
 

 

  األمريكيون ال يعرفون املنطقة وشعوا وسياسام جتاهها خاطئة
  طهران: املكان
  .م٢١/٣/٢٠٢١.   ش٧/٨/١٤٤٢.   ش١/١/١٤٠٠: الزمان
  اهلجري الشمسي اجلديد١٤٠٠بدء عام : املناسبة

  
 ٢١/٣/٢٠٢١ اهلجري الشمسي اجلديد ألقى اإلمام اخلامنئي يوم األحد ١٤٠٠مع بدء عام 
لذي حتدث فيه مساحته حول انتخابات رئاسة اجلمهورية وقضية اإلنتاج احمللّي، مثّ لفت خطاب العام ا

إىل أنّ حرب اليمن بدأت يف زمن الرئيس األمريكي الدميقراطي أمريكا وبضوء أخضر منه، ووجه 
حبيث مل مساحته السؤال إىل املسؤولني األمريكيني إن كانوا مدركني إىل أي مستنقع يسوقون السعودية 

تعد قادرة ال على التقدم وال على التراجع، ولفت قائد الثورة اإلسالمية إىل أنّ األمريكيني ال يعرفون 
 .املنطقة وال شعوم وأنّ سياسام اليت يتبعوا فيها خاطئة

  
  

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
هرين، ولعنة اهللا على أعدائهم احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله الطا

 .أمجعني
 

 تقدم الشعب اإليراين يف االستقالل مقارنة مع بداية القرن
 أن يكون عاماً مليئاً بالربكة عليهم -  تعاىل -أبارك جمدداً لكل الشعب اإليراين العزيز، وأسأل اهللا 

] السنة[ظر العرفية، هذه عندما ننظر من وجهة الن. ١١٤٠٠لقد دخلنا عام . مجيعاً وأن يختم خبري
ومع أن األمر قد ال يكون كذلك من حيث الدقة احلسابية، يقال عرفياً أننا . دخولٌ يف قرن جديد

 -إذا أردنا إجراء مقارنة صغرية وذات مغزى مع دخول البالد يف القرن املاضي . دخلنا قرناً جديداً
ارج، لرضا خان، اليت كانت يف الواقع  بداية الديكتاتورية التابعة للخ٢١٣٠٠، كان -  ١٣٠٠أي 

كان . انقالباً بريطانياً عرب رضا خان وعلى يده، وأيضاً سلطة تبعية ودكتاتورية وبريطانية يف البالد
، وهو عام االنتخابات، ١٤٠٠هذا العام، فهو دخولٌ يف ] أما. [١٣٠٠ذلك هو الدخول يف قرن 

.  واالعتماد على الذات والثقة بالنفس الوطنيةأي احلكم املبين على االستقالل وأصوات الشعب،



 

 

 والدخول إىل القرن ١٣٠٠لدخولنا هذا العام إىل هذا القرن اختالف ذه األمهية عن الدخول يف 
 .ونأمل، إن شاء اهللا، أن يوجه اهللا شؤوننا كلها إىل األمام وحنو التقدم ذه النسبة نفسها. الرابع عشر

 نفسه الذي طُرح هلذا العام، وهو يف ٣أحدها هذا الشعار. ألحتدث عنهالقد أعددت بعض املواضيع 
الواقع شعار اإلنتاج أيضاً، ولكن باالعتماد على الدعم الذي جيب القيام به، والدعم الذي جيب 

. تقدميه واملوانع اليت جتب إزالتها، مث سأطرح موضوع االنتخابات وأعرض بعض النقاط بشأا
عبنا العزيز، باختصار، عن السياسة اخلارجية وقضايا هذه األيام وقضية االتفاق سأحتدث أيضاً لش

 .النووي
 

  رغم التقدم يف بعض القطاعات١٣٩٩عام » الطفرة يف اإلنتاج«النقص يف حتقّق 
 مل يتحقّق ٤»الطفرة يف اإلنتاج« وسمي ٩٩اهلدف الذي كان عام » نداء النوروز«كما قلنا يف 
ن ال ينبغي التغاضي عن العدل واإلنصاف، فقد متّ إحراز تقدم يف اإلنتاج يف جماالت بالكامل، ولك

، ويف بعض احلاالت، إن مل يكن هناك »طفرة«يف بعض احلاالت، ميكن أن يطلق عليه أيضاً . مهمة
 .طفرة يف اإلنتاج، فهناك بالتأكيد تقدم فيه

] إنتاج: [– بالطبع، لن أقرأها كلها –نتاج فيها وصلتين قائمة طويلة نسبياً من السلع اليت زدنا اإل
وما ... األجهزة املرتلية تقدم بصورة أساسية، إطارات السيارات، األملنيوم، البتروكيماويات، الفوالذ

جيب أن تستمر . ، وجيب أن يستمر ذلك٩٩إىل ذلك، هي منتجات تطورت وتقدمت بالفعل عام 
 .الة موانع اإلنتاج من طريقههذه احلركة لإلنتاج يف البالد، وإز

 
 بعض املوانع يف طريق اإلنتاج وضرورة إزالتها

 رمبا قلت ذلك من قبل يف -اآلن، حول موانع اإلنتاج، سأذكر حالتني أو ثالثاً على سبيل املثال 
، ولنفترض مثالً أن االسترياد املُفرط وغري الضروري، أو ريب –النداء، وسأقوله اآلن أيضاً 

ع، أو الضوابط غري الضرورية واملقيدة، أو غياب البنوك والنظام املصريف عن املساعدة يف البضائ
 .اإلنتاج، هي بعض احلاالت

لكن موانع اإلنتاج ليست هذه فقط، فلقد تلقيت تقريراً شرحت فيه موانع اإلنتاج بالتفصيل، وأعتقد 
عة والتلفزيون على يد األشخاص الذين هم أنه من اجليد تقدمي مثل هذا التقرير إىل الناس عرب اإلذا

على دراية ذه القضايا، حىت يعرف الناس أن إزالة بعض املوانع تقع على عاتقهم أنفسهم، وبعضها 



 

 

على عاتق أجهزة حكومية أو على عاتق األجهزة احلكومية كافة، سواء القوة التنفيذية أو سائر 
 .ب إزالتها من طريقهعلى أي حال، موانع اإلنتاج كثرية وجت. القوى

 
 بعض احللول لدعم اإلنتاج 

. مثل احلوافز القانونية أو املساعدة بالواردات اليت يتوقف اإلنتاج عليها. أحدها هو تقدمي الدعم
ينبغي . حيتاج بعض إنتاجنا إىل مواد خام جيب أن تأيت من اخلارج، أو مثالً بعض اآلالت وما شابه

إحدى املساعدات الرئيسية لإلنتاج هي زيادة القدرة الشرائية . ممساعدة هؤالء وتسهيل أموره
القدرة الشرائية ] أي تعزيز[للناس، وإلّا إذا متّ اإلنتاج ومل يكن هناك طلب شعيب، سيخفق اإلنتاج، 

للناس، وهي نفسها قضية قيمة العملة الوطنية، وهذه نقطة مهمة للغاية جيب أن يناقشها اخلرباء يف 
الوسطاء يرفعون األسعار؛ املُنِتج يتضرر، . على سبيل املثال املساعدة يف كف يد الوسطاءأو . مكاا

إذا كُفّت يد الوسطاء غري الضروريني، سيكون هناك الكثري . كالمها يتضرر. واملستهلك يتضرر أيضاً
. ١٤٠٠، أي من املساعدة لإلنتاج، ومثل ذلك بالتأكيد إذا متت متابعة هذا العمل جبدية هذا العام

 .يقيناً سينتج من ذلك حتول يف االقتصاد
 

 مكافحة الفساد وبعض احللول لذلك
إنّ حماربة الفساد مسألة بالغة . بالطبع هناك ظروف أخرى ال بد من مراعاا، مثل حماربة الفساد

مارك جيب إغالق قنوات الفساد وجماريه، ما يعين يف الواقع إصالح النظام املصريف واجل. األمهية
 .وأمثال ذلك، األمر الذي جيب أن يغلق الباب أمام الفساد كلياً

 
 إدارة قوية ومكاِفحة للفساد ووجود قدرات كثرية هي شرط الزدهار االقتصاد اإليراين

ما ينبغي أن أقوله هنا لشعبنا العزيز هو أنه بسبب االضطرابات يف وضع االقتصاد ومعيشة الناس، جيد 
ال يوجد أي جدوى، ال ميكن فعل ! يا رجل«: ج السلبيات وتالوة آية اليأسبعض الناس فرصة لنس

بعضهم هكذا سواء يف الفضاء اازي، أو بعض مطبوعاتنا، ولألسف، يف الدعاية األجنبية . »شيء
بشكل أساسي، نظراً إىل وجود مشكالت على أرض الواقع أمام الناس، يستخدمون ذلك كوسيلة 

 . والقول إنه ال ميكن فعل أي شيءإلظهار الطريق مسدوداً
ميكن أن يكون اقتصادنا بقدراته وإمكاناته الداخلية من . كلّا، أنا أقول، األمر ليس كذلك إطالقاً

. أكثر االقتصادات ازدهاراً يف املنطقة، وميكن أن يكون حىت من أكثر االقتصادات ازدهاراً يف العامل



 

 

ستخدامها ال يتطلب أي معجزة، فهذه قضايا ميكن لدينا قدرات كثرية، وإمكانات كثرية، وا
للمسؤولني واملديرين املعنيني واجلادين، أصحاب احلس باملسؤولية وأصحاب اهلمة العالية، ميكنهم 

الشرط هو أن تكون هناك إدارة قوية، وأن حتكم البالد إدارةٌ مكاِفحة للفساد، وأن تكون . حلّها
 . كان األمر كذلك، ميكن استخدام هذه اإلمكانات املوجودة حالياًإذا. هناك خطة اقتصادية شاملة

 هذا ليس قولنا بل وفقاً القتصاديني مشهورين بل من الدرجة - يقولون » البنك الدويل«اآلن، خرباء 
 بني ١٨ إنّ االقتصاد اإليراين حيتل املرتبة الـ–» البنك الدويل«األوىل عاملياً وهم خرباء يف 

. ربى يف العامل، أي حنن، من بني مئتني ونيف، حنن االقتصاد الثامن عشر يف العاملاالقتصادات الك
 -هم يقولون إنه إذا متّ استخدام اإلمكانات غري املستفاد منها . رغم احلظر ومشكالت كثرية] ذلك[

. ر، سوف يرتفع االقتصاد اإليراين ست مراتب ليصل إىل املركز الثاين عش-سأشري إىل بعضها اآلن 
 -بعدد سكاٍن من مثانني مليون نسمة، ورغم املشكالت اليت يفرضها علينا اآلخرون . هذا مهم جداً

هذا .  البلد حي، حبمد اهللا، واقف على رجليه، وهو االقتصاد الثامن عشر يف العامل- احلظر وما شابه 
 .جيب أن يؤخذ باالعتبار] بل[ليس أمراً صغرياً، 

 
 اإلمكانات الوطنية -١

األول : هذا وما يقولونه مها نوعان» البنك الدويل«لكن اآلن، اإلمكانات املوجودة يف تقرير 
مساحة البلد، وإمكانية وصوله إىل ] مثالً: [املقدرات الوطنية. اإلمكانات الوطنية، واآلخر البشرية

، - ىل املياه املفتوحة  حنن جريان لبحر عمان واحمليط اهلندي ولدينا إمكانية الوصول إ-املياه املفتوحة 
 لدينا أربعة عشر أو مخسة عشر من البلدان ااورة بعدد سكان يزيد عن -عدد البلدان ااورة 

والنقل إىل الشرق والغرب » الترانزيت«، طريق -ستمئة مليون وهذه فرصة وقابلية مهمة للغاية 
بالطبع، نعم، ينشط األعداء يف . بليةالقا] لديه[والشمال واجلنوب، فموقع بلدنا لديه هكذا ميزات، و

هذه . منعنا من استخدام هذه اإلمكانات، لكن باألنشطة اجليدة، واجلهد املضاعف، ميكن استخدامها
 .هي املقدرات الوطنية

 
 القابليات البشرية -٢

 بربكة ازدياد اجليل يف! انظروا. قابليات الطاقة البشرية هي السكان الّذين هم يف سن العمل
: ، كان يعلو صوت بعضهم ويصرخون]بالتاريخ اهلجري الشمسي، الثمانينيات بامليالدي[الستينيات 



 

 

اليوم هؤالء هم الشباب الذين دخلوا سوق العمل، أي أن البلد بلد فيت، ! ملاذا نزيد اجليل بإفراط
رين على أن نكون قاد] جيب[وهناك كثري من القوى العاملة اليت ميكن أن تدخل سوق العمل، و

هذا النطاق املذهل من تعليمنا اجلامعي، . تفعيل القوى اليت هي بسن العمل ولديها املؤهالت العلمية
. مع كثري من الطالب واخلرجيني لدينا، جعل غالبية جيلنا الشاب متخرجاً ومتعلماً وقادراً على العمل

مة أخرى غري هذه، سأشري إىل اآلن، لكن هناك قابليات مه» البنك الدويل«هذا ما يقوله تقرير 
 .بعضها

 
 قابلية السوق احمللية واالستثمارات الطبيعية -٣

مثانني مليوناً يف تصرف املنِتج اإليراين، أي ] حبجم[أحدها هو قابلية السوق احمللية، أي هناك سوق 
 كبري يف تصرف مثانني مليوناً يف بلد] حبجم[كل منِتج هو أيضاً مستهلك، ويف اموع هناك سوق 

القابلية املهمة األخرى هي املوارد الطبيعية اليت نستفيد . املنِتج اإليراين، وهذه فرصة مهمة حبد ذاا
 مثل النفط، مثل – كثري منها بشكل خام - لكن بشكلها اخلام - ليس كّلها - اليوم من بعضها 

 املوارد بطرق أفضل وخلق قيمة الغاز، اللذين يستهلكان بشكل خام، فيما متكن االستفادة من هذه
أو األراضي الزراعية أو املراعي أو الغابات، وهي ثروات ضخمة يف تصرف الشعب ... مضافة ا

لدينا مراتب عالية يف العامل بشأن املعادن حتت األرض مثل النفط والغاز، مثل الزنك . اإليراين
لدينا هذه املوارد الطبيعية . ثانية إىل التاسعةمن املرتبة األوىل وال... والنحاس وخام احلديد وما شابه

باإلضافة إىل ذلك، مت بناء بىن حتتية مهمة يف األعوام الثالثني . حسناً، هذه القابلية مهمة جداً. اهلائلة
السدود وحمطات الطاقة وسكك النقل احلديدية وطرق النقل : املاضية ومل تكن موجودة يف البالد

 .لقد متّ إنشاء كثري من البىن التحتية. يلالربي وكثري من هذا القب
حسناً، بلد ذه اخلصائص، بكل هذه القابليات، إذا كان لديه ختطيط اقتصادي سليم وإدارة قوية، 

 جيب أن تكون بالطبع قوية وقادرة على -  سأذكرها الحقاً يف موضوع االنتخابات -هذه اإلدارة 
ضد الفساد، ميكن أن يتحول إىل دولة متقدمة حل القضايا، وجيب أن تكون شعبية وأن تكون 
أن يرفع احلظر، فإنْ رفع، فها هو ] القصد[ليس . اقتصادياً ولن يؤثر فيها أي نوع من أدوات احلظر

عندما يكون هناك اقتصاد مزدهر أساساً، سوف يشعر اآلخرون باحلاجة إلينا، ولن . رفع، وإن ال، فال
 .يبقى للحظر معىن

 



 

 

 اركة والتعاطف من الناس حللّ املشكالتضرورة املش
هناك نقطة أخرى حول اقتصاد البالد من اجليد توضيحها هي أن حل املشكالت يتطلب دعم الناس 

يف كل عمل يدخله الناس، حيدث فيه انفراج بالتأكيد، ولقد سار األمر كذلك حىت اآلن . وتعاطفهم
 .يها انفراجيف كل األمور اليت متكن الناس من دخوهلا؛ حدث ف

أريد أن أقول إنه يف قضية االستثمار واالستثمار من أجل اإلنتاج ميكن للناس أنفسهم أن يؤدوا دوراً، 
سواء أولئك الذين لديهم رأس املال وينفقونه مثالً يف بعض التجارة واألعمال الرحبية غري 

مثل . ون مساعدة اآلخرينالضروريتني، فيمكنهم استخدامه يف سبيل اإلنتاج، أو أولئك الذين يريد
ميكن يف ] أيضاً[هذه املساعدة املؤِمنة اليت حدثت يف قضية كورونا، واليت دخل فيها الناس مجيعاً، 

واملساعدة ... قضية اإلنتاج لألشخاص املتمكّنني خلق فرصة عمل لشخص واحد، شخصني، عشرة
 .يف تشغيلهم

 
 لشعبية وختطيطها للمساعدة يف اإلنتاجدخول املؤسسات الثّورية واجلمعيات اخلريية ا

هناك كثريون ممن يريدون املساعدة وال يعرفون كيف . يتطلّب تنظيماً شعبياً] العمل[بالطبع هذا 
على اجلمعيات اخلريية الشعبية، واملؤسسات الثورية، وأمناء املساجد، ممن . ميكن أن يساعدوا

اكن األخرى، أن خيططوا هلا حىت يعرف اجلميع كيفية ينشطون يف هذا اال، كما احلال يف بعض األم
مساعدة البالد باستثمارات صغرية، أي ال ينبغي أن يعتقد اجلميع أنه جيب أن يكون لديهم مليارات 

حىت االستثمارات الصغرية ميكن أن تساعد ! ال. من رؤوس األموال حىت يتمكنوا من دخول اإلنتاج
 ويف بعض األحيان، مثالً، ميكن إحياء األسرة الريفية بعدد قليل من .يف بعض األحيان يف إنتاج البالد

لنفترض عائلة مدنية مثالً، أساساً ميكن جعلها . رؤوس املاشية، وإحياؤها وحتقيق اكتفائها الذايت
هناك كثري من هذه األعمال اليت ميكن فعلها واليت . مكتفية ذاتياً مباكينة احلياكة أو اخلياطة أو ما شابه

 .ساعد الناس وحتارب الفقر، وكذلك تساعد يف اإلنتاجت
 

 احلصار االقتصادي واحلظر جرميةٌ كربى
، هنا - بالطبع سأعود الحقاً وأشرح أكثر -يف هذه املناسبة، أود أن أقول بضع كلمات عن احلظر 

على بعض أوالً احلصار االقتصادي واحلظر اللذان تفرضاما أمريكا علينا و. حول قضية االقتصاد
ال ينبغي النظر إىل احلظر على أنه عمل سياسي أو . الدول األخرى يعدان من اجلرائم الكربى للدول



 

 

أن تفرض حظراً على شعب فال يستطيع استرياد األدوية واملعدات الطبية . دبلوماسي؛ هذه جرمية حقاً
، ولقد فعلنا ذلك، ٥»ملاءنستطيع أن خنرج ِبساطنا من ا« احلمد هللا، حنن -واالحتياجات الغذائية 

 هذه جرمية كربى حقاً، وهذه اجلرمية ميكن أن تفعلها دولة مثل -لكن هناك بعض الدول ال تستطيع 
 هذه اجلرمية ارتكبتها بعض القوى ٦. ألف شخص يف يوم واحد٢٢٠أمريكا اليت تستطيع أن تقتل 

هذا املوضوع . تأكيد جرمية كربىاعلموا أن احلظر واحلصار االقتصادي هو بال. مبا يف ذلك أمريكا
 .األول

 
 من فوائد احلظر إنشاُء التكنولوجيا احمللية

على هذا األساس، كان للحظر املفروض على بلدنا، بلدنا الذي ارتكبت هذه اجلرمية حبقه، منافع 
عات اليت أيضاً، فقد استطاع حتويل هذا التهديد إىل فرصة، وبذل شبابنا املثابرون اهلمة يف بعض القطا

كانت فيها البضائع تعتمد على اخلارج كلياً، وجعلوا البالد غري حمتاجة إىل اخلارج، وأنتجوها يف 
هذا أيضاً غري قضية الطفرة يف اإلنتاج، هذا هو ابتكار التكنولوجيا . الداخل، أي املنتجات احمللية

تشاهدون أحياناً تقارير على وهو يف الواقع إقدام على فعل شيء جديد داخل البلد، و. داخل البلد
إم يصنعون منتجات جتعل البالد غري حمتاجة إىل اخلارج، بل . التلفاز تقول إننا فعلنا ذلك الشيء

منتجهم أجود من نظريه األجنيب وأرخص أيضاً، مث إنه من صنع شبابنا، فيمكن للمرء أن يستهلكه 
تشاهدون اآلن يف . صار هذا درساً لنا. طاعاتوقطعوا هذا االعتماد على اخلارج يف بعض الق. برغبة

بعض الربامج التلفزيونية أن شاباً يأيت ويقول إنين، أو حنن القلّة، أدينا هذا العمل أو بادرنا إىل ذاك 
 .حقاً لقد صار درساً لنا. األمر

 
 :الطّرق ملواجهة احلظر

 خلتفعيل الطّاقات واإلنتاج يف الدا) ٢االلتماس من فارض احلظر  (١
يا «: األول الذهاب إىل فارض احلظر ونرجوه ونقول: يف مواجهة احلظر، ميكننا أن نسري يف اجتاهني

حسناً، ال «: ، فيقول»سيد، أنتم فرضتم علينا حظراً، نرجو منكم اآلن مثالً تقليل هذا احلظر أو رفعه
لة، ويقول افعلوا هذه  يضع بعض املطالب االستكبارية على الطاو- مشكلة لدي، افعلوا هذه األشياء 

هذا أحد الطرق، ويف احلقيقة هو طريق الذلة، طريق . » مث أخفّض احلظر مبقدار ما- األشياء 
لدينا قدرات جيدة، فلنفعل . أما الطريق اآلخر، فهو تفعيل طاقتنا الداخلية. االحنطاط، طريق التخلّف



 

 

يرى الطرف املقابل إنتاج هذا املنتج يف عندما . هذه الطاقات وننتج يف الداخل السلع اخلاضعة للحظر
الداخل، سوف يركض إلينا من تلقاء نفسه، ألم أنفسهم يستفيدون من هذه التجارة يف السلع ومن 

 . ولذلك يرفع احلظر أو يلغى أو يصري بال تأثري- هذا أحد األرباح الرئيسية للدول –أسواق الدول 
 

  جناحات كبرية فيهاختيار شعبنا الطّريق الثّاين وحتقيق
أرى أن شعبنا العزيز اختار هذا املسار الثاين . وهو كذلك حقاً. لقد اختار شعبنا الطريق الثاين

، إذا كنتم »كورونا«يف بداية . »كورونا«وكسب جناحات كبرية آخرها هذا النجاح يف قضية 
 يف البالد حىت يرتدي مل يكن هناك إمكانات بالقدر الكايف. تتذكرون، مل يكن لدينا حىت الكمامة

لقد اجتهدوا يف الداخل، وصرنا مكتفني ذاتياً . الناس الكمامات، أو مواد التعقيم هذه مل تكن متوفرة
 – ٢٠١٩آذار السابق، / هذا مرتبط مبارس- الكمامات ] يسرقون[اآلخرون كانوا . يف الكمامات

وبية أخرى وذهبت وسرقتها حني اشترت الكمامات دولةٌ أوروبية من الصني، وجاءت دولة أور
بأنفسنا، شبابنا ] أنتجنا[حنن . لقد كانت مشكلة الكمامات يف العامل هكذا! وسط الطريق وأخذا

لقد كان حقاً مظهراً كامالً لوقف . وشعبنا أنتجوا الكمامات ومواد التعقيم يف املنازل واملساجد
قاح، إذ إنه اليوم وصل عرب طرق خمتلفة إىل وهكذا واصلنا حىت توصلنا إىل الل. االعتماد على اخلارج

حىت بعض احملللني األجانب، وهم من . هذا مصدر فخر للبالد. مسار اإلنتاج واالختبار حبمد اهللا
 .لقد جرب شعب إيران هذا الطريق وسيواصل فيه، إن شاء اهللا. املنصفني، يثنون على بلدنا

 
 القوة الداخلية الشابةحتويل احلظر إىل فرصة باالعتماد على القدرة و

اآلالف من الشباب يف الشركات القائمة على املعرفة وغري القائمة عليها، والشركات الناشطة يف 
الشيء نفسه ينطبق . اإلنتاج، ينتجون سلعاً خاضعة للحظر، ذات جودة أفضل وأرخص، كما قلنا

لشباب، فإنه ليس بكثري، بل ما قلناه هذا يعين حقاً أنه مهما حتدثنا عن مواهب ا. على العلوم األخرى
 .قليل

يف جمال العلوم احلديثة، مثل علم النانو، حنن بني أعلى الدول يف العامل اليوم يف جمال تكنولوجيا النانو 
وجلهة املقاالت العلمية واملرجعية، تقول مراكز العلوم العاملية خالل األعوام العشرين . وإنتاج النانو

 عشر مقاالت عن النانو، مث يف ٢٠٠١ إنه مثالً كان إليران يف –النانو حديث  ألن علم -املاضية 
 اثنا عشر ألف مقالة، أي يف غضون عشرين عاماً، وصلنا من عشرة مقاالت علمية عن النانو ٢٠٢٠



 

 

يف ااالت الدفاعية، . هذه مهمة. مثل هذه األعمال حتدث، حبمد اهللا، يف البالد. إىل اثين عشر ألفاً
ووفق وصف .  ترون، يف القطاعات الدفاعية، صار تقدم البالد أكثر بروزاً وتألقاً يوماً بعد يومحني

. بعضهم إا تصري أكثر إدهاشاً، فهذه املنتجات الدفاعية للبالد تزيد معاِمل األمن اخلارجي للبالد
يف . البالديف الواقع، إا حصن وسياج ألمن . ٧»حصون الرعية«أي . وهذا مهم جداً للبالد

احملصلة، إن ديد احلظر، الذي هو ديد وجرمية حقيقية، ميكن حتويله إىل فرصة ذه الطريقة، أي 
 .باالعتماد على قدراتنا وطاقاتنا الداخلية

 
 رفض التعطيل القتصاد البالد على أمل أن يرفع احلظر

 سواء - ملسؤويل بلدنا األعزاء النقطة األخرية بشأن القضايا االقتصادية هي توصيتنا األكيدة 
.  بشأن ربط اقتصاد البالد برفع احلظر–املسؤولني يف مناصبهم اآلن أو أولئك الذين سيأتون الحقاً 

ال جتعلوا اقتصاد البالد متأخراً . بالطبع، سيطرح نقاش اقتصادي يف هذه احلمالت االنتخابية أيضاً
افترضوا أن ! رفع احلظر، سنفعل هذا العمل وذاك] ذاإ: [ومعلقاً يف اهلواء بانتظار قرار اآلخرين

ميكن التخطيط لذلك، وال ينبغي أن تبقوا . احلظر سيبقى؛ خططوا القتصاد البالد على أساس بقائه
 .متأملني

من مشكالت اقتصادنا يف السنوات الثالث أو األربع املاضية أننا كنا نقول مراراً إنه إنْ رفع احلظر 
كذلك، ] الوضع[متّ رفعه، فسيصري ] إنْ[يصري هكذا، أي احلظر ] ذلك األمر[أنّ مثالً، فلنفترض 

تبقي االقتصاد معطالً » ...إنْ... إنْ«هذه . هكذا] احلال[يأيت، تصري ] إنْ[االستثمار األجنيب 
ويف ما يتعلق بالقضايا . ومشوشاً، فيما ال ينبغي أن يكون هناك حرية يف االقتصاد، فهذا ضرر كبري

ملرتبطة باالقتصاد وشعار هذا العام، جيب أن يسعى اجلميع، إن شاء اهللا، إىل إزالة هذه املوانع ا
 .، وإىل الدعم]لإلنتاج[
 

 أمهّية االنتخابات
حزيران، ما يعين أن هذا /أما عن االنتخابات الرئاسية واالس املدنية اليت سنقبل عليها يف يونيو

املوضوع األول .  وهو مهم جداً جداً، فينبغي أن أقول بعض األشياءسيحدث بعد ثالثة أشهر تقريباً،
 .االنتخابات يف البالد هلا أمهية، من الناحية الداخلية واخلارجية أيضاً. هو أمهية االنتخابات

 
 دخول أشخاص بنفٍس جديد، وحتديث اإلدارة التنفيذية للبالد، مها الناحية الداخلية لالنتخابات



 

 

عندما تجرى االنتخابات، أي أن . من الناحية الداخلية االنتخابات هي يف الواقع جتديد يف البالد
شخصاً بنفس جديد يدخل إىل امليدان، ويدخل العمل، وجيري حتديث يف اجلهاز التنفيذي للبالد، هذا 

لتنفيذي ثقيل جداً بالطبع، عمل اجلهاز ا. أمر مهم للغاية، كأنه سيعطى نفس جديد للجهاز التنفيذي
بناء على ذلك ستأيت جمموعة بنفس جديد ومليئة باحلماسة، . وسأشري إليه الحقاً، ونقول إن شاء اهللا

 .وهذا أمر مبارك جداً وجيد للبالد
 

ة لالنتخابات: االقتدار الوطيناحية اخلارجيالن 
علينا .  على االقتدار الوطينمن الناحية اخلارجية، االنتخابات وحضور الشعب ومشاركة الناس داللة

 القدرات الدفاعية والقدرات الدبلوماسية وما شابه ذلك متنح - نعم –أن نعلم مجيعاً ونعترف بأن 
الدولة االقتدار، وال شك يف ذلك، لكن األهم من ذلك كلّه شعب البلد، فالناس هم الذين مينحون 

 أن هذا الشعب متيقّظ، مستيقظ، -ديق  العدو والص-عندما يشعر اجلميع يف العامل . االقتدار
على قدميه، عازم، متحمس، يجد هذا البلد اقتداراً وهيبةً يف أعني اجلميع، سواًء العدو أو ] يقف[

. واالنتخابات مظْهر حلضور الشعب. لذلك إن حضور الشعب سيؤدي إىل اقتدار البالد. الصديق
 .من ذلك كلّه االنتخابات طبعاًاالجتماعات الثورية مظهر حلضور الشعب واألهم 

 
 حضور الشعب ومشاركته عامل مؤثّر يف االقتدار والقوة الوطنية

. هذا يعين أننا جيب أن حناول تقوية البالد. »إيران القوية« عدة عن ٨حسناً، لقد حتدثت مرات
ه والعالج هو حسناً، البلد والشعب الذي يرى عداوات األعداء والطامعني واملستكربين، السبيل ل

حىت ذلك الشخص الذي ال . شعار علين يقبله اجلميع» إيران القوية«هذه القوة للبالد و. تقوية نفسه
. بالتأكيد إيران القوية أفضل من إيران الضعيفة والعاجزة واهلزيلة. »إيران القوية«يقبلين يقبل شعار 

. طي إليران هذه القوة؟ كما قلنا، الشعبحسناً، من الذي يع. إيران القوية، إيران العزيزة والشريفة
 أصل مشاركتهم -إن الشعب هو الذي يعطي هذه القوة للبلد، وحضور الشعب ومشاركته 

 . هلا بالتأكيد تأثري يف هذه القوة الوطنية- وحجمها 
 

 حماولة األعداء ثين الناس عن املشاركة يف االنتخابات
فليعلم شعبنا العزيز أن أجهزة التجسس واملخابرات يف : – هذه معلوماتنا - امسحوا يل أن أقول هذا 

بعض البلدان، واألسوأ من ذلك كله أمريكا، وكذلك الكيان الصهيوين، حياولون منذ زمن وليس 



 

 

انتخابات «] ويقولون[إما يتهمون املُنظّمني .  باهتة٩حزيران/اليوم أن تكون انتخابات منتصف يونيو
 وإما - املوقّر » جملس صيانة الدستور«يتهمون منظمي االنتخابات أو  يف الواقع هم - » مهندسة

صوتك ليس له أي تأثري، ليس له تأثري يف حتسني الوضع، ملاذا تتعب «]: قائلني[يثبطون عزمية الناس 
 .إم يفعلون هذه األشياء بصورة مكثّفة للغاية» !نفسك عبثاً

 
 ر على الشعب، ومن إمهال السلطات املعنيةالعدو يستفيد من الفضاء اازي للتآم

حسناً، لسوء احلظ، يف الفضاء اازي لبلدنا أيضاً، مل . هم حيققون أقصى استفادة من الفضاء اازي
دون [يتم إجراء املالحظات الالزمة رغم كل التأكيد الذي أبديته، وبصورة ما، األمر متروك حقاً 

أننا ] يف حني[تدير مجيع دول العامل فضاءها اازي، . سؤولون، ولذلك جيب أن يتنبه امل]رقابة
ال بد من . هذا ليس مدعاة فخر إطالقاً. هذا ليس مدعاة فخر! فخورون بأننا ال تم بالفضاء اازي

على الناس أن ينتهزوا هذه الفرصة، فهي بال شك وسيلة حرية للشعب، . إدارة الفضاء اازي
 ال ينبغي وضع هذه الوسيلة بني يدي العدو، ما يسمح له بالتآمر على البالد وجيدة جداً، لكن

إم يستخدمون هذه املساحة وهدفهم تقليل مشاركة الناس يف االنتخابات باألساليب . والشعب
آمل أن جييبهم الناس بالرفض، إن شاء اهللا، ويفعلوا ما يزرع اليأس يف نفوس العدو، وألّا . النفسية

 .أمهية االنتخابات: هذا املوضوع األول. املهم بعيداً] األمر [يبقى هذا
 

 رئاسة اجلمهورية اإلدارة األكثر مسؤولية يف البالد
أي اإلدارةُ األهم واألكثر فعالية يف البالد . الرئاسة موضوع مهم جداً. املسألة الثانية هي أمهية الرئاسة

] دوره[يقولون اآلن إنّ الرئيس ليس لديه سلطة، وإن حقيقة أن بعض الناس . هي رئاسة اجلمهورية
ا-خدميمنذ ! لوجسيت، وإنّ لديه سلطة باثين عشر باملئة أو مخسة عشر باملئة، ال أعرف كيف حيسبو

كلها غري صحيحة، إما ما يقال من باب . سنوات وإىل اآلن، تطرح هذه العبارات يف بعض األحيان
رئاسة . األمر ليس كذلك. ، أو، ال قدر اهللا، هناك غاية ما يف األمراللّامسؤولية، أو بسبب اجلهل

، »...واحد من«: أي ال ميكن للمرء أن يقول. اجلمهورية تعد من أكثر األجهزة انشغاالً ومسؤوليةً
تقريباً مجيع مراكز اإلدارة يف . فالرئيس هو األكثر انشغاالً ومسؤوليةً بني مجيع اإلدارات يف البالد

هذه أعلى بقليل من . أي، لنفترض أن اجلهاز القضائي أو العسكري لديه إدارات. الد بيد الرئيسالب
غالبية اإلدارات يف البالد تقريباً، اليت يناهز . الصفر أو بنسبة مئوية قليلة أمام إدارات القوة التنفيذية



 

 

ة بيد رئيس اجلمهورية، ألن رئيس موازنة الدولة املُقرة كاف. عددها اآلالف، بيد رئيس القوة التنفيذية
املرافق احلكومية يف . هو معاون الرئيس ويتبع مباشرة لرئاسة اجلمهورية» منظمة التخطيط وامليزانية«

لذلك، يف احلقيقة، ال تعد . البالد كذلك أيضاً، ويف غالبية األحيان حتت تصرف رئيس اجلمهورية
اآلن تريدون . لرئاسة اجلمهورية مثل هذه املكانة املهمة. يةاإلدارات األخرى شيئاً أمام السلطة التنفيذ

انتخاب رئيس للجمهورية، انظروا إىل املسؤولية املُلقاة على عاتقي وعاتقك حيث جيب أن نديل 
بالطّبع، إنّ صويت االنتخايب يوازي صوت فىت يبلغ ستة عشر أو سبعة عشر عاماً، ال أكثر أو . بصوتنا

فلنلتفت إىل املسؤولية املُلقاة على كاهل . ب ونصوت النتخاب رئيس للجمهوريةنريد أن نذه. أقل
 .هذه مالحظة أيضاً. الرئيس

 
 التفات املرشحني إىل عبء املسؤولية، والتعرف إىل املشكالت وحلوهلا

لقد بدأ  -إىل أولئك الذين يترشحون للرئاسة . يف النقطة الثالثة، أُريد أن أعرض أمراً على املُرشحني
، أريد أن أخربهم أننا نتوقع منكم - ، منذ مدة ويعلن األفراد تباعاً رغبتهم يف املشاركة ]الترشح[

أنت الذي تطوعت، فلتعرف ما الذي تريد أن حتمله على كاهلك، وما العبء . معرفة ثقل العمل
لكن . ملة االنتخابيةإذا رأيت أنه ميكنك ذلك، حسناً ادخل احل. اعرف هذا. الثقيل الذي تريد حتمله

أوالً تعرف إىل املشكالت . ال ينبغي أن يكون األمر على النحو الذي ال تعرف فيه ثقل العمل
هناك املئات من القضايا، وبني هذه . قضايا البالد ليست قضية أو اثنتني. والقضايا الرئيسية للبلد

تعرف إليها، واعرف أين تكمن . قلّ تقديراملئات عشرات القضايا األساسية واملُهمة يف البالد على أ
مشكلة البلد وما قضاياه، وليكن لديك خطّة وحلّ ملعاجلة تلك املشكالت، ولو بإجياز، اآلن ال نقول 

االقتصاد مهم، قضية االقتصاد . تعرف إىل مسألة االقتصاد. ليكن لديك حلّ حىت لو إمجاالً. بالتفصيل
 اإلنتاج الوطين، منو االستثمار القومي، تقوية العملة الوطنية، مشكلة منو: نفسها تتضمن أعماالً مهمة

. أيضاً قضية األمن القومي، وهي مهمة للغاية. وأمثال ذلك حتت العنوان االقتصادي... التضخم
. مواجهة السياسات املعقدة للعامل. موضوع األضرار االجتماعية اليت تعد من القضايا املهمة يف البالد

أنت . قضية الثقافة املهمة جداً] أيضاً. [قضية السياسة اخلارجية... تريد مواجهة هذه السياساتإنك 
إذا رأيت أنك تستطيع . تعرف إليها. حباجة إىل معرفة ما جيري يف البالد وما هو متوقع وما جيب عمله

ك، ال تدخل، ففي إذا رأيت أنه ال ميكنك ذل. حتمل هذا العبء الثقيل واملهم، باسم اهللا، فادخل



 

 

الرواية أنّ شخصاً إن دخل عمالً ال ميكنه أداؤه، فقد وعد بوعد سيئ للغاية، ولن أقول اآلن ما هذا 
 .إذن، هذه نقطة ذات صلة باملرشحني. الوعد

 
 الكفاءة واإلميان والعدالة واإلميان بالقدرات الداخلية والشباب هي مسات الرئيس املرغوب

وجهة إىل الناس هي مواصفات الرئيس الذي يبدو أنه املطلوب إذ جيب أن يتمتع هناك نقطة أخرى م
. يعين هذا ليس رأيي الشخصي. هل هو بالفعل كذلك أم ال! انظروا: أقول لكم. ذه املواصفات

أوالً أن يكون ذا كفاءة، وأن ميتلك . يبدو أن كل من يسعى إىل ازدهار البالد يريد رئيساً كهذا
. إذا كان غري مؤمن، ال ميكن الوثوق به. ثانياً أن يكون مؤمناً. اإلدارة والكفاءة اإلدارية] أهلية[

أيضاً . لذا، أن يكون مؤمناً. الشخص عدمي اإلميان يبيع الوطن ومصاحل الوطن والناس يف حني ما
س من أجل هذه من أهم املواصفات اليت جيب أن يتمتع ا الرئي. يطالب بالعدالة، ويكافح الفساد

لديه أداء ثوري ] أيضاً. [حتقيق العدالة باملعىن احلقيقي للكلمة وحماربة الفساد باملعىن احلقيقي للكلمة
هذه ] ملواجهة[إنّ احلركة اجلهادية والثورية ضرورية . أي ال ميكن ذلك بالثياب املكوية. وجهادي

 .جيب أن يكون األداء هكذا. القضايا األساسية كلها يف البالد
يرددون القول القدمي . هناك من ال يقبل الداخل إطالقاً. كذلك أن يكون مؤمناً بالقدرات الداخلية

. إم ال يعرفون ما جيري يف الداخل. إبريق الفخار فقط] صنع[نفسه الذي يقول إنّ يف الداخل ميكن 
فاعية حىت أجروا جولة د: ١٠ذات مرة، عندما قال أحد السادة شيئاً عن موضوع الدفاع، قلت

أن يطمئنوا حقاً إىل قدرات . يتمكن السادة من القدوم ورؤية ما حيدث يف البالد من الناحية الدفاعية
أن يكون مؤمناً بالشباب، قانعاً م، مقراً بالشباب كقوة دافعة للحركة العامة . البلد ويؤمنوا بقدراا

يلة وقد وثقت م يف قضايا خمتلفة لسنوات لقد كنت على اتصال بالشباب مدة طو. للبالد، ويثق م
 – ال أريد تسمية عناوين وأشياء من هذا القبيل اآلن - حقّاً يف أي مكان يأيت فيه الشباب . عدة

الرئيس نفسه مؤمناً بالشباب، أن ] أن يكون. [يعمدون إىل تكفيك العقد الصعبة ويعاجلون املشكالت
 يكون يائساً ومتشائماً وصاحب نظرة مريرة ومظلمة إىل يكون شعبياً، أن يكون متفائالً، ال أن

 .املستقبل
إذا كان هناك مثل هذا الشخص الذي ميكنه إدارة املشكالت وأداء العمل، من املؤكد أنه سيصل ذا 

بالطبع، ليس من السهل على مجيع الناس . احبثوا عن رئيس ذه املواصفات. البلد إىل النقطة املطلوبة
على أي حال، حاول أن جتد . حسناً ميكنهم أن يراجعوا بعض األشخاص ويسـألوهم. العثور عليه



 

 

نسأل اهللا أن يوفق الشعب اإليراين ويرشده حىت جيد مثل . مثل هذه املواصفات يف املرشح الرئاسي
 .هذا الشخص ذه الصفات وخيتاروه، إن شاء اهللا

 
 االنتخابات رمز الوحدة الوطنية

نتخابات النقطةُ األخرية أن جيعل شعبنا العزيز من االنتخابات رمزاً للوحدة الوطنية، ال بالنسبة إىل اال
» ميني«و» يسار«فليضعوا هذه التقسيمات الباطلة، . أن تكون رمزاً لالنقسام والفرقة وللقطبية الثنائية

ام اإلسالمي العزيز يف املهم هو مستقبل البالد، املهم هو مستقبل جيلنا، املهم هو النظ. وحنوها، جانباً
هذا أمر مهم وجيب أخذه باالعتبار وأن يكونوا إىل جانب بعضهم بعضاً بكلّ ما للكلمة من . البالد
هناك اختالف يف الذوق، واختالف يف الرؤية السياسية، ويف األعراق، . بالطبع األذواق خمتلفة. معىن

ال حرج يف .  اآلن قائم، وسيكون الحقاًويف األديان ال مشكلة يف ذلك؛ لقد كان هذا من قبل، وهو
جيب ألّا . جيب ألّا يزعزعوا الوحدة الوطنية، أي ال يضعوا الناس مقابل بعضهم بعضاً] لكن[ذلك 

 .حسناً، هذا أيضاً يف ما يتعلق باالنتخابات. جيعلوا البالد قطبية ثنائية
 

 األمريكية على إيران» الضغوط القصوى«إخفاق 
سوف أحتدث جبملة يف هذا . هو القضايا املتعلقة باالتفاق النووي والقضايا اإلقليميةاملوضوع األخري 

 ١١خطّط األمحق السابق. األمريكية قد أخفقت» الضغوط القصوى«املوضوع األول هو أن . الصدد
لوضع إيران يف موقف الضعف مث إجبارها بسبب الضعف على » الضغوط القصوى«ونفّذ سياسة 

كان هذا ! اولة املفاوضات، فيفرض ما يريد من مطالبه املُتغطرسة كلها على إيران الضعيفةايء إىل ط
لقد .  رحيله مل يكن سهالً؛ كان فضيحة١٢!حسناً هو ولّى ورحل بتلك الطريقة الفاضحة. هدفه

وحبمد اهللا، اجلمهورية اإلسالمية تقف بقوة . فضح نفسه وأيضاً بالده صارت مفضوحة، فضح أمريكا
لذلك، جيب أن يعلموا أن الضغوط . اقتدار، وبالعزة اإلهلية، هذا البلد وهذا الشعب عزيزانو

القصوى قد أخفقت حىت اآلن، وبعد ذلك، إذا أرادت هذه اإلدارة األمريكية اجلديدة أن تواصل 
، ستخفق كذلك، وهؤالء أيضاً سيولّون ويرحلون، وستبقى إيران »الضغوط القصوى«محلة 

هذه التوصيات اليت قدمناها ستجعل إيران أقوى يوماً بعد يوم، . مبزيد من القوة والعزةاإلسالمية 
 .بإذن اهللا

 
وويفاق النة جتاه االتة اإلسالميياسة احلازمة للجمهوريخمالفة الس ممنوع 



 

 

تفاق نفسه، النقطة الثانية هي أن سياسة البالد يف ما يتعلق بالتعاطي مع أطراف االتفاق النووي، واال
أي ليست . هذه السياسة اليت أُعلنت قد مت التوافق عليها أيضاً. قد أُعلنت صراحة وال ينبغي ختطّيها

وهي أن يرفع . هذه سياسة اتفق عليها اجلميع! ال]. األخرى[سياسة استثنائية بني السياسات 
باملعىن احلقيقي للكلمة، إذا مت إلغاؤه : األمريكيون احلظر كلّه، وبعد ذلك سنتحقق من املصداقية

. هذه السياسة حازمة. سنعود إىل التزاماتنا يف االتفاق النووي، أي سنعود إىل االلتزامات دون مشكلة
الفعل هو . ال جدوى من قوهلم إننا سنرفعها ويرفعوا على الورق. الوعد األمريكي ليس معترباً لدينا

 .لتحقق والتأكد من رفعها، وحينئذ سنفي بالتزاماتناعليهم رفع العقوبات عملياً، وعلينا ا. املطلوب
 

 تغير الظّروف ملصلحة إيران وتعزيز قدراا وليس أمريكا
مسعت بعضهم يقولون إن الظروف . هناك بعض األمريكيني لديهم نقاش حول االتفاق النووي نفسه

أنا أيضاً .  االتفاق عندما مت توقيع االتفاق، ولذلك جيب أن يتغري٢٠١٦ و٢٠١٥اليوم خمتلفة عن 
 لكنها مل تتغري ملصلحة أمريكا بل ٢٠١٦ و٢٠١٥أوافق، نعم، الظروف اليوم قد اختلفت مقارنة مع 

 .الظروف تغيرت ملصلحة إيران وليس ملصلحتكم. ملصلحتنا
 حىت اليوم، واستطاعت االعتماد على نفسها واكتسبت الثقة ٢٠١٥إيران صارت أقوى بكثري منذ 

، فقد وصلت حكومة إىل سدة احلكم فضحت ٢٠١٥م الذين فقدمت ماء الوجه منذ أنت. بالنفس
أي ! بلدكم خبطاا وأفعاهلا وتصرفاا مث برحيلها، وانتشرت املشكالت االقتصادية يف بلدكم بالكامل

ضدكم، وإن ] لكن[نعم، لقد تغيرت الظروف ]. حىت يكون يف مصلحتكم[ليس كذلك ] األمر[
حنن، حبمد اهللا، رفعنا أثر . وليس هم... ري يف االتفاق، جيب أن يكون ملصلحة إيرانكان هناك تغي

إن . العقوبات بعدد من الشركات املعرفية، وحركة الشباب العظيمة، ومبادرات خمتلفة يف هذا اال
زالون شاء اهللا، سوف نكمل هذا الطريق أيضاً، لكنكم عانيتم من املشكالت أكثر يوماً بعد يوم، وال ت

 .تعانون حىت يومنا، وليس من الواضح كيف سيكون مصري هذا الرئيس
 

وويفاق النع يف سياسة إيران جتاه االتسرب التجتن 
: اآلن يقول بعض الناس. لسنا يف عجلة من أمرنا إطالقاً يف ما اقترحناه كحلّ. حسناً، لنقل هذا أيضاً

عم، حنن نعتقد أيضاً أنه جيب استغالل الفرص يف الوقت ن. »سيدي، هناك فرصة، ال ينبغي أن نفوا«
يف بعض احلاالت، تكون العجلة أكثر خطورة . املناسب وأال نضيع الفرص، ولكن ال ينبغي التسرع



 

 

ما كان ينبغي أن نكون يف . وضرراً من تفويت الفرصة، كما قد تسرعنا يف مسألة االتفاق النووي
سارعنا، وأجنزنا عملنا، وهم . لى الورق، وعملنا كله على األرضكان عملهم كله ع. عجلة من أمرنا

أن نلتفت إىل أننا منتلك كثرياً : بالطبع هذه القضية مهمة جداً. مل يؤدوا عملهم، ومل يفوا بالتزامام
إن وافقوا ونفّذوا السياسة نفسها اليت قُلناها، فسيكون كل شيء على . من الصرب، وأننا نؤدي عملنا

 .مل يفعلوا، سيبقى الوضع كما هو اليوم، وال مشكلة يف ذلك] إذا. [امما ير
 

 رفض الثّقة بأمريكا وفقدان االعتبار لوعودها
مسعت بعض هؤالء السياسيني يف العامل . ما نقوله، مثالً لنفترض أم أول من رفع احلظر] بشأن[

ون أمريكا أوالً، وأمريكا تقول أنتم ما الفرق يف أنا األول أو أنت األول؟ تقول«: وأمثاهلم يقولون
أوباما، ] باراك[ليس النقاش أنا أوالً وأنت أوالً؛ النقاش هو أننا وثقنا باألمريكيني، ويف عهد » أوالً

أي قالوا على الورق إن احلظر . مل يفوا بالتزامام] لكن[فعلنا ما جيب فعله وفق االتفاق النووي، 
هذه مخاطرة، هذه مغامرة، وليس «: ركة كانت تريد االستثمار هنارفع لكن عناصرهم قالوا لكل ش

حنن ال نثق . هذه هي الطريقة اليت تصرفوا ا. لقد أرهبوا املُستثمر. »من الواضح ما الذي سيحدث
 .بعملهم، وال قيمة لوعودهم عندنا

 
 السياسات غري الصحيحة للحكومة األمريكية يف املنطقة ونسبتها إلينا

ال . ولألسف، هم خيطئون يف قضايا املنطقة كلّها أيضاً. اً لقد أخطأ األمريكيون يف التعامل معناطبع
هذا الدعم الظامل للكيان الصهيوين خطأ، ووجودهم املغتصب يف سوريا وشرق . يزالون خمطئني

عب الفرات، حيث صار لديهم وجود كبري، خطأ بالتأكيد، وجماراة احلكومة السعودية يف ضرب الش
 .اليمين، الشعب اليمين املظلوم، خطأ بالتأكيد

 
 بقاء قضية فلسطني رغم عالقات بعض احلكومات غري ذات القيمة مع الكيان الصهيوينّ 

. إن قضية فلسطني لن تنسى يف العامل اإلسالمي أبداً. سياسام جتاه فلسطني سياسات غري صحيحة
هاتان . م عالقات مع الكيان الصهيوين وتطبع العالقاتإم مسرورون ألنّ  بضع حكومات تافهة تقي

لن تنسى األمة اإلسالمية قضية فلسطني، ولن . احلكومتان، الثالث، على هذه الشاكلة، ليس هلا تأثري
 .فليعلم األمريكيون هذا. تتخلى عن قضية فلسطني

 



 

 

 إخفاق السعوديني يف دفع الشعب اليمين إىل االستسالم
بدأ العدوان على اليمن إبان احلكومة الدميقراطية قبل . يمنية الوضع كذلك أيضاًيف القضية ال

السعوديني بدؤوا احلرب عليه إبان . أي، ليس ترامب من بدأ احلرب على اليمن. ترامب] دونالد[
أمريكا مسحت هلم بذلك وساعدم، . احلكومة الدميقراطية ألوباما، وبضوء أخضر من أمريكا

من أجل ماذا؟ من أجل أن يلقوا ما يكفي من القنابل على الشعب . اإلمكانات العسكريةوزودم ب
لقد أخطؤوا، واآلن مرت ست .  يوماً أو شهر واحد مثال١٥ًاليمين األعزل حىت يستسلم يف غضون 

، بدأ اهلجوم على اليمن، ومرت ست سنوات ومل ١٣يف مثل هذه األيام. سنوات ومل يتمكنوا من ذلك
يف اليوم الذي أعطيتم فيه الضوء : أسأل األمريكيني. تمكن هؤالء من إخضاع الشعب اليميني

األخضر للسعوديني لدخول حرب اليمن، هل كنتم تعلمون ما عاقبة ورطتهم؟ هل كنتم تعلمون ما 
ن لدى املشكلة اآل. املستنقع الذي تورطون السعودية فيه؟ إذ ال ميكنها اآلن البقاء فيه أو العودة عنه

أنتم، . ال ميكنها أن توقف احلرب وال أن تستمر فيها، وكال اجلانبني يضر ا: السعودية ذات حدين
األمريكيني، هل كنتم تعلمون البالء الذي أدخلتم السعودية فيه؟ إذا كنتم تعلمون ومع ذلك فعلتم، 

ون، فويلٌ حللفائكم الذين يثقون وإذا مل تكونوا تعلم! فويلٌ حللفائكم على تصرفكم معهم ذه الطريقة
لذلك، . لستم على دراية بأوضاع املنطقة] مع أنكم[بكم وينفذون ويصممون خططهم مبوافقتكم 

 .اعلموا أنكم ال تعرفون هذه املنطقة وال الشعوب، وأنكم ختطئون
ونسأل . م كل الضالني يف العامل عن ضالهلم، وأن يرجعهم عن أخطائه-  تعاىل –أمتىن أن يهدي اهللا 

 أن يزيد من عزة الشعب اإليراين وقدرته يوماً بعد يوم، وميكّنهم أكثر من مرافق احلياة - تعاىل –اهللا 
ومين عليهم بالسعادة والفرح، وأن حيسن أوضاعهم املادية واملعنوية، وأن يرضى القلب املقدس لويلّ 

ءه حال مجيع الناس، وحال هذا العبد عن الشعب اإليراين، إن شاء اهللا، ويشمل دعا) عج(العصر 
 .واألرواح الطيبة للشهداء) قده(العظيم ] اخلميين[الفقري، وأن ترضى عنا الروح الطّاهرة لإلمام 

 
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 ــــــــــــــــ
 .٢٠٢٢آذار / مارس٢٠ وينتهي يف ٢٠٢١آذار / مارس٢١يبدأ يف   -١
 .١٩٢١ري سنة االنقالب العسك  -٢

 . اهلجري الشمسي١٤٠٠، نداؤه مبناسبة بدء »اإلنتاج، الدعم، إزالة املوانع» -٣



 

 

 . اهلجري الشمسي١٣٩٩، خطاب مساحته مبناسبة بدء »الطفرة يف اإلنتاج» -٤
 .مثل إيراين ويعين القدرة على حلّ اإلنسان املشكالت بنفسه -٥
مدينيت هريوشيما وناكازاكي يف اليابان على يد أمريكا سنة يف إشارة إىل إلقاء قنبلتني نوويتني على  -٦

١٩٤٥. 
 .٥٣ج البالغة، الرسالة  -٧
 .من ضمنها خطاب مساحته ألهايل أذربيجان الشرقية -٨

 .، موعد االنتخابات الرئاسية املقبلة يف إيران٢٠٢١حزيران /يونيو ١٨ -٩
 .٠٢/٠٧/٢٠١٤من ضمنها لقاء مساحته مع أساتذة اجلامعات يف  -١٠
 .الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب -١١
أدى رفض ترامب لنتائج االنتخابات الرئاسية وتصرحياته إىل مهامجة مؤيديه مبىن الكونغرس  -١٢

ووقوع اشتباكات بينهم وبني الشرطة، ما تسبب يف إعالن حالة الطوارئ واألحكام العرفية يف خمتلف 
 .الواليات األمريكية أليام

 ٢٥/٠٣/٢٠١٥يف  -١٣


