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  العمالةو اإلنتاج ؛االقتصاد المقاوم
 قائد الثـورة اإلسـالمية اإلمـام الـسيد علـي الخـامنئي بمناسـبة عيـد النيـروز وبدايـة الـسنة كلمة

  .اإليرانية الجديدة 
  .م٢٠/٣/٢٠١٧.   هـ٢١/٦/١٤٣٨.   ش٣٠/١١/١٣٩٥: الزمان

 اإلمــام الــسيد  سـماحةوفيمـا يلــي الترجمـة العربيــة للكلمـة التــي وجههـا قائــد الثـورة اإلســالمية
  :علي الخامنئي

  
  ّالرحيم ّالرحمن هللا بسم 

ّيا مقلب القلوب واألبصار، يا مدبر الليـل والنهـار، يـا محـول الحـول واألحـوال، حـول حالنـا  ّ ّ ّ ّّ
  .إلى أحسن الحال

َاللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها َِ َِ َ  َ  ُ ّ َ) .١(  
وعيـد ) سـالم اهللا عليهـا(طمة الزهراء الصديقة الكبرى  المبارك للسيدة فامولد ذكرى الأبارك

عيـدكم مبـارك أيهـا المواطنـون األعـزاء، ويـا شـعب . ًالنيروز لكم جميعا يا أبناء الوطن األعزاء
وأبــارك علـى الخــصوص . إيـران العظـيم، ويــا أيهـا الــشباب األعـزاء، ومختلـف شــرائح الـشعب

، وأبارك كذلك لكل الـشعوب التـي تعـرف عيـد ّلعوائل الشهداء والمعاقين والمضحين العزيزة
  .النيروز وتحييه

ّأشكر اهللا تعالى على هذه الفرصة حيث من بتوفيقه مرة أخرى ألبارك عيـد النيـروز لكـم أيهـا 
 ًاً جـدا ومباركـًا جيـدًا عامـيشعب إيرانلل المقبلعام النتمنى أن يكون . الشعب اإليراني العزيز

ً إن شــاء اهللا عامــا ســعيدا لكــل شــعب ٩٦فــاه، وأن يكــون عـام  بــالخيرات واألمــن والرًاومفعمـ ً
إيران ولكل المسلمين فـي العـالم، ولكـل العوائـل اإليرانيـة، وأن يكـون كـل اإليـرانيين األعـزاء 

  .إن شاء اهللا في هذا العام الذي بدأ في هذه اللحظة مشمولين بلطف اهللا ورحمته وبركته
ــا تقيــيم العــام الــذي انقــضى   لوجــب القــول إنــه كــان مثــل كــل األعــوام - ٩٥ام  عــ-لــو أردن

ـــراح وأحـــزان، ومـــرارات وحـــالوات، والقـــصد هنـــا هـــو المـــرارات والحـــالوات  األخـــرى ذا أف
كانت لدينا في العام الماضي أحوال طيبة حلـوة . الخاصة بالشعب، وليس األمور الشخصية

 أفـــراد الـــشعب اإليرانـــي وأفـــراح تتعلـــق بـــالعزة الوطنيـــة واألمـــن الـــوطني والهمـــم الـــشبابية بـــين
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ًوكانــت لــدينا مــرارات تتعلــق غالبــا . والتحركــات اإليمانيــة الــشاملة فــي كــل مكــان مــن الــبالد
  .بالشؤون االقتصادية واالجتماعية، والتي سوف أشير لها

فلقـد .  منـذ بـدايتها إلـى نهايتهـا٩٥ سـنة خـالللقد كانت عزة إيران وشـعبنا العزيـز مـشهودة 
ل مكــان مــن العــالم باقتــدار الــشعب اإليرانــي وعظمتــه، وقــد أفــصحت اعتــرف أعــداؤنا فــي كــ

حيـث رد الـشعب . ّهوية الشعب اإليراني عن نفسها في كل القضايا المتنوعة في هذه الـسنة
يوم الثـاني والعـشرين مـن شـهر بهمـن بحمـاس وحميـة وغيـرة علـى اإلهانـة التـي صـدرت الفي 

ــوم القــدس مــن شــهر رمــضان مــن رئــيس أمريكــا تجــاه الجمهوريــة اإلســالمية ا إليرانيــة، وفــي ي
  .ّالمبارك أفصح تجمع الشعب العظيم عن هوية هذا البلد وأهدافه للعالم كله

ـــد  ـــه، وق ـــي وعظمت ـــشعب اإليران ـــالم باقتـــدار ال ـــرف أعـــداؤنا فـــي كـــل مكـــان مـــن الع لقـــد اعت
  ّأفصحت هوية الشعب اإليراني عن نفسها في كل القضايا المتنوعة في هذه السنة

ــرا لــشعب إيــران فــي هــذا المحــيط المــتالطم علــى وقــد ــبالد مؤشــرا أساســيا وكبي ً كــان أمــن ال ً ً
المنــاطق المحيطــة بنــا والبلــدان الجــارة مــن شــرق . صــعيد المنطقــة بــل علــى الــصعيد الــدولي

البالد وجنـوب شـرقها إلـى شـمال غـرب الـبالد تعـاني مـن انعـدام األمـن، وتعـاني المنطقـة مـن 
ّ إيران والحمد هللا عاش أمنا مستقرا على مر السنةانعدام األمن، لكن شعب ً ً.  

ـــشبابية التـــي أشـــرت لهـــا نابعـــة مـــن مـــشاهدة ومعرفـــة نـــشاطات آالف الجماعـــات  ّوالهمـــة ال
الشبابية في كل أنحـاء الـبالد، المـشغولة بأعمالهـا الحماسـية سـواء علـى الـصعيد العلمـي، أو 

 فــي الميـادين اإلنتاجيــة، فهـم يعملــون علـى الـصعيد الثقــافي، أو فـي المجــاالت الرياضـية، أو
والمـراد . ر مسبوقة ويوفرون األرصـدة لمـستقبل الـبالدًويعرضون أعماال جديدة وإبداعات غي

بالحركــات اإليمانيــة التــي أشــرت لهــا هــي الجلــسات الدينيــة الحماســية الدافئــة الجذابــة التــي 
ومـا يتعلـق بالـشؤون ) علـيهم الـسالم(ّأقيمت على امتداد العام، فيما يخص مناسبات األئمـة 

ن ومــسيرة األربعــين والجلــسات المهمــة ّالدينيــة المهمــة مــن اعتكــاف وعبــادات وشــهر رمــضا
  .في عاشوراء وعشرة محرم، هذه نقاط إيجابية وباعثة على الفرح في بالدنا ولشعبنا

ألنني مطلع علـى أوضـاع النـاس لـذلك أشـعر بـالمرارة بكـل كيـاني، المـرارة التـي يستـشعرونها 
ت االقتــصادية ًوخــصوصا الــضعفاء والطبقــات الــضعيفة مــنهم فيمــا يتعلــق بالقــضايا والمــشكال

  مثل الغالء والبطالة واآلفات االجتماعية
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ًأمـــا المـــرارات والـــصعاب فتتعلـــق غالبـــا بالمـــشكالت االقتـــصادية والمعيـــشية للـــشعب، فقـــد 
وألننــي مطلــع . عانــت الطبقــات المتوســطة والــضعيفة طــوال الــسنة مــن مــشكالت، وال زالــت

ًرة التــي يستــشعرونها وخــصوصا علــى أوضــاع النــاس لــذلك أشــعر بــالمرارة بكــل كيــاني، المــرا
الضعفاء والطبقات الضعيفة مـنهم فيمـا يتعلـق بالقـضايا والمـشكالت االقتـصادية مثـل الغـالء 
ًوالبطالة واآلفات االجتماعية التي غالبـا مـا تكـون ذات منـشأ اقتـصادي مثـل حـاالت التمييـز 

  .وعدم المساواة
ّــحـسنا، كلنــا مــسؤولون، ويجـب أن نتحمل مــسؤوليتنا ســوا . ء أمـام اهللا تعــالى أو أمــام الــشعبً

 طلبـــت مـــن المـــسؤولين المحتـــرمين أن ٩٥التـــي كانـــت ســـنة » المبـــادرة والعمـــل«فـــي ســـنة 
يشكلوا لجنـة للمبـادرة والعمـل وقـد شـكلوا، وأنجـزت لحـسن الحـظ أعمـال جيـدة رفعـوا لنـا 

ّتقــارير بهــا، بيــد أن مــا تــم إنجــازه يفــصله بــون شاســع عمــا يتوقعــه الــشعب ومــا نتو . قعــه نحــنّ
أن بعض المؤشـرات واإلحـصائيات التـي يعرضـها المـسؤولون ) ٢(ّوسوف أوضح في الكلمة 

  .إحصائيات إيجابية، وبعضها إحصائيات سلبية، وينبغي مشاهدة هذا كله على اإلجمال
ــاج : االقتــصاد المقــاوم«أعلــن أن شــعار هــذه الــسنة هــو  ، أي إن االقتــصاد » العمالــة-اإلنت

  ي ثم يأتي اإلنتاج والعمالةالمقاوم عنوان كل
االقتصاد المقاوم مجموعة، وإذا جرى النظـر لهـذه المجموعـة تحـت اسـم االقتـصاد المقـاوم 

ّوأجـــد أن العـــالج يكمـــن فـــي أن نقـــسم هـــذه . فقـــط قـــد ال تكـــون لـــه نتـــائج مـــؤثرة ملحوظـــة
ًالمجموعة إلى نقاط مهمة ونخصص لكل نقطة مفتاحية مهمة فصال من الـزمن، ونطلـب مـن ّ 

المسؤولين والشخصيات المهمة ومن كل أبناء الشعب تركيـز كـل هممهـم علـى تلـك النقـاط 
ّأعتقـد أن العـالج يكمـن فـي أن نـشخص هـذه النقطـة المفتاحيـة بـصورة صـحيحة . المفتاحية
وأخال أن هذه النقطة المفتاحية هي اإلنتاج، اإلنتاج الـداخلي، والعمالـة، وعمالـة . لهذا العام

إذا اســتطعنا التركيـــز علــى هـــاتين .  هـــذه هــي النقــاط المفتاحيـــة األصــلية.ًالــشباب خــصوصا
النقطتـــين والتخطـــيط لألعمـــال وتبويبهـــا علـــى هـــذا األســـاس فمـــن المتوقـــع أن تتقـــدم األمـــور 

ـــرة، وأن تحـــصل نجاحـــات ملحوظـــة ومحـــسوسة وســـوف . واألعمـــال إلـــى األمـــام بدرجـــة كبي
ـــة ـــاحيتين أوضـــح فـــي كلمتـــي إن شـــاء اهللا الخـــصوصيات المترتب  علـــى هـــاتين النقطتـــين المفت

، » العمالـة-اإلنتـاج : االقتـصاد المقـاوم«لذلك أعلن أن شعار هـذه الـسنة هـو . األساسيتين
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هذه هي مجموعة النقـاط التـي . أي إن االقتصاد المقاوم عنوان كلي ثم يأتي اإلنتاج والعمالة
ــز عليهــا ــا نطالــب بــه ويطالــب الــشعب . ينبغــي علــى الجميــع التركي ــه المــسؤولين األعــزاء م ب

ّالمحتــرمين أن يركــزوا علــى هــاتين النقطتــين وأن يــؤدوا األعمــال بتخطــيط، وسيــستطيعون فــي 
  .ًنهاية السنة إن شاء اهللا أن يرفعوا تقريرا بنتائج أعمالهم للشعب

ــات  ــاألمن والرفــاه فــي ظــل عناي ًنتمنــى أن يكــون عــامكم جميعــا عامــا بهيجــا ســعيدا مفعمــا ب ً ً ً ً
وببركــة دعــاء أرواح الــشهداء الطــاهرة والــروح المطهــرة لإلمــام ) أرواحنــا فــداه(ة اهللا ســيدنا بقيــ

  . الخميني الجليل
  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .١٤ ، ص ١١ عوالم العلوم، ج - ١
فـي ) ع(ي حرم اإلمام الرضا  كلمة اإلمام الخامنئي في اليوم األول من السنة اإليرانية ف- ٢
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