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شماره یازدهم

خرداد 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«
7 مقدمه	

8 دانشگاه امام حسین علیه السالم در مراسم میثاق پاسداری1392/03/06	
8 الف(اهمیت	دانشگاه	امام	حسین	در	انقالب،	جایگاه	انقالب	در	تاریخ	ملت	ایران	و	توصیه	هایی	به	دانشجویان	این	دانشگاه	

8 1.	دانشگاه	امام	حسین،عالوه	بر	علم	و	رشد	فكری	و	پرورش	شخصیت،	یک	ماموریت	تعریف	شده	دارد	و	آن	پاسداری	از	انقالب	است	
8 1.1.شما	جوانان	همانند	اسالفتان	در	سپاه،	خود	را	آماده	مي	كنید	برای	این	كه	درخدمت	و	دوران	حیاتتان	از	انقالب	اسالمی	پاسداری	كنید	
9 2.	سالطین	جور،	قرنهاحركت	گمراها	نه	ای	را	بر	این	ملت	تحمیل	كردند؛	اما	این	انقالب،تاریخ	ماراتغییر	داد	ودرصراط	مستقیم	قرارداد	
9 1.2.صراط	مستقیم	ما	را	به	هدف	خواهد	رساند؛	اما	مدت	زمان	آن	بستگی	دارد	كه	من	و	شما	چقدر	تالش	كرده	و	چقدر	درست	حركت	كنیم	
9 3.	شما	كه	مي	خواهید	از	این	انقالب	حفاظت	و	پاسداری	كنید،	الزم	است	چند	كار	انجام	دهید:	
9 3.1.انقالب	و	مبانی	نظری	آن	را	درست	و	عمیق	بشناسید،كسانی	مي	تواننددراین	مسیرمحكم	بایستندكه	از	این	شناخت	برخوردار	باشند	
10 3.1.1.تاریخ	انقالب	و	عینیت	این	نظریه	را	درست	بدانید؛این	انقالب،ِصرفا	دعانیست،	دامنه	وسیعی	ازتجربه	وعمل	درمقابل	آن	است	
10 3.1.2.علت	این	كه	راد	یوهای	بیگانه	نقطه	ضعف	های	كوچک	ما	را	ده	برابر	بزرگ	می	كنند	برای	این	است	كه	این	تجربه	را	از	یاد	ما	ببرند	
10 3.2.	خود	را	برای	تبدیل	شدن	به	یک	انسان	صالح	تربیت	كنید؛شماجوانید	و	براحتی	مي	توانیدخودرادرالگویاسالم	وقرآن	شكل	دهید	
10 	3.2.1.البته	تربیت	شما	عالوه	بر	اینكه	وظیفه	خودتان	است،	بر	عهده	مربیان،مدیران	و	مسئوالن	دانشگاه	و	مجموعه		سپاه	هم	قرار	دارد	
11 ب(جایگاه	انتخابات	در	انقالب	اسالمی،	علت	تالش	دشمن	برای	دلسرد	كردن	مردم	به	انتخابات	و	توصیه	هایی	انتخاباتی	به	مردم	و	نامزدها	
11 1.انقالب	تا	امروز	هر	قدمی	برداشته	نوید	قدم	بعد	را	داده	است؛	گاهی	خود	كوتاهی	كردیم	و	به	پیش	نتاختیم،	اما	راه	هرگز	بسته	نبوده	است	
11 1.1.انتخابات	بشارت	دهنده	گام	های	بعدی	است؛به	كشورمصونیت	وآبروی	بین	المللی	مي	بخشد؛دوستان	راخوشحال	ودشمنان	راناكام	می	كند	
11 1.1.1.دشمنان	سعی	دارند	مردم	را	نسبت	به	انتخابات	دلسرد	كنند؛	برای	اینكه	حركت	پر	شور	مردم	برای	آنها	گران	تمام	می	شود	
11 1.1.2.كسانی	درباره	انتخابات	ما	اظهار	نظر	می	كنند	كه	زندان	گوانتانامو،جنگ	افروزی	درمنطقه	ما	وحمایت	از	اسرائیل	ننگی	برایشان	است	
12 1.1.3.جواب	به	این	اظهارات	درخورملت	ومسئوالن	سرافرازایران	نیست؛	اماعبرت	انگیزاست	كه	این	انتخابات	چقدربراشان	حساس	است	
12 2.ببینید	چه	كسی	میتواندبرای	عزت	ملی،	باز	كردن	مشكالت،	ایستادگی	قدرتمندانه	در	مقابل	معاندان	و		الگو	كردن	ایران	بهتر	تالش	كند	
12 3.اختالف	نظر	در	مورد	انتخاب	نامزدها	باعث	نشود	كه	مردم	در	مقابل	هم	قرار	بگیرند	و	از	هم	كدورت	بیجا	پیدا	كنند	
12 4.داوطلبان	محترم	هم،	كار	را	با	حماسه،	شور	و	غیرتمندی	پیش	ببرند؛	اما	بدون	چالش	و	نفرت	پراكنی	
13 5.آنكه	در	تبلیغات	ریخت	وپاش	می	كند	و	از	بیت	المال	یاپول	مشتبه	به	حراِم	بعضی	ها	استفاده	مي	كند،	نمي	توانداطمینان	مردم	راجلب	كند	
13 6.	آنچه	در	شعارها	و	تبلیغات	انتخاباتی	اهمیت	دارد،	این	است	كه	مواضع	عزت	آفرین،	صحیح،	عاقالنه	و	حكیمانه		انقالب	و	نظام	تثبیت	شود	
13 6.1.مبادا	در	شعارها،	به	افرادی	درخارج	از	این	مرزها	یا	آدمهائی	در	داخل	مرزها	كه	حرف	دشمن	را	می	زنند،	چراغ	سبز	نشان	دهیم	

13 موخره	
13 پاورقی	

18 دیدار نمایندگان مجلس شورای اسالمی 1392/03/08	
18 الف(	تبیین	اهمیت	و	جایگاه	نمایندگان	مجلس،	توصیه	هایی	برای	استفاده	بهینه	از	فرصت	نمایندگی	و	بیان	ویژگی	های	مثبت	مجلس	فعلی	

18 1.اگر	در	دروه	نمایندگی	عمل	نیک	با	نیت	درست	انجام	دهیم،	ضرر	نكردیم؛	اما	اگر	دستاوردی	نداشه	یاروی	ما	تاثیر	منفی	بگذارد،	بدترین	سرنوشت	است	
18 1.1.	فرصت	نمایندگی	مردم	،	یک	فرصت	مغتنمی	است،	واقعاً	باید	خدا	را	شاكر	باشید؛	ولی	باید	توجه	داشت	كه	این	فرصت،	امتحان	بزرگی	هم	هست	
19 1.2.با	دید	نافِذ	خود،	مواضع	امتحان	را	بشناسید؛اگر	توانستید	از	این	پیچ	خطرناك،	نقطه		حساس	و		پرتگاه،		بسالمت	عبور	كنید	خدا	را	شاكر	باشید	
19 1.3.حرف	اصلی	ما	این	است	كه	مسئولیت	مثل	خودروی	تمیِز	خوش	فرماِن	ُتندرو	ست	كه	انسان	را	به	مقاصد	میرساند؛	اما	به	همان	اندازه	خطرات	هم	دارد	
20 2.جای	خرسندی	و	شكرگزاری	است	كه	حضور	تخصص	های	متنوع	در	مجلس	توانسته	است	به	پخته	شدن	و	نتائِج	بهتر	طرحها	و	لوایح	كمک	كند		
20 3.	در	این	مدت،	مواضع	سیاسی	مجلس	هم	موضع	گیری	های	درست	و	بجائی	بود	
20 4.شما	مثل	قله	هستید،آنچه	از	دل	این	قله	میجوشد،	بر	دامنه	سرازیر	میشود؛	رفتار،	ُخلقیات	و	تعامل	شما	در	مجلس،	بر	روی	جامعه	اثر	مي	گذارد	
20 5.كار	كردن	بر	روی	لوایح	و	طرحها،	حقی	است	برای	مردم	بر	دوش	نمایندگان؛	دقت،	اهتمام	و	تحقیق	شما	به	پخته	شدن	طرح	و	الیحه	كمک	میكند		
21 5.1.	رأی	»آری«	،	»نه«		و	حتی	ممتنِع	نماینده	به	طرح	یا	الیحه	ای	كه	رسیدگی	و	مطالعه	الزم	نسبت	به	آن	نداشته	است،	خالی	از	شبهه	نیست	

21 5.2.	این	گالیه	وجود	دارد	كه	گاهی	اوقات	خیلی	از	صندلی	های	مجلس	خالی	است؛	به	قدری	كه	از	نصاب	جایز	فراتر	است!	
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21 5.3.گاهی	بعضی	در	مجلس	هستند،	ولی	در	رأی	گیری	شركت	نمیكنند؛	این	هم	مصلحت	نیست؛	حضور	جسمانی	و	حضور	قلب	و	ذهن	در	مجلس	الزم	است	
22 6.در	تعبیراتی	كه	در	مجلس	به	كار	می	رود،	اگر	ادب	و		پرهیز	از	اهانت	وجود	داشته	باشد	و	یا	عكس	این	دیده	شود،	در	جامعه	اثر	می	گذارد	
22 7.	باید	در	مقابل	همكار	خود،	در	مقابل	دولت	و	در	مقابل	قوه		قضائیه،	انصاف	را	رعایت	كنید؛	بی	انصافی،	منجر	به	عكس	العمل	در	طرف	مقابل	میشود	
23 8.	با	قوه	مجریه	تعامل	داشته	باشید؛	البته	این	جاده	دو	طرفه	است،	باید	از	هر	دو	طرف	این	تعامل	وجود	داشته	باشد	
23 8.1.دولت	وسط	میدان	است	و	مالمتها	به	طرف	او	سرازیر	میشود،لذا	باید	مالحظه	ی	او	را	كرد؛ریل	قانون	جوری	باشد	كه	قطار	دولت	بتواند	سر	پیچ	بپیچد	
24 9.	مجلس	قطعاً	در	رأس	امور	است،اما		به	این	معنی	نسیت	كه	هر	نماینده	در	رأس	امور	باشد؛	یک	نماینده،	یک	نماینده	است	
24 10.	اگر	عمل	شما	با	جدیت،	مجاهدت،	اخالص	و	احساس	وظیفه	باشد،	باقی	می	ماند	و	خدای	متعال	نیز	از	برخی	كم	و	زیادها	و	مسامحه	ها	خواهد	گذشت	

24 ب(	ضرورت	های	حضور	پرشور	مردم	در	انتخابات؛توصیه	هایی	به	مردم	و	نامزدها	و	تشكر	از	تمكین	نامزدهای	احراز	صالحیت	نشده	از	رای	شورای	نگهبان	
24 1.	انتخابات،	پرشور	و	با	حضور	عمومی	مردم	انجام	بگیرد؛	این	موجب	مي	شود	كه	كشور	مصونیت	،	اقتدار	و	امنیت	پیدا	كند	
25 1.1.	نظام	جمهوری	اسالمی	ریشه	دارد	و	این	ریشه،	مردمند؛	اجتماع	مردم	حول	این	نظام،	مایه		عزت	و	بركت	كشور	،	نظام	و	خود	مردم	است	
25 2.	تشكر	می	كنم	از	همه	نامزدهایی	كه	صالحیتشان	احراز	نشد	و	از	نظر	شورای	نگهبان	تمكین	كردند؛	این	نشان	دهنده		اهمیت	و	ارجحیت	قانون	است	
25 3.	نمي	خواهیم	تملق	بیجا	بگوئیم،	اما	حقیقت	قضیه	این	است	كه	آشنائی	ذهنی	مردم	ما	با	مسائل	سیاسی،	از	متوسط	كشورهای	دنیا	باالتر	است	
26 3.1.خوشبختانه	امروز	وسیله		تشخیص	هم	در	اختیار	مردم	است	و	مي	توانند	برنامه	نامزدها	را	از	صدا	و	سیما	نگاه	كنند	و	به	یک	نتیجه	ای	برسند	
26 4.نامزدهایی	كه	در	تلویزیون	ظاهر	مي	شوند	وظائف	سنگینی	دارند؛	برای	اینكه	توجه	مردم	را	جلب	كنیم	هرچه	به	دهانمان	آمد،	نگوئیم	
26 4.1.	نامزدها	سعی	كنند	مردم	را	با	واقعیت	اوضاع	و	واقعیت	خودشان	مواجه	كنند؛	اگر	این	شد،	خدای	متعال	بركت	داده	و	كمک	خواهد	كرد	
27 5.این	كه	رهبری	طرف	دار	فرد	خاصی	است،	واقعیت	ندارد؛حدسیاتی	مي	زنند	كه	هرچه	بر	زبان	آورده	نشود،	بهتر	است؛	بنده	مثل	بقیه	یک	رأی	دارم		
27 6.نظام	اسالمی	راه	خود	را	میرود	و	هدف،	راه	و		تدابیرش	مشخص	است؛تبلیغات	منفی	دشمنان	تأثیری	در	كار	ما	ندارد؛	لیكن	آگاهی	و	هوشیاری	مهم	است	

27 موخره	
27 پاورقی	

41 مراسم بیست و چهارمین سالروز رحلت حضرت امام خمینی 1392/3/14 در حرم امام خمینی 	
41 الف(	جایگاه	روزچهارده	ام	خرداددرمیان	مردم	ایران	واهمیت	وخصوصیت	پانزدهم	خرداددرتاریخ	نهضت	مردم	ایران	اسالمی	

41 1.	اگرچه	یاد	امام	همواره	در	میان	ملت	ما	زنده	است،	ولی	روز	چهاردهم	خرداد	مظهر	دلبستگی	ملت	ایران	به	امام	بزرگوار	است	
41 2.امسال	مصادف	با	پنجاهمین	سال	حادثه	ی	تعیین	كننده	و	مهم	پانزده	خرداد	1342است؛	پانزده	خرداد،	مقطع	مهمی	است	
41 2.1.	پانزده	خرداد	مبدأ	نهضت	بزرگ	روحانیت	ومردم	نیست،	ولی	مقطع	بسیارمهمی	است؛	زیرا	پیوند	مردم	باروحانیت	را	در	یک	سطح	حساس	نشان	داد	
42 1.2.1.در	15خرداد	یک	قیام	مردمی	به	وجودآمد،	ملت	با	مرجعیت	پیوند	مستحكمی	داشت؛همین	پیوند	است	كه	ضامن	پیشرفت	،اوج	و	پیروزی	نهضت	شد	
42 2.2.در	مقابل	كشتار	بیرحمانه	رژیم	در15	خرداد،	هیچ	نهادی	از	نهادهای	دنیا	و	سازمانهای	به	اصطالح	حقوق	بشر،	زبان	به	اعتراض	نگشودند	
43 2.3.مردم،	امام	و	روحانیت	در	صحنه	تنها	ماندند؛	حتی	ماركسیست	ها	و	ملی	گراها	حركت	مردم	را	محكوم	كردند		

43 ب(بیان	سه	باوردرحضرت	امام	وآثارآن	درمعظم	له؛بركات	تزریق	آنهادرمیان	مردم	وچیستی	نقشه	راه	حركت	درمسیرپیشرفت	
43 1.سه	باور	در	وجود،	تصمیم	و	همه	حركتهای	امام	بزرگوار	ما	وجود	داشت	كه	به	او	قاطعیت،	شجاعت	و	استقامت	میداد:	باور	به	خدا،	مردم	و	خود	
43 1.1.این	سه	باوری	راكه	درامام	وجودداشت	،كمی	تبیین	می	كنم:	
43 1.1.1.	امام	مصداق»حسبنا	اهلل	و	نعم	الوكیل«	بود؛به	وعده	الهی	یقین	داشت	و	مي	دانست	»انتنصروااهلل	ینصركم«وعده	تخلف	ناپذیرالهی	است	
44 1.2.1.	امام	اعتقاد	داشت	ملت	ما،	ملتی	با	ایماِن	عمیق،	باهوش	و	شجاع	است	كه	اگر	پیشوایان	الیقی	داشته	باشند،	میتواند	مثل	خورشید	بدرخشد	
44 1.3.1.	امام	قبل	از	آنكه	»ما	میتوانیم«	را	به	مردم	تعلیم		دهد،	آن	را	در	وجود	خود	زنده	كرد	واعتقاد	به	توانائی	شخصیتی	خود	را	به	بروز	و	ظهور	رساند	
45 1.2.	این	سه	باور،	محور	همه	ی	تصمیم	گیری	ها،	همه	ی	اقدام	ها	و	همه	ی	سیاست	های	امام	بود	
45 1.3.تا	روزهای	آخر	زندگی،	در	حرف	و	عمل	امام	نشانی	از	افسردگی،	تردید	و	تسلیم	طلبی	نبود؛این	سه	باور،روح	امام	رازنده	وجوان	نگهداشت	
45 2.این	سه	باور	بتدریج	در	مردم	همگانی	شد	و	امید،	اعتماد	به	نفس	و		توكل	به	خدا	پیدا	كرد؛	در	نتیجه	ایراِن	وابسته	به	ایرانی	مستقل	و	سرافراز	تبدیل	شد	
46 2.1.	وابستگی	رژیم	طاغوتی	پهلوی	به	حالت	شرم	آور	رسیده	بود؛كشور	ابتدا	باسیاست	ونقشه	انگلیس	و	بعد	با	سیاست	و	نقشه	آمریكا		اداره	مي	شد	
46 2.2.	بعد	از	انقالب،آن	سیاست	مداران	خبیثِ	وابسته	طماِع	پستِ	فرودست	درمقابل	دشمن	وخشمگین	درمقابل	مردم،به	نمایندگان	ملت	تبدیل	شدند	
46 2.3.قبل	از	انقالب	هیچ	افتخار	علمی	در	كشور	نداشتیم؛		امروز	مراكز	سنجش	جهانی	می	گویند	شتاِب	پیشرفت	علمی	ایران،	یازده	برابِر	متوسط	دنیاست	
46 2.4.اگر	مي	خواستیم	جاده،	سد	و	كارخانه	بسازیم	باید	به	سمت	بیگانگان	دست	دراز	مي	كردیم	؛امروزسازندگی	دركشوربه	نقطه	اوج	رسیده	است	
47 2.5.برای	یک	جراحِی	اندكی	پیچیده،	بیمار	ما	باید	در	بیمارستان	های	اروپا	سرگردان	مي	شد؛	امروز	پیچیده	ترین	جراحی	های	بزرگ	در	كشور	انجام	مي	گیرد	

47 2.6.قبل	از	انقالب	كمترین	نگاهی	به	مناطق	دوردست	كشور	نمي	شد؛	امروز	خدمات	گوناگون	در	شهرهای	دوردست	و	روستاهای	گوناگون	گسترده	است	
47 2.7.درمیان	جمعیت	سی	وپنج	میلیونی،صدوپنجاه	هزاردانشجوداشتیم؛امروزبا	دوبرابر	شدن	جمعیت،تعداددانشجوبیست	الی	سی	برابر	شده	است	
47 2.8.به	بركت	انقالب،	زیربناهای	فراوان	در	این	كشور	ساخته	شد؛	اینها	همه	به	بركت	همان	سه	باوری	است	كه	امام	در	این	ملت	تزریق	كرد	
48 3.اگر	خودرا	با	طاغوت	مقایسه	كنیم،	این	برجستگی	ها	به	چشم	می	آید؛	اما	اگر	با	ایران	اسالمِی	مطلوب	مقایسه	كنیم،	راه	طوالنی	ای	در	پیش	داریم	
48 3.1.نقشه	راه	هم	درمقابل	ماست	؛همان	اصول	امام	كه	باتكیه	برآن	توانست	آن	ملتعق	بافتادهی	سرافكندهراتبدیل	كندبه	این	ملت	پیشرو	وسرافراز	
48 3.1.1.نقشه	راه	واصول	امام	درسیاست	داخلی	وخارجی،درفرهنگ	واقتصادمشخص	است	؛وصیتنامه	ونوشته	هاوفرمایشات	امام	موجوداست	
49 3.2.1.	توقع	امام	ازمسئولین	این	بودكه	بااقتداروبااداره	مدبرانه	بتواننداین	اصول	را	اجرائی	كنند؛ملت	ایران	می	تواندپیشبرودوالگوشود	

49 ج(	جایگاه	انتخابات	درنظام	اسالمی؛چیستی	وچرایی	حماسه	سیاسی؛خصوصیات	انتخابات	درایران	اسالمی	وتوصیه	هایی	به	نامزد	های	انتخابات	
49 1.	انتخابات	مظهر	هر	سه	باور	است:چون	تكلیف	است؛مظهراراده	مردم	استو	رای	دهنده	احساس	میكند	به	سهم	خود	در	سرنوشت	كشور	دخالت	دارد	
50 2.اصل	مطلب	در	مسئله	ی	انتخابات،	ایجاد	حماسه	ی	سیاسی	است	
50 2.1.نْفس	وروددرانتخابات،بمعنای	اعتماد	به	نظام	وسازوكارانتخابات	است؛	دردرجه	دو	مهم	،رأی	به	كسی	است	كه	برای	آینده	كشورمفیدتراست	
50 2.2.دشمنان	بیچاره	ما	در	خارج،در	فكر	هستند	از	این	انتخابات	تهدیدی	علیه	نظام	درست	كنند؛	درحالی	كه	انتخابات	فرصت	بزرگ	نظام	اسالمی	است	
50 2.2.1.كسانی	كه	فكرمي	كننددركشوراكثریتی	خاموش	ومخالف	بانظام	وجود	دارد،مردِم	ما،انتخابات	ماوجمهوری	اسالمی	را	نمی	شناسند	
51 3.در	هیچ	كجای	دنیا	به	نامزدها،	از	چهره	های	معروف	تا	گمنام،	اجازه	داده	نمي	شود	كه	بطور	مساوی	از	رسانه	های	ملی	و	دولتی	كشور	استفاده	كنند	
51 3.1.دركشورما	نامزد	هابه	طورمساوی	وبدون	خرج	یک	ریال	بامردم	حرف	مي	زنند؛برای	واردشد	ندرعرصه	انتخابات،تنهاقانون	وحاكم	است	
51 4.چندجمله	خطاب	به	نامزدهای	محترم	عرض	مي	كنیم:	
51 4.1.نامزدهای	محترم	منصفانه	حرف	بزنند	؛	انتقاد	كنند،	لیكن	انتقاد	به	معنای	سیاه	نمائی	و	انكاركارهای	بسیار	برجسته	این	دولت	و	دولت	های	قبل	نباشد.		
52 4.1.1.هر	كس	سركار	بیاید،	احتیاج	ندارد	از	صفر	شروع	كند؛	نمي	شود	هزاران	كاِر	برجسته	رابه	بهانه	اینكه	امروزمشكالت	اقتصادی	داریم،انكاركنیم	
52 4.2.وعده	های	نشدنی	ندهید	؛جوری	وعده	بدهیدكه	اگرآن	رابعداًبه	رخش	ماكشیدند	،مجبورنباشید	تقصیر	را	گردن	این	وآن	بگذاریدكه	نگذاشتند	
52 4.2.1.در	كشور	ما	دست	رئیس	جمهور	در	مسائل	گوناگون	باز	است	و	امكانات	وسیعی	دارد؛	تنها	محدودیتی	كه	وجود	دارد،	محدودیت	قانون	است	
53 4.3.آنچه	كه	توانائی	انجام	آن	را	دارند	و	مردم	به	آن	احتیاج	دارند،	آن	را	با	مردم	در	میان	بگذارند	و	قول	بدهند	با	عقل	و	درایت	عمل	خواهند	كرد	
53 4.3.1.بعضی	این	تحلیل	غلط	را	می	گویندكه	باید	به	دشمن	امتیازدهیم	تاعصبانیتش	راكم	كنیم؛عصبانیت	دشمن	راباید	بااقتدار	ملی	عالج	كرد	
53 4.3.2.اگرملت	مقتدروتوانا	باشد	،نیازومشكالت	خود	رابرطرف	كندو	بتواند	اقتصاد	راروبه	راه	نماید،دشمن	درمقابله	با	ایران	بی	دفاع	خواهد	ماند	

53 موخره	
54 پاورقی	

57 دیدار مسئوالن نظام و سفرای كشورهای اسالمی  1392/3/17 در سالروز بعثت 	
57 1.عظمت	كارها	متناسب	است	با	مشكالتی	كه	درراه	آنهاست	؛	معارضه	ها	درمورد	بعثت	پیغمبر	اسالم	شدیدتروهمه	جانبه	تر	از	پیامبران	قبل	بود	

57 1.1.	هرجادعوت	حق	بود	،	معارضه	ی	شیاطین	هست؛	هرجاراه	انبیاء	بود	،راه	معارض	ان	انبیاء	هم	درمقابل	آن	هست	
58 1.2.البته	حركت	تاریخ	به	سمت	حق	است	و	دعوت	انبیاء	روز	به	روز	در	دنیا	ماندگارتر	و	فراگیرتر	و	بیشتر	به	ذهن	و	دل	های	مردم	آشنا	و	نزدیک	شده	است	
58 2.امروز	بعد	از	آن	كه	ماركسیزم		ومكاتِب	انسان	گرایانه	ولیبرالیزم	نشان	دادند	نمي	توانندسعادت	بشرراتأمین	كنند	،دل	ها	به	اسالم	متوجه	است	
58 3.سیاست	ها	پشت	سرآن	ذهن	های	خبیثی	هستند	كه	با	پیامبر	به	شكل	هتاكانه	مواجهه	مي	كنند؛	البته	دراعمال	ما	انحرافاتی	است	كه	دستاویزقرارمي	گیرد	
58 4.دعوت	اسالم		یعنی	»عدالت	و	صداقت«	راباید	باصراحت	،شجاعت	وصداقت	دردنیا	منتشركرد	
59 5.امروز	ما	مسلمانها	احتیاج	داریم	به	هوشیاری،	به	این	كه	نقشه	ی	كلی	زندگی	خود	و	نقشه	مواجهه	ی	دشمنان	با	خود	و	با	اسالم	را	بشناسیم	
59 5.1.روزی	دنیای	اسالم	با	صهیونیسم	مقابله	مي	كرد	،	دشمنان	گفتند	یهودی	ستیزی	است	؛امابحِث	مقابله	با	صهیونیسم	غاصِب	متجاوزِ	ظالِم	قسی	القلب	بود	
59 5.2.امروزغربی	ها	مبتالبه	اسالم	ستیزی	هستند	؛مذاهبِ	مخالف	ستیزی	راه	ترویج	مي	كنند	تاحواس	هاازنقطه	اصلی	دشمنی	منعطف	شود	
59 5.3.نقشه	دشمن	این	است	كه	بین	مسلمانا	ن	اختالف	بي	ندازند	و	ازپیشرفت	ضروری	شان	غافل	كند	،	تامنافع	استعمارگران	وصاحبان	قدرت	تأمین	شود	
60 5.3.1.غربی	ها	با	شعارطرفداری	ازحقوق	بشر	و	دموكراسی		هم	نخواهند	توانست	لكه	ننگ	استعمار	را	ازدامان	خود	پاك	كنند	
60 5.4.امروزبرای	مسلمانها		اتحاد	،همدلی	وهمكاری	جزوفوری	ترین	وضروری	ترین	مسائل	است؛	دولت	های	اسالمی،بصیرت	رابه	كار	بگیرند		

60 موخره	
60 پاورقی	
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مقدمه
												وقوع	انقالب	اسالمی	در	مقطعی	از	تاریخ	به	وقوع	پیوسته	است	كه	جبهه	نظام	كفر	تاریخی	با	شرح	صدری	بلوغ	یافته،	تمدنی	

مادی	را	در	جهان	مستولی	كرده	است	و	داعیه	جهانی	كردن	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	كه	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	كه	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	حركت	بر	مدار	اراده	

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

والیت	پذیری	وارد	كرد	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	اهلل	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	كند.	
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	كه	عین	تكلیف	شرعی	است	و	مسیر	بندگی	الهی	را	در	حوزه	حیات	اجتماعی	به	خوبی	ترسیم	می	كند.	
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	كه	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	كه	ما	را	در	تهیه،	تدوین	و	انتشار	این	جزوه	یاری	كرده	اند	به	ویژه	جناب	آقای	جعفرزاده	تهیه	كننده،	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	كه	دیدگاه	های	تكمیلی	و	اصالحی	خویش	را	به	منظور	هر	چه	بهتر	شدن	جزوات	بعدی،	در	اختیار	

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

62 دیدار شركت كنندگان در مسابقات بین المللی قرآن كریم1392/3/18 
62 1.این	مسابقات	بها	نه	ای	برای	مطرح	شدن	قرآن	و	نزدیک	شدن	به	حقیقت	و	روح	قرآن	است	
62 2.اگر	در	جوامع	قرآن	حاكم	باشد،	هم	سعادت	دنیا	و	هم	علّو	معنوی	هست؛	اگر	با	قرآن	انس	پیدا	كنیم،	حركت	ما	سریعتر	و	راه	ما	روشنتر	خواهد	بود	
62 3.امروزاگركسانی	دردنیای	اسالم	بخواهند	شعارعدالت،آزادی،استقالل،	عزت	بدهند،قرآن	راسردست	مي	گیرند؛این	خیلی	باارزش	است	
63 4.یكی	ازدستورات	قرآن	این	است	كه	آحادامت	اسالمی	بایكدیگرمتحدباشند	ودست	دردست	یكدیگربگذارند	
63 4.1.نقطه	مقابل	آن،آموزش	استعماری	است:	اختالف	میان	مسلمانان؛متأسفانه	بعضی	ازدولتهای	اسالمی	دانسته	یا	ندانسته	داخل	بازی	دشمن	مي	شوند	
63 4.1.1.	با	اختالفات	ما	رژیِم	غاصب	صهیونیستی	نفس	راحت	می	كشد؛امروز	اتحاد	بین	مسلمانان	یک	فریضه		فوری	است؛این	جا	صحنه	امتحاناست	
63 4.1.2.امروزهرحنجره	ای	كه	به	وحدت	دنیای	اسالم	دعوت	كند،ناطق	مناللّهوهرحنجره	ای	كه	به	دشمنی	تحریک	كند،ناطق	منا	لشیطان	است	
64 4.2.امروز	دستگاه	استعمار	و	گردانندگان	كمپانی	های	نفتی	و	تجاری	بزرگ	دنیابرای	اسالم	ستیزی	پول	خرج	مي	كنند	و		نقشه	ریزی	میكنند	
64 4.2.1.مسلمان	هادر	این	شرایط	باید	عوامل	اقتداروتوانائی	خود	راافزایش	دهند؛	یكی	ازمهمترین	عوامل	اقتدار،اتحادواتفاقا	ست	
64 5.این	جمعیتی	كه	اینجاجمع	شده	اید،	یک	نمونه	و	نمودار	كوچكی	از	اتحاد	مسلمانها	است؛	این	وجه	اشتراك	بزرگی	است	

64 موخره	
65 پاورقی	

67 دیدار اقشار مختلف مردم 1392/3/22 سالروز میالد امام حسین علیه الّسالم 
67 الف(	جایگاه	و	عظمتماه	شعبان	و	سوم	این	ماه،	ضرورت	درس	آموزی	امت	اسالمی	و	ملت	ایران	از	حسین	بن	علی	و	ارتباط	و	توكل	به	خدای	متعال	

67 1.	عظمت	سّوم	شعبان	را	باید		پرتوی	از	عظمت	حسین	بن	علی	به	شمار	آورد؛دراین	روزكسی	متولد	شدكه	سرنوشت	اسالم	به	حركت	وقیام	او	بسته	بود	
67 1.1.فداكارِی	برای	هدف	الهی،	در	آن	حجم	و	مقیاس	عظیم،چیزیاست	كه	دیگرنمي	شود	نظیری	برای	آن	پیداكرد	
68 1.2.یاران	بسیاری	از	همراهی	سرباز	زدند	و	حتی	امام	را	مالمت	كردند؛این	یک	حادثه		عجیب	و	منظره		پرشكوهی	در	تاریخ	ودر	مقابل	چشم	بشرّیت	است	
68 1.3.همه	زندگی	حسین	بن	علی	درس	است؛لكن	حادثه	كربال	اینقدردرخشنده	است	كه	مثل	خورشیدی	همه	نورهای	دیگرراتحت	الّشعاع	قرارمي	دهد	
68 1.3.1.درس	حسین	بن	علی	به	اّمت	اسالمی	این	است	كه	برای	حّق،	اقامه		عدل	و	مقابله	ی	با	ظلم،	باید	همیشه	آماده	بود	و	موجودی	خود	را	به	میدان	آورد	
69 1.3.2.درس	او	فقط	درس	شهادت	نیست؛	حركت	و	روحیه		بابركتی	است	كه		برای	اقامه		دین	خدا	و	همه		بركاتی	كه	بر	آن	مترتّب	می	شود،		مفید	است	
69 1.3.3.ملت	ایران	عاشورایی	وارد	میدان	شد	و	در	یک	انقالب	عظیم	و	كم		نظیر	پیروز	شد؛	امروز	هم	همه	قرائن	نشان	می	دهد	كه	به	طرف	جلو	می	تازد	
69 2.ما	وارد	ماه		شعبان	شدیم؛	ماه	عبادت	و	توّسل	و	فصل	مناجات	با	خدا	و	مرتبط	كردن	این	دلهای	پاْك	با	معدن	عظمت	و		نور	الهی؛	این	را	باید	قدر	دانست	
70 2.1.در	راه	عّزتی	كه	ملت	ایران	در	پیش	دارد،	توّجه	و	توّكل	به	خدا	نقش	اساسی	دارد؛	عّده	ای		غافلند	و	فقط	روی	محاسبات	ماّدِی	محض	محاسبه	مي	كنند	
70 2.1.1.محاسبات	ماّدی	را	مستكبرین	عالم	بهتر	از	شما	میكنند،	پس	چرا	روزبه	روز	عقب	میروند؟این	به	خاطرقطع	ارتباط	بامبدأ	هستی	است	

70 ب(	ضرورت	های	حماسه	سیاسی،	آثار	حضور	حداكثری	در	انتخابات	و	رای	باال		به	فرد	منتخب،	برجستگی	های	انتخابات	امسال	و	تشكر	از	صداوسیما	
70 1.	روز	جمعه	نقطه		اوج	حماسه	سیاسی	است؛	اّما	امروز	این	حماسه	در	كشور	شروع	شده	است	
71 1.1.	اصرارم	بر	حضور	حّداكثری	به	خاطر	این	است	كه	موجب	میشود	دشمن	مأیوس	شود؛	وقتی	دشمن	مأیوس	شد،	كارآیی	خود	را	از	دست	خواهد	داد	
71 2.یكی	از	نكات	برجسته	در	این	انتخابات	این	است	كه	گفتمان	مردم	،	گفتمان	قانون	گرایی	است؛	زیرا	درسال88عدم	تبعیّت	ازقانون	به	كشورلگدزد	
72 3.كاری	كه	صداوسیما	كرد	و	مردم	را	در	جریان	آراء	و	نظرات	و	نگاه	های	نامزدها	به	صورت	روبه	رو	قرار	داد،	خیلی	كارِ	مفید	و	باارزشی	بود	
72 3.1.جریانهای	فكریوسیاسی	به	طوركامل،درمناظرات	حضورداشتند؛	عّده	ای	كه	سالها	نعره	میزدند	دركشورآزادی	بیان	نیست،خجالت	زده	شدند		
72 3.2.	بنده	در	زمینه		مسائلی	كه	آقایان	در	مناظره	ها	گفتند،	مطالبی	دارم؛	بعدازانتخابات	حرف	های	گفتنی	و	حقایقیرابه	ملت	ایران	عرض	خواهم	كرد	
72 4.سال88،شوروهیجان	بود،اماهمراه	با	فحش	وفضیحت!	امروز	هم	مردم	احساسات		پرشور		دارند،	بدون	اینكه	تعرّضی	باشد؛	این	خیلی	باارزش	است	
73 5.توصیه		اوّل	و	اهّم	من	حضور	در	پای	صندوقهای	رأی	است؛	ممكن	است	بعضي	ها	نخواهندازنظام	حمایت	كنند،اّما	برای	حمایت	از	كشور	باید	رای	بدهند	
73 6.اگر	فردی	كه	انتخاب	می	شود	آراء	بیشتری	از	مردم	داشته	باشد،	بهتر	میتواند	از	آن	رأی	دفاع	كند	و	در	مقابل	معارضین	كشور	بایستد	
73 6.1.درمقابل	دشمن	بین	المللی	،	بااراده	قوی،اعتماد	به	ملت	وتوّكل	به	خدابایدراه	راانتخاب	كرد	وبانگاه	صحیح،عاقالنه	ومدبّرانه	پیشرفت	

77 گفت وگو با خبرنگاران صداوسیما پس از شركت در انتخابات 1392/3/24    
81 پیام به مناسبت حضور حماسی مردم در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم 1392/3/25  
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مقدمه
اواًل	تبریک	عرض	میكنم	به	شما	جوانان	عزیز،	ورود	در	عرصه	ی	
پرافتخار	پاسداری	را؛	چه	دانشجویان	عزیز	فارغ	التحصیلی	كه	امروز	
آموزش	 مرحله	ی	 وارد	 كه	 سردوشی	بگیرانی	 چه	 و	 گرفتند،	 درجه	
با	شما	جوانان	 پرافتخار	 این	میدان	 امروز	ما	هم	در	 شدند.	دیدار	
عزیز	پاسدار،	مثل	همیشه	دیدار	شیرین	و	مطلوبی	بود.	ابتكاراتی	
میدان	 این	 برنامه	های	 اداره	ی	 و	 میدان	 این	 مدیریت	 شیوه	ی	 در	

مشاهده	شد،	كه	بسیار	خوب	و	قابل	تحسین	و	تقدیر	است.

الف(اهمیت دانشگاه امام حسین در انقالب، جایگاه 
به  هایی  توصیه  و  ایران  ملت  تاریخ  در  انقالب 

دانشگاه این  دانشجویان 

1. دانشگاه امام حسین،عالوه بر علم و رشد فكری و پرورش 
شخصیت، یک ماموریت تعریف شده دارد و آن پاسداری از 

انقالب است
این	دانشگاه	یک	تفاوت	عمده	ای	دارد	با	همه	ی	دانشگاههای	دیگر.	
علم	و	آموختن	و	رشد	فكری	و	عقلی	و	پرورش	شخصیت،	در	همه	ی	دانشگاههای	ما	و	در	همه	ی	مراكز	آموزشی	ما	یک	هدف	عمده	است؛	
لیكن	در	این	دانشگاه،	مسئله	ی	پاسداری	از	انقالب	هم	مطرح	است.	خب،	همه	ی	ملت	ایران	به	یک	معنا	خودشان	را	موظف	میدانند	به	
پاسداری	از	انقالب	-	چه	مسئولین	رسمی،	چه	آحاد	مردم	با	درجات	مختلف	-	لیكن	خصوصیت	سپاه	پاسداران	انقالب	اسالمی	این	است	

كه	این	یک	مأموریِت	تعریف	شده	برای	آن	است.

1.1.شما جوانان همانند اسالفتان در سپاه، خود را آماده مي كنید برای این كه درخدمت و دوران حیاتتان از انقالب اسالمی پاسداری 
كنید

شما	جوانان	عزیز	در	عین	نشاط	و	شكوفائِی	جوانی،	دارید	خودتان	را	آماده	میكنید	برای	اینكه	در	طول	زندگِی	خدمتِی	خود	و	بالشک	
در	همه	ی	دوران	حیاتتان،	از	انقالب	اسالمی	پاسداری	كنید؛	همچنان	كه	طبقه	ی	قبل	از	شما،	اسالف	شما	در	سپاه	پاسداران،	در	نوبت	
خود،	در	میدانهای	بسیار	دشوار،	این	كار	را	كردند.	یكی	از	مناظر	خوِب	امروز	همین	بود	كه	نسل	گذشته	ی	سپاه	پاسداران	كه	دوران	دفاع	
مقدس	را	دیده	است،	دورانهای	اول	انقالب	را	دیده،	با	تن	خود،	با	دل	خود،	با	جان	خود	در	عرصه	ی	خطر	حاضر	شده،	با	جوان	امروزی	
بسیار	 و	 نمادین	 این	یک	منظره	ی	 مبادله	كردند؛	 را	 پرچم	 قرار	گرفتند،	 روبه	روی	هم	 پاسداری	میشود،	 وارد	عرصه	ی	 دارد	 كه	

از	 ارواح	طیبه	ی	شهیدانی	كه	در	عملیاتهای	گوناگون	در	طول	هشت	سال	دفاع	مقدس،	و	پیش	 امروز،	 نمادین	 پرمعنا	است.	در	دیدار	
آن،	و	بعد	از	آن	تا	امروز،	به	درجه	ی	رفیع	شهادت	رسیدند،	در	مقابل	شما	قرار	داشتند.	جانبازهائی	كه	سالمت	خود،	جوانی	خود،	نیروی	
بدنی	خود	را	در	راه	خدا	دادند	و	دچار	امتحان	بسیار	دشوار	و	البته	بسیار	خوش	عاقبِت	جانبازی	شدند،	در	مقابل	شما	قرار	داشتند.	مردانی	
از	عمر	خدمتی	گذشته،	در	مقابل	 با	ده	ها	سال	 با	محاسنهای	سپید،	 امروز	 را	میگذراندند،	 كه	آن	روز	مثل	شما	دوره	ی	عنفوان	جوانی	
انقالبتان	پاسداری	كنید. از	 	شما	قرار	گرفتند.	این	یک	منظره	ی	بسیار	مهم	و	درس	آموزی	است	برای	شما	جوانان	عزیز	كه	میخواهید	

2. سالطین جور، قرنهاحركت گمراها نه ای را بر این ملت تحمیل كردند؛ اما این انقالب،تاریخ ماراتغییر داد ودرصراط مستقیم 
قرارداد

این	انقالب،	تاریخ	كشور	را	تغییر	داد.	سالطین	جور	و	طغیانگران	تاریخ،	قرنهای	متمادی	حركت	گمراهانه	ای	را	بر	این	ملت	تحمیل	كرده	
بودند	و	در	این	چند	ده	سال	قبل	از	انقالب،	عالوه	ی	بر	استبداد	و	خودرأیی	و	انحصارطلبی	در	همه	چیز،	عزت	این	مملكت	را	هم	در	مقابل	
دشمنان	به	باد	داده	بودند.	این	انقالب	آمد،	این	كشور	را،	این	ملت	را	از	افتادن	در	این	تندباد	ویرانگر	و	نابودكننده	نجات	داد؛	ما	در	صراط	

مستقیم	قرار	گرفتیم.	

1.2.صراط مستقیم ما را به هدف خواهد رساند؛ اما مدت زمان آن بستگی دارد كه من و شما چقدر تالش كرده و چقدر درست حركت 
كنیم

البته	صراط	مستقیم،	ما	را	به	هدف	خواهد	رساند؛	اما	ِكی؟	در	چه	مدت؟	با	چه	تالش	و	مجاهدتی؟	این	بستگی	دارد	به	این	كه	من	و	شما	
چقدر	تالش	كنیم،	چقدر	جدی	بگیریم،	چقدر	درست	حركت	كنیم؛	این	به	همت	ما	بسته	است؛	ولی	انقالب	این	راه	را	پیش	پای	این	ملت	

تاریخِی	بزرگ	و	ستم	كشیده	گذاشت.	

3. شما كه مي خواهید از این انقالب حفاظت و پاسداری كنید، الزم است چند كار انجام دهید:
شما	میخواهید	از	این	انقالب	حفاظت	كنید،	پاسداری	كنید.

3.1.انقالب و مبانی نظری آن را درست و عمیق بشناسید،كسانی مي تواننددراین مسیرمحكم بایستندكه از این شناخت برخوردار 
باشند

اول	اینكه	باید	این	انقالب	را	درست	بشناسید.	یكی	از	كارهای	مهم	شما	جوانان	عزیز	این	است	كه	مبانی	نظری	انقالب	را	عمیقًا	بشناسید.	
ما	كسانی	را	دیدیم	كه	با	احساسات	وارد	این	میدان	شدند،	بدون	تكیه	گاه	نظرِی	مستحكم؛	با	یک	تندباد	سرنگون	شدند،	راهشان	عوض	
شد.	آن	كسانی	میتوانند	در	این	حركت	و	در	این	مسیر	محكم	بایستند	كه	شناخت	عمیقی	از	مبانی	نظری	انقالب	داشته	باشند.	فرمود:	
»المؤمن	كالجبل	الّراسخ	ال	تحرّكه	العواصف«؛	هیچ	تندباد	و	طوفانی	نمیتواند	راه	اینها	را	عوض	كند،	كه	چند	خصوصیت	داشته	باشند؛	از	

دانشگاهامامحسينعليهالسالم
درمراسمميثاقپاسداری

1392/03/06
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جمله	ی	این	خصوصیات	و	مهمترین	آنها،	اعتقاد	درست	و	آشنائی	درست	با	مبانی	نظری	این	انقالب	است.	این	یكی	از	كارهائی	است	كه	
الزم	است	شما	بدانید.

3.1.1.تاریخ انقالب و عینیت این نظریه را درست بدانید؛این انقالب،ِصرفا دعانیست، دامنه وسیعی ازتجربه وعمل درمقابل آن است
بعد	تجربه	ی	انقالب	را،	یعنی	عینیت	این	نظریه	را	در	طول	این	سالها	بدانید؛	تاریخ	انقالب	را	بدانید.	این	انقالب	مثل	خیلی	از	حرفهای	
دیگری	كه	در	دنیا	معمول	است،	ِصرف	ادعا	نیست؛	یک	دامنه	ی	وسیعی	از	تجربه	و	عمل	در	مقابل	آن	است.	این	انقالب	آزموده	است،	
تجربه	شده	است.	این	حرفها،	حرفهائی	است	كه	در	میدان	عمل،	صدق	خود	را	ثابت	كرده	است.	اگر	امام	عزیز	ما	به	ما	یاد	میداد	كه	به	
خدا	توكل	كنیم،	اعتماد	كنیم،	حسن	ظن	داشته	باشیم،	تالش	كنیم،	و	میگفت	اگر	این	كار	را	بكنید،	پیروز	خواهید	شد،	این	اتفاق	افتاد؛	
همچنان	كه	در	صدر	اسالم	اتفاق	افتاد؛	كه	امیرالمؤمنین	)علیه	الّصالة	و	الّسالم(	در	نهج	البالغه	فرمود:		»فلّما	رأی	اهلّل	صدقنا	انزل	بعدّونا	
الكبت	و	انزل	علینا	الّنصر«)1(این	ملت	صدق	خود	را	نشان	داد،	راستگوئی	خود	را	نشان	داد؛	وارد	میدان	شد	و	در	میدان	عمل،	این	فكر	و	

این	اندیشه	و	این	مبانی	نظری	تجربه	شد.	این	را	باید	شما	در	تاریخ	انقالب	ببینید.

3.1.2.علت این كه راد یوهای بیگانه نقطه ضعف های كوچک ما را ده برابر بزرگ می كنند برای این است كه این تجربه را از یاد ما 
ببرند

چرا	رادیوهای	بیگانه	تالش	میكنند	نقطه	ضعفهای	كوچک	ما	را	در	چشم	خودمان	-	چه	برسد	در	چشم	دیگران	-	ده	برابر	بزرگ	كنند؟	برای	
این	است	كه	همین	تجربه	را	از	یاد	ما	ببرند؛	برای	اینكه	فراموش	كنیم	كه	مبانی	نظری	ما	تجربه	شده	است؛	در	میدان	عمل،	خودش	را	
ثابت	كرده	است.	شما	با	آگاهی	از	تاریخ	انقالب	میتوانید	این	را	به	دست	بیاورید.	اینكه	من	توصیه	میكنم	بخوانید	این	خاطرات	مربوط	به	
جنگ	را،	مربوط	به	دوران	دفاع	را،	همین	عملیات	بیت	المقدس	و	آزاد	كردن	خرمشهر	را،	ببینید	كی	بودند،	چه	بودند،	چه	كار	كردند،	چه	جور	

كردند،	برای	این	است؛	این	الزم	است.	آن	وقت	خدای	متعال	»انزل	بعدّونا	الكبت«،	»انزل	علینا	الّنصر«؛	پیروزی	را	نازل	كرد.

3.2. خود را برای تبدیل شدن به یک انسان صالح تربیت كنید؛شماجوانید و براحتی مي توانیدخودرادرالگویاسالم وقرآن شكل دهید
بعد	هم	تربیت	خود	به	عنوان	انسان	صالح.	همه	باید	خودشان	را	تربیت	كنند.	من	باید	خودم	را	تربیت	كنم،	شما	هم	باید	تربیت	كنید.	
البته	كار	شما	آسانتر	از	كار	كسی	مثل	من	است.	شما	جوانید،	آماده	اید،	نورانی	هستید،	دلهایتان	پاك	است؛	براحتی	میتوانید	خودتان	را	در	

الگوی	مورد	تحسین	اسالم	و	قرآن	شكل	دهید.	این،	یكی	از	وظائف	خود	شما	است؛

3.2.1.البته تربیت شما عالوه بر اینكه وظیفه خودتان است، بر عهده مربیان،مدیران و مسئوالن دانشگاه و مجموعه  سپاه هم قرار دارد
	البته	بر	دوش	مربیان	و	مدیران	و	مسئوالن	این	دانشگاه	و	مجموعه	ی	سپاه	و	مدیران	هر	مجموعه	ای	هم	كه	جوانان	عزیز	ما	در	آنجا	
هستند،	قرار	دارد؛	اینها	الزم	است.	اگر	این	كارها	شد	-	كه	به	یقین	و	به	توفیق	الهی	و	باذن	اهلّل	این	كارها	خواهد	شد	-	آن	وقت	آینده	

همانی	است	كه	همیشه	تكرار	كردیم	و	گفتیم:	آینده	ی	اطمینان	بخش	و	قطعی.

ب(جایگاه انتخابات در انقالب اسالمی، علت تالش دشمن برای دلسرد كردن مردم به انتخابات و توصیه 
هایی انتخاباتی به مردم و نامزدها

1.انقالب تا امروز هر قدمی برداشته نوید قدم بعد را داده است؛ گاهی خود كوتاهی كردیم و به پیش نتاختیم، اما راه هرگز 
بسته نبوده است

این	انقالب	از	روز	اول	تا	امروز	هر	قدمی	برداشته	است،	قدمی	بوده	است	كه	نوید	قدم	بعدی	را	به	ما	میداده؛	این	خیلی	مهم	است.	هرگز	
دچار	بن	بست	نشدیم،	هرگز	در	داالن	یأس	و	ناامیدی	قرار	نگرفتیم؛	همیشه	فرج	در	مقابل	ما	بود.	گاهی	خودمان	كوتاهی	كردیم،	سستی	
كردیم،	نتاختیم	به	پیش	-	این	اتفاق	افتاده	-	اما	راه	هرگز	بسته	و	بن	بست	نبوده	است؛	هر	گام	ما	بشارت	ده	گام	بعدی	بوده؛	امروز	هم	

همین	جور	است.

1.1.انتخابات بشارت دهنده گام های بعدی است؛به كشورمصونیت وآبروی بین المللی مي بخشد؛دوستان راخوشحال ودشمنان راناكام 
می كند

و	من	به	شما	بگویم	عزیزان	من!	این	گامی	كه	ملت	ایران	در	چند	روز	دیگر	در	پیش	دارد	-	یعنی	گام	انتخابات	-	یكی	از	همان	گامها	است	
كه	ان	شاءاهلّل	بشارت	ده	گامهای	بعدی	است.	ما	نمیدانیم	چه	كسی	رئیس	جمهور	خواهد	شد،	نمیدانیم	خدای	متعال	دلها	را	به	كجا	متوجه	
خواهد	كرد؛	اما	میدانیم	كه	حضور	مردم	در	پای	صندوقهای	رأی	-	كه	اعالم	حضور	قدرتمندانه	ی	این	ملت	در	عرصه	ی	حركت	و	تاخت	
به	سوی	آرمانها	است	-	بالشک	به	دنبال	خود،	موفقیتهای	دیگری	را	دارد؛	به	كشور	مصونیت	میبخشد،	عزت	میبخشد،	آبروی	بین	المللی	

میبخشد،	دوستان	شما	را	خوشحال	میكند،	دشمنان	شما	را	ناكام	و	بدحال	میكند.

1.1.1.دشمنان سعی دارند مردم را نسبت به انتخابات دلسرد كنند؛ برای اینكه حركت پر شور مردم برای آنها گران تمام می شود
دو	سه	هفته	ی	دیگر	تا	انتخابات	راه	داریم؛	از	مدتها	پیش	-	و	حاال	شدت	پیدا	كرده	است	-	سعی	میكنند	مردم	را	نسبت	به	این	انتخابات	
دلسرد	كنند.	چرا؟	برای	همین	است	كه	اگر	مردم	دلگرم	باشند،	اگر	مردم	وارد	این	میدان	شوند،	اگر	حركت	پر	شور	خودشان	را	مثل	همیشه	

نشان	دهند	-	كه	ان	شاءاهلّل	نشان	هم	خواهند	داد	-	برای	آنها	گران	تمام	خواهد	شد.

1.1.2.كسانی درباره انتخابات ما اظهار نظر می كنند كه زندان گوانتانامو،جنگ افروزی درمنطقه ما وحمایت از اسرائیل ننگی برایشان 
است

بدون	 هواپیمای	 است؛	 بی	آبروئی	شان	 مایه	ی	 گوانتاناموشان	 زندان	 آن	كسانی	كه	 میكنند؛	چه	كسانی؟	 اظهارنظر	 ما	 انتخابات	 درباره	ی	
سرنشینشان	بر	باالی	روستاهای	محروم	پاكستان	و	افغانستان،	لكه	ی	ننگ	در	دامانشان	است؛	آن	كسانی	كه	جنگ	افروزی	در	منطقه	ی	
حساس	ما	و	اشغال	دو	تا	كشور	مسلمان،	جزو	بی	آبروگی	هایشان	است؛	آن	كسانی	كه	دفاع	و	حمایت	بی	قید	و	شرطشان	از	رژیم	جنایتكار	
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صهیونیستی،	مایه	ی	خجلت	و	شرمندگی	شان	است	-	اگر	بفهمند	-	اینها	به	جمهوری	اسالمِی	آبرومند	و	سرافراز	انتقاد	میكنند!	

1.1.3.جواب به این اظهارات درخورملت ومسئوالن سرافرازایران نیست؛ اماعبرت انگیزاست كه این انتخابات چقدربراشان حساس 
است

این	اظهارنظرها	جواب	ندارد؛	اصاًل	در	خور	اعتنای	ملت	ایران	و	مسئوالن	سرافراز	این	ملت	نیست.	اما	برای	همه	ی	آحاد	ملت	ایران	و	برای	
همه	ی	ما	عبرت	انگیز	است	كه	ببینید	این	انتخابات	چقدر	برای	آنها	حساس	است.	مخصوص	این	انتخابات	هم	نیست؛	سی	و	چند	سال	
است	كه	هر	وقت	ما	یک	انتخاباتی	داریم،	همین	بساط	هست؛	همیشه	جنجال	میكنند،	همیشه	سعی	میكنند،	همیشه	هم	تودهنی	

میخورند.	از	كی؟	از	این	ملت	بزرگ.	به	توفیق	الهی،	این	دفعه	هم	تودهنی	خواهند	خورد.

2.ببینید چه كسی میتواندبرای عزت ملی، باز كردن مشكالت، ایستادگی قدرتمندانه در مقابل معاندان و  الگو كردن ایران 
بهتر تالش كند

خب،	ما	باید	خودمان	كارهای	خودمان	را	منظم	و	مرتب	كنیم.	مردم	نگاه	كنند	به	اظهارات	داوطلبان	محترمی	كه	در	این	میدان	وارد	شدند،	
ما	هم	نگاه	میكنیم؛	تشخیص	بدهیم،	ترجیح	بدهیم،	ببینیم	آن	كسی	كه	میتواند	برای	انقالب،	برای	كشور،	برای	آینده،	برای	عزت	ملی،	
برای	باز	كردن	گره	مشكالت،	برای	ایستادگی	قدرتمندانه	و	عزتمندانه	در	مقابل	جبهه	ی	معاندان،	و	برای	الگو	كردن	جمهوری	اسالمی	در	

چشم	مستضعفان	عالم،	بیشتر	و	بهتر	تالش	كند،	كیست؟	

3.اختالف نظر در مورد انتخاب نامزدها باعث نشود كه مردم در مقابل هم قرار بگیرند و از هم كدورت بیجا پیدا كنند
ممكن	است	تشخیص	یک	آقائی	با	تشخیص	یک	آقای	دیگر	مخالف	باشد؛	هیچ	اشكالی	ندارد.	این	را	من	به	همه	بگویم:	ممكن	است	
شما	به	یكی	از	نامزدها	عالقه	مند	شوید،	رفیقتان	به	یک	نامزد	دیگر؛	این	موجب	نشود	كه	شما	در	مقابل	هم	قرار	بگیرید.	برای	انتخابات	
و	برای	گزینش	عالی	ترین	مقام	اجرائی	در	كشور	-	كه	بسیار	هم	حساس	است،	بسیار	هم	مهم	است	-	سازوكارهای	درستی	وجود	دارد؛	
سازوكار	قانون.	هیچ	مانعی	ندارد	كه	شما	به	یكی	عالقه	مند	باشید،	بنده	به	یكی	دیگر	عالقه	مند	باشم؛	شما	به	او	رأی	دهید،	من	به	دیگری	
رأی	دهم؛	باالخره	اكثریتی	هست،	اقلیتی	هست،	ضابطه	ای	هست،	قانونی	هست؛	بر	طبق	آن	عمل	خواهد	شد.	آحاد	مردم	با	هم	كدورت	

بیجا	درست	نكنند،	به	خاطر	اینكه	این	به	آن	عالقه	مند	است،	این	به	آن	عالقه	مند	است؛	خب،	باشند.	

4.داوطلبان محترم هم، كار را با حماسه، شور و غیرتمندی پیش ببرند؛ اما بدون چالش و نفرت پراكنی
خود	داوطلبان	محترم	هم	باید	رعایت	كنند.	كار	را	با	حماسه،	با	شور،	با	غیرتمندی،	اما	بدون	چالش،	بدون	منافرت	پیش	ببرند.	ظرافت	كار	
اینجا	است	كه	ممكن	است	سكون	و	سكوت	و	جمود	و	خمودگی	وجود	نداشته	باشد،	نشاط	باشد،	تحرك	باشد،	در	میدان	و	در	عرصه	گفتگو	
باشد	-	گفتگوهای	گرم	و	داغ	-	درعین	حال	نفرت	پراكنی	نباشد؛	این	میشود.	این	یک	نكته	ای	است	كه	آقایان	داوطلبان	محترم	خوب	است	

كه	رعایت	كنند.

5.آنكه در تبلیغات ریخت وپاش می كند و از بیت المال یاپول مشتبه به حراِم بعضی ها استفاده مي كند، نمي توانداطمینان 
مردم راجلب كند

نكته	ی	دیگر	این	است	كه	رفتار	داوطلبان	در	ریخت	وپاش	و	خرج	و	تبلیغاِت	زیاد	از	اندازه	ی	الزم	میتواند	ماها	و	آحاد	مردم	را	نسبت	به	آنچه	
كه	بعداً	پیش	خواهد	آمد،	آگاه	و	هشیار	و	بیدار	كند.	آن	كسی	كه	یا	از	بیت	المال	هزینه	میكند،	یا	از	پول	مشتبه	به	حراِم	بعضی	ها	استفاده	

میكند،	نمیتواند	اطمینان	مردم	را	جلب	كند؛	به	این	چیزها	خیلی	باید	توجه	كرد.

6. آنچه در شعارها و تبلیغات انتخاباتی اهمیت دارد، این است كه مواضع عزت آفرین، صحیح، عاقالنه و حكیمانه  انقالب و 
نظام تثبیت شود

در	تبلیغات	انتخاباتی،	در	شعارهای	انتخاباتی،	آنچه	كه	اهمیت	دارد،	این	است	كه	مواضع	عزت	آفرین	و	صحیح	و	عاقالنه	و	حكیمانه	ی	
انقالب	و	نظام	تثبیت	شود.

6.1.مبادا در شعارها، به افرادی درخارج از این مرزها یا آدمهائی در داخل مرزها كه حرف دشمن را می زنند، چراغ سبز نشان دهیم
	مبادا	در	شعارهایمان،	ما	به	زید	و	عمرو	در	خارج	از	این	مرزها	یا	آدمهائی	در	داخل	مرزها،	چراغ	سبز	نشان	دهیم.	خب،	دشمن	كار	خودش	را	
دارد	میكند؛	علیه	كسی،	علیه	كسانی،	و	بیشتر	از	همه	علیه	خود	انقالب	و	نظام	و	انتخابات	لجن	پراكنی	میكند.	البته	حنجره	های	بی	تقوائی	
هم	در	داخل	وجود	دارد.	در	داخل،	متأسفانه	زبانهای	بی	تقوا،	قلمهای	بی	تقوا	و	حنجره	های	بی	تقوائی	هستند	كه	همان	حرفهای	دشمن	را	
كه	به	قصد	نومید	كردن	و	افسرده	كردن	مردم	گفته	میشود،	تكرار	میكنند؛	آحاد	مردم	به	اینها	نباید	اعتنائی	كنند.	فردای	این	ملت،	فردای	
روشنی	است.	فردای	این	انقالب،	فردای	عزتمدارانه	ای	است.	فردای	این	كشور	و	این	ملت،	فردائی	است	كه	ان	شاءاهلّل	به	توفیق	الهی	برای	

همه	الگو	خواهد	شد.

موخره
از	خدا	میخواهیم	كه	شما	جوانان	عزیزی	كه	در	این	میدان	هستید،	و	همه	ی	جوانان	پاسدار	ما،	و	همه	ی	جوانان	بسیجی	ما،	و	همه	ی	
جوانانی	كه	در	نیروهای	مسلح	ما	حضور	و	فعالیت	دارند،	و	همه	ی	جوانانی	كه	در	محیطهای	آموزشی	مشغول	تحصیل	هستند،	ان	شاءاهلّل	
و	به	توفیق	الهی،	پیشگامان	و	موتورهای	حركت	به	این	سمت	نورانی	باشند.	امیدواریم	ارواح	طیبه	ی	شهدا	و	روح	مطهر	امام	بزرگوار	از	

همه	ی	شما	و	ما	راضی	باشد	و	همه	مشمول	دعای	ولیّ	عصر	)ارواحنا	فداه(	باشیم.
والّسالم	علیكم	و	رحمةاهلّل	و	بركاته	

پاورقی
1(نهج	البالغه،	خطبه	ی	56
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مطالبات
متن اصلیمخاطبعنوان مطالبهردیف

وابستگی پیشرفت ایران و 1
تحقق اهداف انقالب به تالش 

و جدیت 

در	این	چند	ده	سال	قبل	از	انقالب،	عالوه	ی	بر	استبداد	و	خودرأیی	ملت
مقابل	 در	 هم	 را	 مملكت	 چیز،	عزت	این	 همه	 در	 انحصارطلبی	 و	
دشمنان	به	باد	داده	بودند.	این	انقالب	آمد،	این	كشور	را،	این	ملت	را	
از	افتادن	در	این	تندباد	ویرانگر	و	نابودكننده	نجات	داد؛	ما	در	صراط	
خواهد	 به	هدف	 را	 ما	 مستقیم،	 البته	صراط	 گرفتیم.	 مستقیم	قرار	
رساند؛	اما	ِكی؟	در	چه	مدت؟	با	چه	تالش	و	مجاهدتی؟	این	بستگی	
دارد	به	این	كه	من	و	شما	چقدر	تالش	كنیم،	چقدر	جدی	بگیریم،	
چقدر	درست	حركت	كنیم؛	این	به	همت	ما	بسته	است؛	ولی	انقالب	
این	راه	را	پیش	پای	این	ملت	تاریخِی	بزرگ	و	ستم	كشیده	گذاشت.	

ضرورت اعتقاد درست و 2
شناخت مبانی نظری انقالب

پاسداران و 
راست قامتان 
مسیر انقالب 

شما میخواهید از این انقالب حفاظت كنید، پاسداری كنید.
اول اینكه باید این انقالب را درست بشناسید. یكی از كارهای 
را  انقالب  نظری  مبانی  كه  این است  مهم شما جوانان عزیز 
عمیقًا بشناسید. ما كسانی را دیدیم كه با احساسات وارد این 
تندباد  یك  با  مستحكم؛  نظرِی  تكیه گاه  بدون  شدند،  میدان 
سرنگون شدند، راهشان عوض شد. آن كسانی میتوانند در این 
بایستند كه شناخت عمیقی  این مسیر محكم  حركت و در 
از مبانی نظری انقالب داشته باشند. فرمود: »المؤمن كالجبل 
نمیتواند  تندباد و طوفانی  العواصف«؛ هیچ  الرّاسخ ال تحرّكه 
از  اینها را عوض كند، كه چند خصوصیت داشته باشند؛  راه 
و  درست  اعتقاد  آنها،  مهمترین  و  خصوصیات  این  جمله ی 
آشنائی درست با مبانی نظری این انقالب است. این یكی از 

كارهائی است كه الزم است شما بدانید.

پاسداران و لزوم آشنایی با تاریخ انقالب3
راست قامتان 
مسیر انقالب

پاسداری  كنید،  حفاظت  انقالب  این  از  ]كه[میخواهید  شما 
كنید... تجربه ی انقالب را، یعنی عینیت این نظریه را در طول 
مثل  انقالب  این  بدانید.  را  انقالب  تاریخ  بدانید؛  سالها  این 
ِصرف  است،  معمول  دنیا  در  كه  دیگری  حرفهای  از  خیلی 
ادعا نیست؛ یك دامنه ی وسیعی از تجربه و عمل در مقابل 
آن است...این ملت صدق خود را نشان داد، راستگوئی خود را 
این  این فكر و  نشان داد؛ وارد میدان شد و در میدان عمل، 
اندیشه و این مبانی نظری تجربه شد. این را باید شما در تاریخ 

ببینید. انقالب 
توصیه برای مطالعه خاطرات 4

جنگ
چرا	رادیوهای	بیگانه	تالش	میكنند	نقطه	ضعفهای	كوچک	ما	را	در	مردم

چشم	خودمان	-	چه	برسد	در	چشم	دیگران	-	ده	برابر	بزرگ	كنند؟	
برای	این	است	كه	همین	تجربه	را	از	یاد	ما	ببرند؛	برای	اینكه	فراموش	
كنیم	كه	مبانی	نظری	ما	تجربه	شده	است؛	در	میدان	عمل،	خودش	
را	ثابت	كرده	است.	شما	با	آگاهی	از	تاریخ	انقالب	میتوانید	این	را	به	
دست	بیاورید.	اینكه	من	توصیه	میكنم	بخوانید	این	خاطرات	مربوط	
به	جنگ	را،	مربوط	به	دوران	دفاع	را،	همین	عملیات	بیت	المقدس	و	
آزاد	كردن	خرمشهر	را،	ببینید	كی	بودند،	چه	بودند،	چه	كار	كردند،	
چه	جور	كردند،	برای	این	است؛	این	الزم	است.	آن	وقت	خدای	متعال	

»انزل	بعدّونا	الكبت«،	»انزل	علینا	الّنصر«؛	پیروزی	را	نازل	كرد

تربیت كردن خود به عنوان 5
انسان صالح

پاسداران 
انقالب

شما	]كه[میخواهید	از	این	انقالب	حفاظت	كنید،	پاسداری	كنید...	]باید	
كارهایی	انجام	دهید؛یكی	از	این	كارها	عبارت	است	از:[	تربیت	خود	به	
عنوان	انسان	صالح.	همه	باید	خودشان	را	تربیت	كنند.	من	باید	خودم	
را	تربیت	كنم،	شما	هم	باید	تربیت	كنید.	البته	كار	شما	آسانتر	از	كار	
كسی	مثل	من	است.	شما	جوانید،	آماده	اید،	نورانی	هستید،	دلهایتان	
پاك	است؛	براحتی	میتوانید	خودتان	را	در	الگوی	مورد	تحسین	اسالم	

و	قرآن	شكل	دهید.	این،	یكی	از	وظائف	خود	شما	است.

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1349
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به دوش كشیدن تربیت جوانان 6
عزیز

مربیان، مدیران و 
مسئوالن دانشگاه 

امام حسین و 
مجموعه ی سپاه 

این	 مسئوالن	 و	 مدیران	 و	 مربیان	 دوش	 جوانان[بر	 تربیت	 ]وظیفه	
دانشگاه	و	مجموعه	ی	سپاه	و	مدیران	هر	مجموعه	ای	هم	كه	جوانان	

عزیز	ما	در	آنجا	هستند،	قرار	دارد؛	اینها	الزم	است.

ترجیح دادن به نامزدی كه به 7
دنبال ایستادگی قدرتمندانه در 

مقابل دشمنان است

مردم	نگاه	كنند	به	اظهارات	داوطلبان	محترمی	كه	در	این	میدان	وارد	مردم
شدند،	ما	هم	نگاه	میكنیم؛	تشخیص	بدهیم،	ترجیح	بدهیم،	ببینیم	
برای	 آینده،	 برای	 كشور،	 برای	 انقالب،	 برای	 میتواند	 كه	 كسی	 آن	
عزت	ملی،	برای	باز	كردن	گره	مشكالت،	برای	ایستادگی	قدرتمندانه	
و	عزتمندانه	در	مقابل	جبهه	ی	معاندان،	و	برای	الگو	كردن	جمهوری	
كند،	 تالش	 بهتر	 و	 بیشتر	 عالم،	 مستضعفان	 چشم	 در	 اسالمی	

كیست؟	

دوری از ایجاد كدورت با 8
یكدیگر در خالل انتخابات

دیگر	آحاد مردم آقای	 یک	 تشخیص	 با	 آقائی	 یک	 تشخیص	 است	 ممكن	
مخالف	باشد؛	هیچ	اشكالی	ندارد.	این	را	من	به	همه	بگویم:	ممكن	
است	شما	به	یكی	از	نامزدها	عالقه	مند	شوید،	رفیقتان	به	یک	نامزد	
برای	 بگیرید.	 قرار	 هم	 مقابل	 در	 شما	 كه	 نشود	 موجب	 این	 دیگر؛	
كه	 	- كشور	 در	 اجرائی	 مقام	 عالی	ترین	 گزینش	 برای	 و	 انتخابات	
سازوكارهای	 	- است	 مهم	 هم	 بسیار	 است،	 حساس	 هم	 بسیار	
درستی	وجود	دارد؛	سازوكار	قانون.	هیچ	مانعی	ندارد	كه	شما	به	یكی	
او	 به	 شما	 باشم؛	 عالقه	مند	 دیگر	 یكی	 به	 بنده	 باشید،	 عالقه	مند	
رأی	دهید،	من	به	دیگری	رأی	دهم؛	باالخره	اكثریتی	هست،	اقلیتی	
هست،	ضابطه	ای	هست،	قانونی	هست؛	بر	طبق	آن	عمل	خواهد	
شد.	آحاد	مردم	با	هم	كدورت	بیجا	درست	نكنند،	به	خاطر	اینكه	این	
به	آن	عالقه	مند	است،	این	به	آن	عالقه	مند	است؛	خب،	باشند.	

ایجاد گفتگوهای گرم و داغ در 9
عین دوری از نفرت پراكنی

داوطلبان 
انتخابات

داوطلبان محترم هم باید رعایت كنند. كار را با حماسه، با شور، 
با غیرتمندی، اما بدون چالش، بدون منافرت پیش ببرند. ظرافت 
كار اینجا است كه ممكن است سكون و سكوت و جمود و 
در  باشد،  تحرك  باشد،  نشاط  باشد،  نداشته  وجود  خمودگی 
داغ -  و  گرم  گفتگوهای   - باشد  گفتگو  در عرصه  و  میدان 
درعین حال نفرت پراكنی نباشد؛ این میشود. این یك نكته ای 
 است كه آقایان داوطلبان محترم خوب است كه رعایت كنند.

زیاده روی نكردن در خرج 10
تبلیغات و عدم ریخت و 

پاش

داوطلبان 
انتخابات

از  زیاد  تبلیغاِت  و  خرج  و  ریخت وپاش  در  داوطلبان  رفتار 
آنچه كه  به  میتواند ماها و آحاد مردم را نسبت  اندازه ی الزم 
بعداً پیش خواهد آمد، آگاه و هشیار و بیدار كند. آن كسی 
حرامِ  به  مشتبه  پول  از  یا  میكند،  هزینه  بیت المال  از  یا  كه 
بعضی ها استفاده میكند، نمیتواند اطمینان مردم را جلب كند؛ 

كرد. توجه  باید  این چیزها خیلی  به 

اهمیت داشتن تثبیت مواضع 11
عزت آفرین و حكیمانه نظام در 

تبلیغات انتخابات

داوطلبان 
انتخابات

در	تبلیغات	انتخاباتی،	در	شعارهای	انتخاباتی،	آنچه	كه	اهمیت	دارد،	
این	است	كه	مواضع	عزت	آفرین	و	صحیح	و	عاقالنه	و	حكیمانه	ی	

انقالب	و	نظام	تثبیت	شود.
نشان ندادن چراغ سبز به 12

دشمنان داخلی و خارجی در 
تبلیغات انتخاباتی

داوطلبان 
انتخابات

یا	 مرزها	 این	 از	 خارج	 در	 عمرو	 و	 زید	 به	 ما	 شعارهایمان،	 در	 مبادا	
آدمهائی	در	داخل	مرزها،	چراغ	سبز	نشان	دهیم.	خب،	دشمن	كار	
خودش	را	دارد	میكند؛	علیه	كسی،	علیه	كسانی،	و	بیشتر	از	همه	
البته	 میكند.	 لجن	پراكنی	 انتخابات	 و	 نظام	 و	 انقالب	 خود	 علیه	
دارد.	در	داخل،	متأسفانه	 حنجره	های	بی	تقوائی	هم	در	داخل	وجود	
زبانهای	بی	تقوا،	قلمهای	بی	تقوا	و	حنجره	های	بی	تقوائی	هستند	كه	
همان	حرفهای	دشمن	را	كه	به	قصد	نومید	كردن	و	افسرده	كردن	
مردم	گفته	میشود،	تكرار	میكنند؛	آحاد	مردم	به	اینها	نباید	اعتنائی	

كنند.
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مقدمه
عزیز،	 خواهران	 و	 برادران	 به	همه	ی	 میكنم	 اواًل	خوشامد	عرض	
نمایندگِی	 یكسالگِی	 مقطع	 از	 گذر	 برای	 و	 محترم.	 نمایندگان	
دوستان	محترم	-	كه	ان	شاءاهلّل	این	یک	سال،	مورد	رضای	الهی	
و	حسنه	ای	در	پرونده	ی	اعمال	شما	باشد	-	دعا	میكنم.	همچنین	
برای	رئیس	محترم	مجلس	و	هیئت	رئیسه	كه	مجدداً	اعتماد	شما	
نمایندگان	محترم	را	جلب	كردند	و	مسئولیت	پذیرفتند،	دعا	میكنم	
كه	خداوند	متعال	برای	آنها	و	برای	شما	خیر	مقدر	فرموده	باشد	

و	همه	ی	شما	را	به	آنچه	كه	كسب	رضای	اوست،	موفق	بدارد.

مجلس،  نمایندگان  جایگاه  و  اهمیت  تبیین  الف( 
توصیه هایی برای استفاده بهینه از فرصت نمایندگی 

و بیان ویژگی های مثبت مجلس فعلی

1.اگر در دروه نمایندگی عمل نیک با نیت درست انجام دهیم، ضرر نكردیم؛ اما اگر دستاوردی نداشه یاروی ما تاثیر منفی 
بگذارد، بدترین سرنوشت است

عمده	در	كارهای	ما	همین	است	برادران	و	خواهران	عزیز!	این	موقعیتهای	ظاهری	و	این	عناوین	و	ریاست	و	مدیریت	و	نمایندگی	و	اعتبار	
مردمی	و	اینها	میگذرد؛	آنچه	كه	برای	ما	و	شما	باقی	میماند،	عمل	ما	است؛	كه	اگر	عمل	نیک	و	عمل	صالح	با	نیت	خوب	و	درست	
انجام	داده	باشیم،	در	این	سالهائی	كه	بر	ما	میگذرد،	با	این	عناوین	و	با	این	خصوصیات،	ضرر	نكردیم.	اگر	چنانچه	خدای	نكرده	این	دوران	
مسئولیت	و	مأموریت	و	نام	و	نشان	و	عنوان،	برای	ما	دستاوردی	نداشته	باشد،	یا	اگر	خدای	نكرده	بر	روی	ما	تأثیر	منفی	گذاشته	باشد	و	ما	
را	بدهكار	كرده	باشد،	این	بدترین	سرنوشتی	است	كه	ممكن	است	برای	امثال	ما	و	شما،	این	مسئولیتها	رقم	زده	باشد.	باید	به	این	مسئله	

به	طور	دائم	توجه	داشته	باشیم.

1.1. فرصت نمایندگی مردم ، یک فرصت مغتنمی است، واقعاً باید خدا را شاكر باشید؛ ولی باید توجه داشت كه این فرصت، امتحان 
بزرگی هم هست

البته	این	فرصت	-	فرصت	نمایندگی	مردم	-	یک	فرصت	مغتنمی	است.	هر	كسی	در	جامعه	ی	اسالمی	و	نظام	اسالمی	بتواند	

دیدارنمایندگانمجلسشورایاسالمی
1392/03/08

یک	مأموریتی	به	دست	بیاورد	و	آن	مأموریت	را	بدرستی	انجام	دهد،	واقعًا	باید	خدا	را	شاكر	باشد؛	ولی	باید	توجه	داشت	كه	این	فرصت،	
امتحان	بزرگی	هم	هست.	ما	در	حال	امتحان	دادنیم.	در	برجستگی	های	دوران	زندگی	است	كه	امتحانهای	سخت	پیش	می	آید.	در	روال	
عادی	زندگی	امتحان	هست،	لیكن	امتحانهای	برجسته	و	نفسگیر	معمواًل	مال	آنجائی	است	كه	انسان	وارد	مقاطع	حساس	میشود؛	كه	از	
جمله	اش	همین	مسئولیتهای	ماها	است.	گاهی	یک	نفر	سالهای	طوالنی	از	عمر	خود	را	با	امانت	و	طهارت	گذرانده	است،	بعد	میرسد	به	
یک	مقطع	امتحان؛	اگر	نتواند	در	این	مقطع	امتحان،	توانائی	خودش	را	در	مهار	نفس	نشان	دهد،	لغزش	پیدا	خواهد	كرد.	این	مقطع	حساس،	
نمایندگی	مجلس	است؛	مسئولیتهای	دولتهائی	است؛	مسئولیتهائی	از	قبیل	مسئولیت	این	بنده	ی	حقیر	است.	اینها	آن	مقاطع	حساس	

زندگی	ما	است؛	اینجاها	باید	مواظب	خودمان	باشیم،	مراقب	باشیم.

1.2.با دید نافِذ خود، مواضع امتحان را بشناسید؛اگر توانستید از این پیچ خطرناك، نقطه  حساس و  پرتگاه،  بسالمت عبور كنید خدا را 
شاكر باشید

	گاهی	انسان	در	حال	عادِی	زندگی،	خوب	زندگی	میكند؛	اما	وقتی	به	پرتگاه	رسید،	وقتی	به	نقطه	ی	حساس	رسید،	وقتی	به	پیچ	خطرناك	
رسید،	نمیتواند	درست	كنترل	كند.	این	را	باید	به	یاد	داشته	باشیم.	»فی	تقلّب	األحوال	علم	جواهر	الرّجال«؛)1(	ما	خودمان	را	هم	در	یک	
چنین	مقاطعی	میتوانیم	درست	محک	بزنیم.	معمواًل	انسان	به	خودش	خوشبین	است.	ما	عیبهای	خودمان	را	نمی	بینیم؛	معمواًل	محّسنات	
خودمان	را	بزرگتر	از	آنچه	كه	هست،	می	بینیم.	اینطور	جاها	وقتی	كه	بین	خودمان	و	خدا	خلوت	كنیم،	میتوانیم	ضعفهای	خودمان	را،	
نقصهای	خودمان	را	پیدا	كنیم.	یک	جا	پول	هست،	یک	جا	قدرت	هست،	یک	جا	وجاهت	هست،	یک	جا	شهوات	جنسی	هست؛	اینها	
امتحانهای	سخت	است.	آنچه	كه	برای	نمایندگان	محترم	مجلس،	برای	مسئوالن	دولتی،	برای	مسئوالن	قضائی،	برای	نیروهای	مسلح،	
برای	روحانیون،	برای	آن	كسانی	كه	مجموعه	ای	از	اینها	را	با	هم	دارند،	مهم	است،	این	است	كه	با	دید	نافِذ	خودشان	مواقع	امتحان	و	مواضع	
امتحان	را	بشناسند؛	بدانند	كه	این	نقطه،	نقطه	ی	امتحان	است؛	غفلت	نكنیم.	اگر	توانستیم	از	این	پیچ	خطرناك،	از	این	نقطه	ی	حساس،	

از	این	لب	پرتگاه	بسالمت	عبور	كنیم،	خدا	را	شاكر	باشیم،	سپاسگزار	باشیم.

1.3.حرف اصلی ما این است كه مسئولیت مثل خودروی تمیِز خوش فرماِن ُتندرو ست كه انسان را به مقاصد میرساند؛ اما به همان اندازه 
خطرات هم دارد

	این،	آن	نقطه	ی	اصلی	و	حرف	اصلی	ما	با	شما	برادران	و	خواهران	عزیز	است.	در	درجه	ی	اول،	این	نصیحت	به	خود	بنده	هم	هست؛	به	
شما	میگویم	تا	ان	شاءاهلّل	دل	خود	این	گوینده	ی	حقیر	تحت	تأثیر	این	حرفها	قرار	بگیرد	و	نصیحت	شویم،	موعظه	شویم؛	هم	از	طرفی	قدر	
موقعیتی	را	كه	به	ما	فرصت	خدمت	به	مردم	و	خدمت	به	اسالم	و	خدمت	به	كشور	و	خدمت	به	نظام	را	میدهد،	بدانیم	و	این	را	نعمت	بزرگ	
خدا	بشماریم؛	هم	از	آن	طرف	توجه	كنیم	كه	در	اختیار	داشتن	این	فرصت،	یک	خطراتی	هم	دارد.	یک	خودروی	تر	و	تمیِز	خوش	فرماِن	
تندرو	زیر	پای	انسان	البته	موفقیتی	است،	انسان	را	به	مقاصد	میرساند؛	اما	به	همان	اندازه	خطرات	هم	دارد؛	باید	مراقب	بود.	این،	حرف	

اصلی	ما	به	شما	برادران	و	خواهران	عزیز	است.	امیدواریم	ان	شاءاهلّل	این	حرفها	در	همه	ی	ماها	مؤثر	باشد.
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2.جای خرسندی و شكرگزاری است كه حضور تخصص های متنوع در مجلس توانسته است به پخته شدن و نتائِج بهتر 
طرحها و لوایح كمک كند 

آنچه	كه	در	مورد	مجلس،	در	این	یک	سالی	كه	از	عمر	آن	گذشته	است،	میتوانیم	عرض	كنیم،	این	است	كه	بحمداهلّل	حضور	تخصصهای	
متنوع	-	آنطوری	كه	به	بنده	گزارش	شده	است	-	در	مجلس،	توانسته	است	كمک	كند	به	پخته	شدن	و	به	ثمر	رسیدن	طرحهای	گوناگون	
و	برنامه	های	گوناگون	و	لوایح	تقدیمی	از	سوی	دولت	و	به	نتائج	بهتری	رسیدن.	خاصیت	تخصص	هم	همین	است؛	وقتی	دانش	هست،	
توانائی	هست	و	احساس	وظیفه	ی	خدمت	پشت	سرش	هست،	طبعًا	محصول	كار،	محصول	بهتری	خواهد	بود.	این،	جای	خرسندی	و	

شكرگزاری	است	كه	بحمداهلّل	مجلس	از	یک	چنین	توانی	برخوردار	است.

3. در این مدت، مواضع سیاسی مجلس هم موضع گیری های درست و بجائی بود
مواضع	سیاسی	مجلس	هم	در	این	مدت	-	آنطوری	كه	مشهود	بوده	است	-	در	زمینه	های	مختلف،	مواضع	خوبی	بود؛	موضعگیری	های	
درست	و	بجائی	انجام	گرفت.	شما	نماینده	ی	مجموعه	ی	ملتید؛	خواسته	های	آنها	و	حرف	دل	آنها	در	رفتارهای	شما	تجلی	پیدا	میكند.	

بحمداهلّل	آنچه	كه	مشاهده	شده،	بسیار	خوب	بوده.

4.شما مثل قله هستید،آنچه از دل این قله میجوشد، بر دامنه سرازیر میشود؛ رفتار، ُخلقیات و تعامل شما در مجلس، بر روی 
جامعه اثر مي گذارد

آنچه	كه	مهم	است	برادران	و	خواهران	نماینده	به	آن	توجه	كنند	و	من	همیشه	در	همه	ی	دوره	ها	یا	اغلب	دوره	ها	كه	این	توفیق	را	داشتم	
كه	با	نمایندگان	محترم	گفتگو	كنم،	این	را	تذكر	دادم،	این	است	كه	بدانید	شما	مثل	یک	قله	هستید؛	آنچه	از	دل	این	قله	میجوشد،	بر	
دامنه	و	پیكره	سرازیر	میشود.	رفتار،	آداب،	ُخلقیات،	چگونگی	تعامل	در	مجلس	شورای	اسالمی،	مثل	بقیه	ی	قله	هائی	كه	در	كشور	وجود	
دارد،	بر	روی	رفتار،	آداب،	اخالق	و	منش	آحاد	جامعه	اثر	میگذارد؛	این	یک	امر	طبیعی	است،	یک	امر	همیشگی	است.	اگر	در	مجلس،	عقل	
و	فكر	و	طمأنینه	و	سكینه	و	آرامش	و	محبت	حكمفرما	باشد	و	از	بلندگوهای	مجلس	این	قضیه	در	سطح	جامعه	منعكس	شود،	همین	
خصوصیات	بتدریج	در	جامعه	اثر	میگذارد.	اگر	در	مجلس	تشنج	باشد،	بغض	باشد،	كم	كاری	باشد،	این	باز	به	نوبه	ی	خود	در	رفتار	مردم	
منعكس	میشود؛	این	تأثیر،	طبیعی	است.	این	تأثیر،	دفعی	و	برجسته	و	نمایان	نیست،	اما	بمرور	و	بتدریج	آثار	خودش	را	نشان	میدهد؛	این،	
مسئولیت	مسئوالن	محترم	را	افزایش	میدهد.	لذا	به	نظر	من،	دوستان	عزیز	و	نمایندگان	محترم	از	این	نقطه	نظر	هم	بر	روی	منش	و	رفتار	

خودشان	یک	مراقبت	كاملی	داشته	باشند.

5.كار كردن بر روی لوایح و طرحها، حقی است برای مردم بر دوش نمایندگان؛ دقت، اهتمام و تحقیق شما به پخته شدن 
طرح و الیحه كمک میكند 

كار	كردن	بر	روی	لوایح	و	طرحها،	یک	وظیفه	ای	است	به	عنوان	ادای	حق	مردم	-	این	كه	حاال	یک	امر	قطعی	و	روشنی	است	-	یعنی	وقتی	
الیحه	ای	به	مجلس	می	آید	یا	طرحی	را	شما	در	مجلس	تهیه	میكنید	و	میخواهید	این	را	در	یک	بخشی	از	بخشهای	كشور	كه	

میتواند	جدول	فعالیت	كالن	كشور	را	پر	كند،	به	كار	بیندازید،	دقت	شما،	مراقبت	شما،	اهتمام	شما،	تحقیق	شما،	مطالعه	ی	شما،	كه	به	
پخته	شدن	این	طرح	یا	الیحه	كمک	میكند،	یک	حقی	است	برای	مردم	بر	دوش	شما.	الیحه	ای	به	مجلس	می	آید	-	بنده	خودم	هم	در	
مجلس	بودم	و	این	موارد	را	از	نزدیک	تجربه	كردم	-	وقتی	كه	الیحه	به	كمیسیون	داده	میشود	و	در	معرض	دید	این	نماینده	قرار	میگیرد،	
گاهی	با	این	الیحه	مثل	یک	كار	مربوط	به	شخص	خود	رفتار	میكند؛	دقت	میكند،	مطالعه	میكند،	تحقیق	میكند،	با	كارشناس	می	نشیند	

مباحثه	میكند،	مطلب	را	در	ذهن	خود	به	صورت	محقَّق	ترسیم	میكند.

5.1. رأی »آری« ، »نه«  و حتی ممتنِع نماینده به طرح یا الیحه ای كه رسیدگی و مطالعه الزم نسبت به آن نداشته است، خالی از شبهه 
نیست

	گاهی	هم	نه،	الیحه	می	آید	یا	مثاًل	طرحی	در	مجلس	میخواهد	تصویب	شود،	این	نماینده	خیلی	محتوای	الیحه	و	طرح	را	نمیداند،	خیلی	
احساس	مسئولیت	نمیكند،	رسیدگی	نمیكند؛	نه	در	كمیسیون،	نه	در	صحن	مجلس.	این	رأی	»آری«	یا	»نه«	او	به	یک	چنین	الیحه	یا	
طرحی،	خالی	از	شبهه	نیست؛	رأی	ممتنع	او	هم	خالی	از	شبهه	نیست.	ما	كه	نیامدیم	اینجا	بنشینیم	رأی	ممتنع	بدهیم؛	ما	آمده	ایم	بگوئیم	
این	بشود،	این	نشود.	رأی	ممتنع	مال	آنجائی	است	كه	انسان	زحمت	خودش	را	كشید،	كار	خودش	را	كرد،	باالخره	ذهنش	به	جائی	نرسید؛	
خب،	اینجا	البته	انسان	رأی	ممتنع	میدهد؛	مثل	فقیه	و	مجتهدی	كه	زحمت	خودش	را	میكشد،	به	منابع	مراجعه	میكند،	ادله	ی	اجتهادی	و	
ادله	ی	فقاهتی	را	می	بیند،	بعد	ذهنش	به	جائی	نمیرسد؛	میگوید	خب،	اینجا	احتیاط	كنید؛	میگوید	من	رأی	ندارم،	فتوا	ندارم.	رأی	ممتنع	مال	
اینجا	است؛	اما	اینكه	ما	مطالعه	نكنیم،	كار	نكنیم،	بعد	برای	اینكه	خودمان	را	اسیر	»آری«	یا	»نه«	بی	دلیل	و	غیر	مستند	نكرده	باشیم،	
میگوئیم	خیلی	خوب،	ما	رأی	ممتنع	میدهیم!	این	نمیشود.	پس	یكی	از	كارهای	بسیار	مهم	و	الزم	و	اصلی	در	مجلس،	همین	كار	بر	روی	
لوایح	است؛	چه	لوایحی	كه	دولت	میفرستد،	چه	طرحهائی	كه	خود	شما	در	مجلس	آنها	را	تنظیم	میكنید.	واقعًا	باید	كار	شود.	هر	كس	اگر	
اهل	اجتهاد	در	این	فن	است،	به	صورت	اجتهادی؛	و	اگر	چنانچه	خودش	صاحب	رأی	نیست،	با	مشاوره	گرفتن	از	این	و	آن،	به	یک	نتیجه	ی	

قطعی	برسد؛	این	یكی	از	كارهای	بسیار	اساسی	است.

5.2. این گالیه وجود دارد كه گاهی اوقات خیلی از صندلی های مجلس خالی است؛ به قدری كه از نصاب جایز فراتر است!
البته	این	گالیه	وجود	دارد،	بنده	هم	مكرر	این	گالیه	را	در	دوره	های	گذشته	به	نمایندگان	محترم	مجلس	و	به	رؤسای	مختلف	مجلس	عرض	
كردم	كه	گاهی	اوقات	انسان	می	بیند	خیلی	از	صندلی	ها	خالی	است؛	به	قدری	كه	از	نصاب	جایز	فراتر	است!	حاال	یک	تعدادی	صندلی	
قهراً	همیشه	یک	عذری	برایش	وجود	دارد،	اما	باالخره	این	یک	نصابی	دارد.	گاهی	كه	انسان	می	بیند	از	این	نصاب	باالتر	است،	احساس	

میكند	كه	بر	طبق	وظیفه	عمل	نشده	است.	

5.3.گاهی بعضی در مجلس هستند، ولی در رأی گیری شركت نمیكنند؛ این هم مصلحت نیست؛ حضور جسمانی و حضور قلب و ذهن 
در مجلس الزم است

گاهی	هم	بعضی	در	مجلس	هستند	-	این	هم	یک	پدیده	ای	است	-	در	رأی	گیری	شركت	نمیكنند؛	آقایان	آن	عقب	مجلس	
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می	نشینند،	گعده	میكنند!	این	هم	مصلحت	نیست.	یعنی	هم	حضور	جسمانی	در	مجلس،	هم	حضور	قلب	در	مجلس	-	یعنی	متوجه	آن	
مسئله	بودن،	حرف	موافق	و	حرف	مخالف	را	شنیدن	-	الزم	است؛	اینها	جزو	وظائفی	است	كه	قوام	نمایندگی	به	اینها	است	و	نمیشود	از	
اینها	صرف	نظر	كرد؛	اینها	خیلی	چیزهای	مهمی	است.	واقعًا	درخواست	من	از	برادران	و	خواهران	عزیز	نماینده	این	است	كه	به	این	مسئله	
توجه	كنند،	اهتمام	بورزند؛	هم	برای	حضور	در	مجلس،	به	معنای	حضور	جسمانی	و	مادی؛	هم	به	معنای	حضور	معنوی	و	روحانی،	یعنی	

حضور	قلب	و	حضور	ذهن؛	این	مسئله	ی	مهمی	است.

6.در تعبیراتی كه در مجلس به كار می رود، اگر ادب و  پرهیز از اهانت وجود داشته باشد و یا عكس این دیده شود، در 
جامعه اثر می گذارد

یک	مسئله	ی	دیگر	-	همان	طور	كه	عرض	كردیم	-	این	است	كه	رفتار	نمایندگان	در	تربیت	جامعه	و	سوق	دادن	جامعه	به	این	طرف	
و	آن	طرف	مؤثر	است.	اگر	تقوا	و	امانت	و	اخالق	و	احساس	مسئولیت	و	نشاط	كار،	در	مجلس	دیده	شود،	این	در	جامعه	اثر	میگذارد؛	در	
درجه	ی	اول	مردم	را	نسبت	به	نمایندگان	مجلس	عالقه	مند	و	خوشبین	و	متعهد	میكند،	در	درجه	ی	بعد	رفتار	آنها	را	به	رفتار	این	نمایندگان	

عزیز	-	كه	خب	قله	هستند،	چهره	هستند،	برجسته	هستند	-	نزدیک	میكند.
اگر	در	تعبیراتی	كه	نماینده	ی	محترم	مجلس	به	كار	میبرد؛	چه	در	نطقهای	پیش	از	دستور،	چه	در	اظهارات،	چه	در	بگومگوها،	مالحظه	شد	
كه	ادب	وجود	دارد،	پرهیز	از	اهانت	وجود	دارد،	پرهیز	از	تعبیرات	ناپسند	و	سخیف	وجود	دارد	-	دیدن	اینها	را	انسان	احساس	میكند؛	وقتی	
انسان	پای	رادیو	نشسته	است	و	دارد	گوش	میدهد،	میفهمد	كه	این	آقا	میتوانست	در	اینجا	این	تعبیر	اهانت	آمیز	را	به	كار	ببرد،	ولی	به	
كار	نبرد	-	این	در	مِن	مستمع	هم	اثر	میگذارد؛	اما	اگر	چنانچه	نه،	خدای	ناكرده	عكس	این	دیده	شد؛	یعنی	ناپرهیزی	در	بیان،	در	گفتار،	در	
تعبیرات،	تعبیرات	اهانت	آمیز	یا	غیر	مؤدبانه،	یا	رفتار	غیر	مؤدبانه	دیده	شد،	این	بالفاصله	اثر	میگذارد.	یعنی	آن	شنونده	با	اینكه	این	رفتار	را	
تحسین	نمیكند،	درعین	حال	خودش	تحت	تأثیر	قرار	میگیرد.	مردم	مثل	بچه	ای	نیستند	كه	از	رفتار	پدر	تأثیر	میپذیرد،	بدون	اینكه	زشتی	
یا	خوبی	آن	رفتار	را	بفهمد؛	نه،	مردم	زشتی	و	خوبی	رفتار	را	میفهمند؛	طبیعت	قضیه	اینجوری	است.	شما	مالحظه	كنید؛	در	محیطهای	
مختلف،	جماعات	مختلف،	كسی	یک	كاری	را	میكند؛	تعبیری	را،	حرفی	را	بر	زبان	می	آورد؛	انسان	خوشش	هم	نمی	آید،	اما	درعین	حال	تأثیر	

میگذارد؛	یعنی	تكرار	آن	رفتار	را	برای	انسان	تسهیل	میكند،	آسان	میكند؛	طبیعت	قضیه	این	است.

7. باید در مقابل همكار خود، در مقابل دولت و در مقابل قوه  قضائیه، انصاف را رعایت كنید؛ بی انصافی، منجر به عكس العمل 
در طرف مقابل میشود

آقایان	و	خانمها	به	 اینهائی	كه	عرض	میكنیم،	در	واقع	توضیح	واضحات	است	و	شما	 البته	 یک	مسئله	ی	دیگر	هم	»انصاف«	است.	
این	چیزها	واقفید؛	شاید	خود	شما،	مردم	را	به	این	چیزها	توصیه	میكنید؛	ولی	ما	هم	وظیفه	داریم	كه	اینها	را	عرض	كنیم؛	ولو	حاال	شما	
بحمداهلّل	شاید	هیچ	احتیاجی	هم	ندارید	كه	ما	بگوئیم،	اما	الزم	است	بگوئیم.	انصاف	را	باید	رعایت	كرد؛	انصاف	در	مقابل	آن	دوستی	كه	
در	مجلس	همكار	شما	است،	انصاف	در	مقابل	آن	كسی	كه	بیرون	مجلس	است،	انصاف	در	مقابل	دولت،	انصاف	در	مقابل	

قوه	ی	قضائیه.	انصاف	را	باید	رعایت	كنید؛	»و	ال	یجرمّنكم	شنئان	قوم	علی	ااّل	تعدلوا«.)2(	گاهی	ما	با	كسی	بدیم،	از	كسی	بدمان	می	آید؛	
خب،	این	كار	میتواند	موّجه	باشد؛	باالخره	یک	دلیلی	داریم،	از	كسی	خوشمان	نمی	آید؛	اما	نسبت	به	همین	كسی	هم	كه	از	او	خوشمان	
نمی	آید	و	استدالل	هم	داریم	برای	اینكه	از	او	خوشمان	نیاید،	باید	انسان	انصاف	به	خرج	دهد.	كسی	یک	نقطه	ی	خوبی	دارد؛	آن	را	تحت	
تأثیر	نقطه	ی	بدی	كه	از	او	در	ذهن	ما	هست،	قرار	ندهیم؛	این	خیلی	چیز	مهمی	است.	بی	انصافی	و	رفتار	نامتناسب،	منجر	میشود	به	
عكس	العمل	مشابه	در	طرف	مقابل.	ما	آدمهای	ضعیفی	هستیم	دیگر؛	شما	اگر	چنانچه	مثاًل	نسبت	به	این	حقیر	یک	وقتی	بی	انصافی	
كردید،	این	حقیر	آن	مقدار	قدرت	و	توانائی	و	ضبط	نفس	ندارم	كه	بگویم	خیلی	خوب،	حاال	او	بی	انصافی	كرد،	بكند؛	من	هم	وادار	میشوم	
به	بی	انصافی.	اینجوری	در	جامعه،	تبادل	بی	انصافی	ها،	به	جای	تبادل	انصاف،	به	جای	تبادل	محبت،	رائج	میشود.	ببینید،	چون	شما	
نماینده	ی	مجلسید،	این	تأثیر	وجود	دارد؛	وااّل	اگر	چنانچه	شما	جزو	افراد	معمولی	جامعه	بودید،	تأثیر	داشت،	اما	نه	به	این	اندازه.	وقتی	ما	
در	روی	سكوئی	قرار	گرفتیم	و	مردم	به	ما	نگاه	میكنند،	رفتار	ما	یک	معنا	دارد؛	وقتی	كه	نه،	در	جمعیت	مردم،	در	سواد	مردم	گم	هستیم،	

همان	رفتار	یک	معنای	دیگری	دارد.

8. با قوه مجریه تعامل داشته باشید؛ البته این جاده دو طرفه است، باید از هر دو طرف این تعامل وجود داشته باشد
یک	مسئله	هم	كه	بنده	همیشه	به	دوستان	مجلس	عرض	كردم،	تعامل	با	قوه	ی	مجریه	است.	با	قوه	ی	مجریه	هم	كه	ما	می	نشینیم،	چه	
با	رئیس	جمهور	محترم،	چه	با	وزرای	محترم،	چه	با	مجموع	اینها،	همین	سفارش	را	به	آنها	میكنیم	كه	با	قوه	ی	مقننه	تعامل	كنند.	هر	
كدام	هم	حقی	دارند.	مجلس	دارای	حق	است،	در	یک	محدوده	ی	مشخصی؛	قوه	ی	مجریه	و	دستهای	كننده	ی	كار	هم	دارای	حقند،	در	یک	
محدوده	ی	مشخصی.	حدود	یكدیگر	را	باید	حفظ	كنند،	با	یكدیگر	تعامل	كنند؛	این	تعامل،	جاده	ی	دوطرفه	است	-	فرنگی	ها	و	فرنگی	مآبها	
میگویند	جاده	ی	دوطرفه؛	حرف	بدی	هم	نیست،	تعبیر	بدی	هم	نیست	-	باید	از	هر	دو	طرف،	این	تعامل	وجود	داشته	باشد.	البته	درعین	حال	
با	همه	ی	حسن	نیتهائی	كه	طرفین	دارند،	گاهی	بی	تفاهمی	هائی	وجود	پیدا	میكند	-	اشكالی	ندارد	-	لیكن	این	عدم	تفاهمها	در	همان	

حدی	كه	اقتضای	طبیعی	كار	است،	ایراد	ندارد؛	نباید	تشدید	كرد،	ایجاد	كدورت	كرد؛	اینها	را	باید	مراقبت	كرد.

8.1.دولت وسط میدان است و مالمتها به طرف او سرازیر میشود،لذا باید مالحظه ی او را كرد؛ریل قانون جوری باشد كه قطار دولت 
بتواند سر پیچ بپیچد

به	شما	عرض	میكنیم؛	قوه	ی	مجریه	وسط	میدان	ایستاده	است	-	چه	این	دولت،	چه	هر	دولت	دیگری	-	و	كارها	به	عهده	ی	اوست،	بارها	
بر	دوش	اوست،	مالمتها	به	طرف	او	سرازیر	میشود،	سؤالها	و	مؤاخذه	ها	از	او	میشود؛	لذا	باید	مالحظه	ی	او	را	كرد.	به	قوه	ی	مجریه	هم	ما	
همیشه	سفارش	میكنیم؛	این	حق	عظیمی	كه	در	قانون	برای	مجلس	قانونگذاری	و	برای	كل	قانون	مالحظه	شده،	باید	از	طرف	مجریان	
رعایت	شود.	قانون	اساس	كار	است،	قانون	ریل	حركت	این	قطار	است؛	شما	باید	زحمت	بكشید	این	ریل	گذاری	را	بكنید،	آنها	هم	باید	بر	
روی	این	ریل	حركت	كنند.	شما	كمک	كنید	كه	این	ریل	جوری	باشد	كه	این	قطار	سر	پیچ	بتواند	بپیچد.	قطار	شمال	را	آقایان	دیده	اند؛	یک	

جاهائی	پیچهای	سختی	دارد،	اما	باالخره	جوری	است	كه	قطار	میتواند	حركت	كند.	از	این	پائین	تا	آن	باالی	كوه	قطار	حركت	
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میكند،	میرود	باال	و	می	آید	پائین،	مشكلی	هم	برایش	پیش	نمی	آید؛	چون	ریلها	درست	چیده	شده	است.	اگر	چنانچه	این	انحناهائی	كه	الزم	
بود	به	وجود	بیاید،	به	این	شكل	به	وجود	نیامده	بود،	اگر	مثاًل	جوری	تنظیم	شده	بود	كه	قطار	نمیتوانست	حركت	كند،	مكرر	شما	شاهد	
سقوط	قطار	از	آن	باال	میبودید.	این	را	باید	در	ریل	گذاری	مالحظه	كرد.	شما	ریل	گذارید،	او	روی	این	ریل	حركت	میكند	و	باید	قدر	شما	را	
بداند؛	اما	شما	هم	بدانید	كه	باالخره	بنا	است	روی	این	ریل	حركت	شود.	بنابراین	دو	طرِف	قضیه	مهم	است.	عرض	كردیم،	این	مخصوص	
این	دولت	نیست؛	در	همه	ی	دولتها،	و	در	چند	دوره	ی	مجلس	و	دولت،	بنده	مكرر	این	سفارش	را	به	همه	كردم؛	البته	خب،	بعضی	انصافًا	

رعایت	كردند،	بعضی	هم	گاهی	بی	توجهی	كردند.

9. مجلس قطعاً در رأس امور است،اما  به این معنی نسیت كه هر نماینده در رأس امور باشد؛ یک نماینده، یک نماینده 
است

مجلس	قطعًا	در	رأس	امور	است	-	همان	طور	كه	امام	)رضوان	اهلّل	تعالی	علیه(	فرمودند	-	اما	این	را	هم	توجه	كنید	كه	»مجلس	در	رأس	
امور	است«	معنایش	این	نیست	كه	هر	یک	نماینده	ای	در	رأس	امور	است؛	»مجلس«	در	رأس	امور	است؛	یک	نماینده،	یک	نماینده	است.	
یعنی	نماینده	ی	محترم	و	عزیزی	كه	مردِم	یک	جمع	و	گوشه	ای	از	كشور	با	شوق	و	با	شور	جمع	شدند	و	او	را	فرستادند	مجلس،	تصور	نكند	

كه	او	در	رأس	امور	است؛	نه،	»مجلس«	در	رأس	امور	است؛	برخوردش	را	اینجوری	مقایسه	كند.

10. اگر عمل شما با جدیت، مجاهدت، اخالص و احساس وظیفه باشد، باقی می ماند و خدای متعال نیز از برخی كم و زیادها 
و مسامحه ها خواهد گذشت

بنابراین	برگردیم	به	آن	حرف	اّولمان،	برادران	و	خواهران	عزیز!	آنچه	برای	من	و	شما	میماند	و	این	دعا	را	مستجاب	میكند:	»و	ال	تهلكنی	
غّما	حّتی	تغفر	لی	و	ترحمنی	و	تعرفنی	االستجابة	فی	دعائی«،)3(	عمل	امروز	ما	است	كه	با	جدیت	باشد،	با	مجاهدت	باشد،	با	اخالص	
باشد،	با	احساس	وظیفه	باشد.	اگر	اینها	شد،	خدای	متعال	از	برخی	از	كم	و	زیادها	و	مسامحه	ها	و	مساهله	ها	خواهد	گذشت؛	اما	مهم	این	

است	كه	ما	همتمان	بر	این	باشد	كه	ان	شاءاهلّل	كار	را	تمیز	و	طاهر	و	بی	حاشیه	و	با	نیِت	خوب	و	با	جدیت	انجام	دهیم.

ب( ضرورت های حضور پرشور مردم در انتخابات؛توصیه هایی به مردم و نامزدها و تشكر از تمكین نامزدهای 
احراز صالحیت نشده از رای شورای نگهبان

1. انتخابات، پرشور و با حضور عمومی مردم انجام بگیرد؛ این موجب مي شود كه كشور مصونیت ، اقتدار و امنیت پیدا كند
یک	جمله	هم	درباره	ی	انتخابات	عرض	كنیم.	همان	طور	كه	رئیس	محترم	مجلس	هم	اشاره	كردند،	انتخابات	همیشه	مهم	است	و	حاال	
هم	كه	خب	طبعًا	به	مناسبتهائی	اهمیت	زیادی	دارد.	همه	باید	تالش	كنند	كه	ان	شاءاهلّل	این	انتخابات،	پرشور	و	با	حضور	عمومی	مردم	
انجام	بگیرد.	این	موجب	میشود	كه	كشور،	هم	مصونیت	پیدا	كند،	هم	اقتدار	پیدا	كند،	هم	امنیت	پیدا	كند.	حضور	مردم،	تهدید	دشمنان	

را	از	بین	میبرد.	شما	می	بینید	كه	برخی	از	سیاستمداران	غربی	و	بخصوص	برخی	از	سیاستمدارهای	پشت	پرده	ی	آمریكائی	تحلیلهائی	
میكنند	-	كه	خب،	بعضًا	منتشر	هم	میشود،	به	رسانه	ها	منتقل	هم	میشود	-	و	میگویند:	نظام	جمهوری	اسالمی	ایران	به	این	آسانی	ها	و	
به	این	زودی	ها	تكان	بخور	نیست.	چرا	این	حرف	را	میگویند؟	برای	خاطر	اینكه	می	بینند	این	نظام،	متكی	به	مردم	است؛	سّرش	فقط	این	
است؛	وااّل	اینكه	خیال	كنیم	كه	حاال	در	رأس	نظام	زید	وجود	دارد	یا	عمرو	وجود	دارد،	اینها	در	مقابل	عظمت	حضور	مردم	و	پشتوانه	ی	

نظام،	در	واقع	هیچ	است؛	شبیه	هیچ	است.

1.1. نظام جمهوری اسالمی ریشه دارد و این ریشه، مردمند؛ اجتماع مردم حول این نظام، مایه  عزت و بركت كشور ، نظام و خود مردم 
است

وقتی	مردم	در	یک	نظامی	متحدند،	یكپارچه	اند،	پشتیبان	نظامند،	با	نظامند،	این	نظام	مصونیت	پیدا	میكند،	اقتدار	پیدا	میكند،	قدرت	پیدا	
میكند،	بركندن	آن	از	جا	ناممكن	میشود؛	مثل	درختی	است	كه	در	اعماق	زمین	ریشه	دوانده؛	این	را	نمیشود	برداشت.	بعضی	از	نظامها	
هستند	كه	پول	هم	دارند،	امكانات	هم	دارند،	به	به	و	چه	چه	سیاستمداراِن	استعمارگر	دنیا	را	هم	دارند،	اما	ریشه	ندارند؛	خودشان	هم	میدانند	
كه	ریشه	ندارند.	نظام	جمهوری	اسالمی	ریشه	دارد؛	این	ریشه،	مردمند.	اجتماع	مردم	حول	این	نظام،	مایه	ی	عزت	و	بركت	كشور	و	بركت	نظام	
و	بركت	خود	آن	مردم	است.	مردم	كمک	میكنند	به	این	كه	نظام	عزت	پیدا	كند؛	خود	این،	عزت	مردم	است؛	خود	این،	مصونیت	و	امنیت	
مردم	است؛	خود	این،	امكانی	است	برای	حل	همه	ی	مشكالت	مردم؛	این	را	باید	دانست؛	این	یک	فرمول	كلی	است.	بنابراین	انتخابات	كه	

مظهر	حضور	مردم	است،	باید	پرشور	برگزار	شود؛	همه	ی	تالش	و	همت	مسئوالن	باید	این	باشد.

2. تشكر می كنم از همه نامزدهایی كه صالحیتشان احراز نشد و از نظر شورای نگهبان تمكین كردند؛ این نشان دهنده  
اهمیت و ارجحیت قانون است

خوشبختانه	قوانینی	هم	كه	وجود	دارد،	قوانین	خوبی	است؛	قوانین	معقولی	است.	همین	طور	كه	مكرر	عرض	كردیم،	بن	بستی	وجود	ندارد.	
لذا	مشاهده	میكنید	كه	در	همین	انتخابات،	تا	این	مرحله	ای	كه	تا	االن	پیش	آمدیم،	روال	قانونی	جریان	پیدا	كرده.	وقتی	كه	از	نامزدهای	
محترم	سؤال	كردند	كه	اگر	چنانچه	شورای	نگهبان	نظری	بدهد،	شما	تمكین	میكنید،	همه	ی	آنها	گفتند:	بله،	ما	تمكین	میكنیم.	تمكین	
هم	كردند.	ما	باید	واقعًا	تشكر	كنیم	از	همه	ی	این	نامزدها؛	آنهائی	كه	به	نحوی	صالحیتشان	احراز	نشد.	اینها	گفتند	از	نظر	شورای	نگهبان	
تمكین	میكنیم،	و	به	قول	خودشان	عمل	كردند	و	تمكین	كردند؛	این	نشان	دهنده	ی	اهمیت	و	ارجحیت	قانون	است،	نشان	دهنده	ی	كاربری	
قانون	است؛	چون	قانون	بر	مملكت	حاكم	است.	ممكن	است	بنده	یا	جنابعالی	از	قانون	ناراضی	هم	باشیم	-	گاهی	اینجوری	است	-	اما	

وقتی	انسان	در	مقابل	قانون	تمكین	كرد،	حل	اختالف	میشود،	فصل	الخطاب	میشود؛	این	نعمت	بزرگی	است،	این	بركت	بزرگی	است.

3. نمي خواهیم تملق بیجا بگوئیم، اما حقیقت قضیه این است كه آشنائی ذهنی مردم ما با مسائل سیاسی، از متوسط 
كشورهای دنیا باالتر است

مردم	هم	در	كشور	ما	بحمداهلّل	آگاهی	و	هوشیاری	دارند.	نمیخواهیم	تملق	بیجا	بگوئیم؛	اما	حقیقت	قضیه	این	است	كه	آشنائی	
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ذهنی	مردم	ما	با	مسائل	سیاسی،	از	متوسط	كشورهای	دنیا	در	سطح	عالم	باالتر	است.	آنطور	كه	ما	اطالع	داریم	از	وضع	كشورها	-	كه	
برای	ما	گزارش	میكنند	و	از	منابع	آشكار	و	منابع	پنهان	به	دست	می	آید	-	چه	كشورهای	اروپائی،	چه	كشورهای	آمریكائی،	چه	كشورهای	
آسیائی،	مردم	آگاهی	های	مختلفی	دارند،	كم	و	زیاد	دارد،	یک	متوسطی	دارد؛	اما	آگاهی	مردم	ایران	و	بصیرت	مردم	ایران	در	مسائل	سیاسی،	
از	متوسط	جهانی	باالتر	است.	نمیخواهیم	ادعای	معصومیت	كنیم	برای	آحاد	مردم،	اما	این	ادعای	قابل	قبولی	است	و	واقعی	است؛	نگاه	

میكنند،	بصیرت	دارند،	تشخیص	میدهند.

3.1.خوشبختانه امروز وسیله  تشخیص هم در اختیار مردم است و مي توانند برنامه نامزدها را از صدا و سیما نگاه كنند و به یک نتیجه ای 
برسند

خوشبختانه	امروز	وسیله	ی	تشخیص	هم	در	اختیار	مردم	است.	خب،	این	صدا	و	سیما	است؛	برنامه	ها	را	ضبط	میكند،	برنامه	ها	را	پخش	
میكند،	حرفها	را	نشان	میدهد،	شخصیتها	را	نشان	میدهد؛	مردم	میتوانند	نگاه	كنند،	به	یک	نتیجه	ای	برسند؛	این	نتیجه	ممكن	است	درست	
باشد،	ممكن	است	نادرست	باشد؛	ممكن	است	زید	به	یک	نتیجه	برسد،	عمرو	به	یک	نتیجه	برسد؛	خب،	طبعًا	یكی	اش	درست	است،	
یكی	اش	غلط؛	اما	خدای	متعال	به	هر	دو	اجر	خواهد	داد.	وقتی	انسان	نگاه	كرد	و	مالحظه	كرد	و	تشخیص	داد	و	بر	اساس	تشخیِص	خود	
محض	رضای	خدا	عمل	كرد،	خدای	متعال	به	انسان	اجر	میدهد.	این	وظیفه	ی	ماها	است	-	همه	ی	آحاد	مردم	-	كه	نگاه	كنیم	ببینیم	واقعًا	

به	چه	نتیجه	ای	میرسیم،	بر	طبق	آن	نتیجه	عمل	كنیم.

4.نامزدهایی كه در تلویزیون ظاهر مي شوند وظائف سنگینی دارند؛ برای اینكه توجه مردم را جلب كنیم هرچه به دهانمان 
آمد، نگوئیم

البته	آقایانی	هم	كه	در	تلویزیون	به	عنوان	نامزد	ظاهر	میشوند	و	حرف	میزنند،	وظائف	سنگینی	دارند؛	آنها	هم	باید	مراقب	باشند.	حرفی	
كه	از	دهان	انسان	خارج	میشود،	باید	واقعی،	صمیمی،	متكی	به	اطالعات	درست	و	برآمده	ی	از	زبان	صادق	و	راستگو	باشد.	اینجور	نباشد	

كه	حاال	برای	اینكه	توجه	مردم	را	جلب	كنیم،	هرچه	به	دهانمان	آمد،	بگوئیم؛	اینها	را	باید	مراقبت	كنند.

4.1. نامزدها سعی كنند مردم را با واقعیت اوضاع و واقعیت خودشان مواجه كنند؛ اگر این شد، خدای متعال بركت داده و كمک خواهد 
كرد

	نامزدها	كاری	كه	میدانند	درست	است،	میتوانند	انجام	دهند،	آن	را	بگویند	-	حاال	به	عنوان	وعده،	به	عنوان	برنامه،	به	عنوان	هرچه	-	سعی	
كنند	مردم	را	با	واقعیت	مواجه	كنند؛	هم	واقعیت	اوضاع،	هم	واقعیت	خودشان.	اگر	این	شد،	خدا	بركت	خواهد	داد؛	اگر	این	شد،	خدای	متعال	
كمک	خواهد	كرد؛	چون	كارها	دست	خدا	است،	همه	چیز	به	اراده	ی	الهی	برمیگردد؛	»كّل	الیه	راجعون«،	»ازّمة	األمور	طّر	بیده	/	و	الكّل	
مستمّدة	من	مدده«.)4(	اگر	چنانچه	ما	صادقانه	عمل	كردیم،	اراده	ی	الهی	هم	كمک	خواهد	كرد.	گاهی	كمک	به	این	بنده	ی	حقیر	این	
است	كه	توفیق	این	مسئولیت	را	پیدا	كنم،	گاهی	كمک	به	من	این	است	كه	توفیق	این	مسئولیت	را	پیدا	نكنم؛	هر	دویش	كمک	الهی	
است.	اگر	چنانچه	ما	صادقانه	عمل	كردیم،	خدای	متعال	به	ما	كمک	خواهد	كرد	و	آنچه	كه	صالح	و	خیر	است،	به	ما	خواهد	

داد.	اینجور	نباشد	كه	حاال	برای	اینكه	مردم	به	ما	متوجه	شوند،	همه	ی	آنچه	را	كه	ماورای	ما	است،	تخریب	كنیم؛	چه	آنچه	كه	مربوط	به	
نامزدهای	دیگر	است،	چه	آنچه	كه	مربوط	به	واقعیتهای	موجود	جامعه	است.	باید	درست	عمل	شود.	آن	وقت	ما	انتخاب	خواهیم	كرد.

5.این كه رهبری طرف دار فرد خاصی است، واقعیت ندارد؛حدسیاتی مي زنند كه هرچه بر زبان آورده نشود، بهتر است؛ بنده 
مثل بقیه یک رأی دارم 

البته	این	حرفها	هم	كه	فالنی،	رهبری،	این	بنده	ی	حقیر،	طرفدار	زید	است	یا	طرفدار	عمرو	است،	از	آن	حرفهائی	است	كه	همیشه	بوده	و	
واقعیت	هم	ندارد؛	اكثر	آنهائی	هم	كه	میگویند،	میدانند	كه	واقعیت	ندارد.	از	كجا	میدانند	كه	بنده	طرفدار	چه	كسی	ام؟	كسی	كه	از	من	
نمیشنود؛	نه	در	گذشته	شنفته	است،	نه	تا	حاال	شنفته،	نه	بعد	از	این	خواهد	شنفت.	حدسیاتی	میزنند؛	این	حدسیات	هرچه	گفته	نشود،	
هرچه	بر	زبان	آورده	نشود،	بهتر	است؛	نمیدانند	كه.	بنده	هم	یک	رأی	دارم	مثل	بقیه.	آن	روز	من	در	جمع	برادران	دانشجوی	پاسدار	این	را	
گفتم:	ممكن	است	نظر	شما	به	یک	نفری	باشد،	نظر	من	به	یک	نفر	دیگر	باشد؛	چه	اشكالی	دارد؟	شما	یكی	را	بپسندید،	من	یک	كس	
دیگر	را	بپسندم؛	هیچ	اشكالی	ندارد.	شما	یک	شناختی	از	زید	دارید	كه	من	آن	شناخت	را	از	او	ندارم؛	هیچ	مانعی	ندارد.	اینجور	نیست	كه	

هرچه	شما	فهمیدید،	بنده	هم	باید	همان	را	بفهمم؛	یا	هرچه	من	فهمیدم،	شما	هم	باید	همان	را	بفهمید؛	نه،	اینها	تشخیصها	است.	

6.نظام اسالمی راه خود را میرود و هدف، راه و  تدابیرش مشخص است؛تبلیغات منفی دشمنان تأثیری در كار ما ندارد؛ لیكن 
آگاهی و هوشیاری مهم است

آنچه	كه	بین	ما	و	خدا	حجت	است،	این	است	كه	بتوانیم	درست	تشخیص	دهیم.در	خبرهای	رادیوهای	بیگانه	و	آنچه	كه	در	این	نوشتجات	
منعكس	میشود	-	كه	البد	می	بینید،	میشنوید	-	روی	مقاصدی	كه	دارند،	همین	چیزها	را	هی	تبلیغ	میكنند،	هی	فضا	را	داغ	میكنند.	خب،	
اهداف	آنها	معلوم	است.	البته	اینجور	هم	نیست	كه	ما	ندانیم	مقصود	آنها	از	این	كارها	چیست.	ما	كار	خودمان	را	انجام	میدهیم.	ما	بلدیم	
چه	كار	كنیم.	جامعه	ی	اسالمی	و	نظام	اسالمی	میفهمد	دارد	چه	كار	میكند.	نظام	اسالمی	دارد	راه	خودش	را	میرود.	هدف	مشخص	است،	
راه	مشخص	است،	تدابیر	مشخص	است.	نظام،	كار	خودش	را	انجام	میدهد؛	حاال	دیگران	توی	سر	خودشان	میزنند،	بزنند؛	آن	تأثیری	در	كار	

نظام	ندارد؛	لیكن	آگاهی	و	هوشیاری	در	این	مراحل،	مهم	است.

موخره
امیدوارم	ان	شاءاهلّل	خدای	متعال	برای	این	كشور،	برای	شما،	برای	آحاد	مردم،	خیر	اراده	فرموده	باشد	و	بركات	خودش	را	بر	شما،	بر	ما،	بر	

همه	نازل	كند	و	ان	شاءاهلّل	فردای	این	كشور	و	این	ملت	از	امروِز	او	و	از	دیروِز	او	بهتر	باشد.
والّسالم	علیكم	و	رحمةاهلّل	و	بركاته	

پاورقی
1(	نهج	البالغه،	حكمت	213
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2(	مائده:	8
3(	مصباح	المتهجد،	ج	2،	ص	562

4(منظومه	ی	حكیم	سبزواری	

مطالبات
متن اصلیمخاطبعنوان	مطالبهردیف

1

انجام	عمل	نیک	با	نیا	درست	
برای	دوری	از	ضرر	در	دوران	

نمایندگی

نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی

عزیز!	 خواهران	 و	 برادران	 است	 همین	 ما	 كارهای	 در	 عمده	
مدیریت	 و	 ریاست	 و	 عناوین	 این	 و	 ظاهری	 موقعیتهای	 این	
برای	 كه	 آنچه	 میگذرد؛	 اینها	 و	 مردمی	 اعتبار	 و	 نمایندگی	 و	
ما	و	شما	باقی	میماند،	عمل	ما	است؛	كه	اگر	عمل	نیک	و	
عمل	صالح	با	نیت	خوب	و	درست	انجام	داده	باشیم،	در	این	
سالهائی	كه	بر	ما	میگذرد،	با	این	عناوین	و	با	این	خصوصیات،	
مسئولیت	 دوران	 این	 نكرده	 چنانچه	خدای	 اگر	 نكردیم.	 ضرر	
و	مأموریت	و	نام	و	نشان	و	عنوان،	برای	ما	دستاوردی	نداشته	
باشد،	یا	اگر	خدای	نكرده	بر	روی	ما	تأثیر	منفی	گذاشته	باشد	و	
ما	را	بدهكار	كرده	باشد،	این	بدترین	سرنوشتی	است	كه	ممكن	
است	برای	امثال	ما	و	شما،	این	مسئولیتها	رقم	زده	باشد.	باید	

به	این	مسئله	به	طور	دائم	توجه	داشته	باشیم.

2

توجه	به	امتحان	بزرگ	بودن	
فرصت	نمایندگی

نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی

فرصت	 یک	 	- مردم	 نمایندگی	 فرصت	 	- فرصت	 این	 البته	
مغتنمی	است.	هر	كسی	در	جامعه	ی	اسالمی	و	نظام	اسالمی	
بتواند	یک	مأموریتی	به	دست	بیاورد	و	آن	مأموریت	را	بدرستی	
انجام	دهد،	واقعًا	باید	خدا	را	شاكر	باشد؛	ولی	باید	توجه	داشت	
كه	این	فرصت،	امتحان	بزرگی	هم	هست.	ما	در	حال	امتحان	
امتحانهای	 كه	 است	 زندگی	 دوران	 برجستگی	های	 در	 دادنیم.	
هست،	 امتحان	 زندگی	 عادی	 روال	 در	 می	آید.	 پیش	 سخت	
لیكن	امتحانهای	برجسته	و	نفسگیر	معمواًل	مال	آنجائی	است	
كه	انسان	وارد	مقاطع	حساس	میشود؛	كه	از	جمله	اش	همین	
از	 طوالنی	 سالهای	 نفر	 یک	 گاهی	 است.	 ماها	 مسئولیتهای	
عمر	خود	را	با	امانت	و	طهارت	گذرانده	است،	بعد	میرسد	به	
یک	مقطع	امتحان؛	اگر	نتواند	در	این	مقطع	امتحان،	توانائی	
خودش	را	در	مهار	نفس	نشان	دهد،	لغزش	پیدا	خواهد	كرد.	این	
مقطع	حساس،	نمایندگی	مجلس	است؛	مسئولیتهای	دولتهائی	
است؛	مسئولیتهائی	از	قبیل	مسئولیت	این	بنده	ی	حقیر	است.	
اینها	آن	مقاطع	حساس	زندگی	ما	است؛	اینجاها	باید	مواظب	

خودمان	باشیم،	مراقب	باشیم.
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3

شناخت	مواضع	امتحان	در	دوران	
نمایندگی	با	دید	نافذ

نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی

گاهی انسان در حال عادِی زندگی، خوب زندگی میكند؛ 
اما وقتی به پرتگاه رسید، وقتی به نقطه ی حساس رسید، 
وقتی به پیچ خطرناك رسید، نمیتواند درست كنترل كند. 
این را باید به یاد داشته باشیم. »فی تقّلب األحوال علم 
جواهر الرّجال«؛)1( ما خودمان را هم در یك چنین مقاطعی 
به خودش  انسان  معموالً  بزنیم.  محك  درست  میتوانیم 
خوشبین است. ما عیبهای خودمان را نمی بینیم؛ معموالً 
محّسنات خودمان را بزرگتر از آنچه كه هست، می بینیم. 
اینطور جاها وقتی كه بین خودمان و خدا خلوت كنیم، 
پیدا  را  نقصهای خودمان  را،  میتوانیم ضعفهای خودمان 
كنیم. یك جا پول هست، یك جا قدرت هست، یك 
جا وجاهت هست، یك جا شهوات جنسی هست؛ اینها 
امتحانهای سخت است. آنچه كه برای نمایندگان محترم 
قضائی،  مسئوالن  برای  دولتی،  مسئوالن  برای  مجلس، 
برای نیروهای مسلح، برای روحانیون، برای آن كسانی كه 
مجموعه ای از اینها را با هم دارند، مهم است، این است 
كه با دید نافِذ خودشان مواقع امتحان و مواضع امتحان 
است؛  امتحان  نقطه ی  نقطه،  این  كه  بدانند  بشناسند؛  را 

غفلت نكنیم

4

مراقبت	كامل	بر	روی	منش	و	
رفتار	خود؛به	دلیل	تاثیرپذیری	

جامعه

نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی

قله	 این	 دل	 از	 آنچه	 هستید؛	 قله	 یک	 مثل	 شما	 بدانید	 كه	
آداب،	 رفتار،	 میشود.	 سرازیر	 پیكره	 و	 دامنه	 بر	 میجوشد،	
مثل	 اسالمی،	 شورای	 مجلس	 در	 تعامل	 چگونگی	 ُخلقیات،	
بقیه	ی	قله	هائی	كه	در	كشور	وجود	دارد،	بر	روی	رفتار،	آداب،	
اخالق	و	منش	آحاد	جامعه	اثر	میگذارد؛	این	یک	امر	طبیعی	
است،	یک	امر	همیشگی	است.	اگر	در	مجلس،	عقل	و	فكر	
و	 باشد	 حكمفرما	 محبت	 و	 آرامش	 و	 سكینه	 و	 طمأنینه	 و	
منعكس	 جامعه	 سطح	 در	 قضیه	 این	 مجلس	 بلندگوهای	 از	
اگر	 میگذارد.	 اثر	 جامعه	 در	 بتدریج	 خصوصیات	 همین	 شود،	
در	مجلس	تشنج	باشد،	بغض	باشد،	كم	كاری	باشد،	این	باز	به	
نوبه	ی	خود	در	رفتار	مردم	منعكس	میشود؛	این	تأثیر،	طبیعی	
است.	این	تأثیر،	دفعی	و	برجسته	و	نمایان	نیست،	اما	بمرور	و	
بتدریج	آثار	خودش	را	نشان	میدهد؛	این،	مسئولیت	مسئوالن	
و	 عزیز	 دوستان	 من،	 نظر	 به	 لذا	 میدهد.	 افزایش	 را	 محترم	
از	این	نقطه	نظر	هم	بر	روی	منش	و	رفتار	 نمایندگان	محترم	

باشند. داشته	 كاملی	 مراقبت	 یک	 خودشان	
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5

دقت،	اهتمام	و	تحقیق	نسبت	به	
طرح	ها	و	لوایح

نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی

به	 است	 وظیفه	ای	 یک	 طرحها،	 و	 لوایح	 روی	 بر	 كردن	 كار	
عنوان	ادای	حق	مردم	-	این	كه	حاال	یک	امر	قطعی	و	روشنی	
است	-	یعنی	وقتی	الیحه	ای	به	مجلس	می	آید	یا	طرحی	را	
یک	 در	 را	 این	 میخواهید	 و	 میكنید	 تهیه	 مجلس	 در	 شما	
فعالیت	كالن	 جدول	 میتواند	 كه	 كشور	 بخشهای	 از	 بخشی	
شما،	 مراقبت	 شما،	 دقت	 بیندازید،	 كار	 به	 كند،	 پر	 را	 كشور	
اهتمام	شما،	تحقیق	شما،	مطالعه	ی	شما،	كه	به	پخته	شدن	
این	طرح	یا	الیحه	كمک	میكند،	یک	حقی	است	برای	مردم	
بر	دوش	شما.	الیحه	ای	به	مجلس	می	آید	-	بنده	خودم	هم	
در	مجلس	بودم	و	این	موارد	را	از	نزدیک	تجربه	كردم	-	وقتی	
این	 دید	 معرض	 در	 و	 میشود	 داده	 كمیسیون	 به	 الیحه	 كه	
نماینده	قرار	میگیرد،	گاهی	با	این	الیحه	مثل	یک	كار	مربوط	
میكند،	 مطالعه	 میكند،	 دقت	 میكند؛	 رفتار	 خود	 شخص	 به	
تحقیق	میكند،	با	كارشناس	می	نشیند	مباحثه	میكند،	مطلب	

را	در	ذهن	خود	به	صورت	محقَّق	ترسیم	میكند.

6

گالیه	نسبت	به	خالی	بودن	خیلی	
از	صندلی	های	مجلس	در	برخی	

اوقات

نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی

این	گالیه	وجود	دارد،	بنده	هم	مكرر	این	گالیه	را	در	دوره	های	
مختلف	 رؤسای	 به	 و	 مجلس	 محترم	 نمایندگان	 به	 گذشته	
مجلس	عرض	كردم	كه	گاهی	اوقات	انسان	می	بیند	خیلی	از	
صندلی	ها	خالی	است؛	به	قدری	كه	از	نصاب	جایز	فراتر	است!	
برایش	 عذری	 یک	 همیشه	 قهراً	 صندلی	 تعدادی	 یک	 حاال	
وجود	دارد،	اما	باالخره	این	یک	نصابی	دارد.	گاهی	كه	انسان	
می	بیند	از	این	نصاب	باالتر	است،	احساس	میكند	كه	بر	طبق	

وظیفه	عمل	نشده	است.

7

لزوم	حضور	جسمانی،	ذهنی	و	
قلبی	در	مجلس

نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی

گاهی	هم	بعضی	در	مجلس	هستند	-	این	هم	یک	پدیده	ای	
است	-	در	رأی	گیری	شركت	نمیكنند؛	آقایان	آن	عقب	مجلس	
می	نشینند،	گعده	میكنند!	این	هم	مصلحت	نیست.	یعنی	هم	
	- مجلس	 در	 قلب	 حضور	 هم	 مجلس،	 در	 جسمانی	 حضور	
یعنی	متوجه	آن	مسئله	بودن،	حرف	موافق	و	حرف	مخالف	را	
شنیدن	-	الزم	است؛	اینها	جزو	وظائفی	است	كه	قوام	نمایندگی	
اینها	خیلی	 اینها	صرف	نظر	كرد؛	 از	 نمیشود	 و	 است	 اینها	 به	
چیزهای	مهمی	است.	واقعًا	درخواست	من	از	برادران	و	خواهران	
عزیز	نماینده	این	است	كه	به	این	مسئله	توجه	كنند،	اهتمام	
بورزند؛	هم	برای	حضور	در	مجلس،	به	معنای	حضور	جسمانی	
و	مادی؛	هم	به	معنای	حضور	معنوی	و	روحانی،	یعنی	حضور	

قلب	و	حضور	ذهن؛	این	مسئله	ی	مهمی	است.

8

لزوم	دیده	شدن	تقوا،	امانت،	اخالق	
و	احساس	مسئولیت	و	نشاط	

كار	در	مجلس	به	دلیل	تاثیر	در	
جامعه

نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی

. اگر تقوا و امانت و اخالق و احساس مسئولیت و نشاط 
كار، در مجلس دیده شود، این در جامعه اثر میگذارد؛ در 
درجه ی اول مردم را نسبت به نمایندگان مجلس عالقه مند 
و خوشبین و متعهد میكند، در درجه ی بعد رفتار آنها را 
به رفتار این نمایندگان عزیز - كه خب قله هستند، چهره 

هستند، برجسته هستند - نزدیك میكند.
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9

پرهیز	از	اهانت،تعبیرات	
ناپسند	و	سخیف	در	

نطقهایپیشازدستور،اظهارات	
وبگومگوها

نمایندگان	مجلس	شورای	
اسالمی

اگر	در	تعبیراتی	كه	نماینده	ی	محترم	مجلس	به	كار	میبرد؛	چه	
در	نطقهای	پیش	از	دستور،	چه	در	اظهارات،	چه	در	بگومگوها،	
دارد،	 وجود	 اهانت	 از	 پرهیز	 دارد،	 وجود	 ادب	 كه	 شد	 مالحظه	
اینها	 دارد	-	دیدن	 ناپسند	و	سخیف	وجود	 تعبیرات	 از	 پرهیز	
را	انسان	احساس	میكند؛	وقتی	انسان	پای	رادیو	نشسته	است	
و	دارد	گوش	میدهد،	میفهمد	كه	این	آقا	میتوانست	در	اینجا	
این	 نبرد	-	 به	كار	 ببرد،	ولی	 به	كار	 را	 اهانت	آمیز	 تعبیر	 این	
خدای	 نه،	 چنانچه	 اگر	 اما	 میگذارد؛	 اثر	 هم	 مستمع	 مِن	 در	
ناكرده	عكس	این	دیده	شد؛	یعنی	ناپرهیزی	در	بیان،	در	گفتار،	
در	تعبیرات،	تعبیرات	اهانت	آمیز	یا	غیر	مؤدبانه،	یا	رفتار	غیر	
مؤدبانه	دیده	شد،	این	بالفاصله	اثر	میگذارد.	یعنی	آن	شنونده	
با	اینكه	این	رفتار	را	تحسین	نمیكند،	درعین	حال	خودش	تحت	
تأثیر	قرار	میگیرد.	مردم	مثل	بچه	ای	نیستند	كه	از	رفتار	پدر	
تأثیر	میپذیرد،	بدون	اینكه	زشتی	یا	خوبی	آن	رفتار	را	بفهمد؛	
قضیه	 طبیعت	 میفهمند؛	 را	 رفتار	 خوبی	 و	 زشتی	 مردم	 نه،	
مختلف،	 محیطهای	 در	 كنید؛	 مالحظه	 شما	 است.	 اینجوری	
جماعات	مختلف،	كسی	یک	كاری	را	میكند؛	تعبیری	را،	حرفی	
را	بر	زبان	می	آورد؛	انسان	خوشش	هم	نمی	آید،	اما	درعین	حال	

میگذارد؛	 تأثیر	

10

دوری	از	ناپرهیزیدربیان	
وگفتار	ورفتارها	و	

تعبیراتاهانت	آمیزیاغیرمؤدبانه	در	
مجلس	به	دلیل	تاثیرگذاری	در	

جامعه

نمایندگان	مجلس	شورای	
اسالمی

یعنی	 شد؛	 دیده	 این	 عكس	 ناكرده	 خدای	 نه،	 چنانچه	 اگر	
ناپرهیزی	در	بیان،	در	گفتار،	در	تعبیرات،	تعبیرات	اهانت	آمیز	
این	بالفاصله	 رفتار	غیر	مؤدبانه	دیده	شد،	 یا	 یا	غیر	مؤدبانه،	
تحسین	 را	 رفتار	 این	 اینكه	 با	 شنونده	 آن	 یعنی	 میگذارد.	 اثر	
مردم	 میگیرد.	 قرار	 تأثیر	 تحت	 خودش	 درعین	حال	 نمیكند،	
مثل	بچه	ای	نیستند	كه	از	رفتار	پدر	تأثیر	میپذیرد،	بدون	اینكه	
و	خوبی	 زشتی	 مردم	 نه،	 بفهمد؛	 را	 رفتار	 آن	 یا	خوبی	 زشتی	
رفتار	را	میفهمند؛	طبیعت	قضیه	اینجوری	است.	شما	مالحظه	
یک	 كسی	 مختلف،	 جماعات	 مختلف،	 محیطهای	 در	 كنید؛	
انسان	 می	آورد؛	 زبان	 بر	 را	 را،	حرفی	 تعبیری	 میكند؛	 را	 كاری	
خوشش	هم	نمی	آید،	اما	درعین	حال	تأثیر	میگذارد؛	یعنی	تكرار	
آن	رفتار	را	برای	انسان	تسهیل	میكند،	آسان	میكند؛	طبیعت	

است. این	 قضیه	
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11

رعایت	انصاف	درمقابلهمكار	
خود،درمقابلدولت	و	درمقابلقوه		
قضائیه	به	دلیل	تاثیرپذیری	

جامعه

نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی

یک	مسئله	ی	دیگر	هم	»انصاف«	است.	البته	اینهائی	كه	عرض	
میكنیم،	در	واقع	توضیح	واضحات	است	و	شما	آقایان	و	خانمها	
به	این	چیزها	واقفید؛	شاید	خود	شما،	مردم	را	به	این	چیزها	توصیه	
اینها	را	عرض	كنیم؛	ولو	 میكنید؛	ولی	ما	هم	وظیفه	داریم	كه	
حاال	شما	بحمداهلّل	شاید	هیچ	احتیاجی	هم	ندارید	كه	ما	بگوئیم،	
اما	الزم	است	بگوئیم.	انصاف	را	باید	رعایت	كرد؛	انصاف	در	مقابل	
آن	دوستی	كه	در	مجلس	همكار	شما	است،	انصاف	در	مقابل	
دولت،	 مقابل	 در	 انصاف	 است،	 مجلس	 بیرون	 كه	 كسی	 آن	
انصاف	در	مقابل	قوه	ی	قضائیه.	انصاف	را	باید	رعایت	كنید؛	»و	
ال	یجرمّنكم	شنئان	قوم	علی	ااّل	تعدلوا«.)2(	گاهی	ما	با	كسی	
بدیم،	از	كسی	بدمان	می	آید؛	خب،	این	كار	میتواند	موّجه	باشد؛	
باالخره	یک	دلیلی	داریم،	از	كسی	خوشمان	نمی	آید؛	اما	نسبت	به	
همین	كسی	هم	كه	از	او	خوشمان	نمی	آید	و	استدالل	هم	داریم	
برای	اینكه	از	او	خوشمان	نیاید،	باید	انسان	انصاف	به	خرج	دهد.	
نقطه	ی	بدی	 تأثیر	 را	تحت	 دارد؛	آن	 نقطه	ی	خوبی	 كسی	یک	
كه	از	او	در	ذهن	ما	هست،	قرار	ندهیم؛	این	خیلی	چیز	مهمی	
است.	بی	انصافی	و	رفتار	نامتناسب،	منجر	میشود	به	عكس	العمل	
مشابه	در	طرف	مقابل.	ما	آدمهای	ضعیفی	هستیم	دیگر؛	شما	اگر	
چنانچه	مثاًل	نسبت	به	این	حقیر	یک	وقتی	بی	انصافی	كردید،	
این	حقیر	آن	مقدار	قدرت	و	توانائی	و	ضبط	نفس	ندارم	كه	بگویم	
خیلی	خوب،	حاال	او	بی	انصافی	كرد،	بكند؛	من	هم	وادار	میشوم	
به	بی	انصافی.	اینجوری	در	جامعه،	تبادل	بی	انصافی	ها،	به	جای	
تبادل	انصاف،	به	جای	تبادل	محبت،	رائج	میشود.	ببینید،	چون	
اگر	چنانچه	 وااّل	 دارد؛	 تأثیر	وجود	 این	 نماینده	ی	مجلسید،	 شما	
شما	جزو	افراد	معمولی	جامعه	بودید،	تأثیر	داشت،	اما	نه	به	این	
اندازه.	وقتی	ما	در	روی	سكوئی	قرار	گرفتیم	و	مردم	به	ما	نگاه	
میكنند،	رفتار	ما	یک	معنا	دارد؛	وقتی	كه	نه،	در	جمعیت	مردم،	
در	سواد	مردم	گم	هستیم،	همان	رفتار	یک	معنای	دیگری	دارد.

12

تعامل	و	مالحظه	دوطرفه	مجلس	
مجلس و دولتو	قوه	مجریه	با	یكدیگر

دوستان	مجلس	عرض	 به	 بنده	همیشه	 كه	 یک	مسئله	هم	
كردم،	تعامل	با	قوه	ی	مجریه	است.	با	قوه	ی	مجریه	هم	كه	ما	
می	نشینیم،	چه	با	رئیس	جمهور	محترم،	چه	با	وزرای	محترم،	
چه	با	مجموع	اینها،	همین	سفارش	را	به	آنها	میكنیم	كه	با	
دارند.	مجلس	 كدام	هم	حقی	 هر	 كنند.	 تعامل	 مقننه	 قوه	ی	
دارای	حق	است،	در	یک	محدوده	ی	مشخصی؛	قوه	ی	مجریه	
دارای	حقند،	در	یک	محدوده	ی	 كار	هم	 كننده	ی	 و	دستهای	
یكدیگر	 با	 كنند،	 حفظ	 باید	 را	 یكدیگر	 حدود	 مشخصی.	
تعامل	كنند؛	این	تعامل،	جاده	ی	دوطرفه	است	-	فرنگی	ها	و	
فرنگی	مآبها	میگویند	جاده	ی	دوطرفه؛	حرف	بدی	هم	نیست،	
تعبیر	بدی	هم	نیست	-	باید	از	هر	دو	طرف،	این	تعامل	وجود	
كه	 نیتهائی	 حسن	 همه	ی	 با	 درعین	حال	 البته	 باشد.	 داشته	
	- میكند	 پیدا	 وجود	 بی	تفاهمی	هائی	 گاهی	 دارند،	 طرفین	
تفاهمها	در	همان	حدی	كه	 این	عدم	 لیكن	 ندارد	-	 اشكالی	
اقتضای	طبیعی	كار	است،	ایراد	ندارد؛	نباید	تشدید	كرد،	ایجاد	

باید	مراقبت	كرد. اینها	را	 كدورت	كرد؛	
به	شما	عرض	میكنیم؛	قوه	ی	مجریه	وسط	میدان	ایستاده	است	
-	چه	این	دولت،	چه	هر	دولت	دیگری	-	و	كارها	به	عهده	ی	
سرازیر	 او	 طرف	 به	 مالمتها	 اوست،	 دوش	 بر	 بارها	 اوست،	
میشود،	سؤالها	و	مؤاخذه	ها	از	او	میشود؛	لذا	باید	مالحظه	ی	او	
را	كرد.	به	قوه	ی	مجریه	هم	ما	همیشه	سفارش	میكنیم؛	این	
برای	 و	 قانونگذاری	 برای	مجلس	 قانون	 در	 كه	 حق	عظیمی	
كل	قانون	مالحظه	شده،	باید	از	طرف	مجریان	رعایت	شود
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13

ریل	گذاری	قانون	به	شیوه	ای	
كهقطاردولتبتواندسرپیچبپیچد

نمایندگان	مجلس	شورای	
اسالمی

.	قانون	اساس	كار	است،	قانون	ریل	حركت	این	قطار	است؛	شما	
بر	 باید	 آنها	هم	 را	بكنید،	 این	ریل	گذاری	 باید	زحمت	بكشید	
روی	این	ریل	حركت	كنند.	شما	كمک	كنید	كه	این	ریل	جوری	
باشد	كه	این	قطار	سر	پیچ	بتواند	بپیچد.	قطار	شمال	را	آقایان	
دیده	اند؛	یک	جاهائی	پیچهای	سختی	دارد،	اما	باالخره	جوری	
است	كه	قطار	میتواند	حركت	كند.	از	این	پائین	تا	آن	باالی	
كوه	قطار	حركت	میكند،	میرود	باال	و	می	آید	پائین،	مشكلی	
هم	برایش	پیش	نمی	آید؛	چون	ریلها	درست	چیده	شده	است.	
اگر	چنانچه	این	انحناهائی	كه	الزم	بود	به	وجود	بیاید،	به	این	
شكل	به	وجود	نیامده	بود،	اگر	مثاًل	جوری	تنظیم	شده	بود	كه	
قطار	 سقوط	 شاهد	 شما	 مكرر	 كند،	 حركت	 نمیتوانست	 قطار	
كرد.	 مالحظه	 ریل	گذاری	 در	 باید	 را	 این	 میبودید.	 باال	 آن	 از	
قدر	 باید	 و	 میكند	 حركت	 ریل	 این	 روی	 او	 ریل	گذارید،	 شما	
شما	را	بداند؛	اما	شما	هم	بدانید	كه	باالخره	بنا	است	روی	این	
بنابراین	دو	طرِف	قضیه	مهم	است.	عرض	 ریل	حركت	شود.	
كردیم،	این	مخصوص	این	دولت	نیست؛	در	همه	ی	دولتها،	و	
در	چند	دوره	ی	مجلس	و	دولت،	بنده	مكرر	این	سفارش	را	به	
همه	كردم؛	البته	خب،	بعضی	انصافًا	رعایت	كردند،	بعضی	هم	

گاهی	بی	توجهی	كردند.

14

عمل	كردن	باجدیت،مجاهدت،	
اخالصو	احساسوظیفه

نمایندگان	مجلس	شورای	
اسالمی

!	آنچه	برای	من	و	شما	میماند	و	این	دعا	را	مستجاب	میكند:	»و	
ال	تهلكنی	غّما	حّتی	تغفر	لی	و	ترحمنی	و	تعرفنی	االستجابة	
با	 باشد،	 جدیت	 با	 كه	 است	 ما	 امروز	 عمل	 دعائی«،)3(	 فی	
مجاهدت	باشد،	با	اخالص	باشد،	با	احساس	وظیفه	باشد.	اگر	
اینها	شد،	خدای	متعال	از	برخی	از	كم	و	زیادها	و	مسامحه	ها	
و	مساهله	ها	خواهد	گذشت؛	اما	مهم	این	است	كه	ما	همتمان	
بر	این	باشد	كه	ان	شاءاهلّل	كار	را	تمیز	و	طاهر	و	بی	حاشیه	و	با	

نیِت	خوب	و	با	جدیت	انجام	دهیم.

15

برگزاری	انتخابات	به	صورت	پرشور	
،	به	منظور	ایجاد	مصونیت،اقتدار	

و	امنیت
مردم

به	 طبعًا	 كه	خب	 حاال	هم	 و	 است	 مهم	 انتخابات	همیشه	 	،
كه	 كنند	 تالش	 باید	 همه	 دارد.	 زیادی	 اهمیت	 مناسبتهائی	
مردم	 عمومی	 حضور	 با	 و	 پرشور	 انتخابات،	 این	 ان	شاءاهلّل	
انجام	بگیرد.	این	موجب	میشود	كه	كشور،	هم	مصونیت	پیدا	
پیدا	كند.	حضور	مردم،	 امنیت	 پیدا	كند،	هم	 اقتدار	 كند،	هم	
از	 برخی	 كه	 می	بینید	 شما	 میبرد.	 بین	 از	 را	 دشمنان	 تهدید	
سیاستمداران	غربی	و	بخصوص	برخی	از	سیاستمدارهای	پشت	
پرده	ی	آمریكائی	تحلیلهائی	میكنند	-	كه	خب،	بعضًا	منتشر	
هم	میشود،	به	رسانه	ها	منتقل	هم	میشود	-	و	میگویند:	نظام	
زودی	ها	 این	 به	 و	 آسانی	ها	 این	 به	 ایران	 اسالمی	 جمهوری	
تكان	بخور	نیست.	چرا	این	حرف	را	میگویند؟	برای	خاطر	اینكه	
می	بینند	این	نظام،	متكی	به	مردم	است؛	سّرش	فقط	این	است؛	
اینكه	خیال	كنیم	كه	حاال	در	رأس	نظام	زید	وجود	دارد	 وااّل	
و	 مردم	 حضور	 عظمت	 مقابل	 در	 اینها	 دارد،	 وجود	 عمرو	 یا	

پشتوانه	ی	نظام،	در	واقع	هیچ	است؛	شبیه	هیچ	است.

16

نگاه	به	برنامه	های	صدا	و	سیما	
برای	انتخاب	نامزد	اصلح	در	

انتخابات
مردم

خوشبختانه	امروز	وسیله	ی	تشخیص	هم	در	اختیار	مردم	است.	
خب،	این	صدا	و	سیما	است؛	برنامه	ها	را	ضبط	میكند،	برنامه	ها	
نشان	 را	 میدهد،	شخصیتها	 نشان	 را	 میكند،	حرفها	 را	پخش	
میدهد؛	مردم	میتوانند	نگاه	كنند،	به	یک	نتیجه	ای	برسند؛	این	
نتیجه	ممكن	است	درست	باشد،	ممكن	است	نادرست	باشد؛	
نتیجه	 یک	 به	 عمرو	 برسد،	 نتیجه	 یک	 به	 زید	 است	 ممكن	
اما	 غلط؛	 یكی	اش	 است،	 درست	 یكی	اش	 طبعًا	 خب،	 برسد؛	
خدای	متعال	به	هر	دو	اجر	خواهد	داد.	وقتی	انسان	نگاه	كرد	و	
مالحظه	كرد	و	تشخیص	داد	و	بر	اساس	تشخیِص	خود	محض	
رضای	خدا	عمل	كرد،	خدای	متعال	به	انسان	اجر	میدهد.	این	
كنیم	 نگاه	 كه	 	- مردم	 آحاد	 همه	ی	 	- است	 ماها	 وظیفه	ی	
ببینیم	واقعًا	به	چه	نتیجه	ای	میرسیم،	بر	طبق	آن	نتیجه	عمل	

كنیم.
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مقدمه
و	الحمد	هلل	رّب	العالمین	و	الّصالة	و	الّسالم	علی	سّیدنا	و	نبّینا	
األطهرین	 األطیبین	 ءاله	 علی	 و	 محّمد	 المصطفی	 ابی	القاسم	
فی	 بقّیةاهلل	 سّیما	 المعصومین	 المهدّیین	 الهداة	 المنتجبین	

األرضین.

الف( جایگاه روزچهارده ام خرداددرمیان مردم ایران 
واهمیت وخصوصیت پانزدهم خرداددرتاریخ نهضت 

مردم ایران اسالمی

1. اگرچه یاد امام همواره در میان ملت ما زنده است، ولی 
امام  به  ایران  ملت  دلبستگی  مظهر  خرداد  چهاردهم  روز 

بزرگوار است
خداوند	متعال	را	سپاسگزاریم	كه	یک	نوبت	دیگر	به	ما	فرصت	داد،	
مجال	داد،	عمر	داد	تا	بتوانیم	در	یک	چنین	روزی	از	امام	عزیزمان	

تجلیل	كنیم	و	به	آن	بزرگوار	عرض	ارادت	و	اخالص	كنیم.	اگرچه	یاد	امام	در	میان	ملت	ما	همواره	زنده	است،	ولی	روز	چهاردهم	خرداد	
مظهر	دلبستگی	ملت	ایران	به	امام	بزرگوار	است.	امسال	این	روزها	مصادف	است	با	سالگرد	شهادت	جد	بزرگوار	اماممان،	حضرت	امام	

موسی	بن	جعفر	)علیه	الّصالة	و	الّسالم(؛	

2.امسال مصادف با پنجاهمین سال حادثه ی تعیین كننده و مهم پانزده خرداد 1342است؛ پانزده خرداد، مقطع مهمی است
پانزده	خرداد،	 مسئله	ی	 در	سال	1342.	 پانزده	خرداد	 مهم	 و	 كننده	 تعیین	 حادثه	ی	 پنجاهمین	سال	 با	 است	 امسال	مصادف	 همچنین	

به	مطالب	اصلی	و	الزم. برسیم	 تا	 باره	عرایضی	عرض	میكنم	 این	 در	 مسئله	ی	مهم	و	مقطع	مهمی	است.	من	مختصراً	

2.1. پانزده خرداد مبدأ نهضت بزرگ روحانیت ومردم نیست، ولی مقطع بسیارمهمی است؛ زیرا پیوند مردم باروحانیت را در یک سطح 
حساس نشان داد

پانزده	خرداد	مبدأ	نهضت	بزرگ	روحانیت	و	مردم	نیست.	قبل	از	پانزده	خرداد،	در	سال	1341	و	آغاز	سال	1342،	قضایای	مهمی	اتفاق	افتاد:	در	
دوم	فروردین	42،	حادثه	ی	مدرسه	ی	فیضیه	پیش	آمد	و	ضرب	و	جرح	طالب	علوم	دینی	و	اهانت	به	مرجع	عالیقدر	مرحوم	آیةاهلل	گلپایگانی.	

قبل	از	آن،	در	اواخر	سال	1341،	قضایای	تظاهرات	مردم	در	بازار	تهران	پیش	آمد	و	در	آنجا	هم	اهانت	به	مرجع	عالیقدر	مرحوم	

17

وظیفه	سنگین	در	بیان	
واقعی،صمیمی	و	متكیبهاطالعاتدر

ستوبرآمده	اززبانصادقوراستگو
نامزدهای	انتخابات

البته	آقایانی	هم	كه	در	تلویزیون	به	عنوان	نامزد	ظاهر	میشوند	
مراقب	 باید	 هم	 آنها	 دارند؛	 سنگینی	 وظائف	 میزنند،	 حرف	 و	
واقعی،	 باید	 میشود،	 خارج	 انسان	 دهان	 از	 كه	 حرفی	 باشند.	
صمیمی،	متكی	به	اطالعات	درست	و	برآمده	ی	از	زبان	صادق	
و	راستگو	باشد.	اینجور	نباشد	كه	حاال	برای	اینكه	توجه	مردم	
باید	 را	 اینها	 بگوئیم؛	 آمد،	 دهانمان	 به	 هرچه	 كنیم،	 جلب	 را	

كنند. مراقبت	

18

آشناسازی	مردم	با	واقعیت	خود	و	
نامزدهای	انتخاباتاوضاع	كشور

نامزدها	كاری	كه	میدانند	درست	است،	میتوانند	انجام	دهند،	آن	
را	بگویند	-	حاال	به	عنوان	وعده،	به	عنوان	برنامه،	به	عنوان	
هرچه	-	سعی	كنند	مردم	را	با	واقعیت	مواجه	كنند؛	هم	واقعیت	
این	شد،	خدا	بركت	خواهد	 اگر	 اوضاع،	هم	واقعیت	خودشان.	

داد؛	اگر	این	شد،	خدای	متعال	كمک	خواهد	كرد؛	

19

هوشیاری	و	آگاهی	نسبت	به	
مردم	و	مسئوالنتوطئه	های	دشمنان

بتوانیم	 كه	 است	 این	 است،	 حجت	 خدا	 و	 ما	 بین	 كه	 آنچه	
آنچه	 و	 بیگانه	 رادیوهای	 خبرهای	 دهیم.در	 تشخیص	 درست	
می	بینید،	 البد	 كه	 	- میشود	 منعكس	 نوشتجات	 این	 در	 كه	
میشنوید	-	روی	مقاصدی	كه	دارند،	همین	چیزها	را	هی	تبلیغ	
میكنند،	هی	فضا	را	داغ	میكنند.	خب،	اهداف	آنها	معلوم	است.	
البته	اینجور	هم	نیست	كه	ما	ندانیم	مقصود	آنها	از	این	كارها	
كار	 چه	 بلدیم	 ما	 میدهیم.	 انجام	 را	 خودمان	 كار	 ما	 چیست.	
كنیم.	جامعه	ی	اسالمی	و	نظام	اسالمی	میفهمد	دارد	چه	كار	
میكند.	نظام	اسالمی	دارد	راه	خودش	را	میرود.	هدف	مشخص	
كار	 نظام،	 است.	 مشخص	 تدابیر	 است،	 مشخص	 راه	 است،	
خودش	را	انجام	میدهد؛	حاال	دیگران	توی	سر	خودشان	میزنند،	
بزنند؛	آن	تأثیری	در	كار	نظام	ندارد؛	لیكن	آگاهی	و	هوشیاری	

در	این	مراحل،	مهم	است.

مراسمبيستوچهارمينسالروز
رحلتحضرتامامخمينی

1392/3/14درحرمامامخمينیرحمهاهلل
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آیةاهلل	حاج	سید	احمد	خوانساری.	اینها	نشان	دهنده	ی	این	است	كه	نهضت	روحانیت	در	سال	41	و	آغاز	سال	42	به	آنچنان	اوج	و	نشاطی	
رسیده	بود	كه	پلیس	دستگاه	جبار	و	دستگاه	های	امنیتی	برخوردهای	خشنی	با	علما	و	طالب	و	حّتی	مراجع	تقلید	داشتند.	ولی	با	این	همه،	
پانزدهم	خرداد	سال	42	یک	مقطع	بسیار	مهمی	است.	علت	این	است	كه	در	روز	15	خرداد	42	حادثه	ای	كه	اتفاق	افتاد،	پیوند	مردم	با	
روحانیت	را	در	این	سطح	خطرناك	و	حساس	نشان	داد.	در	روز	عاشورای	آن	سال	-	كه	روز	سیزدهم	خرداد	بود	-	امام	بزرگوار	در	مدرسه	ی	
فیضیه	یک	سخنرانی	تاریخِی	تعیین	كننده	ای	كردند.	بعد	كه	امام	را	دستگیر	كردند،	در	روز	پانزده	خرداد	عمدتًا	در	تهران،	همچنین	در	قم	
و	در	بعضی	از	شهرهای	دیگر،	یک	موج	حركت	عظیم	مردمی	به	راه	افتاد	و	رژیم	طاغوت	با	همه	ی	وجود،	با	ارتش	خود،	با	پلیس	خود،	با	

دستگاه	های	امنیتی	خود،	دست	به	سركوب	این	حركت	مردمی	زد.	

1.2.1.در 15خرداد یک قیام مردمی به وجودآمد، ملت با مرجعیت پیوند مستحكمی داشت؛همین پیوند است كه ضامن پیشرفت ،اوج 
و پیروزی نهضت شد

در	پانزده	خرداد	یک	قیام	مردمی	به	وجود	آمد.	این	نشان	دهنده	ی	این	بود	كه	آحاد	ملت	ایران،	با	روحانیت،	با	مرجعیت	-	كه	مظهر	آن،	امام	
بزرگوار	بود	-	یک	چنین	پیوند	مستحكمی	دارند.	و	نكته	اینجاست	كه	همین	پیوند	است	كه	ضامن	پیشرفت	نهضت،	اوج	نهضت	و	پیروزی	
نهضت	میشود.	هر	جا	یک	حركتی،	یک	نهضتی	به	مردم	متكی	بود	و	مردم	با	آن	همراه	شدند،	این	نهضت	قابل	ادامه	است؛	اما	اگر	مردم	
با	یک	حركت	اعتراضی	پیوند	نخوردند،	ناكام	خواهد	ماند؛	كمااینكه	بعد	از	حادثه	ی	مشروطه	در	ایران	قضایائی	اتفاق	افتاد،	مبارزاتی	شروع	
شد،	هم	از	طرف	گروه	های	چپ،	هم	از	طرف	گروه	های	ملی،	اما	همه	ی	اینها	در	طول	تاریخ	نهضت	های	ایران،	سرنوشتشان	شكست	و	
ناكامی	بود؛	چون	مردم	با	اینها	نبودند.	وقتی	مردم	وارد	میدان	میشوند	و	پشتوانه	ی	یک	نهضت،	احساسات	مردم،	اندیشه	ی	مردم	و	حضور	
مردم	میشود،	آن	نهضت	قابل	ادامه	است	و	پیروزی	برای	آن	نهضت	رقم	میخورد؛	حادثه	ی	پانزده	خرداد	این	مطلب	را	نشان	داد؛	نشان	داد	
كه	مردم	پشت	سر	روحانیتند.	با	دستگیری	امام	بزرگوار	آنچنان	قیامتی	در	تهران	و	در	برخی	از	شهرستانهای	دیگر	به	راه	افتاد	كه	دستگاه	
را	وارد	میدان	كرد	و	سركوب	وحشیانه	ای	كردند؛	تعداد	نامعلومی	-	بسیار	زیاد	-	از	مردم	كشته	شدند؛	خیابانهای	تهران	با	خون	بندگان	خدا	

و	مؤمنان	و	جوانان	سلحشور	این	ملت،	رنگین	شد.

2.2.در مقابل كشتار بیرحمانه رژیم در15 خرداد، هیچ نهادی از نهادهای دنیا و سازمانهای به اصطالح حقوق بشر، زبان به اعتراض 
نگشودند

در	پانزده	خرداد،	چهره	ی	خشن	دیكتاتور،	چهره	ی	بیرحم	رژیم	طاغوت،	كاماًل	خود	را	نشان	داد.اما	نكته	ی	دیگری	كه	در	قضیه	ی	پانزده	
خرداد	وجود	داشت	-	كه	جوانهای	ما،	مردم	عزیز	ما	باید	به	این	نكات	توجه	كنند؛	اینها	مهم	است	-	این	بود	كه	در	مقابل	این	كشتار	
بیرحمانه	ای	كه	در	تهران	و	برخی	نقاط	دیگر	به	وجود	آمد،	هیچ	نهادی	از	نهادهای	دنیا،	از	این	سازمانهای	به	اصطالح	حقوق	بشر،	زبان	به	

اعتراض	نگشودند؛	هیچ	كس	اعتراض	نكرد.

2.3.مردم، امام و روحانیت در صحنه تنها ماندند؛ حتی ماركسیست ها و ملی گراها حركت مردم را محكوم كردند 
	مردم	و	روحانیت،	در	صحنه	تنها	ماندند.	ماركسیستها	و	دولتهای	چپ	و	گروههای	چپ،	حّتی	حركت	مردم	در	پانزده	خرداد	را	محكوم	كردند؛	
گفتند	این	یک	حركت	فئودالیستی	بود!	ملی	گراهائی	كه	دم	از	مبارزه	میزدند،	آنها	هم	این	حركت	را	محكوم	كردند؛	گفتند	یک	حركت	كور	و	
بی	هدف	بود،	یک	حركت	افراطی	بود!	هر	جائی	كه	مردمان	عافیت	طلب	و	راحت	طلب،	در	وسط	میدان	مبارزه،	جائی	برای	خود	باز	نمیكنند	
و	خطرپذیری	نمیكنند،	انسانهای	مؤمن	و	مبارز	را	به	تندی	و	افراطی	گری	متهم	میكنند؛	گفتند	اینها	افراطی	بودند؛	حركت،	حركت	افراطی	

بود.	
امام	به	پشتوانه	ی	این	مردم،	تنها	ماند	در	میدان؛	اما	به	معنای	حقیقی	كلمه،	یک	رهبر	آسمانی	و	معنوِی	قاطع	و	مصمم	را	در	چهره	ی	

خود	به	همه	ی	مردم	و	به	تاریخ	نشان	داد.

ب(بیان سه باوردرحضرت امام وآثارآن درمعظم له؛بركات تزریق آنهادرمیان مردم وچیستی نقشه راه حركت 
درمسیرپیشرفت

1.سه باور در وجود، تصمیم و همه حركتهای امام بزرگوار ما وجود داشت كه به او قاطعیت، شجاعت و استقامت میداد: باور 
به خدا، مردم و خود

سه	باور	در	امام	بزرگوار	ما	وجود	داشت،	كه	همین	سه	باور	به	او	قاطعیت	میداد،	شجاعت	میداد	و	استقامت	میداد:	باور	به	خدا،	باور	به	مردم،	
و	باور	به	خود.	این	سه	باور،	در	وجود	امام،	در	تصمیم	امام،	در	همه	ی	حركتهای	امام،	خود	را	به	معنای	واقعی	كلمه	نشان	داد.	امام	با	دل	
خود	با	مردم	حرف	زد،	مردم	هم	با	جان	خود	به	او	لبیک	گفتند،	به	وسط	میدان	آمدند	و	مردانه	ایستادند	و	حركتی	كه	از	هیچ	نقطه	ای	از	دنیا	

نسبت	به	آن،	نگاه	محبت	آمیزی	وجود	نداشت	و	دست	كمكی	دراز	نشد،	بتدریج	به	سمت	پیروزی	حركت	كرد	و	در	نهایت	به	پیروزی	رسید.

1.1.این سه باوری راكه درامام وجودداشت ،كمی تبیین می كنم:
من	این	سه	باوری	را	كه	در	امام	وجود	داشت،	اندكی	باز	كنم.	اینها	مطالب	مهمی	است	كه	اگر	چنانچه	در	دل	ما	جائی	باز	كند،	مسیر	

حركت	ما	را	روشن	خواهد	كرد.

1.1.1. امام مصداق»حسبنا اهلل و نعم الوكیل« بود؛به وعده الهی یقین داشت و مي دانست »انتنصروااهلل ینصركم«وعده تخلف ناپذیرالهی 
است

در	باور	به	خدا،	امام	مصداق	این	آیه	ی	شریفه	بود:	»الّذین	قال	لهم	الّناس	اّن	الّناس	قد	جمعوا	لكم	فاخشوهم	فزادهم	ایمانا	و	قالوا	حسبنا	اهلل	
و	نعم	الوكیل«.)1(	»حسبنا	اهلل	و	نعم	الوكیل«	را	امام	با	همه	ی	وجود	ادا	میكرد	و	از	بن	دندان	به	آن	معتقد	بود.	امام	به	خدای	متعال	اعتماد	
داشت،	به	وعده	ی	الهی	یقین	داشت،	برای	خدا	حركت	كرد	و	كار	كرد	و	حرف	زد	و	اقدام	كرد	و	میدانست	كه	»ان	تنصروا	اهلل	ینصركم«)2(	
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وعده	ی	الهی	است	و	حتمی	و	تخلف	ناپذیر	است.

1.2.1. امام اعتقاد داشت ملت ما، ملتی با ایماِن عمیق، باهوش و شجاع است كه اگر پیشوایان الیقی داشته باشند، میتواند مثل خورشید 
بدرخشد

در	باور	به	مردم،	امام	بزرگوار،	ملت	ایران	را	به	معنای	حقیقی	كلمه	میشناخت.	امام	اعتقاد	داشت	كه	این	ملت،	ملتی	است	با	ایمان	عمیق،	
باهوش	و	شجاع؛	كه	اگر	پیشوایان	الیقی	در	میان	آنها	پیدا	شوند،	این	ملت	میتواند	مثل	خورشید	در	میدانهای	مختلف	بدرخشد؛	امام	این	
را	قبول	داشت.	اگر	یک	روز	عنصر	ناالیقی	مثل	شاه	سلطان	حسین	موجب	شد	كه	ملت	ایران	در	الك	خود	فرو	بروند،	اما	در	روز	دیگری،	
القاب	و	عناوین	-	وقتی	در	میان	مردم	ظاهر	میشود	و	با	شجاعت،	پیشوائی	مردم	را	به	عهده	 مرد	شجاعی	مثل	نادرقلی	-	بدون	آن	
میگیرد،	این	ملت	میتواند	میدان	حركت	افتخارآمیز	خود	را	از	دهلی	تا	دریای	سیاه	گسترش	دهد؛	این	را	امام	در	تاریخ	دیده	بود،	نظائر	آن	را	
مشاهده	كرده	بود	و	اعتقاد	و	ایمان	به	این	مطلب	داشت؛	ملت	ایران	را	میشناخت،	به	ملت	ایران	اعتماد	داشت.	ایمان	عمیق	مردم	كه	در	زیر	
اندودهای	ساخته	و	پرداخته	ی	دنیاطلبان	مخفی	و	پنهان	شده	بود،	امام	بزرگوار	این	ایمان	عمیِق	تغییرناپذیر	را	شكوفا	كرد؛	غیرت	دینی	مردم	
را	برانگیخت	و	ملت	ایران	الگوی	استقامت	و	بصیرت	شد.	مردم	در	چشم	امام	بزرگوار،	عزیزترین	بودند؛	دشمنان	مردم،	منفورترین	بودند.	اینكه	
شما	مالحظه	میكنید	كه	امام	در	مقابله	ی	با	قدرتهای	سلطه	گر	لحظه	ای	از	پا	ننشست،	عمدتًا	به	خاطر	همین	بود	كه	قدرتهای	سلطه	گر،	

دشمن	سعادت	مردم	بودند	و	امام	دشمن	مردم	را	دشمن	میداشت.

1.3.1. امام قبل از آنكه »ما میتوانیم« را به مردم تعلیم  دهد، آن را در وجود خود زنده كرد واعتقاد به توانائی شخصیتی خود را به بروز 
و ظهور رساند

در	باور	به	خود	-	اعتماد	به	نفس	-	امام	به	مردم	ایران	»ما	میتوانیم«	را	تعلیم	داد.	امام	قبل	از	آنكه	»ما	میتوانیم«	را	به	مردم	ایران	تلقین	
كند	و	تعلیم	دهد،	»ما	میتوانیم«	را	در	وجود	خود	زنده	كرد؛	اعتقاد	خود	را	به	توانائی	شخصیتی	خود،	به	معنای	حقیقی	كلمه،	به	مظهر	
بروز	و	ظهور	رساند.	در	روز	عاشورای	سال	42	امام	در	عین	غربت،	در	میان	طالب	و	مردم	قم	در	مدرسه	ی	فیضیه،	محمدرضا	شاه	را	كه	
با	اتكای	آمریكا	و	قدرتهای	خارجی،	به	طور	بی	قید	و	شرط	و	بی	مهاری	بر	كشور	حكومت	میكرد،	تهدید	كرد	كه	اگر	اینجور	حركت	كنی،	
این	راه	را	ادامه	دهی،	من	به	مردم	ایران	خواهم	گفت	تو	را	از	ایران	بیرون	كنند!	این	را	چه	كسی	میگوید؟	یک	روحانی	ساكن	در	قم،	بدون	
سالح،	بدون	تجهیزات،	بدون	پول،	بدون	پشتوانه	ی	بین	المللی؛	فقط	به	اتكاء	ایمان	به	خدا	و	اعتماد	به	نفس،	كه	میتواند	در	این	میدان	
بایستد.	آن	روزی	كه	امام	از	تبعید	برگشت،	در	همین	بهشت	زهرا	دولت	بختیار	را	تهدید	كرد	و	با	صدای	بلند	گفت:	من	توی	دهن	دولت	
بختیار	میزنم،	من	دولت	تعیین	میكنم.	این،	اعتماد	به	نفس	بود.	امام	به	خود	و	به	نیروی	خود	و	به	توانائی	های	خود	ایمان	و	باور	داشت.	

همین	باور	به	خود،	در	عمل	امام،	در	گفتار	امام،	به	ملت	ایران	منتقل	شد.	
عزیزان	من!	صد	سال	به	ما	ملت	ایران	تلقین	كرده	بودند	كه	شما	نمیتوانید؛	نمي	توانید	كشورتان	را	اداره	كنید،	نمیتوانید	عزت	به	دست	

بیاورید،	نمیتوانید	ساخت	وساز	كنید،	نمیتوانید	در	میدان	علم	حركت	كنید،	نمیتوانید،	نمیتوانید؛	ما	هم	باورمان	شده	بود.

یكی	از	ابزارهای	مؤثر	دشمنان	برای	تسلط	بر	ملتها،	همین	تلقین	»نمیتوانید«	است؛	كه	ملتها	مأیوس	شوند،	بگویند	ما	كه	نمیتوانیم	كاری	
بكنیم.	با	این	ترفند،	صد	سال	ملت	ایران	در	میدانهای	سیاست،	علم،	اقتصاد	و	همه	ی	میدانهای	زندگی	عقب	افتاد.	امام	مطلب	را	برگرداند،	
این	ابزار	تسلط	ابرقدرتها	را	از	دست	آنها	گرفت،	به	ملت	ایران	گفت	»شما	میتوانید«؛	شجاعت	را	به	ما	برگرداند،	تصمیم	و	قاطعیت	را	به	
ما	برگرداند،	اعتماد	به	نفس	را	به	ما	برگرداند،	ما	ملت	ایران	احساس	كردیم	میتوانیم؛	حركت	كردیم،	اقدام	كردیم؛	لذا	ملت	ایران	در	همه	ی	

میدانها	-	كه	حاال	اشاره	ای	خواهم	كرد	-	در	این	سی	و	چند	سال	پیروز	شده	است.

1.2. این سه باور، محور همه ی تصمیم گیری ها، همه ی اقدام ها و همه ی سیاست های امام بود
این	سه	باور	در	امام	-	یعنی	باور	به	خدا،	باور	به	مردم،	باور	به	خود	-	محور	همه	ی	تصمیم	گیری	های	او،	همه	ی	اقدامهای	او	و	همه	ی	
سیاستهای	او	شد.	در	آغاز	نهضت،	همین	سه	باور	به	امام	قدرت	داد؛	در	دوران	تبعید،	همین	جور؛	در	وقتی	كه	امام	به	پاریس	حركت	كرد،	
همین	جور؛	در	وقتی	كه	به	ایران	آمد،	همین	سه	باور	به	امام	این	قدرت	را	داد	كه	در	آن	شرائط	وارد	تهران	شود؛	در	حوادث	بهمن	57،	در	
فتنه	های	داخلی،	در	اعالم	نظام	جمهوری	اسالمی،	در	ایستادگی	صریح	در	مقابل	نظم	ظالمانه	ی	جهانی،	در	اعالم	»نه	شرقی،	نه	غربی«،	
در	جنگ	تحمیلی،	و	در	همه	ی	قضایای	آن	ده	ساِل	پرحادثه	ی	زندگی	امام،	همین	سه	باور	در	امام	متجلی	بود.	منشأ	تصمیم	امام،	منشأ	

اقدام	امام،	منشأ	سیاستهای	امام،	همین	سه	باور	بود.

1.3.تا روزهای آخر زندگی، در حرف و عمل امام نشانی از افسردگی، تردید و تسلیم طلبی نبود؛این سه باور،روح امام رازنده وجوان 
نگهداشت

تا	روزهای	آخر	زندگی،	هیچ	كس	در	حرف	و	عمل	امام	بزرگوار	ما،	نشانی	از	افسردگی	و	تردید	و	خستگی	و	وادادگی	و	تسلیم	طلبی	پیدا	
نكرد.	بسیاری	از	انقالبی	های	دنیا	وقتی	كه	از	دوران	جوانی	خارج	میشوند	و	به	پیری	میرسند،	دچار	تردید	میشوند،	دچار	محافظه	كاری	
میشوند؛	حّتی	گاهی	حرفهای	اصلی	خودشان	را	هم	پس	میگیرند.	بیانیه	های	امام	در	سالهای	آخر	عمر،	حّتی	از	سخنان	سال	42	ایشان	
گاهی	انقالبی	تر	بود،	تندتر	بود،	قوی	تر	بود؛	پیر	میشد،	اما	دل	او	جوان	بود،	روح	او	زنده	بود؛	این	همان	استقامتی	است	كه	در	قرآن	كریم	
میفرماید:	»و	ان	لو	استقاموا	علی	الّطریقة	السقیناهم	ماء	غدقا«.)3(	در	آیه	ی	دیگر	میفرماید:	»اّن	الّذین	قالوا	ربّنا	اهلل	ثّم	استقاموا	تتنّزل	
علیهم	المالئكة«.)4(	این	سه	باور،	امام	را	زنده	نگه	داشت؛	جوان	نگه	داشت؛	فكر	امام	و	راه	امام	و	طریقه	ی	امام	را	برای	این	ملت،	ماندگار	

و	ثابت	كرد.

2.این سه باور بتدریج در مردم همگانی شد و امید، اعتماد به نفس و  توكل به خدا پیدا كرد؛ در نتیجه ایراِن وابسته به ایرانی 
مستقل و سرافراز تبدیل شد

	آن	وقت	همین	سه	باور	بتدریج	در	مردم	ما،	در	جوانان	ما،	در	قشرهای	گوناگون،	همگانی	شد؛	امید	پیدا	شد،	اعتماد	به	نفس	پیدا	شد،	توكل	
به	خدا	پیدا	شد؛	اینها	جای	یأس	را	گرفت،	جای	تاریک	نمائی	را	گرفت،	جای	بدبینی	را	گرفت؛	مردم	ایران	روحیات	خودشان	را	تغییر	دادند،	

خدای	متعال	هم	وضع	آنها	را	تغییر	داد:	»اّن	اهلل	الیغّیر	ما	بقوم	حّتی	یغّیروا	ما	بانفسهم«؛)5(	ملت	ایران	راه	خود	را،	حركت	خود	

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1062
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=998
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1672
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1672
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1672


47 46

را،	انگیزه	های	خود	را	اصالح	كردند،	خدای	متعال	هم	به	آنها	كمک	كرد،	به	آنها	نصرت	داد	و	پشتیبانی	كرد.	نتیجه	چه	شد؟	نتیجه	این	شد	
كه	ایراِن	وابسته	تبدیل	شد	به	ایران	مستقل.

2.1. وابستگی رژیم طاغوتی پهلوی به حالت شرم آور رسیده بود؛كشور ابتدا باسیاست ونقشه انگلیس و بعد با سیاست و نقشه آمریكا  
اداره مي شد

از	وابستگی	رژیم	طاغوتی	پهلوی	-	كه	بدتر	از	رژیم	مرتجِع	روسیاِه	قاجار	بودند	-	به	انگلیس	و	بعد	به	آمریكا،	چیزهای	زیادی	هست	كه	
جوانهای	عزیز	ما	باید	بدانند.	وابستگی	اینها	به	حالت	شرم	آور	رسیده	بود.	بعد	از	انقالب،	یكی	از	دیپلماتهای	برجسته	ی	آمریكا	این	را	گفت	
و	نوشت؛	گفت	ما	بودیم	كه	به	شاه	میگفتیم	شما	به	فالن	چیز	احتیاج	دارید،	به	فالن	چیز	احتیاج	ندارید!	آنها	بودند	كه	میگفتند	این	رابطه	
را	باید	برقرار	كنید،	این	رابطه	را	باید	قطع	كنید؛	نفت	را	این	مقدار	تولید	كنید،	این	مقدار	بفروشید؛	به	كی	بفروشید	و	به	كی	نفروشید!	كشور	
با	سیاست	آمریكا،	با	نقشه	ی	آمریكا،	و	پیش	از	آن	با	سیاست	و	نقشه	ی	انگلیس	اداره	میشد.	این	كشور	وابسته	تبدیل	شد	به	ایران	مستقل،	
ایران	سرافراز.	سران	فاسد	و	خائن	و	پول	پرست	و	غرق	در	شهوات	و	لذتهای	مادی	و	حیوانی،	بر	این	كشور	حكمرانی	میكردند؛	این	تبدیل	

شد	به	نمایندگان	مردم؛	جای	خود	را	دادند	به	زمامدارانی	كه	نمایندگان	مردم	بودند.

2.2. بعد از انقالب،آن سیاست مداران خبیثِ وابسته طماِع پستِ فرودست درمقابل دشمن وخشمگین درمقابل مردم،به نمایندگان ملت 
تبدیل شدند

	در	این	سی	و	چند	سال	كسانی	بر	این	كشور	فرمانروائی	كردند،	قدرت	را	در	دست	گرفتند،	سیاست	و	اقتصاد	را	در	دست	گرفتند	كه	
نماینده	ی	مردم	بودند.	با	همه	ی	ضعفها	و	با	همه	ی	قّوتهائی	كه	در	اشخاص	مختلف	وجود	داشت،	این	خصوصیت	همه	بود	كه	اینها	
نماینده	های	مردم	بودند؛	كسانی	بودند	كه	كیسه	ای	برای	خود	ندوخته	بودند	-	البته	یكی	ضعیف	تر	است،	یكی	قوی	تر	است	-	این	خیلی	
مسئله	ی	مهمی	است.	آن	سیاستمداران	خبیِث	وابسته	ی	طماِع	پسِت	فرودست	در	مقابل	دشمنان	و	خشمگین	در	مقابل	مردم،	تبدیل	شدند	

به	نمایندگان	مردم.	كشور	عقب	مانده	ی	ما	از	لحاظ	علمی،	تبدیل	شد	به	یک	كشور	پیشرفته	ی	علمی.	

2.3.قبل از انقالب هیچ افتخار علمی در كشور نداشتیم؛  امروز مراكز سنجش جهانی می گویند شتاِب پیشرفت علمی ایران، یازده برابِر 
متوسط دنیاست

ما	قبل	از	انقالب	هیچ	افتخار	علمی	در	كشور	نداشتیم.	امروز	دیگران	درباره	ی	ما	میگویند،	مراكز	سنجش	جهانی	درباره	ی	ایران	قضاوت	
میكنند	كه	رشد	و	شتاب	پیشرفت	علمی،	یازده	برابِر	متوسط	دنیا	است.	این	چیز	كمی	است؟	مراكز	سنجش	علمی	پیش	بینی	میكنند	كه	
تا	چند	سال	دیگر	-	تا	سال	2017	-	ایران	در	رتبه	ی	چهارم	علمی	دنیا	قرار	میگیرد.	این	چیز	كوچكی	است؟	آن	كشوری	كه	از	لحاظ	علمی	

هیچ	افتخاری	نداشت،	تبدیل	شد	به	این.

2.4.اگر مي خواستیم جاده، سد و كارخانه بسازیم باید به سمت بیگانگان دست دراز مي كردیم ؛امروزسازندگی دركشوربه نقطه اوج 

رسیده است
ما	كشوری	بودیم	كه	اگر	میخواستیم	یک	جاده،	یک	بزرگراه،	یک	سد،	یک	كارخانه	بسازیم،	باید	به	سمت	بیگانگان	دست	دراز	میكردیم	
تا	مهندسان	خارجی	بیایند	برای	ما	سد	درست	كنند،	جاده	درست	كنند،	كارخانه	احداث	كنند.	امروز	جوانان	این	ملت،	بدون	كمترین	اعتنائی	
به	بیگانگان،	هزاران	كارخانه،	صدها	سد	و	پل	و	راه	و	بزرگراه	در	كشور	ایجاد	میكنند.	امروز	رشد	علمی	و	فنی	و	توانائی	های	سازندگی	در	

كشور	به	این	نقطه	ی	از	اوج	رسیده	است؛	آیا	شایسته	است	كه	ما	اینها	را	نبینیم؟

2.5.برای یک جراحِی اندكی پیچیده، بیمار ما باید در بیمارستان های اروپا سرگردان مي شد؛ امروز پیچیده ترین جراحی های بزرگ در 
كشور انجام مي گیرد

در	زمینه	ی	بهداشت	و	درمان،	برای	یک	جراحِی	اندكی	پیچیده،	بیمار	ما	باید	میرفت	در	بیمارستانهای	اروپا	سرگردان	میشد،	اگر	پول	داشت؛	
و	اگر	پول	نداشت،	باید	میمرد.	امروز	در	كشور	ما	پیچیده	ترین	جراحی	های	بزرگ	-	پیوند	كبد،	پیوند	ریه،	كارهای	مهم	در	زمینه	ی	جراحی	
و	پزشكی	-	انجام	میگیرد؛	نه	فقط	در	تهران،	در	بسیاری	از	شهرهای	دوردست.	این	توانائی	ها	امروز	وجود	دارد.	ملت	ایران	در	این	زمینه	

احتیاجی	به	بیگانگان	ندارد؛	در	این	زمینه	ی	بسیار	مهم	و	حیاتی،	به	استقالل	و	خودكفائی	رسیده	است.

2.6.قبل از انقالب كمترین نگاهی به مناطق دوردست كشور نمي شد؛ امروز خدمات گوناگون در شهرهای دوردست و روستاهای 
گوناگون گسترده است

بسیاری	از	نقاط	این	كشور،	فراموش	شده	بود	-	بنده	در	دوران	پیش	از	انقالب،	به	شهرستانهای	مختلف	و	جاهای	گوناگون	زیاد	سفر	میكردم	
-	كمترین	نگاهی	به	مناطق	دوردست	كشور	نمیشد؛	اما	امروز	خدمات	گوناگون	در	سرتاسر	كشور	گسترده	است؛	در	شهرهای	دوردست،	در	
روستاهای	گوناگون.	امروز	معنا	ندارد	كه	كسی	بگوید	فالن	جا	از	نیروی	برق	یا	فرضًا	از	زیرساختهای	جاده	و	امثال	اینها	محروم	مانده	است.	

آن	روز	اگر	یک	نقطه	ای	در	نقاط	دوردست	برخوردار	بود،	مایه	ی	تعجب	بود؛	امروز	عكسش	مایه	ی	تعجب	است.	

2.7.درمیان جمعیت سی وپنج میلیونی،صدوپنجاه هزاردانشجوداشتیم؛امروزبا دوبرابر شدن جمعیت،تعداددانشجوبیست الی سی برابر 
شده است

آن	روز	در	جمعیت	سی	و	پنج	میلیونی	كشور،	قبل	از	انقالب،	صد	و	پنجاه	هزار	دانشجو	بود؛	امروز	جمعیت	شده	است	دو	برابر،	تعداد	
دانشجو	شده	است	بیست	برابر،	بلكه	سی	برابر؛	این	یعنی	توجه	به	علم.	كثرت	دانشجویان،	كثرت	اساتید،	كثرت	دانشگاه،	قابل	توجه	است.	
در	هر	شهر	دورافتاده	ای،	یكی،	دو	تا،	پنج	تا،	گاهی	ده	تا	دانشگاه	وجود	دارد.	آن	روز	استانهائی	وجود	داشت	كه	تعداد	دبیرستانهایش	به	عدد	
انگشتان	دو	دست	نمیرسید؛	امروز	در	همان	استانها،	در	هر	شهرش،	چند	دانشگاه،	گاهی	چندین	دانشگاه	وجود	دارد.	این،	حركت	عظیم	ملت	

ایران	است	كه	به	بركت	انقالب	و	با	همت	جوانان	و	همت	مسئوالن،	در	طول	این	سی	و	چند	سال	اتفاق	افتاده	است؛

2.8.به بركت انقالب، زیربناهای فراوان در این كشور ساخته شد؛ اینها همه به بركت همان سه باوری است كه امام در این ملت تزریق كرد
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	اینها	حوادث	مهمی	است.	به	بركت	انقالب،	زیربناهای	فراوان	در	این	كشور	ساخته	شد؛	هزاران	كارخانه	در	این	كشور	احداث	شد؛	كارخانه	های	
مادر	در	این	كشور	به	وجود	آمد؛	محصوالتی	كه	با	منت	باید	ذره	ذره	از	بیگانگان	میخریدیم	و	تهیه	میكردیم،	امروز	به	وفور	در	كشور	تولید	
میشود؛	اینها	را	باید	دید؛	اینها	همه	به	بركت	همان	سه	باوری	است	كه	امام	در	این	ملت	تزریق	كرد	و	این	باورها	را	در	آنها	برانگیخت:	باور	

به	خدا،	باور	به	مردم،	و	باور	به	خود.

3.اگر خودرا با طاغوت مقایسه كنیم، این برجستگی ها به چشم می آید؛ اما اگر با ایران اسالمِی مطلوب مقایسه كنیم، راه طوالنی ای در 
پیش داریم

ما	این	حرفها	را	نمیزنیم	برای	اینكه	غرور	كاذب	به	وجود	بیاید؛	شاد	شویم،	خوشحال	شویم	كه	خب	الحمدهلل	به	پیروزی	رسیدیم،	تمام	شد؛	
نه،	ما	هنوز	خیلی	راه	در	پیش	داریم.	من	به	شما	عرض	كنم؛	ما	اگر	خودمان	را	با	ایران	دوران	طاغوت	مقایسه	كنیم،	این	برجستگی	ها	به	
چشم	می	آید؛	اما	اگر	خودمان	را	با	ایران	اسالمِی	مطلوب	مقایسه	كنیم	-	كشوری	كه	اسالم	برای	ما	خواسته	است،	جامعه	ای	كه	اسالم	برای	
ما	خواسته	است؛	جامعه	ای	كه	در	آن،	عزت	دنیا	هست،	رفاه	دنیا	هست،	ایمان	و	اخالق	و	معنویت	هم	در	آن	هست؛	همه	به	حد	وفور	-	راه	
طوالنی	ای	در	پیش	داریم.	من	این	عرایض	را	میكنم	برای	اینكه	جوانان	عزیز	ما	و	ملت	شجاع	ما	بدانند	كه	ادامه	ی	این	راه	را	هم	با	همین	
سه	باور	میتوانند	در	پیش	بگیرند	و	پیش	بروند.	بدانید	راه،	طوالنی	است؛	اما	شما	توانائید،	شما	قدرت	دارید،	شما	امكان	دارید؛	میتوانید	این	
راه	طوالنی	را	تا	رسیدن	به	قله	ها،	با	توانائی	كامل،	با	سرعت	و	شتاب	الزم	ادامه	دهید.	این	حرفها	برای	این	است	كه	اگر	دشمنان	میخواهند	

در	دل	ما	یأس	به	وجود	بیاورند،	بدانید	كه	آنها	دارند	دشمنی	میكنند؛	همه	چیز	برای	ما	نمایشگر	امید	است.

3.1.نقشه راه هم درمقابل ماست ؛همان اصول امام كه باتكیه برآن توانست آن ملتعق بافتادهی سرافكندهراتبدیل كندبه این ملت پیشرو 
وسرافراز

نقشه	ی	راه	هم	در	مقابل	ما	است.	ما	نقشه	ی	راه	داریم.	نقشه	ی	راه	ما	چیست؟	نقشه	ی	راه	ما	همان	اصول	امام	بزرگوار	ما	است؛	آن	اصولی	
كه	با	تكیه	ی	بر	آن	توانست	آن	ملت	عقب	افتاده	ی	سرافكنده	را	تبدیل	كند	به	این	ملت	پیشرو	و	سرافراز.	این	اصول،	اصولی	است	كه	در	
ادامه	ی	راه	هم	به	درد	ما	میخورد	و	نقشه	ی	راه	ما	را	تشكیل	میدهد.	اصول	امام،	اصول	روشنی	است.	خوشبختانه	بیانات	امام،	نوشته	جات	
امام	در	بیست	و	چند	جلد	در	اختیار	مردم	است؛	خالصه	ی	آنها	در	وصیتنامه	ی	جاودانه	ی	امام	منعكس	است؛	همه	میتوانند	مراجعه	كنند.	
ما	مفید	نمیدانیم	كه	به	اسم	امام	تمسک	كنیم،	اما	اصول	امام	را	به	فراموشی	بسپریم؛	این	غلط	است.	اسم	امام	و	یاد	امام	به	تنهائی	كافی	

نیست؛	امام	با	اصولش،	با	مبانی	اش،	با	نقشه	ی	راهش	برای	ملت	ایران	یک	موجود	جاودانه	است.

امام  هاوفرمایشات  ونوشته  ؛وصیتنامه  است  واقتصادمشخص  وخارجی،درفرهنگ  داخلی  درسیاست  امام  واصول  راه  3.1.1.نقشه 
موجوداست

نقشه	ی	راه	در	اختیار	امام	است	و	آن	را	به	ما	عرضه	كرده	است؛	اصول	امام	مشخص	است.	در	سیاست	داخلی،	اصول	امام	عبارت	است	
از	تكیه	به	رأی	مردم؛	تأمین	اتحاد	و	یكپارچگی	ملت؛	مردمی	بودن	و	غیر	اشرافی	بودن	حكمرانان	و	زمامداران؛	دلبسته	بودن	

مسئوالن	به	مصالح	ملت؛	كار	و	تالش	همگانی	برای	پیشرفت	كشور.	در	سیاست	خارجی،	اصول	امام	عبارت	است	از	ایستادگی	در	مقابل	
سیاستهای	مداخله	گر	و	سلطه	طلب؛	برادری	با	ملتهای	مسلمان؛	ارتباط	برابر	با	همه	ی	كشورها،	بجز	كشورهائی	كه	تیغ	را	بر	روی	ملت	ایران	
كشیده	اند	و	دشمنی	میكنند؛	مبارزه	ی	با	صهیونیسم؛	مبارزه	برای	آزادی	كشور	فلسطین؛	كمک	به	مظلومین	عالم	و	ایستادگی	در	برابر	
ظالمان.	وصیتنامه	ی	امام	جلوی	چشم	ما	است.	نوشته	های	امام،	فرمایشات	امام،	در	كتابهائی	كه	متن	كلمات	آن	بزرگوار	را	درج	كرده	اند،	

موجود	است.
در	عرصه	ی	فرهنگ،	اصول	امام	عبارت	است	از	نفی	فرهنگ	اباحه	گری	غربی؛	نفی	جمود	و	تحجر	و	نفی	ریاكاری	در	تمسک	به	دین؛	دفاع	

قاطع	از	اخالق	و	احكام	اسالم؛	مبارزه	با	ترویج	فحشا	و	فساد	در	جامعه.
در	اقتصاد،	اصول	امام	تكیه	ی	به	اقتصاد	ملی	است؛	تكیه	ی	به	خودكفائی	است؛	عدالت	اقتصادی	در	تولید	و	توزیع	است؛	دفاع	از	طبقات	
محروم	است؛	مقابله	ی	با	فرهنگ	سرمایه	داری	و	احترام	به	مالكیت	است	-	اینها	در	كنار	هم	-	امام	فرهنگ	ظالمانه	ی	سرمایه	داری	را	رد	
میكند،	اما	احترام	به	مالكیت،	احترام	به	سرمایه،	احترام	به	كار	را	مورد	تأكید	قرار	میدهد؛	همچنین	هضم	نشدن	در	اقتصاد	جهانی؛	استقالل	

در	اقتصاد	ملی؛	اینها	اصول	امام	در	زمینه	ی	اقتصاد	است؛	اینها	چیزهائی	است	كه	در	فرمایشات	امام	واضح	است.

3.2.1. توقع امام ازمسئولین این بودكه بااقتداروبااداره مدبرانه بتواننداین اصول را اجرائی كنند؛ملت ایران می تواندپیشبرودوالگوشود
توقع	امام	از	مسئولین	كشور	همیشه	این	بود	كه	با	اقتدار،	با	مدیریت،	با	اداره	ی	عاقالنه	و	مدبرانه	بتوانند	این	اصول	را	اجرائی	كنند	و	
پیش	ببرند.	این،	نقشه	ی	راه	امام	بزرگوار	است.	ملت	ایران	با	همتش،	با	جوانانش،	با	این	نقشه	ی	راه،	با	ایمانی	كه	در	دل	او	راسخ	است،	
با	یاد	امامش،	میتواند	فاصله	ی	كنونی	را	با	آن	وضع	مطلوب	پر	كند.	ملت	ایران	میتواند	پیش	برود.	ملت	ایران	با	توانائی	هائی	كه	دارد،	با	
استعدادهائی	كه	دارد،	با	انسانهای	برجسته	ای	كه	بحمداهلل	در	میان	كشور	حضور	دارند،	میتواند	راه	طی	شده	ای	را	كه	تجربه	ی	سی	و	چند	
ساله	ی	انقالب	است،	با	قدرت	بیشتر	و	با	همت	جازمتر	ادامه	دهد	و	ان	شاءاهلل	به	صورت	الگوی	حقیقی	و	واقعی	برای	ملتهای	مسلمان	در	

بیاید.

ج( جایگاه انتخابات درنظام اسالمی؛چیستی وچرایی حماسه سیاسی؛خصوصیات انتخابات درایران اسالمی 
وتوصیه هایی به نامزد های انتخابات

1. انتخابات مظهر هر سه باور است:چون تكلیف است؛مظهراراده مردم استو رای دهنده احساس میكند به سهم خود در 
سرنوشت كشور دخالت دارد

و	اما	درباره	ی	انتخابات	كه	مسئله	ی	حساس	و	زنده	ی	این	روزهای	ما	است.	برادران	و	خواهران	عزیزم!	ملت	عزیز	ایران!	انتخابات	مظهر	هر	
سه	باوری	است	كه	در	امام	وجود	داشت	و	باید	در	ما	وجود	داشته	باشد:	مظهر	خداباوری	است،	چون	تكلیف	است.	وظیفه	ی	ما	است،	تكلیف	
ما	است	كه	در	سرنوشت	كشور	دخالت	كنیم؛	تک	تک	آحاد	ملت	این	تكلیف	را	دارند.	مظهر	مردم	باوری	است،	چون	انتخابات	مظهر	اراده	ی	

آحاد	مردم	است؛	مردمند	كه	مسئوالن	كشور	را	به	این	وسیله	انتخاب	میكنند.	و	مظهر	خودباوری	است،	چون	هر	كسی	كه	رأی	
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در	صندوق	می	اندازد،	احساس	میكند	كه	به	سهم	خود	در	سرنوشت	كشور	دخالت	كرده	است،	به	سهم	خود	تعیین	كرده	است؛	این	خیلی	
چیز	مهمی	است.	پس	انتخابات	هم	مظهر	خداباوری	است،	هم	مظهر	مردم	باوری	است،	هم	مظهر	خودباوری	است.

2.اصل مطلب در مسئله ی انتخابات، ایجاد حماسه ی سیاسی است
اصل	مطلب	در	مسئله	ی	انتخابات،	ایجاد	حماسه	ی	سیاسی	است؛	حضور	حماسی	مردم	در	پای	صندوقها	است.	

آینده  برای  كه  است  كسی  به  ،رأی  مهم  دو  دردرجه  است؛  وسازوكارانتخابات  نظام  به  اعتماد  وروددرانتخابات،بمعنای  2.1.نْفس 
كشورمفیدتراست

حماسه	یعنی	چه؟	حماسه	یعنی	آن	كار	افتخارآفرینی	كه	با	شور	و	هیجان	انجام	میگیرد.	هر	رأیی	كه	شما	به	یكی	از	این	نامزدهای	محترم	
بدهید	-	این	هشت	نفر	آقایان	محترمی	كه	در	صحنه	هستند	-	رأی	به	جمهوری	اسالمی	داده	اید.	رأی	به	هر	نامزدی،	رأی	به	جمهوری	
اسالمی	است؛	رأی	اعتماد	به	نظام	و	سازوكار	انتخابات	است.	اینكه	شما	وارد	عرصه	ی	انتخابات	میشوید؛	چه	آن	كسی	كه	نامزد	ریاست	
جمهوری	است،	چه	آن	كسی	كه	انتخاب	میكند	-	مثل	من	و	شما	-	نْفس	ورود	در	این	میدان،	به	معنای	اعتماد	به	جمهوری	اسالمی	و	
اعتماد	به	سازوكار	انتخابات	است؛	در	درجه	ی	دوم	هم،	رأی	به	كسی	است	كه	یا	شما،	یا	آن	برادر	و	خواهر	دیگر،	یا	بنده	ی	حقیر	تشخیص	

داده	ایم	كه	برای	آینده	ی	كشور	مفیدتر	از	دیگران	است.

2.2.دشمنان بیچاره ما در خارج،در فكر هستند از این انتخابات تهدیدی علیه نظام درست كنند؛ درحالی كه انتخابات فرصت بزرگ نظام 
اسالمی است

دشمنان	ما	در	خارج،	بیچاره	ها	در	فكر	اینند	كه	از	این	انتخابات	تهدیدی	درست	كنند	علیه	نظام	اسالمی؛	در	حالی	كه	انتخابات	فرصت	بزرگ	
نظام	اسالمی	است.	آنها	امید	دارند	كه	انتخابات	یا	سرد	باشد،	تا	بتوانند	بگویند	مردم	به	نظام	اسالمی	عالقه	ای	ندارند؛	یا	دنبال	انتخابات،	
فتنه	به	وجود	بیاورند؛	كمااینكه	در	سال	88به	دنبال	آن	انتخابات	پرشور،	فتنه	درست	كردند.	دشمنان	این	ملت،	دنبال	این	چیزهایند.	اما	آنها	

اشتباه	میكنند،	مردم	ما	را	نشناخته	اند.	دشمنان	این	ملت،	روز	نهم	دی	را	فراموش	كرده	اند.	

2.2.1.كسانی كه فكرمي كننددركشوراكثریتی خاموش ومخالف بانظام وجود دارد،مردِم ما،انتخابات ماوجمهوری اسالمی را نمی شناسند
آن	كسانی	كه	فكر	میكنند	در	این	كشور	یک	اكثریتی	خاموش	و	مخالف	با	نظام	جمهوری	اسالمی	اند،	یادشان	رفته	است	كه	سی	و	چهار	
سال	است	كه	هر	سال	در	بیست	و	دوم	بهمن،	در	همه	ی	شهرهای	این	كشور،	جمعیتهای	عظیم	به	دفاع	از	نظام	جمهوری	اسالمی	بیرون	
می	آیند	و	»مرگ	بر	آمریكا«	میگویند.	برای	اینكه	فضای	انتخابات	را	سرد	كنند،	هیئتهای	فكری	شان	پشت	سر	رسانه	ها	و	سخنگویان	
سیاسی	می	نشینند،	مرتب	حرف	درست	میكنند	و	تحویل	رسانه	ها	میدهند.	یک	روز	میگویند	انتخابات	مهندسی	شده	است،	یک	روز	میگویند	
انتخابات	آزاد	نیست،	یک	روز	میگویند	انتخابات	از	نظر	مردم	مشروع	نیست.	نه	مردِم	ما	را	می	شناسند،	نه	انتخابات	ما	را	می	شناسند،	نه	

نظام	جمهوری	اسالمی	را	می	شناسند؛	آنجائی	هم	كه	می	شناسند،	بی	انصافی	میكنند	و	ابائی	هم	ندارند	از	این	بی	انصافی.

3.در هیچ كجای دنیا به نامزدها، از چهره های معروف تا گمنام، اجازه داده نمي شود كه بطور مساوی از رسانه های ملی و 
دولتی كشور استفاده كنند

در	كجای	دنیا	-	هر	كس	سراغ	دارد،	بیاید	بگوید	-	به	نامزدهای	گوناگون،	از	آن	چهره	های	معروف	تا	چهره	های	گمنام،	اجازه	داده	میشود	
كه	به	طور	مساوی	از	رسانه	های	ملی	و	دولتی	كشور	استفاده	كنند؟	كجای	دنیا	چنین	چیزی	هست؟	در	آمریكا	هست؟	در	كشورهای	
سرمایه	داری	هست؟	در	كشورهای	سرمایه	داری	اگر	چنانچه	عضو	این	دو	حزب	یا	سه	حزب	بودند	و	پشتیبانی	سرمایه	دارها	و	كارخانه	دارها	و	
پولدارها	و	مافیاهای	ثروت	و	قدرت	را	با	خودشان	داشتند،	میتوانند	تبلیغات	كنند؛	اما	اگر	نداشتند،	اصاًل	نمیتوانند	تبلیغات	كنند.	هر	كسی	
كه	انتخابات	آمریكا	را	دنبال	كرده	باشد	-	بنده	دنبال	كرده	ام	-	این	را	تصدیق	میكند.	افرادی	بوده	اند	كه	مورد	حمایت	صهیونیستها	نبوده	اند،	
مورد	حمایت	شبكه	ی	سرمایه	دارِی	خونخواِر	بین	المللی	نبوده	اند،	هر	كاری	كردند،	نتوانستند	وارد	میدان	انتخابات	شوند؛	نه	رسانه	ای	در	اختیار	

آنها	بوده،	نه	تلویزیونی	در	اختیار	آنها	بوده؛	برای	هر	ثانیه	باید	چقدرها	خرج	كنند.	

3.1.دركشورما نامزد هابه طورمساوی وبدون خرج یک ریال بامردم حرف مي زنند؛برای واردشد ندرعرصه انتخابات،تنهاقانون وحاكم است
در	كشور	ما	نامزدهای	نمایندگی	به	طور	مساوی	و	برابر،	بدون	خرج	كردن	یک	ریال،	می	نشینند	آنجا،	ساعتهای	متمادی،	با	برنامه	های	

گوناگون،	با	مردم	حرف	میزنند؛	كجا	چنین	چیزی	در	دنیا	وجود	دارد؟
برای	وارد	شدن	در	عرصه	ی	انتخابات،	تنها	چیزی	كه	حاكم	است،	قانون	است؛	بر	طبق	قانون	یک	عده	ای	میتوانند	بیایند،	یک	عده	ای	
اینها	 كسانی	اند؛	 چه	 میدهند،	 تشخیص	صالحیت	 كه	 كسانی	 چیست؛	 چیست،	صالحیتها	 شرائط	 كرده	 معین	 قانون	 بیایند؛	 نمیتوانند	
همه	اش	بر	طبق	قانون	دارد	انجام	میگیرد.	آن	دشمن	بیرونی	می	نشیند،	بر	همه	ی	این	واقعیتها	چشم	میبندد،	حرفی	میزند،	و	-	همان	
طور	كه	بار	دیگری	هم	گفتم	-	متأسفانه	حنجره	های	بی	تقوا	و	زبانهای	بی	تقوا	هم	همانها	را	تكرار	میكنند.	اما	ملت	ایران	به	توفیق	الهی،	
با	حضور	خود،	با	ایستادگی	و	عزم	راسخ	خود،	به	همه	ی	این	ترفندها	پاسخ	خواهد	گفت؛	و	پاسخ	ملت	ایران،	پاسخ	كوبنده	و	قاطعی	خواهد	

بود.

4.چندجمله خطاب به نامزدهای محترم عرض مي كنیم:
یک	جمله	هم	خطاب	به	نامزدهای	محترم	عرض	میكنیم

4.1.نامزدهای محترم منصفانه حرف بزنند ؛ انتقاد كنند، لیكن انتقاد به معنای سیاه نمائی و انكاركارهای بسیار برجسته این دولت و 
دولت های قبل نباشد. 

نامزدهای	محترم	در	این	برنامه	های	عمومی،	خب	زبان	به	نقد	و	انتقاد	باز	میكنند؛	این	حق	آنها	است؛	میتوانند	از	هر	چیزی	كه	مورد	انتقاد	
آنها	است،	انتقاد	كنند؛	منتها	توجه	كنند	كه	انتقاد	باید	به	معنی	عزم	و	نیت	برای	پیمودن	آینده	ی	پرتالش	و	افتخارآمیز	باشد،	نه	به	معنای	
سیاه	نمائی	و	منفی	بافی	و	بی	انصافی؛	به	این	نكته	توجه	كنند.	من	به	هیچ	كس	نظر	ندارم.	از	همین	ساعت،	رسانه	های	بیگانه	با	غیظ	و	

غرض	ورزی	خواهند	گفت:	فالنی	نظر	به	زید	یا	به	عمرو	یا	به	بكر	یا	به	خالد	داشت.	این،	خالف	واقع	است؛	من	به	هیچ	كس	
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نظر	ندارم؛	من	حقایق	را	عرض	میكنم.	من	به	برادرانی	كه	میخواهند	اطمینان	این	مردم	را	به	سمت	خودشان	جلب	كنند،	نصیحت	میكنم	
كه	منصفانه	حرف	بزنند؛	انتقاد	كنند،	لیكن	انتقاد	به	معنای	سیاه	نمائی	نباشد؛	به	معنای	انكار	كارهای	بسیار	برجسته	ای	نباشد	كه	چه	در	
این	دولت،	چه	در	دولتهای	قبلی	انجام	گرفته	است	و	كسانی	مثل	خود	آنها	سر	كار	آمده	اند	و	شب	و	روز	تالش	كرده	اند	و	آن	كارها	را	انجام	

داده	اند.	انتقاد	به	معنای	انكار	جهات	مثبت	نیست؛	انتقاد	این	است	كه	انسان	كار	مثبت	را	بگوید،	نقص	و	ضعف	را	هم	بگوید.

4.1.1.هر كس سركار بیاید، احتیاج ندارد از صفر شروع كند؛ نمي شود هزاران كاِر برجسته رابه بهانه اینكه امروزمشكالت اقتصادی 
داریم،انكاركنیم

	امروز	در	كشور	ما	اگر	كسی	سر	كار	بیاید،	احتیاج	ندارد	كه	از	صفر	شروع	كند؛	هزاران	كاِر	برجسته	انجام	گرفته	است.	در	سالهای	طوالنی،	
در	دوره	ی	مسئولیتهای	مختلف	دولتها،	هزاران	زیرساخت	اساسی	برای	این	كشور	به	وجود	آمده	است؛	علم	پیشرفت	كرده	است،	صنعت	
پیشرفت	كرده	است،	كارهای	زیربنائی	پیشرفت	كرده	است،	امور	بسیار	مهم	در	زمینه	های	مختلف	برنامه	ریزی	و	اجرا	شده	است؛	اینها	را	
نباید	از	دست	بدهند؛	هر	كاری	میكنند،	باید	از	اینجا	به	بعد	باشد.	این	همه	كار	را	نمیشود	فقط	به	بهانه	ی	این	كه	امروز	مشكالت	اقتصادی	
داریم،	گرانی	و	تورم	داریم،	انكار	كنیم؛	این	كه	درست	نیست.	بله،	مشكالت	اقتصادی	هست،	تورم	هست؛	ان	شاءاهلل	آن	كسی	كه	بعداً	
خواهد	آمد،	بتواند	حاّلل	این	مشكالت	باشد،	این	گره	ها	را	هم	باز	كند؛	این	كه	آرزوی	ملت	ایران	است؛	اما	این	معنایش	این	نباشد	كه	اگر	

ما	یک	راه	حلی	برای	مشكالت	در	نظر	خودمان	داریم،	همه	ی	آنچه	را	كه	امروز	انجام	گرفته	است	و	وجود	دارد،	انكار	كنیم.	

4.2.وعده های نشدنی ندهید ؛جوری وعده بدهیدكه اگرآن رابعداًبه رخش ماكشیدند ،مجبورنباشید تقصیر را گردن این وآن بگذاریدكه 
نگذاشتند

بعد	هم	وعده	های	نشدنی	ندهند.	من	به	نامزدهای	گوناگون	عرض	میكنم	جوری	حرف	بزنید	كه	اگر	در	خرداد	سال	آینده	نوار	امروز	شما	
را	جلوی	خودتان	گذاشتند	یا	پخش	كردند،	شرمنده	نشوید؛	جوری	وعده	بدهید	كه	اگر	چنانچه	آن	وعده	را	بعداً	به	رخ	شما	كشیدند،	مجبور	

نباشید	تقصیر	را	گردن	این	و	آن	بگذارید	كه	نگذاشتند،	نشد.	كاری	را	كه	میتوانید	انجام	دهید،	وعده	بدهید.

4.2.1.در كشور ما دست رئیس جمهور در مسائل گوناگون باز است و امكانات وسیعی دارد؛ تنها محدودیتی كه وجود دارد، محدودیت 
قانون است

رئیس	جمهور	در	كشور	ما	و	طبق	قانون	اساسی	ما،	امكانات	فوق	العاده	زیادی	در	اختیار	دارد.	رئیس	جمهور	امكاناتش	در	قانون	اساسی،	
امكانات	وسیعی	است؛	رئیس	جمهور	بودجه	ی	كشور	را	در	اختیار	دارد،	همه	ی	اركان	اجرائی	كشور	را	در	اختیار	دارد،	ترتیب	اجرای	قوانین	را	
در	اختیار	دارد،	توانائی	استفاده	از	همه	ی	افراد	صاحبنظر	را	در	سراسر	كشور	در	اختیار	دارد؛	رئیس	جمهور	در	همه	ی	مسائل	گوناگون	دستش	
باز	است.	تنها	محدودیتی	كه	برای	رئیس	جمهور	در	كشور	ما	وجود	دارد،	محدودیت	قانون	است؛	قانون	فقط	به	او	محدودیت	میدهد،	كه	

این	هم	محدودیت	نیست؛	قانون،	هدایت	كننده	است؛	محدودكننده	نیست.	قانون،	راه	را	نشان	میدهد	كه	چگونه	حركت	كنیم.

4.3.آنچه كه توانائی انجام آن را دارند و مردم به آن احتیاج دارند، آن را با مردم در میان بگذارند و قول بدهند با عقل و درایت عمل 
خواهند كرد

آن	كسانی	كه	امروز	با	مردم	حرف	میزنند،	آنچه	كه	توانائی	انجام	آن	را	دارند	و	مردم	به	آن	احتیاج	دارند،	آن	را	با	مردم	در	میان	بگذارند؛	
قول	بدهند	با	عقل	و	درایت	عمل	خواهند	كرد؛	اگر	برنامه	ای	در	هر	موردی	از	مسائل	دارند،	آن	برنامه	را	برای	مردم	ارائه	كنند؛	قول	بدهند	
كه	با	پشتكار	و	ثبات	قدم	در	این	میدان	پیش	خواهند	رفت؛	قول	بدهند	كه	از	همه	ی	ظرفیتهای	قانون	اساسی	برای	اجرای	وظیفه	ی	بزرِگ	
خودشان	استفاده	خواهند	كرد؛	قول	بدهند	كه	به	مدیریت	اوضاع	كشور	خواهند	پرداخت؛	قول	بدهند	كه	به	مسئله	ی	اقتصاد	-	كه	امروز	
میدان	چالش	تحمیلی	بر	ملت	ایران	از	سوی	بیگانگان	است	-	بخوبی	خواهند	پرداخت؛	قول	بدهند	حاشیه	سازی	نمیكنند؛	قول	بدهند	
دست	كسان	و	اطرافیان	خود	را	باز	نخواهند	گذاشت؛	قول	بدهند	كه	به	منافع	بیگانگان،	به	بهانه	های	گوناگون،	بیش	از	منافع	ملت	ایران	

اهمیت	نخواهند	داد.

4.3.1.بعضی این تحلیل غلط را می گویندكه باید به دشمن امتیازدهیم تاعصبانیتش راكم كنیم؛عصبانیت دشمن راباید بااقتدار ملی 
عالج كرد

	بعضی	با	این	تحلیل	غلط	كه	به	دشمنان	امتیاز	بدهیم	تا	عصبانیت	آنها	را	نسبت	به	خودمان	كم	كنیم،	عماًل	منافع	آنها	را	بر	منافع	ملت	
ترجیح	میدهند؛	این	اشتباه	است.	عصبانیت	آنها	ناشی	از	این	است	كه	شما	هستید،	ناشی	از	این	است	كه	جمهوری	اسالمی	هست،	ناشی	
از	این	است	كه	امام	در	اذهان	مردم	و	در	برنامه	های	این	كشور	زنده	است،	ناشی	از	این	است	كه	روز	14	خرداد	-	روز	رحلت	امام	-	مردم	
در	سرتاسر	كشور	به	جوش	و	خروش	می	آیند؛	عصبانیت	آنها	مربوط	به	این	چیزها	است.	عصبانیت	دشمن	را	باید	با	اقتدار	ملی	عالج	و	

جبران	كرد.

4.3.2.اگرملت مقتدروتوانا باشد ،نیازومشكالت خود رابرطرف كندو بتواند اقتصاد راروبه راه نماید،دشمن درمقابله با ایران بی دفاع 
خواهد ماند

اگر	ملت	مقتدر	باشد،	توانا	باشد،	نیاز	خود	را	كم	كند،	مشكالت	خود	را	برطرف	كند،	و	امروز	كه	مسئله	ی	اقتصاد	مسئله	ی	اصلی	است،	
بتواند	اقتصاد	خود	را	روبه	راه	كند،	دشمن	در	مقابله	ی	با	ملت	ایران	بی	دفاع	خواهد	ماند.	به	هرحال	آنچه	كه	مهم	است،	عزم	و	اراده،	باور	به	

خدا،	باور	به	مردم،	و	باور	به	خود،	هم	برای	نامزدهای	انتخابات،	هم	برای	آحاد	مردم	است.	

موخره
ده	روز	دیگر	برادران	من!	عزیزان	من!	عرصه	ی	یک	امتحان	بزرگی	است	و	امیدواریم	ان	شاءاهلل	در	این	امتحان	بزرگ،	حماسه	ای	پربركت	و	

دارای	نتائج	درخشانی	برای	این	ملت	از	سوی	پروردگار	رقم	بخورد.	»و	ال	حول	و	ال	قّوة	ااّل	باهلل	العلّی	العظیم«.
والّسالم	علیكم	و	رحمةاهلل	و	بركاته	

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1651
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پاورقی
1(	آل	عمران:	173

2(	محمد:	7
3(	جن:	16

4(	فصلت:	30
5(	رعد:	11

مطالبات
متن اصلیمخاطبعنوان مطالبهردیف

باور به خدا،مردم و خود، الزمه 1
حركت در راه طوالنی پیشرفت 

ایران

ما این حرفها را نمیزنیم برای اینكه غرور كاذب به وجود بیاید؛ شاد 
تمام  رسیدیم،  پیروزی  به  الحمدهلل  كه خب  شویم، خوشحال شویم 
شد؛ نه، ما هنوز خیلی راه در پیش داریم. من به شما عرض كنم؛ ما 
اگر خودمان را با ایران دوران طاغوت مقایسه كنیم، این برجستگی ها 
به چشم می آید؛ اما اگر خودمان را با ایران اسالمِی مطلوب مقایسه 
كنیم - كشوری كه اسالم برای ما خواسته است، جامعه ای كه اسالم 
رفاه  دنیا هست،  آن، عزت  در  كه  جامعه ای  است؛  ما خواسته  برای 
دنیا هست، ایمان و اخالق و معنویت هم در آن هست؛ همه به حد 
وفور - راه طوالنی ای در پیش داریم. من این عرایض را میكنم برای 
اینكه جوانان عزیز ما و ملت شجاع ما بدانند كه ادامه ی این راه را هم 
با همین سه باور ]یعنی باور به خدا، مردم و خود[ میتوانند در پیش 
بگیرند و پیش بروند. بدانید راه، طوالنی است؛ اما شما توانائید، شما 
قدرت دارید، شما امكان دارید؛ میتوانید این راه طوالنی را تا رسیدن 
این  دهید.  ادامه  الزم  شتاب  و  با سرعت  كامل،  توانائی  با  قله ها،  به 
به  این است كه اگر دشمنان میخواهند در دل ما یأس  حرفها برای 
وجود بیاورند، بدانید كه آنها دارند دشمنی میكنند؛ همه چیز برای ما 

امید است. نمایشگر 

انكار نكردن كارهای برجسته 2
دولتهای كنونی و قبل در 

انتقادات 

نامزدهای 
انتخابات

نامزدهای محترم در این برنامه های عمومی، خب زبان به نقد 
و انتقاد باز میكنند؛ این حق آنها است؛ میتوانند از هر چیزی 
كه  كنند  توجه  منتها  كنند؛  انتقاد  است،  آنها  انتقاد  مورد  كه 
انتقاد باید به معنی عزم و نیت برای پیمودن آینده ی پرتالش 
و  منفی بافی  و  سیاه نمائی  معنای  به  نه  باشد،  افتخارآمیز  و 
نظر  كس  هیچ  به  من  كنند.  توجه  نكته  این  به  بی انصافی؛ 
ندارم. از همین ساعت، رسانه های بیگانه با غیظ و غرض ورزی 
خواهند گفت: فالنی نظر به زید یا به عمرو یا به بكر یا به 
نظر  هیچ كس  به  من  است؛  واقع  این، خالف  داشت.  خالد 
ندارم؛ من حقایق را عرض میكنم. من به برادرانی كه میخواهند 
اطمینان این مردم را به سمت خودشان جلب كنند، نصیحت 
انتقاد  لیكن  كنند،  انتقاد  بزنند؛  حرف  منصفانه  كه  میكنم 
بسیار  كارهای  انكار  معنای  به  نباشد؛  سیاه نمائی  معنای  به 
برجسته ای نباشد كه چه در این دولت، چه در دولتهای قبلی 
انجام گرفته است و كسانی مثل خود آنها سر كار آمده اند و 
شب و روز تالش كرده اند و آن كارها را انجام داده اند. انتقاد به 
معنای انكار جهات مثبت نیست؛ انتقاد این است كه انسان 

كار مثبت را بگوید، نقص و ضعف را هم بگوید.

ندادن وعده های نشدنی به 3
مردم

نامزدهای 
انتخابات

وعده های نشدنی ندهند. من به نامزدهای گوناگون عرض میكنم 
جوری حرف بزنید كه اگر در خرداد سال آینده نوار امروز شما 
نشوید؛  شرمنده  كردند،  پخش  یا  گذاشتند  خودتان  جلوی  را 
جوری وعده بدهید كه اگر چنانچه آن وعده را بعداً به رخ شما 
كشیدند، مجبور نباشید تقصیر را گردن این و آن بگذارید كه 
 نگذاشتند، نشد. كاری را كه میتوانید انجام دهید، وعده بدهید.
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مقدمه
بتوان	گفت	 را	-	كه	شاید	 بزرگ	 عید	 این	 میكنم	 تبریک	عرض	
برای	عموم	مسلمانها،	بلكه	برای	جامعه	ی	بشری،	بزرگترین	عید	و	
شیرین	ترین	خاطره	در	همه	ی	تاریخ	است	-	به	شما	حضار	محترم،	
میهمانان	عزیز،	نمایندگان	كشورهای	مسلمان	كه	در	جلسه	حضور	
دارند،	و	به	همه	ی	ملت	ایران	كه	مخلصانه	و	صادقانه	راه	آن	بزرگوار	
را	دنبال	كرده	اند	و	با	مجاهدت	و	فداكاری	این	راه	را	دنبال	مي	كنند،	

و	به	همه	ی	امت	اسالمی،	و	به	همه	ی	آزادیخواهان	عالم.

1.عظمت كارها متناسب است با مشكالتی كه درراه 
پیغمبر اسالم  بعثت  ها درمورد  معارضه  ؛  آنهاست 

شدیدتروهمه جانبه تر از پیامبران قبل بود
آسمان،	 كه	 است	 شده	 وارد	 هم	 روایات	 در	 بعثت،	 شب	 درباره	ی	
دیگر	بر	همچون	شبی	سایه	نیفكنده	است؛	یعنی	هیچ	شبی	در	
طول	تاریخ	مثل	شب	بعثت	نبود،	كه	فردای	آن	روز	پیامبر	مكرم	با	
خطاب	الهی،	مبعوث	به	این	رسالت	عظیم	و	ماندگار	در	طول	تاریخ	

شد.	بعثت،	كار	بزرگ	و	دشواری	بود.	عظمت	همه	ی	كارها	متناسب	است	با	مشكالت	و	مزاحمتهائی	كه	در	راه	آن	كارها	به	وجود	می	آید.	
كارهای	كوچک،	اقدامهای	كوچک،	قاعدتًا	مزاحمتهای	كوچک	دارد؛	كارهای	بزرگ،	مزاحمتها	و	معارضه	های	بزرگ	دارد.	در	دوران	حیات	
مبارك	پیغمبر	-	چه	در	دوران	مكه،	چه	در	دوران	مدینه	-	مزاحمتها	در	مقابل	این	دعوت،	پی	درپی	و	از	جوانب	گوناگون	بود.	این	مخصوص	
پیغمبر	ما	هم	نیست؛	همه	ی	پیغمبران،	همه	ی	رسالتها	مواجه	با	یک	چنین	معارضه	هائی	بودند؛	البته	در	مورد	پیغمبر	ما	این	معارضه	ها	

سنگین	تر	بود،	شدیدتر	بود،	همه	جانبه	تر	بود؛	

1.1. هرجادعوت حق بود ، معارضه ی شیاطین هست؛ هرجاراه انبیاء بود ،راه معارض ان انبیاء هم درمقابل آن هست
»و	كذلک	جعلنا	لكّل	نبّی	عدّوا	شیاطین	االنس	و	الجّن	یوحی	بعضهم	الی	بعض	زخرف	القول	غرورا«؛)1(	شیاطین	انس	و	جن	در	مقابل	
دعوت	الهی،	در	مقابل	راه	سعادت	بشر،	به	هم	كمک	میكنند.	»و	لتصغی	الیه	افئدة	الّذین	الیؤمنون	باألخرة	و	لیرضوه	و	لیقترفوا	ما	هم	
مقترفون«؛)2(	یعنی	دلهای	ناآگاه،	دلهای	ساده	اندیش،	دلهای	بی	تدبر	و	بی	بصیرت	هم	این	فریادهای	معارض	را،	مخالفتها	را	در	مقابل	
دعوت	الهی،	در	مقابل	دعوت	انبیاء	میپذیرند.	این	از	دوران	ظهور	بعثت	و	از	آغاز	پدید	آمدن	این	پیام	الهی	شروع	شد	و	تا	آخر	عمر	مبارك	
پیغمبر	با	شكلهای	مختلف	ادامه	داشت	و	بعد	از	آن،	تا	امروز	هم	ادامه	دارد.	هر	جا	دعوت	حق	بود،	معارضه	ی	شیاطین	هست؛	هر	جا	راه	

انبیاء	بود،	راه	معارضان	انبیاء	هم	در	مقابل	آن	هست.

دادن قول برای استفاده از همه 4
ظرفیت های قانون اساسی در 

اجرای وظایفه بزرگ خود و 
مدیریت اوضاع كشور

نامزدهای 
انتخابات

قول بدهند با عقل و درایت عمل خواهند كرد؛ اگر برنامه ای در 
هر موردی از مسائل دارند، آن برنامه را برای مردم ارائه كنند؛ قول 
میدان پیش خواهند  این  ثبات قدم در  با پشتكار و  بدهند كه 
برای  اساسی  قانون  ظرفیتهای  همه ی  از  كه  بدهند  قول  رفت؛ 
اجرای وظیفه ی بزرِگ خودشان استفاده خواهند كرد؛ قول بدهند 
كه به مدیریت اوضاع كشور خواهند پرداخت؛ قول بدهند كه به 
مسئله ی اقتصاد - كه امروز میدان چالش تحمیلی بر ملت ایران 
از سوی بیگانگان است - بخوبی خواهند پرداخت؛ قول بدهند 
حاشیه سازی نمیكنند؛ قول بدهند دست كسان و اطرافیان خود 
به  بیگانگان،  منافع  به  كه  بدهند  قول  نخواهند گذاشت؛  باز  را 
نخواهند  اهمیت  ایران  ملت  منافع  از  بیش  بهانه های گوناگون، 

داد

دوری از دادن امتیاز به دشمن 5
برای كم كردن عصبانیت 

دشمن از ایران اسالمی

نامزدهای 
انتخابات

تا  بدهیم  امتیاز  دشمنان  به  كه  غلط  تحلیل  این  با  بعضی 
عصبانیت آنها را نسبت به خودمان كم كنیم، عماًل منافع آنها 
است. عصبانیت  اشتباه  این  میدهند؛  ترجیح  ملت  منافع  بر  را 
آنها ناشی از این است كه شما هستید، ناشی از این است كه 
اذهان  امام در  این است كه  از  ناشی  جمهوری اسالمی هست، 
مردم و در برنامه های این كشور زنده است، ناشی از این است 
كه روز 14 خرداد - روز رحلت امام - مردم در سرتاسر كشور به 
این چیزها  به  آنها مربوط  جوش و خروش می آیند؛ عصبانیت 
است. عصبانیت دشمن را باید با اقتدار ملی عالج و جبران كرد.

اگر ملت مقتدر باشد، توانا باشد، نیاز خود را كم كند، مشكالت 
خود را برطرف كند، و امروز كه مسئله ی اقتصاد مسئله ی اصلی 
با  مقابله ی  اقتصاد خود را روبه راه كند، دشمن در  بتواند  است، 
مهم است،  آنچه كه  به هرحال  ماند.  ایران بی دفاع خواهد  ملت 
عزم و اراده، باور به خدا، باور به مردم، و باور به خود، هم برای 

انتخابات، هم برای آحاد مردم است. نامزدهای 

دیدارمسئوالننظاموسفرایكشورهایاسالمی
1392/3/17درسالروزبعثتحضرترسولاعظم

صلواتاهللعليهوآله
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1.2.البته حركت تاریخ به سمت حق است و دعوت انبیاء روز به روز در دنیا ماندگارتر و فراگیرتر و بیشتر به ذهن و دل های مردم آشنا 
و نزدیک شده است

البته	حركت	تاریخ	به	سمت	حق	است؛	یعنی	شما	اگر	به	روال	كلی	تاریخ	نگاه	كنید،	می	بینید	كه	دعوت	انبیاء	روزبه	روز	در	دنیا	ماندگارتر	
و	فراگیرتر	و	بیشتر	به	ذهن	مردم	و	دلهای	مردم	آشنا	و	نزدیک	شده	است؛	شیاطین	كار	میكنند،	اما	طبیعت	عالم	و	حركت	عالم	به	سوی	
حق	است	و	این	وجود	داردهمیشه	دلهائی	هستند	كه	حقیقت	را	میفهمند،	معارف	الهی	و	حقایق	الهی	و	اخالق	الهی	به	شكلهای	مختلف	

در	جوامع	پراكنده	میشود،	اما	معارضه	ها	به	شكلهای	گوناگون	هست،	امروز	هم	معارضه	وجود	دارد.

2.امروز بعد از آن كه ماركسیزم  ومكاتِب انسان گرایانه ولیبرالیزم نشان دادند نمي توانندسعادت بشرراتأمین كنند ،دل ها 
به اسالم متوجه است

از	آنكه	دعوتهای	غیرالهی	و	مادی،	چه	دعوت	ماركسیزم،	كه	یک	روزی	دنیا	را	به	خود	متوجه	كرده	بود،	چه	دعوت	مكاتِب	 امروز	بعد	
به	اصطالح	انسان	گرایانه	و	لیبرالیزم،	كه	تمدن	را	در	بسیاری	از	مناطق	عالم	در	قبضه	ی	خود	گرفته	است،	نشان	دادند	كه	نمیتوانند	سعادت	
بشر	را	تأمین	كنند،	دلها	به	سوی	اسالم	متوجه	است.	هر	جا	صدای	عدالت	و	عدالتخواهی	بلند	میشود،	این	صدای	اسالم	است،	ولو	آن	
كسانی	كه	این	فریاد	را	سر	میدهند،	ندانند	این	از	كجاست؛	هر	جا	ندای	كرامت	انسان	بلند	میشود،	این	ندای	اسالم	است،	ندای	ادیان	است؛	
و	البته	كانون	این	همه،	مركز	اسالم	و	مركز	ایمان	و	هر	جائی	است	كه	در	آن،	قرآن	مورد	اعتقاد	و	ایمان	قرار	داشته	باشد؛	طبعًا	دشمنِی	

دشمنان	اسالم	و	قرآن	هم	با	آنجا	بیشتر	است؛	امروز	این	را	دارید	مشاهده	میكنید.

ما  البته دراعمال  كنند؛  به شكل هتاكانه مواجهه مي  پیامبر  با  3.سیاست ها پشت سرآن ذهن های خبیثی هستند كه 
انحرافاتی است كه دستاویزقرارمي گیرد

در	دنیا	سیاستها	پشت	سر	آن	ذهنهای	بیمار	و	خبیثی	هستند	كه	با	پیامبر	اسالم	به	شكل	هتاكانه	مواجهه	میكنند.	نمیشود	باور	كرد	كه	
اهانت	به	اسالم	و	اسالم	ستیزی	و	مسلمان	ستیزی	در	دنیا	بدون	دستهای	سرویسهای	امنیتی	و	بدون	پول	قدرتها	ادامه	و	انتشار	پیدا	كند؛	كه	
امروز	شما	نمونه	هایش	را	در	دنیا	مشاهده	میكنید؛	این	همان	مبارزه	ی	با	اسالم	است.	البته	بهانه	هم	پیدا	میكنند.	در	اعمال	ما	مسلمانها	
گاهی	انحرافاتی	پیدا	میشود،	جمودهائی،	تحجرهائی،	كارهای	غلطی،	كه	این	راشیاطین	دستاویز	قرار	میدهند	برای	اینكه	»و	لتصغی	الیه	

افئدة	الّذین	الیؤمنون	باألخره«	تحقق	پیدا	كند؛	این	را	باید	مسلمانها	بدانند.

4.دعوت اسالم  یعنی »عدالت و صداقت« راباید باصراحت ،شجاعت وصداقت دردنیا منتشركرد
دعوت	اسالم	را	باید	با	صراحت،	با	شجاعت،	با	صداقت،	همراه	با	ركن	اصلی	دعوت	اسالم	-	یعنی	عدالت	-	در	دنیا	منتشر	كرد.	فرمود:	»و	
تّمت	كلمة	ربّک	صدقا	و	عدال«؛)3(	این	دو	تا،	خصوصیات	دعوت	الهی	است؛	خصوصیات	كلمه	ی	ربوبی	است:	»صدق	و	عدل«؛	»صداقت	
و	عدالت«.	مسلمانها	این	را	باید	در	دنیا	از	خودشان	نشان	دهند.	این،	دلها	را	متوجه	خواهد	كرد؛	پیام	اسالم	را	به	دلها	خواهد	رساند.	البته	
دشمنی	ها	هم	وجود	دارد	و	ادامه	پیدا	خواهد	كرد.	باید	در	مقابل	دشمنی	ها	ایستاد؛	همچنان	كه	پیغمبر	ایستاد؛	همچنان	كه	مؤمنان	به	

اسالم	و	مؤمنان	به	حقیقت	و	عدالت	در	طول	تاریخ	ایستادند.

5.امروز ما مسلمانها احتیاج داریم به هوشیاری، به این كه نقشه ی كلی زندگی خود و نقشه مواجهه ی دشمنان با خود و با 
اسالم را بشناسیم

امروز	ما	مسلمانها	احتیاج	داریم	به	هوشیاری؛	احتیاج	داریم	به	این	كه	نقشه	ی	كلی	زندگی	خود	و	مواجهه	ی	دشمنان	با	خود	و	با	اسالم	را	
بشناسیم.	اگر	نقشه	را	شناختیم،	راه	را	درست	انتخاب	خواهیم	كرد.	اشكال	آنجاست	كه	گاهی	ما	مسلمانها	خودمان	نقشه	ی	دشمن	را	
درست	نمی	شناسیم،	خود	ما	جزئی	از	آن	نقشه	ی	دشمن	میشویم؛	كه	امروز	متأسفانه	دنیای	اسالم	مبتالی	به	این	است.	نقشه	ی	دشمن،	
اختالف	افكنی	در	بین	مسلمانان	است؛	نقشه	ی	دشمن،	تحریک	عصبیتهای	مذاهب	مختلف	اسالمی	علیه	یكدیگر	است؛	نقشه	ی	دشمن	
این	است	كه	توجه	امت	اسالمی	را	از	نقطه	ی	حقیقی	خصومت	و	دشمنی	-	یعنی	سرمایه	دارِی	فاسد	و	مفسد	و	صهیونیزم	-	منحرف	كند	

و	به	جاهای	دیگری	متوجه	كند.

5.1.روزی دنیای اسالم با صهیونیسم مقابله مي كرد ، دشمنان گفتند یهودی ستیزی است ؛امابحِث مقابله با صهیونیسم غاصِب متجاوز 
ِظالِم قسی القلب بود

كه	 حالی	 در	 است؛	 یهودی	ستیزی	 این	 گفتند	 تبلیغاتشان	 در	 دشمنان	 میكرد،	 مقابله	 غاصب	 صهیونیسم	 با	 اسالم	 دنیای	 روزی	 یک	
یهودی	ستیزی	نبود.	در	كشورهای	اسالمی،	یهودی	ها	هم	مثل	دیگر	ادیان	-	یهودی،	مسیحی،	مسلمان	-	در	كنار	همدیگر	زندگی	میكنند.	
امروز	در	كشور	ما	یهودی	هست،	مسیحی	هست،	مسلمان	هست،	بعضی	از	ادیان	دیگر	حضور	دارند	و	در	زیر	سایه	ی	امنیت	اسالم،	همه	
باهم	زندگی	میكنند.	بحِث	یهودی	ستیزی	نیست،	بحِث	مقابله	ی	با	صهیونیسم	غاصِب	متجاوِز	ظالِم	قسی	القلب	است؛	این	را	بدروغ	تحریف	

میكردند،	میگفتند	یهودی	ستیزی.

5.2.امروزغربی ها مبتالبه اسالم ستیزی هستند ؛مذاهب ِمخالف ستیزی راه ترویج مي كنند تاحواس هاازنقطه اصلی دشمنی منعطف 
شود

اما	امروز	خود	غربی	ها	مبتال	به	اسالم	ستیزی	و	مسلمان	ستیزی	هستند.	در	دنیای	غرب	شما	مشاهده	كنید؛	امواج	مسلمان	ستیزی	را	تحریک	
میكنند،	از	آنها	حمایت	میكنند،	از	اهانت	كنندگان	به	اسالم	و	پیامبر	اعظم	پشتیبانی	میكنند	-	این	اسالم	ستیزی	است،	این	مال	آنجاست	
-	در	درون	جامعه	ی	اسالمی	هم	مذاهب	مخالف	ستیزی	را	ترویج	میكنند،	شیعه	ستیزی	را	ترویج	میكنند؛	این	سیاست	آنهاست:	مسلمانها	
باید	با	یكدیگر	مبارزه	كنند،	سرگرِم	هم	شوند؛	شیعه	علیه	سنی،	سنی	علیه	شیعه؛	برای	اینكه	حواسها	از	نقطه	ی	اصلی	دشمنی	منعطف	
شود،	نفهمند	كیست	كه	امروز	دارد	با	دنیای	اسالم	مقابله	میكند،	نفهمند	كیست	كه	برای	امت	اسالمی	دامهای	خطرناكی	گذاشته.	اینها	

را	ما	باید	بفهمیم؛	هم	ملتها	بفهمند،	هم	سیاستمداران	بفهمند،	هم	روشنفكران	بفهمند.

5.3.نقشه دشمن این است كه بین مسلمانا ن اختالف بي ندازند و ازپیشرفت ضروری شان غافل كند ، تامنافع استعمارگران وصاحبان 
قدرت تأمین شود

نقشه	ی	دشمن	را	بشناسیم.	اگر	نقشه	ی	دشمن	را	شناختیم،	امكان	تدبیر	در	مقابل	این	نقشه	به	وجود	می	آید؛	اما	اگر	نقشه	ی	دشمن	را	
نشناختیم،	امكان	تدبیر	وجود	نخواهد	داشت؛	در	پیدا	كردن	راِه	خودمان	اشتباه	میكنیم،	در	عملكرِد	خودمان	اشتباه	میكنیم.	
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نقشه	ی	دشمن	این	است:	ملتهای	مسلمان	را	به	یكدیگر	مشغول	كنند،	بین	اینها	اختالف	به	راه	بیندازند	-	كمااینكه	امروز	می	بینید	به	راه	
انداخته	اند	-	هزاران	نفر	كشته	شوند،	خونها	بر	زمین	ریخته	شود،	ملتهای	مسلمان	از	مسائل	اصلی	خود	غافل	بمانند،	از	پیشرفت	ضروری	ای	
كه	باید	به	دنبال	آن	باشند،	غفلت	كنند،	برای	اینكه	منافع	استعمارگران،	منافع	صاحبان	قدرت	ظالم	و	ستمگر	تأمین	شود؛	همچنان	كه	

یک	روز	با	استعمار،	این	كار	را	كردند.

5.3.1.غربی ها با شعارطرفداری ازحقوق بشر و دموكراسی  هم نخواهند توانست لكه ننگ استعمار را ازدامان خود پاك كنند
من	به	شما	عرض	بكنم؛	در	تاریخ،	غربی	ها	نخواهند	توانست	لكه	ی	ننگ	استعمار	را	از	دامان	خود	پاك	كنند.	شعارهای	طرفداری	از	حقوق	
بشر،	شعارهای	طرفداری	از	دموكراسی،	نخواهد	توانست	عملكرد	غربی	های	مدعی	و	پرادعا	را	در	آسیا	و	در	آفریقا	و	در	آمریكای	التین	و	
در	نقطه	نقطه	ی	كشورهائی	كه	سالها	تحت	استعمار	بودند،	به	فراموشی	بسپرد.	آن	روز	با	استعمار	این	كار	را	كردند،	امروز	به	شكل	دیگری	
همان	نقشه	را	دنبال	میكنند،	همان	هدفها	را	دنبال	میكنند؛	خب،	ما	باید	بیدار	باشیم؛	ما	باید	بفهمیم	كه	چه	میكنیم؛	ما	باید	نقشه	ی	راه	

خودمان	را	بشناسیم.

5.4.امروزبرای مسلمانها  اتحاد ،همدلی وهمكاری جزوفوری ترین وضروری ترین مسائل است؛ دولت های اسالمی،بصیرت رابه كار 
بگیرند 

از	همه	ی	كشورهای	 اتفاق،	همدلی	و	همكاری،	جزو	فوری	ترین	و	ضروری	ترین	است.	ما	دعوت	میكنیم	 اتحاد	و	 امروز	برای	مسلمانها،	
اسالمی،	از	همه	ی	دولتهای	اسالمی،	بصیرت	را	به	كار	بگیرند؛	ببینند	كه	در	مقابل	كی	قرار	دارند؛	در	شناخت	دشمن	اشتباه	نكنند،	در	

شناخت	نقشه	های	دشمن	اشتباه	نكنند؛	بفهمند	دشمن	دنبال	چیست	و	بدانند	كه	سعادت	ملتهاشان	در	چیست.

موخره
امیدواریم	خداوند	متعال	به	بركت	روز	بعثت	و	به	بركت	نام	مبارك	و	مقدس	خاتم	االنبیاء،	ان	شاءاهلل	همه	ی	ملتهای	مسلمان	را	به	راه	خودشان	

آشنا	كند؛	همه	ی	ما	را	از	خواب	غفلت	بیدار	كند	و	ان	شاءاهلل	توفیق	دهد	كه	امت	اسالمی	به	سوی	قله	های	سعادت	حركت	كند.
والّسالم	علیكم	و	رحمةاهلل	و	بركاته	

پاورقی
1(	انعام:	112
2(	انعام:	113
3(	انعام:	115

مطالبات
متن اصلیمخاطبعنوان مطالبهردیف

منتشر كردن دعوت اسالم به 1
صدق و عدل با صراحت و 

شجاعت و صداقت

دعوت اسالم را باید با صراحت، با شجاعت، با صداقت، همراه مسلمانان
با ركن اصلی دعوت اسالم - یعنی عدالت - در دنیا منتشر 
كرد. فرمود: »و تّمت كلمة ربّك صدقا و عدال«؛)3( این دو تا، 
ربوبی  كلمه ی  خصوصیات  است؛  الهی  دعوت  خصوصیات 
است: »صدق و عدل«؛ »صداقت و عدالت«. مسلمانها این را 
باید در دنیا از خودشان نشان دهند. این، دلها را متوجه خواهد 

كرد؛ پیام اسالم را به دلها خواهد رساند.

لزوم ایستادگی در مقابل دشمنی 2
ها

در مسلمانان باید  كرد.  خواهد  پیدا  ادامه  و  دارد  وجود  هم  دشمنی ها 
مقابل دشمنی ها ایستاد؛ همچنان كه پیغمبر ایستاد؛ همچنان 
به اسالم و مؤمنان به حقیقت و عدالت در طول  كه مؤمنان 

ایستادند. تاریخ 
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مقدمه
خانواده	ی	 خواهران،	 برادران،	 همه	ی	 به	 میكنم	 عرض	 خوشامد	
قرآنِی	جمع	آمده	و	گردآمده	ی	در	این	محفل.	خوشا	به	حال	شما	
خصوصیت	 میشوید.	 شناخته	 قرآن	 با	 كه	 خواهران	 و	 برادران	
این	است	كه	قاری	قرآنید،	حافظ	قرآنید،	مدیر	قرآنید؛	قرآن	 شما	
شناختنامه	ی	شماست.	لذت	بردم	از	این	جلسه،	از	تالوت	برادران	
كرده.	 قرآن	طی	 خدمت	 در	 را	 عمری	 قدیمِی	 قاریان	 و	 اساتید	 و	
عداد	 در	 را	 ما	 همه	ی	 را،	 شما	 همه	ی	 متعال	 خداوند	 امیدواریم	
خادمان	قرآن	قرار	دهد	و	ان	شاءاهلّل	هم	در	زندگی،	هم	بعد	از	مرگ	
در	كنار	قرآن	باشیم،	همراه	قرآن	باشیم،	مستفیض	و	مستفید	از	

باشیم. قرآن	

1.این مسابقات بها نه ای برای مطرح شدن قرآن و نزدیک 
شدن به حقیقت و روح قرآن است

این	مسابقات	و	این	جلسات	بهانه	است	برای	مطرح	شدن	قرآن	و	نزدیک	شدن	به	حقیقت	قرآن	و	روح	قرآن.	تالوت	هم	یک	وسیله	ای	
است	برای	رسیدن	به	حقیقت	قرآن،	فرا	گرفتن	معارف	قرآن،	شكل	دادن	به	زندگی	فردی	و	اجتماعی	در	سایه	ی	قرآن؛	هدف	اینهاست.

2.اگر در جوامع قرآن حاكم باشد، هم سعادت دنیا و هم علّو معنوی هست؛ اگر با قرآن انس پیدا كنیم، حركت ما سریعتر و 
راه ما روشنتر خواهد بود

اگر	در	جوامع	بشری	قرآن	حاكم	باشد،	هم	سعادت	دنیا	هست،	هم	علّو	معنوی	هست.	راه	سالمت	را،	راه	امنیت	را،	راه	امنیت	روانی	را	قرآن	
به	روی	ما	باز	میكند؛	راه	عزت	را	قرآن	به	روی	ما	باز	میكند؛	راه	زندگی	درست	را	و	سبک	زندگی	سعادت	آمیز	را	قرآن	به	روی	ما	باز	میكند.	
ما	از	قرآن	دوریم.	اگر	با	قرآن	آشنا	شویم،	با	معارف	قرآن	انس	پیدا	كنیم	و	فاصله	ی	خودمان	را	با	آن	چیزی	كه	قرآن	برای	ما	خواسته	است،	

بسنجیم،	حركت	ما	سریع	تر	خواهد	بود؛	راه	ما	روشن	تر	خواهد	بود؛	هدف	این	است.

خیلی  گیرند؛این  مي  راسردست  بدهند،قرآن  بخواهند شعارعدالت،آزادی،استقالل، عزت  اسالم  دردنیای  3.امروزاگركسانی 
باارزش است

و	امروز	برادران	عزیز!	خواهران	عزیز!	دنیای	اسالم	تشنه	و	محتاج	حقایق	قرآن	است.	یک	روزی	بود	كه	در	كشورهای	اسالمی،	

بلند	كنند،	مكاتب	چپ	را	مطرح	میكردند،	 از	شرق	اسالمی	تا	غرب	اسالمی،	اگر	جوانانی،	برجستگانی	میخواستند	صدای	آزادیخواهی	
شعارهای	سوسیالیستی	و	كمونیستی	میدادند.	امروز	در	دنیای	اسالم،	از	شرق	اسالم	تا	غرب	اسالم،	اگر	كسانی	بخواهند	شعار	عدالت	بدهند،	
شعار	آزادی	و	استقالل	بدهند،	شعار	عزت	بدهند،	قرآن	را	سر	دست	میگیرند؛	این	خیلی	باارزش	است؛	و	درست	هم	همین	است.	به	قرآن	

باید	نزدیک	شویم،	با	قرآن	انس	پیدا	كنیم.	البته	حرف	زدن،	آسان	است؛	عمل	كردن،	سخت	است؛	مجاهدت	الزم	دارد.

4.یكی ازدستورات قرآن این است كه آحادامت اسالمی بایكدیگرمتحدباشند ودست دردست یكدیگربگذارند
یكی	از	دستورات	قرآن	این	است	كه	آحاد	امت	اسالمی	با	یكدیگر	متحد	باشند؛	دست	در	دست	یكدیگر	بگذارند:	»و	اعتصموا	بحبل	اهلّل	
جمیعا	و	ال	تفّرقوا«.)1(	این	خطاب	به	كیست؟	خطاب	به	ما	است،	خطاب	به	ملت	ایران	است،	خطاب	به	ملتهای	مسلمان	كشورهای	

اسالمی	است،	خطاب	به	همه	ی	مؤمنین	به	اسالم	در	سراسر	دنیا	است.	ما	به	این	عمل	میكنیم؟

4.1.نقطه مقابل آن،آموزش استعماری است: اختالف میان مسلمانان؛متأسفانه بعضی ازدولتهای اسالمی دانسته یا ندانسته داخل بازی 
دشمن مي شوند

نقطه	ی	مقابل	این	آموزش	قرآنی،	آموزش	استعماری	است:	اختالف	میان	مسلمانان.	یک	عده،	یک	عده	ی	دیگر	را	تكفیر	كنند،	لعن	كنند،	
خود	را	از	آنها	بری	بدانند.	این	چیزی	است	كه	امروز	استعمار	میخواهد؛	برای	اینكه	ما	با	هم	نباشیم.	متأسفانه	بعضی	از	دولتهای	اسالمی	و	
حكومتهای	اسالمی	فریب	میخورند؛	آنها	هم	داخل	بازی	دشمن	میشوند؛	فریب	دشمن	را	میخورند،	برای	دشمن	كار	میكنند؛	گاهی	دانسته،	

گاهی	هم	ندانسته.

4.1.1. با اختالفات ما رژیِم غاصب صهیونیستی نفس راحت می كشد؛امروز اتحاد بین مسلمانان یک فریضه  فوری است؛این جا صحنه 
امتحاناست

امروز	اتحاد	و	اتفاق	بین	مسلمانان،	یک	فریضه	ی	فوری	است.	ببینید	از	جنگ	و	اختالف	چه	مفاسدی	به	وجود	می	آید؛	ببینید	در	دنیای	
اسالم،	تروریسم	كور	به	بهانه	ی	اختالفات	مذهبی،	چه	فجایعی	به	راه	می	اندازد؛	ببینید	با	این	اختالفاتی	كه	بین	ما	مسلمانان	به	وجود	
آوردند،	رژیم	صهیونیستی	غاصب	چه	نفس	راحتی	میكشد.	هر	وقتی	كشورهای	اسالمی	و	ملتهای	اسالمی	بخواهند	به	هم	نزدیک	شوند،	
یک	توطئه	ای	درست	میكنند،	یک	حادثه	ای	به	وجود	می	آورند.	اینها	باید	چشم	ما	را	باز	كند،	اینها	باید	ملتهای	مسلمان	را	بیدار	كند،	اینها	

باید	چهره	ی	رؤسا	و	حاكمان	بااخالص	را	از	حاكمان	دست	نشانده	ی	دشمنان	ممتاز	كند.	اینجا	صحنه	ی	امتحان	است.

4.1.2.امروزهرحنجره ای كه به وحدت دنیای اسالم دعوت كند،ناطق مناللّهوهرحنجره ای كه به دشمنی تحریک كند،ناطق منا لشیطان 
است

امروز	هر	حنجره	ای	كه	به	وحدت	دنیای	اسالم	دعوت	كند،	حنجره	ی	الهی	است،	ناطق	من	اهلّل	است.	هر	حنجره	ای	و	زبانی	كه	ملتهای	
مسلمان	را،	مذاهب	اسالمی	را،	طوایف	گوناگون	اسالمی	را	به	دشمنی	با	یكدیگر	تحریک	كند	و	عصبیتها	را	علیه	یكدیگر	تحریک	كند،	

ناطق	من	الشیطان	است.	»من	اصغی	الی	ناطق	فقد	عبده	فان	كان	الّناطق	عن	اهلّل	فقد	عبد	اهلّل	و	ان	كان	الّناطق	ینطق	عن	

دیدارشركتكنندگاندر
مسابقاتبينالمللیقرآنكریم
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لسان	ابلیس	فقد	عبد	ابلیس«.)2(	آنهائی	كه	از	زبان	ابلیس	حرف	میزنند،	خودشان	و	مستمعین	خودشان	را	به	طرف	جهنم	میبرند؛	خودشان	
را	هم	دچار	هالكت	میكنند.	»أ	لم	تر	الی	الّذین	بّدلوا	نعمت	اهلّل	كفرا	و	احلّوا	قومهم	دار	البوار.	جهّنم	یصلونها	و	بئس	القرار«؛)3(	»یقدم	

قومه	یوم	القیامة	فأوردهم	الّنار«،)4(	كه	درباره	ی	فرعون	است.

4.2.امروز دستگاه استعمار و گردانندگان كمپانی های نفتی و تجاری بزرگ دنیابرای اسالم ستیزی پول خرج مي كنند و  نقشه ریزی 
میكنند

كسانی	كه	امروز	دنیای	اسالم	را	از	اتحاد	و	یكپارچگی	دور	میكنند	-	در	حالی	كه	احتیاج	به	یكپارچگی،	امروز	بیشتر	از	همیشه	است	-	اینها	
به	نفع	شیاطین	كار	میكنند،	به	نفع	ابلیس	ها	كار	میكنند.	امروز	می	بینید	دنیای	غرب،	دستگاه	استعمار،	گردانندگان	كمپانی	های	نفتی	
و	تجاری	بزرگ	دنیا،	این	كارتلها	و	تراستها،	همه	دارند	پول	خرج	میكنند،	نقشه	ریزی	میكنند	برای	اسالم	ستیزی.	قرآن	را	آتش	میزنند،	نام	
مبارك	پیغمبر	را	مورد	اهانت	قرار	میدهند،	كاریكاتور	درست	میكنند،	كتاب	مینویسند،	در	پایتختهای	بزرگ	اروپا	علیه	مسلمانها	هیجانات	

قومی	درست	میكنند	-	می	بینید	دیگر؛	اینها	چیزهای	روشن	و	واضحی	است	-	اینها	معنایش	چیست؟	معنایش	اسالم	ستیزی	است.

4.2.1.مسلمان هادر این شرایط باید عوامل اقتداروتوانائی خود راافزایش دهند؛ یكی ازمهمترین عوامل اقتدار،اتحادواتفاقا ست
امروز	دشمنان	غربی،	علیه	اسالم	و	مسلمانان،	شمشیر	را	از	رو	بسته	اند.	خب،	اینجا	تكلیف	مسلمانها	چیست؟	مسلمانها	باید	به	عناصر	
قدرت	خودشان	برگردند؛	مسلمانها	باید	در	دروِن	خودشان	عوامل	اقتدار	و	توانائی	را	روزبه	روز	افزایش	دهند.	یكی	از	مهمترین	عوامل	اقتدار،	

همین	اتحاد	و	اتفاق	است.	این	برای	ما	درس	است،	برای	ملتهای	مسلمان	درس	است.

5.این جمعیتی كه اینجاجمع شده اید، یک نمونه و نمودار كوچكی از اتحاد مسلمانها است؛ این وجه اشتراك بزرگی است
این	جمعیتی	كه	اینجا	جمع	شده	اید	و	این	مسابقاتی	كه	راه	انداخته	اید،	یک	نمونه	ای،	یک	نمودار	كوچكی	از	اتحاد	مسلمانها	است؛	اینها	را	
قدر	بدانید.	این	دور	هم	نشستن	و	این	انس	با	یكدیگر	و	این	ایجاد	تفاهم	را	باید	قدر	دانست.	می	بینید	همه	عاشق	قرآنید،	همه	دلبسته	ی	
قرآنید،	همه	دلبسته	ی	وجود	مبارك	خاتم	االنبیائید،	همه	كسانی	هستید	كه	دوست	دارید	با	قرآن	زندگی	كنید	و	دوست	دارید	در	قیامت	با	

قرآن	محشور	شوید؛	این	وجه	اشتراك	كوچكی	نیست،	این	وجه	اشتراك	بزرگی	است؛	این	بیشتر	از	همه	ی	وجوه	اختالف	است.

موخره
اینها	نصایح	قرآنی	ما	است.	امیدواریم	ان	شاءاهلّل	از	قرآن	درس	بگیریم،	از	قرآن	استفاده	كنیم،	به	نصایح	قرآن	گوش	فرا	دهیم.	ان	شاءاهلّل	
خدای	متعال	ملت	ایران	را	پیروز	كند؛	درجات	شهدای	عزیز	را	عالی	كند؛	روح	مطهر	امام	بزرگوار	ما	را	با	پیغمبر	محشور	كند	و	ان	شاءاهلّل	

روزبه	روز	امت	اسالمی	را	متحدتر	و	یكپارچه	تر	و	قوی	تر	قرار	دهد.
والّسالم	علیكم	و	رحمةاهلّل	

پاورقی
1(	آل	عمران:	103

2(	بحاراالنوار،	ج	2،	ص	94
3(	ابراهیم:	28	و	29

4(	هود:	98

	
مطالبات

متن اصلیمخاطبعنوان مطالبهردیف

لزوم انس پیدا كردن و حاكم 1
بودن قرآن در جوامع بشری

اگر در جوامع بشری قرآن حاكم باشد، هم سعادت دنیا هست، مردم
هم علّو معنوی هست. راه سالمت را، راه امنیت را، راه امنیت 
روانی را قرآن به روی ما باز میكند؛ راه عزت را قرآن به روی ما 
باز میكند؛ راه زندگی درست را و سبك زندگی سعادت آمیز را 
قرآن به روی ما باز میكند. ما از قرآن دوریم. اگر با قرآن آشنا 
پیدا كنیم و فاصله ی خودمان را  با معارف قرآن انس  شویم، 
با آن چیزی كه قرآن برای ما خواسته است، بسنجیم، حركت 
ما سریع تر خواهد بود؛ راه ما روشن تر خواهد بود؛ هدف این 

است.

ناطق من الشیطان بودن حنجره 2
ای كه ملت را به اختالف می 

خواند

كند، مسلمانان دعوت  اسالم  دنیای  وحدت  به  كه  حنجره ای  هر  امروز 
حنجره ی الهی است، ناطق من اهلّل است. هر حنجره ای و زبانی 
گوناگون  طوایف  را،  اسالمی  مذاهب  را،  مسلمان  ملتهای  كه 
اسالمی را به دشمنی با یكدیگر تحریك كند و عصبیتها را 
»من  است.  الشیطان  من  ناطق  كند،  تحریك  یكدیگر  علیه 
اصغی الی ناطق فقد عبده فان كان النّاطق عن اهلّل فقد عبد اهلّل 
و ان كان النّاطق ینطق عن لسان ابلیس فقد عبد ابلیس«.)2(
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افزایش دادن عوامل اقتدار، 3
توانایی و اتحاد 

امروز دشمنان غربی، علیه اسالم و مسلمانان، شمشیر را از رو مسلمانان
مسلمانها  چیست؟  مسلمانها  تكلیف  اینجا  خب،  بسته اند. 
باید به عناصر قدرت خودشان برگردند؛ مسلمانها باید در دروِن 
خودشان عوامل اقتدار و توانائی را روزبه روز افزایش دهند. یكی 
از مهمترین عوامل اقتدار، همین اتحاد و اتفاق است. این برای 

ما درس است، برای ملتهای مسلمان درس است

قدر دانستن مسابقات قرآنی و 4
تفاهم های ایجاد شده 

حاضران در 
مسابقات 

قرآنی

كه  مسابقاتی  این  و  شده اید  جمع  اینجا  كه  جمعیتی  این 
اتحاد  از  كوچكی  نمودار  یك  نمونه ای،  یك  انداخته اید،  راه 
و  نشستن  این دور هم  بدانید.  قدر  را  اینها  است؛  مسلمانها 
این انس با یكدیگر و این ایجاد تفاهم را باید قدر دانست.

مقدمه
برادران،	خواهران،	جوانان	 خوشامد	عرض	میكنم	به	همه	ی	شما	
عزیز	كه	از	راه	های	دور	و	نزدیک	زحمت	كشیدید	و	روز	عید	ما	را	به	
معنای	واقعی	كلمه	عید	كردید.	اجتماع	دوستان	اهل	بیت،	دوستان	
سّیدالّشهدا،	لبهای	خندان،	دلهای	شاد	به	مناسبت	میالد	باسعادت	
حضرت	اباعبداهلل	الحسین	علیه	الّسالم	حقیقتًا	روز	عید	را	یک	عید	
ایران	همواره	در	همه	ی	احوال،	در	 امیدواریم	ملت	 واقعی	میكند.	
الهی	و	 با	توّسل	به	ذیل	عنایت	 گذشت	زمان،	روزبه	روز	ان	شاءاهلل	
با	توّجه	به	اهل	بیت	علیهم	الّسالم	و	به	معارف	اسالمی،	روزبه	روز	

ان	شاءاهلل	موّفق	تر	و	سربلندتر	و	شادتر	باشد.

ماه،  این  سوم  و  شعبان  عظمتماه  و  جایگاه  الف( 
ضرورت درس آموزی امت اسالمی و ملت ایران از 

به خدای متعال ارتباط و توكل  و  حسین بن علی 

1. عظمت سوّم شعبان را باید  پرتوی از عظمت حسین بن علی به شمار آورد؛دراین روزكسی متولد شدكه سرنوشت اسالم 
به حركت وقیام او بسته بود

روز	میالد	حضرت	اباعبداهلل	الحسین	علیه	الّصالةوالّسالم	روز	باعظمتی	است.	به	فرمایش	مرحوم	آقای	حاج	میرزا	جواد	آقای	تبریزی	ملكی	
-	عالِم	فقیِه	عارِف	بزرگوار	-	عظمت	روز	سّوم	شعبان	را	باید	به	عنوان	پرتوی	از	عظمت	حسین	بن	علی	به	حساب	آورد	و	به	شمار	آورد؛	روز	
بزرگی	است.	در	این	روز	كسی	متولد	شد	كه	سرنوشت	اسالم،	به	او،	به	حركت	او،	به	قیام	او،	به	فداكاری	او،	به	اخالص	او	بسته	بود.	این	
بزرگوار	در	تاریخ	بشرّیت،	یک	حركتی	را	-	كه	نظیر	و	شبیهی	ندارد	-	ارائه	ی	به	تاریخ	كرد	و	در	مقابل	چشم	بشرّیت	گذاشت	كه	هرگز	

فراموش	نخواهد	شد؛	الگو	است.	

1.1.فداكارِی برای هدف الهی، در آن حجم و مقیاس عظیم،چیزیاست كه دیگرنمي شود نظیری برای آن پیداكرد
فداكارِی	برای	هدف	الهی،	در	آن	حجم،	در	آن	مقیاس	عظیم؛	فداكارِی	به	معنای	دادن	جان	خود،	جان	عزیزان؛	اسارت	حرم	اهل	بیت،	با	آن	
وضع،	با	آن	فجاعت؛	تحّمل	این	حادثه	ی	سخت،	برای	اینكه	اسالم	بماند،	برای	اینكه	ظلم	ستیزی	به	عنوان	یک	اصل	در	تاریخ	اسالم	و	در	
تاریخ	بشرّیت	به	یادگار	بماند؛	این	چیزی	است	كه	دیگر	نظیری	برای	آن	نمیشود	پیدا	كرد.	خیلیها	در	راه	خدا	شهید	شدند،	در	ركاب	پیغمبر،	

دیداراقشارمختلفمردم
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در	ركاب	امیرالمؤمنین،	در	ركاب	انبیاء	الهی،	هیچ	كدام	با	حادثه	ی	كربال	قابل	مقایسه	نیست.	

1.2.یاران بسیاری از همراهی سرباز زدند و حتی امام را مالمت كردند؛این یک حادثه  عجیب و منظره  پرشكوهی در تاریخ ودر مقابل 
چشم بشریّت است

فرق	است	بین	آن	كسی	كه	در	میان	هلهله	و	تحسین	یاران	و	همراهان	و	به	امید	فتح	و	پیروزی	وارد	میدان	میشود	میجنگد	و	بعد	شهید	
میشود	و	به	خاك	هالك	می	افتد	-	كه	البّته	اجر	بسیار	باالیی	دارد	-	و	بین	آن	جماعتی	كه	در	یک	دنیای	تاریک	و	ظلمانی،	در	هنگامی	كه	
همه	ی	سرجنبانان	بزرگ	دنیای	اسالم	از	همراهی	با	آنها	سر	باز	میزنند	بلكه	آنها	را	بر	این	اقدام	مالمت	هم	میكنند،	امید	یاری	از	هیچ	كس	
نیست،	كسی	مثل	عبداهلل	بن	عباس	آنها	را	منع	میكند،	كسی	مثل	عبداهلل	بن	جعفر	آنها	را	منع	میكند،	یاران	و	مخلصان	و	عالقه	مندان	در	
كوفه	از	همراهی	با	او	سر	باز	میزنند،	تنهای	تنها،	فقط	با	تعداد	معدودی	از	یاران	مخلص،	و	با	خانواده	-	با	همسر،	با	خواهر،	با	خواهرزاده	ها،	
با	برادرزاده	ها،	با	جوانان،	با	فرزند	شش	ماهه	-	وارد	میدان	میشود.	این	یک	حادثه	ی	عجیبی	است؛	یک	منظره	ی	پرشكوهی	است	در	تاریخ	

كه	در	مقابل	چشم	بشرّیت	گذاشته	شده	است.	امام	حسین	علیه	الّسالم	خود	را	برای	یک	چنین	روزی	آماده	میكرد.

1.3.همه زندگی حسین بن علی درس است؛لكن حادثه كربال اینقدردرخشنده است كه مثل خورشیدی همه نورهای دیگرراتحت الّشعاع 
قرارمي دهد

البّته	زندگی	حسین	بن	علی	علیه	الّسالم	در	طول	تاریِخ	زندگی	پنجاه	و	چند	ساله	ی	آن	بزرگوار،	همه	درس	است:	دوران	كودكی	او	درس	است،	
دوران	جوانی	او	درس	است،	در	دوران	امامت	امام	حسن	علیه	الّسالم	رفتار	او	درس	است،	بعد	از	شهادت	امام	حسن	علیه	الّسالم	رفتار	او	همه	
درس	است.	این	جور	نبود	كه	كار	امام	حسین	فقط	در	آن	روز	آخر	باشد،	لكن	حادثه	ی	كربال	این	قدر	عظمت	دارد،	این	قدر	درخشنده	است	كه	
مثل	خورشیدی	همه	ی	نورهای	دیگر	را	تحت	الّشعاع	قرار	میدهد؛	واال	خطابه	ی	امام	حسین	علیه	الّسالم	خطاب	به	علما	و	بزرگان	و	صحابه	
و	تابعین	در	منی		-	كه	در	كتب	حدیث	ذكر	شده	است	-	یک	سند	تاریخی	است؛	نامه	ی	آن	بزرگوار	خطاب	به	علما	و	بزرگان	و	پایه	ها	و	
	انُتم	ایَُّتها	الِعصابَة،	ِعصابٌَة	بِالِعلِم	َمشهورَة«)1(	كه	در	كتب	معتبر	حدیث	نقل	شده	است	-	یک	سند	 اركان	دینی	در	زمان	خودش	-	»ُثمَّ
تاریخی	مهم	است؛	رفتارهای	آن	بزرگوار؛	برخوردش	با	معاویه،	نامه	اش	به	معاویه؛	حضورش	در	كنار	پدر	در	دوران	كوتاه	خالفت	امیرالمؤمنین	

علیه	الّصالةوالّسالم؛	همه	ی	اینها	قدم	به	قدم	درس	است؛	منتها	حادثه	ی	عاشورا	چیز	دیگری	است.	

1.3.1.درس حسین بن علی به اّمت اسالمی این است كه برای حّق، اقامه  عدل و مقابله ی با ظلم، باید همیشه آماده بود و موجودی خود 
را به میدان آورد

امروز	روز	والدت	این	بزرگوار	است؛	در	این	روز	باید	از	حسین	بن	علی	درس	آموخت؛	درس	حسین	بن	علی	علیه	الّصالةوالّسالم	به	اّمت	اسالمی	
این	است	كه	برای	حّق،	برای	عدل،	برای	اقامه	ی	عدل،	برای	مقابله	ی	با	ظلم،	باید	همیشه	آماده	بود	و	باید	موجودی	خود	را	به	میدان	آورد؛	
در	آن	سطح	و	در	آن	مقیاس،	كار	من	و	شما	نیست؛	اّما	در	سطوحی	كه	با	وضعّیت	ما،	با	ُخلقّیات	ما،	با	عادات	ما	متناسب	باشد	چرا؛	باید	

یاد	بگیریم.

1.3.2.درس او فقط درس شهادت نیست؛ حركت و روحیه  بابركتی است كه  برای اقامه  دین خدا و همه  بركاتی كه بر آن مترتّب می 
شود،  مفید است

امروز	خوشبختانه	ملت	ایران	این	درس	را	از	حسین	بن	علی	آموخته	است.	سی	و	چند	سال	است	كه	قاطبه	ی	ملت	ایران	در	این	راه	حركت	
میكند؛	حاال	باالخره	یک	نوادر	و	یک	شواّذی	هم	گوشه	كنار	هستند	اّما	حركت	قاطبه	ی	ملت	ایران	در	جهت	و	حركت	حسین	بن	علی	
است.	سرنوشت	آن	بزرگوار	شهادت	بود	اّما	درس	او	فقط	درس	راه	شهادت	نیست.	این	حركت	حركت	بابركتی	است،	گاهی	ممكن	است	
مثل	ماجرای	حسین	بن	علی	علیه	الّسالم	منتهی		به	شهادت	بشود،	اّما	این	حالت،	این	روحّیه،	برای	اقامه	ی	دین	خدا	و	همه	ی	بركاتی	كه	
بر	اقامه	ی	دین	خدا	مترتّب	است	مفید	است.	ملت	ایران	با	این	روحّیه	وارد	میدان	شد،	یک	بنای	ظلِم	ملی	و	بین	المللی	را	در	ایران	ویران	
كرد،	به	جای	آن	بنای	اسالمی	پایه	گذاری	كرد.	این	جور	نیست	كه	حاال	هر	كس	راه	حسین	بن	علی	را	رفت،	حتمًا	آخر	كار	بایستی	به	صورت	
ظاهر،	به	شكل	دنیایی،	ناكامی	باشد؛	نخیر،	این	راه	را،	این	درس	را	در	مقابل	چشم	بشرّیت	گذاشته	اند،	میگویند	اگر	دنیا	هم	میخواهی،	اگر	

عزّت	هم	میخواهی،	در	این	راه	است؛	باید	حركت	كنی.	ملت	ایران	این	را	تجربه	كرده	است؛	این	را	باید	قدر	دانست.

1.3.3.ملت ایران عاشورایی وارد میدان شد و در یک انقالب عظیم و كم  نظیر پیروز شد؛ امروز هم همه قرائن نشان می دهد كه به 
طرف جلو می تازد

	ملت	ایران	حسینی	و	عاشورائی	وارد	میدان	شد،	در	یک	انقالب	عظیم	و	شاید	بشود	گفت	بی	نظیر	در	این	سده	های	طوالنی	كه	جلوی	چشم	
ما	است	-	الاقل	كم	نظیر	-	پیروز	شد.	ملت	ایران	این	روش	را	اتّخاذ	كرد،	تا	امروز	روزبه	روز	پیش	رفت.	البّته	دشمنها	با	وسائل	تبلیغاتیشان،	با	
بلندگوهایشان	حاضر	نیستند	صریحًا	اعتراف	بكنند	به	پیشرفت	ملت	ایران	اّما	مردم	دنیا	كور	كه	نیستند،	می	بینند	دیگر؛	ایراِن	دوران	طاغوت	
كجا،	ایراِن	جمهوری	اسالمی	كجا؟	ایراِن	سال	57	كجا،	ایراِن	سال	92	كجا؟	در	علم،	در	سیاست،	در	امنّیت،	در	تسلِط	بر	حوادث	منطقه،	در	
تأثیِر	در	حوادث	جهان،	در	امید	و	اعتمادبه	نفس	در	پیمودن	راه	عزّت	و	سعادت،	امروز	كجا،	دیروز	كجا؟	امروز	ملت	ایران	دارد	میتازد	به	طرف	

جلو.	و	ان	شاءاهلل	روزبه	روز	این	ادامه	خواهد	داشت؛	این	را	به	شما	عرض	بكنم؛	همه	ی	قرائن	این	را	نشان	میدهد.	خب	این	یک	فصل	است.

2.ما وارد ماه  شعبان شدیم؛ ماه عبادت و توّسل و فصل مناجات با خدا و مرتبط كردن این دلهای پاْك با معدن عظمت و  نور 
الهی؛ این را باید قدر دانست

در	كنار	این	فصل،	این	را	هم	عرض	بكنیم	كه	با	قطِع	نظر	از	سّوم	شعبان،	ما	وارد	ماه	شعبان	شدیم.	ماه	عبادت،	ماه	توّسل،	ماه	مناجات؛	َو	
اسَمع	ُدعائی	اِذا	َدَعوُتک،	َو	اسَمع	نِدائی	اِذا	ناَدیُتک؛)2(	فصل	مناجات	با	خدای	متعال،	فصل	مرتبط	كردن	این	دلهای	پاْك	با	معدن	عظمت،	
با	معدن	نور؛	این	را	قدر	باید	دانست.	این	مناجات	شعبانّیه	یک	تحفه	ای	است	كه	در	اختیار	ما	قرار	داده	شده	است.	خب	ما	دعا	خیلی	داریم،	
همه	ی	این	دعاها	هم	پر	از	مضامین	عالی	است،	اّما	بعضی	یک	برجستگی	خاّصی	دارند.	من	از	امام	بزرگوار	)رضوان	اهلل	علیه(	سؤال	كردم،	
گفتم	در	میان	این	دعاهایی	كه	از	ائّمه	علیهم	الّسالم	رسیده	است،	شما	به	كدام	دعا	بیشتر	عالقه	مندید	و	دلبسته	اید؟	فرمودند	به	دعای	
كمیل	و	مناجات	شعبانّیه؛	به	این	دو	دعا.	امام	یک	دِل	متوّجه	به	خدا	بود،	اهل	توّسل	بود،	اهل	تضرّع	بود،	اهل	خشوع	بود،	اهل	اتّصال	با	
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مبدأ	بود؛	وسیله	ی	بهتر	در	چشم	او،	این	دو	دعا	بود:	دعای	كمیل،	مناجات	شعبانّیه.	وقتی	انسان	مراجعه	میكند	به	این	دو	دعا،	دّقت	میكند،	
می	بیند	چقدر	هم	شبیه	همند	این	دو	دعا؛	شباهتهای	زیادی	به	هم	دارند؛	مناجات	انسان	خاشع،	مناجات	انسان	متوّكل	به	خدا؛	َكاَنّی	بَِنفسی	
دتَنی	بَِعفوِك؛)3(	امید،	امید	به	مغفرت	الهی،	به	رحمت	الهی،	 لی	َعلَیک،	َفُقلَت	ما	اَنَت	اَهُله،	َو	تََغمَّ واِقَفٌة	بَیَن	َیَدیک،	َو	َقد	اََظلها	ُحسُن	تَوَكُّ
به	توّجه	الهی،	بلندهّمتِی	در	درخواست	از	پروردگار؛	اِلهی	َهب	لی	َكماَل	االنِقطاِع	اِلَیک،	و	اَنِر	اَبصاَر	ُقلوبِنا	بِضیاِء	نََظرِها	اِلَیک.)4(	ماه	شعبان	

یک	چنین	ماهی	است؛	دلهای	پاك،	دلهای	نورانی،	دلهای	جوان،	از	این	موقعّیت	بهره	بگیرند،	استفاده	كنند،	رابطه	تان	را	با	خدا	قوی	كنید.

2.1.در راه عّزتی كه ملت ایران در پیش دارد، توّجه و توّكل به خدا نقش اساسی دارد؛ عّده ای  غافلند و فقط روی محاسبات ماّدِی 
محض محاسبه مي كنند

در	این	راه	عظمت	و	عزّتی	كه	ملت	ایران	در	پیش	دارد،	توّجه	به	خدا	و	توّكل	به	خدا	و	ارتباط	با	خدا،	یک	نقش	بزرگ	و	اساسی	دارد.	عّده	ای	
غافلند،	همه	اش	روی	محاسبات	مادِّی	محض	محاسبه	میكنند؛	در	محاسباتشان	معنوّیت	و	كمک	الهی	و	توّكل	به	خدا	و	حسن	ظّن	به	

وعده	ی	الهی	كأنُّه	هیچ	راهی	ندارد.	

2.1.1.محاسبات ماّدی را مستكبرین عالم بهتر از شما میكنند، پس چرا روزبه روز عقب میروند؟این به خاطرقطع ارتباط بامبدأ هستی 
است

خب	این	محاسبات	مادّی	را	مستكبرین	عالم	هم	دارند	میكنند،	بهتر	از	شما	هم	میكنند،	چرا	روزبه	روز	عقب	میروند؟	چرا	دچار	این	همه	
مشكالت	میشوند؟	چرا	مجبور	میشوند	ظلم	كنند؟	چرا	مجبور	میشوند	لشگركشی	كنند	-	به	افغانستان،	به	عراق،	به	پاكستان	-	انسانهای	
لِم	َضعیف؛)5(	آن	كسی	كه	ضعیف	است	احتیاج	دارد	به	این	كه	ظلم	بكند؛	ضعیفند	كه	ظلم	میكنند؛	 بی	گناه	را	بُكشند؟	َو	اِنَّما	َیحتاُج	اِلی	الظُّ
چون	دستشان	با	سالح	آشنا	است،	این	سالح	را	بی	محابا	به	كار	میبرند،	ظالمانه،	متجاوزانه،	خودسرانه؛	خب	این	خودش	عقب	رفت	است،	
هم	عقب	رفت	در	معیارهای	معنوی،	هم	عقب	رفت	در	محاسبات	مادّی.	روزبه	روز	تمّدن	غرب	دارد	مشكالت	بیشتری	در	اطراف	خود	میتند،	
و	این	مشكالت	اینها	را	از	پا	خواهد	انداخت؛	این	به	خاطر	قطع	ارتباط	با	مبدأ	هستی	است؛	این	به	خاطر	قطع	ارتباط	با	معدن	نور	و	عظمت	

ِّ	قُدسِک؛)6(	اینها	الزم	است.	امروز	برای	ملت	ایران	این	زمینه	آماده	است. عِز لقَةً	بِ است؛	فَتَصِلَ	اِلی		مَعدِنِ	العَظَمَة،	و	تَصیرَ	اَرواحُنا	مُعَ

ب( ضرورت های حماسه سیاسی، آثار حضور حداكثری در انتخابات و رای باال  به فرد منتخب، برجستگی های 
انتخابات امسال و تشكر از صداوسیما

ا امروز این حماسه در كشور شروع شده است 1. روز جمعه نقطه  اوج حماسه سیاسی است؛ امّ
من	همین	جا	وارد	مسئله	ی	انتخابات	بشوم.	گفتیم	»حماسه	ی	سیاسی«؛	این	حماسه	ی	سیاسی	امروز	شروع	شده	است.	البّته	روز	جمعه	
نقطه	ی	اوج	این	حماسه	است؛	اّما	امروز	بحمداهلل	انسان	میبیند	در	كشور	حماسه	ی	سیاسی	شروع	شده	است.	انتخاباْت	امسال	رنگ	و	بوی	
دیگری	دارد.	همه	ی	دنیا	چشمها	را	دوخته	اند	به	این	انتخابات؛	دشمنان	ملت	ایران	چشمشان	به	این	انتخابات	است،	دوستان	ملت	

ایران	هم	همین	طور؛	میخواهند	ببینند	ملت	ایران	چه	خواهد	كرد.	دشمنان	پولها	خرج	كردند،	زحمتها	كشیدند،	سیاستها	به	كار	بستند،	به	
قول	خودشان	اتاقهای	فكر	تشكیل	دادند،	برای	اینكه	راهی	پیدا	كنند	تا	ملت	ایران	را	از	نظام	اسالمی	جدا	كنند.

	ملت	ایران	با	حضور	در	پای	صندوقهای	رأی،	با	شركت	در	رأی	دادن،	ارتباط	و	اتّصال	مستحكم	خودش	را	با	نظام	اسالمی	دارد	اثبات	میكند.	
این	جلوی	چشم	مردم	است.	ملت	ایران	با	این	شور	و	شوقی	كه	امروز	مشاهده	میشود	-	كه	خب	بحمداهلل	شور	و	شوق	مباركی	است	-	به	
امید	خدا،	با	توّكل	به	پروردگار،	با	هّمت	ملت	عزیز،	این	حماسه	به	معنای	واقعی	تحّقق	خواهد	یافت؛	یک	نمایش	قدرتی	است،	هم	برای	
ملت	ایران،	هم	برای	نظام	جمهوری	اسالمی،	در	مقابل	چشم	دشمنان.	این	همه	تالش	كردند	ملت	را	جدا	كنند،	بی	تفاوت	كنند،	نسبت	به	
انتخابات	بدبین	كنند،	نسبت	به	دستگاه	برگزاركننده	ی	انتخابات	بدبین	كنند،	اّما	ناكام	شدند	و	ان	شاءاهلل	ناكام	خواهند	شد.	این	یک	تجربه	ی	

مهم	و	بزرگی	است	در	مقابل	ملت	ایران.	

1.1. اصرارم بر حضور حّداكثری به خاطر این است كه موجب میشود دشمن مأیوس شود؛ وقتی دشمن مأیوس شد، كارآیی خود را از 
دست خواهد داد

بنده	اصرارم	بر	حضور	حّداكثری	و	عمومی	ملت	ایران	به	خاطر	این	است	كه	می	بینم	و	میدانم	كه	حضور	یكپارچه	ی	مردم،	حضور	پرشوق	و	
امیدوارانه	و	قدرتمندانه	ی	مردم	موجب	میشود	كه	دشمن	مأیوس	بشود؛	وقتی	دشمن	مأیوس	شد،	كارآیی	خود	را	از	دست	خواهد	داد.	اینكه	
مالحظه	میكنید	دشمن	در	عرصه	های	مختلف،	از	زاویه	های	مختلف،	گاهی	تعرّضی،	تجاوزی،	پیش	رفتی	انجام	میدهد،	به	خاطر	این	است	كه	
كسانی	به	او	چراغ	سبز	میدهند،	دشمن	را	امیدوار	میكنند.	بعضی	از	حرفها	دشمن	را	امیدوار	میكند؛	بعضی	از	قیافه	گرفتن	ها	و	رفتارها	دشمن	
را	امیدوار	میكند.	وقتی	دشمن	امیدوار	شد،	بر	فشار	خود	می	افزاید؛	وقتی	دشمن	ناامید	شد،	طبعًا	خواهد	دید	فشار	فایده	ای	ندارد،	راه	دیگری	را	
دنبال	میكند.	مصونّیت	كشور،	وابسته	ی	به	حضور	مردم	است؛	كم	شدن	فشارهای	دشمنان،	وابسته	ی	به	حضور	مردم	است،	وابسته	ی	به	اتّحاد	
	و	انسجام	مردم	با	نظام	و	با	دستگاه	جمهوری	اسالمی	و	حّس	اعتماد	متقابل	بین	مردم	و	مسئولین	است.	این	حّس	باید	روزبه	روز	تقویت	بشود.

بحمداهلل	روال	انتخابات	تا	امروز	روال	خوبی	بوده	است.	

2.یكی از نكات برجسته در این انتخابات این است كه گفتمان مردم ، گفتمان قانون گرایی است؛ زیرا درسال88عدم تبعیّت 
ازقانون به كشورلگدزد

یكی	از	نكات	برجسته	و	مثبتی	كه	انسان	مشاهده	میكند	-	با	خبرهایی	كه	داریم،	با	اّطالعات	آشكاری	كه	وجود	دارد	-	این	است	كه	
گفتمان	مردم	در	این	انتخابات،	گفتمان	قانون	گرایی	است؛	با	هر	كسی	صحبت	میكنند،	مصاحبه	میكنند،	مردم	از	تبعّیت	از	قانون	میگویند؛	
این	خیلی	حادثه	ی	باارزش	و	برجسته	ای	است؛	قانون	گرایی.	از	بی	قانونی	مردم	لطمه	دیدند؛	در	سال	88عدم	تبعّیت	از	قانون،	لگد	زدن	به	
قانون،	به	كشور	لگد	زد؛	این	را	مردم	دیدند.	یكی	از	پدیده	های	برجسته	ی	امروز	این	است	كه	مردم	نگاهشان،	گرایششان	قانون	گرایی	است.	
خوشبختانه	تا	امروز،	هم	مسئولین،	هم	نامزدهای	مختلف	و	محترم	رعایت	كردند	جهات	قانونی	را،	مراعات	كردند؛	ان	شاءاهلل	بعد	از	این	هم	

همین	خواهد	بود.	یک	نكته	ی	مهم	این	است.
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3.كاری كه صداوسیما كرد و مردم را در جریان آراء و نظرات و نگاه های نامزدها به صورت روبه رو قرار داد، خیلی كاِر مفید و 
باارزشی بود

یک	نكته	ی	مهّم	دیگر	این	است	كه	با	حركتی	كه	صداوسیما	انجام	داد	-	اینكه	نامزدهای	مختلف،	با	گرایشهای	مختلف،	هشت	نفر	با	
هشت	گرایش،	با	هشت	نوع	نگاه	نسبت	به	مسائل	گوناگون	كشور،	آمدند	در	مقابل	چشم	مردم	نشستند	حرفهایشان	را	زدند	-	یک	عّده	ای	
كه	سالها	است	نعره	میكشند	كه	در	این	كشور	آزادی	بیان	نیست،	خجالت	زده	شدند.	این	كاری	كه	صداوسیما	كرد،	مردم	را	در	جریان	افكار	

و	آراء	و	نظرات	و	نگاه	های	نامزدها	به	صورت	روبه	رو	قرار	داد،	این	خیلی	كاِر	به	نظر	من	مفید	و	باارزشی	بود.	

3.1.جریانهای فكریوسیاسی به طوركامل،درمناظرات حضورداشتند؛ عّده ای كه سالها نعره میزدند دركشورآزادی بیان نیست،خجالت 
زده شدند 

برای	یک	گرایش	 نه	 این	هم	حرف؛	 تریبون،	 این	هم	 بفرمایید،	 نمیدهند!	 تریبون	 نمیگذارند،	 آقا	 نعره	میزدند:	 یک	عّده	ای	سالها	مرتّب	
خاص،	برای	هشت	گرایش؛	آقایان	هشت	نفر	بودند	آن	روز،	هشت	جور	نسبت	به	مسائل	كشور	حرف	زدند	-	تحلیلهای	گوناگون،	نظرات	

گوناگون	-	خب	نظرات	اشخاص	محترم	است.	

3.2. بنده در زمینه  مسائلی كه آقایان در مناظره ها گفتند، مطالبی دارم؛ بعدازانتخابات حرف های گفتنی و حقایقیرابه ملت ایران عرض 
خواهم كرد

البّته	بنده	حرفهایی	دارم،	در	زمینه	ی	مسائلی	كه	آن	آقایان	گفتند	بنده	مطالبی	دارم،	وقتش	حاال	نیست؛	ان	شاءاهلل	بعد	از	انتخابات	اگر	من	
زنده	بودم،	حقایقی	را	به	ملت	ایران	عرض	خواهم	كرد	-	در	پیرامون	مطالبی	كه	آن	آقایان	محترم	بیان	كردند،	حرفهای	گفتنی	ای	وجود	
دارد	-	لكن	این	خیلی	خوب	بود،	برای	ما	خوشحال	كننده	بود.	دشمنان	جمهوری	اسالمی،	تهمت	زنندگان	به	جمهوری	اسالمی،	خجالت	زده	
شدند؛	دیدند	این	جور	راحت،	آزاد،	نامزدها	می	آیند	حرف	میزنند،	به	یكی	حمله	میكنند،	از	یكی	دفاع	میكنند،	سیاستی	را	محكوم	میكنند،	
جریانی	را	اثبات	میكنند.	جریانهای	فكری	و	سیاسی	كشور	به	طور	كامل،	در	این	مناظرات	حضور	داشتند؛	این	یكی	از	نقاط	قّوت	انتخابات	

امسال	بود.	

4.سال88،شوروهیجان بود،اماهمراه با فحش وفضیحت! امروز هم مردم احساسات  پرشور  دارند، بدون اینكه تعرّضی باشد؛ 
این خیلی باارزش است

مردم	هم	احساس	گرایشهای	پرشور	در	خودشان	میكنند،	بدون	اینكه	تعرّضی	وجود	داشته	باشد.	سال	88،	آن	روز	هم	شور	و	هیجان	بود	
منتها	همراه	با	فحش	و	فضیحت!	در	این	شهر	تهران	-	حاال	شهرستانها	كمتر	-	مردم	در	این	خیابانها	راه	میرفتند،	یک	عّده	به	این	یک	
عّده	به	آن،	یک	عّده	علیه	این	یک	عّده	علیه	آن،	شعار	میدادند،	حرف	میزدند،	به	همدیگر	میپریدند،	بعضی	ها	در	این	بین	پیدا	میشدند	
بددهنی	میكردند،	فحش	میدادند؛	در	این	انتخابات	نه،	شور	و	هیجان	هست،	احساسات	هست،	اّما	بی	ادبی	نیست،	بی	احترامی	نیست.	این	
خیلی	باارزش	است؛	ما	در	چهار	سال	این	قدر	پیشرفت	كردیم؛	خدا	را	شكر	بر	این	پیشرفت	و	بر	همه	ی	پیشرفتهای	فراوان	دیگری	

كه	در	این	سالها	بحمداهلل	برای	كشور	پیش	آمده	است.

5.توصیه  اوّل و اهّم من حضور در پای صندوقهای رأی است؛ ممكن است بعضي ها نخواهندازنظام حمایت كنند،امّا برای 
حمایت از كشور باید رای بدهند

من	توصیه	ی	اّول	و	اهّمم	حضور	در	پای	صندوقهای	رأی	است؛	این	از	همه	چیز	مهم	تر	است	برای	كشور.	ممكن	است	بعضیها	-	حاال	به	
هر	دلیلی	-	نخواهند	از	نظام	جمهوری	اسالمی	حمایت	بكنند	اّما	از	كشورشان	كه	میخواهند	حمایت	كنند،	آنها	هم	باید	بیایند	پای	صندوق	

رأی.	همه	باید	بیایند	پای	صندوقهای	رأی،	حضور	خودشان	را	اثبات	كنند.

6.اگر فردی كه انتخاب می شود آراء بیشتری از مردم داشته باشد، بهتر میتواند از آن رأی دفاع كند و در مقابل معارضین 
كشور بایستد

	هر	كسی	كه	انتخاب	خواهد	شد	-	كه	تقدیر	الهی	را	ما	نمیدانیم	-	اگر	چنانچه	آراء	بیشتری	از	مردم	را	داشته	باشد،	در	صورتی	كه	دارای	
رأی	سدید	و	خوبی	باشد،	بهتر	میتواند	از	آن	رأی	دفاع	كند؛	میتواند	در	مقابل	معارضین	كشور	بایستد.	كشور	ما	دشمن	دارد،	معارض	دارد.	در	
عرصه	ی	بین	المللی،	دشمن	بین	المللی	دشمنی	نیست	كه	با	رودربایستی	و	با	من	بمیرم،	تو	بمیری	كنار	بكشد؛	در	دنیا	سیاست	این	جوری	
نیست	كه	با	رودربایستی	بگوییم:	طرف	را	خجالت	زده	كنیم،	مثاًل	عقب	بكشد؛	نخیر،	هرچه	شما	ضعف	نشان	بدهید،	او	می	آید	جلو؛	هرچه	
شما	عقب	بكشید،	او	جری	تر	میشود.	این	را	ما	تجربه	كردیم؛	یک	جاهایی	عقب	كشیدیم،	دشمن	ما	جری	تر	شد؛	یک	چیزی	او	گفت،	ما	

به	خیال	یک	مصلحتی	حرف	او	را	قبول	كردیم،	دیدیم	پایش	را	گذاشت	روی	آن	حرف،	یک	قدم	آمد	جلو؛	دشمن	این	جوری	است.	

6.1.درمقابل دشمن بین المللی ، بااراده قوی،اعتماد به ملت وتوّكل به خدابایدراه راانتخاب كرد وبانگاه صحیح،عاقالنه ومدبّرانه پیشرفت
در	مقابل	دشمن	بین	المللی،	با	اراده	ی	قوی،	با	احساس	عزّت،	با	اعتماد	به	این	ملت	-	به	این	ملت	باید	اعتماد	كرد،	ملت	ما	ملت	شجاع	
و	رشیدی	است	-	و	با	توّكل	به	خدای	بزرگ	و	با	حسن	ظّن	به	وعده	ی	الهی،	بایستی	راه	را	انتخاب	كرد،	با	نگاه	صحیح،	عاقالنه،	مدبّرانه	

پیش	رفت،	آن	وقت	خدای	متعال	هم	به	این	چنین	كاری	بركت	خواهد	داد	و	توفیقات	الهی	شامل	حال	همه	خواهد	شد.

موخره
بنده	امیدوارم	به	فضل	پروردگار	و	به	لطف	الهی	كه	ان	شاءاهلل	این	امتحانی	كه	در	پیش	داریم	-	امتحان	روز	جمعه	ی	آینده،	امتحان	انتخابات،	
امتحان	حضور	در	پای	صندوقهای	رأی	-	خدای	متعال	كمک	كند	و	ملت	ایران	ان	شاءاهلل	در	این	انتخابات	موّفق	و	پیروز	بشود؛	بحوله	و	

قّوته.
والّسالم	علیكم	و	رحمةاهلل	و	بركاته

پاورقی
1(	تحف	العقول،	ص	237

2(	مفاتیح	الجنان،	مناجات	شعبانّیه	
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3(	همان	
4(	همان	

5(	صحیفه	ی	سّجادّیه،	دعای	48
6(	همان

مطالبات
متن اصلیمخاطبعنوان مطالبهردیف

توجه و توكل به خدا در مسیر 1
پیشرف عزتمدارانه

در این راه عظمت و عزّتی كه ملت ایران در پیش دارد، توّجه ملت
بزرگ  نقش  یك  خدا،  با  ارتباط  و  خدا  به  توّكل  و  خدا  به 
و اساسی دارد. عّده ای غافلند، همه اش روی محاسبات مادِّی 
كمك  و  معنویّت  محاسباتشان  در  میكنند؛  محاسبه  محض 
الهی و توّكل به خدا و حسن ظّن به وعده ی الهی كأنُّه هیچ 

ندارد.  راهی 

اصرار بر حضور حداكثری و 2
عمومی در انتخابات

بنده اصرارم بر حضور حّداكثری و عمومی ملت ایران به خاطر ملت
یكپارچه ی مردم،  میدانم كه حضور  این است كه می بینم و 
حضور پرشوق و امیدوارانه و قدرتمندانه ی مردم موجب میشود 
كه دشمن مأیوس بشود؛ وقتی دشمن مأیوس شد، كارآیی خود 
را از دست خواهد داد... مصونیّت كشور، وابسته ی به حضور 
مردم است؛ كم شدن فشارهای دشمنان، وابسته ی به حضور 
با  و  نظام  با  مردم  انسجام  و  اتّحاد  به  وابسته ی  است،  مردم 
دستگاه جمهوری اسالمی و حّس اعتماد متقابل بین مردم و 

مسئولین است. این حّس باید روزبه روز تقویت بشود.

دوری از حرف ها،قیافه گرفتن 3
ها و رفتارهای امیدوار كننده 

برای كشور

نامزدهای 
انتخابات 

و نخبگان 
سیاسی

از  مختلف،  عرصه های  در  دشمن  میكنید  مالحظه  اینكه 
انجام  تعرّضی، تجاوزی، پیش رفتی  زاویه های مختلف، گاهی 
میدهد، به خاطر این است كه كسانی به او چراغ سبز میدهند، 
دشمن را امیدوار میكنند. بعضی از حرفها دشمن را امیدوار 
امیدوار  را  دشمن  رفتارها  و  قیافه گرفتن ها  از  بعضی  میكند؛ 
میكند. وقتی دشمن امیدوار شد، بر فشار خود می افزاید؛ وقتی 
راه  ندارد،  فایده ای  ناامید شد، طبعًا خواهد دید فشار  دشمن 

دیگری را دنبال میكند

رعایت جهات قانونی در 4
انتخابات

نامزدهای 
انتخاباتی

نامزدهای مختلف و  امروز، هم مسئولین، هم  تا  خوشبختانه 
محترم رعایت كردند جهات قانونی را، مراعات كردند؛ ان شاءاهلل 

بعد از این هم همین خواهد بود.

توصیه اهمم به حضور در 5
پایصندوقهای رأی

من توصیه ی اوّل و اهّمم حضور در پای صندوقهای رأی است؛ مردم
این از همه چیز مهم تر است برای كشور. ممكن است بعضیها 
اسالمی  جمهوری  نظام  از  نخواهند   - دلیلی  هر  به  حاال   -
كنند،  میخواهند حمایت  از كشورشان كه  اّما  بكنند  حمایت 
پای  بیایند  باید  همه  رأی.  صندوق  پای  بیایند  باید  هم  آنها 

صندوقهای رأی، حضور خودشان را اثبات كنند.
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دوری از عقب نشینی و ضعف 6
در مقابل دشمن

مسئوالن 
كشور

در عرصه ی بین المللی، دشمن بین المللی دشمنی نیست كه 
با رودربایستی و با من بمیرم، تو بمیری كنار بكشد؛ در دنیا 
سیاست این جوری نیست كه با رودربایستی بگوییم: طرف را 
خجالت زده كنیم، مثاًل عقب بكشد؛ نخیر، هرچه شما ضعف 
او  بكشید،  عقب  شما  هرچه  جلو؛  می آید  او  بدهید،  نشان 
عقب  جاهایی  یك  كردیم؛  تجربه  ما  را  این  میشود.  جری تر 
به  ما  او گفت،  كشیدیم، دشمن ما جری تر شد؛ یك چیزی 
خیال یك مصلحتی حرف او را قبول كردیم، دیدیم پایش را 
گذاشت روی آن حرف، یك قدم آمد جلو؛ دشمن این جوری 

است.

برخورداری از نگاه 7
صحیح،عاقالنه و مدبرانه در 

مقابل دشمن بین المللی

در مقابل دشمن بین المللی، با اراده ی قوی، با احساس عزّت، 
با اعتماد به این ملت - به این ملت باید اعتماد كرد، ملت ما 
ملت شجاع و رشیدی است - و با توّكل به خدای بزرگ و با 
حسن ظّن به وعده ی الهی، بایستی راه را انتخاب كرد، با نگاه 
صحیح، عاقالنه، مدبّرانه پیش رفت، آن وقت خدای متعال هم 
الهی شامل  توفیقات  داد و  بركت خواهد  این چنین كاری  به 

حال همه خواهد شد.

حضرتعالی	 صبح	 میكنم؛	 عرض	 سالم	 خبرنگار صداوسیما:	
بخیر.

حضرت آیت اهلل خامنه ای:	سالم	علیكم	و	رحمةاهلل.

خبرنگار صداوسیما:	حماسه	ی	سیاسی	مورد	نظر	حضرتعالی	
آغاز	شده؛	توّقع	حضرتعالی	از	مردم	و	دست	اندركاران	انتخابات	برای	

تحّقق	كامل	این	حماسه	چیست؟
خداوند	 بسم	اهلل	الرّحمن	الرّحیم.	 خامنه ای:  آیت اهلل  حضرت 
توفیق	 این	 عزیزمان	 ملّت	 و	 ما	 به	 كه	 سپاسگزاریم	 را	 متعال	
سرنوشت	 در	 كه	 اقدامی	 و	 حركتی	 در	 دیگر	 بار	 یک	 كه	 داد	 را	
همین	طور	 كنیم.	 و	شركت	 كنیم	 پیدا	 توفیق	 است،	 مؤثّر	 كشور	
ان	شاءاهلل	 و	 است؛	 حماسه	 یک	 حقیقتًا	 این	 كردید،	 اشاره	 كه	
كلمه،	 معنای	حقیقی	 به	 كه	 داد	 نشان	خواهند	 ایران	 ملّت	 امروز	
ملّت	 از	 حقیر	 بنده	ی	 توّقع	 آورد.	 خواهند	 وجود	 به	 حماسه	
میكنم	 توصیه	 و	 كنند؛	 شركت	 همه	 كه	 است	 این	 عزیزمان	

بشود. دیروقت	 نگذارند	 روز،	 اّول	 نیمه	ی	 در	 صبح،	 اّول	 همین	 یعنی	 	- افات	 الّتأخیر	 فی	 	- نیندازند	 تأخیر	 كنند،	 پیدا	 حضور	 زود	 	كه	
لكن	 نمی	شناختم،	 هم	 را	 بعضی	 می	شناختم،	 نزدیک	 از	 را	 حضرات	 این	 از	 بعضی	 البّته	 دادم.	 رأی	 شهر	 شورای	 برای	 نفر	 	31 به	 من	
را	 كسانی	 بقّیه	ی	 آنها،	 اعتماد	 به	 و	 گرفتیم	 ما	 را	 آنها	 از	 یكی	 میدهند؛	 و	 میكنند	 پیشنهاد	 كه	 فهرستهایی	 همین	 به	 كردم	 اعتماد	
خودشان	 وظائف	 به	 تهران	 در	 اینها	 بتوانند	 و	 بدهد	 بركت	 ان	شاءاهلل	 خداوند	 امیدواریم	 نوشتیم.	 را	 نامشان	 نمی	شناختیم	 كه	
بشوند. انتخاب	 كاری	 و	 كار	 به	 عالقه	مند	 و	 مؤمن	 عناصر	 ان	شاءاهلل	 روستاها	 و	 شهرها	 همه	ی	 در	 و	 كنند	 عمل	 	بخوبی	
برای	ریاست	جمهوری	هم	در	بین	این	حضراتی	كه	هستند،	یک	نفر	را	به	نظرم	رسید	و	انتخاب	كردم.	به	كسی	هم	نگفتم	تا	االن؛	حّتی	كساِن	
نزدیک	من	-	خانواده	ی	من،	فرزندان	من	-	مّطلع	نیستند	كه	من	به	چه	كسی	رأی	دادم.	وظیفه	ی	مردم	است	كه	تحقیق	كنند؛	البد	تا	حاال	
تحقیق	كرده	اند	و	انتخاب	كرده	اند	كسی	را	كه	میخواهند	به	او	رأی	بدهند.	امیدواریم	خداوند	به	انتخاب	مردم	بركت	بدهد	و	آنچه	كه	خیر	این	
	كشور	و	خیر	این	ملّت	و	موجب	سعادت	و	رفاه	مادّی	و	معنوی	مردم	است	ان	شاءاهلل	تحّقق	پیدا	كند.	عمده	این	است	كه	همه	شركت	كنند.
به	 توصیه	 یک	 هستند،	 اینها	 و	 آراء	 قرائت	 و	 بازشماری	 مسئوالن	 و	 صندوقها	 مسئوالن	 كه	 محترمی	 حضرات	 این	 به	 من	
در	 امانت	 حفظ	 یعنی	 است؛	 حقّ	الّناس	 و	 آنها	 دست	 است	 امانتی	 مردم	 رأی	 بدانند	 كه	 است	 این	 آن	 و	 دارم	 عزیزان	 این	

خروج	 و	 كند	 رعایت	 بایستی	 بیشتر	 انسان	 را	 حقّ	الّناس	 میدانید	 كه	 همان	طور	 است.	 حقّ	الّناس	 مسئله،	 این	

گفتوگوباخبرنگارانصداوسيما
پسازشركتدرانتخابات
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كنند. توّجه	 زمینه	 این	 در	 باید	 خیلی	 كه	 است	 لذا	 حقّ	اهلل.	 عهده	ی	 از	 خروج	 از	 است	 سخت	تر	 حقّ	الّناس	 عهده	ی	 	از	
ملّت	عزیز	ما	هم	با	شوق	و	انگیزه	وارد	بشوند؛	بدانند	كه	سرنوشت	كشور	دست	آنها	است،	و	سعادت	این	ملّت	بستگی	دارد	به	انتخاب	آنها؛	
هم	به	اینكه	فرد	شایسته	را	انتخاب	كنند،	هم	به	اینكه	اصاًل	وارد	مرحله	ی	انتخاب	بشوند؛	خود	این	ورود	در	مرحله	ی	انتخاب،	تأثیر	دارد	در	
سعادت	كشور.	لذا	شما	می	بینید	مخالفین	ملّت	ایران	و	دشمنان	ملّت	ایران	سعی	میكنند	-	از	مّدتی	پیش	-	كاری	كنند	كه	مردم	یا	مأیوس	
بشوند	یا	بدبین	بشوند	یا	تنبلی	كنند	یا	اهّمّیت	ندهند،	لذا	پای	صندوقها	نیایند.	دیگر	حاال	كاِر	این	»كارشكنی«	از	مطبوعات	و	رسانه	ها	و	
خبرگزاری	ها	گذشته،	به	خود	سیاستمداران	جبهه	ی	دشمن	ملّت	ایران	رسیده؛	آنها	هم	حّتی	دخالت	میكنند.	شخصّیت	های	معروف	سیاسی	
غربی،	آنهایی	كه	وابسته	ی	به	جبهه	ی	دشمنند،	می	بینید	كه	علیه	حضور	مردم	فّعالّیت	میكنند.	اخیراً	شنیدم	كه	از	شورای	امنّیت	ملّی	
آمریكا	كسی	گفته	كه	ما	این	انتخابات	ایران	را	قبول	نداریم.	خب	به	درك	كه	قبول	ندارید!	اگر	قرار	بود	ملّت	ایران	منتظر	بماند	كه	شما	چه	
چیزی	را	قبول	دارید	و	چه	چیزی	را	میل	دارید،	آن	طور	عمل	بكند،	كه	كالهش	پِس	معركه	بود.	ملّت	ایران	نگاه	میكند	ببیند	خودش	چه	
چیزی	را	احتیاج	دارد	و	مصلحت	او	در	چیست،	آن	را	دنبال	خواهد	كرد.	ان	شاءاهلل	كه	خداوند	متعال	به	امروْز	برای	ملّت	ایران	بركت	بدهد؛	

و	كمک	كند	به	ذهنها	و	دلهای	مردم	كه	آنچه	شایسته	ی	آنها	است،	آنچه	مطابق	با	شأن	ملّت	ایران	است،	آن	ان	شاءاهلل	پیش	بیاید.

خبرنگار صداوسیما:	اجازه	میخواهم	از	طرف	همه	ی	همكارانم	در	رسانه	ی	ملّی	بویژه	همكارانم	در	رادیو	ایران،	اعیاد	شعبانّیه	را	به	حضور	
جنابعالی	و	به	حضور	همه	ی	هم	وطنان	عزیز	و	غیور	و	غیرتمندمان	تبریک	و	تهنیت	عرض	بكنم.	حضرتعالی	این	بار	هم	بسان	سالهای	
گذشته	در	اّولین	لحظات	-	یعنی	رأس	ساعت	هشت	صبح	-	به	پای	صندوق	رأی	آمدید.	تعبیر	و	تفسیر	حقیر	این	است	كه	میخواهید	

پیامی	را	با	این	حضور	بموقع	در	پای	صندوق	رأی	به	هم	وطنان	مان	منتقل	بكنید.	از	زبان	حضرتعالی	بشنویم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای:	ان	شاءاهلل	كه	موّفق	باشید.	عرض	كردم،	پیام	همین	است	كه	حضور	پیدا	كنند،	بهنگام	حضور	پیدا	كنند،	و	
قدر	بدانند	این	فرصت	را.	من	هم	این	اعیاد	شریفه	را	به	همه	ی	شما	كسانی	كه	اینجا	حضور	دارید	و	به	همه	ی	ملّت	ایران	تبریک	عرض	

میكنم.	ان	شاءاهلل	موّفق	باشید.

	
مطالبات

متن اصلیمخاطبعنوان مطالبهردیف

حضورپیداكردن پای صندوق 1
رای در نیمه اول روز

معنای همه ملت به  كه  داد  خواهند  نشان  ایران  مّلت  امروز  ان شاءاهلل 
بنده ی  توقّع  آورد.  خواهند  وجود  به  حماسه  كلمه،  حقیقی 
و  كنند؛  شركت  همه  كه  است  این  عزیزمان  مّلت  از  حقیر 
توصیه میكنم كه زود حضور پیدا كنند، تأخیر نیندازند - فی 
روز،  اوّل  نیمه ی  در  اوّل صبح،  همین  یعنی   - افات  التّأخیر 
نگذارند دیروقت بشود...حضور پیدا كنند، بهنگام حضور پیدا 

را. این فرصت  بدانند  قدر  و  كنند، 

رای دادن به همه كاندیداهای 2
مورد نیاز در انتخابات شورای 

شهر و روستا 

من به 31 نفر برای شورای شهر رأی دادم. البتّه بعضی از این مردم
حضرات را از نزدیك می شناختم، بعضی را هم نمی شناختم، 
میكنند  پیشنهاد  كه  فهرستهایی  همین  به  كردم  اعتماد  لكن 
و میدهند؛ یكی از آنها را ما گرفتیم و به اعتماد آنها، بقیّه ی 
امیدواریم  نوشتیم.  را  نامشان  نمی شناختیم  كه  را  كسانی 
به  تهران  در  اینها  بتوانند  و  بدهد  بركت  ان شاءاهلل  خداوند 
و  شهرها  همه ی  در  و  كنند  عمل  بخوبی  خودشان  وظائف 
كاری  و  كار  به  عالقه مند  و  مؤمن  عناصر  ان شاءاهلل  روستاها 

بشوند. انتخاب 

تحقیق كردن برای رای دادن به 3
نامزد مورد نظر 

تحقیق مردم حاال  تا  البد  كنند؛  تحقیق  كه  است  مردم  وظیفه ی 
رأی  او  به  میخواهند  كه  را  كرده اند كسی  انتخاب  و  كرده اند 
بدهند. امیدواریم خداوند به انتخاب مردم بركت بدهد و آنچه 
كه خیر این كشور و خیر این مّلت و موجب سعادت و رفاه 

پیدا كند. مادّی و معنوی مردم است ان شاءاهلل تحّقق 
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توجه زیاد به حفظ امانت آرای 4
مردم

مسئوالن 

صندوقها، 
بازشماری و 

قرائت آراء

و  صندوقها  مسئوالن  كه  محترمی  حضرات  این  به  من 
اینها هستند، یك توصیه  مسئوالن بازشماری و قرائت آراء و 
به این عزیزان دارم و آن این است كه بدانند رأی مردم امانتی 
امانت  حفظ  یعنی  است؛  حقّ النّاس  و  آنها  دست  است 
میدانید  كه  همان طور  است.  حقّ النّاس  مسئله،  این  در 
از  خروج  و  كند  رعایت  بایستی  بیشتر  انسان  را  حقّ النّاس 
عهده ی  از  خروج  از  است  سخت تر  حقّ النّاس  عهده ی 
كنند. توّجه  زمینه  این  در  باید  خیلی  كه  است  لذا   حقّ اهلل. 

ورود باشوق و انگیزه در 5
انتخابات و انتخاب فرد 

شایسته

كه ملت بدانند  بشوند؛  وارد  انگیزه  و  شوق  با  هم  ما  عزیز  مّلت 
سرنوشت كشور دست آنها است، و سعادت این مّلت بستگی 
دارد به انتخاب آنها؛ هم به اینكه فرد شایسته را انتخاب كنند، 
هم به اینكه اصاًل وارد مرحله ی انتخاب بشوند؛ خود این ورود 

در مرحله ی انتخاب، تأثیر دارد در سعادت كشور.

ملت	عزیز	ایران!
انتخابات	در	روز	جمعه	ی	24	خرداد،	 ُپرشور	 و	 صحنه	ی	حماسی	
آزمون	خیره	كننده	ی	دیگری	بود	كه	چهره	ی	مصّمم	و	پرامید	ایران	
اسالمی	را	در	معرض	نگاه	دوستان	و	دشمنان	نهاد.	رشد	فزاینده	ی	
حقیقت	 صادقانه،	 دینی	 مردم	ساالری	 بر	 پای	فشردن	 و	 سیاسی	
صندوق	های	 پای	 در	 شما	 متراكم	 حضور	 با	 كه	 است	 تابناكی	
باطل	الّسحر	 و	 رسید	 اثبات	 به	 عمل	 در	 دیگر	 بار	 یک	 رأی،	
شد. طمع	ورزان	 و	 حسودان	 و	 دشمنان	 گزافه	های	 و	 	بافته	ها	
نظام	 با	 را	 ایرانی	 و	 ایران	 پیوند	مستحكم	 حماسه	ی	حضور	شما	
اسالمی	به	رخ	همه	ی	بدخواهانی	كشید	كه	با	صد	ترفند	سیاسی	
و	اقتصادی	و	امنیتی	در	پی	گسستن	یا	سست	كردن	این	اعتماد	و	

پیوند	مقدس	اند.
ایرانِی	مؤمن	و	غیور	در	انتخابات	دیروز،	ظرفیت	عظیم	خود	را	در	
مواجهه	ی	متین	و	خردمندانه	با	جنگ	روانی	بازیگران	سلطه	و	استكبار،	
با	زیبایی	و	چیره	دستی	هرچه	تمام	تر	به	تصویر	كشید	و	كشور	خود	
	و	منافع	ملی	خود	و	آینده	ی	ُپرتالش	و	امیدوارانه	ی	خود	را	بیمه	كرد.

پیروز	حقیقی	انتخابات	دیروز	ملت	بزرگ	ایران	است	كه	به	حول	و	قوه	ی	الهی	توانست	گامی	استوار	بردارد	و	گوهر	نفوذ	ناپذیر	و	چهره	ی	
ُپرنشاط	و	مصّمم	و	دل	سرشار	از	امید	و	ایمان	خود	را	به	نمایش	بگذارد.

این	جانب	با	خشوع	و	خاكساری	در	برابر	لطف	و	رحمت	خداوند	حكیم	و	علیم،	جبهه	ی	سپاس	بر	زمین	می	سایم	و	خود	و	شما	را	به	ذكر	
و	شكر	و	قدرشناسی	این	نعمت	بزرگ	فرامی	خوانم	و	با	سالم	و	عرض	اخالص	به	حضرت	ولیّ	اهلل	األعظم	روحی	فداه	و	تبریک	به	ملت	عزیز	
	و	به	رئیس	جمهور	منتخب	-جناب	حجت	اإلسالم	آقای	حاج	شیخ	حسن	روحانی-	نكاتی	را	به	ایشان	و	همه	ی	آحاد	ملت	عرض	می	كنم:
1.	اكنون	كه	حماسه	ی	سیاسی	و	نقطه	ی	اوج	آن	در	جمعه	ی	بیست	و	چهارم	خرداد	با	پیروزی	ملت	ایران	و	نظام	جمهوری	اسالمی	به	
سرانجام	رسیده	است،	هیجان	و	التهاب	روزها	و	هفته	های	رقابت،	باید	جای	خود	را	به	همكاری	و	رفاقت	داده	و	طرفداران	نامزدهای	رقیب	
در	آزمون	بردباری	و	متانت	و	دانایی	نیز	جایگاه	شایسته	ی	خود	را	به	دست	آورند.	هیچ	احساسی،	چه	شادمانی	و	چه	ناشادمانی،	نباید	كسی	
را	به	رفتار	و	گفتاری	دور	از	شأِن	خردمندی	و	فرزانگی	وادار	كند.	نگذارید	بدخواهان،	احساسات	مردم	را	ابزار	خواسته	های	پلید	خویش	كنند.	

وحدت	ملی	و	رفق	و	مدارا	پشتوانه	ی	امنیت	كشور	و	خنثی	كننده		ی	ترفندهای	دشمنان	است.
2.	رئیس	جمهور	منتخب،	رئیس	جمهور	همه		ی	ملت	است.	همه	باید	برای	دست	یافتن	به	آرمان	های	بزرگی	كه	رئیس	جمهور	و	همكاران	وی	

در	دولت،	متعهد	و	مسئول	تحقق	آنند،	به	آنان	كمک	و	با	آنان	همكاری	صمیمانه	كنند.

پيامبهمناسبتحضورحماسیمردم
درانتخاباتریاستجمهورییازدهم
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3.	اكنون	پس	از	هفته	ها	گفتن	و	شنودن،	نوبت	كار	و	اقدام	است.	رئیس	جمهور	منتخب	تا	روز	پذیرش	رسمی	مسئولیت،	دارای	فرصت	
ارزشمندی	است	كه	شایسته	است	بیشترین	بهره	از	آن	برده	شود	و	كارهایی	كه	شروع	مسئولیت	خطیر	ریاست	جمهوری	بدان	نیازمند	است،	

بی	درنگ	آغاز	گردد.
4.	تحقق	حماسه		ی	انتخابات،	بدون	شركت	و	رقابت	و	تالش	دیگر	نامزدهای	ریاست	جمهوری	امكان	پذیر	نبود.	الزم	می	دانم	از	همه	ی	
شخصیت	های	محترمی	كه	پای	در	این	میدان	نهاده	و	با	تالش	خستگی	ناپذیر	خود،	صحنه	ی	مسابقه	ای	شورانگیز	را	آفریدند،	صمیمانه	

تشكر	كنم	و	آنان	را	باز	هم	به	نقش	آفرینی	در	عرصه	های	گوناگون	انقالب	و	نظام	اسالمی	فرا	بخوانم.
5.	و	نیز	الزم	می	دانم	از	همه	ی	آحاد	ملت	كه	این	بار	نیز	حادثه	ای	ماندگار	خلق	كردند،	به	ویژه	از	حضرات	مراجع	معّظم	و	علمای	اعالم	و	
نخبگان	دانشگاهی	و	سیاسی	و	فرهنگی	كه	در	ترغیب	به	مشاركت،	نقش	های	ارزنده	ایفا	كردند،	و	نیز	از	دست	اندركاران	برگزاری	انتخابات	
ریاست	جمهوری	و	شوراهای	شهر	و	روستا	به	ویژه	وزارت	كشور	و	شورای	محترم	نگهبان	كه	زحمات	طاقت	فرسای	این	هفته	های	ُپركار	را	
صبورانه	تحمل	كردند	و	با	امانت	كامل،	این	بار	سنگین	را	به	سرمنزل	رساندند،	و	نیز	از	مأموران	ُپرتالشی	كه	امنیت	این	پدیده	ی	حساس	
را	در	كشوری	با	این	وسعت،	تا	اقصی	نقاط	آن	تضمین	كردند	و	همچنین	از	همه	ی	دستگاه	های	همكار	آنان،	صمیمانه	تشكر	كنم	و	اجر	

وافر	الهی	را	برای	آنان	مسألت	نمایم.

6.	الزم	می	دانم	به	شكل	ویژه	از	رسانه	ی	ملی	و	دست	اندركاران	محترم	آن	كه	شور	انتخابات	را	رهین	تالش	هنرمندانه	و	مبتكرانه	ی	خود	
ساختند	و	راوی	صادق	و	صریح	گرایش	ها	و	اندیشه	ها	و	هدف	های	نامزدان	ریاست	جمهوری	شدند	و	چگونگی	دست	به	دست	شدن	قدرت	در	نظام	
	جمهوری	اسالمی	را	به	شكل	آشكار	در	برابر	چشم	جهانیان	گذاشتند،	تشكری	بسزا	و	بلیغ	كرده،	اجر	و	توفیق	آنان	را	از	خداوند	مسألت	نمایم.

در	پایان	بار	دیگر	با	خشوع	و	ابتهال،	نعمت	های	بزرگ	الهی	را	سپاس	گفته	و	با	تكریم	یاد	امام	بزرگوار	و	شهیدان	و	ایثارگران	عالی	مقام،	
آینده	ای	هرچه	بهتر	را	برای	این	كشور	و	این	ملت	آرزو	و	مسألت	می	كنم.

والّسالم	علیكم	و	رحمة	اهلل
سّید	علی	خامنه	ای
25	خرداد	ماه	1392

مطالبات
متن اصلیمخاطبعنوان مطالبهردیف

جایگزین شدن هیجان و 1
التهاب روزهای رقابت با 

همكاری و رفاقت 

طرفداران 
نامزدها

اكنون	كه	حماسه	ی	سیاسی	و	نقطه	ی	اوج	آن	در	جمعه	ی	بیست	و	چهارم	
خرداد	با	پیروزی	ملت	ایران	و	نظام	جمهوری	اسالمی	به	سرانجام	رسیده	
به	 را	 خود	 جای	 باید	 رقابت،	 هفته	های	 و	 روزها	 التهاب	 و	 هیجان	 است،	
بردباری	 آزمون	 در	 رقیب	 نامزدهای	 طرفداران	 و	 داده	 رفاقت	 و	 همكاری	
هیچ	 آورند.	 دست	 به	 را	 خود	 شایسته	ی	 جایگاه	 نیز	 دانایی	 و	 متانت	 و	
احساسی،	چه	شادمانی	و	چه	ناشادمانی،	نباید	كسی	را	به	رفتار	و	گفتاری	
دور	از	شأِن	خردمندی	و	فرزانگی	وادار	كند.	نگذارید	بدخواهان،	احساسات	
پلید	خویش	كنند.	وحدت	ملی	و	رفق	و	مدارا	 ابزار	خواسته	های	 را	 مردم	

است. دشمنان	 ترفندهای	 خنثی	كننده		ی	 و	 كشور	 امنیت	 پشتوانه	ی	

كمك همه به رئیس جمهور 2
منتخب برایدست یافتن به 

آرمان های بزرگ انقالب

برای	ملت باید	 است.	همه	 ملت	 رئیس	جمهور	همه		ی	 منتخب،	 رئیس	جمهور	
دست	یافتن	به	آرمان	های	بزرگی	كه	رئیس	جمهور	و	همكاران	وی	در	دولت،	
متعهد	و	مسئول	تحقق	آنند،	به	آنان	كمک	و	با	آنان	همكاری	صمیمانه	

كنند.
بهره برداری از فرصت موجود تا 3

روز پذیرش رسمی مسئولیت
رئیس جمهور 

منتخب
اكنون	پس	از	هفته	ها	گفتن	و	شنودن،	نوبت	كار	و	اقدام	است.	رئیس	جمهور	
منتخب	تا	روز	پذیرش	رسمی	مسئولیت،	دارای	فرصت	ارزشمندی	است	كه	
شایسته	است	بیشترین	بهره	از	آن	برده	شود	و	كارهایی	كه	شروع	مسئولیت	

خطیر	ریاست	جمهوری	بدان	نیازمند	است،	بی	درنگ	آغاز	گردد.

ادامه نقش آفرینی در عرصه 4
های گوناگون انقالب و نظام

نامزدهای 
ریاست جمهوری

تحقق	حماسه		ی	انتخابات،	بدون	شركت	و	رقابت	و	تالش	دیگر	نامزدهای	
از	همه	ی	شخصیت	های	 نبود.	الزم	می	دانم	 امكان	پذیر	 ریاست	جمهوری	
خود،	 تالش	خستگی	ناپذیر	 با	 و	 نهاده	 میدان	 این	 در	 پای	 كه	 محترمی	
صحنه	ی	مسابقه	ای	شورانگیز	را	آفریدند،	صمیمانه	تشكر	كنم	و	آنان	را	
باز	هم	به	نقش	آفرینی	در	عرصه	های	گوناگون	انقالب	و	نظام	اسالمی	فرا	

بخوانم.
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	4.نامزدهایی كه در تلويزيون ظاهر مي شوند وظائف سنگينی دارند؛ برای اينكه توجه مردم را جلب كنيم هرچه به دهانمان آمد، نگوئيم
	4.1. نامزدها سعی كنند مردم را با واقعيت اوضاع و واقعيت خودشان مواجه کنند؛ اگر اين شد، خدای متعال بركت داده و كمك خواهد كرد
	5.اين كه رهبری طرف دار فرد خاصی است، واقعيت ندارد؛حدسياتی مي زنند که هرچه بر زبان آورده نشود، بهتر است؛ بنده مثل بقيه يك رأی دارم 
	6.نظام اسلامی راه خود را ميرود و هدف، راه و  تدابيرش مشخص است؛تبلیغات منفی دشمنان تأثيری در كار ما ندارد؛ ليكن آگاهی و هوشياری مهم است

	موخره
	پاورقی
	مقدمه
	الف) جایگاه روزچهاردهام خرداددرمیان مردم ایران واهمیت وخصوصیت پانزدهم خرداددرتاریخ نهضت مردم ایران اسلامی
	1. اگرچه ياد امام همواره در ميان ملت ما زنده است، ولى روز چهاردهم خرداد مظهر دلبستگى ملت ايران به امام بزرگوار است
	2.امسال مصادف با پنجاهمين سال حادثهى تعيين كننده و مهم پانزده خرداد ۱۳۴۲است؛ پانزده خرداد، مقطع مهمى است
	2.1. پانزده خرداد مبدأ نهضت بزرگ روحانيت ومردم نيست، ولى مقطع بسيارمهمى است؛ زیرا پيوند مردم باروحانيت را در یک سطح حساس نشان داد
	1.2.1.در 15خرداد يك قيام مردمى به وجودآمد، ملت با مرجعيت پيوند مستحكمى داشت؛همين پيوند است كه ضامن پيشرفت ،اوج و پيروزى نهضت شد
	2.2.در مقابل كشتار بيرحمانه رژیم در15 خرداد، هيچ نهادى از نهادهاى دنيا و سازمانهاى بهاصطلاح حقوق بشر، زبان به اعتراض نگشودند
	2.3.مردم، امام و روحانیت در صحنه تنها ماندند؛ حتی مارکسیست ها و ملی گراها حرکت مردم را محکوم کردند 

	ب)بیان سه باوردرحضرت امام وآثارآن درمعظم له؛برکات تزریق آنهادرمیان مردم وچیستی نقشه راه حرکت درمسیرپیشرفت
	1.سه باور در وجود، تصمیم و همه حرکتهای امام بزرگوار ما وجود داشت كه به او قاطعيت، شجاعت و استقامت ميداد: باور به خدا، مردم و خود
	1.1.اين سه باورى راكه درامام وجودداشت ،کمی تبیین می کنم:
	1.1.1. امام مصداق«حسبنا الله و نعم الوكيل» بود؛به وعده الهى يقين داشت و مي دانست «انتنصرواالله ينصركم»وعده تخلف ناپذيرالهى است
	1.2.1. امام اعتقاد داشت ملت ما، ملتى با ايمانِ عميق، باهوش و شجاع است كه اگر پيشوايان لايقى داشته باشند، ميتواند مثل خورشيد بدرخشد
	1.3.1. امام قبل از آنكه «ما ميتوانيم» را به مردم تعليم  دهد، آن را در وجود خود زنده كرد واعتقاد به توانائى شخصيتى خود را به بروز و ظهور رساند
	1.2. اين سه باور، محور همهى تصميمگيرىها، همهى اقدام ها و همهى سياست هاى امام بود
	1.3.تا روزهاى آخر زندگى، در حرف و عمل امام نشانى از افسردگى، ترديد و تسليمطلبى نبود؛اين سه باور،روح امام رازنده وجوان نگهداشت
	2.این سه باور بتدريج در مردم همگانى شد و اميد، اعتماد به نفس و  توكل به خدا پيدا کرد؛ در نتيجه ايرانِ وابسته به ايرانی مستقل و سرافراز تبديل شد
	2.1. وابستگی رژيم طاغوتى پهلوى به حالت شرمآور رسيده بود؛كشور ابتدا باسياست ونقشه انگليس و بعد با سياست و نقشه آمريكا  اداره مي شد
	2.2. بعد از انقلاب،آن سياست مداران خبيث ِوابسته طماعِ پست ِفرودست درمقابل دشمن وخشمگين درمقابل مردم،به نمايندگان ملت تبديل شدند
	2.3.قبل از انقلاب هيچ افتخار علمى در كشور نداشتيم؛  امروز مراكز سنجش جهانى می گویند شتابِ پيشرفت علمى ایران، يازده برابرِ متوسط دنياست
	2.4.اگر مي خواستيم جاده، سد و كارخانه بسازيم بايد به سمت بيگانگان دست دراز مي كرديم ؛امروزسازندگى دركشوربه نقطه اوج رسيده است
	2.5.براى يك جراحىِ اندكى پيچيده، بيمار ما بايد در بيمارستان هاى اروپا سرگردان مي شد؛ امروز پيچيدهترين جراحىهاى بزرگ در کشور انجام مي گيرد
	2.6.قبل از انقلاب كمترين نگاهى به مناطق دوردست كشور نمي شد؛ امروز خدمات گوناگون در شهرهاى دوردست و روستاهاى گوناگون گسترده است
	2.7.درمیان جمعيت سى وپنج ميليونی،صدوپنجاه هزاردانشجوداشتیم؛امروزبا دوبرابر شدن جمعیت،تعداددانشجوبيست الی سى برابر شده است
	2.8.به بركت انقلاب، زيربناهاى فراوان در اين كشور ساخته شد؛ اينها همه به بركت همان سه باورى است كه امام در اين ملت تزريق كرد
	3.اگر خودرا با طاغوت مقايسه كنيم، اين برجستگىها به چشم مىآيد؛ اما اگر با ايران اسلامىِ مطلوب مقايسه كنيم، راه طولانىاى در پيش داريم
	3.1.نقشه راه هم درمقابل ماست ؛همان اصول امام كه باتكيه برآن توانست آن ملتعق بافتادهى سرافكندهراتبديل كندبه اين ملت پيشرو وسرافراز
	3.1.1.نقشه راه واصول امام درسیاست داخلی وخارجی،درفرهنگ واقتصادمشخص است ؛وصيتنامه ونوشته هاوفرمايشات امام موجوداست
	3.2.1. توقع امام ازمسئولين اين بودكه بااقتداروبااداره مدبرانه بتواننداين اصول را اجرائى كنند؛ملت ایران می تواندپیشبرودوالگوشود

	ج) جایگاه انتخابات درنظام اسلامی؛چیستی وچرایی حماسه سیاسی؛خصوصیات انتخابات درایران اسلامی وتوصیه هایی به نامزد های انتخابات
	1. انتخابات مظهر هر سه باور است:چون تكليف است؛مظهراراده مردم استو رای دهنده احساس میکند به سهم خود در سرنوشت کشور دخالت دارد
	2.اصل مطلب در مسئلهى انتخابات، ايجاد حماسهى سياسى است
	2.1.نفْس وروددرانتخابات،بمعناى اعتماد به نظام وسازوكارانتخابات است؛ دردرجه دو مهم ،رأى به كسى است كه براى آينده كشورمفيدتراست
	2.2.دشمنان بيچارهما در خارج،در فكر هستند از این انتخابات تهديدى عليه نظام درست كنند؛ درحالى كه انتخابات فرصت بزرگ نظام اسلامى است
	2.2.1.كسانى كه فكرمي كننددركشوراكثريتى خاموش ومخالف بانظام وجود دارد،مردمِ ما،انتخابات ماوجمهورى اسلامى را نمى شناسند
	3.در هیچ كجاى دنيا به نامزدها، از چهرههاى معروف تا گمنام، اجازه داده نمي شود که بطور مساوى از رسانههاى ملى و دولتى كشور استفاده كنند
	3.1.دركشورما نامزد هابه طورمساوى وبدون خرج يك ريال بامردم حرف مي زنند؛براى واردشد ندرعرصه انتخابات،تنهاقانون وحاكم است
	4.چندجمله خطاب به نامزدهاى محترم عرض مي كنيم:
	4.1.نامزدهاى محترم منصفانه حرف بزنند ؛ انتقاد كنند، ليكن انتقاد به معناى سياه نمائى و انكاركارهاى بسيار برجسته این دولت و دولت های قبل نباشد. 
	4.1.1.هر كس سركار بيايد، احتياج ندارد از صفر شروع كند؛ نمي شود هزاران كارِ برجسته رابه بهانه اينكه امروزمشكلات اقتصادى داريم،انكاركنيم
	4.2.وعده هاى نشدنى ندهید ؛جورى وعده بدهيدكه اگرآن رابعداًبه رخش ماكشيدند ،مجبورنباشيد تقصير را گردن اين وآن بگذاريدكه نگذاشتند
	4.2.1.در كشور ما دست رئيس جمهور در مسائل گوناگون باز است و امكانات وسيعى دارد؛ تنها محدوديتى كه وجود دارد، محدوديت قانون است
	4.3.آنچه كه توانائى انجام آن را دارند و مردم به آن احتياج دارند، آن را با مردم در ميان بگذارند و قول بدهند با عقل و درايت عمل خواهند كرد
	4.3.1.بعضى اين تحليل غلط را می گویندكه باید به دشمن امتيازدهيم تاعصبانيتش راكم كنيم؛عصبانيت دشمن رابايد بااقتدار ملى علاج كرد
	4.3.2.اگرملت مقتدروتوانا باشد ،نيازومشكلات خود رابرطرف كندو بتواند اقتصاد راروبه راه نماید،دشمن درمقابله با ايران بى دفاع خواهد ماند

	موخره
	پاورقی
	مقدمه
	1.عظمت كارها متناسب است با مشكلاتی كه درراه آنهاست ؛ معارضه ها درمورد بعثت پيغمبر اسلام شديدتروهمه جانبه تر از پیامبران قبل بود
	1.1. هرجادعوت حق بود ، معارضه ى شياطين هست؛ هرجاراه انبياء بود ،راه معارض ان انبياء هم درمقابل آن هست
	1.2.البته حركت تاريخ به سمت حق است و دعوت انبياء روز به روز در دنيا ماندگارتر و فراگيرتر و بيشتر به ذهن و دل هاى مردم آشنا و نزديك شده است
	2.امروز بعد از آن كه ماركسيزم  ومكاتبِ انسان گرايانه وليبراليزم نشان دادند نمي توانندسعادت بشرراتأمين كنند ،دل ها به اسلام متوجه است
	3.سياست ها پشت سرآن ذهن هاى خبيثى هستند كه با پيامبر به شكل هتاكانه مواجهه مي كنند؛ البته دراعمال ما انحرافاتى است که دستاويزقرارمي گیرد
	4.دعوت اسلام  یعنی «عدالت و صداقت» رابايد باصراحت ،شجاعت وصداقت دردنيا منتشركرد
	5.امروز ما مسلمانها احتياج داريم به هوشيارى، به اينكه نقشهى كلى زندگى خود و نقشه مواجههى دشمنان با خود و با اسلام را بشناسيم
	5.1.روزى دنياى اسلام با صهيونيسم مقابله مي كرد ، دشمنان گفتند يهودى ستيزى است ؛امابحثِ مقابله با صهيونيسم غاصبِ متجاوز ِظالمِ قسى القلب بود
	5.2.امروزغربى ها مبتلابه اسلام ستيزى هستند ؛مذاهب ِمخالف ستيزى راه ترويج مي كنند تاحواس هاازنقطه اصلى دشمنى منعطف شود
	5.3.نقشه دشمن اين است که بين مسلمانا ن اختلاف بي ندازند و ازپيشرفت ضرورى شان غافل کند ، تامنافع استعمارگران وصاحبان قدرت تأمين شود
	5.3.1.غربى ها با شعارطرفدارى ازحقوق بشر و دموكراسى  هم نخواهند توانست لكه ننگ استعمار را ازدامان خود پاك كنند
	5.4.امروزبراى مسلمانها  اتحاد ،همدلى وهمكارى جزوفورى ترين وضرورى ترين مسائل است؛ دولت هاى اسلامى،بصيرت رابه كار بگيرند 

	موخره
	پاورقی
	مقدمه
	1.اين مسابقات بها نه ای براى مطرح شدن قرآن و نزديك شدن به حقيقت و روح قرآن است
	2.اگر در جوامع قرآن حاكم باشد، هم سعادت دنيا و هم علوّ معنوى هست؛ اگر با قرآن انس پيدا كنيم، حركت ما سريعتر و راه ما روشنتر خواهد بود
	3.امروزاگركسانى دردنياى اسلام بخواهند شعارعدالت،آزادى،استقلال، عزت بدهند،قرآن راسردست مي گيرند؛اين خيلى باارزش است
	4.يكى ازدستورات قرآن اين است كه آحادامت اسلامى بايكديگرمتحدباشند ودست دردست يكديگربگذارند
	4.1.نقطهمقابل آن،آموزش استعمارى است: اختلاف ميان مسلمانان؛متأسفانه بعضى ازدولتهاى اسلامى دانسته یا ندانسته داخل بازى دشمن مي شوند
	4.1.1. با اختلافات ما رژیمِ غاصب صهیونیستی نفس راحت می کشد؛امروز اتحاد بين مسلمانان يك فريضه فورى است؛اين جا صحنه امتحاناست
	4.1.2.امروزهرحنجره اى كه به وحدت دنياى اسلام دعوت كند،ناطق مناللّهوهرحنجره اى كه به دشمنى تحريك كند،ناطق منا لشيطان است
	4.2.امروز دستگاه استعمار و گردانندگان كمپانىهاى نفتى و تجارى بزرگ دنيابراى اسلامستيزى پول خرج مي كنند و  نقشهريزى ميكنند
	4.2.1.مسلمان هادر این شرایط باید عوامل اقتداروتوانائى خود راافزايش دهند؛ يكى ازمهمترين عوامل اقتدار،اتحادواتفاقا ست
	5.اين جمعيتى كه اينجاجمع شده ايد، يك نمونهو نمودار كوچكى از اتحاد مسلمانها است؛ اين وجه اشتراك بزرگى است

	موخره
	پاورقی
	مقدمه
	الف) جایگاه و عظمتماه شعبان و سوم این ماه، ضرورت درس آموزی امت اسلامی و ملت ایران از حسین بن علی و ارتباط و توکل به خدای متعال
	1. عظمت سوّم شعبان را بايد  پرتوى از عظمت حسينبنعلى بهشمار آورد؛دراين روزكسى متولد شدكه سرنوشت اسلام به حركت وقيام او بسته بود
	1.1.فداكارىِ براى هدف الهى، در آن حجم و مقياس عظيم،چيزىاست كه ديگرنمي شود نظيرى براى آن پيداكرد
	1.2.یاران بسیاری از همراهی سرباز زدند و حتی امام را ملامت کردند؛اين يك حادثه عجيب و منظره پرشكوهى در تاريخ ودر مقابل چشم بشريّت است
	1.3.همه زندگى حسينبنعلى درس است؛لكن حادثه كربلا اينقدردرخشنده است كه مثل خورشيدى همه نورهاى ديگرراتحت الشّعاع قرارمي دهد
	1.3.1.درس حسينبنعلى به امّت اسلامى اين است كه براى حقّ، اقامه عدل و مقابلهى با ظلم، بايد هميشه آماده بود و موجودى خود را به ميدان آورد
	1.3.2.درس او فقط درس شهادت نيست؛ حركت و روحیه  بابركتى است که  براى اقامه دين خدا و همه بركاتى كه بر آن مترتّب می شود،  مفيد است
	1.3.3.ملت ايران عاشورایی وارد ميدان شد و در يك انقلاب عظيم و كم نظير پيروز شد؛ امروز هم همه قرائن نشان می دهد که به طرف جلو می تازد
	2.ما وارد ماه  شعبان شديم؛ ماه عبادت و توسّل و فصل مناجات با خدا و مرتبط كردن اين دلهاى پاكْ با معدن عظمت و  نور الهی؛ اين را بايد قدر دانست
	2.1.در راه عزّتى كه ملت ايران در پيش دارد، توجّه و توكّل به خدا نقش اساسى دارد؛ عدّهاى  غافلند و فقط روى محاسبات مادّىِ محض محاسبه مي كنند
	2.1.1.محاسبات مادّى را مستكبرين عالم بهتر از شما ميكنند، پس چرا روزبهروز عقب ميروند؟اين به خاطرقطع ارتباط بامبدأ هستى است

	ب) ضرورت های حماسه سیاسی، آثار حضور حداکثری در انتخابات و رای بالا  به فرد منتخب، برجستگیهای انتخابات امسال و تشکر از صداوسیما
	1. روز جمعه نقطه اوج حماسه سیاسی است؛ امّا امروز این حماسهدر كشور شروع شده است
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