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ّأهمية االقتصاد المصحوب بالعدالة ودوره في تحقيق التقدم الحقيقي للبالد ّ  
  طهران: المكان
  .م٢١/٣/٢٠٢٢.   هـ١٨/٨/١٤٤٣.   ش١/١/١٤٠١: الزمان

  ّ الهجري الشمسي الجديد١٤٠١ :حلول عام: المناسبة
  
  

هجــري  ال١٤٠١ بمناســبة حلــول عــام ٢١/٣/٢٠٢٢كلمــة اإلمــام الخــامنئي المتلفــزة يــوم األحــد 
ّ سماحته أهمية االقتصاد المصحوب بالعدالة ودوره في تحقيق التقدم حيث بين ،ّالشمسي الجديد ّ

ّالحقيقي للبالد موصيا بعـدم ربطـه بـالحظر األمريكـي، وصـرح قائـد الثـورة اإلسـالمية بـأن األحـداث  ّ ّ ّ ً
ّالعالمية الراهنـة أثبتـت أحقيـة الـشعب اإليرانـي فـي مواجهـة جبهـة االسـتكبار ّ  وذكـر سـماحته نمـاذج ّّ

ّتــدل عنــصرية الغــرب وعنجهيــتهم كمــا اســتنكر ممارســات الــسعودية فــي الــيمن وقطعهــا رؤوس  ّّ ّ٨٠ 
ًشابا وقاصرا ًّ.  

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
والحمد هللا رب العـالمين، والـصالة والـسالم علـى سـيدنا محمـد وآلـه الطـاهرين، وال سـيما بقيـة اهللا 

  .في األرضين
ّيهــا المــشاهدون األعــزاء جميعــا ومــن سيــسمع هــذه الكلمــات، وُأزيــن كالمــي فــي هــذا أبـارك لكــم، أ َ ً

 وذكـره، الـذي هـو ربيـع القلـوب - أرواحنـا فـداه -اليوم من بداية العام وبداية القرن باسم بقيـة اهللا 
ُالسالم عليك أيـها العلم المنصوب والعلـم المـصبوب والغـوث«: ونضارة العصور ََّ َ َ َ َُ ُ َ ُُ ُِ َ ََ ُّ َ ُ والرحمـة الواسـعة َ َُ ِ َ ََّ

ُوعدا غير مكذوب، السالم عليك حين تقوم، الـسالم عليـك حـين تقعـد، الـسالم عليـك حـين تقـرا  ًَ ََ َ ََ َ َ ََ َ ََ َ ََ َ َُ ُ ُ َُّ َّ َّ ٍ َ َ
َوتـبـين، السالم عليك حين تصلي وتقنت، الـسالم عليـك حـين تركـع وتـسجد، الـسالم عليـك حـين َ َ َ َ ََ َ ََ َ ََ َ ُ َُ ُ ُ َ ُ ََّ َّ ََّ َ َ ُ ُُ َ ّ ِّ 

ِتـهلل وتكبر، السالم عليك حين تحمد وتستغفر َ َ َ ُ َُ َ َ َُ َ َ َ ُ َّ ِّ َ ُ ِّ َ«)١.(  
َهـذا عيــد النـوروز الثالــث الــذي نحـرم فيــه، أي أنـا العبــد، فــيض الحـضور إلــى جـوار البقعــة المباركــة  َ ُّ ّ

ّلإلمـام علـي بـن موســى الرضـا  ّ والحـضور أمــام جمـوع الـزوار إلــى - سـالم اهللا وصــلوات اهللا عليـه -ّ َ
ّ العظــيم، المفعمــة بالحماســة، مــن مــسافرين ومجــاورين، ولــذلك نبعــث إليــه ســالما وتحيــة مــن ذاك ً
ّاللهم صل على وليك علي «: بعيد ّ ّ ّ ً الرضا عدد ما فـي علمـك صـالة دائمـة بـدوام ملكـك  موسى بن  ّ ً ّ



 

 ٢

ّاللهــم ســلم علــى وليــك علــي. وســلطانك ّ ّ مــك  عــدد مــا فــي عل-ّ عليــه الــسالم -ّ الرضــا   موســى  بــن ّّ
ًسالما دائما بدوام مجدك وعظمتك وكبريائك ً«.  

  
ّاندماج عيد النوروز الوطني بالمناجاة والروحانية ّ ّ ّ  

  
هنــاك بعــض النقــاط بــشأن النــوروز اإليرانــي فــي بدايــة الــسنة وهــذا العيــد الربيعــي وقــد تحــدثنا عنهــا 

العيـد الـوطني والـذكر إحدى النقـاط التـي أود أن أتحـدث عنهـا اليـوم هـي االنـدماج بـين هـذا . ًقليال
ًشـيئا قليـل النظيـر بـين أعيـاد بدايـة العـام ] الموضـوع[قد يكـون هـذا . والمناجاة والدعاء والروحانية

ٍ طبعــا لــيس لــدي اطــالع كــاف –لــدى الــشعوب   إذ إنــه قليــل النظيــر أو –أســتبعد ذلــك ] لكننــي[ً
ة والروحانيـــة والتعبيـــر عـــن منقطـــع النظيـــر أن يرفـــق النـــاس العيـــد الـــوطني بالـــدعاء والـــذكر والمناجـــا

ًالليلــة الماضــية، فــي لحظــة تحويــل الــسنة، تقريبــا النــاس والفئــات المختلفــة جميعــا، . اإلخــالص هللا ً
 فـي مجـال الـصواريخ –كبـار الـسن واألعـالم والعلمـاء والناشـطون فـي مختلـف المجـاالت العلميـة 

ـــك  ـــى ذل ـــاء ومـــا إل ـــم األحي ـــانو وعل ـــا الن ـــذين -وتكنولوجي ـــشباب ال ـــى المعـــسكرات  وال ـــذهبون إل ي
ًالجهادية حتى يقضوا العيد فـي القـرى النائيـة بعيـدا عـن عـائالتهم مـن أجـل خدمـة النـاس، جمـيعهم 

ـــ ِيــا محــول الحــول واألحــوال«بــدؤوا لحظــة التحويــل هــذه ب ْ َ ََ ِّ ّخــاطبوا اهللا وســألوه وغــسلوا قلــوبهم . »ُ
  .هذه نقطة. بذكر اهللا

  
ٌبدء العام بفصل الربيع داللة على ّومرسال األمل والنضارة ّ عمق التفكرّ ِ  

  
جعلـوا : ّنقطة أخرى بشأن النوروز هي الذوق اإليرانـي الخـاص الـذي يـشعر فيـه المـرء بعمـق التفكـر

الربيــع يخبــر اإلنــسان أن الخريــف وســقوط . الربيــع هــو مظهــر األمــل ومرســاله. الربيــع بدايــة عــامهم
إنـه يعطـي . هـذه هـي سـمة الربيـع. ًحداثة آتية حتمـاًاألوراق راحالن حتما وأن النضارة والتجديد وال

ًطبعا هذا األمـل تـضاعف هـذا العـام أيـضا . رسالة النضارة، رسالة االزدهار: مثل هذه الرسالة للناس ً
. ًلتقارنه بالنصف من شعبان الذي هو أيضا عيد والدة األمل العظيم للتاريخ واألمل العظيم للبشرية

أولئك الـذين : ّأود أن أغتنم هذه الفرصة اآلن ألقول. تقدمات كلهاواألمل هو مصدر الحركات وال
يتحدثون إلى الناس، ويرسلون الرسائل، ويكتبون، ويثابرون، فليفعلوا كل ما في وسعهم لبث األمـل 

ّوبحمــد اهللا، هيــأ اهللا العظــيم . فــي النــاس؛ األمــل عامــل مهــم فــي الحركــة، وعامــل مهــم فــي التقــدم
ومجـاالت األمـل ليـست قليلـة لـدى شـعبنا وبلـدنا، . ًوللـشعب اإليرانـي أيـضاللناس موجبـات األمـل 



 

 ٣

َفدعوا األعداء يمتعضون من أمل الشعب اإليرانـي، وإن شـاء اهللا، سـيزداد أمـل الـشعب . بحمد اهللا َ
  .ًاإليراني يوما بعد يوم

  
ّسبب أهمية القضايا االقتصادية للبالد ّ  

  
 القضايا االقتصادية التي تحـدثت عنهـا الليلـة الماضـية، فـي ّاليوم يتركز حديثي بالدرجة األولى على

ًطبعا هناك مواضيع أخرى سأتحدث عنها إذا . بيان العام وشعار العام، وسأقدم بعض الشرح لذلك
َكــان هنــاك وقــت وســنح المجــال، إن شــاء اهللا الــسبب فــي أننــا نطــرح موضــوع االقتــصاد فــي هــذا . َ

ام األول إلــى أهميـة مــسألة االقتـصاد، وهــذا يعنـي أنــه إذا كــان اليـوم األول مــن العـام يرجــع فـي المقــ
ــاك  ــل مجــاالت التقــدم كافــة ] نمــو[ًحقــا هن ــة، فــسيتم تفعي ــبالد مــصحوب بالعدال اقتــصادي فــي ال

ًوستحقق البالد تقدما حقيقيا، إذ إن االقتصاد يؤدي مثل هذا الدور المحوري ً.  
ـــ ـــسنوات العـــشر الماضـــية، فـــي العق ـــي هـــذه ال ـــا، ف ـــن ًثاني ـــا نواجـــه بالفعـــل تراكمـــا م ًد الماضـــي، كن

إن شـاء اهللا، يجـب أن نفكـر . التحديات االقتـصادية التـي ينبغـي للمـرء أن يـتخلص منهـا بطريقـة مـا
ونعمـل ونتحـرك بطريقـة صـحيحة بـشأن القـضايا االقتـصادية لكـي تتـوفر وسـائل الراحـة للـشعب فـي 

  .قتصادية من هذا الجانبلذلك نحن نطرح المسألة اال. هذا الصدد، إن شاء اهللا
  

ّاإلنتاج الوطني القضية الرئيسية لمسؤولي البالد ّّ ُ ّ  
  

ًفـي االقتــصاد أيـضا القــضية الرئيــسية هـي اإلنتــاج الــوطني التـي تحــدثنا عنهــا بالمجمـل، وقــد كــررت  ًُ
ــع الماضــية، وبــالطبع الحكومــات  قــضية اإلنتــاج فــي شــعار العــام خــالل الــسنوات الــثالث أو األرب

ّون قــاموا علــى أعمــال بقــدر اســتطاعتهم وهمــتهم، وبــالنظر إلــى الظــروف الدوليــة، فقــاموا والمــسؤول
ًعلى أعمال بالقدر الذي اسـتطاعوا، وبـذلوا جهـودا، لكـن فـي رأيـي قـضيتنا الرئيـسية اليـوم، القـضية 
 الرئيـسية للمــسؤولين التنفيـذيين فــي الــبالد وأولئـك الــذين لـديهم دخــل بطريقــة مـا فــي إدارة الــبالد،

ًطبعــا يــشاهد المــرء أيــضا خطــوات جديــدة تبعــث علــى األمــل فــي اإلنــسان. هــي االقتــصاد ْأي إذا . ً
ــشعبي بــصورة مناســبة، فــسيكون - إن شــاء اهللا -اســتمرت  ــشعبية والحــضور ال  هــذه الخطــوات ال

َذلك باعثا على األمل وسيخلق بوادر لمزيد من األمل لدى المرء ً.  
  

ّلمسؤولين في الجو العام للبالدّأسباب طرح القضايا المتعلقة با ّ  



 

 ٤

  
ُأود أن أقــول نقطــة هنــا، وهــي أنــه فــي مجــال االقتــصاد، إن مــا أقترحــه والمطالــب التــي تطــرح هــي 
ًموجهة أساسا إلى مـسؤولي الـبالد، وتتعلـق بالـسلطة التنفيذيـة، وإلـى حـد بالـسلطة التـشريعية وحتـى 

لمـاذا نطـرح هـذه .  بصورة رئيسية إلى هـؤالءهي موجهة. ًبالقضائية وبعض األجهزة التابعة لها أيضا
القــضايا التــي تتعلــق بهــؤالء فــي الجــو العــام والخطــاب الــشعبي الــوطني؟ الــسبب أنــه مــن الجيــد أن 
ًيوضع النـاس فـي الجـو العـام للقـضايا والـسياسات االقتـصادية، ويعرفـوا مطالبـات هـذا العبـد أيـضا، 

بـالطبع . ات بـشأن هـذه القـضايا ويعملـون عليهـاويدعموا ويساندوا المسؤولين الذين يتخذون خطـو
ــضا، واليــوم إذ أتحــدث عــن االقتــصاد القــائم علــى  ــاس أنفــسهم أي ْهنــاك مــسؤوليات علــى عــاتق الن ً

ُالمعرفة سيتضح جدا أن هناك مهمات مهمة يتوجب على الناس أنفسهم فعلهـا وبخاصـة الـشباب ً .
ــالطبع، قــد يــؤدي هــذا الخطــاب العــام أيــضا إلــى أن ت ًعطــي األجهــزة دعمــا أكثــر وأفــضل لهــذه ًوب

  .القضايا
  

ّالتوجه نحو اقتصاد قائم على المعرفة عامل إلصالح اقتصاد البالد ونموه ٌ ّ  
  

ــبالد وإصــالح الــشؤون االقتــصادية لهــا، يجــب أن  ــه مــن أجــل نمــو اقتــصاد ال ــوم هــو أن حــديثي الي
ــومهــذه هــي خالصــة حــدي. نتحــرك بحــسم نحــو االقتــصاد القــائم علــى المعرفــة مــاذا يعنــي . ثي الي

ً؟ يعنــي أن العلــم والتكنولوجيــا المتقدمــة يؤديــان دورا كبيــرا وكــامال »االقتـصاد القــائم علــى المعرفــة« ً ً ّ
، أي حتــى اختيــار ذلــك العمــل »كــل مجــاالت اإلنتــاج«: عنــدما نقــول. فــي مجــاالت اإلنتــاج كافــة

ًاإلنتــاجي أيــضا، ألنــه لــيس لزامــا علــى اإلنــسان أن يفعــل األعمــال وينبغــي أن ينبثــق .  اإلنتاجيــة كلهــاً
هـذا معنـى االقتـصاد القـائم علـى . اختيار هذا العمل اإلنتاجي مـن نظـرة معرفيـة وعلميـة وذات رؤيـة

إذا اتبعنا هذه الـسياسة وجعلنـا المعرفـة . المعرفة، الذي يكون له دخل في مجاالت االقتصاد شتى
 -ً ســأتحدث عنهــا الحقــا - علــى المعرفــة أســاس اقتــصاد الــبالد وزدنــا مؤســسات االقتــصاد القــائم

يقلــل مــن التكــاليف، أي االقتــصاد ] منهــا أنـه. [فـسيكون لهــا عــدد مــن الفوائـد للــبالد والقتــصادها
ويزيـد مـن اإلنتاجيـة، وهـي إحـدى مـشكالتنا . القائم على المعرفة يؤدي إلـى تقليـل تكـاليف اإلنتـاج

علها قادرة على المنافـسة، وهـذا يعنـي أنـه فـي ّيزيد من جودة المنتج ويحسن المنتجات ويج. اليوم
األســواق العالميــة، تمكننــا االســتفادة مــن هــذه المنتجــات كمنتجــات تنافــسية، وداخــل الــبالد علــى 
ًهذا النحو أيضا، أي داخل الـبالد أيـضا حتـى لـو لـم نفـرض كثيـرا مـن التعريفـات الجمركيـة وتتـدفق  ً ً
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ة أفــضل وســعره أرخــص، ســيكون هنــاك إقبــال مــن الــواردات، وعنــدما يكــون المنــتج المحلــي بجــود
  .ّفاإلنتاج القائم على المعرفة فيه مثل هذه الميزات. الناس بطبيعة الحال

  
ّاستخدام الشركات القائمة على المعرفة في القطاع الزراعي ّ  

  
ـــال، إذ إن القطـــاع  ـــال، فـــسأقدم قـــضية الزراعـــة كمث ًإذا أردت أن أعطـــي نموذجـــا علـــى ســـبيل المث

 هـو بعيـد بمقـدار مـا عـن قطاعـات الـصناعة - لألسـف - في المجال القـائم علـى المعرفـة الزراعي
إذا زدنا في قطاع الزراعـة الـشركات القائمـة علـى المعرفـة واسـتخدام المعرفـة . والخدمات وما شابه

ــة فــي اإلنتــاج الزراعــي -فــي الزراعــة، وفــي أمــر إصــالح البــذور   وفــي الــري - هــو أمــر مهــم للغاي
 الماء والتربة عنصران -وفي طرق اإلنتاج الجديدة، واالستخدام المجدي للمياه والتربة الحديث، 

ًقيمان وقد ذكرت ذلك سابقا  يمكننا تحقيق أقصى استفادة وأن نزيد إنتاجيتنا ونـصلح هـذه -) ٢(ّ
ّعندما نتمكن مـن تحقيـق هـذه التقـدمات فـي الزراعـة وإحـداث تحـول جـاد، سـيؤدي ذلـك . األمور ّ
ًقيق األمن الغـذائي للبلـد أوال، أي لـن تواجـه الـبالد مـشكالت فـي مـا يتعلـق بقـضايا الغـذاء، إلى تح

ًإنـه ألمــر جيـد جــدا أن يـزداد مــدخول . ًثانيـا ســيزداد مـدخول المــزارعين. ّولـن يكــون هنـاك أي قلــق
ًمزارعينا وأن يتشجعوا على الزراعـة ومواصـلة العمـل بهـا، وهـذا نـاتج قـيم جـدا  كـذلك يمكـن حـل. ّ

 بـالطبع لـدي آراء فـي هـذا -مـا هـو معـروف فـي بالدنـا ومـا يقـال عـادة . معضلة الـنقص فـي الميـاه
ًحسنا، إذا صارت زراعتنا قائمة على المعرفة، فسيتم حـل .  هو أننا لدينا نقص في المياه-الصدد 

  .وقد ذكرت هذا في مسألة الزراعة كمثال. مشكلة نقص المياه
  

  لفة إلى قائمة على المعرفةمزايا تحويل المجاالت المخت
  

هذه البركات نفسها موجودة في المجاالت األخرى كافة سواء المتعلقة باإلنتـاج أو الخـدمات، أي 
والواقـع أن جعـل اإلنتـاج . سيزداد مقدار المنتجـات، وترتقـي الجـودة، وتـنخفض التكلفـة اإلجماليـة

ـــة األنـــشطة االقتـــصادية، وهـــ ّقائمـــا علـــى المعرفـــة يحـــسن إنتاجي إنهـــا نقطـــة حـــساسة . ذا أمـــر مهـــمً
ًكما ذكرنا سـابقا، إحـدى مـشكالت الـبالد هـي انخفـاض اإلنتاجيـة، أي نحـن ال نـستفيد . وأساسية

واألمــر علــى هــذا النحــو . مــن هــذه التكلفــة بمــا يتناســب مــع المقــدار الــذي ننفقــه علــى االســتهالك
ثت إلى شعبنا العزيز عن شدة لقد تحد. اإلنتاجية منخفضة في البالد. ًأيضا في مختلف القطاعات

عـن أننـا ال نـستفيد مـن ) ٣(الطاقة في خطاب بداية العام قبل بضع سنوات فـي مـشهد] استهالك[
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كمية الكهرباء التـي نـستهلكها بمـا يتناسـب مـع هـذا االسـتهالك، إنهـم يـسبقوننا فـي العـالم بـالنحو 
ــة. المتوســط ــأخرون فــي مجــال اإلنتاجي ــإذا .  فــي األمــور األخــرىوينطبــق الــشيء نفــسه. ّنحــن مت ف

  .فسيتم حل هذه المعضلة االقتصادية المهمة» القائم على المعرفة«] اإلنتاج[انتقلنا نحو 
  

ّتقوية اإلنتاج السبيل الوحيد لتحقيق تقدم عادل في االقتصاد وحل مشكلة الفقر في البالد ّ ُ ّ  
  

ًحــسنا، هنــاك نقــاش تقنــي حــول جعــل اإلنتــاج قائمــا علــى المعرفــة، ولــ . ست مــن أهــل االختــصاصً
وينبغـي أن . بالطبع لدي معلومات لكنني ال أرى أنـه مـن الـضروري أن أطرحهـا فـي هـذا اللقـاء العـام

ــبالد والمتخصــصون بهــذا المجــال فــي المجــاميع المتعلقــة بهــذه القــضية، وأن  يطرحهــا مــسؤولو ال
  .ًيتابعوها حتى تتم معالجة هذه القضية جيدا، إن شاء اهللا

  
 -ّ هي أن تحقيق التقدم العادل في االقتصاد وإحـرازه وحـل مـشكلة الفقـر فـي الـبالد خالصة قولي

ـــبالد  ـــة -إذا أردنـــا حـــل مـــشكلة الفقـــر واالستـــضعاف المـــالي فـــي ال ـــر مـــسير تقوي ً يمـــر حـــصرا عب
ًفإذا عززنا اإلنتاج بجعله قائما على المعرفة، فإن هذا الهدف العظيم سيتحقق، إن شاء . »اإلنتاج«

  .اهللا
  
ّلضرورة والقدرة على زيادة الشركات القائمة على المعرفة في البالدا ّ  

  
َأرى أنــه ال بــد أن أتحــدث هنـــا عــن موضــوعين متناســـبين مــع قــضية هـــذه الــشركات القائمــة علـــى  ّ

األمـر . األمر األول هو أننا لدينا شركات قائمة على المعرفة، لكن يجب أن يزداد عـددها. المعرفة
ّنحن لدينا حاليا أقل بنيف من . ا فعل ذلكالثاني هو أنه يمكنن .  شركة قائمة علـى المعرفـة٧٠٠٠ً

 شـركة ٤٥٠٠ شركة قائمة على المعرفة في الـبالد، منهـا نحـو ٦٧٠٠ أو ٦٦٠٠هناك ما يقارب 
ِ ألف فرصة عمل مباشرة، وهو ٣٠٠هذا العدد يخلق نحو . تصنيع، والبقية خدماتية وما إلى ذلك

.  ألــف٣٠٠أكثــر مــن : ًا أولئــك األشــخاص الـذين ســألتهم وأجــابوا، قــالواطبعــ. ًرقـم ملحــوظ نــسبيا
ًويقــدرون أنهــا أوجــدت مــثال  فــرص .  الماضــي١٤٠٠ِ ألــف فرصــة عمــل مباشــرة خــالل عــام ٣٢٠ّ

 ١٤٠١كـم تمكـن زيـادة هـذا العـدد عـام : وسـألت. ِالعمل غير المباشرة هي أكثر من ذلك بكثيـر
ًأنــا لـــست مقتنعــا، وأعتقـــد أن %. ٣٠ بالحــد األقـــصى :وزيــادة عـــدد هــذه الـــشركات؟ فقــالوا لـــي

ّلــيس رقمــا مناســبا للــبالد ومــا تحتاجــه ومــا يلبــي احتياجاتهــا% ٣٠ ُ ً ّأنــا أتوقــع مــن المــسؤولين أن . ً
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 فرصــة عمــل ٣٠٠٠٠٠فـي النتيجــة، ستـصير . أي أن تتـضاعف الــشركات% ١٠٠َتـزداد بنــسبة 
  .١٤٠١ِ فرصة عمل مباشرة في عام ٦٠٠٠٠٠ِمباشرة و

  
ّالحاجة إلى زيادة الشركات القائمة على المعرفة من أجل توفير المواد الغذائية األساسية ّ ّ ّ  

  
فـي حـين أنهـا » قائمـة علـى المعرفـة«بالطبع هذا ال ينبغي أن يجعلنا نبني شـركة ونطلـق عليهـا اسـم 

ُْفـلتبنى! [كال. ليست قائمة على المعرفة مـسؤولينا يجـب علـى . ًشركات قائمة على المعرفـة حقـا] َ
ّبــذل الهمــة وإنجــاز هــذا العمــل، خاصــة فــي القطاعــات المتــأخرة أكثــر مثــل القطــاع الزراعــي الــذي 

ِمــن كافــة شــركاتنا القائمــة % ٤ّتمثــل الــشركات القائمــة علــى المعرفــة فــي القطــاع الزراعــي . ذكرنــاه
الزراعـي حـائز أربعة في المئة من هذه الـشركات تعمـل فـي القطـاع الزراعـي، والقطـاع . على المعرفة

إن قضية الزراعة مهمة، وقضية تربيـة المواشـي مهمـة للغايـة، وعلـى . هذه األهمية كلها، كما أشرت
نحـن . البالد الوصول إلى األمن التام واالكتفاء الـذاتي المطلـوب فـي المنتجـات الغذائيـة األساسـية

 -حنطــــة ومــــا شــــابه  الــــذرة وال-بحاجــــة إلــــى االكتفــــاء الــــذاتي فــــي القمــــح واألعــــالف الحيوانيــــة 
ًيجـب أن نـصل حتمـا إلـى االكتفـاء الـذاتي فـي الـذرة والحنطـة . ألساسية إلنتـاج الزيـتوالمكونات ا

البلــد كبيــر، وهنــاك كثيــر مــن المجــاالت، . وســائر مــا تــسمى الــسلع األساســية، ويمكــن فعــل ذلــك
لــدينا ســهول خــصبة فــي أجــزاء مختلفــة مــن الــبالد، وإذا عملنــا . ولــدينا كثيــر مــن الــسهول الخــصبة

َبــشأن خوزســتان علــى خطــوة، وُأجريــت فــي ) ٤(ّت وحرصــت قبــل بــضع ســنواتّعليهــا، وقــد شــجع
ِبـالطبع لــم تكــن بالمقــدار الـذي طلبنــاه ووعــدنا بــه، … ٍّخوزسـتان وإلــى حــد مـا فــي إيــالم وسيــستان ُ

ًلكنه كان مقدارا جيدا يمكن تعزيزه، ويمكـن إنجـازه ّلـدينا سـهول خـصبة جيـدة، وعلينـا أن نوظـف . ً
  .السلع األساسية] لتوفير[هذه السهول 

  
  ّتوفير السلع األساسية وتأمينها في المقام األول

  
لقد قال لي رئيس الجمهورية المحترم، السيد رئيـسي، إنـه خـالل إحـدى سـفراته : أود أن أقول هذا

ــديكم ومــا تنتجونــه مــن البطــيخ  ــه مهمــا كــان ل ــره المــسؤولون فــي ذلــك المكــان أن إلــى الخــارج أخب
ٍفيقـول بتعجـب. سوف نشتريها مـنكموالطماطم وما إلى ذلك، ف أنـتم لـديكم أرض، ولـديكم مـاء، : ّ

 البطـيخ والطمـاطم -ً مثال -وهذه اإلمكانات الزراعية، ولديكم أرض خصبة، فكيف تريدون شراء 
هـذه األراضـي تخـص القمـح . ّنحـن ال نوظـف هـذه األراضـي للطمـاطم والبطـيخ! كـال: منا؟ فيجيبه
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ّطبعــا، ال أقــول أال نــزرع البطــيخ أو علــى ســـبيل . الـــصائب] المالكــ[هــذا هــو . والــذرة واألعــالف ً
مـــن هـــذه ] ننـــتج[كلهـــا ضـــرورية لكـــن يجـــب أن . المثـــال الخـــضراوات والطمـــاطم ومـــا إلـــى ذلـــك

َاإلمكانات الموجودة في الـبالد، وفـي المقـام األول المـواد الغذائيـة المهمـة واألساسـية، وأن نكـون 
  .د منهاقادرين على توفير أقصى منفعة للبال

  
ّإصالح االستهالك في القطاع الزراعي   ًبصفته أكثر القطاعات اعتمادا على الواردات ّ

  
فلـيعلم أبنــاء شـعبنا األعـزاء مقــدار مـا نهــدره مـن الخبــز، وكـم مــن : ًاسـمحوا لـي أيــضا أن أقـول هــذا

ّالخبز يرمى جانبا، وليعلموا أن قطاعنا الزراعي هو  ً ًالد اعتمـادا  من أكثـر قطاعـات الـب- لألسف -ُ
ًيعد القطاع الزراعي واحدا من أكثر قطاعات البالد اعتمادا على االسـتيراد، وأكثـر . على الواردات ً ّ ُ

ًمـن الحـد، وهـذا مـا يجـب تعديلـه حتمــا ّبـالطبع إن مواجهـة هـذا االعتمـاد أمـر صـعب للغايــة، ألن . ّ
ًهناك جماعة يجنون أرباحا كبيرة جدا من استيراد المواد الزراعي فـي وجـه [ة من الخـارج، وسـيقفون ًّ

ْقبل بضع سنوات، قلت ألحد وزراء الزراعة أن يتـابعوا موضـوع نبتـة ]. ذلك ، وهـي مـن »الـسلجم«ُ
 إنهــم ال - هنــاك تفاصــيل لكــن هــذه خالصــة كالمــه -قــال . ّالمــواد األوليــة إلنتــاج الزيــوت النباتيــة

ّوت، أي ال يسمحون، وربما يستخدمون علينا استيراد المواد األولية للزي: يقولون. يسمحون بذلك
ّفهـذا عمـل شـاق . ّيجب التـصدي] لكن[ًأيضا عناصر داخل الوزارة واألجهزة الحكومية للتخريب 

ًلكن يجب فعل هذا العمل الشاق حتما ّ.  
هــو أن عــدد الــشركات ] األول. [ًحــسنا، فــي مــا يخــص الموضــوع األول، ســوف أشــير إلــى أمــرين

د مقارنـة باحتياجـات الـبالد، فتجـب زيادتهـا خاصـة فـي مجـال الزراعـة، القائمة على المعرفـة محـدو
ّعلى المسؤولين بـذل الهمـة، وهمـة المـسؤولين هـي فـي دعـم . وبالطبع في المجاالت األخرى كافة ّ

ّالنـاس والـشباب هـم مـن يـشكلون هـذه . ًأيضا، ألن الـشركات القائمـة علـى المعرفـة للنـاس] ذلك[ ُ
يتمثـــل الـــدعم األساســـي فـــي شـــراء هــــذه . دعمهــــا] الحكوميـــة [الـــشركات، لكـــن علـــى األجهـــزة

ُطبعـا ذكـر فـي التقريـر الـذي . المنتجات أو استخدامها أو تـوفير اإلمكانـات لهـم إذا احتـاجوا إليهـا ً
ُقدم إلي الوزارات التـي تقـدم هـذا الـدعم، وتـم  ّ تحديـد الـوزارات التـي ال تـساعد ويجـب أن ] ًأيـضا[ُ

مــة المــوقرة والــرئيس المــوقر أن يتــابعوا أمرهــا، فهــذه غيــر مرتبطــة بنــا تفعــل ذلــك، إذ ينبغــي للحكو
ّعلى أي حال، يمكن النظر إلى عدد الشركات القائمة علـى المعرفـة فـي كـل قطـاع علـى أنـه . ًكثيرا

علـى سـبيل المثـال، إذا رأينـا أن الـشركات القائمـة علـى . مؤشر على تقدم هذا القطاع في الحكومة
ًفي مجال الـنفط والغـاز مـثال وهـذه الـصناعات التحويليـة، فلنمـنح درجـة عاليـة المعرفة قد ازدادت  ً
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وهـو أول أمـر، . أعتقـد أن هـذا أحـد المؤشـرات. لوزير النفط على سبيل المثال، والعكس بالعكس
  .إذ تجب زيادة عدد الشركات القائمة على المعرفة

ال تقولـوا إنـه يجـب حـساب . ممكـن أي هذا العمل - بحمد اهللا -األمر الثاني هو أن هذا ممكن 
نحــن . نعــم، اإلمكانــات ضــرورية، لكــن أهمهــا هــي القــوى العاملــة. اإلمكانــات علــى ســبيل المثــال

 هنـــاك عـــدد كبيـــر مـــن العناصـــر -اســـمحوا لـــي أن أخبـــركم . أيـــدينا ممتلئـــة للغايـــة بـــالقوى العاملـــة
ًالمتعلمـة تعليمــا عاليـا لــدينا، وهنـاك نــسبة عاليــة   بهـذه النــسبة ممـن لــديهم مــستوى  وقـد أبلغــوني-ً

ُتعليمـي عــال يعملــون فــي غيـر تخصــصاتهم األكاديميــة، لمــاذا؟ يمكـن تــشغيلهم فــي اختــصاصاتهم  ٍ
ـــوا مـــن تأســـيس شـــركات قائمـــة علـــى المعرفـــة ـــالطبع، يجـــب . ومـــساعدتهم ودعمهـــم حتـــى يتمكن ب

  .ّتحديدهم، وال بد من متابعة ذلك
ًلــدينا أنــاس يحــرزون تقــدما كبيــرا فــي أ ً ُ » األدويــة المؤتلفــة«مجــال التقنيــات النوويــة و: عمــال عظيمــةٌ

لـدينا كثيـرون مـن . هـذه أعمـال عظيمـة. وتكنولوجيـا النـانو والتكنولوجيـا الحيويـة والخاليـا الجذعيـة
ًحـسنا، يمكــن العثـور علــى هــؤالء البـارزين فــي مختلــف . األشـخاص المتميــزين فـي هــذه المجــاالت

 - بحمـد اهللا -موجودون، فالقوى المتخصصة الشابة في بلـدنا المجاالت األخرى، وهم بالتأكيد 
 وتمكــن - بحمــد اهللا -مــن الثــروات العظيمــة فــي هــذا البلــد، أو ربمــا أعظــم ثــروة، وهــي موجــودة 

ّاالستفادة من علمهم وهمتهم وقوتهم الشبابية إلثراء البالد ّ.  
أشـرت . نتـاج القـائم علـى المعرفـةبالطبع هذه األبحاث مرتبطة بالشركات القائمة علـى المعرفـة واإل

ًأيضا إلى موضوع خلق فرص العمل، وهو أمر مهم أيضا ُستخلق فرص العمل عبـر هـذه الـشركات . ً
ّالقائمـة علــى المعرفــة نفــسها، أي إذا تمكنــا مــن إيجـاد هــذه الــشركات وإنــشائها حقــا، وأال نرتكــب  ًّ ّ

ًاألخطاء التي ارتكبت في بعض األحيان سابقا، فسوف تزدا   .ًد العمالة أيضاُ
فـي حكومـات مختلفـة، كـان لـدينا مخططـات بأسـماء متنوعـة لتزويـد النـاس . أخطاء الماضي: ُقلت

كــل هــذه الخطــط . ًتقريبــا هــذه الخطــط كلهــا قــد أخفقــت. بتــسهيالت مــصرفية بغيــة زيــادة اإلنتــاج
] هـذا[يـتم يجـب أن . إن بذخ األموال والعمـل المتهـور لـن يوصـال إلـى أي نتيجـة. باءت باإلخفاق

َالعمــل بمنتهــى الدقــة وعــن دراســة وبطريقــة صــحيحة، وأن تتخــذ نــشاطات الــشركات القائمــة علــى  ّ
ًالمعرفة طابعا تسلسليا ُّوبالطبع في بالي أيضا أن بعـض القـرارات األخيـرة التـي اتخـذت فـي مراكـز . ً ً

ًاتخاذ القرار قد توجه ضربة إلى بعض الشركات الصغيرة والمتوسـطة فـي الـبالد علـى الحكومـة أال . ّ
يجـب أن يلتفتـوا إلـى هـذه النقطـة بكـل . تسمح بذلك وعلى البنوك أال تـسمح بتوجيـه هـذه الـضربة

  .تأكيد
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  توصيات بشأن االقتصاد
  
  ّ التجنب لربط اقتصاد البالد برفع الحظر-١
  

ًحسنا، تحدثنا عن االقتصاد مدة طويلة، وهو مهم أيضا اب لقد قلت في العـام الماضـي، فـي خطـ. ً
مـا : ال تقولـوا. ، إنه ال ينبغي ربط اقتصاد البالد بمسألة الحظر األمريكي أو ما شـابه)٥(بداية العام

ّيمكـن تحقيـق تقـدم فـي مجـال االقتـصاد رغـم وجـود ! كـال. دام هناك حظـر سـيكون الوضـع هكـذا
لحــسن الحــظ، أظهــرت الــسياسات الجديــدة فــي الــبالد أن هــذا صــحيح، وقــد . الحظــر األمريكــي

فرغم الحظر األمريكي، من الممكـن تعزيـز التجـارة الخارجيـة وزيادتهـا، وقـد تـم ذلـك، . لوا ذلكفع
 بحمـد اهللا -ًويمكن أيضا الدخول في اتفاقـات إقليميـة، وقـد تمكنـت الحكومـة مـن الـدخول فيهـا 

 وكـــذلك يمكـــن إحـــراز التقـــدم واالرتقـــاء فـــي قـــضية الـــنفط وبعـــض القـــضايا االقتـــصادية األخـــرى -
ــى وضــع أفــضل، وقــد حــدث ذلــك والوصــو ــزال - بحمــد اهللا -ل إل  مــع أن الحظــر األمريكــي ال ي

ّطبعا ال أقول بأي حـال أال نـسعى لرفـع الحظـر. مكانه ال، لقـد قلـت مـرات عـدة إن أولئـك الـذين . ً
لكـن أسـاس القـضية أن . يحاولون ويعملون فـي هـذا المجـال، فليتـابعوا األمـر وال إشـكال فـي ذلـك

ونـدير الــبالد بأســلوب ال يمكـن للحظــر أن يوجـه معــه ضــربة أساسـية وجــسيمة إلــى نتحـرك بطريقــة، 
ًقد يتسبب الحظـر فـي بعـض الـضرر لكـن ال يجـب أن يكـون قـادرا علـى توجيـه ضـرر ]. االقتصاد[

وهذا في عهدة المسؤولين الذين يجب أن يفعلوا ذلـك، إن شـاء . وخسارة كبيرة إلى اقتصاد البالد
  .بالحظر] قضايا البالد[ًفسها هذا العام أيضا، وأقول إنه ال ينبغي ربط أقدم التوصية ن. اهللا
  
ّ استخدام عائدات النفط لتقوية البنية التحتية للبالد واألسس االقتصادية-٢ ّ ّ ّ  
  

ًارتفعــت أســعار الــنفط مــثال، وازدادت عائــداتنا : لــدي توصــية إضــافية هــذا العــام، ألنــه يقــال اآلن
األولـى أن : فعل بهذه الزيادة في العائدات النفطية؟ هناك طريقتان للتحـركالنفطية، فماذا نريد أن ن

ًحــسنا، عائــداتنا مــن النقــد األجنبــي مرتفعــة، فنزيــد االســتيراد حتــى يــصل النــاس إلــى : ننظــر ونقــول
لهـا ] لكـن[تبدو جيدة في ظاهرهـا بالتأكيـد ] النظرة[هذه . الرفاهية ويشعروا بالراحة وما إلى ذلك

ٌباطن سيئ ّ ّإن هذا مـضيعة للثـروات األساسـية فـي الـبالد.  للغايةٌ الطريقـة األخـرى هـي أن نـستخدم . ّ
ــبالد ــة التحتيــة ولألعمــال األساســية لل ــدات الــنفط للبني ــى يتــسنى . عائ ًنجعــل األســس محكمــة حت ُ ُ
  .هذا في ما يخص القضايا االقتصادية. ّلالقتصاد أن يتجذر في البالد ونتمكن من االستفادة منها
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ّابية قرار الشعب اإليراني وصدقه في مواجهة االستكبارصو ّ ّ  
  

ًفي ما يخص القضايا األخرى، حسنا، هناك قضايا كثيـرة فـي العـالم، ونحـن أيـضا علـى مواجهـة مـع  ً
. علينــا أن نفكــر ونخطــط ونتخــذ القــرارات ونتحــرك ونعمــل فــي مختلــف المجــاالت. قــضايا العــالم

ية في العالم اليـوم، وعنـدما تنظـرون إلـى مـا يحـدث فـي العـالم، عندما ينظر شعبنا إلى القضايا الجار
ًترون أن صوابية الشعب اإليراني وصدقه في مواجهـة جبهـة االسـتكبار أوضـح وأكثـر جـالء مـن أي  ّ

ُلـــم يكـــن االستـــسالم خيـــار شـــعبنا فـــي مواجهـــة االســـتكبار، وإنمـــا الـــصمود ورفـــض التبعيـــة . وقـــت
هــذه قــرارات وطنيــة كانــت . داخليــة للنظــام والــشعب والــبالدوالحفــاظ علــى االســتقالل والتقويــة ال

  .صائبة
راجعــوا قــضايا أفغانــستان، وانظــروا . صــحيح] القــرار[عنــدما ننظــر إلــى قــضايا العــالم، نــرى أن هــذا 

ًأوال مكثوا في أفغانـستان عـشرين عامـا. والتفتوا إلى كيفية االنسحاب األمريكي ومـاذا فعلـوا بهـذا . ً
ثم كيف خرجوا وما المـشكالت التـي تـسببوا فيهـا للنـاس؟ واآلن ال يعطـون ! لومالبلد المسلم المظ

ّوأوكرانيــا تلــك، أي نبــرة حــادة اســتخدمها . هــذا فــي مــا يخــص أفغانــستان! الــشعب األفغــاني أموالــه ّ
ّتجاه الغرب رغم أن الغربيين والدول الغربية نفسها هي من جاءت به إلى سـدة ] األوكراني[الرئيس 
ًفــي قــضايا الــيمن والقــصف اليــومي علــى الــشعب اليمنــي المظلــوم والــصامد حقــا، ] ًيــضاأ! [الحكــم

ًوممارسـات الـسعودية التـي تقطـع رؤوس ثمـانين شخـصا فـي يـوم واحـد، ثمـانين شـابا وحتـى قاصـرا،  ً ً
ّعنــدما ينظــر إلــى هــذه القــضايا، يــشعر أي ظلــم وظلمــة تــسود العــالم، وفــي . كمــا وصــلت األخبــار

  !تعطشة للدماء هذا العالمّأيدي أي ذئاب م
  

َسحق الحقوق وادعاء الغربيين حقوق اإلنسان ّ ّ!  
  

ــع عنــصرية الغــرب فــي أحــداث أوكرانيــا ــين ذوي البــشرة . رأى الجمي يوقفــون القطــار لفــصل الالجئ
ُيبــدون أســفهم بــصراحة عبــر وســائل ! الــسمراء الفــارين مــن مــأزق الحــرب عــن البــيض وإنــزالهم منــه

ْأي إذا كانــت . بــل فــي أوروبــا» الــشرق األوســط« هــذه المــرة ليــست فــي إعالمهــم علــى أن الحــرب
، فـــال -ً وفـــق تـــسميتهم طبعـــا -» الـــشرق األوســـط«الحـــرب وســـفك الـــدماء واقتتـــال اإلخـــوة فـــي 

ّيتحــدثون عــن ذلــك ! العنــصرية بهــذا الوضــوح والــشفافية. أمــا فــي أوروبــا، فيوجــد إشــكال. إشــكال
  .ّويصرحون به بهذه الصراحة
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ًالم في العالم في الدول المطيعة لهم، وال يسمع منهم صوت إطالقاُتحدث مظ ُ في الوقت نفـسه، . ُ
ــدول  ــزون ال ًورغــم كــل هــذا الظلــم والجــور والظلمــة، يــدعون حقــوق اإلنــسان أيــضا، ويهــددون ويبت ّ

ــضا بهــذا االدعــاء ــة. ًالمــستقلة أي ــون ثاقب ــى هــذه القــضايا بعي ــي ينظــر إل ــه . الــشعب اإليران ّالعــالم كل
ًهد ويرى، واليوم في رأينا واحد من أكثر الفترات فضاحة وخزيا فـي الـزمن المعاصـر فـي مجـال يشا

يمكـن لـشعوب العـالم أن .  طواغيـت العـالم- لألسف -الظلم والعدوان واالستكبار وهو ما يفعله 
ّتشاهد هذا الظلم مباشرة وأن ترى من هم المتحكمون في مصير العالم َ.  

  
ّالتعاطف والتآزر واج ّب أفراد المجتمع اليوم كلهمّ ُ  

  
ً حـــسنا طريقتنـــا فـــي العمـــل يومـــا بعـــد يـــوم طـــوال هـــذه الـــسنوات -َ شـــعب إيـــران -بـــالطبع، نحـــن  ّ ّ

ّالمتمادية، وتقدمنا على نحو جدي ومنطقي ومـدروس اليـوم أكثـر مـن أي وقـت مـضى نحتـاج إلـى . ّ
 خاصـة، التعـاطف والتـآزر نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى التعاطف والتآزر. ّعمل وجهد وجدية

ًنحتاج أيضا إلى تآرز وتعاطف متزايد مـن مـسؤولي . بين أبناء شعبنا العزيز، واالتحاد ووحدة الكلمة
  .ًيجب أن يساعدوا بعضهم بعضا. البالد

فعلــى اآلخــرين مــساعدتهم ودعمهــم، وعلــى الــسلطات . هنــاك مــن يتحركــون فــي الخطــوط األماميــة
ًرهــا مــن القطاعــات المختلفــة مــساعدة بعــضها بعــضا والتعــاطف مــع الــثالث والقــوات المــسلحة وغي

ًبعضها بعضا، وعلـى الـشعب أيـضا أن يتعـاطف مـع مـسؤولي الـبالد بـالمعنى الحقيقـي للكلمـة، وأن  ً
  .ّيدعموا ويقدموا إليهم المساعدة

  
ّحب النفس؛ السبب الرئيسي للخالفات والنزاعات بين أفراد المجتمع ّ ُّ ّ ّ  

  
ــين بعــض المــسؤولين مــع ًحــسنا، فــي بعــض  ــين أفــراد الــشعب أو ب ــان، يــرى المــرء نزاعــات ب األحي

ًبعضهم بعضا أو بين المسؤولين وأفراد من الشعب، وغالبا دون جدوى ًيرى اإلنسان أنها غالبا مـا . ً ّ
) رض] (الخمينـي[كـان اإلمـام . ّتنشأ من التخيالت واألوهام، ومن قلة التقوى في بعـض الحـاالت

ّحيــان خـالل الثمانينيــات، حـين كانــت هنـاك خالفــات كثيـرة بــين المـسؤولين، يــردد فـي كثيــر مـن األ
ّتقريبا أن هـذه االختالفـات ناشـئة مـن حـب الـنفس وهـوى الـنفس] كلها[ًدوما في خطاباته  األمـر . ً

ًكذلك حقا كثير من هذه النزاعات والخالفات تنبع مـن حـب الـنفس واإلهمـال وقلـة التقـوى ومـا . ّ
ُ نـــضع هـــذه األمـــور جانبـــا وأال نخـــرب التعبئـــة العامـــة للـــشعب اإليرانـــي فـــي ســـبل يجـــب أن. شـــابه ُّ ّ ّ ً



 

 ١٣

ُ سواء العلمية أو العملية، أو سبل المقاومة والخدمات االجتماعية، في ذلـك جميعـه -الصالح  ُ– 
ْوال تـنـــازعوا فـتـفـــشلوا وتـــذهب ريحكـــم{: يقـــول تعـــالى. بهــذه النزاعـــات ُ َُ ِ َ َ ََ َْ َ َُ َْ ُ ََ عنـــدما ). ٤٦األنفـــال، (} َ

  .نتنازع، يحدث ذلك
  

ًنسأل اهللا المتعالي أن يجعل الشعب اإليراني أكثر سـرورا وتوفيقـا وسـعادة يومـا بعـد يـوم  ً  إن شـاء -ًً
ً وأن يزيد من توفيقاته ويعين المسؤولين الحريصين، أولئك الذين يحرصون حقا على الشعب -اهللا  ّ

 أن تـشملكم، أيهـا األعـزاء - إن شاء اهللا -له ونسأ. ويريدون العمل للناس من أجل الرضى اإللهي
نــسأل اهللا أن يحــشر .  األدعيــة الزاكيــة لبقيــة اهللا، أرواحنــا فــداه-ّ الــشعب اإليرانــي كافــة -ًجميعــا 

العظــيم مــع أوليائــه، وأن يحــشر األرواح الطيبــة للــشهداء األعــزاء ] الخمينــي[الــروح الطــاهرة لإلمــام 
الـشهداء جمـيعهم بـارزون وأنـا أقـرأ أحـوال ... كل شهيد] ّرغم أن [–والشهداء البارزين في البالد 

َمختلــف الــشهداء وآثــارهم، ويــرى اإلنــسان أن أولئــك الــذين لــم يــسمع كثيــرون باســمهم هــم أنــاس  ّ
ًبارزون حقا    . مع شهداء صدر اإلسالم، إن شاء اهللا–ّ

  
  .والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، زيارة آل ياسين٤٩٣. ، ص٢.  االحتجاج، الطبرسي، ج-١
  
  .٣/٦/٢٠٢٢ في كلمته بعد غرس شتلتين في يوم وأسبوع الموارد الطبيعية، -٢
  
ـــــام الرضـــــا -٣ ـــــري ومجـــــاوري مقـــــام اإلم ـــــام زائ ـــــه أم ـــــي كلمت ـــــشهد المقدســـــة، )ع( ف ـــــة م  بمدين

٢١/٣/٢٠٠٩.  
  
  .٢٦/٨/٢٠١٥ من جملتها كلمته لدى لقاء رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة، -٤
  
 .٢١/٠٣/٢٠٢١ الهجري الشمسي، ١٤٠٠ّ كلمة اإلمام الخامنئي في اليوم األول من عام -٥


