
من يك وقت شنيدم كه يكى از وزراى معادن - نمى گويم در چه 
انواع و اقسام سنگهاى گرانقيمتى را كه ما در كشور داريم،  سالى - 
آورده و در وزارتخانه اش كار كرده است! من در اين جا او را خواستم 
و به او گفتم: شما چرا اين كار را كردى؟ گفت: وقتى مسافران خارجى 
به وزارتخانه مى آيند، اين سنگها جلِو چشمشان قرار گيرد و مشترى 
اين همه  ما  قابل قبول است؟!  اين منطق،  پيدا شود! شما را به خدا، 
خرج كنيم و سنگهاى وزارتخانه را - كه دارد يا ندارد - جمع كنيم و 
سنگ جديد نصب كنيم، براى اين كه مشترى پيدا كنيم! شما مى توانيد 
پنج  طول  به  را  بزرگى  چارچوب  وزارتخانه ى خود  اصلى  سالن  در 
و عرض سه متر درست كنيد و انواع و اقسام سنگهايتان را به شكل 
بسيار بديع و زيبا در آن جا بچينيد - كسانى هستند كه كارشان همين 
به  را  او  احترام،  اداى  عنوان  به  آمد،  ميهمانى  هر  بعد   - چيدنهاست 
تماشاست، هم مشترى يابى؛  كند؛ هم  تماشا  را  تا سنگها  ببريد  آن جا 
به  نيست.  مناسب  واقعًا  تجّمل سازى،  براى  بهانه  است.  بهتر  اين كه 
شود،  منعكس  بيرون  به  وقتى  شما  زندگى  در  برق  و  زرق  من  نظر 
آن اشكال دوم را دارد: فرهنگ مى سازد و يك عّده نوكيسه و تازه به 
دوران رسيده را به خرجها و تجّمل بازِى زيادى تشويق مى كند. بعد 
مى كنند؛  آن طرف حركت  به  نظام هستند؛ همه  مى بينند رؤساى  هم 
آن وقت از شما تندتر هم مى روند؛ چون شما باالخره مالحظاتى داريد 
كه بسيارى از آنها ندارند. البته من در اين زمينه ها قباًل سفارشهايى به 

عزيزان كرده ام.
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در همين چند ماه قبل دو گزارش جداگانه از بوشهر و اصفهان به من 
رسيد كه به معناى حقيقِى كلمه خواب را از چشم من ربود؛ هر دو هم 
مربوط به دستگاههاى دولتى بود. گزارش اصفهان مربوط به محل سّد 
است؛ مظهر فاصله و دّره ى بين وضع زندگى قشرهاى فقير و قشرهاى 

دولتى. در آن جا خانه ها و ويالهايى ساخته اند - البته بخش خصوصى هم هست، 
زندگى  مردم  هم  كنارشان   - است  كرده  كارها  اين  از  آن جا  در  هم  دولت  اما 
عادى اى ندارند؛ نان ندارند كه شكمشان را سير كنند؛ دروازه هم گذاشته اند كه 
كسى حق ندارد از آن جا عبور كند و به آن طرف برود! در يكى از جزاير بوشهر 
هم همين اتفاق افتاده و مربوط به يك بخش دولتى است. اينها اصاًل قابل قبول 
نيست. بنده خبر نداشتم؛ اما اگر اطالع داشتم كه مى خواهند چنين جايى را در 
اصفهان و يا بوشهر بسازند، با اين كه بنا ندارم در كار اجرايى دخالت كنم، قطعًا 
به آن استاندار يا آن وزير، كتبًا و يا شفاهًا مى گفتم شما حق ندارى اين كار را 
كارها  اين  تأثير  تمام كرده اند.  را كرده اند؛ ساخته اند و  كار  اين  به هرحال  بكنى. 

خيلى بزرگ است.
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به نظر من آقاياِن وزرا هم نبايد وقت خود را در كارهاى حزبى صرف كنند. 
زمان آقاى هاشمى وقتى حزب آقايان كارگزاران درست شد، يكى از اشكاالت 

اساسى اى كه من به كار آنها گرفتم و به آنها گفتم، اين بود 
كه براى حزب بايد وقت صرف كنيد - دور هم بنشينيد 
بگوييد،  خير  و  بلى  كنيد،  نظر  تبادل  بزنيد،  حرف  و 
بحثهاى سياسى و روشنفكرى كنيد - كه ولو در كار شما 
مقدار هّمت  اين  كه  بدانيد  بايد  نگذارد،  اثرى هم  هيچ 
وزارتخانه  در  كه  است. وزير  به دولت  متعّلق  و وقت، 
اختيار  در  وقت  تمام  وزير،  ندارد؛  كار  ساعت  هشت 
وزارتخانه است. اگر شما هّمت و نشاط حرف زدن و 
فكر كردنتان را جاى ديگرى صرف كرديد، در حقيقت 
وقت وزارتخانه را غصب كرده ايد. اين فعِل حرام است.

من عرض مى كنم، اين كه ما مى گوييم سياست ما عين ديانت ماست و ديانت 
ما عين سياست ماست - كه مرحوم مدّرس حرف درستى زد و امام آن را تأييد 
كرد - معناى واضحى دارد؛ اما يك روى ديگرش اين است كه سياست ما بايد 

ديندارانه و پرهيزگارانه باشد. هر كار سياسى اى خوب نيست. بعضى كسان هستند 
كه به كار سياسى، فقط مثل يك كار سياسى اى كه هيچ گرايشى به ديندارى ندارد، 
نگاه مى كنند. هدف اين است كه اين كار، سياسى پيش برود. اين درست نيست؛ 
كار سياسى بايد متديّنانه باشد. همه ى چيزهايى كه در شرع حرام است، به تواِن 
دو در كار سياسى بايد مورد توّجه قرار گيرد و معتبر شمرده شود. كار سياسى 

بايد به دور از بى پروايى باشد.
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خدا شهيد كالنترى را رحمت كند. آنهايى كه او را ديده بودند و مى شناختند، 
مى دانند كه آدم بسيار پُرتحرك، پُرخون، پُرعزم و خيلى به دردبخورى بود. او هم 

واقعًا از جمله ى كسانى بود كه از دستمان رفت.
اگر وزرا به مناطق محروم سركشى مى كردند، اگر در كارتابلها غرق نمى شدند 
و به ميان مردم مى آمدند، اينها نقاط قّوت بوده است. نقاط ضعف هم وجود داشته 
است. اگر ما انضباط ادارِى كم و كاربلدِى اندك و تجربه ى ناچيزى داشتيم، اينها 
نقاط ضعف است؛ بايد اينها را برطرف كنيم. نبايد در 
شناخت نقاط قّوت و ضعف اشتباه كنيم. اگر آن زمان 
زمينه ى  در  كه  مى داده  حق  خودش  به  مثاًل  وزيرى 
كارهاى مالى برخالف قانون عمل كند، به خيال اين كه 
دوران انقالب است، كارش نقطه ى ضعف محسوب 
مى شده است. اوايل انقالب وزيرى به من گفت من 
فالن چيز را از فالن جا مى آورم؛ اما اگر اجازه ندهند، 
ديوار را سوراخ مى كنم و آن را مى آورم! البته آن روز 
شايد كسى او را به خاطر آن كار مذّمت نمى كرد؛ اما 
اين نقطه ى ضعف است. نقاط ضعف را كم كنيم، نقاط 

قّوت را اضافه كنيم و در شناخت نقاط قّوت و ضعف، اشتباه نكنيم.
بيانات در ديدار با رئيس جمهور و اعضاى هيئت دولت – 5 ارديبهشت 1380

 

آقايانى كه سردمداران خطوط سياسى و گرايشهاى سياسى هستيد، حاال برسيد به اين 
حرفى كه ما مى گوييم شما خوديها وقتى سر قضاياى بيهوده اين طور با هم درگير مى شويد، 
دشمن سوء استفاده مى كند؛ بفرماييد، اين يك نمونه؛ ديديد دشمن چطور استفاده كرد؟! 
ديديد دشمن چگونه نيش خود را زد؟! اين مسائل را كنار بگذاريد. البته ما اصرار نداريم 
كه همه يك طور فكر كنند؛ اما براى كار سياسى و درگيرى سياسى، حّدى قائل شويد 
و خّط قرمزى بگذاريد. بى حساب و كتاب با هم مبارزه نكنيد كه آن قدر مشغول شويد 
كه به دشمن اجازه دهيد اين طور بيايد و داخِل اين ميدانها بشود. سِر اين قضيه ى قانون 
مطبوعات و سِر قضاياى گوناگون ديگر، چه جنجال و چه دعوايى به راه افتاد! همه اش 
مسائل خّط و خطوط! براى چه؟ براى اين كه قانونى در مجلس تصويب مى شود! من به 
يك جريان سياسى خاص اشاره نمى كنم؛ خطاب من به همه است. براى من، آن خّط و اين 
خط و هر خّط سياسى و سليقه ى سياسى ديگر، تفاوت نمى كند. براى من، مناط و مالك، 
راه خدا و راه امام و راه اسالم و حفظ كشور و رعايت مصالح مردم و حفظ آينده ى كشور 
مطرح است. براى من فرقى نمى كند كه فالن كس متعلق به خّط »الف« است، فالن كس 

متعلّق به خط »ب« است. من به همه عرض مى كنم؛ شما هم هشيار باشيد.
بيانات در ديدار جمعى از دانشجويان به همراه اقشار مختلف مردم -  21 تير 78

.....................................................................................................................................

بعضى ها هستند كه خيلى وسوسه مى كنند - آيا اين، آيا آن؟ آيا اين، آيا آن؟ - آخرش 
هم يا مجبور مى شوند به طاق جفت و استخاره متوسل شوند و يا اصاًل از خير رأى دادن 
مى گذرند. نه، انسان فكر مى كند؛ به كسى مى رسد و مى گويد: خدايا! نتيجه ى تحقيقات من 
اين است. من طبق حجت درونى خودم - كه عقل و تفكر است- و بر اساس مشورتى 
كه با ديگران داشته ام، رأى مى دهم. خداى متعال قبول مى كند؛ ولو اين تشخيص، درست 
نباشد. بنابراين نبايد وسوسه كرد. معيارها، معيارهاى روشنى است. جوسازى و تبليغات 

دروغين و براق و رنگين نبايد انسان را از شناخت حقيقت دور بدارد.
بيانات در ديدار دانشجويان بسيجى 1384/3/5

.....................................................................................................................................

اقتصادى،  زمينه هاى  يا در دوره ى مرحوم شهيد رجايى در  ما در دوره ى جنگ  اگر   
فالن تصميمها را گرفتيم و در زمينه هاى امنيتى فالن كارها را كرديم كه نياز كشور بود، 
امروز بعضى سعى مى كنند اينها را به عنوان يك نقطه ى ضعف معرفى كنند. اگر ما در آن 
زمان وزرايى داشتيم كه بعد از آن كه دوره ى وزارتشان تمام شد، وقتى مى خواستند روز 
جمعه به نماز بروند، همراه با زنشان سوار موتورسيكلت شدند و به نماز جمعه رفتند، اين 
نقطه ى قّوت است؛ اينها جزو افتخارات ماست؛ اينها تابلوست و بايد بماند. اگر ما وزرايى 
داشتيم كه مقيّد بودند در نماز جمعه شركت كنند و در ميان مردم بنشينند و حرف آنها را 
بشنوند، اينها نقطه ى قّوت است. مرحوم شهيد كالنترى به من گفت در نماز جمعه نشسته 
بودم، يك نفر به من رو كرد و گفت ببين چقدر زمانه عوض شده است. گفتم چطور؟ آن 
شخص به كسى كه در صِف جلو نشسته بود، اشاره كرد و گفت: او وزير است. مرحوم 
شهيد كالنترى مى گفت به صف جلو نگاه كردم، ديدم عباسپور - وزير نيرو - است. به او 

گفتم پس من يك چيز عجيبتر به تو بگويم؛من هم وزيرم!
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ما به دنبال 

افتخاريم . . . 

باید اختیارات دست مردم باشد و هر آدم عاقلی این را قبول 
دارد كه مقدرات هر كس باید دست خودش باشد. 

امام خمیني رحمت اهلل علیه

آن  در  كه  بود  منتقد خواهد  ارزیاب،  ای  جامعه  فردا  جامعه 
تمامی مردم در رهبری امور خویش شركت خواهند جست. 

امام خمیني رحمت اهلل علیه

داران
ستم

يسيا
تهبرا

ندنك
چ



1سرمایه گذاری انسانی
شما  اين كه  مثل  است؛  ايران  ملت  عظيم  سرمايه گذارى  انتخابات 
كار  آن  با  بانك  مى گذاريد،  بانك  در  را  عظيمى  و  سنگين  سرمايه ى 
انتخابات يك چنين چيزى  مى كند و شما از سودش استفاده مى كنيد؛ 
است. ملت ايران سرمايه گذارى عظيمى را مى كند، سپرده گذارى بزرگى 
را انجام مى دهد و سود آن را مى برد. آراء يكايك شما مردم سهمى است 
از همان سرمايه گذارى و سپرده گذارى. هر رأيى كه شما در صندوق 
داريد  را  سپرده  آن  پول  از  بخشى  يك  كه  است  اين  مثل  مى اندازيد، 
پرشورتر  انتخابات  هرچه  دارد.  اهميت  هم  رأى  يك  مى كنيد.  تأمين 
ديده  دشمنانش  و  مخالفان  چشم  در  بيشتر  ايران  ملت  عظمت  باشد، 
خواهد شد؛ براى ملت ايران حرمت بيشترى خواهند گذاشت؛ دوستان 
شما هم در دنيا خوشحال مى شوند. عظمت ملت ايران را حضور مردم 

در انتخابات نشان مى دهد.
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2ثمره مردم ساالری دینی
ما  نظام  پايه ى  نيست.  نمايشى  حركت  يك  ما  كشور  در  انتخابات 
همين انتخابات است. يكى از پايه ها، انتخابات است. مردم ساالرى دينى 
مردم،  حضور  مردم،  شركت  با  دينى  مردم ساالرى  نمى شود؛  حرف  با 
اراده ى مردم، ارتباط فكرى و عقالنى و عاطفى مردم با تحوالت كشور 
و  همگانى  و  صحيح  انتخابات  يك  با  جز  هم  اين  مى گيرد؛  صورت 
پايدارى  عامل  مردم ساالرى،  اين  نيست.  ممكن  مردم  وسيع  مشاركت 
ملت ايران است. اين كه شما توانسته ايد در طول اين سى سال از نهيب 
ابرقدرت ها نترسيد، اين كه ابرقدرتها هم غير از نهيب نتوانستند ضربه ى 
اساسى به شما بزنند، اين كه جوانان كشور در ورود به ميدان هاى گوناگون 
اين شجاعت و اخالص را نشان مى دهند، ناشى از مردم ساالرى دينى 

است.
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3هدیه ی امام
هديه ى  انتخابات،  ماست.  كشور  در  اسالمى  نماد حركت  انتخابات 
روش  به  اسالمى  حكومت  ما  بزرگوار  امام  ماست.  ملت  به  اسالم 
ياد داد. حكومت اسالمى در ذهن ها و خاطره ها به  به ما  انتخاباتى را 
شكل خالفت هاى موروثى به يادگار مانده بود؛ خيال مى كردند حكومت 
اسالمى يعنى مثل خالفت بنى اميه و بنى عباس يا خالفت تركان عثمانى؛ 
و  فرعون  عمل  و  باطن  با  اما  خليفه،  ظاهرى  و شكل  نام  با  نفر  يك 
پادشاهان مستبد؛ بعد هم كه از دنيا مى رود، يك نفر را به جاى خود 
تصوير  اين شكل  به  اسالمى  دنيا، حكومت  مردم  در ذهن  كند.  معين 
امام،  بود.  اسالمى  حكومت  و  اسالم  به  اهانت  بزرگترين  كه  مى شد؛ 
تعيين  و  مردم  حضور  و  مردم  انتخابات  روش  به  اسالمِى  حكومت 
منتخب مردم را - كه لّب اسالم است - بار ديگر براى مردم ما معنا كرد 

و در جامعه ى ما تحقق بخشيد.
)ره(  خمينى  امام  ارتحال  سالگرد  شانزدهمين  مراسم  در  بيانات 

8413/3/14

4مسئله ی اول، شركت در انتخابات 
انتخاب رئيس جمهور يعنى انتخاب رئيس قوه ى مجريه و كسى كه 
اغلب امكانات كشور در اختيار اوست. و مى بينيد اگر چنان چه رئيس 
جمهورى شور و نشاط و شوق و اراده داشته باشد، چه خدمات بزرگى 
عرض  من  نباشد.  اين  مى خواهند  مى دهد؛  انجام  كشور  اين  براى  را 
مى كنم: همه بايد اصرار داشته باشيد كه در انتخابات شركت كنيد. به 
يا  شخص  اين  انتخاب  مسئله ى  انتخابات،  در  اول  مسئله ى  من  نظر 
حضور  شماست.  حضور  مسئله ى  اول،  مسئله ى  نيست؛  شخص  آن 
شماست كه نظام را تحكيم مى كند، پايه هاى نظام را مستحكم مى كند، 
آبروى ملت ايران را زياد مى كند، استقامت كشور را در مقابل دشمنى ها 
زياد مى كند و دشمن را از طمع ورزيدن به كشور و از فكر ضربه زدن و 
توسعه و فساد و فتنه منصرف ميكند. اين يك مسئله ى بسيار مهم است؛ 

هست. بنده كه از همه ى اين آقايان اوضاع كشور را بيشتر مى دانم و بهتر 
خبر دارم، مى دانم كه بسيارى از اين مطالبى كه بعنوان انتقاد درباره ى 
وضع كشور و وضع اقتصاد و اين ها مى گويند، خالف واقع است؛ اشتباه 
اين  براى  متعال  كه خداوند  اميدواريم  است.  اشتباه  ان شاءاللهَّ  مى كنند. 

ملت خير و صالح و آبادانى كامل را مقدر فرموده باشد.
سنندج   آزادى  ميدان  در  كردستان   استان  مردم  جمع  در  بيانات 

1388/2/22

16اختیارات بی نظیر در اختیار رییس جمهور
انتخابات يك حادثه ى مهم است؛ چون مردم اختيار كشور را براى 
مى تواند  كه  اوست  و  داد؛  انسانى خواهند  به دست  سال  مدت چهار 
در اين مدت بودجه و درآمد و نيروى انسانى و سازمان هاى كشور را 
يا خداى  كامل،  يا  نادرست؛  نكرده  يا خداى  يا درست،  بگيرد؛  به كار 
نكرده ناقص؛ يا همراه با صحت عمل، يا خداى نكرده دچار شائبه هاى 
گره هاى  كردن  باز  به  متوجه  مردم،  نيازهاى  به  توجه  با  يا  سوءعمل؛ 
زندگى مردم، متوجه به رفع مشكالت انبوهى كه وجود دارد، يا خداى 
نكرده بى اعتنايى به اين ها. پس انتخابات از اين جهت بسيار مهم است 
دست  به  سال  چهار  براى  را  كشور  اداره ى  مى خواهد  ايران  ملت  كه 
انسانى بسپرد كه از لحاظ قانونى اختيارات بسيار وسيعى دارد، امكانات 
يا  بى نظيرى در اختيار دارد و مى تواند ملت و كشور را چهار سال و 
حتّى بيش از چهار سال جلو ببرد؛ و مى تواند متوقف نگه دارد يا خداى 

نكرده به عقب برگرداند.
)ره(  خمينى  امام  ارتحال  سالگرد  شانزدهمين  مراسم  در  بيانات 

1384/3/14

17توصیه به نامزدها
به آقايان محترمى كه در اين ميدان هستند، اين چند توصيه را عرض 
را  همديگر  نگيرند؛  نديده  را  نظام  ارزش هاى  تبليغاتشان  در  مى كنيم: 
كمال  با  مردم  با  بپرهيزند...  آمارهاى سست  دادن  از  و  نكنند  تخريب 
اگر  بگويند.  مردم  به  هست،  عقيده شان  هرچه  بزنند؛  حرف  صداقت 
مردم  دل  در  بيشتر  صداقت،  اين  بگذارند،  اثر  مردم  دل  در  بخواهند 
به  را  آن  آن هاست،  نيت  و  عقيده  حقيقتًا  كه  چيزى  آن  مى گذارد.  اثر 
مردم بگويند؛ اختيار با مردم است كه چيزى را انتخاب كنند. وحدت 
ملى را خدشه دار نكنند. طورى نباشد كه به خاطر جذب يك دسته يا 
يك گروه، حرفى بزنند كه وحدت ملت خدشه دار شود. وعده هايى كه 
معلوم است نمى توانند به آن ها عمل كنند، به مردم ندهند. آن چه كه در 
چارچوب قانون اساسى است و امكانات مملكت از امكاِن آن حكايت 
رأى  اگر  كه  بدهند  قول  مردم  به  بله،  بگويند.  مردم  به  را  آن  مى كند، 
آوردند، با همه ى قوا و قدرِت خودشان و با اتّكال به خدا و با اتّكاى به 
مردم، مديريت عالى و كالن كشور را در دست مى گيرند و پيش مى برند؛ 
»خذها بقّوة«؛ با قوت اين مأموريت را به دست بگيرند و پيش بروند و 

در هيچ جا ضعف نشان ندهند.
بيانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1380/02/28

18همیشه نگران تبلیغاتم
يكى از كارهايى كه بنده - چه در تبليغات انتخابات مجلس و چه 
در انتخابات رياست جمهورى - هميشه نگران آن هستم، اين است. نه 
خودشان تبليغات پُرخرج كنند، نه به طرفدارانشان اجازه دهند. بعضى 
افراد ممكن است بگويند به ما ربطى ندارد؛ اين كار پُرخرج را ديگران 
كردم،  پيدا  اّطالع  كه  آن گونه  نكنند. خوشبختانه  بگوييد  مى كنند. شما 
ساعت هاى فراوانى براى نامزدها وقت گذاشته اند كه از طريق تلويزيون 
و راديو با مردم حرف بزنند... خيلى خوب؛ اين بهترين تبليغات است. 
راديو و تلويزيون همه جا وجود دارد؛ چه نيازى هست كه براى تبليغات 
گوناگوِن رنگينى كه بعضى جاها مى كنند، پول زيادى مصرف شود كه 
احيانًا بعضى افراد هم نتوانند خودشان آن خرج را كنند و مجبور باشند 

از كسانى بگيرند و خداى نكرده وام دار شوند؟
بيانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1380/2/28

19گره را باز كنید!
تو  و  خوبم  من  و  سياسى  اختالفات  و  سياسى  دعواهاى  از  مردم 
بدى خسته اند؛ مردم اين چيزها را دوست نمى دارند. در كشور كارهاى 
زيادى هست كه بايد انجام بگيرد؛ كارهاى زيادى هم انجام گرفته است. 
هست  گره هايى  شود؛  برطرف  بايد  كه  دارد  وجود  فراوانى  مشكالت 
نباشد؛  تبعيض  شود؛  ريشه كن  فساد  بايد  كشور  در  شود.  باز  بايد  كه 
و  بى دست  مستضعفيِن  بخصوص   - محروم  و  مستضعف  طبقه ى  به 
وظايفى  ماست؛  اسالمى  وظايف  اين ها  شود؛  توجه  ويژه  به طور   - پا 
است كه قانون اساسى بر دوش همه ى مسؤوالن كشور گذاشته است؛ 
هيچ كس نمى تواند خود را از اين كارها بركنار بدارد. دعواهاى لفظى، 
شعارهاى لفاظى گونه، اسم از مفاهيم مبهم و بى سروته آوردن، مشكل 
مردم را حل نمى كند؛ مردم احتياج دارند به اين كه در ميدان عمل و كار، 
اين درياچه ى مصفا طراوت الزم را داشته  با لجن هايى كه نمى گذارد 

باشد، مبارزه شود.
بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم 1384/3/25

8 بهانه های بنی اسراییلی!
بنده معتقدم كه در اين انتخابات، ملت بايد به عنوان يك تكليف و يك 
حق شركت كند... دشمنان ما مى خواهند اصاًل انتخابات برگزار نشود. 
ايران مردم ساالرى و  بياورند كه در  بتوانند شاهدى  اين كه  براى  چرا؟ 
گم  آنها  حربه ى  مى كنيم،  برگزار  انتخابات  ما  وقتى  نيست.  دمكراسى 
مى شود. بنابراين اولين خواسته هاى آن ها برگزار نشدن انتخابات است... 
كنند. خواهند  متهم  را  انتخابات  نتوانستند،  اگر  اين است كه  گام دوم 
تبعيض آميز  انتخابات  گفت  خواهند  شده؛  تقلب  انتخابات  در  گفت 
كه  هم  آن جايى  شد...  رد صالحيت  فالنى  چرا  گفت  خواهند  است؛ 
رد صالحيت نيست، باز همين حرف ها را مى گويند. در انتخابات دور 
دوم شوراها مطلقًا رد صالحيت نبود. همان آدم هايى كه واقعًا به نظام 
عقيده يى ندارند، آمدند در انتخابات شركت كردند و به خاطر بى اعتنايى 
اين ها  به هرحال  مى زنند!  حرف  هم  باز  اما  نياوردند؛  هم  رأى  مردم 
انتخابات را زير سؤال مى برند. دشمن با يك انتخابات موفق، سراسرى 

و پُرشور مخالف است.
كرمان  استان  دانشگاه هاى  اساتيد  و  دانشجويان  ديدار  در  بيانات 

84/2/19

9از كاه، كوه نسازید!
انتخابات در دوره هاى گذشته سالم بوده. در مواردى كه شبهاتى پيش 
مجالس  از  يكى  در  كردند.  دنبال  كردند،  تحقيق  فرستاديم  ما  مى آمد، 
گذشته شايعاتى پيدا شد، بعضى ها داليلى آوردند، حرف هايى زدند كه 
از  از شهرهاى مهم  ناسالم است؛ توقع داشتند كه در برخى  انتخابات 
جمله تهران، انتخابات ابطال شود. ما افراد وارد و مطلعى را فرستاديم 
تحقيق كردند، مطالعه كردند؛ ديدند نه، خدشه در انتخابات نيست. در 
بين هزارها صندوق ممكن است در دو تا، پنج تا صندوق خدشه هايى 
به وجود بيايد. اين، انتخابات را خراب نمى كند. اين هم مال بعضى از 
اوقات بوده است. گاهى يك گروهى، يك جناحى - از اين جناح هاى 
معمولى كشور كه شماها اين جناح بندى ها را مى شناسيد - كه بر سر 
كار بودند، نتيجه ى انتخابات به ضرر آن ها و به نفع جناح مقابل شده؛ 
انتخابات را كسى ممكن است زير  افتاده. چطور اين  اتفاق  مكرر اين 

سؤال ببرد؟
بيانات در ديدار جمعى از معلمان، پرستاران و كارگران 1388/2/9

10ورودی های میدان سیاست باید كنترل شود
يقينًا ورودى هاى ميدان سياست بايد كنترل شود. ميداِن اداره ى كشور 
و مديريت كشور است؛ مگر شوخى است؟ يك كشور را مى خواهند 
كنترل شود و  ميدان  اين  بايد ورودى هاى  لذا  بسپرند؛  نفر  دست يك 
را  كار  اين  ُعرضه ى  اصاًل  دارد مى آيد، كيست؛  كه  معلوم گردد كسى 
دارد يا ندارد؛ بعد، اعتقاد به اين كار دارد يا ندارد؛ بعد، اصاًل مى فهمد 
بايد كسانى  نه. مالك هايى وجود دارد؛  يا  بايد كرد  در كشور چه كار 
باشند كه اين مالك ها را ببينند و بسنجند؛ قانون اساسى اين را پيش بينى 
كرده. شما معيارها را مى دانيد. خوشبختانه كشور ما كشور جوانى است؛ 
لذا چهره ى جوان كشور اقتضاء مى كند كه يك نشاط خوب و قوى و 
جوانانه در كل دستگاه اجرايى وجود داشته باشد. نگاه كنيد ببينيد واقعًا 
چه كسى طرفدار انقالب و طرفدار دين و طرفدار عدالت و طرفدار عدم 
تبعيض بين فقير و غنى است؛ چه كسى كفايت و دنبال گيرى و نشاط 

الزم را دارد؛ چنين كسى را پيدا كنيد.
بيانات در ديدار دانشجويان بسيجى 1384/3/5

11 از جاده ی انصاف خارج نشوید
كسانى كه براى انتخابات خود را نامزد مى كنند، بدانند كه انتخابات 
يك وسيله اى است براى باال بردن توان كشور، براى آبرومند كردن ملت؛ 
انتخابات فقط ابزارى براى قدرت طلبى نيست. اگر بناست اين انتخابات 
براى اقتدار ملت ايران باشد، پس نامزدها بايستى به اين اهميت بدهند 
و اين را در تبليغاتشان، در اظهاراتشان و در حضورشان رعايت كنند. 
مبادا نامزدها در اثناى فعاليت هاى انتخاباتِى خودشان جورى رفتار كنند 
و حرفى بزنند كه دشمن را به طمع بيندازند. رقابت ها را منصفانه كنند، 
به  نشوند. خوب،  انصاف خارج  از جاده ى  كنند،  منصفانه  را  حرف ها 
طور طبيعى هر نامزدى حرفى دارد و حرف مقابل خود را رد ميكند؛ اين 
رد و ايراد فى نفسه اشكالى ندارد؛ اما مشروط بر اين كه تويش بى انصافى 
نباشد، كتمان حقيقت نباشد. ميدان براى همه باز است؛ بيايند در ميدان 
انتخابات خود را بر مردم عرضه كنند. اختيار با مردم است؛ مردم هر 
جورى كه فهميدند، تشخيص دادند، هشيارى آن ها به آن ها كمك كرد، 

ان شاءاللهَّ همان جور عمل خواهند كرد.
بيانات در جمع زائران و مجاوران حضرت امام رضا )ع( 1388/1/1

24 حمایت از معیارها 
البته بديهى است كه رهبرى از فرد خاصى حمايت نمى كند؛ از معيارها 
حمايت مى كند. ما دنبال اين هستيم كه اين معيارها تحقق پيدا كند. بنده 
دنبال اين هستم كه شخصى سر كار بيايد و قوه ى مجريه را اداره كند 
كه خود را خدمت گزار مردم بداند و توانايى داشته باشد و به آرمان هاى 
امام و نظام اسالمى معتقد و پايبند باشد و حقيقتًا عدالت و مبارزه ى با 

فساد براى او حائز اهميت باشد.
بيانات در اجتماع بزرگ مردم كرمان 1384/2/11

 

25 انتخاب اصلح، تشخیص خود مردم
درباره ى موضع رهبرى در مورد انتخابات، گمانه زنى و شايعه و اين ها 
همشيه بوده و خواهد بود. بنده يك رأى دارم، آن را در صندوق مى اندازم. 
به يك نفرى رأى خواهم داد، به هيچ كس ديگر هم نخواهم گفت كه به 
كى رأى بدهيد، به كى رأى ندهيد؛ اين تشخيص خود مردم است. بنده 
گاهى از دولت حمايت مى كنم، دفاع مى كنم؛ بعضى سعى مى كنند براى 
اين كار معناى نادرستى جعل و ابداع كنند. نه، من از دولت ها هميشه 
دفاع مى كنم؛ منتها اگر دولتى بيشتر مورد تهاجم قرار گرفت و احساس 
كردم حمالت غير منصفانه اى مى شود، بيشتر دفاع مى كنم. من طرفدار 
اِعمال انصافم؛ من مى گويم بايد منصف باشيم. رفتارها را نگاه كنيم؛ اين 
ربطى به انتخابات ندارد، بحث انصاف و بى انصافى است. حمايت كردن 
از خدمت گزاران در كشور، وظيفه اى است كه هم من دارم، هم همه 

دارند؛ اين مربوط به اعالم موضع انتخاباتى نيست.
بيانات در جمع زائران و مجاوران حضرت امام رضا )ع( 1388/1/1

26 ذوب در هدف
دنبال آرمان هاى حقيقى در قالب و لباس عملى آن بگرديد. نه بايد 
قانع  به كم  بايد  نه  نيستند،  بود كه عملى و اجرايى  ايده آل هايى  دنبال 
باشد،  نظر  مورد  بايد  همواره  آنچه  ماند.  دور  آرمان ها  آن  از  و  شد 
چشم انداز بيست ساله است؛ اين چشم انداز خيلى مهم است. و من به 
شما عرض كنم؛ به شهادت افرادى كه كارشناس و متخصص اين كار 
آن،  در  به  هيچ وجه  يعنى  است؛  عملى  كاماًل  چشم انداز  اين  هستند، 
كنيد،  نگاه  درست  ندارد.  وجود  بى پشتوانه  و  بيهوده  بلندپروازى هاى 
دقت كنيد و چشم انداز بيست ساله را بخوانيد. ما ملت ايران با اين قانون 
اساسى جامع و با اين اركان نظام- اگر خوب كار كنند و درست كار 

پس مسئله ى اول، شركت در انتخابات است.
بيانات در جمع مردم استان كردستان  در ميدان آزادى 

سنندج  1388/2/22

5 برای حضور حداكثری تالش كنید
مسأله ى اول، مشاركت است. در زمينه ى مشاركت 
و  خانواده ها  روى  مى توانيد،  كه  طور  هر  مردم، 
اساسى ترين  از  يكى  مشاركت،  كنيد.  كار  دوستانتان 
مسائل است. حضور مردم براى پيشرفت و صيانت 
كشور الزم است. نه اين كه اگر عده ى زيادى شركت 
به هيچ وجه  گفته اند؛  »نه«  نظام  به  اين ها  نكردند، 
به  گفتِن  »نه«  به خاطر  كه  آن هايى  نيست.  اين طورى 
نظام نمى آيند، درصد خيلى كمى اند. يك عده به خاطر 
بى حوصلگى  به خاطر  يك عده  نمى آيند؛  بى حالى 
و  دارند  ديگرى  كار  جمعه  روز  يك عده  نمى آيند؛ 
كسانى كه  وااّل  بيندازيد.  راه  شما  را  اين ها  نمى آيند؛ 
معتقد به نظام و قانون اساسى نيستند و دلشان براى 
آمدن  منتظر  و  مى زند  پر  آن ها  نفوذ  و  بيگانگان 

بيگانگان هستند، درصد بسيار كمى اند.
بيانات در ديدار دانشجويان بسيجى 1384/3/5

6 رأی دادند تا نه بگویند!
نسبت  كردن  بدگويى  از  دست  هيچ وقت  اين ها 
با  كه  دنيا  به جمهورى اسالمى و هر تشكيالتى در 
در  ايران  مردم  اگر  برنمى دارند.  نباشند،  موافق  آن 
حرف  يك طور  كنند،  شركت  پرشور  انتخابات  يك 
حرف  ديگر  يك طور  نكنند،  شركت  اگر  مى زنند؛ 
مى زنند... در انتخابات دوم خرداد سال هفتادوشش- 
كه انتخابات پرشورى شد؛ جمعيت عظيمى شركت 
كردند كه البته بى سابقه نبود و آن درصد قباًل هم در 
بعضى از انتخابات هاى ديگر شركت كرده بودند؛ اما 
در آن انتخابات درصد بسيار خوبى شركت كردند- 
و  شدند  جمع  ايران  ملت  گفتند  بيگانه  راديوهاى 
رأى در صندوق ها ريختند، براى اين كه به جمهورى 
به  مردم  ببينيد؛  خدا  به  را  شما  نه!  بگويند  اسالمى 
مسؤولى  و  آمدند  مسؤوالن  و  نظام  رهبرى،  دعوت 
انتخاب كردند. وقتى كه  براى جمهورى اسالمى  را 
باال  درصد  با  صندوق ها  پاى  جمعيت  و  بود  شلوغ 
شوراها  انتخابات  در  گفتند؛  آن طور  كردند،  شركت 
هم كه در شهرهاى بزرگ، مخصوصًا تهران، شركت 
مردم خيلى پايين بود، باز گفتند مردم شركت نكردند؛ 
يعنى به جمهورى اسالمى گفتند نه! بنابراين و به نظر 
آن ها اگر مردم در انتخابات شركت كنند، گفته اند نه؛ 
دشمن  تبليغات  نه!  گفته اند  نكنند،  هم  شركت  اگر 
اين گونه است. هرچه هم مردم شركت كنند، تبليغات 

دشمن هست.
ديدار استادان و دانشجويان قزوين1382/9/26

 

7 آبروی ملی
تبليغاتى  دستگاه هاى  پيش،  سال  يك  حدود  از 
شروع  ماليمى  شيب  يك  با  ايران،  ملت  دشمنان 
اقدام كردن  انتخابات حرف زدن و  اين  كردند عليه 
و مطلب ساختن؛ دستگاه هاى امنيتى شان هم مشغول 
شدند به خبرگيرى و گمانه زنى و پيشنهاد دادن. روى 
هدفشان  اول،  درجه ى  در  انتخابات حساسند...  اين 
نباشد...  انتخابات  كه  است  انتخابات  شدن  تعطيل 
درست در نقطه ى مقابل خواست دشمنان، همه ى ما 
بايد در انتخابات حضور فعالى داشته باشيم. انتخابات 
شاخص هاى  از  يكى  انتخابات  ماست؛  ملى  آبروى 
رشد ملى ماست؛ انتخابات وسيله اى براى عزت ملى 
است. وقتى ببينند كه ملت ايران با شور و با شعور و با 
درك كامل و آگاهى پاى صندوق هاى رأى مى روند، 
معنايش چيست؟ معنايش اين است ملت براى خود 
در  مى خواهد  است؛  قائل  تصميم گيرى  توان  و  حق 
آينده ى كشور اثر بگذارد و مسئوالن كشور و مديران 

اصلى كشور را انتخاب كند.
ميدان  در  كردستان   استان  مردم  جمع  در  بيانات 

آزادى سنندج  1388/2/22

20رییس جمهوری برای همه
پيش  انتخابات  دوران  در  كه  نظرهايى  اختالف 
از  بعضى  بين  را  كدورت هايى  است  ممكن  مى آيد، 
اين  نگذاريد  بياورد؛  به وجود  خواهران  و  برادران 
دو  از شما  يكى  كنيد  فرض  بماند.  باقى  كدورت ها 
رفيق، طرفدار يك نفر هستيد؛ ديگرى هم طرفدار يك 
نفر ديگر. در مقام بحث و مجادله، شما مى خواهى 
حرف خودت را ثابت كنى؛ او هم مى خواهد حرف 
خودش را ثابت كند؛ لذا ممكن است از هم كدورت 
پيدا كنيد. اين كدورت ها روز جمعه بايد زير خاك 
دفن شود و تمام گردد. كسى كه روز جمعه با انتخاب 
مردم برگزيده شد، او ديگر رئيس جمهور همه است؛ 
به  او رأى داده اند، چه كسانى كه  به  چه كسانى كه 
ديگرى رأى داده اند... همه موظفند نسبت به كسى كه 
رئيس جمهور شد، همكارى و همدلى نشان دهند. 
كسى كه شوراى نگهبان او را تأييد كرده است، در 
واقع ُمهر صالحيت به او زده است. اختالف و دعوا 

سر پيدا كردن صالح تر است.
بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم 1384/03/25

21هركس برنامه های خودش را بگوید
رياست  انتخابات  نامزد  كه  كسانى  همه ى  به  من 
جمهورى هستند و طرفداران آن ها صميمانه عرض 
نقار و  مى كنم كه فضاى كشور را فضاى دشمنى و 
نيستند؛  اين طور  ملت  البته  نكنند.  اختالف  و  تشنج 
به  بشمريم،  را  مجموع شان  اگر  كه  هستند  گروهى 
چند هزار نفر نمى رسند - باالخره هر كس طرفدارانى 
دارد – اين ها فضاى روزنامه ها و دستگاه هاى ارتباط 
جمعى را متشنج مى كنند. فضا بايد دوستانه باشد؛ هر 
كس حرف هاى خودش را بزند و برنامه هاى خودش 
را بگويد و كارى را كه خودش مى تواند بكند، بيان 
كند؛ به ديگران چه كار دارند؟ فضا را متشنج نكنند؛ 

فضا را برادرانه و صميمانه بكنند.
بيانات در ديدار خانواده هاى شهدا 1384/3/3

22 مسابقه خدمت
انتخابات در كشور ما بايد مسابقه اى براى خدمت 
انتخابات  قدرت.  كسب  براى  مسابقه اى  نه  باشد، 
سر  بر  دعوا  كه  آن جايى  است.  اين گونه  اسالمى 
قدرت است، آن طورى مى شود كه شما در بعضى از 
انتخابات دنيا مشاهده مى كنيد. يك نمونه اش را هم 
سر  بر  دعوا  آن جا  ديديد.  امريكا  اخير  انتخابات  در 
مى خواهد  هر طرف  يقه اند؛  به  است؛ دست  قدرت 
منتقل  خودش  مجموعه ى  و  حزب  به  را  قدرت 
صريحًا  است.  قدرت  كسب  مسأله ى  مسأله،  كند. 
مقام  و  قدرت  به  تا  مى كنيم  تالش  مى گويند:  هم 
آبرو و  برسيم. در منطق اسالمى، قدرت و عّزت و 
خوش نامى و امكانات، فقط و فقط براى خدمت به 
مردم و حركت دادن خود و جامعه و كشور در راه 
بلندى  آرمانهاى  به  رسيدن  و  اسالمى  مقّدس  نظام 
است كه انسان ها نيازمند آنند. اين مسند، مسابقه براى 

خدمت و زحمت كشى است.
در  گيالن  استان  مردم  از  كثيرى  جمع  در  بيانات 
استاديوم شهيد عضدى شهرستان رشت 1380/2/11

23 خصوصیات كاندیدای اصلح
به همه ى برادران و خواهران و همه ى ملت عزيز 
ايران سفارش مى كنم كه فضاى انتخابات را، هم گرم 
و هم سالم نگه دارند. كسانى كه به يك نامزد انتخاباتى 
او،  به  عالقه ى  خاطر  به  باشند  مراقب  عالقه مندند، 
نامزد ديگر را تخريب نكنند؛ اين بين مردم اختالف 
و نقار ايجاد مى كند؛ عالوه بر اين كه تخريب اساسًا 
كار درستى نيست و فايده يى هم ندارد. كسى كه با 
تخريب يك نامزد انتخاباتى مى خواهد آراء او را كم 
كند، به مقصود خودش دست پيدا نمى كند؛ هم يك 
كار غلط و خالف منطق و در موارد بسيارى خالف 
شرع انجام مى گيرد، هم فايده يى گير او نمى آيد. فضا 
حمايت  خودتان  نامزد  از  شما  داريد.  نگه  سالم  را 
كنيد، ديگران هم از نامزد خودشان حمايت كنند و 
به او رأى دهند. در پيدا كردن نامزد مورد نظر دقت 
كنيد. به كسى گرايش پيدا كنيد كه به دين مردم، به 
به  مردم،  معيشت  به  مردم،  دنياى  به  مردم،  انقالب 

آينده ى مردم و به عزت مردم اهميت مى دهد.
امام  ارتحال  سالگرد  شانزدهمين  مراسم  در  بيانات 

خمينى )ره( 1384/3/14

12 مردم چه تقصیری دارند؟
آن كسانى هم كه دستى در تبليغات دارند، فضاى 
سياسى كشور را آشفته نكنند؛ بدگويى از اين، اهانت 
به آن، معارضه ى جناح هاى سياسى با هم. مردم چه 
خاطر  به  آن ها  ذهن  بايستى  كه  كرده اند  تقصيرى 
و  گروه ها  و  اشخاص  سياسى  مختلف  انگيزه هاى 
جناح ها و مجموعه ها، آشفته و مغشوش شود. اين ها 
بگذارند فضاى انتخابات سالم باشد. البته هركس حق 
دارد از خود و نامزد انتخاباتى خود دفاع و حمايت 
و  متعارف  حد  در  تبليغات  ندارد.  مانعى  اين  كند؛ 
اما  است؛  خوب  خيلى  زياده روى،  و  اسراف  بدون 
جزو  كه  اين كارهايى   - بدگويى  و  تخريب  اهانت، 
را   - است  غربى  از كشورهاى  بعضى  رسوم زشت 
با  آرام،  كنار بگذارند؛ بگذارند مردم در يك فضاى 
انتخاب  سراسيمگى  بدون  و  بصيرت  با  تشخيص، 

كنند.
خطبه هاى نماز عيد سعيد فطر به امامت رهبر معظم 

انقالب اسالمى 1385/8/2
 

13رحمت الهی آلوده نشود
بى توجهى  روى  از  البته  تخريب ها  از  بعضى 
آن ها  طرفداران  يا  نامزدها  و  آقايان  از  بعضى  بود؛ 
كه  زدند  نظام  به  نسبت  حرف هايى  محاسباتى،  با 
كارهاى  از  نظام،  مثبتات  از  خيلى  نبود؛  واقع بينانه 
و  شد.  سياه نمايى  و  شد  گرفته  ناديده  نظام  بزرگ 
پيشرفت هاى عظيمى كه به وسيله ى دولت ها در اين 
سال ها به وجود آمده، نديده گرفته شد؛ اين ها از روى 
روى  از  تخريب ها  اين  از  بعضى  ليكن  بود،  غفلت 
رياست  انتخابات  نامزدهاى  از  تعدادى  نبود.  غفلت 
تخريب هاى  گرفتند؛  قرار  تخريب  مورد  جمهورى 
غير منصفانه و ناجوانمردانه... اين، حادثه ى بدى بود. 

رحمت الهى را نبايد با اين گونه كارها آلوده كرد.
بيانات در ديدار رئيس و مسؤوالن قوه ى قضائيه و 

خانواده هاى شهداى فاجعه ى هفتم تير 1384/4/7

14آب در آسیاب دشمن نریزید
دشمنان ايران و ايرانى مى دانند كه مايه ى ايستادگى 
و اقتدار اين ملت و اراده ى مستحكم او، همين ايمان 
بگيرند.  او  از  را  اين  مى خواهند  بود؛  او  اسالمى 
آن ها تبليغات جهانى را در همين جهت سازماندهى 
بايد  ما  مسئولين  باشيم؛  هوشيار  بايد  ما  مى كنند. 
هوشيار  بايد  انتخابات  نامزدهاى  باشند؛  هوشيار 
جمهورى  رياست  انتخابات  نامزدهاى  مبادا  باشند. 
تبليغات خود براى دل خوشى دشمنان حرفى بر  در 
زبان جارى كنند. رضايت خدا را بايد در نظر گرفت، 
را  آن چيزى  گرفت.  نظر  در  بايد  را  اولياء  رضايت 
بايد معيار قضاوت قرار داد كه مايه ى ايستادگى ملت 
استقامت  مايه ى  است،  ملت  استحكام  مايه ى  است، 

مردم است و او پايبندِى محكم به اسالم است.
شهداء  خانواده هاى  از  تعدادى  جمع  در  بيانات 

1388/3/3

15مردم را نگران نكنید
كرده اند  نام نويسى  تاكنون  كه  محترمى  نامزدهاى 
كنند  سعى  هستند...  اظهاراتى  و  تبليغات  مشغول  و 
به  توجه  با  نفى شان  و  اثبات  كنند.  عمل  انصاف  با 
انسان مى شنود،  حق و صدق باشد. چيزهايى را كه 
كه  كسانى  آن  و  نامزدها  زبان  از  كه  نمى كند  باور 
دنبال اين مسئوليت ها هستند، از روى صدق و صفا 
خارج شده باشد. گاهى انسان حرف هاى عجيب و 
را  مردم  حرف ها  اين  مى شنود.  عجيبى  نسبت هاى 
نگران مى كند؛ كسى را هم به گوينده ى اين حرف ها 
نامزدهاى محترم توجه  دلبسته و عالقه مند نمى كند! 
اين  نكنند.  تخريب  را  عمومى  اذهان  باشند:  داشته 
همه نسبت خالف دادن به اين و آن، تخريب كننده ى 
اذهان مردم است؛ واقعيت هم ندارد؛ خالف واقع هم 

كنند- مى توانيم در ظرف بيست سال كشور خود را 
به نقطه ى اوج و قله اى كه در اين چشم انداز تصوير 
باشيد.  داشته  نظر  در  را  سياست ها  برسانيم.  شده، 
سياست ها بر اساس اين چشم انداز تنظيم شده است. 
در  يعنى  باشد؛  هماهنگ  سياست ها  با  بايد  قانون ها 
اين چشم انداز  به سمت  بگيرد و  دل سياست ها جا 
حركت كند. آن چشم انداز هم بر پايه ى اسالم است. 
بايد همه ى وقت و همت و شغل را مصروف همين 

اهداف كرد و در واقع ذوب در اين اهداف شد.
شوراى  مجلس  دوره ى  هفتمين  نمايندگان  با  ديدار 

اسالمى 1383/3/27

27پیشرفت و عدالت، دو روی سكه
براى دهه ى چهارم... دو شاخص عمده وجود دارد 
كه بايد اين دو را حتمًا بدست بياوريم: يكى پيشرفت 
و  كشورها  از  بعضى  مثل  ما  عدالت.  يكى  است، 
ما  نمى كنيم؛  فكر  پيشرفت  به  فقط  دنيا  نظام هاى 
از  خيلى  مى خواهيم...  عدالت  با  همراه  را  پيشرفت 
كشورها هستند كه از لحاظ علمى پيشرفت كرده اند 
نگاه  كه  آنها  اقتصادى  شاخصهاى  و  آمارها  به  و 
سرانه ى  درآمد  مثاًل  كه  مى كنيم  مالحظه  مى كنيم، 
است  اين  مهم  مسئله ى  اما  باالست؛  هم  خيلى  آنها 
تقسيم  ميان ملت چه جور  در  درآمد سرانه  اين  كه 
مى شود؛ اين آن نكته اى است كه نظام هاى غير الهى 
و نظام هاى رونوشت كرده ى از نسخه هاى استكبارى، 
ديگر به آن توجه نمى كنند. ما نمى توانيم توجه نكنيم؛ 
ما مى خواهيم كشورمان از همه ى جهات ـ از لحاظ 
علمى، از لحاظ اقتصادى، از لحاظ فناورى، از لحاظ 
سياسى ـ به پيشرفت برسد، مردم به رفاه دست پيدا 
كنند؛ اما در كنار پيشرفت، مى خواهيم كشور عادالنه و 
با عدالت اداره بشود؛ اين مهم است. نه عدالِت بدون 
عدالت.  بدون  پيشرفِت  نه  است،  مطلوب  پيشرفت 
عدالت بدون پيشرفت يعنى برابرى در عقب ماندگى، 
بدون  پيشرفت  نمى خواهيم.  را  اين  فقر؛  در  برابرى 
عدالت را هم هرگز مطالبه نمى كنيم؛ پيشرفت، همراه 

با عدالت.
بيانات در جمع زائران و مجاوران حضرت امام رضا 
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28عزت، حكمت و مصلحت
الزامى  مثلث  يك  مصلحت،  و  حكمت  و  عزت 
ما  ماست...  بين المللى  ارتباطات  چارچوب  براى 
نمى خواهيم عزتمان را با تكيه بر نژاد و ناسيوناليسم 
و حرف هايى كه متأسفانه همه ى دنيا با تكيه به آن ها 
دور خودشان يك حصار مى كشند، ثابت كنيم... نه! 
ايمان  اعتقاد و  بر اساس  ما براى خودمان، عزت را 
اسالمى  تفكر  شاخصه ى  و  خاصيت  كه  توحيدى- 
و  بندگان  به  محبت  و  خدا  به  بستن  دل  و  است- 
خاليق الهى و لزوم خدمت به آن ها قايليم. هر ملتى 
فراوانى  خيلى  ذخاير  هم  ما  ملت  دارد.  ذخيره اى 
در  درخشان  بسيار  پرونده ى  فرهنگى،  ذخاير  دارد؛ 
جهانى،  سياست  در صحنه ى  جهانى،  علم  صحنه ى 
در صحنه هاى گوناگون. ما بناى فخرفروشى نداريم. 
اگر خوبى، براى خودت هستى؛ اگر پولدارى، براى 
خودت هستى؛ اگر قدرتمندى، براى خودت هستى؛ 
انسان  با  انسان  عاليق  و  ارتباطات  ما،  با  ارتباطاتت 
است. بنابراين، عزت يعنى تحميل هيچ كس را قبول 
نكردن... حكمت، يعنى حكيمانه و سنجيده كار كردن. 
هيچ گونه نسنجيدگى را نبايد در اظهارات ديپلماتيك 
و هرآنچه كه مربوط به سياست خارجى و ارتباطات 
باشد.  سنجيده  بايد  همه چيز  داد.  راه  است،  جهانى 
آدم نبايد هرچه به دهانش آمد، بگويد. بايد مالحظه 
كنيم كه آيا اين سخن با موازين منطق و خرد منطبق 
است، يا منطبق نيست. اگر منطبق نيست، آن را كنترل 
كنيم. بايد حكيمانه برخورد كنيم. فقط در حرف زدن 
نيست؛ در معاشرت ها و برخوردها هم بايد حكيمانه 
شما  و  من  شخص  مصلحت  مراد  كرد...  برخورد 
است  را كرديم، ممكن  اقدام  اين  ما  اگر  كه  نيست، 
برايمان گران تمام بشود. نه، گران هم كه تمام بشود، 
مگر ما كه هستيم؟ اگر كارى به مصلحت كشور و به 
مصلحت انقالب است، ولى به مصلحت شخص من 
نيست، گو مباش؛ چه اهميتى دارد؟ مصلحت، يعنى 
است؛  همه جانبه  مصلحت  اين  و  انقالب،  مصلحت 

يعنى از رفتار شخصى ما شروع مى شود.
امور  وزارت  مسؤوالن  با  ديدار  در  سخنرانى 
ايران  اسالمى  كارداران جمهورى  و  خارجه و سفرا 
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البته آزادید هر رأیی دلتان می خواهد بدهید اما بی تفاوت نباشید نسبت به سرنوشت مملكت 
خودتان، نسبت به اسالم، نسبت به ملت، نسبت به كشور بی تفاوت نباشید.

امام خمیني رحمت اهلل علیه

دولت اسالمی یك دولت دموكراتیك به معنای واقعی است و برای همه اقلیت های مذهبی آزادی 
بطور كامل هست و هر كس می تواند اظهار عقیده خودش را بكند و اسالم جواب همه عقاید را به 

عهده دارد و دولت اسالمی تمام منطق ها را با منطق جواب داد.
امام خمیني رحمت اهلل علیه


