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 اآلالف من طالب املدارس ٣/١١/٢٠١٩يوم األحد مبناسبة اليوم الوطين ملقارعة االستكبار التقى 
واجلامعات باإلمام اخلامنئي يف حسينية اإلمام اخلميين وكان مما أشار إليه قائد الثورة اإلسالمية أنّ 

 عندما ١٩٥٣ آب ١٩نقطة بداية اخلصومة بني الشعب اإليراين واحلكومة األمريكية كانت يف 
الوطنية يف إيران وأنّ أمريكا املستذئبة اليت نفت اإلمام اخلميين أحدث أمريكا انقالباً على احلكومة 

 هي اليوم أمريكا نفسها وأوضح مساحته أنّ التفاوض مع أمريكا يرفع من مستوى ١٩٦٣عام 
  .توقعاا وال جيدي أي نفع

 
 

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

  .األطيبني األطهرين املنتجبني، سيما بقية اهللا يف األرضني
أرحب بكم كثرياً أيها الشباب األعزاء، أبناء هذا الشعب األعزة األحبة، اجليل الصاعد املتحمس 

مفعم : د هللاجليل الشاب يف بالدنا اليوم يتحلّى ذه اخلصوصيات واحلم. املتعطش للجد والعمل
هذا ما يالحظه املرء . بالطاقة والقدرة والتحفز واالستعداد ألي عمل يشعر أنّ من واجبه القيام به

وجود عدد كبري من . هذا رصيد كبري وهو شيء قيم جداً. لدى الغالبية من اجليل الشاب يف البالد
  .واجلهد هلو نعمة كبرية يف البالد لديهم كل الطاقة للعمل واجلد – ماليني الشباب –الشباب 

وهي أن هناك سياسة تريد سلب شعب إيران هذه النعمة، ) ١(وأنبه هنا إىل الفكرة اليت كررا مراراً 
ستكون نتيجة احلد من النسل هذه بعد عشرة أعوام ومخسة . نعمة وجود عدد كبري غفري من الشباب

ذا أكرر هذه القضية وأشدد عليها وأحذر عشر عاماً أنكم لن تشاهدوا البلد مكتظاً بالشباب، وهل



 

 

هناك خماطر وممارسات خطرية تظهر آثارها بعد عشرة أعوام أو عشرين عاماً، وعندئذ لن يكون . منها
طبعاً وعدين املسؤولون احملترمون مبتابعة هذه القضية بكل جد ورفع املشكالت . مقدوراً فعل شيء

  .يقومون به، وحنن سوف نتابع املوضوعوجيب أن يقوموا ذا الشيء إن شاء اهللا وس
على كل حال وجود الشباب، وجودكم أيها األعزاء نعمة للبالد، حافظوا على صراطكم وخطكم 

جيب عليكم أنتم أن تبنوا . إنه حباجة إليكم باملعىن احلقيقي للكلمة. هذا البلد حباجة إليكم. املستقيم
اجليل الشاب هو من جيب أن يقوم ذه .  إىل األمامأنتم من جيب أن يتقدم ذا البلد. هذا البلد

طبعاً ال توقع من ذلك الشاب املنشغل بالقضايا املادية التافهة واملخدرات وما إىل ذلك، إمنا . املهمة
 أي أنتم جمموعة الشباب املتدين يف البالد –الشاب املتحفز صاحب الشعور والذي يشعر باملسؤولية 

  .ستقبل هو الذي سوف يبين امل–
 ونقطة – ألن مناسبة اجتماعنا ولقائنا هذا تتعلق بأمريكا –سأشري اليوم إىل نقطة فيما خيص أمريكا 

  .أخرى أشري هلا الحقاً إن شاء اهللا إذا سنح الوقت حول قضايانا الداخلية، قضايا البالد
يث قام النظام ح]  م١٩٦٤نوفمرب  [٤٣آبان سنة ] شهر[حول أمريكا أقوهلا لكم إن أمريكا منذ 

أي إىل ]  م٢٠١٩نوفمرب  [٩٨العميل ألمريكا يف إيران بنفي إمامنا اخلميين العزيز وحتى آبان سنة 
حالتها االستذئاب يف ذلك احلني ال تزال ترافقها . هذا اليوم مل تتغري أبداً، أمريكا هي نفسها أمريكا

يف ذلك احلني أيضاً .  اليوم يف أمريكا أيضاًإىل اليوم، نفس تلك الدكتاتورية العاملية الدولية موجودة
كانت أمريكا دكتاتوراً دولياً وهلا شرطتها يف مناطق خمتلفة من العامل، وكان شرطيها ومرتزقها يف هذه 

واليوم أيضاً ال تزال تلك . وقد كان هناك أفراد آخرون يف أماكن أخرى. املنطقة حممد رضا لوي
حالة االستذئاب نفسها . ة، طبعاً بأساليب أحدث، وبأدوات أحدثالدكتاتورية على حاهلا وموجود

 ال تعرف أية –والدكتاتورية الدولية نفسها والشرور نفسها واجلشع والطمع واالستزادة نفسها 
 ٤٣نعم، أصبحت أمريكا اليوم أضعف من سنة .  أمريكا هي أمريكا تلك–حدود تقف عندها 

  .حشاً وأكثر وقاحة، هذه هي أمريكالكنها أصبحت مع ذلك أكثر تو] م١٩٦٤[
عادت أمريكا إيران، على مدى تاريخ عالقة أمريكا بإيران كانت أمريكا دوماً عدوة إليران، حىت يف 

كان عداء أمريكا إليران قبل الثورة أا أسقطت حكومة وطنية يف عام . زمن ذلك النظام الطاغويت
بة من الدوالرات إىل طهران وذهب واختفى يف جاء موفد أمريكي حبقي. بانقالب] م١٩٥٣ [١٣٣٢

السفارة الربيطانية، وبدأ من هناك بتوزيع املال والدوالرات واستخدم بعض األفراد وأوجدوا انقالباً 
 كان خطؤها أا –طبعاً كان لتلك احلكومة تقصريها وأخطاؤها أيضاً . وأسقطوا احلكومة الوطنية



 

 

 فعلتهم هذه وأقاموا حكومة فاسدة تابعة هلم يف هذا البلد، وال  لكنهم فعلوا–وثقت بأمريكا كثرياً 
تسلطوا على قواتنا املسلحة وتسلطوا على نفطنا وسيطروا على السياسة يف . يوجد عداء فوق هذا

 حيث وقع انقالب ١٣٣٢استمرت هذه احلالة منذ عام . بالدنا، وهيمنوا على ثقافتنا، هيمنة كاملة
 ١٣٥٧وحىت أوان الثورة أي حىت عام ] م١٩٥٣آب ١٩[اد الثامن والعشرين من مرد

وبعد الثورة كان واضحاً . كان هذا هو عداؤهم يف تلك الفترة ضد إيران وضد شعبنا]. م١٩٧٩[
ما الذي حصل فإىل اليوم إما ديدات أو حظر أو تصرحيات معادية أو خلق مشاكل وعراقيل أو 

  .ع إيران واإليرانينيإم سيئوا العالقة دوماً م. تغلغل ونفوذ
عندما كنت رئيساً للجمهورية وذهبت إىل . األمريكيون أنفسهم يفعلون ذلك. البعض حيرفون التاريخ

منظمة األمم املتحدة، أجرى مراسل أمريكي مشهور يف حينها لقاء معي يف منظمة األمم املتحدة، 
 وقال منذ أن – وكر التجسس –رة وقال إن بدء اخلالفات بني إيران وأمريكا كان من حادثة السفا

هذا حتريف للتاريخ، فالقضية . هب شبابكم واستولوا على السفارة دب اخلالف بني إيران وأمريكا
لقد بدأ اخلالف بني شعب إيران وأمريكا منذ الثامن والعشرين من مرداد بل حىت قبل . ليست هذه

هم الذين ]. م١٩٥٣ آب ١٩ [٣٢وصل إىل ذروته يف الثامن والعشرين من مرداد سنة . ذلك
تعاملوا بطريقة بعيدة عن املروءة وخببث وفرضوا على الشعب اإليراين باالنقالب نظاماً فاسداً تابعاً 

القضية ليست مزاحاً، سنني طويلة تعرض هذا البلد لضغوط نظام تابع ألمريكا وتعذب حتت . هلم
طبعاً .  ، منذ ذلك احلني٣٢ن مرداد سنة إذن بداية اخلصومة كانت من الثامن والعشرين م. سلطته

 وهي فترة شبابنا وأنا –) ٢(كانت هناك بعض األمور والربامج واخلطط قبل ذلك؛ برامج ترومان 
 حيث كان هلم ظاهر صديق وباطن خماصم، ولكن يف أحداث الثامن –أتذكر تلك الفترة إىل حد ما 

إىل وسط الساحة ودبروا انقالباً يف بلد والعشرين من مرداد اتضح كل شيء ونزل األمريكيون 
 وثق مصدق –مستقل ذي حكومة كان حكومة وطنية وشعبية أيضاً، وقد وثقت م احلكومة 

 دبروا انقالباً يف مثل هذا البلد وأوصلوا نظاماً فاسداً خبيثاً ظاملاً –باألمريكيني وتلقى جزاءه منهم 
.  الشعب اإليراين من أمريكا موقفه القليب احلقيقيويف تلك األيام اختذ. قاسياً إىل سدة احلكم

أي بعد عشرة أعوام من حادثة انقالب ] م١٩٦٣ [٤٢الحظوا، قال إمامنا اخلميين اجلليل يف عام 
الثامن والعشرين من مرداد حيث بدأ الكفاح اإلسالمي الشعيب، قال إنه ما من أحد مبغوض عند 

 ، ٤٢أي إن اإلمام اخلميين كان يعرف شعبه يف سنة . مريكاشعبنا اإليراين أكثر من رئيس مجهورية أ
  .كانت هناك مثل هذه احلالة



 

 

 
الثورة ! لقد كانت الثورة اإلسالمية أساساً ثورة ضد أمريكا، اعلموا هذا أيها الشباب األعزاء

 بقيادة اإلمام اخلميين ومبشاركة عموم الشعب الذي نزل إىل ٥٧اإلسالمية اليت حدثت يف عام 
. لساحة وأسقط النظام امللكي الفاسد وأسس للجمهورية اإلسالمية، كانت يف األساس ضد أمريكاا

شعارات الشعب وشعارات اجلماعات اليت تسري يف الشوارع وتعرض نفسها للمخاطر كان شعارات 
 كل – عاماً ٤١ وإىل اليوم أي طوال ٥٧ منذ عام –وقد فعلت أمريكا خالل هذه املدة . ضد أمريكا

كل عمل تستطيع القيام به وجتيد وحتسن القيام به . ا جتيده من األعمال يف معاداة الشعب اإليراينم
قامت به ضد شعب إيران من تدبري االنقالب إىل التحريض إىل حماوالت التجزئة إىل احلظر وما 

شبابنا مل يكن واحلمد هللا على أن شباب اليوم واعون أذكياء، يف فترة . شاكل، وأنتم تالحظون بالتايل
تالحظون أن األمريكيني فعلوا خالل هذه الفترة . الشباب مثل شباب اليوم عارفني باألمور واألوضاع

كل ما استطاعوا، خصوصاً مع املؤسسات املنبثقة من الثورة، ومن ذلك مع النظام اإلسالمي نفسه، 
. ء ما استطاعوا إىل ذلك سبيالًمارسوا العدا. ومع اجلمهورية اإلسالمية نفسها املنبثقة من الثورة

وبالطبع مل نكن يف هذا اجلانب مكتويف األيدي وعدميي الفعل والتحرك، فنحن أيضاً يف هذا الطرف 
فعلنا كل ما نستطيعه ملواجهة أمريكا، ويف مواطن كثرية حصرناهم يف زاوية احللبة ومل يستطيعوا 

  .متاماً والعامل كله يرى ذلكهذا أيضاً شيء واضح . الدفاع عن أنفسهم بشكل مناسب
 أريد أن تتنبهوا أنتم الشباب هلذه –لكن أهم رد ردت به اجلمهورية اإلسالمية على مؤامرات أمريكا 

أغلقت اجلمهورية .  هي أا سدت طريق عودة التغلغل السياسي األمريكي يف هذا البلد–النقطة 
منع .  وتغلغل أمريكا ثانية يف أركان البالداإلسالمية طريق الدخول األمريكي جمدداً إىل البالد

من حاالت وأدوات منع أمريكا » ال نفاوض، ال نفاوض«املفاوضات هذا الذي جيري احلديث عنه 
أمريكا املتكربة املستكربة اليت متن . وهي حالة صعبة جداً على األمريكيني طبعاً. وسد الطريق أمامها

باجللوس والتحدث معهم، تصر منذ سنني على التفاوض مع على رؤساء البلدان ومسؤويل البلدان 
معىن . رؤساء اجلمهورية اإلسالمية، واجلمهورية اإلسالمية متانع، وهذا شيء صعب جداً على أمريكا

ذلك أنه يوجد يف العامل شعب ودولة ال ترضى بسلطة أمريكا الغصبية وهيمنتها الطاغوتية 
رسة عاطفية إمنا يوجد خلفها  منع التفاوض هذا ليس جمرد مما.ودكتاتوريتها الدولية وال ترضخ هلا

منطق رصني، فهي حتول دون نفوذ العدو وتسد عليه الطريق وتعرض على العامل اقتدار اجلمهورية 



 

 

اإلسالمية وهيبتها وأتها، وحتطم اهليبة اخلاوية للطرف املقابل أمام أنظار كل العامل، ألا ال جتلس 
  .معها خلف طاولة املفاوضات

. هذا خطأ كبري، إم خمطؤون مائة باملائة. فاوض مع أمريكا حيلّ مشاكل البالديتصور البعض أن الت
الطرف املقابل يعترب جلوسنا خلف طاولة املفاوضات وقبول التفاوض من قبل إيران مبعىن ركوع 

يريد أن يقول إننا استطعنا أخرياً بالضغط االقتصادي واحلظر الشديد أن نركع . اجلمهورية اإلسالمية
يريد أن يثبت أن . يريد أن يقول هذا الشيء للعامل. ن لتأيت وجتلس معنا خلف طاولة املفاوضاتإيرا

سياسة صحيحة وقد تركت تأثريها وجاءت باجلمهورية اإلسالمية أخرياً » الضغوط القصوى«سياسة 
ويل اجلمهورية قطعاً ويقيناً لو أن مسؤ. مث إنه لن يقدم أي امتيازات، أقوهلا لكم. إىل طاولة املفاوضات

اإلسالمية تعاملوا بسذاجة وذهبوا وتفاوضوا مع املسؤولني األمريكيني ملا حصلوا على أي شيء، ال 
مبجرد أن تبدأ املفاوضات يطرحون . احلظر كان سيقل وينخفض وال الضغوط كانت ستنخفض وتقل

ون كذا وال توقعات جديدة وأشياء جديدة يريدون فرضها، ومن ذلك أن صوارخيكم جيب أن تك
.  كيلومترا١٥٠ً والـ ١٠٠تكون لديكم صواريخ ومديات صوارخيكم جيب أن ال تتجاوز الـ 

 كيلومتر فهي تصيب أي ٢٠٠٠بتوفيق من اهللا صنع شبابنا يف الوقت احلاضر صواريخ دقيقة مداها 
النسبة وهذا شيء صعب ب.  متر٢٠٠٠هدف تريده خبطأ يف اإلصابة ال يتجاوز املتر الواحد عن بعد 

.  مترا١٥٠ًيقولون إنكم جيب أن تدمروا هذه الصواريخ وال تكون مديات صوارخيكم أكثر من . هلم
إذا وافقتم على هذا فالويل لكم وإن مل توافقوا فاحلالة نفسها ستبقى، ويعاودون ما . هذا ما يطرحونه

  .الطرف املقابل لن مينحكم أي تنازل. يقولونه اآلن
تبادلوا مع مسؤويل كوريا الشمالية التعابري الودية واامالت . ريا أمام أعينكموهذه جتارب كوبا وكو

فما كانت النتيجة؟ ) ٣(هذا قال إنين أحب ذاك وذاك قال أنا أيضاً ! احلميمة ناهيك عن املفاوضات
 عن هكذا هم، ال مينحون التنازالت، ويريدون منكم أن تتراجعوا. مل يقللوا من احلظر حىت مبقدار ذرة

مواقفكم ويعرضوا على العامل أننا ركّعنا إيران وسياستنا يف الضغوط القصوي كانت ناجحة، ويف اية 
 احلكومة الفرنسية –وتأيت بعض احلكومات . هذه هي املفاوضات. املطاف ال حتصلون على أي شيء

لقاءات متعددة يف  فتتوسط وتصر وتبعث الرسائل وجتري مكاملات هاتفية وتذهب وتأيت وتقيم –مثالً 
إذا أجريتم لقاء واحداً ) ٤(قال رئيس مجهورية فرنسا . »جيب أن تلتقوا«نيويورك وما إىل ذلك بأنه 

واإلنسان يستغرب حقاً من ذلك، فإما أن نقول إنه ساذج جداً أو نقول . فسوف حتل كل املشاكل
كنت على ! التفاوض، أية مشكلةلن حتل أية مشكلة باللقاء و. أحد هذين االحتمالني. إنه متفق معهم



 

 

يقني أن هذا الشيء لن يكون ممكناً عملياً، ولكن من أجل أن يتضح األمر للجميع قلنا ال بأس، 
فليعودوا عن اخلطأ الذي ارتكبوه حني خرجوا من االتفاق النووي ويرفعوا كل احلظر مث ليشاركوا يف 

إذا مل يكن فيهم . صل ومل حيصل ومل يوافقواوكنت أعلم أن هذا لن حي. ، عندها ال منانع١+٥جمموعة 
سيطرحون مطالب . ال، ال يريدون حل أية مشكلة. مرض وإذا كانوا صادقني لوافقوا على هذا

يقولون ال تكونوا ناشطني يف املنطقة، وال . جديدة ولن يقبلها اجلانب اإليراين بالتأكيد، وهذا واضح
لبلد الفالين والبلد الفالين، وال يكن لكم صوارخيكم، تساعدوا املقاومة، وال يكن لكم دوركم يف ا

سيقولون ال تشددوا على . ومن أمور مفروضة من هذا القبيل يصلون شيئاً فشيئاً إىل مراحل أخرى
قضية احلجاب وال تركزوا على قضية القوانني الدينية، سيثريون كالماً من هذا النوع، فمطالبهم ليس 

وات قلت هنا للمسؤولني يف هذه احلسينية أخربوين باحلدود اليت تقف قبل سن. هلا حدود تقف عندها
. عندها أمريكا ولن يعود هلا توقعاا اجلديدة، مىت توقفت أمريكا عن توقعات جديدة، حىت نعلمها

إم يريدون أن يستعيدوا احلالة نفسها اليت كانت يف هذه البالد قبل . ليس هلا حدود تقف عندها
وهم يريدون إعادة هذه احلالة، لكن الثورة أقوى من . نت هذه الثورة ضد أمريكالقد كا. الثورة

ذلك، واجلمهورية اإلسالمية أصلب من ذلك، واإلرادة اليت حتكم اجلمهورية اإلسالمية إرادة حديدية 
، حسناً. وعزمية راسخة بتوفيق من اهللا ولن تسمح ألمريكا بالعودة إىل البالد ذه احليل واألساليب

  .(٥(هذا املقدار يكفي ألمريكا 
 

أريد أن أشري إىل نقطة فيما يتعلق بالقضايا الداخلية جديرة بانتباه . لنخض يف الشؤون الداخلية
طبعاً لدينا . املسؤولني احملترمني والقطاعات املختلفة يف احلكومة وهم من يرغبون حقاً يف أن يعملوا

لداخلي، يف جمال االقتصاد ويف جمال الثقافة ويف جمال العلوم الكثري من القضايا واألمور يف النطاق ا
والبحث العلمي ويف حيز الشؤون االجتماعية، لكنين أروم التشديد على قضية واحدة وهي ما 

مضت . طرحته يف نداء بداية العام للشعب اإليراين كشعار هلذه السنة، وهو قضية ازدهار اإلنتاج
أعمال جيدة يف هذه األشهر الثمانية، هذا شيء أقوله لكم، مت إجناز أعمال طبعاً مت إجناز ! مثانية أشهر

وقد قلت هذا للشعب اإليراين يف مطلع العام وهو أن مفتاح . جيدة، وهناك قطاعات حتتاج إىل عمل
وأنا لست خبرياً اقتصادياً لكن هذا كالم . حل املشكالت والقضايا االقتصادية للبالد هو اإلنتاج

وبعد أن أعلنا شعار السنة . القتصاديني، هذا شيء جممع عليه من قبل كل اخلرباء االقتصادينياخلرباء ا
أيد مجيع اخلرباء والعلماء االقتصاديني هذا الشيء فيما كتبوه وقالوه يف الصحف ويف الفضاء 



 

 

يوفر االفتراضي وأكدوا أن ازدهار اإلنتاج هو مفتاح حل املشاكل االقتصادية يف البالد، وهو ما 
فرص العمل فبطالة الشباب مشكلة كبرية والذي يقضي عليها ويوفر فرص العمل هو ازدهار 

. اإلنتاج، مضافاً إىل أنه ينتج الثروة الوطنية وحيقق الرفاه العام، بل ويساعد حىت على التقدم العلمي
ليب وطرائق علمية عندما يزدهر اإلنتاج ستشعر املعامل واملؤسسات الصناعية والزراعية باحلاجة ألسا

مبعىن أن مفتاح حل املشاكل االقتصادية . وستدخل اجلامعات إىل الساحة فيتحقق بذلك ازدهار علمي
حسناً، أريد أن أقول إن لنا بالتايل . يف البالد عبارة عن ازدهار اإلنتاج الذي أعلنا عنه هذه السنة
فاض قيمة العملة الوطنية، هذه أمور مشكالتنا يف اقتصاد البالد، فهذا الغالء وهذا التضخم واخن

إذا أردنا معاجلة هذه األمور وإزالتها فالسبيل الوحيد لذلك هو التركيز على . تضغط على الناس طبعاً
  .اإلنتاج الوطين

وعد وقال أي .  كالماً حسناً جداً ارحتت له– وزير الصناعة احملترم –قال أحد الوزراء احملترمني 
ية صناعية تتعرض للمشاكل وتعتزم اإلغالق سنذهب إليها وحنول دون مكان وأية وحدة إنتاج

هذا شيء رائع، . حسناً، هذا وعد، وجيب أن يفوا بوعدهم ويتابعوه ويعملوا به. إغالقها وتعطيلها
وهو شيء يتعلق باال الصناعي، لكن مسؤويل البالد يف خمتلف ااالت والقطاعات جيب أن يكونوا 

  .سبيل آخرهكذا، فال يوجد 
ال ميكن انتظار اآلخرين واألجانب لكي يرفعوا مشاكل البالد، إمنا يسبب هذا االنتظار ضرراً 

ننتظر مدة من الزمن بسبب االتفاق النووي، وننتظر مدة من الزمن . وخسائر لتقدم البالد اقتصادياً
دة لألسف يف االتفاق لنرى هل سيمدد رئيس مجهورية أمريكا تلك املهلة ذات الثالثة أشهر املوجو

أم ال، أي هل سوف يتم متديد وايفر رئيس مجهورية أمريكا أم ال، ونتأخر ) ٦ (– وايفر –النووي 
ملدة من الزمن لنرى ما ستكون نتيجة برنامج الفرنسيني ورئيس مجهورية فرنسا، حسناً، هذا كله 

ن موقفه لن يكون واضحاً، انتظار، ويف ظروف االنتظار سوف لن يستثمر املستثمر االقتصادي أل
والناشط االقتصادي لن يكون موقفه ووضعه واضحاً، فهذا االنتظار حبد ذاته يسبب الركود والتأخر 

كم جيب أن ننتظر؟ اتركوا هذه احلالة، وال أقول اقطعوا العالقات، ال، لتكن هناك عالقات، . للبالد
كم عليهم، لتنعقد قلوبكم على الداخل، وإذا استطاع أحد فعل شيء فليفعله، ولكن ال تنعقد قلوب

حمافظ إحدى احملافظات قال يل قبل مدة إنين استطعت . فاإلمكانيات والطاقات يف الداخل كثرية جداً
 ألف ٩٠أتعلمون ما معىن .  ألف مليار تومان من العقود يف هذه احملافظة٩٠طوال عدة أشهر إبرام 

. هذه هي إمكانياتنا وطاقاتنا. أحد احملافظني يقول هذا. هامليار تومان؟ معناه ربع ميزانية البالد كل



 

 

 ألف مليار مل تتحقق وحىت لو مل يتحقق ثلثا هذا املبلغ، فهل ٩٠ولو افترضنا أن نصف هذه الـ 
حسناً، تابعوا األمور وحققوا . ثالثون ألف مليار باحلجم القليل؟ هذا ما خيص إحدى احملافظات فقط

  .لبالد وطاقاا، وجيب االستفادة من هذه اإلمكانياتونفذوا فهذه إمكانيات ا
من طرق ازدهار اإلنتاج احلؤول دون استرياد البضائع اخلارجية، فلماذا ال . حسناً، ازدهار اإلنتاج

هناك من يتنفسون . حيولون دون ذلك؟ لدي سؤال جاد من املسؤولني احملترمني، ال تسمحوا بذلك
 وثروام السهلة وإمكانيام منوطة باالسترياد، لذلك ال يسمحون مبنع وينتعشون باالسترياد فحيام

الواردات الزائدة واملنفلتة، فهل هؤالء هلم األولوية أم ذلك الشاب العاطل عن العمل؟ الشاب 
العالج القاطع هو أن . اإليراين العاطل يبقى عاطالً باالسترياد املنفلت الذي يدمر اإلنتاج الداخلي

 سواء –لربجمة هلذه اخلطط الصحيحة والسياسات اليت مت تبليغها للمسؤولني احملترمني نستطيع ا
  .هذا هو السبيل خلروج البالد من املشكالت.  وتنفيذها وحتقيقها–احلكومة أو جملس الشورى 

 
وأقول لكم يف ختام كلميت إن إمكانياتنا كثرية، إمكانيات البالد كثرية جداً، وسوف نتجاوز كل 

حفظكم اهللا . شاكل حبول اهللا وقوته وعلى الرغم من أنوف الذين ال يطيقون مشاهدة ازدهارناامل
للبالد وأبقاكم، ووفق اهللا مجيع املسؤولني املخلصني يف البالد إن شاء اهللا ليستطيعوا النهوض 

  .بواجبام على أحسن وجه
  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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