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داوطلبانداوطلبان
»برنامه« ارائه کنند»برنامه« ارائه کنند

حرف های آمریکا�یی ها حرف های آمریکا�یی ها 
را تکرار نکنیدرا تکرار نکنید

آمریکاییی ها سالها اســـت از نفوذ جمهوری اســـامی ایران در منطقه  بشـــّدت ناراحت و 
ناراضی اند؛ از نیروی قدس ناراحت بودند به خاطر این...؛ هر چیزی که عامل نفوذ معنوی 
 نیروی قدس بزرگ ترین 

ً
جمهوری اسامی در منطقه باشد، برای آنها بد اســـت... انصافا

ر در جلوگیری از دیپلماسی انفعالی در منطقه ی غرب آسیا است؛ نیروی قدس در 
ّ
عامل مؤث

منطقه ی غرب آسیا یک سیاست مستقّل جمهوری اسامی را و سیاست عّزت مدار جمهوری 
اسامی را تحّقق بخشیده ]است[.

حضرت آیت هللا خامنه ای با اشاره به برخی 
اظهارات داوطلبان ریاست جمهوری 

تصریح کردند:

واکنش رهبر انقاب به اظهارات برخی 
مسئوالن در مورد سپاه قدس و شهید 

سلیمانی:

»انتخابات به معنای واقعـــی کلمه یک فرصت مهم اســـت و نباید مردم را دلســـرد کرد از 

انتخابات.« این جمله یکی از تأکیدات رهبر انقالب اسالمی در سخنرانی تلویزیونی اخیر بود. 

ایشان پیش از این هم تأکید کرده بودند: »عالج دردهای مزمن کشور در ُپرشور بودن انتخابات 

و حضور عمومی مردم و بعد، انتخاب اصلح، انتخاب شخصّیت مناسب در انتخابات ریاست 

جمهوری است.«  ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ در ادامه برخی از نکات مهم بیانات حضرت آیت هللا خامنه ای 

در سال جاری درباره ی سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری را مرور می کنیم: 

     برای ا�ران قوی
ت« در انتخابات را از عوامل کلیدی شـــکل دهی بـــه »ایران قوی« 

ّ
رهبر انقالب »حضور مل

ت هســـتند که این قّوت را به کشور 
ّ

دانستند: »ما باید تالش کنیم کشـــور را قوی کنیم... مل

ت و مشارکتشـــان هم -اصل مشارکتشـــان، اندازه ی مشارکتشان- 
ّ

میبخشند و حضور مل

ی تأثیر دارد.« ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ و بر جنبه ی اقتدارآفرینی انتخابات با حضور 
ّ

 در این قّوت مل
ً
ما

ّ
مسل

مردمی تأکید کردند: »از جهت وجهه ی خارجی انتخابات و حضور مردم و مشـــارکت مردم، 

ی است.«۱۴۰۰/۰۱/۰۱ 
ّ

نشان دهنده ی اقتدار مل

     مهم ترین مد�رّیت کشور، ریاست جمهوری است
تبیین ِجایگاه و نقِش مهم ریاست جمهوری یکی دیگر از نکات مورد توجه حضرت آیت هللا 

 همه ی مراکز مدیرّیتی کشـــور در اختیار رئیس جمهور است... همه ی 
ً
خامنه ای بود: »تقریبا

بودجه ی مصّوب کشور در اختیار رئیس جمهور اســـت.« ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ایشان در همین زمینه 

انتخابات را عامل »نوسازی در کشور« معرفی کردند: »انتخابات در واقع یک نوسازی در کشور 

است؛ وقتی انتخابات انجام میگیرد یعنی یک افراد تازه َنَفسی وارد میدان میشوند، وارد کار 

میشوند، و در دستگاه اجرای کشور یک نوسازی ای به وجود می آید.«۱۴۰۰/۰۱/۰۱ 

      داوطلبان برنامه داشته باشند!
یکی دیگر از محورهای بیانات رهبر انقالب اختصاص به طرِح تذکراتی خطاب به داوطلبان 

ریاست جمهوری داشت. ایشان از داوطلبان خواستند سنگینی کار و مسائل کشور را بشناسند 

و »برنامه« داشته باشند: »شما که داوطلب شده  اید، بدانید چه چیزی را میخواهید بر دوش 

بگیرید، چه بار ســـنگینی را میخواهید بر دوش بگیرید... مشکالت و مسائل اصلی کشور را 

ی داشته باشید.«۱۴۰۰/۰۱/۰۱  
ّ

بشناسید... برای حّل آن مسائل هم یک برنامه ای و راه حل

      شاخص های رئیس جمهور اصلح 
 باکفایت باشد... 

ً
همچنین رهبر انقالب خصوصیاِت رئیس جمهور اصلح را تبیین کردند: »اّوال

 باایمان باشد... عدالت خواه باشد، ضّدفساد باشد... دارای عملکرد انقالبی و جهادی 
ً
ثانیا

 مطمئن 
ً
توکشیده نمیشود کار کرد... توانمندی های کشور را واقعا

ُ
باشد؛ یعنی با عملکرد ا

باشند... و به جوانان معتقد باشند... مردمی باشد. امیدوار باشد.«۱۴۰۰/۰۱/۰۱ 

      مردم را دلسرد نکنید!
یکی دیگر از محورهای مهم ســـخنان حضرت آیت هللا خامنه ای هم اختصاص به تذکر این 

نکته داشـــت که از بیان حرف های دلســـردکننده ی مردم در عرصه ی انتخابات پرهیز شود: 

»یک عّده ای مردم را دلسرد میکنند با خدشه کردن در انتخابات... این غلط است... بعضی ها 

هســـتند انتخابات را وقتی قبول دارند کـــه نتیجه ی انتخابات همان چیزی باشـــد که آنها 

میخواهند.«۱۴۰۰/۰۲/۱۲ 

رهبر انقالب همـــگان را از دوقطبی ســـازی های غلط هم پرهیز داده انـــد: »انتخابات نماد 

دودستگی و نماد تفرقه قرار ندهند، نماد دوقطبی گری قرار ندهند.«۱۴۰۰/۰۱/۰۱  

بعضــی از کســانی کــه وارد میــدان انتخابات 
ایــن  کــه  میکننــد  اظهاراتــی  میشــوند 
اظهارات، اظهــارات خوبی نیســت، حرفهای 
ــی اســت کــه هیــچ  فریبنــده اســت، حرفهایی
پشــتوانه ی فکــری و پشــتوانه ی برنامــه ای 
نــدارد؛ همیــن  طــوری یــک چیــزی اّدعــا 
میکنند، یک چیــزی میگوینــد، بــدون اینکه 
ــی  ــا حّت ــد ی ــر بگیرن ــور را در نظ ــات کش امکان
بداننــد. خیلــی از بــرادران کــه در ایــن میــدان 
ــیاری از ظرفّیتهای کشور  ــوند، از بس وارد میش
ــدون  ــند؛ ب ــم نباش شــاید خیلــی مّطلــع ه
اینکــه حاال محاســبه ی درســتی شــده باشــد، 
یــک چیــزی میگوینــد، یــک حرفــی میزننــد، 
خــوب  اینهــا  میدهنــد.  وعــده ای  یــک 
نیســت، بایســتی برنامــه ارائــه بشــود بــه 

ــه. ــی کلم ــی واقع معن

ــا  ــن روزهـ ــور ایـ ــئولین کشـ ــی از مسـ از بعضـ
ــان  ــرای انسـ ــه بـ ــد کـ ــنیده شـ ــی شـ حرفهاییـ
ــت،  ــف اسـ ــه ی تأّسـ ــب و مایـ ــه ی تعّجـ مایـ
و  دشـــمن  رســـانه های  کـــه  شـــنیدیم  و 
ایـــن  مخالـــف جمهـــوری اســـامی هـــم 
 
ً
حرفهـــا را پخـــش کردنـــد. انســـان واقعـــا

متأّســـف میشـــود وقتـــی کـــه ایـــن مطالـــب 
ــرار  ــا تکـ ــن حرفهـ ــی از ایـ ــنود. بعضـ را می شـ
حرفهـــای خصمانـــه ی دشـــمنان مـــا اســـت، 
تکـــرار حرفهـــای آمریـــکا اســـت... نبایـــد مـــا 
جـــوری حـــرف بزنیـــم کـــه معنایـــش ایـــن 
ـــم  ـــاور نداری ـــور را ب ـــتهای کش ـــه سیاس ـــت ک اس
و قبـــول نداریـــم. بایـــد مراقـــب باشـــیم؛ 
مراقـــب دشـــمن شـــاد کـــردن هـــم باشـــیم؛ 
ــاد  ــمن را شـ ــه دشـ ــد کـ ــوری نباشـ  جـ

ً
ــا واقعـ
کنیـــم.

رگترین  وی قدس«، بز »نیر
ی از  عامل موثر جلوگیر

دیپلماسی انفعالی است

رهبر انقالب در سخنرانی تلو�زیونی خطاب به ملت ا�ران تأکید کردند:

مروری بر بیانات اخیر رهبر انقاب درباره ی انتخابات

م شهید_مطهّری امیرالمؤمنین )علیه  السالم(
ّ

     سیاست_خارجی سپاه_قدس انتخابات       کارگرمعل



سپاه قدس یک نیروییی است که با سعه ی صدر به همه جا و همه کس نگاه میکند. رزمندگان 
بدون مرزند؛ رزمندگان بدون مرز. رزمندگانی که هرجا نیاز باشـــد، آنها در آنجا حضور پیدا 
میکنند؛ کرامت مستضعفان را حفظ میکنند، خود را باگردان مقّدسات و حریمهای مقّدس 
میکنند. سپاه قدس را به این چشم نگاه بکنیم، آن وقت، همینها، همین کسانی که با جان 
تهای دیگر و ُضَعفای اطراف منطقه که در 

ّ
خودشـــان، با همه ی توان خودشـــان به کمک مل

دسترس آنها است میروند، همینها سایه ی جنگ و ترور و تخریب را از کشور خودمان هم دور 
میکنند و دفع میکنند. میهن عزیز ما یک بخش مهّمی از امنّیتش محصول کار همین جوانان 
مؤمنی است که در زیر فرماندهی سردار شهید عزیزمان سالها کار کردند، تاش کردند؛ اینها 

امنّیت آورند، برای کشور هم اینها امنّیت می آورند.۱۳۹۸/۱۰/۲۷ 

شـهید مطهری دائـم در فکـر بـود، دائـم دغدغه داشـت کـه فکـر درسـت را، فکـر متقن و 
عمقی را بین مخاطبان خود نشـر بدهد؛ و یـک جهاد نرم افـزارِی به تمام معنا را ایشـان در 
طول سـالیان متمادی شـروع کرده بـود؛ با امـواج مهاجم روبه رو میشـد و سینه به سـینه 
میشـد و با آنها برخـورد میکرد و بـر آنها غلبـه پیدا میکرد. مسـئله هم بـرای او فقـط امواج 
ـرات مارکسیسـتی، 

ّ
فکـری مارکسیسـتی و شـرقی نبـود؛ چـه شـرقی، چـه غربـی؛ چـه تفک

ـرات لیبرالیسـتی رایـج در غـرب؛ بـا همـه ی اینها مواجـه میشـد. انسـان کتابهای 
ّ

چه تفک
آن بزرگـوار را کـه نـگاه کنـد ]مشـاهده میکنـد[. مخاطـب خـودش را هدایـت میکـرد و به 
مخاطب خودش در مسـیر فکر درسـت، طمأنینه و آرامش و اطمینان میبخشـید. شهید 
 دغدغـه ی تکلیف داشـت. هرگز 

ً
مطّهـری مسئولّیت شـناس بـود، تکلیف گرا بـود، واقعـا

بیـکار نماند.

ه ی ماه رمضان، اّیام قدر و لیالی مبارکه ی قدر است.
ّ

    قل

    ما بایســتی روش، خصوصیات، عدالت، شــجاعت و زهد 

امیرالمومنین را در عمل و رفتار خودمان رعایت کنیم.

    خصوصّیــت خیلــی مهم شــهید مطهری این بــود که هم 

تولید فکر و هم نشر فکر میکرد.

     اقتصاد مستقل، وابسته ی به تولید داخلی است، تولید 

داخلی هم وابسته ی به کارگر است.

ق تریــن کار برای خنثی کــردن تحریمها تالش واقعی 
ّ

    موف

ی است.
ّ

برای تقویت تولید مل

    انتخابات را بــا حرفهای بیهــوده و وعده هــای فریبنده و 

بدون پشتوانه نباید خراب کرد.

    سیاست خارجی در هیچ جای دنیا در وزارت خارجه تعیین 

نمیشود. سیاست خارجی در همه  جای دنیا مربوط به مجامع 

باالدستی وزارت خارجه است.

دعا برای وجود مبارک امام زمان )ســام  هللا علیه و عّجل هللا فرجه و ارواحنا فداه( خیلی مهم است؛ آن بزرگوار هم شما را دعا خواهند کرد؛ وقتی شما دعا 
میکنید ایشان را، ایشان هم شما را دعا میکنند و دعای آن بزرگوار دعای مستجابی است؛ ان شاء هللا خداوند ما را از دعای آن بزرگوار برخوردار کند و ارواح 

 جای ایشان خالی است، از ما راضی و شاد کند.
ً
طّیبه ی شهدای بزرگوار و روح مطّهر امام بزرگوارمان که حّقا

ــک ِللّنــاِس  ِامــاًم ا.۱ خــب ایــن چــه زمانی 
ُ
خــدای متعــال بــه حضــرت ابراهیــم فرمــود: ِاّنــی جاِعل

ــم  ــرت ابراهی ــالخوردگی حض ــان س ــک در زم ــدون ش ــن ب ــت؟ ای ــده اس ــه ش ــم گفت ــه ابراهی ب
ــه  ــت ذّرّی ــدا اس ــی؛ پی ت یَّ رِّ

ُ
ــن ذ ــد: َو ِم ــرض میکن ــروردگار ع ــخ پ ــرت در پاس ــون حض ــت؛ چ اس

ــی 
َ
ــذی َوَهــَب لــی َعل

َّ
لَحمــُدهلل ال

َّ
داشــته؛ و ذّرّیــه ی حضــرت ابراهیــم مــال پیرمــردی او اســت. ا

الِکَبــِر ِاســمعیَل َو ِاســحق... پــس ایــن امامــت مربــوط اســت بــه اواخــر دوران زندگــی حضــرت 

ابراهیــم؛ در حالــی کــه ابراهیــم ده هــا ســال قبــل از آن، پیغمبــر بــود و پیغمبرهــا رئیــس دیــن و 
ی نیســت اّمــا ایــن امامــت را بعــد خــدای متعــال داد. پــس ایــن امامــت 

ّ
دنیاینــد؛ در ایــن شــک

یــک مرحلــه ی دیگــری اســت، یــک چیــز باالتــری اســت، یــک امــر معنــوی اســت.
۱( سوره ی بقره، بخشی از آیه ی ۱۲۴

سپاه قدس »کرامت مستضعفان« و سپاه قدس »کرامت مستضعفان« و 
»امنّیت ا�ران« را حفظ می کند»امنّیت ا�ران« را حفظ می کند

جهاِد نرم افزارِی استاِد شهیدجهاِد نرم افزارِی استاِد شهید

رهبر انقاب در بخشی از بیانات خود برخی 
خصوصیات شهید مطهری را تبیین کردند:

حضرت آیت هللا خامنه ای پیش از این درباره 
»رزمندگان بدون مرز« سخن گفته بودند:

  نکاتی درباره ی شخصیت 

امیرالمومنین

  معلمان، افسران سپاه پیشرفِت کشور

    نکاتی درباره ی مسئله ی کارگر

    انتخابات، فرصت بی نظیر کشور

   تذکراتی درباره ی برخی سخنان 

مطرح شده از سوی بعضی مسئولین

مصاد�ِق حما�تها از کارگران:مصاد�ِق حما�تها از کارگران:

افزایش پایه ی حقوقی به تناسب توّرم

مسئله ی بیمه و بهداشت و درمان

 مهارت آموزیمسکن

امنّیت شغلی و ضمانت حفظ کار

ایجاد روابط منطقی و عادالنه میان کارگر و کارآفرین و دولت

 این 
ً
امروز در کشـــور ما امکان آموزش به صورت خیلی گســـترده ای وجود دارد. در گذشته حتما

مقدار امکان آموزش در سرتاسر کشور برای جوانها و نوجوان ها و کودکها حّتی فراهم نبوده که 
امروز به برکت انقاب اسامی، به برکت جمهوری اسامی این امکان در اختیار است. این امکان 
مین عزیز ما هم یک بخش مهّمی از همین امکاناتند... 

ّ
مین اســـت و خود معل

ّ
در اختیار معل

مان، افسران سپاه پیشـــرفت کشورند. اگر حرکت 
ّ
بنابراین میتوانیم این جور بگوییم که معل

عمومِی پیشـــرفت کشور را به حرکت یک ســـپاه بخواهیم تشبیه بکنیم، افســـران جواِن این 
مان عزیز؛ و خود آنها باید این نقش را باور کنند.

ّ
مجموعه عبارتند از معل

معلمان، افسران سپاه پیشرفِت کشورمعلمان، افسران سپاه پیشرفِت کشور

رهبر انقاب با تأکید بر اینکه معلمان 
سرمایه ی آموزش در کشورند:

»امامت« �ک امر معنوی است»امامت« �ک امر معنوی است


