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ایستادگی در مقابل توطئه ایستادگی در مقابل توطئه 
حساسیت ُزداییی نسبت به انقالبحساسیت ُزداییی نسبت به انقالب

 مراقب باشید اختالِف شیعه و سنی مراقب باشید اختالِف شیعه و سنی
 در کشور پیش نیاید در کشور پیش نیاید

ت 
ّ
غیرت دینی را حفظ کنید. عامل نجات کشور در بزنگاه های مختلف، غیرت دینی مل

ایران بوده. غیرت دینی اســت که تهدیدها را به فرصت تبدیل میکند. یک نمونه اش 
جنگ تحمیلی و دفاع هشت ســاله که یک تهدید بزرگ بود، ]اّمــا[ غیرت دینی مردم، 
غیرت دینی جوانها، غیرت دینی پدران و مادران و همسران موجب شد که جوانهای ما 
بروند به جبهه و در این جنِگ در واقع بین المللی، که همه با هم همدست شده بودند که 

ایران را شکست بدهند، همه ی اینها را شکست داد و توانست پیروز بشود. 

»بحمدهللا دولتی که امروز بر ســر کار اســت، ارتباطاتش با مردم خوب است؛ به میان مردم 
میــرود... که این را باید تکمیل کــرد.«  ۱۴۰۰/۱۰/۱۹در ادامه، ابعــاد و الزاماِت مردمی بودن 

دولت را براساس آخرین توصیه ها و تذکرات حضرت آیت هللا خامنه  ای بررسی می کنیم:

    گفتگو با مردم 
گفتگوی صادقانه با مردم از جمله کارهای بســیار مهمی است که به مردمی بودن مسئولین 
کمک می کند: »صادقانه با مردم حرف بزنند، مشکالت را به مردم بگویند، راه حل ها را به مردم 
عات را از مردم ابــراز کنند و کمکهای الزم را به مردم تقدیم کننــد.« ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ 

ّ
بگویند، توق

»هر مشــکلی راه حلی هم دارد. با مــردم در میان بگذارید، با مردم حرف بزنید، از مردم کمک 
بخواهید در موارد مختلف، هم کمک فکری، هم کمک عملی.« ۱۴۰۰/۰۶/۰۶

    اجتناب از اشرافی گری
یکی از جلوه های حضور و گرایش مردمی برخورداری از سبک زندگی مردمی و دوری از اشرافی گری 
ف بودن در ممشی و منش، دوری کردن از منشهای اشرافیگری و از موضع باال به 

ّ
است: »بی تکل

مردم نگاه کردن و مانند اینها؛ این هم یک جلوه ی دیگری است از مردمی بودن.« ۱۴۰۰/۰۶/۰۶

    عمل به وعده ها
یکی دیگر از الزامات مردمی بودن دولت عمل به وعده هاست: »به وعده هاییی که به مردم 
داده میشود عمل بشود؛ باید در موعد خود به این وعده ها عمل بشود که مردم بدانند جّدّیت 
هســت. آنجاییی که عمل به این وعده امکان پذیر نیســت آنجا، بروند برای همــان مردمی 
ت اینکه این کار را 

ّ
که به آنها این وعده داده شــده، صریح، واضح توضیح بدهند، بگوینــد عل

نتوانستیم بکنیم این است.« ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

    نگاه وفاق آمیز به عموم مردم
»نگاه وفاق آمیز به عموم مردم« یکی از نکات بسیار کلیدی برای حفظ و تعمیق و تحقِق رویکرد 
مردمِی دولت است: »مردم یعنی همه ی مردم؛ بدون امتیازهای طبقاتی و گروهی... دولت 
باید مظهر وفاق باشد. بعضی از این تغایرهای موهومی را که در بین مردم وجود دارد، بایستی 

با نگاه وفاق آمیز و نگاه مالطفت به عموم مردم این توّهمات را تضعیف کرد.« ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

    استفاده از ظرفیت های مردم و نخبگان
موضوع مهم دیگر در این زمینه شناخت و فعال سازی ظرفیت های مردمی در جریان اداره ی 
کشور اســت: »ظرفّیتهای فراوانی در کشور وجود دارد... بدون تردید این ظرفّیتها میتواند بر 

مشکالت غلبه کند.« ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ 
ُبعد دیگری از این بحث هم به استفاده از نظرات و توانمندی های نخبگان برمی گردد: »]مسئولین[ 

یک ساز و کاری را پیش بگیرند که بتوانند از نظرات ]نخبگان[ استفاده کنند.« ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

    مبارزه با فساد
»مبارزه با فساد« یکی دیگر از جلوه های »دولت مردمی« است: »اگر ما به معنای واقعی کلمه 

میخواهیم در کنار مردم باشیم، باید بی امان با فساد و مفسد مبارزه کنیم.« ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
کالم آخر اینکه رسالت مهِم »احیاِی اعتماد و امید مردم« بر عهده ی دولت سیزدهم است. مسئولیتی 
که تحقق آن نیازمند تالش و مجاهدتی شبانه روزی است: »مسئله ی احیای اعتماد مردم و امید مردم 
هم بسیار چیز مهّمی است؛ چون اعتماد مردم بزرگ ترین سرمایه ی دولت است. مردم وقتی به شما 

اعتماد کردند و امید به شما داشتند، با شما راه می آیند و کمکتان میکنند.«  ۱۴۰۰/۰۶/۰۶

رهبر انقالب با اشاره به تالش دشمن برای کاهش 
حساسیت مردم به اصول انقالب مطرح کردند:  

تأکید حضرت آیت هللا خامنه ای بر تالش 
دشمنان برای ایجاد اختالف:  

یکی از کارهاییی که امروز بشــّدت در برنامه ریزی های دشمنان انقالب و دشمنان نظام 
جمهوری اسالمی مطرح است، عبارت است از حّساسّیت زداییی نسبت به اصول و بّینات 
و مبانی انقالب... میخواهند این حّساسّیت را بتدریج کم کنند؛ این از راه همین تبلیغات 
وسیعی است که این روزها در فضای مجازی، در رسانه های جمعی بیگانه به انواع مختلف 
انجام میگیرد... بایستی به این توّجه داشت و در مقابل این حّساسّیت زداییی باید ایستاد. 
اهل فکــر، اهل قلم، اهل بیان، اهــل فّعالّیتهای گوناگــون اجتماعی، اهــل فّعالّیت در 
فضای مجازی، آن کســانی که میتوانند و دستشــان باز اســت، در این زمینه مســئولّیت 

دارند؛ و نگذارند که دشمنان بتدریج این حّساسّیت و حمّیت مردمی را کمرنگ کنند.

دشمنانی هستند که تخّصصشان ایجاد اختالف است... هر جا توانسته اند، این کار را هم 
انجام داده اند؛ از جمله اختالف مذهبی، اختالف شیعه و سّنی؛ نباید بگذاریم که این چیزها 
در کشور رخ بدهد یا اوج پیدا بکند... ما گاهی اختالف در بین اقوام داشته ایم... ]اّما[ در بین 
شیعه و سّنی درگیری و اختالف نداشته ایم؛ حاال ]نباید[ یک بهانه ای به وجود بیاید، یک 
چنین چیزهاییی به وجود بیاید، که البّته خوشــبختانه بحمدهللا چنین چیزی پیش نیامده 
اّما نباید بگذاریم پیش بیاید، باید مراقبت بکنیم. حاال این را که یک کسی یک حرف غلطی 

میزند، یک نفر هم احساس تکلیف میکند در مقابل او، نباید کش داد، نباید ادامه داد.

غیرت، بصیرت و عقالنیت دینی
عامل نجات کشور در بزنگاه ها

توصیه های کلیدی رهبر انقالب برای حفظ و رهبر انقالب در ارتباط تصویری با مردم قم:  
تقویت رویکرد مردمی دولت

#دولت _مردمی#امام_خمینی_ )ره(#حادثه_نوزدهم _دی  #امید #انسجام_عمومی #اشتباه _محاسباتی_دشمن #غیرت_دینی #حساسیت_بر_اصول_انقالب 
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ــِی  ــد اساس ــن کلی ــدون ای ــت. ب ــده اس ــه آین ــه ب ــگاه خوش بینان ــد و ن ــن امی ــه ی م توصی
همــه ی قفلهــا، هیــچ گامــی نمیتــوان برداشــت. آنچــه میگویــم یــک امیــد صــادق و 
ــده  دوری  ــد کاذب و فریبن ــواره از امی ــب هم ــت. اینجان ــی اس ــای عین ــه واقعّیته ــی ب مّتک
جســته ام، اّمــا خــود و همــه را از نومیــدی بیجــا و تــرس کاذب نیــز برحــذر داشــته  ام و 
ــای آن،  ــن برنامه ه ــمن و فّعال تری ــانه ای دش ــی و رس ــت تبلیغ ــدارم... سیاس ــذر می برح
مأیوس ســازی مــردم و حّتــی مســئوالن و مدیــران مــا از آینــده اســت. خبرهــای دروغ، 
جلوه هــای  کــردن  پنهــان  واقعّیتهــا،  دادن  نشــان  وارونــه   مغرضانــه،  تحلیل هــای 

امیدبخــش، بــزرگ کــردن عیــوب کوچــک و کوچــک نشــان دادن یــا انــکار محّســنات 
ــمنان  ــی دش ــری و اینترنت ــی و تصوی ــانه ی صوت ــزاران رس ــگی ه ــه  ی همیش ــزرگ، برنام ب
ــاهده اند  ــل مش ــز قاب ــور نی ــل کش ــان در داخ ــای آن ــه دنباله ه ــت؛ و البّت ــران اس ــت ای

ّ
مل

کــه بــا اســتفاده از آزادی هــا در خدمــت دشــمن حرکــت میکننــد. شــما جوانــان بایــد 
پیــش گام در شکســتن ایــن محاصــره ی تبلیغاتــی باشــید. در خــود و دیگــران نهــال امیــد 
بــه آینــده را پــرورش دهیــد. تــرس و نومیــدی را از خــود و دیگــران برانیــد. ایــن نخســتین و 

ریشــه ای ترین جهــاد شــما اســت.۱۳۹۷/۱۱/۲۲

غیرت دینی، در آنجاییی که  خودش را نشان میدهد و تأثیرگذار است، همراه با عقالنّیت است... 
 دارای عقالنّیت باال هستند؛ نمونه اش 

ً
شخصّیت هاییی که بیشترین غیرت دینی را دارند، اینها غالبا

شــخص امام بزرگوار؛ اوج غیرت دینی بود... در عین حال در اوج عقالنّیت بــود؛ خردمند، عاقل 
و دانشــمند. و من خوب است در این مناســبت یاد کنم از فقیه و فیلســوف معاصرمان، مرحوم 

 
ً
آیت اهّلل مصباح یزدی که ایشــان هم همین  جور بودند؛ ایشــان هم انصافا

شــاگرد شایســته ی امام بود و هم در غیــرت دینی در اوج بــود، هم در 
عقالنّیت، یک فیلسوف به معنای واقعی کلمه بود.

   حادثه ی نوزدهم دی  ماه در قـــم و دنباله های آن حادثه 
نشان دهنده ی عمق اعتقاد دینی مردم است.

   جمهوری اســـالمی، مظهر اعتقاد دینی مردم و ناشـــی از 
نگاه انقالبِی برخاسته ی از دین به مســـائل جاری جهان و 

کشور است.
   طبیعت اســـتکبار، با پدیده ای مثل جمهوری اســـالمی 

 
ً
که همه چیـــزش از دین و یک حرکت دینی اســـت، طبیعتا

مخالف است.
   خـــدا حرکت قمی هـــا در نوزدهم دی را برکـــت داد، این 

نهضت اوج گرفت و به انقالب منتهی شد.
 ناشی از بصیرت است، که بصیرت یک 

ً
   غیرت دینی اساسا

شعبه ای از عقالنّیت و نشان دهنده ی عمق دین داری است.

ت ایران، زیر تابوت شهید سلیمانی به معنای واقعی 
ّ
   مل

کلمه هوّیت و وحدت خود را نشان داد. 
 یکـــی از مهم ترین 

ً
ما

ّ
   پایبندی به اصول انقالب، مســـل

ت است.
ّ
ابزارهای پیشرفت کشور مل

قّیتهای جمهوری اســـالمی 
ّ

   ما بایـــد نگذاریم کـــه موف
مکتوم بماند.

ــام  ــر ام ــد، روح مطه ــروز کن ــمنانش پی ــر دش ــد ب ــق کن
ّ

ــا موف ــا و صحنه ه ــه ی عرصه ه ــران را در هم ــت ای
ّ
ــه مل ــم ک ــال میخواه ــد متع از خداون

ــیم.  ــان نباش ــام بزرگوارم ــرمنده ام ــم ش ــد، بتوانی ــنود کن ــی و خوش ــا راض ــد، او را از م ــور کن ــش محش ــا اولیائ ــد، ب ــاد کن ــوار را ش بزرگ

»امیدآفرینی«، ریشه ای ترین جهاِد جوانان»امیدآفرینی«، ریشه ای ترین جهاِد جوانان

»آیت هللا مصباح یزدی«، در اوج غیرت و عقالنیت دینی»آیت هللا مصباح یزدی«، در اوج غیرت و عقالنیت دینیتوطئه ای که علیه دشمن تمام شد!توطئه ای که علیه دشمن تمام شد!

حضرت آیت هللا خامنه ای پیش از این درباره توطئه یأس پراکنی و نقش آفرینی در مقابل آن سخن گفته بودند:  

رهبر انقالب در بخشی از بیانات خود اشاره ای به شخصیت 
عقالنی یکی از شاگردان شایسته امام)ره( داشتند:  

]آمریکاییی ها[ درباره ی مسائل گوناگون، یک محاسبه ای میکنند، ]ولی شکست میخورند؛[ 
نمونهاش همین مسئله ی تازه باقی ماندن شهادت شهید عزیزمان، شهید سلیمانی است؛ 
چه فکر میکردند، چه شــد! آنها فکر میکردند که با از بین بردن شــهید ســلیمانی، نهضت و 
حرکت عظیمی که او نماینده اش بود، نمودارش بود و نمادش بود خاموش خواهد شــد؛ 

می بینید که بیشتر شــده... در ایران، در خارج از ایران، این حرکت عظیم، این اظهار ارادت و 
اخالص عمومی نسبت به شهید سلیمانی را دشمن نمیتوانست محاسبه بکند و نمیتواند 
 غافل و خراب است؛ 

ً
 و انصافا

ً
محاســبه کند این چیزها را؛ دستگاه محاســباتی دشــمن حّقا

نمیتوانند حقایق مربوط به جمهوری اسالمی را آن چنان که هست دریابند.

ــَن  ذی
َّ
ال

َ
ــم زد؛ ف ــه ه ــمن را ب ــبه ی دش ــام ۱۹ دی[ محاس ــم ]قی ــردم ق ــن کار م ای

َفــروا ُهــُم الَمکیــدون؛)۱( آنهــا توطئــه چیدنــد اّمــا ایــن توطئــه علیــه 
َ

ک
ــب  ــا[ موج ــکنند، ]اّم ــام را بش ــتند ام ــی میخواس ــد؛ یعن ــام ش ــان تم خودش
ــتند  ــد؛ میخواس ــر ش ــه ظاه ــر در صحن ــتحکم تر، ُپرفروغ ت ــام مس ــه ام ــد ک ش
رابطــه ی مــردم را بــا امــام ضعیــف کننــد، ایــن رابطــه مســتحکم تر شــد؛ 

میخواســتند نهضــت را تضعیــف کننــد، ایــن نهضــت قوی تــر شــد.
۱( سوره ی طور، بخشی از آیه ی ۴۲

دستگاه محاسباتی دشمن خراب است!دستگاه محاسباتی دشمن خراب است!
رهبر انقالب با اشاره به شکسِت طرح دشــمن در ماجرای ترور شهید سلیمانی:  

الزامات امتداِد حرکت مردمی دولتالزامات امتداِد حرکت مردمی دولت
ایجاد سازوکار برای استفاده از نظرات مردم و متخصصان عمل به وعده ها در موعد خود ادامه ی حضور در بین مردم

استفاده از ظرفّیت مردمی برای نظارت عمومی ایجاد سازوکار برای استفاده از ظرفیت های مردمی در کمک به دولت


