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»فهرست«
5 مقدمه	
6 ديدار	مسئوالن	و	كاركنان	قوه	ی	قضائیه		در	آستانه	ی	سالروز	حادثه	هفتم	تیر	و	روز	قوه	قضائیه		
6 الف(	جايگاه	و	دستاوردهای	حادثه	7	تیر،	تبیین	اهداف	قوه	قضائیه	و	توصیه	هايی	برای	دستیابی	به	آنها	

6 1.حادثه	هفتم	تیر	برای	نظام	اسالمی	سرنوشت		ساز	بود؛	چراكه	چهره		نفاق	در	كشور	آشکار	شد؛	استکبار	هم	با	حمايت	از	نفاق	دشمنی	خود	را	آشکار	كرد	

7 1.1.هرچند	اين	حادثه	سرمايه	هائی	را	از	ما	گرفت؛	اما	اين	خونهای	بناحق	ريخته	شده	مثل	همه	شهادتها،	برای	ملت	ايران	دستاوردهای	بزرگی	با	خود	آورد	

7 2.بايد	از	مسئوالن	قوه	قضائیه،آحاد	كاركنان	و	قضات	محترم	حقیقتاً	تشکر	كنیم؛آنچه	انجام	گرفته،	بسیار	با	ارزش	و	در	جهت	كارآمدی	اين	قوه		است	

7 3.در	قوه		قضائیه	همیشه	بايد	دو	هدف	اعلی		را	در	نظر	داشت:	سالمت	و	كارآمدی؛	اگر	اين	دو	تحقق	يافت،	محصول	آن	را	جامعه	اسالمی	خواهد	چشید	

7 3.1.	بايدكارها	با	دقت	پیگیری	شود	و		قدم	به	قدم	رعايت	و	مراقبت	شود؛	تا	اينکه	بتوانیم	به	نتیجه		مطلوب	برسیم	

8 3.2.با	وجود	همه	اقدامات	و	تالشهای	مثبت،	هنوز		بین	مقصود	اسالم	و	قوانین	اسالمی	با	واقعیت	موجود	قوه	قضائیه،	فاصله	وجود	دارد		

8 3.2.1.البته	توقع	نداريم	كه	در	عرض	دو	يا	پنج	سال	اين	فاصله	ها	طی	شود،	لیکن	حركت	مسئوالن	قوه	بايد	در	جهت	پر	كردن	خألها	ادامه	پیدا	كند	

8 3.3.پیشرفت	كارها	با	برنامه	ريزی	و	پیمودن	برنامه	ها	امکان	پیدا	مي	كند؛هیچ	اغماضی	در	حركت	در	جهت	برنامه	سوم	اين	قوه	صورت	نگیرد	

8 ب(تشکر	از	مردم	درخلق	حماسه	سیاسی،	معانی	و	نشانه	و	برجستگی	انتخابات	اخیر،	ضرورت	كمک	به	منتخب	مردم	و	نکاتی	در	زمینه	اظهارات	نامزدها	

9 1.تشکر	می	كنم	از	ملت	بزرگ،	بصیر	و	هوشمند	ايران	اسالمی	به	خاطر	كار	بزرگی	كه	در	زمینه	انتخابات	انجام	دادند		

9 2.دشمنان	از	يک	سال	قبل	برنامه	ريزی	منفی	كردند،	فريادها	كشیدند	و	فشارها	وارد	كردند	تا	اين	حادثه	را	به	صورتی	كه	خود	مي	خواستند،	دربیاورند	

9 3.آنچه	كه	اتفاق	افتاد،	180	درجه	عکس	چیزی	بود	كه	دشمنان	میخواستند؛		اين	حادثه	كوچکی	نیست	كه	بخواهند	با	تحلیلهای	آبکی	از	آن	بگذرند	

9 4.	نکات	فراوانی	در	اين	انتخابات	بود	كه	چند	نکته	اساسی	را	عرض	مي	كنم:	

9 4.1.دشمن	مدتها	درباره		صحت	انتخابات	و	مجريان	و	ناظران	آن	ترديدآفرينی	كردد	تا	مردم	را	دلسرد	كند،	اما	مردم	با	حضور	خود	عکس	عمل	كردند		

10 4.1.1.معنای	حضور	مردم	اين	بودكه	به	نظام	اسالمی	عالقه	مندند،	به	برگزاركنندگان	انتخابات	اعتماد	دارند	و	امیدوار	به	حركت	مستمِر	پیشرونده	كشورند	

10 4.1.2.حضور	افرادی	كه	دِل	صافی	از	نظام	ندارند،	نشان		دادكه	به	نظام	اعتماد	دارند	و	معتقدند	نظام	از	منافع	كشور	و	عزت	ملی	دفاع	و	حفاظت	میکند	

10 4.2.انتخابات	رياست	جمهوری	و	شوراها	در	بسیاری	كشورها	با	درگیری	انجام	می	گیرد؛	اما	حادثه	ای	كه	نشان	دهنده		ناامنی	در	كشور	باشد،	گزارش	نشد	

11 4.2.1.	اين	انتخابات،	امنیت	گسترده	كشوِر	وسیع	و	پهناور	ايران	را	نشان	داد؛	اين	امر	كوچکی	نیست	

11 4.3.نکته	ای	كه	در	اين	انتخابات	برجسته	بود	اينکه	نامزدهای	مختلف	با	نجابت	و	قانون	پذيری	با	رئیس	جمهور	منتخب	ديدار	كردند	و	به	او	تبريک	گفتند	

11 4.3.1.	اينکه	ما	بارها	از	حوادث	سال	88	انتقاد	كرديم،به	اين	خاطر	بوده	كه	عده	ای	كام	مردم	را	تلخ	كردند؛در	حالیکه	راه	برای	قانونگرائی	وجود	دارد	

11 4.3.2.	نتیجه	رعايت	قانون	در	انتخابات	امسال	اين	شد	كه	كام	مردم	شیرين	و	دلشان	شاد	شد؛	تاكید	زياد	ما	بر	قانون	گرايی	نیز	به	هیمن	خاطر	بود	

12 4.4.	لطف	پروردگار	بود	كه	دلهای	ملت	را	هدايت	كرد	و	نیروهای	عظیم	مردم	وارد	صحنه	شدند	و	حماسه	سیاسی	را	به	وجود	آوردند	

12 4.5.همه	بايد	به	منتخب	مردم	كمک	كنند؛	نبايد	به	توقعات	زياد	دامن	زد	و	در	قضايا	زياد	شتابزده	برخورد	و	قضاوت	كرد	تا	كارهای	مهم	كشور	انجام	شود	

12 4.6.	در	مورد	اظهاراتی	كه	نامزدهای	محترم	در	تلويزيون	كردند	عرايضی	دارم	كه	به	اجمال	می	گويم:	

12 4.6.1.	دولت	كنونی	نقاط	قّوت	فراوانی	دارد،	هرچند	نقاط	ضعفی	هم	وجود	دارد؛	اما	خدمات	مهم	انجام	شده	در	اظهارات	نامزدها	غالباً	نديده	گرفته	شد	

13 4.6.1.1.بديهی	است	كسی	كه	خود	را	به	مردم	عرضه	میکند،	اشکاالت	موجود	را	ديده	و		به	مردم	هم	مي	گويد	؛	اما	در	اين	زمینه	نبايد	مطلق	نگاه	كرد		

13 4.6.2.	مسئله		جبهه	دشمنان	ما	اين	است	كه	نمي	خواهند	موضوع	هسته	ای	ايران	حل	شود؛	اگر	لجبازی	آنها	نبود،	موضوع	هسته	ای	براحتی	حل	مي	شد		

13 4.6.2.1.نظام	در	قضیه	هسته	ای	قانونی،شفاف	و	منطقی	عمل	كرده	است؛	منتها	اين	مساله	نقطه	ای	برای	فشار،	تهديد،خسته	كردن	و	تغییر	نظام	است	

14 4.6.2.2.دشمن	نمی	پسندد	كه	جمهوری	اسالمی	با	اتکاء	به	قدرت	خود	و	اعتماد	به	خدا،روی	پای	خود	ايستاده	و	در	جهات	مختلف	درحال	پیشرفت	است	

14 4.6.2.3.راه	جمهوری	اسالمی،	راه	خدا؛	هدفها،	هدفهای	الهی	و	تکیه	گاه،	اراده		الهی	است؛		اينچنین	راهی	هیچ	وقت	به	بن	بست	منتهی	نخواهد	شد	
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20 محفل	انس	با	قرآن	اول	ماه	مبارك	رمضان		1434			
20 1.	جامعه		ما	تا	قبل	از	انقالب،	مأنوس	با	قرآن	نبود؛	اين	از	بركات	انقالب	است	كه	جوانهای	ما	در	میدان	تالوت	وارد	شدند	و	پیشرفت	كردند	

20 1.1.	تالوت	و	انس	با	قرآن	مقدمه	ای	برای	فهم	آن	و	تخلق	به	اخالق	قرآن	است	؛	مسئله		ی	باالتر	از	پاسداشت	ظاهری	قرآن،	سبک	زندگی	قرآنی	است	

20 1.2.يکی	از	عیوب	جامعه	ما	در	طول	زمان	اين	بوده	كه	گاهی	زندگی	خود	را	متأثر	از	فرهنگ	بیگانگان	میکرديم؛	به	بهانه	اينکه	دنیای	امروز	اين	گونه	است	

21 1.2.1.	امت	مؤمن	بايد	معیار	را	از	قرآن	بگیرد؛	قرآن	به	ما	می	آموزد	بايد	از	طريق	هدايت	و	راه	كسانی	كه	به	نعمت	الهی	واصل	شدند،	پیروی	كرد	

21 1.2.2.تبعیت	از	آموزه	های	بندگان	برگزيده	خدا	و	داوری	عقل	سلیم،	ديگر	معیارهای	قرآنی	است؛	تقلید	از	مردم	كشورهای	غربی	و	مادی	خطاست	

21 	2.	جامعه	را	بايد	بر	اساس	ثقلین	يعنی	هدايت	قرآن	و	كلمات	اهل	بیت		شکل	داد؛	جلسات	تالوت	قرآن	مقدمه	ای	برای	استفاده	از	آن	در	جامعه	است	

22 3.	امروز	جامعه		ما	با	قرآن	مأنوس	شده	اند؛	البته	ما	به	اين	قانع	نیستیم	و	معتقديم		آحاد	جامعه	بايد	بتوانند	قرآن	را	بخوانند،	بفهمند	و	درآن	تدبر	كنند		

26 آخرين	ديدار	رئیس	جمهور	و	هیئت	دولت	دهم	
26 الف(	امتیازات	و	كارهای	بزرگ	اين	دولت	و	توصیه	هايی	برای	آينده	فعالیت	مسئوالن	دولت	كنونی	

26 1.	دوست	داريم	گزارش	كارهای	اين	دولت	كه	امروز	در	اينجا	بیان	شد،	به	سمع	عموم	مردم	و	خواص	و	اهل	فن	برسد		

26 1.1.البته	بعضی	ها	ممکن	است	نگاه	خوشبینانه		يا	دوستانه	يا	منصفانه	ای	به	كارهای	اين	دولت	نداشته	باشند؛	اما	اينها	بايد	در	فضای	عمومی	گفته	و	ثبت	شود	

27 2.حجم	كار	بسیار	باال	و	پرتالش،	تالش	خستگی	ناپذير	و	اعراض	از	آسايشها	و	آسودگی	ها،	امتیاز	بزرگی	است	كه	اين	دولت	بحمداهلل	از	آن	برخوردار	بود	

27 3.اين	دولت	بحمداهلل	توانست	شعارهای	انقالب	را	سر	دست	بگیرد،		به	آنها	افتخار	كند	و	آنها	را	در	جامعه	مطرح	كند	

27 3.1.ضدانقالب،	شعارهای	انقالب	را	هرگز	فراموش	نخواهد	كرد	و	سعی	میکند	اين	شعارها	را	بتدريج	محو		و	كمرنگ	كند	

27 3.1.1.دشمن	نتوانست	شعارهای	انقالب	را	محو	كند؛چون	ارزش	هايی	كه	امام	باقی	گذاشت،	هنوز	زنده	بوده	و	جزو	محکماتی	است	كه	قابل	تحريف	نیست	

28 3.2.اين	دولت	اين	شعارها	را	سر	دست	گرفت	و	در	مجامع	جهانی،	از	انگیزه	ها،	اهداف	و		شیوه	های	انقالبی	احساس	شرم	نکرد؛	اين	خیلی	كار	بزرگی	بود	

28 4.آنچه	برای	خدا	كرديد،	خدای	متعال	آنها	را	در	نامه	ی	عمل	شما	ثبت	كرده	و	بالشک	به	درد	شما	خواهد	خورد	

28 5.رشته		خدمت	را	رها	نکنید؛	چه	در	دولتهای	آينده	باشید،	چه	نباشید	مسئولیتی	را	كه	برعهده	مي	گیريد	با	رويکرد	هدفهای	انقالب	انجام	دهید	

28 ب(	توصیه	هايی	از	نهج	البالغه	برای	عبور	مطلوب	از	گذرگاه	دنیا		

28 1.	من	طبق	معمول	همیشه	مان	يک	جمله	از	نهج	البالغه	برای	شما	می	خوانم	كه	جزو	وصايای	امیرالمؤمنین	به	امام	حسن	مجتبی	)علیه	الّسالم(	است	

29 2.مي	فرمايد:	پیش	روی	تو	راهی	وجود	دارد	كه	مسافت	خیلی	طوالنی	و	مشقت	شديدی	در	آن	هست؛در	چنین	راهی،	تو	بايد	با	منتهای	طلب	حركت	كنی	

29 3.حضرت	امیر	برای	اينکه	پايان	راه	برای	ما	مطلوب	باشد،	دو	توصیه	می	كنند:	

29 3.1.اول	اينکه		»	مقدار	توشه	ای	را	كه	تو	را	به	منزل	می	رساند،	اندازه	گیری	كن«	

30 3.1.1.حضرت	در	پاسخ	به	اينکه	چه	چیزی	برای	عبور	از	اين	گذرگاه	نیاز	داريم	می	فرمايند:	اجتناب	از	محّرمات	و	انجام	واجبات	

30 3.1.2.بعضیها	دنبال	برخی	از	خصوصیاتند:	مثال	از	كسی	ذكری	گرفته	يا	رياضتی	فرا	بگیرند؛	درصورتی	كه	رياضت	شرعی	مشخص	است	و	اينها	الزم	نیست		

30 3.1.3.اگر	چنانچه	همین	مقدار	واجبات	را	انجام	دهیم،	خود	اين	زمینه	ای	برای	جذب	انوار	الهی	به	میزان	زياد	خواهد	شد	

30 3.2.توصیه	دوم	اينکه»بار	دوش	خودت	را	سبک	كن«	؛	ما	مسئولین	بارهای	سنگینی	بر	دوش	داريم	كه	اگر	خوب	انجام	بگیرد،فضیلت	بسیاری	خواهد	داشت	

36 ديدار	مسئوالن	و	كاركنان	قوه	ی	قضائیه		در	آستانه	ی	سالروز	حادثه	هفتم	تیر	و	روز	قوه	قضائیه		
36 الف(	سپاس	از	خداوند	برای	حماسه	سیاسی،	نکاتی	در	شناخت	و	استفاده	بهتر	از	ماه	رمضان،	ضرورت	برخورداری	مسئوالن	از	صبر	و	توكل	

36 1.	بعد	از	هر	نصرتی	كه	خدا	مي	دهد،	بايد	سپاس	بگويیم؛	حماسه	سیاسی	و	حضور	مردم	در	انتخابات،آخرين	نصرت	بزرگ	الهی	به	ملت	ايران	بود	

37 2.	سعادتی	است	كه	در	اين	لحظه		مهِم	حركت	سیاسی	كشور	،	در	ماه	رحمت	الهی	قرار	گرفتیم	

37 2.1.رمضان	ماه	انابه	و	توبه	است؛	هم	بايد	از	گناهان	و	خطاهايمان	در	هر	بخشی	كه	از	ما	سر	زده	استغفار	كنیم	و	برگرديم،	و	هم	از	حال	و	آينده	انابه	كنیم	

37 2.2.رمضان	ماه	آزادی	از	آتش	است؛آزادی	از	همین	خطاهايی	است	كه	انجام	مي	دهیم،	گناهان	ما	همان	صورت	های	ناسوتی	عذاب	های	آخرتند	

38 2.3.رمضان	ماه	رفتن	به	بهشت	است؛	اگر	در	اين	دنیا	تکالیفمان	را	انجام	دهیم،	همان	رفتن	به	بهشت	است	كه	در	قیامت،	به	آن	صورت	مجسم	خواهد	شد	

38 3.	ياد	خدا	با	تضرع،	پشتوانه		همه		خیرات	و		بركاتی	است	كه	انسان	مي	تواند	در	اين	مهلت	زندگی	به	دست	بیاورد	

38 3.1.ياد	خدا	نبايد	اختصاص	داشته	باشد	به	دورانهای	زحمت	و	فشار؛	چون	اگر	با	برطرف	شدن	شدت	غفلت	پیدا	كنید،	راِه	شما	مسدود	مي	شود	

38 3.2.در	همه	حال	بايداز	خدای	متعال	كمک	خواست،	چه	در	حال	محنت	و	چه	آسايش؛	اگر	اين	توجه	به	خدا	باشد،	ضامن	حركت	تکاملی	انسان	است	

39 4.	توسل	و	تضرع	به	عمل	می	انجامد	و	كار	و	عمل	شما	مسئوالن	هم	كار	دنیاست	و	هم	كار	آخرت؛	به	همین	خاطر	به	دو	عنصر	صبر	و	توكل	احتیاج	دارد	

39 4.1.عرصه		جهانی،	صحنه	جنگ	اراده	هاست	و	اراده	هر	طرف	كه	زودتر	ضعیف	شود،	شکست	خواهد	خورد؛	صبر	يعنی	حفظ	عزم	و	اراده	و	مقاومت	كردن		

39 4.2.توكل	يعنی	كار	را	انجام	دادن	و	نتیجه	را	از	خدا	خواستن؛	بنابراين	ابتدا	بايد	كار	را	انجام	داد	ولی	نتیجه	را	به	خدا	واگذار	كرد	

39 4.3.	بدون	صبر	و	بدون	توكل	امکان	ندارد	انسان	بتواند	كارهائی	را	كه	در	زمینه	ی	شخصی	يا	مديريت	كشور	برعهده	ی	اوست،	انجام	دهد	

40 5.اگر	مسئوالن	بخواهند	صبر	و	توكل	را	در	زمینه	مديريت	كشور	به	كار	بگیرند،	بايد	چند	عنصر	اساسی	و	اصلی	را	رعايت	نمايند:	

40 5.1.جهتگیری	را	بايد	درست	انتخاب	كنیم،اين	قطب	نما	و	شاخص	اصلی	است؛اگر	جهتگیری	غلط	انتخاب	شود،	تالشهای	گوناگون	ما	را	از	راه	دور	میکند	

40 5.1.1.در	شناخت	جهتگیری	ها	مشکلی	نداريم؛	آثار	امام	به	عنوان	شاخص،	جلوی	چشم	ماست؛	وصیت	نامه	امام	مجموعه	مجملی	از	جهتگیری	های	امام	است	

41 5.2.بايد	همه		ابزارها	و	نیروها	را	پای	كارآورد	و	جهتگیری	ها	را	به	سیاستهای	عملی	تبديل	كرد؛	در	خالل	سیاستهای	عملی،	جهتگیری	ها	برجسته	شود		

41 	5.3.بايد	اولويتها	را	در	نظر	گرفت؛	چون	كارها	زياد	است	و	گاهی	اوقات	نیرو	و	سرمايه	به	قدر	همه		نیازها	نیست	

41 ب(فرصت	بزرگ	بودن	مقطع	جابه	جايی	دولتها،لزوم	توجه	به	واقعیت	های	كشور،	بیان	عناصر	استحکام	قدرت	ملی	و	الزامات	تعامل	با	دنیا	

41 1.كشور	در	يک	مقطع	خوبی	قرار	دارد؛	مقاطع	جابه	جائی	دولتها،	جزو	مقاطع	خوب	و	مبارك	كشور	و	تاريخ	سیاسی	ما	و	يکی	از	فرصتهای	بزرگ	ماست	

41 1.1.در	سالهای	متوالی	بعد	از	انقالب،	منهای	برهه	ی	كوتاه	سال	88،	همیشه	دست	به	دست	شدن	قدرت	در	كشور،	با	آسايش	و	با	شادكامی	همراه	بوده	است	

42 1.2.با	دست	به	دست	شدن	دولت،	فکرها	و	ابتکارهای	جديد	وارد	میدان	مي	شود	كه	بايد	با	استفاده	از	آنچه	دولتهای	قبل	انجام	دادند،	كشور	را	پیش	ببرند	

42 1.3.	مهم	اين	است	كه	با	دست	به	دست	دولت	ها،	جهتگیری	ها	استمرار	داشته	باشد	

42 2.	آنچه	امروز	الزم	است	كه	مورد	توجه	قرار	گیرد،	يک	نگاه	كالن	به	نظام	اسالمی	و	به	شرائط	عمومی	كشور	است؛	واقعیت	هايی	در	كشور		وجود	دارد:	

42 2.1.موقعیت	جغرافیائی	ايران	يکی	از	موقعیتهای	جغرافیائی	خوب	دنیا	است؛	اين	يک	امتیاز	است	كه	از	نظر	جغرافیايی	در	باالترين	درجه	قرار	داريم	

42 2.2.	ريشه	های	تمدنی	كهن	ايران،	بخصوص	از	دوره	ی	اسالم	به	بعد،	تاريخ	باافتخاری	است؛	بنابراين	ما	از	لحاظ	تمدن،	جزو	برجسته	ها	و	برترينها	هستیم	

43 2.3.	ثروتهای	طبیعی	و	انسانِی	ما	چشمگیر	است؛	از	نظر	ذخاير	گوناگون،	فوق	العاده	غنی	هستیم	و	از	لحاظ	استعداد	انسانی،	در	رتبه	های	باال	قرار	داريم	

43 2.4.	در	طول	دو	سه	قرن	اخیر،	هم	از	ناحیه		استبداد	داخلی	و	ديکتاتوری	های	داخل	كشور	و	هم	از	ناحیه		تهاجم	های	بیرونی،	ضربه	های	سختی	خورديم		

44 2.4.1.	مورخین	ما	بايد	كار	مبسوط	و	مشروحی	در	مورد	غارت	ثروت	كشور،	سلطه	سیاسی	و	تحقیر	ملت	ما	به	وسیله	كشورهای	متنفذ	خارجی	انجام	دهند	

44 2.5.	ايران	در	سه	مقطع	مشروطیت،	نهضت	ملی	و	انقالب	اسالمی،	يک	حركت	ملی	و	بیداری	عمومی	داشت؛	البته	در	دو	مقطع	اول	شکست	خورديم	

44 2.5.1.	مقطع	پیروزی	انقالب	اسالمی،	مقطع	برجسته	ای	بود	كه	ملت	ايران	پس	از	دو	قرن	هزيمت	در	مقابل	تهاجم	غرب،	معارضان	خود	را	به	زانو	درآورد	

45 2.6.	يکی	از	مهمترين	واقعیتها،	پیشرفتهای	يک	كشور	است؛	مقدار	پیشرفت	ايران	از	مقطع	پیروزی	انقالب	تا	امروز	در	دنیا	سابقه	نداشته	است	

45 2.6.1.	به	طور	مشخص	در	زمینه	هايی	چون	علمی،	سیاست	داخلی،	الگوی	جديد	مردم	ساالری،	سیاست	خارجی،	سازندگی	و	فرهنگی	پیشرفت	داشته	ايم	

46 	2.7.	آينده	ی	پر	امید	با	تکیه	بر	نسل	جوان	پراستعداد	يکی	ديگر	از	واقعیتهای	كشور	است	

46 2.7.1.	تحديد	نسل	برای	كشور	ما	خطر	بزرگی	است	و	با	روند	كنونی،	در	آينده	دچار	مشکل	پیری	عمومی	خواهیم	شد؛	بايد	جلوی	اين	كار	را	بگیريم	

46 	2.8.	ما	با	يک	جبهه		دشمن	مواجه	ايم؛جبهه	معارضی	اعم	از	ارتجاع	و	استکبار	و	برخی	دولتمردان	غربی	و	منطقه	كه	فقط	درمقابل	ايران	شکل	گرفته	است	

47 2.8.1.در	مواجهه		با	اين	جبهه،	بايد	با	تکیه		به	واقعیتها	و	نگاه	به	هدفهای	كلی	تصمیم	بگیريم؛	مسئولین	بايد	در	چنین	شرائطی	راه	آينده	را	تشخیص	دهند	

47 3.	واقعیتها	اين	را	به	ما	امالء	مي	كنند	كه	ما	مي	توانیم	دهه	چهارم	انقالب	را	به	معنای	واقعی	كلمه،	دهه	ی	پیشرفت	و	عدالت	قرار	دهیم	

47 4.در	پیشرفت	به	سمت	هدفهای	آرمانی،	اساس	كار	اينکه	ساخت	قدرت	ملی	را	استحکام	ببخشیم؛	برخی	از	عناصر	استحکام	همیشگی	و	برخی	فصلی	اند:	

47 4.1.عزم	راسخ	جزو	عناصر	همیشگی	است؛مسئوالن	عزم	خود	را	در	مواجهه		با	مشکالت	حفظ	كنند	و	دچار	تزلزل	نشوند؛	عزم	راسخ	مردم	هم	الزم	است	

47 4.2.	مسئله	اقتصاد	و	علم	جزو	عناصر	فصلی	هستند؛	مسئوالن	كالن	و	سیاستگذاران	برای	پیشرفت	بايد	به	اين	دو	نقطه	ی	اصلی	توجه	كنند	
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مقدمه
به همه ى شما  ميكنم  تبريك عرض  و  ميكنم  خوشامد عرض 
برادران و خواهران. اميدوارم خداوند متعال به بركت اين ماه شريف 
)ارواحنا  بقيةاهلل االعظم  اين روزها، حضرت  و مولود عظيم الشأن 
فداه(، همه ى شما را و همه ى ملت ايران را مشمول تفضالت خود 

و رحمت خود و هدايت خود قرار دهد.

تبیین	 تیر،	 	7 حادثه	 دستاوردهای	 و	 جايگاه	 الف(	
اهداف	قوه	قضائیه	و	توصیه	هايی	برای	دستیابی	به	

آنها

1.حادثه	هفتم	تیر	برای	نظام	اسالمی	سرنوشت		ساز	بود؛	
با	 هم	 استکبار	 شد؛	 آشکار	 كشور	 در	 نفاق	 چهره		 چراكه	

حمايت	از	نفاق	دشمنی	خود	را	آشکار	كرد
در  اگرچه  است.  مهمى  و  برجسته  مناسبت  تير،  هفتم  مناسبت 
از قوه ى قضائيه تجليل ميشود و زحمات و  تناسب  به  ايام  اين 
تالشهاى عزيزان اين قوه در معرض ديد عموم مردم قرار ميگيرد 
- كه كار بجا و مناسبى است - ليكن حادثه ى هفتم تير حادثه اى است كه به سرنوشت انقالب و نظام جمهورى اسالمى ارتباط دارد، و 
اين حادثه براى جمهورى اسالمى سرنوشت ساز بود. اگرچه شهداى اين حادثه جزو بهترين و برجسته ترين عناصر نظام جمهورى اسالمى 
و انقالب اسالمى بودند و ياد آنها هرگز فراموش نخواهد شد - بخصوص شخصيت برجسته و نورانِى مرحوم آيةاهلل بهشتى )رضوان 
اهلل تعالى عليه( و ديگر شهدا - ليكن با اين همه، در اين حادثه، چهره ى نفاق در كشور آشكار شد؛ پشت سر عناصر نفاق هم عناصر 
استكبار خودشان را نشان دادند. براى يك نظام نوپا، روشن شدن چهره ى دشمنان، چيز كوچكى نيست. منافقينى كه خودشان را پيرو 
خدا و پيغمبر و اسالم و نهج البالغه معرفى ميكردند، با اين حادثه، خود را مفتضح كردند؛ نشان دادند كه چقدر با اركان نظام اسالمى، با 
چهره هاى موّجه، شخصيتهاى برجسته، علماى بزرگ، خدمتگزاران صادق و كارآمد، اينها دشمنند، مخالفند؛ چهره ى اينها روشن شد. اگر 
حوادث معدودى از قبيل هفتم تير اتفاق نمى افتاد و اين سرمايه ها از دست ملت ايران نميرفت، يقينًا ملت عزيز ايران نميتوانست چهره ى 
منافقين را اينجور آشكار تشخيص دهد؛ باز آنها ميتوانستند نفوذ كنند - »و الوضعوا خاللكم«)۱( - ميتوانستند خودشان را موّجه جلوه 
دهند. اين حادثه، افشاگر واقعيت پليد منافقين شد. دشمنان اساسى و اصلى اسالم، يعنى استكبار و صهيونيستها از اينها حمايت كردند؛ 

پس چهره ى آنها هم آشكار شد. 

ديدارمسئوالنوكاركنانقوهىقضائيه
درآستانهىسالروزحادثههفتمتيروروزقوهقضائيه

1392/04/05
مقدمه

            وقوع انقالب اسالمى در مقطعى از تاريخ به وقوع پيوسته است كه جبهه نظام كفر تاريخى با شرح صدرى بلوغ يافته، تمدنى 
مادى را در جهان مستولى كرده است و داعيه جهانى كردن اين تمدن را دارد. 

اما در مقابل، تحقق انقالب اسالمى مبتنى بر اسالم ناب، جبهه تاريخى ايمان را در افق جديدى از مبارزه وارد نمود. 
آرمان انقالب اسالمى تحقق تمدن اسالمى در عرصه جهانى است كه در اين ميان نقش رهبران بى بديل انقالب اسالمى به عنوان 

معماران تمدن اسالمى از جايگاه ويژه اى برخوردار مى باشد. 
با مطالعه تاريخ تكامل جامعه شيعى، به خوبى روشن مى گردد كه شاخص اساسى بلوغ جامعه شيعى، واليت پذيرى از امامان معصوم)عليهم 
السالم( و نواب امام در زمان غيبت مى باشد. از اين رو، سنگين ترين تكليف و امتحان جامعه شيعى، قبول واليت و حركت بر مدار اراده 

و خواست ولى خداست. 
امام راحل اخترى تابناک از سلسله فقيهان و مجتهدانى بود كه با رهبرى داهيانه خود، جامعه شيعى را در افق جديدى از تكليف سنگين 

واليت پذيرى وارد كرد و آن چيزى نيست جز تولى به اين ولى خدا در افق اجتماعى و تمدنى. 
البته انقالب اسالمى گام هاى آغازين خود را تا رسيدن به تمدن اسالمى برداشته است، و خلف صالح امام راحل، حضرت آيت اهلل خامنه اى 
رهبر معظم انقالب اسالمى)مدظله العالى(، به خوبى مسير تحقق تمدن اسالمى را ترسيم نموده، با واليت و مديريت الهى خود و تبيين 

وظايف تمام آحاد جامعه در هر منصب و مقامى در فرمايشاتشان جامعه اسالمى را گام به گام به آرمان شهر خود نزديك مى كند. 
بر اين اساس، آنچه بر تمامى مسولين و آحاد مختلف جامعه فرض است، توجه تام و تمام به فرمايشات و مطالبات رهبرى انقالب اسالمى 

است؛ فرمايشاتى كه عين تكليف شرعى است و مسير بندگى الهى را در حوزه حيات اجتماعى به خوبى ترسيم مى كند. 
از اين 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 صريح ايشان، با عنوان »ره 
نامه« و به صورت دوره اى در اختيار جامعه واليت مدار، به ويژه مخاطبان آن فرمايشات و باالخص تصميم گيران و تصميم سازان نظام 

اسالمى قرار دهند. 
باشد كه بتوانيم از منويات آن رهبر فرزانه در جهت رشد و تعالى اسالمى بهره برده، سهمى هر چند اندک در ترويج آن داشته باشيم. 

در پايان از تمامى عزيزانى كه ما را در تهيه، تدوين و انتشار اين جزوه يارى كرده اند به ويژه جناب آقاى جعفرزاده تهيه كننده، هم چنين از 
مدير عامل محترم مؤسسه جناب حجت االسالم و المسلمين آقاى عزّت زمانى و همكاران محترم معاونت فرهنگى و انتشارات مؤسسه، 

تشكر و قدردانى مى شود. 
از خوانندگان محترم استدعا و انتظار داريم كه ديدگاه هاى تكميلى و اصالحى خويش را به منظور هر چه بهتر شدن جزوات بعدى، در اختيار 

ما قرار دهند؛ كه با آغوش باز پذيرائيم.              
والسالم          
معاونت پژوهشى            
مؤسسه والء منتظر)عجل اهلل فرجه(          
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1.1.هرچند	اين	حادثه	سرمايه	هائی	را	از	ما	گرفت؛	اما	اين	خونهای	بناحق	ريخته	شده	مثل	همه	شهادتها،	برای	ملت	ايران	دستاوردهای	
بزرگی	با	خود	آورد

درست است كه اين حادثه سرمايه هائى را از ما گرفت، اما اين شهادتها، اين خونهاى بناحق ريخته، براى ملت ايران دستاوردهاى بزرگى هم 
با خود آورد، مثل همه ى شهادتها؛ شهادت اينجور است. كشته شدن در راه خدا، ريختن خون مظلومان در راه خدا، اين اثر قهرى و طبيعى 
را دارد كه با خود دستاوردهائى را به امت اسالمى، به ملتهاى مسلمان، به تاريخ اسالم تقديم ميكند. ما ياد اين شهيدان را هرگز فراموش 
نخواهيم كرد، ياد اين حادثه را فراموش نخواهيم كرد. ارزش فداكارانى كه در آن مجمع براى خدا اجتماع كرده بودند و مورد اين تهاجم 

ظالمانه و وحشيانه قرار گرفتند، پيش خداى متعال و پيش ملت ايران محفوظ است.

2.بايد	از	مسئوالن	قوه	قضائیه،آحاد	كاركنان	و	قضات	محترم	حقیقتاً	تشکر	كنیم؛آنچه	انجام	گرفته،	بسیار	با	ارزش	و	در	جهت	
كارآمدی	اين	قوه		است

درباره ى قوه ى قضائيه چند جمله اى عرض كنيم: اواًل تشكر ميكنيم از رئيس محترم قوه. بيانات امروز ايشان بيانات وافى و بسيار مفيدى 
بود، روشنگر بود. پشت سر اين بيانات هم اقدامات و تالشهاى ارزنده اى است؛ كه هم از ايشان، هم از مسئوالن باالى قوه، هم از آحاد 
كاركنان و قضات محترم و كاركنان قضائى و غيرقضائى در قوه بايد حقيقتًا تشكر كنيم. آنچه كه انجام گرفته است، بسيار باارزش است 

و در جهت كارآمدى قوه ى قضائيه است.

3.در	قوه		قضائیه	همیشه	بايد	دو	هدف	اعلی		را	در	نظر	داشت:	سالمت	و	كارآمدی؛	اگر	اين	دو	تحقق	يافت،	محصول	آن	را	
جامعه	اسالمی	خواهد	چشید

آنچه كه من عرض ميكنم، اين است كه در قوه ى قضائيه دو هدف اعلى  را بايد هميشه در نظر داشت؛ همه ى كارها بايد در جهت اين دو 
هدف اعلى  انجام بگيرد؛ كه اگر اين دو هدف تحقق پيدا كرد، آن وقت محصول آن را جامعه ى اسالمى خواهد چشيد. آن دو هدف، يكى 
عبارت است از سالمت قوه، دوم كارآمدى قوه. همه ى تالشها بايد اين باشد كه اين قوه تبديل شود به يك مجموعه ى كاماًل كارآمد و 
كاماًل سالم. اگر اين شد، آن وقت مردم ميوه را خواهند چشيد. آن ميوه چيست؟ احساس رضايت و احساس امنيت، به بركت حضور قوه ى 
قضائيه. اين براى يك كشور، براى يك جامعه الزم است. اين همه تأكيدى كه در اسالم، در متون اسالمى، در قرآن كريم، در روايات، 
نسبت به قضاوت و حل و فصل خصومتها شده است، براى همين است كه جامعه بتواند احساس رضايت كند؛ هر مظلومى احساس كند 

كه ميتواند خود را به ساحل امن قوه ى قضائيه برساند و جلوى ظلم گرفته شود. اين الزم است.

3.1.	بايدكارها	با	دقت	پیگیری	شود	و		قدم	به	قدم	رعايت	و	مراقبت	شود؛	تا	اينکه	بتوانیم	به	نتیجه		مطلوب	برسیم
همين طور كه من بارها عرض كرده ام و رئيس محترم قوه هم االن اشاره كردند، خروجى ها را بايد دائمًا مراقبت كرد، پيشرفت كارها را 
بايد مراقبت كرد. همه ى اين كارهائى كه ذكر شده است، الزم است، و الزم بوده است. نتيجه آن وقتى حاصل خواهد شد كه اين كارها 
با دقت دنبال شود، پيگيرى شود، قدم به قدم رعايت و مراقبت شود، تا اينكه بتوانيم به آن نتيجه ى مطلوب برسيم. اگر اين 

شد، ان شاءاهلل قوه ى قضائيه همان چيزى خواهد شد كه اسالم و قرآن براى اين قوه و براى اين مجموعه ى كارآمد در جامعه خواسته و 
اراده كرده است.

3.2.با	وجود	همه	اقدامات	و	تالشهای	مثبت،	هنوز		بین	مقصود	اسالم	و	قوانین	اسالمی	با	واقعیت	موجود	قوه	قضائیه،	فاصله	وجود	دارد	
البته خألهائى وجود دارد. درست است اين كه فرمودند با اين همه اقدامات، با اين همه تالشهاى مثبت، هنوز فاصله وجود دارد بين آنچه 
كه مطلوب مسئوالن قوه است و مقصود اسالم و قوانين اسالمى است، با آنچه كه در واقعيت وجود دارد. گفتنش آسان است، ليكن واقعًا 
كار دشوارى است؛ پيمودن اين راهها و قدم به قدم صيانت كردن از اين خصوصيات، واقعًا كار دشوارى است؛ ليكن از خداى متعال بايد 

كمك خواست. اين فاصله بايد طى شود.

3.2.1.البته	توقع	نداريم	كه	در	عرض	دو	يا	پنج	سال	اين	فاصله	ها	طی	شود،	لیکن	حركت	مسئوالن	قوه	بايد	در	جهت	پر	كردن	خألها	
ادامه	پیدا	كند

 البته توقع نداريم كه در عرض دو سال و پنج سال اين فاصله ها طى شود، ليكن بايد در جهت پر كردن خألها حركت ادامه پيدا كند. اين 
عرض ما است. همه ى مسئوالن قوه ى قضائيه در سطوح مختلف، خودشان را واقعًا موظف كنند به اين كه قوه را به اين دو خصوصيت - 
يعنى خصوصيت سالمت، و خصوصيت كارآمدى - برسانند. البته خألها براى آقايان محترم و مسئوالن قوه روشن است؛ هم در گزارشهائى 
كه داده ميشود، نشان داده ميشود كه خألها را ميشناسند، هم در مذاكراتى كه انجام ميگيرد، انسان احساس ميكند كه اين خألها براى 
مسئوالن قوه شناخته شده است. گاهى نكاتى هم به نظر ما ميرسد، كه به رئيس محترم قوه و به بعضى مسئوالن قوه عرض ميكنيم، اينها 
را تذكر ميدهيم. به هر حال خألها روشن است. در جهت پر كردن اين خألها بايد همت گماشت، نبايد مأيوس شد؛ بايد كار را همچنان 

پيش برد و روزبه روز قوه ى قضائيه را بهتر و شكوفاتر كرد.

3.3.پیشرفت	كارها	با	برنامه	ريزی	و	پیمودن	برنامه	ها	امکان	پیدا	مي	كند؛هیچ	اغماضی	در	حركت	در	جهت	برنامه	سوم	اين	قوه	صورت	
نگیرد

با  است؛  ميسر  برنامه ها  پيمودن  با  هدف،  به  رسيدن  و  كار  پيشرفت  كه  است  اين  آن  و  دارد  وجود  نكته اى  يك  اينجا  البته 
در  قضائيه،  قوه ى  بال  و  دست  در  است؛  شده  ابالغ  است،  شده  تصويب  سوم  برنامه ى  خوشبختانه  ميكند.  پيدا  امكان  برنامه ريزى 
پيشرفت  حال  در  برنامه  اين   - گوناگون  آئين نامه هاى  و  بخشنامه ها  اين   - گفتند  كه  تفصيلى  اين  با  قضائيه،  قوه ى  مجموعه ى 
اگر اين شد، ان شاءاهلل روزبه روز وضع قوه بهتر خواهد شد. نبايد صورت بگيرد؛  برنامه   كردن است. هيچ اغماضى در حركت در جهت 

ب(تشکر	از	مردم	درخلق	حماسه	سیاسی،	معانی	و	نشانه	و	برجستگی	انتخابات	اخیر،	ضرورت	كمک	به	
منتخب	مردم	و	نکاتی	در	زمینه	اظهارات	نامزدها
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1.تشکر	می	كنم	از	ملت	بزرگ،	بصیر	و	هوشمند	ايران	اسالمی	به	خاطر	كار	بزرگی	كه	در	زمینه	انتخابات	انجام	دادند	
من از اين فرصت استفاده كنم، تشكر كنم از ملت بزرگ و بصير و هوشمندمان در زمينه ى اين كار بزرگى كه در اين فصل مهم انجام 

دادند؛ يعنى مسئله ى انتخابات. نميشود ما اين مسئله ى مهم و اساسى را از دائره ى تحليل و تذكر و توجه خارج كنيم.

2.دشمنان	از	يک	سال	قبل	برنامه	ريزی	منفی	كردند،	فريادها	كشیدند	و	فشارها	وارد	كردند	تا	اين	حادثه	را	به	صورتی	كه	خود	
مي	خواستند،	دربیاورند

 حادثه اى كه از يك سال قبل تقريباً، مخالفان جمهورى اسالمى، دشمنان جمهورى اسالمى، درباره ى آن حادثه داشتند برنامه ريزى منفى 
ميكردند؛ پولها خرج كردند، فكرها كردند، فريادها كشيدند، كارهاى گوناگون انجام دادند، فشارها وارد كردند، براى اينكه اين حادثه را به آن 
صورتى كه خودشان ميخواستند، دربياورند؛ يا انتخابات اتفاق نيفتد، يا انتخابات با اقبال كم مردم، با بى اعتنائى مردم مواجه شود؛ يا اينكه 
حّتى بعد از انتخابات بهانه هائى به وجود بيايد كه بتوانند مقاصد شوم خودشان را در كشور اعمال كنند؛ براى همه ى اينها برنامه ريزى كرده 
بودند. اينها همه اش خبرهاى پنهان نيست، اطالعات ويژه و پنهان نيست؛ خيلى از آنها اطالعات آشكار است. هر كسى رفتارهاى جبهه ى 
دشمن جمهورى اسالمى را در اين حدود يك سال ديده باشد، دنبال كرده باشد، يا شنيده باشد، ميفهمد كه اينها چه برنامه ريزى اى كرده 

بودند.

3.آنچه	كه	اتفاق	افتاد،	180	درجه	عکس	چیزی	بود	كه	دشمنان	میخواستند؛		اين	حادثه	كوچکی	نیست	كه	بخواهند	با	
تحلیلهای	آبکی	از	آن	بگذرند

خب، آنچه كه اتفاق افتاد، صد و هشتاد درجه عكس آن چيزى بود كه آنها ميخواستند. اين چيز كمى است؟ اين حادثه ى كوچكى است 
كه ماستمالى كنند، با تحليلهاى آبكى از روى قضيه بگذرند؟ نخير، ملت ايران عظمتى را از خود ساطع كرد؛ ملت ايران كار بزرگ و 
كارستانى انجام داد؛ در عرصه ى مواجهه و مقابله و خصومت و كينه ورزى دشمنان بين المللى، از خود مهارت نشان داد. چرا اين را پنهان 

كنند؟ چرا اين را بارها تكرار نكنيم؟

4.	نکات	فراوانی	در	اين	انتخابات	بود	كه	چند	نکته	اساسی	را	عرض	مي	كنم:

4.1.دشمن	مدتها	درباره		صحت	انتخابات	و	مجريان	و	ناظران	آن	ترديدآفرينی	كردد	تا	مردم	را	دلسرد	كند،	اما	مردم	با	حضور	خود	
عکس	عمل	كردند	

چند نكته ى اساسى در اين انتخابات بود. البته نكات فراوانى است، اما من دو سه نكته را عرض ميكنم: يكى همين حضور مردم است. از 
مدتها قبل شبهه پراكنى كردند، ترديدآفرينى كردند؛ درباره ى صحت انتخابات، درباره ى مجريان و ناظران انتخابات هى گفتند، براى اينكه 
مردم را دلسرد كنند، ترديد ايجاد كنند، كه منجر بشود به نيامدن مردم پاى صندوقهاى رأى؛ اما مردم درست عكس عمل كردند. جورى شد 
كه خود دستگاههاى تبليغاتى دشمن هم نتوانستند انكار كنند، نديده بگيرند. روزى كه انتخابات بود، در همان اوان انتخابات، رسانه هاى 

دشمن گفتند كه اجتماع مردم زياد است، پرشور است، همه آمده اند، از صبح آمده اند. اين خيلى پديده ى مهمى بود. پس مسئله ى اول، 
همين حضور مردم بود، كه يك معناى مهمى داشت.

4.1.1.معنای	حضور	مردم	اين	بودكه	به	نظام	اسالمی	عالقه	مندند،	به	برگزاركنندگان	انتخابات	اعتماد	دارند	و	امیدوار	به	حركت	مستمِر	
پیشرونده	كشورند

معناى حضور مردم اين بود كه به سرنوشت كشور عالقه مندند؛ به نظام جمهورى اسالمى، كه اين انتخابات جزو اركان و متون آن است، 
عالقه مندند؛ به دستگاههاى برگزاركننده ى انتخابات - چه مجرى، چه ناظر - اعتماد دارند و اميدوار به حركت مستمِر پيشرونده ى كشورند. 
اين مسئله ى اعتماد، نكته ى بسيار مهمى است. در كنار هوشمندى مردم، بصيرت مردم در اين حضور، اعتماد عمومى هم نكته ى بسيار 

مهمى است.

4.1.2.حضور	افرادی	كه	دِل	صافی	از	نظام	ندارند،	نشان		دادكه	به	نظام	اعتماد	دارند	و	معتقدند	نظام	از	منافع	كشور	و	عزت	ملی	دفاع	و	
حفاظت	میکند

 جالب اينجا است كه ما به مردم عزيزمان عرض كرديم كه خب مردم نظامشان را دوست ميدارند، مى آيند رأى ميدهند؛ اما اگر احيانًا كسى 
هم هست كه با نظام اسالمى خيلى دل صافى ندارد، اما براى كشوِر خودش و منافع كشور اهميت قائل است، او هم بيايد. البد بعضى ها 
از اين مجموعه بودند و آمدند. اين نشان دهنده ى چيست؟ نشان دهنده ى اين است كه حّتى كسانى كه طرفدار نظام هم نيستند، به نظام 
اعتماد دارند؛ آنها هم ميدانند كه نظام جمهورى اسالمى منافع كشور را و عزت ملى را ميتواند حفظ كند و از آن دفاع كند. مشكل دولتها 
در كشورهاى مختلف اين است كه در مقابل هجمه هاى جهانى، در مقابل طمع ورزان بين المللى، قادر نيستند از ملتشان، از منافعشان، از 
عزتشان دفاع كنند. جمهورى اسالمى، استوار و مستحكم مثل شير در مقابل دشمنان ايستاده، از منافع ملت دفاع ميكند؛ اين را حّتى آن 
كسانى هم كه احيانًا آمدند رأى دادند، اما به نظام اعتقادى هم نداشتند، با اين كاِر خودشان تصديق كردند؛ نشان دادند كه اعتماد به نظام 

جمهورى اسالمى، عمومى است. اين هم يك نكته، كه خيلى مهم است.

4.2.انتخابات	رياست	جمهوری	و	شوراها	در	بسیاری	كشورها	با	درگیری	انجام	می	گیرد؛	اما	حادثه	ای	كه	نشان	دهنده		ناامنی	در	كشور	
باشد،	گزارش	نشد

يك نكته ى ديگرى كه در اين انتخابات بود و غالبًا مورد غفلت قرار ميگيرد، اين است كه اين انتخابات، انتخابات رياست جمهورى و 
انتخابات شوراها با هم بود. انتخابات رياست جمهورى در بسيارى از كشورها با درگيرى و مخاصمه و دعوا و كتك كارى و احيانًا خونريزى 
انجام ميگيرد. انتخابات شوراها در مناطق دوردست، از انتخابات رياست جمهورى هم از اين جهت حساستر است. در فالن روستا، در فالن 
شهر كوچك، بين دو طايفه، بين باالى ده و پائين ده، بين گروههاى مختلف در يك روستا يا يك شهر كوچك، امكان درگيرى و امكان 
مخالفت وجود دارد. در اين كشور وسيع، در اين خاک پهناور، در اين ده ها هزار شهر و روستا در سراسر كشور، يك حادثه كه نشان دهنده ى 

ناامنى در اين كشور باشد، اتفاق نيفتاد و گزارش نشد. 

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1959
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1072
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1072
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1062
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1349
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1651
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1349
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4.2.1.	اين	انتخابات،	امنیت	گسترده	كشوِر	وسیع	و	پهناور	ايران	را	نشان	داد؛	اين	امر	كوچکی	نیست
اين چيز كوچكى است؟ »نعمتان مجهولتان الّصحة و االمان«. امنيت براى يك ملت جزو اساسى ترين نيازها است. اگر امنيت بود، پيشرفت 
به وجود مى آيد، علم رشد ميكند، اقتصاد شكوفائى پيدا ميكند، سازندگى كشور امكان پيدا ميكند. امنيت به اين گستردگى در اين كشور، 
خودش را در اين انتخابات نشان داد. هرچه ميخواستند دستگاههاى امنيتى كشورمان با تبليغات بگويند، نميتوانستند اين حقيقت را به 
اين روشنى بيان كنند كه انتخابات بيان كرد. اين انتخابات نشان داد كه بحمداهلل در اين كشور، به خاطر همراهى مردم، به خاطر هوشيارى 

مسئوالن امور، در بخشهاى مختلف و در سراسر كشور - كشور به اين بزرگى - امنيت خوبى برقرار است. اين هم يك نكته است.

4.3.نکته	ای	كه	در	اين	انتخابات	برجسته	بود	اينکه	نامزدهای	مختلف	با	نجابت	و	قانون	پذيری	با	رئیس	جمهور	منتخب	ديدار	كردند	و	
به	او	تبريک	گفتند

يك نكته ى ديگرى كه در اين انتخابات به نظر بنده برجسته بود و جا دارد كه انسان خدا را شكر كند، اين بود كه بعد از انتخابات، 
نامزدهاى مختلف با نجابت و قانون پذيرى در اين قضيه عمل كردند و واكنش نشان دادند؛ اين خيلى چيز مهمى است. رفتند با رئيس 
جمهور منتخب، برادرانه و دوستانه ديدار كردند و به او تبريك گفتند، اظهار خرسندى كردند. بنده الزم است از اين حضرات تشكر كنم. 
اين است كه كام مردم را شيرين ميكند، اين است كه موجب ميشود مردم احساس كنند موفقيت به دست آورده اند. حاال اگر بدقلقى نشان 
ميدادند، در اين قضايا رفتار نانجيبانه ميكردند، يك چيزى را بهانه ميكردند، دعوائى راه مى انداختند - كه دعوا را به هر بهانه اى ميشود 

راه انداخت - كام مردم تلخ ميشد.

برای	 راه	 تلخ	كردند؛در	حالیکه	 را	 بوده	كه	عده	ای	كام	مردم	 اين	خاطر	 انتقاد	كرديم،به	 از	حوادث	سال	88	 بارها	 ما	 اينکه	 	.4.3.1
قانونگرائی	وجود	دارد

 اينكه ما بارها و به تكرار از حوادث سال ۸۸ شكايت كرديم، گله كرديم، انتقاد كرديم، به خاطر اين است. در يك انتخابات باعظمت و 
باشكوه، مردم احساس پيروزى ميكنند؛ بعد يك نفر، دو نفر، چهار نفر آدم بيايند كام مردم را تلخ كنند؛ در حالى كه راه براى قانونگرائى 
وجود دارد. اين، آن سال اتفاق افتاد؛ كام مردم تلخ شد، شيرينى انتخابات از مردم دريغ داشته شد؛ در انتخابات امسال نه، بحمداهلل كام مردم 

شيرين شد، مردم شادى كردند. رفتار بايد قانونمدارانه باشد.

4.3.2.	نتیجه	رعايت	قانون	در	انتخابات	امسال	اين	شد	كه	كام	مردم	شیرين	و	دلشان	شاد	شد؛	تاكید	زياد	ما	بر	قانون	گرايی	نیز	به	
هیمن	خاطر	بود

 اينكه ما اين همه تأكيد كرديم بر اين كه قانون را رعايت كنيد، اين نتيجه اش است. وقتى قانون رعايت شد، دهن مردم شيرين ميشود، 
دل مردم شاد ميشود. اين بايد براى هميشه براى ما درس باشد. مردم هم در اينجور قضايا تفّرس ميكنند، نگاه ميكنند، چهره هاى سياسى 
را شناسائى ميكنند. آن چهره ى سياسى اى كه با نجابت، با قانونمدارى در قضايا برخورد ميكند، مردم از او خوششان مى آيد. آن كسانى 
كه به قانون بى اعتنائى ميكنند، واگرائى از قانون ميكنند - به هر بهانه اى - آنها را هم مردم شناسائى ميكنند؛ از آنها بدشان 

مى آيد. اين هم يك نكته ى اساسى است.

4.4.	لطف	پروردگار	بود	كه	دلهای	ملت	را	هدايت	كرد	و	نیروهای	عظیم	مردم	وارد	صحنه	شدند	و	حماسه	سیاسی	را	به	وجود	آوردند
به هر حال انتخابات حقيقتًا يك پديده ى برجسته و مهم بود؛ و اين فضل الهى بود، لطف پروردگار بود كه دلهاى ملت را هدايت كرد 
و نيروهاى عظيم مردم وارد صحنه شدند و اين حماسه را به وجود آوردند. انتخابات حقيقتًا حماسه شد؛ مردم همان چيزى را كه آرزوى 

خيرخواهان بود كه يك حماسه ى سياسى به وجود بيايد، تحقق دادند

4.5.همه	بايد	به	منتخب	مردم	كمک	كنند؛	نبايد	به	توقعات	زياد	دامن	زد	و	در	قضايا	زياد	شتابزده	برخورد	و	قضاوت	كرد	تا	كارهای	مهم	
كشور	انجام	شود

حاال هم بايد به آن كسى كه منتخب مردم است، همه كمك كنند، دستگاه هاى مختلف كمك كنند؛ اين عرض ما است. اداره ى امور 
كشور، برادران و خواهران! كار سختى است. از دور ميشود نشست ايرادگيرى كرد. مكرر ما مثال زديم: يك نفر كنار استخر بنشيند و از آن 
كسى كه از طبقه ى چندِم اين سّكو دارد در آب شيرجه ميزند، ايراد بگيرد؛ كه بله اينجا پايش كج شد، اينجا دستش راست نبود، خوب 
نيامد. ايراد گرفتن، آسان است؛ اما اگر قرار باشد خود ما برويم آن باال و بخواهيم شيرجه بزنيم، مى بينيم جرأت نميكنيم. ايراد گرفتن 
و اعتراض كردن، آسان است. نميگوئيم كسى ايراد نگيرد، انتقاد نكند، اعتراض نكند؛ چرا، انتقاد كردن و اعتراض كردِن سالم قطعًا براى 
پيشرفت كار كشور مفيد است؛ اما اين را هم بايد توجه داشت كه كار اجرائى سخت است. حاال بحمداهلل مردم يك رئيس جمهور انتخاب 
كردند؛ بايد همه به اين رئيس جمهور كمك كنند. توقعات را هم نبايد زياد دامن زد، نبايد در قضايا زياد شتابزده برخورد و قضاوت كرد، تا 

ان شاءاهلل كارهاى مهم كشور انجام شود.

4.6.	در	مورد	اظهاراتی	كه	نامزدهای	محترم	در	تلويزيون	كردند	عرايضی	دارم	كه	به	اجمال	می	گويم:

4.6.1.	دولت	كنونی	نقاط	قّوت	فراوانی	دارد،	هرچند	نقاط	ضعفی	هم	وجود	دارد؛	اما	خدمات	مهم	انجام	شده	در	اظهارات	نامزدها	غالباً	
نديده	گرفته	شد

من در مورد اظهاراتى هم كه نامزدهاى محترم در تلويزيون كردند - قبل از انتخابات عرض كردم - عرايضى دارم؛ فعاًل خيلى مجال نيست 
انسان تفاصيل را بگويد؛ ليكن يكى از حرفهاى ما همين است. 

دولت كنونى هم نقاط قّوت فراوانى دارد، گيرم نقاط ضعفى هم وجود دارد
بله، نقاط ضعفى وجود دارد، اما نقاط قّوت را هم بايد ديد. دولت كنونى هم نقاط قّوت فراوانى دارد، گيرم نقاط ضعفى هم وجود دارد. كداِم 
ما در كار كردمان، در عملمان، نقطه ى ضعف نداريم؟ نقاط قّوت را هم بايد ديد. كارهاى مهمى در كشور انجام گرفته است. خدماتى كه 
شده، كارهاى زيربنائى اى كه انجام گرفته، سازندگى هائى كه انجام گرفته، اينها را نبايد نديده گرفت. اينها در اظهارات نامزدهاى محترم، در 

برنامه هاى دو سه هفته اِى تبليغات انتخابات، غالبًا نديده گرفته ميشد.
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4.6.1.1.بديهی	است	كسی	كه	خود	را	به	مردم	عرضه	میکند،	اشکاالت	موجود	را	ديده	و		به	مردم	هم	مي	گويد	؛	اما	در	اين	زمینه	نبايد	
مطلق	نگاه	كرد	

 چقدر خوب بود وقتى كه مثاًل معضل اقتصادى را بيان ميكنند، گرانى را بيان ميكنند، تورم را بيان ميكنند - كه البته اينها واقعيت هم 
دارد - در كنارش كارهائى كه انجام گرفته است، زحماتى كه كشيده شده، اينها را هم بيان ميكردند. اينجور برخورد كردن، انصاف است. 
انسان بايد هم جهات مثبت را ببيند، هم جهات منفى را ببيند. البته بديهى است كسى كه خود را به مردم عرضه ميكند، اشكاالت موجود 
را مى بيند، به مردم هم ميگويد، اين ايرادى ندارد؛ اما در اين زمينه نبايد مطلق نگاه كرد و فكر كرد؛ نقاط مثبت هم بايد گفته شود، نقاط 

منفى هم گفته شود.

4.6.2.	مسئله		جبهه	دشمنان	ما	اين	است	كه	نمي	خواهند	موضوع	هسته	ای	ايران	حل	شود؛	اگر	لجبازی	آنها	نبود،	موضوع	هسته	ای	
براحتی	حل	مي	شد	

يك جمله هم در خصوص قضيه ى هسته اى عرض كنم - در آينده اگر الزم شد، شايد مفصلتر عرض كنيم - من در سخنرانِى روز اول 
سال گفتم جبهه ى مخالف ما كه عمدتًا منحصر در چند كشور معدوِد زورگو و زياده خواه است و اسم خودشان را بغلط و بدروغ ميگذارند 
جامعه ى جهانى، و در رأس آنها آمريكا است، محرک اصلى هم صهيونيستهايند، مسئله ى اينها اين است كه نميخواهند موضوع هسته اى 
ايران حل شود. اگر لجبازى آنها نبود، موضوع هسته اى براحتى حل ميشد. بارها تا لحظه ى حل پيش رفتيم، امضاء كردند، آژانس هسته اى 
امضاء كرد؛ قبول كرد كه اين اشكاالتى كه وجود داشته، برطرف شده - اينها موجود است، اينها سند است؛ اينها كه قابل انكار نيست - 
خب بايد قضيه تمام ميشد، پرونده ى هسته اى كشور بايد پايان پيدا ميكرد. آمريكائى ها بالفاصله يك چيز جديد را مطرح كردند، آوردند 
وسط. نميخواهند قضيه تمام شود. نمونه هاى متعددى را ما در اين زمينه داريم. حل مسئله ى هسته اى جمهورى اسالمى، به حسب 
طبيعت خود، از جمله ى كارهاى سهل و آسان و روان است؛ اما وقتى طرف مقابل مايل نيست اين قضيه حل شود، خب بله همين جور 

ميشود كه مالحظه ميكنيد.

4.6.2.1.نظام	در	قضیه	هسته	ای	قانونی،شفاف	و	منطقی	عمل	كرده	است؛	منتها	اين	مساله	نقطه	ای	برای	فشار،	تهديد،خسته	كردن	و	
تغییر	نظام	است

كرده  است، هم شفاف عمل  كرده  قانونى عمل  قضيه ى هسته اى، هم  در  اسالمى  باشند؛ جمهورى  داشته  توجه  بايد  را  اين  بنابراين 
است، هم از لحاظ استداللى، منطقى عمل كرده است؛ منتها اين يك نقطه اى است كه براى فشار بر جمهورى اسالمى اين را مناسب 
دانسته اند. اگر اين هم نباشد، يك قضيه ى ديگرى را براى فشار مطرح ميكنند. هدف، تهديد است؛ هدف، فشار است؛ هدف، خسته كردن 
است. خودشان گفتند: هدف، تغيير دادن نظام سياسى و سازوكار سياسى است. البته در حرفهاى خصوصى كه ميزنند، يا گاهى نامه كه 
مينويسند، ميگويند نه، ما نميخواهيم نظام را تغيير دهيم؛ ليكن در گوشه و كنار حرفهايشان، در اظهاراتشان، در عملكردشان، اين مسئله 
كاماًل روشن است. ملتى كه زير فرمان آنها نباشد، بر طبق ميل آنها عمل نكند، بر طبق سليقه ى آنها در ممشاى خود عمل نكند، 

مغضوب آنها است. حكومتها و دولتها هم اگر در مقابل آنها مطيع و سربه راه بودند، برايشان مقبولند؛ نه دموكراسى براى آنها اهميت دارد، 
نه حقوق بشر اهميت دارد، نه هسته اى اهميت دارد. 

4.6.2.2.دشمن	نمی	پسندد	كه	جمهوری	اسالمی	با	اتکاء	به	قدرت	خود	و	اعتماد	به	خدا،روی	پای	خود	ايستاده	و	در	جهات	مختلف	
درحال	پیشرفت	است

مسئله اين است كه جمهورى اسالمى روى پاى خود ايستاده است، با اتكاء به قدرت خود ايستاده است، با اعتماد به خداى متعال ايستاده 
است، و در جهات مختلف دارد پيشرفت ميكند؛ اين را اينها نمى پسندند، و نپسندند.

4.6.2.3.راه	جمهوری	اسالمی،	راه	خدا؛	هدفها،	هدفهای	الهی	و	تکیه	گاه،	اراده		الهی	است؛		اينچنین	راهی	هیچ	وقت	به	بن	بست	منتهی	
نخواهد	شد

 البته تجربه ى جمهورى اسالمى و تجربه ى ملت ايران نشان داد كه در اين راه، آن كه پيروز است، ملت ايران است و او است كه به 
دشمنان خود سيلى خواهد زد.راه نظام جمهورى اسالمى، راه خدا است؛ هدفها، هدفهاى الهى است؛ تكيه گاه، اراده ى الهى است؛ و اينچنين 
راهى هيچ وقت به بن بست منتهى نخواهد شد. اين را همه بايد بدانند و مطمئن باشند كه به توفيق الهى و به اذن اهلل بن بستى در راه 

ما وجود نخواهد داشت.

موخره
اميدواريم ان شاءاهلل همچنان كه تا امروز ملت ايران روزبه روز پيشرفت كرده اند، بعد از اين هم با ابتكار مسئوالن، با حركت مسئوالن، با 
همت و توكل مسئوالن، اين پيشرفت ادامه پيدا كند و همه ى ملت ايران مشمول ادعيه ى زاكيه ى حضرت بقيةاهلل )ارواحنا فداه( باشند و 

روح مطهر امام و ارواح شهدا از ما و شماها راضى باشد.
والّسالم عليكم و رحمةاهلل و بركاته

پاورقی
۱( توبه:47. 
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مطالبات
متن	اصلیمخاطبعنوان	مطالبهرديف

تنظیم همه کارهای در جهت  1
سالمت و کارآمدی به عنوان دو 

هدف اعلی در قوه قضائیه

مسئوالن قوه 
قضائیه

در قوه ی قضائیه دو هدف اعلی  را بايد همیشه در نظر داشت؛ 
همه ی کارها بايد در جهت اين دو هدف اعلی  انجام بگیرد؛ 
که اگر اين دو هدف تحقق پیدا کرد، آن وقت محصول آن را 
جامعه ی اسالمی خواهد چشید. آن دو هدف، يكی عبارت است 
از سالمت قوه، دوم کارآمدی قوه. همه ی تالشها بايد اين باشد 
که اين قوه تبديل شود به يك مجموعه ی کاماًل کارآمد و کاماًل 
سالم. اگر اين شد، آن وقت مردم میوه را خواهند چشید. آن میوه 
چیست؟ احساس رضايت و احساس امنیت، به برکت حضور 
قوه ی قضائیه. اين برای يك کشور، برای يك جامعه الزم است...

همه ی مسئوالن قوه ی قضائیه در سطوح مختلف، خودشان را 
واقعًا موظف کنند به اين که قوه را به اين دو خصوصیت - 
 يعنی خصوصیت سالمت، و خصوصیت کارآمدی - برسانند.

دقت و مراقبت لحظه به لحظه 2
از پیشرفت کارها و خروجی 

ها

مسئوالن قوه 
قضائیه

بايد  را  کارها  پیشرفت  کرد،  مراقبت  دائمًا  بايد  را  خروجی ها 
الزم  است،  شده  ذکر  که  کارهائی  اين  همه ی  کرد.  مراقبت 
است، و الزم بوده است. نتیجه آن وقتی حاصل خواهد شد که 
اين کارها با دقت دنبال شود، پیگیری شود، قدم به قدم رعايت 
و مراقبت شود، تا اينكه بتوانیم به آن نتیجه ی مطلوب برسیم. 
اگر اين شد، ان شاءاهلل قوه ی قضائیه همان چیزی خواهد شد 
که اسالم و قرآن برای اين قوه و برای اين مجموعه ی کارآمد در 

جامعه خواسته و اراده کرده است.

کم کردن فاصله میان واقعیت 3
موجود در قوه قضائیه با مقصود 

اسالم و قوانین اسالمی

مسئوالن قوه 
قضائیه

هنوز  مثبت،  تالشهاى  همه  اين  با  اقدامات،  همه  اين  با  فرمودند 
فاصله وجود دارد بين آنچه كه مطلوب مسئوالن قوه است و مقصود 
دارد.  واقعيت وجود  در  آنچه كه  با  است،  اسالمى  قوانين  و  اسالم 
اين  پيمودن  است؛  دشوارى  كار  واقعًا  ليكن  است،  آسان  گفتنش 
كار  واقعًا  خصوصيات،  اين  از  كردن  صيانت  قدم  به  قدم  و  راهها 
دشوارى است؛ ليكن از خداى متعال بايد كمك خواست. اين فاصله 

بايد طى شود. 

ادامه حرکت در جهت پر کردن 4
خألهای قوه قضائیه

مسئوالن قوه 
قضائیه

اين فاصله ها  توقع نداريم که در عرض دو سال و پنج سال 
حرکت  خألها  کردن  پر  جهت  در  بايد  لیكن  شود،  طی 
آقايان  برای  اين عرض ما است....البته خألها  پیدا کند.  ادامه 
که  گزارشهائی  در  هم  است؛  روشن  قوه  مسئوالن  و  محترم 
هم  میشناسند،  را  خألها  که  میشود  داده  نشان  میشود،  داده 
که  میكند  احساس  انسان  میگیرد،  انجام  که  مذاکراتی  در 
گاهی  است.  شناخته شده  قوه  مسئوالن  برای  خألها  اين 
به  و  قوه  محترم  رئیس  به  که  میرسد،  ما  نظر  به  هم  نكاتی 
بعضی مسئوالن قوه عرض میكنیم، اينها را تذکر میدهیم. به 
اين خألها  کردن  پر  در جهت  است.  هر حال خألها روشن 
را همچنان  کار  بايد  مأيوس شد؛  نبايد  بايد همت گماشت، 
کرد. بهتر و شكوفاتر  را  قضائیه  قوه ی  روزبه روز  و  برد   پیش 
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عدم اغماض در حرکت قوه 5
قضائیه در جهت برنامه سوم

مسئوالن قوه 
قضائیه

میسر  برنامه ها  پیمودن  با  هدف،  به  رسیدن  و  کار  پیشرفت 
برنامه ی  میكند. خوشبختانه  پیدا  امكان  برنامه ريزی  با  است؛ 
و  دست  در  است؛  شده  ابالغ  است،  شده  تصويب  سوم 
اين  با  قضائیه،  قوه ی  مجموعه ی  در  قضائیه،  قوه ی  بال 
آئین نامه های  و  بخشنامه ها  اين   - گفتند  که  تفصیلی 
هیچ  است.  کردن  پیشرفت  حال  در  برنامه  اين   - گوناگون 
بگیرد؛  صورت  نبايد  برنامه  جهت  در  حرکت  در  اغماضی 
شد. خواهد  بهتر  قوه  وضع  روزبه روز  ان شاءاهلل  شد،  اين   اگر 

لزوم کمك به رئیس جمهور 6
منتخب؛ در کنار انتقاد و 

اعتراض سالم

همه مسئوالن و 
دستگاه ها

کنند،  کمك  همه  است،  مردم  منتخب  که  کسی  آن  به  بايد 
دستگاه های مختلف کمك کنند؛ اين عرض ما است. اداره ی 
امور کشور، برادران و خواهران! کار سختی است. از دور میشود 
نشست ايرادگیری کرد. مكرر ما مثال زديم: يك نفر کنار استخر 
بنشیند و از آن کسی که از طبقه ی چندمِ اين سّكو دارد در آب 
شیرجه میزند، ايراد بگیرد؛ که بله اينجا پايش کج شد، اينجا 
دستش راست نبود، خوب نیامد. ايراد گرفتن، آسان است؛ اما 
اگر قرار باشد خود ما برويم آن باال و بخواهیم شیرجه بزنیم، 
می بینیم جرأت نمیكنیم. ايراد گرفتن و اعتراض کردن، آسان 
است. نمیگوئیم کسی ايراد نگیرد، انتقاد نكند، اعتراض نكند؛ 
پیشرفت  برای  اعتراض کردِن سالم قطعًا  انتقاد کردن و  چرا، 
کار کشور مفید است؛ اما اين را هم بايد توجه داشت که کار 

اجرائی سخت است. 
دامن نزدن به توقعات مردم از 7

رئیس جمهور منتخب
خواص و 
نخبگان 
سیاسی

همه  بايد  کردند؛  انتخاب  جمهور  رئیس  يك  مردم  بحمداهلل 
زياد  نبايد  را هم  توقعات  کنند.  اين رئیس جمهور کمك  به 
دامن زد، نبايد در قضايا زياد شتابزده برخورد و قضاوت کرد، تا 

ان شاءاهلل کارهای مهم کشور انجام شود.

دوری از شتابزدگی در برخورد 8
و قضاوت نسبت به رئیس 

جمهور منتخب

خواص و 
نخبگان 
سیاسی

همه  بايد  کردند؛  انتخاب  جمهور  رئیس  يك  مردم  بحمداهلل 
زياد  نبايد  را هم  توقعات  کنند.  اين رئیس جمهور کمك  به 
دامن زد، نبايد در قضايا زياد شتابزده برخورد و قضاوت کرد، تا 

ان شاءاهلل کارهای مهم کشور انجام شود.

لزوم ديدن نقاط قوت دولت 9
دهم در کنار نقاط ضعف

نخبگان سیاسی 
و نامزدهای 

انتخابات

نقاط ضعفی وجود دارد، اما نقاط قوّت را هم بايد ديد. دولت 
هم  ضعفی  نقاط  گیرم  دارد،  فراوانی  قوّت  نقاط  هم  کنونی 
وجود دارد. کدامِ ما در کار کردمان، در عملمان، نقطه ی ضعف 
بايد ديد. کارهای مهمی در کشور  نقاط قوّت را هم  نداريم؟ 
انجام گرفته است. خدماتی که شده، کارهای زيربنائی ای که 
انجام گرفته، سازندگی هائی که انجام گرفته، اينها را نبايد نديده 
گرفت. اينها در اظهارات نامزدهای محترم، در برنامه های دو سه 

هفته اِی تبلیغات انتخابات، غالبًا نديده گرفته میشد.

دوری از نگاه مطلق به نقاط 10
منفی دولت گذشته

نامزدهای 
انتخابات

چقدر خوب بود وقتی که مثاًل معضل اقتصادی را بیان میكنند، 
اينها  البته  که   - میكنند  بیان  را  تورم  میكنند،  بیان  را  گرانی 
واقعیت هم دارد - در کنارش کارهائی که انجام گرفته است، 
اينجور  میكردند.  بیان  هم  را  اينها  کشیده شده،  که  زحماتی 
برخورد کردن، انصاف است. انسان بايد هم جهات مثبت را 
ببیند، هم جهات منفی را ببیند. البته بديهی است کسی که 
خود را به مردم عرضه میكند، اشكاالت موجود را می بیند، به 
مردم هم میگويد، اين ايرادی ندارد؛ اما در اين زمینه نبايد مطلق 
نقاط  گفته شود،  بايد  مثبت هم  نقاط  کرد؛  فكر  و  کرد  نگاه 

منفی هم گفته شود.
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بدانید که در راه جمهوری 11
اسالمی به اذن اهلل بن بستی 

وجود ندارد 

مسئوالن و 
مردم

تجربه ی جمهوری اسالمی و تجربه ی ملت ايران نشان داد که 
در اين راه، آن که پیروز است، ملت ايران است و او است که 
به دشمنان خود سیلی خواهد زد.راه نظام جمهوری اسالمی، راه 
خدا است؛ هدفها، هدفهای الهی است؛ تكیه گاه، اراده ی الهی 
است؛ و اينچنین راهی هیچ وقت به بن بست منتهی نخواهد 
شد. اين را همه بايد بدانند و مطمئن باشند که به توفیق الهی 

و به اذن اهلل بن بستی در راه ما وجود نخواهد داشت.

مقدمه	
عزيزى  ذاكران  و  تاليان  و  قّراء  عزيز؛  برادران  از  متشكريم  خيلى 
كلمات  با  كردند  نورانى  و  معطر  را  ما  جلسه ى  اين  امروز  كه 
شريفه ى قرآن و آيات و ذكر الهى و ياد و مدح پيغمبر و اهل بيت 
)عليهم الّسالم(. خيلى جلسه ى خوبى بود امروز؛ از اول تا به آخر، 
بحمداهلل جلسه، جذاب و مفيد و پرمغز و هنرمندانه بود؛ بخصوص 

بعضى از بخشهاى آن، كه حقيقتًا برجسته بود.

1.	جامعه		ما	تا	قبل	از	انقالب،	مأنوس	با	قرآن	نبود؛	اين	از	
وارد	 میدان	تالوت	 در	 ما	 انقالب	است	كه	جوانهای	 بركات	

شدند	و	پیشرفت	كردند
جامعه ى  كرد.  مأنوس  قرآن  با  را  ما  كه  شاكريم  را  متعال  خداى 
مسلمان ما تا قبل از سالهاى پيروزى انقالب، با اينكه عالقه مند به قرآن بود، عاشق قرآن بود، اما مأنوس با قرآن نبود. اين هم از بركات 
انقالب است كه جوانهاى ما، صاحبان صوت و ذوق و هنر تالوت و استعداد و آمادگى براى فراگيرى، بحمداهلل در اين ميدان وارد شدند و 

كردند.  پيشرفت 

1.1.	تالوت	و	انس	با	قرآن	مقدمه	ای	برای	فهم	آن	و	تخلق	به	اخالق	قرآن	است	؛	مسئله		ی	باالتر	از	پاسداشت	ظاهری	قرآن،	سبک	
زندگی	قرآنی	است

ولى اينها مقدمه است؛ مقدمه ى براى فهم قرآن و تخلق به اخالق قرآن. يك مسئله، مسئله ى احترام ظاهرى و پاسداشتن از حرمت قرآن 
است به معناى الفاظ قرآن، اصوات قرآنى؛ اين در جاى خود چيز محترم و مهمى است. مسئله ى باالتر، تخلق به اخالق قرآنى است؛ سبك 

زندگى را منطبق با قرآن قرار دادن.

1.2.يکی	از	عیوب	جامعه	ما	در	طول	زمان	اين	بوده	كه	گاهی	زندگی	خود	را	متأثر	از	فرهنگ	بیگانگان	میکرديم؛	به	بهانه	اينکه	دنیای	
امروز	اين	گونه	است

محفلانسباقرآن
1392/04/19

اولماهمباركرمضان1434
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يكى از عيوب ما و جوامع ما در طول زمان اين بوده است كه گاهى فرهنگ خود را متأثر ميكرديم از فرهنگ بيگانگان. كسانى اين را 
در ميان جامعه ى ما و كشور ما بعمد ترويج كردند؛ ما را سوق دادند به سمت زندگى كسانى كه دل و جانشان خالى بود از نور معنويت؛ 
در سبك زندگى، در كيفيت پوشش، در كيفيت راه رفتن، در كيفيت معاشرتها و ارتباطات اجتماعى. اگر هم كسى به آنها اعتراض كرد، 

گفتند كه دنيا امروز اينجورى است. 

1.2.1.	امت	مؤمن	بايد	معیار	را	از	قرآن	بگیرد؛	قرآن	به	ما	می	آموزد	بايد	از	طريق	هدايت	و	راه	كسانی	كه	به	نعمت	الهی	واصل	شدند،	
پیروی	كرد

در حالى كه قرآن به ما مى آموزد: »و ان تطع اكثر من فى األرض يضلّوک عن سبيل اهلل ان يّتبعون ااّل الّظّن و ان هم ااّل يخرصون«.)۱( 
آنچه كه انسان جا دارد آن را فرا بگيرد و اگر الزم بود، از آن تقليد كند، عبارت است از طريق هدايت؛ »صراط الّذين انعمت عليهم«؛)۲( 
از خداى متعال ميخواهيم كه ما را هدايت كند به راه كسانى كه به نعمت الهى واصل و نائل شده اند؛ اين است كه بايد از آن تبعيت و 
پيروى كرد. اما اينكه حاال اكثريت مردم دنيا اينجور حرف ميزنند، اينجور حركت ميكنند، اينجور رفتار ميكنند، ما بايد عقل خودمان را، 
دين خودمان را، هدايت الهى را معيار قرار دهيم براى رد و قبول. امت مؤمن و مسلم آن امت و ملتى است كه معيار را از قرآن ميگيرد، 

از هدايت الهى ميگيرد؛ اين ميشود معيار.

1.2.2.تبعیت	از	آموزه	های	بندگان	برگزيده	خدا	و	داوری	عقل	سلیم،	ديگر	معیارهای	قرآنی	است؛	تقلید	از	مردم	كشورهای	غربی	و	مادی	
خطاست

يكى از چيزهائى كه قرآن و هدايت الهى به ما تعليم داده است، تبعيت از داورى خرد و عقل انسانى است؛ اين هم قرآنى است. يعنى 
پيروى از آنچه كه عقل سليم به آن حكم كند و قضاوت عقل پشت سر آن باشد، اين هم يك امر قرآنى است، اين هم امر دينى است؛ 
اينها شد معيار. آنچه كه بندگان برگزيده ى خدا، معصومين عنداهلل به ما ياد دادند، اين ميشود معيار؛ معيار اينها است. اينكه حاال مردم 
ارتباطاتشان، در تشكيل  از دنيا، در رفتارشان، در اعمالشان، در مسائل زندگى شان، در  كشورهاى غربى، مردم مادى، مردم فالن بخش 

خانواده، اينجور عمل ميكنند، ما هم بايد اينجور عمل كنيم، اين خطا است.

	2.	جامعه	را	بايد	بر	اساس	ثقلین	يعنی	هدايت	قرآن	و	كلمات	اهل	بیت		شکل	داد؛	جلسات	تالوت	قرآن	مقدمه	ای	برای	
استفاده	از	آن	در	جامعه	است

هدايت قرآن را بايد در زندگى خود حاكم كرد. ما بحمداهلل هم قرآن را داريم، هم كلمات اهل بيت )عليهم الّسالم( را داريم؛ كه »انّى تارک 
َقلَْين«؛)۳( دو چيز گرانبها را در بين شما گذاشتم. هر دو بحمداهلل در اختيار ما است؛ بايد از اينها  فيكم الثِّْقلَْين« يا »انّى تارک فيكم الثَّ
استفاده كنيم، جامعه را بر اساس اينها شكل دهيم. اين جلسه ى قرآن، اين آموزش قرآن، اين تجويد قرآن، اين ُحسن تالوت قرآن با 
نغمه هاى خوب، با صداى خوب، همه مقدمه براى اين است. اين را به چشم ذى المقدمه نگاه نكنيم، اين مقدمه است؛ از اينجا بايد وارد 

شد و با قرآن انس گرفت.

3.	امروز	جامعه		ما	با	قرآن	مأنوس	شده	اند؛	البته	ما	به	اين	قانع	نیستیم	و	معتقديم		آحاد	جامعه	بايد	بتوانند	قرآن	را	بخوانند،	
بفهمند	و	درآن	تدبر	كنند	

بحمداهلل امروز جامعه ى ما با قرآن مأنوس شده اند. البته ما به اين قانع نيستيم؛ ما معتقديم همه ى آحاد جامعه بايد با قرآن ارتباط برقرار 
كنند، بتوانند قرآن را بخوانند، بتوانند قرآن را بفهمند، بتوانند در قرآن تدبر كنند. آنچه كه ما را به حقايق نورانى ميرساند، تدبر در قرآن 
است؛ و اين حفظ قرآن كه بحمداهلل امروز در بين شما جوانها، در بين جوانهاى كشور، در سرتاسر كشور رواج پيدا كرده است، يك مقدمه ى 
خوبى است براى تدبر. يعنى حفظ و تكرار و انس با آيات كريمه ى قرآن و پى درپى آيات الهى را مورد توجه قرار دادن، موجب ميشود كه 

انسان بتواند در قرآن تدبر كند.

موخره	
اميدواريم خداوند متعال جامعه ى قرآنى كشور را روزبه روز پيشرفته تر كند، موفق تر كند و به اساتيد عزيز قرآن ان شاءاهلل توفيق دهد كه 
بتوانند جوانان بيشترى را تربيت كنند؛ و كشور ما و ملت ما را با قرآن زنده بدارد. پروردگارا! حيات ما را حيات قرآنى قرار بده؛ مرگ ما را مرگ 
در راه قرآن قرار بده؛ ما را در قيامت با قرآن محشور كن. پروردگارا! لطف و فضل خودت را بر كشور ما، بر ملت ما، بر همه ى كشورهاى 

مسلمان و بر امتهاى اسالمى نازل بفرما.
 والّسالم عليكم و رحمةاهلل و بركاته 

پاورقى
۱( انعام: ۱۱۶

۲( حمد: 7
۳( بحاراالنوار، ج ۲، ص ۲۲۶
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مطالبات
متن	اصلیمخاطبعنوان	مطالبهرديف

سبك زندگی قرآنی مهم تر از 1
پاسداشت ظاهری قرآن

از حرمت مردم پاسداشتن  و  ظاهری  احترام  مسئله ی  مسئله،  يك 
قرآن است به معنای الفاظ قرآن، اصوات قرآنی؛ اين در جای 
به  تخلق  باالتر،  مسئله ی  است.  مهمی  و  محترم  چیز  خود 
اخالق قرآنی است؛ سبك زندگی را منطبق با قرآن قرار دادن.

لزوم پیروی از طريق هدايت 2
و راهِ واصل شدگان به نعمت 

الهی

قرآن به ما مى آموزد: »و ان تطع اكثر من فى األرض يضلّوک عن مردم
آنچه  يخرصون«.)۱(  ااّل  هم  ان  و  الّظّن  ااّل  يّتبعون  ان  اهلل  سبيل 
كه انسان جا دارد آن را فرا بگيرد و اگر الزم بود، از آن تقليد كند، 
عبارت است از طريق هدايت؛ »صراط الّذين انعمت عليهم«؛)۲( از 
خداى متعال ميخواهيم كه ما را هدايت كند به راه كسانى كه به 
نعمت الهى واصل و نائل شده اند؛ اين است كه بايد از آن تبعيت و 

كرد. پيروى 

معیار بودن قرآن، عقل، دين و 3
هدايت الهی در سبك زندگی 

اسالمی

مومنان و  امت 
اسالمی

اينجور  میزنند،  حرف  اينجور  دنیا  مردم  اکثريت  حاال  اينكه 
خودمان  عقل  بايد  ما  میكنند،  رفتار  اينجور  میكنند،  حرکت 
را، دين خودمان را، هدايت الهی را معیار قرار دهیم برای رد 
و قبول. امت مؤمن و مسلم آن امت و ملتی است که معیار 
را از قرآن میگیرد، از هدايت الهی میگیرد؛ اين میشود معیار. 
داده  تعلیم  ما  به  الهی  هدايت  و  قرآن  که  از چیزهائی  يكی 
هم  اين  است؛  انسانی  عقل  و  خرد  داوری  از  تبعیت  است، 
قرآنی است. يعنی پیروی از آنچه که عقل سلیم به آن حكم 
کند و قضاوت عقل پشت سر آن باشد، اين هم يك امر قرآنی 
است، اين هم امر دينی است؛ اينها شد معیار. آنچه که بندگان 
برگزيده ی خدا، معصومین عنداهلل به ما ياد دادند، اين میشود 

اينها است.  معیار؛ معیار 

معیار قرار ندادن سبك زندگی 4
مردم کشورهای غربی و مادی  

مومنان و  امت 
اسالمی

بوده است  اين  ما در طول زمان  ما و جوامع  از عیوب  يكی 
که گاهی فرهنگ خود را متأثر میكرديم از فرهنگ بیگانگان. 
ترويج  بعمد  ما  ما و کشور  میان جامعه ی  را در  اين  کسانی 
و  دل  که  کسانی  زندگی  سمت  به  دادند  سوق  را  ما  کردند؛ 
جانشان خالی بود از نور معنويت؛ در سبك زندگی، در کیفیت 
پوشش، در کیفیت راه رفتن، در کیفیت معاشرتها و ارتباطات 
اجتماعی. اگر هم کسی به آنها اعتراض کرد، گفتند که دنیا 
امروز اينجوری است...اينكه حاال مردم کشورهای غربی، مردم 
مادی، مردم فالن بخش از دنیا، در رفتارشان، در اعمالشان، در 
مسائل زندگی شان، در ارتباطاتشان، در تشكیل خانواده، اينجور 
عمل میكنند، ما هم بايد اينجور عمل کنیم، اين خطا است.
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شكل دادن جامعه بر اساس 5
هدايت های قرآن و اهل بیت 

علیهم السالم ) ثقلین(

هدايت قرآن را بايد در زندگى خود حاكم كرد. ما بحمداهلل هم قرآن مردم
را داريم، هم كلمات اهل بيت )عليهم الّسالم( را داريم؛ كه »انّى تارک 
َقلَْين«؛)۳( دو چيز گرانبها را  فيكم الثِّْقلَْين« يا »انّى تارک فيكم الثَّ
در بين شما گذاشتم. هر دو بحمداهلل در اختيار ما است؛ بايد از اينها 

استفاده كنيم، جامعه را بر اساس اينها شكل دهيم.

جلسات انس با قرآن، مقدمه 6
ای برای استفاده از هدايت های 

قرآن در جامعه

اين مردم قرآن،  تجويد  اين  قرآن،  آموزش  اين  قرآن،  جلسه ی  اين 
ُحسن تالوت قرآن با نغمه های خوب، با صدای خوب، همه 
مقدمه برای اين است. اين را به چشم ذی المقدمه نگاه نكنیم، 
اين مقدمه ]ای برای تخلق به قرآن و استفاده از آن در زندگی 
اجتماعی[ است ؛ از اينجا بايد وارد شد و با قرآن انس گرفت.

ضرورت برقراری ارتباط آحاد 7
جامعه با قرآن و تدبر در آن

مسئوالن و 
مردم

همه ى آحاد جامعه بايد با قرآن ارتباط برقرار كنند، بتوانند قرآن را 
بخوانند، بتوانند قرآن را بفهمند، بتوانند در قرآن تدبر كنند

حفظ و تكرار  و انس با قرآن 8
مقدمه خوبی برای تدبر در 

آيات الهی

جوانان و 
مردم

آنچه که ما را به حقايق نورانی میرساند، تدبر در قرآن است؛ 
و اين حفظ قرآن که بحمداهلل امروز در بین شما جوانها، در 
بین جوانهای کشور، در سرتاسر کشور رواج پیدا کرده است، 
يك مقدمه ی خوبی است برای تدبر. يعنی حفظ و تكرار و 
انس با آيات کريمه ی قرآن و پی درپی آيات الهی را مورد توجه 
قرار دادن، موجب میشود که انسان بتواند در قرآن تدبر کند.

مقدمه
خيلى جلسه ى خوبى بود اين جلسه ى امروز؛ دوستان و مسئوالن 
و  ارقام  و  آمار  زبان  با  را  خودشان  تالشهاى  از  بخشى  محترم، 
اين جلسه ى ماه رمضان كه  بيان كردند. خب،  شيوه هاى كارى 
ما هر سال با مسئوالن دولتى و اعضاى هيئت وزيران و رئيس 
جلسه،  اين  در  ما  معمول  داريم،  معاونينشان  و  محترم  جمهور 
گزارش گرفتن نيست؛ يك نصيحتى، جمله اى از نهج البالغه را ما 
معمواًل در اين جلسه براى دوستان ذكر مي كرديم و متبرک مي 

)عليه الّسالم(. اميرالمؤمنين  به كالم  شديم 

الف(	امتیازات	و	كارهای	بزرگ	اين	دولت	و	توصیه	
هايی	برای	آينده	فعالیت	مسئوالن	دولت	كنونی

1.	دوست	داريم	گزارش	كارهای	اين	دولت	كه	امروز	در	اينجا	
بیان	شد،	به	سمع	عموم	مردم	و	خواص	و	اهل	فن	برسد	

امسال و امروز من اصرار داشتم - خودم به آقاى رئيس جمهور 
پيشنهاد كردم - كه دوستان صحبت كنند و گزارش دهند؛ چون روزهاى آخر اين دولت و ايام مناسبى است براى اينكه از مجموعه ى 
كارهائى كه در اين دولت شده - البته به عنوان يك نمائى، يك نمونه اى - گزارشى ارائه شود. و ما دوست داريم كه اين اظهاراتى كه 
امروز اينجا شد، به سمع مردم عزيزمان هم برسد؛ هم خواص و كسانى كه اهل فّنند و آشنا هستند، مطلع شوند - چون بسيارى از اين 
مطالبى كه گفته ميشود، دوستان اينها را نميدانند؛ مى بينيم گاهى اوقات اطالعات كافى و وافى ندارند - هم عموم مردم مطلع شوند و 

بدانند؛ اگرچه برخى از كارها جلوى چشم است. 

1.1.البته	بعضی	ها	ممکن	است	نگاه	خوشبینانه		يا	دوستانه	يا	منصفانه	ای	به	كارهای	اين	دولت	نداشته	باشند؛	اما	اينها	بايد	در	فضای	
عمومی	گفته	و	ثبت	شود

البته مخالفين و كسانى كه بى اطالعند - بعضى از دستگاه هاى رسانه اِى خارجِى مغرض، و گاهى بعضى در داخل - برخى از چيزهائى را 
كه جلوى چشم هم هست، انكار ميكنند. يعنى كارى انجام گرفته، جلوى چشم است، همه مى بينند، منعكس شده، اين را دوست دارند 
انكار كنند. كارى به اين نداريم كه حاال بعضى ها ممكن است نگاه خوشبينانه اى يا دوستانه اى يا منصفانه اى نداشته باشند؛ باالخره در 

فضاى عمومى كشور بايد اينها گفته شود و ثبت شود؛ اينها بسيار مهم است.

آخرينديداررئيسجمهوروهيئتدولتدهم
1392/04/23
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2.حجم	كار	بسیار	باال	و	پرتالش،	تالش	خستگی	ناپذير	و	اعراض	از	آسايشها	و	آسودگی	ها،	امتیاز	بزرگی	است	كه	اين	دولت	
بحمداهلل	از	آن	برخوردار	بود

آنچه كه من امروز بايد به دوستان عرض كنم، در درجه ى اول خداقّوتى است؛ ان شاءاهلل كه خسته نباشيد. هشت سال كار كرديد، تالش 
كرديد، كارهاى خوبى انجام گرفت، تحمل زحمات كار شبانه روزى را شماها نشان داديد؛ يعنى ديده شد، احساس شد، همه فهميدند كه 
رئيس جمهور محترم و همكارانشان در دولت حجم كارشان بسيار باال و پرشتاب نسبت به همه ى دوره هاى ديگر بود و هست؛ اين نقطه ى 
برجسته اى است كه نبايد اين را ناديده گرفت. همه ى كسانى كه ميخواهند درباره ى دولتها، درباره ى كابينه ها، درباره ى رؤساى جمهور 
قضاوت كنند - چه پيش خودشان، چه در منظر عموم - و نظرى بدهند، خوب است به اين نكته هم توجه كنند: حجم كار باال و تالش 
خستگى ناپذير و اعراض از آسايشها و آسودگى ها و امتيازاتى كه معمواًل مسئوالن كشورها در دنيا دارند؛ استراحت ميكنند، تفريح ميروند، 

امتياز ميگيرند؛ اينها را نخواستن، نديدن، طلب نكردن، امتياز بزرگى است كه اين دولت بحمداهلل از اين امتياز برخوردار بود.

3.اين	دولت	بحمداهلل	توانست	شعارهای	انقالب	را	سر	دست	بگیرد،		به	آنها	افتخار	كند	و	آنها	را	در	جامعه	مطرح	كند
يك نكته ى ديگر هم كه در مورد اين دولت در طول اين هشت سال مورد نظرم بود و بارها هم به آن اشاره كردم، اين است كه اين دولت 
بحمداهلل توانست شعارهاى انقالب را سر دست بگيرد و به آنها افتخار كند و آنها را در جامعه مطرح كند. يكى از كارهاى مهمى كه 
جبهه ى ضدانقالب - چه انقالب ما، و چه انقالبهاى ديگر - در طول تاريخ و در عرض دنيا داشتند و ميكردند، اين بوده است كه سعى 
كنند ارزشهاى انقالب را كمرنگ كنند. به اينجا هم محدود نميشود؛ اول ارزشها را كمرنگ ميكنند، بتدريج آنها را محو ميكنند؛ اگر ميدان 
پيدا كنند، آنها را تبديل به ضدارزش ميكنند؛ اين كارى است كه در دنيا معمول است؛ اين را ما در تاريخ انقالبهاى دنيا مشاهده ميكنيم؛ 

و در انقالبهائى هم كه زمان خود ما - در طول اين عمر طوالنى اى كه ما كرديم - ديديم و خبر شديم، اين را مشاهده كرديم. 

3.1.ضدانقالب،	شعارهای	انقالب	را	هرگز	فراموش	نخواهد	كرد	و	سعی	میکند	اين	شعارها	را	بتدريج	محو		و	كمرنگ	كند
جبهه ى مقابل انقالب و ضدانقالب، شعارهاى انقالب را هرگز فراموش نخواهد كرد؛ يعنى ميداند كه در اين روياروئى، در اين هماوردى، 
آن چيزى كه توانست جبهه ى انقالب را پيروز كند و جبهه ى ضدانقالب را به هزيمت وادار كند، در درجه ى اول اين شعارها بود؛ كه هرچه 
شعارها پرمغز و جذاب و واقعى و براى مردم مفهوم و ملموس بود، كمك آن به پيشرفت انقالب بيشتر شد. سعى ميكنند اين شعارها را 

بتدريج محو كنند، كمرنگ كنند.

3.1.1.دشمن	نتوانست	شعارهای	انقالب	را	محو	كند؛چون	ارزش	هايی	كه	امام	باقی	گذاشت،	هنوز	زنده	بوده	و	جزو	محکماتی	است	كه	
قابل	تحريف	نیست

در مورد كشور و انقالب ما هم اين كار را دشمن شروع كرد؛ البته موفق نشدند؛ خدا را شكر ميكنيم. دشمن نتوانست شعارهاى انقالب را 
كمرنگ و سپس محو كند. به نظر من يك بخش عمده اى از اين هم مربوط ميشود به هوشيارى امام بزرگوارمان. آنچه كه امام بزرگوار 
از اظهارات خود، از گفته هاى خود، از نوشته هاى خود در ميان ما باقى گذاشت، بّينات است، محكمات است؛ متشابهات نيست 

كه كسى آنها را نفهمد. آخرين سخن امام هم وصيتنامه ى امام است. من هميشه به مسئولين و كسانى كه در دولتهاى گوناگون يك 
كار مهمى دستشان بوده است، توصيه ميكردم كه به وصيتنامه ى امام مراجعه كنند. وصيتنامه ى امام، لّب ارزشهاى مورد نظر امام است؛ 
اينها را امام باقى گذاشته، زنده گذاشته است. لذاست كه اين ارزشها قابل تحريف نيست، قابل تغيير نيست. بله، نديده گرفتن اينها امرى 

است كه ميسر است براى كسانى كه بخواهند نديده بگيرند.

3.2.اين	دولت	اين	شعارها	را	سر	دست	گرفت	و	در	مجامع	جهانی،	از	انگیزه	ها،	اهداف	و		شیوه	های	انقالبی	احساس	شرم	نکرد؛	اين	
خیلی	كار	بزرگی	بود

اين دولت اين شعارها را مطرح كرد، برجسته كرد، سر دست گرفت، به آنها افتخار كرد؛ در مجامع جهانى، احساس شرم از انگيزه هاى 
انقالبى و از اهداف انقالبى و از شيوه هاى انقالبى نكرد؛ اين خيلى كار بزرگى بود.

4.آنچه	برای	خدا	كرديد،	خدای	متعال	آنها	را	در	نامه	ی	عمل	شما	ثبت	كرده	و	بالشک	به	درد	شما	خواهد	خورد
آنچه كه براى خدا كرديد، خداى متعال آنها را در نامه ى عمل شما ثبت كرده و كرام الكاتبين آنها را نگه داشته اند و بالشك به درد شما 
خواهد خورد. آنچه را كه شما عمل كرديد، چه حاال بنده و امثال بنده ببينيم، بدانيم و تشكر كنيم، چه نبينيم، ندانيم و تشكر نكنيم، 

»اّن اهلل شاكر عليم«؛)۱( خدا، هم ميداند - عليم است - هم سپاسگزار است. اميدواريم ان شاءاهلل خداى متعال به شماها توفيق دهد.

5.رشته		خدمت	را	رها	نکنید؛	چه	در	دولتهای	آينده	باشید،	چه	نباشید	مسئولیتی	را	كه	برعهده	مي	گیريد	با	رويکرد	هدفهای	
انقالب	انجام	دهید

كارى كه بايد بر آن همت بگماريد، اين است كه رشته ى خدمت را رها نكنيد. همه ى تالشها منحصر نيست در فالن وزارتخانه يا فالن 
مسئوليت در دولت؛ نه، صحنه ى كشور صحنه ى تالش است، صحنه ى كار است، صحنه ى فعاليت است؛ و اين كار، دو جور ميتواند 
انجام بگيرد: متوجه اهداف انقالبى، و غيرمتوجه به اهداف انقالبى. شما چه در دولت آينده و در دولتهاى آينده حضور داشته باشيد، چه 
نداشته باشيد، كارى كه انجام ميدهيد و مسئوليتى كه برعهده ميگيريد - كه طبعًا امثال شماها، مديران شايسته و كارآمد، در هر بخشى 
از بخشها خالى از مسئوليت نمي مانند - سعى كنيد آن را با توجه به اهداف انقالب و با رويكرد هدفهاى انقالب ان شاءاهلل انجام دهيد. 

خداى متعال شماها را مأجور خواهد داشت، ما هم در حد خودمان و به قدر خودمان تشكر ميكنيم.

ب(	توصیه	هايی	از	نهج	البالغه	برای	عبور	مطلوب	از	گذرگاه	دنیا	

1.	من	طبق	معمول	همیشه	مان	يک	جمله	از	نهج	البالغه	برای	شما	می	خوانم	كه	جزو	وصايای	امیرالمؤمنین	به	امام	حسن	
مجتبی	)علیه	الّسالم(	است

من طبق معمول هميشه مان - ديگر حاال مجال هم نيست، وقت هم نيست - يك جمله از نهج البالغه براى شما بخوانم: »و اعلم اّن 
امامك طريقا ذا مسافة بعيدة و مشّقة شديدة«.)۲( اين جزو وصاياى اميرالمؤمنين به امام حسن مجتبى )عليه الّسالم( است. 
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در واقع بايد گفت وصيت، صميمانه ترين حرفى است كه هر كسى ميزند؛ چون وقتى است كه ديگر انسان در عالم ماده حضور ندارد و 
اغراض مادى قاعدتًا يا نيستند يا باالخره ضعيفند؛ لذا در وصيتنامه صميمى ترين حرفها گفته مي شود؛ آن هم وقتى كه مخاطب وصيت، 
عزيزترين افراد نسبت به انسان است؛ فرزند انسان، آن هم فرزندى مثل امام حسن، فرزند بزرگ اميرالمؤمنين - كه بالشك احّب افراد در 
دل آن بزرگوار و چشم آن بزرگوار است - مخاطب اين وصيت است. البته اميرالمؤمنين فرموده اند كه اين وصيت مخصوص شما نيست، 
مال همه است؛ ليكن مخاطب اصلى، امام حسن است. بنابراين، اين لّب لباب كلمات و معارف و ذهنيات اميرالمؤمنين است. البته بيانات 
اميرالمؤمنين، هر كلمه اش، هر جمله اش حكمت است؛ مخصوص اين وصيتنامه نيست. اعماق و ژرفاى كلمات اميرالمؤمنين را واقعًا 
ماها نمي فهميم؛ امثال ماها قادر نيستيم به آن ژرفا برسيم؛ يك چيزى را استفاده ميكنيم. كسانى را ما ديديم كه هرچه حكمتشان برتر، 
انديشه شان واالتر و عمق فكرى شان بيشتر بود، بيشتر توانستند نكاتى را از اين كلمات دريابند. نهج البالغه يك چنين چيزى است. حاال 

اين در نهج البالغه، وصيت اميرالمؤمنين است.

2.مي	فرمايد:	پیش	روی	تو	راهی	وجود	دارد	كه	مسافت	خیلی	طوالنی	و	مشقت	شديدی	در	آن	هست؛در	چنین	راهی،	تو	بايد	
با	منتهای	طلب	حركت	كنی

مي فرمايد: بدان كه پيش روى تو راهى وجود دارد كه مسافت خيلى طوالنى و مشقت شديدى در آن هست. اين راهى كه پيش روى 
شما است - راه رسيدن به جزاى عمل و رسيدن به قيامت - راه طوالنى اى است. »و انّه ال غنى لك فيه عن حسن االرتياد«؛)۳( در يك 
چنين راهى، تو بايد با منتهاى طلب حركت كنى - »ارتياد« يعنى خواست، طلب، تالش همراه با اراده و نيت - چاره اى ندارى جز اينكه 
كار را جدى دنبال كنى. يعنى اين راهى نيست كه انسان بتواند آن را سرسرى بگيرد. بله، غفلت داريم، كار را سرسرى ميگيريم؛ اما اين 
سرسرى گرفتن كار، از روى غفلت است. بدانيم كه حقيقت قضيه چيست، و كجا داريم ميرويم، و سرنوشت ابدى ما در كجا تحقق پيدا 
ميكند و عينى ميشود؛ اين را اگر توجه كنيم، جدى خواهيم گرفت. لذا شما در دعاى شريف كميل - كه باز از اميرالمؤمنين )عليه الّسالم( 
است - مالحظه ميكنيد: »و هب لى الجّد فى خشيتك«؛)4( دعا ميكند، از خداى متعال ميخواهد كه خشيت ما در مقابل پروردگار، يك 
خشيت جدى باشد؛ از ظاهر قلب و همين احساسات زودگذر و ناشى از عوارض زندگى نباشد؛ به معناى واقعى كلمه، انسان در مقابل 

پروردگار احساس خشيت كند.

3.حضرت	امیر	برای	اينکه	پايان	راه	برای	ما	مطلوب	باشد،	دو	توصیه	می	كنند:

3.1.اول	اينکه		»	مقدار	توشه	ای	را	كه	تو	را	به	منزل	می	رساند،	اندازه	گیری	كن«
»قّدر بالغك من الّزاد مع خّفة الّظهر«.)۵( حاال شما ناچاريد از اين راه سخت و طوالنى كه راه قيامت است، عبور كنيد؛ شما به سمت 
قيامت از وسط دنيا داريد ميگذريد، ناچاريد از اين گذرگاه ماده عبور كنيد با همه ى لوازم اين ماده، با همه ى خصوصياتى كه انسان در اين 
محيط مادى و در فضاى مادى به طور طبيعى دارد؛ بنابراين كارى كه بايد بكنيد براى اينكه آن نهايت براى شما آسان شود و مطلوب باشد، 
اين است: »قّدر بالغك من الّزاد«؛ آن مقدارى از توشه را كه تو را به منزل برساند، تقدير كن - يعنى اندازه گيرى كن - بدان 

چقدر كار الزم دارى براى اينكه بروى. اين بخش اول است.

3.1.1.حضرت	در	پاسخ	به	اينکه	چه	چیزی	برای	عبور	از	اين	گذرگاه	نیاز	داريم	می	فرمايند:	اجتناب	از	محّرمات	و	انجام	واجبات
بخش دوم: »مع خّفة الّظهر«؛ بار دوش خودت را هم سبك كن. اين دو تا هدايت و راهنمائى است كه اميرالمؤمنين ميكند. اواًل بدان 
چه الزم دارى براى عبور از اين راه. در پاسخ اينكه ما چه الزم داريم، خودشان بيان كردند: اجتناب از محّرمات و انجام واجبات. يعنى آن 
اندازه ى الزم، و به قول پزشكان، آن دوز الزم از ذخيره اى كه شما الزم داريد براى اينكه بتوانيد اين راه را طى كنيد، همين واجبات است؛ 
اين واجبات را كه انجام دهيد، آن مقدار الزم از ذخيره را داريد. هرچه بيشتر كرديد و بر اين واجبات افزوديد، امكانات بيشترى خواهيد 
داشت، استفاده ى بيشتر و بهره ى بيشترى خواهيد برد. ليكن مقدار فرائضى كه بر ما واجب است، آن حداقل نيازى است كه ما براى عبور 
در اين راه داريم. محّرمات هم همين جور است. يعنى اجتناب از محّرمات، حداقِل آن پرهيز از آسيبهائى است كه در اين راه ممكن است 
براى ما پيش بيايد. بنابراين اگر از محّرمات اجتناب كرديم و واجبات را انجام داديم، اين همان پرواز مورد نظر را براى من و شما ممكن 

و فراهم ميكند؛ چيز بيشترى الزم نيست. 

3.1.2.بعضیها	دنبال	برخی	از	خصوصیاتند:	مثال	از	كسی	ذكری	گرفته	يا	رياضتی	فرا	بگیرند؛	درصورتی	كه	رياضت	شرعی	مشخص	است	
و	اينها	الزم	نیست	

بعضى ها دنبال برخى از خصوصياتند؛ كسى را پيدا كنند، از او ذكرى بگيرند، از او رياضتى فرا بگيرند. اينها الزم نيست؛ رياضت شرعى، 
مشخص است. اگر همين نمازها را بخوانيم، درست بخوانيم، بوقت بخوانيم، اركانش را درست به جا بياوريم، با توجه بخوانيم، يا روزه را 

درست بگيريم - همين واجبات و فرائضى كه در اختيار ما است - همينها انسان را پرواز ميدهد.

3.1.3.اگر	چنانچه	همین	مقدار	واجبات	را	انجام	دهیم،	خود	اين	زمینه	ای	برای	جذب	انوار	الهی	به	میزان	زياد	خواهد	شد
و من به شما عرض بكنم؛ ما اگر چنانچه همين مقدار را انجام دهيم، خود اين زمينه اى خواهد شد براى جذب انوار الهى به ميزان زياد. 
يعنى اين حداقلى كه براى ما الزم است، هنرش فقط اين نيست كه ما را قادر خواهد كرد بر اين كه اين راه را طى كنيم؛ بلكه هنر 
ديگرش اين است كه زمينه ى ما را براى جذب بيشتر نور الهى و تفضل الهى فراهم خواهد كرد. وقتى انسان نماز فريضه را خوب بخواند، 
به طور طبيعى ميل به نوافل پيدا خواهد كرد. وقتى انسان از دروغ، از غيبت، از قول به غير علم، از تهمت، از افساد، از مال مردم خورى، 
از خيانت در امانت پرهيز كند، خود اين، دل انسان را آماده ى تلقى هدايت الهى و معرفت الهى خواهد كرد؛ ما را پيش خواهد برد. اين 

توصيه ى اول.

3.2.توصیه	دوم	اينکه»بار	دوش	خودت	را	سبک	كن«	؛	ما	مسئولین	بارهای	سنگینی	بر	دوش	داريم	كه	اگر	خوب	انجام	بگیرد،فضیلت	
بسیاری	خواهد	داشت

توصيه ى دوم هم اينكه فرمودند: »مع خّفة الّظهر«؛ بار دوش خودت را سبك كن. ماها كه بارهاى سنگينى را بر دوش گرفتيم، اميدواريم 
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ان شاءاهلل خداى متعال توفيق دهد كه بتوانيم اين بارها را حمل كنيم. اگر شماها ان شاءاهلل بتوانيد اين بارها را حمل كنيد و بسالمت به 
منزل برسانيد، اجر فراوانى هم خواهد داشت. يعنى اين مسئوليتهاى سنگين همچنان كه دغدغه ى فراوانى براى خود انسان ايجاد ميكند، 

اما از آن طرف هم اگر خوب انجام بگيرد، فضيلت بسيارى خواهد داشت.

موخره
اميدواريم ان شاءاهلل خداى متعال همه ى شماها را موفق و مؤيد بدارد و هميشه در خدمت اسالم و در خدمت انقالب قرار داشته باشيد.

والّسالم عليكم و رحمةاهلل و بركاته 

پاورقی
۱( بقره: ۱۵۸.

۲(نهج البالغه، نامه ى ۳۱.
 ۳( همان .

 4( مفاتيح الجنان، دعاى كميل .
 ۵( نهج البالغه، نامه ى ۳.

مطالبات
متن	اصلیمخاطبعنوان	مطالبهرديف

ثبت در فضای عمومی و اطالع 1
رسانی از گزارش اعضای هیئت 

دولت دهم در محضر رهبری 
معظم انقالب

مسئوالن دولت 
دهم

امسال و امروز من اصرار داشتم - خودم به آقای رئیس جمهور 
دهند؛  گزارش  و  کنند  صحبت  دوستان  که   - کردم  پیشنهاد 
چون روزهای آخر اين دولت و ايام مناسبی است برای اينكه از 
مجموعه ی کارهائی که در اين دولت شده - البته به عنوان يك 
نمائی، يك نمونه ای - گزارشی ارائه شود. و ما دوست داريم 
مردم عزيزمان  به سمع  اينجا شد،  امروز  که  اظهاراتی  اين  که 
هم برسد؛ هم خواص و کسانی که اهل فنّند و آشنا هستند، 
مطلع شوند - چون بسیاری از اين مطالبی که گفته میشود، 
دوستان اينها را نمیدانند؛ می بینیم گاهی اوقات اطالعات کافی 
و وافی ندارند - هم عموم مردم مطلع شوند و بدانند؛ اگرچه 
نداريم که  اين  به  از کارها جلوی چشم است... کاری  برخی 
حاال بعضی ها ممكن است نگاه خوشبینانه ای يا دوستانه ای يا 
منصفانه ای نداشته باشند؛ باالخره در فضای عمومی کشور بايد 

اينها گفته شود و ثبت شود؛ اينها بسیار مهم است.

لزوم مراجعه به وصیت نامه امام 2
خمینی

مسئولین دولت 
ها

امام است. من همیشه به  امام هم وصیتنامه ی  آخرين سخن 
مسئولین و کسانی که در دولتهای گوناگون يك کار مهمی 
امام  وصیتنامه ی  به  که  میكردم  توصیه  است،  بوده  دستشان 
امام  نظر  مورد  ارزشهای  لّب  امام،  وصیتنامه ی  کنند.  مراجعه 
لذاست  باقی گذاشته، زنده گذاشته است.  امام  را  اينها  است؛ 
که اين ارزشها قابل تحريف نیست، قابل تغییر نیست. بله، 
نديده گرفتن اينها امری است که میسر است برای کسانی که 

بگیرند. نديده  بخواهند 
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رها نكردن رشته خدمت به نظام 3
با رويكرد هدف های انقالب 

مسئوالن دولت 
دهم

اين است كه رشته ى خدمت  بر آن همت بگماريد،  بايد  كارى كه 
وزارتخانه  فالن  در  نيست  منحصر  تالشها  همه ى  نكنيد.  رها  را 
نه، صحنه ى كشور صحنه ى تالش  دولت؛  در  يا فالن مسئوليت 
است، صحنه ى كار است، صحنه ى فعاليت است؛ و اين كار، دو جور 
ميتواند انجام بگيرد: متوجه اهداف انقالبى، و غيرمتوجه به اهداف 
انقالبى. شما چه در دولت آينده و در دولتهاى آينده حضور داشته 
باشيد، چه نداشته باشيد، كارى كه انجام ميدهيد و مسئوليتى كه 
برعهده ميگيريد - كه طبعًا امثال شماها، مديران شايسته و كارآمد، 
در هر بخشى از بخشها خالى از مسئوليت نمي مانند - سعى كنيد 
آن را با توجه به اهداف انقالب و با رويكرد هدفهاى انقالب ان شاءاهلل 
انجام دهيد. خداى متعال شماها را مأجور خواهد داشت، ما هم در 

حد خودمان و به قدر خودمان تشكر ميكنيم.

جدی و با منتهای طلب دنبال 4
کردن مسافت خیلی طوالنی و 

پرمشقت رسیدن به قیامت 

مسئوالن دولت 
و مردم

يك جمله از نهج البالغه براى شما بخوانم: »و اعلم اّن امامك طريقا 
ذا مسافة بعيدة و مشّقة شديدة«. اين جزو وصاياى اميرالمؤمنين به 
امام حسن مجتبى )عليه الّسالم( است... مي فرمايد: بدان كه پيش 
روى تو راهى وجود دارد كه مسافت خيلى طوالنى و مشقت شديدى 
در آن هست. اين راهى كه پيش روى شما است - راه رسيدن به 
انّه ال  جزاى عمل و رسيدن به قيامت - راه طوالنى اى است. »و 
غنى لك فيه عن حسن االرتياد«؛)۳( در يك چنين راهى، تو بايد با 
منتهاى طلب حركت كنى - »ارتياد« يعنى خواست، طلب، تالش 
همراه با اراده و نيت - چاره اى ندارى جز اينكه كار را جدى دنبال 
كنى. يعنى اين راهى نيست كه انسان بتواند آن را سرسرى بگيرد. 
بله، غفلت داريم، كار را سرسرى ميگيريم؛ اما اين سرسرى گرفتن 
كار، از روى غفلت است. بدانيم كه حقيقت قضيه چيست، و كجا 
داريم ميرويم، و سرنوشت ابدى ما در كجا تحقق پيدا ميكند و عينى 

ميشود؛ اين را اگر توجه كنيم، جدى خواهيم گرفت.

لزوم تقدير و اندازه گیرِی مقدار 5
توشه آخرت

مسئوالن دولت 
و مردم

الّظهر«.)5( حاال شما ناچاريد  الّزاد مع خّفة  »قّدر بالغك من 
از اين راه سخت و طوالنی که راه قیامت است، عبور کنید؛ 
شما به سمت قیامت از وسط دنیا داريد میگذريد، ناچاريد از 
اين گذرگاه ماده عبور کنید با همه ی لوازم اين ماده، با همه ی 
خصوصیاتی که انسان در اين محیط مادی و در فضای مادی 
به طور طبیعی دارد؛ بنابراين کاری که بايد بكنید برای اينكه 
است:  اين  باشد،  مطلوب  و  شود  آسان  شما  برای  نهايت  آن 
»قّدر بالغك من الّزاد«؛ آن مقداری از توشه را که تو را به منزل 
برساند، تقدير کن - يعنی اندازه گیری کن - بدان چقدر کار 

الزم داری برای اينكه بروی. اين بخش اول است.

انجام واجبات و اجتناب از 6
محرمات،تنها ذخیره عبور از 
گذرگاه دنیا به سوی قیامت

مسئوالن دولت 
و مردم

بدان چه الزم دارى براى عبور از اين راه. در پاسخ اينكه ما چه الزم 
واجبات.  انجام  و  محّرمات  از  اجتناب  كردند:  بيان  خودشان  داريم، 
يعنى آن اندازه ى الزم، و به قول پزشكان، آن دوز الزم از ذخيره اى كه 
شما الزم داريد براى اينكه بتوانيد اين راه را طى كنيد، همين واجبات 
را  ذخيره  از  الزم  مقدار  آن  دهيد،  انجام  كه  را  واجبات  اين  است؛ 
داريد. هرچه بيشتر كرديد و بر اين واجبات افزوديد، امكانات بيشترى 
برد.  خواهيد  بيشترى  بهره ى  و  بيشتر  استفاده ى  داشت،  خواهيد 
ليكن مقدار فرائضى كه بر ما واجب است، آن حداقل نيازى است 
كه ما براى عبور در اين راه داريم. محّرمات هم همين جور است. 
يعنى اجتناب از محّرمات، حداقِل آن پرهيز از آسيبهائى است كه 
در اين راه ممكن است براى ما پيش بيايد. بنابراين اگر از محّرمات 
اجتناب كرديم و واجبات را انجام داديم، اين همان پرواز مورد نظر را 
براى من و شما ممكن و فراهم ميكند؛ چيز بيشترى الزم نيست. 



37 36

عدم نیاز به ذکر و رياضت و 7
کفايت انجام واجبات و ترک 
محرمات برای پرواز انسان به 

سمت قیامت

مسئوالن دولت 
و مردم

بعضی ها دنبال برخی از خصوصیاتند؛ کسی را پیدا کنند، از 
او ذکری بگیرند، از او رياضتی فرا بگیرند. اينها الزم نیست؛ 
رياضت شرعی، مشخص است. اگر همین نمازها را بخوانیم، 
درست بخوانیم، بوقت بخوانیم، ارکانش را درست به جا بیاوريم، 
با توجه بخوانیم، يا روزه را درست بگیريم - همین واجبات 
پرواز  را  انسان  همینها   - است  ما  اختیار  در  که  فرائضی  و 

میدهد.

سالم بر زمین گذاشتن بار 8
مسئولیت سنگین خدمت به 

مردم 

مسئوالن 
دولت

اينكه  نامه خود[ هم  امیر در وصیت  توصیه ی دوم ]حضرت 
فرمودند: »مع خّفة الّظهر«؛ بار دوش خودت را سبك کن. ماها 
ان شاءاهلل  امیدواريم  گرفتیم،  دوش  بر  را  سنگینی  بارهای  که 
خدای متعال توفیق دهد که بتوانیم اين بارها را حمل کنیم. 
اگر شماها ان شاءاهلل بتوانید اين بارها را حمل کنید و بسالمت 
اين  يعنی  داشت.  خواهد  هم  فراوانی  اجر  برسانید،  منزل  به 
مسئولیتهای سنگین همچنان که دغدغه ی فراوانی برای خود 
انسان ايجاد میكند، اما از آن طرف هم اگر خوب انجام بگیرد، 

فضیلت بسیاری خواهد داشت.

مقدمه	
نبّينا  و  سّيدنا  على  الّسالم  و  الّصالة  و  العالمين  رّب  الحمد هلل 
األطهرين  األطيبين  ءاله  على  و  محّمد  المصطفى  ابى القاسم 

األرضين. فى  بقّيةاهلل  سّيما  المهديّين  الهداة  المنتجبين 
خداى متعال را سپاسگزاريم كه به ما عمر داد، فرصت داد، يك ماه 
رمضان ديگر را درک كنيم. از جمله ى بركات اين ماه، اين محفل 
گرم و صميمى و عمومى است، كه مسئوالن كشور و كارگزاران 
و  ديدار  ميكنند؛ هم محفل  پيدا  اجتماع  اينجا  در  نظام  عمده ى 
شنيدن  محل  هم  است،  يكديگر  با  مسئوالن  و  دوستان  انس 
مطالبى كه ان شاءاهلل شنيدن آنها و گفتن آنها، براى كشور، براى 

مردم و براى فضاى عمومى جامعه مفيد است.
از برادران و خواهران عزيز تشكر ميكنيم كه تشريف آورديد اين 
جلسه را تشكيل داديد؛ از جناب آقاى رئيس جمهور هم تشكر ميكنيم به خاطر اين گزارش مبسوط و مشروحى كه بيان كردند. اميدواريم 
خداوند متعال به همه ى مسئولين، به همه ى شماها، به همه ى كسانى كه در سرتاسر كشور در بخشهاى مختلف به انجام خدمات 
اشتغال دارند، توفيق بدهد و اجر بدهد و ان شاءاهلل زحمات و خدمات شماها - هرجا كه هستيد - در ميزان عدل الهى ديده شود و مورد 

پاداش الهى قرار بگيرد.
 

از	ماه	رمضان،	ضرورت	 بهتر	 از	خداوند	برای	حماسه	سیاسی،	نکاتی	در	شناخت	و	استفاده	 الف(	سپاس	
توكل و	 از	صبر	 برخورداری	مسئوالن	

1.	بعد	از	هر	نصرتی	كه	خدا	مي	دهد،	بايد	سپاس	بگويیم؛	حماسه	سیاسی	و	حضور	مردم	در	انتخابات،آخرين	نصرت	بزرگ	
الهی	به	ملت	ايران	بود

عرض عمده ى بنده در اين جلسه اين است كه بعد از هر نصرتى كه خداى متعال به انسان ميدهد، انسان موظف است خداى متعال 
را شكر و سپاس بگويد. بعد از آنكه خداى متعال به ما در يك عرصه اى يك موفقيتى را ارزانى داشت، موظفيم تضرع و توسل و توجه 

ديدارمسئوالننظام
1392/04/30
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خودمان را افزايش دهيم؛ اين وظيفه ى ما است. فرمود: »اذا جاء نصراهلل و الفتح. و رأيت الّناس يدخلون فى دين اهلل افواجا. فسّبح بحمد 
ربّك و استغفره انّه كان تّوابا«.)۱( نصرت، تفضل الهى است؛ بايد ما را به خداى متعال نزديك كند، رابطه ى ما را با خدا احياء كند، تضرع ما 
را پيش خداى متعال افزايش دهد. خدا را شكر ميكنيم؛ بحمداهلل نصرتهاى الهى پى درپى شامل حال اين مردم بوده است؛ آخرين آن - كه 
نصرت بزرگى هم بود - همين مسئله ى انتخابات بود، حضور مردم بود. هم ملت ايران عموماً، هم مسئوالن كشور به نحو خاص، در اين 

حماسه ى سياسى دخيل بودند و مشمول اين لطف الهى و نصرت الهى شدند. 

2.	سعادتی	است	كه	در	اين	لحظه		مهِم	حركت	سیاسی	كشور	،	در	ماه	رحمت	الهی	قرار	گرفتیم
حاال كه نصرت الهى شامل حال ما شد و توانستيم اين حماسه ى بزرگ را بر پا كنيم - كه آثار اين حماسه ى بزرگ در بخشهاى مختلف 
بتدريج خود را نشان خواهد داد - پس بايد دست تضرع و توسل به ذيل عنايت پروردگار بگشائيم و از خداى متعال سپاسگزارى كنيم؛ 
بخصوص كه ماه رمضان است؛ اين هم يك فرصتى است، اين هم يك توفيقى است؛ اين هم يك اقبالى است كه در اين لحظه ى مهِم 
حركت سياسى كشور، در ماه رحمت الهى قرار گرفتيم، كه فرمود: »و هذا شهر االنابة و هذا شهر الّتوبة و هذا شهر المغفرة و الرّحمة و 

هذا شهر العتق من الّنار و الفوز بالجّنة«؛)۲( اينها از دعاهاى روزهاى ماه رمضان است.

2.1.رمضان	ماه	انابه	و	توبه	است؛	هم	بايد	از	گناهان	و	خطاهايمان	در	هر	بخشی	كه	از	ما	سر	زده	استغفار	كنیم	و	برگرديم،	و	هم	از	حال	
و	آينده	انابه	كنیم

 رمضان ماه انابه است، ماه توبه است. توبه يعنى برگشت از راه غلطى كه ما با گناهان خود، با غفلتهاى خود، آن راه را رفتيم. معناى انابه 
اين است كه توجه به خداى متعال پيدا كنيم براى حال و آينده. گفته اند فرق بين توبه و انابه اين است كه توبه مربوط به گذشته است، 
انابه مربوط به حال و آينده است. هم از گناهان، از خطاها، از كردار زشت خودمان در هر بخشى كه از ما سر زده، پيش خداى متعال 
عذرخواهى كنيم، استغفار كنيم و برگرديم، و هم انابه كنيم از حال و در آينده؛ اين رابطه ى قلبى را بين خودمان و خدا تقويت كنيم. 

رمضان ماه رحمت است، ماه مغفرت است.

2.2.رمضان	ماه	آزادی	از	آتش	است؛آزادی	از	همین	خطاهايی	است	كه	انجام	مي	دهیم،	گناهان	ما	همان	صورت	های	ناسوتی	عذاب	
های	آخرتند

 فرمود: »و هذا شهر العتق من الّنار«؛ آزادى از آتش. آزادى از آتش، در واقع آزادى از همين خطاها و گناهانى است كه ما انجام ميدهيم. اين 
گناهان ما، خطاهاى ما، همان صورتهاى ناسوتى آن عذابهاى آخرتند. اگر اينجا ظلم ميكنيم، اگر غيبت ميكنيم، اگر بدگوئى ميكنيم، اگر 
از حد خودمان تجاوز ميكنيم، اگر از تكليف تجاوز ميكنيم، هر كدام از اينها يك صورت اخروى دارد كه در عالم برزخ و در عالم قيامت به 
شكلهاى مخصوِص خودش ظاهر ميشود، تجسم پيدا ميكند؛ و اينها عذاب الهى است. گفت: »اى دريده پوستين يوسفان / گرگ برخيزى 

از اين خواب گران«.)۳( در اينجا پنجه درافكندن در دل اين و آن، در آنجا تجلى عذاب الهى و گرگ برخاستن از خواب را نتيجه ميدهد. 

2.3.رمضان	ماه	رفتن	به	بهشت	است؛	اگر	در	اين	دنیا	تکالیفمان	را	انجام	دهیم،	همان	رفتن	به	بهشت	است	كه	در	قیامت،	به	آن	صورت	
مجسم	خواهد	شد

»هذا شهر العتق من الّنار و الفوز بالجّنة«؛ فوز به جنت هم همين است: در اينجا كار خودمان را اصالح كنيم، دلهايمان را پاكيزه كنيم، 
عبادات را به جا بياوريم، نوافل را به جا بياوريم، راستى و راستگوئى و امانت و رفاقت و صفا را نسبت به مؤمنين به جا بياوريم، انجام تكليف 
را در بخشهاى مختلف رعايت كنيم، اين همان رفتن به بهشت است كه در عالم قيامت، همين عمل ما به آن صورت مجسم خواهد شد؛ 

به صورت نعم الهى كه براى مؤمنين و متقين وعده داده شده است.

3.	ياد	خدا	با	تضرع،	پشتوانه		همه		خیرات	و		بركاتی	است	كه	انسان	مي	تواند	در	اين	مهلت	زندگی	به	دست	بیاورد
فرمود: »و اذكر ربّك فى نفسك تضرّعا و خيفة«؛)4( ياد خدا با تضرع، پشتوانه ى همه ى خيرات و همه ى بركاتى است كه انسان ميتواند 
در اين مهلت زندگى به دست بياورد. اين ياد خدا نبايد اختصاص داشته باشد به دورانهاى شدت و محنت و زحمت و فشار؛ نه، در دوران 
راحت، در دورانى كه انسان دغدغه و نگرانى مادى هم ندارد، اين ياد خدا را بايد در دل نگه دارد. وقتى سختى هائى به ما افراد بشر روى 
مى آورد، به ياد خدا مى افتيم. فرمود: »فاذا ركبوا فى الفلك دعوا اهلل مخلصين له الّدين فلّما نّجاهم الى البّر اذا هم يشركون«؛)۵( در حين 

بال، انسان به خدا متوجه ميشود؛ وقتى بال برطرف شد، انسان يادش ميرود.

3.1.ياد	خدا	نبايد	اختصاص	داشته	باشد	به	دورانهای	زحمت	و	فشار؛	چون	اگر	با	برطرف	شدن	شدت	غفلت	پیدا	كنید،	راِه	شما	مسدود	
مي	شود

 در جاهاى مختلف قرآن، مكرر در مكرر - شايد ده بار يا بيشتر، كه من نشمردم - اين گاليه را خداى متعال از انسانها ميكند كه وقتى 
دچار شدت ميشويد، توجه پيدا ميكنيد؛ وقتى شدت برطرف شد، غفلت پيدا ميكنيد. خب، اين راِه شما را مسدود ميكند، حركت شما را 
متوقف ميكند. در سوره ى مباركه ى يونس دو مرتبه اين موضوع تكرار شده است؛ يك بار لحن عجيبى است، لحن گاليه ى تند الهى 
از ماها است؛ فرمود: »و اذا مّس االنسان الّضّر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما«؛ وقتى دچار سختى است، متوجه به ما ميشود؛ دعا ميكند، 
تضرع ميكند، توجه ميكند، در حال خواب، در حال راه رفتن، در حال نشستن؛ »فلّما كشفنا عنه ضّره مّر كأن لم يدعنا الى ضّر مّسه«؛ 
وقتى مشكل برطرف شد، جورى حركت ميكند كه كأنه از ما چيزى نخواسته و ما به او چيزى عنايت نكرديم؛ غفلت محض! بعد ميفرمايد: 

»كذلك زّين للمسرفين ما كانوا يعملون«؛)۶( يك لحن تند و توبيخ.

3.2.در	همه	حال	بايداز	خدای	متعال	كمک	خواست،	چه	در	حال	محنت	و	چه	آسايش؛	اگر	اين	توجه	به	خدا	باشد،	ضامن	حركت	تکاملی	
انسان	است

برادران و خواهران! در همه حال بايداز خداى متعال كمك خواست. رابطه ى قلبى بين ما و خدا بايد در حال آسايش، در حال راحت، در 
حال محنت، در حال كرب ادامه پيدا كند؛ اين ضامن حركت تكاملى انسان است، ضامن تعالى انسان است؛ اين است كه ميتواند ما را به 

آن هدف اصلى آفرينش برساند.
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4.	توسل	و	تضرع	به	عمل	می	انجامد	و	كار	و	عمل	شما	مسئوالن	هم	كار	دنیاست	و	هم	كار	آخرت؛	به	همین	خاطر	به	دو	عنصر	
صبر	و	توكل	احتیاج	دارد

به نظر ما، اين توسل و تضرع، در همه ى عرصه هاى حيات، به عمل مى انجامد. اگر اين توجه به خدا باشد، ركود، سكون، نااميدى، بازگشت 
به عقب و توقف در عرصه هاى گوناگون حيات وجود ندارد. الزمه ى عمل هم »صبر« و »توكل« است. شماها مسئوالن كشور هستيد در 
بخشهاى مختلف؛ كارهاى زيادى برعهده ى شما است؛ كارهاى شما، هم كار دنيا است، هم كار آخرت؛ يعنى وقتى به انجام وظيفه ى خود 
ميپردازيد، هم داريد دنيا را آباد ميكنيد، زندگى را آباد ميكنيد، هم داريد باطن و درون خودتان را آباد ميكنيد. اين عمل - كه هم عمل 
دنيائى است، هم عمل اخروى است - احتياج دارد به دو عنصر: صبر و توكل. آيه ى شريفه ى قرآن ميفرمايد: »نعم اجر العاملين. الّذين 

صبروا و على ربّهم يتوّكلون«.)7( 

4.1.عرصه		جهانی،	صحنه	جنگ	اراده	هاست	و	اراده	هر	طرف	كه	زودتر	ضعیف	شود،	شکست	خواهد	خورد؛	صبر	يعنی	حفظ	عزم	و	اراده	
و	مقاومت	كردن	

صبر يعنى پافشارى، پايدارى، مقاومت، ايستادگى، هدف را فراموش نكردن. فرمود: »ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين«؛)۸( در 
ميدان نبرد، در ميدان روياروئى با دشمن، اگر صبر داشته باشيد، ميتوانيد با اين نسبت بر دشمن غلبه پيدا كنيد.

اراده اش زودتر ضعيف شود،  اراده ها است؛ هر طرفى كه   مكرر عرض كرده ايم؛ در عرصه هاى گوناگون جهانى، درگيرى ها غالبًا جنگ 
شكست خواهد خورد. صبر يعنى اين عزم را، اين اراده را نگه داشتن، حفظ كردن. 

4.2.توكل	يعنی	كار	را	انجام	دادن	و	نتیجه	را	از	خدا	خواستن؛	بنابراين	ابتدا	بايد	كار	را	انجام	داد	ولی	نتیجه	را	به	خدا	واگذار	كرد
توكل هم يعنى كار را انجام دادن و نتيجه را از خدا خواستن. گمان نشود - كه البته در فضاى دينِى امروز گمان هم نميشود؛ در گذشته 
چرا، تبليغ ميشد، اينجور توّهم ميشد - كه توكل يعنى بنشين تا خدا برساند، بنشين تا خدا درست كند، بنشين تا خدا گره را باز كند؛ نه، 
توكل يعنى كار را انجام بده، نتيجه را از خدا بخواه؛ منتظر نتيجه از سوى پروردگار باش. بنابراين در موضوع توكل - به قول ما طلبه ها 

- »كار« اخذ شده است.

4.3.	بدون	صبر	و	بدون	توكل	امکان	ندارد	انسان	بتواند	كارهائی	را	كه	در	زمینه	ی	شخصی	يا	مديريت	كشور	برعهده	ی	اوست،	انجام	
دهد

خب، كاربرد صبر و توكل، عالوه بر اعمال شخصى، در اداره ى كشور هم بسيار مهم است. در اعمال شخصى، هم صبر ما، هم توكل 
ما كاربرد دارد: در تحصيل صبر داشته باشيم، توكل داشته باشيم، پيش ميرويم؛ در مشاغل ادارى همين جور، در ورزش همين جور، در 
اداره ى امور خانواده همين جور؛ در هر كارى از كارهاى شخصى، همين جور. در اداره ى كشور و مديريت كشور هم - چه مديريتهاى كالن، 
چه مديريت بخشهاى گوناگون - صبر و توكل نقش دارد. بدون صبر و بدون توكل امكان ندارد انسان بتواند كارهائى را كه در زمينه ى 
مديريت كشور برعهده ى او است، انجام دهد. با بى صبرى، با شتابزدگى، با بى حوصلگى، با تنبلى، با مأيوس شدن در مواجهه ى 

با مشكالت - كه اينها همه اش ضد توكل است - نميشود كارهاى بزرگ را انجام داد، نميشود پيشرفت كرد، نميشود مسئوليت مهم 
پيشرفت كشور را به انجام رساند.

5.اگر	مسئوالن	بخواهند	صبر	و	توكل	را	در	زمینه	مديريت	كشور	به	كار	بگیرند،	بايد	چند	عنصر	اساسی	و	اصلی	را	رعايت	
نمايند:

خب، در زمينه ى مديريت كشور - كه همه ى شما دستتان به نحوى در اين كار مشغول است؛ در بخشهاى گوناگون اقتصادى و فنى و 
فرهنگى و علمى و غيره و غيره، شماها مسئولين هستيد - اگر ما بخواهيم صبر و توكل را به كار بگيريم، چند عنصر اساسى و اصلى 

بايد مورد رعايت قرار بگيرد:

5.1.جهتگیری	را	بايد	درست	انتخاب	كنیم،اين	قطب	نما	و	شاخص	اصلی	است؛اگر	جهتگیری	غلط	انتخاب	شود،	تالشهای	گوناگون	ما	
را	از	راه	دور	میکند

چنانچه  اگر  است.  اصلى  اين شاخص  است،  قطب نما  اين  كنيم؛  انتخاب  درست  بايد  را  جهتگيرى  است.  درست  انتخاب جهت  اول،   
جهتگيرى را غلط انتخاب كرديم، در انتخاب جهتگيرى اشتباه كرديم، تالش مضاعف ما نه فقط ما را به نتيجه نميرساند، بلكه ما را از 
راه دور ميكند. فرمود: »قل هل ننّبئكم باألخسرين اعماال. الّذين ضّل سعيهم فى الحياة الّدنيا«؛)۹( سعى و كوشش آنها در گمراهى واقع 
شده است؛ يعنى در جهت درست انجام نگرفته. جهت را بايد درست انتخاب كرد. اگر چنانچه اين شاخص وجود نداشته باشد، تالشهاى 

گوناگون، ما را از مقصد دور ميكند. جهتگيرى ها مهم است. 

5.1.1.در	شناخت	جهتگیری	ها	مشکلی	نداريم؛	آثار	امام	به	عنوان	شاخص،	جلوی	چشم	ماست؛	وصیت	نامه	امام	مجموعه	مجملی	از	
جهتگیری	های	امام	است

بنده در روز چهاردهم خرداِد امسال در سالگرد رحلت امام بزرگوار )رضوان اهلل تعالى عليه( در مرقد مطهر ايشان، جهتگيرى هاى انقالب را بر 
اساس قرائت امام - كه براى ما معتبر و حجت است - شرح دادم. جهتگيرى در سياست داخلى، جهتگيرى در سياست خارجى، جهتگيرى 
در عرصه ى فرهنگ، جهتگيرى در عرصه ى اقتصاد را مفصاًل گفتم؛ اينها مستند به بيانات امام و نصوص امام )رضوان اهلل تعالى عليه( 
است. امروز بحمداهلل در سرتاسر كشور، نخبگان ما، زبدگان ما، مسئولين ما و آحاد ملت ما، همه امام را قبول دارند؛ همه امام را به عنوان 
شاخص، انتخاب ميكنند. گاهى تفسير غلط از امام ميشود، تفسير غلط از جهتگيرى مورد نظر امام انجام ميگيرد؛ كه اين هم چيز بدى 
است و خطرناک هم هست. خوشبختانه بّينات امام جلوى چشم ما است؛ بيانات امام، صداى امام، نوشته ى امام، آثار امام، جلوى چشم 
ما است. آن روز عرض كرديم كه وصيت نامه ى امام كه يك مجمل و موجزى است از جهتگيرى هاى امام، دم دست همه است. بنابراين 
جهتگيرى ها مشخص است. ما در شناخت جهتگيرى ها، هم مشكلى نداريم، هم احتياج به اين نداريم كه حاال بنشينيم يك چيزى را 
مشخص كنيم. امام فقيه بود، حكيم بود، آگاه بود، خردمند بود، پخته بود، سنجيده سخن ميگفت، درست فكر ميكرد؛ با همين فكر، اين 

انقالب را به وجود آورد؛ اين نظام جمهورى اسالمى را ترتيب داد و بر سر پا كرد و خطوط مشخص و روشنى را معين كرد. 
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بنابراين اولين كار هر مديرى در هر بخشى اين است كه جهتگيرى درست را در نظر بگيرد.

5.2.بايد	همه		ابزارها	و	نیروها	را	پای	كارآورد	و	جهتگیری	ها	را	به	سیاستهای	عملی	تبديل	كرد؛	در	خالل	سیاستهای	عملی،	جهتگیری	ها	
برجسته	شود	

دوم، به كارگيرى همه ى ابزارهائى كه در اختيار است. همه ى ابزارها را، همه ى نيرو را بايد پاى كار آورد. اين جهتگيرى ها بايد به شكل 
سياستهاى عملى در بيايد. سياستهاى كلى، بخشى از اين سياستهاى عملى است؛ چشم انداز بيست ساله، بخشى از اين سياستهاى عملى 
است؛ سياستهاى اجرائى دولت در بخشهاى مختلف، بخشى از اين سياستهاى عملى است؛ برنامه هائى كه دولتها و مجلسها تصويب 
ميكنند و بناى بر اجراى آن ميگذارند، بخشى از اين سياستهاى عملى است. بايد در خالل اين سياستهاى عملى، آن اهداف كلى و آن 

جهتگيرى ها تبيين شود و نقش پيدا كند و برجسته شود.

	5.3.بايد	اولويتها	را	در	نظر	گرفت؛	چون	كارها	زياد	است	و	گاهی	اوقات	نیرو	و	سرمايه	به	قدر	همه		نیازها	نیست
سوم، نگاه به اولويتها است؛ اين هم يك عنصر ديگرى است. كارها زياد است، گاهى اوقات نيرو و توان يا سرمايه و منبع مالى به قدر 
همه ى نيازها نيست؛ لذا بايد اولويتها را در نظر گرفت. اين كارى است كه ما در زمينه ى مديريتها براى تحقق صبر و توكل ميتوانيم 

انجام دهيم.

ب(فرصت	بزرگ	بودن	مقطع	جابه	جايی	دولتها،لزوم	توجه	به	واقعیت	های	كشور،	بیان	عناصر	استحکام	
قدرت	ملی	و	الزامات	تعامل	با	دنیا

1.كشور	در	يک	مقطع	خوبی	قرار	دارد؛	مقاطع	جابه	جائی	دولتها،	جزو	مقاطع	خوب	و	مبارك	كشور	و	تاريخ	سیاسی	ما	و	يکی	
از	فرصتهای	بزرگ	ماست

 يك نگاه كلى به كشور بكنيم. خوشبختانه كشور در يك مقطع خوبى قرار دارد. من به شما عرض بكنم؛ مقاطع تحويل مسئوليت 
دولتها، جزو مقاطع خوب كشور و تاريخ سياسى ما است. اين جابه جائى دولتها يكى از مّنتهاى بزرگ الهى است بر ما؛ يكى از فرصتهاى 
بزرگى است كه در اختيار ما است. نَفس جديدى، ابتكارات جديدى، كارهاى جديدى، سالئق و اذواق جديدى مى آيد ميدان - قانون اساسى 

اين را مشخص كرده - اين يكى از فرصتها است. 

1.1.در	سالهای	متوالی	بعد	از	انقالب،	منهای	برهه	ی	كوتاه	سال	88،	همیشه	دست	به	دست	شدن	قدرت	در	كشور،	با	آسايش	و	با	
شادكامی	همراه	بوده	است

البته اين فرصت تبديل ميشود به تهديد، اگر چنانچه جور ديگرى عمل شود؛ مانند آنچه كه در برخى از كشورها انسان مشاهده ميكند، 
كه جابه جائى قدرتها با زورآزمائى، با خونريزى، با خشونت همراه است؛ كه خوشبختانه در كشور ما اينجور نيست. البته در سال ۸۸ بعضى 
خطاى بزرگى را مرتكب شدند، كشور را در لبه ى يك چنين پرتگاهى قرار دادند، يك مشكل اينچنينى را براى كشور تدارک 

ديدند؛ اما بحمداهلل خداى متعال كمك كرد، ملت توانست از اين مشكل عبور كند. در اين سالهاى متوالى از اول انقالب - منهاى همان 
برهه ى كوتاه سال ۸۸ - هميشه اين دست به دست شدن قدرت و مسئوليت در كشور، با آسايش، با خوشى و با شادكامى همراه بوده است؛ 

اين خيلى فرصت مهمى است.

1.2.با	دست	به	دست	شدن	دولت،	فکرها	و	ابتکارهای	جديد	وارد	میدان	مي	شود	كه	بايد	با	استفاده	از	آنچه	دولتهای	قبل	انجام	دادند،	
كشور	را	پیش	ببرند

بنابراين امروز كه دولت دارد دست به دست ميشود، مجموعه ى جديدى، گروه جديدى، عناصر جديدى، فكرهاى جديدى، ابتكارهاى جديدى 
وارد ميدان ميشوند؛ بايد با استفاده از آنچه كه تاكنون انجام گرفته است، و با بنا بر روى بنائى كه تا امروز باال رفته است، ان شاءاهلل كشور 
را پيش ببرند. اين فرصت بسيار مهمى است، فرصت خوبى است و براى كشور ما عيد است؛ يعنى واقعًا اين جابه جائى قدرتها مبارک 

است. هر مجموعه اى هم كه سر كار مى آيد، با نگاه مثبت به مجموعه ى قبل از خود نگاه كند. 

1.3.	مهم	اين	است	كه	با	دست	به	دست	دولت	ها،	جهتگیری	ها	استمرار	داشته	باشد
خب، اين گزارش مبسوط آقاى رئيس جمهور، آقاى دكتر احمدى نژاد را شنيديد. كارهاى فراوانى شده، كارهاى برجسته اى انجام گرفته. 
ممكن است دولت بعدى بيايد همين مقدار كار يا دو برابر اين كار يا بيشتر، بر آنچه كه انجام گرفته است، بيفزايد؛ چه چيزى از اين بهتر 
براى كشور؟ مهم اين است كه جهتگيرى ها استمرار داشته باشد؛ كه من در زمينه ى استمرار جهتگيرى ها و تذكراتى كه در اين مورد دارم، 

در فرصتهاى بعدى ان شاءاهلل مطالبى را به مسئولين و به ملت عرض خواهم كرد؛ كه حاال لزومى ندارد و اقتضائى هم ندارد.

2.	آنچه	امروز	الزم	است	كه	مورد	توجه	قرار	گیرد،	يک	نگاه	كالن	به	نظام	اسالمی	و	به	شرائط	عمومی	كشور	است؛	واقعیت	
هايی	در	كشور		وجود	دارد:

آنچه كه امروز الزم است و خوب است كه مورد توجه قرار بگيرد، يك نگاه كلى به كشورمان و به شرائط عمومى كشور است. نميخواهيم 
به جزئيات سرگرم شويم - جزئيات فراوانى وجود دارد - يك نگاه كالن به امور كشور عزيزمان و نظام جمهورى اسالمى بكنيم، ببينيم 

ما كجائيم، چه هستيم. چند عنصر را من اينجا يادداشت كرده ام - شش هفت عنصر را - اينها همه اش واقعيتها است:

2.1.موقعیت	جغرافیائی	ايران	يکی	از	موقعیتهای	جغرافیائی	خوب	دنیا	است؛	اين	يک	امتیاز	است	كه	از	نظر	جغرافیايی	در	باالترين	
درجه	قرار	داريم

واقعيت اول: كشور ما كشورى است با جغرافياى مهم. موقعيت جغرافيائى ما يكى از موقعيتهاى جغرافيائى خوب كشورهاى دنيا است. 
اگر كشورهاى دنيا را از لحاظ موقعيت جغرافيائى به چند درجه تقسيم كنيم، يقينًا ايران در درجات باال يا در باالترين درجه قرار خواهد 

گرفت. از لحاظ موقعيت جغرافيائى، اين يك امتياز است؛ اين را ما داريم، اين خداداد است.

2.2.	ريشه	های	تمدنی	كهن	ايران،	بخصوص	از	دوره	ی	اسالم	به	بعد،	تاريخ	باافتخاری	است؛	بنابراين	ما	از	لحاظ	تمدن،	جزو	
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برجسته	ها	و	برترينها	هستیم
واقعيت دوم، تاريخ و ريشه هاى تمدنى ما است. ريشه هاى تمدنى كهن ما، تاريخ ما، تاريخ باافتخارى است؛ بخصوص از دوره ى اسالم به 
اين طرف. قبل از اسالم هم برجستگى هائى در تاريخ كشور ما وجود دارد، اما بعد از اسالم اين برجستگى ها بمراتب بيشتر شده؛ از لحاظ 
علم، از لحاظ صنعت، از لحاظ مسائل فرهنگى، از لحاظ افتخارات گوناگون سياسى، از لحاظ توسعه ى كشور؛ چه توسعه ى كيفى، چه 
توسعه ى كّمى. اين تاريخ ما است. ميراث علمى ما در بخشهاى مختلف دانش بشرى و دانشهاى الهى، ميراث كم نظيرى است. واقعًا 
كمتر كشورى در همين مناطق آسيا و تمدنهاى كهن - در هند و چين و مصر و امثال اينها - اينجور بوده است؛ حاال مناطق غرب كه 

گذشته ى آنچنانى اى ندارند. بنابراين ما از لحاظ تمدن جزو برجسته ها و برترينها هستيم؛ اين هم يك واقعيتى است.

2.3.	ثروتهای	طبیعی	و	انسانِی	ما	چشمگیر	است؛	از	نظر	ذخاير	گوناگون،	فوق	العاده	غنی	هستیم	و	از	لحاظ	استعداد	انسانی،	در	رتبه	های	
باال	قرار	داريم

واقعيت سوم، ثروتهاى طبيعى و انسانِى چشمگير است. حدود بيست و چند سال قبل از اين گفته ميشد كه ذخيره ى نفت كشور در 
فالن تاريخ - يك مقطعى را مشخص ميكردند - تمام خواهد شد؛ اما كشفياتى كه در زمينه ى ذخائر نفتى و گازى شده، اين مدت را به 
حدود چهار پنج برابر گسترش و توسعه داده. در زمينه ى فلزات، در زمينه ى انرژى، در زمينه ى ذخائر گوناگونى كه يك كشور براى اداره ى 

خودش به آنها احتياج دارد، كشور غنى اى هستيم، كشور فوق العاده اى هستيم.
 از لحاظ منابع انسانى هم همين جور. بارها اين را گفتيم - اوائل از روى حدس و گمان ميگفتيم، بعد آمارهاى بين المللى همين را تأييد 
كرد - كه ما از لحاظ رتبه ى استعداد انسانى، در رتبه هاى باال هستيم؛ يعنى از متوسط جوامع بشرى موجود دنيا خيلى باالتريم؛ متوسط 
ما از متوسط دنيا باالتر است. استعدادهاى ما، جوانهاى ما فوق العاده اند؛ داريد مى بينيد ديگر. من شايد مكرر اين را گفته ام؛ با اطالعاتى 
كه بنده دارم و گزارشهائى كه در اختيار بنده قرار ميگيرد و مشاهداتى كه وجود دارد، هيچ قسمتى از قسمتهاى گوناگون علم و فناورى 
وجود ندارد كه زيرساختش در كشور وجود داشته باشد و جوانهاى ما و دانشمندان ما نتوانند در آن قسمت كار بزرگى انجام دهند؛ هر جا 
نميتوانند، زيرساختهايش وجود نداشته است؛ كه البته اين زيرساختها را بايد به وجود بياورند، و دارند هم به وجود مى آورند. اين، ثروت 

طبيعى و ثروت انسانى ما است.

2.4.	در	طول	دو	سه	قرن	اخیر،	هم	از	ناحیه		استبداد	داخلی	و	ديکتاتوری	های	داخل	كشور	و	هم	از	ناحیه		تهاجم	های	بیرونی،	ضربه	های	
سختی	خورديم	

يك واقعيت ديگر هم در كنار اين واقعيتها بايد مشاهده شود و آن اين است كه ما در طول دو سه قرن اخير ضربه هاى سختى خورديم؛ 
هم از ناحيه ى استبداد داخلى و ديكتاتورى هاى داخل كشور، هم از ناحيه ى تهاجمهاى بيرونى. اين يك واقعيتى است كه ما ضربه خورديم. 
تاريخ ورود و نفوذ دولتهاى بيگانه در كشور ما از سال ۱۸۰۰ ميالدى است؛ يعنى دويست و دوازده سال است كه اولين نفوذ خارجى از طريق 
حكومت انگليسِى هند اتفاق افتاد؛ جان ملكِم انگليسى آمد ايران - كه حاال تاريخش را كسانى كه مالحظه كردند، ميدانند - و تبعاتى 

كه پيش آمد. ضعف آن دولتها در مواجهه ى با نفوذ و تهاجم فرهنگ غربى و سياست غربى و حكومتهاى غربى، موجب انفعال كشور 
شد و همين طور رفته رفته ما دچار ضعف شديم، هزيمتهائى داشتيم؛ اين هم يك واقعيتى است. ما در برآورد مسائل كشور و شناخت 
وضعيت كنونى كشور نميتوانيم اين دوره را نديده بگيريم. ضربه هاى سختى به ما زدند؛ هم نفوذ سياسى پيدا كردند، هم نفوذ فرهنگى 

پيدا كردند، هم منابع ما را غارت كردند.

2.4.1.	مورخین	ما	بايد	كار	مبسوط	و	مشروحی	در	مورد	غارت	ثروت	كشور،	سلطه	سیاسی	و	تحقیر	ملت	ما	به	وسیله	كشورهای	متنفذ	
خارجی	انجام	دهند

متأسفانه هنوز كار درستى در اين زمينه انجام نگرفته. محققين و مورخين ما بايد بنشينند يك كار مبسوط و مشروحى را انجام دهند 
در مورد غارت منابع اقتصادى كشور به وسيله ى كشورهاى متنفذ خارجى كه وارد اينجا شدند؛ مثل انگليس در يك برهه اى، روسها در 
يك برهه ى ديگرى، و ديگرانى كه در كنار اينها بودند - كه البته عمده اينها بودند - بعد هم آمريكا در نهايت كار. غارت ثروت، سلطه ى 
سياسى، تحقير ملت. آنچه كه شما از زبان سياستمداران و دولتمردان وابسته ى به سياستهاى غربى و دستگاههاى استبدادى شنفتيد در 
زمينه ى تحقير ايران و ايرانى و اينكه »نميتوانيم« و چه و چه، اينها همه اش ناشى از همان سلطه ى فرهنگ غربى و سلطه ى سياسى 

غرب بر كشور ما بوده. اينها جزو واقعيتها است.

2.5.	ايران	در	سه	مقطع	مشروطیت،	نهضت	ملی	و	انقالب	اسالمی،	يک	حركت	ملی	و	بیداری	عمومی	داشت؛	البته	در	دو	مقطع	اول	
شکست	خورديم

واقعيت پنجم، بيدارى ملى است در سه مقطع. در سه مقطع، ما يك بيدارى عمومى و ملى داشتيم: اول، مقطع مشروطيت؛ دوم، مقطع 
نهضت ملى - آيةاهلل كاشانى و دكتر مصدق - و سوم، مقطع انقالب اسالمى. در آن دو مقطع، ملت ايران شكست خورد. قيام مشروطيت، 
قيام مهمى بود؛ ليكن شكست خوردند. در نهضت ملى قيام كردند، شكست خوردند. حاال عوامل اين شكست چيست، اينها بحثهاى 
طوالنى و مفصلى است؛ هر كدام عواملى داشته. سوم، مقطع انقالب اسالمى است. اينها حركتهاى ملى است. البته حركتها و اقدامها و 
نهضتهاى غير عمومى هم وجود داشته - مثل نهضت تنباكو و اينها - آنها يك حركت ملى براى تغيير بنيادين و تحول در كشور نبود؛ 

براى يك مسئله ى خاص بود. آنچه كه ميشود گفت يك حركت ملى، يك كار بزرگ، همين سه مقطع بود. 

2.5.1.	مقطع	پیروزی	انقالب	اسالمی،	مقطع	برجسته	ای	بود	كه	ملت	ايران	پس	از	دو	قرن	هزيمت	در	مقابل	تهاجم	غرب،	معارضان	خود	
را	به	زانو	درآورد

آن دو مقطع شكست خورد؛ اما مقطع پيروزى انقالب اسالمى، مقطع برجسته اى بود كه غرب را و معارضان مقابل خود را شكست داد و 
به زانو درآورد؛ و اين به بركت شخص امام و شخصيت امام و به بركت احكام و قوانينى بود كه امام بزرگوار ما )رضوان اهلل تعالى عليه( 
به آنها متكى بود و جمهورى اسالمى را بر آن اساس به وجود آورد و خطوط روشنى كه ترسيم كرد؛ اين يك واقعيتى است. بنابراين ما 

در مقابل آن هزيمتى كه در آن دو قرن - تقريبًا - در مقابل تهاجم غربى ها داشتيم، اين حركت مواجهه ى پيروزمند با غرب را 
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هم داشتيم؛ اين هم يك واقعيتى است.

2.6.	يکی	از	مهمترين	واقعیتها،	پیشرفتهای	يک	كشور	است؛	مقدار	پیشرفت	ايران	از	مقطع	پیروزی	انقالب	تا	امروز	در	دنیا	سابقه	
نداشته	است

واقعيت ششم، تجربه ى پيشرفت در عرصه هاى گوناگون است. بعضى ها در زمينه ى مسائل سياسى - چه سياست خارجى، چه سياست 
داخلى، چه اقتصاد، چه غيره - ميگويند آقا بايد واقع بين بود. خب، واقعيتها اينها است؛ اين واقعيتها را بايد ديد. يكى از مهمترين واقعيتها، 
پيشرفتهاى يك كشور است. كشور ايران از مقطع پيروزى انقالب - يعنى از سال ۱۳۵7 - تا امروز به قدرى تغيير كرده است كه اين 
مقدار تغيير را ما در ظرف اين مدت در كشورهاى ديگر نمى بينيم؛ يعنى بنده سراغ ندارم. كشورهاى پيشرفته ى تمدنى و صنعتى و علمى، 
فاصله ى حركتشان تا رسيدن به اين نقطه اى كه ما امروز رسيديم، فاصله ى بيشترى بوده است. تا آنجائى كه بنده اطالع دارم، به نظرم 

ميرسد كه در دنيا اين مقدار پيشرفت كمتر ديده شده است يا ديده نشده است.

2.6.1.	به	طور	مشخص	در	زمینه	هايی	چون	علمی،	سیاست	داخلی،	الگوی	جديد	مردم	ساالری،	سیاست	خارجی،	سازندگی	و	فرهنگی	
پیشرفت	داشته	ايم

 ما، هم در زمينه هاى علمى پيشرفت كرده ايم - كه يك بخشى را آقاى رئيس جمهور امروز اشاره كردند، و البته پيشرفتهاى علمى ما 
خيلى بيش از اينها است؛ نه اينكه به عنوان مسئوالن داخلى اين حرف را بزنيم؛ نه، اين قضاوت مراكز علمى دنيا است - هم در زمينه ى 
سياسى پيشرفت كرده ايم. در زمينه ى سياست داخلى، همين مدل جديد مردم ساالرى دينى كه ما به دنيا عرضه كرده ايم، همين انتخابات، 
همين دست به دست شدن قدرت اجرائى و قدرت تقنينى كشور، يكى از بزرگترين موفقيتها است. مردم ساالرى دينى، مردم ساالرِى سالم 
است؛ بدون كارها و شگردها و خدعه هائى كه در دنيا معمول است. من متأسفم از اين كه خيلى از جوانهاى ما از اين شگردهائى كه در 
دنيا، در آمريكا، در غرب، در اروپا، در زمينه ى انتخابات به كار ميبرند، كه ظاهر دموكراسى دارد، اما باطن غير دموكراسى دارد، خبر ندارند. 
كتابهاى خوبى در اين زمينه نوشته شده، خود غربى ها نوشته اند؛ اينها را بخوانند، اين كتابها را ببينند؛ چگونگى انتخاب يك شهردار يا 
يك فرماندار در فالن ايالت آمريكا، بعد سناتور شدن، بعد رئيس جمهور شدن؛ هل داده شدن افراد به اين عرصه ها چگونه است، با چه 
شگردهائى انجام ميگيرد؛ آن وقت مقايسه كنند با اينجا كه يك نفرى مى آيد در مواجهه ى با مردم، در حرف زدن با مردم، گاهى بدون 
هيچ سابقه ى اجرائى، مردم را جذب ميكند؛ موج ايجاد ميشود، مردم ميروند پاى صندوقهاى رأى، رأى ميدهند، انتخاب ميكنند، با اين 

درصدهاى باال؛ اين مدل جديدى است از دموكراسى؛ اين پيشرفت سياسى ما است.
 در سياست خارجى هم همين جور. امروز جمهورى اسالمى نقش غيرقابل انكارى در مسائل گوناگون منطقه و مسائل اساسى منطقه ى 
خود دارا است، كه اين را هيچ كس منكر نيست. مسائل منطقه ى ما، مسائل جهانى هم هست؛ اين هم ضمنًا معلوم باشد. پيشرفت در 

سياست داخلى، الگوى جديد مردم ساالرى، قدرت انتخاب ملى؛ در سياست خارجى، اين تأثيرگذارى ها؛ اينها واقعيت است.
پيشرفت در سازندگى. اين مقدار كارى كه در زمينه ى سازندگى در اين سى سال انجام گرفته است، واقعًا شگفت آور است. قبل  

از انقالب، ما به شهرهاى گوناگون، به روستاها، به مناطق محروم رفتيم، وضع را ديديم؛ ميدانيم آن وقت چه جورى كار ميكردند. زلزله 
مى آمد - بنده خودم در چند زلزله ى بزرِگ معروف گروه امداد تشكيل داده بودم و آنجا كار ميكرديم - ديدم چه جورى حركت ميكردند، چه 
جورى كار ميكردند؛ و حاال در دوره ى كنونى، شما مالحظه كنيد در يك بخشى از كشور يك زلزله اى اتفاق بيفتد، يك بالى طبيعى به 

دارد. واقعيت  اما  است،  نكردنى  باور  اين  ميشود.  امدادرسانى  سرعتى  چه  با  شوند،  مشكل  دچار  مردم  بيايد،  وجود 
 در زمينه ى فرهنگى هم همين جور. ما يك چرخش صد و هشتاد درجه اِى فرهنگى نسبت به قبل از انقالب و دوران طاغوت به شكل 
كلى داريم؛ جزئيات را بحث نميكنيم. با نگاه كالن، يك چرخش به تمام معنا است. البته اگر بهتر كار كنيم، بيشتر بلد باشيم، بيشتر 

جديت كنيم، در جزئيات هم موفق خواهيم بود.

	2.7.	آينده	ی	پر	امید	با	تکیه	بر	نسل	جوان	پراستعداد	يکی	ديگر	از	واقعیتهای	كشور	است
آينده ى پر اميد، يكى ديگر از واقعيتهاى كشور است. اين نسل جوان خيلى قيمت دارد. من پارسال ماه رمضان همين جا مطلبى را گفتم 

و خب، مختصرى دنبال شد؛ نه به صورت كامل. 

2.7.1.	تحديد	نسل	برای	كشور	ما	خطر	بزرگی	است	و	با	روند	كنونی،	در	آينده	دچار	مشکل	پیری	عمومی	خواهیم	شد؛	بايد	جلوی	اين	
كار	را	بگیريم

مسئله ى تحديد نسل براى كشور ما خطر است؛ من به شما عرض بكنم. محدود كردن نسل، براى كشور ما يك خطر بزرگى است. ما در 
منطقه ى خطر مبالغ زيادى پيش رفتيم، بايد برگرديم؛ ميتوانستيم جلوى اين كار را بگيريم، نگرفتيم. آنچه كه متخصصين و كارشناسان، 
با نگاه هاى علمى، با دقت علمى بررسى كرده اند، ما را به اين نتيجه ميرساند كه با اين روند كنونى، كشور در آينده دچار مشكل فراوان 
خواهد شد؛ كشور دچار پيرى عمومى خواهد شد. اين تحديد نسل، چيز بدى است. البته شنيدم در مجلس طرحى در حال بررسى است؛ 
منتها آنطور كه براى ما نقل كردند، آن طرح جواب نميدهد؛ اين مقدارى كه در اين طرح ديده شده، جوابگو نيست. مسئولين و عالقه مندان 

و آشنايان با مقتضيات اين كار در مجلس، بايد توجه كنند و درست انجام دهند.

	2.8.	ما	با	يک	جبهه		دشمن	مواجه	ايم؛جبهه	معارضی	اعم	از	ارتجاع	و	استکبار	و	برخی	دولتمردان	غربی	و	منطقه	كه	فقط	درمقابل	ايران	
شکل	گرفته	است

واقعيت هفتم اين است كه كشور با يك جبهه ى دشمن معاند مواجه است. مثل خيلى از چيزهاى ديگر و عرصه هاى ديگر كه ما در دنيا 
تكيم، در اين قسمت هم در دنيا تكيم! نداريم كشورى را كه يك جبهه ى معارِض معاندى با اين عرض و طول در مقابلش وجود داشته 
باشد؛ در مقابل ما هست. جبهه ى ارتجاع هست، جبهه ى استكبار هست، برخى از سردمداران كشورهاى غربى هستند، برخى از ضعفاى 
مسئوالن دولتهاى منطقه اى هم هستند؛ باالخره يك جبهه اى است در مقابل ما. البته اينها دالئل مشخصى دارد، قابل توضيح و قابل 

تحليل هم هست - كه جايش اينجا نيست - ليكن واقعيت امر اين است كه يك چنين جبهه اى وجود دارد.
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2.8.1.در	مواجهه		با	اين	جبهه،	بايد	با	تکیه		به	واقعیتها	و	نگاه	به	هدفهای	كلی	تصمیم	بگیريم؛	مسئولین	بايد	در	چنین	شرائطی	راه	آينده	
را	تشخیص	دهند

 خب، ما در مواجهه ى با اين جبهه، با تكيه ى به آن واقعيتها، با نگاه به آن هدفهاى كلى، بايد تصميم بگيريم. هر مسئولى در هر بخشى 
بايد بداند كه در يك چنين شرائطى راه آينده چگونه است؛ بايد بتواند اين را تشخيص دهد.

3.	واقعیتها	اين	را	به	ما	امالء	مي	كنند	كه	ما	مي	توانیم	دهه	چهارم	انقالب	را	به	معنای	واقعی	كلمه،	دهه	ی	پیشرفت	و	عدالت	
قرار	دهیم

 به نظر ما اين واقعيتها راه آينده را به ما نشان ميدهد. ابتكاراتى كه دولتها و مديران بخشهاى مختلف به كار ميبرند، براى كشور فرصت 
است و نعمت الهى است. 

اين  باشد.  و عدالت  پيشرفت  واقعى كلمه، دهه ى  معناى  به  ميتواند  انقالب -  داريم - دهه ى چهارم  قرار  آن  در  امروز  ما  دهه اى كه 
واقعيتهائى كه ما مشاهده ميكنيم، همه به ما اين را امالء ميكنند كه ما ميتوانيم اين دهه را به معناى واقعى كلمه، دهه ى پيشرفت و 

عدالت قرار دهيم.

4.در	پیشرفت	به	سمت	هدفهای	آرمانی،	اساس	كار	اينکه	ساخت	قدرت	ملی	را	استحکام	ببخشیم؛	برخی	از	عناصر	استحکام	
همیشگی	و	برخی	فصلی	اند:

در پيشرفت به سمت هدفهاى آرمانى، بايد ساخت درونى قدرت را استحكام بخشيد؛ اساس كار اين است. ما اگر ميخواهيم اين راه را 
ادامه دهيم و به اين سمت حركت كنيم و اين هدفها را دنبال كنيم و چشم به اين آرمانها بدوزيم و پيش برويم و در مقابل اين معارضه ها 

ايستادگى كنيم و صبر و توكل را به كار بگيريم، بايد ساخت قدرت ملى را در درون كشور تقويت كنيم و استحكام ببخشيم. 

4.1.عزم	راسخ	جزو	عناصر	همیشگی	است؛مسئوالن	عزم	خود	را	در	مواجهه		با	مشکالت	حفظ	كنند	و	دچار	تزلزل	نشوند؛	عزم	راسخ	
مردم	هم	الزم	است

عناصر اين استحكام، برخى عناصر هميشگى است، برخى هم عناصر فصلى است. آنچه كه جزو عناصر هميشگى است، عزم راسخ است؛ 
كه عرض كرديم. مسئوالن كشور بايد تصميمشان را در مواجهه ى با مشكالت حفظ كنند، عزم راسخ خودشان را محفوظ بدارند، دچار 
تزلزل نشوند. به سمت آرمانها حركت كردن، اين عزم راسخ را نياز دارد. اينجور نباشد كه با مشاهده ى اخم دشمن، ترشروئى دشمن، حركت 
معارضه ى دشمن با شكلهاى مختلفش - تبليغاتى اش، سياسى اش، اقتصادى اش و امثال اينها - متزلزل شوند. هم عزم راسخ مسئولين 
الزم است، هم عزم راسخ مردم الزم است. البته اين دومى - عزم راسخ مردم - الزاماتى هم دارد، كه حاال معلوم است. ما اگر بخواهيم 

عزم راسخ مردم را حفظ كنيم، يك سلسله وظائفى را بايد انجام دهيم.

4.2.	مسئله	اقتصاد	و	علم	جزو	عناصر	فصلی	هستند؛	مسئوالن	كالن	و	سیاستگذاران	برای	پیشرفت	بايد	به	اين	دو	نقطه	ی	اصلی	توجه	كنند

اما آنچه كه فصلى است - آنچه كه در حال حاضر براى كشور اولويت دارد - به نظر من مسئله ى اقتصاد و مسئله ى علم است. مسئوالن 
كالن كشور، سياستگذاران كشور، كسانى كه اداره ى امور اساسى را در كشور به عهده دارند، به اين دو نقطه ى اصلى براى پيشرفت 
بايد توجه كنند. روى مسئله ى اقتصاد كشور بايد تكيه شود، روى مسئله ى پيشرفت علمى كشور هم بايد تكيه شود. توجه به اقتصاد 
خوشبختانه نسبتًا عمومى است؛ همه توجه دارند. حماسه ى اقتصادى هم جزو شعار امسال بوده. اميدواريم همچنان كه حماسه ى سياسى 
انجام گرفت، حماسه ى اقتصادى هم با همت مسئولين انجام بگيرد. البته كار اقتصادى، كار كوتاه مدتى نيست؛ كار يك ماه و دو ماه و 
يك سال نيست؛ ليكن بايد حركت آغاز شود. روى مسئله ى علم هم من تكيه ميكنم. در اين ده سال گذشته، حركت علمى ما خيلى 
خوب بوده؛ پيشرفت علمى و سرعت پيشرفت، بسيار خوب بوده است؛ اما اين سرعت پيشرفت بايد كند نشود. اگر ما بخواهيم به آن سطح 

مطلوب برسيم، اگر بخواهيم به خطوط مقدم دانش جهانى برسيم، بايد اين سرعت پيشرفت را همچنان حفظ كنيم.

5.	در	مسئله		تعامل	با	دنیا،	ما	از	اول	هم	اهل	تعامل	با	دنیا	بوديم؛	اما	در	تعامل	بايد	طرف	مقابل	را	شناخت؛	چون	اگر	نشناسیم،	
پشت	پا	خواهیم

دومين نكته اى كه در اين زمينه وجود دارد، مسئله ى تعامل با دنيا است؛ كه اين روزها زياد هم گفته ميشود. ما معتقد به تعامل با دنيا 
هستيم. در تعامل با دنيا، بايد طرف مقابل را شناخت؛ اگر نشناسيم، پشت پا خواهيم خورد. پرونده ى خصوم خودمان را فراموش نكنيم. 
ممكن است انسان يك وقتى سابقه اى را به رو نياورد؛ اشكالى ندارد. شما يك وقتى با يك شخصى مواجه ايد، ميخواهيد يك كارى را 
انجام دهيد، يك سابقه اى هم از او داريد، مصلحت نميدانيد به رو بياوريد؛ اين اشكالى ندارد، اما اين سابقه يادتان نرود؛ اگر يادتان رفت، 

پشت پا خواهيد خورد، ضربه خواهيد خورد.

5.1.	مذاكره	با	آمريکا	را	در	مسائل	خاص	منع	نمي	كنم،	لکن	من	اول	سال	گفتم	خوشبین	نیستم؛	موضعگیری	دشمنان	در	اين	چهارماه	
هم	اين	را	تايید	كرد

آمريكائى ها ميگويند ما ميخواهيم با ايران مذاكره كنيم. خب، سالها است كه ميگويند ميخواهيم مذاكره كنيم؛ اين يك فرصتى نيست 
كه براى ما به وجود آوردند. من اول سال گفتم كه خوشبين نيستم. در مسائل خاص، مذاكره را منع نميكنم - مثل مسئله ى خاصى كه 
در قضيه ى عراق داشتيم، و بعضى از قضاياى ديگر - ليكن من خوشبين نيستم؛ چون تجربه ى من اين را نشان ميدهد. آمريكائى ها، 
هم غيرقابل اعتمادند، هم غير منطقى اند، هم در برخوردشان صادق نيستند. اين چهار ماهى هم كه از آن صحبت ما گذشت، همين را 
تأييد كرد؛ موضعگيرى هاى مسئوالن و دولتمردان آمريكا نشان داد كه همين مطلبى كه ما گفتيم - كه گفتيم خوشبين نيستيم - درست 
است؛ خود آنها عماًل اين را تأييد كردند. انگليسها هم يك جور ديگر، ديگران هم يك جور ديگر. تعامل با دنيا هيچ ايرادى ندارد، ما از 
اول هم اهل تعامل با دنيا بوديم؛ منتها در تعامل، طرف مقابل را بايد شناخت؛ شگردهاى او را بايد دانست؛ هدفهاى اساسى و كالن را 

بايد در مّد نظر داشت.

5.2.هنر	اين	است	در	مقابل	مانع	تراشی	دشمن	كاری	كنید	كه	راهتان	را	ادامه	دهید؛	وااّل	اگر	تفاهم		كنید	كه	از	راه	خود	
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برگرديد،	اين	يک	خسارت	است
 ممكن است دشمنى سر راه شما را بگيرد، بگويد از اينجا نبايد جلو برويد. سازش با او به اين صورت نيست كه شما قبول كنيد، برگرديد؛ 
هنر اين است كه شما كارى كنيد كه راهتان را ادامه دهيد، او هم مانع كار شما نشود؛ وااّل اگر چنانچه توافق و تفاهم به اين معنا بود 
كه او بگويد شما بايد از اين راه برگرديد، شما هم بگوئيد خيلى خوب، اين كه خسارت است. توجه به اين جهات بايد از سوى مسئولين 

و دولتمردان وجود داشته باشد.
 البته مسائل منطقه هم مسائل مهمى است، كه بخشى از ذهن ما و اهتمامهاى ما را به خودش اختصاص ميدهد؛ اما ديگر مجالى 

نيست.

موخره
 برادران و خواهران عزيز! تحمل كرديد، گوش كرديد؛ اميدواريم خداى متعال همه ى شما را مشمول تفضالت خودش قرار دهد. پروردگارا! 
توفيق تضرع به خودت را در اين ماه به ما عنايت كن. ما را از جهنمى كه خودمان براى خودمان برافروزيم، نجات بده. پروردگارا! ما را به 
عمل خير و عمل صالح راهنمائى بفرما. پروردگارا! به محمد و آل محمد، ملت ايران، مسئولين كشور، مسئولينى كه تا امروز مشغول 
كار بودند، مسئولينى كه فردا مشغول كار خواهند شد، همه را مشمول لطف و عنايت خودت قرار بده. كسانى كه براى كشور و براى اين 
ملت زحمت كشيدند و تالش كردند، زحمات آنها را مقبول بفرما. پروردگارا ! آن كسانى كه تصميم دارند براى اين كشور كار كنند، زحمت 
بكشند، خدمت كنند، آنها را در اين كار موفق بدار؛ آنها را به راه راست - راهى كه مورد رضاى تو است - راهنمائى بفرما. قلب مقدس 

ولىّ عصر را از ما راضى و خشنود بفرما. روح مطهر امام بزرگوار و ارواح طيبه ى شهدا را از ما راضى و خشنود بفرما.
 والّسالم عليكم و رحمةاهلل و بركاته 

پاورقی
۱( نصر: ۳-۱

۲( مصباح المتهجد، ج ۲، ص ۶۱۰
 ۳( مولوى 

4( اعراف: ۲۰۵
۵( عنكبوت: ۶۵

۶(يونس: ۱۲
7( عنكبوت: ۵۸ و ۵۹

۸( انفال: ۶۵
۹( كهف: ۱۰۳ و ۱۰4

مطالبات
متن	اصلیمخاطبعنوان	مطالبهرديف

لزوم سپاسگذاری از خداوند به 1
خاطر خلق حماسه سیاسی

مردم و 
مسئوالن

حاال كه نصرت الهى شامل حال ما شد و توانستيم اين حماسه ى 
بخشهاى  در  بزرگ  حماسه ى  اين  آثار  كه   - كنيم  پا  بر  را  بزرگ 
مختلف بتدريج خود را نشان خواهد داد - پس بايد دست تضرع و 
توسل به ذيل عنايت پروردگار بگشائيم و از خداى متعال سپاسگزارى 

كنيم؛ بخصوص كه ماه رمضان است

غافل نشدن از ياد خدا در زمان 2
آسايش و راحتی

مردم و 
مسئوالن

يا  بار  ده  شايد   - مكرر  در  مكرر  قرآن،  مختلف  جاهای  در 
بیشتر، که من نشمردم - اين گاليه را خدای متعال از انسانها 
میكند که وقتی دچار شدت میشويد، توجه پیدا میكنید؛ وقتی 
شما  راهِ  اين  میكنید. خب،  پیدا  غفلت  شد،  برطرف  شدت 
و  برادران  میكند...  متوقف  را  شما  حرکت  میكند،  مسدود  را 
خواست.  کمك  متعال  خدای  بايداز  حال  همه  در  خواهران! 
حال  در  آسايش،  حال  در  بايد  خدا  و  ما  بین  قلبی  رابطه ی 
اين  کند؛  پیدا  ادامه  کرب  حال  در  محنت،  حال  در  راحت، 
ضامن حرکت تكاملی انسان است، ضامن تعالی انسان است؛ 
اين است که میتواند ما را به آن هدف اصلی آفرينش برساند. 
به نظر ما، اين توسل و تضرع، در همه ی عرصه های حیات، 
به عمل می انجامد. اگر اين توجه به خدا باشد، رکود، سكون، 
گوناگون  در عرصه های  توقف  و  به عقب  بازگشت  ناامیدی، 

ندارد. وجود  حیات 
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برخورداری از صبر و توکل در 3
مديريت کشور

کارهائی مسئوالن بتواند  انسان  ندارد  امكان  توکل  بدون  و  بدون صبر 
انجام  است،  او  برعهده ی  کشور  مديريت  زمینه ی  در  که  را 
دهد. با بی صبری، با شتابزدگی، با بی حوصلگی، با تنبلی، با 
همه اش  اينها  که   - مشكالت  با  مواجهه ی  در  شدن  مأيوس 
ضد توکل است - نمیشود کارهای بزرگ را انجام داد، نمیشود 
به  را  کشور  پیشرفت  مهم  مسئولیت  نمیشود  کرد،  پیشرفت 

رساند. انجام 

انتخاب درست جهت گیری در 4
مسائل کشور 

اين مسئوالن است،  قطب نما  اين  كنيم؛  انتخاب  درست  بايد  را  جهتگيرى 
شاخص اصلى است. اگر چنانچه جهتگيرى را غلط انتخاب كرديم، 
در انتخاب جهتگيرى اشتباه كرديم، تالش مضاعف ما نه فقط ما 
را به نتيجه نميرساند، بلكه ما را از راه دور ميكند. فرمود: »قل هل 
ننّبئكم باألخسرين اعماال. الّذين ضّل سعيهم فى الحياة الّدنيا«؛)۹( 
يعنى در جهت  واقع شده است؛  آنها در گمراهى  سعى و كوشش 

درست انجام نگرفته. جهت را بايد درست انتخاب كرد.

استفاده از همه ابزارها و نیروها 5
برای تبديل جهت گیری ها به 

سیاست های عملی

اين مسئوالن آورد.  کار  پای  بايد  را  نیرو  همه ی  را،  ابزارها  همه ی 
بیايد.  در  عملی  سیاستهای  شكل  به  بايد  جهتگیری ها 
است؛  عملی  سیاستهای  اين  از  بخشی  کلی،  سیاستهای 
چشم انداز بیست ساله، بخشی از اين سیاستهای عملی است؛ 
سیاستهای اجرائی دولت در بخشهای مختلف، بخشی از اين 
مجلسها  و  دولتها  که  برنامه هائی  است؛  عملی  سیاستهای 
تصويب میكنند و بنای بر اجرای آن میگذارند، بخشی از اين 
سیاستهای عملی است. بايد در خالل اين سیاستهای عملی، 
آن اهداف کلی و آن جهتگیری ها تبیین شود و نقش پیدا کند 

شود. برجسته  و 

لحاظ کردن اولويت ها در 6
مديريت کشور

كارها زياد است، گاهى اوقات نيرو و توان يا سرمايه و منبع مالى مسئوالن
به قدر همه ى نيازها نيست؛ لذا بايد اولويتها را در نظر گرفت. اين 
توكل  و  براى تحقق صبر  زمينه ى مديريتها  ما در  كارى است كه 

دهيم انجام  ميتوانيم 

پیش برد کشور با تكیه بر 7
کارهای گذشته

دولت جديد 
)يازدهم(

امروز كه دولت دارد دست به دست ميشود، مجموعه ى جديدى، گروه 
وارد  ابتكارهاى جديدى  جديدى، عناصر جديدى، فكرهاى جديدى، 
ميدان ميشوند؛ بايد با استفاده از آنچه كه تاكنون انجام گرفته است، 
و با بنا بر روى بنائى كه تا امروز باال رفته است، ان شاءاهلل كشور را 

پيش ببرند

لزوم استمرار جهت گیری های 8
نظام در جابه جايی دولت ها

دولت جديد 
)يازدهم(

اين گزارش مبسوط آقای رئیس جمهور، آقای دکتر احمدی نژاد 
انجام  برجسته ای  کارهای  شده،  فراوانی  کارهای  شنیديد.  را 
يا  کار  مقدار  همین  بیايد  بعدی  دولت  است  ممكن  گرفته. 
است،  گرفته  انجام  که  آنچه  بر  بیشتر،  يا  کار  اين  برابر  دو 
بیفزايد؛ چه چیزی از اين بهتر برای کشور؟ مهم اين است که 
جهتگیری ها استمرار داشته باشد؛ که من در زمینه ی استمرار 
فرصتهای  در  دارم،  مورد  اين  در  که  تذکراتی  و  جهتگیری ها 
بعدی ان شاءاهلل مطالبی را به مسئولین و به ملت عرض خواهم 

کرد؛ که حاال لزومی ندارد و اقتضائی هم ندارد.

لزوم برخورداری از نگاه کالن به 9
شرايط امروز کشور 

آنچه كه امروز الزم است و خوب است كه مورد توجه قرار بگيرد، يك مسئوالن
نگاه كلى به كشورمان و به شرائط عمومى كشور است. نميخواهيم 
به جزئيات سرگرم شويم - جزئيات فراوانى وجود دارد - يك نگاه 
بكنيم،  اسالمى  جمهورى  نظام  و  عزيزمان  كشور  امور  به  كالن 

ببينيم ما كجائيم، چه هستيم.
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انجام تحقیق مبسوط و مشروح 10
در رابطه با سلطه سیاسی و 

اقتصادی بیگانگان بر ايران و 
پیامدهای آن

متأسفانه هنوز كار درستى در اين زمينه انجام نگرفته. محققين و مورخان
مورخين ما بايد بنشينند يك كار مبسوط و مشروحى را انجام دهند 
در مورد غارت منابع اقتصادى كشور به وسيله ى كشورهاى متنفذ 
انگليس در يك برهه اى، روسها  اينجا شدند؛ مثل  خارجى كه وارد 
كه   - بودند  اينها  كنار  در  كه  ديگرانى  و  ديگرى،  برهه ى  يك  در 
البته عمده اينها بودند - بعد هم آمريكا در نهايت كار. غارت ثروت، 
سلطه ى سياسى، تحقير ملت. آنچه كه شما از زبان سياستمداران و 
دولتمردان وابسته ى به سياستهاى غربى و دستگاههاى استبدادى 
و  »نميتوانيم«  اينكه  و  ايرانى  و  ايران  تحقير  زمينه ى  در  شنفتيد 
چه و چه، اينها همه اش ناشى از همان سلطه ى فرهنگ غربى و 

سلطه ى سياسى غرب بر كشور ما بوده.

جلوگیری از روند تحديد نسل 11
در کشور

مسئله ی تحديد نسل برای کشور ما خطر است؛ من به شما مسئوالن
خطر  يك  ما  کشور  برای  نسل،  کردن  محدود  بكنم.  عرض 
رفتیم،  پیش  زيادی  مبالغ  منطقه ی خطر  در  ما  است.  بزرگی 
بايد برگرديم؛ میتوانستیم جلوی اين کار را بگیريم، نگرفتیم. 
آنچه که متخصصین و کارشناسان، با نگاه های علمی، با دقت 
علمی بررسی کرده اند، ما را به اين نتیجه میرساند که با اين 
روند کنونی، کشور در آينده دچار مشكل فراوان خواهد شد؛ 
کشور دچار پیری عمومی خواهد شد. اين تحديد نسل، چیز 
بررسی  حال  در  طرحی  مجلس  در  شنیدم  البته  است.  بدی 
جواب  طرح  آن  کردند،  نقل  ما  برای  که  آنطور  منتها  است؛ 
جوابگو  شده،  ديده  طرح  اين  در  که  مقداری  اين  نمیدهد؛ 
اين  مقتضیات  با  آشنايان  و  عالقه مندان  و  مسئولین  نیست. 

انجام دهند. بايد توجه کنند و درست  کار در مجلس، 

تكیه بر واقعیت های کشور و 12
نگاه به هدف های کلی انقالب 

در مواجهه با جبهه دشمنان

با مسئوالن معاند[،  اين جبهه ]عريض و طويل دشمنان  با  ما در مواجهه ى 
تكيه ى به آن واقعيتها، با نگاه به آن هدفهاى كلى، بايد تصميم 
چنين  يك  در  كه  بداند  بايد  بخشى  هر  در  مسئولى  هر  بگيريم. 
دهد. تشخيص  را  اين  بتواند  بايد  است؛  آينده چگونه  راه  شرائطى 

استحكام ساخت دورنی قدرت 13
برای پیشرفت در مسیر هدف 

های آرمانی

در پيشرفت به سمت هدفهاى آرمانى، بايد ساخت درونى قدرت را مسئوالن
استحكام بخشيد؛ اساس كار اين است. ما اگر ميخواهيم اين راه را 
ادامه دهيم و به اين سمت حركت كنيم و اين هدفها را دنبال كنيم و 
چشم به اين آرمانها بدوزيم و پيش برويم و در مقابل اين معارضه ها 
ايستادگى كنيم و صبر و توكل را به كار بگيريم، بايد ساخت قدرت 

ملى را در درون كشور تقويت كنيم و استحكام ببخشيم. 

عزم راسخ در مقابل حرکت 14
های مختلف معارضه دشمن

مسئوالن و 
مردم

مسئوالن كشور بايد تصميمشان را در مواجهه ى با مشكالت حفظ 
تزلزل نشوند. به  بدارند، دچار  را محفوظ  كنند، عزم راسخ خودشان 
سمت آرمانها حركت كردن، اين عزم راسخ را نياز دارد. اينجور نباشد كه 
با مشاهده ى اخم دشمن، ترشروئى دشمن، حركت معارضه ى دشمن 
و  اقتصادى اش  تبليغاتى اش، سياسى اش،   - مختلفش  با شكلهاى 
امثال اينها - متزلزل شوند. هم عزم راسخ مسئولين الزم است، هم 

عزم راسخ مردم الزم است.
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توجه به اولويت داشتن علم 15
و اقتصاد در شرايط کنونی 

کشور

مسئوالن کالن 
و سیاستگذاران 

نظام

نظر  به   - دارد  اولويت  کشور  برای  در حال حاضر  که  آنچه 
کالن  مسئوالن  است.  علم  مسئله ی  و  اقتصاد  مسئله ی  من 
اساسی  امور  اداره ی  که  کسانی  کشور،  سیاستگذاران  کشور، 
برای  اصلی  نقطه ی  دو  اين  به  دارند،  عهده  به  کشور  در  را 
بايد  کشور  اقتصاد  مسئله ی  روی  کنند.  توجه  بايد  پیشرفت 
بايد  هم  کشور  علمی  پیشرفت  مسئله ی  روی  شود،  تكیه 
تكیه شود. توجه به اقتصاد خوشبختانه نسبتًا عمومی است؛ 
امسال  شعار  جزو  هم  اقتصادی  حماسه ی  دارند.  توجه  همه 
انجام گرفت،  امیدواريم همچنان که حماسه ی سیاسی  بوده. 
بگیرد.  انجام  مسئولین  همت  با  هم  اقتصادی  حماسه ی 
البته کار اقتصادی، کار کوتاه مدتی نیست؛ کار يك ماه و دو 
روی  شود.  آغاز  حرکت  بايد  لیكن  نیست؛  سال  يك  و  ماه 
ده سال گذشته،  اين  در  میكنم.  تكیه  من  علم هم  مسئله ی 
حرکت علمی ما خیلی خوب بوده؛ پیشرفت علمی و سرعت 
پیشرفت  سرعت  اين  اما  است؛  بوده  بسیار خوب  پیشرفت، 
بايد کند نشود. اگر ما بخواهیم به آن سطح مطلوب برسیم، 
اگر بخواهیم به خطوط مقدم دانش جهانی برسیم، بايد اين 

کنیم. حفظ  همچنان  را  پیشرفت  سرعت 

لزوم شناخت دشمنان و سوابق 16
دشمنی آنها در مساله تعامل 

با دنیا

ما معتقد به تعامل با دنیا هستیم. در تعامل با دنیا، بايد طرف مسئوالن
خورد.  خواهیم  پا  پشت  نشناسیم،  اگر  شناخت؛  را  مقابل 
پرونده ی خصوم خودمان را فراموش نكنیم. ممكن است انسان 
ندارد. شما يك  اشكالی  نیاورد؛  رو  به  را  سابقه ای  وقتی  يك 
وقتی با يك شخصی مواجه ايد، میخواهید يك کاری را انجام 
دهید، يك سابقه ای هم از او داريد، مصلحت نمیدانید به رو 
بیاوريد؛ اين اشكالی ندارد، اما اين سابقه يادتان نرود؛ اگر يادتان 

رفت، پشت پا خواهید خورد، ضربه خواهید خورد.

هنرنمايی در مقابل دشمن برای 17
عبور از موانع و عدم بازگشت 

از راه طی شده

ممكن است دشمنی سر راه شما را بگیرد، بگويد از اينجا نبايد مسئوالن
جلو برويد. سازش با او به اين صورت نیست که شما قبول 
کنید، برگرديد؛ هنر اين است که شما کاری کنید که راهتان 
چنانچه  اگر  وااّل  نشود؛  شما  کار  مانع  هم  او  دهید،  ادامه  را 
توافق و تفاهم به اين معنا بود که او بگويد شما بايد از اين 
اين که خسارت  راه برگرديد، شما هم بگوئید خیلی خوب، 
است. توجه به اين جهات بايد از سوی مسئولین و دولتمردان 

وجود داشته باشد.
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