
 

 

  أمهية اإلنتاج الداخلي واالستعانة بالشباب
  طهران : املكان
  .م٣٠/١/٢٠٢٢  . هـ٢٧/٦/١٤٤٣  . ش١٠/١١/١٤٠٠ :الزمان

  دايل الصناعة واالقتصان يف جمون واملسؤولواملُنتج :احلضور
  
  

ايل الصناعة  يف لقاء مع املُنتجني واملسؤولني يف جم٣٠/١/٢٠٢٢كلمة اإلمام اخلامنئي يوم األحد 
 حرباً ٢٠١١واالقتصاد حيث لفت مساحته إىل أنّ أمريكا ومعها أوروبا وحلفائهم مارست منذ العام 

اقتصادية على مجهورية إيران اإلسالمية كان هدفها ايار االقتصاد اإليراينّ وجعل الناس يقفون بوجه 
ارجية األمريكية أقرت مؤخراً باهلزمية املخزية اجلمهورية اإلسالمية، مثّ أشار مساحته إىل أنّ وزارة اخل

ألمريكا يف سياستها املتمثّلة بفرض الضغوط االقتصادية القصوى، وأكّد قائد الثورة اإلسالمية على 
أمهية اإلنتاج الداخلي واالستعانة بالشباب الذين تألّقوا يف كلّ الساحات اليت جرى فيها االعتماد 

  .عليهم
 

 )١(الرمحن الرحيم،بسم اهللا 
واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله الطاهرين، ولعنة اهللا على أعدائهم 

 .أمجعني
 

وأؤكد خصوصاً للمسؤولني احملترمني احلاضرين يف . أرحب بكم، أيها اإلخوة واألخوات األعزاء
لوزراء، ومعاوين رئيس اجلمهورية، أن النقاط اليت ، املعاون األول احملترم، وا)٢(االجتماع، السيد خمرب

 - اإلخوة احملترمني الذين حتدثوا واألخت املوقرة اليت حتدثت - وردت يف كلمات هؤالء األصدقاء 
 .جيب أن تؤخذ باالعتبار

 
 خطّة إستراتيجية وإدارة شاملة :واجبات احلكومة جتاه األنشطة االقتصادية

 
للقاء، أيها املسؤولون احملترمون، أنْ تسمعوا مباشرة من الناشطني واحدة من أهم فوائد هذا ا

أن هناك ] أرى[االقتصاديني مشكالم وعقبام، وأنا اآلن كما استخرجت من جممل الكلمات 



 

 

مهمتني أساسيتني تقعان على عاتق املسؤولني، وأرجو من السيد خمرب واألصدقاء أن يلتفتوا جيداً إىل 
 وضع خطة إستراتيجية مل الصناعة يف البالد وخاصة بعض الصناعات، واألخرى إحدامها هي. هذا

أنا ال أوافق على تدخل الدولة واهليئات . طبعاً اجلميع يعرفون رأيي. هي اإلدارة املتمركزة والتوجيه
احلكومية يف األنشطة االقتصادية، ولكن على توجيههم وإشرافهم ومساعدم، فنعم؛ جيب فعل ذلك 

على . لذلك إن اخلطة اإلستراتيجية واإلدارة الشاملة مها من األعمال الضرورية. بكل تأكيد
األصدقاء املوجودين هنا من مكتبنا تدوين النقاط اليت قاهلا يل األصدقاء خالل كلمام وطلبوا منا 

 .ومن مكتبنا تدوينها وإعطاءها يل حىت نتابعها، إن شاء اهللا
 

 قتصادي يف السنوات األخريةبعض عوامل الضعف اال
 

ويف املدة األخرية، يف هذه . ، عقدنا هنا لقاًء مشااً هلذا اللقاء٢٠١٩نوفمرب /حسناً، يف تشرين الثاين
األسابيع األخرية، بعض األصدقاء الذين كانوا قد حتدثوا يف ذلك اللقاء وحضروا وشرحوا أنشطتهم، 

حات اليت حققوها خالل العامني املاضيني وعن إخفاقام كتبوا رسالة إيلّ أخربوين فيها عن النجا
يف ذلك ] احلاضرة[يف العامني املنصرمني، منذ ذلك اللقاء، حبمد اهللا، حققت تلك املؤسسات . أيضاً

يرجع بعض هذه اإلخفاقات . اللقاء جناحات جيدة، وتقدماً جيداً، وكان لديهم بعض اإلخفاقات أيضاً
ية عن ااراة، أي الدعم الذي كان ينبغي لألجهزة التنفيذية أن تقدمه مل إىل عجز األجهزة التنفيذ

ويرتبط . لذلك، مل يستطع ذلك الناشط االقتصادي أن يفعل ما كان ينوي وما ميكن فعله. تفعله
وبالطبع، كان لقضية احلظر بدورها آثار كبرية يف . بعضها أيضاً بعوامل أخرى مثل التهريب وما شابه

 .احاتغياب النج
 

 ٢٠١١اإلعالن الرمسي حلرب اقتصادية أمريكية ضد إيران منذ 
 

. ٢٠١١تعرض اقتصاد بلدنا إىل حرب كبرية ومهمة جداً عام . حسناً، أبدأ حديثي على هذا النحو
الطرف املقابل لنا كان أساساً احلكومة األمريكية وبعض حلفائها . هذا يعين أننا خضنا حرباً اقتصادية

هؤالء بدؤوا حرباً مع اجلمهورية اإلسالمية رمسياً، وأعلنوا احلرب أيضاً، . با وأماكن أخرىيف أورو
كان هدفهم من هذه احلرب ايار . ٢٠١٨وطبعاً اشتد هذا العداء والصراع من ِقبل العدو منذ 

م بالطبع، ايار االقتصاد مقدمة لوضع الناس يف وجه نظا. كان هذا غرضهم. االقتصاد اإليراين



 

 

كان . اجلمهورية اإلسالمية عرب تدمري االقتصاد اإليراين وتنفيذ مآرم السياسية اخلبيثة ذه الطريقة
 أن - مل أجِر حبثاً بنفسي -بالطبع، هكذا قيل يل . لقد كانت حسابام خمطئة. هذا هدف العدو

م سيكونون قادرين على كانوا يعتقدون أ! ستة أشهر. األمريكيني أيضاً حددوا وقتاً هلذا االيار
] التفاصيل لكن[بالطبع أنا مل أتابع ذلك وال أعرف . تدمري االقتصاد اإليراين يف غضون ستة أشهر

بدالً من ستة أشهر، مرت عشر سنوات، ]. حتقيق ذلك[مل يستطع العدو ] يف النتيجة. [هكذا قالوا
بعد يوم، ولكن متراس اإلنتاج ويف هذه السنوات العشر أيضاً، ازدادت حدة هذه احلرب يوماً 

كان . كنتم ذلك اجليش الذي وقف ضد العدو. واالقتصاد يف البالد ال يزال ثابتاً وحياً، حبمد هللا
ضباطُ هذا الدفاع املقدس هم رواد األعمال واملديرين االقتصاديني األكْفاء، وكان العمال جنوده 

أنتم والناشطون االقتصاديون مجيعاً .  يف هذا امليدانكان العمال هم اجلنود الصادقني والرائعني. أيضاً
طبعاً هناك بعض األضرار اليت سأشري إليها . شركاء يف هذا االفتخار، افتخار صون اقتصاد البالد

 .بإجياز الحقاً
 

يف رأيي لو كان املسؤولون احلكوميون أكثر مساندة خالل هذه السنوات، وأكثر مراعاةً، لكنا 
يد من االفتخارات، وكنا بالتأكيد أفضل حاالً مما حنن اليوم، وحىت بعض هذه سنحصل على املز

 .األضرار اليت حدثت طوال هذه السنوات مل تكن لتحدث، مبساعدة مسؤويل احلكومة والدولة
 

 إطْالع الرأي العام على جناحات القطاع االقتصادي بلسان الناشطني
 

أحد أعمال العدو هو . هذه النجاحات اليت ذكرمتوها هناأؤكد هنا أنه من اجليد أن يسمع الناس 
إىل جانب هذه احلرب االقتصادية، احلرب احلقيقية، يشن العدو . السعي النفسي واحلرب النفسية

من اجليد أن يعرف الناس . أيضاً حرباً نفسية يف خمتلف ااالت مبا يف ذلك ااالت االقتصادية
طبعاً إا تبثّ أشياء بلسان .  اإلعالم الوطنية بلسان املنتجني أنفسهموسائل] وأن تبثّها[جناحاتكم، 

املسؤولني احلكوميني، ولكن من األفضل أن تحكى أشياء بلسان املنتجني والناشطني االقتصاديني 
 .أنفسهم، وأن تقال حقائق ويطّلع الناس عليها

 
  غري مرضيةالعوامل املؤثّرة يف كون إحصاءات االقتصاد الكلّي للبالد

 



 

 

 إحصاءات االقتصاد -أما بشأن حديثي عن األضرار، فاإلحصاءات االقتصادية يف العقد املاضي 
 ليست مرضية للحق واإلنصاف، أي إحصاءات منو الناتج احمللي اإلمجايل، - الكلي للبالد 

لها ك... وإحصاءات تكوين رأس املال يف البالد، وإحصاءات التضخم، وإحصاءات منو السيولة
اإلحصاءات اخلاصة بتوفري اآلالت غري مقبولة إطالقاً، أو اإلسكان، وما ] كذلك. [ليست مرضية

هذه حقائق، ولو كان بإمكان املسؤولني توجيه الوضع يف سياق هذه اإلحصاءات على حنو . شابه
 .أفضل، لكان وضع اقتصاد البالد أفضل بكثري اليوم

 
وحينما نبدي قلقنا بشأن معيشة الناس، فذلك .  حياة الناسبالطبع، انعكست آثار هذه احلقائق يف

طبعاً كان احلظر مؤثراً بال . احلظر ليس السبب الوحيد هلذه املشكالت. األمر مرتبط ذه األشياء
. جزء مهم يرجع إىل بعض القرارات املخطئة أو التقصري يف العمل وما شابه. شك لكن ليس هو فقط
 .ر كذلككان ميكن أال يكون األم

 
االقتصادي ة وفرية للنمووجود قدرات داخلي 

 
 تتمتع بالدنا بإمكانات - سواء خرباء االقتصاد احملليني أو األجانب -وفقاً جلميع أصحاب الرأي 

. هذا يعين أن يكون الوضع االقتصادي الذي نعيشه اليوم على حنو أفضل بأضعاف. اقتصادية كبرية
ا كثري من رأس املال واالحتياطات، وهناك كثري من القدرات اليت جيب لدين: هذه اإلمكانات موجودة

هناك أيضاً مناذج ناجحة يف االقتصاد، وهي . أن يستفيد منها املديرون األكفاء واملثابرون واحلريصون
لقد . أنتم، هؤالء األشخاص الذين جاؤوا وحتدثوا، األصدقاء الذين حتدثوا، فهذه مناذج للنجاح

 .إذن لدينا مناذج ناجحة، حبمد اهللا.  اإلمكانات املوجودة يف البالداستفادوا من
 

إحدى النقاط اليت كان ميكنكم االستفادة منها يف هذه ... واملؤسسات اليت مل تنتظر رفع احلظر
 أم من أجل التقدم مل ينتظر -  مع أم مل يتحدثوا عن املوضوع ولكن هذه هي احلقيقة - الكلمات 

لقد أدوا عملهم وبذلوا ! كلّا.  احلظر أو وصول مفاوضات اجلهة الفالنية إىل نتيجةأي منهم رفع
أال جتعلوا اقتصاد البالد ] جيب: [هذا ما أكرر قوله دائماً. جهدهم وحققوا هذه النتائج اجليدة

. ال جتعلوها تتوقف على القضية الفالنية اليت هي ليست بإرادتنا. وأنشطته االقتصادية مشروطةً
 .وحبمد اهللا، لدينا قدرات جيدة جداً من هذه الناحية. لنستخدم جهودنا واحتياجاتناف



 

 

 
ال االقتصاديوصيات يف ابعض الت 

 
حسناً، التوصيات اليت قدمتها إىل املسؤولني يف هذا الصدد، وما شاها، هي توصيات كثرية ال نريد 

صني واخلرباء إىل أقصى احلدود، وهذا يعين أنين أنا أستفيد دائماً من نصائح املتخص. تكرارها اآلن
.  يف جمال القضايا االقتصادية-  اآلن –أقدر اخلرباء واملتخصصني يف خمتلف ااالت، مبا يف ذلك 

 .أستمع لكالمهم وما أستفيد من اخلرباء أنقله إىل الناس وأفراد اتمع واملسؤولني يف البالد
 

، يف ما يتعلّق بتحسني بيئة األعمال، وإلغاء الضوابط غري الضرورية افترضوا اآلن، على سبيل املثال
واملزعجة، وتسهيل إصدار التراخيص، تراخيص العمل، وإنشاء نافذة واحدة للحصول على 
التراخيص، وهذا ما جيري اآلن إىل حد ما ولكن ال ينفذ كما ينبغي، أو ثبات القوانني وجعل 

 وأمان –ري على حنو ميكّن الناشط االقتصادي من أن حيسب ويتوقّع  أن يص–االقتصاد قابالً للتنبؤ 
االستثمار، وتأكيد السياسات التحفيزية لألنشطة املنتجة، والتأكيد املتكرر جلعل سلسلة اإلنتاج يف 

كلها ... البالد قائمة على املعرفة، وحماربة الفساد، ودعم الصناعات احمللية، ومكافحة التهريب حبزم
خذوها على . ر الضرورية اليت أؤكد للمسؤولني أن يأخذوها يف هذه القضية على حممل اجلدمن األمو

إن هذه ] يقولون[مثالً ! التفتوا. جيب أن تكون مكافحة التهريب حازمة ودون رمحة. حممل اجلد
يب ألقوا السلع الفاخرة اليت دخلت عرب التهر: أنا قلت! كال. البضاعة هي كذا وكذا، فلنستِفد منها

] أي[وإلّا إذا أدخلتموها إىل السوق بطريقة ما، فستظهر النتيجة نفسها، ! اطحنوها. يف آلة الطحن
إنشاء أسواق دولية جديدة ملنتجاتنا، وقضية عجز ] أيضاً... [ستتضرر الصناعة احمللية، وما إىل ذلك

طبعاً مت تنفيذ بعض هذه . ماًهذه هي األمور اليت كررناها دائ... امليزانية، واالنضباط املايل احلكومي
الضوابط وما ] ختفيض[مل حتظَ مسألة . التوصيات وأفْضت إىل نتائج، وبعضها ال، مل يتم االهتمام ا

 تعميم ١٥٠٠ مت إصدار ٢٠٢١ إىل مطلع ٢٠١٨قدموا يل إحصائية أنه من ] مثالً. [شابه باالهتمام
يعملوا؟ أي واحد يقرؤون؟ ال بد من مواجهة هذه حسناً بأي واحد جيب أن ! يف دائرة اجلمارك فقط
 .األمور ومعاجلتها جبدية

 
 جهاد اإلنتاج

 



 

 

اإلنتاج يف السنوات األخرية، وأعتقد ] قضية[لقد أكدنا كثرياً على . حسناً، حديثنا اآلن عن اإلنتاج
قوله اآلن يف املقام ما أ. أن اإلنتاج له تأثري كبري، وبالطبع، تعرفون ذلك جيداً، فسوف أحتدث بإجياز

ذا الكالم إىل أئمة ).٣(»أشهد أنك جاهدت يف اهللا حق جهاده«: األول هو أن اإلنتاج جهاد نتوجه 
ملاذا؟ ألننا يف معىن اجلهاد قلنا مراراً إن اجلهاد . اليوم اإلنتاج جهاد! اجلهاد: ونقوله دائماً) ع(اهلدى 

ليس كل جهد . ويكون يف مواجهة العدو. و وحركتههو ذلك اجلهد الذي يكون راصداً هلجوم العد
 .هذا اجلهد الذي يكون نِبهاً هلجوم العدو هو جهاد. جهاداً

 
 سعي األعداء إىل تركيع اإلنتاج يف البالد

 
جاء العدو من جانبني لريكع ! حسناً، اليوم عداء األعداء القتصاد البالد لن يكون أوضح من هذا

. من جانب النفط والغاز، وهو بالطبع أهم مصدر للعملة الصعبة يف البالدأحدمها كان . إنتاج البالد
واآلخر كان يف جمال التبادالت، أي ال ينبغي أن يعود على البالد شيٌء من مدخول النفط والغاز، 

وأيضاً جيب أن تكون املبادالت التجارية مع العامل . وهو مصدر مهم ومنبع مهم للعملة الصعبة
 .دث مشكلة وتتعرض للحظرحمدودة، وأن حت

 
عندما . يف احلقيقة أن جيثو اإلنتاج على األرض، ويركّع، ويتدمر متاماً، فهذا هو معىن ذلك] يريدون[

حسناً، . ال تكون لديكم عملة صعبة، وال مشتٍر أجنيب، يصري اإلنتاج بال جدوى؛ كان هذا هدفهم
أنتم املنتجون تعملون . خص يبادر، فقد جاهدمقابل هذا اهلدف، مقابل هذه العداوة الصرحية، أي ش

إذا كانت . لذا التفتوا إىل هذه املسألة، فأحد األعمال هو على هذا النحو. هذا جهاد. يف هذا اال
 .نيتكم هي خدمة البالد وخدمة الناس، فلتكن يف سبيل اهللا، فهذه أعظم العبادات اليت تؤدوا اآلن

 
 »الضغوط القصوى«سة فشل أمريكا املخزي يف سيا

 
نعم، تعرضت . مل يستطع. طبعاً، حلسن احلظ، مل يستطع العدو أن يكسر متراس اإلنتاج ويهزمه

أخفق خالل هذه السنوات املاضية، إذْ ] العدو[معيشة الناس إىل مشكالت، تعرضنا لضربات، لكن 
عترف العدو نفسه بأن سياسة طبعاً، حلسن احلظ اليوم، ي. إنكم تقدمون أمنوذجاً على ذلك بالفعل

هذه عبارات وزارة اخلارجية األمريكية، فقد . أدت إىل هزمية خمزية ألمريكا» الضغوط القصوى«



 

 

على إيران أدت إىل » الضغوط القصوى«صرح ذا املتحدث بامسهم قبل أيام قليلة، وقال إن سياسة 
يف . ذلك بسبب اجلهود املبذولة يف البالد، حبمد اهللا. هزمية خمزية ألمريكا، وهذا تعبريه، احلمد هللا

 .احلقيقة إنكم، رواد األعمال والعمالَ، فرضتم هذه اهلزمية على العدو
 

 نتائج الطّفرة يف اإلنتاج وآثارها يف البالد
 

 الطفرة يف ).٤(العام املاضي» الطفرة يف اإلنتاج«] شعار[هي أنين أعلنت ] أخرى[هناك نقطة 
 مهمة ألنه إذا استطعتم إحداث الطفرة يف اإلنتاج حقاً، فستتغري املؤشرات االقتصادية املهمة اإلنتاج

اإلنتاج على هذا النحو، أي تخلق فرص عمل مستدامة، وتقلّ . للبالد كافة، وحيدث فيها حتول
 فضالً عن .البطالة، وتزدهر الصادرات، ويتوفّر مدخول العملة الصعبة للبالد، ويقلّ معدل التضخم

 الدول تفخر - ذلك سيتشكّل االستقالل االقتصادي يف البالد وهذا يوجب االعتزاز الوطين 
 ويوفر العزة واألمن الوطنيني، ويعزز الثقة -باالستقالل االقتصادي وبقدرات اقتصادها احمللي 

شأ من الداخل، بالنفس الوطنية، وحيرس وحيفظ االقتصاد من اخلضات اليت يفرضها اخلارج أو اليت تن
 ).٥(واليت بالطبع أُخذت باالعتبار وقيلت حني أُعِلنت سياسة االقتصاد املقاوم

 
دعم اإلنتاج احمللي ة نتاجقنياالرتقاء باجلودة والت 

 
وألننا نركّز على اإلنتاج، قضيتنا ليست تضخيم اإلنتاج . نقطة أخرى يف هذا اال هي مسألة اجلودة

هذا أمر غري قابل . حتماً جيب النظر إىل جودة اإلنتاج على أا أصل. أساسيةفقط، فاجلودة قضية 
] مثل[ اآلن سواء الدعم العملي –إذا كنتم تالحظون أنه جيري دعم املنتجات احمللية . للتساهل

التأكيد الذي أبديته ] مثل[الدعم على التعرفة والتسهيالت املصرفية وما شابه، أو الدعم الدعائي 
، جيب أن يؤدي -عض املسؤولني بشأن دعم اإلنتاج احمللي وهذا أيضاً له تأثري وقد كان له تأثري وب

وقضية التقنية أيضاً مهمة جداً لكنين أركز حالياً على . ذلك إىل االرتقاء باجلودة وكذلك بالتقنية
 .اجلودة، إذْ ينبغي أن تؤدي إىل االرتقاء جبودة املنتجات

 
 ع املُنِتج بدعم اإلنتاج احملليالتعامل املناسب م

 



 

 

مت تقدمي .  نشهد أن اجلودة ال تؤخذ باالعتبار وهذا سيئ جداً- لألسف -يف بعض املنتجات احمللية 
جودة السيارة ليست جيدة، ] لكن[كل هذا الدعم على مر السنني إىل صناعة السيارات يف البالد، 

مل تستطع هذه . ، فامتعاض الناس يف حملهوالناس غري راضني، وكالمهم صحيح، والناس على حق
لذلك، إن مسألة اجلودة تأيت يف املقام . جيب أن تتمكنوا من نيل رضاه. الصناعة نيل رضى املشتري

 .األول
 

طبعاً إذا مل تستخدم هذه املساحة من الدعم لالرتقاء باجلودة، بل بات يساء استخدامها لرفع السعر، 
هذا الدعم احلكومي والدعائي ... ا السعر وال ترتفع اجلودة وال ترتقيأن يرفعو. فهذه مشكلة أخرى

حسناً . واملصريف وما إىل ذلك ومنع املنافسة األجنبية مثالً ينتهي كله إىل ارتفاع السعر، هذا سيئ جداً
مسعت . حنن دعمناهم وذكرنا امسهم. أنا عاتب على األصدقاء املسؤولني عن السلع واألجهزة املرتلية

لذلك، إذا مل نرتِق . ملاذا؟ ال ينبغي التعامل مع الدعم ذه الطريقة. أن سعر بعض السلع قد تضاعف
كانت هذه . باجلودة على هذا النحو، فكيف نتوقع أن نغزو األسواق اخلارجية؟ اجلودة مؤثرة للغاية

 .نقطة
 

 احلاجة إىل اهتمام خاص خبلق فرص العمل
 

بعض .  تويل البالد اهتماماً خاصاً باإلنتاج الذي خيلق فرص العملنقطة أخرى حول اإلنتاج هي أن
لنفترض مثالً صناعة النفط والصلب وما . منتجات البالد هي أساسية ومهمة ومتثل حاجة حيوية للبلد

. إمكانية توفري فرص العمل اليت توفرها بعض الصناعات األخرى] هلذه الصناعات[ليس . شابه
إنه واجب، لكن الغفلة عن الصناعات . ذه الصناعات األساسية الزم وضروريبالطبع إن االهتمام 

لألجهزة ] ينبغي. [اليت ختلق فرص العمل يمثل مشكلة كبرية، فال ينبغي أن حيدث هذا األمر
احلكومية واملصرفية أن تفعل شيئاً من شأنه أن جيعل اإلنتاج خيلق فرص العمل ألن قضية الشغل قضية 

ميكن هلذه الصناعات املهمة أن ختلق حوهلا سلسلة من الصناعات اليت توفر فرص . دحيوية للبال
مثالً هذه الصناعات الفرعية . العمل، أي الصناعات يف املرتبات األدىن اليت ختلق فرص العمل غالباً

جملس «الكثرية يف ذيل صناعة النفط، ومن األمثلة على ذلك مصايف البتروكيماويات اليت وافق 
 - لألسف - لكن .  ومت إبالغ احلكومة يف ذلك الوقت٢٠١٩على قانوا عام » شورى اإلسالميال

إىل ميدان العمل، وختلق املتوسطة لدى الناس إا جتلب الرساميل . مل تتم متابعة ذلك، فتجب متابعته



 

 

 أن جيب. توجد أمثلة على ذلك يف بعض الصناعات مثل الصلب وما إىل ذلك. فرص العمل أيضاً
 .تتجه تسهيالت الدعم املصريف إىل إيالء املزيد من االهتمام بالصناعات اليت ختلق فرص العمل

 
 احلاجة إىل جعل الصناعات الكبرية يف البالد قائمة على املعرفة

 
وقد قيل مراراً . نقطة أخرى هي أننا نركز على الصناعات املعرفية خالل هذه السنوات األخرية

بالطبع كان ذلك أمراً جيداً، وقد مت إنشاء آالف من الصناعات املعرفية . دعم ذلكوتكراراً، ومتّ 
واملؤسسات القائمة على املعرفة، وبذلت جهود جيدة يف هذا اال، ومت إنشاء شركات صغرية 

أن تصبح صناعة النفط ] ينبغي. [ما أُمهل هو أن جنعل صناعاتنا الكبرية قائمة على املعرفة. ومتوسطة
بعض دول املنطقة تتقدم علينا بفارق كبري . حنن نشهد تأخراً تقنياً يف صناعة النفط. ئمة على املعرفةقا

 .حنن متأخرون يف هذا اال. يف نوعية استخراج النفط والتكنولوجيا املستخدمة يف مثل هذه األماكن
 

 ة لتقدم الصناعاتوؤاستخدام القدرات الداخلية الكف
 

لذي جيب أن يعوض عن هذا التأخر؟ من الذي ميكننا احلصول على املساعدة منه؟ هل حسناً، من ا
حسناً، ترون ]. ذا[من الضروري أن تأيت شركة أجنبية وجتلب إلينا التكنولوجيا؟ ال، أنا ال أؤمن 

أتوا ال يعملون بأمانة، وإما أن ي] لكن[إما ال يأتون، وإما أن يأتوا : كيف تعمل الشركات األجنبية
طبعاً، أنا عموماً . يستغلّون ذلك] لكن[يتركون العمل يف وسطه حتت ذريعة ما، وإما أن يأتوا ] لكن[

أعتقد أن اموعات الداخلية الفعالة ميكنها أن . لست ضد قدوم شركة أجنبية لكن علينا أن خنتار
الشباب وحصلوا على صناعة النفط مثالً ] مسؤولو[يف رأيي، إذا سأل . هذا رأيي. تفعل ذلك لنا

آرائهم، وعكسوا املساعدة اليت حيتاجوا لشبابنا املتعلمني واملوهوبني واملهتمني، ميكنهم بالتأكيد حل 
 .مشكالت كثرية

 
على سبيل املثال، أتت إيلّ جمموعة من الشباب وقالوا إنه . لقد رأينا بعض األمثلة على ذلك من قرب

 – قبل عام أو اثنني، قبل قضية كورونا -فوصلناهم بوزارة النفط . ميكننا فعل شيء ما يف جمال النفط
ونفذوا أعماالً مهمة، وقد شكرهم املسؤولون يف وزارة النفط ذلك اليوم قائلني إم يستطيعون فعل 

ال ينبغي أن نعتقد أن حتديث التكنولوجيا يف صناعاتنا املختلفة، مثل النفط وما إىل . أشياء عظيمة لنا



 

 

اطلبوا العمل من العلماء الشباب، ! كال. ب أن يكون فقط على يد الشركات األجنبيةذلك، جي
 .هذا هو اعتقادي. وشجعوهم بدعمهم، وسترون أم سينجزون ويقدمون إليكم أفضل املنتجات

 
 تألُّق الشباب يف خمتلف جماالت اإلنتاج العلمي باالعتماد عليهم

 
تألّقوا باملعىن احلقيقي للكلمة، يف . لب منهم العمل، فإم تألقوا حقّاًأينما متّ االعتماد على شبابنا، وطُ

يف ما خيص لقاحات كورونا قدموا أفضلها، . ااالت مجيعاً، من لقاح كورونا إىل الصواريخ الدقيقة
اليا ويف جمال اخل. ويف الصواريخ الدقيقة، أنتجوا أدقّها، وكانوا يف الطليعة يف جمال تكنولوجيا النانو

اجلذعية، يف اليوم الذي كانت فيه دول العامل اليت تفعل ذلك نادرة، كانوا قادرين على وضع أنفسهم 
لقد نفذوا عمالً رائعاً يف . يف الصفوف األمامية يف هذا العلم املهم والتكنولوجيا احليوية املهمة جداً

فلنقدر هذه املواهب، . أعتقد أم قادرونميكن لشبابنا أداء املهمة، و. جمال التكنولوجيا احليوية عامة
إم ! ملاذا ال يستطيعون تنفيذ عمل مهم يف جمال استخراج النفط؟ ملاذا. ولنطلب منهم العمل

طُلب منهم العمل، ومتّت مساعدم أو دعمهم، ميكنهم ] إذا[قادرون، قادرون على ذلك بالتأكيد؛ 
 .إجناز العمل

 
 اإلنتاجتوجيه االئتمان املصريفّ حنو 

 
نقطة أخرى قد ذكرناها طبعاً مرات عدة من قبل، ولكن اآلن مبا أنّ املسؤولني احلكوميني املوقرين 

ألزموا . اطلبوا هذا من البنوك. هنا، أؤكّد جمدداً أنه عليكم توجيه االئتمان املصريف حنو اإلنتاج
 الفجوة بني منو السيولة يف البالد ومنو .ميكن أن يكون البنك املركزي فعاالً جداً يف هذا اال. البنوك

ملاذا؟ ملاذا تستخدم االعتمادات بطريقة تؤدي إىل مثل هذا . الناتج القومي اإلمجايل لدينا فجوة جنومية
القدر الكبري من السيولة دون أن يكون هلا تأثري يف منو إنتاج البالد؟ جيب أن يتغري هذا الوضع، فهذا 

 شخص -  حبمد هللا - من املتوقّع أن يتابع السيد خمرب، الذي هو .  املوقرينعمل املسؤولني احلكوميني
قادر، واملسؤولون االقتصاديون اآلخرون يف البالد، أن يتابعوا هذا العمل، أي أن يكون التعامل مع 

من املؤكد أن إشراف . أن تذهب االئتمانات اليت تمنح حنو اإلنتاج: البنوك متوقّفاً على هذا األمر
 .هذا أيضاً أحد املواضيع. هذه قضية رئيسية ومهمة. لبنك املركزي على هذا العمل سيكون له التأثريا

 



 

 

 الوصول إىل الزراعة التكنولوجية ونوع االستهالك األمثل يف الزراعة
 
حسناً، حتدثوا هنا عن زراعة البيوت . موضوع آخر أيضاً حول القضايا املرتبطة بالزراعة] مثة]

بالطبع، تعد الزراعة يف . ما قيل كان جيداً. يكية، والصور اليت أظهروها كانت مثرية لالهتمامالبالست
لدينا تربة وأرض . البيوت البالستيكية هذه وما شاها مهمة أيضاً، لكن ال متكن إدارة البالد ا

ري التربة، وجيب ال بد من احلؤول دون تدم. جيب العثور على نوع االستهالك األمثل] لذا[وماء، 
أعرف أشخاصاً لديهم مشاريع يف هذا اال ]. لدينا[حيدث إهدار للماء . جتنب إهدار املياه

جيب االستماع هلم، وأن نطلب تعاوم . الستخدام املياه والتربة وهي قابلة لالختبار على أقل تقدير
 .عل الزارعة قائمة على املعرفةينبغي أن جن. حىت نتمكن من أن نضفي رونقاً على الزراعة يف البالد

 
قيل يل ذات مرة عندما سافرت إىل إحدى املدن أنه . ليس لدينا نقص يف اخلرجيني الزراعيني يف البالد

قالوا إن لدينا عدداً كبرياً من . ال يوجد هناك خريج زراعة متعطل عن العمل يف املدينة، وكانوا كُثُراً
عطلون عن العمل؛ كل أولئك مت توظيفهم يف املزارع وخمتلف اخلرجيني الزراعيني وليس بينهم مت

ااالت واألعمال الزراعية، واملزارعون يستفيدون من أفكارهم، أي يرون فائدة من ذلك، 
لنجعل الزراعة تكنولوجيةً ولنسع إىل توفري املياه باملعىن . ويالحظونه حني يعود عليهم بالنفع مباشرةً

 .ى القضايا أيضاًهذه إحد. اجلاد للكلمة
 

 التأكيد جمدداً يف إعداد وثيقة إستراتيجية شاملة للصناعة يف البالد
 

ذاك املوضوع الذي ذكرته بدايةً عن اخلطة اإلستراتيجية، اخلطة اإلستراتيجية العامة للصناعة، هذا 
د وثيقة اخلطة ويف هذا الصدد، جيب إعدا. حنن حباجة إىل إعداد وثيقة. أمر مهم للغاية، فتابعوه

أشار أحد األصدقاء إىل أنه مع قدوم احلكومات . صدقوا عليها. اإلستراتيجية للصناعة يف البالد
إذا كانت متوافرة كوثيقة مسنة قانونياً مستمرة، سيجري ]. الربنامج[وذهاا وتغيرها، جيب أال تتغري 

االجتماع قد طال، والوقت قد ] لكن[حسناً هناك كالم آخر أيضاً، . استخدامها لسنوات عدة
 .انتهى

 
 ضرورة أن تويل احلكومة والربملان اهتماماً خاصاً باإلنتاج



 

 

 
أتقدم خبالص الشكر إىل مجيع األصدقاء . أسأل اهللا املتعايل أن يوفقكم مجيعاً، وأن يعينكم، إن شاء اهللا

 من اإلخوة املسؤولني يف الذين يعملون يف جمال اإلنتاج واألنشطة االقتصادية اإلنتاجية، وأطلب
، واإلخوة الناشطني يف ]الشورى اإلسالمي[احلكومة، واملسؤولني يف خمتلف اإلدارات، أو يف جملس 

اللجان املختصة يف الس، أطلب منكم أن تولوا اهتماماً خاصاً ذا املوضوع املهم، وبقضية اإلنتاج 
 .وانع والعقباتيف البالد، وأن تلتفتوا إليها بدقّة، وتعاجلوا امل

 
 يف جمال اإلنتاج» الدعم«أكثر أمهّية من » إزالة املوانع«
 

يف ] لكن[ حسناً الدعم أحد أبعاد القضية ).٦(»الدعم وإزالة املوانع«] شعار[قلنا هذا العام 
اجلة ميكنكم مع. اعتقادي أن إزالة املوانع أكثر أمهية من الدعم، أي إزالة هذه املوانع من أمام اإلنتاج

أراهم حياولون جبد، فاستمروا يف هذا اجلهد، . ذلك، وحبمد هللا، إن املسؤولني احلكوميني يعملون
إن شاء اهللا، بعد وقت قصري، ستظهر آثار . وطابقوا ذلك اجلهد مع واقع اتمع، وعاجلوا هذه املوانع

 .ذلك يف حياة الناس
 

العظيم ] اخلميين[لطف والرمحة بالروح الطاهرة إلمامنا أسأل اهللا املتعايل التوفيق لكم مجيعاً، وأسأله ال
أسأل اهللا املتعايل أن مين بالفيض اإلهلي على إيران والشعب اإليراين ومسؤويل . وشهدائنا األبرار

 .البالد
 

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 
 ــــــــــــــ 

 .اعات اإلنتاج حول آرائهم وتطلّعام ناشطاً من خمتلف قط١٤يف بداية هذا اللقاء، حتدث  -١
 

 .السيد حممد خمرب -٢
 

 .٧٣٨. ، ص٢. املتعبد، ج  املتهجد سالح  مصباح -٣
 



 

 

 ).٢٠/٣/٢٠٢٠ (١٣٩٩كلمته مبناسبة رأس السنة اهلجرية الشمسية  -٤
 

 ).١٨/٢/٢٠١٤(إبالغ السياسات العامة لالقتصاد املقاوم  -٥
 

 ).٢٠/٣/٢٠٢١ (١٤٠٠جرية الشمسية كلمته مبناسبة رأس السنة اهل -٦


