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شماره دهم

اردیبهشت ماه

سال 1392 )سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی(

تهیه و تدوین معاونت پژوهش مؤسسه فرهنگی والء منتظر)عجل اهلل فرجه(

شماره تماس:
7749458-122/123   

سایت:
v-montazar.com    

پست الکترونیکی:
    webmaster@v-montazar.com

»فهرست«
9 مقدمه	
10 دیدار	كارگران	و	فعاالن	بخش	تولید	كشور	در	آستانه	روز	كارگر	1392/2/7	
10 	الف(	جایگاه	کارگر	در	مسیر	پیشرفت؛	ارزش	انقالبی	و	تمدنی	مجموعه	کارگری	کشور؛	جایگاه	کار	و	سرمایه	در	اسالم	و	غرب	و	ضرورت	حمایت	از	ایندو	
10 1.	منقبت	اصلی	و	محوری	برای	نیروی	کار	این	است	که	کارگر		با		تن،	جان		و		مغز	خود،	حرکت	پیشرفت	کشور	و	آسایش	مردم	را	تأمین	میكند	
10 2.	شما	مجموعه	ی	کارگری	کشور،		ستون	فقراتید	و	به	طور	عمده	شما	هستید	که	از	فلج	شدن	کشور	جلوگیری	مي	کنید	
11 2.1.	در	عرصه		فرهنگ	سازی،	مردم	باید	به	ارزش	کار		پی	ببرند؛	در	عرصه		عملی	هم،	قانونگذاران	و	مجریان،	دائم	باید	این	عناصر	را	مورد	توجه	قرار	دهند	
11 3.	اهمیت	طبقه	کارگر	در	ایران	مضاعف	است؛	چراکه	کارگران	عالوه	بر	انجام	دادن	وظائف	شغلی،	وظائف	انقالبی	و	کشوری	را	هم	خوب	انجام	دادند	
11 3.1.خیلی	ها	تالش	کردند	طبقه		کارگر	را	در	مقابل	نظام	قرار	دهند؛	اما	آنها	ایستادند؛	این	ارزش	انقالبی	و	تمدنی	مجموعه		کارگری	ما	را	روشن	مي	کند	
11 4.حمایت	از	کار	و	سرمایه	ایرانی،در	یک	سال	تمام	نمی	شود؛	باید	کار	به	صورت	جدی	و	محوری	دنبال	شود؛	فرهنگ	سازی	آن	برعهده	همه	مردم	است	
12 4.1.معنای	تولید	داخلی	این	است	که	زرق	و	برق	نامهای	فرنگی	چشمها	را	جلب	نكند؛	این	انحراف	است	که	مردم	دنبال	نشانه	های	تولید	خارجی	باشند		
12 4.2.اصرار	میكنم	ملت	به	سمت	تولیدات	داخلی	بروند؛	البته	دستگاه	های	حكومت	وظیفه		مضاعف	دارند،	تولید	کننده		داخلی	هم	باید	کار	را	کامل	ارائه	دهد	
12 5.	استحكام	کار	و	احترام	به	کارگر،	دستور	اسالم	است؛	اگر	ایندو		باهم	مالحظه	می	شد،	افراط	و	تفریط	های	اقتصاد	لیبرال	و	سوسیالیسم	پیش	نمی	آمد	
13 5.1.بدلیل	حوادث	امروز	اروپا	و	آمریكا،	اقتصاد	سرمایه	داری	نشان	داد	در	میدان	عمل	ناکام	است؛	ناتوانی	سوسیالیسم	هم	سالها	پیش	ظاهر	شد	
13 5.2.اسالم	نگاه	متعادل،	انسان	مدار	و	عدالت	مدار	به	همه		عرصه	ها	از	جمله	اقتصاد	دارد	و	کارگر	و	تولیدکننده	را	به	برادری	سوق	می	دهد	نه	تضاد		
13 ب(	جایگاه	و	مفهوم	حماسه	سیاسی	و	اقتصادی؛	برنامه	های	دشمن	برای	عدم	تحقق	حماسه؛	توصیه	هایی	به	کاندیداها	و	شاخصه	های	رئیس	جمهور		مطلوب	
13 1.حماسه		اقتصادی	یعنی	واقعه		جهادگونه	و	پرشور؛	یعنی	در	برنامه	ریزی	ها	به	طبقات	ضعیف	توجه	شود	و	در	تولیدو	مصرف	حرکت	جهش	گونه	صورت	گیرد	
13 2.	ما	وقتی	گفتیم	حماسه		سیاسی	و	اقتصادی،	فهمیدیم	چه	میگوئیم؛	دشمن	هم	فهمید	که	ما	چه	میگوئیم؛	لذا	با	تحریم	سعی	کرد	مردم	را	از	نظام	دور	کند	
14 2.1.اگر	حماسه	و	جهش	اقتصادی	در	سطوح	مختلف	مورد	توجه	قرار	گیرد،	همه	ی	فشارها	خنثی	خواهد	شد	
14 2.2.حماسه		سیاسی	نیز	همین	گونه	است؛	حماسه		سیاسی	یعنی	حضور	آگاهانه		مردم	در	صحنه		سیاست	و	مدیریت	کشور	که		نمونه		بارز	آن	انتخابات	است	
14 2.3.دشمن	هدف	این	دو	حماسه		را	فهمید	و		تالش	دارد	مردم	را	در	اقتصاد	دچار	یأس	کند	و	در		سیاست،	انگیزه		مردم	را	از	حضور	در	انتخابات	کاهش	دهد	
15 3.	مسئله		انتخابات،	مسئله		مهمی	است؛	عرصه		انتخابات،	عرصه		ظهور	قدرت	ملی	در	یک	کشور	است	
15 3.1.	گفتیم	سالئق	مختلف	به	میدان	بیاید؛	اما	داوطلبان	در	محاسبه	و		ارزیابِی	نیازی	که	کشور	به	قدرت	اجرائی	دارد	و	در	ارزیابی	تواِن	خود	اشتباه	نكنند	
15 3.2.سازوکار	انتخابات	کشور	مستحكم	است	و	حضور	شورای	نگهبان	در	قانون	اساسی	مبارك	است؛	اینكه	بعضی	ها	اعتراض	هائی	میكنند،	غیرمنطقی	است	
15 3.3.1.در	مسائل	داخلی	و	اقتصاد	با	برنامه،	حكمت،	تدبیر،	نگاه	بلندمدت	و	همه	جانبه	و		یک	هندسه		صحیح	کارها	را	مشاهده	کرده	و	وارد	میدان	شود	
16 3.3.2.روزمّره	فكرکردن	در	مسائل	اقتصادی،	تغییر	دائم	سیاستها،	تكیه	بر	نظرات	غیر	کارشناسی	و		اعتماد	به	شیوه	های	تزریقِی	شرق	و	غرب	مضر	است	
16 3.3.3.سیاستها	باید	سیاستهای	»اقتصاد	مقاومتی«	باشد؛	اقتصادی	باشد	که	در	ساخت	درونِی	خود	مقاوم	باشد	و		با	تغییرات	گوناگون	متالطم	نشود	
16 3.3.4.	برای	مردم	هزینه،	تشویش	و	نگرانی	ایجاد	نكنند؛	وعده		بی	مبنا	ندهند	و	منطقی،	معقول،	منطبق	با	واقعیت	و	با	توکل،	حرکت	را	پیش	ببرند	
16 4.	از	تجربه		سالهای	انقالب	فهمیدیم	خداوند	با	فضل	خود،	این	ملت	را	بر	دشمنانش	غالب	خواهد	کردو	هر	کس	با	این	ملت	دربیفتد،	قطعاً	برخواهد	افتاد	
17 موخره	
20 در	اجالس	بین	المللى	علما	و	بیدارى	اسالمى		تهران،	سالن	اجالس	سران	1392/2/9		
20 الف(جایگاه	و	اهمیت،	آثار،		نشانه	ها	و	ابعاد	بیداری	اسالمی	
20 1.»بیداری	اسالمی«	قادر	خواهد	بود	سربرآوردِن	تمدن		اسالمی	را	در	چشم		اندازی	نه	چندان	دور،	برای	امت	اسالمی	و	جهان	بشریت	رقم	زند	
20 2.اکنون	اسالم	در	مرکز	عناصر	تعیین		کننده			حوادث	عالم،	جایگاهی	برجسته	یافته	است	و	این	نخستین	اثری	است	که	بیداری	اسالمی	بر	جای	گذاشته	است	
21 3.	بارزترین	نشانه	بیداری	اسالمی	،	اشتیاق	به	احیاء	عظمت	اسالم	و	آگاه	شدن	از	ماهیت	مستكبر	نظام	سلطه			بین		المللی،	در	سراسر	دنیای	اسالم	است	

21 4.ابعاد	این	بیداری،	گسترده	و	دارای	امتدادی	رمزگونه	است؛	تحقق	وعده		های	الهی،	نشانه			امیدبخشی	است	که	تحقق	وعده		های	بزرگتر	را	نوید	میدهد	
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21 4.1.حكایت	قرآن	از	وعده	هایی	که	خداوند	به	مادر	موسی،	پیامبر	اسالم	و	مومنان	داده	است،	نمونه			هایی	از	این	تاکتیک	ربوبی	است	
21 4.2.روزی	که	اسالم	در	ایران	پیروز	شد،	اهل	عبرت	و	حكمت	دانستند	که	اگر	صبر	و	بصیرت	را	به	کار	گیرند،	فتوحات	دیگر	ی	فرا	خواهد	رسید؛	و	فرا	رسید	
22 4.2.1.واقعیتهای	درخشان	جمهوری	اسالمی،	در	سایه			اعتماد	به	وعده			الهی	و	مقاومت	به	دست	آمده	و	تجربه		ای	گرانبها	در	دسترس	بیداری	اسالمی	است	
22 ب(بیان	توصیه	ها	و	راهبردهایی	به	علما	و	رهبران	نهضت	بیداری	اسالمی	و	تعیین	معیار	حرکت	و	نوع		نسبت	نهضت	با	غرب	و	دشمنان	اسالم	
22 1.	نخستین	امواج	بیداری	در	کشورهای	این	منطقه،	غالباً	به	وسیله		ی	علما	و	مصلحان	دینی	از	کشورهای	ایران،	مصر،	هند	و	عراق	پدید	آمد	
22 1.1.در	دوران	معاصر	هم	نام	»امام	خمینی«	عظیم	چون	ستاره			پرفروغی	مي	درخشد؛	فهرست	مصلحان	دینی	غیرروحانی	نیز	بلندو	اعجاب		انگیز	است	
22 1.2.رجال	دین		شناس	هرجا	که	در	نقش	هدایتگر	،	پیشاپیش	صفوف	مردم	حرکت	کرده		اند،	نقش	آنان	در	نشان	دادن	راه	به	مردم،	اثرگذارتر	بوده	است	
23 1.3.دشمنان	سعی	می	کنند	قطبهای	جدیدی	برای	این	مرجعیت	فكری	بتراشند؛	لذا		عالمان	دین	باید	با	هوشیاری	و	دقت	راه	نفوذ	دشمن	را	بكلی	ببندند	
23 1.3.1.آلوده	شدن	به	صله	و	احساِن	صاحبان	زر	و	زور،	و	منّیت	و	قدرت		طلبی	که	به	سوی	قطبهای	قدرت	گرایش	می	دهد	،	بستر	فساد	و	انحراف	است	
23 2.	ترسیم	نقشه	راه	و	تعیین	اهداف	میانی	و	نزدیک	مبتنی	بر	شناسایی	هدف	بلندمدت،یكی	از	لوازم	مهم	نهضت	بیداری	اسالمی	است			
24 2.1.	هدف	نهائی	و		بلندمدت	این	حرکت	نمي	تواند	چیزی	کمتر	از	»ایجاد	تمدن	درخشان	اسالمی«	باشد	
24 2.2.نباید	با	نگاه	شتابزده	یا	بدبینانه	به	این	چشم		انداز	نگریست؛	میتوانیم	حلقه			انحصار	قدرتهای	سلطه		گر	را	بشكنیم	و		پیشرِو	احقاق	حق	ملتهای	جهان	باشیم	
24 2.2.1.تمدن	اسالمی	با	شاخصه		های	ایمان،	علم	،	اخالق	و	مجاهدت	مداوم،	نقطه			رهائی	از	جهان		بینی	مادی	و	اخالِق	به	لجن	کشیده			تمدن	غرب	است	
24 3.	در	نهضتهای	بیداری	اسالمی	باید	تجربه			تلخ	و	دهشتناك	تبعیت	از	غرب	در	سیاست	،	اخالق	،	رفتار	و	سبک	زندگی،	مورد	توجه	دائم	باشد	
25 3.1.این	سخن	به	معنی	دشمنی	با	غرب	نیست؛	ادعانامه			ما،	علیه	ظلم	و	استكبار،	تحّكم	و	تجاوز	و	فساد	و	انحطاط	اخالقی	و	عملی	است	
25 3.2.وعده		ها	و	وعیدهای	دشمنان	نباید	در	تصمیمها	و	اقدامهای	نخبگان	سیاسی	و	حرکت	عظیم	مردمی	اثر	بگذارد؛	اینجا	نیز	باید	از	تجربه		ها	درس	بیاموزیم	
25 4.	یكی	از	خطرناك		ترین	اموری	که	نهضت	بیداری	اسالمی	را	تهدید	میكند،	اختالف		افكنی	و	معارضه		های	خونین	فرقه		ای،	مذهبی،		قومی	و	ملّی	است	
25 4.1.بی		شک	دست	غّدار	دشمن	از	جهل	ها،		عصبیت	ها	و	سطحی		نگری		ها	در	میان	جوامع	ما	بهره		برداری	میكند	و		بر	روی	آتش	اختالف،	بنزین	مي	ریزد	
26 4.2.تبلیغات	دشمن،	جنگ	ویرانگر	در	سوریه	را	نزاع	شیعه	و	سّنی	وانمود	میكند؛	در	حالیكه	دو	طرف،	طرفداران	مقاومت	ضدصهیونیستی	و	مخالفان	آنند	
26 4.3.	این	موج	تبلیغات	در	مورد	بحرین	به	گونه		ای	دیگر	به	دروغ	و	فریب	سرگرم	است	
26 5.	یكی	از	معیارهای	درستی	مسیر	نهضت	های	بیداری	اسالمی	را	می	توان	در	نوع	موضعگیری	آنان	در	قبال	مسئله		ی	فلسطین	جستجو	کرد	
27 5.1.هر	کس	شعار	آزادی	قدس	شریف	و	نجات	ملت	و	سرزمین	فلسطین	را	نپذیرد	یا	به	حاشیه	ببرد	و	به	جبهه		ی	مقاومت	پشت	کند،	متهم	است	
27 6.کید	دشمن	را	هرگز	از	نظر	دور	مدارید،	غفلت	ما	برای	دشمنان	فرصت		آفرین	است؛		تجربه		ی	ما	در	جمهوری	اسالمی	در	این	زمینه	نیز	عبرت		آموز	است	
27 6.1.تا	کنون	ایستادگی	بر	سر	اصول	اسالمی،	و	حضور	مردم	در	صحنه	مكر	دشمنان	ما	را		نقش	بر	آب	کرده؛	این	دو	عامل	در	همه	جا	کلید	فتح	و	فرج	است	
27 موخره	
33 دیدار	جمعى	از	مداحان	در	سالروز	والدت	حضرت	فاطمه	ى	زهرا	سالم	اهلل	علیها		1392/2/11		
33 الف(	جایگاه	واالی	مدیحه	سرای	خاندان	پیامبر؛	توصیه	هایی	به	مداحان	در	ارتقا	جایگاه	مداحی	و		نقش	امید	آفرین	آنان	در	حماسه	سازی	
33 1.	این	سلسله،رشته،جریان	و	شبكه			توسل	به	اهل	بیت	و	برانگیختن	عواطف	در	کنار	عقل	و	خرد	،	فرصت	خیلی	مهمی	برای	کشور	ماست	
34 1.1.	در	میان	دیگران،	این	مقدار	دعای	خوش	لفِظ	خوش	معنای	خوش	مضمون	وجود	ندارد؛	این	هم	از	اختصاصاِت	امتیازات	پیروان	اهل	بیت	است	
34 2.شأن	مداح	این	است	که	بتواند	با	بیان	هنری،	معرفت	را	در	بین	مردم	گسترش	دهد؛	این	محور	اصلی	است	و	شعر	و	لحن	باید	در	این	جهت	قرار	گیرد	
34 2.1.گاهی	تأثیر	شعری	که	حامل	معارف	است،	از	ساعت	ها	سخن	فصیح	و	بلیغ	بیشتر	و	عمیق	تر	میشود؛	این	یک	فرصت	است	،	نباید	آن		را	ضایع	کرد	
35 2.2.	اثری	که	مداحهای	ما	در	اعماق	جان	رزمندگان	جبهه	گذاشتند،	کم	نظیر	است؛	امروز	هم	توجه	به	نیاز	روز	در	مداح	های	ما	دیده	می	شود	
35 3.	حنجره،	لحن	و	آهنگ	و	قریحه	شعر،	نعمت	های	الهی	است؛	این	نعمت	ها	را	در	خدمت	معرفت	افزایی	قرار	دهید،	نه	اختالف	افكنی	و	تحریک	عصبیت	ها	
35 3.1.مراقب	باشید	شعر	شما		از	طریق	وسائل	گوناگون	انتقال	پیام،	افراد	جاهل	متعصب	را	تحریک	نكند؛	تحریک	عصبیت	های	اختالف	افكن،	مصلحت	نیست	
36 3.2.	مراقب	اختالف	افكنی	داخلی	هم	باشید؛	با	امیدآفرینی	در	مردم،	به	خلق	حماسه	کمک	کنید،چون	حماسه	از	دل	میجوشد	و	با	عقل	هدایت	میشود	
36 3.2.1.حماسه	آفرینی	یعنی	فضای	بدبینی	و	سوء	ظن	به	وجود	نیاید؛		بلكه	فضای	امید،	خوشبینی	و	نگاه	به	چشم	اندازهای	قطعی	و	یقینی		به	وجود	آید	

36 3.2.2.امروز	حرکت	عمیِق	وسیِع	پیشرونده		انقالب	به	سوی	اهداف،	یک	چشم	انداز	حقیقی	است	و	نباید	در	جهاد	مداوم	برای	تحقق	آن	تردیدآفرینی	کرد	
36 3.2.3.جهاد	مداوِم	شوق	آفرین،	نیاز	پیشرفت	و	تمدن	سازی	است؛امروز	که	به	این	جهاد	نیازمندیم،	نباید	کسی	به	تنبلی،	انزوا	و	بیكارگی	دعوت	کند.	

37 4.	مداحی،	معرفت	افزائی	است؛		پراکندن	معرفت،	حكمت،	امید	و	عقیده	ی	راسخ	است؛	جوشاندن	چشمه	های	عواطف	در	دلهاست	
37 5.	اگر	از	لحاظ	اخالق،	تدین	و	عفتنموِد	تحسین	آوری	داشتید،	آثار	مداحی	مضاعف	می	شود؛	اما	اگر	بعكس	شد،	اثر	این	هنرها	از	بین	خواهد	رفت	
37 5.1.مداح	باید	مراقب	اخالق،	پاکی	زبان،	پاکی	دامان،	پاکی	دل	و	پاکی	دست	باشد؛وقتی	درچنینجایگاهیقرارگرفت،یكانسانبرجستهاست	
38 6.	لزومی	ندارد		در	مجلس	مولودی	حتماً	روضه	خوانده	شود؛	نگذارید	در	خارج	اینگونه	وانمود	شود	عواطف	مردم	به	ائمه،	منحصر	در	عزاداری	است	
38 ب(گناه	بزرگ	تمدن	غرب	در	مساله	زن	و	انحطاط	حتمی	آن	به	همین	دلیل؛	نگاه	اسالم	به	زن	و	وظایف	محوله	به	او؛	و	مسائل	قابل	برنامه	ریزی	درباره	زن		
38 1.	یكی	از	سیئات	تمدن	مادی،	حرکتی	است	که	در	مورد	زن	انجام	دادند؛	گناه	بزرگی	که	به	این	زودی	قابل	پاك	وجبران	شدن	نیست	
38 1.1.در	دنیا	کاریکرده	اندکه	ازمهمترین	وظائف	و	خصوصیت	حتمی	زن	این	است	که	جلوه	گری	کند	و	زیبائی	هایش	را	در	معرض	التذاذ	مردان	قرار	دهد	
39 1.1.1.عریان	شدن	زن	را	آزادی	گذاشته	اند		و	حجاب	را	اسارت	معرفی	می	کنند؛	یكی	از	اّولین	آثار	سوء	این	مسئله،	سست	شدن	بنیان	خانواده	است	
39 1.2.قانون	های	ابلهانه	و	خباثت	آمیزی	که	تمدن	غربی	در		مسائل	جنسی	مي	گذراد،	آنها	را	به	ته	دّره	می	برد؛	این	انحطاط،	قابل	جلوگیری	نیست	
39 1.2.1.زوال	تمدنها،	مثل	سر	برآوردن	تمدنها،	یک	امر	تدریجی	است	و	این	تدریج	اتفاق		افتاده	است؛	تمدن	غربی	محكوم	به	شكست	است	
39 2.	در	اسالم	فرقی	بین	زن	و	مرد	در	حقوق	اجتماعی	و	فردی	نیست؛	فقط	در	چند	مسئله	ی	اختصاصِی	شخصی	امتیازاتی	به	زن	داده	شده	است	
40 2.1.مادران	با	زندگی	کردن	خود،	فرزندتربیت	مي	کنند؛	بنابراین	برای	باال	رفتن	سطح	ایمان،	سواد	و	هوش	بانوان،	در	کشور	باید	برنامه	ریزی	شود	
40 2.2.	یكیازمهمترین	وظائف	زن،	خانه	داریاست؛	گناه	است	که	به	آن	با	چشم	حقارت	نگاه	کنیم؛	خانه	داری	یک	شغل	بزرگ	است	
40 2.3.فرزندآوری	یكیازمهمترین	مجاهدت	های	بزرگ	زنان،	هنر	زن	و	از	وظائف	آنهاست	؛	متاسفانه	در	برهه	ای	این	مساله	مورد	غفلت	قرار	گرفت	
41 3.	تكریم	زنان،	رفتارهای	زنان	در	محیط	خانوادگی،	کار،	سیاست	و	اجتماعو		رفتار	با	زنان،	مسائلی	است	که	جداگانه	باید	مورد	برنامه	ریزی	قرار	گیرد	
41 4.	اگر	ما	بتوانیم	در	زمینه		زن،	خانواده،	مادر	و	همسر،	فكر،	تصمیم	و	عمل	درست	داشته	باشیم،	بدانید	که	آینده	این	کشور	تضمین	خواهد	شد	
41 موخره	
46 دیدار	دست	اندركاران	برگزارى	انتخابات1392/2/16	
46 الف(	تبیین	جهات	تلخ	حادثه	ی	تخریب	قبر	حجربن	عدی	و	ضرورت	محكوم	کردن	کامل	این	حادثه		غم	انگیز	از	سوی	همه	مسلمانان	
46 1.	حادثه	ی	تخریب	قبر	صحابی	جلیل	القدر،	حجربن	عدی)رضوان	الّل	تعالی	علیه	و	سالم	الّل	علیه(		از	جهاتی	تلخ	است	
46 1.1.	اصل	شكافتن	قبر	صحابی	پیامبر	و	حواری	امیرالمومنین	و	اهانت	به	جسد	مطهر	ایشان،	یک	حادثه	ی	بسیار	تلخ	و	غم	انگیزی	است	
46 1.2.	این	هم	مصیبتی	است	که	در	میان	امت	اسالمی	کسانی	پیدا	شوند	که	با	افكار	پلید	و	متحجر	خود	تجلیل	از	بزرگان	صدر	اسالم	را	کفر	بدانند	
47 1.3.	جریان	تكفیرِی	خبیث	که	متأسفانه	پول	و	امكانات	در	اختیار	دارند	و	ابزار	دست	انگلیس	وآمریكا	هستند،	یكی	از	مصائب	اسالم	است	
47 2.	شیعیان	در	هر	نقطه	ای	که	بودند	و	برادران	اهل	سنت	هم	در	بسیاری	نقاط	این	حادثه	را	محكوم	کردند	و	بینش	خود	را	نشان	دادند	
47 2.1.اگر	این	فتنه	ها	از	سوی	مسلمان	ها	به	طور	کامل	محكوم	نشود،	آتشی	به	جان	جامعه		اسالمی	می	افتد	که	روزبه	روز	توسعه	پیدا	مي	کند	
48 3.در	این	کارها،	دستهای	پنهان	دشمن	نشانه	های	خود	را	نمایان	مي	کند؛	سكوت	حامیان	این	کور	دلها،	نشان	می	دهد	در	این	قضیه	داخلند	
48 4.	این	را	بدانید:	آنها	مكر	می	ورزند؛	اما	مكر	الهی	قطعا	غالب	خواهد	شد	و	جریان	مخالف	پیشرفت	امت	اسالمی	را	متوقف	خواهد	کرد	
48 ب(	اهمیت	انتخابات	92	،	تالش	دشمن	در	کمرنگ	کردن	انتخابات	،	توصیه	هایی	به	مردم	و	کاندیداها	و	شاخص	های	رئیس	جمهور	مطلوب	
48 1.	امسال	به	دلیل	اینكه	انتخابات	ریاست	جمهوری،	شوراها	و	میان	دوره	ای	با	هم	مجتمع	است،	از	پاره	ای	از	انتخابات	گذشته	مهمتر	است	
48 1.1.توجه	به	انتخابات	ریاست	جمهوری،	اهمیت	انتخابات	شوراها	را	از	چشم	مسئولین،	مردم	و	نخبگان	دور	ندارد	
49 1.2.از	آنجا	که	امكانات	و	راه	های	پیمودن	به	سمت	آرمان	ها	در	اختیار	دولت	قرار	دارد،	انتخابات	ریاست	جمهوری	فوق	العاده	مهم	است	
49 2.تا	قبل	از	جمهوری	اسالمی،	یک	انتخابات	سراسرِی	عمومِی	پرشورِ	واقعی	اتفاق	نیفتاده	بود	و	امام	بزرگوار	ما	طراح	و	مهندس	این	بنا	بود	
49 2.1.در	انقالبهای	دنیا	،همه	پرسی	برای	تعیین	نظام	بعد	از	چند	سال	اتفاق	می	افتد؛	اما	در	جمهوری	اسالمی،	کمتر	از	پنجاه	روز	انجام	گرفت		

49 3.خیلی	ها	خواستند	حضور	مردم	در	انتخابات	را	کمرنگ	کنند	یا	از	وقت	مقرر	عقب	بیندازند،	اما	نتوانستند؛بعد	از	این	هم	نخواهند	توانست	
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50 3.1.چون	دشمن	مي	داند	قوام	جمهوری	اسالمی	متكی	به	رأی	مردم	است،	سعی	می	کند	انتخابات	را	کمرنگ	کند	
50 3.2.	به	این	خاطر	دشمنان	با	این	همه	تالش	نتوانستند	ما	را	متزلزل	کنند	که	اتكا	و	اقتدار	نظام	به	دل	ها،	اندیشه	و	بصیرت	مردم	است	
50 3.3.در	صورتی	دشمن	می	تواند	جمهوری	اسالمی	را	سربه	فرمان	خود	قرار	دهد	که	نظام	به	دلیل	عدم	حضور	مردم	ضعیف	باشد	
50 4.رسانه	های	رسمی	دشمن	از	مدتی	پیش	طراحی،برنامه	ریزی	و	برنامه	سازی	کرده	اند	که	دل	مردم	را	نسبت	به	انتخابات	سرد	کنند	
50 5.	اگر	حضور	مردم	نباشد،	دشمنان	براحتی	می	توانند	تهاجم	خود	را	چندین	برابر	کنند؛	حضور	مردم	به	نظام	اسالمی	مصونیت	مي	بخشد	
51 6.	باذن	الّل،	انتخابات	پیش	رو،	یكی	از	بهترین	و	پرشورترین	انتخابات	ما	خواهد	بود؛	البته	دشمن	تالش	مي	کند	زحمت	مردم	را	باطل	کند	
51 6.1.راه	اساسی	برای	اینكه	مشكالت	انتخاباتی	پیش	نیاید،	التزام	به	قانون	است؛	هر	کس	حرفی	مي	زند	و	توقعی	دارد،	بر	اساس	قانون	باشد	
51 6.2.نظام	از	خرابكاری	هایی	مثل	فتنه	88	از	پا	در	نمی	آید؛	منتها	برای	کشور	هزینه	درست	می	کند؛	راه	هزینه	درست	نشدن،	التزام	به	قانون	است	
52 7.	توصیه		من	به	شما	مسئوالن	محترم	انتخابات	این	است	که	قانون	را	معیار	قرار	دهید	؛	ادای	امانت	به	این	است	که	طبق	مّر	قانون	عمل	شود	
52 8.افرادی	که	به	نتیجه	مطلوب	خود	در	انتخابات	نمی	رسند،	باید	در	مقابل	آنچه	که	مبتنی	بر	قانون	پیش	می	آید،	صبر	انقالبی	داشته	باشند	
52 9.از	آنجا	که	خدمات	مدیریت	عالی	اجرایی	کشور	تاثیرات	عمیق	و	کوتاهی	آن	تاثیر	منفی	زیاد	دارد،	باید	در	انتخاب		رئیس	جمهور	دقت	کنیم	
52 9.1.آحاد	مردم	درصدد	باشند	که	وظیفه	شان	را	انجام	دهند؛	تعهد،	تدین،	آمادگی		و		توانائی	ها	را	بسنجید	و		طبق	تشخیص	عمل	کنید	
53 9.2.رئیس	جمهور	باید	کاری،	مردمی،	مقاوم،	ارزشی،	باتدبیر	و	پابند	به	قوانین	باشد،	درد	مردم	را	احساس	کند	و	طبقات	مختلف	مردم	را	ببیند	
53 10.	مسلّماً	امنیت،	مصونیت	و	پیشرفت	کشور	با	حضور	همگانی	و	حداکثری	مردم	افزایش	پیدا	خواهد	کرد		
53 موخره	
58 دیدار	جمعى	از	فرهنگیان	1392/2/18	
58 الف(	جایگاه	و	اهمیت	معلم	و	آموزش	و	پرورش	،	بایسته	های	سند	تحول	آموزش	و	پرورش،	دانشگاه	فرهنگیان	و	کتاب	های	درسی	
58 1.این	جلسه	در	درجه	اول	برای	تكریم	به	معلمین	است؛	معلمی	بسیار	باالتر	از	سایر	مشاغل	است	و		باید	منزلت	الزم	را	در	جامعه	ی	اسالمی	داشته	باشد	
58 2.معلم	کسی	است	که	پرداخت	کننده	و	تراش	دهنده		یک	گوهر	گرانبهاست	و		به	آن	ارزش	مي	بخشد؛	این	گوهر	گرانبها،	کودکان	ملت	هستند	
59 2.1.تعلیم	و	خصوصیاتی	که	با	رفتار،	اخالق	،	حرف	زدن	و	تعامل	معلم	به	دانش	آموز	منتقل	می	شود،	از	ماندگارترین	حقایقی	است	که	در	ذهن	باقی	میماند	
59 3.کشوری		که	میخواهد	سرافراز		شود	و	مردم	شجاع،آزاده	و	خردمند	تحویل	جامعه		بشری	دهد،	باید	زیرساخت	تعلیم	کودکی	و	نوجوانی	را	درست	کند	
59 4.	سند	تحول	آموزش	و	پرورش	باید	ما	را	به	سمت	هدفهای	اسالمی	حرکت	دهد	و	جامعه	را	به	سبک	زندگِی	حقیقتاً	اسالمی	پیش	ببرد	
60 4.1.سند	تحول	باید	عملیاتی	شود؛	منتها	باید	با	تدبر،	تأمل	و	مالحظه		صحیح	جوانب	پیش	رفت؛	کار	عمیق	و	بلندمدتی	است	که	نباید	در	آن	شتابزدگی	باشد	
60 5.	در	این	سالها	کارهای	خیلی	خوبی	شده	است	؛	اما	آنچه	نشده	است	و	اگر	امروز	دست	به	کار	نشویم،	قطعاً	دیر	خواهد	شد،	فهرست	بلندباالئی	است	
60 6.باید	به	طور	جدی		به	آرایش	درونی	دانشگاه	فرهنگیان	توجه	شود؛آموزش	عالی	هم	باید	همه	پشتیبانی	های	ممكن	را	از	این	دانشگاه	ها	بكند	
61 7.آموزش	و	پرورش	مرکزی	اساسی	و	مهم	است	و	در	عرض	سایر	دستگاه	ها	نیست؛میتوانیدآنرا	به	عنوان	موتورِقطار	و	مرکز	ذخیره		یک	مجموعه	تعبیرکنید	
61 8.در	طول	این	سالها		معلمین	همیشه	پای	منافع	انقالب	ایستاده	اند؛	یک	نمونه	اش	مسئله		دفاع	مقدس	است،	البته	نمونه	های	دیگری	هم	دارد	
61 9.مسئله		کتابهای	درسی	بسیار	مهم	است؛	باید	به	طور	مداوم	و	به	تناسب	نیازها،	مضمون	و	محتوای	این	کتابها	ترقی	و	پیشرفت	داشته	باشد	
61 9.1.	دستگاه	های	هشیاِر	مراقب	باید	پیشرفتهای	مبتنی	بر	سند	تحول	را	تعقیب	و	اشكاالت	را	اصالح	کند	و	در	زمینه	کتابهای	درسی،	نیازها	را	بسنجد	
62 9.2.اگر	از	معارف	اسالمی،	مدنی،	تمدن	ساز	و		انسان	ساز	در	کتابهای	ما	وجود	ندارد،	بگنجانید	و	اموری	که	تخدیر	کننده	و	گمراه	کننده	است	حذف	کنید	
62 ب(	ضرورت	تحقق	حماسه	سیاسی	و	اقتصادی	و	ارتباط	این	دو	مقوله	با	پیشرفت	کشور	
62 1.	تا	آحاد	ملت	نقش	ایفاء	نكنند،حماسه	به	وجود	نمی	آید؛وقتی	مردم	با	نگاه	به	چشم	انداز	روشن	انگیزه		حرکت	را	داشتند،	حماسه	به	وجود	می	آید	
62 1.1.در	زمینه	حماسه،	آموزش	و	پرورش	نقش	آفرین	است؛	تعداد	کثیر	معلمین	سراسر	کشور	میتوانند	در	مسئله		انتخابات	و	حماسه		اقتصادی	تأثیر	بگذارند	
62 1.2.کشور	و	ملت	بزرگ	ما	با	اهداف	و	آرمانهائی	که	دارد،	به	حماسه	سازی	در	بخشهای	مختلف	نیاز	دارد؛ما	باید	با	جهش	پیش	برویم	
63 2.	پیشرفتهای	ملت	ایران	در	این	سه	دهه،	متناسب	با	سی	سال	نیست؛	این	پیشرفتها	به	برکت	انقالب	است،	اما	در	عین	حال	باید	افزایش	پیدا	کند	
63 2.1.اگر	ملت	ایران	همین	سرعت	و	شتاب	پیشرفت	را	حفظ	کند،	بالشک	زمان	زیادی	طول	نخواهد	کشید	که	در	جایگاه	شایسته		خود	قرار	خواهد	گرفت	

63 2.2.بخش	مهمی	از	این	مسئله	به	مدیران	اجرائی	کشور	ارتباط	پیدا	میكند؛	اینهاست	که	مسائل	کشور	را	حساس	میكند	و	نیاز	به	حماسه	دارد	
64 موخره	
68 دیدار	جمعى	از	بانوان	فرهیخته	ى	حوزوى	و	دانشگاهى	1392/2/21	
68 الف(	گفتمان	غرب	و	اسالم	در	مسئله	زن،	راهبردهای	خروج	از	انفعال	در	برابر	گفتمان	غرب	و	گسترش	گفتمان	اسالم		
68 1.	ما	درباره		مسئله		زن	دچار	یک	عقب	ماندگی		هستیم؛	به	این	معنی	که	حرفهای	برجسته	ای	داریم	ولی	نتوانستیم	آن	ها	را	به	دنیا	منتقل	کنیم		
69 1.1.	البته	همان	مقداری	هم	که	در	این	زمینه	کار	شده،	به	برکت	نظام	جمهوری	اسالمی	و	نفوذ	فكر	و	نام	انقالب	و	امام	بوده	است	
69 2.	باید	یک	نهضت	بیداری	در	زمینه	مسائل	زنان	را	بیفتد	تا	بتوانیم	جبهه	تهاجمی	و	مصون	از	تعرض	تهاجم	دیگران	داشته	باشیم	
69 3.	با	اینكه	یک	گفتماِن	کامل،	مفید	و	قانع	کننده	از	اسالم	در	زمینه	زنان	داریم،	اّما	خود	را	در	مقابل	گفتمان	غربی	در	موضع	انفعال	قرار	دادیم	
69 3.1.گفتمان	غرب	در	مورد	زن،	یک	گفتمان	کاماًل	حساب	شده		سیاسی	است	که	از	رنسانس	و	بعد	پیدایش	صنعت	جدید	آغاز	و	در	روزگار	ما	اوج	گرفت	
69 4.مردواره	کردن	زن	و		قرار	دادن	زن		به	عنوان	وسیله		راحتی	برای	التذاذ	جنسی	مرد،	دو	جزء	برجسته	گفتمان	غربی	در	مورد	زن	است	
70 4.1.مردواره	کردن	یعنی	مشاغلی	که	با	ساخت	جسمی،عصبی	و	فكری	مرد	سازگارتراست	را	به	سمت	بانوان	کشانده	و	افتخاری	برای	زن	قرار	دادند	
70 4.1.1.	در	مقابل	این	مساله	دچار	انفعال	شدیم	و	دورخوردیم؛		چون	افتخار	می	کنیم	که	در	بخش	های	اجرایی	کشور	فالن	تعداد	زن	داریم	
70 4.1.2.اشكال	ندارد	خانمی	به	واسطه	توانایی	های	خود	در	یک	مقام	اجرایی	قرار	بگیرد؛	آنچه	اشكال	دارد	افتخار	به	این	مساله	است	
70 4.1.3.بنا	نبود	ما	کارهای	مردانه	را	به	زنها	بدهیم!	زن	و	مرد		از	لحاظ	آنچه	که	مربوط	به	انسانّیت	است	هیچ	فرقیندارند	و	هریک	امتیازاتی	دارند	
71 4.1.4.این	نگاه	درست	است	که	زن	را	در	جنسیت	خود	بشناسیم	وارزش	های	مناسب	برای	فرد	یا	جامعه	دارای	این	جنسیت	را	مشخص	کنیم	
71 4.2.این	نگاه	که	زن	را	وسیله	ای	برای	التذاذ	جنسی	مرد	قرار	مي	دهد،	مثل	یک	ِسیلی	وارد	کشورهای	بی	دفاع	و	بی	حفاظ	اسالمی	و	کشور	ما	شد	
71 4.2.1.	انقالب،	تا	حد	زیادی	جلوی	این	سیل	را	گرفت؛	باید	با	حل	مسئله	حجاب،	پوشش	و	حدود	معاشرت	زن	و	مرد،	جلوی	این	بالی	عظیم		را	سد	کرد	
71 4.2.2.	دامن	زدن	به	مساله	شهوت	و	همجنس	بازی	و	همجنس	گرایی،	چاله	های	عظیم،	عمیق،	خطرناك	و	لغزشگاه	عجیبی	برای	تمدن	غرب	است	
72 4.2.3.	خطر	جاذبه	یجنسی	برای	زن،	مرد،	جامعه	و	خانواده	را	باید	خیلی	جّدی	گرفت	
73 5.1.خصوصّیات	زن	در	این	گفتمان	باید	تبلیغ	شود	که	عبارت	است	از:	کرامت	،	عّزت،	ظرافت	جسمی،	ظرافت	ساختمان	فكری	وعصبی	و	ظرافتكار	کردی	
73 5.1.1.	فقط	سْر	انگشت	ظریف	و	لطیف	مادر	مي	تواند	رشته	های	بشّدت	رقیق	و	نازك	اعصاب	کودك	را	از	هم	جدا	کند،	تا	برای	کودك	عقده	به		وجود	نیاید	
73 5.1.2.زنان	با	تدبیر	و	ظرافت	مي	توانند	مرد	را	در	دست	خود	بچرخانند	و	رام	خود	کنند	
73 ب(	بیان	مسائل	اصلی	مربوط	به	زنان	کشور	در	شرایط	کنونی	و	برخی	از	راه	کارهای	پیشرفت	در	امور	زنان	
73 1.	در	مسائل	مربوط	به	امروز	زنان	کشور	ما	دو	مسئله	از	همه	مهم	تر،	فوری	تر	و	الزم	االهتمام	تر	از	بقیّه		مسائل	است	
73 1.1.	یک	مسئله،	مسئله	ی	اهّمّیت	و	اعتبار	خانه	و	خانواده	است؛	برایخانه	باید	شأن	قائل	شد	
74 1.2.	مسئله	دّوم،	جلوگیری	از	ضعف	و	ستم	زدگی	زن	در	سطوح	مختلِف	معاشرتی،	جنسی،	خانوادگی،	فرهنگی	و	فكری		است	
74 1.2.1.توهین	های	رفتاری،	زبانی	و	وحشی	گری	یدی	مرد	به	همسر،در	غربی	ها	فراوان	وجود	دارد	که	خالف	انتظار	نیست؛	اما	در	کشورما	نباید	باشد	
74 2.مسائل	مهم	دیگری	مثل	ازدواج،	پوشش،	معاشرت،	حمایت	مالی	و	حقوقی	از	زنان	محروم	یا	مظلوم	و	مسئله	اشتغال	هم	در	مورد	زنان	وجود	دارد	
75 3.	باید	فّعالیّت	های	گوناگونی	که	در	کشور	در	زمینه		زن	وجود	دارد،	یک	شكل	سیستمی	و	یک	هندسه	ی	عمومی	پیدا	کند	
75 3.1.	یک	مرکز	عالی	و	ثابت	با	کادر	قوی	و	چشم	انداز	بلند	مّدت	ایجاد		شود؛	ذیل	آن،	نهادهای	متناسبیتشكیل	شود	و	بانک	اّطالعات	هم	وجود	داشته	باشد	
75 4.نگذارید	حضور	نمایان	زنان	فّعال	در	جبهه		انقالب	کمرنگ	شود؛	جبهه		انقالب،	زنان	کارآمد،	فّعال،زبان	آور،نویسندهوعالِمزیاد	دارد	
76 5.صداوسیما	حتما	باید	نقشی	صددرصدی	در	زمینه	مطالبی	که	ما	برای		پیشرفت	امور		زنان	عرض	مي	کنیم،	از	شماها	مي	شنویم	و	فكر	میشود،	ایفا	کند	
76 5.1.صدا	و	سیما	به	گونه	ای	فرهنگ	سازی	کند	که	زن	دارای	خصوصّیات	اسالمی،	محترم	باشد؛	متاسفانه	بعضی	از	برنامه	ها	در	جهتِ	عكس	این	است	
76 جمع	بندی:		
85 دیدار	اقشار	مختلف	مردم		1392/2/25		

85 الف(	اهمیت	و	جایگاه	ماه	رجب	،	تاثیر	انقالب	در	رونق	اعتكاف	در	میان	جوانان	و	ضرورت	اتصال	به	معدن	قدرت	الهی	و	منبع	نورانی	معنویت	
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مقدمه
												وقوع	انقالب	اسالمی	در	مقطعی	از	تاریخ	به	وقوع	پیوسته	است	که	جبهه	نظام	کفر	تاریخی	با	شرح	صدری	بلوغ	یافته،	تمدنی	

مادی	را	در	جهان	مستولی	کرده	است	و	داعیه	جهانی	کردن	این	تمدن	را	دارد.	
اما	در	مقابل،	تحقق	انقالب	اسالمی	مبتنی	بر	اسالم	ناب،	جبهه	تاریخی	ایمان	را	در	افق	جدیدی	از	مبارزه	وارد	نمود.	

آرمان	انقالب	اسالمی	تحقق	تمدن	اسالمی	در	عرصه	جهانی	است	که	در	این	میان	نقش	رهبران	بی	بدیل	انقالب	اسالمی	به	عنوان	
معماران	تمدن	اسالمی	از	جایگاه	ویژه	ای	برخوردار	می	باشد.	

با	مطالعه	تاریخ	تكامل	جامعه	شیعی،	به	خوبی	روشن	می	گردد	که	شاخص	اساسی	بلوغ	جامعه	شیعی،	والیت	پذیری	از	امامان	معصوم)علیهم	
السالم(	و	نواب	امام	در	زمان	غیبت	می	باشد.	از	این	رو،	سنگین	ترین	تكلیف	و	امتحان	جامعه	شیعی،	قبول	والیت	و	حرکت	بر	مدار	اراده	

و	خواست	ولی	خداست.	
امام	راحل	اختری	تابناك	از	سلسله	فقیهان	و	مجتهدانی	بود	که	با	رهبری	داهیانه	خود،	جامعه	شیعی	را	در	افق	جدیدی	از	تكلیف	سنگین	

والیت	پذیری	وارد	کرد	و	آن	چیزی	نیست	جز	تولی	به	این	ولی	خدا	در	افق	اجتماعی	و	تمدنی.	
البته	انقالب	اسالمی	گام	های	آغازین	خود	را	تا	رسیدن	به	تمدن	اسالمی	برداشته	است،	و	خلف	صالح	امام	راحل،	حضرت	آیت	الل	خامنه	ای	
رهبر	معظم	انقالب	اسالمی)مدظله	العالی(،	به	خوبی	مسیر	تحقق	تمدن	اسالمی	را	ترسیم	نموده،	با	والیت	و	مدیریت	الهی	خود	و	تبیین	

وظایف	تمام	آحاد	جامعه	در	هر	منصب	و	مقامی	در	فرمایشاتشان	جامعه	اسالمی	را	گام	به	گام	به	آرمان	شهر	خود	نزدیک	می	کند.	
بر	این	اساس،	آنچه	بر	تمامی	مسولین	و	آحاد	مختلف	جامعه	فرض	است،	توجه	تام	و	تمام	به	فرمایشات	و	مطالبات	رهبری	انقالب	اسالمی	

است؛	فرمایشاتی	که	عین	تكلیف	شرعی	است	و	مسیر	بندگی	الهی	را	در	حوزه	حیات	اجتماعی	به	خوبی	ترسیم	می	کند.	
از	این	رو،	معاونت	پژوهش	مؤسسه فرهنگی والء منتظر)عجل اهلل فرجه( بر آن شد که از ابتدای سال 1391 فرمایشات آن رهبر معظم 
را گرد آوری و تنظیم جدید کرده و همراه با تحلیل و جمع بندی مختصر و استخراج مطالبات ضمنی و صریح	ایشان،	با	عنوان	»ره	
نامه«	و	به	صورت	دوره	ای	در	اختیار	جامعه	والیت	مدار،	به	ویژه	مخاطبان	آن	فرمایشات	و	باالخص	تصمیم	گیران	و	تصمیم	سازان	نظام	

اسالمی	قرار	دهند.	
باشد	که	بتوانیم	از	منویات	آن	رهبر	فرزانه	در	جهت	رشد	و	تعالی	اسالمی	بهره	برده،	سهمی	هر	چند	اندك	در	ترویج	آن	داشته	باشیم.	

در	پایان	از	تمامی	عزیزانی	که	ما	را	در	تهیه،	تدوین	و	انتشار	این	جزوه	یاری	کرده	اند	به	ویژه	جناب	آقای	جعفرزاده	تهیه	کننده،	هم	چنین	از	
مدیر	عامل	محترم	مؤسسه	جناب	حجت	االسالم	و	المسلمین	آقای	عزّت	زمانی	و	همكاران	محترم	معاونت	فرهنگی	و	انتشارات	مؤسسه،	

تشكر	و	قدردانی	می	شود.	
از	خوانندگان	محترم	استدعا	و	انتظار	داریم	که	دیدگاه	های	تكمیلی	و	اصالحی	خویش	را	به	منظور	هر	چه	بهتر	شدن	جزوات	بعدی،	در	اختیار	

	 									 	 	 	 ما	قرار	دهند؛	که	با	آغوش	باز	پذیرائیم.	
		 	 	 	 	 	 والسالم	 	
		 	 	 	 	 	 معاونت	پژوهشی			 	
		 	 	 	 	 	 مؤسسه	والء	منتظر)عجل	الل	فرجه(	 	

85 1.	برادران	و	خواهران	عزیز		و	مخصوصاً	جوانها	را	به	اهمیت	ماه	رجب	توجه	می	دهم	؛	از	این	مناسبتها	به	آسانی	نمي	شود	صرفنظر	کرد	
1.1.	ماه	رجب	و	شعبان،	آمادگاهی	برای	ورود	انسان	به	ماه	مبارك	رمضان	است؛	آمادگی	برای	حضور	قلب	و	بعد	توجه	بیشتر	به	کارها	و	رفتار	خود	85

86 1.2.	یكی	از	خصوصیات	دعاهای	ماه	رجب،		توجه	دادن	به	توحید	و		به	اسماء	و	صفات	الهی	است	
1.3.	اول	ماه	رجب	متبرك	به	والدت	امام	باقر		و	آخر	آن	متبرك	به	بعثت	پیغمبر		است؛		در	نیمه	این	ماه	هم	سنت	اعتكاف	قرار	دارد	86

86 2.	چقدر	منظره		زیبا	و	معّطری	است	که	جمع	کثیری	از	جوانهای	ما	روزه	بگیرند	و	در	یک	مسجدی	اعتكاف	کنند؛		این	از	برکت	انقالب	است	
86 2.1.معنویت	حاصل	از	این	فرصتها،	پشتوانه	ی	پیش	روی	با	عزم	مقاوم	در	همه		میدانهاست؛	امام	متكی	بر	معنویت	توانست	این	حرکت	عظیم	را	راه	بیندازد	
87 2.2.شما	مردم	عزیز		بخصوص	جوانها،	مي	توانید	به	معدن	عظیم	قدرت	الهی	متصل	و	نورانی	شوید	و	با	پشتیبانی	الهی	در	صحنه	های	مختلف	نقش	ایفا	کنید	
87 2.3.راز	پیشرفت	ملت	ایران	با	این	همه	دشمنی	به	خاطر	همین	پشتوانه	الهی	است	؛انگیزه	و	همت	جوانهای	مؤمِن	امروز	ما	از	دوره		دفاع	مقدس	کمتر	نیست	
88 ب(	اهمیت	مضاعف	انتخابات	امسال،	تقابل	هدف	ملت	ایران	و	دشمن	در	انتخابات،	توصیه	ها	یی	برای	برگزرای	انتخابات	پرشور	و	معیار	انتخاب	اصلح	
88 1.	امروز	مسئله	ی	انتخابات	در	درجه	ی	اوِل	کارهای	سیاسی	کشور	قرار	دارد	
88 1.1.	هرچند	انتخابات	در	ظرف	یک	روز	انجام	میگیرد،	اما	تاثیر	کوتاه	مدت	آن	تا	4	سال	و	تاثیر	بلندمدت	آن،	گاهی	اوقات	تا	40	سال	باقی	می	ماند	
88 1.2.	انتخاباِت	امسال	اهمیت	مضاعف	دارد؛	چراکه	به	یک	موضوع	بین	المللی	تبدیل	شده	است	
88 2.هدف	ملت	انتخاب	اصلحی	است	که	کشور	را	با	سرعت	بیشتری	پیش	ببرد؛	اما	دشمن	مایل	است	کشور	را	به	سمت	وابستگی	و	عقب	ماندگی	حرکت	دهد	
89 2.1.هدف	ملت	ایران	با	دو	عامل	تامین	می	شود:	انتخابات	گرم	و	پرشور	و	انتخاب	رئیس	جمهور	شایسته	ی	وارسته	ی	باعزِم	مؤمِن	انقالبِی	با	همت	جهادی	
89 2.2.مقصود	دشمن	با		انتخابات	سرد	و	انتخابی	که		دولت	و	ملت	را	به	سمت	وابستگی	بیشتر	و	تبعیت	از	سیاستهای	دشمن	بكشاند،	حاصل	مي	شود	
89 3.دشمنان	برای	اینكه	انتخابات	را	از	شور	و	هیجان	بیندازند،	سعی	مي	کنند	با	بحرانی	نشان	دادن	مشكالت،	مردم	را	از	حضور	در	انتخابات	ناامید	کنند	
90 3.1.در	کجای	دنیا	این	مشكالت	وجود	ندارد؟	امروز	کشورهای	اروپائی	که	صحنه	گرداِن	تبلیغات	علیه	ما	هستند،	تا	خرخره	در	مشكالت	فرو	رفته	اند	
90 3.2.	البته	ما	هم	مشكالتی	داریم؛	اما	مشكالت	را	باید	با	نقاط	مثبتی	که	االن	در	جمهوری	اسالمی	داریم،	مقایسه	کنیم	
90 3.2.1.	کدام	کشور	مثل	کشور	ما	ملتی	منسجم	و	متحد		و		این	همه	جوان	سرحال	و	بانشاط	دارد؟	
90 3.2.2.کدام	ملت	مثل	ما	با	وجود	این	همه	دشمنی	ها	توانسته	است	این	عظمت	و		تأثیرگذاری	را	در	دنیا	و	منطقه	به	دست	آورد؟	
90 3.3.شما	جوانان،	مسئوالن	و		مبلّغان	باید	در	مقابل	تبلیغات	دشمن	که	الغای	یاس،	ناامیدی	و	بحران	می	کند،	بعكس	عمل	کنید	و		به	مردم	امید	دهید		
91 4.مردم	بدانند	که	حضور	پرشور	و	پر	رونق	در	انتخابات	موجب	مي	شود	کشور	مصونیت	پیدا	کند	و	طمع	دشمن	برای	دست	اندازی	و	تعرض	و	خباثت	کم	شود	
91 4.1.	آنطور	که	ما	ملتمان	را	تجربه	کرده	ایم	و	فضل	الهی	را	مكرر	آزموده	ایم،ملت	در	این	انتخابات	هم	آزمون	افتخارآمیز	دیگری	را	به	صحنه	خواهندآورد	
91 5.	مردم	عالوه	بر	همت	بر	حضور،	همت	بر	انتخاِب	خوب	هم	داشته	باشند؛	برای	انتخاِب	خوب	باید	فكر	کرد	و		معیارها	را	شناخت	
91 5.1.معیار	اصلی	این	است:	بر	حفظ	عزت	و	حرکت	در	جهت	هدفهای	انقالب	همت	کنند،	اهل	استقامت	باشند	و	زرهی	پوالدین	از	یاد	و	توکل	به	خدا	بپوشند		
91 5.2.	یكی	از	معیارها	این	است	که	ببینید	شعارهایی	که	تعیین	می	کنند،	چه	نوع	شعارهایی	است	
92 5.2.1.بعضی	ها	برای	جلب	آراء	،		شعارهائی	میدهند	که	از	حدود	اختیاراتشان	بیرون	است؛	مردم	هوشمند	ما	دقت	کنند	و		اینها	را		بشناسند	
92 5.2.2در	شعارها	بایدآنچه	را	برای	مردم	فوریت	بیشتری	دارد،		با	واقعیات	و	امكانات	سازگار	است	و		به	افزایش	قدرت	درونی	ملت	می	انجامد،	بگنجانند	
92 6.	تبعیت	از	قانونی	که	صددرصد	درست	نیست	یا	تحمل	خطای	مجری	قانون	که	نمی	توان	از	طریق	قانونی	اصالح	کرد،	از	بی	قانونی	بهتر	است	
92 7.	باید	بر	اساس	حجت	شرعی	فرد	صالح	تر	را	انتخاب	کنیم؛	اگر	انسان	بر	طبق	حجت	شرعی	عمل	کند،	چنانچه	بعداً	غلط	از	آب	دربیاید،	باز	سرفراز	است	
93 8.	من	امیدوارم؛	انسان	وقتی	به	وضع	کشور	نگاه	مي	کند،	روزبه	روز	به	آینده	ی	این	راه	و	آینده		ی	این	ملت	و	این	کشور،	امیدوارتر	مي	شود	
93 موخره	
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مقدمه:
خوشامد	عرض	میكنم	به	شما	برادران	و	خواهران	عزیز،	نیروهای	
ارزشمند	شكوفائی	و	پیشرفت	کشور؛	چهره	های	نجیب	و	متعهدی	
که	یكی	از	دشوارترین	بخشهای	اداره	ی	کشور	و	پیشرفت	کشور	
را	برعهده	گرفته	اید	و	در	راه	سعادت	این	ملت،	بار	سنگین	کار	را	
بر	دوش	خودتان	دارید	حمل	میكنید.	خداوند	قدردان	زحمات	شما	
	همه	تان	مشمول	اجر	و	ثواب	 و	تالشهای	شما	باشد	و	ان	شاءاللَّ

الهی	باشید.

ارزش	 پیشرفت؛	 مسیر	 در	 كارگر	 جایگاه	 الف(	 	
جایگاه	 كشور؛	 كارگرى	 مجموعه	 تمدنى	 و	 انقالبى	
كار	و	سرمایه	در	اسالم	و	غرب	و	ضرورت	حمایت	از	

دو این	

1.	منقبت	اصلى	و	محورى	براى	نیروى	كار	این	است	كه	كارگر		با		تن،	جان		و		مغز	خود،	حركت	پیشرفت	كشور	و	آسایش	
مردم	را	تأمین	میكند

در	مناسبت	روز	کارگر،	معمول	است	که	صاحبان	قلم	و	بیان	و	گویندگان	و	نویسندگان	به	مناقب	قشر	کارگر	میپردازند؛	که	البته	بجا	است.	
با	قطع	نظر	از	اینكه	گفتن	و	نوشتن	چقدر	در	باال	بردن	و	ارتقاء	بخشیدن	به	رتبه	ی	کارگر	دارای	ارزش	و	اهمیت	است،	منقبت	اصلی	و	
محوری	برای	نیروی	کار	در	یک	جامعه	این	است	که	کارگر	با	تن	خود،	با	جان	خود،	با	مغز	خود،	حرکت	پیشرفت	کشور	و	آسایش	مردم	را	
تأمین	میكند.	درست	است	که	عوامل	دیگری	هم	در	این	عرصه	مؤثرند	-	مانند	نیروی	سرمایه،	نیروی	مدیریت	-	و	در	جای	خود	باید	قدر	

آنها	هم	دانسته	شود،	ولی	کارگر	این	کار	را	با	جسم	و	جان	خود	انجام	میدهد؛	این	یک	ارزش	مضاعف	است.

2.	شما	مجموعه	ى	كارگرى	كشور،		ستون	فقراتید	و	به	طور	عمده	شما	هستید	كه	از	فلج	شدن	كشور	جلوگیرى	مي	كنید
اگر	در	یک	کشوری	نیروی	انسانِی	کار	نباشد،	یا	ضعیف	باشد،	یا	غیر	ماهر	باشد،	یا	فكر	او	و	ذهن	او	دستخوش	جریانات	سیاسی	گوناگون	
باشد،	آن	کشور	فلج	خواهد	شد.	شما	مجموعه	ی	کارگری	کشور	ستون	فقراتید،	و	به	طور	عمده	شما	هستید	که	از	فلج	شدن	

کشور	جلوگیری	مي	کنید.

2.1.	در	عرصه		فرهنگ	سازى،	مردم	باید	به	ارزش	كار		پى	ببرند؛	در	عرصه		عملى	هم،	قانونگذاران	و	مجریان،	دائم	باید	این	عناصر	را	
مورد	توجه	قرار	دهند

	این	باید	دانسته	شود،	این	را	باید	همه	ی	مردم	بفهمند	و	بدانند.	هم	در	عرصه	ی	فرهنگ	سازی	باید	مردم	به	ارزش	کار	پی	ببرند؛	هم	در	
عرصه	ی	عملی،	قانونگذاران	و	مجریان	باید	به	طور	دائم	این	عناصر	را	مورد	توجه	قرار	دهند.	اگر	قشر	کارگر	در	یک	کشوری	برخوردار	از	
رفاه	بود،	برخوردار	از	امید	بود،	برخوردار	از	امنیت	شغلی	بود،	حرکت	این	کشور	به	سوی	پیشرفت،	آسان	خواهد	شد؛	این	یک	حقیقتی	است؛	

این	را	باید	همه	ی	ما	درك	کنیم.

3.	اهمیت	طبقه	كارگر	در	ایران	مضاعف	است؛	چراكه	كارگران	عالوه	بر	انجام	دادن	وظائف	شغلى،	وظائف	انقالبى	و	كشورى	را	
هم	خوب	انجام	دادند

بنده	اعتقاد	دارم	که	در	کشور	ما	اهمیت	طبقه	ی	کارگر	حّتی	از	این	هم	باالتر	است.	آنچه	گفته	شد،	مربوط	به	همه	جا	است،	مربوط	به	
همه	ی	کشورها	است؛	اما	در	اینجا	یک	چیز	مضاعفی	هم	وجود	دارد	و	آن	این	است	که	کارگران	عالوه	بر	انجام	دادن	وظائف	شغلی،	وظائف	
انقالبی	و	کشوری	را	هم	خوب	انجام	دادند.	هم	در	آغاز	انقالب	و	پیروزی	انقالب،	حرکت	عظیم	کارگران	یكی	از	کلیدهای	فتح	بود	-	کارگران	
شرکت	نفت	و	غیره	و	غیره	-	هم	در	دوران	جنگ	تحمیلی.	در	جبهه،	به	هر	طرف	انسان	نگاه	میكرد،	جوانان	کارگر،	میانساالن	کارگر،	خألها	
را	پر	کرده	بودند.	در	جریانات	گوناگون	سیاسی	هم،	کارگرها	اسیر	اغوای	کسانی	نشدند	که	میخواستند	مجموعه	ی	کارگری	را	در	مقابل	

انقالب	و	در	مقابل	نظام	اسالمی	قرار	دهند.	اینها	چیز	کمی	نیست.	البته	خیلی	ها	این	حقایق	را	نمیدانند؛	ما	از	نزدیک	لمس	کردیم.	

3.1.خیلى	ها	تالش	كردند	طبقه		كارگر	را	در	مقابل	نظام	قرار	دهند؛	اما	آنها	ایستادند؛	این	ارزش	انقالبى	و	تمدنى	مجموعه		كارگرى	ما	را	
روشن	مي	كند

من	در	همان	روزهای	پیروزی	انقالب،	در	یک	مجموعه	ی	کارگری	در	قسمت	غرب	تهران،	خودم	شخصًا	حضور	پیدا	کردم؛	دیدم	دشمنان	
اسالم	و	دشمنان	انقالب	چه	کار	دارند	میكنند؛	چه	طرحهائی،	چه	برنامه	هائی،	چه	نقشه	هائی	دارند؛	برای	اینكه	در	همین	آغاز	کار،	در	همین	
ابتدای	سر	زدِن	اولین	پرتوهای	انقالب	بتوانند	به	وسیله	ی	قشر	کارگر،	نفوذ	سیاسِی	وابسته	ی	خودشان	به	برخی	از	قدرتها	را	تحكیم	کنند.	
این	را	من	از	نزدیک	دیدم.	و	در	مقابل	دیدم	که	طبقه	ی	کارگر	مؤمن	ما،	به	برکت	ایمان،	به	برکت	اعتماد	به	امام	بزرگوار	و	به	روحانیت،	با	
چه	صراحتی،	با	چه	شجاعتی	در	مقابل	آنها	ایستاد؛	و	این	در	طول	سالهای	متمادی	تكرار	شد.	امروز	سی	و	چهار	سال	از	آن	روزها	میگذرد.	
خیلی	ها	خواستند،	تالش	کردند،	پول	خرج	کردند،	برای	اینكه	بتوانند	طبقه	ی	کارگر	را	در	مقابل	نظام	اسالمی	قرار	دهند؛	اما	طبقه	ی	کارگر	
ایستاد؛	این	خیلی	مهم	است.	اینها	ارزش	مجموعه	ی	کارگری	ما	را،	ارزش	انسانی	شان	را،	ارزش	انقالبی	شان	را،	ارزش	تمدنی	شان	را	برای	ما	

روشن	میكند؛	اینها	باید	فرهنگ	شود؛	این	را	باید	همه	بدانند،	همه	بفهمند؛	و	شما	کارگرها	باید	افتخار	کنید.

دیدار كارگران و فعاالن بخش تولید كشور
در آستانه روز كارگر

1392/02/07
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4.حمایت	از	كار	و	سرمایه	ایرانى،در	یک	سال	تمام	نمى	شود؛	باید	كار	به	صورت	جدى	و	محورى	دنبال	شود؛	فرهنگ	سازى	
آن	برعهده	همه	مردم	است

خب،	ما	سال	گذشته	گفتیم	حمایت	از	کار	و	سرمایه	ی	ایرانی.	این	قضیه	که	در	یک	سال	تمام	نمیشود.	حاال	دوستان	و	مسئوالن	گزارشهائی	
میدهند	که	این	کارها	انجام	گرفته	است؛	خیلی	خوب،	خداوند	به	هر	کاری	که	با	نیت	صحیح	انجام	میگیرد،	برکت	بدهد؛	ولی	باید	کار	
به	صورت	جدی	و	محوری	دنبال	شود؛	این	به	عهده	ی	همه	ی	مردم	است.	این	فرهنگ	سازی	که	عرض	کردیم،	یک	بخش	مهمش	اینجا	

است.	

4.1.معناى	تولید	داخلى	این	است	كه	زرق	و	برق	نامهاى	فرنگى	چشمها	را	جلب	نكند؛	این	انحراف	است	كه	مردم	دنبال	نشانه	هاى	
تولید	خارجى	باشند	

ما	گفتیم:	تولید	داخلی؛	کار	ایرانی،	سرمایه	ی	ایرانی.	این	معنایش	این	است	که	زرق	و	برق	نامهای	فرنگی	چشمها	را	به	خودش	جلب	نكند.	
همه	بدانند	که	این	محصولی	که	دارند	میخرند،	میتواند	یک	کارگر	ایرانی	را	برخوردار	کند؛	میتواند	او	را	محروم	کند،	یک	کارگر	خارجی	را	
برخوردار	کند.	البته	ما	همه	ی	بشریت	را	دوست	داریم،	اما	خب	کارگر	ایرانی	دارد	برای	سربلندی	این	کشور	تالش	میكند؛	جزو	مغتنم	و	عزیز	
پیكره	ی	این	ملت	است؛	او	را	باید	تأیید	کرد،	او	را	باید	تقویت	کرد.	بعضی	ها	این	را	نمیفهمند	و	درك	نمیكنند،	یا	برایشان	نشانه	ی	تولید	
ایرانی	و	تولید	خارجی	فرق	نمیكند؛	یا	حّتی	بعكس،	به	جای	اینكه	دنبال	نشانه	ی	تولید	ایرانی	بگردند،	دنبال	نشانه	های	تولید	خارجی	

میگردند؛	این	انحراف	است،	این	خطا	است.	همه	ی	مردم	مخاطب	این	بیانند.	

4.2.اصرار	میكنم	ملت	به	سمت	تولیدات	داخلى	بروند؛	البته	دستگاه	هاى	حكومت	وظیفه		مضاعف	دارند،	تولید	كننده		داخلى	هم	باید	كار	
را	كامل	ارائه	دهد

من	تأکید	میكنم،	اصرار	میكنم،	از	همه	ی	ملت	ایران	درخواست	میكنم،	بروید	به	سمت	مصرف	تولیدات	داخلی؛	این	کار	کوچكی	نیست،	
این	کار	کم	اهمیتی	نیست؛	این	یک	کار	بزرگ	است.	البته	دستگاه	های	حكومتی	و	دولتی	-	دولتی	به	معنای	عام	-	در	این	جهت	وظیفه	ی	
مضاعف	دارند.	فالن	وزارتخانه،	فالن	سازمان،	فالن	اداره	وقتی	میخواهد	جنس	داخلِی	خودش	را	تأمین	کند،	مطلقًا	باید	از	جنس	خارجی	
استفاده	نكند؛	بروند	سراغ	تولیدات	داخلی.	البته	از	این	طرف	هم	از	تولید	کننده	ی	داخلی	-	چه	آن	مدیر،	چه	آن	کارگر،	چه	آن	سرمایه	گذار	

-	خواسته	میشود	و	اصرار	میشود	که	کار	را	تمیز،	درست	و	کامل	ارائه	دهند.

5.	استحكام	كار	و	احترام	به	كارگر،	دستور	اسالم	است؛	اگر	ایندو		باهم	مالحظه	مى	شد،	افراط	و	تفریط	هاى	اقتصاد	لیبرال	و	
سوسیالیسم	پیش	نمى	آمد

	هر	دوی	اینها	اشاره	ی	اسالم	و	دستور	دین	مقدس	ما	است.	استحكام	کار	را	خدا	از	ما	خواسته	است،	احترام	به	کارگر	را	هم	خدا	از	ما	خواسته	
است؛	امنیت	زندگی	و	شغلی	کارگر	را	خدا	از	ما	خواسته	است،	امنیت	سرمایه	را	هم	خدا	از	ما	خواسته	است.	

اینها	وقتی	در	کنار	هم	مورد	مالحظه	قرار	بگیرند،	این	افراط	و	تفریطهائی	که	با	نامهای	گوناگون	به	وجود	آمد،	چه	در	منطقه	ی	

فعالیت	اقتصاد	لیبرال	و	به	قول	خودشان	آزاد	-	آزاد	یعنی	آزاد	برای	سرمایه	دار،	اما	زندان	و	حبس	و	فشار	برای	طبقه	ی	مظلوم	و	فقیر؛	که	
امروز	شما	دارید	در	اروپا	واکنشها	و	بازخوردهایش	را	مالحظه	میكنید	-	و	چه	در	عرصه	ی	سوسیالیسم،	به	وجود	نمی	آمد.

5.1.بدلیل	حوادث	امروز	اروپا	و	آمریكا،	اقتصاد	سرمایه	دارى	نشان	داد	در	میدان	عمل	ناكام	است؛	ناتوانى	سوسیالیسم	هم	سالها	پیش	
ظاهر	شد

	بزرگترین	دلیل	بر	غلط	بودن	اقتصاِد	به	اصطالح	لیبرال	همین	حوادثی	است	که	امروز	در	اروپا	و	به	شكل	دیگری	در	آمریكا	وجود	دارد.	در	
میدان	عمل	و	در	عرصه	ی	تجربه،	اقتصاد	سرمایه	داری	نشان	داد	که	غلط	است،	ناکام	است؛	حّتی	به	سود	خود	آن	طبقاتی	که	این	اقتصاد	
برای	حمایت	از	آنها	به	وجود	آمد،	نیست.	حاال	طبقه	ی	کارگر	که	سالهای	متمادی	در	آنجاها	لگدمال	میشد،	اما	حّتی	به	سود	خود	سرمایه	دار	
و	بانكدار	و	صاحبان	کارتلها	و	تراستها	هم	نیست؛	و	این	هنوز	اوِل	کار	است،	بعد	از	این	بدتر	هم	خواهد	شد.	هی	وعده	میدهند	که	درستش	
میكنیم؛	نخواهند	توانست	درست	کنند.	این	راه،	راه	سراشیِب	لغزان	است؛	دارند	میروند	پائین،	و	این	یک	بخشی	از	تزلزل	تمدن	مادی	و	غلط	
غرب	است؛	بخش	اخالقی	و	اعتقادی	و	نظری	و	فكری	شان	هم	که	جدا	است.	اینها	برای	ما	تجربه	است.	آن	بخش	عرصه	ی	سوسیالیسم	

و	اینها	هم	که	خب،	سالها	پیش	ناتوانی	و	ناکامی	اش	ظاهر	شد.	

5.2.اسالم	نگاه	متعادل،	انسان	مدار	و	عدالت	مدار	به	همه		عرصه	ها	از	جمله	اقتصاد	دارد	و	كارگر	و	تولیدكننده	را	به	برادرى	سوق	مى	دهد	
نه	تضاد	

اسالم	نگاه	متعادل،	انسان	مدار	و	عدالت	مدار	به	همه	ی	عرصه	ها	دارد،	از	جمله	به	این	عرصه؛	هم	رعایت	این	طرف،	هم	رعایت	آن	طرف؛	
برادری	اینها	با	همدیگر،	نه	تضاد	آنها؛	و	همه	متوجه	به	تكلیف	الهی	و	به	این	که	خدای	متعال	ناظر	و	حاضر	است.	اینها	باید	بشود	فرهنگ	

زندگی	ما،	و	همین	جور	عمل	کنیم.

ب(	جایگاه	و	مفهوم	حماسه	سیاسى	و	اقتصادى؛	برنامه	هاى	دشمن	براى	عدم	تحقق	حماسه؛	توصیه	هایى	
به	كاندیداها	و	شاخصه	هاى	رئیس	جمهور		مطلوب

1.حماسه		اقتصادى	یعنى	واقعه		جهادگونه	و	پرشور؛	یعنى	در	برنامه	ریزى	ها	به	طبقات	ضعیف	توجه	شود	و	در	تولیدو	مصرف	
حركت	جهش	گونه	صورت	گیرد

ما	عرض	کردیم	»حماسه	ی	سیاسی«	و	»حماسه	ی	اقتصادی«.	حماسه	ی	اقتصادی	فقط	دست	دولت	نیست؛	البته	برنامه	ریزی	های	دولت	
مؤثر	است.	حماسه	یعنی	واقعه	ی	جهادگونه	و	پرشور؛	این	را	باید	ملت	ایران	و	مسئوالن	کشور	مورد	نظر	قرار	دهند؛	ضعفها	را،	خألها	را	ُپر	
کنند؛	اول	بشناسند.	در	همه	ی	برنامه	ریزی	ها	باید	زندگی	و	معیشت	طبقات	ضعیف	مورد	توجه	قرار	گیرد؛	بعد	برای	آنها	برنامه	ریزی	کنند.	
این	میشود	حماسه.	آحاد	مردم،	چه	در	مصرفشان،	چه	در	تولیدشان؛	بخشهای	مولّد	یک	جور،	بخشهای	مصرف	کننده	یک	جور،	بخشهای	
خدمات	یک	جور؛	بدانند	که	برای	پیشرفت	کشور	حرکِت	جهش	گونه	الزم	است،	خلق	حماسه	الزم	است؛	آن	وقت	کشور	پیش	خواهد	رفت،	
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استقرار	پیدا	خواهد	شد.

2.	ما	وقتى	گفتیم	حماسه		سیاسى	و	اقتصادى،	فهمیدیم	چه	میگوئیم؛	دشمن	هم	فهمید	كه	ما	چه	میگوئیم؛	لذا	با	تحریم	
سعى	كرد	مردم	را	از	نظام	دور	كند

حماسه	ی	سیاسی	و	حماسه	ی	اقتصادی،	دو	توأمانند؛	هر	کدامی	دیگری	را	تقویت	میكند	و	حفظ	میكند	و	نگه	میدارد.		ما	که	اول	سال	
عرض	کردیم	حماسه	ی	سیاسی	و	اقتصادی،	فهمیدیم	چه	داریم	میگوئیم؛	دشمن	هم	فهمید	که	ما	چه	داریم	میگوئیم.	دشمن	با	تحریم	و	
با	فشار	اقتصادِی	گوناگون	سعی	کرد	مردم	را	از	میدان	خارج	کند.	میگویند	که	ما	با	مردم	دشمن	نیستیم.	دروغ	میگویند؛	راحت،	با	وقاحت!	
بیشترین	فشار	برای	این	است	که	مردم	ناراحت	شوند،	مردم	در	تنگنا	قرار	بگیرند،	مردم	زیر	فشار	قرار	بگیرند،	شاید	بتوانند	به	این	وسیله	

بین	مردم	و	نظام	اسالمی	فاصله	ایجاد	کنند.	هدف،	فشار	بر	مردم	است.

2.1.اگر	حماسه	و	جهش	اقتصادى	در	سطوح	مختلف	مورد	توجه	قرار	گیرد،	همه	ى	فشارها	خنثى	خواهد	شد
	اگر	چنانچه	این	حرکت	عظیم	اقتصادی،	این	جهش	اقتصادی،	این	برنامه	ریزی	درست،	چه	در	بخش	قانونگذاری،	چه	در	بخش	اجرا،	در	
سطوح	مختلف،	مورد	توجه	قرار	بگیرد،	همه	ی	این	فشارها	خنثی	خواهد	شد.	ملت	ایران	و	مسئوالن	کشور	باید	با	عزم	راسخ،	دشمن	را	

کنند. مأیوس	

2.2.حماسه		سیاسى	نیز	همین	گونه	است؛	حماسه		سیاسى	یعنى	حضور	آگاهانه		مردم	در	صحنه		سیاست	و	مدیریت	كشور	كه		نمونه		بارز	
آن	انتخابات	است

حماسه	ی	سیاسی	هم	همین	جور	است.	حماسه	ی	سیاسی	یعنی	حضور	آگاهانه	ی	مردم	در	صحنه	ی	سیاست	کشور	و	مدیریت	کشور؛	
	به	توفیق	الهی،	در	وقت	مقرر،	با	حضور	و	شرکت	شوق	آفرین	مردم	 نمونه	ی	بارزش	همین	حادثه	ی	انتخابات	است	که	اندکی	بعد	ان	شاءاللَّ

انجام	خواهد	گرفت.

2.3.دشمن	هدف	این	دو	حماسه		را	فهمید	و		تالش	دارد	مردم	را	در	اقتصاد	دچار	یأس	كند	و	در		سیاست،	انگیزه		مردم	را	از	حضور	در	
انتخابات	كاهش	دهد

	آنها	چون	فهمیدند	هدف	حماسه	ی	سیاسی	و	حماسه	ی	اقتصادی	چیست،	از	همین	حاال	به	خیال	خودشان	شروع	کرده	اند	به	تخریب	
کردن.	امروز	انواع	و	اقسام	تبلیغات	وجود	دارد	برای	اینكه	در	عرصه	ی	اقتصادی،	مردم	را	دچار	یأس	و	نومیدی	کنند؛	در	عرصه	ی	سیاسی،	
انگیزه	ی	مردم	را	از	حضور	در	میدان	سیاست	و	بالخصوص	در	میدان	انتخابات	کاهش	دهند.	آنها	ملت	ایران	را	نشناخته	اند.	این	حرکت	عظیم	
ملت	ایران	در	عرصه	های	مختلف،	نتوانسته	غفلت	و	بی	اطالعی	طراحان	و	سیاستگذاران	پشت	پرده	ی	استكبار	را	به	خود	بیاورد	و	متوجه	
کند؛	نمیدانند	با	کی	طرفند.	در	طول	این	سی	و	چند	سال،	این	ملت،	با	این	همه	معارضه،	با	این	همه	دشمنی،	ایستاد.	مسئولین	اگر	یک	
جا	از	خودشان	ایستادگی	نشان	دادند،	به	پشتوانه	ی	مردم	بود،	به	پشتیبانی	مردم	بود.	آفریِن	اول	مال	مردم	است،	تحسین	بزرگ	متعلق	به	

مردم	است؛	اینها	بودند	که	به	مسئولین	دل	دادند،	پشتگرمی	دادند	تا	بتوانند	در	مقابل	زورگوئی	ها	و	فشارها	و	افزون	طلبی	های	دشمنان	و	
مستكبران	بایستند؛	آنجائی	که	ایستادند.	امروز	هم	همین	جور	است،	در	آینده	هم	به	توفیق	الهی	همین	جور	خواهد	بود.

3.	مسئله		انتخابات،	مسئله		مهمى	است؛	عرصه		انتخابات،	عرصه		ظهور	قدرت	ملى	در	یک	كشور	است
مسئله	ی	انتخابات،	مسئله	ی	مهمی	است.	عرصه	ی	انتخابات،	عرصه	ی	ظهور	قدرت	ملی	در	یک	کشور	است.	ملتی	که	زنده	است،	بانشاط	
است،	متكی	به	اراده	ی	الهی	است،	مطمئن	به	پشتیبانی	الهی	است،	این	ملت	در	همه	ی	عرصه	ها	پیروز	خواهد	شد؛	در	این	عرصه	هم	

همین	جور	است.	

3.1.	گفتیم	سالئق	مختلف	به	میدان	بیاید؛	اما	داوطلبان	در	محاسبه	و		ارزیابِى	نیازى	كه	كشور	به	قدرت	اجرائى	دارد	و	در	ارزیابى	تواِن	
خود	اشتباه	نكنند

بیاید	وسط	میدان؛	توده	ی	مردم	و	جمعیت	عظیِم	ده	ها	 توانائی	دارد،	 ما	عرض	کردیم	سالئق	مختلف	و	هر	کسی	که	احساس	میكند	
	وارد	میدان	خواهند	شد؛	اما	در	محاسبه،	آن	کسانی	که	داوطلب	میشوند،	اشتباه	نكنند؛	بدانند	مدیریت	اجرائی	 میلیونی	ملت	هم	ان	شاءاللَّ
کشور	یعنی	چه.	نه	در	ارزیابِی	نیازی	که	کشور	به	یک	قدرت	اجرائی	دارد،	اشتباه	کنند،	نه	در	ارزیابی	تواِن	خودشان	اشتباه	کنند.	اگر	چنانچه	

ارزیابی	درستی	انجام	دادند،	بیایند	توی	میدان؛	ملت	هم	نگاه	میكند،	انتخاب	میكند.

3.2.سازوكار	انتخابات	كشور	مستحكم	است	و	حضور	شوراى	نگهبان	در	قانون	اساسى	مبارك	است؛	اینكه	بعضى	ها	اعتراض	هائى	
میكنند،	غیرمنطقى	است

اعتراضهائی	میكنند،	واقعًا	غیر	منطقی	است؛	 اینكه	گوشه	و	کنار	بعضی	ها	 انتخابات	در	کشور	ما،	سازوکار	مستحكمی	است.	 سازوکار	
واقعًا	بیجا	است.	حضور	شورای	نگهبان	در	قانون	اساسی	-	که	امام	هم	مكرر	روی	آن	تأکید	میكردند	-	حقیقتًا	یک	حضور	مبارکی	است.	
تشخیص	شورای	نگهبان،	تشخیص	یک	عده	انسانهای	عادل،	بی	طرف	و	بصیر	نسبت	به	صالحیتها	است؛	این	یک	چیز	مبارکی	برای	ما	
و	برای	همه	ی	آحاد	ملت	است.	بعد	در	بین	این	کسانی	که	تشخیص	داده	شد	صالحند،	مردم	میگردند،	تحقیق	میكنند،	از	افراد	میپرسند،	از	
آدمهای	مورد	اعتماد	سؤال	میكنند،	به	سوابق	نگاه	میكنند،	به	شعارها	نگاه	میكنند،	به	حرفها	و	گفته	ها	نگاه	میكنند،	سپس	تصمیم	گیری	

میكنند.
3.3.	نامزد	انتخابات	به	خدا،	انقالب،	قانون	اساسی	و	مردم	ایمان	داشته،	دارای	روحیه	مقاوم	باشد؛	با	تدبیر	و	حكمت	عمل	کندو	تهذیب	

باشد اخالقی	داشته	
نامزد	انتخابات	اواًل	باید	به	خدا	و	به	این	انقالب	و	به	قانون	اساسی	و	به	این	مردم	ایمان	و	اعتقاد	داشته	باشد؛	ثانیًا	دارای	روحیه	ی	مقاوم	
باشد.	این	ملت	اهداف	بلندی	دارد،	کارهای	بزرگی	دارد،	تسلیم	نیست،	کسی	نمیتواند	با	این	ملت	با	زبان	زور	حرف	بزند.	کسانی	که	در	
رأس	قوه	ی	اجرائی	قرار	میگیرند،	باید	کسانی	باشند	که	در	مقابل	فشارهای	دشمنان	مقاوم	باشند؛	زود	نترسند،	زود	از	میدان	خارج	نشوند؛	

این	یكی	از	شرطهای	الزم	است.	ثالثًا	انسانهای	با	تدبیری	باشند،	با	حكمت	باشند.	
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3.3.1.در	مسائل	داخلى	و	اقتصاد	با	برنامه،	حكمت،	تدبیر،	نگاه	بلندمدت	و	همه	جانبه	و		یک	هندسه		صحیح	كارها	را	مشاهده	كرده	و	وارد	
میدان	شود

ما	در	سیاست	خارجی	گفتیم	»عزت	و	حكمت	و	مصلحت«؛	در	اداره	ی	کشور	هم	همین	جور	است،	در	مسائل	داخلی	هم	همین	جور	
است،	در	اقتصاد	هم	همین	جور	است؛	باید	با	برنامه،	با	حكمت،	با	تدبیر،	با	نگاه	بلندمدت	و	همه	جانبه،	با	یک	هندسه	ی	صحیح	کارها	را	

مشاهده	کنند،	نگاه	کنند،	وارد	میدان	شوند.

3.3.2.روزمّره	فكركردن	در	مسائل	اقتصادى،	تغییر	دائم	سیاستها،	تكیه	بر	نظرات	غیر	كارشناسى	و		اعتماد	به	شیوه	هاى	تزریقِى	شرق	
و	غرب	مضر	است

روزمّره	فكر	کردن	در	مسائل	اقتصادی،	مضر	است؛	تغییر	سیاستهای	اقتصادی	به	طور	دائم،	مضر	است	-	در	همه	ی	بخشها،	بخصوص	در	
اقتصاد	-	تكیه	کردن	بر	نظرات	غیر	کارشناسی،	مضر	است؛	اعتماد	کردن	به	شیوه	های	تزریقِی	اقتصادهای	تحمیلی	شرق	و	غرب،	مضر	

است.	

3.3.3.سیاستها	باید	سیاستهاى	»اقتصاد	مقاومتى«	باشد؛	اقتصادى	باشد	كه	در	ساخت	درونِى	خود	مقاوم	باشد	و		با	تغییرات	گوناگون	
متالطم	نشود

سیاستهای	اقتصاد	باید	سیاستهای	»اقتصاد	مقاومتی«	باشد	-	یک	اقتصاد	مقاوم	-	باید	اقتصادی	باشد	که	در	ساخت	درونِی	خود	مقاوم	
باشد،	بتواند	ایستادگی	کند؛	با	تغییرات	گوناگون	در	این	گوشه	ی	دنیا،	آن	گوشه	ی	دنیا	متالطم	نشود؛	این	چیزها	الزم	است.	رئیس	جمهوری	
که	میخواهد	این	کشور	بزرگ	را	اداره	کند،	این	راه	پرافتخار	را	به	کمک	مردم	و	برای	مردم	طی	کند،	باید	اینچنین	خصوصیاتی	داشته	باشد.	
رابعًا	باید	تهذیب	اخالقی	داشته	باشد؛	نپرداختن	به	حواشی.	اینها	چیزهای	الزمی	است.	بنده	توصیه	ام	به	همه	ی	دولتها	همیشه	همین	بوده	
است.	میدانید	من	از	دولتها	و	از	رؤسای	جمهور	در	طول	این	سالهای	متمادی	همواره	حمایت	کردم؛	توصیه	هم	کردم،	در	موارد	متعدد	و	

زیادی	از	آنها	توضیح	هم	خواستم.	

3.3.4.	براى	مردم	هزینه،	تشویش	و	نگرانى	ایجاد	نكنند؛	وعده		بى	مبنا	ندهند	و	منطقى،	معقول،	منطبق	با	واقعیت	و	با	توكل،	حركت	را	
پیش	ببرند

تكیه	این	بوده	است	که	برای	مردم	هزینه	درست	نكنند،	مشكل	درست	نكنند،	دغدغه	آفرینی	نكنند،	مردم	را	دچار	تشویش	و	نگرانی	نكنند؛	
البته	وعده	ی	بیخود	و	بی	مبنا	هم	ندهند،	دِر	باغ	سبزهای	بی	منطق	هم	باز	نكنند؛	منطقی،	معقول،	منطبق	با	واقعیت	و	با	توکل	به	خدای	

	در	آینده	هم	باید	همین	جور	باشد. متعال	حرکت	را	پیش	ببرند؛	ان	شاءاللَّ

4.	از	تجربه		سالهاى	انقالب	فهمیدیم	خداوند	با	فضل	خود،	این	ملت	را	بر	دشمنانش	غالب	خواهد	كردو	هر	كس	با	این	ملت	
دربیفتد،	قطعاً	برخواهد	افتاد

آنچه	که	ما	از	تجربه	ی	سالهای	طوالنی	انقالب	فهمیدیم،	این	است	که	خدای	متعال	با	فضل	خود،	با	هدایت	خود،	این	ملت	را	بر	همه	ی	
دشمنانش	غالب	خواهد	کرد؛	دشمنان،	خودشان	تصدیق	خواهند	کرد	-	همچنان	که	امروز	دارند	تصدیق	میكنند	-	و	هر	کسی	که	با	این	

ملت،	با	این	حرکت	عظیمی	که	کرده	است،	با	این	انگیزه	ی	ایمانِی	عمیقی	که	در	این	ملت	هست،	دربیفتد،	قطعًا	برخواهد	افتاد.

موخره
از	خداوند	متعال	میخواهیم	که	آینده	ی	این	ملت	عزیز	را	و	این	کشور	را	از	گذشته	ی	او	روزبه	روز	بهتر	کند	و	پیروزی	های	پی	درپی	را	نصیب	
	طبقه	ی	کارگر،	قشر	کارگر،	مجموعه	های	عظیم	کارگری	بتوانند	افتخاراتی	را	که	تا	امروز	آفریده	اند،	در	آینده	 شما	مردم	عزیز	بكند.	ان	شاءاللَّ

	چهره	ی	درخشان	نیروی	کار	و	کارگر،	بیش	از	پیش	در	بین	مردم	ما	روشن	شود. آنها	را	مضاعف	کنند	و	ان	شاءاللَّ
	و	برکاته	 والّسالم	علیكم	و	رحمةاللَّ

مطالبات

متن	اصليمخاطبعنوان	مطالبهردیف

1
دنبال کردن جدی و محوری

فرهنگ سازي در حمايت از کار 
و سرمايه ايراني

مردم

در عرصه فرهنگ سازي بايد مردم به ارزش کار پي ببرند.. ما 
سال گذشته گفتيم حمايت از کار و سرمايه ايراني. اين قضيه 

که در يک سال تمام نمي شود. حاال دوستان و مسئوالن 
گزارش هائي مي دهند که اين کارها انجام گرفته است؛ خيلي 
خوب، خداوند به هر کاري که با نيت صحيح انجام مي گيرد، 
برکت بدهد؛ ولي بايد کار به صورت جدي و محوري دنبال 
شود؛ اين به عهده همه مردم است. اين فرهنگ سازي که 

عرض کرديم، يک بخش مهمش اينجا است.ما گفتيم: توليد 
داخلي؛ کار ايراني، سرمايه ايراني. اين معنايش اين است که 
زرق و برق نام هاي فرنگي چشم ها را به خودش جلب نکند. 
همه بدانند که اين محصولي که دارند مي خرند، مي تواند يک 
کارگر ايراني را برخوردار کند؛ مي تواند او را محروم کند، يک 

کارگر خارجي را برخوردار کند.
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در نظر داشتن دائمی ارزش 2
کار

قانون گذاران و 
مجريان

هم در عرصه فرهنگ سازي بايد مردم به ارزش کار پي ببرند؛ 
هم در عرصه عملي، قانون گذاران و مجريان بايد به طور دائم 
اين عناصر را مورد توجه قرار دهند. اگر قشر کارگر در يک 
کشوري برخوردار از رفاه بود، برخوردار از اميد بود، برخوردار 
از امنيت شغلي بود، حرکت اين کشور به سوي پيشرفت، 

آسان خواهد شد؛ اين يک حقيقتي است؛ اين را بايد همه ما 
درک کنيم.

حرکت به سمت مصرف 3
ملت ايرانتوليدات داخلي

من تأکيد مي کنم، اصرار مي کنم، از همه ملت ايران 
درخواست مي کنم، برويد به سمت مصرف توليدات داخلي؛ 
اين کار کوچکي نيست، اين کار کم اهميتي نيست؛ اين يک 

کار بزرگ است.

4
استفاده نکردن از جنس خارجي 

و رفتن به سمت توليدات 
داخلي

دستگاه هاي 
حکومتي و 

دولتي

برويد به سمت مصرف توليدات داخلي... . دستگاه هاي 
حکومتي و دولتي - دولتي به معناي عام - در اين جهت 

وظيفه مضاعف دارند. فالن وزارتخانه، فالن سازمان، فالن اداره 
وقتي مي خواهد جنس داخلي خودش را تأمين کند، مطلقًا 
بايد از جنس خارجي استفاده نکند؛ بروند سراغ توليدات 

داخلي

توليد درست و کامل و تميز 5
محصوالت

توليدکننده 
داخلي

از توليدکننده داخلي - چه آن مدير، چه آن کارگر، چه آن 
سرمايه گذار - خواسته مي شود و اصرار مي شود که کار را 

تميز، درست و کامل ارائه دهند.

6
توجه کردن به زندگي و 

معيشت طبقات ضعيف در 
برنامه ريزي ها

مسئوالن
]مسئوالن[ ضعف ها را، خألها را پُر کنند؛ اول بشناسند. در 
همه برنامه ريزي ها بايد زندگي و معيشت طبقات ضعيف 

مورد توجه قرار گيرد؛ بعد براي آنها برنامه ريزي کنند.

7
حرکِت جهش گونه در اقتصاد 
و خلق حماسه براي پيشرفت 

کشور و ايجاد يأس در دشمن

آحاد مردم در 
بخش هاي 

مولّد، مصرف و 
خدمات

آحاد مردم، چه در مصرفشان، چه در توليدشان؛ بخش هاي 
مولّد يک جور، بخش هاي مصرف کننده يک جور، بخش هاي 
خدمات يک جور؛ بدانند که براي پيشرفت کشور حرکِت 
جهش گونه الزم است، خلق حماسه الزم است؛ آن وقت 
کشور پيش خواهد رفت، استقرار پيدا خواهد شد... اگر 

چنان چه اين حرکت عظيم اقتصادي، اين جهش اقتصادي، 
اين برنامه ريزي درست، چه در بخش قانون گذاري، چه در 

بخش اجرا، در سطوح مختلف، مورد توجه قرار بگيرد، همه 
اين فشارها خنثي خواهد شد. ملت ايران و مسئوالن کشور 

بايد با عزم راسخ، دشمن را مأيوس کنند.

8

تحقق بخشيدن به حماسه 
سياسی با حضور آگاهانه در 
انتخابات و صحنه سياست و 

مديريت کشور

مردم

حماسه سياسي، يعني حضور آگاهانه مردم در صحنه 
سياست کشور و مديريت کشور؛ نمونه بارزش همين حادثه 
انتخابات است که اندکي بعد ان شاءاللَّ به توفيق الهي، در 

وقت مقرر، با حضور و شرکت شوق آفرين مردم انجام خواهد 
گرفت.

9
اشتباه نکردن در محاسبه نياز 

کشور به قدرت اجرائي و 
ارزيابي تواِن خود

داوطلبان 
انتخابات 
رياست 
جمهوري

ما عرض کرديم سالئق مختلف و هر کسي که احساس 
مي کند توانائي دارد، بيايد وسط ميدان؛ توده مردم و جمعيت 
عظيِم ده ها ميليوني ملت هم ان شاءاللَّ وارد ميدان خواهند 

شد؛ اما در محاسبه، آن کساني که داوطلب مي شوند، اشتباه 
نکنند؛ بدانند مديريت اجرائي کشور يعني چه. نه در ارزيابي 
نيازي که کشور به يک قدرت اجرائي دارد، اشتباه کنند، نه 
در ارزيابي تواِن خودشان اشتباه کنند. اگر چنان چه ارزيابي 

درستي انجام دادند، بيايند توي ميدان؛ ملت هم نگاه مي کند، 
انتخاب مي کند.
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مقدمه
العالمین	و	الّصالة	و	الّسالم	علی	سّیدنا	محّمد	 و	الحمد	لل	رّب	
تبعهم	 من	 و	 المنتجبین	 صحبه	 و	 األطیبین			 ءاله	 و	 المصطفی	

الّدین		. یوم	 الی	 باحسان	
به	شما	میهمانان	عزیز	خوشامد	میگویم	و	از	خداوند	عزیز	و	رحیم	
میخواهم	که	به	این	تالش	جمعی	برکت	دهد	و	آن	را	گام	مؤثری	

در	جهت	بهروزی	مسلمانان	سازد.	»انّه	سمیع	مجیب.«

الف(جایگاه	و	اهمیت،	آثار،		نشانه	ها	و	ابعاد	بیدارى	
اسالمى

1.»بیدارى	اسالمى«	قادر	خواهد	بود	سربرآوردِن	تمدن		اسالمى	
را	در	چشم		اندازى	نه	چندان	دور،	براى	امت	اسالمى	و	جهان	

بشریت	رقم	زند
موضوع	»بیداری	اسالمی«	که	شما	در	این	اجالس	به	آن	خواهید	
امت	 و	 اسالم	 جهان	 مسائل	 فهرست	 صدر	 در	 امروزه	 پرداخت،	
اسالمی	است؛	پدیده		ی	شگرفی	است	که	اگر	باذن	الل	سالم	بماند	و	
ادامه	یابد،	قادر	خواهد	بود	سربرآوردِن	تمدن		اسالمی	را	در	چشم		اندازی	نه	چندان	دوردست،	برای	امت	اسالمی	و	آنگاه	برای	جهان	بشریت	

رقم	زند.

2.اكنون	اسالم	در	مركز	عناصر	تعیین		كننده			حوادث	عالم،	جایگاهى	برجسته	یافته	است	و	این	نخستین	اثرى	است	كه	بیدارى	
اسالمى	بر	جاى	گذاشته	است

آنچه	امروز	در	برابر	چشم	ما	است	و	هیچ	انسان	مّطلع	و	هوشمندی	نمیتواند	آن	را	انكار	کند،	آن	است	که	اکنون	اسالم	از	حاشیه		ی	معادالت	
اجتماعی	و	سیاسی	جهان	خارج	شده	و	در	مرکز	عناصر	تعیین		کننده		ی	حوادث	عالم،	جایگاهی	برجسته	و	نمایان	یافته	است	و	نگاه	تازه		ای	
را	در	عرصه		ی	زندگی	و	سیاست	و	حكومت	و	تحوالت	اجتماعی	عرضه	میكند؛	و	این	در	دنیای	کنونی	که	پس	از	شكست	کمونیزم	و	
لیبرالیزم،	دچار	خأل	عمیق	فكری	و	نظری	است،	پدیده		ای	مهم	و	پرمعنی	به	شمار	میرود.	این	نخستین	اثری	است	که	حوادث	سیاسی	و	
انقالبی	در	شمال	آفریقا	و	منطقه		ی	عربی،	در	مقیاس	جهانی	بر	جای	گذاشته	است،	و	خود	مبّشر	حقایق	بزرگتری	است	که	در	آینده	اتفاق	

خواهد	افتاد.

3.	بارزترین	نشانه	بیدارى	اسالمى	،	اشتیاق	به	احیاء	عظمت	اسالم	و	آگاه	شدن	از	ماهیت	مستكبر	نظام	سلطه			بین		المللى،	در	
سراسر	دنیاى	اسالم	است

بیداری	اسالمی	که	سخنگویان	جبهه		ی	استكبار	و	ارتجاع	حّتی	از	به	زبان	آوردن	نام	آن	نیز	پرهیز	میكنند	و	میترسند،	حقیقتی	است	که	
اکنون	تقریبًا	در	سراسر	دنیای	اسالم	میتوان	نشانه		های	آن	را	دید.	بارزترین	نشانه		ی	آن،	اشتیاق	افكار	عمومی	و	بویژه	در	قشرهای	جوان،	به	
احیاء	مجد	و	عظمت	اسالم	و	آگاه	شدن	آنان	از	ماهیت	نظام	سلطه		ی	بین		المللی	و	آشكار	شدن	چهره		ی	وقیح	و	ستمگر	و	مستكبر	دولتها	
و	کانونهائی	است	که	بیش	از	دویست	سال	شرق	اسالمی	و	غیراسالمی	را	در	زیر	پنجه		های	خونین	خود	فشرده	و	با	نقاب	تمدن	و	فرهنگ،	

هستی	ملتها	را	دستخوش	قدرت		طلبِی	بیرحمانه	و	تجاوزگرانه		ی	خود	کرده		اند.

كه	تحقق	 امیدبخشى	است	 نشانه			 الهى،	 رمزگونه	است؛	تحقق	وعده		هاى	 امتدادى	 داراى	 و	 بیدارى،	گسترده	 این	 4.ابعاد	
وعده		هاى	بزرگتر	را	نوید	میدهد

ابعاد	این	بیداری	مبارك	بسی	گسترده	و	دارای	امتدادی	رمزگونه	است؛	ولی	آنچه	از	دستاوردهای	نقد	آن	در	چند	کشور	شمال	آفریقا	دیده	
شد،	میتواند	دلها	را	به	نتائج	بزرگ	و	شگرف	آینده	به	اطمینان	برساند.	همواره	تحقق	معجزگون	وعده		های	الهی،	نشانه		ی	امیدبخشی	است	

که	تحقق	وعده		های	بزرگتر	را	نوید	میدهد.	

4.1.حكایت	قرآن	از	وعده	هایى	كه	خداوند	به	مادر	موسى،	پیامبر	اسالم	و	مومنان	داده	است،	نمونه			هایى	از	این	تاكتیک	ربوبى	است
حكایت	قرآن	از	دو	وعده		ای	که	خداوند	به	مادر	موسی	داد،	نمونه		ای	از	این	تاکتیک	ربوبی	است.	در	آن	هنگامه		ی	دشوار	که	فرمان	به	آب	
افكندن	صندوق	حامل	نوزاد	داده	شد،	خطاب	الهی	وعده	فرمود	که:	»انّا	راّدوه	الیک	و	جاعلوه	من	المرسلین«.)1(	تحقق	وعده		ی	اول	که	
وعده		ی	کوچكتر	و	مایه		ی	دلخوشی	مادر	بود،	نشانه		ی	تحقق	وعده		ی	رسالت	شد،	که	بسی	بزرگتر	و	البته	مستلزم	رنج	و	مجاهدت	و	صبر	
بلندمدت	بود:	»فرددناه	الی	اّمه	کی	تقّر	عینها	و	ال	تحزن	و	لتعلم	اّن	وعد	الل	حّق«.)2(	این	وعده		ی	حق،	همان	رسالت	بزرگ	است	که	پس	

از	چند	سال	تحقق	یافت	و	مسیر	تاریخ	را	تغییر	داد.
نمونه		ی	دیگر،	یادآوری	قدرت	فائقه		ی	الهی	در	سرکوب	مهاجمان	به	بیت	شریف	است،	که	خداوند	به	وسیله		ی	پیامبر	اعظم،	برای	تشویق	

مخاطبان،	به	امتثال	امرِ:	»فلیعبدوا	رّب	هذا	البیت«)3(	به	کار	میَبرد	و	میفرماید:	»أ	لم	یجعل	کیدهم	فی	تضلیل«.)4(
یا	برای	تقویت	روحی	پیامبر	محبوبش	و	باور	وعده		ی	:	»ما	وّدعک	ربّک	و	ما	قلی«،)5(	از	یادآوری	نعمت	معجزگون	:	»أ	لم	یجدك	یتیما	

فأوی.	و	وجدك	ضااّل	فهدی«	بهره	میگیرد.	و	چنین	نمونه		هائی	در	قرآن	بسیار	است.

4.2.روزى	كه	اسالم	در	ایران	پیروز	شد،	اهل	عبرت	و	حكمت	دانستند	كه	اگر	صبر	و	بصیرت	را	به	كار	گیرند،	فتوحات	دیگر	ى	فرا	خواهد	
رسید؛	و	فرا	رسید

آن	روز	که	اسالم	در	ایران	پیروز	شد	و	توانست	دژ	آمریكا	و	صهیونیزم	را	در	یكی	از	حساسترین	کشورهای	این	منطقه		ی	بسیار	حساس	فتح	
کند،	اهل	عبرت	و	حكمت	دانستند	که	اگر	صبر	و	بصیرت	را	به	کار	گیرند،	فتوحات	دیگر	پی		درپی	فرا	خواهد	رسید؛	و	فرا	رسید.	

در اجالس بین المللى علما و بیدارى اسالمى  
تهران، سالن اجالس سران

1392/02/09
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4.2.1.واقعیتهاى	درخشان	جمهورى	اسالمى،	در	سایه			اعتماد	به	وعده			الهى	و	مقاومت	به	دست	آمده	و	تجربه		اى	گرانبها	در	دسترس	
بیدارى	اسالمى	است

واقعیتهای	درخشان	در	جمهوری	اسالمی	که	دشمنان	ما	بدان	اعتراف	میكنند،	همه	در	سایه		ی	اعتماد	به	وعده		ی	الهی	و	صبر	و	مقاومت	
و	استمداد	از	خداوند	به	دست	آمده	است.	مردم	ما	همواره	در	برابر	وسوسه		ی	ضعفائی	که	در	مقاطع	اضطراب		انگیز،	ندای:	»انّا	لمدرکون«)6(	

سر	میدادند،	نهیب	زده		اند	که	:	»کاّل	اّن	معی	ربّی	سیهدین«.)7(
توانسته		اند	حكومتهای	فاسد	و	 استبداد	قد	علم	کرده	و	 استكبار	و	 برابر	 این	تجربه		ای	گرانبهاء	در	دسترس	ملتهائی	است	که	در	 امروز	

کنند. متزلزل	 یا	 را	سرنگون	ساخته	 آمریكا	 به	 وابسته	 و	 گوش		به		فرمان	
ایستادگی	و	صبر	و	بصر	و	اعتماد	به	وعده		ی:	»و	لینصرّن	الل	من	ینصره	اّن	الل	لقوّی	عزیز«)8(	خواهد	توانست	این	مسیر	افتخار	را	تا	

رسیدن	به	قله		ی	تمدن	اسالمی،	در	برابر	امت	اسالمی	هموار	کند.

ب(بیان	توصیه	ها	و	راهبردهایى	به	علما	و	رهبران	نهضت	بیدارى	اسالمى	و	تعیین	معیار	حركت	و	نوع		نسبت	
نهضت	با	غرب	و	دشمنان	اسالم

اکنون	در	این	جلسه		ی	مهم	که	جمعی	از	علمای	امت	از	کشورها	و	مذاهب	گوناگون	اسالمی	در	آن	حضور	یافته		اند،	شایسته	میدانم	به	بیان	
چند	نكته		ی	الزم	در	مسائل	بیداری	اسالمی	بپردازم:

1.	نخستین	امواج	بیدارى	در	كشورهاى	این	منطقه،	غالباً	به	وسیله		ى	علما	و	مصلحان	دینى	از	كشورهاى	ایران،	مصر،	هند	و	
عراق	پدید	آمد

اولین	مطلب	آن	است	که	نخستین	امواج	بیداری	در	کشورهای	این	منطقه	که	همزمان	با	آغاز	ورود	پیشقراولهای	استعمار	آغاز	شد،	غالبًا	به	
وسیله		ی	علمای	دین	و	مصلحان	دینی	پدید	آمد.	نام	رهبران	و	شخصیتهای	برجسته	چون	سیدجمال		الدین	و	محمد	عبده	و	میرزای	شیرازی	
و	آخوند	خراسانی	و	محمود	الحسن	و	محمدعلی	و	شیخ	فضل		الل	و	حاج	آقا	نورالل	و	ابواالعلی	مودودی	و	دهها	روحانی	معروف	بزرگ	و	

مجاهد	و	متنفذ	از	کشورهای	ایران	و	مصر	و	هند	و	عراق	در	صفحات	تاریخ	برای	همیشه	ثبت	و	ضبط	است.

1.1.در	دوران	معاصر	هم	نام	»امام	خمینى«	عظیم	چون	ستاره			پرفروغى	مي	درخشد؛	فهرست	مصلحان	دینى	غیرروحانى	نیز	بلندو	
اعجاب		انگیز	است

در	دوران	معاصر	هم	نام	درخشان	»امام	خمینی«	عظیم	چون	ستاره		ی	پرفروغی	بر	تارك	انقالب	اسالمی	ایران	میدرخشد.	در	این	میان،	
صدها	عالم	معروف	و	هزاران	عالم	غیرمعروف	نیز،	امروز	و	دیروز،	نقش		آفرین	حوادث	اصالحِی	بزرگ	و	کوچک	در	کشورهای	گوناگون	بوده		اند.	

فهرست	مصلحان	دینی	از	قشرهای	غیرروحانی	همچون	حسن		البناء	و	اقبال	الهوری	نیز	بلند	و	اعجاب		انگیز	است.

1.2.رجال	دین		شناس	هرجا	كه	در	نقش	هدایتگر	،	پیشاپیش	صفوف	مردم	حركت	كرده		اند،	نقش	آنان	در	نشان	دادن	راه	به	مردم،	

اثرگذارتر	بوده	است
روحانیان	و	رجال	دین		شناس	کمابیش	در	همه	جا	مرجع	فكری	و	سنگ	صبور	روحی	مردم	بوده		اند	و	هرجا	که	در	هنگامه		ی	تحوالت	بزرگ،	
در	نقش	هدایتگر	و	پیشرو	ظاهر	شده	و	در	پیشاپیش	صفوف	مردم	در	مواجهه	با	خطرات	حرکت	کرده		اند،	پیوند	فكری	میان	آنان	و	مردم	

افزایش	یافته	و	انگشت	اشاره		ی	آنان	در	نشان	دادن	راه	به	مردم،	اثرگذارتر	بوده	است.	

1.3.دشمنان	سعى	مى	كنند	قطبهاى	جدیدى	براى	این	مرجعیت	فكرى	بتراشند؛	لذا		عالمان	دین	باید	با	هوشیارى	و	دقت	راه	نفوذ	دشمن	
را	بكلى	ببندند

این	به	همان	اندازه	که	برای	نهضت	بیداری	اسالمی	دارای	سود	و	برکت	است،	برای	دشمنان	امت	و	کینه		ورزان	با	اسالم	و	مخالفان	حاکمیت	
ارزشهای		اسالمی	،	دغدغه		آفرین	و	نامطلوب	است	و	سعی	میكنند	این	مرجعیت	فكری	را	از	پایگاه		های	دینی	سلب	کرده	و	قطبهای	جدیدی	
برای	آن	بتراشند؛	که	به	تجربه	دریافته		اند	که	با	آنان	میتوان	بر	سر	اصول	و	ارزشهای	ملی	براحتی	معامله	کرد!	چیزی	که	در	مورد	عالمان	

باتقوا	و	رجال	دینِی	متعهد	هرگز	اتفاق	نخواهد	افتاد.
این،	وظیفه		ی	عالمان	دین	را	سنگین		تر	میكند.	آنها	باید	با	هوشیاری	و	دقت	فراوان،	و	با	شناخت	شیوه		ها	و	ترفندهای	فریبنده		ی	دشمن،	راه	

نفوذ	را	بكلی	ببندند	و	فریب	دشمن	را	ناکام	کنند.

1.3.1.آلوده	شدن	به	صله	و	احساِن	صاحبان	زر	و	زور،	و	منیّت	و	قدرت		طلبى	كه	به	سوى	قطبهاى	قدرت	گرایش	مى	دهد	،	بستر	فساد	
و	انحراف	است

	نشستن	بر	سفره		ی	رنگین	متاع	دنیا،	از	بزرگترین	آفتها	است.	آلوده	شدن	به	صله	و	احساِن	صاحبان	زر	و	زور	و	نمک		گیر	شدن	در	برابر	
طاغوتهای	شهوت	و	قدرت،	خطرناك		ترین	عامل	جدائی	از	مردم	و	از	دست	دادن	اعتماد	و	صمیمیت	آنها	است.	منّیت	و	قدرت		طلبی	که	
سست		عنصران	را	به	گرایش	به	سوی	قطبهای	قدرت	فرا	میخواند،	بستر	آلودگی	به	فساد	و	انحراف	است.	این	آیه		ی	قرآن	را	همواره	باید	در	

گوش	داشته	باشند	که:	»تلک	الّدار	األخرة	نجعلها	للّذین	الیریدون	علّوا	فی	األرض	و	ال	فسادا	و	العاقبة	للمّتقین«.)9(
امروز	در	دوران	حرکتهای	امیدبخش	بیداری	اسالمی،	گاه	صحنه		هائی	دیده	میشود	که	نمایشگر	تالش	عمله		ی	آمریكا	و	صهیونیسم	برای	
تراشیدن	مرجعیتهای	فكرِی	نامطمئن	از	یک	سو،	و	تالش	قارونهای	شهوتران	برای	کشاندن	اهل	دین	و	تقوا	بر	سر	بساط	مسموم	و	آلوده		ی	

خود،	از	سوی	دیگر	است.	علمای	دین	و	رجال	دیندار	و	دین		مدار،	باید	بشدت	مراقب	و	دقیق	باشند.

2.	ترسیم	نقشه	راه	و	تعیین	اهداف	میانى	و	نزدیک	مبتنى	بر	شناسایى	هدف	بلندمدت،یكى	از	لوازم	مهم	نهضت	بیدارى	
اسالمى	است		

دومین	نكته،	لزوم	ترسیم	هدف	بلندمدت	برای	بیداری	اسالمی	در	کشورهای	مسلمان	است؛	نقطه		ی	متعالی	و	واالئی	که	بیداری	ملتها	را	
باید	سمت	و	سو	دهد	و	آنان	را	به	آن	نقطه	برساند.	با	شناسائی	این	نقطه	است	که	میتوان	نقشه		ی	راه	را	ترسیم	کرد	و	هدفهای	میانی	و	

نزدیک	را	در	آن	مشخص	نمود.
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2.1.	هدف	نهائى	و		بلندمدت	این	حركت	نمي	تواند	چیزى	كمتر	از	»ایجاد	تمدن	درخشان	اسالمى«	باشد
این	هدف	نهائی	نمیتواند	چیزی	کمتر	از	»ایجاد	تمدن	درخشان	اسالمی«	باشد.	امت	اسالمی	با	همه		ی	ابعاض	خود	در	قالب	ملتها	و	

کشورها،	باید	به	جایگاه	تمّدنِی	مطلوب	قرآن	دست	یابد.
	شاخصه		ی	اصلی	و	عمومی	این	تمدن،	بهره		مندی	انسانها	از	همه		ی	ظرفیتهای	مادی	و	معنوی		ای	است	که	خداوند	برای	تأمین	سعادت	و	
تعالی	آنان،	در	عالم	طبیعت	و	در	وجود	خود	آنان	تعبیه	کرده	است.	آرایش	ظاهری	این	تمدن	را	در	حكومت	مردمی،	در	قوانین	برگرفته	از	
قرآن،	در	اجتهاد	و	پاسخگوئی	به	نیازهای	نوبه		نوی	بشر،	در	پرهیز	از	تحجر	و	ارتجاع	و	نیز	بدعت	و	التقاط،	در	ایجاد	رفاه	و	ثروت	عمومی،	
در	استقرار	عدالت،	در	خالص	شدن	از	اقتصاد	مبتنی	بر	ویژه		خواری	و	ربا	و	تكاثر،	در	گسترش	اخالق	انسانی،	در	دفاع	از	مظلومان	عالم،	
و	در	تالش	و	کار	و	ابتكار،	میتوان	و	باید	مشاهده	کرد.	نگاه	اجتهادی	و	عالمانه	به	عرصه		های	گوناگون،	از	علوم	انسانی	تا	نظام	تعلیم	و	
تربیت	رسمی،	و	از	اقتصاد	و	بانكداری	تا	تولید	فنی	و	فناوری،	و	از	رسانه		های	مدرن	تا	هنر	و	سینما،	و	تا	روابط	بین		الملل	و	غیره	و	غیره،	

همه	از	لوازم	این	تمدن		سازی	است.

2.2.نباید	با	نگاه	شتابزده	یا	بدبینانه	به	این	چشم		انداز	نگریست؛	میتوانیم	حلقه			انحصار	قدرتهاى	سلطه		گر	را	بشكنیم	و		پیشرِو	احقاق	
حق	ملتهاى	جهان	باشیم

تجربه	نشان	داده	است	که	اینها	همه،	کارهای	ممكن	و	در	دسترس	توانائیهای	جوامع	ما	است.	نباید	با	نگاه	شتابزده	یا	بدبینانه	به	این	
چشم		انداز	نگریست.	بدبینی	به	توانائیهای		خود،	کفران	نعمت	الهی	است؛	و	غفلت	از	امداد	الهی	و	کمک	سنتهای	آفرینش،	فرو	لغزیدن	به	
ورطه		ی:	»الّظانّین	بالل	ظّن	الّسوء«)10(	است.	ما	میتوانیم	حلقه		ی	انحصارات	علمی	و	اقتصادی	و	سیاسِی	قدرتهای	سلطه		گر	را	بشكنیم	و	

امت	اسالمی	را	پیشرِو	احقاق	حق	اکثریت	ملتهای	جهان	که	اینک	مقهور	اقلیت	مستكبرند،	باشیم.

2.2.1.تمدن	اسالمى	با	شاخصه		هاى	ایمان،	علم	،	اخالق	و	مجاهدت	مداوم،	نقطه			رهائى	از	جهان		بینى	مادى	و	اخالِق	به	لجن	كشیده			
تمدن	غرب	است

تمدن	اسالمی	میتواند	با	شاخصه		های	ایمان	و	علم	و	اخالق	و	مجاهدت	مداوم،	اندیشه		ی	پیشرفته	و	اخالق	واال	را	به	امت	اسالمی	و	به	
همه		ی	بشریت	هدیه	دهد	و	نقطه		ی	رهائی	از	جهان		بینی	مادی	و	ظالمانه	و	اخالِق	به	لجن	کشیده		ای	که	ارکان	تمدن	امروزِی	غربند،	باشد.

3.	در	نهضتهاى	بیدارى	اسالمى	باید	تجربه			تلخ	و	دهشتناك	تبعیت	از	غرب	در	سیاست	،	اخالق	،	رفتار	و	سبک	زندگى،	مورد	
توجه	دائم	باشد

مطلب	سوم	آن	است	که	در	نهضتهای	بیداری	اسالمی	باید	تجربه		ی	تلخ	و	دهشتناك	تبعیت	از	غرب	در	سیاست	و	اخالق	و	رفتار	و	سبک	
زندگی،	مورد	توجه	دائم	باشد.	کشورهای	مسلمان	در	بیش	از	یک	قرن	تبعیت	از	فرهنگ	و	سیاست	دولتهای	مستكبر،	به	آفات	مهلكی	
همچون	وابستگی	و	ذلت	سیاسی،	فالکت	و	فقر	اقتصادی،	سقوط	فضیلت	و	اخالق،	عقب		ماندگی	خجلت		آور	علمی،	دچار	شدند؛	و	این	در	

حالی	بود	که	امت	اسالمی	از	سابقه		ای	افتخارانگیز	در	همه		ی	این	عرصه		ها	برخوردار	بود.

3.1.این	سخن	به	معنى	دشمنى	با	غرب	نیست؛	ادعانامه			ما،	علیه	ظلم	و	استكبار،	تحّكم	و	تجاوز	و	فساد	و	انحطاط	اخالقى	و	عملى	
است

این	سخن	را	نباید	به	معنی	دشمنی	با	غرب	دانست.	ما	با	هیچ	گروهی	از	انسانها	به	خاطر	تمایز	جغرافیائی،	دشمنی	نداریم.	ما	از	علی	
)علیه		الّسالم(	آموخته		ایم	که	در	باره		ی	انسانها	فرمود	:	»اّما	اخ	لک	فی	الّدین	او	نظیر	لک	فی	الخلق«.)11(	ادعانامه		ی	ما،	علیه	ظلم	و	
استكبار،	و	تحّكم	و	تجاوز،	و	فساد	و	انحطاط	اخالقی	و	عملی	است	که	از	سوی	قدرتهای		استعماری	و	استكباری	بر	ملتهای	ما	وارد	شده	
است.	هم		اکنون	نیز	تحّكمها	و	دخالتها	و	زورگوئیهای	آمریكا	و	برخی	دنباله		روانش	در	منطقه	را	در	کشورهائی	که	نسیم	بیداری	در	آنها	به	

طوفان	قیام	و	انقالب	بدل	شده	است،	مشاهده	میكنیم.

3.2.وعده		ها	و	وعیدهاى	دشمنان	نباید	در	تصمیمها	و	اقدامهاى	نخبگان	سیاسى	و	حركت	عظیم	مردمى	اثر	بگذارد؛	اینجا	نیز	باید	از	
تجربه		ها	درس	بیاموزیم

وعده		ها	و	وعیدهای	آنان	نباید	در	تصمیمها	و	اقدامهای	نخبگان	سیاسی	و	در	حرکت	عظیم	مردمی	اثر	بگذارد.	در	اینجا	نیز	باید	از	تجربه		ها	
درس	بیاموزیم.	آنها	که	در	طول	سالیان	به	وعده		های	آمریكا	دل	خوش	کرده	و	رکون	به	ظالم	را	مبنای	مشی	و	سیاست	خود	ساختند،	
نتوانستند	گرهی	از	کار	ملت	خود	بگشایند،	یا	ستمی	را	از	خود	یا	دیگران	برطرف	کنند.	آنها	با	تسلیم	در	برابر	آمریكا	نتوانستند	از	ویرانِی	
حّتی	یک	خانه		ی	فلسطینی	در	سرزمینی	که	متعلق	به	فلسطینیان	است،	جلوگیری	کنند.	سیاستمداران	و	نخبگانی		که	فریفته		ی	تطمیع	
یا	مرعوب	تهدید	جبهه		ی	استكبار	شوند	و	فرصت	بزرگ	بیداری	اسالمی	را	از	دست	دهند،	باید	از	این	تهدید	الهی	بیمناك	باشند	که	فرمود:	

»أ	لم	تر	الی	الّذین	بّدلوا	نعمت	الل	کفرا	و	احلّوا	قومهم	دار	البوار.	جهّنم	یصلونها	و	بئس	القرار«.)12(

4.	یكى	از	خطرناك		ترین	امورى	كه	نهضت	بیدارى	اسالمى	را	تهدید	میكند،	اختالف		افكنى	و	معارضه		هاى	خونین	فرقه		اى،	
مذهبى،		قومى	و	ملّى	است

نكته		ی	چهارم	آن	است	که	امروز	یكی	از	خطرناك		ترین	چیزهائی	که	نهضت	بیداری	اسالمی	را	تهدید	میكند،	اختالف		افكنی	و	تبدیل	
این	نهضتها	به	معارضه		های	خونین	فرقه		ای	و	مذهبی	و	قومی	و	ملّی	است.	این	توطئه	هم		اکنون	از	سوی	سرویسهای	جاسوسی	غرب	و	
صهیونیزم،	با	کمک	دالرهای	نفتی	و	سیاستمداران	خودفروخته،	از	شرق	آسیا	تا	شمال	آفریقا	و	بویژه	در	منطقه		ی		عربی	،	با	جد	و	اهتمام	
دنبال	میشود	و	پولی	که	میتوانست	در	خدمت	بهروزی	خلق	خدا	باشد،	خرج	تهدید	و	تكفیر	و	ترور	و	بمبگذاری	و	ریختن	خون	مسلمانان	و	
برافروختن	آتش	کینه		های	درازمدت	میگردد.	آنها	که	قدرت	یكپارچه		ی	اسالمی	را	مانع	هدفهای	خبیث	خود	میدانند،	دامن		زدن	به	اختالفها	
در	درون	امت	اسالمی	را	آسانترین	راه	برای	مقصود	شیطانی	خود	یافته		اند	و	تفاوتهای	نظری	در	فقه	و	کالم	و	تاریخ	و	حدیث	را	-	که	طبیعی	

و	اجتناب		ناپذیر	است	-	دستاویز	تكفیر	و	خونریزی	و	فتنه	و	فساد	ساخته		اند.

4.1.بى		شک	دست	غّدار	دشمن	از	جهل	ها،		عصبیت	ها	و	سطحى		نگرى		ها	در	میان	جوامع	ما	بهره		بردارى	میكند	و		بر	روى	آتش	اختالف،	
بنزین	مي	ریزد
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نگاه	هوشمندانه	به	صحنه		ی	درگیریهای	داخلی،	دست	دشمن	را	در	پس	این	فاجعه		ها	بروشنی	نشان	میدهد.	این	دست	غّدار،	بی		شک	از	
جهل	ها	و	عصبیتها	و	سطحی		نگری		ها	در	میان	جوامع	ما	بهره		برداری	میكند	و	بر	روی	آتش،	بنزین	میریزد.	وظیفه		ی	مصلحان	و	نخبگان	
دینی	و	سیاسی	در	این	ماجرا	بسیار	سنگین	است.	اکنون	لیبی	به	گونه		ای،	مصر	و	تونس	به	گونه		ای،	سوریه	به	گونه		ای،	پاکستان	به	گونه		ای،	

و	عراق	و	لبنان	به	گونه		ای	درگیر	یا	در	معرض	این	شعله		های	خطرناکند.	

4.2.تبلیغات	دشمن،	جنگ	ویرانگر	در	سوریه	را	نزاع	شیعه	و	سنّى	وانمود	میكند؛	در	حالیكه	دو	طرف،	طرفداران	مقاومت	ضدصهیونیستى	
و	مخالفان	آنند

باید	بشدت	مراقب	و	در	پی	عالج	بود.	ساده		اندیشی	است	که	این	همه	را	به	عوامل	و	انگیزه		های	عقیدتی	و	قومی	نسبت	دهیم.	تبلیغات	
برای	 امنی	 حاشیه		ی	 و	 میكنند	 وانمود	 سّنی	 و	 شیعه	 نزاع	 را	 سوریه	 در	 ویرانگر	 جنگ	 مزدور،	 و	 وابسته	 منطقه		اِی	 رسانه		های	 و	 غرب	
صهیونیستها	و	دشمنان	مقاومت	در	سوریه	و	لبنان	پدید	می		آورد.	این	در	حالی	است	که	دو	طرف	نزاع	در	سوریه،	نه	سّنی	و	شیعه،	بلكه	
طرفداران	مقاومت	ضدصهیونیستی	و	مخالفان	آنند.	نه	دولت	سوریه	یک	دولت	شیعی،	و	نه	معارضه		ی	سكوالر	و	ضد	اسالِم	آن	یک	گروه	
سّنی		اند.	تنها	هنر	گردانندگان	این	سناریوی	فاجعه		آمیز	آن	است	که	توانسته		اند	از	احساسات	مذهبِی	ساده		اندیشان	در	این	آتش		افروزی	مهلک	

استفاده	کنند.	نگاه	به	صحنه	و	دست		اندرکاران	سطوح	مختلف	آن،	میتواند	مسئله	را	برای	هر	انسان	منصفی	روشن	کند.

4.3.	این	موج	تبلیغات	در	مورد	بحرین	به	گونه		اى	دیگر	به	دروغ	و	فریب	سرگرم	است
این	موج	تبلیغات	در	مورد	بحرین	نیز	به	گونه		ای	دیگر	به	دروغ	و	فریب	سرگرم	است.	در	بحرین،	اکثریتی	مظلوم	که	سالهای	متمادی	است	
از	حق	رأی	و	دیگر	حقوق	اساسی		یک	ملت،	محرومند،	به	مطالبه		ی	حق	خود	برخاسته		اند.	آیا	چون	این	اکثریِت	مظلوم	شیعه		اند	و	حكومت	
جباِر	سكوالر،	متظاهر	به	سنی		گری	است،	باید	این	را	نزاع	شیعه	و	سّنی	دانست؟	استعمارگران	اروپائی	و	آمریكائی	و	همپیاله		های	آنان	در	

منطقه	البته	میخواهند	چنین	وانمود	کنند،	ولی	آیا	این	حقیقت	است؟
اینها	است	که	علمای	دین	و	مصلحان	منصف	را	به	تأمل	و	دقت	و	احساس	مسئولیت	فرا	میخواند	و	شناختن	هدفهای	دشمنان	در	عمده	

کردن	اختالفات	مذهبی	و	قومی	و	حزبی	را	بر	همه	فرض	میسازد.

قبال	مسئله		ى	 آنان	در	 نوع	موضعگیرى	 را	مى	توان	در	 بیدارى	اسالمى	 از	معیارهاى	درستى	مسیر	نهضت	هاى	 5.	یكى	
فلسطین	جستجو	كرد

نكته		ی	پنجم	آن	است	که	درستی	مسیر	نهضتهای	بیداری	اسالمی	را	از	جمله	باید	در	موضعگیری	آنان	در	قبال	مسئله		ی	فلسطین	جستجو	
کرد.	از	60	سال	پیش	تاکنون	داغی		بزرگتر	از	غصب	کشور	فلسطین	بر	دل	امت	اسالمی	نهاده	نشده	است.	فاجعه		ی	فلسطین	از	روز	اّول	
تاکنون،	ترکیبی	از	کشتار	و	ترور	و	ویرانگری	و	غصب	و	تعرض	به	مقدسات	اسالمی	بوده	است.	وجوب	ایستادگی	و	مبارزه	در	برابر	این	دشمن	

حربی	و	غاصب،	مورد	اتفاق	همه		ی	مذاهب	اسالمی	و	محّل	اجماع	همه		ی	جریانات	صادق	و	سالِم	ملّی	بوده	است.	

5.1.هر	كس	شعار	آزادى	قدس	شریف	و	نجات	ملت	و	سرزمین	فلسطین	را	نپذیرد	یا	به	حاشیه	ببرد	و	به	جبهه		ى	مقاومت	پشت	كند،	
متهم	است

هر	جریانی	در	کشورهای	اسالمی	که	این	وظیفه		ی	دینی	و	ملی	را	به	مالحظه		ی	خواست	تحّكم		آمیز	آمریكا	یا	به	بهانه		ی	توجیه		های	
غیرمنطقی،	به	دست	فراموشی	بسپارد،	نباید	انتظار	داشته	باشد	که	به	چشم	وفاداری	به	اسالم	یا	صداقت	در	ادعای	میهن		دوستی	به	او	
نگریسته	شود.	این	یک	محک	است.	هر	کس	شعار	آزادی	قدس	شریف	و	نجات	ملت	فلسطین	و	سرزمین	فلسطین	را	نپذیرد	یا	به	حاشیه	
ببرد	و	به	جبهه		ی	مقاومت	پشت	کند،	متهم	است.	امت	اسالمی	باید	در	همه	جا	و	همه	وقت،	این	معیار	و	شاخِص	نمایان	و	اساسی	را	در	

مدنظر	داشته	باشد.

6.كید	دشمن	را	هرگز	از	نظر	دور	مدارید،	غفلت	ما	براى	دشمنان	فرصت		آفرین	است؛		تجربه		ى	ما	در	جمهورى	اسالمى	در	این	زمینه	نیز	
عبرت		آموز	است

میهمانان	عزیز!	برادران	و	خواهران!	کید	دشمن	را	هرگز	از	نظر	دور	مدارید.	غفلت	ما	برای	دشمنان	ما	فرصت		آفرین	است.	درس	علی)علیه		الّسالم(	
به	ما	این	است	که:	»من	نام	لم	ینم	عنه«.)13(	تجربه		ی	ما	در	جمهوری	اسالمی	در	این	زمینه	نیز	عبرت		آموز	است.	با	پیروزی	انقالب	
اسالمی	در	ایران،	دولتهای	مستكبر	غربی	و	آمریكا	که	مدتهای	مدید	پیش	از	آن،	طاغوتهای	ایرانی	را	در	مشت	خود	گرفته	و	سرنوشت	
سیاسی	و	اقتصادی	و	فرهنگی	کشورمان	را	رقم	میزدند	و	نیروی	پرقدرت	ایمان	اسالمی	در	درون	جامعه	را	دست		کم	گرفته	و	از	توان	بسیج	و	
هدایت	اسالم	و	قرآن	بی		خبر	مانده	بودند،	ناگهان	به	غفلت	خود	پی	بردند	و	دستگاههای		حاکمیتی	و	سرویسهای	اطالعاتی	و	اتاقهای	فرمان	

آنان	به	کار	افتادند	تا	شكست	فاحش	خود	را	جبران	کنند.	

6.1.تا	كنون	ایستادگى	بر	سر	اصول	اسالمى،	و	حضور	مردم	در	صحنه	مكر	دشمنان	ما	را		نقش	بر	آب	كرده؛	این	دو	عامل	در	همه	جا	
كلید	فتح	و	فرج	است

انواع	توطئه		ها	و	ترفندها	را	در	این	سی		وچند	سال	از	آنان	دیده		ایم.	چیزی	که	مكر	آنان	را	نقش	بر	آب	کرده	است،	در	اصل	دو	عامل	اساسی	
است:	ایستادگی	بر	سر	اصول	اسالمی،	و	حضور	مردم	در	صحنه.	این	دو	عامل	در	همه	جا	کلید	فتح	و	فرج	است.	عامل	اّول	به	وسیله		ی	
ایمان	صادقانه	به	وعده		ی	الهی،	و	عامل	دوم	به	برکت	تالش	مخلصانه	و	تبیین	صادقانه	تضمین	میشود.	ملتی	که	صدق	و	صمیمیت	
پیشوایان	را	باور	کند،	صحنه	را	از	حضور	پر	برکت	خود	رونق	میبخشد؛	و	هر	جا	که	ملت	با	عزم	راسخ	در	صحنه	بماند،	هیچ	قدرتی	توان	

شكست	دادن	آن	را	نخواهد	داشت.	این	تجربه		ی	موفقی	برای	همه		ی	ملتهائی	است	که	با	حضور	خود	بیداری	اسالمی	را	رقم	زدند.

موخره
از	خداوند	متعال	هدایت	و	دستگیری	و	کمک	و	رحمتش	را	برای	شما	و	همه		ی	ملتهای	مسلمان	مسئلت	میكنم.

والّسالم	علیكم	و	رحمةالل			و	برکاته



29 28

پاورقى
1(قصص:	7

2(	قصص:	13
3(	قریش:	3
4(فیل:	2

5(ضحی:	3
6(	شعراء:	61
7(	شعراء:	62
8(	حج:	40

9(	قصص:	83
10(فتح:	6

11(	نهج	البالغه،	نامه		ی	53
12(	ابراهیم:	28	و	29

13(	نهج	البالغه،	نامه		ی	62

مطالبات
متن	اصليمخاطبعنوان	مطالبهردیف

مراقبت از آلوده نشدن به صله 1
و احساِن صاحبان زر و زور

علماي بيداري 
اسالمي

]دشمنان بيداري اسالمي[ سعي مي کنند... مرجعيت فکري را 
از پايگاه هاي ديني سلب کرده و قطب هاي جديدي براي آن 

بتراشند؛ که به تجربه دريافته اند که با آنان مي توان بر سر اصول 
و ارزش هاي ملي به راحتي معامله کرد! چيزي که در مورد 
عالمان باتقوا و رجال ديني متعهد هرگز اتفاق نخواهد افتاد.

اين، وظيفه عالمان دين را سنگين تر مي کند. آنها بايد با 
هوشياري و دقت فراوان و با شناخت شيوه ها و ترفندهاي 
فريبنده دشمن، راه نفوذ را به کلي ببندند و فريب دشمن را 

ناکام کنند.
نشستن بر سفره رنگين متاع دنيا، از بزرگ ترين آفت ها است. 
آلوده شدن به صله و احساِن صاحبان زر و زور و نمک گير 
شدن در برابر طاغوت هاي شهوت و قدرت، خطرناک ترين 

عامل جدايي از مردم و از دست دادن اعتماد و صميميت آنها 
است. منيت و قدرت طلبي که سست عنصران را به گرايش به 
سوي قطب هاي قدرت فرا مي خواند، بستر آلودگي به فساد 
و انحراف است. اين آيه قرآن را همواره بايد در گوش داشته 
باشند که: »تلک الّدار األخرة نجعلها لّلذين اليريدون علّواً في 

األرض و ال فساداً و العاقبة للمتّقين«.

2

مراقبت از آلوده نشدن به فساد 
و انحراف به واسطه منيت، 
قدرت طلبي و گرايش به 

قطب هاي قدرت

علماي بيداري 
اسالمي

]علماي بيداري اسالمي مراقب باشند که[ منيت و 
قدرت طلبي که سست عنصران را به گرايش به سوي 

قطب هاي قدرت فرا مي خواند، بستر آلودگي به فساد و 
انحراف است. اين آيه قرآن را همواره بايد در گوش داشته 

باشند که: »تلک الّدار األخرة نجعلها لّلذين اليريدون علّوا في 
األرض و ال فسادا و العاقبة للمتّقين«.
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3

ترسيم نقشه راه و تعيين 
اهداف ميان مدت و نزديک 
بيداري اسالمي، مبتني بر 

هدف بلندمدت تمدن درخشان 
اسالمي

علماي بيداري 
اسالمي

ترسيم هدف بلندمدت براي بيداري اسالمي در کشورهاي 
مسلمان ]الزم[ است؛ نقطه متعالي و واالئي که بيداري ملت ها 

را بايد سمت و سو دهد و آنان را به آن نقطه برساند. با 
شناسائي اين نقطه است که مي توان نقشه راه را ترسيم کرد و 

هدف هاي مياني و نزديک را در آن مشخص نمود.
اين هدف نهايي نمي تواند چيزي کمتر از »ايجاد تمدن 

درخشان اسالمي« باشد. امت اسالمي با همه ابعاض خود در 
قالب ملت ها و کشورها، بايد به جايگاه تمّدني مطلوب قرآن 

دست يابد.

4
نداشتن نگاه شتابزده يا بدبينانه 

به ايجاد تمدن درخشان 
اسالمي

علماي بيداري 
اسالمي

نبايد با نگاه شتابزده يا بدبينانه به اين چشم انداز ]ايجاد 
تمدن درخشان اسالمي[ نگريست. بدبيني به توانائي هاي خود، 

کفران نعمت الهي است؛ و غفلت از امداد الهي و کمک 
سنت هاي آفرينش، فرو لغزيدن به ورطه: »الّظانّين بالل ظّن 

الّسوء« است. ما مي توانيم حلقه انحصارات علمي و اقتصادي 
و سياسي قدرت هاي سلطه گر را بشکنيم و امت اسالمي را 
پيشرِو احقاق حق اکثريت ملت هاي جهان که اينک مقهور 

اقليت مستکبرند، باشيم.

5

توجه دائم به تجربه تلخ و 
دهشتناک تبعيت از غرب در 

سياست، اخالق، رفتار و سبک 
زندگي

علماي بيداري 
اسالمي

در نهضت هاي بيداري اسالمي بايد تجربه تلخ و دهشتناک 
تبعيت از غرب در سياست و اخالق و رفتار و سبک زندگي، 
مورد توجه دائم باشد. کشورهاي مسلمان در بيش از يک قرن 

تبعيت از فرهنگ و سياست دولت هاي مستکبر، به آفات 
مهلکي همچون وابستگي و ذلت سياسي، فالکت و فقر 

اقتصادي، سقوط فضيلت و اخالق، عقب ماندگي خجلت آور 
علمي، دچار شدند؛ و اين در حالي بود که امت اسالمي از 

سابقه اي افتخارانگيز در همه اين عرصه ها برخوردار بود.

6

اثر نگذاشتن وعده ها و 
وعيدهاي دشمنان بيداري 
اسالمي در تصميم ها و 

اقدام ها

نخبگان سياسي 
و مردم

وعده ها و وعيدهاي آنان ] يعني دشمنان بيداري اسالمي[ 
نبايد در تصميم ها و اقدام هاي نخبگان سياسي و در حرکت 
عظيم مردمي اثر بگذارد. در اينجا نيز بايد از تجربه ها درس 

بياموزيم. آنها که در طول ساليان به وعده هاي آمريکا دل 
خوش کرده و رکون به ظالم را مبناي مشي و سياست خود 

ساختند، نتوانستند گرهي از کار ملت خود بگشايند، يا 
ستمي را از خود يا ديگران برطرف کنند. آنها با تسليم در 
برابر آمريکا نتوانستند از ويراني حتّي يک خانه فلسطيني 

در سرزميني که متعلق به فلسطينيان است، جلوگيري کنند. 
سياستمداران و نخبگاني که فريفته تطميع يا مرعوب تهديد 
جبهه استکبار شوند و فرصت بزرگ بيداري اسالمي را از 

دست دهند، بايد از اين تهديد الهي بيمناک باشند که فرمود: 
»أ لم تر الي الّذين بّدلوا نعمت الل کفرا و احّلوا قومهم دار 

البوار. جهنّم يصلونها و بئس القرار«.

7

دقت و تأمل در شناخت 
هدف هاي دشمن براي تبديل 
بيداري اسالمي به معارضه هاي 

خونين

علماي دين 
و مصلحان و 

نخبگان ديني و 
سياسي

امروز يکي از خطرناک ترين چيزهائي که نهضت بيداري 
اسالمي را تهديد مي کند، اختالف افکني و تبديل اين 

نهضت ها به معارضه هاي خونين فرقه اي و مذهبي و قومي 
و مّلي است...نگاه هوشمندانه به صحنه درگيري هاي داخلي، 

دست دشمن را در پس اين فاجعه ها به روشني نشان 
مي دهد. اين دست غّدار، بي شک از جهل ها و عصبيت ها و 
سطحي نگري ها در ميان جوامع ما بهره برداري مي کند و بر 

روي آتش، بنزين مي ريزد. وظيفه مصلحان و نخبگان ديني و 
سياسي در اين ماجرا بسيار سنگين است... اينها است که 

علماي دين و مصلحان منصف را به تأمل و دقت و احساس 
مسئوليت فرا مي خواند و شناختن هدف هاي دشمنان در 
عمده کردن اختالفات مذهبي و قومي و حزبي را بر همه 

فرض مي سازد.
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8

مدنظر داشتن، معيار و شاخِص 
نمايان و اساسي حمايت از 
ملت فلسطين در همه جا و 

همه وقت

امت اسالمي

هر جرياني در کشورهاي اسالمي که اين وظيفه ديني و 
ملي را به مالحظه خواست تحّکم آميز آمريکا يا به بهانه 

توجيه هاي غيرمنطقي، به دست فراموشي بسپارد، نبايد انتظار 
داشته باشد که به چشم وفاداري به اسالم يا صداقت در 

ادعاي ميهن دوستي به او نگريسته شود. اين يک محک است. 
هر کس شعار آزادي قدس شريف و نجات ملت فلسطين 
و سرزمين فلسطين را نپذيرد يا به حاشيه ببرد و به جبهه 
مقاومت پشت کند، متهم است. امت اسالمي بايد در همه 

جا و همه وقت، اين معيار و شاخِص نمايان و اساسي را در 
مدنظر داشته باشد.

از نظر دور نداشتن کيد 9
دشمن

علماي 
اسالمي

ميهمانان عزيز! برادران و خواهران! کيد دشمن را هرگز از 
نظر دور مداريد. غفلت ما براي دشمنان ما فرصت آفرين 

است. درس علي)عليه الّسالم( به ما اين است که: »من نام لم 
ينم عنه«. تجربه ما در جمهوري اسالمي در اين زمينه نيز 

عبرت آموز است.

مقدمه
را،	روز	شادی	و	فرح	و	طراوت	 را،	میالد	مسعود	 این	عید	شریف	
دلهای	شیعیان	را	در	طول	تاریخ،	به	همه	ی	شما	عزیزان،	برادران،	
و	 برترین	 ثناگستران	 و	 پیغمبر،	 آل	 مدحت	 باغ	 بلبالن	 خواهران،	
بهترین	خالیق	عالَم	و	آدم	تبریک	عرض	میكنم.	امیدواریم	خداوند	
متعال	از	همه	ی	شما	عزیزانی	که	برنامه	اجرا	کردید	-	خوانندگان،	
سرایندگان،	اجرا	کنندگان	و	مجموعه	ی	شما	عزیزان	-	این	توسل	
را	به	بهترین	وجهی	قبول	بفرماید.	بنده	ی	حقیر،	خدا	را	سپاسگزارم	
بیشتر	 یا	 سال	 حدود	سی	 شاید	 است؛	 کرده	 مرحمت	 توفیق	 که	
و	 رونق	 بحمدالّل	 و	 داریم	 روز	 این	 در	 را	 توسل	 این	 ما	 که	 است	
پیشرفت	 انسان	در	 را	 شكوه	و	معنویت	و	رشد	مفاهیم	و	معانی	
سالها	مشاهده	میكند.	امسال	برنامه	ای	که	اجرا	کردید،	بسیار	خوب	
بود،	 خوب	 شعرها	 قالب؛	 لحاظ	 از	 هم	 محتوا،	 لحاظ	 از	 هم	 بود؛	
دوستان	 شما	 که	 ان	شاءالّل	 بود.	 خوب	 خیلی	 خواندنها	 و	 اجراها	
و	عزیزان	روزبه	روز	در	جهت	معرفت	افزائی	و	نورپراکنی	در	فضای	

ذهنی	جامعه،	موفق	تر	باشید.

الف(	جایگاه	واالى	مدیحه	سراى	خاندان	پیامبر؛	توصیه	هایى	به	مداحان	در	ارتقا	جایگاه	مداحى	و		نقش	امید	
آفرین	آنان	در	حماسه	سازى

1.	این	سلسله،رشته،جریان	و	شبكه			توسل	به	اهل	بیت	و	برانگیختن	عواطف	در	كنار	عقل	و	خرد	،	فرصت	خیلى	مهمى	براى	
كشور	ماست

مدیحه	سرائی	خاندان	پیغمبر	است؛	این	مهمی	که	شماها	بر	عهده	گرفته	اید.	امروز	بحمدالّل	در	سرتاسر	کشور	شبكه	ی	مداحان	و	ثناگستران	
خاندان	پیغمبر	توسعه	پیدا	کرده	است؛	جمعیت	زیادی،	استعدادهای	زیادی،	دلهای	مشتاقی	در	میان	خود	مداحان	-	که	از	جوانهای	ما،	
پیشكسوتهای	ما،	اساتید	ما	تشكیل	شده	است	-	بحمدالّل	میان	مردم	میروند	و	وسیله	ی	توسل	مردم	را	فراهم	میكنند	و	سفره	ی	برکت	
اهل	بیت	را	میگسترانند؛	این	یک	فرصتی	است	برای	کشور	ما؛	مثل	خیلی	از	فرصتهای	دیگری	که	ما	داریم.	برادران	مسلمان	ما	در	کشورهای	
دیگر،	خیلی	از	فرصتهای	ما	را	ندارند؛	یكی	اش	همین	است.	این	سلسله	و	رشته	و	جریان	و	شبكه	ی	توسل	به	اهل	بیت	و	محبت	اهل	بیت	

و	برانگیختن	عواطف،	خیلی	فرصت	مهمی	است.	

دیدار جمعى از مداحان
در سالروز والدت حضرت فاطمه ى زهرا سالم اهلل علیها

1392/02/11
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1.1.	در	میان	دیگران،	این	مقدار	دعاى	خوش	لفِظ	خوش	معناى	خوش	مضمون	وجود	ندارد؛	این	هم	از	اختصاصاِت	امتیازات	پیروان	
اهل	بیت	است

حاال	به	هر	دلیلی،	دیگران	در	مناطق	دیگر،	از	این	نعمت	بزرگ،	از	این	برکت	عام،	به	این	شكل	برخوردار	نیستند؛	ما	داریم.	یقینًا	یكی	از	
عواملی	که	دین	را،	معنویت	را،	عقیده	را	و	اخالق	را	در	یک	جمعیتی	در	طول	تاریخ	حفظ	میكند،	عواطف	است؛	در	کنار	عقل	و	خرد	و	
استدالل.	انبیاء	و	فرستادگان	الهی	ننشسته	اند	با	مردم	با	زبان	فلسفی	حرف	بزنند؛	اگرچه	برای	فهمیدن	کالم	آنها	و	تعمق	در	بیان	آنها،	
عقل	فلسفی	الزم	بود	و	هست؛	یعنی	فالسفه	ی	بزرگ	از	سفره	ی	گسترده	ی	عمومی	انبیای	الهی	بیشترین	بهره	را	میبرند؛	اما	این	سفره،	
سفره	ی	خاص	نیست؛	لذا	زبان	آن،	زبان	استدالل	عقلی	و	بگو	و	مگو	و	ان	قلت	و	قلت	نیست؛	این	زبان،	ترکیبی	است	از	اندیشه	و	عقل	
و	عواطف؛	عاطفه	است	که	میتواند	مسیر	فهم	عقلی	و	حرکت	عقلی	و	جریان	عقلی	را	هموار	کند.	ما	به	طور	طبیعی	این	جریان	را	داریم؛	
هم	در	جلسات	مدح	و	عزا	و	شادی	و	مولودی	خوانی	و	عزاداری،	هم	در	جلسات	دعاخوانی؛	این	دعای	کمیل،	این	دعای	ندبه،	این	دعای	امام	
حسین	در	عرفه،	و	دعاهائی	که	مخصوص	ما	است.	در	میان	دیگران،	این	مقدار	دعای	خوش	لفِظ	خوش	معنای	خوش	مضمون	وجود	ندارد؛	
این	هم	از	اختصاصاِت	امتیازاتی	است	که	بحمدالّل	پیروان	اهل	بیت	از	آن	برخوردارند.	اینها	همه	اش	عقل	و	عاطفه	را	درآمیخته	ی	با	یكدیگر	

در	طول	تاریخ	و	در	عمق	ذهن	بشر	و	عواطف	انسان	جاری	میكند.

2.شأن	مداح	این	است	كه	بتواند	با	بیان	هنرى،	معرفت	را	در	بین	مردم	گسترش	دهد؛	این	محور	اصلى	است	و	شعر	و	لحن	
باید	در	این	جهت	قرار	گیرد

بنابراین	شأن	مداح	این	است؛	یعنی	برانگیختن	عواطف،	و	به	کمک	اندیشه	و	خرد	بردِن	این	عواطف.	شأن	مداح	و	ستایشگر	-	این	حرفه	ای	
که	امروز	در	کشور	ما	بحمدالّل	بوفور	وجود	دارد	-	این	است	که	بتواند	با	بیان	هنری،	با	شیوه	ی	هنری،	با	اجرای	هنری،	معرفت	را	در	بین	
مردم	گسترش	دهد.	این	شد	محور	اصلی.	شعری	که	انتخاب	میكنید،	لحنی	که	انتخاب	میكنید،	شیوه	ای	که	در	آن	با	مردم	حرف	میزنید،	
در	این	جهت	قرار	بگیرد؛	در	جهت	افزایش	معرفت	و	عمق	بخشیدن	به	هدایت	مردم	و	دانائی	های	آنها	از	دین	و	از	راه	زندگی؛	این	کاری	

است	که	جامعه	ی	مداح	به	بهترین	وجهی	میتواند	انجام	دهد.

2.1.گاهى	تأثیر	شعرى	كه	حامل	معارف	است،	از	ساعت	ها	سخن	فصیح	و	بلیغ	بیشتر	و	عمیق	تر	میشود؛	این	یک	فرصت	است	،	نباید	
آن		را	ضایع	كرد

بارها	عرض	کرده	ایم	و	این	یک	حقیقتی	است	که	وقتی	شما	یک	قصیده	را	یا	یک	غزل	را	که	حامل	معارف	است،	در	یک	مجلسی	
میخوانید،	گاهی	از	ساعتها	سخن	گفتن	فصیح	و	بلیِغ	یک	گوینده	تأثیرش	بیشتر	و	عمیق	تر	میشود؛	این	یک	فرصت	است؛	از	این	فرصت	
باید	استفاده	کرد؛	این	فرصت	را	نباید	ضایع	کرد.	شعری	که	محتوا	نداشته	باشد،	این	فرصت	را	ضایع	میكند؛	یا	اگر	چنانچه	در	آن	یک	
نكته	ی	ضعیف	و	احیانًا	غلط	وجود	داشته	باشد،	این	فرصت	را	ضایع	میكند؛	یا	اگر	چنانچه	کیفیت	اجرا	جوری	باشد	که	مرزهای	شرعی	را	
مخدوش	کند،	این	فرصت	ضایع	شده	است؛	یا	اگر	جوری	باشد	که	نیازهای	نقد	را	که	امروز	مردم	به	دانستن	آنها	احتیاج	دارند،	ندیده	بگیرد،	

این	فرصت	ضایع	شده	است.

2.2.	اثرى	كه	مداحهاى	ما	در	اعماق	جان	رزمندگان	جبهه	گذاشتند،	كم	نظیر	است؛	امروز	هم	توجه	به	نیاز	روز	در	مداح	هاى	ما	دیده	مى	
شود

	فرض	کنیم	در	دوران	جنگ	تحمیلی	که	کشور	نیاز	داشت	به	یک	حماسه	ی	پرشوِر	عملی	و	جهاد	در	میدان،	جوانها	هم	آماده	بودند،	پدر	
و	مادرها	هم	آماده	بودند،	یک	نفری	برود	در	مجالس	و	محافل	خود،	شعر	هم	بخواند،	خوب	هم	اجرا	کند،	منتها	اشاره	ای	به	این	نیاز	وقت	

نكند؛	این	ضایع	کردن	فرصت	است.	
آن	روز	مداحها	نقشهای	خیلی	خوبی	آفریدند.	در	این	جبهه	کارهائی	که	مداحهای	ما	کردند،	اثری	که	آنها	در	اعماق	جان	رزمندگان	ما	
گذاشتند،	کم	نظیر	است.	من	بعضی	را	اطالع	دارم؛	مداحهای	ترك	زبان	یک	جور،	مداحهای	فارس	زبان	یک	جور،	همین	آقایان	مداحهای	زنجان	
که	امروز	یكی	از	آنها	اینجا	خواندند،	و	جاهای	دیگر	و	جاهای	دیگر	و	از	همه	جا،	و	همچنین	شعرائی	که	این	مداحها	را	پشتیبانی	میكردند،	
آن	روز	همه	به	وظیفه	شان	عمل	کردند.	امروز	هم	من	نگاه	میكنم،	می	بینم	در	میان	این	شعرهائی	که	خوانده	شد،	به	نیازهای	نقد	توجه	
شده	بود؛	نمونه	ی	کاملش	همین	شعر	آقای	سازگار	است،	که	هر	سال	همین	جور	است.	ایشان	در	این	شعرها	و	سرودها	یک	پیوند	لطیِف	
درسِت	هنری	ای	بین	عرش	و	فرش	میزند؛	از	حریم	ملكوت	همین	طور	آرام	و	با	شیوه	ی	هنری	حرکت	میكند،	می	آید	در	نیاز	امروز،	آنجا	به	

این	نیاز	میرسد.	ببینید،	این	ترکیِب	هنرمندانه	است؛	شعر	هم	خوب	است.

3.	حنجره،	لحن	و	آهنگ	و	قریحه	شعر،	نعمت	هاى	الهى	است؛	این	نعمت	ها	را	در	خدمت	معرفت	افزایى	قرار	دهید،	نه	
اختالف	افكنى	و	تحریک	عصبیت	ها

شما	از	حنجره	استفاده	میكنید،	که	نعمت	خدا	است؛	از	لحن	و	آهنگ	استفاده	میكنید،	که	نعمت	خدا	است؛	از	شعر	استفاده	میكنید،	که	
قریحه	اش	نعمت	خداداِد	الهی	است.	این	نعمتها	در	اختیار	شما	است؛	اینها	را	در	خدمت	چه	قرار	میدهید؟	در	خدمت	معرفت	افزائی.	اگر	در	
خدمت	اختالف	افكنی	واقع	شد،	اگر	در	خدمت	تحریک	عصبیتهائی	قرار	گرفت	که	امروز	به	خاطر	این	عصبیتها،	متعصبین	لجوج	در	نقاطی	

از	دنیا	بیست	تا،	سی	تا	سر	میُبرند،	این	استفاده،	استفاده	ی	بدی	است؛	این	را	خیلی	مراقب	باشید.

هاى	 عصبیت	 تحریک	 نكند؛	 تحریک	 را	 متعصب	 جاهل	 افراد	 پیام،	 انتقال	 گوناگون	 وسائل	 طریق	 از	 	 باشید	شعر	شما	 3.1.مراقب	
اختالف	افكن،	مصلحت	نیست

شما	اینجا	یک	شعری	بخوانید،	امروز	هم	که	ویدئو	و	اینترنت	و	وسائل	گوناگون	انتقال	پیام	وجود	دارد؛	عكس	و	تفصیالت	آن	برود	در	فالن	
نقطه،	چهار	تا	آدم	جاهِل	متعصب	را	تحریک	کند،	بیندازد	به	جان	یک	مشت	زن	و	بچه	ی	بی	گناه،	خون	اینها	را	بریزد.	مراقب	این	چیزها	
باشید.اینكه	بنده	این	همه	اصرار	میكنم،	تأکید	میكنم	برای	اینكه	اختالفات	مذهبی	و	طایفه	ای	را	کمرنگ	کنید،	برای	این	است.	کسی	
خیال	نكند	که	اگر	ما	بخواهیم	نعمت	این	عشقی	که	دلهای	مردم	ما	را	بحمدالّل	پر	کرده	و	ماالمال	از	محبت	اهل	بیت	است،	شكرگزاری	

کنیم	و	این	عواطف	را	تحریک	کنیم،	راهش	آن	است؛	نه،	اشتباه	است.اختالف	افكنی	یا	تحریک	عصبیتهای	اختالف	افكن،	

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2578
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افراد	 از	 آنها	هم	جلویش	را	گرفتند.	بعضی	 امام	صادق	)علیه	الّسالم(	مصلحت	بود؛	 امروز	مصلحت	است،	نه	زمان	 مصلحت	نیست؛	نه	
سطحی	نگر	به	این	مسئله	توجه	ندارند.

3.2.	مراقب	اختالف	افكنى	داخلى	هم	باشید؛	با	امیدآفرینى	در	مردم،	به	خلق	حماسه	كمک	كنید،چون	حماسه	از	دل	میجوشد	و	با	عقل	
هدایت	میشود

ما	عرض	 اینكه	 بود.	 خواهد	 حماسه	 بود،	 امید	 اگر	 باشند؛	 داشته	 امید	 باید	 ما	 مردم	 امروز	 درونی.	 و	 داخلی	 اختالفات	 است	 طور	 همین	
کردیم	»حماسه«،	حماسه	که	دستوری	نیست،	بخشنامه	ای	نیست؛	بخشنامه	صادر	میكنیم،	مردم	حماسه	ایجاد	کنند!	مگر	میشود	چنین	
چیزی؟	مگر	معقول	است؟	حماسه	از	دل	میجوشد،	حماسه	با	عقل	هدایت	میشود،	حماسه	با	ایمان	پشتیبانی	میشود؛	اینها	که	دستوری	
نیست.	اگر	چنانچه	دل	از	امید	خالی	شد،	فكر	از	منطق	صحیح	تهی	شد،	حماسه	به	وجود	نمی	آید.	ما	در	ذهنها	تردید	ایجاد	کنیم،	در	دلها	

یأس	تزریق	کنیم،	حماسه	به	وجود	می	آید؟	معلوم	است	که	نه.	

3.2.1.حماسه	آفرینى	یعنى	فضاى	بدبینى	و	سوء	ظن	به	وجود	نیاید؛		بلكه	فضاى	امید،	خوشبینى	و	نگاه	به	چشم	اندازهاى	قطعى	و	یقینى		
به	وجود	آید

حماسه	آفرینی	این	است:	فضای	بدبینی	به	وجود	نیاید؛	فضای	سوء	ظن	به	وجود	نیاید؛	فضای	امید،	فضای	خوشبینی،	فضای	نگاه	به	
تلقینی	نیست. یقینی	است،	حقیقی	است،	 آید؛	چشم	اندازهائی	که	قطعی	است،	 به	وجود	 چشم	اندازها	

3.2.2.امروز	حركت	عمیِق	وسیِع	پیشرونده		انقالب	به	سوى	اهداف،	یک	چشم	انداز	حقیقى	است	و	نباید	در	جهاد	مداوم	براى	تحقق	آن	
تردیدآفرینى	كرد

مثاًل	در	اوائل	دهه	ی	60	-	سی	سال	قبل	از	این	-	اگر	چنانچه	ما	میگفتیم	آینده	چنین	و	چنان	خواهد	شد،	ممكن	بود	بعضی	ها	بگویند	بله،	
اینها	دارند	تلقین	میكنند؛	اما	امروز	که	دیگر	این	حرفها	نیست؛	امروز	که	داریم	می	بینیم	حرکت	عمیِق	وسیِع	پیشرونده	ی	انقالب	و	کشور	
را	به	سوی	اهداف؛	هم	اهداف	مادی،	هم	اهداف	معنوی؛	هم	اهداف	سیاسی،	هم	اهداف	اجتماعی؛	هم	اهداف	داخلی،	هم	اهداف	بین	المللی؛	
اینها	جلوی	چشم	ما	است؛	مگر	کسی	میتواند	منكر	شود؟	آن	وقت	این	چشم	اندازی	را	که	امروز	ما	برای	خودمان	ترسیم	میكنیم،	کسی	
بیاید	در	آن	تردیدآفرینی	کند،	یأس	آفرینی	کند،	ناامیدی	به	وجود	بیاورد؛	همچنین	در	حرکت	و	جهاد	مداوم	که	نیاز	یک	کشور	و	یک	امت	

و	یک	تاریخ	است.

3.2.3.جهاد	مداوِم	شوق	آفرین،	نیاز	پیشرفت	و	تمدن	سازى	است؛امروز	كه	به	این	جهاد	نیازمندیم،	نباید	كسى	به	تنبلى،	انزوا	و	بیكارگى	
دعوت	كند.

جهاد	مداوم،	نیاز	همه	است.	همه	ی	پیشرفتها،	همه	ی	تمدن	سازی	ها،	به	برکت	مجاهدِت	دائم	شده	است.	مجاهدِت	دائم	هم	همه	اش	به	
معنای	رنج	کشیدن	نیست.	جهاد،	شوق	آفرین	است.	جهاد،	شادی	و	نشاط	آفرین	است.	امروز	که	نیاز	به	این	جهاد	داریم،	کسی	بیاید	به	

تنبلی	و	کسالت	و	انزوا	و	بیكاری	و	بیكارگی	دعوت	کند،	اینها	میشود	کفران	نعمت	الهی؛	»ألم	تر	الی	الّذین	بّدلوا	نعمت	الّل	کفرا	و	احلّوا	
قومهم	دار	البوار«؛)1(	این	نباید	بشود.

4.	مداحى،	معرفت	افزائى	است؛		پراكندن	معرفت،	حكمت،	امید	و	عقیده	ى	راسخ	است؛	جوشاندن	چشمه	هاى	عواطف	در	
دلهاست

در	بین	شما	عزیزان	بحمدالّل	هم	پیشكسوتها	هستند،	هم	جوانها	هستند،	استعدادهای	خوبی	هم	وجود	دارد.	در	میان	شما،	گلهای	پرطراوِت	
نورسی	من	مشاهده	میكنم،	که	توانسته	اید	خوب	وسط	میدان	بیائید	و	جای	خالی	گذشتگان	را	نه	فقط	پر	کنید،	بلكه	برتر	و	بهتر	از	آنها	-	ما	

خیلی	از	گذشتگان	را	هم	دیدیم	-	حرکت	کنید.
آنچه	که	من	به	شما	عرض	میكنم،	این	است:	مداحی،	معرفت	افزائی	است.	مداحی،	پراکندن	معرفت	و	حكمت	و	امید	و	عقیده	ی	راسخ	

است.	
مداحی،	جوشاندن	چشمه	های	عواطف	در	دلها	است؛	با	استفاده	ی	از	هنر	شعر،	هنر	آواز،	هنر	اجرا.

5.	اگر	از	لحاظ	اخالق،	تدین	و	عفتنموِد	تحسین	آورى	داشتید،	آثار	مداحى	مضاعف	مى	شود؛	اما	اگر	بعكس	شد،	اثر	این	هنرها	
از	بین	خواهد	رفت

البته	یک	اصل	مسلّمی	وجود	دارد	عزیزان	من!	مردم	از	صدای	شما	خوششان	می	آید،	از	شعر	شما	لذت	میبرند،	از	اجرای	شما	-	چه	در	
مدحتان،	چه	در	مصیبتتان	-	دلهایشان	تكان	میخورد	و	اشک	میریزند؛	اما	به	خود	شما	هم	نگاه	میكنند.	اگر	شما	از	لحاظ	اخالق،	از	لحاظ	
تدین،	از	لحاظ	عفت،	نمود	تحسین	آوری	داشتید،	همه	ی	آنچه	را	که	عرض	کردیم،	به	صورت	مضاعف	در	مردم	اثر	خواهد	کرد.	اما	اگر	خدای	
نكرده	بعكس	شد؛	مردم	نشانه	ی	تزلزل	اخالقی،	نشانه	ی	عقب	ماندگی	از	لحاظ	اخالق	و	رفتار	و	خدای	نكرده	عفت	و	این	چیزها	مشاهده	

کنند،	اثر	این	هنرها	و	زیبائی	هائی	که	در	کار	شما	هست،	از	بین	خواهد	رفت؛	این	را	مراقب	باشید.

5.1.مداح	باید	مراقب	اخالق،	پاكى	زبان،	پاكى	دامان،	پاكى	دل	و	پاكى	دست	باشد؛وقتى	درچنینجایگاهىقرارگرفت،یكانسانبرجستها
ست

	همه	مان	باید	مراقب	باشیم؛	ما	عمامه	ای	ها	بیشتر	از	دیگران،	گویندگان	مذهبی	بیشتر	از	دیگران،	نامداران	عرصه	ی	دین	و	تقوا	بیشتر	از	
دیگران.	همه	باید	مراقب	باشیم؛	شما	هم	همین	طور.	شما	کسانی	که	در	عرصه	ی	دین	و	معرفت	و	امور	الهی	دارید	کار	میكنید،	خیلی	
باید	مراقب	باشید؛	مراقب	اخالق،	مراقب	پاکی	زبان،	پاکی	دامان،	پاکی	دل،	پاکی	دست.	خدای	متعال	به	شما	کمک	کند.	یک	مادح	آستان	
فاطمی	)سالم	الّل	علیها(	وقتی	که	در	یک	چنین	جایگاهی	قرار	گرفت،	یک	انسان	برجسته	است.	یعنی	همین	جوری	که	بین	ماها	فهمیده	
شده،	دانسته	شده	و	اعتقاد	پیدا	کرده	ایم،	کسانی	که	در	راه	مدح	ائمه	)علیهم	الّسالم(	و	اظهار	ارادت	به	این	بزرگوار	و	توجه	دادن	دلها	به	این	

بزرگواران	هستند،	اینها	پیش	خدای	متعال	عزیز	و	محبوبند.
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6.	لزومى	ندارد		در	مجلس	مولودى	حتماً	روضه	خوانده	شود؛	نگذارید	در	خارج	اینگونه	وانمود	شود	عواطف	مردم	به	ائمه،	
منحصر	در	عزادارى	است

البته	امروز	یک	نكته	ای	در	جلسه	ی	ما	وجود	داشت	که	این	نكته،	نكته	ی	مستحسنی	است.	من	در	این	سالهای	طوالنی،	خیلی	اوقات	
به	برادران	مداح	که	اینجا	میخواندند،	این	اعتراض	را	میكردم	که	جلسه	ی	جشن	و	مولود	را	تبدیل	میكردند	به	مجلس	عزاداری؛	مفّصل	
روضه	خواندند	و	اشک	گرفتند!	هر	چیزی	به	جای	خودش.	به	شما	میگویند	مداح.	مداح	یعنی	چه؟	شاخصه	ی	اصلی	شما	مداحی	است،	
ائمه	 مولودی	خوانی	 مجلس	 در	 که	 نیست	 اینجور	 روضه	خوانم.	 هم	 خودم	 روضه	خوانی	ام،	 طرفدار	 بنده	 بخوانید،	 روضه	 روضه	خوانی.	 نه	
)علیهم	السّالم(	هم	حتماً	باید	یک	روضه	ای	خوانده	شود،	یک	دمی	داده	شود،	یک	اشكی	گرفته	شود؛	هیچ	لزومی	ندارد.	بگذارید	عواطفی	
که	مردم	نسبت	به	ائمه	)علیهم	الّسالم(	دارند،	در	خارج	اینجور	وانمود	نشود	که	منحصر	است	در	قضیه	ی	گریه	و	سینه	زنی	و	عزاداری؛	نه،	

عزاداری	به	جای	خود،	مدیحه	و	مولودی	خوانی	و	شادی	هم	به	جای	خود؛	اینها	را	نباید	با	هم	مخلوط	کرد.

ب(گناه	بزرگ	تمدن	غرب	در	مساله	زن	و	انحطاط	حتمى	آن	به	همین	دلیل؛	نگاه	اسالم	به	زن	و	وظایف	محوله	
به	او؛	و	مسائل	قابل	برنامه	ریزى	درباره	زن	

1.	یكى	از	سیئات	تمدن	مادى،	حركتى	است	كه	در	مورد	زن	انجام	دادند؛	گناه	بزرگى	كه	به	این	زودى	قابل	پاك	وجبران	شدن	
نیست

و	اما	نكته	ی	دوم	که	امروز	شایسته	است	درباره	اش	صحبت	شود،	مسئله	ی	زن	است.	یكی	از	سیئات	تمدن	مادی،	حرکتی	است	که	در	مورد	
زن	انجام	دادند.	ما	در	این	زمینه	خیلی	حرف	داریم.	گناه	بزرگی	که	تمدن	غرب	در	مورد	جنس	زن	مرتكب	شده	است،	نه	به	این	زودی	قابل	
پاك	شدن	است،	نه	به	این	زودی	قابل	جبران	شدن	است،	حّتی	نه	به	آسانی	قابل	بیان	کردن	است.	حاال	اسمهای	گوناگونی	هم	میگذارند	
-	مثل	همه	ی	کارهایشان	-	جنایت	میكنند،	اسمش	را	حقوق	بشر	میگذارند!	ظلم	میكنند،	اسمش	را	طرفداری	از	ملتها	میگذارند!	حمله	ی	

نظامی	میكنند،	اسمش	را	دفاع	میگذارند!	یكی	از	طبایع	تمدن	غربی،	فریب	است؛	دوروئی،	نفاق،	دروغگوئی،	تناقض	در	رفتار	و	گفتار؛

1.1.در	دنیا	كارىكرده	اندكه	ازمهمترین	وظائف	و	خصوصیت	حتمى	زن	این	است	كه	جلوه	گرى	كند	و	زیبائى	هایش	را	در	معرض	التذاذ	
مردان	قرار	دهد

در	قضیه	ی	زن	هم	عینًا	همین	جور	است.	آنها	متأسفانه	فرهنگ	رائج	خودشان	را	در	کل	دنیا	گسترش	داده	اند.	امروز	در	دنیا	کاری	کرده	اند	
که	یكی	از	مهمترین	وظائف	زن	-	اگر	نگوئیم	مهمترین	وظائف	-	این	است	که	جلوه	گری	کند،	زیبائی	های	خودش	را	در	معرض	التذاذ	
مردان	قرار	دهد؛	این	شده	خصوصیت	حتمی	و	الزم	زن!	متأسفانه	االن	در	دنیا	اینجور	شده.	در	رسمی	ترین	مجالس	-	مجالس	سیاسی،	
مجالس	گوناگون	-	مردها	باید	با	شلوار	بلند	بیایند،	باید	با	لباس	پوشیده	بیایند،	اما	زنها	هرچه	برهنه	تر	و	عریانتر	بیایند،	اشكالی	ندارد!	این	

عادی	است؟	این	طبیعی	است؟	این	یک	حرکت	بر	طبق	طبیعت	است؟	آنها	این	کار	را	کردند.

1.1.1.عریان	شدن	زن	را	آزادى	گذاشته	اند		و	حجاب	را	اسارت	معرفى	مى	كنند؛	یكى	از	اّولین	آثار	سوء	این	مسئله،	سست	شدن	بنیان	
خانواده	است

	زن	باید	خودش	را	در	معرض	دید	مرد	قرار	دهد،	برای	اینكه	مایه	ی	التذاذ	مرد	شود!	ظلمی	از	این	باالتر؟	اسم	این	را	گذاشته	اند	آزادی،	اسم	
نقطه	ی	مقابلش	را	گذاشته	اند	اسارت!	در	حالی	که	احتجاب	زن،	حجاب	قرار	دادن	زن	برای	خود،	تكریم	زن	است؛	احترام	زن	است؛	ایجاد	
حریم	برای	زن	است.	این	حریم	را	شكستند	و	دارند	روزبه	روز	هم	بیشتر	میشكنند؛	اسمهای	گوناگون	هم	رویش	میگذارند.	اّولین	یا	شاید	
یكی	از	اّولین	آثار	سوئی	که	این	مسئله	گذاشت،	ویران	کردن	خانواده	بود؛	بنیان	خانواده	سست	شد.	وقتی	در	یک	جامعه	ای	خانواده	متزلزل	

شد	و	از	بین	رفت،	مفاسد	در	این	جامعه	نهادینه	میشود.

1.2.قانون	هاى	ابلهانه	و	خباثت	آمیزى	كه	تمدن	غربى	در		مسائل	جنسى	مي	گذراد،	آنها	را	به	ته	دّره	مى	برد؛	این	انحطاط،	قابل	جلوگیرى	
نیست

مشكالتی	که	امروز	در	غرب	وجود	دارد،	این	قانونهای	ابلهانه	و	خباثت	آمیزی	که	اینها	در	زمینه	ی	مسائل	جنسی	دارند	میگذرانند،	اینها	را	
به	ته	درّه	دارد	حرکت	میدهد.	این	انحطاط،	قابل	جلوگیری	هم	نیست؛	اینها	محكوم	به	سقوطند.	تمدن	غربی	چه	بخواهد،	چه	نخواهد،	

دیگر	قادر	نیست	جلوی	این	سقوط	را	بگیرد.	

1.2.1.زوال	تمدنها،	مثل	سر	برآوردن	تمدنها،	یک	امر	تدریجى	است	و	این	تدریج	اتفاق		افتاده	است؛	تمدن	غربى	محكوم	به	شكست	
است

ترمز	این	وسیله	بریده	است،	جاده	هم	بشدت	لغزنده	و	سراشیب	است.	اینها	گناه	کردند	آن	وقتی	که	ترمز	را	بریدند	و	آمدند	خودشان	را	در	
لب	این	پرتگاه	قرار	دادند؛	لذا	محكوم	به	شكستند.زوال	تمدنها،	مثل	سر	برآوردن	تمدنها،	یک	امر	تدریجی	است	-	یک	امر	دفعی	و	فوری	
نیست	-	و	این	تدریج	دارد	اتفاق	می	افتد	و	گمان	نمیكنم	از	چشم	این	نسل	یا	نسل	بعد	از	این	نسل	دور	بماند؛	خواهند	دید	که	چه	اتفاقی	

می	افتد.

2.	در	اسالم	فرقى	بین	زن	و	مرد	در	حقوق	اجتماعى	و	فردى	نیست؛	فقط	در	چند	مسئله	ى	اختصاصِى	شخصى	امتیازاتى	به	
زن	داده	شده	است

خدای	متعال	در	قرآن	حدود	تكریم	زن	را	معین	کرده	است.	زن	پیش	خدای	متعال	مثل	مرد	است.	در	طی	مراتب	معنوی	و	الهی،	بین	این	دو	
جنس	هیچ	تفاوتی	نیست.	آن	که	این	جاده	را	برایش	درست	کرده	اند،	انسان	است،	نه	مرد	یا	زن.	خدای	متعال	در	تاریخ	زنی	مثل	فاطمه	ی	
زهرا	)سالم	الّل	علیها(	می	آفریند	که	امام	عسكری	یا	امام	هادی	)علیهما	الّسالم(	-	طبق	حدیثی	که	از	آنها	نقل	شده	-	میفرمایند:	»نحن	
حجج	الّل	علی	خلقه	و	فاطمة	حّجة	الّل	علینا«.	فاطمه	ی	زهرا	)سالم	الّل	علیها(	حجِت	حجت	خدا	است،	امام	ائمه	است؛	شخصیت،	دیگر	
از	این	باالتر؟	آن	حضرت	دارای	مقام	عصمت	است.	یک	چنین	انسانی،	زن	است.	زنان	بزرگ	عالم:	مریم،	سارا،	آسیه	و	دیگران	و	دیگران	

-	بزرگانی	که	بودند	-	برجسته	های	عالم	خلقتند.	در	این	جاده	ی	تكامل	و	تعالی،	آن	که	حرکت	میكند،	انسان	است.	در	حقوق	
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اجتماعی،	فرقی	بین	زن	و	مرد	نیست.	در	حقوق	شخصی	و	فردی،	بین	زن	و	مرد	تفاوتی	وجود	ندارد.	در	چند	مسئله	ی	اختصاصِی	شخصی	
امتیازاتی	به	زن	داده	شده	است،	در	چند	مسئله	امتیازاتی	به	مرد	داده	شده؛	آن	هم	بر	اساس	اقتضای	طبیعت	زن	و	مرد؛	این	اسالم	است؛	
متین	ترین،	منطقی	ترین،	عملی	ترین	قوانین	و	حدود	و	مرزهائی	که	ممكن	است	انسان	در	زمینه	ی	مسئله	ی	جنسیت	فرض	کند.	باید	دنبال	
این	راه	رفت؛	یكی	از	اساسی	ترینش	تشكیل	خانواده	است،	یكی	از	اساسی	ترینش	اهتمام	به	حفظ	محیط	خانواده	و	انس	خانوادگی	است؛	

که	این	به	عهده	ی	کدبانوی	خانه	است.

2.1.مادران	با	زندگى	كردن	خود،	فرزندتربیت	مي	كنند؛	بنابراین	براى	باال	رفتن	سطح	ایمان،	سواد	و	هوش	بانوان،	در	كشور	باید	
برنامه	ریزى	شود

مادر	میتواند	فرزندان	را	به	بهترین	وجهی	تربیت	کند.	تربیت	فرزند	به	وسیله	ی	مادر،	مثل	تربیت	در	کالس	درس	نیست؛	با	رفتار	است،	با	
گفتار	است،	با	عاطفه	است،	با	نوازش	است،	با	الالئی	خواندن	است؛	با	زندگی	کردن	است.	مادران	با	زندگی	کردن،	فرزند	تربیت	میكنند.	
هرچه	زن	صالح	تر،	عاقل	تر	و	هوشمندتر	باشد،	این	تربیت	بهتر	خواهد	شد.	بنابراین	برای	باال	رفتن	سطح	ایمان،	سطح	سواد،	سطح	هوش	

بانوان،	در	کشور	باید	برنامه	ریزی	شود.

2.2.	یكىازمهمترین	وظائف	زن،	خانه	دارىاست؛	گناه	است	كه	به	آن	با	چشم	حقارت	نگاه	كنیم؛	خانه	دارى	یک	شغل	بزرگ	است
یكی	از	مهمترین	وظائف	زن،	خانه	داری	است.	همه	میدانند؛	بنده	عقیده	ندارم	به	این	که	زنها	نباید	در	مشاغل	اجتماعی	و	سیاسی	کار	کنند؛	
نه،	اشكالی	ندارد؛	اما	اگر	چنانچه	این	به	معنای	این	باشد	که	ما	به	خانه	داری	به	چشم	حقارت	نگاه	کنیم،	این	میشود	گناه.	خانه	داری	یک	

شغل	است؛	شغل	بزرگ،	شغل	مهم،	شغل	حساس،	شغل	آینده	ساز.

2.3.فرزندآورى	یكىازمهمترین	مجاهدت	هاى	بزرگ	زنان،	هنر	زن	و	از	وظائف	آنهاست	؛	متاسفانه	در	برهه	اى	این	مساله	مورد	غفلت	
قرار	گرفت

	فرزندآوری	یک	مجاهدت	بزرگ	است.	ما	با	خطاهائی	که	داشتیم،	با	عدم	دقتهائی	که	از	ماها	سر	زده،	یک	برهه	ای	در	کشور	ما	متأسفانه	
این	مسئله	مورد	غفلت	قرار	گرفت	و	ما	امروز	خطراتش	را	داریم	می	بینیم؛	که	من	بارها	این	را	به	مردم	عرض	کرده	ام:	پیر	شدن	کشور،	کم	
شدن	نسل	جوان	در	چندین	سال	بعد،	از	همان	چیزهائی	است	که	اثرش	بعداً	ظاهر	خواهد	شد؛	وقتی	هم	اثرش	ظاهر	شد،	آن	روز	دیگر	

قابل	عالج	نیست؛	اما	امروز	چرا،	امروز	قابل	عالج	است.
فرزندآوری	یكی	از	مهمترین	مجاهدتهای	زنان	و	وظائف	زنان	است؛	چون	فرزندآوری	در	حقیقت	هنر	زن	است؛	اوست	که	زحماتش	را	تحمل	
میكند،	اوست	که	رنجهایش	را	میبرد،	اوست	که	خدای	متعال	ابزار	پرورش	فرزند	را	به	او	داده	است.	خدای	متعال	ابزار	پرورش	فرزند	را	به	
مردها	نداده،	در	اختیار	بانوان	قرار	داده؛	صبرش	را	به	آنها	داده،	عاطفه	اش	را	به	آنها	داده،	احساساتش	را	به	آنها	داده،	اندامهای	جسمانی	اش	

را	به	آنها	داده؛	در	واقع	این	هنر	زنها	است.	اگر	چنانچه	ما	اینها	را	در	جامعه	به	دست	فراموشی	نسپریم،	آن	وقت	پیشرفت	خواهیم	کرد.

3.	تكریم	زنان،	رفتارهاى	زنان	در	محیط	خانوادگى،	كار،	سیاست	و	اجتماعو		رفتار	با	زنان،	مسائلى	است	كه	جداگانه	باید	مورد	
برنامه	ریزى	قرار	گیرد

احترام	زن	و	تكریم	زن،	یک	مسئله	است	-	که	این	حتمًا	باید	مورد	توجه	و	عنایت	خاص	باشد	-	رفتارهای	زنان	در	محیط	خانوادگی،	در	
محیط	کسب	و	کار،	در	محیط	سیاست،	در	محیط	اجتماعی،	یک	مسئله	است؛	رفتار	با	زنان	هم	یک	مسئله	است.	رفتار	با	زنان،	ناظر	
به	مردان	است؛	چه	مردان	خانواده	-	مثل	پدران،	برادران	و	همسران	-	چه	مردانی	که	در	محیطهای	کار	برخورد	میكنند.	رفتار	با	زن	باید	
احترام	آمیز،	محبت	آمیز،	همراه	با	نجابت	و	همراه	با	عفت	باشد.	بنابراین،	هم	تكریم	زن،	هم	وظیفه	ی	زن،	هم	وظیفه	ی	نسبت	به	زن،	

جداگانه	باید	مورد	توجه	و	برنامه	ریزی	قرار	بگیرد.

4.	اگر	ما	بتوانیم	در	زمینه		زن،	خانواده،	مادر	و	همسر،	فكر،	تصمیم	و	عمل	درست	داشته	باشیم،	بدانید	كه	آینده	این	كشور	
تضمین	خواهد	شد

روز	زن	و	روز	مادر	که	خوشبختانه	در	نظام	جمهوری	اسالمی	انطباق	پیدا	کرده	است	با	روز	والدت	برگزیده	ی	خلقت،	حضرت	فاطمه	ی	زهرا	
)سالم	الّل	علیها(،	باید	همه	را	توجه	دهد	به	این	نكات.	اگر	ما	توانستیم	در	زمینه	ی	زن	و	خانواده	و	مادر	و	همسر،	درست	فكر	کنیم،	درست	

تصمیم	بگیریم	و	درست	عمل	کنیم،	بدانید	که	آینده	ی	این	کشور	تضمین	شده	است.

موخره
خداوند	ان	شاءالّل	به	همه	ی	شما	خیر	بدهد،	به	همه	ی	شما	برکت	بدهد؛	به	حنجره	ی	شما،	به	سینه	ی	شما	برکت	بدهد.

والّسالم	علیكم	و	رحمةالّل	و	برکاته	

پاورقى
1(ابراهیم:	28
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مطالبات
متن	اصليمخاطبعنوان	مطالبهردیف

1

استفاده از شعر و لحن در 
جهت افزايش و گسترش 
معرفت در ميان مردم و 

عمق بخشيدن به هدايت و 
دانايي هاي آنهااز دين و راه 

زندگي

مداحان

بنابراين، شأن مداح اين است؛ يعني برانگيختن عواطف و به 
کمک انديشه و خرد بردِن اين عواطف. شأن مداح و ستايشگر 
- اين حرفه اي که امروز در کشور ما بحمدالل به وفور وجود 

دارد - اين است که بتواند با بيان هنری، با شيوه هنري، با اجراي 
هنري، معرفت را در بين مردم گسترش دهد. اين شد محور 

اصلي. شعري که انتخاب مي کنيد، لحني که انتخاب مي کنيد، 
شيوه اي که در آن با مردم حرف مي زنيد، در اين جهت قرار 

بگيرد؛ در جهت افزايش معرفت و عمق بخشيدن به هدايت مردم 
و دانائي هاي آنها از دين و از راه زندگي؛ اينکاري است که جامعه 

مداح به بهترين وجهي مي تواند انجام دهد.

2
استفاده نکردن از اشعار 

بي محتوا يا داراي محتواي 
ضعيف و غلط

مداحان

بارها عرض کرده ايم و اين يک حقيقتي است که وقتي شما يک 
قصيده را يايک غزل را که حامل معارف است، در يک مجلسي 
مي خوانيد، گاهي از ساعت ها سخن گفتن فصيح و بليغ ِيک 

گوينده تأثيرش بيشتر و عميق تر مي شود؛ اين يک فرصت است؛ 
از اين فرصت بايد استفاده کرد؛ اين فرصت را نبايد ضايع کرد. 

شعري که محتوا نداشته باشد، اين فرصت را ضايع مي کند؛ يا اگر 
چنان چه در آن يک نکته ضعيف و احيانًا غلط وجود داشته باشد، 

اين فرصت را ضايع مي کند.

مخدوش نشدن مرزهاي شرعي 3
مداحاندر مداحي

اگر چنان چه کيفيت اجرا جوري باشد که مرزهاي شرعي را 
مخدوش کند، اين فرصت ]بسيار خوب مداحي[ ضايع شده 

است.

توجه به نيازهاي کشور در 4
مداحانمداحي

اگر ]مداحي شما[ جوري باشد که نيازهاي نقد را که امروز 
مردم به دانستن آنها احتياج دارند، نديدهبگيرد، اين فرصت 

]بسيار خوب مداحي [ ضايع شده است.

5

قرار ندادن نعمت حنجره، 
لحن و آهنگ و قريحه شعر 
در خدمت اختالف افکني و 

تحريک عصبيت ها

مداحان

شما از حنجره استفاده مي کنيدکه نعمت خدا است؛ از لحن 
و آهنگ استفاده مي کنيدکه نعمت خدا است؛ از شعر استفاده 
مي کنيدکهقريحه اش نعمت خدادادِ الهي است. ايننعمت ها 
در اختيار شما است؛ اينها را در خدمت چه قرار مي دهيد؟ 
در خدمت معرفت افزائي. اگر در خدمت اختالف افکني واقع 
شد، اگر در خدمت تحريک عصبيت هائي قرار گرفت که 

امروز به خاطر اين عصبيت ها، متعصبين لجوج در نقاطي از 
دنيا بيست تا، سي تا سر مي برند، اين استفاده، استفاده بدي 

است؛ اين را خيلي مراقب باشيد.

تحريک نکردن افراد جاهل و 6
مداحانمتعصب با اشعار

شما اينجايک شعري بخوانيد، امروز هم که ويدئو و اينترنت 
و وسائل گوناگون انتقال پيام وجود دارد؛ عکس و تفصيالت 
آن برود در فالن نقطه، چهار تا آدم جاهِل متعصب را تحريک 
کند، بيندازد به جان يک مشت زن و بچه بي گناه، خون اينها 

را بريزد. مراقب اين چيزها باشيد.

کمک به خلق حماسه با 7
مداحاناميدآفريني در مردم

امروز مردم ما بايداميد داشته باشند؛ اگر اميد بود، حماسه 
خواهد بود. اينکه ما عرض کرديم »حماسه«، حماسه که 

دستوري نيست، بخشنامه اي نيست؛ بخشنامه صادر مي کنيم، 
مردم حماسه ايجادکنند! مگر مي شود چنين چيزي؟ مگر 
معقول است؟ حماسه از دل مي جوشد، حماسه با عقل 

هدايتمي شود، حماسه با ايمان پشتيباني مي شود؛ اينها که 
دستوري نيست.
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8

دعوت نکردن به تنبلي و انزوا 
و بيکارگي در شرايطي که 
برايپيشرفت، به جهاد مداوم 

نيازداريم

مداحان

جهاد مداوم، نياز همه است. همهپيشرفت ها، 
همهتمدن سازي ها، به برکت مجاهدِت دائم شده است. 

مجاهدِت دائم هم همه اش به معناي رنج کشيدن نيست. 
جهاد، شوق آفرين است. جهاد، شادي و نشاط آفرين 
است. امروز کهنياز به اين جهاد داريم، کسيبيايد به 

تنبلي و کسالت و انزوا و بيکاري و بيکارگي دعوت کند، 
اينهامي شودکفران نعمت الهي؛ »ألم تر اليالّذين بّدلوا نعمت 

الّل کفرا و احّلوا قومهم دار البوار«؛ايننبايد بشود.

9
نبودن نشانه عقب ماندگي 
اخالق و رفتار و عفت در 

مداح
مداحان

يک اصل مسّلمي وجود دارد عزيزان من! مردم...به خود شما 
هم نگاه مي کنند. اگر شما از لحاظ اخالق، از لحاظ تدين، از 
لحاظ عفت، نمود تحسين آوريداشتيد، همه آنچه را که عرض 
کرديم، به صورت مضاعف در مردم اثر خواهد کرد. اما اگر 
خداي نکرده به عکس شد؛ مردم نشانه تزلزل اخالقي، نشانه 
عقب ماندگي از لحاظ اخالق و رفتار و خداينکرده عفت و 

اين چيزها مشاهده کنند، اثر اين هنرها و زيبائي هائي که در 
کار شما هست، از بين خواهد رفت؛ اين را مراقب باشيد.

10
مراقبت از اخالق، پاکي زبان، 
پاکي دامان، پاکي دل وپاکي 

دست
مداحان

همه مان بايد مراقب باشيم؛ ما عمامه اي هابيشتر از ديگران، 
گويندگان مذهبي بيشتر از ديگران، نامداران عرصه دين و تقوا 

بيشتر از ديگران. همه بايد مراقب باشيم؛ شما هم همين 
طور. شما کسانيکه در عرصه دين و معرفت و امور الهي 

داريد کار مي کنيد، خيلي بايد مراقب باشيد؛ مراقب اخالق، 
مراقب پاکي زبان، پاکي دامان، پاکي دل، پاکي دست.

تبديل نکردنجلسه جشن به 11
مداحانمجلس عزا

خيلي اوقات به برادران مداح کهاينجامي خواندند، اين اعتراض را 
مي کردم که جلسه جشن و مولود را تبديلمي کردند به مجلس 
عزاداري؛ مفّصل روضه خواندند و اشک گرفتند! هر چيزي به 

جاي خودش. به شما مي گويند مداح. مداح يعني چه؟ شاخصه 
اصلي شما مداحي است، نه روضه خواني. روضه بخوانيد، بنده 
طرفدار روضه خواني ام، خودم هم روضه خوانم. اين جور نيست 
که در مجلس مولودي خواني ائمه )عليهم الّسالم( هم حتمًا 

بايديکروضه اي خوانده شود، يک دمي داده شود، يکاشکي گرفته 
شود؛ هيچ لزومي ندارد.

12
برنامه ريزيبراي باال رفتن سطح 
ايمان، سواد و هوش بانوان 

کشور

مسئوالن حوزه 
زنان

مادر مي تواند فرزندان را به بهترين وجهي تربيت کند. تربيت فرزند 
به وسيله مادر، مثل تربيت در کالس درس نيست؛ با رفتار است، با 
گفتار است، با عاطفه است، با نوازش است، با الالئي خواندن است؛ 
با زندگيکردن است. مادران با زندگيکردن، فرزند تربيتمي کنند. هرچه 
زن صالح تر، عاقل تر و هوشمندتر باشد، اينتربيت بهتر خواهد شد. 

بنابراينبراي باال رفتن سطح ايمان، سطح سواد، سطح هوش بانوان، در 
کشوربايدبرنامه ريزي شود.

13

برنامه ريزي در سه مسئله 
چگونگي تکريم زنان،رفتارهاي 
زنان در محيط هاي مختلف 

ورفتار مردان با زنان در 
محيط هاي گوناگون

مسئوالن حوزه 
زنان

احترام زن و تکريم زن، يک مسئله است - کهاين حتمًا بايد مورد 
توجه و عنايت خاص باشد - رفتارهاي زنان در محيط خانوادگي، 
در محيط کسب و کار، در محيطسياست، در محيط اجتماعي، 

يک مسئله است؛ رفتار با زنان هم يک مسئله است. رفتار با زنان، 
ناظر به مردان است؛ چه مردان خانواده - مثل پدران، برادران و 

همسران - چه مردانيکه در محيط هايکار برخورد مي کنند. رفتار 
با زن بايداحترام آميز، محبت آميز، همراه با نجابت و همراه با عفت 
باشد. بنابراين، هم تکريم زن، هم وظيفه زن، هم وظيفه نسبت به 

زن، جداگانه بايد مورد توجه و برنامه ريزي قرار بگيرد.
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مقدمه
عزیز؛	 خواهران	 و	 برادران	 همه	ی	 به	 میكنم	 عرض	 خوشامد	
که	 کدام	 هر	 اسالمی.	 و	 ملی	 ارزشمند	 و	 بزرگ	 امانت	 امانتداران	
در	هر	بخشی	از	این	مجموعه	ی	بزرگ	قرار	دارید،	به	نوبه	ی	خود،	
کار	مهم،	اساسی،	مؤثر،	باارزش	و	ان	شاءالّل	ماندگاری	را	بر	عهده	
خواهید	داشت	و	عمل	خواهید	کرد؛	چه	شورای	محترم	نگهبان	
محترم	 وزارت	 چه	 شورا،	 این	 با	 مرتبط	 نظارتِی	 مجموعه	ی	 و	
وابسته	ی	 که	 عظیمی	 دولتِی	 و	 مردمی	 مجموعه	های	 و	 کشور	
به	این	تشكیالت	هستند،	چه	مسئوالن	حفظ	فضای	امن	و	سالم	

دیگران. و	 انتظامی	 نیروی	 مثل	 انتخاباتی؛	

الف(	تبیین	جهات	تلخ	حادثه	ى	تخریب	قبر	حجربن	
عدى	و	ضرورت	محكوم	كردن	كامل	این	حادثه		غم	

انگیز	از	سوى	همه	مسلمانان

1.	حادثه	ى	تخریب	قبر	صحابى	جلیل	القدر،	حجربن	عدى)رضوان	اهلّل	تعالى	علیه	و	سالم	اهلّل	علیه(		از	جهاتى	تلخ	است
قبل	از	شروع	عرایِض	کوتاهی	که	در	این	زمینه	خواهم	داشت،	الزم	است	اشاره	ای	بكنم	به	یک	حادثه	ی	تلخی	که	این	روزها	اتفاق	افتاد؛	
که	هم	خود	حادثه	تلخ	بود،	هم	حاکی	از	دستهای	پشت	پرده	ی	زیادی	بود؛	و	آن،	حادثه	ی	تخریب	قبر	صحابی	جلیل	القدر،	حجربن	عدی	

)رضوان	الّل	تعالی	علیه	و	سالم	الّل	علیه(	و	اهانت	به	پیكر	این	بزرگوار	بود.	از	جهاتی	این	قضیه	تلخ	است:

1.1.	اصل	شكافتن	قبر	صحابى	پیامبر	و	حوارى	امیرالمومنین	و	اهانت	به	جسد	مطهر	ایشان،	یک	حادثه	ى	بسیار	تلخ	و	غم	انگیزى	است
	خود	اهانت	به	یک	صحابی	که	از	بزرگان	اصحاب	پیغمبر	است	و	از	حواریین	امیرالمؤمنین	)علیه	الّصالة	و	الّسالم(	است	و	شهید	در	راه	
خدا	است،	قبر	او	را	بعد	از	هزار	و	چهار	صد	سال	بشكافند،	جسد	مطهر	او	را	بیرون	بیاورند	و	مورد	اهانت	قرار	دهند،	یک	حادثه	ی	بسیار	

تلخ	و	غم	انگیزی	است.	

1.2.	این	هم	مصیبتى	است	كه	در	میان	امت	اسالمى	كسانى	پیدا	شوند	كه	با	افكار	پلید	و	متحجر	خود	تجلیل	از	بزرگان	صدر	اسالم	را	
كفر	بدانند

در	کنار	این،	تلخی	دیگری	که	وجود	دارد،	این	است	که	در	میان	مجموعه	ی	مسلمانان	و	امت	اسالمی	کسانی	پیدا	شوند	که	با	

افكار	پلید	و	متحجر	و	عقب	مانده	و	خرافی	خود،	تجلیل	از	بزرگان	و	برجستگان	و	چهره	های	نورانی	صدر	اسالم	را	شرك	بدانند،	کفر	بدانند؛	
واقعًا	این	مصیبتی	است.	اینها	همان	کسانی	هستند	که	گذشتگانشان	قبور	ائمه	)علیهم	الّسالم(	را	در	بقیع	ویران	کردند.	آن	روز	که	در	
دنیای	اسالم،	از	شبه	قاره	ی	هند	گرفته	تا	آفریقا،	علیه	اینها	قیام	کردند،	اگر	اینها	جرأت	میكردند،	قبر	مطهر	پیغمبر	را	هم	ویران	میكردند،	
با	خاك	یكسان	میكردند.	ببینید	چه	فكر	باطلی،	چه	روحیه	ی	پلیدی،	چه	انسانهای	بداندیشی،	احترام	به	بزرگان	را	اینجوری	بخواهند	نقض	
کنند	و	هتک	کنند	و	این	را	جزو	وظائف	دینی	بشمرند!	در	آن	وقتی	که	اینها	بقیع	را	ویران	کردند،	این	را	بدانید؛	سرتاسر	دنیای	اسالم	علیه	

اینها	اعتراض	کرد.	عرض	کردم؛	از	شرق	جغرافیای	اسالم	-	از	هند	-	تا	غرب	جغرافیای	اسالم،	علیه	اینها	بسیج	شدند.

1.3.	جریان	تكفیرِى	خبیث	كه	متأسفانه	پول	و	امكانات	در	اختیار	دارند	و	ابزار	دست	انگلیس	وآمریكا	هستند،	یكى	از	مصائب	اسالم	
است

اینها	به	عنوان	اینكه	این	کارها	پرستش	است،	این	اقدامهای	خبیث	را	میكنند!	رفتن	سر	قبر	یک	انسانی	و	طلب	رحمت	کردن	برای	او	
از	خدای	متعال،	و	طلب	رحمت	کردن	برای	خود	در	آن	فضای	معنوی	و	روحانی،	شرك	است؟	شرك	این	است	که	انسان	بشود	ابزار	دست	
سیاستهای	اینتلیجنس	انگلیس	و	سی.آی.ای	آمریكا	و	با	این	اعمال،	دل	مسلمانان	را	غمدار	کند،	آزرده	کند.	اینها	اطاعت	و	عبودیت	و	
خاکساری	در	مقابل	طواغیت	زنده	را	شرك	نمیدانند،	احترام	به	بزرگان	را	شرك	میدانند!	خود	این،	یک	مصیبتی	است.	جریان	تكفیرِی	خبیث	

که	امروز	در	دنیای	اسالم	به	برکت	برخی	از	منابع	مادی،	متأسفانه	پول	و	امكانات	هم	در	اختیار	دارند،	یكی	از	مصائب	اسالم	است.

2.	شیعیان	در	هر	نقطه	اى	كه	بودند	و	برادران	اهل	سنت	هم	در	بسیارى	نقاط	این	حادثه	را	محكوم	كردند	و	بینش	خود	را	
نشان	دادند

بحمدالّل	شیعیان	در	هر	نقطه	ای	که	بودند	-	چه	در	اینجا،	چه	در	عراق،	چه	در	پاکستان،	چه	در	هر	نقطه	از	نقاطی	که	شیعیان	با	قضیه	ی	
این	چند	روز	مواجه	شدند	-	نشان	دادند	که	دارای	رشد	فكری	اند.	دشمن	میخواهد	با	این	کار،	آتش	نزاعهای	شیعه	و	سنی	را	تقویت	کند؛	
لیكن	جامعه	ی	بزرگ	شیعی،	خانواده	ی	بزرگ	پیروان	اهل	بیت	نشان	دادند	که	فریب	این	بازی	را	نمیخورند.	برادران	اهل	سنت	هم	در	بسیاری	

از	نقاط	این	کار	را	محكوم	کردند؛	آنها	هم	آگاهی	و	بینش	خود	را	نشان	دادند.	

2.1.اگر	این	فتنه	ها	از	سوى	مسلمان	ها	به	طور	كامل	محكوم	نشود،	آتشى	به	جان	جامعه		اسالمى	مى	افتد	كه	روزبه	روز	توسعه	پیدا	مي	
كند

این	باید	ادامه	پیدا	کند.	این	از	آن	قضایائی	نیست	که	دو	روز،	سه	روز،	پنج	روز،	یک	هفته،	یک	سر	و	صدائی	در	دنیا	درست	کند،	بعد	رها	
شود.	اینها	اگر	چنانچه	به	وسیله	ی	مسلمانها	به	طور	کامل	محكوم	نشوند	و	بزرگان	علمی	و	بزرگان	روشنفكری	و	بزرگان	سیاسی	وظیفه	ی	
خودشان	را	در	مقابل	اینها	انجام	ندهند،	این	فتنه	ها	به	اینجاها	منحصر	نمیماند؛	بالئی	به	جان	جامعه	ی	اسالمی	می	افتد	و	روزبه	روز	این	
آتش	توسعه	پیدا	میكند.	باید	جلوی	این	فتنه	ها	را	بگیرند؛	چه	از	طرق	سیاسی،	چه	از	طرق	فتواهای	دینی،	چه	از	طرق	مقاله	های	روشنگِر	

نویسندگان	و	روشنفكران	و	نخبگان	فكری	و	سیاسی	در	دنیا.	

دیدار دست اندركاران برگزارى انتخابات
1392/02/16 
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3.در	این	كارها،	دستهاى	پنهان	دشمن	نشانه	هاى	خود	را	نمایان	مي	كند؛	سكوت	حامیان	این	كور	دلها،	نشان	مى	دهد	در	این	
قضیه	داخلند

توجه	شود	به	این	که	در	این	کارها	دستهای	پنهان	دشمن	نشانه	های	خودش	را	دارد	نمایان	میكند؛	این	چیزی	نیست	که	انسان	بتواند	این	
را	ندیده	بگیرد.	آنهائی	که	برای	تخریب	یک	اثر	باستانی	در	دنیا	عزا	میگیرند	و	هیاهو	میكنند،	در	مقابل	این	پدیده	سكوت	کرده	اند؛	چه	
سازمانهای	بین	المللی،	چه	شخصیتهای	بین	المللی،	چه	سیاسیونی	که	از	این	کوردلها	دارند	حمایت	میكنند؛	این	نشان	دهنده	ی	این	است	

که	در	قضیه	داخلند؛	این	قضیه،	دستها	را	نشان	میدهد.

4.	این	را	بدانید:	آنها	مكر	مى	ورزند؛	اما	مكر	الهى	قطعا	غالب	خواهد	شد	و	جریان	مخالف	پیشرفت	امت	اسالمى	را	متوقف	
خواهد	كرد

این	را	بدانید:	»اّن	ربّک	لبالمرصاد«.)1(	خدای	متعال	میفرماید:	»انّهم	یكیدون	کیدا.	و	اکید	کیدا«؛)2(	آنها	مكر	میورزند،	اما	مكر	الهی	بر	
مكر	آنها	قطعًا	غالب	خواهد	شد	و	این	جریانی	را	که	میخواهد	در	راه	اتحاد	امت	اسالمی	و	پیشرفت	امت	اسالمی	سنگ	اندازی	کند،	متوقف	

خواهد	کرد.

ب(	اهمیت	انتخابات	92	،	تالش	دشمن	در	كمرنگ	كردن	انتخابات	،	توصیه	هایى	به	مردم	و	كاندیداها	و	
شاخص	هاى	رئیس	جمهور	مطلوب

1.	امسال	به	دلیل	اینكه	انتخابات	ریاست	جمهورى،	شوراها	و	میان	دوره	اى	با	هم	مجتمع	است،	از	پاره	اى	از	انتخابات	گذشته	
مهمتر	است

مسئله	ی	انتخابات	در	طول	این	سی	و	چهار	سال	برای	کشور	یک	مسئله	ی	تعیین	کننده	و	تجدید	حیات	دهنده	برای	مجموعه	ی	حرکت	
کشور	ما	بوده	است.	در	طول	این	سالها،	این	سی	و	چند	انتخاباتی	که	برگزار	شده	و	مردم	در	پای	صندوقهای	رأی	حاضر	شده	اند،	هر	باری	
یک	مجموعه	ی	بالئی	را	از	کشور	دفع	کرده	است	و	هر	باری	توانسته	است	یک	قّوت	جدیدی،	روح	جدیدی،	در	کالبد	کشور	و	ملت	و	انقالب	
بدمد؛	این	دفعه	هم	از	جهاتی،	از	پاره	ای	از	انتخابات	گذشته	مهمتر	است؛	که	حاال	یک	جهت	-	همان	طور	که	اشاره	کردند	-	این	است	
که	انتخابات	ریاست	جمهوری	و	انتخابات	شوراها،	و	در	بعضی	جاها	انتخابات	میاندوره	اِی	بعضی	از	انتخاباتهای	دیگر،	با	هم	مجتمع	شده	

است.

1.1.توجه	به	انتخابات	ریاست	جمهورى،	اهمیت	انتخابات	شوراها	را	از	چشم	مسئولین،	مردم	و	نخبگان	دور	ندارد
انتخابات	ریاست	جمهوری	بسیار	مهم	است،	انتخابات	شوراها	بسیار	مهم	است.	توجه	شود	که	توجه	به	انتخابات	ریاست	جمهوری	نتواند	
اهمیت	انتخابات	شوراها	را	از	چشم	مسئولین،	از	چشم	مردم،	از	چشم	نخبگان،	دور	بدارد.	این	که	ما	از	سطح	روستا	و	شهر	تا	سطح	کشور،	

کارها	را،	تصمیمها	را،	در	نهایت	به	دست	مردم	میسپریم،	خیلی	حادثه	ی	مهمی	است.	شوراها	مظهر	یک	چنین	چیزی	است.

1.2.از	آنجا	كه	امكانات	و	راه	هاى	پیمودن	به	سمت	آرمان	ها	در	اختیار	دولت	قرار	دارد،	انتخابات	ریاست	جمهورى	فوق	العاده	مهم	
است

	دستگاه	ریاست	جمهوری	هم	که	اهمیتش	معلوم	است.	قانون	اساسی	و	قوانین	جاری	کشور،	این	همه	فعالیت	و	تالش	و	امكانات	و	بودجه	
و	راه	های	پیمودن	به	سمت	آرمانها	را	در	مقابل	دستگاه	دولتی	و	رئیس	جمهور	قرار	داده	است؛	بنابراین	فوق	العاده	مهم	است.

2.تا	قبل	از	جمهورى	اسالمى،	یک	انتخابات	سراسرِى	عمومِى	پرشوِر	واقعى	اتفاق	نیفتاده	بود	و	امام	بزرگوار	ما	طراح	و	
مهندس	این	بنا	بود

برگزاری	انتخابات	در	کشور،	از	افتخارات	جمهوری	اسالمی	است.	آن	روزی	که	در	این	کشور	صحبت	انتخابات	شد،	از	اول	مشروطه	تا	زمان	
جمهوری	اسالمی	-	قبل	از	آن	که	این	حرفها	معنا	نداشت	-	حقیقتًا	به	معنای	واقعی	کلمه،	یک	انتخابات	سراسرِی	عمومِی	پرشوِر	واقعی	
اتفاق	نیفتاده	بود.	حّتی	در	دوران	نهضت	ملی	هم	اگرچه	یک	انتخابات	واقعی	بود،	اما	در	حد	شأن	ملت	ایران	نبود،	که	مردم	از	ابعاد	و	اعماق	
روستاها	بیایند	پای	صندوقهای	رأی،	خودشان	بشناسند،	خودشان	بدانند،	خودشان	رأی	بدهند؛	این	اتفاق	فقط	در	جمهوری	اسالمی	افتاد	و	
امام	بزرگوار	ما	مبتكر	و	طراح	و	مهندس	این	بنا	بود.	ایشان	از	همان	اول	کار	اصرار	کرد	که	باید	همه	پرسی	برای	تعیین	نظام	حكومتی	در	

جمهوری	اسالمی	هرچه	سریع	تر	انجام	بگیرد.

2.1.در	انقالبهاى	دنیا	،همه	پرسى	براى	تعیین	نظام	بعد	از	چند	سال	اتفاق	مى	افتد؛	اما	در	جمهورى	اسالمى،	كمتر	از	پنجاه	روز	انجام	
گرفت	

در	انقالبهای	دنیا	این	کارها	بعد	از	سه	سال،	چهار	سال،	پنج	سال،	گاهی	هم	بیشتر،	اتفاق	می	افتد؛	اما	در	جمهوری	اسالمی،	کمتر	از	پنجاه	
روز	بعد	از	پیروزی	انقالب،	همه	پرسی	سراسری	انجام	گرفت	و	آن	جمعیت	کثیر	و	عظیم	و	آن	نسبت	باال،	آمدند	پای	صندوقهای	رأی	و	
رأی	دادند.	این	که	به	چه	رأی	دادند،	مسئله	ی	دوم	است؛	مسئله	ی	اول	این	است	که	مردم	با	همه	ی	وجود	خود	نشان	دادند	که	در	صحنه	
حاضرند	و	برای	اقدام	و	برای	تصمیم	گیری	و	برای	تعیین	خطمشِی	آینده	آماده	اند.	این	از	آنجا	خشت	اّولش	گذاشته	شد،	پایه	گذاری	شد	و	

بعد	هم	ادامه	پیدا	کرد.
اوائل	انقالب	که	هنوز	قانون	اساسی	فراهم	نشده	بود،	آماده	نشده	بود	و	الزم	بود	مجلس	خبرگان	تشكیل	شود،	چند	ماه	بیشتر	نگذشته	بود	
که	امام	شورای	انقالب	را	احضار	کردند	قم.	ما	رفتیم.	امام	آنچنان	تند	و	تلخ	برخورد	کردند:	چرا	اقدام	نمیكنید	برای	تشكیل	مجلسی	که	

بتواند	قانون	اساسی	را	تنظیم	کند؟	دیرش	میشد	امام.	

3.خیلى	ها	خواستند	حضور	مردم	در	انتخابات	را	كمرنگ	كنند	یا	از	وقت	مقرر	عقب	بیندازند،	اما	نتوانستند؛بعد	از	این	هم	
نخواهند	توانست

این،	طبیعت	جمهوری	اسالمی	است؛	این	طبیعت	در	جمهوری	اسالمی	بحمدالّل	باقی	مانده	است.	خیلی	ها	خواستند	انتخابات	را	کمرنگ	
کنند،	از	وقت	مقرر	عقب	بیندازند،	حضور	مردم	را	در	آن	کمرنگ	و	بی	رونق	کنند	-	برای	این	کار،	انگیزه	داشتند	-	اما	نتوانستند؛	
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تا	امروز	نتوانستند،	بعد	از	این	هم	به	توفیق	الهی	نخواهند	توانست.	

3.1.چون	دشمن	مي	داند	قوام	جمهورى	اسالمى	متكى	به	رأى	مردم	است،	سعى	مى	كند	انتخابات	را	كمرنگ	كند
آنها	چرا	انگیزه	دارند	انتخابات	را	کمرنگ	کنند؟	چون	دشمن	میداند	که	قوام	جمهوری	اسالمی،	متكی	به	رأی	و	حضور	مردم	است.	در	
جمهوری	اسالمی	اگر	مردم	در	صحنه	نباشند،	جمهوری	اسالمی	چیزی	نیست.	جمهوری	اسالمی	که	چهارتا	مسئول	از	قبیل	بنده	نیستند؛	
جمهوری	اسالمی	یعنی	حضور	همگانی	ملت	ایران	و	حرکت	عمومی	به	سمت	آرمانها	و	آرزوهای	بزرگ	و	عملی؛	این	معنای	جمهوری	

اسالمی	است.

3.2.	به	این	خاطر	دشمنان	با	این	همه	تالش	نتوانستند	ما	را	متزلزل	كنند	كه	اتكا	و	اقتدار	نظام	به	دل	ها،	اندیشه	و	بصیرت	مردم	است
اتكاء	جمهوری	اسالمی	و	اقتدار	جمهوری	اسالمی	به	دلهای	مردم	است،	به	عواطف	و	احساسات	مردم	است،	به	خرد	و	اندیشه	و	بصیرت	
مردم	است.	اگر	در	طول	سی	و	چند	سال،	با	این	همه	تالش	نتوانستند	جمهوری	اسالمی	را	متزلزل	کنند،	به	خاطر	این	است؛	وااّل	این	دنیای	
مادی،	این	دنیای	مستكبر،	این	قدرتهای	ظالم	و	بی	رحم	و	خبیث،	مگر	ممكن	بود	بگذارد	یک	نظامی	با	این	داعیه	هائی	که	نظام	جمهوری	
اسالمی	دارد،	زنده	بماند؟	می	بینید	با	کشورهائی	که	نهضتی	در	آنها	به	نام	اسالم	راه	افتاده،	چه	میكنند؛	زیر	فشار	میگذارند،	خواسته	های	

خودشان	را	به	زور	بر	آنها	تحمیل	میكنند،	آنها	را	وادار	میكنند.	در	جمهوری	اسالمی	این	کارها	نشد؛	نتوانستند.	

3.3.در	صورتى	دشمن	مى	تواند	جمهورى	اسالمى	را	سربه	فرمان	خود	قرار	دهد	كه	نظام	به	دلیل	عدم	حضور	مردم	ضعیف	باشد
دشمن	میخواهد	خواسته	های	خود	را	بر	جمهوری	اسالمی	تحمیل	کند،	جمهوری	اسالمی	را	سربه	فرمان	خود	قرار	دهد؛	و	این	در	صورتی	
میتواند	اتفاق	بیفتد	که	جمهوری	اسالمی	ضعیف	باشد.	با	حضور	مردم،	جمهوری	اسالمی	قّوت	میگیرد؛	نمیخواهند	این	اقتدار	باشد؛	لذا	
در	همه	ی	انتخاباتهای	ما،	در	طول	این	سالها،	قبل	از	هنگام	انتخابات،	تبلیغات	دشمن	علیه	انتخابات	شروع	شده؛	یعنی	قبل	از	آنكه	
مسئولین	ما	و	رسانه	های	ما	و	مطبوعات	ما	شروع	کنند	برای	انتخابات	کار	کردن،	دشمن	طراحی	کرده	است	و	شروع	کرده	است؛	این	دفعه	

هم	همین	جور	است.

4.رسانه	هاى	رسمى	دشمن	از	مدتى	پیش	طراحى،برنامه	ریزى	و	برنامه	سازى	كرده	اند	كه	دل	مردم	را	نسبت	به	انتخابات	
سرد	كنند

ما	اطالع	داریم	که	این	دفعه	هم	رسانه	های	رسمی	و	شناخته	شده	ی	دشمن	-	که	هر	وقت	توانستند،	علیه	جمهوری	اسالمی	کار	کردند	-	از	
مدتی	پیش	دارند	طراحی	میكنند،	برنامه	ریزی	میكنند،	برنامه	سازی	میكنند،	برای	اینكه	دل	مردم	را	نسبت	به	انتخابات	سرد	کنند؛	شروع	هم	
کرده	اند،	منتها	برنامه	ریزی	شان	خیلی	وسیع	تر	از	این	حرفها	است؛	میخواهند	مردم	پای	صندوق	نیایند؛	میخواهند	مردم	در	اداره	ی	کشور	و	

مدیریت	کشور	سهیم	نشوند؛	میخواهند	مردم	در	صحنه	نباشند؛	لذا	تالش	میكنند.

5.	اگر	حضور	مردم	نباشد،	دشمنان	براحتى	مى	توانند	تهاجم	خود	را	چندین	برابر	كنند؛	حضور	مردم	به	نظام	اسالمى	

مصونیت	مي	بخشد
	اگر	حضور	مردم	نباشد،	آنها	براحتی	میتوانند	تهاجم	خودشان	را	چندین	برابر	کنند.	حضور	مردم	است	که	به	نظام	اسالمی	و	به	کشور	عزیز	
ما	مصونیت	میبخشد.	حضور	مردم	است	که	عوامل	قدرت	و	قّوت	را	در	درون	ما	تقویت	میكند:	علم	ما	پیشرفت	میكند،	بصیرت	ما	پیشرفت	
میكند،	سازوکارهای	مدیریت	ما	پیشرفت	میكند	-	همچنان	که	در	طول	این	سالها	پیشرفت	کرده	است	-	این	به	خاطر	حضور	مردم	است،	

به	خاطر	انگیزه	های	مردم	است؛	میخواهند	این	انگیزه	ها	نباشد،	لذا	سعی	میكنند	انتخابات	را	بی	رونق	کنند.

6.	باذن	اهلّل،	انتخابات	پیش	رو،	یكى	از	بهترین	و	پرشورترین	انتخابات	ما	خواهد	بود؛	البته	دشمن	تالش	مي	كند	زحمت	مردم	
را	باطل	كند

من	عرض	بكنم؛	آنچه	که	انسان	از	فضل	الهی	سراغ	دارد،	از	همت	این	مردم	عزیز	سراغ	دارد،	ان	شاءالّل	به	توفیق	الهی،	باذن	الّل،	این	
انتخاباتی	که	در	پیش	است،	یكی	از	بهترین	و	پرشورترین	انتخاباتهای	ما	خواهد	بود.	البته	دشمن	تالش	میكند	زحمت	مردم	را	باطل	
کند	-	همچنان	که	در	سال	88	کردند	-	این	هم	یكی	از	کارهای	دشمنان	بود؛	کسانی	را	وادار	کردند	که	برخالف	قانون،	توقعاتی	بكنند	و	

بر	اساس	آن	توقعات،	سعی	کنند	مردم	را	در	مقابل	نظام	قرار	دهند؛	که	البته	به	توفیق	الهی	موفق	نشدند.

6.1.راه	اساسى	براى	اینكه	مشكالت	انتخاباتى	پیش	نیاید،	التزام	به	قانون	است؛	هر	كس	حرفى	مي	زند	و	توقعى	دارد،	بر	اساس	قانون	
باشد

راه	اساسی	برای	اینكه	مشكالت	انتخاباتی	پیش	نیاید،	التزام	به	قانون	است؛	این	را	من	عرض	بكنم.	آحاد	مردم	در	هر	جای	کشور	که	
هستند؛	در	شهر،	در	روستا،	در	مرکز،	در	کالنشهرها	و	در	همه	جا،	باید	به	دنبال	این	باشند	که	هر	کسی	حرفی	میزند،	بر	اساس	قانون	باشد؛	
هر	کسی	توقعی	دارد،	بر	اساس	قانون	باشد.	آنهائی	که	آن	سال	آن	خسارت	را	به	کشور	و	به	ملت	وارد	کردند	و	برای	کشور	هزینه	درست	
کردند،	اگر	تسلیم	قانون	بودند،	اینجوری	نمیشد.	قانون	معّین	کرده	است	که	اگر	کسی	اعتراضی	دارد،	بیاید.	آن	سال	گفته	شد؛	حّتی	ما	از	
شورای	محترم	نگهبان	خواهش	کردیم،	آن	زمان	را	تمدید	هم	کردند	که	آراء	بازشماری	شود؛	گفتیم	هر	تعداد	معقولی	و	هر	صندوقی	که	
بخواهند	بازشماری	شود،	بازشماری	شود؛	خب،	زیر	بار	نرفتند!	کارشان	منطقی	نبود،	معقول	نبود؛	برای	کشور	هزینه	درست	کردند.	خب،	

کشور	بر	این	مسائل	فائق	می	آید.	نظام	جمهوری	اسالمی	قوی	است.	

6.2.نظام	از	خرابكارى	هایى	مثل	فتنه	88	از	پا	در	نمى	آید؛	منتها	براى	كشور	هزینه	درست	مى	كند؛	راه	هزینه	درست	نشدن،	التزام	به	
قانون	است

این	خرابكاری	ها	و	انگشت	توی	چشم	کردنها	و	این	مزاحمتها	و	آزارها،	جمهوری	اسالمی	را	که	از	پا	نمی	اندازد.	جمهوری	اسالمی	در	طول	
این	سالها	با	انواع	سیاستها	و	سیاستمداراِن	مختلف	روبه	رو	بوده	است؛	اما	با	وجود	همه	ی	معارضه	ها،	همه	ی	زاویه	ها	-	که	احیانًا	وجود	داشته	
است	-	جمهوری	اسالمی	پیش	رفته؛	بعد	از	این	هم	همین	جور	خواهد	بود.	جمهوری	اسالمی	که	با	این	حرفها	از	پا	در	نمی	آید،	منتها	برای	

کشور	هزینه	درست	میشود.	راه	هزینه	درست	نشدن،	التزام	به	قانون	است.
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7.	توصیه		من	به	شما	مسئوالن	محترم	انتخابات	این	است	كه	قانون	را	معیار	قرار	دهید	؛	اداى	امانت	به	این	است	كه	طبق	
مّر	قانون	عمل	شود

	این	توصیه	ی	من	به	شما	مسئوالن	محترم	انتخابات	هم	هست:	قانون	را	معیار	قرار	دهید.	در	آیه	ی	کریمه	ی	قرآن	که	تالوت	کردند،	
به	ادای	امانت	اشاره	شد	-	»اّن	الّل	یأمرکم	ان	تؤّدوا	االمانات	الی	اهلها«)3(	-	ادای	امانت	به	همین	است	که	طبق	مّر	قانون	عمل	شود؛	
هم	در	مرحله	ی	تشخیص	صالحیتها	-	چه	در	مورد	ریاست	جمهوری،	چه	در	مورد	شوراها،	و	در	موارد	دیگری	که	در	پیش	است	-	هم	در	
مرحله	ی	قرائت	آراء،	هم	در	مرحله	ی	حفظ	آراء	و	صندوقها.	باید	مّر	قانون	رعایت	شود	و	نهایت	امانتداری	انجام	بگیرد؛	که	بحمدالّل	تا	حاال	

هم	همین	جور	بوده	است.

8.افرادى	كه	به	نتیجه	مطلوب	خود	در	انتخابات	نمى	رسند،	باید	در	مقابل	آنچه	كه	مبتنى	بر	قانون	پیش	مى	آید،	صبر	انقالبى	
داشته	باشند

بدیهی	است	در	هر	انتخاباتی،	یک	عده	ای	به	نتیجه	ی	مطلوِب	خودشان	نمیرسند	-	من	نمیخواهم	اسمش	را	بگذارم	بازنده	ی	انتخابات؛	
نباید	تعبیر	برنده	و	بازنده	و	این	واژه	ها	و	اصطالحات	غربِی	مادی	را	به	کار	برد؛	اگر	برای	خدا	و	برای	انجام	تكلیف	وارد	میشویم،	برد	و	
باخت	وجود	ندارد	-	خب،	اینها	اعتراض	دارند.	انسان	پیش	قاضی	هم	که	میرود،	همین	جور	است.	قضاوتی	در	یک	دادگاهی	وجود	دارد؛	آن	
طرفی	که	در	این	قضاوت	به	مقصود	خود	رسیده،	خوشحال	است،	آن	طرف	دیگر	ناراحت	است؛	آن	طرف	دیگر	نباید	دادگاه	را	متهم	کند	
که	برخالف	حق	عمل	کرده؛	نه،	دادگاه	است	و	بر	طبق	قانون	عمل	میكند؛	منتها	او	ناراحت	میشود،	ناراضی	میشود.	باید	همه	ی	آنچه	را	
که	پیش	می	آید	-	که	مبتنی	بر	قانون	است	-	تحمل	کنیم؛	این	را	باید	همه	مان	یاد	بگیریم؛	این	صبِر	انقالبی	است،	این	تحمِل	انقالبی	

است.	امیدواریم	خدای	متعال	هم	دلها	را	هدایت	کند	به	آنچه	که	برای	کشور	بهتر	است.

9.از	آنجا	كه	خدمات	مدیریت	عالى	اجرایى	كشور	تاثیرات	عمیق	و	كوتاهى	آن	تاثیر	منفى	زیاد	دارد،	باید	در	انتخاب		رئیس	
جمهور	دقت	كنیم

مدیریت	عالی	اجرائی	در	کشور،	کار	بزرگی	است،	کار	مهمی	است.	یک	کلمه	حرف	اثر	میگذارد؛	یک	اقدام	کوچک	یا	بزرگ	از	سوی	مجریان	
درجه	ی	یک	کشور	-	رئیس	جمهور،	وزرا	-	اثر	میگذارد؛	دستگاه	اجرائی	اینجور	است.	خدمت	آنها،	برای	کشور	تأثیرات	عمیق	دارد؛	خدای	

نكرده	کوتاهی	و	تقصیر	آنها،	تأثیرات	منفِی	زیادی	دارد.	اینها	موجب	میشود	که	من	و	شما	که	میخواهیم	انتخاب	کنیم،	دقت	کنیم.

9.1.آحاد	مردم	درصدد	باشند	كه	وظیفه	شان	را	انجام	دهند؛	تعهد،	تدین،	آمادگى		و		توانائى	ها	را	بسنجید	و		طبق	تشخیص	عمل	كنید
تعهد	را،	تدین	را،	آمادگی	را،	توانائی	ها	را	بسنجیم؛	طبق	تشخیص	عمل	کنیم.	اگر	من	و	شما	که	میخواهیم	رأی	بدهیم،	با	نیت	صادق	
و	خالص	و	برای	انجام	وظیفه	و	برای	آینده	ی	کشور	وارد	میدان	شویم	و	بخواهیم	تصمیم	بگیریم،	ان	شاءالّل	خدای	متعال	هم	در	این	
صورت	دلهای	ما	را	هدایت	خواهد	کرد.	خدای	متعال	دلها	را	ان	شاءالّل	هدایت	میكند،	به	شرط	این	که	آحاد	مردم	حقیقتًا	درصدد	این	باشند	
که	وظیفه	شان	را	انجام	دهند.	بارها	گفته	شده	است	که	انتخابات،	هم	حق	مردم	است،	هم	وظیفه	ی	مردم	است؛	هم	باید	حق	را	

استنقاذ	کنیم،	هم	باید	وظیفه	را	بخوبی	انجام	دهیم.	این	انتخابات،	یک	چنین	حالتی	دارد.

9.2.رئیس	جمهور	باید	كارى،	مردمى،	مقاوم،	ارزشى،	باتدبیر	و	پابند	به	قوانین	باشد،	درد	مردم	را	احساس	كند	و	طبقات	مختلف	مردم	
را	ببیند

کسانی	هم	که	میخواهند	صالحیتها	را	مالحظه	کنند	و	بر	اساس	آن	تصمیم	گیری	کنند،	همه	چیز	را	در	کنار	هم	باید	ببینند.	رئیس	جمهور،	
هم	باید	کاری	باشد،	هم	باید	مردمی	باشد،	هم	باید	مقاوم	باشد،	هم	باید	ارزشی	باشد،	هم	باید	باتدبیر	باشد،	هم	باید	پابند	به	قوانین	و	
مقررات	باشد	-	مجری	قانون	است	-	هم	باید	درد	مردم	را	احساس	کند،	هم	باید	طبقات	مختلف	مردم	را	ببیند؛	اینها	خصوصیاتی	است	که	

در	انتخاب	آن	کسی	که	ما	میخواهیم	کلید	اجرائی	کشور	را	به	او	بسپریم،	نقش	دارد.	

10.	مسلّماً	امنیت،	مصونیت	و	پیشرفت	كشور	با	حضور	همگانى	و	حداكثرى	مردم	افزایش	پیدا	خواهد	كرد	
ما	مردم	در	این	زمینه	تصمیم	گیریم.	هیچ	کس	هم	نگوید	که	رأی	من	یک	نفر	چه	اثری	دارد.	میلیونها	از	همین	یک	نفرها	تشكیل	میشود.	
همه	احساس	وظیفه	کنند	و	ان	شاءالّل	وارد	میدان	شوند.	به	توفیق	پروردگار،	همین	جور	هم	خواهد	شد.	مسلّمًا	امنیت	کشور،	مصونیت	
کشور،	پیشرفت	کشور،	با	حضور	همگانی	و	حداکثری	مردم	افزایش	پیدا	خواهد	کرد	و	این	کشور	به	توفیق	الهی	خواهد	توانست	یک	گام	

دیگر	به	سمت	اهداف	واالی	انقالب	اسالمی	پیش	برود.

موخره
از	خداوند	متعال	مسئلت	میكنیم	که	انشاءالّل	دلهای	همه	ی	ما	را،	هم	مجریان	را،	هم	مسئوالن	را،	هم	ناظران	را،	هم	آحاد	مردم	را	هدایت	

کند	که	آنچه	را	مورد	رضای	او	است	و	به	نفع	این	کشور	است،	انجام	دهیم.
والّسالم	علیكم	و	رحمةالّل	و	برکاته	

پاورقى
1(فجر:	14

2(	طارق:	15	و	16
3(	نساء:	58
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مطالبات
متن	اصليمخاطبعنوان	مطالبهردیف

1
محکوميت کامل فتنه هايي چون 
حجربن  پيکر  تخريب  حادثه 

عدي

مسلمانان  آحاد 
ويژه  به 
علمي،  بزرگان 
و  روشنفکري 

سي سيا

قبر صحابي جليل القدر، حجربن عدي و  ]حادثه تخريب  اين	
اهانت به پيکر مطهر ايشان[ از آن قضايائي نيست که دو روز، 
سه روز، پنج روز، يک هفته، يک سر و صدائي در دنيا درست 
کند، بعد رها شود. اينها اگر چنان چه به وسيله مسلمان ها به 
طور کامل محکوم نشوند و بزرگان علمي و بزرگان روشنفکري 
و بزرگان سياسي وظيفه خودشان را در مقابل اينها انجام ندهند، 
اين فتنه ها به اينجاها منحصر نمي ماند؛ بالئي به جان جامعه 
اسالمي مي افتد و روزبه روز اين آتش توسعه پيدا مي کند. بايد 
جلوي اين فتنه ها را بگيرند؛ چه از طرق سياسي، چه از طرق 
و  نويسندگان  روشنگِر  مقاله هاي  طرق  از  چه  ديني،  فتواهاي 

روشنفکران و نخبگان فکري و سياسي در دنيا.

2

غافل نشدن از اهميت انتخابات 
شوراها در اثر توجه به انتخابات 

رياست جمهوري
مسئوالن، مردم و 

نخبگان

انتخابات رياست جمهوري بسيار مهم است، انتخابات شوراها 
رياست  انتخابات  به  توجه  که  شود  توجه  است.  مهم  بسيار 
جمهوري نتواند اهميت انتخابات شوراها را از چشم مسئولين، 
از چشم مردم، از چشم نخبگان، دور بدارد. اينکه ما از سطح 
روستا و شهر تا سطح کشور، کارها را، تصميم ها را، در نهايت 
است. شوراها  مهمي  مردم مي سپريم، خيلي حادثه  به دست 

مظهر يک چنين چيزي است.

توقعات 3 و  سخنان  بودن  قانونی 
انتخابات جريان  آحاد مردمدر 

التزام  نيايد،  انتخاباتي پيش  اينکه مشکالت  براي  راه اساسي 
به قانون است؛ اين را من عرض بکنم. آحاد مردم در هر جاي 
کشور که هستند؛ در شهر، در روستا، در مرکز، در کالنشهرها 
و در همه جا، بايد به دنبال اين باشند که هر کسي حرفي 
مي زند، بر اساس قانون باشد؛ هر کسي توقعي دارد، بر اساس 

قانون باشد

4
مرحله  در  قانون  مّر  به  عمل 
قرائت  صالحيت ها،  تشخيص 

صندوق ها و  آرا  حفظ  و  آرا 

محترم  مسئوالن 
انتخابات

 اين توصيه من به شما مسئوالن محترم انتخابات هم هست: 
قانون را معيار قرار دهيد. در آيه کريمه قرآن که تالوت کردند، 
االمانات  تؤّدوا  ان  يأمرکم  الّل  »اّن   - اشاره شد  امانت  اداي  به 
الي اهلها«)3( - اداي امانت به همين است که طبق مّر قانون 
عمل شود؛ هم در مرحله تشخيص صالحيت ها - چه در مورد 
رياست جمهوري، چه در مورد شوراها، و در موارد ديگري که 
در پيش است - هم در مرحله قرائت آراء، هم در مرحله حفظ 
آراء و صندوق ها. بايد مّر قانون رعايت شود و نهايت امانتداري 

انجام بگيرد؛ که بحمدالل تا حاال هم همين جور بوده است.

5

صبر انقالبی در مقابل آنچه که 
اعالم  از  پس  قانون  بر  مبتني 

مي آيد پيش  انتخابات  نتايج 

که  افرادي 
نتيجه  به 
خود  مطلوب 
انتخابات  در 

سند نمي ر

بديهي است در هر انتخاباتي، يک عده اي به نتيجه مطلوِب 
خودشان نمي رسند - من نمي خواهم اسمش را بگذارم بازنده 
انتخابات؛ نبايد تعبير برنده و بازنده و اين واژه ها و اصطالحات 
غربي مادي را به کار برد؛ اگر براي خدا و براي انجام تکليف 
وارد مي شويم، برد و باخت وجود ندارد - خب، اينها اعتراض 
دارند... بايد همه آنچه را که پيش مي آيد - که مبتني بر قانون 
است - تحمل کنيم؛ اين را بايد همه مان ياد بگيريم؛ اين صبِر 
انقالبي است، اين تحمِل انقالبي است. اميدواريم خداي متعال 

هم دل ها را هدايت کند به آنچه که براي کشور بهتر است.
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6
انتخاب رئيس جمهور  دقت در 
عالي  مديريت  اهميت  دليل  به 

کشور
آحاد مردم

مديريت عالي اجرائي در کشور، کار بزرگي است، کار مهمي 
است. يک کلمه حرف اثر مي گذارد؛ يک اقدام کوچک يا بزرگ 
از سوي مجريان درجه يک کشور - رئيس جمهور، وزرا - اثر 
براي  آنها،  خدمت  است.  اين جور  اجرائي  دستگاه  مي گذارد؛ 
کشور تأثيرات عميق دارد؛ خداي نکرده کوتاهي و تقصير آنها، 
تأثيرات منفي زيادي دارد. اينها موجب مي شود که من و شما 

که مي خواهيم انتخاب کنيم، دقت کنيم.

7

آمادگي  تدين،  تعهد،  سنجش 
نيت  با  کانديداها  توانايي ها  و 
کردن  عمل  و  خالص  و  صادق 

فردی تشخيص  طبق 

آحاد مردم

طبق  بسنجيم؛  را  توانائي ها  را،  آمادگي  را،  تدين  را،  تعهد 
رأي  مي خواهيم  که  شما  و  من  اگر  کنيم.  عمل  تشخيص 
بدهيم، با نيت صادق و خالص و براي انجام وظيفه و براي 
بگيريم،  تصميم  بخواهيم  و  شويم  ميدان  وارد  کشور  آينده 
ان شاءالّل خداي متعال هم در اين صورت دل هاي ما را هدايت 
خواهد کرد. خداي متعال دل ها را ان شاءالّل هدايت مي کند، به 
شرط اينکه آحاد مردم حقيقتًا درصدد اين باشند که وظيفه شان 
انتخابات، هم حق  که  است  گفته شده  بارها  دهند.  انجام  را 
استنقاذ  را  حق  بايد  هم  است؛  مردم  وظيفه  هم  است،  مردم 
کنيم، هم بايد وظيفه را به خوبي انجام دهيم. اين انتخابات، 

دارد. حالتي  چنين  يک 

8

مردمي،  کاري،  فردي  انتخاب 
مقاوم، ارزشي، باتدبير و پابند به 
جمهور  رئيس  عنوان  به  قوانين 
و  کند  احساس  را  مردم  درد  که 
ببيند را  مردم  مختلف  طبقات 

آحاد مردم

کساني هم که مي خواهند صالحيت ها را مالحظه کنند و بر 
بايد  کنار هم  را در  کنند، همه چيز  آن تصميم گيري  اساس 
مردمي  بايد  هم  باشد،  کاري  بايد  هم  رئيس جمهور،  ببينند. 
بايد  هم  باشد،  ارزشي  بايد  هم  باشد،  مقاوم  بايد  هم  باشد، 
باتدبير باشد، هم بايد پابند به قوانين و مقررات باشد - مجري 
بايد  هم  کند،  احساس  را  مردم  درد  بايد  هم   - است  قانون 
طبقات مختلف مردم را ببيند؛ اينها خصوصياتي است که در 
انتخاب آن کسي که ما مي خواهيم کليد اجرائي کشور را به 

او بسپريم، نقش دارد. 

9
و  مصونيت  امنيت،  افزايش 
حضور  با  کشور  پيشرفت 
مردم حداکثري  و  همگاني 

آحاد مردم

]انتخاب رئيس جمهور[ تصميم گيريم.  اين زمينه  ما مردم در 
دارد.  اثري  چه  نفر  يک  من  رأي  که  نگويد  هم  کس  هيچ 
ميليون ها از همين يک نفرها تشکيل مي شود. همه احساس 
وظيفه کنند و ان شاءالّل وارد ميدان شوند. به توفيق پروردگار، 
مصونيت  کشور،  امنيت  مسّلمًا  شد.  خواهد  هم  همين جور 
با حضور همگاني و حداکثري مردم  پيشرفت کشور،  کشور، 
الهي خواهد  افزايش پيدا خواهد کرد و اين کشور به توفيق 
توانست يک گام ديگر به سمت اهداف واالي انقالب اسالمي 

برود. پيش 
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مقدمه
خوشامد	عرض	میكنیم	به	همه	ی	شما	برادران	و	خواهران	عزیز	
که	این	افتخار	را	دارید	که	در	کسوت	تعلیم	و	تربیت	در	جامعه	ی	
فعالیت	 آینده	مشغول	 یا	ان	شاءالل	در	 فعالیتید،	 اسالمی	مشغول	

خواهید	شد؛	که	واقعًا	هم	افتخار	بزرگی	است.
الل	 )رضوان	 مطهری	 شهید	 مرحوم	 عزیزمان،	 بزرگوار	 شهید	 یاد	
تعالی	علیه(	و	همچنین	شهدای	آموزش	و	پرورش	را	ــ	معلمین،	
دفاع	 مناظر	 باشكوه	ترین	 و	 زیباترین	 از	 یكی	 ــ	که	 دانش	آموزان	
امیدواریم	ان	شاءالل	دست	خدای	 و	 مقدس	است،	گرامی	میداریم	
و	 عزیز	 معلمین	 شما	 سر	 بر	 همیشه	 الهی	 حمایت	 و	 متعال	
و	 پربار	 درخت	 این	 روزبه	روز	 و	 باشد	 پرورش	 و	 آموزش	 مسئوالن	

بیاید. به	حساب	 ما	 ملت	 و	 ما	 کشور	 برای	 مبارکتر	 پربرکت،	

	، و	پرورش	 آموزش	 و	 اهمیت	معلم	 و	 الف(	جایگاه	
بایسته	هاى	سند	تحول	آموزش	و	پرورش،	دانشگاه	

فرهنگیان	و	كتاب	هاى	درسى

1.این	جلسه	در	درجه	اول	براى	تكریم	به	معلمین	است؛	معلمى	بسیار	باالتر	از	سایر	مشاغل	است	و		باید	منزلت	الزم	را	در	
جامعه	ى	اسالمى	داشته	باشد

اواًل	این	جلسه	برای	تكریم	و	احترام	به	معلمین	است.	آنچه	در	باب	تعلیم	و	تربیت،	در	باب	آموزش	و	پرورش	ــ	چه	ستاد	آموزش،	چه	
صفوف	منظم	آموزش	در	سراسر	کشور	ــ	الزم	است	عرض	شود،	غالبًا	به	مسئولین	و	کسانی	که	دست	اندرکار	اجرا	هستند،	عرض	میشود؛	
آنچه	امروز	در	درجه	ی	اول	برای	ما	اهمیت	دارد،	این	است	که	نشان	دهیم	احترام	قلبی	ای	را	که	شایسته	ی	مقام	تعلیم	و	تربیت	است.	اصل	
این	است	که	»معلمی«	منزلت	الزم	را	در	جامعه	ی	اسالمی	داشته	باشد.	خیلی	کوته	بینی	است	که	انسان	شغل	معلمی	و	آموزگاری	را	ردیف	
سایر	مشاغل	متعارف	زندگی	قرار	دهد،	که	یک	وسیله	ای	است	فقط	برای	تعّیش،	که	انسان	بتواند	عائشه	کند؛	نانی	در	بیاورد	و	زندگی	ای	

بگذراند؛	این	حقیقت	ندارد،	اینجوری	نیست،	معلمی	در	ردیف	سایر	مشاغل	نیست؛	بسیار	باالتر	است.

2.معلم	كسى	است	كه	پرداخت	كننده	و	تراش	دهنده		یک	گوهر	گرانبهاست	و		به	آن	ارزش	مي	بخشد؛	این	گوهر	گرانبها،	
كودكان	ملت	هستند

اگر	به	حقیقت	تعلیم	و	تربیت	و	جایگاه	معلم	توجه	شود،	حقیقتًا	اینجوری	باید	تشبیه	کنیم:	کسی	که	پرداخت	کننده	و	تراش	

دهنده	ی	به	یک	گوهر	گرانبها	است،	که	به	آن	ارزش	میبخشد.	این	گوهر	گرانبها	همین	بچه	های	مایند،	همین	کودکان	مایند،	کودکان	
ملتند،	که	نسلهای	آینده	را	با	همه	ی	مشخصات	و	ممیزاتشان	تشكیل	میدهند	و	به	وجود	می	آورند.	شما	معلمها	هستید	که	دارید	این	

شخصیتها	را	شكل	میدهید،	پرداخت	میكنید.	

2.1.تعلیم	و	خصوصیاتى	كه	با	رفتار،	اخالق	،	حرف	زدن	و	تعامل	معلم	به	دانش	آموز	منتقل	مى	شود،	از	ماندگارترین	حقایقى	است	كه	در	
ذهن	باقى	میماند

صرفًا	این	نیست	که	در	کالس	درس،	دو	کلمه	شما	بگوئید	و	او	یاد	بگیرد؛	همه	ی	رفتار	شما،	حرکات	شما،	منش	شما،	اخالق	شما،	به	
صورت	مستقیم	در	این	مخاطِب	گیرا	اثر	میگذارد	و	او	را	شكل	میدهد.	آنچه	هم	که	به	عنوان	تعلیم	در	ذهن	او	کار	میگذارید،	از	ماندگارترین	
حقایقی	است	که	در	ذهن	انسان	باقی	میماند.	بعد	از	پنجاه	سال،	شصت	سال،	خیلی	از	جزئیاتی	که	معلم	به	دانش	آموز	گفته	است،	در	
ذهن	انسان	هست؛	خیلی	از	خصوصیاتی	که	او	با	رفتار	خود،	با	اخالق	خود،	با	نحوه	ی	حرف	زدن	خود،	با	نحوه	ی	تعامل	خود	به	دانش	آموز	
منتقل	کرده	است،	در	انسان	باقی	میماند.	گاهی	انسان	متوجه	است،	گاهی	هم	متوجه	نیست؛	همه	ی	ما	ندانسته	در	همان	راهی	داریم	

حرکت	میكنیم	که	بخش	مْعظمی	از	آن	را	معلمین	در	نهاد	ما	قرار	داده	اند؛	این	خیلی	چیز	مهمی	است.

3.كشورى		كه	میخواهد	سرافراز		شود	و	مردم	شجاع،آزاده	و	خردمند	تحویل	جامعه		بشرى	دهد،	باید	زیرساخت	تعلیم	كودكى	
و	نوجوانى	را	درست	كند

یک	کشور	اگر	بخواهد	به	سرافرازی	برسد،	به	رفاه	و	غنا	برسد،	به	علم	و	تفّوق	علمی	منتهی	شود،	اگر	بخواهد	مردم	شجاع،	آزاده،	فهمیده،	
عاقل،	خردمند	و	متفكر	تحویل	جامعه	ی	بشری	دهد،	باید	این	زیرساخت	اصلی	را	درست	کند؛	زیرساخت	تعلیم	دوران	کودکی	و	نوجوانی.	این،	
شأن	معلم	است.	لذا	به	معلم	خیلی	باید	احترام	کرد.	برای	ایجاد	آمادگی	الزم	در	معلم،	خیلی	باید	صرف	وقت	کرد.	برای	تهیه	ی	سازوکاری	

که	تعلیم	و	تربیت	در	آن	مؤثر	باشد	و	جهِت	درست	داشته	باشد،	خیلی	باید	سرمایه	گذاری	کرد.
	اینكه	ما	بر	روی	این	تحول	بنیادین	در	آموزش	و	پرورش	در	سالهای	گذشته	تكیه	کردیم	ــ	که	خب،	بحمدالل	امروز	سند	این	تحول	در	
اختیار	آموزش	و	پرورش	است	و	در	واقع	نقشه	ی	راه،	مشخص	و	معّین	شده	است	ــ	برای	خاطر	این	است.	تحول	در	انسانها،	تغییر	صحیح	

در	دلها	و	باورها	و	حرکات	و	خلقیات	و	امثال	اینها،	احتیاج	دارد	به	یک	زیرساخت	محكم؛	این	زیرساخت،	آموزش	و	پرورش	است.

4.	سند	تحول	آموزش	و	پرورش	باید	ما	را	به	سمت	هدفهاى	اسالمى	حركت	دهد	و	جامعه	را	به	سبک	زندگِى	حقیقتاً	اسالمى	
پیش	ببرد

آموزش	و	پرورش	ما	آن	روزی	که	در	کشور	به	شكل	جدید	درآمد،	بر	اساس	یک	مبنای	فكری	و	اعتقادِی	دیگر	به	وجود	آمد؛	ما	هم	در	طول	
ده	ها	سال	ــ	از	اوّلی	که	آموزش	و	پرورش	جدید	در	کشور	آمد	ــ	بر	همان	مبنا	حرکت	کردیم،	در	واقع	در	همان	ریل	پیش	رفتیم؛	که	خب،	
ریل	درستی	نبود.	این	سند	تحول	باید	ما	را	به	سمت	هدفهای	اسالمی	حرکت	دهد؛	باید	جامعه	را	به	سبک	زندگِی	حقیقتًا	اسالمی	پیش	

ببرد؛	باید	بتواند	در	ما	خصلتهای	واالی	انسانی	را	به	وجود	بیاورد.	ما	امروز	در	خودمان،	در	خلقیات	خودمان،	در	رفتار	خودمان،	

دیدار جمعى از فرهنگیان
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نقائصی	مشاهده	میكنیم؛	این	نقائص	باید	برطرف	شود.	استعداد	بشری	در	جامعه	ی	ایرانی،	یک	استعداد	انبوه	و	سرشار	است؛	این	استعداد	
باید	امكان	بروز	پیدا	کند،	جهت	صحیح	پیدا	کند.	این	سند	تحول	ناظر	به	یک	چنین	چیزی	است.

4.1.سند	تحول	باید	عملیاتى	شود؛	منتها	باید	با	تدبر،	تأمل	و	مالحظه		صحیح	جوانب	پیش	رفت؛	كار	عمیق	و	بلندمدتى	است	كه	نباید	
در	آن	شتابزدگى	باشد

اشاره	کردند	به	زیرساختهای	سند	تحول.	من	همین	جا	عرض	بكنم؛	سند	تحول	یک	متنی	است	که	باید	عملیاتی	شود،	منتها	به	هیچ	وجه	
نباید	در	آن	شتابزدگی	باشد؛	با	تدبر،	با	تأمل،	با	مالحظه	ی	صحیح	جوانب	باید	پیش	رفت.	کار،	کار	عمیقی	است.	کارهای	عمیق،	کوتاه	مدت	
نیست؛	زودبازده	نیست؛	بلندمدت	است؛	دیربازده	است؛	اگر	درست	صورت	بگیرد،	ماندگار	خواهد	شد،	مثمر	خواهد	شد؛	اگر	سرهم	بندی	شد،	
شتابزده	شد،	آن	وقت	نتیجه	ی	الزم	را	نخواهد	داد.	فرمود:	»و	مجتنی	الّثمرة	لغیر	وقت	ایناعها	کالّزارع	بغیر	ارضه«؛	اگر	چنانچه	میوه	را	قبل	
از	اینكه	برسد،	چیدید،	در	واقع	چیزی	به	دست	نیاورده	اید	و	زحمتتان	هدر	رفته	است.	بگذارید	میوه	برسد،	بعد	بچینید	تا	از	همه	ی	منافع	

آن	بهره	ببرید.
4.2.حلقه	های	تحقیقاتِی	متعدد	الزم	است	که	راهكارهای	اجرائی	و	عملیاتی	برای	بخشهای	این	سند	پیدا	کنند؛	دولت	و	مجلس	هم	باید	

پشتیبانی	مالی	کنند
شاید	حلقه	های	تحقیقاتِی	متعددی	الزم	است	که	برای	بخشهای	این	سند	تحول،	راهكارهای	اجرائی	و	عملیاتی	پیدا	کند،	تا	حقیقتًا	این	
ریل،	صحیح	گذاشته	شود؛	آن	وقت	این	قطار	بر	روی	ریل	حرکت	کند.	البته	الزم	است	هم	دولت،	هم	مجلس،	برای	پشتیبانی	مالی	آموزش	
و	پرورش،	برای	پیشرفت	در	این	کار،	به	طور	جدی	تأمل	کنند،	تدبر	کنند.	آموزش	و	پرورش	را	نمیشود	به	حال	خود	رها	کرد	و	پشتیبانی	

الزم	از	آن	به	عمل	نیاورد،	بعد	هم	توقع	داشت	که	پیش	برود.

5.	در	این	سالها	كارهاى	خیلى	خوبى	شده	است	؛	اما	آنچه	نشده	است	و	اگر	امروز	دست	به	كار	نشویم،	قطعاً	دیر	خواهد	شد،	
فهرست	بلندباالئى	است

خب،	بحمدالل	در	این	سالها	کارهای	خیلی	خوبی	شده	است	ــ	بنده	هم	گزارشهائی	دارم	ــ	آنچه	شده	است،	خوب	است؛	اما	آنچه	نشده	
است	و	باید	بشود	و	اگر	امروز	دست	به	کار	نشویم،	قطعًا	دیر	خواهد	شد،	خیلی	زیاد	است؛	آن	هم	یک	فهرست	بلندباالئی	است	که	مسئولین	

محترم	آموزش	و	پرورش	ــ	چه	در	ستاد،	چه	در	صف	ــ	ان	شاءالل	باید	به	این	نكات	توجه	کنند.

6.باید	به	طور	جدى		به	آرایش	درونى	دانشگاه	فرهنگیان	توجه	شود؛آموزش	عالى	هم	باید	همه	پشتیبانى	هاى	ممكن	را	از	
این	دانشگاه	ها	بكند

این	مسئله	ی	دانشگاه	فرهنگیان	هم	خیلی	مهم	است؛	این	هم	از	جمله	ی	چیزهائی	است	که	باید	به	طور	جدی	به	آرایش	درونی	آن	توجه	
شود.	معلم	اگر	شخصیت	خودش	ساخته	نباشد،	نمیتواند	به	متعلم	خود،	به	مخاطب	خود	چیزی	بدهد.	اینجا	شخصیت	معلمین	ساخته	
میشود.	اگرچه	این	دانشگاه	در	ذیل	آموزش	و	پرورش	تعریف	شده	است	و	مربوط	به	آموزش	و	پرورش	است،	لیكن	آموزش	عالی	

باید	همه	ی	پشتیبانی	های	ممكن	را	از	این	دانشگاه	ها	بكند.	اینها	کارهائی	است	که	در	زمینه	ی	آموزش	و	پرورش	باید	انجام	بگیرد.

7.آموزش	و	پرورش	مركزى	اساسى	و	مهم	است	و	در	عرض	سایر	دستگاه	ها	نیست؛میتوانیدآنرا	به	عنوان	موتورِقطار	و	مركز	
ذخیره		یک	مجموعه	تعبیركنید

آموزش	و	پرورش	یک	دستگاه	معمولی	و	عادی	در	عرض	سایر	دستگاه	ها	نیست؛	این	یک	مرکز	اساسی	و	مهمی	است؛	حاال	میتوانید	آن	
را	به	عنوان	موتور	یک	قطار،	میتوانید	به	عنوان	مرکز	ذخیره	ی	یک	مجموعه	تعبیر	کنید؛	به	هر	حال	فرق	میكند	با	دستگاه	های	اجرائی	
دیگر.	کار	عمقی	و	بنیانی	در	این	وزارتخانه	به	قدری	است	که	در	سایر	وزارتخانه	ها	نظیر	آن	را	نمیشود	پیدا	کرد؛	حّتی	وزارتخانه	های	مشابه	
فرهنگی	هم	آن	مقدار	حساسیت	و	ظرافت	و	دقتی	که	در	این	مجموعه	الزم	است	به	کار	گرفته	شود،	ندارند.	به	هر	حال	مجموعه	ی	بسیار	

مهمی	است.

8.در	طول	این	سالها		معلمین	همیشه	پاى	منافع	انقالب	ایستاده	اند؛	یک	نمونه	اش	مسئله		دفاع	مقدس	است،	البته	نمونه	هاى	
دیگرى	هم	دارد

یک	تشكر	هم	باید	حتمًا	بكنیم	از	معلمین	عزیزمان	که	این	شغل	را	اختیار	کرده	اند	و	این	زحمات	را	بر	عهده	گرفته	اند.	ای	بسا	کسانی	بودند	
که	میتوانستند	سراغ	کارهای	دیگری	بروند	که	هم	درآمد	بیشتری	داشت،	هم	ممكن	بود	موقعیتهای	سیاسی	و	اجتماعی	بیشتری	داشته	
باشد،	اما	خود	را	وقف	این	مجموعه	کردند؛	این	خیلی	باارزش	است.	در	طول	این	سالها	هم	معلمین	همیشه	پای	منافع	انقالب	ایستاده	اند،	
که	یک	نمونه	اش	مسئله	ی	دفاع	مقدس	و	جنگ	تحمیلی	است،	که	اشاره	کردیم	به	شهدای	معلم	و	دانش	آموز	در	آموزش	و	پرورش؛	
نمونه	های	دیگری	هم	در	جاهای	مختلف	دارد.	خیلی	ها	برنامه	هائی	داشتند	برای	معلمین،	برای	مدارس،	به	دنبال	هدفهای	سیاسی	بودند؛	
آن	که	ایستاد،	معلم	بود.	اینها	همه	پیش	خدای	متعال	حسنه	است؛	اینها	همه	کارهای	مؤثر	و	مهمی	است	که	خیلی	اوقات	ممكن	است	

به	چشم	کسی	هم	درست	نیاید،	اما	از	چشم	کرام	الكاتبین	بیرون	نیست.

9.مسئله		كتابهاى	درسى	بسیار	مهم	است؛	باید	به	طور	مداوم	و	به	تناسب	نیازها،	مضمون	و	محتواى	این	كتابها	ترقى	و	
پیشرفت	داشته	باشد

مسئله	ی	کتابهای	درسی	هم	بسیار	مهم	است.	باید	به	طور	مداوم	و	به	تناسب	نیازها،	مضمون	این	کتابها،	محتوای	این	کتابها	ترقی	و	
پیشرفت	داشته	باشد.	

9.1.	دستگاه	هاى	هشیاِر	مراقب	باید	پیشرفتهاى	مبتنى	بر	سند	تحول	را	تعقیب	و	اشكاالت	را	اصالح	كند	و	در	زمینه	كتابهاى	درسى،	
نیازها	را	بسنجد

دستگاه	های	هشیاِر	مراقب	در	کل	آموزش	و	پرورش	باید	وجود	داشته	باشد	که	هم	پیشرفتهای	مبتنی	بر	سند	تحول	را	تعقیب	کند،	ببیند	
کجا	لنگی	هست،	کجا	اشكال	وجود	دارد،	کجا	تجربه	ی	ناموفق	هست،	بالفاصله	اصالح	کند	ــ	چشم	بینا	الزم	است	ــ	هم	در	زمینه	ی	
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مواد	درسی	و	کتابهای	درسی،	نیازها	را	بسنجد.	

9.2.اگر	از	معارف	اسالمى،	مدنى،	تمدن	ساز	و		انسان	ساز	در	كتابهاى	ما	وجود	ندارد،	بگنجانید	و	امورى	كه	تخدیر	كننده	و	گمراه	كننده	
است	حذف	كنید

سالهاست	که	ما	یک	مسائلی	را	در	کتابها	میگنجانیم؛	بعضی	ها	خارج	میكنند،	بعضی	ها	داخل	میكنند.	ببینیم	چه	الزم	است	از	معارف	
الهی،	معارف	اسالمی،	معارف	مدنی،	معارف	تمدن	ساز،	معارف	انسان	ساز؛	معارفی	که	یک	ملت	را	سربلند	میكند،	پیشرو	میكند،	پیشتاز	
میكند؛	که	اگر	در	کتابهای	ما	وجود	ندارد،	آنها	را	بگنجانیم؛	چه	چیزهائی	نقطه	ی	مقابل	است،	تخدیر	کننده	است،	گمراه	کننده	است،	آنها	
را	حذف	کنیم؛	چه	چیزهائی	به	تناسب	نسلها	یا	جنسیتها	الزم	است،	آنها	را	بگنجانیم.	فرض	بفرمائید	در	کتابهای	درسی	دختران	ممكن	
است	چیزهائی	الزم	باشد	در	زمینه	های	خانه	داری،	تربیت	فرزند	و	امثال	اینها؛	و	در	کتابهای	پسران	ممكن	است	چیزهای	دیگری	الزم	باشد	
در	مواجهه	ی	با	مسائل	کار،	زندگی	و	امثال	اینها؛	اینها	مراقبت	الزم	و	دیده	بانِی	دائم	احتیاج	دارد	و	باید	این	کارها	انجام	بگیرد.	به	هرحال	

کار،	بسیار	کار	مهمی	است.

ب(	ضرورت	تحقق	حماسه	سیاسى	و	اقتصادى	و	ارتباط	این	دو	مقوله	با	پیشرفت	كشور

1.	تا	آحاد	ملت	نقش	ایفاء	نكنند،حماسه	به	وجود	نمى	آید؛وقتى	مردم	با	نگاه	به	چشم	انداز	روشن	انگیزه		حركت	را	داشتند،	
حماسه	به	وجود	مى	آید

امسال	ما	عرض	کردیم:	حماسه	ی	سیاسی	و	حماسه	ی	اقتصادی.	هر	دو	مقوله	از	مقوالتی	است	که	آحاد	ملت	در	آن	میتوانند	نقش	ایفاء	
کنند؛	و	تا	آحاد	ملت	نقش	ایفاء	نكنند،	حماسه	به	وجود	نمی	آید.	البته	بعضی	ها	ممكن	است	گرفتار	باشند،	بعضی	ها	تنبل	باشند،	بعضی	ها	
شوق	و	شور	الزم	را	نداشته	باشند؛	وقتی	قاطبه	ی	ملت،	نوع	مردم	در	سرتاسر	کشور،	با	نگاه	به	آن	چشم	انداز	روشن،	انگیزه	ی	الزم	را	برای	

حرکت	داشتند،	حماسه	به	وجود	می	آید	و	ان	شاءالل	به	فضل	الهی،	به	توفیق	الهی،	این	حماسه	به	وجود	خواهد	آمد.

1.1.در	زمینه	حماسه،	آموزش	و	پرورش	نقش	آفرین	است؛	تعداد	كثیر	معلمین	سراسر	كشور	میتوانند	در	مسئله		انتخابات	و	حماسه		
اقتصادى	تأثیر	بگذارند

	در	این	زمینه،	آموزش	و	پرورش	نقش	آفرین	است.	ای	بسا	دانش	آموزی	که	خود	او	هنوز	در	موقعیت	قانونی	برای	رأی	دادن	نیست،	اما	
میتواند	خانواده	ی	خود	را	برای	ورود	در	این	میدان،	برای	انجام	مسئولیت،	تحت	تأثیر	قرار	دهد.	این	تعداد	کثیر	معلمین	در	سرتاسر	کشور،	
هم	در	این	مسئله	ی	انتخابات	ــ	که	مصرع	برجسته	ی	حماسه	ی	سیاسی،	همین	انتخاباتی	است	که	پیش	رو	است	ــ	هم	در	بخش	

حماسه	ی	اقتصادی	که	یک	چیز	بلندمدت	است،	میتوانند	تأثیر	بگذارند،	میتوانند	نقش	آفرینی	کنند.

1.2.كشور	و	ملت	بزرگ	ما	با	اهداف	و	آرمانهائى	كه	دارد،	به	حماسه	سازى	در	بخشهاى	مختلف	نیاز	دارد؛ما	باید	با	جهش	پیش	برویم
کشور	ما	و	ملت	بزرگ	ما	با	اهداف	و	آرمانهائی	که	دارد،	به	حماسه	سازی	در	بخشهای	مختلف	نیاز	دارد.	ما	باید	با	جهش	پیش	

برویم	برادران	و	خواهران	عزیز!	این	ملت	با	همه	ی	استعدادی	که	دارد،	در	طول	دوران	طوالنی	اختناق	ــ	که	بعد	هم	این	اختناق	همراه	شد	با	
دخالت	بیگانگان	و	سلطه	ی	سیاسی	و	اقتصادی	و	فرهنگی	بیگانگان	ــ	عقب	ماند؛	از	جاده	ی	علم	عقب	ماندیم،	از	سازندگی	عقب	ماندیم،	

از	اقتصاد	عقب	ماندیم،	دچار	آفتهای	گوناگون	فرهنگی	و	معرفتی	شدیم.

2.	پیشرفتهاى	ملت	ایران	در	این	سه	دهه،	متناسب	با	سى	سال	نیست؛	این	پیشرفتها	به	بركت	انقالب	است،	اما	در	عین	
حال	باید	افزایش	پیدا	كند

	انقالب	این	فرصت	را	در	مقابل	ملت	ایران	گذاشت	که	این	عقب	ماندگی	را	جبران	کند؛	و	می	بینید	که	در	طول	سه	دهه	ی	گذشته	ی	انقالب،	
ملت	ایران	چه	مهارتی	از	خود	نشان	داد،	چه	پیشرفتی	کرد،	چه	استعدادی	در	وجود	خود	ارائه	کرد	به	همه	ی	بینندگان	در	سرتاسر	عالم.	
پیشرفتهای	ملت	ایران	در	این	سه	دهه،	متناسب	با	سی	سال	نیست؛	یک	نمونه	اش	پیشرفتهای	علمی	است	که	مجامع	جهانی	چاره	ای	
ندارند	که	به	آنها	اعتراف	کنند؛	که	اعتراف	هم	کردند.	سرعت	پیشرفت	علمی	ما	سیزده	برابر	متوسط	جهانی	است؛	این	شوخی	است؟	در	
عین	حال	با	این	سرعت	پیشرفت،	ما	هنوز	از	لحاظ	علمی	عقبیم.	ببینید	ما	چقدر	عقب	بودیم!	با	اینكه	بیش	از	ده	برابِر	متوسط	سرعت	
جهانی	داریم	حرکت	میكنیم،	هنوز	عقبیم.	پس	این	سرعت	را	باید	حفظ	کرد.	این	بخشی	است	که	دشمن	اعتراف	میكنند؛	یک	بخشهائی	
هم	هست	که	دشمن	نباید	اعتراف	کند،	اعتراف	هم	نمیكند؛	در	زمینه	ی	سیاسی	همین	جور	است،	در	زمینه	ی	اجتماعی	همین	جور	است،	
در	زمینه	ی	سازندگِی	کشور	همین	جور	است،	در	زمینه	ی	آگاهی	و	بصیرت	عمومی	همین	جور	است؛	اینها	را	دشمنان	ما	در	تبلیغاتشان،	
در	اظهاراتشان	مصلحت	نمیدانند	بگویند،	که	مبادا	ملت	ما	را	تشویق	کنند	به	پیشرفت	این	کار.	درخصوص	اقتدار	ملی	و	آبروی	بین	المللی	
هم	سرعت	پیشرفت	باید	با	همین	نسبت	مالحظه	شود.	این	پیشرفتها	به	برکت	انقالب	است.	اما	در	عین	حال	این	پیشرفتها	همچنان	کم	

است؛	باید	این	پیشرفتها	افزایش	پیدا	کند.

2.1.اگر	ملت	ایران	همین	سرعت	و	شتاب	پیشرفت	را	حفظ	كند،	بالشک	زمان	زیادى	طول	نخواهد	كشید	كه	در	جایگاه	شایسته		خود	
قرار	خواهد	گرفت

اگر	ملت	ایران	همین	سرعت	و	شتاب	پیشرفت	را	ــ	چه	در	زمینه	ی	علمی،	چه	در	زمینه	ی	سیاسی،	چه	در	زمینه	ی	اجتماعی،	چه	در	
زمینه	ی	فرهنگی	و	معرفتی	ــ	حفظ	کند،	بالشک	زمان	زیادی	طول	نخواهد	کشید	که	در	جایگاه	شایسته	ی	خود	قرار	خواهد	گرفت؛	آن	

چیزی	که	شایسته	ی	ملت	ایران	است.	

2.2.بخش	مهمى	از	این	مسئله	به	مدیران	اجرائى	كشور	ارتباط	پیدا	میكند؛	اینهاست	كه	مسائل	كشور	را	حساس	میكند	و	نیاز	به	حماسه	
دارد

بخش	زیادی	از	این	مسئله	با	آموزش	و	پرورش	ارتباط	دارد،	بخش	مهمی	از	آن	به	مدیران	کشور	در	زمینه	های	اجرائی	ارتباط	پیدا	میكند؛	
اینها	است	که	مسائل	کشور	را	حساس	میكند	در	نظر	هر	انسان	بصیر	و	بیننده	ای؛	اینها	است	که	حماسه	الزم	دارد.	بدون	حماسه،	این	

جهشها	به	وجود	نمی	آید.	آن	وقتی	که	حماسه	باشد،	شور	و	نشاط	باشد،	جهش	قابل	تصور	است؛	میتوان	فرض	کرد	که	جهش	
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انجام	بگیرد.	ما	در	دوران	دفاع	مقدس	این	را	امتحان	کردیم؛	در	هر	جائی	هم	که	مردم	مشارکت	داده	شدند،	این	را	امتحان	کردیم.	ان	شاءالل	
در	زمینه	ی	حماسه	ی	سیاسی	و	حماسه	ی	اقتصادی	هم	باید	این	را	ملت	ایران	به	چشم	ببیند؛	و	بخش	زیادی	از	این،	به	عهده	ی	شما	

معلمین	عزیز	است.

موخره
امیدواریم	خداوند	متعال	به	شماها	توفیق	بدهد؛	روح	مطهر	شهدای	عزیزمان	و	امام	بزرگوار	را	از	همه	ی	شما	و	ما	راضی	کند؛	ما	را	در	زمینه	ی	

وظائف	مهمی	که	در	مسائل	گوناگون	کشور	داریم،	ان	شاءالل	به	راه	راست	هدایت	کند	و	دستگیری	فرماید.

والّسالم	علیكم	و	رحمة	الل	و	برکاته	
	

مطالبات
متن	اصليمخاطبعنوان	مطالبهردیف

1
پرهيز از شتابزدگي در تدوين 

سند تحول و پيش روي با تدبر 
و تأمل و مالحظه جوانب

مسئوالن 
آموزش و 

پرورش

منتها  شود،  عملياتي  بايد  که  است  متني  يک  تحول  سند 
با  تأمل،  با  تدبر،  با  باشد؛  آن شتابزدگي  در  نبايد  به هيچ وجه 
عميقي  کار  کار،  رفت.  پيش  بايد  جوانب  صحيح  مالحظه 
نيست؛  زودبازده  نيست؛  کوتاه مدت  عميق،  کارهاي  است. 
بگيرد،  صورت  درست  اگر  است؛  ديربازده  است؛  بلندمدت 
اگر سرهم بندي شد،  ماندگار خواهد شد، مثمر خواهد شد؛ 
»و  فرمود:  داد.  نخواهد  را  الزم  نتيجه  وقت  آن  شد،  شتابزده 
اگر  ارضه«؛  غير  به  کالّزارع  ايناعها  وقت  لغير  الثّمرة  مجتني 
چنان چه ميوه را قبل از اينکه برسد، چيديد، در واقع چيزي 
به دست نياورده ايد و زحمتتان هدر رفته است. بگذاريد ميوه 

ببريد. بهره  آن  منافع  از همه  تا  بچينيد  بعد  برسد، 

2

استفاده از حلقه هاي تحقيقاتي 
متعدد براي يافتن راهکارهاي 
اجرايي و عملياتي بخش هاي 

سند تحول

مسئوالن 
آموزش و 

پرورش

براي بخش هاي  حلقه هاي تحقيقاتي متعددي الزم است که 
اين سند تحول، راهکارهاي اجرائي و عملياتي پيدا کند، تا 
بر  قطار  اين  اين ريل، صحيح گذاشته شود؛ آن وقت  حقيقتًا 

روي ريل حرکت کند.

3

تأمل و تدبر جدي براي 
پشتيباني مالي آموزش و 

پرورش و پيشرفت در کار سند 
تحول

دولت و 
مجلس

البته الزم است هم دولت، هم مجلس، براي پشتيباني مالي 
به طور جدي  اين کار،  پيشرفت در  براي  آموزش و پرورش، 
تأمل کنند، تدبر کنند. آموزش و پرورش را نمي شود به حال 
خود رها کرد و پشتيباني الزم از آن به عمل نياورد، بعد هم 

توقع داشت که پيش برود.

4
توجه به بلندباال بودن فهرست 
کارهايي که بايد در آموزش و 

پرورش انجام شود

مسئوالن 
ستادي و صفي 

آموزش و 
پرورش

است  شده  خوبي  خيلي  کارهاي  سال ها  اين  در  بحمدالل 
بنده هم گزارش هائي دارم. آنچه شده است، خوب است؛ اما 
آنچه نشده است و بايد بشود و اگر امروز دست به کار نشويم، 
قطعًا دير خواهد شد، خيلي زياد است؛ آن هم يک فهرست 
بلندباالئي است که مسئولين محترم آموزش و پرورش چه در 

ستاد، چه در صف ان شاءالل بايد به اين نکات توجه کنند.

توجه جدي به آرايش دروني 5
دانشگاه فرهنگيان

مسئوالن 
آموزش و 

پرورش

از  اين هم  است؛  مهم  فرهنگيان هم خيلي  دانشگاه  مسئله 
جمله چيزهائي است که بايد به طور جدي به آرايش دروني 

آن توجه شود.

انجام همه پشتيباني هاي 6
ممکن از دانشگاه فرهنگيان

مسئوالن 
آموزش عالي

پرورش  و  آموزش  ذيل  در  ]فرهنگيان[  دانشگاه  اين  اگرچه 
است،  پرورش  و  آموزش  به  مربوط  و  است  شده  تعريف 
ليکن آموزش عالي بايد همه پشتيباني هاي ممکن را از اين 

بکند. دانشگاه ها 
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7
ترقي و پيشرفت مداوم و 

متناسب با نيازهاي مضمون و 
محتواي کتاب هاي درسي

مسئوالن 
آموزش و 

پرورش

به طور  بايد  است.  مهم  بسيار  کتاب هاي درسي هم  مسئله 
مداوم و به تناسب نيازها، مضمون اين کتاب ها، محتواي اين 

کتاب ها ترقي و پيشرفت داشته باشد.

8

تعقيب پيشرفت هاي مبتني بر 
سند تحول و اصالح اشکاالت 
و سنجش نيازهاي کتاب هاي 

درسي توسط دستگاه هاي 
هشيارِ مراقب

مسئوالن 
آموزش و 

پرورش

دستگاه هاي هشيارِ مراقب در کل آموزش و پرورش بايد وجود 
را  تحول  سند  بر  مبتني  پيشرفت هاي  هم  که  باشد  داشته 
تعقيب کند، ببيند کجا لنگي هست، کجا اشکال وجود دارد، 
بينا  کجا تجربه ناموفق هست، بالفاصله اصالح کند. چشم 
الزم است، هم در زمينه مواد درسي و کتاب هاي درسي، نيازها 

را بسنجد.

9

گنجاندن مطالب مربوط 
به معارف اسالمي، مدني، 

تمدن ساز و انسان ساز که در 
کتاب هاي ما وجود ندارد و 
حذف امور تخدير کننده و 
گمراه کننده در کتاب هاي 

درسي

مسئوالن 
آموزش و 

پرورش

مي گنجانيم؛  کتاب ها  در  را  مسائلي  يک  ما  که  سال هاست 
ببينيم  مي کنند.  داخل  بعضي ها  مي کنند،  خارج  بعضي ها 
چه الزم است از معارف الهي، معارف اسالمي، معارف مدني، 
معارف تمدن ساز، معارف انسان ساز؛ معارفي که يک ملت را 
در  اگر  که  مي کند؛  پيشتاز  مي کند،  پيشرو  مي کند،  سربلند 
کتاب هاي ما وجود ندارد، آنها را بگنجانيم؛ چه چيزهائي نقطه 
آنها را  مقابل است، تخدير کننده است، گمراه کننده است، 
حذف کنيم؛ چه چيزهائي به تناسب نسل ها يا جنسيت ها 
کتاب هاي  در  بفرمائيد  فرض  بگنجانيم.  را  آنها  است،  الزم 
درسي دختران ممکن است چيزهائي الزم باشد در زمينه هاي 
خانه داري، تربيت فرزند و امثال اينها؛ و در کتاب هاي پسران 
ممکن است چيزهاي ديگري الزم باشد در مواجهه با مسائل 
کار، زندگي و امثال اينها؛ اينها مراقبت الزم و ديده باني دائم 
احتياج دارد و بايد اين کارها انجام بگيرد. به هرحال کار، بسيار 

کار مهمي است.

10
تأثيرگذاري در حماسه 

سياسي و انتخابات و حماسه 
اقتصادي

معلمان

اي بسا دانش آموزي که خود او هنوز در موقعيت قانوني براي 
در  براي ورود  را  اما مي تواند خانواده خود  نيست،  دادن  رأي 
اين ميدان، براي انجام مسئوليت، تحت تأثير قرار دهد. اين 
مسئله  اين  در  هم  کشور،  سرتاسر  در  معلمين  کثير  تعداد 
انتخابات که مصرع برجسته حماسه سياسي، همين انتخاباتي 
اقتصادي که  است که پيش رو است هم در بخش حماسه 
يک چيز بلندمدت است، مي توانند تأثير بگذارند، مي توانند 

کنند نقش آفريني 

حفظ سرعت پيشرفت و 11
افزايش پيشرفت ها

آحاد مردم و 
مسئوالن

پيشرفت هاي ملت ايران در اين سه دهه، متناسب با سي سال 
پيشرفت هاي علمي است که مجامع  نمونه اش  نيست؛ يک 
جهاني چاره اي ندارند که به آنها اعتراف کنند؛ که اعتراف هم 
کردند. سرعت پيشرفت علمي ما سيزده برابر متوسط جهاني 
است؛ اين شوخي است؟ در عين حال با اين سرعت پيشرفت، 
ما هنوز از لحاظ علمي عقبيم. ببينيد ما چقدر عقب بوديم! 
با اينکه بيش از ده برابِر متوسط سرعت جهاني داريم حرکت 
کرد...  بايد حفظ  را  اين سرعت  عقبيم. پس  هنوز  مي کنيم، 
اين پيشرفت ها به برکت انقالب است. اما در عين حال اين 
افزايش  پيشرفت ها  اين  بايد  است؛  کم  همچنان  پيشرفت ها 

پيدا کند.
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مقدمه
این	 به	 گرامی	که	جلسه	ای	 و	 بانوان	محترم	 از	 متشّكریم	 خیلی	
خوبی	و	به	این	پرباری	ترتیب	دادید	و	من	امروز	حقیقتًا	از	بیانات	
خانمها	بهره	مند	شدم	و	استفاده	کردم؛	و	خدا	را	سپاسگزاری	کردم	به	
خاطر	عمقی	که	انسان	مشاهده	میكند	در	مباحث	و	تالشها	و	فكر	
کردنها	در	بین	بانوان	برجسته	و	ممتاز	کشورمان	بحمدالّل	وجود	
دارد.	مطالبی	که	فرمودید،	غالبًا	مطالب	خوبی	بود؛	پیشنهادهایی	
هم	بود	که	ان	شاءالّل	میدهیم	بررسی	کنند؛	آن	مقدار	که	به	عهده	ی	

من	است	و	ما	باید	دنبال	کنیم	حتمًا	دنبال	میكنیم	ان	شاءالّل.

الف(	گفتمان	غرب	و	اسالم	در	مسئله	زن،	راهبردهاى	
خروج	از	انفعال	در	برابر	گفتمان	غرب	و	گسترش	

گفتمان	اسالم	

1.	ما	درباره		مسئله		زن	دچار	یک	عقب	ماندگى		هستیم؛	به	
این	معنى	كه	حرفهاى	برجسته	اى	داریم	ولى	نتوانستیم	آن	ها	را	به	دنیا	منتقل	كنیم	

درباره	ی	مسئله	ی	زن	و	آنچه	که	پیرامون	این	مسئله	است،	خب	حرف	خیلی	زیاد	است؛	ما	دچار	یک	عقب	ماندگی	ای	هستیم	که	شما	
خانمها	-	بعضی	از	خانمهایی	که	صحبت	کردید	-	اشاره	کردید.	عقب	ماندگی	در	این	قلمرو،	از	نوع	عقب	ماندگی	در	علم	-	که	ما	میگوییم	
دچار	عقب	ماندگی	هستیم	مثاًل	-	نیست؛	در	اینجا	اگر	تعبیر	میكنیم	به	عقب	ماندگی،	به	خاطر	این	است	که	ما	در	زمینه	ی	مسئله	ی	
زن،	مسئله	ی	جنسّیت،	مسئله	ی	اموری	که	حول	وحوش	وجود	زن	تحّقق	پیدا	میكند	و	معنا	پیدا	میكند	-	مثل	همین	خانواده	و	فرزند	و	
ازدواج	و	َسَكن	و	آرامش	و	از	این	مطالب	-	حرفهای	برجسته	ای	داریم	که	توفیق	پیدا	نكردیم	اینها	را	منتقل	کنیم	به	دنیا،	اینها	را	مطرح	
کنیم	در	ذهنّیت	جهانی،	عقب	ماندگی	از	این	جهت.	در	حالی	که	دنیا	احتیاج	دارد	به	مبانی	و	مفاهیم	روشِن	فراگیِر	کارگشا؛	همچنان	که	
مالحظه	کردید	بعضی	از	خانمها	گفتند	که	وقتی	ما	اینها	را	در	دنیا	مطرح	میكنیم،	مورد	استقبال	قرار	میگیرد؛	یا	بعضی	از	خانمها	گفتند	
که	دستاوردهای	علمی	در	زمینه	های	روان	شناسی	و	غیره،	احكام	اسالمی	را	در	مورد	زن	تأیید	میكند.	خب،	این	یک	گوشه	ای	از	توانایی	های	
نظام	فكری	اسالمی	در	این	مسئله	ی	حّساس	است؛	و	ما	این	توانایی	ها	را	نتوانستیم	درست	بیان	کنیم،	تعریف	کنیم.	در	خیلی	از	مناطق	
گوناگون	فكری	و	قلمروهای	فكری	همین	جور	است؛	در	خیلی	از	زمینه	ها	ما	واقعًا	نظر	اسالم	را	درست	نتوانستیم	به	دنیا	منتقل	کنیم.	

1.1.	البته	همان	مقدارى	هم	كه	در	این	زمینه	كار	شده،	به	بركت	نظام	جمهورى	اسالمى	و	نفوذ	فكر	و	نام	انقالب	و	امام	بوده	است
حاال	اینكه	میگویم	»نتوانستیم«،	این	را	نمیشود	گناه	نظام	جمهوری	اسالمی	دانست؛	چون	همان	مقداری	هم	که	کار	شده	است،	به	برکت	
نظام	جمهوری	اسالمی	است	و	به	برکت	نفوذ	فكر	انقالب	و	فكر	امام	و	نام	انقالب	و	نام	امام	و	اینها	بود	که	بحمدالّل	تا	حدودی	گسترش	

پیدا	کرد؛	لكن	بیش	از	این	باید	ما	کار	کنیم،	که	نیاز	داریم	به	این؛	که	حاال	عرض	خواهم	کرد.	

2.	باید	یک	نهضت	بیدارى	در	زمینه	مسائل	زنان	را	بیفتد	تا	بتوانیم	جبهه	تهاجمى	و	مصون	از	تعرض	تهاجم	دیگران	داشته	
باشیم

ما	برای	اینكه	بتوانیم	یک	جبهه	ی	تهاجمی	و	مصون	از	تعرِّض	تهاجم	دیگران	-	یک	آرایش	تهاجمی	-	داشته	باشیم،	نیاز	داریم	به	اینكه	
این	کارها	را،	این	اندیشه	ها	را،	این	افكار	را	منتشر	کنیم،	بگوییم؛	به	این	واقعًا	نیازمندیم؛	در	واقع	این	تهاجم	ما،	جنبه	ی	مصونّیت	سازی	و	

تدافعی	دارد.
	بنابراین	هرچه	شماها	کار	بكنید	برای	اینكه	این	عقب	ماندگی	را	جبران	بكنید،	به	نظر	من	مفید	است	و	الزم	است.	در	زمینه	ی	این	نهضت	

-	باید	گفت	نهضت	بیداری	در	زمینه	ی	مسائل	مربوط	به	زنان	-	واقعًا	هیچ	نبایستی	ما	تعلّل	کنیم،	توّقف	کنیم؛	بین	راه	درنگ	نباید	کرد.

3.	با	اینكه	یک	گفتماِن	كامل،	مفید	و	قانع	كننده	از	اسالم	در	زمینه	زنان	داریم،	امّا	خود	را	در	مقابل	گفتمان	غربى	در	موضع	
انفعال	قرار	دادیم

با	وجود	اینكه	این	گفتماِن	کامل	و	مفید	و	قانع	کننده	را	از	اسالم	در	اختیار	داریم،	اّما	عماًل	خودمان	را	در	موضع	انفعال	قرار	دادیم	در	مقابل	
گفتمان	غربی	در	مورد	زن.

3.1.گفتمان	غرب	در	مورد	زن،	یک	گفتمان	كامالً	حساب	شده		سیاسى	است	كه	از	رنسانس	و	بعد	پیدایش	صنعت	جدید	آغاز	و	در	روزگار	
ما	اوج	گرفت

گفتمان	غرب	در	مورد	زن،	یک	گفتمان	کاماًل	حساب	شده	ی	سیاسی	است؛	یعنی	آن	روزی	که	این	فكر	و	این	گفتمان	درباره	ی	زن،	در	غرب	
آغاز	به	کار	کرد	و	شروع	کرد،	یک	محاسبه	ی	دقیقی	پشت	این	وجود	داشت.	این	البّته	به	عنوان	خبر	نیست	که	من	از	روی	اّطالع	و	با	استناد	
به	اخبار	بگویم،	اّما	مؤّیدات	واقعی	ای	دارد	که	این	تحلیل	را	تقویت	میكند؛	یعنی	از	آغاز	رنسانس	در	غرب	و	به	دنبال	آن	حضور	صنعت	
و	پیدایش	صنعت	جدید	در	غرب،	بتدریج	این	گفتمان	غربی	رشد	پیدا	کرد؛	و	اوجش	در	روزگار	ما	است	که	البّته	این	اوج	همراه	خواهد	بود	

با	انحطاط	و	نزول	و	ان	شاءالّل	سرافكندگی	و	فروپاشی	این	گفتمان.

4.مردواره	كردن	زن	و		قرار	دادن	زن		به	عنوان	وسیله		راحتى	براى	التذاذ	جنسى	مرد،	دو	جزء	برجسته	گفتمان	غربى	در	مورد	
زن	است

گفتمان	غربی	در	مورد	زن	اجزاء	گوناگونی	دارد،	لكن	دو	جزء	در	آن	برجسته	است:	یكی	مردواره	کردن	زن،	یعنی	زن	را	متشّبه	به	مرد	قرار	

دیدار جمعى از بانوان 
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دادن،	این	یک	بخش	مهّم	از	این	گفتمان	است؛	یک	بخش	دیگر	هم	زن	را	وسیله	ی	راحتی	برای	التذاذ	جنسی	مرد	قرار	دادن،	حاال	التذاذ	
چشمی	یا	مراحل	بدتر	و	بعدتر	از	التذاذ	چشمی،	این	هم	یک	بخش	دیگر	از	گفتمان	غربی	است	در	مورد	زن.	این	مسئله	ی	فمینیسم	و	این	

چیزهایی	که	امروز	در	دنیا	رایج	شده،	همه	در	واقع	فراورده	های	آن	گفتمان	غربی	است	که	در	نهایت	کار	به	اینجاها	میرسد.

4.1.مردواره	كردن	یعنى	مشاغلى	كه	با	ساخت	جسمى،عصبى	و	فكرى	مرد	سازگارتراست	را	به	سمت	بانوان	كشانده	و	افتخارى	براى	
زن	قرار	دادند

مردواره	کردن	زن؛	یعنی	به	دنبال	این	بودند	که	مشاغل	گوناگونی	که	با	ساخت	جسمی	و	عصبی	و	فكری	مرد	سازگارتر	است	را	بكشانند	
به	سمت	بانوان	و	زنان،	و	این	را	یک	افتخار	برای	زن	و	یک	امتیاز	برای	زن	قرار	بدهند.	

4.1.1.	در	مقابل	این	مساله	دچار	انفعال	شدیم	و	دورخوردیم؛		چون	افتخار	مى	كنیم	كه	در	بخش	هاى	اجرایى	كشور	فالن	تعداد	زن	
داریم

ما	در	مقابل	این	دچار	انفعال	شدیم،	یعنی	دْور	خوردیم؛	ما	هم	نادانسته،	ناخواسته،	این	گفتمان	را	قبول	کردیم.	می	بینید	ما	االن	افتخار	
میكنیم	که	فالن	تعداد	زن،	در	فالن	بخشهای	اجرایی	کشور	داریم.	اشتباه	نشود،	از	اینكه	این	بانوان	در	این	مناصب	اجرایی	باشند	من	هیچ	
مشكلی	ندارم؛	یعنی	منع	نمیكنم،	نفی	نمیكنم،	ایرادی	هم	برایش	قائل	نیستم	-	فرض	کنید	وزیر	بهداشت	ما	یک	خانم	بود،	یا	معاونین	
رئیس	جمهور	مثاًل	یا	بخشهای	مختلف	در	بینشان	بانوان	هستند،	این	از	نظر	من	اشكالی	ندارد	-	آنچه	اشكال	دارد،	افتخار	به	این	است؛	
که	ما	به	رخ	دنیا	بكشیم	که	ببینید،	ما	در	بخشهای	اجرایی	اینقدر	زن	داریم!	این	همان	دْور	خوردن	است،	این	همان	منفعل	شدن	است؛	

این	افتخاری	ندارد.	

4.1.2.اشكال	ندارد	خانمى	به	واسطه	توانایى	هاى	خود	در	یک	مقام	اجرایى	قرار	بگیرد؛	آنچه	اشكال	دارد	افتخار	به	این	مساله	است
خیلی	خب،	یک	خانمی	است،	ارزشهایی	داشته،	توانایی	هایی	پیدا	کرده،	مناسِب	این	مقام	شده؛	خیلی	خب،	بگذارند،	خالف	قانون	هم	که	
نبوده؛	اّما	اینكه	ما	به	این	افتخار	بكنیم	که	ببینید،	ما	این	تعداد	خانِم	مسئوِل	در	بخشهای	اجرایی	داریم،	این	غلط	است.	اگر	ما	افتخار	
کنیم	که	این	تعداد	خانم	روشنفكر،	خانم	تحصیلكرده	داریم،	این	خوب	است،	این	جا	دارد؛	اگر	بگوییم	این	مقدار	خانم	نویسنده،	خانم	فّعال	
فرهنگی	یا	فّعال	سیاسی	داریم،	اشكالی	ندارد؛	اگر	بگوییم	این	مقدار	خانم	شهادت	طلب	و	مجاهده	کار	در	میدانهای	گوناگون	داریم،	این	
خوب	است؛	اگر	بگوییم	این	مقدار	خانمی	که	در	عرصه	های	سیاسِی	انقالبی	فّعالند	-	گوینده	اند،	نویسنده	اند	-	داریم،	این	خوب	است؛	
افتخار	به	اینها	خوب	است؛	اّما	افتخار	به	اینكه	ما	این	تعداد	وزیر	زن،	این	تعداد	نماینده	ی	زن،	این	تعداد	معاوِن	بخشهای	مختلِف	زن،	این	

تعداد	رئیس	مؤّسساِت	تجاری	زن	داریم،	افتخار	به	این	غلط	است؛	این	انفعال	در	مقابل	آنها	است.

4.1.3.بنا	نبود	ما	كارهاى	مردانه	را	به	زنها	بدهیم!	زن	و	مرد		از	لحاظ	آنچه	كه	مربوط	به	انسانیّت	است	هیچ	فرقىندارند	و	هریک	امتیازاتى	
دارند

مگر	بنا	بوده	ما	کارهای	مردانه	را	به	زنها	بدهیم؟	نه،	جایگاه	زن	و	هوّیت	و	شخصّیت	زن،	در	جنس	خود	زن	یک	هوّیت	بسیار	باال	و	
با	کرامتی	است،	از	بعضی	جهات	از	مردها	باالتر	است.	در	مجموع	هم	که	نگاه	کنیم،	زن	و	مرد	فرقی	ندارند؛	از	لحاظ	خلقت،	از	لحاظ	
خصوصّیاِت	کیان	طبیعی	شان	که	خدای	متعال	خلق	کرده،	یک	امتیازاتی	جانب	زنانه	دارد،	یک	امتیازاتی	جانب	مردانه	دارد؛	خدای	متعال	
یک	مقدار	خصوصّیاتی	را	به	این	جنس	داده،	یک	مقدار	خصوصّیاتی	را	به	آن	جنس	داده؛	یک	برجستگی	ها	و	ارزشهایی	این	دارد،	یک	
برجستگی	ها	و	ارزشهایی	آن	دارد؛	لذا	است	که	با	همدیگر	از	لحاظ	آنچه	که	مربوط	به	انسانّیت	است	هیچ	فرقی	ندارند،	هیچ	تفاوتی	ندارند؛	
در	آن	چیزهایی	که	خدای	متعال	برای	انسان	قرار	میدهد	-	از	لحاظ	حقوق	انسانی،	از	لحاظ	حقوق	اجتماعی،	از	لحاظ	ارزشهای	معنوی	و	
سیر	تكامل	معنوی	-	هیچ	فرقی	ندارند؛	یعنی	یک	مردی	مثل	علیّ	بن	ابی	طالب	میشود،	یک	زنی	مثل	فاطمه	ی	زهرا	میشود؛	یک	مردی	

مثل	عیسی	میشود،	یک	زنی	مثل	مریم	میشود؛	تفاوتی	ندارند	با	همدیگر.	

4.1.4.این	نگاه	درست	است	كه	زن	را	در	جنسیت	خود	بشناسیم	وارزش	هاى	مناسب	براى	فرد	یا	جامعه	داراى	این	جنسیت	را	مشخص	
كنیم

پس	این	نگاْه	درست	است	که	ما	زن	را	در	جنسّیت	خودش	-	همان	جور	که	هست،	زن	واقعی،	مؤنّث	واقعی	-	بشناسیم،	و	ببینیم	چه	
ارزشهایی	میتواند	این	فرد	متعلّق	به	این	جنس	را	یا	این	جامعه	ی	این	جنسّیت	را	رشد	بدهد	و	تعالی	ببخشد؛	این	نگاه،	نگاه	درست	است.	

ما	نباید	در	مقابل	نگاه	غرب	دچار	این	انفعال	میشدیم	که	متأّسفانه	شدیم.

4.2.این	نگاه	كه	زن	را	وسیله	اى	براى	التذاذ	جنسى	مرد	قرار	مي	دهد،	مثل	یک	ِسیلى	وارد	كشورهاى	بى	دفاع	و	بى	حفاظ	اسالمى	و	كشور	
ما	شد

البّته	در	آن	بخش	دّوم	که	زن	را	وسیله	ای	برای	التذاذ	جنسی	مرد	قرار	میدهد	-	نه	التذاذ	معنوی	و	روحی،	نه	التذاذ	علمی؛	ممكن	است	دو	
نفر	بنشینند،	یكی	لّذت	ببرد	از	خوش	صحبتی	یكی،	از	معلومات	کسی؛	نخیر،	این	مطرح	نیست	-	برای	اینكه	مرد	به	راحتی	بتواند	التذاذ	
ببرد	از	مسائل	جنسی	زن،	این	مثل	یک	ِسیلی	وارد	کشورهای	بی	دفاع	و	بی	حفاظ	اسالمی	شد	از	طرف	غرب؛	کشور	ما	هم	همین	جور.	

4.2.1.	انقالب،	تا	حد	زیادى	جلوى	این	سیل	را	گرفت؛	باید	با	حل	مسئله	حجاب،	پوشش	و	حدود	معاشرت	زن	و	مرد،	جلوى	این	بالى	
عظیم		را	سد	كرد

خوشبختانه	انقالب	آمد،	جلوی	این	تا	یک	حدود	زیادی	گرفته	شد	و	بایست	جلوی	این	سد	بشود؛	این	خطر	بزرگی	است؛	بالی	عظیمی	
است.	مسئله	ی	حجاب	یكی	از	مقّدمات	این	کار	است،	مسئله	ی	پوشش	و	لباس	همین	جور،	مسئله	ی	معاشرت	زن	و	مرد	و	حدود	معاشرت	
یكی	از	مقّدمات	این	است	که	این	بالی	بزرگ	که	هم	بالی	برای	زن	است	و	هم	بالی	برای	مرد	است	-	و	البّته	شامل	تحقیر	زن	هم	

هست،	بدون	اینكه	ملتفت	بشوند	-	سد	بشود.	امروز	در	دنیا	عمداً	به	این	مسئله	دامن	زده	میشود.	

4.2.2.	دامن	زدن	به	مساله	شهوت	و	همجنس	بازى	و	همجنس	گرایى،	چاله	هاى	عظیم،	عمیق،	خطرناك	و	لغزشگاه	عجیبى	براى	تمدن	
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غرب	است
البّته	من	اّطالع	دارم	و	خوانده	ام	در	نوشتجاتی،	در	مطبوعاتی،	در	کتابهایی	که	اندیشمندان	غربی	بتدریج	دارند	احساس	ترس	و	احساس	
دهشت	میكنند	از	این	وضعّیت؛	که	حق	با	آنها	است،	منتها	دیر	فهمیدند؛	دامن	زدن	به	مسئله	ی	شهوت	-	که	متمرکز	بود	روی	مسئله	ی	
زنها؛	و	امروز	می	بینید	که	در	دنیا	بدتر	از	اینها	دارد	میشود،	این	مسئله	ی	همجنس	بازی	و	همجنس	گرایی	و	این	ازدواجها	و	خانواده	های	
دو	جنس	مشابه	و	مانند	اینها	-	اینها	چیزهایی	است	که	به	زبان	آسان	می	آید؛	اینها	چاله	های	عظیم	و	عمیق	و	خطرناکی	است	پیش	پای	
آن	تمّدن	و	کسانی	که	آن	تمّدن	را	دارند	اداره	میكنند	و	پیش	میبرند؛	لغزشگاه	عجیبی	است،	پدر	اینها	را	درخواهد	آورد؛	حاال	این	نیمه	ی	
راه	است،	نیمه	ی	سراشیبی	است.	البّته	به	نظر	من	قادر	هم	نیستند	جلوی	آن	را	بگیرند.	یعنی	مشكل	آنها	از	این	حرفها	گذشته	است.	من	
چند	سال	پیش	-	هفت،	هشت،	ده	سال	قبل	از	این	تقریبًا	-	در	مطبوعات	کشورهای	خارجی	دیدم	و	خواندم	و	شنیدم	که	آمریكایی	ها	
دارند	دنبال	میكنند	که	از	کتابهای	فالن	نویسنده	ی	مثاًل	رمان	نویِس	خانواده	نویس	-	که	رمان	هایش	اطراف	خانواده	است	-	فیلم	درست	
کنند	برای	اینكه	بكشانند	جهت	فیلمسازی	و	فیلمبرداری	و	سینما	و	مانند	اینها	را	به	این	جهت؛	خب،	یک	کارهایی	هم	کرده	اند،	دارند	هم	
میكنند؛	اّما	اینها	مثل	یک	جریانهای	باریكی	است	در	مقابل	یک	سیل	عظیمی	که	خودشان	به	دست	خودشان	راه	انداختند؛	و	دچارشان	

کرده	است	و	بعد	از	این	بیشتر	دچارشان	خواهد	کرد.	

4.2.3.	خطر	جاذبه	ىجنسى	براى	زن،	مرد،	جامعه	و	خانواده	را	باید	خیلى	جّدى	گرفت
ما	البّته	نسبت	به	این	قضّیه	فعاًل	یک	»مصونّیٌةما«ای)1(	داریم	-	به	خاطر	همین	حجاب	و	همین	چیزهایی	که	وجود	دارد	-	منتها	این	را	
نبایستی	دستِ	کم	گرفت،	بایستی	این	را	به	ّجد	اهّمّیت	داد.	در	همین	مباحثی	که	خانمها	اشاره	کردید	که	دارید	کار	میكنید،	این	مسئله	ی	
	جاذبه	ی	جنسی	و	خطر	جاذبه	ی	جنسی	برای	زن	و	برای	مرد	و	برای	جامعه	و	برای	خانواده،	این	را	به	نظر	من	خیلی	بایستی	جّدی	گرفت.
5.	گفتمان	اسالم،»	زِن	حقیقی«	است؛	باید	این	گفتمان	را		به	صورت	تهاجمی	و	طلبكارانه	مطرح	کنیم؛	مطلقًا	در	موضع	دفاعی	قرار	

نگیرید
خب،	عرض	کردیم	گفتمان	اسالم	»زِن	حقیقی«	است؛	این	گفتمان	را	همان	طور	که	اشاره	کردم،	بایستی	ما	به	صورت	تهاجمی	مطرح	
کنیم.	مطلقًا	در	موضع	دفاعی	قرار	نگیرید.	گفتند	بعضی	از	خانمها	که	آن	کسانی	که	دنبال	مثاًل	کنوانسیون	زنان	یا	مؤّسسات	وابسته	به	
سازمان	ملل	هستند،	تهدید	میكنند	که	اگر	چنین	کنید،	اگر	چنان	کنید	ممكن	است	علیه	شما	قطعنامه	صادر	کنیم!	خب	به	َدرَك!	قطعنامه	
صادر	کنند.	گفتمان	اسالمی	در	مورد	زن	را	بایست	با	روحّیه	ی	تهاجم،	طلبگارانه	مطرح	کرد.	اگر	آنها	گفتند	که	شما	چرا	به	زن	برای	اینكه	
بتواند	بی	حجاب	بگردد	آزادی	نمیدهید،	باید	گفت	شما	چرا	این	آزادی	مضّر	و	دهشتناك	را	میدهید،	به	آن	شكلی	که	امروز	در	غرب	وجود	
دارد.	آنچه	که	امروز	در	غرب	در	زمینه	ی	بی	حفاظی	و	بی	حجابی	زن	دارد	دنبال	میشود،	واقعًا	گاهی	اوقات	تصّورش	انسان	را	دچار	دهشت	
میكند	که	چكار	میخواهند	بكنند،	کجا	دارند	میروند؟	که	البد	شماها	خبرهایتان	بیشتر	از	من	است،	ولی	من	هم	اّطالعات	زیادی	دارم	در	این	

زمینه	که	چه	کارهایی	دارد	انجام	میگیرد؛	در	سطوح	مختلف:	از	سطوح	باال،	تا	سطوح	کار	و	معیشت	متعارَف	زندگی	و	شغل	و	این	حرفها.

5.1.خصوصیّات	زن	در	این	گفتمان	باید	تبلیغ	شود	كه	عبارت	است	از:	كرامت	،	عّزت،	ظرافت	جسمى،	ظرافت	ساختمان	فكرى	وعصبى	
و	ظرافتكار	كردى

	خصوصّیات	زن	در	این	گفتمان	گفته	شود؛	کرامت	زن،	عزّت	زن،	ظرافت	زن،	نه	فقط	ظرافت	جسمی	بلكه	ظرافت	ساختمان	فكری	و	عصبی	
و	ظرافت	کارکردی	که	باید	بكند.

5.1.1.	فقط	سْر	انگشت	ظریف	و	لطیف	مادر	مي	تواند	رشته	هاى	بشّدت	رقیق	و	نازك	اعصاب	كودك	را	از	هم	جدا	كند،	تا	براى	كودك	
عقده	به		وجود	نیاید

	این	رشته	های	بشّدت	رقیق	و	نازك	اعصاب	کودك	را	فقط	سْرانگشت	ظریف	و	لطیف	مادر	است	که	میتواند	از	هم	جدا	کند	که	عقده	
به	وجود	نیاید،	گره	به	وجود	نیاید؛	هیچ	کس	دیگر	نمیتواند،	یعنی	هیچ	انسان	دیگری	که	از	جنس	زن	نباشد	نمیتواند؛	این	کار،	کار	زنانه	
است.	یعنی	برخی	از	کارکردها	بقدری	همراه	با	ظرافت	است	که	انسان	استعجاب	میكند	از	قدرت	الهی	که	چطور	این	توانایی	باال	را	همراه	

با	ظرافت	به	زنان	عنایت	کرده.	

5.1.2.زنان	با	تدبیر	و	ظرافت	مي	توانند	مرد	را	در	دست	خود	بچرخانند	و	رام	خود	كنند
من	همیشه	به	دوستان	و	خویشاوندان	و	زنان	میگویم،	میگویم	برخالف	آنچه	که	معروف	است،	در	بین	این	دو	جنس،	آن	جنس	قوی	تر	زن	
است.	زنها	قوی	تر	از	مردهایند.	زنها	میتوانند	با	تدبیر	و	با	ظرافت،	مرد	را	در	دست	خودشان	بچرخانند؛	انسان،	هم	در	تجربه	این	را	مشاهده	
میكند،	هم	با	قیاسهای	فكری	و	عقلی	این	را	میتواند	اثبات	بكند.	این	واقعّیتی	است.	بله،	زنهایی	هستند	که	بی	تدبیری	میكنند،	لذا	این	
کار	را	نمیتوانند	انجام	بدهند؛	اّما	زنی	که	اهل	تدبیر	باشد،	مرد	را	میكند	رام	خودش.	این	مثل	این	است	که	یک	نفری	بتواند	یک	شیر	
درنده	را	افسار	بزند،	سوارش	بشود؛	این	معنایش	این	نیست	که	او	از	لحاظ	جسمی	از	این	شیر	قوی	تر	است،	معنایش	این	است	که	توانسته	
این	اقتدار	معنوی	را	به	کار	ببرد؛	زنها	این	توانایی	را	دارند،	منتها	با	ظرافت؛	یعنی	ظرافتی	که	میگوییم،	تنها	ظرافت	در	ترکیب	جسمانی	و	
ساختمان	جسمانی	نیست،	بلكه	ظرافت	در	فكر	و	اندیشه	و	تدبیر	و	دستگاه	تصمیم	گیری	است	که	خدای	متعال	در	زن	قرار	داده.	بنابراین	

به	نظر	من	اساس	کار	باید	این	باشد:	این	گفتمان	بایستی	تقویت	بشود	و	پیش	برود.

ب(	بیان	مسائل	اصلى	مربوط	به	زنان	كشور	در	شرایط	كنونى	و	برخى	از	راه	كارهاى	پیشرفت	در	امور	زنان

1.	در	مسائل	مربوط	به	امروز	زنان	كشور	ما	دو	مسئله	از	همه	مهم	تر،	فورى	تر	و	الزم	االهتمام	تر	از	بقیّه		مسائل	است
مطلب	دّومی	که	عرض	میكنم،	در	مسائل	فعلِی	زنان	کشور	ما	به	اعتقاد	من	دو	مسئله	از	همه	مهم	تر	یا	بگویید	فوری	تر	و	الزم	االهتمام	تر	

از	بقّیه	ی	مسائل	است.	

1.1.	یک	مسئله،	مسئله	ى	اهّمیّت	و	اعتبار	خانه	و	خانواده	است؛	براىخانه	باید	شأن	قائل	شد
یک	مسئله،	مسئله	ی	اهّمّیت	و	اعتبار	خانه	و	خانواده	است.	برای	خانه	باید	شأن	قائل	شد؛	انسان	بدون	خانه	-	که	مسكن	و	
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مأوایی	ندارد	-	قابل	تصّور	نیست.	هر	انسان	احتیاج	دارد	به	خانه	و	محیط	خانه.	روح	محیط	خانه	عبارت	است	از	خانواده؛	باید	به	این	اهّمّیت	
داد،	باید	در	این	تأّمل	و	تدبّر	کرد.

1.2.	مسئله	دّوم،	جلوگیرى	از	ضعف	و	ستم	زدگى	زن	در	سطوح	مختلِف	معاشرتى،	جنسى،	خانوادگى،	فرهنگى	و	فكرى		است
	و	دّوم	جلوگیری	از	ضعف	و	ستم	زدگی	زن	در	سطوح	مختلف،	ما	زنانی	داریم	که	ضعیفند	و	محرومند،	زنانی	داریم	که	ستم	زده	و	مظلومند؛	
باید	جلوی	این	مظلومّیتها	را	گرفت.	قوانین	مهّمی	الزم	است	که	باید	وجود	داشته	باشد،	ُخلقّیات	الزمی	وجود	دارد	که	بایستی	دنبال	کرد	
که	تحّقق	پیدا	کند،	آداب	و	سننی	الزم	است	وجود	داشته	باشد	که	زن	در	سطوح	مختلِف	-	من	اینجا	یادداشت	کرده	ام	-	معاشرتی،	جنسی،	
خانوادگی،	فرهنگی	و	فكری	دچار	ستم	زدگی	نباشد.	یعنی	از	مسائل	کاماًل	شخصی	و	خصوصی	-	یعنی	مسائل	جنسی	-	احتمال	و	امكان	
ستم	زدگی	زن	و	مظلومّیت	زن	وجود	دارد،	تا	مسائل	عمومی	تر	مثل	مسائل	معاشرتی،	مسائل	خانوادگی؛	که	در	مورد	مسائل	خانوادگی	من	
اینجا	یادداشت	کرده	ام:	احترام	در	چشم	شوهر،	در	چشم	فرزند،	در	چشم	پدر،	در	چشم	برادر.	زن	اگر	چنانچه	در	محیط	خانواده،	محترم	و	
مكرّم	شمرده	بشود،	بخش	مهّمی	از	مشكالت	جامعه	حل	خواهد	شد.	باید	کاری	بكنیم	که	بّچه	ها	دست	مادر	را	حتمًا	ببوسند؛	اسالم	دنبال	
این	است.	کما	اینكه	در	خانواده	های	مذهبی	تر	و	اخالقی	تر	و	نزدیک	تر	به	مفاهیم	مذهبی،	اینها	مشاهد	میشود.	فرزندان	خانواده	نسبت	به	
مادر	تكریم	داشته	باشند.	هیچ	منافاتی	ندارد	این	تكریِم	نسبت	به	مادر،	با	آن	حالت	عاطفی	و	خودمانی	گری	ای	که	بین	فرزند	و	مادر	وجود	

دارد؛	هیچ	منافاتی	ندارد؛	این	احترام	باید	باشد؛	محترم	باید	باشد	زن	در	درون	خانواده.	رفع	مظلومّیت	به	این	شكل	است.

1.2.1.توهین	هاى	رفتارى،	زبانى	و	وحشى	گرى	یدى	مرد	به	همسر،در	غربى	ها	فراوان	وجود	دارد	كه	خالف	انتظار	نیست؛	اما	در	كشورما	
نباید	باشد

	اگر	چنانچه	فرض	کنیم	در	یک	خانواده	ای،	در	یک	خانه	ای،	مرد	به	همسر	خودش	توهین	میكند،	انواع	توهینها،	از	توهینهای	رفتاری	تا	
زبانی	تا	وحشی	گری	یدی	که	متأّسفانه	یک	جاهایی	هنوز	در	کشور	ما	وجود	دارد	که	نباید	وجود	داشته	باشد،	البّته	در	بین	غربی	ها	هست،	
فراوان	هم	وجود	دارد،	خالف	انتظار	هم	نیست	-	غربی	ها،	یعنی	بخصوص	نژادهای	اروپایی،	نژادهای	وحشی	اند؛	اینها	ظاهرشان	اتو	کشیده	
و	کراوات	زده	و	ادکلن	زده	و	اینهایند	اّما	همان	باطن	وحشی	گری	ای	که	در	تاریخ	وجود	داشته	هنوز	هم	در	اینها	هست؛	راحت	آدم	میكشند،	
خونسرد	جنایت	میكنند؛	بنابراین	کتک	زدن	زن	در	داخل	خانه	به	وسیله	ی	آنها	و	بعد	به	وسیله	ی	آمریكاییها،	بُعدی	ندارد	-	اّما	در	محیط	
اسالمی	چنین	چیزی	اصاًل	نبایستی	تصّور	بشود؛	ولی	متأّسفانه	هست.	بنابراین	این	دو	نقطه،	دو	نقطه	ی	اصلی	است؛	به	نظر	من	هر	چه	

در	این	زمینه	ها	برنامه	ریزی	بشود،	جا	دارد.

2.مسائل	مهم	دیگرى	مثل	ازدواج،	پوشش،	معاشرت،	حمایت	مالى	و	حقوقى	از	زنان	محروم	یا	مظلوم	و	مسئله	اشتغال	هم	
در	مورد	زنان	وجود	دارد

بعد	از	این	دو	مسائل	مهم	دیگری	هم	وجود	دارد:	مسئله	ی	ازدواج	و	نجات	از	تجّرد.	موانع	ازدواج	احصاء	بشود.	همین	کارهایی	که	خانمها	
انجام	میدهند	و	من	واقعًا	خرسند	شدم	که	بحمدالّل	به	این	مسائل	پرداخته	میشود.	مسئله	ی	پوشش،	 اشاره	کردند	که	دارند	

مسئله	ی	معاشرت،	واقعًا	یک	کار	مبنایی	ای	در	این	زمینه	انجام	بگیرد.	مسئله	ی	حمایت	مالی	و	حقوقی	از	زنان	محروم	یا	مظلوم	که	
حاال	مسئله	ی	دادگاه	ها	را	که	یكی	از	دغدغه	های	فكری	من	بود،	آن	خانم	خراسان	رضوی	اشاره	کردند	که	این	کار	در	دادگستری	آنجا	شده؛	
امیدواریم	واقعًا	تحّقق	عینی	داشته	باشد	این	کار؛	یكی	از	دغدغه	ها	و	از	نگرانی	های	بنده	همین	است	که	خانمها	در	محیطهای	دادگاهی	
و	محیطهای	قضائی،	توانایی	دفاع	از	خودشان	را	درست	نداشته	باشند؛	نه	پول	داشته	باشند	که	بتوانند	وکیل	درست	وحسابی	بگیرند،	نه	
خودشان	بتوانند	از	خودشان	دفاع	کنند	و	مظلوم	واقع	بشوند؛	این	از	جمله	ی	چیزهایی	است	که	مهم	است،	باید	دنبال	بشود.	مسئله	ی	
اشتغال	زنان،	حدود	اشتغال،	چه	اشتغالی،	چه	جور	کاری،	به	چه	نحوی	-	همان	انعطافی	که	ما	گفتیم	در	زمینه	ی	مسائل	اشتغال	-	اینها	

همه	کارهایی	است	که	باید	انجام	بگیرد؛	لكن	فوری	تر	از	همه	ی	اینها	آن	دو	مسئله	ای	است	که	اّول	عرض	کردم.

3.	باید	فّعالیّت	هاى	گوناگونى	كه	در	كشور	در	زمینه		زن	وجود	دارد،	یک	شكل	سیستمى	و	یک	هندسه	ى	عمومى	پیدا	كند
یكی	از	چیزهایی	که	ذهن	بنده	را	مشغول	میكند	این	است	که	این	همه	فّعالّیتهای	گوناگونی	که	در	زمینه	ی	زن	و	مسئله	ی	زن	در	کشور	
وجود	دارد	-	از	مسائل	حقوقی	و	قانونی	و	فقهی	بگیرید	تا	مسائل	اجتماعی،	تا	مسائل	اجرایی،	تا	مسائل	عاطفی،	این	همه	موضوعات	
مختلفی	که	در	زمینه	ی	زن	مطرح	است	-	بایستی	یک	شكل	سیستمی	پیدا	کند،	بایستی	یک	هندسه	ی	عمومی	پیدا	بكند.	البّته	بعضی	
از	گزارشهایی	که	به	من	دادند	یا	آنچه	که	اینجا	گفته	شد،	اشاره	ای	به	این	میكند	که	فكری	در	این	زمینه	شده،	لكن	به	اعتقاد	من	باید	یک	
کار	جامعی	در	این	زمینه	انجام	بگیرد.	ما	همه	ی	مسائل	زنان	را	به	یک	شكل	سیستمِی	کامل،	با	یک	هندسه	ی	صحیح	تصویر	کنیم،	

ترسیم	کنیم.

3.1.	یک	مركز	عالى	و	ثابت	با	كادر	قوى	و	چشم	انداز	بلند	مّدت	ایجاد		شود؛	ذیل	آن،	نهادهاى	متناسبىتشكیل	شود	و	بانک	اّطالعات	
هم	وجود	داشته	باشد

یک	مرکز	عالی	و	ثابت	هم	با	کادرهای	قوی	و	چشم	انداز	بلندمّدت	-	که	بنده	به	کار	کوتاه	مّدت،	در	این	زمینه	ی	مهم	هیچ	اعتقادی	ندارم	
-	به	وجود	بیاید؛	آن	وقت	در	ذیل	این	مرکز	عالی	و	ثابت،	نهادها	و	بنیادهای	متناسبی	برای	بخشهای	مختلف	تشكیل	بشود؛	از	کارهای	
هم	مّطلع	هم	بشوند	و	یک	بانک	اّطالعاتی	مناسبی	هم	وجود	داشته	باشد،	یعنی	االن	بسیاری	از	کارها	هست	که	حّتی	خانمهایی	که	در	
این	جلسه	حضور	دارید	ممكن	است	بعضی	از	بعضی	از	کارهای	دیگرانتان	اّطالعی	نداشته	باشند.	خب	این	همه	بحمدالّل	ما	زِن	فرزانه	و	

نخبه	داریم،	در	بخشهای	مختلف،	با	نگاه	های	مختلف،	از	این	مجموعه	ی	عظیم	بایستی	استفاده	کرد.

4.نگذارید	حضور	نمایان	زنان	فّعال	در	جبهه		انقالب	كمرنگ	شود؛	جبهه		انقالب،	زنان	كارآمد،	فّعال،زبان	آور،نویسندهوعالِمزیاد	
دارد

یک	نكته	ی	دیگر	هم	-	که	چون	وقت	نیست	و	ظهر	است،	عرض	بكنیم	به	عنوان	مطلب	آخر	-	این	است	که	زنان	فّعاِل	در	جبهه	ی	
انقالب،	یک	روزی	نقش	آفرینی	برجسته	ای	کردند	-	هم	اندکی	پیش	از	پیروزی	انقالب،	هم	در	اوائل	انقالب،	هم	در	دوران	جنگ	تحمیلی	

-	و	از	خودشان	حضور	نمایانی	نشان	دادند؛	نگذارید	حضور	نمایان	زنان	فّعال	در	جبهه	ی	انقالب	کمرنگ	بشود.	دیگران	در	
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مواجهه	ی	با	انقالب	و	معارضه	ی	با	انقالب	سعی	میكنند	از	عنصر	زن	و	زناِن	کارآمد	استفاده	کنند؛	جبهه	ی	انقالب،	زنان	کارآمد	و	فّعال	و	
زبان	آور	و	نویسنده	و	عالِم	و	دانشمند	بمراتب	بیشتر	دارد؛	خانمهایی	که	اهل	اِقدامند،	اهل	فكرند،	اهل	نگارش	و	نویسندگی	اند،	اهل	سخن	

گفتنند،	اهل	فكر	دادنند،	صحنه	ی	انقالب	و	دفاع	از	انقالب	را	خالی	نگذارند؛	این	یک	نكته	است.

5.صداوسیما	حتما	باید	نقشى	صددرصدى	در	زمینه	مطالبى	كه	ما	براى		پیشرفت	امور		زنان	عرض	مي	كنیم،	از	شماها	
مي	شنویم	و	فكر	میشود،	ایفا	كند

	و	نكته	ی	آخر	را	هم	با	این	جمله	من	تكمیل	و	تتمیم	کنم	که	برای	پیشرفت	آنچه	که	در	مورد	زن	ما	عرض	میكنیم	و	از	شماها	میشنویم	
و	فكر	میشود،	حتمًا	بایستی	صداوسیما	یک	نقش	صددرصدی	ایفا	کند.	این	را	اعتقاد	داریم	ما	و	سفارش	میكنیم،	حتمًا	بایستی	صداوسیما	

یک	نقش	صددرصدی	ای	ایفا	کند؛	میتواند؛	

5.1.صدا	و	سیما	به	گونه	اى	فرهنگ	سازى	كند	كه	زن	داراى	خصوصیّات	اسالمى،	محترم	باشد؛	متاسفانه	بعضى	از	برنامه	ها	در	جهت	
ِعكس	این	است

صداوسیما	میتواند	آنچنان	فرهنگ	سازی	ای	بكند	که	زن	مؤمن،	فّعال،	مجاهد	فی	سبیل	الّل،	باحجاب،	دارای	خصوصّیات	زن	اسالمی،	در	
اتّفاق	بیفتد.	بعضی	از	برنامه	های	صداوسیما	متأّسفانه	در	همان	جهِت	خاّص	 جامعه	محترم	و	مكرّم	باشد؛	دیگران	میخواهند	عكسش	

دیگران	است؛	باید	عكْس	عمل	بشود؛	یعنی	واقعًا	باید	صداوسیما	صددرصد	در	خدمت	این	فكر	قرار	بگیرد.

جمع	بندى:	
نیاز،	توّقع	و	امكانی	که	در	اسالم	وجود	دارد	 با	 در	مسائل	زنان	درجمهوری	اسالمی	پیشرفتهایی	داشتیم؛	منتها	این	پیشرفتها	متناسب	

نیست
به	هرحال	آنچه	که	میتوان	به	عنوان	جمع	بندِی	مجموعه	ی	کارها،	فكر	کرد	و	تصّور	کرد	این	است	که	بحمدالّل	ما	در	زمینه	ی	مسائل	زنان	
در	نظام	جمهوری	اسالمی	پیشرفتهایی	داشتیم،	منتها	این	پیشرفتها	متناسب	با	نیاز،	متناسب	با	توّقع،	متناسب	با	آن	امكانی	که	در	اسالم	

وجود	دارد	نیست؛	عقب	ماندگی	داریم.	این	عقب	ماندگی	را	ان	شاءالّل	شما	خانمها	بایستی	به	بهترین	وجهی	جبران	کنید.

موخره
خداوند	ان	شاءالّل	شماها	را	محفوظ	بدارد.	توفیقاتتان	را	روزافزون	بكند	و	بتوانیم	روزبه	روز	به	سمت	آنچه	که	مطلوب	اسالم	در	این	زمینه	

است،	پیشتر	برویم.
والّسالم	علیكم	و	رحمةالّل	و	برکاته

پاورقى
1(چیزی	شبیه	مصونّیت

مطالبات
متن	اصلىمخاطبعنوان	مطالبهردیف

1

در  اسالم  های  انديشه  طرح  با 
يک  زنان،  به  مربوط  مسائل 
نهضت بيداری با آرايش تهاجمی 

بيندازيد راه  غرب  برابر  در 

فرهيخته  بانوان 
و  حوزوی 
و  دانشگاهی 
ذيربط  مسئوالن 
زنان امور  در 

است،  مسئله  اين  پيرامون  که  آنچه  و  زن  مسئله ی  درباره ی 
عقب ماندگی ای  يک  دچار  ما  است؛  زياد  خيلی  حرف  خب 
هستيم... در اينجا اگر تعبير ميکنيم به عقب ماندگی، به خاطر 
ما در زمينه ی مسئله ی زن، مسئله ی جنسيّت،  اين است که 
ميکند  پيدا  تحّقق  زن  که حول وحوش وجود  اموری  مسئله ی 
و معنا پيدا ميکند - مثل همين خانواده و فرزند و ازدواج و 
َسَکن و آرامش و از اين مطالب - حرفهای برجسته ای داريم 
که توفيق پيدا نکرديم اينها را منتقل کنيم به دنيا، اينها را مطرح 
برای  اين جهت...ما  از  کنيم در ذهنيّت جهانی، عقب ماندگی 
اينکه بتوانيم يک جبهه ی تهاجمی و مصون از تعرِّض تهاجم 
به  داريم  نياز  باشيم،  داشته   - تهاجمی  آرايش  ديگران - يک 
اينکه اين کارها را، اين انديشه ها را، اين افکار را منتشر کنيم، 
بگوييم؛ به اين واقعًا نيازمنديم؛ در واقع اين تهاجم ما، جنبه ی 
مصونيّت سازی و تدافعی دارد. بنابراين هرچه شماها کار بکنيد 
برای اينکه اين عقب ماندگی را جبران بکنيد، به نظر من مفيد 
است و الزم است. در زمينه ی اين نهضت - بايد گفت نهضت 
بيداری در زمينه ی مسائل مربوط به زنان - واقعًا هيچ نبايستی 
ما تعّلل کنيم، توقّف کنيم؛ بين راه درنگ نبايد کرد. با وجود 
در  اسالم  از  را  قانع کننده  و  مفيد  و  کامل  گفتماِن  اين  اينکه 
اختيار داريم، اّما عماًل خودمان را در موضع انفعال قرار داديم در 

مقابل گفتمان غربی در مورد زن.
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2
و  زنان  کردن  مردواره  به  نبايد 
اجرايی  مناصب  در  آنان  حضور 

کنيم افتخار  مردان  به  مربوط 
همان

مردواره کردن زن؛ يعنی به دنبال اين بودند که مشاغل گوناگونی 
که با ساخت جسمی و عصبی و فکری مرد سازگارتر است را 
بکشانند به سمت بانوان و زنان، و اين را يک افتخار برای زن 

و يک امتياز برای زن قرار بدهند. 
ما  خورديم؛  دوْر  يعنی  شديم،  انفعال  دچار  اين  مقابل  در  ما 
می بينيد  کرديم.  قبول  را  گفتمان  اين  ناخواسته،  نادانسته،  هم 
بخشهای  فالن  در  زن،  تعداد  فالن  که  ميکنيم  افتخار  االن  ما 
اين  در  بانوان  اين  اينکه  از  نشود،  اشتباه  داريم.  اجرايی کشور 
ندارم... آنچه اشکال  باشند من هيچ مشکلی  مناصب اجرايی 
دارد، افتخار به اين است؛ که ما به رخ دنيا بکشيم که ببينيد، 
ما در بخشهای اجرايی اينقدر زن داريم! اين همان دوْر خوردن 
است، اين همان منفعل شدن است؛ اين افتخاری ندارد... مگر 
بنا بوده ما کارهای مردانه را به زنها بدهيم؟ نه، جايگاه زن و 
هويّت و شخصيّت زن، در جنس خود زن يک هويّت بسيار 

باال و با کرامتی است 

3

حجاب،  مسئله  حل  طريق  از 
زن  معاشرت  حدود  و  پوشش 
و مرد، جلوی بالی عظيم التذاذ 
سد  را  زنان  از  جنسی  طلبی 

کنيد

همان

خوشبختانه انقالب آمد، جلوی اين تا يک حدود زيادی گرفته 
است؛  بزرگی  اين خطر  بشود؛  اين سد  بايست جلوی  و  شد 
بالی عظيمی است. مسئله ی حجاب يکی از مقّدمات اين کار 
است، مسئله ی پوشش و لباس همين جور، مسئله ی معاشرت 
زن و مرد و حدود معاشرت يکی از مقّدمات اين است که اين 
بالی بزرگ که هم بالی برای زن است و هم بالی برای مرد 
است - و البتّه شامل تحقير زن هم هست، بدون اينکه ملتفت 
بشوند - سد بشود. امروز در دنيا عمداً به اين مسئله دامن زده 

ميشود.

4

خطر جاذبه ی جنسی برای زن، 
را خيلی  مرد، جامعه و خانواده 

بگيريد همانجّدی 

ما البتّه نسبت به اين قضيّه فعاًل يک »مصونيٌّةما«ای)1( داريم 
دارد  که وجود  به خاطر همين حجاب و همين چيزهايی   -
- منتها اين را نبايستی دستِ کم گرفت، بايستی اين را به ّجد 
اهّميّت داد. در همين مباحثی که خانمها اشاره کرديد که داريد 
جاذبه ی  خطر  و  جنسی  جاذبه ی  مسئله ی  اين  ميکنيد،  کار 
جنسی برای زن و برای مرد و برای جامعه و برای خانواده، اين 

را به نظر من خيلی بايستی جّدی گرفت.

5

را   زن  مسئله  در  اسالم  گفتمان 
به صورت تهاجمی و طلبکارانه 
موضع  در  مطلقًا  و  کنيد  مطرح 

نگيريد قرار  دفاعی 
همان

اين  است؛  حقيقی«  »زِن  اسالم  گفتمان  کرديم  عرض  خب، 
صورت  به  ما  بايستی  کردم،  اشاره  که  همان طور  را  گفتمان 
نگيريد.  قرار  دفاعی  موضع  در  مطلقًا  کنيم.  مطرح  تهاجمی 
گفتند بعضی از خانمها که آن کسانی که دنبال مثاًل کنوانسيون 
زنان يا مؤّسسات وابسته به سازمان ملل هستند، تهديد ميکنند 
عليه شما  است  ممکن  کنيد  اگر چنان  کنيد،  اگر چنين  که 
قطعنامه صادر کنيم! خب به َدرَک! قطعنامه صادر کنند. گفتمان 
طلبگارانه  تهاجم،  روحيّه ی  با  بايست  را  زن  مورد  در  اسالمی 
مطرح کرد. اگر آنها گفتند که شما چرا به زن برای اينکه بتواند 
اين  چرا  شما  گفت  بايد  نميدهيد،  آزادی  بگردد  بی حجاب 
آزادی مضّر و دهشتناک را ميدهيد، به آن شکلی که امروز در 

دارد. غرب وجود 
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گفتمان 6 در  زن  خصوصيات 
کنيد تبليغ  را  هماناسالمی 

خصوصيّات زن در اين گفتمان گفته شود؛ کرامت زن، عزّت 
زن، ظرافت زن، نه فقط ظرافت جسمی بلکه ظرافت ساختمان 
فکری و عصبی و ظرافت کارکردی که بايد بکند... تنها ظرافت 
بلکه  نيست،  جسمانی  ساختمان  و  جسمانی  ترکيب  در 
ظرافت در فکر و انديشه و تدبير و دستگاه تصميم گيری است 
که خدای متعال در زن قرار داده. بنابراين به نظر من اساس کار 
بايد اين باشد: اين گفتمان بايستی تقويت بشود و پيش برود.

و 7 خانه  اعتبار  و  اهميت  در 
کنيد  تدبر  و  تامل  همانخانواده 

مسئله ی اهّميّت و اعتبار خانه و خانواده ]يکی از مهم ترين 
مسائل فوری مربوط به زنان [است. برای خانه بايد شأن قائل 
قابل   - ندارد  مأوايی  و  مسکن  که   - خانه  بدون  انسان  شد؛ 
تصّور نيست. هر انسان احتياج دارد به خانه و محيط خانه. 
روح محيط خانه عبارت است از خانواده؛ بايد به اين اهّميّت 

داد، بايد در اين تأّمل و تدبّر کرد.

8

زن  ستم زدگی  و  ضعف  از 
معاشرتی،  مختلِف  سطوح  در 
و  فرهنگی  خانوادگی،  جنسی، 

کنيد جلوگيری  فکری 
همان

جلوگيری از ضعف و ستم زدگی زن در سطوح مختلف خانواده 
ما  است.[  زنان  به  مربوط  فوری  مسائل  ترين  مهم  از  ]يکی 
که ستم زده  داريم  زنانی  و محرومند،  که ضعيفند  داريم  زنانی 
و مظلومند؛ بايد جلوی اين مظلوميّتها را گرفت. قوانين مهّمی 
الزم است که بايد وجود داشته باشد، ُخلقيّات الزمی وجود دارد 
که بايستی دنبال کرد که تحّقق پيدا کند، آداب و سننی الزم 
است وجود داشته باشد که زن در سطوح مختلِف - من اينجا 
و  فرهنگی  خانوادگی،  جنسی،  معاشرتی،   - کرده ام  يادداشت 

نباشد. فکری دچار ستم زدگی 

9
بايد کاری کنيد که زن در محيط 
خانه محترم شمرده شود و بچه 

ها حتما دست مادر را ببوسند
همان

]زن بايد[ احترام در چشم شوهر، در چشم فرزند، در چشم پدر، 
در چشم برادر ]داشته باشد[. زن اگر چنانچه در محيط خانواده، 
محترم و مکرّم شمرده بشود، بخش مهّمی از مشکالت جامعه 
را  مادر  دست  بّچه ها  که  بکنيم  کاری  بايد  شد.  خواهد  حل 
حتمًا ببوسند؛ اسالم دنبال اين است. کما اينکه در خانواده های 
اينها  مذهبی،  مفاهيم  به  نزديک تر  و  اخالقی تر  و  مذهبی تر 
داشته  تکريم  مادر  به  نسبت  خانواده  فرزندان  ميشود.  مشاهد 
آن  با  مادر،  به  نسبت  تکريِم  اين  ندارد  منافاتی  هيچ  باشند. 
حالت عاطفی و خودمانی گری ای که بين فرزند و مادر وجود 

دارد؛ هيچ منافاتی ندارد؛ اين احترام بايد باشد.

10

های  توهين  تا  کنيد  تالش 
گری  وحشی  و  زبانی  رفتاری، 
يدی مرد به همسر در کشور ما 

باشد نداشته  وجود 
همان

در يک خانه ای،  در يک خانواده ای،  کنيم  اگر چنانچه فرض 
از  توهينها،  انواع  ميکند،  توهين  خودش  همسر  به  مرد 
متأّسفانه  که  يدی  وحشی گری  تا  زبانی  تا  رفتاری  توهينهای 
وجود  نبايد  که  دارد  وجود  ما  کشور  در  هنوز  جاهايی  يک 
وجود  هم  فراوان  هست،  غربی ها  بين  در  البتّه  باشد،  داشته 
دارد، خالف انتظار هم نيست ... اّما در محيط اسالمی چنين 
هست.  متأّسفانه  ولی  بشود؛  تصّور  نبايستی  اصاًل   چيزی 

احصا 11 را  در کشور  ازدواج  موانع 
مسئله ی ازدواج و نجات از تجرّد]يکی از مسائل مهم مربوط به همانکنيد

زنان در کشور است[. موانع ازدواج احصاء بشود.

12
مسئله  در  واقعی  مبنايی  کار 
مرد  و  زن  معاشرت  و  پوشش 

دهيد انجام 
 همان

مهم  مسائل  از  معاشرت]يکی  مسئله ی  پوشش،  مسئله ی   .
مربوط به زنان در کشور است.[ واقعًا يک کار مبنايی ای در اين 

بگيرد انجام  زمينه 



83 82

13

مراقب باشيد خانم ها در محيط 
عدم  دليل  به  قضايی  های 
مظلوم  خود  از  دفاع  در  توانايی 

نشوند واقع 

همان

مسئله ی حمايت مالی و حقوقی از زنان محروم يا مظلوم که 
حاال مسئله ی دادگاه ها را که يکی از دغدغه های فکری من بود، 
آن خانم خراسان رضوی اشاره کردند که اين کار در دادگستری 
کار؛  اين  باشد  داشته  عينی  تحّقق  واقعًا  اميدواريم  آنجا شده؛ 
يکی از دغدغه ها و از نگرانی های بنده همين است که خانمها 
از  دفاع  توانايی  قضائی،  محيطهای  و  دادگاهی  محيطهای  در 
خودشان را درست نداشته باشند؛ نه پول داشته باشند که بتوانند 
از خودشان  بتوانند  نه خودشان  بگيرند،  وکيل درست وحسابی 
دفاع کنند و مظلوم واقع بشوند؛ اين از جمله ی چيزهايی است 

که مهم است، بايد دنبال بشود.

14
اشتغال  نحوه  و  نوع  حدود، 
اشتغال زنان را مورد بررسی قرار 

هيد د
همان

اشتغالی، چه جور  اشتغال، چه  زنان، حدود  اشتغال  مسئله ی 
کاری، به چه نحوی - همان انعطافی که ما گفتيم در زمينه ی 
مسائل اشتغال - اينها همه کارهايی است که بايد انجام بگيرد.

15

يک مرکز عالی و ثابت با کادر 
بلندمّدت  چشم اندازی  و  قوی 
سيستمی  سازی  هماهنگ  برای 
زنان  به  مربوط  های  فعاليت 

کنيد ايجاد 
همان

يکی از چيزهايی که ذهن بنده را مشغول ميکند اين است که 
مسئله ی  و  زن  زمينه ی  در  که  گوناگونی  فّعاليّتهای  همه  اين 
زن در کشور وجود دارد - از مسائل حقوقی و قانونی و فقهی 
بگيريد تا مسائل اجتماعی، تا مسائل اجرايی، تا مسائل عاطفی، 
اين همه موضوعات مختلفی که در زمينه ی زن مطرح است - 
بايستی يک شکل سيستمی پيدا کند، بايستی يک هندسه ی 
شکل  يک  به  را  زنان  مسائل  همه ی  ما  بکند...  پيدا  عمومی 
سيستمِی کامل، با يک هندسه ی صحيح تصوير کنيم، ترسيم 
کنيم. يک مرکز عالی و ثابت هم با کادرهای قوی و چشم انداز 
بلندمّدت - که بنده به کار کوتاه مّدت، در اين زمينه ی مهم 
اين  ذيل  در  وقت  آن  بيايد؛  وجود  به   - ندارم  اعتقادی  هيچ 
مرکز عالی و ثابت، نهادها و بنيادهای متناسبی برای بخشهای 
مختلف تشکيل بشود؛ از کارهای هم مّطلع هم بشوند و يک 

بانک اّطالعاتی مناسبی هم وجود داشته باشد.

16
زنان  نمايان  حضور  نگذاريد 
فّعال در جبهه ی انقالب کمرنگ 

شود
همان

زنان فّعاِل در جبهه ی انقالب، يک روزی نقش آفرينی برجسته ای 
کردند - هم اندکی پيش از پيروزی انقالب، هم در اوائل انقالب، 
هم در دوران جنگ تحميلی - و از خودشان حضور نمايانی 
نشان دادند؛ نگذاريد حضور نمايان زنان فّعال در جبهه ی انقالب 
کمرنگ بشود. ديگران در مواجهه ی با انقالب و معارضه ی با 
انقالب سعی ميکنند از عنصر زن و زناِن کارآمد استفاده کنند؛ 
نويسنده و  فّعال و زبان آور و  انقالب، زنان کارآمد و  جبهه ی 

عالِم و دانشمند بمراتب بيشتر دارد
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17
حتما بايد نقشی صددرصدی در 
امور زنان کشور  پيشرفت  زمينه 

ايفا کنيد

صدا  مسئولين 
سيما و 

از  و  ميکنيم  عرض  ما  زن  مورد  در  که  آنچه  پيشرفت  برای 
شماها ميشنويم و فکر ميشود، حتمًا بايستی صداوسيما يک 
و سفارش  ما  داريم  اعتقاد  را  اين  کند.  ايفا  نقش صددرصدی 
ميکنيم، حتمًا بايستی صداوسيما يک نقش صددرصدی ای ايفا 

ميتواند. کند؛ 

18
سازی  فرهنگ  ای  گونه  به 
دارای خصوصيات  زن  که  کنيد 
باشد محترم  جامعه  در  اسالمی 

صدا  مسئولين 
سيما و 

صداوسيما ميتواند آنچنان فرهنگ سازی ای بکند که زن مؤمن، 
زن  خصوصيّات  دارای  باحجاب،  فی سبيل الّل،  مجاهد  فّعال، 
ميخواهند  ديگران  باشد؛  مکرّم  و  محترم  جامعه  در  اسالمی، 
عکسش اتّفاق بيفتد. بعضی از برنامه های صداوسيما متأّسفانه 
در همان جهِت خاّص ديگران است؛ بايد عکْس عمل بشود؛ 
يعنی واقعًا بايد صداوسيما صددرصد در خدمت اين فکر قرار 

بگيرد.

مقدمه	
خوشامد	عرض	میكنم	به	همه	ی	برادران	و	خواهران	عزیز؛	مردم	
مؤمن،	جوانان	پر	شور،	علمای	اعالم،	بالخصوص	به	خانواده	های	
معّظم	شهیدان	که	از	راههای	دور	تشریف	آوردید	و	امروز	به	جمع	
ما،	به	حسینیه	ی	ما	نورانیت	و	صفا	بخشیدید.	از	خداوند	متعال	
مسئلت	میكنیم	که	فضل	و	رحمت	و	لطف	و	عنایت	ویژه	ی	خود	
را	که	در	این	ماه	شریف	شامل	حال	بندگان	و	مؤمنان	و	مخلصان	
عزیز،	 خواهران	 و	 برادران	 شما	 همه	ی	 حال	 شامل	 میفرماید،	
استانها	 آن	 از	 کشیدید	 زحمت	 که	 استانهائی	 آن	 مردم	 همه	ی	 و	

بفرماید. ایران	 آوردید،	و	همه	ی	ملت	 تشریف	

انقالب	در	 ،	تاثیر	 الف(	اهمیت	و	جایگاه	ماه	رجب	
رونق	اعتكاف	در	میان	جوانان	و	ضرورت	اتصال	به	

معدن	قدرت	الهى	و	منبع	نورانى	معنویت

1.	برادران	و	خواهران	عزیز		و	مخصوصاً	جوانها	را	به	اهمیت	
ماه	رجب	توجه	مى	دهم	؛	از	این	مناسبتها	به	آسانى	نمي	

شود	صرفنظر	كرد
اواًل	الزم	میدانم	برادران	و	خواهران	عزیز	را،	مخصوصًا	جوانها	را	توجه	بدهم	به	اهمیت	ماه	رجب.	از	این	مناسبتها	و	از	این	خصوصیاِت	مربوط	

به	ایام	و	شهور	نمیشود	به	آسانی	صرفنظر	کرد.	بزرگان	و	اهل	معنا	و	اهل	سلوك،	ماه	رجب	را	مقدمه	ی	ماه	رمضان	دانسته	اند.	

1.1.	ماه	رجب	و	شعبان،	آمادگاهى	براى	ورود	انسان	به	ماه	مبارك	رمضان	است؛	آمادگى	براى	حضور	قلب	و	بعد	توجه	بیشتر	به	كارها	
و	رفتار	خود

با	آمادگی	 بتواند	 الهی	است	-	 انسان	در	ماه	مبارك	رمضان	-	که	ماه	ضیافت	 اینكه	 ماه	رجب،	ماه	شعبان،	یک	آمادگاهی	است	برای	
وارد	شود.	آمادگی	به	چیست؟	در	درجه	ی	اول،	آمادگی	به	توجه	و	حضور	قلب	است؛	خود	را	در	محضر	علم	الهی	دانستن،	در	محضر	خدا	
دانستن	-	»سبحان	من	احصی	کّل	شی	ء	علمه«)1(	-	همه	ی	حاالت	خود	را،	حرکات	خود	را،	نّیات	خود	را،	خطورات	قلبی	خود	را	در	
معرض	و	محضر	علم	الهی	دانستن؛	در	درجه	ی	اول،	این	مهم	است؛	و	اگر	این	حاصل	شد،	آن	وقت	توجه	ما	به	کارهایمان،	به	حرفهایمان،	
به	رفت	وآمدهایمان،	به	سكوتمان،	به	گفتنمان،	بیشتر	خواهد	شد؛	توجه	میكنیم	که	چه	میگوئیم،	کجا	میرویم،	چه	اقدامی	میكنیم،	علیه	

چه	کسی	حرف	میزنیم،	به	نفع	چه	کسی	حرف	میزنیم.	وقتی	انسان	خود	را	در	محضر	الهی	دانست،	بیشتر	متوجه	کارها	و	

دیدار اقشار مختلف مردم 
1392/02/25
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حرکات	و	رفتار	خود	میشود.	عمده	ی	اشكاالت	ما	به	خاطر	غفلتی	است	که	از	رفتار	و	اعماِل	خودمان	میكنیم.	وقتی	انسان	از	حال	غفلت	
خارج	شود،	توجه	کند	که	دارد	دیده	میشود،	محاسبه	میشود	-	»انّا	کّنا	نستنسخ	ما	کنتم	تعملون«)2(	-	همه	ی	حرکات	او،	کارهای	او	در	
محضر	پروردگار	است،	طبعًا	مراعات	میكند.	با	این	حالت،	با	یک	طهارتی،	با	یک	نزاهت	و	پاکیزگی	ای،	انسان	وارد	ماه	رمضان	شود	-	
»شستشوئی	کن	و	آنگه	به	خرابات	خرام«؛	شستشوکرده	وارد	ماه	رمضان	شود	-	آن	وقت	در	محضر	ضیافت	الهی	حداکثر	بهره	را	خواهد	

برد.	ماه	رجب	را	با	این	چشم	نگاه	کنید.

1.2.	یكى	از	خصوصیات	دعاهاى	ماه	رجب،		توجه	دادن	به	توحید	و		به	اسماء	و	صفات	الهى	است
در	دعاهای	ماه	رجب	که	از	ائمه	)علیهم	الّسالم(	مأثور	است،	انسان	وقتی	نگاه	میكند،	می	بیند	بیشتر	این	دعاها	ناظر	به	جهات	توحیدی	
است؛	پرداختن	به	عظمت	الهی،	به	صفات	الهی،	خود	را	در	مقابل	این	عظمت	مشاهده	کردن،	راه	روشن	را	به	سوی	پروردگار	شناختن،	
دانستن	و	به	آن	میل	و	رغبت	پیدا	کردن.	یكی	از	خصوصیات	دعاهای	ماه	رجب	این	است:	توجه	دادن	به	توحید،	توجه	دادن	به	خدا،	به	

اسماء	و	صفات	الهی.	این	ماه	را	باید	قدر	دانست.	

1.3.	اول	ماه	رجب	متبرك	به	والدت	امام	باقر		و	آخر	آن	متبرك	به	بعثت	پیغمبر		است؛		در	نیمه	این	ماه	هم	سنت	اعتكاف	قرار	دارد
اول	این	ماه،	متبرك	است	به	والدت	امام	باقر	)علیه	الّسالم(؛	آخر	این	ماه،	متبرك	است	به	بزرگترین	حادثه	ی	تاریخ؛	یعنی	بعثت	پیغمبر.	در	
نیمه	ی	این	ماه،	جوانان	ما	سالهائی	است	که	این	سنت	حسنه	را	در	کشور	رائج	کرده	اند؛	سنت	اعتكاف	را،	رفتن	در	مساجد	را،	روزه	گرفتن	

را.

2.	چقدر	منظره		زیبا	و	معّطرى	است	كه	جمع	كثیرى	از	جوانهاى	ما	روزه	بگیرند	و	در	یک	مسجدى	اعتكاف	كنند؛		این	از	بركت	
انقالب	است

	واقعًا	چقدر	منظره	ی	زیبا	و	معّطری	است	که	جمع	کثیری	از	جوانهای	ما	برخالف	سیره	ی	متعارف	جوانهای	دنیا	که	غرق	در	شهوات	و	
تمایالت	نفسانی	هستند،	روزها	و	شبهائی	را	روزه	بگیرند؛	بروند	در	یک	مسجدی	بنشینند،	اعتكاف	کنند؛	شب	و	روزشان	را	ذکر	و	فكر	و	
شنیدن	معارف	الهی	و	شنیدن	احكام	و	مذاکره	ی	علم	حقیقی	-	که	علم	توحید	است	-	قرار	دهند؛	این	خیلی	چیز	مهمی	است.	اینها	از	
برکت	انقالب	است.	قبل	از	انقالب،	ما	در	این	ایام	نیمه	ی	ماه	رجب	ندیده	بودیم	یا	خیلی	بندرت	میدیدیم	که	کسانی	بروند	اعتكاف	کنند.	
غالبًا	همه	ی	ماها،	همه	ی	مردم	غافل	بودیم	از	این	روزنه	ی	رحمت	الهی.	بنده	در	مشهد	که	اصاًل	ندیده	بودم؛	در	قم	هم	یک	تعداد	معدودی،	
یک	چند	نفر	طلبه	در	مسجد	امام	میرفتند	و	ایام	نیمه	ی	ماه	رجب	اعتكاف	میكردند.	امروز	شما	نگاه	کنید؛	نه	فقط	مساجد	جامع،	نه	فقط	
مساجد	بزرگ،	نه	فقط	در	یک	شهر	و	دو	شهر،	بلكه	در	همه	ی	کشور،	در	همه	ی	شهرها،	در	همه	ی	مساجد،	جوانهای	ما،	مردان	ما،	زنان	
ما،	دختران	ما،	پسران	ما	میروند	صف	میكشند،	اسم	مینویسند،	برای	اینكه	به	آنها	فرصت	داده	شود	که	در	این	مسجد،	در	آن	مسجد،	سه	
روز	روزه	بگیرند	و	اعتكاف	کنند؛	این	خیلی	برای	یک	ملت	حائز	ارزش	است،	این	خیلی	مهم	است.	اینها	هست.	این	ماه	رجب	است؛	از	
این	فرصتها	استفاده	کنید.	جوانها	!	شما	بیشتر	استفاده	کنید.	دلهای	پاك	شما،	جانهای	باصفا	و	نورانی	شما	آماده	ی	تأللؤات	و	

تشعشعات	رحمت	الهی	و	توجهات	الهی	است؛	این	را	قدر	بدانید.

2.1.معنویت	حاصل	از	این	فرصتها،	پشتوانه	ى	پیش	روى	با	عزم	مقاوم	در	همه		میدانهاست؛	امام	متكى	بر	معنویت	توانست	این	حركت	
عظیم	را	راه	بیندازد

آنچه	یک	ملت	از	این	طریق	و	از	طرق	معنوی	به	دست	می	آورد،	یک	پشتوانه	ای	میشود،	ذخیره	ای	میشود	برای	اینكه	بتواند	در	همه	ی	
میدانهای	زندگی،	با	اراده	ی	راسخ	و	با	عزِم	مقاوم	در	مقابل	مشكالت	پیش	برود؛	بن	بستها	را	باز	کند،	کارهای	بزرگ	انجام	دهد.	پشتوانه	ی	
همه	ی	اینها،	این	معنویت	است.	کسی	مثل	امام	بزرگوار	ما	که	یكتنه	وارد	شد	و	توانست	به	برکت	عزم	و	اراده	ی	راسخ	و	ایمان	و	توکل،	
همه	ی	ملت	را	بسیج	کند	و	این	حرکت	عظیم	را	راه	بیندازد،	بیش	از	هر	چیز	متكی	بود	به	همان	جوشش	قلبی،	معنوی،	روحی،	توکل،	
معرفت،	عبادت.	تا	آخر	عمر	هم	این	بزرگوار	با	وجود	پیری	و	ناتوانی	و	شكستگی،	نیمه	ی	شب	برمیخاست،	اشک	میریخت.	ما	خبر	داشتیم	
از	نزدیكان	ایشان	که	به	همه	ی	خصوصیات	زندگی	ایشان	واقف	بودند،	شنیده	بودیم،	اطالع	داشتیم؛	ایشان	نیمه	های	شب	برمیخاست،	از	
خدای	متعال	استمداد	میكرد	-	»رهبان	اللّیل«)3(	-	شب	با	آن	حالت،	آن	وقت	روز	مثل	شیر	غّرانی	می	آمد	توی	میدانها،	قدرتها	را	شكست	

میداد،	ضعفهای	ملت	را	برطرف	میكرد،	اراده	های	همه	ی	ما	مردم	را	تقویت	میكرد	و	راه	می	انداخت؛	به	برکت	آن	پشتوانه	ی	معنوی.

2.2.شما	مردم	عزیز		بخصوص	جوانها،	مي	توانید	به	معدن	عظیم	قدرت	الهى	متصل	و	نورانى	شوید	و	با	پشتیبانى	الهى	در	صحنه	هاى	
مختلف	نقش	ایفا	كنید

یک	یک	شما	مردم	عزیزمان	-	بخصوص	جوانها،	بخصوص	جوانها	-	میتوانید	به	همان	منبع	و	معدن	عظیم	قدرت،	با	توکل،	با	ارادت،	
متصل	شوید	و	استفاده	کنید	و	استفاضه	کنید	و	نورانی	شوید	و	نقش	ایفا	کنید.	در	اسالم،	آن	رهبانیتی	که	فرمودند	»رهبان	اللّیل«،	فرق	
میكند	با	رهبانیتی	که	نصاری		درست	کردند؛	»و	رهبانّیة	ابتدعوها	ما	کتبناها	علیهم«.)4(	رهبانیت	نصاری		و	ادیان	دیگر	به	معنای	انزوا	بود،	
گوشه	نشینی	بود،	انقطاع	از	دنیا	بود؛	رهبانیت	اسالم	به	معنای	حضور	در	همه	ی	صحنه	های	زندگی	بود	-	»سیاحة	اّمتی	الجهاد	فی	سبیل	
الّل«)5(	-	همه	ی	حرکات	و	سكنات،	در	جهت	خدا:	صلحشان،	آشتی	شان،	حرکتشان،	سكوتشان،	سكونشان،	اقدامشان،	همه	و	همه	در	راه	
خدا.	آن	وقت	»من	کان	لّل	کان	الّل	له«،	»ان	تنصروا	الّل	ینصرکم«،)6(	»لینصرّن	الّل	من	ینصره«؛)7(	وقتی	در	راه	خدا	حرکت	کردید،	لطف	

الهی،	مدد	الهی،	پشتیبانی	الهی	هم	با	شما	خواهد	بود.	عزیزان	من!	

2.3.راز	پیشرفت	ملت	ایران	با	این	همه	دشمنى	به	خاطر	همین	پشتوانه	الهى	است	؛انگیزه	و	همت	جوانهاى	مؤمِن	امروز	ما	از	دوره		دفاع	
مقدس	كمتر	نیست

این	راز	پیشرفت	ملت	ایران	است.	اینكه	شما	مشاهده	میكنید	یک	ملت	با	این	همه	دشمنی،	با	این	همه	خباثت	و	رذالتی	که	در	مقابل	این	
ملت،	دشمنان	در	سطوح	مختلف،	در	عرصه	های	مختلف،	از	همه	طرف	اعمال	کردند،	اما	نتوانستند	این	ملت	را	متوقف	کنند	و	ملت	ایران	
با	عزم	خود،	با	پیشرفت	خود،	با	حرکت	مستمر	و	جهادگونه	ی	خود،	همه	ی	آنها	را	وادار	به	عقب	نشینی	کرد،	به	خاطر	همین	خصوصیات	

است،	به	خاطر	همین	پشتوانه	ی	الهی	است؛	و	این	ادامه	خواهد	داشت.	به	توفیق	الهی،	ملت	ایران	همین	راه	را	ادامه	میدهد.
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کسانی	امیدوار	بودند	جوانهای	ما	را	از	دین	جدا	کنند؛	طمع	داشتند	جوانهای	ما	را	سرگرم	شهوات	زندگی،	مادیگری	و	امثال	اینها	کنند؛	اشتباه	
کردند.	امروز	عرصه	ی	جوانی	ما،	طبقه	ی	جوانان	ما،	از	لحاظ	کمیت	و	کیفیت،	نسبتشان	از	مسن	ترها	اگر	بیشتر	نباشد،	کمتر	نیست.	
جوانهای	مؤمِن	امروز	ما	و	کسانی	که	دل	در	گرو	انقالب	دارند،	که	نه	امام	را	دیدند،	نه	انقالب	را	درك	کردند،	نه	دوران	دفاع	مقدس	را	دیدند،	
انگیزه	شان،	همتشان	از	جوانهای	دوره	ی	دفاع	مقدس	بیشتر	نباشد،	کمتر	نیست؛	این	را	بنده	از	روی	علم	و	اطالع	عرض	میكنم؛	تحلیل	
نیست،	حدس	نیست.	کارهای	بزرگی	که	امروز	جوانهای	ما	در	عرصه	ی	ملی	و	در	بخشهای	گوناگون	دارند	انجام	میدهند،	گاهی	زحمتش،	

فشارش،	حّتی	خطرش،	بیشتر	از	آن	کاری	است	که	در	دوران	دفاع	مقدس	انجام	میدادند،	یا	باید	انجام	میدادند.	این	روحیه	را	باید	حفظ	کرد.

براى	 ها	یى	 انتخابات،	توصیه	 در	 و	دشمن	 ایران	 ملت	 تقابل	هدف	 امسال،	 انتخابات	 اهمیت	مضاعف	 ب(	
اصلح انتخاب	 معیار	 و	 پرشور	 انتخابات	 برگزراى	

1.	امروز	مسئله	ى	انتخابات	در	درجه	ى	اوِل	كارهاى	سیاسى	كشور	قرار	دارد
آنچه	که	امروز	در	درجه	ی	اوِل	کارهای	سیاسی	کشور	قرار	دارد،	مسئله	ی	انتخابات	است.	

1.1.	هرچند	انتخابات	در	ظرف	یک	روز	انجام	میگیرد،	اما	تاثیر	كوتاه	مدت	آن	تا	4	سال	و	تاثیر	بلندمدت	آن،	گاهى	اوقات	تا	40	سال	
باقى	مى	ماند

انتخابات	یک	حادثه	ی	یكروزه	است،	ظرف	یک	روز	انجام	میگیرد؛	اما	از	آن	حوادثی	است	که	تأثیر	آن،	تأثیر	بلندمدت	است.	انتخابات	ریاست	
جمهوری	را	شما	در	ظرف	یک	روز	انجام	میدهید،	اما	اواًل	کسی	را	یا	کسانی	را	برای	مدت	چهار	سال	بر	سرنوشت	کشور	و	جریانهای	عمده	ی	
کشور	حاکم	میكنید؛	ثانیًا	دامنه	ی	تأثیر	آن	به	همان	چهار	سال	هم	محدود	نمیماند.	گاهی	اوقات	دولتها	کارهائی	میكنند	که	تأثیرات	آن	
تا	سالها	باقی	میماند؛	چه	کارهای	خوب،	چه	خدای	نكرده	کارهای	غیر	خوب؛	تأثیر	آن	منحصر	نمیماند	به	آن	چهار	سال؛	مثل	یک	جریانی	
ادامه	پیدا	میكند.	پس	شما	در	یک	روز	یک	حرکتی	میكنید،	یک	انتخابی	میكنید،	یک	اقدامی	میكنید	که	تأثیر	آن	در	کوتاه	مدت،	در	چهار	

سال،	و	در	بلندمدت،	گاهی	در	چهل	سال	باقی	میماند؛	اینقدر	انتخابات	مهم	است.

1.2.	انتخاباِت	امسال	اهمیت	مضاعف	دارد؛	چراكه	به	یک	موضوع	بین	المللى	تبدیل	شده	است
انتخاباِت	امسال	اهمیت	مضاعف	دارد.	من	به	شما	عرض	کنم	برادران	عزیز!	خواهران	عزیز!	همه	ی	ملت	ایران!	امروز	انتخابات	شما	-	که	
حدود	یک	ماه	دیگر	انجام	خواهد	گرفت	-	به	یک	موضوع	مهم	بین	المللی	تبدیل	شده	است؛	این	را	بدانید.	دستگاههای	فكری	دشمنان	-	به	
قول	خودشان،	اتاقهای	فكر	-	نشسته	اند	رصد	میكنند	مقدمات	این	انتخابات	را،	این	حادثه	ی	بزرگ	را؛	دارند	نگاه	میكنند؛	نقشه	هم	دارند،	

هدف	هم	دارند.	

2.هدف	ملت	انتخاب	اصلحى	است	كه	كشور	را	با	سرعت	بیشترى	پیش	ببرد؛	اما	دشمن	مایل	است	كشور	را	به	سمت	
وابستگى	و	عقب	ماندگى	حركت	دهد

هدف	جبهه	ی	دشمنان	شما،	نقطه	ی	مقابل	هدف	شما	است.	شما	که	در	انتخابات	شرکت	میكنید،	دنبال	یک	فرد	اصلحی	میگردید	که	
بتواند	کشورتان	را	با	همین	سرعت،	بلكه	بیش	از	این،	پیش	ببرد؛	هم	در	عرصه	ی	مادی،	هم	در	عرصه	ی	معنوی.	شما	دنبال	انتخاباتید،	
برای	اینكه	کسی	یا	کسانی،	دولتی،	رئیس	جمهوری	بتواند	عزت	شما	را	باال	ببرد،	استقالل	شما	را	عمیق	تر	کند،	وضع	زندگی	شما	را	بهتر	و	
مرفه	تر	کند،	گره	ها	را	باز	کند،	امید	و	شور	و	شوقی	در	کشور	به	وجود	آورد؛	اما	دشمن	شما	درست	بعكس،	مایل	است	انتخاباتی	انجام	بگیرد	
-	حاال	که	بنا	است	انجام	بگیرد؛	البته	اگر	میتوانستند	کاری	کنند	که	انتخابات	انجام	نگیرد،	آن	کار	را	میكردند؛	اما	حاال	که	باالخره	چاره	ای	
ندارند	و	انتخابات	انجام	خواهد	گرفت	-	که	برای	آینده	ی	کشور	این	محّسنات	را	نداشته	باشد؛	بلكه	کشور	را	به	سمت	وابستگی،	به	سمت	

ضعف،	به	سمت	عقب	ماندگی	در	صحنه	های	گوناگون	حرکت	دهد؛	کشور	را	به	عقب	بكشاند،	به	عقب	براند؛	آنها	هدفشان	این	است.	
پس	دو	تا	هدف	در	مقابل	هم	قرار	دارد:	هدف	ملت	ایران،	هدف	جبهه	ی	دشمنان.

2.1.هدف	ملت	ایران	با	دو	عامل	تامین	مى	شود:	انتخابات	گرم	و	پرشور	و	انتخاب	رئیس	جمهور	شایسته	ى	وارسته	ى	باعزِم	مؤمِن	
انقالبِى	با	همت	جهادى

هدف	ملت	ایران	چگونه	تأمین	خواهد	شد؟	با	دو	عامل،	این	هدف	تأمین	میشود:	یک	عامل	این	است	که	انتخابات،	انتخابات	گرم	و	پرشوری	
باشد؛	افراد	زیاد	شرکت	کنند،	مردم	با	شور	و	شوق	شرکت	کنند،	بیایند	پای	صندوقها.	دوم	اینكه	این	انتخابات	منتهی	شود	به	انتخاب	یک	

انسان	شایسته	ی	وارسته	ی	باعزِم	مؤمِن	انقالبِی	با	همت	جهادی.	با	این	دو	چیز،	مقصود	ملت	ایران	حاصل	میشود.

2.2.مقصود	دشمن	با		انتخابات	سرد	و	انتخابى	كه		دولت	و	ملت	را	به	سمت	وابستگى	بیشتر	و	تبعیت	از	سیاستهاى	دشمن	بكشاند،	
حاصل	مي	شود

بی	رغبت	 مردم	 شود؛	 برگزار	 سرد	 اواًل	 انتخابات	 که	 میشود	 حاصل	 این	 با	 دشمن	 مقصود	 میشود؟	 حاصل	 چگونه	 دشمن	 مقصود	
دشمن	 اینها	 بیائیم.	 نمیخواهیم	 ما	 چیست؟	 فایده	اش	 کنیم؟	 شرکت	 چرا	 آقا	 بگویند:	 عده	ای	 یک	 کنند،	 شرکت	 کمی	 عده	ی	 باشند،	
سمت	 به	 را	 ملت	 دولت،	 تبع	 به	 را،	 دولت	 که	 باشد	 نتیجه	ای	 می	آید،	 بیرون	 صندوقها	 از	 که	 نتیجه	ای	 ثانیًا	 میكند.	 خوشحال	 را	
میخواهد. را	 این	 دشمن	 دهد؛	 قرار	 دشمنان	 سیاستهای	 در	 گرفتن	 قرار	 سمت	 به	 بیشتر،	 تبعیت	 سمت	 به	 بیشتر،	 	وابستگی	

پس	ببینید،	صحنه	روشن	است؛	معلوم	است	شما	چه	میخواهید،	معلوم	است	دشمن	چه	میخواهد.	
حاال	آن	مطلب	دوم	که	چگونه	اصلح	را	پیدا	کنیم	و	مشخصات	یک	انسانی	که	اصلح	از	دیگران	است،	چیست،	نكاتی	در	این	زمینه	وجود	

دارد	که	ان	شاءالّل	اگر	بنده	عمری	داشتم،	در	آینده	تا	قبل	از	روز	انتخابات	عرض	خواهم	کرد.

3.دشمنان	براى	اینكه	انتخابات	را	از	شور	و	هیجان	بیندازند،	سعى	مي	كنند	با	بحرانى	نشان	دادن	مشكالت،	مردم	را	از	حضور	
در	انتخابات	ناامید	كنند

آنچه	که	امروز	میخواهم	عرض	کنم،	این	است	که	آن	نكته	ی	اول	-	یعنی	شور	و	هیجان	انتخابات،	حرکت	عمومی	به	سمت	انتخابات	-	
اولین	کار	بزرگی	است	که	ملت	میتواند	انجام	دهد؛	دشمن	میخواهد	این	اتفاق	نیفتد.	برای	اینكه	مردم	را	از	شور	و	حال	و	حرکت	
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و	هیجان	بیندازند،	چه	کار	میكنند؟	سعی	میكنند	مردم	را	از	حضور	در	انتخابات	ناامید	کنند:	آقا	چه	فایده	دارد؟	حاال	برویم	رأی	بدهیم	که	
چه	بشود؟	میخواهند	این	حالت	را	به	مردم	القاء	کنند.	برای	همین	است	که	شما	اگر	امروز	به	رادیوهای	بیگانه	و	خبرگزاری	های	صهیونیستی	
مراجعه	کنید	-	که	امروز	همه	ی	خبرهای	دنیا	را	در	واقع	یک	شبكه	ی	بزرگ	صهیونیستی	جهت	میدهد،	به	قول	خودشان	کانالیزه	میكند؛	

خبرهای	باب	میل	خودشان	را	منتشر	میكنند	-	می	بینید	سعیشان	این	است	که	وضع	کشور	را	بحرانی	نشان	دهند.	

3.1.در	كجاى	دنیا	این	مشكالت	وجود	ندارد؟	امروز	كشورهاى	اروپائى	كه	صحنه	گرداِن	تبلیغات	علیه	ما	هستند،	تا	خرخره	در	مشكالت	فرو	
رفته	اند

خب،	مشكالت	در	کشور	هست؛	در	کدام	کشور	نیست؟	گرانی	هست،	مشكل	بیكاری	هست؛	کجای	دنیا	امروز	نیست؟	امروز	خود	آن	
کشورهای	اروپائی	که	صحنه	گرداِن	تبلیغات	علیه	جمهوری	اسالمی	اند،	تا	خرخره	در	مشكالت	فرو	رفته	اند.	هر	چند	روز	یک	بار،	در	یكی	
از	این	کشورها	یا	در	چند	کشور،	مردم	می	آیند	در	عرصه،	از	روی	ناچاری	و	ناگزیری	داد	میكشند	و	مورد	تهاجم	نیروهای	امنیتی	شان	قرار	

میگیرند.	البته	اینها	را	تا	بتوانند،	پنهان	میكنند.

3.2.	البته	ما	هم	مشكالتى	داریم؛	اما	مشكالت	را	باید	با	نقاط	مثبتى	كه	االن	در	جمهورى	اسالمى	داریم،	مقایسه	كنیم
ما	هم	مشكالتی	داریم.	ما	مشكالت	را	باید	مقایسه	کنیم	با	نقاط	مثبتی	که	االن	در	ما	هست.	

3.2.1.	كدام	كشور	مثل	كشور	ما	ملتى	منسجم	و	متحد		و		این	همه	جوان	سرحال	و	بانشاط	دارد؟
کدام	کشور	مثل	کشور	ما	ملتی	منسجم	و	متحد	دارد؟	اقوام	کشور،	مذاهب	کشور،	شهرهای	کشور،	مناطق	گوناگون	کشور،	همه	در	یک	
جهت،	در	یک	هدف،	با	یک	عواطف،	با	یک	احساسات،	با	یک	امید	دارند	حرکت	میكنند،	زندگی	میكنند.	کدام	کشور	این	همه	جوان	سرحال	
و	بانشاط	دارد؟	جوانهای	ما	امروز	میدانهای	عظیم	علمی	را	دارند	فتح	میكنند؛	در	مسابقات	گوناگون	جهانی،	رتبه	های	باالی	جدول	را	دارند	

به	دست	می	آورند؛	این	چیز	کمی	است؟	

3.2.2.كدام	ملت	مثل	ما	با	وجود	این	همه	دشمنى	ها	توانسته	است	این	عظمت	و		تأثیرگذارى	را	در	دنیا	و	منطقه	به	دست	آورد؟
کدام	ملت	مثل	ملت	ما	با	وجود	این	همه	دشمنی	ها	توانسته	است	این	عظمت	را،	این	اهمیت	را،	این	تأثیرگذاری	را	در	قضایای	دنیا	و	در	
قضایای	منطقه	به	دست	آورد؟	یک	عده	دشمنان	مایند،	یک	عده	مزدوران	دشمنان	مایند؛	هرچه	بتوانند،	کارشكنی	میكنند؛	اما	ملت	ایران،	
سربلند،	سرافراز،	وسط	صحنه،	با	چهره	ی	بّشاش،	با	چهره	ی	امیدوار،	بدون	کینه	ی	به	این	و	آن،	دارد	راه	خودش	را	میرود.	این	را	شما	بدانید؛	
ملتها	-	البته	آگاهانشان،	فرزانگانشان،	کسانی	از	آنها	که	با	قضایای	گوناگون	آشنایند	-	شماها	را	با	انگشت	نشان	میدهند؛	میگویند	ببینید	

ملت	ایران	در	چه	عرصه	هائی	پیشرفت	کرده	و	ما	مانده	ایم.	حرکت	ملت	ایران	اینجوری	است.

3.3.شما	جوانان،	مسئوالن	و		مبلّغان	باید	در	مقابل	تبلیغات	دشمن	كه	الغاى	یاس،	ناامیدى	و	بحران	مى	كند،	بعكس	عمل	كنید	و		به	
مردم	امید	دهید	

دشمنان	در	تبلیغاتشان	سعی	میكنند	سایه	ی	یأس	و	ناامیدی	و	بحران	را	بیندازند	بر	روی	حوادث	کشور،	مشكالت	کوچک	را	چند	برابر	بزرگ	
کنند؛	مشكالتی	که	وجود	ندارد،	بیخود	ملت	را،	کشور	را	متهم	به	آن	کنند؛	آینده	را	تاریک	نشان	دهند،	ملت	را	ناامید	کنند؛	هدف	دشمن	
این	است.	این	ناامیدی	از	نظر	آنها	مقدمه	ای	است	برای	از	رونق	انداختن	انتخابات.	شما	باید	بعكس	عمل	کنید.	عزیزان!	جوانان!	مسئوالن!	
مبلّغان!	کسانی	که	عرصه	ی	سخن	گفتن	با	مردم	در	مقابل	شما	است!	شما	باید	بعكس	عمل	کنید؛	به	مردم	امید	دهید.	این	امید،	امید	

واهی	نیست؛	امید	واقعی	است.

پیدا	كند	و	طمع	دشمن	براى	 انتخابات	موجب	مي	شود	كشور	مصونیت	 بدانند	كه	حضور	پرشور	و	پر	رونق	در	 4.مردم	
دست	اندازى	و	تعرض	و	خباثت	كم	شود

مردم	باید	همه	توجه	کنند،	بدانند	که	حضور	پرشور	و	پر	رونق	در	انتخابات	موجب	میشود	کشور	مصونیت	پیدا	کند؛	موجب	میشود	که	طمع	
دشمن	برای	دست	اندازی	و	تعرض	و	دشمنی	و	خباثت	نسبت	به	این	کشور	کم	شود؛	حضور	مردم	این	تأثیرات	را	دارد.	آنها	تالش	دارند	که	

این	اتفاق	نیفتد.	

4.1.	آنطور	كه	ما	ملتمان	را	تجربه	كرده	ایم	و	فضل	الهى	را	مكرر	آزموده	ایم،ملت	در	این	انتخابات	هم	آزمون	افتخارآمیز	دیگرى	را	به	
صحنه	خواهندآورد

البته	من	به	شما	عرض	بكنم؛	آنطوری	که	ما	ملت	خودمان	را	تجربه	کرده	ایم،	آنطوری	که	لطف	و	فضل	الهی	را	مكرر	آزموده	ایم،	این	ملت	
در	این	نوبت	هم	مثل	نوبتهای	قبل،	مشت	محكمی	به	دهان	دشمن	خواهد	زد.	مردم	به	توفیق	الهی	در	این	انتخابات	یک	آزمون	افتخارآمیز	

دیگری	را	به	صحنه	خواهند	آورد	و	بر	افتخارات	خودشان	خواهند	افزود.	این،	لطف	الهی	است؛	ان	شاءالّل	تحقق	پیدا	خواهد	کرد.

5.	مردم	عالوه	بر	همت	بر	حضور،	همت	بر	انتخاِب	خوب	هم	داشته	باشند؛	براى	انتخاِب	خوب	باید	فكر	كرد	و		معیارها	را	
شناخت

آنچه	که	در	این	فاصله	و	در	این	فرصت	مهم	است،	این	است	که	مردم	عالوه	بر	همت	بر	حضور،	همت	بر	انتخاِب	خوب	هم	داشته	باشند.	
همان	طور	که	عرض	کردیم،	یک	انتخاب	خوب،	یک	انتخاب	درست،	نه	فقط	در	طول	چهار	سال،	گاهی	در	طول	ده	ها	سال	تأثیراتش	برای	

کشور	باقی	میماند.	برای	انتخاِب	خوب	باید	فكر	کرد،	باید	معیارها	را	شناخت.

5.1.معیار	اصلى	این	است:	بر	حفظ	عزت	و	حركت	در	جهت	هدفهاى	انقالب	همت	كنند،	اهل	استقامت	باشند	و	زرهى	پوالدین	از	یاد	و	
توكل	به	خدا	بپوشند	

	من	ان	شاءالّل	در	آینده	مطالبی	عرض	خواهم	کرد؛	اما	اجمااًل	معیار	اصلی	این	است	که	کسانی	سر	کار	بیایند	که	همتشان	بر	حفظ	عزت	و	
حرکت	کشور	در	جهت	هدفهای	انقالب	باشد.	آنچه	ما	در	این	سالهای	طوالنی	از	خیرات	و	برکات	به	دست	آورده	ایم،	به	برکت	هدفهای	
انقالب	بوده	است؛	هر	جائی	که	ما	کم	آوردیم،	عقب	ماندیم،	شكست	خوردیم،	به	خاطر	غفلت	از	هدفهای	انقالب	اسالمی	و	هدفهای	
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اسالمی	بوده	است.	کسانی	سر	کار	بیایند	که	مصداق:	»اّن	الّذین	قالوا	ربّنا	الّل	ثّم	استقاموا«)8(	باشند؛	اهل	استقامت،	اهل	ایستادگی	باشند؛	
زرهی	پوالدین	از	یاد	خدا	و	از	توکل	به	خدا	بر	تن	خودشان	بپوشند	و	وارد	میدان	شوند.	

5.2.	یكى	از	معیارها	این	است	كه	ببینید	شعارهایى	كه	تعیین	مى	كنند،	چه	نوع	شعارهایى	است
شعارها	را	نگاه	کنید،	ببیند	شعارهائی	که	تعیین	میكنند،	چه	جور	شعارهائی	است؟	

5.2.1.بعضى	ها	براى	جلب	آراء	،		شعارهائى	میدهند	كه	از	حدود	اختیاراتشان	بیرون	است؛	مردم	هوشمند	ما	دقت	كنند	و		اینها	را		بشناسند
گاهی	بعضی	ها	-	البته	اشتباه	میكنند	-	برای	جلب	آراء،	شعارهائی	میدهند	که	این	شعارها	از	حدود	قدرت	و	اختیاراتشان	بیرون	است؛	اینها	را	

مردم	هوشمند	ما	میتوانند	بشناسند،	مراقبت	کنند،	دقت	کنند.

افزایش	قدرت	درونى	ملت	 به	 	 و	 امكانات	سازگار	است	 و	 واقعیات	 با	 	 بیشترى	دارد،	 براى	مردم	فوریت	 را	 بایدآنچه	 5.2.2در	شعارها	
مى	انجامد،	بگنجانند

	آنچه	که	برای	مردم	الزم	است،	آنچه	که	فوریت	بیشتری	دارد،	آنچه	که	با	واقعیات	و	امكانات	کشور	سازگار	است،	آنچه	که	به	افزایش	قدرت	
درونی	ملت	می	انجامد،	آنها	را	در	شعارهایشان	بگنجانند؛	این	یكی	از	معیارها	است.

6.	تبعیت	از	قانونى	كه	صددرصد	درست	نیست	یا	تحمل	خطاى	مجرى	قانون	كه	نمى	توان	از	طریق	قانونى	اصالح	كرد،	از	
بى	قانونى	بهتر	است

افراد	متعددی	آمده	اند.	ان	شاءالّل	شورای	محترم	نگهبان	طبق	وظائف	قانونی	خود،	آن	کسانی	را	که	صالحیت	دارند،	به	مردم	معرفی	خواهد	کرد.	
همه	هم	باید	تابع	قانون	باشند.	آنجائی	اشكال	پیش	می	آید	که	تخلف	از	قانون	انجام	میگیرد.	سال	88	اشكاالتی	که	وارد	شد،	خسارتی	که	به	
کشور	وارد	کردند	و	نگذاشتند	کشور	و	ملت	طعم	آراء	چهل	میلیونی	را	درست	بچشد،	به	خاطر	تخلف	از	قانون	بود.	یک	عده	ای	یا	برای	خاطر	
اغراض	نفسانی،	یا	هدفهای	خالف	سیاسی،	یا	هرچه	-	حاال	در	آن	زمینه	نمیخواهیم	قضاوتی	بكنیم	-	از	قانون	تخلف	کردند،	خطا	کردند،	از	
راه	غیر	قانونی	وارد	شدند؛	هم	به	خودشان	صدمه	زدند،	هم	به	ملت	صدمه	زدند،	هم	به	کشور	صدمه	زدند.	راه	درست،	راه	قانون	است.	همه	تابع	
قانون	باشند،	همه	تسلیم	قانون	باشند.	گاهی	ممكن	است	یک	قانون،	صددرصد	درست	هم	نباشد،	اما	از	بی	قانونی	بهتر	است.	گاهی	ممكن	
است	در	یک	بخشی،	یک	خطائی	هم	از	مجری	قانون	سر	بزند	که	من	و	شما	بفهمیم	او	در	اجرای	قانون	این	خطا	را	کرده	است؛	اما	اگر	نتوانیم	
آن	را	از	طریق	قانونی	اصالح	کنیم،	تحمل	آن	بهتر	است	از	این	که	باز	بی	قانونی	کنیم؛	از	راه	بی	قانونی	بخواهیم	آنچه	را	که	به	نظر	ما	خطا	
است،	درست	کنیم.	قانون،	معیار	بسیار	خوبی	است؛	وسیله	ای	است	برای	آسایش	کشور،	آرامش	کشور،	حفظ	وحدت	ملی،	ادامه	ی	راه	عمومی.

7.	باید	بر	اساس	حجت	شرعى	فرد	صالح	تر	را	انتخاب	كنیم؛	اگر	انسان	بر	طبق	حجت	شرعى	عمل	كند،	چنانچه	بعداً	غلط	از	
آب	دربیاید،	باز	سرفراز	است

شورای	محترم	نگهبان،	خب	مردمانی	پرهیزگار،	متقی	و	آگاهند؛	طبق	قانون	تشخیصی	میدهند	و	عده	ای	به	عنوان	افرادی	که	صالحند،	معرفی	
میشوند؛	من	و	شما	باید	نگاه	کنیم	ببینیم	در	بین	این	صالحها	کدام	صالح	ترند،	کدام	بیشتر	به	درد	مردم	میخورند،	کدام	بیشتر	میتوانند	این	

بار	سنگین	را	بر	دوش	بكشند	و	با	امانِت	کامل	این	راه	را	ادامه	دهند	و	پیش	ببرند؛	این	را	باید	من	و	شما	نگاه	کنیم،	ببینیم،	بشناسیم.	از	
افرادی	که	ممكن	است	ما	را	هدایت	کنند،	راهنمائی	کنند،	کمک	بخواهیم؛	باالخره	خودمان	را	به	حجت	شرعی	برسانیم.	اگر	انسان	بر	طبق	
حجت	شرعی	کار	کرد،	چنانچه	بعداً	غلط	هم	از	آب	دربیاید،	باز	سرفراز	است،	میگوید	من	تكلیفم	را	عمل	کردم؛	اما	اگر	بر	طبق	حجت	

شرعی	عمل	نكنیم،	بعد	خطا	از	آب	دربیاید،	خودمان	را	مالمت	خواهیم	کرد؛	عذری	نداریم،	حجتی	نداریم.

8.	من	امیدوارم؛	انسان	وقتى	به	وضع	كشور	نگاه	مي	كند،	روزبه	روز	به	آینده	ى	این	راه	و	آینده		ى	این	ملت	و	این	كشور،	
امیدوارتر	مي	شود

البته	من	امیدوارم.	امید	ما	به	خدای	متعال،	خیلی	زیاد	است.	خدا	را	شكر	میكنیم	که	روزنه	های	امید	را	در	دل	ما	هرگز	نبست.	انسان	وقتی	
به	وضع	کشور	نگاه	میكند،	روزبه	روز	به	آینده	ی	این	راه،	به	آینده	ی	این	ملت،	به	آینده	ی	این	کشور،	امیدوارتر	میشود.	این	مردم	مؤمن،	این	

مردم	با	همت،	این	جوانهای	با	نشاط	و	با	شور،	در	عرصه	های	مختلف،	اینها	همه	امید	انسان	را	به	آینده	بیشتر	میكند.

موخره
و	 باشد؛	 فداه(	شامل	حال	همه	ی	شما	ملت	عزیز	 )ارواحنا	 بقیةالّل	 باشد؛	دعای	حضرت	 الهی	شامل	حال	 تفضالت	 ان	شاءالّل	 امیدواریم	
بخصوص	در	این	آزمون	مهمی	که	در	پیش	دارید،	ان	شاءالّل	دعای	آن	بزرگوار،	هدایت	الهی	را	برای	دلهای	همه	ی	ما	فراهم	کند	و	آنچه	که	

خیر	و	صالح	این	کشور	است،	به	دست	شما	مردم	انشاءالّل	رقم	بخورد.
والّسالم	علیكم	و	رحمةالّل	و	برکاته	

پاورقى
	1(	مصباح	المتهجد،	ج	1،	ص	305

	2(	جاثیه:	29
	3(	وسائل	الشیعه،	ج	15،	ص	188؛	»اّن	من	اخالق	المؤمنین	...	رهبان	اللّیل	اسد	بالّنهار«

	4(	حدید:	27
	5(	مستدرك	الوسائل،	ج	11،	ص	14

	6(	محمد:	7
	7(	حج:	40

8(	فصلت:	30
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مطالبات
متن	اصليمخاطبعنوان	مطالبهردیف

1
استفاده از فرصت ماه رجب 
براي حضور قلب و توجه 
بيشتر به کارها و رفتار خود

آحاد مردم 
به خصوص 

جوانان

الزم مي دانم برادران و خواهران عزيز را، مخصوصًا جوان ها را 
توجه بدهم به اهميت ماه رجب. از اين مناسبت ها و از اين 
خصوصياِت مربوط به ايام و شهور نمي شود به آساني صرف نظر 
کرد. بزرگان و اهل معنا و اهل سلوک، ماه رجب را مقدمه ماه 
رمضان دانسته اند. ماه رجب، ماه شعبان، يک آمادگاهي است 
براي اينکه انسان در ماه مبارک رمضان - که ماه ضيافت الهي 
است - بتواند با آمادگي وارد شود. آمادگي به چيست؟ در درجه 
اول، آمادگي به توجه و حضور قلب است؛ خود را در محضر 
من  »سبحان   - دانستن  خدا  محضر  در  دانستن،  الهي  علم 
احصي کّل شي ء علمه« - همه حاالت خود را، حرکات خود 
را، نيات خود را، خطورات قلبي خود را در معرض و محضر 
اين  اگر  و  است؛  مهم  اين  اول،  در درجه  دانستن؛  الهي  علم 
حاصل شد، آن وقت توجه ما به کارهايمان، به حرف هايمان، 
بيشتر خواهد  به گفتنمان،  به سکوتمان،  به رفت وآمدهايمان، 
شد؛ توجه مي کنيم که چه مي گوئيم، کجا مي رويم، چه اقدامي 
کسي  چه   نفع  به  مي زنيم،  حرف  کسي  چه   عليه  مي کنيم، 
حرف مي زنيم. وقتي انسان خود را در محضر الهي دانست، 
بيشتر متوجه کارها و حرکات و رفتار خود مي شود... از اين 
کنيد.  استفاده  بيشتر  ! شما  کنيد. جوان ها  استفاده  فرصت ها 
دل هاي پاک شما، جان هاي باصفا و نوراني شما آماده تأللؤات 
و تشعشعات رحمت الهي و توجهات الهي است؛ اين را قدر 

بدانيد.

2

همراه کردن پشتيباني و مدد 
الهي در صحنه هاي مختلف 
زندگي با توکل و اتصال به 

معدن عظيم قدرت خداوند

آحاد مردم 
به خصوص 

جوانان

يک يک شما مردم عزيزمان - به خصوص جوان ها، به خصوص 
جوان ها - مي توانيد به همان منبع و معدن عظيم قدرت، با 
توکل، با ارادت، متصل شويد و استفاده کنيد و استفاضه کنيد 
ايفا کنيد.	در اسالم، آن رهبانيتي که  و نوراني شويد و نقش 
نصاري  که  رهبانيتي  با  مي کند  فرق  الّليل«،  »رهبان  فرمودند 
درست کردند؛ »و رهبانية ابتدعوها ما کتبناها عليهم«. رهبانيت 
بود،  گوشه نشيني  بود،  انزوا  معناي  به  ديگر  اديان  و  نصاري 
به معناي حضور در همه  بود؛ رهبانيت اسالم  دنيا  از  انقطاع 
صحنه هاي زندگي بود - »سياحة اّمتي الجهاد في سبيل الّل« - 
همه حرکات و سکنات، در جهت خدا: صلحشان، آشتي شان، 
حرکتشان، سکوتشان، سکونشان، اقدامشان، همه و همه در راه 
خدا. آن وقت »من کان لّل کان الّل له«، »ان تنصروا الّل ينصرکم«، 
»لينصرّن الّل من ينصره«؛ وقتي در راه خدا حرکت کرديد، لطف 
الهي، مدد الهي، پشتيباني الهي هم با شما خواهد بود. عزيزان 

من!

3

اميد دادن به مردم در مقابل 
القاي يأس، نااميدي و بحران 

دشمنان در انتخابات

جوانان، 
مسئوالن و  

مبّلغان

دشمنان در تبليغاتشان سعي مي کنند سايه يأس و نااميدي و 
بحران را بيندازند بر روي حوادث کشور، مشکالت کوچک را 
چند برابر بزرگ کنند؛ مشکالتي که وجود ندارد، بيخود ملت 
را، کشور را متهم به آن کنند؛ آينده را تاريک نشان دهند، ملت 
را نااميد کنند؛ هدف دشمن اين است. اين نااميدي از نظر آنها 
بايد به  انتخابات. شما  انداختن  مقدمه اي است براي از رونق 
مبّلغان! کساني  عکس عمل کنيد. عزيزان! جوانان! مسئوالن! 
که عرصه سخن گفتن با مردم در مقابل شما است! شما بايد 
به عکس عمل کنيد؛ به مردم اميد دهيد. اين اميد، اميد واهي 

نيست؛ اميد واقعي است.
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4

کاستن از طمع دشمن براي 
دست اندازي،  تعرض و خباثت 
بر عليه کشور با حضور پرشور 

و پررونق در انتخابات
همه مردم

مردم بايد همه توجه کنند، بدانند که حضور پرشور و پررونق 
در انتخابات موجب مي شود کشور مصونيت پيدا کند؛ موجب 
مي شود که طمع دشمن براي دست اندازي و تعرض و دشمني 
اين  مردم  حضور  شود؛  کم  کشور  اين  به  نسبت  خباثت  و 

تأثيرات را دارد. آنها تالش دارند که اين اتفاق نيفتد.

5

بر سر کار آوردن افرادی که بر 
حفظ عزت و حرکت در جهت 
هدف هاي انقالب همت کنند، 
اهل استقامت باشند و با زرهي 
پوالدين از ياد و توکل به خدا 

وارد ميدان شوند

مردم

مردم عالوه بر همت بر حضور، همت بر انتخاِب خوب هم 
داشته باشند. همان طور که عرض کرديم، يک انتخاب خوب، 
يک انتخاب درست، نه فقط در طول چهار سال، گاهي در طول 
انتخاِب  براي  مي ماند.  باقي  کشور  براي  تأثيراتش  سال  ده ها 
معيار  خوب بايد فکر کرد، بايد معيارها را شناخت... اجماالً 
بر  همتشان  که  بيايند  کار  سر  کساني  که  است  اين  اصلي 
حفظ عزت و حرکت کشور در جهت هدف هاي انقالب باشد. 
آنچه ما در اين سال هاي طوالني از خيرات و برکات به دست 
آورده ايم، به برکت هدف هاي انقالب بوده است؛ هر جائي که 
ما کم آورديم، عقب مانديم، شکست خورديم، به خاطر غفلت 
از هدف هاي انقالب اسالمي و هدف هاي اسالمي بوده است. 
کساني سر کار بيايند که مصداق: »اّن الّذين قالوا ربّنا الّل ثّم 
زرهي  باشند؛  ايستادگي  اهل  استقامت،  اهل  باشند؛  استقاموا« 
پوالدين از ياد خدا و از توکل به خدا بر تن خودشان بپوشند و 

وارد ميدان شوند. 

6

مراقب بودن در مقابل افرادي 
که شعارهائي خارج از حدود 

اختيارات رئيس جمهور 
مي دهند

مردم

شعارها را نگاه کنيد، ببينيد شعارهائي که تعيين مي کنند، چه 
جور شعارهائي است؟

آراء،  جلب  براي   - مي کنند  اشتباه  البته   - بعضي ها  گاهي 
و  قدرت  حدود  از  شعارها  اين  که  مي دهند  شعارهائي 
مي توانند  ما  هوشمند  مردم  را  اينها  است؛  بيرون  اختياراتشان 

کنند. دقت  کنند،  مراقبت  بشناسن د، 

7

تابع و تسليم قانون بودن؛ حتي 
قانوني که صددرصد درست 
نباشد يا مجري آن خطايي 
صورت دهد که از راه قانوني 

قابل اصالح نباشد

مردم و 
کانديداها

آنجائي اشکال پيش مي آيد  باشند.  قانون  تابع  بايد  همه هم 
که تخلف از قانون انجام مي گيرد. سال 88 اشکاالتي که وارد 
کشور  نگذاشتند  و  کردند  وارد  کشور  به  که  خسارتي  شد، 
به خاطر  بچشد،  را درست  ميليوني  آراء چهل  ملت طعم  و 
تابع  همه  است.  قانون  راه  درست،  راه  بود...  قانون  از  تخلف 
است  ممکن  گاهي  باشند.  قانون  تسليم  همه  باشند،  قانون 
يک قانون، صددرصد درست هم نباشد، اما از بي قانوني بهتر 
است. گاهي ممکن است در يک بخشي، يک خطائي هم از 
مجري قانون سر بزند که من و شما بفهميم او در اجراي قانون 
اين خطا را کرده است؛ اما اگر نتوانيم آن را از طريق قانوني 
اصالح کنيم، تحمل آن بهتر است از اين که باز بي قانوني کنيم؛ 
است،  ما خطا  نظر  به  که  را  آنچه  بخواهيم  بي قانوني  راه  از 
درست کنيم. قانون، معيار بسيار خوبي است؛ وسيله اي است 
براي آسايش کشور، آرامش کشور، حفظ وحدت ملي، ادامه راه 

عمومي.

8
انتخاب کانديدای اصلح بر 

طبق حجت شرعي، با استفاده 
از کمک و راهنمايي ديگران

از افرادي که ممکن است ما را هدايت کنند، راهنمائي کنند، 
کمک بخواهيم؛ باالخره خودمان را به حجت شرعي برسانيم. 
اگر انسان بر طبق حجت شرعي کار کرد، چنان چه بعداً غلط 
هم از آب دربيايد، باز سرفراز است، مي گويد من تکليفم را 
عمل کردم؛ اما اگر بر طبق حجت شرعي عمل نکنيم، بعد 
عذري  کرد؛  خواهيم  مالمت  را  خودمان  دربيايد،  آب  از  خطا 

نداريم. نداريم، حجتي 
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	5. استحکام کار و احترام به کارگر، دستور اسلام است؛ اگر ایندو  باهم ملاحظه می شد، افراط و تفریط های اقتصاد لیبرال و سوسیالیسم پیش نمی آمد
	5.1.بدلیل حوادث امروز اروپا و آمریکا، اقتصاد سرمايهدارى نشان داد در ميدان عمل ناكام است؛ ناتوانى سوسياليسم هم سالها پيش ظاهر شد
	5.2.اسلام نگاه متعادل، انسانمدار و عدالتمدار به همه عرصهها از جمله اقتصاد دارد و کارگر و تولیدکننده را به برادری سوق می دهد نه تضاد 

	ب) جایگاه و مفهوم حماسه سیاسی و اقتصادی؛ برنامه های دشمن برای عدم تحقق حماسه؛ توصیه هایی به کاندیداها و شاخصه های رئیس جمهور  مطلوب
	1.حماسه اقتصادى یعنی واقعه جهادگونه و پرشور؛ یعنی در برنامه ریزی ها به طبقات ضعیف توجه شود و در تولیدو مصرف حرکت جهش گونه صورت گیرد
	2. ما وقتی گفتیم حماسه سياسى و اقتصادى، فهميديم چه ميگوئيم؛ دشمن هم فهميد كه ما چه ميگوئيم؛ لذا با تحریم سعى کرد مردم را از نظام دور کند
	2.1.اگر حماسه و جهش اقتصادی در سطوح مختلف مورد توجه قرار گیرد، همهى فشارها خنثى خواهد شد
	2.2.حماسه سياسى نیز همين گونه است؛ حماسه سياسى يعنى حضور آگاهانه مردم در صحنه سياست و مديريت كشور که  نمونه بارز آن انتخابات است
	2.3.دشمن هدف این دو حماسه را فهميد و  تلاش دارد مردم را در اقتصاد دچار يأس کند و در سياست، انگيزه مردم را از حضور در انتخابات كاهش دهد
	3. مسئله انتخابات، مسئله مهمى است؛ عرصه انتخابات، عرصه ظهور قدرت ملى در يك كشور است
	3.1. گفتیم سلائق مختلف به ميدان بيايد؛ اما داوطلبان در محاسبه و  ارزيابىِ نيازى كه كشور به قدرت اجرائى دارد و در ارزيابى توانِ خود اشتباه نكنند
	3.2.سازوكار انتخابات كشور مستحكم است و حضور شوراى نگهبان در قانون اساسى مبارك است؛ اينكه بعضىها اعتراض هائى ميكنند، غيرمنطقى است
	3.3.1.در مسائل داخلى و اقتصاد با برنامه، حكمت، تدبير، نگاه بلندمدت و همهجانبه و  يك هندسه صحيح كارها را مشاهده کرده و وارد ميدان شود
	3.3.2.روزمرّه فكركردن در مسائل اقتصادى، تغيير دائم سياستها، تكيه بر نظرات غير كارشناسى و  اعتماد به شيوههاى تزريقىِ شرق و غرب مضر است
	3.3.3.سياستها بايد سياستهاى «اقتصاد مقاومتى» باشد؛ اقتصادى باشد كه در ساخت درونىِ خود مقاوم باشد و  با تغييرات گوناگون متلاطم نشود
	3.3.4. براى مردم هزينه، تشويش و نگرانی ایجاد نكنند؛ وعده بىمبنا ندهند و منطقى، معقول، منطبق با واقعيت و با توكل، حركت را پيش ببرند
	4. از تجربه سالهاى انقلاب فهميديم خداوند با فضل خود، اين ملت را بر دشمنانش غالب خواهد كردو هر كس با اين ملت دربيفتد، قطعاً برخواهد افتاد

	موخره
	مقدمه
	الف)جایگاه و اهمیت، آثار،  نشانه ها و ابعاد بیداری اسلامی
	1.«بيدارى اسلامى» قادر خواهد بود سربرآوردنِ تمدناسلامى را در چشماندازى نه چندان دور، براى امت اسلامى و جهان بشريت رقم زند
	2.اكنون اسلام در مركز عناصر تعيينكننده حوادث عالم، جايگاهى برجسته يافته است و این نخستين اثرى است كه بیداری اسلامی بر جاى گذاشته است
	3. بارزترین نشانه بيدارى اسلامى ، اشتياق به احياء عظمت اسلام و آگاه شدن از ماهيت مستکبر نظام سلطه بينالمللى، در سراسر دنياى اسلام است
	4.ابعاد اين بيدارى، گسترده و داراى امتدادى رمزگونه است؛ تحقق وعدههاى الهى، نشانه اميدبخشى است كه تحقق وعدههاى بزرگتر را نويد ميدهد
	4.1.حكايت قرآن از وعده هایی كه خداوند به مادر موسى، پیامبر اسلام و مومنان داده است، نمونه هایی از اين تاكتيك ربوبى است
	4.2.روزی كه اسلام در ايران پيروز شد، اهل عبرت و حكمت دانستند كه اگر صبر و بصيرت را به كار گيرند، فتوحات ديگر ى فرا خواهد رسيد؛ و فرا رسيد
	4.2.1.واقعيتهاى درخشان جمهورى اسلامى، در سايه اعتماد به وعده الهى و مقاومت به دست آمده و تجربهاى گرانبها در دسترس بیداری اسلامی است

	ب)بیان توصیه ها و راهبردهایی به علما و رهبران نهضت بیداری اسلامی و تعیین معیار حرکت و نوع  نسبت نهضت با غرب و دشمنان اسلام
	1. نخستين امواج بيدارى در كشورهاى اين منطقه، غالباً به وسيلهى علما و مصلحان دينى از كشورهاى ايران، مصر، هند و عراق پديد آمد
	1.1.در دوران معاصر هم نام «امام خمينى» عظيم چون ستاره پرفروغى مي درخشد؛ فهرست مصلحان دينى غيرروحانى نيز بلندو اعجابانگيز است
	1.2.رجال دينشناس هرجا كه در نقش هدايتگر ، پيشاپيش صفوف مردم حركت كردهاند، نقش آنان در نشان دادن راه به مردم، اثرگذارتر بوده است
	1.3.دشمنان سعی می کنند قطبهاى جديدى برای این مرجعيت فكرى بتراشند؛ لذا  عالمان دین بايد با هوشيارى و دقت راه نفوذ دشمن را بكلى ببندند
	1.3.1.آلوده شدن به صله و احسانِ صاحبان زر و زور، و منيّت و قدرتطلبى كه به سوی قطبهاى قدرت گرايش می دهد ، بستر فساد و انحراف است
	2. ترسيم نقشه راه و تعیین اهداف میانی و نزدیک مبتنی بر شناسایی هدف بلندمدت،یکی از لوازم مهم نهضت بیداری اسلامی است  
	2.1. هدف نهائى و  بلندمدت این حرکت نمي تواند چيزى كمتر از «ايجاد تمدن درخشان اسلامى» باشد
	2.2.نبايد با نگاه شتابزده يا بدبينانه به اين چشمانداز نگريست؛ ميتوانيم حلقه انحصار قدرتهاى سلطهگر را بشكنيم و  پيشروِ احقاق حق ملتهاى جهان باشيم
	2.2.1.تمدن اسلامى با شاخصههاى ايمان، علم ، اخلاق و مجاهدت مداوم، نقطه رهائى از جهانبينى مادى و اخلاقِ به لجن كشيده تمدن غرب است
	3. در نهضتهاى بيدارى اسلامى بايد تجربه تلخ و دهشتناك تبعيت از غرب در سياست ، اخلاق ، رفتار و سبك زندگى، مورد توجه دائم باشد
	3.1.اين سخن به معنى دشمنى با غرب نیست؛ ادعانامه ما، عليه ظلم و استكبار، تحكّم و تجاوز و فساد و انحطاط اخلاقى و عملى است
	3.2.وعدهها و وعيدهاى دشمنان نبايد در تصميمها و اقدامهاى نخبگان سياسى و حركت عظيم مردمى اثر بگذارد؛ اينجا نيز بايد از تجربهها درس بياموزيم
	4. يكى از خطرناكترين اموری كه نهضت بيدارى اسلامى را تهديد ميكند، اختلافافكنى و معارضههاى خونين فرقهاى، مذهبى،  قومى و ملّى است
	4.1.بىشك دست غدّار دشمن از جهل ها،  عصبيت ها و سطحىنگرىها در ميان جوامع ما بهرهبردارى ميكند و  بر روى آتش اختلاف، بنزين مي ريزد
	4.2.تبليغات دشمن، جنگ ويرانگر در سوريه را نزاع شيعه و سنّى وانمود ميكند؛ در حالیکه دو طرف، طرفداران مقاومت ضدصهيونيستى و مخالفان آنند
	4.3. اين موج تبليغات در مورد بحرين به گونهاى ديگر به دروغ و فريب سرگرم است
	5. یکی از معیارهای درستى مسير نهضت هاى بيدارى اسلامى را می توان در نوع موضعگيرى آنان در قبال مسئلهى فلسطين جستجو كرد
	5.1.هر كس شعار آزادى قدس شريف و نجات ملت و سرزمين فلسطين را نپذيرد يا به حاشيه ببرد و به جبههى مقاومت پشت كند، متهم است
	6.كيد دشمن را هرگز از نظر دور مداريد، غفلت ما براى دشمنان فرصتآفرين است؛  تجربهى ما در جمهورى اسلامى در اين زمينه نيز عبرتآموز است
	6.1.تا کنون ايستادگى بر سر اصول اسلامى، و حضور مردم در صحنه مكر دشمنان ما را  نقش بر آب كرده؛ اين دو عامل در همه جا كليد فتح و فرج است

	موخره
	مقدمه
	الف) جایگاه والای مدیحه سرای خاندان پیامبر؛ توصیه هایی به مداحان در ارتقا جایگاه مداحی و  نقش امید آفرین آنان در حماسه سازی
	1. اين سلسله،رشته،جريان و شبكه توسل به اهلبيت و برانگيختن عواطف در كنار عقل و خرد ، فرصت خيلى مهمى برای کشور ماست
	1.1. در ميان ديگران، اين مقدار دعاى خوشلفظِ خوشمعناى خوشمضمون وجود ندارد؛ اين هم از اختصاصاتِ امتيازات پيروان اهلبيت است
	2.شأن مداح اين است كه بتواند با بيان هنرى، معرفت را در بين مردم گسترش دهد؛ این محور اصلى است و شعر و لحن باید در این جهت قرار گیرد
	2.1.گاهی تأثير شعری كه حامل معارف است، از ساعت ها سخن فصيح و بليغ بيشتر و عميقتر ميشود؛ اين يك فرصت است ، نباید آن  را ضايع كرد
	2.2. اثرى كه مداحهاى ما در اعماق جان رزمندگان جبهه گذاشتند، كمنظير است؛ امروز هم توجه به نیاز روز در مداح های ما دیده می شود
	3. حنجره، لحن و آهنگ و قریحه شعر، نعمت های الهی است؛ این نعمت ها را در خدمت معرفت افزایی قرار دهید، نه اختلاف افکنی و تحریک عصبیت ها
	3.1.مراقب باشید شعر شما  از طریق وسائل گوناگون انتقال پیام، افراد جاهل متعصب را تحریک نکند؛ تحريك عصبيت هاى اختلافافكن، مصلحت نيست
	3.2. مراقب اختلاف افکنی داخلی هم باشید؛ با امیدآفرینی در مردم، به خلق حماسه کمک کنید،چون حماسه از دل ميجوشد و با عقل هدايت ميشود
	3.2.1.حماسه آفرینی یعنی فضاى بدبينى و سوء ظن به وجود نيايد؛  بلکه فضاى اميد، خوشبينى و نگاه به چشماندازهای قطعی و یقینی  به وجود آيد
	3.2.2.امروز حرکت عميقِ وسيعِ پيشرونده انقلاب به سوى اهداف، یک چشم انداز حقیقی است و نباید در جهاد مداوم برای تحقق آن تردیدآفرینی کرد
	3.2.3.جهاد مداومِ شوق آفرین، نیاز پیشرفت و تمدن سازی است؛امروز كه به اين جهاد نيازمندیم، نبايد كسى به تنبلى، انزوا و بيكارگى دعوت كند.
	4. مداحى، معرفتافزائى است؛  پراكندن معرفت، حكمت، اميد و عقيدهى راسخ است؛ جوشاندن چشمههاى عواطف در دلهاست
	5. اگر از لحاظ اخلاق، تدين و عفتنمودِ تحسينآورى داشتيد، آثار مداحی مضاعف می شود؛ اما اگر بعكس شد، اثر اين هنرها از بين خواهد رفت
	5.1.مداح باید مراقب اخلاق، پاكى زبان، پاكى دامان، پاكى دل و پاكى دست باشد؛وقتى درچنينجايگاهىقرارگرفت،يكانسانبرجستهاست
	6. لزومی ندارد  در مجلس مولودى حتماً روضه خوانده شود؛ نگذاريد در خارج اینگونه وانمود شود عواطف مردم به ائمه، منحصر در عزادارى است

	ب)گناه بزرگ تمدن غرب در مساله زن و انحطاط حتمی آن به همین دلیل؛ نگاه اسلام به زن و وظایف محوله به او؛ و مسائل قابل برنامه ریزی درباره زن 
	1. يكى از سيئات تمدن مادى، حركتى است كه در مورد زن انجام دادند؛ گناه بزرگى كه به اين زودى قابل پاك وجبران شدن نیست
	1.1.در دنيا كارىكردهاندكه ازمهمترين وظائف و خصوصیت حتمی زن اين است كه جلوهگرى كند و زيبائىهایش را در معرض التذاذ مردان قرار دهد
	1.1.1.عریان شدن زن را آزادی گذاشته اند  و حجاب را اسارت معرفی می کنند؛ يكى از اوّلين آثار سوء اين مسئله، سست شدن بنیان خانواده است
	1.2.قانون هاى ابلهانه و خباثتآميزى كه تمدن غربی در  مسائل جنسى مي گذراد، آنها را به ته درّه می برد؛ اين انحطاط، قابل جلوگيرى نیست
	1.2.1.زوال تمدنها، مثل سر برآوردن تمدنها، يك امر تدريجى است و اين تدريج اتفاق افتاده است؛ تمدن غربی محكوم به شكست است
	2. در اسلام فرقى بين زن و مرد در حقوق اجتماعى و فردی نیست؛ فقط در چند مسئلهى اختصاصىِ شخصى امتيازاتى به زن داده شده است
	2.1.مادران با زندگى كردن خود، فرزندتربيت مي كنند؛ بنابراین براى بالا رفتن سطح ايمان، سواد و هوش بانوان، در كشور بايد برنامهريزى شود
	2.2. يكىازمهمترين وظائف زن، خانهدارىاست؛ گناه است که به آن با چشم حقارت نگاه کنیم؛ خانه داری یک شغل بزرگ است
	2.3.فرزندآورى يكىازمهمترين مجاهدت هاى بزرگ زنان، هنر زن و از وظائف آنهاست ؛ متاسفانه در برهه ای این مساله مورد غفلت قرار گرفت
	3. تكريم زنان، رفتارهاى زنان در محيط خانوادگى، كار، سياست و اجتماعو  رفتار با زنان، مسائلی است که جداگانه باید مورد برنامه ریزی قرار گیرد
	4. اگر ما بتوانیم در زمينه زن، خانواده، مادر و همسر، فکر، تصمیم و عمل درست داشته باشیم، بدانيد كه آينده اين كشور تضمين خواهد شد

	موخره
	مقدمه
	الف) تبیین جهات تلخ حادثه ی تخریب قبر حجربن عدی و ضرورت محکوم کردن کامل این حادثه  غم انگیز از سوی همه مسلمانان
	1. حادثهى تخريب قبر صحابى جليلالقدر، حجربنعدى(رضوان اللّه تعالى عليه و سلام اللّه عليه)  از جهاتى تلخ است
	1.1. اصل شکافتن قبر صحابی پیامبر و حواری امیرالمومنین و اهانت به جسد مطهر ایشان، يك حادثهى بسيار تلخ و غمانگيزى است
	1.2. این هم مصیبتی است که در میان امت اسلامی کسانی پیدا شوند که با افکار پلید و متحجر خود تجلیل از بزرگان صدر اسلام را کفر بدانند
	1.3. جريان تكفيرىِ خبيث كه متأسفانه پول و امكانات در اختيار دارند و ابزار دست انگليس وآمريكا هستند، يكى از مصائب اسلام است
	2. شیعیان در هر نقطه ای که بودند و برادران اهل سنت هم در بسیاری نقاط این حادثه را محکوم کردند و بینش خود را نشان دادند
	2.1.اگر این فتنه ها از سوی مسلمان ها به طور کامل محکوم نشود، آتشی به جان جامعه اسلامى مىافتد که روزبهروز توسعه پيدا مي كند
	3.در اين كارها، دستهاى پنهان دشمن نشانههاى خود را نمايان مي كند؛ سکوت حامیان این کور دلها، نشان می دهد در این قضيه داخلند
	4. این را بدانید: آنها مکر می ورزند؛ اما مکر الهی قطعا غالب خواهد شد و جریان مخالف پیشرفت امت اسلامی را متوقف خواهد کرد

	ب) اهمیت انتخابات 92 ، تلاش دشمن در کمرنگ کردن انتخابات ، توصیه هایی به مردم و کاندیداها و شاخص های رئیس جمهور مطلوب
	1. امسال به دلیل اینکه انتخابات ریاست جمهوری، شوراها و میان دوره ای با هم مجتمع است، از پاره ای از انتخابات گذشته مهمتر است
	1.1.توجه به انتخابات رياست جمهورى، اهميت انتخابات شوراها را از چشم مسئولين، مردم و نخبگان دور ندارد
	1.2.از آنجا که امکانات و راه های پیمودن به سمت آرمان ها در اختیار دولت قرار دارد، انتخابات ریاست جمهوری فوق العاده مهم است
	2.تا قبل از جمهورى اسلامى، يك انتخابات سراسرىِ عمومىِ پرشورِ واقعى اتفاق نيفتاده بود و امام بزرگوار ما طراح و مهندس اين بنا بود
	2.1.در انقلابهاى دنيا ،همه پرسی برای تعیین نظام بعد از چند سال اتفاق مىافتد؛ اما در جمهورى اسلامى، كمتر از پنجاه روز انجام گرفت 
	3.خيلىها خواستند حضور مردم در انتخابات را كمرنگ كنند یا از وقت مقرر عقب بيندازند، اما نتوانستند؛بعد از اين هم نخواهند توانست
	3.1.چون دشمن مي داند قوام جمهورى اسلامى متكى به رأى مردم است، سعی می کند انتخابات را کمرنگ کند
	3.2. به این خاطر دشمنان با اين همه تلاش نتوانستند ما را متزلزل كنند که اتکا و اقتدار نظام به دل ها، اندیشه و بصیرت مردم است
	3.3.در صورتی دشمن می تواند جمهوری اسلامی را سربه فرمان خود قرار دهد که نظام به دلیل عدم حضور مردم ضعیف باشد
	4.رسانه های رسمی دشمن از مدتی پیش طراحی،برنامه ریزی و برنامه سازی کرده اند که دل مردم را نسبت به انتخابات سرد کنند
	5. اگر حضور مردم نباشد، دشمنان براحتى می توانند تهاجم خود را چندين برابر كنند؛ حضور مردم به نظام اسلامى مصونيت مي بخشد
	6. باذن اللّه، انتخابات پيش رو، يكى از بهترين و پرشورترين انتخابات ما خواهد بود؛ البته دشمن تلاش مي كند زحمت مردم را باطل كند
	6.1.راه اساسى براى اينكه مشكلات انتخاباتى پيش نيايد، التزام به قانون است؛ هر كس حرفى مي زند و توقعى دارد، بر اساس قانون باشد
	6.2.نظام از خرابکاری هایی مثل فتنه 88 از پا در نمی آید؛ منتها برای کشور هزینه درست می کند؛ راه هزينه درست نشدن، التزام به قانون است
	7. توصيه من به شما مسئولان محترم انتخابات این است که قانون را معيار قرار دهيد ؛ اداى امانت به اين است كه طبق مرّ قانون عمل شود
	8.افرادی که به نتیجه مطلوب خود در انتخابات نمی رسند، باید در مقابل آنچه که مبتنی بر قانون پیش می آید، صبر انقلابی داشته باشند
	9.از آنجا که خدمات مدیریت عالی اجرایی کشور تاثیرات عمیق و کوتاهی آن تاثیر منفی زیاد دارد، باید در انتخاب  رئیس جمهور دقت کنیم
	9.1.آحاد مردم درصدد باشند که وظيفهشان را انجام دهند؛ تعهد، تدين، آمادگى  و  توانائىها را بسنجيد و  طبق تشخيص عمل كنيد
	9.2.رئيس جمهور بايد كارى، مردمى، مقاوم، ارزشى، باتدبير و پابند به قوانين باشد، درد مردم را احساس كند و طبقات مختلف مردم را ببيند
	10. مسلّماً امنيت، مصونيت و پيشرفت كشور با حضور همگانى و حداكثرى مردم افزايش پيدا خواهد كرد 

	موخره
	مقدمه
	الف) جایگاه و اهمیت معلم و آموزش و پرورش ، بایسته های سند تحول آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان و کتاب های درسی
	1.اين جلسه در درجه اول براى تكريم به معلمين است؛ معلمى بسيار بالاتر از ساير مشاغل است و  باید منزلت لازم را در جامعهى اسلامى داشته باشد
	2.معلم كسى است كه پرداخت كننده و تراش دهنده يك گوهر گرانبهاست و  به آن ارزش مي بخشد؛ اين گوهر گرانبها، كودكان ملت هستند
	2.1.تعليم و خصوصياتى كه با رفتار، اخلاق ، حرف زدن و تعامل معلم به دانشآموز منتقل می شود، از ماندگارترين حقايقى است كه در ذهن باقى ميماند
	3.کشوری  که میخواهد سرافراز  شود و مردم شجاع،آزاده و خردمند تحويل جامعه بشرى دهد، بايد زيرساخت تعليم كودكى و نوجوانى را درست کند
	4. سند تحول آموزش و پرورش بايد ما را به سمت هدفهاى اسلامى حركت دهد و جامعه را به سبك زندگىِ حقيقتاً اسلامى پيش ببرد
	4.1.سند تحول بايد عملياتى شود؛ منتها باید با تدبر، تأمل و ملاحظه صحيح جوانب پيش رفت؛ كار عميق و بلندمدتی است که نباید در آن شتابزدگی باشد
	5. در اين سالها كارهاى خيلى خوبى شده است ؛ اما آنچه نشده است و اگر امروز دستبهكار نشويم، قطعاً دير خواهد شد، فهرست بلندبالائى است
	6.بايد به طور جدى  به آرايش درونى دانشگاه فرهنگيان توجه شود؛آموزش عالى هم بايد همه پشتيبانىهاى ممكن را از اين دانشگاهها بكند
	7.آموزش و پرورش مركزی اساسى و مهم است و در عرض ساير دستگاهها نيست؛ميتوانيدآنرا به عنوان موتورِقطار و مركز ذخيره يك مجموعه تعبيركنيد
	8.در طول اين سالها  معلمين هميشه پاى منافع انقلاب ايستادهاند؛ يك نمونهاش مسئله دفاع مقدس است، البته نمونههاى ديگرى هم دارد
	9.مسئله كتابهاى درسى بسيار مهم است؛ بايد به طور مداوم و به تناسب نيازها، مضمون و محتواى اين كتابها ترقى و پيشرفت داشته باشد
	9.1. دستگاههاى هشيارِ مراقب بايد پيشرفتهاى مبتنى بر سند تحول را تعقيب و اشکالات را اصلاح کند و در زمينهكتابهاى درسى، نيازها را بسنجد
	9.2.اگر از معارف اسلامى، مدنى، تمدنساز و  انسانساز در كتابهاى ما وجود ندارد، بگنجانيد و اموری که تخدير كننده و گمراه كننده است حذف كنيد

	ب) ضرورت تحقق حماسه سیاسی و اقتصادی و ارتباط این دو مقوله با پیشرفت کشور
	1. تا آحاد ملت نقش ايفاء نكنند،حماسه بهوجود نمىآيد؛وقتى مردم با نگاه به چشمانداز روشن انگيزه حركت را داشتند، حماسه به وجود مىآيد
	1.1.در زمينه حماسه، آموزش و پرورش نقشآفرين است؛ تعداد كثير معلمين سراسر کشور ميتوانند در مسئله انتخابات و حماسه اقتصادى تأثير بگذارند
	1.2.كشور و ملت بزرگ ما با اهداف و آرمانهائى كه دارد، به حماسهسازى در بخشهاى مختلف نياز دارد؛ما بايد با جهش پيش برويم
	2. پيشرفتهاى ملت ايران در اين سه دهه، متناسب با سى سال نيست؛ اين پيشرفتها به بركت انقلاب است، اما در عين حال بايد افزايش پيدا كند
	2.1.اگر ملت ايران همين سرعت و شتاب پيشرفت را حفظ كند، بلاشك زمان زيادى طول نخواهد كشيد كه در جايگاه شايسته خود قرار خواهد گرفت
	2.2.بخش مهمى از این مسئله به مديران اجرائى كشور ارتباط پيدا ميكند؛ اينهاست كه مسائل كشور را حساس ميكند و نیاز به حماسه دارد

	موخره
	مقدمه
	الف) گفتمان غرب و اسلام در مسئله زن، راهبردهای خروج از انفعال در برابر گفتمان غرب و گسترش گفتمان اسلام 
	1. ما درباره مسئله زن دچار يك عقبماندگى هستيم؛ به این معنی که حرفهاى برجستهاى داريم ولی نتوانستیم آن ها را به دنيا منتقل كنيم 
	1.1. البته همان مقداری هم که در این زمینه کار شده، به بركت نظام جمهورى اسلامى و نفوذ فکر و نام انقلاب و امام بوده است
	2. باید یک نهضت بیداری در زمینه مسائل زنان را بیفتد تا بتوانیم جبهه تهاجمی و مصون از تعرض تهاجم دیگران داشته باشیم
	3. با اينكه یک گفتمانِ كامل، مفيد و قانعكننده از اسلام در زمینه زنان داريم، امّا خود را در مقابل گفتمان غربى در موضع انفعال قرار داديم
	3.1.گفتمان غرب در مورد زن، يك گفتمان كاملاً حسابشده سياسى است که از رنسانس و بعد پیدایش صنعت جدید آغاز و در روزگار ما اوج گرفت
	4.مردواره كردن زن و  قرار دادن زن  به عنوان وسيله راحتى براى التذاذ جنسى مرد، دو جزء برجسته گفتمان غربی در مورد زن است
	4.1.مردواره كردن يعنى مشاغلى كه با ساخت جسمى،عصبى و فكرى مرد سازگارتراست را به سمت بانوان کشانده و افتخاری براى زن قرار دادند
	4.1.1. در مقابل این مساله دچار انفعال شدیم و دورخوردیم؛  چون افتخار می کنیم که در بخش های اجرایی کشور فلان تعداد زن داریم
	4.1.2.اشکال ندارد خانمی به واسطه توانایی های خود در یک مقام اجرایی قرار بگیرد؛ آنچه اشکال دارد افتخار به این مساله است
	4.1.3.بنا نبود ما كارهاى مردانه را به زنها بدهيم! زن و مرد  از لحاظ آنچه كه مربوط به انسانيّت است هيچ فرقىندارند و هریک امتیازاتی دارند
	4.1.4.این نگاه درست است که زن را در جنسیت خود بشناسیم وارزش های مناسب برای فرد یا جامعه دارای این جنسیت را مشخص کنیم
	4.2.این نگاه كه زن را وسيلهاى براى التذاذ جنسى مرد قرار ميدهد، مثل يك سِيلى وارد كشورهاى بىدفاع و بی حفاظ اسلامى و كشور ما شد
	4.2.1. انقلاب، تا حد زیادی جلوی این سیل را گرفت؛ باید با حل مسئله حجاب، پوشش و حدود معاشرت زن و مرد، جلوی این بلای عظیم  را سد کرد
	4.2.2. دامن زدن به مساله شهوت و همجنس بازی و همجنس گرایی، چاله های عظیم، عمیق، خطرناک و لغزشگاه عجیبی برای تمدن غرب است
	4.2.3. خطر جاذبهىجنسى براى زن، مرد، جامعه و خانواده را باید خيلى جدّى گرفت
	5.1.خصوصيّات زن در اين گفتمان باید تبلیغ شود که عبارت است از: كرامت ، عزّت، ظرافت جسمى، ظرافت ساختمان فكرى وعصبى و ظرافتكار كردى
	5.1.1. فقط سرْ انگشت ظريف و لطيف مادر ميتواند رشتههاى بشدّت رقيق و نازك اعصاب كودك را از هم جدا كند، تا برای کودک عقده به وجود نيايد
	5.1.2.زنان با تدبير و ظرافت ميتوانند مرد را در دست خود بچرخانند و رام خود کنند

	ب) بیان مسائل اصلی مربوط به زنان کشور در شرایط کنونی و برخی از راه کارهای پیشرفت در امور زنان
	1. در مسائل مربوط به امروز زنان كشور ما دو مسئله از همه مهمتر، فورىتر و لازمالاهتمامتر از بقيّه مسائل است
	1.1. يك مسئله، مسئلهى اهمّيّت و اعتبار خانه و خانواده است؛ براىخانه بايد شأن قائل شد
	1.2. مسئله دوّم، جلوگيرى از ضعف و ستمزدگى زن در سطوح مختلفِ معاشرتی، جنسی، خانوادگی، فرهنگی و فکری  است
	1.2.1.توهین های رفتاری، زبانی و وحشی گری یدی مرد به همسر،در غربی ها فراوان وجود دارد که خلاف انتظار نیست؛ اما در کشورما نباید باشد
	2.مسائل مهم دیگری مثل ازدواج، پوشش، معاشرت، حمايت مالى و حقوقى از زنان محروم يا مظلوم و مسئله اشتغال هم در مورد زنان وجود دارد
	3. باید فعّاليّتهاى گوناگونى كه در كشور در زمينه زن وجود دارد، يك شكل سيستمى و يك هندسهى عمومى پيدا كند
	3.1. يك مركز عالى و ثابت با كادر قوى و چشمانداز بلند مدّت ایجاد  شود؛ ذيل آن، نهادهاى متناسبىتشكيل شود و بانك اطّلاعات هم وجود داشته باشد
	4.نگذاريد حضور نمايان زنان فعّال در جبهه انقلاب كمرنگ شود؛ جبهه انقلاب، زنان كارآمد، فعّال،زبانآور،نويسندهوعالِمزیاد دارد
	5.صداوسيما حتما باید نقشی صددرصدى در زمینه مطالبی که ما برای  پيشرفت امور  زنان عرض ميكنيم، از شماها ميشنويم و فكر ميشود، ايفا كند
	5.1.صدا و سيما به گونه ای فرهنگسازی كند كه زن داراى خصوصيّات اسلامى، محترم باشد؛ متاسفانه بعضى از برنامهها در جهت ِعکس این است

	جمع بندی: 
	مقدمه 
	الف) اهمیت و جایگاه ماه رجب ، تاثیر انقلاب در رونق اعتکاف در میان جوانان و ضرورت اتصال به معدن قدرت الهی و منبع نورانی معنویت
	1. برادران و خواهران عزيز  و مخصوصاً جوانها را به اهميت ماه رجب توجه می دهم ؛ از اين مناسبتها بهآسانى نمي شود صرفنظر كرد
	1.1. ماه رجب و شعبان، آمادگاهی برای ورود انسان به ماه مبارک رمضان است؛ آمادگی برای حضور قلب و بعد توجه بیشتر به كارها و رفتار خود
	1.2. يكى از خصوصيات دعاهاى ماه رجب،  توجه دادن به توحيد و  به اسماء و صفات الهى است
	1.3. اول ماه رجب متبرک به ولادت امام باقر  و آخر آن متبرک به بعثت پیغمبر  است؛  در نیمه این ماه هم سنت اعتکاف قرار دارد
	2. چقدر منظره زيبا و معطّرى است كه جمع كثيرى از جوانهاى ما روزه بگيرند و در يك مسجدى اعتكاف كنند؛  اين از بركت انقلاب است
	2.1.معنویت حاصل از این فرصتها، پشتوانه ی پیش روی با عزم مقاوم در همه ميدانهاست؛ امام متکی بر معنویت توانست این حرکت عظیم را راه بیندازد
	2.2.شما مردم عزيز  بخصوص جوانها، مي توانيد به معدن عظيم قدرت الهی متصل و نورانى شويد و با پشتیبانی الهی در صحنه های مختلف نقش ايفا كنيد
	2.3.راز پیشرفت ملت ایران با این همه دشمنی به خاطر همین پشتوانه الهی است ؛انگیزه و همت جوانهاى مؤمنِ امروز ما از دوره دفاع مقدس كمتر نيست

	ب) اهمیت مضاعف انتخابات امسال، تقابل هدف ملت ایران و دشمن در انتخابات، توصیه ها یی برای برگزرای انتخابات پرشور و معیار انتخاب اصلح
	1. امروز مسئلهى انتخابات در درجهى اولِ كارهاى سياسى كشور قرار دارد
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