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 99ردین ***فرو

 ۱۳99 سال آغاز مناسبت به نوروزی یامپ
حمن ال ل  بسم حیم  الر   الر 
ل یا الن هار، و اللیل مدب ر یا االبصار، و القلوب مقل ب یا ل االحوال، و الحول محو   .الحال احسن الی حالنا حو 

 جعفر بنموسی حضرتصلوات مخصوص 

  مخصوص   صلوات  از  بخشی  است  مناسب  لذا  علیه(؛  ال ل   )سالم  جعفربنموسی  حضرت  شهادت  روز   با  است  مصادف  ما  امسال  نوروز 
جَدة    َحلیف  ...    االَنوار    َعیبَة    وَ   االَخیار    ا مام    وَ   االَبرار    َوصی    َجعفَر    بن    ُموَسی  َعلی  َصل    اَللُهم    :کنیم   عرض  سخن  آغاز  در  را  بزرگوار   آن  الس 

ویلَة   موع   وَ  الط  ی بین ابنائه و آبائه علی و علیه َصل   الللهم   1الکَثیَرة؛  ُمناجاة  لا وَ  الغَزیَرة   الدُّ اهرین الط   . برکاته و ال ل  َرحمة و المعصومین الط 
 کوشسخت خدمتگزاران ی همه به تبریک
معم  هایخانواده   بهخصوص  به  ایران؛  عزیز   مل ت  یهمه  به  را  پُرطراوت  نوروز  عید  و   را  مبعث  سعید  عیدکنم  می  عرض  تبریک   و  ظ 
ز  خوش   هفته  چند  این  در  که  سالمت  یعرصه  جهادگران  به  وها  آن   کشزحمت  و  صبور  هایخانواده  و  جانبازان  به  و  شهیدان  معز 

  مندیعالقه  و  اخالص  با  و  گرفتند  عهده  بر  را  کار  از  ایگوشه  دشوار،  شرایط  در  که  کوشیسخت  خدمتگزاران  یهمه  به   و  درخشیدند
 ی همه   به  هستند؛  خدمت  مشغول  کشور  جایجای  در   و  مرز،  فضای   در  جاد ه،  فضای  در  روستا،  فضای  در  شهر،  فضای  در   انگیزه  و
 .میفرستم درود شهیدان یطی به ارواح و بزرگوار  امام مطه ر روح به و. مبارک  عیدتان  ؛کنممی عرض تبریکها آن

 9۸ سال شهدای  های خانواده به تبریک و تسلیت
  در  و  مرزها   شهدای  چه  حرم،  از  دفاع  شهدای  چه  ؛98  سال  شهدای  هایخانواده  به  بکنم  عرض   هم  ریکیب ت  و  تسلیت  دانممی  الزم
  شهدای   همچنین  و  همراهانش  و  مهندس  ابومهدی   شهید  و  همراهانش،  و   سلیمانی  سردار  شهید  ما،  بزرگوار  و  عزیز  شهیدها  آن  رأس
 مرگ   رفیع  یدرجه  به  بیماران  به  خدمت  راه  در  که  کسانی  این  یعنی[]  سالمت،  شهدای  و  هواپیما  یحادثه  شهدای  و  کرمان،  یحادثه

  فرزندانشان   مقامات  و  را  عید  هم  ،کنیممی  عرض  تسلیت  هم  هایشان،خانواده  یهمه  به  اند؛رسیده  خدا  راه  در  شهادت  و  خدا  راه  در
 . گوییممی تبریک را

 ایران  مّلت نفعتمام شدن این حوادث به 
 کنیم.می عرض حاال که شد خواهد تمام ایران مل ت نفع به ال ل شاءان حوادث نای یهمه که معتقدیم و

 9۸های سال سختی
 گوناگونی   حوادث  هم  سال   طول  در.  شد  تمام  کرونا  با  شد،  آغاز   سیل  با  که  بود  سالی  بود؛  پُرتالطم  سال  یک   ایران  مل ت  برای   98  سال
 از   بود  عبارت  حوادث   این  اوج.  هااین  امثال  و  هاتحریم  زلزله،  قبیل  از  ثیحواد   آمد؛  پیش  کشور  مردم  از  برخی  برای  و  کشور  برای

 سال  نبود؛ کم هم مردم هایگرفتاری سال  طول در. سلیمانی شهید اسالم، و ایران نامدار سردار شهادت و آمریکا تروریستی جنایت
 .بود سختی سال بنابراین  گذشت؛ شکل این به

 9۸های سال سربلندی 
 و   بود  سابقهبی  همها  آن   از  بعضی  که  داشت  وجود  سال  این  در  هم  هاییسربلندی  ها،سختی  کنار  در  که  است  این  مهم  ینکته  لکن
 . درخشید کلمه واقعی معنای به ایران مل ت
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ل  سیل در   به  کمک برای شدند روانه  زدهسیل روستاهای و شهرها و  زدهسیل هایاستان سمت  به باهم ت، و  مؤمن مردم سیل   ،سال او 

  بود   والیگل  از  پُر  که  را  هاخانه  زده،سیل  مناطق  سمت  به  رفتند  و  کردند  خلق   زیبایی  مناظر  -جوان  و  پیر  از-  ما  عزیز  مردم.  مردم
 .مردم برای دادند تخفیف را سیل سختی  و شستند مردم  آن  برای را زندگی و  فرش و اثاث کردند،  خالی  شستند،

 دنیا  رخ  به  را  خودشان  میلیونی  هاَده   حضور  دادند؛  انجام  را  عظیمی  حرکت  یک  مردم  ،ام  عزیز  شهید  بزرگ    شهادت  یحادثه  در
  تشکیل   کرمان  در  تبریز،  در  مشهد،  در  اصفهان،  در   اهواز،  در   قم،  در   که  اجتماعاتی   و  شد  تشکیل  تهران  در  که  اجتماعی  آن.  کشیدند

ت  این   با  و  حجم  این  به  دنیا  از  اینقطه  هیچ  در   معمول   طور   به  که  بود   اجتماعاتی   شد،  در   ؛کندمین   مشاهده  انسان  انگیزه  این   با  و  شد 
 بود   مهم  خیلی  هستند،  دلبسته  چیزهایی  چه  به  بدهند   نشان  مردمکه  این   و  عمومی  هیجان  و   مردمی  حضور.  بود  نظیربی  هم  ما  تاریخ
ت برای و کشور آبروی برای  .ایران مل ت عز 
  به   هستند  هم  کشور  این  از  خارج  در  که  را  افرادی  که  بود  چشمگیر  قدری  به  هافداکاری  ا،ونکر  ]یعنی[  ،اخیر  بیماری  این  یقضی ه  در

ل   یدرجه  در  کرد؛  وادار  تحسین . هابیمارستان  حوش   و  حول  کارکنان  مدیران،  بهیاران،  پرستاران،  پزشکان،  درمانی؛  هایمجموعه  او 
 پرستاری   و  درمان  خدمت  در  رفتند  که  گوناگون  عناصر  و  هابسیجی  ب،طال    دانشجویان،  داوطلب،  مردمی  هایمجموعهها  این  کنار  در
ت  یمایهها  این  یهمه  رفتند؛  کنندگاندرمان  یاری  به  فتند،گر  قرار  بیماران  این  از   که   کسانی  پشتیبانی،  هایمجموعه.  است  آبرو  و  عز 

  کنید  فرض یا دستکش مثل نیاز  مورد امکانات و یلوسا تولید اختیار در را خودشان هایخانه بعضی حت ی را، خودشان هایکارخانه
 رفتند   که  کسانی  آن  مثل  خدماتی،  هایمجموعه.  دادند  قرار  مردم  آحاد  مردم،  یعام ه   برای  یا  بیماران  برای  قبیل  این   از  و  ماسک  که

عفونی  برای  ها خیابان  درون  که هایی  جوان  مثل  هاییمجموعه  یاکنند.  می  مراجعهها  آن  به  مردم  که  نقاطی  حت ی  یا  خیابان  کردن    ضد 
 تهیه   را  اجناسی  که  آنهایی  یا.  بدهند  انجام  را ها  آن  خریدهای  بروند،ها  آن  هایخانه  در    کنند،  کمک  مسن  افراد  به  گرفتند   تصمیم
انی   کردند،  نگرفتند،   اجاره  کردند؛  کمک  دارمشکل  یکسبه  به  بعضی.  مجانی  ماسک   مجانی،  دستکش  دادند؛  مردم  به  مج 

 .گرفت انجام که خدماتی  قبیل این از و انداختند تأخیر به را خودشان  هایاریبکطل
 نشان دادن فضایل مّلت  •
  ها، مجموعه  این  در  را  خودش  فضایل  ایران،  مل ت  ؛دهد می  نشان  را  خودش  سخت  حوادث  خالل  در  که  است  هاییزیبایی  آنها  این
  بردم   نام  و  کردم  اشاره  که  کسانی  آن  یهمه  از  صمیمانه  و  قلبا    من.  داد  نشان  ،کردم   اشارهها  آن  از  اندکی  به  من  که  کارهایی  این  در

 .اخروی پاداش چه  و دنیوی پاداش چه است؛ها آن  انتظار در الهی پاداش کهدهم می مژده وکنم  می تشک ر
 مّلت  یک شدن  قدرتمند موجب  ها؛غلبه بر دشواری 

 با   هادشواری  از  عبور  و  هادشواری  بر  یغلبه  ام ا  بود  دشواری  هایآزمون  ،98  سال  هایآزمون.  بود  دشوار  آزمون  یک  این  خب، 
 جایی  به  ]توانست[  نخواهد  محض  جویی  رفاه  و  طلبیراحت  با  مل ت  یک.  است  مل ت  یک  شدن  قدرتمند  موجب  خود  این  روحیه،
 مل ت   را  غلبه  این   ال ل شاءان  که-  مشکالت  بر   یغلبه  و  مشکالت  با  یمقابله  در  خود  یروحیه  حفظ  و  مشکالت   با  یمواجهه  برسد؛
 دهد.می اعتبار و اقتدارها مل ت به که است -کرد خواهد هم این از  بعد و است کرده ایران

 های خودتوّجه به ضعف
 ها نهبیگا  سازدست  حوادث  چه  اینها،  امثال  و  زلزله  و  سیل  مثل  طبیعی  حوادث  چه-  هست  حوادث  این  در   البت ه  هم  دیگر  ینکته  یک
ه  را  انسان  که  -اینها  امثال  و  تحریم  مثل   مغرور   جای  بداند  انسان  که  خودمان،  طبیعی    هایضعف  چه  ؛کند می  خودش  هایضعف  متوج 
  آن   دچار  قهری  طور  به  انسان  حوادث،  با  یمواجهه  در  که  هاییضعف   چه  و  هستیم،  پذیرآسیب  هستیم،  ضعیف  همه  ما   نیست،  شدن
 شود.می هاضعف
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 شدن  خدا توّجهو م فلتغرور و غخروج از  •

ه  بشود،  خارج  غفلت  از   و  غرور  از  انسان  بشناسیم؛  را  خودمان  هایضعف  الواف دونَ   خابَ .  بخواهد  کمک  خدا  از  بشود،  خدا  متوج 
رَ   وَ   غَیر کَ   َعلیل  ضونَ   َخس    رفت؛  باید  خدا  ی خانه  در    به  فقط.  است  رجب  ماه  دعاهای  از   این  2ب ک؛  ا ال    الُمل م ونَ   ضاعَ   وَ   لَکَ   ا ال    الُمتََعر 
 .گشت برخواهد تُهی دستمان کنیم، دراز خدا از غیر »دیگری« طرف به دست گردیم؛برمی ناامید برویم، «»دیگری یخانه در  
 نسبت استفاده از اسباب و خواستن از خدا 
 نتیجه  ام ا کنیم،  استفاده اسباب این از کنیم، کار  باید اسباب این با است؛ االسباب مسب ب او  هستند، الهی  وسایل عالم ابزارهای یهمه
 .نکته یک هم این. بخواهیم متعال خدای از را  اثر و

 دعا و توّسل برای کشور
ال  . است شدن شروع حال در که  ،99 سال اما و   به  و بدهد قرار بزرگ هایپیروزی  سال را  سال این که مخواهیمی متعال  خدای از او 

  مردم   برساند،  نجات  ساحل  به  را  خودش  کشور    کهکنیم  می  عرض  است،  او  کشتی  این  ناخدای  که  فداه(   حنا)اروا  بقی ةال ل   حضرت
 . کند کمک کند، حمایت  را ایران مؤمن

 برخورِد با روحیه و با امید با حوادث
 برخورد   شجاعانه  گون گونا  حوادث  با   -98  سال  فقط  نه -  متمادی  سالهای  این   طول   در  که  طور  همانکنم  می  عرض   هم  ایران   مل ت  به

 خواهد   هاتلخی  که  باشند  مطمئن   و  حوادث،  یهمه  با  کنند  برخورد  امید  با  و  روحیه  با  هم  این  از  بعد  کردند،  برخورد  روحیه  با  کردند،
ا« العُسر   َمعَ  »ا ن   و ،گذشت  .نیست تردیدی این در است؛ ایران مل ت انتظار در یُسر  قطعا   3.یُسر 

 کشور تشکیالتِ ی تالش همه •
ر  بعضی  حاالکه  این  نزدیک   از  ماکنم.  مین  تأیید  بنده  هم  را  این  ،شودمی  کاریکم  کشور  تشکیالت    از  ینقطه  فالن  در  که  کنند  تصو 

  جور،  یک تحقیقی و علمی هایمجموعه خودش؛ قدر به کس هر تالشند، و  کار مشغول همه مشغولند، همه ؛بینیم می هستیم، شاهد
 خواهد   برکت  هم  هاتالش  این   یهمه  به  متعال  خداوند  ال ل شاءان   و  جور،  یک  قضائی  و  دولتی  مسئوالن  جور،  یک  اجتماعی  فع االن
 .داد خواهد عبور ال ل شاءان سربلندی  با و عافیت با گذرگاه، این از را مل ت و داد

 9۸استقبال از شعار سال 
فی  تولید« »رونق  سال عنوان به  ما  را 98 سال. سال  شعار ام ا و  استقبال  شعار  این ازکنم می عرض ایران عزیز مل ت به من  و کردیم معر 

 طبق .  شد  استقبال  هم  عمل  در  ام ا  است  اصلی  ینقطه  تولید  گفتند  کردند،  استقبال  نظرانصاحب  کار،  آغاز    در  حاال  عمل؛  در  شد،
  تعطیل   و  بودند  شده  راکد  که  هاییکارخانه  از  برخی  کرد؛  پیدا  حرکتی  کشور  تولید  هست،  بنده  اختیار  در   که  موث قی  هایگزارش

 میدان   وارد  بنیاندانش  هایشرکت  کردند؛  پیدا  خوبی  ظرفی ت  ند،کردمی  کار  ظرفی ت  زیر   که  بعضی  برگشتند؛  کار  به  بودند،  شده
  که -  شوهپژ  یمسئله.  گرفت  انجام  کاری  یک  کرد،  پیدا  حرکتی  تولید  کردند،  کار  و   کردند  تالش  مختلف  هایدستگاه  شدند؛

ی طور به کشور در -است تحقیق  و پژوهش تولید، یسرچشمه  .دیدیم را هایشنمونه ما که گرفت انجام سال این در جد 
 است  احتیاج کشور برای  که چیزی آن دهمِ یک ؛کار انجام شده •

 کاری   این  که  است  این  بگویمخواهم  می  من  آنچه  لکن  باشد،  نشده  کار  که  نیست  جور  این  کشور،  در  است  شده  کارها  این  خب،
 ، گویم مین  دقیق   آمار    روی   از   را  دهم«»یک  من  البت ه.  نباشد  است  احتیاج  کشور  برای   که  چیزی  آن  دهم  یک  حت ی  شاید  شده   حاال  تا  که

 
 64۳ ص  ،2 ج  االعمال،اقبال  2
 .« است آسانی  دشواری،  با »آری؛  ؛6 ی آیه  شرح، ی سوره 3
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  رهایاک   چه  تولیدی،  کار  چه  تحقیقی،  کار  چه   بگیرد؛  انجام  باید  کار  این،  برابر    ده  واقعا    شاید   یعنی  دهم«؛یک»  زنممی  حدس  بلکه

  راه   و   کرد  حرکت  خورد،  تکان  تولید  98  سال در.  بدهد  نشان  را   خودش  اثر   مردم  زندگی  در  تولید  رونق   تا  قبیل،  همین  از  گوناگون 
  اثر   مردم  زندگی    در  که  برسانیم  جایی  به   را  تولید  بایستی  ما.  نشد  محسوس  آن   از   مردم  زندگی   در   اثری  لکن  حدودی،  یک  تا  افتاد

 .بگذارد
 کشور  اقتصادی  مسائلدر  همتابی و یگانه نقش  یک ی ، داراتولید
دی   مسائل  کشور  اقتصادی  مسائل  البت ه   فضای  بهبود  مالیاتی،  اصالحات  گمرکی،  اصالحات  بانکی،  اصالحات  یمسئله-  است  متعد 

 .است همتاییبی و یگانه نقش یک تولید نقش لکن -قبیل این از و کار و کسب
 تحریم  های کت دادن تولید / سودتمام شدن مشکالت اقتصادی با حر •

ه با و بیندازیم راه را تولید بتوانیم ما اگر   خارجی  بازارهای به و فروش به تولید که چه اگر- داخل در کشور خود   وسیع   بازار   به  توج 
  با   است   کشور  داخل  ما   فروش  بازار   یعمده  باشیم،  داشته  ارتباط  خارجی  بازارهای  با توانیم  که میاین  ضمن   هم   ما  ام ا  دارد،  احتیاج

  این   و  شد  خواهد  تمام  قطعا    اقتصادی  مشکالت  ببریم،  پیش  و  بدهیم  حرکت  ال ل شاءان   را  تولید  بشود   اگر  -میلیونی  هشتاد  جمعی ت  این
  ما   یعنی  داشته؛  وجود  کنارش  در  هم  سودهایی  لکن  داشته  ضررهایی  البت ه  االن  تا  ؛شد  خواهد   تمام  ما  نفع    به  اندکرده  که   هاییتحریم

 باشیم،   داخلی  امکانات  طریق   از  کشور  نیازهای  و  زندگی  لوازم  یتهی ه  فکر  به  باشیم،  خودمان  امکانات  فکر  بهکه  این  به  کرده  وادار  را
 . داریم نیاز تولید به باز ما  این،بنابر پس. کرد  خواهد پیدا ادامه ال ل شاءان همین و است مغتنم خیلی ما برای این که

 یر محسوس در زندگی مردم ید برای تغیسال جهش تول
 امسال؛   شعار  شد  این.  است  تولید  جهش    سال    امسال  تولید«؛  »جهشکنم  می   عرض  بنده  امسال  تولید«،  »رونق   گفتیم  گذشته  سال

  مردم   زندگی  در  محسوسی  تغییر  یک  و  کند  پیدا  جهش  ال ل شاءان  تولید  که  کنند  عمل  جوری  هستند  اندرکاردست  که  کسانی
 .بیاورد وجود به ال ل ءاشان

 هاریزی برنامهها در ریزی و مشارکت ایناحتیاج به برنامه
-   نحوی  به  قضائی ه  یقوه  نحوی،  به  تحقیقاتش  مرکز  و  شورا  مجلس  نحوی،  به  برنامه  سازمان  دارد؛  ریزیبرنامه  به  احتیاج  این  البت ه
 در   بنده  و  زیادند  کشور  در  بحمدال ل   مبتکر  و  جوان  هایمجموعه.  نحوی  به  بنیاندانش  هایمجموعه  -دارد  نقش  هم  قضائی ه  یوه ق

 هایشان حرف  دیدم،  نزدیک  از  راها  آن  داشتم،  مفیدی  و  خوب  بسیار  هاینشستها  این  از  تعدادی  با  قبل،  سال  و  -98  سال-  امسال  طول
 هستند؛   بحمدال ل ها  . اینابتکار  و  استعداد  پُر  و  انگیزهپُر  و  نیروپُر  و  امیدپُر  و  کار  پای  و  کار  به  مندعالقه  هایجوان  شنفتم؛  نزدیک  از  را
 .برود پیش ال ل شاءان ریزیبرنامه  با کار این و کنند شرکت هاریزیبرنامه در همه بایدها این

  قرار   الهی  هاتتوج    مشمول  ال ل شاءان   و  باشد  مبارک  شما  یهمه  بر   مبعث  سعید  عید  و  باشد  مبارک  شما  یهمه  بر   سال  که  امیدواریم
هات به افزونروز طور به ایران مل ت و بگیرید  . بیفزاید خود معنوی ات   و توسالت و توج 
الم  برکاته  و رحمةال ل  و علیکم  والس 
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 ۱/۱۳99/ ۳سخنرانی نوروزی خطاب به ملت ایران به مناسبت آغاز سال نو و عید مبعث 

حیم  حمن الر   بسم ال ل الر 
الو الحمدل ل رب  العالم الة و الس  ی بین  وآلهعلیهال ل صل یالقاسم المصطفیل محم د )م علی سی دنا و نبی نا ابیین و الص  ( و علی اهل بیته الط 
اهرین المعصومی  ضا ولی ک عدد ما فی علمک صالة دائمة بدوام الط  ن سی ما بقی ة ال ل فی االرضین. اللهم  صل  علی علی  بن موسی الر 

ضا عدد ما فی علمک سالما  دائما  بدوام ملکک و سلطانک و جبروتک.ملکک و سلطانک. ال  لهم  سل م علی ولی ک علی  بن موسی الر 
 صلوات خاّصه از دور

ل سال را در زیر سایهما هر سال  ضا )سالم ال ل علیه( برگزار میمراسم او  کردیم در خدمت مردم ی حریم حضرت علی  بن موسی الر 
ار عز  شد، امسال محرومیم. یزی که از سراسر کشور در مشهد حضور داشتند؛ نوروزمان با این دیدار مزی ن میعزیز مشهد و زو 

 گوییم گر چه دوریم به یاد تو سخن می
 ُ  4عد منزل نبود در سفر روحانیب

َضا   موَسی   بن    َعلی    َعلیل   َصل    به نظرم بهتر این است که هر کدام هر جا هستیم، از راه دور صلوات مخصوصه را عرض کنیم: اَللُهم   الر 
ت َک َعلیل َمن فَوَق االَرض  َو َمن تَحَت   مام  الت قی  الن قی  َو ُحج  لَة  ُمتَوات َرة   الُمرتََضی اال  هید  َصالة  کَثیَرة  نامیَة  زاکیَة  ُمتَواص  یق  الش  د  الث َری الص 

فَة  کَاَفَضل  ما َصل یَت َعلیل    5اََحد  م ن اَول یائ ک.ُمتَراد 
 تبریک

دا  عید نکنم؛ امروز جزو بزرگعید سعید مبعث را تبریک عرض می وروز و حلول بهار را ترین اعیاد اسالمی ما است. همچنین مجد 
 کنم. ی مل ت عزیزمان تبریک عرض می به همه

 اهّمیّت مبعث 
  از ای است که خداوند متعال  و واقعه  بدانیم. مبعث پیغمبر اسالم حادثهمبعث روز بسیار باعظمتی است؛ اهم ی ت مبعث را باید بفهمیم،  

ُ ، تعه د گرفاست  گرفته  میثاق  واقعه  این  به  نسبت  دیگر  پیغمبران   کَمة  ثُم    ک تلب  الن ب ی یَن لَما ءاتَیتُکُم م ن    میثاقَ   ته است. َو ا ذ اََخَذ ال ل َو ح 
ٌق ل ما َمعَ  ی شریفه، خدای متعال از پیامبران  بزرگ  طول  تاریخ تعه د گرفته ]طبق[ این آیه  6لَتُؤم نُن  ب ه َو لَتَنُصُرن ه؛ کُم  جالَءکُم َرسوٌل ُمَصد 

  یاری شود، هم ایمان بیاورند، هم او را یاری کنند. خب ایمان که معلوم است.  که به پیغمبر اسالم که مثل امروزی مبعوث میاست  
فی  خودشان  پیروان  به  خودشان،  ام ت  به  خودشان،  کسان  به  را  وا  که  است  این  معنای  به  بگروند   او  به  که  بخواهندها  آن  از  و  کنند  معر 
ابیاورند   ایمان  و ای از  کنید در یک آیهها پیمان گرفته. لذا شما مالحظه میقل  نصرت پیغمبران این است؛ خداوند این را از این؛ حد 

نجیل؛ ونَه َمکتوب ا ع نَدُهم ف ی الت وریلة  فرماید[: اَل ذی یَج د قرآن ]می یعنی نام و نشان و خصوصی ات پیغمبر ما، در تورات و انجیل    7 َو اال 
فرماید: َو ا ذ قاَل عیَسی ابُن َمریََم یلبَنی ی دیگر، خداوند از قول حضرت عیسیل میجود داشته است. یا در یک آیهنشده و تحریف
ا ب َرسول  یَأتی م ن بَعد ی اسُمه اَحَمد؛   ا لَیکُم  ال ل    َرسولُ   ا ن یا سراءیَل   ر  ق ا ل ما بَیَن یََدی  م َن الت وریلة  َو ُمبَش  حضرت عیسیل اسم این    8ُمَصد 

 کنند. بزرگوار را هم بیان می
 

 حافظ. غزلی ات  4
یارات، ص  کامل  5  ۳09الز 
ای آمد که آنچه را  ه به شما کتاب و حکمتی دادم، سپس شما را فرستاده هنگامی را که خداوند از پیامبران پیمان گرفت که هر گا؛ »و ]یاد کن[  8۱ی  ی آل عمران، بخشی از آیهسوره  6

 « ... اش کنید.با شما است تصدیق کرد، البت ه به او ایمان بیاورید و حتما  یاری 
 . ...« یابنددر تورات و انجیل، نوشته می ؛ »... که ]نام[ او را نزد خود، ۱57ی ی اعراف، بخشی از آیه سوره 7
کنم  ی خدا به سوی شما هستم؛ تورات را که پیش از من بوده تصدیق می ؛ »و هنگامی را که عیسیل پسر مریم گفت: ای فرزندان اسرائیل! من فرستاده6ی  بخشی از آیه   ی صف، سوره   8

 . ...« ارتگرمآید و نام او "احمد" است بشای که پس از من می و به فرستاده
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دا  ند: ا لی اَ فرمایالبالغه هم به همین اشاره شده، که حضرت میی این چنینی است که در نهجاین بنابراین یک حادثه ن بََعَث اَلُ ُمَحم 

ت ه َمأُخوذا  َعلَی الن بی یَن م یثاقُه؛  نجاز  ع َدت ه َو تَمام  نُبُو  یعنی از پیغمبران خدای متعال میثاق گرفته است،  9َرُسوَل اَل  صل ی ال ل علیه و آله ال  
 تعه د گرفته است که با او این گونه رفتار بکنند. 

 مبعث محتوای عظیم 
ای کنم، مرتبط گویم و این مسئله را مت صل مین بعثت محتوای عظیمی داشت. من راجع به این محتوای بعثت مختصری میخب 

 کنم با وضع خودمان و امروز خودمان که برای ما از لحاظ عملی و کاربردی هم دارای تأثیر است، صرف اعتقاد نیست.می
برای بشری ت حقایقی را روشن کرد. این حقایق به نحوی است که اگر آحاد   روشن کرد؛  بعثت و وحی الهی، حقایقی را برای مردم

 ها خواهد رسید. بشر و جوامع گوناگون بشری به این حقایق ایمان بیاورند و عمال  ملتزم بشوند، حیات طی به به این
 معنای حیات طیّبه  •

پاکیزه؛ پاکیزه بودنش به این است که مطلوب باشد، شیرین حیات    حیات طی به یعنی چه؟ یعنی زندگی شیرین و پُرفایده و مطلوب،
ها باشد، هم در دنیا و هم در آخرت. ها و نیکوییی زیباییباشد، انسان را در صراط کمال کمک کند به حرکت و برخوردار از همه

 این حیات طی به است. 
 ها است.لوازم آن پایبند باشند، حیات طی به قطعا  در انتظار آن  د و برها به این معارف، به این حقایق آشنا بشوند، به آن بگروناگر دل

 ی معرفتِی اسالم منظومه •
ی ی معرفتی اسالم یعنی نظر اسالم درباره هستی، دربارهی معرفتی  اسالم، که منظومهخب یک بخش این حقایق عبارتند از منظومه

خوانیم: ی صفات و اسمای الهی که در دعای کمیل میپروردگار، درباره  اقدس   ی ذاتی نقش انسان در عالَم، دربارهانسان، درباره
ی مسیر انسان در دنیا و پس از  خوانیم: ب ه م َمََلَت َسمائََک َو اَرَضک، که دربارهَمََلَت اَرکاَن کُل  َشیء، یا در دعای ماه رجب می

ها را به بشری ت  ی معرفتی اسالم هستند؛ اینفتی اسالم، منظومهی معرها سلسلهها حقایق بسیار مهم ی هست و اینمرگ و امثال این
 کند.کند و بیدار میها را هشیار میدهد و انسانتعلیم می

 ی ارزشِی اسالممنظومه •
زش  راها را تثبیت کرده است، یعنی به عنوان  هایی که اسالم آنی ارزشی  اسالم است، ارزشیک بخش دیگر از این حقایق، منظومه

فند خودشان را به این ارزشآن ها نزدیک کنند ]و به سمت آنها[ پیش ببرند؛ ها را شناخته است؛ که آحاد مردم و جوامع مردمی موظ 
ها که سعادتشان در این است. از مثل خلقی ات فردی که انسان دارای صبر باشد، دارای حلم باشد، دارای گذشت باشد و امثال این 

انسان فردی  مفاهیم عمومی و زندگی  اهصفات  تا  مثل سبک  است،  انسانی،  مثل کرامت  اجتماعی،  مثل عدالت  مثل آزادی،  ساز 
 های اسالمی است که در اسالم بیان شده و تفهیم شده به ما.ی ارزش ها جزو آن سلسلهزندگی؛ این

 اند که این مفاهیِم اسالمی از غرب آمدهای در تصّور اینخطای عّده 
ه ر می ه بای  یک عد  ها از غرب به عالَم اسالم آمده کنند که این مفاهیم رایج مثل عدالت اجتماعی و آزادی و مانند اینخطا تصو 

اند؛ این کامال  اشتباه است. غرب سه چهار قرن بیشتر نیست که با این مفاهیم ها یاد گرفتهها را از غربی است، یا متفک رین اسالمی این
سال قبل از این، این مفاهیم را به طور روشن   ۱400انس با این مفاهیم آشنا شده است؛ در حالی که اسالم  سنآشنا شده؛ از بعد از ر

نه به آزادی  -اند  اند، هیچ وقت صادقانه به آن عمل نکردهها را مطرح کردهها که ایندر قرآن بیان کرده است؛ با این تفاوت که غربی
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؛ ]این مفاهیم[ در اسالم بود و در زمان پیغمبر عمل نکردند  عمل  و  گفتند  ]آنها[  -کردند  عمل کردند، نه به عدالت اجتماعی عمل

 شد. 
َل بَینَکُم«،  َعد   اجتماعی   عدالت  همان  اینمال قرآن است دیگر؛ دستور پیغمبر این است که اجرای عدالت بکند؛    10این عبارت »اُم رُت ال 

تلَب َو المیزانَ رَسلنا ُرُسلَنا ب ال فرماید[: ا ن ا اَ ]می  یا  ؛است  جانبههمه  عدالت  و یعنی اصل بعثت    11الن اُس ب الق سط؛   ل یَقومَ   بَی نلت  َو اَنَزلنا َمَعُهُم الک 
در بین مردم برقرار باشد؛   -یعنی همین عدل اجتماعی، عدل اقتصادی-ی انبیا و ارسال رسل و کتب برای این بوده است که قسط  همه
 ی است.دیمی  اسالمها مفاهیم قابراین اینبن 
الم( در نهجآزادی  مورد  در  یا ی آزادی در کشورهای غربی  البالغه، هزار سال قبل از طرح مسئله؛ این بیان امیرالمؤمنین )علیه الس 

ا   َعبَد غَیر کَ   فرماید: ال تَکُنمثل فرانسه یا جاهای دیگر است که می ُ ُحر  شود؟ یعنی  چه می   تر دیگراز این روشن   12؛َو قَد َجَعلََک ال ل
ند، آزادند؛ آزادی شامل همهانسان الن اس و قد شود. یا آن جملهی انواع آزادی میها ُحر  ی دیگری که معروف است: استعبدتم 

با مردم مثل برده رفتار  خواهید  استعبدتم الن اس«؛ شماها می»خلقهم ال ل احرارا؛ این خطاب به بعضی از فرمانداران آن دوره است که  
ها معارف اسالمی است. از این قبیل، در معارف اسالمی زیاد است؛ در ها را آزاد آفریده؟ اینمتعال آن   بکنید در حالی که خداوند

دی در این زمینه وجود دارد و در بقی هنهج  ی ]منابع اسالمی[. البالغه کلمات متعد 
 هدیه شدای که در بعثت به مردم مجموعه

 هاآن معارف و منطبق بر آن ارزش  ازی برخاسته  همهاحکام؛  •
ها احکام ی ارزشی به این صورت است. پشت سر اینی معرفتی و منظومهی معارف و منظومهها و سلسلهی ارزش بنابراین این سلسله

ارف است  آن معی از  برخاسته  همه  -ه اجتماعیچ  و  چه فردی-است؛ یعنی »باید« و »نباید«ها، »بکن« و »نکن«ها؛ این احکام اسالمی  
ی از همان  گرفتهی این تکالیفی که خدای متعال برای فرد مسل م قرار داده است، نشئتها است؛ یعنی همهو منطبق بر آن ارزش 

 ی به صعود در این راه است.کنندهمفاهیم اصلی و معرفتی است و منطبق با مفاهیم ارزشی است و کمک
 اقع به مردم هدیه شد. ای است که در بعثت در ومجموعه خب، این

 هانبّوتمقصود  تحّققبرای احتیاج به قدرت سیاسی 
ها تحق ق پیدا بکند، اگر بخواهیم این معارف در فضای عقیدتی جامعه به معنای واقعی کلمه تحق ق پیدا حاال اگر چنانچه بخواهیم این

ی پیشرفت و حرکت هدهد، بخواهیم این احکام که وسیل، در رفتار مردم خودش را نشان بها در عمل مردمکند، بخواهیم این ارزش 
دهند،  ها انجام نمیروند، تنبلاست، تحق ق پیدا کند، احتیاج به قدرت سیاسی دارد؛ اگر قدرت سیاسی نباشد، قلدرها زیر بار نمی

شود؛ لذا در قرآن ها حاصل نمیتکنند، یعنی آن مقصود نبو  حرکت میها  دارها به دنبال آنلشکر  قلدرها و مستکبرین و پول سیاهی
«. می ها ی پیغمبران است؛ این همه  به  مربوط  نیست،   فقط  ما  پیغمبر   به  مربوط  این  13فرماید که »ما اَرَسلنا م ن َرسول  ا ال  ل یُطاَع ب ا ذن  ال ل

که پیغمبر اکرم را ثرب آمدند برای اینها اطاعت بکنند. لذا وقتی که از یباید بیایند در کشور مورد اطاعت قرار بگیرند، مردم از این
 ها بیعت کرد.دعوت کنند و اصرار کنند که ایشان به مدینه هجرت کنند، همان جا حضرت با این

لجا به این شرط؛ بعد هم که پیغمبر اکرم وارد شد به  آییم آنکه شما تحت امر ما هستید، ما میبیعت یعنی این کاری که مدینه، او 
ت است.رت سیاسی و اجتماعی بوکرد، تشکیل قد  د؛ یعنی تشکیل حکومت داد؛ این بنابراین یکی از لوازم کار نبو 

 
 ...« ؛ »... مأمور شدم که میان شما عدالت کنم۱5ی ، بخشی از آیهی شوریل سوره 10
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 دشمنان پیغمبران

 اضافه شدن دشمنان خارجی با تشکیل حکومت  •
نَب یٍّ   ل َک َجَعلنا ل کُل   ، البت ه پیغمبران دشمنان زیادی دارند: َو کَذل نس  َو الج ن  ا َشیلطیَن اال  دهند، مت تشکیل میکه حکووقتی    14َعُدوًّ

شود؛ این معلوم  شود؛ با تشکیل حکومت، غیر از دشمنان داخلی، دشمن خارجی هم اضافه میها اضافه میدشمن خارجی هم به این 
ی ت نمیکه دشمن خارجی اگر چنانچه عالَم سیاست نباشد و قدرت سیاسی  است؛ برای خاطر این دهد؛ وجود نداشته باشد، خیلی اهم 

ه قدرت سیاسی رسید، آن وقت دشمن خارجی، آن کسی که مخالف با رود؛ وقتی برفی که کسی بزند، خیلی دنبالش نمیهر ح
برای خوب زندگی کردن و مستقل   انسانی  با حق  هر  با آزادی است، آن کسی که مخالف  عدالت است، آن کسی که مخالف 

 کند. ن است، طبعا  مخالفت میزندگی کرد
 عمل کرد  آنای که امام خمینی به نسخه ؛ همانبری بعثت پیغمنسخه

( به این علیهتعالیال ل رضوان ای است که امام خمینی )خواهم عرض بکنم این همان نسخهخب، حرف امروز من این است: من می 
غ متعال به مردم ابال  ها را از جانب خدایمعارف همان معارفی است که پیغمبر آنی بعثت پیغمبر است؛ نسخه عمل کرد؛ عینا  نسخه

 ها است؛ ها است؛ احکام هم همانها همانکردند؛ ارزش
 های امامویژگی •

«؛ همه ا  هی اینو حرکت به سمت تحق ق این احکام، احتیاج داشت به یک ایمان قوی، به یک هم ت بلند، به یک دل  »متوک ل علی ال ل
 ک کرد و این حرکت انجام گرفت.در امام جمع بود و ایشان اقدام کرد، خدای متعال هم کم

 قدرت ایمانِی خیلی زیاد مردم ایران 
مل ت ایران خیلی رسوخ دارد، مردم  مؤمنی هستند؛ که حاال خود    15دانستند که ایمان اسالمی در اعماق جان و ارتکازالبت ه امام می

اثبات  ایاین، بحث جداگانه ایران، هم آن روز  دارد و کامال   امروز، علیشده است که مردم  از ظواهر، قدرت  و هم  رغم برخی 
 هایشان خیلی زیاد است؛ یکی از خصوصی ات مل ت ما بحمدال ل این است.شان و رسوخ ایمان در دلایمانی
  ی مطرح کردن نظام اسالمی در ایران زمینهفراهم بودن 

اش هم فراهم بود و امام این  می را مطرح کردند و زمینهی اسالم را، حکومت اسالمی را، نظام اسالستند و لذا مسئلهدانامام این را می
پایان رژیم پهلوی؛ که هم وابسته بودند، هم فاسد بودند، هم اش عبارت بود از ظلم گسترده و فساد بیزمینه را هم شناخت؛ زمینه

د و ظالم را؛ این  یدند وضع آن رژیم فاسدشد به مردم، همه میها نبود، و این سرریز میانسانی در اینظالم بودند، هم معرفت حقیقی  
 ی خوبی بود،هم زمینه

 انقالب اسالمی  ی معجزهی امام از این زمینه و وقوع استفاده 
استفاده کردند و معجزه بزرگوار  امام  این زمینه  به  از  انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی  انقالب  ی  پیوست. حقیقتا  تحق ق  وقوع 

 ت عظیم بود.می مثل یک معجزه بود که ات فاق افتاد؛ این به برکت همین حرکاسالمی و تحق ق جمهوری اسال
 از بعثت  بعدسه قرن  و جایگاه آن در  ی اسالمیجامعهحرکت 

چند هزار نفر مردم مدینه؛ مردمی که در مدینه   ای که پیغمبر در مدینه به وجود آورد ازیعنی آن جامعه-ی نخستین اسالمی  جامعه
لی که تشکیل شد بی کردندزندگی می به برکت ارشاد پیغمبر، به برکت احکام   -شتر نبودند، شاید هفت، هشت، ده هزار نفر مثال  از او 
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ای هم به وجود آمد ام ا اساسی  که در این خالل بعد از پیغمبر یک اشکاالتپیغمبر و معارفی که پیغمبر هدیه کرده بود، با وجود این

ت پیش رفت، روز بهدار و مستحکمی بود که روزحرکت ریشه  در عین حال آن چنان این حرکت، تر روز قوی بهروز به طرف قو 
در قرن چهارم هجری، یعنی سیصد سال بعد از بعثت پیغمبر و   -آن طوری که این در تاریخ جزو مسل مات است-شد. به طوری که  

ترین ارتش دنیا جامعه در دنیا بود؛ از لحاظ نظامی قوی  ینتر ی اسالمی از لحاظ سیاسی وسیعی اسالمی، جامعهظهور جامعه  پس از
ی دنیا؛ یعنی سه قرن بعد از بعثت، این ترین سطح علمی و فرهنگی را داشت در همهرا داشت؛ از لحاظ دانش و فرهنگ پیشرفته

 به این رتبه رسید.رد که از لحاظ نظامی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ علمی و فرهنگی ی اسالمی این جور حرکتی کجامعه
ی  ها ائم هعب اس سر  کار بودند. اگر چنانچه به جای اینامی ه و بنیاین تازه مربوط به زمانی است که خلفای ناباب و فاسدی مثل بنی

 ق افتاد. شد که ات فا ها برابر  آن چیزی میها دهبودند، قطعا  پیشرفتها سر  کار میبودند یا کسان منصوب  آنهدایت سر  کار می
 طبیعت حرکت اسالم  ؛پیشرفت کردن و قوی شدن •

 حرکت اسالم این است؛ طبیعت این حرکت، طبیعت پیشرفت کردن و قوی شدن است.
 امکان رساندن ایران به قّله، در صورت عمل به این نسخه 

بینی به خرج ندهیم،  ی نکنیم، کوتهت. ما امروز اگر چنانچه صادقانه حرکت بکنیم، عمل بکنیم، تنبلی امروز هم همین جور اسنسخه
ی علمی و فرهنگی و صنعتی و نظامی و سیاسی و توانیم ایران را به همان قل ه برسانیم. البت ه رساندن ایران به قل هنگری نکنیم، میساده

ن اسالمی است که آن مطلب دیگری است. ها هدف نزدیک ما است؛ هدف دو امثال این  ر، تمد 
 عّجب کرداز دشمنی نباید ت

ب کنیم از دشمنی ب نباید کرد. و نباید هم تعج   ها؛ خب ما دشمن زیاد داریم، تعج 
 دشمنان انسی و  دشمنان جنّیهمکاری  •

ل َک َجَعلنا ل کُل   عرض کردم در قرآن خدای متعال می نس  َو الج ن  یوحی بَعُضُهم ا لیل بَعض  فرماید که »َو کَذل ا َشیلطیَن اال    نَب یٍّ َعُدوًّ
العاتی  کنند؛ سیستمها به هم کمک هم میهم دشمنان جن ی، هم دشمنان انسی وجود دارند و این  16ُزخُرَف القَول  غُرورا«؛ های اط 

ل اسالم در  لیل بَعض  ُزخُرَف القَول  غُرورا  کنند؛ یوحی بَعُضُهم ا  خیلی از کشورها علیه ما با همدیگر همکاری می . لذا بود که در او 
ی نیروهای دشمن  پیغمبر از قبایل عرب، از انواع و اقسام قبایلی که در مک ه بودند، در طائف بودند، در زاب وقتی که همهجنگ اح

که در نزدیک مدینه بودند دیدند و با خودشان ها را هم  جاهای دیگر بودند، ُدور هم جمع شدند، با همدیگر همدست شدند، یهودی
ب نکردند. قرآن میها ]ام ا[ مسلمانی عجیبی بود برای مسلمانثههمراه کردند، خب این خیلی حاد فرماید: َو لَم ا َرَءا الُمؤم نوَن ها تعج 

 ُ ُ َو َرسولُه َو َصَدَق ال ل ها حرکت کردند، ی که دیدند دشمنان را که این جور علیه آنوقت   یعنی  َرسولُه؛  وَ   االَحزاَب قالوا هذا ما َوَعَدنا ال ل
اند؛ پس کنند، حاال آمدهآیند و به شما حمله میکه شما دشمنانی خواهید داشت و میعده را خدای متعال داده بود  گفتند همین و 

ُ َو َرسولُه«؛ این پیشگویی  خدای متعال و پیغمبر خدا تحق ق   این حرکت دشمن موجب شد که اعتقاد ما بیشتر بشود، چون »َصَدَق ال ل
ل پیدا کرد؛ َو ما زاَدُهم   17ان ا َو تَسلیما.  ایما ال 

 
ها به بعضی، برای فریب ]یکدیگر[، سخنان آراسته القا  ؛ »و بدین گونه برای هر پیامبری دشمنی از شیطانهای انس و جن برگماشتیم. بعضی از آن۱۱2ی  ز آیه ی انعام، بخشی اسوره   16
 ...« کنندمی 
اش راست گفتند و  اش به ما وعده دادند و خدا و فرستاده رستادههای دشمن را دیدند، گفتند: این همان است که خدا و فدسته   ؛ » و چون مؤمنان22ی  ی احزاب، بخشی از آیهسوره  17

 « جز بر ایمان و فرمانبرداری آنان نیفزود
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 ترین دشمن ما خبیثعنوان ، بهمسئوالن آمریکاهای  ویژگی •
تر و رین دشمن ما و دشمن جمهوری اسالمی آمریکا است. البت ه ما دشمن کم نداریم ام ا آن که از همه خبیثتامروز البت ه خبیث 

-انداز هستند، وقیحند، طم اعند، شارالتانند  همند، پشتهست گو  عنودتر است، عبارت است از آمریکا. مسئوالن آمریکایی، هم دورغ
و    -زنند؛ یعنی انواع و اقسام خصوصی ات زشت اخالقیبینید[ شارالتانی حرف میمیهایشان را شما بشنوید، ]هایشان، حرفرکتح

ت بیههم البت ه در کنارش ظالمند، سنگدلند، ب تنهایی همه را دارند!  ها بهدارند، اینرحمند، تروریستند؛ یعنی آنچه خوبان همه  شد 
 یعنی این جور دشمنی در مقابل ما امروز وجود دارد.

 های با دشمنیمقابلهامت؛ دستورالعمل خداوند برای صبر و استق
ل بعثت، خدای متعال پیغمبر را امر به صبر کرد.ی با دشمنیخداوند برای مقابله ث ر  در سوره   ها به پیغمبر دستورالعمل داد؛ از او  ی مد 
ل  بعثت است، میکه جزو همان سوره  م ل که آن هم  برای خدای خودت. در سوره   صبر کن  18فرماید: َو ل َرب َک فَاصب ر؛های او  ی مز 

ل قرآن است، می جزو همان سوره را  این معنا هس  19فرماید که »َو اصب ر َعلیل ما یَقولون«.های او  ت. در  در جاهای دیگر  قرآن هم مکر 
]می جا  اُ دو  کَمال  استَق م  َو  سوره   20م رت؛ فرماید[:  در  هم  کن؛  در  استقامت  هم  هست،  هود  بنابرسوره ی  هست.  شوریل  این، ی 

 دستورالعمل وارد شده.
 معنای صبر  •

ایستادگی   حاال صبر یعنی چه؟ صبر به معنای نشستن و دست روی دست گذاشتن و انتظار  نتایج و حوادث را کشیدن نیست؛ صبر یعنی
تغییر ندادن؛ صبر یعنی پیگیری   گری  دشمن  کردن، مقاومت کردن، محاسبات  درست خود را و محاسبات  دقیق خود را با خدعه

 ایم؛ صبر یعنی با روحیه حرکت کردن و ادامه دادن؛ این معنای صبر است.اهدافی که برای خودمان ترسیم کرده
 عقل و تدبیر و مشورتمراه با  پیروزی قطعی، با ثبات قدم و مقاومِت ه •

اَمُرُهم شوریل »همچنان که در قرآن هست -ورت همراه بشود قدم بودن و مقاومت کردن، با عقل و تدبیر و مشاگر چنانچه این ثابت 
 قطعا  پیروزی نصیب خواهد شد.- 21بَینَُهم« 

 صبور بودن مّلت ایران
 اند که صبر دارند.داده ت صبوری است؛ نشانکنم که مل ت ایران مل  البت ه با قاطعی ت عرض میبنده 
 روشنفکرنماها صبری برخی مسئولین و بی •

اند؛ این چهل سال برای ما نشان  این معنا است به طور  ایم، ولی مل ت نه؛ مل ت کامال  صبور بوده صبری کردهلبت ه گاهی بیما مسئولین ا
فانه بی  روشن. صبری را به مرز همکاری و ها بیخودشان نشان دادند، بعضی از آناز    صبری بعضی از روشنفکرنماهای ما هم متأس 

 ها این جور بودند.د؛ البت ه بعضیزبانی با دشمن هم رساندن هم
 وجود تعداد خیلی زیاد جوانان مؤمن

مقابلش هم جوان نقطه هی  بحمدال ل عد  مؤمنی هستند که  است و روزبههای  زیاد  انشان خیلی  در یادتر می شاءال ل زروز هم  شود؛ 
المللی را یعنی مسائل بین-المللی  مسائل  فهم  بینی سیاست، در  ی فن اوری، در عرصه ی علم، در عرصهی فرهنگ، در عرصه عرصه

  شوند.روز زیاد می ها هم هستند که عرض کردم بحمدال ل روزبهدر مقابلش این جور جوان -درست درک کنند و فهم کنند
 

ث ر، آیه سوره 18  7ی ی مد 
م ل، بخشی از آیهسوره 19  . ...« گویند شکیبا باش؛ »و بر آنچه می ۱0ی ی مز 
، بخشی از آیهسوره 20  . ...« یستادگی کن؛ »... و همان گونه که مأموری ا۱5ی ی شوریل
 . ...« ؛ »... کارشان در میانشان مشورت است۳8ی همان، بخشی از آیه  21
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 توانید غلبه کنید ها میصد نفر از آن برده نفِر شما  فرمایدیمزمانی که قرآن  •

دن، دچار ضعف نشدن، دچار تردید نشدن، با شجاعت و عقل جلوی دشمن را گرفتن و دشمن را پس صبر کردن یعنی تسلیم نش
ب رونَ   ع شرونَ   م نکُم  فرماید: ا ن یَکُن مغلوب کردن، که آن وقت در قرآن می  ده نفر  شما با صد نفر و بیست نفر  شما   22ئَتَین؛یَغل بوا م ا  صل

رو بشوید و غلبه کنید؛ این در یک شرایطی است؛ در یک شرایطی ده برابر، در یک شرایطی توانید روبهها میبا دویست نفر از آن 
 ها مواجه بشوید.توانید شما با آندو برابر، می

 ی بعثت از خطوِط اصلِی نسخه ؛قوی شدن کشور
های ما است. این هم از  قوی شدن کشور جزو هدف  23ام که کشور بایستی قوی بشود؛ های اخیر چند بار تکرار کرده صحبت  من در

نسخه اصلی   قرآن میخطوط   قرآن گرفته شده.  از  هم  این  بعثت گرفته شده؛  از  هم  این  است؛  بعثت  لَُهم ی  وا  اَع د  »َو  فرماید که 
ة«؛ ت را زیاد کنید. ه میهر چ 24َمااستََطعتُم م ن قُو   توانید قو 

 ابعاد قّوت  •
ت در وهله ل، در  حاال این قو  ت نظامی به نظر برسد، لکن ظاهرا  خیلی وسیعی او  ل، ممکن است قو  ت نظامی تر از دامنهنگاه او  ی قو 

ت فرهنگی،   ت علمی، قو  ت اقتصادی، قو  ت ابعاد وسیعی است؛ ابعاد اقتصادی دارد، قو  ت سیاسی  است. ابعاد قو  ساز  که زمینه-قو 
ت سیاسی، استقالل  سیاسی است ت تبلیغی.  -قو   و قو 

 های دیگری برای تقویت کشور و مّلت صهعر •
  حفظ اکثریّت جوان در جامعه 

آید. فرض کنید امروز حفظ  جمعی ت  جوان  کشور یکی  های دیگری برای تقویت کشور و مل ت به وجود میبا گذشت زمان، عرصه
ابزار ایناز  ت است؛  بنده زیاد روی موالید تکیه میهای قو  این است. کشوکه  به خاطر  ر ما امروز کشور جوانی است؛ اگر کنم، 

چند صباح دیگر، چند سال دیگر   -که االن به قدر کافی نیست-چنانچه موالید در این کشور به قدر الزم و به قدر کافی تولید نشوند  
. آن وقت کشوری که در آن جوان کم است، پیشرفتش ]هم[ کم است. یکی از ابزارهای  نسل جوان در کشور کمیاب خواهد شد

 درت حفظ اکثری ت جوان در جامعه است.ق
  قّوت در فضای مجازیحیاتی بودِن 

ت در فضای مجازی حیاتی است؛ امروز فضای مجازی حاکم بر زندگی انسان ه ها است در همهیا امروز قو  ای ی دنیا؛ و یک عد 
ت در این ]زمینه[ حیاتی اسی کارهایشان را از طریق فضای مجازی پیش میهمه  ت.برند؛ قو 
  بهداشت و درمان 

ت در زمینه مان و پزشکانمان و کسانی که در این راه  ی بهداشت و درمان حیاتی است؛ که بحمدال ل در این زمینه محق قینیا مثال  قو 
 اند. خبره هستند کار زیادی انجام داده

  دتولیجهش 
فقط رونق تولید  جهش تولید« هم که بنده امسال مطرح کردم، در واقع از ابزارهای قدرت است. تولید ]باید[ جهش پیدا بکند؛ نه  »و  

که سال گذشته گفتیم. رونق تولید یعنی در تولید یک حرکتی به وجود بیاید که این انجام گرفته است ام ا این کافی نیست. ما احتیاج 
 داریم؛ جهش تولید. ش از این به خیلی بی 

 
 . ...«شوند؛ »... اگر از ]میان[ شما بیست تن شکیبا باشند، بر دویست تن چیره می 65ی ی انفال، بخشی از آیهسوره 22
 ۱۳98/ 29/۱۱ بیانات در دیدار مردم استان آذربایجان شرقی  از جمله، 23
 60ی ی انفال، بخشی از آیهسوره 24
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؛ فقط مسئله این نیست که صاحب سرمایه یا صاحب کارگاه هم ت بکند برای تولید بیشتر؛ این احتیاج البت ه جهش تولید لوازمی دارد

بشود، ته  رویه گرفربط کار خودشان را انجام بدهند؛ جلوی قاچاق گرفته بشود، جلوی واردات بیهای ذیکه تمام دستگاهدارد به این
ق به تولید ی  قضائی بشود. امثال  های مالی دولتی سوء استفاده میهایی داده بشود، با کسانی که از کمککننده مشو  کنند برخورد جد 

جهش تولید تحق ق پیدا    -ال ل امسال باید این کارها انجام بگیردشاءکه ان- ها کارهای زیادی است که اگر این کارها انجام بگیرد  این
 د کرد. واهخ

 لزوم صبر در مقابل کرونا 

ی کشورهای دنیا مشغول  المللی؛ این ویروس تقریبا  در همهگیر  بینی یک بیماری وسیع  همهالبت ه ما این روزها مواجه هستیم با عارضه
کنند؛  هم پنهان میها  افتد، بعضیگویند که چه ات فاقی در کشورشان میها میگرفتن تلفات و ]در حال[ پیشرفت است. حاال بعضی 

کند. این ]بیماری[  کنند خیلی مطابق با واقع نیست؛ این ویروس دارد کار میفهمد که این اظهاراتی که میانسان از بعضی اظهارات می
الث َمرلت؛ هم با خودش خوف   وَ   الَخوف  َوالجوع  َو نَقص  م َن االَموال  َو االَنفُس  ی شریفه است: َو لَنَبلَُون کُم ب َشیء  م َن  مصداق این آیه

همی آورد، هم نقص اموال و انفس و ثمرات را همراه ی مشکل اقتصادی را به وجود میترسند، هم مسئلهای واقعا  میآورد و یک عد 
ب رین؛ دارد؛ لکن بعدش خداوند می ر  الصل  جا هم صبر الزم است.این 25فرماید: َو بَش 

 جا صبر در این معنای   •
ربط در این کار دستوراتی  جا یعنی کار درست انجام دادن، کار عاقالنه انجام دادن؛ که البت ه افراد مسئولین محترم ذیینا  صبر در 

شاءال ل این دستورات را بایستی عمل کرد؛ همه باید عمل کنند این دستورات را؛ این برای حفظ جان خودشان و حفظ اند، و انداده
 ین بیماری  خطرناک است؛ بنابراین همه باید عمل کنند. ا جان ]مردم[ کشور و کنترل

 اعالم آمادگی آمریکا برای کمک به ایران از لحاظ دارو و درمان! •
اند که جا بگویم، این است که سران آمریکا چند بار تا حاال گفتهی موضوعات مربوط به کرونا که بد نیست من این را ایناز جمله

اند که فقط شما از ما بخواهید تا به شما از لحاظ دارو و دارو به شما کمک کنیم؛ چند بار تکرار کردهو ما حاضریم از لحاظ درمان  
 ها درمان بخواهیم و دارو بخواهیم. گویند که از آنهای بسیار عجیب است که به ما میدرمان کمک کنیم. این جزو آن حرف

 در آمریکا  آورکمبودهای وحشت 
ال  خودتان دچار   زنند، شهردار فالن ها میهایی که خود آمریکاییرسد، یعنی حرفدید؛ االن خبرهایی که از آمریکا میبوکم او 

آوری  گویند که دچار کمبودهای وحشت شهر، رئیس بهداری فالن نقطه، رئیس بیمارستان فالن ایالت، خودشان دارند صریحا  می
ها. اگر چیزی دارید و دستتان باز  ابتالی به بیماری، هم در دارو و مانند اینز  ا  هستند؛ هم از لحاظ وسایل پیشگیری در بُروز بیماری،

 است صرف خودتان بکنید. 
 عاقالنه نبودن اعتماد به متّهم تولید این ویروس 

ا وقتی این ام  ،  دانم چقدر این ات هام حقیقی استاید؛ من نمیکه این ویروس را شما تولید کردهها مت همید به اینثانیا  شما آمریکایی
ای باشد کند که شما بیایید برای او دارو بیاورید؛ ممکن است داروی شما یک وسیلهات هام وجود دارد کدام عاقلی به شما اعتماد می

که این بیماری را بیشتر گسترش بدهد. هیچ اعتباری ندارید؛ به شما اعتمادی نیست. ممکن است یک دارویی را شماها  برای این
، یا وارد کشور بکنید که این ویروس را ماندگار کند و مانع تمام شدنش بشود؛ یعنی اگر چنانچه این تهمت درست باشد یدکنتجویز  

کننده و پزشک بخواهید آید. یا اگر کسی را به عنوان درمانو شما این ویروس را به وجود آورده باشید، این کارها از شماها بر می
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 ۱6|صفحه: ۱۳99/ ۱0/۱العباس و روز جانباز مناسبت سالروز والدت حضرت ابالفضل رهبر معظم انقالب به امیپ 
بخوا او  است  تولید کردهب  هدبفرستید، ممکن  را که  اثر عملی سم ی  اینجا،  ببیند؛ چون گفته مییاید  نزدیک  از  را  با  اند  شود که 

آشناییاستفاده از  آوردهی  به دست  مختلفی  وسایل  از  که  ایرانی  ژنتیک  درست  های  ایران  برای  بالخصوص  را  بخشی  اند، یک 
العات خودشان را تکمیل کنند و دشمنی خودشان را ه  وناند؛ خب این ممکن است بخواهد بیاید ببیند که اثرش چگکرده شد؛ اط 

 بیشتر کنند؛ بنابراین این حرفی نیست که کسی از مل ت ایران این را قبول کند. 
 ها در هر سطحیی با مسائل و چالشمقابلهکشور در ظرفیّت 

ی با مسائل  دهد که کشور ظرفی ت مقابلهمین  شاساله به ما نی چهلآخرین عرض من به مل ت عزیزمان این است: عزیزان من! تجربه
چالش ظرفی تو  کشور  یعنی  است؛  دارا  سطحی  هر  در  را  فوق ها  اینالعادههای  برای  دارد  همهای  با  و که  مشکالت  و  مسائل  ی 
 ها غلبه بکند. هایی که پیش آمده است، یا ممکن است پیش بیاید مواجه بشود و بر آن چالش

 های باانگیزه و مؤمنو به کار گرفتن جوان مسئولین توسطیّت این ظرفلزوم شناسایی  •
ها افراد مؤمن، ی بخشی مسئولین شناسایی بشود و در همهظرفی ت کشور خیلی زیاد است؛ مهم این است که این ظرفی ت به وسیله

ع؛ چون کسیهای باانگیزه به کار گرفته بشوند؛ عناصر جوان و باانگیزه و مؤجوان ع است، احتم من و متشر  ال خیانت در او  که متشر 
 کند.خیلی کمتر از کسی است که به دین باور ندارد. این آن چیزی است که ما را به هدفمان نزدیک می

 ی با کرونا ستاد مّلی مبارزهتوصیه به عمل کردن به دستورات 
دا  که این دستوراتی را که مسئوو من توصیه می اند، اند و اعالم کردهاند و گفتهی با کرونا پخش کردهلین ستاد مل ی مبارزه کنم مجد 

سابقه است که همه  اند که خب این در طول تاریخ ما به این شکل بیال ل همه عمل بکنند. حت ی اجتماعات دینی را تعطیل کردهشاءان
است؛ این جور    ای نبوده ولی خب چارهسابقه است،  ؛ این بیهای مطه ر و نمازهای جمعه و جماعت تعطیل بشودجا حت ی مثال  حرم
شاءال ل خدای متعال هر چه زودتر این بال را از سر مل ت ها را رعایت بکنند تا اناند؛ ایناند و این جوری عمل کردهمصلحت دانسته

 ی بشری ت کم و کوتاه کند. های مسلمان و همهی مل تایران و همه
الم علیکم و   ال ل و برکاته رحمة والس 

 

 ۱۳99/ ۱0/۱ العباس و روز جانبازمناسبت سالروز والدت حضرت ابالفضل پیام رهبر معظم انقالب به

 الرحیم  بسم ال ل الرحمن
کشور  علیه را که تا ابد مفتخر به پرچمداری کربالست به جانبازان عزیز  ال ل العباس سالمالفضلهاشم حضرت ابیروز والدت قمر بنی

. چشم و دل  ایدشما جانبازان، مجاهدان فداکار و شهیدان زندهکنم.  ض میرن با این روز است، تبریک عرکه نامشان مفتخر به تقا
. از خداوند متعال برای شما و خانوادهشما با پاداش الهی روشن خواهد شد ان های صبورتان که خدماتشان در شمار برترین شاءال ل

 کنم. مسألت می عزت، ثبات قدم و عافیت نیکو حسنات است، سالمت،
 ایسی د علی خامنه

 ۱۳99فروردین  9
 
 
 
 



 

 ۱7|صفحه: 2۱/۱/۱۳99به مناسبت والدت حضرت امام زمان )عج(  یونیزیتلو یسخنران 
 2۱/۱/۱۳99 )عج( به مناسبت والدت حضرت امام زمان تلویزیونیسخنرانی 

حیم  حمن الر   بسم ال ل الر 
اهرین الم علی سی دنا محم د و آله الط  الة و الس   و الحمدل ل رب  العالمین و الص 

خواهان  ی آزادیی مسلمانان جهان و همهی مل ت ایران، بر همهاهران عزیز، بر همهدران و خوی شما برای شعبان بر همهسعید نیمهعید  
فانه توفیق دیدار نزدیک شما را ندارم و ناچار از دور با شما حرف می ای زنم، لکن این هم تجربهسطح  دنیا مبارک باد. بنده متأس 

ی جاری کشور با  ی این مسئلهکنیم، چند جمله هم دربارهاحنا فداه( عرض میی حضرت بقی ةال ل )اروجمله درباره است. امروز چند
 کنیم.مل ت عزیزمان صحبت می

 خدمت حضرت بقیّةاّلل  سالم
الُم َعلَیَک یا ل سالمی عرض بکنیم خدمت حضرت بقی ةال ل )ارواحنا فداه(: اَلس  ه  اَر  فی  ال ل    بَقی ةَ   او  المُ   ض  ال ذی    ل ل  ا   میثاقَ   یا  َعلَیکَ   الس 

َُّها الَعلَُم الَمنصوُب َو الع ل الُم َعلَیَک اَی الُم َعلَیَک یا َوعَد ال ل  ال ذی َضم نَُه الس  َعُة اََخَذُه َو َوک َدُه الس  حَمُة الواس  ُم الَمصبوُب َو الغَوُث َو الر 
؛ سالذخیرهسالم بر تو ای    26َوعُد غَیُر َمکذوب. ر خداوندی؛ سالم بر تو ای م بر تو ای عهد و میثاق استوای الهی در زمین، بقی ةال ل

یاسین، عاشقانه  ی این زیارت شریف آلفرو باریده. دنبالهافراشته، ای دانش  از آسمان  ی پروردگار، ای پرچم برشدهی تضمینوعده
الُم َعلَیَک حیَن تَقوُم  الُم عَ است: »اَلس  الُم َعلَیَک حیَن تَقعُُد الس   تا آخر. 27لَیَک حیَن تَقَرُأ َو تُبَی ن«الس 

 احساس نیاز بشر امروز به منجی 

ی بشری در همه جای عالَم، به قدر امروز احساس نیاز به ای ات فاق افتاده باشد که آحاد بشری، جامعهشاید در تاریخ بشر کمتر دوره
کنند ولی در  ند، چه بسیاری از مردم که احساس نیاز مینک چه نخبگان که آگاهانه این نیاز را احساس می- یک منجی داشته باشند  

احساس نیاز به یک منجی، احساس نیاز به مهدی، احساس نیاز به یک دست قدرت الهی، احساس نیاز به یک    -ناخودآگاه  خودشان
نیاز به این حقیقت واال    ای از تاریخ، انسان این همه احساسر کمتر دورهامامت معصوم، احساس نیاز به عصمت، به هدایت الهی؛ د

 د.سراغ دار
 عدم احساس خوشبختی و آرامش بشر •

از کمونیسم تا -های گوناگون را تجربه کرده  فکری  گوناگون و مسلک   28هایکه بشری ت مکاتب گوناگون و نحلهامروز بعد از آن
کند؛ بشر با این همه  احساس آسایش نمی  -نددارها   رایج در دنیا؛ با این همه اد عایی که ایندموکراسی  دموکراسی غربی تا لیبرال

کند؛ بشری ت دچار فقر است،  کل ی وضع زندگی را در جهان تغییر داده، احساس خوشبختی نمیآور که بههای علمی  حیرتپیشرفت
ر وسیع است؛ است، دچار نابرابری است، دچار شکاف طبقاتی بسیاعدالتی  دچار بیماری است، دچار فحشا و گناه است، دچار بی

کنند، از  کنند، از کشفی ات طبیعت سوءاستفاده میها از علم سوءاستفاده میها از علم است؛ قدرتی قدرتبشر دچار سوءاستفاده
ها در همه ها موجب شده است که انساننها مواجه است؛ ایکنند؛ بشر با این ی از طبیعت سوءاستفاده میشدههای استخراجتوانایی

 بخش کنند.احساس نیاز به یک دست نجات احساس خستگی کنند؛ جای دنیا
میلیاردها انسان در دنیا گرفتارند؛ بعضی ممکن است آسایش داشته باشند، لکن همانها هم آرامش ندارند؛ بشر دچار نگرانی است،  

الت گوناگون نتوانسته است به بشر خوشبختی ببخها و این تحدچار اضطراب است و این پیشرفت  شد. و 
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 ۱8|صفحه: 2۱/۱/۱۳99به مناسبت والدت حضرت امام زمان )عج(  یونیزیتلو یسخنران 
 رد انسانی و تجربه ها با خِ عدم امکان باز شدن برخی گره

تواند بسیاری از مشکالت حیات های خدا است و میالبت ه خرد انسانی، نعمت بزرگی است؛ تجربه، نعمت بزرگی است؛ ]اینها[ نعمت
ی ی علم  پیشرفته الت؛ عدالت به وسیلهعدی  شود. فرض کنید همین مسئلهها باز نمیکه با اینها هست  را حل کند، لکن برخی از گره

کند؛ یعنی  عدالتی در دنیا از علم تغذیه میاش بازشدنی نیست. امروز بیی امروز قابل حل شدن نیست؛ گرهامروز و فن اوری  پیشرفته
، در خدمت های دیگران استسرزمین  تصر ف  خدمت  در ، است  افروزیجنگ  خدمت در  است،  عدالتیبیعلم  پیشرفته در خدمت  

 تواند باز بکند؛ ها را دیگر نمی ها است؛ پس علم این گرهی بر مل ت سلطه
 اّلل مأموریّت بزرگ حضرت بقیّة ؛قسط و عدل 

بتواند این کارها را انجام بدهد؛ لذا مأموری ت ها احتیاج دارد به یک قدرت معنوی، قدرت الهی، دست پُرقدرت  امام معصوم که او  این
مأموری ت بزرگ آن بزرگوار قسط و عدل    29ال ل )ارواحنا فداه( عبارت است از »یَمََلُ اَلُ ب ه  االَرَض ق سطا  َو َعدال«؛ ةبزرگ حضرت بقی  

اد قسط و عدل؛ این، آن چیزی است که جز به  ها به این معنا اشاره شده است: ایجاست. در بسیاری از روایات، در دعاها، در زیارت
 پذیر نیست.آید، امکانآستین حضرت بقی ةال ل بیرون می دست قدرت الهی که از

 ی شئون زندگی عدل در همه •
بیاورند، عدل در یک بخش  خاص نیست، عدل در همه انتظار است حضرت به وجود  ی شئون زندگی است؛ این عدلی هم که 

ت اجتماعی، عدالت در معنوی ت و  لت در ثروت، عدالت در سالمت، عدالت در کرامت انسانی و در منزلعدالت در قدرت، عدا 
ال ل )ارواحنا فداه( در ی حضرت بقی ةها چیزهایی است که انتظار است که به وسیلهی ابعاد زندگی؛ اینامکان رشد، ]عدالت[ در همه

  به لطف الهی ]محق ق[ خواهد شد. شاءال ل عالَم  وجود، در دنیا به وجود بیاید و ان
 گاهانه به منجی احساس نیاز آگاهانه و غیر آ

ی مردم در سطح دنیا، در کشورهای مختلف  توانند تشخیص بدهند، چه تودههایی که نخبه هستند و حوادث را میچه آن-آحاد بشر  
ی نتها بعضی آگاهانه، بعضی غیر آگاهانه. و البت ه در همه همه این احساس نیاز را دارند، م  -اند، غافلندها گرفتار  زندگیکه بعضی

که البت ه -ی یک فرج و یک حرکت عظیم الهی در پایان و انتهای تاریخ  ی ادیان وعده ین وعده داده شده است؛ در همهن هم اادیا
، لکن در انتهای این وضع شودعصر شروع میدنیای واقعی و زندگی واقعی بشر از زمان حضرت ولی  این هم پایان تاریخ نیست؛  

 اند.چنان عاقبتی را دادهی آن ه،[ همه وعده]آمد -ای که امروز ما داریمزندگی
 معنای انتظار

باشد، در اسالم از ما خواسته شده است که انتظار داشته   که این نیاز جهت پیدا کند و مفید فایدهپس این نیاز هست، لکن برای این 
که  ر یعنی امید، انتظار یعنی اعتقاد به ایناشید؛ انتظااند منتظر بباشیم. انتظار، فراتر از نیازمندی است، فراتر از احساس نیاز است. گفته

ر روایات ما، معارف ما، انتظار فرج جایگاه بسیار ای وجود دارد؛ ص رف نیاز نیست؛ انتظار، سازنده است، لذا دی قطعییک آینده
 کنم. بعدا  عرض می آن مورد در توضیحی یک مهم ی دارد که من حاال

 امید •
از قول پیغمبر )صل ی ال ل علیه و آله و سل م( نقل شده   -بابویهبنعلی  -بابویه  عصر )ارواحنا فداه( به ابن ولی  در توقیع شریف حضرت  

یعنی برترین  اعمال ام ت من این است که منتظر فرج باشند؛ ]یعنی[ امید. در یک روایتی   30 اَعمال  اُم تی ان ت ظاُر الفََرج؛ که فرمود: اَفَضلُ 
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 ۱9|صفحه: 2۱/۱/۱۳99به مناسبت والدت حضرت امام زمان )عج(  یونیزیتلو یسخنران 
فَة  ا نت ظاُر الفََرج.ر )جعفبناز موسی الم( ]آمده[: اَفَضُل الع باَدة  بَعَد الَمعر  رترین  معرفت یعنی توحید و معرفت  حقایق الهی، ]ب  31علیه الس 

الم( ]نقل شده[ ؛  :اعمال[ بعد از آن، انتظار فرج است. از امیرالمؤمنین )علیه الس  انتظار فرج    32ا نتَظ ُروا الفََرَج َو ال تَیَأسوا م ن َروح  ال ل
ه ک   در انتظار فرج امید هست، تحر ک هست، اقدام وجود داردداشته باشید، از َروح و رحمت و گشایش الهی مأیوس نشوید. پس  

عصر؛ این یک مصداق از  البت ه حاال در مورد انتظار فرج گفته شده است و مسل م است که انتظار فرج، یعنی انتظار فرج حضرت ولی  
تی ا نت ظاُر الفََرج، ناظر به همهکه پیغمبر میاین   انتظار فرج است. ی مشکالتی است که برای زندگی انسان پیش فرماید: اَفَضُل اَعمال  اُم 

ی با این مشکالت نبایستی مأیوس بشود؛ باید انتظار فرج آید، انسان در مواجههآید؛ مشکالت گوناگونی در زندگی پیش میمی
جعفر: بنسیه فرج خواهد آمد. خود انتظار فرج، یک نوع فرج است که این روایتی است از حضرت موداشته باشد؛ باید بداند ک
خود انتظار فرج و انتظار گشایش، یک گشایشی است برای انسان که او را از آن حالت یأس،    33َرج  م َن الفََرج؛ لَسَت تَعلَُم اَن  ا نت ظاَر الفَ 

که پیغمبر و ائم ه این جور فرمودند، معنایش دهد. خب، اینکند، نجات میو غریبی وادار می  از حال درماندگی که به کارهای عجیب
شوند و امیدی نمیای از حوادث زندگی دچار یأس و نار هیچ حادثهمحم دی )صل ی ال ل علیه و آله و سل م(، د  این است که ام ت

 همیشه در همه حال انتظار فرج دارند.
 اقدام و آماده شدن  •
، انتظار، به معنای نشستن و دست روی دست گذاشتن و چشم به در دوختن هم نیست؛ انتظار به معنای آماده شدن است، به  بخ

شود به آن دست یافت که برای رسیدن ن است که انسان احساس کند عاقبتی وجود دارد که میمعنای اقدام کردن است؛ به معنای ای
یم، باید در این راه تالش انتظار فرج داریم، انتظار ظهور حضرت بقی ةال ل )ارواحنا فداه( را دار  به آن عاقبت بایستی تالش کند. ما که

هم خودسازی کنیم، هم به قدر توانمان، به قدر امکانمان، دگرسازی کنیم و ی مهدوی؛  کنیم؛ باید تالش کنیم در راه ایجاد جامعه
ی مهدوی،  ی مهدوی نزدیک کنیم که جامعهسع و قدرت ما است، به جامعهدر و  ای کهبتوانیم محیط پیرامونی خود را به هر اندازه 

ت است، جامعهی برادری  ی معرفت است، جامعهی معنوی ت است، جامعهی قسط است، جامعهجامعه ی ی علم است، جامعهو اخو 
ت است.  عز 

 صبری نکردنبی •
ت معی ن کردن است که انسان یک زمانی را در نظر  ز بی یک نکته در باب انتظار فرج این است که انتظار فرج غیر ا صبری و مد 

ت به پایان برسد صبری کند، یا حضرت ظهور کنند که انسان بی  بگیرد که در فالن تاریخ مثال  بایستی این حادثه تمام بشود یا این شد 
صبری کردن، عجله کردن، جزو چیزهایی است که سازی خود؛ بیپا به زمین بکوبد؛ انتظار فرج این نیست. انتظار فرج یعنی آماده

َ الیَعَجُل ل َعَجلَة  الع باد«؛ »ممنوع است. در یک روایتی دارد که  زدگی به خرج میدهی، معنایش  تابکنی، شاگر شما عجله می 34ا ن  ال ل
د، وقت معی نی دارد، حکمتی دارد،  ی شما تصمیم بگیرد و عجله کند؛ نه، هر چیزی قراری داراین نیست که حاال خدا هم تابع عجله

 گیرد. ام میبر اساس آن حکمت انج
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 دو فرج

ة است؛  ی دیگر را هم عرض کردیم که مراد از انتظار فرج، هم فرج این نکته د  نهایی است که ظهور حضرت است، هم فرج بعدالش 
کند، ها را مأیوس میدنیا وجود دارد که خیلیگیر، مثل همین حوادثی که امروز در یعنی فرج بعد از حوادث دشوار و حوادث همه

 حادثه بالشک تمام خواهد شد. کند، لکن وقتی که انتظار فرج وجود دارد، انسان میداند که این ها را وادار به خودکشی میخیلی
 افزایش این آرامش روانی و اطمینان نفس، با دعا و استغاثه 

که این آرامش روانی  ناشی از انتظار فرج، این اطمینان نفْسی را که انسان دارد ینجا وجود دارد و ای دیگر هم اینخب، یک نکته
ی مناجات با پروردگار که »ااَل  ی استغاثه، به وسیلهی دعا، به وسیلهبه وسیلهشود افزایش داد؛  که نفْس او و دل او تالطم ندارد، می

القُلوب«.    -  ما االن در ماه شریف شعبان هستیم، بعد هم در ماه رمضانحاال-ارد شده است  این دعاهایی که و  35ب ذ کر  ال ل  تَطَمئ نُّ 
ی هدیل )علیهم دون واسطه خیلی مهم است؛ یا راز و نیاز کردن با ائم هدعاهای فراوان، مناجاتهای گوناگون و تکل م با خدای متعال ب

الم( که نزدیک خدای متعال   دهد. یاد، به انسان امکان اطمینان و آرامش میترین آحاد عالَم وجود به پروردگار متعال هستند الس 
شده،آثار دعابرداشتهها دست  بهکه قطعا  میلیون  کنددهد و رحمت الهی را هم جلب میدهد، بهجت به انسان می گشایش به انسان می

ه دعا بردارند و با نند، مت صل کنند و دست بهایشان را با خدا آشنا کها نفر موف ق شدند که دلو برکاتی خواهد داشت. دیشب میلیون
نشان خواهد داد و برکات زیادی   ها و هم در کل  جامعهبالشک این ]کار[ آثار  خوب  خودش را، هم در خود آن   36خدا حرف بزنند؛ 

یم؛ البت ه حرف در ال ل خواستیم عرض کن ی ظهور و فرج و قیام حضرت بقی ةی مسئلهای است که دربارهخواهد داد. این چند جمله
 کنم. من به همین مقدار بسنده می و ها خیلی زیاد استین زمینها

 هامّلت  و هادولتکرونا؛ آزمونی برای 

ی کرونا است؛ خب این یک ابتالی عمومی است، یک آزمون است؛ آزمون برای  ی رایج کشور که حادثهمورد این حادثهام ا در  
شوند؛ ها هم در این حادثه امتحان میشوند، مل تها هم در این حادثه امتحان میها؛ دولترای مل تها، هم بدنیا است؛ هم برای دولت

کنند، حرف  هایی که مسئولین میهای بسیار خوبی که انجام گرفته است و توصیهد آمارها و اقدامآزمون عجیبی است. البت ه در مور
دا و سیما هم انصافا  در این زمینه بسیار خوب عمل کرده و خوب کار کرده ؛ صاندزیاد زده شده و به قدر کافی مطالبی را گفته

 خواهم عرض بکنم.میها عرضی ندارم، لکن چند نکته را است؛ من در این زمینه

 خوش درخشیدن مّلت ایران در این آزمون 
ونا، در این بیماری عمومی که در واقع  یک نکته این است که مل ت ایران در این آزمون، خوش درخشید؛ مل ت ایران در آزمون کر

 باید گفت این وبای مدرن، خوب درخشیدند.
 ی درمانی کشورمجموعه •

ال  اوج این افتخار مل ی م ها و ام، باز هم باید تکرار کنم عظمت کار اینی درمانی کشور که من بارها گفتهتعل ق است به مجموعهاو 
ص  ها را؛ چه پزشکان، چه این  ارزش فداکاری ب هَورزان  خانهپرستاران، چه متخص  های ین علوم آزمایشگاهی، چه رادیولوژی، چه 

حوش وزارت بهداشت و  هایی در خود  وزارتخانه و حول  چه مدیری تهای تحقیقات،  های خدمات، چه بخشبهداشت، چه بخش
شان را و سالمت خودشان را در خدمت مردم قرار  ن خودها جاها است؛ اینکه در این زمینه فع الند؛ اوج این افتخار، متعل ق به این

ی ت و باعظمت است. رنج دوری از خانواده را تحم ل کردداده ند؛ حت ی در نوروز و تعطیالت نوروزی هم خیلی  اند؛ این خیلی بااهم 
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خورد با بیمار بدحال ]شدند و[ خوابی، دچار مشکالت  فشارهای عصبی  ناشی از برهایشان سر نزدند؛ دچار بیها به خانوادهاز این
شور در ذهن این مل ت های درمانی کی خوشی از دستگاه و مجموعهها را به جان خریدند و این ]به عنوان[ یک خاطرهی اینهمه

ی درمانی کشور از خودش یادگار  ی پزشکی و پرستاری و جامعهی خوشی است و در این دوره، جامعهخواهد ماند؛ این یک خاطره
 ی خوبی را به جا گذاشت. وبی و خاطرهخ
 جهادیدانشجویان  و طاّلبان بسیجی •

اینها، داوطلبان، آن کسانی که جزو مجموعه ب های  در کنار  میدان شدند؛ طال  این  وارد  ام ا داوطلبانه آمدند  نبودند،  درمانی هم 
حاد مردم، خدمات باارزشی را که واقعا  از  های مختلف کشور، و آ جهادی، دانشجویان جهادی، هزاران بسیجی پُرتالش در بخش
 کند از سوی دیگری.متشک ر می کند از سویی و ممنون وتوصیف باالتر است ارائه کردند که انسان را حقیقتا  خرسند می

 نیروهای مسّلح •
ی ستفاده کردند؛ حت ی در زمینهی توان سازندگی خود و ابتکار خود اها نیروهای مسل ح که انصافا  نیروهای مسل ح از همهدر کنار این

ی ها تا بقی ه ها تا نقاهتگاهیمارستاناز ب -و ساز و تولید امکانات بهداشتی و درمانی  ی مسائل کشفی ات و ساختعلمی، حت ی در زمینه
بود   مسل ح  نیروهای  اختیار  در  که  بخش  -وسایلی  سازندگیبهترین  توان  گذاشتند؛  کار  این  در خدمت  را  توان  های خود  شان، 

زیادی های بسیار  های جدیدی کشف شد، پیدا شد؛ معلوم شد ظرفی تی علم و عمل ]گذاشتند[. بعد ظرفی تابتکارشان را در عرصه 
آیند هایی که میشناختیم. این جوان ها را ما نمیدر داخل نیروهای مسل ح و همچنین بیرون نیروهای مسل ح وجود دارد که این ظرفی ت

های  شناختیم؛ این ظرفی تها را غالبا  ما نمیاند، ایناند، چیزهایی را که ساختهند کارهایی را که کردهدهون توضیح میدر تلویزی
 ی جدید است.دهش کشف

 های مردمی مشارکت •
که در    انگیزی را به وجود آوردههای جالب و شگفتهای بسیار زیبا و صحنههای مردمی هم، مشارکتو مردم؛ انصافا  مشارکت

ها آورم. این به معنای این نیست که این چند مورد اختصاص دارند؛ نه، حاال اینخصوص اسم میند مورد را بههمه جا هست؛ من چ
شوند کنم: مثال  در سبزوار، طرح »هر محل ه یک قربانی« شروع شده؛ اهل محل جمع میها را من عرض می به بنده گزارش شده، این

ها انجام دهند؛ این خیلی چیز الزم و مهم و کار جالبی است که اینکنند، به نیازمندان  همان محل گوشت میمییک گوسفند قربانی  
برای  می هدهند  با خود عد  بانوان که همراه کرده  از  با همکاری  جمعی  مادر شهیدی  یزد،  یا در  نیازمندان.  را،  ا طعام  بانوان  از  ای 
انی در اختیار مردم میها ماسک تولید میخانهخانه که در این خی اطبه خی اطد  انهای خودشان را تبدیل کردهخانه گذارند. کنند و مج 

س نان مییا در نهاوند، گروهی ا اند برای مهار بیماری و فرستادند، فع ال شدهپختند و برای جبهه میز بانوان که در زمان دفاع مقد 
ب قرارگاه  کمک می عفونی میاند و حت ی داخل خانهتشکیل دادهکنند. در خوزستان، طال  کنند. در شیراز، های مردم را هم ضد 

کنند که اجاره نگیرند یا تخفیف بدهند یا مهلت بدهند  صحبت می  -هاها و مغازهنهصاحبان خا-معتمدین محل ی با صاحبان امالک  
تبریز، رئیس حوزه به کاسب. در  فع الی علمی ه خودش وارد شده و  و کمک بشود  از  به شکل میدانی مشغول  ی ت است. در یکی 

ل نکرده و نگه داشته و فع االن را در خدمت  حرکت  ای که در انتخابات رأی نیاورده، ستاد خودش را تعطی اللهیشهرها، نامزد حزب
البت ه گزارشهای محدودی است که بنده حاال علدهی کرده. اینبا کرونا سازمان  ی جهادی و مبارزه العجاله در اختیار داشتم؛ یها 

ود دارد که من به بعضی از های گوناگون وجولیکن صدها مورد شبیه این، بلکه هزارها مورد شبیه این در سرتاسر کشور به شکل
 ام.اشاره کرده 37ها هم در صحبت قبلی این
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 ی رسوخ فرهنگ اسالمی در مردم ما نشانه •

ه کنیم این عمق فرهنگ اسالمی و رسوخ فرهنگ اسالمی در مردم ما است، در دل مردم ما است.    یها نشانهاین مهم است که توج 
فانه تالش کردند که فرهنگ ایرانی تحقیردر این یکی دو دههخصوص  بر خالف خواسته و اد عای کسانی که به  کنند،   ی اخیر متأس 

این   ایرانی-اسالمی  فرهنگ برای  ه فرهنگ  را تحقیر کنند،  متوج  را  این غربی و سبک زندگی غربی بککه مردم  نند، خوشبختانه 
 مردم بسیار احساس قوی و راسخی است.های اسالمی در ی ارزشاحساس تفک ر اسالمی و فرهنگ اسالمی و زنجیره

 فرهنگ و تمّدن غربی تربیت محصول نشان دادن

ن غربی هم محصول خودش را نشان داد؛ آنچه در کشورهای غر که خب -بی، در اروپا و آمریکا ات فاق افتاد متقابال ، فرهنگ و تمد 
العاتی است که به ما میتلویزیون گفته نمیها هم در  ها را تلویزیون ما گفت، لکن بعضی از آن بعضی از آن  رسد و ما شود و اط 

یک دولت دیگر را   محصول تربیت خود را نشان داد. یک دولتی ماسک  متعل ق به یک دولت دیگر را، دستکش  متعل ق به  -دانیممی
ات فاق افتاد. یا مردم هر روز در ظرف مریکا سر  راه مصادره کند و به طرف خودش ببرد که این در مورد چند دولت در اروپا و در آ

ت کوتاهی، در ظرف یک ساعت یا دو ساعت فروشگاه ها و ها را تخلیه کنند، حرص بزنند برای خرید بیشتر که بروند یخچالمد 
و تلویزیون ما  های دنیا نشان دادند،  های خالی را در تلویزیونها خالی بشود که قفسهی خودشان را پُر کنند و دک انخانهفریزرهای  
ها نقل کرد؛ یا کسانی برای چند دستمال توالت به جان هم بیفتند، یا کسانی برای خرید اسلحه صف بکشند، نشان داد که هم از آن

کنند در این ای ام که باید اسلحه داشته باشند؛ یا برای بیمارها اولوی ت چون احساس خطر می   سلحه بخرند،اند بروند امردم صف کشیده
گوید لزومی ندارد ما زحمت بکشیم و با این محدودی ت، بیمار پیر و از کارافتاده و دچار  ئل بشوند، بیمار پیر را معالجه نکنند؛ میقا

اند، از ترس  ها از ترس کرونا خودکشی کردهجا ات فاق افتاده. بعضی حوادثی است که در آن   اهمشکالت اساسی را معالجه کنیم؛ این
ی منطقی و این البت ه نتیجهاند.  های غربی از خودشان نشان دادهها رفتارهایی است که برخی از مل تاند؛ اینمرگ خودکشی کرده

ن غربی استطبیعی فلسفه خدایی که اگر اعتقادی های غالبا  بی، فلسفهی ماد یگریفردگرایی، فلسفه  ی؛ ]یعنی[ فلسفهی حاکم بر تمد 
 زا نیست. این هم یک مسئله است.اعتقاد توحیدی صحیح  عمیق  معرفتهم به خدا هست، آن 

 گری در غربروح وحشی •
 وحشی زنده شده؛ این حرف  جا این را هم عرض بکنم که یکی از سناتورهای غربی در همین چند روز گفته بود که غرب  من این

اش بستهزده و کراواتکه با ظاهر آراسته و ادکلنگری وجود دارد  گوییم در غرب یک روح وحشیها است. وقتی که ما میآن
ب میمنافاتی ندارد، بعضی  گویند که این، نماد زنده شدن غرب  وحشی است. کنند؛ این را حاال خودشان میکنند و انکار میها تعج 

 تار عمومی مّلت فر
ها که انسان واقعا  مشاهده  ت در به کار بستن توصیهیک بُعد دیگری که در مورد این حادثه وجود دارد، رفتار عمومی مل ت عزیز ما اس

کنند. بله، ممکن است یک وقتی یک چیزی  کند عمل میکند مردم آنچه را ستاد مل ی مبارزه ]با کرونا[ به صورت قاطع بیان میمی
شود  به صورت قاطع مطلبی گفته مینتیجه نرسند که باید این کار را کرد، ام ا آنجایی که  به صورت مرد د بیان کنند، مردم به این    را

بات مسئولین همراهی میو احساس می اش روز سیزدهم فروردین  کنند؛ یک نمونهکنند که این کار باید انجام بگیرد، مردم با مصو 
ی آن دهندهنشان  ب در نرفتند. اینب در را تعطیل کنند ام ا تعطیل کردند؛ مردم سیزدهکرد که مردم سیزدهور نمیامسال بود؛ انسان با

اند که البت ه باید ادامه پیدا کند؛ این نظم ی با این حادثه پذیرفتهاست که مردم به معنای واقعی کلمه یک نظم عمومی را در مواجهه
ل استکه در این زمینه، مسئول درجه-های ستاد مل ی ]مبارزه با کرونا[  شد، باید تصمیمعمومی بایستی وجود داشته با ی  ج  -ی او  د 

 . بشود عملها گرفته بشود و بر طبق آن
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 کوچکی مشکل کرونا در مقایسه با بسیاری از مشکالت 

و یک ابتالی بزرگ و خطرناکی است یک بُعد دیگر در این قضیه این است که البت ه امروز کرونا برای بشری ت یک مشکل بزرگ  
آید؛ ما مشکالت فراوانی بسیاری از مشکالت، مشکل کوچکی به حساب میی با  ها رو آورده، لکن این مشکل در مقایسهکه به آن 

 ایم که از این حادثه کمتر نبود، بلکه بیشتر بود؛ ایم و داشتهرا در دنیا و در کشور خودمان مشاهده کرده
 یایی صّداماز حمالت شیم هاحمایت غربی •

ام مواد  شیمیایی را ی که کرونا به منطقهسال قبل از این، در همین ای ام  ۳2از جمله، ]اینکه[ درست در   ی ما وارد شد، هواپیماهای صد 
ی  همه   البت ه.  افتاد  اقات ف  این  کشتند؛ها  این  مانند  و   خردل  گاز  با  هایی ریختند و هزاران نفر از مردم  ما و مردم  خودشان رادر یک بخش

ام حمایت می قدرت ن و مترق ی  می  کردند، به او کمکهای دنیا هم آن روز از صد  ]البت ه[  -کردند؛ بعضی از همین کشورهای متمد 
ده، جواب  ها حساب پس ندامواد  شیمیایی را به او دادند، سالح شیمیایی را در اختیار او گذاشتند و تا امروز هم اَحدی از آن   -در اد عا
ام، با مردم  ما این جور عمل کرد، با مردم  خودش در  کار، ]یعنی[ صد  ها انجام دادند. و آن جنایتکه چرا این جنایت را این  نداده

که احساس کرده بود که ممکن است مردم حلبچه با رزمندگان جمهوری اسالمی  حلبچه هم همین جور عمل کرد؛ به خاطر این
 ا هست.هجا هم ]مواد  شیمیایی[ ریخت و مردم را در کوچه و خیابان به کام مرگ کشاند؛ اینآن همکاری داشته باشند،

 ی بزرگ دنیا هاهای جنگکشته •
شود که مثال  تا حاال یک ی کرونا گفته میها نفر کشته شدند؛ حاال در قضی ههای بزرگ دنیا، در دو جنگ جهانی میلیوندر جنگ

م ]جهانی[ که با فاصلهشده  38دنیا مبتال ای در سطح  میلیون و خرده ل و دو  اروپا ات فاق افتاد،  ی حدود بیست سال در  اند. در جنگ او 
به قتل رسیدند؛ در جنگ ویتنام که آمریکا    -دانم بیش از ده میلیون جمعی تحاال االن دقیق یادم نیست، ام ا می-چندین میلیون ]نفر[  

ی هی به عراق عد  ی عوامل آمریکا، در حملهاواخر به وسیلهنگهای گوناگون دیگر. در همین  جا حمله کرد همین جور؛ و در جبه آن
 ها فراوان ات فاق افتاده. زیادی کشته شدند، به شهادت رسیدند؛ و امثال این

تی غفلت بکنیم و بدانیم  ی حوادث مهم ی که در دنیا همواره وجود داشته نبایسکنیم از بقی هپس ما وقتی که راجع به این قضی ه فکر می 
برند؛ مردم در یمن، مردم  های دشمنان و قدرتمندان رنج میو دشمنیها انسان زیر فشار ظلم و ستم دشمن که همین حاال هم میلیون

 در فلسطین و در بسیاری از نقاط دیگر جهان زیر فشار هستند.
 ها ی دشمناز توطئهغافل نشدن  •

اصل نظام ی استکبار غافل نکند؛ ]چون[ دشمنی استکبار هم با  ها غافل نکند، از توطئهی دشمنهی کرونا ما را از توطئ پس مسئله
که کسی خیال کند که ما دشمنی نکنیم تا با ما دشمنی نکنند، این نیست؛ اصل نظام جمهوری اسالمی، جمهوری اسالمی است. این

 .ل نیست. این هم یک نکتهل فهم نیست و قابل تحم  ها قابل قبول نیست، قابساالری اسالمی از نظر آن اصل مردم
 و کمک مؤمنانه به نیازمندان  برای مواسات و همدلی رزمایش گسترده

ی مشغول کارند و گزارش ما عرض می الع هایش به ما داده میکنیم که مسئوالن در ستاد مل ی ]مبارزه با کرونا[ به طور جد  شود و اط 
هایی را که  هکنم که این برنامکنم، تأکید میاند که من توصیه میرهایی کردهز قشرهای ضعیف هم فککنیم. و برای برخی اپیدا می

از قشرهای ضعیف در نظر گرفته برخی  برای  ان اند، هر چه سریعمسئولین دولتی  بهتر  بیشتر، هر چه  اجرا در  شاءتر، هر چه  به  ال ل 

 
مٌ کار رفته بود که پس از اتمام پخش زندهدر سخنرانی تعبیر »کشته« به    38 اند، ن مطلب را این گونه اصالح فرمودند: »این مطلب که من گفتم یک میلیون نفر کشته شده له ایی بیانات، معظ 

دنیا  اند تا حاال و تعدادی هم البت ه از  ک میلیون ]نفر[ مبتال شده اند در سطح دنیا خیلی کمتر از این است. یاند؛ تعداد کسانی که از دنیا رفته ای مبتال شدهاشتباه بود. یک میلیون و خرده 
 اند.« لذا در متن بیانات تعبیر اصالح شده جایگزین شد. اند و یا مثال  کشته شدهاند که از این مقدار کمتر است. من اشتباها  گفتم یک میلیون ]نفر[ از دنیا رفته رفته
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هبیاورند؛ لکن در کنار این، مردم هم وظیفه دارند قابل  سختی  ه شان بای هستند که در این شرایط و در این اوضاع حقیقتا  زندگی. عد 

توانند زندگی معمولی  عادی  خودشان را اداره کنند؛ مردمی که دستشان باز است و توانایی دارند بایستی در این  گذران است و نمی
ةزمینه فع الی ت وسیعی را شروع کنند. در صلوات شریف »َشَجَرُة   ز  خوانیم: َو ارُزقنی ُمواساَة َمن قَت رَت می  «النُّبُو  ب َما َعلَیه  م ن ر  ق َک 

عَت َعلَی  م ن فَضل َک ... َو اَحیَیتَنی خصوص که یعنی این یکی از کارهای الزمی است که بایستی انجام بگیرد؛ به  39ظ ل ک؛   تَحَت   َوس 
خوب است که یک رزمایش   ق است، ماه ایثار است، ماه کمک به مستمندان است؛ چهماه رمضان در پیش است. ماه رمضان، ماه انفا 

ی ای در کشور به وجود بیاید برای مواسات و همدلی و کمک مؤمنانه به نیازمندان و فقرا که این اگر ات فاق بیفتد، خاطرهستردهگ
 ها خواهد گذاشت.خوشی را از امسال، در ذهن

 ارادتمان به امام زمانبرای اثبات  ی مهدوی هایی از جامعهها و جلوهصحنهلزوم ایجاد  •
ی مهدوی را خودمان به وجود بیاوریم که  هایی از جامعهها و جلوهرادتمان به امام زمان ثابت بشود، بایستی صحنهکه اما برای این

ت است، جامعهی قسط و عدل است و جامعهی مهدوی، جامعهعرض کردیم، جامعه ی مواسات و برادری  جامعه  است،  ی علمی عز 
 کند.حق ق ببخشیم، به قدر امکان خودمان؛ این ما را نزدیک میها را بایستی ما در زندگی خودمان تاست؛ این

 در خلوت خودمان خشوع و خضوع

جلسات   که این جلسات عمومی، جلسات دعا،-کنم، این است که در غیاب جلسات عمومی ماه رمضان  ی آخری که عرض مینکته
ل، بسیار مغتنم بود و امسال علی  ع و خشوع در تنهایی    -از این جلسات   القاعده محرومیمسخنرانی، جلسات توس  از عبادت و تضر 

ه را، غفلت نشود؛ ما می توانیم در اتاق خودمان، در خلوت خودمان، در میان خانواده و فرزندان خودمان، همین معنا را، همین توج 
شود استفاده  که از آن هم می  شودهای تلویزیون مواردی هم پخش میرا به وجود بیاوریم و البت ه در برنامه  همین خشوع و خضوع

 کرد و بایستی این کارها را انجام بدهیم. 

 و ساز و کار آزمایشگاهیساخت جهش تولید و  :دو مسئلهتوصیه به 
که دو چیز فراموش نشود:    -ی علم و فن اوریالن جوان در عرصه هم مسئولین و هم فع ا-کنیم  یک توصیه هم به مسئولین عرض می

ی تولید را دنبال کنیم و تولید است که این حیاتی است برای کشور و ما بایستی به هر قیمتی که هست، مسئله  ی جهشیکی مسئله
و تولید نیازهای فراوانی   آزمایشگاهی  و ساز و کاری ساخت  به معنای واقعی کلمه جهش برای تولید به وجود بیاوریم؛ یکی هم مسئله

 کنند.شاءال ل دنبال میاین را ان  های آزمایشگاهیها در بخشاست که جوان
ی شهیدان عزیز را  کنیم؛ خداوند روح مطه ر امام بزرگوار را شاد کند، ارواح طی بهاز خداوند متعال سعادت مل ت ایران را مسئلت می 

ال ل شاءواحنا فداه( را ان عصر )ار آنچه را آرزوهای بزرگ مل ت ایران است، تحق ق ببخشد و فرج ولی  ال ل شاءبا پیغمبر محشور کند و ان 
 نزدیک کند.

الم علیکم و رحمة   ال ل و برکاته والس 
 
 
 

 
د، ج   39  829، ص 2مصباح المتهج 
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 99***اردیبهشت 

 6/2/۱۳99 امینی  اّلل آیت درگذشت  تسلیت یامپ

 الرحیم  الرحمن ال ل  بسم
 و   فضال  و  قم  مبارک  یحوزه   به  را  علیهال ل رضوان  امینی   ابراهیم   شیخ  حاج  آقای  ال ل آیت  مرحوم  پارسا  و  مجاهد  عالم  درگذشت
م  خاندانویژه به  و  مرحوم  آن  قلمی  آثار  از  مستفیدان  و  عالقمندان   بزرگوار   عالم  این  برکت  با  عمرکنم.  می  عرض  تسلیت  ایشان  مکر 

 جمهوری   نظام  رسمی  مناصب  در  فعال   حضور  و  اجتماعی  و  سیاسی  مجاهدت  نیز  و  اسالمی  معارف  نشر  و  کسب  و  علم  راه   در  یکسره
 است،   گردیده  مصروف  حوزوی،  گیرتصمیم  مجامع  و  مصلحت   تشخیص  مجمع  در  عضویت  و  جمعه  امامت  همچون  اسالمی

م  را  مادی  هایجاذبه  به  یی اعتنابی  و  پرهیزگاری  و  ییپارسا  از  نوازیچشم  ینمونه  ایشان  فردی  سلوک  همچنانکه .  است  ساخته  مجس 
 کنم. می مسألت ایشان برای الهی رضوان و مغفرت متعال خداوند از. باد مجاهد و صادق و انقالبی روحانی این بر خدا رحمت
 ایخامنه سی دعلی

 ۱۳99 اردیبهشت 6
 

 6/2/۱۳99 کریم قرآن با انس محفل پایان در تلویزیونی سخنرانی

حمن ال ل  بسم حیم  الر   40الر 
الة و  العالمین رب   والحمدل ل  الم  و الص  اهرین آله و محم د سی دنا علی الس   . اجمعین اعدائهم  علی ال ل  لعنة و الط 

 تشکر از قاریان و مجری

  آیات   تالوت  از  کردند  محظوظ  امروز  را  ما  و  کردند  تنظیم  و  دادند  ترتیب  را  برنامه  این  که   عزیزی  برادران  ازکنیم  می  تشک ر  خیلی
اء  یهمه  ازکنم  می  تشک ر  صمیمانه  و  قرآن؛  یکریمه ت  حقیقتا    کردند؛  تالوت  امروز  که  محترمی  قر    کردیم،   استفاده  بردیم،  لذ 
 . کردند اداره خوبیهب را جلسه که  محترم مجری از همچنین و ها،تالوت این از  شدیم مندبهره

 دعا برای توفیق ادای حّق این ماه 
ال    در   مسلمان  برادران  یهمه  و  شنوندمی  را  سخن  این  که  کسانی  یهمه  به کنیم  می  ضر ع  تبریک  را  رمضان  مبارک  ماه  حلول  او 

 .کنیم ادا را ماه این حق   بتوانیم که  بدهد توفیق  ما به خداوند که امیدواریم و  جهان؛ سرتاسر
 قرآن  ماه
لَ   »اَل ذی  شود  می  ذکر  شده،  آورده  رمضان  ماه  نام  که  وقتی  هم  قرآن  یکریمه  یآیه  در  که  است؛  قرآن  ماه  ماه،   این   41. القُرءان«  فیه    اُنز 
 .است شریف  و  عزیز ماه این مهم   بسیار خصوصی ت یک

 را   مختصری  است؛  کم  خیلی  وقت  نیست،  وقت  منتها  بکنم،  عرض   قرآن  یدرباره که  این  برای  ام،کرده  یادداشت  را  مطالبی  بنده 
 کنیم.می عرض
 زندگی  کتاب  ؛قرآن

 .است زندگی کتاب قرآن  است: همین هم  قضی ه واقع. است زندگی کتاب قرآن که ایمشنیده بارها ایم،گفته اباره قرآن یدرباره ما

 
اء از ادی تعد ــ شد برگزار  ویدئوکنفرانس صورت به که  ــ مراسم این بتدای ا در 40  . کردند  تالوت را  کریم قرآن از  آیاتی  قرآن، قر 
 ...« است شده فرستاده  فرو قرآن  آن، در  که...  »  ؛۱85 ی آیه از بخشی  بقره، ی سوره 41
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 آخرت و  دنیا تطبیق زندگی با قواعد قرآن؛ عامل سعادت •

 کار   نای  که  است  این  ما  مشکل.  شد  خواهدها  آن  نصیب  آخرت  و  دنیا  سعادت   بکنند،  تطبیق  قرآن  با  را  زندگی  قواعد  بشر  آحاد  اگر
 ی نسخه وکند می مراجعه پزشک به که کسی مثل ؛کنیممین  تطبیق  قرآن قواعد با را زندگی ما که است این ما مشکل ؛کنیم مین را

 امروز   داشت؛  نخواهد  اثری   نسخه  به   کردن  عمل   بدون  پزشک  به  یمراجعه  اینکند.  مین   عمل   نسخه  آن  به  لکنگیرد  می   را  پزشک
 . است جوری این ما وضع
 زندگی برای  کاربردی دستورات و معرفتی ی جنبه دارای  آنقر •
 آموزی معرفت   اهل   که  کسانی  آن  برای  قرآن-کند  می  سیراب  را  انسانی  یاندیشه  و  را  دل  یعنی  است  معرفت  و  علم  کتاب  هم  قرآن، 

  و   معرفتی  یجنبه  بر  یوهعال  قرآن  هست؛  هم  زندگی  دستور  قرآنها  این  بر   یعالوه  لکن  -است  نشدنیتمام  یسرچشمه  یک  هستند
  آسایش  و   سالمت  و   امنی ت  از  را  زندگی  ،کندمی   آباد  را   زندگی  محیط  یعنی  زندگی؛  برای  دارد  کاربردی  دستورات آموزی معرفت

ُ   ب ه    یَهدیکند.  می  برخوردار الم  ُسبُلَ   ر ضوانَه  ات بَعَ   َمن    ال ل   به  را  زندگی  در  آسایش    هایراه  را،  امنی ت  هایراه   را،  سالمت  هایراه  42.الس 
 دهد. می نشانها انسان
 عمل به قرآن؛ راه عالج و حل مشکالت •

  عالج  راه هستند؛ هم امروز اند،بوده هاارزش  شدن لگدمال  و ناامنی و جنگ و تبعیض و  ظلم گریبان  بهدست تاریخ طول درها انسان
 قرآن   کاربردی  دستورات    به  اگر  بشری  جوامع  یعنیشود.  می  طرفرب  مشکالت  این  یهمه  کنیم  عمل  قرآن  به   اگر.  است  قرآنها  این
  از   تردید  بدون  بکنند،  عمل  -کرد  خواهم  عرض  هست   وقت  که  قدری  به   را[،ها  آن   ]از  مختصری  و  کوتاهی  تعداد  حاال  من  که-

 .کرد خواهند پیدا نجات مشکالت این یهمه
 هزاران دستور در ظاهر قرآن •
 یعنی   انیق   43َعمیق؛   باط نُهُ   وَ   اَنیقٌ   ظاه ُرهُ   القُرآنَ   ا ن    فرمود:  امیرالمؤمنین.  دارد  وجود  زندگی  دستور  هزاران   قرآن   ظاهر    همین  در

 زیبایی   در   است  نظیربی   قرآن  هستند،  زیباشناسانه  نگاه   اهل  که  کسانی  برای  است؛   زیبا  و   انگیزشگفت  قرآن  ظاهر.  زیبا  و  انگیزشگفت
 . است یق عم او باطن ام ا انگیزی؛شگفت و
  چیزی   همین  مال  است؛   قرآن  ظاهر  همین  مال   است،  زندگی  درس  و   دارد  وجود   قرآن  در  کهکنم  می  عرض   من  که  چیزهایی  این 

لین    که  چیزی  آن  َواال    ؛فهمیممی  قرآن  از  بنده  امثال  و  بنده  که  است  ، فهمند می  علم  در  راسخین  ،فهمندمی  قرآن  از  توحیدی  44کُم 
- کنم  می  عرض  من  آنچه  است؛  باالتر  خیلیها  حرف  این  از   قرآن  است،  قرآن  عمیق    بحر  و  قرآن  بواطن  که  فهمندمی  الهی  اولیای
 شود.می استفاده قرآن ظاهر از که است چیزهایی همین -زندگی دستور هزاران این

 کندآیاتی که قواعد زندگی را مشخص می
 کند میای از زندگی که خدا رد سازی قاعده •

 َمن   الن اس    »فَم نَ   بفرمایید  فرض  مثال    است؛  زندگی  قواعد   تنظیم   به   مربوطها  این   از   بعضی  است:   کاربردی  که  یهایچیز  این  حاال  خب
نیا ف ی ءات نا َرب نا یَقولُ  َرة   ف ی  لَه  ما وَ  الدُّ   را،  هادشمنی را، هادوستی را،  انسانی زندگی قواعد یهمه که هستند  بعضی 45َخالق«؛   م ن  األخ 
 دنیا   از  مراد  شهوت؛  یعنی  قدرت،  یعنی  پول،  یعنی  چه؟  یعنی  دنیا  ؛کنند می  محصور  دنیا  کار  در  را  هاانگیزه  را،  هاهدف  را،  هارابطه

 
 ..« .شودمی  رهنمون سالمت های راه  به ]کتاب[ آن ی وسیله   به  کند، پیروی  او خشنودی  از  را که  هر »خدا  ؛ ۱6 ی آیه از بخشی  مائده، ی سوره 42
 ۱8 ی خطبه  البالغه، نهج  43
 وارسته  ی هاویژه انسانبه  کامالن، 44
 .« نیست نصیبی  آخرت در  او برای که آن  حال  و کن«  عطا  دنیا  همین  در  ما، به! پروردگارا: »گویدمی  که  است کسی   مردم از  و ... »  ؛200 ی آیه  از بخشی  بقره، ی سوره 45
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ایناین  در  است، ها  این  خاطر  به  شانگیریرابطه  است،ها  این  خاطر  به   شاندشمنی  است،ها  این  خاطر  به  شاندوستی.  استها  جا 

 ساختن   زندگی  یقاعده   جور  اینکند.  می  رد  متعال  خدای  را  این  است؛ها  این  خاطر  به  هایشانهدف  ت،ساها  این  خاطر  به  تالششان
َرة    ف ی  لَه  ما  وَ   ؛کند می  رد   متعال  خدای  را   موق ت  زندگی  این  در-  رسید  خواهند  چیزهایی  به  دنیوی  زندگی  درها  . این َخالق  م ن  األخ 

 . اندبهرهبی نصیبند،بی ندارند، چیزی استجا آن  در انسان زندگی که رویخا و واقعی و اصلی زندگی  در ام ا -کوتاه
 زندگی  برای  دیگر سازی قاعده یک •
نیا  ف ی   ءات نا  َرب نا   یَقولُ   َمن  م نُهم  وَ   دارد:   وجود  زندگی   برای  دیگری   سازیقاعده  یک  مقابلش  در   ام ا  َرة    ف ی  وَ   َحَسنَة    الدُّ  ق نا   وَ   َحَسنَة    األخ 

م  سازیقاعده  این  46الن ار؛   َعذابَ  نیا«   ف ی  »ءات نا   در  چیزی؛  هر  دنبال  نه  هستند   حسنه  دنبال  هم  دنیا  در  که  کسانی  یعنی.  است  دو    الدُّ
نیا  »ءات نا  این  ام اخواهد  می  دنیا  که  است  معلوم   بده؛  ما  به  چهگوید  مین  با   که  چیزهایی  بدهد؛  ما  به  دنیا  در  را  نیکو  چیزهای َحَسنَة«؛ الدُّ
َرة    ف ی   وَ   است؛  منطبق   انسان  واقعی   نیازهای  با  است،  منطبق   انسان  رتطف   آن   47الن ار؛   َعذابَ   ق نا  وَ   هستند؛  هم  آخرت  دنبال   َحَسنَة؛  اآلخ 

 زندگی   قواعد  که  است  قبیل  این  از  آیات  دسته  یک.  رساندمی  زندگی  حقیقی  مقاصد  به  راها  این  متعال  خدای   که  هستند  کسانی  وقت
 کند. می مشخ ص را
 کندمی  معیّن ما   برای  اسالم که ای زندگی ی قاعده •
ه  یک  که  اسرائیلبنی  ُعقالی  به  مربوط  یآیه   در  کنید  فرض  مثال    یا  فیما   ابتَغ    وَ   ند:گفتمی  ند،کردمی  توصیه  قارون  بهها  آن   از   ایعد 
ُ  کَ اءات ارَ  ال ل َرةَ  الد  نیا م نَ  نَصیبَکَ  تَنَس  َوال األخ  ُ  اَحَسنَ  ماکَ  اَحس ن وَ  الدُّ   نداری  یا داری را چه هر که  ندگفتمین قارون به 48ا لَیک؛  ال ل
  انسانی  و   بشری  یعالیه  مقامات  به  رسیدن  یوسیله  است،  وسیله  دنیا  ثروت  و   پول .  بده  قرار   وسیله  داری  را  آنچه  ندگفتمی   بریز؛  دور

  را ها  انسان  هایزندگی  کنید،  آباد  را  دنیا  پول  باتوانید  می  ا شم.  باشد  وسیلهتواند  می  است؛  معنوی  مقامات  به  رسیدن  یوسیله  است،
ُ   کَ اءات  فیما  ابتَغ    وَ .  بیاورید  بیرون  ضعف  و  فقر  حالت  از  را   ضعفا  و  فقرا  کنید،  برطرف  را  تبعیض  بدهید،  نجات ارَ   ال ل َرة؛  الد  ال    األخ    او 
 نَصیبَکَ   تَنَس   ال وَ   کنی  مصرف  خدا  برای  را  این  که  است  این  راهش  ثانیا    داده؛   تو  به  خدا است،  ال ل   کَ اءات  است،  تو  اختیار   در  آنچه
نیا؛  م نَ  ی  هم  تو   خود  که  نیست  هم   جور  این  ام ا  الدُّ  استفاده   هم  را  خودت  سهم  داری،  سهمی  هم  تو  چرا،  باشی؛  نداشته  سهمی  و   حظ 
ُ   اَحَسنَ   کَما  اَحس ن  وَ .  کن   آن  خود  آنچه  خالف  بر  کند.می  معی ن  ما  برای  اسالم  که  است  ایزندگی  یقاعده  این  ببینید،  ا لَیک؛  ال ل
؛  َعلی  اوتیتُه  ا ن ما  :گفتمی  عقلبی   خرپول    قارون    آن  ؛کردمی  خیال  عقلبی  هنر  با  بیاورم،  دست  به   را   این  توانستم  خودم  من   49ع لم 

 بنابراین .  بیاورد  دست  به  بود  توانسته  او  بود،  کرده  فراهم را  وسایل  متعال  خدای  نیست؛جور  این  که  حالی  در  آوردم؛  دست   به  خودم
 کند.می معی ن را زندگی قواعد که  داریم زیاد آیات قبیل این از  و است جوری  این قرآن  در آیات از بعضی

 است  اجتماعی مناسبات تنظیمآیاتی که مربوط به 

 . اجتماعی مناسبات به است مربوط دیکاربر دستورهای  این است؛ اجتماعی مناسبات تنظیم  به مربوطه که هست آیات از  بعضی 
 غیبت نکردن •

ا؛  بَعُضکُم  َوالیَغتَب  بفرمایید:   فرض  ، کنید می  غیبت  وقتی  شماکند.  می  تنظیم  را  اجتماعی  مناسبات  ]دستور[،  این  نکنید؛  غیبت  50بَعض 
 به   خودیبی  هم  را  مؤمنی  خواهر  مؤمنی،  برادر  یک  پنهان  واقعی ت  ،کنید می  چرکین  را  مخاطبتان  دل  ،کنیدمی  چرکین  را  خودتان  دل

 
 «.دار  نگه ]دور[ آتش عذاب   از را ما  و کن،  عطا  نیکی  ]نیز[ آخرت  در  و نیکی  ما به دنیا  این در! پروردگاراد: گوینمی  آنان از برخی  »و  ؛20۱ ی آیه  بقره، ی سوره 46
 .« دار نگه ]دور[ آتش عذاب از را ما و، کن  عطا نیکی  ]نیز[ آخرت  در و نیکی  ما به دنیا  این در»...  ؛20۱ ی آیه از بخشی  بقره، ی سوره 47
 ...« کن نیکی  کرده،  نیکی  تو به خدا که  همچنان  و مکن فراموش دنیا از را خود  سهم و بجوی  را آخرت سرای  داده،  خدایت آنچه با »و  ؛77 ی آیه  زا بخشی  قصص،  ی سوره 48
 78 ی آیه  از بخشی  قصص،  ی سوره 49
 ۱2 ی آیه  از بخشی  حجرات،  ی سوره 50
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 روابط  را،  زندگی  کار،  این.  بکند  را  کار  همین  که  است  ممکن  شما  به  نسبت  هم  او.  نادرست  و  غلط  کار  یک  کشید؛می  آن  و  این  رخ

 کند. می خارج صحیح نظم از را اجتماعی
 هستیم  مخالف که کسانی بانکردن  عدالتیبی و انصافیبی •
َمن کُم   ال  :رمایدفمی  که  بفرمایید  فرض  یا  لُوا؛  ااَل    َعلی  قَوم    َشنَئانُ   یَجر    نشود  موجب  این  دشمنید،  کسی  با  مخالفید،  کسی  با  اگر  51تَعد 

 ممکن  شما بله،. است کاربردی دستور یک این ببینید،. بدهید خرج  به عدالتیبی و ظلم  او  یدرباره کنید، انصافیبی  او  یدرباره که
  پنهان   را  حق   آن  اوست،  با  حق   که  آنجایی  در  مخالفتتان  خاطر  به  او  به  نسبت   که  نشود  موجب  ]این[  ام  ا  باشید  مخالف  کسی  با  است

 اجتماعات،   در  کنید  مالحظه  شما.  بدهید  خرج  به   او   به  نسبت  انصافیبی   و  عدالتیبی  و  کنید  ضایع  را  حق   آن   یا  کنید،  مخفی  یا  بدارید،
  یعنی   بکنیم،  عمل  آیه  همین  به  هستیم،  مخالف  که  کسانی  با  ما  چنانچه  اگر  -موینر  دوری  جای  خیلی-   ما  خود  اجتماع  در  ]اصال [
 . شد خواهد خوبی و روا وضع جامعه، وضع چقدر ببینید نکنند، انصافیبی  ما یدرباره همها آن  و نکنیم انصافیبیها آن  یدرباره

 منداری یقین آن به که چیزی دنبال  ادننیفت  راه •
  ال   هست؛  قرآنی  دستور  هزاران  - قرآن  در  آیات  جور  این-  این  شبیه  کردم  عرض  52ع لم«؛  ب ه  لَکَ   مالَیَس   تَقُف   »ال  کنید  فرض  مثال    یا 

 رایج   ژورنالیسم  االن.  نکن  اعتماد  نداری  یقین  که  چیزی  آن  به  نیفت؛  راه  نداری  یقین  آن  به  که  چیزی  دنبال  ع لم؛  ب ه  لَکَ   مالَیَس   تَقُف 
  از   که  است  چیزهایی   ،کنندمی  پردازیدروغ  ،کنندمی  پردازیشایعه  که  را  چیزهایی  آن  یعنی  ؛د کنن می  عمل  این  عکس  درست  دنیا
العی  آن فانه  هم  ما  خود  یجامعه  داخل  درکنند.  می  پخش  راها  آن  خودیبی  ندارند،  هم  علمی  ندارند،  هم  اط   چیزها   این   از  متأس 

 از  مهم ی  بخش  بکنیم،  عمل  را  دستور  یک  همین  ما  چنانچه  اگر.  هست  یادن  در  امروز  که  است  رفتاری  مقابل  ینقطه  این.  دارد  وجود
 . شد خواهد حل ما مشکالت

 عدم اعتماد و گرایش به ظالم  •
ا  »ال  یا   کردن  پیدا  میل  یعنی  »رکون«-  نکنید  پیدا  گرایش  نکنید،  اعتماد  ظالم  به  است،  ستمگر  که  کسی  به  53َظلَموا«؛   ال ذینَ   ا لَی  تَرکَنو 
بینید  می  شما  کهشود  می  همین  ظالم  به  کردن  اعتماد  ینتیجه.  نکنید  اعتماد  ظالم  آدم  به  -کردن  او  به  اعتماد   و  کردن  اپید  گرایش  و

کنند می  مشاهده  دارند  را  اشنتیجه  وکنند  می  اعتماد  عالَم  عناصر  ستمگرترین  و  ترینظالم  به  اسالمی  هایمجموعه  مسلمان،  یهادولت
 بینند. می و
 زندگی  امور ی همه در انصاف و عدل  و قسط •
َ  ا ن   »اَقس طوا یا  بُّ  ال ل  اند؛ داده  دستور را زندگی  امور یهمه در انصاف و عدل و قسط بدهید؛ خرج  به عدل 54الُمقس طین«؛  یُح 
 خیانت نکردن در امانت  •
َ   تَخونُوا  »ال  یا سولَ   وَ   ال ل  هم   مقامی  دارید؛  بنده  دست  شما  که  نیست  پولی  فقط  تامان .  نکنید  خیانت  امانت  در  55اَمانت کُم«؛   تَخونوا  وَ   الر 

 امانت   در  خیانت  نکنم،  عمل  درست  را  امانت  این  چنانچه  اگر.  است  امانت  شده  داده  من   به  شما  یوسیله  به  که  هم  مسئولی تی  که،
 از   است  عبارت  دارد،  ما  برای  قرآن  آنچه  بنابراین.  افتاد  خواهد  ات فاقی  چه  بکنیم،  عمل  ما  را  دستور  یک  همین  اگر  شما  ببینید.  است
 .کاربردی عملی   دستورات این

 
 8 ی آیه از بخشی  مائده، ی سوره 51
 ۳6 ی آیه از بخشی  اسراء، ی سوره 52
 ۱۱۳ ی آیه از بخشی  هود، ی سوره 53
 9 ی آیه  از بخشی  حجرات،  ی سوره 54
 ...«نورزید خیانت   خود امانتهای  در  ]نیز[ و مکنید  خیانت او پیامبر  و  خدا به ... » ؛ 27 ی آیه از بخشی  انفال، ی سوره 55
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 نترسیدن از دشمن و ترس از خدا  •
یطنُ   ذل کُمُ   ا ن ما»  یآیه   آن   ی دنباله  که  56ُمؤم نین«  کُنتُم  ا ن   خافون    وَ   تَخافوُهم  »فال  مثال    یا ُف   الش   گفتند   آمدند  که  است،  57اَول یاَءه«   یَُخو 
 خدای   بترسید؛  من   از  نترسید،ها  آن  از  نخیر،  کهفرماید  می  قرآن.  اندندترسمی  را[  ]مسلمانان  بترسید«،  ،کنندمی  توطئه  دارند  شما  علیه»

 . برانید عقب به را دشمنتوانید می و ب ایستید محکم دشمن مقابل در بکنید، خدا به اعتماد بکنید، عبادت را متعال
 است؛   شیطان  کنید،  مالحظه  و  بترسیدها  قدرت  این  از  بترسید،  آن  از   و  این  ازید  گومی  انسان  به  که  ظالم  افراد  از  یترساننده  این  خود  
.  اندشده  زندگی  تلخ  و  سخت  هایآزمون   دچار   اند،ترسیدهها  قدرت  این  از  که  کسانیکنیم  می  مشاهده  هم  تاریخ  طول   در  ما  که

 را   خودشان  قدرت  و  ندترسها میآن   از  ،کنندمی   را  دنیا  ظالم  یهاقدرت  یمالحظه  اسالمی  یهادولت  اسالمی،  یهاقدرت  امروز
 خورد.می سرشان تو کهشود می این نتیجه ؛گیرندمی ندیده

کنم  مین  فراموش  من.  نترسید  زورگو  و  ظالم  یهاقدرت  از  که  داد  یاد  ما  ی همه  به  را  قدرت  از  نترسیدن  این  علیه(  ال ل   )رضوان  امام 
مجوان  که  وقتی  آن  ،58  سال    در   فشار  هابعضی  بودند،  گرفته  را  آمریکایی  یخانهجاسوس  و  آمریکایی  هایجاسوس  اینا  های 
  شورای  از  نفر  سه  ما  صدر،بنی  و  رفسنجانی  هاشمی  آقای  مرحوم  و  بنده.  کنند   آزاد  راها  این  بگویید  که  انقالب  شورای  به  آوردندمی

  است،   جوری  این  آقا   که  پرسیدیم.  کنیم  کار  چه  که  بپرسیم  امام  از   که  امام   خدمت  رفتیم  بودند؛  قم  امام  وقت   آن  قم؛  رفتیم  انقالب
 نخیر   کردم  عرض   بنده  ید؟ترسمی  آمریکا  از   که  گفتند  و  ما   به  کردند  رو  امام  کنید؛  آزاد  زودتر  چه  هر  راها  این  که  آوردندمی  فشار

  مالحظه   و  بترسد  آمریکا  از  بود  قرار  کسی  نچهچنا  اگر  یعنی  بود؛  همین  هم  واقعش.  کنید  آزادشانخواهد  مین   پس  گفتند  یم،ترسمین
 دشمن   از  خودمان  کشور    یهاقدرت  وها  دولت  که  را  مواردی  ایمدیده  ماکرد.  می  کشور  عاید  روز  آن  را  تلخی  بسیار  نتایج  بکند،
 .کرد فراوانی مشکالت دچار راها آن ترس، این و یدندترسمی
 معنای خافون 
رات  یمالحظه  یعنی  »خافون«  58خافون؛   وَ   تَخـافوُهم   فاَل  :گویدمی  قرآن   است  فرموده  متعال  خدای  که   آنجایی  بکنید؛  را  من  مقر 

 .است این »خافون« این معنای دارید؛ نگه دست دارید، نگه دست است فرموده که آنجایی کنید؛ مجاهدت کنید، مجاهدت
 نماز برای ذکر و یاد خدا •
لْوةَ   »اَق م    همچنین  و  ه  هم  را  این  رمضان  ماه  مناسبت  به  الحا  59ل ذ کری«؛  الص  لوةَ   اَق م    »وَ   به  بکنیم  توج   دستورات   از  یکی  ل ذ کری«؛این  الص 

  مورد  در   را   این  چنانچه  اگر  ما  امروز .  بدارید  محفوظ  خدا  ذکر  برای  را  نماز   است؛  یاد  برای   است،   ذکر  برای   نماز .  است   کاربردی
ه  را  نماز  بکنیم؛  عملنیم  توامی  ما  یهمه  را  این  که  بکنیم  عمل  خودمان  و   نسپریم  دیگری  جای  به  را  دلمان  نماز  در  و  بخوانیم  باتوج 

 داشت؛  خواهد ما روحی اعتالی در فراوانی تأثیرات یقینا   این  بخوانیم، متعال خدای ذکر برای را نماز
 توبه و استغفار •

َُّها   همچنین  رجوع   روزهای  است،  استغفار  روزهای  است،  توبه  روزهای  روزها،  این  که  60ا«نَصوح    تَوبَة    ال ل    ا لَی  توبوا  ءاَمنوا  ال ذینَ   »یـاَی
 .است پروردگار به

 
 .« بترسید نم  از و مترسید  آنان از مؤمنید اگر  پس ... »  ؛۱75 ی آیه  از بخشی  عمران، آل  ی سوره 56
 ...« اندترسمی  را  دوستانش  که  است   شیطان این  واقع در  »  ؛۱75 ی آیه  از بخشی  عمران، آل  ی سوره 57
 ...« بترسید من  از و مترسید آنان از پس ... »  ؛۱75 ی آیه  از بخشی  عمران،آل  ی سوره 58
 .« دار برپا نماز من  یاد به و... » ؛ ۱4 ی آیه از بخشی  طه، ی سوره 59
 ...« کنید راستین  ی ا توبه خدا  درگاه به اید،آورده ایمان که  کسانی  »ای  ؛8 ی آیه  از بخشی  ریم، تح ی سوره 60



 

 ۳0|صفحه: 9/2/۱۳99سهام عدالت   یدر موافقت با آزادساز هیابالغ 
 امید به انجام وظایف ماه رمضان 

  را،  رمضان  ماه  وظایف  بتوانند  که  بدهد  توفیق  مسلمان  آحاد   یهمه  به  و  ما  مل ت  آحاد  یهمه  به  متعال  خدای  ال ل شاءان  امیدواریم
 است  عملی اتی  قرآنی،  کاربردی  دستور  هزاران  این  یهمه  قرآنی،  دستورات  این  بکنیم؛  عمل  قرآن  به.  بدهند  انجام  را  اسالمی  وظایف
 بیشتری   مسئولی ت  جامعه  مدیران  و  کشور  بر  مسل ط  یهاقدرت  دارند،  بیشتری  مسئولی تها  دولت  البت ه  است؛   شدن  عمل  قابل  یعنی
 .دارند
دهیم. خیلی خوشحالم؛ خاتمه می  را  عرایض  دیگر  که  لذاست  باشد؛  اذان  حاال  بایدنم  ک می  گمان  شد؛  تمام  ما  وقت  دیگر  ظاهرا  

دا  از همهامروز بسیار جلسه  کنم.اندرکار بودند تشک ر میی کسانی که دستی خوبی بود و مجد 
الم  کاته بر و ال ل  رحمة و علیکم  والس 

 

 9/2/۱۳99  61عدالت  سهام آزادسازی با موافقت در ابالغیه
 الرحیم  الرحمن ال ل  بسم

 انتظار انجام سریعتر این تکلیف در گذشته 
 و   اجتماعی  عدالت   گسترش  هدف  با  عدالت  سهام  قالب  در  اساسی  قانون   44  اصل  سهام  از  درصدی  واگذاری  تصمیم  درپی

 گانه   8  مواد  یق قد   اجرای  با  مختلف  یهادولت  در   مربوط  مسئولین  توسط  که  بود   این  انتظار  درآمد،  کم   خانوارهای  توانمندسازی
 گردیده   فراهم  بورس  به  آن  قیمت  تعیین  واگذاری   و  عدالت  سهام  آزادسازی  برای  الزم  مقدمات  سریعتر  هرچه  ۱2/4/۱۳85  ابالغی

 .درآید اجرا به و تهیه اجرایی های نامهآیین و
 آزادسازی سهام عدالت شروط 

 با  عدالت  سهام  آزادسازی  با  اوست،   عهده  به  که تکالیفی  به  لعم  برای  دولت  عزم  و  اقتصادی  فعلی  شرایط به  توجه  با  صورت  هر  در
 :شودمی موافقت زیر، امور رعایت

 به   و  نمایند  انتخاب  را  پذیرسرمایه  هایشرکت  سهام  مستقیم  مالکیت  مشخص  زمانی  محدوده   در  مجازند  عدالت  سهام  دارندگان
 . کنند ایفا را خود مدیریتی نقش تناسب،
 برای   مصوبات  این.  شود  تصویب  و  تدوین  بورس  شورایعالی  توسط  عدالت  سهام  صاحبان  به  سهام  تقالنا  جهت  نیاز  مورد  مقررات

 .االجراستالزم اجرایی دستگاههای کلیه
 سهام   صاحبان  ماندگاری  تشویق   ضمن  است  موظف  بورس  شورایعالی  استانی،  گذاریسرمایه  هایشرکت  در  باقیمانده  سهام  به  نسبت
 .نماید فراهم بورس  در را هاشرکت آن ورود یزمینه زودتر هرچه ذیربط مبادی طریق  از مذکور، های شرکت در
  هرچه   مندیبهره  ضرورت  دلیل  به  و  است،  آمده  پیش  سهام  این  واگذاری  اهداف   تحقق   به  نسبت  زمان  طول  در  که  تأخیری  به  توجه  با

 بندهای   در  مذکور  موارد  تحقق   جهت  در  مقتضی  تامااقد  زودتر  هرچه  محترم  دولت  است  الزم  خود،  سهام  منافع  از  مردم  سریعتر
 . آورد عملبه را فوق گانه سه
 ایخامنه علی سی د
 ۱۳99 اردیبهشت 9
 

 
 عدالت   سهام آزادسازی  برای  جمهوررییس  درخواست با موافقت 61



 

 ۳۱|صفحه: ۱۳99/ 2/ ۱2به مناسبت روز معلم  امیپ 
 ۱2/2/۱۳99 معلم روز مناسبت بهپیام 
 تعالی  بسمه

 تبریک

 کشور   جوانان  و  کودکان  دانش  و  اندیشه  پرورش  به  علمیه  هایحوزه  و  هادانشگاه  و  مدارس  در  که  عزیز  معلمان  یهمه  به  را  معلم  روز
 گویم.می تبریک پردازندمی

 ی معلمی درباره خمینی  سخن قرآنی امام
 یعلمهم  و ویزکیهم است: فرموده که تبلیغاتی نبود، سخن قرآن بوددانستند، یک شعار  انبیا شغل را معلمی که خمینی امام سخن این

 ... الحمکة و الکتاب
 ی پیامبرانهکلیدی در دعوت اسالم و همی پنج واژه

 قسط   به  قیام  دیگر  کلیدی  واژه. است  پیامبران  یهمه  و  اسالم  دعوت  در  کلیدی  یواژه   چهار  الهی  حکمت  و  کتاب  و  تعلیم  و  تزکیه
ت  مدرسه  در.  است  و کنند  می  بنا  محورعدالت  زندگی  آنگاه   و  یابندمی   وپرورش  آموزش   حکمت،  و  کتاب  با   بشر  هاینسل  ها،نبو 
 شوند.می نزدیک انسان آفرینش هایهدف  به ترتیب بدین بشری جوامع

 هدف نظام اسالمی  •
 آموزشی   نظام  که  است  طبیعی  و  آمد،  پدید  خواهآرمان  و  عادالنه  دینی  یجامعه  یک  گیری شکل  یعنی  هدف  همین  با  اسالمی  نظام

 .باشد داشته نظام کل ی هدف جز  هدفیتواند مین نیز کشور
 آموزدمی اسالمی کشور در جوان و نوجوان و کودک آنچه 
  یعنی   ملی  متعالی  هایارزش   برای  را  خود  یبالقوه  توان  و  استعداد  که  آموزدمی  اسالمی  کشور  در  جوان  و  نوجوان  و  کودک
 . گیرد کاربه و کند شکوفا انقالبی  و اسالمی هایارزش

 جهاد مبارک معلمان  •
 . اندشده آن دارعهده معلمان که است ارکیب م جهاد و بزرگ کار همان آن، تحقق  سازوکار و حیاتی آموزش این

 اثرات علم نافع
 مجهز   ملتش  و   کشور  اعتالی  و  پیشرفت  برای  الزم  ابزارهای  به  را   ایرانی  جوان  ییسو  از  نافع  علم  ،خواندمی   فرا  نافع  علم  به  را  ما  اسالم
 کند.می برخوردار نفس به اعتماد و ی معنو و روحی  اعتبار و  وزانت از را او و بخشدمی هویت او به ییسو  از و ،سازدمی

 همتا ثروت بی
 ی پدیده   هیچ  که  است  عظیمچنان  آن   یاذخیره  و  انبوهچنان  آن   ثروتی  یابد،می  پرورش  و  صیرورت  مسیر،  این  در  که  جوانی  نسل

 کند.مین برابری  آن با  کشور  برای دیگری ارزشمند
 معلمان  ی انگیزه و کار  محصول •
 های دست  بر  خدا  فضل  و  رحمت.  است  علمیه   هایحوزه   و  هادانشگاه  و  مدارس  در  معلمان  یانگیزه  و  کار  محصول  ثروت،  این

 .باد آنان  یانگیزه پر هایدل و پرکار
 هبرجست و درخشان الگوهای 

 .یافت توانمی کمتر راها آن  رینظا امروز مادی دنیای در که شناسدمی هم را یابرجسته و درخشان الگوهای بحمدال ل  ما جوان نسل



 

 ۳2|صفحه: ۱۳99/ ۱7/2 یدیتول یهاموعهبا مج یریدر ارتباط تصو اناتیب 
 در  خود  عمر  از  سی  یدهه  در  که  مطهری  بزرگوار  شهید  تا   و  سلیمانی  شهید  تا  و  یاهسته  شهدای  تا  آوینی  شهید  و  چمران  شهید  از

 . پرکشید اعلی ملکوت به شهادت بال با پنجاه یدهه در و درخشید تهران دانشگاه و قم یحوزه
 .باد ایران ملت عاقبت خوش جوان نسل نثار  ما امدخوش  و معلمان به ما سپاس  و شهیدان بر خدا درود

 ایخامنه سی دعلی
 ۱۳99  اردیبهشت ۱2
 

 ۱7/2/۱۳99 تولیدی هایمجموعه با تصویری ارتباط در بیانات
حمن ال ل  بسم  حیم  الر   62الر 
الة و العالمین رب   الحمدل ل  و الم و الص  اهرین آله و محم د  سی دنا علی الس   . االرضین فی ال ل  بقی ة سی ما الط 
ابی  و  شیرین  یبرنامه  بسیار  دادند،  ترتیب  دوستان  امروز  که  ایبرنامه    زحماتش   و  کردند  تنظیم  را  برنامه  که  کسانی  از  هم  بنده،.  بود  جذ 
 کنم. می تشک ر دادند، گزارش که عزیزانی دیگر و محترم مدیران از هم و گرفتند عهده به را

 هالزوم انتشار این گزارش
 اکتفا   ما  عرایض  انتشار  به  فقطکنم  می  خواهش  من.  بشود  منتشر  هاگزارش  اینکه  این   بر  دارم  اصرار   من  و   بود  خوب  بسیار  هاگزارش
  در   بشود،  پخش  همه  کردند،  بیان  مجریان  و   اجرایی  هایدستگاه  مسئوالن  محترم،  کارگران  محترم،  مدیران  دوستان،  را  آنچه  و  نشود
  خواهد  تأثیر  کشور   تالش  و  کار   یآینده  به   نسبت  مردم  عمومی   نگاه   در  حتما    که  کنند؛  استفاده  مردم  تا   بگیرد  قرار  مردم  اختیار

 . گذاشت

 کارگر  کشزحمت قشر مشکالت رفع به  اهتماملزوم 
ال     در  و تههف این در که هاییاقدام و شد گفته که مطالبی با امیدوارم و کارگران یهمه بهکنم می  عرض تبریک را  کارگر یهفته او 
 هست  مشکالتی  ]چون[  بشود؛  برطرف  شاءال ل ان   کارگر  کشزحمت  قشر  مشکالت  از  بخشی  ،گیردمی  انجام   و  گرفته  انجام  روزها  این
 عرضجا  این  در  من  را  مطلب  دو.  کنیم  اهتمام  آن[  ]به  بایستی  که  است  کارگری  یجامعه  مشکالت  رفع   ما،  مهم    مسائل  از  یکی  و

 هست،   و  بود  امسال  شعار  که  تولید«  »جهش  بحث  به  راجع  هم  مقدار  یک  و  کارگری؛  و  کارگر  مسائل  به  جعرا  ایجمله  چند  :کنممی
 کنم. می عرض

 مفهوم »کار« در اسالم: به معنای عام، و به معنای خاّص اقتصادیدو 
 اقتصادی،   اخروی،  دنیایی،  ،معنوی  کار  شامل  یعنی  عام،  معنای  به  کار  هم  است:  شده  شناخته   مفهوم  یک   معنا،  دو  به  اسالم  در  کار

  معنای  به  کارگر  و  کار  یمسئله  امروز،  که  اقتصادی  خاص    معنای  به  کار  هم   عمل؛  ]یعنی[  کار،  مجموع  در  و  بدنی  جسمی،  فکری،
 . است مطرح اسالم در معنا دو  هر به کار است؛ مطرح دنیا در خود یویژه
 کار و به سرانجام رساندن آن؛ شعار امیرالمؤمنین  •
ل  معنای  آن  در  ام ا  نسان    »لَیَس   که  است  عمومی  معنای  که  او  «،  ما  ا ال    ل ال  ل    در  کردند  تالوت  که  ایدرآیه  63َسعیل  محفل   همین  او 

 ت:سا  امیرالمؤمنین  دادن  شعار  این  است،  شعار  این  کار؛  کار،  64. الن هایَة  الن هایَةَ   ثُمَ   الَعَملَ   الَعَملَ   فرمود:  امیرالمؤمنینکه  این  یا  شریف،

 
 .کردند بیان را  لبی مطا مربوطه، کارگران   و مدیران که  شد برقرار فع ال  تولیدی  ی مجموعه  هفت  با تصویری  ارتباط  برنامه، این  ابتدای  در 62
 .« نیست او تالش  حاصل  جز  انسان برای ...  »  ؛۳9ی آیه  از بخشی  نجم، ی سوره 63
 ۱76 ی خطبه  البالغه، نهج  64



 

 ۳۳|صفحه: ۱۳99/ ۱7/2 یدیتول یهابا مجموعه یریدر ارتباط تصو اناتیب 
  ولی کنیم  می  شروع  گاهی  را  کار  که  است  این  ما  مشکالت  از   یکی.  کار  رساندن  سرانجام  به  یعنی  »اَلن هایَة«؛  آنگاه  و  کار؛  کار،
  از  یکی  نرساندن،  نهایت  به  را   کار  است؛  ما  تمامنیمه  هایطرح  ما،  مشکالت  ما،  مسائل  از   یکی  کشور،  در   امروز.  میماند  کارهنیمه

  مخصوص   این  است،  کار  عمومی  معنای  این  بنابراین،.  کار  رساندن  سرانجام  به   و  کارفرماید  می  امیرالمؤمنینجا  . این است  ما  کار  عیوب
 کار    است،  سیاسی  کار    است،  جمعیدسته  کار    است،  دنیایی  کار    است،  دینی  کار    است،  عملی  کار    نیست؛  آن  اقتصادی  معنای  به  کار

ت«چقدر  »َعم لُواکنید  می  مالحظه  شما  هم  قرآن   در  که  ؛شودمی  شامل  را   ی کار  جور  همه  عمل،  این  است؛  جهادی ال حل  تکرار   الص 
ت؛  َوَعم لُوا ال ذیَنءاَمنوا شده؛ ال حل ا َعم لَ  وَ  65الص  ر طور به قرآن در  عمل بحث و  شده تکرار قرآن در »عمل« به  راجع. صل ح    آمده مکر 
 .است

 خواری مفت ی مقابلنقطه •
ه  یعنی.  است  خواریمفت  مقابل  ینقطه  کار،  از   معنای  این  روی   بر  یهتکی جا  این  خب،  به   باشیم  نداشته  انتظارکه  این  به  بکنیم  توج 
 مهم    مسائل  یمقوله  در  چه  دنیایی،  مسائل  ی زمینه  در  چه  اخروی،   پاداش  و  دینی  مسائل  ی زمینه  در  چه  بیاید؛   ما  گیر  چیزی  مفت  طور

 و  خواریمفت  کرد؛  مطالبه  باید  را  کار  ینتیجه  بود،  باید  کار  دنبال  کرد،  کار  باید  ی، ماعاجت  مسائل  سیاسی،  مسائل  کشوری،
 .است خصوصی ت این خاطر به معنا این به  عمل   بر یتکیه پس است؛ غلط جوییمفت

 دّوم معنای  به کار به ی تکیه •
م  معنای  به  کار  به  یتکیه  ام ا  و گیرد می   را  کارگر  دست  اکرم  پیغمبرکه  . ایناست  رحطم  اسالم  در  هم  -است  اقتصادی  معنای  که-  دو 
َ   لَک ن    »وَ   کهفرماید  می  اکرم  پیغمبر  یا.  است  مهم ی  چیز  خیلی  این  بوسد،می  و بُّ   ال ل  متعال   خدای  66اَحکََمه«؛   َعَمال    َعم لَ   ا ذا  َعبدا    یُح 
 انجام   مسئولی ت  احساس  با  ،دهدمی  انجام  متقن  و  کمحم  طور  به  را  کار  آن  ودهد  می  انجام  کار  ،دهدمی  انجام  عمل  که  را  کسی  آن
م  معنای  این  به  راجع  امروز  من  منتها  است،  مطرح  معنا  دو  هر  به  کار  یمقوله  اسالم  در  بنابراین.  میدارد  دوست  ،دهد می  ای جمله  چند  دو 
 کنم.می  عرض را

 مردم  آحاد بین آن ی عادالنه تقسیم و ثروت تولید کشور؛ اقتصاد هدف
 جور   این  سالم  اقتصاد  یک.  آن  یعادالنه  تقسیم   و  ثروت  تولید  از  است  عبارت  اقتصاد  هدف  چیست؟  کشور  اقتصاد  فده  خب

 این   کند؛  تقسیم  کشور  مردم  آحاد  بین  صحیح  نحو  به  عادالنه،  نحو  به  را  آن  و  کند  تولید  کشور  در  را  ثروت  بتواند  که  است  اقتصادی
 . است سالمی اقتصاد اقتصاد،

 سالم  اقتصاد این به رسیدن برای ستون اصلی    یک کارگر؛
  از  یکی  بنابراین  کارگر؛  ستون  از  است  عبارت  اصلی  ستون  یک  دارد؛  وجود  اصلی  ستون  سه  دو  سالم  اقتصاد  این  به  رسیدن  برای

ل    یدرجه  عاملهای -   باشد  قخال    باشد،  نوآور  باشد،  ماهر  چه  هر  کارگر  البت ه  کارگر؛  از  است   عبارت  کشور  در  ثروت  تولید  او 
قی ت  خودشان  از  کارگرها  که  شد  دیده  گزارش  این  در  امروز  که  مچنانه  کار   ینتیجه طبعا    -دهندمی  نشان  مهارت  و  نوآوری   و  خال 

  مان انسانی  نیروی  مهارت  و  دانش  بتوانیم  که  است  این  کارگری  مسائل  یزمینه  در  ما  وظایف  از  یکی  که   لذاست.  است  باالتر  و  برتر
ه  نکته  این  به  اقتصادی  هایبنگاه  از  بعضی  دیدم  حاال  که  است  وظایف  از  یکی  این  ؛  بدهیم  ارتقا  را .  بود  گزارششان  در  و  دارند  توج 

 ارتقا   و  بدهند  افزایش  را  موجود  انسانی  نیروی  را،  کار  نیروی  مهارت  و  دانش  بتوانند  که  است  این  اقتصادی  هایبنگاه  وظایف  از  یکی
 . ببخشد بیلومط ینتیجهتواند می این بدهند؛
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 یا   »فَاَحکََمه«  همان   مسئولی ت،  احساس  آن   که-  بیشتر  مسئولی ت  احساس  با  بیشتر،  مهارت  با   طبعا    که  است  کارگر   هم  مقابل  ینقطه   در 

  مشترکی   یوظیفه  این   نکند؛  انگاریسهل  بدهد، انجام  درست بدهد،  انجام  متقن  کند،  کاری محکم  را  کار  -است  روایت  در  »فَاَتقَنَه«
 . کارفرما و کارگر بین تاس

 گذارسرمایه و کار نیروی  میان واقعی ی دوجانبه همکاری   به منوط ،تولید افزایش
  ارزش  و  تولیدتواند  شود می می  گفته  کارفرما  او  به  اصطالحا    که  گذارسرمایه  و  کار،  نیروی  میان  واقعی  یدوجانبه  همکاری  یک

 را،   مهارتش  کارگر  و  کار  نیروی.  گذارسرمایه  یا  کارفرما  سوی   از  و  کارگر  یوس  از  مشترک  همکاری  یک   بدهد؛  افزایش  را  افزوده
  عواید  از   را  کار  نیروی  سهم  ]هم[  کارفرما  بکند،  کار  بیشتر  مسئولی ت  با  و  بدهد  افزایش  را  دق تش  بدهد،  افزایش  را  مسئولی تش  احساس
 .است الزم که است چیزهایی از یکی این بدهد؛ افزایش اقتصادی بنگاه

باتی  از  بعضی  ازکنند  می  شکایت  دوستانی   دیدم  رات  این  خب،  خیلی.  نشده  مالحظهها  آن  در  کارگر  نظرات  که  مصو   بایستی   مقر 
ه  نکته  این  به  هم  هابنگاه  مسئولین  و  بشود  تنظیم  عادالنه  نگاه  با  حتما    را   همین  مقاومتی  اقتصاد  یهاسیاست  در  ما  بنابراین.  بکنند  توج 

 رشد   ایجاد  اصلی    ستون  مشترکا    کارفرما  هم  و  کارگر  هم  یعنی  دو،  این  صورت  این  در  وقت  آن  که  را؛  دو  این  اری  همک  یعنی  گفتیم،
 دهند. می تشکیل را اقتصادی پیشرفت و اقتصادی

 کار  نیروی  حقّ  رعایت •
 کار   نیروی  حق    رعایت  یمسئله  بشود،  تکیه  آن   روی  است  خوب  کارگر  یهفته  مناسبت  به  و  کارگران  باب  در  که  نکاتی  از  یکی 

م  پرداخت  عادالنه،  دستمزد  یعنی  بشود؛  رعایت   باید  کار  نیروی  طبیعی  حقوق.  است  امنی ت   یعنی  اشتغال  ثبات  تأخیر،  بدون  و  منظ 
  که   آقایانی  از   بعضی .  است  مهم  بسیار  مسائل  از   یکی   این  که  امکرده  تأکید  قبل  هایسال  هم   شغلی  امنی ت  این   روی  بنده  که  شغلی

ت  این  در  را  کاری  نیروی   هیچ  که  کردند  اشاره  کردند،  صحبت   روش   بسیار  است،  خوبی  کار   بسیار  این  نکردند؛  منفک  کار   از  مد 
 است   چیزهاییها  این  درمان،  و  بهداشت  یمسئله  رفاهی،  خدمات  یمسئله  آموزش،   یمسئله  بیمه،  یمسئله.  شغلی  امنی ت  است؛  خوبی
که این   مثل  بگیرد  انجام  کارگر به  نسبت  بیشتری  اهتمام  اگر  البت ه.  است  کارفرما  طبیعی  فوظای  این   و  است  کارگران  حقوق   جزو  که

 کارگر   بین  التیام  و  ارتباط  در  بیشتری  تأثیر  طبعا    اینها،  امثال  و  ازدواج  یا  فرزندان   آموزش  یا  بگیرد  قرار  مراعات  مورد  خانواده  نیازهای
 . است خوبی و مبارک امر که داشت خواهد کارفرما و

 های صنعتی، کشاورزی و اقتصادیهای بنگاه؛ یکی از ضرورتیادگیری مداوم
الت  کنونی  دنیای  در  که  بکنم  عرض   من  را  تذک ر  این  مناسبت  همین  به   - نباشد   آمیزمبالغه  تعبیر  اگر  حاال-  است  ایلحظه  فن اوری  تحو 

الت  این  سرعتهب  یعنی  برای   هاضرورت  از  یکی  هست،  فن اوری  درپیپی  التتحو    این  چون  بنابراین  ؛گیردمی  انجام  دارد  تحو 
  هم   و  آموزشی،  یادگیری  معنای  به  هم  یادگیری  این  حاال  است؛  مداوم  یادگیری  اقتصادی  هایبنگاه   و  کشاورزی   و  صنعتی  هایبنگاه
  هایآموزش   از   خودشان  بعد    نسل  برایها  این  فواید   دارند،  کار  یتجربه  که  کسانی  که  هست  گاهی .  است  تجربه  یادگیری  معنای  به

  نسل آن که سودی یقینا   خراسان، از دادند گزارشجا این که کشاورزی ی خانواده همین حاال بفرمایید فرض . است بیشتر هم جدید
م . برده  خود  از  قبل  نسل  دو  یتجربه  و  خودش  پدران  یتجربه  از  که  سودی  از  نیست  بیشتر  برده،   جدید  معلومات  و  جدید  دانش  از  سو 
ب نیروهای یتجربه از هم بشود، استفاده دانش از هم این،ربناب  . بشود استفاده  مجر 

 کار  نیروی  ورِی بهره  ارتقای  با  اقتصادی  رونق و کار کیفیّت ارتقای 
  ی مسئله   همین.  کرد  خواهد  پیدا  ارتقا  کار  کیفی ت  کند،  پیدا   ارتقا  کار  نیروی   وری  بهره  اگر  که  است  این  هم  دیگر  ینکته  یک
  یا   شدهتمام  قیمت  -داشت  خواهد   بیشتری  وری  بهره   کار  نیروی   قهرا    که-  کند  پیدا  تحق ق   چنانچه  اگر  کردیم،  عرض  که  شیآموز
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  و   رواج   و شود  می  بیشتر  رقابت  قدرت  بکند،  پیدا  ارتقا  وقتی  کیفی ت  ؛دهدمی  ارتقا  را   کیفی ت  طبعا    این  شد،  خواهد  کمتر  کار  یهزینه
 . صادرات یزمینه درخصوص به آید،می وجود به اقتصادی رونق 

 کارگران و اسالمی جمهوری   نظام میان دائمی  پیوند
 جای   همه   در.  بودند  تأثیرگذار  سیاسی  یعرصه  در   کارگران  گذشته  قرن    دو   در  که  است  این  کارگران  مورد  در   دیگر  ینکته  یک
 بودند   تأثیرگذار  کارگران  هم  ما  کشور  در.  بودند   ذاریرگتأث  کارگران  سیاسی  یعرصه   در  دیگر،  کشورهای  در  هم  اروپا،  در  هم  دنیا؛
ل  در  کردند   اشاره  که  طور  همان-  انقالب  پیروزی  در.  کلمه  واقعی  معنای  به  و   نفت  شرکت  کارگرهای  کارگرها،  -جلسه  این  او 

 . انقالب  پیشرفت وضع در گذاشتند تأثیر حقیقتا   دیگر، مناطق  بعضی
 دوران   در  چه  بودند؛  کارگرها  اسالمی  جمهوری  اهداف  با  همراهی  در  قشرها  برترین  از   ییک  اسالمی  جمهوری  دوران  در  هم  بعد 

س،  دفاع  و   نظام،  نفع  به  کردند  کار  کردند،  تالش  بودند،  جلو  کارگرها  همواره  گوناگون  حوادث  در  و  بعد  هایدوران  در  چه  مقد 
  این   شاءال ل ان  امیدواریم   و  است  دائمی  پیوند  یک  کارگران  و  اسالمی  جمهوری  نظام  میان  پیوند  بنابراین.  داشتند  قرار  نظام  خدمت  در

 ی جامعه   به  نسبت  همه  فراوانی  وظایف  و  ؛دهدمی  افزایش  کارگران  به  نسبت  را  نظام  مسئوالن  وظایف  البت ه  این  و  کند؛  پیدا   ادامه  پیوند
ه  سه  در گوناگون مسئولین از دارند؛ کارگری  . کشاورزی مناطق  و صنایع بانصاح و کارفرمایان تا مردم آحاد  و قو 

 « تولید »جهش شعار به  عمل برای  و امکان فرصتداشتن 
ل  هنوز  هستیم،  ماه  اردیبهشت  در  هم  االن  تولید«؛  »جهش  سال  عنوان  به  کردیم  اعالم  را   امسال  ما   خب  تولید؛  جهش   به  راجع   سال  او 

 قرار   وقت  ضیق   در  ما  یعنی  هست؛   بگیرد  انجام  تولید  جهش  لامسا  در  کلمه  واقعی  معنای  بهکه  این  برای  امکان  و  فرصت  یعنی  هستیم،
  تولید   جهش  به  که  وظایفی  بهتوانند  می  مختلف  هایدستگاه  -هست  مجال  ماه   یازده  ده-  هست  خوبی  خیلی  فرصت  االن.  نداریم
 :کنممی عرض تولید جهش باب در را نکته چند  من لذا. بکنند عمل شاءال ل ان ، شودمی منتهی

 به سیستم ایمنی و دفاعی بدند تولیتشبیه 
ال    من .  اندگفته  بودند  مندعالقه  بودند،   دلسوز  که  هم  مسئولینی  ام،کرده  صحبت  زیاد  هم  بنده  کردیم؛  صحبت  خیلی  تولید  یدرباره  او 
  است،   مطرح  هم  ناکرو  یمسئله  که  روزها  این  کرد؛  تشبیه  بدن  دفاعی   و  ایمنی   سیستم  به  توانمی  را  تولید  که  بگویم   را  اینخواهم  می

سالمت  هایمهاجم  و  هامیکروب  با  ها،ویروس  با  یمواجهه  در  بدن  دفاعی  سیستم  نقش  ویروس   همین.  است  مهم ی  خیلی  نقش  ضد 
 که   داشتند  خوبی  سالم    دفاعی  سیستم   یککه  این  خاطر  به  چرا؟  نشدند؛  مریضها  آن   لکن  شد،  هابدن  از  خیلی  وارد  بالشک  کرونا

 و  دفاعی  سیستم  بکنیم،   تشبیه  انسان  بدن  یک  به   را  اقتصاد  کشور،  اقتصاد  در  ما  اگر.  بکند  تأمین  را  بدن  امنی ت  و  کند  دفاع  توانست
  خنثیل   را  اقتصاد  به  مهاجم  هایمیکروب  و  مهاجم  هایویروستواند  می  که  چیزی  آن  یعنی  است؛  تولید  از  عبارت  اقتصاد  بخش  امنی ت
  باشیم،   داشته  کشور  در  رشد  به  رو  و  شایسته  و  مناسب  و  خوب  تولید  همواره  ما  اگر.  است  کشور  رد  تولید  دارد  نگه  سالم  را  آن  و  بکند
فانه  ما  اقتصاد  البت ه  که-  دارند  وجود  طبیعتا    که   هاییویروس  این  مقابل  در دی  طبیعی    هایویروس  و  هامیکروب  دچار  متأس   است؛   متعد 

 -زنندمی  ضربه  اقتصاد  به  که  هستند  حوادثیها  این  نفت؛  قیمت  یمسئله  ینهم   مثل  تحریم،  مثل  هستند،  هم  سازدست  هایویروس
 . بکنیم مقاومتتوانیم می
ه  آن  به  و  شمرد  مهم  را   آن  بایستی  طبعا    که  دارد،  شکل  این  به  عجیبی  تأثیرگذار  نقش  یک  تولید  یمسئله   بتوانیم   ما  اگر.  کرد  توج 

 این   مشکالت،  این   بالشک  بداریم،  نگه  آماده  را  آن  جهت،  همه  از  و  کنیم  تأمین  را   کشور  اقتصاد  یپیکره  ایمنی    و  دفاعی  سیستم  این
 . کند وارد مهم ی و اساسی یصدمه  کشور به توانست نخواهد اقتصادی مختلف هایتکانه و المللی بین گوناگون هایتکانه



 

 ۳6|صفحه: ۱۳99/ ۱7/2 یدیتول یهابا مجموعه یریدر ارتباط تصو اناتیب 
 عمومی  نْفس به اعتماد و قوی  اقتصادساخت یک در  تولید  حیاتی نقش
ل  نقش  تولید  قوی،  اقتصاد  یک  ساخت  در  یعنی  بدهد؛  تشکیل  کشور   در  را  قوی   مل ی  اقتصاد  یکاند  تومی  تولید  خب،  دارد؛   را   او 
ر  من  که  ]طور[  آن.  دارد  کشور  یاداره  در  را  انکاری  قابل  غیر  حیاتی    تأثیر  یک  فقط   تولید  یمسئله  بنده  اعتقاد  به  ،کنممی  تصو 
  لکن   است،  حیاتی  سالم،  اقتصاد  و  کشور  اقتصاد  برای  داخلی  تولید  است؛  حیاتی  اقتصاد،  برای  تولید  البت ه  نیست؛  هم  اقتصاد   یمسئله
ت  احساس  دارای  را  مل ت  ،کند می  نفْس  به  اعتماد  دارای  را  کشور  یک  سیاسی،  لحاظ  از  تولید.  نیست  این  فقط که کند. اینمی  عز 
ت   یمایه  خیلی  مل ت  یک  برای   ،شودمی  تأمین   خودشان  یلهوسی   به  خودشان  کشور    داخل   در  نیازهایشان  که  کنند  احساس  مل ت  عز 
 هم[   ]دیگران  بکنند؛  التماس  را  آن  دیگران  از  بایستی  بگیرند؛  دیگران  از  بایستی  دارند،  الزم  چه  هر  ببینندکه  این  تا  است؛   افتخار  و

 یک   خودکه  این  بدهند؛  را  بدش  گاهی  ،بدهند  را  خوبش  گاهی   یعنی  بدهند؛  را  اقسامش  و  انواع  و  ندهند؛  هم  گاهی  بدهند،  گاهی
ت  احساس  او   به  ،دهدمی  نفْس  به  اعتماد  او   به  باشد،  خودش  نیازهای  یکنندهتأمین  و  تولیدکننده  بتواند  مل ت بینید  می  پس  ؛دهدمی  عز 
  کشور   اقتصادی  هایشاخص  یی هکل    روی   برتواند  می  تولیدکه  این  بر  عالوه.  دارد  محض  اقتصادی  ابعاد  از   فراتر  ابعادی  تولید،  یمسئله
  مهم ی   یمسئله  بسیار  که-  اشتغال  یمسئله  داخلی،  ناخالص  تولید  مثل  گوناگون   هایشاخص  درتواند  می  تولید  یعنی  بگذارد؛  اثر

 که  ایفرهنگی  و   فکری  تأثیرگذاری  و  صادرات  یمسئله  جامعه،  عمومی  رفاه  یمسئله  خدمات،  و   کاال  یعرضه   یمسئله  -است
 اعتماد   جامعه  افراد  به  است،  مل ی  افتخار  یمایه  داخلی  تولید  کردیم،  عرض  که  طور  همان  بعالوه.  بگذارد  اثر  بکند،تواند  می  تصادرا

  برای   است  حیاتی   واقعا    داخلی  تولید  بگوید؟  چه  تولید  اهم ی ت   باب  در  انسان  این،  از  بیش   بنابراین.  هااین  مانند  ودهد  می  نفْس  به
 .کشور
 تولید؟ جهش یمگویمیچرا 

 اشاره   دوستان  که  کارهایی  این .  عقبیم  تولید  لحاظ  از  ماکه  این  خاطر  به  تولید؟  جهش  گوییممی  چرا  تولید؛  جهش  گفتیم  ما  حاال  خب
 بیشتر   تقویت  و  تولید  بیشتر  یتوسعه  به  نیاز  ما  و   نیست  کافیها  این  منتها  است،  خوبی  و  برجسته  بسیار  کارهای  گرفته،   انجام  که  کردند
 کنم. می عرض زمینه این در را نکاتی من  حاال که داریم تولید بیشتر پیشرفت و تولید

 مردم مشارکت گرو در کشور، اقتصاد موتور حرکت
ل  ینکته   راه   به  را  جامعه  اقتصاد  موتور  مردم  مشارکت  بدون  نیست  قادر  همها  دولت  ترینقوی   که  بدانیم  را   این  که  است   این  او 

 اقتصادی،   سیاسی،  فکری،  کارهای  و  ساز  از  بعضی.  بدهد  سامان   را  کشور  اقتصادتواند  مین  مردم  مشارکت  بدون  دولتی  هیچ  بیندازد؛
دی  راها  دولت  بتوانند  که  کردند  را  فکرها  این  -سوسیالیسم  انواع  یهمه  نه  البت ه-  هاسوسیالیسم  از  نوعی  مثل   کنند   اقتصاد  کار  متص 
 اقتصاد   موتور  و  بدهد  سامان  را   کشور  اقتصاد  توانست  نخواهد  دولتی  هیچ  مردم  مشارکت  بدون  و  ندارد،  امکان.  خوردند  شکست  ]ام ا[
  را   مردم  گوناگون  یهاظرفی ت  مردم،  ابتکارهای  مردم،  استعدادهای  که  باشد   این  باید  ما  مهم    مسائل  از  یکی  بنابراین.  بیندازد[   ]راه  را

 . بکنیم کشور اقتصاد میدان وارد

 لید وت جهش در دولت وظایف
ه  سه  منظور  میگوییم،  که  دولت.  دارد  مهم ی  وظایف  هم  دولت  است،  مردم  کار  کار،  این  که  حال  عین  در  خب،  فقط   نه  است،  قو 
ه  ه  هم  یعنی  مجری ه؛  یقو  ه  هم  مجری ه،  یقو  ه   هم   و  مقن نه،  یقو    دارند   وظایفیها  این  اسالمی،  جمهوری  دولت   عنوان  به  قضائی ه،  یقو 
 است؛  مهم ی وظایف که
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 باز کردن میدان و برداشتن موانع   ؛حمایت •
 - گرفت   نخواهد  صورت  تولید  جهش  نکنند،  عمل  کشور  مسئولین  و  نکند  عمل  دولت  را  وظایف   این  اگر  که-  وظایف  این  یجمله  از
 . بکند حمایت تولیدکننده و تولید از بایستی دولت که است این
  خیال   »حمایت«،  گوییممی  تا   بعضی  است؟  معنا  چه   به  حمایت  این   خب.  لتدو  حمایت  کرد:  خالصه  طور  این  توانمی  جمله  یک   در 

 مضر   هم  جاهایی  یک  ]ام ا[  باشد  الزم  هم  مالی   منابع  تزریق   است  ممکن  جاهایی  یک  بله،  خب.  کرد  نقدینگی   تزریق   بایدکنند  می
 را،   گذارسرمایه  را،  مردمی  کار  نیروی   راگ.  است  کردن  باز  را  میدان  بلکه  نیست  صرفا    مالی  منابع  تزریق   حمایت،  از  منظور .  است

 او   کند،  کار  چه  بدهید  یاد  او  به   نیست  الزم  شما   کنیم،  فرض  پُرشتابی  یدونده   یک  عنوان  به  را   کارگر  را،  فکرصاحب  را،  مهندس
 را   خودش  کتحر   او  بدهید  اجازه  کنید،  صاف  را  زمین  بردارید،  را  موانع  کنید،  باز  را  میدان  شما.  دارد  حرکت  میل  و  شوق  خودش
  اشاره   هم  هایشنمونه  از   بعضی  به  من   حاال  و  است  مهم ی  کار  بسیار  که-  بگیرد  انجام  دولت  سوی   از  کار  این  چنانچه  اگر.  بدهد  انجام

.  موانع   برداشتن  یعنی  گوییم،می  که  حمایت  بنابراین.  گرفت  خواهد   انجام  صحیحی  صورت  به  حرکت  این  وقت  آن  -کرد  خواهم
رات برداشتن مثل چه؟ مثل موانع برداشتن رات از بعضی . وپاگیردست مقر   وجود  دارد؛ هم  ضرر و ندارد ای فایده هیچ که هست مقر 

رات این  . بدهد انجام را خودش  کار بتواند مفید و فع ال اقتصادی   دستگاه و تولیدکننده دستگاه که  است این از مانع مقر 

 قاچاق  با  مبارزه •
 حقیقی   معنای  به  باید  که  کشور  برای  است  آفتی  یک  قاچاق  واقعا    یعنی  است؛  قاچاق  با  مبارزه  ت،اس  مهم  بسیار  که  هاحمایت  از  یکی
 .کرد مبارزه آفت این با کلمه
 رویهبی  واردات جّدی  منع •
ی  منع،الزم  کارهای  از   یکی   به بیند  می   انسان  هم  باز  واردات؛  یمسئله  روی  بر  کردم  تأکید  بنده  همه  این.  است  رویهبی  واردات  جد 

 ما   کهگوید  می  دستگاهی  یک  ؛کنند می   شکایت  و  نویسندمی   نامه   ما  به .  [گیردمی  ]صورت  واردات  جاهایی  یک  مختلف  هایبهانه
م  یک  به  قیمت،  نصف  به  کردیم  درست  زیادی  زحمت  با  را  وسیله   این  مثال    وسیله   این  به  که  دولتی  دستگاه  فالن  ]ام ا[  قیمت،  سو 

 یک  در  کار  این   چنانچه  اگر.  بشود  نباید  کار  این  خب  ؛کندمی  وارد  ،بنددمی  قرارداد  خارجی  ینندهیدکتول  بارود  می  دارد،  احتیاج
 ، گیرد می  انجام  گاهی  غفلت  روی  از  و  نیست،  جور  این  همیشه  البت ه.  باید اسمش را گذاشت جنایت، خیانت  بگیرد،  انجام  مهم ی  موارد
 . است خیانت و جنایت واقعا   هم گاهی ام ا

 مالی و اداری  فساد با ی جّدی زهمبار •
ی  یمبارزه  هاحمایت  از  یکی  - اینها   قبیل  از  دستگاه  صدها  و-  دادند  گزارش  امروز  که  هاییدستگاه  این  ببینید.  است  مالی  فساد  با  جد 
 ، دهندمی  انجام  اقتصادی  سالم  کار  دارند  که  کسانی  این  بخواهید  شما  اگردهند.  می  انجام  اقتصادی  کار  سالمت،  با  دارند  کشور  در

ی  یمبارزه  ،بردمی  پیش  را  کار  اختالس  راه   از  رشوه،  راه   از  فساد،  راه   از  که  کسی  آن  با  بایستی  برسند،  مقصود  به  بتوانند .  بکنید   جد 
  ی کس  آن   فساد  هم  و   است   اقتصادی  مسائل  با   مرتبط   و  دولتی  دستگاه   در  که  کسی   فساد  یعنی  اداری،  فساد  هم   کرد؛  مبارزه  باید  فساد  با
 .است اقتصادی فع الی ت کار در و تولید کار در که
 اداری های کارشکنی با جّدی  ی مقابله 

ی  یمقابله  مسائل،  از   یکی  ر  متمادی،  هایسال  این  طول  در  دارم؛  سراغ  بنده.  است  اداری  هایکارشکنی  با  جد    مشاهده  را  این  مکر 
 انجام خواهد  می  را  کاری  یک  است،  چیزی  یک  دنبال  اخالص  و  هقعال  کمال  با  دستگاه،  عالی  مدیر  دستگاه،  مسئول  که  ایمکرده
  عل ت  است؛  صفر  خروجی  ام اکنند  می  هم  اقدام  ،کنندمی  برگزار  هم  جلسه  ،شودمی  داده  هم  دستور  ؛گیردمین  انجام  کار  آن  ام ا  بدهد
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 صرف  یعنی است؛ این معنایش الن هایة«، ةَ هایَ الن   »ثُم   فرمود  امیرالمؤمنین که همینگیرد. می صورت کارشکنی وسط  آن که  است این
  جلوگیری   حتما    راه   یمیانه  هایکارشکنی  این  از  تا  کنید  دنبال  را   کار  باید  نیست؛  کافی  مندیدعالقه   و  هستید  دستگاه  مدیر  شماکه  این

 .بشود

 مالکیّت  حقوق رعایت •
ه وظایف از این که است مالکی ت حقوق رعایت مهم، یمسئله یک  . است قضائی ه یقو 
 بخشزیان های سوداگری  و بازی سفته به کمک از پرهیز •

  شورای   مجلس  به   مربوط  و  دارد  الزم  قانون  این،  که  است  بخشزیان  هایسوداگری   و  بازیسفته  به  کمک  از  پرهیز  مهم  یمسئله  یک
 مقابل   ینقطه  در   بلکه  نشود،  کمک  هاریسوداگ  گونه   این   به  که  بکنند  مراقبت  ،کنند می  وضع   که  قوانینی  در  بایستی  است؛  اسالمی

 .بشود  کمک صحیح یهافعالی ت به
 مالیاتی هایمعافیتو ایجاد  الزم  مالیات وضع 
  مثل  است؛  الزم  مالیات  وضع  مواردی   یک  در  مقابل،  ینقطه  در  که  همچنان  است،  الزم  مالیاتی  های معافیت   مواردی  یک  در

  هایثروتها  این  که  دارد  وجود  مشاغلی  و  دارد   وجود  زیادی  موارد  بشمرم؛جا  این  واهمخمین  البت ه  من   حاال.  بادآورده  هایثروت
  حذف   را  مالیات  باید  مواردی  در  متقابال  .  کرد   معی ن  مالیاتها  این  بر  باید  ؛دهندمین  هم  مالیات  آورند،می  دست  به  را  ایبادآورده

 دولت   گفتیم  که   تولید،  از  واقعی  حمایت  بنابراین.  کرد  کمکها  این  به  یل قب   این  از  باید  تولیدی  موارد    از  خیلی  در.  کرد  کم  یا  کرد
 .استها این امثال و  چیزها این بکند، حمایت باید
 میدان برای مردم ای موّفق از باز کردن تولید ماسک؛ نمونه 

گفت می  دولت  اگر.  کردند  باز  ار  میدان  یعنی  مردم،  از  کرد  حمایت  دولت  خوشبختانه  کرونا  یقضی ه  همین  در  کردید  مشاهده   خب  و 
 ، دادند می انجام اگر را کوچک کار یک همین بگیرد«، اجازه ما از بیاید  باید کند،  تولید ماسک این از مثال  خواهد می کس  »هر که

. کند  تولید  ،کند  تولید  ماسکتواند  می  کس  هر  گفتند  کردند،  باز  را  میدان  ]ام ا[  نشود؛  تولید   کشور  در  ماسککه  این  برای  بود  کافی
 تولید   مردم  هاخانه  در  کرد،  تولید  مستضعفان  بنیاد  کرد،  تولید  اجرایی  ستاد   کردند،  تولید  هاکارخانه  کردند،  تولید  ها دستگاه  ]لذا[

  ؛ بدهیم   دیگران  بهتوانیم  می  و  داریم  کشور  در  نیاز  یاندازه  از  زیادتر  ماسک  االن  ما  که  شده  جوری  کردند؛  تولید  مساجد  در  کردند،
  خواهد   کمک  بالشک  بگیرد،  انجام  مختلف  یهابخش  در  کارها  قبیل  این  از   اگر.  کرد  برطرف  را   مانع  دولت  که  بود  آن  خاطر  به  این
 .کرد

 کار و کسب  فضای  بهبود •
م،  ینکته   و  67ام کرده  تأکید  بارها  کار  و  کسب  فضای  بهبود  یمسئله  این  روی  بنده  که  است؛  کار  و  کسب  فضای  بهبود  یمسئله  سو 
م  بخش   این  در  االن   که  هم  چیزهایی  همین  واقع  درها  این  ها، این  مانند  و  قوانین  کردن  کم  حمایت،  به[   ]راجع  کردم  عرض  دو 

 اقتصاد   وزارت  از  که  کردند  نقل  من  برای  که  را  ایکارشناسی  هایبررسی  دیدم  من.  است  بهبود فضای کسب و کارهای  مصداق
 بگیرد،   انجام  اقتصادی  مسائل  یزمینه  در  اقدام  دو   اگر  کهگویند  ها میآن   کردند،   که  کارشناسی  یاهبررسی  با  فرستادند؛  ما  دفتر  برای

 اقتصاد   وزارت  کارشناسان  را  این  کرد؛  خواهد  پیدا  ارتقا  رتبه  پنجاه  تا  رتبه  چهل  کار  و   کسب  شاخص  لحاظ  از  کشور  جایگاه
 گویند. می
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 مجّوز  صدور واحد ی پنجره ایجاد 

ز«؛  صدور  واحد  یپنجره  »ایجاد  از  است  عبارت  کار  دو   این  از  یکی   دولت،   همین  در  دوستان  با  یجلسه  در  بنده  هایی وقت  یک  مجو 
زخواهد  می  که  کسی  که  -نیست  یادم  درست  االن-  گفتم  پیش  سال  سه  دو  نظرم   به  بیاورد،  دست  به  اقتصادی  کار  یک  برای  مجو 

ز  یک  بتواند  تا  بکند  مراجعه  بایستی  جا  چهل  سی  حدود   شش   بگیرد،  انجام  روز  یک  ظرف  در  باید  که  کاری  وقت  آن  بگیرد؛  مجو 
زها؛  صدور  واحد  یپنجره  ایجاد  :است  این  کار  دو  از  یکیگیرد.  مین   انجام  اصال    آخر  تا  هم  گاهی  یاکشد  می  طول  ماه   یعنی   مجو 
ز  بتواند  روز  نصف  ظرف  در  ،خواهدمی  ]مجوز[  که  کسی  و  باشند  داشته  تجم ع   نقطه  یک  در  بیایند  هادستگاه  یهمه   را   خودش  مجو 

 .کارش دنبال برود و بکند کوتاه را زمان و کند تحصیل
 اقتصادی اختالفات رفع  برای  تجاری  های دادگاه تشکیل 

م،  ه   به   مربوط  باز  هم  این  که  اقتصادی«  اختالفات  رفع برای  تجاری  هایدادگاه  تشکیل»  دو   دو   همین  اگر  اندگفته  است؛  قضائی ه  یقو 
  مهم ها  این  خب  کرد؛  خواهد  پیدا  ارتقا  باال  به  رتبه  پنجاه  یا   رتبه  چهل  کار،  و  کسب  فضای  لحاظ  از  کشور  یرتبه  بگیرد،  انجام  کار
 .است

 رویّهبی واردات ممنوعیّت •
 میدانند،   همه  خب  را  این  نیستیم،  مخالف  واردات  با  ما  ]البت ه[.  کردم  اشاره  قبال    که  است،  واردات  ممنوعی ت  یمسئله  چهارم  ینکته
  این   من  هست؛  تولیدش  امکان  کشور   در  یاشود  می  تولید  کشور  در  یا  ]مشابهش[  که  است  وارداتی  آن  [  با  ]مخالفت  مراد   فهمند؛می
 جلوگیری  باتوانیم  می   یعنی.  هست   تولیدش  امکان  که  ]هم[  هاییآن   ]بلکه[شود  می  تولید  که  هاییآن  فقط   نه  بگویم؛خواهم  می   را
 انجام   کار  این  چنانچه  اگر.  بدهد   انجام  را  کار   این  کند  شروع  او  که  کنیم  کمک  کشور  داخل  مبتکر    و  فع ال  نیروی  به  ات،ردوا  از

 .هااین به کرد خواهد زیادی بسیار کمک این من نظر به بگیرد،
 مانند رقابت برای واردات، هایی بهانه 

 وقتی   که  کنید  فرض   مثال  .  رقابت   یمسئله  بفرمایید   فرض   ؛ کنندمی   باز  موردبی  را  واردات  راه    هاییبهانه  به  ییاجرا  هایدستگاه  گاهی 
خواهید  می  که  شما  خبگویم  می   من.  رقابت  آقاگویند  می  بیایند،  شکل  این  به  خارجی  خودروهای  دادید  اجازه  چراشود  می  گفته
 را   داخلی  تولید  بیایید  شما  َواال    دیگر؛   راه  یک  از  کیفی ت  ن برد  باال  روی   بگذارید  را   تالش  ببرید،  باال  را  کیفی ت  رقابت،  یوسیله  به

 به   تولید،  جهش.  نیست  درست  وجه  هیچ  به   این  ببرید،  باال  را  کیفی ت  مثال  خواهید  که میاین  خاطر  به  بکنید  مضاعف  زیان  مشمول
  واردات   طریق   از  را  این  دارد؛  یهایراه  هم  کدام  هر  هست،  هم  کیفی ت  جهش  معنای  به   البت ه[  ]و  هست،  هم  کم ی ت  جهش  معنای

  خاطر   به  نشیندمی  سیاه  خاک  به  تولید  کهشود  می  اوقات  گاهی  واقعا    که  دارند،  دیگری  مقاصد  البت ه  هم  بعضی.  بکنید تأمین  نخواهید
ها این  مختلف  هایاهتگدس  به  ما  البت ه  ،کنندمی  مراجعه   ما  به  که  هستند  کسانی  داریم؛  ما  را  فراوانش  هاینمونه   که  ایروی هبی  واردات

 در   بود  واردات  ممنوعی ت  یمسئله  هم  بعدی  ینکته  بنابراین  پس.  کند  پیدا  تحق ق   شاءال ل ان  کهکنیم  می  دنبال  ودهیم  می  ارجاع  را
 . دارد تولید امکان یا ،شودمی تولید کشور در که کاالهایی

 یّتیکیف جهش
 ]ام ا[   باشیم،  داشته  کم ی  جهش  ما  اگر.  است  مهم  اصل  یک  هم  این  کردیم؛  اشاره  که  است  کیفی تی  جهش   یمسئله  بعدی  یمسئله
 مانیم؛ درمی  هم  داخلی  مصرف  بحث  در  باشد،  نداشته   وجود  کیفی  جهش  اگر  یعنی  رفت؛  نخواهیم  پیش  باشیم،  نداشته  کیفی  جهش
  خارجی؛   محصول  سمت  بهشود  می  هکشاند  طبیعی  طور  به   ندارد،  کیفی ت  داخلی  محصول  که  دید  وقتی  داخلی  یکنندهمصرف  یعنی
  بتواند   نیست  معلوم  هم  دولت  و  داشت  خواهد  وجود  تردید  بدون  و  المحاله  هم  واردکننده  داشت،  وجود  کنندهمصرف  وقتی

 بسیاری  خوشبختانه.  است  مطلوبی  کیفی ت  کیفی ت،   اینکه  این   به  بشود   قانع  داخلی  یکنندهمصرف  که  کنیم  کاری   باید.  کند  جلوگیری
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خواهم مین  من  که-  مختلف  یهابخش  در  ما  صنعتی  محصوالت  داخلی  تولید  کیفی ت  یعنی  است؛  جور  همین  امروز  ما  صوالتحم  از

 در   مواردی   یک  حال  عین   در  و  است  بهتر  خارجی  از   -را  مختلف  یهابخش  شناسیممی  و  دانیممی  ام ا  بیاورم،  راها  بخش  اسم  حاال
  در   دارد،  تأثیر  داخلی  مصرف  در  این  است؛  مهم  خیلی  هم  کیفی ت  در  جهش  یمسئله  ینبرابنا  پس  خب.  هست  واردات  ]کاالها[،  این

 باال  را  کیفی ت  بایستی  باشد،  پذیررقابت   کشور  از  خارج  در  ما  جنس  بخواهیم  اگر  یعنی  دارد؛  مضاعف  تأثیر  هم  صادراتی  مصرف
 .نکته یک هم این. است مهم ی موضوع خیلی این و ببریم

 تالش  و  کار به یدام افزایِش  لزوم
 پخش   برنامه  اینکنم  می   عرض  منکه  . اینبدهیم  افزایش  روزروزبه   کشور  در   را   تالش  و   کار  به  امید  باید  ماکه  این  بعدی  ینکته
ه   یک  که  است   این  خاطر  به  ببینند،  مردم   تا  بشود  که خوانند  می  مردم  گوش   به   مضر  و  خطرناک  هایزمزمه  مثل  دارند  دائم  ایعد 
 .بدهیم انجامتوانیم می را بزرگ کارهای خیلی ما دارد، امکان که حالی در ندارد؛ امکان ،توانیم مین ندارد،  ایفایده
 انجام دهیم  توانیممیکه خیلی کارها ای از این پرتاب ماهواره؛ نشانه •

  سرعت،  این  با  بتواند  که  کنیم  تدرس  کیفی ت  این  با  برماهواره  یکتوانیم  می  وقتی  ما  که  بکنم  عرضخواهم  می  را  این  من  ببینید،
 مورد   مدار  در  را   خودمان  یماهوارهتوانیم  می  وقتی  -کیلومتر  ونیمهفت  ثانیه  یک  در  یعنی-  بکند  حرکت  ثانیه  بر  متر   7500  یعنی

  و کند  می  لیدوت  را   برماهواره  این  امروز  که کسی  آن.  بدهیم  انجام  هم  را دیگر  کارهای  از  خیلی  بتوانیم  باید  پس  بدهیم،  قرار   نظرمان
 ۳6  مدار  به  را  ماهواره  همین  دیگر  صباح  چند   توانست  خواهد  دست  همین  نی ت،  همین  آدم،  همین  رساند،می  فضا  به  را  ماهواره  این
 این   شد،  خواهد  قطعا    این  ]برسد[؛  کیلومتری  هزار  ۳6  مدار  به  ماهواره  م خواهی می  ما  است؛  ما  نظر  مورد  که  برساند  کیلومتری   هزار
 .دارد وجود عا  طق امکان
 همین  رساند،می  کیلومتری  450  یا  کیلومتری  400  کنید  فرض  مثال    یفاصله  به  را[  ]ماهواره  امروز  که  دستی  هم تی،  نی تی،  همین  یعنی
  احساس   وقتی  بود،  پیشرفت  احساس  وقتی  بود،  امید  وقتی  یعنی.  برساند  هم  کیلومتر  هزار  ۳6  به  را[  ]آن  فردا  توانست  خواهد  هم ت
 خوشوقتی   اظهار  شماکه  ! این»آقا  کنید  فرض  مثال    کهگویند  می  هابعضی  حاال.  است  این  من  عرض  آید؛می  پیش  این  بود،  اییتوان
تواند مینها  این  مانند  و  سالح  و  ماهواره  [.کند   پیدا  امنی ت  ]کشور  که  نیست  این  موجب  فالن،  یا  کردید  پرتاب  ماهواره  کهکنید  می

 این که  این  نه  بلدیم،  راها  این  دانیم،می  ما  راها  حرف  این  را،  کارها  این  خب.  «.است  اقتصادی  مسائل  دهمع  و  بدهد  امنی ت   را  کشور
 یک   فضائی  یماهواره   پرتاب  بخش  در  کنید  فرض  یا  نظامی  بخش  درتوانیم  می  که  وقتیگویم  می   من  است:  این  من  حرف.  ندانیم  را

 داشته  الزم  بنزین  لیتر  پنج  مثال    کیلومتر  صد در  که  کنیم  تولید  خودرویی  اتومبیلی،   نتوانیم  چرا  بدهیم،  انجام   را   بزرگی  حرکت  چنین
 این  یعنیکند. می مصرف لیتر هشت یا لیتر ده یا لیتر دوازده کنید فرض مثال   که خودرویی یا اتومبیلی  در بشویم متوق ف دائم باشد؟
 هم   داشت؛  خواهد  وجود   کشور  یهابخش  ی همه  در  دارد،  وجود   ما  ر د  وقتی  ابتکار   یروحیه  این  دارد،  وجود  ما   در  وقتی  توانایی

 .است این ما حرف. خدماتی  و کشاورزی ]نظیر[ دیگر گوناگون یهابخش در هم صنعتی، بخش در

 پیشرو ی هابخشاین  به دادن اولویّت
 چند   من.  بشود  داده   اولوی ت  بایدها  ینا  به  هستند،  پیشرو  یها بخش  ،هابخش  از  برخی  تولید،  جهش  این  در  که  است  این  دیگر  ینکته
 ام: کرده ذکرجا این را بخش

 نفت  بخش در •
 هم   بعدی  مراحل  و  شد  افتتاح  بندرعب اس  در  که  میعاناتی  پاالیشگاه  همین  قبیل  از  پاالیشگاهی؛  ظرفی ت  یتوسعه  نفت،  بخش  در  مثال  
  این   که  کردند  ذکر  که  سیراف  پاالیشگاهی  مجتمع  یا.  دکر  خواهد  کشور  نصیب  را  بیشتری  ثروت  طبعا    بعدی  مراحل  این  که  دارد
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  طور   آن -  بگیرد  انجام  هاطرح  این  اگر  گفتند  که  پتروشیمی  هایطرح   اجرای  یا.  داشت  خواهد  زیادی  تأثیرات  است،  مهم ی  مجتمع

ل   تُن،  میلیون  50  محصول  -دادند  گزارش  من  به  که  لحاظ   از   و  کرد  خواهد  پیدا  اارتق  تُن  میلیون  ۱۳0  به   بعد  تُن،  میلیون  ۱00  به   او 
 وجود  ارز  به  که  نیازی  و  کشور  کنونی  شرایط  درخصوص  . بهاست  مهمی  یمسئله  این  که  کرد؛  خواهد  پیدا  افزایش  برابر  سه  به  ارزش
 .بود خواهد ارزشی با بسیار چیز  طبعا   این دارد،
 کشاورزی  محصوالت اساسیلزوم خودکفایی در  •
 حتما    کشاورزی  بخش  در  که  کارهایی  از  یکی  اساسی؛  محصوالت  در  خودکفایی   افزایش  ای رب  کشاورزی  هایطرح  مورد   در  یا

 گندم   خرید  قیمت  که  است  ممکن   اوقات  گاهی   بله،  است؛  اساسی  محصوالت  در  بودن  خودکفایی   دنبال  بگیرد،  انجام  بایستی
 تولید؛   تا  کشور  برای  میشد  تمام  ترارزان   بیرون  از  گندم  خرید  قیمت  که  بود  وقتی  یک  ام ا  نیست،  جور  این  امروز  البت ه  باشد[؛  تر]ارزان

  گندم   لحاظ  از  کشورشان  کهگذارند  مین  یعنی   ؛کنندمی  را  کار  همین  دنیا  در  کمااینکه  دارد،  اولوی ت  تولید   هم  شرایط  همان  در  ام ا
 و آمدیم اند،کرده ممنوع را چیزهایی کی  که آمریکا  خبیث عناصر  این امروز   مثل   بفرمایید فرض مثال  .  باشد کشور  از بیرون محتاج
  کشور   داخل  در  باید   اساسی  محصوالت  پس.  کنید  اداره  را  کشور  بتوانید  باید  شما  دیگر؛کنند  می  خب  کرد؛  ممنوع  مقابل  طرف
 داریم   آب  مشکل   و  نیست  آب  ندگفتمی  مدام  وقتی  یک.  بحمدال ل   نداریم  را   آب  مشکل  امروز  البت ه.  بشود   خودکفایی  و  تولید  حتما  

 محصوالت   دنبال  باید  این،بنابر.  آبی  کشت  به  نسبت  هم  د یم،  به  نسبت  هم  نداریم،  را  آبیکم  مشکل   امروز  خوشبختانه  داریم؛  آبیکم  و
  حتما    بایستی  که  است  چیزهاییها  این  آبزیان؛  مثل  علوفه،  مثل  دارویی،  گیاهان  مثل  روغنی،  هایدانه  مثل   گندم،  مثل  باشیم،  اساسی
ه   قابل  یها بخش  از  یکی  هم  اینها  این  امثال  و  داریآبخوان  آبخیزداری،  مدرن،  آبیاری  کشاورزی،  در  همچنین  باشیم؛   ندنبالشا  توج 

 .است پیشرو یها بخش جزو و

 ها زیرساخت ی مسئله •
ه  که  پیشرو  یهابخش  از   دیگر  یکی  لحاظ   از   امروز  کشور  بحمدال ل   خب.  است  هازیرساخت  یمسئله  است،  الزمها  آن   به  ویژه  توج 

  امثال   و  سد،  بزرگراه،  جاد ه،  مثل  بندر،  مثل  کشور،  هایزیرساخت  لحاظ  از  امروز  یعنی  بالشک؛  است  پیشرفته  خیلی  هازیرساخت
 هنوز   داریم،  احتیاج  هنوز  حال  عین  در  لکن  است؛  العادهفوق  پیشرفتش  و  نیست  انقالب  از  قبل  با  یمقایسه  قابل  اصال    ما  وضع  اینها،
 .است مهم بسیار بسیار که ریلی نقل و حمل مخصوصا   و نقل، و حمل مثل برق، مثل بندر، مثل هست؛ هازیرساخت به نیاز
 سازیقطعه ی مسئله •
.  داشت   وجود  سازیقطعه   یها بخش  هم  امروز  هایگزارش  در  خوشبختانه  که  است  سازیقطعه  یمسئله  پیشرو،  دیگر  بخش  یک 

ل  کوچک  یقطعه  یک  خاطر  به  بزرگ  ماشین  یکشود  می  اوقات  گاهی  فرض   مثال    خارج  از  باید  را  قطعه  آن  ما  کهشود  می  معط 
 به  شد،می  داده  که  گزارشی  این  حاال.  کنیم[  کار  ]باید  قطعه  مختلف  یهابخش  در  سازیقطعه  یمسئله  روی  ما.  کنیم  وارد  که  کنید
  ی مسئله  یک  سازیقطعه  بزرگ،  هایدستگاه  و  آالتماشین  یهمه  قطعات    یهمه  در  ام ا  بود،  خودرو  قطعات  به[  ]مربوط  عمده  نظرم
 .است مهم ی بسیار
 معدن بخش  ی مسئله •
ه  آن   به  که  است  نیاز  حتما    که  ییهابخش  از  یکی  و  عقبیم  خیلی  معدن  بخش  در  ما  که  معدن،  بخش  یمسئله  یا   بخش   بشود،  توج 

 است؛ معدن
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 واکسن  و دارو بخش •
 یا  گرفته  انجام  جدید  ویروس  این  برای  دارو  تولید  یزمینه  در  هم  خوبی  کارهای  شبختانهوخ  شنیدم  که  واکسن،  و  دارو  بخش  یا

ت  فالن  تا  واکسن  که کنند  می  تبلیغ  دنیا  در  حاالگیرد.  می  انجام  دارد  واکسن  برای   تحقیقاتی  بعضی   ماه،  شش  تا  سال،  یک  تا-  مد 
ت  فالن  تاگویند  می محق قین کارآمد ما بنشینند، روی    ما،  جوان  دانشمندان  ما،  خوب  داندانشمن   نیست؛  معلوم  هیچ  ندارد؛  امکان  -مد 

ها به واکسن دست پیدا های مختلف کار کنند؛ ای بسا که خیلی زودتر از آن ی واکسن  همین ویروس کرونا و تولید واکسنمسئله
 .است مسئله این مهم، یهابخش از یکیکنند و بتوانند از آن استفاده کنند. 

 خانگی لوازم و کفش و پوشاک  ی زنجیره •
 های توانایی  خوشبختانه  البت ه  زمینه  این  در  کشور  و  هست،  پیشرو  مسائل  جزو  هم  این  که  خانگی   لوازم  و  کفش  و  پوشاک  یزنجیره  یا

 خیلی  یهاتوانایی و بودیم پیشرو کشورهای جزو  قدیم،  خیلی از پوشاک  یزمینه در ماکه  این وجود با  حال عین در ام ا  دارد زیادی
  داشتیم،   زیادی  خیلی  هایپیشرفتها  سال  این  طول  در  خانگی  لوازم  یزمینه  در  جور،  همین  کفش  یزمینه  در  داشتیم،  زیادی   و  خوب

فانه ی  چیزجا  این  در  واردات  بحث  باز  متأس  ا    واردات  جلوی  ،هابخش  این  در  من   نظر  به   است؛  مضر    این  به  و  بشود  گرفته  باید  جد 
ه مهم و پیشرو بخش  یک عنوان به هم بخش   98 سال یعنی گذشته، سال  دو[  ]یکی همین در که  مابینیم می خوشبختانه و. بشود توج 

  بدهید   نخرید،  بازار  از  اصال    گفتم   من  گانه؛بچه  دخترانه،  پسرانه،  کاپشن  تعدادی   یک  به  کردیم  پیدا  احتیاج  که  ،97  سال   همچنین  و
  اش خارجی  انواع  از   قطعا    کردند؛  تولید  مبالغی  کردند،  تهیه  را  خی اط  کردند،  تهیه  را  جنس  رفتند.  بدوزند  کنند،  تولید  کنند،  درست
 از  چرا  کنیم  تولید  داخل  در  ماتوانیم  می  که   وقتی  ،شودمی  تولید  دارد  این  داخل  در  خب.  بهتر  و  ترمحکم  زیباتر،  یعنی   بود؛  بهتر

 من   برای  سوغاتی  و  بود  خارجیها  این  م،کردمی  استفاده  میرفتیم  که  کوه  گاهی  که  داشتم  کاپشن  تا  دو  من  خود  کنیم؟  وارد  خارج
 .بشود تهی ه هاداخلی این از گفتم و شد رد دادم راها این بودند؛ آورده

فانه  بگویم،جا  این  من  هم  را  این  حاال   و   کشور  در  است  داریریشه  و قدیمی  و  دارسابقه  تولید  یک  که ما  داخلی    پوشاک تولید  متأس 
 همین .  است  غلط   کار  این  ؛زنند می   را  خارجی  هایمارک  دروغهب  رویش  که  دارد  را   بزرگ   عیب  این  است،  خوب  خیلی  مدل ل الح

  خی اطش   بود؛  دروغ  که  است  خارجی  تولید  این  که  اندزده  چیزی  یک  آن  روی  که  دیدم  من  بودند،  خریده  من  برای  گفتم  که  کاپشنی
 هم   پیشرو  یهابخش  از  یکی  بنابراین،.  را  آن  کندند  گفتیم  و  کرده،  درست  ک ی  و  کرده  درست  کسی  چه   دانستیممی  شناختیم، می  را

 .است پوشاک  تولید بخش همین
 لزوم جهش و حرکت مضاعف برای تولید 

 ، رسیممین  جایی  به  معمولی  حرکت  با  ما  بکنم:  عرض  را  اینخواهم  می  ولیکن  شده؛  آغاز  بحمدال ل   کشور  در  تولید  حرکت  بنابراین
 .دارد وجود کشور در خوشبختانه مضاعف حرکت این یزمینه و است؛ الزم مضاعف حرکت است، الزم جهش

 کاربهآماده و  مبتکر جوانان از استفاده •
 استفاده ها  این  وجود  ازتوانیم  می  دارند،  وجود  کشور  در   کار  یتشنه  یهاجوان   کار،  به  یآماده   هایجوان  مبتکر،  خوب    بسیار  عناصر
 . کند احیا را کشور اقتصاد توانست خواهد تولید جهش و بدهیم، جهش  کلمه واقعی معنای به را  دلی تو و کنیم

 تشکر و دعا 
دا    من   و   دادند،  گزارش  و  کردند  صحبت   که  کسانی  و  کردند  تنظیم  را  برنامه  این  و  کشیدند  زحمت  امروز  که  دوستانی  از  مجد 

 ی ادعیه   برکت  به  ال ل شاءان   که   امیدوارمکنم.  می   تشک ر  هستند  فع الی ت  غولشم  اقتصادی  مسائل  بخش  در  که  کسانی  یهمه  از  همچنین
الت  رمضان،   مبارک  ماه  در  عزیزمان  مردم  یزاکیه   انجام   اقتصادی  بخش  جمله  از  کشور  نیاز  مورد  یهابخش  در  مهم ی  و  اساسی  تحو 
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  به   ایالعادهفوق  و  جدید  وضع  یک  خوردند،  تکانی  کی  مردم  و  آمد  پیش  کرونا  ویروس  این  یقضی ه  در  که  وضعی  این  با  و.  بگیرد
  -بود  ارزش  با  خیلیها  همکاری  این  کلمه  واقعی  معنای  به  کهها  همکاری  این  نیازها،  تأمین  این  نیازها،  این  ها،تعطیلی  این-  آمد  وجود

مه  یک  خودش  این  ال ل شاءان  امیدواریم   جمله   از  مختلف  هایزمینه  در  التیو  تح  و  جدید  و   نو  کارهای  برای  باشد  سرآغازی   و  ایمقد 
یان  و  مسئولین   یهمه  دعاگوی  هم  ما .  کند  مستجاب  را  دعاها  بدهد،  برکت  کند،  کمک  خداوند  و  اقتصادی؛  یزمینه  در  و   متصد 

  امیدواریم .  هستیم  دیگر   گوناگون  یهابخش  و  فرهنگی  ی هابخش  چه  اقتصادی،   یهابخش  چه  کشور،  مختلف  یهابخش  فع االن
دا    من.  بدهد  قرار  خودش  برکات  و  رحمت  و  لطف  مشمول  راها  آن  یهمه  و  بدهد   توفیق ها  آن  یهمه  به  خداوند  ال ل شاءان   از   مجد 

 کنم. می تقدیم  و اهدا عزیز شهدای و  بزرگوار امام مطه ر روح به را خودم درود و سالم وکنم می تشک ر شماها یهمه
الم  برکاته  و ال ل  رحمة و علیکم  والس 

 

 2۱/2/۱۳99 کرونا  با مبارزه ملی ستاد با تصویری ارتباط در بیانات
حمن ال ل  بسم حیم  الر   68الر 
الة و العالمین رب   ل ل  الحمد و الم و الص  اهرین آله و محم د سی دنا علی الس   . اجمعین اعدائهم علی ال ل  لعنة و الط 

 تشکر
ار  یهمه  بهکنم  می  عرض  سالم  که   کسانی  و  دارند  حضور  جلسه  این  در  که  آقایانی  و  محترم  رجمهورئیس  آقای  محترم،  حض 
 بود،   خوب  بود،  الزم  جمهوررئیس  آقای  جناب  جامع  گزارشخصوص  به  شد،  داده  که  هاییگزارش.  را  صحبت  این  شنوندمی

 برنامه   این  تشکیل  و  سهلج  این  از  بنده  غرض.  خصوصی ات  این  و  هاگزارش   این   شنیدن  و  دانستن  به  داریم  احتیاج  همه  ما  و  بود  روشنگر
ل  یدرجه  در تی  از  بود  عبارت  او  ت  کردید،  اشاره  که  طور  همین  و  عزیز  برادران  شما  به  محترم،  اندرکاراندست  به  خداقو   است   هامد 

 مل ت  هب  که  بزرگی  توفیق   خاطر  به  متعال  خداوند  نزد  شکرگزاری  ابراز  هم  و  هستند،  کار  و  زحمت  مشغول  برادران  روزیشبانه  تقریبا  
 .کرد عنایت کشور مسئولین و ایران

 تسلیت و دعا 

 عزیزانشان   که  کسانی  حادثه،  این  در  دیدگانمصیبت  یهمه  به  بکنم  عرض  تسلیت   دانممی  الزم  بکنم،  عرض  را  عرایضمکه  این  از  قبل
 برای  و کنیم،  مطالبه راها آن شفای لمتعا خدای  از و کنیم دعا دیگر هایبیماری و بیماری این به مبتالیان برای و دادند، دست از را

 از   را  عالی  درجات   اند،رسیده  شهادت  به  راه  این  در  جهادی حرکت  در  که   کسانی  برایخصوص  به  و  را   الهی  رحمت درگذشتگان،
 . کنیم مسئلت متعال خداوند

 های مختلف حرکت جهادی در این عرصه
  کار  داد؛  حادثه  این  در   مسئولین  به  و   ایران  مل ت   به  متعال  خدای  که  تسا  توفیقی  کنیم،  شکرگزاری   آن   برای  باید  حقیقتا    که  چیزی
  جهادی  حرکت  یک  بود،  جهادی  تالش  یک  کلمه  واقعی  معنای  به  و  آمد  وجود  به  کشور  در  عظیمی  جهاد  گرفت،  انجام  بزرگی

  یک   در  عظیم  جهاد   این.  کرد  خواهم  این  هب  هم  ایاشاره  بعدا    من  حاال  که  این باید در تاریخ ثبت بشود؛ بایستی بازخوانی بشود  و .  بود
ع  یعرصه  کار   واقعا    که  درمانی  خدمات  سایر  و  پرستاری  و  پزشکی  خدمات  انواع  و   درمان  یزمینه  در  هم  افتاد؛  ات فاق   وسیعی  و  متنو 
 محیط   بهداشت  و   لگریغربا  و   پیشگیری  یمسئله  یزمینه  در  هم  افتاد،  ات فاق  هاییمجاهدت  و   گرفت  انجام  زمینه  این  در  بزرگی  خیلی

 
ت   تصویری،  ارتباط  این  ابتدای  در  68   بهداشت، )وزیر  نمکی  سعید   دکتر  مسل ح(،  نیروهای  کل    ستاد )رئیس   باقری  محم د سرلشکر  جمهور(،   )رئیس  روحانی  حسن والمسلمین  االسالمحج 

ضا  آقای  و پزشکی( آموزش و درمان  . کردند  ارائه گزارشهایی   کشور( )وزیر فضلی رحمانی  عبدالر 
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عفونی و عمومی بهداشت و  را  ایجمله یک مورد، این در  من که ها این مانند   و مردم اجتماع مراکز و  هاخیابان و مسیرها کردن ضد 
 .کرد خواهم عرض عرایضم آخر در
 هم   بنیان،دانشخصوص  هب  هایشرکت  ی وسیله  به  هم  که   مختلف،  هایشرکت  یوسیله  به  تجهیزات  و  لوازم  تولید  یزمینه  در  هم

  مورد  تجهیزات  سرعت،  این   با -  گرفت  انجام  که  کاری   کشور  سطح  در  مردم،  آحاد  یوسیله  به  هم  مختلف،  و  گوناگون   هایدستگاه
انی  صورت  به  بسیاری  موارد  در  که  شد  گذاشته  اختیار  در  شد،  تهی ه  مردم  نیاز  مورد  لوازم  نیاز،  یک   هم  این  -گرفت  انجام  کار  این  مج 
ع  و  گستردگی  لحاظ  از  که  نیکوکاری،  و  رفاهی  خدمات   یزمینه  در   هم  و.  است  افتخارآمیز  حقیقتا    که  است  دیگر  یصهعر   این   تنو 

  تا   شمال  از  کشور،  غرب  تا  شرق  از .  است  انگیزحیرت  کلمه  واقعی  معنای  به  شد،  شروع  کشور   در  که  کاری  این  مؤمنانه،  حرکت  
  مسئولین،   ]همچنین[  کردند؛  شروع  را  کمک  عظیم  حرکت  این  مردم،  آحاد  ها،استان  یهمه  در  شاید  شهرها،  اغلب  در  جنوب،
 . ربطذی  گوناگون هایدستگاه یهمه بسیج، مسل ح، نیروهای

 ی الهی امکان نداشت کار بزرگی که جز به اراده •
 هم   این  ؛کنند می  دارند  مساجد  نیا  در  مردم  که  را  عظیمی  خدمت  ایندهند  می  نشان   وکنید  می  مالحظه  مردم،  آحاد  مورد[  ]در  و

  وارد  را  مردم  جور  این  شدنمی   و  نداشت  امکان   کار   این  الهی  قدرت  دست  به  جز  الهی،  یاراده   به  جز که  بود   بزرگی کار  یک   واقعا  
 . کرد صحنه
ر  عزیزمان  پزشکان  و  پرستارها  از  ما  خب  خطر؛  با  همراه  و  سخت  کارهای  در   داوطلب  نیروهای  حضور  یزمینه  در  هم   تشک ر   مکر 

  بیمارستان   وارد  طلبه  فالن  بسیجی،  فالن  جوان،  فالن  شدند؛  وارد  داوطلبی  نیروهایها  این  کنار  در  لکن  دارد  هم  تشک ر  جای  کردیم،
 گفتند،  گزارششان  در  دوستان  از  بعضی  که  طور  همین  یا  بگیرد؛   عهده  به  را  خطرناک  و  سخت   کار  این  در   داوطلبانه  همکاری  و  بشود
 حادثه   این  باختگانجان  و  اموات  که  ندکردمی  پیشنهاد  هابعضی  حاال  که  وقتی  آن  بود؛  سختی   بسیار  کار  که  دفن  و  کفن  یزمینه  در
  در   هم.  گرفتند  عهده   به  را  خطرناک  و  را  سخت  کار  و  را  بزرگ  کار  این  و  شدند  وارد  کسانی  بکنیم،  دفن  غسل  و  کفن  بدون  را

 ویروس   این  بشناسند،  را  ویروسکه  این  برای  بنیاندانش  هایشرکت  از  برخی  در  و  هیشگادان  مراکز  در  تحقیقاتی  و  علمی  یزمینه
صین  که  طور  آن  که  را  متقل ب   امیدوارم   من  و  کنند؛  پیدا  را   آن  با  یمبارزه   هایراه  است،  دشوار  خیلی  شناختشگویند  می  متخص 

  واقعا    بتوانندهای ما  جوان  و  بدهیم  نشان  دنیا  به  را  ایرانی  استعداد  هنر  مبتوانی   دیگر  هایزمینه  از  بسیاری  مثل   ما  زمینه  این  در  شاءال ل ان
 . بیاورند دست  به را بیماری یکنندهدرمان داروی کنند، فراهم را آن با یمقابله واکسن و بشناسند زودتر چه هر  را ویروس این

 بی قالان و  اسالمی فرهنگ از هاییجلوه عنوان به  ،مّلی افتخارات این ثبتلزوم 
دی  هایزمینه  در  کارها  این  خب،   ستاد   همین  یعنی   شد،  عمل  خوب  خیلی  حقیقتا    هم  مدیری ت  و  ریزیبرنامه  یزمینه  در  ام ا   بود  متعد 
  به   است،  مل ی  افتخارات ها  . اینکردند  عمل  خوب  بسیار  امور  یاداره   و   ریزیبرنامه  مورد  در  حقیقتا    درمان،  و  بهداشت  وزارت  شما،
 در   که  ایعمومی  رزمایش  این  داد؛  نشان  هم  را  انقالبی  و  اسالمی   فرهنگ  از  هاییجلوه  و  است،  افتخاراتها  این  کلمه  یواقع  معنای
 افتخارات   این  بود،  خدایی  و  اسالمی  کار  یک  کلمه  واقعی  معنای  به  موارد  از  بسیاری  در  کارها[  ]این  گرفت،  انجام  مختلف  یهابخش
س  دفاع  دوران  حس    همان  وسیع،  یجبهه  این  فع االن  از  بسیاری  حس  .  بماند  باید  بشود،  ثبت  باید  را ها  این  که  کسانی   یعنی  بود؛  مقد 
س دفاع دوران  در هاپشتیبانی و  خدمات خوش یرایحه کهگویند می اند،دیده نزدیک از  .کردند حس همجا این در را مقد 
 آرزوی ثبت این جهاد عظیم و عمومی، همچون کار شهید آوینی •
ی  یمطالبه  یک  هم  این  که-  بکنم  عرضخواهم  می  را   این  حاال  من   کاش  -بشود  برآورده  آرزو  این  شاءال ل ان  است،  آرزو   یک  و  جد 

  اثرگذار    و  زیبا  و  شیرین  بیان  آن  با  آوینی  شهید  که  همچنان  کنند؛  روایت  را  عمومی  و  عظیم  جهاد  این  آوینی  شهید  مثل  بتوانند  کسانی
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 و  گفتار  در  هم بکنند؛  را  کار این  بتوانند  کسانی  کاش.  بکند  ماندگار  را  آن  و  بکند  روایت  ما  برای  را  ههجب جزئی ات  توانست  خودش

 .هنری هایپدیده و هانمایش و هنری کارهای در هم و نوشتار در هم
 سراسیمه نشدن مّلت ایران و متانت
 بود   مسئولین  و  ایران  مل ت  حضور  هایمیدان  کردیم،  ضرع  کهها  این  یعنی.  درخشید  هم  دیگری  بخش  یک  در  البت ه  ایران  مل ت  خب،
 چنین   یک  که  وقتی.  بود  نشدن  سراسیمه  و  متانت   آن  و  داد  نشان  خوبیهب  را  خودش  انصافا    ایران  مل ت  هم  دیگری  یجنبه  یک  در  لکن
  در   شما  را  هایشنمونه  هک  آیدمی  پیش  عمومی  مسائل  و  زندگی  مصارف  برای  هایینگرانی  که  است  طبیعی   آید،می  پیش  ایحادثه

 ]ام ا[  شد  دیده  منازل   انبار  کردن  پُر  و  هافروشگاه  کردن  خالی  و  هافروشگاه  به  یحمله  دیگر  کشورهای  در   و  کردید  مشاهده  تلویزیون
 با   لیخی   این  نشدند؛  سراسیمه  دادند،  خرج  به  حوصله  و   صبر  و  دادند  خرج  به  متانت  مردم  و  نشد  دیده  معنا  این  مطلقا    ما  کشور   در

 . است ارزش
 نشینیخانه دوران این در مشخص شدن نقش خانواده

 و   خانواده  نقشجا  این   -عمومی  نشینیخانه  گفتشود  می  تقریبا  -  نشینیخانه  دوران   این  در   شد  مشخ ص  هم  خانواده  نقش  ضمنا  
 ها نشینیخانه  این  ندارد،  درستی  نایعم  ندارد،  درستی  یپایه  خانواده  که  کشورهایی  آن  در.  داد  نشان  را  خودش  اثر  خانواده  حضور

 شدند؛   جمع  هم  ُدور  خانوادهجا  . ایننیست  قبول   قابل  و  فهم  قابل  و  تحم ل  قابل  شکل    این  به  الاقل  یا   افتدنمی  ات فاق  شکل  این  به
کند می  ایفا  خانواده  زن    حلم  و  کشیزحمت  و  حوصله  و  صبر  که  را  زیادی  بسیار  تأثیر  و  کرد  تکیه  خانواده  زن  نقش  به  باید خصوص  به
 .نداشت دور نظر از بایستی حتما   خانواده، خوب یاداره در

 عرصه  چند در بزرگ امتحان این در هاغربی  شکست
 غفلت   مورد  نکته  این  دارم  اصرار  بنده  که  است  مهم ی  ینکته  یک  هم  این!  خوردند  شکست  انصافا    المللیبین   آزمون  این  در  هاغربی
 شکست   عرصه  چند  در  آمد،  پیش   -دنیا  غرب  و  شرق  از-  دنیا  یهمه  در  که  بزرگی  امتحان  این  در  هاغربی.  نماند  ناگفته  و  نگیرد  قرار

 خوردند: 
 مدیریّتی  های توانایی در •

ال    از  بعضی -  دیرتر  آمریکا   و  اروپا  کشورهای  یعنی  غربی   کشورهایکه  این  با.  خوردند  شکست  شانمدیری تی  هایتوانایی  در  او 
 برای   داشتند  فرصت  و  کردند  پیدا  ابتال  دیگر   کشورهای  از   بعضی  و  ما  کشور  از  -دیرتر  ماه  یک  از  بیش  مثال    یا  ماه  یک  کشورها

  ترتیب   شاید  و  باید  که  چنانیآن   را  مواجهه  نتوانستند  حال  عین  در  مواجهه،  برای  کنند  مهی ا  را  خودشان  و  کنند  سازیآمادهکه  این
 چقدر   مبتالیان  آمار   است؛  باال  چقدر  اروپایی  کشورهای  از  بعضی   در  است،  باال  چقدر  آمریکا در  باختگانجان   آماربینید  می  .بدهند
  هستند   هم  باالیی  سطح  در  خیلی  گوناگون  هایتوانایی  و  ثروت  لحاظ  از  که  کشورهایی  این  در  زندگی  گوناگون  مشکالت  است؛  باال
 و   هابیمارستان  در   نکردن  پیدا   جا  چه  بیماری،  به  ابتالی  چه  ها،کاریی ب  چه-  مردم  برای  زندگی  هایگرفتاری  یزمینه  درها  این  ام ا

 . خوردند   شکست  مدیری تی  هایتوانایی  در  غربی  یهادولت  بنابراین  یعنی  کردند؛  پیدا  فراوانی  مشکالت  -خوابیدن  بیمارستان  در  پشت
 غربی کشورهای  این بر حاکم اجتماعی ی فلسفه در •
 چیز   همه  که  ماد ی  یفلسفه  محتوا،  و   روح  در   و   واقع  در   یعنی -  غرب  اجتماعی  یفلسفه  ردند؛وخ  شکست  هم  اجتماعی  یفلسفه  در
  و  کشورشان  برای  ایمالی  یفایده  که  کسانی  به  نگاهشان  نوع  با  پیران،  به  سالمندان،  به  نگاهشان  نوع  با  -کندمی  محاسبه  پول  با  را

  های خانه   کشورها  از  بعضی  در.  کرد  نماانگشت  دنیا  در  راها  این  مانده،بقع  افراد  معلول،  افراد  مریض،  افراد  ندارند،  جامعه  برای
ه  که  ماندند  عنهمغفولٌ   سالمندان  یماندهعقب  و  سالمندان  و  پیرمردها   از   افرادی  یا  باختند  جان  اعتنائیبی  خاطر  بهها  آن  از   ایعد 
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 هم   اد عایشان  که  است   غربی  کشورهای  این  بر  حاکم  اجتماعی  یفلسفه  آن  شکست   یدهندهنشان   این  ندادند؛  راه   را   اجتماعی  جسمی  
 که   پیرمردی  به  طبعا    شد،  جور  این   وقتی  خب  ؛شودمی  محاسبه  پول  با  چیز  همه،  است  معیار  پول  کشورها  این  در.  است  زیاد  خیلی
  آن  شکست  این  ؛کنندمین  اعتنا  و  د،کر  اعتنا  نباید  سالکهن  یفرسوده   پیرزن  آن  به  کرد،  اعتنا  نبایدکند  مین  تولید  پول  جامعه  برای
 .است اجتماعی یفلسفه

 عمومی اخالق نمایش در •
 غربی  کشورهای  غیر  در  زدگانغرب  از  بعضی  وشود  می  که  اد عاهایی  یهمه  با  یعنی  خوردند؛  شکست  هم  عمومی  اخالق  نمایش  در
فانه  جمله  از-  شکست ها  این  هم  این  در  ،کنندها میاین  مانند  و  مبالغات  غربی،  اخالقی  مسائل  به  نسبت  -خودمان  کشور    در  متأس 

 در   که  کردند  نقل  من   برای  جمهوررئیس  آقای.  است  هافروشگاه  کردن    خالی  همین  اشنمونه  کردید  مالحظه  خب  که  خوردند؛
ل  ساعت  -آورمنمی  اسم  حاال   من  بردند؛  اسم  ایشان  که-  اروپایی  کشورهای  از  یکی   را   جنس  هشگافرو  دم  آیدمی  کامیون  صبح  او 
  از   خانه؛  انبارهای  داخل  ؟برندمی  کجا  ،برندمی  را  جنس  ریزندمی  مردم.  است  خالی  فروشگاه  بعد  ساعت  یک  ،کندمی  خالیجا  آن

.  کشورها  این   در  ؛ این یک شکست اخالقی است، این یک نمایش منفی اخالق عمومی استکنند می  دور   واقع  در  عموم  دسترس
 که  است  الزم بشود، دیده که  است الزم ولی بشود، دیدهها خواهند اینمین زدهغرب هایجریان و هایغرب خود کردیم عرض البت ه

 .دارد بستگی هادانستن این به شانمهم   هایسرنوشت انتخابها مل ت برای بدانیم؛ ببینیم،

 درمانی  - بهداشتی ی شبکه به دادن اهّمیّت لزوم 
 بگویم خواهم  می  که  است  این  نکته  یک  بکنم:  عرض  عرایضم  پایان  درخواهم  می  را  نکته  دو  فقطکنم.  می  تمام  را  عرایضم  من  خب
 آشنا   خوب  مقوله  این   به  -نمکی  دکتر  آقای-  محترم  وزیر  آقای   که  است  اینکته  این  بدهید؛  اهم ی ت  درمانی  -  بهداشتی  یشبکه  به

 مهم   خیلی  شبکه  این.  بودند  درمان   و  بهداشت  وزارت  انیدرم  -  بهداشتی  یشبکه  این  مسئولهایی  سال  ایشان  خود  چون  هستند،
ر  وشود  می  زده  حدس  که  طوری  آن  چنانچه  اگر.  است   زمان   از  دیگری  یبرهه  یک  در  را  ویروس  این  تولیدباز  یک  شده،  گفته  مکر 
  کردند،   کمک  خیلی  هم  هقضی    همین  در   و  کند   سبک  را   کشور  بار  توانست  خواهد  درمانی  -  بهداشتی  ی شبکه  این  حتما    باشیم،  داشته
  آن   به  است،  مهمی   یشبکه  شبکه  این  کردند؛  کمک  هم  مختلف  هایدستگاه  کرد،  کمک  هم  بسیج  شدند،  وارد  اواسط  از  البت ه

 .است نکته یک این بشود؛ داده اهم ی ت

 مردمباالی   نیاز به توّجه با دعا  مراکز و مساجد بازگشایی بررسی
م  ینکته  و   مساجد  مورد  در   را  پیشنهادی  هیچ  البت ه من  عبادت؛  و  نماز   و  دعا  مراسم  مورد  در  دارد  وجود  خیپاسبی   سؤال  یک  هم  دو 
خواهم  می  لکن  هستم  مل ی  ستاد  کارشناسی  تشخیص   و  کارشناسی  نظر  تابع  من  یعنی  ؛کنم مین  ارائه  مل ی  ستاد  بهها  این  مانند  و  دعا  مراکز
 نیازهای   از  یکی  است،  پیش در  که  قدر  هایشب   درخصوص  به  رمضان، ماه   درص  خصوبه  عبادت  و  دعا  یمسئله  که بگوییم  را  این

 مردم .  است  مردم  ماد ی  نیازهای  از  باالتر  نظر  یک  از  ندارد،  تفاوتی  نظر  یک  از  ماد ی  نیازهای  با  این  است؛  مردم  اساسی  و  حتمی
ل  این  نندبتوا  مهم  حوادث  یا  قضایا  در  مهم،  مسائل  درخصوص  که بهاین  به  دارند  احتیاج ه  این   و  توس   و  خدا  با  ارتباط  این  و  توج 
  گذاشته   زمینه  این   در  هم  ایانهگیرسخت  قواعد  اگر  که  معتقدم  حت ی  من.  بشود  این  برای  فکری   یک  باشند؛  داشته  را  خدا  از  خواستن
 مثال    بشود  گفته  اگر   واقعا    منمؤ  مردم  به  یعنی  ؛کنند می   عمل  قواعد  به  دیگران  از  بیشتر  ما  مسجدی  و   مؤمن  مردم  بشود،  وضع  بشود،
  است  این  من  یعقیده  کنند،  پیدا   حضورتوانند  می   شکل  این  به  هاحسینی ه در  یا  مساجد  در   یا  مراکز  در  یا  هاصحن   در  که   کنید  فرض
  ی شدهسی برر  و  کارشناسی  نظر  ندارم،  پیشنهادی  گفتم،  که  طور   همان  منکنند.  می   مراقبت  دق تهب  مسجدند،  اهل  که  هاییاین  که
ل   و   دعا  حضور  اهم ی ت  که  بدهید  کسانی  به  را   مورد  این  بررسی  که  است  این  امتوصیه  منتها  دانممی  معتبر  را  ستاد   معنوی   مسائل  و  توس 
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  یعهده  بر  کردند،  گیریتصمیم  چه  هر  کنند؛  گیریتصمیم  و  را  مسئله  کنند  بررسیها  این  باشند،  کرده  درک  کلمه  واقعی  معنای   به  را
 .بشود عمل شاءال ل ان هاگیریتصمیم آن طبق  بر که است مردم یهمه و من

 دعا و خدا قّوت

 دوستان   شما  یهمه  به  ،گویممی  نباشید  خسته  محترم  جمهوررئیس  آقای  به  من.  کند  کمک  شما  به  خداوند  شاءال ل ان  امیدواریم
تی  پایان   به  وجهی  بهترین  به  اید،کرده  شروع  که را   کاری   این  بتوانید   کند  کمک  شما  به  خداوند  که  شاءال ل ان  ،کنممی   عرض  خداقو 
  مشکالت   و  کنید   ثبت  شاءال ل ان  ایران  مل ت  افتخارات  در  تاریخی  ماندگار  ینقطه  یک  کردیم،  عرض  که  طور  همین  و  برسانید

 از .  کنید  برطرف  شاءال ل ان  م الز  تدبیر  با  -اینها   امثال  و  مالی  مشکالت  مثل-  آیدمی  پیش  قضی ه  این  حواشی  در  که  هم  را  گوناگونی
 . کردیم استفاده و متشک رم دادید دوستان که هم هایی گزارش  از متشک رم، هم جلسه این در حضور از متشک رم، شما یهمه

الم  برکاته  و رحمةال ل  و علیکم  والس 
 

 2۸/2/۱۳99 رمضانی دیدار در دانشجویی هایتشکل نمایندگان با تصویری ارتباط در بیانات
حمن ال ل  مسب حیم  الر   الر 
الة و العالمین رب   الحمدل ل  و الم و الص  اهرین آله و محم د  سی دنا علی الس   .اجمعین اعدائهم علی ال ل  لعنة و الط 

 به   ولو  شد،  تشکیل  بحمدال ل   جلسه  این  است،  نامساعدی  شرایط  که  هم  کنونی  شرایط  درکه  این  از  خرسندم  وکنم  می  شکر  را  خدا
 این   که  امیدواریم  و  است  شکلی  یک  هم  شکل  این  لکن  بود،  ترآفرینشوق  بنده  برایها  جوان  شما  حضوری  دیدار  بت هلا.  نحو  این

 .حقیر  این خود برای  و کشور، برای  جوان، یجامعه برای باشد مفیدی یجلسه هم جلسه

 جلسه  این در دانشجویان سوی  از  فکرشده و  سنجیده های بحث طرح
ال    :کنم  اشاره  الجملهفی  من  که  داشت  خصوصی ت  چند  دادند،  انجام  دوستان  که  هاییبحث .  بود  خوب  و  سنجیده  و  پخته  ها بحث  او 
 این   و  بود  شده  کار   بود،  شده  فکر  بود؛  باالتر  من  نظر  به  شد،می  مطرح  جلسات  این  در  قبال    آنچه  از  امسال  هایبحث  سطح  انصافا  
 .متشک رم من جهت این از است؛ باارزش خیلی
 اسخ به این سؤاالت پعّهد شدن دوستان ما برای تم •

  ما  از   را  زیادی  وقت  بدهیم،  جواب  را  هاسؤال   این   از  بعضی  حت ی  بخواهیم  اگر  است؛  فراوانی  هایسؤال  خب  شد،  که  هاییسؤال
 و   دانشجویان  با  بطمرت  یهابخش  از  بعضی  و  هادانشگاه  در  نمایندگی-  ما  دوستان  که  باشد  جابه  من  توق ع   این  شاید.  گرفت  خواهد
  و   هاابهام  از  بعضیکه  این  کما   دارد،  روشنی  هایجواب  هاسؤال  این.  بدهند  پاسخ  را  هاسؤال  این  بشوند  متعه د  -دفتر  در  هادانشگاه
 . دکر گفتگو آنها[ ی]درباره توانمی  و کرد مطرح  راها این توانمی و دارد قبولی قابل هایتوضیح  ،شودمی  مطرح که هاییشبهه
 بحث  موضوع شرایط به ی احاطه عدم از ناشی یی پیشنهادها •

  بعضی .  بشود  عملی اتی  بتواند  حتما    پیشنهادی  هر  که  نیست  جور  این  است؛  پیشنهاد  خب  پیشنهادها،   این  شد،   که  پیشنهادهایی  یدرباره
 بخواهیم   اگر  وبینم  می  وکنم  می  مشاهده  دارم  من  را  این  است؛   بحث  موضوع  شرایط  به  یاحاطه  عدم  از  ناشی  پیشنهادها  این  از

 دارد بیشتری کار  به احتیاج -کنند گیریتصمیم هادستگاه یا کنم، گیریتصمیم بنده یا-  بکنیم گیریتصمیم پیشنهادها این یدرباره
 .بدهد ما به  متعال خدای را توفیق  این که امیدواریم و

 . کنند  کار پیشنهادها این جزء جزء روی کنند، بررسی بگیرند، را  اپیشنهاده این که است این دفتر به من سفارش االن البت ه
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 ها دستگاهاشکاالت وارد و غیر وارد به  •
 بعضی   نیست؛  واردی  اشکاالت  داشت،  وجود  عزیزان  شما  بیانات  در  هادستگاه  به  که  اشکاالتی  از  برخی  که  بکنم  عرض  هم  را  این  و

الع زیادی شا  نبودن  وارد.  نیست  وارد  هم  بعضی  لکن  است  وارد کال هم به خاطر این است که از شرایط موجود آن موضوع اط 
تواند می   حال  هر  به .  دارد  را   اشکال  این  باشد،  وضع   این  در  کسی  هر  و  آید؛می   ذهن  به  طبعا    اشکال  این  که  است  جهت  این  از  ؛ندارید
  مطالب   شد  گفته   که  مطالبی  از  خیلی  حال  عین  در.  بشود  برطرف  رو  در  رو  گفتگوهای  در  هااشکال  این  ها،ابهام  این  ها،سؤال  این

  استقبال  من   و  کرد  خواهد  کمک  هازمینه  این  در  گفتمان  یک  ایجاد  به  طبعا    برنامه   این  در  و   عرصه  این  درها  این  گفتن و  بود  درستی
  این به کشورمان در  و جامعه در ممرد یعام ه یهاذهن و بیاید وجود به عمومی گفتارهای هازمینه این از برخی درکه این ازکنم می

 .بگیرد شکل َسمت
 خواهی عدالت در مورد •

 خب، .  چیستشود  می  داده  که   پیشنهادهایی  یاشود  می  زده  کههایی  حرف  جزء  جزء  یدرباره  حقیر  یبنده  این  نظر  که  شد  سؤال
 گله   خواهیعدالت  مسائل   یزمینه  در  الاح  که  بفرمایید  فرض   است؛  فهمیدن  قابل  بنده  عمومی  اظهارات  در  البت هها  این   از  برخی
 خب   دارند؛  اعتراض  ،کنند می  بحث  خواهیعدالت  یزمینه  در  که  کسانی  از   برخی  هایتندروی  به  گروهی  یک  چرا  کهکنید  می
  به  مربوط  مسائل  مورد  در  من   نظرگیرد.  می  انجام  زمینه  این   در  که  هایی تندروی  از   بعضی  به  داشتید  اعتراض  هم  شما  خود
ل  و  است  روشنی  نظر  خواهیتالعد   اظهار   توانمی  هم  دیگر  مسائل  از  برخی  در.  امکرده  بحث  ام،کرده  صحبت  هازمینه  این  در  مفص 

 ی ها بخش  با  مرتبط  هادانشگاه  نمایندگی  در  یا  ما  دفتر  در  که  است  دوستانی  همین  یعهده  به  من   نظر  به  هم   آن  باز  که  کرد  را  نظرهایی
  صحبت   شد  گفته  که  مسائلی  این  یزمینه  در  بخواهیم  اگر  چون  ؛شوم مین  بحث  وارد   دیگر  البت ه  من.  هستند  دانشجویی  و  دانشگاهی

 . داشت خواهیم پیش در را ایطوالنی هایبحث کنیم،
 بیشتر جوانان؛ مخاطب این موضوعات

ه  قابل  نظرم  به  کهکنم  می   عرض  راها  آن  که  امکرده  یادداشت  من  را  مسائلی  یک   مخاطب  لکن  است  دانشجویی  البت ه  سهلج.  است  توج 
 این   مخاطب  که   کسانی  تعداد  لکن  است  باالیی   عدد  که  داریم  دانشجو  میلیون  چهار  البت ه  ما  نیستند؛  دانشجویان  صرفا    جلسه  این

 غل؛ اش  جوان  الت حصیل،فارغ  جوان  طلبه،  جوان  دانشجو،  جوان   هستند؛  جوانان   بیشتر    بود،  خواهندکنیم  می  عرض   که  موضوعاتی
 .هستند  بحثها این مخاطب جوانان یمجموعه

 جوانان دادن قرار مخاطب بر اصرار عّلت •
 ۱) جوانان به متعلق ،آینده 
 یک  از  متأث ر  بکنیم،  عرضها  آن  به  چیزی  و  بشنویمها  آن  از  و  کنیم  بحث   و  بزنیم  حرف ها  جوان  با  که  داریم  اصرار  ماکه  این
  در   که  نیست  شک ی.  استها  جوان   این   به  متعل ق  و ها  جوان  اختیار  در   آینده  که  است   این  فرضپیش  آن  و   است  قطعی  فرضپیش
ت،میان  یآینده ت،کوتاه   یآینده  در  بعضا    مد   ، کنیدمی   مطرح  دارید  شما  امروز  که  را  موضوعاتی  همین  از   بسیاری  مسئولی ت  مد 
ه   قرارها  آن   اختیار  در  هامدیری ت  و  شد  خواهد  هستندها  رفح  این  مخاطب  امروز  کههایی  جوان   یمجموعه  وها  جوان  شما  به  متوج 
ها جوان   با  صحبت  وها  جوان با  بحث  که  لذاست.  نیست  تردیدی  این  در  افتاد؛  خواهدها  آن   دست   به  کشور  یاداره   و  گرفت  خواهد

 کمک ها  جوان  به  بایستی  ناگزیر  است،  مندعالقه  کشور  ی آینده  به  کسی  هر.  است  مهم  ما  برایها  آن  با  گفتن  وها  آن  از  شنیدن  و
 .بسازند شاءال ل ان وجهی بهترین به را آینده این بتوانندکه این برای کند
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 2( جوانی طبیعت  در قیمتذی  عناصر این وجود 

 ن عزیزا  شما  بیانات   در  هم  امروز  که  طور  همان  خب.  جوانی  طبیعت  به  نگاه  از  است  عبارت  همها  جوان  با  گفتگو  منطق   از  دیگر  بخش
 با   خطرپذیری،  با  صراحت،  با  ابتکار،  با  امید،   با  جوان،  طبیعت  دارم  بنده  را  قضاوت  اینها  جوان  مورد  در  همیشه  و  شد  مشاهده
  یا   نبودن  خطرپذیر  از  ناشی  ما   مشکالت  از  بخشی   هستند؛  قیمتی ذی  عناصر  جامعه  یاداره  برایها  این  و  است  همراه  ناپذیریخستگی
 ی مجموعه  این  با  مایلیم  ما  که  لذاست  نیست،ها  جوان  درها  این  است؛  بودن  ناامید  یا  صراحت،  عدم  یا  ابتکار،  وجود  عدم  یا  شدن،  خسته
 . بشود بحث و  بشود گفتگو بیشتر هستند، طبیعت این دارای  طبعا   که جوان

 کّلی  نگاه سه از کشور کنونی  حّساس بسیار مهم و موقعیّت  به توّجه
 گونه   هر  برای  من  نظر  به  که  کشور  کنونی  موقعی ت  از  است  ناشی  این  و  دارد  بیشتری  اهم ی ت  ما  کشور  کنونی  شرایط  در  مسئله  البت ه

ه  کشور  کنونی  موقعی ت  به  بایستی  اقدام  گونه   هر  و  گیریتصمیم اسی  و  مهم  بسیار  موقعی ت  که  کرد  توج    یک   حاال  من.  است  حس 
  کشور   موقعی ت  به  کل ی  نگاه  و  زاویه  سه  ازکنم.  می  عرض  کشور  یونکن   موقعی ت  یمسئله  یعنی  موضوع،  این  یزمینه  در  مختصری

 :کرد نگاهشود می

 جهانی  سطح  در عظیم و وسیع  ی مبارزه طرفِ  یک اسالمی، جمهوری  (1 •
  وسیع   یمبارزه  یک  طرف  امروز  اسالمی  جمهوریکه  این  آن  و  دارد  وجود  روشنی  حقیقت  یککه  این  از  است  عبارت  زاویه  یک
ی  یمبارزه  یک  است؛  جهانی  سطح  در  عظیمی  و  و   کفر  یجبهه  طرف  یک  است،  اسالمی  جمهوری  نظام  آن،   طرف  یک  که  جد 

. داشت  نباید  تردیدی  هیچ  این  در   است؛  وسیعی  و   عظیم  یمبارزه  چنین  یک  درگیر   امروز  اسالمی  جمهوری  است؛  استکبار  و  ظلم
 که  امکاناتی و دارد اختیار در که ترفندهایی و هاشیوه انواع با کند خارج  میدان از را اسالمی جمهوری  که دارد سعی مقابل یجبهه
ی کشور بسیار گران تمام خواهد  برای آینده  -شد  نخواهد  موف ق   شاءال ل ان  هم  قطعا    که-  بشود   موف ق   چنانچه  اگر  که  دارد؛  اختیار  در

 . بشود خارج میدان از و نشینی کند و تسلیم بشودی ظلم و کفر و استکبار عقبی با این جبههشد که جمهوری اسالمی در مواجهه
 وجود نیایدکه یک الگو به اسالمی برای این جمهوری  با استکبار و کفر ی جبهه ی مبارزه 

مبارزه نیاید.ی جبههاز طرف دیگر،  به وجود  الگو  این است که یک  برای  اسالمی  با جمهوری  استکبار  و   از   بسیاری  ما  ی کفر 
اب  الگوی  آنکه  این  برای  شده  هاییکارشکنی  ]یعنی[  است؛  همین  خاطر  به  داریم،  امروز  تا  که  هم  مشکالتی  به ها  مل ت  برای  جذ 

.  دارد   وجود  هم   االن  داشته،  وجودها  این   بگیریم؛  ندیده  را ها  این  یا  کنیم،  نظر   صرف توانیم  مین  هاکارشکنی  این   از  ما.  نیاید  وجود
 چنین   یک  درگیر  اسالمی  جمهوری  بدانیم  کهگردد  می  بر  قضی ه  این  به  کشور،  موقعی ت  به  بتنس  ما  دید  هایزاویه  از  یکی  بنابراین

 .است استکبار و کفر و ظلم وسیع  یجبهه با سخت برخوردهای احیانا   و نرم جنگ و نرم نبرد فکری، نبرد سیاسی، نبرد

 وسیع  ی جبهه ینا  با مقابله برای  کشور باالی  ظرفیّت )2 •
ه  ما  که  است  این  کشور  موقعی ت  به  دیگر  دید  یزاویه  ی جبهه  همین  با  یمقابله  برای  ما   است؛  باال  مقابله  برای  کشور  ظرفی ت  کنیم،  توج 

  به   هاتجربه  را  این  برخورداریم؛  باالیی  بسیار  یهاظرفی ت  از   است،   برخوردار  ظاهری  یها قدرت  از   و  هست،  هم  قدرتمند  که  وسیعی
 و   برخورد  ظرفی ت  ما  کهکند  می   ثابت  ما  به  هاتجربه  این  که  داریمها  سال  این  در  زمینه،  این  در  دیزیا  یتجربه  ما  ؛دهدمی  نشان  ما

س  دفاع  هایسال  داریم،  نظامی  مجاهدت  یتجربه  هم  داریم؛  را   عظیم  یجبهه  این   با  یمقابله  و  مواجهه   که   گوناگونی   قضایای   و  مقد 
ها آن  به  سلیمانی  شهید  عزیزمان،  شهید  به  ارادت  اظهار  قالب  در  شماها  از  بعضی  که  ایمنطقه  مسائل  و  است  داشته  وجود  آن  از  بعد

 چندین  علمی  مسائل   پیشرفت  یزمینه  در  اسالمی  جمهوری  حرکت  سرعت  که  شد  اعتراف  دنیا  در  که  علمی   جهاد  هم  کردید؛  اشاره
ط سرعت برابر  . فرهنگی جهاد هم و دارد؛ ادامه مه هنوز خوشبختانه و بود مهم ی موضوع  خیلی این که است دنیا متوس 
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  دشمن  فرهنگی هجوم مقابل  در ،جمهوری اسالمی مبانی به پایبند جواِن  عظیم  ی مجموعهیک 

هها  آن  به  هم  بنده  کردید،  اشاره  دوستان  ]شما[  که  ظواهری  این  یهمه  رغمعلی  ببینید،   وجود   واقعی تی  یک  دارم،  اذعان  و  دارم  توج 
  آمده  مجازی  فضای  که  هم  امروز  حاال  نیست،  هم  امروز   مال  ؛شودمی  دارد  کار  خیلی  فرهنگی  هجوم  یینهمز  در  ما   کشور  علیه  دارد؛
 فرهنگی   مسائل  علیه  گوناگون  وسایل  با  ها،تلویزیون  یوسیله  به  رادیوها،  یوسیله  به  هم  سابق   از  لکن  شده،   برابر  چند  حجمْ   و  است
 کوچک،   یمجموعه  یک  نه-  جوان  عظیم  یمجموعه  یکها  این  یهمه  رغمعلی.  شدهمی  کار  و  شدهمی  تالش  اسالمی  جمهوری  در
  در  ما  که  است  آن  یدهندهنشان  این  اند؛اسالمی  جمهوری  فرهنگی  مبانی  و  اعتقادی  مبانی   به  دینی،  مبانی   به  پایبند  -اقل ی ت  یک  نه

 اشاره   هم  را  بعضی  کردید،  اشاره   شماها  راها  ن آ  از  بعضی  که  ]هست[  گوناگونی  مسائل.  هستیم  ترقوی   دشمن  از  هم  فرهنگی  جهاد
 های عزاداری  یمسئله  اعتکاف،  یمسئله  اربعین،  پیماییراه  یمسئله-گیرد  می  انجام  داردها  سال   این  که  ایدینی  تظاهرات.  نکردید
  این   یدهندهنشان  همه  -چیزها  یلقب   این  از  و  سلیمانی،  شهید  عزیزمان،  شهید  نظیربی  عظیم    تشییع  یمسئله  اواخر  این  در  بعد  حسینی،
  نیست  ماندهعقب ،کندمی دارد او که  تالشی یهمه با استکبار یجبهه با هم  فرهنگی یمبارزه و نبرد در اسالمی جمهوری که است

 .است جور همین هم  فرهنگی مجاهدت در بنابراین گرفته؛ صورت بزرگی هایپیشرفت و شده انجام بزرگی کارهای و
 اجتماعی  جهاد دری کشور سیار باالظرفیّت ب 
  یا   هازلزله  در  یا   گذشته،  سال سیل  در  یا  اخیر  قضایای  این  در  که  خدماتی  حجم  همین  ]مثل[  است؛  جورهمین  هم  اجتماعی  جهاد  در
  ی دهندهاننش  همهها  این   که  افتاد؛  راه  به  زمینه  این  در   که  عظیمی  حرکت  و  شد  مشاهده  روستاها  در  جهادی  هایگروه   همین  حضور   در
 در   هست  هم  بیشتر  این  از  حتما    و  بوده  باال  بسیار  کشور  ظرفی ت  و  کشور  کارکرد  ما،  کارکرد   هم  اجتماعی  جهاد  در  که  است  این

 . هااین مانند و محروم مناطق 
 دارند رهبری  با مرتبط  خدماتی های دستگاه که ییهافعالیّت 

 کار   دارند  رهبری  با  مرتبط  خدماتی  هایدستگاه  که  ییهافعالی ت  به  ددنکر   اشاره  کنم؛  اشاره  مطلب[  یک  ]به  جا  همین  حاال  خب
 شفاف  همین  به   مقداری  یک  هم  این  یعنی  ندارید؛   خبر  شماها  فعالی ت  این  اکثر  از  که  دارم   اعتقاد  :بکنم  عرض  شما  به   من  ؛کنند می

 خبر   اغلب  ،دهندمی  انجام  دارندها  این  که  عظیمی  کارهای  از  خیلی  از  یعنی  ؛گرددمیبر  است،  شما  هایاعتراض  جزو  که  نبودن
  جهاد   باب  در  جور؛  همین  هم   فکری  جهاد  یزمینه  در  ،گیرد می  انجام   دارد   اجتماعی  خدمات   یزمینه  در  خوبی  کارهای.  ندارند
  عمق  یهنددهنشانکنید  می  شما  که  هاییبحث  همین  شده؛  خوب  انقالب،  شعارهای  به  پایبندی  شده؛  زیاد  فکری،  کارهای  هم  فکری

 . است فکری کار پیشرفت و
 گونه این  برای  سال  42  بله  گذشته«؛  انقالب  پیروزی  از  سال  42  آقایان  از  یکی  قول  به  یا  سال  40  »آقا  بگویند  کسانی  است  ممکن  البت ه

خصوص به  ،ردگیمی  انجامتدریج  به   زمان   طول  در  کارها  این  از  خیلی.  است  کوتاهی  زمان  نیست،  زیادی  زمان  کالن،  و  عمومی  مسائل
 .داشته وجود ما  کشور در که  مشکالتی با

  برای  کشور  ظرفی ت  که  بکنیم  قبول  و  کنیم  اعتراف  باید  کنیم،  نگاه  دید  یزاویه  این  از  بخواهیم  اگر  کشور  موقعی ت  به  ما  بنابراین
  مسائل   یزمینه  در  چه  اجتماعی،  مسائل  یزمینه  در  چه  علمی،  مسائل  یزمینه  در  چه  نظامی،  مسائل  یزمینه  در  چه-  دشمن  با  یمواجهه
 این   یعنی  بشویم؛  پیروز  او  بر  و  کنیم  مقابله  و  مواجهه  جبهه  این  باتوانیم  می  راحت  ما  و  است  باالیی  بسیار  ظرفی ت  -غیره  و  فرهنگی

 .است روشن  واقعی ت این به مت کی  امید یک نیست، موهومی امید یک پیروزی به امید

 کشور  در عّزت و رتدق  احساس شدِن  نهادینه (۳ •
تی  و  قدرت  احساس  آن  و  دارد  وجود  هم  دیگر  دید  یزاویه  یک   است؛   مهم ی  چیز  خیلی  این  که  شده،  نهادینه  کشور  در  که  است  عز 
 در   که  را  هاییضعف  وکنند  می  بافیمنفی  هابعضی  حاال.  دارد  وجود  تقریبا    عموم  در  ایشدهنهادینه  احساس  یک  کشور  در  یعنی
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 در   خوشبختانه  که  است  این  قضی ه  واقعی ت  لکندهند  می  نسبت  اسالمی  جمهوری  نظام  به  جامعه،  به  کشور،  به  هست،  ن خودشا  وجود
ت احساس آن، و دارد وجود عمیقی عمومی احساس یک کشور  .است قدرت و عز 
 استعمار  و استبداد تسّلط برای ای زمینه ،هامّلت در  حقارت احساس ایجاد 

 دارد  اهم ی ت  خیلیها  مل ت  با   استعماری  و  استبدادی  برخورد  در  که  چیزهایی  از   یکی   بکنم:  عرضجا  این  توضیحی  یک  من  ببینید،
 تسل ط ها  آن   برخواهند  می  که  است   ییهامل ت  آن  در  حقارت  حس    ایجاد  در  شانسعی   گرسلطه  و  استعمارگر  یهاقدرت  که  است  این
مه  یک  یعنی   کنند؛  پیدا   احساس   بیاورند،  وجود  به  حقارت  احساس  او  در  کنند،  تحقیر  را  مل ت  آن  که  است  نایها  آن   برای  الزم  یمقد 

ی تی  و  نیست  کسی  ندارد،  هوی تی  نیست،  چیزی   او  که  کنند  تفهیم  او  به  کنند،  تزریق   او   به  را  ناتوانی  کارهای   از  یکی  این  ندارد؛  اهم 
فانه  کار  این  و .  است  اساسی  آخری  سالطین  داخلی  استبداد  هم  شد؛  شروع  قاجار  یدوره  اخروا  از  یعنی  گرفت؛  انجام  ایران   در  متأس 
. زدند   دامن  معنا  این  به  -انگلیس  سیاست  عمدتا  -  بودند  کشور  در  که  متنف ذی  و  خطرناک  بسیار  گرمداخله  یهاسیاست  هم  قاجار،
  مقداری   یک  نیست،  بحثش  جای  حاال  که  گوناگونی  دالیل  به   هاروس  منتها  داشتند،  تسل ط  دو   هر  انگلیس  و   روس  وقت   آن  البت ه
ولهوثوق  ۱9۱9  قرارداد  آن  اشنمونه  یک  که  بودند  کشور  مسائل  بر  مسل ط  هاانگلیس  عمده  نشستند؛  عقب -  69است  معروف  یالد 

  بخشیدند   تحق ق   را  مل ت  بودن  کارههیچ  و  بودن  بیکاره   و  را  عمومی  حقارت  و  را  تحقیر  حالت   این  یعنی  -معروف  استعماری  راردادق
 محم درضا   آمدن  کار  روی  بعد  و  او  حکومت  یادامه  و  پهلوی  رضای  مثل  کسی  آمدن  کار  روی  برای  شد  زمینه  همین  و  کشور،  در
 آمدن  کار  روی  یزمینه  در  بود؛   تماشاچی  مل ت   و  دادند  انجام  دشمنان  که  بود  ما  کشور  در  باریفاجعه  یحادثه  یک  این   که  او،  پسر

  نگاه  جور[  ]همین  نداشت؛  »نَعم«ی  و  »ال«  نداشت،  حضوری  نداشت،  تأثیری  اصال    و  بود  ایتماشاچی  یک  مل ت  پهلوی  رضاخان
 کردند،  ایستادگی  نه  کردند،  نظری  اظهار  نه  بود،  چه  بود،  که  ببینند  که  گشتند  دنبالش  نه  شد؛  کودتایی  یک  افتاد،  ات فاقی  یک  کردند،

 همان   خاطر  به  کردند  تحم ل  ایران   مل ت  را  سالهپنجاه  کتاتوریید  و  استبداد  اصطالحبه  آن  یعنی  شدند؛  هم  سختش  عواقب   دچار  و
ل که تحقیری و حقارت احساس  . بودند شده او 

 دنیا  در زلزله  یک پهلوی،  حکومت کنیریشه و اسالمی انقالب 
  کار  یک  رندقاد  که  کردند  احساس  کشور  هایجوان  اسالمی  انقالب  در .  افتاد  ات فاق  اسالمی   انقالب  در   این  مقابل  ینقطه  درست
 انجام   وجهی  بهترین  به  -بود  پهلوی  حکومت  دادن  تکان  آن،  و -  است  نشدنی  کار  این  ندگفتمی  هایشانقضاوت  در  همه  که  را  نشدنی
 کار   و  ندکردمی  تالش  او  پشتیبانی  در  جد  هب   هاخارجی  که  حکومتی.  کنند  کنریشه  بلکه  بدهند  تکان  را  حکومتکه  این  نه  و  بدهند؛

 دفاع   پهلوی  حکومت  از  قاطع  طور  به  ،کنندمی  دفاعها  دولت  از  بعضی  ازبینید  می  امروز  که  طور  همان   هاکاییریآم.  ندکردمی
  هایحکومت  از  بعضی  از  امروز  آنچه  از  بود  بیشتر  پهلوی  حکومت  ازها  آن  دفاع  منتها  بودند،  ایستاده  ند،کردمی  سپر  سینه  ند،کردمی

 کنند. می دفاع  ود کنن می حمایت خودشان به یوابسته
 معترضین   با  مخالفین،  با  مبارزین،  با  مردم،  با  زمان  آن  در  که  کاری  آن  یعنی  بود؛  العادهفوق  خب  که  هم  داخلی  هاییگیرسخت  و

 دور   بسیار  شما  ذهن   از  اصال    گرفت،می  انجام  روز  آن  که  کاری  آن  یعنی  نیست؛  حدس  قابل  امروز  جوان  برای  میگرفت،  صورت
ت  طرف،  که  شدمی  موجب  دفتر،  یک  در  نوشته  سطرنیم  یک  یا  کتاب،   یک  داشتن  که  یدمایبفر  فرض  است؛  زندان  متحم ل  ها مد 
  نیست  بحث  قابل حاال اصال   و دیگر است ایالعادهفوق چیز  یعنی شد؛می  متحم ل محکومی ت از قبل که  هاییشکنجه بر عالوه بشود،

  کنند،   کنریشه  را  چنین  این  حکومت    این  خود،  قدرت  با  خود،  یاراده   با  توانستند  وعا  مجم  ایران  مل ت  و  ایرانی  جوان.  زمینه  این  در
  ی وابسته  حکومت  و  آمد  کار  روی  بر  اسالمی  جمهوری  نظام  که  وقتی  یعنی  کنند؛  متحی ر  را  دنیا  و  بدهند  انجام  را  نشدنی  کار  یک

 
ه  های راه  و آهنراه  امتیاز و میگرفت  قرار هاانگلیس  نظارت تحت ایران مالی  و  نظامی  تشکیالت  قرارداد، این موجب به 69  . گردید واگذارها آن  به نیز  ایران ی شوس 
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تی  یعنی  شد؛  متحی ر  دنیا  رفت،  بین  از  کشور  در  پادشاهی   معنای   به  افتد؛می  دارد  که  است  ات فاقی  چه  این  که  رفتند  فرو  بهت  در  مد 
 .آمد  وجود به دنیا در زلزله یک کلمه واقعی
ت احساس  عوامل امروز تا هم آن  از بعد  به خوشبختانه  را مل ی اقتدار سطح و  آمده وجود به  کشور در  درپیپی قدرت احساس و عز 
 در   نفر  دو  یا  نفر  یک  فقطکه  این  نه  ایستیم،می  صراحت  با   قدرت  با  زورگویی،  بلمقا  در  که  هستیم  کشوری  یعنی  رسانده؛ جا  این

 احساس   این  دارند،  را   قدرت  احساس  این  دارند،  را  احساس  این   عموم  طور  به   مل ت  نه،  باشند؛  داشته  را   حالتی  چنین  حکومت  دستگاه
ت  این  مل ت  عموم  ]ام ا[  هستند،  منزوی  و  اقل ی ت  در  و  اندک  یار سب  وکنند  می  بافیمنفی  که  هستند  هم  کسانی  البت ه  حاال.  دارند  را  عز 

ت و قدرت  احساس  .دارند را عز 
 قدرت و عّزت احساس این کردن مخدوش برای  دشمن  تالش 
 است  نشده  مأیوس  دشمن  یعنی  ؛دارند  راها  سیاست  همان  هم  امروز  یعنی  ؛دهد می  ادامه  را  مل ت  تحقیر  برای  تالش  سیاست  دشمن  البت ه
هایمان هایمان، در اظهارنظرهایمان، در اعتراضی ما در تحلیلاین نکته را بایستی همه.  بگذارد  تأثیر  مردم  روحیات  در  بتواند که  این  از

ت  احساس  این  که  است  این  صدد  در  امروز  دشمن  که  در نظر بگیریم   مخدوش  را  مل ی  نفس  به  اطمینان  را،  قدرت  احساس   را،  عز 
 مردم که  شد  موجب کرونا  یحادثه  همین.  کرده تقدیر را این عکس هم متعال خدای ، کندمی تالش دشمن  ت هالب. ببرد بین از و کند 

ت  احساس   که  حادثه  همین.  است  خبر  چه  آمریکا  در  غربی،  کشورهای  در  غرب،  در  کنید،  مالحظه  شما خب  کنند؛  پیدا  بیشتری  عز 
 مردم   که  حضوری  شد،  که  مدیری تی  بود:  جوری  چه  وضعجا  این  است،  ریو ج  چه  وضع  ببینیدجا  آن  رفت؛  همجا  آن   آمد،   همجا  این
گیرد  می  انجام  دارد  االن   که  ایعلمی  کارهای  یا  ماهواره،   پرتاب   ]مثال [  یا.  گرفت  انجام  زمینه  این   در  که  بزرگی   کارهای  کردند،  پیدا
ر  متعال  خدای  که  است  حوادثی  همهها  . اینویروس  همین  شناخت  برای   خدمتی   و  مؤمنانه  کمک  عظیم  نهضت  این  یا  [؛دهکر  ]مقد 
ت  احساس این و هستها ظرفی ت آن هست، دشمنی آن هست،  بندیجبهه آن. استها این کشور، شرایط پس. گرفت انجام که   عز 
 .دارد وجود  کشور در هم قدرت و

 میانی   های مدیریّت  و مختلف  ی هابخش در جوانان حضور به توّجه
ه  با  حاال  خب  چیزهایی   بکنم،  عرضها  جوان  به  کهرسد  می   نظرم  به  من  آنچه  وها  جوان  به  مربوط  مسائل  مورد[  ]در  این،  به  توج 

ه  است،  شده  که  تکراری  و  شده  که   تأکیدهایی  اثر   بر  خوشبختانه  البت هکنم.  می  عرض  که  امکرده  یادداشت  پیدا  جوان  یمسئله  به  توج 
ه  نیست،   جور  این  من  نظر  به  لکن  داشت  وجود  مأیوسانه  اظهارات  شاید  دوستان،  بیانات  در  حاال  شده؛  در ها  جوان  حضور  به  توج 
 ی جمله همان از چیست، گرایی«»جوان از ما مقصود که  هم این حاالشود. می کار دارد زمینه این در و شده پیدا مختلف یهابخش
ه.  بدهندها  این  دنن ما  و  دانشگاهی  یهابخش  در  دوستان  بایستی  را  آن  پاسخ  که  است  هاییسؤال ها جوان   حضور  به  است  شده  پیدا  توج 

 . هااین مانند وها آن  نظرهای اظهار به میانی، هایمدیری ت درها آن  ورود به ها،جوان  حضور بهشود می داده اهم ی ت و

 حوزوی و دانشجویی هایمحیط در گذشته سال یک در شده انجام خوب کارهای 
  سال   از  یعنی  گذشته،  سال  یک  همین  در.  اندداده  انجام  را  خوبی  کارهای  خوشبختانه   هم  دانشجویی  هایمحیط  خود  عمدتا    و  بیشتر

 و   دانشجویی  محیط  در  که  خوبی  بسیار  کارهای  این  از  یکی.  گرفته  انجام  خوبی  کارهای  امروز  تا  جلسه  این  تشکیل  ]هنگام[  گذشته
  بود،   ما  هایتوصیه  جزو  این  که  است  ها و در کارهادر بحث  «یورمحموضوع »مسئله  گرفته،  صورت  علمی ه  یحوزه   در  همچنین

ی،  مسائل  و  شده  دنبال  خوشبختانه .  اندرسیده  خوبی  نظرات  به  شده،  کار  آن  روی  و  شده  مطرح  محورمسئله  طور  به  مهم ی  مسائل  خاص 
  مسائل   به  کهکنم  می  مشاهده  سال  یک  این  لوط  در  من  خوشبختانه.  بود  ما   هایتوصیه  جزو  هم  این  که  المللی پرداختن به مسائل بین  یا

دی ه  المللیبین  موضوعات  یزمینه  در  متعد   فالن  »چراکه  این  به  شد  اعتراض  حاال  .بیاورم  اسمخواهم  مین  البت ه  من  که   شده،  توج 
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الع  خب  نکردند«؛  دنبال  را  موضوع   این   چرا  که  ندردآو  اسم  برادرها  از  یکی  را  یخصوصبه  موضوع  یک.  کردند  دنبال  ندارید،  اط 
ی  شد،  دنبال  نشد؛  دنبال  قضی ه   سر    یک  شد؛  دنبال  جد  هب  کار  ولیکن  نیامد،  دست  به  مطلوب  نتایج  آن  خب  منتها  شد؛  دنبال  هم  جد 
 کار ها  جوان   الملل بین  مسائل  در   حال  هر   به.  برسد  نتیجه  به  توانستنمی  طبعا    و   بود   دیگران  دست   کار  سر    یک  بود،  ما   دست  کار

 هم   باز  ام،کرده  عرض   تشک ر  بارهاکه  این  با   بنده  حقیقتا    که  انگیزهای جهادی  واقعا  شگفتفعالی ت  بحث  کردند؛  فکر  یعنی  ،کردند 
  جهادی   دوستان  که  هم  ایگله  این.  کرد  آماده  جور  این  راهای ما  جوان  دل ل الحم  که  کنم  شکر  را  خدا  و  کنم  تشک ر  دانممی  الزم

 که   خدماتی  تدوین  برای  چرا  یاشود  مین  دعوتها  این  از  مسائل،  برای  گیریتصمیم  مجامع  در  چرا  که  تسا  جاییبه  یگله  دارند،
ها این  ؛شودمی  استفادهها  این  از  خدمتگر  اصطالحبه  و  کار  نیروی  عنوان  به  صرفا    وشود  مین  نظرخواهیها  این  ازگیرد  می  صورت
 .است درست که  است واردی اشکاالت  خب

 هازمینه  این  در  البت ه  گرفت؛  انجام  جوانی  یمجموعه  در   امسال  که   بود  کارهایی  از   یکی  که  هابه واگذاریائل مربوط  پرداختن مس
ه  را  مسئولین  بود،  خوب  ما  نظر  به  موضوعات  این  کردن  دنبال  نفْس  لکن  بوده،  هاتندروی  از  بعضی  است  ممکن  هایشان مسئولی ت  متوج 
 بحث   قابل  آن  نیستند،  موافق   و  دادند  انجام  زمینه   این  در  میدانی  کار  دانشجوها  که  کردند  دوستان  از  یکی  که  اشکالی  آن  حاال.  کرد
. آمد  وجود  به  هم  خودجوشی  هایتشک ل  یک  که  بود؛  خوب  ما  نظر  به  موضوعات  این  کردن  دنبال  نفْس  حال  هر  به  لکن  است

 دنبال  باید و است مهم مسائل جزو  حقیر این نظر به که شد ارهشا حاال همجا این خوشبختانه که پیگیری مسائل خانواده و مسائل زن
 معتقدم   و  دارم  قبول  من  بشود،  اعتراض  و  بشود  گفته  زمینه  این  در  چه  هر  و  گرفته؛  صورت  کاریکم  زمینه  این  در  یقینا    و  بشود
ی کاریکم  .دارد وجود دانشجویی هایبحث در دیدم که بود مباحثی از یکی خوشبختانه ]این[. گرفته  انجام زمینه این در ایجد 

 جوانان  به توصیه چند
ه باکنم می  عرض بنده  که هاییتوصیه حاال خب  . امکرده یادداشت من را مطلب چند  شد؛ گفته آنچه یهمه به توج 
 اجتماعی  و فردی  خودسازی  •

ل  یتوصیه   است؛   خودسازی  یمسئله  آوردم،  اسم  هاآن  از  کههایی  جوان  یبقی ه  چه  و   دانشجو  چه  عزیز،  هایجوان  شما  به  من  او 
 به   باید  جمعتان  هم  کنید،  خودسازی  باید  شما  خود  شخص  هم.  جمعی  ابعاد  در  هم  فردی،  ابعاد   در  هم  است؛  مهم  خیلی  خودسازی

 رسیدیم   ماه  اواخر  به  اگرچه  است؛  خوبی  فرصت  رمضان  ماه   فرصت.  است  مهم  خیلی  خودسازی  کند؛  خودسازی  جمع  یک  عنوان
 تمام   با  معنوی  ارتباط  کار  نکردن  رها  و  قرآن؛  با  اُنس  مناجات،  دعا،  ]برای[  است  خوبی  فرصت  مانده،  باقی  که  روزی  چند  ینهم  لکن
  آماده   حضور  و   حال  و  مناجات  و   دعا  شرایط  مثال    و  هستید  روزه   چون  حاال  رمضان   ماه  که  نباشد  جور  این   یعنی  رمضان؛  ماه  شدن
ل  در نماز حضور، با نماز قرآن، با ارتباط قرآن، با اُنس نه، بشود؛ رهاکل ی به شد تمام که ضانمر ماه بگیرد، انجام کارهایی  است،   او 
ه وقت،   برای من نظر به که است مواردی -کنممی اشاره هم بعضی به کردم، اشاره هم ادعیه از بعضی به من حاال  که- ادعیه  به توج 

 . کنید عبور سالمته ب کنید،  عبور راحت هالغزشگاه از که شما بهکند می کمک این. است الزم خودسازی
های  دارد؛ ترس، یک لغزشگاه است، تردید، یک لغزشگاه است، احساس ضعف، یک لغزشگاه است، انگیزههایی وجود  لغزشگاه

  به   بیشترها  این  اذل   اجتماعی؛  مسائل  فع االن  برایخصوص  به  دارد،  وجود  ما  راه  سر  زیادی  هایلغزشگاه  ؛ناسالم، یک لغزشگاه است
 شما  معنوی  و  روحی  یبُنیه  وقتی  من  نظر   به.  کنند  قوی   را  خودشان  معنوی  و   روحی  یبُنیه  که  دارند  نیاز   و  دارند  احتیاج  خودسازی

  لنس   در  ما  و کرد  خواهید  پیدا  بیشتری  هایتوانایی  عمل،  یزمینه  در  هم  گیری،تصمیم  یزمینه  در  هم  فکر،  یزمینه  در  هم  شد،  قوی
ل  یتوصیه  این   داریم؛  نیازها  این  به  جوان ل   عرض   و  ما  او    فرزندان  مثل  کلمه  واقعی  معنای  به  شما  و  است؛   عزیز  جوانان  شما  به  ما  او 
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  معنای   به  ،کنممی  عرض  را  آنچه  و  دارم  دوست  خودم  نسلی  فرزندان  برای  که  دارم  دوست  شماها  برای  را  چیزی  همان  و  هستید  من

ل یتوصیه این ؛کنممی عرض که دانممی مفید شما برای کلمه واقعی  .او 

 انحراف و انفعالدو آسیب  از پرهیز  و معرفتی مبانی  تقویت •
م  یتوصیه  مختلف  هایزمینه  در  و  است  زیاد  خیلی  فکرخوش  شماها  در  الحمدل ل .  است  مهم  خیلی  این  است؛  معرفتی  مبانی  تقویت  دو 
ه   جمله  از   بوده،  هاییآسیب  آماج   قدیم  از   دانشگاه  جمله  از   جوان  یهامحیط  منتها  ،کنیدمی  کار  ،کنیدمی   فکر دو آسیب بزرگ متوج 

 بودن،  فایدهبی  بودن،  بستهدست  احساس  یعنی  انفعال.  های جوان بوده که این دو آسیب یکی انفعال است، یکی انحراف استمحیط
  وجود   به  مطلقا    انفعال  شد،  تقویت  که  معنوی ت  یعنی  ؛دشومی  برطرف  قبلی  یتوصیه  آن  با  این  که  سخت،  حوادث  مقابل  در  ناامیدی
 شود. می برطرف توصیه این با -معرفتی مبانی در انحراف فکری، انحراف- انحراف. آمد نخواهد

 ی تاریخیچند واقعه 
 مبانی   چون  ام ا  بودند  شده  نمیدا   وارد  اسالم  برای  و  بودند  مسلمانی  مردمانها  این  که  داشتیم  راهایی  جوان  انقالب  اوایل  در  ما  ببینید

  از  و  شدند  التقاطی   هایگروه  جذبها  این  -نبود  محکم دلیلی  هر  به  حاال-   نبود  محکم  شانمعرفتی  هایپایه  بود،  ضعیف  شانمعرفتی
  را،  پیر  را،  جوان  کشیدند،  اسلحه  خودشان  میهنهم   روی  بر  که  کسانی  به  شدند  تبدیل  مؤمن  و  طلباسالم  سالم    مؤمن  جوان  یک

 خاطر   به  آوردند؛  وجود  به  را  جنایات  آن  را،  فجایع  آن  و  دادند  قرار  خودشان  یحمله  آماج  و  دادند  قرار  هدف  را  بازاری  کاسب
ام  پرچم  زیر   از   سر   هم  آخر   شدند؛  کشانده  هاراه   این  به   و  شدند  ناسالم  هایگروه   آن  جذب  معرفتی  مبانی  ضعف  یعنی   درآوردند؛  صد 
  ما-  بودند  زمان  همان  در  دیگری  کسان.  بود  فکری   استقرار  عدم  همانها  این  یهمه  منشأ  رسید؛  جا این  به  کارشان  هم  آخرش

 و   قرص  که  -هااین  مانند  و  گروهی  هایمجموعه  همین  در  بودم  آشنا  افراد   این  از  خیلی  با  انقالب  از  قبل  بنده  را،  افراد  شناختیممی
مه  تفک رات  با  بودند،  مرتبط  مطه ری  شهید  هایابکت   با  بود،   درست  شانفکری  مبانی  چون  ایستادند؛  محکم  بودند،  آشنا  طباطبائی  عال 

 مبانی   هم  بعضی  ایستادند؛  محکم  و   قرص  ]لذا[  بود،  محکم  شانمعرفتی  و   فکری  مبانی  بودند،   آشنا  صدر  شهید  مرحوم  هایحرف  با
فانه  و  بود  ضعیف  شانمعرفتی ت  از  بعد  و  کردند  انقالبی  ایرهکا  کسانی  انقالب  اوایل  در  بعدها  یا.  رفتند  متأس    ها پشیمان   جزو  هامد 
  و   بودند   انقالبی  روز  یک  که  است  پشیمان  حضرات  مسائل  همین  از  عبارت  ما  انقالب  مسائل  از  یکی  که  -هاپشیمان  جمع-  شدند
 ضعیف   معرفتی  مبانی    وقتی  یعنی  دیگر؛  است  ضعیف  معرفتی  مبانی    که  است  این  خاطر  به  این  .شدند  پشیمان  بودن  انقالبی  از  بعد،
 لذاست .  دارد  نگه  مستقیم  صراط  در   و  کند  حفظ  هاابهام  مقابل  در  ها،سؤال  مقابل  در  حوادث،  مقابل  در  راها  تواند آن مین  طبعا    بود،
 . بپردازید معرفتی و اعتقادی مسائل و ایمانی  مسائل به من نظر به که
  سّجادیّه ی صحیفه ی العادهفوق دعاهای استفاده از 
ادی ه، یصحیفه بیستم  دعای- کردم عرض که  دعا  این ینید،ب ب   ب ایمانی  بَل غ اَللُهم   است: جوری  این -االخالقمکارم معروف دعای سج 

  الن ی ات   اَحَسن    ا لی   ب نی تی  انتَه    وَ .  را  من  یقین  بده  قرار  یقین  بهترین  ام ا  دارم  را  یقینگوید  می  الیَقین؛  اَفَضلَ   یَقینی  اجَعل  وَ   االیمان    اَکَملَ 
ها با این دعای بیستم جوان  عزیزان،  کهکنم  می  توصیه  من.  است  عجیبی  دعای  البت ه  دعا.  دعا  این  آخر  تا  ،االَعمال  اَحَسن    ا لی  ب َعَملی  وَ 

ادی ه آشنا بشوند.صحیفه ادی ه  یصحیفه  یعنی  است؛  العادهفوق  صحیفه  دعاهای  البت ه  ی سج   حاال .  نیست  ادع  دو  و  دعا  یک   بحث  سج 
  این   در  که  دیگری  گوناگون   دعاهای  و  است  عجیبی  دعای  دیگر  نحو  یک  به  هم  ویکمبیست  دعای  کردم،  عرض  من  را  بیستم  دعای
ه  آن  به  بخوانید،  است  االخالقمکارم  دعای  که  را بیستم  دعای  این  حاال.  دارد  وجود  باارزش  العادهفوق  کتاب   خوشبختانه .  کنید  توج 
ادی ه  یصحیفه  از  خوبی  هایترجمه  خوبی   بسیار  هایترجمه  انصافا    ام،دیده  را  هاترجمه  این  از  مورد   چهار  سه  من   که  گرفته  انجام  سج 
م یتوصیه هم این. کنید استفادهها آن از کنید، مراجعهها این به  است؛ اعتماد مورد و است  .عزیزان شما به است ما دو 
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 گریهمطالب و خواهیآرمان پرچمزمین نگذاشتن  •

م  یتوصیه ت   این  در  که  صحبتی  و  هابحث  این  یهمه  نگذارید؛  زمین  را  گریمطالبه  و  خواهیآرمان  پرچم  این  که  است  این  سو    مد 
 بودم،   حقیر  این  خود  گاهی  هم   گریمطالبه  مخاطب  دیگر؛  بود  گریمطالبه  کردید،  ]بیان[جا  این  در  دوستان  شما  نیم  و  ساعت  یک
 این   ندهید،  دست  از  را  گریمطالبه  این  است؛  باارزشی  چیز  بسیار  این  بودند؛  دیگر  هایمجموعه  گاهی  د،وب  ما  دفتر  دستگاه  گاهی
  نباشد   عملیکنید  می  مطالبه  شما  که  چیزهایی  این  از  بعضی  است  ممکن  است؛  خواهیآرمانها  . این]ندهید[  دست  از  را  خواهیآرمان
شود  می  معلوم  ،شودمی  آشکار  بیشتر  او  برای  میدانی  کار  مشکالت  شد  عمل  رداو  انسان  وقتی  یعنی  است؛  همین  هم  قضی ه  واقع  که
 این  خود    لکن  بشود؛  عملی  زودی  این  به   توانستهنمی  یا   بشود  عملی  توانستهنمی  یا  یم، خواستمی  که   چیزهایی  آن  یهمه  که

شود می  موجب  خواهیآرمان  این  ؛کنیممی  گم  را  راه  باشد  نداشته  وجود  خواهیآرمان   اگرکه  این  برای  است؛  باارزش  خواهیآرمان
 . نکنیم حرکت راست و چپ به و راست و کج راه، وسط و نکنیم گم را راه ما که
 ها آرمان 
ن  نهایت  در  فساد،  رفع  استقالل،  عدالت،  را:  مهم  هایآرمان  این  باشید؛  داشته  را  خواهیآرمان   این   واقعی  و  اصلی  آرمان.  اسالمی  تمد 
ن ایجاد نهایی، و  کنید؛  فکر آن روی بخواهید و کنید مطالبه راها این و ندهید دست از راها این است؛ اسالمی تمد 

 منطقی   های شکل با بایستی  گری مطالبه ضرورت 
 ی زمینه  در   را  نکته  دو  .کنم  عرض  مطالبی  است  ممکن  هم  زمینه  این  در   حاال  که  باشد  منطقی  هایشکل  با  بایستی  گریمطالبه  البت ه
ه  که  است  خوب  نظرم  به  که  بگویم  که  بودم  کرده  یادداشت  من  گریبهمطال ل  ینکته.  بشود  توج    نوعی  با  طبعا    مطالبه  که  است  این  او 

-   کنیم  مطالبه  را   نقص  آن   رفع  مخواهیمی  ما   و  دارد  وجود  نقصی  یک  که  است   این  معنای  به  مطالبه  بله  خب،.  است  همراه  اعتراض
 ؛ ی شما و اعتراض شما اعتراض به نظام اسالمی تلق ی بشودنگذارید این مطالبه  است؛  همراه  اعتراض   با  ینبنابرا  -است  این   مطالبه  طبعا  
 دارید  اعتراض  -مثال  باب  م ن-  بورس  یمسئله  به  کنید  فرض  شما  است  ممکن  اوقات  گاهی.  است  این  منتظر  دشمن  است؛  مهم  این
کند می  تلق ی  را  نظام  به  اعتراض  شما  اعتراض  ینحوه  از  دشمن  ]ام ا[  ؛کنیدمی  ذکر  را  اعتراض  دارید،  اعتراض  پراید  یمسئله  به  مثال    یا
ا    را  این  نگذارید؛  را  این  بود؛  نظام  به  اعتراض  این  کهکند  می  القا  یا  که   کند  پیدا  فرصتی  چنین  دشمن  که  نگذارید  و  بشوید  مانع  جد 
 . کند القا مخاطب به بتواند را ایتلق ی چنین یا بیاورد دست به ایتلق ی چنین  یک شما  اعتراض از شما، یمطالبه از

م  ینکته اگر شما این پرچم را زمین گذاشتید،   ]ام ا[  است؛  خوب  باشید،  داشته  دست  در  شما  اگر  را  گریمطالبه  پرچمکه  این  دو 
  با  و  اسالم  با  یمبارزه   و  معارضه  هدفشان  ]بلکه[  ؛بردارند که هدفشان رفع مشکالت مردم نیستکسانی ممکن است این پرچم را  

 دنبال  همیشه  که  مارکسیستی  چپ  جریان  البت ه.  نیفتد  ات فاق  باید  این  یعنی  نگذارید؛  را  این  است؛  اسالمی  نظام  با  و  اسالمی  جمهوری
  قول  به-  ورزیاندیشه  لحاظ  از  هم  شدیدند؛  فقر  دچار  مارکسیستی  چپ  جریان  این  ندارد؛  آبرویی  دنیا   در  امروز  بوده  مسائل  این

 تسلیم   رفتند  بزرگانشان  و   رؤسا  تمامی    سیاسی؛  لحاظ  از  هم  ندارند،  ایگفتنی  حرف  و  ضعیفند  واقعا    -تئوری  لحاظ  از  خودشان،
 سیاسی   فقر  هم  دارند،  معرفتی  فقر  هم  بنابراین،  شدند؛  طلبسلطنت  هایگروه  تسلیم  شدند،  صهیونیستی  رژیم  تسلیم  شدند،  آمریکا
ها  این  بنابراین  ندارند؛  بشود،  میدان  وارد  هازمینه  این  در  که   ایگذشتهخوداز  کارآمد    فع ال    آدم  یعنی  رند؛اد  میدانی  فقر  هم  دارند،
 اگر  شما  کنند؛  استفاده  سوء  بخواهند  درست  شعارهای  و  خوب  شعارهای  از   که  هستند  کسانی  همیشه  حال  هر  به  لکن  نیستند،   ایکاره

 .نکته یک هم این بگیرند؛ها آن است ممکن کنید رها را شعارها این چنانچه

 بدگویی و پرخاش از پرهیز و پیشنهاد کنار در انتقاد •
  انتقاد .  دارد  وجود  هم  اعتراض  آن،  در  چه  اگر  نیست،  اعتراض  فقط  گریمطالبه  نیست،  انتقاد  فقط  گریمطالبه  ]اینکه[  چهارم،  ینکته
  هم   بعضی  است،  قبولی  قابل  پیشنهادهای  پیشنهادها،  این  از  بعضی  هست،  هم  خوب  شد،  پیشنهادهایی  البت ه  امروز  پیشنهاد؛  کنار  در
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ه   هستند  فع ال  هاعرصه  این  در  و  شنوندمی  را  سخن  این  که  جوانی  یمجموعه  لکن  است،  بررسی  قابل  انتقاد   صرفا    ما که  این  کنند  توج 
  فواید   یک  است   ممکن  حاال  ندارد؛  ماندگاری  و  یجد    یفایده  مطلقا    این  ،بردمین  پیش  را  کار  این  کنیم،  اعتراض  صرفا    کنیم،

ل  کوچکی  است،   همراه  معروف  به  امر  با  منکر  از  نهی  هم  اسالم  در  ببینید.  پیشنهاد  از  است  عبارت  دارد  فایده  آنچه  باشد؛  داشته  کار  او 
 انجام تواند  می  و  بگیرد  انجام  یدبا  که  کاری  یارائه  حل،  راه  یارائه  پیشنهاد،  یعنی  معروف  به  امر  است،  اعتراض  همان  منکر  از  نهی

  ضمنا    و.  کنید  همراه  قبول  قابل  و  خوب  هایحل  راه  دادن  و  حل  راه  یارائه  با  حتما    را  گریمطالبه  بنابراین  هستند؛  هم  با ها  این  بگیرد؛
 صحبت  بنده  با   نهرمامحت   خوب،  خیلی  امروز  شما  البت ه.  است  این  من  خواهش  نکنید؛  همراه  هم  بدگویی  و  پرخاش  با  را  گریمطالبه
  رفتم، می   دانشگاه  که  جمهوری  ریاست  از  قبل  حت ی  چه  جمهوری  ریاست  دوران   در  چه   ها،سابق   البت ه  من.  متشک رم  خیلی  کردید،
ی تی  و  شدم می  مواجه  هم  پرخاشگر  برخوردهای  با   اوقات  گاهی   بیایم   کنار  توانستممی  هم  برخوردها  آن  با  من  یعنی  نداشت،   برایم  اهم 

 بنده   شدمی  مغلوب  که  آن  ند،کردمی  انتقاد  که  جمعی  آن  و  بودم  نشسته  سکو  رویجا  آن  که  حقیر  این  بین  مصاف  در  خرهالبا  و
 . نبودم
 مسدود نکردن فضای گفتگو 

 مجامع   در  یا  هادانشگاه  در  آیندمی  مسئولین  اوقات  گاهی  لکن  کردید؛  صحبت  خوب  خیلی  شما  یهمه  الحمدل ل   خب  که  هم  امروز
  و   فالنی  که کردید اعتراض حاال شماکه شوند. اینمی  تخریب لکن شنود و  گفت برایکنند می شرکت جوانی مجامع و وییدانشج
ر  هم  بنده  بله،  شدند،  دعوتکه  این  با  دانشگاهی  محیط  در  نیامدند  فالنی   و  فالنی   با   بروند  که  امکرده  توصیه  مسئولین   به  مکر 

 که گویند  می  جواب  درها آن منتها است همین هم من یعقیده بزنند؛ حرف کنند،  توجیه ، ندکن  صحبت هادانشگاه در[ ]دانشجویان
 کردن   تخریب  هدفشان  نیست،  مسائل  شدن  روشن  و  مسائل  فهمیدن  ،شوندمی  جمعجا  آن  کههایی  جوان  این  هدف  ،رویممی  ما  وقتی
وقتی که بحث تخریب و اهانت و   یعنی  نکنید؛  ددومس  را   گفتگو  فضای   که کنم  می  خواهش  من.  آیندنمی  همین  خاطر  به  است؛

.  بکنید   صحبت  منطق   با  و  مستدل.  بشود  جوری  این  که  نگذارید  ؛شودها پیش آمد، طبعا  فضای گفتگو مسدود میبدگویی و مانند این
 و  اهانت  و  پرخاش  آن،   درکه  این   با  ندارد  منافات  زدن  تند  حرف  ندارد؛  هم   اشکالی  باشد؛  تندها  حرف  از   بعضی   است  ممکن  البت ه
 . باشد نداشته وجود چیزها این مانند

 سازیگفتماندادن به  اهّمیّت •
ل  در  من  که  است  سازیگفتمان  پنجم  ینکته   جلساتی   و  داریم  شما  با  ما  امروز  که  ایجلسه  این  برکات  از  یکی  کردم؛  اشاره  صحبت  او 
 مطلبی   یک  شما  که  همین  یعنی  بود؛   سازیگفتمان-  بیشتر  هاقبل   و  اواخر  این   در   بار  یک  سالی  الاقل   -  داشتیم  و  داریمها  جوان  با  که
  همان   هاذهنی ت  اینکند.  می  درست  ذهنی تتدریج  به  شنوند،می   را  آن   جوانی  غیر  و  جوانی  یمجموعه  ،شودمی  پخش  ،گویید می   را

  خواهش.  است  باارزشی  چیز  این  که  دآورمی  وجود  به  جامعه  در  مشخ صی  فکری   گیری  جهت  اصطالح  به  یک  یعنی  است؛  گفتمان
 سنجیده   هایحلراه  کنید،  فکر  کنید،  استخراج  را  نظام  مسائل.  بدهند  اهم ی ت  سازیگفتمان  به  دانشجویی  هایجریان  که  است  این  من
 .کنید مطرح راها  این کنید، بینیپیش قوی و

  ِمّلی  ی رسانه لزوم کمک 

 مل ی   یرسانه  اخیر،  یدوره  این  در  یعنی  امروز  حاال.  کند  کمک  باید  مل ی  یرسانه  دیدرت  بدون  کند،  کمک  باید  مل ی  یرسانه  البت ه
ه  مورد  را ها  آن   دوستان  خب  که  دارد  هم  انقالبی  و  شاداب  و   جوان  یهابخش ها جوان  نظرات  این  به  بایستی  باالخره.  ندادند  قرار   توج 

ه   ،کنند می  فراهمها  جوان  که  مطالبی  و  به   عمومی  اقبال  جلب  شد،  سازیگفتمان  وقتی.  جامعه  در  بشود  سازیگفتمان  و  بشود  توج 
 ها مدیری ت  انتخاب  در  را  خودش  اثر  وقت  آن   آید،می  وجود  به  عمومی  اقبال  یعنی  شد؛  خواهد  حاصل  پیشرو  و  جوان  هایمجموعه

 گذارد.می جا بهها این امثال و
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 جوان دولتمنظور از  •
ر  و  کردم  تأکید  گذشته   سال   در  هم  قبال    که  همچنان-  البت ه  من  امیدوارم   آن   به  و  معتقدم  اللهیحزب  و   جوان  دولت  به  -امگفته  هم  مکر 
 نه،   ساله داشته باشد؛  ۳2البت ه دولت جوان صرفا  به معنای این نیست که باید یک رئیس دولت جوان، آن هم مثال  جوان به معنای    و

 کارافتاده   از  و  خسته   و  بکند  کار  و  کند  تالش  بتواند  که  باشد  سنینی  در  که  ایهادآم  و  بانشاط  و  پا  سر    دولت  یک  ]یعنی[  جوان،  دولت
  شهید -  بردید  اسم  او  از  شما  که  عزیزی  شهید   همین  حاال  جوانند؛  معنا  یک  به  هم  باال  سنین  تا  هابعضی.  است  این  منظور  نباشد؛

  زنده  هم  دیگر  سال  َده  اگر  نبود؛  جوان  خیلی  که  ایشان  بود،  سن ش  سال  چند  و  شصت  - هستم  او  یاد  به  روز  و  شب  بنده  و  سلیمانی،
 جوان   که  را  او اشتمگذمین  کنار  یعنی  داشتم،می  نگه  جا  همین  در  را  او  بکنم،  مشخ ص  من  که  بود  بنا  و  ماندممی  زنده  بنده  و  ماندمی
 .بدهند انجامتوانند می را بیخو یجوانانه کارهای  نیستند، هم جوانی سنین در که افرادی اوقات بعضی بنابراین. نبود هم
 کشور مشکالت  عالج ؛اللهیحزب جوان  دولت 
 دشوار   هایراه  از  را  کشورتواند  می  که  است  مؤمن  جوان  و  اللهیحزب  جوان  دولت  کشور،  مشکالت  عالج  من  نظر  به  حال  هر  به

 .بدهد عبور

 معتقد افراد طرد از پرهیز و  انقالب ی جبهه گسترش •
 گسترش   را  انقالب  یجبهه  ]اینکه[   ،شودمی  ششم  ی[]توصیه  نظرم  به  و  امکرده  یادداشتجا  این  که  بعدی  یتوصیه  بعدی،  ینکته

 که  هستند بعضی. نشود طرد موجب مسئله فالن یدرباره  نظر اختالف و سلیقه اختالف ص رف نکنید؛ حذف کنید؛ یارگیری بدهید،
 شما   با  خاص  یمسئله  فالن  در  معتقدند،دهید  می  اهم ی ت  آن  به  شما  که  اتیصی  خصو  از  خیلی  به  و  اسالمی  نظام  و  انقالب  و  اسالم  به

 انقالب   یجبههتوانید  می  چه  هر .  بدانید  خارج  گریانقالبی  یدایره  از  کنید،  طرد  را  او  شما  که  بشود  موجب  نباید  این  نیستند؛  موافق 
 شما   با  که  است  معتقدی  آدم  جذب  ؛اعتقاد نیستدم بیالبت ه منظورم جذب منافق نیست، جذب آ  کنید؛  جذب  بدهید،  گسترش  را

 .دارد  سلیقه اختالف

 عدم مماشات در مقابل این افراد  و صراحت •
 غلط   هم   آن  که  هست   دیگری  حالت  یک  رد،  و  طرد  حالت  این   مقابل  ینقطه  در   که  است  این   -است  هفتم  ینکته  که-   بعدی  ینکته
 با   ؛های پیشرفت کشور را انکار کنند نشانهانقالب ایجاد تردید کنند و  که در مبانی  شان این است  ی سعیها هستند همهعضی ب  است:
ت  باها  این با کسی که مبانی انقالب را  کنم  مین  توصیه هیچ  من.  کنید  مشخ صها  این  با  را   مرزتان  یعنی   بزنید،  حرف  صراحت  با  و  قو 

 رفتار  مماشات  با  ،گذاردپای ما میکند و راه غلط را در مقابل  ئین میکند و دشمن را تزقبول ندارد و ایجاد تردید در این مبانی می
ت  با  کنید،  رفتار  صراحت  باجا  آن  نخیر،  کنیم؛ این ستون فقرات کار فرهنگی دشمن    کنند،  ایجاد  تردید  که  ]هم[  این  و.  کنید   رفتار  قو 
 دشمن   کار  همین  کشور  داخل  کشور،  یمجموعه  رد  هم  کسی  اگر.  کنند  تردید  ایجاد  که  است  دشمن  نرم  جنگ  لُب    آن  این،  ؛است
 .را دشمنکنند می تزئین یعنی ؛کنند می کمک دشمن به کسانی باالخره. ایستاد او مقابل در باید طبعا   ،دهدمی انجام را
 آمریکا  ازها دولت حتّی وها مّلت نفرت 
  کشور  ازکه  این  برای  داده  انجام  متمادی  هایسال   طول  در  که  سنگینی  یهزینه  رغمعلی  آمریکا  که  بکنم  عرض  را  اینخواهم  می  من

اب  موجود  یک  آمریکا ابی ت   فقط  نه  آمریکایی   یجامعه   امروز  بیاورد،  وجود  به   دنیا  یهمه  برای  جذ    آمریکا،  کشور  بلکه  ندارد،  جذ 
 پرچم که  . این است  واقعی تی  نای  شده؛  دنیا  از   مهم ی  بخش  در  منفور  موجود  یک   معنا  یک  به  آمریکایی  نظام  و  آمریکایی  یجامعه
 را   آمریکا  پرچم  که  داشت  وجود  روشنی  گزارش  پیش  چندی-  آمریکا  خود  در  حت یزنند  می  آتش  کشورها  از  خیلی در   را  آمریکا
ه  یک  همراهی  آمریکا  با  که  ییهادولت  همین  رؤسای  حت ی  متنف رند؛ها  مل ت  که[ دهد  می  ]نشان  -زدند  آتش  آمریکا   خود  در   ایعد 
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  ی مجموعه   به  نسبت  کهبیند  می  آدم  ،کنند می  بیان  را  خودشان  دل  حرف  و  آیندمی  حرف  به  که  وقتی  آن  مسائل،  از  بسیاری  در  کنندمی

 .دارند  اعتنائیبی و اعتمادیبی حالت و نفرت حالت آمریکا حکومت و آمریکا دولتمردان
 عّلت این منفور بودن  ▪
 هستند،   کار  سر  جا  آن  که  است  آقایانی  این  وجود   برکت  به  مقدارش  یک  اخیر،  هایسال  نای  در  بودن  مطرود  و  بودن  منفور  این  البت ه
 گفتند:  اش[]درباره  که  جمهورشان  رئیس  از  آن   کشورند؛  رأس  در   که  محترمی  آقایان   این  ]یعنی[  است،ها  این  به   مربوط  مقدار  یک
  ی خارجه   وزیر  از  آن.  افتدمی  آن  یاد  به  آدم  سالم«؛  »دکتر  نام[  ]به  ندکردمی  اجرا  ما  طن از  هایجوان  ایبرنامه  یک!  ترامپ«  »دکتر
 های حرف  و  و  ربطبی  و  کتاببی  و  حساببی  هایحرفجا  آن   وجا  این  طور  همین  دائما    که  حرف  پُر  و   گومهمل  و   مایهکم  بسیار
  دارد،   تأثیر  آمریکا  از  کشورها  مسئوالن  حت ی  و ها  مل ت  نفرت  در  حضرات  این  وجود  دارد؛  تأثیر  البت هها  این  [؛زندمی]  مهمل  و  منطق بی

ت  عملکرد   نیست؛  این  فقط  لکن  در   افغانستان،  در  کشورها،  از  بسیاری  در  آمریکا   عملکرد  آمریکا،  افروزیجنگ  آمریکا،  بلندمد 
جا  آن   در  نفتکه  این  براییم  کن می  پیاده  نیرو  جا  فالن  در  سوریه  در  ما  کهکنند  می  اعالم  صریحا    [.دارد  تأثیر  ]هم  سوریه،  در  عراق،
 و  نیستند  ماندنی  عراق   در  نه   و  سوریه  در  نه  هاآمریکایی  البت ه   .حد  این  تا  وقاحت  ؛کنندمی  اعالم  را  این  صراحت  با  یعنی  دارد؛  وجود
 است؛   ر[]طو  این  رفتارشان  خب  لکن  شد  خواهند  اخراج  یعنی  نیست،  تردیدی  این  در  شد،   خواهند  خارج  قطعا    و  بشوند  خارج  باید

  که   هاییجنایت  بدنامند،  دنیا  در   کلمه  واقعی  معنای  به  که  ییها دولت  بدنام،  و  مستبد  یهادولت  به  کمک  افروزی،جنگ  برادرکشی،
 صهیونیستی   رژیم  روزافزون  ظلم  از  که  دریغیبی  حمایت  کردند،  که  هاییپروریتروریسم  کردند،  که  هاییافروزی جنگ  کردند،
 حاال   است؛  آمریکا  از  نفرت  موجب  که  است  چیزهایی  کرونا،  یقضی ه  در  افتضاحشان  مدیری ت  هم  اخیرا    و  هالتیعدابی  و  دادند  انجام
 .بدهند جلوه نظرها در کهکنند می سعی هابعضی  را آمریکا همین

 ی علم و عّلت تأکید روی آن مسئله •
 تکیه  آن   روی  استها  سال   بنده  که  را  علمی  پیشرفت  یمسئله.  است  علمی  پیشرفت  یمسئله  است،  هشتم  ینکته  که  بعدی  ینکته
.  بود  علم  دنبال  باید  و   است  قدرت  علم  است،  اقتدار  علم  70ُسلطان،  الع لمُ   :کنممی   عرض  هم  باز .  است  تکیه  مورد   همچنان  ،کنممی

ه  علم  یمسئله  به  بایستی  حتما    پژوهشی  و   تحقیقاتی  هایمحیط  دانشگاهی،  هایمحیط ه  ضمنا  .  کنند توج    تأکید   منکه  این  بکنید،  توج 
  همان  برای  علم  است،  آینده  افق   گشایش  برای  علم  است، کشور  پیشرفت  برای  علم  که[ است   این  ]برای  علم،  یمسئله  رویکنم  می

رد، های علمی دنیا بهره بب هر کسی خواست از تازه  که  برسیم  جایی  به   ما  باید  بعد   سال  پنجاه  که  گفتم  پیشها  سال   من   که  است  چیزی
 با   که  هستند  کسانی  بردند،  پیش  را  علم  دنیا  در  که  هم  کسانی  آن.  ارسی یاد بگیرد؛ علم با این نی ت، با این هدفمجبور باشد زبان ف

تکوتاه  نقد  شخصی    سود  برای  باشیم  علمی  کار  دنبال  ]اینکه[  َواال    شدند،  وارد  هاهدف  جور  این   زیادی   ارزش  این  نه،  خودمان،  مد 
 . است جوری این گشایافق  نگاه آن با علم به کردن نگاه عمده ندارد؛

 ها دانشگاه در اسالمی حیای   و حجاب ی مسئله دادن به اهّمیّت •
 که کنم  می  خواهش  من  و  دارم  دغدغه  مسئله  این  به  نسبت  من   که  هادانشگاه  در  است  اسالمی  حیای  و  حجاب  یمسئله  نهم،  یتوصیه

خصوص به-  دانشجوها  خود  هم  ها،دانشگاه  به  مربوط  هایوزارت  مدیران   هم  ها،گاهنشدا  رؤسای  و  هادانشگاه  مسئوالن  هم
ه  دارد  وجود  اسالم  در  که  مرد  و   زن   بین  گذاریفاصله  یمسئله  به  حجاب،  یمسئله  به  -هاخانمدختر    بدهند،   اهم ی ت  آن  به  کنند، توج 

 .کنند رعایت  دانشگاه در را شرعی موازین
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 کشور  جوان ی جامعه  از دشمن سربازگیری  به عدم کمک •

 بدانند   باید  دارند  کار  و   سرها  آن   با  مرتبط  هایسازمان  و  جوانان  مسائل  با  که  کسانی  هم  و   جوانان  خود  هم   که  است  این  نکته  آخرین
  به   ایبر  و  کشور  تخریب  برای  هم  ما  دشمن  کشور،  پیشرفت  و  کشور  یآینده  برایدهیم  می  اهم ی ت  جوان  یمسئله  به  ما  که  همچنان

ه  این  به  همه.  داندمی  را   جوان  نقش  هم  او  ،دهدمی  اهم ی ت  جوان  یمسئله  به  انقالب،  آوردن   در  زانو  هم ها  آن  که  باشند  داشته  توج 
 این   برای  وکنند  می  دنبال  را  این  همه  همها  آن  کنند،  استفاده  سوء  ما  جوان  از  کهکنند  می  سعی  همها  آن  ،کنند می  کار  ما  جوان  روی
 به   جاهایی  یک  ؛کنندمی  کار  کشور  داخل  جوان  روی  دارند،  احتیاج  کشور  داخل  در  عواملی  به  جاهایی  یک  ؛کنندمی  ریزیهبرنام
 دارند   احتیاج  این  به  هم  جاهایی  یک  ؛کنندمی   کار  او  روی  دارند،  احتیاجها  این  مانند  و  سیاسی  عنصر  و  گرتحلیل  و  تبلیغاتی  عنصر
  سواد، نیمه  یطلبه  ورزشکار،  هنرپیشه،  افتد؛می  ات فاق  ایمدیده  که  برود  و  بکند  کشور  به  پشت  مثال    که  کنند  وادار  را  جوانی   یک  که

 دارد ها  جوان  روی  دشمن  طرف  از  کارها  قبیل  این  از  بشوند؛  خارج  کشور  از  کهکنند  می  وادار  صدا  و  سر  با  نحوی  یک  به  را  دانشجو
ه این به همهگیرد. می انجام  .نشود کمک کشور جوان یجامعه  از دشمن سربازگیری به که باشند  مراقب و باشند  داشته توج 
 دعا 

ل  و  لطف  شماها  یهمه  به  متعال  خدای  که  امیدوارم  روزیشبانه  هر  یعنی  تعطیل،  بدون  مرت ب،  طور  بهها  جوان  برای  بنده.  کند  تفض 
  هدایتشان   خدا  کند،  کمکشان  خداوند  کهکنم  می   دعا  ورشک  هایجوان  یهمه  برای  وها  جوان  شما  برای  ؛کنم می  دعا  مرتبه  یک  الاقل،
 دارند  که  گوناگونی  مشکالت  ازدواج،  مشکالت  شغل،  مشکالت  کند؛  برطرف  را  مشکالتشان  خدا  کند،  شانسعادتمند  خدا  کند،

؛ان  کرد  خواهم  دعا  هم  باز.  کند  برطرف کند.  می  هم  مستجاب  و  دکن   مستجاب  را  دعاها  این  خداوند  شاءال ل ان  که  امیدواریم   و  شاءال ل
الت  برکت  به  و  الهی  توفیق   به  بود  خواهد  بهتر  امروز  از  فردا  ما  جوان  یجامعه  وضع  مطمئن ا   ل .  فداه(  )ارواحنا  بقی ةال ل   حضرت  تفض   توس 

 دل  متعال  خدای  شاءال ل ان  و  بخواهید،  دعا  و  شفاعت  و  کمک  هم  بزرگوار  این  از  و  باشید  داشته  یاد  در  همیشه  هم  را  بزرگوار  این  به
 مهربانی   این   الیق   را  ما  و   بدارد  نگاه   مهربان  و  کند  مهربان  ما   عزیز  مل ت  و   مسلمان  یهامل ت   یهمه  به  ما،  به  شما،  به   را   بزرگوار   آن
 ت مسئل ها  آن   برای  را  الهی  مغفرت  و  رحمت  و  فرستیممی  درود  عزیزمان  شهدای   روح  به  و  بزرگوارمان  امام  مطه ر  روح  به  و  بدهد  قرار
  شاءال ل ان  گفتند،  که  راها  این  مانند  و   قرآن  و  چفیه  همچنین  کردند،  اشاره  خانم  آن  و  فرمودند  آقایان  که  هم  )انگشترهاییکنیم.  می
 ( .کرد خواهم تقدیم را همه

الم  برکاته  و رحمةال ل  و علیکم  والس 
 

 99***خرداد 
 2/۳/۱۳99 قدس جهانی  روز مناسبت به تلویزیونی سخنان

حمن ال ل  بسم حیم  الر   الر 
اهرین آله و محم د علی ال ل  صل ی و العالمین رب   الحمدل ل  و ین یوم الی باحسان تبعهم من و المنتجبین صحبه و الط   . الد 

 دعا و تبریک 

 خداوند   از  را  رمضان  مبارک  ماه   در  آنان  طاعات  قبولی  و  فرستممی  درود  جهان  سراسر  در  مسلمان  خواهران  و  برادران  یهمه  به
  ماه  این   در   حضور  نعمت  بر   را  کریم  پروردگار  وگویم  می  تبریک  آنان  به   را  فطر  سعید  عید  رسیدن  فرا  پیشاپیش  و کنم  می  ئلتسم

 گویم.می سپاس  الهی، ضیافت



 

 60|صفحه: 2/۳/۱۳99قدس  یبه مناسبت روز جهان یون یزیسخنان تلو 
 ی فلسطیناهّمیّت روز قدس در جلوگیری از فراموشی مسئله

  صدایی  هم  برای  وصلی  یحلقه  همچون  علیه(  ال ل   انضو)ر   خمینی  امام  یهوشمندانه  ابتکار   با  که  روزی  است؛  قدس  روز  امروز
  خواهد   نیز  پس  این  از  و  کرد  آفرینی نقش  باره  این  در  دهه،  چند   این  در  و  شد؛  تعیین  مظلوم  فلسطین  و  شریف  قدس  یدرباره  مسلمانان

 آزادی   پرچم  نگهداشتن  افراشته رب  یعنی  واجب،   کار  نخستین  همچون  را  آن  و  کردند  استقبال  قدس  روز   ازها  . مل تشاءال ل ان  کرد؛
 َسمت   به  و  مسلمان  جوامع  ذهنی ت  در  فلسطین  یمسئله  کردن  کمرنگ  صهیونیسم،  و  استکبار  یعمده  سیاست.  داشتند  گرامی   فلسطین
 خود    در  دشمن  فرهنگی  و  سیاسی  مزدوران  دست  به  که  است  خیانتی  این  با  مبارزه  وظیفه،  ترینفوری   و.  است  آن  راندن  فراموشی

 به  اعتماد و غیرت که نیست چیزی فلسطین یمسئله عظمت به ایمسئله که  است آن حقیقت وگیرد. می صورت اسالمی هایورکش
 پادوهای   و  گرانسلطه  دیگر  و  آمریکا  چند  هر  بدهد؛  را  آن  شدن  فراموش  یاجازه  مسلمان،  یهامل ت  روزافزون  هوشمندی  و  نفْس
 . گیرند کار به  آن برای ار خود توان و پول یهمه آنان ایمنطقه

 صهیونیستی   سرطانی ی غّده تشکیل  و فلسطین کشور غصب یفاجعه بزرگِی  یادآوری 

لین ه  تشکیل  و  فلسطین  کشور  غصب  یفاجعه  بزرگی    یادآوری  سخن،  او   جنایات   میان  در .  است  آن   در  صهیونیستی  سرطانی  یغد 
ت  این  با  و  حجم  این  در  جنایتی  هیچ  حاضر،  زمان  به  نزدیک  هایدوران   بشری  کردن   بیرون  و   کشور  یک  غصب .  ندارد  وجود  شد 
 ها ده   و  نسل  و  َحرث  هالک    و  جنایت  و  قتل  انواع  ترینفجیع  با  هم  آن  خود،  اجدادی  سرزمین  و  کاشانه  و  خانه  از  همیشه  برای  مردم
 .است بشر صفتیشیطان و َسبُعی ت از جدید رکورد یک حقیقتا    تاریخی، ستم این تداوم سال
 و عّلت آن  فاجعه این اصلی مجرم  و عامل •

ل  جنگ  فاتح  یهادولت  که  روزی  آن.  بودها  آن  شیطانی  یهاسیاست   و  غربی  یهادولت  فاجعه،  این  اصلی  مجرم  و   عامل  جهانی،   او 
 تقسیم   سپاری  کنفرانس  در  خود   میان  جنگی،  غنیمت  ترینمهم  عنوان  به  را  عثمانی  حکومت  آسیایی  قلمرو  یعنی  آسیا،  غرب  یمنطقه
 از  انگلیس.  کردند  احساس  پیش   از  بیش  خود  دائمی  یسلطه  تضمین  برای  را  منطقه  این  قلب  در  امن  پایگاه  یک  به  نیاز   ند،کردمی
 آفرینی نقش  مهی ای  را  صهیونیسم  نام  به  بدعتی  یهودی  زرساالران  همفکری  با  و  کرده  آماده  را  زمینه  بالفور  طرح  با  آن،  از  پیشها  سال
ماتها  سال   همان  از.  شدمی  فراهم  آن   عملی  هایزمینه  اکنون  و  بود؛  کرده   از   پس  سرانجام  و  چیدند  هم  کنار   درتدریج  به  را  مقد 
مین   بدون   دولت    و  جعلی  رژیم   و  آوردند  وارد  را  خود  یضربه   منطقه،   یهادولت  گرفتاری  و  غفلت  از   استفاده  با  جهانی  جنگ  دو 
ل یدرجه در ضربه  این آماج. کردند اعالم را صهیونیست مل ت    . بودند منطقه این یهامل ت یهمه بعد یدرجه در و فلسطین مل ت او 
 صهیونیست،   دولت  ایجاد  از  یهودی  دارانکمپانی  و  هاغربی  نزدیک  و  اصلی  هدف  کهدهد  می  نشان  منطقه  بعدی  حوادث  به  نگاه
 کشورها   بر  تسل ط  و  تحمیل  و  دخالت  برای  نزدیک  دسترسی  امکان  و  آسیا  غرب  در  خود  برای  دائمی  نفوذ  و  حضور  پایگاه  یک  بنای
  حت ی   -نظامی  غیر  چه  و  نظامی  چه-  آفرینقدرت  امکانات  انواع  به   را  غاصب  و  جعلی  رژیم   رو   این  از.  بود  منطقه  این  یهادولت  و

ه این رشد و  کردند مجه ز اتمی  تسلیحات  . گنجاندند دخو هایبرنامه در فرات تا نیل یپهنه در  را سرطانی یغد 

 های مبارزگروههای عرب و برخورد دولت

فانه خصوص به  و  شدند   تسلیمتدریج  به  بود،  برانگیزتحسینها  آن  از  برخی  که  نخستین  هایمقاومت  از  پس  عرب  یهادولت  اغلب  متأس 
ه  ایاالت  ورود  از  پس  عربی   نخوت  و  غیرت  هم  و  سی،سیا  و  اسالمی  و  انسانی  یوظیفه  هم  مسئله،  متول ی  عنوان  به  آمریکا  ی متحد 
 تلخ   حقیقت  این  از   روشنی  مثال  دیوید«  »کمپ.  کردند  کمک  دشمن  هایهدف  به  واهی  امیدهای  با  و   سپرده  فراموشی  به   را  خود
 .است
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 ش یانحام  و  اشغالگر  با  مذاکره  فرجامبی   راه  بهتدریج  به  نخست،  هایسال   در  فداکارانه  هایمجاهدت  برخی  از  پس  نیز  مبارز  هایگروه

  یهادولت  دیگر  و   آمریکا   با  مذاکره .  کردند  رها  شود،  منتهی  فلسطین  آرمان  تحق ق   به  توانستمی  که  را  سیری  خط    و  شدند  کشانده
  سازمان   عمومی  مجمع  در  زیتون  یشاخه  دادن  نشان.  است  فلسطین  ناموف ق   و  تلخ  یتجربه  المللی،بین  خاصی تبی  مجامع  با  نیز  و  غربی
 . شد منتهی عرفات یاسر انگیزعبرت سرنوشت به هم سرانجام و نداشت  »اُسلو« بارخسارت قرارداد زج اینتیجه ملل،

 ایران  در اسالمی انقالب طلوع

لین  از.  گشود  فلسطین  برای  یمبارزه  در  جدیدی  فصل  ایران،  در  اسالمی  انقالب  طلوع  صهیونیست   عناصر  راندن  بیرون  یعنی  هاقدم  او 
 نمایندگی  به  صهیونیست  رژیم رسمی  غیر  سفارت  محل    سپردن  و  میشمردند  خود  امن  هایپایگاه  از  یکی  را  تطاغو  دوران    ایران    که

  کل    در  مقاومت«  ی»جبهه  آمدن  پدید  موجب  همه  سیاسی،  یگسترده   یها فعالی ت  و  بزرگ  کارهای  تا   نفت،  جریان  قطع   و  فلسطین
 .شکفتها دل  در مسئله  حل   به امید و شد منطقه
 مقاومت  ی ههجب ظهور

  - شاءال ل ان  شد  خواهد  هم  ترسخت  بسی  آینده  در  البت ه  و-  شد  ترسخت  و  سخت  صهیونیستی  رژیم  بر  کار  مقاومت،  یجبهه  ظهور  با
تهب  هم  آن  از  دفاع  در  آمریکا  آنان  رأس  در  و  رژیم  آن  حامیان  تالش  ولی  فداکار  و  جوان  و  مؤمن  نیروی  پیدایش.  یافت  افزایش  شد 

  صهیونیست  سردمداران  تنها  نه  فلسطین  مرزهای  درون  در  اسالمی  جهاد  و  حماس  یپُرانگیزه  هایگروه  تشکیل   و  لبنان  در  ال ل حزب
  در  را  عربی  یجامعه  درون  از  و  منطقه  درون  از  یارگیری  و  کرد  سراسیمه  و  مضطرب  هم  را  غربی  گرانستیزه  دیگر  و  آمریکا  بلکه
  در   امروز   آنان،  پُرحجم   کار  ینتیجه.  داد  قرار  غاصب   رژیم  از   افزارینرم  و   افزاریسخت  هایپشتیبانی  از   پس  آنان   هایبرنامه  صدر
 .است همه چشم جلوی   و آشکار عرب،  فرهنگی و سیاسی خائن فع االن برخی و عربی یهادولت سردمداران بعضی گفتار و رفتار

 وضعیت دو جبهه 

عی  یهافعالی ت  سو،  دو  هر  از  امروز  امید    و  اقتدار  به  رو  مقاومت  یجبهه  که  تفاوت  این  با  ،کندمی  ظهور  زهارمب   یصحنه  در   متنو 
 و   ترمأیوس  و  ترتهی  روز  به  روز  استکبار  و  کفر  و  ظلم  یجبهه  ،عکسبه  ورود  می  پیش  قدرت  عناصر  روزافزون  جذب  و  فزاینده

عا   این  روشن  ینشانهشود.  می  ترتوانکم  شمرده   آسابرق  و  ناپذیرشکست  ارتشی  زرو   یک  که  صهیونیست  ارتش  که  است  آن  مد 
 و   لبنان  در  مردمی  مبارز  نیروهای  برابر  در  امروز  ،کردمی  متوق ف  روز  چند  ظرف  در  را  مهاجم  کشور  دو   بزرگ  هایارتش  و  شدمی
ه  شود.می شکست به اعتراف و نشینیعقب  به مجبور غز 

 دائمی مراقبت  نیازمند ه،مبارز  ی عرصه
تهب زهارمب  یعرصه حال این با  سازسرنوشت و مهم بسی مبارزه، این موضوع و است دائمی مراقبت نیازمند و تغییرپذیر و خطیر شد 
 .کرد خواهد وارد سنگین هاییزیان اساسی، محاسبات در خطا و اندیشی سهل  و غفلت گونه هر. است حیاتی و

 چند توصیه 

 :کنم می توصیه چند دارند نفلسطی  یمسئله گرو  در دل که کسانی یهمه به اساس این بر
 ای که پیروزی آن تضمین شده جهاد فی سبیل اّلل و فریضه •
  ای تضمین شده است، مبارزه برای آزادی فلسطین، جهاد فی سبیل ال ل و فریضه و مطلوب اسالمی است. پیروزی در چنین مبارزه(  ۱

ی انسانی  یک مسئله  فلسطین یمسئله  این،  جزهب.  است  یافته دست  الُحسنیین  ا حدی  به  هم شدن  کشته  صورت  در حت ی مبارز  فرد  زیرا
 را   انسانی  وجدان  هر  جنایت،  و  قتل  با  هم  آن  خود،  کسب  و  زندگی  محل    و  مزرعه  و   خانه  از  انسان  هامیلیون  کردن  بیرون  ،است
 صرفا    یمسئله  یک   به  آن   نکرد  محدود  پسسازد.  می  وادار  مقابله  به  شجاعت  و   هم ت  داشتن   صورت  در  وکند  می  متأث ر   و   آزرده
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اکثر  و  فلسطینی ز  را  عربی   کشور  چند  حک ام  یا  فلسطینی  عنصر  چند  سازش  کهها  . آن است  فاحش  خطایی  عربی،  حد    از   عبور  مجو 

تهب شمرند،می انسانی و اسالمی یمسئله این  . آنند تحریف در خیانت دچار احیانا   و مسئله فهم در خطا  دچار شد 
 هدف این مبارزه  ؛فلسطین ینسرزم ی همه آزادی  •
 فروکاستن   ی فلسطینیان به کشور خویش است.و بازگشت همه  -از بحر تا نهر-ی سرزمین فلسطین  هدف این مبارزه، آزادی همه(  2
  یاد   آن   از  ادببی  هایصهیونیست  ادبی ات  در   که  تحقیرآمیزی  یشیوه  به  هم  آن  سرزمین،  این  از   ایگوشه  در  دولتی  تشکیل  به   آن
  و  اندیشه  از   ای مرتبه  به  فلسطینی  هامیلیون  امروز   که  است  آن   واقع .  است  بینیواقع   ینشانه  نه   و  است   جویی حق   ینشانه  نه  ،دشومی

  مطمئن   نهایی  پیروزی  و  الهی  نصرت  به  البت ه  و  سازند  هم ت  یوجهه  را  بزرگ  جهاد  این  بتوانند  که  اندرسیده  نفْس  به  اعتماد   و  تجربه
ُ   لَیَنُصَرن    وَ   د:فرمو  که  باشند، َ   ا ن    یَنُصُره،  َمن  ال ل   آنان  با  و  یاری  راها  آن   جهان  سراسر  در  مسلمانان  از  بسیاری  شکبی  71َعزیٌز؛   لَقَو ی    ال ل

 .شاءال ل ان کرد خواهند همدردی
 ها ی به آنهای غربی و مجامع جهانِی وابستهدولتاز اعتماد به پرهیز  •
های جهانی، ولی مؤک دا  باید از حمایت  جمله  از  و  است  ُمجاز   مبارزه  این  در  مشروع  و  حالل  امکان  ره  از  گرفتن  بهره  چند  هر(  ۳

 اسالمی   اثرگذار  موجودی ت  هر  ها باکرد. آنها پرهیز  ی به آن های غربی و نیز مجامع جهانی  ظاهرا  یا باطنا  وابستهاعتماد به دولت
  اکنون   هم  اند؛اسالمی  ام ت به  هاجنایت  و  ها خسارت  بیشترین  عامل    خودها  آن  اعتنایند؛بیا  همل ت  وها  انسان  حقوق  بهها  آن  دشمنند؛
 در   مصنوعی  هایقحطی  و  ها،بمباران  ها،افروزیجنگ  ها، عامقتل  ترورها،  پاسخگوی  کارجنایت  قدرت  کدام  یا  جهانی  نهاد  کدام

 است؟ عربی و اسالمی کشور چندین
 کیست؟  خون همه  این مسئول 

 صدها   مسئول  و  قاتل  پرسدنمی  و  نپرسیده  کس  هیچ  ام ا  شمارد، می  جهان  سراسر  در  را  کرونا  قربانیان  تعداد  یک  به  یک   دنیا  امروز
  خون  همه  این  مسئول  کیست؟  اندکرده  روشن  را  جنگ  آتش  آن   در  اروپا  و   آمریکا  که  کشورهایی  در  مفقود  و  اسیر  و  شهید  هزار

  در   ظلم  و  تخریب  و   غصب   و  جنایت  همه  این  مسئول  کیست؟  کشورها   دیگر  و  سوریه   عراق،  لیبی،  یمن،  افغانستان،  در  ریخته  ناحق هب
  شدن  عامقتل  کسی  چرا  نکرد؟  شمارش  را  اسالم  جهان  در   مظلوم   مرد    و   زن  و  کودک  هامیلیون  این  کس  هیچ  چرا  کیست؟  فلسطین
 و   برند؟  سر  به  تبعید  در  و  بوده  دور  خود  یکاشانه  و  خانه  از  سال  هفتاد  باید  فلسطینی  ها میلیون  چرا  ؟گوید مین  تسلیت  را  مسلمانان

ل  یقبله-  شریف  قدس  چرا  و کند  مین  عمل  خود  یوظیفه  به  ملل  اصطالح  به  سازمان  گیرد؟  قرار  اهانت  مورد  باید  -مسلمانان  او 
شود.  مین  فلسطین  و  یمن  مظلوم  زنان  و  کودکان  شامل  زن«  و  کودک   حقوق  از  »دفاع  شعار.  اندُمرده   بشری  حقوق  اصطالح  به  نهادهای

 در   هم  منطقه  در  آنان  رودنباله  یهادولت  برخی  وضع  جهانی؛  یوابسته  مجامع  و  غربی  ظالم  یهاقدرت  وضع  است  چنین  این
 کند؛ کیه  اش تی ُمسلم  غیور و دیندار باید به خود و نیروی درونیپس جامعه.  آید  بیان  به   که  است  آن  از  بدتر  رسوایی  و  آبروییبی

 . کند  عبور  موانع از خداوند  به اعتماد و  توک ل با و آَوَرد بیرون آستین  از را خود قدرتمند  دست
 مقاومت  ی جبهه پشت به هادرگیری  انتقال  در هاصهیونیست و  آمریکا سیاستتوجه به  •
 هادرگیری  انتقال  در  هاصهیونیست  و  آمریکا  سیاست  بماند،  دور  اسالم  جهان  نظامی  و  سیاسی  نخبگان  نظر  از  نباید  که  مهم ی  ینکته(  4
 و   ترور  و  یمن،  در  روزیشبانه  کشتار  و  نظامی  یمحاصره  و  سوریه،  در  داخلی  هایجنگ  اندازیراه .  است  مقاومت  یجبهه  پشت  به

 ی جبهه  کردن  سرگرم  برای  ترفندهایی   همگی  منطقه،  کشورهای  از  دیگر  برخی  در  مشابه  قضایای  و  عراق،  در  داعش  تولید  و  تخریب،
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 این  خدمت  در  دانسته  برخی  و  نادانسته   مسلمان  کشورهای  سیاستمداران  برخی.  است  صهیونیست  رژیم  به  دادن  فرصت  و  مقاومت
 .اندگرفته  قرار دشمن ترفندهای

ی  یمطالبه  و  خواست  عمدتا    آمیز،خباثت  سیاست  این  اجرای  از  جلوگیری  راه .  است  اسالم  جهان  سراسر   در  غیرتمند  جوانان  جد 
 هر   فرمود:  که  بدارند   دور  نظر  از  را  عظیم  خمینی  امام  یتوصیه  نباید  عربی،  کشورهایویژه  به  اسالمی  کشورهای  یهمه  در  جوانان

 .بکشید -صهیونیست دشمن   البت ه نیز و-  آمریکا  سر بر دارید  فریاد چه
 منطقه  در صهیونیستی رژیم حضور سازی عاّدی  سیاستعقیم بودن   •
 برخی.  است  آمریکا  یمت حده  ایاالت  یهاسیاست  ترینعمده  از   یکی  منطقه   در  صهیونیستی  رژیم  حضور  سازییعاد    سیاست(  5

مات  یتهی ه  به  باره  این  در  ،کنندمی  ایفا  را  آمریکا  پادوی  نقش  که  منطقه  عربی  یهادولت   اقتصادی   ارتباطات  قبیل  از  آن،  الزم  مقد 
  منطقه   این  برای  بخشزیان  و   مهلک  ایزائده  صهیونیستی   رژیم.  است  نتیجهبی  و  عقیم  یکسره   هاتالش  این  اند؛پرداخته  آن  امثال  و

  این   خدمت  در  را  خود  امکانات  که  ماند  خواهد   کسانی  برای   روییسیه  و  آبروییبی  و  شد،  خواهد  ازاله  و  کنریشه  یقینهب  و  است
 است،  منطقه  در  واقعی تی  صهیونیستی  رژیم  که کنند  می  اللتداس  زشت،  رفتار  این  توجیه  برای  برخی.  اندنهاده  استکباری  سیاست

  و  است  واقعی ت  یک  کرونا  امروز.  کرد  ازاله  را  آن  و  کرد  مبارزه  باید  بخشزیان  و  مهلک  هایواقعی ت  با  که  آورند  یاد  به  آنکهبی
  هم ت   به  و  پایدنمی  دیری  پس  این  از  انمگبی  صهیونیسم، دیرپای  ویروس.  دانندمی  واجب  را  آن  با  مبارزه  باشعور،  یها انسان  یهمه
 .شد  خواهد کنریشه منطقه این از جوانان غیرت و ایمان و
 یکدیگر با آنان  همکاری  و جهادی   های سازمان به بخشیدن سامان و مبارزه تداوم •
  و   یکدیگر  با  آنان  ریهمکا  و  جهادی  هایسازمان  به  بخشیدن  سامان  و  مبارزه  تداوم  به  توصیه  اینجانب،  یتوصیه  تریناصلی(  6

س  جهاد  این  در  را  فلسطین  مل ت  باید  همه.  است  فلسطینی  هایسرزمین  یهمه  در  جهاد  یعرصه  گسترش   باید   همه.  کنند  یاری  مقد 
 یک .  داد  خواهیم  انجام  راه   این  در  باشیم  داشته  توان   در  چه  هر  افتخار،  با  ما.  کنند  محکم  را   او   پشت  و  پُر،  را  فلسطینی  مبارز  دست
 و  هدایت  به.  است  او  سالح  از  تهی  دست    او  مشکل  تنها  و دارد  شجاعت  و   غیرت  و  دین فلسطینی،  مبارز  که  شد  این  ما  تشخیص  زرو
ه  امروز  و  شد  دگرگون  فلسطین  در  قدرت  یموازنه  که  است  این  نتیجه  و  کردیم  ریزیبرنامه  الهی  مدد  تهاجم   برابر  درتواند  می  غز 

 یقضی ه  توانست  خواهد  اشغالی  هایسرزمین  به  موسوم  بخش  در  معادله  تغییر  این.  شود  پیروز  آن  بر  و  بایستد  صهیونیست  دشمن  نظامی
با دشمن وحشی جز با .  دارد  برعهده  بزرگ  تکلیفی  امر،  این   در  خودگردان  تشکیالت.  کند  نزدیک  نهایی   هایگام  به   را  فلسطین

 جوانان .  است  آماده  فلسطین  مقاوم  و  شجاع  مل ت  در  بحمدال ل   تدارقا  این  یزمینه  و  توان سخن گفت،اقتدار و از موضع قدرت نمی
ت  لبنان،  در  ال ل حزب  و   فلسطین  در  اسالمی   جهاد  و   حماس.  خویشند  کرامت  از  دفاع  یتشنه  امروز  فلسطینی  تمام   همه  بر  را  حج 
 و   آمد  پیش  بیروت  تا  و  شکست  را  لبنان  مرزهای  صهیونیست،  ارتش  که  را   روزی  آن  کرد   نخواهد  و  نکرده  فراموش  دنیا.  اندکرده
 نخواهد   و  نکرده  فراموش  نیز  و   انداخت،  راه  به  خون  حم ام  شتیال  و  صبرا  در  شارون  آریل  نام  به  کاریجنایت  قاتل  که  را  روزی  آن
 به  اعتراف  با  و  فراوان  تلفات  دادن  با  که  نیافت  این  جز  ایچاره  ال ل حزب  یکوبنده  ضربات  زیر  در  ارتش  همین  که  را  روزی  آن  کرد

حال بگذار فالن  .  موضع قدرت یعنی ایندست پُر و    بیفتد؛  التماس  به  بسآتش   برای  و  کند  نشینیعقب  لبنان  مرزهای  از  شکست،
ام تا ابد شرمسار باشد، حزب ال ل  مجاهد  سرافراز را غیر قانونی بداند.  دولت اروپایی که باید به خاطر فروش مواد  شیمیایی به رژیم صد 

ی ایران هزاران نفر در بانهند و رژیمی مثل آن دولت  اروپایی است که  کنونی، رژیمی مثل آمریکا است که داعش را تولید میغیر قا
 روند.اش به کام مرگ میی عراق بر اثر مواد  شیمیاییو حلبچه
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 فلسطینی اقوام و ادیان ی همه از پرسیهمه طرح •
  اقوام  و  ادیان  یهمه  از  پرسیهمه  طرح.  شود  اداره  آنان   یاراده   با  باید  و  است،  سطینیانلف  به  متعل ق   فلسطین  که  است   آن  آخر  سخن(  7

 فلسطین   فردای  و  امروز  هایچالش  بر  باید  که  است  اینتیجه  تنها  -ایمکرده  ارائه  این  از  پیش  یدهه  دو  به  نزدیک  از  که-  فلسطینی
. است   اساسبیکل ی  به  ،کنند می  تکرار  را  آن  خود  هایبوق  با   غربیان  که  ستیزییهودی  اد عای  کهدهد  می  نشان  طرح  این.  شود  مترت ب

 تعیین   را  فلسطین  کشور  سیاسی  نظام  و  شرکت  پرسیهمه  یک   در  هم  کنار  در  مسلمان،  و  مسیحی  و  یهودی  فلسطینیان    طرح،  این  در
 .است آن  از بیگانه کامال   و یهود ینآئ در بدعتی خود صهیونیسم، و است صهیونیستی نظام برود باید قطعا   آنچه ؛کنند می

 یاد شهدا

  فراموش  یچهره  و  اسالم  بزرگ   سردار  تا  موسوی،  عب اس  سی د  و  شقاقی  فتحی  و  یاسین  احمد  شیخ  از  قدس،  شهیدان  یاد  پایان،  در
  به   و  میدارم  گرامی را  قدس  شهدای  دیگر  و  المهندس  ابومهدی  شهید  عراقی،  بزرگ  مجاهد  و  سلیمانی  قاسم  شهید  مقاومت،  نشدنی
أنعظیم  خمینی  امام  روح ت  راه  که  الش   حسین   مرحوم  مجاهد،  برادر  برای  نیز  و  فرستم، می  درود  گشود،  ما  روی  به  را  جهاد  و  عز 
 کنم.می مسئلت را الهی رحمت کرد، تالش راه این در سالیانی که االسالمشیخ
 هواّلل برای شادی روح قاسم سلیمانی عزیزحمد و قل •
لین   امسال  قدس  روز  ،کنممی  عرض  عزیز  شنوندگان   و  عزیز  بینندگان  یهمه  هب  پایان  در  سلیمانی   قاسم  آن  در  که  است  قدسی  ]روز[  او 

حمان    ال ل    ب ْسم    بخوانید:  هوال ل قل   یک  و  حمد   یک  همه  او،  روح  شادی  برای  ندارد؛  حضور   ما  عزیز یم    الر  ح   َرب    ل      اَلَحمدُ   ﴾۱﴿  الر 
حمان    ﴾2﴿  الَعالَم ینَ  یم    الر  ح  ین    یَوم    َمال ک    ﴾۳﴿  الر  نَا  ﴾5﴿  نَستَع ینُ   إ ی اکَ   وَ   نَعبُدُ   إ ی اکَ   ﴾4﴿  الد  َراَط   ا هد  َراَط   ﴾6﴿  الُمستَق یمَ   الص   ص 
ینَ  ال ینَ   َواَل   َعلَیه مْ   الَْمغُضوب    غَیر    َعلَیه مْ   َأنَعمَت   ال ذ  حمان    ال ل    ب ْسم    ﴾7﴿  الض  یالر    الر  ُ   ُهوَ   قُل  م  ح  ُ   ﴾۱﴿  َأَحدٌ   ال ل َمدُ   ال ل  وَ   یَل دْ   لَمْ   ﴾2﴿  الص 

ا لَهُ  یَکُنْ  لَمْ  وَ  ﴾۳﴿ یُولَدْ  لَمْ   ﴾ 4﴿ َأَحدٌ  کُفُو 
الم  برکاته  و رحمةال ل  و علیکم  والس 

 
 7/۳/۱۳99 پیام به مناسبت آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی

حمنال ل بسم حی الر   م الر 
اهرین والحمدل ل رب  العالمین و صل ی ال ل   علی سی دنا محم د و آله الط 

ساالری شود و پیشانی  باشکوه و درخشان مردمی مجلس شورای اسالمی آغاز میامروز به هدایت و توفیق الهی یازدهمین دوره
 نماید.اسالمی بار دیگر در برابر چشم جهانیان رخ می

گویم و از هم ت و  ی تشکیل مجلس قانونگذاری سپاس میوقفهر حرکت بیبر کمک به مل ت ایران دخداوند حکیم و قدیر را  
 گویم.دهندگان را جلب کنند تبریک میاند امید و اعتماد رأیکنم و به منتخبان مل ت که توانستهی مل ت عزیز تشک ر می انگیزه
 مجلس و تکلیف حیاتی  شأن 

أن، مجلس رامام راحل عظیم ی آن ترین تعبیری دانست که شأن مجلس و نیز وظیفهتوان جامعدانستند؛ این را میا در رأس امور الش 
ها و مقصدهایی بدانیم که در قانون اساسی معی ن کند. اگر قانون را راه و مسیر کشور به سمت قل هی کوتاه اعالم میرا در یک جمله

ی آحاد، وظیفه  کومتی و مردمی و همههای حی دستگاه. همهی  حیاتی استگذاری و رهگشایمجلس، متعه د این ریل شده است،  
 دارند از این مسیر حرکت کنند. 
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بینی شده است در خود مجلس پیش  -ی قضائیه که مسئولیتش تضمین اجرای قانون استعالوه بر قوه -ضمانت اجرای این وظیفه نیز  

ص، حق  رد  و قبول مدیران ارشد ه  که حق  تحقیق و تفح  و استیضاح، از آن جمله است. پس اگر    ی مجری ه، حق  تذک ر و سؤالقو 
های واالی خود دست  درستی استفاده شود، کشور به هدفههای اجرای آن بقانون، درست و بسنده و قابل اجرا باشد و از ضمانت 

 یابد. این است شأن واالی مجلس و این است تکلیف حیاتی و مهم  آن.می
 خواهد بود قیقی در رأس امور کشورس به معنی حوقتی که مجل

تواند مجلس را در این جایگاه شایسته بنشاند، شما نمایندگان محترمید. آنگاه که نمایندگان مجلس با شناخت درست از  آن که می
م، و با پاکشرایط و اولوی ت ی قانونگذاری و دیگر فهداری، وظیدستی و امانتهای کشور، و با کارشناسی، و با حضور فع ال و منظ 

ی ات کاء مجریان، و به معنی حقیقی، در رأس امور کشور خواهد بود  ی امید مردم و نقطهرا انجام دهند، مجلس، نقطه  وظایف خود
 های واال، سهم بسزا خواهد داشت.و چنین مجلسی در رساندن کشور به هدف

 آفت عمده  •
انگاری در کار، یا  ناسالم شخصی و جناحی، یا سهلهای  بار، یا وارد کردن انگیزهآفت عمده، سرگرم شدن نماینده به حواشی زیان

 ای و امثال آن است. ای و قبیلههای احیانا  ناسالم قومی و منطقهبندیدسته
 ی مطلوب در باب عدالت دست نیاوردن نمرهبه

ی مشهود، هالوه بر مشکالت عمدب اقتصاد، عاست. در با  های کشوراقتصاد و فرهنگ در صدر فهرست اولوی تدر حال حاضر،  
این واقعی ت  ناخواسته باید همه ایم.  دست نیاوردهی مطلوبی درباب عدالت به  ی پیشرفت و عدالت، نمرهباید اذعان کنیم که در دهه

 ی اولویت، وادار سازد.را به تالش فکری و عملی در باب معیشت طبقات ضعیف، به مثابه
 اد مّلیاصلی اقتص اصالح خطوطلزوم 
گوید که راه درست برای این مقصود اصالح خطوط اصلی اقتصاد مل ی یعنی: اشتغال، تولید، ارزش  نظران به ما میبی صاح توصیه

 پول ملی، تورم، اسراف و امثال آن است. 
ه به تنظیم برنامهسیاست هفتم که در شمار وظایف نزدیک   یهای کل ی اقتصاد مقاومتی در این زمینه، راهنمای معتبری است. توج 

ه به کاهش نقش تعیین ی نفت خام در منابع مالی دولت که خود فرصت مغتنمی برای ترسیم کنندهمجلس یازدهم است و نیز توج 
 ی دیگر اینجانب به شما عزیزان است. خط  اقتصادی کشور است، توصیه

 ی نظارتیوظیفهنکاتی در مورد 
های شخصی و جناحی است. نه حق ی ا و انصاف و اجتناب از حب  و بغضد اینجانب بر رعایت تقوی، تأکی ی نظارتدر اقدام به وظیفه

 مورد صورت گیرد. کش ضایع شود و نه اغماض و اهمال  بیاز مدیر و مجری خدوم و زحمت
 چند توصیه 

بان با شور و حرارت جوانانتنیدگی تجربههمکاری نمایندگان با یکدیگر، درهم عمل پاکیزه و نیکو  واردان، مسابقه در  و تازه  ی مجر 
ها و های انقالبی در حوادث مهم  جهانی و داخلی، اهتمام به مرکز پژوهشگیریو عدم مسابقه در احراز این یا آن جایگاه، موضع

ه و قضائی ه، نسخ قوانین ها، تعامل برادرانه با قوای مجری  دیوان محاسبات، صدور آرامش و اطمینان به افکار عمومی کشور در نطق 
 های دیگر اینجانب به شما نمایندگان مل ت است.ئد و مزاحم، و اجتناب از تکث ر و تراکم قوانین، توصیهزا
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ها به مل ت ایران ثابت خواهد کرد که انتخاب آنان درست بوده است، و میل به حضور در انتخابات  مطمئن م که رعایت این سرفصل

ی ت حرکت کنید. خدا ی بی عتماد به خدا را سرمایهواهد داد. تقوا و توک ل و ارا در آنان افزایش خ پایان خود بدانید و با قدرت و جد 
 یارتان باد.
 قدردانی
ویژه از رئیس پُرانگیزه و پُرتالش آن جناب آقای دکتر الریجانی قدردانی کنم و ی پیش بهدانم از نمایندگان محترم دوره الزم می

ال ل اعظم )روحی فداه( و رحمت و نان مسألت نمایم. سالم و صلوات خدا بر حضرت بقی ةالهی را برای هر عمل صالح آاجر و ثواب  
 ی شهیدان و امام و پیشوای آنان حضرت امام خمینی. مغفرت الهی نثار ارواح طی به
الم علیکم و رحمةال ل   والس 

 ایسی دعلی خامنه
 ۱۳99خرداد  7
 

 ۸/۳/۱۳99 مصلحت  تشخیص  مجمع در عضویت و رهبری مشاورت به ریجانیال دکتر حکم انتصاب
 بسم ال ل الرحمن الرحیم 

 جناب آقای دکتر علی الریجانی دامت توفیقاته 
ویژه در سه دوره ریاست مجلس شورای اسالمی از های گوناگون به نظر به تجارب مفیدی که جنابعالی در دوران مدیریت در بخش

 کنم.مشاورت رهبری و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب می د، جنابعالی را بهیاآن برخوردار گشته
 های واالی نظام قرار گیرد.امید است این مسئولیت در خدمت هدف

 والسالم علیکم 
 ایسی دعلی خامنه

 ۱۳99خرداد  8
 

()رحمه خمینی امام  رحلت سالگرد  ویکمینسی مناسبت به تلویزیونی سخنرانی  ۱4/۳/۱۳99 اّلل
حمن ال ل  بسم حیم  الر   الر 
الة  و  العالمین  رب    الحمدل ل   و الم  و  الص  ی بین  آله  و  محم د  المصطفی  ابیالقاسم  نبی نا  و  سی دنا  علی  الس  اهرین  الط    بقی ة   سی ما  المعصومین  الط 
 .االرضین فی ال ل 

 بزرگوار  امام از گفتگو  به کشورمان فردای  و امروزاحتیاج 
  مراسم  برگزاری  چگونگی شود.  می  اجرا  مراسم  این  معمول  شکل   از  متفاوت  شکلی  به  بزرگوارمان   امام  رگداشتزب   مراسم  امروز
  امام .  داریم  احتیاج  این  به  کشورمان  فردای  و  کشورمان  امروز  ما  که  است  بزرگوار  امام  از  گفتگو  مهم،  و  قضی ه  اصل  نیست؛  مهم

  او  معنوی ت  و  او  حضور  از  ما  و  بماند  زنده  باید  و  است  زنده  ما  بین  در  او  هریاظ  فقدان  و  و  ظاهری  درگذشت  از  پسها  سال   بزرگوار
 . کنیم استفاده و بشویم مندبهره او یاشاره انگشت و  او فکر و
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 امام حضرت خصوصیّات ترینبرجسته از ،انگیزی تحّول و خواهیتحّول ی روحیه
  دارای   و  ذوابعاد  انسان   یک  ایشان  البت ه  کنم؛  بحث  بزرگوار  امام  ی اتخصوص  از  مهم ی  خصوصی ت  یک  یدربارهخواهم  می  بنده  امروز

دی  یبرجسته  خصوصی ات  امام   خصوصی ات  ترینبرجسته  و  ترینمهم  جزو  ،کنیممی  بحث  امروز  که   خصوصی تی  این  بودند؛  متعد 
ل یروحیه از است عبارت آن و  است  بزرگوار ل و خواهیتحو   .بزرگوار امام انگیزیتحو 

 واقعی معنای  به رهبر یک و  عملیّات در داخل فرمانده یکم؛ اما •
ل  انسان  یک  هم   روحا ،  امام، ل  هم  بود،  خواهتحو  ل،  ایجاد   مورد  در.  آفرینتحو  س   و  استاد  و  معل م  یک  نقش  صرفا    او  نقش  تحو   مدر 
الت ترینبزرگ ایشان.  بود واقعی معنای به رهبر یک نقش و عملی ات در داخل فرمانده یک نقش نبود؛   خودشان،  دوران  در را تحو 
دی  هایحوزه   در  خودشان  زمان  در ع  هایعرصه   در  و   متعد   کنم. می  اشاره  امروز   آنها[  ]از  مقداری  به  من  که  کردند  ایجاد  زیادی  متنو 
 امام در جوانی خواهیتحّولی ای از روحیهنشانه •

ال   ل  یروحیه  او   ۱۳4۱  سال   در  اسالمی  نهضت  آغاز   در   که  نبود  چیزی  این  است؛  داشته  دوجو  بزرگوار  این  در   دیرزمان  از  خواهیتحو 
ل  انسان  یک  جوانی  دوران  از  ایشان  نه،  بیاید؛  وجود  به  ایشان  در  و   یادداشتی  همان  از  است  عبارت  آن  ینشانه  که  بودند  خواهتحو 

 وزیری   مرحوم  که  اندنوشته  یزدیوزیری  حومرم  دفتر  در  -  عمرشان  از  ۳0یدهه  در  تقریبا    -  جوانی  دوران  در  ایشان  که  اینوشته
 نوشته،   آن   در .  گرفته  قرار  هاخیلی  اختیار  در   و  شده  چاپ  هم  بعد  که  امدیده  دادند؛  نشان  من   به  را   ایشان  خطدست  را،  نوشته  آن   عین
َدة    َأع ُظکُم  إ ن ما  »قُل  یشریفه  ی آیه  ایشان «  َمثنیل   ل  ل   تَقوموا   َأن  ب واح  ؛   قیام    به   را  عمومکند  می  دعوت  که  [کنندمی  ذکر  ]را   72َوفُرادیل  ل ل
 .داشت وجود ایشان در ایروحیه چنین یک

 آفرینی توّسط امام این روحیه و تحّول ِاعمال
ل  کردم  اشاره  که  طور  همین  و  کردند  ا عمال  ایشان  را  روحیه  این ل  یمسئله  وارد  م یدانی.  کردند  آفرینیتحو    فقط   نه  شدند،  تحو 

ل   از   دستوری؛  و  یگفتار ب   از   ایمجموعه  یک  در  روحی  آفرینیتحو    را  شرحش  کرد  خواهم  عرض  حاال  من   که  -   قم  در   جوان  طال 
ل تا -  .ایران مل ت عموم در وسیع آفرینیتحو 
 مّلت ایران  در معنوی  و روحی انقالب و تحّول ایجاد  •
ها سال  معقول،  و  اصول  و  فقه  درس  از  غیر  نهضت،  شروع  از  شی پ  سال  هاده  ایشان.  ایشان  اخالق  درس  از   است  عبارت  قم  یمسئله  آن
  وجود   و  بود،  شده   تعطیل  درس  این  که  بودها  سال  قم،  رفتیم  ما  که  وقتی  آن  البت ه.  داشتند  اخالق  یجلسه  داشتند،  اخالق  درس  قم  در

  و  فیضی ه  یمدرسه  در  داشتند  ایسهلج  بار  یک  ایهفته-  ایشان  ندکردمی  نقل  را،  اخالق  درس  آن  بودند  دیده  که  کسانی.  نداشت
ب  البت ه  را  این.  ندکردمی  منقلب  راها  دل  ند،کردمی  منقلب  را  جلسه  ند،کردمی  صحبت  که  وقتی  -جاآن   در  شدندمی  جمع  جوان  طال 

 اخالقی  تصحب   هاییمناسبت  به  شاناصول   و  فقه  هایدرس  همین  در  حت ی  ایشان  یعنی.  بودیم  دیده  اصول  و  فقه  درس  در  هم،  ما
  و  بود  مؤث ر  جور  این  ایشان  بیان  ریختند؛می  اشک   ،کردمی  اخالقی  صحبت  ایشان  وقتی  ند؛کردمی  گریه  زار  زار  هاطلبه  ند،کردمی

 روحی   انقالب  از  را  خودشان  هایحرکت  یهمه  آغاز  هم  پیغمبران  است؛  پیغمبران  روش  همان  اینکرد.  می  ایجاد  روحی  انقالب
  73العُقول،   َدفائ نَ   لَُهم  یُثیروا  وَ ...    ن عَمت ه  َمنسی    یَُذک روُهم  وَ   ف طَرت ه  میثاقَ   ل یَستَأدوُهم  :فرمایدمی  امیرالمؤمنینکه  این.  کردند  شروع  افراد
ک   به  ندکردمی  وادار  را  آن  و  ندکردمی  بیدارها  این  در  را  انسانی  ینهفته  سرشت  آن  یعنی  ف طَرت ه«  میثاقَ   »یَستَأدوُهم.  است  همین  تحر 

 جلسات   آن  که   کنم  اد عا  قاطعا  توانم  مین  البت ه  من.  کردند  شروع جا  این  از  جوری  این  امام  ؛هاانسان  اقدامات  و  عملی ات  هدایتگری  و

 
 ...« خیزید  پا به خدا  برای  تنهایی  به و دو  به دو  کهدهم  می  اندرز یک  شما  به قطف من  »بگو  ؛ 46 ی آیه از بخشی  سبأ، ی سوره 72
 ۱ ی خطبه  البالغه، نهج  73
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که  این   است  مسل م  آنچه  لکن.  دانمنمی  من  را  این  بشود؛  منتهی  سیاسی  عظیم  نهضت  به  بعدهاکه  این  برایدادند  می  تشکیل  ایشان  را
 ها، دل  کردن  آماده  و  تذک ر  و  اخالق  درس  راه   از  انسانی  سرشت  و  فطرت  و  معنوی   هایغریزه   تحریک  این  آفرینی،تحرک  این
ل  ایجاد  تا  کردند  شروع  ایشانجا  این  از   بود؛  بزرگوار  امام  یشیوه  حاال   که-  مبارزات  دوران  در  چه  مل ت؛  یک  وسیع  سطح  در  تحو 
ل  این  هاینمونه  از  مقداری  من ل   ایران  مل ت  در  کلمه  واقعی  معنای  به  ایشان  انقالب،  پیروزی  از  بعد  چه  و  -کنممی  ض رع  را  تحو   تحو 

 . کردند ایجاد
ه ل،  این  در  ایشان   مخاطب  که   کنید  توج   مبارزات   داشت،  وجود  مبارزاتی  امام  نهضت  شروع  از  قبل.  ایران  مل ت  از  بود  عبارت  تحو 
اکثرها  آن   کار   یحوزه  منتها  ند[،کردمی   ]مبارزه  مختلف  هایوه رگ  که  بود  سال  هاده   داشت،  وجود  ایران  در  سیاسی  محدود   حد 

 یک   در  بدهند،  قرار  تأثیر  تحت  را  دانشجو  نفر  ۱50  نفر،  ۱00  کنید  فرض  توانستندمیها  این  دانشجو؛  تعدادی  یک  به  مثال    شدمی
  ایران   مل ت  بحث  نبود؛  معی ن  یحرفه  یک  یا  محدود  جمع  یک   یا  محدود  گروه  یک  بحث  امام،  بحث.  کنند  وارد  راها  آن  مراسمی

اجشود  می  را   استخر  یک.  نیست  کسی هر  کار  اقیانوس  یک   درآوردن  طوفان   به  است؛  اقیانوس  یک  مثل  مل ت .  بود اج   ام ا  کرد  مو    مو 
التی داد؛ انجام را کار این امام و است اقیانوس یک مل ت. است عظیمی کار اقیانوس، یک کردن  .آوردند وجود به را  تحو 
 گرمطالبه  مّلتِ  یکآن به  تبدیل  و مّلت بودن تسلیم و خمودگی در تحّول 
ل،  یک ل  تحو   نهضت   این  که  هست  یادمان  ما   که  دورانی  در  ما،  جوانی  دوران  در.  بود  مل ت  تسلیم   و  خمودگی  یروحیه  در  تحو 
 بودند،   خمود  بودند،  تسلیم  مردم  نداشت،  کاری  و  سر  هیچ  خودش  سرنوشت  اساسی    مسائل  با  که  بود  مل تی  یک  ایران  مل ت  شد،  شروع
  یمطالبه  هم  آن  کردن،  مطالبه  شدن،  میدان  وارد  داری،میدان  تحر ک  حالت  این.  بودند  اراده[  ]بی  خودشان  شخصی    زندگی  به  نسبت

 و  خمود  مل ت    همین  دند؛رک  ایجاد  امام  را   این   نداشت؛   وجود مطلقا    ما   مل ت  خوی   و  ُخلق   در  و   مل ت  رفتار در   مهم،  و  بزرگ  چیزهای
  تکان   چنان  آن  امام،  یخروشنده  هایبیان  آن  امام،  یتوفنده  و  پُرشور  هایسخنرانی  آن  گر؛ مطالبه  مل ت    یک  به  کردند  تبدیل  را  تسلیم
  - بود  4۱  سال  نهضت،  شروع  که-  است  4۱  سال  قضایای  اشنمونه  گر؛مطالبه  مل ت  یک  به  شدند  تبدیل  مل ت  این  که  را  مل ت  این  داد

  با   ]رژیم[  خرداد  پانزدهم  در  و  خرداد،  پانزدهم  به  شد  منتهی  هم  بعد  که  است  مختلف  شهرهای  در  مردم  عظیم  اجتماعات  اشنمونه
 یک   این  مبارزات؛  دوران  پایان  تا  بود  زمان  طول  در  مردم  اجتماعات  هم  باز.  کند  متوق ف  را  حرکت  این   نتوانست  عظیم  کشتار  آن

ل  .کردند ایجاد نشاای که بود عجیبی تحو 
 مّلی  نْفس به اعتماد  و عّزت ایجاد و مردم نگاه در تحّول 

ل ل  دیگر،  تحو   یعنی   داشت؛  پندارانه حقارت  نگاه  یک  خود  به   نسبت  ایران  مل ت   بود؛  شانجامعه  به  و   خودشان  به  مردم  نگاه  در  تحو 
  حاال  فقط  نهکرد.  می ن  خطور  احدی  ذهن  به  مطلقا    بیاید،  ئق فاها  قدرتابر   یاراده   بر  ،هاقدرت  یاراده  بر  بتواند  مل ت  اینکه  این

  اصال    انتظامی،  یا  امنی تی  یاداره  یک  -که  کنید  فرض-  مسئول  فالن  یاراده  حت ی  داخلی،  یهاقدرت  یاراده  حت ی  جهانی،  یهاقدرت
  احساس   ند،کردمی  حقارت  احساس.  رناکطخ  و   تلخ  هایاراده   صاحبان  یاراده   بر  کنند  غلبه  بتوانند  کهکرد  مین  خطور   مردم  ذهن  به

ت،  احساس  به  کرد  تبدیل  را  این  امام  ند؛کردمین  توانایی  استبدادی   حکومت  که  حالت  این  از  را  مردم  و  نفْس،  به  اعتماد   احساس عز 
 هست  لکتمم   رأس  در  شخصی  یک  باالخره  خب  که  بود  این  کأن ه  ماها  تصور  زمان  آن  بود؛  جور  این  که-  بدانند  طبیعی  امر  یک  را
 یی ها انسان  به   کردند  تبدیل  -دانستیممی  عاد ی  و  طبیعی  امر  یک  را  این  اصال    و  است  همین  مسئله  طبیعت  خب   است؛  حاکم  او  یاراده  و
ل،  انقالب،  در  مردم  شعارهای  ازکنند.  می  تعیین  را  حکومت  نوع  خودشان  که   جمهوری   هم  بعد  اسالمی،  حکومت  اسالمی،  نظام  او 

 اشخاص   را،  حاکم  شخص  گوناگون  هایانتخابات  در  هم   بعد  بودند؛  کننده مطالبه  بودند،  کنندهتعیین  خودشان  دمرم   بوده؛  اسالمی
  تبدیل کل ی به بود،  مردم در که خودحقیرپنداری حالت یعنی اند؛کرده معی ن مردم را  حکومت مختلف یهابخش  در مسئولی ت مورد
ت حالت به شد  .مل ی نفْس به اعتماد و عز 
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 مردم مطالبات نوع در لوّ تح 
ل  یک ل  دیگر،  تحو   از   هم  ایمطالبه  یک  مردم  از  گروهی  یک  وقت  آن  کنید  فرض  چنانچه  اگر  یعنی  بود؛  مردم  مطالبات  در   تحو 

 شود؛   کشیده  جوری   این  خیابان  این  یا  بشود  آسفالت  کوچه  این  مثال    که  بود  این  داشتند  زمان  آن   قدرتمندان  از   یا  داشتند   دستگاه
  غربی«؛   نه  شرقی،  »نه  شعار  یا.  عظیم  های[]آرمان  یعنی  آزادی؛  استقالل،  ی مطالبه  به  کردند  تبدیل  را  این  ]بود[؛  حد  این  در  اتمطالب 
لی  چنان  آن  مردم  های خواسته  در   امور   یک  به  شد  تبدیل  محدود  و  محل ی  کوچک،  حقیر،  چیزهای  این  از  که  آمد  وجود  به  تحو 

 .جهانی و انسانی، بزرگ، اساسی،
 دین به مردم نگاه در تحّول 
ل  یک ل  آورد،  وجود  به  امام  که  دیگری  تحو    مسائل   شخصی،  مسائل  برای  ایوسیله  فقط  را  دین  مردم،  بود؛  دین  به  نگاه  در  تحو 

اکثر عبادی،  طالق؛  و ازدواج و مالی وظایف که کنید فرض و  روزه و نماز  یمسئله همین برای فقط  دانستند،می شخصی احوال حد 
 رسالت   دین،  برای  امام.  دانستندمی  چیزها  این   به  محدود  را   دین  رسالت  و  دین  مسئولی ت  و  دین  یوظیفه  را،  دین  حدود؛  همین  در

ن و سازینظام لکل ی به دین به نگاهشان مردم  کرد؛ تعریفها این مانند و سازیانسان و سازیجامعه و سازیتمد   .شد متحو 
 اسالمی نوین تمّدن ایجاد  :آینده  به نگاه در تحّول 
ل یک ل دیگر، تحو   که  شعارهایی  یهمه با شدند، میدان وارد امام و شد شروع  نهضت که دورانی آن در. بود آینده به نگاه در تحو 
  ای آینده  مردم  نگاه  در  -بودند  هم  کوچک  و  محدود  خیلی که-دادند  می  هاگروهک  و  هاگروه   از   و  بعضی  و  احزاب  از  بعضی  حاال
ن  ایجاد  به  شد  تبدیل  این  نداشتند؛  چشم  مقابل  در  ایآینده  و  افق   یک  مردم  یعنی.  شدینم  دیده   به   امروز  شما  یعنی.  اسالمی  نوین  تمد 
ن  که  هستند  این  دنبال  مردم  آورده،  وجود  به  را  حالت  این  که  است  امام   مبارک  دست  این  کنید،  نگاه  ایران  مل ت  اسالمی   نوین  تمد 
 مردم،   یعام ه   نگاه .  بدهند  تشکیل  را  اسالمی  ام ت  بیاورند،  وجود  به   را  اسالمی  عظیم  ات حاد  بیاورند؛  وجود  به   و  بدهند  تشکیل   را

 . است این مردم یتوده
 سازینظام ی عرصه به فقه وارد کردن  و کاربردی   معرفتِی  مبانی در تحّول 
صی  یحوزه   یک  در ل  تر،تخص  صی  این  که  آوردند؛  وجود  به   را  این  امام  است؛  کاربردی  معرفتی    مبانی  در  تحو    جزو  است،  تخص 

 سازی نظام  یعرصه  وارد  را  فقه  امام.  دارندها  این  مانند  و  اصول  علم  کار    در   و  فقه  کار  در  دستی  که  است  کسانی  و  حوزوی  مسائل
 چون   ام ا  شد،می  مطرح  و  داشت  وجود  فقها  بین  در  که[  ]بود   سال   هزار  فقیه،  والیت  یمسئله  البت ه.  بود  دور  مسائل  این  از  فقه  کردند؛

  وارد   را   این  امام.  شدنمی  پرداخته  آن   مسائل    به   آن،  جزئی ات  به   هرگز  بکند،  پیدا  تحق ق   فقیه  والیت   این  که  نداشت  وجود  امید  این
  متقن    علمی    هایبحث  کردند؛  بحث   آن   یدرباره   و  کردند  مطرح   را   این  نجف،  یعلمی ه  یحوزه   در.  کردند  فقهی  و   اصلی  مسائل
ه  قابل  کامال    محکم     همان   نظام  مصلحت    که  -  را  نظام  مصلحت    یمسئله  یا  هستند؛  هازمینه  این  در  نظر  صاحب  که  افرادی  برای  توج 
 و   »تزاحم«  فقهی    و  اصولی  معروف  یمسئله.  کردند  مطرح  فقه  در  امام  -  نیست  آن   از  غیر  چیزی  است،  مل ی  منافع  است،  عمومی  منافع
  یاداره  یعرصه  در  که  کردند  عمومی  میدان  یعرصه  وارد  رفت،می  کار  به  کوچک  مسائل   و  شخصی  مسائل  در  که  را  مهم«  و  »اهم  

 فرصت   این،  که  کردند  وارد  را  چیزها  این  ایشان  فقه،  در  یعنیشود.  می  مطرح  مهم«  و  »اهم    یمسئله  و  نظام  مصلحت  یمسئله  کشور،
فاتی  یگستره  درکند  می  باز  ا ر  فقه  دست  آورد؛می  وجود  به  فقه  برای  بزرگی  خیلی   به .  بکند  گوناگون  مسائل  درتواند  می  که  تصر 
 انجام  فقهی  ی زمینه  این  در  امام  که  کاری  این  البت ه.  کنند  استقبال  کنند،  استفاده  و  کنند  قدردانی  خیلی  این  از  باید  هاحوزه   من  نظر
 یک  نیست؛  فقه   در  بدعتی  یعنی  است؛  جواهری  فقه  -  امام  بیرعت  به  -  همان   طبق   یعنی  است؛  قانونمند  و  روشمند  کامال    اند،داده

 .است فقها اختیار در که است فقهی متعارف موازین از صحیح یاستفاده
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 فقه  به نوگرایانه نگاه عین  در تعبّد، بر پافشاری  ▪
ل  این  از   دیگر  ینمونه  یک  یک   امام،  یعنی  مسائل؛  به  نوگرایانه  نگاه   عین  در  بود  تعب د  بر  پافشاری  دینی،  مسائل   و  دین  به   نگاه  در  تحو 
تهب  حال  عین  در  ؛کردمی  نگاه  نوگرایانه  چشم  با  مسائل  به  بود؛  نوگرا  روحانی  یک  نوگرا،  فقیه   آن   و  روز   آن  در.  تعب د  به  پابند  شد 

 روحانی ها  این  ؛ندزدمی  حرف  و  ندکردمی  بحث  و  بودند  وارد  روشنفکری  مسائل  هایزمینه  در  که  بودند  روحانی ونی  خب  هادوران
  در   -  ]نداشتند[ را  الزم  تقی د  آن  تعب دی  مسائل  به  نسبت  شرایط،  از  برخی  تأثیر   تحت  مقداری  یک  ]ام ا[ بودند  هم  شناسدین  و  عالم  و

  که   نویی   نگاه  آن   عین   در  آمدند  امام.  ندکردمین  تکیه  تعب د  یمسئله  روی  خیلی  تبلیغاتشان  در  ولی   -  بودند  مقی د  چرا،  شخصی  عمل
  احکام،  در  تعب د  هم  ایستادند؛  محکم  تعب د  یمسئله  روی  داشتند،ها  این  مانند   و  دینی  مسائل  و  اسالمی  مسائل  و  فقهی  مسائل  به  نسبت
ها این  مانند  و   عزاداری  مراسم  و   عزاداری  مجالس  روی   بر  ایشان  که  عجیبی  یتکیه  یمسئله  این  ]مثال [  دینی؛  مراسم  در  تعب د  هم

 .بود ایشان بزرگ تعب د و پایبندی آن یدهندهنشانها ینا یهمه کردند،
 ها آن به اعتماد و جوان نسل  به نگاه در تحّول 
لی  از  دیگر  یحوزه  یک ل  آوردند،  وجود  به  ایشان  که  تحو    عمل    و  فکر  به  ایشان.  جوانان  به  نگاه  بود؛  جوان  نسل  به  نگاه  در  تحو 

ل  یک  مهلک  واقعی   معنای  به  این  کردند؛  اعتماد  جوانان   جوانهای  ایشان  شد،  تشکیل  که  پاسداران  سپاه  کنید  فرض  مثال    یعنی.  بود  تحو 
اکثر  که  ]بودند[هایی  ها جواناین  که  پذیرفتند  پاسداران  سپاه  رأس  در  را  ساله  چند  و  بیست  درها  این  بود؛  سن شان  سال  سی  مثال    حد 
  سپرده ها  این  به  بزرگ  کارهای  که  بودندهایی  جوان  همهها  این  [؛دند]بو  کل  فرماندهان  و  لشکرها  فرماندهان  پاسداران،  سپاه  رأس
 .بود شده
 قبولشان   مورد  کههایی  جوان  به  عجیبی  اعتماد  ایشان  هم  دیگر   جاهای  در  قضائی،  هایبحث  در  جور؛همین  هم  دیگر  هایزمینه  در

ل را[ ]کارها ایشان ند[؛کردمی] بودند  . ندکردمی اعتماد جوان عمل  به و جوان فکر به و ندکردمی محو 
 معنای اعتماد به جوانان  ▪
 ، کنیم می  مطرح  زیاد  را  گراییجوان  بحث  امروز  ما  حاال  اینکه  .ندکردمین  نفی  را  جوان  غیر  یهاظرفی ت  ایشانکه  این  عین  در  البت ه

ر   هابعضی ها جوان   به  ایشان  نبود؛  این  مطلقا    امام  نظر   نه،   کند؛  خارج  حوزه   ازکل ی  به  را   پیران  انسان  یعنی  گراییجوان  کهکنند  می  تصو 
 اعتماد  اندازه  همان  به   هم  جوان  غیر  نیروهای  به  نظام،  برای  ثروت  یک  عنوان  به  نظام،  برای  ذخیره  یک  عنوان   به  ندکردمی  اعتماد
 منصوب   تهران  یجمعه  امتما  به  -نبودم  پیر  خیلی  وقت  آن  نسبتا    که-  را  حقیر  این  که  وقتی  همان  ایشان  کنید  فرض  مثال  .  ندکردمی

 شهدای   ]دیگر[  یا  دستغیب  مرحوم  یا  کرمانشاه  یجمعه  امامت  به  را  هشتادساله  مرد  اشرفی،  شهید  آقای  مرحوم  وقت  همان  کردند،
 مثال    سپاه  در  مسل ح؛  نیروهای  در   یا.  اینها  مانند  و  هفتاد  و  شصت  سنین  حدود  در  بودند  مردانی  همهها  این  کردند؛  منصوب  را  محراب
حی  شهید  ارتش  در  گذاشتند؛  راها  جوان  و  شصت  سنین  در  بودند  افرادیها  این  که  75ظهیرنژاد،   مرحوم  که  بفرمایید   فرض  یا  74فال 
 را   جوان  غیر  نیروهای  یعنی  کنند،  تکیهها  جوان  به  گوییممی  وقتی  که  نبود  جور  این  کردند،  استفادهها  این  از  امام  شصت؛  از  باالتر

 .گذاشتند نبود جوان  خیلی که را  عسگراوالدی  مرحوم امداد ی کمیته در وقت آن ایشان یا. کنند رجخا حوزه ازکل ی به
  باید   کرد،  اعتمادها  جوان  به  باید  که  داریم  را  عقیده  همین  ما  هم  امروز  و  -  ندکردمی  اعتماد ها  جوان  به   ایشان  گوییممیکه  این  پس
  یک   است،  ایذخیره  یک  این  که  است  این  معنای  به  -  پردازممی   این  به  هم  بعد  من  هک  کرد  استفاده  کشور  پیشبرد  در  جوان   نیروی  از

 
حی، ال ل ولی  سرتیپ شهید مرحوم 74  . شد منصوب قوا کل   فرماندهی  به صدربنی  از بعد فال 
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 یک   همها  آن  کهها  جوان  غیر  و  دارهاتجربه  اگر  که  نیست  این  معنایش  کنیم؛  استفاده  باید  ثروت  این  از   که  کشور  برای  است  ثروتی
 . نشود استفاده ها این از دارند، حضور  هستند ثروتی
 ها آن پذیری شکست به باور ایجاد وها قدرتابر و  جهانی ی هاقدرت  به نگاه در تحّول 
ت   این  بنابراین  پس  خب ل  لکن  آوردند[  وجود  به  ]را  تحوال  الت   این  از   بعضی  از  شاید  که   آوردند  وجود  به  که  دیگری  مهم  تحو   تحو 
ل  از   است  عبارت  بود،  ترمهم ر  کس  هیچ  توق   آنها.  قدرتابر  و  جهانی  یهاقدرت  به  نگاه   در   تحو    روی   بشود  کهکرد  می ن  تصو 

 گفتند   آمریکا  جمهور  رؤسای  خود  که  کردند  کاری  امام  داد؛   انجام  حرکتی  بشود  آمریکا  یاراده  خالف  بر  زد،  حرفی  آمریکا  حرف
 به   ند،کردمی  حرکت  امام  دست  یاشاره  با  کههایی  جوان و  امام  کارگزاران  و  امام  بود؛  همین  هم  واقعا    کرد؛  تحقیر  را  ما  خمینی  که

  که   داد  نشان   امام.  کردند  خارج  میدان  از  راها  این   و  شکستند  راها  این  یاراده   را؛ها  قدرتابر  کردند  تحقیر  کلمه  واقعی   معنای
  هم   این  شد،  جور  آن  که  سابق   شوروی  سرنوشت  دیدید  داد؛  نشان  را  همان  هم  آینده  که   پذیرندشکست  پذیرند،ضربهها  قدرتابر
ر  وقت  هیچکنید!  می   مالحظه  که  را   آمریکا  قضایای   این  و   است   روزم ا  آمریکای  که   روز   آن   از   را  این  امام  شد؛نمی  چیزی  چنین  تصو 
 .پذیرندضربه و پذیرندشکستها این بدانند  که داد قرار مردم دل در
 تحّوالت  این ی همه از خدا دانستن •

الت  همه  این که  بزرگوار  امام  است  این  مهم  ینکته  خب، ل  امام    کلمه   واقعی  معنای  به  و  آورد وجود  به  را  تحو    را ها  این  ام ا  بود،  تحو 
ل  همین.  دانستمی  خدا  از  راها  این  داد،نمی  نسبت  خودش  به  راها  این  امام  دانست؛می  خدا  از  وجود   بهها  جوان  در  که  را  روحی  تحو 

ر  ان[]ایش  کنید،  مالحظه  -شده  منتشر  امام  یصحیفه  همین  در  که-  بود  آمده ه  آن  به  بیاناتشان  در  مکر  ب   اظهار  وکنند  می  توج   تعج 
 دانست؛ می  خدا  از  را  آن  ام ا   بود  کار  این  در  او  خود  دست  بود،  کرده  را  کار  این  امام  خود   است؛  آوراعجاب  ایشان  برای  ،کنند می

ة  ال  و  حول  ال  است؛  خدا  از  که  است  همین  هم  واقعش ه  و  حول  هر  و  چیز  همه  العظیم،  العلی    بال ل   اال    قو   واقعا    امام  و.  است  خدا  از  ایقو 
ل  وها  جوان  حرکت  این  به  ایشان.  بود  معتقد  کلمه  واقعی  معنای  به  را  76َرَمیت«  ا ذ  َرَمیَت   »ما   ی[]آیه  این   اهتمام   خیلیها  جوان  تحو 
لی  کهگویند  می  ایشان  جا  یک.  بود  حادثه  این  به  77ُمعجب  خیلی  ورزید،می  است،   شده  واقع  و  شده  واردها  جوان  یهروحی   در  که  تحو 
لی  این   بود،  طاغوت  بر   یغلبه  طاغوت،  رژیم  بر   یغلبه  چون   است؛  باالتر  طاغوت  رژیم  بر   یغلبه  از   وجود   بهها  جوان  در   که  تحو 

 معنا  این  به  ُمعجب  و  ندکردمی  نگاه  قضی ه  این  به  جوری  این  ایشان  یعنی  است؛   باالتر  طاغوت  از  شیطان  و  است  شیطان  بر  یغلبه  آمده
 . کردیم عرض که ایمسئله این به راجع این. بودند
 پویایی  و  تحّول به ایزنده ی جامعه هر نیاز
ل  امام    امام،  بنابراین  پس  خب، الع   یک  کنید  فرض  مثال    حاال  که  نیست  این  بر   نظر  صرفا    ،کنیممی  ما  که  بحثی  این.  بود  تحو   بیشتری   اط 

  . بگیریم   درس  امام  از  باید  است؛  گرفتن  درس  برای  این  -  است  مهم  خود  جای  در  البت ه  هم  این  که  -  مباشی  داشته  امام  شخصی ت  از
ل به پویایی و زنده یجامعه هر ل به امروز ما دارد؛ احتیاج تحو   .مختلف یهابخش در داریم،  احتیاج تحو 

 هایی که پیدا کردیمتحّول
لی  رویکرد  از   کشور  و  انقالب  امام،  رحلت  از  بعد  که  بکنم  عرض  را  این  البت ه  توانسته   بحمدال ل   ایران  مل ت  یعنی  نگرفته؛  فاصله  تحو 

لی  رویکرد ل  کلمه،  واقعی  معنای  به  گوناگونی  هایزمینه  در   ما.  برود  پیش  و  بکند  دنبال  را  امام  تحو    قدرتمندتر   و  ایم کرده  پیدا  تحو 
 .هست ها این م؛ای شده گذشته از ترسرزنده  مواردی در و ایمشده گذشته از
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ل  همین   وضعی   یک  در  علمی  لحاظ  از   روز  آن  ما  .است  مهم ی  خیلی   چیز  نیست،  کوچکی  چیز   آمده  وجود  به  که  ایعلمی  تحو 
 .علمی تالش و علمی حرکت در[ ]پیشتاز عنوان به مطرحیم دنیا در امروز نبود؛ ذکر قابل و اعتنا قابل اصال   که بودیم

 خیلی   چیز  این  است؛  بازدارندگی  حد    به  نزدیک    واقع  در  و  حقیقت  در  ما  دفاعی  هایتوانایی  امروز  که  ؛دفاعی  هایتوانایی  در  یا
 .برسد[ آن ]به  توانسته کشور که  است مهم ی

 از  دنیا  در   را  قدرتمند  و   بااب هت  ی چهره  امروز  اسالمی،  جمهوری.  دنیا  در  است   کشور  بااب هت    یچهره  که  ؛سیاست  یعرصه   در  یا
التی ها این یهمه ،دهدمی نشان خودش ه قابل و است افتاده ات فاق که است تحو   .است توج 

 داشتیم   گردعقب مواردی  در  و نداشتیم تحّول مهّمی موارد در •
لی  حرکت  کشور،  حرکت  سال،  سی  این  در   موارد   از  بعضی  در  رفته؛  پیش  و  است  نشده  متوق ف   اند،آورده  وجود  به  امام  که  ایتحو 
لی  یاهزیرساخت  هم  آنچه .  نیست  کافی  لکن  هستها  این  است؛  نرسیده  تحق ق   به   و  فعلی ت  به  هنوز  لکن  است  آمده  وجود  به  ای تحو 
ل  مواردی  یک  در   ما  که  است  اینکنم  می  عرض   من ل  مهم ی  موارد  در-  نداشتیم  تحو    داشتیم،   گردعقب   مواردی  در   و  -نداشتیم  تحو 
ف  موضوع  خیلی  این  که  است   این  به  انقالب  ماندن  زنده.  است  انقالب  طبیعت  برخالف  و  است،  قبولی  قابل  غیر  و  ناپسند  و  بارتأس 
ل  باشد،  داشته  نوآوری  درپیپی  که ل  باشد؛   داشته  پیشرفت  باشد،  داشته  تحو    یافتن؛   دست  واضحی  شکل  با  برتری  حال  به   یعنی  تحو 

 را   این  توانایی  مطلقا    هازمینه  از  بعضی  در  شتیم؛ اد  احتیاج  این  به  ما  مختلف،  هایزمینه  در  بزرگ؛  حرکت  یک  جهش،  یک  یعنی
 .نداشتیم

 انقالب  مقابل  ی نقطهارتجاع؛ 

 سال   پانزده  سال،  ده  سال،  پنج که  آن  از  بعد  یعنی  شدند؛  ارتجاع   به  مبتال  دنیا  انقالبهای  از   خیلی.  است  ارتجاع   انقالب،  مقابل  ینقطه
 . است انقالب، مقابل ینقطه ارتجاع، این گرد؛عقب به ارتجاع، به شدند  مبتال هایشاناهتمامیبی خاطر  به گذشت، انقالب شروع از
 هاانسان ی اراده به وابسته  پسرفت،  و پیشرفت •
 درست   چنانچه  اگرها  انسان  ؛ها انسان   یاراده  به  دارد  بستگی  -ارتجاع  معنای  به  پسرفت  هم  انقالبی،  پیشرفت   هم  یعنی-  دو  هر  و

 دوی  هر  به  هم  قرآن  در  که  داشت،  خواهند  پسرفت  بکنند،  حرکت  غلط  چنانچه  اگر  رفت؛  هندخوا  پیش  درست  بکنند،   حرکت
َ   إ ن    [:فرمایدمی]  رعد  مبارکه  یسوره   در.  شده  اشاره  هااین ه م؛   ما  یُغَی روا   َحت یل   ب قَوم    ما  یُغَی رُ   ال  ال ل دهد  می  نشان  آیات  سیاق  که  78ب َأنفُس 
  شما  برای هم  متعال خدای کردید، ایجاد خودتان در مثبت تغییرات شما که  وقتی یعنی ، کندمی بیان را  مثبت یجنبه آیه،آن  این که

می.  آوردمی   وجود  به  را  مثبت  هایواقعی ت   و  مثبت  حوادث َ   ب َأن    ذلل کَ   است:   انفال  یسوره   در  دو  ا  یَکُ   لَم  ال ل  َعلیل   َأنَعَمها  ن عَمة    ُمغَی ر 
ه م؛   ما  روا یُغَی    َحت یل   قَوم    درست  مل ت  این  و  داد  مل تی  به  نعمتی  خدا  چنانچه   اگر  که  است،  عقبگرد  یجنبه  است،  منفی   یجنبه  این  79ب َأنفُس 

  ل یَ   اغف ر  الل ُهم    د:خوانیمی  هم  کمیل  دعای  در  شماگیرد.  ها میاین  از   را  نعمت  این  خداوند  نکردند،  عمل  درست  نکردند،  حرکت
نُوبَ  ُ   ال ت ی  الذُّ تهب   بایستی  ما.  است  اراده  از  ناشی  که  است  چیزی  نعمت،  سلب  یعنی  نعمت،  تغییر  این  80؛ الن َعم  غَی رُ ت   یم کردمی  مراقبت   شد 

 .نشویم دچار حالت این به که بکنیم مراقبت و
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 هست نیاز که مختلفی ی هابخشانتظار ایجاد تحّول در 

لی   حرکت  این  امام  رحلت  از  دبع  است،  داشته  وجود  معنا  این  نظام،  در  بنابراین  پس   که   مقداری  آن  منتها  است،  داشته  وجود  تحو 
نی  مختلف    یهابخش  در  که  قادریم  گوناگون   دالیل  به  ما.  نیست  کافی  ما  نظر  به   داشته،  وجود نی  و  کشور  تمد  ل  نظام،  تمد   ایجاد   تحو 
  فکر  در  که  است  این  نخبگانمان  از  و  مل تمان  از  وان  هایمجوان  از  و  خودم  از   من  انتظار  یعنی  دارد؛  وجود  نکاتی  خب  ولیکن.  بکنیم
ل ایجاد  . باشیم هست نیاز که مختلفی یهابخش در تحو 

 خواهیتحّولنکاتی برای توّجه در 
ل  آنها[  ]در  باید  که  ییهابخش  این  حاال  خواهم  ایاشاره  یک  بعدا    من  دارد،  الزم  ایجداگانه  بحث  یک  این  چیست،  بشود  ایجاد  تحو 
ل  در  نلک  کرد، ل  بخواهیم  اگر  هست؛  نکاتی  تحو   بایستی   نکات  این  به  بیفتد،  ات فاق  کلمه  صحیح  معنای  به  و  کلمه  واقعی  معنای  به  تحو 
ه  کنیم؛  توج 
 خواهیمعنا و منشأ تحّول •

ل  که  است  این  نکته  یک ل  گرایش مستمر به بهتر شدن؛  است:   این  معنای  به  بلکه  نیست  اعتراض   معنای  به   لزوما    خواهیتحو  خواهی تحو 
ل میاین است؛ یعنی اکتفا نکردن به داشته  وضع   به  اعتراض  مواردی،  منشأ  است  ممکن  البت ه.  تواند این باشدهای موجود؛ منشأ تحو 

ل  زیادی  موارد  در.  نیستجور  این  همیشه  ام ا   باشد  موجود  ، م کنی مین  اکتفا  هایمانداشته  به  داریم،  را  آنچه  ما  که  است  این  معنای  به  تحو 
ل  بخواهیم  تا  باشیم  کرده  شکست  احساس  جا  یک  حتما    نیست  الزمکنیم.  می  دنبال  را  جلوتر  ایمرحله  یک  باالتر،  قدمی  یک  تحو 
 در   بکنم  عرضخواهم  می  بگیرم؟خواهم  می  اینتیجه  چهجا  این  از  منکنیم.  مین  هم  شکست  احساس  جاهایی  یک  نه،   کنیم؛  ایجاد

ل  ما  که  هم  آنجاهایی ل   دیگر  ما  خب  که  نگوید  کسی  دیگر  -  علم  یمقوله  در  کنید  فرض  مثال    -  ایمکرده  ایجاد  مثبت  تحو   تحو 
ل را  باشیم، به داشته  قانع  نباید  داریم  آنچه  به   ما  نه،  نیست؛  احتیاجی  و  ایمکرده های خودمان نباید قانع باشیم بلکه بایستی باز هم تحو 

لجا  آن   در   که  ایزمینه  ر همینحت ی دبخواهیم و الزم بشمریم و دنبال کنیم؛     دیگری  گوناگون  هایزمینه  در  یا  ایمداشته  مثال    هم  تحو 
لی  که ل یعنی میل به شتاب گرفتن و سرعت داشتن در حرکت و جهش در حرکت و اجتناب از  گرفته  انجام  تحو  . پس بنابراین تحو 

ر، اجتناب از پافشاری بر مشهورات غلط ل معنای ؛تحج   معنا  این ندارد، وجود هم اعتراضی  حت ی که  آنجاهایی در و تاسها این تحو 
 .است نکته یک این بنابراین. دارد وجود کامال  
 فکری ی پشتوانهاحتیاج تحّول صحیح به   •

م  ینکته ل  که  است  این  دو  ل شود  مین  را  فکری  یپشتوانهبی  حرکت  هر  یعنی  فکری؛  یپشتوانه  به  دارد  احتیاج  صحیح  تحو   تحو 
ل  حساب  بهشود  مین  را  سطحی  و  سبُک  هایحرکت  از  بعضی.  دانست ل  گذاشت؛   تحو   فرض.  [خواهدمی ]  فکری  یپشتوانه  تحو 
ل  حتما    باید  امروز  که  مسائلی  از  یکی  کنید ل  باید  عدالت  یزمینه  در.  است  عدالت  یمسئله  بیاید،  وجود  به  آن   در  تحو    ایجاد   تحو 
 اساس   بر  وقت  آن   چیست؛  عدالت  یزمینه  در  ما  ییافتهشکل  و  متقن  یاندیشه  که  فکری  مبنای  یک  به  باشد  مت کی  باید  این  و  کنیم
ل؛  سراغ  برویم  آن  از  بایستی  ما  یعنی  است؛  ما  معنوی  هایدارایی  از  که  است  الزم  چیزهای  از  یکی  فکری  یپشتوانه  این  یعنی   تحو 

رات  و  اسالم  احکام  از  است  عبارت  که  کنیم  استفاده  زمینه  این  در  مانمعنوی   هایدارایی   کلمات   و   قرآن  یکریمه  آیات  و  اسالمی  مقر 
الم(؛  )علیهم  بیتاهل ل  بایدها  این  اساس  بر  و  کنیم  استفاده  بایدها  این  از  الس   ی زمینه  در  که  کاری   هر  هم  امام  .بکنیم  ایجاد  تحو 

الت  .کردند عبور آن چهارچوب در امما بود؛ اسالم معرفتی مبانی و اسالمی  حرکت همین به  مت کی دادند،  انجام تحو 
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 فکری ی پشتوانهی نداشتن نتیجه 
ل  این  باشد،  نداشته  وجود  فکری   یپشتوانه  چنین  یک  چنانچه  اگر   دارد، برمی  نابجا  را  قدم  انسان  احتماال    و  بود  خواهد  غلط  انسان،  تحو 
لی، حالت   این در قدم ثبات یعنی ؛کند مین پافشاری درست هم بعد  . شتاد نخواهد  تحو 

 های پایه  چون  منتها  بودند،  مندعالقه  و  انقالبی  افرادها  این  که  را  کسانی  ما   داشتیم  خودمان  انقالب  در  افتد، می  هابعضی  یاد  به  انسان
 استداللی   و  محکم  عقالنی  های پشتوانه  دارای  و  مستحکم  و  متین  هایپایه  شان،ایمانی  هایپایه  نبود،  محکمی  هایپایه  شانفکری

تیکه  این   از  بعد  نبود،  محکمی   که   هاییفسیل  همان  به  شدند  تبدیل  کردند،  عبور  مقداری  یک  مثال    جوانی  سنین  از  و  گذشت  مد 
ه  یک  واقع  در  اسالمی  انقالب  یعنی  ؛بود  ها فسیل  آن  علیه  انقالب  اصال     انقالبی   هایجوان  بعضی.  زد  کنار  را  روکج  هایفسیل  عد 
 هابعضی  یا  حاال-  شدند  نزدیک  واقع  در  شدند،  جوانی  هایسال   از   عبور   و   زندگی  گوناگون  هایهمرحل  واردکه  آن   از  بعد  هم  دیروز
 شعری   یک  در  ایشان  که  فیروزکوهیامیری  مرحوم  قول  به  ها؛فسیل  آن  شبیه  چیزی  به   -شدند  تبدیل  هابعضی  یا  شدند،   نزدیک

 :گویدمی
 جهل  به شیب و گذشت دانش به عمر شباب
 81است پس و پیش باب، و فصل مرا عمر کتاب
 . هستند جور این بعضی واقعا  
 استحاله تفاوت تحول با  •

ل  که  است  این  است،  مهم  خیلی  که  دیگری  ینکته  یک  حکومت  از  قبل  اندکی.  گرفت  اشتباه  فکری   ی استحاله  با  نبایستی  را  تحو 
تش  بعد،  و  پهلوی د  نام  به  چیزی  پهلوی،  حکومت   دوران  در  شد  لی  یک   عنوان  به   را  این  که  شد،  کشور  وارد  تجد    زندگی  در  تحو 
ل  این  آوردند؛می  حساب  به  ایران  مل ت   در  یعنی.  بود  کردن   سلب  او  از   را ایران  مل ت  هوی ت  بود، ایران   مل ت  یاستحاله  این  نبود،  تحو 
د  این  در  را  خود  عمیق   تاریخی    هوی ت  خود،  مل ی  هوی ت  خود،  دینی  هوی ت  ایران،  مل ت  واقع دی.  داد  دست  از  تجد   آن،[   ]طی    که  تجد 
 و   زدهغرب  روشنفکرهای  اصطالحبه  و  هاپشتوانه  ی[وسیله  ]به  هم  رضاخان،  یوسیله  به  مقداری  یک  هم  پهلوی،  دوران  در

  در  -را  او  کارهای  ندکردمی  توجیه  و  ندکردمی  کمک  ند، کردمی  هدایت  ند،کردمی  وادار  را  او  که-  رضاخان  زمان  یشدهطلسم
ل باید شد  خارج  واقعی  هوی ت  آن  از  ایران[  ]مل ت  یعنی  شد،  سلب  ایران  تل  م  هوی ت  واقع ل نیست. تحو  ؛ این استحاله است، این تحو 

  از  را  خودشان  معنوی   هایداشته  بدهند،  دست  از   را  خودشان  هوی ت    چنانچه  اگرها  مل ت  رو به جلو باشد، این رو به عقب رفتن بود. 
نی  مرگ  یک  این  آید؛می  حساب  بهها  آن   برای  نیتمد    مرگ  یک  واقع   در  بدهند،  دست   هم  ما  کشور   برایکه  این  کما  است،  تمد 

فانه  مثال    که  رساندند  جایی  به  را  کار  دانشگاهی،  هایبحث  اجتماعی،  هایبحث  علمی،  هایبحث  در  یعنی  بود؛  هم  جور  همین  متأس 
 گفته؛  جوری  این  غربی  دانشمند  فالن  [گویندمی]  ،کنند یم   که  بحث  ؛شودمی  شمرده  82فصل  قول  عنوان  به  غربی  دانشمند  یک  حرف
  ی مسئله  آمد،  پیش  تقلید  وقتی.  ببندیم  را   فکر  راه   ما   که  است  آن   این،  معنای.  است  تمام  بحث   دیگر  پس  گفته،  جوری   این  او  وقتی
 غربی   دانشمند  حرف  روی  آن،  ثالما  یا  انسانی  علوم  یمسئله  فالن  در  باشد  نداشته  جرئت  انسانکه  این  و  آمد  پیش  دیگران  از  تقلید
 مقابل   ینقطه  درست  این  کرد؛   تقلید  باید کنار،  گذاشت باید  را  اجتهاد کنار،  گذاشت  را  فکر  باید  که  است  این  معنایش  بزند،  حرف
  به  و  شوراندن  کردن،  زنده  اهانسان   در   را  اندیشه   هایدفینه  را،  عقل  هایدفینه  آن  83«؛العُقول  َدفائ نَ   لَُهم  »یُثیروا   که  است  انبیا  تعلیم  آن

 . نکته یک هم این است؛ها آن  مقابل ینقطه درست نقطه، این رساندن؛  ظهور
 

 9۱ ی شماره غزل   غزلی ات،.  فیروزکوهی  امیری  81
 متقن  و  صحیح  نهایی  سخن  82
 ۱ ی به خط  البالغه، نهج  83
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 اطمینان   مورد  گرِ هدایت دست  به نیاز و تحّول در صبری نکردنبی •

ل  که  است  این  دیگر  ینکته  یک ل  گاهی  نیست؛  دفعی  یحادثه  یک  لزوما    تحو   اگر .  کرد  نباید  صبریبی  ؛گیردمی  انجام  تدریجا    تحو 
ل  هدف    به  چنانچه  اگر  بیفتد،  ات فاق  واقعی  معنای  به  حرکت  و  باشد  گرفته  انجام  درست  گیرینشان   و  گیریهدف  چنانچه  هم   تحو 

رکه  این  کرد؛  نباید  صبریبی  و  بدهیم،  انجام  را  حرکت  برویم،  را  راه  که  است  این  عمده  ندارد؛  ایرادی  برسیم  دیر  که   کنیم  تصو 
 .نیست جوریاین نه، بگیرد، انجام کاری یک دفعتا   ما  حت  بایستی

دی این اشکال و  این  اشکاالتش از یکی نداشت؛ گریهدایت  دست یک که  بود این دادند  ما به نشاندهدست هایحکومت که تجد 
لی  این  در  بایستی.  بود ل  این  باالسر  اطمینانی  مورد  گر  هدایت  دست  یک  بگیرد،  انجام  است  بنا  تدریجا    که  تحو   باشد   داشته  وجود  تحو 
لی هایحرکت این کنند هدایت اعتماد قابل و مطمئن هایدست بایستی و شود می وضعی آن مثل نکردند، هدایت اگر  َواال   را؛ تحو 
 .نکته یک هم این. داشت وجود روزها آن که
 عجوالنه و سطحی کارهای  از اجتناب •

ل  که  است  این  دیگر  ینکته  یک  که   سطحی،  کارهای  از  بعضی.  گرفت  اشتباه  دستی دم  و  سطحی  کارهای  سلسله  یک  با  نباید  را  تحو 
رانه، لها  این  ؛گیردمی  انجام  کاری  یک  عجوالنه  متهو   انجام   کارها  این  کار،  یک  هوس    فرونشاندن  برای   اوقات  گاهی  نیست؛  تحو 

ل.  ندارد  ارزشی  خیلیها  این  کهگیرد  می  لکن   است  مهم  البت ه  سرعت.  بیفتد  ات فاق  بایستی  که  است  اساسی  کار  است،  عمقی  کار،تحو 
لی  مورد  در  بود  نکاتی  یکها  این  حاال  خب.  دارد  فرق  شتابزدگی  با  سرعت خصوص به  ایران،  مل ت  باشیم،  دنبالش  ما  باید  که  تحو 
ه بایستی را نکات این باشند؛ دنبالش بایدهای ما جوان  .کرد  توج 
 ها انجام شود در آن تحّول دهایی که بایزمینه از هایینمونه
ل حاال خب  مشخ ص  بایستی که است دیگری طوالنی بحث یک موضوع این کردم عرض بگیرد؟ انجام  باید هاییزمینه چه در تحو 
لها  این  در  بایستی  و  داریم  کمبود  ما  هاییزمینه  چه  در  بکنیم   فهرست   یک  صورت   به  لکن  بدهیم؛  انجام  کلمه  واقعی  معنای  به  تحو 
 گفت:شود می  مثال چند و نمونه چند ی،مثال
 ی اقتصاد در زمینه •

ل  اقتصاد  ی زمینه  در  مثال    را   نفت  بدون  اقتصاد    بتوانیم  یعنی   کنیم؛  قطع  نفت  از  را  کشور  اقتصاد  ناف  بند  بتوانیم  ما  که  است  این  به  تحو 
ل یک این بیاوریم؛ وجود به  .است کلمه واقعی معنای به تحو 
 دولتی  های دی بنبودجه ی زمینهدر  •
  به   ناظر  کلمه  واقعی  معنای  به  که  ببندند  جوری  را  بودجه  مجلس  و  دولت  دولتی،  هایبندیبودجه  یزمینه  در  بفرمایید  فرض  یا

 جه بود   کهکنند  می  اد عا  غالبا  ها  دولت  ،شودمی  اد عا  البت ه  عملی اتی«؛  ی»بودجه  تعبیری  به  باشد؛  عملکرد  به  ناظر  مسئله،  به  ناظر  موضوع،
ل  یک   بشود،  بندیبودجه  درست  چنانچه  اگر   کلمه  واقعی   معنای  به  کشور  یبودجه.  نیست  ولی  است  عملی اتی  اقتصاد   امر   در  تحو 

 . بیاورد وجود به [تواندمی]
 یآموزش  مسائل  ی زمینه در •
لحت  به  داریم  احتیاج  واقعا    ما  آموزشی  مسائل  یزمینه  در  آموزش؛  که  کنید  فرض  مسائل  یزمینه  در  یا ل.  و    مسائل   یزمینه  در   تحو 

 کاربردی،   عمقی،  بدهیم؛  قرار  عمقی  هایآموزش  را،  دبستانی  حت ی  را،  دبیرستانی  و  دانشگاهی  هایآموزش  ما  که  است  این  آموزش
 شود یم  تدریس  ما  هایدانشگاه  در  یا  ما  مدارس  در  هادرس  از  بعضی.  بکنید  مطرح  را  محورفایده  هایبحث  و  هادرس  حفظی؛  صرفا    نه
ص  زمینه  این  در  چون!  داشت  نخواهد  عمرش  آخر  تا  ایفایده  هیچ  خواند،می  را  این  دارد  که  کسی  آن  برای  که   پیدا   هم  تخص 
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العش  ،کندمین الع  زمینه  این  در  هم  اط  العات  مثل  نیست؛  کارآمدیچنان  آن  اط   ای فایده  هیچ  کهگیرد  می  یاد  چیزی  یک  عمومی  اط 

ل  کلمه  واقعی  معنای  به   بخواهیم  اگر  آموزش  یزمینه  در  یعنیرد.  ی گمی  هم  را  او  وقت  ندارد، ل  کنیم،  ایجاد  تحو   است   این  به  تحو 
لی  یبرنامه  همین  حاال  که  ؛باشد  کاربردی  باشد،  عمقی  باشد،  محورفایده  درس،  که  84شده،   تهی ه  پرورش  و  آموزش  برای  که  تحو 
 . داشت خواهد عهده به را  این از بخشی بشود، عمل و  بشود اجرا اگر
 اجتماعی مسائل  ی زمینه در •
 اجتماعی   مشکالت  یک  واقعا    خبها  این  اعتیاد؛  مثل  مشکالتی  قطعی  حل    یا   عدالت،  تأمین  یمسئله  مثال    اجتماعی،  مسائل  یزمینه  در  یا

ل  باید  کلمه  واقعی  معنای  به  خانواده  مسائل  یزمینه  در  یا  کنیم؛  حل  ما  باید  راها  این  است؛  گزارشهای   و  خبرها  امروز.  کنیم  ایجاد  تحو 
  از  است؛  بدی  خبر  است،  دهشتناکی  خبر  خیلی   این  ؛رودمی  پیش  دارد  پیری  سمت  به  سرعته ب  ما  کشور  کهگوید  می  ما  به  متقن
ر  برایش  عالجی  گونه  هیچ  که  شد  خواهد  ظاهر  وقتی  در  آن  آثار  که  است  چیزهایی  یجمله ل  با  راها  این  خب  نیست؛  متصو    تحو 
ل باید هازمینه این در داد؛ انجام بایست  . بگیرد انجام تحو 

 تحّول  ایجاد شرط  ؛هامخالفت  و هایدشمن از نترسیدن
ل،  ایجاد  برای  مهم  شرط  یک  خب،   الن اَس   تَخَشی  »وَ   کهفرماید  می  پیغمبرش  به  متعال  خدای.  است  هادشمنی  و  دشمن   از  نترسیدن  تحو 
 ُ  یک  است  ممکن  مهم ی  کار  هر  مثبتی،  اقدام  هر  باالخره.  بترسی   نباید  آن  و  این  حرف  از  بترسی؛  نباید  دممر  از  85تَخشاُه«؛   َأن  َأَحقُّ   َوال ل
ه   و   برخوردکننده  نوع  غالبا    هم  هامخالفت  نوع  مجازی  فضای  حضور  با  امروزکند.  می  مخالفت  مخالف،  باشد؛  داشته  مخالف   ایعد 
.  نکنند  راها  این  یمالحظه  باید  ،گیردمی  انجام  ایشدهمحاسبه  متقن    یح  صح  مهم    حرکت  یک  چنانچه  اگر   است؛  آزاردهنده  و  تیز

  از  وسیعی   یجبهه  یک  بگیرد،  انجام  صالح  سمت  به   کشور  در  که  را   حرکتی  گونه   هر  بکنند؛  نباید  هم  را  خارجی  دشمن  یمالحظه
 ها زمینه  در  هم  افزاری،سخت  هایزمینه  در   هم   بزنند،  هاضربه  کهکنند  می  فکر  دائم  دارند  اندنشستهها  این  که  دارد  وجود  دشمن
 وسیعی   تبلیغات  با  ،شودمی  گرفته  کشور  در  که  را  منطقی  و  درست  و  مهم  هایتصمیمها  این  که  است  همین  شانافزارینرم  افزاری؛نرم
. ]ببرند[  بین  از  و  کنند  نابود  و  دبکوبن   را  این  هست،  هاصهیونیست  دست  که   ایتبلیغاتی  امپراتوری   این  با   و  ببرند  سؤال  زیر  دارند،  که
 مالحظه   که  آن  باشند؛   داشته  حضور  جوان  نیروهای  که  است  این  هم  راهش  من  نظر  به   و   کرد؛  حرکت  باید  نترسید،ها  این  از  باید
 عرض   قبال    که  شکلی  همان  با  جوان  نیروهای  حضور  ]البت ه[.  است  جوان  نیروی   کندمی  حرکت   مالحظه  بدون  و  ترسدنمی  و  کندنمی

 معنای  به  نه  ؛کندمی  جوان  که  حرکتی  و  جسارت  و  اقدام  حالت  از   و  جوان  یروحیه  از  و  جوان   فکر  از  یاستفاده  معنای  به  کردیم،
 .نگیرد انجام کار این که است این شرطش جوان؛ غیر هایذخیره حضور نفی

 خدا  به  کشور ی اعتمادنتیجه دشمن؛ افول  و اضمحالل
 دشمن،   یجبهه  یهابخش  از  یکیکنید.  می  مالحظه  کهشود  می  همین  نتیجه  ،کندمی  اعتماد  خدا  به  کشور  که  وقتی  خوشبختانه
  مشاهده   دارید  را  آمریکا  یآشفته  وضع  امروز،  شما  که  است  آمریکا  بخش  اینها  بخش  از  یکی  کرد؛  پیدا  را  شکل   آن  که   بود  شوروی

 کنید. می
 شد می داشته نگه پنهان همیشه که در آمریکا  واقعیّاتی بُروز •

.  شد می  داشته  نگه  پنهان  همیشه  که  است  واقعی اتی  یک  بُروز  ،شودمی  مشاهده  آمریکا   هایایالت   و  آمریکا  شهرهای  در   امروز  آنچه
  حالت   این  ؛ دهدمی  نشان  را  خودش  باال  آید می  حوض  ته   لجن    آن  که  است؛  هاواقعی ت  بُروزها  این  نیست،  جدیدی  چیزهایها  این

 
ل   سند 84  پرورش  و آموزش بنیادین تحو 
 ...« بترسی  او از  که  بود سزاوارتر  خداکه  آن با یدی،ترس می  مردم  از و...  »  ؛۳7 ی آیه  از بخشی  احزاب، ی سوره 85
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 همین   و  پوستیسیاه   یک  گردن   روی  بگذارد  را  زانویش  تمام،  خونسردی با  پلیسی  یک  بفرمایید   فرض   مثال  که  . این تاس   جوری  این
  پلیس  چند -بدهد فشار و او روی بنشیند خونسرد هم این کند، استغاثه کند، التماس او-  بدهد جان او تا  بدهد فشار و دارد نگه طور
 است؛  این  آمریکایی  طبیعت    باشد؛  آمده  وجود  به  جدیدا    که  نیست  چیزی  یک  نکنند،  اقدامی  هیچ  و  کنند  تماشا  ب ایستند  هم  دیگر
 با  اند،کرده را کار همین عراق با اند،کرده را کار همین افغانستان با. کردندمی حاال تا دنیا یهمه با هاآمریکایی که است کاری این

 است،  آمریکا اخالق این اند؛کرده را کارها همین ویتنام  با هاقبل جمله[ ]از دنیا کشورهای از خیلی با  اند؛کرده را کار همین سوریه
 نَفَس   ما  »بگذارید  کهدهند  می  شعار  مردم  حاالکه  دهد. اینمی   نشان  را   خودش  جوری  این  امروز  است؛  آمریکا   حکومت  طبیعت    این

  است،   شده  آمریکا  مردم  شعار  امروز  مختلف،  شهرهای  وسیع  یاهتظاهرات  و  هاایالت  در  که  ،«بکشیم  نَفَستوانیم  می»ن  یا  بکشیم«
 . است جوری این کرده؛ اقدام و است شده وارد ظالمانهجا آن  در  آمریکا که است ییهامل ت یهمه دل حرف واقع در این
 هاییآمریکا رسوایی •
ها  آن   که  کرونا،  یقضی ه  در  مدیری تشان  آن،  شدند؛  رسوا  خودشان   رفتارهای  با  هاآمریکایی  الهی،   لطف  به  الهی،  توفیق   به  حال  هر  به  و
 از   توانستندمی  و  کردند  پیدا  ابتالها  این  کشورها  از  خیلی  از  دیرترکه  این  با  دارد؛  ادامه  رسوایی   این  هم  االن  و   کرده  رسوا   دنیا  در  را

 که   شده  موجب  کشور   آن   در  مدیری ت  ضعف  بیاورند،  وجود  به  را  الزم  هایآمادگی  توانستندمی   و  کنند  استفاده  دیگران  هایتجربه
  مدیری ت توانند  مین  و  کنند  مدیری ت  نتوانستند.  جور  همین  هم  ابتالئاتشان  و   است  دیگر  کشورهای  تلفات  برابر  چندین  تلفاتشان  امروز
  برخورد   هم  ن یا  مردم،  یاداره  وضع   هم  این.  دارد  وجود  آمریکا  یحاکمه  دستگاه  در   که  فسادی  خصوصی ات  همین  خاطر  به  کنند؛

 ؛ کنندمین  هم  عذرخواهی  ودهند  می  نشان  را  خودشان  آشکار،  و  واضح  جنایت  با  وکشند  می  را  مردم  است؛  دراز  هم  زبانشان  مردم؛  با
  نداشت؛   حقوقی  و  نبود  بشر  ظاهرا    شد،  کشتهجا  آن   که  سیاهی  مرد  آن!  بشر  حقوقگویند  می   است،  دراز  هم  زبانشان  حال  عین  در
 .است جوری این
 خودش  های حکومت از آمریکا مّلت  سرافکندگیاحساس  •
 از کند  می  سرافکندگی  و  خجلت  احساس  -گویم  می  هم  االن  گفتم،  وقت   یک  هم  قبال    من  -  آمریکا  مل ت  من  نظر  به  حال  هر  به 

 . کند دگیسرافکن  احساس هست آمریکا در امروز که حکومتی این از آمریکا مل ت که دارد جا واقعا   و خودش؛ هایحکومت
 بکنند  بلندتوانند مین را سرشان دیگر ،کردندمیکسانی که آمریکا را بزک  •
 هستند   کشور   از   خارج  که  هاییایرانی  بعضی  چه  هستند،  کشورمان  داخل  که  هاییایرانی  ]یعنی[  ما،   کشور  در   چه  -  که  هم   کسانی  آن
  بکنند  بلندتوانند مین را سرشان دیگر من نظر به همها آن د،بو آمریکا کردن بزک و آمریکا از دفاع و  آمریکا از حمایت شغلشان -
 .آمده پیش االن که وضعی این با

 دعا 
  و   کند  بیشتر  روزبهروز   را  اسالمی  جمهوری  اقتدار  و  ببرد  پیش  ایران  مل ت  نفع  به  را  عالم  حوادث  متعال  خداوند  ال ل شاءان  امیدواریم

 .کند محشور ال ل شاءان اولیائش با را سلیمانی شهید ما، اخیر عزیز شهید و را عزیز شهدای  و  را بزرگوار  امام مطه ر روح
الم  ال ل رحمة و علیکم  والس 
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 7/4/۱۳99 قضائیه یقوه سراسری همایش با تصویری ارتباط در بیانات

حمن ال ل  بسم حیم  الر   86الر 
الة و العالمین رب   والحمدل ل  الم و الص  اهرین آله و محم د  اسی دن علی الس   . االرضین فی ال ل  بقی ة سی ما الط 

 تبریک و تشکر 
ضا  الحسنابی  حضرت  والدتکنم  می   عرض  تبریک  پیشاپیش  المعصومین   ابنائه  و  آبائه  علی  و  علیه  ال ل   صلوات  و  علیه  ال ل   )سالم  الر 

ه   کشانزحمت  و  کارکنان  یمجموعه  به  همچنین  و   را  المطه رین( ه   یهفته  ،م ه  قضائی ه  یقو   و کنم.  می  عرض  تبریک  را  قضائی ه  یقو 
ه   محترم  ریاست-  رئیسی  آقای  جناب  مفید  و  جامع  بیانات  ازکنم  می  تشک ر  ما   بایستی  که  را  الزم  مطالب  از  بسیاری  که  -قضائی ه  یقو 
ه   آحاد  و   بشنوند  مردم  و  بشنویم   اشاره ها  آن   از   بعضی   به  هم  من  د؛دنکر  بیان  و  گنجاندند  امروزشان  بیانات  در  بشنوند،  قضائی ه  یقو 
 . کرد خواهم
 - بود   انقالب  تاریخ  و  کشور  تاریخ  در  مهم ی  یحادثه  که-  تیر   هفتم  شهدای  برایکنیم  می  درخواست  را  پروردگار  رحمت  و  درود

ه  شهدای  و وسی  شهید  و  بهشتی  شهید  ال ل آیت  مرحوم  مظلوم  شهیدخصوص  به  قضائی ه،  یقو  د  شهدای  و  الجوردی  شهید   و  قد   و   متعد 
ه   که بزرگواری  .کرده تقدیم خود یسالهچهل خدمت  طول در و انقالب دوران در قضائی ه یقو 

 محتوای سخن امروز

ه   شأن  و  اهم ی ت  یدرباره   ما  دوستان   ایم،گفته  متمادی،  هایسال   طول  در  را  وظایف  و  تکالیف  و  ایمزده  حرف  خیلی  قضائی ه  یقو 
ه   مسئوالن  اند،گفته ل  باب  در  نکته  چند  جمله،  چند  امروز  من.  بکنیم  تکرار  م خواهیمی ن  را  مطالب  آن   و  اندگفته  قو    و   قضائی،  تحو 
ل ل  مورد  در  عمدتا    هم  رئیسی  آقای  جناب  صحبت  خب  که کنم  می  عرض  قضا  دستگاه  در  تحو   و   مهم  بسیار  یمسئله  که  بود،  تحو 
ه   در  امروز  که  فساد،  اب  یمبارزه  باب  در  هم  نکته  چند.  است  ایاساسی   ، دهد می  نشان  دارد  را  خودش  نمایانی  صورت  به  قضائی ه  یقو 
 .کرد خواهم عرض

 قضائی  تحّول باب در  نکته چند
 سبک درست  این ارتقای سند تحّول قضائی با •
ل،  مورد   در ال    تحو  ه   گزارش  در  ظاهرا  -  شنیدم  من   او  لی  سند  که  -بود  هم  قضائی ه  یقو  ه  محترم  رئیس  ل،قب   سال   در  که  تحو   تهی ه   قو 

ه   دسترس  در  امروز  آنچه  و  شده  داده  اییافتهارتقا  ویرایش    کردند،  ابالغ  و  ارائه  و  بودند  کرده ه   اهتمام  مورد   و  قضائی ه  یقو   قضائی ه   یقو 
لی  سند  از  کار،   سطح  لحاظ  از   که  است  سندی  است،   به   که  طور   آن .  ما  برای   است  خوبی  بسیار  خبر  این  است؛  ترپیشرفته  و   باالتر  او 
ه   شد  گزارش  من دی از حوزه و دانشگاه تهی ه کرده، فراهم کرده که این این سند را قو  ی محترم قضائی ه با همکاری نخبگان متعد 

ه  درون  برگزیدگان    تجربی ات  از  یاستفاده  با  همچنین   و  ؛ای استسبْک  کار هم، سبْک کامال  درست و متین و منطقی بین   و  قو   مجر 
 . شده فراهم سند این ارتقای ،هقو  
 سند تحّوِل ارتقا داده شده بر  مترتّب های برنامه اجرای  ی کارنامهلزوم انتشار  •

  زمان  در  و  خود  وقت  در  هم  را  سند  این  بر  مترت ب   هایبرنامه  اجرای  یکارنامه  و  کنید  دنبال  کنید،  ابالغ  نشده،  ابالغ  ]سند[  این  اگر
 هشتاد   حدود  مثال    که  کردید  بیان  امروز  که  طور  همین  رفته؛  پیش  چقدر  تا  هابرنامه   این  و  سند  این  که  دبدانن   مردم  که  کنید  منتشر  خود

 
ه ی هفته  مناسبت به که-  دیدار این  ابتدای  در 86 ت  -شد برگزار قضائی ه ی قو  ه )رئیس  رئیسی  سی دابراهیم والمسلمین  االسالمحج   . کرد بیان  مطالبی  قضائی ه( ی قو 
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ط  طور  به  مجموع  در  درصد ه   به  امیدواری  در  قطعا    بدانند،  مردم  تفاصیل  با  را  این  اگر  کرده،  پیشرفت  متوس   دارد،   تأثیر  قضائی ه   یقو 

 .است مهم خیلی این که
 دینی و اسالمی  فکری   مبانی  و اصول مبنای   بر تحّوللزوم انجام  •

ل  البت ه ل  بشود؛  متوق ف  که  نیست  چیزی  یک  تحو   ابتکارات   و  جدید  هایدریافت  با  جدید،  افکار  با  زمان  از  ایبرهه  هر  در  طبعا    تحو 
لی  حرکت  شاءال ل ان  وشود  می   مطرح  تازه  هم   حاال  ایم،کرده  عرض   را  نی ا  ما  هم  قبال    البت ه.  کرد  خواهد  پیدا  ادامه  طور  همین  تحو 

ل  کهکنیم  می  تأکید ل  چنانچه  اگر  َواال    باشد؛  دینی  و  اسالمی  فکری  مبانی  و  اصول  مبنای  بر  باید  تحو    نباشد،   مبنایی  یک  بر  مبتنی  تحو 
ل ل،.  است  مرج  و  هرج   و  87تذبذب   نیست،  تحو    مبانی   و  نقرآ  از  و  اسالم  از  که  محکمی  و  متقن   مبانی  یک  قالب  و  چهارچوب  در  تحو 
 .آمد خواهد وجود به شده گرفته دینی
 تحّول  در مدیریّتلزوم  •

ل در هم مدیری ت ه محترم رئیس با مدیری تش که است، الزم تحو   . است قضائی ه یقو 
 وجود مقاومت در مقابل تحّول  •

ل  که  است  این  دیگر  ینکته  یک ل  که  است  آسان  زبان  به  گفتن  .  است  دشواری  بسیار  کار  تحو  ل  لکن  کنید؛  جادی ا  تحو    عمل   در  تحو 
ل  مقابل  در  هاییمقاومت  که  است  این  هم  عل ت  است؛  مشکلی  کار  خیلی  نیست؛   نی ت  سوء  روی  از  هامقاومت  بعضی.  هست  تحو 
 و  باشند منتفع موجود وضع از  است ممکن هم بعضی ندارند، را توانش هابعضی ندارند، را بنیانی تغییرات یحوصله و حال هابعضی

 هست   همها  این  مانند  و  مفسد  و  مجرم  یتنیدههمدر  یشبکه  هم  قضائی  دستگاه  بیرون  در  البت ه  بکند؛  پیدا   تغییر  وضع،  این  هندوانخ
 هر   اصال    که  است  اسالمی  جمهوری  نظام  با   معاند   و  دشمن  هایدستگاه  نگاه  همها  این  یهمه  سر  پشت  مخالفند؛  قهرا    همها  این  که

اینمی  جوسازی  ،کنندمی  مقابله  ، شوندمی  ناراحتها  این  بیفتد،  ات فاق  اسالمی  یجامعه  جای  هر  در  اصالحی  حرکت ها  کنند. 
ت،  با  شما .  نشینندنمی  آرام  هم  مخالفین  مخالفینند؛ ل  میدان   وارد  شجاعت  با  روحیه،  با  قو   نشینند، نمی  آرام  همها  آن  ،شویدمی  تحو 

 است،   پیگیر  هایجوسازی  است،  ایرسانه  هایجوسازی  اوقات  گاهی  ؛کنندمی   جوسازی.  کردن  مقابله  بهکنند  می  شروع  همها  آن
 که   کارهایی  از  یکی.  استجا  این  88الَخن اس«   الَوسواس    َشر    »م ن  موارد    از  یکی  واقعا    کهکنند  می  ایجاد  وسوسه  مردم  عمومی  افکار  در
ل  سردمداران  راسخ  عزم  که  است  این  بکنندتوانند  می   مصلحت  کار  »این  که  گوناگون  هایمشاورت  دائما    کنند؛  زلزلت م  را   تحو 

ل،  مقابل  در   مقاومت  این،بنابر.  ]بشود[  انجام  کار  این  نگذارند  نیست«،  فراوان  کردیم  اشاره  که  مختلفی  هایجناح  این  ]جانب[  از  تحو 
 .بود خواهد

 هااین با ی مقابله راه؛ استقامت و راه یادامه و انفعال عدم ،خدا به توکّل •
 خواهد   کفایت  خودش  متعال  خدای  89َحسبُه؛   فَُهوَ   ال ل    َعلَی  یَتََوک ل  َمن  وَ .  خدا  به  کنید  توک ل  است؛  خدا  به  توک ل  اینها[  با   ی]مقابله  راه 

ل کَ   بعد  و  کنید  انتخاب  درست   را  هدف  کنید،  انتخاب  درست  را   راه .  کرد  خواهد   کمک  خودش  کرد،   ا کَم   استَق م  وَ   فَادعُ   »فَل ذل
  کردن  جوسازی  و  کردن  اذی ت   مقابل  در  وسوسه،  مقابل  در  کارشکنی،  مقابل  در.  است  این  راهش  بروید؛  جلو  استقامت  با  90اُم رت«؛ 

  یک   هم  این.  است  بنده  یتوصیه  این  است؛  استقامت  و  راه  یادامه  و  انفعال  عدم  دارد  وجود  که  مؤث ری  و  مهم  راه  تنها  اینها،  مانند  و
 .نکته

 
 دودلی  و  شک تردید، 87
 «. نهانی   گروسوسه  شر   »از  ؛4  ی آیه ناس، ی سوره 88
 ...«. است بس وی  برای  او کند اعتماد خدا  بر  کس هر  و... » ؛ ۳ ی آیه از بخشی  طالق،  ی سوره 89
، ی سوره 90  ...«.کن ایستادگی  مأموری  که  گونههمان و  پرداز دعوت به  این،»بنابر  ؛ ۱5 ی آیه از بخشی  شوریل
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 در تحّول  هاآن ی همهبه  توّجهِ  و  وظایف ی همه متوازن پیگیریلزوم 
ل  یزمینه  در  مهم  موضوعات  از  یکی ه   وظایف  یهمه  شما  که  است  این  تحو    قانون  در  است؛  زیادی  وظایف  خب  که-  را  قضائی ه  یقو 

ه  وظایف  شماره  پنج  ذیل  اساسی  موضوع  چند  بندها   این  از  ضیبع  در  چون  است،  اصل  پنج  از  بیش  البت ه  که  شده  بیان  قضائی ه  یقو 
ه  مورد   متوازن  صورت  به  باید  -گرفته  قرار  هم  کنار   آقای  جناب  گزارش  دربینم  می  خوشبختانه  که  بروید  پیش  و  بدهید  قرار  توج 

 است،   مهم  وظایف   این  جزو که  جرم  وقوع  از  پیشگیری  یا   است،  وظایف  این  جزو  که  عام ه  حقوق  احیای  یمسئله  ]مثال [  بود؛  رئیسی
هها این به شانیا  باید که است مسائلی از یکی وظایف، یهمه متوازن پیگیری بگویمخواهم می  من. دارد وجودها این و کردند توج 

ه مورد  روی ها آن و نمانیم غافل وظایف یبقی ه از شدیم،  مشغول شدیم،  سرگرم  وظایف این از یکی به که وقتی ما یعنی باشد؛ توج 
 . نماند زمین
 عاّمه   حقوق احیای در  هانیستا دادورود  •

 مهم ی   چیز  بسیار  عام ه  حقوق  احیای.  است  مهم  هم  خیلی  که  است  وظایف  این  یجمله  از  عام ه  حقوق  احیای  که  کنید  فرض   مثال    حاال
ه  وظایف  جزو  اساسی،  قانون  در  این  که  قوانین  اجرای  ُحسن  بر  نظارت  یا  است؛   اصالح   یا  جرم  وقوع  از  پیشگیری  یا  است؛  قضائی ه  یقو 

 .دارد مهم ی و 91ُمشبع فصل یک کدام هر و شده ذکر اساسی  قانون در که است وظایفی جزو همهها این مجرمین؛
 رئیسی   آقای  جناب  که  هم  حاال.  شد  مشاهده  خوشبختانه  اخیر   یبرهه  این  در  البت ه  که  است  هادادستانی  کار  عمدتا    عام ه  حقوق  احیای
دی،  مواقع  در  هادادستانی  خود  یعنی  است،  جور  همین  بله،  ؛شویممی  وارد  ،شویممین  دادخواست  منتظر  ما  که  گفتند  که   وقتی  متعد 

 ]مواردی[   که  بشوند  کار  وارد  و  بشوند  میدان  وارد  بایستیجا  شود اینمی  تضییع  دارد  عام ه  حقوق  موردی  یک  درکنند  می  احساس
  این   در  شدند؛  وارد  هم  دیگر  جاهای  در  شدند؛   وارد  هادادستان  را  یموارد  یک  ،98  سال  اوایل  سیل  قضایای  همین  در.  شد  دیده
 . است درست بسیار این شد؛ مشاهده مواردی هم اواخر
 پیشگیری •
  را   جرم  تولید  و   جرم  وقوع  بسترهای  ما  که  است   این  است  اهم ی ت  حائز  آنچه   پیشگیری  مورد   در .  است  مهم  بسیار  پیشگیری  مثال    یا

 - کرد  خواهم  عرض  زمینه  این  در  هم  را  اینکته  یک  بعد  حاال  من  که-  شدند  دانسته  شدند،  شناخته  ترهاسب  این  اگر.  بشناسیم  درست
 را   پیشگیری  توانستیم  اگر  ما.  نشود  واقع  جرم  اصال    که  کنید  مقابله  جرم  وقوع  باتوانید  می  بصیرت  با  آشنایی،  با  راحت  شما  وقت  آن
تهب   جرم  با  یلهابمق   یهزینه  بیندازیم  راه  کلمه  واقعی  معنای  به  بیندازیم   راه  را   پیشگیری  بتوانیم  که  وقتی.  یافت  خواهد  کاهش   شد 

ه  یهزینه  و  کشور  یهزینه  مجرم  و  جرم  با  یمواجهه  لحاظ  از  اصال   ت  قضائی ه  یقو    همراهی   محتاج  این  البت ه  ؛کندمی  پیدا  کاهش  بشد 
ه خصوص به است، قوا یهمه ه  با زمینه این در باید مجری ه یقو   .کند همراهی قضائی ه یقو 
ه  متوازن  صورت  به  وظایف  این  و  موارد  این  ی همه  به  که  نکته  یک  هم  این  بنابراین  پس   مورد   شاءال ل انها  این  یهمه  و  بشود  توج 
ه   لی توج   .بگیرند قرار تحو 

 نیست  قضائی دانش فقط کارشان که  دانشمندهایی و هادانش از گیری بهره  به نیاز

ه  که[  است  ]این  -است  مهمی  ینکته  یک  هم  این  که-  است  قضی ه  این  با  مرتبط  که  کردم  عرض  که  اینکته  آن  دارد   نیاز  قضائی ه  یقو 
  خب   جرم؛   از  پیشگیری  یزمینه  همین  در  مثال    حاال.  نیست  قضائی  دانش  فقط  کارشان  که  دانشمندهایی  و  هادانش  از  گیریبهره  به

 بتواند  تا  بشناسد  بتواند  مشکل  دارد  قضائی  دانش  صرفا    که  کسی  را  این  است،  اقتصادی  بعضا    است،  روانشناختی  بعضا    جرم  هایزمینه
  باشند،   دانش  دارای  فردی  روانشناسی  جمعی،  روانشناسی  یزمینه  در  که  افرادی  به  دارید  احتیاج  طبعا    شما  ]مورد[  این  در  کند؛  حل
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 حل ی راه  چه  یا  مشکلی  چه  و  ایحادثه  چه  وقوع  بستر  چیزی  چه  که  بدانند  درست  اقتصادی  مسائل  یزمینه  در  یا  باشند  آگاهی  ]دارای[
ه طبعا   نشود، استفاده دیگر های دانش  در دانشگاه و حوزه نخبگان از چنانچه اگر است؛ چنان آن   را کار توانست نخواهد قضائی ه یقو 
  محل    این  خود  نیست،  آسانی  چیز  عام ه  حقوق  تعریف  خب  شد؛  گفته  که  عام ه  حقوق  احیای  همین  یا.  کند  دنبال  شاید  و  باید  که

ص  که  کسانی  طبعا    را  این  چیست؛  عام ه   حقوق  که  است  اختالف   کنند   تبیین  شما   برایتوانند  می  دارند،  حقوق  از  بخش  این  در  تخص 
 . کنند روشن و
 مصادیقی از حقوق عاّمه  •

 حقوق   از  را  روشنی   مصادیق   و  اندکرده  کارهایی  92کل   محترم  دادستان  ه،عام    حقوق  مفهوم  از  زداییابهام  جهت  در  که  شنیدم  من  البت ه
ن  عام ه   واگذاری   یا  را  زیست  محیط  یمسئله  مثال    جمله  از  است؛  عام ه  حقوق  عنوان  بهها  این  که  اندکرده  مشخ ص  و  اندکرده  مدو 
ه   محترم  رئیس  حاال  که  کاری  همین  را،  تولیدی  واحدهای  دق ت  بدون  که  است  جاییبه  و  درست  کار  هم  بسیار  ونند  ک می  دنبال  قو 
 واگذاری   مثال    است؛  عام ه  حقوق   به  مربوط  و  جمعی  کار  یک   واقع  در  ام ا  است  فردی  کارظاهر  به  کار،  این  کهشود  می  اوقات  گاهی
 ناگهان که  این  به  شد  خواهد  منجر  این  خب  ناتوانند؛که  این  یا  ناشایستند  ناصالحند،  یا  که  ییهاآدم  به  دق ت   عدم  با  تولیدی  هایبنگاه
 .است عام ه حقوق این نیست، نفر دو و نفر یک به  مربوط دیگر این بخورد، کشور در تولید کل   به اساسی یضربه یک

ه  من   نظر  به  و  است  الزمی  و  مهم  امر  یک  قضی ه  این  به  رسیدگی  بنابراین   مختلف   یهابخش  دانشمندهای  و  هادانش  از  قضائی ه  یقو 
ل ببا در هم  . کند استفاده باید تحو 

 قّوه   رأس در ی مجموعه یک به باشد متکّی  صرفا  تواند مین تحّولی حرکت
لی  حرکت  که  است  این  بکنم،  عرض  است  خوب  هم  را  این  که  دیگری  ینکته  یک ه   در  تحو   متک ی   صرفا  تواند  مین  قضائی ه  یقو 
ه  رأس  در  یمجموعه  یک  به  باشد ل  دنبال  کلمه  واقعی  معنای  به  که  است  معلوم  خب  هقو    محترم  ریاست  حاال-  قو   یا   -است  تحو 

ه   یبدنه  کل    در  باید  ]بلکه[  باال؛  مناصب  صاحبان  و  برجسته  عناصر ل  به  اعتقاد  قضائی ه  یقو   خوشبختانه   حاال   خب.  باشد  داشته  وجود  تحو 
ه   در  معنا  اینکه  این  بهکنند  می  اشاره  دادند،  اکنون  که  گزارشی  این  در  ایشان  من  است،  خرسندی  یمایه  دارد،  وجود  قضائی ه  یقو 
ه  یمجموعه  که   بشود  کاری  یعنی  ؛کنممی  تأکید   این   روی ه،   در   گوناگون  عناصر  و   قو  ه   یبدنه  و قو   به   بایدکه  این  به  بشوند  معتقد  قو 
ل کلمه ]واقعی[ معنای ه عالی اهداف تحق ق  سمت  به گونهپیشرفت تحو   .ردبگی  انجام  قضائی ه یقو 
 و مصادیقی از آن بودن مردمی لزوم 
ر   را  این  هم  قبال    بنده  که  است  بودن  مردمی  یمسئله  هم  نکته  یک  ی مسئله  رئیسی  آقای  جناب  گزارش   در  هم  حاال  ام،گفته  مکر 

ه  که  است  این  بودن  مردمی  یجنبه  یک  دارد؛  مصادیقی  دارد،  شقوقی  بودن  مردمی  خب،  بود؛  بودن  مردمی  را   دشخو  قضائی ه  یقو 
 از  کأن ه باشد[ ]جوری است ممکن مردم به ما هاینگاه گاهی نباشد؛ باال از نگاه، بداند؛ مردم به خدمتگزاری  یروحیه و شأن دارای
  از   کسیکه  این  بنابراین  و  هستند  هم  باالتر  ما   از  مردم  این  از  خیلی  مردمیم،  بین  مردمیم،  جزو  ما  نخیر،  مردم؛  بهکنیم  می   نگاه  باال

  بدانیم؛   مردم  خدمتگزار  را   خودمان  باید  ما.  است[  ]مهم  خدمتگزاری  یروحیه  بنابراین  است؛  غلط  کند  نگاه  مردم  آحاد  به  باال   موضع
 .است بودن مردمی هایجنبه از یکی  این. هستیم که جایی هر در ما کدام هر

ه  به  مردم  دسترسی  که  کنیم  کاری  ما  که  است  این  دیگر  یجنبه  یک  که   است  این  مهم   کارهای  از  یکی.  بشود  انآس  قضائی ه  یقو 
ه  در نیازشان مورد مراکز  به بتوانند راحتیهب مردم  . باشند داشته دسترسی قضائی ه یقو 
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العات  مردم،  که  است  این  مهم  مسائل  از  دیگر  یکی   اگر  که  دارند  ایگرفتاری  یک  کسانی،  اوقات  گاهی  کنند؛  پیدا  قضائی  اط 

ه  ینقطه  فالن  به  مثال    چنانچه لع  دانند،نمی  ]ام ا[  شد؛  خواهد  حل  این   کنند،  مراجعه  قضائی ه  یقو  ها آن   روی  گرفتاری  این  و  نیستند   مط 
العات  ]باید[  بنابراینکند.  می  درست  فراوانی  مشکالت  گاهی  ودهد  می  قرار   فشار  زیر  را   شانزندگی  آورد،می  فشار  قضائی،   اط 

 . برود باال هم  مردم قضائی هایآگاهی
ه  مسئولینبینم  می  من  الحمدل ل   خب  که  است  مردم  بین  در  حضور  معنای  به  هم  یکی   بعضی  و  رئیسی  آقای  جناب  خود-   قضائی ه  یقو 
  این   کنید؛  پیدا  حضور  مردم  بین  در  بشوید،  مواجه  مردم  با  یعنی  است؛  خوب  خیلی  این  ؛ کنندمی  پیدا  حضور  مردم  بین  راحت  -دیگر
 . است بودن مردمی مختلف مصادیق  و مختلف جهات هااین بنابراین. است نقطه یک هم

 این   بود،  رئیسی  آقای  بیانات  در  امروز  خوشبختانه  هم  این  و  امداده   قرار  ایجداگانه  ینکته  یک   من  را  این  که  دیگری مصداق  یک 
ه   به  مردم  که  است  را   شماتواند  می  که  املیوع  از  یکی  خب،  لیخی   ،کندمی  مبارزه  فساد  با  دارید  شما  حاال.  کنند  کمک  قضائی ه   یقو 
توانید  می  شما  فساد،  به  مربوط  مسائل  یزمینه  در  دادند  گزارش  شما  به  مردم  وقتی  است؛  مردمی  هایگزارش  کند  کمک  راه   این  در
  است  ام  بعدی  بخش  آن  به  مربوط  که  است  اینکته  این  داد؛  خواهم  توضیح  این  به  راجع  بعد  البت ه  که  ببرید  بهره  و  کنید  استفاده  آن  از
 .است فساد مسائل به مربوط که

 قضائی تحّرکات و قضائی کار باب در هنری   و ای رسانه فّعالیّت  لزوم
ل   مورد  در   هم   دیگری  ینکته  یک   و   قضائی  کار باب  در   هنری  و   ایرسانه  فع الی ت  آن،   و   است آخر ینکته  این  که  کنیم  عرض  تحو 

کات کنند  می  استفاده  دشمنی  برای  ممکن  هایراه  یهمه  از  اسالمی  جمهوری  نظام  عمومی  حرکت  دشمنان    ببینید، .  است  قضائی  تحر 
 قضائی   مسائل  ]آنها[  یجمله  از  کهزنند  می  ضربه  مختلف  طرق  همین  از  بتوانند،   که  اسالمی  جمهوری  نظام  نقاط  از  اینقطه  هر  به  و

فانه  ]ام ا[  ندارم،  کار  را  هاخارجی  حاال.  است   کارهایی   مسائل  این  به  مربوط  مسئولین    از  بعضی  غفلت  با  حت ی  هم  داخل  در  متأس 
فانه  وبرد  می  سؤال   زیر  را  اسالمی  جمهوری  قضائی  مبانی  و  اساس  کهسازند  می  هاییفیلم  ،کنند می  های بازبینی  در  هافیلم  این  متأس 
ه  موردها  این  مانند  و  هنری  عمومی  هاینشست  این  هم   پخش  و  آید می  هم  پرده  روی  ،شودمی  هم  اکرانها  این  وگیرد  مین  قرار  توج 
ه .  است  بدی  چیز  خیلی  این  ؛شودمی ه  مسئله  این  به  باید  قضائی ه  یقو    بیایید   شما  که  نیست  این  ایرسانه  و  تبلیغاتی  کار  صرفا    کند،  توج 
ه  محترم سخنگوی بله، خب بدهید؛ آمار  الزم ها این است، بخو هم  خیلی ،دهد می آماری ،دهدمی توضیحاتی آیدمی قضائی ه یقو 
  واقعی  معنای  به  مردم  ذهنکه  این  برای   نه،  ایم؛ کرده   را  کارها  این   ما  آقا  بگوییم  ما  که  نیست  کافی  این.  نیست  کافی  ام ا  هست،  هم

ه  کلمه   به   باید  اساسی  کارهای  جزو  را   این  است؛  الزم  هنری  معنای  به  ایرسانه   کار  است،  الزم  هنری  کار  بشود،  قضایا  این  به  متوج 
 . آورد حساب

 ها در این زمینهکار غربی •
 در   دیدم،  بنده  که  مقداری  آن  حاال-  هایشانفیلم  و  سینما  در  غرب  هایدادگاه  خب  ؛کنندمی  چه  زمینه  این  در  هاغربی  ببینید  شما
  محض    خشک   عدالت  ینقطه  یک  -کنندمی  درست  هااروپایی  یا  هالیوودی،  هایفیلم  ، کنندمی  درست  هاآمریکایی  یا   که  هاییفیلم
ضی، هیچ اصال  . است جوری این   جوری این هافیلم در دادگاه [؛کنندمی]ن صادر حکم نکنند، یقین تا و ندارند مت هم به  تجاوزی تعر 

  در   حضور  ص رف  به  را  نفر  هزاران کنند.  می  کار  چه  ببینید  کنید،  مشاهده  را  آمریکا  وضع  االن  کنید،  نگاه  شما  را  بیرون  ]ام ا[  است،
  انداخت؛   قفس  در  کرد،  جدا  مادرهایشان  پدر  از  را  کودک  هزاران  93آمریکا  محترم  جمهوررئیس  آقای  این.  زندانبرند  می  خیابان
می است  جوری  این  کارشان  روال  یعنی   قانون  این  خب  زندان؛  بروید  باید  سال  َده  بکنید،  را  کار  فالن  چنانچه  اگر  کهگوید  . 
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  یعنی   بشود«؛  داده  حکم  قدر  این  بایدگویم  می  »من  :گویدمی  کند[؟  عمل   قانون  ]طبق   یسک  مثال    که  نیست  الزم  ؟خواهدمین

 و   ُرفته  و  شسته  چیز   یک  ،کنیدمی  نگاه  شما  که  تبلیغات  مقام  در  ام ا   است  جوری  این  هایشاندادگاه  است،  جوری  این  هایشان قضاوت
 دهند.می نشان که است ایکردهآرایش و کردهزینت
 شما   که  را  کاری  آن  را،  قضی ه  واقع  همان  ام ا  نخیر،  بدهیم؛  آرایش  را  چیزی  واقع،  خالف  بر  ما  که  نیستم  این  دارطرف  هالبت    من  خب
فانه  که  کنید  بیان  کنید،  مشخ ص   ،دهید می  انجام  دارید   مورد  در  هاییفیلم  ما  کشور در  اوقات  گاهی  یعنی  دارد؛  وجود  عکسش  متأس 
  من   که  است  واقعی ت  ضد    یعنی  است،  واقعی ت  عکس  درست  کهشود  می  ساخته   است  قضائی  ائلسم  به  مربوط  آنچه  و  قضائی  مسائل
ل مسائل به راجعها . اینآورمنمی اسم حاال دیگر  .تحو 

 اوج گرفتن مبارزه با فساد در این دوره
ه الحمدل ل  خب  ؛کنیممی عرض را نکته چند هم فساد یمسئله مورد در ه  در فساد ی قضی ه به توج    از  قبل البت ه. گرفته اوج قضائی ه یقو 
ه  مورد  و  است  اوج  در  بحمدال ل   حاال  ولیکن  بود  شده  شروع  دوره  این  برخورد   شمابینند  کنند میمی  نگاه   که  هم  مردم  و  است؛  توج 
 یک  مفسد  و  فساد  چون  ؛شوندمی  امیدوار  ،شوندمی  خوشحال  واقعا    ،شویدمی  میدان  وارد  قاطع  وکنید  مین  مالحظه  ،کنیدمی  مفسد  با

 .است مردم اعتقاد و ایمان به و مردم ی روحیه به و مردم زندگی به بزرگی  یضربه
 فساد و واگیردار  ویروس خطرناک  •

ه   کار  دستور  در  فعال    آنچه  حاال  که  دیگر  فسادهای   همراه  به-  مالی  فساد  انصافا    و  حقیقتا    اقتصادی   و  مالی  فسادهای  است،  قضائی ه  یقو 
 هست؛  هم  واگیردار  کرونا  ویروس  مثل  و  کرونا؛  ویروس  همین   مثل  است  خطرناکی  ویروس  یک  است،  بزرگی  فتاریرگ  -است

تهب  خودش  فقط  مفسد  یککند.  می  سرایت  مختلف  جاهای  به   شدید  و  سریع  جا،  یک  در  فساد  یعنی  است؛  مسری   و  واگیردار  شد 
  ی مایه   ناپاک  و  آلوده  دست  که  کرونا  ویروس  در  ات فاقا    و  ؛دهدمی  سوق  ادسف  به  مختلفی  دالیل  به  هم  را  دیگران  ماند،نمی  باقی  مفسد
 در  خب منتها بشود؛ دستبهدست  و  بشود منتقل فساد کهشوند می موجب ناپاک و  آلوده دستهای هم  فساد در است، ویروس انتقال

 تمام   شستن  و   زدن  صابون   با   دست  آن   دیگرجا  آن   ]ام ا[شود  می  تمام  مسئله  شستیم،  و  زدیم  صابون   اگر  را   دست  این  کرونا  ویروس
 .است مهم ی بسیار یمسئله مسئله، بنابراین. ندارد ایچاره شدن قطع جز  ،شودمین

 اّول یدرجه در ؛ قّوه خود داخل در فساد با ی مبارزه

ه   مأموری ت  فساد   باخواهید  می  شما  جامعه  کل    در  ا  مسل م  یعنی  است؛  معلوم  این  که  است  جامعه   کل    در  فساد  با   یمبارزه  قضائی ه  یقو 
ل،   یدرجه  در   لکن  کنید،  مبارزه ه   خود  داخل  در   فساد  با   یمبارزه  او  ر  بارها  را   این  من   که  است  قو    یسالههمه  تقریبا    دیدارهای  در   مکر 

ه   عزیزان  با  ضررش   بیاید،  وجود   به  قضائی ه  یهو  ق  داخل  در  فسادی  چنانچه  اگر.  امورزیده  این  بر  اصرار  و  امکرده  تأکید  قضائی ه  یقو 
ه  بیرون  فساد  از  بیشتر  بسیار  بتوانیم  که  نیست  جوری  این  یعنی  است؛  94نمک«   بگندد  که  روزی  به  »وای  همان  مثل  است؛  قضائی ه  یقو 
ی  برخورد  حقیقتا    و  است  زیاد  خیلی  این  سنگینی    و  ضربه  نه،  کنیم؛  برخورد  آن  با  فسادها  یبقی ه  مثل . دارد  الزم  ناسیکارش   و  جد 

ل،  یدرجه  در  بنابراین ه   درون  فساد  به  باید  نگاه  او  ل،  یدرجه  میگوییمکه  این  البت ه.  باشد  قو    کنیم،   تمام  را  این  که  نیست  این  معنایش  او 
 .برود پیش بایستیها این یهمه شد، گفته قبال   که طور  همان متوازن صورت به نه، ؛ها بخش یبقی ه به  بپردازیم بعد
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   و جنگ با آن با نگاه کارشناسی فساد بُروز ی شناسایی زمینه

ه  فسادخیز  بسترهای  به  هم،   فساد  یزمینه  در  که  است  این  بعد  ینکته  که   طور  همان  کارشناسی؛  نگاه  به  دارد  احتیاج  این  و  بشود؛  توج 
 نگاه   همان  با  و  شناخت  کرد،  شناسایی  را  فساد  یدتول  و  را  فساد  بُروز  یزمینه  کارشناسی،  نگاه  با  بایستی  یعنی.  کردند  اشاره  قبال  

 .کرد  کار و کرد تالش فساد کنیریشه  برای و رفت فساد جنگ  به کارشناسی،
 فساد با ی مبارزه  در قضائیّه ی قّوه مالک   ؛قانون و  عدل و حق

ه   مالک  و  یمالحظه  کرد؛  نبایست  را   دیگری  یمالحظه  هیچ  یعنی.  است  قانون   و  عدل  و  حق   فساد،  با  یمبارزه  در  هم  قضائی ه  ی قو 
  است  قانون   و   عدل   و  حق   با  منطبق   فساد،  با  یمبارزه   موردی  یک  در  چنانچه  اگر   و .  کرد  باید  را  عدالت  یمالحظه  کرد،  باید  را  حق 
 .کرد حرکت بایستی مالحظهبی
 تعّدی عدم و اغماض  عدم •

ی  عدم  بر   اصرارم  هم  طرف  آن   از   است،  اغماض  عدم  بر  اصرارم  که  من  البت ه  بر  ،کنیممین  تکیه  اغماض  عدم  بر  فقط  یعنی  است؛  تعد 
ی  عدم   فاسد  و  مفسد  عنوان   به  نیست،  فاسد  و   نیست  مفسد  و   نیست  مجرم  که  کسی  چنانچه  اگر  نکرده  خدایکنیم.  می  تکیه  هم  تعد 

فی   و   بشود  شناخته  مجازات   مستحق    که  مقداری  آن   از  بیش  چنانچه  اگر   یا  است؛  بزرگی   بسیار  ظلم  این  بشود،  رفتار   او   با  و   بشود   معر 
وجود فساد و مفسد، خیلی خطرناک است ام ا   یعنی  نیست؛  درست  کامال    هم  این  بشود  مالمت  و  مجازات  است،  مالمت  مستحق    و

ی به بی  کنم. می کیدتأ  من را این ؛تر استگناه به معنای واقعی کلمه از این خطرناکتعد 
ه   و  انعزیز   مشغول   هادادگاه  در  که  آنهایی  چه  هستند،  کار  مشغول   دادسراها  در  که  آنهایی  چه-  دمراقب باشنی قضائی ه  مسئوالن قو 
تکند  می  اقتضا  عدل  و  حق   جایی  یک  اگر  یعنی.  کنند  رفتار  عدل  و  حق   طبق   بر  که  -هستند  کار  اقدام   مالحظه  بدون  را،  عمل  شد 
ت   عدم  عدل  و  حق   که  هم  آنجایی.  کنند  چنین   مثال    ما  ،گویدمی  را   این  َجو   چون  حاال  که   گیر نشوندَجو  ،کندمی  اقتضا   را  عمل   شد 

ه   عزیزان  به  هم   این،  بکنیم؛   اظهار   زمینه  این   در  هم  شما  هایدادگاه  تماشاچیان.  بیرونند  که  کسانی  به  هم  [،گرددمی]بر  قضائی ه  یقو 
 در کنند  می قضاوت  ،کنندمی   نظر  اظهار  95هاخیلی  و   است  رایجی   خیلی  چیز  یک  مجازی  فضای   که  حاالخصوص  به  [؛کنندمی]  نظر

 اساس   بر  ودهند  می  رأی  وگیرند  می  قرار  قاضی  یک  موضع  در  واقع  در  خودشان،  هاینوشته  با  خودشان،  بیانهای  با  و  مجازی؛  فضای
  آنهایی   یعنی  باشند،  مراقب  همه  ؛کنند ها میاین  مانند  کارهایی  وزنند  می  تهمت  گاهی  ،دهند می  دشنام  گاهی  ؛کنند می  عمل  رأی  این
ه  بیرون در که هم ی   به نشود منتهی فساد با یمبارزه که باشند مراقب هستند قضائی ه یقو   .کسانی به تعد 
 قضائیّه  ی قّوه قبلی دستِ پاک  بزرگاِن  ین از تعّدی بهمؤمن لزوم مراقبت  •
ه  در که اخیری دگاهاد همین در اخیر، یبرهه این  در که بکنم عرض هم را  اینجا این البت ه من   از  بعضی به است، مطرح قضائی ه یقو 

ه   قبلی  دست  پاک  بزرگان    نباید   و  شدمی   کار  این  نبایستی  کهها  آن   به  شد  جفا  واقعا    یعنی  شد؛  ظلمها  آن   به  و  شد  اهانت  قضائی ه  یقو 
  هستند   هابعضی.  کرد  کاریشود مین  او  با است  دمعان  که  کسی  آن  َواال    است،  مؤمن  هایجوان  مؤمن، افراد  به  من  خطاب البت ه.  بشود
 کاری   منها  آن  با  بگیرند؛  او  ازخواهند  می  نیست  مقام  آن  در  که  وقتی  را  شخصی ت  فالن  انقالبی  محکم  مواضع  انتقام  کنید  فرض  که

ی  باشند مراقب د؛نن بک  رفتار حق  طبق   برخواهند می که  است خوبی هایجوان و متدی ن مردم و مؤمن مردم به من  خطاب  ندارم،  تعد 
ه   در  خوبی  این  به  بحمدال ل   االن  که  فساد  با   یمبارزه  حرکت   همین.  نکنند  ظلم  نکنند،  جفا  نکنند،   نشان   دارد  را  خودش  قضائی ه  یقو 
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ه  داخل  در  هم  بودند؛  حرکت  این  یکنندهشروع  ایشان  یعنی  شد؛  شروع  96آملی  آقای  جناب  زمان  در  خبدهد  می  م ه   و  قضائی ه  ی قو 
ه  بیرون در  . باشد دور  نظر از نبایستیها  این قضائی ه؛ یقو 

 این واحدها تعطیلی از جلوگیری  و حمایت از تولید
ه   یمسئله  این  مورد  در   دیگر  ینکته  یک ه   خوب   کارهای  از   یکی  که[  است   ]این  فساد  با   یمبارزه  این  و  قضائی ه  یقو   قضائی ه   یقو 

 تولیدی«،   واحد  »هزار  گفتند  گزارششان  در  رئیسی  آقای  جناب  حاالکه  . ایناست  واحدها  این  لیتعطی   از  جلوگیری  و  تولید  از  حمایت
 حرکت   به  کمکیتواند  می  که  اسالمی  جمهوری  نظام  از  بخشی  هر  واقعا  .  است  مهم ی  کار خیلی  این  است،  مهم ی  یمسئله  خیلی  این

 کسی  هر  است؛  سخت  مردم  معیشت  یعنی  اند، سختی  دچار  معیشت  لحاظ  از  مردم.  بدهد  انجام  را  اشوظیفه  بکند،  جامعه  اقتصادی
ه   یهاکمک  از  یکی  و  کند  کمک  بایستی  کند،  کمک  اقتصاد  یمسئله  بهتواند  می  از   کند  جلوگیری  که  است  همین  هم  قضائی ه  یقو 

  مصادره   را  تولیدی  هایبنگاه  از  بعضی  مثال   حاال  که  هاییبانک  که  کردند  ابالغ  رئیسی  آقای  جناب  اخیرا  .  تولیدی  واحدهای  تعطیلی
  است؛   درست  کامال    کار  این  حرف؛  این  است  درست  بسیار  کنند؛  تعطیل  راها  این  ندارند  حق   اند،داشته  نگه   گرو  عنوان  به  یا  اندکرده

  دولت   از  خصوصی  بخش  که  کنید  فرض  مثال  .  بدهید  تعمیم  را   این  هم   دیگر  موارد  بهتوانید  می  یعنی  است؛  تعمیم  قابل   این  و
ل  را  کارخانه  آن   بعد  خرد،می  را  ایکارخانه ق  ،کندمی  معط   ، کند می  حراج  را  آالتشماشین  ،کند می  بیرون  را  کارگرش  ،کندمی  معو 
 معنای   بهتوانید  می  راها  این  است؛  کشور  اقتصاد  به  یضربهها  این  خبسازد!  می  طبقه  25  یا  طبقه  20  ساختمان  یک  مثال    هم  را  زمینش
 .دارد مردم معیشت با  ارتباط که کنید لبادن واقعی

 تجاری های دادگاه تشکیل
 97. امگفته  اقتصادی اختالفات رفع برای را این هم قبال   من  که است تجاری هایدادگاه تشکیل دیگر ینکته یک

 هاو بررسی صّحت و سقم گزارش مردمی گزارشگران امنیّت برای حفظ حقوقی زیرساختایجاد 
  برای  خب.  است  مردمی  هاینظارت  همین  این،  به  گردمبرمی  گفتم  و  کردم  اشاره  قبال    که  فساد  با   یمبارزه  در   الزم  کارهای  از  یکی

ه  داخل  در   حقوقی  زیرساخت  مردمی  هایگزارش   و  مردمی  هاینظارت ه  داخل  در  را   این  جایگاه  باید  شما  یعنی  است؛  الزم   قو    قو 
ت  و   بشود   بررسی  جوری  چه  برود،  کجا  هاگزارش  این  که  کنید  مشخ ص   دنبال   چگونه  بشود،  شناخته  هاگزارش   این  ُسقم  و   صح 
  ی جمله   از  که  منکر  از  ناهی  و  معروف  به  آمر.  است  این  مهم  مسائل  از  یکی  بماند؛  محفوظ  چگونه  هم  گزارشگر  آن  امنی ت  بشود،
، دهد می  گزارش  شما  به  اداره  فالن  در  معامله،  فالن  در  نقطه،  فالن  در  فساد  وجود  به  راجع  آیدمی  که  است  گزارشگری  همین  ها،آن

  یک   مثال  شود  می  اوقات  گاهی.  حفظ بشود و مورد تعر ض قرار نگیرد  -اشاش، هم امنی ت معنوی هم امنی ت ماد ی-بایستی امنی تش  
  یک   نیست،  ن ادقانون   چون  منتها  ،دهدمی  شما  به  گزارشی  یک  آیدمی  وظیفه  احساس  روی  از  متدی نی  اللهیحزب  مؤمن  جوان

 درکند  می  اشتباهی  یک  ،کند می  تصریح را  این  جا،  فالن  درکرد  می  تصریح  نبایستی  که  را   اسمی  یک  مثال    ؛کندجا میاین  اشتباهی
  پشت   را  بزرگ  یَمفسده  آن  وکند  می  استفاده  ]جوان[  این  کوچک    اشتباه    همین  از  است   شکن قانون   دان  قانون   که  کسی  آن  زمینه؛  این
 در که  این   به  دارد   احتیاج  این.  بشود  مالحظه  بایستی  چیزها  اینرود!  میدر  سالم  او  ،شودمی  محکوم  جوان  این  ،کندمی  هانن پ  این

ه  داخل ت   هم  بکند،  تأمین  را  مردمی  گزارشگران  امنی ت  هم  که  بیاید  وجود  به  ایحقوقی  زیربنای  و  زیرساخت  یک  قضائی ه  یقو    صح 
  گوش  را  مردمی  هایگزارش  که  هست  دستگاهی  یک  که   دیدند  تا  حاال  که  زنی باز نشودم برای تهمتضمنا  راه ه.  راها  آن   سقم  و

 و   بشود  بینیپیش  بایستی  نه،  بکند؛  مت هم  را  او  فورا    دارد،  حسابیخرده  مختصر  یک  مثال    کسی  هر  با  کس  هر  ،کند می  قبول  وکند  می
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ه  به  باید   است  منکر  از  ناهی  و  معروف  به  آمر  که  کسی  آن  باالخره.  نباشد  هم  ]طور[  این  که  بشود  مالحظه  باشد،   دلگرم  قضائی ه  یقو 
ه که بداند  . ]نکته[ این به راجع هم این . است او پشتیبان قضائی ه یقو 
 تشکر

ه  سراسر در که شریفی  مدیران و قضات یهمه از دانممی  الزم من   دهند می انجام را وظایفشان و هستند مشغول  دشوار کارهای به  قو 
ل یزمینه در- ه  دیگر گوناگون  وظایف و  تحو    کرونا یدوره  در  که کردند اشاره رئیسی آقای جناب حاال. کنم  تشک ر -قضائی ه ی قو 
ه  کار  ها،این  مانند   و  ارتباطیکم  مشکالت  و  مسائل   یزمینه  در  هم  بعضی  و  کرد،  پیشرفت  کارها  و  کرد  پیدا  ادامه  همچنان  قضائی ه  یقو 

لی   کسانی  آن زحمات از نیمی یعنی ؛کنممی  تشک ر  هم هایشانخانواده  از ،کنم می  تشک رها این  یهمه از  من ؛کنند می  کار ا  قعوا تحو 
 و  همسرانشان  به   مربوط  واقع  در  ،کنند می  روزیشبانه  خدمت   وکنند  می   کار  وکنند  می  تالش  دارند   دستگاهی  یک  در  که

همتو هم الهی اجر و است  هایشانخانواده  کنم. می تشک ر همها آن یهمه از است،ها آن ج 

 کرونا ی  ادامه دار بودن مسئله
  ی مسئله   نه،  شد؛  حل  شد،  تمام  کرونا  یقضی هکنند  می  خیال  هابعضی .  کرونا  یمسئله  این  به   بکنم  هم  ایاشاره  یک  صحبتم  آخر  در  من

 .دارد ادامه کرونا
 ی ما در برخورد با کرونا موّفقیّت اّولیّه •

ل،  یدرجه  در  هم  خوشبختانه، م،  صف  در  واقعا    کهها  این  مانند  و  بیمارستانی  و  بهداشتی  و  درمانی  هایدستگاه  او   کردند   فداکاری  مقد 
  هنوز  بود،  ایبرجسته  واقعا    کار  کارشان،  چون  نیست،  زیاد  بگوییم،  دیگر  بار  ده   اگر   هم  باز  ایم،کرده  عرض  را   این  حاال  دیگر  که-
 تا   و  شهرها  داخل  از   و  بیمارستان  داخل  از  ،میدان وارد شدندال ل که به صورت داوطلبانه در  سبیلمجاهدین فی   هم  دعب  -مشغولند  هم

 که   دادند  پاسخ  خوب  کردند،  برخورد  خوب  انصافا    هم  مردم  کردند؛  کمک  و  کردند  کار  و  شدند  وارد  افرادی  جا  همه  و  قبرستان
  وارد   حد  این  تا  که  98کردم   مردم  از  صمیمانه  و  عمیق   تشک ر  واقعا    مردم،  طرف  از  دربهسیزده  تعطیلی  مناسبت  به  سال  اوایل  در  من

فی  کرونا  با  برخورد  در  موف ق   کشور  یک  صورت  به  دنیا  در  ما  که  شد  این  نتیجه  شد؟  چه  نتیجه  خب.  شدند   از  بعضی.  شدیم  معر 
  کردید؟   کار  چه  شما  که  اندکرده   سؤال  ایشان  از  ند،ردکمی  صحبت  -گفتند  من  به  ایشان-  99جمهور رئیس  آقای  با  که  کشورها  رؤسای
  کشورها  مسئوالن  که  شده  منعکس  دنیا  در  کرونا  با  یمبارزه  یمسئله  در  ما  کشور  توفیقات  ما،  کار  که  است  این  یدهندهنشان  این  یعنی
ل  این  کردید؛  کار  چه  شما  پرسندمی   ما  جمهوررئیس  از لی، آن  کأن ه آن حرکت    که بینیم  می  ،کنیممی  نگاه  که  حاال  بود؛  کار  او  او 

لی سست شده از سوی بعضی از مردم و بعضی از مسئولین  .مجاهدت او 
 آن مراعات  ی عدمو نتیجه لزوم ماسک زدن •
  خب   اند؛نزده   هم   ماسک  هست،  آدم  هم  ُدوروبَرشان  که  حالی  در  ،کنندمی  پیدا  حضور  تلویزیون  در   محترم   مسئولین  کهبینم  می  من
 ماسک   حتما    هم  بنده  من،   بَر  و  ُدور  بیایند  نفر  سه  نفر،  دو  چنانچه  اگر  نیست؛  کسی  من  ُدوروبَر  ام ا  ندارم  ماسک  االن  هم  نم  حاال
 دولتی   مسئول  که   شما  که  وقتی  خب  [؛شودمین  ]زده  ماسک  اینبیند  می  آدم  و  هم،  مواردی   یک  در  زنممیکه  این  کما  زنم،می

 تشویق  ندارد،  ماسک  یحوصله  ورود  می  راه  دارد  خیابان  در  که  هم  جوانی  این  ،زنیدمین  ماسک  مردمی  اجتماع  یک  در  هستید،
 نفر   چند  و   سی  حدود  به  و   بود   شده  دورقمی  ما  تلفاتکه  آن   از   بعد  کهشود  می  همین  نتیجه  ؟شودمی  چه  نتیجه  نزند؛  کهشود  می

ه  را  انسان  این نفر؛ چند  و  سی  و صد به  رسیده حاال بود، رسیده  که آمارهایی در قبل، نیم و  ماه یک  ماه، یک حدودکند. می دارغص 
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 که   کردم  شکر  را  خدا  شدم،  خوشحال  دل  ته  از  واقعا    بنده  نبوده،  تلفاتی  هیچها  آن  در  که  آوردند  نام  هااستان  از  بعضی  از  دادند،  ما  به

 گزارشی  این  از  قبل  روز  چند  ]یعنی[  اخیرا ،  همین  حاال  نداشته؛  وجود  تلفاتی  هیچها  آن  در  که  هستند  هایی استان  تعداد  این  الحمدل ل 
دی  تلفات   نداشتند،  تلفات  هیچ  که  بود  گزارش  در   روز  آن  که  هایی استان  همان  از  بعضی  دیدم  دادند،  من  به   گزارش ها  آن  در  متعد 

ه  انسان   اند؛کرده   هم   کنند،  مراقبت  مردم  هم  بکنیم؛  مراقبت  باید  کنیم،   مالحظه  باید  بکنیم،  را  کار  این  نباید  خب  ،شودمی  اشغص 
 بشوند؛   خستهها  این   که  است  این  از   من  نگرانی  اند،ایستاده  کار  پای  همچنان  درمانی  هایمجموعه  خوشبختانه.  کنند  مراقبت  مسئولین
.  نباشد   سنگین  قدر  این  ها،این  دوش  روی  بار    که  کنیم  کاری  ما  بایستی  قدر؟  چه  ک ی،  تا  خب   اند[؛کرده  ]تحم ل  درمانی  هایمجموعه
 ُخب   بشوند،  خسته  کار  از ها  این  مانند  و   بیمارستان  و   درمان  به   مربوط   عناصر  یبقی ه  و  ما  پزشک  ما،  پرستار  چنانچه  اگر  نکرده  خدای
 .شد خواهد  بدتر وضع و ماند خواهد لنگ کارها واقعا  
 اتجه یهمه از مراقبتلزوم 

  اقتصادی   مشکالت  که  کرد  بینیپیش  را   وضعی  بایستی  است؛  جور  همین  بله،  [؛دشومی  ]ایجاد  اقتصادی  مشکالت  کهشود  می  گفته
ه   باید  هم  را  این  لکن  بشود،  سبک  و  بشود  کمتر  یا  نیاید،  پیش  یا  کرونا،  یناحیه  از هی بی  ما  نکرده  خدای  اگر   که  داشت  توج    توج 

دا    و  کردیم  شد؛   خواهد  بیشتر   مشکالت  شد،  خواهد  بدتر  شد،  خواهد  ترمشکل  اقتصاد  کار  ُخب  کرد،  پیدا  فراوانی  شیوع  کرونا  مجد 
 .جهات یهمه از مراقبت به داریم احتیاج امروز ما و

  از  چه  هرها  این  که   کارهاییبینید  می  را،  اروپایی  یهادولت  را،  خبیث  انگلیس  را،  خبیث  آمریکایبینید  می  را،  هادشمنیبینید  می
 خودشان   مقاصدتوانند  مین  وخورد  می  سنگ  به  سرشان  که  شکر  را  خدا  و  ،کنند مین  اهیکوت   اسالمی  جمهوری  علیه  بیاید  بر  دستشان

اکثری«  »فشار  خودشان  قول  به  این  با  کهکنند  می  که  هم  کار  هر  و  کنند  عملی  را  بحمدال ل   بیاورند،  در   زانو  به  را   ایران  مل ت  حد 
 وظایفمان   به  همه  ما  که  است  صورتی  در  این  نیستند؛  موف ق   و  تاسها  این  زدن   عقب  وها  این  یسینه  به  ایران  مل ت  مشت  بازخوردش

 . بکنیم عمل بتوانیم شاءال ل ان
 تشکر و دعا 

ه  محترم  رئیس   رئیسی،  آقای   جناب  از  متشک رم  خیلی  رؤسای   معاونین،  ها،مجموعه  در  رئیسه،  هیئت  در  همکارانشان  و  قضائی ه  یقو 
ات  آحاد  و  محترم  و  مسئول  عناصر  یبقی ه  و  هادادگستری ه  شریف  قض    متشک ر ها  آن  یهمه  از  محترمشان؛  کارکنان  و  قضائی ه  یقو 

  از   کند  شاد  را  بزرگوار  امام  مطه ر   روح   خداوند  و  کند  کمک  را   شما  یهمه  بدهد،  توفیق   را  شما  یهمه  خداوند  که  شاءال ل ان.  هستم
 .کند محشور پیغمبر  با شاءال ل ان  را  عزیز شهدای مطه ر ارواح همچنین وکنید می شما که هایی تالش این

الم  برکاته  و ال ل  رحمة و علیکم  والس 
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 22/4/۱۳99 اسالمی شورای مجلس دوره یازدهمین نمایندگان با تصویری ارتباط در بیانات

حمن ال ل  بسم حیم  الر   100الر 
الة و العالمین رب   الحمدل ل  الم و الص  اهرین آله و محم د سی دنا علی الس   .االرضین فی ال ل  بقی ة امسی   الط 

 شکر، تشکر و دعا 
ر  موعد  در  که  داد  ایران  مل ت  به  را  توفیق   این  که  هستیم  شاکر  را  خدا  و   بدهند  تشکیل  را  اسالمی  شورای  مجلس  بتوانند  معی ن  و  مقر 

  داد   توفیق   بنده  به  امروزه  کنای  از  هستیم  شاکر  را  خدا  و  بفرستند،   مل ی  تأثیرگذار  و  مهم  مجمع  این  به  را  خودشان  منتخب  نمایندگان
ه  با  بتوانیم  که   را  عرایضی  و  باشیم  داشته  شما  با   را  دیدار  این   موجود،  یها محدودی ت  و  بیماری  شرایط  کشور،  جاری  شرایط  به  توج 

. کردند   بیان  مهم ی  البت ه  و  خوب  بسیار  مطالب  ؛کنیممی  تشک ر  هم  مجلس  محترم  رئیس  قالیباف،  دکتر  آقای  جناب  از.  بکنیم  عرض
 مهم  مطالب  این بتوانید که بدهد را توفیق   این -محترم نمایندگان آحاد و  رئیسههیئت و رئیس به- همه  شما به که مخواهی می خدا از
 .برسانید نتیجه به و کنید دنبال خودش قانونی   درست   مجاری   از شاءال ل ان  را اساسی و

 مطالب این سخنرانی 

ال   بنده   را   عرایضی کشور کل ی   شرایط   یدرباره  ایکلمه چند یک بعد ،کنممی عرض شما مجلس این خود هب راجع ایجمله  یک او 
  در   ،کنم می  عرض  و  شمرد  خواهم   راها  آن  نمایندگان،  شما  به  دارم  عرایضی  دارم،  هاییتوصیه  هم  آن  از  بعد  ،کنممی  تقدیم  شما  به

دا   ایجمله چند  -کرونا این- کشور جاری یبیمار یمسئله این به راجع بود، باقی وقتی اگر هم آخر  .کرد خواهم عرض مجد 
 مردم   انتظار و امید مجلس ؛یازدهم مجلس

ل  مورد   در  ام ا   انتظار   و   امید  مجلس   -یازدهم  مجلس-  مجلس  این   که  است  این   مهم  ینکته   یک  است،  شما  مجلس  به   مربوط  که  او 
  شما   به  و  آمدند  هاصندوق  پای  اقتصادی  سخت  شرایط  در  مردم   چون  چرا؟  است؛  مردم  امید  مظهر  و  مردم  امید  ینقطه  است،  مردم

  دشمنان   سوی  از  اطراف  از  گوناگون  تبلیغات  امواج  این،  بر  یعالوه.  اقتصادی  سخت  شرایط  در  دادند؛   رأی  محترم  نمایندگان
ه  هم  بعضا    خارجی،   به   و  بود  ناامیدکننده  بود،  کنندهیوسأم  که  شدمی  تبلیغاتی  شد، می   زدههایی  حرف  ]بود[،  داخل  در  قلیلی  یعد 

 باز  که-  قبولی  قابل  درصد  یک  با  مردم  شرایط،  این  یهمه  با.  شدمی  مانع  انتخابات   یعرصه  به  آمدن  از  را  مردم  بایستی  طبیعی  طور
 چرا؟   د؛دندا  رأی  شماها  به  و  کردند  انتخاب  را  خودشان  نمایندگان  و  آمدند  هاصندوق  پای  -است  خوب  درصدهای  جزو  دنیا  در

  انتخابات   از  و   مجلس  از   و  صندوق  از   را   مردم  تا  بود   داده  هم  دست   به  دست  که  عواملی  این   یهمه  رغمعلی.  بودند  امیدوار  چون
 این   پس.  کردند  انتخاب  را   شماها  و  دادند  رأی   اسالمی  شورای  مجلس  تشکیل  به  امیدوارانه  و  آمدند  مردم  کند،  ناامید  و  کند  مأیوس
 .است مهم ی ینکته بسیار این است؛ مردم انتظار مظهر  است، مردم امید مظهر مجلس
 انقالب  دوران مجالس ترینانقالبی و ترینقوی  از یکی

  نیروهای   از   است  سرشار  بحمدال ل .  هست  هم  انقالب  دوران  مجالس  ترینانقالبی  و   ترینقوی   از   یکی   شدهتشکیل  مجلس    خوشبختانه
 کاربلد،   جوانان-  هستند  زیاد  شماها  بین  در  انقالبی  و  کردهتحصیل  جوانان  هم.  جوان  نیروهای  توان،پُر  ینیروها  ایمان،پُر  و  انگیزهپُر
  انقالبی   مدیران  هم  -کاربلدند  هم  توانند،پُر  هستند،  انگیزهپُر  هم  که  هستند  جوانانی  شما  یمجموعه  بین  در  ؛اجرایی  مسائل  از  دور  نه

 شماها   بین  در  شناسند،می  کامال    را  عمل  یعرصه  شناسند،می  را  اجرا  اند،کرده  اجرایی  کار   که  مدیرانی  از  تعدادی  گذشته؛  هایدوره
ه   در  دارانسابقه  باالخره  هم  و  است؛  مغتنم  وجودشان  که  هستندها  این  از  جمعی ه  ]یعنی[  مقن نه؛  یقو    بودند   مجلس  در  قبال    که  ایعد 

 - دارانسابقه  و   پیشکسوتان  این  و  مدیران،  آن   و  جوانان،  آن -  گروه   سه  نیا  یمجموعه.  شناسندمی  را   مجلس  کار  هایشیوه  و
 

 . کرد  هارائ گزارشی   اسالمی(  شورای  مجلس )رئیس  قالیباف محم دباقر دکتر آقای  دیدار، این  ابتدای  در 100
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 خوبی   بسیار  مجلس  مجلس،  این،بنابر.  آورده  وجود  به  مجلس  این  در  بحمدال ل   را   دردبخوریبه  و  کارآمد  و  خوب  بسیار  یمجموعه

اس   مجلس  این  هم  انقالب  مسائل  به  خوشبختانه.  است   به کند  می  احساس  انسان  گذشته،  که  اندی  و  ماه  یک  همین  در.  است  حس 
اسند انقالب  مسائل صی  هایکمیسیون  تشکیل  در  هم  رئیسه،هیئت  تشکیل  در  هم  دادید؛  خرج  به  هم  عمل  سرعت.  حس   تعیین   و  تخص 
 .است تحسین خور در همهها این و بردید پیش زود را کار  بحمدال ل  و ها،کمیسیون این رؤسای

 چهار سال فرصت 
 اجرا   گذارریل  ام ا  نیستید،  مجری  شما  بله؛.  است  زیادی  زمان  نیست،  کمی  زمان  سال   چهار  دارید؛  رو   پیش    در  شما  سال  چهار!  خب

 چهار   سال؛  چهار  در  هم  آن  بگذارید،  کشور  یآینده  و  کشور  پیشرفت  و  کشور  مسائل  در  زیادی  بسیار  تأثیراتتوانید  می  هستید،
  آن   بعدی،  بخش  در   بعد   که  هستید   حقیر  این  مخاطب  امروز  که   است  عزیزانی  شما  دوش بر  سنگینی  وظایف.  نیست  کمی  زمان   سال

 .بود مجلس این به مربوط که مطلبی آن این،. کرد خواهم عرض توصیه، عنوان بهرسد  می ذهنم به  که چیزهایی
 ، با وجود مشکالت فراوان اقتصادیکشور ی بنیهقوی بودن 

  بحث  حاال.  اقتصادی  مشکالت  نیست؛  پنهان  شماها  دید  از   که  هست  مشکالتی  کشور   در  خب   کشور،  عمومی   وضعی ت  مورد  در  ام ا
کنم. می   تکیه  اقتصادی  مسائل  روی   بیشتر  امروز  من  دارد؛  احتیاج  دیگری  واسع   باب  یک  به   که  است  ایجداگانه  بحث  فرهنگ
 ی بنیه  ام ا  هست،  بیماری  بله؛.  است  مهم  خیلی  این  است؛  قوی  کشور  یبنیه  ولی  هست،  اقتصادی   لحاظ  از  کشور  در  فراوانی  مشکالت

 تشبیه   انسان  یک  جسم  به  را   کشور  شما  اگر.  دارد  وجود  او  در  بیماری  بر  یغلبه  توان  و  است  زیاد  او  دفاعی  قدرت  و  است  قوی  بیمار
 حاال   خب.  نیست  یکسان  همه  به  نسبت  بیماری  خطر  منتها  است،  بیماری  یمنزله  به  کردم،  عرض  که  طور  همان  مشکالت،  این  بکنید،
  نداشته  جسمانی  تقویت  توانایی  باشد،  ناتوان  باشد،  پیر  کسی.  نیست  جور  یک  همه  به  نسبت  کرونا  خطر  ام ا  هست،  کشور  در  کرونا
 بیماری   چنین  یک   با  وقتی  هم  پزشک  است،  خطرآفرین  است،  خطرناک  او  برای  بیماری  باشد،  ایزمینه  هایبیماری  دارای  باشد،
  نداشته   ایزمینه  هایبیماری  و  باشد  داشته  جسمی   توانایی  باشد،  جوان  بیمار  این  چنانچه  اگر   لکن  نیست؛  امیدوار  یخیل شود  می  مواجه
 هم   طبیب  وقتی  و   نیست  زیاد  او   مورد   در   خطر  لکن  هست،  او   در   بیماری  این   باشد،  قدرتمند  جسمی  لحاظ  از   و   ورزشکار  فرضا    باشد،

 مواجه   هابیماری  این  لکن  دارد،  هاییبیماری  کشور  بله؛رود.  می  بیمار  این  سراغ   به  بیشتری  یدم ا  با  ،شودمی  مواجه  بیماری  چنین  یک  با
 . کرد خواهم اشاره حاال که هاییتوانایی یک با است

 اقتصادی مشکالت  ترینعمده
م  ترینشعمده  خب  بیماری،  به  کردیم  تعبیر  آن   از   که  اقتصادی  مشکالت  منطق بی  هایگرانی  ،است  مل ی  پول   ارزش   کاهش  است،  تور 

  ینتیجه  و   -گرفت  نادیده  نباید  را  هاتحریم  این  نقش  که-  است  خارجی  هایتحریم  وجود  است،  تولیدی  هایبنگاه  مشکالت  است،
ط و پایین طبقات   معیشت   سختی   همها این  . است متوس 

 اندشده کشور ی بنیهکه باعث قوی بودن    ای گسترده  ی هاظرفیّت
  در  که  ایگسترده  یهاظرفی ت  خاطر  به  است؟  قوی  کشور  ی بنیه  گوییممی  چرا.  است  قوی  کشور  یبنیه  لکن  ت،هس  هابیماری  این

  انسانی   بعضی  است،  طبیعیها  ظرفی ت  این  از  بعضی.  کردند  اشارهها  ظرفی ت  این  از  بعضی  به  قالیباف  آقای  که  دارد،  وجود  کشور
 .است
 ی کشورهای قوی بودن بنیهنشانه •
  ی زمینه  در  کشور  علیه  که  ایجانبههمه  فشارهای  و  هاتحریم  ترینسخت  دوران  در  که  استها  ظرفی ت  همین  خاطر  بهینید  ب می  لذا

 همین   در  کند،  ایجاد   زیربنایی  طرح  صدها  بیاورد،  وجود  به  بنیاندانش  شرکت  هزار  چند  توانسته  کشور  آید،می  وجود  به  اقتصاد
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 به  حرکت  یک  بدهد؛   انجام  را  فارس  خلیج  یستاره  پاالیشگاه    ایجاد    مثل  بزرگی  کار  نفت،  د  درآم  کاهش    وجود    با  و  تحریم  دوران
 شما  کهگیرد  می  انجام  دارد  فراوانی  هایافتتاح  گرفته؛  انجام  برق   و  آب  نیرو،  مسائل  یزمینه  در   که  فراوان  کارهای  و   بزرگی،  این
 انگیز حیرت  کارهای  نظامی،  صنایع  یزمینه  درگیرد.  می  انجام  کار  دارد  ،رددا  وجودها  این   است،  واقعیها  این  را؛ها  بینید اینمی

 اند کرده  تحمیل  را  هاتحریم  این  که  کسانی  همان  ما،  مخالفین  ما،  دشمنان.  جور  همین  ]هم[  فضائی  مسائل  یزمینه  در   ، گیرد می  انجام
 و   اندنتوانسته  که کنند  می  اعتراف  ،کنند می  اقرار  دارند  هاهمان  ند،دربیاور  زانو  به  هاتحریم  این  خاطر  به  را  ایران  که  بودند  امیدوار  و

 .است قوی خیلی کشور یبنیه که است این یدهندهنشان این ایستاده؛ خودش  پای سر کشور
 ها، جنگل  معادن،  مثل  ماد ی  یها ظرفی ت  بفرمایید  فرض  حاال.  است  کشور  یهاظرفی ت  از  بخشی  کردیم،  عرض  ما  که  چیزهایی  این

ع  جغرافیایی،  موقعی ت   اساسی   و  مهم  بسیار  یهاظرفی ت  همهها  . اینهااین  امثال  و   مل ی  هوی ت  و  تاریخ  یمسئله  به  برسیم  تا  اقلیمی،  تنو 
 برخورداریم   ما  نیست،  برخوردارها  آن   از  دیگری  کشور  هیچ  یعنی  است؛  اختصاصیها  ظرفی ت  این  از  بعضی  ما  کشور  در  که  است

 . بحمدال ل 
 معنوی  ی هایّتظرف •
  معنوی  یهاظرفی ت  این   به  که   دارم  اصرار  من .  هست  ]هم[  معنوی   یهاها ظرفی تاین   کنار  در   لکن  است،  ماد ی  یهاظرفی تها  این

ه   های معنوی  این ظرفی ت.  برسانیم  فعلی ت  به  -دارد  فعلی ت  به  نیاز  که  هاییآن-  راها  ظرفی ت  این  کنیم،  استمداد ها  این  از   کنیم،  توج 
 به   ظرفی تی  است،  زیاد  مردم  انقالبی  و  مذهبی  ایمان  یعنی  ؛غالبا  یا تقریبا  همه، ریشه در ایمان مذهبی و ایمان انقالبی داردکشور  ما،  

ل   از-  انقالب  طول  در.  کرد  استفادهشود  می  هاتوانایی  این  از  که  آوردمی  وجود  به  کشور  در  را  هاییتوانایی  آورد،می  وجود  او 
 . ایمدیده را هایشنمونه -امروز تا تحمیلی جنگ دوران تا انقالب
 کرونا  بیماری  اّول موج در مّلت  ی فداکارانه و هنگامبه حضور 
ل   موج  در  مل ت  یفداکارانه  و  هنگامبه  حضور  همین  مذهبی،  و  انقالبی  ایمان  بر  مبتنی  و  مل ی  مهم    یهاظرفی ت  این  ینمونه  ترینتازه   او 

م  صف  مبارزان  درمانی،  هایمجموعه  بود؟  شوخی  نیا.  است  کرونا  بیماری   جوانها،   مردم،  از  عظیمی  آحادها  این  سر  پشت  بودند؛  مقد 
 کاهش   در  بود  مؤث ر  روز  آنها  این  کار  و  کردند   کار  و  کردند  خدمت  و  شدند   میدان  وارد  گوناگون   شکلهای  به  و  مختلف  جاهای  در

  آحاد   به  کمک  یعرصه   وارد  که  شد  خواسته  مردم  از  مؤمنانه؛  کمک  نهضت  در   یا.  خطرناک  بیماری  این   مقابل  در   ایران   مل ت  آالم
  شکل  به  هم  بعد  بودند،  شده  وارد   هم  ما   گفتن  از   قبل  بودند؛  شده  وارد  مردم  خود  یم،گفتمین  هم  ما   اگر  البت ه.  بشوند  جامعه  ضعیف
 در   که  شد  ضعیف  هایخانواده  به  باارزشی  خدمات  چه  گرفت،  انجام  بزرگی  کارهای  چه  دیدید  شما  کشور،  یهمه  در  فراگیر
 مهم ی   چیزهایها  این  است،  کشور  معنوی  یهاها ظرفی ت. اینگرفت  انجام  مردم  عمومی  حرکت  این  رمضان،  مبارک  ماه  یآستانه
 .است
 سلیمانی  شهید ی بدرقه در مردم  ی کنندهخیره حرکت 

  سلیمانی   شهید  یبدرقه  در  مردم  یکنندهخیره  حرکت  به  مربوط   ،حوادث  همین  از  قبل  اندکی  معنوی،  ظرفی ت  این  دیگر  ینمونه
 مهم  یقضی ه این با چگونه مردم مختلف، هایشهرستان در کردند چه تهران، در کردند چه  کردند؛ چه  ایران مل ت دیدید شما. است

 هم   عواطف  بله؛  بود؛  محض  عاطفی  حرکت  یک  فقط  این  کنیم  خیال  ما  اگر   است  خطا.  شدند  مواجه  -برجسته   سردار  یک  شهادت-
مردم نشان .  دادمی  نشان   را  مردم  جهاد  به  ایمان  این،  بود؛   محض  عاطفی  حرکت  یک   از   فراتر  خیلی  حرکت  این   لکن  داشت،  تأثیر

 ی س ک  به  که  دادند  نشان  مردم.  معتقدنددادند که به جهاد در میدان مقاومت معتقدند، به مبارزه معتقدند، به مقاومت در مقابل استکبار  
 مل ی   اقتدار  منطقه  کل    در  بود،  اقتدار  این  مظهر  سلیمانی  شهیدگذارند.  می  احترام  است  ایران  جهادی  اقتدار   و  مل ی  اقتدار  مظهر  که

 مسئله،   این.  گذاشتند  احترام  این  به  مردم  بود،  مل ی  اقتدار  یروحیه  این  مظهر  کشید،می  انقالب  دشمنان  و  کشور  دشمنان  رخ  به  را  ایران
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ی تی  چه   خودشان  مل ی  قهرمان  برای  مردم  که  داد  نشان   است؛  باارزش  خیلی  ظرفی تی  چنین  یک  است؛  مهم ی  خیلی  یمسئله   قائلند؛   اهم 
 مثل  ،زنند می   را   خودشان  متناسب  هایحرف  ،کنندمی  گویییاوه  درخشان  یچهره  این  یدرباره   که  کسانی  آن   دهان  به   بود  ُمشتی

 .دنیا سطح درها این امثال و آمریکا مسئولین
 ورود مردم به میدان، در جاهایی که نظام مشکل پیدا کرد 

 ایمان   در  ریشهها  این  یهمه  که  دارد  وجود  ایران  مل ت  آمادگی  و  معنوی  حضور   و  معنوی  ظرفی ت  این  از  هم  دیگری  فراوان  هاینمونه
 شده   روز   وسط  در   آفتاب  منکر  که  است   این  مثل  د، بشو  منکر  کسی  اگر   شد؛  منکرشود  مین  را ها  این  دارد؛  انقالبی  ایمان  و  اسالمی
 تحریک   با  کسانی  که  آنجایی  شدند؛  میدان  وارد  مردم  کرد،   پیدا  مشکل  نظام  که  جایی  هرها  سال   این  طول   در  ببینید  شما.  باشد

  توانست  که  آن   بود،  مضر  نظام  برای   که  دادند   انجام  حرکتی  یک  -بعد  هایسال   در  چه  88  سال   در   چه  ،78  سال   در  چه-  دشمنان
.  است  ایران  مل ت  قوی    یبنیه  این  بهتر؟  این  از   قوی  یبنیه  باالتر؟  این  از  ظرفی ت.  بودند  مردم  کند  مأیوس  را  دشمن  و  میدان  وسط  بیاید
 . است قوی  گوناگون حوادث این مقابل در کشور یبنیه کهفهمد می ،بیندمی انسان که را هاواقعی ت این این،بنابر پس

 خودمان  توّجهیکم از ناشی ،ما  مشکالت
هیکم  خودمان  که   است  این  از  ناشی  حقیقتا    هم  ما  مشکالت  خود   101الن اس؛   اَید ی  کََسبَت  ب ما  البَحر    وَ   البَر    ف ی  الفَسادُ   َظَهرَ   کردیم:  توج 

هیبی  جاهایی  یک  ما هیکم  کردیم،  توج  ی ت  تولید  به  کنید  فرض  مثال  .  کردیم  توج   ندادیم،   اهم ی ت  گذارییهسرما  به  ندادیم،  اهم 
 نکند،   کار  انسان  وقتی  خب.  کشور  در  تولید  مشکالت   که  کنید  فرض  یا  مثال،  باب  م ن  جاتکارخانه  شکست  با  شدیم  مواجه  ناگهان
هیبی  مسئولین  ما  خود  که  آنجاهایی.  است  مشهود  نکردن  کار  ینتیجه هیکم  کردیم،  توج    مختلف   هایسال  طول  در-  کردیم   توج 
 .بود  خواهد این  نتایجش -البت ه

 شروط رفع مشکالت اقتصادی
 بین   درخصوص  به  و  کرده  پیدا  عمومی ت  خوشبختانه  امروز  که-  مل ی  نفْساعتمادبه  و  یی خودات کا   یروحیه  و  تفک ر  این  چنانچه  اگر
 و   برود  پیش  شکل  همین  هب   اقتصاد  در  داخلی  نیروی   به  اعتماد  این  و   -کرده   پیدا  رشد  اراده   و   عزم  با  یکردهتحصیل  جوان  قشر

  به  نسبتکند  می  شرطی  را  کشور  اقتصاد  و   دارد  وجود  مرزها  از   بیرون  بهکند  می  مشاهده  انسان  گاهی  که  ایواهی  امیدهای
  این   یهمه  بنده  نظر  به  کند،  پیدا  افزایش  مل ی  اعتماد  و  بشود  ضعیف  یا  باشد  نداشته  وجود  چنانچه  اگر  بیگانگان،  گیریتصمیم

 حاال   و.  کرد  استفاده  کشور  قوی  یبنیه  این  از  بایستی.  است  کردن  برطرف  و  رفع  قابل  دارد  وجود  اقتصاد  در  امروز  که  مشکالتی
ت  با  ال ل شاءان   راها  این  امثال  و  بود   قالیباف   دکتر  آقای  بیانات  در  که  را  مطالبی  همین  ]اگر[ ی ت  و  شد   و   امکانات  حد    در  و  جد 

 ی همه   که  است  جمع  بنده  خاطر   شد؛  خواهد  برطرف  مشکالت  ال ل شاءان  کنید،  دنبال  مجلس  یقانون  مجاری  و  مجلس  مسئولی تهای
 .است شدن برطرف قابل مشکالت این

 نمایندگان های مسئولیّت
 صحبت   زیادخواهم  مین  البت ه  همجا  این  من  و  است  این  واقع  در  اصلی  بحث  که  عزیز،  نمایندگان  شما  هایمسئولی ت  یمسئله  ام ا  و

 کنم.می عرض توصیه  عنوان  به را مطلب چند ،کنم 
 خالص کردن نیّت و کار کردن برای مردم  •

لین   مردم   نام  به  دنیا  هایپارلمان  در .  کنید  کار  مردم  برای  و  کنید  خالص  را  نی تتان!  عزیز  خواهران  عزیز،  برادران  که  است  این  مطلب  او 
ان منحط آن پارلمانی است که در آن، مسائل شخصی و مسائل  ارلمیک پشود.  مین  کار  مردم  برای  ام ا  ،شودمی  زده  حرف  خیلی
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لین.  جناحی بیشتر از مسائل مل ی و مسائل مردمی تأثیرگذار باشد  ل  است،  این  مسئله  او    با   حقیقتا    یعنی  خدا،  برای.  است  این  توصیه  یناو 

یشود  می  اوقات  گاهی.  نشوید  اسیر َجو و مانند این چیزها هم.  کنید  کار  مردم  برای  بگیرید  تصمیم  خالص،  نی ت   آید می  وجود  به   جو 
 حاکم  جو   خالف بر ولو است؛ مفید مردم برای چیزی چه چیست، تکلیف ببینید کنید نگاه نه، طرفی؛ یک به کشاندمی  را انسان که
 .نشوید َجوزده معروف، تعبیر به و نشوید َجو اسیر. بکنید دنبال را آن ندارد، اشکالی باشد، هم
  ست نه تشریفات ظاهریشرعی اسوگند 
 به   و  است  شرعی  سوگند  یک  ،شود می  اداء  جمعیدسته  مجلس  آغاز  در  که  سوگندی  این .  است  شما  سوگند   یمسئله  مطلب،  یک
 کند.می ایجاد تعه د یعنی است، خوردن  قسم این نیست؛ ظاهری تشریفات وجه هیچ

 ات این سوگند تعّهد ▪
. آمده   شما  سوگند  متن  درها  این  باشید؛  انقالب  دستاوردهای  نگاهبان  باشید،  اسالم  حریم  دارپاس  که  کردید  تعه د  سوگند  این  در  شما

ی  پایبند  و  انقالب  دستاوردهای  نگاهبان  یعنی  باشید؛  معنا  این  پایبند  دج  هب  بایستی  از   تخل ف.  اسالم  حریم  پاسدار  و  تعه د  این  به  جد 
 قسم   یک  مثل  اینکند.  می  سؤال  انسان   از  متعال  خدای  قیامت  روز  یعنی  دارد؛  الهی  بازخواست  دارد،  شرعی  بازخواست  سوگند،  این

کند می  فرق  خیلی  این  ام ا  متعال،  خدای  طرف  از  دارد  سؤال  هم  آن  دارد،  کف اره  کردنش  تخل ف  البت ه  هم  آن  نیست؛  هم  عاد ی  معمولی
 داد   جواب  باید  است،  مردمی  یمسئله  است،  عمومی   یمسئله  یک  این  شخصی؛  کار  یک  برای  بخوریم  قسمی  یک  ما  مثال  که  این  با
 .است مهم ی سوگند سوگند، این و

 اولویّت دادن به مسائل کلیدی •
ه  کلیدی  مسائل  به  که  است  این  ما  بعدی  یتوصیه  گاهی   دو  یدرجه  و  فرعی  مسائل  به.  بدهید  کلیدی  مسائل  به  را  اولوی ت  کنید،  توج 
ی  حرکت  از  مانع  که  دو  یدرجه  مسائل  با  نشود  دبرخور   جوری  لکن  برسد،  است  الزم  انسان   کلیدی   مسائل  سمت  به  متمرکز  و  جد 
 .بشود
 اقتصاد  ی مقوله در کلیدی  مسائل 
ا    یمسئله  یک  تولید  یمسئله  کنیم،  مطرح   را  کلیدی  مسائل  بخواهیم  اگر  اقتصاد  یمقوله  در  حاال  مثال     امسال  ما  که  است  کلیدی  جد 
 .گرفته انجام جهش این که سال در بشود داده نشان بایستی هستیم، سال چهارم ماه االن «؛تولید »جهش ]سال[  گفتیم را

 کند.می پیدا ارتباط تولید با البت ه که است کلیدی مسائل جزو اشتغال یمسئله
م مهار یمسئله ا   یمسئله تور  م یزنجیره علل که است کلیدی جد   .علل این غسرا بروید و کنید شناسایی را گرانی و تور 

 . است کلیدی مسائل جزو مالی و پولی نظام مدیری ت
 .اقتصادی هایزمینه درها . ایناست مهم مسائل  ها این است؛ کلیدی مسائل جزو نفت به کشور اقتصاد وابستگی عدم
 اجتماعی ی مقوله در کلیدی  مسائل   

ا    یمسئله  یک  مسکن  یمسئله  هم  غیره  و  اجتماعی  مسائل  یمقوله  در  سهم   مسکن  خانوار،   هایهزینه  سبد  در  است؛  کلیدی  و  مهم  جد 
 .است مهم خیلی مسکن یمسئله و دارد ایعمده بسیار
 امکان   و  ازدواج،  تسهیل  برای  هایی راه  و  کرد  غفلت  آن  از  نباید  اصال    که  است  مسائلی  جزو  است؛  مهم  خیلی  جوانان  ازدواج  یمسئله

ه  دارد،  الزم  گیریتصمیم  فقط  ندارد؛  هم  ماد ی  یهزینه  هاراه  این  از   بعضی.  ودشب  بینیپیش  باید  ها،جوان  برای  ازدواج  الزم   توج 
 .دارد
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 تأکید   و  امکرده  تکیه  اخیر  سال  چند  این  در   102بارها  بنده  که  است   موضوعی  این   است؛  مهم   بسیار  نسل   یمسئله  و   فرزندآوری  یمسئله
فانه  ]ولی[  ام،کرده   احتیاج ها  . ایننداشته  زیادی  تأثیر  تأکیدها  این  خیلی  کهشود  می  معلوم  ،کندمی   نگاه   را  نتایج   انسان  که  حاال  متأس 
ی  گیریدنبال  به  دارد  احتیاج  قانون،   به  دارد  پیری   از   و   دانست  مهم  را   فرزندآوری  یمسئله  ج دْ هب  بایستی  و   اجرایی  هایدستگاه  جد 

فانه  را  هاسلیقگیکج  بعضی   ام ا  است؛  دشمن  دشمن،  نداریم؛  کار   را  هاخارجی  حاال.  ترسید   جمعی ت  مشاهده  داخل  در  آدم  متأس 
چهندارد«  اشکالی  جمعی ت  پیری!  »آقاگویند  می   که  -خواندم   جایی  یک-کند  می  ترین پُرفایده  از  یکی  ندارد؟  اشکالیطور  ! 

 باشد   بنا  اگر   و  ایمبوده   برخوردار  امروز  تا  انقالب  اوایل  از  بحمدال ل   ما  که  است  کشور  یک  در   جوان  جمعی ت  کشور،  یک  هایثروت
 .ماند خواهیم عقب یقینا   نباشیم، برخوردار بعدا  
ت  یمسئله  مسئله،  این  که  است  ما  مهم    مسائل  جزو  مجازی  فضای  مدیری ت  یمسئله تکوتاه  یمسئله  نیست؛  هم  بلندمد  ت میان  و  مد   مد 

ه  آن  ]به   باید  که  است  ما  نزدیک  مسائل  جزو  و ه.  دارد  وجود  ایکلیدی  مسائلها  این  ثالما  و  بشود[  توج   ها حاشیه  دچار  کنید   توج 
 .نشوید اولوی تبی و فرعی مسائل دچار نشوید،

 ی کّلی آنو نقشه قوا ی بقیّه با افزاییهم و تعامل •
 .است قوا یبقی ه با افزاییهم  و تعامل یمسئله دیگر یتوصیه یک
ه  دو  طرف  از  است:  این  حقیر  نظر  به  ی کل ی تعاملنقشه بات  موموبه  بایستی  که  است  این  به  تعاملشان  قضائی ه  و  مجریه  یقو   شما   مصو 
بات  اجرای  در  تعل ل  یعنی  کنند؛  عمل  را بات  تعطیل  و  نیست  جایز  مجلس  مصو   دو   آن  نیست؛  جایز  آنها،  به  یی اعتنابی  و  مجلس،  مصو 
ه فند  قو  بات  که  موظ  به  که  است این  به  تعامل  هم  شما  طرف  از.  کنند  عمل  را شما  مصو  ه  با  را  مصو    تصویب  کشور یهاظرفی ت به  توج 

 توانایی   کشور،  ظرفی ت  ام ا  است،  خوبی  خیلی  چیز  این  کند،  تصویبخواهد  می  دلش  انسان  که  هست  چیزها  خیلی.  کنید  ایجاد  کنید،
ه.  نیست  پاسخگو  کشور  هایواقعی ت  کشور، ه  یهاظرفی ت  به  بشود  توج   های واقعی ت  و  کشور  یهاظرفی ت  و  قضائی ه  یهو  ق  و  مجریه  یقو 
ه با موجود، بهها این به توج   .بیاورد  وجود به طرف دو از خوبی تعامل یکتواند می من نظر به این و کنید تولید مصو 

 منطبق با قانون و شرع روابط با دولتمردان 

 که   بوده  همین  خوب  کارهای  از  یکی.  دولتمردان  با  دارید  راک  و  سر  شما  چون  کنید[؛  ]مواظبت  هم  را  دولتمردان  با  خودتان   روابط
  این  در  که  خوبی  کارهای  از  یکی  اند؛داده  توضیح  شما  برای  را  خودشان  به   مربوط  بخش  اوضاع  و  مجلس  در  اندآمده  محترم  وزرای
  باشد،   باید  قانونی  با شرع؛ همباشد، هم  لکن این روابط با دولتمردان بایستی هم با قانون منطبق  .  است  این  گرفته  انجام  اندی  و   ماه  یک
ص  سؤال،  یعنی.  شرعی  هم توهین نه، دشنام نه،   ام ا  بدهید،  انجام  بایستی  است،  شما  حق  ها  این  آمده،  قانون  در  کهها  این  امثال  و  تفح 

 دشنام   یا  کند  توهین  ال  ث م  وزیر  به   انسان  نیست؛  جایز  و   هست  هم  شرعی  حرام  اشبعضی   و  نیست  شما  حق  ها  این  ؛نسبت  بدون علم نه
 شرع .  شما  برای   است  ممنوع  آنچه  و  است  شما  یوظیفه  آنچه   بین  کنید  تفکیک   این،بنابر.  نیست  جایز  مطلقا    این  بزند، تهمتی  یا  بدهد

  هم   بایدها،  به   هم  کرده؛  معی ن  شما  نباید    عنوان  به  را  چیزهایی  یک  کرده،  معی ن  شما  باید    کارهای  عنوان  به  را  چیزهایی  یک  قانون  و
ه  بایست  نبایدها،  به برخورد احساسی نباید کرد، برخورد غیر منطقی نباید کرد؛ برخورد متین، خردمندانه، قابل توجیه،  .  بکنید   توج 

 لکن  ندارد،  اشکالی  هیچ  ؛کنیدمی  رد  صددرصد  یعنی  ندارید؛  قبول  صددرصد  را  مقابل  طرف  حرف  شما  که  هست  گاهی.  ولو قوی
 متانت   با  یعنی  است؛   شما  با  حق   ببیند  ،کندمی  نگاه  دارد  مجلس  بیرون    از  که  کسی  که  بشود  ادا  مخالف  رأی  ینمه  و  نظر  جوری  باید
 . خردمندی با و
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 عمومی  افکار برای  صدر، در هادرگیری بخش بودِن زیان 

 در تجربه  بهکه  این  نکته  یککنم.  می  عرض  هم  را  آن  که  هست  هم  دیگر  ینکته  دو  دولتمردان،  با  و  قوا  با  یهاهمکاری  یزمینه  در
  است،   بخشزیان  مردم  عمومی  افکار  برای  صدر،  در  مجادالت  و  منازعات  و  هادرگیری  که  شده  ثابت  متمادی  هایسال  این  طول
ه  یا دولت از و  شما  از مردم بله؛کند. می ناراحت را مردم   توق ع  ام ا بکنید، دنبال را حق  و  کنید  بیان را حق   که دارند توق ع قضائی ه یقو 
 ، خصوصبه  ها دستگاه  رئوس  در  تشن ج  و  دارندنمی  دوست  هیچ  مردم  را  این  بگیرید؛  را  یکدیگر  گریبان  و  کنید  مجادله  هم   با  که  ندارند
 گذارد.می منفی تأثیر عمومی افکار روی ،کند می ناراحت ،کندمی اذی ت را مردم
  ی اقتداری توان دشمن؛ نشانهبا همه دشمنِی 
م میمی  مالحظه  شما  امروزکه  این  دو  ار،  دشمنبینید  کنید   و   ترین خبیث  آمریکا  نیست؛  آمریکا  فقط-  دشمن  یجبهه  این  103غد 
 اسالمی   جمهوری که  این   برای  کرده  متمرکز  را   نیرویش  یهمه  -است  جبهه  یک  دشمن  نیست؛  آمریکا  فقط  َواال    است،  شانترینقبیح
 ی همه  دنیا  در  اقتصادی  و  سیاسی  قدرتمند  های جبههکه  این  است؛  ما  افتخارات  جزو  هم  این  هالبت  .  کند  وادار  نشینیعقب  به  بلکه  را

 شما   اگر  نبودید،  قوی  شما  اگر.  دارد  وجود  شما  در  که  است  اقتداری  یدهندهنشان  انسان،  مقابل  بیایند  بگذارند   هم  روی  را  توانشان
یل  قدر   این  نبود   الزمها  آن  نبودید،  مقتدر  بیایند   بیندازند  راه   خودشان  دنبال  لشکر  سیاهی  و   نیرو  همه   این  کنند،  جمع  104َرج ل   و  خ 
 . هستید قوی شما که است این یدهندهنشان این شما؛ مقابل
  اتّحاد و انسجام داخلی؛ تکلیف ما در مقابل این دشمنی 
.  را  تبلیغاتی  نیروی  را،  سیاسی  نیروی  را،   دیاقتصا  نیروی  آورده؛  میدان  به  را   نیرویش  یهمه  دشمن  که  است   این  واقعی ت  باالخره  ام ا
  و  دیگر  یکی  آن  و  خارجه  وزیر  آن  آمریکایی،  گوهاییاوه  این  بار  یک  روز  سه  دو  هر  الاقل  یا  روز  هر  گفت  بشود  شاید  ؛بینید می
  نباشد،   جا  هیچ  ]اگر[  ای  المللیبین  مثال    مجمع  یک  در  یا  مصاحبه  یک  در  یا   ؛گویندمی  ایران  به  راجع  چیزی  یک  حتما    رئیسشان،  آن

 این   خبزنند.  می  ایران  اسالمی  جمهوری  علیه  چرندی  حرف  یک  ن قی،  یک  غُری،  یک  چیزی،  یک  صهیونیستی،  البی  در  الاقل
 امکانات  بر   عالوه  کنند؛  میدان  وارد   هم  را   خودشان  تبلیغاتی  امکان  یهمه  که  اندگرفته  تصمیم  ج دهب  ها  این  که  است   این  یدهندهنشان

  انسجام   و  داخلی  ات حاد  ما  تکلیف  چیست؟  ما   تکلیف  شرایط،  این   در  خب.  کنند  میدان  وارد  هم  را  جوری  این  امکانات  ادی،تصاق
  ممکن   افرادمان  بعضی  داریم،  نظر  اختالف  داریم،  سلیقه  اختالف  بله؛.  است  دشمن  مقابل  در  وحدت  ی دهندهنشان  که  است  داخلی
 فریاد   یک  زنیم،می  حرف  یک  ،دهیممی  هم  دست    به  دست  هم  با  همه  دشمن،  مقابل  در ام ا  م،باشی  نداشته  هم  قبول  را همدیگر  است
 دهیم. می انجام حرکت یک ، کنیم می اقدام یک  کشیم،می
  متانت و خردمندانه و بدون حاشیه ایفای نقش نظارتی مجلس با 
 نبایستی   هیچ  و  است  حیاتی  و  اساسی  نقش  یک   مجلس  نظارتی  نقش  واقعا    یعنی  میدانم؛  مهم  خیلی  را  مجلس  نظارتی  نقش  البت ه  من
هی بی  نظارتی  نقش  این  به  . بشود  ایفا  حاشیه  بدون  و  متانت  با  و  خردمندانه  بکنید؛  ایفا  متانت  با   را  نقش  این  که  معتقدم  لکن  بشود،  توج 

 هاسال حّساس آخر دولت •
ه  عا  مجمو  ها؛دولتی  به  هم  ،کنممی   عرض  شما  به  خطاب  هم  هم،  اینکته   یک  و اسی   سال   معموال  ها  دولت  آخر  سال.  کنید  توج   حس 

[   اگرخصوص  به  ،هادولت  چهارم  سال.  زمینه  این  در  است  زیاد  دیگر  بنده  یتجربه  خب.  است م  چهارم    ]سال   بسیار   سال  باشد،  دو 
اسی ال  .  شد  خواهد  سست  کارها  نشود،  مراقبت  چنانچه  اگر   سال   این  در   معموال    و  است  حس  فندها  تولد  یهمه   او    آخر  روز   تا  موظ 
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 کار   و  کنند  تالش  مسئولی تشان  روز  آخرین  تا   بایستیها  دولت  که  دارم  راسخ  اعتقاد  بنده.  آخر  یلحظه  تا  کنند؛  کار  و  کنند  تالش
  مثل  ؛ی توضعام این است که با صورتامانت را به دولت بعدی تسلیم کنند، البت ه عقیده  بعد  بدهند،  انجام  را  خودشان  وظایف   و  کنند

 گرفته،   انجام  که  است  کاری  این  ؛دهدمی  وضعی تصورت  ودهد  می  تحویل  دیگری  مهندس  یک  به  را   بنا  کار،  وسط  که  مهندسی
اس    شرایط    این  در.  باشند  کار  مشغول   آخر  روز  تا  بایست.  است  موجود  االن  که  است  وضعی  این ل   سال  که  دولت  آخری    سال    حس    او 

سعی کنند فضا را به نحوی مدیری ت کنند که به کار   -مجلس  هم  دولت،  هم-  دو  هر  بایستی  است،  امش  فعالی ت  و  شما   کار  شروع
 .نشود وارد ایلطمه گونه هیچ کشور مهم   کار به که را فضا کنید  مدیری ت جوری بشود؛ مراقبت لطمه نخورد.

 دو مرکز بسیار مهم مجلس •
  را  خودش یویژه اهم ی ت خود  ینوبه به کدام هر  که دارید  مهم بسیار زمرک دو شما که  است این مجلس مورد در من بحث آخرین
 در .  کنید  استفاده  وجه  بهترین  به   مرکز  این  از   است؛  مهم ی  مرکز   بسیار  و  است  کارشناسی  مرکز   که  است  هامرکز پژوهش  یکی.  دارد

  به   حیاتی   کارشناسی  کمک  گاهی   مرکز  نی ا  شده؛  استفاده  خوب  خیلی  ها پژوهش  مرکز  از  زیادی  موارد  در  خوشبختانه  هم  گذشته
 .است مهم ی بسیار مرکز مرکز، این. کرده نمایندگان

م مرکز  . است مهم خیلی هم این افتاده؛ راه است سالی چند که است نمایندگانمرکز نظارت بر رفتار  دو 
  لزوم مراقبت از خود و دیگران 

ی خوب بودن یک مسئله است، خوب ماندن یک مسئله  ام ا  بدهد؛  اجر  را  شما   یهمه  که  شاءال ل ان  خدا  خوبید،   خیلی  همه   البت ه  شماها 
.  بیاید   پیش  برایمان  لغزشی  نکرده  خدای  است  ممکن  هستیم،  اشکال  معرض  در  ما  یهمه.  بمانیم  خوب  کنیم  سعی  باید  ؛دیگر است

 مراقبت   خودمان  از  خودمان  هم  کنیم؛  بتاقمر  بایستی  معرضیم،  در  -هستید  جور  همین  هم   شما   هستم،  جور   همین  هم  بنده -  ما  یهمه
بر«  تَواَصوا  وَ   ب الَحق    تَواَصوا  »وَ   هم  کنیم، بر«  ب الَحق    »تَواَصوا  همان  نمایندگان  رفتار  بر  نظارت  مرکز  این  105.ب الص   است،  َوتَواَصواب الص 
 .دارد وجود اسالم رد که است اجتماعی 106تکافل و مراقبت همان است، منکر از  نهی و معروف به امر همان

 کرونا  ی درباره
 لزوم مراقبت  •

ال  .  است  کرونا  به  مربوط  هم  آخر  صحبت  خب؛ د  گسترش  این  او  که . اینآوردمی  وجود  به  انسان  در  را  عمیقی  غم   یک  کرونا  مجد 
  خیلی   ،شودمی  شکستهدل  لیخی   انسان  باختند[،  ]جان  نفر  220  پیش  روز  چند  نفر،  ۱80  امروزگوید  می  ببیند  کند  باز   را  تلویزیون  انسان
ه  زیاد   هم  آن  که[  ]بود،  نفر  ۳0  حدود  بود  شده   کم  که  وقتی  آن.  بود  زیاد  هم  نفر  ۳0!  تعداد  این  روزشبانه  یک  در  ؛شودمی  دارغص 
 برادر   رند،اد  فرزند  دارند،  همسر  دارند،  مادر  دارند،  پدر  هستند؛   کسانی  عزیز  دارند،  عزیزانی  تنهاییبه  کدامشان  هر  نفر  ۳0  این.  بود

 خیلی   واقعا    خب  اینها،  مانند  و   ۱50  و  ۱80  و   200  به  برسد  مثال    رقم  این  اگر  حاالشوند.  می  عزادارها  این  دارند،  دوستانی  دارند،
  وجهی   بهترین  به  کنند،  ایفا  زمینه  این   در  نقشیتوانند  می  که  کسانی  یهمهکنم  می  خواهش  من .  است  انگیز غم  حقیقتا    است،  انگیزغم
 . کنند ایفا را خودشان شقن

  بیان  راها این فداکاری مبلغ  بخواهدکه این از است قاصر انسان زبان دیگر. اندهای درمانی فداکاری کردهمجموعه خوشبختانه خب
  لی خی  است،  باارزش  خیلیها  ! اینمردم  به  خدمت  راه  در  باختند  جان  تعدادی  و  شدند  مبتال   خودشان  که ها  این  از  تعدادی  چه  کند؛
  اجرا   که  آنهایی  وکنند  می  گیریتصمیم  زمینه  این  در  که  گوناگونی  هایمجموعه  نیستند؛  درمانی  یمجموعه  فقط  لکن.  است  مهم
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ه .  هستند[  ]همکنند  می  پشتیبانیها  این  از   که  آنهایی  ،کنند می ل وارد میدان شدند، های ما در آن ماهی زیادی از جوان عد  او  های 

 ها بعضی  کهدهد  می  نشان  ونتلویزی  دربینم  می  وقتی   من.  مردم  آحاد  هم  بعد  کردند،  کمکها  این  به  ،نی کردندخدمت کردند، پشتیبا
ها آن جور دارند فداکاری کشم که آن من از آن پرستار واقعا  خجالت می  ،زنند مین  را  ماسک  همین  ساده،  چیز  همین  وکنند  می  عبور
 این .  بگیرد  انجام  بایدها  این  ین آدم، جوان یا غیر جوان، حاضر نیست یک ماسک بزندآن وقت ا  -آن پزشک، آن پرستار-کنند  می

ل    عرض   توانند می   که  آحادی  چه  کشور،  اجرایی  مسئولین  چه  مؤث رند،  زمینه  این  در  که  کسانی  یهمهکنم  می  خواهش  من .  است  ما   او 
ت  ظرف  در  بتوانیم  تا  کنند  فع الی ت  زمینه  این  در  همه  مردم،  آحاد  چه  کنند،  خدمتگزاری   قطع   را  سرایت  یزنجیره  این  کوتاهی  مد 

ل    ما .  برسانیم  نجات  ساحل  به  را  کشور  و  کنیم  حاال .  نیست  جور  آن  امروز  بودیم؛  کشورها  ترینموف ق   و  کشورها   بهترین  جزو  کار  او 
ل  که  مقداری  آن  لکن  بهتریم،  جلوتریم،   کشورها  از  خیلی  از  باز  هم  امروز ه   انسان  و  نیست  امروز  بود  او   یک   اینشود.  می  دارغص 
 .نکته
 احسان و تعاون  نهضت •

م  ینکته ط  طبقات  بلکه  ضعیف،  طبقات  به  خب  کرونا  قضایای  این  در   که  است  این  دو    و  زندگی  لحاظ  از  خورد  ضربه  واقعا    متوس 
 خیلی   کردند،  شرکت  آن  در  همه  که  ایمؤمنانه  خدمت  آن  شد،  شروع  رمضان   ماه  یآستانه  در  که  کاری  آن.  اینها  مانند   و  معیشت

دا    را  احسان  و  تعاون  نهضت  این  که  معتقدم  هم  امروز  من.  کند  کم  را  هاییخانواده  هایغم  توانست  بود،  باارزشی  کار  مردم   مجد 
 ایضف  دیگر  بار  و  کند  پیدا  توسعه  مقداری  یک  کند،  پیدا  رشد  مقداری  یک  است  الزم  لکن  نشده،  قطع  البت ه.  کنند  شروع  ما  عزیز
 فرزندانشان   معاش  یدغدغه  از  را  پدرمادرهایی  کنید،  برخوردار  را  هاییخانواده  کنید،  شاد  را  کودکانی  بدهید،  طراوت  را  کشور
 مدیری ت  قابلها  این   بشود،  مدیری ت  جوری  چه  باشد،  چگونه  کیفی تش  حاال.  بکنندتوانند  می   مردم  که  است   کاری  این  بدهید؛  نجات
 است،   بزرگ  کشور   بحمدال ل   خب  [؛گیردمی  ]انجام  کشور  سطح  در  مردم،  یعام ه  سطح  در  که  است  کارهاییها  این  نیست؛   متمرکز
این .  کند  کمک  کار  این  به  ،تواندمی  که  جوری  هر  ،تواندمی  که  مقداری  هر  کسی  هر  است؛  گسترده  سطح  این  در  زیادند،  هم  مردم

 چنانچه   اگر.  رسید؛ خب برسد؛ بهترریق یا سه طریق فرض کنید که یک چیزی  را هم نگویند که حاال مثال  به فالن خانواده از دو ط
م   که  بدهند  انجام  ترتیبی  و   نظم  با  بتوانند  خانواده   یک  به  حاال  بفرض  ندارد؛  اشکالی  نشد،  هم  اگر  است،  بهتر  البت ه  باشد،   مرت ب  و  منظ 

.  برسد   خب  برسد؛  برابر  دو  مثال    هابعضی  به  است  ممکن  هست،  که  وضعی  این  با  که  نگیرند  ایراد.  بشود[  ]کمک  جا  سه  از  یا  جا  دو  از
 این،.  بشوند  برخوردار  شاءال ل ان  بتوانند  مردم  و  نیفتد  قلم  از  کسی  که  بشود  مراقبت.  همین  فقط  نیفتد؛  قلم  از  کسی  بشود  سعی  فقط

ه را  الهی فضل و لطف ،دهدمی برکت کارها به ،دهد می طراوت را کشور  کند.می شما متوج 
 دعا  و توّسل •

ل  یمسئله  -است   بنده  عرض  آخرین  این-  کنم   تأکید  مایلم  من  که  هم  چیزهایی  از  یکی ل   از  ما.  است  دعا   و  توس   کردیم   عرض  هم  او 
ل  قضی ه،  این  در  که ادی ه  یصحیفه  هفتم   دعای   این  مخصوص   و .  است  مهم ی  چیز  خیلی  عمومی  توس  ه  خب  که  سج    زیادی  یعد 

ع  بخواهید،  خدا  از  کنید،  دعا.  مختلف  دعاهای  ؛ستنی   کردند  عمل  و  خواندند خصوص  . بهمتعال  خدای  از  کنید  طلب  و  کنید  تضر 
  بکند؛   مستجاب  کامال  تواند  ها میاین  دعای  روشنند؛ها  دل  از   بعضی   زالل،  آب  مثل  که  صاف   و  پاک  هایدل خصوص  به  ها،جوان
  ی طی به   ارواح  و  امام  مطه ر  روح  خداوند  و  بدارد  موف ق   را  شما   یهمه  اونددخ   امیدواریم.  شاءال ل ان  بکند«  بال  صد  رفع  شبی نیم  »دعای
 . کند راضی ما از را شهدا

الم  برکاته  و ال ل  رحمة و علیکم  والس 
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 ۳۱/4/۱۳99ق  عرا وزیر نخستدیدار  –خبر 

 است  اهمیت حائز بسیار ایران اسالمی جمهوری  برای   جانبه دو روابط در آنچه
  فراوان   اشتراکات  پشتوانه  به  را  عراق  و  ایران  روابط  عراق،  وزیر   نخست  الکاظمی  مصطفی  آقای  دیدار  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر

 برای   جانبه  دو   روابط   در  آنچه  کردند:  تأکید  و  خواندند  برادرانه  کلمه  واقعی   معنی  به  سنن  و  عادات  و  فرهنگی  مذهبی،  تاریخی،
 .است  عراق در شرایط بهبود و ایمنطقه اقتدار عزت، امنیت، مصالح، منافع، است اهمیت حائز بسیار ایران اسالمی جمهوری
 داخلی انسجام و وحدت و  ارضی تمامیت حفظ با و  مستقل عزتمند، عراِق  خواهان ایران،
 ایران،   گفتند:  داشت،  نخواهد  و  نداشته  را  عراق   امور  در  دخالت  بنای  هیچگاه  ایرانکه  این  بر  تأکید  با  ایخامنهال ل  آیت  حضرت
 .است داخلی انسجام و وحدت  و ارضی تمامیت حفظ با و مستقل عزتمند، عراق   خواهان
 .است مخالف شود، عراق دولت تضعیف موجب آنچه هر با  قطعا   ایران کردند: خاطرنشان اسالمی انقالب رهبر

 ما   مقابل  ی نقطه در درست  ،عراق ی درباره هاآمریکایی دیدگاه
 معنی   به  آمریکا  زیرا  است  ما   مقابل  ینقطه  در  درست  عراق  یدرباره  هاآمریکایی  دیدگاه  البته  افزودند:  ایخامنهال ل  آیت  حضرت
 .نیست اکثریت رأی با حکومتی دارای و قوی مستقل، عراق موافق  و است دشمن کلمه واقعی
  حکومت   همچون  حکومتی  دنبالبهها  آن   ت نیس  مهم  باشد  عراق  وزیر  نخست  فردی  چهکه  این  هاآمریکایی  برای  کردند:  تأکید  ایشان
 . هستند صدام سقوط  اوایل در عراق آمریکایی حاکم برمر« »پل

 ، آمریکا را بشناسند عراقی  دوستانکه انتظار این
  را  آمریکا  عراقی،  دوستان  که  دارد  انتظار  اماکند  مین  دخالتی  آمریکا  با  عراق  روابط  خصوص  در  ایران  گفتند:  اسالمی  انقالب  رهبر

 .است ویرانی و خرابی فساد، منشأ کشوری هر در آمریکا حضور که بدانند و بشناسند
 هاآمریکایی اخراج برای  عراق  مجلس و  ملت  دولت، تصمیمِ انتظار پیگیرِی 

 اخراج   برای  عراق   مجلس  و   ملت  دولت،  تصمیم    دارد  انتظار   ایران  اسالمی  جمهوری  کردند:  تأکید  ایخامنهال ل  آیت  حضرت
 .است ناامنی موجبها آن  وجود زیرا شود پیگیری هاییآمریکا

 کشتن میهمان شما در خانه و اعتراف صریح به این جنایت  •
 به   خطاب  و  برشمردند  هاآمریکایی  حضور  نتیجه  از  نمونه  یک  را  المهندس  ابومهدی  و  سلیمانی   سردار  ترور  در  آمریکا  جنایت  ایشان
 کوچکی   موضوع  این  که  کردند  اعتراف  جنایت  این  به  صریحا    و  کشتند  شما  خانه  در  را  اشم   میهمانها  آن  افزودند:  عراق  وزیر  نخست
 .نیست

 ی قطعی متقابلعدم فراموشی این موضوع و ضربه •
 به  را  متقابل  یضربه  قطعا    و  کرد  نخواهد  فراموش  را   موضوع  این  هرگز  ایران  اسالمی  جمهوری  کردند:  تأکید  اسالمی  انقالب  رهبر

 .زد داهخو هاآمریکایی
   منطقه کشورهای  در قدرت خأل از دنبال کردن  هاآمریکاییو دخالت؛ هدف مرج  و هرج ایجاد
  خواندند  پسندیده اقدامی را کاظمی آقای دولت  انتخاب برای  عراق سیاسی هایجریان و هاگروه اجماع ای،خامنهال ل آیت حضرت

 زمینه  و  ایجاد  مرج  و  هرج  طریق   آن   از  تا  هستند  منطقه  کشورهای  در  قدرت  خَل  دنبالبه   هموارهها  آن   عوامل  و  هاآمریکایی  گفتند:  و
 . هستند شاهد همه را یمن بارتأسف اوضاع اکنون و دادند انجام یمن در که کاری همان کنند، فراهم خود دخالت برای را
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 ارتقای روابط ایران و عراقاقتضای عقل، دین و تجربه برای 

  عراق  و  ایران  روابط  کهکند  می  اقتضاء  تجربه  و  دین  عقل،  کردند:  خاطرنشان کاظمی  آقای   دولت  از  ایران   حمایت  بر  تأکید  با  ایشان
 . یابد ارتقاء پیش از بیش ها زمینه همه در
 آمریکا؛ از جمله مخالفین گسترش روابط ایران و عراق •

 وجه   هیچ  به  ولی  است  آمریکاها  آن  رأس  در   که  دارد  مخالفینی  عراق  و  ایران  روابط  گسترش   البته  افزودند:  اسالمی  انقالب  رهبر
 . بکندتواند مین غلطی هیچ زیرا ترسید آمریکا  از نباید

  به   هامزاحمت  این  به  اعتنا  بدون  باید  عراق   دولت   اماکنند  می  ایجاد  اذیت  و  زحمت  هاآمریکایی  گفتند:  ایخامنهال ل  آیت  حضرت
 . کند حفظ خود پشتوانه انعنوبه را مردم و  دهد ادامه قدرت با خود مسیر

 های بزرگ در عراقمرجعیت و حشدالشعبی؛ نعمت
 نعمت   یک  حشدالشعبی  کردند:  خاطرنشان  و  خواندند  عراق  برای  بزرگ  نعمت  یک  را  سیستانیال ل  آیت  شخص  و  مرجعیت   ایشان
 . کرد حفظ را آن باید که است  عراق در دیگر بزرگ

 سخنان نخست وزیر عراق
  با  دیدار  عراق،  وزیر  نخست  الکاظمی  مصطفی  آقای  داشت،  حضور  نیز  جمهوررئیس  اول  معاون  جهانگیری  ایآق  که  دیدار  این  در

 جنگ   دوران  در  ویژهبه  مختلف  مقاطع  در  ایران  هایحمایت  و  مواضع  از  قدردانی  با  و  دانست  بزرگ  سعادتی  را  اسالمی  انقالب  رهبر
 ها عراقی   خون  که  است  این  واقعیت  و  کرد  نخواهند  فراموش  را  ایران  هایحمایت  هیچگاه  عراق  مردم  گفت:  هاتکفیری  و  داعش  با
 . است آمیخته هم در هاتکفیری با جنگ در هاایرانی و

 و   عشق   یپشتوانه  با  مذهبی  و  فرهنگی   و  تاریخی  طوالنی  و  عمیق   یرابطه  یک  عراق  و  ایران  روابط  کرد:  تأکید  عراق  وزیر  نخست
 .است مالسال علیهم بیتاهل به ارادت
  من   و  است  مشکالت  حل  کلید  همچون  جنابعالی  نصایح  و  ارشادات  گفت:  اسالمی  انقالب  رهبر  به  خطاب  همچنین  کاظمی  آقای
 کنم.می قدردانی و تشکر هاراهنمایی این بابت
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 ۱۳99***مرداد  

 ۸/5/۱۳99 مناسبت ایام حجپیام به 

 الرحیم الرحمنال ل بسم
ین و من تَب َعُهم با حسان  الی یوم  حبه المنتجبین علی محمد و آله الطاهرین و صوالحمدل ل رب العالمین و صلی ال ل   الد 

 اسالم  جهان موسم احساس عزت و عظمت و شکفتگی
  مبتال   و  مؤمنان  حسرت  و  اندوه  دستخوش  امسال  بود،  اسالم  جهان  گیموسم حج که همواره موسم احساس عزت و عظمت و شکفت 

 درهم   آه  و  اشک  با  جداماندگان  لب یک    وکند  می  غربت  احساس   کعبه  غربت  ازها  . دلاست  قانتامش  ناکامی  و  فراق  احساس  به
 میزد. آمی
 مؤمنان رمز عظمت و قدرت امت اسالم در جمع فراگیر و متنوع ی بیشتر در لزوم اندیشه •
  باید   است  حج  بزرگ  نعمت  تنقدردانس  که  آن  درس  لکن  ید،ی پا  نخواهد  دیر  الهی  قوه  و  بحول  و  است  مدتکوته  محرومیت،   این

 پیامبر   حرم  و  کعبه  حریم  در  مؤمنان  متنوع  و  فراگیر  جمع  در  اسالم  امت  قدرت  و  عظمت  رمز.  برهاند  غفلت  از   را   ما  و  شود  ماندگار
 . بیندیشیم آن در و کنیم حس  همیشه از بیش باید امسال را السالم علیهم بقیع یائمه و آله و علیه ال ل  صلی

 د ننمابی ی افریضه
 و  زمینی و اجتماعی، و فردی مهم   جوانب یهمه ییگو است؛ اسالمی فرائض میان در برگ صد گل است؛  مانندبی یافریضه حج،

 .شود مرور آن  در است قرار دین،  جهانی و تاریخی و آسمانی،
 معنویت و اجتماع  •

 و  ییبدگو  و  درگیری  از  دور  به  ولی  هست،  آن  در  اجتماع.  گزینیخلوت  و  نشینیگوشه  و  انزوا  بدون  ولی  هست،  آن   در  معنویت
 .مردمی ارتباط و اُنس پیوند دیگر سوی   از و الهی، ذکر و ابتهال و  مناجات از روحی حظ ییسو از. بدخواهی
  به   پیروزمندانه  ورود  هنگام  در  خدا  رسول  با  هاجر،  و  اسماعیل  و  ابراهیم  با  تاریخ،  با  خود  دیرین  پیوند  چشم  یک   با  حاجی

 دستی توانند  می  کدام  هر  که  را  خود  روزگارهم  مؤمنان  انبوه  دیگر  چشمی  با  و  نگرد،می  را  اول   صدر  مؤمنان  خیل  با  و رام،مسجدالح
 .باشند ال ل حبل به جمعی  اعتصام و همیاری برای
 داراندین ی ی و همدلی و همکاری مجموعهیافزاهملزوم 
  بشریت،   برای  دین  آرزوهای  و  هاآرمان   از  بسیاری  که  رساندمی   قطعی  باور   این  به  را  گزار حج  حج،  یپدیده  در  اندیشیدن  و  تدبر
 و   معاندان  کید  همکاری،  و  همدلی  این  پیدایش  با  و  نشیند،نمی  بار  به  داران،دین  یمجموعه  همکاری  و  همدلی  و  ی یافزاهم  بدون

 .آوردنمی پدید راه این سر  بر مهمی مشکل دشمنان،
 بران مستک برابر در قدرت رزمایش

  امت   جان  و  جسم  امروز   و  اندغارتگری   و  کُشیضعیف  و  ظلم  و   فساد  کانون   که  است  مستکبرانی  برابر   در  قدرت  رزمایش  حج،
 .است آلودخون  و آزرده آنان خباثت  و ستمگری از اسالمی
 .است امت نرم و سخت هایییتوانا نمایش حج،
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 حج  های هدف مهمترین از بخشی و حج روح ، حج طبیعت

 حج   را  آن  کبیر،  خمینی  راحل  امام  که  است  همان  این  است،  حج  هایهدف  مهمترین  از  بخشی  و  حج  روح  و  حج  طبیعت  این،
 جایهب  و  نهند  گردن  آن   به  صادقانه  نامند،می  حرمین  خادم  را  خود  که  حج  امر  متولیان  اگر   که  است  همان  این  و   نامید،   ابراهیمی
 . کند حل را اسالم جهان از بزرگی مشکالتتواند می د،برگزینن را الهی رضای آمریکا، دولت خشنودی
 اسالمی  امت  الزامی مصلحتِ  ؛وحدت
اسالمی، در وحدت است؛ وحدتی که ید واحده در برابر تهدیدها و   امت  الزامی  مصلحت    -همیشه  از  بیش  و-  همیشه  مانند  امروز
م،  ها پدید  دشمنی ار  آمریکاآورد و بر سر شیطان مجس  صهیونیستی، رعدآسا فریاد کشد و    و سگ زنجیریش رژیمی متجاوز و غد 

قُوا.. :این معنی فرمان الهی است که فرمود ها شجاعانه سینه سپر کند.ییدر برابر زورگو ُموا ب َحبْل  ال ل  َجم یع ا َواَل تَفَر   . َواْعتَص 
اُء َعَلی الْکُفَّاِر ُرَحَماُء بَیْ معرفی امت اسالمی در    نَُهمْ چهارچوب َأِشدَّ

اُء َعلَی الْکُف ار  ُرَحَماُء بَیْنَُهْم معرفی می  د  یَن   :یکند، و از او وظیفهقرآن حکیم، امت اسالمی را در چهارچوب َأش  َواَل تَْرکَنُوا إ لَی ال ذ 
ةَ  ، فَقَات لُوا َأئ م  یَن َعلَی الُْمْؤم ن یَن َسب یال  ُ ل لْکَاف ر  کُْم َأْول یَاَء را میَظلَُموا، َولَن یَْجَعَل ال ل ی َوَعُدو  ُذوا َعُدو  که طلبد، و برای این الْکُفْر  و اَل تَت خ 

کُْم.. صادر میال یَنْهَ  :دشمن را مشخص کند، حکم یَار  ن د  ُجوکُم م  ین  َولَْم یُخْر  یَن لَْم یُقَات لُوکُْم ف ی الد  ُ َعن  ال ذ   فرماید. اکُُم ال ل
 دست فراموشی سپرده شود.ی فکری و ارزشی ما مسلمانان جدامانده و بهساز هرگز نباید از منظومه نوشتم و سرهای مهاین فرمان 

اندیش آن است. امروز بیداری اسالمی به ی این تحول اساسی در دسترس ام ت و نخبگان دلسوز و صالحهامروز بیش از همیشه زمین 
 های معرفتی و معنوی خود یک حقیقت انکار نشدنی است.یی معنی توجه نخبگان و جوانان مسلمان به دارا

 های مبتنی بر لیبرالیسم بینی فروپاشی نظامپیش
 از کل ی  به  شد،می  شمرده  غرب  های تمدنترین ارمغانه در صد سال پیش و پنجاه سال پیش برجستهامروز لیبرالیسم و کمونیسم ک 

 درگیر   هم  دیگری   این  بر  مبتنی   نظام  و  فروپاشید  یک  آن  بر  مبتنی  نظام.  است  هدش  اشکارها  آن  ناپذیردرمان  عیوب  و  افتاده  جلوه
 . است فروپاشی ُشُرف در و عمیق  هایبحران
  اقتصادی   و  سیاسی  الگوی  حتی  بلکه  -گذاشت  میدان  به  پا  ییرسوا  و  وقاحت  با  هم  آغاز  از  که-  غرب  فرهنگی  الگوی  فقط  نه  امروز
 .است  داده نشان را خود فسادانگیزی و ناکارآمدی هم آمیز،تبعیض و طبقاتی داریایهسرم و محورپولْ  دموکراسی یعنی آن

 به   را  غرب  تمدنی  و  معرفتی  ادعاهای   یهمه  سربلندی،  و  باافتخار  و  برافراشته  گردن  با  که  اسالم  جهان  در  نخبگانی  نیستند  کم  امروز
 را   لیبرالیسم  این،  از  پیش  که  غربی  متفکران  برخی  حتی  امروز.  دهندمی   نشان  صراحت  با  را   اسالمی  هایجایگزین  وکشند  می  چالش

 کنند. می اعتراف خود عملی و نظری سرگردانی به و گرفته پس را  ادعا آن ناچار به ند،کردمی معرفی تاریخ پایان  مغرورانه،
 و   حقارت  به  کشور،   آن   در  طبقاتی  یهفاصل  عمیق   یدره  به  خود،  مردم  با  آمریکا   دولتمردان  رفتار  به  آمریکا،  هایخیابان  به  نگاهی
  یک   که  آن  موظف  مأمور   قساوت  به  آن،   در  هولناک  نژادیتبعیض  به  اند، شده  انتخاب  کشور   آن   مدیریت  برای  که  کسانی  بالهت  

 غربی  تمدن  اجتماعی  و  اخالقی  بحران  عمق   میرساند،  قتل  به  شکنجه  با  رهگذران  چشم  برابر   در  و  خونسردی  با  خیابان  در   را  غیرمجرم
 کند. می آشکار را  آن اقتصادی و سیاسی یفلسفه بطالن و اعوجاج و
 های ضعیف مّلتهای دیگر غربی با دولتو  رفتار آمریکا •

 دفاع بی  پوستسیاه  یک  گردن  بر  را  خود  زانوی  که  است  پلیس  آن  رفتار  یشدهبزرگ  ینسخه  ضعیف،  یهامل ت  با  آمریکا  رفتار
 .داد جان تا فشرد قدر  آن و گذاشت
 . بارندفاجعه وضعیت این  از دیگر هاینمونه خود امکان و ُوسع یاندازه به یک  هر هم غربی دیگر یهادولت
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 ی شکوهمند اسالم در برابر این جاهلیت مدرنپدیده •

 اسالمی   یجامعه زیست  نمادین  نمایش  و  اسالم  به  دعوت  است؛  مدرن  جاهلیت  این  برابر  در  اسالم   شکوهمند  یپدیده  ابراهیمی  حج
 .است
 ی اسالمی تصویر اجمالی از جامعه 

  دوری   تعارض،  و  تنازع  از  دوری  است؛  نشانه  برترین  توحید،  محور  گرد  بر  پیوسته،  حرکتی  در  مؤمنان،  همزیستی  آن  در  که  یاجامعه
 فرودستان  با تگییخآم و مشرکان از برائت و شیطان رمی  است؛ الزم شرط آلودگی، و  فساد از دوری  اشرافی، امتیازات و تبعیض از
  با  همراه  عمومی  مصالح  و  منافع  به  یافتن  دست  و  است؛  اصلی  فیوظا  شمار  در  ایمان،  اهل   شعائر  برافراشتن  و  مستمندان  به  کمک  و
 .است یینها و میانی هایهدف او بندگی و او شکر  و خدا یاد
 مسلمان   هر  دل  اد عا،  پر  غربی  جوامع  واقعی ت  با  آن   ییسهمقا  و  است،  ابراهیمی  حج  یآئینه  در  اسالمی  یجامعه  از  اجمالی  تصویر  این
 سازد.می ی اجامعه چنین  به رسیدن برای مبارزه و تالش به  شوق از لبریز را هم ت با

  پیش رفتن مردم ایران در این راه 
  ایم توانسته  کهکنیم  مین  ادعا.  شدیم  موفق   و  گذاشتیم  راه   در  قدم  شوقی  چنین  با  کبیر،  خمینی  امام  رهبری  و   هدایت  به  ایران  مردم  ما

 از  را  بسیاری  موانع  و  رفته  پیش  بسی  راه  این  در  کهکنیم  می  ادعا  ولی  بخشیم،  تحقق   یکسره  میداریم  دوست  و  شناسیممی  که  را  آنچه
 .است مانده استوار ما  گام قرآنی، هایوعده به اعتماد برکت به. ایمبرداشته راه سر

 جلو   یا  کند،  خود   فریب  و  مکر   مغلوب  یا  بترساند  را   ما  است  نتوانسته  آمریکا  رژیم  یعنی  زمان  نیا  غدار  و  راهزن   شیطان  بزرگترین
 .بگیرد را  ما معنوی و مادی پیشرفت

 رفتار ما با سایرین •
 رفتار  تعدال و نیکی با اندنشده وارد معارض یجبهه در که مسلمانانی غیر با و دانیم،می خود برادران را مسلمان یهامل ت یهمه ما
 فلسطین   به  کمککنیم.  می  تالش   آن  عالج  برای   و  آوریممی  شمار  به  خود  گرفتاری  را  مسلمان  جوامع  گرفتاری  و  غمکنیم.  می

 دهیم. می قرار خود همیشگی اهتمام را جهان ینقطه هر در ستم زیر مسلمانان یدغدغه و یمن مجروح پیکر برای دلسوزی مظلوم،
 مسلمان  ای کشوره برخی سران به  نصیحت
 دشمن   آغوش  به  خود،  مسلمان  برادر  به  تکیه  جای  به  که  دولتمردانی   دانیم؛می  وظیفه  را  مسلمان  کشورهای  برخی  سران  به  نصیحت

 ملت   استقالل  و   عزت  به  حراج  چوب  وکنند  می  تحمل  را  دشمن  ییزورگو  و  تحقیر  روزه،  چند  شخصی  سود  برای  وبرند  می  پناه
 را   ایناندهند.  می  آنان  به  دوستی  دست  آشکار  و  پنهان  و  پذیرندمی  را  صهیونیست  ظالم  و  غاصب  رژیم  بقاء  که  آنانزنند.  می  خود

 .داریممی حذر بر رفتار این تلخ پیامدهای از وکنیم می نصیحت
 آسیا  غرب  ی منطقه در  آمریکا حضورنگاه ما به 

 . دانیممی کشورها ماندگیعقب و ویرانی و ناامنی موجب و منطقه این یهامل ت زیان به را آسیا غرب یمنطقه در آمریکا حضور
 آمریکا  کنونی قضایای  در ما  قاطع موضع

 رفتار   کردن  محکوم  و  مردم  از  جانبداری  ما   قاطع  موضع  هم،  آن   در  نژادی  تبعیض  ضد  حرکت  و   آمریکا   کنونی  قضایای  در
 .است کشور آن نژادپرست دولت آمیزقساوت
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 درود و دعا 

  فرستم می  درود  شهیدان  یطیبه  ارواح  به  و  میدارم  گرامی  را   راحل  امام  یاد  فداه،  ارواحنا  بقیةال ل   حضرت  به  صلوات  و  مسال   با  پایان  در
 کنم.می مسألت متعال خداوند  از اسالمی امت برای نزدیک یآینده  در را مبارک و مقبول و ایمن حج   و

الحین والسالم علی عبادال ل   الص 
 ایسید علی خامنه

 ۱۳99داد مر 7
 

 ۱0/5/۱۳99ن قربا  عید مناسبت به تلویزیونی سخنرانی در بیانات
حمن ال ل  بسم حیم  الر   الر 
الة و الم و الص   . االرضین فی ال ل  بقی ة سی ما المنتجبین االطهرین االطیبین آله علی و محم د المصطفیل  القاسمابی نبی نا و سی دنا علی الس 

 تبریک

  و  ایران  عزیز  مل ت  بهکنم  می  عرض  تبریک  -است  جهان  متدی نین  یهمه  تاریخی  بزرگ  هایخاطره  از  یکی  که-  را  قربان  سعید  عید 
 .ابراهیمی ادیان پیروان به و مسلمانان یهمه به

 اّلل ی الیی تضّرع و انابههای آموزنده و دههی خاطرهحّجه، دههی اّول ذی دهه
ل ذی ی سا  دههاست؛ اسای بزرگی ی روز عید قربان، خاطرهخاطره ه، دههاو  ه، هر دههها است. در ماه ذیی خاطرهحج   ای یک حج 

ل،  یدهه  دارد؛  خصوصی تی ع  یدهه  هم  و  است  آموزنده  و   مهم  و  پُرشکوه  هایخاطره  یدهه  هم  او  ه  و  تضر  . است  ال ل الی  یانابه  و  توج 
  فَتَم    ب َعْشر    َأتَْمْمناها  وَ   لَیْلَة    ثاَلثینَ   ُموسی  واَعْدنا  »وَ   یمسئله  کهشود  می  شروع  السالمعلیه  موسیل   حضرت  به  مربوط  خاطرات  از  هاخاطره
  طول   بود  که  میقاتی  همان  یا  طور  کوه  در  عالم  پروردگار  با  موسیل   حضرت   میعاد  شب   چهل  که[  ]است  107لَیْلَة«   َأْربَعینَ   َرب ه    میقاُت 
ل    از   شب  چهل  این  که  هست  تفسیر  در  که  کشیده؛ ل   شب    او  ل،  و .  قربان  عید  شب  تا  است  قعدهذی   او    ده  بعد   است،  شب  سی   قرار  او 
هذی شب ده  همین کهشود می اضافه شب  دهد. می نشان را هاشب این اهم ی ت ]موضوع[، این که است؛ حج 
 های حضرت موسیل رنج •

المعلیه   یل موس  حضرت  فراوان  زحمات  خب.  است  مشخ ص  خاطرات  این  در   موسیل   حضرت  هایرنج   و  فرعون   با   درگیری  مصر،   در  الس 
  در  فرعون،   با   یرابطه   در-  آمد  پیش  بزرگوار   این  برای   مصر  از   آمدن   بیرون  تا  مدیَن  از   برگشتن  از   بعد  که  غریبی  و   عجیب  مشکالت

 دشمن    و  شد  شکافته  دریا  که  افتاد،  ات فاق  که  عظیمی  یمعجزه  آن   از  بعد  و   -دیگران  و  َسَحره   با  یرابطه  در  اسرائیل،بنی  با   یرابطه
ی  ثابت  ایمان  یک   باید  دیگر  این  خب  شد،  غرقها  آن   چشم  جلوی  نیروهایش  یهمه  با  اسرائیلبنی  وجود  به  اسرائیلبنی  در   را   مستقر 
ل.  نشد  جوری  این  ]ولی[  آورد؛می   ]بودند ها  این  مانند  و  پرستیبت  و  شرک  دنبال  که  108آل َهة«،   لَُهمْ   کَما  إ لها    لَنا  »ا ْجَعلْ   گفتند  که  او 
ل   این-  پرستیبت   برای   زد پَر  دلشان  و[   است؛  روز   چهل  همین  به  مربوط  ظاهرا    این  که  ]بود[  گوساله  یقضی ه  که هم  بعد   - بود  کار  او 
 .برگشتند مل ت و  شده دگرگون  اوضاع که دید برگشت، میعاد از که وقتی بزرگوار این که

 
، سی شب وعده گذاشتیم و آن را با َده شب دیگر تمام کردیم. تا آن ؛ »و ۱42ی ی اعراف، بخشی از آیه سوره 107  . ...« که وقت معی ن  پروردگارش در چهل شب به سر آمدبا موسیل
 ...« مان گونه که برای آنان خدایانی است، برای ما ]نیز[ خدایی قرار ده. ؛ »... ه۱۳8ی ی اعراف، بخشی از آیه سوره 108
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،الی  داعی    یک  پیغمبر،  یک  برای  است  بزرگی  رنج  چه  ه  زحمت  همه  این  با  ال ل ها این  به  ایمان  و   بیندازد  راه  به  خدا  راه  در  را  ای عد 

هُ   اَخیه    ب َرأس    َواََخذَ   االَلواحَ   »َواَلقَی  دارد  قرآن  در  که!  برگردند  ایمان  این  ازها  این  جزئی  چیز  یک  به  بعد  بکند،  تلقین   109ا لَیه«،   یَُجرُّ
تهب  دیدند،  که  را  وضع  این  حضرت ف  ناراحت،  خشمگین،  شد  اقل  قرآن  در  که  شدند،  متأس   شده   اشاره  ]موضوع[  این  به  جا دو  حد 
«؛  آَذوا  کَال ذینَ   تَکونوا  »ال  که  است،   صف   یسوره  در  هم  جا  یک   شده؛  ذکرجا  این   در  موسیل   حضرت  به  اسرائیل بنی  آزار  110موسیل
  آزار   و  اذی ت  که  است  آن  یدهندهنشان  این  111إ لَیکُم«؛   ال ل    َرسولُ   َأن ی  تَعلَمونَ   َوقَد  یتُؤذونَن  ل مَ   قَوم    یا   ل قَوم ه    موسیل   »قالَ   که  است
 که دهد  می  نشان  ما  به  و  است  تاریخی  مهم    112واقعات  این  یخاطره  شب  َده  این  بوده؛  بزرگ  خیلی  موسیل   حضرت  به  اسرائیلبنی

 صبر  و  شد  مواجه  مشکالت  این  با  بایدطور  چه  و  دارد  مشکالت  چقدر  موسیل   معجزات  مثل  معجزاتی  وجود  با  حق   راه   در  حرکت
 .است خاطره یک این که ،کرد
 ی روز عرفه مسئله •
ل و دعا روز که است عرفه روز یمسئله بعد ه و توس  ه اوج و توج  المعلیه صادق  امام از روایت در  که است خدا  به توج   که   شده نقل الس 

  بوده   نذری   یروزه   البد  که-  گرفتندمی   روزهجا  آن   داغ    هوای  در  عرفات  در   عرفه   روز   در   ،باقر  حضرت  یعنی  پدرم،  فرمودند  ایشان
ع  و  ندخواندمی  دعا   و  -است المعلیه  حسین  امام  دعای.  کذایی  داغ  هوای  آن   در  ندکردمی   گریه  و  ندکردمی  تضر   روشن   خب  که  هم  الس 
ادی ه  یصحیفه دعای  و   است  را  دیروز   ما  عزیز  مل ت  امیدواریم.  است  عرفه روز  به  مربوط ها  . این تسا  ایالعادهفوق   دعای  که  هم  سج 
 . باشد مستجاب دعاهایتان یهمه شاءال ل ان و باشند برده وافر حظ   بود، عرفه که
 در تاریخساز انگیز و شگفتیقربانی شگفت •
شود  می   مأمور  ابراهیم  حضرت.  است  نظیربی  که  یختار  در  سازشگفتی  و  انگیز شگفت  قربانی  این  قربان،  عید  روز  بهرسد  می   نوبت  بعد 

 از  متمادی هایسال که فرزندی هم آن  -است الهی آزمایش است، الهی امر- برساند قتل به خودش دست به را خودش نوجوان که
بَر    َعلَی  لی  َوَهبَ   ال ذی  ل  ل    اَلَحمدُ   پیری  در  و  بوده  محروم  او  وجود ه  این  متعال  ایخد  113َوإ سحاق؛  إ سماعیلَ   الک   ابراهیم   حضرت  به  را  بچ 
ا  حاال  که  فرزند   این  به .  است  دلبسته  پیری  دوران   و   عمر  اواخر  فرزند    به  انسان  چقدر  است  پیدا  خب  و   بود  داده عَْی«  َمَعهُ   بَلَغَ   »فَلَم   114الس 
  ما   افَْعلْ   َأبَت    یا  گفت:   هم  جوان  آن .  است  خدا  دستور  این  برسانم،  قتل  به   را  توخواهم  می   گفت  -شده  نوجوانی  یا  و  جوانی  یک-

ُ  شاءَ  إ نْ   َستَج ُدنی تُْؤَمرُ  اب رین م نَ  ال ل  115. الص 
 داری دین و دین تاریخ عجیب حوادثها این 
 ی سابقه  در  خودمان،  یگذشته  در  ما.  است  اسالم  تاریخ  ایمان،   تاریخ  داری،دین  تاریخ  دین،  تاریخ  عجیب  حوادثها  این  ببینید
 و   کند  قربانی  خداوند  دستور  خاطر  به  خودش  دست  به  را  خودش  جوان  است  حاضر  پیر  پدر    که  داریم،  راها  این  خودمان  داریدین
ُ  شاءَ   إ نْ  َستَج ُدنی تُْؤَمرُ  ما ا فَْعلْ  :گویدمی  رغبت و  طوع و  میل کمال با هم جوان اب رین؛ م نَ  ال ل کنم. می تحم ل من که دید خواهی الص 
ل، یدهه این خب که است قربان عید یرهخاط هم این  .است کنندهراهنمایی و پُرمعنا و شکوهمند هایخاطره جور این یدهه  او 

 
 ...« [ سر برادرش را گرفت و او را به طرف خود کشید. ؛ »... و الواح را افکند و ]موی ۱50ی آیه ی اعراف، بخشی از سوره 109
 ...« ات هام خود[ آزار دادند.  ؛ »... مانند کسانی مباشید که موسیل را ]با69ی ی احزاب، بخشی از آیه سوره 110
 ...« ی خدا به سوی شما هستم؟ که میدانید من فرستادهد، با این دهی؛ »... »ای قوم من! چرا آزارم می 5ی ی صف، بخشی از آیهسوره 111
 وقایع 112
 ...«  ن بخشید.؛ »سپاس خدای را که با وجود سالخوردگی، اسماعیل و اسحاق را به م۳9ی ی ابراهیم، بخشی از آیه سوره 113
 ...« ؛ » وقتی با او به جایگاه »َسعْی« رسید. ۱02ی ی صافات، بخشی از آیه سوره 114
 .« ال ل مرا از شکیبایان خواهی یافتشاء؛ »... ای پدر من! آنچه را مأموری بکن؛ ان ۱02ی ی صافات، بخشی از آیه سوره 115
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 ی احکام الهیهمهاز  والیت،  جایگاه برتر 

م  یدهه ه،ذی  دو   یهمه  از  ب و الیه«؛  نودیَ   ما  م ثلُ   ب َشیء    اََحدٌ   نودیَ   »ما  که  هست  روایت  در  که  غدیر  یمسئله  و   است  والیت  یدهه  حج 
 و  غدیر  ماجرای  خب  که  است  الهی  احکام  یهمه  یکنندهتضمین  و  کنندهتأمین  چون  دارد،  برتری   جایگاه  والیت  این  الهی،  احکام

 . است[ آن ]بیانگر مهم بسیار داستان آن
 مباهله داستان

م  یدهه  جا آن  که  است  مباهله  داستان  ترینشمهم  شاید  و  هجمل  از  دارد؛   وجود  مهم ی  حوادث  هم  آن  در  که  است  ایدهه  باز  هم  سو 
 ی درباره   بحث  شد،  منتهی  مباهله  به  که  نجران  نصارای  روز،  آن  مسیحیان  با  پیغمبر  بحث  یعنی  است؛  توحید  یمسئله  مسئله،  هم

 قرار   ند؛فتگمی  دیگری  چیزهایها  آن   است،  خدا  پیغمبر  و  خدا  یبنده  عیسیل   حضرت  فرمودند می  حضرت  که  بود  عیسیل   حضرت
 . کنند نشینیعقب شدند مجبورها آن ایدشنیده و  است معروف که  مباهله قضایای در بعد که کنند  مباهله شد
هذی  بعد  یدهه  دو  و  باشید  گذرانده  مبارکی  با  را  دهه  این  باشد؛  مبارک  شما  بر  روز  این  که   شاءال ل ان  امیدواریم  خب   هم   را  حج 
 . بگذرانیم است ما عزیز مل ت خوشبختی که چنان آن  و است الهی رضای که چنان آن شاءال ل ان

 محرومیّت از دیدارهای مردمی 
های اینجانب و  های متمادی، دیدارهای با مردم بوده؛ یکی از دلبستگیبنده، همیشه در طول این سالهای  خوشیخب یکی از دل

م، یک چیزی بگویم و با طبقات مختلف مردم دیدار کنیم؛ این حوادث پُرجاذبه برای من، دیدار با مردم بوده که یک چیزی بشنو
مانع شده است؛ و   -صغیر است، هم خیلی خطرناک و خطیر است  که هم خیلی حقیر و-  یعنی ویروس کرونادشمن حقیر و خطیر  

ای که  ، ]به جای[ این برنامههای دیگر، از ما گرفته. قرار بود ما به خاطر محرومی ت از دیدار مردماین را هم مثل خیلی از دلبستگی
ها طبعا  در  داشته باشیم؛ که تعدادی از آنها دیدار تصویری  االن داریم، با خدمتگزاران وادی سالمت و کمک مؤمنانه و مانند این

به جایی باید جمع می  یک م ما تعطیل  ی ستاد مل ی کرونا این است که بیش از ده نفر جمع نشوند؛ آن را هشدند. بعد گفتند که مصو 
به[، و تبدیل شد به این دیدا  کنیم. ت میر امروز که به شکل دورادور با شما مردم عزیز صحب کردیم به خاطر این ]مصو 

 غیر طبیعی مّلت ایران در بالیای طبیعی و  خاصایثارگری 
ل، همین مسئلهچند موضوع را من مطرح می  اقع، مجاهدان سالمت و  ی خدمت و کارهای بزرگی است که در وکنم. موضوع او 

د امروز  انجام میخدمت  انارند  باید  و  امروز همهدهند  پیدا کند. خب  ادامه  دنیا  شاءال ل  یعنی  ی  مواجهند؛  ابتالء همگانی  با یک 
ی نیست؛ امروز همه اند؛ بعضی کمتر، بعضی شدیدتر؛ و ی زمین تقریبا  مبتال به این حادثهی کرهی دنیا، همهمخصوص جای خاص 

ند، کم و بیش کنهایی میها کمکی از آحاد مردم هستند که به گرفتارها و مبتالیان و مانند اینشاید در بسیاری از جاها هم افراد
کنم مثل کشور ما، مثل ایران عزیز ما باشد که تعداد کسانی که داوطلبانه به هایی هست لکن هیچ جا گمان نمییک جاهایی کمک
که در جایی از کشوری  ام و گزارشی ندارم از اینکنند، این همه زیاد باشد؛ بنده سراغ ندارم و نشنیدهمی  هایی اقبالیک چنین کمک

های مردمی وجود داشته باشد؛ که این از خصوصی ات مل ت ما در ایثارگری  ای دنیا این همه تحر ک مردمی و پشتیبانیاز کشوره
س است؛ هم در بالیای طبیعی مثل سیل و زلزله و ام ثال اینها، هم در بالیای غیر طبیعی مثل تحمیل جنگ. در هشت سال دفاع مقد 

ها را به آن شکل آراست که تا آخر ی بزرگ را به وجود آورد و جبههد که این حماسهی مردمی بوهمین حرکت عظیم ایثارگرانه
های درمانی صفوف مشاهده شد. خب مجموعه  ای است. امروز هم همین جور است؛ در همین قضی هدر تاریخ ما یک دوران برجسته

م بودند؛ پزشکان و پرستاران و بقی ه ی ت  فداکاری کردند که دیگر زبان قاصر است از اینی عوامل درمانی واقعا   مقد  که بخواهد اهم 
و کارهایی ت کمک کردند  ی مسائل سالمها هم داوطلبانی بودند که وارد شدند، در زمینهها را بیان کند. پشت سر این فداکاری این
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صین می م دادند و کارهای بزرگی در این زمینه انجام گرفت، ها فرا گرفتند و انجااز این  توانستند انجام بدهند، بعضیرا که غیر متخص 

ه به اوج دوباره  ها باز هم انجام بگیرد. ی این بیماری، همین خدمات و این پشتیبانیکه باید االن با توج 
 مؤمنانه   های کمکمسابقه در 

هیک مسئله هم مسئله البت ه برای اغلب مردم از لحاظ ج د آسیب دیدندهای از مردم در این حوادث بی کمک مؤمنانه است. عد  ؛ 
هها مشکالتی پیدا شد لکن همه دچار آسیبکسب و کار و درآمد و زندگی و مانند این ی نشدند؛ ام ا یک عد  ای واقعا  دچار  های جد 

ی شدند و مشکالت فراوانی برایشان پیش آمد. این را باید جبران کرد؛ چه کسی جبران کند؟ مردم. نمیاهآسیب ی  ود همهشی جد 
لعیم  دولتی وظایفی دارند که باید انجام بدهند و انجام هم میبار را بر دوش دولت گذاشت؛ البت ه مسئولین دولتی و شبه دهند. ما مط 

ل  کمک مؤمنانه در آستانهاینکنند لکن  که دارند کار می ی ماه  ها کافی نیست و بایستی عموم مردم همچنان که در آن جریان او 
است. ما در    116« الخیراتارد شدند و به معنای واقعی کلمه کمک کردند، باز هم همین ]کار[ انجام بگیرد. این »تسابق الی  رمضان و

ُعوَن ف ی الَْخیْرا ال حیَن«.   117ت«؛ قرآن چند جا داریم که »یُسار  ُعوَن ف ی الَْخیْرات  َو ُأولئ َک م َن الص  یک جا ]دارد[ »ُأولئ َک   118یا »یُسار 
ُعوَن ف ی الَْخیْرات  َو ُهْم لَها ساب قُوَن«؛یُس یعنی مسابقه گذاشتن که قرآن به معنای واقعی    120چند جا ]دارد[ »فَاستَب قُوا الَخیرات«،   119ار 

حرکت کنید و ]پیش[    های مؤمنانه مسابقه بگذارید؛ یعنی سعی کنید شما جلوتر از دیگرانیر و کمکگوید در کار خکلمه به ما می
م را هم که در آن ای ام بعضی از هیئات، بعضی از مردم که توانایی. و این کار به نظر من مهم است؛ حت ی این اطعامبروید هایی  های محر 

ها و به شکل کامال  پاکیزه و دور  ادهشود به این شکل کمک مؤمنانه به خانوکنند، میمیها درست  دارند و نذری و اطعام و مانند این
 ها انجام داد.ت ]بیماری[ و مانند این حرفاز مشکل سرای 

 با عمل   انقالبیگری  •
ان نیست، با عمل ها جزو مسائل قطعی انقالبیگری است. انقالبیگری با زبها است؛ یعنی اینانقالبیگری  به معنای واقعی کلمه این

دهند و  کنند، کار انقالبی انجام میها فع الی ت میهاست؛ عمل جلوتر از زبان بایستی انسان را راه ببرد؛ و واقعا  کسانی که در این زمین 
رهای این ]کارها[ انقالبیگری است. البت ه بعضی هم ممکن است که آمادگی نداشته باشند؛ یعنی این جور نیست که همه بتوانند کا

م با پیش ای در این زمینه انجام بدهند، لکن وقتی که میبرجسته تازی و عالقه و شوق حرکت بینند یک کسانی در آن صفوف مقد 
ها هم وارد این میدان کنند و آنآیند و باالخره در بین صفوف یک جایی برای خودشان پیدا میها هم به شوق میکنند، اینمی
 شوند. می
 در سیل خوزستان یمانی و مهندس حضور شهیدان سل •
ل سال  -پارسال    در سیل خوزستان، شهید سلیمانی و شهید ابومهدی مهندس، هر دو در کف میدان حضور داشتند و دو    -98در او 

طرف مرز را به هم وصل کردند. یعنی شهید ابومهدی موجب شد امکانات و وسایلی را که در خوزستان الزم بود، از آن طرف مرز، 
ی  که کمک بسیار بزرگی بود. خود این حضور این دو عزیز، دو ستارهی جاها بیاورند داخل کشور؛ داخل عراق، از بصره و بقی هاز 

ها نگاه کنند و وارد بشوند. البت ه  ی میدان مجاهدت، موجب شد که کسان زیادی، هم در این طرف، هم در آن طرف به اینبرجسته
 جا واقعا  شتافتند و کار کردند.  ی جاها از همهخوبی دادند؛ هم در خوزستان، هم در بقی ه در آن قضایا مردم  ما امتحان

 
 پیشی گرفتن به خیرات  116
 ۱۱4ی عمران، آیه ی آل از جمله سوره  117
 .« کنند، و آنان از شایستگانند ؛ »... و در کارهای نیک شتاب می ۱۱4ی عمران، بخشی از آیه ی آل سوره 118
 .« ها سبقت میجویندورزند و آنانند که در انجام آن ؛ »آنانند که در کارهای نیک شتاب می 6۱ی ی مؤمنون، آیه سوره 119
 ...« کارهای نیک بر یکدیگر پیشی گیرید. ؛ »... پس در ۱48ی ی بقره، آیهاز جمله سوره  120
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 ها اذیّت دشمنلزوم همکاری، تالش، و تمرکز نیروها در برابر 

تی دشمنی، امروز با مل ت ایران زیاد است. وقتی دشمنی زیاد شد، از این طرف همکاری باید زیاد بشود، تالش باید زیاد بشود. وق
حاال بعد -  متمرکز کند و مجتمع کند و کار کند؛ امروز این جوری استکند، انسان بایستی نیروهای خودش را  دشمنی حمله می
کردند، این اسرائیل حضرت موسیل را اذی ت میها در صددند مل ت ایران را اذی ت کنند. همچنان که بنیدشمن  -شرح خواهم داد

ی ر و حضرت موسیل و حضرت عیسیل و بقی هخواهند مل ت ما را که تابع پیغمب اسرائیلند، میو بنیشان جزدشمنان  ما هم که بعضی
ی نیروهایمان را جمع کنیم، متمرکز کنیم، تالش کنیم و کار  خواهند اذی ت کنند، ما باید همهمی  پیغمبران است اذی ت کنند. وقتی
س.  کنیم؛ مثل دوران دفاع مقد 

 ن ویروسکار علمی درمورد ای

الع دارم در بخشمی  البت ه یکی از کارهای مهم ی که در این دوران   ی ت شود انجام داد کار علمی است؛ که من اط  های مختلفی با جد 
ی پیشگیری از فع الی ت این ویروس، برای پیدا کردن درمان بیماری این  مشغولند برای شناسایی این ویروس، برای پیدا کردن وسیله

 ویروس.
 این کارها کتبر •

گیرد، دارای برکت است؛ یعنی کارهای مهم ی ای که انجام میخود این کارهای علمی  دهند وکارهای زیاد علمی دارند انجام می
س هم همین جور بود؛ مثال  فرض کنید شهید باقری را که را به طور طبیعی برای ما پیش می آورد؛ همچنان که در دوران دفاع مقد 

و تالش معمولی بود؛ وقتی که پای او به جنگ، به دفاع ای مشغول کار  ای، در یک مجموعهدر مثال  یک روزنامه  یک جوانی بود
اح برجسته س باز شد، تبدیل شد به یک فرمانده و طر  جا هم همین جور است؛ ی نظامی؛ یعنی آن استعداد در او بُروز کرد؛ اینمقد 

یک برجستگان و محق قین شوند، تبدیل بشوند به  هستند، وقتی وارد این میدان میممکن است کسانی که در کارهای تحقیقاتی  
 ی خدمت. شاءال ل انجام بدهند. خب این راجع به مسئلهبزرگی که کارهای بزرگی را ان

 های آمریکا جنایت بودن تحریم
اند، قطعا  ها علیه مل ت ایران به کار گرفتهییآمریکا ها است. خب، تحریمی که  ی تحریمکنم، مسئلهی بعدی که من مطرح میمسئله

گیرند؛ حاال ظاهرش  ها علیه یک مل ت به کار میت است؛ یعنی در این تردیدی نیست، یک جنایت بزرگی است که اینیک جنای
 دهند. ام میها انجی مل ت ایران این جنایت را دارند ایناین است که علیه نظام جمهوری اسالمی است ام ا در واقع علیه همه

 ها ی تحریمدر مسئله آمریکااهداف 
ت ها از این کار چیست؛ یک هدف کوتاهخواهم عرض بکنم؛ یک نکته این است که هدف ایناین باره من چند نکته را میدر   مد 

ت دارند، و یک هدف جانبی.دارند، یک هدف میان ت دارند، یک هدف بلندمد   مد 
 و ایستادن مقابل حکومت  ّلت ایرانبه ستوه آمدن م :مّدتهدف کوتاه •
ت  هدف کوتاه  بیایند، خسته بشوند، آشفته بشوند و در مقابل  آنمد  بیاورند؛ مل ت ایران به ستوه  ها این است که مردم را به ستوه 

ل آن تا موجب بشود    خواهند این قدر فشار بیاورند که مردم را به ستوه بیاورندها است. میدستگاه حکومت ب ایستند؛ این هدف او 
ت اینو دولت ب ایستند. این هدف کوتاه  مردم در مقابل نظام، در مقابل حکومت  بینید که هم پارسال گفتند، هم ها است؛ لذا میمد 

ان پیرارسال گفتند، هم امسال گفتند: »تابستان داغ«؛ داغ یعنی مردم بیایند در مقابل نظام ایستادگی کنند. حاال خودشان مبتال به تابست 
 اند. داغ شده
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 بر پیشرفت کشورایجاد مانع در برا :مّدتهدف میان •

میان ت آنهدف  اینمد  پیشرفت علمی.  بشوند؛ عمدتا   مانع  پیشرفت کشور  از  این تحریم  با  این است که  را گفتهها  این ها  ها  اند، 
چه سیاستمدارانشان، چه آنهایی که در -  الی اظهارات خودشانهایی است که البهها حرفحدسی ات من و تحلیل من نیست، این

اند. هدف این است که با این ها را گفتهاند، اینبه زبان آورده  -هاهای سیاسی و امثال اینکنند، اندیشکدهدارند کار میها  اندیشکده
اند و نگیرد. حت ی گفتههای علمی پیشرفت انجام  خصوص در زمینههایی ایجاد کنند که کشور پیشرفت نکند و بهتحریم، محدودی ت

برای این بود که پیشرفت علمی کشور   -هاای و مانند اینشهدای هسته-  هایی هم که انجام گرفتدتاند که این شهاتصریح کرده
ت اینایران عقب بیفتد. این هم هدف میان  ها است.مد 

 کشور ورشکستگی دولت و فروپاشی اقتصاد :مّدتهدف بلند •
بلند تهدف  به ورشکستگی کشا  هم  شانمد  اقتصاد  به ورشکستگی کشاندن کشور است،  متالشی کردن  یعنی  ندن دولت است؛ 

ی حیات برای او  کل ی از هم فرو پاشید و متالشی شد، ادامهکشور و فروپاشی اقتصاد کشور، که طبعا  اگر اقتصاد یک کشوری به
 را هم بکنند.خواهند این کارها شان این است و میممکن نیست، هدف نهایی

 اسالمی با نیروهای مقاومت ی جمهوری قطع رابطه :هدف جنبی •
ها و نیروهای مقاومت در منطقه قطع ی جمهوری اسالمی را با دستگاهخواهند به این وسیله رابطهای هم دارند که میهدف جنبی

خواهند این رابطه را قطع  ها میکند؛ اینمیکند، حمایت  ها کمک میدانند جمهوری اسالمی هر چه بتواند به اینکنند؛ چون می
 کنند. 

 ناکامی دشمن در اهداف تحریم
دانه«؛ که این کارها را انجام بدهد؛ البت ه باید گفت »شتر در خواب بیند پنبههای دشمن است که اصال  وارد شده برای این ها هدفاین

ت، میانکوتاه- دنبال این است که این سه هدف را ت، بمد  تلندمد    ناکام شده. در کنار هم انجام بدهد که الحمدل ل  - مد 
های ی مشکالت هم مربوط به تحریم نیست؛ مقداری مربوط به ضعف البت ه تحریم مشکالتی ایجاد کرده؛ در این شک ی نیست. همه

ریم است؛ مشکالت هست؛ ما در مدیری ت کشور است، مقداری هم در این اواخر مربوط به کرونا است، مقداری هم مربوط به تح
خواستند نشده و نخواهد  ها میگردم به این قضی ه. مشکالتی وجود دارد ام ا آنچه آن که حاال من بعد برمی]مثل[ وضع معیشت مردم  

 ی این دشمن خبیث تعبیر نشده.ها در ذهنشان بوده نشده، این خواب آشفتهشد؛ آن چیزی که آن
کنند؛ االن در خبرهای فراوانی که از  ن اعتراف میرا هم خودشاها  اب و تحق ق نیافتن مقاصد اینات فاقا  همین تعبیر نشدن این خو

دی کنند ها مشغول کارند، دارند اعتراف میرسد، و افرادی که در همین اندیشکدهمی  -، از اروپاآمریکااز غرب، از  -  جاهای متعد 
ت عملی که  و می کاری که در مورد ایران  به خرج داد، به مقصود نرسید و نتوانستند آن    آمریکاگویند فشار شدید تحریم و شد 
ل؛ بنابراین تحریم یک جنایتی بود با این هدفها و دشمن به این هدفها بحمدال ل خواستند انجام بدهند انجام بدهند. این نکتهمی ی او 

 نرسیده و نخواهد رسید. 

 جریان تحریف حقایق به موازات تحریموجود 
ه ک-  م: به موازات تحریم دو  ی  نکته یک جریان تحریف هم هست؛ در کنارش یک جریان تحریف هست؛   -نید این را درست توج 

تحریف حقایق، واژگون نشان دادن واقعی ات؛ چه واقعی ات کشور ما، چه واقعی ات مرتبط با کشور ما؛ این هم یکی از کارهایی است 
 دهند. ها انجام میکه آن
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 هدف از این تحریف  •

کنم  ی مردم است که حاال من عرض می خواهند انجام بدهند: یکی، ضربه به روحیههدف از این تحریف دو چیز است، دو کار را می
ی مردم ضربه بزنند؛ یکی ]هم[ آدرس غلط دادن برای رفع مشکل تحریم است. این تحریف در  خواهند به روحیهجوری میکه چه

که این حقایق را تحریف کنند. کنند برای این رج می پول زیادی هم دارند خ  گیرد.ف دارد انجام میها است و با این دو هداین زمینه
جا جا و آنکنند از بس به اینکنید که همین رؤسایشان، وزیرشان، رئیسشان، دیگران، خودشان را دارند خفه میاالن هم مالحظه می

بیاورند؛هر قضی ه  سفر کنند، علیه ایران حرف بزنند، مصاحبه کنند، در واقعا  دارند خودشان را خفه    ای اسم ایران را یک جوری 
 کنند، و این جریان تحریف است که وجود دارد.می

 تضعیف روحیه و نشاط و تحّرک و امید مردم توّسط دشمن، از اّول انقالب •
ل که تضعیف روحیهام ا آن مسئله ل  ی مردم و ضعیف کردن نشاط و تحر ک و امید  ی او  ل انقالب بوده. از او  انقالب، مردم است، از او 

البت ه آن وقت محدودتر بود، حاال که دیگر  -   ها، رادیوهای تلویزیونخط  ثابت دشمن همین بود که خطاب به مردم ایران، به وسیله
شدید، دیگر مثال  کارتان تمام است به مردم ایران تفهیم کنند که بیچاره    -های ارتباطی وجود داردوسیع هم شده و انواع و اقسام راه 

ل انقالبی کسی برای شما برنمیهیچ کاری از عهده و   یعنی از اوایل انقالب، که حاال -  آید، اوضاعتان خراب است و غیره؛ از او 
ل انقالب گیج بودند، ]بعد[ به خود آمدند و جریان تبلیغی را علیه کشور پیش گرفتند  ن بوده  همی ها  یکی از هدف  -یک مقداری او 

بود، پدر مل ت    آمریکا، با گسستن پیوندی که بین ایران  استعماری  دوران پهلوی با  آمریکاا قطع ارتباط با  که به مردم ایران بگویند ب
ل ]دنبال می دهند،  کنند، اوضاع را بد جلوه می کردند[؛ االن هم همین است؛ االن هم دارند همین را دنبال میایران درآمده. این را از او 

با صدها وسیله. زبان،  نقطه  با صدها  انکار میاگر  مطلقا   باشد که  تی در کشور  قو  برگزار میی  به سکوت  یا  انکار  کنند؛  یا  کنند 
ها در تبلیغات خارجی دشمنان ما منعکس گیرد؛ مطلقا  ]حت ی[ یکی از اینکنند. خب، کارهای خوبی در کشور دارد انجام میمی

ی ضعف را بزرگ کنند؛ کنند که این نقطهکنند، گاهی صدبرابر میبر میبراوجود داشته باشد، آن را ده   ی اگری ضعفنیست. نقطه
است که روحیه این  برای  بهبرای چیست؟  مردم،  امید  بشود؛  مردم تضعیف  امید جوانی  باشند،  خصوص  امیدوار  وقتی  ها؛ چون 

شوند، مثل ها گرفته شد، متوق ف میاز آنرانند؛ اگر چنانچه امید  شتازند، پیشها پی العاده است، جوانها، تحر ک فوقتحر ک جوان
 شوند.شود، این جور ]متوق ف[ میماشینی که بنزینش تمام می

ها بگیرند و جوری  ها بگیرند، تحر ک را از آن های ما را ناامید کنند، نشاط را از آن خواهند جوانها هست، هدفشان این است، میاین
کند. ها اثر هم میها است و البت ه در بعضیامی خودشان را نداشته باشند. این هدف اینها تحر ک و پیشتازی و پیشگ د که جوانبشو

کنند؛ یک خبری را فرض بفرمایید در نوشته یا اظهارات فالن کسی که ها را تکرار میهای آندر داخل هم کسانی همین حرف
در فضای مجازی، یا در فالن روزنامه در کشور ما همان   بیند که یا شنود، دو روز بعد مین میهای سیاسی است انساجزو مجموعه
فانه هست در داخل.منعکس می  شود. از این کارها متأس 

 آدرس غلط رفع تحریم •
م، ]یعنی[ آدرس غلط دادن، آدرس دادن رف بشود،  خواهید تحریم برطگویند »اگر میشان این جوری است که میدر آن بخش دو 

، باید ایستادگی نکنید، که حاال من  آمریکای حرف این است که باید کوتاه بیایید در مقابل  ید«؛ خالصهکوتاه بیای  آمریکادر مقابل  
 ی این، با تفصیل بیشتری صحبت خواهم کرد. این هم جریان تحریف. بعدا  درباره
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 شکست قطعی جریان تحریم، با شکست جریان تحریف  •

کنند؛ چه در گویند تکرار میها میگیرند، و همان مطلبی را که آنتأثیر قرار میها تحت  کنم که بله، بعضیه شما عرض بالبت ه من ب
تشود، چه در مورد کم نشان دادن و کوچک نشان دادن نقطه برابر می های کشور که دهمورد ضعف های کشور، ها و پیشرفتقو 

کند. ]غالب مردم[ اکثر مردم، در غالب مل ت ایران اثر نمیکند ام ا در  ها اثر میر بعضی چه در مورد آدرس غلط دادن. خب این د
زنند؛ پس جریان  ها مغرضانه حرف میدانند که اینگویند، میها دروغ میدانند که ایناند دشمن را، میرا، شناخته  آمریکااند  شناخته

ف شکست بخورد، جریان تحریم قطعا  شکست  بگویم که اگر جریان تحریه شما  و من ب  ها نرسیده.تحریف هم به نتایج مورد نظر آن
ی مل ت ایران همچنان قوی  ها است؛ وقتی جریان تحریف شکست خورد و ارادهی جنگ اراده خواهد خورد؛ زیرا که عرصه، عرصه 
م. کتهآید و پیروز خواهد شد. این هم نی دشمن فائق میو مستحکم باقی ماند، قطعا  بر اراده  ی دو 

 مزایای تحریم 
 شکوفایی علمی کشورو   اتّکاء به نْفس مّلیای برای افزایش م، وسیلهتحری •

م؛ خب گفتیم شک ی نیست که تحریم یک جنایتی است از طرف  نکته حواله کرده به مل ت   آمریکاای است که  ، ضربهآمریکای سو 
یعنی کارهایی کرده که به کوری چشم    ن استفاده را کرده و سود برده؛ایران؛ لکن ایرانی زیرک از این حمله، از این دشمنی ُحس 

های ما، مسئولین ما، دانشمندان ما، فع االن سیاسی و اجتماعی ما این دشمن و بر خالف نظر دشمن تحق ق پیدا کرده. مردم ما، جوان
 ند. که ات کاء به نفْس مل ی را افزایش دهای قرار دادند برای این تحریم را وسیله

 ها نمونه •
گوید که شما حق ندارید ی افراد میی کشورها، به همهها، به همهی شرکتبه همه   آمریکاهای ثانویه یعنی  تحریم  دانید دیگر کهمی

رسد؛ مثال  فالن جنسی را که ایران الزم دارد به او بدهید؛ خب طبعا  آن چیزی که ما الزم داریم از خارج بیاوریم، به دست ما نمی
دین موجب شد که کسانی در داخل،  ا وقتی که دیدند دستشان به   - یک مورد و دو مورد نیست، صدها مورد است-  در موارد متعد 

 رسد، به فکر بیفتند که در داخل تولید کنند.خارج نمی
ار کردیم؟ آمدیم فروختند؛ ما چه کفرض کنید ما در نیروهای مسل ح احتیاج داشتیم به هواپیمای جت آموزشی، خب به ما نمی 

فروختند، ما امروز تولید ی آموزشی کوثر را در داخل درست کردیم. اگر به ما هواپیمای جت آموزشی مییشرفتههواپیمای جت پ
های ما به قطعات گوناگون احتیاج داشتند؛ این قطعات های ما، کارخانهجت آموزشی کوثر را در داخل نداشتیم؛ یا بسیاری از ماشین

ل گفتند قطعاتی که دوگانه است، یعنی در دو جور کار نظامی و  گذاشت قطعتحریم کرده بود، نمیرا دشمن   ات را وارد کنیم. او 
سازی به راه شود ]تحریم است[؛ بعد تعمیم دادند، نگذاشتند. این موجب شد که در داخل، نهضت قطعهغیر نظامی از آن استفاده می

نهض خوشبختانه  کشور  در  االن  قطعهبیفتد.  ق ت  و  افتاده  راه  به  برای طعهسازی  ظریف  و  اس  حس  بسیار  قطعات  گوناگون،  های 
افتاد. خب دادند، در داخل کسی به فکر نمیاندازند. این ]قطعات[ را اگر چنانچه به ما میهای مختلف را در کشور راه میدستگاه

آید سراغ شود از خارج وارد کند، مینمیآورد؛ وقتی که  یکرد و مرفت از خارج وارد میدار احتیاج داشت، می]اگر[ کارخانه
کنند. بنابراین ما از  کنند و برایش درست میها هم تالش میخواهد، آنها میآید سراغ پژوهشکده، پژوهشگاه، از آندانشگاه، می

م. کتهی کشور؛ این هم نهمین تحریم هم توانستیم به توفیق الهی و به مدد الهی استفاده کنیم در خدمت شکوفایی علم  ی سو 

 کارهای مهّم اقتصادی و نظامی و علمی در کشور، دلیل ناکامِی دشمن در تحریماین 
ی چهارم؛ خب، گفتیم که تحریم اثر نکرد؛ یعنی به اهداف مورد نظر دشمن نرسید؛ دلیلش چیست؟ دلیلش کارهای مهم ی نکته

در کشور درست شد؛ این کار مهم ی بنیان  هزار شرکت دانشچند  ض بفرمایید،  است که در دوران تحریم در کشور انجام گرفت؛ فر
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های  است؛ پیدا است که حرکت علمی کشور و حرکت اقتصادی کشور با قدرت بیشتری در جریان است. ما قبل از این تحریم

ی سپاه درست شد؛ یلهکه به وسارس  یج فی خلپاالیشگاه ستارهبنیان را نداشتیم؛ یا فرض بفرمایید  شدید، این چند هزار شرکت دانش
ب   کار بسیار عظیمی است، کار بزرگی است؛ این در دوران تحریم انجام گرفت، و با وجود تحریم انجام گرفت، که مردم دنیا تعج 

نوبی س جپاردر  -   های نظامی شده؛ یا کارهای بسیار بزرگی که در پارس جنوبی شدهکنند؛ یا کارهای بسیار بزرگی که در بخشمی
که یکی   های عظیم ا حیای اراضی خوزستان و ایالمطرحیا    -ی مهم  گازی ما است، کارهایی انجام گرفته در حال تحریمکه منطقه

نمی من  است؛  مهم  کارهای  ایناز  ا حیای  دانم  در  انجام گرفت  بزرگی  کارهای  گفته شده؛  مردم  به  تبلیغ شده، چقدر  ها چقدر 
های زیادی ا حیا شد و مورد استفاده خوزستان، عمدتا  در خوزستان و مقداری در ایالم؛ زمیندر ایالم و در  ی  کشهای نیازمند زه زمین

 قرار گرفت. این کارها همه در دوران تحریم انجام گرفت.
و همچنین    -رقی بی آب، هم در زمینههم در زمینه-  های مهم ی استکه قبال  هم من اشاره کردم که طرح  های وزارت نیروطرحیا  

ها را خودشان  ها واقعا  عجیب است، اینکه این  آور دفاعی ماتولیدات شگفتهای دیگر و باالخره  و بعضی طرح  های وزارت راهطرح
 ی تحریم توانست یک چنین مصنوعات دفاعی را به وجود بیاورد.هم اعتراف کردند که ایران در دوره 

 تمرین جداسازی اقتصاد کشور از نفت  •
گیرد، عبارت از تمرین جداسازی اقتصاد کشور گنجد و قرار می در این فهرست می یاز چیزایی که در این زمینهظر من یکی ه نو ب

رفت دادم، خیلی پیش نمیهای مختلف تذک ر میها بود این را مدام در دولتاز نفت است. این خیلی کار سختی است، بنده هم سال 
های قبلی ما  ی مشتریخرند؛ یعنی همهخرند یا خیلی کم می. نفت ما را خب کمتر مین جور شده است]ام ا[ االن به طور طبیعی ای
باری بود، کم بشود و برند. این موجب شده که ارتباط اقتصاد کشور با نفت که بسیار ارتباط مضر و زیانبه مقدار کافی نفت نمی

ا  ادامه بدهیم. البت ه منظورم از نفت، نفت خام است َواال  با نفتی که ارزش  ]کار[ را بعد  ال ل این یک تمرینی است که ما بتوانیم اینشاءان
کنم، صادرات نفت خام افزوده در داخل پیدا کند و محصوالتش صادر بشود، بنده هیچ مخالفتی ندارم. آنچه بنده روی آن تکیه می

های فراوانی در کشور هست که ر[ انجام بگیرد و ظرفی تمجلس این ]کا   ال ل حاال امیدواریم با پیگیری بیشتر دولت وشاءاست. ان 
 شاءال ل حل کند.ی ما را ان تواند جایگزین نفت بشود و مشکل بودجهمی

 های جدید از طرف اونشینی مقابل آمریکا، باعث طرح خواستهعقب
ل[ این  ی پنجم این سؤال است که آیا این تحریم قابل عالج است یا نه؟ جوانکته م  ب ]او  است که قطعا  قابل عالج است؛ جواب دو 

کنند و این را ترویج جوری بحث میها این  نشینی کنیم. بعضیعقب  آمریکااین ]است[ که قطعا  این عالج، این نیست که ما در مقابل  
طور طبیعی وقتی شما  ، بهد؛ نه آقانشینی کنی گرفته بشود، عقب آمریکاخواهی و زورگویی خواهید جلوی زیادهکنند که اگر میمی

آید؛ این ]یک[ چیز روشن و قهری است. ]اگر[ خواهی است عقب نشستید، او جلو می در مقابل آن کسی که اهل تجاوز و زیاده 
ن با ما ای   آمریکاهای جدیدی مطرح خواهد کرد. امروز حرف  را قبول کنید، او خواسته  آمریکاهای  نشینی کنید، خواستهشما عقب
بهشما صنعت هستهاست که   را  دفاعیای  امکانات  بگذارید؛  به یککل ی کنار  را  یعنی همین موشکتان  بدهید،  تقلیل  و دهم  ها 

ای دفاع کنید؛ اقتدار منطقهی دشمن است کنار بگذارید و خودتان را بیای را که ما داریم و خود این بازدارندهامکانات دفاعی
مند به دار ما هستند، عالقهی منطقه طرفهاها و دولتاریم که خیلی از مل تیک عمق راهبردی در منطقه د  خودتان را رها بکنید؛ ما

ها هد. از اینخواها را از ما می این  آمریکاگوید کنار بگذارید؛  های ما تالش کنند، این را می ما هستند و حاضرند در خدمت هدف
تان را کم کنید، حاضر شدید که ینی کند. وقتی که شما حاضر شدید امکان دفاعیشنشود که او عقبنظر کردن موجب نمیصرف

کل ی کنار بگذارید، او که قانع  ای را که حیاتی است برای کشور ما، بهتان را نابود کنید، حاضر شدید صنعت هستهایاقتدار منطقه
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کند که ما برای  کند. و هیچ عقلی حکم نمیمطالبه می یک چیز جدیدی مطالبه خواهد کرد، یک درخواست جدید را  شود، اونمی
 ی او را برآورده کنیم. که متجاوز را وادار کنیم به توق ف، خواستهنای

 ای؛ نیاز قطعی فردای کشورانرژی هسته •
ه فانه تحت تأثیر همین حرفببینید، یک عد  هایی  ورد؟« همینخای به چه درد ما میگویند »آقا ]انرژی[ هستهشمن میهای دای متأس 
  121ای نیاز قطعی فردای کشور ما است.نویسند. من ]قبال [ گفتم که ]انرژی[ هستهها گاهی یک چیزی میها و مانند اینکه در روزنامه

ناشی   برق   یا سی هزار مگاوات  بیست هزار  به  اقل  تا چند سال دیگر حد  انرژی هستهما  راه دیگر  از  از  را  این  داریم؛ که  نیاز  ای 
ی چه صرفه نیست. خب آن روزی که ما احتیاج پیدا کردیم، چه کار کنیم؟ برویم در  خانهبهتوانیم به دست بیاوریم یا مقرونمین

از   ما برق هستهآمریکاکسی؟  به  بیایید  اروپا درخواست کنیم، گدایی کنیم که آقا  از  برای ما غنیای  ،  بیایید  یا  سازی راه  بدهید 
نیم. این نیازها، نیازهایی نیست که در ظرف شش ماه و یک سال و دو سال تأمین  ا امروز بایستی فکر فردا را بککنند؟ مبیندازید؟ می
که حاال در برجام خسارت  این  ایم. خب بااش را فراهم کردهایم، زمینهها را باید از قبل آماده کرد؛ ما این را آماده کردهبشود، این

و خوبی هم در این زمینه دارد   رد شد، ام ا خوشبختانه اصل این کار محفوظ است و کارهای بزرگفراوانی در این زمینه به ما وا
 . ی مسائل دفاعی و موشکی هم همین جور استدر زمینهخواهد؛ گیرد؛ دشمن این را نمیانجام می

 ریکا عّلت مخالفت با مذاکره با آم •
ه کنند! البت ه من  شان سر این چیزها است. خواهش میهرگویند بیایید مذاکره کنیم، مذاکها میییآمریکاکه  این کنم همه این را توج 

ه نمیام، باز هم ناچارم بگویم، چون بعضی این را بارها گفته ه نشدهشوند یا وانمود می ها یا متوج  د گوی که دشمن می اند؛ اینکنند متوج 
م باید قبول  ره بنشینید و ما به شما بگوییم باید شما موشک نسازید، شما هکه شما بیایید پشت میز مذاکبیایید مذاکره کنیم، یعنی این

اید؛ اگر قبول نکردید، همین آش است و همین دفاع کردهکنید؛ اگر قبول کردید که خب پدرتان درآمده؛ یعنی خودتان را بی
کنیم، این است  مذاکره نمی  آمریکاگویم با  بنده میکه  باز هم تحریم، باز هم تهدید؛ مذاکره یعنی این؛ دلیل اینکاسه؛ باز هم دعوا،  

که از  ، مثل اینآمریکاخدا، پیرمردی که االن سر  کار است در  برد از مذاکره؛ این بندهکه این مذاکره ]نتیجه ندارد[؛ البت ه او سود می
ت،  د، حاال برای انتخابات، برای غیر انتخابا خواهد استفاده کن ی تبلیغاتی کرد؛ این مییک مقدار استفاده  ی شمالیی با کرهمذاکره

اد عای مسائل حیاتی را در مورد جمهوری اسالمی ایران    آمریکاها، نظام سیاسی  ی شخصی خودش است ام ا فراتر از این دنبال استفاده
تان را کنار یرید، شما قدرت مل  تان را کنار بگذاایتان را کنار بگذارید، شما اقتدار منطقهگوید شما امکانات دفاعیدارد؛ یعنی می

رود؛ ها نمیمند به حفظ مصالح کشور است که زیر بار این حرفشود؛ انسانی که باَشرف است و عالقهها که نمیبگذارید. خب این
و غیر از رژیم   کاآمریجای دنیا غیر از  ه، معنایش این است؛ َواال  ما با همه  کنم با مذاکرکه بنده مخالفت میمذاکره یعنی این؛ این

 آمریکا ی  شویم، مشکلی نداریم؛ مسئلهنشینیم، پا میکنیم، میکنیم؛ با همه ارتباط داریم، مذاکره میجعلی صهیونیست مذاکره می
 این است.

 عالج تحریم  تنها ؛ های مّلیتکیه بر توانایی
نشینی نیست. عالجش چیست؟ عالج تحریم فقط قبمسئله که پس بنابراین تحریم قطعا  قابل عالج است ام ا عالجش عاین هم یک  

که قطعا  -   های جدید باشیمدنبال کشف تواناییها را هر چه داریم نگه داریم،  های مل ی است. باید این تواناییو فقط تکیه بر توانایی
ارکان اقتصاد  و    بکنیم  ا وارد میدانهای خودمان رجوانها را ا حیا کنیم،  ها تکیه کنیم و آنبه آنو    - های ما زیاد استهم توانایی
الملل داریم. ما، هم [ ما، هم امکاناتی در درون داریم، هم امکانات بین]دنبال کنیم.  -گراییزایی و برونیعنی درون-مقاومتی را  
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ی جهان، یم در عرصهتوانوان گوناگون  علمی، اقتصادی و غیره بجوشد از داخل، هم میتوانیم در داخل تولید کنیم و امکانات فرا می

توانیم کار کنیم. تالش الزم دارد، مجاهدت الزم دارد. الملل ]فع الی ت کنیم.[ ما دوستان خوبی داریم، با این دوستان میی بینعرصه
ا را  هتوانیم آنو ما در هر دو مورد امکانات فراوانی داریم که می  گرایی هم هستزایی هم هست، بروندر اقتصاد مقاومتی، درون

آید که البت ه باید با مدیری ت جهادی  های جدیدی پیش میپایان است و هر چه پیش برویم ظرفی تهایمان واقعا  بیانجام بدهیم. ظرفی ت
 آید.ت میها به دسها به دست بیاید؛ با تدبیر واقعی و با مدیری ت جهادی ایناین

 دای به خاستفاده از دوستانمان در دنیا؛ با وجود تکیه •
ی ما به خدای متعال های دوست خودمان تکیه بکنیم؛ نه، تکیهما دوستان مؤث ری در دنیا داریم. البت ه این جور نیست که ما به دولت

 رویم.کنیم و پیش میکار خودمان را میو به خودمان است. ما اگر چنانچه دوستان قدرتمندی هم در دنیا نداشته باشیم، 
س،در دوره   ی غرب با ما مخالف بود؛ هم شوروی  آن روز ضد  ما و دشمن ی شرق با ما مخالف بود، هم جبهههم جبهه  ی دفاع مقد 

کست بدهیم؛ ها توانستیم هشت سال مقاومت کنیم و دشمن را شو اروپای آن روز ضد  ما بودند؛ ما بدون این  آمریکاما بود، هم  
ام را به زانو دربیاوریم و به خاک سیا مان به ما به خدا است، تکیهی  ه بنشانیم؛ این کار را توانستیم بکنیم؛ یعنی تکیهتوانستیم صد 

اکثر استفاده را ان  کنیم. ال ل میشاءخودمان است ولی خب از امکانات دوستانمان حد 

 ی به امکانات داخلی تکیههای دشمن
هی به امکانات داخلی، دشمن دارد؛  این را هم بدانید که تکیهو   ه هم بدخواهاند،  های خارجیدشمن  یک عد  اند؛  های داخلییک عد 

حاضر است جنسی را   -بردچون از واردات یک منفعتی، یک سود حقیری می-  آن ]کسی[ که فرض بفرمایید برای منافع خودش
بنشاند، دارد خیانت ]ی داخلی[ را به خاک سیاه  ارج بیاورد و رقابت درست کند و کارخانهشود، برود از خکه در داخل تولید می

فانه با اینکندمی شود که در مواردی یک  که بنده تأکید کردم و سفارش کردم، باز مشاهده می؛ این را به شما عرض بکنم. متأس 
کنند، آن  روند از خارج آن را وارد میشود، در عین حال میشود، نوع خوبش هم تولید میجنسی را که در داخل دارد تولید می

ماند؛ ما باید حواسمان باشد که  ای که سرمایه گذاشته و زحمت کشیده و تولید کرده، جنسش روی دستش میدار بیچارهکارخانه
 ها در داخل هست.ها و این دشمنیاین مخالفت

است اقتصاد  خوسال پیش از این، امیرکبیر بود که می   ۱60یا    ۱50ید در ]بیش از[  از قدیم هم دشمنی با استقالل داخلی بوده؛ ببین  
توانایی و  وسوسهکشور  با  رذالتش،  با  خباثتش،  با  انگلیس  سفارت  کند؛  مستقل  را  کشور  حیاتی  کردند،  های  درست  که  هایی 

ین ها بود. همین جور در  به قتل رساندند؛ کار انگلیس  شاه را وادار کردند تا او را از صدراعظمی عزل کرد، بعد هم ]او را[ ناصرالد 
 آمریکا وهشتم مرداد و آن قضایای  پای خودش ب ایستد، آن حوادث بیست  صنعت نفت، که تا مل ت ایران آمد روی   قضایای مل ی شدن

ه داشت که این کننی مسائل مخالفت میو انگلیس را به وجود آوردند. بعد از انقالب هم که به طور واضح دارند با همه د؛ باید توج 
ی و اساسی دارد.  هم دشمن جد 

 های این و آنوعدهبه  تکیه نکردن
 ها شرطی کردن اقتصاد کشور توسط اروپایی •

دو سال  -  97جا هم باز هم عرض بکنم: ببینید، اوایل سال  ام، اینهای این و آن هم نباید تکیه کرد؛ من این را عرض کردهبه وعده
ها گفتند باشد، مثال  تا کنند، چنان کنند؛ آننین  ها چاز برجام خارج شده بود، مرت ب ما گفتیم باید اروپایی  آمریکا  که  -قبل از این

طور ما را   سه ماه دیگر صبر کنید، تا چهار ماه دیگر صبر کنید؛ بعد که چهار ماه شد گفتند تا پنج ماه دیگر، شش ماه دیگر؛ همین
چی  ما و ر ما، صادراتا، تاجگذار مکشور را شرطی کردند، اقتصاد کشور را وابسته کردند؛ سرمایه  عقب انداختند، یعنی اقتصاد



 

 ۱۱۳|صفحه: 5/۱۳99/ ۱0قربان   دیبه مناسبت ع یونیزیتلو یسخنران  در اناتیب 
ل ماندند ببینند باالخره اروپا یک کاری می  کند؛ این خیلی برای اقتصاد کشور مضر  کند یا نمیعناصر فع ال اقتصادی  ما در داخل معط 

نبایستی اعتماد کردهای ایناست. به وعده نبایدکنند. کشور را چشمها تخل ف می، اینها  قرار داد؛ باید ما   انتظار اقدام این و آن 
 ار خودمان را بکنیم.خودمان ک

 ی چرندی به نام اینستکس بازیچه •
بود که البت ه آن هم تحق ق پیدا نکرده،   122ی چرندی به نام اینستکسها یک بازیچهها هم هیچ کار نکردند؛ آخرین ابتکار آن اروپایی

 ها یی را که از جاهای دیگر طلب دارد، بدهد به حضرات اروپاییاهی اینستکس این است که ایران پولآن هم تا االن نشده؛ خالصه
کس است؛ که خود دانند، بخرند برای ایران بفرستند؛ این معنای اینست ها هر جنسی که مصلحت میکه آن  -مثال  فرانسه، انگلیس-

 اند.اند و نکردهاین یک چیز مضر  غلطی است و البت ه همین را هم انجام نداده
 های داخلی فّعال کردن ظرفیّت :یم عالج تحر •

و بایستی تالش کرد؛ این   خواهدخواهد، مجاهدت میالبت ه این ج د و جهد میهای داخلی است؛  عالج تحریم، فع ال کردن ظرفی ت
 هم یک نکته.
 ی اقتصادیدر باب مسئله

 مشکل جّدی معیشت خانوارها •
دچار مشکل است؛ یعنی واقعا  ب، کشور از لحاظ معیشت عمومی  کنم. خی اقتصادی کشور عرض مییک جمله در باب مسئله

ی است و مردم مشکل دارند؛ گرانی . البت ه کارهایی ها بایست عالج بشودها هست، اینها و مانند اینمعیشت خانوارها دچار مشکل جد 
ام و جمهور هم صحبت کردهقای رئیسده با آایم؛ بن ایم یا پیغام دادهکه باید انجام بگیرد، ما در جلسات خصوصی به مسئولین گفته

،  گویمایم که کارهایی را انجام بدهند؛ حاال این را باز هم میایم و پیغام دادهبا بعضی از مسئولین دیگر هم دورادور صحبت کرده
ه کنند که در همین زمینهکه دستگاهکنم بر اینتأکید می دی، یک بخش مسائل  ی مربوط به مشکل اقتصاهای مسئول به آن توج 

ت ما یا میان فوری ت ما است.ما است، یک بخش هم مسائل بلندمد   مد 
 مسائل فوری •
 هامهار قیمت 

صین مسائل اقتصادی معتقدند که این تالشها است؛ یعنی  ی مهار قیمتمسائل فوری عمدتا  مسئله هایی ]برای آن[ باید کرد. متخص 
ها را مهار کرد. شود قیمتی اقتصادی هستند معتقدند که میی در زمینهی های اجرای تکار ممکن است؛ یعنی کسانی که اهل مدیر

واردی هیچ کمبودی وجود ندارد، جنس وجود دارد، رود به خاطر کمبود کاال است؛ لکن در مها باال میالبت ه گاهی اوقات که قیمت
ها را حتما  ها بایستی برخورد کرد؛ یعنی واقعا  این، که خب با این کنندزیاد هم هست ]ام ا[ در انبار آن را نگه میدارند، عرضه نمی

ه-  های دولتی هستندربط که عمدتا  دستگاههای ذی بایستی دستگاه ه قو    -ه هم اگر کمکی از او الزم استی قضائی  ی مجریه، و قو 
روز اجناس یک قیمتی پیدا کند، برای کشور مضر  وارد بشوند. این یک مسئله است که بازار یک ثباتی پیدا بکند. این حالت که هر  

 است.
  حفظ ارزش پول مّلی 

روز باال برود، چیز بسیار بدی وزبهکه این ارز همین طور افسار پاره کند و قیمتش ری حفظ ارزش پول مل ی است؛ اینبعد هم مسئله
ت است که بایستی ]مسئولین[ انجام بدهند. الاست، این جزو کارهای کوتاه الع دارم بانک مرکزی تالشمد  های زیادی  بت ه من اط 
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از آنچه دالیل ال ل موف ق هم خواهد شد و این هم به بنده گزارش شده از جاهای مطمئن که این ]موضوع[ بیش شاءکند و اندارد می

که   -ده[ دالیل امنی تی و سیاسی استکه دالیل اقتصادی نداشته باشد ام ا ]عمنه این-  سیاسی دارد-اقتصادی داشته باشد، دالیل امنی تی
ا  مقابله بشود؛ کسانی هستند که به این آتش  زنند. افروزی دامن میخب اگر این ]طور[ باشد باید جد 

 تولید تسم ضرورت هدایت نقدینگی به 
ی ممکن است، مسئله گویند که  ربط میهای ذیی دیگر هم که جزو مسائل الزم است و آن را هم باز اهل فن و کارشناسیک مسئله

هدایت نقدینگی به تولید است. من البت ه دو سال قبل از این در نماز عید فطر این را گفتم که نقدینگی برای اقتصاد کشور یک خطر 
سمت تولید هدایت شود تبدیل کرد به سود؛ اگر بتوانیم با تدبیر  درست این نقدینگی را بهام ا همین خطر را می  123بزرگی است،

گویند که این کار ممکن است، میتوان این کار ها به ما میدارد، بلکه سودمند هم خواهد بود. کارشناسم، نه فقط دیگر ضرر نبکنی 
 شاءال ل بایستی انجام بگیرد. گیری الزم دارد که انالریزی الزم دارد، دنب را کرد؛ برنامه

 شناسایی و رفع موانِع جهش تولید 
جا و در سر راه وجود  ا سال جهش تولید معی ن کردیم و موانعی در اینهش تولید است؛ ما امسال ر یک موضوع دیگر هم موانع ج

ه این را دنبال کنند، بررسی کنند. پیشنهاد کنم و  دارد. به من این جور پیشنهاد شده که من حاال مطرح می  آقایان رؤسای محترم سه قو 
ه شده که یک کارگروه ویژه  ه است،  ی جلسهوه که نمایندهتعیین شود و این کارگر  ای از طرف سران سه قو  ی اقتصادی سران سه قو 

ا  این را دنبال کنند و به یک نتیجهشان مطرح  بروند این موانع را شناسایی کنند و رفع کنند. این را حضرات در جلسه ای برسند و جد 
 روی ه باشد که بسیار مهم است. ی واردات بیکنند که موانع جهش تولید چیست که شاید یکی از موانع، همین مسئله

 و کارهای بلندمّدت اصالحات اساسی •
ت بایست به طور فوری و با اولوی ت انجام  اینها کارهایی است که در کوتاه های دولتی، دستگاه-  ها همی دستگاهبگیرد؛ و همهمد 

سی، همان ن کار انجام بگیرد؛ لکن اصالحات اسابایستی همه با هم همکاری کنند که ای  -خصوصیهای خصوصی و شبهدستگاه
ه ابالغ کردیم؛ که یکی عبارت اچیزی است که ما دو سال قبل از این به همین جلسه ی  ست از مسئلهی شورای اقتصادی سران سه قو 

است. البت ه   تغالشاو    گذاریارتقای سرمایهاست، یکی    اصالح نظام بانکیی  که خیلی مهم است، یکی مسئله  اصالح ساختار بودجه
فانه مسئلهاز سال  گذاری در کشور تضعیف شده و کار الزم در این زمینه انجام نگرفته؛ از ده دوازده سال پیش، ی سرمایه ها پیش متأس 
ت است. یکی هم بهبود فضای کسب و کار  این   مشکل وجود داشته در کشور که بایستی جبران بشود؛ این کار جزو کارهای بلندمد 

این   است، البت ه  کردهکه  درخواست  ما  را  میها  تالش  هم  آقایان  میایم،  ولی خب  نداشته  هی  توج  قابل  پیشرفت  چه کنند؛  دانیم 
ها است، باید این کارها تحق ق پیدا کند؛ این هم یک چند جمله نبال چه هستیم و برنامه ایندانیم دخواهیم؛ مهم این است؛ میمی

 راجع به بحث اقتصاد. 

 تأمین آینده برای  ر و ثبات قدمبه صب احتیاج
را محکم    ای عرض بکنم. به نظر من برای تأمین آینده احتیاج داریم به صبر و ثبات؛ بایستی گاممانمن راجع به آینده هم یک جمله

نا َو ثَب ت َأقداَمنا؛  هایمان ست که قدمدعا خواسته شده، همین ایکی از چیزهایی که در    124کنیم؛ َرب نَا اغف ر لَنا ذُنوبَنا َو إ سرافَنا فی َأمر 
دانیم که به ایم، میکردهثابت باشد؛ صبر و ثبات قدم الزم است؛ که البت ه مردم هم خوشبختانه مردم صبوری هستند؛ ما این را تجربه  

دم انصافا  ثبات خوبی ای که دارند، به خاطر اعتمادی که به نظام و کشور و جمهوری اسالمی دارند، ثبات مرخاطر ایمان مذهبی
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 ۱۱5|صفحه: 5/۱۳99/ ۱0قربان   دیبه مناسبت ع یونیزیتلو یسخنران  در اناتیب 
؛ یعنی کار جهادی به نظر من بسیار الزم است؛ تردید،  مسئولین هم باید با کار جهادی، صبر و ثبات خودشان را نشان بدهنداست؛  

ه کنند.ها خیلی مضر است؛ مسئولین به اینشود، بکنیم، نکنیم، اینشود، آیا نمینگرانی، آیا می  ها باید توج 

 آمریکا ی یب جامعهمشکالت بزرگ و عج
 تر از مشکالت ما ها برابر بزرگدهمشکالت آمریکا؛  •

ه داشته باشیم مشکالت بزرگی که امروز حول و حوش دشمن اصلی ما را گرفته و رژیم    آمریکاکه دشمن اصلی ما نظام  -  توج 
ها االن محصور به مشکالت ییآمریکاعنی  تر از مشکالت ما است؛ یها برابر بزرگقابل مقایسه با مشکالت ما نیست، ده  - است  آمریکا

ه و دارد ی طبقاتی به شکل عجیب، از طرفی مشکل تبعیض نژادی که خب بُروز کردگوناگون ]هستند[: از طرفی افزایش فاصله
گفته که حاال  به صف کرده؛ از طرفی مشکالت الینحل  اقتصادی. این  آمریکادهد و همه را در مقابل این نظام  خودش را نشان می 

بیکار ]دارند[، چیز خیلی مهم ی است، چیز    45شد   خیلی عجیبی است در کشور. و مشکالت مدیری تی که در باب کرونا  میلیون 
 خودش را نشان داد.

های اجتماعی  آن کشور ی مشکل مدیری تی است. یعنی مدیری تدهندهاست؛ و رفتار پلیس سنگدل هم نشان  آمریکاها مشکالت  این
که یک پلیسی این جور وحشیانه جلوی چشم مردم، داخل خیابان یک نفر را با شکنجه نتوانند مانع بشوند از ایکه نمیجوری است  

امروز   آمریکاها موجب شده  ی مشکالت سخت مدیری تی است و همیندهندهاین کار بشوند. این نشانتوانند مانع  به قتل برساند؛ نمی
 ه کشیده.نیا منزوی است، و آتش زیر خاکستر هم شعلدر سطح دنیا منفور است، در سطح د

 شعله کشیدن این آتش زیر خاکستر •
ایالتهای مختلف هست سرکوب کنند، موق تا  آن را خاموش   در   آمریکاها در  ممکن است این حرکاتی را که امروز در کف خیابان
را از بین خواهد برد. و عل تش   آمریکاها نظام کنونی  کشد. اینرود و شعله میکنند لکن آتش زیر خاکستر باقی است، از بین نمی

های غلط، ظرف ست منتها فلسفهی غلطی افلسفه  آمریکای اقتصادی و سیاسی  نظام  هم این است که نظام، نظام غلطی است؛ فلسفه
ت نشان میده سال و بیست سال خودش را نشان نمی خالصه   آمریکامدیری ت  دهد؛ و  دهد و دارد االن نشان میدهد، در طول مد 

که    زنند لکن این ظاهر قضی ه است، این برای آن استجا حرف میجا و آن االن دچار سرگیجه است. البت ه گفتم علیه ما مرت با  این
 ]هستند[. ی خودشان  ها نگران مسائل آیندهی آناند، همهها گرفتار مشکالت داخلیی آنخودشان را از تک و تا نیندازند؛ َواال  همه

 آمریکا ترین دشمن رژیم بزرگ ؛ آمریکامّلت  •
آورند، گاهی اسم روسیه را را میآورند،گاهی اسم چین  ها دنبال پیدا کردن دشمنند؛ گاهی اسم ایران را میییآمریکابه نظر من  

ترین دشمن رژیم ن بزرگتر از مل ت خودش ندارد؛ اال، دشمنی بزرگآمریکاخواهند دشمن درست کنند. به نظر من  آورند؛ میمی
 هستند؛ دنبال  دشمن  دیگر نگردد؛ همین دشمن هم هست که این رژیم را به زانو درخواهد آورد. آمریکا، مل ت آمریکا
 با ما  مریکاآمشکل 
یا ما را تسلیم  تواند ما را تسلیم کند؛ او دنبال این است کهتواند ما را حذف کند، نه میبا ما هم این است که نه می آمریکاو مشکل  
تواند، لذاست که ناراحت است؛ بنابراین به نظر ما  های خودش بکند، یا ما را حذف کند و از بین ببرد، و هیچ کدام را نمیخواسته

 ی ما است. ال ل کار جهادی وظیفهشاءصبر و ثبات و ایستادگی و ان
 های دولت خوب کار کردن بعضی از بخش

اند و هر چه توانستند ت خودش است؛ در این هفت سال کارهایی انجام دادهم در اواخر دوران مسئولی  خب این دولت ]کنونی ما[ ه
ی ت بیشتری دنبال شاءآید و امیدواریم که اننفَس دیگری میءال ل دولت تازهشااند؛ بعد هم انتالش کرده ال ل کارها را با یک جد 



 

 ۱۱6|صفحه: ۱۳99/ 27/5کاشان  یو امام جمعه ه یفقیول یندهینما انتصابحکم  
تبکنند. بعضی از بخش شود این را گفت ها نمیی این بخشهم واقعا  خوب کار کردند؛ حاال نسبت به همه  های دولت در این مد 
ته، ان راین بحولها واقعا  کارهای خوبی انجام گرفته. بنابام ا در بعضی از بخش دهیم، راه را پیش ءال ل ما کارها را ادامه میشاال ل و قو 

 بریم و مل ت ایران پیروز خواهد شد. می

 ستاد مّلی کرونا در مجالس عزاداری محّرمی ها یت معیارلزوم رعا
م زیاد است و همین طور االن   م بگویم؛ بحث ]در مورد[ محر  تیک جمله من راجع به محر  ها است که هر کسی یک چیزی مد 

م می کنم این است که در  خواهم تأکید  کنند؛ آنچه بنده میگوید. خب عزاداری را باالخره به یک شکلی ]بر پا[ میراجع به محر 
ها الزم چه آنگویند؛ ]یعنی[ ستاد مل ی کرونا. خود بنده شخصا  هر  ها معیار آن چیزی است که کارشناسان بهداشت به ما میعزاداری

توصیه کرد.  مراعات خواهم  همهبدانند  به  من  تأکید  و  من  میی  که  کسانی  کنندی  عزاداری  آقایان حضرات -  خواهند  هیئات، 
اح،  ها منبری ل[ ببینید آن این است: هر کاری می   -ها و دیگرانخوانها، نوحهصاحبان مجالس، مد  گویند. یعنی ها چه میکنید، ]او 

فیم آن را عمل کنیم. مسئله، مسئلهای را معی ن کرد برای عزاداری، همهونا اگر چنانچه یک ضابطهستاد مل ی کر ی کوچکی ی ما موظ 
ن یک مقداری مراقبت هست و کنترل هست؛ خدای نکرده اگر چنانچه همین مقدار هم شل  ی است. االی بسیار مهم  نیست، مسئله

 ای به وجود خواهد آمد که دیگر آن سرش ناپیدا است.گرفته بشود و از بین برود، آن وقت فاجعه
همچنان که همیشه ]چنین[ -  مک ما بیایدال ل )ارواحنا فداه( دست ما را بگیرد، به کامیدواریم خدای متعال کمک کند، حضرت بقی ة

ان  -بوده ارواح طی بهشاءو  امام راحل )رضوانال ل  ما را د  ی شهدا و روح مطه ر  از خدا ال ل علیه(  ایران را  مل ت  عا کنند و موف قی ت 
 بخواهند.

الم علیکم و رحمة  ال ل و برکاته والس 
 

 27/5/1399 اناشک  یفقیه و امام جمعهولی یانتصاب نماینده حکم
 الرحیم  الرحمن ال ل  بسم

 افاضاته دامت االسالم آقای حاج شیخ عباسعلی سلیمانیجناب حجت
 علمی   یهافعالی ت  از   تشکر  با  و  توفیقاته  دامت  نمازی  آقای  والمسلمین  حجةاالسالم  جناب  مجاهد  عالم  مسئولیت  یافتن  پایان  با  اکنون

 کنم.می  منصوب  منطقه  آن  در  خود  نمایندگی  و  کاشان  یجمعه  امامت  به  را  جنابعالی  ان،کاش  در  اشتغال  دوران  در  ایشان  اجتماعی  و
 افتخارات کاشان

 اخالق   و  ادبیات  و  عقلی  علوم  و  حدیث  و  فقه  در  نظیرکم  هایچهره  و  علمی  برجستگان  پرورش  و  تاریخی  افتخارات  بر  عالوه  کاشان
 ها آرمان به وفاداری و مردمی مجاهدت نیز اسالمی نظام و انقالب  مهم حوادث در  و کنونی دوران در است، مباهات  یمایه حق ا   که
 به  و داشته حضور تالش و خدمت  هایصحنه یهمه در کاشان انقالبی و ایمان با و عزیز مردم. است رسانیده کامل نصاب حد   به را

 . اندپوشانده عمل یجامه  خود انقالبی و  دینی فیوظا
 انتظارات

 و  جوانانویژه  به  قشرها  یهمه با  مردمی  سلوک  و   یافته  حضور  اجتماعی  و  دینی  خدمات در   توان  یهمه  با  عالیجنابود رمی  انتظار
  با   جمعه  نماز  هایخطبه  محتوای  ساختن  غنی .  دهید  قرار  خود  همیشگی  ممشای  را  ایثارگران  و  شهیدان  معظم  هایخانواده  تکریم
 .است  اینجانب دیگر یتوصیه سیاسی هایهدایت و  دینی معارف



 

 ۱۱7|صفحه: ۱۳99 وریشهر*** 
  و ها  دل  دیگر  بار  کاشان  معروف  و  دینی  رونق   پر  محافل  و  جمعه  نماز  اجتماع  بیماری،  گیرهمه  بالی  شدن  برطرف  با  است  امید
 . بخشد نورانیت  و صفا را عزیز  مردم هایجان

 . نمایممی مسألت متعال خداوند از را جنابعالی توفیقات
 ایسی دعلی خامنه
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 ۱۳99شهریور ***
 2/6/۱۳99ت دول هیئت یجلسه با تصویری ارتباط در بیانات

حمن ال ل  بسم حیم  الر   125الر 
اهرین آله و محم د علی ال ل  صل ی و العالمین رب   الحمدل ل  و  . اجمعین اعدائهم علی ال ل  لعنة و الط 

الم  ال ل   جعله  ال  و   الن هار  و  اللیل  بقی   و  بقیت  ما  ابدا    ال ل   سالم  جمیعا    من ی  علیکم  بفنائک  حل ت  ال تی   االرواح  علی  و  اباعبدال ل   یا  علیک  الس 
الم لزیارتکم من ی  العهد آخر  . الحسین اصحاب علی و الحسین اوالد علی و الحسین بن علی   علی و الحسین علی الس 

 خدا راه در شهادت و فداکاری  و جهاد  ی قّله ی دهندهنشان عاشورا ی حادثه
  ای ام  با  است   شده  مصادف  امسال  دولت،  یهفته  ای ام  این.  محترم  وزرای   آقایان  و  جمهوررئیس آقای  جناب  بیانات  ز ا  متشک ریم   خیلی
م   و   فداکاری  و  جهاد  یقل ه   یدهندهنشان   عاشورا  یحادثه  حقیقتا    ؛دهد می  نشان  را  شهادت  و  جهاد  یقل ه  که  عاشورا   یدهه  و  محر 

 . است خدا  راه در شهادت
 رجائی شهید و  باهنر شهیدهای  ویژگی •

  شهید   و  باهنر  شهید   ما،  بزرگوار  شهید  دو  یعنی   است؛  شهادت  و  جهاد  مناسبت   هم،  -دولت   یهفته-  هفته  این  خود  مناسبت  ات فاقا  
  از   ما  که  طور  آن  نفر،  دو  این.  داد  پاداشها  آن   به  را  شهادت  متعال  خدای  جهاد،  این  اثر  بر   و  کردند  جهاد  که  بودند  کسانی   رجائی،
 ند،کردمی  کار  خدا  برای  ند،کرد می  کار  سخت  بود،  خدا  برای  کارشان  -انقالب  از  بعد  هم  انقالب،  از  قبل  هم-  بودیم  شاهد  نزدیک

 جذب  و خودشان برای سازیچهره پی در ند،کردمین فکر اصال   خودشان شخصی منافع به ند،کردمی  کار مشکالت  یمحاصره در
 پیش   کردن،  مجاهدت  جور  این   کردن،  کار  جور   این  این،بنابر  و   است  مهم ی  و  برجسته  وصی اتصخها  این  نبودند؛  اصال    مخاطب
 .است متعالی خدا، پیش مقامشان امروز شاءال ل ان  و بودها آن پاداش بود،ها آن حق   شهادت و است قبول  مورد قطعا   متعال خدای

 خبررسانی  و  تبیین قّوت، و  ضعف نقاط   نقد عملکردها، بندی جمع برای  فرصتی دولت ی هفته
هی  قابل  یهفته  دولت  یهفته  خب،   یسالهیک  خدمات  مرور   و   یادآوری  برای  است  مناسبتی  هفته  این .  است  مهم ی  یهفته  است،  توج 

ت  نقاط  و  ضعف  نقاط  نقد  و  عملکردها  بندیجمع  دولت؛  اعضای تی  نقاط  دولتی  هر  که-  قو   درونی،   نقد  -دارد  ضعفی  نقاط  دارد،  قو 
 ی وسیله  به  مهم ی  و   بزرگ  خبرهای  امروز   خب.  است  مهم  بسیار  هم  این  خبررسانی؛  و   تبیین  فرصت   و   دیگران،  نقد  از  پیش  و   از  شی ب

 .بود  تازه ما برایها آن از خیلی که شد داده وزرا  آقایان و محترم جمهوررئیس

 
ت   دیدار،  این   ابتدای   در  125   و  درمان  بهداشت،   )وزیر  نمکی   سعید  نیرو(،   )وزیر  اردکانیان  رضا  نفت(،  )وزیر  زنگنه  بیژن  آقایان  و   جمهور()رئیس   روحانی   حسن   والمسلمین   االسالمحج 

 . کردند ارائه هایی گزارش  بودجه(  و برنامه سازمان )رئیس نوبخت محم دباقر و  پزشکی( آموزش



 

 ۱۱8|صفحه: 2/6/۱۳99دولت  ئتیه یبا جلسه یریارتباط تصو در اناتیب 
 صادقانه  های گزارشلزوم گفتگوی رودررو با مردم و بیان  •

 بدهید   انجام  توانستید  را  آنچه  هم   بگویید،  را  تنگناها  هم  بگویید،  را  دستاوردها  هم  است؛  مهم  خبرها  این  نقد  و  اخبره  این  انتشار
 بیان   را  قضی ه  ابعاد  یهمه  بتواند  انسان  جور  این.  آیدمی  خوششان  مردم  بگویید؛  نشده  انجام  و  دادیدمی  انجام  باید  را  آنچه  هم  بگویید،
  حرف   مستقیم  مردم  با  است،  ممکن  که  آنجایی  تا  مردم؛  با   مستقیم  تماس    درخصوص  به  است،  دلپذیر  و  شیرین  مردم  برای  این  کند،
  این  البت ه  و.  بدهید  توضیحها  آن  برای  مردم  با  رودررو  هایتماس  با  و  تلویزیون  طریق   از  لکن   هست،  محدودی ت  روزها  این  البت ه.  بزنید
 های گزارش  از مردم. بگیرد انجام بایستی همیشه نیست، دولت یهفته مخصوص تبیین و  توضیح این بگیرد؛ انجام باید همیشه ]کار[

 شوند. می خوشحال وشوند  می امیدوار ،شوندمی خرسند صادقانه

 دولت  آخر سال  اهّمیّت
ه  قابل  که  بعدی  ینکته   است؛  مهم  خیلی  آخر  سال شود.  می  شروع دولت   آخر  سال  واقع   در   امروز  از   که  است این  است،  مهم و   توج 
 .است مهم مختلفی جهات از
 خدمت  برای  فرصت آخرین •

لین  بدانید   کنید،  کار  اسالم  برای  خدا،  برای  کشورتان،  برای  مل تتان،  برای  دارید  توفیق   امروز  که  آقایانی  شما  که  است  این  جهتش  او 
 داشته   هاییمسئولی ت  آقایان  آینده  در  است  ممکن  البت ه.  دارید  شما  که  است  فرصتی  آخرین  سال  یک  این  است؛  فرصت  آخرین  این

 آخرین   این  - گوناگون  یها بخش  در  هم  آن  کشور،  در  کالن  مدیری ت-  است  مهم  هم  خیلی  که  خاص  مسئولی ت    این  در  ام ا  باشند،
 .کنید استفاده بایدتوانید می چه هر  فرصت آخرین این از است؛ شما فرصت

  روز ۱00فرصِت بیش از سه تا 
ر  نباید  جور  این  یعنی  نیست؛  کمی  زمان   هم   سال   یک  و   خب.  است  زمان  خیلی  سال  یک  نه،  نیست؛  چیزی  سال   یک   که  کرد  تصو 

ل در  که شده معمول اخیرا   هم ما کشور  در  است،  معمول  دنیا کشورهای  از  بعضی  در اید،کرده مالحظه  محترم  رؤسای مسئولی ت، او 
 در  هم مردم ،دهیم می انجام را کارهایی یک یا را کارها این مثال   روز ۱00 این درگویند کنند میمی معی ن را صدروزه فرصت یک

 در  کهشود  می  معلوم  خب  شد؛  کار   جور  این  روز   ۱00  این  درگویند  می  دیگران  و  مطبوعات  ،کنندمی   قضاوت  صدروزه  فرصت
 .نیست  کار  برای  کمی  زمان  این،راببن   است؛  روز  65  یک  یاضافه   به  روز   ۱00  تا  سه  سال  یک.  کرد  مهم ی  کارهایشود  می   روز  ۱00

 بعد  دولت برای   یادگارانجام بعضی کارهای اساسی؛  •
 بگذارید  بگذارید؛ یادگار به  بعد دولت برای ندهد، جواب  است  ممکن شما دولت در  که را  اساسی  کارهای بعضی  این، بر  یعالوه

تی  کار  این  بودجه؛  ساختار  اصالح  کنید  ضفر  مثال  .  بعدی  یهادولت  در  بشود  یاد  شما  از   تشک ر  با  و  نیک  نام  با  کار   است،  بلندمد 
  است،   ماندگار  کارهایها  این  ؛44  اصل  یهاسیاست  اجرای  قانون  اصالح  یا  مالیاتی  نظام  اصالح  بانکی،  نظام  اصالح  یا   است؛  مهم ی

 .میماند  باقی بعد برای  که است ایاساسی کارهای

 کارهااین  انجام و تمام کردن در جّدیّت
ه  قابل   آخر  سال  مورد   در  که  چیزهایی  از  ییک  تمام   بشود  سعی  شده  داده  آن  قول  یا  شده  شروع  که  کارهایی  که  است  این  است،  توج 

 مسکونی   واحد  -بهتر  چه  هزار؛  ششصد  گفتند  جمهوررئیس  آقای  حاال  البت ه  که-  هزار  چهارصد  قول   126مسکن  محترم  وزیر  خب.  بشود
لی  یکها  این  مجموع  نیست؛  کم  است،  خوبی  بسیار  زچی   این  اند؛داده  دوره  آخر  تا  را   االن .  آوردمی  وجود  به  مسکن  امر  در  تحو 

 
 اسالمی  محم د آقای  126



 

 ۱۱9|صفحه: 2/6/۱۳99دولت  ئتیه یبا جلسه یریارتباط تصو در اناتیب 
  انجام   بزرگی  کار   یک  ،شودمی  باز  گرهی  یک   کار  این  با  خب  است؛  کشور  مشکل  کامال    مسائل  از  یکی  مسکن  یمسئلهبینید  می
 گیرد. می
  آخر   تا  را  هاطرح  این  یهمهشود.  می  اجرا  دارد  هاطرح  این  هفتهبهتهفه  خوشبختانه  خب  که  نیرو  وزارت  افتتاح  دست  در  هایطرح  یا

ی ت  با  کنید،  دنبال  دق ت  با  اید،کرده  ریزیبرنامه  که  طور  همان  سال،  زیربنایی   کارهایها  این  بگیرد؛  انجام  کارها  این  تا  بدهید  انجام  جد 
 .است

 شد؛ می  ]اجرا[  باید  این  از  زودتر  خیلی  سیاست  این  البت هشود.  می  اجرا  ناال  که  است  سیاستی  یک  شنیدم  که   سازیپاالیشگاه  سیاست  یا
ر   بنده  قبل،  هایدوره   از   پیش، ها  سال   از   این   حاال.  شده  تأخیر  خرده  یک  خب  که  م،کردمی   سفارش  سازیپاالیشگاه  مورد   در  مکر 

  نفت    از  خودمان  مندی  بهره  یعمده  شاءال ل ان  وانیمت ب  شاید  و   است  مهم  بسیار  کار  این  کنید،  دنبال!  خوب  بسیار  دارد؛  وجود  سیاست
  گازوئیل   ایم،کرده  پاالیش  را  این  ما  خود  یعنی  است؛  ما  خود  مال  اشافزوده  ارزش  که  نفتی  صادرات  از  بدهیم  قرار  عبارت  را  باارزش

 کشور  برای  اشیعاید  هم  است،  التراب  قیمتش  هم  است،  ترآسان  صادراتش  هم  ؛کنیممی   صادر  را  آن  ایم،کرده  تولید  بنزین  مثال    یا
 .است بیشتر مراتبهب
ی ت  با  باید   دوره  آخر  تاها  این  که  شده  شروع  بنیاندانش  هایشرکت  مورد  در  که   اقداماتی  یا  بابرکتی   حرکت  یک  بشود؛  دنبال  جد 

 .کشور برای بنیاندانش هایشرکت این است
 انجام   بحمدال ل   خوب  هایمدیری ت  با  مهم ی  بسیار  کارهای  که   کرونا  با  یجههموا  در  مخصوصا    سالمت،  نظام  به  مربوط  اقدامات  یا

ی ت  با  و  بدهید  ادامه  راها  . اینگرفته  مثل   است،  ماندگار  کارهای  جزو  -شد  اشاره  که  طور  همین-  کارها  این  از  بعضی.  کنید  دنبال  جد 
 .است مهم ی مسائل چیزها این آن؛ مانند کارهایی کنید فرض مثال   یا دارو کشف  یمسئله
 زمینه   این  در  االن  تا  که  کارهایی.  است  مهم ی  بسیار  یمسئله  شده،  گفته  شده،  داده   قول  که  هم  کشاورزی  تولیدات  افزایش  یمسئله
ی ت  باتوانید  می  چه  هر  آخر،  سال   این  در  راها  این   است؛  دولت   هایموف قی ت  جزو  شده  کارهای   اینخصوص  به   و.  کنید  دنبال  جد 
 به  و  است  مهم ی  سال  آخر  سال  این،بنابر.  بشود  دنبال  آخر  سال  در  ج دهب  باید  ،گیردمی  انجام  دارد  کرونا  درباب  که  ایفشرده  علمی
 . کرد نگاه آن به اضافی وقت صورت به نباید وجه هیچ

 کشور اقتصادی  مسائل  باب در  جمله چند
ه  عمده  دادید،  آقایان  و  جمهوررئیس  ایقآ  که  هاییگزارش  خب  کشور:  اقتصادی  مسائل  باب  در  جمله  چند  اقتصادی   مسائل  متوج 
ه مورد کهدهم می تذک ر زمینه این در  را ایجمله چند یک هم من بود،  .باشد توج 

 مّلی  پول ارزش ایجاد و تّورم کاهش اشتغال، اصلی کلید تولید؛( ۱
ال    برای   اشتغال،  برای  است  اصلی  کلید  کردید،  اشاره  هم  دوستان  کردیم،  اشاره  هم  ما  که  طور  همان  تولید،  خب.  تولید  یمسئله  او 

م،  کاهش  برای  معیشت،  بایستی   تولید  مورد  درتوانیم  می  چه  هر  است؛ها  این  یهمه  مادر   واقعا    تولید  مل ی؛  پول  ارزش  ایجاد  برای  تور 
ر سال چند این در ما. کنیم کار  .است لید«و ت »جهش امسال که هم سال شعار و ایمکرده اشاره مکر 
 لزوم برطرف کردن موانع تولید •

 افزایش   سمت  به  راحت  بتواند  انسان  که  نیست  جور  این  دارد؛  موانعی  یک  تولید  که  است  این  کنم،  تکیه  آن   رویخواهم  می  من  آنچه
  به   آقایان  است  ممکن.  کنید  برطرف  را  موانع  این  موانع،  این  سراغ  بروید  هست؛  موانعی  برود؛  گفتیم  ما  که  تولید  جهش   یا  تولید

  ما   اختیار  تحت  و   است  جوری   این  موانع   از   بعضی   بله،  است؛  خارجی  تحریم  مثال    نیست،  ما  اختیار  در   موانع   خب  که  بگذرد  ذهنشان
 چیزهایی که  این  از  شدن  مانع  و  مهم ی  بخش  در   ما   نفت  فروش  از   جلوگیری  ما،  امکانات  حبس  ما،  نفت  هایپول  حبس  بحث  نیست؛
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  کشور  درون  در  که  است  موانعی  هم  موانع  از   بسیاری  لکن  نیست،  ما  اختیار  در  -داریم  الزم  قطعات  داریم،  الزم  شینما-  کنیم  وارد  را

 چند   من.  کرد  برطرفشود  می  راها  این  است؛  تولید  جهش  از  جلوگیری  موجب  و  تولید  از  شدن  مانع  موجب  ج دهب ها  این   و  است
 کنم.می ذکر راها این  از مورد

 د لیتو جهش موانع
 رویّهبی واردات •

ر  ما  که  است  روی هبی  واردات  یمسئله  یکی ر  تولیدکنندگان.  ایمکرده  تکیه  این  روی   مکر    ، کنند می  شکایت  نویسند،می  نامه  مکر 
 مورد   که  را  کاالیی  یک  است،  ایکارخانه  ]مثال [   ؛کنند می  ذکر  وشود  می  مصاحبه  تلویزیون  درها  این  از  بعضی  با  ،کنندمی  مراجعه

 - است  دولت  خود  مشتری  این  هم  مواقع  از   خیلی-  است  داخلی  مشتری  دست  به  چشمش  ،کندمی  تولید  دارد  هست  هم  کشور  نیاز
 قیمت   با  مثال    بهتری،  امکانات  با   است  ممکن  حاالشود!  می  وارد  خارج  از  طریقی  یک  از  کاال  همین  کهبینند  می  هنگام  این  در

 این   اوقات  گاهی.  است  مهم ی  و  خطرناک  خیلی  چیز  روی هبی  واردات  اینشود.  می  تولید  این  ورشکستگی  موجب  ام ا  تری،ارزان
 .نیست آن به نیازی هیچ یعنی است؛ لوکس واردات واردات،

 مصرف  -ما  به  شد  گزارش  جور  این-  دالر  میلیارد  نیم  حدود  98  سال  در  آمریکایی  لوکس  گوشی  نوع  یک  واردات  برای  که  شنیدم 
 .هامانع از یکی این. بگیرد را این جلوی دولت بایستی منتها ،کندمی را کار این خصوصی بخش البت ه! شده

 قاچاق ی مسئله •
 داشته   توق ع  دیگری  از  انسانشود  مین  دیگر  را  این  است؛  ما  خود  یعهده  به  قاچاق  از  جلوگیری.  است  قاچاق  یمسئله  موانع  از  یکی
ه   به  مربوط  هایدستگاه-  کشور  هایدستگاه  یهمه  بایستی.  باشد ه   به  مربوط  هایدستگاه  و  عمدتا    مجریه  یقو   و  قضائی ه  یقو 

  گزارش   این.  است  ایدهندهتکان   رقم  یک  واقعا    که  بگیرند،  را  قاچاق  جلوی  جد  طور  به  هم،  همکاری    با  -مسل ح  نیروهای  هایدستگاه
صی  و  تحقیق   خیلی  این!  است  دالر  میلیارد  5/ 25  قاچاق  حجم  کهد  گویمی  شد،  خوانده  مجلس   علنی  صحن  در  اردیبهشت  در  که  تفح 
ص و تحقیق  گزارش به مربوط این است؛ باالیی رقم  .است مجلس  تفح 

 سازیقطعه مشکالت •
ر  که  است  قطعات  مشکالت  همین  موانع،  از  یکی  ندارد،   را  قطعه  فالن  ماشین  فالن  کنید  فرض  مثال    کهشود  می  گفته  ما  به  مکر 

  افتاده  راه  سازیقطعه   نهضت  که  است  سال چند  االن  افتاده؛  راه  خوشبختانه  که  داریم  سازیقطعه   نهضت  ورکش  در  ما  خب دهند.  مین
 که  مراکزی  به  را   نیاز  مورد  قطعات  شما  خب؛  خیلی.  دیگر  یهابخش  از  بعضی  و  دفاع  وزارت  مسل ح،  نیروهای  یهابخش  طرف  از

توانند.  می   و  بسازند؛  را   قطعه   برایتانها  آن   تا  کنید   ارجاع  ،کنندمی  زمینه  نای   در  پژوهش  و  تحقیق   که  مراکزی  به  ،کنندمی   سازیقطعه
ر  که  قطعاتی  از   بعضی   مسل ح،   نیروهای  در  بسازیم؛  ایمتوانسته  خوشبختانه  را  پیچیده  و  ظریف  بسیار  قطعات  ما  بکنم  عرض   من   تصو 
 .بشود استفاده یسازقطعه  نهضت این از. شد ساخته خوشبختانه باشد، ساخت قابل که شدنمی

 دستیپایین ی هابخش در  ناهماهنگی •
 هایی هماهنگی  صدر،  در  وزرا  آقایان  حاال. است  دستیپایین  یهابخش  در   هاناهماهنگی  از  بعضی  جاهایی  یک  در  هم  موانع  از  یکی
 گاهی   دستیپایین  یهابخش  در  لکن  شد؛  داده  امروز   اشبعضی   گزارش  کهدهند  می  انجام  ات فاقبه  هم   با  را  کارهایی  و  دارند

 شکایت   فوالد   یکنندهمصرف یک  تلویزیونی،  گزارش   این در  مثال    حاال  که  بفرمایید  فرض.  هست  غریبی  و   عجیب  های ناهماهنگی
  این شود.  می  تولید هم  خوبش ،شودمی  تولید  داخل  در  هم  فوالد  ورق  است،  نیازش  مورد  ؛دهند مین  من  به  را  فوالد  ورق  که کند  می

  پتروشیمی؛   مواد    یکنندهمصرف  یا .  دارد  فوالد  به  احتیاج  ،کندمی  تولید  خانگی  لوازم  مثال    است،  فوالد   دستی  پایین  بخش    یهتولیدکنند
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 مختلف   دالیل  بهجا  این  به  کهکنند  می  مراجعهها  این  دارند،  احتیاج  پتروشیمی  مواد    به  که  هستند   زیادی  بسیار  دستی  پایین  جات  کارخانه
 این  تلویزیون  خبرها  در  که  شب  کنید  فرض  مثال    حاال.  [شودمی  ]فروخته  مشکالتی  با  یا  گران  هایقیمت  به  مثال    یاود  شمین  فروخته

  همان  را،  خبر  این  شنودمی  که  وزیری  آن  من  نظر  به  -شنویممی  همه  معموال    را  خبر  یهابخش  دیگر؛  شنویممی  ما-کند  می  پخش  را
  را   مشکل  عصری  تا  بروند  فردا  بگذارند،  قرار   فردا  برای  بزند،   تلفن  بگیرد،  تماس  دارد  شکایت  هی  قض  این  از  که  بخشی  آن  با  شبانه

 عصری   تا  صبح  بحث  است،  ترپیچیده  مشکالت  از  بعضی  البت ه.  کرد  برطرف  را  تولید  موانعشود  می  جور  این  واقعا    یعنی  کنند؛  برطرف
لعم  مقداری  یک  بنده-  نیست   دو   ساعته،  یک  نشست  یک  با  که  است  جور  همین  واقعا  ها  آن  از  یاریسب  لکن  -اجرا  مشکالت  از  مط 
 .مطلب یک هم این. کرد برطرف بایستی  را تولید  موانع این،بنابرشود.  می برطرف مشکلها این مانند و ساعته

 مجّوزها  اعطای  در اداری  های وخمپیچ •
 ی مسئله  شده،  هم  این  به  یاشاره  دادید  آقایان  که  هاییشارگز  در  حاال  خوشبختانه  و  است  تولید  موانع  جزو  که  دیگر  مطلب  یک

زها زها.  است  مهم  خیلی  ]این[  شده؛  کم   زمانشگویند  می  حاال  که  است  مجو    دارد؛   غریبی  و  عجیب  اداری    هایوخمپیچ  واقعا    مجو 
زها  روز  72  از  بیش  خیلی  مواردی  در[  ]ام ا   روز،  72  گفتند  حاال   کرد؛   کار  زمینه  این   روی  بایستی  خب.  هکردمی  پیدا  مشکل  مجو 
ه این به بایستی من نظر به که قبیل این از و بانکی تسهیالت یمسئله  .موانع برداشت   کرد؛ توج 

 ایفّله صادرات یا خام موادّ  صادرات •
 صادرات  یمسئله  نآ  و  نیست  تولید  یمسئله  به  ارتباطبی  هم  آن  که  بکنم  عرض  را  دیگری  ینکته  یک  من   تولید،  یمسئله  یحاشیه  در

 را   خام  مواد    ما  که  است  همین  ما  مشکالت  از  یکی.  گفتیم  نفت  مورد  در  قبال    را  اشنمونه  یک  که  است  ایفل ه  صادرات  یا  خام  مواد  
 بکنیم،   فراهم  خودمان  کارگر  برای  خودمان،  دارسرمایه  برای  خودمان،  کشور  برای   را  اشافزوده   ارزشکه  این  بدون  و  فراوری  بدون
 ما   که  سنگی  همان  هم  گاهی  ؛شود می  فروخته  وشود  می  فراوریجا  آن  خارج،رود  می  ما  قیمتی  معدنی  سنگ.  خارج  فرستیممی

ر  منشود!  می  آورده  داخل  به  قیمت  برابر  چند  با  دوباره  رفته،  دادیم  را  خامش  هایسنگ  همین  به  راجع  معدن،  یمسئله  به  راجع  مکر 
 یا .  ام[کرده  ]تأکید  است،  نظیرکم  یا  نظیربی  دنیا  درها  این  از   بعضی  شنفتم  که  طوری   آن  هیاگ  و   هست  ما   کشور   در  که  قیمتیذی

. گرمسیری  مناطق   خرمای  خراسان،  جنوب  زعفران  -دارد  هرمز  یجزیره  که  باارزشی  خاک  این-  هرمز  ی جزیره  خاک  بفرمایید  فرض
  فرستاده  هدیه  خرما  یبسته  یک  عربی   کشورهای  از   یکی  این،  از  قبل  سال  چند  وقتی  یک.  است[  نظیربی   ]واقعا    ایران  خرمای  خب
  مصداق  اصطالحبه  این  گفتم  دادم،   نشان  وقت  آن  دولت    هیئت    در  و  آوردم  بنده  فرستند؛می  که  هاییهدیه  عنوان  به   ما،  برای  بود

 را   خرما  که  کنید  فرض  ما  برای  او  وقت  آن  است،جا  این  دنیا   خرمای  بهترین  و  دنیا  خرمای  مرکز!  است  بردن«  کرمان  به  »زیره  کامل
  یک  اخیرا    حاال.  ]دیگر[  هایبسته   در  و   حصیر  داخل  اوقات  گاهی  ما  شکیل،  و   زیبا  بسیار  بندیبسته  در   او  منتها  فرستد[؛می  ]هدیه

  که گفت  می  گشنیز   به  راجع  تلویزیون  پیش  شب  چند.  است  مهم  هم  این  بشود؛  دنبال  این  بایستی  ام ا  شده،  بهتر  هابندیبسته  مقداری
  ما   که  اینکته  یک  پسرود.  می  فروش  دنیا  در  فراوری   از  بعد  زیادی  بسیار  هایقیمت  با  و  خارجبرند  می  ایفل ه  صورت  به  را  گشنیز

 .استها این که است تولید موانع برداشتن یمسئله بکنیم، عرض خواستیم  تولید مسائل باب در

 از طرف رؤسای سه قوه   تولید انعمو شناسایی و رفع کارگروهلزوم تشکیل  
  رؤسای   طرف  از   بشود   تشکیل  کارگروهی  یک  تولید،  موانع  کردن  برطرف  و  تولید  موانع  شناسایی  برای  که  کردم  پیشنهاد  قبال    البته  من
ه  سه ه  سه  به  مربوط  چون-  قو    دانم نمی  من.  است«   خوبی  کار  این  »بله،  که  گفتند   و  کردند  پذیرش  اعالم  هم   محترم  رؤسای  و  -است  قو 
 بکنند  کار  روزیشبانه  صورت  به  و   بشود  تشکیل   کارگروه  این  که  است  خوب  خیلی  نشده،  اگر  نشده؛  تشکیل  یا  شده  تشکیل  حاال  تا
 .است ترمهم چیز همه از اقتصاد بخش در تولید چون کنند، برطرف را تولید موانع بتوانند شاءال ل ان و



 

 ۱22|صفحه: 2/6/۱۳99دولت  ئتیه یبا جلسه یریارتباط تصو در اناتیب 
 گذاریسرمایه  به اهتمام( 2

می   موضوع  ی مسئله   -گرددمیبر  تولید  به   نحوی  به   باز  هم  این  که-   کنم  عرضخواهم  می  اقتصاد  مسائل  یزمینه  در   که  دو 
 جهش   برای  تولید،  افزایش  برای  اقتصادی،  رونق   ایجاد  برای   است  مهم ی  خیلی  موضوع  یک  گذاریسرمایه.  است  گذاریسرمایه
 گذاری  سرمایه  واقعا    یعنی  کرده؛  پیدا  اختالل  که  استها  سال   ما  ورکش  در  گذاریسرمایه.  است  گذاریسرمایه  کار،  اساس.  تولید
  در-  هست  من  ذهن  در  که  طور  آن  حاال.  است  گذاریسرمایه  به  اهتمام  بگیرد  انجام  باید   زمینه  این  در  آنچهگیرد.  مین  انجام  الزم

 چند.  ضعیفیم  و  عقبیم  گذاریسرمایه  لحاظ  از  ما  که  است  سالی  ده  حدود  نظرم   به  شاید  -اند کرده  گزارش  هم  ما  به  هست،  هاگزارش
 :بگیرد  انجام باید الزم کار

 کاره نیمه های گذاری سرمایه تکمیل •
ال   لی  کار  یک  او    تمام   که  ایمکرده  کالنی  هایگذاریسرمایه  ییهابخش  یک   در  ما  که  است  این  است،  مهم  خیلی  که  ابتدائی  و  او 

لین  ؛رودمی  پیش  یکُند  با  یا  شده،  رها   کارهنیمه  یا  نشده،  این  یعنی  کنیم،  احیا  کنیم،  زنده  را  هاسرمایه  این  ما   که  است  این  کار  او 
 و   مل ت  و  کشور  یکیسه  از  که  است  این  معنایش  ماند،می  کارهنصفه  وقتی  گذاریسرمایه  چون  برسانیم؛  کمال  به  را  گذاریسرمایه
. کنند  استفاده  گذاریسرمایه  این  از   مردم  که  برسانیم  بازده  به  را   این  باید  ندارد؛  بازده   لکن  و   شده  صرف  جایی  یک  پولی،  یک  دولت

ل  یدرجه  در  این  که  نماند  بالتکلیف   کشور  در  گذاریسرمایه  بزرگ  طرح  هیچ  باید  و   است   بودجه  و  برنامه  ]سازمان[  وظایف  از   او 
 .مختلف هایدستگاه ]بعد[ و

 گذاری سرمایه تشویق •
م  مطلب . بگیرد  انجام  خصوصی  بخش  یوسیله  به  باید   عمدتا    گذاریسرمایه  چون  کنید؛  تشویق   را  گذاریسرمایه  که  است  این   دو 
تواند می   ندارد  خصوصی  بخش  برای  بازدهی  یا   ندارد  رغبتی  یاتواند  مین  یا   خصوصی  بخش  که  جاهاییآن   در  صرفا    دولت
 پول  امروز  یعنی  دارد؛  امکانات  امروز  هم  وصیخص  بخش.  بدهد  انجام  باید  خصوصی  بخش  را  گذاریسرمایه  کند؛  گذاریسرمایه

  باید   هست؛  پول  بنابراین  است؛  هازبان  سر  نقدینگی  شدن  برابر  چند  و  نقدینگی  بحث  که  دیگربینید  می  نیست؛  کم  کشور  در
 مشکالت   :نیست  پنهان  کسی  برای  که  هست  هاییراه  دارد،  مختلفی  هایراه  هم  تشویق .  گذاریسرمایه  به  بشود  تشویق   گذارسرمایه
زها  مشکالت  بشود،  برطرف   مالیاتی  بلدند   همه  که  است  کارهاییها  این  بشود؛  برطرف  بانکی  تسهیالت  مشکالت  بشود،  برطرف  مجو 
 .است مسئله یک هم این. بگیرد انجام هاتشویق  این شاءال ل ان کنید، اهتمام بنشینید، باید ]منتها[

 تولید سمت به نقدینگی دایتلزوم ه  •
ر  مسئولین  به  هم  خصوصی  127گفتم،   عمومی  مرکز  در  هم  دیگر  بار  یک  من   را  نقدینگی  هدایت  یمسئله  این  ما   که  شده  گفته  مکر 
 که   گفتم  دولت  یهفته  و  دولت  هیئت  یجلسه  همین  در  97  سال  در  من  البت ه.  کنیم  هدایت  تولید  سمت  به  را  موجود  نقدینگی  این
ص  روزیشبانه  هیئت  یک   باید  موجود  نقدینگی  این  128]کنند[؛  جستجو  را  نقدینگی  مدیری ت  هایروش  شینندبن   که  بکنید   معی ن  متخص 

  گفتم   من  دارد؛  الزم  ایویژه  هایروش  است،  مشکلی  کار  نیست،  آسانی  کار  این  که  تولید   سمت  به  بشود  هدایت  و  بشود  مدیری ت
 باقی   زمان  هم   باز  نشده،  اگر  حال  هر  به  نشده؛  یا  شده  تشکیل  هیئت  این  دانمنمی  من.  بدهند  انجام  را  کار  این  و  بنشینند  هیئتی  یک
 هم   این.  برسد  تولید  به  و  اقتصاد  واقعی  قسمت  سمت  به  بشود  سرازیر  موجود  نقدینگیکه  این  تا  بگیرد  انجام  کار  این  شاءال ل ان   و  است
 . موضوع یک

 
 ( 10/5/1399)  قربان سعید  عید  روز در  بیانات 127
 ( 4/1397/ 27)  دولت  هیئت دیدار  در  بیانات 128
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 مّلی پول ارزش تقویت لزوم( ۳

می  موضوع  آن   به  ارتباطبی  هم  این  خب  که  است  مل ی  پول   ارزش  یمسئله  بکنم،  عرضخواهم  می  اقتصاد   به  مربوط  بخش  در  که  سو 
 رشد  و  کشور  یتوسعه  رشد  و  کشور  تولید  رشد   به  که  است  چیزی  یک  االصولعلی  مل ی  پول  ارزش  البت ه.  نیست  قبلی   هایبحث

 اگر   البت ه.  دارد  وجود  این  یحاشیه  در  هم  چیزهایی  یک  لکن  است  این  عمدتا    دارد؛  ارتباط  کشور  اقتصادی  یبنیه  تقویت  و  اقتصادی
 طبعا    مل ی  پول  کنیم،  قوی  را  اقتصاد  یبنیه  بتوانیم  اگر  شد؛  خواهد  تقویت  طبیعی  طور  به  مل ی  پول  کنیم،  تقویت  را  تولید   بتوانیم  ما

  دارد،   مردم  معیشت  امر  در  ممستقی  تأثیر  دیگر؛  دارد  ایالعادهفوق  تأثیر  یک  مردم  معیشت  امر  در  مل ی  پول  تقویت  و  شد  خواهد  تقویت
ت  کارهای  آن  کنار  در  لکن تیکوتاه  کار  اقتصادی  یبنیه  تقویت  که-   بلندمد  تکوتاه  کارهای  از  بعضی  - نیست  مد   وجود   هم  مد 
 .دارد

  پول  ارزش   و  مل ی   پول  قیمت  کاهش  درها  این  کهشود  می  ارز   کار  در   ایبدخواهانه  هایدخالت  که  است  شده  مشخ صکه  این  یکی 
 شد   اعالم.  است  سودجویانه  ]بلکه[  نیست،  بدخواهانه   بعضی  است؛  بدخواهانه  هایدخالت  ها،دخالت  از   بعضیگذارد.  می  تأثیر  مل ی
  یک   خاطر  به   برنگشتن  این  اوقات  گاهی  البت ه .  است  مهم ی  یمسئله  این  خب  برنگشته؛  که  است  صادراتی  پول  دالر  میلیارد  27  که

  در   برده  جناب،  این  را  ارز  این   را،  پول  این  کنید  فرض  مثال    که  است  این  خاطر  به  هم  گاهی  ام ا  ،گرددمیبرن  که  است  منطقی  عوامل
 زمینه   این  در  هاییگزارش  حاال.  نیست  قبول  قابل  این  کرده؛ها  این  مانند  کارهایی  رفتهجا  آن  خریده،  ملک  خریده،  زمین  کشور  فالن
 ملک جا  آن   که  است  هاییایرانی  به   مربوط  شده،  خریداری  که  ملکی  تعداد  رینبیشت   ما،  یهمسایه  کشورهای  از   یکی  در   که  هست
 لوکس  کاالهای  یا   الزم،  غیر  کاالهای  واردات  برای  کنند  صرف  را  این  بخواهند  اگر  یا.  نیست  قبول  قابل  اصال    این  خب  اند؛خریده

  میلیون  پانصد  میلیارد،  نیم  و  اندآورده  آمریکا  از  را  لوکسی  تلفن  گوشی  یک  کردم:  عرض  را  اشنمونه  که  انتفاع  مورد  غیرکل ی  به  و
ب  حاال بشود؛  کار  این  صرف  یورو   را ها این  امثال  و  را  یکی  این  را،  ما کنند  می  تحریم  همه  این  کهها طور آنچه کهکنم  می  هم تعج 
 .نیست قبول قابل که است کارهایی واقعا  ها این نداریم؛ تحریم در ما

 خوبی   یهافعالی ت  مرکزی  بانک  خوشبختانه  البت ه.  است  هادستگاه  از  بعضی  ینسنجیده  هایتصمیم  از  برخی  هم  یکی  است،  این  یکی
 دولتی   هایدستگاه  یهمه  ما   نظر  به  کنند؛  کمک  آن   به  باید  هم  همه  کهکنند  می  دنبال  و  کرده  شروع  و  داده  انجام  زمینه  این  در   را

ها آن   یهاسیاست  به   پول  ارزش  افزایش  یا  پول   ارزش   کاهش  ارز،  و   پول  یمسئله  مباشرتا    چون  کنند؛  کمک  مرکزی  بانک  به  باید
 انجام   دارد   هم  خوبی   کارهای  خوشبختانه .  بدهد  انجام  را   کارش  بتواند  مرکزی  بانک   تا  کنند   کمک  باید  همه  لذا  ؛کند می  پیدا  ارتباط

 شود. می

 یکدیگر  به هاآن کردنمتّصل و اّطالعاتی های سامانه اندازی راه ضرورت
 های سامانه  اندازیراه  ام،داده  تذک ر  را  همین  ربطذی  مسئولین  از  بعضی  به  چندبار  هم  بنده  و  شده  گفته  ما   بهجا  این  که  مسائلی   از  یکی

العاتی ت  هاسامانه  این  اجرای  که  دارد   وجود  زمینه  این   در  که  است  اط   هم   هایشبعضی  شده؛  تصویب  است  سال  چند  و  هامد 
العاتی  هایسامانه  اندازیراه .  نشده  اندازیراه   هم  بعضی  لکن  شده،  یاندازراه  کمک   دولت  به  یکدیگر،  بهها  آن   کردنمت صل  و  اط 
العات  بتواندکه  این  برایکند  می زهای  صدور  یسامانه  مثل  هم  این.  بیاورد  دست  به  زمینه  این  در  را  الزم  اط    گذاری، سرمایه  مجو 

  شما   که  ساختاری  هر   برای  و   است  مهم  خیلی  پولشویی  به  مربوط  یسامانه  ارز،   و   کاال  قاچاق  با   یبارزهم  یسامانه  مالیات،  یسامانه
 کند.می کمک شما به هم جاری طور بهکه این  بر عالوه  است؛ ضروری هاسامانه  این بکنید، اصالح بخواهید
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 خارجی تحّوالت به  اقتصادی  مسائل نکردن منوط( 4

  عرض که است موضوعی آخرین  ،زمینه ]این[ در و است مهم ی موضوع من نظر به که  اقتصاد مسائل یزمینه در دیگر موضوع یک
الت  به  مطلقا    را   کشور  اقتصاد  کشور،  اقتصادی  مسائل  در  که  است  این  ،کنممی   ریزی برنامه  شما  یعنی  زد؛  پیوند  نباید  خارجی  تحو 

 که   بگذارید  این   بر  را   فرض  نه،  کند؛  پیدا  کاهش  یا  بشود،  برطرف  ها یمتحرکه  این  به  نکنید  منوط  و  موکول  مطلقا    را  اقتصادی
 و   زاییدرون   -گفتیم   بارها  که  طور  همان-  و  درونی  امکانات  اساس  بر  بایستی  اقتصادی  ریزیبرنامه.  بماند  سال  َده  است  بنا  هاتحریم

 کشور،  فالن  انتخابات  چنانچه  اگر  بگوییم  ما  کنید  رضف  مثال    که  نیست  درست  این.  بگیرد  انجام  کردن،  تکیه  داخلی  یهاظرفی ت  به
ه   با  را  کشور  اقتصادی  یبرنامه  بایستی  ما.  بشودخواهد  می  جور  هرجا  آن  انتخابات  نخیر،  نه  ؛شودمی  جور  این  مثال    شد،  جور  فالن  توج 
ه  با  کشور،  درونی  مسائل  به   را  اقتصادی  مسائل  ما  که  است  راهبردی  خطای   یک  واقعا    کنیم؛  ریزیبرنامه  خودمان  امکانات    به  توج 

الت  به  کنیم  منوط   یک   است   ممکن.  بگیرند  تصمیم  بخواهند،  جور   هرها  آن  ]که[  خارجی؛  مسائل   به  کرد  تکیه   نباید  و .  خارجی  تحو 
  جور  نای  لکن  کرد،  خواهیم  استفاده  آن  از  بود  خوبی  تصمیم  اگر  بگیرند؛  بدی  تصمیم  هست  ]هم[  ممکن  بگیرند،  خوبی  تصمیم  روز

 . دیگر مهم   یمسئله هم این. بگیرند  تصمیم جوری چهها که آناین به کنیم موکول  را ماناقتصادی یبرنامه که نیست

 اّطالعات مّلی یشبکه اندازی راه لزوم و  مجازی  فضای  اهّمیّت
 خب   است؛  مجازی  فضای  یمسئله  ،بکنم  تکیه  آن  روی  دارم   اصرار  من  که  مسئله  یک.  دارد  وجود  کشور  در  البت ه  هم  دیگری  مسائل
 جزو   این  کهگویند  می  گاهی  وکنند  می  ابراز  و  دارند  نظراتی  مجازی  فضای  یزمینه  در  که  آقایانی.  است  مهم  خیلی  مجازی  فضای
 دولت  حاال  شده؛  مردم  زندگی  از  حقیقی  بخش  یک  مجازی،  فضای   واقعا    االن  داریم؛  قبول  هم  ما  که-  است  مردم  اصلی  زندگی
  این   کنممی  تکیه  آن   روی  من   و  است  من  عرض    آنچه  [ام ا]  نیست  شک ی  -است  محفوظ  خود  جای  به  که  قبیل  این  از  و  ونیکالکتر
 . است این بحث ؛شودمی مدیری ت دارد ما اختیار   از بیرون از ما، اختیار بدون مجازی فضای که است
 ها و اصول در این زمینه تحقق پیدا نکردن برخی سیاست •

  این   دارند  دیگران  بکند؛  استفاده  آن  ازخواهد  می   که  جور  هر  روانی  آب  یک  مثل  بتواند  آدم  که  نیست  چیزی  یک  یمجاز  فضای
 دانیممی  ما  که  وقتی  خب.  را  فضا  اینکنند  می  مدیری ت  دارندها  آن  ؛کنندمی  هدایتخواهند  می  خودشان  که  سمتی  یک  به  را  آب

 ، کنند می  مدیری ت  وکنند  می  هدایت  -است  ما  مبتالبه    و  هستیم  اندرکارشدست  هم   ام  که-  را  مجازی  فضای   دارند  بیرون  از  کسانی
 آن   اختیار  در  کنیم   رها  پناهبی  دارند،  ارتباط  مجازی  فضای  با  که  را  مردممانتوانیم  مین  ما  او؛  مقابل  در  بنشینیم  کاربیتوانیم  مین  ما

تهب  هازمینه  این  در  المللیبین  مسل ط   عواملکند.  می  اداره   را  مجازی  فضای  پرده،  پشت  دارد  که  مدیری  خبردهی،   لحاظ  از  فع الند:  شد 
  روی   بنده  که  است  این  خاطر  برای.  مجازی  فضای  رویگیرد  می  انجام  دارد  کار  هزاران  گوناگون؛  امثال  و  هاداده  تحلیل  خبررسانی،

العات  مل ی  یشبکه  یمسئله  ایمداده  تشکیل  که   مجازی  فضای  مل ی   مرکز  و   مجازی  فضای  عالی  شورای   اینکنم.  می  تأکید  همه  این  اط 
 به   کنند،  اجرا  و  کنند  گیریتصمیم  و  کنند  شرکت  آن   در  محترم  رؤسای  و   بشود   تشکیل  ]شورا[   این  که  دارم  و  داشتم  اصرار   بنده  و

ی ت  خاطر   االن  خبشود.  مین  داده  خرج   به  الزم  اهتمام  آن   کهبینم  می   من  و .  کرد  رها  را  مسئله  اینشود  مین  است؛  مسئله  این  اهم 
العات  مل ی  یشبکه   ، کندمین  پیدا  تحق ق   کهبیند  می  آدم  کند؛  پیدا   تحق ق   مشخ ص  هایبندیزمان  در  باید  اجزا   این  دارد،  اجزائی   اط 

ر  که  دارد  وجود  باند  پهنای  یزمینه  در  ایاصولی  یهاسیاست  یا  عقبند؛  ها بندیزمان   از   باید ها  یاستس  این  خب  شده،  ابالغ  مکر 
 . است اینجانب مؤک د تأکید و درخواست موردها این و  بشود رعایت
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 اسالمی  جمهوری  نظام در خدمت دانستن قدر
  که   است  آخری  ینکته  این  است،   مهم  خیلی  من   نظر  به  لکن  ندارد  مسائل  قبیل  این  و  اقتصادی  مسائل  به  ربطی  که  هم  اینکته  یک
ار  به ه   به   فقط  هم  خطاب.  بکنم  عرضخواهم  می  محترم  حض    است؛   کشور  مسئوالن   و  اندرکاراندست  یهمه  به  نیست،  مجری ه  یقو 
ه  در  چه ه   در  چه  مجری ه،  یقو  ه  در  چه  قضائی ه،  یقو   آن،   و  دارند؛  حضورها  این  یحاشیه  در  که  گوناگونی  یهابخش  چه  مقن نه،  یقو 
 . است باارزش خیلی نظام این در متخد بدانید، را نظام این در خدمت قدر! دوستان که است این
 دهدمی نشان جامعه مدیریّت  و سازی جامعه برای  اسالم که الگویی از رونمایی به کمک •

 بشری ت   به  ،هاانسان  به  افراد،  به  خدمتی   یک  سطحی  هر  در  عالم،  از  اینقطه  هر   در  مسلمانی،  هر  است؛  باارزش  جا  همه  در  خدمت  البت ه
  خدمت   نیست؛  این  فقط  اسالمی  جمهوری  در  لکن  ،دهدمی  اجر  متعال  خدای  شاءال ل ان   و  دارد  ارزش  ارد،د  ثواب  یقینا    این  بکند،
 و   شما  حرکت  شما،  خدمت  که  است  این  آن،  و  دارد  دیگری  مهم    بسیار  ینکته  یک  این،  بر  یعالوه  اسالمی  جمهوری  در  کردن
 مهم   خیلی  این  ؛دهد می   نشان  دارد  جامعه  مدیری ت  برای   و   سازیعهجام  برای  اسالم  که  الگویی  از  رونمایی  بهکند  می  کمک  شما  کار
 .است

 خورده شکست الگوی  یک؛ داری سرمایهغربی  الگوی 
ن  خب -   جور  یک  کمونیسم  هم  داد؛  نشان  و  آورد  میدان  به  را  حکومت  و  سازینظام  و  سازیجامعه  و  مدیری ت  الگوهای  غربی  تمد 
 و   داریسرمایه  و  -آمدند  وجود  بهها  آن   شکل  به  مختلف  یهادولت  که  هاییوسیالیسمس  اقسام  و  وانواع  کمونیسم  و  وسیالیسمس
 این   امروز  خورده؛  شکست  هافراورده  این  و  است  غرب  هایفراوردهها  این  دیگر؛  جور  یک  همها  این  مانند  و  لیبرالیسم  اصطالحبه

ن  محصوالت  و   خیمه  هم  یکی  این  شد،  جمع  که  یکی  آن.  تاس  خوردهشکست  بشر  مدیری ت  و  جامعه  مدیری ت  در  غربی  تمد 
  آمریکا   داری،سرمایه  غربی    الگوی  این  باشکوه  یقل هکنید.  می  مشاهده  دارید  که  است  نابسامانی  و  اغتشاش  حال  در  129خرگاهش 

  مریکا آ  در  جا  همه  از  بیشتر.  است  خوردهشکست   الگوی  یک  کلمه  واقعی  معنای  به  که کنید  می  مشاهده  را  آن   وضعی ت  که  است
  کنار،   به  دینی  هایارزش   حاال  کنند؛  زنده  را  هاارزش   بایستی  حکومتی،  هاینظام  این  باشود.  می  لگدمال  دارد  بشری  هایارزش
ه  آن   بهها  آن   که  معنوی  هایارزش  های عقل  که  هاییارزش   بشری،  هایارزش   کنار؛  به  را،ها  کنند آنمین  هم  احساس   ندارند،  هم  توج 
 بیش  غربی  مسل ط  الگوی   این  درکل ی  به   داردها  این  عدالت،  ی مسئله  سالمت،  یمسئله  امنی ت،  یمسئله  ]یعنی[  ،فهمد می  راها  آن   بشر
 ، گویند می  دارند  خودشان  که  است  حرفی  این  است؛  بیشتر  دنیا  جای  همه  از  جنایت  و  جرم  آمریکا  درشود.  می  لگدمال  جا  همه  از

  بیشترین   ام ا  است  ثروتمندی  کشور  آمریکا  است؛  وحشتناک  طبقاتی  یفاصله  آمریکا  درهند.  دمی  دارند  خودشان  که  است  آمارهایی
ه  یک  اختیار  در  ثروت  این  بخش  اختیار  در  ثروت  این   بخش  بیشترین  کلمه؛  واقعی  معنای  به  شمارانگشت  است؛  شمارانگشت  یعد 
 از   برخی  البت ه.  است  بیشتر  دنیا  کشورهای  یهمه  از   نسبت،  هب  آمریکا   در  هاخانمانبی  ها،درمانده  ها، گرسنه  تعداد.  استها  آن

 کشورهای   عنوان  به  که  آنهایی  چه  دنیا،  متعارف  کشورهای  ندارم،  نظر  مورد  را  هستند  آفریقا  در  مثال    که  فقیری  بسیار  کشورهای
 ها خانمانبی  و  درماندگان  سبت ن  و  تعداد  جا   همه  از  ،شوندمی  محسوب  پیشرفت   حال  در  که  آنهایی  چه  ،شوند می  محسوب  پیشرفته

 ها قبل  هم  گفتند،  اخیرا    هم  که -  آمریکا  انتخاباتی  کارزارهای  در  رقبا  صریح  اعالم  طبق .  است  بیشتر  آمریکا  درها  این  مانند  و  فقرا  و
 .است نظیرکم دنیا در واقعا  ها این که است گرسنه یکی آمریکایی،  کودک پنج هر از  -بودند گفته
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 یک   که  نیست  خاطرجمع   ،رودمی  بیرون  که  جوانی  خیابان  در  واقعا    یعنی  است؛  نظیرکم  دنیا  در  ]آمریکا[  هرهایش  درونی  ناامنی
 قتل   به  جمعی  بین  در  یا  تنهاییه ب  را  او  نگیرد،  او  طرف  به  را   اسلحه  طور  همین  ایایعقده  یک  مستی،  یک  ای،دیوانه  یک  نفری،
ت ازشود می گیج انسان اصال   است؛ غریب و عجیب آمریکا هایجنایت آمار این که دیگربینید . مینرساند  .هااین افزایش و شد 

 دهدکارهایی که آمریکا در دنیا انجام می •
 داری سرمایه  نظام  مدیری تی    مشکالت  و  آمریکا  درونی  مشکالت  و  آمریکا  مسائل  خب  که  است  آمریکا  داخل  به  مربوطها  این  حاال
 ؛ دهد می  انجام  دارد  آمریکا  دنیا  در  که  است  کاری  آنها  این  بر   یعالوه  لکن  دارد؛  زیادی  تفصیالت   و  استها  این  از  بیش  آمریکا  در

 یمن  در  فلسطین،  در   سوریه،  در  کنید  مالحظه  شما  امروز .  است  آمریکا  رایج  کارهای  جزو  ناامنی  ایجاد  افروزی،جنگ  غارت،  قتل،
  از   بعضی   در  دارد  ادامه  هم  هنوز  که  افغانستان  و   عراق  در   دیروز  است،ها  ین ا  در  امروز شود.  می  مشاهده  وضوح هب  آمریکا  پای  جای
  آمریکا   عمدتا  -  را  غرب  و  آمریکا  جنایتکاری  آثار  انسان  دنیا  سراسر  در  جا  همه  هیروشیما؛  در  ترقبل  ویتنام،  در  آن  از  ترقبل  اینها،
 کند.می مشاهده -را
 ها دهزغرب شهرآرمان در فکری  انحطاط باالی  ی درجه •

 شخص  عنوان به را هاییشخصی ت چه افرادی، چه ببینید. فهمیدشود می هایشانانتخاب از  هم راها آن  فکری انحطاط باالی یدرجه
ل  ها زدهغرب  شهر  آرمانکند!  می  تحقیر  وکند  می  رد   راها  آن  دنیا  کهدهند  می  نشان  دنیا  به  دارند  و  اندآورده  کار  سر    بر  آمریکا   در  او 
  عنوان  به  -دیگر  کشورهای  در  بعضی  و  ما  خود  کشور  در  بعضی  حاال-  هازدهغرب  که  است  شهریآرمان  همان  این  است،جا  این
 . است شکل این به بشری الگوهای یعنی است؛ آمریکا خصوصی ات این  ند؛کردمی نگاه  آن به شهرآرمان و برجسته ینقطه یک

 سازی نظام برای   میاسال  الگوی  اصلی عنصر سه عدل؛ و  علم ایمان،
 از  مرک ب  است  الگویی  یک  خالصه  طور  به  سازیجامعه  و  سازینظام  برای  اسالمی  الگوی.  دارد  را  خودش  مستقل    الگوی  اسالم
  ساخت در هم خالص، توحیدی   ایمان این که  خالص توحیدی   ایمان معنای به ایمان. است اصلی عنصر سه این عدل؛  و علم و ایمان

 دارد،  امتداد شخصی عمل در هم  و ،گذاردمی اثر جامعه عمومی یقواره   و جامعه ساخت در هم ،گذاردمی تأثیر هاانسان شخصی ت
  نشان   آن  در  را  هنرشان  هاغربی  که  [معنا]  آن  به  طبیعی  علم  هم  الهی،  علم  هم-  ]آن[  انتهایبی  یگستره  با  علم.  اجتماعی  شکل  در  هم

  کند می  عروج  انسان  بعد.  است  ممدوح  اسالم  در  که  است  چیزهایی  جزو  -اینها   مانند  و  طبیعت  رب  تسل ط  و   طبیعت  تسخیر  [یعنی]   دادند،
  این   یهمه  شامل   علم  این.  هاحرف  این  از  برتر  الهی    علوم  و  ملکوت  عالَم  به  علم  انسان،  هوی ت  به  علم باالتر؛  مراحل  به  مرحله  این  از

 معنای   به  عدالت  ]یعنی[  اجتماعی،  عدالت  هم  قضائی،  عدالت  هم  قتصادی،ا  عدالت   هم  عدل؛  وسیع  معنای  به  هم  عدل.  است  مسائل
 .داده یاد ما به امام که است چیزی آن این،. کلمه واقعی

 وضعیت ما در این الگو  •
 ظهارها، ا  در  شعارها،  در  را   این  انسان  که  است  این   الگو  ام ا  نبوده  ایشایسته  و  مناسب  تحر ک  ما  تحر ک.  عقبیم  بخش  سه  هر  در  البت ه  ما
 صورت   که  هاییسازیشخصی ت  در  گرفته،  صورت  اسالمی  جمهوری  در  سال  4۱  این  در   که  هاییحرکت  در  ها،گیریجهت  در

 است،   رجائی  شهید   اشنمونه  است،  بهشتی  شهید   اشنمونه  هستند،  ما  بزرگ  شهدای  هایش نمونه  بکند؛  مشاهدهتواند  می  گرفته،
 .است این اسالمی الگوی است؛ سلیمانی قاسم شهید آخر این  تا و مطه ری شهید اشنمونه است، باهنر شهید  اشنمونه
 تأثیر عملکرد مسئولین  •

 نکرده   خدای  یا  کنید  برجسته  را،  آن  کنید  تبلیغ  و  کنید  شیرین   جهان  مردم  چشم  در  را  الگو  اینتوانید  می  خودتان  عملکرد   با  شما
 خدمت  با  ما  که  نیست  این  صرف  فقط  است؛  ]طور[  این  اسالمی  جمهوری  در  تخدم  این،بنابر.  بیندازید  هاچشم  از  را  آن  ،عکسبه
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 عملکرد   این   با  خودمان،  کار  این  با  ما   که  است  این  مهم  ؛کنیم می   کشور  به   یا  معی نی  جمع  به   یا  بشر   آحاد  به  کمکی  یک  خودمان
 دهیم. می نشان را اسالمی الگوی و را اسالم یچهره واقع در داریم خودمان، خدمت این  با خودمان،

 هاعّلت دشمنی •
  ند؛ ترسمی   همین  از   همها  آن  و  دنیا،  در   برآورده  سر   تازه  الگوی   این  نخواهند،  چه  بخواهند،  مستکبرها  چه  دارد؛  وجود  الگو  این  و

 به   مبتال  هاآن   دهانجهت  و  مدیران  ندارد؛  قبول  راها  آن  مسل م    اصول   که  است  الگویی  الگو،  این  که  است  این  خاطر  به  شاندشمنی
 خط    و   ندارد  قبول  را  این  اسالمی،  الگوی  اسالمی،  جمهوری  الگوی   و  هستند  زندگی  مسائل  یعمده  در  اندیشیکج  و  رفتاریکج

 و   آمریکابینید  می  شما  که  ایتوزیکینه.  است  این  خاطر  بهها  این  هایدشمنی  ؛کند می  دنبال  باطل  مقابل  در  را  حق   خط    را،  مستقیم
  اساس   با  نیست؛ها  این  مانند  و  خاص  کار  فالن   و  عمرو  نبودن  و  زید  بودن  خاطر  به  فقط  دارند،  اسالمی  جمهوری  با  دیگر  هایبعضی

 .بدهد نشان را  الگو این بایستی نظام کارگزار عمل این. دارند را کارهایی تاکتیکی لحاظ از البت ه. مخالفند

 الّسالمعلیه  متّقیان  موالی   ی توصیه
 نی مؤمنین از یکدیگرلزوم دفاع و پشتیبا  •

 غُل بَ   :فرمایندمی  وچهارمسی  یخطبه  در  حضرت.  است  مهم  ما  امروز   برای  که  بکنم  عرض  علیهال ل سالم   مت قیان  موالی  از  هم  توصیه  یک
لون؛  ال ل    وَ   به   این  یعنی  »تخاذل«خورند.  می  شکست  بردارند،  هم  یاری    از  دست  مؤمنان  اگر  کهکند  می  یاد  سوگند  حضرت  الُمتَخاذ 
لون  ال ل    وَ   غُل بَ   :گویدمی  ،خوردمی   قسم  حضرت.  است  »تخاذل«   معنای  این  نکند؛  کمک  این  به   او  نکند،  کمک  او  خطاب .  الُمتَخاذ 
 باشند،   هم  پشتیبان  بایستی  مؤمنین  کنند،  کمک  هم  به  باید  مؤمنین  است؛  بشری ت  کل    به  خطاب  واقع  در   ام ا  است،  زمان  آن  مردم  به

 .را همدیگر کنند یاری کنند، دفاع یکدیگر از تیبایس مؤمنین
 ریزی علیه دشمن نقشهطّراحی و  •

احی  حال  در  دشمنبینید  می  شما احی  شما  علیه  دارند  دشمنان  دائم،  طور  به  است؛  شما  ضد    بر  طر   دائم؛   طور  به  واقعا    ؛کنند می  طر 
احیبیند  می  انسان احیکنند  می  خیالها  آن  اوقات  بعضی  حاال.  راها  این  هایطر   انسان  است،  مشهود  واقعا    ام ا  است،  نامشهود  شانطر 
احی  مقابل  در  خبکنند.  می  دارند  کار  چه  کهفهمد  می احی  باید  هم  شما  آنها،  طر   بمانید،   ساکت  و  بمانید  عملبی  باید  نه  کنید؛  طر 
احی دارد مرت ب او چون بشوید؛ تسلیم باید نه احی تسلیم نباید ما ،کندمی طر    خطاب حضرت خطبه همین در  وقت آن  .بشویم او طر 
احی  دارند  شما  علیهها  آن  «؛تَکیدون  ال   وَ   »تُکادونَ   کهفرماید  می   خودشان  مردم  به احیها  آن   علیه   شما  ،کنندمی  طر    این کنید.  مین  طر 

احی  رنددا  یعنی  شما،  باکنند  می  کیدها  آن  چنانچه  اگر  باشد؛  داشته  وجود  اسالمی  یجامعه  در  نبایستی   علیه کنند  می  ریزینقشه  و  طر 
احی و بریزید نقشهها آن علیه باید هم شما شما،  . باشند موف ق دوستان که شاءال ل ان خب،. کنید کید  و کنید طر 
 عزاداری  مجالس کنندگانبرگزار مراعات از تشکّر
 هابعضی  شاید  حاال  کردند؛  مراعات  ]آنها[  اکثر  بحمدال ل   امروز   تا   که  عزاداری  مجالس  کنندگانبرگزار  از   بکنم  هم  تشک ر   یک  من

  های منبری  هم  کنندگان،برگزار  هم  ام ا  کنند؛   مراعاتکنیم  می  توصیه  همها  آن  به  که  باشند  نکرده  مراعات  که  باشند  کنارگوشه
احان  و  محترم  و کنم.  می  تأکید   را[  ن]آ  هم   باز  من  که  را   مل ی  ستاد  هایتوصیه  و  را  سالمت   جهات  این  کردند  مراعات  محترم  مد 

ه  مورد  بدهد،  اجر  همه  به  خداوند  شاءال ل ان  امیدواریم هداء  حضرت  توج    و   شوق  و  هاعزاداری   این  و  بگیرند  قرار  علیهال ل سالم  سی دالش 
المعلیهم  هدیل   یائم ه  و   پروردگار  درگاه  مقبول  شاءال ل ان  ،دهندمی   نشان  مردم  که  شوری دا    و.  باشد  الس   به   یکنندهکمک  عوامل   از  مجد 
 توفیقها  آن   یهمه  به  خداوند  که  شاءال ل ان   ،کنیم می  تشک ر   شمایل  و   شکل  ده   و  خبیث  و  خطرناک  ویروس  این  با   یمقابله  در  مردم
 . بدهد
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الم  برکاته  و ال ل رحمة و علیکم  والس 

 ۱۳99/ ۱۱/6 بیانات در ارتباط تصویری با رؤسا و مدیران آموزش و پرورش
حمن ال ل  بسم حیم  الر   130الر 

الة  و  العالمین  رب    الحمدل ل   و  الم  و  الص  اهرین  آله  و  محم د  سی دنا  علی  الس   .اجمعین  اعدائهم  علی  ال ل   لعنة  و   االرضین  فی  ال ل   بقی ة  سی ما  الط 
الم   آخر   ال ل   جعله  ال  و  الن هار  و  اللَیل  بقی  و  بقیت  ما  ابدا    ال ل   سالم  من ی  علیک  بفنائک  حل ت  ال تی  االرواح  علی  و  عبدال ل   ابا  یا  علیک  الس 

الم لزیارتک من ی العهد  . الحسین اصحاب علی  و الحسین اوالد علی و الحسین بن علی   علی و الحسین علی الس 

 کلمه  حقیقی معنای  به قیام یک، سّجاد امام و کبریل  زینب عظیم حرکت
م  دوازدهم  روز  امروز اد  امام  شهادت  روز  است،  محر   شروع   روز  واقع  در  آشکار،  و  واضح  طور  به   و   قولی  به  بنا  علیه(  ال ل   م)سال  سج 
ادی؛ و زینبی قیام  زینب  عظیم حرکت. است زینبی قیام واقع در عاشورا از بعد گوناگون حوادث بود، حسینی  قیام عاشورا یعنی سج 

ل،  یدرجه  در  کبریل  اد  امام  و  او  الم(  )علیه  سج   قیام   یک  آن،  از  بعد  یماهه  دو  یکی  دوران    این  در  ال ل آل  باعظمت  زنان  ی بقی ه  و  الس 
. کردند   تثبیت  کردند،  ماندگار  را  بزرگ  شهادت   این  و  را  کربال  دادند،  انجام  را  بزرگی  کارهای.  است  کلمه  حقیقی  معنای  به

هداء قیام برکات متعال خداوند شاءال ل ان که امیدواریم  . بدهد افزایش زروروزبه ابد تا بشری ت، برای را سی دالش 

 ی عاشوراتشکّر از مّلت ایران به خاطر ُحسن رفتار در دهه
 که   ات فاقی  این.  عاشورا  یدهه  در  رفتارشان  ُحسن  خاطر  بهکنم  می  تشک ر  ایران  عزیز  مل ت  از  وکنم  می  استفاده  فرصت  از   جا  همین  من

  ماندگار  کشور  تاریخ  در  پدیده  یک  عنوان  به  -فرمودند  یاناتشانب  در  هم  دیگر  آقایان  از  بعضی  که  طور  همان-  را  امسال  واقعا    افتاد،
 حفظ   حال  عین  در  نگیرد،  انجام  انتشار  اینکه  این  از  مراقبت  و  بیماری  انتشار  و  بیماری  از  ناشی  شدید  یهامحدودی ت  وجود  کرد؛
  و .  دادند  نشان  خودشان  از  مردم  که  ایمعنوی   عظیم  حرکت  و  -شد  تشکیل  که  عظیمی  مجالس  این-  مجالس  حفظ  و  حسینی  شور

احان  محترم،  گویندگان  همچنین  نیستم   کسی  بندهکنم.  می  تشک ر  صمیمانه  واقعا  ها  آن  یهمه  از  من  عزیز؛  و محترم  خوانانمرثیه  و  مد 
الم( )علیهم بیتاهل مرید فرد یک عنوان به ]بلکه[ کنم؛ تشک ر من که  . متشک رم حقیقتا   هم بنده عاشورا، مرید و الس 

 ی بزرگ آموزش و پرورشخداقّوت به مجموعه
ل  در  میدانم  الزم  همچنین تی  صحبت،  او  ار  و   عزیز  دوستان  شما  به  بدهم  خداقو   پرورش   و   آموزش  بزرگ  یمجموعه  و  محترم  حض 

  پرورش  و   آموزش  زحمات  نباید.  کردید  کار  خیلی  کردید،  تالش  خیلی  هم   شماها  کردید؛  اجرا  که  ایچندماهه  هایبرنامه  خاطر  به
  ی اداره  امتحانات،  یاداره  انتخابات،  یاداره  در[  ]مشارکت  مدارس،  یاداره  بماند؛  نادیده  گذشت،  که  دشواری  ماه  چند  این  در

 شروع   شهریور  ی نیمه  از  که  بعد  سال   برای  ریزیبرنامه  هم  بعد  گرفت،  انجام  که  هاییبرنامه  یبقی ه  و  مجازی  فضای  درس،  کالسهای
  ها، زمینه  این  در  نداشت  وجود  ایتجربه  بود،  پرورش  و  آموزش  در  ایسابقهبی  کارهای  که   گرفت  انجام  بزرگی  کارهای.  شد  خواهد

 . بدارد موف ق  را شماها شاءال ل ان خداوند  کردید؛ کار و
 تشکر از گزارش وزیر و متن پخته و شیوای آن 

 خرسندکننده   گرفته،  انجام  که  کارهایی  کردند،  ذکر  که  مطالبی  و  دادند  خوبی  گزارش  ؛کنممی  تشک ر  هم  محترم  وزیر  آقای  بیانات  از 
  بیان   و  گفتید  که   کارهایی  این.  کرد  خواهم  عرض  من  هم  تذک راتی  حاال  که  کند،  پیدا  ادامه  کارها  این  شاءال ل ان  امیدواریم  و  است

ه  قابل   کارهای  کردید،  با  و  سنجیده  و  پخته  کارهای  د؛دار  جا  پرورش،  و   آموزش  برای  بکنید  کار  چه  هر  و  است  مهم ی  و  توج 
 

  پرورش(  و  آموزش  )وزیر  میرزایی حاجی   محسن  آقای   -شد   برگزار  کشور  سراسر  شپرور  و  آموزش  مدیران  و  رؤسا  اجالس  چهارمین  و  سی   نخست   روز  در   که-  دیدار   این  ابتدای   در  130
 . کرد  ارائه گزارشی 
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  در  هم  را  این  جا  همین  من .  دارد  جا  کشور  عظیم  نیاز  این  برای  بکنید  کار  چه  هر  گوناگون؛  جوانب  یمالحظه  با  الزم،  یمشاوره
 گفتند  ایشان  که  متنی  بشوم:  متذک ر  میدانم  الزم  ام ا  نمیشدم،  متذک ر  را  این  معموال    بنده  و  نیست  معهود  که  کاری  کنم؛  اضافه  تشک رم

  کنیم،   رعایت  بگوییم،  و  بنویسیم  و  بخوانیم  مخواهیمی  را  بیاناتی  وقتی  ما  که  است  مهم  خیلی  این  بود؛  خوبی  و  فصیح  متن  خواندند  و
 را  خصوصی ات  این خواندند، ایشان که متنی. را زیبا کلمات  و شیوا تعبیرات از استفاده هم و  را  بودن  درست هم را،  بودن فارسی هم

 کنم. می تشک ر هم جهت این از داشت؛
 هم  دیگران  ام،کرده  صحبت  زیاد  حاال  تا  هم   بنده  ایم،زده  حرف  خیلی  پرورش  و   آموزش  یدرباره !  عزیز  خواهران  عزیز،   برادران 

  همان شود  می  هم  امروز  ایم،کرده  که  هاییتوصیه  ایم،زده  قبال    کههایی  حرف  از  خیلی  و.  ایدگفته  زیاد   هم  شماها  اند،گفته  زیاد
،  شده   تالش  نرسیده؛  برسد  باید  که  مواردی  از  بسیاری  در  پایان  و  سرانجام  به   کار  یعنی  کرد؛  را  هاتوصیه   بایستی   کار  لکن   الحمدل ل
 .بکنم عرضخواهم می را نکته چند من هم امروز. برسد است نظرمان مورد که مقاصدی آن به تا کند پیدا ادامه

 گاه عظیم آموزش و پرورشسازی؛ منطِق ایجاِد دستانسان
  دستگاه  این  پرورش،  و  آموزش  سر  پشت  منطقی  چه  که  است  سؤال  این  به  پاسخ  و  سؤال  این  طرح  است،  اصلی  ینکته  که  نکته  یک

 لشکر   یک  ،کنندمی  درست  عظمت  این  به  تشکیالت   یککه  . ایندنیا  کشورهای  یهمه  در  ما؛  کشور  در  فقط  نه  دارد؟  قرار  عظیم،
  پاسخ   میدانیم  چیست؟   کار  این  منطق   مختلف،  مدیران  و  گوناگون  کارمندان  و  معل م  و  آموزدانش  از  آیدمی  وجود  به  اقعو  در  فرهنگی
 و شود  می  کارخانه  این  وارد  است،  سالههفت  و  سالهشش  مثال    کودک    که  خامی  یماد ه  یعنی  است؛  سازیانسان  منطق،.  را  مجملش
 داد برون  آن  بشود؛  خارج  کارخانه  این  از  باید  دادیبرون  یک   محصولی،  یک  وشود  می  رو  و  زیر  کارخانه   این  در  سال  دوازده
  مختلف،   جوامع  مختلف،  کشورهای  مختلف،  تفک رات  مختلف،  مکاتب  در  شایسته«  »انسان  تعریف  منتها  شایسته؛  انسان   چیست؟
  گوناگون،   جوامع  در  پرورشها  و  آموزشها  نوع  که  هست  هم  همین  برای  نمیدانند؛  جور  یک  را  شایسته«  »انسان  همه  است؛  مختلف
. بشود  تربیت  انسان  سالهدوازده  یمجموعه  این   در  مخواهی می  ما  ؛کنیممی  دنبال  را  هدف  همین  اسالمی  جمهوری   در  ما.  نیست  یکسان

 و   اندگارتر،م  تر، آسان   یادگیری  سنین،  این  در  یعنی  است؛  فراگیری  زمانهای  بهترین  که  است   این  هم  سال   دوازده  این  خصوصی ت
 .است مهم جهت  این از است؛ ترشایسته و بهتر

 خصوصیّات انساِن منطبق بر تفکّر اسالمی
  انسان  آن  حاال  خب.اسالمی  تفک ر  بر  منطبق   باشد  ایخروجی  یک  بزرگ،  ماشین  این  عظیم،  دستگاه  این  خروجی  مخواهی می  ما

 همه -  شده  صحبت  خیلی  البت ه  هم  مورد  این  در  دارد؟  وصی اتیخص  چه  اسالمی   نظام  و  اسالمی  انقالب  و  اسالمی  یجامعه  مطلوب
 جمله   چند  در  خالصه  طور  به   بخواهیم  اگر  حاال  ام ا  -اندگفته  هم  دیگران  ام،کرده  عرض  همیشه  مطالبی  هم  بنده  اند،کرده  صحبت

فی   کند  تربیت  را   او  ورشپر  و   آموزش  هست  توق ع  که  را  ایاسالمی طراز  انسان  آن هست،  هم  پرورش  و   آموزش  با  متناسب  که  معر 
ال    خصوصی ات:  این  با  باشد  انسانی  کهکنیم  می  تعریف  جور   این  کنیم، لین  ایمان  باشد؛  مؤمن  او   یعنی   باشد؛  خردمند  ثانیا  .  است  شرط  او 
 کردن    پیدا  برای  فقط  عقل  .کند  فکر  یعنی  باشد؛  اندیشمند  ثالثا  !  هست  چقدر  ببینید  قرآن  در  131تَعق لون«  »لََعل کُم.  بگیرد  کار  به  را  عقل
 دانشمندان   بخواهیم  اگر.  است  ترمهم  شدن  دانشمند  از  این  که  است،  اندیشیدن  و  کردن  فکر  برای  عمده  نیست؛  زندگی  عملی    هایراه

  و  مجاهد.  است  خصوصی ت  یک  هم  این  علم؛  کسب  و  شدن  دانشمند  بعد،.  باشیم  داشته  خوبی  اندیشمندان  باید  باشیم،  داشته  خوبی
افی  و   کردن  فکر   صرفا    و   زدن   حرف  و  نشستن  یعنی  باشد؛  عمل   اهل  زمینه   این  در   حاال  که  باشد  عمل  اهل  باید  نیست،  کافی  کردن  حر 
س  شرع  عرف  در  که ]عملی[  همان  ]است[؛  پیگیر  و  مجاهدانه  عمل  هم  عمل.  دارد   وجود  زیادی  بحثهای  هم  گفته   »جهاد«  اسالم   مقد 
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[   دربیاید،  باانصافی  انسان  .  است  شرع  ترغیب    مورد    جهاد    است،  ال ل سبیلفی  جهادجا  ن ای  در  جهاد  این   وقت  آن  کهشود  می  ]انسان 

  ودهید  می  شما  که  آموزشی   در  داریم  توق ع   ما  که   است  انسانی  خصوصی اتها  این  دربیاید؛  اسالمی  اخالق  به  متخل ق   دربیاید،  بانظمی
 .بیاید وجود به انسانی چنین یک ،کنید می شما که پرورشی

 آموزش و پرورش اجراییهای محتواِی سیاست
  یمرتبه  آن  که   بگوییم  مخواهی مین  دارند؛  عیفض  و  شدید  دارند،  مراتبها  این  حاال  البت ه  که-  است  این  ما  توق ع  چنانچه  اگر  خب؛
 چنین   بخواهیم  اگر  -دارند  لفمخت   شرایط  و  مختلف  استعدادهای  ]دارند[،  مراتبیها  انسان  باالخره  است؛  نظر  مورد  جا  همه  در  اعلیل 
 را  کردن  فکر  بدهیم؟  تعلیم  را  دانشهایی  چه باشد؟  داشته  وجود   کارخانه این  در  باید  خصوصی اتی  چه  دربیاید،   کارخانه  این  از  انسانی
 چه   با .  ستا   مهم  این  کار؛  چگونگی    یعنی  بدهیم؟  تعلیمها  آن   به  را   اسالمی  اخالق  به  تخل ق   چگونه  بدهیم؟   تعلیمها  آن   به  چگونه
 عملی  نوع  چه  تربیت  در  است؟  الزم  هاییدانش  چه  تعلیم  در   است،  تربیت  و   تعلیم  چون  بشود؟  داده  است  الزم  معارفی  چه  ای،شیوه

  که   است  الزمها  این  یهمه  معل مینی؟  جور  چه  یوسیله  به  سطحی؟  چه  در  اندازه؟  چه  به  کدام  هر  است؟  نیاز  مورد  کاری  یشیوه  و
 . است پرورش و آموزش  اجرایی  یهاها سیاستاین این،بنابر. پرورش و آموزش  در بشود مشخ ص  بایدها این د؛بشو ریزیبرنامه

 زیربنای مستحکم فکری در آموزش و پرورشو  تحّول بنیادی نیاز به  
  ای رونویسی   یک.  نشد  افکره  این  مطلقا    شد،  کشور   وارد  اروپایی  سبک    جدید    پرورش    و  آموزش  که  روزی  از   دور،  یگذشته  در  البت ه
 الزم   انسانی  جور  چهجا  این  ما  حاال  که  نرسید  فکرش  به  کسی  وجا  این  آوردند  که  بود  اروپایی  کشورهای  پرورش  و   آموزش  از

  نظر  موردها  این  ؛کند می  اقتضا  را  انسانی  جور  چه  کشور،  بومزیست  روزها  این  رایج  تعبیر  با  کشور،  فضای   کشور،  شرایط   و  داریم
 بعد   چه  انقالب،  از  قبل  چه- زمان  طول  در  البت ه .  شدند  اجرا  مشغولجا  این  و  آوردند  ندکردمی  عملها  آن   که  را  ]چیزی[  مانه.  نبود
ت  تا  هم  انقالب  از  بعد.  گرفته  انجام  ایسطحی  تغییرات  -انقالب  از ل  و  بنیانی  تغییر  هامد    تغییراتی   یک  بود؛  نگرفته  انجام  ایبنیانی  تحو 
ل    یمسئله  این   از  قبل  سال  چند  ماکه  . این]جزئی[  مسائل  در  البت ه  بود   این   به  ناظر  132کردیم،  مطرح  را   پرورش   و  آموزش   بنیادی    تحو 

که  این  به  دارد  احتیاج  فکری؛  مستحکم  زیربنای  یک  به  دارد  نیاز  ما  پرورش  و  آموزش  که   کنیم  مطرح  خواستیم  را  این  ما.  است  قضی ه
ل بنای کهکنم  می عرض من حاال.  کند درست کند، تبیین شد، اشاره که را خصوصی اتی این ل، شکل و تحو    خصوصی اتی  چه  با تحو 
 .گرفته صورت سال  چند این در زمینه این در هم زیادی کارهای  خب که ،کند می پیدا تحق ق   مراتبی چه با و

 اجراییهای های عملی، و برنامهمشّخص کردن اهداف کالن، راهبردهای کّلی، سیاست
ل  یدرباره  بحث  این،بنابر  سپ ل،  زیربنای  شناختن  و  تحو    لشکر  این  فرهنگی،  عظیم  یشبکه  این  که  کرد  خواهد  روشن  ما  برای   تحو 

 مدیر  و کارمند و معل م میلیون یک حدود دارد، آموزدانش میلیون چهارده  حدود  تقریبا   که پرورش و  آموزش یعنی فرهنگی،  عظیم
ل  یمسئله  این.  آید[می  دست   ]به  چگونه   و  باشد  داشته   باید  دادیونبر  چه  دارد،ها  این  مانند  و  باید   ،کنیممی  بحث  داریم  ما   که  تحو 

  خصوصی ات   چه  مهارتهایی،  چه  هایی،آگاهی  چه  بیاید؛  دست  به  دادبرون   این   چگونه  و  باشد  چه  دادبرون  که  کند  روشن  ما  برای   را  این
ج و محصول رد باید ایرفتاری خصوصی ات چه  ای،اخالقی  . باشد داشته  وجود سال دوازده این 133متخر 

ل،  طرح  در  پس  ل  یدرجه  در  هدفها  طبعا    تحو    باید   هدفها  این  یهمه  البت ه  که  -کالن  هدفهای-  بشود  مشخ ص  باید  هدفها  است؛  او 
  مت کی   باید  دارد؛  که  خصوصی اتی  با  ایرانی  یجامعه  حقیقی  نیازهای  و  قرآنی  و  عقیدتی  محکم  مبادی  و  وحی  و  اسالم  به  باشد  مت کی

  کارهایی ها  شود. اینمی  مشخ ص  کل ی  راهبردهای  و  هادستورالعمل  هدفها،  این  اساس  بر  شد،  مشخ ص  که  هدفها.  باشد  چیزها  این  به
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ل    طرح    در  که  است  معی ن   که  هاملدستورالع  و  راهبردها  این  بایستی  البت ه.  اندداده  انجام  را  کارها  این  یعنی  گرفته؛  صورت  شما  تحو 
 باید   ندارد؛  ایفایده  ،خوردمین  درد  به  آن  درها  این  مانند  و  لف اظی  باشد؛  همراه  نظر  مورد    مفهوم    صحیح    تبیین    با  باشد،  روشن   ،شودمی

 ی هدفها  وقت  آن  راهبردها،  این  اساس  بر.  چیست  کل ی  راهبرد  و  کل ی  دستورالعمل  آن  بکنیم،   مخواهی می  کار  چه  که  باشد  مشخ ص
  در  و عملی اتی هدفهای اینکه آن  از بعد. چیست هدفها این و کنیم عمل چگونه بخشی هر در که بشود مشخ ص جزءجزءبه عملی اتی  

 به   برنامه  این  خب.  ]هدفها[  این  به  رسیدن  برای  است  مشخ ص  اجرایی  یبرنامه   نوبت    وقت  آن  شد،  مشخ ص  عملی  یها سیاست  واقع
  شده،   کارهایی  پرورش،  آموزش  در  مختلف  هایدوره  و  بودند  که  ییهادولت  این  یهمه  در  ؛نشده  ارائه  هنوز  کامل  صورت
ل  سند  این  از  بخشی  ]فقط[  منتها  عملی اتی،  یبرنامه   عنوان  به  اندکرده  ارائه  هاییبرنامه ه  مورد  تحو  ل   سند  مجموع  گرفته،  قرار  توج   تحو 
ه  مورد ل  سند  وقتی  انسان .  نگرفته  قرار  توج  ل  سند  یمجموعه  ،کند می   نگاه  را   تحو    باشد؛   شده  ریزیبرنامه  کامل  طور  به  بایستی  تحو 
 این .  زمین  به   میرساند  و  مزرعه  به   میرساند  را  سد  آب  که  ایآبیاری  هایشبکه  و  آب  هایشعبه  این  مثل   مشخ ص،  خطوط    با  یعنی
 مشخ ص،   عملی اتی،  صورت  به  را  هاخواسته  آن  را،  کل ی  اهیممف  آن  را،  کل ی ات  آن  بتواند  باید   است؛  ]طور[  این  شما  عملی اتی  یبرنامه
 است   مهم  آنچه .  کند  عملی اتی  و  برساند  آنجاها   به  -تربیتی  و  پرورشی  ی هابخش  چه  علمی،   یهابخش  چه-  مختلف  یهابخش  در
 این   در  پرورش،  و  شآموز  عالی   شورای  و  پرورش  و  آموزش  کالن  مدیری تهای  و  بگیرد  صورت  باید  ریزیبرنامه  این  که  است  این

 . بکنند را ریزیبرنامه این که دارند مسئولی ت  زمینه

 روزرسانِی سند تحّول بنیادین آموزش و پرورشهلزوم ترمیم و ب
دی  جلسات  در  و  شده  هم  ابالغ  سند  این  که  است  سال  نُه  حدود  االن  و  گرفته  انجام  سند  کار  البت ه   انقالب   عالی  شورای  در  متعد 

  شده   ذکر  این  سند،  این  خود  در  منتها  شده؛  بحث  آن  یدرباره  و  شده  مطرح  سند  این  -جلسه   پانزده  چهارده  حدود  نظرم  به-  فرهنگی
 البت ه .  باشیم[  ]داشته  تکمیلی  نگاه  یک  مقداری  یک  یعنی  بشود؛  ترمیم  باید  ]هم[  من   نظر   به.  بشود  ترمیم  سند  این   سال  پنج  هر   که  است
تها  هم  آن  که  بکنیم  ترمیم  حاالکه  این  برای  ]کنار[  بگذاریم  ما   را  ریزیبرنامه  که  نشود  موجب  این   فرهنگی   انقالب  عالی  شورای  در  مد 
. کردن  مالحظه  و  روزرسانیبه  یعنی  بگیرد؛  انجام  باید  هم  ترمیم   این  و  بگیرد  انجام  باید  ریزیبرنامه  آن.  نشود  جور  این  بکشد؛  طول
  ]باشد[،   مبی ن  و  روشن   ساده،  بایستی ها  این  کردم  عرض  که  هست  راهبردها  و  دافاه  این  در   هم   ذهن  از   دور  نسبتا    تعبیرات  از   بعضی
 . بگیرد انجام باید  کارها این. مخواهی می چه  که باشد معلوم

 بگیرد،   انجام  باید  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  خود  یوسیله  به  ]کار[  این  که  سند  اصل   ترمیم  یکی  هست:  مهم  کار    دو  این،بنابر  پس 
م  و  کنید؛  پیگیری  باید  شما  و  بگیرد  انجام  بایستیجا  آن   یعنی  بکنند،   بایدها  آن  را  یمترم  این  تشکیالت   که  اجرایی  جامع  یبرنامه   هم  دو 

 شما   را  برنامه  این  از  بخشی  البت ه.  بشود  تنظیم  جامعی   یبرنامه  است؛  شما  کار  هم  این  بکند،  تنظیم  باید  را  برنامه  این  پرورش  و  آموزش
 انجام   که  را   کارهایی  امشنیده  البت ه  هم  من   و   بود  گزارشتان  در  حاال  که  طور   آن  ایدکرده  عملی اتی  را  اشبسیاری  اید،کرده  تنظیم
الع را کارها از بعضی گرفته،  .بکنیدخواهید می کار چه باشد معلوم  که باشد دستتان  در باید جامعی  یبرنامه لکن داشتم، اط 

 اجراییی جامع یشرفت در برنامهبندی و وجود شاخص پضرورت زمان
 مهم   چیز  دو  یعنی  باشد؛  بندیزمان  دارای  باشد،  متقن  بشود،  شامل  را  عملی اتی  هدفهای  یهمه  بایستی  جامع  یبرنامه  این  این،بنابر  پس
  باشد   شتهدا  وجود  شاخصهایی  هم  کنید،  بندی زمان   هم.  پیشرفت  شاخص  یکی  بندی،زمان   یکی   است:  الزم  جامع،  یبرنامه   این  در
  میدان   در  چون  است؛  درست  چقدر  سند  این  که  کرد  معلوم  بتوان  این،  از  باالتر  و  رفته  پیش  برنامه  این  چقدر  که  کرد  معلوم   بتوان  که

 تالش   چه  هر  دیدیم  اگر   است؛  متقنی  سند  سند،  کهفهمیم  می  داریم،  پیشرفت   فهمیدید  کردید،  نگاه  را  نتیجه  شما  که  وقتی  عمل،
  این  در  این،بنابرکنیم.  می  اصالح  را  عیب  آن  برمیگردیم  دارد،  وجود  کار  اصل  در  عیبی  یکفهمیم  می  ،رسیممین  هنتیج   بهکنیم  می
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 پیگیری   باید  البت ه  که  کردیم،  عرض   که  ]است[  کاری   دو  این.  است  الزم  شاخصها  تعیین  هم  است،  الزم  بندیزمان   هم  ریزی،برنامه
  آموزش   اداری  دستگاه  و  محترم  وزیر  خود  کند،  پیگیری باید  پرورش  و آموزش  عالی ورایش  بکنید، باید  شما  را  اشپیگیری  بشود؛

 . برسد نتیجه به که کنند پیگیری را این باید پرورش و

 تبیین سند تحّول برای مدیران، کارکنان و معّلمین لزوم 
 لکن   ،گیردمی  انجام  تبیین  این  که  بود   یروز  آقای  گزارش  در   امروز   حاال.  است  سند  تبیین  آن   و   هست  سند  باب  در   دیگر  ینکته  یک
 در   -رسدمی  ما  به  هاییگزارش  لکن  ندارم،  حضور   پرورش  و  آموزش   یبدنه  در  خودم  من-  شده  گزارش  من  به  حاال  که  طور  آن

ل  سند  این   از  ندارند  خبر  اصال    جاها  از  بسیاری ل،   سند  گوییممی  ما .  تحو  د  هایسال   بنده  تحو  لتح  سند  روی  بارها  متعد    ام، کرده  تکیه  و 
ل  سند  شنودمی  بخش  فالن  مدیر  آن  نشد،   آشنا  او  دل  ندانست،  که  وقتیشود.  مینکه  این  خب!  چیست  تحول  سند  داندنمی  را،  تحو 

 بفهمند   معل مین  معل مین؛  برای  حت ی  عمده،  کارکنان  برای  ]بلکه[   مدیران،  برای  فقط  نه  بشود؛  تبیین  این  بایستیکند.  مین  پیدا  انگیزه
اب  که  بکنید  تنظیم  باید  جوری  را   سند  و.  چیست  سند  این  اصلی   حرف.  بفهمند  بگیرند،  یاد  کنند،  نگاه  کهها  این  یهمه  برای  باشد  جذ 
ل سند یمسئله همین یدرباره واقع در بنده  .شد عرض که بود خصوصی اتی این و تحو 

 معّلمین؛ افسران سپاه پیشرفت کشور
ل  ینکته.  بکنم  عرض  خواهممی  هم  دیگر  ینکته  چند  معل م  قدر  به  عنصری  هیچ  پرورش،  و  آموزش  نظام  در.  است  معل م  باب  در  او 
 چندین   این  پرورش،  و   آموزش  یمجموعه  هستید،  شما  که  فرهنگی  عظیم  لشکر   این  در واقع   در .  است  کنندهتعیین  معل م  ندارد؛  تأثیر

ه  که  افسرانی  میلیون، ی  کار  یک  معل می  هر  که  معل مینند  همینکنند  می   اداره  را  هامجموعه  و  را  هاعد    کاری   و  است  اشعهده  بر  خاص 
  آموزش   چون  کشورند؛  پیشرفت  سپاه  افسران  معل مین،  حقیقت  دربرد.  می  پیش  دارد  را  جمعی  یک  واقع  در  ودهد  می  انجام  دارد  را
  پیشرفت  سپاه  افسران   -تعارف  عنوان   به  نه  کلمه،  واقعی  معنای  به-  حقیقت  در   ما  عزیز  معل مین.  است   کشور  پیشرفت  یوسیله  پرورش  و

 .هستند کشور این

 سه عامل مهم در صیانت از شأن و نقش معّلم 
 خود معّلم  •

ل  یدرجه  در  بکند؟  صیانت  کسی  چه.  کنیم  صیانت  معل م  نقش  و  معل م  شأن  از  باید  ما  خب ه  معل م  یعنی  معل مین؛  خود  او   و   کند  توج 
 مخاطبش-دهد  می  انجام  کالس  سر  االن  دارد  او  که  کاری  که  بداند  است؛  او  حکمت  و  او  هم ت  از  رمتأث    کشور  یآینده  که  بداند
 معل می   هر  ؛سازدمی   را  کشور  یآینده  دارد  واقع  در  -ساله  هجده  هفده  جوان  یک  تا  خردسال  کودک  از  باشد؛خواهد  می  که  هر

 خوب   را  خودش  کار  بتواند  کهدهد  می  انگیزه  او  به  ودهد  می  امید  او  به  ،دهد می  نفْس  به  اعتماد  او  به  این.  بکند  احساس  را  این  بایست
 وقتی  انسان. بکنند ،کنند می فکر هرچه مردم دانستی، واال را خودت شأن شما خود که  وقتی. بداند واال را خودش شأن بدهد، انجام

 موجب   این  وقت  آن  -است  واال  معل می  شأن  مه  واقعا    که-  دارد  واالیی  شأن  چه  که  فهمید   کلمه  واقعی  معنای  به  فهمید،   خودش
 .بشود حفاظت و بشود صیانت شأن این از کهشود می

 حمایت آموزش و پرورش •
مین  که   گزارشی  این   از  شدم  خوشحال  من.  بدهد  قرار  حمایت  مورد   را  معل مین  عمل،   در  باید  که  است   پرورش  و   آموزش  عامل،  دو 
 و   مجلس  البت ه.  بگیرد  انجام  باید   کارها  این  -بودم  نشنیده  البت ه -  گفتند  معل مین  یبارهدر  وزیر  آقایها  این  مانند  و  مسکن  به  راجع

 به  نگاه پرورش، و آموزش به نگاه . کنند کمک  باید هم -دیگران  و بودجه و برنامه سازمان[ ]یعنی- مرتبط و گوناگون هایدستگاه
 مثال  که  این   برای  کنید   خرج  میلیاردها  مبالغ  چنانچه  اگر  شما.  باشد  ایدب  زیربنائی  دستگاه  یک  به  نگاه  باشد؛  نباید  مصرفی  دستگاه  یک
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  پرورش   و  آموزش.  دادید  هدر  مثال    و  کردید  مصرف  را  پولتان  کهکنید  مین  فکر  هرگز  بسازید،  بزرگراه  یک  مثال    یا  بسازید  سد  یک

  در   شما  است؛  گذاریسرمایه  جایجا  . این دارد  وجود   کشور  در   که  است  دیگری  سازندگی  هایدستگاه  از  ترمهم  بمراتب،  بمراتب،
ه  همه  بایستی  را  این  ؛سازیدمی  زیربنا  دارید   ،کنید می  گذاریسرمایه  دارید  ،کنید می  خرج  پولجا  این  هرچه  واقع   هم   کنند[؛  ]توج 

ه  مجلس ه  دولت  هم  کند،  توج  ه  برنامه  سازمان  هم  کند،  توج  . دارد  معنا  این  به   هتوج    که  هم  پرورش  و  آموزش  خود  هم  و   کند  توج 
م عامل هم این  .معل م نقش و شأن از صیانت برای دو 

 های تبلیغیسازی توّسط دستگاهفرهنگ •
م،  عامل   ی عهده   به  این  یعمده  که  باشد  باید  نشأ  ]یک[   باید  معل می  یعنی  کنند؛  سازیفرهنگ  باید  که  اندتبلیغاتی  هایدستگاه  سو 
  باشد   داشته  نقشی   و  باشد  داشته  وجود  معل م  فیلم  آن  در  که  بسازید  فیلمی  یکتوانید  می  شما  که  دکنی   فرض  مثال  .  است  سیما  و  صدا
 الزمی   کار  کار،  این!  بودم«  معل م   من  »کاشکی  کند  آرزو  ،بیندمی  را  فیلم  این  انسان  وقتی  ،کندمی  نگاه  را  فیلم  آن  انسان   وقتی  که

  این   اصال    نه،  شد؛  تمام  کار  که   کنیم  خیال  و  کنیم  درست   فیلم  یککه  این  نه  ،فیلم  گفتم  من   حاال.  است  واجبی  کار  کار،  این  است؛
 به   معل م  اکرام  و  احترام  بشود،  ترویج  معل می  بشود،  ترویج  معل م  هنری،  شکلهای  به  مختلف،  شکلهای  به   مرت با    که  باشد  جریانی  یک

  آن  شد،  عملی[  ]موضوع،  این  چنانچه  اگر.  ]عامل[  این  هم این.  بگذارد  اثر  عمومی  افکار  در  و  دربیاید  عمومی  فرهنگ  یک  صورت
 .است معل می جایگاه حفظ یمسئله که مسئله یک این وکند. می پیدا اعتال معل م جایگاه وقت

 دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجائی، تنها مسیر ورود معّلم به آموزش پرورش
م،  یمسئله  شما   که  دانشگاهی  دو  این   من  نظر  به  کنیم؟  تربیت  معل م   جوری  چه  کنیم؟  پیدا  ممعل    کجا  از   است؛  معل م  جذب  یمسئله  دو 
  رجائی  شهید  دانشگاه  و  فرهنگیان  دانشگاه  134. گفتم  را  همینها  فرهنگیان  دانشگاه  در  97  سال  من.  است  خوبی  چیزهای  بسیار  دارید،
 یک   حت ی  که  باشد  جور  این  باید.  آمده  وجود  بهها  این  مانند  و   فرهنگ  مسائل  برای   کشور  در  که  است  مراکزی  بهترین  آن  از  یکی
 و   کنیم  سازیظرفی ت  جوری  را  رجائی  شهید  دانشگاه  و  فرهنگیان  دانشگاه  ما.  نشود  پرورش  آموزش  وارد  مسیر  این  غیر  از  معل م

 هایدوره  حت ی.  ]بشوند[  پرورش  و  آموزش  وارد   و  کنند  عبورجا  این  از  بیایند  کفایت  قدر  به   معل مین  یهمه  که  کنیم  سازماندهی  جوری
تیکوتاه  مسئولی ت  با و ضمن در و سایه در  همها این مانند و سالهیک مثال   دارد، وجود  که هاییدوره  و شده ریزیبرنامه حاال که   مد 
  و   معل م  عبور  مسیر  که  شد  این  نکته  یک  پس  خب،.  است  الزمی  بسیار  کار  این  باشد؛  رجائی  شهید  دانشگاه  و  فرهنگیان  دانشگاه  این

  جوری  یک  که  نباشد  طور  این  کنم  سفارش  هم  مجلس  عزیزان  بهجا  این  من  حاال.  باشدجا  این   از  صرفا   پرورش  آموزش  به  ورودش
  جوری  این  بشوند؛  پرورش  آموزش  وارد   جوری  همین  انباری،برف  شکل  به  حساببی  وقت  یک  جمعی،  یک  مثال    که  کنند  تصویب
 . باشد دانشگاه دو این طریق  از ]باید[ معل مین ورودی ،یردگمی انجام کاری هر. نیست  مصلحت

 جذب و گزینش معّلم ها در صالحیّت این  رعایت لزوم
م  کار   صالحی ت   را،  اخالقی  صالحی ت  را،  دینی  صالحی ت  کنند؛  رعایت  را  هاصالحی ت  جذب،  در  دانشگاه  دو   این  خودکه  این  دو 

ه است، ممکن که آنجایی تا را سیاسی  . کنند وارد و را افراد کنند گزینش کلمه صحیح  معنای به و کنند جذب. دکنن  توج 
 حسابِی کامال  خردمندانه و صحیحگزینش درست و  •

 درستی   معیارهای  گزینش،  معیارهای  که  ایمداشته  مختلف  جاهای  در  قبل  هایسال   از  گزینش  امر  در  نامطلوبی  یسابقه  یک  ما  البت ه
 بتواند   باشد  حاضر  نیست  معلوم  بپرسد،  آدم  هم  فقیه  یک  از  که  کمیاب  خیلی  فقهی    یمسئله  فالن  به  راجع  مثال    کنید  فرض  نبوده؛
  کامال    حسابی    و  درست   گزینش  یک.  نکنید  را  کارها  این   بشود؛  رد  نداد،  جواب  اگر  که  بپرسند  جوانی  یک   از  بدهد،  جواب

 
 ( ۱9/2/۱۳97)  کشور سراسر  مینمعل   از  جمعی  و  پرورش  و آموزش وزیر دیدار  در  بیانات 134
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 خواهد   ضرر   موجب  چون  نشوند؛  پرورش   آموزش  وارد   کیفی تیب  نیروهای.  بشوند  وارد   گزینش  با   تا  بگیرد  انجام  صحیح  و  خردمندانه

  فایده بی  کیفی تبی   عنصر  اگر   ، کنیممی  تعریف  همه  این  اشدرباره   ما   و  دارد  ارزش  همه  این  و   دارد  اهم ی ت  همه  این  که   معل می.  بود
ی نکرده خدای یا  .داد خواهد عکس ینتیجه طبعا   باشد، مضر 

 زشی اهّمیّت رعایت عدالت آمو
 عدم تفاوت نصیِب آموزشِی دانش آموزان در کل کشوراصِل  •

ر  البت ه  بنده.  است  آموزشی  عدالت  یمسئله  بعدی  ینکته   ما   آموزدانش  بایدکه  . اینامکرده  صحبت  آموزشی  عدالت  مورد  در  مکر 
 است؛   اصل  یک  باشد،  نداشته  تیتفاو   آموزشی  نصیب  لحاظ  از  تهران  یمحل ه  فالن  در  ما  آموزدانش  با  دوردست  ینقطه  فالن  در

  درخشان   استعدادهای  برجسته،  استعدادهای  دوردست  مراکز  این  در  ات فاقا    که-  دارد   بیشتری  استعداد  کسی  یک  وقت،  یک  حاال
  کشور   پرورش  آموزش   در  خودشان  مناسب  سهم  از  بتوانند  همه  که  کنیم  کاری  ما  بایستی.  ندارد[  اشکال  ]این  -شودمی  مشاهده  گاهی
  آمده،  پیشها  حرف  این  مانند  و  مجازی  آموزش  یمسئله  که  حاال  البت ه.  دارد  وجود  معنا  این  به  آموزشی  عدالت  پس.  کنند  ادهاستف
اس  عدالت  یمسئله  مقداری  یک   باشند،   نداشته  را   مجازی  فضای  از  یاستفاده  امکان  همه  است  ممکنکه  این  خاطر  برای  است،  ترحس 

 کارهایی   شنیدم  البت ه  کنید[؛  فکر  ]باید  بکنید،توانید  می  کار  چه  شما  ]اینکه[  حاال.  کرد  فکری  این   برای  د بای  باشند؛  نداشته  مالی  تمک ن
 سیما   و   صدا  طریق   از   آموزش  و  کند  کمک  بایستی  خصوصبه  سیما  و   صدا  و.  کنید  دنبال  و  بدهید  ادامه  باید  اید؛کرده  شروع  را
 .است مهم بسیار آموزشی عدالت خرهباال. کند جبران را این از مهم ی  بخشتواند می

 دولتیرسیدگی به مدارس  •
  در که آموزیدانش که نباشد جوری دولتی مدارس باشیم مراقب که است دولتی مدارس بحث آموزشی عدالت باب در نکته یک

 یعنی .  باشد  نباید  ر[]طو  این  است؛  کمتر  کنکور  در  اشقبولی  امکان  کنید  فرض  مثال    که  کند  احساس  ،کندمی  تحصیل  دولتی  مدارس
  احساس  آموزدانش   آن  خود  که  بیاوریم  باال  جوری   پرورش،  لحاظ  از  هم  و   آموزش   لحاظ  از  هم  را،  دولتی   مدارس  سطح  ما  بایستی
 جایی   یک  به  را  او  دارند  که  نکنند  احساس  دولتی،  یمدرسه  به  بفرستند  را  فرزند  اینخواهند  می  که  هم   او  یخانواده  کند،  اعتماد

 . بشود رسیدگی کلمه واقعی معنای به دولتی مدارس به  باید. باشد نباید جوری این ؛کنندمی رها و فرستندمی پناهبی

 های احتمالی در آموزش مجازیآفات و زیان
 حاال.  دارد  وجود  مجازی  آموزش   در  احتماال    که  است  زیانهایی  آن،  و  دارد  وجود  هم   دیگر  ینکته  یک  مجازی،  آموزش  باب  در
  فضای   واردها  جوان  که  نشود  این  موجب  این   تا  کنید  مراقبت  بایست  منتها  است  خوبی  چیز  بسیار  آمده،  وجود  به  که  شاد  یهشبک  این
 اعتقادی   لحاظ  از  هم  اخالقی،  لحاظ  از  هم  که  دیگری  چیزهای  یک  به  بشود  گرم  سرشان  و  بشوند  اینترنت  رهای  و  بار  و  بند  بی

 که   فکری  یزمینه  در  پریروز  دیروز   البت ه.  کنید  بینیپیش  یعنی  بکنید،  مراقبت  کامال    باید  را  این  دارد؛ها  این   برای  بزرگی  خطرهای
شود مین  که  است  کاری  یعنی  زمینه؛  این  در  کنید  کار  باید  منتها  دادند،  گزارشی  یک  من  به  کرده،  زمینه  این  در  پرورش  و  آموزش

ه  اُنس  اصطالحبه  بحث  چون  را؛  این  کرد  رها ناتی  مجازی،  ایفض  با  هابچ    که  است  این  عیوبش  از  یکی.  دارد  هم  عیوبی  دارد،  محس 
ه  شدن  منزوی  عیوبش  از  یکی  گفتم؛   کار   آن  سرگرمروند  می  شدند،  آشناها  این  مانند  و  تبلت  این  با  که  وقتی  است؛  خانه  در  هابچ 
هها این به  بایدشوند. می دور تدریجبه واقع در خانواده و خانه محیط از وشوند می  . ]نکته[ این  از هم این. کنید مراقبت و کنید توج 

 های پرورشیضرورت اهتمام به فعالیّت
 عقب   »پرورش«  پرورش،   و  آموزش  در  هم  االن .  است  پرورشی  یهافعالی ت  یمسئله  بکنم،خواهم  می  تکیه  آن  روی  که  بعدی  ینکته
فانه .  ویدبگتواند  می  قاطعا   آدم  ایمالحظه  هیچ  بدون  را  این   یعنی  است؛ تها  متأس   شده،   زمینه  این   در  که  تأکیدی  یهمه  با  که  است  مد 
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ه  پرورش   بخش  به  پرورش،  یمسئله  به   واقعا    یعنی  است؛   ماندهعقب  بحث  پرورش،  بحث .  بشود  باید  که  نشده،  الزم  اهتمام  و   الزم  توج 
 جدیدی   قالبهای  و  روشها  باید  بود؛  خواهد  مهم  بیشتر  یمقدار  یک  معنا  این  اینها،  مانند  و  دور  ارتباط  و  مجازی  فضای  یقضی ه  در  حاال
  اختیار   در  که  نوجوانی  هامیلیون  این  بین  در  پرورش،  و  آموزش  در  را  پرورش  یجنبه  آن  شاءال ل ان  بتوانیدکه  این  برای  کنید  پیدا  را

 .کنید تأمین هست، شما

 درخشاناهّمیّت شناسایی و پرورش استعدادهای 
به  این  باالخره  خب- کنم  می  تأکید  هم  بنده   کردید،  اشاره  وزیر  آقای  که   است  135سمپاد   دارسم  باب  در  دیگر  ینکته   شد؛   ابالغ  مصو 
 مسائل  از یکی برجسته، و درخشان استعدادهای پرورش این . برسید باید  سمپاد به است؛ خوب خیلی و  -شد  ابالغ تأخیر با حاال البت ه
 بدهیم؛  پرورش و کنیم  شناسایی کلمه واقعی معنای به را دادهااستع  این بایستی ما. است مهم و اساسی بسیار
 آسمانی مردی که باشد بسا
 136را  لشکری فرازد سر جانی به
  کارهای  ودهد  می  عبور   خطرناکی  و   مهم  گذرگاه  یک   از  را  کشور  یک  برتر  و  برجسته  استعداد  یک  کهبینید  می  اوقات  گاهی  چون 

ال    نداریم؛  کم  هم  برجسته  استعداد   داریم،  تیاجاح  انصافا    هم   ما  ؛گیردمی  انجام  بزرگ ط  او  ط  از  ما  کشور  استعدادهای  متوس    متوس 
 بایستی راها این نیست؛ کم درخشان و برجسته استعدادهای  ما نوجوان و جوان یمجموعه همین بین در  وانگهی است، باالتر جهانی

  گذشته  مثل  که گفتند ایشان حاال که برود پیش بایستی هم  لمپیادهاا در کشور جایگاه. است خوب هم این که  بکنید  دنبال شاءالان
 اگر  نیست؛  تعریف  این  باشد،ها  سال  این  مثل  چنانچه  اگر  نبوده؛  برجسته  خیلی  اخیر  سالهای  این  در  چون  گذشته؟  کدام  مثل  است؛
 .است خوب البت ه آن بود، تربرجسته خیلی هامدال رنگ هم  ها،مدال تعداد هم خب وقت آن که باشد قبل سالهای مثل

 ها توّسط آموزش و پرورشدبستانیها و پیشی مهدکودک لزوم اداره
فانه   هاکودکمهد.  است  هادبستانیپیش  و  هاکودکمهد  یمسئله  مسئله،  یک   و   آموزش  ذیل  هم  هاکودکمهد  است؛  رها  متأس 

ال  .  است  پرورش  وقتی  وانگهی  بشود؛  برطرف  باید  بگومگوها  این  که  دارند  بگومگو   زمینه  این  در   هم  با  دولتی  مختلف  هایدستگاه  او 
ه  آیندمی  دیگران  بگذارید،  رها  شما  را  دستگاه  که  گزارشهایشود.  می  داده  غلط  تربیتهای  وجا  برند آنمی  ،گیرندمی  را  مردم  هایبچ 

 هم   کودکمهد.  را  هاکودکمهد  کنید  اداره.  ستا  کنندهنگران   واقعا    که   هاکودکمهد  از   بعضی  از  کردم  دریافت  بنده  بدی  بسیار
ه  که  نیست  خدماتی  مرکز  یک  فقط   منتها   است،  پرورشی  و  آموزشی  مرکز  معنا  یک  به  ]بلکه[  بدهند،   خدمت  و  کنند  حفظ  را  بچ 
 اولیل   طریق   به  باشید،  داشته  برنامه  هاکودکمهد  برای  میگوییم  ما  که  وقتی.  خود  خاص    یشیوه  با   خود،  خاص    زبان  با  خب
  آن   برای  کنید،  فکر  باید  دارد،  الزم  فکر  همجا  آن   است،  مهم ی  بسیار  جای  هم  دبستانیپیش.  [کنندمی  پیدا  ]اهم ی ت  هادبستانیپیش
ه  ]برای[   و  بکنید  فراهم  برنامه   جوری  را   این  - نبود  جور[  ]این  سابق   که-کنند  می  عبور   دبستانیپیش  از   همه  طبیعی  طور  به  حاال  که  هابچ 
 . کنند استفاده فرصت این از بتوانندجا این شاءال ل ان که بکنید ]اداره[

 عّلت اصرار نفوذ طواغیِت عالَم در آموزش و پرورش کشورها
 اصرار  و  فکرند  به  عالَم  یفراعنه  و  عالَم  طواغیت  قدر  این  چرا   کنیم  فکر  که   است  این  بکنم  عرض  بخواهم  من  که  ایپایانی  ینکته
 صدا   و  سر   با  اوقات  گاهی  نفوذ[  ]این .  کرد  تأم ل  باید  قدری  یک  این   روی  کنند؛  پیدا  نفوذ  کشورها  پرورش  و   وزشآم   در  که  دارند
  و   غربی  زندگی  سبک  و  فرهنگ  نفوذ  معنای  به  این.  هست  هم  همه  برای  که  گرفت  را  دنیا  صدایش  و   سر   که  است  20۳0  سند  مثل
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 ۱۳6|صفحه: 6/۱۳99/ ۱۱آموزش و پرورش  رانیبا رؤسا و مد یریارتباط تصو در اناتیب 
  عمیق  و  دارریشه  فرهنگ  این  با  ما  کشور  مثل  کشوری  یک  باید  چرا  دلیل؟  چه  به  چرا؟.  است  دنیا  کشورهای  یهمه  در  غربی  اهداف

نشان  که  کسانی  تعلیمات  تأثیر  تحت  ایرانی   درخشان  یبرجسته  فرهنگ  ایمانی،  و  الهی   فرهنگ  و  جدید   چیز  یک  فرهنگشان  و  تمد 
 ببینید   خب  است؛  خوردهشکست  ربغ  خود  در  غرب  اجتماعی  یفلسفه  امروز  بگیرد؟[  ]قرار  است  خوردهشکست  و  غلط  و  ماد ی  و

  نظر  در  را  پنتاگون  و  هالیوود  یفاصله  یعنی -  پنتاگون  تا  هالیوود  از  آمریکا  در  137. گفتم  آمریکا  به  راجع  روزمن  آن!  است  خبر  چه
  یا   و   ایران  اسالمی  کشور   مثل  کشوری   یک  فرهنگ  بایستی  چرا.  اینها  بین   هم  آنجا،  هم  آنجا،  هم  هست؛  فساد  جا  همه  -بگیرید

نها،  این  یهاآدم  که  بگیرد  قرار   سندی  یک  تأثیر  تحت  دنیا  در   دیگر   کشورهای  بعضی  شاید  و  اسالمی  کشورهای  کشورها،   این  تمد 
ه  این  به  بنابراین  اند؟کرده  تنظیم  را  آن  غلط  و  فاسد  جوامع   آموزش   تأثیر  خاطر  به  نفوذ  بر  اصرارشان  وها  آن  نفوذ  که  باشید   داشته   توج 

توانند  می  وسیله  این  به  بدهند،  انجامتوانند  مین  آسانیبه  نظامی  یوسیله  به  که  را  کارهاییها  این  که  است  این  اطرخ  به  است؛  پرورش  و
فانه  که  ؛ 20۳0  سند  همین  مثل  عمومی  یوسیله  یک  با  مواردی  یک  در   و  جایی  یک  بدهند؛  انجام ه   آن  به  هم  ما  کشور  در  متأس   توج 
  و شود  می  اجرا  دارد   غافل  یا  ناباب  یهاآدم  بعضی  یوسیله  به  طور  همین  سند  این   اجزای  از   ضی بع  کنارگوشه  امشنیده  هم  االن  شد،
  کشورهای   از  بعضی   پرورش    و   آموزش   در  نفوذ  مثل  چه  -کنند   دنبال  جد  طور   به  وزیر   آقایکنم  می  خواهش  را   این  و-شود  می  دنبال
 افرادی   ،[دهندمی   ]تغییر  را  آموزشها  را،  معل مین  وضع  را،  درسی  تابهایک  دارند  هیاهو  بدون   و  صدا   و  سر   بی  داریم  خبر  ما  که  منطقه

  پرورش   و  آموزش  در.  برمیگردانندکنند  می  تربیت  صباح  چند   یک  خودشان  کشورهای  دربرند  می  و  مجموعه  بین  ازکنند  می  جدا  را
اسی    یک که  است  الزم.  است  مهم  خیلی  من  نظر  به  این.  کنند  پیدا  نفوذخواهند  می  همه   کنند،  پیدا همه دشمن  نفوذ  یزمینه  در تیحس 

اسی ت[   مقاصد خواهد  می  نفوذ  این  با  او.  دارد  اصرار  چرا  او  بدانید  باید  شما  نفوذ؛  به  دارد  اصرار  او.  باشند  مراقب  و  باشند  داشته  ]حس 
خواهد می  که  او  کنید  فرض   ینبنابرا  کنند؛  فکر  او  مثل  که  کند  درست  ییهاآدم  و  کند  عملی اتی  را   خودش  پلید  اهداف  را،  خودش
  براحتی  غارت  این  بودند،  فکرهم  او  با  بودند،  موافق   غارت  این  با  که  بودند  کسانی  کشور  داخل  در  وقتی  کند،  غارت  را  کشوری  یک
ه معنا این به  بایستی هرحال به وگیرد. می انجام آسانی و  .کرد توج 

 ی عربیی ننگ خیانت دولت امارات متّحدهلکّه
فانه  که  خیانتی  این  به  راجع  بکنم  عرض  پایان  در  هم  تهنک  یک   خیانت  اسالم  دنیای  به  هم  138کرد؛   عربی  یمت حده  امارات  دولت متأس 
 که   کاری   این.  کرد  خیانت  فلسطین  مهم    یمسئله  به  هم  کرد،  خیانت  منطقه  کشورهای  به  هم  کرد،  خیانت  عرب  دنیای  به  هم  کرد،

،ان  پایید  نخواهد  دیری  حالت  این  یعنی  رفت،  خواهد  بین  از   این  البت ه  است؛  ننگی  یلک ه  یک  کردند،  هااماراتی  ی لک ه   این  لکن  شاءال ل
  ها صهیونیست   پای  کردند،  بدی  بسیار  کار  کردند،  خیانتها  . اینماند  خواهد  دادند  انجام  امروز  را  اقدام  این  که  کسانی  پیشانی  بر  ننگ
 ]اینها[   است؟  کوچکی  چیز  مل ت،  یک  کردن  آواره   کشور،  یک   غصب  ]یعنی[  اهم ی ت،  این  اب  فلسطین  یمسئله.  کردند  باز  منطقه  در  را
 .کردند سازیعادی و سپردند فراموشی یبوته به
ه،  در  چه  فلسطین،  مل ت   که   قسمتی  آن  ام ا   است،  اشغالی  اراضی  فلسطین  یهمه  البت ه-  اشغالی  اصطالح  به  اراضی  بخش  در  چه  غز 

 این   ها،سازیشهرک  این  دارند:  قرار  شدید  فشارهای   زیر  جهت  همه  از  -اشغالی  اراضیگویند  می   آن   به   سیاسی  ُعرف   در  حاال
 آمریکایی   خبیث    صهیونیست    عناصر   با  و  هااسرائیلی  با  بیایندها  آن   وقت  آن  ]هستند[،  جوری  اینها  این  ؛گیردمی  انجام  که  کارهایی

فانه  دارندها  این  و .  کنند[  ]توافق   -دارد  حضور  هم  ترامپ   یخانواده  در   که  اییهودی  همان  مثل-  همراهند  هااسرائیلی  با  که  علیه   متأس 
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 ۱۳7|صفحه: ۱۳99/ ۱2/6غرب کشور  یمرکز بزرگ اسالم ریدر استان کردستان و مد هیفق یول ندهینما انتصابحکم  
ها آن  به  نبایستی  ما  ؛کنند می  برخورد  منطقه  این  مسائل  با  دارند  تمام  قساوت    با  وکنند  می  کار  منطقه  مصالح   و  اسالم  دنیای  مصالح
 . کنند جبران کردند که را کاری و بشوند بیدار زودتر یدواریمام. کردند کمک مسئله این به هااماراتی و  بکنیم؛ کمک

 دارید  عهده  بر   که  را  سنگینی  یوظیفه  این  بتوانید  تا  بدارد  مؤی د  بدارد،  موف ق   را  شماها  یهمه  متعال  خدای  شاءال ل ان  امیدواریم 
 . کند داپی  بیشتری اعتالی پرورش و آموزش روزروزبه شاءال ل ان و بدهید  انجام شاءال ل ان

الم  برکاته  و ال ل رحمة و علیکم  والس 
 

 کشور غرب اسالمی بزرگ مرکز مدیر و کردستان استان در فقیه ولی نماینده انتصابحکم 
12/6/1399 
 الرحیم  الرحمن ال ل  بسم

 افاضاته دامت پورذهبی عبدالرضا شیخ حاج آقای االسالمحجت جناب
 تشکر   با  و  کردستان  استان  در  بقائه   دام  شاهرودی  حسینی  سیدمحمد  حاج  آقای  االسالمحجت  جناب  مسئولیت  یافتن  پایان  به  عنایت  با

 کشور   غرب  اسالمی  بزرگ  مرکز  مدیریت  و  استان  آن  در  خود  نمایندگی  به  را  جنابعالی  سالهده  دوران  در  ایشان  خدمات  از  فراوان
 کنم.می منصوب

 با   مقابله  در  چه  و  تحمیلی  جنگ  در  چه  آنان  با   همکاری  و  مجاهد  یروهاین  از  پشتیبانی  در  کُردی  یمنطقه  شریف  مردم  بزرگ  حق 
  وفاداری  و  السالمعلیهم  و   علیه  اعظم  پیامبر  بیتاهل   به  آنان  ارادت  و  اسالم  به   آنان  راسخ  ایمان  و   است  نشدنی  فراموش  ضدانقالب،

 .است  عزیز مردم آن یشدهشناخته هایویژگی اسالمی جمهوری نظام به آنان
  دینی   علمای  تکریم.  یابید  اشتغال  استان  آن  در  خویش  خدمات  به  برجسته  خصوصیات  این  با  آشنایی  کمک  به  جنابعالیرود  می  ظارانت 
 و   شیعه  و  سن ی  از  مردم  طبقات  همه  با  باز  آغوش  و  اندگذرانیده  گوناگون  هایمیدان  در  را  اینجیبانه  و  بزرگوارانه  آزمون  حقا    که
 متعال   خداوند  از  را  جنابعالی  توفیقات .  است  اینجانب  مؤکد  یتوصیه  جوانان،  با  همدلی  و  نخبگان  و  انزبدگ  با  همفکریویژه  به

 کنم.می مسألت
 ایخامنه سی دعلی

 ۱۳99 شهریور ۱2
 

 18/6/1399 )ص( اعظم پیامبر  مقدس ساحت به فرانسوی ینشریه  اهانت پی در  انقالب رهبر یبیانیه
 تعالی بسمه
 نه ی عناد و کینشانه

 بار   وآله(علیهال ل )صل ی  اعظم  رسول  حضرت  قدسی  و  نورانی  یهچهر  به  اهانت  در  فرانسوی  ینشری ه  یک  نابخشودنی  و  بزرگ  گناه
 .ساخت آشکار را مسلمانان یجامعه و اسالم با غرب دنیای فرهنگی و سیاسی هایدستگاه بار شرارت یکینه و عناد دیگر
  و   غلط  و  مردود  کامال    شده  گفته  فرانسوی   سیاستمداران  برخی  سوی  از  که  بزرگ  جرم این  نکردن  ممحکو  برای  بیان  آزادی  یبهانه
 .است فریبانهعوام



 

 ۱۳8|صفحه: 22/6/۱۳99 یصانع ال ل تیدرگذشت آ  یدرپ یرهبر انقالب اسالم تیتسل امیپ 
 دشمنانه  های حرکتگونه این عامل
  یکبار   چند  هر  که  است  دشمنانه  هایحرکتگونه  این  عامل  استکباری  یها دولت  و  هاصهیونیست  اسالمی    ضد    عمیقا    یهاسیاست
 .یابدمی بُروز

 این حرکت هدف 
 شومی   هاینقشه  از  آسیا  غرب  یهادولت  وها  مل ت  ذهن  کردن  منصرف  یانگیزه   به  نیز  ،تواندمی  زمانی  یبرهه  این  در  حرکت  این
مل تدارند  سر   در   منطقه  این  برای  صهیونیستی  رژیم  و   آمریکا  که  باشد  حفظ  ضمن  آسیا،  غرب  کشورهایویژه  به   مسلمان  یها. 

اس،  یمنطقه  این  سائلم  در  هوشیاری   را   مسلمین  و  اسالم  به  نسبت  غربی  سردمداران  و  سیاستمداران  هایدشمنی  هرگز  باید  حس 
 .نکنند فراموش

 امره  علی  غالب وال ل 
 ایخامنه سی دعلی

۱8/6/۱۳99 
 

 22/6/۱۳99  اّلل صانعی گذشت آیتپی دررهبر انقالب اسالمی درپیام تسلیت  
   الرحمن الرحیم ال ل بسم

به برادر معزز  و ال ل ال ل آقای حاج شیخ یوسف صانعی رضوانشت مرحوم مغفور آیتدرگذ م و  علیه را به فرزندان و خاندان مکر 
کنم. آن مرحوم از شاگردان پر تالش  محترم ایشان و نیز به شاگردان و عالقمندان و دوستان آن عالم بزرگوار تسلیت عرض می

های مهم  قضائی  از پیروزی انقالب در مسئولیتمقامه بودند و پسال ل حضرت امام خمینی اعلیکان  های فقه و اصول و از نزدیدرس
و غیره به خدمت اشتغال داشتند و امید است این همه مقبول درگاه احدی ت و موجب اعتالی مقامات اخروی ایشان باشد. رحمت و 

   کنم.مغفرت حضرت حق را برای آن مرحوم مسألت می

  اینهخام سی دعلی

 ۱۳99شهریور  22
 

 24/6/۱۳99 فقیه در بنیاد مسکن انقالب اسالمیانتصاب نماینده ولیحکم 
 بسم ال ل الرحمن الرحیم 

 توفیقه  دام نژادروحانی حسین حاج آقای حجةاالسالم جناب
 علیه ال ل رضوان   راحل  امام  حکم  یشیوه  به  و  علیهرحمةال ل   محالتی  رسولی  آقای  والمسلمین  حجةاالسالم  جناب  درگذشت  پی  در

 از   هدفکنم.  می  منصوب  انقالبی  نهاد  آن  در  خود  نمایندگی  به  اید،داشته  اشتغال  خدمت  به  مسکن  بنیاد   درها  سال  که   را  جنابعالی
 بنیاد  مدیران  به  شما  حضور  است  امید.  است  طبیعی  بالیای  از  دیدگانآسیب  و  محروم  قشرهای  مسکن  امر  به  کمک  نهاد  این  تشکیل
 کنم.می مسألت متعال خداوند از را همگان توفیقات. کند کمک مقصود  این در نمسک

 ایخامنه سی دعلی
 ۱۳99 شهریور 24
 



 

 ۱۳9|صفحه: ۳۱/6/۱۳99دفاع مقدس  شکسوتانیاز پ لیتجل نیکنندگان در آئ با شرکت یریط تصوارتبا در اناتیب 
 31/6/1399 مقدس دفاع پیشکسوتان از تجلیل آئین در کنندگانشرکت با تصویری ارتباط در بیانات

حمن ال ل  بسم حیم  الر   الر 
الة و العالمین رب   الحمدل ل  و اهرین آله و محم د  سی دنا علی المالس   و الص   . االرضین فی ال ل  بقی ة سی ما الط 

الم   آخر   ال ل   جعله ال  و  الن هار  و  اللیل  بقی  و  بقیت  ما  ابدا    ال ل   سالم  من ی  علیک  بفنائک  حل ت  ال تی   االرواح  علی  و  اباعبدال ل   یا  علیک  الس 
الم لزیارتک من ی العهد  . الحسین اصحاب علی  و الحسین اوالد علی و ینالحس بن علی   علی و الحسین علی الس 

 ی مؤکّد اسالمتوصیهو  مّلی وظایف جزو مقدس، دفاع کسوتانپیش و  رزمندگان  بزرگداشت
س،  دفاع  آغاز   از  سال  چهلمین  مناسبت  به  را  امروز   یعرصه   جلوداران  و  کسوتانپیش  و  رزمندگان  بزرگداشت  و  »تکریم  روز  مقد 
س«  دفاع  مل ی   حتمی  وظایف  جزو  نکوداشت  و  بزرگداشت  این  تکریم،  این.  گرفته  انجام  درستی  و  جاهب  کار  بسیار  ند؛اداده  قرار  مقد 
 .هست هم اسالم مؤک د یتوصیه اینکه بر عالوه است، ما
 چه کسانی هستند؟  رزمندگان و کسوتانپیش •

 دست   کف  را  جان  گذشتند،  جان  از  که  هستند  کسانی  هستند؟  کسانی  چه  است،  آنها  تکریم  روز  امروز  که  رزمندگان  و  کسوتانپیش
  و   کردند  نظر  صرف  پوشیدند،  چشم  آینده  از  مواردی،   در  فرزندان،  همسر،  مادر،  و   پدر  خانوادگی،  زندگی  آسایش،  از  گرفتند،

 از. کنند عدفا کشور از و اسالم از او مقابل در بایستی بودند داده تشخیص که بردند دشمنی مصاف به  را خودشان هایداشته یهمه
ت  از  کردند،  دفاع  انقالب   از  کردند،  دفاع  اسالم   بعضی   و  کردند  عروج   اینها  از  برخی  کردند؛  دفاع  ناموس  از  کردند،  دفاع  مل ی   عز 
 به   ن،رزمندگا  عنوان  به  امروز  که  جماعتی  این  که  139یَنتَظ ر؛  َمن  م نُهم  وَ   نَحبَه  قَضیل   َمن  فَم نُهم  رساندند؛  پایان  به  را  کار  و  ماندند  هم

 این   و  رفتند  که  داشتند  را  افتخار  این  که  هستند  کسانی  این  جزو  دارند،  حضور  کشوری  سراسری  یجلسه  این  در  کسوتانپیش  عنوان
 . رساندند پایان به را کار که داشتند را توفیق 

 دفاع مقدس لزوم تعریف عظمت 
 عرصه  عظمت بشود، معلوم کار  عظمت که وقتی آن ؟بدهیم تشخیص درست را رزمندگان عظمت و اهم ی ت توانیممی زمانی  چه ما
 عظمت .  دارند  ارزشی  چه  کردند  کار  و  میدان  این  در  رفتند  که  اینهایی  شودمی  معلوم  وقت  آن  بدهیم،  تشخیص  بتوانیم  را  میدان  و

س دفاع تعریف یعنی میدان  .مقد 
 مقّدس  دفاع  چگونگی و چرایی مختصر  شرح
س  دفاع  چگونگی  و  چرایی  کوتاه،  یجمله  چند  در  من  بارها   ایم،گفته  بارها  که  است  مطالبی  اینها  البت ه.  دهممی  شرح  امروز  را  مقد 

ی  امر  تحریف،  بگوییم؛  بار  هزاران  و  بارها  و  بارها  است،  حقیقت  را  آنچه  باید  کنیم؛  تکرار  باید  لکن  اند،گفته  بزرگی  خطر  و  جد 
 .دارد  وجود تحریف دست و است

 افروزانجنگ هدف ؛ی اسالم نظام کوبیدن هم در •
ال     هم  در  بود،  اسالمی  نظام  کوبیدن  هم  در  کردند،  تحمیل  ایران  مل ت   بر   را  تحمیلی   جنگ  که  کسانی  آن  افروزان،جنگ  هدف  او 

 .بود این شاننهایی و اصلی  هدف بود؛ انقالب کوبیدن
 و مقابل ما  صّدامهای پشت قدرت •

ام  اصلی،  طرف  ثانیا   ام.  بودند  اصلی  عناصر  آن   یکردهپیش  که   بودند  ایوسیله  ااینه  نبودند؛  بعث  حزب  و  صد    از  استفاده  با  را   صد 
 بودند؛   دیگران  اصلی،  طرف  و   سر  پشت  ام ا  بود[  ]شده  میدان  وارد  بود  آمده  هم  او.  بودند  انداخته  پیش  او  هایطلبیجاه  و  او  روحی ات
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ی  یربهض  انقالب  از  آمریکا،  مثل  قدرتها  آن  از   بعضی  که  بودند  قدرتهایی  که   بودند  کسانی  هم  طرفها  از   بعضی.  بودند  خورده  جد 

  اینکه   از  منتها  اند،داده  دست  از   صورت  این  به  کالنی  منفعت  چنان  آن  که  گفت  شدنمی  و  بودند  نشده  طرد  ایران  از  آمریکا  مثل  ولو
اس  یمنطقه  این  در   جدیدی  هوی ت  یک  جدیدی،  عنصر  یک  که   خصوصی اتی  با  اسالم،  اساس  بر  دین،  اساس  بر  بیاید،  وجود  به  حس 
  هم   روز  آن  شوروی    نبود،  آمریکا   فقط.  ایستادند  اسالمی  جمهوری  مقابل  لذا  نبودند؛  مایل  و   بودند  نگران  شناختند،می  و  دانستندمی
 اسنادی   لذا.  داشتند  قرار  ما  مقابل  در  عرصه  این   در  هم  شرقی  اروپای  کشورهای  حت ی  بودند؛  ]هم[  غربی  اروپای  کشورهای  و  ناتو  بود،
ام  با  جنگ  آغاز  از  پیش  آمریکا  که  کرد  ثابت  شد،  داده  نشان  و  شد  رو  بعدا    که  تسلیحاتی   کمکهای  که  همچنان  داشته؛  توافقهایی  صد 
العاتی  و   و  نیروها  سمت  به  -کرد  خواهم  اینها  به   ایاشاره  یک  بعدا    من  حاال  که-  جنگ  اثنای   در   مرت ب  طور   به  قیمتذی   بسیار  اط 

  بنادر   در  هاکشتی.  بود  ما  دید  در  و  ما  چشم  جلوی  این  که  پیوسته  صورت  به  نظامی  کاروان  بود؛  سرازیر  بعث  حزب  و  امصد    قوای
 و   عراق  رفتندمی  کویت،  رفتندمی   سعودی،  رفتندمی  وقفه  بدون  هرروزه،  مت صل،  صورت  به  امارات  از  و  گرفتندمی  پهلو  امارات

ام نیروهای  تحویل را[ ]امکانات  .[]بود جبهه و دشمن وضع حاال اینکه. دادندمی ینحس صد 

 در داخل نظامی تجهیزات و  مسّلح نیروهای  وضعیت •
 کشور،   داخلی  وضع  کند؛  آغاز  را  نظامی  یحمله  این  اینکه  به  کردمی  تشجیع  را  دشمن  که  بود  جوری  کشور  شرایط  هم،  داخل  در

ل،  یدرجه  در  که-  مسل ح  نیروهای  وضع   یوغ   زیر  از  تازه  ارتش  نبود؛  خوبی  وضع  -است   مسل ح  نیروهای  به  اجنگه  در  امید  چشم  او 
  ارتش،   فرماندهان  البت ه.  دادمی  نشان  را  خودش  انقالبی    حضور  و  کردمی  خودآرایی  داشت  و  بود  شده  خارج  طاغوتی  فرماندهان
حی   شهید  امثال  ام ا  بودند  خوبی  فرماندهان  بسیاری  داشتند،   مهم ی  جایگاه  و  بودند  خصی تیش   ارتش  در  که  141ظهیرنژاد   مرحوم  یا  140فال 
  بود   سال  یک  از   بیش  اندکی  که   هم  سپاه.  بودند  کارتازه   واقع  در   کار  این  در  نبودند؛  آماده  ارتش  مثل  عظیمی  سازمان  یاداره   برای
 مسل ح   نیروهای  وضع  این.  بود  شده  تشکیل  تازه  بود؛  ماهه  چند  و  سال  یک  نهاد  یک  سپاه  ،59  شهریور  پایان  در.  بود  شده  تشکیل  که
 .بود ما
ت  نهایت  در  -باشند  داشته  یاد  در  باید  همه  واقعا    را  این-  هم  نظامی  ابزارهای  لحاظ  از ال    بودیم؛  دستیتنگ  و  شد    مان نظامی  ابزارهای  او 
 دشمن،   یحمله  آغاز  همان  در  و  نبود،  شدهشناخته  بودند،  کرده  پیدا  مسئولی ت  که  کسانی  برای  آنها  از  بسیاری  بود،  ناقص   بود،  کم

  یگانها   این  در  که   جنگ  شروع  از  بعد  ماه  چند  من.  بود  کم  بسیار  ما  امکانات  که  بود  این  نتیجه  بود؛  رفته  ما  دست  از  آنها  ازبعضی
 دارد؛   تانک  فروند  چهل  حدود  باشد،  داشته  تانک  فروند  ۱50  حدود  مثال    بایستی  که  ارتش  زرهی  تیپ    دیدممی  کردم،می  گردش
 و  تفنگ  امکاناتش  بود؛  امکانات  فاقد  کل یهب  که  هم  سپاه.  بود  جور  همین  هم  امکانات  یبقی ه  بود؛  حد  این  در  ما  امکانات  یعنی

 زیادی   حدود  تا  دشمن  را  اینها.  کردمی  تشویق   را  دشمن  اینها  نداشتیم؛  اینظامی  امکانات  اصال    ما  بود؛  اینها  مانند  و  سبک  هایخمپاره
 .شدمی حمله به تشویق  و دانستمی فهمید،می

 امام فرماندهی و رهبری  انگیزشگفت و حّساس بسیار نقش •
س  دفاع  و  تحمیلی  جنگ  خب اس  بسیار  نقش  انسان  که  است  اینجا  شد؛  آغاز  ما  مقد    امام   فرماندهی    و   رهبری  انگیزشگفت  و  حس 

  و   خود  چشم  زیر   در  را  حرکت  ینا  تداوم  بعد  و  را  جنگ  آغاز  توانست  شرایطی  چنین  یک  در  امام.  دهدمی  تشخیص  را   بزرگوار
ب  اظهار  کنند،می  انکار  هابعضی.  کند  اداره  و  ببرد  پیش  به   خود  یاراده  مسن    روحانی  یک  است  ممکن  چطور  که  کنندمی  تعج 

 
س شهید سرتیپ ولی  140 حی )رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمی ایران در دوران دفاع مقد   (ال ل فال 
س  141  (سرلشکر قاسمعلی ظهیرنژاد )فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران در دوران دفاع مقد 
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 هی فرماند  و  جنگی  مدیری ت  که  کنندمی   خیال  کند؛  اداره  جنگ  در  را  مسل ح  نیروهای  بتواند  مثال    ساله  هشتادوچند   سنین  در  پیرمردی
م تاکتیکی هایقرارگاه در مثال   برود که بود این به امام جنگی   ه بنشیند  مقد   .بفرستد ور آن و ور  این را یگانها  کند، جاجابه را هاعد 
  شناخت حجم واقعی این کارزار 

ال    بود:  دیگر   چیز  چند  امام  یمسئله  نبود،   این  مسئله ل ا  از   که  بود  این  امام  بزرگ  کار  و   بود  این  مهم  او    را  کارزار  این  واقعی  حجم  و 
ل  از  شناخت،   اوقات   خیلی  همسایه  کشور  دو  خب.  فهمیدیمنمی  دانستیم،نمی  ماها  از  خیلی   چیست؛  جنگ   این  معنای  که  فهمید  او 

ی تی  خیلی  کنند؛می  پیدا  هم  با  درگیری  شودمی ل  از  امام  نه،  امام.  ندارد  اهم   سایه هم  دو  بین  عاد ی  درگیری    یک  این  که   فهمید  او 
ام  که  داد   تشخیص  و  کیست  جنگ  این  در  اصلی  دشمن   که  فهمید  و  شناخت  را  دشمن  نیست،  ی درباره  امام  و.  است  ابزار  یک   صد 
س  دفاع  یدرباره  جنگ، د  مقد    از   آمریکا  که  فرمود می  مثال    امام   بود  جنگ  به  مربوط  که  ای سخنرانی  در  کرد؛می  سخنرانی  متعد 
 اینها   که  بود   شناخته   که  بود  کسانی  آن   به  خطابش  و   تعر ض  یعنی  بدتر؛  دو   هر  از   انگلیس  بدتر،  آمریکا  از   شوروی  بدتر،  شوروی
 . هستند اینها واقع در جنگ  یصحنه  پشت و هستند اصلی عامالن
  کند حل تواندمی ایران مّلت فقط را مهم ی مسئلهتشخیص اینکه این 

 صرفا    مسئله،  این.  کند  حل  تواندمی   ایران  مل ت  فقط  را  مهم  یمسئله  این  که  بود  این   آن  و  داد  امام  حیاتی  و  اساسی  تشخیص  یک  ثانیا   
 باید   مل ت  است،  ایران  مل ت  کار  کار،  این  لکن  کردند  پیدا  بهتری  وضع  خب   بعد  مسل ح  نیروهای  ولو.  نیست  مسل ح  نیروهای  یمسئله
 تشخیص  را این  امام. برساند پیروزی به باید ایران مل ت مه را جنگ رساند، پیروزی به را انقالب ایران مل ت که همچنان بیاید؛ وسط
 شخصی ت  ]بعد[. آورد وجود  به کرد، خواهم ایاشاره یک  بعد حاال که را مردمی عظیم  حرکت این و کرد عمل آن  اساس بر و داد
  آشکار   همه  برای  او  بیان  در  صداقت  و  معصومی ت  آثار  زدمی  حرف  وقتی  که   امام  بیان  معصومی ت  و  صداقت  امام،  معنوی  نفوذ  امام،
  کلمه   واقعی  معنای  به  که  کردمی  مشاهده  را  اعماقی  یک  که  او  تیزبین  نگاه  بعد  کند؛می  بیان  دارد  را  حقیقت  که  فهمیدندمی  بود،

 مراجعه   نظامی  مسائل  از  بعضی  در  نظامی  مسئولین  با  ماها  گاهی.  بیند«]بود[  آن  خام  خشت  در  پیر  بیند،  جوان  آینه  در  آنچه[ »]مصداق
ب ی[]مایه واقعا   انسان برای که کردندمی بیان را نکاتی یک گاهی امام و ایشان به کردیممی  نکات  این به  چطور ایشان که بود تعج 

ه  . کندمی توج 
 العاده فوق و نظیربی قاطعیّت 

 طور   به  امام  رسید،می  نظر  به   نشدنی  کلمه  واقعی  معنای  به   که  را  نشدنی  کارهای  العاده؛فوق  قاطعی ت  آن   نظیر،بی  قاطعی ت  هم  بعد  و
  قابل   اصال    بودم،  اهواز  در  ات فاقا    بنده  افتاد،  حصر  در  آبادان  که  وقتی  آن  خب«.  شود  برداشته  باید  آبادان  »حصر  فرمود[می  ]مثال    قاطع
ر مشهر  فرمود[می  ]یا.  فرمودند  قاطع  امام  ]ام ا[  بشود  برداشته  آبادان  حصر  است   ممکن  چطور  نبود  تصو   ی قضی ه  در  بشود«،  آزاد  باید  »خر 
  بیان   قاطع  صورت  به  امام  را  این  آمد،می  آنجا  در  حاضر  افراد  نظر  به  که  را  نشدنی  چیزهای  یعنی  شود«؛  آزاد  باید  »سوسنگرد  قبل

فانه نقش امام در نوشته  بود؛   اینها  امام،  فرماندهی   و  امام  هدایت  و  امام  رهبری.  کردند جنگ، در بحثهای مربوط   های مربوطه بهو متأس 
 جنگ، مورد غفلت واقع شده!به 
 گیری در حاالت مختلف جنگ به اقتضای آن حالت موضع 
 حالت،  آن  اقتضای  به  جنگ،  مختلف  حاالت  در  امام.  بکنم  عرض  قضی ه  این  با  امام  یمواجهه  نوع  یدرباره   دیگر  ینکته  یک

 میدان   در  صحنه،  در  بود  آمده  پیش  ایقضی ه  یک  کنید،  فرض  مثال    وقت  یک.  کردمی  بیان  را  اصلی  ینکته  آن  و  کردمی  گیریموضع
 تحقیر  را  دشمن  و  بدهد  روحیه  مردم  به  کردمی  سعی  امام  کردند؛می  پیدا  روحیه  بایستی  و  بودند  داده  دست  از   را  شانروحیه  مردم  که
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 رفتند،   جبهه  به  که  ما  رزمندگان  که  است  این  142،کرده«  فرار  و  انداخته  سنگی  یک  آمده،  دزدی  یک[ »]فرمودند  اینکه  معنای.  کند
  فرض   بشود؛  جلوگیری  رزمندگان  غرور   از  که  بود  الزم  وقت  یک.  مل ت  به  دادن  روحیه.  کنندمی  تعقیب  را   فراری  دشمن  دارند

مشهر  بودند  توانسته  العادهفوق   و  کُشنده  تالش  ماه  یک  حدود  با  رزمندگان  بفرمایید  عجیب   دستاورد  یخیل  این  خب-  کنند  فتح  را  خر 
مشهر  که  بود  بزرگی  و  ایجاد   غرور   بود  ممکن  این  خب  -بگیرند  پس  باز  دشمن  از  توانستند  بسیج،  و   سپاه  و  ارتش  ما،  رزمندگان  را  خر 

 است،  زیاد  بسیار  هستند  اینقطه  هر  در  اندرکاردست  که  افرادی  یهمه  بر  اشضربه  که  نیاید  وجود  به  غرور  این  اینکه  برای  اینجا  کند؛
مشهر»  فرمود  امام  اینجا  این  کند؛می  الهی  قدرت  و   الهی  یاراده  به  مستند  را  مطلب  هستیم؛  وسیله  ما  ]یعنی[  کرد«؛  آزاد  خدا  را   خر 
 امام   داشتند،  دلگرمی  به  احتیاج  داشتند،  تفق د  به   احتیاج  شدند،  مشکلی  یک  دچار  رزمندگان  وقت   یک  بفرمایید  فرض.  است  الزم
  آگاه،  و  قوی  مدیر  یک  مثل  و  مهربان  پدر   یک  مثل  ]بود[؛  مراقب  یعنی  143.بوسم«می  را  رزمندگان  »بازوی  هک  آنها  از  کردمی  تفق د
گیرد، حتما   باید در تحقیقات ما، در کارهایی که انجام می  و.  شدمی  صادر  بزرگوار   این  از  بود،  الزم  چه  هر  وقتی  هر  عرصه،  بر  مسل ط

 نقش امام روشن بشود. 

 مقّدس   اعدف مورد در  نکته چند
  در   من  را  نکته  چند  لکن  شود،می  روشن  اجمال  نحو  به  کوتاه  یجمله  چند  این  در  تحمیلی،  جنگ  چرایی    و  چیستی  بنابراین  خب،
س  دفاع  مورد  عرض   که  طور  همین  بشود؛  تکرار  بایست  لکن  شده،  تکرار  شده،  گفته  بارها  اینها  از  خیلی  البت ه  .کنممی  عرض   مقد 
 افکنی است.گیزه به دنبال شبههدست تحریف با ان کردم،

 دشمن  شکست و اسالمی  جمهوری  نظام  پیروزی  •
ل  ینکته   نظام   را،  اسالمی  جمهوری  نظام  اینکه  هدف  با  انداخت  راه  به  را  جنگ  دشمن  گفتیم،  که  طوری  همین  که  است  این  او 

  ایجاد   کشور  بر  را  خودش  یسلطه  و  دبیاور  کار  سر  بر  را  زبونی  و  ضعیف  یوابسته  حکومت  دستگاه  یک   و  کند  ساقط  را  اسالمی
  پیروز   جنگ  این  در  ایران  آیا  که  کنندمی  افکنی شبهه  بعضا    که  مهم  و  اساسی  بسیار  ینکته  این  یعنی.  خورد  شکست  دشمن  و  کند؛
 ی همه   اینکه[]  !است  روشن  خورشید  مثل  تحمیلی   جنگ  در  اسالمی  جمهوری  پیروزی  اصال    که[  است  این  ]جوابش  نشد،  یا  شد
 اینکه   برای  بشوند،  مسل ط  او  بر  بتوانند  اینکه  برای  کنند،  ساقط  را   او  نظام  اینکه  برای   کشور،  یک  سر  بریزند  روز،  آن   قدرتمند   یایدن

 سال   هشت  و  -کنند  تجزیه  خواستند می  اینها  را  کشور  غربی  جنوب  از  و  غرب  از  قسمتهایی  یک-  کنند  تجزیه  را  او  سرزمین   بتوانند
  ایران   مل ت  نیست؟  پیروزی  این  باالتر؟  این  از   پیروزی  بکنند،  نتوانند  غلطی  هیچ  هم  آخرش  ببرند،  کار  به  را  خودشان  توان  یهمه

 .آورد دست به درخشانی پیروزی
ال     جنگ   از   بعد  نظام  و.  برانند  عقب  به  قدم  یک  را  نظام  و  انقالب  نتوانستند  ثانیا    کنند؛  جدا  نتوانستند  را  کشور  خاک  از   وجب  یک   او 
  بزرگی   هایپیروزی  اینها  بود؛  بیشتر  اشتوانایی  و   نشاط  و  بود  جنگ  شروع  از   قبل  از  تواناتر  و  ترقوی   بسیار  سال  هشت  این  انپای  در  و

 همیشه   ایران  افتاد،  ات فاق  اخیر  قرن  دو  یکی  این  در  طواغیت  یدوره  در  پادشاهان،  یدوره  در  که  جنگهایی  در.  افتاد  ات فاق   که  است
 جنگ   در  هم  ایران،.  کرد  طرفیبی  اعالم  ایران  که  جنگی  در  حت ی  پهلوی،  یدوره   در  چه  قاجار،  یره دو  در  چه  خورده؛  شکست

ل،  المللبین م  المللبین  جنگ  در  هم  او  لی  که  شد  اشغال  جنگ  دو  هر  در   کشور  و  کرد  طرفیبی  اعالم  دو   بود،   قاجار  یدوره  در  او 
می م،  جنگ در.  بود پهلوی یدوره  در دو    رفتند، می رژه  خیابانها  در شوروی نیروهای و  آمریکایی نیروهای تهران، شهر همین در دو 
  قرار   اینها  یسلطه  تحت  کشور  جنوب  از  بخشهایی  کشور،  شمال  از  بخشهایی  کردند؛می  ایجاد  فساد  مردم  چشم  جلوی  و  رفتندمی  راه
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 عرضهبی  پادشاهان  ]یعنی[-  ایران  کشور  سران  العاط    بدون  ویزا،  بدون  اجازه،  بدون  کشور،  سه  سران.  داشتند  مستقیم  حضور  و  گرفت

  شد،  اینها  یجلسه  وارد  رفت   ایران،  شاه  محم درضا  144کردند،  ]برگزار[  جلسه  ایران  در   آمدند  -]آنها[  ناتوان  و  نادان  اطرافیان  و
  از   برایش  146روزولت  و  145چرچیل  یعنی  نفر،  دو  این  شد،  وارد  شاه  و  بودند  نشسته  نفریسه  که  ایجلسه  در  یعنی  کردند؛  تحقیرش
  که  نوشتند  بعدی   خاطرات در  هاکمونیست  هم  بعد  شد؛ بلند  147استالین   فقط  نشست،  آنجا  گذاشتند  صندلی  یک  نشدند؛  بلند  صندلی
 بود،   این  کشور  وضع  شد؛  بلند  جا[  از]  کند  جذب  خودش  طرف  به  را  او  اینکه  برای  کنند،می  ییاعتنا بی  اینها  که  دید  گفت  استالین
 خلیج   و  جنوب  و  بوشهر  در  انگلیس  شرارتهای  در  148ت؛رف  دست  از  قفقاز   روسیه،  با  جنگهای  در.  آمدمی  راحتیهب  دشمن  یعنی

 اسالمی،   جمهوری   در.  نداشت  وجود  آنها   در  پیروزی  یعنی  بود،  جوری   این  جنگها  ]این[  یهمه  شد؛  وارد  ما   بر  زیادی   ضربات  فارس،
  و   مرتجعین  و  شوروی  و  آمریکا  و  اروپا  و  غرب  و  شرق  یعنی   خودش،  مقابل   تمندقدر  دنیای  مقابل  در  توانست  ایران  سربلند  کشور
ل  ینکته  این  بشود؛  پیروز  اینها  بر  و  ب ایستد  همه  گاهی   اینکه.  است  ما  مل ی  هوی ت  از  بخشی  و  است  مهم ی  بسیار  ینکته  یک  که  او 
س  »دفاع  که  هست  هم  درست  و  شودمی  گفته س،  دفاع  که  است  این  خاطر  به  است«،  مل ی  هوی ت  از  بخشی  مقد    هوی ت  بُروز  مظهر  مقد 
 .برسانند پیروزی به را جنگ توانستند  که بود ایران مل ت یبرجسته و واال

  آخر تا اّول از ،مقّدس  دفاعبودن  ی یُعقال  و مدبّرانه •
م؛  ینکته س  دفاع  دو    انجام   بخشی  یک   در  که  خطایی  کی  به  استناد  با  هابعضی.  بود  ایران  مل ت  حوادث  ترینعقالنی  از  یکی  مقد 
س   دفاع  یمجموعه  اند،داده  انجام  جمعی  یک  یا  گرفته س  دفاع  نیست؛  جور  این  ابدا    کنند؛می  مت هم  تدبیریبی  به  را  مقد  ل   از  مقد   او 

ل  که  هاییسخنرانی  از  که  کار  شروع.  بود  ییُعقال  و  مدب رانه  آخر  تا  دیگران   آنچه  چه  فرمودند،  امام   آنچه  چه-  گرفت  انجام  کار   او 
. است مهم ی یمسئله خیلی این ببینید، ارتش؛  و  سپاه همکاری و فع الی تها بعد. بود عرصه  این در  ورود  عقالنی ت یدهندهنشان -گفتند
 با   دبای  اینها  انقالبی،  یآمده  میدان  به  تازه  جوان    عنصر  یک  سپاه  و  کشور،  در  موجود  یجاافتاده  سن تی  سازمان  یک  ارتش  روز  آن
 قبل   ام ا  افتاد،  ترکامل   و  بهتر  خیلی  ات فاق  این  کرد  فرار   صدربنی  آنکه   از  بعد  البت ه.  افتاد  ات فاق  این  ام ا  نیست،  آسان  این  کنند؛  کار  هم
  ده فرمان  آن  اسم  که-  بود  پادگان  آن  ارتشی    فرمانده  جانشین    پیچک  شهید  مرحوم  که  دیدم  ابوذر  پادگان  در  خودم  بنده.  بود  هم  آن  از

 ی منطقه  در  کردند؛می  زندگی  کردند،می   کار  همدیگر  با  بود،  سپاهی  یک  جانشینش  بود،  ارتشی  پادگان  فرمانده  آنجا  -نیست  یادم
اسی  جای  ابوذر  پادگان  غرب،  پیشامد  جدید  اوضاع  که  هم  بعد.  کردندمی  اداره  اینها  را  جنگ  از  عظیمی  یعرصه  یک  و  بود  حس 
 واضحی   همکاری  سپاه  و  ارتش  همکاری  دیگر  که   گرفتند  عهده  به  بزرگوار  امام  خود  را  جنگ  ماندهیفر  و  کرد  فرار  صدربنی  و  کرد
س،بیت  در  المبین،فتح  در  آبادان،  حصر  شکستن  رضا،  امام  عملی ات  در  بود؛  خیلی   این  دیگر؛  جاهای  و   بدر  و  خیبر  عملی ات  بعد  المقد 
 این  که  شجاعانه  و  ابتکاری  هایتاکتیک  انتخاب  بعد،  کرد؟  پیدا  شودمی  را  کاری  چه  تر مدب رانه  و  ترعاقالنه  این  از.  بود  بزرگی  کار

 اسالمی   جمهوری  مسل ح  نیروهای  یعنی  شد؛  برده  کار  به  المبینفتح  در  که  هاییتاکتیک  بفرمایید  فرض.  بود  العاده  فوق  واقعا    هاتاکتیک
 ها، تاکتیک  این  اصال  .  کنند  منکوب  و  مغلوب  را  دشمن  پشت،  از  و  دربیاورند  دشمن  یجبهه  پشت  از  سر  ایشجاعانه  نحو  به  بتوانند

سبیت  در .  بود  ابتکاری  هایتاکتیک  والفجر   در  هوایی   پدافند  در  گرفت؛  انجام  نو  هایتاکتیک  و  بزرگ  کارهای  اقسام  و  انواع  المقد 
  انجام   بزرگی  کار   عملی ات  همان  در  اروند  زا   عبور  در  داد؛  انجام  ایالعادهفوق  ابتکار  آنجا  ست اری  شهید  روز  چند  ظرف  در  هشت،

 
 گرد هم آمدند.تهران در کنفرانسی موسوم به کنفرانس تهران، در سفارت شوروی در   ۱۳22سران سه کشور آمریکا و انگلیس و شوروی، در تاریخ ششم تا نهم آذرماه  144
 ( وینستون چرچیل )نخست وزیر انگلیس  145
 (فرانکلین روزولت )رئیس جمهور آمریکا 146
 ( ژوزف استالین )دبیرکل  شوروی  147
 ی گلستان عهدنامه  148
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  معنوی   اقتدار  این  با   و   فکری  توانایی  این   با  مسل حی  نیروی  کمتر   بود؛  عاقالنه  کارهای  بود،  بزرگی  و  مدب رانه  کارهای  همه  اینها.  گرفت

  جام   »نوشیدن  به   کردند  تعبیر  آن  از  امام  که  شرایط  آن  در  کار،  پایان  در  هم  قطعنامه  قبول  حت ی.  ببرد  پیش  را  کار  تواندمی  تدبیر  و
  امام   نبود،  عاقالنه  اگر  نبود،  مدب رانه  اگر .  گرفتمی  انجام  باید  بود،  ایمدب رانه  کار  کار،  این   مقطع،  آن  در .  بود  مدب رانه  هم  این  ،«زهر
ل از این،نابرب. بود عاقالنه بسیار کار، گذرد؛می دارد چه  که دیدیممی و بودیم شاهد نزدیک از ما. دادمین  انجام  ی مسئله  آخر، تا او 
س دفاع  . بود مراقب بایستی مورد این در را هاتحریف و بود ایران مل ت حرکات  ترینعقالنی از یکی و ُعقالیی یپدیده یک مقد 

 استعدادها بُروز و مردم حضور برای  مقّدس دفاع در جدید مدلسازی  •
م؛  ینکته س   دفاع  در  سو    ینحوه  یک  مردمی  حضور  ینحوه .  گرفت  انجام  جدیدی  سازیمدل  یک  مردمی  حضور   برای  مقد 

 .کنم می  عرض اینها  از کدام هر یدرباره  مختصری من حاال که ]است[ استعدادها بُروز حضور، این اساس بر و است آوریشگفت
ال     ی شبکه  یک  در  توانست  بود،  چه  هر  بود،  که  هر  کنند،  شرکت  عرصه  این  در  بودند  مایل  که  آنهایی  ایران،  مل ت  آحاد  یهمه  او 

  با   مثال    حاال  که   ساله  چهارده  سیزده  یرزمنده  یک  بفرمایید  فرض.  کند  پیدا  را  خودش  جای  پُرشور  و  داوطلبانه  کارآمد،   زنده،
 کند،   پیدا  را   خود  جای  توانستمی  یعنی  بود؛  مشخ ص  جایش  برساند،  جبهه  به  را   خودش  بود  شده  موف ق   شناسنامه  در  کاریدست

 رفت می  که  هم  هفتادساله  پیرمرد  یک.  کارها  قبیل  این  از  و  باشد  رسانپیام  ببرد،  خبر  بیاورد،  آب  که  بفرمایید  فرض  نمانَد؛  یکارب
 مشخ ص   کامال    داشت،  وجود  جبهه  در  پیرمرد  یک  از  که  توق عی.  کند  پیدا  را  خودش  کار  توانستمی  هم  او  جور؛  همین  هم  او  جبهه،
ه  آن   نه  مانْد؛مین  بیکار  کس  هیچ  بود؛  معلوم  بود،   فرض   یا.  ماندمی  بیکار  هفتادساله  پیرمرد  آن  نه  ماند،می  بیکار  سالهسیزده  یبچ 

 را   خودش  جای  کند،  شرکت  هم  او  کار،  این  در  خواستمی  که  -دبستانی-  ساله  ده  ساله،  نُه  هشت  آموزدانش  دختر  یک  بفرمایید
 که   ایمردمی  هدایای  و  غذایی  هایبسته  در   را  نامه  این  و  ناشناس  یرزمنده  دربرا  به  نوشتمی  نامه  داشتمیبر  کرد؛می  پیدا
ر.  فرستادمی  و  گذاشتمی  فرستادندمی   باز   را  غذایی  یبسته  این  که  کنید  فرض  جنگ  میدان  در  رزمنده   که  بود  افتاده  ات فاق  مکر 
ه  یک  بله،  دیدمی  خواندمی   هست،  آن  در   نامه  یک  دید می  کردمی  برادر »  نوشته  ایسالهده   ای،ساله  هشت   هفت  دختر  کی  ای،بچ 

ه  یک  یعنی  اینها«؛  مانند  و  کنممی  دعایتان  من  نباشید،  خسته!  رزمنده   بانوی   یک  باشد؛  داشته  حضور اینجا  در  توانستمی  هم  دختربچ 
 پختن   نان  با  خودش،  انداختن  ترشی  با  خودش،  مرب اسازی  با  خودش،  طبخ  وسایل  با  خودش،  خی اطی    چرخ  با  توانستمی  هم  محترم

  زنهای   و   بانوان  از  جمعی تی  که  دیدم  را   اینقطه  یک   رفتم  اهواز   در   بنده.  کند   کمک  جبهه  پشت  به   خودش  شستن    لباس  با  خودش،
  مشغول  و  کنند  پیدا  را  خودشان  جای  توانستندمی  همه  یعنی  شستند؛می   را  رزمندگان  چرک  لباسهای  و  بودند  شده  جمع  آنجا  محترم
اح  پزشک.  ندبود  کارگر   مسجد،  روحانی  جزء،  کاسب.  دیدیم  ما  و   داشت  حضور  و  باشد  داشته  حضور  آنجا  توانستمی  مشخ صا    جر 

 مردمی   هایگروه  اقسام  و  انواع  و  اداری  کارمند  روستایی،  کشاورز  گر،ریخته  و  کارصاحب  و  راننده  سرودخوان،  و  شاعر   کارخانه،
 ما   جا  هیچ  ندارد؛  ایسابقه  هیچ  دنیا  در  این.  بود  جدید  مدل  یک  این  کنند؛  پیدا  حضور  دمیمر  عظیم  یشبکه  این  در   توانستندمی

 چیزها   قبیل  این  از  خیلی  هم  ما   درآمده،  هایشانفیلم  کتابهایشان،  فراوان،  جنگهای  ی[]درباره.  ایمنشنیده  و  ایمنخوانده  را[  اش]نمونه
 که   جدید سازیمدل بود؛ جدید مدل این. ندارد  وجود اصال   عظیمی مردمی بسیج چنین ینمونه ]ام ا[  ایمکرده مطالعه ایم،خوانده را

 .دادندمیکمک[] همه کنند افزایی هم توانستندمی همه کنند، همکاری توانستندمی همه
 مثال  -  کشور  ینقطه  فالن  در  روستایی  از  جوان  فالن  کنید  فرض .  بشود  پیدا  ناگهان  استعدادهایی  چه  جمعیدسته  حرکت  این  در  بعد، 

. ]بوده[  عظیمی  حرکت  چنین  یک  یعنی  سلیمانی؛  قاسم  حاج  مثال    بشود  بعد  اینها،  به  بپیوندد  و  شهر  داخل  بیاید  -کرمان  در  روستایی
 در  مثال    جبهه،  حوادث  کوران  در  جبهه،  برود  داوطلبانه  باشد،  گرفته  دست  به  تفنگ  بار  یک  حت ی  اینکه  بدون  دانشجو  جوان  فالن
 روزنامه،   یک  یمجموعه  از  جوانی  که  بفرمایید  فرض.  باال  سطح  نظامی  قرارگاه  یک  مؤث ر  و  برجسته  عضو  بشود  نیم،  و  سال  یک  طول
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ت  از   بعد   و  جبهه  برود  است،  مطبوعاتی  فع الی ت  مشغول   که العات   ینابغه  باقری،  حسن  شهید  مثال    بشود  کوتاهی  مد    از   و  جنگ؛  اط 
. قبیلند   این   از  جنگ  از  بزرگی  شهدای  و  جنگ  ماندگار  هایچهره  و  شد  مشاهده  استعدادهایی  چنین[]  بروز  و  عجیبی  موارد  قبیل  این

  آن   نظرم  به  دیدم،می  و  شناختممی   را   ایشان  انقالب  اوایل  از  من  که  صی اد  شهید   کنید  فرض  ثال  ، مدیدیم   ما  را   جوان  افسران  از   بعضی
  به   بشود  تبدیل  این  -داشت  آمد  و   رفت  رفت؛می   و   ما  پیش  آمدمی  که-   بود  نسروا  یا  بود  یکستوان  یا  بود   جوانی  افسر   یک  وقت
ب  فرمانده  یک تها  که  توانایی  مجر   ترین بزرگ  در  و  ببرد  پیش  جور   آن  و  کند  هدایت  جور  آن   را  ارتش  زمینی  نیروی  توانست  مد 
 تواند می  همیشه  مردم  حضور  از  ابتکاری  دلم  این.  بودند  که  دیگرانی  و   است،  قبیل  این   از  ]هم[  بابایی  شهید.  کند  شرکت  کارها
.  کنیم   استفاده  مدل  این  از  توانیممی  کنیم،  نگاه  مسائل  و  مردم  به  درست  نگاه  با  و  بکنیم  هم ت  اگر.  توانیممی  ما  هم  امروز.  باشد  مطرح
 این   به  توانندمی  اندیشه  صاحبان  فکر،  صاحبان.  است  دیگری  وضع  یک  اقتصاد  وضع  است،  دیگری  وضع  یک  جنگ  وضع  البت ه
ی ت   جبهه  قدر   به  مدل  این  در  جبهه  پشت  نقش  وقت  آن.  بکنند  دنبال  را  آن  و  کنند  نگاه  مل ی  اقتدار  ابزار  یک  صورت  به  []مدل  اهم 
  توانند می  جبهه  پشت  هابعضی  است؛  مختلف  هاتوانایی  و  تمایالت  و  رغبتها  بگیرند؛  دست  تفنگ  توانندمین  که  همه  چون  کرد؛می  پیدا
ال  .  آفریدند  نقش  و  یافرینندب  نقش  تا   مجروحان،  به  رسیدگی  تا  داشت،  تأثیر  بسیار  و   بود  مهم  که  هارسانیآذوقه  مالی،  کمکهای  او 
 دلها   در  جور  این  شهادت  شوق  شد،مین  احترامی  و  تکریمی  چنین  یک  شهدا  از  اگر  امگفته  بارها  بنده .  شهیدان  باشکوه  یبدرقه
  استقبال   و  مردمی  حضور   آن  شدمی  شهر  یک  وارد  -بیشتر  یا  نفر  یک  یا-  شهید  یجنازه  وقتی.  دش  که  طوری  آن  شد،مین  مشتعل
  و  شعر  از  تبلیغاتی،  و  فرهنگی  حمایتهای.  بود  تأثیرگذار  مراسم  و   مهم  بسیار  حوادث  از  یکی  خود  آرامگاه،  تا   او  یبدرقه  و  مردمی
  هم  کشور  روستاهای  و  کشور  شهرهای  در  بود،  روانی  عملی ات  ولمشغ  دائم   دشمن  که-   دشمن  روانی  عملی ات  سازیخنثی  تا  شعار

 بارانموشک  زیر  شهرهای  از  برخی  مردم  ماندن  تا  ها،زدهجنگ  اسکان  و   پذیرایی  تا  -بودند   اینها  سازی  خنثی  مشغول  دائم  کسانی
  در   چه  کردستان،  در  چه  است؛  اشهره  از  بعضی  اهالی  مردم  ماندن  همین  جبهه،  پشت  افتخارآمیز  موارد  از  یکی  دزفول؛  مثل  دشمن

 .بود دشمن یپیوسته شدید تهاجم محل شهر اینکه با ماندند شهر در مردم شهرها از  بعضی در استانها؛ سایر در و خوزستان

 معنوی عروج و اخالقی فضایل ترینعالی بُروز •
س،  دفاع  در  چهارم؛   ینکته  تعالی   و  معنوی  عروج  و  معنوی ات  هم  قی،اخال  فضایل  هم  کرد؛  بُروز  اخالقی  فضایل  ترین عالی  مقد 

 هیچ   عدد  کثرت  و  جمعی ت  کثرت  این  با  ام ا  هستند  جا  همه  چرا،  توک  و  تک  حاال  گرفت؛  سراغ  شودمین  واقعا    را  این  شبیه.  روحی
س  دفاع  یجبهه  از  غیر  جا   های جنبه  هم  ،اخالقی  فضایل  هم  باشد؛  کرده  بُروز  اخالقی  فضایل  جور  این  که  ندارم  سراغ  بنده  را  مقد 

  که   هایینامهوصی ت   است،  خصوصی ات   این  یدهندهنشان  شده  نوشته  که  هاییحالشرح  .  اینها  مانند  و  دینی   روحی ات  و   معنوی  تعالی
  خب .  صفا  و  صدق  صداقت،  مثل  اخالقی  فضایل  [.جور  ]همین  رزمندگان  از  بعضی  از  شودمی  نقل  که  حاالتی  جور،  همین  مانده  باقی
  تمرین   هم  کسانی،  آنجا  کردن؛  کار  خدا  برای  اخالص،[.  ]بودند  باصفا  هم  با  همه  بود،  صفا  و  صدق  یمنطقه  جبهه،  یمنطقه  اصال  

ر  انسان.  دیگران  به  خدمت   تواضع،.  دادندمی  نشان  عمل  در  آنجا  را  خدا  برای  خودشان  اخالص  هم  کردند،می  اخالص  این  در  مکر 
 ی همه  بینندمی  شوند،می  بیدار  که  صبح  بودند،  خوابیده  خیمه  در  شب  دسته  فالن  گویندمی  کنید  فرض  مثال    که  خواندمی  هاحالشرح  
 فرمانده   یا  گروهان  فرمانده  مثال    که  شودمی  معلوم  تحقیق   از  بعد.  نیست  معلوم  زده؟  واکس  کسی  چه  است؛  زدهواکس  هایشانپوتین
 تمیز   را  هاشوییدست  یا  شسته،  بشورند،  بودند  گذاشته  که  را  اسهایشانلب   یا   زده  واکس  را  اینها  هایپوتین  یهمه  و  آمده  شب  دسته،
 که   هم  بعد  فداکاری؛  و  ازخودگذشتگی  ایثار،  خدمتگزاری،  یروحیه  خدمت،  این  تواضع،  این  است؛  عجیبی  چیزهای  اینها  کرده؛
  در   و  دنیوی،  زیورهای   به   ی یتنااعبی   آن   توحیدی،  عشق   و   شور   آن  ها،سحرخیزی  آن  شب،نیمه  هایگریه   آن   معنوی،  حاالت  آن

  کارشان   جبهه  در  -واصل  عارف  کلمه؛  واقعی  معنای  به  عارف-  عارف  جوانهای  این  عزیزان،  این  از  بعضی.  غیب  به  ات صال  هم  مواردی
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  ممکن  که  حوادثی  از  دوستانشان،  شهادت  از  خودشان،  شهادت  از  دادند،می  خبر  آینده  از  دیدند،می   را  آینده  که  بود  رسیده   جایی  به

 .[است ]مهم  خیلی اینها و هست، رزمندگان حال شرح در اینها بیاید؛ پیش است
  برکت اسالم 
  هم   دیگر  نقاط  درخشندگی  و  اعتال  البت ه.  است  اسالم  برکت  به  شد،  عرض  که  نکاتی  یبقی ه  از  بیش  نکته  این  که  است  مشخ ص  البت ه
 که   است  دینی  ایمان  یمسئله  و  اسالم  یمسئله  و  خدا  به  سپردن  دل  به  وطمرب  بالخصوص،  ینکته  این  ام ا  بود،  دینی  ایمان   برکت  به

 فهمیم، مین  اصال    را   مادری  حس    شما  و   من  خب،.  شهدا  مادرهای  های[]روحیه  یا.  عمیق   ایمان   این  تأثیر  از  مانَدمی  متحی ر  واقعا    انسان
 آید می   که  جوان  جبهه،  بفرستد  را   جوانش  مادر،  این  وقت   آن  مادر؛  خود  از  غیر  کند  درک  را   مادری  حس    تواندمین  کس  هیچ  واقعا  

  خوشحال   آورند،می  را  جوان  همین  پیکر  که  بعد.  برو  اسالم  برای  برو؛  بروی  خواهیمی  اسالم  برای  چون  گویدمی  کند،می  درخواست
 مادران  با  ،شهدا  هایخانواده  با  امداشته  فیق تو   بنده  الحمدل ل .  دادم  خدا  راه  در  را  ]جوانم[  این  گویدمی  داده؛  خدا  راه  در  را   او  که  است

ر-  امداشته  زیادی  برخاست  و   نشست  شهدا   پدران  و   ال  و  تعد    »ال  واقعا    که  زیاد  موارد  در  شهدا  مادرهای  که  بیند می  انسان-مکر 
  فصل  یک  که  معظی   فداکاری  برای  جز  و  اسالم  برکت  به  جز  این  ]دارند[؛  گذشتی  چه  حاالتی،  چه   هایی،روحیه  چه  149تحصی«، 
س  دفاع قطور کتاب از درخشان  .نکته این هم این. نبود است مقد 

 کشور برای  مقّدس دفاع سازِی سرمایه •
س  دفاع  پنجم؛  ینکته  دفاع   هایآورده.  آورد  وجود  به  کشور  برای  را  ارزشمندی  هایسرمایه  و  کرد  سازیسرمایه  کشور  برای  مقد 

س  .است زیاد خیلی مقد 
 کشور امنیّت 
ال   س  دفاع  برکت  به  کشور  امنی ت  او  س  دفاع  یعنی  است؛  مقد  .  است  زیاد  خیلی  کشور  این  به  تجاوز  و  تعر ض  یهزینه  که  داد  نشان  مقد 
س دفاع برکت به این  خودش  از دفاع قدرت و هم ت که داد نشان مل ت یک وقتی. کشور یک به  دهدمی امنی ت این، شد؛ ثابت مقد 
  اگر  و  کند  تأم ل   مل ت  این  و   کشور  این  به  خودش  تجاوز  در  متجاوز  که  شودمی  موجب  دهد،می  اوزمتج   به  کوبنده  پاسخ  و  دارد  را

 . است آن به مربوط امنی ت این دارد؛ هزینه خیلی برایش نیست، اشصرفهبه که بفهمد کند، عمل عاقالنه  بخواهد
 مّلت  خودباوری  ی روحیه 

  در  و  علم  میدان  در  شما  امروز  خوشبختانه  که  مردم  از  کثیری  جمع  بین  در  ودباوریخ  این.  داد  خودباوری  یروحیه  ما  مل ت  به  ثانیا   
س  دفاع  خاطر  به  عمدتا    کنید،می  مشاهده  گاهی  -چیزها  دیگر  و  وسازساخت  ]یعنی[-  گوناگون  میدانهای   فرض  یعنی  است؛  مقد 

  راه   خودش  دنبال  را  لشکر  یک  ،  را  جمعی تی  کی  تمام،  نفْس  به  اطمینان  با  تمام،  اقتدار  با  وچندسالهبیست  جوان  یک  که  کنید
 و.  دهدمی  نفْس  به  اطمینان  احساس  دهد،می  خودباوری  احساس  مردم  به  این  زد؛می  قاطع  یضربه   دشمن  به  و  رفتمی  انداختمی
س دفاع  . کند ندبل سر سربلندی، با تواندمی تحمیلی  جنگ یورطه مثل هاییورطه از ایران مل ت که کند ثابت توانست مقد 

س  دفاع  در  ما  هم   را  علمی  و  فن ی  نوآوری  سمت   به  حرکت  این  بعد،  س  دفاع  در   چون  آوردیم؛  دست  به  مقد    خیلی   به  داشتیم  نیاز  مقد 
 مرحوم   کنید  فرض  مثال  .  کنند درست   اینکه  فکر   به  رفتند  فداکار  مؤمن،   نیروهای  و  نداشتیم  را  امکاناتش  نبود،  اختیارمان  در  و  چیزها
م]  حسن  شهید   و   ایشان  که  بود   انداخته  راه  شکلی  یک  به  را  سازیموشک  ماجرای  این  بخشی  یک  در  اوقات،  همان  در  تهرانی[مقد 

 هم   موشک  داشتیم،  موشک  به   احتیاج  ما  خب.  اندکرده  شروع اینها  بله  که دیدیم  آنجا  رفتیم   کنید؛  بازدید  بیایید  گفتند  ما  به  دیگران
 کاری  یک  که  انداخت  فکر  به  -را  ما  مستعد    نیروهای  یعنی-  را  ما  این  زد،می  موشک  با  شت،دا  موشک  هم   دشمن  شد،مین  داده  ما  به

 
 خارج از شمارش و حساب  149
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 بنابراین، .  است  مشخ ص  خب  که  امروز  تا  برآمدند  عهده  از  هم  وجهی  بهترین  به  و  کردند  هم  را  خوبش  و  کردند  را[  کار  ]این  و  بکنند؛
 . نوآوری سمت به حرکت هم این
س  دفاع  که  بود  چیزهایی  از  هم  این  نی؛نشد  ظاهرهب  کارهای  به  اقدام  س  دفاع.  داد  یاد  ما  به  مقد   وجود   به  ما  برای  را  سرمایه  این  مقد 

س  دفاع  در  ما  را  این  است؛  شدنی  کنیم،  هم ت  اگر  واقع  در  ام ا  است  نشدنی  ظاهرهب  که  هست  کارها  بعضی  بدانیم  که  آورد  یاد   مقد 
 .است ما هایسرمایه از یکی هم این گرفتیم،

 ما  انسانِی  های سرمایهتقای ار 

س،  دفاع  سال  هشت  در   حاضر  عناصر   از  خوشبختانه  داد؛  ارتقا  را   ما  انسانی    هایسرمایه  گذشته  این   از   و    و  امروز  ]یعنی[-  بعدها  مقد 
 یک   که  هستند  و  اندبوده   خدمتگزاری  مشغول  کشور   گوناگون  و  مختلف  بخشهای  در  شماریبی  افراد  -آینده  در  شاءال ل ان   و  دیروز
  آوری شگفت  فع الی ت  یک  منطقه  در  اینها،  مانند  و  المللیبین  و  دیپلماسی  یعرصه  در  خب   که  بود  ما  عزیز  اش شهید سلیمانینمونه

لع  سلیمانی  شهید  کار   یگستره   و   سعه   از  ایران   عزیز   مل ت  و   مؤمن   برادران  و  دوستان  هنوز   حاال  واقعا    یعنی  داشت؛   یک   از  نیستند؛  مط 
  حاال   که  است  حرفها  این  از  بیش  خیلی  او  کار   هایکاریریزه  آگاهند؛  داشته  حضور  و  بوده   جبهه  فالن  مثال    در  این[که  ثل]م   چیزهایی

 یعنی   شد؛  درست  جنگ  در  که  بود  انسانی  یسرمایه  یک  این.  بشود  آشکار  تدریجهب  هاکاریریزه  این  آینده  در  شاءال ل ان  شاید
س دفاع دوران در جنگ، در ،هاسلیمانی قاسم امثال گذاریپایه  .نکته یک هم این. شد گذاشته مقد 

 غرب  تمّدن ی شدهبزک  واقعیّت و ذات شدن برمال •
س  دفاع  باب  در  دیگر  ینکته  یک ن  یشدهبزک  واقعی ت   و  ذات  با  را  ما  که  است  این  مقد   ایران  مل ت  چون  البت ه  کرد؛  آشنا  غرب  تمد 
 در   که  قدری  به  نه  ام ا  حدودی  تا  بودند  آشنا  -جور  یک  هاآمریکایی  از  جور،  یک  هاانگلیس  از-  هاغربی   از  بود  خورده  لطمه  قبال  
س دفاع  . شد دیده مقد 

 اشغال   همین  مثل  بودند؛  دیده  نزدیک  از  را   غربی  دولتهای  خیانت  و  عناد  ایران  مل ت  که   بوده  زیادی  هایصحنه  گذشته  در  البت ه 
م،  جهانی  جنگ  از   بعد  بخشهایی  اشغال  ل،او    جهانی  جنگ  از  بعد   کشور  از  بخشهایی   جنوب،   در  هاانگلیس  شرارتهای  و  هاشیطنت  دو 

 بودند   دیده  افغانستان؛   یقضی ه  در  طور  همین  و  دیگر  قدرتهای  از  بعضی  و  ایران  جنگ  یقضی ه  در  فارس،   خلیج  در  و  بوشهر  در
س  دفاع  در  که  قدری  به  نه  ام ا  را،  غربی  دولتهای  خیانتهای س  دفاع  دوران  در  آنچه.  شد  دیده  مقد   از   بیشتر  نگوییم  اگر  شد،  دیده  مقد 

  هر   با  غرب.  بود   بیشتر  یا  کردمی  برابری  نبود؛  ]هم[  کمتر  بودیم،  دیده  هاغربی   از  دراز  سالیان   طول  در  گذشته  در  که  بود  چیزی  آن
 از   هم  کمونیسم  چون  کمونیست؛  غرب  بلکه[]  داری،سرمایه  غرب  کاپیتالیست،  غرب  فقط  نه  یعنی  بود[؛  ما  ]علیه  وجهش  دو

ا    ما  علیه  فرانسه  کرد،  فع الی ت  جنگ  یدوره  در  ما  علیه   انگلیس  یعنی!  وجه  دو  هر  در.  است  غرب  هایفراورده  آلمان   کرد،  فع الی ت  جد 
ا    ما  علیه   ی همه   یعنی  ود؛ب  معلوم  خب  که  هم  شوروی  کرد،  فع الی ت  ما  علیه  بود  شرق  بلوک  مال  که   هم  یوگسالوی  کرد،  فع الی ت  جد 
 از   نداشتیم  اختیار  در  چیز  هیچ  -کردندمی  محروم  امکانات  کمترین  از  واقعا  -  کردندمی  محروم  امکانات  کمترین  از  را  ماها  هاغربی
  میراژ  از  دادند؛می  چیز  همه  مقابل  طرف  به  ]ام ا[  گرفت،مین  قرار  ما  اختیار  در   آسان  خیلی  مهم ات    حت ی  سبک،  سالح  حت ی  خارج؛

العات  تا  هاکشتی  زدن   برای  ا تانداردسوپر   تا  بمباران  ایبر مع  مراکز  از  آگاهی  برای  ایماهواره  اط    تا   ما،  نیروهای  حرکت  و  نیروها  تج 
ام   و  دادند  هم  شیمیایی  سالح  حت ی  یعنی  شیمیایی؛  سالح  تا  دادند،  قرار  دشمن  اختیار  در  چیز  همه  اقسام،  و   انواع  و تانک  تا  پول،   صد 
ام  حلبچه،  در  یعنی  برد؛  کار  به  خودش  مل ت  علیه  هم  برد،  کار  به  ما   علیه  هم  را،  یی شیمیا  سالح  در   و  برد  کار  به  شیمیایی  سالح  صد 
 کرد   لگد  را[  آنها]  گذاشت،  پا  خودش  بشری  حقوق  و  دوستانهانسان  اد عاهای  یهمه  روی  اروپا،  غرب،  یعنی  فراوان؛  که  هم  ما  کشور

بشری  دیکتاتوری  و  فاسد  حکومت  از  دفاع  رد  اینها؛  با  تعامل  یقضی ه  در ام،  ضد   این   و.  کرد  تکذیب  را  خودش  اد عاهای  یهمه  صد 
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ه  با  و  هستند  این  هاغربی  که  بفهمیم   و  بدانیم  باید  واقعا    یعنی  است؛  مغتنم  خیلی  ما  برای  عمیق   شناخت   تصمیم   آشنایی  این  به  توج 
 .کنیم کار و کنیم  فکر و بگیریم

 دنیا  برای  ایران مّلت  های ظرفیّت و هاتوانایی  شدن آشکار •
س  دفاع  در  بزرگی  ات فاق  یک  که  است  این  بکنم  عرض  خواهممی   که  اینکته  آخرین  و  هاتوانایی  اینکه  آن   و   آمد  پیش   مقد 
 بودند؛   انقالب  لیه ع  دنیا  هایرسانه  بودند،  ما  علیه  همه  دنیا  هایرسانه.  شد  رسانه  یعنی  کرد؛  آشکار  دنیا  برای  را  ایران  مل ت  هایظرفی ت

 را  مثبت نقاط یا گفتندمی دروغ یا دنیا رسمی هایرسانه انقالب، اوایل. بود جور همین هم روز آن است، جور همین هم امروز البت ه
ه   و  مردم  آحاد  و  اسالمی  نظام  و  اسالمی  جمهوری  دولت  تا  گرفته  امام  شخص  از  همه[  ]به  زدندمی  تهمت  یا  کردندمی  کتمان   ی قو 
 یک   دنیا  مردم  چشم  در   را  ایران  مل ت  خواستندمی  و  کردندمی  کار  اینها  علیه  دائم  دیگران؛  تا  مسل ح،  نیروهای  تا  همه،  و   همه  و  ائی هقض
فی  ناپسندی  مل ت س،  دفاع.  کنند  معر    نشان   ایران  مل ت   از  را  حقایقی  اینکه  برای  شد  بلندی  صدای  شد،  رسایی  کامال    یرسانه  مقد 
  و   عجیب  ات فاق  واقعا    این  دنیا؛  یهمه  به  داد  نشان  را  مل ت  مقاومت  را،  مل ت  شجاعت  و  ایران  مل ت  برای  کرد  درست  وجهه  بدهد؛
 های پردازیدروغ  و  فهمیدند،  همه  را  اینها  و  داد  نشان  دنیا  به  را  ما  یجبهه  پشت  هایپشتیبانی  داد،  نشان  را  ما  مل ی  همبستگی  بود؛  مهم ی
س دفاع باب  در نکته چند این. کرد روشن را دشمن  . مقد 

 از جنگ های ما؛ آوردهپیشرفت و طراوت ،بشارت •

س  دفاع  واقعی ات  به  نسبت  کردیم  عرض  آنچه  خب   تصویر   توانستیم  ما  را  کوچکی  هایبخش  است؛  اندک  و   کوچک  خیلی  مقد 
س دفاع 150. کنیم  هم  دیگران و گفتم االح بنده را طرف آن و طرف این از کوچکی های بخش یک  است، عظیمی تابلوی یک مقد 

س  دفاع  به  ]نسبت[  داریم  بدهکاری  خیلی  ما  اند؛کرده  تصویر   ام ا   است  خشن  و   سهمگین  یپدیده  یک   طبیعی  طور   به  جنگ.  مقد 
  بیش   []برکات   و  شد؛  حاصل  شمردم  را  موردش  چند  حاال  من  که  برکاتی  این  ساله،هشت  خشن    و  سهمگین  یپدیده  این  از  ما  برای
 ی همه  با  جنگ  این  آوردیم؛  دست  به  طراوت  آوردیم،  دست  به  پیشرفت  آوردیم،  دست  به  بشارت  جنگ،  از  ما  یعنی  .است  هااین   از

 جور   این  حقیقتا    داشت؛  آورده  ما  برای  داشت،  ما  برای  کنار  و  گوشه  در  که  ضایعاتی  یهمه  با  مشکالتش،  یهمه  با  هایش،سختی
 .است
 ستقامت ا و مقاومت اثر در حزن و خوف  رفتن بین از 

 ب ه م  یَلَحقوا  لَم  ب ال ذینَ   »َویَستَبش رونَ   که  فرمایدمی  شهدا  یدرباره  هم   قرآن  ببینید  است؛  بشارتی  ادبی ات  کل ی  طور   به  جنگ،  ادبی ات  و 
 باشند  داشته  یستینبا  را  مهم  آفت  دو  که  چه؟   به  دهندمی  بشارت  دهند؛می  بشارت  151.یَحَزنون«  ُهم  ال   وَ   َعلَیه م  َخوٌف   ااَل    َخلف ه م  م ن
  اگر   من  نظر  به .  کنندمی  نفی  را  اندوه  هم  را،  ترس  هم  اندوه؛  یکی  ترس،  یکی  دهند:می  بشارت  را  آفت  دو  این  نفی  یعنی   ندارند؛  و
  این   به  باید  خواهیم،می  جوانمان  هاینسل  در   طراوت  اگر  خواهیم،می  سرزندگی  و  شادابی  و  امید  اگر  خواهیم،می  اجتماعی  نشاط  ما

  برای   مل ت،  یک  برای  است  بزرگ  آفت  دو  حزن  و  خوف.  است  مهم  خیلی  »یَستَبش روَن«  این  بیاوریم؛  ایمان  قرآنی   و  ملکوتی  یرهگزا
 اگر  که همچنان شود؛می برداشته قرآنی بشارت با آفت دو این است؛ بزرگ آفت دو  اندوه و ترس. انسان  یک برای جماعت، یک

ُّنَا  قالوا  ال ذینَ   ا ن    است:  قرآن  یآیه  ]بیان[  هم  آن.  شودمی  تهبرداش  آفت  دو  این  بکنیم،  هم  مقاومت ُ   َرب لُ تَتَ   استَقاموا  ثُم    ال ل مُ   نَز    َعلَیه 
 و   مقاومت باشید، نداشته حزن  باشید، نداشته خوف  خواهیدمی  اگر. است جور  همین  هم مقاومت 152تَحَزنوا؛ َوال تَخافوا ااَل   ئ کَةُ الَمال 

 
 شرح دادن؛ بیان کردن 150
 شوند«. می اند شادی میکنند که نه بیمی بر ایشان است و نه اندوهگین هنوز به آنان نپیوسته  انند و؛ »... و برای کسانی که از پی ایش۱70ی عمران، بخشی از آیه ی آل سوره 151
لت، بخشی از آیه سوره   152 آیند ]و میگویند:[ هان، بیم مدارید  ؛ »در حقیقت، کسانی که گفتند: "پروردگار ما خدا است" سپس ایستادگی کردند، فرشتگان بر آنان فرود می ۳0ی  ی فص 
 . ...« باشیدغمین مو 
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  قرآنی   هایگزاره  هااین  داشت؛  نخواهید  هم  حزن   داشت،  نخواهید  هم  خوف  وقت  آن  بدهید؛  قرار  خودتان  کار  سرمشق   را  استقامت

 .است

 گر تحریف های دست با مقابله برای  مقّدس، دفاع ادبیّات تقویت
س  دفاع  باب  در   ما  بگویم  باید  البت ه  کارهای   کردند  بیان  ستاد  رئیس  عزیزمان،  سردار   آقای  که  کارهایی  این  البت ه  ایم؛کرده  کوتاهی  مقد 
ما    ببینید،.  داریم  احتیاج  زیادی  کارهای  به  ما   است؛  کم  حال  عین  در  ام ا  گرفته   انجام  که  است  باارزشی  بسیار  کارهای  و  خوب  بسیار

س دور میهر چه از لحاظ زمان   س نزدیکاز دفاع مقد   در   یفتحر  چون  چرا؟  ؛تر بشویمشویم، از لحاظ معرفت باید به دفاع مقد 
 گویید، می   چیزی  یک  شماها  باالخره  دارید،  حضور   االن  جنگید  مردان  که   شماها  خب.  کمینند  در   گرتحریف  دستهای  است،  کمین
ه  دیگر  سال  سی  نیستند،  دارند  حضور  امروز  که  جمعی تی  این  از  خیلی  دیگر  سال  بیست   ام ا  کنید،می  دفاعی  یک .  نیستند   بیشتری  یعد 
ُ   بخش  این  تحریف،  دست  بشود،  زیاد  بایستی  ما   معرفت  کنیم،  کار  بایستی  لذا  کند؛  مخدوش  است  ممکن   را  ما  تاریخ  ردرخششپ
س دفاع ادبی ات  . بشود تقویت باید مقد 

 مقّدس  دفاع ادبیّاتسرچشمه بودن  •
س  دفاع  ادبی ات  عشقی   داریم،  حماسی  ادبی ات  ما  که  نیست  جور   این  یعنی  نیست؛  ادبی ات  سایر   قبال  در  ادبی  یگونه  یک  هم  مقد 
س؛  دفاع  مثال    حاال  هم  یکی  داریم،  پلیسی  داریم،  اجتماعی  داریم، س   دفاع  نه،  مقد   را  ادبی ات  اقسام و  انواع   است،  سرچشمه  یک  مقد 

 شود می  را  ادبی ات  اقسام  و  انواع  که  است  جوشنده  یچشمه  یک  مثل  جوشد؛می   آن   از  و  کرد  استفاده  و  کرد  انتزاع  آن   از  شودمی
س  دفاع  ادبی ات  روی  از  را   خانوادگی  عشقی،  سیاسی،  اجتماعی،  تاریخی،  عالی  متنهای  شودمی  آن؛  در  کرد  خلق    برای  آنچه  و  مقد 
س  دفاع   شد،   تهی ه  فاخر  و   خوب  متن  اگر .  متن  تولید  به  داریم  احتیاج  ما   است،  متن  تولید  مهم  ینکته  ام ا .  کرد  ایجاد  شودمی  تولید  مقد 
  از   شنیدم  که  کنید  فرض  مثال  .  شودمی  درست  شعر  شود،می   درست  سینمایی  فیلم  شود،می   درست  نآ   روی  از  نمایشنامه  وقت   آن

  بشوند،   وارد  متعه د  شعرای  اگر  خب  خیلی  کرده؛  درست  غزل  ده   ما  کشور  متعه د  شعرای  از   یکی  153لفظ،خوش  شهید  کتاب  همین
س  دفاع  کتابهای  این  از  دیوان  هاده  سینما،   طور  همین   فیلم،  طور  همین  است،  بزرگی   هنر  عرش   کنند؛  درست  شعر   است  ممکن  مقد 

 متنهای   و  هانوشته  از  اقتباس  دنیا   سینمایی  آثار  بهترین  از   بخشی  شاید  دنیا  در .  است  جور  همین  هم  دنیا  در.  اینها  مانند  و   سینمایی  آثار 
  بکنیم،  را کار همین باید هم ما. سازندمی هاآن روی  از. شده نوشته آنها از قبل که فاخری هاینوشته و فاخر هایرمان از است؛ فاخر
 مهم ی   کار  بنابراین.  قبیل  این  از  و  برود  صحنه  روی  تئاتر  بیاید،  وجود  به  فیلم  متنها  این  اساس  بر  کنیم،  تهی ه   را  فاخر  متنهای  این  باید
  روی  را  دیکنز  چارلز  یا  وگوه   ویکتور  مثل  خارجی  هاینویسنده  آثار  کنید  فرض  مثال    که  شنیدم  من  کشور  داخل  در  حاال.  است
ل-  دنیا  دیگر  جاهای  در  هم  ما  هاینوشته  که  بکنیم  کاری  خب،  خیلی.  کنندمی  اجرا  تئاتر  برند، می  صحنه  در   بعد  اینجا،  خود  در  او 
 تولید   روی  بگذاریم  جوری  این  باید  را  هم ت  یعنی  بشود؛  ساخته  فیلم  آنها  از  و  برود  صحنه  روی  تئاتر  صورت  به  -دنیا  دیگر  جاهای
 .فاخر متنهای

  هایادواره برگزاری  اهّمیّت •
 نسلی   یفاصله  که  شودمی  موجب  هایادواره  این  و  است  بزرگی  کار  است،  مهم ی  بحث  یادواره  است؛  هایادواره  بحث  هم  بحث  یک
س[  دفاع  ]با  جوان  نسلهای  و  نیاید  وجود  به  مثال    حججی  شهید  امثال  افرادی  ساختن  در  گذاردمی   تأثیر  این  خود  که  بشوند  آشنا  مقد 
س دفاع هایدنباله و برکات از البت ه هم این که حرم از دفاع عزیز  شهدای یا  .است مقد 
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 ها شخصیّت پردازی شخصیّت و  بزرگداشت •
 ارتشی،   مشاهیر-  مشاهیرند  البت ه  هاشخصی ت  بعضی .  است  هاشخصی ت  پردازیشخصی ت  و  بزرگداشت  الزم،  بسیار  کارهای  از  یکی   باز 

  غیر  از  هابسیاری  ام ا  -بودند  بسیجی  نبودند،  اینها  جزو  که  مبارز  مشاهیر  هایشانبعضی  و  انتظامی  نیروی  مشاهیر  سپاهی،  مشاهیر
  کارهای   ام ا  زیادند  قبیل  این  از  و  ندارند  شهرتی  هیچ  که  است  افرادی  از  شود،می  نوشته  که  هاییحالشرح    این  از  خیلی.  مشاهیرند
 بشود،   بحث  او  یدرباره  و  بیاید  وجود  به  بزرگداشت  یک  شخص،  یک  برای.  است  منسوب  اینها  به  مهم ی  مسائل  دادند،  انجام  بزرگ
 .بشود گذاشته بحث[ ]به او زندگی جزئی ات و بشود سخنرانی بشود، مطالعه بشود، تحقیق  او یدرباره

 ما  زمان  انگیزحیرت  های بحث جزو ،حرم مدافعان  بحث •
. است  مهم ی  بسیار  یحادثه  که  است   ما  زمان  انگیزحیرت  هایبحث  جزو   کردم،  ایاشاره   یک  من  که  محر  مدافعان  بحث  البت ه

 این   کنند؛می  حرکت  هدف  یک  برای  و  واحد  صف   یک  در  هم  کنار  در  همه  افغانی،  و  ایرانی  و  عراقی  و  لبنانی  و   سوری  یرزمنده
س دفاع برکات همان از هالبت   و است ما زمان بزرگ هایپدیده جزو این است؛ عجیبی چیز  .است  مقد 

 کرونا  ی مسئله در  وظایفمان به  عمل لزوم
 دست   از  هموطن  ۱50  روزی  ]اینکه[  نگیرید؛  کم  دست  را  کرونا.  بگویم  کرونا  یمسئله  به  راجع   کلمه  یک  شد؛  تمام  من  عرایض  خب
  یک  بار  یک  روز  دو  هر  کنید  فرض.  ندارند  هقضی    این  از  مناسبی  ارزیابی  مناسبی،  154تقویم  هابعضی  است؟  کوچکی  یمسئله  بروند

 داشته   متوف یل   نفر  ۱70  نفر،  ۱50  نفر،  ۱40  روز  هر  ما  است؟  کمی  چیز  این  رند؛می ب  آنها  یهمه  و  کند  سقوط  سیصدنفره  هواپیمای
 پزشک   از  کنند؛می   فدا  واقعا    را  خودشان  دارند  مسئولین  که  بینیدمی  خب.  است  خودمان  دست  هم  عالج  است؟  کمی  چیز   این  باشیم،

 ی فاصله  این  کنیم؛   عمل  وظایفمان  به  بایستی  مردم  ما.  کنندمی  کار  کنند،می  تالش  دارند  دائم  ]دیگران[  و  مدیر  از  و  پرستار  از  و
 . بگیرد انجام باید که است الزمی کارهای دست، وشویشست این شود،می داده که دستوراتی این ]زدن[، ماسک  این اجتماعی،

 بحث اربعین  •
  حاال   ]هستیم[؛  ما  یهمه  است،  معلوم  ،[]خب  اربعینند؛  عاشق   هستند،  حسین  امام  عاشق   خب  هابعضی   آمده،   پیش  اربعین  بحث  االح

 خب   ام ا  -155گوییم می  سخن  تو  یاد  به  دوریم  چه  گر-  بودم  هم  مشتاق  و  بودم  محروم  که  بنده  اید،رفته  خودتان  که  شماها   از  خیلی
 -نه  گفتند  االن  تا   که-  نه  گفتند  اگر .  است  کرونا  به   مربوط  مل ی   ستاد  مسئوالن  صالحدید  به  متوق ف  فقط  اربعین،  پیماییراه   برای   رفتن
  نه   بکنیم،  حضرت  به  ارادت  اظهار   مرز  لب  برویم   شویم  بلند  ما  کنید  فرض  مثال    اینکه.  باشند  تسلیم  باید   همه  باشند،  تابع  همه  باید
 زیارت   بنشینند  مردم  یهمه  اربعین،  روز  است؛  وارد  اربعین  روز  مهم  زیارت  سه   دو.  کنیم   ارادت  اظهار  خانه  داخل  از  شود[؛می]ن

ه با حال، با را اربعین الم( )علیه حسین  امام پیش کنند ش کوه و بخوانند توج  هداء،  یا بگویند و الس   بیاییم،  خواستمی دلمان ما سی دالش 
 . ندبکن  کمکی یک بکنند، نظری یک تا است جوری این وضع نشد،
 دعا 

ر  صالح  و  خیر  جهت  همه  از  ایران  مل ت  برای  متعال  خدای  شاءال ل ان  امیدواریم  کشیدند،   زحمت  که  را  ما  عزیز  رزمندگان  و  بکند  مقد 
  حرکت   این  ی سرحلقه  که  را  ما  بزرگوار  امام  ءال ل شاان  خداوند.  کند  عالی  را  عزیز  شهدای  درجات  بدهد؛  قرار  مأجور  کردند  تالش
 بدهد؛   اجر  او  به  و  کند  محشور  اولیائش  با  و  احب ائش  با  -برد می   راه  را  ما  دارد  امام  هم  هنوز-  هست  هم  هنوز  و  بود  رانای  مل ت  عظیم
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  دولتی   مسئوالن  را،  مسل ح  نیروهای  مسئوالن  را،  عزیز  برادران  شما  و  کند  عنایت  او  به  را  حیات  دوران  ارزشمندی  این  مناسب  ثواب

 . کند هدایت  را ما یهمه و کند  یاری وظایفتان انجام در شاءال ل ان  را مختلف بخشهای مسئوالن و را
الم  برکاته  و ال ل رحمة و علیکم  والس 

 

 1399مهر  ***
 3/7/1399 ایثارگران و شهیدان از تجلیل روز مناسبت به پیام

 156الرحیم  الرحمن ال ل  بسم
 همواره  درخشان  لوح  این.  بزداید  ایران  مل ت  خاطر  از  را  یزعز  شهیدان  ارجمند  یاد  توانست  نخواهد  هرگز  و  نتوانسته  زمان  گذشت
  بخشید   خواهد  جرأت  و  هم ت  و  امید  ما  هاینسل   به  همواره  تاریخی  یذخیره  این.  ماند  خواهد   شهیدان  یاد  و  شهادت  عنوان  به  مزی ن

  این   با  حق   و  عدل  یجبهه.  نهراسند  لمعا  خناسان  و  شیاطین  دشمنی  از  و  بردارند  استوار  و  محکم  را  واال  هایهدف  سمت  به  هاگام  تا
 . شاءال ل ان یافت خواهد دست بزرگ هایپیروزی به الهی  آرایش و توان
 ایخامنه علی سید
 ۱۳99 مهر ۳
 

 نیروهای افسری هایدانشگاه  دانشجویان آموختگیدانش مشترک مراسم با تصویری ارتباط در بیانات
 21/7/1399 مسلح
حمن ال ل  بسم حیم  الر   157الر 

الة  و  العالمین  رب    الحمدل ل  الم  و  الص  اهرین  آله  و  محم د  سی دنا  علی  الس  الم.  االرضین  فی  ال ل   بقی ة  سی ما  الط   علی    علی  و  الحسین  علی  الس 
 . الحسین اصحاب علی و الحسین اوالد علی و الحسین بن

 های نیروهای مسّلحدانشگاه افزاییهم و یکدیگر تجارب از ی استفادهاهَمیَت 
ال     همچنین   و  را  مسل ح   نیروهای  هایدانشگاه  در  خودمان  یآزمودهکار  عزیز  رشید  جوانان  آموختگیدانشکنم  می  عرض  تبریک  او 
  بیانات   ازکنم  می  تشک ر  همچنین.  پُرافتخار  مراحل   این  طی    برای  خود  سازیآماده   و  دانشگاه  یعرصه   در  بگیرسردوشی  جوانان  ورود
 و   شیوا  نثر  و  ،مسل ح   نیروهای  هایسازمان  هایدانشگاه  فرماندهان  و  کل  ستاد  محترم  رئیس  سردار  خوب  هایگزارش   و   مفید  و  کوتاه
 ، شوند می  جمع  واحد  مکان  در  و  واحد  زمان  در  مسل ح  نیروهای  هایدانشگاه  یهمه  که  مراسم  این  اجرای.  مراسم  محترم  مجری  فصیح
 از   یاستفاده  و  یکدیگر  به  مسل ح  نیروهای  هایدانشگاه  نزدیکی  برای  است  تیفرص  ایجاد  آن  و  دارد  خود  همراه  بزرگی  یمژده  یک

 . است هادانشگاه این سود به یقینا  ها آن ارتباط یکدیگر؛ بهها آن  کمک و یکدیگر باها آن افزاییهم و یکدیگر تجارب
  دانشجویانی   تحمیلی،  جنگ  اوایل  در  59  سال  درکنم  مین  فراموش  من  که  است  علی  امام  یسابقهخوش  دانشگاه  هم  اجتماع  این  محل  
 دوران   همان  از  را  خودشان  مجاهدت  ام ا  بودند،  دانشجو  شدند؛  مبارزه  مشغول  و  سوسنگرد  رفتند  اهواز،  آمدند  دانشگاه   این  از

 .کردند آغاز دانشجویی

 
 . شد قرائت تهران زهرای  بهشت  شهدای  درگلزار ایثارگران امور و شهید  بنیاد رییس اوحدی  آقای  توسط پیاماین  156
مسرتیپ   ، (حسین  امام   دانشگاه   )فرمانده  غالمی   نعمان  سرتیپ   اسالمی(،   وری جمه  مسل ح   نیروهای   کل    ستاد   )رئیس   باقری   محم د   سرلشکر   مراسم،  این   ابتدای   در   157   )فرمانده   اوجاقی   علی   دو 

مسرتیپ   و علی( امام دانشگاه   . کردند  ارائه  گزارشهایی   امین( انتظامی  علوم دانشگاه )فرمانده بختیاری  لطفعلی  دو 
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 کشور برای  حیاتی عنصر و اساسی و واال  بسیار ارزش یک امنیّت؛
 هدف   باید  بدانیم،  را  کارها  ارزش  بخواهیم  اگر .  است  کار  آن  هدف  بخشد،می   ارزش  کاری  یک   به  که  یچیزهای  از   یکی!  من  عزیزان

 های سازمان   هایدانشگاه   و  نظامی  هایدانشگاه  در  تحصیل  -است  درست  که-  باشد  درست  محاسبه  این   اگر.  بشناسیم  را  کارها  آن
 نیروهای   وارد  ما  جوانان  هادانشگاه  این  در   تحصیل  با  چون  چرا؟  است؛  کارها  ترینباارزش  و  ترینباشرف  از  یکی   ما  مسل ح    نیروهای
  حیاتی   عنصر  یک   واست،  اساسی  و  واال  بسیار  ارزش  یک  کشور  برای  امنی ت   وکند  می  تأمین  را  کشور  امنی ت  کهشوند  می  مسل حی
  دیگر    و   ورزیدانش  هم  عدالت،  هم  رفاه،  هم   شد؛  خواهند  اختالل  دچار  کشور  مهم    هایارزش   یهمه  امنی ت،  بدون  چون  است؛
 ها دانشگاه  این  در.  است  باارزشی  بسیار  کار یک  است،  مهم ی  بسیار  فرصت  یک  هادانشگاه  این   در  حضور  این،بنابر.  مهم  هایارزش
 بشوید،   مشغول  هاکار  ارزشمندترین  از  یکی  به   شاءال ل ان  بتوانیدکه  این  برایکند  می  آماده  را  شما  شدن،  الت حصیلفارغ  و  خواندن  درس
 .است مل تتان و کشور امنی ت حفظ آن که

   مختلف های عرصه در مّلت به مسّلح نیروهای  خدمات
 ی ارائه   ما  مسل ح    نیروهای  کارهای  ترینبزرگ  از   یکی  که  دارند  هم  دیگری  مهم    کارهای  امنی ت،  تأمین  جز  به  مسل ح  نیروهای  البت ه

 این   درخصوص  به  و  گذشته  هایسال   در  را  خدمات  انواع  بسیج،  هم  و  انتظامی  نیروی  هم  ،سپاه  هم  ارتش،  هم  است؛  مل ت  به  خدمات
  و   بهداشت  یعرصه  در  هم  اینها؛  امثال  و  پاالیشگاه  و  راه  و  سد  مثل  زیربنایی،  خدمات  هم  اند:کرده  هدیه  ایران  مل ت  به  اخیر  یبرهه

  حقیقتا    کرونا  مسائل  یزمینه  در  هم  امروز  اند؛ کرده  مسل ح  روهاینی   را  بزرگی  بسیار  کار  اطفال،  فلج  واکسن  بخش  در  هم  ،درمان
 بسیار   کارهای  هم  معیشتی  یهاکمک  یحوزه  در  ؛دهندمی  ارائه  را  الزم  خدمات  و  را  الزم  کارهای  انواع  و  م یدانند  در  مسل ح  نیروهای
  انجام   دارند  را  خوبی  کارهای  ولی  ،کنند مین  تبلیغاتی  ،نندکمین  اعالم  راها این  البت هگیرد.  می  انجام  مسل ح  نیروهای  یوسیله  به  خوبی
لعیمها  آن   از  ما   کهدهند  می  ایفا   نقش  گذشته  هایماه  این  در  مسل ح  نیروهای  مؤمنانه،  کمک  و  همدلی  رزمایش  در  همچنین  و.  مط 

  در آن  از پیش و 98 سال اوایل سیل در است؛ واضحی نقش مسل ح نیروهای نقش همها این امثال و زلزله و سیل حوادث در. کردند
  شرافتمندند   آبرومندند،  بحمدال ل   ما  مسل ح    نیروهای  این،بنابر.  دادند  انجام  را  بزرگی  آفرینی  نقش  انصافا    و  حق ا    کرمانشاه،  استان  یزلزله

 .کنند حستوانند می همه را این ارزشمندند؛ و
 مّلی اقتدار رکن سه

 از   یکی  بگیریم،  نظر  در  را  اصلی  رکن  سه  الاقل  ما  مل ی  اقتدار  برای  اگر.  است  مل ی  اقتدار  کانار  از  یکی  قدرت دفاعی!  من  عزیزان
  است،  اساسی بسیار که است یافتگی فرهنگی توانایی و قوام یکی است، مهم خیلی که است استحکام و ثبات اقتصادی رکن سه این
 .است قدرت دفاعی هم یکی
 اهَمیَت حیاتی قدرت دفاعی  •

 آن   باشند،  نداشتهها  مل ت  را  دفاعی  قدرت  این  اگر.  است  حیاتی  مل ت  یک  اقتدار  برای  است،   حیاتی  کشور  یک  برای  عیدفا  قدرت
 امروز   که-  هستندها  مل ت  و  کشورها  دیگر  به  اندازیدست  و  کردن  دخالت  و  استفاده  سوء  و  تعر ض  و  تجاوز  اهل  که  کسانی
 یک   در  دفاعی  قدرت  اگر  ؛گذارند مین  راحت  راها  آن  -دیگر  کشورهای  از  بعضی  و  کا آمری  :بینیدمی  دنیا  در  دارید  را  هایشنمونه

 از  بعضی  بهبینید  می  امروز  کهکنند  می  تعر ضها  آن  چیز    همه  به  وگذارند  مین  راحت  راها  آن  دیگران  باشد،  نداشته  وجود  کشوری
 شود.می هاییتعر ض چه کشورها
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 اسالمی  جمهوری  در قتدارا دنبال کردن  منطقِی  و عقالنی  مبانی
  مانند   و  توه مات  و  عواطف  و  احساسات  اساس  بر  را  اقتدار  ما  یعنی  است؛  »عقالنی تی«  مبنای  یک  هم  اسالمی  جمهوری  در  اقتدار  مبنای
 درت ق  یاندازه  و  حد.  منطقی  و  درست  یمحاسبه  یک  یعنی  است؛  عقالنی  یمحاسبه  یک  مل ی  اقتدار  یمحاسبهکنیم.  مین  دنبالها  این

  اساس  بر  همه  دفاعی،  ابزارهای  انواع  تعیین  و  مسل ح  نیروهای  میان  هامسئولی ت  تقسیم  چگونگی  مسل ح،  نیروهای  طول  و  عرض  دفاعی،
  حد   کردن  مشخ ص  برای  بگیریم  کار  به  را  عقالنی ت   بخواهیم  اگر  ما.  است  عقالنی ت  اساس  بر  یعنی  است؛  منطقی  و  درست  محاسبات

کنند  می پنهان و ،کنندمی مخفی را تهدید گاهی دشمنان.  ببینیم خودش  واقعی  شکل به را تهدید بایستی ن،مادفاعی قدرت  حدود و
م  کار   این  که  عالم  یهامل ت  در  رعب  و  ترس  ایجاد  برایدهند  می  نشان  تربزرگ  برابر  ده  را  تهدید  گاهی  غافلگیری،  برای  بیشتر   را  دو 
 را   دیگرانکه  این  برایدهند  می  نشان  هست  آنچه  از  بیشتر  خیلیخیلی  را،  خودشان  درتق  را،  خودشان  تهدید  ؛کنندها میقدرتابر

 نیروهای   و  کشوری  یک  مل تی،  یک  اگر[]  ببیند،  خودش  واقعی  یاندازه  در  را  تهدید  بتواند  انسان  چنانچه  اگر.  بکنند  تسلیم  به  وادار
 و  توان   و  خودشان  یهاظرفی ت  طرفی  از  ببینند،  خودش  واقعی  یدازهان  در  را  تهدید  مسل ح  نیروهای  مدیران  و  سردمداران  و   او  مسل ح

وا  وَ -  کنند  آماده  کنند،  بسیج  را  آن  کنند،  158ا عداد  را  آن  و  ببینند  واقعی  صورت  به  هم  را  خودشان  استعداد   هر  159َمااستََطعتُم؛   لَُهم  اَع د 
 کرد   خواهد  تأمین  را   مل ی  منافع  قطعا    این  ببینند،  هم  را  دشمن  دتهدی  توان  و  بکنند  ا عداد  را  خود  امکانات  -کنید  ا عدادتوانید  می  چه
 چنین   یک  از  یپدیدآمده  دفاعی  قدرت  مل ت   اگر.  داشت  خواهد  محفوظ  را  مل ی  هوی ت  کرد،  خواهد  حفظ  را  مل ی  موجودی ت  و

  کارهای   مشغول  خیال  آرامش  با  وکنند  می  پیدا  آرامش  مردم  ،کنند می  پیدا  طمأنینه  مسئوالن  وقت  آن  باشد،  داشته  را  ایمحاسبه
 .است جوری این دفاعی قدرت این، بنابرشوند. می است الزم  کشور یک در که ایاساسی
 کردن خالی را میدان و ترسیدن با   صحیح، ی محاسبه و عقالنیّت تفاوت

 به   عقالنی ت  سالم؛  اتیمحاسب   دستگاه  و  درست  و  صحیح  یمحاسبه  است؛  درست  یمحاسبه  معنای  به  عقالنی ت   که  کردیم  عرض  ما
  باشید،   عاقلگویند  می  وقتی  است؛  ترسیدن  عقالنی ت  از  منظورشان  آورند،می   که  را  عقالنی ت   و  عقل  اسم  هابعضی.  است  معنا  این
. رندبیاو  را   عقالنی ت  اسم  ندارند  حق   ترسوها  نیست[  درست  ]این  نه،!  کنید  فرار  دشمن  مقابل  از  یعنی  باشید،  منفعل  یعنی  بترسید،  یعنی

 یعنی  عقالنی ت است؛ها این  مانند و فرار  و  ترس همان اسمش نیست، عقالنی ت اسمش کردن، خالی را  میدان و کردن  فرار و ترسیدن
 را   دشمن  هایحرف  گاهی  نادانسته  هم  بعضی  کند،  تلقین را  غلط  معنای  آن   به  عقالنی تکند  می   سعی  دشمن   البت ه.  درست  یمحاسبه
 کنند. می تکرار

 ری از اختالل دستگاه محاسباتیجلوگی •
 ای منطقه  هایتوانایی  علیه  وشود  می  تبلیغاتی  ،شودمی  کارهایی  ما  نظامی  تشکیالت  علیه  ما،  موشکی  امکانات  علیهبینید  می  شماکه  این
 گوهای یاوه   ینا-زنند  می  حرفها  این  علیه  وشود  می  تبلیغات  است،  اهم ی ت  حائز  ما  دفاعی  قدرت  برای  و   است  مهم  بسیار  که  ما

 جا   هر  ،زنندمی  محاسبهبی  و  محابابی  آید،می  دهنشان  به  حرفی  هر  که  گویاوه  اراذل    واقعا    دیگر؛کنید  می  مالحظه  که  آمریکایی
  به  دقیق  یمحاسبه با ما اساسی امکانات این که  است همین  خاطر بهها این -زنندمی حرف اسالمی جمهوری علیه نشینندمیروند می

ها آن  ترس  از  ناشی  و  میدان  این  درها  آن  ماندگیعقب  از  ناشی  [دشمنان  ]تبلیغات  اینها  و  رفت  خواهد  پیش  شاءال ل ان  و  آمده  وجود
 دستگاه   اگر.  بشود  اختالل  دچار  نگذاریم  داریم،  نگه  سالم  کنیم،  حفظ  را  محاسباتی  دستگاه   که  است  این  مهم  این، بنابر.  است

  .شد خواهد بد شرایط به تبدیل ما خوب شرایط رفت، خواهد ما دست از هم ما امکانات از بسیاری ،کند پیدا اختالل ما محاسباتی
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 مهم  مسائل ی همه درلزوم عمل بر مبنای عقالنیّت 

 مهم   مسائل   یهمه  در  نه،  باشد؛  عقالنی ت  از  ناشی  باید  که  نیست  دفاعی  قدرت  و   دفاعی  دستگاه  و  مسل ح  نیروهای  یمسئله  هم  فقط
 بخواهیم   اگر  کرده،  تکیه  تفک ر  و  تعق ل  و  عقل  روی  بر  اسالم  همه  این  که  اسالمی  جمهوری  درخصوص  به  و  کشور  یک  یاداره  برای
  هم  خواهیعدالت گوییم،می عقالنی ت اساس بر هم را ستیزیظلم ما. کنیم  عمل عقالنی ت مبنای بر بایستی برود، پیش درست کارها
  اصل   نشویم،  حاشیه  گرفتار  باشد؛  درست  یمحاسبه  و  عقالنی ت  اساس  بر  باید  هم  ما  اجتماعی  بارزاتم  باشد،  عقالنی ت  اساس  بر  باید
 . نگیریم اشتباه هم را فرع و

 نشو خسته  و فّعال قوی، ی هامدیریّتبا   اقتصادی  و معیشتی  مشکالت بودن حل قابل
  اقتصادی  مسائل  از  است  عبارت  هم  رکن  یک  دفاعی،  رتقد  از  است  عبارت  مل ی  اقتدار  ارکان  از  رکن  یک  که  کردیم  عرض  ما  البت ه
 تهاجم   بحث  کنید  فرض  مثال    که  وقتی  فرهنگی  مسائل   یزمینه  در .  فرهنگی  مسائل  هم  رکن  یک  اقتصادی،  استحکام  و   ثبات  و

  دشمن   یعنی  شد؛  وارد  فرهنگی«  تهاجم  با  یمبارزه»  شعار  علیه  خودش  تبلیغات  با  و  شد  دستپاچه  دشمن  که   دیدیم  آمد،  پیش  فرهنگی
 جور همین  هم  اقتصادی  مسائل  یزمینه  در.  ترسید  کرد،  مقابله  باید  و  است  فرهنگی  تهاجم  که  بفهمید  و  باشید  بیدار  شماکه  این  از

 که   است  مشکالتی  دچار  مردم  معیشت  داریم،  اقتصادی  هایزمینه  در  مشکالتی  ما  االن  است؛   فشار  زیر  اقتصادی  مسائل  البت ه.  است
  زیادی  هایتالش  نه،  ؛کنند مین  تالش  اقتصادی  مسائل  در  ربطذی  مسئولین  که  ندارم  عقیده  من.  است  حل  قابل  ]هم[ها  این  یهمه
 اشکال ها  بخش  از  بعضی   در   مدیری تی   توان   در  البت ه.  هست  خوبی  هایتالشها  بخش  از  بعضی   در خصوص  به  ،گیردمی  انجام  دارد

بات.  است  ضعیف  مدیری تی  توان   ما  اقتصادی  یهابخش  ز ا  برخی  در  کهکنیم  می  قبول  را  این  هست؛  این   که  داریم،  هم  خوبی  مصو 
بات  است،   ما  مسائل  ترینمهم  از  یکی  که  دفاعی  قدرت  یمسئله  کنار  درکه  این  برای  گفتمجا  این   من  را  این.  بشود  باید  پیگیری  مصو 
  باشند،   فع ال  باشند،   قوی  بایستی  هامدیری ت.  باشدها  این  یهمه  به  جامعی  نگاه  و  نگیرد  قرار  فراموشی  و  غفلت  مورد  اقتصادی  مسائل
 کار   که  دیدیم،  بودیم  مواجه  -نشاط  و   فع الی ت  و  ناپذیریخستگی  یعنی-  خصوصی ات  این  با  هاییمدیری ت  با   ما  جا  هر .  باشند   نشوخسته

 .آیدمی پیش مشکالت البت ه باشد، نداشته وجود دائم و الزم حضور   جور این که جا هر و کرده پیشرفت
 اقتصاد  مسائل  ی زمینه در عالج •

تکیه کنیم و متمرکز بشویم بر    که  است  این  عالج  ایم؛کرده  تکرار  مرت با    ساله  سه   دو  این   در   ما  را  اقتصاد  مسائل  یزمینه  در  عالج
 هم   خوبی  کارهای  گاهی  که  دارد  وجود  هاییرخنه.  هادرپی ارزش پول مل ی، و بستن رخنهی تولید و جلوگیری از سقوط پیمسئله
. است   رخنهها  این  ؛روی ه و بعضی از فسادهای مالیمثل قاچاق، مثل واردات بی  ؛شودمی  مانع   هارخنه  این  ،گیردمی  انجام  کشور  در  که
 خستگی   روزنهشبا  و  بکنند  تالش  باید.  برسد  خودش  نتایج  بهگیرد  می  انجام  که  کارهایی  اینکه  این  ازشود  می  مانع  هارخنه  این

 .شد خواهد ایجاد تغییراتی شاءال ل ان بکنند، دنبال  پیوسته را کار و نشناسند
 نقش خباثت آمریکا  •

  ما   حاال.  کلمه  واقعی   معنای  به   است  جنایت  آمیزآمریکا،خباثت  هایتحریم  این .  گرفت  نادیده  نباید  را   آمریکا   خباثت  نقش  البت ه
اکثری  فشار  این  اءال ل شان   و  ایستیممی  ما  ،کنیممی  مقاومت اکثری  روسیاهی  به   او  حد    ما   را  کار  این  شد؛   خواهد  منتهی  آمریکا   حد 
ها  آن   که  کاری  یعنی  ؛کنندمی  دارند  را   خودشان  جنایتها  این  ام ا  کار،  این  ازکنیم  می  پشیمان  را  او  و  الهی  توفیق   به   کرد  خواهیم

 . است جنایتکنند می
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  ذل ر ی هاآدمافتخار به جنایت؛ کار 

اکثری  فشار  ما  بله،  کهکند  می  خوشحالی  اظهار  آمریکا  جمهوررئیس اکثری  هایتحریم  و  اقتصادی  حد    اقتصاد   و  کردیم  ا عمال  را  حد 
ال  .  کردیم  اختالل  دچار  را  ایران   این   ؛کنند می  افتخار  جنایت  به  که   هستند  شماها   مثل  رذلی  یهاآدم  فقط  و  است  جنایت  کار  این  او 
ال   اینکنید! می هم افتخار  ،کنید می جنایت دارید مل ت یک لیهع ندارد؛ افتخار  . او 
  وضع خیلی بد آمریکا 
  و  آواره و خانمانبی میلیون هاده با دارد، که  ایبودجه کسر دالر میلیارد هزاران با امروز آمریکا است؛ بد خیلی شما خود  وضع ثانیا  

  هم   روزروزبه  ندارد،  خوبی  اقتصادی  وضع  -گویدمی  خودشان  آمارهای  هک-  دارد  وجود  آمریکا  در  که  فقری  خط  زیر   و  گرسنه
 .ثانیا   هم این  شده؛ بیشتر هایشانبدهکاری شده،  بدتر شاناقتصادی وضع
 آمد خواهیم فائق  مشکالت  بر شما چشم کوری  به 
 مشکالت   بر  مل ی   عزم  و   ایمان  قدرت  با  کا،آمری  کارجنایت  و   خائن  و   رذل  و   گویاوه   مسئولین  شما  چشم  کوری   به  ما   شاءال ل ان   ثالثا    و

 .داد خواهیم صورت و سر شاءال ل ان  را اوضاع و آمد خواهیم فائق 
 کشور اقتصاد سازی مقاوم جهت در تحریم از استفاده 
 اقتصاد   که  شد  خواهد  موجب  شاءال ل ان  تحریم  همین  یعنی  کرد؛  خواهیم  استفاده  اقتصادمان  سازیمقاوم  برای   ما   هم  تحریم  همین  از
 . بدهیم انجام  کشور در را کلمه واقعی معنای به مقاومتی اقتصاد یک بتوانیم و بشود سازیمقاوم ما
 است کشور  داخل در  مشکالت یهمه عالج 
  د بدانن  همه  هستند  مسئول  اقتصاد  غیر   و  اقتصاد  یزمینه  در  که  گوناگونی   یهابخش  فع االن  تا  ،کنممی   تکرار  هم  باز  ام،گفته  را   این  من
.  است  داخل  در  عالجش  ام ا  است،   کشور  از  خارج  به  مربوط  ما  مشکالت  از  بسیاری.  است  کشور  داخل  در  مشکالت  یهمه  عالج  که
 عالج   دید؛  نخواهیم  ایبهره   و  خیر  گونه  هیچ  کشور  از   خارج  از  ما  نکند؛  جستجو  کشور  از  خارج  در  را   مشکالت  عالج  کس  هیچ
  مسائل   به  داخلی  درست  یمحاسبه  و  صحیح  نگاه  در  عالج  است،  داخلی  تالش  در  عالج  است،  داخلی  تدبیر  در  عالج  است،  داخل  در

 شد   فارغ  فائق   مشکالت  از  بر  شاءال ل ان  میتوان  و  باید  راسخ  یاراده  و  عزم  با  خرد؛  نیروی  گیریکاربه  با  و  است  منطقه  مسائل  و  کشور
 . کند مشغول را کسی ذهن نبایستیکنند می کاآمری  مل ت بر مسل ط اراذل این که هم هورتی  و هارت این و

 مسّلح  نیروهای  به توصیه چند
 ها توسط دانشگاه جدید تهدیدهای  بینیپیش •

 کار   یک.  است  هادانشگاه  به  مربوط  مهم  یتوصیه  یک.  بکنم  عرضخواهم  می  توصیه  چند  من.  مسل ح  نیروهای  به  برگردیم   خب؛
ه  تهدیدهای  بدانیم  که  است  این  مهم ل  حال  در  دائم  -کشورها  دیگر  و  ما  کشور-  کشورها  به  متوج   امروز  که  چیزی  آن.  است  تحو 
 به   جدیدی  تهدیدهای   شد؛می  شمرده  نظامی  تهدید  پیش  سال   بیست  که  نیست   چیزی  همان  لزوما    ،شودمی  شمرده  نظامی  تهدید  یک

ل  حال  در  تهدیدها  چون.  دارد  وجود  نظامی  تهدید   صورت  تهدیدهای   با  یمقابله  برای  باید   هم  ما  ی  نظام  هایدانشگاه  است،  تحو 
ه  مورد  هادانشگاه  هایپژوهش  در  باید  این  باشند؛  داشته  برنامه  جدید،   و  نونوبه  ی عالوه .  باشند  داشته  برنامه  مقابله  برای  بگیرد:  قرار  توج 
 سال   ده  که  دارد  وجود  مجازی  فضای  تهدیدهای  امروز  کنید   فرض  مثال    شما  یعنی  کنند؛  بینیپیش  را  جدید   تهدیدهای  اصال    این،  بر

 افراد    بیاید؛  وجود  به  قبیل  همین  از  دیگری  تهدیدهای  ]هم[  این   از  بعد  سال   چند  است  ممکن  و  نداشت  وجود  صورت  این  به  پیش
  از   مهم ی  بخش  بایستی  این.  کنند  بینیپیش  راها  این  ما  هایدانشگاه  هایپژوهش  و  جمعی  خرد  از  یاستفاده  با  و  بنشینند  ما  بافکر  
ی حرف هادانشگاه و باشد ما هایدانشگاه فع الی ت  . باشند داشته  گفتن برای زمینه این در  باید جد 
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 نظریّات به مقّدس دفاع تجربیّات تبدیل •

س  دفاع  دوران  در   ما  مسل ح  نیروهای  که  است   این  بعدی  ینکته س،  دفاع  از   بعد  حت ی  و  مقد    دست  به  را   ارزشمندی  تجربی ات  مقد 
س   دفاع  یسالههشت   یدوره  در  جنگ  میدان   در  که  کارهایی  و  نظامی  هایتاکتیک  از  بعضی  واقعا   یعنی  ند؛آورد   گرفت،   انجام  مقد 
المعلیه  االئم هثامن  عملی ات  از  حاال  است؛  العاده فوق  تجربی ات  متضم ن  ما  هایعملی ات  از  خیلی  و  بود  سابقهبی  دنیا  در  مثال    تا  بگیریم  الس 

س،بیت  المبین،فتح  که  ییدبفرما  فرض   این  در  ایالعادهفوق  کارهای  [بینیممی]  اینها،  امثال  و  پنج  کربالی  هشت،  والفجر  خیبر،  المقد 
  و   رمضان  مثل  چهار،  کربالی  مثل  نبوده،  موف ق   و  است  نرسیده  پیروزی  به   که  هم  هاییعملی ات  در  گرفته؛  انجام  پیروز  هایعملی ات
 ها دانشگاه   در  تجربی ات  این  روایت   البت ه  امروز.  کنیم  استفاده  بایستی  تجربی ات  این  از  دارد؛  وجود  ارزشمندی  تجربی ات  ها،این  امثال

 نظری ات؛   به  بشود  تبدیل  تجربی ات  این  بایستی  نیست؛  کافی  لکن  است،  خوب  هم  بسیار  وگیرد  می  انجام  روایت  این  و   است   معمول
 بشود   روزبه  تجربی ات  این  و  بگیرد  انجام  پژوهشها  آن  اطراف  و  بشود  تحقیق   و  بشود  ریستد  و  دفاعی  ینظری ه  به  بشود  تبدیل  تجربه

  ها سرمایه   این  از  باید  که  است  باارزشی  بسیار  هایسرمایهها  این  بشود[؛  ]استفادهها  آن  از  شاءال ل ان  و  بشود   روز  نیازهای  با  منطبق   و
 .کند پیدا تکمیل و بسط و کرد استفاده

 معنوی  آرایش و اخالقی تربیت ی مسئله به  اهتمام لزوم •
 جاهای   از  داشتم  قبال    من  که  هم  هاییگزارش  و  دادیدجا  این  که  هاییگزارش  طبق   البت ه.  است  اخالقی  تربیت  یمسئله  هم  دیگر  مطلب

  روی  من  لکن  ؛گیرد می  انجام  اخالقی   و  اعتقادی  و  ایمانی  و  دینی  هایگرایش  لحاظ  از  ما  هایدانشگاه  در  خوبی  کارهای  مختلف،
  را  عزیزمان  هایجوان  نفوس  باید  ما.  بدهند  اهم ی ت  ]بیشتر[  بایستی  ما   هایدانشگاه  دارم؛  اهتمامها  این   از  بیش  اخالقی  تربیت  یمسئله
ها جوان  این  د؛هستن  ما  اجتماع    سالم    نفوس    و  طی به  ارواحها  این  هستند؛  ما  عزیز  فرزندان  هستندجا  این  کههایی  جوان  این.  بدهیم  صیقل

ها این  نفوس  دادن  صیقل  یوسیلهتوانیم  می  که  جاییآن  تا  بایست  ما  ؛شوندمی  محسوب  ما  یجامعه  و   ما  مردم  هایبهترین  یجمله  از
 به   است،  عهد  به  پایبندی  به  است،  تواضع  به  است،  شجاعت  به  است،  اخالص  به  است،  تقوا  بهها  آن   معنوی   آرایش.  کنیم  فراهم  را

 .استها  آن  ترینواجب  جزو  و  است   معنوی  هایآرایشها  این  اند؛داده  انقالب   و  اسالم  به  و  نظام  به  که  است  قولی  به  نسبت  وفاداری
 کندمی لنگ را کار دنیایی های موّفقیّت دنبال دویدن 
 نیروهایی -  انقالبی  هاینیرو  همه  از   بیش  و  کشور  جوان  نیروهای  یهمه  نیست؛  مسل ح  نیروهای  هایجوان  مخصوص  چیزها   این  البت ه
ه   تقی دات  این  به  بایستی  -هست  هم  جور  همین  ودهند  می  قرار  و  دانندمی  تقوا  و  تدی ن  خط    در  انقالب،  خط    در  را   خودشان  که  توج 

 اشته د   دنیا  مال  اندوختن  به  چشم  یا  بدوزد  باالیی  مقام  یک  به  چشم  شد،  مسئولی تی  یک  وارد  اگر  ما  جوان  که  نباشد  جور  این.  بکنند
س  دفاع  دوران  همان  مثل  کند[،  ]کار  اخالص  با  جوان،.  باشد   این  در   را  خودشان  و  آمدند  که  کسانی  بود؛  جوری   این  واقعا    که  مقد 
 مختلف   هایعرصه  در  هم  آن  از  بعد  ببرند،  پیش  را  کار  توانستند  که  بود  فداکاری  با  و  اخالص  با  دادند،  قرار  فداکاری  معرض   در  راه

 هدفشان   لکن  بدهند  انجام  را  کار  که  باشند  کسانی  اگرکند.  می  لنگ  را  کار  دنیایی  هایموف قی ت  دنبال  دویدن  این  .بوده  جور  همین
 اخالص   و  مجاهدت  با  کار  ؛رود مین   پیش  کار  جوری  این  باشد،ها  این  مانند  و  دنیایی  موقعی ت  و  مقام  و  مال  به  رسیدن  و  دنیایی  اهداف
 .رفت خواهد پیش

 کرونا  بیماری  با مبارزه در الزامی های ری گذاضابطه ضرورت
  مطرح  را  قضی ه  این  هستیم  مقی د  هایمانصحبت  یهمه  در  ما   که  است  کرونا  به   راجع  باز  بکنم  عرضخواهم  می  که  مطلبی  آخرین
ال  .  کنیم دا    او    که  کسانی  از  یز، عز  پزشکان  از  عزیز،  پرستاران  از  درمان،  و  بهداشت  ربطذی  مسئولین  از  بار  چندمین  برای  و  مجد 
م  موج  این  درکنیم.  می  تشک ر  صمیمانه  هستند،  مسائل  این  کاراندردست  انسانی  برای  تلفات  و  ابتالء  هست،  هم  خطرناک  واقعا    که  سو 
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.  کنند می   کار  وکنند  می   فداکاری  دارند  واقعا  ها  این  که  ]چرا[  کرد،  تشک رها  این   از  بایستی.  است  دردآور  خیلی  ،کندمی   نگاه  که

ت  از   من  را  این  البت ه.  باشد  الزامی  و  حاکمی تی  یستیبا  هاگذاریضابطه  که  است  این  بکنم  عرضخواهم  می  امروز  آنچه   البته   پیش  هامد 
ها فعالی ت  از  بعضی  که  هست  مواردی  یک.  بشود  الزام  بایستی  ام؛کهگفته  هم  دیگران  به و  محترم  جمهوررئیس  به  محترم،  مسئولین  به

  ما   مؤمن   و   متدی ن  مردم  را   اربعین  سفر  ]منع[  کردید،  مالحظه  که  همچنان.  بشود  ممنوع  بایستی  سفرها  از   بعضی   بشود،  لتعطی   بایستی
 بیماری  این  با  یمبارزه  مل ی  ستاد   که  هاعزاداری  یقضی ه  در.  است  مهم  خیلی   این  نرفتند؛  مرز،  طرف  به  نروید  گفتیم  که  پذیرفتند
ی  گوناگون  هایزمینه  در  باید  این .  کردند  رعایت  دقیق   را  ضابطه  پایبندند،  که   متدی ن  و  مؤمن  مردم    کرد،  معی ن  ضابطه   کند   پیدا  تسر 

 شیوع،   کهشود  می  موجب  سفرها  از  بعضی  گاهی   بشود؛  گرفته  باید  واقعا    سفرها  از  بعضی  جلوی.  بشود  الزامی  و  اجباری  بایستی  و
ف  ی مایه  قعا  وا  که  بگیرد  انجام  کنترل  قابلی ت    بدون    و  محابابی  بکنند   مراقبت  همه  بایستی  عمل،  در  هم  زبان،  در  هم  این،بنابر.  است  تأس 
 .دارد وجود که عظیمی ابتالء این از کند  آسوده  را خودش  شاءال ل ان بتواند مل ت و بشویم خالص بیماری این از بتوانیم شاءال ل ان تا

 مسئولین، به شما، یهمه به ]نسبت[ متعال خداوند شاءال ل ان که امیدواریم ؛ نم کمی  دعا را شما یهمه سپارم،می خدا به را شما یهمه
 . بدهد افزایش روزروزبه را خودش توفیقات الت حصیالن،فارغ به و دانشجویان به عزیز، هایجوان به

الم  برکاته  و ال ل رحمة و علیکم  والس 
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 ۳/۸/۱۳99 ر حضور رهبر معظم انقالب اسالمیستاد ملی مقابله با کرونا د یجلسه –خبر 

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار حضوری با رئیس جمهور و اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا، ضمن قدردانی از عملکرد این 
ستگاهها و آحاد افکار عمومی و همکاری همه د  های قاطع و حاکمیتی، اقناعهای مهمی را بیان و بر لزوم اتخاذ تصمیمستاد، توصیه

 گیر کرونا تأکید کردند. بار ویروس عالممردم برای مقابله با وضعیت تأسف
 وضعیت تأسف بار بیماری کرونا در کشور

اری رهبر انقالب اسالمی در ابتدای سخنانشان، هدف از تشکیل این جلسه را که به دعوت ایشان تشکیل شد، وضعیت تأسف بار بیم
ش مضاعف و بکارگیری ابتکارات جدید برای مواجهه با این ویروس، بیان کردند و افزودند: البته اصل کرونا در کشور و لزوم تال

 این موضوع و همچنین اوج پاییزی آن در همه دنیا فراگیر است و فقط مخصوص ایران نیست.
خاطرنشان کردند: در برخی کشورها   این ویروس در کشورهای مختلف،ای با اشاره به نحوه مدیریت مقابله با  ال ل خامنهحضرت آیت

همانند امریکا بدترین مدیریت اعمال شده است ولی ما باید تالش کنیم از این حادثه که با جان و سالمت مردم و امنیت و اقتصاد 
 ها در ارتباط است، با بهترین مدیریت عبور کنیم. آن

 اسب ِاعمال مدیریت صحیح و من  ی الزمه
»اتخاذ تصمیما عمال مد  یایشان الزمه را  مناسب  و  و »همکاری همهیریت صحیح  افکار عمومی«  »اقناع  قاطع حاکمیتی«،  ی  های 

دستگاهها و همچنین همکاری مردم« دانستند و افزودند: البته این همکاری فقط مختص مقابله با کرونا نیست بلکه باید در همه مسائل 
طور طبیعی با  ه دارای ملتی قدرتمند، نظام نوپدید و سخن جدید است، بهوجود داشته باشد زیرا کشور کخصوص مسائل سیاسی  به

 مسائل مهمی در عرصه جهانی و داخلی مواجه است.
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 انتقاد از هتک حرمت رئیس جمهور 

  ر مواجهه با دولت و شخص رئیس ها درهبر انقالب اسالمی با تأکید بر لزوم اتحاد و انسجام درونی در کشور، به اقدام اخیر برخی
طور  ه جمهور اشاره کردند و گفتند: اگرچه در میان این برادران، افراد خوبی هم هستند، اما این کار غلط بود و این موضوع را ب

 کنم.صریح اعالم می
مردم حرام است و نسبت به مسئوالن  ای، انتقاد را غیر از هتک حرمت دانستند و افزودند: هتک حرمت در میان  ال ل خامنهحضرت آیت

 خصوص در میان مسئوالن باالی کشور. یشتر، بهب
ایشان خاطرنشان کردند: ممکن است انتقاد درستی داشته باشید، انتقاد کنید اشکالی ندارد اما انتقاد با اهانت و هتک حرمت متفاوت  

اند در دنیا رسوا کرده ها و کارهای مطبوعاتی، خود رامناظرهها است که در گونه رفتارها و هتک حرمت، روش امریکاییاست این
 کند. گوید، دنیا با هراس و تحقیر به ما نگاه میها میتا جایی که یک شخصیت برجسته سیاسی آن

می بیان  انتقاد  یعنی  است،  قرآنی  و  اسالمی  ما  روش  کردند:  تأکید  اسالمی  انقالب  نمیرهبر  انجام  هتک حرمت  اما   . گیردشود 
خدمت    یی این موضوع گفتند: باید حرمت رؤسای سه قوه و مسئوالن کشور که در عرصهای در جمع بندال ل خامنهحضرت آیت

 رسانی به مردم هستند، حفظ شود.
 ها گیری اصل و اولویت در تصمیم ؛سالمت مردم

ها گیری صمیممحور، امنیتی و اقتصادی ت های سالمتمهم، به بحث کرونا بازگشتند و با اشاره به جنبه  یایشان بعد از بیان این نکته
های امنیتی و اقتصادی نیز نشأت گرفته جا که جنبهها با یکدیگر، تأکید کردند: از آن درباره این بیماری، و احتمال تعارض این جنبه

 ها، سالمت مردم است.گیریاز همین بیماری است، بنابراین اصل و اولویت در تصمیم
 د فی سبیل اّلل جهامصداق 

های وابسته به آن، عملکرد کادر درمان و سالمت را ا قدردانی از اقدامات ستاد ملی مقابله با کرونا و کمیتهرهبر انقالب اسالمی ب
 های مهمی را بیان کردند. بسیار درخشان و جهاد فی سبیل ال ل خواندند و در ادامه توصیه

 کرونا  در موردهایی توصیه
تی برای اجرای تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا و نظارت بر اجرا« اولین قرارگاهی و عملیا  یازی فوری یک عقبهلزوم راه اند»

 ای بود.ال ل خامنهحضرت آیت یتوصیه
 ها« بود.بعدی ایشان درباره »محوریت وزارت بهداشت برای تعیین مصادیق محدودی ت یتوصیه

دستگاهها باید بدون در نظر    یتعیین کرد، بقیه  که وزارت بهداشت، مصادیق محدودیت را  رهبر انقالب اسالمی گفتند: هنگامی
 ها را رعایت و اجرا کنند. گرفتن مالحظات دیگر، آن

ای افزودند: کنترل دقیق مبادی ورودی کشور، محدودیت ترددهای غیرضرور بین شهری به همراه اقناع مردم  ال ل خامنهحضرت آیت
ها است که مسئولیت ی و محیطهای عمومی، از جمله مصادیق محدودی تیرانه ضوابط در ناوگان حمل و نقل شهرگو ا عمال سخت

 اصلی اجرا و نظارت، با شورای امنیت کشور و نیروی انتظامی است.
بسیج و البته با محور و با استفاده از ظرفیت مساجد و  های پیشگیری به صورت محلهآموزش همگانی درباره راههای شیوع و شیوه »

گیرانه برای افرادی که مرتکب و همکاری وزارت ارشاد و صداوسیما« و »لزوم تصویب جرائم سخت  محوریت وزارت بهداشت
 های دیگر رهبر انقالب اسالمی به مسئوالن برای مقابله با کرونا بود.شوند« توصیهتخلفات بزرگ از ضوابط بهداشتی می
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گیرانه، خاطرنشان ی افراد و مشاغل با اجرای جرائم سختتر شدن شرایط زندگی برخبا اشاره به سختای  ال ل خامنهحضرت آیت

که خی رین و مردم نیز باید وارد میدان شوند و به کمک های حمایتی را در نظر بگیرد، ضمن آنکردند: در این زمینه دولت باید بسته
 ت.رها و برترین وسایل نزدیک شدن به خدا اساین افراد بیایند چرا که این کار جزو بهترین کا

ایشان همچنین با اشاره به اهمیت مقابله با بیماری در روزهای اول آن، گفتند: بر اساس گفته متخصصان اگر در یکی دو روز اول، 
 ت.ها اقدام شود، تلفات کاهش جدی خواهد یافت که این کار بسیار الزم اسمبتالیان شناسایی و برای معالجه آن
حداقل رساندن مراجعات به دستگاههای اجرایی با افزایش خدمات الکترونیک«، مسئوالن را به  رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر »به  

رعایت حداکثری ضوابط بهداشتی توصیه کردند و افزودند: متأسفانه گاهی برخی از مسئوالن در رعایت مواردی مثل ماسک زدن 
فاص رعایت  یا  صحیح  شیوه  میبه  کوتاهی  بیله،  این  که  میهاعتناییکنند  منفی  اثر  هم  مردم  عمومی  رعایتهای  بر   گذارد. ا 

ایشان همچنین با تأکید بر لزوم استخدام نیروی انسانی مورد نیاز وزارت بهداشت، از تحقیقات پژوهشگران برای دستیابی به دارو و 
 واکسن  مقابله با کرونا صمیمانه و عمیقا  تقدیر کردند.

 ای بود.ال ل خامنهلی مقابله با کرونا« توصیه بعدی و مؤکد حضرت آیتشنیده شدن یک حرف واحد از جلسه ستاد م»
رهبر انقالب اسالمی همچنین با اشاره به حضور پر شمار نیروهای داوطلب در ماههای اول شیوع بیماری و خدمات مؤثر آنان همانند 

ها را مورد  به افراد سالمند، استمرار این فعالی ت  ها و کمکهها و معابر، راهنمایی خانوادهکمک به پرستاران، ضدعفونی کردن دستگا
شوند.  میدان  وارد  دیگر  بار  خواستند  صالح  و  مؤمن  جوانان  و  مخلص  داوطلب   نیروهای  از  و  دادند  قرار   تأکید 

اجتماعی موظف   رونا، بیمه بیکاری ندارند، گفتند: تأمینکه برخی افراد بیکار شده در اثر کای با اشاره به اینال ل خامنهحضرت آیت
 ها است.است برای حل این مشکل اقدام کند که البته در این قضیه نیز ورود خی رین از برترین انفاق

 وار دعا، توسل و استغفاراهمیت معجزه •
افزودند: برای دفع بال مورد تأکید قرار دادند و    وار دعا، توسل و استغفار رارهبر انقالب اسالمی در پایان سخنانشان، اهمیت معجزه

بخشد پروردگار متعال است که باید با دعا و تضرع،  همه آنچه گفته شد در حکم ابزار است و آنچه به این ابزارها، جان و روح می
 نظر لطف الهی را که همواره شامل حال ملت ایران بوده است، برای عبور از این گردنه نیز جلب کرد. 

نتوانسته جمهوری اسالمی را  شور در جریان است و به توفیق الهی هیچ حادثهیشان خاطرنشان کردند: کارهای بزرگی در کا ای 
 شود، هر چه زودتر برطرف کرد.متوقف کند اما باید این موانع را که موجب کُند شدن حرکت می

 سخنان رئیس جمهور
های مقابله با کرونا در هشت ماه گذشته، جمهور با بیان گزارشی از فعالی ترئیس  پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، آقای روحانی

 گفت: برای مقابله با این ویروس فعال  راهی جز رعایت ضوابط بهداشتی و پیشگیری وجود ندارد.
کس کرونا نیز تقریبا  هیچدادند، در ابتدای شیوع  جمهور افزود: همانند دوران جنگ که اجازه خرید تجهیزات جنگی به ما نمیرئیس

یو و حتی ماسک را به ما نداد ولی با اتکاء به سینیاز مثل کیت تشخیص، دستگاه تنفس، امکانات و تجهیزات آیتجهیزات مورد  
 های دانش بنیان، این تجهیزات را به سرعت تولید کردیم و اکنون هیچ مشکلی نداریم.شرکت

امکانات داخلی و نگاه نکردن به دست دیگران تا  ونا برای ما روشن شد که تکیه بر توان و  آقای روحانی ادامه داد: در ماجرای کر
چه حد برای ما مهم است و ما فهمیدیم که در روزهای مبادا باید روی پای خودمان بایستیم چرا که دیگران ما را حتی در مسائل 

 دهند. کنند، اگرچه شعارش را می نمیها یاری مربوط به حقوق بشر، بهداشت و درمان و نجات جان انسان
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روحانی با اشاره به تفاوت ماهیت ویروس کرونای فعلی با ویرس زمان اسفند ماه که کشور را درگیر کرد، افزود: هم وزارت   آقای

ر براب   9یافته اروپایی است که سرعت و قدرت انتقال آن،  گویند ویروس ماههای اخیر ویروس جهشبهداشت و هم متخصصان می
 شده است.

های شدید در مناطق پر خطر، های قانونی از طرف برخی از مردم، گفت: محدودی تنگرفتن توصیهرئیس جمهور با گالیه از جدی 
 های قانونی برای متخلفان در نظر گرفته شده است.های الزم برای جلوگیری از نقض قرنطینه مبتالیان و جریمهمراقبت

 نه به کمک مساجد و بسیج مردمی نیازمند هستیم. کمک به تهیه و توزیع مایحتاج افراد در قرنطی آقای روحانی گفت: برای 
های نیازمند در دوران کرونا های دولت به خانوادهرئیس جمهور همچنین در خصوص تأمین مالی تحقیقات دارو و واکسن، کمک

 هایی از کارانه کادر درمان گزارش داد. و پرداخت بخش
  

 ۱۳/۸/۱۳99 پیامبر اعظم)ص( و امام صادق)ع( بیانات در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت سالروز والدت
 جهانی  استکبار با مبارزه مل ی سالروز در
حمن ال ل  بسم حیم  الر   الر 

الة  و  العالمین  رب    الحمدل ل   و  الم  و  الص  اهرین  الطی بین  ه آل  علی  و  محم د  المصطفیل   القاسم ابی  نبی نا  و  سی دنا  علی  الس   المنتجبین   الط 
 .االرضین فی ال ل  ةبقی   سی ما المعصومین

 بشر برای  تاریخی ی حادثه ترینبزرگ  ؛نبوی   بعثت
 حضرت  باسعادت  میالد  اسالمی،  بزرگ  ام ت  یهمه  به  و  ایران  مل ت  آحاد  یهمه  و  عزیز  بینندگان  یهمه  بهکنم  می  عرض  تبریک

م  نبی   الة  )علیه  ق صاد  جعفر  امام  حضرت  والدت  و  سل م(  و  آله  و  علیه  ال ل   )صل ی  اعظم  رسول  و  مکر  الم(  و  الص   بزرگی   عید  که  را  الس 
ل   از   بشر   برای  تاریخی  یحادثه  ترینبزرگ  نبوی  بعثت   که  آورد  فراهم  را   نبوی  بعثت   یزمینه  شریف،  میالد  این .  است  آخر  تا  او 
  مبارک   اسالمی  بزرگ  ام ت  و  مسلمان  یهامل ت   یهمه  بر  ایران،  عزیز  مل ت  بر  عزیزمان،  مردم  بر  عید  این  شاءال ل ان  که  امیدواریم.  است
 .باشد زیادی برکات یمایه شاءال ل ان هم  بشری یجامعه برای باشد؛
 هم  کنار در  مناسبت سه

م   و   مبارک  میالد  مناسبت  همین  یکی  دارد:  قرار   هم  کنار  در   مناسبت  سه   امروز   اشگرامی  فرزند  و   گرامی   پیامبر  میالد-  است  معظ 
الة  )علیه  صادق   حضرت ال  و   الص    مناسبت   یک  و  است،  مهم ی  بسیار  مناسبت  که  است  وحدت  یهفته  مناسبت  مناسبت،  یک  -م(الس 

  عرض  ایران  عزیز  مل ت  برای  را  ایجمله  چندها  این  از  کدام  هر  مورد  در  است؛  استکبار  با  یمبارزه  روز  که  است  آبان  سیزدهم  هم
 کنیم. می

 تناسب روشن برخی آیات قرآن کریم با وضع کنونی بشر 
دی   آیات  قرآن  در  سل م(  و   آله  و  علیه  ال ل   )صل ی  اعظم  پیامبر   وردم  در  با  روشنی  تناسب  خیلی  آیات  این  از  بعضی  دارد؛  وجود  متعد 

  این  آیه،  یک.  شده  نازل   امروز  بشر    برای   و  امروز  همین  کأن هبیند  می  ،خواندمی  را   آیه  انسان  وقتی  کهکند  می  پیدا  بشر  کنونی  وضع
 َرءوٌف   ب الُمؤم نینَ   َعلَیکُم  َحریٌص   َعن تُّم  ما  َعلَیه    َعزیزٌ   اَنفُس کُم  م ن  َرسولٌ   جاَءکُم  لَقَد  است:  برائت  یسوره   در  که  است  شریفه  یآیه

ل  یجمله  دو  این  که  160َرحیم؛   ا ن ی   الن اُس   اَیـَُّها ای  :گویدمی  هم  دیگر  یآیه  درکه  این  کما   است؛  بشر  آحاد  یهمه  به  مربوط  آیه  او 

 
 « .است مهربان دلسوز  مؤمنان به نسبت و حریص، شما []هدایت  به بیفتید، رنج  در شما  است دشوار  او بر  که آمد خودتان از  پیامبری  شما برای  »قطعا    ؛۱28 ی آیه  توبه، ی سوره 160
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  رنج   َعن تُّم؛  ما  َعلَیه    َعزیزٌ   است:  مهم ی  خیلی  یجمله  دو  جمله،  دو  این.  اکرمند  پیامبر  مخاطب  بشر  یهمه  161]َجمیع ا[؛   ا لَیکُم  ل ل  ا  َرسولُ 
  است،   شما  مشتاق  است،  شما  دلسوز  َعلَیکُم«؛  »َحریٌص   بعدی  ؛بردمی  رنج  شما  رنج  از  او  و  آیدمی  گران  اعظم  پیامبر  بر  بشر  آحاد  شما
 .است بشر آحاد یهمه به خطاب این است؛ شما سرنوشت به مندعالقه
  واقعا    است؛  زیادی  تناسب  بشری  یجامعه  امروز   وضع   با  خطاب  این  تناسب  یعنی  است،  خطاب  این  مصداق  بشری   یجامعه  امروز
 .است رنج دچار تاریخ یهمیشه از بیش بشر، امروز که گفت میتوان
 های امروز بشررنج

 گرایش   چنین  این  تاریخ،  هایدوره  در  کمتر  که  هست  افراطی  گراییماد ی  هست،  افروزیجنگ  هست،  جنگ  ت،هس  نابرابری  خب
ت  این  به   بشر  آحاد  بین  در  ایماد ی   هست،   طغیانگری  ؛هامل ت  سرکوب  برای  هست  فن اوری  و  علم  از  استفاده  باشد؛   داشته  وجود  شد 

 .هستند طواغیت هست،  شرارت

 ابزار علم و فنّاوری برای اعمال قدرت طاغوتی ی استکبار از استفاده •
  نیست  امروز  مال   است،  بوده  تاریخ  طول  در  همیشه  طواغیت  وجود  عدالت،  عدم  تبعیض،  نابرابری،  جمله[  ]ازها  این  از  بعضی  خب
  کنید   فرض  مثال    یعنی  ؛شود  می  استفاده  دارد  فن اوری  از  ،شودمی  استفاده  دارد  علم  ابزار  از  طاغوتی  قدرت  این  ا عمال  برای  امروز  منتها
 همان   که  آمریکا  امروزکرد.  خواست میمی   غلطی   هر  مصر  یمحدوده  در   خب،  خیلی  162م صر«؛  ُملکُ   لی  »اَلَیَس گفت  می   فرعون  که

 وارد  آیدمیشود  می  بلند  ]بلکه[!  آمریکا«  ملک  لی  »الیسگوید  مین  وکند  مین  اکتفا  آمریکا   کشور  به   است،  مصر  روز    آن  فرعون  
  امروز   که  کاری  و  است   جوری  این  وضع  یعنی  ؛سازدمی  پایگاه  ،کند می  پیدا  تسل ط  ،کند می   درست  جنگ  ،شودمی  دیگر  کشورهای
 که   ایافروزی   جنگ  هست،  که  اینابرابری  هست،  که  تبعیضی  ،کنند می  دانش  پیشرفت  و   بشری   دانش  از  یاستفاده  با  طواغیت
م  نبی    مطه ر  روح  163َعن تُّم«؛   ما  َعلَیه    زٌ »َعزی  واقعا  .  است   بیشتر  همیشه  از  هست،  مشتاق   و  است؛  آزرده  بشری  رنج  این  از  امروز  مکر 
 بشود،   خوشبخت  بشر  که  است  این  دنبال  به  مهربان   پدر  یک  مثل  کلمه  واقعی  معنای  به  و  است  بشر  هدایت  مشتاق  و  است  بشر  سعادت

 .برسد ستا او نفع به که سرانجامی به و بشود هدایت مستقیم صراط به

 خطاب متفاوت قرآن کریم به سران کّفار و آحاد مردم کافر 
 است،   جنگ  یسوره  برائت،  یسوره .  است  برائت  یسوره   آخر  در  آیه  این  که  است  این  هست،  شریفه  یآیه  این  در  که  اینکته  یک
 164َعن تُّم،   ما َعلَیه   َعزیزٌ  :فرمایدمی  جور  این ه سور  این  آخر در  است؛ها این مانند و مبارزه  به امر  یسوره   است، کف ار از  برائت یسوره 
 که   هاییخطاب  آن   که  است   این  آن،   و  کرد  استفادهشود  می  اینکته  یک  این   از .  است  مردم  آحاد  یهمه  به  گفتیم  که  هم  خطاب
 به   خطاب.  است  کباراست   سران  به  مربوط   است،  کفر  سران  به  مربوط   نیست،  غیرمسلمان  غافل  و  خبربی  آحاد  به   مربوط  دارد،  وجود
 فَقات لوا  کفر«:  ی»ائم ه  به  است  کرده  تعبیرها  آن   از   جا  یک  در   قرآن  که  اندبشری  جوامع  سرنوشت  بر  مسل ط  است  که  تشکیالتی  آن
ةَ  ة    لنلُهمَجعَ   »وَ   کرده[:  ]تعبیر  الن ار  الی  یدعون  یائم ه  به  قصص   یسوره   در   هم  جا  یک  165لَُهم؛   اَیملنَ   ال   ا ن ُهم   الکُفر    اَئ م    ا لَی   یَدعونَ   اَئ م 
ت  آن  واقع  درکنند.  می  جهن م  به  دعوت  و  کشانندمی  جهن م  به  را  مردم  که  166الن ار«  تی  و  حد   و   اسالم  دشمنان  قبال  در  قرآن  که  شد 

 
 « ... هستم شما ی همه  سوی   به خدا  پیامبر  من  مردم،  ای ... » ؛ ۱58 ی آیه  از بخشی  اعراف، ی سوره 161
 5۱ ی آیه  از بخشی  ،زخرف  ی سوره 162
 ۱28 ی آیه  از بخشی  توبه، ی سوره 163
 همان  164
 ۱2 ی آیه  از بخشی  توبه، ی سوره 165
 4۱ ی آیه از بخشی  قصص،  ی سوره 166
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  ندارند،   عنادی  ند،حق    به  مایل  حق ند،  دنبال  که  هم  آنهایی  ]یعنی[  کف ار،  مردم  آحاد.  است  هاجریان  آن  مقابل  در  ،کند می  ابراز  کف ار

 167. َعن تُّم ما َعلَیه   َعزیزٌ  هستند: شریف و زیبا یجمله آن مخاطب که هستند کسانی همان ندارند،  غرضی
ة    آن  اصلی،  دشمن  آن  و  اسالم  دشمن  امروز   دارند  واقع  در  که  هستندها  این  است؛  صهیونیسم  و  استکبار  همین  الن ار«،  ا لَی  یَدعونَ   »اَئ م 
فانه  که است نمایشی همین هم معارضه این نمایش آخرینکنند. می معارضه وکنند می مقابله خودشان وجود یهمه اب اسالم با  متأس 

ه قابل شد،خیلی داده نشان پاریس در که زشتی نمایش این 168. افتاد ات فاق پاریس در قبل یهفته  . است دق ت قابل و توج 

 شنام به پیامبر ی کاریکاتور دقضیّهوجود تشکیالتی پشت سر  
 یک   حاال  که  نیست  این  صرفا    این  داده؛  کاریکاتور  زبان  به  پیامبر  به  دشنامی  یک  کرده،  غلطی  یک  کاریکاتوریست،  نفر  یک

  دلیلش .  دارد  وجود  دستهایی  حادثه  این  سر  پشت  نیست؛  این  فقط  داده؛  انجام  غلطی  یک  و  شده  فساد  و  انحراف  دچار   هنرمندی
 دولت   یک  کنید  فرض  مثال    یا  جمهوررئیس  یک  هنری،  معمولی    کار    این  از  دفاع  دربینیم  می  ناگهان  که  است   همین  دلیلش  چیست؟

 که   نیست  این  صرف  است؛  قضی ه  این  سر  پشت   تشکیالتی  که  است  پیدا  ؛ کنندمی  حمایت  او  از  هم  دیگر  یهادولت  بعضی  ایستد،می
 مقام   یک  وکند  می  حمایت  دارد  غلط  کار    این  از  که  است  دولتی  استسی  مسئله  رسیده؛جا  این  به  کارش  کرده،  سقوط  فرانسه  هنر

 برای   شما!  خب  خیلی  کشته؛  را  آدم  ]آن[  طرف  این  کهگویی  می  شما  خبکند.  می  ذکر  را  خودش  پشتیبانی  صریحا    آیدمی  سیاسی
ف  ابراز  بکن،  محب ت  ابراز  شده  کشته  که  کسی  آن  در کنید  می  نصب  جور  این  آوریدمی   را  کاریکاتورها  این  چرا  دیگر  بکن؛  تأس 
 ات فاق   دارد  دولت  یک  ابعاد  در   که  است  زشتی  و  تلخ  یحادثه  خیلی  این  ؟کنیدمی  حمایتها  آن   از  صریحا    و  نمایانی  جای  یک
  پیش   قضی ه  این   که  هم  قبل  یبرهه  آن دهد.  می  انجام  را   کار   این  کاریکاتوریست،  یک  هنرمند،  یک  که  نیست   این  صرف  افتد؛می
 حمایت   و  کردند  دفاع  و  درآمدند  قضی ه  پشت  سیاسی  هایشخصی ت  و  دولتی  عناصر  که   دیدیم  همجا  آن  افتاد؛  ات فاق  همین  آمد

 . کردند

 ی زنده بودن جوامع اسالمی دهندهخشم و اعتراض اّمت اسالمی، نشان
 خرسندی   جای  این  است؛  اسالمی   جوامع  بودن  زنده  یدهندهنشان  این  است؛  اعتراض  و  خشم  از  سرشار  امروز  اسالمی  ام ت  البت ه
  خودشان   حقارت  همجا  این  در  بعضی  البت ه-  اسالمی  سیاستمداران  از   بسیاری  و  مسئولین  و  مردم  اسالم،  دنیای  غرب    و  شرق  در .  است
م  شخصی ت  از  و  اسالمی  هوی ت   ازجا  این  در  اغلب  ام ا  -دادند،   نشان  را م  پیامبر  معظ   خودشان   اعتراض  و  خشم  و  کردند  دفاع  اسالم  مکر 
 .استها مل ت بودن زنده یدهندهنشان این دادند؛ نشان را

 عبرتی در این ماجرا 

ه قابل  این که دارد  وجود ماجرا این  در عبرتی یک منتها ه  مورد بایستی که است چیزهایی یجمله از  هم این  است؛ توج   کسانی توج 
 و  بشر  حقوق  به  را  قضی ه  ایندهد  می  ربط  آیدمی  فرانسه  دولتجا  کنند. اینمی  کار  و  دارند  ارتباط  دنیا  سیاسی  مسائل  به  که  باشد

 .استجا این ماجرا عبرت حرفها؛ این و آزادی
 های حرف و عمل دولت فرانسهتناقض •

 و  ترینخشن  که  است  سیاستی  همان  سیاست  این  است؟  سیاستی  چه  سیاست  این  است؟  دولتی  جور  چه  فرانسه  دولت  این  حاال
 به   را  جمهوررئیس  ما  کشور   در  که  هاییتروریست  یعنی  شده؛ها  آن   پناهگاه  و   داده  جا  خودش  در   را  دنیا  هایتروریست  رینتوحشی
ه   رئیس  رساندند،  شهادت  به  را   وزیرنخست  رساندند،  شهادت دی  آحاد  رساندند،  شهادت  به   را  قضائی ه  یقو   و   نمایندگان   از  متعد 
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ه   و  دولت  اجزای   کوچه   مردم  را،  عاد ی  مردم  از  ]نفر[  هزار  هفده   است،  اختیار  در  که  آماری  طبق   و  رساندند  شهادت  به  را  قضائی ه  یقو 

 اد عای ها  این  وقت   آن  است،  پاریس  و  فرانسهها  این  پناهگاه  نیستند؛  ایمعمولی  هایتروریستها  این  رساندند؛  شهادت  به  را،  بازار  و
 کنند. می آزادی اد عای ،کنندمی بشر حقوق

ام  مثل  خونخواری  گرگ  به  دولت  ینهم   یها کمک  از  بگوییمتوانیم  مین   حاال-  کرد  را  کمک  بیشترین  تحمیلی  جنگ  یدوره  در  صد 
ام  کارانکمک  ترینبزرگ  از  یکی  ام ا  بود،  بیشتر  دیگر  یهادولت   ی پیشرفته   ابزارهای  و  پیشرفته  هواپیماهای  -بود  او  جنگ  این  در  صد 
 . کردند هم  اعتراف و گفتند و دادند و نکشیدند هم خجالت و گذاشت خونخوار گرگ آن اختیار در را جنگی
  سال   یک  این  هایشنبه  تظاهرات  این  در  هم  را  خودشان  مل ت  با  رفتارشان  است؛ها  این  مانند  و  هاتروریست  باها  آن  رفتار  مال  این  حاال
ها  این  مانند  و   بشر  حقوق  و  آزادی  اهل  کهکنند  می  اد عاها  این  وقت  آن!  خودشان  مردم  با  کردند  کار  چه  که  کردید  مشاهده  اخیر

 .هستند

 فرهنگی و حمایت از منافقین و صّدام؛ دو روی یک سکّه  گرِی دفاع از وحشی •
 یک  یکارانهجنایت  عمل    آن  از  و  فرهنگی  وحشیگری    از  دفاع  یعنی  اند؛سک ه  یک  روی  دوها  این  که  است  این  اعتقادم  بنده

ام  از  دفاع  و  منافقین  از   دفاع  یسک ه   دیگر  روی   کاریکاتوریست، ام  به  کمک  و   صد   سک ه   یک   روی  دوها  این   دوی  هر  است؛  صد 
 .هستند

 های جاهلیّت مدرن و تمّدن وحشی غرب ی نشانهمشاهده
م،  رپیامب   به  اهانت  قرآن،  به  اهانت  یحادثه  این  شده؛  تکرار  سال  چند   این  در  آمریکا  و  اروپا  کشورهای  در  حادثه  این  خب  در   معظ 
 شرافت  بهتواند مینها این لکن شده، تکرار -اروپایی  کشورهای در هم آمریکا، در هم-  غربی کشورهای در بار چند سال چند این
م  پیامبر  عظمت  و  جاللت  و   چیزها   این  با  رحمت  پیامبر  نورانی  یچهره  که  است  روشن  خیلی  این  کند؛  وارد  خدشه  اندکی   اسالم  مکر 

اله  که  همچنان  وشود  می  تردرخشان  شاءال ل ان  آفتاب  این  روزبهروز  ،ودشمین  دارخدشه  همه   آن  با  روز،  آن  در  طائف  و  مک ه  هایرج 
س  پیامبر نام نتوانستند کردند، که تالشی  نخواهند  همها این است؛ همانها شبیه حضرات این کار هم امروز کنند، پنهان  را اسالم مقد 
 زنند. مین صدمه پیغمبر بهها این  و توانست

ن  ظلمانی  ذات   ینشانه  کارها  این  که  است  این  آن،  وشود  می  فهمیده  نکته  یک  منتها  که  است  آن  یدهندهنشان  این  است؛  غرب  تمد 
ن  این   البت ه .  است  وحشی  قدر  این  و  است  ظلمانی  قدر  این  خود،  حقیقت    در  مدرن  جاهلی ت  این   خود،  ذات    در  فرهنگ  این  و  تمد 

 آن   و  پوشانندمی   آن[  ]به  را  فن اوری   و  علم  ظاهر   هستند،  برخوردار  فن اوری  و  دانش  و  علم  از  چون  را؛  وحشیگری  اینند  کنمی  پنهان
  ظاهر ها  این  مانند  و  ادکلن  و  کراوات  با  وار،انسان  ظاهربه  یچهره  با  وار،آدم  تعبیرات  با  ؛کنندمی  پنهان  آن  ذیل  در  را  وحشیگری

  ایصدمه  پیغمبر  و  اسالم  به  اینبنابرکنند.  می  پنهان  هاوسیله  این  به  دارد  وجودها  این  در   که  را  اییحقیق   وحشیگری  آن  ،شوندمی
ن  این  بشناسیم  بیشتر  شما  و  منکه  این   برای  است  ایوسیله  ام ا  آید،نمی  ]وارد[ ن  این.  را  تمد  ن  واقعا    تمد    این .  است  ایوحشی  تمد 
ن نی  تمد  ن  این  شروع  از  که  قرن  چند  از  بعد  هم  االن .  کرده  بیچاره  هم  ا ر  خودش  یها مل ت   که  است  تمد   رد، گذمی  رنسانس  از   و  تمد 
 آمریکا  در  و  اروپایی  کشورهای  در  را  اخالقی  آور  خجلت افسارگسیختگی    وضع  را،  عدالتیبی  وضع  را،  فقر  وضع  را،  نابرابری  وضع

ن  این  طبیعت  ؛نیدک می  مشاهده  دارید  شما  هستند،ها  این  رو  دنباله  که  کسانی  و ل  یمسئله  به  راجع  این.  است  این  فرهنگ  این  و  تمد   . او 

 ی وحدتابتکار بزرگ امام راحل )ره( در تعیین هفته
  آن.  است  شده  آشکار  راحل  امام  بزرگ  ابتکار  این  اهم ی ت  همیشه  از   بیش  امروزکنم  می  گمان   بنده.  وحدت   یهفته  به  راجع  ام ا  و

  گرایشهای  در  و  هاگیریجهت  در   را  اسالمی  ف َرق   و  اسالمی  مذاهب  وحدت  و  کردند  اعالم  را  وحدت  ی ههفت   بزرگوار   امام  که   روزی
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  درک   را  پیام  این  اهم ی ت  نتوانستند  پیام  این   واقعی  مخاطبین  از  خیلی  روز  آن   کردند،  اعالم   خودشان  اجتماعی    و   سیاسی  عمومی،
ی ت  حائز  پیام  این  چقدر  نفهمیدند   صال  ا  که  اسالمی  کشورهای  از  خیلی  مسئولین  جمله   از  کنند؛  نفهمیدند،   هم  ها خیلی.  است  اهم 
 چقدر   پیام  این  کهفهمیم  می  ما   امروز.  گرفتند  ندیده  را  پیام  این  داشتند،  که  گوناگونی   اغراض   دنبال  به  یعنی  کردند؛  لج   هم  هاخیلی
  هولناکی   حوادث  این  افتاده،  ات فاق  اسالمی  کشورهای  یانم  که  گوناگونی  اختالفات  این  افتاده،  ات فاق  امروز  که  حوادثی.  بوده  مهم
 در   که  ات فاقاتی  این  از  افغانستان،  در  و  یمن،  در  لیبی،  در  ایبرهه   یک  در  عراق،  در  سوریه،  در  منطقه،  کشورهای  از  بعضی  در  که

 آن  امام  که  بود  قیمتیذی  عنصر  المیاس  ام ت  یکپارچگی   چقدر  و   بود  مهم  اسالم  دنیای  ات حاد  چقدر  کهفهمد  می   انسان  افتاد  اینجاها
 .افتادنمی ات فاق قضایا این از بسیاری بود، اگر که کردند مطرح  را آن کردند، درخواست را آن کردند، اعالم را

 دنیای اسالم ی از نتایج تفرقه ،هاسازی رابطه با صهیونیستی عاّدی حرکت خائنانه
  را فلسطین یمسئله است؛ بارفاجعه منطقه، این در ]یعنی[ آن، از بخشی در خصوصبه د،دار وجود اسالم دنیای در امروز آنچه واقعا  
 نتایج   و  169معالیل   از  همهها  این  اند؛انداخته  راه  را  هاصهیونیست  با  ]روابط[  سازیعاد ی  ی ذلیالنه  و  خائنانه  حرکت  اند،کرده  رنگکم
 انجام   زشتی  کار   چنین  یک  غلط،  و   فاسد  هایانگیزه   روی  و  همچشمی  و   چشم  روی   طور   همین  که  است،  اسالم  دنیای  ات حاد  عدم

ه یوسیله به فلسطین مل ت حق   واقع در و گرفت  .شد تاراج ایعد 
 رژیم صهیونیستی جعلی از بین خواهد رفت •
 ی مسئله  نخیر،  برسانند؛  پایان  به  را  مسئله  این  که  هستند  آن  از  ترکوچک  وتوانند  مینها  این  و  نیست  شدنیتمام  فلسطین  یمسئله  البت ه 

 نیست،   تردید  این  در  رفت؛  خواهد  بین  از  جعلی  صهیونیستی  رژیم  و  شد  خواهد  فلسطین  فلسطین،  و  کرد   خواهد  پیدا  ادامه  فلسطین
 قاتل   غاصب    با  کردن    برقرار  ارتباط  جمله[  ]از  ؛کنندمی  ایجاد  مانع  خودشان  هایتوانایی  قدر  به  کار  این  راه  سر  در  دارندها  این  منتها

 از   را  فلسطینی  آحاد  از  چقدرها  این  است؛  مردم  قاتل  هم  را،  زمین  کرده  غصب  هم  دیگر؛  است  این  صهیونیستی  رژیم-  کارجنایت
 یضحک  هایتوجیه  کردن؛  درست  توجیه  برایش  و  کردن  افتخار   این  به  و  بودن  خوشحال  و  -اندشده  مرتکب  جنایتی  چه  و  اندبرده  بین
 170. الث کلیل  به

 ریزی علیه آنق اسالمی و برنامهفهم دشمن از اهّمیّت اتّحاد فرَ 
فانه  که  بکنم  عرضخواهم  می  من   اند، نکرده   درک  را   ابتکار  این  اهم ی ت  واقعی،  مخاطبین    از  خیلی  و  مسلمان  یهادولت  از  خیلی  متأس 
 های گیریجهت  در  است  اسالمی  ف َرق  ت حادا  که  راحل  امام  یتوصیه  این  که  فهمید  دشمن  کرد؛  درک  را  این  اهم ی ت  دشمن  لکن
 اسالمی   ام ت  برای  چقدر  - باشد  داشته  را  خودش  مناسک  و  عقاید  خودش  برای  کسی  هر  باشد؛  خودشان  برای  عقایدشان-  کل ی

 .حرکت این ضد   بر ریزیبرنامه به کرد شروع فهمید، را این دشمن چون ؛کندمی کمها آن  در را دشمن نفوذ چقدر و دارد اهم ی ت
 های ضّدتقریبیایجاد مراکزی برای تولید اندیشه •

 های اندیشه  تولید   برای   مراکزی  ایجاد  جمله  از  داد؛  انجام  بزرگوار  امام  وحدت  پیام  با  یمقابله  در  را  ایعملی اتی  هایبرنامه  دشمن
تقریبی؛ ه  یک  به  ردند،ک  درست  را  مراکزی  نشستند.  اسالمی  ف َرق  تقریب  گوییممی  ما  آنچه[  مقابل  ]در  ضد   دادند،   پول  هم  مزدور   عد 

تقریب؛   اثبات  برای  کنند  تهی ه  مطلب  و  فکر  بنشینند  که  نشاندندجا  آن  این   امام،  بزرگ  سیاست  این  که  بکنند  عمل  جوری  یعنی  ضد 
 . اندیشه تولید مراکز ]ایجاد[. کنند خنثیل  را امام الهی و عظیم تدبیر
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 های تکفیریایجاد گروه •
ار  گروه  این.  تکفیری  ایهگروه  ایجاد  و    ما   البت ه.  اندکرده  اعتراف  هاآمریکایی  اند؛کرده  فراهم  اسالم   دشمنان  خود  را  داعش  171جر 

العاتی  داشتیم،  خبرهایی  کسانی   هم  کردند؛  اعتراف  خودشان  ام ا  بگیرد،  قرار   تردید  محل    بود  ممکن  یم،گفت می  ما  اگر  لکن  داشتیم  اط 
  172است،   کار  سر  حاال  که  شخصی  این  بعدی،  دولت  در  هم   کردند،  اعتراف  بود  آورده  وجود  ه ب  را  داعش  این  که  دولتی  آن  در

 خودشان   تابع  و  پیرو  یهادولت  منطقه،  در  مزدورانشان  به  اند؛کرده  حمایت  او  از  و  اندآورده  وجود  بهها  این  را  داعش  که  گفت  صریحا  
 هم  این.  کردند  فراهم   تجهیزات  برایشان  دادند،  امکانات  خریدند،  سالح  یشانبراجا  آن   وجا  این  از  دادند،  پول ها  این  به  دادند،  دستور
 .کار یک

 عصبانی کردن مردم و به جان هم انداختن •
  و   دانستندنمی  که  را  عناصری  هم  آوردند،  وجود  به  را  تروریستی  جریانهای  هم  کردند،  درست  فکر  تولید  مرکز  هم  بنابراین،

 همدیگر   بهها  این  که  کردند  وادار  کردند،  شان عصبانی  کردند،  جریان  وارد  نادانسته  و  غافل  طور  به  بشوند،  بازی  این  وارد  ندخواست مین
  به  و   منبر  رویرود  می  منبری،  ]شخص[  یک  ما  یهمسایه  کشور  فالن   در  کنید  فرض   مثال    کهبینید  می  ناگهان  شما  کنند؛   بدگویی
سات  ات فاق   که  است  چیزی  این  ؛شود می  پناهنده  انگلیس  سفارت  دررود  می  ید،آمی  پایین  بعد  ،کندمی  اهانت  دیگر  یفرقه  آن  مقد 
  مخاطبین   کنند،  عصبانی  را  مردم  کهکنند  می  وادار  را  افراد.  نیست  کم  یعنی  است؛  زیاد  کارها  قبیل  این  از  و  افتاده  ات فاق  هم  تازه  افتاده،

 اندداده انجام را  ]کارها[ اینها آن که گفتند صریحا   کهها این خب. بیندازند هم جان به کنند، عصبانی را
 هاهای اینگناه بیشتر پشتیبان

  آحادی   از  گناهشان   اند،گرفته  عهده  به  را  مالی  هایپشتیبانی  که  منطقه  این  یهادولت  از   برخی  که  بگویمخواهم  می  را  این  من  منتها
ب  روی   از  اسالم  دنیای  یگوشه  نفال  از   که  کسی  آن   یعنی  است؛  بیشتر  اند،شده  هاگروه   این  به  وابسته  که  جهالت   با  همراه  و   دینی  تعص 
ها این  ودهد  می   پول  که  است  پادشاهی  آن  و   مسئول  آن  و  رئیس  آن   از  کمتر  گناهش  ،شودمی  تروریستی  گروه  این  جزو  و  آیدمی
 . است جور این واقعا   ؛است هاآمریکایی به مربوط اصلی جرم البت ه. اینها مانند وکند می فراهم برایشان تسلیحات و اندازد می  راه را

 های تکفیریی جریانمجرمان اصلی در قضیّه  ؛آمریکا و رژیم سعودی  •
 به   هم  هاسعودی  بودند؛  دنبالشان  که  هاسعودی  و  کردند  هاآمریکایی  را  اصلی  جرم  منطقه،  این  در  تکفیری  جریانهای  یقضی ه  در
  این   آن،  و  شدند  مرتکب  هم  دیگری  جرم  یک  جرم،  این  بر   عالوه  هاآمریکایی  دند؛کر  پشتیبانی  و  کردند  کمک  دادند،  پولها  این

  لشکرکشی   سوریه  به  کردند،  لشکرکشی  افغانستان   به  کردند؛  لشکرکشی  مسلمان  کشورهای  به  اینها،  حضور  یبهانه  به  که  است
 عراقی  هایجوان  البت ه  که  هستند  و  اندوده ب  لشکرکشی  فکر  در   هم  عراق   مثل  دیگر   کشورهای  از   بعضی   به   و  مختلف  جاهای  به  کردند،

ب    و  غیرت  و  گذاشت  نخواهند  عراقی  مؤمنین  و   ولی   کند،  نفوذ  بتواند  آمریکا  شاءال ل انکه  این  از  شد  خواهد  مانعها  آن   حق  به   تعص 
 به  تخریب  و  ناامنی  شدند  واردها  نای  هم  جا  هر  البت ه.  کنند  نفوذ  کشورها  این  در  که  هستند  این  دنبال  و  دارند  را   کار  این  ینقشهها  آن

 را ها  دولت  کردند؛  درست  داخلی  جنگ  کردند،  ایجاد  ناامنی  کردند،  تخریب  را  زیربناها  کشورها  این  در  واقعا    اند؛آورده  وجود
 وَ   الَحرَث   یُهل کَ   »وَ   و   ]است[   نسل  و   حرث  نابودی  واقعا    بدهند؛  انجام  را   خودشان  وظایف  و   اصلی  کارهای  نتوانند  که  کردند  مشغول 
 .اندکرده را کارها اینها این  و استها این  مورد در کلمه واقعی معنای به 173الن سل« 
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 ی جنگ یمن، با وحدت اّمت اسالمی ی فلسطین و فاجعهمسئلهعالج  

 بار فاجعه  جنگ  این   االن .  است  اسالمی  ام ت  دردهای   از   بسیاری  درمان   مسلمانان  ات حاد  و   است   مهم  خیلی  وحدت  یهفته  ما  نظر   به
 ،شوندمی  بمباران  شانمردمی  مجامع  و  مدرسه  و  بیمارستان  و  خانه  و  بازار  و  کوچه  در  دارند  مظلوم  مل ت  این  است  سال  پنج  که  یمن

  نشان   خودشان  از  دارند  قضی ه  این  در  را  عجیبی  قساوت  هاسعودی   واقعا    که   است  بزرگی  بسیار  یحادثه  نیست،  کوچکی  یحادثه
 اسالمی  ام ت  به   کردند،  کجیدهن  اسالم  دنیای  به  که  ذلیل  ضعیف  دولت  چند  کجیدهن  این  فلسطین؛  یمسئله  در  یادهند.  می
 ی همه   تردید  بدون  کردند؛  برقرار  ارتباط  قاتل  با  غاصب،  با  و  گرفتند  نادیده  خودشان  خیال  به  را  فلسطین  یمسئله  و  کردند  کجیدهن
 دیگر،   است  زیاد  گرفتاری-  اسالمی  یهامل ت  و  اسالمی  یهادولت  مشکالت  و  کرد  واهدخ   پیدا  عالج  اسالمی  ام ت  وحدت  باها  این
.  شد   خواهد  برطرف ها  مسلمان  ات حاد  برکت  به  هاگرفتاری  این  -هست  گرفتاری  جا  همه  کنید،  نگاه  که  طور  همین  لیبی،  تا  کشمیر  از
 . وحدت یهفته یمسئله یدرباره هم این

 استکبارگری با زهستی عقالنی و مدبّرانه بودن
 والدت  با  است  شده  مصادف  است،  استکبار  با  یمبارزه  روز  که  آبان  سیزدهم  امسال  که  است  جالب.  آبان  سیزدهم  یمسئله  ام ا  و

دٌ   یشریفه  یآیه  این،  اعظم؛  پیامبر الءُ   َمَعه،  ال ذینَ   وَ   ال ل    َرسولُ   »ُمَحم  د   آن  از  آورد؛می  انسان  یاد  به  را  174بَینَُهم«   ُرَحمالءُ   الکُف ار    َعلَی  اَش 
ا ْءُ   طرف  این   از  والدت،   طرف د  ما  جوان  که  ]بود[  عظیمی  حرکت  این  که  الکُف ار«  َعلَی  »اَش    مظهر   آبان  سیزدهم.  دادند  انجامهای 

 کار  یک  یهمسئل   مسئله،  باشند؛  داشته  مشکلی  سفارتخانه  یک  در  ساکن  نفر  چند  با  که  نبود  جور  این  بود؛   ایران  مل ت  استکبارستیزی
  استکباری،   رژیم  و  است  استکباری  رژیم  آمریکا  رژیم  خب  .شد  واقع  هم  جاهب  که  استکبار  با  یمبارزه  در  بود  نمادینی  کار  یک  و  مهم
 پرور تروریست  هم  است،  تروریست  هم  است،  افروزجنگ  هم  استکباری،  رژیم.  است  هابدی  و  هاشیطنت  و  ضررها  از  بسیاری  جامع
  این   یهمه  جامع   استکبار  استکباری«،  »رژیم  گوییممی  وقتی  یعنی  است؛  انحصارطلب   هم  است،  فاسد  هم  است،  گرمداخله  هم  است،
گویند می  هابعضی  حاال.  است  عقالنی ت  عین  پدیده،  این  با  استکبار،  این  با  گریستیزه  این، بنابر.  است  هاشیطنت  و  هابدی  و  هازشتی
 بار   زیر  و  شدن  تسلیم  بود؛  عقالنی ت  عین  درست  این  نبود؛  تدبیر  خالف  نه،  است«؛  تدبیر  خالف  است،  عقالنی ت  خالف  این!  »آقا

 .بود عقالنی ت ضد   رفتن،

 گریی ستیزهکنندهشروع ؛آمریکا 
ل  که  نبود  جور  این  یعنی  نبودیم؛  ما  هم  کنندهشروع  وجود  همین  عین  موردی  یک  در  ات فاقا    هم  کریم  قرآن  در-  ]کنیم[  شروع  ]ما[  او 

لَ   بََدءوکُم  ُهم  »وَ   ارد:د ة«  اَو  ل    در  آمریکا  سفارت  نکردیم؛   حمله  سفارت   به  ما  که  انقالب  از  بعد.  بودند  کنندهها شروعآن  -175َمر   او 
 بگذرانند،   قطعنامه  آمریکا  خود  در  هم  کردن:  حرکت  انقالب  علیه  کردند  شروعها  آن  ام ا  بودند،  هم  کارشان  مشغول  و  بود  انقالب

  های گروه  بیندازند،  راه  تروریستی  گروه  کنند،  گیریتصمیم  شده  متول د  تازه  که  اسالمی  جمهوری  علیه  کنگره  در  د،کنن  سخنرانی
  تمهیدات   -جاسوسی«   ی»النه  شد  گفته  حق هب  که-  سفارت  خود  در  هم کنند،  ریزیبرنامه  و  کنند تمهید  و  بیاورند  وجود  به  کودتاگر
 .بودندها آن کنندهشروع و کردند شروعها نآ ]لذا[ بکنند؛ فراهم را عظیمی جاسوسی

 کامال  عقالنی حمله به سفارتحرکت  •
 کامال   بود، موقعبه بود، جابه بود، دفاعی حرکت حقیقت در کردند  حمله  سفارت به که دانشجویان حرکت کردند، شروع  که وقتی

 .بود عقالنی

 
 « . ...مهربانند همدیگر با ]و[گیر سخت   کافران، بر هستند،  او  با که کسانی  و است  خدا پیامبر  »محم د ؛ 29 ی آیه از  بخشی  فتح، ی سوره 174
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 تسلیم شدن مقابل آمریکا ی نتیجهتصّور غلط برخی از 

ر  که  بکنیم  عرض  هم  را  این  و ر  یک  آمریکایی  رژیم  و  آمریکا  دولت  از  هابعضی   تصو    چنانچه   اگرکنند  می  خیال  است؛  غلطی  تصو 
 ام ا   دارند  ارتباط  آمریکا  بابینید  می  دنیا  در  که  هم  هاییهمین  نخیر،  او؛  از  برد  خواهد  بهره  رژیم،  آن  به  کرد  تسلیم  را  خودش  دولتی
  او   و  باشند  داشته  ارتباط  آمریکا  با   که  ایاندازه   هر  به  البت ه-  اندنشده  تسلیم  که  است   این  خاطر  به  ت،اس   بهتر   وضعشان  مقداری  یک

 بار   زیر  و  پذیرفتند   را  آمریکایی  یهاسیاست  و  کردند  آمریکا  تسلیم  را  خودشان  که  آنهایی   ام ا  -خورندمی  ضربه  کند،  دخالت 
  رژیم  اشنمونه  افتادند؛  عقبها  این   سال  چهل  سی  واقعا    که  است  دیویدکمپ  اشنمونه  خوردند؛   ضربه  رفتند،  آمریکا  هایزورگویی

  چه   هر  هم  روزبهروز   و.  آمریکا  یهاسیاست  مقابل  در  تسلیم  با  کردند  افتادهعقب  واقعا    را  کشور  که  است  خودمان  کشور  در  پهلوی
 شوند. می گرفتارتر و تروابسته هارژیم  جور این بگذرد،

 ه و ثابت ما در برابر آمریکا شدسیاست حساب
کند. مین  پیدا  تغییر  اشخاص  آمد   و   رفت  با  سیاست،  این  و  است  مشخ صی  و  شده  حساب  سیاست  یک  ما  سیاست  آمریکا،  مورد   در

 بیاید   این  اگر  نیاید،   کسی   چه  بیاید،  کسی  چهکه  این  به  راجع  [زنندمی  ]حرف  طور  همین  هابعضی  است،  آمریکا  انتخابات  امروز  حاال
 سیاست   در  یعنی   داشت؛  نخواهد  ارتباطی  ما  به  ]ام ا[  بیفتد،  ات فاق  حوادثی  است  ممکن  بله،  خبشود.  می  چه  بیاید  آن  اگر  ،شودمی  چه
 .ندارد تأثیر آن  در اشخاص آمد و رفت و است مشخ ص است، شدهحساب ما سیاست ؛گذاردمین تأثیری هیچ ما

 وضع تماشایی آمریکا! 

 را   انتخابات  و  است   کار  سر    االن   که  جمهوریرئیس.  است  ایتماشایی  وضع  کنید،  مالحظه  ]اگر[  شما  راا  هآن   خود  وضع  منتها 
  جمهوریرئیس  آن  را  این  ؟گویدمی  کسی  چه  را  این!  است  آمریکا  تاریخ  انتخابات  ترین متقل بانه  این  کهگوید  می  کند،  برگزار

 ترامپ   کهگوید  می  مقابل  در  هم  رقیبش  یکی  آنکند.  می  اجرا   دارد  او  واقع  رد  را  انتخابات  و  است  کار  سر    االن  خودش  کهگوید  می
  از  اینمونه  این  ؛زنند می  حرف  جور  این  انتخاباتشان   یدرباره  خودشان  است؛  این  آمریکایی  دموکراسی  !  دارد  وسیع  تخل ف  قصد
 .  است آمریکا خود داخل در دموکراسیلیبرال کریه   یچهره

 اخالقی رژیم آمریکا ی و انحطاط سیاسی و مدن
 که  بشود،  انتخاب  یکی  آن   است   ممکن  بشود[،  ]انتخاب  یکی   این  است  ممکن-  بشوند  انتخاب  کدامکه  این  از   نظر   قطع  حاال  خب
 هر   است؛  آمریکا  رژیم    اخالقی    و  مدنی  و  سیاسی   انحطاط    آن  و  است  روشن  کامال    مطلب  یک  لکن  -شد   خواهد  معلوم  امروز  حاال
 کند.مین فرقی بشوند انتخاب کدام
تهب  آمریکا  رژیم  انصافا     که   ]مطلبی[  این  نیست؛  تحلیل  هم  این.  است  اخالقی  انحطاط  و  مدنی  انحطاط  و  سیاسی  انحطاط  دچار  شد 
 خودشان   نویسندگان  و  خودشان  سخنگویان  حرف  این  ؛گویندمی  خودشان  را   این  باشد؛  تحلیل  حاال  که  نیست  جور   این  ،گویممی  من
 در   باال  تیراژهای  با  اند،نوشته  کتاب  چند  سال  چند  این  درزنند.  می  را  حرف  اینها  آن  است؛  آمریکا  خود  داخل  از  فکر   صاحبان  و

  خواندم؛   بنده  شده،   ترجمه  فارسی  به  که  را   ها کتاب  این  از   یکیزند.  می   باال  هاکتاب  این  را  هاپرده  برخی  که  شده  منتشر  آمریکا  داخل
ل  که[بیند  می]  بخواند،  را  کتاب  آن  کسی  ]اگر[  واقعا    یعنی  است؛  اطانحط  همین  شواهد    از  پُر  انحطاط   یدهندهنشان  کتاب  آخر  تا  او 

 .است  آمریکا جمهوررئیس حرکات با آمریکا سیاسی نظام
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 منهدم شدن قطعی این امپراطوری •
 دیگر   این  رسید،جا  این  به  رژیم  یک  کار  سیاست،  یک  کار  وقتی  که  است   معلوم  پایید؛  نخواهد  دیری  جوری  این  امپراتوری    این

 بعضی   ،کنندمی  منهدم  زودتر  بیایند  کار  سر    اگر  که  هستند  هایشانبعضی  البت ه.  شد  خواهد  منهدم  و  کرد  نخواهد  طوالنی  عمر  خیلی
 .است حقیقت این حال هر به لکن  بشود؛ منهدم دیرتر خرده یک است ممکن بیایند کار سر   اگر که هستند

 ها ، تنها راه برطرف کردن دشمنیمأیوس کردن دشمن و ما  قوی شدن
  ایم، نرفتهها  آن  بار   زیر  چون  یعنی  ایم؛نشناخته  رسمی ت  به  راها  آن  یظالمانه  ی سلطه  ما  که  است  این  خاطر   به  هم  ما  با  شاندشمنی
 ی ظالمانه  یهاسیاست  چون  ایم، ه کرد  رد  را  فلسطین  به  نسبت  سیاستشان  چون  ایم،نکرده  قبول  منطقه  در  راها  آن   یهاسیاست  چون
  ما  که  است  این  دشمنی  این  کردن  برطرف  راه  تنها.  دارد  هم   ادامه  دشمنی  این  وکنند  می  دشمنی  ما  باها  این  ایم،نکرده  قبول   راها  آن
  مأیوس  مقابل  طرف   که  برسانند  جایی  به  را   کار  اسالمی  جمهوری  نظام  و  ایران  دولت  و  ایران  مل ت  بایستی  یعنی  کنیم؛  مأیوس  راها  این

 هم   مسئولین  به  و  عزیزمان  مل ت   به  امکرده  عرض  بارها  من  را  این  بشویم؛  قوی  باید.  بکند  وارد  اساسی  یضربه  بتواندکه  این  از  بشود
ر  عمومی،  نگاه   در  خصوصی،  جلسات  در  کاری،  جلسات  در  نه   واقعی،  قدرت-  را  قدرت  ابزارهای  این  بایستی.  امکرده  مطرح  مکر 

 خوب   واقعا    مردم  بوده،ها  این  مأیوس  دشمن  ]آنگاه[  بشود،  قوی   کشور  بشود،   قوی   مل ت  کنیم،  تقویت  خودمان  در  -پوشالی   قدرت
 .دادند نشان استقامت خودشان از و کردند تحم ل را مشکالت و کردند ایستادگی انصافا   ایستادند،

 رهنگ ی اقتصاد، امنیّت و فمسئولین در سه حوزه افزایش تالشنیاز به 
  ی زمینه  در  یکی  است،  اقتصاد  یزمینه  در  یکی  باشند:  داشته  بهتری  تحر ک  مقداری  یک  بایستی  مسئولین  زمینه  سه  در  من   نظر  به

 .بدهیم افزایش را تالشهایمان باید زمینه سه این در مسئولین ما است؛ فرهنگ یزمینه در یکی است، امنی ت
 ی اقتصاددر زمینه نگاه صحیح و اصولی

  هر   بنده  کنیم؛  قطع  را  مانرابطهکه  این  نه  نکنیم؛  نگاه  کشور  بیرون  به  مطلقا    که  است  این  اصولی  و  صحیح  نگاه  اقتصاد  یزمینه  در
ه  یک  بجوییم،   داخل  در  را  عالجگویم  می  که  دفعه   ما   که  »معتقدند  :[گویندمی]  مجازی  فضای  در  آنجا،  وجا  این  دارندبرمی  ایعد 
 را   عالج  نخواهیم،  دیگران از  را  عالج  ما  که   است  این  مهم  باشد؛  برقرار  باید  ارتباطات  نیست؛  این  نه،  کنیم«؛  عقط  را  ارتباط   خارج  با
 که  است  تولید  افزایش   هم  اشعمده  قلم  یک  که  است  کشور  داخل  در  است،  ما  خود  درون  در  عالج  نخواهیم؛  خودمان  بیرون  از

 .بگیرد انجام اقتصاد ی زمینه در یافتهسازمان و شدهریزیرنامهب تالش یک باید. امکرده تکیه من  آن  روی بارها

 خیلی از مشکالت کنونِی ما به تحریم ربط نداشتن  •
 این . است هاناهماهنگی به مربوط است، ما خود به مربوط ندارد؛ چیزها این مانند و تحریم به هم ربطی  ما کنونی    مشکالت از خیلی
  بایستی   است؛  عالج  قابل  و  بشود  عالج  باید  ندارد؛  توجیه  واقعا    اخیر  هایگرانی  این  از  بسیاری  رد؛ندا  توجیه  واقعا    اخیر  هایگرانی

 . کنند عالج هماهنگی با مسئولین
 ها مشکالت با مدیریّت هماهنگ دستگاه این امکان حلّ  •

ه  پوشک  تا  بگیرید  فرنگی  گوجه  و  مرغ  گوشت  و  قرمز  گوشت  از  گرانی  ،کنید می  که  نگاه  شما   هایگرانی  خب  دارد[؛  وجود]  بچ 
 هم   صمت،  وزارت  هم  مشکل  هست؛  هم  جنس  و  ندارد؛  وجود  هاگرانی  این   پشت  استداللی  هیچ  است،  دلیلیبی  هایگرانی  اینها،

 همدیگر  با  دیگران،  و  گمرک  ]مثل[  هستند،  قضی ه  با  مرتبط  که  دیگری  هایدستگاه  از   بعضی  هم  بسیج،   هم  تعزیرات،  مسئولین
 ها دستگاه  هماهنگ  مدیری ت  با  بنابراین.  است  کنترل  قابلها  این  یهمه  بردارند؛   مردم  پای   جلوی  از  را  مشکل   این  و  کنند  همکاری

 .است شدن برطرف قابل مشکالت این
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 اهّمیّت تأمین امنیّت خارجی و امنیّت داخلی 

  همین   ]مثل[  بشود؛   مجه ز  دفاعی  ابزارهای  به  کشور  باید  که  است  خارجی  امنی ت  مراد  عمده  ،کنیممی  عرض   که  ]هم[  امنی ت  باب  در
 موجب   یعنی  ؛کند می  تأمین  را  کشور  خارجی  امنی تها  این  هستند؛  هم[  ]ساختن  مشغول  کهها  این  امثال  و  هواپیما  و  پهپاد  و  موشک

 با   شکالتم   یهمه  که  کنیم  خیال  ما  که  نیست   جور  این.  نکند  طمع  کشور  به  دشمن  نگیرد،  قرار   دشمن  176مطمع   کشور  کهشود  می
 هم   مشکالت  از  بسیاری  ام ا  ندارد؛  موشک  به  هم  ربطی  هیچ  که  هست  مشکالت  از  بعضی  نخیر؛  نه،  ؛شودمی   درست  موشک   ساختن
 کند. می پیدا ارتباط دفاعی ابزارهای همین به که هست

 و   مختلف  هایدستگاه  در   دشمن  نفوذ  است؛  نفوذ  عمده  باشند؛   نفوذ  مواظب  باید  ما  امنی تی  هایدستگاه  هم  داخلی  امنی ت  باب  در 
 .کنند درست را ]مشکل[ این که باشند مراقب باید. است این عمده  مشکل هایشان؛وسوسه اعمال

 هوشمندانه در کار فرهنگینیاز به تالش  
 لکن  است،  زیاد  ما   فرهنگی  کار حجم  گاهی.  بکنند   ایهوشمندانه  هایتالش  باید  فرهنگی مسئولین  جور؛ همین  هم  فرهنگ  باب  در

  که   کار؛  آن  سراغ  برویم  است،  ]نیاز[  فرهنگی  کار  کدام  به  است،  چیزی  چه  به  نیاز  کجا  بدانیم  یعنی  باشد؛  هوشمند  فع الی ت  بایستی
ها این  توانمی   که   است  اساسی  یمقوله  سه  فرهنگ،  امنی ت،  اقتصاد،  یمقوله  یعنی  مقوله،  سه   این  من   نظر  به  بگیرد،  انجام  کار   این  اگر
ی ت  مقداری  یک  هستند،  مشغول  مسئولین  بحمدال ل   خب  و  برد[؛  ]پیش  پیگیری  با  هماهنگی،  با  بیر،تد  با  را  و   کنند  بیشتر  باید  را  جد 

 .بگیرد انجام کار

 سازی شهرهای اشغالی آذربایجان و تأمین امنیّت ارامنه لزوم آزاد
فانه  که  است  جنگی  این  به  راجع  هم  آخری  ینکته  یک   در   ارمنستان  و  آذربایجان  ]یعنی[  ما  یهمسایه  دو  بین  ما،  همسایگی  در  متأس 

  زودتر   چه  هر  بایستی  نیست؛  خوب  هم  ما   کشور  برای   وکند  می  تهدید  را  منطقه  امنی ت  و  است  تلخی  یحادثه  جنگ  این.  است  جریان
ف  ارمنستان   یوسیله  به  که  آذربایجان  هایسرزمین  یهمه  البت ه  و  بشود  تمام  این  یهمه  بایستی  یعنی  ود؛بش  آزاد  باید  شده،   تصر 

  جمهوری  و   است  آذربایجان  به  متعل ق   که  ]زیرا[   -است  ]این[  کار  اصلی    شرایط    از  یکی-  آذربایجان  خود  به  برگردد  هاسرزمین
 محفوظ   هستند  هاسرزمین   این  در  که  ایارامنه  امنی ت  بایستی  البت ه.  بشود  آزاد  بایستی  و   است  حق   دارای ها  این   آزادی   برای  آذربایجان

ی  کشورها  المللی  بین  مرزهای  به  طرف  دو  یعنی  بشود؛  رعایت   باید  هم  المللیبین  مرزهای  و  باشد   مرزهای  و  نکنند  تجاوز  و  تعد 
 اگر   هست،  گزارشها  در   که  طور  آن .نشوند  مستقر  ما   مرزهای  نزدیکی  در  بایستی  هم  هاتروریست   و  باشد  محفوظ  بایستی  المللیبین
  ماجرا   این  واردجا  آن   وجا  این  از   تروریست  تعدادی  یک  که  دارد  وجود  اطمینان  قابل  گزارشهای  در   لکن  ،کنند می   انکار  هابعضی  چه
 . نیایند بایستیها این شد؛ خواهد قاطع برخورد قطعا   بشود، خطر احساس و باشند مرز نزدیکها این اگر اند؛شده
 دعا 

  و  کنند  پیدا  نجات  مشکالت  این  از   بشری  آحاد  یهمه   و  منطقه  یهامل ت   یهمه  و  مسلمان  یهامل ت   یهمه  شاءال ل ان  که  امیدواریم 
م  والدت  این   برکت  به  ایران  عزیز  مل ت م  نبی    مطه ر  روح   و  معظ  الم(  )علیهما  صادق   امام  و  اسالم  مکر    بزرگوار،   امام  مطه ر  روح   و  الس 
 . هستیم نزدیک یآینده این به وارامید کامال   ما و کند مشاهده آینده در  را خوبی روزهای شاءال ل ان

الم  برکاته  و ال ل رحمة و علیکم  والس 
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 4/9/1399 اقتصادی هماهنگی عالیشورای  اعضای دیدار -خبر 

  کشور اقتصاد برای  الزم  محور چهار
 الزم   محور  چهار  به  اشاره  اب  اقتصادی  هماهنگی  عالی  شورای  اعضای  دیگر  و  قوه   سه  رؤسای  دیدار  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر
  خاطرنشان   ضعیف  قشرهای  از  حمایت  و  تولید  جهش  گذاری،سرمایه  افزایش  بودجه،  کسری   مشکل  حل  یعنی  کشور  اقتصاد  برای

 .شود مشخص مردم زندگی در عملی راهکارهای اجرای تأثیر مسئوالن، پیگیر تالش و جدی همت  با باید کردند:
 کشور اصلی موضوع؛ اقتصاد
  موضوعی  سال،  هر   شعار  اخیر  سالهای  درکه  این  افزودند:  و  خواندند  کشور  اصلی  موضوع  را  اقتصاد  ای،خامنهال ل  آیت  حضرت
  مشکالت   کرونا،  نیز  اخیر  ماههای  در   و  شده  تنگی  دچار  حقا    مردم  معیشتکه  آن   ضمن.  است  دلیل  همین  به  شده،  انتخاب  اقتصادی

 .است کرده بیشتر را
 جلسه این برگزاری  از هدف  ؛مدتاهکوت عملی  راهکارهای 

 مردم   زندگی در   آن  تأثیر  و  دهد  نتیجه  مدتکوتاه  در  که است  عملی  راهکارهای  بیان  جلسه،  این  برگزاری  از  هدف  افزودند:  ایشان
  مسئوالن  و  قوا  رؤسای  پیگیر  تالش  و  جدی  همت  آنها،  تأثیرگذاری  و  عملی  راهکارهای  این  اجرای  الزمه  البته  که  شود  مشخص
 .استها آن سازمانهای و تشکیالت  در قوه سه با مرتبط
 نیست راهکار ندانستن یا نداشتن ،مشکل
  افزودند: و کردند بیان را مهم نکته دو راهکارها، بیان از قبل اسالمی انقالب رهبر

 ی کسان   از  ،هایدولت  از  بینممی  من  دانند.می  شناسانکار  کارها را، راهستی ن  کارراه  ندانستن  ای  کارراه   نداشتن   کشور  اقتصاد   مشکل»
... کنندمی  انی ب  را  چیزهای مشترکیبینیم  می  ناشههم  هایدانشگاه  از  دانند،اقتصاد  اما  ندارند  یت یمسئول  چی ه  یدولت   یهابخش  در  که
اریم یک همت و بنابر این راهکارها معلوم است، ما چی کم داریم؟ آن چیزی که ما نیاز د  کنند[ی را ]بیان میمشترک  یهااهکارر

 .«میدار الزم ما را نیا است یریگ ی پ و یجد اهتمام وشجاعت 
 اروپایی شرکای  و امریکا جنایت  و تلخ واقعیت یک ؛هاتحریم
 ضد   بر  اروپایی  شرکای  و  امریکا  جنایت  و  تلخ  واقعیت  یک  عنوان  به  هاتحریم  موضوع  به  را  خود  دوم  نکته  اسالمی  انقالب  رهبر
  یافته   شدت  اخیر  سال  سه  در  اماشود  می  انجام  ایران  ملت  ضد   بر  که  استها  سال  جنایت  این  افزودند:  و   دنددا  اختصاص  ایران  ملت
 .است

 هاعالج تحریم
 وجود   تحریم«  »رفع  و  آنها«  بر  غلبه  و  هاتحریم  سازی»خنثی  مسیر  دو  هاتحریم  عالج  برایکه  این  بر  تأکید  با  ایخامنه  ال ل آیت  حضرت
  افزودند: دارد،
ی بر تحریم است، ، غلبهدوم  راه   ؛نکرد  اثر   ، میکرد  مذاکره  سال  چند  ما  ؛می رفت   مااست، این را    اول   ر ی مس  که  میتحر  رفعی  »مسئله
 هایی دارد، اما خوش عاقبت است.«این راه دوم عملیاتی است؛ بله سختی ؛ی بر تحریمغلبه

 ها تحریم کردن  اثربیشرط 
 غلبه ها  تحریم  بر  بتوانیم  مشکالت  مقابل  در  کردن  سپر  سینه  با   و  ابتکار  و  تالش  با  اگر   کردند:  خاطرنشان  ایخامنه  ال ل آیت  حضرت

 .داشت برخواهد تحریم از دست تدریجبه ببیند، را هاتحریم شدن اثربی مقابل طرف و کنیم
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 به   داریم،  هاتحریم  کردن  اثربی  برای  وانیفرا   هایتوانایی وها  ظرفی ت  ما  کردند:   بندی  جمعگونه  این  را خود  مقدماتی نکته  دو  ایشان
 .برویم  مشکالت دل به و کنیم همت و بخواهیمکه آن شرط

 اقتصادیامید به ایجاد آثار مثبت 

  بودجه«،   »کسری  سرفصل  چهار  در  متخصصان  و  کارشناسان  شده   پیشنهاد  هایحلراه  از  بعضی  بیان  با  سپس  ایخامنه  ال ل آیت  حضرت
  اجرای   با  که  کردند  امیدواری  ابراز  ضعیف«  قشرهای  از  »حمایت  و  تولید«  »جهش  عمومی«،  نهادهای  و  دولتی  ریگذا  سرمایه  »افزایش

 . آید پدید مردم زندگی و کشور اقتصاد در مثبتی آثار راهکارها، این
 پیشنهادهایی برای جهش تولید 

 ی ها بخش  کارشناسان    افزودند:  نیافته،  تحقق   انتظار  حد  در  لسا  شعار  کارها،  برخی  وجود  باکه  این  به  اشاره  با  ایخامنه  ال ل آیت  حضرت
 اتکاء  با  خودرو  تولید  »افزایش  جمله:  از  اندکرده  پیشنهاد  تولید   جهش  برای  را  مشخص  عملیاتی   راهکارهای  برخی  غیردولتی  و  دولتی

 دام   خوراک  تولید   »افزایش  و   نفتی«  ایعصن   کردن  بنیاندانش  بر  تکیه  با  نفت  صنعت  تولیدات  »افزایش  داخلی«،   سازانقطعه  ظرفیت  به
 «. روغنی هایدانه و

 ضعیف  قشرهای  از حمایت ضرورت
 در  تورمی  رکود  علت  به  هاخانواده  اقتصاد  افزودند:  و  کردند  تأکید  ضعیف«  قشرهای  از  حمایت  »ضرورت  بر  همچنین  انقالب  رهبر
 زیادی   گروههای  برای  معیشتی  جدی  هایدشواری   و  افزوده  مشکالت  بر   کرونا  نیز  اکنون  و   بوده  فشار  تحت  شدت  به  اخیر  سال  چند
 .داد انجام جدی  اقدامی زمینه این  در باید که  است آورده وجودبه مردم از

 به   اطالعاتی  مختلف  پایگاههای  اتصال    با  ایرانیان  ملی  پایگاه  »ایجاد  و  مردم«  آحاد  برای  اجتماعی  تأمین  متمرکز  نظام  »ایجاد  ایشان
 .برشمردند مردم مشکالت کاهش برای کارشناسان  پیشنهادهای  جمله  از را یکدیگر«

 آمریکا و اروپا امید نبستن به 
  افزودند: ادامه در ایخامنه ال ل آیت حضرت

گشایش بنا نیست بشود، کارها را اینجوری  که  میبگذار نی ا بر را بنا ، در هر صورت مانشود ای بشود رونی ب از یشیگشافرض کنیم »
ما. خب حاال وضع آمریکا که معلوم نیست! کنند با  ها هست دارند دشمنی میی کنیم. اون کسانی که چشم امید به این ریزبرنامه
  ی حرف   واقعا  یک  یالمللنی ب  مسائل   یدرباره  حاال  کهدهد  مین  اجازه  شان؛ گرفتاریاست  ارگرفت   خود  به  کسای است که هرزمانه
مرتبا  اظهار وجود    زنند دیگر؛میبینید دارند حرف  ها میییاروپا  اما  .کند  یزیربرنامه  روی آن  اندوت ب  آدم  که  کنند  ابراز  ینظر  ،بزنند
ما؛می علیه  بشود؛    دیبا  کهدهند  می  هیاعالم  کنند  بشود، چنان    مسائل   در  را  نادرست  هایدخالت  نیشتری ب   ناخودشموشک چنین 

  مخرب  یاتم یهاموشک خودشان ؛موشک مورد در ی ما.منطقه مسائل  ه؛ از جمل کنندمی ندارد ارتباط هیچها آن به که یگوناگون
 نیا  صراط  در  هم   آلمان  دارد؛  فرانسه  دارد؛ هم  سی انگل  هم  ؛دارند   و  کنندمی  کند انبارها را رد میآن  ای دن  و  نید  ،نقل   و  قلع  که
چه ربطی دارد؟   شما  د! خب بهی باش   اشتهند  هم  یعاد  موشک  گویند. به ما میستی ن  روشن  یلی خ  دندار  ای  ددار  ، حاالهست  اهزی چ

  نان ی اطم ها این به ها کسانی نیستند که بشودبینید اینمی نی بنابرا کنید.  نظر اظهار هادر این زمینه بعد دی کن  اصالح  ار نا خودت اول شما
 ها نشست.«ی اینبشود به امید گشایشی از ناحیه ،کرد

 ار دادن حرکت و عملپایان خوب دولت دوازدهم با در دستور کار قر
 مردم   نفع  بهتواند  می  که  کارهایی  و  گیرد  قرار  کار  دستور  در  عمل  و  حرکت  اگر  کردند:  خاطرنشان  پایان  در  اسالمی  انقالب  رهبر
 . داشت  خواهد خوبی پایان دوازدهم  دولت یقینا   شود، انجام باشد،
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 5/9/۱۳99 ضعفانمست بسیج تشکیل سالروز مناسبتبه اسالمی انقالب معظم رهبر  پیام
حمن ال ل  بسم حیم  الر   177الر 

 های بسیجویژگی

 .است مجاهدت و بصیرت و اخالص و صفا نمایشگاه و ملی، اقتدار مظهر و راحل، امام درخشان و بزرگ یادگار بسیج
  های فناوری  و   میعل  پیشرو  یهافعالی ت  در   کشوری،  یگستره  مقیاس  با  حیاتی  خدمات  در   آن،   ثبات  و  استقالل  و   کشور  از   دفاع  در

 کند. بسیج جلوه می حضور وشود می برده  بسیج نام جا همه معنوی، فضای ایجاد و ارزشی رویکردهای در نوین،
 هاییگشاها و گرهیی های اصلی این تواناپایه

به نفس، پایه این تواناایمان، و عزم، و احساس مسئولیت، و اعتماد    و   نعمتها  خود  هااین   ها است. وییگشاها و گرهییهای اصلی 
 . افزود آن بر و کرد حفظ راها آن دائمی، مراقبت و الهی  شکر با باید که است خداوند موهبتهای

 اثر کردن بسیجتالش دشمنان برای نابودی یا بی
 که بود  خواهند  و   اندبوده  اندیشه  این  در  همیشه  و  اکنون  ملت،  این  دشمنان.  است  ایران  ملت  خداداد  یذخیره  و  بزرگ  ثروت  بسیج،
  اخالص   و  توکل  با  و  بدانند  دشمن  کید  ابطال  به  موظف  را  خود  عزیز  بسیجیان  یکایک  و  سازمانی  مسئوالن.  کنند  اثربی  یا  نابود  را  آن
 . شاءال ل ان باشید موفق . روند پیش به ریزیبرنامه و

 ایخامنه علی سی د
 ۱۳99 آذر 5
 

 ۸/9/۱۳99زاده آقای محسن فخرینشمند برجسته مناسبت شهادت داهرهبر انقالب اسالمی بپیام  

حیم  حمن الر   بسم ال ل الر 
 ی و دفاعی ادانشمند برجسته و ممتاز هسته

پیشه به شهادت زاده به دست مزدوران جنایتکار و شقاوتی و دفاعی کشور جناب آقای محسن فخری ادانشمند برجسته و ممتاز هسته
های علمی بزرگ و ماندگار خود، در راه خدا مبذول داشت خاطر تالشرا به بها  ز و گراننظیر جان عزیرسید. این عنصر علمی کم

 و مقام واالی شهادت، پاداش الهی اوست.
 دو موضوع مهم 

اندرکاران باید به ج د  در دستور کار قرار دهند، نخست پیگیری این جنایت و مجازات قطعی عامالن  ی دستدو موضوع مهم را همه
 ها اشتغال داشت.ی که وی بدانی های بخشپیگیری تالش علمی و فنی شهید در همه، و دیگر و آمران آن

 تبریک و تسلیت 
های گوناگون، شهادت او را تبریک و  ی علمی کشور و به همکاران و شاگردان او در بخشاینجانب به خاندان مکرم او و به جامعه

 کنم.مسألت میز خداوند گویم و علو درجات او را افقدان او را تسلیت می
 ایخامنه سی دعلی

 ۱۳99آذر  8

 
 . کرد  قرائت بسیج  اقشار  و  استانها مراکز  بسیج  با ویدئوکنفرانس  ارتباط در  را آن قوا کل  معظم فرماندهی  دفتر رئیس  شیرازی  محمد بسیجی  سرتیپ ردارس  را پیام این  متن  177
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 9/1399/ 18 بجنورد یجمعهامام و شمالی خراسان استان در فقیهولی ینماینده انتصاب

 الرحیم  الرحمن ال ل  بسم
 افاضاته  دامت نوری رضا شیخ حاج آقای حجةاالسالم جناب

 عملی   و  علمی  هایصالحیت  از  برخوردار  که  را  جنابعالی  بقائه دام  یعقوبی  آقای  حجةاالسالم  جناب  مسئولیت  یافتن  پایان  به  توجه  با
 و   مرزی،  استان  آن  حساسیتکنم.  می  منصوب  بجنورد  شهر  یجمعه  امامت  و  شمالی  خراسان  استان  در  خود  نمایندگی  بهباشید  می

  ی ی همگرا   و  امروز،  تا  آن  از  پس  و  مقدس  دفاع  و  انقالب  هایدوران  مهم  حوادث  یهمه  در  آن  عزیز   مردم  موفق   هایآزمون 
  دیگر  و   جنابعالی  یعهده  بر  را  سنگینی  وظائف  ایشان،  افتخارات  دیگر  و   متعدد،  هایقومیت  و   سنی  و   شیعه  برادران  یآموزنده
 ر دیگ   و  شهیدان  معظم  هایخانواده  تکریم  و  قشرها  یهمه  با  صمیمانه  ارتباط   اینجانب،  مؤکد  یتوصیهگذارد.  می  استان   مسئوالن
 کنم. می مسألت را شما توفیقات متعال خداوند از . است نمازجمعه  هایخطبه سازیغنی و ایثارگران

 ایخامنه علی سید
 ۱۳99 آذر ۱8
 

 19/9/1399دی یز اّلل آیت درگذشت پی در  تسلیت پیام
 الرحیم  الرحمن ال ل  بسم

  و   عظام  مراجع  و   قم   معظم  یعلمیه  یحوزه  به  را  علیهل ل ارضوان  یزدی  محمد  شیخ  حاج  آقای   آیةال ل   پارسا  و  مجاهد  عالم  درگذشت
 و  گرامی  خاندان  به  ویژه  طوربه  و  مرحوم  آن  ارادتمندان  و  دوستان  و  شاگردان   به  و  مدرسین   محترم  یجامعه  و  مقامعالی  علمای
  ی همه  در  همیشگی  و  وستهپی  حضور  کنار  در  طاغوت  دوران  مبارزات  و  انقالبی  سوابق کنم.  می  عرض  تسلیت  ایشان  مکرم  فرزندان
 و  نگهبان  شورای   در   عضویت  و  قضاییه  یقوه   ریاست   همچون  کشور   یاداره  در   بزرگ  های مسئولیت  به  اشتغال  و  انقالب  هایدوران
  آورده  پدید  جلیل  عالم  این  از  اثرگذار  و  جامع  شخصیتی  فقهی،  و  علمی  فعالیت  کنار  در  و   اسالمی،  شورای  مجلس  و  خبرگان  مجلس

. بود  مکرم  شخصیت  این  از  دیگری  بارز  هاینشانه  انقالبی،  و  دینی  غیرت  و  راه  این  در  استقامت  و  انقالب  مبانی  به  راسخ  مانای.  بود
  را  الهی  رضوان  و  مغفرت  و  رحمت  متعال  خداوند   از.  باشد  ایشان  درجات  علو   یمایه  معنوی  یذخیره  سنگین  وزن  این  است  امید
 کنم.می مسألت مرحوم آن برای
 ایخامنه لیسیدع
 ۱۳99 آذر ۱9
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 سلیمانی شهید یهدخانوا و سلیمانی قاسم حاج شهادت سالگرد مراسم اندرکاراندست دیدار
26/9/1399 
 178.( مقاومت شهدای و سلیمانی قاسم حاج سپهبد شهید سالگرد یآستانه در)

حمنال ال ل  بسم حیم  ر   الر 
الة و العالمین رب   الحمدل ل  و الم و الص  اهرین آله و محم د  سی دنا علی الس   .اجمعین اعدائهم علی ال ل  لعنة و الط 

 سلیمانی  شهید  سالگرد  ی برنامه در گوناگون  کارهای  بودِن  مردمی  لزوم
ال    تشکیالت   همچنین  و  دادند،  ترتیب  را  سلیمانی  شهید  الگردس  بزرگداشت  ستاد  این  که  خواهرانی  و  برادران  ازکنم  می  تشک ر  خیلی  او 

  شهید   محترم  یخانواده  که  ایمجموعه  آن  همچنین  دادند؛  تشکیل  را  اسالم  دنیای  بزرگ  شهدای  و  حرم   شهدای  تکریم  و  تجلیل
 با   بایستی  شاءال ل ان  و  است  مفیدی  و  خوب  و  الزم  بسیار  کارهایها  این  ی همه  سلیمانی«؛  »مکتب  عنوان  به  دادند  تشکیل  عزیزمان
ه  هم  را  این.  بکنید   را  خودتان  سعی  یهمه  و  بشود؛  دنبال  دق ت  با  هوشیاری،  با  توانایی،   بیان   سردار  که  طور  همین  باشید  داشته  توج 
  اننش  خب  که  دارند؛  عالقه  واقعا    که-  مردم  خود  بایستی  یعنی  است؛  مردمی  قضایای  عزیزمان،  سلیمانی  شهید  مرحوم  قضایای  کردند،
 باشند؛   داشته  ابتکار  و  مشارکت  غیره،  و  فرهنگی  هایتالش  گوناگون،  کارهای  مختلف،  یهابخش  در  -آن  مانند  و  تشییع   در  دادند

ی مجاری یک در نکنیم منحصر را[ کارها]  .خاص 
 اسالمی  اّمت قهرمان هم و ایران مّلت قهرمان هم ؛سلیمانی شهید

 ابومهدی   شهید  همچنین  و  ،کنممین  فراموش  هرگز  را  او  یاد  من  که  عزیزمان،  سلیمانی  دشهی  به  راجع  مناسبت  این  به  من  آنچه  ام ا
 ی حادثه   یک  است،  تاریخی  یحادثه  یک  سلیمانی  شهادت  که  است  این  بکنم،  عرضخواهم  می  علیهما(  تعالی  ال ل   )رضوان مهندس
 ایران   مل ت  قهرمان  هم  ]سلیمانی[،  شهید  و.  روشن  ینقطه  یک  عنوان  به  شد  ثبت  تاریخ  در  این  برود؛  تاریخ  یاد  از  که  نیست  معمولی

 یک  ازها  آن  میان  از  مردی  که   کنند  افتخار  خودشان  به  هم  هاایرانی.  است  اساسی  ینکته  این  شد؛  اسالمی  ام ت  قهرمان  هم  و  شد
 قهرمان  و  درخشان  یچهره  بهشود  می  تبدیل  ،کند می  خودسازی  ،کند می  مجاهدت  ،کند می  تالش  خیزد، برمی  دورافتاده  روستای

 کنم. می عرض  مورد این در بعد دیگر، یجمله سه دو  من حاال که اسالمی؛ ام ت
 ایران  و  ایرانی فرهنگی های ارزش تبلور؛ سلیمانی شهید •
  رزشهایا  و  را  خودش  انقالبی  و   خودش  معنوی  و  خودش  فرهنگی  هایداشته  ایران  مل تکه  این  خاطر  به   است،  ایران  مل ت  قهرمان  ام ا

م  او  در  دید،  متبلور  او  در  را  خودش  هم   ایپیرایه  هیچ  معمولی؛  هم  خیلی-کرد  می   آمد  و  رفت  و   بود  زنده  هنوز  ایشان.  دید  مجس 
 فقط   شد،  شهید  وقتیکنند.  می   افتخار  او  به  و  اندزده   را   او  هایعکس   هاخیابان  این  در  دیدممی  من  که  -نبود  قائل  خودش  برای

  نسبت  اقشار   یهمه  ]بلکه[  کردند  ایجاد  خارج  و   واقع  عالم  و   ذهن  در   او   برای  بزرگداشت  و  کردند  تکریم  را   او   که  ندنبود  هاانقالبی
  چرا؟   کردند؛  احساسات  ابراز  -بکنند  احساسات  ابراز  جور  این  انقالبی،  عنصر  یک  به  نسبت  رفتنمی  انتظار   که  کسانی  حت ی-  او  به
 . است باارزش خیلی این بود؛ ایران و ایرانی فرهنگی هایارزش  تبلور همین:  خاطر به

 
 بیان   مقاومت شهدای   و  سلیمانی   شهید  سردار  اشتبزرگد  ستاد  ی هافعالی ت   و  هابرنامه  از  گزارشی  -اسالمی   انقالب  پاسداران  سپاه  فرمانده- سالمی   حسین  سردار دیدار  این   ابتدای   در  178
 . کرد
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 مقاومت  ی روحیه و شجاعت 
  و   انفعال  و  نشینیعقب  و  زبونی.  است  ایرانی  هایخصلت  جزو  مقاومت  و  شجاعت  بود؛  مقاومت   یروحیه  و  شجاعت  دارای  طرفی  از

 و.  تناقضند  دچار  ،دهندمی  نشان  خودشان  از  بونیز  عمال    وکنند  می  مل ی ت  اد عای  که  هاییآن .  است  ما  مل ی  یروحیه  ضد  ها  این  مانند
 دیدند. می و  ندکردمی مشاهده همه را این بود؛ مقاومت مظهر بود، شجاعت مظهر او
 تیزهوشی و درایت 
ظاهر  به  جریان    یک  بروز   یمسئله  این.  هست  نکات  خیلی  مورد[  این  ]در  بود؛  تیزهوش  خیلی  بود،  تیزهوشی  و   درایت  دارای   طرفی  از

ت  ایشان  را   مقاومت  علیه  و  هافرقه   از   یکی  به  متمایل  ی  مذهب   من  که  چیزی  آن  ]طبق[  گفت.  گفت  من  به  که  کرد؛  بینیپیش  قبل  هامد 
تی  از  بعد  آید؛ می  وجود  به   دارد  جریانی  یک  -کشورها  از  بعضی   از  آورد  اسم-  اسالم  دنیای  وضع  در بینم  می  دارم   وجود   به  داعش  مد 
 و  عقل  کمال  با  بود،  دخیلها  آن   در  او  و  داشت  ارتباط  کشورها  با  که  اموری  یرهادا  در.  بود  باهوشی  آدم  بود،  بادرایتی  آدم.  آمد

 این .  بود  بادرایت  گوناگون؛  مسائل  در   بودیم  ارتباط  حال  در  دائما    ما  خب،.  مکردمی  حس  کامال    بنده  را  این  ؛کردمی  رفتار  درایت
 . است ایران مل ت ما فرهنگی   هایداشته خصوصی ات از یکی است، ایرانی خصوصی ات از یکی هم
 دوستی ی فداکاری و نوعروحیه 
 واقعا    بود،  دوستنوع  نبود؛  ]مطرح[ها  این  مانند  و  مل ت  آن و  مل ت  این  برایش  یعنی  داشت،  دوستینوع  و   فداکاری  یروحیه  طرفی  از

 .داشت همه برای فداکاری حالت
 جوییآخرت و اخالص و معنویّت اهل 
 .نبود تظاهر اهل و بود، اخالص اهل و معنا اهل واقعا   بود، معنوی  واقعا   بود؛ جوییآخرت و اخالص و معنوی ت اهل طرفی زا

  در   آدم؛  این  در  کرد  پیدا  تبلور   این  دیدند؛  مردم  را  این.  است  باارزشی  مکارمها  این  است،  اخالق  مکارم  یمجموعهها  این  خب
  واقع  در  را  ایرانی   فرهنگی  هایارزش  این  و  رفت،  گوناگون  دشمنان  مقابل  در  و  هاکوه  روی  و  کشور  فالن  و  کشور  فالن   هایبیابان
م  . شد  ایران مل ت قهرمان پس داد؛ نشان کرد، متبلور کرد، مجس 

 اسالم دنیای در مقاومت بسیج و  برانگیختگی  رمز اسم ؛سلیمانی شهید •
 هم   شهادتش-  خود  شهادت  با   باالخره  و   خود   حرکات  با  سلیمانی  شهید  چون  چرا؟  است؛   اسالمی  ام ت   قهرمان  گفتیم  طرفی،  از

 در  مقاومت  بنای  که  جایی  هر  اسالم  دنیای  در  االن.  شد  اسالم   دنیای  در  مقاومت  بسیج  و  برانگیختگی  رمز  اسم  -بود  معنا   این  مکم ل
 ، کنند می احترام را  او مختلف  کشورهای  در.  است سلیمانی  شهید رمزشان  اسم و مظهرشان باشند، داشته را استکبار زورگویی مقابل
 و   را  مقاومت  افزار  نرم  ایشان  واقع  درکنند.  می  درست  مجلس  برایش  ،کنندمی  پخش  را  نامش  ،زنندمی  را  عکسش  ،کنند می  تکریم
اسی  بسیار و مهم یخیل هاینقش خبها این کرد؛ رایجها مل ت در داد، سرایتها مل ت به کرد، تعلیمها مل ت  به را  مبارزه الگوی  حس 
 .است اسالمی قهرمانی   یچهره یک و برجسته شخصی ت یک کلمه، واقعی معنای به ایشان که لذاست است؛
 استکبار شکست  قهرماِن  ؛سلیمانی شهید
 هایی چیزها  این  نیست،  اد عاها  این  داد؛  شکست  شهادتش  با  هم  داد،  شکست  را  استکبار  بودنش  زنده  زمان  در  هم  سلیمانی،   شهید
  هفت   ما  گفت:   آمد  179آمریکا  جمهوررئیسکه  این  دلیلش  داد،  شکست  را  استکبار  بودنش  زنده  زمان  در .  است  شدهاثبات  که  است

 آمریکایی   پایگاه  یک  در  وقتی  یک  بیاید  تاریک  شب  شد  مجبور  حت ی[]  نیامد؛  گیرمان  چیز  هیچ  و   عراق  در  کردیم  خرج  دالر  تریلیون
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 خودش  مقاصد  به   -عراق  درخصوص  به-  سوریه  و   عراق  در   آمریکا  که  کردند  قبول  دنیا  یهمه  را  ینا  180. برود  و  بنشیند  عراق   در

 .داد شکست راها این خودش حیات   زمان در بنابراین. بود سلیمانی  کار این قهرمان بود؟ فع ال قضیه این در کسی چه چرا؟ نرسیده؛
 همچنین   و  ]بود[؛  اینشدنیفراموش   واقعا    و  عجیب  تشییع  شد،  ایران   در  که  تشییعی  این.  داد  شکست   را   دشمنان  هم  شهادت   از  پس
 با   مهندس  ابومهدی  شهید  و  ایشان  عجیبی؛  میلیونی  تشییع  شد،  تشییع  ایشان  بغداد  در  نجف،  در  شد؛  عراق  در  که  ایمیلیونی  تشییع

 نرم    جنگ  در   که  اینهایی.  کرد   متحی ر  را  ستکبارا  نرم  جنگ  هایژنرال  ها،بزرگداشت  بعد  و  تشییع،  این  واقع  در.  شدند  تشییع  همدیگر
 متحی ر   اصال    هستند،   استکبار  و  آمریکا  نرم  جنگ  هایژنرال  وکنند  می  فع الی ت   دارند  که  هستندها  آن  واقع   در  و  اندبرجسته  استکبار
 .داد ستشک راها آن که  است عظیمی حرکت  چه این بود؛ چه این بود، که این است؛ وضعی چه این که ماندند
 آمریکا  به سخت های سیلی

 و یک سیلی برادرها! عظیم مردمی حرکت •
لین  افتاد،  ات فاق  او  شهادت  در  آنچه  البت ه  همین   آمریکا  به   سیلی  ترینمهم  زمان،  آن  تا  و  شد  زده  آمریکا  به  که  بود  سختی  سیلی  او 

 زدند؛  ایسیلی یک برادرها خب که هم بعد گرفت؛ انجام که بود عظیمی مردمی  حرکت
 استکبار پوچ  ی هیمنه بر افزاری نرم  ی غلبه •

. بشود  زده  باید  که  است  آمریکا  به  سخت  سیلی  این  استکبار؛  پوچ  یهیمنه  بر  افزارینرم  یغلبه  از  است  عبارت  ترسخت  سیلی  لکن
 این  بزنند،  آمریکا  به  را  سخت  یسیل  این  و  بشکنند  را  استکباری  یهیمنه  این  هم ت،  ]با[  ما  مؤمن  نخبگان  و  ما  انقالبی  جوانان  بایستی
 یک؛ 
 منطقه  از آمریکا اخراج •

  بدهند؛  انجام  را  کار  این  بایستی  که  طلبدمی  را  مقاومت  یها سیاست  وها  مل ت  هم ت  این  که  است  منطقه  از  آمریکا  اخراج  هم  یکی
 . است سخت سیلی این،
 قاتل از انتقام •

 قتل   به  آمر  و  سلیمانی  قاتل  است؛  آمریکا  و  استکبار  مجموع  به  مربوط  گفتیم،  که  اینهایی  است؛  قاتل  از  انتقام  از  غیر ها  این  البت ه
 بر   هم  سلیمانی  پای  کفش  عزیزی،  یک  یگفته  به  چه  اگر.  است  محفوظ  خودش  جای  به  آن  بدهند؛  پس  را  انتقامشان  باید  سلیمانی

  انتقام   بایستی  کردند،  غلطی  باالخره  ام ا  هست  این  ؛دشومین  هم  سلیمانی  کفش   یفدیه  برود،  هم  او  قاتل  سر    و  دارد  شرف  او   قاتل  سر  
  پس  را  انتقامشان  باید  -هستیم  ممکن  وقت   دنبال  ما-  شد  ممکن  وقت   هر  ممکن،  زمان   هر  در  که  بدانند  قاتل  هم   آمر،  هم   بدهند؛  پس

 . بدهند
 عزیز  مّلت و  مسئولین به توصیه چند
  این   در  بکنم  عرضخواهم  می  توصیه  چهار  سه  من.  سلیمانی  شهید  منا  به  است  مزی ن  و   است  خوبی  ی جلسه  جلسه،  این  حاال  خب
 :است مهم خیلی هاتوصیه این که جلسه
 نظامی  دفاع و فنّاوری  علم، اقتصاد، هایحوزه در شدن قوی  •

ال     اگر  شو  یقو  »برو  ما:  خراسانی  شاعر  قول  به  بشوند؛  قوی  کنند  سعی  بکنم  توصیهخواهم  می  عزیزمان  مل ت  و  کشور  مسئولین   به  او 
 در   هم  بشوید،  قوی  باید  فن اوری  در  هم  بشوید،  قوی  علم  در  هم  بشوید،  قوی  اقتصاد  در  هم  بشوید؛  قوی   باید  181. طلبی«  جهان  راحت

 
 عراق   در  االسدعین   پایگاه به ۱۳97 دیماه  در آمریکا  جمهور  رئیس ی نشده  اعالم  پیش از و شبانه سفر 180
 « است پامال  ضعیف  طبیعت نظام در  که  /  طلبی  جهان  راحت اگر شو قوی  »برو )گلشن(؛  تربتی   آزادی  اکبر علی  181
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 تجاوز   کرد،  خواهند  تعر ض  شما   به  کرد،  خواهند  طمع  شما  به  هادشمن  نشوید،  قوی  تا.  بشوید  قوی  باید  بشوید؛  قوی  باید  نظامی  دفاع

ل  یتوصیه  ینا.  کرد  خواهند  باشم،   داشته  پروردگار  طرف از  توفیق   تا  و  دارم   توان  تا  خودم  من  و  است  من  همیشگی یتوصیه  که  او 
فند هم مسئولین ؛کنم می دنبال را قضی ه این  . کنند دنبال موظ 
 دشمن  به اعتماد عدم •

  شدن درست برای مردم، مشکالت رفع مسیر برای. نکنید اعتماد  دشمن به. است من قطعی یتوصیه این نکنید؛ اعتماد دشمن به ثانیا  
  و   بَدان  یوعده  نیست؛  خوبان  یوعده  هاوعده   این.  است  مسئولین  به  یتوصیه  این  نکنید؛  اعتماد  آن  و این  یوعده  به کشور  یآینده
  آمریکای   و  ترامپ  آمریکای  هک   دیدید.  کردند  دشمنی.  نبرید  یاد  از   را  هادشمنی!  نکند  وفا  یکی  تایش  صد  هر  از   هم  آن  ام ا  است  اشرار
آمریکای    نه،  شد؛  تمام  بگویند  رفت،  ترامپ  چون   کنید  فرض  مثال    حاال  که  نیست  ترامپ  مال  فقط  این  ]البت ه[.  کرد  چه  شما  با  اوباما

 انجام   را  یبدعمل  نهایت  اروپایی  کشور  سه  این.  سه کشور اروپایی هم همین جور  و  کرد  بدی  ایران  مل ت  با  ،اوباما هم با شما بدی کرد
م یتوصیه هم این. دادند نشان ایران مل ت مقابل در را نفاق و  دورویی و را  لئامت و دادند  .دو 
 مّلی   اتّحاد حفظ •

م:  یتوصیه   صدایشان  امور  از  خیلی  در  ایران  مل ت.  ایران  مل ت  ات حاد  دارد؛   ات حاد  به  احتیاج   ما  کشور.  کنید  حفظ  را  مل ی  ات حاد  سو 
 این   که  است  این  ما  مسئوالن  هنر.  ببرند  بین  از  را  اینتوانند  می  مسئوالن  ]ام ا[  است،  واحد  خواست  واستشانخ  است،  واحد  صدای
  را   ات حاد  این  که  باشند  مراقب  کشور  مسئولین!  ببرند  بین  از  راها  این  کنند،  تک هتک ه  را  مل ت  کنند،  تک هتک ه  را  همصدایی  این  را،  ات حاد
ه  سه.  کنند  زیاد ه  سه  رؤسای  مخصوصا    کنند؛   افزاییهم  و  کنند  کار  دیگرهم  با   قو   این   ات حاد،  این  افزایی،هم  این  چنانچه  اگر.  قو 

 . شد خواهد ترقوی  روزبهروز  مل ی ات حاد این  مطمئن ا   بگیرد، انجام  همکاری
 داخلی عنصر با مذاکره 

گویید  مین  شما   مگر.  کنید  حل  را  اختالفات  این  مذاکره  با  باشد؛  داشته  وجود  است  ممکن  یا  دارد،  وجود  اختالفاتی  مذاکره؛  خب،
  مذاکره   بروید  خب  کرد؟  مذاکره شود  مین   داخلی  عنصر  با  کرد،  مذاکرهشود  می  دنیا  باطور  چه  خب،  خیلی  کنیم؛  مذاکره  دنیا  با

 . نیست  آفرینوحدت  هایحرف  است،  افکنیاختالف  هایحرف  شنود،می  روزها   این  آدم  کههایی  حرف  از   بعضی .  کنید  حل  کنید،
 ما  دست تحریم کردن خنثیل  دشمن، دست تحریم رفع •

 ما  دست تحریم  کردن خنثیل   و است، دشمن دست تحریم رفع :کنممی تکرار  هم حاال 182ام، گفته هم قبال   من آخر؛ و  چهارم مطلب
  تحریم   اینتوانیم  می  خودمان  ام ا  کند  تحریم  رفع  باید  دشمن  کنیم،  تحریم  رفع  خودمانتوانیم  مین  که  ما  است؟  این  از  غیر  است؛
م این  پس. کنیم خنثیل  را دشمن  . باشیم این دنبال  بیشتر است؛ درست این است، مقد 
  سال   چهار  البت ه.  کنیم تأخیر  نباید  هم  ساعت  یک کنیم،  رفع  را  تحریم  بتوانیم  اگر  واقعا    چرا،  نباشیم؛  تحریم  رفع  دنبالگویم مین  البت ه
. شده  هم  زیاد  نشده،  برداشته  فقط  نه  االن  تا  ]ام ا[  بشود  برداشته  یکباره  هاتحریم  یهمه  بوده  بنا  95  سال  از  نی[]یع  شده  تأخیر  است
تمندانه  روش  با  ایرانی،  و  اسالمی  روش  با  عاقالنه،  درست،   روش  با   بتوانیم  اگر  ]ام ا[  شده  تأخیر  باید   کنیم،  برطرف   را  تحریم  عز 

  و .  بکنید  را   کار  اینتوانید  می  شما  و   است  شما  دست  که  بیندیشید   تحریم  کردن  خنثیل   به  عمده  ید؛نیندیش  این  به  ام ا.  کنیم  برطرف
 . است من یتوصیه این کنید؛ تالش کنید، کار همدیگر با کنید، دنبال
  کشور مسئولینشرط حمایت از 
 . شندبا  پایبند مل ت اهداف به که است این شرطش ]ام ا[کنم می حمایت کشور مسئولین از من
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 ۱78|صفحه: ۳0/9/۱۳99)س( و روز پرستار نبیمناسبت والدت حضرت زبه یونیزیتلو یسخنران  در اناتیب 
 . بدهند  انجام  را  بزرگ  کارهای  بتوانند   تا  بدهد  توفیق   کشور  مسئولین  یهمه  به  ایران،  مل ت  یهمه  به  متعال  خدای  شاءال ل ان  امیدواریم
الم  برکاته  و ال ل رحمة و علیکم  والس 

 

 30/9/1399 پرستار روز و  زینب)س( حضرت والدت مناسبتبه تلویزیونی سخنرانی در بیانات
حمن ال ل  بسم حیم  الر   الر 

الة و العالمین رب   والحمدل ل  الم و الص  اهرین آله و محم د  سی دنا علی الس   . االرضین فی ال ل  بقی ة سی ما الط 
 تبریک و تسلیت 

ف  و  مزی ن  که  را   پرستار  روز   پرستاری   گروه  به  و  عزیز  پرستاران  یهمه  به  است،  (علیها  ال ل   )سالم  کبریل   زینب  حضرت  نام  به  مشر 
 و   عاقبتیخوش  و  روزینیک  و  بکند  شماها  یهمه  حال  شامل  را  خودش  توفیقات  متعال  خداوند  که  امیدوارمکنم.  می  عرض  ریکتب 

  در  که  عزیزی  و   گرامی  هایخانواده  به  میدانم  الزم.  بکند  پرستاری  هایگروه  و   عزیز   پرستاران  شما  نصیب  را  آخرت  و  دنیا  سعادت
 مجاهد،   و  فداکار  درگذشتگان  آن   برای   و  بکنم  عرض  تسلیت  دادند  دست  از   بودند  پرستار  که   را  خودشان  عزیزان   کرونا  حوادث    این
 . کنم درجات علو   طلب متعال خداوند از

 مریض غمگسار هم و پزشک مددکار  هم بیمار؛  رحمت ی فرشته پرستار
 که   امیدواریم.  است  خدا  نعمت  و  خدا  لطف  این  و  ترند؛شرافتمند  و  عزیزتر  همیشه  از  ما  مردم  چشم  در  پرستاران  بحمدال ل   امروز
 آمیز مبالغه  وجه  هیچ  به  است،  واقعی  تعبیر  یک  این  است؛  بیمار  رحمت  یفرشته  پرستار.  کند  پیدا  افزایش  و   باشد  شکل  همین  به  همواره
 پزشک   مددکار  و   ارهمک  و   شریک  واقع  در  پرستار  بیمار،  جسم  مورد   در.  بیمار  روح  با  هم  دارد،  کار  و   سر  بیمار  جسم  با  هم  نیست؛
  مریض،  روح با ارتباط مورد در . مریض جسم مورد در این ؛دهدمی انجام پرستار را بیمار جسمی بهبودی کار از مهم ی بخش. است
 کمک   بیمار  جسم  به  هم  پرستاران،.  است  مهم ی  بسیار  نقش  این  است؛  مریض  بخشآرامش  و  نوازشگر  و   غمگسار  واقع  در  پرستار

 آرامش   را   او  اعصاب  را،  او   روح  را،  او   جانکه  این  هم  و  ،کنندمی  پذیرامکان  مواردی   در   و  بخشندمی   سرعت  را   او   بهبودی  وکنند  می
 او   روح  در  و  آورندمی  وجود  به  بیمار  در  را  خوبی  احساس  مهربانانه،  حرکت  یک  با  گرم،  حرف  یک  با  لبخند،  یک  با  بخشند؛می
 گذارند. می  اثر

 بیمار  بهبودی  در پرستار بزرگ و مهم نقش
 آن   حاال.  است  مهم  واقعا    چون  شمرد؛  مهم  خیلی  باید  پزشکند،  همکار  و   شریکها  این  کردیم  عرض  که  را  جسمانی  کمک  آن

پا  و  ندارد  پرستاری  به  احتیاج  که  بیماری  اگر   دارد،  پرستار  به  نیاز  که  بیماری  لکن  نیست؛  او  در  بحثی  دارد،  سبکی  بیماری  یا  است  سر 
  آغوش   در  و  کند  حمایت  را  او  که  نباشد  پرستاری   ام ا  کند  کمک  و  بدهد  دستور  و  بشود  حاضر  او  بالین   در  هم[]  پزشک   بهترین
 پرستار  اگر  و  است   بزرگی  و   مهم  نقش  بیمار  بهبودی  در   پرستاری  نقش  یعنی   شد؛  خواهد  دشوار   بسیار  بهبودی   بگیرد،  خودش  محب ت
 . نرسد نتیجه به معالجه مواردی در است ممکن نباشد،

 اسالمی  واالی  های ارزش  از یکی مهربانی؛  و غمگساری 
 اسالمی   واالی  هایارزش   از  یکی  این  است،  کنمهربانی  است،  بخشروحیه  است،  غمگسار  گفتیم  که  روحی  کمک  باب  در  ام ا

 یعنی   183« بَینَُهم  اءُ »ُرَحمفرماید  می  کریم  قرآن  درکه  . ایناست  عمده  دستورهای  از  یکی  مهربانی  و  همدلی  و  شفقت  اسالم،  در.  است
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 با   باشند،  شفقت  با  همدیگر  به  نسبت  باید  همه.  است  همه  به  مربوط  نیست،  بیمارها  به  مربوط  فقط  این  رحیمند،  مهربانند،  یکدیگر  با

 ته خس  ،کنندمی  آماده  را  شانروحیه  را،  خودشان  کار،  این  برای  پرستارهادهد.  می  انجام  پرستار  که  است  کاری  این  باشند؛   مهربانی
  لبخند   بیمار،  به  بزنند  لبخندی  باید  که  آنجایی  ؛کنند می  تحم ل   حال  عین  در  ام ا  هست  هم   کنندهخسته  خیلی  کار،  این  ؛شوندمی  هم
 جزو   انسان،  یک  آالم  کاهش  برای  تالش  واقعا  .  است  اسالمی  هایتوصیه  از  و  اسالمی  ارزشهای  ترینمهم  از  یکی  اینزنند.  می

 .استها نسانا زندگی  مناظر زیباترین

 اخیر  های ماه در پرستاران  ی هافعالیّت از انگیزاعجاب مناظر
 در   ما  پرستارهای.  داد  نشان  را  خودش  بیشتر  کرونایی،   هایماه  این  در  کرونایی،  سال  این  در  زیبایی  این  بکنم  عرضخواهم  می  من

  اعجاب   یمایهها  این  حقیقتا    که  دادند  نشان  را  ییهاعالی تف  دادند،  نشان  را  مناظری  دادند،  نشان  را  حرکاتی  خودشان  از   ها،بیمارستان
 اضطراب،   این  بر  و  دشواری  این  بر  چنانچه  اگر  حاال  است؛  پُراضطرابی  کار  است،  دشواری  کار  یک  پرستاری  خودشود.  می  انسان
 کار  این  ما  پرستارانکند.  یم  دشوارتر  را  کار   خیلی  این  دارد،   وجود  ابتال  خطر  دارد،  وجود  واگیری  خطر  که  شد  اضافه  هم  این

  مبتال   خودشان  کهدادند  می  احتمال که  این  با  بود،   خطر  در  خودشان  جانکه  این  با  دادند؛  انجام  کرونایی  دوران  این  در   را  دشوارتر
ت  این  در  را  بزرگی  کار  انصافا    ما،  عزیز  پرستاران  ما،  پرستاری  یمجموعه  و  دادند  انجام  را  کار  این  حال  عین   در  بشوند،   ثبت   به  مد 
 . رساندند

 مسئوالن   تکلیف دو
 پرستاری خدمات  گذاری تعرفه قانون اجرای  •

ت  این  در  که  مجاهدتی  این  خب، هی  خیلی  مردم  قضایا،  این  از   قبل   تا.  کرد  عزیز  مردم  چشم  در   را  پرستارها  گرفت،  انجام  مد   به   توج 
 چه   است،  مهم ی  کار  چه  است،  بزرگی  کار  چه  پرستاری  که  دفهمیدن   مردم  کرونا  یقضی ه  این  در  نداشتند؛  پرستاری  کار  اهم ی ت

 عزیز ها  این  -گفتم  هم  قبال    که  طور  همان-  مردم   چشم  به  این،بنابر.  فهمیدند  مردم  را  این  دارد؛  وجود  آن  درون  در  واالیی  ارزشهای
  مردم  ما  چشم  به  شما  بله،.  نیست  یکاف  این  بکنم،   عرض خواهم  می  را   این  من  نیست؛  کافی  این  لکن  شدند،  همیشه  از  شرافتمندتر  و

 زمینه   این  در  البت ه  من.  باشند  فکر   به  باید  بدهند،   انجام  را  خودشان  تکالیف  باید  دارند،  تکالیفی  هم  مسئوالن   لکن  عزیزید  خیلی
صی  بحثتوانم  مین صی   مراکز  در  بایستی  کار  این  و  بکنم  تخص   بنده   به  که  االجراالزم  کارهای  از  یکی  شاید.  بگیرد  انجام  تخص 

تها  قانون  این  که  پرستاری  خدمات  گذاریتعرفه  قانون  اجرای  از  باشد  عبارت  دادند  گزارش   برای   که  طور  آن   و  شده  تصویب  قبل  مد 
 البت ه.  بشود  اجرا   بایستی  است  قانونی  یک  نشده؛  اجرا  لکن  است  مفیدها  آن   برای   و  است  پرستارها  سود  به  قانون  این  ،شودمی  گفته  من

 .دارد وجود هم ریدیگ کارهای
 پرستارها  استخدام در جّدیّت •
 گفتم   محترم  مسئولین  به  وقتی  یک  پیش  سال  چهار  سه  در  شاید  را  این  البت ه  من.  است  پرستار  استخدام  خوب،  خیلی  کارهای  جمله  از
ر   و  داشتند  مشکالتی  کنید؛  استخدام  را  پرستار  هزار  سی  حدود  باید  که   اقداماتی   یک  خب  اخیرا    نشد؛  و  مشکالت  آن  به  شدند  184ُمتعذ 

تهب باید را این. گرفته انجام ی ت  با و شد    با   بتوانندها این که  باشدچنان آن بایستی ما پرستارهای وضع. نیست شوخی  کنند؛ دنبال  جد 
 یمارستان ب  داخل  که  مردشان  زنشان،  جوانشان،  این  که  باشند  خاطرجمع  بایستی   هم  هایشانخانواده  بپردازند؛  کارشان  به   راحت  خیال

 . بدهد را توفیق  این همه به  متعال خدای ال ل شاءان امیدواریم. داشت خواهد توفیقاتی کار  این  در است، بزرگ خدمت  این  به مشغول 
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 تبریک و دعا 

دا    من  خب،  به  و  عزیز  پرستاران  شما  یهمه  به  است  علیها(  ال ل   )سالم  کبریل   زینب  حضرت  والدت  روز  که  را  پرستار  روز  مجد 
 را   شما  شاءال ل ان  و  باشید  الهی  رحمت   و  لطف  مشمول  شما  ی همه  شاءال ل ان  که  امیدوارم  و کنم  می  عرض  تبریک  پرستاری  هایگروه
 .کرد خواهم دعا

الم  برکاته  و ال ل رحمة و علیکم  والس 
 

 ۱۳99دی  ***
 13/10/1399 یزدی مصباح  آیةاّلل  مجاهد وحکیم فقیه ربانی، عالم درگذشت درپی  تسلیت پیام

حمن ال ل  بسم حیم  الر   185الر 
  دریافت  را  یزدی  مصباح  محمدتقی  شیخ  حاج  آقای  آیةال ل   مجاهد،  حکیم  و  فقیه  ربانی،  عالم  درگذشت  خبر  فراوان  تأثر   و  تأسف  با

  زبان   دارای  شایسته،  مدیری  برجسته،   متفکری  ایشان.  است  اسالمی  معارف  یحوزه   و  علمیه  یحوزه   برای  خسارتی  این،.  کردم
  و   گشا،راه   کتب  نگارش   و   دینی  یاندیشه  تولید  در  ایشان  خدمات.  بودند  مستقیم  صراط  در  استقامتی  با   پای   و  حق   اظهار  در  ییگویا
 انصافا    و  حقا    شد،می  ایشان  حضور  به  نیاز  احساس  که  ییهامیدان  یهمه  در  انقالبی  حضور  در  و  اثرگذار،  و  ممتاز  شاگردان  تربیت  در
 معرفت   طریق   در   سلوک  توفیق   و   بود  عمر  آخر  تا  جوانی  دوران  از   ایشان  همیشگی  خصلت  پرهیزگاری  و  پارسائی.  است  نظیرکم

 .است  بلندمدت مجاهدت این به الهی بزرگ پاداش توحیدی،
 و  ایشان  بازماندگان  دیگر  و  صالح  و  عالم  فرزندان  و  گرامی  خاندان  به  باشم،می   عزیز   و  قدیمی  برادر  این  سوگوار  خود  که  اینجانب

 رحمت   و  مغفرت  و  ایشان  درجات  علو    وکنم  می   عرض   تسلیت  علمیه  یحوزه   به   و  بزرگ  معل م  این  ارادتمندان  و   شاگردان  به  نیز
 . نمایممی مسألت ایشان برای را الهی

 ایسی دعلی خامنه
 ۱۳99 دی ۱۳
  

 19/10/1399 دی ۱9  قیام سالروز در تلویزیونی سخنرانی در بیانات

حمن ال ل  بسم حیم ال الر   ر 
الة و العالمین رب   الحمدل ل  و الم و الص  اهرین آله و محم د  سی دنا علی الس   . االرضین فی ال ل  بقی ة سی ما الط 

أن؛عظیم  یعلمی ه  یحوزه   به  و  قم  عزیز  مردم  بهکنم  می  عرض  سالم فانه  ما  امسال    یسالیانه  دیدار  وضع  الش    و   است  شکل  این  به  متأس 
ر  هایچهره  یمشاهده  از  من  است؛   هانشیب  و  فراز  از  است،  زندگی  اَشکال  از  یکی  هم  این  خب  ولی  محرومم،  قمی  عزیز  برادران  منو 

 حوادث   یهمه  مثل  هم  این  گذشت؛  خواهد  شاءال ل ان  کرد،  طی  باید  را  زندگی  مسیر  دارد،  زیاد  هاکوچهپس  کوچه  این  از  زندگی
 .گرفت خواهد قرار آسفالته یجاد ه در زندگی مسیر الهی ق توفی  به شاءال ل ان  و است گذرا دیگر شیرین و تلخ

 سلیمانی  شهید سالگرد مردم در  خودجوش حرکات بابت  سپاسگزاری  و الهی حمد
  روزی   مسائل  از  برخی  باب  در  هم  کلمه  چند  و   است،  دی  نوزدهم  مهم    یحماسه  و  مهم  یحادثه  باب  در  کلمه  چند  من   امروز    بحث
 مردم  از و بیاورم جا به را الهی حمد  دانممی  الزم کنم، شروع را اصلی موضوعکه آن  از  قبل ولی است؛ مطرح عمومی افکار در که

 
 .خواندند  نماز مجاهد حکیم و  فقیه آن  پیکر بر و کردند وداع  ایشان  اب یزدی، مصباح ال ل آیت  مرحوم پیکر کنار در  حضور با )شنبه(  امروز سحرگاه همچنین اسالمی  انقالب رهبر  185
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 وجود   به  کشور  در  186سلیمانی،   عزیزمان  شهید  سالگرد  در  که  ایگونهحماسه  عظیم  حرکت  خاطر  به  کنم  سپاسگزاری  کشورمان  عزیز

م  بحمدال ل   کشور   سرتاسر  در  مردم  شخودجو  حرکات  در  ابومهدی  شهید  و  سلیمانی  شهید.  آوردند   این   با  و  کردند  پیدا  عینی  تجس 
  چنین   نداشت  امکان  دستوری  هیچ  با  ای،بخشنامه  هیچ  با  که  شد  دمیده  مل ت   و  کشور  کالبد   به  ایتازه  روح  مردمی،  عظیم  حرکت
 همچنین   بود؛  مردم  درست   هایه انگیز  و  مردم  بصیرت  مردم،  هایدل  مردم،  عواطف  از  ناشی  حرکت،  این  بیاید؛  وجود  به  حرکتی
  ی فرمانده   ابومهدی،  شهید  بزرگداشت  و   تکریم  برای   عراق  دیگر  شهرهای  از   بعضی   در  و   بغداد  در   که  انگیزیشگفت  و  بزرگ  تجم ع

  در   عراق  در  و جا  این  در  که  خواهرانی  و  براداران  یهمه  از .  شد  تشکیل  - عراق  مردم  عزیز  مهمان-  سلیمانی  شهید  و  عراقی  یبرجسته
 کنم. می تشک ر صمیمانه کردند، شرکت مراسم این

 گرامیداشت یاد شهدا
  بشود  آورده   کمترها  این   نام  که  شد  موجب  سلیمانی  شهید  عظمت  چون  بیاورم؛  هم  را   سلیمانی  شهید  همراه  شهدای  نام  دانممی  الزم
  شهدای   جزوها  این  یهمه  که  190نیا یزمان  شهید  189طارمی،   شهید  188نیا، مظف ری  شهید  187پورجعفری،  شهید  بشود:  مطرح   کمتر  و

 . ندارم ذهن در من البت ه راها آن نام که عراقی ابومهدی  شهید همراهان  همچنین و هستند؛ قدرعالی
 در   هواپیما  ناگوار   و  تلخ  بسیار  یحادثه  در  همچنین  و  کرمان  تشییع  در  یباختهجان  شهدای  یاد  بدارم  گرامی   دانممی  الزم  همچنین 

  متعال   خدای  شاءال ل ان  امیدواریم  و.  کرد  داغدار  هم  را  کشور  مسئولین  بود،  ناگواری  یحادثه  بود،  تلخی  یحادثه  قیقتا  ح   که  191تهران
 و   صبرها  آن   هایخانواده  به  و  بدهد  قرار  خودش  رحمت  و  لطف  مشمول  -را  تهران  شهدای  چه  را،  کرمان  شهدای  چه-  را  شهدا  آن
 .شده  داده تذک رها آن به که دارند وظایفی هم  مسئولین البت ه. من ه  و بفضله کند، عنایت دل آرامش و تسال  
 علمی بزرگ ی چهره دواز دست دادن  •

 بدارم؛  گرامی  هم  را   ایشان  یاد  علیه(  تعالی  ال ل   )رضوان   192زادهفخری  شهید  شهادت  روز  چهلمین  مناسبت  به  دانممی  الزم  همچنین
  بود،   زادهفخری  شهید  یکی  دادیم:  دست   از  اواخر  این  در   را  علمی  بزرگ  یچهره  دو   ما.  بود  بزرگی   شخصی ت  بود،  قدریعالی  شهید
 کار   و  خودشان  یمنطقه  در  کدام  هر  بودند،  ایبرجسته  علمی  هایچهرهها  این  دوی  هر  بود؛  193مصباح  ال ل آیت  آقای  جناب  یکی

ت  با  بایستی  که  مانده  باقی  بود  نظرشان  تحت  که  دستگاهی  در  ارزشمندی  هایمیراث  هم  دو  هر  از   و  خودشان،   به   و   شاءال ل ان  قو 
 . کند پیدا ادامه وجهی بهترین

 دی نوزدهم  قیام ی درباره مطلب دو

   :کنم می  عرض دی نوزدهم باب در را مطلب دو دی؛ نوزدهم یدرباره ام ا

 
  شهید  همراه به  (۱۳98/۱0/۱۳) ی جمعه  بامداد در بغداد فرودگاه به آمریکایی   پهپاد ی حمله   در اسالمی( انقالب پاسداران سپاه قدس نیروی  )فرمانده سلیمانی  قاسم حاج  شهید سپهبد  186

عبی  نفرماندها )از المهندس ابومهدی   . رسید شهادت  به  همراهان از دیگر   نفر ده  و عراق(  حشدالش 
 ( سلیمانی  شهید ی ویژه )دستیار  پورجعفری  حسین   شهید 187
 ( سلیمانی  شهید  )محافظ نیامظف ری  شهرود شهید 188
 (سلیمانی  شهید )محافظ طارمی  هادی  شهید 189
 (سلیمانی  شهید  )محافظ  نیازمانی  وحید شهید 190
 ماه دی  هجدهم در  همچنین . رسیدند شهادت  به جمعی ت  ازدحام   در وطنانهم  از  تعدادی  کرمان،  شهدای  گلزار  در سلیمانی   قاسم حاج سردار   شهید  پیکر  تدفین و  تشییع   مراسم  پی  در  191
  سرنشینان   تمامی   ات فاق   این   پی   در   که   گرفت   قرار  داخلی   پدافند  اصابت  مورد  اشتباهبه   بود،  پرواز  حال   در   یفکی   مقصد  به  تهران   از   که  اوکراینی   مسافربری   هواپیمای   یک   ،۱۳98  سال 

 .رسیدند شهادت به هواپیما
ط دماوند آبسرد  ی منطقه  در  ۱۳99  سال  آذر  هفتم  در که کشور،   دفاعی  و ای هسته  دانشمند   زاده،فخری  محسن شهید 192  . رسید شهادت به مسل ح  عناصر  توس 
سه  رئیس  و ری رهب  خبرگان   مجلس )عضو یزدی مصباح  محم دتقی  ال ل آیت  193  ( خمینی  امام  پژوهشی  و آموزشی  ی مؤس 
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 ایران مّلت حیات اوج نقاط  از یکی عنوان  به  دی  نوزدهم ی حادثه یاد از حراستلزوم  •

 از   باید  که  است  این  هم  یکی  کنیم،  نگهبانی  و  کنیم  حراست  دی  نوزدهم  یحادثه  و  دی  نوزدهم  یاد  از  ما  است  الزمکه  این  یکی
 نگه  زنده  معنای  به  حادثه  خود  از  نگهبانی  و  حراست  هم  یعنی  کنیم؛  نگهبانی  و  حراست  دی  نوزدهم  یحماسه  مضمون  و  محتوا
  عرض   را   آن   عل ت  حاال  بزرگ؛  یحماسه  این  محتوای  و   مضمون  از  نگهبانی  و  حراست  هم   است،  واجب  و   الزم  ما  بر   آن  داشتن
. بود   ایران  مل ت  حیات  اوج  هاینقطه  از  یکی  این  چون  کنیم،  نگهبانی  و  کنیم  حراست  بایستی  حماسه  آن  خود  ازکه  این  ام ا  کنم.می
 کار   پای  و  بودن  زنده  که  هستند  آنهایی  اوج،  اطنق.  داشت  نگه  زنده  بایستی  را  اوج  نقاط  دارند؛  حضیض  نقاط  و  اوج  نقاطها  مل ت
اس مواقع این در را مل ت یک بصیرت و را مل ت یک بودن عزم و  اراده  با و بودن  . بود جوری این دی نوزدهم ؛دهند می نشان حس 
ت  و  افتخار  یمایه  هم  ،دهدمی  روحیه  آیندگان  به  هم   چون  داشت،  نگه  زنده  باید  را  اوج  ینقطه   در   اوج  هاینقطه  این.  است  مل ی  عز 
 طور   همین  و  بشود  کهنه  گذاشت  نباید  را  حادثه  این  خود  این،بنابرکند.  می   روشن  آیندگان  برای  را   آینده  راه   وشود  می  ثبت  تاریخ
 . بماند باقی همچنان مانده، باقی پُرنشاط و زنده حادثه  این بحمدال ل  امروز تا که

 غلط  تفسیر از جلوگیری  و دی  نوزدهم  ی حادثه محتوای  از نگهبانی •
 حادثه   این   مضمون  دارد؛  معنایی  یک  دارد،  محتوایی  یک  دارد،  مضمونی  یک  ایحادثه  هر  خب.  حادثه  این  محتوای  از  نگهبانی  ام ا  و

 و   خائن  راویانکه  این  خاطر  به  کنیم؟  حراست  چرا  کنیم؛  حراست  آن  از  و  بشناسیم  درست  را  مضمون  این  بایستی  ما  بود؟  چه
 کار   این.  بدهند  تغییر  دنیا  غاصب  یهاقدرت  سود  به  و  خودشان  سود  به  را  بزرگ  حوادث  محتوایکنند  می  سعی  مغرض  تحلیلگران

  آن  از  مقصود    عکس  کهکند  می   تعریف  جوری   را   آن  افتاده،  ات فاق  که  ایحادثه  یک  مغرض    راوی   که   داشته  وجود  هم  قدیم  از
 . کند تبادر مخاطب ذهن  به حماسه
  و   مغرض  یهاقدرت  اختیار  در  امکان  این  هست،  که  وسیعی  و  فراوان  امکانات  این  و  جمعیارتباط  وسایل  گسترش  با  که  هم  امروز
 را   عمومی  افکار  و  کنند  تفسیر  غلط  و  کنند  عوض  را  حوادث  محتوای  بدهند،  تغییر  را  حوادث  که  دارد  وجود  خائن  هایدست

  زمان   در  یا  ندیدند  نزدیک  از  را  آن  و  نداشتند  حضور  حادثه  آن   در  که  را  کسانی  و  بعدی  هاینسل   افکارخصوص  به  کنند؛  منحرف
 حوادث   نشینندمی   که  است   همین  جاسوسی  هایدستگاه  مهم    کارهای  از   یکی  امروز.  کنند  عوض  حادثه،  از  دورند  و  نشنیدند  نزدیک

  با   معروف،  و  معتبر  اشخاص  تحلیل  و  مقاله  با  دیگران،  قلم  از  دیگران،  زبان  به  بلکه  مستقیم  خودشان  نه  بعد  وکنند  می  رصد  را  دنیا
 کنند. می  منعکس  است،  خودشان  نظر  مورد  حادثه  یک  تفسیر  در  که  را  آنچه  -تطمیع  با  تهدید،   با  پول،  با -  دارند  خودشان  که  وسایلی

 کار سازمان سیا در انتقال تحلیل انحرافی خود 

  گوناگونی  افراد  چون  را،  کتاب  این  کرده  جمع  واقع  در  نوشته؛  را  کتاب  این  آمریکایی  یک  که  کردم  مطالعه  را  کتابی  یک  اخیرا    من
ت  و  مطبوعات  بر   194سیا  جاسوسی  سازمان  تسل ط  یدرباره  کتاب  این.  دارند  دست  کتاب  این  نگارش   در   است؛  دنیا  یعمده  مجال 

 های گفته  در  و   هانوشته  در  ها، تحلیل  در  مقاالت،  در  سیا  سازمان  چگونه  کهدهد  می  شرح.  است  این  یدرباره  کتاب  این  اصال  
ت  بعضا    و  معروف  نویسندگان  و   کردند  القا  عمومی  افکار  به  واقعی  تفسیر  جای  به  را  خودشان  تفسیر  و  کردند  دخالت  معتبر  مجال 

 د آورمی  اسم   را  فرانسوی   معروف  یمجل ه  یک  اروپا؛  در  کشورها،  سایر  در  بلکه  آمریکا  مطبوعات  در  فقط  نه  کردند؛  کنترل  راها  آن
  در. دارد وجود و  است رایج  دنیا در  االن  کار این یعنی نوشتند؛ جور این  گفتند،  جور  این کردند، را کارها اینجا آن  درگوید می  و

  افکار   وکند  می  منتقل  عمومی  افکار  به  را  حوادث  و  مسائل  از   خود  غلط  تفسیر  و  خود  انحرافی  تحلیل  کار  این  با  سیا  سازمان  واقع
 .دارد وجود  همیشه که است خطری این وکند می گمراه را عمومی

 
العات سازمان 194  (CIA) آمریکا  مرکزی  اط 
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 کشور مردم عمومی  قیام برای ای مقّدمه دی، نوزدهم ی حادثه
 و   محتوا  و  مضمون  کهکنم  می  عرض  من  اجمال  به  البت ه  حاال  نیفتد؛  ات فاقی  چنین  که  باشیم  مراقب  ]باید[  ما  دی  نوزدهم  مورد  در  خب
  در   قم  یقضی ه  اگر.  بود  چه  دادند  انجام  را  عظیم  حرکت  آن  مشترکا    علمی ه  یحوزه   و  مردم  که  قم  در  دی  نوزدهم  حرکت  معنای
  مثال   هیجانات از  ناشی و عاطفی حرکت یک بر کند حمل را این آدم بود ممکن ماند،می منحصر قم به و شدمی تمام قم شهر همان
 است  ممکن  شد«؛  تمام  و  شد  سرکوب   هم  بعد  و  کردند  قیام  ایحادثه  یک  در  بودند،  نترسی  »مردم  بگویند:  که  زودگذر  و  مذهبی

 یزد،   به  تبریز،  به  کرد  سرایت  قم  از  نماند؛  منحصر  قم  به  نشد،  تمام  قم  در  قم  یحادثه.  نبود  جور  این   قم  یحادثه  لکن  بگویند  جور  این
 حادثه   ام ا  بودند،  هاقمی  کنندهشروع  ود،ب  قم  از  شروع.  شد  منتهی  عمومی  قیام  یک  به  تدریجا    و  تهران  به  مشهد،  به  شیراز،  به  کرمان،  به
  در   تدریجا    و  شهرها  یهمه  در   سراسری   عمومی  قیام  یک  به  شد  تبدیل  ماه  شش  پنج  تقریبا    ظرف  در  حادثه  این  نیافت؛  خاتمه  قم  در

 شاید -  تاریخ  در  رنظی کم  و  مردمی  عظیم  انقالب   یک  قیام،  این  اساس  بر  هم  بعد  است؟  ایحادثه  چه  این   کردند؛  قیام  همه  روستاها؛
 . پیوست وقوع به -نظیربی جهاتی از

 دی  نوزدهم ی حادثه معنای  •
  دیگری   معنای  یک  حادثه  این  نه،   هیجان؛  یک  به  کرد  تفسیر  و   کرد  نگریساده  طور   آن  را   قم  یحادثهشود  مین  دیگر  نگاه   این  با  خب
ت   و  خشم  از  است  عبارت  چیست؟  دی  نوزدهم  یحادثه  معنای  خبکند.  می  پیدا  تریعمیق   معنای  دارد،  عمقی  یک  دارد،  شد 

دین،  فاسد،  وابسته،  دیکتاتور،  رژیم  به  مردم  اعتراض  متراکم   زمان  طول  در  مردم  هایخشم  و  مردم  هاینارضایی.  طبقاتی  و  اشرافی  ضد 
  کرده  پیدا شدمنتشرمی  نجف  از   و  قم  از  که  امام  هایبیانی ه  امام،  هایسخنرانی  امام،  هایدرس  از  هم  فکری  یپشتوانه  یک  و  بود  شده
 ی وسیله   به  وکرد  می  القا  درپیپی  و  دائما    امام  که  ایفکری  یپشتوانه  آن  به  مت کی  مردم،  عمومی  خشم  این  عظیم،  حرکت  این  بود؛
ب یوسیله بهخصوص به  و مبارز هایجوان  .بیاورد وجود به را عظیم قیام این توانست شد،می منعکس کشور سراسر در طال 

 دی نوزدهم  ی حادثه در مهم  ی نکته دوزوم توّجه به ل
ه مورد  بایدجا این در مهم ینکته دو  .است کنندهتعیین و بگیرد قرار توج 
 یک حرکت دینی با رهبری یک مرجع تقلید  •

ج و  مبل غ یبرجسته شخصی ت یک بزرگ، روحانی یک بود؛ تقلید مرجع یک عمومی حرکت این رهبرکه این نکته یک  مبانی  مرو 
ل    روز  از  بزرگ  رهبر  این.  دینی  معرفتی ل  از  ؛کرد می  دعوت  دین  به  را  مردم  هم  مبارزه  او   به   مت کی  امام  دعوت  ،4۱  سال  از  مبارزه،  او 
 حرکت   یک  اساسا    مردم  حرکت  پس.  دینی  مبانی  به  بود  مت کی  همه  ،کردمی  پیشنهاد  اگر  ،کردمی  اعتراض  اگر   و  بود  دینی  مبانی
 برجسته   روحانی  یک  بود،  تقلید  مرجع  یک  امام  و  بود  امام  راهنمایی  و  هدایت  و  تعلیم  با  بود،   امام  رهبری  باکه  این  خاطر  به  بود،  دینی
ل از امام کار و بود  .است  مهم ی بسیار ینکته که نکته یک این بود؛ دینی مبانی به  مت کی او 
 استکباری ضدّ و  آمریکایی ضدّ  حرکت یک •

م  ینکته  و   حمایت  تهران،  در  - بود  کارتر  وقت   آن که-  آمریکا   جمهوررئیس  قم،  مردم  قیام  از   قبل  هفته  یک  تقریبا    ه ک  است  این  دو 
 نطق  آن  مهمانی  در  که  بودند  کرده  تنظیم  برایش  نطقی  یک  کرد؛  ابراز  محم درضا  و  پهلوی  رژیم  از  را  خودش  درصد  صد  پشتیبانی

رینش بعدها- زدن  حرف کرد عشرو  خودش و جیبش داخل گذاشت را  نطق  آن  بخواند، را   و  -کردند افشا را  این همراهانش و مفس 
 بود،   آمریکایی  ضد    حرکت  یک  قم،  حرکت  این  بنابراین.  پهلوی  رژیم  از  و  محم درضا  از  درصد  صد  حمایت  و  تمجید  و  تعریف
دین   و  دیکتاتور  یمرژ  از   خودشان  منافع  خاطر  به  که  خبیثی   یهاقدرت  آن  ضد    بود  حرکتی  بود؛  استکباری  ضد    حرکت  یک  و   ضد 
 .داشت آمریکایی ضد   یجنبه هم داشت، دینی یجنبه  هم قیام، این واقع در حاال. ندکردمی حمایت پهلوی فاسد  
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 آمریکا  بزرگ بت پیکر بر ابراهیمی تبر ی ضربه  اّولین دی، نوزدهم  قیام
لین  توانمی  را  دی  نوزدهم  قیام  واقع  در لین  این.  آورد  حساب  به  بزرگ  بت  کرپی   بر  ابراهیمی  تبر  یضربه  او   که  بود  تبری  ی[]ضربه  او 
 .شد زده آمریکا بزرگ بت به قم مردم یوسیله به

 وضع امروز آمریکا 
 این   کهبینید  می  شما  امروز  را  بزرگ  بت   حال  و  وضع  ؛کنیدمی  مشاهده  را  آمریکا   وضع  امروز  شما  و  کرد  پیدا  ادامه  هم  آن  از  بعد

اقل   یا  بار،  یک  ساعت  چند  هر  که  بشری  حقوق  است،  بشرشان   حقوق  این  است؛  شانانتخاباتی  افتضاح  نای  است؛  شان دموکراسی   حد 
  این   ؛شودمین   تعقیب  هم  قاتل  و  کشنده  و   ،کشند می  خیابان  در  جرم  بدون   دلیل،  بدون  را  پوست  سیاه   یک  بار،  یک  روز  چند

  یمسخره  یمایه  هاارزش   این  امروز  و  آمریکایی،  هایارزش  آمریکایی،  هایارزش گویند  می   طور  همین  که  است  هایشانارزش
 است،   فلج  واقعی  معنای  به  آمریکا  اقتصاد  است؛  فلجشان  اقتصاد  هم  این  ؛کنند می  مسخره  راها  آن   دوستانشان  حت ی  شده،  دنیا  یهمه
 .است آمریکا امروز   وضع این دارد[؛ ]وجود خانمانبی و گرسنه و بیکار میلیون هاَده
 وضع آمریکا!  از تربعجی  •
ه   یک  که  است   این  این،  از  ترعجیب  لکن  است  مهم ی  چیز  البت ه  این  به  آرزویشان   و  امید  هنوز  است،  آمریکا  شانقبله  هنوز  ایعد 

 . است وضعی  چنین یک در که آمریکایی است؛ آمریکا
 عّلت خشم مّلت از آمریکا

  ]حمایت   درصد  صد  و  آمده  آمریکا  جمهوررئیس  حاال  که  نبود  این  فقط  هم  عل ت  بود؛  آمریکایی  ضد    مردم   عمومی  قیام  گفتیم  خب
  فشار  انواع  ایران  در  آمریکا  که  بود  سال  25  َواال    بود،  مل ت  درونی  هایخشم  و  هاناراحتی  آن  کردن  باز  سر  یک  واقع  در  این  کرده[؛

  هم   اشنتیجه  و  بود  داده  قرار  خودش  اصلی  پایگاه  را  انایر  واقع  در  پهلوی،  فاسد  و  مستبد  رژیم  یوسیله  به  وکرد  می  وارد  مردم  بر  را
  و   بند  بی   و  فساد  بود،  علمی  فقر   بود،  اقتصادی  فقر  ما   کشور  در   آمریکا  حضور  ینتیجه  ،عکسبه  بلکه  نبود؛  پیشرفت  ما   کشور   برای
 . آوردند وجود بهها این  را وضعی  چنین یک بود؛ فرهنگی باری
 یکا با آمرخیال یک عّده درمورد آشتی  •

ه  یک  حاال  خواهد   برین  بهشت  کشور  اوضاع  شدیم،  رفیق   و  کردیم  آشتی  اگر  و  کردیم  تعامل  آمریکا  با  اگر  کهکنند  می  خیال  ایعد 
  کنید   نگاهروند  می  هم  یصدقه  قربان  آمریکا  با  االن  که  کشورهایی   به.  است  جوری  چه  ببینید  کنید  نگاه  انقالب  از  قبل  به  نه،  شد؛
 دیگر   من  که  هستند[  ]هم  خودمان  یمنطقه  همین  در.  شانعلمی  وضع  آن  شان،اقتصادی  وضع  آن  است؛  وریج  چه  وضعشان  ببینید
 . دانیدمی خودتان آورم، نمی اسم
 فرق آمریکا و اروپا •

 فقط   نه  است؛  ما  کشور  بر  جهن می  یسلطه  همان  استمرار  دنبال.  برنداشت  دست  آمریکا  هم،  ما  بزرگ  انقالب  یحادثه  آن  از  بعد  البت ه
  در  فرق  چیست؟  اروپایی  کشور  فالن  و  آمریکا  فرق  خب،  که  پرسندمی  بعضیکه  . اینمنطقه  کل    بر  و   ایران  بر  ]بلکه[  ما،  کشور  بر

 داند، می  برتر  قدرت  یک  هم  را   خودش  بود،  کرده  خوش  جا  و   کرده  استفاده  و   بوده   منتفعجا  ها اینسال  چون  آمریکا.  است  همین
 البت ه کند.  می   مراقب  وکند  می  هشیار  را   ایران  مل ت   که  است  چیزی  آن   این،  است؛  گذشته  وضعی ت  همان  به   بازگشت  صدد  در  دائم
 کنند. می کمک او به هم منطقه خائن یهادولت از برخی
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 منطقه  در آشوب و ثباتیبی گرو در ،آمریکا  منافع
 که   وقتی  آن  مگر  ،بیند می  منطقه  این  ثباتیبی  در  نیکنو  شرایط  در  را،  خودش  منافع  را،  خودش   نفع  آمریکا  بکنم:  عرض  هم  را  این
  را   این  ،گویندمی  خودشان  را  این  است؛  منطقه  ثباتیبی  در  آمریکا  نفع  آن،  از  قبل  تا  بکند؛  منطقه  بر  مسل ط  را  خودش  کامل  طور  به

 اگر   که  -195اینترپرایز  یاندیشکده-  آمریکایی  معروف  یاندیشکده  یک  معروف  کارشناس  یککنند.  می  ابراز  صراحتهب  خودشان
 و   ایران  در  ثبات  خواهان  ما  گفت  زد؛  را  حرف  این  صریحا    شناسند،می  را  او  است  سیاست  کار  در  دستشان  که  هاخیلی  بیاورم،  اسم
  بات ث  خواهان  و  ثبات  به  مایل  ما  لبنان،  و  سوریه  و  عراق  و  ایران  در  [گویدمی]  نیست؛  ایران   هم  فقط.  نیستیم  لبنان  و  سوریه   و  عراق
 وجود   به  کشورها  این  در  ثباتیبی  باید  که  است  مسل م  یعنی-  نیست  کشورها  این  در  ثباتیبی  لزوم  عدم  یا  لزوم  اصلی،  یمسئله.  نیستیم
 یک   داعش،  با   جا  یک  در   وقت   یک  حاال.  کنند  ایجاد  جوری  چه  را  ثباتیبی  است؛   نظر  مورد  ثباتیبی  ایجاد  چگونگی  بلکه  -بیاید
  وقت  آن  اند،منطقه  ثباتیبی  دنبال دهند.  می  انجام  دارند  منطقه  دربینید  می  شما  که  کارهایی  و  ها،این   امثال  و  88  یفتنه  با  ]هم[  وقت
 سازی ثباتبی  مقابل  در  ما  ثباتیم،  موجب  ما  نه،!  است  منطقه  در  ثباتیبی  موجب  ایرانگوید  می  آیددرمی  آمریکایی  گوییاوه  یک

 .ایمایستاده آمریکا
 آورد خودشان  سر به متعال خدای می خواستند در ایران بکنند، کاری که  •
  واشنگتن   در  که  کاری  همان.  آمد  خودشان  سر  99  سال  در  که  بالئی  همان  بکند؛  ثباتبی  را  ایرانخواست  می  آمریکا  88  سال  در

 مخفی  هایداالن  داخل  از   را  کنگره  اعضای  کنگره  در  رفتند  ییهاآدم  که  196پریروزخصوص  به  وقت،  چند  این  در  گرفت  انجام
 جنگ   ندخواست می  بکنند،  آشوب  ایجاد  ندخواستجا میاین  بکنند؛  ایران  در  ندخواستمی  را  کار  این  بردند،  ]بیرون[  و   دادند  فراری
  به   متعال  خدای  99  سال  در  حاال   بودند،جا  این  در[  ]آشوب  فکر   در   88  سالها  . آن نکرد  موف قشان   متعال  خداوند  بیندازند،  راه  داخلی

 .آورد خودشان سر

 کشور مامجّهزتر شدن ها برابر  ده
اقل  [بینیممی]  م،نی کمی  نگاه  امروز  تا  دی  نوزدهم  از  را  انقالب   و  را  کشور  حرکت  مسیر  وقتی  البت ه  ما  گفت   بشود  شاید -  برابر  هاده  حد 

 به   تجربه  کرده،  پیدا  پختگی  و  عمق   و  اماستحک  و   قوام  ما  کشور  -ببرم  کار  به  بزرگ  خیلی  الفاظخواهم  مین  من  حاال  برابر؛  صدها
 هم   سیاسی،  مجه ز  هم  عملی،  مجه ز  هم  فکری،  مجه ز  هم  مجه زیم؛  خیلی  امروز  نبودیم،  مجه ز  روز   آن  ما.  شده  مجه ز  آورده،   دست
؛ نظامی مجه ز  .ایم کرده پیدا غلبه موانع از خیلی بر بحمدال ل
 ما  نهایی هدف اسالمی؛ نوین تمّدن ایجاد
ن  ایجاد  هم  هدف   ادامه  راه  این  ام ا   نرسد،  هدف  این   به  نسل  یک   است  ممکن.  است  ما  نهایی  هدف  این  است؛  اسالمی  نوین  تمد 
 .رسید خواهند هدف این به  بعدی هاینسل ال ل شاءان و  داشت خواهد

 تفکّر  این از ناشی  ،آمریکا دولت مقابل در  ما مواضع •
 وجود   به  کشورمان  علیه  که  آلودیخباثت  یها سیاست  وکنند  می  ایجاد  ما  راه  در  گرانهسلط   که  هاییاندازیدست  بر  کنیم  غلبه  باید  و

 .است فلسفه این و استدالل این از ناشی است، تفک ر این از ناشی آمریکا دولت مقابل در ما مواضع .آورندمی
 .دی نوزدهم به راجع این
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  امنی تی   و  نظامی   نیروهای   باها  آن  شدید  درگیری   به  که   آن  ی ساعته   چند  تصر ف  و  آمریکا  ی کنگره   ساختمان   به  آمریکا(   جمهور)رئیس   ترامپ  دونالد  هواداران  از  نفر  صدها  یورش  196

اقل شدن کشته   به منجر و انجامید  .شد نفر چهار حد 
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 استکبار  ی جبهه و ایران  بین مهم چالش سهپایانی درمورد  قطعی و سخن

 سرکردگی   به  استکبار  یجبهه  و  اسالمی  جمهوری  بین  چالش  در  پُرتکرار  مسائل  از  روز؛  مطرح  مسائل  از  مسئله  چند  به  راجع  ام ا  و
 موشکی   قدرت  و  ایران  دفاعی  توان  یمسئله  هم  یکی  است،  ایران  ایمنطقه  حضور  یمسئله  یکی  است،  تحریم  یمسئله  یکی  آمریکا،
دهند. ها میآن  به  جوابی  یک  هم  طرف  این  وزنند  می  نق ی  یک  ،زنندمی  حرفی  یک  ،گویندمی  چیزی  یک ها  آن  دائم  که  است  ایران
 وزارت   هم  ما،  نظامی  مسئولین  هم  اند؛داده  مسئله  سه  هر  در  را  استکبار  یجبهه  جواب  ما  داخلی  مسئولین  و  داخلی  عناصر  البت ه

 کنم. می عرض زمینه این در را پایانی و قطعی سخن من  حاال ولی شده دادهها آن جواب ما؛ مردمی شعارهای هم و ما یخارجه

 آمیز خباثت و خائنانه های تحریم ی مسئله •
فند  ما  دشمنان  و  غرب  یجبهه  ها؛تحریم  مورد  در  ام ا  و   بدهند  خاتمه  -را  ایران  مل ت  تحریم  یعنی-  آمیزخباثت  حرکت  این  که  موظ 
 حرکت   یک  است،  خائنانه  حرکت  یک  این  بردارند؛  را  هاتحریم  یهمه  باید  که  استها  آن  یوظیفه  این  کنند؛  متوق ف  فورا    را   آن

 مل ت   با  ]بلکه[  دولت،  با  یا  اسالمی  جمهوری  نظام  با  فقط  نه  ایران؛  مل ت  با  است  جهتبی  و  بزرگ  دشمنی  یک  است،  آمیزخباثت
  تکرار   هم  باز  197ام، گفته  بارها  بنده  البت ه.  بردارند  را  هاتحریم  این  ا  سریع  که  است  اینها  آن  یوظیفه  ؛کنندمی  دشمنی  دارند  ایران
 بتوانیم   هم  تحریم  وجود  با  که   کنیم  ریزیبرنامه  و  تنظیم  جوری   را  اقتصادمان  باید  ]هم[  ما  بردارند،  را  تحریم  بایدها  آن  کهکنم  می

 البت ه -  شد  نخواهد  برداشته  تحریم  کنیم  فرض  ماگویم.  می  باز  هم   االن  ام،کرده  تکرار   بارها   من   را  این  کنیم؛  اداره  خوبیه ب  را   کشور
  باید  ما -بماند باقی  تحریم که گیرم حاال ام ا آید درمی  لغوی چیز یک صورت به دارد یعنی ؛شودمی هم اثربی داردتدریج به تحریم
 مشکل   دچار  کشور  اقتصاد  امر  در  دشمن،  ایهبازیگری  با  و  تحریم  آمدن  و  رفتن  با  که  کنیم  ریزیبرنامه  جوری  را  کشور  اقتصاد
  ممکن  کار  اینگویند  می  ؛گویند می   دلسوزان  ،گویندمی  اقتصادی  نظرانصاحب  ،گویممین  من   را  این  است؛  ممکن  هم   این.  نشویم
  اومتی« مق  »اقتصاد  سیاست  همان  که  198کردیم   ابالغ  سیاست  یک  صورت  به  را  این  ما  و.  است  فراوان  خیلی  داخلی  یهاظرفی ت  است،
تهب  باید  این  که  است ی ت  با  و  شد    بکنید،   را  کار  فالنکه  این  است؛  این  تحریم،  یمسئله  به[  قطعی  ]پاسخ  بنابراین .  بشود  دنبال   جد 
 برداشته  باید  که  است  ایران  مل ت  حق    در  جنایت  یک  است،  خیانت  یک  تحریم  است؛  خودیبی  حرفها  این  نکنید،  را  کار  فالن
 .همسئل یک  این. بشود

 ایران  ایمنطقه حضور ی مسئله •
ف  اسالمی  جمهوری  نظام  ،کندمی  پیدا  حضور  منطقه  در   ایران  چراگویند  می  مدام  که  ما   ایمنطقه  حضور  مورد   در   طوری  است  موظ 

 ویت تق  و  دوستانمان  تقویت  معنای  به  ما  حضور.  است  ما  یوظیفه  این  بشوند؛  تقویت  منطقه  در  هوادارانش  و  دوستانش  که کند  رفتار
  چنین   یک  ما  حضور  این  بشوند؛  تضعیف  منطقه  در  اسالمی  جمهوری  به  وفاداران  و  دوستان  که  کنیم  کاری  نباید  ما.  است  هوادارانمان
 .است  حضوری

 ی مسئله   ]مانند[  است؛  ثباتیبی  موجبات  شدن  برداشته  موجب  اسالمی  جمهوری  حضور   که  شده  ثابت   است؛  آفرینثبات  ما  حضور   و
 که   کسانی  کنیم؛  عرض   مخواهیمین  ما   را  جزئی ات  این  حاال  کهها  این  امثال   و  سوریه  در   گوناگون  مسائل  عراق،  در  داعش
 . داشت خواهد وجود و باشد داشته وجود بایستی است، قطعی ایمنطقه حضور این بنابراین دانند؛می راها این کارنداندردست
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 ( 1392/ 29/11) مقاومتی«  »اقتصاد  کل ی  ی هاسیاست  ابالغ 198
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 ایران موشکی  و دفاعی قدرت ی مسئله •
  مثل  ایُعرضهبی  آدم یک  که  بدهد  قرار   جوری  را   کشور دفاعی  وضع   ندارد  حق   اسالمی  جمهوری  نظام  دفاعی؛  رتقد  مورد   در  ام ا

ام  و   کند  حرکت  تهران  آسمان  روی   بیاید  او  25  میگ  هواپیمای  و  بزند  موشک  کند،  بمباران  را   تهران  شهر   بیاید  بتواند  حسینصد 
  کرده   تقویت  هااروپایی  آقایان  همین   که-  آمدمی  عراقی  موشک  یا  تهران  شهر  همین  رد  افتاد؛  ات فاق  این.  برنیاید  نظام  دست  از  کاری
  هواپیمای   یا  - خود  جای  به  دیگر   شهرهای  حاال  تهران؛  به  برسد  بغداد  از  توانستمی  او  یهاموشک  که   را  او  موشکی  وضع  بودند
 به   را  کشور  ندارد  حق   اسالمی  نظام.  نداشتیم  امکاناتی  نیم،بک  توانستیمنمی هم  کاری  ،کردمی  بمباران  باال   ارتفاع  از  آمدمی  25  میگ
 محاسباتشان   در  ما  دشمنان  که  است  جوری  ما  دفاعی  قدرت  امروز.  ایمنداشته  نگه  جوری[  ]این  الهی  توفیق   به  ما  و  دارد  نگه  شکل  این

 آمده   که  را  آمریکایی  متجاوز  یپرندهد  توانمی  اسالمی  جمهوری  موشک  که  وقتی.  بیاورند  حساب  به  را  ایران  هایتوانایی  ناگزیرند
  وقت  آن  بکوبند،  هم  در  جور   آن  را  199االسدعین  پایگاهتوانند  می  ایرانی  یهاموشک  که  وقتی  آن  یا  کند،  ساقط  ایران  آسمان  روی
  کشور   توانایی  این   روی  و  کشور  قدرت  این  روی  خودش،  نظامی  هایتصمیم  مورد   در  خودش،  محاسبات  در  است  مجبور  دشمن

  دشمن  مقابل در و کند جرئت دشمن که کنیم کاری نبایستی. است ما یوظیفه این بگذاریم؛ دفاعبی را کشور نباید ما. کند  سابح
 . برنیاید کاری ما از

 ایران  اسالمی جمهوری  تعّهدات کاهش و برجام ی درباره نکته چند
  تکرار  مجازی  غیر  و  مجازی  فضای  در  و  سیاسی ون  و  ردمم  و  مسئولین  زبان  درشود  می  تکرار  زیاد  امروز  که  دیگری  یمسئله  یک
  گذاشت،   کنار  را  تعه دات  این  از   برخی  و  کرد  اعالم  اسالمی  جمهوری  که  است   اسالمی  جمهوری  تعه دات  و  برجام  یمسئله  ،شودمی

به و کرد شروع را درصد بیست سازی[]غنی که هم اخیرا    هایی بحث از یکی این درآورد؛  عمل یمرحله به  دولت را مجلس یمصو 
 کنم.می  عرض را نکته سه دو برجام، یمسئله این  مورد در من. است مطرح امروز که است

 برجام   به آمریکا برگشت •
ل  ینکته  که   نداریم  ایعجله  هیچ  نداریم،  اصراری  هیچ  ما.  برنگردد  یا  برجام  به  برگردد  آمریکا  که کنند  می  بحث  که  است  این  او 

  ی مطالبه  و  ما  منطقی   یمطالبه  آنچه.  برنگردد  یا  برگردد  برجام   به  آمریکا  که  نیست  این  ما  یمسئله  اصال    رگردد؛ب  برجام  به  آمریکا
 که -  اروپا  چه  آمریکا،  چه  است؛  ایران  مل ت  یشدهغصب  حق    این .  بشود  برداشته  باید  هاتحریم  است؛  هاتحریم  رفع  است،  ما  عقالنی
  برگشت   آن  خب  شد،  برداشته  هاتحریم  اگر.  کنند  اداء  را  ایران  مل ت  حق    این  دارند  وظیفه  -است  مریکاآ  رو  دنباله  و   آمریکا  به  آویزان
  خواهد   دنبال  بعدی  مراحل  در  و   است  ما  مطالبات  جزو  که   هست  هاخسارت  یمسئله  البت ه -  داشت  خواهد  معنایی  برجام  به  آمریکا

  نیست،   که  ما  نفع  به  بشود؛  تمام   ما  ضرر  به  حت ی  است  ممکن  برجام  به  ریکاآم  برگشت  نشد،  برداشته  ها تحریم  چنانچه  اگر  ام ا  -شد
ه   در  هم  مسئولین،  به  بنده  البت ه .  باشد  است  ممکن  هم  ما ضرر  به  ]بلکه[ ه   در  هم   و  مجری ه  یقو   با   هازمینه  این  در  که  امگفته  مقن نه،  یقو 
 . کنند عمل و بروند پیش ضوابط کامل  رعایت و دق ت

 برجامی  تعّهدات لغو درست تصمیم •
م  مطلب  ُعقالیی   و  منطقی  تصمیم  کامال    است؛  درستی  تصمیم  برجامی،  تعه دات  لغو   باب  در  دولت  و  مجلس  تصمیم  که  ]است[  این  دو 

 جمهوری   که  ندارد   معنی  ،کندمین  عمل  برجام  در  خودش  تعه دات  از  کدام   هیچ  به  تقریبا    مقابل،  طرف    وقتی.  است  قبولی  قابل  و
تی  از  لذا  کند؛  عمل  برجام  در  خودش  تعه دات  یهمه  هب  اسالمی  تعه دات   هم  اخیرا    کردند،  لغو  را  تعه دات  از  بعضی  تدریجا    پیش  مد 

 
  عملیات  این .  داد  قرار  هدف  بالستیک  ی هاموشک   از  استفاده  با  را  االسد عین   آمریکایی   پایگاه  نی،سلیما  شهید  به  موسوم  عملی ات  در  ۱۳98  ماه  دی   ۱8  در  اسالمی   انقالب  پاسداران   سپاه  199
 . پذیرفت صورت سلیمانی  شهید ترور  در آمریکا  تروریستی  اقدام  به پاسخ  در
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ل   از  بنده  گردیم؛برمی  تعه داتمان  به   هم  ما  برگردند،  تعه داتشان  بهها  آن  چنانچه  اگر  البت ه  و.  گذاشتند  کنار  را   دیگری   را  همین  هم  او 
لی از. گفتم   است  بنا ما که  کاری  هر ما؛ کار  مقابل درها آن  کار متناظر، تعه د؛ مقابل در تعه د که گفتم بنده شد، مطرح برجام هک  او 
ل این خب بکند؛ را کار آن با متناظر هم مقابل طرف باید بکنیم،  .بگیرد انجام  بایستی حاال نگرفت، انجام کار او 

 ه از مجّربیناللهی و استفاددولت جوان حزب درموردتوضیحی 
 ی برنامه  یک  در  بنده  کهشود  می   سؤال  شنیدم  که  است  این  ام،کرده  یادداشتجا  این  و  بکنم  مطرح   نیست  بد  که  دیگری  موضوع  یک

 که   امگفته  هم  بار  یک  بیاید،  کار  سر    باید  اللهیحزب  جوان  دولت  که   امگفته  بار  یک   شده،  پخش  اخیرا    ظاهرا    که  200تلویزیونی 
بین  از  نیست  صالح  ، سازدمی  هم  با ها  این  نه،کنم  می   عرض  منسازد.  مین  هم  باها  این  چطور؟  گفتند  هابعضی.  نشود  استفاده  مجر 
 نیست،   هم   امروز  مال  دارم؛  راسخ  اعتقاد  این[  به  ]و   جوانم  نیروهای  به   یتکیه  به  معتقد  من  ببینید،.  ندارد  منافاتی  هیچ  همدیگر  باها  این
 . داشتم دیاعتقا چنین بنده قدیم از

ال    که   است  این  جوان  نیروهای  به  اعتماد  معنای  اعتماد ها  جوان  به  و   بشود  استفادهها  جوان  از   کشور  مهم  هایمدیری ت  از  برخی  در  او 
  ا ج همه  به  جوانی  اوقات  گاهی.  بشود  استقبالها  این  کار  نشاط  و  حوصله  وها  این  حرکت  ودهند  می  انجام  که  ابتکارهایی  از  ثانیا    بشود؛
 دست دهیم  می  که  بعد  ما؛  به کند  می  مراجعه  اند،نداده  جواب  بدهد،  انجامتواند  می  که  کرده  پیشنهاد  را  مهم ی  کار  یک  کرده،  مراجعه

 خب .  بدهد  انجام  را  کار  اینتواند  می  شخص  این  و  است  مهم ی  کار  کار،  این  است،  درستگوید  می  ،کندمی  تصدیق   کارشناس،
اکثرها  جوان  یپُرانگیزه  و  کار یروحیه  از  ها،جوان نشاط  از  ها،جوان ابتکارات  از  یبایست   کشور  که  معتقدم  من   بکند؛   را  استفاده  حد 
هها  این ه  هستند،  ما  هایبچ   هم  است،  هامدیری ت  یمسئله  هم  بنابراین،.  کند  استفادهها  این   از  که  دارد  حق   کشور  و  کشورند  هایبچ 
 . ]نکته[ این
  نه، !  کنار  بگذاریم  بشوریمکل ی  به  را  قبلی  نسل  که  نیست  این  معنایش  بشود،  استفادهها  این  از  هامدیری ت  در  گوییممی  ماکه  این  منتها
ب  فرد  یک  مدیری ت  جا  یک  جوان،  یک  مدیری ت  جا  یک  اقتضا،  حسب  بر ل  از.  کارکشته  و  مجر   بوده؛   جور  همین   هم  انقالب  او 

  کرمانشاه در وقت همان بله، خب بودم؛ حقیر این که گذاشتند را سالهچهل یجمعه ماما یک  تهران در امام که گفتند  هابعضی حاال
 که   را  مردانی  بزرگ،  علمای  اینها،  مانند  و  تبریز  در  و  مشهد  در  و  شیراز  در  و  یزد  در  201گذاشتند؛   را  هشتادساله  یجمعه  امام  یک  هم
ل  در.  است  مختلف  اقتضائات  گذاشتند؛  بود  سن شان  سال  هفتاد   حدود   در  گذاشتند   را  جوانی  یک  سپاه  رأس  در  بزرگوار  امام  انقالب  او 
 این  اقتضائات  203داشت؛   سال  شصت  حدود  که  گذاشتند  را  مردی  ارتش  زمینی  نیروی  رأس  در  202داشت،   سال  سی  از  کمتر  که

ب  مدیر  یک  که  دارد  اقتضا  جا  یک  بیاید،  کار  سر  بر  جوان  مدیر  یک  که  دارد  اقتضا  جا  یک.  است  جوری . بیاید[  کار  سر  بر ]  مجر 
 بعد   که  دارمهایی  حرف  یعنی  کرد؛  خواهم  صحبت  بنده  انتخابات،   نزدیک  بعدها،  شاءال ل ان  اللهیحزب  جوان  دولت  مورد  در  حاال

رکه  این  ام ا  ؛ کنممی  عرض بین  از  گفتیم  ما  اگر  بشود  تصو    افاتی من   هیچ  این  نه،  دارد،  منافاتها  جوان  از  یاستفاده  با  بشود،  استفاده  مجر 
 .ندارد

ه  باید  هم  را  این  البت ه  و   دیدید   ]ام ا[  بود،  سال  شصت  حدود   سلیمانی  شهید  سن    هایند؛جوان  مثل  سالمیان  افراد  از  بعضی  که  داشت  توج 
  او   کاری  یهافعالی ت  از  البت ه  حاال.  یدترسمین  چیز  هیچ  از   ، کردمی  حرکتها  جوان  مثلطور  چه  جا  همه  و   بیابان  و   دشت  و   کوه   در

العات .  استها  این   از  بیش  خیلی  دانممی  بنده  آنچه  شده؛  مشاهده  تلویزیون   در  که   است  هاییهمین  هست،  مردم  دست  کمی   اط 
 

 غیررسمی  مستند 200
 اصفهانیاشرفی  عطاءال ل  ال ل آیت  201
 رضایی  محسن سردار 202
 ظهیرنژاد قاسمعلی  امیر 203
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 کهکرد  می  خستگی  احساس  خواندنش  از   آدم   کهکرد  می  فع الی ت  و   تالش  قدری  به   کشوری  یک  در  ساعت،   24  در  اوقات  گاهی
 . دیگر هستند جور این هم  بعضی ساعت؛ ۳6 ظرف در یا ساعت 24 ظرف در گرفته  انجام تحر ک و تالش چقدر

 کرونا  ی مسئله مورد در  نکته چند
دا   هم را این که است، کرونا یمسئله هم آخر موضوع  . کنیم عرض مجد 

 انکار نکردن واکسن ایرانی •
ال   ت  ییهما  این  نکنند؛  انکار  را  این  است؛  افتخار  یمایه  شد  آماده  کرونا  برای  که  واکسنی  او    افتخار   یمایه  است،  کشور  یک  عز 

 موف ق   و  رسید  انسانی  آزمایش  به   موردی  یک  در  خب  کهکنند  می  حرکت  واکسن  دنبال  دارند  مختلفی  طرق  از  البت ه.  است  کشور
 . کنند  انکار را این نکنند سعی. بود
 های کشورهایی از انکار پیشرفتنمونه 

ما جوان   را  ایهسته  سانتریفیوژهای  این  وقتی.  دانندمی  مستبعدگیرد  می  نجاما  کشور  در   که  را   بزرگی   کار  هر  هستند  بعضی های 
!  آقا  که  نوشتند  نامه  من   به  علمی  بزرگان   این  از  نفر  چند  کردم،  اشاره  و   آوردم   اسم  سخنرانی  در   بار  چند  بنده  و  بودند  کرده  درست
 شد   چه  دیدید  خب  ولی  ،شودمین  ندگفتمی  ند،کردمی  انکار  کنند؛ب  کاری  چنینتوانند  مینها  این  بخورید،  راها  این  گول  شما  نبادا
 هم  امروز  بحمدال ل   که  عزیزی  جوانان  این  و  204کاظمی   مرحوم  وقتی  بود؛  بنیادی  هایسل ول  مورد  در  قضی ه  همین  عین.  رسید   کجا  به  و

ه  یک  بدهند،  انجام  است  یانسان  زیستی    مسائل    در  بزرگ  بسیار  کار  یک  که  را  بنیادی  هایسل ول  توانستند  هستند،  همان  باز  ایعد 
  گفتند؛   من  خود  بهجا  این  آمدند  هابعضی .  نکنید  باور  خیلی  که  -نیست  یادم  را  نامه  حاال-  نوشتندمی  نامه  یادادند  می  پیغام   ما   به  وقت
 آن   از  بعد  بود،  درست  وقت  آن  و  دیمکر  هم  باور  و  بود  قبول  قابل  نه،.  نیست  قبول  قابل  خیلی ها  این  نکنید،  باور  خیلی  راها  این  گفتند
 .کرد پیشرفت برابر ده هم
 خواهند   درست  هم  را  ترشکامل   و  را   بهترش  ال ل شاءان  شد،  انسانی  تست  و  کردند  درست  را   واکسن  این   است؛  جور  همین  هم  االن
ل  ی نکته  این.  بود  خواهد  وف ق م  ال ل شاءان   هم  این  از   بعد  بوده،  موف ق   االن  تا  - شد  خواهد  ترکامل  روزبهروز  یعنی-  کرد   این   که  او 
 کنم. می  تشک ر  بودند،  واکسن  تولید  اندرکاردست  که  دیگران  و  بهداشت  وزارت  از  اندرکاران،دست  یهمه  از   من.  است  افتخار  یمایه

 کشور به فرانسوی  و انگلیسی آمریکایی، واکسن ورود ممنوعیّت •
م  ینکته  ام، گفته  هم  مسئولین  به  من  را  این.  است  ممنوع  کشور  به  انگلیسی  و  آمریکایی  واکسن  ورود  که  است  این  کرونا  مورد  در  دو 
  پیش  خودشان کشور  در کرونایی افتضاح این کنند، تولید واکسن بودند توانسته هاآمریکایی  اگرگویم. می  عمومی طور به  هم االن
اینداشتند  تلفات  نفر  هزار  چهارها  این  ساعت،  24  ظرف  در  پیش  روز  چند.  آمدنمی  اگر   کنند،  درست  واکسن  بلدند   اگرها  . 

  و   مرده  قدر  این  که  کنند  مصرف  خودشان  خب  بدهند؟  ما  بهخواهند  می  چرا  کند،  درست  واکسنتواند  می  فایزرشان  یکارخانه
  اوقات   گاهی  دانم،نمی  ندارم،  هم  اعتماد  واقعا    من  نیست؛  اعتمادها  این  به  این،بنابر.  جور  همین  هم  انگلیس.  باشند  نداشته  زیاد  یکشته
  انگلیس   از  و  آمریکا  از  این،بنابرکند.  مین  یاکند  می  اثر  ببینند  کنند،  امتحان  دیگر  یهامل ت  روی  را  واکسنخواهند  ها میاین  که  هست

 205. دارندها  این  را   دهآلو  هایخون  آن  یسابقه  که  است  این  هم  عل تش  نیستم،  بینخوش  من  هم  فرانسه  به  البت ه.  نشود[  تهی ه  ]واکسن
 . ندارد اشکالی هیچ -باشد مطمئن ی جای که-  کنند تهی ه واکسن بخواهند اگر دیگر جاهای از البت ه[]

 
 (رویان ی پژوهشکده  سابق  )رئیس آشتیانی کاظمی   سعید آقای  204
  قابل   تعداد   هاخون   این   از  استفاده  اثر   در .  نمود   صادر  ایران  به  بودند،  وی آی اچ   ویروس   به  آلوده   که   را   خون   انعقادی   فاکتورهای   فرانسه،   به  متعل ق   »مریو«   انستیتو  شصت،  ی دهه   در   205

 .دادند دست  از  را خود جان  و  شده تالمب ویروس این  به هموفیلی  بیماران از  توجهی 
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 بهداشتی  های مراقبت ی ادامه لزوم •

م  ینکته   است؛   زیاد  هم[  ]باز  البت ه.  شد  کم  تلفات  ایخرده   یک  حاال.  کند  پیدا  ادامه  باید  مردمی  های مراقبتکه  این   کرونا  باب  در   سو 
 شده،  کمتر  قبل  به  نسبت  مقداری  یک  ]چون[  حاال  ام ا  است؛  زیاد  خیلی  نیست،  کمی  چیز   روز،  شبانه  در  نفر  چند  و  صد  یا  نفر  صد
 این   یزمینه  در  که  هم  کشور  مسئولین  بدهند؛  ادامه  را  هامراقبت  نخیر،  شد؛  تمام  و  شد  حل  مسئله  دیگر  حاال  که  نکنند  خیال  مردم
 .کنند دنبال را وظایفشان دارند،  تمسئولی   کار

 در درمان کرونا  جدید های تجربه از استفاده ضرورت •
 اند، کرده  درست  دارویی  و  اند داده  انجام  زمینه  این  در  خوبی  هایتجربه  افراد،  از  بعضی  که  است  این  کرونا  باب  در  چهارم  ینکته
 اطراف .  نشود  مخالفتها  این  با  است؛  موث ر  که   شده  تأیید  شده،  صدیق ت  و  اندکرده  امتحان  مسئولینی  نظر  زیر  جایی  یک  را  دارو  این
 کارهایی   همان  ام ا  نه،  کنند؛  قبول  را  ییاد عا  هر  حاالکه  این  نه.  بکنند  جدیدی  کار  یک  است  ممکن  که  هستند  زیادی  کسان  اکناف،  و
 . بدهند قرار 206مداق ه مورد ،شودمی اد عا که را

 های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و نظامییّت در زمینهتوانمندی این مّلت برای موّفق
م  یعلمی ه  یحوزه  و  قم  عزیز  مردم  و  عزیزمان  مل ت  به  آخر  حرف   ی سایه  در  ،ات حاد  یسایه  در  ایران  مل ت  دیروز،  که  است  این  معظ 
 توانست   بدهد،  انجام  را  عظیم  البانق  این  توانست  مجاهدت  یسایه  در  هنگام،هب  حضور  یسایه  در  داری،دین  یسایه  در  راسخ،  عزم
 با  بیشتر،  هایتجربه  با  و  هاتوانایی  همان  با  مل ت،  همان  امروز  بدهد؛  انجام  کرد  عوض   را  بشر  و  دنیا  تاریخ  مسیر  که  را   بزرگ  کار  این

 هم   اقتصادی،  یزمینه  در  مه  ،تواندمی  مل ت  این.  بیاید  فائق   موانع  یهمه  برتواند  می   و  دارد  حضور  برابر  چندین  یشدهفراهم  امکانات
 مسائل  یزمینه  در  هم  سیاسی،  مسائل  یزمینه  در  هم  فرهنگی،  مسائل  یزمینه  در   هم  پول،  ارزش   مسائل  و  تولید  مسائل  یزمینه  در

 .بشود موف ق ها این امثال و نظامی
 .بدهد  افزایش روزروزبه  مل ت این بر  را خودش لطف و فضل خداوند شاءال ل ان امیدواریم

ة  االعظم  ال ل بقی ة  خدا  اعظم  ولی    بر  خدا  المس   درود  و  رحمت  و  است؛  ما  پشتیبان  همیشه  ایشان  یاری  که  فداه(  )ارواحنا  الحسنبنحج 
 .کردند باز ما روی  به را راه  این که بزرگوارمان امام مبارک و مطه ر روح بر پروردگار
الم  برکاته  و ال ل رحمة و علیکم  والس 

 

 ۱۳99*** بهمن 
 6/۱۱/۱۳99 زادهدانشمند شهید محسن فخری یدیدار خانواده  -خبر 

 نظیر اومزد زحمات و اخالص کم
کوشانه آن دانشمند  زاده و حضور سختهای علمی و فنی شهید فخریای در این دیدار با تجلیل از برجستگیال ل خامنهحضرت آیت

نظیر  خداوند با شهادت به آن بزرگوار عطاء کرد، مزد زحمات و اخالص کممقام در میدان علم و عمل، گفتند: علو  مقامی که عالی
 های دنیوی قابل مقایسه نیست.یک از مقاماو بود و این مقام با هیچ

زاده در میان عموم مردم و ابراز تأسف بسیاری از جوانان از ناشناخته بودن او در رهبر انقالب اسالمی، عظمت یافتن نام شهید فخری
 حیاتش را از دیگر آثار اخالص شهید دانستند. زمان 
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 هاشریک بودن همسران شهدا در اجر آن

های شما خواهیم که صبر و آرامش خود را بر دلها شریک هستند و از خداوند میگفتند: همسران شهدا در اجر آن ایشان همچنین  
 د ادامه دهید. نازل فرماید و به توفیق الهی بتوانید حرکت خود را متناسب با شأن شهی

 
روشنگر رهبر انقالب اسالمی پس از ترور شهید  آمیز و  زاده با قدردانی از پیام محبتدر این دیدار، همسر و فرزندان شهید فخری

 زاده، تبیین جریان فکری  شهدای جهاد علمی و الگوسازی از آنان را مورد تأکید قرار دادند.فخری
 

 15/11/1399 مداحان با تصویری ارتباط در بیانات
 علیهاال ل ی زهرا سالمدر خجسته سالروز میالد حضرت فاطمه

حمن ال ل  بسم حیم  الر   الر 
الة  و  العالمین  رب    الحمدل ل  الم  و  الص  اهرین  آله  و   محم د  سی دنا  علی  الس   و   ابیها  و  فاطمة  علی  صل    اللهم  .  االرضین  فی  ال ل   بقی ة  سی ما  الط 

 .علمک هب احاط ما بعدد بنیها و بعلها
 تبریک
یقه  میالدکنم  می  عرض  تبریک   در   که  عزیزانی  شما  یهمه  به  را   فجر  یدهه  و   بزرگوار   امام  والدت  و  علیها(  ال ل   )سالم  طاهره  یصد 

ا    که  رساندند  فیض   به  را  ما  که  عزیزی   برادران خصوص  به   دارید،  حضور  جلسه  این   کاش   بود؛  کوتاه  که  افسوس  کردیم؛  استفاده  جد 
 . کنیم استفاده شما از توانستیممی این، برابر سه این، بربرا دو

 جلسه موضوعات این 
یقه  یدرباره  کلمه  چند.  رسیدها  آن   یهمه  به   تواننمی  کم  وقت  این  در  قطعا    البت ه  که  کردم  یادداشت  را  موضوع  چند   طاهره   یصد 

 و   اندنامیده  نام  این   به  سلیقگیخوش   با  را  فرخنده  مناسبت  نای  که  است  مادر  روز   و   زن  روز   یدرباره  یکی  است،  علیها(  ال ل   )سالم
احی رشدروبه خوشبختانه  یپدیده به هم نگاهی یک  .است  کشور در  مد 
 علیها(  اّلل  )سالم زهرا حضرت  مقام
 و   بین واقع  و  بینحقیقت  هایچشم  آن  حاال-  کنیم  نگاه  که   ظاهربین  ماد ی  چشم  همین  با  علیها(  ال ل   )سالم   زهرا  حضرت  یدرباره
 است؛  پیغمبر مقام عالی دختر طرفی از  بزرگوار این که[بینیم می] -ببینند را  دیگری چیزهای ببینند، است ممکن دیگری جور عرشی
 به جا  آن   از  و  است  زهرا  یخانه  از  او  دیدار  آخرین  سفر  هر  در  ،شودمی  بلند  او  پای  جلوی  بوسد،می  را  او  دست  پیغمبر  که  دختری

لینگردد  میبر  که  سفر  از  ،درومی  سفر  بانویی  طرفی  از.  دختری  چنین  یک  است؛  زهرا   یخانهکند  می  سالم  وزند  می  سر  که  جایی  او 
 است؛  طالبابیبنعلی    ترازهم  طرفی  از.  است  ایالعادهفوق  منزلت  است،  عجیبی  یمرتبه  عصمت  یمرتبه  است؛  عصمت  دارای
 ال ل   )سالم  زهرا  ی فاطمه  نکرده؛  مشاهده  پیغمبر  از  بعد  را  او  شبیه  وجود  عالَم  چشم   که  طالبیابینبعلی    عظمت،  آن  با  طالب  ابیبنعلی  

  طرفی   از  و  معصومند  امام  نفرشان  دو  که  است  درخشان  خورشید  چهار  مادر  طرفی  از.  است  شخصی تی  چنین  یک  ترازهم  همسر    علیها(
 نسبت  این  به  جهان  سراسر  در  انسان  هامیلیون  سال،  ۱400  از  بعد  ال ل بحمد  امروز  که  است  اعظم  پیغمبر  مبارک  نسل  یسرسلسله
 . است علیها( ال ل  )سالم زهرا یفاطمه نسبت این یسرسلسله مفتخرند؛
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 اکرم پیامبر رسالت تاریخ با  منطبق زهرا، حضرت زندگی تاریخ
 اندکی   ،کندمی  طلوع  بزرگوار   این  پیامبر  رسالت    ز ا  بعد  اندکی  یعنی  است؛  رسالت  تاریخ  با  منطبق   عینا    بزرگوار   این  زندگی  تاریخ
 .رسالت دوران با است منطبق  ]او[ زندگی کامال   یعنی ؛کندمی غروب اکرم  پیغمبر و رسالت رحلت   از بعد

 ماجراهای زندگی حضرت زهرا 
 ، شود می  زندگی  شوارد  هایمیدان  وارد  کودکی  از  ،کند می  درک  وکند  می  احساس  را   طالبابی  شعب  محنت  کودکی،  دوران  در

 انجام   را  بزرگی  کار  دشواری  این  تحم ل  کنار  در  او  ام ا  است،  دشوار  بسیار  سن  این  در  دختری  برای  که دهد  می  دست  از  را  مادر
  این   و  دارد  غمگسار  به  نیاز  داده،  دست  از  را  طالبابی  جناب  هم  را،  خدیجه  هم  که  پیغمبر.  است  پیغمبر  غمگساری    آن  ودهد  می

  بسیاری   در  و   خندق  در  و  اُُحد  در   و  مدینه  دوران  تا  کرد  پیدا  ادامه  طور   همین  غمگساری  اینشود.  می  پدر  غمگسار   که  تاس  دختر
  دوران  نظیربی هایآزمون  هجرت، یمسئله بعد،. پیغمبر برای کرد مادری 207اَبیها؛  اُمُّ  فاط َمةَ  فرمود: پیغمبر وقت  آن که دیگر جاهای
  این   تربیت  بعد  و  -هاسختی  این  تحم ل-  جهاد  میدان  در  پایش   یک  است،  خانه  در  پایش  یک  که  طالبابیبنعلی    با  همسری   مدینه،
لین  دادن  هم  بعد  تاریخ،  دوران   در  نظیربی  فرزند  چهار  ماه   چند  او  خود  شهادت  نهایت  در   و  محسن،  پیغمبر،  رحلت  از   بعد  قربانی  او 
 . پیغمبر از بعد
 .است مهم ی ماجرای که دارد ماجرایی چنین یک بزرگوار این بیشتر   اندکی یا  سالههیجده کوتاه زندگی این

 زن مورد  در اسالمی و انسانی  مفاهیم ترینعالی تجّسم •
م  حضرت  آن ه  بایدها  این  به  که  است،  زن  مورد  در  اسالمی  و  انسانی  مفاهیم  ترینعالی  تجس    این   بیشتر  زهرا  یفاطمه  درس  کرد؛  توج 

  اوج ها  این  یهمه  در  فرزند؛  تربیت  کدبانویی،  همسری،  مادری،  مثل  است،  اختصاصی  مفاهیم  اسالمی  فاهیمم  از  برخی.  است  موارد
ر،  یقل ه   های عرصه  در  شوهر،  با  همکاری  یعرصه  در  فرزند،  تربیت  یعرصه  در.  است  علیها(  ال ل   )سالم  زهرا  ی فاطمه  حضرت  تصو 

  یفاطمه  وضعی ت  -خدا  بندگی  مثل  بزرگ  وظایف-  خدا  بندگی  مثل  ت،اس  مشترک  مرد  و   زن  بین  که  چیزهایی  آن  در  و  مشترک
  تا   جمعه  شبگوید  می  علیه(  ال ل   )سالم  مجتبیل   حسن  امام.  است  مهم  و  انگیزاعجاب  العادهفوق   وضعی ت  یک  علیها(  ال ل   )سالم  زهرا
  برای !  مادر  گفتم  صبح  ؛کند می  دعا   اردد  دیگران  برای  دیدم  شنیدم،  را   او  صدای  وقت   هر   ،کردمی  عبادت  بود،  بیدار  مادرم  صبح

ار؛   ثُم    اَلجارَ !  پسرم  فرمود  نکردی؛  دعا  خودت  برای  کردی،  دعا  دیگران  اَتیل هل   ی[سوره  ]نزول  یقضی ه  در .  است  درس   این  208الد 
«؛   ل َوجه    نُطع ُمکُم  »ا ن ما  که[  است  ]آمده ی اسالمی، برای جمهوری جامعهام ت اسالمی، برای  من این را به عنوان یک درس برای    209ال ل

 بیت، اهل  با  دارد  هم  زاویه  و  است  معروف  210ی ثمانی ه  زه اد  از  که  بصری  حسن.  کنم که کار با اخالص انجام بگیرداسالمی تل قی می
ه    ف ي  َما کَانَ »  کهگوید  می ة  َأْعبَُد م نْ   َهذ  َم قَدَ   فَاط َمَة کَانَْت   اأْلُم    این   فاطمة«  من  اعبد   کان  »ما  تعبیر  این  معنای  211. «َماَهاتَقُوُم َحت ی تََور 

 نبود   او  مانند  ام ت،  در  کس  هیچ  که  است  این  معنایش  عربی  تعبیرات  در  نه،  داشتند؛  وجود  تعدادی  او  یاندازه  به  و  او  شبیه  که  نیست
 حرف   این  قاطع  طور  اینکه  این  ام ا  نکرده،  درک  را  زهرا  یفاطمه  دوران  بصری  حسن  ؛گویدمی  بصری  حسن  را  این.  عبادت  لحاظ  از
 ی وظیفه  بعد  عبادت،   یوظیفهکه  . اینداشته وجود  زمان  آن  در  که  است  بوده  متواتراتی  و  مسل مات  جزو  ایندهد  می  نشان زند  می  را

 
 ( با اندکی تفاوت)  462، ص ۱الغم ه، ج کشف  207
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  حضور  آن  و بشود تعیین میدان آن در اسالم ام ت سرنوشت بود بنا که عجیبی میدان آن  در حضور یعنی مجاهدت، و  معروف به امر

 .عجیب هایخطبه آن با زهرا یفاطمه عجیب  طوفانی

 اسالم  منطق در زن هویّت جامع ی نقشه •
،سبیلفی مجاهد خوب، همسر خوب، مادر است؛ این اسالم منطق  در زن هوی ت  جامع ینقشه   و  خانه، مدیر کدبانو،  حال عین در ال ل
 عصمت   عالی  یرتبه  بهتواند  می   زن  که  داد  نشان  علیها(  ال ل   )سالم  زهرا   یفاطمه  نهایت،  در   و.  متعال  خدای  یبنده  و  عابد  حال  عین  در

 .است بزرگوار  این خصوصی اتها این که برسد
 ی موّدت با این خانواده معنا و نتیجه

ه   زینب و حسین امام و حسن امام خانه فرزندان زهرا، یفاطمه خانه زن  علی، خانه مرد-  نظیربی  و نمونه یخانواده این  که بشود توج 
 َعلَیْه   َأْسئَلُکُمْ  الل  قُلْ »  کهفرماید  می  پیغمبر  به   قرآن   که  است  ایخانواده  آن  -شناسیممیها  این   از   که  خصوصی اتی  آن  با  کلثوم،ام    و

ةَ  إ ال   َأْجرا   . است  مود ت  معنای  این  کاری؛هم  و  همراهی  همدلی،  همبستگی،  یعنی  مود ت.  خانواده  این  مود ت212«؛ اَلْقُْربیل  ف ي اَلَْمَود 
  خدمت   این.  رساندمی  اوجی  چه  به  را  اسالم  ام ت  ببینید  ها،حرکت  این  با  شعارها،  این  با  خانواده،   این  با  همدلی   و  همراهی  و  همکاری
 . باشیم آن دنبال باید ما که است چیزی همان است،ها آن  شعار که  ایمخلصانه

 اسالمی  جمهوری   نظام در ن خانوادهی ایو پیروی از نقشه موّدت اینرشحات  •
گویم می  من  ،شوندمی  پریشان  ،شوندمی  نگران  ،شوند می  مضطرب  امور  از  بعضی  در  گاهی  کهها  دل  از  بعضی  بکنم،  عرض  را  این  من

  حرکت.  است  مشهود  کامال    اسالمی  جمهوری  نظام  در   و   اسالمی  جمهوری   در  خوشبختانه  مود ت  این  213رشحات   نباشید؛  مضطرب
  بدون   عملی    و  علمی  تالش  جهادی،  اردوهای  یوقفهبی  تالش  ای،هسته  شهدای  نشان  و  نام  بی  خدمات  بسیجی،   یروحیه  ی،بسیج
 همان زیبای هایجلوهها این فن ی، یجبهه در اجتماعی، یجبهه در فرهنگی، یجبهه در  کشور  سراسر  در  جوان  گروه  هزاران تظاهر
 از  یکی  کرونا  یقضی ه  در  هم  آخری  این  در  که  است،  علیها(  ال ل   )سالم  زهرا  یفاطمه  و  المؤمنینامیر  یخانواده  ینقشه  از  پیروی

 . کردیم مشاهده پرستاری و پزشکی هایگروه  ماجرای در را هاجلوه زیباترین
 غربی رایج نگاه مقابل ی نقطه، زن باب در اسالمی جمهوری  موضع  و نگاه
  هزار   با  که  است  متفاوت  غربی  رایج  نگاه  باکل ی  به  زن،  باب  در  اسالمی  جمهوری  موضع  و  گاهن  مادر؛  و  زن  یمسئله  مورد  در  خب
 اسالمی   جمهوری  نگاه  آن،  مقابل  ینقطه  نه،  بدهند؛  گسترش  دنیا  یهمه  به  را  آنکنند  می  سعی  فراگیر  العادهفوق   هایتریبون  با  و  زبان
  و  است ابزاری و کاالیی نگاه که زن به غرب رایج نگاه مقابل   ینقطه است؛ زن احترام  و تکریم نگاه اسالمی، جمهوری نگاه. است

 و   دولتی  مقامات  ترینعالی  از  یکی  که  دیدید  شما.  شکسته  هم  در  غربی  زندگی  سبک  و  غربی  روش  و  غربی  منطق   در  زن  حرمت
  باالی   هایرتبه  به  که  زنانی  حت ی  یعنی  214گرفته؛  قرار   تجاوز  و  تعر ض   مورد  که  کرد  اعالم  این   از  قبل  ماه  چند  همین  در  زن   نظامی
  که  است این  اسالم نگاه. مانندنمی کنار بر  و نیستند امان  در زن  مورد  در  غربی  منطق  آسیب از ،رسندمی سیاسی و  اجتماعی و  اداری
قینَ اَوالص  ت  ا َوالقان ت   ن تینَ اَوالق  ت  ا َوالُمؤم ن   َوالُمؤم نینَ   َوالُمسل مات    الُمسل مینَ   ا ن    برابرند:  انسانی  هایارزش   لحاظ  از   مرد   و   زن ق  د  اد    ت  اَوالص 

اب رلت،  ب رینَ اَوالص  . ندارند همدیگر با تفاوتی هیچ انسانی و الهی هایارزش  مورد در مسلمان زن  و مسلمان مرد آخر؛ تا 215َوالص 
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 ال ل سبیلفی  جهاد  یوظیفه  است،  مشترک  خدمت  یوظیفه  است،  مشترک  معروف  به  امر  یوظیفه  دارند؛  دو  هر  هم  مشترکی  وظایف
 وظایفی   زن  دارند؛  ایویژه  وظایف  هم  کدام  هر.  نیست  ویژه  زن   به  مربوط  یا  مرد  به  مربوط  است،  مشترک  نوعی  به  کدام  هر  ]برای[
 مه  را ها  آن   روحی  و  جسمی  ساختمان  ترکیب  ویژه،  وظایف  همین  اداء  خاطر  به   متعال  خدای  که  دارد  ایویژه  وظایف  مرد  دارد،

 .کرده خلق  و کرده  بنا وظیفه آن با متناسب
  و   غربی  منطق   به  اعتراض  پا  تا  سر  ما  ؛کنیممیما به این نگاه افتخار    و  است،  زن  به  اسالمی  جمهوری  نگاه   و  اسالم  نگاه  این  بنابراین
 .کنندها به زن دارند ظلم میمعتقدیم آن زنیم؛  مورد در غربی زندگی سبک  و  غربی روش
 مغرضانه   کامال   حرف یک و واضح دروغ یک

  یک  و  واضح  دروغ  یک  این  ؛شودمی  گرفته  زن  پیشرفت  و  رشد  جلوی  اسالمی  نگاه  با  کهکنند  می  وانمود  غربی  پُرحجم  تبلیغات
 .است مغرضانه کامال   حرف

 و نگاه اسالم به زن  ت نظام جمهوری اسالمیابرکبرخی از 
  فع ال  زن  همه  این  نداشتیم؛  کردهتحصیل  زن  همه  این  غربزدگی،  دوران  در  نه  ته،گذش  در   نه  تاریخ،  از  مقطعی  هیچ  در  ما  کشور  در
 نداشتیم؛   اجتماعی  سرنوشت  در  مؤث ر   بانوی  همه  این  نداشتیم؛  علمی  یهافعالی ت  در  فرهنگی،  یهافعالی ت  در  اجتماعی،  یهافعالی ت  در
 کلمه   واقعی  معنای  به  زن،  هنرمند  زن،  مترجم  زن،  ینویسنده  ههم  این  نداشتیم؛  سیاسی  تحلیل  و  سیاسی  فهم  دارای  بانوان  همه  این

 . است تکریم نگاه که  است زن به اسالم نگاه برکت از و اسالمی جمهوری برکت ازها این یهمه نداشتیم؛
 لزوم کار هنری بیشتر درمورد مادران شهدا 

س،   دفاع  نوبت   در   یکی   نسل:  دو   در  شهدا  همسران  و   نمادرا  از   تکریم  به  کنم  مزی ن  را  خودم  سخن  و  حرفجا  این  در   دارد  جا  من  مقد 
 حق ا    و  گذاشتند  یادگار  به  خودشان  از  را  نظیریبی  و  ماندگار  نقش  چه  شهدا  مادران  شهدا،  همسران  که  حرم  از  دفاع  نوبت  در  یکی
فانه.  آورد  فرود  تعظیم  سرها  آن  برابر  در  باید   کم   خیلی  هنری  تولید  فع الی ت    رگواران،بز  این  بزرگان،  این  عزیزان،  این  به  نسبت  متأس 
 .بشود کار این، از بیشتر که  دارد جا و است ایبرجسته العادهفوق  ظرفی ت این شده؛

 نقش حجاب در رشد و ترّقی زن 
  مانع  که  است  موردیبی   هایخودنمایی  آن  از  مانع  حجاب  ؛عکسبه   نه  است؛  زن   ترق ی  و   زن   رشد  از  مانع  حجابگویند  می   بعضی

 فن ی   و  سیاسی  و  اجتماعی  و  عملی  و  علمی  گوناگون  هایصحنه  در  برجسته  و  بزرگ  بانوی  هزاران  امروز  ماشود.  می  زن  رکتح
 . هستند زندگی حال در کامل  حجاب با همه که داریم
 نقش زن در خانواده و اهّمیّت آن  •

 و  کدبانویی نقش همسری، نقش مادری، نقش ؛شودمی برجسته هم خانواده در[ ]زن  نقش کردیم، نگاه زن  به  نگاه  این با وقتی خب
 اضمحالل   به  رو   دارد   غرب  در   خانواده  ؛شودتر میرنگروز دارد کمبهروزاین چیزی است که در غرب    ؛شودمی  برجستهها  این  مانند
 رود.می

 است   خانواده  کانون  درشود.  می  هگذاشت   کانون  این  در  انسان  تربیت  هایپایه  ترینقوی   که   است  پُربرکتی  و  گرم  کانون  یک  خانواده
لین  که   بهترین   است،  جان  و  جسم  آسایش  محیط  بهترین  خانهشود.  می  نهاده  بنا  بشر  فکری  و  روحی  تربیت  های پایه  ترینمهم  و  او 

، هیچ صمیمی تی در هیچ محیطی به قدر خانواده و بین مادر   است؛  صمیمی ت  فضای  ترینحقیقی  است،  روح  و  تن  خستگی  رفع  کانون
ر نمی   دایره   مرکز  مادر؛  کیست؟  اصل  مادر؛  کیست؟  محور  مبارکی  کانون  چنین  در.  شود و وجود نداردفرزند، پدر، همسران تصو 

فانه  و  غربی  تبلیغاتی  هایدستگاه  را  این  است؛  خانواده  محور  مادر،.  مادر  کیست؟ کنند  می  سعی  ما  خود  هایغربزده  بعضی  متأس 
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  انجام   را  خدمات  ترینبزرگ  ندارند،  بیرونی  اشتغاالت  که  کسانی  حت ی  دار،خانه  زنان.  ندهند  نشان  یا   نفهمند،  یا  کنند،  رنگکم
 خارج   خدمات  چه  اگر  بشود؛  فهمیده  اند،داده  ترجیح  را  کدبانویی  و  داریخانه  که  زنانی  خدمات  ارج  و  ارزش   است  الزم.  اندداده
 .است زنانه خدمت بخش ترینمهم این ام ا ندارد، هم اشکالی و بود خواهد  و  هست و بوده بانوان یعهده به هم خانه از

 توسط مّداحانفرزندآوری  وهنگام هترویج ازدواج بلزوم 
  عرض   که  را   هاییاین .  بکنم  عرض   تأخیر  بدون  و  هنگامهب   ازدواج  یمسئله  مورد   در  هم  جمله  یک  خانواده،  ذیل   درجا  این  خب،
احان  شما  ،کنممی   ترویج   باید  -کرد  خواهم  عرض  بعد  حاال  که-  هستید  ما  کشور  ارزشمند  و  بزرگ  هایرسانه  از  یکی  که  عزیز  مد 

  نسل   تکثیر  و   فرزندآوری  است؛  واجب  و  الزم  کارهای  از  یکی  تأخیر  بدون  و  هنگامهب  ازدواج.  بشود  ترویج  بایستی  مسائل  این  کنید؛
 تکثیر   هم  و  هنگام،هب  و  زودهنگام  ازدواج  هم -ها  این  یدو  هر  که  بگیرد  انجام  بایستی  که  است  اساسی  و  مهم  وظایف  آن  از  یکی
احی  در  بایستی  مفاهیم  این  خب،.  است  کشور  فردای  و  کشور  امروز  حیاتی  نیازهای  جزو  -نسل اح  عزیزان    شما  مد   جایگاه   مد 

 . باشد داشته را ایشایسته
ل  خیلی  البت ه  با   است،  نزدیک  ظهر  به  و  است  کم  وقت  چون  منتها  کردم، یادداشت  و  بود  ذهنم  در  کردم  که  هاییبحث  این  از  ترمفص 
 کنم.می  عبور دارمها این از سریع و عجله

 جایگاه و اهّمیّت مّداحی
 ی هنری ویژه و منحصر به فرد یک پدیده •

احی؛  یمسئله  به  بپردازیم احی  مد    کشورهای  در  بت هال.  نداریم  این  شبیه  جا  هیچ  ما  که  است  فردمنحصربه  و  ویژه  هنری  یپدیده  یک  مد 
احی  با  ام ا  دارند  آن  مانند  جلسات  و  کنسرت  غیرغربی،  و  غربی احی،   کردن  اداره  هیئت،  کردن  اداره.  دارد  فرق  آسمان  تا  زمین  مد   مد 
  اندکی   هم  دیگر  جاهای  از  بعضی  در  البت ه  است؛  ما  کشور  در  هم  اشنمونه  بیشترین  و  بهترین   خوشبختانه  است؛  العادهفوق  چیز  یک
  اجتماعی   رواج  این  ای،رسانه  نفوذ  این  جامعی ت،  این.  است  ما   کشور  در  آن  عالی  ینمونه  خوشبختانه  لکن  دارد  وجودجا  این  از  رکمت 
 .ندارد وجود شکل این  به دیگر جای هیچ در دارد، ویژه هنر این که مردمی و
 ترکیبی از چند هنر  •

ال   احی  او   جان  اعماق  به  را  سخن  کردن،  اداره  را  جلسه  و  جلسه  مدیری ت  هنر  پردازی،مهنغ  هنر  شعر،  هنر  هنر:  چند  از  است  ترکیبی  مد 
احی هنری یجنبه که است کار از بخش یک این خوش؛ صدای رساندن، شخصی ابتکارهای و هاسلیقه با مستمع  .  است مد 

 گسترده  محتوایی ی جنبه •
العات  احساسات،  و  عاطفه  اندیشه،  از  است  ترکیبی  است؛  محتوایی  یجنبه  دیگر،  یجنبه العات  معارفی،  اط   هایآگاهی  تاریخی،  اط 

احی  خوشبختانه  که  امروز  یبرجسته  مورد    چند  همین  در   کردید  مالحظه  شما.  مخاطبان  نیاز  با  آشنایی  و  اجتماعی   خوبی  بسیار  هایمد 
اح  یبرا  اسالمی،  و  دینی  مفاهیم  با  یآمیخته  کشور،  مسائل  به  نگاه  جهان،  مسائل  به   نگاه  بود،   در   و   آسان  چنان  آن   روان،  آب  مثل  مد 

 دهد. می  نشان هم  زمینه این در را کار این برجستگی این، که  است اختیار
 موضوعات ترینعالییکی از  •

اح،  کار  موضوع اح،  کار  موضوع  چون  است؛  موضوعات  ترین  عالی  از  یکی  یا  موضوعات  ترینعالی  مد    های نمونه   ستایشگری  مد 
 کاری   در  شما  یعنی  ؛هاآن   یاد  تکرار  ،هاآن  درس   تکرار  و  علیهم(،  ال ل   )صلوات  محم د  آل  و  محم د  یعنی  است،  جودو  عالَم   یبرجسته

 ، هاآن  سخن  ،هاآن   درس  به  را  احساسات  برود؛  یادها  ازگذارید  مین  ،کنیدمی  تکرار  مرت با    را   بزرگواران  این  یاددهید  می  انجام  که
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هها  آن   زندگی  یشیوه اح  کار  موضوع  بنابراین  شهادتشان؛  مورد  در  چه  والدتشان،  مورد  در  چه  ؛کنید یم  متوج    ترین برجسته  از  یکی  مد 

 .است موضوعات
 فاطمی و علوی   و نبوی  زیست الگوی  گسترشسازی و فرهنگ •

الم(  م)علیه   ائم ه  نام  و  یاد  کردن  زنده  همین  یعنی   ؛دهیدمی  انجام  شما  که  است  ایسازیفرهنگ  دیگر،  مهم    کار  یک   پیامبر   و  الس 
  بسیار   این  که  است  بزرگواران  این  بلند  هایاندیشه  ترویج  و  جامعه  در  سازیفرهنگ  یک  این،  خود  (؛وسل موآلهعلیهال ل صل ی)  اعظم
  ]گسترش   خودتان  کار  با  شما  راها  آن   زیست  الگوی  این  فاطمی؛  و  علوی  و  نبوی   زیست  الگوی  دادن  گسترش  یعنی  این  است؛  خوب
 . [هیددمی

احی  یمسئله  بنابراین  یعنی   هست؛  هم  رشد  به  رو  خوشبختانه  و  است  باارزشی  و  برجسته  یپدیده  و  است  مهم ی  بسیار  یمسئله  مد 
 .است  گسترش به رو  ما کشور  در پدیده این روزروزبه طور همین

 چند توصیه به مّداحان عزیز
احان  شما به توصیه  چند من  . است من ایضعر آخرین این که دارم عزیز مد 
 اسالم فرهنگی  و فکری  مبانی گستردن  ترویج، سازی،فرهنگ  ی وظیفهجّدی گرفتن  •

ل  یتوصیه ی  کردیم،  عرض   که  را   سنگینی   و  بزرگ  یوظیفه  این  که  است  این  او    ی وظیفه   سازی،فرهنگ  یوظیفه  بگیرید؛  جد 
ی  را اسالم فرهنگی  و فکری  مبانی گستردن یوظیفه ترویج،   کار محور است؛ این شما کار اساس است؛ مهم بسیار ینا  بگیرید؛ جد 

ل  یتوصیه  این.  بدهید  قرار  این  را  که   هاییمهارت با  کنید،  منتشر برجسته  هنری   ابزار    همین  با  را  بصیرت  و  معرفت  و  پند  و  فکر  که  او 
 زند.می کار به که دارد هاییمهارت و دارد ابتکاراتی باالخره کسی هر
 و هیئت  حفِظ قالب مّداحی •

م  یتوصیه احی  قالب  که  است   این  دو  احی  شکل  آن  و  مد  احی.  بشود  حفظ  مد    که   مشابهی  کارهای  از   بعضی  با  را  هیئت  مدیری ت  و  مد 
احی  قالب.  گرفت  نباید  اشتباهگیرد  می  انجامجا  آن   وجا  این  کردیم   عرض  که   مذکور  هنری  ابزارهای   یهمه  از   بشود؛  حفظ  باید  مد 
احی  قالب  این  از  بیرون  که  چیزهایی  از  لکن  بشود،  استفادهها  این  در  باید  -خوب  پردازینغمه  خوش،  سازینغمه  خوش،  صدای-  مد 

 هم   این.  بماند  هیئت  باید  هیئت،  دیگر؛  هایمحیط  به  بشود   تبدیل  هیئت  نگذارید.  بشود  اجتناب   و  کنید  استفاده  نخواهید  مطلقا    است
م ینکته ه مورد را مطلب این  عمق  شاءال ل ان که  دو   . داد خواهید قرار توج 
 اتقان در سخن و گسترش مطالعات معارفی و تاریخی •

  و   معارفی  مطالعات  چه  تاریخ،  چه  سیره،  چه  بشود،  گفته  باید  آنچه.  بشود  گفته  متقن  سخن    کنید  سعی  است؛  اتقان  بعدی   یتوصیه
  شعرایی  مورد  در  البت ه  این.  بشود  گفته  متین  و  محکم  و   تقنم  سخن  یعنی  بشود؛  گفته  اتقان  با  مصیبت،  ذکر  چه  اینها،  امثال  و  توحید

احی  مجالس  برای  که  گسترده   بسیار  شان تاریخی  و  شان معارفی  مطالعات  بایستی  هم ها  آن  ؛کند می  صدق  بیشتر  سرایندمی  شعر  مد 
 .بشناسند درست را معارف و تاریخ و سیره و باشد
 ادب اسالمی در جامعه  دنگستر •

  در  اسالمی  ادب  حفظ  مهم،  بسیار  چیزهای  از   یکی!  من  عزیزان.  بگسترانید  جامعه  در   را  اسالمی  ادب  که   است  این  آخر  یتوصیه
فانه   که  است  گفتن  سخن  گویی بد  بدزبانی،شود.  می  رنگکم  دارد  اسالمی  ادب  اینتدریج  به  مجازی  فضای  گسترش  با  امروز  متأس 

هیبی  یاکنند  می  سعی  بعضی   امروز.  بشود  جمع  جامعه  در  بایستیها  این  مانند  و   بعضی   در خصوص  به  جامعه،  در  این   وکنند  می  توج 
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 بیان   در  بایستی  شما.  است  گسترش  به  رو   مجازی  فضای   درخصوص  به  و  - تصویری  هایرسانه  چه  صوتی،  هایرسانه  چه -  هارسانه   از

 . باشد نداشته وجود دگویی[ب و ]بدزبانی این گسترش  که بکنید عمل نحوی به خودتان، کار یشیوه  در خودتان،
 علیها(  اّلل  )سالم زهرا ی فاطمههای طوفانی  مثال خطبه 

الم(  )علیهم  ائم ه  مکتب ا  چیزها  این  از  فاطمی  و  علوی  مکتب  و  الس    ی خطبه  دو  علیها(  ال ل   )سالم  زهرا  یفاطمه  کنید  نگاه  شما.  است  مبر 
 زنان  به  خطاب  هم  یکی  مردان،  متراکم  انبوه  میان  در  مسجد  در  یکی  وفانی:ط  کلمه  واقعی  معنای  به  یخطبه  دو  کرده؛  ایراد  طوفانی
 )سالم  زهرا  یفاطمه  که  اسالمی  یبرجسته  مفاهیم  به  نسبت  تنبیه   و  -اعتراض-  اعتراضی  و  مهم  بسیار  مطالب  از   ]است[  پُر  که  مدینه
  و  زشت  و  هتک  یکلمه  یک  پُرشور،  و  بزرگ  و   همم  یخطبه  دو   این  در  لکن  ،کردمی  احساس  را   خطرها  آن   مورد  در  علیها(  ال ل 

 کنید؛  عمل  جوری این باید .متقن و متین بیانات   مستحکم، و محکم  کلمات   کلمات،[  یهمه ]و ندارد؛ وجود آمیزتوهین
 اشدب ها صحبت و  اظهاراتدر  آنچه نباید 
 را ها  . اینباشد  نباید  بدزبانی  و  بدگویی  و  باشد  نباید  تهمت باشد،  نباید  غیبت  باشد،  نباید  علم  غیر  به  قول  ها،صحبت  در  اظهارات،  در
 .است مهمها این چقدر که ببینید و بدهید تعلیم عمل در هم بدهید، تعلیم زبان در هم بدهید؛ تعلیم بدهید، یاد مردم به
  علوی و فاطمی اخالِق 

 یک  هابعضی  معاویه  لشکریان  به  خطاب  امیرالمؤمنین  لشکر   در  که  یوقت   216«؛ َسب ابین  تَکونوا   اَن  لَکُم  اَکَرهُ   »ا ن ی  فرمود  امیرالمؤمنین
. باشید  جوری  این  شما  ندارم  دوست  من  لَکُم«،  اَکَرهُ   »ا ن ی  نکنید،   بدگویی  نکنید،  بدزبانی  نه،  فرمود  حضرت  کردند،  بدزبانی  مقداری

 .است علوی و فاطمی اخالق   این
  کشور  بلیغیت  های دستگاهحرکت  بودِن  تعالی و تکامل سمت به

 در   هم.  بکنم  عرض  شما  به  من  را  این  ؛کنندمی  حرکت  دارند  تعالی  و  تکامل  سمت  به  کشور  تبلیغی  هایدستگاه  امروز  خوشبختانه
 و   زمینه  این  درگیرد  می  انجام  دارد  خوبی  کارهای   دیگر،  هایمیدان  در  هم   علمی ه،  هایحوزه  در  علمی  و  فکری  و  عمیق   هایحوزه

احی  یهابخش  در را  این  عکاسان   ما  خوشبختانه م  در  ؛بینیم می  و  کردیم  مشاهده  هم  مد  م  که  گذشته  محر    ماه   در  و  بود  کرونایی   محر 
  از  زیبایی  کارهای  و  کردید  حرکت  ابتکار  با  کردید،  حرکت  خوب  شما  جور  چه  که  دیدیم  بود،  کرونایی  رمضان  ماه   که  رمضان
 .زد سر شماها

 ی معارفدعا برای توسعه
 . باشید مؤی دتر و ترموف ق  شاءال ل ان  روزروزبه و بدهید توسعه را معارف و کنید کار و بروید پیش جور همین شاءال ل ان که امیدواریم

 اسالمی جمهوری  وقّوت و اقتدار روزافزون اسالم 
 هایشان صحبت  این  در  ادرانمانبر  از  بعضی  که  طور  همین  بکنند؛توانند  مین   غلطی  هیچ  اسالمی  جمهوری  با  یمقابله  در  دشمنان  بدانید
ت به رو اسالمی جمهوری  و اسالم بحمدال ل  روزروزبه  کردند، اشاره  هم و معنوی لحاظ از هم بود، خواهد و است بیشتر اقتدار   و  قو 

 .ماد ی لحاظ از
 رو به جلو بودن حرکت  •

 خدمت   افرادی.  داشت  خواهد  وجود   همواره  عیاجتما  زندگی  در   که  است  هاییفرازونشیب  مشکالت  این  دارد؛  وجود  مشکالتی  البت ه
 جلو   به  حرکت  شاءال ل انها  این  یهمه  سرجمع  و  بندیجمع  لکن  هستند،ها  این  ؛دهندمی  دست  از  راها  ظرفی ت  هم  افرادی  ،کنند می

 .است
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  مستجاب   دعای  که  را  فداه(  )ارواحنا   بقی ةال ل   حضرت  دعای  وکنم  می  دعا  را  شما  ،کنم می  مسئلت  متعال  خداوند  از  را  شما  توفیقات
 امام   مطه ر  روح  متعال  خدای  و  کنید  دعا  را  ما  هم  شما  که   امیدوارم  وکنم  می  مسئلت  بزرگوار  آن  از   شما  یدرباره  است،  قطعی

 .کند خشنود و  راضی ما از را  بزرگوار شهدای و  بزرگوار
الم  برکاته  و ال ل رحمة و علیکم  والس 

 

 ۱9/۱۱/۱۳99 ی و پدافند هوایی ارتشدیدار فرماندهان نیروی هوای
 ۱۳57217بهمن  ۱9در سالروز بیعت تاریخی همافران با امام خمینی)ره( در 

حیم بسم  حمن الر   ال ل الر 
اهرین سی ما بقی ة ال ل فی االرضین.  الم علی سی دنا محم د و آله الط  الة و الس   و الحمدل ل رب  العالمین و الص 

 از ایّام اّلل نوزدهم بهمن؛ 
ال ل از ای امخیلی خوش آمدید؛ خرسندم و خدا را شاکرم که یک بار دیگر توفیق پیدا شد که در یک چنین روز مهم ی که تحقیقا   

 جا زیارت کنم. کش و پیشرو را در این است، شما برادران عزیز و زحمت
 کار معجزه آسا  یک •

از شگفتی57ی نوزدهم بهمن  حادثه انقالب اسالمیسازی، یکی  این شگفتی  های  ها، یکی دو مورد و صد مورد سازیاست که 
این سالنیست؛ هزاران شگفتی لین و مهمها دیده شده؛ ]سازی در طول  او  هایش، یکی روز نوزدهم بهمن است. ترینلکن[ جزو 

پیوستن به مردم بکند،   ی ارتش جدا کند و بیاید اظهار تبعی ت از امام وکه یک بخش مهم ی از ارتش طاغوت، خودش را از بدنهاین
جمهوری اسالمی تشویق بشوند. و سران  آن  ی ارتش به پیوستن به  ی خیلی مهم ی بود؛ این ]حادثه[ موجب شد که کل  بدنهحادثه

انقالب اظهار بی ناچار در قبال  ها معنی طرفی آن طرفی کردند؛ در حالی که بیروز  ارتش هم، وقتی واقعی ت را مشاهده کردند، 
ای نداشتند  ارهطرفی کردند؛ چ طرف باشد؟ ام ا اظهار بیتواند در دفاع از نظام طاغوت بیطور میت؛ ارتش  نظام طاغوت چهنداش

 آسا بود. طور مجموع به مردم پیوسته است؛ این شبیه معجزه بود، واقعا  یک کار معجزهی ارتش تقریبا  به ]چون[ دیدند بدنه
 به یک عامل زمین زدن آن وتاصلی رژیم طاغ گاهتکیهتبدیل  •

ی اصلی ]آنها[ شتند، به مردم که متک ی نبودند؛ تکیهها با مردم که ارتباطی ندای اصلی رژیم طاغوت به ارتش و ساواک بود؛ آن تکیه
ی در زمین ی امید  شیاطین به یک عامل مهم  گاه و همین نقطهدر خارج به آمریکا و در داخل به ارتش و ساواک ]بود[؛ و همین تکیه

ین پیوستن ارتش به مردم بود؛ اگر  زدن شیاطین تبدیل شد؛ این معجزه است دیگر. واقعا  یکی از عوامل قدرتمند پیروزی انقالب، هم 
قراولی  داد. خود این پیوستن ارتش که با پیشآمد، فجایعی رخ می شد و میان مردم و ارتش درگیری به وجود میاین ]طور[ نمی
 ود. ات فاق افتاد، موجب این شد که انقالب بدون آن مشکالت عجیب و سنگین و غیر قابل محاسبه، بتواند پیروز بشنیروی هوایی 

 57بهمن کودتا در ها برای آمریکایی طرح
ر آن ها تا لحظهالبت ه آمریکایی احی   تواند ب ایستد و یک کودتایی راها این بود که ارتش میی آخر به ارتش امیدوار بودند؛ تصو  طر 
که در ماه بهمن باید    -ستها را در بعضی از منابع دیده باشید، ولی این حرف، حرف قطعی و دقیقی اکه شاید این-کرده بودند  

 
ریف( برگزار شدکه در سالروز بی-در ابتدای این دیدار    217 ه الش  س سر  سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده )فرمانده    -عت تاریخی همافران نیروی هوایی ارتش با حضرت امام خمینی )قد 

 اسالمی ایران( گزارشی ارائه کرد. نیروی هوایی ارتش جمهوری 
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وهشتم ها برابر  ]کودتای[ بیستکرد و با مردم با خشونتی دهافتاد؛ این کودتا بایستی سران و پیشروان انقالب را دستگیر میات فاق می
 داشت؛ این طرح آمریکا بود.ای را که در مقابلش بود از سر راه برمی ی موانع انسانی کرد و همهخورد میمرداد بر

ر به ایران میژ  رفت، در خاطراتش این آمد و مینرال هایزر معروف که آن روز جزو برجستگان آمریکایی  مأمور در ناتو بود و مکر 
آن روز هم ات فاقا  دولت حاکم بر آمریکا مال  -آمریکا در دولت دموکرات  آن روز بود    گوید که ژنرال ب راون که وزیر دفاعجور می

ز داده بود که حت ی به قیمت کشتار دهب  -حزب دموکرات بود ها هزار نفر از مردم، مانع سقوط رژیم شاه بشود؛  ه این آقای هایزر مجو 
 جا انجام بگیرد.یک چنین کودتایی بنا بود آن

چی  از  یکی  نقشهخب  این  که  همینزهایی  کرد،  باطل  را  شیطانی  آن    ی  خود  شاید  آمدن.  این  یعنی  بود؛  هوایی  نیروی  حرکت 
ر هم نمی  -ها را دیدمجا شاهد بودم و از نزدیک آنکه بنده آن-هایی که آمدند و با امام بیعت کردند  جوان کردند که  هیچ تصو 

ی ت است.  ها اینکار این  قدر حائز اهم 
 دممرو حاسباتی آمریکا در ارزیابی وضع کشور، ارتش خطای م

هی در این قضی ه وجود دارد که برای امروز ما و برای فردای ما درسخب یک نکته آموز است؛ و آن این است که ی قابل توج 
ی ی شدند؛ این نکته ی مردم، دچار خطای محاسباتی بزرگی ارتش و مسئلهی ارزیابی وضع کشور ما و مسئلهها در قضی هآمریکایی

ها به ارتش بسته بودند، ناشی از همین خطای محاسباتی بود که غافلگیر شدند؛  محاسباتی داشتند. امیدی که آن مهم ی است؛ خطای  
ها منتشر شده، اعتراف کردند که تا اندکی قبل از  به خاطر همین اشتباه  محاسبات، غافلگیر شدند. در همین اسنادی که بعد از سال

م بهمن وی پهلوی نداشتند؛ هیچ! باالتر از این، پنتاگون تا چند روز قبل از بیستسلسله  هیچ برآوردی از سقوط شاه و  57ه بهمن  ما دو 
قدر در اشتباه بودند، در خطای عجیب محاسباتی بودند؛  ها این  کرد که امکان ندارد رژیم پهلوی سقوط کند؛ یعنی ایناعالم می

گفتند شاه تر بود؛ میها از شخص شاه هم مهمرتش ایران، برای آمریکاییط کامل دارد و امکان ندارد. البت ه اگفتند ارتش تسل  می
گذاریم لکن سازمان ارتش برایشان خیلی مهم بود و روی آن  یک نفر است، حاال بمیرد، برود، بیاید، یک نفر دیگر را جایش می

ی آن کار کرده بودند و چهل هزار مستشار قدر مهم بود و رو ها این  ی آمریکاییخیلی حساب کرده بودند؛ و همین ارتشی که برا
آمریکایی در همان روزها در ایران، در ارتش حضور داشتند، شد عامل شکست رژیم طاغوت و موجب نابودی امیدهای آمریکا در  

بواافرماید: فَاَتایران که خدا در قرآن می ُ م ن َحیُث لَم یَحتَس   ه خوردند و سیلی خوردند.کردند ضرباز آنجایی که خیال نمی  218؛ ُهُم ال ل
 ی تحریم و قضیّه ۸۸ی سال ی خطای محاسباتی آمریکا در فتنهادامه •

اند و واقعا   ی مسائل ایران دچار خطای محاسباتیها در زمینهالبت ه این خطای محاسباتی هنوز ادامه دارد، یعنی تا امروز هم آمریکایی
شناسند؛ مل ت ایران را هنوز  کنند و مل ت ما را نمیفهمند، مسائل ما را درک نمینمی  کند؛شان کار نمیسباتی  سیاسیدستگاه محا

 219جمهور دموکرات  آن روز آمریکاخطا کردند، رئیس  88ی  ی فتنهها در قضی هکنند. آمریکاییدرپی خطا میشناسند و لذا پینمی
 که همه چیز را تمام خواهد کرد که خب خطای محاسباتی بود. ایند و از آن دفاع کرد، به خیال  ایستا  88ی رسما  پشت سر فتنه

گفتند در تاریخ  جانبه که خودشان میسابقه و همهاصطالح بی  های شدید و بهجور است؛ با این تحریمی تحریم هم همین  در قضی ه
رند؛ خب محاسبات غلط بود دیگر؛ خطای آوکردند ایران را از پا درمی گفتند، خیال میچنین تحریمی وجود ندارد و راست هم می 

لی که یک وقتی در اینهای درجهای داشتند. یکی از همان احمق محاسباتی بود و امید بیهوده دو   220ها اشاره کردم، جا به آنی او 
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 20۱9ی  ژانویه  امیدشان این بود که در عید  را در تهران جشن خواهیم گرفت«؛  20۱9ی  که »ما عید ژانویه   221سه سال پیش گفته بود

آن و  اسالمی[ جمع شده  ]جمهوری  میبساط  اینها  زبالهجا جشن میآیند  به  که  رفت،  گیرند. حاال خود آن شخص  تاریخ  دان 
مدال ل سربلند  دان تاریخ رفتند ]ام ا[ جمهوری اسالمی بحهم با لگد و با افتضاح از کاخ سفید اخراج شد و هر دو به زباله  222رئیسش 

 .ایستاده است
 عوامل موّفقیّت ما در مواجهه با دشمنان

کند لکن ما باید مراقب باشیم که صرفا  معیوب بودن دستگاه  انگاری نباید کرد. بله، دشمن در محاسبات خودش خطا می خب، ساده
به لزوم حضورشان ، ایمان مردم  مردم در صحنهحضور    ، باید تالش کرد.کند؛ باید کار کردمحاسباتی دشمن نیست که ما را موف ق می 

احیاز سوی مردم و مسئولین،    ی الهیاعتماد به وعدهدر صحنه،   ، همه مؤث ر است و مؤث ر بوده. اگر امام بزرگوار هم  های متقابلطر 
م بهمن، فرمان شکستن حکومت نظامی را نمیویکم بهمن و بیستدر همان روزهای بیست شد. با دیگری می  دادند، وضع جورودو 

رود؛ بایستی تالش کرد، باید در میدان عمل حضور داشت، باید تماشا کردن و به امید خطای دشمن ماندن کار پیش نمینشستن و  
احی  متقابل کرد؛ این وظیفهباید مجاهدت کردکار کرد، باید به خدا اعتماد کرد،  های مؤل فهی مسئولین است. ، باید به طور دائم طر 

ها همین نیروهای مسل ح است و باید تولید قدرت کرد و این قدرت را در عمل هم از آن  که یکی  افزایش دادت مل ی را باید  قدر
که بحمدال ل نیروهای مسل ح ما،  -مان را  ام که باید نیروهای مسل ح مؤمن و مردمیبایستی نشان داد. لذاست بنده همواره تأکید کرده

تقویت کرد؛ این یکی از وظایف مسئولین کشور است که    -اندظامی، هم مؤمنند، هم مردمیبسیج، نیروی انت ]اعم  از[ ارتش، سپاه،  
ها باشد که این حرف  ها و تمرکز بر روی اولوی تالملل و پیدا کردن اولوی تالبت ه این تقویت بایستی با نگاه به اقتضائات منطقه و بین

 ر بوده و هست. ی و مسئولین کشوی من با مسئولین نیروهای نظامهمیشه
 ندامنیّت مّلی کشور یکه مایهلزوم تقویت نیروهای مسّلح 

ای را در برابر چشم همه قرار های برجستهخب خوشبختانه در این یکی دو ماه اخیر، هم ارتش، هم سپاه، هم وزارت دفاع توانایی
های  هم دنیا دید؛ چشم  -ده رزمایش انجام گرفتشاید حدود  -دند  هایی را که انجام گرفت دیدادند: هم مردم خودمان این رزمایش

بعضینگران ماهواره  ب کردند که واقعا  تحسینها دیدند و تحسین کردند و  اظهار تعج  بهها  بود؛  خصوص در شرایط برانگیز هم 
العات، دسترسی  تحریم. دسترسی مال  محدود است دیگر؛  ارج از کشور، کاما به امکانات و تجهیزات خ  ما به مواد، دسترسی  ما به اط 

توانستند یک چنین کارهای بزرگی    -چه وزارت دفاعمان، چه ارتشمان، چه سپاهمان-در یک چنین محدودی تی نیروهای مسل ح ما  
الم( است که ایشان در فرم  ان معروف به  را انجام بدهند و به ظهور برسانند. و این در واقع، عمل به دستور امیرالمؤمنین )علیه الس 

ع ی ة؛ بعد، در چند جملهمال ی امنی ت مل ی نیروهای مسل ح مایه  223ی دیگر: َو ُسبُل االَمن؛ک اشتر فرمود: فَالُجنوُد ب ا ذن  ال ل  ُحصوُن الر 
دش، ، فرزندان خوی عناصر خودشو چقدر افتخارآمیز است که یک کشوری بتواند امنی ت مل ی خودش را به وسیله  کشور هستند
 . مین کند و منتظر دیگران نباشدل ح خودش تأنیروهای مس

 
 ( جمهور آمریکاجان بولتون )مشاور امنی ت مل ی رئیس  221
 ( جمهور سابق آمریکادونالد ترامپ )رئیس 222
 5۳ی نامه البالغه، نهج  223
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 ابعاد این تقویت •

ه داشته باشید که تقویت نیروهای مسل ح صرفا   دهی بخشی از  با تجهیزات هم نیست؛ تجهیزات بخشی از کار است، سازمان  البت ه توج 
اینها؛ ]حت ی[ نیروهای مسل ح یعنی همهت؛ تقویت  ها اسکار است؛ بخش مهم ی از کار، روحیه و ایمان و قدرت معنوی در دل  ی 

 های معنوی.جنبه
 خواهند امنیّت مّلی خودشان را از آمریکا میتحقیر شدن کشورهایی که 

ای ندارند، چنین خواهند؛ خودشان چنین تواناییخطای بزرگ بعضی از کشورها این است که امنی ت مل ی خودشان را از آمریکا می
هم    -کنندکنند، میلیاردها هزینه میهزینه می-کنند  درک درستی هم از مسائل جهانی ندارند؛ هم خرج می  چنین  ند،هم تی هم ندار

 شود شوند، هم ]به آنها[ توهین میتحقیر می
 ها تأمین نشدن امنیّت این کشورها در بزنگاه •

سی که به او امید بسته بودند، دستش را از پشت ا، همان کهشود؛ در آن بزنگاه ها امنی تشان تأمین نمیو هم در عین حال در بزنگاه 
جاها در رأس کار که آن کسانی که آنها، با ایندارد. شما دیدید در قضایای چند سال قبل مصر و تونس و مانند اینها برمیاین

ابل حرکت مردم چه کار  دم، در مقها برداشت. در مقابل مربودند، جزو وفاداران به آمریکا بودند، آمریکا دستش را از پشت این 
تی در آمریکا می توانستند بکنند؟ محم درضای پهلوی هم به یک معنا همین جور ]شد[؛ وقتی که فرار کرد و از ایران بیرون رفت، مد 

برای   ؛ این همهنداشتند   ها او را نگهجا و آنجا؛ آمریکاییها بیرونش کردند؛ مجبور شد برود پاناما و اینخواست بماند، آمریکایی
 ها امید بسته بود! وقتی به دیگران امید ببندیم، این است؛ها خدمت کرده بود و به آن ها کار کرده بود و به آن آن
 جمهوری اسالمی از آن برخوردار است عّزتی که  •

[  مین بکنیم، ]نتیجه خواهیم تأوقتی که به خودمان بیاییم و به خودمان تکیه کنیم و از خدا کمک بخواهیم، امنی ت مل ی را خودمان ب
تی است که بحمدال ل جمهوری اسالمی از آن برخوردار است.   این عز 

 استفاده از خطای محاسباتی دشمن
ی مسائل اقتصادی این خطای محاسباتی در زمینه  ی مهم ی است.خب بنابراین این خطای محاسباتی دشمن را که اشاره کردم، نکته

ه داشته باشیم و از آن استفاده کنیم.هم وجود دی سایر امور و در زمینه  ارد؛ به این باید توج 
 ما  جزو خطاهای بزرگ او بستن،دشمن شدن یا امید به قدرت مرعوِب 

ما باید مراقب خطای خودمان هم باشیم، خودمان هم بایستی مواظب اشتباهاتمان باشیم. من به یکی از اشتباهاتی که ممکن است 
کنم و آن، این است که ما مرعوب قدرت دشمن بشویم؛ این خطای بزرگی است، این جزو  شاره میبکنند، ا   کسانی در بین ماها

با همین وضعی که داریم، در یک بخشی از کارهایمان   مسائل اقتصادی، چه مسائل  چه  -خطاهای ما است؛ یا امید به او ببندیم؛ 
، بنایش بر غارتگری است، بنایش بر ای که بنایش بر تجاوز استهآن بیگان  چشم امید به بیگانه داشته باشیم؛  -المللیسیاسی و بین

 دخالت کردن است؛ این خطای بزرگی خواهد بود.
خواهم توصیه کنم که به نیروی درونی خودمان با چشم مبالغه نگاه کنیم؛ نه، واقعی ت را ببینیم، سعی کنیم وجه نمیهیچ    البت ه من به

ت توصیه میهم ا بآن را ارتقاء بدهیم؛ ا اگر مرعوب شدیم، از کار  کنم که با هر توانی که داریم، نباید مرعوب دشمن بشویم.  شد 
 افتیم.می
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 آمریکا  درمورد توجه به واقعیّات 

ر غیر واقعی از توانایی ه کنندهای آمریکا و بعضی از قدرتو این کسانی که تصو  . های دیگر دارند، بایستی به واقعی ات درست توج 
 کنند ]ام ا[ واقع قضی ه این نیست.نمایی میهای جهانی زیاد است و با همین هیاهو بزرگی قدرتهیاهو
 افول آمریکا از لحاظ آبرو، قدرت و انتظام اجتماعی •

حول ی سقوط ترامپ با این وضع مفتضح و حوادثی که  حاال در همین قضایای اخیری که در آمریکا ات فاق افتاد، ]یعنی[ این مسئله
جمهور ناباب نبود؛ افول آبروی آمریکا بود، این افول یک رئیس  -که چیزهای کوچکی نیست-  224حوش این قضی ه ات فاق افتادو  

ی نظران برجسته گویم، این را خودهایشان گفتند؛ صاحبافول قدرت آمریکا بود، افول انتظام اجتماعی آمریکا بود؛ این را من نمی 
ها در این قضایای اخیر گفتند؛ گفتند نظام م آمریکا از درون پوسیده است؛ این را خود آمریکاییکه نظاشان اعالم کردند  سیاسی

های دیگر گفتند که دوران پساآمریکا آغاز شده است؛ اجتماعی آمریکا از درون پوسیده است؛ خیلی حرف بزرگی است؛ بعضی
ها از لحاظ ی آناز لحاظ اقتصادی هم مشکل دارند ام ا مشکل عمده   البت هها است. خب، واقعی ت قضی ه این است.  های آن ها حرفاین

 کل ی متزلزلند. ی این است که بهدهندهها است که نشانانتظام نظام اجتماعی و نظام سیاسی آن
 امپراتوری خبری اب قضیهمستور نگه داشتن سعی در  •

ای ندارند خصوص در کشورهایی که با آمریکا خیلی میانهر دنیا، بهی دیگای که در آمریکا ات فاق افتاد، در هر نقطهاگر این حادثه
کنند ها است، سعی میکردند؟ لکن حاال امپراتوری خبری دنیا بیشتر در اختیار خود آن افتاد، مگر به این زودی رها میات فاق می

داری  ی مهم و دنبالهشده نیست؛ قضی ه، خیلی قضی هقضی ه تماما  قضی ه را مستور نگه دارند و تمام کنند و سر و تهش را به هم بیاورند؛ ام  
خصوص اند؛ بهاند، سراسیمهی به آمریکا در منطقه دستپاچههای وابستهاست. آمریکا واقعا  افول کرد و برای همین است که دولت

یند، بیشتر ناشی از ترسشان است، ناشی از  گوشنوید سران رژیم صهیونیستی میهایی که اخیرا  میگوییرژیم صهیونیستی. این یاوه 
ها درست هم فهمیدند؛ دنیا در این زمینه شاهد و ناظر  سراسیمگی و اضطرابشان است به خاطر آنچه در آمریکا ات فاق افتاده. البت ه آن

 المللی افول کرده. است که آمریکا، هم در محیط داخلی خود و هم در محیط بین
 ها ی تحریمدر قضیّهه کشور اروپایی س آمریکا و های مهملحرف

ها گویند، ]هم[ آمریکاییها یک چیزهایی میهایی هست؛ هم اروپاییها؛ خب، امروز در دنیا حرف و حدیثی تحریمو ام ا در قضی ه
ال  در جمهوری اسالمی هیچ کس گوشش بدهکار ُمهملیک چیزی می عیان بدون استحقاق  گوییگویند. او  چه در    الحا-های مد 

 ها نیست.های آن زنند؛ کسی گوشش بدهکار حرفهای ُمهملی مینیست؛ حرف -اروپا، چه در آمریکا
 شرط و شروط تعیین کنند برای برجام  ندارندحق  هاآن •

دیگر  ،  ی تعه دات برجامی را زیر پا گذاشتندثانیا  اگر بخواهیم منطقی و مستدل صحبت بکنیم، آمریکا و سه کشور اروپایی که همه
ی بسیار کوتاهی در شان هیچ عمل نکردند؛ یک برههها به تعه دات برجامیحق ندارند برای برجام شرط و شروط تعیین کنند. آن

ل کار بعضی از تحریم ها را افزایش هم دادند؛ شاید موق تا  تعطیل کردند، دوباره برگشتند و بعد تحریم  -ها رای تحریمنه همه-ها را  او 
 ها حق ندارند در این زمینه شرط و شروط معی ن کنند. ها را زیاد هم کردند. بنابراین آنر، سه برابر تحریمبرابدو 

 ی کار برجامادامهحق ایران در تعیین شرط برای 
ل به تمامآن طرفی که حق دارد برای ادامه دات  تعه    ی کار برجام شرط معی ن کند ایران است. عل ت هم این است که ایران از او 

 ها نقض کردند.  برجامی خودش عمل کرد، جمهوری اسالمی به تمامی تعه دات برجامی عمل کرد؛ آن

 
 ی انتخابات ریاست جمهوری آمریکای آمریکا در پی نتیجهی هواداران ترامپ به ساختمان کنگره اشاره به حمله  224
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 سیاست قطعی جمهوری اسالمی در مورد برجام  •

کس هم از آن عدول نخواهد کرد؛ و ی برجام شرط بگذاریم و این شرط را هم گذاشتیم و گفتیم و هیچ  ما حق داریم برای ادامه
ها را کال   لغو  برگردد، باید آمریکا تحریم  -که چند تعه د آن را لغو کرده-خواهند ایران به تعه دات برجامی  اگر می   ت کهآن این اس

آزمایی کنیم و ها را لغو کنند و ما راستی بکند؛ آن هم نه به زبان و روی کاغذ که بگوید لغو کردیم؛ نه، بایستی در عمل تحریم
گردیم؛ این سیاست قطعی جمهوری اسالمی لغو شده، آن وقت ما هم به این تعه دات برجامی برمی  هاماحساس کنیم که درست تحری

 است و مورد ات فاق مسئوالن کشور هم هست و از این سیاست بر نخواهیم گشت. 
 مشکالت  ، برای از پیش پا برداشتناتّحاد کلمه

ی کشور ات حاد کلمه داشته باشند؛ مل ت اندرکاران مسائل عمدهدستی مؤک د اینجانب ات حاد کلمه است؛ مسئولین کشور و  توصیه
است بسیاری از مشکالت را از پیش پا    ی مل ت ایران توانستهشان را حفظ کنند. بحمدال ل همین ات حاد کلمهعزیزمان، اتحاد کلمه

صدا با هم حرکت بکنند، نیروهای  و هم  اهنگبردارد؛ بعد از این هم بایستی این ات حاد کلمه وجود داشته باشد، مسئولین هم هم
 شاءال ل به تولید قدرت ادامه بدهند.دانند ]عمل کنند[ و به معنای واقعی کلمه انمسل ح هم به وظایف مهم ی که دارند و می

 مراتب بهتر فردای به
مراتب بهتر و باالتر است.  هایران از امروز بشور  عصر )ارواحنا فداه(، فردای مل ت ایران و کمطمئن ا  به لطف پروردگار و به دعای ولی   

 امیدواریم خداوند برکات خون شهدا را همواره شامل حال این مل ت بدارد و روح مطه ر امام بزرگوار را از ما راضی و خشنود کند. 
الم علیکم و رحمة   ال ل و برکاته والس 

  

 29/11/1399 شرقی آذربایجان مردم با تصویری ارتباط 
 ۱۳56225سال در تبریز  مردم بهمن 29 قیام زسالرو در
حمن ال ل  بسم حیم  الر   الر 

الة و العالمین رب   والحمدل ل  الم و الص  اهرین آله و محم د  سی دنا علی الس   . االرضین فی ال ل  بقی ة سی ما الط 
فانه   امسال  که  را  بهمن  ونهمبیست  نشدنیفراموش   و  تاریخی  روز  وکنم  می   عرض  تحی ت  و  سالم  آذربایجان  و  تبریز  عزیز  مردم  به   متأس 
 پُرشوری  فضای  و  عزیز  مردم  شما  حضور  با  حسینی ه  این  در  سال  هر  ما.  دارممی  گرامیشود  می  برگزار  صورت  این  به  ضرورت  خاطر  به
فا  امسال  یم؛کردمی  زیارت  نزدیک  از  را  شما  و  بودیم  دلخوشکرد  می  ایجاد  شما  تبریزی  و  آذربایجانی  احساسات  که  این   نهمتأس 

زودی  به  که  امیدواریم  ال ل شاءان .  است  نحوی  یک  به   روزی   هر   است؛  زندگی  گوناگون   حوادث  جزو  هم  این  و  نیست؛  فراهم  ]امکان[
 .بشود برطرف هم موانع این

 رجب  ماه برکات از گیری بهره ضرورت
 که   امیدوارم  وکنم  می   عرض  تبریک  ایران  ردمم  عموم  به  و  آذربایجان،  و  تبریز  اهالی  به  عزیزان،  شما  ی همه  به  را   رجب  ماه  حلول
 عبادی   اجتماعات    در  مردم  برای   سال   هر  آنچه  و   ندارد  وجود  اجتماعات  ماه،  این   در   بله  خب.  ببرند  بهره  ماه   این   معنوی  برکات  از  همه
ه  و   ذکر  و  حال  و ر  توج   تعطیلی   این  و   است،  خوبی  ربسیا  دعاهای  نشود؛  غفلت  رجب  دعاهای  از  هاخانه  در  لکن  نیست  امسال  بود،  میس 

ل و دعا و عبادت از  و ماه این برکات از ما که بشود موجب نبایستی اجتماعات موق ت    .بشویم غافل الهی درگاه به توس 
 

ت   -که به صورت ارتباط تصویری برگزار شد-در ابتدای این دیدار    225 ی جمعهآذربایجان شرقی و امامفقیه در استان  ی ولی  هاشم )نمایندهاالسالم والمسلمین سی دمحم دعلی آل حج 
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 محتوای سخنرانی امروز

 ایم کرده صحبت زیاد زمینه  این درکه این با . است آذربایجان و تبریز مناقب در آغاز در کلمه  چند کرد، خواهم عرض امروز آنچه
ر  ام ا ه  آن   عزیز    هایجوان خصوص  به   ما  عزیز    های جوان  ذهن  تا  بشود  تکرار  باید ها  حرف  این  که  است  این  بنده  تصو   حقایق   این  با  خط 

  که درسی یدرباره جمله چند و -مهم بسیار تاریخی یحادثه این- 56 بهمن ونهمبیست یادمان باب در کلمه چند بشود؛ آشنا بیشتر
 برطرف   باید  داریم  امروز  که  را  هاییضعف  بزرگ،  درس  این  از  برداریبهره  با  و  کنیم  استفاده  و  بگیریم  حادثه  این  از  باید  مروزا

 . کرد خواهم عرض انتخابات یدرباره هم کوتاه یکلمه یک. کنیم
 یزتبر و آذربایجان افتخارات

 ی مایه  واقعا    و  بود  مهم ی  کار  بود؛  عملی اتی  و  جهادی  پُرافتخار    یثهحاد  یک  56  بهمن  ونهمبیست  یحادثه  خب  تبریز،  باب  در  ام ا
 ؛ شود مین  محدود  جهادی  کار  این  امثال  و  جهادی   کار  این  به  تبریز  افتخارات  و  آذربایجان  افتخارات  لکن  است،  تبریز  مردم  افتخار
 :کنممی عرض  را نمونه چند من است؛ ترگسترده بسیار  منطقه این و شهر این افتخارات یدامنه
 یپرورنخبه •

 پرور نخبه  یمنطقه  یک  سیاست،  در  هم  هنر،  در   هم  علم،  در  هم   تبریزخصوص  به  آذربایجان،  یمنطقه.  است  پرورینخبه  یمسئله  یکی
 این   -امنکرده  تتب ع  خیلی  من  را  آن  از  قبل  حاال-  اخیر  سال  ۱50  این  در  ماد ی،  و  طبیعی  علوم  هم  و  دینی   علوم  هم  علم،  در.  است
 یمنطقه  یک  طبیعی،  علوم  دانشمندان  لحاظ  از   متکل مین،  لحاظ  از  بزرگ،  حکمای  لحاظ  از  بزرگ،  فقهای  ]پرورش[  لحاظ  از  منطقه
  هنرمندان   تبریز،  شعرای  از  نمونه  یک  عنوان[  به  ]که  هنر  در  پرورینخبه  علم،  در  پرورینخبه  پس  است؛  پرورنخبه  حقیقتا    و  ممتاز
  ایشان   فقط  منتها  معتقدم،  هم  بنده  که  آوریممی  اسم   و  ورندآمی   اسم  را  علیه(  ال ل   )رحمة  شهریار   مرحوم  هنرها،  اماقس  هنرمندان  تبریز،
  هایشخصی ت  آذربایجان  هم  سیاست  در  همچنین.  ندگفتمی  شعر  ترکی  یا  فارسی  به  که  ]بودند[  تبریز  در   زیادی  شعرای   نبودند؛
 داشت،   نگه  باید  را  این  که  است  پرورینخبه  منطقه  این  خصوصی ات  از  یکی  بنابراین  ده؛کر  تقدیم  امروز  و  گذشته  در  را  ایبرجسته

 .کرد  حفظ باید
 اخیر دوقرن تاریخی تحّوالت  در سازیجریان •

الت  در  سازیجریان  دیگر،  ینکته  نگاه   که  وقتی  اخیر  سال  ۱50  اخیر،  سال  200  همین  در  باز.  است  کشور  سیاسی  و  تاریخی  تحو 
  وقت  یک  ،شودمی  ملحق   ماجرایی  یک  به  کسی  که[  ]هست  وقت  یک.  است  بوده  سازجریان  یمنطقه  یک  ذربایجان[]آ  ،کنیممی

ل  ،کندمی  ایجاد  جریان  ماجرا، یک   در  کسی   تبریز   ؛کندمی  تأثیرگذاری جریان  آن  تداوم  و   جریان  آن  ایجاد  در  ،کند می  ایجاد  تحو 
 که  مجتهد  جواد  میرزا  حاج  مرحوم  که  شیرازی  میرزای  مرحوم  تنباکوی  تحریم  فتوای  یدوره   از.  است  بوده  قبیل  این  از  آذربایجان  و

 شیرازی   میرزای  خب،  بودند؛  اثرگذار  منطقه  این  در  هستند  مجتهدی  و  مجتهد  معروف  ی خانواده  و  تبریز  علمای  برجستگان  از  یکی
ا  در  دیگر  مناطق   در  دیگر  علمای  از  بعضی  وجا  این  در  یشانا  و  تهران  در  226آشتیانی   میرزای  مثل  ایران  بالد  علمای  اگر  بودند؛  سامر 

 میدان   وارد  فع ال  زمینه  این  در   جواد  میرزا  حاج  مرحومجا  . ایناشتگذمین  را  مطلوب  اثر  آن  و  شدنمی  گیرهمه  فتوا  این  نبودند،
التتح  در   بنابراین  پس  -کرد  خواهم  اشاره  کرد،  خواهم  عرض  بعد   حاال  که-  طور همین  مشروطه  در.  شدند   سیاسی   و  تاریخی  و 
 . بودند سازیجریان یروحیه این دارای آذربایجان یمنطقه کل ی طور به و تبریز شهر بالخصوص و منطقه این کشور،
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 خارجی حمالت مقابل در استوار دژ •

-   متجاوز  و   متعر ض  هایهمسایه  با  ما  یعنی  بوده؛  خارجی  حمالت   مقابل  در   ایران  استوار  دژ  آذربایجان  که[  است  ]این  بعدی  ینکته
  و   نبود  تبریز  و  نبود  آذربایجان  چنانچه  اگر  ایم؛بوده  مواجه  حمالتی  با  همواره  -شوروی  چه  سابق،  عثمانی  چه  تزاری،  یروسیه  هچ

 آذربایجان، .  بشود  کشیده  هم  کشور   مرکزی  مناطق   به  تعر ض  این  بود   ممکن  نبود،  هافشانیجان  و  نبود  هاایستادگی  و   نبود   هامقاومت
 . گرفته راها آن  جلوی و زده پس را حمالت این  همواره که است بوده مستحکمی دژ و دس
 ایران  به شدید غیرت و اسالم به دلبستگی •

 از  است  عبارت  یکی  اند:داشته  همیشگی  و  ثابت  هوی تی  ویژگی  دو  آذربایجان  و  تبریز  ی منطقه  که  است  این  مهم  بسیار  ینکته  یک
می  و  اسالمی؛   دیانت  به   و  اسالم  به  عمیق  دلبستگی  در   مختلف  هایدوران   در  همیشه  این  ایران؛  به  نسبت  شدید  حمی ت  و  غیرت  دو 
 یک   واقعا    که  اندداده  نشان  حمی ت چنان  آن  آن  یدرباره  و  اندداده  اهم ی تچنان  آن   ایران  و  اسالم  به  که  داشته  وجود  آذربایجان
ر  هاآذربایجانی  است؛  مهم ی  برجستگی   این   در   را،  ایران  مختلف  مناطق   کنند  تجزیه  ندخواست می  که  بیگانگان  هایتوطئه  برابر  در  مکر 

 .اندکرده حفظ را کشور یکپارچگی و اند ایستاده هاطلبیتجزیه این مقابل  در منطقه
 کشور  مسائل در آفریننقش های چهره داشتن •

 کردم،   عرض  که  طور  همین  زیادند؛  منطقه  این  در  کشور  مسائل  کل    در  آفریننقش  هایچهره.  است  هاچهره  آفرینینقش  نکته،  یک
  بودند،   محل ههم  ما   پدر  با  باقرخان  که-  باقرخان  و  ست ارخان  مشروطه  قضایای  اوایل   در  جواد،  میرزا  حاج  مرحوم  تنباکو  ماجرای  در

 بودند، جا  آن   و  بودند  شده  تبریز  وارد  هاروس  که  وقتی  دیگر،  یبرهه  یک  در  بعد   و  -خیابان   یمحل ه  در   را  باقرخان  بود  دیده  ایشان
  دیگر،   یبرهه  یک   در  بعد.  رسیدند  شهادت  به  و  کردند  مبارزه  کردند،  مجاهدت  دیگری  بزرگ  علمای  و   227ثقةاالسالم   مرحوم
  در .  شد  منتهی  خیابانی  شهادت  به  که  کردند  کارها  و  شدند  میدان  واردها  این  که  نوبری  اسماعیل   میرزا  و   خیابانی  محم د  شیخ  حرکت
ماتی  مسائل  در  انقالب،  بحث ل،  روز  از  انقالب،  مقد    سراسر  از  یشدهدستگیر  علمای  جزو  شد،  شروع  نهضت  که  42  سال  از  یعنی  او 
  مرحوم   حرکت  هم  انقالب  به  ُمشرف  اوقات  و  روزها  در  گوناگون  حوادث  در  هم  بعد.  بودند   تبریز  معروف  علمای  از  نفر  سه  کشور
س،  دفاع  در  قاضی؛  شهید  و  مدنی  شهید  انقالب،  ودخ  مسائل  در   بعد  دیگران؛  و  228قاضی   از   نفر  هاده  اینها؛  امثال  و   باکری  شهید  مقد 
 .اندنشدنیفراموش هایچهرهها این آفرینند،نقش هایچهرهها این که  هستند برجسته هایشخصی ت قبیل این

 لزوم حفظ این تاریخ
  یک   بدون  یقینا  .  کرد  حفظ  باید  را  تاریخ  این  بشود؛  سپرده  فراموشی  ستد  به  پُرافتخار  تاریخ   این  گذاشت  نبایدکنم  می   عرض  من

 که  افرادی آذربایجان، مسائل درست روایت در. است ناقص و ناتمام ایران تاریخ از روایتی هر آذربایجان، تاریخ از درست روایت
 .تبریز و آذربایجان یدرباره کوتاه یلهجم چند این،. بشوند وارد بایستی هستند، مندعالقه که  کسانی هستند، کار این اهل
 در پیام امام  آذربایجان  عزیز  مردم خصوصیّتسه 
  یدرباره  را  خصوصی ت  سه  امام  پیام،  آن  در  229دادند؛   پیامی  تبریز  بهمن  ونهمبیست  یحادثه  از  بعد  امام.  56  سال  بهمن  ونهمبیست  ام ا  و

  سه .  آذربایجان«  عزیز  »مردمگویند  می  که  هست  امام  خود  بیان  در  هم  »عزیز«  یکلمه  این  کردند؛  ذکر  آذربایجان  عزیز  مردم
 .کردند بیان آذربایجان برای پیامشان در بزرگوار امام  را خصوصی ت سه  این تدی ن؛ غیرت، شجاعت، کردند: ذکر را خصوصی ت
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 ها فعالیّت به گذاری ارزش برای  و انسانی ی مجموعه یک ارزیابی برای سه شاخص مهم  •

 هایی تالش  وها  فعالی ت  به  گذاریارزش   برای  و   انسانی  یمجموعه  یک  ارزیابی  برای  هستند  مهم ی  هایشاخص  خصوصی ت  سه  هر  حق ا  
 .همچنین به تدی ن و خود مورد در غیرت خود، جای در شجاعت یعنی ؛دهد می انجام مجموعه این که
 ابتکار چهلم گرفتن  •

ه  آن  به  باید  که   است  مهم ی  ینکته  من  نظر  به  این-  کردند  مقیا  تبریز  مردم  بهمن  ونهمبیست  در  که  وقتی   نوزدهم   ]حوادث[  -کرد  توج 
  هم  رژیم  و.  بودند   دیده  کرد،  خواهد  کشتار  را  مردم  و  شد  خواهد  میدان  وارد  سبعی تی  چه   با  رژیم  که  را  این  بودند؛  دیده  را  قم  دی
 چنین   در.  بشود  میدان  وارد  ندارد  جرئت  کسی  دیگر   و  است  گرفته  نایرا  مردم  از   را  چشم  برق  قم،  یحادثه  از  بعد  کهکرد  می  خیال

که . اینکردند  ایجاد  را  گرفتن  چهلم  ابتکار  و  شدند  میدان  وارد  بود  افتاده  ات فاق  قم  در  آنچه  برابر    چند  حجمی   با  تبریز  مردم  شرایطی،
 چهلم  مبتکر  هاتبریزی  یعنی  افتاد؛  ات فاق  تبریز  در   شابتکار  مردمی،  عظیم  حرکات  آن   به   شد  منتهی  و   افتاد  راه   بعد  هاچهلم  یسلسله
 آورد  صحنه  به  راها  آن   که  بودها  آن  غیرت  بود،ها  آن  ایمان  بود،ها  آن   شجاعت  این  خب.  خودشان  از  قبل  شهدای  برای  بودند  گرفتن

 .زد رقم را بزرگ حوادث این و
 نبود... هاتبریزی  حماسی  حرکت اگر •

 دی   نوزدهم  در  قم  مردم  خونین  حرکت  بود  ممکن  نبود،  بهمن   نهموبیست  در  هاتبریزی  حماسی  حرکت  اگر  که  است  این  من  اعتقاد
  دست  به  داشتتدریج  به  که  دوران   آن   در  42  سال  خرداد  پانزدهم  حرکت  مثل  بشود؛   سپرده  فراموشی  دست  بهتدریج  به   و  بماند  تک

  خرداد   پانزدهم  در  که  رفتمی  مردم  یاد  از  داشت  آرام  آرام  انقالب  از  بلق  ام ا  شد  زنده  انقالب  از  بعد  البت ه  شد؛می  سپرده  فراموشی
 به  هاتبریزی  که  صورتی  در  بود   ممکن  هم  قم  مردم  دی    نوزدهم.  است  افتادهها  این  مانند  و   ورامین  و  قم  و   تهران  در  ات فاقی  چه  42

  نگه   زنده  را  قم   یحماسه  و  کردند   ایجاد  را  بهمن  نهموبیست  یحماسه  آمدند  مردم.  بشود  دچار  سرنوشت  همین  به  آمدند،نمی  میدان
 . کردند جاری نهضت هایرگ در خونی  و داشتند

 انقالب از بعد و انقالب حوادثثمرات این سه خصوصیّت در  •
 در   هم  داد؛  نشان  را  خودش  هم  انقالب  از  بعد  و  انقالب  حوادث   در  تدی ن،  و  غیرت  و  شجاعت  یعنی  خصوصی ت،  سه  همین  خب،

س؛  دفاع  در  هم   شدند،  میدان  وارد  تبریز  مردم   بودند،  طلبیتجزیه  دنبال  بیگانه  هایدست  که  انقالب  اوایل  قضایای  لشکر  که  مقد 
  از  او   یاد  هرگز  که   است  نشدنیفراموش   یچهره  یک   باکری  شهید  و   بود  شجاع  و   شکنخط  لشکرهای  از   یکی   روز  آن   در  عاشورا
ر   را   ایشان  هم  بنده  البت ه-  بودند  همراه  او   با  که   او  نزدیک  دوستان   ورود  مینها  ذهن   همراه   و  معاشر  او   با  که  هاییآن   و   -بودم  دیده  مکر 

 کند.می غبطه دچار واقعا   را انسان کهکنند می نقل  او صفای از او، معنوی ت از او، نورانی ت از چیزهایی بودند،
ر   انداختند،  راه   را  مسلمان  خلق   یفتنه  آن  که  کسانی  یعنی  بودند؛  صحنه[  ]در  هاتبریزی  خود  مسلمان،  خلق   یفتنه  در   بعد  و   تصو 

 بودندها  آن   و  بودند  تبریز  مردم  خود  ایستاد،  فتنه  مقابل  در  که  آن  ]ام ا[  بکنند  کاری  آذربایجان  و  تبریز  برایخواهند  می  که  ندکردمی
 . داد خواهند راها آن جواب تبریز مردم خود  ،بکند دخالتخواهد مین کسی  گفتند گفتند؛  وقت همان را این امام و نگذاشتند که
  میدان   وارد  کشور  یهمه  از  زودتر  روز  یک  و  تهران  از  زودتر  روز  یک  هاتبریزی  ،88  سال  یفتنه  در  بعد،  هایسال   در  همچنین  بعد

 .کردند خنثیل  را فتنه آن و شدند
 56بهمن   29ی درس امروز ما از حادثه

 حاال  خب.  کرد  فراموش  را  این  نباید  هیچ  که  حادثه  عظمت  و  حادثه  اهم ی ت  و  56  سال  بهمن  ونهمبیست  یدرباره  هم این  حاال  خب،
 چیست؟  حادثه این از ما امروز درس. استجا این  من یعمده بحث گیریم؟می این از درسی چه ما
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 ای علیه انقالب اسالمی از آغازوجود آمدن جبههبه

 شوروی   یعنی  گوییم،می  کهها  قدرتابر.  آمد  وجود  به  جبهه  یک  شد؛  مواجه ها  قدرتبرا  دشمنی  با  آغاز  از  اسالمی  انقالب  خب،
  انقالب   و  اسالمی  جمهوری  با  یمقابله  یمسئله  این  در  ام ا  داشتند  اختالفها  این  هم  با  مسئله  صد  در  که  آمریکا؛  کنار  در   روز  آن

  روانشان دنباله  جور،  همین  هم  اروپایی  یهاقدرت  و  هااروپایی  ودند؛ب  همراه  هم  با  ابرقدرت  دو  این  امام،  از  یبرآمده  نظام  و  اسالمی
 .شد تشکیل اسالمی انقالب  علیه ایجبهه یک جور؛ همین که هم -دیگران و منطقه مرتجعین-
 دشمنی عّلت این سلطه؛ نظام هنجارهای  کردن رد •

 نظام   که  بود  این  صرفا    دشمنی  این  عل ت  .کنیم  شفرامو  نباید  هرگز  ما  که  است  اینکته  یک  این  بود؟  چه  دشمنی  این  عل ت  خب،
 .بود سلطه نظام بود، حاکم دنیا بر آنچه. بود کرده رد را سلطه نظام هنجارهای اسالمی

  معنای نظام سلطه 
 هم  باشد:  مسل ط  بایستی  گرسلطه  پذیر؛سلطه  بخش   و  گرسلطه  بخش  بخش:  دو  بهشود  می  تقسیم  دنیا  یعنی  چه؟  یعنی  سلطه  نظام
  گر سلطه   به  شدند می  تقسیم  دنیا  کشورهای.  باشد  تسلیم  گرسلطه   مقابل  در   باید  پذیرسلطه  و  اقتصادش؛  هم  فرهنگش،  هم  ستش،سیا
 دست   بخشی  یک  آمریکا،  دست  دنیا  از  بخشی  یک  را؛  دنیا  بودند  کرده  تقسیم.  بود  جهانی  یجاافتاده  هنجار  یک  این  پذیر؛سلطه  و

می یدرجه یها تقدر دست هم بخشی روز،  آن شوروی    .بود دنیا وضع این بودند؛ها این رو  دنباله که دو 
 بهانه جور کردن برای این دشمنی!  •

  سلطه،   نظام  هنجارهای  بود؛  استکبار  حیات  رگ  این،  خب  کرد؛  رد   را  نظام  این  اسالمی،  انقالب  و  اسالمی  نظام  و  اسالمی  جمهوری
 مقابلش   در  همها  این  کرد،  رد   را  این  اسالمی  نظام  کرد،  رد  را  این  اسالمی  جمهوری  بود؛  این  به  استکبار  قوام  بود؛  استکبار  حیات  رگ

  روز  یک  بشر،  حقوق  یمسئله  روز   یک  ند:کردمی  جور  هاییبهانه  یک  همیشه  باشند،  داشته  دستاویزیکه  این  برای  البت ه.  ایستادند
  روز   یک  موشکی،  یمسئله  روز  یک  ای،هسته  یمسئله  روز  یک  ،گوناگونی زشت جلوه دادنهای  تسلط بی محابای دین را به شکل

 بشود   جهانی  یسلطه  نظام  شریک  نیست  حاضر  اسالمی  نظام  این  که  است  این  قضی ه  اصل  است،  بهانهها  این  ای؛منطقه  حضور   یمسئله
 .است  مخالف سلطه با است، مخالف ظلم با است؛ ایستاده اسالمی نظام. کند همراهیها آن  با پذیریسلطه  و گریسلطه  در و

 نیازهای مّلت ایران در برابر این جبهه
 مستحکم کردن هویّت خود •

 هوی ت   و  شخصی ت  کنند؛  مستحکم  را  خود  هوی تکه  این  به  دارند  نیاز  ما  پایدار    و  عزیز  مل ت  این  جبهه،  این  و  دشمنی  این  برابر  در  خب
 .این نیاز قطعی است ببخشند؛  ازدیاد را خودشان درونی قدرت و کنند مستحکم را خودشان هوی تی   عناصر و

 هویّت و قدرت یک مّلت و نهضت ؛ عاملزیربنای فکری مستحکم 
ال  دارا بودن یک زیربنای فکری مستحکم است.چیست دهد می قدرت ودهد می هوی ت نهضت یک و مل ت یک به آنچه  ؟ او 
 هاراه برگشتن خیلی از انقالبعّلِت از  ▪

ورهایی که انقالب کردند و حرکاتی را ضد  سلطه و ضد  استکبار و ضد  ظلم و استبداد به وجود آوردند، که خیلی از کشعل ت این
ت کوتاهی     230اَسالف   هرا  همان  در  رفتند  و  برگشتند  کل ی از آن راهبه  -ها بعد از ده سالها بعد از پنج سال، بعضیبعضی-بعد از مد 

 .نبود اختیارشان در محکمی  فکری ربنایزی  یک که بود این شدند،ها آن  مثل  و خودشان

 
 پیشینیان، گذشتگان  230



 

 208|صفحه: 29/۱۱/۱۳99 یشرق جانیبا مردم آذربا یر یتصوارتباط  
 گراندشمن اصلی برای سلطه؛ ین زیربنای فکریا 
فانه  هم  هاداخلی  بعضی  که-  هابیگانه  کلمات  از  بعضی  در  گاهیبینید  که میاین  مطرح   زداییایدئولوژی  -کنندمی  تقلیدها  آن  از  متأس 
 زیربنای فکری  اصلی است که زیربنای اسالمی است؛ گران، همیناست. دشمن اصلی برای سلطه این معنایششود می
 راه به دست آوردن این زیربنای فکری 
د  اگرمجل دات.  شده  داده  توضیح  زیربنا  این  مبسوط  طور  به  امام  بیانات  در  شده؛  گرفته  اسالم  از  زیربنا  این  را   امام  فرمایشات  متعد 

  یک   راحل،  امام  یگسترده  بیانات   و  است  متجل ی   آنجاها  در   کامال    عقیدتی  زیربنای  و  اسالمی  فکری  زیربنای  این  کنید،  مالحظه
 شهید   و  مطه ری  شهید  از  است،  ما  اختیار  در  ما  انقالبی  متفک ران  از  ارزشمندی  هایدرس  هم  بعد  است؛  زمینه  این  در  غنی  یذخیره
 کنند.می تأمین و اندگرفته را زیربنا این اسالمی متون  و قرآن ازها این که حاضر زمان تا دیگران و بهشتی
 اسالمی  نظام فکرِی  نیروهای ی این راه توسط لزوم ادامه 
  نو نوبه  و  روزروزبه  بدهند؛  ادامه  هم  باز  و  کنند  طی  را  راه  این  بایستی  اسالمی  نظام  فکری    نیروهای  که  دارم  راسخ  اعتقاد  بنده  البت ه

 در  را  هاپاسخ  این  دارد،  الزم  جدیدی  هایپاسخ  آید،می  پیش  که  جدیدی  مسائل  بدهند؛  رونق   و  ببخشند  جلوه  را  فکر  این  بایستی
 .بگذارند جوانان و پویندگان  و جویندگان اختیار

 آنچه در مقام عمل الزم است •
 این   وجود  ص رف  یعنی  است،  الزم  چیزهایی  یک  هم  عمل  مقام  در  ام ا  است،  الزم  این  که  ]بود[  فکری  زیربنای  به  مربوط  این  خب
ی دشمن وارد  ؟ نترسیدن، خسته نشدن، ناامید نشدن، تنبلی نکردن، ندانسته در نقشهاست  الزم  چه  عمل  مقام  در.  ستنی   کافی  زیربنا

 خود،   جای  در  گوییممیکه  این  ؛ی فداکاری بودنآمادهدر جای خود هم  .  است  الزم  عمل  درها  این  ؛نشدن و به او کمک نکردن
 :گرفت دست کف به را جان باید  کرد، فداکاری باید که آیدمی پیش مواردی یک یعنی
 رهاند  و دست کف بر جان نهد
 231را   کشوری روزیتیره ننگ ز

 هایی از کسانی که جانشان را کف دست گرفته بودند مثال 
  شهید   همین  مثل  عزیز،  شهدای  دیگر  و  شد[]می   گوناگون  هایمیدان  وارد  و  بود   گرفته  دستش  کف  را  جانش  که  سلیمانی  شهید  مثل

  را   خودش  دوستان  و   بود  رفته  دجله  یرودخانه  طرف  آن  که   دشوار  و   پیچیده  و   مهم  بسیار  عملی ات  آن  در  ایشان   که  ودتانخ  باکری
  از  غیب،  عالم  از  دیده؛می  چه  او  دانمنمی  من .  است  خبر  چه جا  این  ببینید  بیاییدگفت  می  ،کردمی  صدا  شهادت  از   قبل  لحظات  آن   در

 خود  که-  دیگران  و  کاظمی  شهید   ازکرد  می  دعوت  که  بود  شده  ظاهر  او  مقابل  در  چیزهایی  چه  ودوج  عالَم  ملکوت  از  معنوی،  عالم
 و   گرفتند  دست  کف  را  جانشان  که  هستند  کسانیها  این  خب.  است  خبر  چهجا  این  ببینید  طرف  این  بیایید  که  -ندگفتها میاین

 ناامید   نشویم،  خسته  کردم:  عرض  که  است  هاییهمان  است،  زمال  همیشه  آنچه   لکن  است  الزم  مواقعی  در   فداکاری.  کردند  فداکاری
 .کنیم نفی خودمان زندگی  در را عمل عدم و  بیکاری و نکنیم  تنبلی نکنیم، کمک دشمن به نشویم،

 نداهمّلت ایران خسته نشدهایی از اینکه نمونه 
 تشییع   این  در  را  هایشنمونه  شما  خب  که  نشدند،  خسته  رانای   مل ت  انصافا    برخوردارند؛  خصوصی ات  این  از  خوشبختانه  ایران  مل ت  البت ه

مبیست  این  در  هم  بعد  سلیمانی،  شهید  عجیب  یجنازه  میدان   واردطور  چه  که  جدید  ابتکار  با  کرونایی،  شرایط  این  با  امسال  بهمن  ودو 
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مبیست نگذاشتند شوق و  شور با و شدند   همین  هم تبریز بهمن قیام در. ایدیدهد دیگر گوناگون  قضایای در و بشود تعطیل بهمن  ودو 

 .کردن فداکاری و  شدن میدان وارد نشدن، ناامید نشدن، خسته  نترسیدن، همین یعنی شد؛ دیده خصوصی ات
  بهمن   ودّومبیستشجاعت و امید امام و مردم در روزهای منتهی به 
مبیست  به  منتهی  روزهای  در ال    هم جا  آن  ]بود[؛  جور  همین  اهشهرستان  از  بسیاری  در  و  تهران  در  بهمن  ودو    علیه(   ال ل   )رضوان  امام  او 
  خسته   امام  اگر  شد،می  ناامید  امام  اگر  ید،ترسمی  امام  اگر  نبود،  شجاع  امامْ   اگر.  کرد  حرکت  واقع  در  جمعی ت  جلوی  در  که  بود
  پیروزی   به  منتهی  که  نهضت  آخر  روزهای  ایایقض  در  امام.  افتادنمی  ات فاق  عظمت   این  به  یحادثه  این  ،کرد می  تنبلی  امام  اگر  شد،می

 را  مردم  کرد،  نفی  را  نظامی  حکومت   که  آنجایی  به  رسید  تا   بود  جریانات  در  داخل  و  بود  حوادث  مراقب  لحظه  به  لحظه  شد،  انقالب
 کلمه  واقعی   معنای  به   و  شدند  میدان  وارد  و  نترسیدند  و  دادند  خرج   به  شجاعت  هم  مردم  ]ثانیا [.  شد  تمام  قضی ه  و  کشاند  هاخیابان  به

 . کردند پیدا حضور
 وجود هدایت الهی؛ با وجود مجاهدت

 متعال   خدای  آمد،  وجود  به  خودگذشتگی  از  این  شد،  مجاهدت  این  وقتی  یعنی  هست؛  هم   الهی  هدایت  باشد،  مجاهدت  این  هرگاه
یَن ُهم  فینا  َهدوااج  َوال ذینَ   ؛گذارد میوان   به  را  خودش  هدایت  هم  متعال  خدای  بشود،  ظاهر  ندگانشب  مجاهدت  وقتی  232ُسبُلَنا؛   لَنَهد 
 داد؛  خواهدها آن
 استقامت ی مشکالت؛ در صورت حل شدن همه •

ریقَة    َعلَی  استَقاموا  لَو    َواَن  فرمود:  که  بود  خواهد  هم  پیشرفت  و  موف قی ت  الهی،  هدایت  بر  یعالوه  غدق«   ماء»  233.غََدق ا  ماء    ُهمااَلَسقَین   الط 
رین  که  زالل  آب  و  فروان  آب  از  کردن  سیراب  یعنی   راه   این   در  اگر.  است  زندگی  مشکالت  یهمه   حل    از  کنایهگویند  می  مفس 

 مسل ما    بکنید،  حرکت  مستقیم  طریق   همین  در  کنید،  حرکت  درست  -نشدن  منحرف  یعنی  استقامت-  کنید   استقامت  کنید،   پافشاری
ه    شد؛  خواهد  برطرف  هاضعف  شد،  اهدخو  برطرف  هاگرفتاری  شد،  خواهد  حل  هم  زندگی  مشکالت ما باید به این نکته همیشه توج 

 .باشیم واقف اهم ی ت این به بایستی ما است؛ باال بسیار کرده طی امروز تا ایران مل ت  که راهی اهم ی ت. داشته باشیم
 انقالب  دستاوردهای کاری ما در تبیین کم

فانه  البت ه.  است  آوریگفتش  و  عظیم  دستاوردهای  حقیقتا    انقالب  دستاوردهای   دستاوردها؛   این   تبیین  در  ایمکرده  کار  کم  ما  متأس 
که  این  برای  دارد  وجود  میدان  این،  از  بیش  خیلی   منتها  شده  گفته  چیزهایی  یک  تلویزیونی  بیان  یک  در  گاهی  سخنرانی،  در  گاهی

 .بگوییم را انقالب دستاوردهای
 برخی دستاوردهای عظیم انقالب 

  عرض  را  موردش  سه  دو  من  حاال  که  دارد  عظیمی  و  العادهفوق  دستاوردهای  انقالب  اجتماعی،  حیات  یهابخش  ترینممه   در  حق ا  
 کنم.می
 کشور علمی  پیشرفت •

 آخرین  در  علمی  لحاظ  ازکل ی  به  که  علمی  یماندهعقب  کشور  یک  از  را  ایران  یچهره  را،  کشور  یچهره  انقالب  که  است  این  یکی
  اقتصاد   لحاظ  از  بزرگ،  یها قدرت  سیاست  طفیلی    سیاسی  لحاظ  از  علمی،  یماندهعقب  کشور-  داشت  قرار  دنیا  کشورهای  هایصف
 یک   در  آمریکا  مثل  بزرگ  کشورهای  اختیار  در  ما  کشور  اقتصاد  یعنی  بزرگ؛  یهاقدرت  اختیار  در  و  بزرگ  یهاقدرت  به  یوابسته
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 بزرگ   هایموف قی ت  از  برخوردار  عزیز،  کشور  مستقل،  کشور  آزاد،  شورک  یک  به  کرد  تبدیل  -بود  برهه  یک  در  انگلیس   و  برهه
اکثر  یا  دنیا  کشور  شش  دنیا،  کشور  پنج  بین  در  مهم ی  هایرشته  در  ایران  امروز.  امروز  حیاتی    مهم    هایرشته  در  علمی  کشور   ده  حد 
ی تی  بسیار  هایرشته  ها، رشته  این  دارد؛  حضور  دنیا   آزاد،   کشور   مستقل،  کشور   و   کرده   پیشرفت  هاسمتق  این  در   کشور .  است  بااهم 

 .داده انجام انقالب که است کارهایی ترینمهم از یکی این است؛ آبرومندی کشور
 سربلند   و پُرنشاط مّلتی به ایران  مّلت تبدیل •

م  ینقطه ُ   مل تی  به  آورده،  بیرون  َرویدنباله  و  هدفیبی  و  خمودگی  حال  از  را  ایران   مل ت  ]اینکه[  دو    دار، هدف  پُرنشاط،  رتحر ک،پ
 ]بودند[؛   خودشان  هایزندگی  مشغول   بود،  پایین  سرشان  مردم  نبود؛  جوری این  انقالب  از  قبل.  کرده  تبدیل  دنیا  در  آبرومند  سربلند،
ه  یک  نداشت؛  وجود  ابدا    جهان  مسائل  به  ایگسترده  نگاه  یک  بزرگی،  کار  یک  واالیی،  هدف  یک ه  مخصوصی،  یعد   کمی  یعد 
 است،   شادابی  مل ت  یک  مل ت  امروز .  نبود  جور  این  کشور  یمجموعه  ام ا  باشند،  داشته  بود  ممکن  حالتی  چنین  کشور  یمجموعه  در

  کشور   در  امروز  علمی  جوان  یهسته  هزاران  که  کردم  عرض  234صحبتی   یک  در  من.  پُرتحر ک  جوان  همه  این  با  است؛  سربلندی  مل ت
 که   انداجتماعی  کارهای   مشغول  اند،فن ی  کارهای  مشغول   اند،علمی  کارهای  مشغول   که  ن فراوا  گوناگون  هایمجموعه  دارد؛  وجود
  در   مثال    کرونا،  یقضی ه  در  -کردند  بیان  محترم  یجمعهامام  آقای  که-  جوانان  حضور  همین  کنید  فرض  مثال    اشنمونه  یک  حاال
 وجود  گذشته  در  اصال    چیزها  این  ؛کنند می  کار  ،شوندمی  دانمی   واردها  . جواننیازمندان  با  مواسات  و  مؤمنانه  یهاکمک  یقضی ه

 .بخش یک هم این. شد وارد نشاط حالت یک به خمودگی حالت یک از مل ت  کرد، تغییر مل ت نداشت؛
 مردمی  حکومت به استبدادی  حکومت از کشور مدیریّت تبدیل •

م  ینکته  حکومت  یک  به  کرد  تبدیل  فردی  و  پادشاهی  استبدادی  ومتحک  یک  از  را  کشور   مدیری ت  ]اینکه[  است،  مهم  بسیار  که  سو 
  است   ممکن  ؛ کنندمی  انتخاب  که  مردمند  مردمند؛  خود  ایران  مل ت  سرنوشت  بر  حاکم  امروز .  ساالریمردم  و   جمهوری ت  و  مردمی
  وجود ها  حرف  این  روز  آن.  است  مهم ی  چیز  خیلی  این  ؛کنندمی  انتخاب  مردم   ام ا  کنند،  انتخاب   بد  است  ممکن  کنند،  انتخاب  خوب
  با   که  آمریکایی  معروف   هایشخصی ت  این  از   یکی .  بود  خودشان  دست  چیز  همه  بود،  استبدادی  کشور  یک   کشور  و  نداشت

  نباشد،  کاَرت شما گفت است، ایعرضه  بی آدم وزیرنخست فالن گفتم محم درضا به ایران رفتم کهگوید می بود، رفیق  محم درضا
  تصمیم   او  و  بود  نفر  یک  دست  کارها  یهمه  یسررشته  بود؛  جوری  این  هم  واقعشدهم!  می  انجام  دارم  را  کارها  یهمه  خودم  من
 این  بودند؛ محض یکارههیچ هم هادولتی هیچ، که مردم حاال. بودند محض یکارههیچ اصال   مردم [؛کرد می ]اقدام  او  و گرفتمی
 . بخش یک هم
 ی سازندگ انقالب در خدمات •

ب  من  اصال  .  کشور  سازندگی  در  انقالب  خدمات  بعد، ها طور اینچه  ،زنندمی  دیگری  هایحرف  یک  حاال  که  هابعضیکنم!  می  تعج 
 کشور  در  اساسی  زیرساخت  همه  این.  اساسی  های زیرساخت  آوردن  پدید   در  را  مردم  به  رسانیخدمت  مهم    یحادثه  این  ؟بینندمین  را
. هادانشگاه   آوراعجاب  گسترش  کشاورزی،  نوسازی  صنعت،  یتوسعه  گازرسانی،  رسانی،برق  رسانی،آب   سد،  راه،  آمده؛  وجود  به
 آن   در  دانشجو  هزار  ۱50  از  که  کنید  فرض  مثال  !  دانشجو  همه   این  دانشگاه،  همه  این  دارد؛  وجود  دانشگاه  یک  کوچکی  شهر  هر  در

  در  داریم الت حصیلفارغ و دانشجو روز آن  برابر چهل برابر، سی امروز که دانشجو؛ میلیون ۱5 میلیون، ۱0 مثال   به برسیم ناگهان روز،
  انجام   انقالب  راها  این  واقعا    که  کارستان  است  کاری  این  و.  است  مهم  بسیار  و  است  زیرساختی  کارهایها  این  گوناگون؛  هایدانشگاه

 . بدهد انجام ار کار همه این نمیتوانست نبود، انقالبی که معمولی حکومت یک معمولی، دولت یک و داد
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 کشور  نظامی و دفاعی نیروی  تقویت •

 غیر   و  انگلیسی  معدود  نیروهای  یحمله  برابر  در  که  است  کشوری  این.  است  کشور  دفاعی  و  نظامی  نیروی  تقویت  ها،این  بر  یعالوه
م،  ]جهانی[  جنگ  در  انگلیسی  یعنی   جهانی،  یها درتق  نیروهای  یهمه  سال   هشت  ]ام ا[  کند  ایستادگی  نتوانست  بیشتر  ساعت  چند  دو 
ام  اسم  زیر  مرتجع،  یهادولت  هایپول   و  دیگران  و  آلمان  انگلیس،  فرانسه،  شوروی،  آمریکا،  جنگ   یک  یعنی-  جنگیدند  ایران  با  صد 

  ما،   مردمی  و  دفاعی  و  نظامی  نیروهای  یوسیله  به  و  بکنند  نتوانستند  غلطی  هیچ  سال  هشت  از  بعد  و  -کلمه  واقعی  معنای  به  المللیبین
ل  هایسال  مال  این.  نیست  کمی  چیز  این  شدند؛  اخراج  مرزها  از ل  یدهه  مال  است،  انقالب  او   حرکت   چنین  یک  که  است  انقالب  او 

 برابر   هاده  برابر؛  ده  گفتشود  مین  یعنی  است[؛  ]بهتر  مراتبه ب  ما  نظامی  نیروهای  وضع  بحمدال ل   خب  که  امروز .  گرفت  انجام  عظیمی
 لحاظ   از  پُرتوان  نیروی  یک  و  دفاعی  لحاظ  از  است  ایمنطقه  بزرگ  قدرت  یک  ما  کشور  بحمدال ل   امروز.  هستند  جلوتر  روز  آن  از

 .است  المللیبین  نگاه در دفاعی
 خاطر عدم توّقف انقالب های گوناگون علیه کشور، بهتوطئه
  کشور  علیه  اروپایی  کشورهای  از  ضیبع  و  صهیونیست  رژیم  و  آمریکا  رژیم  طرف  از  گوناگونی  هایتوطئه  روزروزبهکه  این  خب،
 پیش   ورود  می  جلو  دارد  انقالب  مدام  ندارد،  توق ف  انقالب  ندارد،  توق ف  کشوربینند  می  که  است  همین   خاطر  به  ، گیردمی  انجام
 قدرت  و ن ایرا مل ت قدرت شاءال ل ان البت ه و 235کنند؛  ساز را جدیدی یتوطئه یک روز هر همها آن کهشود می موجب این ؛رودمی

 .کرد خواهد خنثیل  را هاتوطئه این کشور، مأمورین و مسئولین
 اهبخش برخی در ماندگی  عقب وجود
  باز   نکردیم،  پنهان  هرگز  ما  البت ه.  بدانیم  و  بشناسیم  باید  را  دستاوردها  این  ما   نیست؛  کمی  چیز  است،  انقالب  دستاوردهایها  این  خب،
 . نیست قبول قابل وجه هیچ به که هاییماندگیعقب داریم؛ ماندگیعقب هم ییهابخش در کهکنیم مین پنهان هم
 هاماندگیانقالبی عمل نکردن؛ عّلت این عقب •
ر  هاماندگیعقب  این  در ریم؛  مسئولین  ما  خود  هستیم،   ما  خود  مقص    داشته   دخالت  است  ممکن  ییهابخش  یک   در  هم  مردم  مقص 

  ماندگی عقب کردیم،  عمل  انقالبی  جا  هر  ما.  است  ما  نکردن  عمل  انقالبی  خاطر  به  این  ؛بشود  جبران  باید  هاماندگیعقب  این.  باشند
هیبی  و  کسالت  از  ناشی  حرکت   و  انقالبی  غیر  حرکت  یک   آمدیم،  کوتاه  انقالب  از  جا   هر  نداشتیم،   ماندگی عقب  دادیم،   انجام  توج 

 آمد؛  وجود به
 ماندگی ی اّول این عقبیر؛ در درجهفق طبقات معیشت •
ل، ی درجه در هک  . هست طبقاتی  شکاف و اختالف و داریم ماندگیعقب زمینه این در ما است، فقیر  طبقات معیشت یمسئله او 

 مقایسه با قبل از انقالب 
 کسی که  . اینهستیم  جلو  مراتبهب  انقالب  قبل  با  یمقایسه  در  داریم،  ماندگیعقب  ما  که  ایزمینه  همین  در  بگویم،  هم  را  این  البت ه
 طبقات   با  و  بودم  کار  میدان  در  بنده  خب  روزها  آن  .نیست  جور  این  اصال    بود،  امروز  وضع  مثل  انقالب  از  قبل  وضع  که  کند  یالخ

العبی  ما  هم  دیگر  جاهای  از  و  داشتیم[؛   ]ارتباط  بودیم  که  جاییآن   در  و  مشهد  در  فقیر،  طبقات  مختلف،  با  بسیار  وضع،  نبودیم؛  اط 
  انقالب   شأن  باب  هستیم  امروز  ما  که  ]جایی[  این  منتها  ایمکرده  پیشرفت ما   هم  جهت  آن از  امروز  بود؛  بد  اربسی   و   بود  متفاوت  امروز
 کلمه   واقعی  معنای  به  اقتصادی  عدالت  و  برود  بین  از  بایستی  طبقاتی  شکاف.  یمکردمی  حرکت  این  از  بیش  خیلی  بایستی  ما  نیست؛
 .بدهیم انجامش بایستی است، ما کار این ست،ا ما یوظیفه این کشور؛ در بشود مستقر بایستی
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-  یمکردمی  استفاده   نفت  درآمد  از  امروز  برابر    چند  روز   آن   است؛  میلیون  85  امروز  بود،  میلیون  ۳5  کشور  جمعی ت  انقالب،   از  قبل
 مثل   -ایمنداشته  ز هرگ  هم  نفت  فروش  مقدار  این  شده،  اضافه  که  تحریم  بر  یعالوه   امروز-  یمکردمی  استفاده  و  فروختیممی  فتن

 انجام   کارهایی  بحمدال ل   خب  حال  عین  در   و  -بود  معروف   که   طور  آن  میفروختند؛  نفت  بشکه  میلیون  شش  روز  آن  که  انقالب  از  قبل
 .است کم خیلی کارها آن ولی گرفته

 کارهای دشمن برای ناامید کردن جوانان و بدبین کردن مردم به آینده 
ه  این  به ها را چند برابر ناکامی  ؛کندمی  تکیهها  آن   روی  ،کندمی  روانی  جنگ  ،کند های ما تبلیغات میاکامیروی ن  دشمن  کنید:  توج 

 و کند  مین  ایاشارهها  آن  به  و  دهدها را مطلقا نشان نمیها و بسامانیپیشرفت  البت ه.  دهدتر از آن مقداری که هست نشان میبزرگ
  آینده   به  نسبت  را   ما  مردم  که  است   آن   برای  این  کنند،  ناامید  را های ما  جوان  که  است   آن  ی برا  این  ؛کند می  کتمان  را   هاپیشرفت  عمدا  
ه  این  به  باید  کنند؛  بدبین   دروغ  هم  مواردی  در  ]ولی[کنند  می  مبالغه  را  چیزهایی  البت ه.  دروغ هم باکی ندارنداز    خب  ولی  داشت؛  توج 
  -غفلت  روی  از  غالبا    ام ا  باشند  مغرض   هم  هابعضی   است   ممکن  حاال-  غفلت  روی   از   هم  خودمان   داخلی  عناصر  از   بعضی  و  ؛گویندمی

 برطرف   باید  که  دارد  وجود  هاییناکامی  داریم؛  را  هانابسامانی  این  مادهند.  می  بازتاب  وکنند  می  تکرار  راها  آن   هایحرف  همان
 .بشود

 ی طبقاتیفاصلهمردم نسبت به فساد و  حّساسیّت بسیار خوب بودِن 
اس  هانابسامانی  این  به  نسبت  انقالب  اوایل   از   امروز  هم  ما  دممر اسند،  فساد  به  نسبت  مردم  امروز.  ترندحس   طبقاتی   یفاصله  به  نسبت  حس 

اس ل از ترحس    انقالب  هایآرمان با مردم که است  آن یدهندهنشان  این است؛ خوبی بسیار چیز این نیست، بدی چیز  این انقالبند؛ او 
 آنجاها   در  مردم  باشد،  فساد  با  یمبارزه  که  جایی  هر  وکنند  می  اعتراض  فساد  به  ؛کنند می  اعتراض  لذا  هایند،آرمان  آن  نبال د  و  آشنایند
  باشد،   ضعیف  مردم  به  کمک  سمت  به  حرکت  که  آنجایی  ؛دهند می  نشان  دلگرمی  ودهند  می   نشان  داریطرف  ودهند  می  نشان  عالقه
 مردم   گرایش  ی دهندهنشان  و  است  مهم  خیلی  این  ؛دهندمی  نشان  حمایت  و  داریطرف  مردم   شد،با  عدالت  استقرار  و   عدالت  ایجاد
 تقویت کرد.همین را باید  است؛
 دستاوردها  با هاضعف  و هاناکامی جبران لزوم

از    که  داریم  ردهاییدستاو.  است  مهم ی  ینکته   یک  این  ببینید،.  کنیم  جبران  را  هاضعف  و  هاناکامی  دستاوردها،  با  داریم   وظیفه  ما
 . است ما دستاوردهای جزوها این ؛کارندبهآمادهمند و مبتکر و نیروهای انسانی های عالقهی این دستاوردها خود  همین جوانجمله
 حرف دشمن و حرف ما  •
گوید می  آورد،می   وجل  را  ها ناکامی  دشمن  ؛گویدمی   را  این   عکس  دشمن  کنیم؛  جبران  را  هاناکامی  بایستی   دستاوردها  کمک  با  ما

  که   گوییممی  ،عکسبه   ما.  است  دشمن  حرف  این  کنید؛  رها  را  انقالب  مسیر  کنید،  فراموش  را  دستاوردها  باشد،  هاناکامی  به  نگاهتان
 ن برداشت  به  کمک  برایها  آن  از  و  ببینیم  را  دستاوردها  انبوه  و  کنیم  برطرف  را  هاضعف  و  هاناکامی  بایستی  دستاوردهایمان  کمک  به

 .کنیم  برداریبهره و استفاده ال ل شاءان هاضعف
 ما .  داشتیم[  ]را نظیربی  واقعا   و  عجیب یجنازه تشییع آن  کردم،  عرض  که طوری همان  است؛ زنده مردم در انقالبی شور خوشبختانه

  هم   بعد  بود؛  نظیربی  و  بودیم  ندیده  کنند  تشییع  کشور  سراسر  در  نفر  ها میلیون  که  را  ایجنازه  تشییع  جور  این  کشورها  تاریخ  در
م  بیست  و  بعدی،  قضایای   برای   بگیریم  بهره  گذشته  از  این، بنابر.  بود  مردم  انقالبی  شور  یدهندهنشان  بحمدال ل   که  هم  امسال  بهمن    ودو 
 . سرنوشت سوی به راه کردن هموار و آینده کردن درست
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 انتخابات  بزرگ بسیار   فرصت

 دست   از  نباید  را  فرصت  این  است؛  بزرگ  بسیار  فرصت  یک  ما  کشور  در  انتخابات.  بکنم  عرض  باتانتخا  یدرباره  ]هم[  جمله  یک
 . کند استفاده فرصت این از اسالمی جمهوریخواهند مین اسالمی جمهوری مخالفین البت ه. داد
 انتخابات  خصوصیّات •

 انقالبی   شور  است؛  کشور  پیشرفت  برای  رگبز   ظرفی ت  یک  است،  مل ت  برای  امکان  یک  این  دارد:  را   خصوصی ات  این  انتخابات
 ، شود می  کشور   امنی ت  موجب  این  بدهند،  نشان  را  خودشان  انقالبی  شور   و  کنند  شرکت  انتخابات  در  مردم  وقتیدهد.  می  نشان   را  مردم
 کند. می کم کشور  در را دشمن طمع ،شودمی دشمنان زدن   پس موجب این
 در مقابل آن اهّمیّت شرکت پرشور مردم و کارهای دشمن   •

 خواهد   بیشتر  مردم  خود  برای  و   کشور   برای  منافعش  و  اثرات  باشد،  همراه  بیشتر  مردم  عمومی  اقبال  با  چه  هر  پُرشورتر،  چه  هر  انتخابات
 چهل  نزدیک  ما   ها؛دوره   یهمه  در-شود  می  انتخابات  نزدیک  وقت  هر  لذا  ؛خواهندمین  را  این  دشمنان  کردیم  عرض  البت ه  و.  بود

  گاهی   است،  فالن   دخالت  گویند  می  گاهی  نیست،  آزادیگویند  می  گاهی  ،کنندمی  شروعها  این  -هاسال   این  در  داشتیم  تانتخابا
 دشمن   کار  این،  انتخابات؛  در  حضور  از  کنند  دلسرد  را  مردمکه  این  برای  است،  چنینگویند  می  گاهی  است،  مهندسیگویند  می

  ذخیره   یک  است،  امکان  یک  است،  فرصت  یک  است،  افتخار  یک  کشور  برای  اتانتخاب  که  است  این   قضی ه  حقیقت  لکن.  است
 . کرد خواهد کمک کشور ی آینده به یقینا   این باشد، مردم پُرشور شرکت اگر که است
 انتخاب درست  •

  مند عالقه  و انگیزهپُر و باایمان و کارآمد نیروی یک حقیقتا   که درست انتخاب یک با بشود همراه مردم پُرشور شرکت این اگر البت ه
 .کرد خواهد تضمین را  کشور یآینده و است  نورنوٌرعلیل  این خب مردم، یوسیله به بشود  انتخاب کار به
 کشور مزمن دردهای  عالج •

 کرد؛   خواهم  عرض  که  دارم  دیگری   زیاد  هایحرف  بودم،  زنده  اگر  هست،  فرصت  که  آینده   هایماه   در  انتخابات،  باب  در  من  حاال
 حضور  و  انتخابات  بودن  پُرشور  در  کشور  مزمن  دردهای  عالج  بگویمخواهم  . میبکنم  عرض  خواستم  را  جمله  یک  ینهم  امروز

 . است جمهوری ریاست انتخابات در مناسب شخصی ت انتخاب اصلح، انتخاب بعد، و مردم عمومی
 برجام  باب در اسالمی جمهوری  نظام  ی هاسیاست
 ام، کرده  صحبت  هم  زیاد  ام،کرده  صحبت  هم  تازه  ام،کرده  صحبت  برجام  یدرباره  من  خب.  است  برجام  باب  در  مطلب  آخرین
خواهم  می  منشود.  می  داده  هاییوعده  ،شودمی  زدههایی  . حرفایمگفته  مطلقا    را  برجام  باب  در  اسالمی  جمهوری  نظام  یهاسیاست
 نقض   هاوعده  وها  حرف  آن  عمل،  در  که  ایم شنیده  خیلی  خوب  یوعده  و  حرف  ما  بگویم  بگویم؛  را  کلمه  یک  همین  فقط  امروز
ش   و  شده  عمل  هم  ما  ببینیم،  را   مقابل  طرف  از   عمل   عمل؛  عمل،   فقط  دفعه  این  ندارد؛  فایده  وعده  ندارد،  فایده  حرف.  شده  عمل  ضد 

  نخواهد   قانع  دفعه  این  میاسال  جمهوری  کرد«  خواهیم  را  کار  آن  کرد،  خواهیم  را  کار  این  »ماکه  این  و  وعده  و  حرف  با .  کرد  خواهیم
 .بود نخواهد گذشته مثل بود،
 دعا 

 شرقی،   آذربایجان-  آذربایجان  مردم  بر  تبریز،  مردم  بر  را  خودت  فضل   و  لطف  و   را  خودت  برکات  محم د،  آل  و  محم د  به!  پروردگارا
  روی  به  را  راه  این  که  را  بزرگوار  امام  رمطه    روح  محم د،  آل  و  محم د  به!  پروردگارا.  بفرما  نازل  ایران  مل ت  عموم  به  - اردبیل  غربی،
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س  وجود!  پروردگارا.  کن  راضی  ما  از  را  عزیز  شهدای  یطی به  ارواح!  پروردگارا.  بفرما  محشور   اولیائت  با  کرد،  باز  ما   عصرولی    مقد 

 .بگردان ما حال شامل  را بزرگوار  آن دعای و کن  راضی ما از را  فداه( )ارواحنا
الم  برکاته  و ال ل  رحمة و علیکم  والس 

 

 ۱۳99*** اسفند 
 2/۱2/۱۳99  های اسالمی دانشجویان در اروپاوپنجمین نشست اتحادیه انجمنبه پنجاه رهبر انقالب  پیام
 الرحیم  الرحمن ال ل  بسم

 عزیز دانشجویان
  هم   کرونا  عمومی  یبلی ه.  شودی آن بیشتر آشکار میگذرد اهمیت نقش جوانان در پیشرفت کشور و تضمین آیندههر روز که می

 پیشران  کشور، مسائل از بسیاری مانند نیز ماجرا این در جوانان شورانگیز امید  و انگیزه و  همت. رسانید  اثبات به دیگر باریک را این
مسائل  آفرینی در  . این یکی از برترین افتخارات انقالب اسالمی است که توانسته است نشان »نقششد  عملی  و  علمی  هایگشایش

 .سی« را بر سینه جوانان برومند کشور بنشانداسا
 علمی   هایصالحیت  به  بیشتر  چه  هر  را  خود  است،  شما  اختیار  در  که  مغتنمی  فرصت  این  در  کهرود  می  انتظار  عزیز  دانشجویان  شما  از
 و   ترسنگین  یا وظیفه  دارای  بارهاین  در  اسالمی  هایانجمن  ی اتحادیه  و  شوید،  آفرینینقش  یآماده   و  کنید   آراسته  اخالقی  و  دینی  و

 .است افتخارآمیزتر البته
 رحمةال ل  و علیکم  والسالم

 ایسی دعلی خامنه
 ۱۳99 اسفند یک

 

 ۱۳99/ 4/۱2 رهبری خبرگان مجلس اعضای دیدار
حمن ال ل  بسم  حیم  الر   236الر 

الة و العالمین رب   الحمدل ل  الم و الص  اهرین آله و محم د سی دنا علی الس   .االرضین فی ال ل  قی ةب سی ما الط 
 تبریک و خوشامدگویی

 در که داشتیممی  دوست منتها کردیم؛ زیارت را  آقایان و شد عهد تجدید سال  یک از بعد تقریبا  . محترم آقایان آمدیدخوش خیلی 
فانه  که  یمکردمی  صحبتها  آن  با  نزدیک  از  ،دیدیممی  را  دوستان  بهتری  شرایط  یک کند. مین  ایجاب  را  آن  کنونی  شرایط  متأس 

 همچنین   و  -است  دیگر  روز  دو  یکی  که-کنیم  می  عرض  تبریک  را  علیه(  ال ل   صلوات  و  ال ل   )سالم  امیرمؤمنان  مت قیان  موالی  والدت
الة آالف )علیه جواداالئم ه حضرت جودذی  و مبارک  والدت الم( و الص   کنیم. می  عرض تبریک هم را الس 

 ن مجلس دعا برای درگذشتگان از ای
کنیم.  می  آمرزش  طلب  برایشان  رفتند،  دنیا  از  مجلس  این  از  ایبرجسته  هایشخصی ت  عزیزی،  دوستان  خوبی،  برادران  فاصله  این  در
.  فرمودند   را  آن  هم  رئیسی  آقای  رانم،گذمین  را  وقت  دیگر  من  که  پنجم  یدوره  درگذشتگان  یهمه  از  دادند  من  به  فهرستی  یک  البت ه

 
ت  و   خبرگان(  مجلس  )رئیس  جن تی   داحمال ل  آیت   -شد  تشکیل   خبرگان  مجلس  پنجم  ی دوره  ی اجالسیه   هشتمین   پایان  در  که-  دیدار   این   ابتدای   در  236   سی دابراهیم   والمسلمین  االسالم حج 

 .کردند  ارائه گزارشاتی  خبرگان(  مجلس رئیس  )نایب  رئیسی 
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  و   علمی  یبرجسته  هایچهره  این  قدر  که  بدارد  موف ق   را  ما  و  بدهدها  آن  به  خیر  جزای  و  کند  عالی  را  درجاتشان  ل ل شاءا ان  خداوند
 .بدانیم بیشتر را  خودمان عملی

 مطالب این جلسه 

 تناسب م  داد،  خواهم   شرح  حاال  که  است   جامعه  فکری   نیاز  یک  مورد   در   مطلب   یک  بکنم:  عرض   که  امکرده  آماده   را  مطلب  دو  بنده
  دانشگاه  و   حوزه  فضالی  و  علمی ه  هایحوزه   واقع  در   هم  آن  مخاطب  و ها  این  ]مانند[  و  فضال  و   علما  حضور  مناسبتبه-  جلسه  این  با
 کنم. می عرض هم را آن که است المللیبین سیاسی مطلب یک هم مطلب یک -هستندها این مانند و

 عمل   ی عرصه به اسالمی مفاهیم کشاندن لزوم
ل،  ب مطل  در   و  دارند  نیاز  آن   به  و   است  اسالمی  کشورهای  یهمه  و  اسالمی  جوامع  یهمه  ابتالء  مورد   که  نیازهایی  از   یکی  او 
 به   را  اسالمی  مفاهیم  ماکه  این  از  است  عبارت  دارد،  نیاز  آن  بهشود  می  اداره   اسالمی  نظام  با  بحمدال ل   که   ما  عزیز  کشورخصوص  به

 .کشانیمب عمل یعرصه  به و عمل یمرحله
ه  و  مرحله  به  راها  آن  و  مردم  میان  به  مفاهیم  این  آوردن  که  است  مفاهیمی  یمجموعه  یک  اسالم  ارزشی  و  معرفتی  یمنظومه  ی منص 
  اجماال    بعد  حاال  که  مفاهیمی  این  از  یک  هر  به  نسبت  را  کار  این  جا  هر  ما  که  است  مهم ی  و  بزرگ  بسیار  کار  یک  درآوردن،  عمل
 کردیم،  غفلت جا هر و بود؛ ارزشمند اسالمی جمهوری و  اسالم آبروی  برای  و  کشور و  مل ت برای دادیم، جامان کرد  خواهم عرض
 . ماندیم محروم

ها ممکن  ی عملی اتی پیدا کند و عمل به آنترجمهی عملی اتی و  عناوین و مفاهیم معرفتی اسالم جنبه  که  است  این  بنده  عرض  واقع  در
 کنم. می عرض زمینه این در مثال سه دو من حاال. دارد تالش به احتیاج وشود مین خود ی  خود به این که و رایج بشود

 مواسات؛ یک مثال  •
  و   ارزشی  یمنظومه   و  مجموعه  در   است  کلیدی  مفهوم  یک   »مواسات«  مفهوم  کرونا؛  اخیر  یقضی ه  همین   در  بفرمایید  فرض  مثال  

  یک   و  مؤمنانه؛  کمک  نهضت  آورد:  وجود  به  ای ام  همین  در   نهضت  یک  امعه،ج  در  تبیین  قدری  یک  با  مفهوم  این  که  اسالم،  معرفتی
 به  آوردند  داشتند،  قبول  همه  که شرعی  ارزشمند  مثال    و  معتبر  مفهوم  یک  جایگاه  از  را  مواسات  مردم  یعنی  گرفت؛  انجام  بزرگ  کار

  مردم   کردند،ها  جوان  که  کارهایی  با  شد  خلق   ارزش  چقدر  گرفت،  انجام  کار  چقدر  کشور  سرتاسر  در  دیدید  شما  و  عمل،   یمرحله
  انجام   نهضتی  یک  افتاد،  راه  حرکتی  یک  دادند؛   انجام  انقالبی  نهادی    هایدستگاه  کردند،  دولتی  هایدستگاه  کردند،  هاگروه   کردند،
  جور  این  که  داشت  را  ظرفی ت  این  داشت،  را  کشش  این  مواسات  مفهوم  یعنی .  انداخت  راه   را  کارهایی  کرد،  باز  را  هاییگره  گرفت،
 .بدهد قرار تأثیر تحت  را جامعه  و بگذارد تأثیر

 ی عمل آوردندمفاهیم مهّمی که امام به عرصه •
-   ایثار  مفهوم  تکلیف،  مفهوم  توک ل،  مفهوم  مثل  کردند  استفادهها  آن   از  علیه(   ال ل   )رضوان  امام  که  مهم ی  مفاهیم  این  جلوتر؛  برویم  یا
  تبیین   با   و  امام  تحر ک  با   و  امام  حضور  با   و  شدند  مطرح ها  این  جهاد؛  مفهوم  شهادت،  مفهوم  تا  - دیگر  ت اس  شرعی  مفاهیم  همه  ینهاا

 جنگ   یک  سال،  هشت  در  مثال    ما  که  شد  این  نتیجه  شد؛  مردم  زندگی  عمل  وارد  بود،  الهی  یاراده   به  مؤی د  که  امام  خواست  با  و  امام
 این   بود؛  مفاهیم  این  از  ناشی  جنگ  میدان  در  مردم  عظیم  حرکت  این  که  بشویم؛  پیروز  نمانمخالفی   بر  توانستیم  را  المللیبین  واقع  در

 یم خواند ها میاین  مانند  و  حدیث  در   و  قرآن  در  طور  همین  که  مفهومی  جایگاه   از  راها  این  و  کرد  رایج  مردم  بین  در  امام  را  مفاهیم
 .این یکی مل؛ع ی[]عرصه  در آورد نداشت، حضور عمل در ام ا یمگفت می و
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  تر از همهمثال مهم راه انداختن یک نهضت؛ 

 دهندآیاتی که ضرورت ایجاد نظام اسالمی را نشان می ▪
«  یشریفه  یآیه   این  است،  ترمهم  من  نظر   بهها  این   از   که  دیگری  مثال  یک ب ا ذن  ال ل ل یُطاَع  ا ال    اصال    است؛  237»مال اَرَسلنا م ن َرسول  

  از مستفاد معنای که زندگی؛ امور  یهمه در یعنی است مطلق  اطاعت، این بگیرند؛ قرار  اطاعت  مورد که ست ا این برای رسل  ارسال
 البت ه  حاال.  بشود  اداره  دین  یوسیله  به  باید  -عمومی   زندگی  چه  خصوصی،  شخصی  زندگی  چه-  مردم  زندگی  که  است  این  آیه

ال    نیست؛  جور  این  اینها؛  مانند  و   روزه   و  نماز  ثل[]م  شخصی،  مسائل  به  کنند  منحصر  فقط  است  ممکن  را   این  بعضی  خود   دلیل  به  او 
ب ی وَن کَثیراَو کَاَی ن م ن نَب یٍّ ق  :فرمایدکه میاین  ]مثل[  دیگر،  آیات  دلیل  به  ثانیا    آیه،   این  اطالق  کثیر   رب یون  با  قتال  این  خب  238؛ تََل َمَعه ر 

 امام   دارد؛  جوری   این  مستفاد  یک  آیه   این  پس.  است  حکومتی  کار  است،  می عمو  کار  است،  اجتماعی  کار  نیست؛  شخصی  کار  که
 عمل؛  میدان به آوردند را معنا این
«  ی:شریفه  یآیه   از َدة  اَن تَقوموا ل  ل َمثنیل َو فُرادیل  وَ   َمثنیل   ل  ل   تَقوموا  »اَنکه  این   نه  معنا،  این  برای  کردند  استفاده  239»ا ن مال اَع ُظکُم ب واح 
«فُرا  راه  نهضت  یک  کرد،  استفاده  این   از  امام.  کنید  درست  اسالمی  نظام  تا  کنید،  درست   حکومت  تا  نه،  بخوانید؛  نماز  بروید  تا  دیل

 تغذیه   را   فکر  این  امام،  خود  همه  رأس  در  و  امام  شاگردان  ارادتمندان،  مندان،عالقه  متفک رین،  زمان،   طول  در   بعد  ،4۱  سال  در  انداخت
 .انقالب از برآمده نظام تشکیل و  انقالب پیروزی و انقالب آمدن پدید انقالب، وجود به شد منتهی  تا کردند
 شد  عمل میدان وارد که وقتی ،اسالمی و قرآنی  مفاهیم تأثیر ▪
. شد   عمل  میدان  وارد  که  وقتی  ببخشد  تأثیر  زندگی  درتواند  می  جور  این  اسالم،  معرفتی  مفاهیم  اسالمی،  و  قرآنی  مفاهیم  ببینید،  یعنی
 خودش   بگیرد،  انجام  چگونه  حرکت  این  حاال  که  حرکت،  این  و  کاروساز   این  آسایمعجزه   تأثیر  از  است   اینمونه  یک   این  خب،
 . است دیگری بحث یک

 هایی توسط نظام اسالمی که زمانی فقط آرزو بودطرح آرمان
  مطرح   را  ییهاآرمان  شد،  تشکیل  که  اسالمی  امنظ  است:  این  بکنیم  عرض  مخواهی می  ما  آنچه.  شد  تشکیل  اسالمی  نظام   حاال  خب
  آرزو  یک  صورت  به  اسالمی  نظام  تشکیل  از  قبلها  . اینبود  شده  گرفته  قرآن  از  و   بود  اسالم  به  مربوط  همها  آرمان   این  خود  که  کرد
- انظالم-  ظلم  تحم ل  عدم  مثل  مثال ،  قسط  به  قیام  مثل  بیاید،  کسی  ذهن  در   نیافتنی دست   آرزوی  صورت  به   بود  ممکن  یا   شد،می  گفته
 ی هاآرمان  هااین-ها  آرمان  قبیل  این  از  و  فضایل  رواج  انسان،  اخالقی  تعالی    طی به،  حیات  یا  ظلم،  نبود  ظلم،  عدم  استکبار،  عدم  مثل  240

ه  مورد   بتواند  عمل  یمرحله  در  که  نبود  چیزهایی  ]ام ا[  -کرده  مطرح  اسالمی  جمهوری  که  است  ییهاها آرماناین  است؛  اسالمی  توج 
 .بگیرد قرار
 افزار مناسب این حکومت اسالمینرم

 ها در کتاب و سنت این آرمانپیدا کردن راه رسیدن به  •
 معرفتی   یمنظومه خود در باز  برساند،ها آرمان آن به را ما  که هم ابزارها آن. است الزم  ابزارهاییها آرمان این به رسیدن برای خب
 را   راه  ام ا  مقصد   آن  به  رسیدن  به  کنند  241تحریض   را  ما  و   بگویند  ما  به  را   مقصد  که  ندارد  امکان  چون  دارد؛  وجود  بالشک  اسالم

 
 ...« کنند اطاعت  او از الهی  توفیق  بهکه آن  مگر نفرستادیم را  پیامبری  هیچ  ما... »  ؛64 ی آیه  از بخشی  نساء،  ی سوره 237
 ...« کردند کارزار  انبوه، های توده  او همراه  که  پیامبرانی  بسیار  چه  »و  ؛۱46 ی ه آی از بخشی  عمران،آل  ی سوره 238
 ...« خیزید پا به خدا  برای  تنهایی  به و  دو دو  که:دهم  می  اندرز یک  شما به فقط من... » ؛ 46 ی آیه از بخشی  سبأ، ی سوره 239
 پذیری ستم  240
 انگیزه  یا تمایل  برانگیختن 241
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  این   بهخواهد  می  اسالمی  نظام  حاال.  هست  سن ت  و  کتاب  در  هم  راهش  بنابراین.  ندارد  امکان  چیزی  چنین   نگذارند؛  ما  پای  جلوی
ی معرفتی  اسالم است، جستجو کند، ن را که جزو مفاهیم معنوی و منظومهبایستی این وسایل و ابزارهای رسید  ]لذا[  برسد،ها  آرمان

این نرمپیدا کند،  این یک  واقع  یعنی در  بیفتد؛  راه  و  را عملی اتی کند  برای سختها  اسالمی. حکومتافزار است    افزار حکومت 
 همین   افزارشنرمخورد.  مین  کار  هیچ  به  باشد،  شتهندا  را  خودش  مناسب  افزار نرم  اگر  بگیرید،  نظر  در  افزارسخت  عنوان  به  را  اسالمی
 .کند پیدا ادامه جهت این  در حرکت  و بشود مشخ صها آرمان  آن به نرسید هایراه که است

 های جدیدمتناسب با چالش اسالمی حکومت  افزارنرم کردِن   روزبه لزوم •
  اسالمی   نظام  چه  هر.  دارد  احتیاج  بنابراین  افزارینرم  چنین  یک  به  اسالمی  نظام  که  بکنم  عرضخواهم  می   را  این  امروز  من  حاال  خب

 جمهوری   مقابل  در  ایتازه  هایمیدان  وکند  می  پیدا  افزایش  وشود  می  ترگسترده  اسالمی  نظام  فع الی ت  یدامنه  وکند  می  پیدا  گسترش
  های چالش  رد،گذمی  چه  هر  چون  داشته؛ن  وجود  قبال    که  هاییچالش-شود  می  مواجه  جدیدی  هایچالش  با  وشود  می  باز  اسالمی
 آن   را،  افزارنرم  آن  که  دارد  احتیاج  تناسب  همین  به  -اسالمی  نظام  برایشود  می  مطرح  جدید  کارهای  جدید،  هایمیدان  جدید،

 و  رنظصاحب  فضالی  از  که  است  چیزی  آن  این،.  است  این  من  عرض.  کند  روزبه  و  کند  حیات  تجدید  نوبهنو   را  معنوی  یمجموعه
 .بگیرد انجام باید کار این و بشود مطالبه باید ج دهب متفک ر
  اسالمی   تفکّر کردِن  روزبهمعنای 
  هیچ   به  معنایش  کردن،  روزبه  و  کردن  نو  -را  اسالم  معرفتی  یمنظومه  یعنی-  را  آن  و  اسالمی  تفک ر  کردن    روزبه  گوییممیکه  این
هست که ما تا وقتی احتیاج  یک حقایقی در کتاب و سن ت    که  است  این  معنایش   ،نه  نیست؛  معنوی  یمنظومه  آن   در  کاریدست  وجه
ه به آنبه آن  من   که  هست  زیادی  هایمثالکنیم.  می  پیدا  تنب ه  کردیم،  پیدا  احتیاج  وقتی  نیستیم؛  متنب ه  ،ها نیستیمها پیدا نکنیم، متوج 
 . [کنممی ]عرض را مثال چندجا  این حاال

 چند مثال 
 امت در مقابل فشارهای شرطی دشمن دستور استق •

  وارد   را   فشاری  یک  که  است  این  شرطی  فشار   از   ما  مراد  ؛شودمی  مواجه  دشمن  شرطی  فشارهای   با  اسالمی  نظام  کنید  فرض  مثال  
کل ی  به  ار  آدم  که  نیست  جور  این-  بگیرد  انجام  کار  فالنکه  این  شرط  به  داریمبرمی  را  اینگویند  می  بعد  را،  تحریم  مثال    ،کنند می

 خیلی   است،  خطرناکی  چیز  خیلی  خب  این  بگیرد؛   انجام  باید  کار  این  که  است  این  شرطش  ام ا  داریمبرمیگویند  می  کنند؛  مأیوس
تهب   هایشرط  که  است  ممکن  هاشرط  این  است؛  مهم ی  چیز  انسان  وضعی  چنین  یک  در  -باشد  ایکنندههالک  و  کنندهگمراه  شد 
ه  انسانجا  این  بکنند؟  باید  کار  چه  مسئله،   این  چون  است؛  242َمَعک«  تابَ   َمن  وَ   اُم رَت   کَمال   »فَاستَق م  این،  عالج  کهشود  می  متوج 

  هست؛   ]پیغمبر[  شخص  خود برای  استقامت  وجوب  صبر،  وجوب  قرآن  در  ]مثال [.  نیست که  شخصی  یمسئله  است،  عمومی  یمسئله
  تابَ   َمن  وَ   اُم رَت   کَمال   فَاستَق م  دارد:  مردم  به  ارتباط  ]مورد[،  این  ام ا  ندارد  ربطی  مردم  به  و  است  پیغمبر  243فَاصب ر«   ل َرب کَ   »وَ   مخاطب  
 در   که  فهمیدیم پسخواهد.  می  ما  از  را  استقامت  و  صبر  جمعی    حرکت  یک  یعنی  ب ایستید؛  باید  همه  کنید،  استقامت  باید  همه  َمَعک؛
بر«؛   »َوتَواَصوا   یا  کرد؛   عمل  باید  «اُم رت  کَمال   »فَاستَق م  کرد:  عمل  جوری  این  باید  قضایا  این   وادار  را   یکدیگر  صبر،  به  تواصی  244ب الص 

 اُم رَت   کَمال   »فَاستَق م  مفهوم  آن  ما   برای  آید،می  پیش  چیزی  چنین  یک  وقتی  خب.  پایداری  و  تحم ل  و  مقاومت   و  ایستادگی  به  کردن

 
 ...«  [کند چنین   ]نیز کرده توبه تو  با که هر و کن،   ایستادگی  ای یافته  دستور  که  گونه همان »پس،   ؛۱۱2 ی آیه  از بخشی  هود،  ی سوره 242
ث ر،  ی سوره 243  « کن  شکیبایی  پروردگارت برای  »و  ؛7 یآیه  مد 
 ۳ ی آیه از بخشی  عصر، ی سوره 244
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 مردم   یعنی  َمَعک«  تابَ   َمن  »وَ   خب  که-  ندارد  ما  برای  روشنی  مفهوم  لیخی   این،  از  قبل  ؛شودمی  روشن  کامال    َمَعک«  تابَ   َمن  وَ 

فند   با  امروز   ما.  چه  یعنی  کهفهمد  می  انسان  آید،می  پیش  وضعی  چنین  یک  وقتی  ام ا  است،  کل ی  امر  یک  -کنند  استقامت  که  موظ 
  مقابل   در  مردم  مخواهی می  ما  و  است  دشمن  هایفشار  از   ناشیها  آن   از   بخشی  که  هستند  مشکالتی  دچار  ما  مردم  مواجهیم؛  مسئله  این
 گیرد. می انجام دارد ما کشور در بحمدال ل  خب که است مهم ی و عظیم حرکت یک این ب ایستند؛ کنند، استقامت ]مشکالت[  این
 در مقابل انسان دشمن مرکّب ی جبههانتظاِر قرار گرفتِن  •
  قرار   انسان  مقابل  در  -است  مختلف  شیاطین  از  مرک ب  که  شیطان  یبههج -  دشمن  مرک ب  یجبهه  که  مادامی  تا  بفرمایید  فرض  یا

ُ   َوَعَدنَا  ما  هلذا  قالوا  االَحزابَ   الُمؤم نونَ   َرَءا  »َولم ا  کهفهمد  مین  درست  را  آیه  این  معنای  نشده،  محاصره  طرفهمه  از  انسان  و  نگرفته   ال ل
ُ   َصَدقَ   وَ   َرسولُه،  وَ  ا«؛   وَ   ایمان ا  ال  ا    زاَدُهم  ما  وَ   َرسولُه  وَ   ال ل  یپدیده  که  ای پدیده  چنین  یک  با  شدیم  مواجه  که  وقتی  یعنی  245تَسلیم 

ُ   َوَعَدنَا  ما  هلذا  نشوید؛  دستپاچه  بشوند؛  دستپاچه  مردم  نه  بشو،  دستپاچه  خودت  نه  یعنی  نشویم؛   دستپاچه  است،  سختی  این   َرسولُه؛  وَ   ال ل
ل کَ   که  باشید  باید  منتظر  کنید،  حرکت  حق   اهر  در  شما   اگر  که  بودند  گفته  قبال    که  است  چیزی ا  نَب یٍّ   ل کُل    َجَعلْنَا  »َوکَذل   َشیَاط ینَ   َعُدوًّ
ی  َوالْج ن    اْْل نْس   ا«؛   الْقَْول    ُزْخُرَف   بَعْض    إ لَیل   بَعُْضُهمْ   یُوح    بود،   شده  گفته   این  باشد؛  نباید  انتظارتان  خالف  چیزها[  این]  246غُُرور 
م  را  خودش  درست  آیه  این  شرایط  آن  در  و  وقت  آن  ییعن.  دانستیممی  نشان   ما  به  را  زندگی  راه  واقع  در   ،کندمی  زنده  ،کندمی  مجس 
 . دیگری موارد طور همین و ؛دهد می
 ما  عملیبی و  اهتمامیبی توّجهی،بیانتظاِر واکنِش تند از طرف خداوند درصورت  •

 است   (علیه  ال ل   )سالم  یونس  حضرت  به  خطاب  مسئول،  یک  عنوان  بهکند  می   مشغول  را  بنده  ذهن  خیلی  که  چیزهایی  یجمله  از  مثال  
  به   متعال  خدای  وقت  آن  ندادند؛  جواب  ایشان  به  قومشان  یعنی  بود  خستگی  و  یأس  از  ناشی   که  دادند  انجام  حرکتی  یک  ایشان  که
  َذَهبَ   ا ذ  الن ون    َوَذا  :فرمایدمی  نداشت  عنام  او   برای  خستگی  و  بود  کشیده  زحمت  جمعی ت  این  ]بین[  در  هم  عمر  یک  که  پیغمبر  این

ب ا رَ   لَن  اَن  فََظن    ُمغاض    آن  و  گرفت  هم  سخت  و  گیریم؛می  سخت  او  بر  نخیر،  گرفت؛  نخواهیم  سخت  او  به   ما  کرد  خیال  247َعلَیه؛   نَقد 
 چه   دیگران،  در   چه  خودم،  در   چه-کنم  می  عملیبی  احساس  که  وقتی  غالبا    بنده.  آمد  وجود  به  یونس  جناب  برای  کذائی  مجازات

رَ   لَن  اَن  »فََظن    که  افتممی  ]آیه[   این  یاد  به  -مسئولین  در هی،بی  این  کهکنیم  می  خیال  َعلَیه«؛  نَقد    موجب   عملیبی  اهتمامی،بی  توج 
 عینی   ما،  برای  شودمی  عملی اتی  معنا  این  یعنی  شد؛  خواهد  چرا،  شد؛  نخواهد  جالله(  )جل    تعالیباری   حضرت   طرف  از  تند  واکنش

 دهد. می  نشان را خودش وشود می

 نظام ی کنندهتغذیهی فکری لزوم گسترش عقبه
 جدید   هایچالش  با  شد،  خواهد  مواجه  المللیبین  و  داخلی  جدید  مسائل  با  برود،  جلو  و  کند  پیدا  گسترش  اسالمی  نظام  چه  هر  خالصه
 هم  نظام  یکنندهتغذیه  فکری    یعقبهکه  این  بهکند  می  نیازمند  را  او  این  و  شد  خواهد  مواجه  جدید  هایوضعی ت  با  شد،  خواهد  مواجه

 تقویت   باید  ، کندمی  جلوگیری  انحرافش  از   وکند  می  تغذیه  وبرد  می  جلو  دارد  را  نظام  که  ایفکری  یعقبه  آن.  کند  پیدا  گسترش
 متن   از   است،  اسالمی  مفاهیم  خود  داخل  از  آید،ی نم  بیرون  از  جدید  مفاهیم  این  کردم  عرض  . بشود  مطرح  جدید  مفاهیم  باید  بشود،
 شود.می مطرح  که است سن ت و قرآن

 
 ...«.گفتند راست اشفرستاده  و  خدا  و دادند وعده ما به  اشفرستاده و  خدا  که  است همان  ین»ا  گفتند: دیدند، را  دشمن های دسته  مؤمنان چون  »و  ؛22 ی آیه  احزاب، ی سوره 245
  القا  آراسته  سخنان  ]یکدیگر[   فریب  برای   بعضی،  بهها  آن  از  بعضی .  برگماشتیم  جن   و  انس  شیطانهای   از   دشمنی   پیامبری   هر   برای   گونه  بدین  و  ؛ ۱۱2  ی آیه  از  بخشی   انعام،  ی سوره  246
 .واگذارسازند می  دروغ به آنچه با را آنان  پس. ندکردمی ن چنین خواست می  تو پروردگار گرا وکنند می 
 87 ی آیه از بخشی  انبیاء،  ی سوره 247
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 توانند این کار را انجام دهندویژگی کسانی که می •

 این   دنبال  بایستی  متفک رینی  و   فضال  نیست؛  کس  همه  کار  -هااین  یدرباره  کردن  بحث  و  جدید  مفاهیم  کردن  پیدا-   کار  این  البت ه
  از   و  باشند  کرده  تدب ر  باشند،  کرده  تالوت  و  باشند  کرده  مطالعه  دق ت  با  را   قرآن  باشند،  آشنا  کامال    اسالمی   مبانی  اب  که  بروند  کار

ر  و  جمود  وارد   التقاطی  و   سوادنیمه  و   صالحی تبی  آدم  یک   که  است  این   خطر  یک  طرف  این  از   چون  باشند؛  دور   فکری   تحج 
ر  آدم  یک  که  دارد  وجود  خطر  این  هم  طرف  آن  از  بشود،  الهی  آیات  از  جدید  هایاستنباط  در   دین  دخالت  یمسئله  هنوز که متحج 
  ]وارد   برجسته  هایشخصی ت  متفک ر،  یهاانسان  باید  نه،  بشود؛  وارد  بخواهد  نشده  حل  او  برای  حکومت  و  سیاست  و  اجتماعی  زندگی

 .بشوند[ کار
لی  یمسئله  مسئله،  این  پیرامون   در  و  کردن  مطالعه  کردن،  بررسی  برای  دارد  زیادی  ظرفی ت  حثب  این.  بکنم  عرض  خواستم  که  بود  او 
 . رسیدن نتایجی به و زدن حرف آن

 ایهسته  ی مسئله در  مجلس و دولت  اختالفات حلّ  لزوم
م  یمسئله   ب تصوی  را   قانونی  مجلس  در  خب.  است  ایهسته  یمسئله  این  به   مربوط  ،کنم می   عرض   مختصرا    و   است  سیاسی  بحث  که  دو 

  هم   را  این  که  است  فردا  هم  موعد   یک.  دادند  انجام  بگیرند  انجام  باید  که  کارهایی   آن  هم  دیروز  تا  و  کرد  استقبال  هم  دولت  کردند،
 دارد،   مجلس  که  برداشتی  آن  و  کرده  دولت  که  کاری  آن  بین  یعنی  مجلس  و  دولت  بین  امروز  شنیدم  البت هدهند.  می  انجام  شاءال ل ان

 یا   کنند  رها  خود  حال  به   را  جوری  این  اختالفات    این  نبایستی  و  کنند  حل  باید  را  نظر  اختالف  این  دارد؛  ودوج  نظری  اختالف  یک
ف را  خودش دولت باالخره. بکنند حل باید و است حل  قابلها این نه، باشد؛  دوصدایی یدهندهنشان و کنند تشدید  به  داندمی موظ 
 که   کنند  همکاری  هم  با  زمینه  این  در  طرف  دو  و .  بشود  عمل  دق ته ب  هم  باید.  است  خوبی  قانون   هم  قانون  کند،  عمل   را   قانونکه  این
 .قانون یمسئله  اصل حاال این. بشود عمل این

 آمریکا  و اروپایی کشور سهی مستکبرانه ادبیّات
  ای بیانی ه  در  و زنند  می  روزها  این  کههایی  حرف  این  در  -آمریکا  و  اروپایی  کشور  سه  یعنی-  کشور  چهار  این  مقابل،  هایطرف  ام ا
 ادبی ات .  است  منصفانه  غیر  و  طلبکارانه  و   زدن  حرف  باال  موضع   از  مستکبرانه،  ادبی ات  اندبرده   کار  به  که  ادبی اتی  اند،کرده  صادر  که
 این   از   بعضی   اچر   کهکنند  می  بحث  ایران   برجامی    تعه دات  مورد   در   مرت ببرند.  می   کار  به   دارندها  این   که  است   خطائی  و  غلط

ل  روز  ازها  آن  خود که  آورندنمی  رو  به  و  کردید  لغو  را  تعه دات  مورد   باید  که  کسی  آن  یعنی  نکردند؛  عمل  اصال    تعه دات  این  به  او 
 .هستندها آن  بگیرد قرار خطاب  و عتاب
 دستور قرآن در عمل به تعّهد و رها کردن آن •

ت  تا  اسالمی  جمهوری  کرد؛   عمل  کرد،  عمل  تعه دات  به  باید  که  اسالم  تعلیم  اساس  بر  بود،  کرده  تعه د  نچهآ  یهمه  به  ایطوالنی  مد 
  248َسوالء«؛   َعلیل   ا لَیهم  »فَانب ذ  کردند،  همراهی  او  با  هم  دیگران  شد،  خارج  که  یکی  آن  ،کنندمی  عمل  جوری  اینها  آن  که  دید  وقتی  بعد
 از   مقداری  یکتدریج  به  ]بلکه[  نکردند،  رها ما  محترم  دولت  حال  ینع  در حاال.  کن  رها هم  تو  خب  [گویدمی]  است،  قرآن  هم  این

 .است برگشت قابل همها این بکنند، عمل وظایفشان بهها آن  اگر است؛ برگشت قابلها این که نکردند عمل را تعه دات
 ایران مّلت  نفرت مورد شّدت هب ؛زدن حرف متکبّرانه  و مستکبرانه جوراین •
 ادبی اتی   با  هم  آن  ،زنند می   حرف  ایران  مسائل  به  راجع  طور  همین  مرت ب  آورند،نمی  رو   به  ،کنندمین  مطرح  را  ینا  هیچها  این   وقت   آن
  مستکبرانه   جوراین  که  بدانند  هم  اروپایی  کشور   سه  این  - است  دیگری  بحث   که  آمریکا  با  ما  بحث  حاال-  بدانند  و  استکبار؛  موضع  از
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تهب  زدن،  حرف  متکب رانه  و   ما  عمومی  افکار  در  هستند،  آنچه  از   راها  این  و  است  انقالب  نفرت  مورد  و   ایران  مل ت  نفرت  مورد  شد 

 کند.می منفورتر

 بشوید مانع توانستیدنمی  کنیم، پیدا دست ایهسته سالح به داشتیم  تصمیم گرا
  نگذارید   که  اید کاره  چه  شما  ؛گذاریم مین  ما  کهزند  می  حرف   مرت ب  که  هم  المللیبین  صهیونیست  دلقک   آن  ]یعنی[  بعضی  خب
  هم   شما  از  تربزرگ  و  شما  کنیم،  پیدا  دست  ایهسته  سالح  به  داشتیم  تصمیم   اگر  ما!  کند  پیدا  دست  ایهسته  سالح  به  ایران  که
ر  گوید سالحی که در ]کاربرد[ آن، غی فکر اسالمی ما می  است؛  ما  اسالمی  فکر  این  نداریم؛   تصمیم  ما.  بشوید  مانع  توانستیدنمی

 شیمیایی   یا  باشد  ایهسته  حاال  است؛  ممنوع  سالح  این  شوند، این سالح ممنوع است.ها، و مردم عاد ی تلف میمسل حین، غیر نظامی
 یم خواست می  اگر  َواال    برویم  سالح  این  دنبال  نخواستیم  که  است  اسالم  نظر  خاطر  به  ما  .است  ممنوع  سالح  این  ها؛این  غیر  یا  باشد
 . کنید جلوگیری بتوانید که  هستید کاره  چه ستید،ه کی شماها برویم
 ها استکار آن هاجنایت این
  در   که  است  سال  پنج  االن.  کرد  عامقتل   را  عاد ی   مردم  نفر  هزار  220  روز  یک  در  آمریکا  را؛ها  کنید اینمین  مراعات  خودتان  شما
 بمباران  را مدرسه را، بیمارستان را، مسجد را،  بازار را، کوچه  را، مردم آیندمی هاغربی  طرف از یتجهیزشده هواپیماهای مرت با   یمن
 .استها آن  کار این ؛کنندمی چنانیآن  یمحاصره را مردم ،کشندمی  را عاد ی  مردم ،کنند می

 غنی سازی شصت درصد
 حد    .چرا  دیگر  کارهای  ام ا  ؛کنیممین  فکر   اصال    ایهسته  سالح  به  ما  لذا  ندارد  قبول  را   روش   این  و  249ممشیل   این  اسالمی  جمهوری

 به   را  سازیغنی  که  است  ممکن  دیگر،  مسائل  یا  ایهسته  پیشران  مثال    برای  باشد،  الزم  اگر  ما  نیست؛  درصد  بیست  هم  ما  سازیغنی
  ی اچندساله  قرارداد  یک  حاالدهیم.  می  انجام  را  آن  باشد  احتیاج  چه  هر  که  است  چیزهایی  کارها  این  برسانیم؛  هم  درصد  شصت
 .نخیر  کل ی طور  به ام ا کرد خواهیم عمل سال چند  همان تا هم ما کنند عملها آن  اگر را قرارداد آن است، شده گذاشته

 ایران قدرت های مؤلّفهخواست دشمن برای گرفتن 
 دانند می ها  آن  یهمه   یاا  هآن  از   بسیاری  شاید  نیست؛  شانمسئله  هم  این  ؛گویندمی  دروغ  مخالفیم؛  ایهسته  سالح   با  ما گویند  ها می آن
 های مؤل فهخواهند  می  مخالفند؛  ما  دفاعی  امکانات   با  مخالفند،  ما  متعارف  سالح  با  حت ی  ]آنها[  نیستیم؛  ایهسته  سالح  دنبال  ما  که

 بگیرند؛  ایران از را قدرت
 نیاز کشور به غنی سازی •

  منابع   ترینمهم  از  یکی  ایهسته  هاینیروگاه  بالشک  دیگر  الس  چند  تا.  است  مسل می  امر   یک  سازیغنی  به  کشور  نیاز  اصل  َواال  
 های نیروگاه  بیاید،  وجود  به   دیگری  جهات  نفت  ]برای[  که  روزی   یا  بشود  تمام  نفت  که  روزی .  بود  خواهند  کشورها  در   انرژی
  سازی غنی  ]ام ا[   داریم  احتیاج  روز   آن   ما.  شد   خواهند  رایج  کشورها  در  ، کنندمی  تولید  را   انرژی  ترارزان  تمیزتر،  تر،سالم  که  ایهسته
 ؛ خواهند مین  را  اینها  آن  و  باشیم   داشته  امکان  باشیم،  داشته  آمادگی  که  کنیم  شروع  امروز  از  باید  کرد؛  شروعشود  مین  روز  آن  را

 خواهند. مین را این مستکبر هایغربی
 گیریها برای زورگویی و باجخواست این •
  تا   باشد  داشته  احتیاجها  آن   به   باشد،ها  آن   نیازمند   ،کندمی  پیدا  نیاز  ایهسته  انرژی   به  که  روزی   آن   در   ایران  کهخواهند  ها میاین

 .هستند این دنبال کنند؛ گیریباج و کنند زورگویی بتوانند تا کنند، تحمیل را خودشان  شرایط  بتوانند
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 - است  نازلی  بسیار  قیمت  حقیقتا    ،شودمی  داده  نفت  برای  که  لیپو  واقعا    یعنی-  نازل  قیمت  بابرند  می  بشکهبشکه  را  نفت  االنها  این

 عنوان  به  ما  و  ندکردمی  نفت  تولید  آلمان  و  فرانسه  و  انگلیس  که  کنید  فرض  بود،ها  آن   دست  نفت  که  بود  بنا  اگر.  هستند  هم  کارطلب
 روی  را مادرشان و  پدر ]خون[ قیمت معروف ل قو به  ودادند مین ما  به آسانی این  به هم  بطری  بطری  بخریم، نفت یمخواست می ایران
 دربیاورند؛   شکل این به را  ایهسته انرژیخواهند ها می! اینبدهند نفت مقداری یک مثال   ما به تا اشتندگذمی آن
   اسالمی جمهوری  نکردن  نشینیعقب •
 و .  هااین  مانند  و   زورگویی  برای  داد  قرار  ایوسیله  را  آن  بشود   که  نیست  چیزی  و  داشت  خواهیم  را  آن  است،  ما  نیاز  سازیغنی  نه،

ه  یک  اسالمی،  جمهوری  دیگر  قضایای  مثل  قضی ه  این  قبال  در  که  است  این  است،  مشخ ص  و  مسل م  ما  برای  آنچه  خودشان   که  ایعد 
  کنند؛   وادار  نشینیعقب  به  را  اسالمی  جمهوری  کنند،  گیریباج  کنند،  زورگوییخواهند  می  دانند،می  قدرتمند   وبینند  می  قدرتمند  را
  کشور   نیاز  را  آنچه  است،  کشور  مصلحت  را  آنچه   الهی  کمک  به  و  الهی  توفیق   به  ما.  کرد  نخواهد  نشینیعقب  اسالمی  جمهوری  و

  توان  نیست؛  هم  کم  توانمان  الحمدل ل   که-دهد  می  اجازه  ما  توان  که  قدری  آن  تا  کشور،  یآینده  نیاز  چه  کشور،  امروز  نیاز  چه  است،
 .برد خواهیم  پیش ال ل شاءان ،توانیم می که جاییآن  تا -است زیاد ایران مل ت ظرفی ت ران،ای مل ت
 دعا 

 شان عهده  بر  که  را  وظایفی  بتوانند  تا  بدارد  موف ق   را  ما  مسئولین  و  خودش،  برای  کند  خالص   را   ما   هاینی ت  متعال  خداوند  امیدوارم
 حضرت   دعای  ال ل شاءان  و  کنند  درخواست  را  الهی  رضای  کنند،  دنبال  و  ننشینند  پا  زا  ،و از کار و تالش خسته نشوند  بدهند  انجام  است
  راضی  ما  یهمه  از   هم  عزیزمان  شهدای  و   بزرگوار  امام  مطه ر  روح   و  باشد  ما  مسئولین  و   ما  مل ت   حال  شامل  فداه(  )ارواحنا  عصرولی  
 .کند کمک خبرگان مجلس کار پیشرفت به بتواند و اشد،ب موف قی اجالس هم شما اجالس این  ال ل شاءان امیدواریم. باشد

الم  برکاته  و ال ل  رحمة و علیکم  والس 
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حمن ال ل  بسم حیم  الر   250الر 
 .محق ق  آقای جناب مهریزی، آقای جناب استادی، آقای جناب  آقایان، بیانات از ممنون خیلی
 است  اسالمی تربیتکار در واقع توصیف این 
 تاریخ  فقط  نه  است،   اسالم  تاریخ  برجستگان  از  یکی  علیه(  تعالی  ال ل   )رضوان  مرتضی  سی د  که  دارد  اهم ی ت  جهت  این  از  کار  این  نفْس
 و   مناقب  و  فضایل  از  هرچه  و  ؛کنیممی  توصیف  را  اسالمی  تربیت  واقع  در  ،کنیممی  بحث  اسالمی  مفاخر  یدرباره  ما  وقتی.  شیعه

 اسالمی   معارف  و   اسالم  تربیت  ُحسن   به  این  برگشت  واقع  در  بشود،  کار  و  بشود  تدوین  و  بشود  گفته  مرتضی  سی د  امثال  هایبرجستگی
ی ت خیلی این است؛ اسالمی هایحوزه و  .دارد اهم 

 خواهیم می خودمان علمی  بزرگ های شخصیّتآنچه درمورد 
  چیزی   همان  مهم،  بخش  آن  -هستید  آشنا  ایشان  یزندگینامه  جزئی ات  به  اید،کرده  کار  که  آقایان  خب،-  مرتضی  سی د  خود  ی[]درباره
رفا    ما  آمد؛  خوشبختانه  هم  آقایان  بیانات  در  که  است   م، خواهی مین  را ها  این  مانند  و  ابوالث مانین  و  فرزندان  تعداد  و  وفات   و  تول د  تاریخ  ص 

 
سه   های کنگره  از   کنگره  ششمین   کنگره،  این  250   )رئیس   شهری ری   محم دی   محم د  ال ل آیت   دیدار،   این  ابتدای   در .  است  ری   عالمان  بزرگداشت   در  دارالحدیث   فرهنگی -می عل  ی مؤس 

سه  ت   کنگره(،  )رئیس  استادی   رضا  دارالحدیث(،  فرهنگی -علمی   ی مؤس    نجمن ا  رئیس  و  کنگره  عالی   شورای   )عضو  محق ق  مهدی   دکتر  و  کنگره(  علمی   )دبیر  مهریزی   مهدی   االسالمحج 
 . کردند ارائه گزارشی  کشور( فرهنگی  مفاخر و آثار
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 را ها  این  معلومات  و  راها  این  معارف  مخواهی می  بلکه  خودمان،  علمی  بزرگ  هایشخصی ت  ناختش  برای  نیستیم  چیزها  این  دنبال
 .علوم شناسی ریشه لحاظ از هم تاریخی، لحاظ از هم کنیم؛ تحلیل
ر  ]  تفسیر  در  و  ادب  در  کالم،  در  فقه،  در  [ایشان  ]  فرمودند،  کهطور  همین  هم   حدیث  در  خب  جور؛همین  هم  حدیث.  اند[بوده  متبح 
تی  چه  حاال  است؛  بوده   -صدوق  شیخ  برادر-  بابویهبنحسین  شاگرد  ایشان ها این   دانیم؛نمی  درست   هم  راها  این  بوده،   چقدر  و  بوده   مد 
 این  دارد؛ وجود ما تاریخ در  جامعی ت، این با خصوصی ات، این با مردی یک باالخره. بشود معلوم بشود، روشن بشود، تحقیق  بایست

 .کنیم تحلیل را ایشان شخصی ت کنیم، تحلیل ما باید را
زش  یعمده  هم  مفید  شیخ  ایشان،  استاد  بفرمایید  فرض  مثال    حاال   آراء  ببینیم  ما   -است  بزرگی  متکل م  مفید  شیخ-  است   کالم  در  251تبر 

  نظرات   با  مخالف  چقدر  است،  مفید  شیخ  آراء  از   متأث ر  چقدر  مثال    دارند،  ایشان  که  هاییکتاب  یبقی ه  و  شافی  در  مرتضی  سی د  کالمی  
 آثار   ببینیم  است،  مفید  شیخ  شاگرد  []هم  فقه  در  ایشان  خب  که  مثال    فقه  در   یا  بفهمد؛  آدم  راها  این  که  است  مهم  است؛  مفید  شیخ
 ایشان   یشاتفرما  در   هم  شاذ ه  آراء -  هست  هم  252َشواذ  از   بعضی ها  آن   در  استادی،  آقای   قول   به  که  ایشان  فقهی  نظرات  و  ایشان  فقهی
 .است مهم این مرتضی؛  سی د شخصی ت تحلیل ]یعنی[ است؛  مفید شیخ آراء  از متأث ر  چقدر -هست
  و   شهری  ری  آقای  جناب  ازکنیم  می  تشک ر  واقعا    ما.  است  اهم ی ت  حائز  خود  جای  در  هم  ایشان  آثار  چاپ  و  ایشان  آثار  تنقیح  البت ه
 .مفاخر آثار احیاء برایند کنمی  همکاری ایشان با که  آقایانی یبق یه

 شناسایی و معلوم کردن قدر و وزن این افراد 
  رازی   مرتضی  سی د  مرحوم  اسم  بود،  تاریخی  علمی    بزرگان  بزرگداشت  صحبت  که  پیش  سال   چند  شهری،  ری   آقای  جناب  با  البت ه  من
 مثال    یا.  است  ایبرجسته  شخصی ت  و  بوده  گیبزر  بسیار  متکل م  ایشان  است؛  رازی  مرتضی  سی د  ری،  با  مناسب  باالخره  آوردم؛  هم  را

ن  لکن  آوردید؛  اسم  را  کلینی  شما  منطقه،  این  بزرگان  همین  بین  در  بفرمایید  فرض ث   علمای  ترینبزرگ  جزو  هم  253کلینی  عال    محد 
 یعنی   بشود؛  کارها  این  روی  -نیستم  مستحضر  درست  االن  بنده  راها  این  بوده،  ری  ساکن  یا  بوده  کُلین  ساکن  ]اینکه[  حاال-  است  ما
 . بشود معلومها این  وزن وها این قدر و بشوند  شناساییها این
 اسالمی  المللِی بین معنا یک  بهو  ذوجهات و ذوابعادشخصیّتی  •
 است،   ذوجهات  و  ذوابعاد  هم  مرتضی،  سی د  شخصی ت  که  خصوصبه  است؛  ایشایسته  کار  بسیار  است،  خوبی  بسیار  کار  من  نظر  به
 برای   که  هاییحال  شرح  یعنی  ایشان  حاالت  از  بعضی  در  ادب،  و  ادبی ات  بحث  همین  در.  است  اسالمی  المللی  بین  معنا  یک  به  هم

 غیر   و  عرب-  ادبی ات   عالَم  معروف    ادب    بزرگان  از  ایشان  که  [گویندمی]  ،کند می  تعبیر  کسی  چه  نیست  یادم  حاال  من  اند،نوشته  ایشان
 خیلی   این .  است   افراد  این   از   باالتر  ایشان   ادبی  یرتبه  که  اندکرده  تعبیرجور  این   یعنی  است؛  باالتر  -جن یابن   مثل  سیبویه،  مثل  عرب،
 . کرد تحقیق  و کرد  پیدا را هایشنشانه  و آثارش و کرد جستجو ایشان هایکتاب در بایستی راها این است؛ مهم ی چیز
 شایسته بسیارادامه دادن این کار  •
 آقای   جناب  که  هم  جمعی  این  و.  باشید  موف ق   که  شاءال ل ان  اید؛کرده  شروع  آقایان  را  ایشایسته  بسیار  کار  کهرسد  می  نظر   به  هرحالبه

  هستند   ایشایسته  جمع  -بینممی  و  شناسممی  من  که  آنجایی  تا-  انصافا    و  حق ا    کردند،  قبول  را  زحمتها  آن  و  کردند  معی ن  شهری  ری
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  رضی   سی د  نوبت  القاعدهعلی   مرتضی،  سی د  از  بعد   نشود؛  متوق ف  همجا  این  به   ]کار[  و .  بدهند   انجام  را   کار  این  اءال ل شانتوانند  می   و

 . بگیرد انجام زمینه این در خوبی کارهای ال ل شاءان  و بشود معلوم هم ایشان برجستگی و ایشان شخصی ت که است
 

 15/12/1399 درختکاری روز در نهال کاشت از پس بیانات
حمن ال ل  بسم حیم  الر   الر 
الة و العالمین رب   الحمدل ل  و الم و الص  اهرین آله و محم د  سی دنا علی الس   .اجمعین اعدائهم علی ال ل  لعنة و الط 
 کنم.می عرض سالم برنامه این بینندگان و شنوندگان و ایران عزیز مل ت یهمه به

  بشری  تمّدن ساخت در اساسی و مهم  ی پایه یک ؛شودمی ناشیها آن از آنچه و  سبزه و درخت و گیاه

دا    بحمدال ل    و   را  گیاه  متعال  خداوند  زیست؛  محیط  و  سبز  فضای  از  و  گیاه،  و  درخت  از  گفتن  سخن  برای  آمد  پیش  فرصتی  مجد 
  ساخت   در  ،شودمی  یناشها  آن   از   آنچه  و   سبزه   و  درخت  و   گیاه.  است  داده  قرار  بشر  زندگی  جریان  در  مهم ی  عامل   یک   را  درخت
ن  هم   ،کنند می  تولید  غذا  بشر  برای  هم  ،کنند می  تصفیه  را  هوا  هم  درختان،  و  گیاهان  است؛  اساسی  و  مهم   یپایه  یک  بشری  تمد 
می  و  آبادانی   نماد  هم  هستند،  بشری  روان  و  روح  تلطیف  یمایه   داروهای  از  بسیاری  هم  ،شوندمی  محسوب  بشر  زندگی  محیط  خر 
بینید می بنابراین دارد؛ وجودها این مانند و  ریشه و  برگ و  چوب در که  منافعی یبعالوه آید،می  دست به گیاهان از  ان انس نیاز مورد
 .است بشر زندگی در مهم ی و  اساسی عامل یک  سبزه و درخت و گیاه که
 زیست  محیط و  سبزه و گیاه  و درخت به ما  معنوی  و  معرفتی  نگاه

 دینی   معرفت  نگاه  است،  معنوی  و  معرفتی  نگاه  یک  زیست،  محیط  و  سبزه  و  گیاه  و  درخت   به  ما  نگاه  شد،  گفته  آنچه  بر  یعالوه
 ، زنندمی  حرف  بشری  مسائل  یزمینه  در  که  کسانی  یهمه  و  متفک رین  و  مردم  آحاد  و  دارد   رواج  کامال    هم  ما  ادبی ات  در  این  است؛
 :اندزده حرف  و اندداده نظر  هازمینه این در

 هوشیار  نظر در سبز ختاندر برگ
 254کردگار معرفت است دفتری ورقی هر
 هابودن این انقالبیو  دینی  ی هافعالیّت •

س  شرع  در  که  هست  هم  همین  برای.  است  معرفتی  نگاه  نگاه،  یعنی   حسنات   از  یکی  نهال  نشاندن  و  درخت  کردن  255غرس   اسالم  مقد 
دی  روایات  شده؛   محسوب ها این  که  بنشانید  نهال  بنشانید،  درختکه  این  بهکنند  می  ترغیب  ود  کنن می  تحریص  را  ما  که  داریم  متعد 

ی ت  که  256دارد  وجود  اصل  یک  زیست  محیط  برای  که  هم  ما  اساسی  قانون  در .  است  حسنه   را  آن  به  پرداختن  ضرورت  و   را  آن  اهم 
 و  جنگل  و  زیست  محیط  و  گیاه  و  درخت  و  سبز  فضای  مورد  در  که  ییهافعالی ت  بنابراین،.  کرده  بیانجا  آن   در  بیانی   بهترین  به

  ی مسئله   که  کنند  گمان  نباید  ما  عزیز  هایجوان  و  است؛  انقالبی  یهافعالی ت  است،  دینی  یهافعالی ت  ،گیردمی  انجام  امور[  ی]اینبقی ه
 . آمده قانون و شرع در که است مهم ی و اساسی یمسئله یک نه، است؛ زیادی و تجم التی و تزئینی یمسئله یک زیست محیط

 
 ( تفاوت  کمی   )با غزلی ات  اشعار، دیوان . سعدی  254
 کاشتن  255
 اساسی  قانون پنجاهم  اصل 256
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 در کشور ما  زیستمحیط ی ها فعالیّت برای   وسیعی ی عرصهوجود 

ع  خاطر  به  ما  کشور  خوشبختانه ع  ،هوایی  و  آب  تنو  ع  و  زیست  محیط  تنو   ی هافعالی ت  برای  وسیعی  یعرصه  دارد،  که  ایاقلیمی  تنو 
 بحمدال ل   کشوری  گوناگون  خدمات  در  کههایی  جوان  و  مردم  آحاد  و  داد؛  انجام  بزرگی  کارهای  توانمی  و  است  زیستمحیط
  تالش   و  کنند  کار  و  بشوند  فع التوانند  می  هم  زیست  محیط  یزمینه  در  -اجتماعی   تا  سیاسی  تا  ییاجرا  تا  علمی  از-  دارند  حضور
 . کنند

 های محیط زیست لزوم ایستادن همه در مقابل این تخریب

فانه   خودشان   طلبیمنفعت  و  سودطلبی  فدای  ؛کنندمی  خودشان  شخصی  منافع  قربانی  را  زیست  محیط  که  کسانی  هستند  جامعه  در  متأس 
 ، کندمی  پایمال  را  مراتع  ،کنند می  نابود   را  کوه   و   جنگل  ،کنندمی  تخریب  را  طبیعت  اند،جوریاین  که  کسانی  این   از  هستندکنند.  می

 مقابل   باید  همه  و  است   زیست  محیط  تخریب  که  است  بزرگی  یبال  واقعا    همهها  این  ؛برند می   یغما  به  را  آب  و  زیرزمینی  هایسفره
 . مردم آحاد چه  و مسئولین چه   ب ایستند؛ آن
 بشر  ی آینده زندگی خته شدناندا خطر به •

  و   آهن  بردن  باال  برایدهد  می   قرار  ایوسیله  واقع  در   را  هاکوه   که  آن  اندازد؛می  خطر  به   را  بشر  یآینده  زندگی  واقع  درها  این  خب
  یک   به  تبدیل  وبرد  می  را  هاجنگل  ]درختان[  یاکند  می  نابود  را  مراتع  یاها  این  مانند  و  سازیآپارتمان  و  سازیساختمان  و  الدفو

 .اندازدمی خطر به وکند می محروم هانعمت این از  دارد را بشری یآینده هاینسل  واقع در ،کند می مضر هایکاربری
 ی طبیعی لزوم پیشگیری از خطرات و بالیا 

  قابلها  این  کهگیرند  می  آتش  مثال    طبیعی  حوادث  خاطر  به  گاهی  هاجنگل  هست؛  هم  طبیعی  بالهای  و  طبیعی  خطرات  یک  البت ه
ها این  از  است؛  پیشگیری  قابل  ام ا  دارد،  وجود  طبیعی  بالهای  این  هادریاچه  هم  ها،تاالب  هم  ها،جنگل  ]برای[  هم  است؛  پیشگیری
 .اندکرده 257تقصیر  مسئله این در واقعا   نکنند، اگر و است مسئولین یعهده به این که ودبش پیشگیری بایستی
  ی مسئله   به  همیشه  و  امروز  کشور،  در  همه  که  است  خوب  است؛  مهم ی  روز  شده،  گرفته  نظر  در  درختکاری  روز  که  امروز  بنابراین
 . بدهند اهم ی ت سبز فضای و زیست محیط

 مّلی کرونا درمورد سفر در ایام عیدلزوم رعایت دستورات ستاد 

 - بود   کرونا  اوایل  در  امروزی  مثل  که-  کرونا  به  راجع  مسئولین  گذشته  سال.  بکنیم  عرض  کرونا  یمسئله  یدرباره  هم  جمله  یک
  خوشبختانه   که  258کردم  عرض  عزیزمان  مردم  به  خطاب  زیست  محیط  روز  همین  در   ایکلمه  یک  هم  بنده  گفتند،  و  دادند  هشدار
ه  توانستمی  ای ام  آن  در  که  را  بزرگی  بالی  و  کردند  مالحظه  کامال    عید  ای ام  در  مردم  و  کرد  اثر  دلسوزان  حرف   از   بشود  کشور  متوج 
 و   شناسیممی  بیشتر  شناسیم،می  بهتر  را  خطر  امسال  است؛  بیشتر   گذشته  سال  از  خطر  کهکنم  می  احساس  من  امسال.  کردند   دور  سر
 چه   هر.  کنند  رعایت  همه  بایستی  هم  امسال  بنابراین  نبود؛  اندازه  این  به  گذشته  سال  شده؛  فراگیر  کشور  در  خطر  متأسفانه  که  دانیممی
  که   بنده.  بدهند  انجام  دانستند  الزم  را  چه  هر  نروند؛   سفر  ]مردم[  کردند،  ممنوع  را  سفر  اگر  شود[؛  رعایت  ]باید  گفت  کرونا  مل ی  ستاد
 . [کنممی ]رعایت بگوید زمینه این در مل ی ستاد چه هر  و رفت؛ نخواهم سفر قطعا   گذشته سال مثل
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 مردم   معیشت وضع در کرونا یمسئلهتأثیر 

 مردم  معیشت  برای  را  مشکالتی  چه  کرونا  کهبینید  . میبدانیم  باید  را  این  یعنی  است؛   مؤث ر  هم  مردم  معیشت  وضع   در  کرونا  یمسئله  و 
باید  شد؛ خواهد بیشتر مشکالت و کرد خواهد پیدا ادامه و شد خواهد بدتر طور همین کند، پیدا ادامه این چنانچه اگر کرده؛ فراهم

 . هر چه زودتر بتوان کلک این بالی طبیعی بزرگ را کَند
 های بسیار باال با وجود فراوانیقیمت
فانه ه  این  نیست؛  خوب  مردم  معیشت  وضع  امروز  متأس    عید،  شب  کنید  مالحظه  اشم  است؛  زیاد  هاگرانی.  ما  برای  است  بزرگی  یغص 
 .باال بسیار هاقیمت ام ا  فراوان میوه است؛ گران خیلی ها  این مانند و میوه قیمت

 ها واسطه  و هاداللسود بردن  •
فانه  نه،   ؛برندمی  سودی  یک  کشیزحمت  قشر  یک  بگوییم  مثال    ما  کهرود  مین   هم  باغدار  جیب  به  هاقیمت  این  از[  حاصل  ]سود  متأس 
فانه   ضرر  که  هم  مردم  به  ،رسدمین  چیزی  باغدار  به  وبرند  می  سودجو  و  وسط  هایدست  این  و  هاواسطه   و   هادالل   را  سود  نای  متأس 

 ؛ رسدمی
 حل داشتن مشکل معیشتی مردم و مشکل گرانیراه

  در   بنده  دارد؛  حلراه   است،  ممکن  این   و.  کنند  حل  هم  را  گرانی   مشکل  و  مردم  معیشتی  مشکل   این  محترم  مسئولین  بایستی   بنابراین
د  جلسات   ایم؛ کرده  بیان  و  ایمکرده  مطرح  اند،گفته  زمینه  این   در  کارشناسان   که  هاییحلراه   و  نظرات  و  امداده  تذک ر  را  این  متعد 

 .بدهند انجام راها این بتوانند که شاءال ل ان دارد؛ حلراه
 دعا 

ر  را  نیکی  یآینده  مردم،  برای  و  کشور  برای  متعال  خداوند  که  امیدواریم س  قلب  و  باشد  فرموده  مقد   باشد،   راضی  ما  از  عصرولی    مقد 
 .باشد ما کشور و ما مل ت حال شامل بزرگوار آن  دعای و

الم  برکاته  و ال ل  رحمة و علیکم  والس 
 

 ۱9/۱2/۱۳99 ملی هفده هزار زن شهید، آزاده و جانباز یپیام رهبر انقالب به کنگره 

االسالم که صبح امروز حجتساز« ویژه تجلیل از زنان شهید،  به کنگره ملی »لشکر فرشتگان تاریخالمی  متن پیام رهبر انقالب اس
 :فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران آن را در محل همایش قرائت کرد، به این شرح استوالمسلمین شکری نماینده ولی

حمنال ل بسم حیم الر   الر 
 اسالمی  و جمهوری  های افتخارات انقالبراِن یکی از برترین قّلهنمایشگ

 اند.های افتخارات انقالب اسالمی و جمهوری اسالمیشهیدان و جانبازان و آزادگان زن، نمایشگران  یکی از برترین قل ه
 های بزرگ به روی زنان ایرانیگشوده شدن راه مجاهدت

نظیری از حضور شجاعانه و انگیز و کمهای شگفتصحنه  به روی زنان ایرانی گشود وهای بزرگ را  قدرت ایمان، راه مجاهدت
 های دشوار پدید آورد.ی آنان در میدانفداکارانه و مبتکرانه

 های اعتالی معنوی زِن ایرانی نشانه
س، و از قهرمانی در  از تظاهرات شورانگیز روزهای انقالب تا دوران فراموش  و   صفوف نبرد تا دل بریدن از فرزندنشدنی دفاع مقد 

ی علم و تحقیق و فن اوری و درخشندگی در  همسر و فرستادن آنان به پیشباز خطر و تا خدمات پشت جبهه، و از حضور در جبهه



 

 226|صفحه: ۱۳99/ ۱2/ 2۱مبعث   دیبه مناسبت ع یونیزیتلو یسخنران  در اناتیب 
ت به ها، و سرانجام فداکاری در میدان سالمت و خدمهای اجتماعی و سیاسی و مدیری توادی ادبی ات و هنر، تا هنرنمایی در عرصه 

ا  پُرخطر  آزمون  در  نشانهبیماران  همه  و  همه  درسخیر،  و  اسالمی  نظام  برکت  به  که  است  ایرانی  زن   معنوی  اعتالی  و های  ها 
 های اسالم پدید آمده است. گذاریارزش

 ی این افتخاراتند. در قل ه -اند که تعداد آنان را هفده هزار دانسته-شک زنان شهید و جانباز و آزاده بی
 به شرافت و طهارت مطلوب اسالم ار زن ایرانی در نزدیک کردن خودافتخ

شده بر بسیاری از زنان در دوران نحس پهلوی، خود را به شرافت و رغم فرهنگ فساد و انحطاط غربی  تحمیلزن ایرانی توانست به
 طهارت مطلوب اسالم نزدیک کند و این افتخاری بزرگ است؛ و الحمد ل ل رب  العالمین. 

 ایخامنه دعلیسی  
 ۱۳99اسفند  ۱8
 

 21/12/1399 مبعث  عید مناسبت به تلویزیونی سخنرانی در بیانات
حمن ال ل  بسم حیم  الر   259الر 

الة و العالمین رب   الحمدل ل  الم و الص  اهرین آله و محم د سی دنا علی الس   .االرضین فی ال ل  بقی ة سی ما الط 
 اسالمی اّمت به هشدار عید و جهان خواهانعدالت  ی همه عید

 مبعث،   عید.  عالم  آزادگان  یهمه  به  و  اسالمی  ام ت  یهمه  به  ایران،  مل ت  یهمه  به   را  مبعث  بزرگ  و  سعید  عیدکنم  یم  عرض  تبریک 
 یک   ،کنممی  عرض   بعثت  به  راجع  مطلبی  یک   امروز .  است  اسالمی  ام ت  به  هشدار  عید  و  است   جهان  خواهانعدالت  یهمه  عید
 .کرد خواهم عرض انقالب مسائل به راجع هم کوتاهی یجمله

 وجود  عالمِ   مسئولیّت  ترینسنگین
س  قلب  روزی،  چنین  یک  در  مبعث،  در   وحی  یعنی  شد  الهی  امانت  بهاترین گران   مخزن  (وسل م وآلهعلیهال ل صل ی)  اعظم  پیامبر  مقد 

. است  عالم  آخر  تا  بشر  هدایت  مسئولی ت  که   شد  نهاده  بزرگوار  آن  پُرتوان  هایدوش  بر   وجود  عالم    مسئولی ت   ترینسنگین  و  الهی،
 . بشری ت یهمه به بود هم بزرگی یهدیه بعثت، این البت ه

 بعثت معنای 
 پروردگار  ی برگزیده انسان  برانگیختگِی  •

 همراه  برانگیختگی  این  و   -است   الهی  رسول  که-  پروردگار  یبرگزیده  انسان  برانگیختگی    یعنی  است؛  برانگیختگی  معنای  به  بعثت
 است؛ پیامبری و رسالت عظیم یپدیده شدن   حادث این، که الهی؛ قدرت و علم الیزال منبع به او ات صال باشود می
 انسانی های مجموعه ه کردن و حرکت دادنبرانگیخت •
  رسول  و  اکرم  پیغمبر   یعنی  شد؛  خواهد  منتهی  بشری  هایمجموعه  برانگیختگی  به  پیغمبر  شخص  برانگیختگی    این  بعد،  یمرحله  در

 را  انسانی هایمجموعه ،شودمی برانگیخته  وشود می مبعوث که این[ ]از  بعد -الهی بزرگ پیامبران از یک هر- ایرهدو  هر در الهی
راهی را در مقابل پای انسان قرار    و  بشر  بختینیک  به  نو،  راهی   سمت  بهدهد  می  حرکت  و  اندازدمی  راه  به  وکند  می  برانگیخته  او
 .است این بعثت معنای ؛دهد می

 
 .شد برگزار تلویزیونی  ی زنده  گفتگوی  صورت   به دیدار  این 259
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  پیامبران اف بعثتِ اهد
 بعثت  بزرگ هدف توحید؛ •
  همان  پروردگار،  از  تبعی ت  تبع  به   هم،  پیغمبر  خود  هدف  طبعا    که  -الهی  اهداف-  است  داشته  وجود  اهدافی  پیامبران  یهمه  بعثت    در

 بزرگ   هدف  توحید،  توحید؛  از   است  عبارت  هاهدف  این  یهمه  رأس  که  دارند  بزرگی  هایهدف  هابعثت  پس.  بود  خواهد  هدف
ة    کُل    فی  بََعثنا  لَقَد  وَ   است:  بعثت َ   اعبُُدوا  اَن    َرسوال    اُم  اغوت؛   اجتَن بُوا  وَ   ال ل  در   شریفه  یآیه  این  که  محض؛   توحید  خالص،   توحید  260الط 
 صالح   ثلم  هود،  مثل  نوح،   مثل  بزرگ  پیغمبر  چندین  زبان   از   ]هم[  هود   یسوره   در  همچنین  و   اعراف  یسوره   در .  است  نحل  یسوره 

َ  اعبُُدوا قَوم  ا»ی کهشود می گفته جور  این دیگران و لین  توحید، این 261.غَیُره« ا لله م ن لَکُم ما ال ل  .است پیامبران بعثت هدف او 
 معنای این توحید ؛تکوین عالم و تشریع عالم بر پروردگار مطلق  حاکمیّت 

 خب   نیست؛  تا  دو  و  است  یکی  خدا  که  کند  پیدا  عقیده  خود  ذهن  در  انسان  که  نیست  این  معنای  به  فقط  هم  توحید  که  دانیدمی  البت ه
 پروردگار   مطلق   حاکمی ت  معنای  به  توحید  است؛   الهی  حاکمی ت  معنای  به  که   است  مهم ی  معنای  یک  به  توحید   لکن  هست  هم  این  بله
 وجود،   حوادث  یهمه  در-  تکوین  عالم  در  مه  بشود؛  دانسته  نافذ  الهی  امر   بایستی  که  است  -دو  هر-  تکوین  عالم  و  تشریع  عالم  بر
ة  ال  و   حول  »ال «  اال    قو    خب.  است  پروردگار  واحد  قدرت  از  ناشی  حاالت  یهمه  و  حوادث  این  یهمه  تشریع،  عالم  در  هم  و  -بال ل
 .است اصلی هدف این،

 بعثت  دیگر های هدف •
 آور؛ انحطاط  و  کنندهپست  هایپیرایه  از  و  هاآلودگی  ازا  هانسان  روحی  پاالیش  یعنی  ،ی بشرتزکیه  دارد:  وجود  هم  دیگری  هایهدف

 262ب الق سط؛   الن اُس   ل یَقومَ   بشود:  اداره  عدالت  با  بشری   یجامعه  که  ،استقرار عدالت.  بردن  باال  راها  انسان  علمی  مقام  و  هاتعلیم انسان
؛  َحیلوة   فَلَنُحی یَن ه :ایجاد حیات طی به  263َطی بَة 

  معنای حیات طیبه 
 ماد ی   آسایش  بشر،  روحی  آرامش  و  سویی  از  بشر  علم  و  بشر  عقل  شکوفایی  و  رشد  معنای  به  طی به  حیات  چه؟  یعنی  طی به   حیات  این
 حیات  است؛ انسان روحی عروج و  معنوی تکاملها این یهمه از باالتر و بشر شادکامی  و  بشر رفاه  و بشر زندگی محیط امنی ت بشر،
اینهااین  یعنی  طی به  پیامبران   ]لکن[  هستند،  الهی  بزرگ  پیامبران  غالبا    بحث  موردجا  این  در   البت ه .  است  پیامبران  بعثت  اهداف  ها. 

 . شدندمی گسیل  عالم مختلف نقاط به حقایق  این مبل غ   معنای به که بودند هم دیگری

 های بسیار بزرگآوردن این هدفدستلوازم به
  دست به  جوری   چه  هاهدف  این   است؛   دشواری  هایهدف  است،   بزرگی  بسیار  هایهدف  ها،هدف  این  کهکنید  می  مالحظه  خب
 آید؟ می
 اجتماعی  مناسبات برای   گسترده  ریزی برنامه •
ال    طبعا    این  الهی  یفرستاده  حق،   نبی    اسالم،  نبی    چنانچه  اگر  یعنی  اجتماعی؛  مناسبات  برای  گسترده  ریزیبرنامه  یک  به  دارد  احتیاج  او 
 .بکند ایجاد اجتماعی مناسبات اهداف، این تناسب   به بایستی ناچار ببخشد،  تحق ق  را اهداف این بخواهد ایدوره  هر در

 
 ...«"بپرهیزید ]فریبگر[ طاغوت از و بپرستید  را "خدا بگوید:[ ]تا  برانگیختیم ای فرستاده  ام تی  هر میان در  حقیقت،  در  »و  ؛۳6 ی آیه  از بخشی  نحل، ی سوره 260
 ...« نیست او جز معبودی  شما برای  که  بپرستید  را  خدا  من، قوم ای ... » ؛ 65 ی آیه اعراف، ی سوره  مله ج  از 261
 ...« برخیزند انصاف به مردم  تا...  »  ؛25ی آیه از بخشی  حدید،  ی سوره 262
 ...« بخشیم ]حقیقی[ حیات   ای،پاکیزه زندگی  با را او قطعا  ... »  ؛97 ی آیه  از بخشی  نحل، ی سوره 263
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 بزرگ سیاسی قدرت •

م  مطلب  نصیحت   را  مردم  فقط  که  کنندهنصیحت  یک  یا   منزوی  انسان  یک  را   اجتماعی  مناسبات  این  یعنی  است؛  سیاسی  قدرت  هم  دو 
 .است الزم سیاسی قدرت  است، الزم قدرت بیاورد؛ وجود بهتواند مینکند می

 .اهداف این تحق ق  برای وسیع ریزیبرنامه یک با هم و بزرگ سیاسی قدرت یک با هم هستند همراه ها،بعثت بنابراین

 ایجاد یک نظام سیاسی؛ هدف پیامبر 
  کدام که این  حاال- بیاید وجود هب سیاسی نظام یک که است این هدف یعنی  آید،می وجود به سیاسی نظام یک پیغمبر آمدن با پس

 به   سیاسی  نظام  یک  که  است  این  هدف  لکن  است،  دیگری  بحث  نکرد  پیدا  توفیق   کدام  و  بکند  را  کار  این  کرد  پیدا  توفیق   پیغمبر
 .ها و مناسبات اجتماعی و مناسبات گوناگون بشری تحق ق ببخشدکه بتواند این اهداف را با تشکیل برنامه -بیاید وجود

 سیاسی  نظام این در حکمرانی آئین •
  فَبََعَث   :فرمایدمی  که  ،کندمی  نازل  پیغمبر  بر   متعال  خدای  آنچه  از   وشود  می   گرفته  خدا  کتاب   از  حکمرانی  آئین  سیاسی،  نظام  این  در
 ُ رینَ   الن ب ی ینَ   ال ل  این   کتاب«؛  »ل یَحکُمَ   یعنی  ل یَحکَُم«»  264فیه؛   اختَلَفوا  یَماف  الن اس    بَینَ   ل یَحکُمَ   ب الَحق    بَ االکت   َمَعُهمُ   اَنَزلَ   وَ   َوُمنذ رینَ   ُمبَش 

 در   است،  بقره  یسوره   در  این.  اجتماعی  هایتنظیم  یهمه  در  است  او  حاکم  و  بدهند،  انجام   باید  آنچه  در  مردم  بین  کند  حکم  کتاب
نجیل    اَهلُ   َولیَحکُم  [:فرمایدمی]  مائده  یسوره  ُ   اَنَزلَ   ب ما  اال  ؛   ال ل شود می  گرفته  انجیل  از  حکمرانی  دستور  یعنی  است؛  حاکم  نجیلا  265فیه 
ُ  اَنَزلَ  ب ما یَحکُم لَم َمن »وَ  آیات در  که دیگر پیغمبران ]مورد[ در  همچنین و انجیل؛ اهل برای  »اُولئکَ  و 266الکافرون« ُهمُ  فَاُولئکَ  ال ل
  و   حکمرانی دستور  و است حکمرانی منشأ و منبع که چیزی آنها این  یهمه در هست، 268س قوَن« االف ُهمُ  »اُولئکَ  و 267ل موَن« االظ ُهمُ 

  آن   در  اساس  و  اصول  این  است؛  شده  نازل  پیغمبر  به  که  الهی  کتاب  از  است  عبارت  ، شودمی  گرفته  آن  از  حکمرانی  هایبرنامه
 .های بشری در چهارچوب  این اصول بایستی گذاشته بشودی برنامهو همه  است؛ ]کتاب[

 دِه این حکمرانیمدیر و فرمان 

 که   فرماندهی  یک  و  مدیری ت  یک  وجود  بدون  بکند؟  عمل  کسی  چه  را  حکمرانی  دستور  این  لکن  است  حکمرانی  دستور  این،  خب
 پیغمبر   شخص  خود  به  مربوط  اساسی  راهبری    این  و  مدیری ت  این  و  است  الزم  مدیری تی  یک  پس  شد؛  نخواهد  عملی اتی  دستور  این

م  نبی  -  پیغمبران  یهمه  و  اکرم  پیغمبر  یعنی  است؛ فند   که  هستند  فرماندهانی  و  مدیران  -دیگر  پیامبران  او  از  قبل  و  اسالم  مکر    موظ 
 . ببخشند   تحق ق   را   این  و  کنند  اجرا  ،شودمی  ارائه  الهی  کتاب  با  و   است   پیغمبران  بعثت  محصول  که  را   جامعه  در  الهی  و   دینی   حکمرانی  

 مبر پیغ فرماندهی و راهبری های انواع روش  •
 فرماندهی   این  متعه د    و  متکف ل  پیغمبر،  شخیص  شخص  پیغمبر،  خود  موارد   از  بعضی   در  نیست؛  جور  یک  فرماندهی  و   راهبری  این  البت ه

م  پیغمبر  سلیمان،  حضرت  داوود،  حضرت  مثل  است؛  را  امور  اجرای  و  گرفتند  قرار  حکومت  رأس  درها  این  خود  که-  اسالم  معظ 
  در   قرآن  در  هم  این  که  پیغمبری  آن  مثل  الهی؛  امر  بهکند  می  معی ن  را  حاکمی  پیغمبر  مواردی  در  هم  گاهی  -شدند  متکف ل  خودشان
«؛   َسبیل    فی  نُقات ل  َمل ک ا  لَنا  ابَعث  لَُهمُ   ل نَب یٍّ   قالوا   »ا ذ  که  است  بقره  یسوره   پیغمبر   به  داشتند،  مشکالت  و  بودند  فشار  زیر  که  مردم  269ال ل

 
  اختالف  هم   با  آنچه  در   مردم   میان  تا ،  فرستاد  فرو  بحق   را  [   خود  ]   کتاب ،  آنان  با  و ،  برانگیخت  دهندهبیم   و  نویدآور  را  پیامبران   خداوند  پس...  »  ؛ 2۱۳  ی آیه   از   بخشی   بقره،  ی ره سو  264

 ...« کند داوری   داشتند
 ...« کنند  داوری  کرده ازل ن آن  در  خدا آنچه به باید انجیل اهل  »و ؛ 47 ی آیه از بخشی  مائده، ی سوره 265
 « کافرانند خود  آنان... » ؛ 44 ی آیه از بخشی  مائده، ی سوره 266
 « ستمگرانند خود  آنان... » ؛ 45 ی آیه از بخشی  مائده، ی سوره 267
 « نافرمانند خود  آنان... » ؛ 47 ی آیه از بخشی  مائده، ی سوره 268
 « ".است گماشته پادشاهی  به شما بر  را طالوت خداوند  حقیقت "در : گفت آنان به »پیامبرشان  ؛246 ی آیه  از بخشی  بقره، ی سوره 269
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َ   ا ن    نَب یُُّهـم  لَُهم  قالَ   کرد؛  انتخاب  را  حکمران  هم  او  و  کند  انتخاب  را  حکمرانی   یک  شانبرای  او  که  کردند  مراجعه  لَکُم   بََعَث   قَد  ال ل
  دست  به  کار  اجرای  لکن است  اصلی  یگرداننده  و  اصلی  فرمانده  و  است   راهبر  پیغمبر  بنابراین.  فرمانده  شد  طالوت  270؛ َمل کا    طالوَت 
ت  تاریخ  در  قطعا    هم  آن   امثال  و   است  طالوت  مثال  این   در  که  پیغمبر،  آن   از  غیر   است   دیگری  کس  یک  زیاد   و   نیست  کم  هانبو 
  حکومت  دستگاه  در   است  موقعی تی  دارای  او  خود  لکنکند  می ن  معی ن  را  کسی  پیغمبر  که  است   جور  این  هم  دیگر  وقت  یک.  هست
  دین   به  گرایشتدریج  به  هم  حکومت   آن   که-  کومت ح  آن   دستگاه  در  هم  او   امر  که  یوسف  حضرت  مثل  است؛  نافذ  او   امر  که

 .نبود هم مطلق  حاکم که  حالی در داد،می انجام را کارها و بود نافذ -کرد پیدا یوسف حضرت

  خالصه طور به بعثت وضع
  کتاب   الارس  با  برانگیختگی  این  است،  پیغمبر  برانگیختگی  معنای  به  بعثت  پس.  است  جوری  این  خالصه  طور  به  بعثت  وضع  بنابراین
کند می  ا عمال  الهی   رسول  خدا،  پیغمبر  را  حکمرانی  این  مفاد  و  است  همراهشود  می  نازل  پیغمبر  به  که  الهی   حکمرانی  دستور  و  الهی
  ما   البت ه  که  باشد  داشته  وجود  هم  دیگری  هایشکل  شاید.  کردیم  عرض  که  مختلفی  هایشکل  بهکند  می  راهبری  وکند  می  اجرا  و
لع تاریخ حوادث یهمه از که ما باشد؛ داشته وجود  است ممکن ام ا ندیدیم؛ ریاث  آن  از  قرآن در  . نیستیم مط 

 چیست؟ دین
 انسان؛   زندگی  یمجموعه  مدیر  از  است  عبارتکنیم  می  نگاه  که  وقتی  نگاه  این  با  دین  چیست؟   گسترده  نگاه   این  با  دین  بنابراین  خب
  های برنامه  متکف ل  دینکنند  می  خیال  بعضی  که  انسان،   فردی  و   عبادی  صرفا    هایبرنامه  و   شخصی  یبرنامه  نه  جامع؛  یبرنامه  یعنی
 که دهد  می  نشان  نگاه  این  نه،  است؛  خارج  دین  یحوزه   از   غیره،  و  اقتصادی  و  سیاسی  و  اجتماعی  گوناگون  مسائل  و   است  فردی
 .دارد جامعی ت است، جامع دین،

 دشمنِی طبیعِی اشرار عالم با چنین دینی
 حاال   اند؛کرده  مخالفت  دینی  چنین  یک  با  عالم  اشرار  هازمان   یهمه  در  ؛گیردمی   قرار  هم  دشمنی  مورد  نگاه،   این  با   دین   این  عا  طب   و

 ؛ که علنا  در مقابل دین ب ایستند یا این  ی عظیم و قلمرو عظیم را به مسائل شخصییا به این صورت که سعی کنند فرو بکاهند این منطقه
ل کَ َوکَ   فرمود:  که ا  نَب یٍّ   ل کُل    َجَعلنا  ذل مین؛  م نَ   َعُدوًّ   مجرمین،   از  دشمنانی  پیغمبری  هر  است؛  فرقان  یسوره   در  این  که  271الُمجر 

ل کَ   وَ  ]فرمود[:  هم  انعام  یسوره   در.  داشته  عالم  اشرار  گنهکاران، ا نَب یٍّ   ل کُل    َجَعلنا  کَذل نس    طینَ اَشی   َعُدوًّ  ا لیل   ُهمبَعُض   یوحی  الج ن    وَ   اال 
ا؛  القَول    ُزخُرَف   بَعض     الهی   حکم  اجرای  کار  و  ساز   این  وشود  می  مبعوث  نبی  و  افتدمی  ات فاق  نبی  بعثت  که  وقتی  بنابراین  272غُرور 
  مخالفت   او  با   غارتگرها  ،کنندمی  مخالفت  او  با  طبعا    بشر،  زندگی  اخاللگران    و  استعمارگران  و  مستکبران  و  مفسدان  ،شودمی  مطرح
 کنند. می مخالفت او با َظلَمه ،نند کمی

 محسوب   عالم  اشرار   که  هاییاین   است،  بشر  آحاد  بر  ناحق    تسل ط  ضد    است،  بشری   هایثروت  غارت  ضد    است،  ظلم   ضد    چون
 .ایستندمی پیغمبر مقابل در طبعا    ،شوندمی
 سیاسی« »اسالمدشمنی با   •

 است همین سیاسی اسالم ؛شودمی  آورده نام سیاسی« »اسالم نام به چیزی از دشمنان، تبلیغات در کهکنید می مشاهده  هم امروز شما
  و   -دادند  انجام  ما  بزرگوار   امام  که  عظیمی  حرکت  به  کرد  خواهم  اشاره  بعد  حاال  که-  کرده  پیدا  تحق ق   ایران  اسالمی  نظام  در  که

 
 « "کنیم  پیکار خدا راه در  تا  بگمار ما برای   "پادشاهی  گفتند:  خود از  پیامبری  به  که »آنگاه  ؛247 ی آیه  از بخشی  بقره، ی سوره 270
 ۳۱ ی آیه از بخشی  فرقان، ی سوره 271
  القا   آراسته  سخنان  ]یکدیگر[،   فریب   برای   بعضی،  بهها  آن   از  بعضی .  برگماشتیم  جن  و  انس  شیطانهای   از  دشمنی   پیامبری   هر  برای   ونهگ  بدین  »و  ؛۱۱2  ی آیه  از  بخشی   انعام،  ی سوره  272
 ...« کنندمی 
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  گوناگون،  هایدستگاه  حکومت،  تشکیل  با  ستهتوان  که  اسالمی  همین  یعنی  سیاسی  اسالم.  است  سیاسی  اسالم  ها،آن  حمالت  آماج
 بکند؛  ایجاد مل ت یک برای را اسالمی و دینی هوی ت یک و بیاورد وجود به غیره و نظامی  سیاسی، اجتماعی،  اقتصادی، هاینظام
 دین  از قرآن  تعریف •

  فرو شود  مین  را  این  است؛  زیچی   چنین  یک  دین  از   قرآن  تعریف  بنابراین.  گفت[شود  می ]  دین  مورد  در   که  است  چیزی  آن  این،
 .محض و ص رف عبادی اعمال یک به کوچک، کارهای به کاست

 حرکت عظیم بعثت 
کند می  آماده  راها  آن  وگذارد  ها میانسان  اختیار  در  را  بشر  بخشنجات  و  جامع  یبرنامه  که   است  عظیمی  حرکت  یک  بعثت  بنابراین
 .بزرگ حرکت یک برای

 برکنار نشدن مردم در بعثت  •
 .نیست جور این کند؛  برکنار میدان این در تحر ک از را مردم او، راهبری و  پیغمبر برانگیختگی که نیست جور این البت ه
 هاانسانها و به حرکت درآوردن بیدار کردن فطرت 

 حرکتها  انسان  ؛کند می  برانگیخته  را  جامعه  وشود  می  منتهیها  انسان   برانگیختگی  به  پیامبر  برانگیختگی  کردیم،  عرض  که  طور  همان
الم(  )علیه  امیرالمؤمنین  که  لذاست  کنند.می   وَ   ف طَرت ه    میثاقَ   ل یَستَأدوُهم  ُرُسلَهُ   فیه م  واتَرَ   وَ   [:فرمایدمی]  معروف  یخطبه  آن  در  الس 

رد  و  دانش  هایدفینه  273العُقول؛  َدفائ نَ   لَُهم  یُثیروا  وَ   ن عَمت ه    َمنس ی    یَُذک روُهم   آوردند؛ درمی  حرکت  به  ،کنند می   زنده  انسان  د وجو  در  را   خ 
 .آورنددرمی حرکت به راها آن وکنند می بیدار راها آن یخفته فطرت

 های حدود و مجازاتفلسفه •
ارٌ   »َطبیبٌ   کهفرماید  می  پیغمبر  یدرباره  البالغهنهج  دیگر  یخطبه  یک   در  باز   و َمه«؛  اَحمیل   وَ   َمَراه َمهُ   اَحکَمَ   قَد  ب ط ب ه  َدو   مرهم   هم  َمواس 

 وسیله   این  به  زخم  و  اشتندگذمی  داغی  یمیله  یک  شد،نمی  خوب  مرهم  با  که  وقتی  را  هازخم  محل    روی  سابق،-  م[]َمْوس    هم  دارد،
اید فرممی  -»م یَْسم«  یا  »َمْوس م«گویند می  زخم،  روی  اشتگذمی  وکرد  می  داغ  طبیب  که ایمیله  این  به  عرب  لغت  در شد؛می  خوب
َمه«؛  اَحَمیل   »وَ   کرد،  فراهم  کرد،  آماده  را  هامرهم  هم  اسالم،  پیغمبر  َمراه َمه«؛  اَحکَمَ   »قَد  که  کرد   فراهم  را  الزم  هایمیله  آن  هم  َمواس 
 ی حدود  این.  ]موسم[  آن  است،  الزم  جا  هر  و  مرهم،  است،  مفید  جا  هر  و  است   الزم  هرجا   شاء«؛  »َحیُث   یا  274یَحتاج«   َحیُث   »یََضعُ   که
  را   زخم  کهگذارند  می  زخم  روی   که  است  گداخته  هایمیله  همان  -هااین  مانند  و  هامجازات  و  حدود-   هست  اسالم  دربینید  می  که

 .بعثت به مربوط مسائل مورد در این کند؛ خوب

 در ایران  اسالمی انقالبتجدید مضمون بعثت با 
 به   متعال  خداوند  یعنی  کرد؛  تجدید  معاصر  یدوره   در  را  بعثت  مضمون  انایر  در  اسالمی  عظیم  انقالب.  انقالب  مسائل  به  راجع  ام ا  و

  خود،   بلند یاندیشه با خود،  شجاعت با خود،  ابتکار با دوران، این در را  نبوی بعثت مستمر   خط    که داد را توفیق  این ما بزرگوار امام
 کند؛  نمایان و  کند پُررنگ خود فداکاری با
 ت اسالمنشان دادن جامعیّ  •
 در   را  اسالم  جامعی ت  و  کند  پُررنگ  را  آن  توانست  بزرگوار  امام  بود،  رنگکم  زمان  طول  در  خب  که  همان خط  بعثت است  ین[]ا

 کرد؛   برجسته  را  این  بزرگوار  امام   است؛  انسان  زندگی  یهمه  شامل  و  است جامع  دین  یک  اسالم  که  بدهد  نشان  و  ،بدهد  نشان  عمل

 
 ( تفاوت  اندکی  با) ۱ ی خطبه  البالغه، نهج  273
 (تفاوت  اندکی  با) ۱08 خطبه البالغه، نهج  274
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  این  مصداق  و  ن عَمت ه؛  َمنسی    یَُذک ُروُهم   وَ   آورد:  یاد  به  و  کرد  احیا  بود،  شده  سپرده  فراموشی  به  که  را  دین  سیاسی  و  اجتماعی  ابعاد
 . داد قرار جمله
 نبوی( بعثت از پیروی  به) انقالب اساسی حرکت •

  هر  از  بود  مظلومان  دارطرف  بود،  استکبار  ضد    بر  و  بود  استبداد  ضد    بر  بود،   ظلم  ضد    بر  نبوی  بعثت  از  پیروی  به  انقالب  این  خب
 و  دین   هر  با   و  مل تی  هر  از   بود  مستضعفان  دارطرف  بود،  محرومان  دارطرف  -کلمه  حقیقی  معنای  به  مظلومان-  دینی  هر  از  آئینی،

 .است این انقالب اساسی حرکت و کرد، دعوت اسالم مستقیم صراط به را بشری ت عموم انقالب، این هم حال همه  در و مسلکی،

 عالم   اشرار ییآراصفتکرار 
 که   ایحادثه  همان  است،  اسالمی  جمهوری  نظام  که  آورد  وجود  به  اساس  این  بر  را  نظامی  و  شد  تشکیل  انقالب  این  که  وقتی  خب
 صف   پیغمبران  مقابل  در  که  همچنان   کشیدند  صف  انقالب  این  مقابل  در  عالم  اشرار  یعنی  شد؛  تکرار  آمدمی  پیش  پیغمبران  برای
ل    کشیدند؛می ا  نَب یٍّ   ل کُل    َجَعلنا  کَ َوکَذل میَن؛   م نَ   َعُدوًّ  صف  انقالب  مقابل  در  عالم  مستکبرین،  عالم  اشرار  و  عالم  مجرمین  275الُمجر 

 .شدند مقابله مشغول و کشیدند
ل  از   ما  نبود،  هم  ما   انتظار  خالف  البت ه  این ل   از  بدهند؛  نشان   سازگاری  انقالب  با ها  این  که  نداشتیم  توق ع   هم  او   چنین   که  بود   وممعل  او 

ُ   َعَدنَا   وَ   ما  هذا  افتد: می  ات فاقی ُ   َصَدقَ   وَ   َرسولُه  وَ   ال ل   و  آمریکا  امثال   خصوصی ات،  این  با  انقالبی  با  که  بود  معلوم  276َرسولُه؛  وَ   ال ل
 . شد هم جور همین و ایستند،می وکنند می مقابله روز  آن شوروی   و استکباری یهاقدرت

 دنیا  ی همه با  سالمیا جمهوری  گری ستیزهدروِغ 
 و  تحریف  جاهمه  مثل  هم  اسالمی  جمهوری  با   یمعارضه  و  مقابله  یقضی ه  این   درها  آن  منتها  دارد  وجود  قطعا    مقابله  این  خب،
  این  نیست،  درست  این  دارد؛  گریستیزه  سر  و   ناسازگاری  سر  دنیا  یهمه  با  اسالمی  جمهوری  گفتند  کردند؛  رایج  را  گوییدروغ
 .است خالف

 ندارند جنگ سر دستور قرآن به نیکی با کّفاری که   •
  کُمُ ا یَنه  »ال  که  است  ممتحنه  یسوره   در.  کنیم  رفتاریخوشکنند  مین  دشمنی  اسالمی  نظام  با  که  کسانی  با  که  ایمگرفته  یاد  قرآن  از  ما
 ُ ین    ف ی   یُقات لوکُم  لَم  ال ذینَ   َعن    ال ل یار کُم  م ن  یُخر جوکُم  َولَم  الد  وُهمتَ   اَن  د   ندارند،   ستیزه  سر  شما  با  که کف اری  این  ا لَیه م«؛  تُقس طوا  وَ  بَر 
َ   ا ن    کنید؛  عمل  عدل  و  قسط  به  هم ها  این  با  کنید،  نیکیها  این  به  شما  ،کنندمین  دشمنی  شما  با  عمال    ندارند،  جنگ  سر بُّ   ال ل  یُح 

ُ   کُمُ ا یَنه  ا ن ما  277.الُمقس طین ین    ف ی  قاتَلوکُم  ال ذینَ   َعن    ال ل یـار کُم  م ن  َواَخَرجوکُم  الد   بنابراین   278. تََول وُهم  اَن  ا خراج کُم   َعلی  ظاَهروا  وَ   د 
 دشمنی   ما  با  که  کسانی  با  ما  نخیر،  دارد؛  ستیزه  سر  همه  با  اسالمی  جمهوریگویند  می  که  نیست  جور  اینگوید.  می   را  این  قرآن   یآیه
ی با دشمنان است، کسانی تأکید اسالم مقابله  کنیم.می   هم  نیکوکاریها  این  به  نداریم،  مشکلی  -مذهبی  هر  از  دینی،  هر  از-کنند  مین

 کنند، نه کسانی که دینشان با شما یکی نیست.که دشمنی می

 
 ...« دادیم قرار گناهکاران از دشمنی   پیامبری  هر رای ب ... » ؛ ۳۱ ی آیه از بخشی  فرقان، ی سوره 275
 ...« گفتند راست  اشفرستاده و  خدا  و دادند وعده ما به اشفرستاده  و خدا  که  است همان  این...  »  ؛22 ی آیه  از بخشی  احزاب، ی سوره 276
 8 ی آیه  ممتحنه،  ی سوره 277
 با   راندنتانبیرون  در   و  رانده  بیرون  هایتانخانه   از  را  شما  و  کرده  جنگ  شما  با  دین  ]کار[  در  که   میدارد  باز  کسانی   با  دوستی   از   را  شما  خدا   »فقط  ؛9  ی آیه   از  بخشی   ممتحنه،  ی سوره  278

 ...« اندکرده پشتی هم  یکدیگر 
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 دشمنی، نه دگراندیشیاشکال داشتِن  •
  در  را  دگراندیش  عنوان  -شودمی  تکرار  گاهی  هم  اخیرا    که  پیش؛ها  سال   البت ه -  روشنفکرنماها  این  از  گروهی  یک  کشور،  داخل  در

 است،   دیگر  شما  یاندیشه  279نیست؛   ایمسئله  دگراندیش  ما  برای  که  گفتم  سخنرانی  یک  در  من.  دادند  قرار  اسالمی  جمهوری  مقابل
 . بکنید نباید دشمنی ]لکن[ نداریم کاری شما یاندیشه با ما دارد؟  اشکال چه باشد، دیگر خب
 کردن دشمنی و دشمن  روی  قرآن ی تکیه
 کند. می تکیه کردن  دشمنی و دشمن روی  قرآن
 هادوستی نکردن با این •
َُّهاای  : فرمایدمی  ممتحنه  یسوره   در ذوا  ال  ءاَمنوا  ال ذینَ   اَی ی  تَت خ  کُم  وَ   َعُدو  ة؛   ا لَیه م  تُلقونَ   اَول یلاءَ   َعُدو   و   من  دشمن  که  کسانی  با  280ب الَمَود 

  خودتان   پیمانهم  و  خودتان  همراه  راها  آن   نکنید،   دوستی  - انداسالمی  یجامعه  دشمن  هم   خدایند،  دشمن  هم-  هستند  شما  دشمن
 . نگیرید

 ایجاد اقتدار برای ترساندِن دشمن  •
وا  »وَ   معروف  یآیه   آن  یا ة    م ن  َمااستََطعتُم   لَُهم  اَع د  باط    م ن  وَ   قُو    ال ل    َعُدو    ب ه  »تُره بونَ   که  دارد  بعد  است،  انفال  یسوره   در  که  الَخیل«  ر 

کُم«؛  ت  این   281َوَعُدو    »تُره بونَ   که  است   این  برای  کردن،  قدرتمند  را   خود  و   کردن  تولید  سالح  کردن،  ایجاد  اقتدار  کردن،  ایجاد  قو 
«، َعُدو   ب ه  . نیست دشمن غیر بحث بترسانید؛ را دشمن ال ل

 فّعال   دشمِن  با ی مواجهه بر اسالم  ی تکیه
ل  از   ما   را  دشمنان   این  خب.  است  فع ال  دشمن    با  یمواجهه  رب  اسالم  ی تکیه  بنابراین   روز   از.  ایمکرده  تجربه  و  ایمآزموده   انقالب  او 

ل  جمهوری   علیه  هاتوطئه  اوایل  همان  از  کرد،  هاگذشت  خیلی  دیگران  و  بیگانگان  به  نسبت  اسالمی  جمهوریکه  این  با  انقالب،  او 
 .دارد ادامه هم االن تا و دیگران؛ هم دبع آمریکا، همه از بیش شد؛  شروع اسالمی

 ها دشمنی این با مواجهه برای  الزم  عنصر دو؛ استقامت  و صبرو  بصیرت
  در  خصوصی ت  دو  -کنممی  توصیه  هم  باز  ام،کرده  توصیه  همیشه  بنده  که-  است  الزم  هادشمنی  این  با  مواجهه  برای  مهم  عنصر  دو

می  و  یرت،بص  از  است  عبارت  یکی  است:  الزم  مردم  آحاد  وجود   عنصر  دو   این  چنانچه  اگر   که  استقامت،  و  صبر  از  است  عبارت  دو 
 دست   به  اسالمی  نظام  با  یمقابله  و  مواجهه  در  توفیقی  هیچ  بزند،تواند  مین  ایلطمه  هیچ  بکند،تواند  مین  کاری  هیچ  دشمن  داشت
بر    وَ   البََصر    اَهلُ   ا ال    الَعلَمَ   هَذا  یَحم لُ   ال  »وَ   فرمود:  امیرالمؤمنین  که  است  همان  این.  صبر  و  بصیرت  آورد؛نمی ع    الع لم    وَ   الص  «   ب َمواض    الَحق 
 .است البالغهنهج ۱7۳ یخطبه در این که

 بصیرتمعنای  •
  ی هاانسان  اشتباه    احتمال  حاال  ؛کندمی  اشتباه  گاهی   انسان.  شناختن  را   درست  راه   و   بودن  تیزبین  یعنی  بصیرت  چه؟  یعنی  بصیرت

ب  و  قدیمی  یهاآدم  است،  بیشتر  که  کارتازه  و  یی ابتدا  انسان   که  کرد  مراقبت   بایستی  را؛   درست   راهکنند  می  اشتباه  مواردی  هم  مجر 
 معنا   این  به  بصیرت  چیست؛  درست  راه  بفهمد  و  کند  پیدا  را   راه  بتواند  ها فتنه  غبارآلودگی  در  نکند؛  اشتباه  درست  راه    شناخت  در

 .است
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 معنای صبر  •

 مستقیم؛   صراط  این   در  حرکت  بر   فشردن   پای  و  مستقیم  صراط  این   با  نکردن  پیدا  زاویه  راه،  این   در  استقامت  یعنی  صبر  چه؟  یعنی  صبر
 درستی   آگاهی  که  کسانی  یا  دشمنان  غالبا    البت ه.  نکنند[  ]معنا  دیگری   جور  را  صبر  نکنند،  معنا  بد  را  صبر.  است  صبر  معنای  به  این

  متوق ف   بدهد،   ادامه  را  راه  کند،  ایستادگی  کند،  پافشاری  ب َورزد،  استقامت  انسانکه  این  یعنی  صبر  ؛نندکمی  معنا  بد  را  صبر  ندارند
 رود.می کار به دشمنان با ی مقابله در که است  صبری معنای این نشود؛

 جامعه  در خصوصیّت دوهای حفظ این یکی از راه  تواصی؛
 جامعه   در  بتوان  را  خصوصی ت  دو  این  که  هاییراه   از  یکی.  شودغالب نمیاگر این دو خصوصی ت وجود داشته باشد، دشمن    خب
بر؛  تَواَصوا  وَ   ب الَحق    تَواَصوا  وَ   هست:  والعصر  یسوره  در  که  همان  »تواصی«،  از  است  عبارت  کرد،  حفظ  تواصی   را  یکدیگر  مردم  ب الص 
 ی توصیه  هم  کنند،   تأکید  را  حق   راه  کنند،  حق   به  توصیه  هم  باشد[؛  ]برقرار  یکدیگر  به  کردن  توصیه  و  تواصی  یزنجیره  این  کنند؛

  این   باشد،  داشته  وجود  جامعه  در  بصیرت  و  حق   به  تواصی  و  صبر  به  تواصی  چنانچه  اگر .  داردمی  نگه  را  همه  این،  بکنند؛  صبر  به
کات  دستخوش  آسانی به  جامعه  قطع  است،  مؤمنان  محافظت  یهزنجیر  که  تواصی  جریان  این  چنانچه  اگر  ام ا   شد؛  نخواهد  دشمن  تحر 
نسانَ   ا ن    رسید:  خواهد  خسارت  قطعا    بشود ت    َعم لُوا  وَ   ءاَمنوا  ال ذینَ   ا ال    ُخسر،  لَفی  اال  ال حل بر؛   تَواَصوا   وَ   ب الَحق    تَواَصوا   وَ   الص    اگر   282ب الص 
 دهد.می قرار هدف را مهم عامل همین دشمن  خب،. کرد خواهد پیدا تحق ق  خسارت  نباشد، تواصی این

 نرم جنگ در دشمندو حرکت و هدف 
 حکمها  آن   که  هست  خشن  و   سخت  و  نظامی   آشکار  هایجنگ  یک  حاال- کند  می  دنبال  نرم  جنگ  در  ما   نظر   به   را  هدف  دو  دشمن
 جنگ   نای  در  دشمن  -هست  هم  ترخطرناک  سخت  جنگ  از   معنا  یک  به   وشود  می   عالج  ترمشکل   نرم  جنگ  ام ا  دارد،  را  خودش

 :دهدمی انجام را حرکت  دو نرم
 کشور در تواصی جریان قطع •

 کند؛  قطع  را صبر به و حق  به تواصی یزنجیره این که  است این یکی
 دادن حقایق  نشان وارونه •

م  . بدهند   شانن  وارونه  دروغهب   وعکس  به  راحت  را  عالم  حقایق   که  دارند  هم  فراوانی  تبلیغات  که  بدهد  نشان  وارونه  را  حقایق که  این  دو 
 مؤمنان  بین  در صبر و حق به تواصی یرشتهخطر بزرگ قطع 

 کاری  ]اینکه[ است؛ خطرناکی چیز کنند،  قطع  را تواصی جریان  کند، قطع مؤمنان بین در  را صبر و حق  به تواصی یرشتهکه این ام ا
  جریان  شدن  بریده  جریان،  این  قطع  اگر  دهند؛ن   امید  یکدیگر  به  نکنند،  حفظ  را  همدیگر  نکنند،  توصیه  یکدیگر  به  مؤمنین  که  کنند

 و   کنند  نومیدی  احساس  کنند،  تنهایی  احساسها  انسان   کهشود  می  موجب  این .  است  خطرناک  خیلی  بیفتد،   ات فاق  جامعه  در  تواصی
  این   وقتی  طبعا    و  افتد؛می  ات فاقات  این  نبود،  تواصی  وقتی.  برود  دست  از  اقدام  جرئت  بشود،   کمرنگ  امیدها  بشود،  ضعیف   هااراده
شود می  دور  دسترس  ازتدریج  به  متعالی  و  عالی  هایهدف  قهرا    شد،  ضعیف  هااراده   و   شد   کم  هاجرئت  و  شد  کم  امیدها  شد،  جور
 ؛ شودمی سپرده فراموشی دست به ورسد می نظر به نیافتنیدست وشود می کمرنگ و
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 (نرم جنگ افسرانی ما )هاجوانوظایف  •
. هستند   ما  نرم   جنگ  افسرانهای ما  جوان  گفتم  283وقتی   یک  من.  بیفتد  ات فاق  این  بدهند  اجازه  نباید  ما  نرم  گجن   افسران   این  که

 نکردن،  تنبلی  به   یتوصیه  ایستادگی،  به  یتوصیه  باید  کنند،  امیدآفرینی  باید   و  بیفتد  ات فاقی  چنین  یک  بدهند  اجازه  نبایدها  جوان
 .دارند عهده بر  هستند نرم جنگ افسران گفتیم کههای ما جوان که است ارهایی کها این کنند؛ نشدن خسته به یتوصیه

 لزوم استفاده از فرصت فضای مجازی برای این کارها •
 شما   ام اکنند  می  استفاده  دیگر  جور  مجازی  فضای   از  دشمنان  حاال.  کار  این   برای   است  فرصتی  یک  مجازی  فضای  امروز  البت ه

  یتوصیه  برای  صبر،  به  یتوصیه  برای  امیدآفرینی،  برای  کنید  استفاده  مجازی  فضای   از   کنید:  استفاده  نآ  از   جوری   این  عزیز  هایجوان
 کار    این  مورد  در  این  خب.  هااین  مانند  و  نماندن  بیکاره  نکردن،   تنبلی  نشدن،  خسته  به  یتوصیه  برای  آفرینی، بصیرت  برای  حق،  به

ل  .است  یکدیگر از حفاظت و تواصی یزنجیره قطع که دشمن او 

 توسط دشمنان  حقایق دادن  نشان وارونه  درجه ۱۸0هایی از مثال
مشان  کار   را  دروغ  این  قاطعی ت  و  جرئت  با  هم  قدر  این.  حقیقت  باب  در   دروغگویی  است،  حقیقت  نماییوارونه  گفتیم  که  هم  را   دو 
 درجه   ۱80  را  حقیقت  قاطع  و  محکم   و  ردخونس  خیلیگوید.  می  راست  این  کهکند  می  خیال   کند،  گوش  کسی  هر  کهگویند  می

 دهند.می نشان وارونه
 یمن •

 در   خیابانشان،  در  شان،خانه  در  را  یمن  مظلوم  مردم  دارد  آمریکا  عرب    همدست  که  است  سال  شش  االن  که  بفرمایید  فرض  مثال    حاال
  مانع   دارو  رسیدن  از  ،شودمی  مانع  غذا  یدنرس  از   کرده،  اقتصادی  محاصره  را ها  آن  ،کندمی   بمباران  شانمدرسه  در   شان، بیمارستان

 ات فاق   آمریکا  دولت  خود  سبز  چراغ  با  البت ه  این   و  افتاده  ات فاق  این  که  است  سال  شش  ؛شودمی  مانعها  آن   به  نفت  رسیدن  از  ،شودمی
فانه   عرب  ظالم  و  گدلسن   و  القلبقسی    دولت  این  و  دادند  ]نشان[  سبز چراغ  بود؛  کار  سر  بر  دموکرات  دولت  هم  وقت  آن  افتاد،  متأس 

 یمن   مردم-  اندبااستعدادی  خیلی  مردم  البت ه  که  هایمنی  حاال.  است  قضی ه  واقعی ت   این  خبکند.  می  رفتار  جور   این  دارد  یمن  مردم  با
 خودشان   یا  کنند،  ی هته  یا-  بیاورند  وجود  به  دفاعی  وسایل  خودشان  برای  ها پدیده  از  برخی  از  استفاده  با  اندتوانسته  -بااستعدادند  بسیار
د  به  بدهند،  جواب  سالهشش  هایبمباران  این  به  و  -بسازند  تبلیغات   فریاد  ،گیرد می  انجام  کاری  یک  ها یمنی  طرف  از که  این  مجر 
  ان سازم  کار  زشتی    واقعا    که  ،گویدمی  هم  ملل  سازمان  ،گویندها میآن   ی همه!  شد«  ترور  آقا  شد،  حمله  »آقا  کهشود  می  بلندها  این
 خاطر   به   را  ]دولت[  آن  چرا؟  ملل  سازمان  است،  ظالم  مستکبر  دولت  یک  آمریکا  خب.  است  بدتر  آمریکا  کار  از  زمینه  این  در  ملل
  مالمت  شده، کارگر  دفاع این و کرده دفاع خودش از مواقعی درکه این خاطر برای را  این ]ام ا[کنند مین محکوم بمباران سال شش
 .گوییدروغ از نمونه یک اینکنند. می حمله و ریزندمی  او روی  همه وکنند می
 ی جمع کشتار های سالح ت بامخالف •
ادخانه  ترینبزرگ  یا ادخانه  ترینبزرگ  است؛  آمریکا  در  دنیا  اتمی  یزر  ها این  اتم  بمب  - دانمنمی  من-  هزارها  شاید  حاال!  اتمی  یزر 
 220  آمریکا .  است  آمریکا   دولت  برده،  کار  به  حاال  تا   را  اتم  بمب  که  دولتی  تنها  یعنی  بردند،  هم  کار  به  را   این   و  دارند  انبارهایشان  در

  ی توسعه  ضد    ما  کهزنند  می   فریاد  وقت   آن   کردند،  جوری  این   را  ]کار[  این   284کرده؛   عامقتل  روز   یک  در   ساعت،  یک  در   را   نفر  هزار
عی  دیگر؛  است  جوری  این  یعنی !  هستیم  اتمی  هایسالح   بدترین   ؛گویندمی  دروغ!  هستیم  جمعی  کشتار  سالح  فمخال  ما  که  اندمد 
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 ما گویند  می  حال  عین  در  اند،کرده  هم  استفاده  اند،برده  هم  کار  به  را  آن  است؛ها  آن  دست   جمعی  کشتار  سالح  ترینخطرناک  و

 . هستیم جمعی کشتار هایسالح مخالف
 بشر  حقوق ی ازدارطرف •

ه با  را  خودش مخالف  که مجرمی از  آمریکا   شکلی  یک با  را مخالف یک هاسعودی  فهمیدند؛ دنیا یهمه دیگر-کند می تک هتک ه  ار 
ه  با  و  انداختند  گیر   حقیقت   نمایی  وارونه  یعنی  بشرم؛  حقوق  دارطرف  من  کهگوید  می  بعد  وکند  می  حمایت  -285کردند   اشتک هتک ه  ار 
 !شکل این با حد، این تا
 مبارزه با داعش •

 گفت،   بود  کرده  ایجاد  که  آن  هم  گوییم؛نمی  ما  کردند،  اعتراف  هاآمریکایی  خود  دیگر  را  این-  کرد  جادای  آمریکا  خود  را  داعش
 آن   -کرده  ایجاد  آمریکا  را  داعش  که  کردند  اعتراف  و  گفتند ها  آن   یهمه  گفت؛  او  به   یحمله  مقام  در  بود،  او  رقیب  که  آن  هم

  امکانات   و!  کنیم  مخالفت  داعش  با  مخواهی می  ما  کهکنند  می  درست  نظامی  اهپایگ  سوریه  در  عراق،  در  داعش،  وجود  یبهانه  به  وقت
 و  ببرند  و  ببرند  بین  از   را   سوریه  نفت  کهدهند  می  اجازه  ،گذارندمی   اختیارش  در   پول  ،گذارند می  داعش  اختیار  در  مدرن  ایرسانه

ها این   که  است  کارهایی  این   ؛کنیممی   مبارزه  اعشد  با  داریم  ماگویند  می  هم   حال  عین  در  کنند،  استفاده  را   سودش  و  بفروشند
 . نمایی واقع خالف ؛کنند می

 منطقه  در ایران  حضور •
  در  عراق،  در  سوریه،  در  ایران  چرا  یعنی  دارد؛  حضور  منطقه  در  ایران  چرا  کهکنند  می  یاد  کینه  و  بغض  با  منطقه  در  ایران  حضور  از

 بوده؛  مستشاری  حضور  بودند،  هم  ما  هاینظامی  که  آنجایی  و  نیست؛  نظامی  حضور  ما  حضور  که  حالی  در  دارد؛  حضور  جاها  بعضی
  موجب   که  بزرگ  مشکل  یک  عنوان  به  و  کینه  با  را  این  است،  سیاسی  حضور  صرفا    ندارند،  حضور  هانظامی  اصال    که  هم  جاهایی  یک
 قانونی  دولت  از  دفاع  برای  شدیم،  وارد  ما  هم  جا  هر  و  است  ما  یمنطقه  منطقه،  که  حالی   در  ،گویندمی  استها  این  مانند  و  ثباتیبی
  وارد ها  دولت  آن  خود  خواست  و  رضایت  با  و  بوده  قانونی  دولت  از  دفاع  ما  هدف  سوریه،  در  چه  عراق،  در  چه  شدیم؛  واردجا  آن

  اشغال   را  اینطقهم  یک  ،شوندمی   سوریه  وارد  اجازه  بدون  ظالمانه،  خودشان  که  حالی  در  ،کنندمی  بزرگ  جوری  این  را  این  شدیم؛
ها این  کارهای  جزو  حقیقت  نماییوارونهکنند.  می  درست   نظامی  پایگاه  چندین  عراق   در  یاکنند  می   درست  نظامی   پایگاه  ،کنند می

 .است  جوری این هازمینه یهمه در و است؛
 زودتر   بایستی  حتما    را  سوریه  است؛ها  نآ  قانون  و  هاعراقی  خود  خواست  که  کنند  تخلیه  را  عراق  هاآمریکایی  بایستی  حتما    البت ه  و

 .استها آن کار این بنابراین. زودتر چه هر  کنند؛ تخلیه

 اسالمی  انقالب قبال در ما  وظایف
ها باز  که جلوی آن   راه سعادتیکه انقالب اسالمی بر دوش ما، بر دوش مل ت ایران گذاشته و    سنگین امانتی  باربا این    بدانیم  باید  ما

  و   دشمن،  مقابل  در  ایستادگی  و  دشمن  شناخت  و   صبر،  به  و   حق   به  تواصی  همین  وظایف،  این  یجمله  از  داریم؛  ایفیکرده، ما وظ
ار دشمن این به نکردن اعتماد و دشمن مقابل در  نشدن تسلیم  .ما  امروز عرض  این. است غد 
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 2۳6|صفحه: ۱۳99/ ۱2/ 2۱مبعث   دیبه مناسبت ع یونیزیتلو یسخنران  در اناتیب 
 کشور درمانی ی مجموعه بهخودمان  ابراز سپاس قلبی لزوم
 ی مجموعه  مجاهدت  و  تالش  و   رسید  پایان  به  سال .  بکنم  عرض  بیماری  گیریهمه  این  مسائل  یدرباره   دا  مجد    جمله  یک  فقط   آخر  در

  خودمان   قلبی  سپاس  مردم،  آحاد  هم   و  بنده  هم  است   الزم  و  شد،  سال   یک  از   بیشتر  و   سال  یک  کرونا  بالی   مقابل  در  کشور  درمانی
 .کنند دفاع  همه کهکنم می سفارش و متشک ریمها آن  از وکنیم می دعا راها آن  کنیم؛ ابراز مجموعه این به را

 دعا 

هاتش  متعال  خدای   شاءال ل ان  که  امیدواریم   متعال  خدای  مبعث  عید  برای  کند،  مل ت  حال  شامل  را  فضلش  و  را  رحمتش  و  را  توج 
  به   بتوانیم  که  بدهد  توفیق   را  ما  یهمه  و  کند  عطا  اسالمی  ام ت  به  و  عالم  مؤمنین  یهمه  به  و  ایران  مل ت  به  شاءال ل ان  را  مبارکی  عیدی

  بزرگوار   امام  مطه ر   روح  و  کند  ما  حال  شامل  را  بزرگوار  آن  دعای  و  فداه(  )ارواحنا  عصرولی    حضرت  رضای  و  کنیم  عمل   وظایفمان
 .کند خشنود و  راضی ما از ال ل شاءان  را  بزرگوار شهدای یمطه ره  ارواح و

الم  برکاته  و ال ل رحمة و علیکم  والس 
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