
اصل مطلب در مسئله ى انتخابات، ايجاد حماسه ى سياسى است؛ حضور حماسى مردم در پاى صندوقها اســت. حماسه يعنى چه؟ حماسه يعنى آن كار 
افتخارآفرينى كه با شور و هيجان انجام ميگيرد. هر رأيى كه شما به يكى از اين نامزدهاى محترم بدهيد - اين هشت نفر آقايان محترمى كه در صحنه هستند 
- رأى به جمهورى اسالمى داده ايد. رأى به هر نامزدى، رأى به جمهورى اسالمى است؛ رأى اعتماد به نظام و سازوكار انتخابات است. اينكه شما وارد عرصه ى انتخابات 
ميشويد؛ چه آن كسى كه نامزد رياست جمهورى است، چه آن كسى كه انتخاب ميكند - مثل من و شما - نْفس ورود در اين ميدان، به معناى اعتماد به جمهورى اسالمى 

و اعتماد به سازوكار انتخابات است.| متن کامل در

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

پیشنهاد

برگزیده

   مکتب امام: 
رهبر معظم انقالب اسالمى 

طى بياناتى در مراسم بيست و 
چهارمين سالروز ارتحال امام 

خمينى)ره( ضمن برشمردن سه 
باور اصلى امام)ره( يعنى باور به 

خدا، مردم و خود، همگانى شدن 
اين باورها در بين ملت ايران را 
به عنوان عامل تبديل ايران به 
كشورى مستقل و دست يابى 
به موفقيت ها و پيشرفت هاى 

گوناگون معرفى نمودند.
رهبر انقالب اسالمى هرساله در 
سخنرانى هاى ساليانه ى خود در 

حرم امام)ره( ابعاد مختلف انديشه 
و سيره ى رهبر فقيد انقالب 

اسالمى را تبيين نموده و اصول و 
جهت گيرى هاى اصلى آن را مورد 

بازخوانى قرار مى دهند.

برای مطالعه ی بیشتر این موضوع  
و آشنایی دقیق تر با ابعاد گوناگون 

آن در نگاه و اندیشه ی آیت اهلل 
العظمی خامنه ای، مطالعه ی 

مدخل  »مکتب امام« در بخش 
جستار  پایگاه     

پیشنهاد می گردد.

   در روز ۱۵ خرداد ۴۲ 
حادثه ای که اتفاق افتاد، 

پیوند مردم با روحانیت را در 
این سطح خطرناك و حساس 

نشان داد. 

   سه باور در امام - یعنی 
باور به خدا، باور به مردم، 

باور به خود - محور همه ی 
تصمیم گیری ها ، اقدامها و 

همه ی سیاستهای او شد.

   رأی به هر نامزدی، رأی 
به جمهوری اسالمی است؛ 

رأی اعتماد به نظام و سازوکار 
انتخابات است.

   انتقاد به معنای انکار جهات 
مثبت نیست؛ انتقاد این است 
که انسان کار مثبت را بگوید، 

نقص و ضعف را هم بگوید.

نامزدهاى محترم در اين برنامه هاى عمومى، خب زبان به نقد و انتقاد باز ميكنند؛ اين حق آنها 
است؛ ميتوانند از هر چيزى كه مورد انتقاد آنها است، انتقاد كنند؛ منتها توجه كنند كه انتقاد بايد 
به معنى عزم و نيت براى پيمودن آينده ى پرتالش و افتخارآميز باشد، نه به معناى سياه نمائى و منفى بافى و 
بى انصافى؛ به اين نكته توجه كنند. من به هيچ كس نظر ندارم. از همين ســاعت، رسانه هاى بيگانه با غيظ و 
غرض ورزى خواهند گفت: فالنى نظر به زيد يا به عمرو يا به بكر يا به خالد داشت. اين، خالف واقع است؛ من به 
هيچ كس نظر ندارم؛ من حقايق را عرض ميكنم. من به برادرانى كه ميخواهند اطمينان اين مردم را به سمت 
خودشان جلب كنند، نصيحت ميكنم كه منصفانه حرف بزنند؛ انتقاد كنند، ليكن انتقاد به معناى سياه نمائى 
نباشد؛ به معناى انكار كارهاى بسيار برجسته اى نباشد كه چه در اين دولت، چه در دولتهاى قبلى انجام گرفته 
است و كسانى مثل خود آنها سر كار آمده اند و شــب و روز تالش كرده اند و آن كارها را انجام داده اند. انتقاد به 

معناى انكار جهات مثبت نيست؛ انتقاد اين است كه انسان كار مثبت را بگويد، نقص و ضعف را هم بگويد.

چپ ها و ملی گراها حرکت پانزده خرداد را محکوم کردند
نكته ى ديگرى كه در قضيه ى پانزده خرداد وجود داشت - كه جوانهاى ما، مردم عزيز ما بايد به 
اين نكات توجه كنند؛ اينها مهم است - اين بود كه در مقابل اين كشتار بيرحمانه اى كه در تهران 
و برخى نقاط ديگر به وجود آمد، هيچ نهادى از نهادهاى دنيا، از اين سازمانهاى به اصطالح حقوق بشر، زبان 
به اعتراض نگشودند؛ هيچ كس اعتراض نكرد. مردم و روحانيت، در صحنه تنها ماندند. ماركسيستها و 
دولتهاى چپ و گروههاى چپ، حّتى حركت مردم در پانزده خرداد را محكوم كردند؛ گفتند اين يك حركت 
فئوداليستى بود! ملى گراهائى كه دم از مبارزه ميزدند، آنها هم اين حركت را محكوم كردند؛ گفتند يك 
حركت كور و بى هدف بود، يك حركت افراطى بود! هر جائى كه مردمان عافيت طلب و راحت طلب، در وسط 
ميدان مبارزه، جائى براى خود باز نميكنند و خطرپذيرى نميكنند، انسانهاى مؤمن و مبارز را به تندى و 
افراطى گرى متهم ميكنند؛ گفتند اينها افراطى بودند؛ حركت، حركت افراطى بود. امام به پشتوانه ى اين 
مردم، تنها ماند در ميدان؛ اما به معناى حقيقى كلمه، يك رهبر آسمانى و معنوِى قاطع و مصمم را در 

چهره ى خود به همه ى مردم و به تاريخ نشان داد.

ت
روای

تیرت دو
تکمیلی

انتقاد به معنای سياه نمائی 
اصول امام خمینی)ره(و بی انصافی نيست

در سیاست داخلی
 تكيه به رأى مردم    تأمين اتحاد و يكپارچگى ملت

 مردمى و غير اشــرافى بودن حكمرانان و زمامدارا  دلبستگى 
مسئوالن به مصالح ملت  كار و تالش همگانى براى پيشرفت كشور

در سیاست خارجی
 ايستادگى در مقابل سياستهاى مداخله گر و سلطه طلب

 برادرى با ملتهاى مسلمان  ارتباط برابر با همه ى كشورها به 
كشورهاى دشمن  مبارزه ى با صهيونيسم  مبارزه براى آزادى 
كشور فلسطين  كمك به مظلومين عالم و ايستادگى در برابر ظالمان

در عرصه فرهنگ
 نفى فرهنگ اباحه گرى غربى  نفى جمود و تحجر و رياكارى 
در تمسك به دين  دفاع قاطع از اخالق و احكام اسالم  مبارزه با 

ترويج فحشا و فساد در جامعه
در اقتصاد

 تكيه ى به اقتصاد ملى  تكيه ى به خودكفائى  عدالت اقتصادى 
در توليد و توزيع  دفاع از طبقات محروم  مقابله ى با فرهنگ 

سرمايه دارى و احترام به مالكيت، سرمايه و كار
 هضم نشدن در اقتصاد جهانى و  استقالل در اقتصاد ملى

قول هایی که نامزدها  باید بدهند
1. قول بدهند با عقل و درايت عمل خواهند كرد

2. قول بدهند كه با پشــتكار و ثبات قدم در ايــن ميدان پيش 
خواهند رفت.

3. قول بدهند كه از همه ى ظرفيتهاى قانون اساسى براى اجراى 
وظيفه ى بزرِگ خودشان استفاده خواهند كرد.

4. قول بدهند كه به مديريت اوضاع كشور خواهند پرداخت.
5. قول بدهند كه به مسئله ى اقتصاد بخوبى خواهند پرداخت.

6. قول بدهند حاشيه سازى نميكنند.
7. قول بدهند دست كسان و اطرافيان خود را باز نخواهند گذاشت.

8. قول بدهند كه به منافع بيگانگان، به بهانه هاى گوناگون، بيش از 
منافع ملت ايران اهميت نخواهند داد.

رهرب انقالب اسالمی
 در مراسم بیست و چهارمین سالروز رحلت حرضت امام خمینی)ره(:

هر رای مردم در انتخابات، 
 رای اعتماد به جمهوری اسالمی است

قیــام ۱۵ خــرداد باور بــه خــدا، مــردم و خــود  نقشــه راه امــام خمینــی)ره(   رأی اعتمــاد به نظــام  وعده هــای شــدنی   انتقــاد منصفانه مفاهیمی که در  
بیانات رهرب انقالب 

مطرح شده اند:

مراسم بیست و چهارمین سالروز رحلت حرضت امام خمینی

روزنگار مرور ی کوتاه  بر 
ــام هـا و  دیـدار هـای    پـی

رهـبـر انقـالب اسالمی
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کتابچه انتخاباتی
گزيده اى از توصيه هاى حضرت آيت اهلل خامنه اى
 درباره انتخابات رياست جمهورى



و الحمد هلل رّب العالمين و الّصالة و الّسالم على سّيدنا و نبّينا 
ابى القاسم المصطفى محّمد و على ءاله األطيبين األطهرين 
المنتجبين الهداة المهديّين المعصومين ســّيما بقّيةاهلل 

فى األرضين.

 خداوند متعال را سپاســگزاريم كه يــك نوبت ديگر به ما 
فرصت داد، مجال داد، عمر داد تــا بتوانيم در يك چنين 
روزى از امام عزيزمان تجليــل كنيم و به آن بزرگوار عرض 
ارادت و اخــالص كنيم. اگرچــه ياد امــام در ميان ملت 
ما همواره زنده اســت، ولى روز چهاردهــم خرداد مظهر 
دلبســتگى ملت ايران به امام بزرگوار اســت. امسال اين 
روزها مصادف است با سالگرد شهادت جد بزرگوار اماممان، 
حضرت امــام موســى بن جعفر )عليه الّصالة و الّســالم(؛ 
همچنين امسال مصادف است با پنجاهمين سال حادثه ى 
تعيين كننده و مهم پانزده خرداد در سال 1342. مسئله ى 
پانزده خرداد، مســئله ى مهم و مقطع مهمى اســت. من 
مختصراً در اين بــاره عرايضى عرض ميكنم تا برســيم به 

مطالب اصلى و الزم.

 پانزده خرداد مبدأ نهضت بزرگ روحانيت و مردم نيست. 
قبل از پانزده خرداد، در ســال 1341 و آغاز سال 1342، 
قضاياى مهمى اتفاق افتاد: در دوم فروردين 42، حادثه ى 
مدرســه ى فيضيه پيش آمد و ضرب و جــرح طالب علوم 
دينى و اهانت به مرجع عاليقدر مرحوم آيةاهلل گلپايگانى. 
قبل از آن، در اواخر ســال 1341، قضاياى تظاهرات مردم 
در بازار تهران پيش آمــد و در آنجا هــم اهانت به مرجع 
عاليقدر مرحوم آيةاهلل حاج ســيد احمد خوانسارى. اينها 
نشان دهنده ى اين است كه نهضت روحانيت در سال 41 و 
آغاز سال 42 به آنچنان اوج و نشاطى رسيده بود كه پليس 
دستگاه جبار و دســتگاه هاى امنيتى برخوردهاى خشنى 
با علما و طالب و حّتى مراجع تقليد داشــتند. ولى با اين 
همه، پانزدهم خرداد ســال 42 يك مقطع بســيار مهمى 

است. علت اين اســت كه در روز 15 خرداد 42 حادثه اى 
كه اتفاق افتــاد، پيوند مردم با روحانيت را در اين ســطح 
خطرناك و حساس نشان داد. در روز عاشوراى آن سال - كه 
روز سيزدهم خرداد بود - امام بزرگوار در مدرسه ى فيضيه 
يك سخنرانى تاريخِى تعيين كننده اى كردند. بعد كه امام 
را دســتگير كردند، در روز پانزده خرداد عمدتاً در تهران، 
همچنين در قــم و در بعضى از شــهرهاى ديگر، يك موج 
حركت عظيم مردمى به راه افتاد و رژيم طاغوت با همه ى 
وجود، با ارتش خود، با پليس خود، با دستگاه هاى امنيتى 
خود، دست به ســركوب اين حركت مردمى زد. در پانزده 
خرداد يك قيام مردمى به وجود آمد. اين نشــان دهنده ى 
اين بود كه آحاد ملت ايران، با روحانيت، با مرجعيت - كه 
مظهر آن، امام بزرگوار بود - يك چنين پيوند مستحكمى 
دارند. و نكته اينجاســت كه همين پيوند است كه ضامن 
پيشرفت نهضت، اوج نهضت و پيروزى نهضت ميشود. هر 

جا يك حركتى، يك نهضتى به مردم متكى 
بود و مردم با آن همراه شدند، اين نهضت 
قابل ادامه است؛ اما اگر مردم با يك حركت 
اعتراضــى پيوند نخوردند، نــاكام خواهد 
ماند؛ كمااينكه بعد از حادثه ى مشــروطه 
در ايــران قضايائى اتفاق افتــاد، مبارزاتى 
شروع شد، هم از طرف گروه هاى چپ، هم 
از طرف گروه هاى ملى، اما همه ى اينها در 
طول تاريخ نهضتهاى ايران، سرنوشتشان 
شكســت و ناكامى بود؛ چون مردم با اينها 
نبودند. وقتى مردم وارد ميدان ميشوند و 
پشــتوانه ى يك نهضت، احساسات مردم، 
انديشه ى مردم و حضور مردم ميشود، آن 
نهضت قابل ادامه است و پيروزى براى آن 
نهضت رقم ميخورد؛ حادثه ى پانزده خرداد 
اين مطلب را نشان داد؛ نشان داد كه مردم 
پشت ســر روحانيتند. با دســتگيرى امام 

بزرگوار آنچنان قيامتى در تهران و در برخى از شهرستانهاى 
ديگر به راه افتاد كه دســتگاه را وارد ميدان كرد و سركوب 
وحشيانه اى كردند؛ تعداد نامعلومى - بسيار زياد - از مردم 
كشــته شــدند؛ خيابانهاى تهران با خون بنــدگان خدا و 
مؤمنان و جوانان سلحشور اين ملت، رنگين شد. در پانزده 
خرداد، چهره ى خشــن ديكتاتور، چهــره ى بيرحم رژيم 

طاغوت، كاماًل خود را نشان داد.

 اما نكته ى ديگرى كــه در قضيه ى پانــزده خرداد وجود 
داشــت - كه جوانهاى ما، مردم عزيز ما بايد به اين نكات 
توجه كنند؛ اينها مهم اســت - اين بود كــه در مقابل اين 
كشــتار بيرحمانه اى كه در تهران و برخــى نقاط ديگر به 
وجود آمد، هيچ نهادى از نهادهاى دنيا، از اين سازمانهاى 
به اصطالح حقوق بشر، زبان به اعتراض نگشودند؛ هيچ كس 
اعتراض نكــرد. مردم و روحانيت، در صحنــه تنها ماندند. 
ماركسيســتها و دولتهاى چپ و گروههاى 
چپ، حّتى حركت مــردم در پانزده خرداد 
را محكوم كردند؛ گفتنــد اين يك حركت 
فئوداليســتى بود! ملى گراهائــى كه دم از 
مبارزه ميزدند، آنها هم اين حركت را محكوم 
كردند؛ گفتند يك حركــت كور و بى هدف 
بود، يك حركت افراطى بــود! هر جائى كه 
مردمان عافيت طلب و راحت طلب، در وسط 
ميدان مبارزه، جائى براى خود باز نميكنند و 
خطرپذيرى نميكنند، انسانهاى مؤمن و مبارز 
را به تنــدى و افراطى گــرى متهم ميكنند؛ 
گفتند اينها افراطى بودند؛ حركت، حركت 
افراطى بود. امام به پشتوانه ى اين مردم، تنها 
ماند در ميدان؛ اما به معناى حقيقى كلمه، 
يك رهبر آسمانى و معنوِى قاطع و مصمم را 
در چهره ى خود به همــه ى مردم و به تاريخ 

نشان داد.

بسم اهللّ الّرحمن الّرحيم 

متـن کـامل بیـانات

وقتى مردم وارد ميدان 
ميشوند و پشتوانه ى يك 
نهضت، احساسات مردم، 
انديشه ى مردم و حضور 
مردم ميشود، آن نهضت 
قابل ادامه است و پيروزى 

براى آن نهضت رقم ميخورد؛ 
حادثه ى پانزده خرداد اين 

مطلب را نشان داد.
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 سه باور در امام بزرگوار ما وجود داشت، كه همين سه باور به 
او قاطعيت ميداد، شجاعت ميداد و استقامت ميداد: باور به 
خدا، باور به مردم، و باور به خود. اين سه باور، در وجود امام، در 
تصميم امام، در همه ى حركتهاى امام، خود را به معناى واقعى 
كلمه نشان داد. امام با دل خود با مردم حرف زد، مردم هم با 
جان خود به او لبيك گفتند، به وسط ميدان آمدند و مردانه 
ايستادند و حركتى كه از هيچ نقطه اى از دنيا نسبت به آن، نگاه 
محبت آميزى وجود نداشت و دست كمكى دراز نشد، بتدريج 

به سمت پيروزى حركت كرد و در نهايت به پيروزى رسيد.

 من اين سه باورى را كه در امام وجود داشت، اندكى باز كنم. 
اينها مطالب مهمى اســت كه اگر چنانچه در دل ما جائى باز 

كند، مسير حركت ما را روشن خواهد كرد.

 در باور به خدا، امام مصداق اين آيه ى شريفه بود: »الّذين قال 
لهم الّناس اّن الّناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا و 
قالوا حسبنا اهلل و نعم الوكيل«.)1( »حسبنا اهلل و نعم الوكيل« 
را امام با همه ى وجود ادا ميكــرد و از بن دندان به آن معتقد 
بود. امام به خداى متعال اعتماد داشت، به وعده ى الهى يقين 
داشت، براى خدا حركت كرد و كار كرد و حرف زد و اقدام كرد 
و ميدانســت كه »ان تنصروا اهلل ينصركم«)2( وعده ى الهى 

است و حتمى و تخلف ناپذير است.

 در باور به مردم، امام بزرگوار، ملت ايران را به معناى حقيقى 
كلمه ميشناخت. امام اعتقاد داشت كه اين ملت، ملتى است با 
ايمان عميق، باهوش و شجاع؛ كه اگر پيشوايان اليقى در ميان 
آنها پيدا شوند، اين ملت ميتواند مثل خورشيد در ميدانهاى 

مختلف بدرخشــد؛ امام اين را قبول داشت. 
اگر يك روز عنصر نااليقى مثل شاه سلطان 
حسين موجب شد كه ملت ايران در الك خود 
فرو بروند، اما در روز ديگرى، مرد شجاعى مثل 
نادرقلى - بدون آن القــاب و عناوين - وقتى 
در ميان مردم ظاهر ميشــود و با شجاعت، 
پيشوائى مردم را به عهده ميگيرد، اين ملت 
ميتواند ميدان حركت افتخارآميز خود را از 
دهلى تا درياى سياه گســترش دهد؛ اين را 
امام در تاريخ ديده بود، نظائر آن را مشاهده 
كرده بود و اعتقاد و ايمان به اين مطلب داشت؛ 
ملت ايران را ميشناخت، به ملت ايران اعتماد 
داشت. ايمان عميق مردم كه در زير اندودهاى 
ســاخته و پرداخته ى دنياطلبــان مخفى و 
پنهان شده بود، امام بزرگوار اين ايمان عميِق 
تغييرناپذير را شكوفا كرد؛ غيرت دينى مردم 
را برانگيخت و ملت ايران الگوى استقامت و 

بصيرت شد. مردم در چشــم امام بزرگوار، عزيزترين بودند؛ 
دشمنان مردم، منفورترين بودند. اينكه شما مالحظه ميكنيد 
كه امــام در مقابله ى با قدرتهاى ســلطه گر لحظــه اى از پا 

ننشســت، عمدتاً به خاطر همين بود كه قدرتهاى سلطه گر، 
دشمن سعادت مردم بودند و امام دشــمن مردم را دشمن 

ميداشت.

 در باور به خــود - اعتماد به نفس - امام بــه مردم ايران »ما 
ميتوانيــم« را تعليم داد. امام قبل از آنكــه »ما ميتوانيم« را 
به مردم ايران تلقين كند و تعليــم دهد، »ما ميتوانيم« را در 
وجود خود زنده كرد؛ اعتقاد خود را به توانائى شخصيتى خود، 
به معناى حقيقى كلمه، به مظهر بروز و ظهور رساند. در روز 
عاشوراى سال 42 امام در عين غربت، در ميان طالب و مردم 
قم در مدرسه ى فيضيه، محمدرضا شاه را كه 
با اتكاى آمريــكا و قدرتهاى خارجى، به طور 
بى قيد و شرط و بى مهارى بر كشور حكومت 
ميكرد، تهديد كرد كه اگــر اينجور حركت 
كنى، اين راه را ادامه دهى، من به مردم ايران 
خواهم گفت تو را از ايران بيرون كنند! اين را 
چه كســى ميگويد؟ يك روحانى ساكن در 
قم، بدون سالح، بدون تجهيزات، بدون پول، 
بدون پشــتوانه ى بين المللى؛ فقط به اتكاء 
ايمان به خدا و اعتماد به نفس، كه ميتواند در 
اين ميدان بايستد. آن روزى كه امام از تبعيد 
برگشت، در همين بهشت زهرا دولت بختيار 
را تهديد كرد و با صداى بلند گفت: من توى 
دهن دولت بختيار ميزنم، من دولت تعيين 
ميكنم. اين، اعتماد به نفس بود. امام به خود 
و به نيروى خود و به توانائى هاى خود ايمان و 
باور داشت. همين باور به خود، در عمل امام، 
در گفتار امام، به ملت ايران منتقل شد. عزيزان من! صد سال 
به ما ملت ايران تلقين كرده بودند كه شما نميتوانيد؛ نميتوانيد 
كشــورتان را اداره كنيد، نميتوانيد عزت به دست بياوريد، 
نميتوانيد ساخت وساز كنيد، نميتوانيد در ميدان علم حركت 

كنيد، نميتوانيد، نميتوانيد؛ ما هم باورمان شده بود.

 يكى از ابزارهاى مؤثر دشمنان براى تسلط بر ملتها، همين 
تلقين »نميتوانيد« است؛ كه ملتها مأيوس شوند، بگويند ما 
كه نميتوانيم كارى بكنيم. با اين ترفند، صد سال ملت ايران 
در ميدانهاى سياست، علم، اقتصاد و همه ى ميدانهاى زندگى 
عقب افتاد. امام مطلب را برگرداند، اين ابزار تسلط ابرقدرتها 
را از دست آنها گرفت، به ملت ايران گفت »شما ميتوانيد«؛ 
شجاعت را به ما برگرداند، تصميم و قاطعيت را به ما برگرداند، 
اعتماد به نفس را به ما برگرداند، ما ملت ايران احساس كرديم 
ميتوانيم؛ حركــت كرديم، اقدام كرديم؛ لــذا ملت ايران در 
همه ى ميدانها - كه حاال اشاره اى خواهم كرد - در اين سى و 

چند سال پيروز شده است.

 اين سه باور در امام - يعنى باور به خدا، باور به مردم، باور به 
خود - محور همه ى تصميم گيرى هاى او، همه ى اقدامهاى او 
و همه ى سياستهاى او شد. در آغاز نهضت، همين سه باور به 
امام قدرت داد؛ در دوران تبعيد، همين جور؛ در وقتى كه امام 
به پاريس حركت كرد، همين جور؛ در وقتى كه به ايران آمد، 
همين سه باور به امام اين قدرت را داد كه در آن شرائط وارد 
تهران شــود؛ در حوادث بهمن 57، در فتنه هاى داخلى، در 
اعالم نظام جمهورى اسالمى، در ايستادگى صريح در مقابل 
نظم ظالمانه ى جهانى، در اعالم »نه شــرقى، نه غربى«، در 
جنگ تحميلى، و در همه ى قضاياى آن ده ساِل پرحادثه ى 
زندگى امام، همين سه باور در امام متجلى بود. منشأ تصميم 
امام، منشأ اقدام امام، منشأ سياستهاى امام، همين سه باور 

بود.

 تا روزهــاى آخر زندگى، هيچ كس در حــرف و عمل امام 
بزرگوار ما، نشانى از افسردگى و ترديد و خستگى و وادادگى 
و تسليم طلبى پيدا نكرد. بسيارى از انقالبى هاى دنيا وقتى 

متن کامل بیانات

امام به خداى متعال اعتماد 
داشت، به وعده ى الهى 
يقين داشت، براى خدا 
حركت كرد و كار كرد و 
حرف زد و اقدام كرد و 

ميدانست كه »ان تنصروا 
اهلل ينصركم« وعده ى الهى 

است و حتمى و تخلف ناپذير 
است.
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كه از دوران جوانى خارج ميشوند و به پيرى ميرسند، دچار 
ترديد ميشوند، دچار محافظه كارى ميشوند؛ حّتى گاهى 
حرفهاى اصلى خودشــان را هم پس ميگيرند. بيانيه هاى 
امام در سالهاى آخر عمر، حّتى از سخنان سال 42 ايشان 
گاهى انقالبى تر بود، تندتر بود، قوى تر بود؛ پير ميشد، اما 
دل او جوان بود، روح او زنده بود؛ اين همان استقامتى است 
كه در قرآن كريم ميفرمايد: »و ان لو استقاموا على الّطريقة 
الســقيناهم ماء غدقا«.)3( در آيه ى ديگر ميفرمايد: »اّن 
الّذين قالوا ربّنا اهلل ثّم استقاموا تتنّزل عليهم المالئكة«.)4( 
اين سه باور، امام را زنده نگه داشت؛ جوان نگه داشت؛ فكر 
امام و راه امام و طريقه ى امام را بــراى اين ملت، ماندگار و 

ثابت كرد؛ آن وقت همين سه باور بتدريج در 
مردم ما، در جوانان ما، در قشرهاى گوناگون، 
همگانى شد؛ اميد پيدا شد، اعتماد به نفس 
پيدا شد، توكل به خدا پيدا شد؛ اينها جاى 
يأس را گرفت، جاى تاريك نمائى را گرفت، 
جاى بدبينى را گرفت؛ مردم ايران روحيات 
خودشان را تغيير دادند، خداى متعال هم 
وضع آنها را تغيير داد: »اّن اهلل اليغّير ما بقوم 
حّتى يغّيروا ما بانفســهم«؛)5( ملت ايران 
راه خود را، حركت خود را، انگيزه هاى خود 
را اصالح كردند، خداى متعــال هم به آنها 
كمك كرد، به آنها نصرت داد و پشــتيبانى 
كرد. نتيجه چه شد؟ نتيجه اين شد كه ايراِن 

وابسته تبديل شد به ايران مستقل.

 از وابستگى رژيم طاغوتى پهلوى - كه بدتر از رژيم مرتجِع 
روسياِه قاجار بودند - به انگليس و بعد به آمريكا، چيزهاى 
زيادى هســت كه جوانهاى عزيز ما بايد بدانند. وابستگى 
اينها به حالت شرم آور رســيده بود. بعد از انقالب، يكى از 
ديپلماتهاى برجسته ى آمريكا اين را گفت و نوشت؛ گفت ما 

بوديم كه به شاه ميگفتيم شما به فالن چيز احتياج داريد، به 
فالن چيز احتياج نداريد! آنها بودند كه ميگفتند اين رابطه 
را بايد برقرار كنيد، اين رابطه را بايد قطع كنيد؛ نفت را اين 
مقدار توليد كنيد، اين مقدار بفروشيد؛ به كى بفروشيد و به 
كى نفروشيد! كشور با سياســت آمريكا، با نقشه ى آمريكا، 
و پيش از آن با سياست و نقشه ى انگليس اداره ميشد. اين 
كشور وابسته تبديل شــد به ايران مستقل، ايران سرافراز. 
سران فاسد و خائن و پول پرست و غرق در شهوات و لذتهاى 
مادى و حيوانى، بر اين كشور حكمرانى ميكردند؛ اين تبديل 
شد به نمايندگان مردم؛ جاى خود را دادند به زمامدارانى 
كه نمايندگان مردم بودند. در اين سى و چند سال كسانى 
بر اين كشور فرمانروائى كردند، قدرت را در 
دست گرفتند، سياست و اقتصاد را در دست 
گرفتند كه نماينده ى مردم بودند. با همه ى 
ضعفها و با همه ى قّوتهائى كه در اشــخاص 
مختلف وجود داشت، اين خصوصيت همه 
بود كه اينها نماينده هاى مردم بودند؛ كسانى 
بودند كه كيسه اى براى خود ندوخته بودند 
- البته يكى ضعيف تر اســت، يكى قوى تر 
است - اين خيلى مسئله ى مهمى است. آن 
سياستمداران خبيِث وابسته ى طماِع پسِت 
فرودست در مقابل دشمنان و خشمگين در 
مقابل مردم، تبديل شــدند به نمايندگان 
مردم. كشور عقب مانده ى ما از لحاظ علمى، 
تبديل شد به يك كشور پيشرفته ى علمى. 
ما قبل از انقالب هيچ افتخار علمى در كشور 
نداشتيم. امروز ديگران درباره ى ما ميگويند، مراكز سنجش 
جهانى درباره ى ايران قضاوت ميكنند كه رشــد و شتاب 
پيشرفت علمى، يازده برابِر متوســط دنيا است. اين چيز 
كمى است؟ مراكز سنجش علمى پيش بينى ميكنند كه تا 
چند سال ديگر - تا ســال 2۰17 - ايران در رتبه ى چهارم 

علمى دنيا قرار ميگيرد. اين چيز كوچكى است؟ آن كشورى 
كه از لحاظ علمى هيچ افتخارى نداشت، تبديل شد به اين.

 ما كشــورى بوديم كه اگر ميخواســتيم يــك جاده، يك 
بزرگراه، يك ســد، يك كارخانه بســازيم، بايد به ســمت 
بيگانگان دست دراز ميكرديم تا مهندسان خارجى بيايند 
براى ما سد درســت كنند، جاده درســت كنند، كارخانه 
احداث كننــد. امروز جوانــان اين ملت، بــدون كمترين 
اعتنائى به بيگانگان، هزاران كارخانه، صدها سد و پل و راه 
و بزرگراه در كشور ايجاد ميكنند. امروز رشد علمى و فنى و 
توانائى هاى سازندگى در كشور به اين نقطه ى از اوج رسيده 

است؛ آيا شايسته است كه ما اينها را نبينيم؟

 در زمينه ى بهداشــت و درمان، براى يك جراحِى اندكى 
پيچيده، بيمــار ما بايــد ميرفت در بيمارســتانهاى اروپا 
سرگردان ميشد، اگر پول داشــت؛ و اگر پول نداشت، بايد 
ميمرد. امروز در كشور ما پيچيده ترين جراحى هاى بزرگ 
- پيوند كبد، پيوند ريه، كارهاى مهم در زمينه ى جراحى 
و پزشكى - انجام ميگيرد؛ نه فقط در تهران، در بسيارى از 
شهرهاى دوردســت. اين توانائى ها امروز وجود دارد. ملت 
ايران در ايــن زمينه احتياجى به بيگانــگان ندارد؛ در اين 
زمينه ى بســيار مهم و حياتى، به اســتقالل و خودكفائى 

رسيده است.

 بسيارى از نقاط اين كشور، فراموش شــده بود - بنده در 
دوران پيش از انقالب، به شهرســتانهاى مختلف و جاهاى 
گوناگون زياد ســفر ميكردم - كمترين نگاهى به مناطق 
دوردست كشــور نميشــد؛ اما امروز خدمات گوناگون در 
سرتاسر كشور گسترده اســت؛ در شهرهاى دوردست، در 
روستاهاى گوناگون. امروز معنا ندارد كه كسى بگويد فالن 
جا از نيروى برق يــا فرضاً از زيرســاختهاى جاده و امثال 
اينها محروم مانده اســت. آن روز اگر يك نقطه اى در نقاط 
دوردست برخوردار بود، مايه ى تعجب بود؛ امروز عكسش 
مايه ى تعجب است. آن روز در جمعيت سى و پنج ميليونى 
كشور، قبل از انقالب، صد و پنجاه هزار دانشجو بود؛ امروز 
جمعيت شده اســت دو برابر، تعداد دانشــجو شده است 
بيست برابر، بلكه سى برابر؛ اين يعنى توجه به علم. كثرت 
دانشــجويان، كثرت اساتيد، كثرت دانشــگاه، قابل توجه 
است. در هر شــهر دورافتاده اى، يكى، دو تا، پنج تا، گاهى 
ده تا دانشگاه وجود دارد. آن روز استانهائى وجود داشت كه 
تعداد دبيرستانهايش به عدد انگشتان دو دست نميرسيد؛ 
امروز در همان استانها، در هر شهرش، چند دانشگاه، گاهى 
چندين دانشگاه وجود دارد. اين، حركت عظيم ملت ايران 
است كه به بركت انقالب و با همت جوانان و همت مسئوالن، 
در طول اين سى و چند سال اتفاق افتاده است؛ اينها حوادث 
مهمى اســت. به بركت انقالب، زيربناهاى فراوان در اين 
كشور ساخته شد؛ هزاران كارخانه در اين كشور احداث شد؛ 

متن کامل بیانات

بعضى با اين تحليل غلط كه 
به دشمنان امتياز بدهيم 
تا عصبانيت آنها را نسبت 
به خودمان كم كنيم، عماًل 
منافع آنها را بر منافع ملت 
ترجيح ميدهند؛ اين اشتباه 

است.
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كارخانه هاى مادر در اين كشور به وجود آمد؛ محصوالتى كه 
با منت بايد ذره ذره از بيگانگان ميخريديم و تهيه ميكرديم، 
امروز به وفور در كشور توليد ميشود؛ اينها را بايد ديد؛ اينها 
همه به بركت همان سه باورى اســت كه امام در اين ملت 
تزريق كرد و اين باورها را در آنها برانگيخت: باور به خدا، باور 

به مردم، و باور به خود.

 ما اين حرفها را نميزنيم براى اينكه غرور كاذب به وجود 
بيايد؛ شاد شويم، خوشحال شويم كه خب الحمدهلل به 
پيروزى رســيديم، تمام شــد؛ نه، ما هنوز خيلى راه در 
پيش داريم. من به شما عرض كنم؛ ما اگر خودمان را با 
ايران دوران طاغوت مقايسه كنيم، اين برجستگى ها به 
چشم مى آيد؛ اما اگر خودمان را با ايران اسالمِى مطلوب 
مقايسه كنيم - كشورى كه اسالم براى ما خواسته است، 
جامعه اى كه اسالم براى ما خواســته است؛ جامعه اى 
كه در آن، عزت دنيا هســت، رفاه دنيا هســت، ايمان و 
اخالق و معنويت هم در آن هست؛ همه به حد وفور - راه 
طوالنى اى در پيش داريم. من اين عرايض را ميكنم براى 
اينكه جوانان عزيز ما و ملت شجاع ما بدانند كه ادامه ى 
اين راه را هم با همين سه باور ميتوانند در پيش بگيرند 
و پيش بروند. بدانيد راه، طوالنى است؛ اما شما توانائيد، 
شما قدرت داريد، شــما امكان داريد؛ ميتوانيد اين راه 
طوالنى را تا رسيدن به قله ها، با توانائى كامل، با سرعت 
و شتاب الزم ادامه دهيد. اين حرفها براى اين است كه 
اگر دشمنان ميخواهند در دل ما يأس به وجود بياورند، 
بدانيد كه آنها دارند دشمنى ميكنند؛ همه چيز براى ما 

نمايشگر اميد است.

 نقشه ى راه هم در مقابل ما است. ما نقشه ى 
راه داريم. نقشــه ى راه ما چيست؟ نقشه ى 
راه ما همــان اصول امام بزرگوار ما اســت؛ 
آن اصولى كه با تكيه ى بر آن توانســت آن 
ملت عقب افتاده ى سرافكنده را تبديل كند 
به اين ملت پيشرو و ســرافراز. اين اصول، 
اصولى است كه در ادامه ى راه هم به درد ما 
ميخورد و نقشه ى راه ما را تشكيل ميدهد. 
اصول امام، اصول روشنى است. خوشبختانه 
بيانات امام، نوشــته جات امام در بيست و 
چند جلد در اختيار مردم است؛ خالصه ى 
آنها در وصيتنامه ى جاودانه ى امام منعكس 
است؛ همه ميتوانند مراجعه كنند. ما مفيد 

نميدانيم كه به اسم امام تمســك كنيم، اما اصول امام را 
به فراموشى بسپريم؛ اين غلط است. اســم امام و ياد امام 
به تنهائى كافى نيســت؛ امام با اصولش، بــا مبانى اش، با 
نقشه ى راهش براى ملت ايران يك موجود جاودانه است. 
نقشه ى راه در اختيار امام اســت و آن را به ما عرضه كرده 

است؛ اصول امام مشخص است.

 در سياســت داخلى، اصول امام عبارت اســت از تكيه به 
رأى مردم؛ تأمين اتحــاد و يكپارچگى ملت؛ مردمى بودن 
و غير اشرافى بودن حكمرانان و زمامداران؛ دلبسته بودن 
مسئوالن به مصالح ملت؛ كار و تالش همگانى براى پيشرفت 
كشــور. در سياســت خارجى، اصول امام عبارت است از 
ايستادگى در مقابل سياســتهاى مداخله گر و سلطه طلب؛ 
برادرى با ملتهاى مسلمان؛ ارتباط برابر با همه ى كشورها، 
بجز كشورهائى كه تيغ را بر روى ملت ايران 
كشــيده اند و دشــمنى ميكنند؛ مبارزه ى 
با صهيونيســم؛ مبارزه براى آزادى كشور 
فلســطين؛ كمك بــه مظلوميــن عالم و 
ايســتادگى در برابر ظالمان. وصيتنامه ى 
امام جلوى چشم ما است. نوشته هاى امام، 
فرمايشات امام، در كتابهائى كه متن كلمات 

آن بزرگوار را درج كرده اند، موجود است.

 در عرصه ى فرهنگ، اصول امام عبارت است 
از نفى فرهنگ اباحه گرى غربى؛ نفى جمود 
و تحجر و نفى رياكارى در تمسك به دين؛ 
دفاع قاطع از اخالق و احكام اسالم؛ مبارزه با 

ترويج فحشا و فساد در جامعه.

 در اقتصاد، اصول امام تكيه ى به اقتصاد ملى است؛ تكيه ى 
به خودكفائى اســت؛ عدالت اقتصــادى در توليد و توزيع 
اســت؛ دفاع از طبقات محروم اســت؛ مقابله ى با فرهنگ 
ســرمايه دارى و احترام به مالكيت اســت - اينها در كنار 
هم - امام فرهنگ ظالمانه ى ســرمايه دارى را رد ميكند، 
اما احترام به مالكيت، احترام به ســرمايه، احترام به كار را 

مورد تأكيد قرار ميدهد؛ همچنين هضم نشدن در اقتصاد 
جهانى؛ استقالل در اقتصاد ملى؛ اينها اصول امام در زمينه ى 
اقتصاد است؛ اينها چيزهائى اســت كه در فرمايشات امام 

واضح است.

 توقع امام از مسئولين كشور هميشه اين بود كه با اقتدار، 
با مديريت، با اداره ى عاقالنه و مدبرانه بتوانند اين اصول را 
اجرائى كنند و پيش ببرند. اين، نقشــه ى راه امام بزرگوار 
است. ملت ايران  با همتش، با جوانانش، با اين نقشه ى راه، 
با ايمانى كه در دل او  راسخ اســت، با ياد امامش، ميتواند 
فاصله ى كنونى را با آن وضع مطلوب پــر كند. ملت ايران 
ميتواند پيش برود. ملت ايران بــا توانائى هائى كه دارد، با 
استعدادهائى كه دارد، با انسانهاى برجسته اى كه بحمداهلل 
در ميان كشور حضور دارند، ميتواند راه طى شده اى را كه 
تجربه ى سى و چند ســاله ى انقالب است، با قدرت بيشتر 
و با همت جازمتر ادامه دهد و ان شــاءاهلل به صورت الگوى 

حقيقى و واقعى براى ملتهاى مسلمان در بيايد.

 و اما درباره ى انتخابات كه مسئله ى حساس و زنده ى اين 
روزهاى ما است. برادران و خواهران عزيزم! ملت عزيز ايران! 
انتخابات مظهر هر سه باورى است كه در امام وجود داشت 
و بايد در ما وجود داشــته باشــد: مظهر خداباورى است، 
چون تكليف است. وظيفه ى ما اســت، تكليف ما است كه 
در سرنوشت كشــور دخالت كنيم؛ تك تك آحاد ملت اين 
تكليف را دارند. مظهر مردم باورى اســت، چون انتخابات 
مظهر اراده ى آحاد مردم است؛ مردمند كه مسئوالن كشور 
را به اين وسيله انتخاب ميكنند. و مظهر خودباورى است، 
چون هر كســى كه رأى در صندوق مى اندازد، احســاس 

متن کامل بیانات

اصل مطلب در مسئله ى 
انتخابات، ايجاد حماسه ى 
سياسى و حضور حماسى 
مردم در پاى صندوقها 

است.
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ميكند كه به ســهم خود در سرنوشت كشور دخالت كرده 
است، به سهم خود تعيين كرده است؛ اين خيلى چيز مهمى 
است. پس انتخابات هم مظهر خداباورى است، هم مظهر 

مردم باورى است، هم مظهر خودباورى است.

 اصل مطلب در مسئله ى انتخابات، ايجاد حماسه ى سياسى 
است؛ حضور حماسى مردم در پاى صندوقها است. حماسه 
يعنى چه؟ حماســه يعنى آن كار افتخارآفرينى كه با شور 
و هيجان انجــام ميگيرد. هر رأيى كه شــما به يكى از اين 
نامزدهاى محترم بدهيد - اين هشت نفر آقايان محترمى 
كه در صحنه هستند - رأى به جمهورى اسالمى داده ايد. 
رأى به هر نامزدى، رأى به جمهورى اســالمى است؛ رأى 
اعتماد به نظام و ســازوكار انتخابات است. اينكه شما وارد 
عرصه ى انتخابات ميشويد؛ چه آن كسى كه نامزد رياست 
جمهورى اســت، چه آن كســى كه انتخاب ميكند - مثل 
من و شما - نْفس ورود در اين ميدان، به معناى اعتماد به 
جمهورى اسالمى و اعتماد به سازوكار انتخابات است؛ در 
درجه ى دوم هم، رأى به كسى است كه يا شما، يا آن برادر 
و خواهر ديگر، يا بنده ى حقير تشــخيص داده ايم كه براى 

آينده ى كشور مفيدتر از ديگران است.
 دشــمنان ما در خارج، بيچاره ها در فكــر اينند كه از اين 
انتخابات تهديدى درســت كنند عليه نظام اســالمى؛ در 
حالى كه انتخابات فرصت بزرگ نظام اســالمى است. آنها 
اميد دارند كه انتخابات يا ســرد باشــد، تا بتوانند بگويند 
مردم به نظام اسالمى عالقه اى ندارند؛ يا دنبال انتخابات، 

فتنه به وجود بياورند؛ كمااينكه در ســال 88 به دنبال آن 
انتخابات پرشور، فتنه درســت كردند. دشمنان اين ملت، 
دنبال اين چيزهايند. اما آنها اشــتباه ميكنند، مردم ما را 
نشناخته اند. دشــمنان اين ملت، روز نهم دى را فراموش 
كرده اند. آن كســانى كه فكر ميكنند در اين كشــور يك 
اكثريتى خاموش و مخالف با نظام جمهورى اســالمى اند، 
يادشان رفته است كه ســى و چهار سال است كه هر سال 
در بيســت و دوم بهمن، در همه ى شــهرهاى اين كشور، 
جمعيتهــاى عظيم به دفــاع از نظام جمهورى اســالمى 
بيرون مى آيند و »مرگ بر آمريــكا« ميگويند. براى اينكه 
فضاى انتخابات را ســرد كنند، هيئتهاى فكرى شان پشت 
سر رسانه ها و ســخنگويان سياسى مى نشــينند، مرتب 
حرف درست ميكنند و تحويل رسانه ها ميدهند. يك روز 
ميگويند انتخابات مهندسى شده است، يك روز ميگويند 
انتخابات آزاد نيســت، يك روز ميگوينــد انتخابات از نظر 
مردم مشروع نيست. نه مردِم ما را مى شناسند، نه انتخابات 
ما را مى شناسند، نه نظام جمهورى اسالمى را مى شناسند؛ 
آنجائى هم كه مى شناسند، بى انصافى ميكنند و ابائى هم 

ندارند از اين بى انصافى.

 در كجاى دنيا - هر كس ســراغ دارد، بيايــد بگويد - به 
نامزدهاى گوناگون، از آن چهره هاى معروف تا چهره هاى 
گمنام، اجازه داده ميشود كه به طور مساوى از رسانه هاى 
ملى و دولتى كشور استفاده كنند؟ كجاى دنيا چنين چيزى 
هست؟ در آمريكا هســت؟ در كشورهاى ســرمايه دارى 

هست؟ در كشورهاى ســرمايه دارى اگر چنانچه عضو اين 
دو حزب يا ســه حزب بودند و پشتيبانى ســرمايه دارها و 
كارخانه دارهــا و پولدارها و مافياهاى ثــروت و قدرت را با 
خودشان داشتند، ميتوانند تبليغات كنند؛ اما اگر نداشتند، 
اصاًل نميتوانند  تبليغات كنند. هر كسى كه انتخابات آمريكا 
را دنبال كرده باشــد - بنده دنبال كرده ام - اين را تصديق 
ميكند. افــرادى بوده اند كه مورد حمايت صهيونيســتها 
نبوده اند، مورد حمايت شــبكه ى ســرمايه دارِى خونخواِر 
بين المللى نبوده اند، هر كارى كردند، نتوانستند وارد ميدان 
انتخابات شوند؛ نه رسانه اى در اختيار آنها بوده، نه تلويزيونى 
در اختيار آنها بوده؛ براى هر ثانيه بايد چقدرها خرج كنند. 
در كشــور ما نامزدهاى نمايندگى به طور مساوى و برابر، 
بدون خرج كردن يك ريال، مى نشــينند آنجا، ساعتهاى 
متمادى، با برنامه هاى گوناگون، با مردم حرف ميزنند؛ كجا 

چنين چيزى در دنيا وجود دارد؟

 براى وارد شدن در عرصه ى انتخابات، تنها چيزى كه حاكم 
اســت، قانون اســت؛ بر طبق قانون يك عده اى ميتوانند 
بيايند، يك عــده اى نميتوانند بياينــد؛ قانون معين كرده 
شرائط چيســت، صالحيتها چيست؛ كسانى كه تشخيص 
صالحيت ميدهند، چه كســانى اند؛ اينها همه اش بر طبق 
قانون دارد انجام ميگيرد. آن دشمن بيرونى مى نشيند، بر 
همه ى اين واقعيتها چشم ميبندد، حرفى ميزند، و - همان 
طور كه بار ديگرى هم گفتم - متأسفانه حنجره هاى بى تقوا 
و زبانهاى بى تقوا هم همانها را تكرار ميكنند. اما ملت ايران به 
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توفيق الهى، با حضور خود، با ايستادگى و عزم راسخ خود، به 
همه ى اين ترفندها پاسخ خواهد گفت؛ و پاسخ ملت ايران، 

پاسخ كوبنده و قاطعى خواهد بود.

 يك جمله هم خطاب به نامزدهاى محترم عرض ميكنيم. 
نامزدهاى محترم در اين برنامه هاى عمومى، خب زبان به 
نقد و انتقاد باز ميكنند؛ اين حق آنها است؛ ميتوانند از هر 
چيزى كه مورد انتقاد آنها است، انتقاد كنند؛ منتها توجه 
كنند كه انتقاد بايــد به معنى عزم و نيــت براى پيمودن 
آينده ى پرتالش و افتخارآميز باشد، نه به معناى سياه نمائى 
و منفى بافى و بى انصافى؛ به ايــن نكته توجه كنند. من به 
هيچ كس نظر ندارم. از همين ساعت، رسانه هاى بيگانه با 
غيظ و غرض ورزى خواهند گفــت: فالنى نظر به زيد يا به 
عمرو يا به بكر يا به خالد داشــت. اين، خالف واقع است؛ 
من به هيچ كس نظر ندارم؛ مــن حقايق را عرض ميكنم. 
من به برادرانى كــه ميخواهند اطمينان ايــن مردم را به 
سمت خودشان جلب كنند، نصيحت ميكنم كه منصفانه 
حرف بزنند؛ انتقاد كنند، ليكن انتقاد به معناى سياه نمائى 
نباشد؛ به معناى انكار كارهاى بســيار برجسته اى نباشد 
كه چه در اين دولت، چه در دولتهــاى قبلى انجام گرفته 
است و كسانى مثل خود آنها سر كار آمده اند و شب و روز 
تالش كرده اند و آن كارها را انجام داده اند. انتقاد به معناى 
انكار جهات مثبت نيســت؛ انتقاد اين است كه انسان كار 
مثبت را بگويد، نقص و ضعف را هم بگويد. امروز در كشور 
ما اگر كسى سر كار بيايد، احتياج ندارد كه از صفر شروع 
كند؛ هزاران كاِر برجســته انجام گرفته است. در سالهاى 
طوالنى، در دوره ى مســئوليتهاى مختلف دولتها، هزاران 
زيرساخت اساسى براى اين كشــور به وجود آمده است؛ 
علم پيشرفت كرده است، صنعت پيشــرفت كرده است، 
كارهاى زيربنائى پيشرفت كرده است، امور بسيار مهم در 
زمينه هاى مختلف برنامه ريزى و اجرا شــده است؛ اينها را 
نبايد از دست بدهند؛ هر كارى ميكنند، بايد از اينجا به بعد 
باشد. اين همه كار را نميشود فقط به بهانه ى اين كه امروز 
مشكالت اقتصادى داريم، گرانى و تورم داريم، انكار كنيم؛ 
اين كه درست نيست. بله، مشكالت اقتصادى هست، تورم 
هست؛ ان شاءاهلل آن كسى كه بعداً خواهد آمد، بتواند حاّلل 
اين مشكالت باشد، اين گره ها را هم باز كند؛ اين كه آرزوى 
ملت ايران است؛ اما اين معنايش اين نباشد كه اگر ما يك 
راه حلى براى مشكالت در نظر خودمان داريم، همه ى آنچه 
را كه امروز انجام گرفته است و وجود دارد، انكار كنيم. بعد 
هم وعده هاى نشــدنى ندهند. من به نامزدهاى گوناگون 
عرض ميكنم جورى حرف بزنيد كه اگر در خرداد ســال 
آينده نوار امروز شما را جلوى خودتان گذاشتند يا پخش 
كردند، شرمنده نشويد؛ جورى وعده بدهيد كه اگر چنانچه 
آن وعده را بعداً به رخ شما كشيدند، مجبور نباشيد تقصير 
را گردن اين و آن بگذاريد كه نگذاشتند، نشد. كارى را كه 

ميتوانيد انجام دهيد، وعده بدهيد.

 رئيس جمهور در كشور ما و طبق قانون اساسى ما، امكانات 
فوق العاده زيادى در اختيار دارد. رئيس جمهور امكاناتش 
در قانون اساسى، امكانات وســيعى است؛ رئيس جمهور 
بودجه ى كشــور را در اختيار دارد، همه ى اركان اجرائى 
كشور را در اختيار دارد، ترتيب اجراى قوانين را در اختيار 
دارد، توانائى استفاده از همه ى افراد صاحبنظر را در سراسر 
كشــور در اختيار دارد؛ رئيس جمهور در همه ى مسائل 
گوناگون دستش باز است. تنها محدوديتى كه براى رئيس 
جمهور در كشــور ما وجود دارد، محدوديت قانون است؛ 
قانون فقط به او محدوديت ميدهد، كه اين هم محدوديت 
نيست؛ قانون، هدايت كننده است؛ محدودكننده نيست. 

قانون، راه را نشان ميدهد كه چگونه حركت كنيم.

 آن كسانى كه امروز با مردم حرف ميزنند، آنچه كه توانائى 
انجام آن را دارند و مردم به آن احتياج دارند، آن را با مردم 
در ميان بگذارند؛ قول بدهند با عقل و درايت عمل خواهند 
كرد؛ اگر برنامه اى در هر موردى از مسائل دارند، آن برنامه 
را براى مردم ارائه كنند؛ قول بدهند كه با پشتكار و ثبات 
قدم در اين ميدان پيــش خواهند رفت؛ قول بدهند كه از 
همه ى ظرفيتهاى قانون اساســى براى اجراى وظيفه ى 
بزرِگ خودشان استفاده خواهند كرد؛ قول بدهند كه به 
مديريت اوضاع كشور خواهند پرداخت؛ قول بدهند كه به 
مسئله ى اقتصاد - كه امروز ميدان چالش تحميلى بر ملت 
ايران از سوى بيگانگان است - بخوبى خواهند پرداخت؛ 
قول بدهند حاشيه ســازى نميكنند؛ قول بدهند دســت 
كسان و اطرافيان خود را باز نخواهند گذاشت؛ قول بدهند 
كه به منافع بيگانگان، به بهانه هاى گوناگون، بيش از منافع 
ملت ايران اهميت نخواهند داد. بعضى با اين تحليل غلط 

كه به دشــمنان امتياز بدهيم تا عصبانيت آنها را نسبت 
به خودمان كم كنيم، عماًل منافع آنهــا را بر منافع ملت 
ترجيح ميدهند؛ اين اشتباه است. عصبانيت آنها ناشى از 
اين است كه شما هستيد، ناشى از اين است كه جمهورى 
اسالمى هست، ناشى از اين است كه امام در اذهان مردم و 
در برنامه هاى اين كشور زنده است، ناشى از اين است كه 
روز 14 خرداد - روز رحلت امام - مردم در سرتاسر كشور 
به جوش و خروش مى آيند؛ عصبانيت آنها مربوط به اين 
چيزها است. عصبانيت دشمن را بايد با اقتدار ملى عالج 

و جبران كرد.

 اگر ملت مقتدر باشــد، توانا باشــد، نياز خود را كم كند، 
مشكالت خود را برطرف كند، و امروز كه مسئله ى اقتصاد 
مسئله ى اصلى اســت، بتواند اقتصاد خود را روبه راه كند، 
دشــمن در مقابله ى با ملت ايران بى دفــاع خواهد ماند. 
به هرحال آنچه كه مهم است، عزم و اراده، باور به خدا، باور 
به مردم، و باور به خود، هم براى نامزدهاى انتخابات، هم 
براى آحاد مردم است. ده روز ديگر برادران من! عزيزان من! 
عرصه ى يك امتحان بزرگى اســت و اميدواريم ان شاءاهلل 
در اين امتحان بزرگ، حماســه اى پربركت و داراى نتائج 
درخشانى براى اين ملت از سوى پروردگار رقم بخورد. »و 

ال حول و ال قّوة ااّل باهلل العلّى العظيم«.
 والّسالم علیکم و رحمةاهلل و برکاته 

 

۲( محمد: ۷ ۱( آل عمران: ۱۷۳ 
۴( فصلت: ۳۰ ۳( جن: ۱۶  

۵( رعد: ۱۱
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