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حرف اول
انقالب اسالمی ایران و جمهوری اسالمی در عصر حاضر سبکی جدید از
حاکمیت را براساس مردمساالری دینی به دنیا عرضه کرد که در آن نقش
مردم ،نقشی واقعی و اصیل بوده و از آغاز برپایی تاکنون ،اصالت خود
را حفظ کرده است.

***
اکنون در آستانۀ دوازدهمین دور ٔه انتخابات ریاست جمهوری ایران
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و پنجمین انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا قرار داریم که در
جمعه۲۹ ،اردیبهشت ۱۳۹۶برگزار خواهد شد و انتظار میرود بار دیگر،
حضور گسترده و تکلیفمدارانۀ مردم در انتخابات ،بهعنوان برگ برندۀ
نظام جمهوری اسالمی و عامل بقا و استحکام آن ،تالشهای همیشگی
دشمنان برای براندازی این نظام را ناکام بگذارد.
اینهمه ،درحالی است که دموکراسی در کشورهای غربی ،با حضور
کمفروغ شرکتکنندگان و انحصار قدرت در دست ثروتمندان و رفتارهای
غیراخالقی نامزدها ،در خطر جدی قرار گرفته است.
انتخابات اخیر آمریکا با ثبت رکورد جدیدی در ابتذال و فساد اخالقی
و رقابت کثیف بر سر قدرت ،بیمار یهای دموکراسی غربی را بیشازپیش

نمایان کرد و اهمیت حاکميت اخالق در صحنۀ انتخابات را بهعنوان
مهمترين شاخص تمايز مردمساالری دينی با دموکراسی نشان داد.

***
رکن دیگر استحکام و استمرار نظام جمهوری اسالمی ،هدایتهای الهی
رهبر فرزانۀ انقالب است .این دیدبان بصیر همواره حافظ جمهوریت
نظام و ضامن حرکت آن در راستای اهداف بلند انقالب اسالمی بوده و
در مقاطع مختلف ،به بهانههای گوناگون به بیان ویژگیهای مردمساالری
دینی ،وظایف مردم ،تکالیف منتخبان ،معیارهای نامزد اصلح و دیگر
موضوعات مرتبط با انتخابات پرداخته است.

***
آنچه میخوانید گزیدهای است از بیانات رهبر معظم انقالب دربارۀ
انتخابات که در هفت فصل دستهبندی شده و با اینفوگرافیکهای مرتبط
تکمیل شده است.
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1
مردمســاالری دینــی
در نظام جمهوری اسالمی،

انتخابات یک امر واقعی است:

یک چیز شکلی و صوری نیست.

اینجورنیستکهبخواهیمازدیگرانتقلیدکنیمکهچون

دیگرانبهنامدموکراسیانتخاباتدارند،ماهمانتخابات
داشته باشیم!

نه ،انتخابات یک امر واقعی است برای دخالتدادن نظر
مردم و رضای عامه:

همانی که در فرمان معروف امیرالمؤمنین

(علیهالصالةوالسالم)

به مالک اشتر هست.

۱۳۸۸/۱۲/۰۶

نعمت انتخابات
ً
واقعا نعمت بزرگی است .این هم از برکات نگاه روشن و
انتخابات
عمیق امام بزرگوار ما بود .کسانی در همان زمان بودند که معتقد بودند

ْ
حکومت اسالمی است ،انتخابات لزومی ندارد .امام فرمود [که] نه،
[وقتی]
انتخابات باید باشد و منشأ اثر باشد ،مردم تصمیم بگیرند ،مردم انتخاب
کنند و آنچه مردم میخواهند ،بشود .نتیجۀ این سیاست ،این شد که
مردم در کنار انقالب و در وسط میدان باقی ماندند.

۱۳۹۴/۱۰/۱۴

حقالناس
معنای حقالناس بودن ،این نیست که فقط آنکسیکه پای صندوق

نشسته است ،باید این حقالناس را رعایت کند که مثالً فرض کنید آراء
را عوضی نخواند یا کموزیاد نکند .این یکی از مصادیق رعایت حقالناس
است ...یک بُعد دیگر [حقالناس] این است که مردمی که میخواهند رأی
ً
واقعا قابلاعتمادند.
بدهند ،اعتماد کنند به آن مجموعههایی که

۱۳۹۴/۱۰/۱۴

نقش مردم
در نظام جمهوری اسالمی ،انتخابات یک امر واقعی است ...برای
دخالتدادن نظر مردم و رضای عامه :همانی که در فرمان معروف امیرالم
ؤمنین(علیهالصالةوالسالم) به مالک اشتر هست.

۱۳۸۸/۱۲/۰۶
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2
رأی میدهم چون...
مردم میدانند که

حضور آنها در انتخابات

مایۀ قدرت و ابهت بینالمللی آنهاست.

آنها [دشمنان] این را نمیخواهند.

آنها میخواهند مردم در انتخابات شرکت نکنند

تا این نشانۀ روگردانی مردم

از نظام اسالمی باشد

و نظام اسالمی به این وسیله ضعیف بشود

و آنها بتوانند به ملت و کشور و دولت و همه
فشار وارد کنند.

آنها میدانند که

حضور پرشور مردم در انتخابات،

به مردم قدرت میدهد.

۱۳۸۶/۱۲/۲۲

حضور پررنگتر؛ اعتبار ملی باالتر
هرچه حضور پررنگتر باشد ،اعتبار و ارزش ملی باالتر خواهد رفت.
انتخابات هم همینجور است .هرچه صندوقهای رأی شلوغتر باشد،
گسترش شرکت مردم بیشتر باشد ،اعتبار کشور باال خواهد رفت ،مصونیت
کشور بیشتر خواهد شد .مشارکت مردم میتواند آیندۀ کشور را تأمین و
تضمین کند.

۱۳۹۰/۱۱/۱۴

انتخابات؛ خون تازه در پیکر انقالب و نظام
با این انتخابات ،خون تازهای به پیکر انقالب و کشور و نظام جمهوری
اسالمی دمیده خواهد شد ،حرکت تازهای برای او پیش خواهد آمد،
نشاط تازهای پیدا خواهد کرد؛ همچنان که همۀ انتخاباتها همینجور
است .انتخابات مظهر حضور مردم است ،مظهر دخالت مردم در سرنوشت
خود است.
البته آفتهایی وجود دارد .باید سعی کنیم این آفتها پیش نیاید.
مردم ما و کشور ما از انتخابات سال  ۸۸بهترین خاطرهها و بدترین
خاطرهها را دارند .بهترین خاطرهها حاصل حضور عظیم چهلمیلیونی
مردم پای صندوقهای رأی بود که دنیا را خیره کرد .بدترین خاطرهها

ً
بعضا
[هم] مربوط به جرزنیهای سیاسی یکعده آدم نادان ،ناباب و
معاند در قضیۀ انتخابات بود.

۱۳۹۰/۱۰/۱۹
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انتخابات پرشور خواهد بود
حضور مردم در انتخابات میتواند کشور را پیش ببرد ،از شر دشمن
محفوظ و مصون نگه دارد ،دشمن را در توطئههای خودش دچار تزلزل
و تردید بکند ،دشمن را وادار به عقبنشینی کند .انتخابات پرشور ،مشت
محکمی به دهان دشمن است.
کان َّ
خدا با شماست ،خدا با شماست« :من کان ِل َّله
الله َله» .وقتی
َ

ملت در راه خدا حرکت میکند ،خدا به او کمک میکند ،سنتهای الهی به
او کمک میکنند .دلهای مردم [در] دست خداست .این عزم و ارادههای
َّ
شاءالله خدای متعال در این
راسخ ،مصنوع ید قدرت الهی است و ان

انتخابات هم به این مردم کمک خواهد کرد.

۱۳۹۰/۱۱/۲۶

حضور در انتخابات؛ مایۀ قدرت بینالمللی
هر وقت دشمنان این ملت سعی کردند مردم در انتخاباتی شرکت نکنند
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و تبلیغات کردند ،مردم بهعکس پرشورتر در انتخابات شرکت کردهاند .این
دفعه هم همینجور خواهد شد به توفیق الهی.
مردم میدانند که حضور آنها در انتخابات مایۀ قدرت و ابهت
بینالمللی آنهاست .آنها [دشمنان] این را نمیخواهند .آنها
میخواهند مردم در انتخابات شرکت نکنند تا این نشانۀ روگردانی مردم
از نظام اسالمی باشد و نظام اسالمی به این وسیله ضعیف بشود و آنها
بتوانند به ملت و کشور و دولت و همه فشار وارد کنند.
آنها میدانند که حضور پرشور مردم در انتخابات به مردم قدرت
میدهد و آنها دیگر نمیتوانند نقشههایشان را نسبت به ایران اجرا
کنند .میخواهند این نباشد.

۱۳۸۶/۱۲/۲۲

۳
اصلح کیست؟
آنچه که در این فاصله

و در این فرصت مهم است،

این است که

مردم عالوه بر همت بر حضور،

انتخاب خوب هم
همت بر
ِ
داشته باشند.

همانطور که عرض کردیم،
یک انتخاب خوب،

یک انتخاب درست،

نهفقط در طول چهار سال،
گاهی در طول دهها سال

تأثیراتش برای کشور باقی میماند.

۱۳۹۲/۰۲/۲۵

نقطۀ مقابل دشمن
هدف جبهۀ دشمنان شما ،نقطۀ مقابل هدف شماست .شما که در
انتخابات شرکت میکنید ،دنبال یک فرد اصلحی میگردید که بتواند
کشورتان را با همین سرعت ،بلکه بیش از این ،پیش ببرد ،هم در عرصۀ
مادی ،هم در عرصۀ معنوی .شما دنبال انتخاباتید ،برایاینکه کسی یا
کسانی ،دولتی ،رئیسجمهوری بتواند عزت شما را باال ببرد ،استقالل
شما را عمیقتر کند ،وضع زندگی شما را بهتر و مرفهتر کند ،گرهها را باز
کند ،امید و شور و شوقی در کشور بهوجود آو َرد؛ اما دشمن شما درست

بهعکس :مایل است انتخاباتی انجام بگیرد ،حاال که بنا است انجام
بگیرد؛ البته اگر میتوانستند کاری کنند که انتخابات انجام نگیرد ،آن کار
را میکردند؛ اما حاال که باالخره چارهای ندارند و انتخابات انجام خواهد
محسنات را نداشته باشد؛
گرفت [کاری میکرد] که برای آیندۀ کشور این
ّ

بلکه کشور را بهسمت وابستگی ،بهسمت ضعف ،بهسمت عقبماندگی در
صحنههای گوناگون حرکت دهد؛ کشور را به عقب بکشاند ،به عقب براند!
آنها هدفشان این است .پس دو تا هدف در مقابل هم قرار دارد :هدف
ملت ایران ،هدف جبهۀ دشمنان .مقصود دشمن چگونه حاصل میشود؟

مقصود دشمن با این حاصل میشود که انتخابات اوال ً سرد برگزار شود،
مردم بیرغبت باشند ،عدۀ کمی شرکت کنند ،یک عدهای بگویند« :آقا چرا
شرکت کنیم؟ فایدهاش چیست؟ ما نمیخواهیم بیاییم ».اینها دشمن را
خوشحال میکند.

۱۳۹۲/۰۲/۲۵
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در جهت اهداف انقالب
آنچه که در این فاصله و در این فرصت مهم است ،این است که مردم
انتخاب خوب هم داشته باشند.
عالوه بر همت بر حضور ،همت بر
ِ

همانطور که عرض کردیم ،یک انتخاب خوب ،یک انتخاب درست،
نهفقط در طول چهار سال ،گاهی در طول دهها سال تأثیراتش برای کشور
باقی میماند.
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۱۳۹۲/۰۲/۲۵

اهل استقامت و ایستادگی
ین ُ
قاموا
کسانی
قالوا َر ُّب َنا اهّللُ ُث َّم ْ
سر کار بیایند که مصداق إِ َّ
اس َت ُ
ن الَّذِ َ
ِ

باشند :اهل استقامت ،اهل ایستادگی باشند .زرهی پوالدین از یاد خدا
و از توکل به خدا بر تن خودشان بپوشند و وارد میدان شوند .شعارهایی

را نگاه کنید ،ببیند شعارهایی که تعیین میکنند ،چه جور شعارهایی
است؟

۱۳۹۲/۰۲/۲۵
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4
اخالق انتخاباتی
رقابت انتخاباتی،

جزو رقابتهای مثبت

و دارای فایده و نفع است برای مردم...،

از بداخالقیهای انتخاباتی باید بهشدت پرهیز کنند:
بدگوییکردن،

اهانتکردن،
تهمتزدن،

برای عزیزکردن خود و یا نامزد موردنظر خود ،دیگران را و

رقبا را در چشم مردم خوارکردن،

اینها راهها و روشهای صحیح و اسالمی نیست.

رقابت باید باشد :رقابت مثبت و پرشور ،اما با رعایت

موازین اخالقی.

۱۳۸۶/۱۰/۱۵

تشخیص دوست و دشمن
بصیرت در این دوران و در همۀ دورانها بهمعنای این است که شما خط
درگیری با دشمن را تشخیص دهید [که] کجا با دشمن درگیری است؟
بعضیها نقطۀ درگیری را اشتباه میکنند؛ خمپاره و توپخانۀ خودشان را
آتش میکنند بهسمت یک نقطهای که آنجا دشمن نیست ،آنجا دوست
است .بعضیها رقیب انتخاباتی خودشان را «شیطان اکبر» بهحساب
میآورند! شیطان اکبر آمریکاست ،شیطان اکبر صهیونیسم است! رقیب
جناحی که شیطان اکبر نیست ،رقیب انتخاباتی که شیطان اکبر نیست.
من طرفدار زیدم ،شما طرفدار عمروی؛ من شما را شیطان بدانم؟ چرا؟
به چه مناسبت؟ درحالیکه زید و عمرو هردو ادعای انقالب و اسالم
میکنند ،در خدمت اسالم و در خدمت انقالباند .خط درگیری با دشمن
را مشخص کنیم.

۱۳۹۱/۰۷/۲۴

پرهیز از بداخالقی
رقابت انتخاباتی ،جزو رقابتهای مثبت و دارای فایده و نفع است برای
مردم ،از بداخالقیهای انتخاباتی باید بهشدت پرهیز کنند :بدگوییکردن،
اهانتکردن ،تهمتزدن ،برای عزیزکردن خود و یا نامزد موردنظر خود،
دیگران را و رقبا را در چشم مردم خوارکردن ،اینها راهها و روشهای
صحیح و اسالمی نیست .رقابت باید باشد :رقابت مثبت و پرشور ،اما با
رعایت موازین اخالقی.

۱۳۸۶/۱۰/۱۵
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تقوای سیاسی
ً
عمدتا
در دموکراسیهای غربی ،صالحیتهای خاصی موردنظر است که
در این صالحیتها ،وابستگیهای حزبی رعایت میشود .هم کسانیکه
نامزد میشوند ،هم آنهایی که نامزد میکنند و هم آنهایی که به نامزدها
رأی میدهند ،در واقع به این حزب یا به آن حزب رأی میدهند .حاال در
آن کشورهایی که دوحزبی است ،مثل آمریکا و انگلیس و یا در کشورهایی
که چندحزبی است ،به یکی از این دو یا چند حزب رأی میدهند.
در نظام جمهوری اسالمی ،غیر از دانایی و کفایت سیاسی ،کفایت
اخالقی و اعتقادی هم الزم است .افرادی نگویند که اخالق و عقیده مسئلۀ
شخصی انسانهاست .بله ،اخالق و عقیده مسئلۀ شخصی انسانهاست،
اما نه برای مسئول.
من اگر در جایگاه مسئولیت قرار گرفتم و اخالق زشتی داشتم ،فهم
بدی از مسائل جامعه داشتم و معتقد بودم که باید جیب خودم را پر

20

کنم ،نمیتوانم به مردم بگویم این عقیده و اخالق شخصی من است و
اخالق و عقیده ربطی به کسی ندارد! برای یک مسئول عقیده و اخالق
مسئلۀ شخصی نیست؛ مسئلهای اجتماعی و عمومی است ،حاکمشدن
بر سرنوشت مردم است .آنکسیکه به مجلس میرود یا به هر مسئولیت
دیگری در نظام جمهوری اسالمی میرسد ،اگر فاسد ،بیگانهپرست و در
خدمت منافع طبقات برخوردار جامعه بود ،دیگر نمیتواند نقشی را که ملت
انسان معاملهگر،
و طبقات محروم میخواهند ،ایفا کند .اگر آن شخص،
ِ
رشوه و توصیهپذیر و مرعوبی بود [و] در مقابل تشر تبلیغات و سیاستهای
خارجی جا زد ،دیگر نمیتواند مورداعتماد مردم قرار گیرد و برود آنجا بنشیند
و تکلیف ُملک و ملت را مع ّین کند .این شخص غیر از کفایت ذاتی و دانایی
ذاتی ،به شجاعت اخالقی ...هم احتیاج دارد.

۱۳۸۲/۰۹/۲۵

1

2

3

4

تخریب رقیب

شایعهپراکنی

تعصب

سیاستزدگی

این یک روش
کامالً جاافتاده در
رقابتهای سیاسی
کشورهای مثالً
توسعهیافته است.
ولی اخالقی هم
ً
قطعا نه.
هست؟
حواسمان باشد
اخالق را داریم به
چه میفروشیم!

به خبرهایی فکر
کنیم که به فاصلۀ
چند ساعت
تکذیب شدهاند .به
خبرهایی فکر کنیم
که با اینکه کذب
بودهاند ،کسی نبوده
است برایشان
تکذیبیه بنویسد .یا
نوشته؛ ولی منتشر
نشده است.

تعصب را بگذاریم
کنار .به حرفهای
همۀ نامزدها گوش
بدهیم و مدام با
هم مقایسهشان
کنیم .سعی کنیم
ضعفهای نامزد
موردعالقهمان را
پیدا کنیم.

سیاست جدی
است ،خیلی
هم جدی؛ اما
جایگاهش
کجاست؟ طرفدار
یکی از نامزدها و
مخالف آن یکی
بودن ،بهاندازۀ
کافربودن و
مسلمانبودن که
جدی نیست!

5

6

خود برحقبینی
مفرط

سیاه و سفید دیدن

آداب گفتوگو را
باید یاد بگیریم و
تمرین کنیم .اجازه
بدهیم طرف مقابل
هم حرف بزند .به
حرفهایش هم
گوش کنیم .مدام
سعی نکنیم طرف
مقابل را متقاعد
کنیم.

بیاخالقیهای انتخاباتی

هر آدمی
ضعفهایی دارد
و قوّ تهایی.
نامزدهای
انتخابات هم از
آسمان نیامدهاند.
آخر همۀ
آدمند .نه
ِ
خوبیهایند و نه
مظهر همۀ بدیها.

7

8

9

10

مبالغه

ظاهربینی

هزینهکردن رهبری

شهرتزدگی

حواسمان به میزان
استفاده از کلماتی
مثل همیشه
و هیچوقت و
بهترین و بیشترین
و بدترین و کالً
صفتهایی که
با «ترین» تمام
میشوند ،باشد.

به آدمهای
خوشگل بیفکری
ِ
که توی زندگیمان
بهآنها برخوردهایم،
فکر کنیم و به
آدمهای باکالسی
که چون به خلوت
میروند ،آن کار
دیگر میکنند!

خود رهبر بارها
در همۀ دورههای
انتخابات تأکید
کردهاند که
هیچکس از رأی
ایشان باخبر
نیست و مردم به
شایعهها توجه
ً
واقعا همین
نکنند.
کافی نیست؟!

اگر چهرۀ
محبوبمان غیر
از بازیگری و
وزنهبرداری و...
سوابق و تجربۀ
مدیریتی موفق
و درخورِ اعتنایی
هم دارد ،بسم اهلل؛
وگرنه...
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5
نامزدها باید...
قول بدهند

با عقل و درایت عمل خواهند کرد.

اگر برنامهای در هر موردی از مسائل دارند،
آن برنامه را برای مردم ارائه کنند.
قول بدهند

که با پشتکار و ثباتقدم

در این میدان پیش خواهند رفت.

قول بدهند

که از همۀ ظرفیتهای قانون اساسی

ِ
بزرگ خودشان
برای اجرای وظیفۀ
استفاده خواهند کرد.

قول بدهند که به مدیریت اوضاع کشور

خواهند پرداخت.

۱۳۹۲/۰۳/۱۴

قول بدهند...
آن کسانیکه امروز با مردم حرف میزنند ،آنچه که توانایی انجام آن را
دارند و مردم به آن احتیاج دارند ،آن را با مردم در میان بگذارند .قول
بدهند با عقل و درایت عمل خواهند کرد .اگر برنامهای در هر موردی

از مسائل دارند ،آن برنامه را برای مردم ارائه کنند .قول بدهند که با
پشتکار و ثباتقدم در این میدان پیش خواهند رفت .قول بدهند که

بزرگ خودشان
از همۀ ظرفیتهای قانون اساسی برای اجرای وظیفۀ
ِ

استفاده خواهند کرد .قول بدهند که به مدیریت اوضاع کشور خواهند
پرداخت .قول بدهند که به مسئلۀ اقتصاد که امروز میدان چالش تحمیلی

بر ملت ایران از سوی بیگانگان است ،بهخوبی خواهند پرداخت .قول
بدهند حاشیهسازی نمیکنند؛ قول بدهند دست کسان و اطرافیان خود
را باز نخواهند گذاشت .قول بدهند که به منافع بیگانگان ،به بهانههای

گوناگون ،بیش از منافع ملت ایران اهمیت نخواهند داد.

بعضی با این تحلیل غلط که به دشمنان امتیاز بدهیم تا عصبانیت

آنها را نسبت به خودمان کم کنیم ،عمالً منافع آنها را بر منافع ملت

ترجیح میدهند! این اشتباه است .عصبانیت آنها ناشی از این است
که شما هستید ،ناشی از این است که جمهوری اسالمی هست ،ناشی از
این است که امام در اذهان مردم و در برنامههای این کشور زنده است،

ناشی از این است که روز ۱۴خرداد ،روز رحلت امام ،مردم در سرتاسر کشور
به جوشوخروش میآیند .عصبانیت آنها مربوط به این چیزهاست.

عصبانیت دشمن را باید با اقتدار ملی عالج و جبران کرد.

۱۳۹۲/۰۳/۱۴
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وعدههای نشدنی ندهند
من به نامزدهای گوناگون عرض میکنم جوری حرف بزنید که اگر در خرداد
سال آینده ،نوار امروز شما را جلوی خودتان گذاشتند یا پخش کردند،
ً
بعدا به ر خ
شرمنده نشوید .جوری وعده بدهید که اگر چنانچه آن وعده را

شما کشیدند ،مجبور نباشید تقصیر را گردن اینوآن بگذارید که نگذاشتند،
نشد .کاری را که میتوانید انجام دهید ،وعده بدهید.

24

۱۳۹۲/۰۳/۱۴

منصفانه حرف بزنند
من به برادرانی که میخواهند اطمینان این مردم را بهسمت خودشان
جلب کنند ،نصیحت میکنم که منصفانه حرف بزنند .انتقاد کنند؛ لیکن
انتقاد بهمعنای سیاهنمایی نباشد ،بهمعنای انکار کارهای بسیار برجستهای
نباشد که چه در این دولت ،چه در دولتهای قبلی انجام گرفته است.
1۳۹۲/۰۳/۱۴
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6
مسیر قانون
آنجایی اشکال پیش میآید که

تخلف از قانون انجام میگیرد.

سال ۸۸

اشکاالتی که وارد شد،

خسارتی که به کشور وارد کردند

و نگذاشتند کشور و ملت

طعم آراء چهلمیلیونی را درست بچشد،

بهخاطر تخلف از قانون بود.
یکعدهای...

از قانون تخلف کردند ،خطا کردند،

از راه غیرقانونی وارد شدند [و]
هم به خودشان صدمه زدند،

هم به ملت صدمه زدند.

۱۳۹۲/۰۲/۲۵

راه اساسی
راه اساسی برایاینکه مشکالت انتخاباتی پیش نیاید ،التزام به قانون
است .این را من عرض بکنم :آحاد مردم در هر جای کشور که هستند،
در شهر ،در روستا ،در مرکز ،در کالنشهرها و در همهجا ،باید بهدنبال این

باشند که هرکسی حرفی می َ
زند ،بر اساس قانون باشد .هرکسی توقعی
دارد ،بر اساس قانون باشد.

۱۳۹۲/۰۲/۱۶

نباید دادگاه را متهم کند
قضاوتی در یک دادگاهی وجود دارد .آن طرفی که در این قضاوت به
مقصود خود رسیده ،خوشحال است [و] آن طرف دیگر ناراحت است .آن
طرف دیگر نباید دادگاه را متهم کند که برخالف حق عمل کرده [است].
۱۳۹۲/۰۲/۱۶

تخلف از قانون
آنجایی اشکال پیش میآید که تخلف از قانون انجام میگیرد .سال ۸۸
اشکاالتی که وارد شد ،خسارتی که به کشور وارد کردند و نگذاشتند کشور و
ملت طعم آراء چهلمیلیونی را درست بچشد ،بهخاطر تخلف از قانون بود.
یکعدهای ،یا برای خاطر اغراض نفسانی یا هدفهای خالف سیاسی یا
هرچه [که] حاال در آن زمینه نمیخواهیم قضاوتی بکنیم ،از قانون تخلف
کردند ،خطا کردند ،از راه غیرقانونی وارد شدند [و] هم به خودشان صدمه
زدند ،هم به ملت صدمه زدند.

۱۳۹۲/۰۲/۲۵
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7
تجربۀ 88
چرا برای کشور هزینه درست کردید؟

اگر خدای متعال به این ملت کمک نمیکرد [و]
گروههای مردم به جان هم میافتادند،
میدانید چه اتفاقی میافتاد؟

میبینید امروز در کشورهای منطقه،
آنجاهایی که

گروههای مردم مقابل هم قرار میگیرند،
چه اتفاقی دارد میافتد؟

کشور را لب یکچنین پرتگاهی بردند:

خداوند نگذاشت،

ملت هم بصیرت بهخرج دادند.

۱۳۹۲/۰۵/۰۶

ایستادگی در برابر قانون
من خواهش میکنم اگر چنانچه مسائل سال  ۸۸را مطر ح میکنید ،مسئلۀ
اصلی و عمده را در این قضایا موردنظر و در ّ
مد نگاهتان قرار دهید :آن

مسئلۀ اصلی این است که یک جماعتی در مقابل جریان قانونی کشور،
بهشکل غیرقانونی و بهشکل غیرنجیبانه ایستادگی کردند و به کشور لطمه
و ضربه وارد کردند .این را چرا فراموش میکنید؟

۱۳۹۲/۰۵/۰۶

تا لبۀ پرتگاه
چرا برای کشور هزینه درست کردید؟ اگر خدای متعال به این ملت کمک
نمیکرد [و] گروههای مردم به جان هم میافتادند ،میدانید چه اتفاقی
میافتاد؟ میبینید امروز در کشورهای منطقه ،آنجاهایی که گروههای مردم
مقابل هم قرار میگیرند ،چه اتفاقی دارد میافتد؟ کشور را لب یک چنین
پرتگاهی بردند :خداوند نگذاشت ،ملت

خر ج دادند۱۳۹۲/۰۵/۰۶ .
هم بصیرت به

برنامهریزی دهسالۀ دشمن
یک برنامهریزی دهساله بود تا سال  .۸۸بهنظرشان فرصتی بهدست
میآمد .بهخیال خودشان زمینهها را آماده کرده بودند .مطالباتی هم
مردم داشتند .مردمی که وابستۀ به نظاماند ،وفادار به نظاماند ،فکر کردند
از این مطالبات بتوانند استفاده کنند؛ لذا آن قضایای سال  ۸۸بهوجود
آمد.

۱۳۹۰/۰۳/۱۴
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انتخابات یکی از افتخارات ملت ایران است .این انتخابات مایۀ ع ّزت
و سربلندی و روسفیدی ملت ایران در دنیا پیش ملتهاست .همۀ
بدخواهان و دشمنان اسالم سعی میکردند دین و اسالم و معنویّت
را نقطۀ مقابل مردمساالری نشان بدهند .جمهوری اسالمی نشان داد
که نخیر ،ما چیزی داریم بهنام «مردمساالری اسالمی».مردمساالری
است و درعینحال اسالمی است و از هم تفکیکپذیر هم نیست.
این انتخابات نشاندهندۀ این است .مردمساالری اسالمی مایۀ افتخار
است ،مایۀ روسفیدی است ،مایۀ ع ّزت است ،مایۀ قدرت است .ملت
هم در انتخابات احساس میکنند که کلید کارهای کشور دست خودشان
است .احساس میکنند آنها هستند که میتوانند مع ّین کنند عناصر
اصلی کشور را .این خیلی مهم است.
رهبر معظم انقالب1396/1/30 ،

ممکن است کسی بنده را قبول نداشته

باشد .عیبی ندارد؛ اما انتخابات مال رهبری
نیست :مال ایران اسالمی است ،مال نظام
جمهوری اسالمی است.

همه باید بیایند در انتخابات شرکت کنند.

این موجب میشود که نظام جمهوری
اسالمی تقویت بشود ،پایداری آن و

ماندگاری آن تأمین بشود ،کشور در حصار
امنیت کامل باقی بماند که ُ
خب بحمداهلل
امروز هست .این موجب میشود که ملت

ایران در چشم ملتهای دیگر آبرو پیدا کند.
| رهبر معظم انقالب| 1394/10/19 | 

