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  داالعتماد على قوة الشعب اإليراينّ وقدرته على الصمو
   طهران:املكان
  .م٢٢/٢/٢٠٢١  . هـ١٠/٧/١٤٤٢  . ش٤/١٢/١٣٩٩ :الزمان

  أعضاء جملس خرباء القيادةو  رئيس:احلضور
  
  

، حيث أشار قائد ٢٢/٢/٢٠٢١كلمة اإلمام اخلامنئي يف لقاء مع أعضاء جملس خرباء القيادة بتاريخ 
الثورة اإلسالمية يف كلمته إىل أمهية التطبيق العملي للمفاهيم القرآنية يف اتمع واآلثار والربكات 

مثّ أوضح مساحته يف الشق الثاين من كلمته بأنّ إيران متمسكة بتعهداا يف ، بيقاليت حيملها هذا التط
االتفاق النووي استناداً إىل تعاليم اإلسالم، وأن إيران ال تروم احلصول على سالح نووي، إال أا لن 

 .      إن لزم األمر% ٦٠؛ بل قد ترفعها إىل %٢٠تكتفي بنسبة ختصيب 
  

 رحيمبسم اهللا الرمحن ال
 

 .سيما بقية اهللا يف األرضنيوالصالة والسالم على سيدنا حممد وآله والطاهرين، وال
كنا نود ]. احملترمني[بعد عام تقريباً، متّ جتديد العهد والتقينا السادة . أهالً بكم، أيها السادة احملترمون

تسىن ذلك بسبب أن نرى أصدقاءنا يف وضع أفضل، ونتحدث معهم من كثب، لكن، لألسف، ال ي
الذي سيأيت  –ات اهللا عليه سالم اهللا وصلو -أبارك مبولد موىل املتقني أمري املؤمنني . األوضاع احلالية

يف . - عليه آالف الصالة والسالم  - بعد يومني أو ثالثة، وأبارك أيضاً باملولد املبارك جلواد األئمة 
عزاء، شخصيات بارزة يف هذا الس، نطلب هلم املدة املاضية، رحل عن الدنيا إخوة أعزاء، أصدقاء أ

ع املتوفّني من الدورة اخلامسة، ولن أطيل الوقت يف بالطبع، أعطوين قائمة جبمي. الرمحة] من اهللا[
أسأل اهللا أن يرفع درجام وجيزيهم خرياً، وأن . رئيسي أيضاً] إبراهيم[ذلك، فقد أشار إليهم السيد 

لقد أعددت . الشخصيات العلمية والعملية املتميزة أكثر، إن شاء اهللايوفقنا ملعرفة القَدر هلذه 
سأشرحه اآلن مبا يتناسب مع . أحدمها يتعلق باحلاجة الفكرية للمجتمع. موضوعني ألحتدث عنهما

هؤالء، واملخاطبني، الذين هم يف احلقيقة ] أمثال[هذا االجتماع، مبناسبة حضور العلماء والفضالء، و
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واآلخر هو قضية سياسية دولية، وسأحتدث عنه . ية وفضالء احلوزة واجلامعة وما شابهاحلوزات الدين
 .أيضاً

 
طبيق العملية إىل التة واملعرفيميأخذ مفاهيم اإلسالم الِقي 

املوضوع األول من االحتياجات اليت هي مورد ابتالء للمجتمعات اإلسالمية والبالد اإلسالمية كافة، 
 خاصة بلدنا العزيز الذي يديره النظام اإلسالمي، حبمد اهللا، ومفاده أن نأخذ املفاهيم وهم حباجة إليها،

القيمية لإلسالم هي جمموعة من إنّ املنظومة املعرفية و. اإلسالمية إىل مرحلة العمل والتطبيق العملي
ة ومهمة للغاية، املفاهيم اليت يعد إدخاهلا بني الناس وجعلها يف موضع التطبيق العملي مهمة كبري

، كانت ذات قيمة –سأحتدث عنها باإلمجال  - وأينما أدينا هذا الفعل بشأن أي من هذه املفاهيم 
يف الواقع، إن ]. إياها[وأينما غفلنا، حرمنا . سالميةللشعب والبلد ولسمعة اإلسالم واجلمهورية اإل

ب أن يكون هلا بعد عملي وترمجة عملية، ما أريد قوله هو أن العناوين واملفاهيم املعرفية لإلسالم جي
اآلن سأقدم . وجيب أن يصري العمل ا ممكناً ورائجاً، وهو ما ال حيدث من تلقاء نفسه ويتطلب سعياً

 .يف هذا الصدد مثالني أو ثالثة
 

 عملياً» املواساة«خلق ضة املساعدة اإلميانية بتوسيع مفهوم 
 مفصلي يف اموعة واملنظومة القيمية ٢»املواساة«إن مفهوم  .لنفترض مثالً قضية كورونا األخرية

ضة : واملعرفية لإلسالم، إذ إن هذا املفهوم، بقدر من التفسري يف اتمع، خلق ضة يف هذه األيام
من موقع املفهوم املعترب » املواساة«هذا يعين أن الناس أخذوا . املساعدة اإلميانية، فحدث عمل عظيم

له اجلميع إىل مرحلة العملأو القيورأيتم مقدار العمل الذي مت إجنازه يف أحناء . م شرعياً الذي تقب
البالد، والقيمة اليت خلقها ما فعله الشباب والناس واموعات وأجهزة الدولة واألجهزة املؤسساتية 

ه كان ملفهوم ذلك يعين أن. عقَد، وانطلقت أعمال انطلقت حركة، وحدثت ضة، وفُكّت. الثورية
 .هذه املرونة، وكان لديه هذه القابلية للتأثري ذه الطريقة، وللتأثري يف اتمع» املواساة«
 

 املفاهيم القيمية إىل أفعال) هس سرقد(حتويل اإلمام اخلميين 
مثل التوكّل، ) هر] (اخلميين[هذه املفاهيم املهمة اليت استخدمها اإلمام ]. من ذلك[لنذهب أبعد 

أثريت حبضور اإلمام ... إىل الشهادة، واجلهاد - طبعاً كلّها مفاهيم شرعية  - والتكليف، واإليثار 
 .مل يف حياة الناسوحركته وبتبيينه وبإرادته اليت كانت مؤيدة باإلرادة اإلهلية، ودخلت حيز الع
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فهذه . كانت النتيجة أنه مثالً يف مثاين سنوات متكّنا من االنتصار على أعدائنا يف حرب دولية حقاً
وقد روجها اإلمام بني الناس، وأخذَها . احلركة العظيمة للناس يف ساحة املعركة بسبب تلك املفاهيم

مل يكن حاضراً ] ك املوقعذل[ث وحنومها مع أن من املوقع املفهومي الذي كنا نقرأه يف القرآن واحلدي
 ].من املوضوعني[هذا واحد . على صعيد العمل، فأخذَها إىل ساحة العمل

 
 األثر لتحويل املفاهيم القيمية واملعرفية إىل أفعال يف احلياة

ِمن رسوٍل ِإلَّا وما أَرسلْنا {: من األمثلة األخرى اليت يف اعتقادي أا أهم هي هذه اآلية الشريفة
يف األساس، يأيت إرسال الرسل من أجل أن يطاعوا، وهذه الطاعة ). ٦٤النساء، (} ِليطَاع ِبِإذِْن اللَِّه

 -سواء اخلاصة أو العامة  - ية أنّ حياة الناس املعىن املُستفاد من اآل. مطلقة أي يف كل شؤون احلياة
. هم يف األمور الشخصية كالصالة والصوم وحنومهاطبعاً قد حيصرها بعض. جيب أن يديرها الدين

] مثل[ولكنها ليست كذلك؛ أوالً بدليل التعميم نفسه الذي يف اآلية، وثانياً بدليل آيات أخرى 
» الِربيونَ«حسناً، هذا القتال مع ). ١٤٦آل عمران، (} معه ِربيونَ كَِثري وكَأَين ِمن نِبي قَاتلَ{: قوله

لذلك هذه اآلية هلا . لكُثُر ليس مسألة شخصية؛ إنه عمل اجتماعي، إنه عمل عام، إنه عمل حكوميا
ما أَِعظُكُم ِإن{: لقد جلب اإلمام هذا املعىن إىل ميدان العمل، عرب اآلية الشريفة. مثل هذا املفاد

أَنْ تقُوموا ِللَِّه {تخدمها هلذا املعىن، وليس ، واس)٤٦سبأ، (} ِبواِحدٍة أَنْ تقُوموا ِللَِّه مثْنى وفُرادى
استخدم اإلمام . ملعىن أن تذهبوا وتصلّوا، بل إلنشاء حكومة، وإلقامة نظام إسالمي} مثْنى وفُرادى

، مث مع مرور الوقت، عزز املفكرون واحملبون، واملخلصون، ١٩٦٣ام ، فأطلق ضة ع]الفكر[هذا 
سهم اإلمام نفسه، هذا الفكر حىت نشأت الثورة اإلسالمية وظهرت الثورة وتالميذ اإلمام وعلى رأ

يعين، التفتوا، إن املفاهيم القرآنية . وانتصرت وتشكّل النظام الذي انبثق من الثورة اإلسالمية
فاهيم املعرفية لإلسالم، ميكن أن يكون هلا مثل هذا التأثري يف احلياة عندما تدخل واإلسالمية، وامل

طبعاً هذا مثال للتأثري اإلعجازي هلذه اآللية، وهذه احلركة، وأما كيفية التنفيذ هلذه . العملميدان 
 .احلركة، فذلك موضوع آخر حبد ذاته

 
 حاجة احلكومة اإلسالمية إىل األدوات املناسبة من منظومة اإلسالم املعرفية

النظام اإلسالمي عندما تشكّل، : حسناً، اآلن وقد مت إنشاء النظام اإلسالمي، ما نريد أن نقوله هو
قبل إنشاء النظام اإلسالمي كانت هذه . طرح أهدافاً مرتبطة باإلسالم أيضاً ومأخوذة من القرآن
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مثل القيام ، األهداف تحكى بصفتها أمنية، أو قد ختطر يف ذهن شخص ما كحلم ال ميكن حتقيقه
نب االستكبار، مثل العدل، مثل منع الظلم، ، مثل جت- أال نتقبل الظلم  –بالقسط، مثل رفض الظلم 

هذه  - أو احلياة الطيبة، وتعايل أخالق اإلنسان، ورواج الفضائل وما إىل ذلك من قبيل املُثُل العليا 
مل تكن أشياء ميكن ] لكنها [-سالمية هي املُثل اإلسالمية، هذه هي املُثل اليت قدمتها اجلمهورية اإل

إنّ األدوات اليت . بالطبع هناك أدوات الزمة للوصول إىل هذه املُثُل. عملالتطرق إليها يف مرحلة ال
تقودنا إىل تلك املُثُل موجودة بال شك يف املنظومة املعرفية لإلسالم نفسها، ألنه ال ميكن أن خيربونا 

نّ لذلك، إ! مثل هذا الشيء غري ممكن. ليها وال يضعون الطريق أمامنابالوجهة وحيثونا على الوصول إ
عليه أن ] لذلك[واآلن النظام اإلسالمي يريد حتقيق هذه املُثُل، و. الطريق موجود يف الكتاب والسنة

يبحث عن هذه الوسائل واألدوات اليت هي من املفاهيم املعنوية واملنظومة املعرفية لإلسالم، وجيدها 
فعات احلكومة اإلس. لها، وينطلقويات ملعدضعوا احلكومة اإلسالمية . الميةيف الواقع هذه من الربجمي

برجمياا هي حتديد الطُّرق . إن مل يكن لديها الربجميات املناسبة، فلن تفيد بشيء. على أا معدات
 .للوصول إىل تلك املُثُل العليا ومواصلة التحرك يف ذلك االجتاه

 
 حتديث الفكر اإلسالمي بصفته برجميات احلكومة اإلسالمية

كلّما توسع النظام .  اليوم أن أقول إن النظام اإلسالمي حباجة إىل مثل هذه الربجمياتحسناً أريد
اإلسالمي واتسع جمال نشاطه وازداد، تنفتح ساحات جديدة للجمهورية اإلسالمية وتواجه حتديات 

ومهمات  حتديات مل تكن موجودة من قبل، ألنه مع مرور الوقت تطرح حتديات وجماالت -جديدة 
إىل جتديد حياة وحتديٍث هلذه الربجميات وتلك اموعة ] النظام[فيحتاج  - دة للنظام اإلسالمي جدي

هذا ما جيب أن يطلبه جبدية أصحاب الرأي الفضالء . هذا هو كالمي. املعنوية بالتناسب مع ذلك
عرفية نظومة املأي امل - أن نقول حتديث الفكر اإلسالمي وجتديده . واملفكرون، وينبغي عمل ذلك

معناه أن هناك حقائق يف الكتاب والسنة ! ال. ليس معناه التالعب ذا النظام املعنوي أبداً –لإلسالم 
هناك أمثلة كثرية سأقدم . عندما نكون حباجة إليها، نتنبه. ال ننتبه إليها وال نتنبه إليها حىت حنتاجها

 .بعضها هنا اآلن
 

 ضامني املطلوبةمناذج الدقّة يف املفاهيم واستخراج امل
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] يفرضون[مثالً . لنفترض، على سبيل املثال، أن النظام اإلسالمي يواجه ضغوطاً مشروطةً من العدو
يقولون . إنهم ال جيعلون الشخص يائساً متاماً. احلظر مث يقولون إننا سنرفعه بشرط أن يتم هذا األمر

فهذه الشروط . األمهية  جداً، ويف غايةحسناً هذا شيء خطري. إننا سنرفعه لكن الشرط هو هذا العمل
ميكن لتحقيقها أن يتسبب يف الضياع واهلالك، فماذا جيب أن يفعل اإلنسان يف مثل هذا الوضع؟ هنا 

، ألن هذه )١١٢هود، (} فَاستِقم كَما أُِمرت ومن تاب معك{: يدرك اإلنسان أن عالج ذلك هو
؛ ]النيب[الصرب، وجوب االستقامة، لشخص  يف القرآن وجوب] مثالً. [قضية عامة وليست شخصية

}ِبرفَاص كبِلرثر، ] (وهذا خطاب للنيب وال عالقة للناس به، لكن يف هذا املورد له عالقة ). ٧املد
عليكم االستقامة مجيعاً، أي تتطلّب احلركة اجلماعية . فاستقم كما أمرت ومن تاب معك: بالناس أيضاً

 .رةنا الصرب واملثابم
: فاستقم كما أمرت، أو: إذاً، أدركنا أنه يف مثل هذه القضايا جيب التصرف على هذا النحو

عندما . علينا أن حنثّ بعضنا بعضاً على املقاومة والتحمل واملثابرة). ٣العصر، (} وتواصوا ِبالصبِر{
قبل . واضحاً لنا متاماً} ب معكا أُِمرت ومن تافَاستِقم كَم{حيدث شيء مثل هذا، يصبح مفهوم 

، مبعىن أن الناس ملزمون »ومن تاب معك« - ذلك، ال يوجد معىن واضح جداً بالنسبة إلينا 
 .، فهو أمر عام، لكن عندما حيدث مثل هذا املوقف، يفهم املرء ما معىن ذلك-باالستقامة 

اس لدينا يواجهون املشكالت، وبعضها بسبب ضغوط العدو، وحنن الن. حنن نواجه هذه القضية اليوم
إا خطوة عظيمة ومهمة جيري عملها ]. املشكالت[نريد من الشعب أن يقف باستقامة يف وجه هذه 

كونة من جبهة الشيطان امل -أو لنفترض أنه ما دامت اجلبهة املركبة للعدو . يف بالدنا، حبمد اهللا
 أمام اإلنسان وال حتاصره من مجيع اجلهات، فإنه لن يفهم معىن هذه اآلية ال تقف –شياطني خمتلفة 

ولَما رأَى الْمؤِمنونَ الْأَحزاب قَالُوا هذَا ما وعدنا اللَّه ورسولُه وصدق اللَّه {: على حنو صحيح
أي أنه عند مواجهة مثل هذه الظاهرة، علينا ). ٢٢زاب، األح(} ا ِإميانا وتسِليماورسولُه وما زادهم ِإلَّ

وهذا . }هذَا ما وعدنا اللَّه ورسولُه{! ال ختافوا! ال ختف، وال خيف الناس. ألّا نشعر بالضيق واخلوف
ا شياِطني علْنا ِلكُلِّ نِبي عدووكَذَِلك ج{إذا سرت يف طريق احلق، عليك أن تنتظر؛ : ما قيل من قبل

ال ينبغي أن تكون ). ١١٢األنعام، (} الِْإنِس والِْجن يوِحي بعضهم ِإلَى بعٍض زخرف الْقَوِل غُرورا
أي يف ذلك الوقت وتلك الظروف حني . هذا قد قيل، ونعرفه. خالفاً للتوقّعات] هذه األشياء[

 . تدلّنا على طريق احلياة، وهكذا يف املوارد األخرىية متاماً، وتظهر، هي يف الواقعتتجسد هذه اآل
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الذي فعل خطوة ) ع(مثالً من مجلة األمور اليت تشغل بايل بصفيت مسؤوالً خطاب اهللا مع النيب يونس 
هلذا النيب الذي جاهد دهراً  - تعاىل  - حينذاك قال اهللا . بسبب اليأس والتعب، فقومه مل يستجيبوا له

} مغاِضبا فَظَن أَنْ لَن نقِْدر علَيِه وذَا النوِن ِإذْ ذَهب{: ن التعب يعين له شيئاًيف هذا اجلمع ومل يك
كان حازماً، وجاء ذلك . نتعامل معه حبزم! ال. كان يعتقد أننا لن نتعامل معه بتشدد). ٨٧يونس، (

 أو يف اآلخرين أو يف سواًء يف نفسي -عندما أشعر بامللل من العمل ). ع(العقاب للنيب يونس 
أتصور أن هذا . }فَظَن أَنْ لَن نقِْدر علَيِه{: اليت تقول] اآلية[ذه كثرياً ما أتذكّر ه -املسؤولني 

؟ - تعاىل  –موجباً لرد فعل حاد من اهللا ] أي منها[اإلمهال، وقلة االهتمام، والتقاعس، لن يكون 
 .ندنا، ويظهر ويتجلىهذا املعىن يصري عملياً ع. بلى، سيكون

 
 احلاجة إىل توسيع اُألسس الفكرية للنظام اإلسالمي بتجنب االنتقائية والتحجر

باختصار، كلّما توسع النظام اإلسالمي ومضى قدماً، سيواجه قضايا حملية ودولية جديدة، وسيواجه 
حتديات جديدة، وسيواجه أوضاعاً جديدة، وهذا جيعله حباجة إىل توسيع اُألسس الفكرية املغذّية 

 .للنظام
نعه من االحنراف، وجيب إدخال جيب تعزيز األسس الفكرية اليت تدفع النظام إىل األمام وتغذّيه ومت

قُلت إن هذه املفاهيم اجلديدة ال تأيت من اخلارج؛ إا مفاهيم إسالمية من الداخل، . مفاهيم جديدة
ليس مهمة اجلميع،  - إجياد مفاهيم جديدة ومناقشتها - بالطبع، إنّ هذا العمل . ومن القرآن والسنة

طالَعوا ] هؤالء. [م ملمني باملبادئ اإلسالمية كلياًفعلى العلماء واملُفكرين متابعة هذا العمل كو
القرآن بدقّة وتلَوه وتدبروا بعيداً من اجلمود والتحجر الفكري، ألنه من ناحية هناك خطر أن يدخل 

من ناحية أخرى . تاجات جديدة من اآليات اإلهليةشخص غري مؤهل، وشبه متعلم، وانتقائي، يف استن
الشخص املتحجر الذي مل تحلّ مسألة دخول الدين يف احلياة االجتماعية هناك خطر أن يتدخل 

االضطالع ذا [جيب على املفكّرين والشخصيات البارزة ! ال. والسياسية واحلكومية بالنسبة إليه
وهذا املوضوع لديه قابلية كبرية للبحث . اإلشارة إليها هذه القضية األوىل اليت أردت]. العمل

 ].بشأنه[والتحدث عنه والتوصل إىل استنتاجات واملطالعة 
 

 التعاون بني احلكومة والربملان حللّ اخلالفات ووحدة الكلمة حول امللف النووي
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حسناً، لقد أقر الس قانوناً . املوضوع الثاين سياسي وسأتطرق إليه بإجياز، فهو يتعلّق بالقضية النووية
إنْ شاء اهللا يف الغد، سيعمل مبورد آخر .  كان ينبغي عملهورحبت به احلكومة، وحىت أمس فعلوا ما

ظر بني احلكومة والس، أي بني لكنين مسعت اليوم أنّ هناك اختالفاً يف وجهات الن. من هذا القانون
عليهم حلّ اخلالف يف وجهات النظر، ويتوجب . ما فعلته احلكومة، وبني التصور الذي لدى الس

هذه ! ال.  هذه اخلالفات على حاهلا أو مفاقمتها مبا يوحي بانشقاق يف وحدة الكلمةعليهم ألّا يتركوا
ة ترى نفسها ملزمةً تنفيذَ القانون الذي هو جيد، وجيب يف النهاية، احلكوم. قابلة للحل وجيب حلّها

 .هذا األصل يف مسألة القانون. العمل به بدقة، كما جيب أن يعمل اجلانبان معاً لتحقيق ذلك
 

 امتثال الدول األوروبية اللتزاماا وجتنب استخدامها لغة التكبر
يف الكلمات اليت  -الدول األوروبية الثالث وأمريكا  - أما يف اجلانب اآلخر، فإن الدول األربع 

يتحدثون . يقولوا هذه األيام ويف البيانات اليت أصدروها، األدبيات اليت استخدموها هي لغة تكبر
هم يستخدمون لغةً غري صائبة. ة ومطالبة ودون إنصافبفوقيم يناقشون. إنباستمرار التزامات  إ

وملاذا ألغيتم بعض هذه االلتزامات، وال يظهرون أم أنفسهم مل يفوا ا ... إيران يف االتفاق النووي
ية اإلسالمية، ملدة اجلمهور. أي هم الذين جيب لومهم وتوجيه الكالم إليهم. إطالقاً منذ اليوم األول

الحقاً ملّا رأت أم يتصرفون ذه . توجب ذلك طويلة، أوفت بالتزاماا وفق تعاليم اإلسالم اليت
فَانِبذْ ِإلَيِهم علَى {خرجت من االتفاق، ومتاشى معها اآلخرون؛ ) أمريكا(الطريقة، وتلك الدولة 

مع ذلك، مل تتخلَّ . صينا بالتخلي عن االلتزامالقرآن يو] يف هذه احلالة[، )٥٨األنفال، (} سواٍء
يف حال أدى . متكن العودة عنها] لكن[لتزامات وخفّضت بعضها تدرجيياً حكومتنا املوقّرة عن اال

رغم ذلك، ال يطرحون هذه القضية إطالقاً، وال . واجباته متكن العودة عنها] الطرف املقابل[
حبثنا مع أمريكا  –فليعلموا . إيران بلغة االستكبار وأدبياتهيظهروا، ويتحدثون باستمرار عن قضايا 

ولتعلم الدول األوروبية الثالث أن هذا النوع من الكالم االستكباري واملتعجرف مكروه  – أمر آخر
 .للغاية لدى الشعب اإليراين والثورة اإلسالمية، ويزيد كره الرأي العام جتاههم أكثر مما هو عليه اآلن

 
 والتخصيب القائم على احتياجات البالد  األسلحة النووية على أساس التعاليم اإلسالميةحترمي

إليران بامتالك [ يواصل القول باستمرار إننا لن نسمح ٣املهرج الدويل الصهيوين] ذلك[حسنا، 
مية لو كان لدى اجلمهورية اإلسال! من أنت لكي متنع إيران من امتالك أسلحة نووية]. أسلحة نووية
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هذا فكرنا . لكحنن ال نريد ذ. قرار بالوصول إىل سالح نووي، مل تكن أنت وال من أكرب منك ليمنعنا
فكرنا اإلسالمي يقول إنّ أي سالح يتسبب يف قتل الناس غري املسلحني، غري العسكريني، . اإلسالمي

السبب يف . كيميائياً أم غريههو ممنوع سواء أكان نووياً أم . هذا سالح ممنوع. الناس العاديني، ممنوع
ذلك، فمن أنتم، وما شأنكم حتى متنعوا؟  أننا ال نسعى إىل هذا السالح هو اإلسالم، وإلّا إن أردنا

اآلن، ال .  ألف شخص من الناس العزل يف يوم واحد٢٢٠أمريكا قتلت . أنتم أنفسكم ال تلتزمون
يقصفون األزقّة واألسواق . رف الغريبيزال اليمن يقصف منذ مخس سنوات بطائرات جهزها الط

! هذا عملهم. زل وحياصرون الناس ذه الطريقةواملساجد واملستشفيات واملدارس، ويقتلون الناس الع
اجلمهورية اإلسالمية ال تقبل هذه الطريقة وهذا األسلوب، ولذلك ال نفكّر يف األسلحة النووية 

؛ إذا لزم األمر %٢٠حد التخصيب لن يكون . تأكيدألغراض أُخرى، فبال] النووي[أما . إطالقاً
هذه األعمال هي من %. ٦٠ال قد نزيد التخصيب إىل مثالً للمحرك النووي أو غريه من األعم

فإن عملوا به، فسنعمل . مت التوصل إىل اتفاق ميتد إىل سنوات. األشياء اليت نفعلها عندما حنتاج إليها
 .وات، لكن ليس دائماًبه أيضاً حىت ذلك العدد من السن

 
 معارضة األعداء ملقومات اجلمهورية اإلسالمية هي البتزازنا

إم يكذبون؛ هذه ليست قضيتهم أيضاً، رمبا يعرف . هم يقولون إنهم يعارضون األسلحة النووية
 يعارضون حتى حيازتنا األسلحة] إم. [كثريون منهم أو مجيعهم أننا ال نسعى وراء أسلحة نووية

إنّ مبدأ حاجة وإال ف. التقليدية، واإلمكانات الدفاعية، ألم يريدون أخذ مقومات القوة من إيران
يف غضون سنوات قليلة، ستكون حمطّات الطاقة النووية، بال . البالد إىل التخصيب هو أمر مسلّم به

و يصبح للنفط يف اليوم الذي ينفد فيه النفط أ. شك، واحدة من أهم مصادر الطاقة يف البلدان
 ونظافةً وأقلّ تكلفةً أمراً وجهات أخرى، ستصري حمطّات الطاقة النووية اليت تنتج طاقة أكثر سالمةً

علينا أن . ال ميكن أن يبدأ التخصيب حينذاك] لكن[حنن حباجة إليها ذلك اليوم . شائعاً يف البلدان
الغربيون املستكربون ال يريدون .  ذلكنبدأ اليوم لنكون مستعدين، ولنكون قادرين، وهم ال يريدون

تاج فيه إىل الطاقة النووية، وأن حتتاجهم حىت يريدون أن حتتاجهم إيران يف اليوم الذي حت. ذلك
 .إم يبحثون عن هذا. يتمكنوا من فرض شروطهم، وحىت يتمكنوا من اإلكراه واالبتزاز
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أي األموال اليت تدفع مقابل النفط  –إم اآلن يسحبون النفط برميالً برميالً بأسعار منخفضة 
لنفترض أن بريطانيا وفرنسا ... لو كان النفط يف أيديهم. وهم مطَاِلبون أيضاً -منخفضة جداً حقّاً 

اه ذه السهولة، لو قنينة كانوا ليعطونا إيوأملانيا تنتج النفط، وحنن يف إيران أردنا شراء النفط، ما 
والِديهم حىت يبيعونا مقداراً قليالً من ] ديةً عن[مثل القول املعروف، كانوا سيضعون فوقها . بقنينة

التخصيب هو حاجتنا، ! كلّا. يريدون أن تكون الطاقة النووية على هذه الشاكلة! النفط مثالً
ما هو مؤكد لنا أن . لإلكراه وما شابه ي ميكن جعله أداةوسنحصل عليه، وهو ليس بالشيء الذ

بعض األشخاص الذين . اجلمهورية اإلسالمية لن تتراجع يف هذه القضية كما يف غريها من القضايا
يرون أنفسهم أقوياء ويعدون أنفسهم كذلك يريدون ابتزاز اجلمهورية اإلسالمية وإجبارها على 

 .ن تتراجعاجلمهورية ل] لكن[التراجع، 
حنن، بتوفيق اهللا وعونه، سنفعل ما هو مصلحة للبالد، وما هو حاجة هلا، سواء حاجة اليوم أو 

حبمد اهللا قدرتنا ليست صغرية؛ قدرة الشعب  –سوف نتقدم بقدر ما تسمح به قدرتنا . املستقبل
 .وبقدر ما نستطيع، إن شاء اهللا - اإليراين وقابليته كبرية 

أن خيِلص نياتنا لوجهه، وأن يوفّق مسؤولينا كي يتمكّنوا من أداء الواجبات  -تعاىل  - أسأل اهللا 
املنوطة م، وال يتعبوا من العمل واملثابرة، وأن يواصلوا وال يكلّوا، وليبتغوا رضا اهللا، وأن يشمل 

رضى عنا مجيعاً روح حال شعبنا ومسؤولينا، إن شاء اهللا، وت - أرواحنا فداه  - دعاء ويل العصر 
نتمىن أن يكون اجتماعكم هذا ناجحاً، إن شاء اهللا، . العظيم وشهدائنا األعزاء] اخلميين[اإلمام 

 .ويساهم يف تقدم العمل لس خرباء القيادة
 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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