
دست به دست شدن قدرت در مردم ساالری اسالمی  رابطه ایمانی مردم و مسئوالن  وظیفه مسئوالن  استحکام ساخت درونی قدرت ملی مردم ساالری اسالمی 

اينكه در نظام مقدس جمهورى اسالمى، قدرت اجرائى، با متانت، با آرامش، با صفا و صميميت، بين خدمتگزاران نظام دست به دست ميشود، يك پديده ى بسيار ارزشمند 
و مهمى است؛ اين پديده ناشى است از مردم ساالرى اسالمى، كه امام بزرگوار ما با درايت خود، با حكمت خود، آن را اساس كار نظام جمهورى اسالمى قرار دادند. كار دست 

مردم است، انتخاب در اختيار مردم است، و محور و مدار كارها هم اسالم عزيز است؛ مردم ساالرى اسالمى.| متن کامل در

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

پیشنهاد

برگزیده

   مردمساالری دینی:
رهبر معظم انقالب اسالمى در مراسم 
تنفيذ حكم رياست جمهورى اسالمى 

ضمن اشاره به دست به دست شدن 
قدرت اجرائى در نظام اسالمى با 

متانت و آرامش، اين پديده را ناشى 
مردمساالرى اسالمى دانستند.

ايشان با اشاره به حضور و نقش آفرينى 
مردم در عرصه هاى گوناگون و 

حاكميت انان بر سرنوشت خود، رابطه 
ايمانى و عاطفى مردم و مسئوالن 
در جمهورى اسالمى را نيز يكى از 

ويژگى ها و خصوصيات مردمساالرى 
دينى برشمردند. صورتبندى مناسبات 

مردم و حاكميت در جمهورى 
اسالمى تحت عنوان نظريه ى سياسى 

مردمساالرى دينى يكى از بارزترين 
وجوه انديشه ى سياسى آيت اهلل 

العظمى خامنه اى بوده كه در بُرهه هاى 
مختلف توسط ايشان مورد تبيين و 
تشريح براى افكار عمومى داخل و 

خارج از كشور قرار گرفته است.  

جهت آشنایی بیشتر و دقیق تر 
با نگاه رهبر انقالب اسالمی در 

این موضوع مطالعه ی کلیدواژه ی 
»مردمساالری دینی«    در  بخش 

جستار پایگاه   
پیشنهاد می گردد.

   از پيروزى انقالب تا امروز، 
در همه ى مسئوليتهاى اساسى 
كشور، مردم بودند كه نقش ايفا 

كردند.
   يكى از خصوصيات 

مردم ساالرى اين است كه رابطه ى 
مردم و مسئوالن به ِصرف رابطه ى 

قانونى منحصر نميشود؛ بلكه 
عالوه بر آن، رابطه ى عاطفى و 

ايمانى است.
  درس بزرگى كه ما از اين 
فشارهاى اقتصادى دريافت 
كرديم، اين است كه هرچه 

ميتوانيم، بايد به استحكام ساخت 
داخلى قدرت بپردازيم؛ دل به 

بيرون نبنديم.
  آقاى روحانى جزو عناصر 

خدمتگزار قديمى به نظام اسالمى 
در بخشهاى مختلف هستند؛ 

يك فرد آزموده شده اى در نظام 
جمهورى اسالمى هستند.

توصيه ى ما، هم به رئيس جمهور محترم، هم به هيئت دولتى كه ان شاءاهلل 
به توفيق الهى در آينده ى نزديكى از مجلس رأى اعتماد خواهند گرفت، 
اين است كه كارها را با صبر و بدون شتابزدگى انجام دهند؛ گامها را محكم و مطمئن 
بردارند. در همه ى زمينه ها ظرفيت كار وجود دارد، اهداف بلند هم وجود دارد، نشانه ها و 
بشارتها هم در كشور ما كم نيست. البته جبهه ى دشمنان برخوردهاى خصمانه اى دارند. 
رئيس جمهور محترم اشاره كردند به تحريمها و فشارهائى كه دشمنان ملت ايران - كه 
البته در رأس آنها آمريكا است -  بر كشور وارد ميكنند. من ميخواهم بگويم درست است 
كه فشارهاى دشمنان براى مردم مشكالتى را به وجود مى آورد، اما تجربه هاى باارزشى 
هم در اختيار مسئوالن و در اختيار مردم ميگذارد. درس بزرگى كه ما از اين فشارهاى 
اقتصادى دريافت كرديم، اين است كه هرچه ميتوانيم، بايد به استحكام ساخت داخلى 
قدرت بپردازيم؛ هرچه ميتوانيم، در درون، خودمان را مقتدر كنيم؛ دل به بيرون نبنديم. 
آنهائى كه دل به بيرون ظرفيت ملت ايران ميبندند، وقتى با يك چنين مشكالتى مواجه 
شوند، خلع سالح خواهند شد. ظرفيتهاى ملت ايران خيلى زياد است. ما بايد بپردازيم به 
استحكام ساخت درونى اقتدار ملى؛ كه آن روز به مسئوالن كشور عرض كرديم: در 

درجه ى اول، مسائل اقتصادى و مسائل علمى است؛ كه بايد با جديت دنبال شود.

ملت ما تا قبل از انقالب اسالمى 
مزه  حاكميت مردم را نچشيده بود 

ملت ما تا قبل از انقالب اسالمى مزه ى حاكميت مردم را نچشيده بود. از 
اعالم مشروطيت در ايران تا سالى كه انقالب پيروز شد، هفتادوپنج سال 
طول كشيد؛ از اين هفتادوپنج سال، پنجاه وپنج ســال ديكتاتورى خاندان پهلوى بود؛ 
ديكتاتورِى خشن و وابسته به قدرتهاى جهانى؛ يعنى اول به انگليس، بعد به آمريكا.  بدون 
مالحظه ى خواست مردم، در اين پنجاه وپنج سال، زمام امور كشور در دست انسانهائى 
قرار گرفت كه نه به سرنوشت اين ملت، نه به منافع اين ملت، نه به عظمت و شكوه و عزت 
اين كشور اعتنائى نداشتند و به منافع شخصى خود و منافع قدرتهائى كه از آنها حمايت 

ميكردند، دلبسته بودند. 
بيست سال قبل از آن هم كشــور دچار هرج و مرج بود. يعنى از آغاز دوران مشروطيت 
تا انقالب اسالمى، بجز يك فرصِت حدود دو ســاله اى در اين ميان ،كه يك دولت ملِى 
ضعيفى تشكيل شده بود - كه اين هم با توطئه ى مشترك انگليس و آمريكا از بين رفت 

- بقيه ى اين مدت، تمام به استبداد و ديكتاتورى گذشت.
 مزه ى مردم ساالرى را مردم در جمهورى اسالمى چشــيدند. از آغاز پيروزى انقالب تا 
امروز، در همه ى مسائل مهم، در همه ى مسئوليتهاى اساســى كشور، مردم بودند كه 

نقش ايفا كردند. 

ت
روای

تیرت دو

مسائل علم و اقتصاد در درجه اول است

جابجایی صمیمانه قدرت اجرایی 
پدیده ناشی از مردمساالری اسالمی است

مفاهیمی که در  
بیانات رهرب انقالب 

مطرح شده اند:
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روزنگار مرور ی کوتاه  بر 
ــام هـا و  دیـدار هـای    پـی
رهـبـر انقـالب اسالمی

25 رمضان ١٤٣٤

04 August 2013

یکشنبه |  ١2 مرداد ١٣92 

توصیه های رهبری به رئیس جمهور جدید

1. استفاده از ظرفيتهاى كشور، كم كردن مشكالت مردم و رساندن كشور به اهداف خود | 2. انجام كارها با صبر و بدون 
شتابزدگى و با گامهاى محكم و مطمئن | 3. پرداختن به استحكام ساخت درونى اقتدار ملى | 4. با جديت دنبال كردن مسائل 
اقتصادى و علمى به عنوان اولويت هاى كشور | 5. دنبال كردن اهداف واالى جمهورى اسالمى در زمينه ى مسائل سياسى و 

بين المللى با برخورِد حكمت آميز و عاقالنه | 6. دنبال رضاى الهى و انجام تكليف الهى بودن به عنوان راه موفقيت | 7. پايبندى به 
مبانى اسالم، ارزشهاى اسالمى و رهنمودها و خطوط روشن امام خمينى)ره( | 8. همكارى با ساير قوا براى حل مشكالت كشور

عرصه های نقش آفرینی مردم در مردم ساالری اسالمی

1.حضور در انتخابات و تصميم گرى راجع به 
سرنوشت خود درمديريت كشور  

2.حضور در مراسمانى چون تظاهرات روز قدس 
و بيست و دوى بهمن

تکمیلی

متن حکم تنفیذ
متن حكم تنفيذ يازدهمين 
دوره ى رياست جمهورى اسالمى ايران 



 مجلِس بسيار باشكوه و مهم و روزِ ان شاءاهلل بسيار مباركى است. 
اينكه در نظام مقدس جمهورى اسالمى، قدرت اجرائى، با متانت، 
با آرامش، با صفا و صميميت، بين خدمتگزاران نظام دست به دست 
ميشود، يك پديده ى بسيار ارزشمند و مهمى است؛ اين پديده 
ناشى است از مردم ساالرى اسالمى، كه امام بزرگوار ما با درايت 
خود، با حكمت خود، آن را اساس كار نظام جمهورى اسالمى قرار 
دادند. كار دست مردم است، انتخاب در اختيار مردم است، و محور 

و مدار كارها هم اسالم عزيز است؛ مردم ساالرى اسالمى.
 ملت ما تا قبل از انقالب اسالمى مزه ى حاكميت مردم را نچشيده 
بود. از اعالم مشروطيت در ايران تا سالى كه انقالب پيروز شد، 
هفتادوپنج سال طول كشيد؛ از اين هفتادوپنج سال، پنجاه وپنج 
سال ديكتاتورى خاندان پهلوى بود؛ ديكتاتورِى خشن و وابسته 
به قدرتهاى جهانى؛ يعنى اول به انگليس، بعد به آمريكا.  بدون 
مالحظه ى خواست مردم، در اين پنجاه وپنج سال، زمام امور كشور 
در دست انسانهائى قرار گرفت كه نه به سرنوشت اين ملت، نه به 
منافع اين ملت، نه به عظمت و شكوه و عزت اين كشور اعتنائى 
نداشتند و به منافع شخصى خود و منافع قدرتهائى كه از آنها 
حمايت ميكردند، دلبسته بودند. بيست سال قبل از آن هم كشور 
دچار هرج و مرج بود. يعنى از آغاز دوران مشروطيت تا انقالب 
اسالمى، بجز يك فرصِت حدود دو ساله اى در اين ميان ،كه يك 
دولت ملِى ضعيفى تشكيل شده بود - كه اين هم با توطئه ى 
مشترك انگليس و آمريكا از بين رفت - بقيه ى اين مدت، تمام به 

استبداد و ديكتاتورى گذشت.
 مزه ى مردم ساالرى را مردم در جمهورى اسالمى چشيدند. از 
آغاز پيروزى انقالب تا امروز، در همه ى مسائل مهم، در همه ى 
مسئوليتهاى اساسى كشور، مردم بودند كه نقش ايفا كردند. يازده 
بار انتخابات رياست جمهورى، نُه بار انتخابات مجلس شوراى 
اسالمى، چند بار انتخابات مجلس خبرگان و شوراها؛ يعنى در اين 
سى وچهار سال، تقريباً هر سال يك انتخابات انجام گرفته است. 
مردم احساس ميكنند كه بر سرنوشت خود در مديريت كشور و 

در برنامه هاى كالن كشور، آنها هستند كه تصميم گيرند و نظارت 
ميكنند و عمل ميكنند؛ اين مردم ساالرى دينى است.

 يكى از خصوصيات اين مردم ساالرى اين است كه رابطه ى 
مردم و مسئوالن به ِصرف رابطه ى قانونى منحصر نميشود؛ بلكه 
عالوه بر آن، رابطه ى عاطفى و ايمانى است؛ كه ناشى از اعتقادات 
مردم، ناشى از بينش دينى مردم، ناشى از تعهد مردم به مبانى و 
اصول انقالب است. اين چيزى است كه در دنيا ما نظيرى برايش 
نمى شناسيم، كه رابطه ى مردم با مسئولين، يك چنين رابطه ى 
مستحكِم عاطفى و ايمانى و نشانه ى پايبندى به مبانى باشد؛ و 
همين است كه مسئولين را هدايت ميكند. رئيس جمهور محترمى 
كه امروز رسماً به مسئوليت سنگين و افتخارآميز رياست جمهورى 
رسيدند، به اين نكته توجه كنند كه مردم، كشور عزيز ايران را 
يك كشور اسالمى و مبتنى بر تعاريف اسالمى و تعاليم اسالمى 

ميدانند؛ لذا مى ايستند.
 شما مالحظه كنيد ديروز در اين كشور روز 
قدس بود. چه كسى اجبار كرده بود كه مردم 
در اين هواى گرم، با دهان روزه  بيايند توى 
خيابانها، در تهران، در شهرستانها، در هواى گرم 
مناطقى مثل خوزستان، و بر مبناى يك اعتقاد 
شعار بدهند و ايستادگى را به رخ دنيا بكشانند 
و موضع خود را نسبت به مسئله ى فلسطين و 
رژيم غاصب صهيونيست اعالم كنند؟ تحليل 
تحليلگران چگونه است؟ اين حادثه ى عظيم 
را چگونه تحليل ميكنند؟ اين اتفاقى است كه 
هر سال در روز قدس و نيز در روز بيست ودوى 
بهمن مى افتد؛ اين ملت مى آيند با شوق، با ذوق، 
از همه ى قشرها، پير و جوان، زن و مرد، در اقصى  
نقاط كشور، موضع خودشان را نسبت به مسائل 
اساسى كشور فرياد ميكنند. اين همان ايمان 
است؛ اين رابطه ى ايمانى است. هيچ دستورى، 

هيچ مشوق مادى اى نميتواند مردم را اينجور به ميدانهاى حضور 
بكشاند. حضور در انتخابات هم همين جور است. انتخابات پرشور 
رياست جمهورِى امسال را كه مالحظه كرديد، و همچنين نظائرش 
را در دوره هاى گذشته، مردم به وجود مى آورند؛ چون احساس 
تعهد ميكنند، احساس تكليف ميكنند؛ پايبندى و تقيد ايمانى، 
آنها را به ميدان حضور سياسى و حضور اجتماعى ميكشاند؛ اين، 
خصوصيت مردم ساالرى دينى است. اين راه را امام بزرگوار جلوى 
پاى مردم گذاشت، مردم هم با وفادارى كامل اين راه را تا امروز 

پيموده اند، ان شاءاهلل بعد از اين هم خواهند پيمود.
 وظيفه ى مسئوالن، وظيفه ى سنگينى است. در نظام جمهورى 
اسالمى، پذيرش مسئوليت به معناى كامجوئى از قدرت نيست؛ 
به معناى قبول زحمات خدمت به مردم است؛ اين معناى قبول 
زحمت است؛ معناى مسئوليت در نظام جمهورى اسالمى اين 
است. مسئوالن تالش ميكنند، كار ميكنند، زحمت ميكشند، توان 
خودشان را به ميدان مى آورند تا بتوانند از مشكالت 
مردم كم كنند، بتوانند كشور را به اهداف برسانند. 
ظرفيتهاى كشور هم خوشبختانه بسيار زياد است؛ 
زحمات متراكمى كه گذشتگان كشيدند، آنها هم 
جزو ظرفيتهاى اين كشور است؛ از اين ظرفيتها 

بايد مسئوالن محترم استفاده كنند.
 البته من توصيه ميكنم، هم مردم را به بردبارى، 
هم مسئولين محترم را به شكيبائى و حوصله. 
نبايد توقع داشت مشكالتى كه در سر راه مردم 
وجود دارد - چه در زمينه ى اقتصادى، چه در هر 
زمينه ى ديگرى - در مدت كوتاهى برطرف شود. 
البته بايد از خداى متعال درخواست كرد كه به 
مسئولين توفيق دهد هرچه بتوانند، سريعتر كارها 
را پيش ببرند؛ اما طبيعت كارهاى كالن در كشور، 

طبيعت زمانبر است.
 توصيه ى ما، هم به رئيس جمهور محترم، هم به 

بسم اهللّ الّرحمن الّرحيم 

متـن کـامل بیـانات

راه وسط، همان راه اسالم 
است؛ ببينيم اسالم از ما چه 
ميخواهد. راه موفقيت اين 
است كه دنبال رضاى الهى 
و دنبال انجام تكليف الهى 

باشيم.

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

دست به دست شدن قدرت در مردم ساالری اسالمی  رابطه ایمانی مردم و مسئوالن  وظیفه مسئوالن  استحکام ساخت داخلی مردم ساالری اسالمی 
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هيئت دولتى كه ان شاءاهلل به توفيق الهى در آينده ى نزديكى از 
مجلس رأى اعتماد خواهند گرفت، اين است كه كارها را با صبر و 
بدون شتابزدگى انجام دهند؛ گامها را محكم و مطمئن بردارند. در 
همه ى زمينه ها ظرفيت كار وجود دارد، اهداف بلند هم وجود دارد، 
نشانه ها و بشارتها هم در كشور ما كم نيست. البته جبهه ى دشمنان 
برخوردهاى خصمانه اى دارند. رئيس جمهور محترم اشاره كردند 
به تحريمها و فشارهائى كه دشمنان ملت ايران - كه البته در رأس 
آنها آمريكا است -  بر كشور وارد ميكنند. من ميخواهم بگويم 
درست است كه فشارهاى دشمنان براى مردم مشكالتى را به وجود 
مى آورد، اما تجربه هاى باارزشى هم در اختيار مسئوالن و در اختيار 
مردم ميگذارد. درس بزرگى كه ما از اين فشارهاى اقتصادى 
دريافت كرديم، اين است كه هرچه ميتوانيم، بايد به استحكام 
ساخت داخلى قدرت بپردازيم؛ هرچه ميتوانيم، در درون، خودمان 
را مقتدر كنيم؛ دل به بيرون نبنديم. آنهائى كه دل به بيرون ظرفيت 
ملت ايران ميبندند، وقتى با يك چنين مشكالتى مواجه شوند، 
خلع سالح خواهند شد. ظرفيتهاى ملت ايران خيلى زياد است. ما 
بايد بپردازيم به استحكام ساخت درونى اقتدار ملى؛ كه آن روز به 
مسئوالن كشور عرض كرديم: در درجه ى اول، مسائل اقتصادى و 

مسائل علمى است؛ كه بايد با جديت دنبال شود.
 مسائل سياسى هم مسائل مهمى است. من تأييد ميكنم نظرى 
را كه رئيس جمهور محترم ابراز كردند در زمينه ى برخورد 
حكمت آميز با مسائل گوناگون بين المللى و مسائل سياسى و 
مسائل ارتباطات بين المللى و اينها. حتماً بايد برخورِد حكمت آميز 
و عاقالنه باشد. البته ما دشمنانى داريم كه اينها زبان عقالئى هم 
خيلى سرشان نميشود؛ ليكن آنچه كه ما وظيفه داريم، اين است 
كه با استحكام، با توجه به اهداف واالى جمهورى اسالمى، بدانيم 
چه كار داريم ميكنيم؛ اهداف خودمان را بشناسيم، آن اهداف را 

هم در نظر داشته باشيم و آنها را با جديت دنبال كنيم.
 بله، همين جور كه گفتند، »امت وسط« خصوصيت جامعه ى 
اسالمى است؛ »و كذلك جعلناكم اّمة وسطا لتكونوا شهداء على 

الّناس و يكون الّرسول عليكم شهيدا«.)1( راه 
وسط، همان راه اسالم است؛ نگاه كنيم ببينيم 
اسالم به ما چه ميگويد، اسالم از ما چه ميخواهد. 
راه موفقيت اين است كه دنبال رضاى الهى و 
دنبال انجام تكليف الهى باشيم. خداى متعال 
راهها را براى ما مشخص كرده است؛ اگر از 
اين راهها سلوك كنيم، مشى كنيم، به توفيق 
خواهيم رسيد. فراموش نكنيم از روز اّولى كه 
اين انقالب پيروز شد، دشمنانى بودند كه صريحاً 
اعالم دشمنى كردند و گفتند ميخواهند اين 
انقالب را از بين ببرند و نظام جمهورى اسالمى را 
محو كنند. از آن روز تا امروز كه سى و چهار سال 
ميگذرد، روزبه روز على رغم دشمنان، ملت ايران 
پيشرفت كرده است. نه فقط نتوانستند نظام 
اسالمى را متزلزل كنند، بلكه حّتى نتوانستند 
جلوى رشد نظام اسالمى را هم بگيرند. ما امروز 
در زمينه هائى پيشرفت كرده ايم كه در سالهاى 
اول انقالب تصورش را هم نميكرديم؛ اين مربوط 
به الطاف الهى و كمك الهى و حضور قوى مردم و 
تالش مسئولينى است كه در اين مدت مشغول 
تالش و كار بودند. راه موفقيت اين كشور و اين 

ملت عبارت است از راه اسالم، پايبندى به مبانى اسالم، پايبندى 
به ارزشهاى اسالمى، و پايبندى به آنچه كه امام بزرگوار ما براى ما 
به يادگار گذاشته است از نصايح و از رهنمودها و خطوط روشنى 

كه در اختيار ما قرار دارد.
  من به همه ى مسئولين محترم توصيه ميكنم كه ان شاءاهلل 
همكارى هاى خودشان را در زمينه ى برطرف كردن مشكالت 
كشور بيش از پيش كنند؛ قواى مجريه، مقننه و قضائيه حداكثر 
همكارى را بكنند. وضع عمومى در دنياى اسالم، در منطقه و در 
كل جهان با مشكالتى همراه است؛ يعنى وضع ناآرامى بر همه ى 
اطراف عالم در زمينه هاى اقتصادى، در زمينه هاى سياسى، در 
زمينه هاى امنيتى حاكم است. در منطقه ى 
ما هم كه مشكالت الى ماشاءاهلل وجود دارد؛ از 
آن طرف، مشكالتى كه در برخى از كشورهاى 
اسالمى است؛ از آن طرف، حضور ظالمانه ى 
رژيم صهيونيستى  است كه شصت وپنج سال 
است اين رژيم مشغول ظلم به مردم و مشغول 
جنايت نسبت به صاحبان اصلى فلسطين است. 
اين مشكالت مربوط به شصت وپنج سال قبل 
نيست؛ تا امروز ادامه دارد: خانه هاى مردم را 
ويران ميكنند؛ بچه را در آغوش پدرش ميُكشند؛ 
نوجوان را از خانه ى خودش بيرون ميكشند و 
به زندان ميبرند؛ سالها افراد را بدون محاكمه يا 
بيش از اندازه اى كه محكوم به زندان شدند، نگه 
ميدارند؛ روزانه به مردم فشار وارد ميكنند؛ مردمى 
كه صاحبان اصلى سرزمين هستند. اينها جنايت 
نيست؟ اينها ظلم نيست؟ اين يكى از خصوصياتى 
است كه در منطقه مشاهده ميشود، و متأسفانه 
كمك و حمايت برخى از قدرتهاى جهانى از اين 
عنصر ظالم در منطقه. اينها اوضاعى است كه بر 

منطقه ى ما حاكم است.
 جمهورى اسالمى با مواضع روشن، با امكانات 

فراوان، با آينده اى كه همراه با بشارتهاى فراوانى است، بايد كارهاى 
بزرگى را انجام دهد؛ در درجه ى اول، مسائل مربوط به مشكالت 
داخلى است. زحمات زيادى كشيدند. من الزم است از دولت جناب 
آقاى احمدى نژاد كه خدمات فراوانى كردند و كارهاى مهمى انجام 
دادند، تشكر كنم. كارهاى فراوانى هم وجود دارد كه مسئولين از 
حاال به بعد ان شاءاهلل بايد انجام دهند. جريان پيشرفت كشور و 
پيشرفت ملت ايران و نظام جمهورى اسالمى توقف پذير نيست. 

ان شاءاهلل به توفيق الهى كارها پيش خواهد رفت.
 جناب آقاى روحانى - همان طور كه اشاره كردند - جزو عناصر 
خدمتگزار قديمى به نظام اسالمى در بخشهاى مختلف هستند؛ 
يك فرد آزموده شده اى در نظام جمهورى اسالمى هستند؛ چه در 
دوره ى دفاع مقدس، چه در مجلس شوراى اسالمى، چه در شوراى 
عالى امنيت ملى، كارهاى فراوانى  بر دوش ايشان بوده است، كه 
آن خدمات بزرگ را انجام دادند؛ امروز هم به عنوان رئيس جمهور 
بحمداهلل مفتخرند به اين كه آراء مردم ايشان را به اين ِسمت 
منصوب كرده است. اميدواريم ان شاءاهلل خداى متعال به ايشان 

كمك كند، از ايشان دستگيرى كند، هدايت كند.
 و همه سعى كنند كمك كنند. من از همه ى جريانهاى گوناگون 
سياسى درخواست ميكنم و اصرار دارم، و همچنين از همه ى 
شخصيتهاى متنفذى كه داراى نفوذ كلمه هستند، داراى حوزه ى 
تأثيرگذارى در ميان ملت هستند، درخواست ميكنم به مسئولين، 
به دولت، به رئيس جمهور كمك كنند تا ان شاءاهلل بتوانند وظائف 
سنگينى را كه برعهده دارند، بخوبى انجام دهند و توقعاتى را كه 
وجود دارد و مردم دارند، ان شاءاهلل به بهترين وجهى برآورده كنند.

 از خداوند متعال توفيقات را براى همه ى حضار محترم، براى 
همه ى ملت ايران، براى همه ى برادران مسلمان در سراسر جهان 
مسئلت ميكنم و اميدوارم ان شاءاهلل بركات الهى در اين ايام ماه 
مبارك رمضان شامل حال همه باشد و روح مطهر امام بزرگوار و 

ارواح طيبه ى شهيدان از ما راضى باشند.

1( بقره: 143 والّسالم عليكم و رحمةاهلل و بركاته   
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من از همه ى جريانهاى 
گوناگون سياسى 

درخواست ميكنم و اصرار 
دارم، و همچنين از همه ى 
شخصيتهاى متنفذى كه 

داراى نفوذ كلمه هستند، 
داراى حوزه ى تأثيرگذارى 

در ميان ملت هستند، 
درخواست ميكنم به 

مسئولين، به دولت، به 
رئيس جمهور كمك كنند.



متن حکم تنفیذ یازدهمین دوره ی ریاست جمهوری اسالمی ایران 
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب اسالمی رأی ملت ایران را در انتخاب حجت االسالم آقای دکتر حسن روحانی در یازدهمین دوره ی انتخابات 

ریاست جمهوری تنفیذ کردند.

بسم اهلل الرحمن الرحيم

با سپاس به درگاه خداوند حكيم و قدير و درود بر پيامبر گرامى و خاندان مكّرمش، آغاز دور تازه ئى از زنجيره ى خدمت و مسئوليت سنگين اجرائى در 
كشور را، به ملت بزرگ ايران تبريك ميگويم و در برابر الطاف كريمانه ى الهى كه كمك و هدايتش، عزم و توان و كاميابى در ايجاد حماسه ئى ديگر را به 

اين ملت بخشيد، جبهه ى خشوع و شكر بر زمين مى سايم.
ملت ايران مفتخر است كه مسير مردمساالرى اسالمى را در دوره هاى پى درپى با انگيزه و نشاط، پيموده و اين درخت سرسبز و ثمربخش را در هر دوره، 
سرافرازتر و ريشه دارتر كرده است. در اين نوبت نيز ملت ايران، با آگاهى و بصيرت، ميدان را با حضور مبارك خود مزين ساخت و به دشمنان كه براى 
دلسرد كردن مردم از هيچ تالش سياسى و تبليغاتى فروگذار نكرده بودند، پاسخى قاطع و پرمعنى داد. مشاركت گسترده مردم و برگزيدن منتخب 
شايسته ئى كه آزمون بيش از سه دهه خدمت به نظام جمهورى اسالمى را در كارنامه خود نگاشته و از دوران مبارزات انقالبى تا دهه ها پس از پيروزى 
انقالب، از سنگر روحانيت به مقاومت در برابر دشمنان انقالب پرداخته است، پيامهائى روشن به همه رسانيد؛ پيام وفادارى خدشه ناپذير به انقالب؛ پيام 
اعتماد و اميد به نظام جمهورى اسالمى؛ پيام اعتماد به روحانيت شجاع و پيشرو؛ و اعتماد به خدمتگزارانى  كه با همت و ابتكار خود، برآنند كه بر موفقيتها 

افزوده و از مشكالت بكاهند.
آنچه ملت ايران همواره و اكنون، از حضور انتخاباتِى پرشور و بى تنش به دست آورده است، تنها نقش آفرينى در مديريت كشور و برگزيدن و بركشيدن 
خدمتگزارانى تازه  نفس براى دوره ئى تازه نيست، بلكه فراتر از آن، نشان دادن پختگى و بلوغ سياسى ئى است كه اقتدار ملِى او را با حكمت و عقالنيت 
درمى آميزد و او را در افكار عمومى جهان، در رتبه ى واالئى از عّزت و شكوه مى نشاند. آنان كه خواسته اند با وسوسه هاى خود، اين دريادلِى ستايش برانگيز 

را برآشوبند و مرجعيت صندوقهاى رأى و چرخه ى قانونى آن را نفى كنند، هر بار به گونه ئى، با سنگر استوار عزم ملى روبرو شده اند.
اكنون كه رأى قاطع ملت ايران شخصيتى دانشمند، و كارآزموده ى ميدانهاى گوناگون، و داراى سوابق جهادى متعدد، و مفتخر به حضور در مسئوليتهاى 
دينى و سياسى را به مديريت اجرائى كشور، برگزيده است، اينجانب نيز به پيروى از آنان و همراه با تبريك به ايشان، رأى ملت را تنفيذ و جناب حجةاالسالم 
آقاى دكتر حسن روحانى را به رياست جمهورى اسالمى ايران منصوب ميكنم و از خداوند متعال توفيقات بزرگ ايشان را در اين مسئوليت خطير و با ارزش 
مسألت مينمايم. بديهى است كه آن رأى و اين تنفيذ تا هنگامى است كه ايشان به تعهد در پيمودن صراط مستقيمى كه تاكنون در پيش داشته اند يعنى 

راه آرمانهاى نظام اسالمى و دفاع از حقوق ملت و ايستادگى در برابر زورگويان و مستكبران پايبند باشند كه به كمك الهى چنين خواهد بود، انشاءاهلل.
رئيس جمهور محترم را به استعانت از حضرت احديت و التزام به پرهيزگارى و خشوع و توّسل به خداوند قادر متعال و بهره گيرى از ظرفيّتهاى عظيم و 

دستاوردها و تجارب متراكم كشور توصيه ميكنم و هدايت الهى و حمايت همگانى از ايشان را آرزومندم.
 

والسالم علی جمیع عباداهلل الّصالحین

سّیدعلی خامنه ای

۱۲ مرداد ۱۳۹۲
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