
حرف نو جمهوری اســامی     تغییر مســیر تاریخ   حســن ظن بــه وعده های الهی  انتخابات پرشــور    

يكى از هدف ها اين است كه كارى كنند كه انتخابات بدون حضور پرشور و همگانى مردم برگزار شود. اين را از حاال همه بدانند: آن كسانى كه ممكن است از 
سر دلسوزى، راجع به انتخابات يك توصيه هاى عمومى بكنند كه آقا انتخابات اينجورى باشد، آنجورى نباشد، حواسشان باشد به اين مقصود دشمن كمك 
نكنند؛ مردم را از انتخابات مأيوس نكنند، هى نگويند انتخابات بايد آزاد باشد. خب، معلوم است كه انتخابات بايد آزاد باشد. ما از اول انقالب تا حاال سى و چند تا انتخابات 

داشته ايم؛ كدامش آزاد نبوده است؟ در كدام كشور ديگر، انتخابات از آنچه كه در ايران ميگذرد، آزادتر است؟.| متن کامل در

واكنش رهبر انقالب به طرح تعویق انتخابات مجلس

 انتخاباتى كه در خرداد آينده در پيش داريم، از نظر ما مهم است، از نظر 
دشمن هم مهم است؛ حواسش به آن انتخابات است. اگر ميتوانستند كارى 
ميكردند كه اصاًل انتخابات انجام نگيرد، ايــن كار را ميكردند. خب، اين كار براى آنها 
ميسور نيست، مقدور نيست؛ مأيوسند از اين كه بتوانند اين كار را انجام دهند. يك بار 
بعضى ها تالش كردند كه انتخابات مجلس را عقب بيندازنــد؛ حّتى به ما گفتند اگر 
ميشود، دو هفته عقب بيندازيد. گفتيم نميشود؛ انتخابات بايد در همان روِز خودش 
انجام بگيرد؛ يك روز هم نبايد عقب بيفتد. نتوانستند، دستشان به جائى نرسيد. آنها اين 
را تجربه كرده اند، ميدانند انتخابات عقب افتادنى نيست؛ لذا دنبال راه هاى ديگرند.  | 

متن کامل در

مفاهیمی که امروز در بیانات 
رهرب انقالب مطرح شده اند:

دیدار  مردم قم با رهرب مـعـظـم انقالب اسالمی

عالقه مندان می توانند با ارسال يك پيامك بدون منت به شامره 20110 در اين سامانه عضو شوند.

روزنگار مرور ی کوتاه  بر 
ــام هـا و  دیـدار هـای    پـی
رهـبـر مـعـظـم انقـالب
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کلید واژه ها

پیشنهاد

برگزیده

ناظر بر بیانات رهبر ی 
در دیدار 

فرازهایی از بیانات 
رهبرانقاب  دردیدار با  

مردم قم در سالروز قیام 19 
دی 1356:

  در دو سال اخیر و 
همزمان با حوادث بیداری 

اسامی و جنبش 99 
درصدی رهبر انقاب 
به طور مکرر نسبت به 

حساسیت شرایط تاریخی 
فعلی تذکر داده و جهان 

را در حال عبور از یک 
»پیچ تاریخی« توصیف 

کرده اند. البته سابقه 
طرح واژه »پیچ تاریخی« 
در بیانات ایشان به سال 

1369 برمی گردد. مطالعه 
بیشتر در مدخلهای »پیچ 
تاریخی« و »تغییر هندسه 

دنیا« در بخش جستار 
  توصیه 

میشود.

 اگر حرف شما ملت 
ایران پیش رفت، اگر شما 
توانستید پیروز شوید، به 
آن نقطه ی موعود برسید، 

آن وقت مسیر تاریخ عوض 
خواهد شد؛ زمینه ی ظهور 
ولیّ امر و ولیّ عصر )ارواحنا 
له الفداء( آماده خواهد شد.

  با اعتمادی که ما به 
وعده ی الهی داریم - و 

وعده ی الهی حق است و 
صدق است - بدون تردید 

خدای متعال این ملت را، هم 
در این مرحله، هم در همه ی 
مراحل آینده، بر دشمنانش 

پیروز خواهد کرد.

ترشیح راهربدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 92 از سوی رهرب معظم انقالب

مراقب نقشه های دشمن باشیم

مسئله نوزدهم دی: مسئله ی نوزدهم دی و به یاد نگهداشتن این 
خاطره، یک مسئله ی صرفاً تکراری یا برخاسته ی از عادت نیست؛ 

یک مسئله ی اساسی و اصولی است.
وعده الهی:اگر شــما ملت عزیز در راهی که میروید، ایستادگی کنید، شک 
نکنید که در زمان متناسب، تمام آمال و آرزوها و شعارهای ملت ایران تحقق 

پیدا خواهد کرد.
انتخابات ریاست جمهوری 1392:من میگویم غفلت نکنید، حواستان باشد، کار 

کارهای تکمیل کننده جدول دشمن شما جدول مورد نظر دشمن را پر نکند
درباره انتخابات ریاست جمهوری

  سرگرم شدن مسئولين و مردم به مسائل فرعى

   مشغول كردن ذهن مردم با مطالب نادرست توسط رسانه ها

   تذكر مكرر درباره ضرورت آزاد بودن انتخابات

   طرح شبهه عدم سالمت انتخابات

این حرف ما نیست؛ این حرف قرآن است
  اگر براى خدا پا در ميدان گذاشتيد و ايستادگى كرديد، پيروزى قطعى است؛

  و لو قاتلكم الّذين كفروا لولّوا األدبار ثّم ال يجدون ولّيا و ال نصيرا. سّنة الّل الّتى قد 
خلت من قبل و  لن تجد لسّنة الّل تبديال

  اين فقط مربوط به ماجراى جنگ صدر اسالم نيست .»و لو قاتلكم الّذين كفروا 
لولّوا األدبار«؛ سّنت الّل است

 اگر نصرت خدا بكنيم خداى متعال حتماً و قطعاً نصرت خواهد كرد

  تربيت علمى جوانها و پيشرفت كشورهاى اسالمى
 از لحاظ علم و فناورى 

حفظ وحدت و پرهيز از اختالف

اهداف دشمن درباره انتخابات 
   تعطيلى يا تأخير در برگزارى انتخابات

   برگزارى انتخابات بدون حضور پرشور و همگانى مردم 

   تبليغ عدم سالمت انتخابات

   سرگرم كردن مردم با حوادث سياسى، اقتصادى و امنيتى

ک
تیرت ی

خاطره

تیرت دو
تکمیلی

25 صفر 1٤٣٤

January 8 2013

محور اصلی بیانات

قيــام 19 دى را نبايد فرامــوش كرد چرا كه نســل جوان 
را با سابقه تاريخى خود آشــنا مى كند موجب قدرشناسى 
از مجاهدتهــاى افتخــار آفرين ايــن ملت خواهد شــد 


