
خوشبختانه قوانينی هم كه وجود دارد، قوانين خوبی است؛ قوانين معقولی است. همين طور كه مكرر عرض كرديم، بن بستی وجود ندارد. لذا مشاهده ميكنيد 
كه در همين انتخابات، تا اين مرحله ای كه تا االن پيش آمديم، روال قانونی جريان پيدا كرده. وقتی كه از نامزدهای محترم سؤال كردند كه اگر چنانچه شورای 
نگهبان نظری بدهد، شــما تمكين ميكنيد، همه ی آنها گفتند: بله، ما تمكين ميكنيم. تمكين هم كردند. ما بايد واقعاً تشكر كنيم از همه ی اين نامزدها؛ آنهائی كه به 
نحوی صالحيتشان احراز نشد. اينها گفتند از نظر شورای نگهبان تمكين ميكنيم، و به قول خودشان عمل كردند و تمكين كردند؛ اين نشان دهنده ی اهميت و ارجحيت 
قانون است، نشان دهنده ی كاربری قانون است؛ چون قانون بر مملكت حاكم است. ممكن است بنده يا جنابعالی از قانون ناراضی هم باشيم - گاهی اينجوری است - اما 

وقتی انسان در مقابل قانون تمكين كرد، حل اختالف ميشود، فصل الخطاب ميشود؛ اين نعمت بزرگی است، اين بركت بزرگی است.| متن کامل در

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

پیشنهاد

برگزیده

ناظر بر بیانات رهبر انقالب 
اسالمی در دیدار نمایندگان 

مجلس شورای اسالمی:

   اخالق انتخاباتی: 
رهبر معظم انقالب اسالمی 

طی بياناتی در ديدار نمايندگان 
مجلس شورای اسالمی ضمن 

توصيه نامزدهای انتخابات رياست 
جمهوری به پرهيز از دادن 

وعده های غيرواقعی به مردم، 
نسبت به تخريب ساير نامزدها و 
واقعيتهای موجود جامعه هشدار 

دادند.
از جمله مسائلی كه همواره و در 

برهه های مختلف انتخاباتی از سوی 
آيت اهلل العظمی خامنه ای مورد 
تأكيد و توجه بوده، بحث رعايت 

انصاف و اخالق در رقابت ها و پرهيز 
از تخريب رقبا است.

  
برای مطالعه ی بیشتر درباره ی این 
موضوع و آشنایی بیشتر و دقیق تر 

با اهمیت و ابعاد مسئله اخالق 
انتخاباتی در اندیشه ی رهبر انقالب 

اسالمی، مطالعه ی مدخل  » اخالق 
انتخاباتی«  در بخش جستار پایگاه    

 پیشنهاد 
می گردد.

   موقعیتهای ظاهری، ریاست، 
مدیریت، نمایندگی و اعتبار 

مردمی و اینها میگذرد؛ آنچه که 
برای ما و شما باقی میماند، عمل 

ما است.

   مجلس قطعاً در رأس امور 
است اما توجه کنید که »مجلس 
در رأس امور است« معنایش این 
نیست که هر یك نماینده ای در 

رأس امور است.

   همه باید تالش کنند 
انتخابات، پرشور و با حضور 
عمومی مردم انجام بگیرد.

   اینجور نباشد که برای اینكه 
مردم به ما متوجه شوند، همه  
آنچه ماورای ما است، تخریب 

کنیم.

اين حرفها هم كه فالنی، رهبری، اين بنده ی حقير، طرفدار زيد اســت يا طرفدار عمرو است، از آن 
حرفهائی است كه هميشه بوده و واقعيت هم ندارد؛ اكثر آنهائی هم كه ميگويند، ميدانند كه واقعيت 
ندارد. از كجا ميدانند كه بنده طرفدار چه كسی ام؟ كسی كه از من نميشنود؛ نه در گذشته شنفته است، نه تا حاال شنفته، 
نه بعد از اين خواهد شنفت. حدسياتی ميزنند؛ اين حدسيات هرچه گفته نشود، هرچه بر زبان آورده نشود، بهتر است؛ 
نميدانند كه. بنده هم يك رأی دارم مثل بقيه. آن روز من در جمع برادران دانشجوی پاسدار اين را گفتم: ممكن است 
نظر شما به يك نفری باشد، نظر من به يك نفر ديگر باشد؛ چه اشكالی دارد؟ شما يكی را بپسنديد، من يك كس ديگر 
را بپسندم؛ هيچ اشكالی ندارد. شما يك شناختی از زيد داريد كه من آن شناخت را از او ندارم؛ هيچ مانعی ندارد. اينجور 
نيست كه هرچه شما فهميديد، بنده هم بايد همان را بفهمم؛ يا هرچه من فهميدم، شما هم بايد همان را بفهميد؛ نه، 

اينها تشخيصها است. آنچه كه بين ما و خدا حجت است، اين است كه بتوانيم درست تشخيص دهيم.

گالیه مکرر رهبری در دوره های مختلف مجلس
يكی از كارهای بسيار مهم و الزم و اصلی در مجلس، همين كار بر روی لوايح است؛ چه لوايحی كه دولت 
ميفرستد، چه طرحهائی كه خود شما در مجلس آنها را تنظيم ميكنيد. واقعاً بايد كار شود. هر كس اگر 
اهل اجتهاد در اين فن است، به صورت اجتهادی؛ و اگر چنانچه خودش صاحب رأی نيست، با مشاوره گرفتن از اين 
و آن، به يك نتيجه ی قطعی برسد؛ اين يكی از كارهای بسيار اساسی است.  البته اين گاليه وجود دارد، بنده هم مكرر 
اين گاليه را در دوره های گذشته به نمايندگان محترم مجلس و به رؤسای مختلف مجلس عرض كردم كه گاهی 
اوقات انسان می بيند خيلی از صندلی ها خالی است؛ به قدری كه از نصاب جايز فراتر است! حاال يك تعدادی صندلی 
قهراً هميشه يك عذری برايش وجود دارد، اما باالخره اين يك نصابی دارد. گاهی كه انسان می بيند از اين نصاب باالتر 
است، احساس ميكند كه بر طبق وظيفه عمل نشده است. گاهی هم بعضی در مجلس هستند - اين هم يك پديده ای 
است - در رأی گيری شركت نميكنند؛ آقايان آن عقب مجلس می نشينند، گعده ميكنند! اين هم مصلحت نيست. 
يعنی هم حضور جسمانی در مجلس، هم حضور قلب در مجلس - يعنی متوجه آن مسئله بودن، حرف موافق و حرف 
مخالف را شنيدن - الزم است؛ اينها جزو وظائفی است كه قوام نمايندگی به اينها است و نميشود از اينها صرف نظر 

كرد؛ اينها خيلی چيزهای مهمی است.

ت
روای

تیرت دو
تکمیلی

طرفداری رهبری از نامزد خاص 
در انتخابات واقعیت ندارد

توصیه هایی به نمایندگان مجلس شورای اسالمی  
1. نگاه به مأموريت و مســئوليت خود به عنوان امتحان  و 

مواظبت از خود در مقطع حساس نمايندگی
2. توجه به رفتار، آداب، ُخلقيات و چگونگی تعامل خود در 
مجلس به دليل  تأثيرگذاری آن بر روی رفتار، آداب، اخالق 

و منش آحاد جامعه
3. دقت، مراقبت، اهتمام، تحقيــق ومطالعه  بر روی لوايح 

و طرحها
4. حضور فعال جسمانی و قلبی و ذهنی در مجلس و حضور 

فعال در رأی گيری ها
5. رعايت ادب و پرهيز از اهانت و تعبيرات ناپسند و سخيف 

در نطقهای پيش از دستور و اظهارات 
6. رعايت انصاف در برابر همكاران، افراد بيرون از مجلس، 

دولت و قوه قضائيه
7. تعامل با قوه مجريه

وظایف نامزدهای ریاست جمهوری در انتخابات
1. حرف زدِن واقعی، صميمی، متكی به اطالعات درست و 

برآمده  از زبان صادق و راستگو
2. وعده دادن به مردم براســاس توانايی و واقعيت اوضاع و 

واقعيت خود
3. پرهيز از تخريب ساير نامزدها و واقعيتهای موجود جامعه

رهـبـر انقـالب اسالمی
در دیدار منایندگان مجلس شورای اسالمی:

تشکر رهبر انقالب اسالمی
 از تمکین کنندگان در برابر قانون
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مطرح شده اند:

دیدار منایندگان مجلس شورای اسالمی با رهـبـر انقـالب اسالمی
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 اوالً خوشامد عرض ميكنم به همه ی برادران و خواهران عزيز، 
نمايندگان محترم. و برای گذر از مقطع يكسالگِی نمايندگِی 
دوستان محترم - كه ان شــاءاهلّل اين يك سال، مورد رضای 
الهی و حسنه ای در پرونده ی اعمال شما باشد - دعا ميكنم. 
همچنين برای رئيس محترم مجلس و هيئت رئيسه كه مجدداً 
اعتماد شــما نمايندگان محترم را جلب كردند و مسئوليت 
پذيرفتند، دعا ميكنم كه خداوند متعال برای آنها و برای شما 
خير مقدر فرموده باشد و همه ی شــما را به آنچه كه كسب 

رضای اوست، موفق بدارد.
 عمده در كارهای ما همين اســت برادران و خواهران عزيز! 
اين موقعيتهای ظاهری و اين عناوين و رياست و مديريت و 
نمايندگی و اعتبار مردمی و اينها ميگذرد؛ آنچه كه برای ما و 
شما باقی ميماند، عمل ما است؛ كه اگر عمل نيك و عمل صالح 
با نيت خوب و درست انجام داده باشيم، در اين سالهائی كه بر 
ما ميگذرد، با اين عناوين و با اين خصوصيات، ضرر نكرديم. اگر 
چنانچه خدای نكرده اين دوران مسئوليت و مأموريت و نام و 
نشان و عنوان، برای ما دستاوردی نداشته باشد، يا اگر خدای 
نكرده بر روی ما تأثير منفی گذاشته باشد و ما را بدهكار كرده 
باشد، اين بدترين سرنوشتی است كه ممكن است برای امثال 
ما و شما، اين مسئوليتها رقم زده باشد. بايد به اين مسئله به 

طور دائم توجه داشته باشيم.
 البته اين فرصت - فرصت نمايندگی مــردم - يك فرصت 
مغتنمی است. هر كسی در جامعه ی اسالمی و نظام اسالمی 
بتواند يك مأموريتی به دست بياورد و آن مأموريت را بدرستی 
انجام دهد، واقعاً بايد خدا را شاكر باشد؛ ولی بايد توجه داشت 
كه اين فرصت، امتحان بزرگی هم هست. ما در حال امتحان 
دادنيم. در برجستگی های دوران زندگی است كه امتحانهای 
ســخت پيش می آيد. در روال عادی زندگی امتحان هست، 
ليكن امتحانهای برجسته و نفسگير معموالً مال آنجائی است 
كه انسان وارد مقاطع حساس ميشود؛ كه از جمله اش همين 
مسئوليتهای ماها است. گاهی يك نفر سالهای طوالنی از عمر 
خود را با امانت و طهارت گذرانده اســت، بعد ميرسد به يك 
مقطع امتحان؛ اگر نتواند در اين مقطع امتحان، توانائی خودش 

را در مهار نفس نشان دهد، لغزش پيدا خواهد كرد. اين مقطع 
حساس، نمايندگی مجلس است؛ مســئوليتهای دولتهائی 
است؛ مسئوليتهائی از قبيل مسئوليت اين بنده ی حقير است. 
اينها آن مقاطع حساس زندگی ما است؛ اينجاها بايد مواظب 
خودمان باشيم، مراقب باشــيم. گاهی انسان در حال عادِی 
زندگی، خوب زندگی ميكند؛ اما وقتی به پرتگاه رسيد، وقتی به 
نقطه ی حساس رسيد، وقتی به پيچ خطرناك رسيد، نميتواند 
درست كنترل كند. اين را بايد به ياد داشته باشيم. »فی تقلّب 
األحوال علم جواهر الّرجال«؛)1( مــا خودمان را هم در يك 
چنين مقاطعی ميتوانيم درست محك بزنيم. معموالً انسان 
به خودش خوشبين است. ما عيبهای خودمان را نمی بينيم؛ 

معموالً محّسنات خودمان را بزرگتر از آنچه 
كه هست، می بينيم. اينطور جاها وقتی كه 
بين خودمان و خدا خلوت كنيم، ميتوانيم 
ضعفهای خودمــان را، نقصهای خودمان را 
پيدا كنيم. يك جا پول هست، يك جا قدرت 
هست، يك جا وجاهت هست، يك جا شهوات 
جنسی هست؛ اينها امتحانهای سخت است. 
آنچه كه برای نماينــدگان محترم مجلس، 
برای مسئوالن دولتی، برای مسئوالن قضائی، 
برای نيروهای مسلح، برای روحانيون، برای 
آن كســانی كه مجموعه ای از اينها را با هم 
دارند، مهم است، اين اســت كه با ديد نافِذ 
خودشــان مواقع امتحان و مواضع امتحان 
را بشناســند؛ بدانند كه اين نقطه، نقطه ی 
امتحان است؛ غفلت نكنيم. اگر توانستيم از 

اين پيچ خطرناك، از اين نقطه ی حساس، از اين لب پرتگاه 
بسالمت عبور كنيم، خدا را شاكر باشيم، سپاسگزار باشيم. اين، 
آن نقطه ی اصلی و حرف اصلی ما با شما برادران و خواهران 
عزيز اســت. در درجه ی اول، اين نصيحت به خود بنده هم 
هست؛ به شما ميگويم تا ان شــاءاهلّل دل خود اين گوينده ی 
حقير تحت تأثير اين حرفها قرار بگيرد و نصيحت شــويم، 
موعظه شويم؛ هم از طرفی قدر موقعيتی را كه به ما فرصت 

خدمت به مردم و خدمت به اسالم و خدمت به كشور و خدمت 
به نظام را ميدهد، بدانيم و اين را نعمت بزرگ خدا بشماريم؛ 
هم از آن طرف توجه كنيم كه در اختيار داشتن اين فرصت، 
يك خطراتی هم دارد. يك خودروی تر و تميِز خوش فرماِن 
تندرو زير پای انسان البته موفقيتی است، انسان را به مقاصد 
ميرساند؛ اما به همان اندازه خطرات هم دارد؛ بايد مراقب بود. 
اين، حرف اصلی ما به شــما برادران و خواهران عزيز است. 

اميدواريم ان شاءاهلّل اين حرفها در همه ی ماها مؤثر باشد.
 آنچه كه در مورد مجلس، در اين يك ســالی كه از عمر آن 
گذشته است، ميتوانيم عرض كنيم، اين است كه بحمداهلّل 
حضور تخصصهای متنوع - آنطوری كه به بنده گزارش شده 
است - در مجلس، توانســته است كمك كند به پخته شدن 
و به ثمر رســيدن طرحهای گوناگون و برنامه های گوناگون 
و لوايح تقديمی از ســوی دولت و به نتائج بهتری رســيدن. 
خاصيت تخصص هم همين است؛ وقتی دانش هست، توانائی 
هست و احساس وظيفه ی خدمت پشت سرش هست، طبعاً 
محصول كار، محصول بهتری خواهد بود. اين، جای خرسندی 
و شكرگزاری است كه بحمداهلّل مجلس از يك چنين توانی 

برخوردار است.
 مواضع سياســی مجلس هم در اين مــدت - آنطوری كه 
مشهود بوده است - در زمينه های مختلف، مواضع خوبی بود؛ 
موضعگيری های درست و بجائی انجام گرفت. شما نماينده ی 
مجموعه ی ملتيد؛ خواســته های آنها و حــرف دل آنها در 
رفتارهای شما تجلی پيدا ميكند. بحمداهلّل آنچه كه مشاهده 

شده، بسيار خوب بوده.
 آنچه كه مهم اســت برادران و خواهران نماينده به آن توجه 
كنند و من هميشه در همه ی دوره ها يا اغلب دوره ها كه اين 
توفيق را داشتم كه با نمايندگان محترم گفتگو 
كنم، اين را تذكر دادم، اين اســت كه بدانيد 
شما مثل يك قله هستيد؛ آنچه از دل اين قله 
ميجوشــد، بر دامنه و پيكره سرازير ميشود. 
رفتــار، آداب، ُخلقيات، چگونگــی تعامل در 
مجلس شورای اسالمی، مثل بقيه ی قله هائی 
كه در كشور وجود دارد، بر روی رفتار، آداب، 
اخالق و منش آحــاد جامعه اثر ميگذارد؛ اين 
يك امر طبيعی است، يك امر هميشگی است. 
اگر در مجلس، عقل و فكر و طمأنينه و سكينه و 
آرامش و محبت حكمفرما باشد و از بلندگوهای 
مجلس اين قضيه در ســطح جامعه منعكس 
شــود، همين خصوصيات بتدريج در جامعه 
اثر ميگذارد. اگر در مجلس تشنج باشد، بغض 
باشد، كم كاری باشد، اين باز به نوبه ی خود در 
رفتار مردم منعكس ميشــود؛ اين تأثير، طبيعی است. اين 
تأثير، دفعی و برجسته و نمايان نيســت، اما بمرور و بتدريج 
آثار خودش را نشان ميدهد؛ اين، مسئوليت مسئوالن محترم 
را افزايش ميدهد. لذا به نظر من، دوستان عزيز و نمايندگان 
محترم از اين نقطه نظر هم بر روی منش و رفتار خودشان يك 

مراقبت كاملی داشته باشند.
 كار كردن بــر روی لوايح و طرحها، يك وظيفه ای اســت به 

بسم اهللّ الّرحمن الّرحيم 

متـن کـامل بیـانات

همه ى ملت ايران به يك 
معنا خودشان را موظف 
ميدانند به پاسدارى از 

انقالب ليكن خصوصيت سپاه 
پاسداران انقالب اسالمى اين 
است كه اين يك مأموريِت 
تعريف شده براى آن است.
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عنوان ادای حق مردم - اين كه حاال يك امر قطعی و روشنی 
است - يعنی وقتی اليحه ای به مجلس می آيد يا طرحی را شما 
در مجلس تهيه ميكنيد و ميخواهيد اين را در يك بخشی از 
بخشهای كشور كه ميتواند جدول فعاليت كالن كشور را پر 
كند، به كار بيندازيد، دقت شما، مراقبت شما، اهتمام شما، 
تحقيق شما، مطالعه ی شــما، كه به پخته شدن اين طرح يا 
اليحه كمك ميكند، يك حقی اســت برای مــردم بر دوش 
شما. اليحه ای به مجلس می آيد - بنده خودم هم در مجلس 
بودم و اين مــوارد را از نزديك تجربه كردم - وقتی كه اليحه 
به كميسيون داده ميشود و در معرض ديد اين نماينده قرار 
ميگيرد، گاهی با اين اليحه مثل يك كار مربوط به شخص خود 
رفتار ميكند؛ دقت ميكند، مطالعه ميكند، تحقيق ميكند، با 
كارشناس می نشيند مباحثه ميكند، مطلب را در ذهن خود 
به صورت محقَّق ترسيم ميكند؛ گاهی هم نه، اليحه می آيد 
يا مثاًل طرحی در مجلس ميخواهد تصويب شود، اين نماينده 
خيلی محتوای اليحــه و طرح را نميداند، خيلی احســاس 
مسئوليت نميكند، رسيدگی نميكند؛ نه در كميسيون، نه در 
صحن مجلس. اين رأی »آری« يا »نه« او به يك چنين اليحه 
يا طرحی، خالی از شبهه نيســت؛ رأی ممتنع او هم خالی از 
شبهه نيست. ما كه نيامديم اينجا بنشينيم رأی ممتنع بدهيم؛ 
ما آمده ايم بگوئيم اين بشود، اين نشود. رأی ممتنع مال آنجائی 
است كه انسان زحمت خودش را كشيد، كار خودش را كرد، 
باالخره ذهنش به جائی نرسيد؛ خب، اينجا البته انسان رأی 
ممتنع ميدهد؛ مثل فقيه و مجتهدی كه زحمت خودش را 
ميكشــد، به منابع مراجعه ميكند، ادله ی اجتهادی و ادله ی 
فقاهتی را می بيند، بعد ذهنش به جائی نميرســد؛ ميگويد 
خب، اينجا احتياط كنيد؛ ميگويد من رأی ندارم، فتوا ندارم. 
رأی ممتنع مال اينجا است؛ اما اينكه ما مطالعه نكنيم، كار 

نكنيم، بعد برای اينكه خودمان را اسير »آری« 
يا »نه« بی دليل و غير مستند نكرده باشيم، 
ميگوئيم خيلی خوب، ما رأی ممتنع ميدهيم! 
اين نميشود. پس يكی از كارهای بسيار مهم 
و الزم و اصلی در مجلس، همين كار بر روی 
لوايح است؛ چه لوايحی كه دولت ميفرستد، 
چه طرحهائی كه خود شما در مجلس آنها را 
تنظيم ميكنيد. واقعاً بايد كار شود. هر كس 
اگر اهل اجتهاد در اين فن اســت، به صورت 
اجتهادی؛ و اگر چنانچه خودش صاحب رأی 
نيست، با مشاوره گرفتن از اين و آن، به يك 
نتيجه ی قطعی برســد؛ اين يكی از كارهای 

بسيار اساسی است.
 البته اين گاليه وجود دارد، بنده هم مكرر اين 
گاليه را در دوره های گذشــته به نمايندگان 
محترم مجلس و به رؤسای مختلف مجلس 
عرض كردم كه گاهی اوقات انسان می بيند 

خيلی از صندلی ها خالی اســت؛ به قدری كه از نصاب جايز 
فراتر است! حاال يك تعدادی صندلی قهراً هميشه يك عذری 
برايش وجود دارد، اما باالخره اين يك نصابی دارد. گاهی كه 
انسان می بيند از اين نصاب باالتر است، احساس ميكند كه بر 

طبق وظيفه عمل نشده اســت. گاهی هم بعضی در مجلس 
هستند - اين هم يك پديده ای است - در رأی گيری شركت 
نميكنند؛ آقايان آن عقب مجلس می نشينند، گعده ميكنند! 
اين هم مصلحت نيست. يعنی هم حضور جسمانی در مجلس، 
هم حضور قلب در مجلس - يعنی متوجه آن مســئله بودن، 
حرف موافق و حرف مخالف را شنيدن - الزم است؛ اينها جزو 
وظائفی اســت كه قوام نمايندگی به اينها است و نميشود از 
اينها صرف نظر كرد؛ اينها خيلی چيزهای مهمی است. واقعاً 
درخواست من از برادران و خواهران عزيز نماينده اين است 
كه به اين مسئله توجه كنند، اهتمام بورزند؛ هم برای حضور 
در مجلس، به معنای حضور جسمانی و مادی؛ هم به معنای 
حضور معنوی و روحانی، يعنی حضور قلب و 

حضور ذهن؛ اين مسئله ی مهمی است.
 يك مســئله ی  ديگر - همان طور كه عرض 
كرديم - اين اســت كه رفتار نمايندگان در 
تربيت جامعــه و ســوق دادن جامعه به اين 
طرف و آن طرف مؤثر است. اگر تقوا و امانت 
و اخالق و احساس مسئوليت و نشاط كار، در 
مجلس ديده شود، اين در جامعه اثر ميگذارد؛ 
در درجه ی اول مردم را نسبت به نمايندگان 
مجلس عالقه مند و خوشبين و متعهد ميكند، 
در درجه ی بعد رفتــار آنها را بــه رفتار اين 
نمايندگان عزيز - كه خب قله هستند، چهره 

هستند، برجسته هستند - نزديك ميكند.
 اگر در تعبيراتی كه نماينده ی محترم مجلس 
به كار ميبرد؛ چه در نطقهای پيش از دستور، 
چه در اظهارات، چه در بگومگوها، مالحظه 
شد كه ادب وجود دارد، پرهيز از اهانت وجود 
دارد، پرهيز از تعبيرات ناپسند و سخيف وجود دارد - ديدن 
اينها را انسان احساس ميكند؛ وقتی انسان پای راديو نشسته 
است و دارد گوش ميدهد، ميفهمد كه اين آقا ميتوانست در 
اينجا اين تعبير اهانت آميز را به كار ببرد، ولی به كار نبرد - اين 

در مِن مســتمع هم اثر ميگذارد؛ اما اگر چنانچه نه، خدای 
ناكرده عكس اين ديده شد؛ يعنی ناپرهيزی در بيان، در گفتار، 
در تعبيرات، تعبيرات اهانت آميز يا غير مؤدبانه، يا رفتار غير 
مؤدبانه ديده شد، اين بالفاصله اثر ميگذارد. يعنی آن شنونده 
با اينكه اين رفتار را تحسين نميكند، درعين حال خودش تحت 
تأثير قرار ميگيرد. مردم مثل بچه ای نيستند كه از رفتار پدر 
تأثير ميپذيرد، بدون اينكه زشتی يا خوبی آن رفتار را بفهمد؛ 
نه، مردم زشــتی و خوبی رفتار را ميفهمند؛ طبيعت قضيه 
اينجوری است. شما مالحظه كنيد؛ در محيطهای مختلف، 
جماعات مختلف، كسی يك كاری را ميكند؛ تعبيری را، حرفی 
را بر زبان می آورد؛ انسان خوشش هم نمی آيد، اما درعين حال 
تأثير ميگذارد؛ يعنی تكرار آن رفتار را برای انســان تسهيل 

ميكند، آسان ميكند؛ طبيعت قضيه اين است.
 يك مســئله ی ديگر هم »انصاف« اســت. البته اينهائی كه 
عرض ميكنيم، در واقع توضيح واضحات است و شما آقايان 
و خانمها به اين چيزها واقفيد؛ شــايد خود شما، مردم را به 
اين چيزها توصيه ميكنيد؛ ولی ما هم وظيفه داريم كه اينها 
را عرض كنيم؛ ولو حاال شــما بحمداهلّل شايد هيچ احتياجی 
هم نداريد كه ما بگوئيم، اما الزم اســت بگوئيــم. انصاف را 
بايد رعايت كرد؛ انصاف در مقابل آن دوستی كه در مجلس 
همكار شما است، انصاف در مقابل آن كسی كه بيرون مجلس 
است، انصاف در مقابل دولت، انصاف در مقابل قوه ی قضائيه. 
انصاف را بايد رعايت كنيد؛ »و ال يجرمّنكم شنئان قوم علی 
ااّل تعدلوا«.)2( گاهی ما با كسی بديم، از كسی بدمان می آيد؛ 
خب، اين كار ميتواند موّجه باشد؛ باالخره يك دليلی داريم، 
از كسی خوشمان نمی آيد؛ اما نسبت به همين كسی هم كه 
از او خوشمان نمی آيد و اســتدالل هم داريم برای اينكه از او 
خوشمان نيايد، بايد انســان انصاف به خرج دهد. كسی يك 
نقطه ی خوبی دارد؛ آن را تحت تأثيــر نقطه ی بدی كه از او 
در ذهن ما هست، قرار ندهيم؛ اين خيلی چيز مهمی است. 
بی انصافی و رفتار نامتناســب، منجر ميشود به عكس العمل 
مشابه در طرف مقابل. ما آدمهای ضعيفی هستيم ديگر؛ شما 

متن کامل بیانات

اگر چنانچه خداى نكرده اين 
دوران مسئوليت براى ما 

دستاوردى نداشته باشد، يا 
خداى نكرده بر روى ما تأثير 
منفى گذاشته و ما را بدهكار 

كرده باشد، اين بدترين 
سرنوشتى است كه ممكن 

است براى امثال ما و شما، اين 
مسئوليتها رقم زده باشد.
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اگر چنانچه مثاًل نســبت به اين حقير يك وقتی بی انصافی 
كرديد، ايــن حقير آن مقدار قــدرت و توانائی و ضبط نفس 
ندارم كه بگويم خيلی خوب، حــاال او بی انصافی كرد، بكند؛ 
من هم وادار ميشوم به بی انصافی. اينجوری در جامعه، تبادل 
بی انصافی ها، به جای تبــادل انصاف، به جای تبادل محبت، 
رائج ميشود. ببينيد، چون شما نماينده ی مجلسيد، اين تأثير 
وجود دارد؛ وااّل اگر چنانچه شــما جزو افراد معمولی جامعه 
بوديد، تأثير داشت، اما نه به اين اندازه. وقتی ما در روی سكوئی 
قرار گرفتيم و مردم به ما نگاه ميكنند، رفتار ما يك معنا دارد؛ 
وقتی كه نه، در جمعيت مردم، در ســواد مردم گم هستيم، 

همان رفتار يك معنای ديگری دارد.
 يك مسئله هم كه بنده هميشه به دوستان 
مجلس عرض كــردم، تعامل با قوه ی مجريه 
است. با قوه ی مجريه هم كه ما می نشينيم، چه 
با رئيس جمهور محترم، چه با وزرای محترم، 
چه با مجموع اينها، همين سفارش را به آنها 
ميكنيم كه با قــوه ی مقننه تعامل كنند. هر 
كدام هم حقی دارند. مجلس دارای حق است، 
در يك محدوده ی مشخصی؛ قوه ی مجريه و 
دســتهای كننده ی كار هم دارای حقند، در 
يك محدوده ی مشخصی. حدود يكديگر را 
بايد حفظ كنند، با يكديگر تعامل كنند؛ اين 
تعامل، جاده ی دوطرفه اســت - فرنگی ها و 
فرنگی مآبها ميگويند جاده ی دوطرفه؛ حرف 
بدی هم نيست، تعبير بدی هم نيست - بايد از 

هر دو طرف، اين تعامل وجود داشته باشد. البته درعين حال با 
همه ی حسن نيتهائی كه طرفين دارند، گاهی بی تفاهمی هائی 
وجود پيدا ميكند - اشكالی ندارد - ليكن اين عدم تفاهمها در 
همان حدی كه اقتضای طبيعی كار است، ايراد ندارد؛ نبايد 

تشديد كرد، ايجاد كدورت كرد؛ اينها را بايد مراقبت كرد.
 به شــما عرض ميكنيم؛ قوه ی مجريه وسط ميدان ايستاده 
اســت - چه اين دولت، چه هر دولت ديگــری - و كارها به 

عهده ی اوست، بارها بر دوش اوست، مالمتها به طرف او سرازير 
ميشود، سؤالها و مؤاخذه ها از او ميشود؛ لذا بايد مالحظه ی او را 
كرد. به قوه ی مجريه هم ما هميشه سفارش ميكنيم؛ اين حق 
عظيمی كه در قانون برای مجلس قانونگذاری و برای كل قانون 
مالحظه شده، بايد از طرف مجريان رعايت شود. قانون اساس 
كار است، قانون ريل حركت اين قطار است؛ شما بايد زحمت 
بكشيد اين ريل گذاری را بكنيد، آنها هم بايد بر روی اين ريل 
حركت كنند. شما كمك كنيد كه اين ريل جوری باشد كه اين 
قطار سر پيچ بتواند بپيچد. قطار شمال را آقايان ديده اند؛ يك 
جاهائی پيچهای سختی دارد، اما باالخره جوری است كه قطار 
ميتواند حركت كند. از اين پائين تا آن باالی كوه قطار حركت 
ميكند، ميرود باال و می آيد پائين، مشكلی هم 
برايش پيش نمی آيد؛ چون ريلها درست چيده 
شده است. اگر چنانچه اين انحناهائی كه الزم 
بود به وجود بيايد، به اين شكل به وجود نيامده 
بود، اگر مثاًل جوری تنظيم شده بود كه قطار 
نميتوانســت حركت كند، مكرر شما شاهد 
سقوط قطار از آن باال ميبوديد. اين را بايد در 
ريل گذاری مالحظه كرد. شــما ريل گذاريد، 
او روی ايــن ريل حركت ميكنــد و بايد قدر 
شما را بداند؛ اما شــما هم بدانيد كه باالخره 
بنا است روی اين ريل حركت شود. بنابراين 
دو طرِف قضيه مهم است. عرض كرديم، اين 
مخصوص اين دولت نيست؛ در همه ی دولتها، 
و در چند دوره ی مجلس و دولت، بنده مكرر 
اين سفارش را به همه كردم؛ البته خب، بعضی انصافاً رعايت 

كردند، بعضی هم گاهی بی توجهی كردند.
 مجلس قطعاً در رأس امور است - همان طور كه امام )رضوان 
اهلّل تعالــی عليه( فرمودنــد - اما اين را هــم توجه كنيد كه 
»مجلس در رأس امور است« معنايش اين نيست كه هر يك 
نماينده ای در رأس امور است؛ »مجلس« در رأس امور است؛ 
يك نماينده، يك نماينده اســت. يعنی نماينده ی محترم و 

عزيزی كه مردِم يك جمع و گوشه ای از كشور با شوق و با شور 
جمع شدند و او را فرستادند مجلس، تصور نكند كه او در رأس 
امور اســت؛ نه، »مجلس« در رأس امور است؛ برخوردش را 

اينجوری مقايسه كند.
 بنابراين برگرديم به آن حرف اّولمان، برادران و خواهران عزيز! 
آنچه برای من و شما ميماند و اين دعا را مستجاب ميكند: »و ال 
تهلكنی غّما حّتی تغفر لی و ترحمنی و تعرفنی االستجابة فی 
دعائی«،)3( عمل امروز ما است كه با جديت باشد، با مجاهدت 
باشد، با اخالص باشد، با احساس وظيفه باشد. اگر اينها شد، 
خدای متعال از برخی از كم و زيادها و مسامحه ها و مساهله ها 
خواهد گذشت؛ اما مهم اين است كه ما همتمان بر اين باشد 
كه ان شاءاهلّل كار را تميز و طاهر و بی حاشيه و با نيِت خوب و 

با جديت انجام دهيم.
 يك جمله هم درباره ی انتخابات عرض كنيم. همان طور كه 
رئيس محترم مجلس هم اشاره كردند، انتخابات هميشه مهم 
است و حاال هم  كه خب طبعاً به مناسبتهائی اهميت زيادی 
دارد. همه بايد تالش كنند كه ان شاءاهلّل اين انتخابات، پرشور 
و با حضور عمومی مردم انجام بگيرد. اين موجب ميشود كه 
كشور، هم مصونيت پيدا كند، هم اقتدار پيدا كند، هم امنيت 
پيدا كند. حضور مــردم، تهديد دشــمنان را از بين ميبرد. 
شــما می بينيد كه برخی از سياستمداران غربی و بخصوص 
برخی از سياستمدارهای پشت پرده ی آمريكائی تحليلهائی 
ميكنند - كه خب، بعضاً منتشر هم ميشود، به رسانه ها منتقل 
هم ميشود - و ميگويند: نظام جمهوری اسالمی ايران به اين 
آسانی ها و به اين زودی ها تكان بخور نيست. چرا اين حرف را 
ميگويند؟ برای خاطر اينكه می بينند اين نظام، متكی به مردم 
است؛ سّرش فقط اين است؛ وااّل اينكه خيال كنيم كه حاال در 
رأس نظام زيد وجود دارد يا عمرو وجود دارد، اينها در مقابل 
عظمت حضور مردم و پشــتوانه ی نظام، در واقع هيچ است؛ 

شبيه هيچ است.
 وقتی مردم در يك نظامی متحدند، يكپارچه اند، پشــتيبان 
نظامند، با نظامند، اين نظام مصونيت پيدا ميكند، اقتدار پيدا 
ميكند، قدرت پيدا ميكند، بركندن آن از جا ناممكن ميشود؛ 
مثل درختی است كه در اعماق زمين ريشــه دوانده؛ اين را 
نميشود برداشت. بعضی از نظامها هستند كه پول هم دارند، 
امكانات هم دارند، به به و چه چه سياستمداراِن استعمارگر دنيا 
را هم دارند، اما ريشه ندارند؛ خودشان هم ميدانند كه ريشه 
ندارند. نظام جمهوری اسالمی ريشه دارد؛ اين ريشه، مردمند. 
اجتماع مردم حول اين نظام، مايه ی عزت و بركت كشــور و 
بركت نظام و بركت خود آن مردم است. مردم كمك ميكنند به 
اين كه نظام عزت پيدا كند؛ خود اين، عزت مردم است؛ خود 
اين، مصونيت و امنيت مردم اســت؛ خود اين، امكانی است 
برای حل همه ی مشكالت مردم؛ اين را بايد دانست؛ اين يك 
فرمول كلی اســت. بنابراين انتخابات كه مظهر حضور مردم 
است، بايد پرشور برگزار شود؛ همه ی تالش و همت مسئوالن 

بايد اين باشد.
 خوشبختانه قوانينی هم كه وجود دارد، قوانين خوبی است؛ 
قوانين معقولی اســت. همين طور كه مكرر عرض كرديم، 
بن بســتی وجود ندارد. لذا مشــاهده ميكنيد كه در همين 

متن کامل بیانات
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نفرى و نظر من به نفر ديگر 

باشد؛ چه اشكالى دارد؟ 
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اشكالى ندارد.
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انتخابات، تا اين مرحله ای كه تا االن پيش آمديم، روال قانونی 
جريان پيدا كرده. وقتی كه از نامزدهای محترم سؤال كردند 
كه اگر چنانچه شــورای نگهبان نظری بدهد، شما تمكين 
ميكنيد، همه ی آنها گفتند: بله، ما تمكين ميكنيم. تمكين 
هم كردند. ما بايد واقعاً تشــكر كنيم از همه ی اين نامزدها؛ 
آنهائی كه به نحوی صالحيتشــان احراز نشد. اينها گفتند از 
نظر شورای نگهبان تمكين ميكنيم، و به قول خودشان عمل 
كردند و تمكين كردند؛ اين نشان دهنده ی اهميت و ارجحيت 
قانون است، نشان دهنده ی كاربری قانون است؛ چون قانون 
بر مملكت حاكم است. ممكن است بنده يا جنابعالی از قانون 
ناراضی هم باشيم - گاهی اينجوری است - اما وقتی انسان در 
مقابل قانون تمكين كرد، حل اختالف ميشود، فصل الخطاب 

ميشود؛ اين نعمت بزرگی است، اين بركت بزرگی است.
 مردم هم در كشــور ما بحمداهلّل آگاهی و هوشياری دارند. 
نميخواهيم تملق بيجا بگوئيم؛ اما حقيقت قضيه اين است كه 
آشنائی ذهنی مردم ما با مسائل سياسی، از متوسط كشورهای 
دنيا در سطح عالم باالتر است. آنطور كه ما اطالع داريم از وضع 
كشورها - كه برای ما گزارش ميكنند و از منابع آشكار و منابع 
پنهان به دست می آيد - چه كشورهای اروپائی، چه كشورهای 
آمريكائی، چه كشورهای آسيائی، مردم آگاهی های مختلفی 
دارند، كم و زياد دارد، يك متوســطی دارد؛ اما آگاهی مردم 
ايران و بصيرت مردم ايران در مســائل سياسی، از متوسط 
جهانی باالتر است. نميخواهيم ادعای معصوميت كنيم برای 
آحاد مردم، اما اين ادعای قابل قبولی است و واقعی است؛ نگاه 
ميكنند، بصيرت دارند، تشخيص ميدهند. خوشبختانه امروز 
وسيله ی تشخيص هم در اختيار مردم است. خب، اين صدا و 
سيما است؛ برنامه ها را ضبط ميكند، برنامه ها را پخش ميكند، 
حرفها را نشــان ميدهد، شخصيتها را نشــان ميدهد؛ مردم 

ميتوانند نگاه كنند، به يك نتيجه ای برسند؛ 
اين نتيجه ممكن است درست باشد، ممكن 
است نادرست باشد؛ ممكن است زيد به يك 
نتيجه برسد، عمرو به يك نتيجه برسد؛ خب، 
طبعاً يكی اش درست است، يكی اش غلط؛ اما 
خدای متعال به هر دو اجر خواهد داد. وقتی 
انسان نگاه كرد و مالحظه كرد و تشخيص داد 
و بر اساس تشخيِص خود محض رضای خدا 
عمل كرد، خدای متعال به انسان اجر ميدهد. 
اين وظيفه ی ماها است - همه ی آحاد مردم 
- كه نگاه كنيم ببينيم واقعاً به چه نتيجه ای 

ميرسيم، بر طبق آن نتيجه عمل كنيم.
 البته آقايانی هم كــه در تلويزيون به عنوان 
نامزد ظاهر ميشوند و حرف ميزنند، وظائف 

سنگينی دارند؛ آنها هم بايد مراقب باشند. حرفی كه از دهان 
انسان خارج ميشود، بايد واقعی، صميمی، متكی به اطالعات 
درســت و برآمده ی از زبان صادق و راســتگو باشد. اينجور 
نباشد كه حاال برای اينكه توجه مردم را جلب كنيم، هرچه به 
دهانمان آمد، بگوئيم؛ اينها را بايد مراقبت كنند. نامزدها كاری 
كه ميدانند درست است، ميتوانند انجام دهند، آن را بگويند - 
حاال به عنوان وعده، به عنوان برنامه، به عنوان هرچه - سعی 

كنند مردم را با واقعيت مواجه كنند؛ هم واقعيت اوضاع، هم 
واقعيت خودشان. اگر اين شد، خدا بركت خواهد داد؛ اگر اين 
شد، خدای متعال كمك خواهد كرد؛ چون كارها دست خدا 
است، همه چيز به اراده ی الهی برميگردد؛ »كّل اليه راجعون«، 
»ازّمة األمور طّر بيده / و الكّل مســتمّدة من مدده«.)4( اگر 
چنانچه ما صادقانه عمل كرديم، اراده ی الهی هم كمك خواهد 
كرد. گاهی كمك به اين بنده ی حقير اين اســت كه توفيق 
اين مسئوليت را پيدا كنم، گاهی كمك به من اين است كه 
توفيق اين مسئوليت را پيدا نكنم؛ هر دويش 
كمك الهی است. اگر چنانچه ما صادقانه عمل 
كرديم، خدای متعال به ما كمك خواهد كرد 
و آنچه كه صالح و خير است، به ما خواهد داد. 
اينجور نباشد كه حاال برای اينكه مردم به ما 
متوجه شــوند، همه ی آنچه را كه ماورای ما 
است، تخريب كنيم؛ چه آنچه كه مربوط به 
نامزدهای ديگر است، چه آنچه كه مربوط به 
واقعيتهای موجود جامعه است. بايد درست 

عمل شود. آن وقت ما انتخاب خواهيم كرد.
 البته اين حرفها هــم كه فالنی، رهبری، اين 
بنده ی حقير، طرفدار زيد اســت يا طرفدار 
عمرو است، از آن حرفهائی است كه هميشه 
بوده و واقعيت هم ندارد؛ اكثر آنهائی هم كه 
ميگويند، ميدانند كه واقعيت ندارد. از كجا ميدانند كه بنده 
طرفدار چه كسی ام؟ كسی كه از من نميشنود؛ نه در گذشته 
شنفته است، نه تا حاال شنفته، نه بعد از اين خواهد شنفت. 
حدسياتی ميزنند؛ اين حدسيات هرچه گفته نشود، هرچه بر 
زبان آورده نشود، بهتر است؛ نميدانند كه. بنده هم يك رأی 
دارم مثل بقيه. آن روز من در جمع برادران دانشجوی پاسدار 
اين را گفتم: ممكن است نظر شما به يك نفری باشد، نظر من 

به يك نفر ديگر باشد؛ چه اشكالی دارد؟ شما يكی را بپسنديد، 
من يك كس ديگر را بپسندم؛ هيچ اشكالی ندارد. شما يك 
شــناختی از زيد داريد كه من آن شناخت را از او ندارم؛ هيچ 
مانعی ندارد. اينجور نيست كه هرچه شما فهميديد، بنده هم 
بايد همان را بفهمم؛ يا هرچه من فهميدم، شما هم بايد همان 
را بفهميد؛ نه، اينها تشخيصها اســت. آنچه كه بين ما و خدا 
حجت است، اين اســت كه بتوانيم درست تشخيص دهيم.

در خبرهای راديوهای بيگانه و آنچه كه در اين نوشــتجات 
منعكس ميشود - كه البد می بينيد، ميشنويد - روی مقاصدی 
كه دارند، همين چيزها را هی تبليغ ميكنند، هی فضا را داغ 
ميكنند. خب، اهداف آنها معلوم است. البته اينجور هم نيست 
كه ما ندانيم مقصود آنها از اين كارها چيست. ما كار خودمان 
را انجام ميدهيم. ما بلديم چه كار كنيم. جامعه ی اسالمی و 
نظام اسالمی ميفهمد دارد چه كار ميكند. نظام اسالمی دارد 
راه خودش را ميرود. هدف مشخص است، راه مشخص است، 
تدابير مشخص است. نظام، كار خودش را انجام ميدهد؛ حاال 
ديگران توی سر خودشان ميزنند، بزنند؛ آن تأثيری در كار 
نظام ندارد؛ ليكن آگاهی و هوشــياری در اين مراحل، مهم 

است.
 اميدوارم ان شاءاهلّل خدای متعال برای اين كشور، برای شما، 
برای آحاد مردم، خير اراده فرموده باشد و بركات خودش را بر 
شما، بر ما، بر همه نازل كند و ان شاءاهلّل فردای اين كشور و اين 

ملت از امروزِ او و از ديروزِ او بهتر باشد.
    والّسالم علیكم و رحمةالّل و برکاته 

 
1( نهج البالغه، حكمت 213

2( مائده: ۸
3( مصباح المتهجد، ج 2، ص 562

4( منظومه ی حكيم سبزواری 

متن کامل بیانات

قوه ى مجريه وسط ميدان 
ايستاده است و كارها به 
عهده ى اوست، بارها بر 
دوش اوست، مؤاخذه ها 

از او ميشود؛ لذا بايد 
مالحظه ى او را كرد.

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

مفاهیمی که در   انعكاس رفتار نمایندگان در مردم کار روی لوایح و طرحها  آگاهی و هوشیاری سیاسی مردم ایران   پرهیز از تخریب  رای رهبریانقالب  اسالمی
بیانات رهرب انقالب 

مطرح شده اند:

دیدار منایندگان مجلس شورای اسالمی با رهـبـر انقـالب اسالمی

روزنگار مرور ی کوتاه  بر 
ــام هـا و  دیـدار هـای    پـی

رهـبـر انقـالب اسالمی
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کتابچه انتخاباتی
گزيده ای از توصيه های حضرت آيت اهلل خامنه ای
 درباره انتخابات رياست جمهوری

http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/22684/iranelection-920305.pdf
http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=22723#170630
http://farsi.khamenei.ir/video-content?id=22731
http://farsi.khamenei.ir/audio-content?id=22726

