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   من أوىف الشرائح للثورة اإلسالميةعمالشرحية ال
  )ره(طهران ـ حسينية اإلمام اخلميين : املكان
  .م٢٤/٤/٢٠١٩.   هـ١٨/٨/١٤٤٠.   ش٤/٢/١٣٩٨: الزمان

   أحناء البالدمنعدد من العمال : احلضور
  األسبوع الوطين للعمل والعمال: املناسبة

  
 

 عدد من العمال ٢٤/٤/٢٠١٩لتقى صباح يوم األربعاء مبناسبة األسبوع الوطين للعمل والعمال، ا
يف أحناء البالد باإلمام اخلامنئي حيث شدد مساحته بأنّ جهود أمريكا الرامية إىل فرض عقوبات على 
مبيعات النفط اإليرانية وإركاع الشعب اإليراين من خالل االقتصاد ستبوء بالفشل وأنّ اجلمهورية 

 املقدار الذي تشاؤه من النفط ولن تلتزم الصمت حيال العداء األمريكياإلسالمية قادرة على تصدير 
  

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا أيب القاسم املصطفى حممد، وعلى آله  

  .األطيبني األطهرين املنتجبني، سيما بقية اهللا يف األرضني
جلستنا مع العمال يف كلّ سنة هي برأيي . رياً أيها اإلخوة األعزاء واألخوات العزيزاتأرحب بكم كث

جلسة مهمة، وهذا اللقاء أكثر أمهية يف هذا العام برأيي، ألنه على وجه اخلصوص عام ازدهار 
 اإلنتاج، وقوام اإلنتاج منوط ـ من مجلة ما هو منوط به ـ بوجود العامل، وعمل العامل، ونية

ومن حسن احلظّ فإنّ اجلموع احلاضرة أضفت على األجواء روحاً معنوية بقراءا هلذه . العامل
األشعار اجلميلة املعنوية، وساقت األجواء حنو املعنويات والتوسل مبتعلّقات الرمحة اإلهلية أي شهر 

هذا أمر مهم شعبان والوجود املقدس للرسول األكرم، فاكتسبت اجللسة أجواء معنوية برأيي، و
  .بالنسبة إيلّ

وأنا أقول إنّ العمل . يف هذا الشعر الذي قرأمتوه أتيتم على ذكر الربيع وأنشدمت وقرأمت عن الربيع
أيضاً هو بدوره ربيع، فكما أنّ الربيع يفجر اخلريات واملواهب اجلوفية والطبيعية ـ حيث تؤيت 

؛ والطبيعة يف الربيع حتىي وتظهر مواهبها الذاتية ـ األشجار يف الربيع مثارها، وتورق، وتلقي بظالهلا
إذا كان هناك علم، لكن ال . العمل يربز كلّ املواهب الباطنية والواقعية ويظهرها. كذلك هو العمل
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يعمل به فما الفائدة منه؟ إذا كانت هناك مواهب وإبداعات ومواهب داخلية يف األفراد، لكن من 
 عمله العمل الذي يظهر . ا، فإن هذه املواهب لن تنفع أحداً بشيءدون عمل، ومن دون أن يإن

حسن، هذه هي . ويربز املواهب واإلمكانيات وما هو موجود يف الطاقات البشرية وجيعلها مفيدة نافعة
  .أمهّية العمل

ون من الواجبات الكربى على اتمع اإلسالمي واملسؤولني أن يوضحوا قيمة العمل للرأي العام، فيك
بالتأكيد، العمل حاجة ـ  حاجة للمجتمع، وحاجة للفرد نفسه، وهو . العمل قيمة، ال جمرد حاجة

هذا .  عليا يف اتمعقيمةحاجة للحياة وأيضاً حاجة روحية ونفسية ـ لكنه ليس جمرد حاجة، بل هو 
 باملعىن احلقيقي للكلمة إذا اتضح هذا املعىن. ما جيب أن حنوله إىل فهم عام وإدراك عام بني الناس

ال . ينبغي تعريف العامل يف اتمع على أنه ذو مكانة عالية. عندئذ سوف ترتقي أمهّية العامل ومكانته
فرق بني عامل وآخر، إىل أي قطاع انتمى؛ وسواًء كان يف هذه القطاعات اليت ذُكرت باإلسم ـ  

ئر القطاعات، وأينما كان هناك عمل وحراك وأنتم أيها األعزاء ممثّلو تلك القطاعات ـ أو سا
  .وإنتاج

حسن، ازدهار اإلنتاج منوط ببعض الشروط والظروف، ومن هذه الشروط العمل، وينبغي هلذا 
وإذا ما . العمل أن يكون جهادياً، ينبغي القيام بعمل استثنائي يف البالد من أجل حتقيق ازدهار اإلنتاج

عندما يتحقّق . حبد ذاته من األركان األساسية لالقتصاد املقاومحتقّق ازدهار اإلنتاج لكان هذا 
االقتصاد املقاوم فمعىن ذلك أنّ اتمع لن يقلق بعد مما يتخذه الشقي األمريكي أو الصهيوين الفالين 

وهلذا أشدد على ازدهار اإلنتاج، . أو غريه، من قرار بشأن نفطنا أو بشأن اقتصادنا أو ما إىل ذلك
ن دائرة أوسع على االقتصاد املقاوم، وعلى البضائع اإليرانية وعلى حركة العمل وفعاليتها يف وضم
الشعب إىل جانب أهم احتياجاته حيتاج إىل . الشعب حيتاج إىل العزة واالستغناء عن األجانب. البالد

ة الوطنية، فالشعوب ال ترضى أن تكون حتت نفوذ وحتت تأثري أصحاب قرار، إمهم ليسوا العزا أن
أصدقاء هلذا الشعب أو أنهم أعداؤه، والكثري من أصحاب القرار يف العامل اليوم، هم يف الشأن 

هم يقولون إننا أعداء اجلمهورية اإلسالمية، لكنهم أعداء للشعب . االقتصادي أعداء للشعب اإليراين
اين ومساندته، ولوال معونة الشعب اإليراين، ألنّ اجلمهورية اإلسالمية قائمة مبعونة الشعب اإلير

 .اإليراين ملا كان هناك مجهورية وال إسالمية
أنتم حبمد اهللا عقالء واعون، والكثري منكم أفراد ذوو ! لقد يأس األعداء من الطرق األخرى، الحظوا

 بداية وتعلمون أنّ العدو قد ركّز منذ. أذهان وأفكار منتجة وبناءة ومبدعة وواعية يف جماالت متنوعة
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الثورة وإىل اليوم على كلّ املسائل اليت من شاا جر البالد إىل الفوضى، مبا يف ذلك قضية العمل 
ويف كلّ هذه احلاالت وجه . ورمبا ركّز على هذا اجلانب أكثر من بعض اجلوانب األخرى. والعمال

مر ال يعود للحاضر القريب وهذا األ. عمال البالد يف مواجهتهم للعدو صفعة قوية له، وجعلوه ييأس
لقد كانت شرحية العمال وال تزال من أوىف الشرائح للثورة . فقط بل هو قائم منذ أربعني عاماً

. لذلك، ركّز العدو جهوده وأعماله بشكل كبري على هذه املسألة. اإلسالمية واجلمهورية اإلسالمية
عيها ومنفّذيها أن يتنبهوا ويعرفوا قدر على مسؤويل البالد وأصحاب القرار وواضعي السياسات وصان

  .هذا الشيء
النقاط اليت ذكرها السيد الوزير نقاط صحيحة متاماً، واملخاطب ذه النقاط هم مسؤولو البالد 
أنفسهم، ال فقط وزارة العمل، بل القطاعات واألقسام املختلفة يف احلكومة واألجهزة املختلفة فيها 

صحيح قضية األمن الشغلي واملهين للعمال، وقضية احترام العمال، جيب أن تم وتتابع بشكل 
قلت يف . مثّة أناس حياولون استغالل األمور لصاحلهم. وقضية أجورهم فهذه قضايا مهمة وأساسية

بداية العام إنّ البعض يشتري املصنع كلّه من احلكومة ـ اآلن، بأي سعر يشتريه، هذا موضوع آخر 
جيب . بيع املاكنات واآلالت، ويدع  العمال من دون عمل، ويشيد برجاً يف املكانـ  فيهدمه، وي

منع هؤالء، وهذا من الواجبات األساسية على احلكومة اإلسالمية، واحلكومة هنا ليست السلطة 
هذا هو معىن . التنفيذية فحسب، بل السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية، اجلميع

قضية االسترياد هذه اليت جرت اإلشارة إليها قضية مهمة .  العمل، وهذا هو معىن دعم العاملدعم
جداً، وقد جرى التأكيد عليها كثرياً، ووضعت مقررات وضوابط حكومية مشددة بشأا، وينبغي 

ائع هناك من يبحثون عن البض. تنفيذ هذه املقررات بنحو حاسم على املستوى العملي التطبيقي
الوطنية ومن حسن احلظّ اليوم ـ أي يف هذه األيام، وكانت تصلنا األخبار عن السنة املاضية أيضاً ـ 

البائع يعطيهم البضائع األجنبية بدل البضائع ] لكن[أنّ هناك أناساً يبحثون عن البضائع الوطنية، 
لواقع، ويكذب، أحياناً تقع أمور من الوطنية، ويقول هلم إنها بضائع وطنية، أي إنه يقول هلم خالف ا

  .هذا القبيل
وهو من حيث . الشيء الذي جيري إنتاجه يف الداخل أفضل من حيث اجلودة من شبيهه اخلارجي

السعر أقلّ من شبيهه اخلارجي، فيجب أن ال نسمح من خالل االسترياد العشوائي ومن خالل بعض 
 املشكالت، فإذا واجهته املشكالت ركد اإلنتاج، ومين السياسات اخلاطئة، بأن تواجه املنِتج الداخلي

  .العامل بالبطالة وبقي البلد حمتاجاً
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لقد قال األشخاص اخليرون املخلصون مراراً، وأنا أؤيد قوهلم، بأنّ احلظر كان يف حاالت كثرية 
نعم، . طّلعونملصلحة البالد وملصلحة الشعب اإليراين، هذا ما يقوله األفراد املخلصون احملبون امل

احلظر خيلق مشكالت معينة، احلظر املصريف، حظر التبادالت املصرفية، احلظر النفطي وغريه، قد خيلق 
قال أحد مسؤويل البالد إنّ أحد السياسيني األجانب . بعض املشكالت لكنه يف النهاية ملصلحة البالد

قال لنا يف اجتماع خارجي، إنكم استطعتم يف فترة احلظر إنتاج كلّ هذه األسلحة احلديثة؛ قدراتكم 
عالية جداً، فعلى الرغم من أنكم كنتم يف حال حظر، استطعتم إجناز مثل هذه األعمال الكبرية، فماذا 

لو مل يفرض علينا احلظر ملا : فرض احلظر عليكم؟ يقول هذا املسؤول إنين أجبتهكنتم ستفعلون لو مل ي
احلظر جيعلنا نراجع أنفسنا، ونسعى إىل اإلنتاج لسد . وقوله هذا صحيح. أُجنز أي من هذه األعمال

 .احتياجاتنا داخلياً، وأن نشخص إبداعاتنا ونعرفها
تويات عليا، والكثريون منكم حيملون شهادات عليا، أنتم عمال، وعمال يف مس: وأقوهلا لكم هنا

فاعرفوا قدر هذه اإلمكانية، إمكانية هذا اإلنتاج، وإمكانية اإلبداع واالبتكار، وعلى املسؤولني أيضاً 
يعمل األعداء بطرق خمتلفة ضد الشعب اإليراين وضد ثورتنا الكبرية وضد نظام . أن يعرفوا قدر ذلك
 الذي أطلق هتاف العدالة يف العامل ولفت أنظار الشعوب إليه، وهم يريدون اجلمهورية اإلسالمية

، وإذا م ]يف ذلك[تركيع هذه التجربة وحياولون ذلك بطرق شتى، لكنهم مل يستطعوا وأخفقوا 
اليوم خيوضون يف القضايا االقتصادية املختلفة ويقولون إننا نريد ممارسة ضغوط اقتصادية لتركيع 

  .االجتاهواخلطوة األخرية ألمريكا تصب يف هذا . يعلموا أن الشعب اإليراين لن يركع أمامهمإيران، فل
أوالً، السعي الذي يسعونه يف جمال النفط لن يفضي إىل نتيجة، وحنن سنصدر نفطنا مبقدار ما حنتاج   

نا، لكن إذا ما يسدون الطرق علي] بذلك[هم اآلن يظنون بأنهم .  ونريد، وحنن قادرون على ذلك
مشّر  الشعب النشط واملسؤولني اليقظني الواعني عن سواعد اهلمة، فيمكنهم فتح الكثري من الطرق 

لذلك لن تفضي مساعيهم . املسدودة، وهذه إحدى تلك الطرق، وسوف يقومون ذا العمل بالتأكيد
  .هذا أوالً. إىل نتيجة

وسوف يتلقّون . وا أنّ عداءهم هذا لن يبقى من دون ردثانياً، إنهم ميارسون العداء ضدنا، وليعلم
الرد على عدائهم هذا، فالشعب اإليراين ليس بالشعب الذي يقعد ويتفرج كيف جيري التآمر عليه، 

  .والعمل ضده، ويبقى ساكتاً
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. ضل لنا بكثريثالثاً كما قلت، إننا نقدر ونثمن أن نكون أقلّ اراناً هلذا النحو من بيع النفط، فهذا أف
املهم أن نعي يف الداخل جواهرنا الداخلية ونتعرف عليها، ونعلم أنّ الطاقات اإلنسانية يف بالدنا ويف 

  .جمتمعنا ومصادرنا اإلنسانية وإمكانياا وقدراا أكثر بكثري مما يظهر يف الوقت احلاضر
ال هذه األعوام، سواء يف قضايا اإلنتاج، وهذا ما أثبتناه طو. ميكن لشبابنا أن حيدثوا ابتكارات كثرية

أو يف القضايا االجتماعية املختلفة، أو يف الشؤون السياسية أو على مستوى الشؤون االقتصادية حيث 
هذه احلاالت املتنوعة من التقدم يف . على الشؤون االقتصادية منذ بداية الثورة] األعداء[ركّزوا 

قدرات . ذه اجلهود اهلائلة حصلت كلّها يف مواجهة حتركات العدوالبالد، وهذا البناء واإلعمار، وه
علينا الترويج لثقافة العمل واإلنتاج والسعي واجلد، والقضاء . الشعب اإليراين قدرات عالية جداً

ال . على روح القعود، وتوقّع اكتساب الثروات بالطرق السهلة اليسرية، ومن دون أي جهد أو عناء
وعلى األجهزة املختلفة مبا يف ذلك اإلذاعة والتلفزيون وغريمها . ملثل هذه احلاالتينبغي الترويج 

هذه . مالحظة هذا األمر، فال تروج  ألعمال من قبيل اختبار احلظّ، والقرعة واليانصيب وغريها
لِْإنساِن ِإلَّا ما وأَن لَّيس ِل«: اآليات اليت تالها هذا القارئ احملترم بأداء جيد جداً تعلّمنا درساً وهو

. املكسب الواقعي واحلقيقي لإلنسان هو ذلك الشيء الذي يكون حصيلة سعيه وجهده) ١(» سعٰى
وحيثما يعمل ذهن . وتقدمي الطعام املطبوخ لإلنسان، ووضع اللقمة يف فمه لن حيقّق له أي فائدة

واتمعات اليت منت وتطورت . جمتمعاًاإلنسان وفكره وسواعده ومهّته وإرادته، يتقدم اإلنسان فرداً و
. يف العامل من الناحية املادية، إنما أحرزت هذا النمو والتطور بفضل مساعيها؛ فقد سعت وتطورت

لقد وعد اهللا تعاىل حتى الذين يعملون للدنيا وال يفكّرون يف املعنويات واآلخرة أن ميد هلم يد العون 
ينبغي السعي واجلد، بيد أنّ نظرتنا ليست نظرة . عوا السري واحلركةيف الطريق الذي هم فيه ليستطي

مادية صرفة، إننا نسعى إىل رفاه اتمع ومنوه، وتطوره علمياً ومادياً، وتطوير التقنية فيه، لكننا نسعى 
سعى إىل حتقيق أيضاً إىل حتقيق الروح املعنوية يف اتمع وإصالحه، وإىل حتقيق عزته وتطوره أخالقياً، ن

هذه األهداف أيضاً، وال نكتفي بالتطور املادي، وهذا ما يستلزم سعياً وجهداً، وهذا السعي ممكن، 
إنين أنظر إىل ااميع املتنوعة يف كلّ أحناء . وحتقيقه ممكن، واحلمد هللا أنّ هذه املساعي قد بدأت

 واملتعلّمني، ومعظمهم من املتحفّزين ومن البالد، وغالبيتهم من الشباب، وغالبيتهم من اخلرجيني
حني قلنا اخلطوة . أصحاب الدوافع واحلوافز املعنوية، فأرى أنّ هذه املسرية قد انطلقت حبمد اهللا

فمعىن ذلك أنّ تلك احلوافز ذاا واحلركة ذاا واهلمة العالية ذاا اليت استطاعت ] للثورة[الثانية 
ة من حتت أقدام املستعمرين واملستكربين ـ وقد تطلّب ذلك مهّة عالية إخراج البالد بعد سنني طويل
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جداً، وقد أبدى الشعب اإليراين هذه اهلمة بقيادة اإلمام اخلميين اجلليل ـ  ال تزال اليوم موجودة، 
وذلك من أجل القيام بتحرك وعمل عظيمني، وسوف يفضي هذا احلراك العظيم إن شاء اهللا إىل 

رق للشعب اإليراين، وسيصل الشعب اإليراين إن شاء اهللا إىل تلك الذروة وقمة الرفعة املستقبل املش
 .والعزة من الناحية املادية واملعنوية

وهذه هي مهمتكم أنتم الشباب، هذه هي مهمة شبابنا، وشبابنا اليوم هلم القدرة على ذلك حبمد اهللا، 
لنضج الفكري والبلوغ الفكري الالزم، وميتلكون ولديهم احلوافز والدوافع ويتمتعون بالرشد وا

  .اهلمة، والعدو حتماً غاضب ومرتعج من هذا األمر
مل . الحظوا حادثة السيول هذه اليت وقعت. باإلضافة إىل ذلك، فإنّ شعبنا حلسن احلظ شعب متالحم

 أما يف هذه املرة مل توجه دعوات كثرية إىل الناس ـ يف بعض احلوادث كنا نصر ونتابع وندعو الناس،
إىل مساعدة ] اجلارف[تكن هناك من حاجة أساساً لذلك ـ فقد هب الناس أنفسهم كالسيل 

احلدث الذي وقع يف البالد اليوم يف مقابل هجوم هذه الكارثة الطبيعية ـ . املتضررين بالسيول
ق حادثة السيول أمهّية، حيث والسيول كارثة طبيعية بالتايل ـ كان نفسه حدثاً عظيماً، مهماً، يفو

هب الشباب من كلّ أحناء البالد وتعاونوا مع أبناء املناطق املنكوبة والشباب يف تلك املناطق، وقدموا 
. املساعدة، ووهبوا األموال واملساعدات العينية، وبذلوا املساعدة اجلسدية، هذه أمور مهمة بالتايل

تبشر مبستقبل واعد، واألعداء بالتأكيد ال يستطيعون مشاهدة هذه أحداث مشهودة يف البالد وكلّها 
لقد قلت قبل أيام، إنّ مساعي العدو هذه متثّل يف الواقع أنفاسه العدائية . ذلك، وهم يسعون سعيهم

وبالنهاية، سوف يتعب العدو من عدائه، ولن يتعب الشعب . األخرية، واليوم أيضاً أؤكد هذا الشيء
  .ق من اهللاإليراين بتوفي

رمحة اهللا تعاىل على إمامنا اخلميين اجلليل الذي فتح هذا الدرب أمامنا، ورمحة اهللا على شهدائنا األبرار 
الذين استطاعوا حتقيق هذا األمن واالستقالل لنا، ورمحة اهللا على شهداء الطبقة العاملة الذي سجلوا، 

 يف الدفاع املقدس، أو يف املراحل الالحقة، أو يف حبمد اهللا، حضوراً فعاالً يف مجيع امليادين، سواء
بلّغوا سالمنا . سالم اهللا عليكم مجيعاً أيها األعزاء، وأسأله تعاىل أن يشملكم بلطفه. الوقت احلاضر

  .لسائر إخوتنا األعزاء من العمال وأخواتنا العزيزات العامالت
  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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