
 

 

 ةعاملٌ لثقة الناس مبؤسسات اجلمهورية اإلسالمياحلركة اجلهادية يف السلطة القضائية 
   طهران:انكامل

  .م٢٠٢١/٠٦/٢٨  . هـ١٧/١١/١٤٤٢  . ش٧/٤/١٤٠٠ :الزمان
  أسبوع السلطة القضائيةو  اهللا شيتيةآری استشهاد ك ذ:ةاملناسب

  
 

 يف لقاء مع رئيس ومسؤويل السلطة القضائية حيث ٢٨/٦/٢٠٢١كلمة اإلمام اخلامنئي يوم اإلثنني 
ته إىل أن انتخابات رئاسة اجلمهورية األخرية كانت ملحمة سطرها الشعب اإليراين رغم أشار مساح

  .تخابام األخرية هلذه االنتخاباتانتقادات األمريكيني الذين فضحوا يف ان
  

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله الطاهرين، وال سيما بقية اهللا يف 

 .األرضني
أن » أسبوع السلطة القضائية«أرى أنه من الضروري مبناسبة . أهالً وسهالً بكم، أيها اإلخوة األعزاء

 الذين خيدمون يف هذه السلطة املهمة، بارك اهللا جهود العناصر الفعالني واحلريصني مجيعاً: أسلّم وأقول
إن . اهللا جهودكم وسالم عليكم بارك: سواء أنتم، أو اآلالف الذين مل حيضروا هنا، نقول لكم مجيعاً

 .شاء اهللا، ستكون خدماتكم مورد توجٍه من اهللا
 

 احلق العظيم للشهيد شيت يف رقبة البلد والشعب
يل، الشهيد شيت، يف رقبة البلد والشعب، وهو تأسيس القضاء هناك حق عظيم لشهيدنا اجلل

فقد بدأ مساحته حركة جديدة للسلطة القضائية، . مل يكن عمالً سهالً بل كان صعباً! العمل. اإلسالمي
ها عليه يف تلك األوقات، كانت تصل شكاوى وأنا عرضت. وكان يتحرك رويداً رويداً وينجز األعمال

لقد بدأ بالفعل أعماالً عظيمة، وكثري من هذه .  تفعلون؟ فشرح يل هذه األعمالماذا: مثالً. بنفسي
 .األعمال آتت مثارها تدرجيياً ووصلت إىل نتيجة

 
 بعض السمات الشخصية للشهيد شيت



 

 

لقد . وكان املرحوم السيد شيت حقاً شخصية بارزة وممتازة وثورية. كان مساحته عاملاً متفكّراً ومنظّراً
بالطبع، أحياناً ينقل بعض الناس أشياء . كان ثورياً حقاً، وكان مثابراً، ويؤمن مببادئ الثورة من أعماقه

ان املرحوم السيد الشهيد شيت ك: عن بعض العظماء والشخصيات املعروفة، لكن احلقيقة كما أقول
. وكان تقياً.  احلقيقي للكلمةباملعىن) هر] (اخلميين[ثابتاً على مبادئ الثورة اإلسالمية ومبادئ اإلمام 

 .كان السيد شيت رجالً مؤمناً ومتشرعاً
كان متشرعاً جداً، وتقياً جداً، وجاداً للغاية يف احلركة باجتاه الدين . حسناً، فقد عاشرته كثرياً

أي، جيب أن يعرف . إضافة إىل هذا كان واحداً من األركان يف تدوين الدستور. والقضايا الدينية
 .احلق هلذا الرجل العظيم ويؤدى، إن شاء اهللا

 
 منح املنابر للمنافقني وادعاء حقوق اإلنسان: وقاحة الغربيني

ارتكب املنافقون جرمية كبرية حبق الشعب اإليراين يف مثل هذا اليوم، السابع من تري 
بعني شخصية أخرى من ، بقتل هذه الشخصية البارزة والعظيمة واملمتازة مع حنو س)٢٨/٦/١٩٨١(

 ،هؤالء القتلة، الذين اعترفوا بأنفسهم ذه اجلرمية وهذه احلركة الفجيعة وهذا املعىن. هذا البلد
املنافقون حبرية ويتنقّلون يف هذه البلدان نفسها اليت تدعي ] هؤالء[اليوم يعيش . واعترافام متوافرة

احلكومة  -ال ختجل احلكومات األوروبية كما . حقوق اإلنسان، يف فرنسا ودول أوروبية أخرى
ملنابر حىت يف أنْ تدعي حقوق اإلنسان مع وجود هؤالء ودعمها هلم ومنحهم ا - الفرنسية وغريها 

 .جمالسها الوطنية، وهذا يعين أنّ الوقاحة هلؤالء الغربيني هي حقاً شيء فوق العادة وشيء عجيب
 

 عاملٌ لثقة الناس مبؤسسات اجلمهورية اإلسالميةاحلركة اجلهادية يف السلطة القضائية 
طبعاً، السلطة القضائية يف معرض تغيري . بارك اهللا جهودكم: حسناً، علينا أن نقول للسيد رئيسي

خالل هذين العامني وبضعة أشهر، حني كان مساحته مسؤوالً عن السلك القضائي، عمل . وتبدل
ة كانت حركة السيد رئيسي يف السلط. جيدة يف هذه السلطةجاهداً حقاً، وسعى، وأُجنزت أعمال 

حركة جهادية، أي جادة، وعلى . »احلركة اجلهادية«] أي[القضائية مصداقاً على ما نكرره دائماً 
لقد كانت كذلك، واحلمد هللا، كان هلا آثار طيبة، وأهم أثر هلذه . مدار الساعة، وحثيثة ونشيطة

حنن نتلقى شكاوى . ةاس يف السلطة القضائية، وجعلتهم متفائلني ذه السلطاحلركة أا أحيت أمل الن
قبل هذين العامني ونيف، ] الدورة[هناك فرق كبري يف آراء الناس بني ... الناس على أجهزة خمتلفة



 

 

هذا ذخر ]. القضائية[األمل والثقة يف السلطة ] السيد رئيسي[لقد أحيا . وبعد هذين العامني ونيف
اجلمهورية اإلسالمية ذخر اجتماعي كبري ال  إنّ هذه الثقة لدى الناس باألجهزة الفعالة يف. اعياجتم

 .يعادله شيء، وقد حققت السلطة القضائية هذا اإلجناز، حبمد اهللا
 

 استمرار النهج التحويل يف السلطة القضائية
حسناً، مبا أن السلطة القضائية متر اآلن بتغيري جديد، جيب أن أذْكر بعض النقاط حىت جيري االلتفات 

هذه األشياء نفسها قاهلا جنابه للتو وقد دونتها هنا . إليها، إن شاء اهللا، يف مستقبل السلطة القضائية
 .أيضاً

طبعاً، إن التحول باملعىن الصحيح للكلمة ال . يف الدرجة األوىل هناك قضية النهج التحويل يف السلطة
حيدث يف عام أو اثنني وما إىل ذلك، ولكن البداية هلذه احلركة يف السلطة القضائية واعتماد هذا 

طبيعة القضية أيضاً . أن يشتد إنه جيب أن يستمر، وألّا يتوقف، بل. التوجه وهذا النهج يف غاية األمهية
ردنا أن تصل هذه احلركة إىل نتيجة، ال جيب فقط ألّا تنكّس أثناء الطريق، أنه إذا بدأت حركة ما وأ

 .بل أن يضاف عليها وأن تقوى باستمرار حىت تصل إىل اية الطريق واملرتل النهائي
 
 يف السلطة القضائية وثيقةٌ متقنة وعمالنية ومعيار للعمل من أجل مواصلة الطّريق» وثيقة التحول«

ويف وقت الحق، .  يف السلطة القضائية٢حسناً، مت إعداد وثيقة.  أي حال، لقد انطلق هذا العملعلى
إا وثيقة . متت مراجعة هذه الوثيقة ورأينا النسخة الثانية احملدثة من تلك الوثيقة اليت قدمها جنابه

ال يوجد . اتوميجيري اإلعداد لبعض الوثائق هنا وهناك، وهي شكليات وعم. جيدة ومتقنة
واضح أا من أجل األعمال املختلفة الطويلة األمد، . عموميات يف هذه الوثيقة، وإمنا هي قوية وجيدة

وقد حددت أساس احلركة ومسارها، ما يشري إىل أن هذه الوثيقة عمالنية باملعىن . اليت تستغرق وقتاً
. اجعلوا هذه الوثيقة معياراً للعمل. يدةهذه الوثيقة ج. احلقيقي للكلمة وليست شعارات وشكليات

بالطبع، قد يكون من الضروري حتديث هذه الوثيقة مع مرور الوقت، ولكن هذا ال يعين أن يصبح 
 .جيب أن يكون املسار مسار واضح مستقيم مستقر. املسار عرضة للتغيريات املتواصلة

 
  هيكلية السلطة القضائية للعمل اوتشجيع» وثيقة التحول«احلاجة إىل إزالة املوانع من أمام 

لقد وصلين أن بعض األشخاص . إحدى املالحظات هي أنّ هذه الوثيقة ينبغي أن يطّلع عليها اجلميع
جيب أن تصل إىل اطّالعهم حىت . املؤثّرين يف السلطة القضائية ال يعرفون هذه الوثيقة على حنو صحيح



 

 

وثيقة «وفقاً لـ والً يشعرون بواجبام ويدركوا كافةًفأ. يتمكن اخلرباء يف السلطة من رؤيتها
وبذلك، ال . ، وثانياً إذا كان لديهم وجهة نظر، عليهم أن يعكسوها أمام املراتب األعلى»التحول

 .يبقون دون اطّالع
 

 »وثيقة التحول«سد الفجوة التشريعية من أجل تنفيذ 
أن هناك فجوة تشريعية، أي هناك حاجة إىل قوانني لتنفيذ األمر اآلخر بشأن هذه الوثيقة أنين مسعت 

عليكم أن توفّروا هذه القوانني، وعليكم أنفسكم أن توفّروها وألّا تدعوا ذلك . هذه الوثيقة بالكامل
ون، أعدوا القانون أعدوا القان! ال. »جملس الشورى اإلسالمي«مثالً بانتظار مشروع قانون من 

إضافة إىل ذلك ينبغي تشجيع هيكلية السلطة من أجل تنفيذ . ذه الفجوة قائمةاملطلوب وال تدعوا ه
هذه نقطة، وهي . ميكنكم بطريقة ما أن جتدوا أنواع التشجيع وطُرقه وأشكاله كافة. هذه الوثيقة

 .يف السلطة القضائية» لتحولوثيقة ا«مسألة التحول والتنفيذ الكامل واملتابعة الكاملة لـ
 

 إحياء احلقوق العامة واجب مهم وقانوينّ على السلطة القضائية
النقطة الثانية هي دخول السلطة القضائية يف إحياء احلقوق العامة اليت ظهرت أساساً يف متابعة اإلنتاج 

بالطبع، لقد حتقق ذلك يف جماالت . ومسألة اإلنتاج واملصانع اليت أُخرجت من اخلط وأمثال ذلك
العمل ضروري جداً  هذا. رفع التصرف عن املوارد الطبيعية واألراضي احلكومية وأمثاهلاأخرى مثل 

وما يتحدث به بعضهم عن أن هذا ليس جزءاً من واجبات السلطة القضائية هو أمر خمالف . وجيد
ائية، إنّ الدخول يف إحياء احلقوق العامة من أهم املَهمات للسلطة القض. متاماً للحق وخمالف للقانون

راقبة ومهتمة، وعلى السلطة وهو جزء من سلسلة العمل للنيابات العامة اليت جيب أن تكون م
بالطبع، ال يتعلّق األمر بالقضايا االقتصادية فقط، . هذا العمل مهم. القضائية التطرق إىل هذه القضية

 .قوق العامة باالعتبارفقضايا الصحة والتعليم والبيئة وأمثاهلا قضايا عدة جيب أن تؤخذ فيها احل
 

 دعم اآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر مصداق للحقوق العامة
هذا الواجب ال  -لألسف  –طبعاً . واحد من احلقوق العامة مسألة األمر باملعروف والنهي عن املنكر

. ملنكرجيري كما جيب يف بلدنا، ولكن يوجد أشخاص هنا وهناك آمرون باملعروف وناهون عن ا
ون ضجة عبثية طبعاً أنا أعلم أيضاً أن هناك من يثري. هؤالء جيب ألّا يتركوا وحدهم، بل ينبغي دعمهم

حسناً، أيضاً على عاتق من تقع وظيفة . باسم األمر باملعروف والنهي عن املنكر ولديهم غايات أخرى



 

 

قيقي؟ مرة أخرى هي على عاتق التمييز بني اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر احلقيقي وغري احل
 .آمر باملعروف وناٍه عن املنكر فعليكم متابعة ذلك الشخص الذي تدركون حقاً أنه. السلطة القضائية

 
 سد الفجوة القانونية وتدوين قانون مناسب لقضية احلقوق العامة

لنفترض اآلن، على سبيل . اًكما وصلين من التقارير، إنّ يف متابعة احلقوق العامة فجوة قانونية أيض
. املثال، ما حكم الشخص الذي انتهك احلقوق العامة؟ ما عقوبته؟ هذا غري حمدد بوضوح يف القانون

البالد تضطر أن  لذلك، بالطبع، األجهزة القضائية املختلفة يف املدن املختلفة وأجزاء أخرى من
وهي أيضاً نقطة .  أيضاً حيتاج إىل قانونهذا. فيتصرف كل واحد بطريقة خمتلفة. تتصرف على ذوقها

 .]مهمة[
 

 أمهية حماربة الفساد يف السلطة القضائية واحلفاظ على شأن العناصر والقضاة الشرفاء
نقطة أخرى هي حماربة الفساد داخل السلطة، اليت بدأت أيضاً داخلها، وهو أمر جيد جداً بل من أهم 

بالطبع، أود أن أقول إنه يف بعض األحيان يصري .  للسلطة القضائيةإا من أوىل املَهمات. األمور
والعفيفني واملؤمنني  اجلدل حول وجود الفساد يف السلطة القضائية مفرطاً لدرجة أن القضاة الشرفاء

 .ال جيوز أبداً] الفعل[هذا . يتعرضون لإلهانة أيضاً
م أناس شرفاء وجمتهدون ومؤمنون وعفيفون الغالبية العظمى من القضاة يف أحناء البالد كافةً ه

ال ينبغي أن . احرصوا على أال يعامل هؤالء بقسوة. ومتساحمون، ولديهم حياة صعبة وأعمال شاقة
لعنصر الفاسد لكن يف النهاية، ا. يظلم العناصر املؤمنون، وهم بال شك األكثرية يف السلطة القضائية

أي إنْ كان، على سبيل املثال، عضواً متوسطاً يف مكتب . روالسيئ، حىت لو كان قليالً، فإنه يؤثّ
املدعي العام أو يف احملكمة الفالنية يف املدينة الفالنية، فأينما عِملَ حركة غري صحيحة وحركة خماِلفة، 

وبالطبع، يصري شائعاً أنه يوجد ... آلخرفسيتطلع أحد إىل األمر ويقول هلذا ويقول لذاك ولذلك ا
لذا، جيب . شخص واحد فاسد لكن انعكاسه سيئ على السلطة القضائية! لطة القضائيةفساد يف الس

ال ينبغي إهانة القضاة الشرفاء واملؤمنني أو أن يظلموا، ولكن . هذا األمر بشدة] جهازكم[أن يواجه 
 .ولئك الذين ينبغي التصرف معهمجيب التصرف باملعىن احلقيقي للكلمة مع أ

أي نعطى كل يوم كراس أو اثنني من التقارير الشعبية وما .  من التقارير الشعبيةحسناً، لدينا كثري
يف بعض األحيان، تكون . هناك شكاوى نرسلها غالباً إىل السلطة القضائية. شابه، وأنا غالباً أنظر فيها



 

 

صر الفالين داخل رتباط أيضاً بالعنالشكوى، على سبيل املثال، أنّ املتهم املايل الفالين وما شابه لديه ا
حسناً، قد يكون هذا . تقرير مثل هذا] يصل. [احملكمة الفالنية يف املدينة الفالنية، أي شركاء

عندما يصل مثل هذا التقرير من واحدة من تلك األماكن، أعتقد أنه . صحيحاً، أو كاذباً، لكنه مهم
إنها من األشياء اليت ال . ية القضيةلتحقيق ملعرفة ماهعليكم تفعيل التفتيش فوراً وإرساله للدراسة وا

غري [ال، يا سيدي، حنن نعرف فالناً، هذه العبارة «: ينبغي التعامل معها بتفاؤل إطالقاً، فمثالً
 .هذه واحدة من احلاالت اليت ينبغي اغتنام مثل هذه التقارير فيها. أرسلوا بدقة! كال. »]صحيحة

عينوا عدداً  - اآلن هل يف عهد جناب السيد رئيسي أو قبله ال أتذكّر - أعتقد أنه يف الدورة السابقة 
من األشخاص يذهبون دون الكشف عن هويام ويتفقدون احملاكم، أي يتفقدون احملاكم يف املدن 

ما هذه القضية،  عبئوا مثل هؤالء وأرسلوهم ليذهبوا ويروا. هذا جيد جداً. ويرون أشياء من قرب
ال ميكن فهم أشياء كثرية . يف النهاية الرؤية بالعني مؤثرة للغاية. واقع أم الوكم هذا االدعاء مطابق لل

لألسف، صرت أقلّ توفيقاً اآلن يف أن يكون لدي تواصل كثري مع الناس، لكن لسنوات . على الورق
أرى أشياء كثرية يدركها املرء ويفهمها  كنت. مديدة كان لدي دائماً الكثري من التواصل مع الناس

يف اللقاءات ومن حضور الناس ويف االجتماعات وحنو ذلك وال ميكن فهمها على الورق والكتابة 
 .والتقارير وحنوها

 
 واجلماعات الفعالة يف اتمع حفاظ املسؤولني يف السلطة على العالقة مع الناس

كما ذكرت للتو، كان من نقاط القوة يف عمل السيد . النقطة التالية تتعلّق ذا احلضور الشعيب
ال جيوز للمسؤولني احملترمني يف ! ال تتركوا ذلك. رئيسي يف السلطة القضائية هذه احلركة بني الناس

احلضور بني . ..له بركات كثرية: إنه عمل جيد ومهم جداً، وكما قلت. القوة ترك هذا من بعده
الناشطني األكادمييني واحلوزويني واالقتصاديني : الناس والتواصل مع اموعات الفعالة يف اتمع

التواصل . والناشطني يف جمال حقوق املرأة إذْ إنّ بعضهم ينشطون يف هذا اال أو مسألة القوميات
، وخباصة رئيسها، عالقة ]القضائية[لطة ومن املهم جداً أن يكون ملسؤويل الس. مع هؤالء مهم للغاية

 .مع اموعات اليت تعمل يف هذه ااالت
هناك أشياء كثرية يف جمال اإلنتاج ال ميكن للمرء أن يفهم حقيقة أمرها حىت يتواصل ويسمع من 

ة التواصل مع هذه اموعات الناشط. هؤالء الناشطني يف قضايا اإلنتاج، أي مسؤويل العمل والعمال
أوالً، أنه  ،الفائدة. هو أيضاً جزء من احلضور الشعيب والتواصل العام الذي جيب أن نلتفت إليه



 

 

فغالباً ما يكون لألجهزة املختلفة سياسات بعضها جيري . ميكنكم االستماع هلم، وثانياً، أن تبينوا هلم
ني، أي ال يعرفون اجلوهر حيتجون ألم غري مطّلع] لكنهم[االحتجاج عليه من اخلارج دون سوء نية، 

هناك بعض األشياء اليت جيب . اشرحوا هلم! حسناً. وألم ال يعرفون، حيتجون. هلذا القرار أو أسبابه
إن شاء اهللا، اآلن، سيبدأ فصل جديد يف . إذن، كان هذا حديثنا حول السلطة القضائية. تبيينها وقوهلا

ل واألسلوب اللذان كانا يف عهد السيد رئيسي ، وإن شاء اهللا، سيستمر العم]القضائية[السلطة 
د كان جيداً جداً، وسيستمر بقوة وتتحقّق مزيد من طوال هذين العامني والشهور القليلة، فق

 .االمتيازات، وجتري أعمال أكثر فعالية، إن شاء اهللا
 

 ملحمة االنتخابات ضربةٌ قوية على صدور الداعني ملقاطعة االنتخابات
هذه . لقد كانت هذه االنتخابات ملحمية حقّاً.  أن أقول مجلة واحدة عن االنتخاباتأود أيضا

حسناً، . االنتخابات اليت جرت كانت ملحمة باملعىن احلقيقي للكلمة والناس هم الذين خلقوا امللحمة
ظمة إلنكار ع، يكتبون النصوص والرسائل، ويتحدثون يف الفضاء اازي ويف األجهزة: اجلهود تبذل

احمللّلون . عمالً عظيماً] االنتخابات[لقد كانت . ال فائدة من ذلك؛ هذا اجلهد عبث. هذه االنتخابات
الذين يراقبون هذه االنتخابات يفهمون ما حدث، ففي أي مكان من العامل يكون طبيعياً أن تفعل كل 

يشاركوا يف االنتخابات؟ لقد حىت ال  األجهزة الدعائية املعارضة والفعالة واملؤثرة لترهيب الناس
عملت اإلذاعات األمريكية والربيطانية وإذاعات بعض الدول الرجعية املخزية، وعناصر من أنفسهم 
وعناصر خائنون من اإليرانيني الذين يعيشون حتت الراية األمريكية والربيطانية ويترزقون منهم، 

قنوات الفضائية ويف الفضاء اازي خصوصاً، وعرب ال وبدؤوا منذ مدة طويلة يف اإلذاعة والتلفزيون
واحدة أو اثنتني بل املئات وحىت اآلالف من الشبكات، وكان ذلك العمل واملسري ] شبكة[ومل تكن 

املشكلة يف معيشة الناس من . حسناً، كان لديهم بعض الذرائع! من أجل إبعاد الناس عن االنتخابات
وهناك كذلك بعض األحداث اليت وقعت يف وقت الحق . مل عليهاهذه الذرائع وكانوا يضعون األ

 .مثل إحراز األهلية أو عدمها، فكانوا يستخدموا أيضاً كذريعة
املوقّر لكن هذا الس يعمل » جملس صيانة الدستور«حسناً، قد ال أتفق مع بعض وجهات النظر لـ

ياء، وهم ملزمون بالواجب الديين هؤالء أناس متشرعون وأتق. وفقاً لواجبه الديين ووفقاً للقانون
ولكن أعتقد أم ، اآلن، قد ال أتفق مثالً مع حالة أو اثنتني أو أكثر أو أقل. ويتصرفون وفقاً له

لقد كان ذلك إحدى الذرائع، . هذا ما استخدمه أولئك كذريعة]. يتصرفون على هذا النحو[



 

 

ين الناس عن الذهاب إىل صناديق االقتراع،  ثيام لثشقّونیوكانت قضايا املعيشة إحداها، وبدؤوا 
 هذا وصرحوا قالوا لقد%. ٢٥أو % ٢٠وكانوا يأملون أن يكون اإلقبال، على سبيل املثال، حنو 

اليت » كورونا«حسناً، يف مثل هذا الوضع، يأيت الناس ويشاركون على هذا النحو رغم وجود . به
إذا ما أخذنا هذا .  نسبة التغيب تتعلق امن% ١٠أجروا احلسابات بشأا وقال اخلرباء إن 

 الناس إىل امليدان يتومع ذلك، يأ. ، وهي نسبة جيدة%٦٠باالعتبار، ستكون املشاركة قريبة من 
ويصطفون يف الصباح الباكر ويدلون بأصوام، ويبثون تصرحيام املُفعمة باألمل على التلفزيون اليت 

 قوية وجهها الناس على صدور الداعني ملقاطعة االنتخابات ما هذه؟ إا ضربةٌ. يشاهدها املرء
أولئك .  إا حقاً حركة شعبية عظيمةملحمة، إا حقاً. لقد وقف الناس. واملعارضني واملخالفني هلا

الذين بذلوا اجلهد إلبعاد الناس عن صناديق االقتراع خالل هذه املدة هم اخلاسرون يف هذه 
الفائزون هم كلّ من سامهوا . حث الناس عن فائزين وخاسرين يف االنتخاباتجيب ألّا يب. االنتخابات
كما فاز أيضاً أولئك الذين مل حيصدوا األصوات ألم . ناملرشحون هم من بني الفائزي. حبماسة فيها

الرابح الرئيسي هو الشعب اإليراين، واخلاسرون . ساعدوا يف توجه الناس حنو صناديق االقتراع
ن هم من حاولوا طوال هذه املدة ألّا يشارك الشعب يف االنتخابات لكنهم ووجهوا برفض الرئيسيو

هذا احلضور الشعيب قيم .  ومطامعهم يف نتيجة االنتخاباتاهلمالشعب هلم، وقد بدد الشعب آم
 .ولذلك هناك شيء واحد مؤكّد هو ملحمة احلضور الشعيب اليت ال ينبغي التغاضي عنها. للغاية

 
  اخلطأ لبعض الناس حول األصوات امللغاةلتحليلا

حسناً، . »من األصوات امللغاة] كثري[سيدي، هناك «:  من يستند إىل األصوات امللغاة للقولهناك
! ماذا يعين هذا؟ ما سبب األصوات امللغاة، وهل هي دليل على انفصال هؤالء عن النظام؟ ال، إطالقاً

 قاطعغري م -ذي يأيت إىل مركز االقتراع ويريد التصويت الشخص ال. القضية على عكس ذلك
ينظر ويرى أن الشخص الذي يقبله ليس يف قائمة املرشحني  - لصندوق االقتراع ويريد التصويت 

اآلن، مبا أن الشخص الذي أريده ليس يف قائمة «: حسناً، ماذا يفعل؟ ميكنه أن يغضب ويقول. هذه
 – ا مل يغضب ومل يذهب للتصويت وكتب اسم الشخص نفسهإذ. ، مث يغادر»املرشحني، لن أصوت

أو أدىل بورقة بيضاء، من الواضح أنه مهتم بصندوق االقتراع، وواضح أنه  -هذا يصري صوتاً ملغى 
يديل بعض األشخاص عبثاً ببيانات وتفسريات غري صائبة حول . مل يقاطع الصندوق وهو مؤيد للنظام

حسناً، .  اهللاشاء  هللا، جرت االنتخابات ونتمىن أن تكون مباركة، إنعلى كل حال، حبمد. هذا األمر



 

 

جرت خالل االنتخابات بعض األشياء اليت على املرء االحتفاظ ا كتجربة ودرس للشعب اإليراين 
 .الستخدام هذه الدروس الحقاً

 
  املرشحني بوجود حلول لقضايا البالد االقتصاديةاعتقاد
جمموعة متنوعة من األذواق يف املناظرات، لكن كل هؤالء املرشحني احملترمني  متت مالحظة حسناً،

اتفقوا على أن مشكالت البالد االقتصادية هلا حل، على العكس متاماً مما يسعى العدو إىل إعالنه وهو 
 الذي أقدمه حللقال إن ا] الشخص[اتفق مجيعهم على أن هناك حلوالً ولكن هذا . أنه ال يوجد حل

 .هذا مهم جداً. قال إن الذي أقدمه صحيح، لكنهم نفوا وجود طريق مسدود] واآلخر[يح، صح
 

  عن مبادئ الثّورة يف املناظرات االنتخابيةوالدفاع  املعايري األخالقية واألدبيةمراعاة
 خالل هذه املناظرات، هناك من حتدثوا مدافعني عن مبادئ الثورة، وقد حتدثوا مبنتهى األدب بالطبع،

وهناك من أساؤوا أيضاً، وهو ما يبعث على األسف، فال ينبغي أن تكون . مراعني األمور الشرعية
 ذلك من وما إىل جيب ألّا نتعلّم طُرق عملنا يف السياسة واالنتخابات. هناك مثل هذه اإلساءات

أن نتعلّم من ترامب وبايدن اللذين أهان بعضهما بعضاً يف املناظرات وأساءا إىل ] ال ينبغي. [أمريكا
ال بد من التعامل بلطف وأدب مع . هذه ليست مناذج جيدة، فال ينبغي النظر إليها. بعضهما بعضاً

 دون إهانة أو مة، وليتعاملوا  لكنمهمبكال] املرشحون[فليدِل . مراعاة اجلوانب األخالقية والدينية
 .[الصحيح[هذا هو األسلوب . بأخالق حسنة

 
  الفاضحة لألعداء والطّاعنني يف االنتخابات اإليرانيةاالنتخابات

. لقد كانوا فظيعني حقاً.  انتخابات أعداء إيران، مثل أمريكا، انتخابات مشينة يف نظر العامل كلّهكانت
مثّة أمريكي يعلّق على االنتخابات اإليرانية ! أنفسهم يشِكلون على انتخاباتنااآلن هؤالء املفضوحون 

ثون مع أاء ذلك الوضع ال ينبغي مرغم الفضيحة لديهم، واآلن بعد بضعة أشهر ينطقون ويتحدجر 
 .بسبب تلك الفضيحة اليت أحدثوها... هلم قول كلمة واحدة عن االنتخابات إطالقاً

 
 ولني واملرشحني االهتمام واحملبة للرئيس املنتخب نعمةٌ إهلية املسؤإبداُء

بعد االنتخابات وفوز املرشح الذي  - حبمد هللا  - هناك نقطة جيب أن نشكر اهللا عليها هي أنه حسناً،
هذه عالمة . يرغب فيه الناس بعدد أصوات مناسب ونسبة عالية، كان موقف مسؤويل البالد جيداً



 

 

مسؤولو الصف األول يف  إنه لَأمر جيد للغاية أن يأيت. والسكينة الروحية الالزمة للبالدعلى الطمأنينة 
أن يهنئ املرشحون الذين . هذا جيد جداً. البالد ويلتقوا بالرئيس املنتخب وجيتمعوا به ويتحدثوا إليه

 –نسأل اهللا . اإلهلية أيضاًمل ينجحوا املرشح الفائز، ويعبروا عن اهتمامهم وحمبتهم، فهو من النعم 
قارنوا هذا بسلوك األمريكيني بعدما فاز .  يوماً بعد يومناأن يزيد هذه التوجهات يف بلد -تعاىل 

كيف تصرف وكيف تصرف اآلخر معه بأقواله وتصرحياته وما إىل ذلك، وأنتم تذكرون : أحدهم
 !كيف كان وضعهم قبل بضعة أشهر

ارك نتائج االنتخابات، وأن يكون تصدي السيد رئيسي هلذه املسؤولية أن يب -تعاىل  – اهللا نسأل
ذا التحرك للناس،  –تعاىل  –حدثاً مباركاً له وللشعب اإليراين والبالد، إن شاء اهللا، وأن يبارك اهللا 

 من أداء عملهم على الناس، حتى يتمكن واملسؤولون اآلخرون، مبساعدة -تعاىل  –وأن يعينه اهللا 
 .حنٍو جيد، إن شاء اهللا

 . عليكم ورمحة اهللا وبركاتهوالسالم
 
  ـــــــــــــــــــــــ 

رئيس السلطة (يف بداية هذا اللقاء، قدم حجة اإلسالم واملسلمني السيد إبراهيم رئيسي   -١
 .تقريراً عن اإلجراءات املنجزة يف هذه السلطة) القضائية

يف السلطة القضائية اليت قدمها رئيس السلطة القضائية يف بداية دورته إىل قائد » وثيقة التحول«  -٢
 .الثورة اإلسالمية بوصفتها إستراتيجية أساسية


