
 

 

ضرورة التكاتف وتوحيد الكلمة أمام العدو  
  طهران: املكان

  ١١ـالدورة ال  بدء:املناسبة
  اتصال متلفز عرب نواب جملس الشورى اإلسالمي: احلضور
 .م٢٠٢٠/٧/١٢.   هـ٢٠/١٢/١٤٤١.  ش٢٢/٤/١٣٩٩: الزمان

  
  

واب جملس  كلمة متلفزة توجه ا إىل ن١٢/٧/٢٠٢٠ألقى اإلمام اخلامنئي صباح يوم األحد 
الشورى اإلسالمي، ويف كلمته شدد مساحته على أنّ تطوير فكر االعتماد على الذات والثقة بالنفس 
على الصعيد الوطين لدى الشباب بشكل خاص إضافة لقطع اآلمال الواهية باخلارج حيلّ املشاكل 

بالتعاليم الضرورية االقتصادية دون شك، كما متنى قائد الثورة اإلسالمية على اجلميع بااللتزام 
للتصدي لفريوس كورونا كي يتسنى قطع سلسلة انتشاره، وأكّد اإلمام اخلامنئي على ضرورة 
التكاتف وتوحيد الكلمة أمام العدو الثرثار الذي يسخر كلّ طاقاته السياسية، واالقتصادية واإلعالمية 

  .من أجل إركاع الشعب اإليراين
  
  

 ميح الر  الرمحن  اللّه بسم
 ی اللّه فةي بقماي السني حممد وآله الطّاهردناي سی والصالة والسالم علني للّه رب العاملاحلمد
 .نياألرض
 اهللا أن وفّق الشعب اإليراين لتشكيل جملس الشورى اإلسالمي يف املوعد املقرر واحملدد، وأن نشكر

 أن وفقين اليوم أللتقيكم، وأحتدث إليكم، رغم خيتار ممثليه يف هذا اجلمع املهم واملؤثّر، كما أشكر اهللا
 السيد الدكتور قاليباف ضاوأشكر أي. الظروف الراهنة يف البالد، ووباء كورونا، والقيود املوجودة

نسأل اهللا أن يوفقكم مجيعا ـ . رئيس الس احملترم، فقد بين مواضيع جيدة جدا وبالطبع مهمة
ـ كي تتمكنوا من متابعة هذه املواضيع املهمة ع األعضاء احملترمني رئيسة، ومجيالرئيس واهليئة ال

 . إىل مرحلة التحقّقوهاواألساسية عرب ااري القانونية الصحيحة، وتوصل
 



 

 

 البداية، أود أن أحتدث قليلًا حول هذا الس، مث سأتناول باختصار الظروف العامة والراهنة اليت يف
ا البالد، بعد ذلك، لدي لس، سأطرحها عليهم، ويف اخلتام، متربعض التوصيات لإلخوة أعضاء ا 

 . البالديف موضوع مرض كورونا املنتشر إىلإذا ما بقي وقت، سأتطرق جمددا بشكل خمتصر 
 فيما خيص جملسكم، النقطة املهمة هي أن هذا الس ـ الس احلادي عشر ـ هو حمطّ أنظار أما

اهر األمل لديهم، ملاذا؟ ألن الناس على الرغم من هذه الظروف وآمال الناس، ومظهر من مظ
 محالت عنهذا فضلًا . االقتصادية الصعبة، جاؤوا إىل صناديق االقتراع، وأدلوا بأصوام، وانتخبوكم

الدعاية املتنوعة اليت كانت تبث من قبل األعداء اخلارجيني، وبعض األعداء القليلني يف الداخل، حيث 
واضيع ودعايات مثرية لليأس واإلحباط، لتمنع الناس بشكل طبيعي من املشاركة كانت تطرح م

 بنسبة مشاركة عرغم كل هذه الظروف، أقبل الناس على صناديق االقترا. الواسعة يف االنتخابات
مقبولة ـ تعترب من النسب اجليدة على مستوى العامل ـ وأدلوا بأصوام، وانتخبوكم، ملاذا؟ ألم 

على الرغم من مجيع هذه العوامل اليت تضافرت، لتبعث يف الناس اليأس، وعدم التفاؤل من . يأملون
 لتشكيل جملس الشورى واقترعوااالنتخابات، وصناديق االقتراع، والس، أقبل الناس بكل أمل، 

إذًا فهذا الس مظهر من مظاهر األمل والرجاء عند الناس، وهذه مسألة . اإلسالمي، وانتخبوكم
  .غاية يف األمهية

.  اهللا، هذا الس الذي مت انتخابه، هو واحد من أقوى االس اليت شهدا البالد وأكثرها ثوريةحبمد
يوجد بينكم عدد كبري من . فهو يطفح بعدد كبري من العناصر القوية والشابة، واملمتلئة محاسةً وإميانا

 التنفيذية، شباب كلهم ملسائلليسوا ببعيدين عن االشباب املتعلم، والثوري، شباب من ذوي اخلربة، 
محاسة، واقتدار، وخربة، كما يوجد مديرون ثوريون من العهود املاضية، لديهم خربة يف جمال األعمال 
التنفيذية، ويعرفوا جيدا، فوجود هؤالء بينكم هو غنيمة، هذا باإلضافة إىل وجود أعضاء سابقني يف 

.  السابقني، ممن يعرفون أساليب عمل السورى من أعضاء جملس الشالسلطة التشريعية، أي عدد
إن هذه الفئات الثالث ـ فئة الشباب، واملديرين، وأعضاء الس السابقني ـ حبمد اهللا، يشكلون يف 

. بناًء على ذلك، يعترب هذا الس جملسا جيدا جدا. هذا الس، جمموعة جيدة جدا، وفعالة، ومفيدة
وهذا ما يستشفّه الشخص من أداء .  يبدي اهتماما ملحوظًا مبسائل الثورةلسن احلظ، أن هذا احلس

فالسرعة يف العمل اليت تبدوا، وتشكيلكم للهيئة الرئيسة، . الس خالل شهر ونيف من عمله
 واللجان الفرعية املتخصصة، ورؤسائها، وشروعكم السريع بالعمل، كلها أمور تستحق الثناء

 .والتقدير



 

 

. بل هي زمن كبري. تنتظركم اآلن أربع سنوات من العمل، وهذه املدة ليست بالزمن القليل! حسنا
صحيح أنكم لستم تنفيذيني، لكنكم مبرتلة سكة القطار لألمور التنفيذية، وميكنكم أن تتركوا، على 

ا على مسائل البالد، وتطوّفأربع . لهارها، ومستقبمدى هذه السنوات األربع، تأثريات كبرية جد
. تنتظركم وظائف ثقيلة، عليكم أن حتملوها على عاتقكم! أيها األحبة. سنوات ليست بالزمن القليل

. ما تسعفين الذاكرة بعضا منها على شكل توصيات لكم] بقدر[سأبين يف القسم التايل من كالمي، 
 .حول الس] من كالم[هذا ما أحببت أن أشري إليه 

 يتعلق بالوضع العام للبالد ال شك، لدينا مشكالت ليست خفية على أحد منكم، السيما  فيماأما
بالنسبة للموضوع الثقايف، هذا حبث مستقل، حيتاج إىل باب واسع من الشرح، . املشاكل االقتصادية

بنية  لكن رية،يوجد يف البالد مشاكل اقتصادية كث. اليوم أريد أن أركز أكثر على املسائل االقتصادية
نعم، هناك مريض، لكن بنية هذا املريض قوية، ولديه قدرة كبرية على . البالد قوية، وهذا أمر مهم

املقاومة، والتغلب على املرض، لو أننا شبهنا البالد جبسم إنسان، فهذه املشكالت اليت حتدثت عنها، 
ثلًا، مرض كورونا اآلن م. صهي مبرتلة املرض، لكن خطورة املرض ليست سواًء لدى كل األشخا

فعندما يكون الشخص عجوزا، وبنية . ينتشر يف البالد، لكن خطره ليس بالدرجة نفسها على اجلميع
جسمه ضعيفة، وغري قابلة للتقوية، ويعاين من أمراض أساسية، سيشكل املرض خطرا عليه، ولن يأمل 

نية جسمية قوية، وال يعاين من أمراض  ببويتمتعالطبيب كثريا بنجاته، لكن إن كان هذا املريض شابا، 
أساسية، مثال، كأن يكون رياضيّا، ولديه جسم قوي، فشخص كهذا لن يشكل املرض خطرا عليه، 

إن بالدنا تعاين من أمراض، لكن . نعم. وعندما يواجه الطبيب حالة كهذه، سيتابع وضعها بأمل كبري
 .نهذه األمراض يوجد يف قباهلا قدرات سأشري إليها اآل

 أهم الصعوبات االقتصادية اليت تعاين منها البالد، واليت عبرنا عنها باألمراض، هي عبارة عن إن
التضخم، وهبوط قيمة العملة الوطنية، واالرتفاع غري املنطقي لألسعار، ومشكالت الوحدات 

 ترتب ياإلنتاجية، ووجود احلصار االقتصادي ـ حيث جيب أن ال نتجاهل دور هذه العقوبات ـ وما
هذه األمراض . على ذلك من صعوبات معيشية بالنسبة للشرائح الفقرية، واملتوسطة يف اتمع

ملاذا نقول إن بنية البالد قوية؟ بسبب اإلمكانات الواسعة والطاقات . موجودة، لكن بنية البالد قوية
 طبيعية، وبعضها تنابعض هذه اإلمكا. املوجودة يف البالد، حيث أشار السيد قاليباف إىل بعض منها

هلذا تالحظون، بسبب وجود هذه اإلمكانات والطاقات، ورغم أننا نتعرض ألشد أنواع . بشرية
العلمية [احلصار والضغط االقتصادي الشامل، استطاعت بالدنا أن توجد آالف الشركات املعرفية 



 

 

 كما استطاعت رغم هذا تية،تح، ومئات املشاريع يف جمال البىن ال]احملور اليت توائم بني العلم والثروة
احلصار، واخنفاض الدخل الناجم عن النفط، أن تنجز عملًا عظيما مثل مصفاة جنمة اخلليج الفارسي، 
والكثري من املشاريع يف جمال الطاقة، واملاء والكهرباء، هناك الكثري من األعمال اليت يعمد إىل افتتاحها 

على صعيد الصناعات العسكرية، .  العمل جاريةحركة فاآلن، وكلكم يراها، إا وقائع موجودة،
إن أعداءنا وخمالفينا، الذين . هناك أعمال مدهشة تنجز، كذلك األمر على صعيد املسائل الفضائية

يفرضون علينا هذه العقوبات على أمل أن يركّعوا إيران، هم أنفسهم يعترفون بعجزهم عن حتقيق 
  . وهذا يدل على أن بنية البالد قوية جداأقدامها،ى أهدافهم، فالبالد ال تزال واقفة عل

وإال فإن هناك الكثري من .  األشياء اليت ذكرناها، متثل جزًءا من إمكانات وطاقات البالدهذه
اإلمكانات والطاقات األخرى، منها ما هو مادي مثل املناجم، الغابات، املوقع اجلغرايف، التنوع 

هذه كلها إمكانات مهمة . ائل التارخيية، واهلوية الوطنية، وأمثال ذلكاملناخي، إىل أن نصل إىل املس
هذه كانت اإلمكانات املادية، لكن . جدّا وأساسية، وإن بالدنا تتفرد ببعضها دون البلدان األخرى

وأنا أصر دائما على ضرورة االهتمام ذه . إىل جانب ذلك، هناك اإلمكانات والطاقات املعنوية
هذه الطاقات املعنوية . عنوية، واالستمداد منها، وتفعيل ما هو حباجة إىل تفعيل منهاالطاقات امل

املوجودة يف بالدنا، أغلبها إن مل نقل مجيعها، تستقي جذورها من عمق اإلميان الديين، والثوري، أي 
، ميكن إن إميان الناس بدينهم وثورم كبري، وهذا من شأنه أن يمد البالد بقدرات وطاقات كبرية

 على مدى تاريخ الثورة، من أول انطالقتها إىل القدراتوقد شاهدنا أمثلة هلذه . االستفادة منها كثريا
وأحدث مثال على هذه اإلمكانات والطاقات املعنوية . مرحلة احلرب املفروضة، إىل يومنا هذا

 املناسب، وحضوره بكل الوطنية، واملبنية على اإلميان الثوري والديين، هو حضور الشعب يف الوقت
هل كان هذا مزاحا؟ الفرق الطبية كانت يف الصف .  كورونارضتضحية يف مواجهة اهلجمة األوىل مل

األول، ومن خلفهم نزل خمتلف أفراد الشعب ال سيما شرحية الشباب إىل الساحة، وقدموا خمتلف 
ر مؤثّر وكبري يف ختفيف أشكال الدعم والعون واملساعدة، حيث كان لعملهم يف ذلك الوقت، دو

املساعدة املنطلقة من "أو من خالل مبادرة .  هذا املرض اخلطريبالاآلالم عن الشعب اإليراين يف ق
طبعا، حىت . ، حيث طلب من الناس أن يشاركوا يف تقدمي يد العون للعوائل الضعيفة يف اتمع"اإلميان

 فالناس حتركوا على هذا الصعيد قبل أن لو مل نطلب منهم ذلك، كان الناس أنفسهم سيبادرون،
 أخذ العمل شكلًا أوسع مشل مجيع البالد، وقد الحظتم مدى عظمة األعمال اليت لك،نتكلم، مث بعد ذ

أجنزت، وحجم اخلدمات القيمة اليت قدمت لألسر الضعيفة، وذلك على أعتاب شهر رمضان املبارك، 



 

 

 من اإلمكانات والطاقات املعنوية للبالد، هذه األمور هذه. حيث انطلقت هذه احلركة الشعبية العامة
املثال اآلخر على هذه اإلمكانات والطاقات، يعود إىل ما قبل هذه األحداث بقليل، إىل احلركة . همةم

رأيتم ما الذي فعله الشعب اإليراين، يف . املدهشة، اليت قام ا الناس يف تشييع الشهيد قاسم سليماين
 وهي شهادة أحد ة، احملافظات، وكيف تعاطى هذا الشعب مع هذه القضية املهمطهران، ويف خمتلف

خنطئ إن ختيلنا أن هذه احلركة، كانت جمرد حركة عاطفية، إا كانت تكشف وتدل . القادة املميزين
لقد أثبت الناس من خالل هذه احلركة، أم مع اجلهاد يف ساحات . على إميان الناس خبيار اجلهاد

لقد أثبت الناس أم ال يزالون . ستكبار، وال يزالون يعتقدون باملواجهة، واملقاومة يف قبال االاملقاومة
كان الشهيد سليماين . حيترمون األشخاص الذين يشكلون مظهرا لالقتدار الوطين، واجلهادي يف إيران

ين إليران يف كل املنطقة، مظهرا هلذا االقتدار، أظهر ألعداء البالد، وأعداء الثورة، مدى االقتدار الوط
هذه املسألة، مسألة مهمة .  الوطين هذه، وقد احترم الناس فيه ذلكدارلقد كان مظهرا لروحية االقت

جدا، إن طاقات كهذه قيمةٌ جدا، هذا التشييع أثبت مدى األمهية اليت يوليها الناس ألبطاهلم 
 هذا الوجه النير، عرب الثرثرة، والتصرحيات الوطنيني، وكان مبرتلة صفعة لكل من حاول أن ينال من

هناك أمثلة أخرى كثرية، على اإلمكانات والطاقات .  األمريكيني وأمثاهلم يف العامللمسؤولنيالتافهة ل
املعنوية، واحلضور املعنوي، واستعداد الشعب اإليراين، كلها تستقي جذورها من عمق اإلميان 

 رائعةكن إنكارها، ومن ينكرها، فهو كمن ينكر وجود الشمس يف هذه األمور ال مي. باإلسالم والثورة
الحظوا على مدى السنوات املاضية، كلما كان النظام يتعرض للخطر، كان الناس هم من . النهار

يتصدى له، عرب نزوهلم إىل الساحات، يف ذلك الوقت الذي حترك فيه بعض األشخاص بتحريض من 
م، أو السنوات اليت بعدها ــ وقاموا ٢٠٠٩م، أو عام ٢٠٠٨األعداء ــ سواء يف أحداث عام 

هل . بأعمال، كانت مضرة للنظام، كان من أحبط آمال العدو هم الناس عرب نزوهلم إىل الساحات
إذًا، . يوجد طاقة أفضل من هذه؟ هل يوجد بنية أقوى من هذه؟ هذه هي البنية القوية للشعب اإليراين

 . قويةملتنوعةه الوقائع، يدرك أن بنية البالد يف قبال هذه األحداث اعندما ينظر اإلنسان إىل هذ
ظَهر الفَساد ِفي البر والبحِر ِبما كَسبت أيِدي : " مشاكلنا يف احلقيقة ناشئة من إمهالنا وقلة اهتمامناإن

لنا يف موضوع على سبيل املثال، أمه. ، حنن أنفسنا من أمهلنا يف بعض األماكن، وقصرنا)١" (الناس
. اإلنتاج، أو االستثمار، فواجهتنا فجأة مشاكل يف اإلنتاج على مستوى البالد، وخسارات يف املعامل

يف تلك املَواطن اليت أمهلنا فيها، حنن . طبعا، عندما ال يعمل اإلنسان، النتيجة ستكون معلومة سلفًا
إذا ما تنامى التفكري، وروح . كانت نفسهااملسؤولني، أو قصرنا، على مدى السنني املختلفة، النتائج 



 

 

 الوطنية ـ اللذان يشهدان اليوم حلسن احلظ، منوّا مطّردا السيما بالنفساالعتماد على الذات، والثقة 
بني شرحية الشباب املثقف ـ وهذه الثقة بالعناصر الداخلية يف االقتصاد، وضعفت أو تبددت تلك 

 من وراء احلدود، واليت جتعل اقتصاد البالد مرنا للقرارات اآلمال الواهية على احللول القادمة
جيب .  باعتقادي ستكون مجيع هذه املشاكل املوجودة يف االقتصاد اليوم قابلة للحل واملعاجلةنبية،األج

واآلن، إذا ما مت العمل على املواضيع اليت طرحها السيد . أن نستفيد من هذه البنية القوية للبالد
 وعرب تاحة،ليباف يف كالمه، وأمثاهلا من املسائل، بشكل جدي وضمن اإلمكانات املالدكتور قا

مسؤوليات الس، وااري القانونية فيه، إن شاء اهللا، ستزول مجيع الصعاب واملشكالت، بالنسبة يل 
 .أنا مرتاح البال، بأن مجيع هذه املشكالت قابلة للحل

، وهو من األحباث األساسية يف الواقع، األعزاء األعضاءها  بالنسبة إىل موضوع مسؤولياتكم أيوأما
، واألموروأنا هنا ال أريد يف احلقيقة أن أحتدث كثريا عنه، وإمنا سأكتفي بذكر بعض املسائل 

 النيات، لصواأن خت!  األول، عليكم أيها اإلخوة األعزاء، أيتها األخوات العزيزاتاألمر. كتوصيات
إن . يف برملانات العامل، يتحدث كثريا باسم الشعب، لكن ال يعمل للشعب. وأن تعملوا خلدمة الناس

الربملان املنحطّ هو ذلك الربملان الذي تؤثّر فيه القضايا الشخصية واحلزبية، أكثر من مسائل الشعب 
ة  أي أن تأخذوا قرارا حقيقيا، وبني،أول مسألة، وأول وصية هي أن تعملوا هللا. والقضايا الوطنية

وال تسمحوا للجو وأمثال هذه األشياء أن تأسركم، فأحيانا يسيطر . خالصة بالعمل ملصلحة الناس
، ما ]الوظيفة[على األوضاع جو معني، جير اإلنسان إىل جهة ما، عليكم أن تنظروا ما هو التكليف 

ال . يوجد مشكلة وإن كان على خالف اجلو احلاكم، ال هو األكثر نفعا للناس، وأن تتبعوه، حىت
  .تكونوا أسرى اجلو، مبعىن آخر ال تسمحوا له أن يسيطر عليكم

هذا القسم الذي تؤدونه بشكل مجاعي يف بداية عمل الس، هو .  الثاين، موضوع أداء القسماألمر
ون أنتم بقسمكم هذا تكون. قَسم شرعي، وليس عملًا شكليّا أبدا، أي إن هذا القسم يستتبع  التزاما؟

 متضمنة يف نص ألمورقد التزمتم حبراسة حرمي اإلسالم، ومحاية  مكتسبات الثورة اإلسالمية، هذه ا
جيب عليكم االلتزام ذه املعاين جبدية، أي محاية مكتسبات الثورة، وااللتزام . القسم الذي أديتموه

وأي حنث على هذا الصعيد، سيضع اإلنسان حتت . اجلدي ذا التعهد وحراسة حرمي اإلسالم
فهذا القسم ليس كأي . القيامةاملساءلة الشرعية واإلهلية، أي إن اهللا سيسأل اإلنسان عن ذلك يوم 

قسم عادي، فاحلنث يف القسم العادي يستتبع بكل تأكيد دفع كفارة، وكذلك املؤاخذة من قبل اهللا 



 

 

عن قسمنا ألجل عمل شخصي، فهنا حنن أمام مسألة عامة، املتعال، لكن هذا القسم خيتلف كثريا 
 .مسألة ختص مجيع الناس، لذا جيب على اإلنسان أن يلتزم به، ألنه قسم مهم

أحيانا يتوجب على .  الثانية لكم، هي أن تموا باملسائل املفتاحية، وأن تعطوها األولويةوصيتنا
ة الثانية، لكن شريطة أن ال يصرفه هذا االهتمام عن اإلنسان أن يهتم باملسائل الفرعية ومسائل الدرج

 إحدى القضايا املفتاحية طرحعلى سبيل املثال، إذا أردنا أن ن. التحرك والتركيز على القضايا املفتاحية
على صعيد االقتصاد، فإن مسألة اإلنتاج تعترب مسألة جدية ومفتاحية، هلذا أطلقنا على هذا العام اسم 

اآلن حنن يف الشهر الرابع من السنة اإليرانية، علينا أن نثبت أن هذه القفزة قد ، »قفزة اإلنتاج«
 من املسائل املفتاحية اليت هلا ارتباط وثيق العملكذلك مسألة توفري فرص . حتققت خالل هذه السنة

أيضا مسألة ضبط معدل التضخم من املسائل املفتاحية، حيث يتوجب عليكم أن . مبوضوع اإلنتاج
من املسائل . وا عن سلسلة العوامل الكامنة وراء التضخم وغالء األسعار وأن تكتشفوهاتفتش

 االقتصاد من االعتماد على النفط، هذه كلها من املسائل ريراملفتاحية أيضا، إدارة النظام املايل، وحت
  .املهمة يف اال االقتصادي

ة تأمني السكن من القضايا املهمة جدّا  على صعيد القضايا االجتماعية وغريها، تعترب مسألوأما
كذلك مسألة زواج الشباب . واملفتاحية، حيث تشكل العبء املايل األكرب الذي يعاين منه رب األسرة

 الزواج، ألةمن املسائل املهمة اليت ال جيوز الغفلة عنها أبدا، وجيب البحث عن سبل، تسهل مس
حتتاج إىل أعباء مادية، وإمنا إىل اختاذ قرار أو إىل االهتمام بعض هذه السبل ال . وجتعلها ممكنة للشباب

من املسائل الغاية يف األمهية أيضا موضوع اإلجناب، وهو من املواضيع اليت تطرقت هلا، وأكدت . فقط
 ينظر اإلنسان إىل النتائج، يتضح له، أن ما، لكن لألسف، عند) ٢(عليها يف السنوات األخرية مرارا 

فهذا األمر حيتاج إىل قانون، ومتابعة جدية من األجهزة التنفيذية، . دات مل يكن هلا أثر كبريهذه التأكي
ال . ينبغي لنا أن ننظر إىل هذا املوضوع بعني اجلدية واالهتمام، وأن خناف على جمتمعنا من الشيخوخة

ريف الفهم  فالعدو عدو يف النهاية، لكن لألسف، نشاهد بعض منح،األعداءشغل لنا مبا يقوله 
كيف ال يوجد مشكلة؟ من ! »ال يوجد مشكلة من شيخوخة اتمع«: والسليقة يف الداخل يقولون

أكثر الثروات فائدة يف بلد ما، هي الزيادة يف عدد الشباب فيها، حيث كان بلدنا، حبمد اهللا، يتمتع 
من املسائل املهمة . ريب إىل اليوم، وإذا ما فقدناه فيما بعد، فسنتأخر بال رةبذلك منذ مطلع الثو

أيضا، واليت جيب أن نعىن ا، مسألة إدارة وضبط الفضاء االفتراضي، وهي ليست من املسائل 
الطويلة األمد، بل من املسائل القريبة واملتوسطة األمد، فهي من املسائل امللحة اليت جيب أن نوليها 



 

 

وا إىل عدم الغرق يف املسائل اهلامشية، واملسائل انتبه.  وأمثاهلا من القضايا املفتاحية األخرىألمهية،ا
 .الفرعية اليت ال تتمتع باألولوية

حبسب رأيي املتواضع، املخطط العام .  األخرى، هي مسألة التعامل والتآزر مع باقي السلطاتالوصية
ل دقة، أي التعامل من قبل السلطتني التنفيذية والقضائية يكون بتنفيذ مقرراتكم بك: للتعامل هو التايل

ال جيوز التلكؤ واملماطلة، واإلمهال يف تنفيذ قرارات الس أبدا، هاتان السلطتان موظفتان بتنفيذ 
. أما التعامل من طرفكم فيكون بالتصويت على قرارات تراعي إمكانات وقابليات البالد. قراراتكم

جيدة جدا، لكنها فوق قدرة، هناك الكثري من األشياء اليت يتمىن اإلنسان أن يقرها، وهي أشياء 
عليكم أن تلتفتوا إىل كلّ من إمكانيات السلطة التنفيذية والسلطة . واستطاعة، وإمكانيات البالد

القضائية، وإمكانيات البالد، والواقع املوجود، وأن تراعوا ذلك يف قراراتكم، وهذا برأيي من شأنه 
 .أن يوجد تعاملًا جيدا بني الطرفني

من األعمال اجليدة اليت مت اإلقدام . ا لعالقاتكم مبسؤويل احلكومة، ألن لديكم شغلًا معهم أيضانتبهوا
عليها خالل الشهر املاضي، هو جميء الوزراء احملترمني إىل جملس الشورى، وتقدمي كل واحد منهم 

 مطابقة ونلكن هذه العالقات مع مسؤويل احلكومة جيب أن تك. توضيحا عن القسم اخلاص به
أي من حقكم السؤال، والتدقيق، بل جيب عليكم القيام بذلك وأمثاله، لكن من . لقانون، والشرعل

دون اإلهانة، والبذاءة، واالام بغري علم، فهذه األمور ليست من حقكم، وبعضها حرام شرعا، وغري 
بناًء . بذيء، والتهم الكالم العفال جيوز ألحد مطلقًا، أن يهني وزيرا، أو أن يتطاول عليه بأنوا. جائز

فالقانون . على هذا، جيب عليكم أن تفككوا بني ما هو حقكم ووظيفتكم، وما هو ممنوع عليكم
لذا عليكم أن تنتبهوا إىل ما . والشرع قد حددا لكم ما هو واجب وغري واجب عليكم من األعمال

شكل انفعايل، وبعيد عن  األمور بمعال ينبغي أن نتعامل . هو واجب، وما هو غري واجب من األمور
أحيانا، قد ترفضون كالم الطرف . بشكل متقن، وحكيم، وقابل للتربير] أن نتعامل[املنطق، بل 

اآلخر بشكل كامل، أي مئة باملئة، ال ضري يف ذلك، لكن عليكم أن تطرحوا رأيكم املخالف على 
 .وحكمةحنو، إذا نظر شخص من خارج الس، يقتنع أن احلق معكم، أي بإتقان 

 نقطتان أخريان أريد أن أثريمها فيما خيص أرضيات التعاون مع السلطتني التنفيذية والقضائية، هناك
النقطة األوىل، هي أن التجربة أثبتت على مدى السنني الطويلة، أن الصراعات، . ورجال الدولة

 الرأي العام ىرّا علوالرتاعات، والسجاالت بني مسؤويل الصف األول، من شأا أن تترك تأثريا ضا
نعم، إن الشعب ينتظر منكم، ومن احلكومة، والسلطة القضائية أن تبينوا احلق، . للناس، وأن تزعجهم



 

 

وأن تتبعوه، لكنهم ال ينتظرون منكم أن تتجادلوا، وأن تشتبكوا وتتعاركوا، فهذا ما ال حيبه الناس، 
 الناس، ويزعجهم، ويترك يؤذيلدولة، كما إن وجود أي توتر أو تشنج بني رؤساء األجهزة يف ا

 .تأثريه السليب على الرأي العامل
 تشاهدون اليوم كيف أن عدونا الغدار، هذه اجلبهة املعادية لنا ـ فعدونا ليس أمريكا فقط، بل ثانيا،

هناك جبهة معادية لنا، أشدها خبثًا وقبحا هي أمريكا ـ تركز كل قواها لتجرب اجلمهورية اإلسالمية 
 السياسية واالقتصادية يف قوىطبعا، هذا مما نفتخر به، أن حتشد ال. لى التراجع وتقدمي التنازالتع

لو مل تكونوا أقوياء . العامل كل ما متلك من قوة لتواجهنا، فهذا يدل على مدى القوة املوجودة فيكم
هذا يدل . قبالكمومقتدرين، ملا احتاج هؤالء ليجمعوا كل خيلهم ورجاهلم، وجيوشهم ليضعوها يف 

 حشد العدو كل قواته يف امليدان، القوة فقدلكن يف النهاية، هذا هو الواقع، . على أنكم أقوياء
تالحظون، رمبا ال مير يوم أو على األقل يومان أو ثالثة، . االقتصادية، القوة السياسية، القوة اإلعالمية

يسهم، إما يف لقاء صحايف، أو يف حمفل إال وخيرج الثرثارون األمريكيون، وزير خارجيتهم، أو رئ
 األقل يف حمضر اللويب الصهيوين، ويتحدثون عن اجلمهورية اإلسالمية علىدويل، وإن مل جيدوا مكانا، ف

حسنا، هذا يدل على أن هؤالء قرروا بشكل جدي أن . بكالم فارغ، ينفثون فيه غيظهم، وانزعاجهم
حسنا، ما هو تكليفنا يف ظل ظروف كهذه؟ . ئية، واإلعالميةيرتلوا إىل امليدان كل إمكانام الدعا

نعم، هناك .  االحتاد واالنسجام يف الداخل، باملستوى الذي يظهرنا موحدين يف مقابل العدووتكليفنا ه
اختالف يف السالئق ويف اآلراء، ورمبا بعضنا ال يقبل بعضنا اآلخر، لكن أمام العدو، جيب أن نتكاتف، 

أيدي بعضنا البعض، وأن نتكلم بكالم واحد، وأن تف تاف واحد، وأن نوحد ونضع أيدينا ب
 .التحرك والعمل

 يل، أعترب الدور الرقايب للمجلس مهمّا جدا، أي إن الدور الرقايب للمجلس هو دور رئيسي بالنسبة
 وحكمة، وبدون ومصريي، وال جيب إغفاله أو إمهاله أبدا، لكن باعتقادي عليكم أن متارسوه بإتقان،

 .حواٍش
إن السنة األخرية من عمر .  نقطة أخرى، موجهة لكم ولكل رجال الدولة، التفتوا إليها مجيعاهناك

إن السنة الرابعة من عمر احلكومة، . فلدي جتربة طويلة يف هذا اال. احلكومة تكون عادة حساسة
 ما تتراجع وعادةة، سنة حساسة جدا، السيما إذا كانت السنة الرابعة من الدورة الرئاسية الثاني

أولًا، إن وظيفة مجيع احلكومات أن تعمل وتبذل جهدها حىت آخر . األعمال فيها، إذا مل حتظ بالرقابة
أنا شخصيّا أرى أن من واجب احلكومات أن تواصل عملها، وحتمل مسؤولياا، والقيام . حلظة



 

 

 على أن تضعها يف صورة طبعا،مة اليت تأيت بعدها، بوظائفها حىت اآلخر، مث تسلّم األمانة للحكو
الوضع، وما متّ إجنازه، متاما مثل املهندس الذي يسلّم العمل يف منتصف الطريق إىل مهندس آخر، 

جيب أن يواصلوا عملهم حىت اليوم . ويضعه يف صورة األعمال اليت مت إجنازها، والوضع املوجود حاليا
 عمر احلكومة، اليت تعترب السنة األوىل لعملكم منساسة للسنة األخرية يف هذه الظروف احل. األخري

وفاعليتكم، على كل من ـ احلكومة وجملس الشورى ـ أن يعمال على إدارة الوضع واألجواء على 
 .حنو ال يضر باألعمال املهمة للبالد

متع كل واحد منهما  ما أريد قوله فيما خيص جملس الشورى، إن لديكم مركزين مهمني جدا، يتآخر
األول هو مركز األحباث والتحقيقات، وهو مركز ختصصي ويف منتهى األمهية، عليكم . بأمهية خاصة

 ملركزحلسن احلظ، مت يف املاضي االستفادة بشكل جيد من هذا ا. أن تستفيدوا منه على أحسن وجه
عدات ختصصية مصريية ألعضاء يف الكثري من املسائل واملوارد، أحيانا، كان هذا املركز يقدم مسا

 .الس، فهو مركز مهم جدا
 الثاين الذي بدأ عمله منذ سنوات، هو مركز الرقابة على سلوك أعضاء الس، هذا املركز املركز

طبعا، كلكم جيدون جدا، ونسأل اهللا لكم األجر مجيعا، كونك صاحلًا هذه مسألة، . مهم جدا أيضا
 لإلشكاالت، عرضةمجيعنا . ، فتلك مسألة أخرى، علينا أن نسعى لنبقى صاحلنيلكن أن تبقى صاحلًا

مجيعنا ـ سواء أنا، أو أنتم ـ قد نتعرض لذلك، لذا علينا أن . ومن املمكن ال قدر اهللا، أن تزل قدمنا
مركز ). ٣(»وتواصوا ِباحلَق وتواصوا ِبالصرب«نعتين بأنفسنا، وأن يعتين بعضنا ببعض، على قاعدة 

، هو ذاته »وتواصوا ِباحلَق وتواصوا ِبالصرب«الرقابة على سلوك أعضاء الس هو تطبيق هلذه اآلية 
 .األمر باملعروف والنهي عن املنكر، والعناية والتكافل االجتماعي املوجود يف اإلسالم

رونا يبعث يف اإلنسان احلزن أولًا، إن هذا االنتشار اجلديد لكو.  األخري سيكون عن كورونااحلديث
 شخصا باملرض، وقبل عدة ١٨٠أن يفتح اإلنسان التلفزيون، فيجدهم يقولون اليوم تويف . العميق

 خالل د شخصا، هذه األخبار تكسر قلب اإلنسان، وتسبب له األمل، كل هذا العد٢٢٠أيام، قضى 
ريا، يف النهاية، كل واحد من هؤالء حىت عندما اخنفض الرقم إىل ثالثني كان كب! أربع وعشرين ساعة

. الثالثني له أحباؤه، وحمبوه، له أب، أو أم، له زوجة وأبناء، أو إخوة، أو أصدقاء، يؤملهم مجيعا فراقه
 من األرقام، يف احلقيقة والواقع، ا وأمثاهل١٥٠، أو ١٨٠، أو ٢٠٠اآلن إذا ما وصل هذا العدد إىل 
ا جدا ومفجعال، . اسيكون األمر حمزنلذا أرجو من مجيع األشخاص الذين ميكنهم أداء دور يف هذا ا

  .أن ميارسوا دورهم على أكمل وجه



 

 

وإن لساننا لقاصر عن بيان مدى .  احلظ، أن الفرق الطبية تبذل جهودا مضنية يف هذا اإلطارحلسن
الذين فارقوا احلياة على التضحيات اليت قدموها، سواء من خالل إصابة العديد منهم ذا املرض، أو 

 الطبية وحدها يف قمل تكن الفر. هذه األعمال قيمة جدا، وغاية يف األمهية! طريق العناية بالناس
الساحة، بل كان هناك الكثري من الفرق اليت قدمت الدعم هلا، على مستوى اختاذ القرارات، 

ب الذين تطوعوا، ودخلوا الساحة من كما كان هناك الكثري من الشبا. والتنفيذ، وتوفري اإلمكانات
أنا يف احلقيقة أشعر .  الشعبداألشهر األوىل النتشار املرض، وقدموا اخلدمات والدعم، مث مجيع أفرا

باخلجل من املمرضني واألطباء، عندما أشاهد يف التلفزيون بعض الناس ال يلتزمون بوضع الكمامات 
ه التضحيات، مث يأيت أشخاص من الشباب وغري على بساطة هذا األمر، فأولئك يبذلون كل هذ

 مجيع األشخاص الذين ميكنهم أرجوأنا . الشباب، وال يضعون الكمامات، هذه األمور جيب مراعاا
التأثري يف هذا اال، سواء من املسؤولني التنفيذيني يف البالد، أو مجيع أفراد الشعب، أن يعملوا جبد 

يف بداية . ف سريان هذا املرض، وإيصال البالد إىل ساحل األمانكي نتمكن خالل مدة قصرية من وق
يف التصدي هلذا الوباء، لكن اليوم ليس األمر كذلكاالعمل، كنا من أفضل الدول، وأكثرها جناح  .

رغم أننا اليوم متقدمون على الكثري من البلدان، وأفضل منها، لكن مع هذا، لسنا يف املستوى الذي 
 .داية، وهذا أمر مؤملكنا عليه يف الب

 الثانية، إن مسألة كورونا أدت يف احلقيقة إىل تضرر الكثري من األسر يف الطبقات الفقرية النقطة
إن تلك احلركة اليت انطلقت يف أعتاب شهر رمضان، وتلك . واملتوسطة من الناحية احلياتية واملعيشية

 أعمالًا قيمة جدا، استطاعت أن ختفّف آالم اخلدمات اليت شارك فيها اجلميع من منطلق اإلميان، كانت
أعتقد أننا حباجة اليوم ليعيد الناس األعزاء حركة التعاون واإلحسان هذه نفسها، . الكثري من العوائل

طبعا، هي مل تتوقف، لكن جيب أن تتنامى أكثر، وأن تتوسع، وأن تنعش األجواء يف البالد من جديد، 
 تريح اآلباء واألمهات من هم التفكري وأنتغين العوائل واألسر، أن تسعد قلوب األطفال، وأن 

أما كيفية ذلك، وكيف تتم إدارة هذا األمر، فهذا . مبعيشة أبنائهم، هذا ما ميكن للناس أن يفعلوه
احلمد . النوع من األعمال ال يقبل اإلدارة املركزية، وإمنا يتم من قبل عامة الناس، وعلى امتداد البالد

رمبا .  كثر، وميكن لكل شخص أن يساعد يف ذلك على قدر وسعهناسدنا واسعة وكبرية، والهللا بال
يعترض البعض ويقول، ذه الطريقة قد يصل إلحدى العوائل أكثر من حصة من أكثر من طريق، 

طبعا، إن استطاعوا أن ينظّموا عملية التوزيع، ال شك، هذا أفضل، لكن . حسنا، ولْيكُن، هذا أفضل
فال .  لنفرض أن عائلة حصلت على مساعدات من أكثر من جهةلة،ن مل حيصل ذلك، ال مشكإ



 

 

يكثروا االعتراض يف ظل هذا الوضع املوجود، من املمكن أن حيصل بعض األشخاص على حصتني، 
أن تبذل املساعي ألن ال ينسى أحد، وإن . ما هو املهم، أن ال حيرم أحد من املساعدة. حسنا، وليكن

 العمل، يبث يف البالد احلياة، ويبارك األعمال، ويرتل لطف اهللا وأفضاله ذاه. اهللا، يستغين الناسشاء 
  .عليكم

كنا قد .  املسائل اليت أرغب أيضا أن أؤكد عليها، وأختم ا كالمي، مسألة التوسل والدعاءمن
ابع يف الصحيفة السجادية، ذكرنا منذ البداية، أن التوسل العام أمر مهم جدا، السيما الدعاء الس

 من اهللا اطلبواواظبوا على الدعاء، و. الذي قرأه الكثريون بال شك، وغريه من األدعية املختلفة
إن . املتعال، وتضرعوا إليه، السيما الشباب، وأصحاب القلوب الطاهرة، والصافية مثل املاء الزالل

فدعاء نصف ليلة، قد يرفع مئة «بعض القلوب نيرة، وميكن أن يستجاب دعاؤها بشكل كامل 
 . شهدائنا الطيبةوأرواحنسأل اهللا أن يوفقكم مجيعا، وأن يرضي عنا روح إمامنا املطهرة، . »بالء
 

  عليكم ورمحة اهللا وبركاتهوالسالم
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