


نظام مردم سااری دینی توسط حضرت امام خمینی به عنوان یک حرف نو جهت حاکمیت اسام مطرح 
شد. الگوی مردم سااری اسامی توانست مشارکت مردم را مبتنی بر مبانی دینی و در چهارچوب آن 
جلب نموده، با امتحان عملی در طی 34 سال تمام نظام های ضد دینی و ضد مردمی را به چالش کشیده 
و دشمنی تمامی اربابان زر و زور و تزویر را در عالم به خود جلب نماید. از آن جا که در این الگو انتخابات 
محوریت دارد جهت شناخت مبانی این نظریه ضروری می نماید تا سخنان رهبر انقاب پیرامون مقوله 
انتخابات بازخوانی گردد. جزوه پیش رو خاصه سخنان ایشان از سال 1368 تا 1392  با محوریت کتاب 
»انتخابات، لیلة القدر نظام اسامی« بوده و از دو بخش »مبانی معرفتی الگوی مردم سااری دینی و 

جایگاه راهبردی انتخابات« و «معیارهای اصلح« تشکیل شده است.

شِب قدر نظام
گزیده بیانات امام خامنه ای پیرامون مبانی دینی انتخابات در نظام جمهوری اسامی 
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 انتخابات، لیلةالقدر نظام اسامی
بعضی از ایام زندگی انسان، این خصوصیت را دارد که سرنوشت بخش عمده ای از زندگی را یا بخشی از زندگی 
را در آن، انسان تعیین می کند. اگر بخواهیم تشبیه کنیم، مثل لیله القدر که هر سال، لیله القدر برای انسان 
سرنوشت ساز است. هنگام انتخابات هم برای یک ملت، برای یک دوره ای، برای برهه ای سرنوشت ساز است. لذا 
این لحظه را من شخصاً قدر میدانم و توصیه به ملت عزیزمان هم میکنم که قدر بدانند و با رأی خودشان، 

اراده ی خودشان، همت و خواست خودشان، تکلیف تقنین در چهار سال آینده را انشااه روشن کنند. 
و این توصیه را هم مثل همیشه میکنم که مردم عزیزمان نگذارند این کار بزرگ امروز را برای آخر وقت؛ همین 
اول وقت بیایند؛ »خیر الخیر ما کان عاجله«؛ بهترین كارهاى خیر، آن كار خیرى است كه زود، به هنگام 
انجام بگیرد. از حاا تا عصر ممکن است انسان برایش یک عارضه ای پیش بیاید، کاری پیش بیاید، دستپاچه 
بشود. اان وقت زیادی است؛ در این فرصت -در ساعات اول روز- مردم بروند. )84/12/24- مصاحبه با خبرنگار 

صداوسیما پس از شرکت در انتخابات مجلس هشتم(

بخش اول و جایگاه راهردی انتخابات مبانی معرفتی الگوی مردم سااری دینی
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 رکت در انتخابات، هم حق و هم تکلیف
انتخابات، فقط یك پدیده ى سیاسى نیست. انتخابات، مظهر حضور مردم، مظهر احقاق حق و مظهر 
توانایى و اقتدار ملى براى یك كشور است. امروز در دنیا -چه در کشور ما و چه در هر جای دیگر- روی 
این حساب می شود که چند درصد از کسانی که می توانستند رأی بدهند، در یک انتخابات شرکت کردند و رأی 
دادند. از نظر مردم دنیا و تحلیلگران و سیاستگذاران عالم، آن نظامی مستحکم است که تعداد بیشتری از مردمش 
در هنگام انتخابات پای صندوق ها بیایند و رأی بدهند. این نشانه ی استحکام یک نظام است؛ که بحمداه ما این 
را در انتخابات های گوناگونی که در این سال های متوالی داشته ایم، همیشه نشان داده ایم و مردم حضور قوی ای 
داشته اند. هم حق و هم تکلیف مردم است که بیایند و سرنوشت کشورشان را به دست خودشان معین کنند؛ زیرا 
که کشور متعلق به مردم است. مردم باید بیایند و با انتخاب صحیح و آزادانه، قانون گذارانشان را در قوه ي مقننه 
معین کنند؛ مجریان خودشان را با ترتیبی که در قانون معین شده است، معین کنند. این حق مردم است و متعلق 
به آنهاست؛ اما تکلیف هم هست. این طور نیست که یکی بگوید من نمی خواهم از این حقم استفاده کنم؛ نه، 
سرنوشت نظام بسته به احقاق و استنقاذ این حق است؛ این تکلیف است؛ باید همه شرکت کنند. نظام جمهوری 
اما در گذشته ما این حق را نداشتیم. در نظامهای  اسامی توانسته است این حق را در اختیار مردم بگذارد؛ 
گذشته، مردم از استفاده از چنین حقی محروم بودند. نظام جمهوری اسامی این حق را داده است؛ باید مردم 
بروند و استنقاذ کنند. گاهی یک رأی هم موثر است؛ هیچ کس نگوید رأی من تنها چه تاثیری دارد. گاهی یک 

رأی یا چند رأی، در سرنوشت یک کشور اثر می گذارد. )78/11/26- دیدار کارگزاران حج(

 حضور در میدان های انقاب مثل انتخابات، یکی از سه بعد خودسازی مسلان
بعضی خیال می کنند انسانی که مشغول عبادت می باشد، یک عابد و متضرع و اهل دعا و ذکر است و نمی تواند 
یک انسان سیاسی باشد. یا بعضی خیال می کنند کسی که اهل سیاست است -چه زن و چه مرد- و در میدان 
جهاد فی سبیل اه حضور فعال دارد، اگر زن است، نمی تواند یک زن خانه با وظایف مادری و همسری و کدبانویی 
باشد و اگر مرد است، نمی تواند یک مرد خانه و دکان و زندگی باشد. خیال می کنند اینها با هم منافات دارد؛ 
در حالی که از نظر اسام، این سه چیز با یکدیگر منافات و ضدیت که ندارد؛ در شخصیت انسان کامل، کمک 

کننده هم است.
شما باید در محیط کار و زندگی، با همسر و فرزندان و همسایه و دوستان تان، به وظایف شخصی خود عمل کنید 
و پیوندهای معمولی اجتماعی را به صورت سالم برقرار نمایید. در عین حال، باید در میدان سیاست و صحنه ی 
انقاب و کارهایی که نظام اجتماعی از شما می طلبد و انتخابات و میدان جنگ و عرضه کردن خواست انقابی و 
ملی خود در سطح کشور و جهان و بیان اراده ی سیاسی خود در میدانهای سیاست و انقاب، حضور داشته باشید.

شما باید در راهپیمایی و سازندگی و میدان جنگ و انتخابات و بیان عقیده ی سیاسی خود -آن جایی که اظهار 
عقیده واجب است- حضورتان را حفظ کنید و در تعیین سرنوشت کشور و انقاب موثر باشید. در عین حال، 
رابطه ی معنوی و قلبی خودتان با خدا را از طریق عبادت و توجه و ذکر و حضور و معنویت و استمداد از خدا و 
توکل به او و انجام نوافل و فرایض خوب کنید. این سه بعد، انسان مسلمان را می سازد. اسام، این را از ما خواسته 
است و اگر بپرسند: چگونه میسر است؟ پاسخ می دهیم که ما الگوهایی از جمله فاطمه ی زهرا )سام اه علیها( 

داریم. )68/9/22- دیدار جمعی از مردم(
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 انتخابات، موثرترین وسیله ی هر فرد جهت تحقق آرمان هایش
انتخابات موثرترین وسیله برای این است که هر فردی بتواند آرمان ها و خواست ها و مطلوب خود را در قالب 
اجرایی قرار دهد و آن را به تحقق نزدیک کند. اگر کسی را طبق آرمان ها و آرزوهای خودتان انتخاب کردید، این 
امکان که آن آرزوها تحقق پیدا کند، به واقعیت نزدیک می شود. کسی که فکر می کنید برای تحقق خواست ها 
و آرزوها و گشودن گره های مهمی که برای شما در زندگی مطرح است، مناسب و شایسته است، وقتی او را 
انتخاب کردید، در واقع بلندترین قدم را برداشته اید؛ برای این که این مشکات از بین برود. هر خواسته یى 
-چه مادى و چه معنوى- در این انتخاب و در تعیین مسئول قوه ى اجرایى مى تواند تحقق پیدا كند. 

)84/2/11- دیدار مردم کرمان(

 رکت وسیع مردم معنایش این نیست که...
 دولت مردان جمهوری اسامی باید قدر این فداکاری مردم و حضور آنها در صحنه را بدانند. مبادا مسئولین 
بخش هاى مختلف كشور، در تحلیل اشتباه كنند و خیال كنند كه شركت وسیع مردم در انتخابات، 
معنایش این است كه آنها از یكایك كارهاى مسئولین خشنودند. این طور نیست. مردم، انقاب را دوست 
دارند، امام را دوست دارند، دولت جمهوری اسامی را دوست دارند، نظام را دوست دارند. اما معنایش این نیست 
که مردم، روی یکایک کارهای مسؤولین بخشهای مختلف، صحه می گذارند. مسئولین باید حواسشان را جمع 
کنند. باید به خودمان برگردیم. همه ما باید ببینیم کارهایمان چقدر برای این مردم فداکار و عزیز و هوشمند و 
باگذشت، شایسته است. اگر دیدیم که بخشی از کارهای ما شایسته نیست و این را فهمیدیم، مردانه همت کنیم 
و به اصاح کارمان بپردازیم. مردم این را از ما می خواهند. مردم این را از مسئولین می خواهند. مسئولین باید 
دو چیز را در سرلوحه کارهایشان قرار دهند: یکی گزینِش خوب. یعنی انسانهای پاك، امین، دلسوز، صمیمی 
و مردم دوست را انتخاب کنند. برای این کار بزرگ، یار گرفتن کار مهمی است. این طور نباشد که به هرکس و 
ناکسی اعتماد کنیم و مردم را با کسی مواجه کنیم که برای آنها، یا برای کار آنها ارزشی قائل نباشد و به فکر 

خودش باشد. این، یک نکته است مسئولین باید رعایت کنند. 
دوم این که، این خدمت و این مسئولیت را برای بهره ی دنیایی خودشان نخواهند. افراد مسئول در این نظام، 
باید دندان لذایذ بی شماری را بکنند. از خیلی لذت ها باید بگذرند؛ کما این که می بینیم، بحمداه می گذرند. من 
یک وقت گفتم: اگر امروز مسئولین جمهوری اسامی، با آنچه که در زمان امیرالمؤمنین )علیه الصاه  و السام( 
بود، تفاوت زیادی دارند، با مسئولین امروز دنیا هم تفاوتشان بسیار زیاد و فاصله شان ناپیمودنی است. کسانی که 
در دنیا رئیس جمهور یا وزیر می شوند، مجموعه ای از لذایذ و استفاده های شخصی را در طول مدت مسئولیت 
این طور است -البته ممکن  خودشان، برای خودشان ردیف می کنند. اصا به شوق همانها جلو می آیند. غالباً 
غالب کشورهای غربی رئیس جمهورهای  لذا، شما می بینید خوشبخت ترین  باشد-  استثنا  مواردی هم   است 

شرکت  چند  با  جمهوری شان،  ریاست  دوران  اواخر  در  باشند  توانسته  که  هستند  آنهایی  امریکا-  -ازجمله 
شوند!  شرکتها  آن  اقتصادی  مشاور  و  دال  جمهوری،  ریاست  دوران  از  بعد  و  کنند  مذاکره هایی  کمپانی  و 

)72/3/26- در جمع روحانیون(
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 دموکراسی پس از انقاب کجا، دموکراسی دوران مصدق کجا؟! 
آزادی و دمکراسی ای که انقاب به ما داد، حتی در دوران مصدق هم -که دوران نسبتاً آزاد و به قول خودشان 
دمکراسی بود- به هیچ وجه نبود. دکتر مصدق مجلس شورای آن روز را منحل کرد -یعنی چیزی که به حسب 
ظاهر نماد دمکراسی بود؛ که البته در آن، دمکراسی هم نبود- و گفت من اختیارات می خواهم. اختیارات را 
گرفت؛ اول شش ماه، بعد شش ماه دیگر. در دو سال حکومت خودش، یک سال یا بیشتر، با اختیارات مطلق 
زمامداری کرد. خودش قانون وضع می کرد، خودش امضاء می کرد و خودش به اجرا می گذاشت. این کجا با نظام 
جمهوری اسامی قابل مقایسه است که یک روز در این بیست و شش سال نشد که مجلس شورای اسامی 
و نمایندگان مردم نداشته باشد؟! در همه ی این دوران، انتخابات، پی درپی برگزار می شد. بیست و شش سال 
از عمر جمهوری اسامی دارد می گذرد و ما حدود بیست و پنج شش انتخابات داشته ایم؛ این فرصتی است 
برای ملت ایران؛ این فرصت را اسام و انقاب و جمهوری اسامی به ما داد. بعضی نمک خورده اند و نمکدان 

می شکنند و نسبت به جمهوری اسامی ناشکری می کنند. )84/3/3- دیدار خانواده های شهدا(

 انتخابات آزاد در جمهوری اسامی، کم نظیر در دنیا
رأى  پاى صندوق هاى  مردم  آحاد  است.  کم نظیر  دنیا  در  کشور،  رئیس جمهور  تعیین  برای  آزاد  انتخابات 
مى روند؛ بدون این كه تبلیغات حزبى در ذهن آنها اثر داشته باشد. یك نفر را كه شناختند، فهمیدند 
و تجربه كردند، براى مدتى به ریاست جمهورى انتخاب مى كنند. در کجای دنیا چنین چیزی هست؟ در 
بعضی از کشورها که انتخابات ریاست جمهوری به وسیله ی احزاب وجود دارد، مردم حتی آن کاندیدای ریاست 
جمهوری را نمی شناسند! حزب کاندیدایی را معرفی کرده، مردم هم چون به این حزب عقیده دارند، یا دوست 
دارند، یا قبول دارند، یا انگیزه های دیگری دارند، این کاندیدا را به عنوان رئیس جمهور انتخاب می کنند. اما 
در این جا این طور نیست. پس، آزادانه ترین انتخابات، مستقل ترین مجلس، مردمی ترین حکومت، در جمهوری 
را  نزدیک و صمیمانه هستند، خودشان  رابطه ی  با مردم در  این جا، آحاد مسئوان کشور،  اسامی است. در 
خدمتگزار مردم می دانند، مردم هم به آنها عاقه دارند. زندگی مسئوان کشور، یک زندگی مردمی و متوسط 

است؛ زندگی اشرافی و مثل بقیه ی مسئوان کشورها در دنیا نیست. )69/1/10- خطبه های نماز جمعه(

 آزادی انتخابات یا تسلیم کشور به دشمن
انتخابات هم در پیش است، همه باید شركت كنند. البته عده اى كه دل شان از اسام چركین است، 
شركت نمى كنند، نكنند! عده ای دل شان از حکومت اسامی چرکین است. اگر بپرسید »چه می خواهید؟« 
می گویند »ما همان رژیم وابسته به امریکا را می خواهیم« آنها از حساب خارج اند. ما با آن ها کاری نداریم. داد 
می کشند که »انتخابات آزاد نیست!«، آزادی انتخابات به چیست؟ آزادی انتخابات این است که اجازه بدهند 
کسانی که می خواهند مملکت را دو دستی به دشمن تسلیم کنند، وارد مجلس شورای اسامی شوند؟! آزادی 
این است؟! انتخابات آزاد، انتخاباتی است که مردم با خیال راحت، همان کسی را که می شناسند و می دانند و 
اطمینان پیدا می کنند که در خدمت آنهاست، به مجلس بفرستند. دستگاه های امین این کشور، رأی مردم را 
می خوانند و نمایندگان به مجلس می روند. دستگاه ها امین اند. من در نماز جمعه هم گفتم؛ اان هم می گویم: 
من به دستگاه های مباشر کار انتخابات اطمینان دارم. بعضی بیهوده اعتراض نکنند. شورای محترم نگهبان مورد 
اعتماد کامل ماست. وزارت کشور مورد اعتماد کامل ماست. همه تاش میکنند و زحمت میکشند. البته یک 
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نکته را باید این جا عرض کنم: کسانی که صاحیتشان رد شده است، شورای نگهبان بر طبق ضوابط و قانون 
این نیست. کسی حق   نه، معنایش  نابابی هستند؛  این نیست که همه، آدم های  آنها رفتارکرده و معنایش  با 
ندارد فردی را که صاحیتش رد شده -در هر جای کشور- متهم کند، که »ابد شما پرونده ی سنگینی دارید! 
ابد شما جنایتی کرده اید! ابد شما کار خافی کرده اید! ابد دزدی کرده اید!« نه، اینها نیست! قانون ضوابطی 
را معین کرده و شورای نگهبان، با امانت کامل، برطبق آن ضوابط قانونی، کسانی را در فهرست قبول شدگان 
میگذارد و کسانی را خارج می کند. آنهایی که خارج می مانند، یعنی با این ضوابط منطبق نبوده اند. چه بسا 
آدم های صالحی هم باشند. البته آدم ناباب هم میانشان هست؛ نه این که نیست؛ اما این  طور نیست كه هر 
كس صاحیتش رد شده، بگویید »ابد ایشان آدم خائن و نابابى ست!«؛ ابداً! )71/1/15- دیدار مردم 

در حرم رضوی(

 اعتاد مردم، بزرگرین رمایه ی جمهوری اسامی
انتخابات 22 خرداد نشان داد که مردم، با اعتماد و با امید و با شادابی ملی در این کشور زندگی می کنند. این 
جواب خیلی از حرف هایی است که دشمنان شما در تبلیغات مغرضانه ی خودشان بر زبان می آورند. اگر مردم 
در کشور به آینده امیدوار نباشند، در انتخابات شرکت نمی کنند؛ اگر به نظام خودشان اعتماد نداشته باشند، در 
انتخابات شرکت نمی کنند؛ اگر احساس آزادی نکنند، به انتخابات روی خوش نشان نمی دهند. اعتماد به نظام 
جمهوری اسامی در این انتخابات آشکار شد. و من بعد عرض خواهم کرد که دشمنان همین اعتماد مردم را 
هدف گرفته اند؛ دشمنان ملت ایران می خواهند همین اعتماد را در هم بشکنند. این اعتماد بزرگترین سرمایه ی 
جمهوری اسامی است، میخواهند این را از جمهوری اسامی بگیرند. می خواهند ایجاد شک کنند، ایجاد تردید 

کنند درباره ی این انتخابات و این اعتمادی را که مردم کردند، تا این اعتماد را متزلزل کنند.
نداشت، مشارکت ضعیف خواهد شد؛ وقتی مشارکت و  اعتماد وجود  ایران می دانند که وقتی  دشمنان ملت 
میخواهند؛ هدف دشمن  را  این  آنها  تزلزل خواهد شد؛  نظام دچار  در صحنه ضعیف شد، مشروعیت  حضور 
این است. مى خواهند اعتماد را بگیرند تا مشاركت را بگیرند، تا مشروعیت را از جمهورى اسامى 
بگیرند. این، ضررش به مراتب از آتش زدن بانك و سوزاندن اتوبوس بیشتر است. این، آن چیزی است 
که با هیچ خسارت دیگری قابل مقایسه نیست. مردم بیایند در یک چنین حرکت عظیمی اینجور مشتاقانه 
حضور پیدا کنند، بعد به مردم گفته بشود که شما اشتباه کردید به نظام اعتماد کردید؛ نظام قابل اعتماد نبود. 
دشمن این را می خواهد. این خط را از پیش از انتخابات هم شروع کردند؛ از دو سه ماه پیش از این، من اول 
فروردین در مشهد گفتم هی دارند دائماً به گوش ها می خوانند، تکرار می کنند که بناست در انتخابات تقلب 
بشود. می خواستند زمینه را آماده کنند. من آن وقت به دوستان خوب مان در داخل کشور تذکر دادم و گفتم 
این حرفی را که دشمن می خواهد به ذهن مردم رسوخ بدهد، نگوئید. نظام جمهوری اسامی مورد اعتماد مردم 
است. این اعتماد آسان به دست نیامده، سی سال است که نظام جمهوری اسامی با مسئوانش، با عملکردش، 
با تاش های فراوانش توانسته این اعتماد را در دل مردم عمیق کند. دشمن میخواهد این اعتماد را بگیرد، مردم 

را دچار تزلزل کند. )88/3/29- خطبههای نماز جمعه(
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 انتخابات مردمی، نقطه ی مایز جمهوری اسامی و حکومت های کمونیستی
به شدت در اشتباه اند آنهایی که خیال می کنند چون انقاب های پوشالی – انقاب های غیر متکی به مردم، در 
کشورهای کمونیستی- شکست خوردند و نابود شدند، معنایش این است که این انقاب اصیل مردمی که با دست 
یکایک ملت بر پا داشته شده است، ممکن است شکست بخورد. به شدت در اشتباهند. چه مقایسه غلطی است 
بین کشور ما و کشوری مثل شوروی سابق که از اول تا وقتی منهدم شد، یک انتخابات مردمی و سراسری در آن 
انجام نگرفت! چه کسی در شوروی انتخابات مردمی دیده است؟ در کشورهای کمونیستی و سوسیالیستی، چه 
وقت انتخابات انجام گرفته است؟ همیشه حزب ها بر سر کار آمده اند؛ حزبها رؤسا را معین کرده اند؛ آن هم تازه 
نه همه افراد یک حزب را، بلکه برگزیدگان یک حزب را! شوراهای مرکزی چهارنفر را معین می کردند و در رأس 
قدرت قرار می دادند و کشور به دست آنها سپرده می شد. با آن اختناق، ملت خبری نداشت که چه کسی می آید 

و چه کسی می رود. 
فرق است بین چنان کشورها و کشوری مثل جمهوری اسامی ایران. هنوز دوماه از پیروزی انقاب نگذشته بود 
که در دهم و یازدهم فروردین، رفراندوم عظیم جمهوری اسامی در ایران انجام گرفت. هنوز چند ماه نگذشته بود 
که قانون اساسی تصویب شد و رفراندوم قانون اساسی انجام گرفت و ملت، قانون اساسی را تصویب کرد. هنوز یک 
سال از پیروزی انقاب نگذشته بود که انتخابات ریاست جمهوری انجام گرفت. شما به بعضی از این کشورهای 
به اصطاح سوسیالیستی، بعد از آن که دچار زلزله اخیر در کشورهای کمونیستی و سوسیالیستی شدند، نگاه 
کنید. اعام کردند که می خواهند انتخابات راه بیندازند. بعد از سی، چهل سال تازه می خواهند انتخابات ریاست 
این کشورها  در  وقت  چه  بنگرید؛  را  عرب  سوسیالیستی  اصطاح  به  کشورهای  همین  بیندازند!  راه  جمهوری 
انتخابات انجام گرفته است؟! چه وقت مردم پای صندوق رأی رفته و رأی داده اند؟! اینها را با جمهوری اسامی 
را ملت  با آرای خود حضور داشته اند! جمهوری اسامی  ایران مقایسه می کنید که در تمام مراحل آحاد ملت 
تصویب کرد. قانون اساسی را ملت تصویب کرد. مجلس شورای اسامی هرچهار سال یک بار با آرای مستقیم ملت 
تشکیل می شود. رئیس جمهور هر چهار سال یک بار با آرای مستقیم ملت بر سرکار می آید. نماینده گان مردم در 
مجلس شورای اسامی اعضای هیأت دولت را تصویب می کنند. حتی خبرگان منتخب مردم، رأی می دهند و رهبر 
هم با آرای غیر مستقیم مردم انتخاب می شود. در همه جا مردم حضور دارند. نظام ما یك نظام مردمى كامل 
است. انقابى را كه به آرا و اراده هاى یكایك مردم متصل است، با كجا مقایسه مى كنید؟! جمهوری 

اسامی را از چه چیز می ترسانید؟! )72/1/4- خطبه های عید فطر(

 امام، احیاکننده حکومت اسامی به روش انتخاباتی
انتخابات نماد حرکت اسامی در کشور ماست. انتخابات هدیه ی اسام به ملت ماست. امام بزرگوار ما، حكومت 
اسامى به روش انتخاباتى را به ما یاد داد. حكومت اسامى در ذهن ها و خاطره ها به شكل خافت هاى 
موروثى به یادگار مانده بود؛ خیال می کردند حکومت اسامی یعنی مثل خافت بنی امیه و بنی عباس یا خافت 
ترکان عثمانی؛ یک نفر با نام و شکل ظاهری خلیفه، اما با باطن و عمل فرعون و پادشاهان مستبد؛ بعد هم که از 
دنیا می رود، یک نفر را به جای خود معین کند. در ذهن مردم دنیا، حکومت اسامی به این شکل تصویر می شد؛ 
که بزرگترین اهانت به اسام و حکومت اسامی بود. امام حکومت اسامی به روش انتخابات مردم و حضور مردم 
و تعیین منتخب مردم را -که لب اسام است- بار دیگر برای مردم ما معنا کرد و در جامعه ی ما تحقق بخشید.
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یا  مستقیم  یا  شده اند؛  انتخاب  مردم  به  وسیله ى  مختلف  سطوح  مسئوان  ما  كشور  در  امروز 
غیرمستقیم. مسئول انتصابى، مسئولیت موروثى، مسئولیت به خاطر پول و چیزهاى مادى و دنیوى، 
انتخابات  انتخابات مجلس شورای اسامی،  انتخابات ریاست جمهوری،  در نظام جمهورى اسامى نداریم. 
خبرگان تعیین رهبری، و انتخابات شورای شهر جزء افتخارات ملت ایران، جزو افتخارات اسام، و جزو افتخارات 
شخص امام است. قانون اساسی ما با تعیین موارد این انتخاب های حساس و سرنوشت ساز مقطعی توانسته است 

در دنیای اسام، ذهن ها و فکرهای مؤمن و روشن و تحول خواه را به خود جذب کند.
انتخابات  با مبنای دموکراسی غربی متفاوت است. مردم سااری دینی -که مبنای  مبنای مردم سااری دینی 
ماست و برخاسته ی از حق و تکلیف الهی انسان است- صرفاً یک قرارداد نیست. همه ی انسان ها حق انتخاب و 
حق تعیین سرنوشت دارند؛ این است که انتخابات را در کشور و نظام جمهوری اسامی معنا می کند. این، بسیار 
پیشرفته تر و معنادارتر و ریشه دارتر از چیزی است که امروز در لیبرال دموکراسی غربی وجود دارد. )84/3/14-  

سخنرانی در حرم امام خمینی( 

 مردمی بودن واقعی: انتخاب مردمی، ارتباط مردمی
امروز عاوه بر این که خود تشکیل نظام جمهوری اسامی یک تحول بزرگ، یک پیشرفت شگفت آور و عظیم 
بتواند تبدیل کند به یک حکومت مردمی،  بود که یک حکومت موروثی کودتایی فاسد وابسته را یک ملتی 
که هیچ تحولی از این بااتر نیست و خود این، بزرگترین تحول و بزرگترین پیشرفت بود؛ این را هم من به 
شما عرض بکنم که در هیچ نقطه ی دنیا، در هیچ کشوری از کشورهای دنیا این منظره ای را که شما امروز 
ماحظه می کنید، نمیتوانید ببینید. اینکه مسئوان کشور با دانشجوها صمیمانه، رو به رو ساعت ها بنشینند؛ یا 
رئیس جمهور کشور به تمام شهرهای دور و نزدیک کشور برود و در همه جا با استقبال و مواجهه ی مردم رو به رو 
شود؛ با مردم رو به رو حرف بزند. در مبارزات انتخاباتی سفر می کنند و با طرفدارهای خودشان مواجه می شوند؛ 
اما هم آنها می دانند، هم مخاطبان شان، که اینها کار تبلیغاتی است؛ کار انتخاباتی است؛ بعد از انتخابات تمام 
می شود؛ چه ناکام بشوند، چه پیروز بشوند. اما معنای مردمی در کشور ما این است که نه فقط انتخاب مردمی 
است، ارتباط مردمی هم است. با مسئوان حکومت، با اجزای حکومت، تعاطی و تبادل فکر و ارتباط وسیع و 
عمیق عاطفی است؛ عشق ورزی بین مسئوان و مردم است. مسئوان صادق به معنای واقعی کلمه به مردم 

عشق می ورزند؛ مردم هم به آنها متقابا همین طور. )86/2/25- دیدار دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد(

 رای یکسان حاشیه نشین و مرکزنشین
هر کس در اقصی نقاط کشور این حق را دارد که به سهم خود در این انتخابات بزرگ شرکت کند. کسی که در 
اقصی نقاط این کشور زندگی کند، حق او با کسی که در مرکز کشور زندگی میکند، یکی است؛ لذا هر کسی 
حق دارد. از اجتماع این اشخاص و افراد، رأی سهمگین و اراده ی مستحکم و عزم راسخ این ملت بروز خواهد 
کرد و شکل خواهد گرفت؛ و این همان چیزی است که برای ایجاد زمینه ی مساعد برای آبادی کشور و برای 
دفع دشمنان میتواند موثر باشد. و اما مسأله ی خنثیسازی تهدید دشمنان. این هم یکی دیگر از آثار و برکات 

مشارکت عمومی و همبستگی ملی است. )84/1/1- دیدار مردم در حرم رضوی(
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 عدم تابعیت انتخابات ما از صندوقهای پول قدرمندان
انتخابات در کشور ما معنای واقعی خود را دارد. در خیلی از کشورهای به اصطاح دمکراتیک انتخابات این طوری 
این كه نامزدى از دل  تابع صندوق های پول قدرتمندان و ثروتمندان و خواست آنهاست.  انتخابات  نیست؛ 
مردم حركت كند - بدون این كه به بخشهاى قدرت متصل باشد- بتواند با مردم حرف بزند، آراى 
مردم را جلب كند، حزبى دنبال او نباشد، جریان هاى سیاسى دنبال او نباشند، مردم خودشان فكر 
كنند و انتخاب كنند، در كمتر جایى از دنیا دیده مى شود. این متعلق به شما مردم است؛ این یک نو 
شدن است؛ یک روز نو و یک افق جدید است؛ این بحمداه در کشور ما رخ داده است. )84/5/28- خطبه های 

نماز جمعه(

 نظام بدون حایت و رای و خواست مردم در حقیقت هیچ است!
تکیه ی نظام به آرای مردم یکی از میدان هایی است که مردم در آن نقش دارند. حضور مردم و اعتقاد به آنها 
باید در این جا خود را نشان دهد. در قانون اساسی ما و در تعالیم و راهنمایی های امام همیشه بر این نکته تأکید 
شده است که نظام بدون حمایت و رأی و خواست مردم، در حقیقت هیچ است. باید با اتکای به رأی مردم، 
کسی بر سر کار بیاید. باید با اتکای به اراده ی مردم، نظام حرکت کند. انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات 
خبرگان، انتخابات مجلس شورای اسامی و انتخابات دیگر، مظاهر حضور رأی و اراده و خواست مردم است. این 
یکی از عرصه هاست. لذا امام بزرگوار، هم در دوران حیات خود به شدت به این عنصر در این عرصه پایبند باقی 
ماند و هم در وصیت نامه ی خود آن را منعکس و به مردم و مسئوان توصیه کرد. در حقیقت انتخابات و حضور 
مردم در صحنه ی انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و یا سایر انتخاب هایی که می کنند، هم حق مردم 
است، هم تکلیفی بر دوش آنهاست. در نظام اسامی، مردم تعیین کننده اند. این هم از اسام سرچشمه می گیرد.

مسأله اساسی که بنده بارها بر آن تأکید کرده ام، این است که اسام گرایی در نظام اسامی از مردم گرایی جدا 
نیست. مردم گرایی در نظام اسامی ریشه ی اسامی دارد. وقتی ما میگوییم »نظام اسامی« امکان ندارد که 
مردم نادیده گرفته شوند. پایه و اساس حق مردم در این انتخاب خود اسام است؛ لذا مردم سااری ما -که 
مردم سااری دینی است.- دارای فلسفه و مبناست. چرا باید مردم رأى دهند؟ چرا باید رأى مردم داراى 
یك  بر  متكى  نیست؛  اعتبارات  بر  مبتنى  و  پوچ  و  توخالى  احساسات  بر  متكى  این  باشد؟  اعتبار 
مبناى بسیار مستحكم اسامى است. پس یکی از عرصه هایی که امام همواره بر آن تأکید می کرد و آن را 
در ساخت نظام اسامی کار گذاشت و برای همیشه آن را ماندگار کرد، مسأله حضور مردم در انتخاب مسؤوان 
نظام و منتهی شدن مسؤولیت ها به اراده و خواست مردم است. )80/3/14- سخنرانی در حرم امام خمینی)ره(( 

 ممنوعیِت جلب نظر مردم به شیوه ی ناحق در مردم سااری دینی
اگر كسى توانست در  قابل نقض نیست؛ یعنی  اعتقاد دینی است،  بر اساس یک  مردم سااری دینی چون 
انتخابات تقلب كند یا به شیوه اى نظر مردم را جلب كند كه به ناحق نگاه شان به وى متوجه باشد 
-مثًا ارزشى كه در او نیست، وانمود كند كه در او هست؛ بعد مردم به او اقبال كنند و رأى بدهند- 
در منطق مردم ساارى دینى او حقى ندارد. این شیوه در منطق لیبرالیسم که پایه ی لیبرالیسم غربی است، 
کامًا پذیرفته شده است؛ اما در منطق مردم سااری دینی نه. سختگیری در این جا، به خاطر اتکای به مبانی 

دینی و ایمانی، بیشتر است. )82/2/22- دیدار دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی(



شب قدر نظام

9

 اتکای به ایان و عواطف مردم، ر الهی شکست ناپذیری نظام اسامی
اهمیت انتخابات از جهات گوناگونی است. یکی از آنها این است که نظام ما نظامی است متکی به ایمان ها و 
عواطف و عایق مردم. اساساً سر شکست ناپذیری این نظام این است که به مردم متکی است. این چیز مهمی 
است. اتکای به مردم هم آسان به دست نمی آید و همهجا حاصل نمی شود. اگر یک سر الهی در میان نباشد، 
توجه نفوس و دل های مردم هم ممکن نیست. شما ماحظه بفرمایید، خدای متعال به پیغمبر با آن عظمت 
می فرماید: »ٌهًو الّذی ایّدك بًِنصره و بالٌمؤمنین«؛ یعنی مؤمنین را در کنار نصرت الهی می آورد. هیچ بعدی هم 
ندارد که آدم بگوید که این »بالمومنین«، تفسیر جزیی از مفهوم »بنصره« هم هست که اصًا نصر الهى به 
وسیله مؤمنین تحقق مى پذیرد. البته در مواردى هم نصرت هاى خارج از مقوات عادى در زمان آن 
بزرگوار بوده است -مثل مائكه مسومین و غیرذلك- لیكن عمده اش مؤمنین اند. بعد هم می فرماید: 
این  ما!  گرامی  نبی  ای  یعنی  بینهم«.  الّف  اَه  لکّن  و  قلوبهم  بین  الّفت  ما  جمیعاً  اأرض  فی  ما  انفقت  »لو 
»بالمؤمنین«ی هم که ما می گوییم، خیال نکن که خودت توانستی آنها را جذب کنی؛ نه -این کار من و ما و 

کار عوامل مادی و بشری نیست- این سّر الهی و سّر معنوی است.
حال آن نکته ی باریکتر ز مو این جاست که همین سّر الهی و معنوی هم قابل تعریف است. چیزی نیست که 
بگوییم عقل شما مردم نمی رسد و سه، چهار نفری هستند که این چیزها را می فهمند، نخیر، این امر واضحی 
ایمانها در دلهاى مردم مى جوشد و به مرحله ى عمل  وقتى  ایمان.  از  الهی عبارت است  این سر  است. 
سرازیر مى شود، نتیجه این است كه هر پدیده اى كه متكى به ایمان الهى است، تقویت پیدا مى كند. 
این جا چون نظام، نظام الهی و نظام قرآنی است و مردم هم معتقد و متکی به دین و به هرآنچه که مربوط به 
دین است هستند، قهری است که چنین نظامی را به راحتی می شود با این مردم ادامه داد و این مردم بدون 
این که از کسی طلبکاری کنند؛ بدون این که منتی بر سر کسی بگذارند و بدون این که برای این همه اخاص 
خود از کسی جز خدا بهایی بطلبند، وارد میدان می شوند. نتیجه این است که بزرگترین طراحان سیاسی و 
قویترین شبکه های جاسوسی دنیا بنا می کنند علیه این کشور و این نظام کار کردن؛ اما کارشان بعد از هفده 
سال به نتیجه نمی رسد و ان شاءاه ده ها هفده سال هم خواهد گذشت، ولی باز به نتیجه نخواهد رسید. پس 

ببینید نقش حضور مردم چقدر زیاد است. )74/11/14- دیدار اعضای هیاتهای نظارت شورای نگهبان(

 انتخابات، نقطه ی اساسی وصل افکار مردم به بدنه ی نظام اجرایی
معاونان  و  فرمانداران  و  استانداران  و  وزارت کشور  عزیز  برادران  با شما  است  و ازم  است  امروز مطرح  آنچه 
سیاسی و کارکنان وزارت محترم کشور مطرح بشود، این است که انتخابات با همان جایگاه اساسی خود در 
نظام جمهوری اسامی همواره مورد توجه باشد. انتخابات آن نقطه ی اساسی وصل افکار و آرای مردم به بدنه ی 
نظام اجرایی است. اگر انتخابات –همچنان که بحمداه در گذشته همین طور بوده است- با حضور مردم، با 
اراده ی مردم، با آزادی کامل مردم و انتخاب آزادانه ی آنها انجام بگیرد، و به خصوص اگر ان شااه در این انتخاب 
حداکثر آگاهی از سوی مردم به کار برود تا این که افراد صالح و شایسته و حقیقتاً حایز شأن نمایندگی این ملت 
عظیم به مجلس فرستاده بشوند، نظام اسامی می تواند مطمئن باشد که در جهت آرزوها و هدف های خود در 
حرکت است. این نقش انتخابات و شأن واای انتخابات است. )70/9/27- دیدار وزیر و مسئوان وزارت کشور(
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 حضور مردم در انتخابات، مانع لغزش و انحراف مدیران
مردم سااری اسامی به برکت انقاب و امام کبیر ما، به ما آموخته است که حضور مردمی در عرصه ی گزینش 
مدیران کشور ، عامل حراست از اقتدار ملی و حصاری مستحکم در برابر استیاطلبی بیگانگان و دستاویزی مطمئن 
برای جلوگیری از لغزش و انحراف مدیران است. ملت ایران درس مردم سااری را از اسام فراگرفته و از بن دندان، 
مومن و متعهد به آن است، موانع این راه را با مجاهدت خویش هموار کرده و سند آن را با خون عزیزترین جوانانش 

به امضاء رسانده است. )84/5/12- حکم تنفیذ ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد(

 انتخابات در جمهوری اسامی یک امر واقعی است؛ نه صوری و مایشی و تقلیدی!
یکی از مسائل، همین مسئله ی نقش مردم و حضور مردم است -این خیلی چیز بااهمیتی است- که یکی از مظاهر 
عمده ی آن، انتخابات است. لذا در نظام جمهوری اسامی، انتخابات یک امر واقعی است؛ یک چیز شکلی و صوری 
نیست. اینجور نیست که بخواهیم از دیگران تقلید کنیم؛ که چون دیگران به نام دموکراسی انتخابات دارند، ما هم 
انتخابات داشته باشیم؛ نه، انتخابات یك امر واقعى است براى دخالت دادن نظر مردم و رضاى عامه؛ همانى 
كه در فرمان معروف امیرالمؤمنین )علیه الصاه و السام( به مالك اشتر هست كه: رضاى عامه را بر 

ُسخط خاصه ترجیح بده و نترس از ٌسخط خاصه به خاطر رضاى عامه. 
ما باید نگاه کنیم و ببینیم که مردم چه می گویند و چه می خواهند. حضور این مردم برکاتی دارد. یکی از برکاتش 
همین است که وقتی دشمنان نگاه می کنند و می بینند که مردم پشت سر نظام هستند، احساس می کنند که 
نمی شود با این نظام معارضه کرد؛ چون با یک ملت نمی شود معارضه کرد. یک رژیم را با انواع و اقسام تضییقات، 
فشار اقتصادی، تبلیغات گوناگون و جنگ روانی می شود تضعیف کرد یا ساقط کرد؛ اما وقتی ریشه ها مردم هستند 
و این نظام و مسئولین نظام به مردم متصل هستند، دیگر کار دشمن مشکل می شود؛ همچنان که مشکل هم شده 

و ماحظه می کنید.
از اول انقاب دشمنی ها وسیع تر شده است، عمیق تر شده است، پیچیده تر شده است؛ اما در عین حال امید دشمن 
به شکستن انقاب، کمتر شده است. یعنی دشمنان نظام جمهوری اسامی امیدی را که بیست سال پیش یا سی 
سال پیش داشتند به اینکه بتوانند این نظام را زائل و منهدم کنند یا ااقل آنجوری تضعیف کنند که نتواند به 
ابتکاراتی که می کنند،  از  آنها می فهمد؛  از حرفه ای  را  این  انسان  ندارند.  را  امید  این  امروز  ادامه دهد،  حرکتش 
می فهمد؛ از عملکردهای شان انسان این را به خوبی احساس می کند. پس مسئله ی حضور مردم مهم است و یکی 

از مهمترین نشانه های حضور مردم، انتخابات است. )88/12/6- دیدار اعضای مجلس خبرگان(

 نفی رای مردم، اساس قضیه در فتنه های پس از انتخابات88
در این فتنه های بعد از انتخابات آن چیزی که اساس قضیه است، این است که رأی مردم و حضور مردم از نظر 
یک عده ای نفی شد، مورد خدشه قرار گرفت، نظام تکذیب شد، مورد تهمت قرار گرفت. گناه بزرگی که انجام 
دادند، این بود. اینها بایست تسلیم می شدند. بااخره وقتی انتخابات با همین معیارهایی که در اسام وجود دارد 
-که  حاا بعضی از معیارها و شاخصه ایی که برای انتخابات در نظر ما معتبر است، که نظر اسام است، من عرض 
می کنم- اتفاق افتاد، بایستی در مقابل قانون، در مقابل داوری قانون تسلیم شد؛ همچنان که باید در مقابل آن 
داوری که قانون او را معین میکند، تسلیم شد. اگر قانون در مسئله ی مهمی مثل مسئله ی انتخابات یک داوری 
را مشخص کرده است، یا یک شیوه ی داوری را مشخص کرده است، باید تسلیم این بشوند، ولو برخاف میل مان 

باشد؛ این میشود انتخابات سالم. )88/12/6- دیدار اعضای مجلس خبرگان(
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 حزب جمهوری اسامی، الگوی تحزب منطقی
من در یک تقسیم بندی حزب را به دو نوع تقسیم می کنم - این اعتقاد من است؛ شما هم آزادید که این را قبول 
بکنید یا قبول نکنید؛ چون نه قانون است و نه من اصرار دارم که مردم حتماً قبول کنند؛ لیکن اعتقاد خودم این 
است- یک حزب این است که مجموعه ای از صاحبان فکر سیاسی یا اعتقادی و یا ایمانی می نشینند و تشکلی 
درست می کنند و میان خودشان و آحاد مردم کانال کشی می کنند و مردمی را با خودشان همراه می کنند، تا 
فکر خود را به آنها برسانند. کانون های حزبی تشکیل می شود، هسته های حزبی تشکیل می شود، سلول های 
حزبی تشکیل می شود و اینها در این مرکز می نشینند و افکاری را که خودشان به آن اعتقاد دارند و پای آن 
ایستاده اند -چه فکر سیاسی، چه فکر غیرسیاسی، چه فکر دینی، چه فکر غیردینی- در این کانال ها می ریزند 
و این افکار به تک تک افراد می رسد و آن مردمی که اینها را قبول می کنند، با اینها پیوند پیدا می کنند. به نظر 
من این سبک تحزب، منطقی است. »حزب جمهوری اسامی« بر این اساس تشکیل شده بود و همینطور بود. 
البته به طور طبیعى اگر حزبى با این خصوصیات در مركز خودش توانست آدم هاى با فكرتر و زبده تر 
این خواهد  نتیجه  با خودش هم فكر كند.  را  باشد، مى تواند تعداد بیشترى  و خوشفكرترى داشته 
شد كه وقتى انتخاباتى پیش آمد، تا از طرف مركزیت این حزب چیزى گفته شد، آن مردم از روى 
بگوید، چون  این كه آن مركزیت چیزى  یا حتى بدون  بر طبق آن عمل مى كنند؛  اعتقاد خودشان 
معیارهایشان یكى است، با یكدیگر هم فكرند. این شکل درست تحزب است و البته چنین چیزی اان 
در کشور ما نیست. شاید به شکل خیلی ناقصش یکی، دو نمونه در گوشه و کنار پیدا شود؛ اما بعد از »حزب 
جمهوری اسامی« -که ما تعطیلش کردیم.- دیگر چنین چیزی را به این شکل من سراغ ندارم. )77/12/4- 

جلسه پرسش و پاسخ مدیران مسئول نشریات دانشجویی(

 نظام حزبی اروپا و آمریکا، ضد آزادی حقیقی مردم
آمریکاست؛ مثل حزب جمهوریخواه، حزب  و  اروپا  امروز  رایج  یک طور حزب هم هست که همان حزب های 
دموکرات، حزب کارگر انگلیس، حزب محافظه کار انگلیس. این احزاب مبنایشان بر این پایه ای که ما گفتیم 
نیست. مجموعه ای از خواص با یک منفعت مشترکی که بین خودشان تعریف می کنند -ولو در خیلی از مسائل 
با یکدیگر همفکر هم نیستند؛ گاهی خیلی هم با هم مخالفند!- می نشینند با همدیگر قرارداد می گذارند و یک 
حزب به وجود می آورند. این حزب در میان مردم معروف است؛ اما عضو مصلحتى دارد، نه عضو فكرى. 
تفاوت اساسیش این جاست. عضو مصلحتى یعنى چه؟ یعنى این كه فان سرمایه دار، فان كاسب، 
روحانى  فان  مثًا  مى كند.  این حزب حمایت  از  روحانى،  فان  احیانًا  فیلسوف،  فان  استاد،  فان 
مقابلش  در  اما  بدهند،  رأى  كاندیداى شما  به  كه  مى دهم  مریدهاى خودم دستور  به  من  مى گوید 
شما باید فرضًا به مسجد یا كلیساى من این امتیاز را بدهید؛ آنها هم قبول مى كنند! آن مردمی که 
نه مؤسسان حزب را درست  او را می شناسند،  بر  نه فکر حاکم  نه آن کاندیدا را می شناسند،  رأی می دهند، 
می شناسند، نه می دانند آن کاندیدا چه کار می خواهد بکند. به صرف این که امام جماعت مسجد گفته مثًا به 
»حزب کنگره« در هند رأی بدهید، اینها هم رأی می دهند! این که می گویم، اتفاقاً درست همین قضیه در هند 
اتفاق افتاد و برخی از مسلمانان به کاندیدای »حزب کنگره« رأی دادند! چند میلیون مسلمان به کاندیدای 
»حزب کنگره« رأی می دهند؛ در حالی که نه با آنها هم عقیده اند، نه هم فکرند، نه ایمان شان یکی است، نه اصًا 
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می دانند آنها در مملکت چه کار می خواهند بکنند؛ اما چون آن آقا گفته مصلحت مسلمانان این است، این 
کار را می کنند! یا مثًا فان سرمایه دار می گوید من این قدر پول به شما می دهم و به حزبتان کمک می کنم؛ 
بازرس فان جا معین کردن، فان شغل سیاسی  اما مرا در فان  جا سفیر کنید! بحث سفیر معین کردن، 
را دادن، جزو شرایط حتمی حزب بازی به شکل غربی است؛ چون کسی از روی ایمان کار نمی کند؛ از روی 

قرارداد کار می کند!
من نمی دانم شما چقدر با وضع دمکراسی های غربی و انتخابات آن جا آشنا هستید. هرچه در این زمینه اطاع 
پیدا کنید و معلومات تان بیشتر شود، به ناکامی دموکراسی غربی و تحزب -که پایه ی آن دموکراسی آن چنانی 
است- بیشتر پی خواهید برد. کتابی هست که بعید است شما آن را مطالعه کرده باشید -ابد کمتر وقت 
می کنید بخوانید- این کتاب از یک رمان نویس معروف امریکایی به نام »هوارد فاست« است -ظاهراً هنوز هم 
زنده است و شاید ده، دوازده جلد کتاب دارد؛ بنده هم بعضی از کتابهایش را دارم و خیلی از آنها را خوانده ام-  
او یک رمان نویس بسیار خوبی است؛ قدری هم چپ می زند؛ البته چپ به  اصطاح امریکایی ها. می دانید در 
اصطاح امریکاییها، چپ کسی است که یک ذره اسم عدالت و تأمین اجتماعی و امثال این واژه ها را بر زبان 
بیاورد و یا در کتابی بنویسد. او کتابی دارد به نام »امریکایی« که شرح حال شخصی است که پدر و مادرش 
از یکی از کشورهای ظاهراً اروپای شرقی، با آن زحمات از اقیانوس اطلس عبور کردند و همراه با مهاجران 
اروپایی، خودشان را به امریکا رساندند و دنبال شغل و کار و نان بخور و نمیر بودند. ظاهراً در امریکا این طور 
است که کسی که در آن جا متولد شود، امریکایی است. یعنی شهروند آن جاست. برای آن شخص هم که اشاره 
کردم، شناسنامه ی امریکایی گرفتند؛ با این که پدر و مادرش امریکایی نبودند. در این کتاب، مراحل رشد و 
تربیت و پیشرفت و دوره ی کاس قضایی دیدن و قاضی شدن و بااخره وارد مبارزات انتخاباتی شدن این فرد 
شرح داده شده است. در مقدمه ی کتاب هم مترجم می نویسد که این رمان است، اما واقعیت دارد؛ شرح حال 
فان کس معروف در فان ایالت امریکاست. آدم وقتی این کتاب را می خواند، واقعاً می فهمد که انتخابات یعنی 
چه؟! برای انسانی که می خواهد در یک جامعه ی دارای منطق زندگی کند، این معیارها مطلقاً معنی ندارد. از 
انتخابات شورای شهر و شهرداری ها شروع می شود، تا به انتخابات ایالتی و انتخابات کنگره و انتخابات ریاست 
جمهوری می رسد. کسانی که در آن انتخابات هیچ کاره ی محض اند، مردم اند؛ مردمی که می آیند رأی می دهند! 
همان مردمی که پای صندوق حاضر می شوند و رأی می دهند، اینها هیچکاره ی محض اند. آن کلوب هایی که 
در آنها اشخاص و کاندیداها انتخاب می شوند، کلوب هایی هستند اصًا به کلی جدای از مردم و هیچ ربطی 
به آنها ندارد؛ مثًا کلوب حزب دمکرات شاخه ی ایالت فان. این آقا چگونه انتخاب می شود که از مرحله ی 
پایین تا مرحله ی ایالتی باا می آید و بعد در یک مرحله ی دیگر به کنگره راه می یابد، تا مثًا یک وقتی رئیس 
جمهور شود؟ این جزِء چیزهای عجیب و غریبی است که انسان می بیند و با معیارهای انسانی و صحیح هیچ 
تطبیق نمی کند. احزاب در آن جا هم همه کاره اند؛ البته پررویی، پشت هم اندازی، پولداری، داشتن پشتوانه های 
صهیونیستی، خوش قیافه و خوش تیپ و خوش صحبت بودن و احیاناً یک همسر فعال و جذاب داشتن، اینها همه 
در این انتخاب ها و گزینش ها مؤثر است. حزب در آن جا به این معناست. این آقایانی که من می بینم اان برای 
 تحزب در کشور تاش می کنند، بیشتر ذهنشان دنبال این طور حزبی است؛ من این گونه حزب را قبول ندارم.
چندی پیش من به مناسبتی این نکته را گفتم که در تحزب بایستى كسب قدرت مورد نظر نباشد. 
اگرچه كسب قدرت براى یك حزب موفق یك امر قهرى است -یعنى وقتى كه پاى انتخابات به 
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طبیعى  به طور  همفكرند،  با شما  مردم  و  دارد  زیادى  طرفداران  و  دارید  كه حزبى  آمد، شما  میان 
یكى  به  ابد  دیگر؛  آن شخص  یا  رئیس جمهور شود  فرد  این  مثًا  كه  باشید  بى تفاوت  نمى توانید 
عقیده دارید. به طور طبیعى این عقیده ى شما اثر مى گذارد و رأى دهندگان به او زیاد خواهند شد- 
اما هدف حزب نباید به دست آوردن قدرت باشد. هدف بایستى هدایت فكرى مردم به سمت آن فكر 
درستى باشد كه خود شما به آن اعتقاد دارید. این عقیده ى من درباره ى تحزب است. شما هم آزادید 

قبول بفرمایید یا نفرمایید! )77/12/4- جلسه پرسش و پاسخ مدیران مسئول نشریات دانشجویی( 

 رورت تقسیم بندی گروه های سیاسی مبتنی بر تفکر مدون 
تقسیماتی که خارجی ها از مردم می کنند، اغلب خاف واقع و دروغ است. عده ای »راست«، عده ای »چپ«، 
عده ای »سنتی«، عده ای »مدرن«... اینها همه اش حرفهای بی ربط و مزخرفی است که خارجی ها القا می کنند. 
البته یک عده آدم های ساده هم در داخل، بدشان نمی آید که بگویند ما جزِء فان دسته هستیم! خیال می کنند 
که این یک افتخار است. نه آقا! جزِء ملت ایران باشید. جزِء توده انقابی مردم باشید. جزِء این جماعت و ملت 
دین باور باشید. اسم هاى چپ و راست و قدیم و جدید و امثال اینها، افسانه است. اینها واقعیت ندارد. 
به دلیل این كه هیچ كدام از این گروه هایى هم كه آنها ذكر مى كنند، هیچ تفكر مدونى ارائه نكرده اند. 
دسته بندى گروه ها با ارائه ى تفكر مدون امكان پذیر مى شود. در شرایط فعلی گروه های موجود چه تفکر 
مدونی دارند که ادعا شود این با آن، این تفاوت را دارد! که این مدرن است، این نمی دانم چپ است، این راست 
است! اینها حرف های بی معنی است. حرف های بی ربطی است که خارجی ها و تبلیغات بیگانه عنوان می کنند. 
نه  ما هست.  در کشور  وابسته  و  ادعایی  لیبرالیسم  دارد. یک  و ضددینی وجود  انقابی  بله؛ یک جریان ضد 
این که نباشد. کسانی هستند که در دوران تسلط رژیم فاسد و ستمگر گذشته، به ساز آن رژیم رقصیدند، با آن 
همکاری کردند، دست اطاعت و غامی به آن دادند و آن اوضاع را تحمل کردند و دم نزدند. حاا نویسنده بودند، 
شاعر بودند، هنرمند بودند، مطبوعاتچی بودند... هر چه بودند! بعد که نظام جمهوری اسامی بر سر کار آمد و 
آزادی معقولی به همه داده شد و مردم توانستند آزادانه افکارشان را بگویند و حرف هایشان را به زبان بیاورند 
و بنویسند، اینها برای جمهوری اسامی شیر شدند! حاا هم در مطبوعات وابسته ای که پول هایش از آن طرف 
مرز می آید و خط کلی اش هم به احتمال زیاد از آن طرف مرز داده می شود، جمهوری اسامی را متهم می کنند 
و به بعضی از اختافات جزئی سلیقه ای دامن می زنند و به شعار دادن پوچ می پردازند، اینها هستند. از اینها 
بایستی به شدت پرهیز کرد. اما متن ملت، متن خوبی است. متن ملت، متن متدینی است. امیدواریم خدای 
متعال تفضل فرماید این جا هم مردم هدایت شوند –همچنان که تاکنون هدایت شده اند- و آنچه را که وظیفه 

آنهاست متوجه شوند. )75/1/28- دیدار پرسنل و فرماندهان ارتش(

 اظهار نظر پیرامون کاندیداها؛ دخالت ریح دشمن
در زمینه ی مسائل انتخابات ریاست جمهوری، بحمداه ملت ایران مواضع خوبی نشان داده است و نشان خواهد 
داد. در همه ی این قضایای سیاسی یا فرهنگی دشمن می کوشد برای خود جای پا باز کند و وارد معنای ذهنی 
فرهنگی ملت ایران شود. ملت ایران هم محکم ایستاده است و باید بایستد. حتی دیده شده است که دشمنان 
نسبت به کاندیداهای ریاست جمهوری اظهار نظر می کنند، حرف می زنند، تحلیل می کنند. می گویند این فرد 



گزیده بیانات امام خامنه ای پیرامون مبانی دینی انتخابات در نظام جمهوری اسامی و معیارهای اصلح

14

به غرب نزدیکتر است، این فرد از اسام بیشتر دفاع می کند، آن شخص کمتر دفاع می کند! یعنی دشمنان 
می خواهند در همه ی امور دخالت کنند. ملت ایران در همه ی این میدان ها، بر اصول اسامی پای خواهد فشرد. 
این را همه ی دنیا باید بداند. از جمله این اصول، ایستادگی در مقابل استکبار و روحیه ی استکباری دولت هایی 
است که می خواهند در مسائل داخلی کشور ما جای پایی باز کنند و دخالت نمایند؛ ولی ملت ما با دقت نگاه 
خواهد کرد و باید دقت کند. اگر کسی از نامزدهای ریاست جمهوری کمترین نشانه ی نرمشی در مقابل امریکا، 
در مقابل دخالتهای دولتهای غربی، در مقابل تجاوزهای فرهنگی و سیاسی بیگانگان نشان دهد، همه ی دنیا 
باید بدانند که ملت ما به چنین کسی قطعاً رأی نخواهد داد. مردم به کسی رأی می دهند که بدانند در مقابل 
امریکا و افزون طلبی های دولت های متجاوز و پرتوقع و خودکامه و کسانی که می خواهند اراده خود را بر ملت 
ایران تحمیل کنند، خواهد ایستاد و نیز در مقابل تهاجم فرهنگ بیگانه ایستادگی خواهد کرد. مردم به کسی 
که بیشتر این مواضع را از او ماحظه کنند، بیشتر گرایش پیدا می کنند. البته ما متن مردم را می گوییم. ممکن 
است در گوشه ای چهار نفر آدم هم باشند که دارای سایق مخصوصی باشند و عکس متن مردم فکر کنند. ما 

به آنها کاری نداریم. متن ملت ایران این است. )76/2/17- دیدار خانواده های شهدا(

 دو گام اساسی دشمن در برابر انتخابات
آنچه اان عرض میکنم، از دیدگاه چالش های دشمنان با انتخابات است. دشمنان ما میخواهند اصًا انتخابات 
برگزار نشود. چرا؟ برای این که بتوانند شاهدی بیاورند که در ایران مردم سااری و دموکراسی نیست. وقتی ما 
انتخابات برگزار میکنیم، حربه ی آنها کند میشود. بنابراین اولین خواسته های آنها برگزار نشدن انتخابات است؛ 
کمااین که زمان برگزاری انتخابات مجلس هفتم هم تاش کردند انتخابات را تعطیل کنند؛ اما خدا نگذاشت. 
آنها خیلی تاش کردند؛ انواع و اقسام راه ها را پیمودند و بعضی از عناصر غافل داخلی را هم به کار گرفتند؛ اما 
»اِنٌُهم یُکیدٌون ُکیدا و اُکیٌد ُکیداً«؛ خدای متعال مکر آنها را پاسخ داد و جلویش را گرفت و بحمداه انتخابات 

خوب برگزار شد. در این انتخابات هم اولین هدف آنها این است که انتخابات برگزار نشود.
گام دوم این است که اگر نتوانستند، انتخابات را متهم کنند. خواهند گفت در انتخابات تقلب شده؛ خواهند 
گفت انتخابات تبعیض آمیز است؛ خواهند گفت چرا فانی رد صاحیت شد؛ چرا فانی نیامد؛ چرا فانی آمد. 
در هر صورت این حرفها را میزنند. اگر ما به جای سالی یک بار، هفته  ای یک انتخابات هم داشته باشیم، باز 
این حرف ها را خواهند زد. آن جایی هم که ردصاحیت نیست، باز همین حرف ها را میگویند. در انتخابات 
دور دوم شوراها مطلقًا رد صاحیت نبود. همان آدم هایى كه واقعًا به نظام عقیدهاى ندارند، آمدند 
در انتخابات شركت كردند و به خاطر بى اعتنایى مردم رأى هم نیاوردند؛ اما باز هم حرف مىزنند! 
به هرحال اینها انتخابات را زیر سؤال میبرند. دشمن با یک انتخابات موفق، سراسری و پرشور مخالف است. 

)84/2/19- دیدار دانشجویان دانشگاه های استان کرمان(

 تاش استکبار با مام توان برای کاهش حتی یک میلیون رای
اصل قضیه، مبارزه ی آنها با اسام است؛ اما این مبارزه در محور و مرکز اصلی اش متوجه جمهوری اسامی است. 
چرا؟ برای این که می دانند اگر بتوانند جمهوری اسامی را از صحنه خارج کنند، دیگر ملل مسلمان، حساب 
کار خودشان را می کنند و مأیوس می شوند. می خواهند آن ها رامأیوس کنند. اما چگونه می خواهند جمهوری 
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این  راه هایش  از  بتوانند، عمل می کنند. یکی  را  راه هایی دارد که هر کدام  از صحنه خارج کنند؟  را  اسامی 
بود که جنگ را تحمیل کنند؛ و کردند. یکی از راه هایش این بود که محاصره ی اقتصادی کنند؛ که سال های 
متمادی کردند. چنان که امروز هم محاصره ی اقتصادی بسیار ظریف و در عین حال محکمی، علیه جمهوری 
رادیوهای  از  رادیویی  تبلیغاتی کنند. شما هر  این است که محاصره ی  راه هایش  از  دارد. یکی  اسامی وجود 
وابسته به شبکه تبلیغاتی »صهیونیستی-امریکایی-استکباری« را که باز کنید، به طریقی با انقاب اسامی و 
جمهوری اسامی مبارزه می کند. بعضی صریح و بعضی غیر صریح و ظریف. این که شما ماحظه می کنید در 
همین روزهایی که تب و تاب انتخابات در کشور ماست، از اطراف دنیا رادیوها روی انتخابات تفسیر می گذارند، 
به قصد ضربه زدن  است. می دانند که انتخابات با حضور  به چه قصدی است؟ حرف هایی که می زنند دقیقاً 
مردم تثبیت و محکم کننده ی نظام جمهوری اسامی است. می دانند که یک مجلس قوی، یک مجلس مردمی با 
دویست و هفتاد نماینده سالم و صالح برای این نظام پشتوانه است. می دانند که قوانین مردمی و به نفع مردم، از 
چنین مجلسی صادر می شود. می خواهند این مجلس را ضعیف کنند. اگر امریكا و استكبار بدانند مى توانند 
كارى كنندكه پنج میلیون رأى دهنده كم كنند، سه میلیون رأى دهنده كم كنند، یك میلیون رأى 
دهنده كم كنند؛ هرچه داشته باشند خرج مىكنند كه این كار انجام شود. چون برای شان مهم است. 
این که میلیون ها انسان از تمام اکناف کشور، پای صندوق های رأی بروند و نمایندگان خودشان را معین کنند، 
چه دموکراسی روشن و سالمی را نشان می دهد! می دانند که اگر این کارانجام گیرد، تبلیغاتشان باطل می شود. 

)71/1/15- دیدار مردم در حرم رضوی(

 مردم سااری سکواریزه، مطلوب دشمن
اگر کسی سر کار بیاید که مطیع و تسلیم آنها باشد -که البته ما چنین کسی را نداریم که سر کار بیاید و مطیع 
آنها باشد- البته آنها خوشحال خواهند شد و حرفی هم ندارند؛ اما اگر کسی آمد که احساس کردند به انقاب 
و اسام و منافع ملی پایبند است و به مبارزه ی با دشمنان بین المللی و تسلیم نشوی در مقابل زورگوییهای 
آنها معتقد است، خواهند گفت مردم سااری وجود ندارد. اگر شخص متدین باشد، بیشتر هم خواهند گفت. 
را  تا اسمش  از دین جدا شود  باید حتماً  آنها معتقدند که مردم سااری، مردم سااری سکواریزه شده است. 

مردم سااری بگذارند.
من معتقدم ملت ما این توانایی را دارد که انتخاب کند و انتخاب خوبی هم بکند. امیدواریم به حول و قوه ی 
الهی این انتخابات جزو بهترین انتخابات های ما باشد و آن کسی که مورد رضای خدا و برای مردم مفید است، 

با همت و روشن بینی مردم سر کار بیاید.
این را هم كه بعضى بگویند ما در نیمه ى راه دموكراسى هستیم، بنده قبول ندارم. براى میل دل 
غربىها نباید حرف زد؛ مخصوصًا مسئوان. مىگویند ما یك كشور استبدادزده هستیم، ما در نیمه ى 
راه دموكراسى هستیم، ما یك ملت نابالغ هستیم؛ نخیر، این حرف ها غلط است. چرا متهم مىكنند؟ 
ملتى كه در طول كمتر از صد سال، سه مرتبه مبارزات وسیع ضداستبدادى و ضداستعمارى به راه 
بیاید؟  اروپایىها خوششان  و  این كه غربىها  براى  قرار مىدهند؟  اهانت  را مورد  او  انداخته، چرا 

خوششان نیاید. )84/2/19- دیدار دانشجویان دانشگاه های استان کرمان(



گزیده بیانات امام خامنه ای پیرامون مبانی دینی انتخابات در نظام جمهوری اسامی و معیارهای اصلح

16

 طرح انتخابات آزاد و سام  و رگرم کردن به مسائل  فرعی؛ راه کارهای دشمن 
در انتخابات

آن کسانی که ممکن است از سر دلسوزی، راجع به انتخابات یک توصیه های عمومی بکنند که آقا انتخابات این 
جوری باشد، آن جوری نباشد، حواسشان باشد به این مقصود دشمن کمک نکنند؛ مردم را از انتخابات مأیوس 
نکنند. هی نگویند انتخابات باید آزاد باشد. خب، معلوم است که انتخابات باید آزاد باشد. ما از اول انقاب تا حاا 
سی و چند تا انتخابات داشته ایم؛ کدامش آزاد نبوده است؟ در کدام کشور دیگر، انتخابات از آنچه که در ایران 
میگذرد، آزادتر است؟ کجا صاحیت ها ماحظه نمی شود، که این جا روی این مسائل هی تکیه بکنند، هی تکیه 
بکنند، هی بگویند، هی تکرار کنند و یواش یواش این ذهنیت را به خیال خودشان در مردم به وجود بیاورند که 
خوب، این انتخابات فایده ای ندارد؟ این یکی از خواسته های دشمن است. آن کسانی که در داخل، این حرف ها 
را می زنند، ممکن است غفلت کنند. من می گویم غفلت نکنید، حواستان باشد، کار شما جدول مورد نظر دشمن 

را پر نکند؛ مقصود او را تکمیل و تتمیم نکند. این یکی از راه های از شور و هیجان انداختن انتخابات است.
 یک مسئله ی دیگر این است که به مردم گفته شود، تلقین شود که انتخابات سامت ازم را ندارد. البته بنده 
هم تأکید می کنم که انتخابات باید سالم برگزار شود؛ منتها این، راه دارد. در جمهوری اسامی، در قوانین ما، 
راه های قانونِی بسیار خوبی برای حفظ سامت انتخابات پیش بینی شده است. البته کسانی بخواهند از طرق غیر 
قانونی عمل کنند، خب به ضرر کشور می کنند. کما اینکه در سال 88 از راه های غیر قانونی وارد شدند، کشور را 
دچار هزینه کردند، برای مردم اسباب زحمت درست کردند، برای خودشان هم اسباب بدبختی و سرشکستگی 
در زمین و در مأ اعلی شدند. راه های قانونی خوبی وجود دارد. بله، بنده هم اصرار دارم که انتخابات باید با 
سامت کامل، با رعایت امانِت کامل انجام بگیرد. مسئولین دولتی و مسئولین غیر دولتی که در کار انتخابات 
دست اندرکارند و مسئول هستند، همه باید طبق قانون، با دقت کامل، با رعایت کمال تقوا و پاکدستی عمل 

کنند تا انتخابات سالمی پیش بیاید و مطمئنا هم همین طور خواهد شد.
انتخابات، سر مردم را به یك چیز دیگرى گرم  ایام  از راه ها هم این است كه سعى كنند در  یكى 
بیاورند، یك ماجرائى درست كنند؛ یك ماجراى سیاسى، یك ماجراى  كنند؛ یك حادثه اى پیش 
اقتصادى، یك ماجراى امنیتى. البته این هم جزو نقشه های دشمن است، اما بنده مطمئنم که ملت ایران 
بسیار بصیرتر و باهوش تر از این است که با یک چنین ترفندهای خصمانه ی دشمنان یا عوامل دشمنان فریب 

بخورد. )91/10/19 - دیدار مردم قم(

 انتخابات در ایران؛ مظهر آزادی فکر و گزینش
 انتخابات یک امر مهم و مظهر آزادی ملت ماست؛ آزادی فکر، آزادی گزینش و در واقع استقال هر انسانی. 
گاهی می بینید در خانه ای دو نفر، سه نفر هستند؛ یکی معتقد به این نامزد است، می رود به او رأی می دهد. 
دیگری معتقد به آن نامزد است، می رود به او رأی می دهد. این پدیده ی خیلی جالبی است. این کجا، انتخابات 
حزبِی گوناگون کجا؟ وقتی شما عضو فان حزب هستید اسمی را به شما می دهند و می گویند باید نام او را 
درون صندوق بیندازید. آیا او را می شناسید؟ نه! از آینده ی او خبر دارید؟ نه! آیا با آمدن او منتفع خواهید شد؟ 
نه! آیا او آرمان های شما را فراهم خواهد کرد؟ نمی دانید، چون عضو حزب هستید، باید بروید به او رأی دهید! 
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مردم نگاه نمی کنند که ما عضو فان حزبیم؛ عضو فان گروه و فان دسته ایم. مردم باید نگاه کنند و انتخاب 
کنند. درستش این است و ما این را می خواهیم. چیزی که بنده اصرار دارم در انتخابات تحقق پیدا کند، این 
است که اواً مردم احساس مسؤولیت کنند؛ ثانیاً احساس حق گزینش کنند و از حق خودشان نگذرند؛ ثالثاً 

برای انتخاب بهترین فرد تحقیق کنند. البته هر کس برای خودش راه تحقیقی دارد.
ممکن است بعضی ها بگویند فانی طرفدار یا موافق ماست یا مخالف ماست؛ این طوری نیست. بااخره بنده هم 
در روز رأی گیری یک نفر از همین آقایان را انتخاب می کنم، اسمش را می نویسم و در صندوق می اندازم؛ اما این 
را کسی تا آن روز نخواهد فهمید. مردم خودشان باید انتخاب و تعیین کنند. )84/3/10 - دیدار اعضای ستاد 

مراسم سالگرد رحلت امام خمینی(

 رهری یک رای بیشر ندارد که آن هم مخفی است!
تا وقتی که در  این رأی هم  بقیه ی مردم، یک رأی دارم؛  بنده ی حقیر مثل  ندارد.  بیشتر  رهبری، یک رأی 
صندوق انداخته نشود، هیچ کس از آن مّطلع نخواهد بود. حاا ممکن است آن کسانی که صندوق دست آنها 
است، بعد باز کنند، خط این حقیر را بشناسند، بفهمند بنده به چه کسی رأی دادم؛ اما تا قبل از رأی دادن، 
کسی مّطلع نخواهد شد. این جور نیست که کسی بیاید نسبت بدهد که رهبری نظرش به فان است، به بهمان 
البته این روزها با این وسائل عجیب رسانه اِی  نیست. اگر چنین نسبتی داده شد، این نسبت درست نیست. 
کنونی ــ  این پیامکها و امثال اینها ــ متأسفانه حرفهای گوناگون، نسبتهای گوناگون به اشخاص گوناگون، رواج 
دارد. گاهی ممکن است یک نفر هزاران پیامک بفرستد. برای من گزارش دادند که ممکن است در ایام انتخابات، 
روزی چند صد میلیون پیامک رد و بدل شود. مراقب باشید، تحت تأثیر این چیزها قرار نگیرید. نگاه کنید، 
تشخیص بدهید، اصلح را بشناسید و برای ادای تکلیف، اسم او را به صندوق رأی بیندازید. البته هر کسی و یا 
فعاان سیاسی میتوانند دیگران را هم با نظر خودشان هم رأی کنند. این اشکالی ندارد؛ اما از حقیر کسی چیزی 
در این زمینه نخواهد شنید. در عین حال مردم میتوانند به همدیگر بگویند، سفارش کنند، تأکید کنند، توصیه 
کنند، یکدیگر را توجیه کنند و به هم کمک کنند برای شناخت اصلح. به هر حال آنچه که ماك عمل است، 

رأی آحاد مردم است. )92/1/1 - سخنرانی در حرم رضوی(

 رورت حضور همه سایق در انتخابات
در انتخابات، همه ی سلیقه ها و جریان های معتقد به جمهوری اسامی باید شرکت کنند؛ این، هم حق همه 
است، هم وظیفه ی همه است. انتخابات مال یك سلیقه ى خاص، مال یك جریان فكرى و سیاسِى خاص 
نیست. همه ى كسانى كه به نظام جمهورى اسامى و به استقال كشور معتقدند، به آینده ى كشور 
انتخابات شركت كنند. رو گرداندن از  اهمیت مى دهند، دلشان براى منافع ملى مى سوزد، باید در 

انتخابات، مناسب كسانى است كه با نظام اسامى مخالفند. )92/1/1 - سخنرانی در حرم رضوی(
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 اهمیت تفاضل هرچند اندک در امور کان
به مردم تفهیم کنید که همچنان که شرکت در انتخابات یک وظیفه است، گزینش خوب و آگاهانه هم یک 
وظیفه است. البته ممکن است همه ی تاش ها به نتیجه نرسد؛ اما انتخاب کنندگان تاش کنند، برای این که 
گزینش درستی داشته باشند. این، خیلی مهّم است. البته هیچ کس در صحنه انتخابات وارد نمی شود، مگر این 
که شورای نگهبان صاحّیت او را اعام کند. بنابراین، کسانی که وارد صحنه انتخابات می شوند، اشخاصی هستند 
که شورای نگهبان - که امین مردم در این قضیه است - پای اسم آنها را امضا کرده و اعام صاحّیت نموده 
است. بنابراین، همه صاحّیت دارند؛ منتها امر ریاست جمهوری، بااتر از این حرف هاست. باید گشت و اصلح را 
پیدا کرد. باید گشت و امین ترین را انتخاب کرد. باید جستجو کرد و در بین این چند نفر، به طور نسبی قادرترین 
بر اداره کشور را پیدا کرد. مهّم است. چون این امر مهّم است، تفاضل هر چه هم کم باشد، اهمیت پیدا می کند. 
در کارهای کان، این طور است. فرق دو َمبلغی که با هم اندکی تفاضل دارند، اگر جنسی که می خواهیم با این 
مبلغ تهیه کنیم، یک کیلو و دو کیلو جنس است، خیلی اهمیت ندارد. اما وقتی آنچه که می خواهیم جا به جا 
کنیم، فرضاً هزاران تُن از این جنس است، آن هنگام تفاضل در قیمت وقتی هم کم باشد، حجم زیادی می یابد 

و اهمیت پیدا می کند. همه ی کارهای کان، این طوری است. 
....البته شما هم آن وقت که می خواهید مردم را راهنمایی کنید، باید حداکثر دقت را در گزینش بکنید. باید 
به مردم معرفی کنید که  باید  را  را بدهید. کسی  بتوانید پیش خدای متعال جوابش  چیزی بگویید که فردا 
بتوانید پایش بایستید و به خدای متعال بگویید که حّجت من این بود. عدم دخالت خطرناك است؛ دخالت 
بدون حجت هم خطرناك است. پیش خودتان و خدا حجت پیدا كنید. مردم را در این امر آگاه كنید. 

)76/2/13- دیدار جمعی از روحانیون(

معیارهای اصلح بخش دوم
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 وسواس در پیدا کردن اصلح ممنوع!
اصلح کسی است که با نیازی که شما برای جامعه می فهمید، تطبیق کند و بتواند نیازهای جامعه را برآورده 
سازد. بعضی ها در شناخت اصلح دچار وسواس و دغدغه ی زیاد می شوند. شما تاش خود را بکنید؛ مشورت 
خود را بکنید؛ از کسانی که فکر می کنید می توانند شما را راهنمایی کنند، راهنمایی بخواهید؛ به هر نتیجه ای 
که رسیدید، عمل کنید و رأی بدهید؛ اجر شما را خدای متعال خواهد داد. ما مأموریم که به آنچه می فهمیم و 
به آنچه تکلیف الهی تشخیص می دهیم، عمل کنیم؛ مطابق با واقع شد یا نشد، اجر ما محفوظ است. اجر کسی 
که عامل به تکلیف است، پیش خدای متعال محفوظ است. )84/3/3- دیدار جمعی از ایثارگران و خانوادههای 

شهدا(

 تدین، رکن اساسی صاحیت
انتخاب صالح در درجه ی اول یعنی انتخاب نماینده ی متدین. برای نماینده، آگاهی سیاسی ازم است؛ جرأت 
و جسارت در برخورد با مسائل ازم است؛ آگاهی از مسائل کشور ازم است؛ آگاهی از مسائل جهان ازم است. 
پایه های دینی و  و  به اصول  و  به اسام  اعتقاد  یعنی  اصلی، تدین است؛  این ها ازم است. لکن رکن  همه ی 
عامل بودن به این ها. این، اساس قضیه است. نماینده ای که متدین باشد، شما خاطرتان جمع است که خیانت 
نخواهد کرد؛ کار خاف نخواهد کرد؛ حتی کوتاهی و سستی نخواهد کرد. نماینده ی متدین، هر یک  ساعتی 
را که بخواهد غیبت کند و در مجلس نباشد، احساس می کند این خاف شرع است و چون متدین است، این 
خاف شرع را انجام نمی دهد. نماینده ی متدین، از تریبون مجلس برای گفتن سخن ناحق، استفاده نمی کند. 
نماینده ی متدین، مصالح انقاب و کشور را بر مسائل شخصی یا گروهی، مقدم می داند. تدین، این خصوصیات 
و این خواص مهم را دارد. اگر این شرط را بتوانید تأمین کنید و نماینده ی متدین را إن شاء اّه پیدا و انتخاب 

کنید، آن جهات بعدی قابل تأمین تر است. )71/11/17(
 فرد ایق تر بی ایان، بیشر دزدی  می کند!

در این انتخابات سعی کنید در درجه ی اّول انسانهای مؤمن و با ایمان را انتخاب کنید. تبلیغات دشمنان و 
پیروان آنها در راستای کمرنگ کردن ایمان در جامعه است. می گویند ایمان چیست؟! پاسخ این است که اگر 
ایمان نباشد، لیاقت و کارآیی هم به کار نخواهد آمد. فردى كه ایق تر است اگر ایمان نداشت، بیشتر دزدى 
مى كند و لطمه مى زند. اگر ایمان داشت، لیاقت و عرضه و كاردانى اش براى مردم مفید خواهد بود. 
بنابراین مردمان باایمان، بالیاقت، کاردان و امین را انتخاب کنید و مراقب عملکرد آنها باشید. )81/12/6- دیدار 

جمعی از جوانان و دانشجویان سیستان و بلوچستان(

 وابستگی، نتیجه ی اابالی گری دینی
عزیزان من! وابستگى از اابالى گرى دینى حاصل مى شود. نه این كه هر كس متدین نیست، وابسته 
است؛ نه. بااخره انگیزه هاى گوناگونى وجود دارد. اما كسى كه متدین است، یك مانع اضافه براى 
وابسته شدن دارد. این خیلى مهم است. شنیده ام بعضی در حول و حوش مرحله اّول انتخابات، گفته بودند 
»فانی - شاید اسم ما را هم نیاورده بودند - یا برخی دیگر این قدر روی تدین تکیه می کنند، چه اهمیتی دارد؟ 
باید آدم های متخصص به مجلس راه پیدا کنند. دکترها و مهندس ها به مجلس بروند و مملکت را اداره کنند!« 
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این، اشتباه است. نه این که برای مجلس، متخّصص ازم نیست. چرا؛ برای مجلس، متخصص ازم است. ولی 
ما امروز تخصص کم نداریم. عرض من این است که: ای ملت ایران! بین همین مهندس ها و دكترها، میان 
همین متخصص ها و كارشناس ها، بگردید متدین ها را انتخاب كنید! به صرف ادعا، اكتفا نكنید. فردى 
را كه مى خواهید برگزینید، باید متدین باشد. متدین كه شد، آن وقت انسان احساس خاطر جمعى 

مى كند. )75/1/28- دیدار پرسنل و فرماندههان ارتش(

 خطر افساد منتخبان ملت در هر رده ای
حقیقت قضیه این است که مردم به نظام و نهادهای آن عاقه مندند و توقعی که از مسئوان دارند، کار و خدمت 
و انجام دادن وظایف شان است. در این خصوص فرقی بین شورای شهر، مجلس شورای اسامی، دولت و بقیه ی 
دستگاهها نیست. هرکدام وظیفه ی خود را انجام دهند، مردم را به خودشان عاقه مند و دلگرم خواهند کرد. اگر 
کسانی وظیفه ی خود را انجام ندهند، کوتاهی کنند، به کارهای دیگر سرگرم شوند و احیاناً افساد کنند – کما 
این که در بعضی از موارد مشاهده شده است کسانی که مردم آنها را برای کاری انتخاب کردند، به جای این که 
به آن کار بپردازند، به کارهایی پرداختند که مطلقاً به نفع مردم نیست، بلکه به زیان مردم است - طبعاً مردم 

دلسرد خواهند شد. )81/12/13- دیدار اعضای مجلس خبرگان(

 اعضای شورا باید به فکر خدمت به مردم باشند نه دنیای خودشان!
افرادی کاری، فعال، صادق و به فکر خدمت به مردم  باید در شورای شهر مشغول خدمت شوند که  کسانی 
باشند. به فكر خودشان، به فكر دنیاى خودشان و به فكر جمع و جور كردن امور دنیوى براى خودشان 
نباشند و بخواهند براى مردم كار و تاش كنند. اگر انجمن های شهر و روستا، شوراهای شهر و روستا - که 
مورد انتخاب مردم هستند – انسانهای صالحی باشند، بسیاری از مشکات شهری و زندگی مردم حل خواهد 

شد. )85/9/22- دیدار مردمی در آستانهی انتخابات مجلس خبرگان(

 خط امام، ارزش ها و وصیت نامه او، معیار پیدا کردن اصلح
دنبال آدمهای مؤمن و شجاع و انقابی و کسانی که بتوانند قدرت این ملت را - که در سایه ارزشهای انقابی 
است-  حفظ کنند، باشید. کسانی که وقتی قوانینی می گذارند و موضعی می گیرند و نطقی می کنند، همه در 
این جهت باشد. این طور آدمی، شایسته آن است که به عنوان وکیل این ملت، به مجلس شورای اسامی برود. 

آن كسى كه بفهمد امام چه مى گفت، چه مى خواست و چرا مى خروشید؟
وکیل آیندهی مجلس، باید دنبال راه امام و در خط او باشد؛ آن مرد بزرگ و انسانی که دشمنانش هم به عظمت 
و صداقت و شجاعت او اذعان و اعتراف می کردند. آن انسانی که ایران ضعیف و وابسته را از چنگ آدمهای فاسد 
و مدیران ناایق و وابسته بیرون آورد و به دست خود ملت داد. آن انسانی که توانست حرکت مردم را هدایت و 
این ملت را مجتمع و متحد کند و در راه آن هدف عظیم، به حرکت بیندازد. خط امام و ارزشها و وصّیت نامه او 
را فراموش نکنید. آنچه را که این ارزشها به شما می آموزد، آنها را در آدمی سراغ کنید و وقتی پیدا کردید؛ قربة 
الی اَه و محض رضای خدا نام او را در صندوق رأی بیندازید. این، مجلس شورای اسامی ایق شما و این ملت 

می شود. کار را این طور دنبال کنید. )74/12/1- خطبههای نماز عید فطر(
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 اصلح هم باید به پیرفت فکر کند و هم زیر توهات توسعه محو و مات نشود
اصل حضور مردم در صحنه ی انتخابات مهم است؛ زیرا مشارکت عمومی نشان دهنده ی همبستگی ملی است 
و همبستگی ملی می تواند در مقابل توطئه های دشمنان به کشور مصونیت ببخشد. دشمن از اختافات سود 
می برد و از تشتت آراء مردم سوء استفاده می کند. دشمن از دودستگی ها و فتنه گری ها و جنگ افروزی های داخل 
کشور استفاده می کند. وقتی یک ملت یکپارچه و یکدست باشد و مسؤوان کشور همه با یکدیگر همدل و همراه 
باشند، شمشیر دشمن کند می شود و جرأت نمی کند به چنین کشور و ملتی نظر بد بیندازد و با او به چشم 
توطئه نگاه کند. مشارکت مردم در امر انتخابات می تواند این همبستگی ملی را در مقابل چشمان دشمن عنود 
و حیله گر به نمایش بگذارد و به ملت و کشور ما مصونیت ببخشد. لذا من بارها گفته ام كه اصل حضور مردم 

در انتخابات، حّتى از انتخاب اصلح هم مهمتر است؛ اگرچه انتخاب اصلح هم بسیار اهمیت دارد.
اصلح یعنی چه کسی؟ یعنی کسی که همین هدف ها را دنبال کند؛ یعنی کسی که همین دردها را بداند و 
حس کند؛ یعنی كسى كه براى ریشه كنى فقر و فساد عزم جدى داشته باشد؛ یعنى كسى كه به حال 
قشرهاى محروم و مستضعف دل بسوزاند. اصلح کسی است که هم به ترقی و پیشرفت کشور و توسعه ی 
یاد  از  که  نشود  مات  و  آن چنان محو  توسعه،  به  مربوط  توهمات  زیر  بیندیشد؛ هم  غیراقتصادی  و  اقتصادی 
قشرهای مظلوم و ضعیف غافل بماند. اصلح كسى است كه به فكر معیشت مردم، دین مردم، فرهنگ 
مردم و دنیا و آخرت مردم باشد. اصلح کسی است که بتواند این بار عظیم را بر دوش بگیرد؛ هر كسى 
نمى تواند این بار را بر دوش بگیرد؛ نشاط و حوصله و همت و قدرت ازم و هوشمندى ازم دارد. البته 
هر کس صاحیتش در مراکز قانونی تأیید شود، صالح است؛ اما باید در بین صالح ها گشت و صالح تر را پیدا و او 

را انتخاب کرد. این هنر شما مردم است. )84/2/17- دیدار مردمی شهرستان جیرفت(

 دغدغه مردم در انتخابات، افزایش کارآمدی نظام
که سطح  است  این  است،  مهم  انتخاباتها  و  ملی  گزینشهای  همهی  و  انتخابات  این  در  مردم  برای  که  آنچه 
دنبال  یا  جمهور  رئیس  دنبال  مردم  اگر  است.  مسأله  اساس  این  کند؛  پیدا  ارتقا  روز  روزبه  نظام  کارآمدی 
در  کنند،  تعیین  انتخاب  با  را  آنها  میخواهند  که  هستند  کسانی  دیگر  دنبال  یا  میگردند  مجلس  نمایندهی 
پی آن هستند که انسانهای کارآمدی را بر اریکهی مسؤولیت بنشانند تا آنها بتوانند سطح کارآمدی نظام را 
افزایش بدهند و مشکات مادی و معنوی مردم را حل کنند. این خواست مردم است. حاا گروهها و احزاب 
میخواهند  مردم  است.  برای خودشان  نظرات  نقطه  آن  دارند؛  نظرهایی  نقطه  کدام  هر  عناصر سیاسی هم  و 
کسانی مسؤولیتها را به عهده بگیرند که دلسوز، با کفایت و کارآمد باشند. بحمداه امروز کارهای زیادی شده؛ 
زیربناهای مهمی از کشور آمادهی بهره برداری شده است. بازوان قوی و باکفایت یک مسؤول مؤمن و وفادار به 
آرمانهای انقاب -که آرمانهای مردم است- خواهد توانست بسیاری از گرهها را باز کند؛ مردم دنبال این هستند. 

)83/8/24- دیدار کارگزاران نظام(
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 شاخص اصلح: زنده تر کردن شعارهای انقاب
به کی  رأی بدهند؟ شاخص این است که شعارهای انقاب بایستی به وسیله ی مسئولین و منتخبین ما روز به 
روز زنده تر شود. این شاخص است. ربطی به جناح بندیها ندارد، ربطی به اسمها ندارد. عاج دردهاى این ملت 
و وسیله ى رسیدن به آرمانهاى این ملت، شعارهاى انقاب است؛ اینها باید حفظ شود. آن کسانی که 
با این شعارها به معنای حقیقی کلمه مخالفند، دشمِن این شعارهایند؛ اینها نباید در مراکز تصمیم گیری واقع 
بشوند. بین ملتند، باشند. آحاد ملت، هر کسی هر عقیده ای داشته باشد، اشکال ندارد؛ اما آن کسی که عقیده اش 
این است که این ماشین باید راه نیفتد، این را نمیشود پشت رل گذاشت. یك آدمى كه عقیده اش این است 
كه از این جا باید این اتومبیل حركت نكند، این شخص را پشت فرمان خودرو بگذاریم، هیچ وقت 
این اتومبیل حركت نخواهد كرد. باید كسى را بگذاریم كه معتقد به این حركت باشد، معتقد به این 
راه باشد، معتقد به آن هدف باشد، معتقد به تواناییهاى ملى باشد، معتقد به اسام، معتقد به انقاب 

باشد و شاخصها را قبول داشته باشد. این آن نقطه ى حساس است.
...البته باید هوشیاری به خرج داد؛ باید هوشیاری به خرج داد. از دوروها و دورنگها و ظاهر باطن مختلفها 
باطن  و  ظاهر  نبودن  یكى  دورنگیها،  این  از  اسام  تاریخ  طول  در  اوقات،  خیلى  ترسید.  بایستى 
اشخاص، ضربه خورده است. حاا روایت هم در این زمینه زیاد هست. این را باید مواظبت کرد. )86/11/28- 

دیدار مردم تبریز(

ارزشهاى انقاب: استحكام ایمان، عدالت اجتماعى، آزادى مردم در انتخاب، عزت و اقتدار ملى
و دیانت در دلهاست -که منشا  ایمان  استحکام  اول،  انقاب در درجه ی  ارزشهای  انقاب چیست؟  ارزشهای 
همه ی کارها و مجاهدتها این است.- ، عدالت اجتماعی است، مبارزه ی با فساد است، آزادی مردم در انتخاب 
است، عدم تحمیل آرای فردی و حزبی و دولتی و غیره بر مردم است، که مردم آزادانه فکر کنند، آزادانه عمل 
بکنند؛ در چارچوب مقررات اسامی. مردم  سااری دینی یعنی این. اینها ارزشهای انقاب و مبانی انقاب است. 
لذا شما که میخواهید بروید پای صندوق رأی و رأی بدهید، هدفتان این باشد که یک مجلسی تشکیل بشود 
پایبند به همین مبانی انقاب و ارزشهای انقاب. نمایندهی متدین، امین، معتقد به عدالت اجتماعی - استقرار 
عدالت در سرتاسر کشور- ، متنفر از فساد در هر بخشی و در هر طبقه ای از طبقات مسئولین، معتقد به عزت 
جمهوری اسامی؛ مجلس باید یک چنین مجلسی باشد. ما هفت دوره مجلس شورای اسامی را گذراندیم. 
در مجلس شورای اسامی گاهی اتفاق افتاده است که کسانی آمده اند که با اسم »اسامی« برای این مجلس 
مخالفت کرده اند! در دوره ی اول که بحث این بود که اسم مجلس چه باشد - که آمده بود »مجلس شورای 
اسامی«- یک عده ای ایستادند که نه، »اسامی« نباشد! خوب، این نماینده ی ملت ایران نیست. ملت ایران 
برای اسام این فداکاریها را کرده است. ملت ایران عظمت خود را، عزت خود را، اقتدار خود را، آسایش و رفاه 
خود را در اسام جستجو میکند. یک عده ای پیدا شدند که با اسم »اسامی« برای مجلس مخالفت کردند! 
خب، این مطلوب نیست. یا یک کسانی در یک مجلس دیگری پیدا شدند، تصمیم گرفتند بر طبق خواسته ی 
مخالفین که میگفتند بساط انرژی هسته ای را جمع کنید، در کشور قانون بگذرانند که دولت را الزام کنند که 
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دنبال انرژی هسته ای نرود! این هم بود در یکی از مجالس ما. این چیزی نیست که ملت ایران آن را بخواهند. 
اما در همین مجلس هم - همین مجلسی که اان بر سر کار هست.- قانون گذراندند و دولت را موظف کردند 
که بایستی انرژی هسته ای را دنبال کند و موانع سر راه را برطرف کند. همه جور داشتیم. )86/12/22- دیدار 

اقشار مختلف مردم(

 این ملت تشنه کار است!
اگرچه تقریباً زمان زیادی به برگزاری انتخابات مانده است و ما هنوز پنج شش ماه تا برگزاری انتخابات وقت 
داریم؛ اما فضای کشور را باید فضای عاقه مندی و شوق به این انتخابات کرد تا مردم بدانند میخواهند کار 
اساس قضیه  بردارد.  بلند  آرمانها یک قدم  به  راه رسیدن  برای  بیاورند که  انجام دهند. دولتی سرکار  بزرگی 
این است. چهرههای گوناگونی که به عنوان نامزد وارد عرصهی انتخابات میشوند، به این موضوع توجه کنند. 
این ملت تشنهی کار است؛ کار. کار نکرده زیاد هست؛ میدان هم برای کار در کشور ما بینهایت است. آنچه 
مردم به آن عاقه دارند و عاشق آن هستند، این است كه رئیس جمهورى سركار بیاید كه مهمترین 
انگیزهى او كار براى این ملت باشد و در زمینههاى اقتصادى، زیربنایى، فرهنگى، علمى، اخاقى، 
سیاست خارجى و سایر زمینهها كار كند و نشاط و شور و انگیزهى كار داشته باشد. این هم با ایمان 
امكانپذیر است. نامزدهای انتخاباتی به این نکته توجه کنند. مردم مایلند از زبان نامزدها بشنوند که اینها می 
خواهند چه کار کنند. نامزدها مشخص کنند که میخواهند چه کار کنند؛ برنامهها و هدفها و راهبردهایشان را 

برای مردم مشخص کنند. شور انتخابات این است. )83/10/19- دیدار مردم قم(

 دولت کریمه، نفوذناپذیر و دارای حرف نو برای دنیا
دولت باید دولت کریمه باشد. معنای »اللّهم انّا نرغب الیک فی دولة کریمة« این است که پروردگارا! ما دستهای 
خود را بلند و دلهایمان را به سوی تو عرضه می کنیم و از تو دولت کریمه را می خواهیم. این دولت کریمه 
شرایطی دارد. البته ما از اول انقاب تا کنون همواره خواسته ایم دولتها را دولت کریمه بنامیم. یکی از آرزوهای 
ما این است و بنده آن را دوست می دارم. شما هم دولت عزیز و دولت انقابید؛ اما حقیقت قضیه این است که 
دولت کریمه شرایطی دارد. دولت کریمه، دولتی است که عزیز و سربلند و دارای اعتقاد راسخ به آن راهی است 
که قانون اساسی و وظایف و سیاستهای نظام در مقابل او گذاشته است. نفوذناپذیر است و متاع خودش را به 
 خاطر سبک کردن دیگران سبک نمی بیند. همان نکته ای که امام صادق )علیه السام( - قریب به این مضمون- 
به شیعهی خود فرمودند که اگر گوهری در دست تو باشد و همه ی دنیا بگویند این خزف است، آیا عقیده ی تو 

برمی گردد و احساس حقارت میکنی؟ گفت نه؛ گفتند پس گوهرت را نگه دار.
دولت کریمه دارای پیام است و برای دنیا حرف نو دارد. ما این حرف نو را داریم. امروز مردم سااری دینی ای 
که ما در کشور خود مطرح می کنیم، یک حرف نو است؛ نه فقط به خاطر این که ما شاخه ای از مردم سااری 
را ارائه می دهیم؛ نخیر، ما در واقع در مردم سااریهای دنیا شبهه میکنیم. من حقیقتاً در مردم سااریهای دنیا 

خدشه دارم؛ برای خاطر این که 
انتخابات و گزینشها در دنیا تحت تأثیر عوامل تبلیغاتی ای است که یکسره دست سرمایه دارهاست. چه کسی 
است که از تأثیر عوامل ارتباطاتی امروز یکسره غافل باشد؟ می گویند روزنامه ها در امریکا یا در انگلیس آزاد 
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است. من سؤال می کنم کدام روزنامه متعلّق به قشرهای متوسط و پایین مردم است تا آدم از آزادی روزنامه، 
آزادی آن قشر را کشف کند؟ روزنامه ها متعلّق به چه کسانی است؟ کارتلها و تراستهای بزرگ و سرمایه دارها. 
بله، روزنامه ها آزادند؛ یعنی آنها آزادند که هرچه می خواهند، بگویند. آنها برخاف مصلحت خودشان حرفی 
نمی زنند. این مربوط به آنهاست که مظهر و مادر و آورندهی دمکراسی اند و به آن افتخار هم می کنند. شما 
ماحظه کنید، دولتهایی هستند که از آنها دمکراسی را گرفتند. مثًا در میان همسایه های ما -من نمی خواهم 
اسم بیاورم.- دولتهایی هستند که عنوان دمکراسی را با خود دارند؛ اما در حقیقت، حاکمیت با نظامیان است. 
یک وقت کسی وسط میدان می آید و بدون این که اعتنایی بکند که انتخاباتی وجود دارد، همه را کنار می زند 
و بر سرکار می آید و می شود حاکمیت نظامی! یا حاکمیت انحصاری احزاب است و کسی جرأت ندارد غیر از 
نامزد آن حزب، نامزدی معرفی کند؛ انتخاباتی با یک نامزد برای ریاست جمهوری! امروز در میان کشورهای 
اسامی و در مجموعه هایی که ما در آن زندگی میکنیم و با آنها تعامل داریم، کدام کشور است که مثل جمهوری 
اگر یك  کنند؟  انتخابات شرکت  در  و  بیایند  آن  متوسط  و طبقات  گوناگون  قشرهای  مردم،  آحاد  اسامی، 
وقت سرمایهدارها هم بخواهند در حزب و جناح و تشكیاتى اعمال نفوذ كنند، از ترس، این كار را 

مخفیانه میكنند؛ چون بدنام هستند. )80/6/5- دیدار رئیس جمهوری و هیات دولت(

 عدم امکان تحقق مردم سااری؛ جز در سایه اسام و روحانیت
من به شما عرض کنم، در کشور ما اگر قرار شد مردم سااری وجود داشته باشد و حاکمیت در دست مردم باشد، 
جز در سایه اسام و جمهوری اسامی این کار ممکن نیست. اگر سایه اسام و جمهوری اسامی در این مملکت 
بود، به برکت اسام و نفوذ روحانیت و به برکت چیزهایی که در قانون اساسی وجود دارد، می شود مردم سااری 
را در این جا نگه داشت؛ واا اگر این عوامل نباشد، همان کسانی که کودتای 28 مرداد و قبل از آن کودتای سوم 
اسفند رضاخان را راه انداختند، می آیند و زیر کاسه کوزه داعیه های روشنفکری و مردم سااری می زنند و آنها را 
می برند. اگر خیلی همت و لطف کنند، زایده ای از مردم سااری های خودشان را -که متعلّق به کمپانی ها و امثال 
این هاست.- در این جا درست خواهند کرد. بیش از این نخواهد بود؛ اگر نگوییم نظامیان و احزاب خودساخته 

آن چنانی را بر سر کار می آورند. )80/6/5- دیدار رئیس جمهوری و هیات دولت(

 اهمیت ویژه انتخابات ریاست جمهوری 84؛ رورت تاثیر کارهای زیرساختی بعد 
از انقاب در زندگی مردم

انتخابات ریاست جمهوری امسال نسبت به سایر انتخابات ها اهمیت بیشتری هم دارد؛ و آن به خاطر این است 
که در سال 1384 برنامه ی چهارم توسعه و پیشرفت کشور آغاز میشود. این اولین برنامه در طول مدت اجرای 
سند چشم انداز بیست ساله است. امروز کشور ما به حول و قوه ی الهی به این توانایی و قدرت رسیده است که 
بتواند آینده ی بیست سالهی ایران را طراحی کند و چشم انداز روشنی برای این مدت در جهت اهداف واا و 
حقوق طبیعی و شایسته ی این ملت ترسیم کند. این مدت بیست ساله، یعنی چهار برنامه ی پنج ساله. اولین 
برنامه امسال آغاز خواهد شد. در آغاز برنامه یک مدیریت کارآمد، با کفایت و پرنشاط باید سر کار باشد تا بتواند 
سازه های این برنامه را مستحکم و استوار کند و پایه های این برنامه را به طور عمیق و محکم پیریزی کند. 
اهمیت این انتخابات در این است که ملت ایران میخواهد مدیری را انتخاب کند که بتواند موانع اجرای برنامه 
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را از سر راه ملت ایران بردارد؛ مثل بولدوزری که موانع را برمیدارد تا جاده ای را صاف کند.
یک انسان قوی، با کفایت، دارای نشاط و شادابی و شوق به کار و احساس مسؤولیت خواهد توانست حرکت 
بیست ساله به سمت چشم انداز را -که امسال این شروع انجام میگیرد.- با قوت و قدرت آغاز کند. مدیری که 
ملت ایران در انتخابات برخواهد گزید، شروع کننده است. در واقع وارد کننده ی کشور در یک دوره ی جدید و 
در یک حرکت تازه به سمت همان چیزهایی است که ملت ایران به آن احتیاج دارد. در طول سال های گذشته، 
از بعد از جنگ تا امروز، کارهای فراوانی در این کشور انجام شده؛ هر کس انکار کند، بیانصافی کرده است. 
ساخت زیربناهای کشور، کارهای عمرانی فراوان، پیشرفت های علمی و فناوری؛ بنابراین در همه ی زمینه ها کار 
شده است. آن چه امروز مهم است این است كه همه ى بناهاى رفیعى كه در طول این مدت به وجود 
آمده و ساخته شده است، تأثیر خود را در واقع زندگى مردم نشان دهد؛ آب عظیمى كه پشت این 
سد متراكم شده و به وجود آمده است، به مزرعه ى زندگى مردم راه پیدا كند و نتایج این تاشها سر 
سفرهى مردم و در زندگى آنها دیده شود. این کار بزرگی است؛ این برداشتن موانع از سر راه را میطلبد. 
تعیین مدیریت قدرتمند و توانایی به این ترتیب، جزِء کارهای امسال ملت ایران است. )سخنرانی در صحن 

جامع رضوی 84/1/1(

 بسن رخنه های فساد، زمینه شیرین شدن دستاوردهای انقاب برای مردم
نکته ی بعدی در این زمینه این است که رئیس جمهور جایگاه بسیار واایی دارد؛ توانایی و اختیارات فراوانی 
از لحاظ قانونی متوجه رئیس جمهوری است؛ بودجه ی کشور در اختیار رئیس جمهور است؛ مدیران کشور در 
سطوح مختلف در اختیار رئیس جمهور هستند؛ بنابراین تعیین رئیس جمهور، یعنی تعیین مدیری که بتواند 
ثروت عظیم مردم را که در بودجه و امکانات و مدیریت های کشور متبلور است، به نحوی در سرتاسر آفاق این 
ملت گسترش دهد تا نیازهای مردم با این ثروت عظیم برآورده شود. ملت و کشور ما بر اثر تاش دولتهای چند 
سال گذشته، ثروت متراکمی از امکانات به دست آورده است. مدیریتهای آینده باید بتوانند این ثروت را افزایش 
دهند و آن را در زندگی مردم بگسترانند و با فساد به معنای واقعی کلمه مبارزه کنند. اگر ما ملت ایران این 
توفیق را پیدا كنیم كه رخنه هاى فساد را در این مجموعه ى عظیم ببندیم، آن وقت معلوم خواهد 
شد كه دستاوردهاى انقاب براى این مردم چقدر شیرین و گواراست و چگونه مىتواند پاسخگوى 

نیازهاى مردم باشد. انتخابات آینده به این دایلی که گفتم، بسیار مهم است.
مردم بایستی هوشمندانه و آگاهانه انتخاب کنند و در میان نامزدهای گوناگون، کسی را که احساس میکنند 
به این معیارها نزدیک است، برگزینند؛ این یک کار بزرگ است و کار شما مردم است. مردم باید با چشم باز 
در این صحنه ی مهم حاضر شوند و ان شاءاَه خدای متعال کمک کند و دل های مردم را هدایت کند تا فرد با 
کفایت، شجاع، با اخاص، دارای روح مردمی، شاداب و با نشاط، مؤمن به هدف ها و ارزش های انقاب، مؤمن به 
مردم، مؤمن به نیروی مردم و معتقد به حق مردم را انتخاب کنند؛ این مهم ترین بخش مشارکت عمومی مردم 

در امسال است. )84/1/1- سخنرانی در صحن جامع رضوی(
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 قوه ی مجریه، مهمرین بخش مبارزه با فقر و فساد و تبعیض 
هفتاد  از  بیش  دارد؛  بزرگی  ظرفیت های  ایران  دارد.  پیش  در  هم  را  انتخابات  بزرگ  آزمایش  ایران  ملت 
بخشى  هر  در  که  کار؛  زمین هی  همه  این  با  استعداد،  همه  این  با  امکانات،  همه  این  با  جمعیت،  میلیون 
چقدر  و  مى آید  وجود  به  جا  آن  در  كار  چقدر  مى بیند  انسان  دارد،  وجود  خوب  مدیر  یك  وقتى 
انقابى  و  مؤمن  كارآمد،  دلسوز،  مدیر  یك  كه  بخشى  هر  در  مى شود.  پیدا  مردم  براى  گشایش 
ملت  ما  است.  طور  این  ما  کشور  سرتاسر  مى كند.  مشاهده  را  آن  بركات  و  آثار  انسان  است،  كار  سر 
امروز  تا  انقاب  اول  از  امکانات،  این  با  داده.  امکانات خوبی  برکتی هستیم. خداوند  با  بزرگی هستیم؛ کشور 
زمانبر است. بزرگ،  ما هنوز در شروع کار هستیم؛ چون کارهای  بزرگی هم شده است؛ ولی  بسیار   کارهای 

طور  به  که  است  این  کشور  این  مشکات  عاج  شود.  مبارزه  تبعیض  و  فساد  و  فقر  با  باید  کشور  این  در 
واقعی  طور  به  فقر  عوامل  و  فقر  و  فساد  با  شود؛  برداشته  تبعیض  شود؛  پیگیری  عدالت  اجرای  جدی 
قوه ی  و  مقننه  قوه ی  و  مجریه  قوه ی  از  اعم  است؛  گانه  سه  قوای  کارهای  کارها،  این  شود؛  مبارزه 
پاکدشت( مردم  دیدار   -83/11/10( است.  مجریه  قوه ی  اختیار  در  بخش  مهمترین  البته   قضاییه. 

 مردم تحت تاثیر حرف این و آن قرار می گیرند!
مردم باید دنبال رئیس جمهوری باشند که این توانایی، این شادابی، این قدرت، این احساس مسؤولیت و این 
آمادگی به کار در او وجود داشته باشد. مردم تحت تأثیر حرف این و آن هم قرار نمى گیرند. تشخیص 
مى دهند؛ این را مردم ما نشان داده اند. فرصت وجود دارد؛ مردم تشخیص بدهند و انتخاب کنند. البته در 
انتخاباتی که چند ماه دیگر در پیش است، آنچه در درجه ی اول مهم است، عزم عمومی مردم است. ملت ایران 
نشان بدهند که به مسأله ی انتخابات بی تفاوت نیستند؛ به این مسأله اهمیت بدهند؛ این اساس کار است. بعد 
هم انشاءاه خدای متعال توفیق بدهد و هدایت کند تا دل و ذهن مردم به سمت کسی برود که دارای چنین 
خصوصیاتی باشد. آن وقت حرکت عمومی ملت ایران روزبه روز شتاب بیشتری خواهد گرفت و خدای متعال 
هم وعده کرده است که هر ملتی تاش و کار کند، به او اجر خواهد داد و نتایج را به او عطا خواهد کرد. برکات 
و رحمت الهی، تصادفی و شانسی نیست که بخوابیم و این برکات بدون دلیل بر ما نازل شود؛ نه، خدای متعال 
خودش در قرآن، و اولیاء ما در کلمات شان، برای ما روشن کرده اند؛ باید تاش کرد، باید کار کرد، باید مجاهدت 

کرد تا انشاءاه به نتایج رسید. )83/11/10- دیدار مردم پاکدشت(

 ارافی گری و اراف مردم؛ نتیجه ارافی گری مسئولین
اینجا جایى نیست كه من و شما بتوانیم به حداقل اكتفا كنیم؛ به دنبال حداكثر باشید؛ بهترین را 
انتخاب كنید. بهترین كیست؟ من نسبت به شخص، هیچ گونه نظرى ابراز نمى كنم؛ اما شاخص هایى 
وجود دارد. بهترین آن کسی است که درد کشور را بفهمد، درد مردم را بداند، با مردم یگانه و صمیمی باشد، 
نباشد. آفت بزرگ ما اشرافی گری و تجمل پرستی است؛ فان  باشد، دنبال اشرافی گری خودش  از فساد دور 
مسئول اگر اهل تجمل و اشرافی گری باشد، مردم را به سمت اشرافی گری و به سمت اسراف سوق خواهد داد. 
اینی که ما گفتیم امسال، سال حرکت به سوی اصاح الگوی مصرف است، یعنی امسال سالی است که ملت 
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ایران تصمیم بگیرد که با اسراف مبارزه کند. نمیگوئیم به کلی و یکباره و در طول یک سال اسراف تمام بشود؛ 
نه، ما واقع بین تر از این هستیم! می دانیم این کار مال سالیان پی درپی است و باید کار بشود تا به این فرهنگ 

برسیم؛ باید این کار را شروع کنیم. )88/2/22- دیدار مردم کردستان(

 مبادا ملق گویان غرب بر ر کار بیایند!
آگاهی همیشه ازم است. امروز هم ازم است، فردا هم ازم است. نسل جوان ما خوشبختانه امروز یک نسل 
این  انتخابات،  باشند. معیارها مشخص است. در  بیدار  باشند،  به هوش  غالب در سرتاسر کشور است. جوانها 
تأثیر بگذارد. در حضور گوناگون، در مسائل  باید  این آگاهی  بیان خواسته های ملت  اثر کند؛ در  باید  آگاهی 
مختلف، این آگاهی بایستی اثر بگذارد. ملت ایران در انتخاب های خود -معیارهای انتخابات را من آن روز عرض 
کردم، این هم مکمل آنهاست- توجه کند. کسانی با رأی ملت سر کار نیایند که در مقابل دشمنان بخواهند 
دست تسلیم باا ببرند و آبروی ملت ایران را ببرند. کسانی سر کار نیایند که بخواهند با تملق گوئی به غرب، به 
دولت های غربی، به دولت های زورگو و مستکبر، به خیال خودشان بخواهند برای خودشان موقعیتی در سطح 
بین المللی دست و پا کنند. این ها برای ملت ایران ارزشی ندارد. کسانی سر کار نیایند که دشمنان ملت ایران 
طمع بورزند که به وسیله ی آنها بتوانند صفوف ملت را از هم جدا کنند، مردم را از دین شان، از اصول شان، از 
ارزش های انقابی شان دور کنند. ملت باید آگاه باشد. اگر کسانی بر سر کار بیایند که در مراکز گوناگون سیاسی 
یا اقتصادی به جای اینکه به فکر ادامه ی راه امام و ارزش ها و اصول ترسیم شده ی به وسیله ی امام باشند، به 
فکر به دست آوردن دل فان قدرت غربی و فان مستکبر بین المللی باشند، برای ملت ایران مصیبت خواهد 

بود. این آگاهی برای ملت ازم است. )88/2/28- دیدار مردم بیجار(

 بارهای سنگینی بر دوش مجریان سطوح بااست!
هر کسی که در خود صاحیتی احساس میکند و کار اجرائی بلد است، می آید و خود را در معرض انتخاب مردم 
می گذارد. اداره ی مملکت و کار اجرائی، کار کوچکی نیست. کارهای بزرگ و بارهای سنگینی بر دوش مجریان 
سطوح بااست. ممکن است کسانی که در سطوح دیگری کار می کنند، ابعاد این سنگینی را هم بعضا تشخیص 
ندهند که چقدر این بار سنگین است. آن کسانی که وارد میدان می شوند، باید کسانی باشند که در خود توانائی 
کشیدن این بار را بیابند؛ صاحیت هایی را هم که در قانون اساسی است و شورای محترم نگهبان بر روی آنها 
تکیه خواهد کرد، در خودشان ماحظه کنند و واقعًا وابسته و دلبسته ى به نظام و قانون اساسى باشند؛ 
بخواهند قانون اساسى را اجرا كنند؛ چون رئیس جمهور سوگند میخورد كه قانون اساسى را اجرا 

كند؛ قسم دروغ كه نمیشود خورد. )91/10/19- دیدار مردم قم(
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 نیاز رئیس جمهور آینده: امتیازات ممکن الحصول امروز، منهای نقاط ضعف
این را همه بدانند که آنچه ما برای رئیس جمهور آینده نیاز داریم، عبارت است از امتیازاتی که امروز وجود 
دارد، منهای ضعف هایی که وجود دارد. این را همه توجه کنند؛ رئیس جمهور هر دوره ای باید امتیازات کسبی 
و ممکن  الحصول رئیس جمهور قبلی را داشته باشد، ضعفهای او را نداشته باشد. هر کسی بااخره نقاط قّوتی 
دارد و نقاط ضعفی دارد. رؤسای جمهور -چه رئیس جمهور امروز، چه رئیس جمهور فردا-  نقاط قّوتی دارند و 
نقاط ضعفی هم دارند. همه ی ما همین جوریم؛ نقاط قوتی داریم، نقاط ضعفی داریم. آن چیزهایی که امروز 
برای دولت و برای رئیس جمهور نقاط قوت محسوب می شود، اینها باید در رئیس جمهور بعدی وجود داشته  
باشد، اینها را باید در خود تأمین کند؛ آن چیزهایی که امروز نقاط ضعف شناخته می شود -که ممکن است شما 
بگویید، من بگویم، دیگری بگوید- این نقاط ضعف را باید از خود دور کند. یعنی ما در سلسله  ى دولت هایى 
كه پشت سر هم مى آیند، باید رو به پیشرفت باشیم، رو به تعالى و تكامل باشیم، تدریجًا بهترین هاى 
خودمان را بفرستیم. هر كسى مى آید، پایبند به انقاب، پایبند به ارزش ها، پایبند به منافع ملى، 
پایبند به نظام اسامى، پایبند به عقل جمعى، پایبند به تدبیر باشد. اینجورى باید این كشور را اداره 
كرد. کشور، کشور بزرگی است؛ ملت، ملت با عظمتی است؛ مسائل تشویق کننده و مبشر، فراوان است؛ مشکات 
هم بر سر راه هر ملتی، و از جمله بر سر راه ما وجود دارد. آن کسانی که آماده ی این میدان می شوند، باید 
با کمال قوت، با کمال قدرت، با توکل به خدا، با اعتماد به توانایی های این ملت پیش بروند. )92/1/1- دیدار 

مردم، حرم مطهر رضوی(

 شاخصه های دولت اصولگرا
شاخصه های اصولگرایی، شاخصه های مهمی است؛ این شاخصه ها باید مورد توجه قرار بگیرد، که من به بعضی از 
این ها اشاره میکنم. در اظهارات شما هم هست، آن را میگویید و تکرار میکنید و در برنامه هایتان می گنجانید. تحقق 
مجموعه ی این شاخصه ها به معنای حقیقی کلمه، آن وقت دولت را به عنوان یک دولت اصولگرا معرفی خواهد کرد .

شاخصه ی اول »عدالتخواهی و عدالت گستری« است. به زبان، آسان است! اما در عمل بسیار کار دشواری است 
و مقدمات بسیاری ازم دارد. باید خیلى كار كرد تا این كه عدالت تحقق پیدا كند. عدالت جغرافیایى، 
فرهنگى،  مسایل  زمینه هاى  در  عدالت  اقتصادى،  مسایل  زمینه هاى  در  عدالت  طبقاتى،  عدالت 
عدالت در جایگزین شدن و جاى گرفتن در مسئولیت ها و مناصب و عدالت در قضاوت هاى ما -نه 
فقط قضاوتى كه قاضى در دادگاه مى كند، بلكه داورى هایى كه ما نسبت به اشخاص و قضایا میكنیم- 
اینها همه عدالت است و عدالت در آنها نقش دارد. عدالتخواهی و عدالت گستری به معنای همه ی اینهاست. البته 
امروز کشور ما بیش از هر چیز دیگر، تشنه ی عدالت اقتصادی است. علت هم این است که واقعاً یک شکافی 



شب قدر نظام

29

به صورت میراث معیوبی از گذشته بود و این شکاف باید پر می شد، که نشده است. البته به شکل معقولی باید 
پر شود. ما پر کردن این شکاف را به همان شکلی می گوییم که اسام توصیه می کند. حرفهای غیر منطقی و 
ناممکن و نامعقول را نمی خواهیم به میان بیاوریم. همان طوری که اسام می گوید؛ فرصتها در مقابل همه باشد 
و امکانات عمومی مورد استفاده ی همه قرار گیرد. بنابراین یک شاخصه، مسئله عدالت خواهی و عدالت گستری 

است که پهنه ی وسیعی دارد.
»فسادستیزى« شاخصه ى دیگرى است. »سامت اعتقادى و اخاقِى مسئوان كشور« -به خصوص 
مسئوان عالى رتبه، در سطوح دولت و معاونین و از این قبیل- بسیار مهم است و شاخصه دیگرى 

است كه از لحاظ اعتقادى و اخاقى اشخاص سالمى باشند. 
»اعتزاز به اسام« یكى دیگر از شاخصه هاى اصولگرایى است. ما در دوراِن این بیست  و هفت سال، 
یا یك  اسامى  كه خجالت مى كشیدند یك حكم  بودیم  دیده  را  اسامى  نظام  از مسئوان  بعضى 
قضیه ی »زن«،  در  گفته ام،  بارها  من  ما طلبكاریم.  نه،  بیاورند.  زبان  بر  را صریحًا  جهت گیرى اسامى 
زمینه ی  در  میکنیم.  مطرح  سؤال  که  ما هستیم  باشد.  ما  پاسخگوی  باید  غرب  نیستیم.  غرب  پاسخگوی  ما 
حقوق بشر، ماییم که طلبکار مدعیان منافق و دو  روی حقوق بشر هستیم. بنابراین به اسام اعتزاز داشته باشید. 
آنچه را که اسام به ما آموخته، اگر ما درست یاد گرفته باشیم و دچار کج فکری و انحراف و غلط فهمی نشده 

باشیم، چیزی است که باید به آن افتخار کنیم.
»ساده زیستى و مردم گرایى« شاخصه دیگرى است كه بحمده دارید.

»تواضع و نغلتیدن در گرداب غرور« هم یكى از شاخصه هایى است كه ازمه ى اصولگرایى است. ما 
در معرض این هستیم. ببینید عزیزان! شماها در موضع باایی قرار دارید و مورد احترامید. افراد پیش شماها 
می آیند و تعریف و تمجید می  کنند -بعضی از روی اعتقاد، بعضی بدون اعتقاد- برای اینکه شما خوشتان بیاید. 
ما خودمان باید مواظب باشیم حرفهایی که در تمجید و ستایش ما می زنند، اینها را باور نکنیم. ما باید به درون 
خودمان نگاه کنیم. »اانسان علی نفسه بصیرة«. نقصها، مشکات و کمبودهایمان را نگاه کنیم و فریب نخوریم. 
این فریب خوردن، انسان را در دام و گرداب غرور می اندازد. اگر انسان خودش را بد برآورد کرد، آن وقت دیگر 

نجات پیدا نمی کند.
»اجتناب از اسراف و ریخت وپاش« كه جزو برنامه هاى بسیار خوب شماهاست. »خردگرایى و تدبیر و 
حكمت در تصمیم گیرى و عمل«. این جزو مسائلی است که حتماً به آن احتیاج دارید؛ همه مان در تصمیم گیریها 
باز می کنم . و  توضیح می دهم  باز مختصری  بعداً  را من  اینها  از  بعضی  البته  داریم.  احتیاج  به آن  و عملمان 

»مسئولیت پذیرى و پاسخگویى«. در هر بخشی که ما هستیم، مسئولیت آن کاری که بر عهده گرفته ایم، این 
را بپذیریم. زیرمجموعه، زیرمجموعه ی ماست، احساس مسئولیت کنیم. در هر نقطه ای مسئولیت تعریف شده ای 

وجود دارد، آن مسئولیت را بایستی پذیرفت.
از جمله ی شاخصه های مهم اصولگرایی، یكى »اهتمام به علم و پیشرفت علمى« است. شما ببینید چه 
زمانی در آغاز پیدایش اسام گفته شد که »طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة« یا »مؤمن و مؤمنة«! 
یعنی همان وقتی که نماز و زکات و این چیزها آمد، طلب العلم هم آمد. »اطلبوا العلم ولو بالصین« هم آمد. 



گزیده بیانات امام خامنه ای پیرامون مبانی دینی انتخابات در نظام جمهوری اسامی و معیارهای اصلح

30

من بارها تکرار می کنم؛ این به خاطر همین است که جامعه، بدون علم نخواهد توانست آرمانهای خودش را 
باا بیاورد. مثل این است که انسان حرف حقی داشته باشد؛ اما اصًا زبان گفتنش را نداشته باشد. نداشتن 
علم این طوری است. علم موجب می شود که شما بتوانید آن آرمانها، آن اهداف و آن خط روشن و جاده ی 
روشِن صراط مستقیمی را که در دست و اختیار شماست، مطرح کنید و کسان بیشتری را از بشریت، به آن 
بشری،  ملی،  رشد  وسیله ی  -که  علم  بنابراین  بود.  نخواهد  امکان پذیر  این  باشید،  نداشته  علم  کنید.  هدایت 
 انسانی و اوج گرفتن در محیط عام بشریت است.- جزِو چیزهای ازم است و باید به این اهتمام داشته باشید.

»سعه ى صدر و تحمل مخالف«. که از جمله ی شاخصه هایی است که جزو پایه های اصولگرایی است. گاهی 
به خدا هم شکایت میکند که  ناراحت هم می شود؛ حرص هم می خورد، گاهی  از حرفی که می زنند،  انسان 
خدایا! تو که می بینی واقع قضیه چیست و چقدر با چیزی که اینها می گویند، فاصله دارد. اما در عین حال، 
انسان بایستی حلم به خرج دهد. حلم یعنی ظرفیت و تحمل صدای مخالف را داشتن. البته این -شاید بعداً 
بایستی دفاع کند . نه، حتماً  از عملکرد خودش دفاع نکند؛  به معنای آن نیست که دولت  هم عرض بکنم.- 
آقاى  حاا  كه  گروهى؛  نفس  هواى  چه  شخصى،  نفس  هواى  چه  نفس«.  هواهاى  از  »اجتناب 
و  دسته  و  گروه  هیچ  به  دولت  عناصر  بحمداَه  است.  خوبى  نكته ى  این  و  گفتند  رئیس جمهور 
و  اظهارنظر  باشید حركت،  مراقب  است.  مهمى  نكته ى  خیلى  این  نیستند.  وابسته  جریانى  و  باند 
شود،  این طور  اگر  كه  نیاورد،  پیش  را  گروه  یك  به  و  باند  یك  به  جریان،  یك  به  انتساب  حرف، 
شخصى  نفس  هواى  مثل  هم  گروهى  نفس  هواى  است.  انفكاك ناپذیر  تقریبًا  نفس  هواى 
و  طرف  این  به  کتاب  و  بی حساب  را  انسان  هم  گروهی  نفس  هوای  است.  همین طور  هم  آن  است. 
است . اصولگرایی  لوازم  جزو  هم  این  میکند.  منحرف  مستقیم  جاده ی  و  خرد  از  و  میکشاند  طرف  آن 

خدمات«.  این  براى  بى وقفه  »تاش  و  زیرمجموعه«  عملكرد  بر  »نظارت  »شایسته ساارى«، 
هم  ما  و  شاهدند  همه  حقیقتاً  را  بی وقفه  تاش  این  است.  برجسته  دولت  این  در  مورد  این  انصافاً  که 
می دهند،  نشان  رئیس جمهور-  آقای  شخص  خصوص  –به  دولت  همه ی  که  پُرتاشی  حرکت  این  شاهدیم. 
است.«. حق  كه  آنچه  اعمال  و  بیان  در  قاطعیت  و  »شجاعت  »قانون گرایى«،  است.  باارزش   خیلی 
»انس با خدا«، »انس با قرآن« و »استمداد دائمى از خدا«. این آخرى -كه از شاخصه هاى اصولگرایى 
ما  نرود.  یادتان  با خدا  انس  است.- تضمین كننده ى همه ى آن چیزهایى است كه قبًا عرض كردیم. 
بارها می گوییم که خدمات مسئوان نظام از هر عبادتی بااتر است. این حرف درستی است و مبالغه هم در آن 
نیست. اما بدانید، این خدمات، آن وقتی خدمت خواهد شد و آن وقتی با خلوص و درخشش و شفافیت خود 
باقی خواهد ماند که شما دلتان با خدا مأنوس باشد. اگر دل از خدا غافل شد، اگر دل رابطه ی خودش را با ذکر 
و توجه و خشوع از دست داد، همین خدمتی که ما می گوییم بااترین عبادت است، همین خدمت، مشّوب 
خواهد شد. اصًا به کلی مشّوب می شود و در آن اغراض و هواها می آید. جهاد در میدان جنگ و میدان نظامی 
که این قدر عظمت دارد، اگر با اهداف خدایی نباشد و بدون ارتباط با خدا باشد، به یک چیز کم  ارزش یا بی 
 ارزش و گاهی هم ضد ارزش، تبدیل می شود! لذا من بر این امر تأکید و اصرار دارم. )85/6/6 – دیدار رئیس 

جمهوری و هیات دولت(



كه  دارد  را  خصوصيت  اين  انسان،  زندگى  ايام  از  بعى 
رنوشت بخش عمده اى از زندگى را يا بخى از زندگى را 
در آن، انسان تعين مي كند. اگر بخواهيم تشبيه كنيم، مثل 
ليلةالقدر كه هر سال، ليلةالقدر براى انسان رنوشت ساز 
است. هنگام انتخابات هم براى يك ملت، براى يك دوره اى، 
براى برهه اى رنوشت ساز است. لذا اين لحظه را من شخصا 
قدر مي دانم و توصيه به ملت عزيزمان هم مي كنم كه قدر 
بدانند و با رأى خودشان، اراده ى خودشان، همت و خواست 
انشاالله  را  آینده  سال  چهار  در  تقنن  تكليف  خودشان، 

روشن کنند.
84/12/24- مصاحبه با خرنگار صداوسیا پس از رکت در انتخابات مجلس هشتم








