البلد تعاين . الشرطة القاسي يف قمع املتظاهرين
ميكنها أن متنع شرطياً من قتل شخص بشكل وحشي وحتت التعذيب، ويف الشارع، وأمام مرأى من 

 منبوذة يف العامل، وجعلت اهذه األمور جعلت أمريك. هذا يكشف عن خلل إداري كبري. مجيع الناس
دها اليوم يف شوارع الواليات من املمكن هلم قمع هذه املظاهرات اليت نشاه. النار تشتعل حتت الرماد

األمريكية، وأن يطفئوا هذه النار مؤقتاً، لكن النار ستبقى حتت الرماد، ولن تنطفئ، وستشتعل 
علة ذلك هو أن هذا النظام نظام خاطئ، ويقوم . وستقضي على هذا النظام احلايل احلاكم يف أمريكا

ظهر يف عشر سنني أو عشرين سنة، وإمنا على فلسفة اقتصادية وسياسية خطأ، لكن هذه األخطاء ال ت
على املدى البعيد، واليوم ها هي تظهر نفسها، واخلالصة أن اإلدارة يف أمريكا مصابة اليوم بدوار يف 

هم يريدون .  عنا بتكرار هنا وهناك، لكن هذا ظاهر املسألةنهم يتحدثو: طبعاً كنت قد قلت. الرأس
حنن هنا، وإال فإن مجيع هؤالء غارقون يف : هيبتهم، أو أن يقولوايف احلقيقة، ذا الكالم، أن حيفظوا 

 .مشكالم الداخلية، ويشعرون بالقلق جتاه مستقبلهم
 

   األمريكي هو أكرب عدو للنظام األمريكيالشعب
 اعتقادي إن األمريكيني يبحثون اليوم عن عدو، تارة يذكرون اسم إيران، وأخرى اسم الصني، يف

يف اعتقادي، ليس للنظام األمريكي عدو أكرب من . يريدون أن يصنعوا هلم عدواً. وتارة اسم روسيا
هذا . اليوم أكرب عدو للنظام األمريكي هو الشعب األمريكي نفسه، فال يبحث عن عدو آخر. شعبه

وأما مشكلة أمريكا معنا، فهي أا ال تستطيع أن تقضي علينا، وال . العدو هو من سيركّع هذا النظام
تطيع أن جتربنا على االستسالم، فهي تسعى إىل أن جتربنا على االستسالم لرغباا، أو القضاء علينا تس

بناء على هذا حنتاج . وإزالتنا من الوجود، ولن تستطيع حتقيق أي منهما، وهلذا هي مرتعجة وغاضبة



 

 

 هو تكليفنا، إن شاء يف هذه املرحلة، يف اعتقادي إىل الصرب والثبات والصمود، والعمل اجلهادي الذي
  .اهللا

 حكومتنا الفعلية تعيش اليوم املرحلة األخرية من مسؤولياا، وقد قامت خالل هذه السنوات حسناً
السبع على أعمال، وبذلت ما تستطيع من جهود، مث ستأيت بعدها، إن شاء اهللا، حكومة جديدة، 

 أبلت بالء ليةض القطاعات يف احلكومة الفعيف احلقيقة بع. ونأمل أن توفق ملتابعة األعمال جبدية أكرب
حسناً خالل هذه املدة، طبعاً ال ميكننا أن نقول إن مجيع القطاعات كانت كذلك، لكن بعضها يف 

بناء على هذا، وحبول اهللا وقوته، سنواصل عملنا، ونتقدم على هذا . احلقيقة أجنز أعماالً جيدة
 .الطريق، وسيكون النصر حليف الشعب اإليراين

 
 يف جمالس العزاء يف حمرم» اهليئة الوطنية ملكافحة كورونا« مراعاة الضوابط اليت حتددها ضرورة

هناك الكثري من النقاش املثار حول حمرم منذ مدة، .  هنا أن أحتدث بصورة موجزة حول حمرمأريد
األشكال، يف النهاية، سيقيمون جمالس العزاء بشكل من . وكل شخص يعرب عن رأيه يف هذا اإلطار

 نيةاهليئة الوط«لكن ما أريد تأكيده هو رعاية الضوابط اليت حيددها لنا اختصاصيو الصحة، أي 
وصييت إىل مجيع األشخاص الذين . أنا شخصياً سأراعي كل ما يلزمونين إياه. »ملكافحة كورونا

 االس، قراء  اهليئات، اإلخوة السادة أهل املنرب، أصحاب–يريدون املشاركة يف جمالس العزاء 
 الوطنية ملكافحة يئةاهل«عليكم أوالً أن تنظروا ماذا يقول السادة يف :  هو–املدائح واملراثي، وغريهم 

املسألة ليست صغرية، . ، فجميعنا مكلفون رعايةَ معايري السالمة اليت حيددوا الس العزاء»كورونا
والسيطرة، لكن، ال قدر اهللا، إن تعاملنا مع املوضوع اآلن يوجد مقدار من املراقبة . بل غاية يف األمهية

 . أمام فاجعة ومصيبة ال اية هلاونبتراٍخ، وخرجت األمور عن السيطرة، عندئذ سنك
 – بأيدينا، وأن يكون بعوننا – أرواحنا فداه – أن يساعدنا، وأن يأخذ بقية اهللا – تعاىل – اهللا أسأل

 ومجيع األرواح – رضوان اهللا عليه –وح الطاهرة إلمامنا الراحل  وأن تدعو لنا الر–كما كان دائماً 
  .الطيبة للشهداء، وأن يسألوا اهللا التوفيق لشعب إيران

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 
 ــــــــــــــــــــ
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