
 

 

 املشاركة يف االنتخابات مصداق للعمل الصاحل
   طهران:املكان

  أعتاب االنتخابات الرئاسية  على:املناسبة
  .م١٦/٦/٢٠٢١  . هـ٥/١١/١٤٤٢ . ش٢٦/٣/١٤٠٠ :الزمان

  
  

 ال توجد أداةُ قوٍة معززٍة ومنتجٍة القتداِر البالد تضاهي حضور الناس
على أعتاب االنتخابات الرئاسية الثالثة عشرة، واالنتخابات السادسة للمجالس اإلسالمية للمدن 

لثورة اإلسالمية، اإلمام اخلامنئي، إىل الشعب اإليراين مساء يوم األربعاء والقرى، حتدث قائد ا
رات، وأكّد على ضرورة مشاركة الناس يف االنتخابات وما ينتج عن ذلك من مث). ١٦/٦/٢٠٢١(

  .للجمهورية اإلسالمية» اليوم املصريي«واصفاً يوم االنتخابات بـ
  
  

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
سيما ب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله الطيبني الطاهرين املعصومني، والاحلمد هللا ر

اللهم صلّ على علي بن موسى الرضا املرتضى، وليك، عدد ما يف علمك، . بقية اهللا يف األرضني
 .صالة دائمة بدوام ملكك وسلطانك

صلوات اهللا وسالمه  - لي بن موسى الرضا املباركة ووالدة اإلمام ع) ١(» عشرة الكرامة«أبارك يف 
لشعبنا العزيز كافة، ولكلّ املشتاقني لزيارة ذلك العظيم، ولألسف، لقد حرمنا مجيعاً هذا  -عليه 

لى هذا الشعب يوماً من رمحته ولطفه ع - تعاىل  - نتمىن أن يكثر اهللا . الفيض العظيم منذ مدة طويلة
عته، وأن تزداد الربكات اورة شعب إيران هذا القرب املطهر بعد يوم بربكة دعاء هذا العظيم وشفا

 .يوماً بعد يوم، إن شاء اهللا
 

 املشاركة يف االنتخابات ونوع املشاركة :واجب الشعب جتاه االنتخابات
 ساعة، سيحلّ حدث مصريي بالبالد، هو ٤٨يف أقل من . حديثي اليوم حول االنتخابات فقط

قطعاً إنّ مصري البالد يف وقت ما، . االنتخابات الرئاسية وانتخابات االس اإلسالمية للمدن والقرى



 

 

عتمد على ما ، ي-يف االقتصاد والقضايا الثقافية واألمن والصحة وما إىل ذلك  -ويف مجيع ااالت 
أي أنكم حبضوركم وبتصويتكم، حتددون يف . ستفعلونه، أنتم يا شعب إيران، يوم اجلمعة، إن شاء اهللا

العمل العظيم للشعب يوم اجلمعة سيكون أوالً أصل . الواقع مصري البالد يف القضايا الرئيسية كلّها
أن يرشد قلوبنا مجيعاً،  -تعاىل  –هللا املشاركة، وثانياً نوع املشاركة ونوع االختيار الذي نتمىن من ا

 .قلوب الشعب اإليراين، حىت نتمكن من الظهور بأفضل صورة يف هذا اال
 

 والسبب يف عداوة األعداء هلا مثرات مشاركة الناس يف االنتخابات
 اإلسالمية إىل الشعب اإليراين إن حضور الناس يف نظام اجلمهورية) ٢(قلنا يف أحد اخلطابات األخرية 

بالطبع الفوائد السياسية حلضور . ذو مبدأ محكم وركيزة فكرية متقنة، وليس جمرد قضية سياسية
 نظام اجلمهورية الناس كثرية، ولكن إضافة إىل ذلك، واألهم، هو املبدأُ الفلسفي حلضور الناس يف

جزء، فإذا مل يكن اجلمهور  »اإلسالمية«جزء و» اجلمهورية«اإلسالمية، أي يف اجلمهورية اإلسالمية، 
طبعاً من النواحي السياسية واآلثار السياسية هلا أيضاً مثرات . حاضراً، لن تتحقق اجلمهورية اإلسالمية

لضبط، مراكز القوى الشيطانية كلُّها يف العامل وهلذا با. وبركات كثرية، وسأشري إىل بعضها يف ما بعد
سالمية ويعارضوا، أيضاً يعارضون ويرفضون االنتخابات كلّه، أولئك الذين يعادون اجلمهورية اإل

يف انتخاباتنا مجيعاً على مدى هذه العقود، كانت احلال دائماً أن أدوام اإلعالمية . بصورة خاصة
ذهنية الناس يف ما يتعلق باالنتخابات، وإن استطاعوا التدخل يف  والسياسية تعمل على التخريب يف

طبعاً، .  فمن أجل ألّا يسمحوا لالنتخابات اإليرانية أن تظهر عظمتها وشوكتهااالنتخابات بأي طريقة،
شوكةً يف عيوم، جرت االنتخابات كافة طوال هذه السنوات يف موعدها، ومل تتعطّل، ومل تؤجل يوماً 

ه هذ. طبعاً كانت دعاية السوء موجودة. احداً، بل حضر الناس إىل صناديق االقتراع وصوتواو
رمبا ال جند يف أي مكان يف العامل دولةً . احلمالت تستمر دائماً منذ ما قبل االنتخابات حىت ما بعدها

، منذ أشهر - جلمعة ا - ويف انتخاباتنا، بعد الغد . تعرضت انتخاباا هلجوم ذا احلجم من األعداء
 حتت لوائهم يف وسائل اإلعالم ووسائل اإلعالم األمريكية والربيطانية وهؤالء املرتزقة الذين يعملون

يبذلون قصارى جهدهم، لرمبا يتمكنون من التشكيك يف االنتخابات، وجعل مشاركة الناس باهتة، 
ويتحدثون أيضاً بأنواع . بأخرى وتوجيه االامات إىل انتخابات اجلمهورية اإلسالمية بطريقة أو

 .الكالم وطرقه كافة يف هذا اال
 



 

 

  النظام هدف األعداء من معارضة االنتخاباتإبعاد الناس عن
حسناً، ما هدفهم من ألّا تجرى هذه االنتخابات بالطريقة اليت تريدها اجلمهورية اإلسالمية، وماذا 
يعين ذلك؟ أي، على الناس أن يبتعدوا عن النظام، ألن امتناع الناس عن املشاركة يف االنتخابات هو 

طبعاً مل يستمع الناس ). ءاألعدا(هذا هدفهم .  نظام اجلمهورية اإلسالميةبطبيعة احلال ابتعاد هلم عن
اآلن حنن ال شأن لنا مع بعض اموعات اخلاصة الذين يكررون الكالم نفسه يف الصحافة أو . هلم

هذه األيام عرب وسائل اإلعالم يف الفضاء اازي، ولكن التجربة أثبتت والناس أثبتوا أن كلّ ما أراده 
نتخابات وأيضاً يف ما يتعلّق باملسريات وقضايا أخرى لعدو فَعلَ الناس عكسه، سواء يف ما يتعلق باالا

هذه املرة أيضاً سيتكرر األمر، إن شاء اهللا، وبالتوفيق اإلهلي، وسيشارك الناس أيضاً . خمتلفة
 .وسيحفظون ماء الوجه لنظام اجلمهورية اإلسالمية

سياسات اجلمهورية اإلسالمية، وسياسات  -احلقيقة أنه يف عامل السياسة : أود أن أقول هذه النقطة
هناك بعض احلقائق اليت جيب أن تكون  -الدولة، وكذلك األحداث اليت هلا لون ونكهة سياسية 
تشييع شهيدنا ، افترضوا، على سبيل املثال. النظرة إليها أكرب وأبعد من األذواق والرتاعات السياسية

مل يعد األمر هنا يتعلّق بالذوق واملذاق السياسي؛ . بالطبع، كان حدثاً عظيماً. يم سليماينالعزيز والعظ
فاألذواق السياسية ليست قضية مطروحة يف . الناس مجيعاً شاركوا، واالنتخابات من هذا القبيل

اج إىل نظام االجتماعي للبالد حيتعلى اجلميع املشاركة، وعلى اجلميع احلضور، ألن ال. االنتخابات
 .هذا احلضور، وهلذا تأثري، وسأعرض اآلن بعض التأثريات

 
 املشاركة يف االنتخابات مصداق للعمل الصاحل

أود أن أقول بعض النقاط حول األمهية ملشاركة الناس، ولكن قبل أن أقوهلا أود أن أشري إىل هذه 
 جزء من هذه اآلية ومقطع منها، هذا وهي - ١٢٠اآلية  - املباركة » التوبة«اآلية الشريفة من سورة 

الُونَ ِمن عدو نيالً ِإلَّا كُِتب لَهم ِبِه عملٌ ولَا يطَئُونَ موِطئاً يِغيظُ الْكُفَّار ولَا ين{: اجلزء الذي أقرؤه
اِلحص{. 

بادرة منكم ال إن مضمون هذَين املقطعني اللذَين قرأما من هذه اآلية، باختصار، أن كل فعل وم
ترون أن أعداء الدين، أعداء اإلسالم، أعداء إيران، يعارضون . ترضي العدو؛ عملٌ صاحل أمام اهللا

لذين يبتغون العمل فلْيعلم األشخاص كلّهم ا. انتخاباتكم بشدة، فلذلك إجراُء االنتخابات عملٌ صاحل



 

 

ويريدون أن يفعلوا عمالً  -) ٢٢٧الشعراء، (} ِتِإلَّا الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصّاِلحا{ –الصاحل 
 .صاحلاً، أنّ املشاركة يف االنتخابات عملٌ صاحل هلم

 
 األثر حلضور الناس يف تعزيز قوة النظام والدولة واقتدارمها

أهم نقطة أن االنتخابات . ولكن بالنسبة إىل تلك النقاط، مما هي يف نظري، سأحتدث يف بعض النقاط
؟ أي نظام اجلمهورية اإلسالمية »حضور الناس يف امليدان«ماذا يعين . مظهر حلضور الناس يف امليدان

هذا . سالمية واقتدار البالدوهلذا تأثري منقطع النظري يف اقتدار مجهورية إيران اإل. حيظى بدعم شعيب
نعم، . يعين أنه ال يوجد شيء، وال توجد أداةُ قوٍة معززٍة ومنتجٍة القتداِر البالد تضاهي حضور الناس

نرى أنّ األدوات العسكرية والسياسية واالقتصادية معززة ومنتجة القتدار البالد، لكن أياً منها ال 
طبعاً، . ر يقوي نظام اجلمهورية اإلسالمية باملعىن احلقيقي للكلمةإن هذا احلضو. يضاهي حضور الناس

ترون بعض هذه التصرحيات اليت يلقيها،  –أولئك الذين يتحدثون بكالم سفسطائي عن االنتخابات 
ويتحدثون بسفسطات متنوعة  –لألسف، بعضهم خالل حديثهم يف الصحف ويف الفضاء اازي 

س عن املشاركة يف االنتخابات، هم يف احلقيقة يسعون إىل إضعاف حول االنتخابات لتثبيط النا
النظام، كما أن األعداء األجانب ومن هم يف اخلارج ممن حياربون االنتخابات بكل صراحة يسعون إىل 

إم يعلمون أنه إن ضعف حضور الناس وضعفَت البالد، ميكنهم حينئذ أن جيعلوا . إضعاف النظام
هذا يف حال ضعفَت البالد وصار . ويعرضوها لإلرهاب، وجيعلوها مرتعاً لإلرهابيني، البالد غري آمنة

بالطبع هم ال يصرحون ذا، لكن يف ثنايا كالمهم هذا املعىن . الدعم من مشاركة الناس باهتاً فيها
هم يريدون ألّا يكون هناك حضور للناس لكي يضعف . مسموع متاماً ويالحظُ أم يسعون وراءه

لنظام، وحىت يتمكنوا من إجياد اخللل يف البالد، وحىت يتمكنوا من التدخل، ومن جعل البالد مرتعاً ا
 .هذا ما يراه املرء. ملرتزقتهم

 
عب وضغوط العدوة بني حضور الشالعالقة العكسي 

 نقطة أخرى هي أنه إن كان حضور الناس قليالً، فمن اجلانب اآلخر سوف يكون لدينا ازدياد يف
وإن كان لدينا يف البالد زيادة . ضغوط العدو، فهاتان تربطهما عالقة عكسية باملعىن احلقيقي للكلمة

قضاء أو وإذا أردنا ال. طفيفة يف حضور الناس، فسوف يكون لدينا زيادة كبرية يف ضغط األعداء



 

 

الزيادة يف الضغوط االقتصادية واحلظر وما شابه، يكون احلل ] مثل[التخفيف من ضغوط األعداء 
 .حضور الناس يف البالد واستعراض الدعم الشعيب يف وجه األعداء

 
 قوة الرئيس املنتخب عرب نسبة مشاركة الناس وتصويتهم املرتفع

إذا مت انتخابه بتصويت مرتفع، ... الرئيس الذي سيتم انتخابه اجلمعة: نقطة أخرى وهي أيضاً مهمة
حبمد هللا، البلد لديه طاقة . مقتدراً وميكنه أن يفعل أشياء عظيمةسيحظى بدعم قوي، وسيكون قوياً و

وفرص كثرية يف  ، للبلد طاقات كثرية، وهناك إمكانات- سأقول مجلة يف هذا الصدد الحقاً  -كبرية 
هذا . وتتطلّب االستفادة من هذه الفرص أشخاصاً أقوياء ونشيطني ومثابرين وال يتعبون. بلدنا

فإذا . من دعم الشعب -بصرف النظر عن اجلوانب الشخصية  -لرئيس أكثر يكتسبه ا» االقتدار«
هذا يوجب له كان يف حضور الشعب ِنصاب جيد وانتخب الرئيس بأصوات عالية، إن شاء اهللا، ف

 .االقتدار ليتمكّن من استخدام هذه اإلمكانات على النحو الصحيح
 

 سالمة االنتخابات على مدى الدورات املختلفة
حلسن احلظ، كانت : لقد قلت من قبل، وأؤكّد اآلن أيضاً. نقطة أخرى هي سالمة االنتخابات

قد يكون هناك يف زاوية ما ] نعم... [أولئك الذين حيتجون. انتخاباتنا على مر السنني سليمة دائماً
قن أنه الشاهد الواضح والدليل املت. خلل يف قسم ما، لكن االنتخابات عموماً كانت سليمة وقوية

خالل هذه العقود، يف االنتخابات الرئاسية، أتى رؤساء إىل سدة احلكم بأذواق خمتلفة متاماً وأذواق 
حسناً، هذا يدلّ على أن االنتخابات جرت برتاهة، ما يعين أا مل ختضع لفكر سياسي . سياسية خمتلفة

رئيس بذوق سياسي ما إىل سدة  أحياناً يأيت. لقد جرت طبقاً للقانون! كلّا. أو ذوق سياسي معين
لذا االنتخابات انتخابات . احلكم، وأحياناً يأيت رئيس إىل سدة احلكم بذوق سياسي خمتلف عنه متاماً

 .سليمة
 

 وجود تنافس واختالف بني املرشحني يف املناظرات
 – شاهدمت املناظرات حسناً، لقد. وعما يقال حول أا ليست تنافسية، فبحمد اهللا، هي تنافسية أيضاً

والحظتم فيها أنّ  -طبعاً لدي كالم حول املناظرات سأطرحه بعد االنتخابات إنْ كنا على قيد احلياة 
نت هناك اختالفات فكرية أي كا. املرشحني احملترمني أظهروا أم يتحركون بطريقة تنافسية متاماً



 

 

بالطبع هذه واحدة من تلك احلقائق . ارهولغوية بني املرشحني، وبالطبع، كل واحد منهم لديه أنص
 .املسلّمة يف انتخاباتنا أيضاً

وأكثر % ٩٨طبعاً منذ بداية الثورة اإلسالمية حىت اليوم، منذ استفتاء اجلمهورية اإلسالمية بنسبة 
حسناً، . إم يشككون يف االنتخابات كلّها. بقليل حىت اليوم، شكّك األعداء دائماً يف أصوات الناس

تمام أن هناك بعض الدول ومن املثري لاله. يتوقّع املرء من العدو أن يعترف بأن انتخاباتنا صحيحةال 
قبلية يف منتصف القرن احلادي والعشرين، أي تدار حتت حكم قبيلٍة ومل تصل ] حكومة[اليت تديرها 

و صندوق االقتراع رائحة االنتخابات إىل هذه البلدان إطالقاً، وشعوب هذه البلدان ال تعرف ما ه
ما هو ] ال يعرفون[وصندوق الفاكهة أصالً، و إم ال يعرفون الفرق بني صندوق االقتراع... إطالقاً

 ساعة للتحدث ضد انتخاباتنا ليقولوا إن ٢٤التلفاز على مدار ] قنوات[التصويت، هؤالء يطلقون 
 . لالهتمام يف هذه األيامهذه واحدة من القضايا املثرية! انتخابات إيران ليست دميقراطية

 
 والقرار اخلطأ يف االمتناع عن املشاركة يف االنتخابات ،العتب املشروع لفئات اتمع املستضعفة

هناك نقطة أخرى أعتقد أا جديرة باملالحظة هي أن بعض املترددين يف قضية املشاركة يف 
املترددين أو املُحبطني، هم الفئات الضعيفة واملُستضعفة يف اتمع، أي الفئات ] أي[االنتخابات، 

 .لدي علم بذلك، ونعلم من استطالعات الرأي واالستصراحات. املُستضعفة من اتمع
هناك بعض الفئات املُستضعفة يف اتمع ممن لديهم مطالب محقّة، ولديهم عتب من جتاهل هذه 

قضية املعيشة، قضية اإلسكان، فرص العمل، اليت ينبغي ملسؤويل البالد معاجلتها، وكان : املطالب
اً، ما الفائدة حسن: يقولون. يف االنتخابات] يف املشاركة[هؤالء عاتبون، وال يرغبون . عليهم معاجلتها

نعم، شكاواهم محقّة، وكان . أعتقد أن عتبهم مربر، لكن قرارام غري صائبة! من مشاركتنا مثالً
. ينبغي معاجلة هذه الشكاوى، وعلى احلكومة املستقبلية وضع االعتناء ذه الفئات على رأس أعماهلا

إذا كان . ومقاطعتها ال حيلّان املشكلة لكن املسألة هي أن االمتناع عن الذهاب إىل صناديق االقتراع
هناك نية حللّ هذه املشكالت، فستكون معاجلتها ذه الطريقة، وهي أن تشارك اجلماهري، أي أنْ 

. نتوجه مجيعاً إىل صناديق االقتراع ونصوت للشخص الذي نعتقد أنه قادر على حل هذه املشكالت
هذه أيضاً نقطة . نه من الصواب ألّا نصوت ألن لدينا عتاباًوإلّا، ال أعتقد أ. هذا ما يعاجل املشكلة

يتوجب حتماً على احلكومة . لذلك، أنا أقبل العتاب لكنين ال أقبل االمتناع عن املشاركة بسببه. مهمة
 .املستقبلية أداء عملها يف هذا الصدد أيضاً



 

 

 
 مشاركة الشباب ونشاطهم لتشجيع الناس على االنتخاب

. حسناً، لدي إميان كبري بالشباب، وأعتقد أم رواد البالد وحمركُها... خرى تتعلّق بالشبابنقطة أ
إم يف طليعة القضية وروادها، وهم أيضاً يدفعون اآلخرين إىل األمام، وجيب أن يكونوا على هذه 

و صناديق االقتراع هوا حنأن يتوج –شباب الوطن األعزاء  - أتوقّع من الشباب . احلال يف االنتخابات
ويشجعوا الناس على املشاركة قدر اإلمكان، وأن يكونوا فعالني يف هذا اال، خاصة الناخبني ألول 
مرة، فلدينا عدد كبري من الذين ينتخبون للمرة األوىل، ويف كل انتخابات رئاسية، يشكّلون جزءاً 

ابات مبرتلة االحتفال ببلوغ سن التكليف االنتخ يف الواقع إنّ حضورهم يف. كبرياً من الناخبني
 .إنه، يف الواقع، احتفال ببلوغ التكليف. السياسي

 
 مع وجود القدرات املختلفة للشعب التجنب لبثّ اليأس يف اتمع

النقطة األخرية اليت أريد توضيحها وإاء حديثي هي أنين أرى أنّ بعض األشخاص يريدون بثّ اليأس 
حسناً ال . يريدون سلب األمل من الناس وتثبيطهم.  الناس بالتحليالت غري الصحيحةواإلحباط بني

تشاؤم والتحليالت لألسف، هناك يف الداخل من يريدون بال. من العدو] إجيابياً[يتوقّع اإلنسان شيئاً 
ال إحباط الناس وبثّ اليأس فيهم، أو  –التحليالت الضعيفة باملعىن احلقيقي للكلمة  - الضعيفة 
هذا خطأ، وال مكان لليأس واإلحباط : أقول. لكنهم عملياً يبثّون اليأس بني الناس] ذلك[يقصدون 

 .يف بلدنا إطالقاً
قوي ذو إرادة. شعبناً شعب قد شرحت يف بيان . وأساس بلدنا قوي، وحنن دولة مقتدرة. إنه شعب

ولة مقتدرة، ولدينا قدرات كثرية، ، كما يف خطابات خمتلفة، أننا شعب عظيم، ود»اخلطوة الثانية«
 .[ذلك[اجلميع يعلمون . وهذه القدرات ليست خمفية عن أعني أعدائنا

 
 أمثلة على قدرات الشعب اإليراين والشباب

كان مبدأ الثورة اإلسالمية . يف خمتلف القطاعات، أينما بذل شعبنا اهلمةَ، استطاع إجناز أعمال عظيمة
من هذا القبيل، وكان تشكيل اجلمهورية اإلسالمية من هذا القبيل، وقضايا احلرب املفروضة من هذا 

 ينتظروا األيدي البخيلة حسناً، فشبابنا مل. القضية األخرية، والنموذج األخري، لقاح كورونا. القبيل
لألجانب حىت يبيعونا اللقاح، وقد رأيتم أن املسؤولني قالوا إم اشتروا اللقاح من املركز العاملي 

منذ األيام األوىل . شبابنا مل ينتظروا هذا املعىن. هكذا هو العامل. الفالين، ودفعوا مثنه ومل يعِطهم اللقاح



 

 

أُعلن أمس أو قبل . ى اللقاح بطرق مهمة حىت توصلوا إليهلقد عملوا عل. بدؤوا السعي والعمل
أمس، ولقد راسلوين خطياً أم صنعوا اللقاح احمللي وأصبحنا من إحدى مخس دول أو ست يف العامل 

قالوا يل إنه يف غضون شهر، أعتقد أن حنو مخسني . ميكنها إنتاج لقاح كورونا ولديها بنية حتتية جيدة
ذا ) [٣(شيء من هذا القبيل ال أتذكره اآلن، ميكنهم أن ينتجوا اللقاح ... مليوناً مليوناً، أو ثالثني

أحد اللقاحات اليت مت إعالا واليت أعلنت هذه األيام ذا ] هذا[طبعاً، . ويوزعوه بني الناس] العدد
تمرار، إن الرقم، وهناك لقاحات أخرى جيري إنتاجها أيضاً يف عدد من املراكز األخرى، وستصل باس

 .هذا يثبت قدرة الشعب. شاء اهللا
قبل بضع سنوات كنا حباجة إىل يورانيوم خمصب بنسبة . كان األمر على هذا النحو يف السابق أيضاً

سنعطي ولن نعطي، ويف ] يقولون[دائماً الوعد والوعيد، و. الستخدامه يف األدوية املشعة% ٢٠
نتجوا نسبة ة، يف غضون بضعة أشهر، بذل شبابنا اهلمة وأحسناً، خالل مدة قصري. النهاية مل يعطوا

إم يصنعون اآلن نسبة %. ٢٠ملاذا صنعتهم نسبة : واآلن يصرخون. دون احلاجة إليهم% ٢٠
 .بالطبع، استخداماتنا النووية كلّها سلمية. ملختلف االستخدامات األخرى% ٦٠

 حباجة إىل أدوات دفاعية ومل يبيعوها لنا، وقد كنا. الشيء نفسه ينطبق على جمال األدوات الدفاعية
بدأ شبابنا أنفسهم، واليوم لدينا يف البلد أجودها وأفضلها وأكثرها فعالية من . قلت هذا مرات عدة

ه البنية القوية، ال ميكن هذا الشعب ذه القدرات، وذه اهلمة، وذ. اليت أردنا احلصول عليها منهم
وأعتقد أن أولئك الذين جيرون حتليالت عبثية وتكون آثارها محبطة يفعلون . لونعبثاً حياو. أن يحبط

 .هذا الشعب، حبمد اهللا، قدراته جيدة. عمالً خطأً
 

 التوصيات ملنظّمي االنتخابات
 اتخاذ اإلجراءات اللّازمة لضمان سالمة الناخبني (١

ة، وأريد فقط أن أوصي منظّمي االنتخابات، حسناً، لقد أوشك كالمنا حول االنتخابات على النهاي
أوالً عليهم أن يتخذوا ويتوقعوا اإلجراءات الالزمة أثناء حضور الناس أمام : مع تقدير جهودهم

وهذا احلضور ، جيب ألّا تضر مشاركة الناس] لذلك. [صناديق االقتراع، ألن الناس يريدون املشاركة
طبعاً، أعلن . قاً، األمر الذي يتطلّب إجراءات مسبقةأمام صناديق االقتراع، بسالمتهم إطال

 .املسؤولون أم يعملون على هذا املوضوع، وأنا أؤكد هلم أن يبذلوا قصارى جهدهم
 



 

 

 حلّ النقص يف أوراق االقتراع يف أحناء البالد كافّة (٢
وتكراراً يف ثانياً مشكلة النقص يف أوراق االقتراع وهي من املشكالت اليت واجهتنا مراراً 

كانت تصلنا الشكاوى باستمرار أنه ال توجد يف بعض املراكز أوراق اقتراع، أو نفترض . االنتخابات
 .أن االنتخابات تبدأ يف السابعة أو الثامنة صباحاً ومل تصل أوراق االقتراع بعد

 
أو ألّا تصل، أو أو أن تصل متأخرة،  –ال تتركوا مكاناً بال أوراق اقتراع ! ليعاجلوا هذه املشكلة

 .هذا هو الشيء الثاين الذي جيب التفكري فيه مسبقاً -يكون هناك نقص 
 

 املعاجلة ملشكالت التصويت يف اخلارج (٣
رمبا يف عدد كبري من  -ثالثاً يف التقارير املتعلقة باخلارج، وصلتين تقارير تفيد أنه يف بعض البلدان 

إنين أطالب على حنو . هذا ما يقولونه. الالزمة بصورة صحيحةمل يتم توفري االستعدادات  -البلدان 
مت سع من الوقت، فال تسمحوا أن مؤكّد وزاريت الداخلية واخلارجية مبتابعة هذه القضية ألنه مل يبق

 .هذه هي النقطة الثالثة. يبقى اإليرانيون الراغبون يف التصويت غري قادرين على ذلك
 

 التصدي ألي خمالفات (٤
 .هذا ما أردنا قوله. ابعاً التصدي ألي خمالفةر
 

أرِشد هذه القلوب . إهلي، القلوب حتت تصرفك وبني يديك. أن يهدي قلوبنا -تعاىل  - نسأل اهللا 
 .كلّها ملا فيه صالح هلذا الوطن وصالح هلذا الشعب

 
 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 ـــــــــــــ
 ذو القعدة، ١١، و)ع( ذو القعدة، ذكرى والدة السيدة فاطمة املعصومة ١يف الفترة ما بني  -١

، تقام جمموعة من االحتفاالت الثقافية والدينية، واليت )ع(ذكرى والدة اإلمام علي بن موسى الرضا 
بعض دول  ، يف خمتلف أراضي مجهورية إيران اإلسالمية، إضافة إىل»عشرة الكرامة«حتمل عنوان 

 .العامل
 .٤/٦/٢٠٢١يف ) قده(خطاب متلفز مبناسبة الذكرى الثانية والثالثني لرحيل اإلمام اخلميين  -٢



 

 

يف رسالة وجهها إىل قائد الثورة ) »تنفيذ أمر اإلمام اخلميين«رئيس جلنة (أعلن السيد حممد خمرب  -٣
وإنشاء خط » بركت«للقاح اإليراين اإلسالمية، اإلمام اخلامنئي، أنه باحلصول على رخصة إلنتاج ا
 مليون ٥٠ة حاالً، و مليون جرع٢٥إنتاج هلذا اللقاح، سيكون هذا املقر قادراً على إنتاج أكثر من 

 .سبتمرب/جرعة لقاح حىت أواخر أيلول


