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نسخه تلفن همراه

 خبرنگار: سالٌم علیکم.
  معّظمٌ له:سالم آقای حیاتی.

 خبرنگار: از طرف جامعه ی رسانه ای کشور و بویژه رسانه ی ملّی، خدمت حضرتعالی سالم 
عرض میکنم.

  معّظمٌ له:سالٌم علیکم و رحمت اهلل.
 خبرنگار: جنابعالی مثل دوره های گذشته و مثل همه ی انتخابات قبلی، در اّولین دقایق 
رأی گیری حضور پیدا کردید در پای صندوقهای رأی و رأی خودتان را به صندوق انداختید. 

بفرمایید که پیامتان برای ملّت ایران چیست؟
  معّظمٌ له:بسم اهلل الّرحمن الّرحیم. من هم سالم میکنم به آقای حیاتی و به همه ی 
دوستان؛ برادران و خواهران خبرنگار. در معارف اسالمی و دستورات اسالمی، پیشروی و 
سرعت در عمل در کار خیر توصیه شده، فرموده اند: َفاسَتِبُقوا الَخیرات؛  یعنی همیشه در 
ـ مسئله ی انتخابات که  کار خیر پیشرو باشید. ما خواستیم که در این کار خیر و کار بزرگـ 

ـ شرکت کنیم؛ در اّولین ساعات ممکن. هم وظیفه ی ما است هم حّق ما استـ 
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انتخابات حائز اهّمّیت است، همیشه؛ در بعضی از مقاطع اهّمّیت بیشتری دارد. توصیه ی 
من به مردم عزیزمان این است که اّوالً همان طور که قبالً عرض کردیم، همه شرکت کنند در 
انتخابات؛ همه، هر کسی که ایران را دوست دارد، هر کسی که جمهوری اسالمی را دوست 
دارد، هر کسی که شکوه و عّزت و عظمت ملّی را دوست دارد، در این انتخابات شرکت کند.

ثانیاً توصیه میکنم به همه ی مردم عزیزمان که سعی کنند استباق کنند یعنی سرعت 
به خرج بدهند در انجام این وظیفه و احقاق این حق. این کار، این سرعت گرفتن در اینجا، 
شتاب آلودگی نیست، شتاب زدگی نیست؛ این پیشروی در کار خیر است؛ نگذارند برای 
ساعات آخر؛ اّوالً به همین دلیل که گفتیم، هر چه زودتر انسان در کار خیر وارد بشود بهتر 
است، ثانیاً ممکن است خدای نکرده یک حادثه ای پیش بیاید برای انسان، انسان از یک 
ساعت بعد که خبر ندارد! حاال که سالمیم، حاال که تواناییم، حاال که اشتغال مهّمی سِر 
راهمان نیست که ما را باز بدارد از کار، همین حاال بیاییم وارد بشویم و کارمان را انجام بدهیم. 
بعضی ها میگذارند آخر کار، یک وقت هم مانعی پیش می آید. چرا انسان این احتمال را 

ندیده بگیرد که مانعی ممکن است پیش بیاید؟ این هم توصیه ی دّوم ما است.
توصیه ی سّوم هم این است که واقعاً مردم قصد نّیت خیر بکنند، قصد خدایی بکنند؛ به 
قصد ایجاد اعتبار فزاینده برای کشور و استقالل کامل کشور در این کار بزرگ شرکت کنند 
که نتایجش هم همین هست؛ به عّزت ملّی، به استقالل ملّی پاسخ بدهند؛ یعنی این یک 
پاسخی به این نیاز بزرگ است. ما دشمنانی داریم و چشم طمع دوخته اند، بایستی این 
انتخاب ما جوری باشد که دشمنمان را مأیوس کند، ناامید کند؛ دّقت کنند، با بصیرت، 
با چشم باز رأی بدهند؛ ان شاءاهلل خدای متعال هم به آنها اجر خواهد داد. این از جمله ی 
حسناتی است که عالوه ی بر اجر دنیوی کوتاه مّدت و بلند مّدت، اجر اخروی هم دارد؛ چه 
بهتر از این! ان شاءاهلل که همه موّفق و مؤیّد باشید و ان شاءاهلل همه ی ملّت ایران، در این 
انتخابات هم مثل انتخابات های گذشته توفیق پیدا کنند و مایه ی پیشرفت کشور و عّزت 
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کشور بشوند. والّسالم علیکم ورحمت اهلل.
 خبرنگار: خیلی متشّکرم از حضرت عالی و پیامتان به ملّت ایران.

  معّظمٌ له: زنده باشید؛ خداحافظ شما.
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