
 

 

  زينب الكربى يظهر القدرة الروحية العظيمة للمرأة يف الصرب والتدبري السيدةأداء
  طهران: املكان

  زينب سالم اهللا عليهامولد السيدة : املناسبة
   ن وأهايل شهداء قطاع الصحةواملمرضات واملمرض: احلضور
  .م١٢/١٢/٢٠٢١.   هـ٧/٤/١٤٤٣.   ش٢١/٩/١٤٠٠: الزمان

  
  

 يف لقاء مع املمرضني واملمرضات وشهداء قطاع ١٢/١٢/٢٠٢١ اخلامنئي بتاريخ كلمة اإلمام
الصحة حيث يلفت قائد الثورة اإلسالمية إىل أنّ السيدة زينب سالم اهللا عليها أطلقت جهاد التبيني 
ومل تسمح لرواية العدو عن واقعة كربالء أن تغلب، مثّ يطالب مساحته بأن جتري رواية احلقائق 

 .لمجتمع والبالد جتنباً ألن يرويها العدو على طريقتهل
 

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

 .نياألرض
ون يف جمال  لكل واحد منكم، أيها اإلخوة واألخوات األعزاء والناشطون املوقرون واملفتخرأبارك

 .ويوم املمرض) ع(أبارك لكم والدة السيدة زينب الكربى . الطب والعالج والصحة
 االجتماع فرصة جيدة للحديث عن املدافعني عن الصحة واملمرضني واملمرضات األعزاء، وقول هذا

حترام لكن قبل ذلك أرى من املناسب أن نتقدم مبشاعر التقدير واال. األمور واحلقائق اليت سأعرضها
كثري ) ع(حسناً، لقد قيل عن زينب الكربى ). ع(إىل سيدة كربالء العظيمة، السيدة زينب الكربى 

من الكالم واحلديث والتمجيد والتعظيم والتكرمي يف اخلطب والبيانات، وكانت مبكاا وصحيحة 
 .سأعرضهما اآلن) ع(للغاية، ولكن هناك نقطتان مهمتان يف حياة هذه العظيمة 

 
استطاعت أن تظهر للتاريخ وللعامل ) ع( األوىل واألهم اليت سأذكرها هي أن زينب الكربى طةالنق

رغم أنوف أولئك الذين عمدوا إىل . هذا مهم جداً. كله القدرة الروحية والعقالنية العظيمة للمرأة
أن ) ع(لكربى  انبحتقري املرأة كل واحد منهم بطريقة ما، سواء يف ذاك الزمان أو عصرنا، متكنت زي



 

 

قولنا إنهم . تظهر علو مكانة املرأة وعظمة قدرا الروحية والعقلية واملعنوية، وسأشرح هذا اآلن بإجياز
اليوم، واألكثر من اجلميع هم هؤالء الغربيون أنفسهم الذين يهينون املرأة بصورة ] املرأة[حيقّرون 

، بينت )ع(لك العظيمة، زينب الكربى  تإن. خطرية، فهذه حقيقة لن ندخل يف تفاصيلها اآلن
األوىل أنه ميكن للمرأة أن تكون كاحمليط العظيم من الصرب والتحمل، والثانية أنه ميكنها أن : نقطتني

ليس ملن كانوا يف ). ع(تكون قمةً رفيعة من احلكمة والتدبري، وقد أظهرا عملياً زينب الكربى 
 .ميع البشرللتاريخ وجل] بل[الكوفة والشام فقط، 

 
  زينب الكربى يف مواجهة أنواع املصائب واملشقّات ال يوصفصرب

أوالً .  ما خيص الصرب والتحمل إنّ صرب زينب الكربى وحتملها املصائب ال يمكن توصيفهما أبداًيف
صربها على الشهادات، ففي نصف يوم تقريباً أو بضعة من يوم، استشهد مثانية عشر من أعزائها 

استشهد ). ع (هداءبائها، وواحد من هذا اجلمع كان شقيقها، عظيم الشأن وحجة اهللا، سيد الشوأقر
] لكن[يتالشى اجلبل أمام مثل هذه املصيبة، . هؤالء أمام عينيها واستشهد ولداها أيضاً وصربت

و أنها ل. صربت ومتكنت بقدرا الروحية أداء األعمال الالحقة. زينب الكربى استطاعت أن تصرب
جزعت واارت ووجلت، ما كان مبقدورها إلقاء هذه اخلطابات والقيام ذه احلركة العظيمة وأمثال 

تلك السيدة اليت عاشت منذ . إذاً، الصرب على الشهادات، والصرب على اإلهانات. هذه األمور
ة حتى كبرت تتعرض بدايات عمرها يف عز وكان اجلميع ينظرون إليها بعني اإلجالل منذ الطّفول

 . فتصرب وال تنكسراشه،لإلهانة بذاك النحو على يد أراذل اجليش األموي وأوب
استطاعت . هذا عملٌ عظيم.  على املسؤولية الثقيلة يف احتضان األبناء األيتام والنساء الثكاىلالصرب

افظ عليهم وتديرهم خالل احتضان عشرات النساء واألطفال املفجوعني واملكروبني واملتأذّين، وأن حت
حبق حميطاً ) ع (لكربىأظهرت زينب ا. الصرب)... ع(هذه كانت أعمال زينب . هذه الرحلة الشاقّة

من الصرب والسكينة، أي املرأة قادرة على بلوغ هذه املرتبة وأن تصل إىل هذه النقطة العظيمة من 
 عرضناها الرعايةُ التمريضية حلجة اهللا، اإلمام وإىل جانب األمور الّيت. القدرة الروحية واملعنوية

هذا يف ما خيص . ، وهذا كان حيتاج إىل الصرب أيضاً واستطاعت إجنازه على أكمل وجه)ع(السجاد 
 .الصرب

 
  لالقتدار الروحي، وناشئ عن القدرة العقالنيةمظهر  زينب الكربى جتاه احلكّام املستكربينسلوك



 

 

باحلكمة والسلوك احلكيم والقدرة العقالنية والتدبري، إنّ سلوكها خالل مرحلة  يف ما يرتبط لكن
األسر مذهلٌ فعالً، وأعتقد أنه ال بد لنا من قراءة كلّ جزء من هذا السلوك، وأن نتأمل ونكتب 

 !إا ليست مزحة. ونتحدث وننتج اإلنتاجات الفنية
يف الكوفة حني . مقابل احلكّام املغرورين واملتكبرينهي مظهر الصمود واالقتدار الروحي ] كذلك[

ما «: ينطلق لسان ابن زياد بالشماتة، هل رأيتم ماذا حلّ بكم؟ هل رأيتم كيف منيتم باهلزمية؟، تجيبه
.  واخلبيث واملغرور صفعةتكبركلّ ما رأيت كان مجيالً، ألقمت ذاك الرجل امل). ٢(»رأيت إلّا مجيالً
وأمام يزيد، عندما نطق بتلك الترهات والتفاهات وفعل تلك األعمال، ]. ابن زياد [هذا كان أمام

ِكد كَيدك واسع سعيك فَواهللا ال «: خطاباً وقالت هذه اجلملة التارخيية فعالً) ع(ألقت السيدة زينب 
عليها، وافعل ما ارتكب أي محاقة تقدر :  اجلملة كما يليهذه، وبلغتنا اليوم، تكون )٣(»تمحو ِذكرنا

إىل من توجه هذا الكالم؟ إىل يزيد . بوسعك، فواهللا لن تقدر أن تبعد ذكرنا عن آفاق أذهان الناس
هذا ! أي عظمٍة هذه! أي قدرٍة هذه. هذا ينم عن القدرة الروحية للمرأة. املغرور واملستبد والدموي

لكن حني تقف مقابل الناس .  حني قيلت والتدبري، وهذه الكلمات كانت حمسوبةحلكمةيدلّ على ا
ليس املكان موضع عرض االقتدار بل موضع التنبيه والتبيني، موضع معاتبة الناس الذين مل يدركوا ما 

 .فعلوه وال يعرفون ما كان عليهم فعله
، »أتبكون؟«: يف خطبتها بعدما بدأ الناس البكاء بصوٍت عاٍل) ع( الكوفة، تقول السيدة زينب يف
هل ! ؛ ليت بكاءكم ال ينقطع، أي بكاء هذا الذي تبكونه» الزفْرةُ لَا رقَأَِت الْعبرةُ ولَا هدأَِتفَ«

لقد فعلتم ما ). ٤(» غَزلَها ِمن بعِد قُوٍة أَنكاثاًقَضت ن ِإنما مثَلُكُم كَمثَِل الَِّتي«تدركون ما فعلتموه؟ 
وأنا أحتمل بقوة .  هل تعرفون ما فعلتموه؟ تتكلّم ذا األسلوب.قضى على جهودكم السابقة كلها

أن يكون واحداً من العوامل املهمة اليت دفعت حركة التوابني الحقاً يف الكوفة إىل الظهور والقيام 
لذلك خالصة املالحظة . هذا وخطبتها هذه) ع( احلدث العظيم كالم السيدة زينب لكوإطالق ذ

أثبتت بسلوكها وكالمها القدرةَ املعنوية ) ع( السيدة هي أن زينب الكُربى األوىل حول شخصية
يقف أمام ) ص(يتكلّم وتقف كأنّ الرسول ) ع(تتكلّم بطريقة كأنّ أمري املؤمنني . والعقالنية للمرأة

 .هذه هي قدرة املرأة. الكفّار
 

  واجب شبابنا اليوموهو )ع(مظهر آخر على قدرة التدبري لدى زينب الكربى :  التبينيجهاد



 

 

) ع( أخرى مهمة يف حياة هذه العظيمة، وهي أيضاً عالمة على التدبري، هي أن هذه العظيمة نقطة
مل تسمح لرواية العدو عن احلادث أن تغِلب؛ عملت ما جيعل . أطلقت جهاد التبيني وجهاد الرواية

 يف راءعن حادثة عاشو) ع(لكربى وحىت يومنا، ظلت رواية زينب ا. روايتها تسود لدى الرأي العام
هلا األثر يف الوقت نفسه يف الشام، ويف الكوفة، ويف جمموع سين احلكم األموي، ] كما[التاريخ، 

فلترووا حقائق : هذا ما أقوله دائماً]. لنا[هذا درس ! التفتوا. وانتهى األمر إىل سقوط احلكم األموي
الثورة، فسريويها ] رواية [ترِوريويها العدو، وإذا مل إنْ مل ترووها، فس. جمتمعكم وبلدكم وثورتكم
، فسريويها العدو، وسيربر كيفما يشاء، وسوف يكذب، »الدفاع املقدس«العدو، وإذا مل ترِو حادثة 

إذا مل ترووا حادثة السيطرة على وكر .  درجة خالف الواقع، ويغير مكان الظامل واملظلوم١٨٠
 وقد فعل ذلك، وروى العدو روايات و فسوف يرويها العد-ألسف  ما مل نفعله، ل-) ٥(التجسس

 .إنه واجب شبابنا. هذا ما يتعني علينا فعله. كاذبة
يف ما خيص املمرضني ما سأقوله بدايةً هو نظرة على قيم .  لندخل اآلن يف موضوع املمرضنيحسناً،

 على مشقّات التمريض بعد ذلك نلقي نظرة. هذا موضوع سوف أحتدث عنه ببضع مجل. التمريض
. ومراراته اليت علينا أن نفهمها، كما على الشعب اإليراين أن يفهم ما يعانيه جمتمع التمريض يف عمله

حسناً، اآلن، واحلمد هللا، املسؤولون حاضرون . لديهم مطالب. قضية أخرى هي مطالب املمرضني
 .ال مجيعهاأيضاً يف االجتماع، وسأقدم حملة إمجالية عن مطالب املمرضني 

 
  التمريضقيم
 
١ .وحيديلوك التيف مسري الس كحتر مساعدة املريض احملتاج 
 
إنّ املمرض هو الذي يساعد من .  عن القيم، فهناك نقطة رئيسية هي مساعدة اإلنسان احملتاجأما

يريد تسكني اآلالم، يريد املاء، يريد الطعام، يريد الراحة ليالً للنوم، : حيتاج إىل املساعدة يف كل شيء
 هلذا اإلنسان الذي هو يف اوبقية االحتياجات املختلفة اليت يساعد املمرض على تلبيته... يريد الدواء

حسناً إنّ مساعدة احملتاج قيمة رفيعة يف مجيع الثقافات، . منتهى احلاجة والضيق، مثل مالك الرمحة
دعوين أخربكم . همة وهي مساعدة احملتاجاألشد احتياجاً، أي املريض؟ هذه نقطة م] للفرد[فكيف 

 وما شابه، أي الذين يقدمون خالق،أيضاً أن من تعليمات أهل السلوك واملسري التوحيدي واأل
 - املمرض -هذا يعين أنك . تعليمات للسري والسلوك، مساعدة أولئك الذين حيتاجون املساعدة



 

 

إا أمهية هذا . ت املهمة للسلوك التوحيديعندما تعمل يف مهنتك، فإنك تؤدي واحداً من التعليما
 .هذا أوالً. العمل، وهي قيمة عالية جداً

 
 العمل الشاق فيه قيمة أكرب وأمسى. ٢
 

ذلك العمل الذي يتم .  التالية للتمريض هي أنه عمل شاق، واألعمال الشاقة أكثر ثواباً وقيمةالقيمة
يمة أمسى يف امليزان اإلهلي ألن هذا العمل مصحوب بصعوبة، والذي يتحمله اإلنسان بصعوبة، له ق
لذا إن قيمة التمريض مضاعفة أكثر من املساعدات . باملشقة، وسوف نشري بإجياز إىل بعض صعوباته

 .األخرى ألنه عمل شاق
 
 يوفّر األمان للمريض وأقاربه والناس مجيعاً. ٣
 

مان ملن؟ أوالً للمريض نفسه الذي األ.  أخرى هي أن هذه احلركة التمريضية مصدر لألمانقيمة
يطمئن باله عندما يكون املمرض فوق رأسه، وثانياً لذوي املريض الذين يعرفون أن املمرض يف 
املستشفى موجود جبوار سرير املريض فيطمئن باهلم، وإذا مل يكن هذا املمرض حاضراً، فسيشعرون 

جدان يتأمل ويقلق بسبب معاناة أولئك الذين حسناً، كل و. باالضطراب والقلق، وثالثاً الناس مجيعاً
حنن إذا علمنا أنه ليس هناك أحد، ليس هناك ممرض فوق رأس املريض الذي يعاين من . يتأملون وتعبهم

 بالضيق والقلق، راألمل واألوجاع واجلوع والعطش، فمن الطبيعي أن نشعر بعذاب الوجدان، وأن نشع
املمرض مصدر لألمان لكلّ من املريض . عر بارتياح البالولكن ألننا نعلم أن املمرض موجود، نش

بناًء على هذا، تمع . وذويه، وكذلك لبقية الناس، فاملمرضون هم من يزحيون األذى عن بايل وبالكم
 ال عالقة هلم ذا املريض، ذينالتمريض حق ليس على املريض فحسب، بل حق علي وعلى أولئك ال

 .لبالألنه مينحهم طمأنينة ا
 
 نوع من املواجهة مع أعداء الشعب اإليراينّ. ٤
 

 قيمة مضاعفة للتمريض يف إيران اإلسالمية هي أن األعداء املستكربين، املستكربين يف العامل، هناك
ما الدليل . أال تصدقون ذلك؟ أعداء الشعب اإليراينّ يفرحون بآالمه. يفرحون بآالم الشعب اإليراين



 

 

 الشباب أُصيبوا فآال. »الدفاع املقدس«ل هو القصف الكيميائي يف مرحلة على ذلك؟ الدلي
بأمراض مستعصية وغري قابلة للعالج، ومؤملة، جراء القصف الكيميائي، ويف بعض األحيان عائالم 

، لكن من سلّمه تلك القنابل؟ من ]حسني[نعم، هذا القصف الكيميائي نفذه صدام . وأبناؤهم أيضاً
 سالٍح كيميائي يف أي بلد جيعلهم جودتلك املادة الكيميائية؟ من مسح وتفرج برضا؟ احتمال وسلّمه 

يلقي القنابل الكيميائية أمام أنظار اجلميع، أمريكا وبريطانيا ) صدام(كان هذا . مجيعاً يثريون الضجيج
إذاً هم يفرحون بآالم حسناً، . وفرنسا واآلخرين، فكانوا يتفرجون ويشيدون به ويساعدونه أيضاً

لقد تلطّف اهللا واستطاع علماؤنا الشباب إنتاج لقاح .  الدواءعلىأو هذا احلظر ... الشعب اإليراين
لو أنّ شبابنا . فقد رأوا أنّ الباب لو بقي مغلقاً ومل يدخل اللقاح، فإنّ إيران ستزيد إنتاجها. كورونا

الواضح كيف كان سيصل هذا اللقاح إىل أيدي الشعب وعلماءنا مل ينتجوا هذا اللّقاح، مل يكن من 
 . واملسؤولني؛ هم يستمتعون بآالم الشعب اإليراينينّاإليرا

 أنتم يف ظلّ هذه األجواء وبصفتكم ممرضني إذا استطعتم رسم االبتسامة على شفاه مريٍض حسناً،
أيضاً مواجهة االستكبار هنا التمريض يعين . وأقاربه، تكونون يف الواقع جاهدمت ضد االستكبار

 نقاطلقد ذكرت اآلن بضع . إنّ جمتمع التمريض لديه مثل هذا الوضع، ولديه قيم عدة. وجماته
 .هذا عن قيم التمريض. فقط، وميكننا التحدث أكثر عن هذا

 
  واملرارات طبيعةُ العمل التمريضياملشقّات

 
أن يشاهد املرء معاناة املرضى، وتأمل .  التمريضي صعبة ومرةطبيعة العمل...  واملراراتاملشقات

املرضى، وأنني املرضى، وأرق املرضى، أن يرى املرء هذا باستمرار أمام عينيه، بالطبع هذا مر وصعب 
 االحتياجات هيشاهد املرء باستمرار هذ] أنْ[جداً، هذا واحد من أصعب األمور على اإلنسان، 

إنه يتأمل يف عالج آالمه، .  عينيه ويقوم عليها، ليس أن يشاهدها ويعبر عنهااجلسدية للمرضى أمام
هذه هي . لديه مشكالت خمتلفة يعاجلها ويعتين باملريض ليالً واراً. وجائع وعطشان، فيعاجل أمره

 .لذلك إن طبيعة العمل التمريضي طبيعة صعبة. مشقات التمريض
 

 »فاع املقدسالد« املمرضني يف ذروة صعوبات حضور
. »الدفاع املقدس«، وكذلك أثناء »كورونا« بعض احلاالت، تتضاعف هذه املشقة، مثل مرحلة يف

أولئك الذين كانوا . معظمكم من الشباب وال تتذكرون. »الدفاع املقدس«كان األمر كذلك خالل 



 

 

تكن بعيدة عن مستشفيات مل » الدفاع املقدس«كانت لدينا يف . يف امليدان يف ذلك الوقت يعرفون
يف هذه املستشفيات، كان هناك . كنت قد رأيت بنفسي هذه املستشفيات من قرب.  األماميخط

كنت . كنت يف إحدى هذه املصحات واملستشفيات عندما قُصفت! أطباء وممرضون حتت القصف
 كان رجال اإلنقاذ يذهبون إىل قلب النار. حاضراً هناك بنفسي ورأيت القصف العنيف الذي وقع

 .موجودة ومضاعفة] الصعوبات[كانت هذه » الدفاع املقدس«خالل . والدم
 

 وتضحيات املمرضني» كورونا« مرحلة مشقّات
أيضاً وإنصافاً تضاعفت مشقة » كورونا«خالل . على هذا النحو أيضاً» كورونا« مرحلة كانت

ملمرضون من االهتمام خالل عطلة النوروز، مل يتمكن ا. العمل وزادت ساعاته، واخنفضت اإلجازات
 يف. تعين الكثري، وهي مهمة للغاية] األمور[هذه . بأسرهم وأبنائهم وأزواجهم وآبائهم وأمهام

األوقات اليت يستريح اجلميع وينشغلون بالعيش واالستمتاع باحلياة، يواجه املمرض يف املستشفى 
كم ميتلك اإلنسان من . هدة الوفياتمث مشا. املرارة واملرض وال يطلّ على املرتل؛ هذه هي املشقات

 البشر يف اتكم من هؤالء املمرضني شهدوا وفي» كورونا«خالل ! طاقة حىت يشاهد وفاة األشخاص
موت ] شاهدوا[إىل جانب ذلك، . إا صعبة، صعبة جداً! املستشفيات كباراً وشباباً ونساء ورجاالً

مس، كان زميلهم إىل جانبهم، مث أصيب حىت أمس، أول من أ! كم توفّي من زمالئهم. زمالئهم
 هذه الصعوبات ىيف رأيي، جيب على الشعب اإليراين أن ير! إا صعبة جداً. وتوفّي» كورونا«بـ

مث باإلضافة إىل كل هذه املخاطر هناك أيضاً خطر إصابة . ويفهمها وأن يثمن اتمع التمريضي
فكلّ ممرض ! كم من املمرضني أصيبوا. ماًفهو يترقب هذا اخلطر دائ. املمرض نفسه مبرض مهلك

لقد مسعنا يف املاضي أنه يف . إنه خطر مهم للغاية. حيتمل أنه يعمل اليوم بأمان وغداً يصارع املرض
األمراض العامة مثل الوباء والطاعون، وما إىل ذلك، كان هناك أشخاص يذهبون إىل املرضى، مثالً، 

مثل [كانت حتدث حاالت معدودة . فيصابون ويفارقون احلياة. ..من أجل املساعدة والعناية والرعاية
 .لكننا شهدناها بأعداد كبرية يف عصرنا]. هذه

 
  واملبادرة لدى الشعب اإليراينّبالنشاط  القوات اجلهادية وحضورها داللةٌ على اهلوية املفعمةوجود

 
رضني إىل جانب املمرضني ويعاونوم، كان لدينا عناصر من غري املم:  نقطة هنا أود قوهلا أيضاًهناك

فكان طالب احلوزة واجلامعة وخمتلف الشباب يذهبون إىل املستشفيات ويتعلمون شيئاً خمتصراً 



 

 

 هذا، كان األمر على »الدفاع املقدس«ويف زمن . أو يفعلون أي شيء ميكن فعله] ويساعدون[
كانوا يشعرون باملسؤولية . دة املمرضنيالنحو، إذ يأيت أشخاص غري حمترفني ويدخلون امليدان ملساع

ويأتون إىل املستشفيات ويساعدون األجهزة العالجية مبا يف ذلك اجلهاز التمريضي بقدر ما يستطيعون 
حيمل حقيقة مهمة ومشرقة يف بلدنا العزيز ولدى شعبنا ] العمل[يف رأيي هذا . وكيف ما يستطيعون

إنه داللة على أن . فعمة باحليوية واملبادرة وحس املسؤوليةإنه يؤكد هوية الشعب اإليراين امل. العزيز
. هذه املبادرة لدى الشعب اإليراين عامة، وبالطبع، لقد شوهدت أيضاً يف البالءات العامة األخرى

خذوا من زمن .  قبل الثورة اإلسالميةاصلةإا سلسلة متو. قسم التمريض منها] ذكرت[وبالطبع أنا 
، إىل »الدفاع املقدس«ور الشاهي إىل أحداث الثورة اإلسالمية، إىل أحداث النضاالت ضد نظام اجل

اهلوية امللتزمة وذات احلس باملسؤولية للشعب اإليراين أظهرت . »كورونا«أحداث ما بعد ذلك، إىل 
 خالل زمن النضاالت ضد نظام اجلور الشاهي كانت توكما كان. كلّها] األحداث[نفسها يف هذه 

ويف احلركة » كورونا«وأيضاً يف املرحلة اليت تلتها وأيضاً يف زمن » الدفاع املقدس «أيضاً يف زمن
هذه . إا تظهر هوية شعبنا. شعبنا] هوية[إا حركة مهمة تدل على ... العلمية العظيمة للبالد

طالٌ إا ذلك الشيء الذي ينبثق من قلبه، من هذه اهلوية، أب. لشعباحلركة هي حركة بناءة هلوية ا
إا حقيقة تظهر نفسها بأشكال . مثل الشهيد سليماين والشهيد فخري زاده والشهيد شهرياري

إا داللة اهلوية، . هذه احلقائق البناءة للهوية ودالالت اهلوية. ومظاهر متنوعة، هوية الشعب اإليراين
 .ن املشقاتهذا أيضاً بشأ.  تعزز اهلوية وتبين هوية الشعب اإليرايننفسهاوأيضاً هي 

 
  من الرصيد الثّقايفّ الضخمواالستفادة ،»كورونا« يف السرد الفني يف قضايا مثل الضعف

 
لدينا نقص يف جمال السرد الفين هلذه األحداث، هذه األحداث .  هنا أن أخاطب فنانيناأود

وفق .  دوافع فنيةمشقات املمرضني والصعوبات اليت يواجهوا فيها. االستشفائية اليت قلتها للتو
 مشوقة من يةالتعبري األجنيب الرائج يف لغة الفنانني لديها دوافع دراماتيكية، وميكن إنشاء برامج فن

 .خالهلا
وليظهروها .  إىل الساحة مع خمتلف الفنون سواء التمثيلية أو التشكيلية، أو الشعر أو األدبفليأتوا

خمة جيب أن يستفيد اجلميع منها، ومن يستطيع نقد فهذه أرصدة ثقافية ض]. يف اإلنتاجات الفنية[
فليأتوا .  واملسؤولنياحلمد هللا، ليس لدينا عدد قليل من الفنانني امللتزمني. هذه األرصدة هم فنانونا



 

 

بالطبع . حسناً، هذا أيضاً بشأن املشقات واملرارات وقد حتدثنا عنها ببضع مجل. وليدخلوا امليدان
 .نا التحدث أكثرهناك أكثر من هذا وميكن

 
  املمرضنيمطالب

 
١ .مريضيتمع التتعزيز ا 
 
إذا أردنا التلخيص بكلمة واحدة، . املطلب الرئيسي للمجتمع التمريضي هو تقويته...  املطالبأما

 تعزيز -  الوزير املوقر حاضر هنا أيضاً -يتوقع اتمع التمريضي منا مجيعاً وخاصة األجهزة املسؤولة 
تمع التمريضي، فسنتلقى ضربة عند الش. تمعهذا از اوهذا ما أظهرته قضية دائد،طبعاً، إذا مل نعز 

جتب تقوية اتمع التمريضي من أجل األيام . سنتلقى ضربة عندما نكون حمتاجني. »كورونا«
 عدد  بالطبع نشعر ا ألن لدينا مشكلة اآلن يف-قد ال يشعر اإلنسان باحلاجة دائماً . العصيبة

 فرضاً إذا مل تكن لدينا مشكلة ن لك- ، وسأحتدث عنها اآلن وعن كثري من األشياء األخرى ]القوى[
» كورونا«، فسنتلقى ضربة يف األوقات العصيبة مثل قضية ]اتمع التمريضي[حالياً، وإذا مل نعزز 

 .هذه
 
 وضع التعرفة على اخلدمات. ٢
 

ء يف وضع التعرفة على خدمات التمريض، وهو بالطبع  وجه التحديد، يتمثل أحد مطالب هؤالعلى
، وأكّدته أيضاً، ولألسف أولئك الذين )٦(لقد قلت الشيء نفسه يف العام املاضي. مطلب رئيسي

 هذا ة، ومل تكتب الئح٢٠٠٧قانون وضع التعرفة أُعد منذ عام ! مل يفعلوا] شيئاً[ينبغي أن يفعلوا 
أي مضى حنو أربعة عشر عاماً على هذا القانون دون . كومة السابقةالقانون حىت األيام األخرية للح

حسناً، ملاذا؟ لدي إصرار على أن تتابع وزارة الصحة يف هذه ! أن يتم تنظيم لوائحه وإعدادها
 .هذا مطلب مهم للممرضني، وإنه مطلب حقيقي. احلكومة موضوع التعرفة جبدية

 
  الّذي حتتاجه البالدملء النقص يف عدد املمرضني باملقدار .٣
 



 

 

اآلن يف اإلحصاءات اليت يعرضوا .  اآلخر هو مسألة النقص يف عدد املمرضني مبقدار احلاجةاملطلب
العاملي صحيحاً، وقد العاملي، وال حاجة يل به، فقد يكون املتوسط علينا يتم مقارنتها مع املتوسط 

 الذي حتتاجه أسرة قدر العدد من املمرضني بالليس لدينا. احلاجة] مقدار[أنا يهمين ... يكون خطأ
، وهناك من يقول أقل، ومثة من يقول ]شخص[اآلن هنا من يقول مئة ألف . مستشفياتنا اليوم

جيب . أنا ال أحدد رقماً ألنين ال أعرف بدقة، لكنين أعرف أن لدينا نقصاً يف عدد املمرضني]. أكثر[
بالطبع هذا ليس بالشيء الذي . اًار احلاجة، فهو قليل جدأن يكتمل عدد املمرضني بالتناسب مع مقد

ميكن فعله يف شهر أو شهرين؛ يستغرق األمر بعض الوقت، ولكن جيب أن يتم هذا العمل يف الوقت 
 .املناسب، إن شاء اهللا

 
٤ .األمان الوظيفي 
 

نفسها » كورونا«وقد حدث يف السنوات املاضية، يف قضية .  اآلخر هو مسألة األمان الوظيفياملطلب
راحوا ووقعوا عقوداً قصرية األمد . أيضاً، أم استدعوا األشخاص الذين لديهم استعداد للعمل

 !تفضلوا خارجاً: معهم، وعندما رفعت احتياجام، قالوا
 فبأي دافع يأيت هذا الشخص الذي ال يتمتع بأمان وظيفي لكي يعمل بالتمريض؟ لذلك، إن حسناً،

ال تنظروا إىل املمرض على أنه عامل مومسي حنضره اليوم ويف .  من القضايا املختلفةاألمان الوظيفي
 .األمان الوظيفي] بل! [كال. لسنا حباجة، اذهبوا: الغد، نقول

وبالطبع أيضاً هناك مطالب أخرى، لكن . هلا آليات وإجراءات يعرفها اخلرباء] قضية[ هذه بالطبع
 .األصدقاء خاصة يف وزارة الصحة والعالج أن يتابعوا هذه األمورعلى . دمهنا الوقت اآلن فلن أُكمل

 
  واالستفادة من خدمااوتقويتها  إىل إعادة بناء الشبكة الصحية يف البالداحلاجة

 
أن أحتدث عن نقطتني خارج موضوع املمرضني يف ما يتعلق بالقضايا الصحية، وهذه النقطتان أود 

). ٧(كة الصحة يف البالد، وقد أكّدت قضية شبكة الصحة يف السابقواحدة بشأن شب. مهمتان أيضاً
، كان )يالديةالثمانينات وأوائل التسعينات امل(يف مرحلة ما يف الستينيات وأوائل السبعينيات تقريباً 

علينا أن نتابع . اعتماد احلكومة واألجهزة وتركيزها على الصحة والوقاية، ما كان له آثار جيدة أيضاً



 

 

العالج ضروري، وليس املقصود أن مل العالج ولكن ألّا . الوقاية خري من العالج. فهو مهمهذا، 
 .مل الوقاية

 يتطلبه األمر إعادةُ البناء هلذه الشبكة الصحية اليت مت إنشاؤها من قبل واليت كان هلا كثري من ما
إذا . تعزيزها وإعادة بنائها] يينبغ. [ضعيفة وال يعتىن ا] لكنها[هي موجودة . الربكات واملفاعيل

 .كانت الشبكة الصحية ناشطة حقاً، ميكنها إجناز أعمال كبرية بتكلفة أقل
 

  إىل توزيع عادل لألطباء يف أحناء البالد مجيعاًاحلاجة
 

اآلن لدينا نقص يف األطباء، أو . التوزيع العادل...  الثانية هي قضية التوزيع العادل لألطباءاملسألة
لكن . ينا نقص، أنا ال أدخل يف هذه النقاشات، فأهل االختصاص يعرفون هل لدينا نقص أم الليس لد

جيب .  يوجد نقص- النائية األماكن - يف ناحيٍة من البالد . ما أعرفه هو أن توزيع األطباء ليس عادالً
 .وإىل هنا ينتهي حديثي. االلتفات إىل التوزيع العادل لألطباء

 
 الثّقة بالوعد اإلهلي على اهللا والتوكّل

 
جيب الطلب والسؤال من اهللا والتضرع إليه والتوكل عليه يف .  باهللا املتعايل وتوكّلوا عليهاستعينوا

من يتوكّل على اهللا، ). ٣الطالق، (} ومن يتوكّل علَى اهللا فهو حسبه{شؤون البالد واحلياة كلها؛ 
األمر واضح، أي أن نعمل واثقني .  نعملاكل على اهللا ال يعين ألّالتو] طبعاً. [اعلموا هذا. فاهللا يكفيه

 .إذا عملتم، فسأبارك لكم، أي أن نثق بالوعد اإلهلي: بالوعد اإلهلي، فقد قال
وإن شاء .  إن شاء اهللا، أن يكون غدكم أفضل من حاضركم، ومستقبلكم أفضل من ماضيكمنتمىن،

 وأن يعطيكم اهللا املتعايل أجراً، وأن يعطي املمرضني اهللا، ينتفع شعب إيران جبهودكم وخدماتكم،
 - املواجهة ن يف مجيع ميادي- أجراً، وأن ينصر الشعب اإليراين ويعزه يف ميدان املواجهة مع األعداء 

 .إن شاء اهللا
 

  عليكم ورمحة اهللا وبركاتهوالسالم
 ـــــــــــــــــ

 .الدكتور رام عني اللهي، كلمة يف بداية هذا اللقاءألقى وزير الصحة والعالج والتعليم الطيب، ) ١ 
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 يوماً من ٤٤٤ أمريكياً ملدة ٥٢يقصد مساحته أحداث السفارة األمريكية يف طهران حيث احتجز ) ٥
، وقد صنع األمريكيون أفالماً عن ذلك احلدث أشهرها ٢٠/١/١٩٨١ حىت ٤/١١/١٩٧٩
 .٢٠١٢الذي عرض سنة » آرغو«
 
ويوم املمرض يف إيران، ) ع(يف كلمة لسماحته مبناسبة ذكرى والدة السيدة زينب ) ٦

٢٠/١٢/٢٠٢٠. 
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