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يني، ومولّدي فرص العمل واملنتجني  عدد من الناشطني االقتصاد١٩/١١/٢٠١٩التقى يوم الثالثاء 
 األخرية مل تكن من األحداثباإلمام اخلامنئي وكان مما أشار إليه قائد الثورة اإلسالمية تأكيده على أنّ 

جانب الشعب بل كانت أحداثاً أمنية وأنّ اجلمهورية اإلسالمية استطاعت إجبار العدو على التراجع 
االت ومنها اال األمين، كما أكّد مساحته على أنّ مجيع العاملني يف الشأن االقتصادي يف خمتلف ا

  .يعلمون بوجود حرب يف العامل اليوم سببها القضايا االقتصادية
 
 

 )١(بسم اهللا الرمحن الرحيم 
واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا أيب القاسم املصطفى حممد وآله الطاهرين، سيما 

 . اهللا يف األرضنيبقية
 وأنا آسف ألنّ بعض األعزاء مل تسنح هلم الفرصة .أرحب بكم كثرياً، اجللسة جلسة مهمة وقيمة جداً

 ورفع بعض . واحلل هو أن تسلّمونا ما كتبتم وسجلتم بنية قرائته أو إلقائه هنا.إللقاء كلمام هنا
احملترم، لذلك مل ) ٢(ذه اجللسة بيد املقدم اإلخوة أيديهم من وسط اجلموع ليتكلموا، وألن إدارة ه

  .أقل شيئاً يف خصوصهم وال أقول
 .هذا اللقاء يف هذه الليلة هو بالدرجة األوىل لتكرمي املنتجني االقتصاديني، فهذا هو أساس هذه اجللسة

ىن احلقيقي أردنا أن نكرس لدى الرأي العام يف البالد فكرة أن نظام اجلمهورية اإلسالمية يهتم باملع
للكلمة باملنتجني ومروجي الصناعة الداخلية والزراعة الداخلية واإلنتاج الداخلي واخلدمات الداخلية 

 وإذا قلت شيئاً أو مل أقل فقد حتقق إىل هذه اللحظة الشيء الذي . وهذا ما حصل حبمد اهللا.ويكرمهم
استمعت إليه بدقة كان كالماً يف منتهى  والكالم الذي قاله األعزاء هنا وقد .كنا نقصده ونطمح إليه



 

 

 طبعاً من أجل أن يتخذ اإلنسان قرارات يف ضوء االقتراحات املطروحة .األمهية وجديراً بكل اهتمام
ال بد من التأمل والتفكري واستشارة اخلرباء، ولكن ما جيب أن تكونوا واثقني مطمئنني منه وتعلموه 

 أعتقد أن حلّ مشاكل البالد ومفتاح حل .ه احلركة واملسرية أنين مؤمن من أعمق األعماق ذوه
 حسناً، حلسن احلظ فإن هذا .معضالت البالد عبارة عن إشاعة اإلنتاج الداخلي يف خمتلف القطاعات

 حتدث الليلة عشرة أشخاص، أي إن لدينا كالماً يف عشرة –العدد من األشخاص الذين حتدثوا الليلة 
 الكالم الذي قاله السادة كان كالماً على جانب كبري من األمهية – البالد قطاعات إنتاجية مهمة يف

 وأنا إنسان بارع يف االستماع، وكثريون يأتون هنا ويتكلمون وأنا أجلس هنا وأستمع .والصحة
 وبعض املسؤولني احملترمني حاضرون يف هذه اجللسة . كان الكالم مدروساً ناضجاً جيداً مهماً.للكالم

 من قطاعات حكومية خمتلفة –ال يكفي، ويا ليت كان عدد أكرب من املسؤولني احلكوميني لكن هذا 
 حاضرين يف هذه اجللسة وكذلك عدد من نواب جملس الشورى اإلسالمي ليتهم كانوا هنا –

 أو ليت الذين يفكرون بشكل آخر يف خصوص اإلنتاج أو ازدهار اقتصاد .ليستمعوا هلذا الكالم
ن أعينهم على مكان آخر ليتهم كانوا حاضرين لريوا أن هذا هو الطريق، وأن النافذة البالد ويسمرو

الناقلة للحياة والضياء والطاقة إىل داخل البالد هي هذه النافذة املفتوحة بواسطة العناصر املتصدية 
 .لإلنتاج واملتكفلة به، فليس الطريق سوى هذا

 خطأ كبري أن .قتصاد له دور مهم جداً يف النظام اإلسالميوأقول إننا تم للشؤون االقتصادية ألن اال
يتصور البعض أن النظام اإلسالمي ال يهتم لقضية إنتاج الثروة وإشاعة الرفاه العام وتأسيس 

 من األركان املهمة للنظام اإلسالمي جعل . هذا شيء غري صحيح.مؤسسات مهمة إلنتاج الثروة
 طبعاً نوعية نظرة النظام اإلسالمي للثروة ختتلف عن نوعية . الوطنية الثروة.اتمع ثرياً والبالد ثرية

نظرة احلكومات املادية والنظم املادية سواء ما يعرف يف العامل بالرأمسالية والليربالية أو ما يعرف بعنوان 
يمة كما أن  يف النظام اإلسالمي يعد إنتاج الثروة الوطنية ق.املاركسية والنظام االشتراكي وما إىل ذلك

 اإلسالم ال يؤيد تلك املساواة اليت يدعيها النظام .توزيع الثروة الوطنية بشكل عادل هو اآلخر قيمة
 يف اإلسالم ال معىن أبداً لتلك املساواة مبفهومها االشتراكي، .االشتراكي واليت مل تتحقق أبداً بالطبع

والذين رفعوا شعارات املساواة .تمكّننيولكن الرفاه العام فبلى، فعموم الناس جيب أن يكونوا م 
 سواء احلكومات الشيوعية األصلية –وحسب معلوماتنا الواضحة والكاملة عن احلكومات الشيوعية 

واألم مثل االحتاد السوفييت وغريه أو احلكومات التابعة للشيوعية مثل حكومات أمريكا الالتينية 
 مل تتوفر فيها عملياً تلك املساواة على اإلطالق، –ة واحلكومات األفريقية وبعض احلكومات اآلسيوي



 

 

 اإلسالم ال يؤمن ذه األشياء، اإلسالم يؤمن بإنتاج .بل مل يكن حتقيق تلك املساواة متاحاً أساساً
 طبعاً يوجد يف اتمع بعض الناس ميتلكون أكثر .الثروة الوطنية ورفع مستوى الرفاه العام للمجتمع

، وال إشكال يف هذا، ولكن املصادر العامة جيب أن توزع بشكل عادل، هذه وبعضهم ميتلكون أقل
 طبعاً ال حتدث يف النظام اإلسالمي شروخ طبقية، ال حتصل فيه تلك .هي نظرة اإلسالم للثروة

  . هناك فوارق ولكن ال توجد شروخ طبقية.الشروخ والوديان واهلوات الطبقية
 أن ساحة اإلنتاج هذه واالزدهار االقتصادي وارتفاع الثروة ما أروم قوله لكم بالدرجة األوىل هو

الوطنية والرفاه العام يف البالد إىل الذروة شأا شأن سائر امليادين والساحات حباجة إىل رواد وطالئع 
 وال .وقادة وصفوف وخطوط أمامية، وأنتم أولئك الرواد والقادة والصفوف األمامية، أنتم املنتجني

ماعة احلاضرة يف هذه اجللسة فقط، بل هذا النوع وهذا احلراك وهؤالء السادة الذين حتدثوا أقصد اجل
وأشاروا إىل نشاطام هؤالء هم الصفوف واخلطوط األمامية املتقدمة والرواد ومحطّمو احلدود يف 

 . وهذه الساحة ساحة مهمة وميدان خطري، إا ساحة حرب.هذه الساحة واملضمار
 واملُطّلعون والعاملون يف شؤون االقتصاد الدويل .صادية قائمة يف العامل بأشكال خمتلفةاحلرب االقت

يرون بوضوح أن البلدان والقوى املختلفة والعامل كله يف حالة حرب بسبب الشأن االقتصادي، وقد 
ع ظهرت وبرزت يف هذه الدورة من رئاسة الواليات املتحدة يف أمريكا هذه املعركة واخلالفات م

الصني بشكل ومع كوريا اجلنوبية بشكل ومع أوروبا بشكل ومع اآلخرين بشكل، ولكن ال أن هذه 
املعركة مل تكن قائمة موجودة يف أزمنة أخرى، بلى، كانت موجودة بأشكال وأمناط خمتلفة، لكن هذه 

 املضمار احلرب تكتسب يف بعض املواطن وأزمنة صوراً وحشية حاقدة نظري احلرب اليت تشن ضدنا يف
 طبعاً كان احلظر موجوداً منذ مطلع الثورة لكنه .االقتصادي، وهذا احلظر له طابع حاقد وإجرامي

اشتد طبعاً خالل هذه األعوام العشرة األخرية، وهذا احلظر سيبقى حالياً، وأن يأمل شخص أن يرتفع 
قاً ملعرفتنا بقضايا هذه اجلبهة  طب.هذا احلظر بعد سنة أو سنتني فهذا وهم باطل، هذا ما أود قوله لكم

 من أجل إنقاذ .ما أفهمه هو أن هذا احلظر سيبقى اآلن ويف املستقبل القريب، وجيب أن يبقى وسيبقى
اقتصاد البالد جيب أن ال نسمر أعيننا وال نعقد آمالنا على مىت سوف يرتفع هذا احلظر أو يذهب هذا 

فالين الشيء الفالين، ال، هذه أمور ال تأثري هلا، الشخص أو تذهب تلك اجلماعة أو يفعل البلد ال
 طبعاً البعض يتذاكون ويلتفون على احلظر وهذا جيد جداً وال إشكال فيه .وهذا احلظر موجود

وسلمت أياديهم لكن املهمة األساسية هي صيانة اقتصاد البالد من أضرار احلظر، هذه هي املهمة 
 جيب القيام ذا .يانة ومحاية البالد إزاء احلظر استراتيجية االلتفاف على احلظر تكتيك وص.األساسية



 

 

 ليس األمر كذلك اآلن، اقتصادنا اآلن .الشيء، جيب القيام مبا ال جيعلنا هشني ضعفاء أمام احلظر
يعتمد على النفط، ومع احلظر النفطي تقلّص اعتمادنا على النفط إىل حد ما واختلفت تركيبة 

 . والنفط بالتايل شيء هش ونقطة ضعف.تصادنا مبدئياً يعتمد على النفطاملستوى التجاري، لكن اق
 ال فقط امليزانيات العمرانية وميزانيات بناء –عندما نلجأ الستخدام أموال النفط مليزانية احلكومة 

 فسوف تكون النتيجة هذا الوضع وسنكون يف موقف –البلد بل حىت للميزانية اجلارية يف البالد 
  .شيء من اهلشاشة، وهذا ما ينبغي علينا معاجلتهالضعف وعلى 

تسعينات القرن [وهذا الشيء الذي أقوله ليس كالم اليوم، بل كنت أقوله منذ عقد السبعينيات 
 – أخينا وصديقنا العزيز –) رمحة اهللا عليه(ومنذ حكومة الرحوم السيد هامشي ] العشرين للميالد

 وصندوق التنمية الوطنية . ما يقلل تدرجيياً من تبعيتنا للنفطكنت أقول له ولوزرائه إنه جيب أن نفعل
 معىن صندوق التنمية الوطنية هو أن .هذا الذي تالحظونه تأسس يف األصل من أجل هذا الشيء

خنرج يف كل سنة نسبة مئوية من عائدات النفط عن دائرة تصرف األجهزة املستهلكة ونودعها يف 
 وكان .ق يف يد احلكومة ولكن إنفاقاته لن تخصص لألمور اجلارية وبالطبع فإن هذا الصندو.صندوق

املقرر أن تزداد النسبة تدرجيياً إىل أن تصل هذه السنة لو سارت األمور وفقاً للسياق القانوين إىل حنو 
 باملائة من عائدات النفط تودع يف صندوق التنمية الوطنية، لكن رجال احلكومة يف كل دورة من ٣٥

 كانوا يأتون يف قضايا ومناسبات خمتلفة ويصرون على – ال فقط يف احلكومة احلالية –الدورات 
 والعملية غري قانونية، وألا غري قانونية، كانوا يراجعونين، ولو كان .السحب من هذا الصندوق

وا األمر قانونياً لسحبوا، ولكن ألنه غري قانوين ومن أجل أن تتدبر األمور بشكل من األشكال كان
يراجعونين ويصرون ويتوسلون حلل هذه املشكلة وأن أمسح بسحب املقدار الفالين مثالً من صندوق 

 وقد قلت إنه عندما يكتب يل . ولألسف فإن صندوق التنمية أصبح قليل التأثري والفاعلية.التنمية
دوق بيد  طبعاً الصن.رئيس اجلمهورية إن هذه ضرورة وشيء حتمي ال مفر منه فإنين أوافق عليه

احلكومة نفسها، واحلكومة هي اليت تعني رئيسه، وإدارته يف أيديهم وليست يف أيدينا، لكن اإلذن 
 إذن .بالسحب منه ذا الشكل غري القانوين جيب أن أحتمله أنا وجيب أن أعطي أنا اإلذن بذلك

  .سار اإلنتاج الداخلي جيب علينا أن خنتار مساراً جديداً ونسري فيه جبد، إنه م.املشكلة هي هذه فقط
» أقل األعمال خطراً هو عدم اختاذ قرار«ما قاله أحد األصدقاء األعزاء هنا إنه من وجهة نظر البعض 

ألنين عندما « من أخطر األفكار هذه الفكرة اليت يقول املرء على أساسها .فهذا من أخطر األفكار
املعرقل الفالين الشيء الفالين، إذن األسهل أقرر فسيقول اجلهاز اإلشرايف الفالين كذا وكذا وسيقول 



 

 

هذا خطري جداً، ال، جيب أن تتخذوا القرارات، وجيب أن » واألكثر راحة أن ال أقرر وال أختذ قراراً
تبادروا، وجيب أن تتكيفوا مع الصعاب، وينبغي أن ترفعوا العقبات واملوانع، وقد رفعت حلد اآلن 

 الكثري من هذه التشكيالت اليت حتدثت اليوم لديها .بالتايلالكثري من العقبات، وأنتم تالحظون 
أعماهلا الناجحة يف قطاعات خمتلفة، ومل يكن األمر كذلك قبل عشرة أعوام ومخسة عشر عاماً، إمنا 

إنين أدافع : توفرت اإلمكانيات تدرجيياً وقد وقفت خلف القضية وساندا ودعمتها، واعلموا هذا
 حسناً، إذن استراتيجيتنا األساسية . يتقدم يف البالد، فهذا هو احلل والعالجوأساعد فاإلنتاج جيب أن

هي صيانة ومحاية االقتصاد من احلظر، محاية ويف الواقع تسليح الثورة بسالح اإلنتاج الداخلي 
   .واإلرادة الداخلية وما شابه

 الداخلي هي خروج اقتصاد من الربكات واخلريات اليت تترتب على هذا املعىن أي توجهنا حنو احلراك
 ولألسف فإن . من أسوء املشكالت يف البالد أن جنعل االقتصاد مرناً.البالد من حالة االران

لنرى ما حيدث، ما الذي سيحدث بعد ستة أشهر، وما «اقتصادنا يف هذه األعوام األخرية كان مرناً 
يضاً حياول البعض أن جيعلوا االقتصاد  واآلن أ.وما إىل ذلك» الذي سيكون مصري االتفاق النووي

لنرى ما تكون نتيجة مبادرة رئيس مجهورية فرنسا، ولنرى ما ستكون نتيجة «مرناً مرة أخرى 
 ليفعلوا الشيء إذا كانوا يريدون فعله، ليقوموا .جيب أن يتركوا هذه األمور جانباً» املبادرة الفالنية

اوز للخطوط احلمراء، ولكن ال يرهنوا االقتصاد له وال بالعمل غري املمنوع والذي ال يكون فيه جت
 : ليعلم الرأي العام.يربطوا الرأي العام به

   
  تعديل وإصالح جبتنا القدمية
 )٣(خري من طلب جبة مستعارة 
 .علينا أن ندبر أمورنا بأنفسنا

 
 أيضاً لست عدمي  أنتم تعرفون أفضل مين وأنا.ومثة يف الداخل إمكانيات كبرية جداً، كبرية جداً

االطالع طبعاً، لكنكم حيث تعملون يف قطاعات إنتاجية خمتلفة تعلمون جيداً كم هي كبرية إمكانيات 
 هؤالء السادة وهذه السيدة الذين حتدثوا هنا أوضحوا يف الواقع جانباً من طاقات .البالد وطاقاا

هلموم، ومعىن ذلك أن هناك إمكانيات  وأشاروا إىل العتابات وا.البالد يف اال الذي يعملون فيه
وطاقات مل تستخدم حلد اآلن وال نستطيع تفعيلها مع وجود هذه العقبات والسدود، فيجب رفع 



 

 

 إذن الحظوا أن كل الكالم يف جلستنا هذه الليلة هي أن طاقات .العقبات ليمكن االستفادة منها
نها وقد كان لذلك تأثريه حبمد اهللا، ومل تستخدم البالد المتناهية وكثرية وقد متّ االستفادة من جزء م

الكثري من أجزائها األخرى ولو استطعنا استخدامها وتوظيفها فسيكون يف ذلك صيانة ومحاية 
 وقد أشار – هذا احلظر من هذه الناحية .لالقتصاد، وسوف نستفيد منها إن شاء اهللا بربكة هذا احلظر

  .كن أن يتحول إىل فرصة لنا بدل أن يكون ديداً علينا مي–أحد األعزاء هنا وهو كالم صائب 
حنن الشعب اإليراين والناشطني االقتصاديني واملفكرين يف جمموعة : ولنلتفت أيضاً إىل هذه النقطة

أعمال البالد إذا استطعنا باالعتماد على القدرات الداخلية إبطال مفعول احلظر فإن تلك األطراف 
قلع اليت فرضت احلظر سوف تقلع عن احلظر، أي إنه عندما يدرك أن ال فائدة من احلظر فسوف ي

 األوروبيون واآلخرون اآلن يتضررون من احلظر .عن احلظر ألم هم أيضاً يتضررون من احلظر
املفروض علينا ولكن العالقات االقتصادية املعقدة واملتشابكة على الصعيد الدويل ال تسمح هلم بفعل 

 طبعاً عندما يترك احلظر . أن احلظر ال فائدة له وال تأثري فسوف يكف عنه ويتركه عندما جيد.شيء
 البعض ينتظرون أن ينفتح الطريق إىل اجلانب .جيب أن ال نعود ونغري سياسة االعتماد على الداخل

 ينبغي علينا أن نعزز ونقوي أطراف .اآلخر ليعرجوا وينعطفوا ثانية إىل ذلك االجتاه، وهذا خطأ
 وتوفرت لنا –سياسات االعتماد على الداخل إىل درجة أنه حىت لو افترضنا أن احلظر ارتفع وانتهى 

 فال يضر ذلك –إمكانيات أكرب واستطعنا االستفادة من التصدير واإلمكانيات املتنوعة وما إىل ذلك 
  .مبسرية االعتماد على الداخل

 وكم شعرت باللذّة حني قال أخونا – البالد من مزايا البالد الكبرية فرصة وجود سكان شباب يف
 – إن املرء لريتاح حقاً هلذا الشيء .لقد منحت فرص عمل ألربعة آالف شاب يف هذا القطاع: هذا

 وفقاً ملا . إننا نقف اليوم يف قلب هذه الفرصة.»النافذة السكانية«وعلى حد تعبري هذا اخلبري السكّاين 
صون يف هذه العملية واخلرباء يف هذا الشأن إن هذه الفرصة سوف رفعوه يل من تقارير يقول املتخص

 أمامنا هذه الفرصة حتى عشرين سنة قادمة، فإذا استطعنا خالل هذه .تستمر حتى عشرين سنة قادمة
األعوام العشرين متتني دعائم أمورنا وأعمالنا نكون قد رحبنا، أما إذا غفلنا وفاتتنا فرصة هذه األعوام 

  .دخلت البالد حيز الشيخوخة والتهالك فلن ميكن عندها فعل شيءالعشرين و
: حسناً، أية استفادة نستفيدها من هذه الفرصة يف هذه األعوام العشرين؟ هناك قضيتني أساسيتني

إحدامها قضية السكان بأن ال نسمح باخنفاض عدد السكان، وال نسمح باخنفاض عدد السكان من 
 وهذا . ينبغي القيام ذين األمرين. والثانية إجياد ثروة دائمية ثابتة للبالد.الشباب، فرتيد من املواليد



 

 

هو معىن إصراري الدائم على املواليد وزيادة النسل وما شاكل من هذه األمور، أي إذا مل جير 
 إذا استمر عدم االهتمام هذا – ومل جير االهتمام ا لفترة طويلة مع األسف –االهتمام ذه القضية 

مل يفكر اجلميع باإلجناب واملواليد ومل حتصل هذه احلركة العظيمة اليت جيب أن حتصل يف البالد فبعد و
 سندخل يف – واليت ستنقضي كلمح البصر، فعشرون عاماً ليست بالزمن الطويل –عشرين سنة 

  . والثانية قضية إنتاج الثروة.مسار يكون فيه العمل صعباً جداً علينا
 لقد سجلت هنا توصيات للناشطني .رية وطاقاا عظيمة، والكل تقع عليهم واجباتمزايا البالد كث

االقتصاديني ولعموم الناس وللنخب اجلامعيني وكذلك للمؤسسات العامة غري احلكومية وأيضاً 
 وكذلك لألجهزة احلكومية، وإذا أردت – وهو ما اشتكى منه أحد السادة –لألجهزة اإلعالمية 

  .ع هذه التوصيات وذكرها فلن يكفينا الوقت بالتأكيد لذا فأنا مضطر لالختصاراإلشارة إىل مجي
 أقول كلمة واحدة فقط وهي أنكم أنتم املعنيني -وهم أنتم- فيما يتعلق بالناشطني االقتصاديني 

 هذه وذلك اإلطار الذي جئنا وفتحناه بنظرة ٤٤ أساساً املعين بقضية املادة . ٤٤بسياسات املادة 
 وأوضحناها للناس، املخاطب ا ٤٤نية وبرؤية قائمة على أساس احلكمة وأطلقنا سياسات املادة قانو

 طبعاً يوم مت تبليغ هذه السياسات أيدها اجلميع، أي إنين ال أتذكر يف حينها أنه كان هناك .هو أنتم
شيء، بل أيده حىت شخص واحد من الناقدين االقتصاديني واخلرباء االقتصاديني اعترض على هذا ال

اجلميع وقالوا إنه عمل صحيح، وهكذا هو، أي إنه صحيح، وكذا احلال بالنسبة للمسؤولني 
 املعمل الفالين ٤٤ طبعاً مل جيِر العمل به بصورة صحيحة، فأن مينحوا بذريعة املادة .احلكوميني

 وهذا حبد .للقطاع اخلاصلشخص استغاليل انتهازي يدمر املعمل ويبين مكانه برجاً فهذا ليس تعزيزاً 
 من بني الناشطني االقتصاديني والذين منحت هلم الشركات .ذاته كم أفسد األجواء والساحة

احلكومية مل يعمل رمبا حىت واحد باملائة بتلك الطريقة، فقد عمل الباقون بطريقة سليمة، ولكن نفس 
وع من انتشار نوع من التشاؤم ذلك الواحد باملائة حينما قيل أمرهم وتكرر وتوبع أدى إىل ن

 ختلق لكم أنتم ٤٤ سياسات املادة . وأقوهلا لكم أنتم املخاطبون واملعنيون ذا األمر.واالمتعاض
  .الناشطني االقتصاديني حقاً وتوجب عليكم تكليفاً وواجباً فأنتم مسؤولون فاذهبوا وتابعوا القضية

 أي .ة حتمل برامج عملية وخارطة طريق وتابعوهاشكّلوا سالسل ختصصي: وعلي هنا أن أقول أيضاً
من إنتاج العلم والتقنية إىل التخطيط واهلندسة إىل صناعة التجهيزات واملعدات إىل األجهزة واآلالت 
إىل تأمني املواد اخلام إىل إنتاج البضائع واملنتجات إىل التسويق والتوزيع، هذه كلها أعمال تقع على 

 .ا ا إن شاء اهللاعاتقكم وجيب أن تقومو



 

 

 وما قاله رئيس التعاونية احملترم موضع تأييدي .طبعاً أضيف هنا إنين أؤمن إمياناً كبرياً بالتعاونيات
 التعاونيات ظاهرة جد إجيابية وحمبذة القتصادنا، فهي جتمع الرساميل واألرصدة الصغرية .وقبويل متاماً

 مث إذا أمكن جعل هذه التعاونيات على .فرص العملوتؤهل األفراد واحداً واحداً وتنتج الكثري من 
شكل شبكات ومجعها يف شبكة واحدة فستكون النتيجة منظومة هائلة عمالقة، وستكون فيها خريات 

تابعوا قضية ) ٤( والوزير احملترم موجود هنا . ينبغي أن يتابعوا أمر هذه التعاونيات.وبركات كثرية
  . املشاكل اليت أشاروا هلا يف خصوص التعاونياتالتعاونيات جبد حتماً وارفعوا هذه

 ما أقوله لشعبنا العزيز هو أن يستهلكوا .وفيما خيص عامة الناس، تكررت توصييت للناس مراراً
البضائع داخلية الصنع حتماً وليشارك الذين يستطيعون يف االستثمارات املنتجة ومنها هذه التعاونيات 

  .أو يف أماكن معينة من البورصة
ناس وليروج الناس لثقافة العمل اجلهادي والتعاون فيما بينهم، ليروج ذلك الذين هلم نفوذهم بني ال

 الحظوا أن سيالً يأيت أو زلزاالً حيدث وإذا . وحلسن احلظ فإن شعبنا مستعد.ويستطيعون الترويج
 هذه جتربتنا وهي ال ختتص .بالناس خيوضون غمار الساحة تلقائياً من دون أن يطلب أحد منهم ذلك

ارب عينية  أنا شخصياً لدي عدة جت.باحلاضر، فقد كان األمر على هذه الشاكلة حىت قبل الثورة
 يف هذا احلدث .شخصية ناجحة يف جمال املساعدات الشعبية والتعاونيات الشعبية ملثل هذه األحداث

الذي وقع قبل ثالثة أيام يف شوارع طهران حيث كانت هناك ثلوج وأمطار وعرض التلفزيون وأنا 
مل يكونوا أولئك ! شاهدت أن عدة أشخاص مسلمني جاؤوا ورشوا امللح والرمال على الثلوج

منتسبني للبلدية وال أعضاء يف خدمات البلدية وال منتسبني لقوات الشرطة بل كانوا أناساً عاديني ومل 
يكن الشارع شارعهم بالضرورة، والسيارات اليت تسري فيه مل تكن سيارام لكنها سيارات حبست 

د أن شعبنا هو مثل هذا أقص! يف الثلوج أو ال تستطيع السري عليها، فجاء هؤالء ورشوا الرمال
 ليكرم . ليتم استغالل هذه الروح يف سبيل إشاعة العمل اجلهادي.الشعب، إنه جاهز ومستعد دوماً

 وليقبح الناس السلوكيات .الناس العمل اإلنتاجي وليحترموا املنتج والناشط االقتصادي السليم
ن العمل اخلاطئ الذي يشاهدونه يف مكان  ما نشدد عليه هو أ.والتصرفات اخلاطئة ولكن ال يعمموها

  .مـا، ينبغي أن ال يعمموه على اجلميع، ففي كل مجاعة قد يوجد إنسان طاحل، وهو موجود
ويشاهد املرء بعض األشياء يف صناعات الناس ويف أعماهلم ومنتجام الصغرية فهم ينتجون أحياناً 

 هذا شيء عجيب جداً .عليه ماركة أجنبيةشيئاً ويكون ذلك الشيء جيداً جداً لكنهم يلصقون 
 مقدار من البضائع مت طلبها ملنطقة حمرومة وجاؤوين بنموذج منها فوجدت .بالنسبة يل، ماركة أجنبية



 

 

أن عليه ماركة خارجية، فقلت هلم أمل تقولوا إن هذا من صناعة الداخل، كان املقرر أن يكون من 
اطة فالن لكن ألصقت هذه املاركة عليه، فقلت هلم إقلعوا ال، هذا داخلي وخي: صناعة داخلية، فقالوا

 هذه من األعمال السيئة أن يلصقوا ماركات أجنبية على اإلنتاج الداخلي ويوزعونه بني .هذه املاركة
  .الناس

الضروري أوالً هو اخلوض يف حل قضايا االقتصاد : وحول النخب العلمية واجلامعية قلت مراراً
 الكثري من القضايا على الصعيد االقتصادي، وبوسع اجلامعات أن تعمل وختوض يف  لدينا.األساسية

  .هذه ااالت وتعاجلها
 ففي هذه احلالة سوف يساعدون األجهزة .ثانياً ميكنهم التعاون مع األجهزة اإلنتاجية والتآزر معها

د على تطور البحوث اإلنتاجية و ستمنح األجهزة اإلنتاجية أجور ومكافآت هذا العمل مما يساع
 هذه عملية جد مباركة وضرورية، وقد بدأت طبعاً منذ سنني وينبغي أن .والتحقيقات اجلامعية

  .تستمر
 والعمل العلمي يف خصوص .إعداد طاقات بشرية خلّاقة ومبدعة ومبا يتناسب واحتياجات العصر

 الوقت احلاضر مشكلة حقيقية يف  لدينا يف. هذه هي مشكالتنا.النظام املصريف وقضية ختطيط امليزانية
 وقد أوصيت وأكدت ومنحنا فرصة األشهر األربعة األوىل من السنة .خصوص التخطيط وامليزانية

 هناك عقدة علمية، وعلى .ليصلحوا نظام امليزانية خالل هذه األشهر األربعة، لكن األمر مل حيصل
 يف شهر رمضان حيث يل لقاءات .منا املصريف وكذا احلال بالنسبة لنظا.اجلامعات معاجلة هذه املشكلة

وجلسات مع الطلبة واألساتذة اجلامعيني، يأتون إىل هنا ويتحدثون لساعات ويبدون آراء جيدة جداً، 
ال األساتذة فقط، بل حىت الطلبة اجلامعيني، طلبة املاجستري، وطلبة الدكتوراه يأتون ويتحدثون هنا 

ن، وأنا أستفيد حقاً، فهم أصحاب رأي وميكنهم حلّ املشاكل، ويقولون كالماً يستفيد منه اإلنسا
  .فلتستفد منهم األجهزة احلكومية ولتطلب منهم وليبادروا هم وليعملوا

توصييت األكيدة للمؤسسات العامة غري احلكومية هي أن ال يكونوا على اإلطالق منافسني للقطاع 
 ليخوضوا .ملؤسسات العامة غري احلكومية ونقوله هذا ما قلناه لكل ا.اخلاص يف األعمال االقتصادية

يف املواطن اليت ال يكون للقطاع اخلاص فيها القدرة واإلمكانيات الالزمة أو ال تكون لديه الرغبة يف 
 وإذا دخل القطاع اخلاص يف ذلك اال بعد مدة من الزمن فليغادروا هم ذلك اال إىل .العمل

  .هناك ليعملوا ويستثمروا، وليتحاشوا جبد منافسة القطاع اخلاصمكان أبعد وأصعب وليذهبوا إىل 



 

 

القضية األوىل اليت أُصر على األجهزة : وتوصياتنا األساسية لألجهزة واملؤسسات احلكومية هي
 كل هذه األمور اليت حتدث .احلكومية أن تتابعها هي قضية حتسني أجواء األعمال والتجارة والكسب

 القوانني واملقررات املُربكة واألداء . عدم حتسني أجواء املال واألعمال والتجارةعنها السادة نامجة عن
 جيب أن .اخلاطئ أحياناً ال عن قصد أو غرض وقد تكون القضية مقصودة يف بعض املواطن واحلاالت

جية يوفروا األجواء املالئمة لإلنتاج يف البالد، أي األجواء املالئمة املساعدة لصاحل احلركة اإلنتا
 لدينا لألسف تراث جد مرير ومشؤوم .وباجتاه اإلنتاج مقابل اجتاه االسترياد واالعتماد على اخلارج

عن النظام الطاغويت، فقد كان أساس االقتصاد وأساس التحرك االقتصادي والتجاري وما إىل ذلك 
ة الكثري من األسس اخلاطئة مبنياً على االسترياد، وهذا ما مل ينتِف ومل ينته حلد اآلن، وقد غيرت الثور

 ليوجهوا . جيب العمل جبد يف هذا اال.لكنها مل تستطيع لألسف تغيري هذه احلالة بصورة صحيحة
أجواء البالد وأجواء االقتصاد الوطين وأجواء املال واألعمال يف البالد والبنوك واجلمارك وامليزانية 

 يكون لصاحل اإلنتاج، وليتم عزل االسترياد والتأمني االجتماعي واملقررات والضوابط باجتاه
  . هذه أهم قضية.وما إىل ذلك) الكمبياالت(والسمسرة وأالعيب أوراق الدفع 

 حلسن احلظ فإن مجاعة .وهناك التعامل التكرميي احملترم مع الناشطني االقتصاديني الرتيهني املعتربين
صحاب اعتبار وأصول وجذور، وهم يعملون كبرية من ناشطينا االقتصاديني أناس ساملون نزيهون أ

 وبالطبع فإن القطاع اخلاص يبحث عن الربح الشخصي وال .حقاً، وبعض منهم يعمل يف سبيل اهللا
 لقد رأيت أحد األثرياء وكان من .إشكال يف ذلك لكن البعض إىل جانب ذلك يعملون يف سبيل اهللا

يف البنك وأحصل من ورائه على أرباح كبرية معارفنا يف مشهد يقول كان بوسعي أن أضع هذا املال 
من دون أية متاعب ومن دون ضرائب ومن دون مشاكل ومن دون دراسة وحتقيق وغري ذلك، لكن 

 فذهبت ووظفت األموال – كان يعمل يف تربية الدواجن والدجاج وما إىل ذلك –قليب مل يطاوعين 
 قال وجدت أن هذا العمل .من أجل رضا اهللايف ذلك اال، عمل مليئ باملتاعب، عمل إنتاجي لكنه 

 هذه إحدى . الحظوا إنه يربح لكن اهللا يعطيه األجر والثواب يف الوقت نفسه.ضروري للثورة
  .القضايا

 جيب أن تنسخ – وهذا ما يتعلق مبجلس الشورى –القوانني واألوامر والتعميمات املُربكة واملعرقلة 
ذا الشيء يف بعض القوانني، أي إم غيروا القوانني لصاحل  لقد حصل ه.مبقررات تسهيلية بديلة

 . وضعت قوانني جيدة لكنها مل تنفّذ وجيب تنفيذها.اإلنتاج لكن هذه القوانني مل تدخل حيز التنفيذ



 

 

 هذه مشاكل ينبغي أن تحلّ وعلى .هذه مشكالتنا األساسية يف جمال البنوك واجلمارك وما إىل ذلك
  .كومة أن ينشطا جبد يف هذا املضمارجملس الشورى واحل

 ال يكن .بعض األخطاء حتصل يف خصوص املنتجني، وهذه األخطاء ليست كلها يف مستوى واحد
األمر حبيث يؤدي كل خطأ إىل أن تنهال األجهزة اإلشرافية على تلك الوحدة اإلنتاجية وختلق هلا 

ن خيانة وذلك له حسابه اخلاص ولكن  طبعاً البعض يرتكبو. هذه توصيتنا لتلك األجهزة.مشكالت
 حلسن احلظ قال .هناك بعض األخطاء واهلفوات جيب رفعها عن طريق التنبيه والتذكري ومنح الفرصة

رئيس السلطة القضائية احملترم قبل مدة، رمبا األسبوع املاضي، قال يل إننا بادرنا ومل نسمح بإقفال 
 .من الوحدات اإلنتاجية اليت كانت على مشارف اإلقفال – وكان عدداً كبرياً جداً –العدد الفالين 

  . على األجهزة اإلشرافية أن تم ذا الشيء.هذا شيء حسن جداً
ونقطة أخرى من التوصيات الضرورية للحكومة هي االستقرار والثبات يف السياسات املالية 

ة كل عدة أشهر أو مرة كل  السياسات اليت تتغري مر. االستقرار والثبات يف السياسات.واملصرفية
  .عام توجه ضربات قاصمة إلنتاج البالد

 هي أن التجربة دلت – ناجتة هي األخرى عن جتربة التبادل مع األجانب وما إىل ذلك –نقطة أخرى 
 وقد قال عزيزنا هنا .على أن الشركات األجنبية غري مستعدة لنقل التقنيات األساسية املهمة للبالد

اآلخرون ! قنية للبلدان الفالنية، فقلنا بارك اهللا جبودكم وكرمكم إذ تصدرون التقنيةإننا نصدر الت
 ال أقول افعلوا أنتم أيضاً الشيء ذاته، ال، ففي بعض .يصدرون املنتجات لنا وال يصدرون لنا التقنية

مة للبالد لكن األحيان قد يكون من الالزم أن تصدروا التقنية، وهذا حسن جداً، وهو اعتبار وقي
اآلخرين ال يفعلون ذلك، وخصوصاً يف ااالت األساسية مثل النفط والسيارات والبتروكيمياويات 

 وعلى األجهزة الداخلية أن تعمل جبد على إغناء البالد واملؤسسات احلكومية يف .ونظري هذه األمور
 بأن يأيت – قبل سنة أو سنتني –  هذا املشروع الذي كان لوزارة النفط يف العام املاضي.هذا املضمار

األجانب ويستخرجوا من آبار النفط بطريقة ما، نعم، نعاين من بعض حاالت التأخر يف هذا امليدان، 
لكنين أقول إن ذلك الفكر الدقيق الذي يستطيع إنتاج اخلاليا اجلذعية يف البالد من دون أية مساعدة 

 أو يستطيع االرتفاع –عقدة ونادرة جداً يف العامل  ويوم أنتجناها وتوصلنا إليها كانت صناعة م–
بنسبة ختصيب اليورانيوم من ثالثة وثالثة ونصف باملائة إىل عشرين باملائة يف حني ال تعرب أية مؤسسة 
دولية أو أحد مالكي هذه الصناعة عن االستعداد لتقدمي أبسط مساعدة يف هذا اال، أتراه غري قادر 



 

 

على استحصال آبار النفط بصورة أفضل وأكثر؟ يستطيع بالتأكيد، وهذه من على مساعدة احلكومة 
  . ينبغي برجمة التقنيات األساسية واستغالل هذه الفرصة التارخيية.املهام واألعمال األساسية

الحظوا، لقد غادرت الشركات املختصة بالنفط والشركات املختصة بالسيارات البالد أسرع من 
بعض باألسى لذلك، وميكن عدم اإلصابة باألسى، بل ميكن االبتهاج هلذا غريها، وقد أُصيب ال

 ال بأس، لقد غادروا، لدينا كل هذه اإلمكانيات يف جمال قطع السيارات، وهو ما أشاروا إليه .احلدث
اآلن، أوضح ذلك أحد األعزاء هنا، لدينا القطع الالزمة يف صناعة النفط ويف صناعة السيارات ويف 

 طبعاً بوسع احلكومة أن يكون هلا دور .املهمة ويف صناعة األجهزة، وميكننا االستفادة منهاالصناعات 
 النفط، السيارات، اللوازم املرتلية، النقل – صناعة القطع يف خمتلف ااالت .مؤثر جداً يف هذا اإلطار
ة معارض دائمية  وجتميعها وتبادهلا والعمل على التآزر والتعاون وإقام–واملواصالت واألجهزة 

قلت قبل أشهر ليتم إحصاء احتياجات الصناعات املختلفة يف ) ٥( وقد قلت سابقاً .لعرضها
القطاعات وامليادين اليت تعاين من عقد ومشاكل يف صناعاا ولتقدم اإلحصائيات للمؤسسات 

 .ذه املشاكلوالشركات علمية احملور أو اجلامعات لتعرض تلك األعمال اليت أجنزا يف خصوص ه
 ليقام معرض دائم لصناعة قطع .وقد حصل هذا الشيء واختذت خطوة حلسن احلظ لكنها ال تكفي

  .الغيار يف خمتلف ااالت والقطاعات
وعملية أخرى هي نقل القدرات اهلندسية والتقنية العالية جداً اليت تتمتع ا األجهزة واملراكز 

وحلسن احلظ فإن مستوى النشاط اهلندسي يف القطاع العسكرية إىل األجهزة غري العسكرية، 
 هذه األعمال اليت يتم إجنازها اآلن مهمة جداً وال ختتص بالزمن احلاضر .العسكري عندنا عال جداً

 .فقط، رمبا منذ عشرة أعوام أو إثين عشر عاماً واألعمال املهمة تنجز يف مضمار الصناعات العسكرية
يت العامة مرة أو مرتني وهو أنين قرأت يف مقال كتبه جنرال إسرائيلي ورمبا أشرت إىل هذا يف كلما

 يقول – وقد ترمجوه وجاؤوين به – كتب مقاالً يف مكان ما .قبل سنوات حني اخترب شبابنا صاروخاً
فيه إنين سيئ العالقة مع إيران واإليرانيني لكنين أحنين أمام هذا اإلجناز العظيم، فإيران اليت تتعرض 

طبعاً من بعد ذلك اإلجناز مت !  احلصار الشديد قادرة رغم ذلك على القيام ذا العمل واإلجنازهلذا
 حني ترون أن هناك صاروخ بالسيت .القيام بأعمال كثرية أفضل وأهم والفتة أكثر من ذلك اإلجناز

أو اخلمسة أمتار، مداه ألفي كيلومتر بدرجة خطأ يف إصابة األهداف ال تتعدى املتر الواحد أو املترين 
 هذه القدرات اهلندسية والتقنية ميكن توظيفها يف جمال السيارات .فهذا شيء كبري جداً ومهم للغاية

 هذا .والنفط والقطاعات املختلفة ويف جمال اجلو والطريان والفضاء ويف ااالت غري العسكرية عموماً



 

 

ن احلظ هلا عالقات جيدة باجلامعات  طبعاً األجهزة العسكرية نفسها حلس.شيء ميكن القيام به
  . هذا أيضاً شيء ال بأس بأن تعلموه.وتستفيد منها إىل أقصى احلدود

قضية أخرى هي قضية دعم التصدير ومشاركة الناشطني االقتصاديني على املستوى اخلارجي، وهو ما 
 يف أطرافنا .دبلوماسيةأشار له بعض األعزاء أيضاً وهو صحيح متاماً حيث ميكننا توظيف إمكانياتنا ال

وحولنا هناك ثالمثائة أو أربعمائة مليون نسمة من السكان هلم حدودهم املباشرة معنا أي إم جرياننا 
ولنا مع بعضهم عالقات عادية حسنة ومبستطاعنا أن تكون لنا معهم عالقات جيدة، فليروج 

 على سبيل املثال عندما تشاركون .خلارجاملسؤولون الدبلوماسيون اإليرانيون للماركات اإليرانية يف ا
 مثالً ماركة تدلّ –يف االجتماع الدويل الفالين لتحمل البدلة اليت ترتدوا ماركة اخلياطة اإليرانية 

 حينما يشاركون ا فسوف يروجون هلذه –على أنّ خياطاً إيرانياً من مسنان خاطها بشكل مجيل جداً 
 . ولريوجوا أيضاً للكالم واآلراء واملفاهيم اإليرانية.ات اإليرانية ينبغي الترويج للمارك.املاركة

 من مواطن عتابنا على بعض مسؤويل البالد يف األعوام املاضية .والبعض يتصرفون على الضد من هذا
أم عندما يذهبون إىل اخلارج ويتحدثون بني األوروبيني يتحدثون بكالم أورويب ويتحدثون بكالم 

 هذا لن .كر أورويب قبل مائة عام ووصل إلينا اآلن، ويذهب هذا ليلقيه عليهم هناكقاله مثالً مف
 وهذه .يكون له قيمة عندهم ولدينا حنن كالمنا وآراؤنا اجلديدة غري املسموعة فلنطرحها عليهم

 وجيب اعتماد أسلوب التهاتر يف .القضية بعينها تصدق على املاركات اإليرانية اليت ينبغي استخدامها
  .بعض البضائع

 مل تكن ٤٤ اليت حتدثنا عنها نشدد عليها ثانية ونقول إن سياسات املادة ٤٤وقضية سياسات املادة 
قضية استبدال القطاع اخلاص بالقطاع احلكومي، فللقطاع اخلاص شأنه وللقطاع احلكومي شأنه، 

قلنا ال يضايق «ا  قلن.وعلى هذين أن يساعد أحدمها اآلخر وال يضايقا أو يعرقال عمل بعضهما
ما معىن هذا؟ معناه أن العمل الذي بوسع رساميل القطاع اخلاص » القطاع احلكومي القطاع اخلاص

 وإذا كان القطاع احلكومي عامالً هناك فلينسحب وليسمح .القيام به ال يتدخل فيه القطاع احلكومي
 يعين أن يعتزل القطاع  لكن هذا ال.للقطاع اخلاص بالتصرف والعمل، وليكونا مكملني لبعضهما

احلكومي النشاط االقتصادي باملرة، ال، مثة أعمال ال ميكن لطرف غري القطاع احلكومي أو القطاعات 
  .العامة غري احلكومية القيام ا، لذلك ينبغي أن خيوضوا ويدخلوا وينجزوا هذه األعمال كما قلنا

 يف جمال النفط والغاز ميكن للقطاع اخلاص .جيب بكل تأكيد تنمية القطاع اخلاص والقطاع التعاوين
 يتعلق ببعض – متت املصادقة مؤخراً على قانون .والقطاع التعاوين أن يشارك مشاركة شاملة



 

 

 بعض القوانني يصادق عليها يف جملس . وجيب تنفيذ هذا القانون–الصناعات النفطية والغازية 
 ينبغي املبادرة إىل .تعد فتبقى القوانني بال تطبيقالشورى لكنها ال تطبق، أي إن األنظمة الداخلية ال 

 وهناك زيادة الطاقة اإلنتاجية يف النفط .هذه املهمة بأسرع ما ميكن، جيب أن يتابعوا األمر ليتم إجنازه
والغاز وإجياد احتياطي استراتيجي يف النفط والغاز، هذه أمور ضرورية وقد أشرنا هلا يف سياسات 

  .االقتصاد املقاوم
 تنشر وسائل . خصوص وسائل اإلعالم أوصي وسائل اإلعالم بأن تعكس هذه النجاحات وتنشرهايف

اإلعالم بعض اإلشكاالت من باب احلرص واإلخالص، ال بأس يف ذلك، فلينشروا اإلشكاالت 
واملؤاخذات أيضاً ليدرك املسؤولون إذا كانوا يشاهدون التلفاز أين هي املشاكل واملؤاخذات، ولكن 

 هذا الكالم الذي قلتموه أنتم وهذه األعمال اليت مت إجنازها .جانب ذلك لينشروا النجاحات أيضاًإىل 
يف جمال النفط ويف جمال الثروة السمكية ويف جمال األعمال الكيمياوية، لينشروا هذه األعمال 

ملوجودة يف  مث ليعرفوا اإلمكانيات والطاقات الكامنة الكبرية ا.ويعكسوها للناس ليعلمها الشباب
 طبعاً ليتابعوا أيضاً املطالبات املنطقية .البالد كي يتابعها وينجذب إليها أصحاب املواهب والقابليات

 وقد استفدنا الليلة نقطة أخرى من هؤالء اإلخوة .للناشطني االقتصاديني حىت يتنبه هلا رجال احلكومة
م أمواالً طائلة، حيملون ثالثني يف خصوص وسائل اإلعالم وهي أن األجانب يأتون وحيملون معه

مليون دوالر إىل الداخل ويروجون لبضائعهم عن طريق مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون يف اجلمهورية 
 وحني تكتسب تلك البضائع زبائنها ترتفع األسعار، وحني – يعطون األموال بالتايل –اإلسالمية مثالً 

قصد اإلذاعة والتلفزيون جيب عليه أن يعطي نفس ترتفع األسعار حني يريد هذا املنتج الداخلي أن ي
ال أقول ال تأخذوا تلك الثالثني مليون :  توصييت هي.املبالغ وهو ال يستطيع تسديد مثل هذه املبالغ
 ولكن ميزوا واجعلوا األسعار على أساس حسابات ،دوالر، خذوها، وخذوا أكثر ما تستطيعون

 ال تفعلوا ما جيعل املنتج الداخلي .منتج الداخلي سعراً آخردقيقة، اجعلوا للمنتج األجنيب سعراً ولل
  .عاجزاً عن الدعاية لنفسه ولبالده

 ليعلم اجلميع سواء األصدقاء أو األعداء، لقد فرضنا التراجع على العدو يف .حسناً، لقد انتهى كالمنا
اجع على العدو يف احلرب العسكرية وفرضنا التراجع على العدو يف احلرب السياسية، وفرضنا التر

 مت فرض التراجع على العدو يف هذه األمور واألعمال اليت جرت خالل األيام –ساحة احلرب األمنية 
 –القليلة املاضية وكانت أعماالً أمنية، مل تكن هذه األعمال أعماالً من جانب الشعب بل أعماالً أمنية 



 

 

تلفة، وبتوفيق من اهللا سنفرض عليه دحرنا العدو وفرضنا عليه التراجع يف جماالت وساحات خم
 .التراجع بشكل حاسم يف ساحة احلرب االقتصادية أيضاً

 وحسب ما رفع يل من تقارير يف .نتمىن أن يزيد اهللا تعاىل من توفيقاتكم وجناحاتكم إن شاء اهللا
 يف حيز خصوص القضايا املتعلقة باإلنتاج وما حصل هذا العام فإين أرى مستقبالً مشرقاً إن شاء اهللا

الشؤون االقتصادية، وقلت إن مفتاح ذلك هو اإلنتاج وازدهار اإلنتاج وسوف يزداد هذا الدرب 
 وحبمد .وضوحاً ونوراً يوماً بعد يوم إن شاء اهللا، وسيحقق األعزاء مزيداً من النجاحات إن شاء اهللا

أنظاري وعلى أساس اهللا أرى األوضاع واآلفاق مشرقة ومشعة، أي يف ضوء ما هو موجود أمام 
  .التجارب واملعلومات اليت لدي أرى األفق مشرقاً متاماً

  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 ـــــــــــــ
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