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روزنگار مرور ی کوتاه  بر 
ــام هـا و  دیـدار هـای    پـی
رهـبـر مـعـظـم انقـالب
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پیشنهاد

برگزیده

ناظر بر بیانات رهبر معظم 
انقالب اسالمی در دیدار دست 

اندرکاران برگزارى انتخابات :

   قانون شکنی: رهبر معظم 
انقالب اسالمى در ديدار با دست 
اندركاران انتخابات ضمن اشاره 

به حوادث سال 88، توقعات 
غيرقانونى عده اى از افراد به 
تحريک دشمنان را عامل به 

وجود آمدن هزينه براى كشور و 
مردم دانستند و راهكار اساسى 

جلوگيرى از مشكالت انتخاباتى 
را پايبندى و التزام همه به قانون 

دانستند.
آيت اهلل خامنه اى همچنين 

از مردم دعوت كردند حرفها و 
توقعات افراد مختلف را براساس 

معيار انطباق داشتن با قانون 
بسنجند.

  
براى مطالعه ى بیشتر درباره ى این 
موضوع و آشنایی کامل و دقیق تر 
با اهمیت مسئله قانون در اندیشه 

رهبر معظم انقالب اسالمی و معایب 
و مضرات بی اعتنایی به آن در نگاه 

ایشان، مطالعه ى مدخل »قانون شکنی« 
در بخش »جستار« پایگاه   

پیشنهاد می گردد.

  جریان تکفیرِى خبیث یکی 
از مصائب اسالم است.

  شرك این است که انسان 
بشود ابزار دست سیاستهاى 

اینتلیجنس انگلیس و سی.آى.
اى آمریکا.

  راه اساسی براى اینکه 
مشکالت انتخاباتی پیش نیاید، 

التزام به قانون است.

  امنیت کشور، مصونیت 
کشور، پیشرفت کشور، با 

حضور همگانی و حداکثرى 
مردم افزایش پیدا خواهد کرد.

رهرب انقالب اسالمی ضمن اشاره 
به تالشهای دشمن برای بی رونق کردن انتخابات:

التزام به قانون
راه اساسی جلوگیری 
از مشکالت انتخاباتی

حادثه ى تلخى كه ايــن روزها اتفاق افتاد؛ كه هم خود حادثــه تلخ بود، هم حاكى از 
دستهاى پشــت پرده ى زيادى بود؛ و آن، حادثه ى تخريب قبر صحابى جليل القدر، 
حجربن عدى )رضوان اهلّل تعالى عليه و سالم اهلّل عليه( و اهانت به پيكر اين بزرگوار بود. از جهاتى اين 
قضيه تلخ اســت: خود اهانت به يــک صحابى كه از بــزرگان اصحاب پيغمبر اســت و از حواريين 
اميرالمؤمنين )عليه الّصالة و الّسالم( است و شهيد در راه خدا است، قبر او را بعد از هزار و چهار صد سال 
بشكافند، جسد مطهر او را بيرون بياورند و مورد اهانت قرار دهند، يک حادثه ى بسيار تلخ و غم انگيزى 
است. در كنار اين، تلخى ديگرى كه وجود دارد، اين است كه در ميان مجموعه ى مسلمانان و امت 
اسالمى كسانى پيدا شوند كه با افكار پليد و متحجر و عقب مانده و خرافى خود، تجليل از بزرگان و 

برجستگان و چهره هاى نورانى صدر اسالم را شرك بدانند، كفر بدانند؛ واقعاً اين مصيبتى است.

برخورد تند امام خمینی )رحمه اهلل(
برای تسریع در برگزاری انتخابات

 اوائل انقالب كه هنوز قانون اساسى فراهم نشــده بود، آماده نشده بود و الزم بود مجلس 
خبرگان تشكيل شود، چند ماه بيشتر نگذشته بود كه امام شوراى انقالب را احضار كردند 
قم. ما رفتيم. امام آنچنان تند و تلخ برخورد كردند: چرا اقدام نميكنيد براى تشكيل مجلسى كه بتواند 
قانون اساسى را تنظيم كند؟ ديرش ميشد امام. اين، طبيعت جمهورى اسالمى است؛ اين طبيعت در 
جمهورى اسالمى بحمداهلّل باقى مانده است. خيلى ها خواستند انتخابات را كمرنگ كنند، از وقت مقرر 
عقب بيندازند، حضور مردم را در آن كمرنــگ و بى رونق كنند - براى اين كار، انگيزه داشــتند - اما 
نتوانستند؛ تا امروز نتوانســتند، بعد از اين هم به توفيق الهى نخواهند توانست. آنها چرا انگيزه دارند 
انتخابات را كمرنگ كنند؟ چون دشمن ميداند كه قوام جمهورى اسالمى، متكى به رأى و حضور مردم 
است. در جمهورى اســالمى اگر مردم در صحنه نباشند، جمهورى اسالمى چيزى نيست. جمهورى 
اسالمى كه چهارتا مسئول از قبيل بنده نيستند؛ جمهورى اسالمى يعنى حضور همگانى ملت ايران و 

حركت عمومى به سمت آرمانها و آرزوهاى بزرگ و عملى؛ اين معناى جمهورى اسالمى است.

ت
روای

تیرت دو
تکمیلی

25 جامدي الثانيه ١٤٣٤

6 May 2013

دوشنبه | ١6 اردیبهشت ١٣92 

تلخی های تخریب 
قبر حجربن عدی )س(  

راهکارهاى مقابله با فتنه هاى مذهبی در جهان اسالم
1.اقدام از طرق سياسى

2.استفاده از فتواهاى دينى
3.نگارش مقاله هاى روشنگِر توسط نويســندگان، روشنفكران و 

نخبگان فكرى و سياسى

دستاوردهاى حضور مردم در صحنه
1.مصونيت بخشى به نظام اسالمى و كشور
2.تقويت عوامل قدرت و قّوت در درون ما

3.پيشرفت علم ما
4.پيشرفت بصيرت ما

5.پيشرفت سازوكارهاى مديريت ما

برخی از خصوصیات رئیس جمهور مطلوب
1.كارى بودن

2.مردمى بودن
3.مقاوم بودن

4.ارزشى بودن
5.باتدبير بودن

6.پايبند به قوانين و مقررات بودن
7.درد مردم را احساس كردن

8.طبقات مختلف مردم را ديدن

اینفوگرافیک
بازخوانى پنج نكته درباره  انتخابات 
مطرح شده در بيانات در حرم رضوى در آغاز سال 92

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22494
http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=22487#169322
http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=22427#168790
http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/22502/13920216-dastandarkaranentekhabat.doc
http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/22241/B/13920103_0122241.jpg


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

     خوشامد عرض ميكنم به همه ى برادران و خواهران عزيز؛ 
امانتداران امانت بزرگ و ارزشمند ملى و اسالمى. هر كدام كه 
در هر بخشى از اين مجموعه ى بزرگ قرار داريد، به نوبه ى خود، 
كار مهم، اساسى، مؤثر، باارزش و ان شاءاهلّل ماندگارى را بر عهده 
خواهيد داشت و عمل خواهيد كرد؛ چه شوراى محترم نگهبان 
و مجموعه ى نظارتِى مرتبط با اين شــورا، چه وزارت محترم 
كشور و مجموعه هاى مردمى و دولتِى عظيمى كه وابسته ى به 
اين تشكيالت هستند، چه مسئوالن حفظ فضاى امن و سالم 

انتخاباتى؛ مثل نيروى انتظامى و ديگران.

     قبل از شــروع عرايِض كوتاهى كه در اين زمينه خواهم 
داشت، الزم است اشــاره اى بكنم به يک حادثه ى تلخى كه 
اين روزها اتفاق افتاد؛ كه هــم خود حادثه تلخ بود، هم حاكى 
از دستهاى پشــت پرده ى زيادى بود؛ و آن، حادثه ى تخريب 
قبر صحابى جليل القدر، حجربن عدى )رضوان اهلّل تعالى عليه 
و سالم اهلّل عليه( و اهانت به پيكر اين بزرگوار بود. از جهاتى اين 
قضيه تلخ است: خود اهانت به يک صحابى كه از بزرگان اصحاب 
پيغمبر است و از حواريين اميرالمؤمنين )عليه الّصالة و الّسالم( 
است و شهيد در راه خدا است، قبر او را بعد از هزار و چهار صد 
سال بشكافند، جسد مطهر او را بيرون بياورند و مورد اهانت قرار 
دهند، يک حادثه ى بسيار تلخ و غم انگيزى است. در كنار اين، 
تلخى ديگرى كه وجود دارد، اين است كه در ميان مجموعه ى 
مسلمانان و امت اسالمى كسانى پيدا شــوند كه با افكار پليد 
و متحجر و عقب مانــده و خرافى خود، تجليــل از بزرگان و 
برجستگان و چهره هاى نورانى صدر اسالم را شرك بدانند، كفر 
بدانند؛ واقعاً اين مصيبتى است. اينها همان كسانى هستند كه 
گذشتگانشان قبور ائمه )عليهم الّسالم( را در بقيع ويران كردند. 
آن روز كه در دنياى اسالم، از شبه قاره ى هند گرفته تا آفريقا، 
عليه اينها قيام كردند، اگر اينها جــرأت ميكردند، قبر مطهر 
پيغمبر را هم ويران ميكردند، با خاك يكسان ميكردند. ببينيد 

چه فكر باطلى، چه روحيه ى پليدى، چه انسانهاى بدانديشى، 
احترام به بزرگان را اينجورى بخواهند نقض كنند و هتک كنند 
و اين را جزو وظائف دينى بشمرند! در آن وقتى كه اينها بقيع 
را ويران كردند، اين را بدانيد؛ سرتاسر دنياى اسالم عليه اينها 
اعتراض كرد. عرض كردم؛ از شرق جغرافياى اسالم - از هند - تا 

غرب جغرافياى اسالم، عليه اينها بسيج شدند.

     اينها به عنوان اينكه اين كارها پرستش است، اين اقدامهاى 
خبيث را ميكنند! رفتن ســر قبر يک انسانى و طلب رحمت 
كردن براى او از خداى متعال، و طلب رحمت كردن براى خود 

در آن فضاى معنوى و روحانى، شرك است؟ 
شرك اين است كه انســان بشود ابزار دست 
سياستهاى اينتليجنس انگليس و سى.آى.

اى آمريكا و با اين اعمال، دل مســلمانان را 
غمدار كند، آزرده كند. اينها اطاعت و عبوديت 
و خاكسارى در مقابل طواغيت زنده را شرك 
نميدانند، احترام به بزرگان را شرك ميدانند! 
خود اين، يک مصيبتى است. جريان تكفيرِى 
خبيث كه امروز در دنياى اســالم به بركت 
برخى از منابع مادى، متأسفانه پول و امكانات 
هم در اختيار دارند، يكى از مصائب اســالم 

است.

     بحمداهلّل شيعيان در هر نقطه اى كه بودند 
-  چه در اينجا، چه در عراق، چه در پاكستان، 

چه در هر نقطه از نقاطى كه شيعيان با قضيه ى اين چند روز 
مواجه شدند - نشــان دادند كه داراى رشد فكرى اند. دشمن 
ميخواهد با اين كار، آتش نزاعهاى شيعه و سنى را تقويت كند؛ 
ليكن جامعه ى بزرگ شيعى، خانواده ى بزرگ پيروان اهل بيت 
نشان دادند كه فريب اين بازى را نميخورند. برادران اهل سنت 

هم در بسيارى از نقاط اين كار را محكوم كردند؛ آنها هم آگاهى 
و بينش خود را نشان دادند. اين بايد ادامه پيدا كند. اين از آن 
قضايائى نيست كه دو روز، سه روز، پنج روز، يک هفته، يک سر 
و صدائى در دنيا درست كند، بعد رها شود. اينها اگر چنانچه به 
وسيله ى مسلمانها به طور كامل محكوم نشوند و بزرگان علمى 
و بزرگان روشنفكرى و بزرگان سياسى وظيفه ى خودشان را 
در مقابل اينها انجام ندهند، اين فتنه هــا به اينجاها منحصر 
نميماند؛ بالئى به جان جامعه ى اســالمى مى افتد و روزبه روز 
اين آتش توسعه پيدا ميكند. بايد جلوى اين فتنه ها را بگيرند؛ 
چه از طرق سياســى، چه از طرق فتواهاى دينى، چه از طرق 
مقاله هاى روشنگِر نويسندگان و روشنفكران و نخبگان فكرى 
و سياسى در دنيا. توجه شود به اين كه در اين كارها دستهاى 
پنهان دشمن نشــانه هاى خودش را دارد نمايان ميكند؛ اين 
چيزى نيست كه انسان بتواند اين را نديده بگيرد. آنهائى كه 
براى تخريب يک اثر باســتانى در دنيا عــزا ميگيرند و هياهو 
ميكنند، در مقابل اين پديده سكوت كرده اند؛ چه سازمانهاى 
بين المللى، چه شخصيتهاى بين المللى، چه سياسيونى كه از 
اين كوردلها دارند حمايت ميكنند؛ اين نشــان دهنده ى اين 

است كه در قضيه داخلند؛ اين قضيه، دستها را نشان ميدهد.
 اين را بدانيد: »اّن ربّک لبالمرصاد«.)1( خداى متعال ميفرمايد: 
»انّهم يكيدون كيدا. و اكيد كيــدا«؛)2( آنها مكر ميورزند، اما 
مكر الهى بر مكر آنها قطعاً غالب خواهد شــد و اين جريانى را 
كه ميخواهد در راه اتحاد امت اسالمى و پيشرفت امت اسالمى 

سنگ اندازى كند، متوقف خواهد كرد.

     مسئله ى انتخابات در طول اين ســى و چهار سال براى 
كشور يک مسئله ى تعيين كننده و تجديد حيات دهنده براى 
مجموعه ى حركت كشور ما بوده است. در طول اين سالها، اين 
سى و چند انتخاباتى كه برگزار شده و مردم در پاى صندوقهاى 
رأى حاضر شــده اند، هر بارى يک مجموعه ى 
بالئى را از كشــور دفع كرده اســت و هر بارى 
توانسته است يک قّوت جديدى، روح جديدى، 
در كالبد كشور و ملت و انقالب بدمد؛ اين دفعه 
هم از جهاتى، از پاره اى از انتخابات گذشــته 
مهمتر است؛ كه حاال يک جهت - همان طور 
كه اشاره كردند - اين است كه انتخابات رياست 
جمهورى و انتخابات شوراها، و در بعضى جاها 
انتخابات مياندوره اِى بعضــى از انتخاباتهاى 

ديگر، با هم مجتمع شده است.

     انتخابات رياست جمهورى بسيار مهم است، 
انتخابات شوراها بسيار مهم است. توجه شود 
كه توجه به انتخابات رياست جمهورى نتواند 
اهميت انتخابات شوراها را از چشم مسئولين، 
از چشم مردم، از چشم نخبگان، دور بدارد. اين كه ما از سطح 
روستا و شهر تا سطح كشور، كارها را، تصميمها را، در نهايت 
به دست مردم ميسپريم، خيلى حادثه ى مهمى است. شوراها 
مظهر يک چنين چيزى است. دستگاه رياست جمهورى هم كه 
اهميتش معلوم است. قانون اساسى و قوانين جارى كشور، اين 

بسم اهللّ الّرحمن الّرحيم 

متـن کـامل بیـانات
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همه فعاليت و تالش و امكانات و بودجه و راه هاى پيمودن 
به ســمت آرمانها را در مقابل دســتگاه دولتى و رئيس 

جمهور قرار داده است؛ بنابراين فوق العاده مهم است.

     برگزارى انتخابات در كشور، از افتخارات جمهورى 
اسالمى است. آن روزى كه در اين كشور صحبت انتخابات 
شد، از اول مشروطه تا زمان جمهورى اسالمى - قبل از آن 
كه اين حرفها معنا نداشت - حقيقتاً به معناى واقعى كلمه، 
يک انتخابات سراسرِى عمومِى پرشورِ واقعى اتفاق نيفتاده 
بود. حّتى در دوران نهضت ملى هم اگرچه يک انتخابات 
واقعى بود، اما در حد شأن ملت ايران نبود، كه مردم از ابعاد 
و اعماق روستاها بيايند پاى صندوقهاى رأى، خودشان 
بشناسند، خودشان بدانند، خودشــان رأى بدهند؛ اين 
اتفاق فقط در جمهورى اســالمى افتاد و امام بزرگوار ما 
مبتكر و طراح و مهندس اين بنا بود. ايشان از همان اول كار 
اصرار كرد كه بايد همه پرسى براى تعيين نظام حكومتى 

در جمهورى اسالمى هرچه سريع تر انجام بگيرد.

     در انقالبهاى دنيا اين كارها بعد از سه سال، چهار سال، پنج 
سال، گاهى هم بيشتر، اتفاق مى افتد؛ اما در جمهورى اسالمى، 
كمتر از پنجاه روز بعد از پيروزى انقالب، همه پرسى سراسرى 
انجام گرفت و آن جمعيت كثير و عظيم و آن نسبت باال، آمدند 
پاى صندوقهاى رأى و رأى دادند. اين كــه به چه رأى دادند، 
مسئله ى دوم است؛ مسئله ى اول اين است كه مردم با همه ى 
وجود خود نشــان دادند كه در صحنه حاضرند و براى اقدام و 
براى تصميم گيرى و براى تعيين خطمشــِى آينده آماده اند. 
اين از آنجا خشت اّولش گذاشته شد، پايه گذارى شد و بعد هم 

ادامه پيدا كرد.

     اوائل انقالب كه هنوز قانون اساسى فراهم نشده بود، آماده 
نشده بود و الزم بود مجلس خبرگان تشكيل 
شــود، چند ماه بيشتر نگذشــته بود كه امام 
شوراى انقالب را احضار كردند قم. ما رفتيم. 
امام آنچنان تند و تلخ برخورد كردند: چرا اقدام 
نميكنيد براى تشكيل مجلسى كه بتواند قانون 
اساسى را تنظيم كند؟ ديرش ميشد امام. اين، 
طبيعت جمهورى اسالمى است؛ اين طبيعت 
در جمهورى اسالمى بحمداهلّل باقى مانده است. 
خيلى ها خواستند انتخابات را كمرنگ كنند، از 
وقت مقرر عقب بيندازند، حضور مردم را در آن 
كمرنگ و بى رونق كنند - براى اين كار، انگيزه 
داشتند - اما نتوانستند؛ تا امروز نتوانستند، بعد 
از اين هم به توفيق الهى نخواهند توانست. آنها 
چرا انگيزه دارنــد انتخابات را كمرنگ كنند؟ 
چون دشمن ميداند كه قوام جمهورى اسالمى، 

متكى به رأى و حضور مردم اســت. در جمهورى اسالمى اگر 
مردم در صحنه نباشــند، جمهورى اســالمى چيزى نيست. 
جمهورى اسالمى كه چهارتا مســئول از قبيل بنده نيستند؛ 
جمهورى اسالمى يعنى حضور همگانى ملت ايران و حركت 

عمومى به سمت آرمانها و آرزوهاى بزرگ و عملى؛ اين معناى 
جمهورى اسالمى است.

اتكاء جمهورى اســالمى و اقتدار جمهورى اسالمى به دلهاى 
مردم اســت، به عواطف و احساسات مردم اســت، به خرد و 
انديشه و بصيرت مردم است. اگر در طول سى و چند سال، با 
اين همه تالش نتوانستند جمهورى اسالمى را متزلزل كنند، به 
خاطر اين است؛ وااّل اين دنياى مادى، اين دنياى مستكبر، اين 
قدرتهاى ظالم و بى رحم و خبيث، مگر ممكن بود بگذارد يک 
نظامى با اين داعيه هائى كه نظام جمهورى اسالمى دارد، زنده 
بماند؟ مى بينيد با كشورهائى كه نهضتى در آنها به نام اسالم راه 
افتاده، چه ميكنند؛ زير فشار ميگذارند، خواسته هاى خودشان را 
به زور بر آنها تحميل ميكنند، آنها را وادار ميكنند. در جمهورى 
اسالمى اين كارها نشــد؛ نتوانستند. دشمن 
ميخواهد خواســته هاى خود را بر جمهورى 
اســالمى تحميل كند، جمهورى اسالمى را 
ســربه فرمان خود قرار دهد؛ و اين در صورتى 
ميتواند اتفاق بيفتد كه جمهورى اســالمى 
ضعيف باشد. با حضور مردم، جمهورى اسالمى 
قّوت ميگيرد؛ نميخواهند اين اقتدار باشــد؛ 
لذا در همــه ى انتخاباتهاى مــا، در طول اين 
سالها، قبل از هنگام انتخابات، تبليغات دشمن 
عليه انتخابات شروع شده؛ يعنى قبل از آنكه 
مسئولين ما و رســانه هاى ما و مطبوعات ما 
شروع كنند براى انتخابات كار كردن، دشمن 
طراحى كرده است و شــروع كرده است؛ اين 

دفعه هم همين جور است.

     ما اطالع داريم كه اين دفعه هم رسانه هاى رسمى و شناخته 
شده ى دشمن - كه هر وقت توانستند، عليه جمهورى اسالمى 
كار كردند - از مدتى پيش دارند طراحى ميكنند، برنامه ريزى 
ميكنند، برنامه سازى ميكنند، براى اينكه دل مردم را نسبت به 

انتخابات سرد كنند؛ شروع هم كرده اند، منتها برنامه ريزى شان 
خيلى وسيع تر از اين حرفها است؛ ميخواهند مردم پاى صندوق 
نيايند؛ ميخواهند مردم در اداره ى كشــور و مديريت كشور 
سهيم نشــوند؛ ميخواهند مردم در صحنه نباشند؛ لذا تالش 
ميكنند. اگر حضور مردم نباشد، آنها براحتى ميتوانند تهاجم 
خودشان را چندين برابر كنند. حضور مردم است كه به نظام 
اسالمى و به كشــور عزيز ما مصونيت ميبخشد. حضور مردم 
است كه عوامل قدرت و قّوت را در درون ما تقويت ميكند: علم 
ما پيشرفت ميكند، بصيرت ما پيشرفت ميكند، سازوكارهاى 
مديريت ما پيشرفت ميكند - همچنان كه در طول اين سالها 
پيشرفت كرده است - اين به خاطر حضور مردم است، به خاطر 
انگيزه هاى مردم است؛ ميخواهند اين انگيزه ها نباشد، لذا سعى 

ميكنند انتخابات را بى رونق كنند.

     من عرض بكنم؛ آنچه كه انسان از فضل الهى سراغ دارد، 
از همت اين مردم عزيز ســراغ دارد، ان شاءاهلّل به توفيق الهى، 
باذن اهلّل، اين انتخاباتى كه در پيش اســت، يكى از بهترين و 
پرشــورترين انتخاباتهاى ما خواهد بود. البته دشمن تالش 
ميكند زحمت مردم را باطل كند - همچنان كه در ســال 88 
كردند - اين هم يكى از كارهاى دشمنان بود؛ كسانى را وادار 
كردند كه برخالف قانون، توقعاتى بكنند و بر اساس آن توقعات، 
سعى كنند مردم را در مقابل نظام قرار دهند؛ كه البته به توفيق 

الهى موفق نشدند.

     راه اساسى براى اينكه مشــكالت انتخاباتى پيش نيايد، 
التزام به قانون اســت؛ اين را من عرض بكنــم. آحاد مردم در 
هر جاى كشــور كه هستند؛ در شهر، در روســتا، در مركز، در 
كالنشهرها و در همه جا، بايد به دنبال اين باشند كه هر كسى 
حرفى ميزند، بر اساس قانون باشــد؛ هر كسى توقعى دارد، بر 
اساس قانون باشد. آنهائى كه آن سال آن خسارت را به كشور 
و به ملت وارد كردند و براى كشــور هزينه درست كردند، اگر 
تسليم قانون بودند، اينجورى نميشد. قانون معّين كرده است 
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كه اگر كسى اعتراضى دارد، بيايد. آن سال گفته شد؛ حّتى ما از 
شوراى محترم نگهبان خواهش كرديم، آن زمان را تمديد هم 
كردند كه آراء بازشمارى شــود؛ گفتيم هر تعداد معقولى و هر 
صندوقى كه بخواهند بازشمارى شود، بازشمارى شود؛ خب، 
زير بار نرفتند! كارشان منطقى نبود، معقول نبود؛ براى كشور 
هزينه درست كردند. خب، كشــور بر اين مسائل فائق مى آيد. 
نظام جمهورى اسالمى قوى است. اين خرابكارى ها و انگشت 
توى چشم كردنها و اين مزاحمتها و آزارها، جمهورى اسالمى 
را كه از پا نمى اندازد. جمهورى اســالمى در طول اين سالها با 
انواع سياستها و سياستمداراِن مختلف روبه رو بوده است؛ اما با 
وجود همه ى معارضه ها، همه ى زاويه ها - كه احياناً وجود داشته 
است - جمهورى اسالمى پيش رفته؛ بعد از اين هم همين جور 
خواهد بود. جمهورى اسالمى كه با اين حرفها از پا در نمى آيد، 
منتها براى كشــور هزينه درست ميشــود. راه هزينه درست 
نشدن، التزام به قانون است. اين توصيه ى من به شما مسئوالن 
محترم انتخابات هم هست: قانون را معيار قرار دهيد. در آيه ى 
كريمه ى قرآن كه تالوت كردند، به اداى امانت اشاره شد - »اّن 
اهلّل يأمركم ان تؤّدوا االمانات الى اهلها«)3( - اداى امانت به همين 
است كه طبق مّر قانون عمل شود؛ هم در مرحله ى تشخيص 
صالحيتها - چه در مورد رياست جمهورى، چه در مورد شوراها، 
و در موارد ديگرى كه در پيش است - هم در مرحله ى قرائت آراء، 
هم در مرحله ى حفظ آراء و صندوقها. بايد مّر قانون رعايت شود 
و نهايت امانتدارى انجام بگيرد؛ كه بحمداهلّل تا حاال هم همين 

جور بوده است.

     بديهى است در هر انتخاباتى، يک عده اى به نتيجه ى مطلوِب 
خودشان نميرسند - من نميخواهم اسمش را بگذارم بازنده ى 
انتخابات؛ نبايد تعبير برنده و بازنده و اين واژه ها و اصطالحات 
غربِى مادى را به كار برد؛ اگر براى خدا و براى انجام تكليف وارد 
ميشويم، برد و باخت وجود ندارد - خب، اينها اعتراض دارند. 
انســان پيش قاضى هم كه ميرود، همين جور است. قضاوتى 
در يک دادگاهى وجود دارد؛ آن طرفــى كه در اين قضاوت به 
مقصود خود رسيده، خوشحال اســت، آن طرف ديگر ناراحت 
است؛ آن طرف ديگر نبايد دادگاه را متهم كند كه برخالف حق 
عمل كرده؛ نه، دادگاه است و بر طبق قانون عمل ميكند؛ منتها 
او ناراحت ميشود، ناراضى ميشود. بايد همه ى آنچه را كه پيش 
مى آيد - كه مبتنى بر قانون اســت - تحمل كنيم؛ اين را بايد 
همه مان ياد بگيريم؛ اين صبِر انقالبى است، اين تحمِل انقالبى 
است. اميدواريم خداى متعال هم دلها را هدايت كند به آنچه كه 

براى كشور بهتر است.
     مديريت عالى اجرائى در كشور، كار بزرگى است، كار مهمى 
است. يک كلمه حرف اثر ميگذارد؛ يک اقدام كوچک يا بزرگ 
از سوى مجريان درجه ى يک كشور - رئيس جمهور، وزرا - اثر 
ميگذارد؛ دســتگاه اجرائى اينجور اســت. خدمت آنها، براى 
كشور تأثيرات عميق دارد؛ خداى نكرده كوتاهى و تقصير آنها، 
تأثيرات منفِى زيادى دارد. اينها موجب ميشود كه من و شما كه 

ميخواهيم انتخاب كنيم، دقت كنيم.

     تعهد را، تدين را، آمادگى را، توانائى ها را بســنجيم؛ طبق 

تشخيص عمل كنيم. اگر من و شما كه ميخواهيم رأى بدهيم، 
با نيت صادق و خالص و براى انجام وظيفه و براى آينده ى كشور 
وارد ميدان شويم و بخواهيم تصميم بگيريم، ان شاءاهلّل خداى 
متعال هم در اين صورت دلهاى ما را هدايت خواهد كرد. خداى 
متعال دلها را ان شاءاهلّل هدايت ميكند، به شرط اين كه آحاد مردم 
حقيقتاً درصدد اين باشند كه وظيفه شان را انجام دهند. بارها 
گفته شده است كه انتخابات، هم حق مردم است، هم وظيفه ى 
مردم است؛ هم بايد حق را اســتنقاذ كنيم، هم بايد وظيفه را 

بخوبى انجام دهيم. اين انتخابات، يک چنين حالتى دارد.

كسانى هم كه ميخواهند صالحيتها را مالحظه كنند و بر اساس 
آن تصميم گيرى كنند، همه چيز را در كنار هم بايد ببينند. رئيس 
جمهور، هم بايد كارى باشد، هم بايد مردمى باشد، هم بايد مقاوم 
باشد، هم بايد ارزشى باشد، هم بايد باتدبير باشد، هم بايد پابند به 
قوانين و مقررات باشد - مجرى قانون است - هم بايد درد مردم 

را احســاس كند، هم بايد طبقات مختلف مردم را ببيند؛ اينها 
خصوصياتى است كه در انتخاب آن كسى كه ما ميخواهيم كليد 
اجرائى كشور را به او بســپريم، نقش دارد. ما مردم در اين زمينه 
تصميم گيريم. هيچ كس هم نگويد كه رأى من يک نفر چه اثرى 
دارد. ميليونها از همين يک نفرها تشكيل ميشود. همه احساس 
وظيفه كنند و ان شاءاهلّل وارد ميدان شوند. به توفيق پروردگار، همين 
جور هم خواهد شد. مسلّماً امنيت كشور، مصونيت كشور، پيشرفت 
كشور، با حضور همگانى و حداكثرى مردم افزايش پيدا خواهد كرد 
و اين كشور به توفيق الهى خواهد توانست يک گام ديگر به سمت 

اهداف واالى انقالب اسالمى پيش برود.

     از خداوند متعال مسئلت ميكنيم كه انشاءاهلّل دلهاى همه ى 
ما را، هم مجريان را، هم مسئوالن را، هم ناظران را، هم آحاد مردم 
را هدايت كند كه آنچه را مورد رضاى او است و به نفع اين كشور 

 والّسالم عليكم و رحمةاهلّل و بركاته است، انجام دهيم.

متن کامل بیانات

 اهانـت به بـزرگان اسـالم نـزاع شـیعه و سـنی مسـئله انتخابـات   التزام بـه قانـون حضـور مـردم در صحنه صبـر انقالبی
مفاهیمی که امروز 

در بیانات رهرب انقالب 
مطرح شده اند:

ديدار دست اندركاران برگزارى انتخابات با رهرب معظم انقالب اسالمی

روزنگار مرور ی کوتاه  بر 
ــام هـا و  دیـدار هـای    پـی
رهـبـر مـعـظـم انقـالب
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اینفوگرافیک
بازخوانى پنج نكته درباره  انتخابات 
مطرح شده در بيانات در حرم رضوى در آغاز سال 92

جمهورى اسالمى يعنى 
حضور همگانى ملت ايران 
و حركت عمومى به سمت 
آرمانها و آرزوهاى بزرگ و 
عملى؛ اين معناى جمهورى 

اسالمى است.
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