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نسخه تلفن همراه

   بسم اهلل الّرحمن الّرحيم  )1(
و الحمد هلل رّب العالمين و الّصالة و الّسالم علی سّيدنا محّمد و آله الّطاهرین

 و لعنة اهلل علی اعدائهم اجمعين.
به همه ی برادران و خواهران عزیز نجف آبادی که حقيقتاً، بی مالحظه و بی تعارف نمونه ای 
از مردان و زنان انقالبی، مؤمن، باوفا در تمام دورانهای انقالب بوده اید و هستيد خوشامد 
عرض ميکنم، بخصوص به خانواده های معّظم شهيدان و علمای محترم و اقشار مختلف 

عزیزی که تشریف دارید.

 صداقت، وفاداری و سابقه مردم نجف آباد نسبت به انقالب 
 آنچه جناب آقای َحسناتی درباره ی نجف آباد گفتند، به طور کامل مورد تصدیق و تأیيد 
اینجانب است؛ بنده هم حقيقتاً شهادت ميدهم که مردم نجف آباد امتيازی بر بسياری 
از مناطق کشور دارند؛ در صداقتشان، در وفاداری شان، در سابقه شان نسبت به انقالب. 
آن وقتی که مبارزات اسالمی و نهضت اسالمی در غربت بود، نجف آباد محّل شکوفایی 
تفّکرات این مبارزات بود. بنده در همان دوران -سالهای پيش از انقالب- آمدم و از نزدیک 
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نجف آباد را دیدم و شور مردم، شعور مردم، حضور مردم و فهمشان از مسائل انقالب را؛ 
همه ی قشرها؛ نه فقط قشر جواِن آن روز یا قشر روشنفکِر آن روز؛ با بعضی افراد روستایی 
و عامی هم انسان وقتی در]باره ی [ مسائل انقالب حرف ميزد، ميدید روشنند، آگاهند، 
پایبندند. رحمت خدا بر آن کسانی که در این راه زحمت کشيدند، تالش کردند، مردم را 

آگاه کردند.

 خاطره بازدید از لشکر نجف
و انقالب که پيروز شد، نجف آباد باز هم در صفوف مقّدم قرار داشت. اشاره کردند به لشکر 
نجف، شهيد کاظمی)۲( و دیگر شهدای این لشکر؛ آن فرماندهان صادق، مؤمن، وفادار، 
غيور، کارآمد. بنده رفتم لشکر را در منطقه ی عملّيات در خوِد جبهه بازدید کردم -بيش از 
یک بار- نشانه های همين خصوصّيات بارز را انسان در آنجا هم ميدید. ایستادید، ایستادگی 
کردید، صدق و وفا به خرج دادید، شهيد دادید، جانباز دادید؛ اجر شما پيش خداوند محفوظ 
است؛ نام شما در لوحه ی زّرین تاریخ انقالب درخشنده است. راه را باید ادامه بدهيد؛ هنوز به 
آخر منزل نرسيده ایم؛ باید همچنان پيش برویم، باید همچنان تالش کنيم، باید همچنان 
جهاد کنيم؛ ميدانها تفاوت کرده است اّما اصل جهاد برقرار است. اگر بتوانيم این امانت 
را به نسل بعد تحویل بدهيم وظيفه مان را انجام داده ایم. بحمداهلل جوانهای شما فّعالند، 
پُرتالشند، آگاهند؛ کشور هم مال جوانها است. اميدواریم ان شاءاهلل خداوند متعال برکات 
شهدای شما، بزرگان شما، علمای بزرگی را که این شهر تحویل داده است -چه آنهایی 
که در نجف آباد بودند، چه آنهایی که در اصفهان بودند، چه آنهایی که در مشهد بودند، چه 
آنهایی که در قم بودند، ]یعنی [ صادرات عالِم و صادرات مجتهد از این شهر پُربرکت- برای 

شما محفوظ بدارد و نتایج این برکات را در کّل کشور ببينيم.
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 ذکر مصائب حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها
من اشاره ای هم بکنم به ایّام شهادِت ُدردانه ی اهل بيت، فاطمه ی زهرا، صّدیقه ی 
طاهره )سالم اهلل عليها( که این روزها بنا بر روایت ۷۵ روز، ایّام شهادت آن بزرگوار است. 
اميرالمؤمنين این روزها با دل شکسته، با سينه ی پُر از غم، با عزیزه ی خود وداع ميکند و 
ودیعه ی گرانبهای پيغمبر را به او برميگرداند؛ دل اميرالمؤمنين پُر از غم است اّما اراده ی 
او و هّمت او مطلقاً کاستی نگرفته است؛ این درس است برای من و شما. گاهی دل از غم 
ماالمال ميشود -از این قبيل قضایا در زندگی انسان هست؛ چه زندگی فردی، چه زندگی 
اجتماعی- اّما عزم و اراده باید راسخ بماند، گام باید محکم برداشته بشود؛ غمهایی هست که 

کوه ها را ميشکند، ]ولی [ انساِن مؤمن را نميتواند بشکند؛ راه را باید ادامه داد.

 مهمترین نکته ای که در باب انتخابات باید گفت
من امروز به مناسبت اینکه در آستانه ی انتخابات هستيم و انتخابات، بسيار مهم است، چند 

نکته را مایلم در باب انتخابات عرض بکنم . 
نکته ی اّول اهّمّيت خود این انتخابات است؛ صرفاً این نيست که ما ميرویم پای صندوق 
رأی و یک برگه ی رأیی به نام کسی و کسانی می اندازیم در صندوق؛ مسئله این است که 
انتخابات در کشور ما قد برافراشتن ملّی است؛ ملّت با انتخابات در مقابل دشمن سينه سپر 
ميکند، عرِض اندام ميکند؛ اهّمّيت انتخابات این است. وقتی دشمن مشاهده ميکند که بعد 
از ۳۷ سال با این همه فشار، با این تحریمهای ظالمانه، با این تبليغات غرض آلود و خباثت بار 
نتوانسته است مانع مردم از بيعت با نظام بشود، عظمت این انقالب در چشم او هيبت پيدا 
ميکند، ملّت ایران عظمت پيدا ميکند؛ انقالب او عظمت پيدا ميکند؛ انتخابات این است. 
انتخابات به معنای حمایت از عّزت ملّی و استقالل ملّی و به معنای ایستادگی ملّت ایران 
است. ببينيد، االن آقای َحسناتی درباره ی وفاداری و ایستادگی مردم نجف آباد گفتند؛ هم 
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شما در دلتان احساس افتخار کردید، هم این حقير در دلم احساس افتخار کردم؛ وقتی که 
وفادارِی یک مجموعه و ایستادگی و قدرت عزم و اراده ی آنها ظاهر ميشود، هر بيننده ای، 
هر شنونده ای احساس افتخار ميکند؛ انتخابات، نشان دادِن وفاداری ملّت ایران است. یک 
ملِّت قریب به هشتاد ميليونی در این ميدان پُر از دشمن، ميدان مين، ميدان مقابله ها و 
مبارزه های غرض آلود و خباثت آلود این جور شجاعانه، این جور دليرانه حضور خودش را 
اعالم ميکند؛ انتخابات این است. ببينيد چقدر مهم است! هر که به عّزت ایران اسالمی 
عالقه مند است، در این انتخابات باید شرکت کند و ميکند؛ حاال ان شاءاهلل خواهيد دید. دنيا 
روز جمعه خواهد دید که مردم ایران چطور مشتاقانه به سمت انجام وظيفه و احقاق حق -که 
هم وظيفه است، هم حق است- حرکت ميکند. به نظر من این نکته مهم ترین نکته ای است 

که در باب انتخابات باید گفت و بنده مکّرر عرض کرده ام و عرض ميکنم؛ اصل انتخابات.

  دولتمردهای آمریکایی سکوت کرده اند، از ترس، هیچ حرف نمیزنند!!
نکته ی دّوم این است که همچنان که ما ملّت ایران در مقابل این انتخابات و در مقابل 
انتخابات ها در طول این ۳۷ سال حّساس بودیم، بدخواهان ملّت ایران هم همين جور 
حّساس بودند؛ آنها هم با ترفندهای مختلف ميخواستند یک ایرادی بر این انتخابات ها وارد 
کنند؛ انواع واقسام ترفندها: یک مّدتی سعی ميکردند بگویند انتخابات دروغ است، اصاًل 
انتخابات در ایران نيست؛ که خب، جلوی چشم همه، انتخابات بود؛ تبليغات آن سالهای اّول 
این جوری بود. یک مّدتی سعی کردند که با تبليغات، صریحاً مردم را از رفتن پای صندوق 
بازبدارند؛ حّتی در یک دوره ای از انتخابات، رئيس جمهور آمریکا دو سه روز به انتخابات، 
صریحاً خطاب به ملّت ایران گفت نروید رأی بدهيد! مردم چه کار کردند؟ لج کردند، آن دفعه 
بيشتر از هميشه رأی دادند؛ این هم یک ترفند بود که مردم را با انواع حَيل و با تبليغات 
مختلف، از رفتن پای صندوق بازبدارند. یک ترفند دیگر این بود که به مردم تفهيم بکنند 
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که انتخاب شما فایده ای ندارد؛ شما اسم زید را مينویسيد، اسم عمرو درمی آید؛ اینها را 
ميگفتند، یادتان هست؛ حاال شاید جوان ترها یادشان نباشد، ندیده باشند آن روزها را، اّما 
اغلب یادشان هست؛ این را به صورت شعار درمی آوردند و ميگفتند؛ متأّسفانه یک عّده غافل 
هم در داخل کشور با آنها هم نوایی ميکردند؛ یک مّدتی هم این جوری ميگفتند. هيچ کدام از 
اینها فایده نکرد؛ این ترفندها نتوانست مردم را سست کند؛ فهم مردم و درک مردم از اهّمّيت 
قضّيه را نتوانست تحت الّشعاع قرار بدهد؛ حاال راه های دیگری را هم دارند تجربه ميکنند. 
البّته دولتمردان آمریکایی به تجربه دریافته اند که باید اظهارنظر نکنند؛ هرچه اظهارنظر 
کنند، مردم عکسش عمل ميکنند، لذا این دفعه آنها ساکتند؛ دولتمردهای آمریکایی 
سکوت کرده اند، از ترس، هيچ حرف نميزنند که نبادا یک چيزی بگویند، مردم عکسش 
عمل کنند، اّما ریزه خواران خوان استکبار که رفته اند آنجا و شده اند نان خور دولت آمریکا و 
دولت انگليس، اینها مشغولند؛ در رادیوها، در رسانه های گوناگون، رسانه های دنيای مجازی 
و اینترنت و امثال اینها شب و روز مشغولند. یکی از کارها این است که نظرسنجی های 
دروغين پخش کنند و از این نظرسنجی ها نتيجه بگيرند که مردم عالقه ای به انتخابات 

ندارند.

 در ایران اسالمی یک دوقطبی ای وجود دارد؛ دوقطبی انقالب و استکبار
یکی از این ترفندهایی که اخيراً یاد گرفته اند و دارند اعمال ميکنند، ایجاد دوقطبی های 
کاذب است؛ دوقطبی های دروغين. این نکته، نکته ی مهّمی است؛ من یک قدری درباره ی 

این بيشتر صحبت کنم با شما برادران و خواهران عزیز: دوقطبی دروغين. 
خب، انتخابات مسابقه است؛ معلوم است در مسابقه همه تالش ميکنند برنده بشوند، همه 
تالش ميکنند جلو بيفتند؛ طبيعت مسابقه، شور و نشاط و دوندگی و مانند اینها است؛ 
انتخابات مسابقه است؛ یکی جلو می افتد، یکی عقب ميماند؛ این دشمنی نيست، این 
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عناد نيست، این دوقطبی شدن نيست. مرتّباً در رادیوها و در تلویزیون ها و در رسانه های 
گوناگونشان خبر از دوقطبی شدن ملّت ایران -یعنی دودستگی ای که با همدیگر دشمنند 
و عليه هم تالش ميکنند- ميدهند. بله، در ایران اسالمی یک دوقطبی ای وجود دارد؛ 
دوقطبی انقالب و استکبار. آن کسانی که تفاله های بازمانده ی از دوران غلبه ی استکبارند و 
هرکسی که دنبال آنها است، همفکر آنها است، بله، اینها با انقالب بدند؛ این دوقطبی هست 
اّما قاطبه ی ملّت ایران، قاطبه ی انقالبی، عالقه مند به نظام اسالمی، عاشق امام و خاطرات 
امام -آنهایی که امام را حّتی یک لحظه هم ندیدند و بعد از رحلت امام به دنيا آمدند- و 
فرمایشات امام، صدای امام، توصيه های امام و اصولی که امام پایه گذاری کرده ]هستند[؛ 
قاطبه ی ملّت ایران به اینها عالقه مندند؛ بله، ]بين [ آن کسانی که به امام عالقه مندند، به 
انقالب عالقه مندند، با کسانی که اصل انقالب را قبول ندارند، اصل نظام را قبول ندارند، البّته 
یک دوقطبی این جوری هست. من البّته به آنهایی که حّتی نظام را هم قبول ندارند، گفتم 
ایران را که قبول دارید؛ ]پس [ برای عّزت ایران بيایيد؛ حاال بعضی گوش ميکنند و بعضی 

هم گوش نميکنند.

   مّلت نه مجلس دولتی می خواهند نه ضد دولتی
االن در این انتخابات، دو قطبی القا ميکنند؛ دوقطبی های القائی؛ اصلش آنجا است، اینجا 
هم گاهی تکرار ميشود؛ اّما کسانی که اّطالع دارند از تبليغات بيگانه، گوش ميکنند، خبر 
ميشوند، ميدانند که این مال آنها است. دوقطبِی مجلس دولتی و مجلس ضّد دولتی؛ کأنّه 
در ایران یک عّده طرف دار مجلس دولتی اند، یک عّده طرف دار مجلس ضّد دولتی اند؛ نه، 
ملّت ایران نه مجلس دولتی ميخواهند، نه مجلس ضّد دولتی ميخواهند؛ ملّت ایران مجلسی 
ميخواهند که به وظایف خودش آشنا باشد؛ بداند که چه بر عهده ی او است در قانون اساسی؛ 
متعّهد باشد، متدیّن باشد، شجاع باشد، مرعوب آمریکا نباشد؛ عالقه مند واقعی به پيشرفت
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 کشور باشد، پيشرفت کشور را در تربيِت علمِی جواناِن بااستعداِد این کشور و این ملّت بداند. 
این جور مجلسی را ميخواهند؛ مجلسی که درد مردم را بشناسد، درد کشور را بشناسد، 
درصدد درمان و عالج آن دردها باشد -قانون گذاری یعنی این- مردم این جور مجلسی را 
ميخواهند. مجلس دولتی و مجلس ضّد دولتی یعنی چه! اینها دوقطبی های کاذب است. 
شما با یکایک ملّت ایران تماس بگيرید و بگویيد آیا شما مجلسی ميخواهيد که دردهای 
کشور را، مشکالت کشور را، مشکالت مردم را بشناسد و بخواهد آن را حل کند یا مجلسی 
که طرف دار زید یا عمرو باشد. جواب چيست از طرف مردم؟ معلوم است که مردم آن اّولی 
را ميخواهند؛ برای مردم این مهم است؛ مجلس متدیّن، مجلس متعّهد، مجلس شجاع، 
مجلس فریب نخور که فریب ترفند دشمن را نخورد؛ مجلسی که به عّزت ملّی و استقالل 
ملّی اهّمّيت بدهد و عّزت ملّی را پایمال نکند، استقالل ملّی را پایمال نکند؛ بِایستد در 
مقابل طمع ورزی و زیاده خواهی استکبار، در مقابل طمع ورزی قدرتهایی که دستشان از 
ایران کوتاه شده و دارند تالش ميکنند که دوباره برگردند و زمام قدرت را در این کشور در 
دست بگيرند؛ این جور مجلسی. مسئله ی اقتصاد درون زا را ما مطرح کردیم؛ مردم مجلسی 
ميخواهند که برای اقتصاد درون زا، به معنای واقعی کلمه وقت گذاری کند، ریل گذاری کند 

و دولت موّظف بشود بر اساس این حرکت بکند؛ آنچه مردم ميخواهند اینها  است.

  بعضی تا گفته میشود نفوذ، برآشفته میشوند، برآشفتگی ندارد!
یک نکته ی دیگر این است که بنده از چندی پيش گفتم مراقب نفوذی ها باشيد؛ بعضی ها 
بيخود، برآشفته شدند؛ برآشفتگی ندارد. آمریکایی ها برای بعد از دوران مذاکرات هسته ای، 
یک نقشه برای داخل ایران داشتند، یک نقشه برای منطقه. این برای ما روشن بود و روشن 
شد. نقشه برای ایران داشتند، هنوز هم دارند؛ نقشه برای منطقه داشتند، هنوز هم دارند؛ 
دارند تالش هم ميکنند؛ ميدانند که در مقابل اهداف پليد آنها در منطقه چه کسی محکم 



8

94/12/05متنکاملبیاناترهبرانقالباسالمیدردیدارمردمنجفآباد

ایستاده؛ این را هم ميدانند و متوّجهند. خب، وقتی که دشمن برای داخل کشور برنامه دارد، 
چه کار ميکند؟ از نفوذی استفاده ميکند. معنای نفوذی این نيست که حتماً رفته باشد 
پول گرفته باشد برای اینکه بياید در فالن دستگاه نفوذ کند و خودش هم بداند چه کار دارد 
ميکند؛ نه، گاهی نفوذی، نفوذی است، خودش هم نميداند! امام )رضوان اهلل عليه( فرمودند 
گاهی حرف دشمن با چند واسطه از دهان مردمان موّجه شنيده ميشود. امام هوشيار بود، 
امام مجّرب بود. دشمن یک چيزی ميگوید، یک چيزی ميخواهد، این را با وسایل گوناگونی، 
با چند واسطه کاری ميکند که از زبان فالن آدم موّجه که نه پولی از دشمن گرفته، نه تعّهدی 

به دشمن داده، بيرون بياید. مگر ندیدیم اینها را؟ مگر تجربه نکردیم اینها را؟ 

  مگر ندیدیم در مجلس یک نماینده ای آمد و نظام را متهم کرد به 
دروغگویی، این نفوذی نیست؟!

در همين مجلس شورای اسالمی مگر ندیدیم که یک نماینده ای آمد نظام را مّتهم کرد به 
دروغ گویی! گفت ما ده سال است، سيزده سال است داریم به دنيا دروغ ميگویيم، در تریبون 
مجلس شورای اسالمی! در این منبر عمومی! خب، او حرف دشمن را دارد ميزند؛ دشمن 
به ما ميگفت شما دروغ ميگویيد! حاال یکی از خود ما پيدا ميشود ميگوید نظام دارد دروغ 

ميگوید! این نفوذی نيست؟ احياناً خودش هم خبر ندارد و نميداند. 

  اینها نفوذ است
مجلسی داشتيم که در حال مذاکرات گرم دشوار هسته ای در دورانی که رئيس جمهور 
محترم فعلی ما رئيس مذاکرات هسته ای بود و داشتند با زحمت، با شّدت حرف ميزدند، 
با طرفهای مقابل مجادله ميکردند و درواقع مبارزه ميکردند برای اینکه حرف ایران را 
سبز کنند، در مجلس طرح سه فوریّتی آوردند برای اینکه حرف طرف مقابل سبز بشود! 
همان وقت رئيس هيئت مذاکره که رئيس جمهور محترم فعلی ما است، گالیه کرد و گفت 
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ما داریم آنجا مبارزه ميکنيم، اینجا آقایان دارند طرح به نفع دشمن طّراحی ميکنند؛ خب، 
اینها نفوذ است؛ اینها چيست؟ ]مگر[ نفوذ شاخ ودم دارد که بعضی تا گفته ميشود نفوذ، 
برآشفته ميشوند که آقا، گفتيد نفوذ، گفتيد نفوذ؟ بله، باید مراقب بود. خب، پس دشمن 
در فکر نفوذ است؛ چه کسی باید مراقبت بکند؟ هم مردم باید آگاهانه مراقبت بکنند، هم 
مسئوالن، سياسّيون، شخصّيت های سياسی؛ آنها بيشتر الزم است مراقب باشند. مراقبت 

کنند آنچه ميدانند خواست دشمن است انجام نگيرد. 

  وقتی دشمن از شما تعریف کرد، بالفاصله و بی درنگ ابراز بیزاری کنید
وقتی می بينيد که دشمن یک حرفی ميزند برای ایجاد دودستگی ]مثاًل[ از شما تعریف 
ميکند، این ميخواهد ایجاد تردید بکند؛ خب دشمن که دوست شما نيست، وقتی شما 
می بينيد که دشمن یک چنين ترفندی را دارد به کار ميبرد، بالفاصله و بی درنگ ابراز 
بيزاری کنيد، بگویيد نخواستيم. شما که ميگویيد دشمن با این کار قصد تفرقه افکنی 
دارد، خب نگذارید ذهن مردم مرّدد شود. این چيزها را باید توّجه داشت. برميگردیم به 
فرمایشات امام؛ امام ميگفتند آن وقتی که دشمن از شما تعریف کرد، در رفتار خودتان و 
کارهای خودتان تردید پيدا کنيد و مراجعه کنيد ببينيد چه اشتباهی کرده اید که دشمن 
خوشش آمده و از شما تعریف ميکند. دستورالعمل انقالب اینها است، این جوری باید عمل 
کرد، این جوری باید پيش رفت؛ نباید غفلت کرد. اداره ی کشور کار آسانی نيست؛ پيش 
بردن یک ملّت به این بزرگی، با این عظمت و با این رشادت کار یک ذّره دوذّره نيست؛ باید 
مواظب بود، باید مراقب بود، باید با چشم باز حرکت کرد، باید با عزم راسخ در مقابل دشمن 

حرکت کرد. این هم یک نکته ی مهّمی است که عرض کردم.
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  با تکرار ادبیات » تندرو- میانه رو« هدف دشمن را تامین نکنید
یک نکته ی دیگر این است که ما از ادبّيات سياسی دشمن استفاده نکنيم؛ من این مسئله 
را، بخصوص به دوستان و برادران محترم خودمان در مشاغل گوناگون سياسی و دولتی و 
غير دولتی و مانند اینها تأکيد ميکنم؛ از ادبّيات دشمن استفاده نکنيد. دشمنان انقالب از 
روز اّول آمدند تعبير ادبّيات تندرو و ميانه رو را مطرح کردند؛ فالنی تندرو است، فالن جریان 
تندرو است، فالن جریان ميانه رو است. آن روز، از همه تندروتر هم از نظر آنها امام بزرگوار 
بود؛ امروز هم از همه تندروتر، به نظر آنها این بنده ی حقير هستم. ميانه رو حرف قشنگی 

است اّما اسالم این جوری حرف نميزند؛ بفهميم معارف اسالمی را.

  در مقابل میانه رو تندرو نیست، در مقابل میانه رو منحرف است
ًة َوَسًطا.)۳( اّما  اسالم، طرف دار ميانه و طرف دار »وسط« است: َو َکذلَِک َجَعلناُکم اُمَّ
»وسط« در اسالم چيست؟ در مقابل تندرو است؟ نه، »وسط« در مقابل منحرف است: 
ة؛)۴( این نهج البالغه است. راه ميانه  ریُق الُوسطی  ِهَی الجادَّ ماُل َمَضلٌَّة َو الطَّ اَلَيميُن َو الِشّ
یعنی راه مستقيم، راه جاّده. اگر از این راه مستقيم منحرف شدید -چه به این طرف و چه 
به آن طرف- این غير ميانه است. پس در مقابل ميانه رو تندرو نيست؛ در مقابل ميانه رو 
منحرف است. آن کسی ميانه رو نيست که منحرف از راه و منحرف از جاّده است؛ اّما در جاّده، 
بعضی ها تندتر ميروند و بعضی ها کندتر ميروند. تند رفتن در صراط مستقيم چيز بدی 
نيست؛ سابِقوا اِلی  َمغِفَرةٍ ِمن َربُِّکم؛)۵( جلوتر بروید. آنهایی که امروز در بيرون از مرزهای 
کشور ميگویند تندرو، مقصودی دارند و معنایی مورد نظرشان است. دوستان ما و برادران 
ما در داخل مراقب باشند آنچه مقصود او است تکرار نکنند. آنهایی که ميگویند تندرو، 
منظورشان کسانی است که در راه انقالب مصّمم تر و پایدارترند؛ حزب اللّهی ها را ميگویند 
تندرو. ميانه رو ]هم [ کسی است که در مقابل آنها تسليم باشد. در ادبّيات سياسی آمریکا و 
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انگليس و امثال اینها، معنای تندرو و ميانه رو این است: تندرو کسی است که پایبند انقالب 
است، ميانه رو کسی است که در مقابل خواسته های آنها تسليم است. حاال چه کسی در 
مقابل آنها تسليم است؟ خوشبختانه خودشان هم اعتراف دارند و ميگویند در ایران ميانه رو 
نداریم، همه تندروند. این حرف حرف درستی است؛ در ملّت ایران هيچ کس طرف دار 
وابستگی به اینها نيست. گاهی غفلت ميشود، لغزش به وجود می آید و بعضی اشتباه ميکنند، 
اّما قاطبه ی ملّت ایران طرف دار انقالبند، دنباله روِ انقالبند و پافشاری بر انقالب ميکنند؛ آنها 
به این ميگویند تندرو. چرا ما تکرار کنيم حرف آنها را؟ به داعش هم ميگویند تندرو؛ داعش 
تندرو است؟ داعش منحرف است؛ منحرف از اسالم است، منحرف از قرآن است، منحرف 
از صراط مستقيم است. ما به این معنا تندرو نداریم. توّجه کنند ادبّياتی که دشمن به کار 

ميبرد و معنای خاّصی را که در نظر دارد ما تکرار نکنيم.

   انتخاب خوب شما به خود شما برمیگردد
من یک نکته ی دیگر هم عرض بکنم که نکته ی آخر باشد. برادران عزیز، خواهران عزیز، 
فرزندان عزیز من، جوانان! هرچه انتخاب کنيد برای خودتان انتخاب کرده اید. انتخاب 
خوب شما به خود شما برميگردد؛ اگر انتخاب با غفلت انجام بدهيد که انتخاب بدی از آب 
دربياید و از کار دربياید، بدی اش به شما برميگردد؛ خاصّيت کار این است. با اختيار و با اراده 
دارید یک اقدامی را انجام ميدهيد، سعی کنيد کار را درست انجام بدهيد. اگر درست و با 
دّقت انجام دادید، دو فایده ميبرید: اّوالً خدای متعال از شما راضی ميشود که کار را درست 
انجام داده اید؛ ثانياً نتيجه ی کار به احتمال زیاد نتيجه ی درست خواهد بود. اگرچنانچه 
کار را با مالحظه و با دّقت انجام بدهيم، ممکن هم هست یک وقتی نتيجه خوب از آب 
درنياید اّما آن اجر اّولی وجود دارد؛ وقتی کار را شما با دّقت و با بصيرت انجام دادید، خدای 
متعال از شما قبول ميکند، ولو یک اشتباهی هم انسان در اثنا کرده باشد؛ اّما اگر بی دّقت 
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انجام دادید، نه؛ خدای متعال هم ناراضی ميشود، احتمال مصادف شدن با حق هم کم 
ميشود. انتخاب که ميخواهيد بکنيد، بشناسيد و انتخاب کنيد؛ بشناسيد. به دینشان، به 
تعّهدشان، به وفاداری شان به انقالب، به ایستادگی شان در راه انقالب، به عزم و اراده شان، 
به شجاعتشان و به مرعوب نشدنشان خاطرجمع بشوید، ]آن وقت [ رأی بدهيد؛ چه در 
انتخابات مجلس شورای اسالمی، چه در انتخابات مجلس خبرگان؛ فرقی نميکند، هر دو 
مهم است، که من قبالً درباره ی اهّمّيت هر دو صحبت کرده ام. آنجایی هم که نمی شناسيد، 
نگویيد من نمی شناسم پس رأی نميدهم؛ نه، بروید سراغ کسانی که به دین آنها، به تعّهد 
آنها و به بصيرت آنها اطمينان دارید، از آنها سؤال کنيد؛ این راه عالج است. بنابراین، راه 
روشن است، هدف روشن است، وظيفه و تکليف روشن است، کار هم بزرگ است. و وقتی 
انسان کار بزرگ را و کار خدایی را درست انجام داد، اِن تَنُصُروا اهللَ یَنُصرُکم؛)۶( وقتی شما 
در راه نصرت الهی قدم زدید، خدای متعال قطعاً شما را نصرت خواهد کرد. در آن صورت، 
نتيجه ی انتخابات نتيجه ای خواهد بود که ان شاءاهلل به نفع کشور است هرچه باشد. و بدانيد 
من اعتقاد راسخ دارم با همه ی تالشی که دشمن دارد می کند -که در این ۳۷ سال، دشمن 
دائماً تالش کرده است- برای ضربه زدن به انقالب، و انقالب و کشور دائماً به رغم اَنف او)۷( 
پيش رفته است، بدانيد بعد از این هم خدای متعال پيروزی نهایی را برای شما ملّت ایران و 
برای این کشور مقّدر فرموده است و ان شاءاهلل شما به نتيجه خواهيد رسيد و خدای متعال 
دشمنان شما را مغلوب خواهد کرد و به فضل الهی دشمن نخواهد توانست به این انقالب و 

به این نظام اسالمی هيچ گونه ضربه ای وارد کند.
از خداوند متعال علّو مقام شهيدان عزیز را و علّو مقام امام بزرگوار را که این راه را در مقابل ما 
گشودند، مسئلت ميکنيم و توفيقات ملّت ایران را در همه ی مسائلشان، بخصوص در این 
مسئله ای که ان شاءاهلل دو روز بعد با آن مواجه هستند، از پروردگار عالم مسئلت ميکنيم. 

والّسالم عليکم و رحمةاهلل و برکاته 
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1(در ابتدای این دیدار، حّجت االسالم مصطفی  َحسناتی )امام جمعه ی نجف آباد( مطالبی بيان کرد.
۲(شهيد احمد کاظمی )فرمانده نيروی زمينی سپاه پاسداران انقالب اسالمی(

۳(سوره ی بقره، بخشی از آیه ی 1۴۳؛ »و بدین گونه شما را اّمتی ميانه قرار دادیم ...«
۴(نهج البالغه، خطبه ی 1۶

۵( سوره ی حدید، بخشی از آیه ی ۲1؛ »]برای رسيدن [ به آمرزشی از پروردگارتان، بر یکدیگر سبقت 
جویيد ...«

۶( سوره ی محّمد، بخشی از آیه ی ۷
۷( برخالف ميل و خواسته ی او
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