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 یبانات در ارتباط تصویری با نمایندگان مجلس شورای اسالمی

 در اولین سالگرد آغاز به کار مجلس یازدهم

 
 
 
 
 

 

 



 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم 

 
  الطّیّبین آله علی  و محمّد  ٰ  القاسم المصطفیو الحمدهلل ربّ العالمین و الصاّلة و الساّلم علی سیّدنا و نبیّنا ابی

 .االرضین فی  اهلل  بقیّة سیّما المعصومین الطّاهرین

 
خدای متعال را سپاسگزارم که توفیق داد در پایان یک سال فعّالیّت مستمرّ شما نمایندگان محترم مردم، این  

میدیدیم لکن شرایط  تر این بود که شما را از نزدیک تر و شیرین دیدار را داشته باشیم؛ اگر چه دلچسب

 .جور است که دورادور با شما باید حرف بزنیم و بشنویممتأّسفانه این  

 
ی مجلس عرض میکنم؛ چند کلمه هم در باب انتخابات عرض  در صحبت امروز، بنده یک مطلبی درباره 

 .خواهم کرد

 

 عملکرد قابل قبول مجلس شورای اسالمی در سال اوّل

ه گذشت نشان داد که هم پُرتالش است، هم دارای همّت بلند است، هم  بحمداهلل مجلس در یک سالی ک 

کارآمد است. مواردی که رئیس محترم مجلس در این نطق گویا و پُرمطلب بیان کردند، حقیقتاً انسان را  

خرسند میکند؛ البتّه گزارشهای دیگری هم در این زمینه ما داشتیم که مؤیّد همین معانی است. بحمداهلل  

یروهای جوان و پُرتوان در کنار نیروهایی که یا سوابقِ تقنینی دارند یا سوابق اجرائی دارند، موجب  حضور ن

ی تصویب تعداد معتنابهی  شده است که این مجلس بحمداهلل توفیقات خوبی را به دست بیاورد؛ هم در زمینه 

میان مردم و دیدن  ی حضور مردمی؛ حضور در از لوایح و طرحها در موضوعات مهم و هم در زمینه 

ها و بعضی  های واقعی زندگی مردم که این سفرهای استانی رئیس محترم مجلس و رؤسای کمیسیون صحنه 

شاءاهلل ادامه پیدا کند. عزیزان من!  از نمایندگان محترم حقیقتاً حرکت و اقدام بسیار خوبی است و باید ان 

بزرگ این است که بتوانید در کنار مردم باشید و در   حضور در کنار مردم را ترک نکنید. یکی از موفّقیّتهای

 .کنار مردم بمانید 

 

 لزوم پرهیز نمایندگان از کمک به مخالفان مجلس، در گفتار و رفتار 

ی خودشان را این قرار دادند که یک تصویر منفی از  ای برنامه خب از آغاز شروع کار این مجلس یک عّده 

ای گوناگون که امروز در اختیار  و باز هم میکنند؛ در فضاهای رسانه مجلس نشان بدهند؛ اظهاراتی کردند 

شنود. یک وقت کسی انتقاد  همه است، اظهاراتی میکنند که انسان بوی دلسوزی را از این اظهارات نمی

میکند به قصد اصالح و تکمیل؛ یک وقت نه، بر اساس احساسات یا نظرات خاص و بدون دلسوزی ]انتقاد  

های اخالص وجود ندارد؛ انسان این را  ن احساس میکند که در این حرکات دشمنانه نشانه میکند[. انسا

میبیند. من میخواهم به شما عرض بکنم که شما اعتنا نکنید و خودتان را مشغول نکنید؛ شما کار خودتان را  

بگانی تشخیص  ی نخهای مفید را تعقیب کنید؛ مردم خودشان تشخیص میدهند، جامعه دنبال کنید و برنامه 

میدهند، جوانها تشخیص میدهند، میفهمند که چه کسی دارد چه کار میکند. تبلیغات بدون نیّت خیر غالباً  

ای که من میخواهم بکنم،  دیر یا زود افشا خواهد شد و خالف واقع بودن آنها روشن میشود. منتها آن توصیه 



تار خودتان به مخالفین خودتان کمک نکنید؛  این است که شما مراقب باشید که با عمل خودتان یا با گف 

ی مؤکّد بنده این است. رفتار و گفتار در درون مجلس یازدهم باید جوری باشد که حرف و رویکرد  توصیه 

 .مخالفین این مجلس را تأیید نکند. حاال بر این اساس من چند توصیه را عرض میکنم

 

 چند توصیه به نمایندگان: 

 خوب و حفظ آنها با مراقبه یعنی تقوا های ایستادگی بر ویژگی  (１

های خوبی دارید: انقالبی  ی مهمی است، این است که شما که بحمداهلل ویژگی یک توصیه که توصیه 

ها ها را حفظ کنید، این ویژگی هستید، پُرتالش هستید، پُرتوان هستید، دنبال کار هستید؛ این ویژگی 

ها را نگه  این ویژگی  را تا آخر دوره نگه دارید. حاال »تا آخر عمر« باید گفت، امّا الاقل تا آخر دوره 

ها بودند که در اوّلِ کار همین جور خصوصیّات را داشتند، انقالبی بودند، پُرتوان بودند،  دارید. خیلی 

پُرانرژی بودند، با حرارت حرف میزدند، با حرارت کار میکردند، لکن به مرور زمان نتوانستند در مقابل  

ی نام و نشان.  ی شهرت، وسوسه مقام، وسوسهی ی مال، وسوسه ها مقاومت کنند؛ وسوسهوسوسه 

درجه اختالف با اوّل کار منتهی    ۱۸۰نتوانستند مقاومت کنند، راه کج شد، رفتار عوض شد، گاهی به 

بینید خدای متعال در قرآن میفرماید: اِنَّ الَّذینَ قالوا رَبُّنَا اهللُ ثُمَّ استَقاموا تَتَنَزَّلُ عَلَیهِمُ  شد. لذا می 

ایستند پای این حرف: ثُمَّ  ی رحمت الهی مال آن کسانی است که می ِ تنزّل مالئکه ( ۱)ئِکَة؛ ٰ  المَل

های خوب. خب حاال برای اینکه  ایستند. بِایستید پای این ویژگی ـاموا؛ استقامت میکنند، می استَق

ید مراقبه کنیم،  ی بنده این است که بابتوانیم خودمان را انقالبی نگه داریم باید چه کار کنیم؟ توصیه 

ی دائمی الزم است. ما انسانها ضعیفیم، در معرض خطریم،  کشی کنیم از خودمان. مراقبه باید حساب

در معرض لغزشیم؛ مراقب باشیم، مراقب خودمان باشیم. این مراقبت، در اصطالح قرآنی و اسالمی،  

گیر نکند به این خارهای دُور  اسمش تقوا است؛ تقوا یعنی همین مراقبت دائمی از خود که دامن انسان 

 .ی اصلی همین استاین بود که به نظر من توصیه  و بَر. خب، یک توصیه 

 

 لزوم رعایت عقالنیّت و آرامش در کار مجلس  (۲

اید؛ مجلس،  یعنی ]این جوری[ شناخته شده-ی بعدی این است که شما عناصر انقالبی هستید  توصیه 

این مجلس   - ها هم به خاطر همین استانقالبی است، دشمنی بعضی مجلس انقالب است، مجلس 

انقالبی که دارای رویکرد انقالبی و اقبال به ارزشهای انقالب است، باید نشان بدهد که باکفایت است،  

گذاری کند.  ی امور تقنینی مجلس دارای کفایت و کارآمدیِ الزم است، میتواند درست ریلبرای اداره 

ام و آن چیزی که امروز رئیس  ام یا شنیده هایی که داده شده، گزارشهایی که بنده دیده البتّه این خبر

گذاری برای اصالح  محترم مجلس گفتند، اینها خوب است، همین چیزها خیلی خوب است لکن ریل 

امور کشور کارهای فراتری را نیاز دارد؛ زیاد باید کار کرد، زیاد باید تالش کرد. اگر بخواهیم این  

 .ی الزمصوصیّت در مجلس باشد، این احتیاج دارد به عقالنیّت و طمأنینه خ

 
ی الزم و آرامش عقالنی الزم وجود داشته باشد. اینکه من عرض  باید در مجلس، آن حالت سکینه 



میکنم آرامش ناشی از عقالنیّت، این در مقابل کارهای هیجانی است؛ کارهای هیجانی، احساسی، 

ی خِرد جمعی  ی، اینها نبایستی وجود داشته باشد. مجلس یکی از مظاهر عمده های دفع گیری تصمیم 

در کشور است. خب اگر مجلس مظهر خِرد جمعی است، پس احتیاج دارد به رفتار خردمندانه در  

جوری   ها در این زمینه دچار اشتباهند؛ شما باید مراقب باشید اینکارهایی که انجام میگیرد. بعضی 

ایم، در گذشته هم داشتیم، امروز  ام به داخل مجلس نیست؛ در بیرون مواردی داشته ره من اشا-نشوید 

گری را با رفتار هیجانی اشتباه میگیرند، با حرفهای غیر مسئوالنه اشتباه میگیرند؛  انقالبی  -هم داریم

درستی است  و جازم در جهت  ی اقدام صحیح، عازم، گری آن روحیه گری این نیست؛ انقالبی نه، انقالبی 

گری ترسیم شده. ببینید؛ امام بزرگوار ما الگو است؛ امام  ی انقالبی ی از روحیه که با عقالنیّت برخاسته 

آوردیم، ]امّا[  تر بود؛ خب ماها از اوّل کار در خدمت این قضیّه بودیم؛ واقعاً ماها کم می از همه انقالبی 

تر بود، از  تر هم امام بود؛ از همه عاقلبود، از همه عاقل  تر امام وقت کم نیاورد؛ از همه انقالبی امام هیچ  

تر کار میکرد و حرف میزد؛ پس این هم یک مطلب. یعنی کارکرد مجلس یک  تر و سنجیده همه پخته 

 .شده بایستی باشد کارکرد خردمندانه، پخته، سنجیده و حساب

 

 های مجلس و اجتناب از آنهالزوم شناسایی آسیب  (۳

هایی دارد  ی من این است: عزیزان من! مجلس شورای اسالمی به طبیعت حال یک آسیبی بعد توصیه 

ها دور نگه دارید؛  ها را بشناسید و خودتان را از این آسیب که حاال من عرض خواهم کرد؛ این آسیب

ام؛ مّدتها که در مجلس بودیم، بعد هم سالها است با مجالس  خطرناک است؛ بنده در مجلس بوده 

ها اگر شناسایی نشود و انسان دچار این  هایی دارد، این آسیبن بنده ارتباط دارم؛ مجلس آسیب گوناگو

ها بشود، آن وقت وضع مجلس فرق خواهد کرد، حرکت مجلس جور دیگری خواهد شد. این آسیب

 :موردش را عرض میکنم ها انواع متعّددی دارد، حاال من دو سه آسیب

 
 های مجلس: انواع آسیب

 های قانونیی نمایندگان از توانایی الف( سوء استفاده  

هایی که قانون برایش فراهم آورده به نفع مسائل  ها این است که نماینده از توانایی یکی از این آسیب

ها چیست؟ شخصی خود یا مسائل گروهی خود یا مسائل قومی خود استفاده کند؛ این توانایی 

ی مجلس قدرت  های شما است، اینها به نماینده اینها تواناییاستیضاح، سؤال، تحقیق و تفحّص؛ 

ها این است که  فقط در جهت مرّ قانون و حقیقت باید استفاده کرد. یکی از آسیبو میدهد؛ از اینها فقط 

 .ها استفاده کند برای مسائل دیگریی مجلس خدای نکرده وسوسه بشود از این توانایینماینده

 

 ر مسائل اجرائی ب( ورود نمایندگان د

ها ورود نمایندگان در مسائل اجرائی است؛ فرض بفرمایید وارد شدن در اینکه مدیرکلّ  یکی از آسیب 

فالن تشکیالت در شهر ما یا در استان ما مثالً فرض کنید که چه کسی باشد، چه کسی نباشد؛ 

اری ممکن است رخ بدهد  استاندار، فرماندار و از این قبیل. حاال یک وقت در مواردی یک حالت اضطر

که آن موارد استثنائی را من کاری ندارم امّا به طور معمول نمایندگان محترم از این مسائل اجرائی  



باید کناره بگیرند، وارد شدن در این مسائل و با مسئول اجرائی در این زمینه گفتگو کردن و توافق  

 .بشود کردن و امثال اینها خطراتی دارد؛ از این بایستی اجتناب

 

 ها برای بیان نظراتاحتیاطی در استفاده از تریبون ج( بی 

ی از تریبون و بلندگویی است که در اختیار شما است. احتیاطی در استفاده ها بی یکی از آسیب 

ها منتشر میشود؛ این  ی رسانه فرمایشات شما به طور مستقیم پخش میشود در کشور، یا بعداً به وسیله 

ی از این امکان  همه نیست، در اختیار نماینده است؛ مراقب باشید که در استفاده امکان در اختیار 

ی[ نقدهای خود، نظرات خود ]دقّت کنید[. گاهی انسان نظرات تندی هم  احتیاطی نشود و در ]ارائه بی

ح  نفره گفت امّا اگر این را در سطنفره، پنج ی دونفره، سه دارد که این نظرات را میشود در یک جلسه 

عموم مردم گفتید، ممکن است به جای فایده ضرر داشته باشد. بعضی خیال میکنند که هر نظر  

ای نسبت به هر جایی دارند باید این را اعالن کنند و به اطّالع عموم برسانند، در حالی که به  انتقادی 

اوانی دارد. بنابراین  بر نداشتن فایده ضررهای فر اطّالع عموم رساندن، گاهی فایده ندارد و گاهی عالوه 

 .احتیاطی نشودها بایستی مراقبت بشود و بی ی از این رسانه در استفاده 

 

 د( تالش برای رسیدن به مسئولیّتهای اجرائی 

ی رسیدن به فالن پستِ  ها این است که نماینده از اوّلی که وارد مجلس میشود، نقشه یکی از آسیب 

نه، این   -که وزیر بشود، مدیر بشود، فالن ]مسئول[ بشود -مثالً اجرائی را در سر خودش بپروراند  

ی نمایندگی بسیار مهم است. اگر انسان برای خدا کار بکند و درست کار بکند، از وظایف اجرائی  وظیفه 

اهمّیّتش بیشتر است، یا الاقل در مواردی به قدر آنها اهمّیّت دارد. این جور نباشد که ما تا وارد مجلس  

ی بعد یا در فالن دولت به فالن  بیفتیم که خب حاال چه کار کنیم که مثالً در مرحله شدیم، به فکر 

ها دارد. عزیزان من! مراقب باشید؛ شما ها است، مجلس از این قبیل آسیبپست ]برسیم[؛ اینها آسیب 

نیامده و  اهلل به سراغ شما شاءها اناید و این آسیبهنوز اوّل کارتان است بحمداهلل، تازه وارد شده 

نخواهد آمد ]امّا[ مراقب باشید. در این زمینه بایستی هیئت نظارت فعّال باشد؛ هیئت نظارتی که  

نظارت ]دارد[ بر رفتار نمایندگان بایستی در این زمینه فعّال باشد؛ امّا بیش از نظارت، آن تقوای درونیِ  

ها محفوظ  د و شما را از این آسیبخود شما و مراقبتهای درونی خود شما است که میتواند کارآمد باش 

 .بدارد. خب این هم یک توصیه

 

 اهمّیّت کار کارشناسی و لزوم استفاده از آن برای باال بردن سطح کیفی قوانین  (۴

ام[؛ به نظرم  ی دیگر، تأکید بر کار کارشناسی است؛ که البتّه من قبالً هم مکرّر این را ]گفته یک توصیه 

ام. کار کارشناسی خیلی مهم است. سطح کیفی  ام، به مجالس قبل هم که مکرّر گفته به شما هم گفته 

رغبت داشته باشند از این قوانین باید باال برود؛ باید قانون جوری باشد که سالهای متمادی، مجریان 

قانون استفاده کنند و به آن پایبند باشند. ]باال بودن[ سطح کیفی قانون، هم به قوّت قانون است، هم  

ابهام بودن  بینانه بودن قانون است، هم به عملی بودن قانون است، هم به صریح و روشن و بیبه واقع 



کیفی شدن قانون به این صورت است. این هم با  ناپذیر بودن قانون است؛  قانون است، هم به تأویل 

آید[؛ سطح کارشناسی را باید باال برد. خب خوشبختانه مجلس، مرکز  کارشناسی به وجود ]می 

های تخصّصی،  پژوهشها را دارد که یک مرکز خوبی است، جای کارشناسی خوبی است. خود کمیسیون 

ینده بایستی کار کند؛ باید مطالعه کنید. روی آن  ی بر اینها خودِ نمامرکز کارشناسی است امّا عالوه 

طرح یا آن الیحه که در اختیار شما قرار میگیرد، بنشینید مطالعه کنید، فکر کنید؛ احیاناً اگر چنانچه  

 .نظرند مشورت بکنید تا این سطح کارشناسی باال بروددسترسی دارد، با افرادی که صاحب

 
ترجیح این است که به جای طرح، الیحه مطرح    -اس و مهم در مسائل حسّ-البتّه در یک مواردی  

اش است؛ چون  بشود. چون خصوصیّت الیحه این است که امکان تواناییِ کارشناسی دولت هم پشتوانه 

دولت هم دستگاه کارشناسی وسیعی دارد. لوایح خب از این هم برخوردار است؛ ]یعنی[ عالوه بر اینکه  

هم کارشناسی شده؛ بعالوه وقتی که الیحه باشد، چون مجری دولت   شما کارشناسی میکنید، در دولت

 .است و او میخواهد اجرا کند، طبعاً با موافقت بیشتری اجرا خواهد شد؛ این هم یک مطلب

 

 رعایت اولویّتها و مسائل اساسی کشور 

برخی از  ی دیگر رعایت اولویّتها و مسائل اساسی کشور است که من در دیدار سال گذشته یک توصیه 

های شما هم اینها واقع شده و  خوشبختانه در برنامه ( ۲آنها را به صورت فهرست به شما عرض کردم؛) 

اید. آن اولویّتها را  طور که در گزارشها بود، دنبال کرده مجلس یازدهم دنبال این موارد رفته و همان  

تولید و پشتیبانی از تولید قرار دادیم  جّداً توجّه کنید، رعایت کنید. حاال امسال ما شعار را رفع موانع  

ی مهمّی است. به نظر من تولید، آن محور اساسی اقتصاد در کشور است که اگر ما  که این نکته 

توانستیم تولید را زنده کنیم، اقتصاد کشور جان خواهد گرفت و رو خواهد آمد. خیلی چیزها به تولید  

برطرف بشود و پشتیبانی از تولید باید انجام بگیرد؛ این را   وابسته است. موانع تولید و مانند اینها باید 

 .در برنامه بگذارید 

 

 عالج مشکل تراکم قوانین 

ام، عالج مشکل  ی دیگری که باز این را هم من مکرّر به مجالس گوناگون عرض کرده یک توصیه 

ها راکم است؛ بعضی طور بر روی هم مت»تراکم قوانین« است. ما قوانین زیادی داریم که اینها همین 

ها متعارض و متناقض است؛ یک فکری باید  ها تکراری است، بعضی گذشته است، بعضی مصرف تاریخ

جور متراکم شد، آن کسی که میخواهد از زیر قانون مصوّب  برای این قوانین بشود. وقتی قوانین این  

است دیگر. یکی از مضرّات قوانین   شما فرار کند، میگردد در آن قوانین، یک راه فراری پیدا میکند؛ این

های  دانقانون ( ۳ام:)]قبالً من[ گفته -گوناگون همین است که اگر کسی بخواهد از زیر کار در برود  

میگردند یک راه فراری پیدا میکنند. این قوانین، دست و پاگیر است و نمیگذارد کار پیش  -شکنقانون 

ک زمانی را معیّن کنید، یک مهلتی بگذارید، یک گروهی  برود. یکی از کارها به نظر من این است که ی 

 .را مشخّص کنید، بنشینند قوانین را تهذیب کنند و کم کنند 

 



 ی این فضایل لزوم کسب فضائل ملّت توسط مجلس و تبدیل به عصاره 

خب حاال اینها مسائلی بود که راجع به مجلس در ذهن ما بود که عرض کردیم. من مطلب آخرِ مربوط  

ی مجلس  علیه( دربارهتعالی  اهلل  مجلس را سخن پُرمغز امام بزرگوارمان قرار میدهم. امام )رضوان  به 

ی فضایل ملّت  خب بیاناتی دارند؛ یکی از جمالت ایشان این است که فرمودند: »مجلس عصاره 

جور  این  ی فضایل ملّت باشد؛ معنایش این است دیگر، وَالّا یعنی چه؟ یعنی باید عصاره ( ۴است«؛)

ی فضایل ]ملّت باشد[. باید مجلس را جوری ترتیب داد که  ِ نیست که به طور طبیعی مجلس عصاره 

ی فضایل ملّت باشد؛ فضایل ملّت چیست؟ ملّت ما االن چه فضایلی دارند؟ مجاهدت، عزّت نفْس،  عصاره

های ملّت ما  ینها تواناییاعتماد به نفْس، امید، ایثار، قدرت و توانایی ایستادگی در مقابل مشکالت؛ ا

ها را ملّت ما در طول این چهل و یکی دو  ها ملّت خیلی دارد. این تواناییاست؛ از این قبیل توانایی 

سال انقالب نشان داده؛ در جنگ تحمیلی نشان داده، در مقابل تحریم نشان داده، در مقابل زورگویی  

ی فضایل ملّت باشید.  ِ ملّت است. باید شما عصارهقدرتهای غربی و غیر غربی نشان داده؛ اینها فضایل 

ی مجلسهای ما را تا آخر مشخّص کردند: مجالس ما  ی کار همه امام در واقع با این یک کلمه برنامه 

ی فضایل ملّت قرار بدهند. خب این راجع به مسائل مربوط به مجلس عزیز.  موظّفند خودشان را عصاره 

 .نمیخواهیم وقت را زیاد بگیریم؛ همین مقدار کافی است البتّه حرف زیاد است دیگر؛ حاال

 

 امید به برگزاری انتخاباتی آبرومند با همّت مردم 

راجع به انتخابات؛ حدود سه هفته به انتخابات باقی است. بنده جّداً امیدوارم که با همّت ملّت ایران این  

ی امکانات، استفاده  دشمنان ما از همه ی آبروی ایران بشود.  ی دشمن مایه ِ انتخابات بر خالف خواسته 

میکنند؛ هم دشمنانمان، هم کسانی در داخل که دانسته یا ندانسته دنبال حرف آنها را میگیرند و تکرار  

ی سرشکستگیِ ملّت قرار بدهند. بنده امیدوارم مردم  میکنند، و تالش میکنند که این انتخابات را مایه 

ی عزّت کشور  ی سربلندی کشور، مایه این انتخابات مایه  همّت کنند و خدای متعال لطف کند و 

 .شاءاهلل باشد ان

 

 تشکّر از احساس مسئولیّت نامزدهای احراز صالحیّت نشده 

ی خودش آنچه را باید انجام بدهد  خب، نامزدها مشخّص شدند. شورای محترم نگهبان بر طبق وظیفه 

ی کسانی که وارد  من اواّلً الزم میدانم از همه  و الزم میدانست انجام داد، نامزدها را مشخّص کرد.

ی نامزدی شدند، تشکّر کنم. بسیاری از این افراد یقیناً به خاطر احساس مسئولیّت، به خاطر  عرصه

اینکه فکر میکردند میتوانند برای کشور یک کمکی باشند و خدمتی بکنند به کشور، وارد میدان شدند. 

د میدان نامزدیِ انتخابات شدند، الزم است تشکّر کنم. ثانیاً از آن  ی آن کسانی که واربنده از همه 

کسانی هم که شورا صالحیّتشان را تشخیص نداد و احراز نکرد و اینها نجیبانه با این مسئله برخورد  

(  ۵کردند، تشکّر مضاعف باید بکنم. برخوردشان برخورد نجیبانه بود، حتّی بعضی مردم را تحریض)

کردند که در انتخابات شرکت کنند، پای صندوقها بروند. بسیار کار خوبی بود، کار  (  ۶تحریص) کردند و  

 .خداپسندی بود که اینها انجام دادند 



 
صالحیّتی نیست. معنای عدم احراز صالحیّت این است که  البتّه عدم احراز صالحیّت به معنای بی 

ت دارد، نه اینکه تشخیص داده که صالحیّت  شورای نگهبان نتوانسته تشخیص بدهد که این آقا صالحیّ 

های شورای  ندارد؛ نه، ممکن است صالحیّت باالیی هم داشته باشد امّا حاال گزارشها، امکانات، آشنایی

 .صالحیّتی نیستنگهبان نتوانسته این را تشخیص بدهد؛ بنابراین ]عدم احراز صالحیّت[ دلیل بر بی 

 

 شورای نگهبان در بررسی صالحیّتها  های مختلف برای اعتراض بهانگیزه 

ها اعتراض کردند.  انجام گرفت و بعضی ( ۷خب، به شورای نگهبان در این زمینه یک مقداری تحامل)

ها از این جهت به شورای  ها مختلف است: بعضی ی مشترکی ندارد، انگیزه اعتراضهایی که شده، انگیزه 

مشارکت کم میشود؛ دلسوزی میکنند برای   نگهبان اعتراض میکنند که میگویند با این وضعیّت 

ها این جور هستند.  ای را بعداً در این مورد عرض خواهم کرد. بعضی مشارکت که من حاال یک نکته 

ها این است که یکی از نامزدها به نظرشان دارای صالحیّت بوده و او احراز صالحیّت  ی بعضی مسئله 

انیم صالحیّت دارد، شورای نگهبان احراز صالحیّت  نشده؛ ناراحتند که چرا آن کسی را که ما مید 

مندند. البتّه اینها هم یک جور  نکرده. به اینها هم به نظر من ایرادی نمیشود داشت، باالخره گله 

که این  -نیستند، چند نفر ممکن است زید را دارای صالحیّت بدانند، عمرو را دارای صالحیّت ندانند 

آن دیگری ممکن است بعکس، زید را دارای صالحیّت نداند،   -ت نشدند زید و عمرو مثالً احراز صالحیّ 

هستند امّا در این جهت هر دو شریکند که از   ی مقابل هم عمرو را دارای صالحیّت بداند؛ بنابراین نقطه 

اینکه نامزد مورد نظرشان احراز صالحیّت نشده ناراحتند. خب، این هم ]مشکلی[ نیست؛ لکن یک  

اند برای اینکه  تند که با اصل شورای نگهبان مخالفند، این فرصت را مغتنم شمرده گروه دیگری هس

انتقام بگیرند از شورای نگهبان؛ اینها باید پیش خدا جواب بدهند. انسان میبیند؛ بنده، هم فضای  

ها انسان مشاهده میکند که میخواهند  مجازی را میبینم و مطّلعم، هم در بعضی از مطبوعات و رسانه

ای دارد، این حاال یک  نتقام بگیرند از شورای نگهبان. شورای نگهبان دشمنانی دارد، دشمنان جّدی ا

 .فرصتی شده که انتقام بگیرند. خدای متعال از این افراد نخواهد گذشت

 

 کارآمدی و توانایی حلّ مشکالت، مالک مردم برای رأی دادن 

شارکت کم خواهد شد. بنده به نظرم این جور  ی مشارکت، که بعضی نگرانند مامّا در مورد مسئله 

های خاص را کار نداریم؛ یک گروه ممکن است دنبال فالن  حاال گروه -میرسد که در مشارکت مردم  

ی مردم و عموم مردم دنبال اسم این  عامّه  -اسم یا فالن جناح یا فالن عنوان باشند؛ اینها را کار نداریم 

این هستند که ببینند چه کسی دارای یک مدیریّتی است، ]دارای[  ی مردم دنبال و آن نیستند؛ عامّه 

ای است که میتواند مشکالت کشور را از  ای است، ]دارای[ یک کارآمدییک قوّت عمل یا قوّت اراده 

میان بردارد؛ دنبال این هستند. اینکه حاال چه کسی با چه نامی، با چه عنوانی و از چه جناحی وارد  

های خاص چرا، امّا برای عموم مردم نخیر. اگر  عموم مردم مطرح نیست؛ برای گروه میدان بشود، برای 

اند بتوانند بیان کنند و به مردم نشان بدهند که دارای این کارآمدی  نامزدهایی که امروز در صحنه 

م  شاءاهلل به توفیق الهی. مههستند، مردم پای صندوقها هم میروند و مشارکت باالیی هم خواهد بود ان 



این است که نامزدها بتوانند مردم را قانع کنند، مردم را به این نتیجه برسانند که این آقا یا این  

اشخاص میتوانند کشور را اداره کنند، مدیرند، مدبّرند، باصداقتند؛ باید صداقت افراد شناخته بشود و  

 .کسانی باشند که دردهای جامعه را بشناسند 

 

 ائل اصلی مردماقتصاد، بیکاری و معیشت، مس

من شنیدم گفته شده که نامزدها در مناظرات و در گفتگوها نظر خودشان را در باب فضای مجازی  

ی اصلی مردم فضای مجازی و سیاست بگویند یا در باب سیاست خارجی بگویند؛ نه آقا، مسئله 

ی  ت؛ مسئله ی اصلی مردم چیزهای دیگر اس خارجی و ارتباط با این دولت و آن دولت نیست؛ مسئله 

ی  ی اصلی مردم معیشت طبقات ضعیف جامعه است، مسئله اصلی مردم بیکاری جوانها است، مسئله 

ی اصلی مردم سیاستهای اصلی مردم مافیای وارداتی است که کمر تولید داخلی را میشکند، مسئله 

شنویم؛  را[ می  غلطی است که فالن جوان مبتکر را که میتواند کار انجام بدهد مأیوس میکند. ]اینها

بنده گزارشهای متعّددی دارم که یک شخصی یا یک جمعی با انگیزه وارد میشوند، یک کار مهمّی را  

شروع میکنند، یک تولیدی را انجام میدهند، بعد به جای اینکه این تولید تشویق بشود و محصول  

د وارد شد! اینها را بیچاره  بینیم که درِ واردات باز شد و مشابه این تولیخریداری بشود، ناگهان می 

میکنند. اینها کشاورز را بیچاره میکنند. من همین روزها به مسئولین محترم تذکّر دادم؛ ]مثالً[  

زمینی زحمت میکشد، بعضی از اشخاص و سیاستها او  ی سیب ی پیاز یا تولیدکننده کشاورزِ تولیدکننده 

یبرد، به او چیزی نمیرسد. مسائل اصلی مردم اینها  نشانند؛ سود زحمت او را دلّال مرا به خاک سیاه می 

است؛ کسانی باید بیایند با اینها مقابله کنند. کشور به معنای واقعی کلمه سعادتمند خواهد شد اگر  

ی مجریّه کسی باشد که بتواند این مسائل را حل و فصل کند. البتّه مسائل چنانچه زمامدار قوّه 

ی  دارای اهمّیّت است که باید به آنها هم برسند، ]امّا[ فعالً مسئله فرهنگی و سیاسی هم در جای خود 

فوری و اصلی کشور مسائل اقتصادی است که بایستی با جّدیّت دنبال بشوند و نامزدهای محترم به این  

 .زمینه بپردازند، با مردم حرف بزنند، مردم را قانع کنند، مردم بدانند که چه اتّفاقی خواهد افتاد

 

 ت گوناگون دشمنان برای ضربه زدن به انتخابات در مراحل مختلف تبلیغا

  البتّه دشمنان با انتخابات ما مخالفند. از اوّل، ]در طول[ سالهای متمادی؛ حاال در زمان امام )رضوان 

جوری بود که   -وزیریریاست جمهوری و نخست -ی شصت، وضعِ ترکیبِ دولت  علیه( یعنی در دهه اهلل  

ی در آنجا نمودی پیدا نمیکرد امّا بعد از آنکه قانون عوض شد و ریاست جمهوری  این مسائل خیل

رئیس دولت و رئیس اجرائی دولت شد، تا حاال همیشه این جور بوده است که قبل از اینکه انتخابات  

بشود، تبلیغات دشمن متوجّه به این است که مردم شرکت نمیکنند، در انتخابات ممکن است تقلّب  

ت برده بشود و کارهایی مانند اینها بشود. تبلیغات ]میکنند[ برای اینکه مردم شرکت نکنند،  بشود، دس 

بعد از آنکه مردم شرکت میکردند و انتخابات پُرشوری انجام میگرفت، آنها میگفتند که خب معلوم  

قط  آید؛ این همیشه بوده، و ف شده است، معلوم است که چه کسی از صندوق بیرون می است، مهندسی

مال امروز نیست. همیشه همین حرفها را میزدند نسبت به اشخاص مختلف. بعد از آنکه یک نفری  



انتخاب میشده، حاال یا آن کسی که آنها حدس میزدند یا غیر از او، میگفتند چه فایده، اختیار که  

امروز هم  جمهور که اختیاری ندارد. سیاست تبلیغاتی دشمن در طول سالها این بوده، ندارد؛ رئیس 

همین است. امروز هم دارند کاری میکنند که اگر بتوانند، مشارکت مردم را کاهش بدهند؛ اگر چنانچه  

ای ندارد، معلوم است که مثالً چه کسی  مردم مشارکت کردند، بگویند که خب این مشارکت شما فایده

چه مطابق   -هر کسی حاال-انتخاب خواهد شد؛ بعد از آن هم که یک کسی که از صندوق بیرون آمد  

ای ندارد. این را دشمن  بینی آنها، خواهند گفت که خب این فایده بینی آنها، چه غیر مطابق پیشپیش

  ۴۲شناسم؛ من  ها را می دارد دنبال میکند، متأّسفانه در داخل ]تکرار آن حرفها را[ من میبینم. آدم 

شناسم ام، میوده دارم، با اینها کار کرده سال است که با این افرادی که امروز سر زبانها هستند مرا

به قول  -ها دنبال میکنند. همین حرفها را به شکل  آدمها را، میبینم که حرفهای دشمن را بعضی 

 .های مجازی و غیر مجازی منتشر میکنند ها، در رسانهشده، در رسانهتئوریزه  -خودشان

 
چه میخواهد، رضای الهی چیست، آن را    ی ما این است که ببینیم خدای متعال از ماخب، وظیفه 

اند، اهلل همه دنبال کنند و دنبال میکنند؛ کسانی که مسئولند دنبال تکلیف شرعی شاءدنبال بکنیم. ان 

دنبال جواب دادن به خدا هستند، دینشان را برای خواست این و خواست آن و دعوای این و خوشامد  

مان است، انجام  اهلل همه بتوانیم آنچه وظیفه شاءباالخره ان او حاضر نیستند بفروشند و کنار بگذارند. 

 .بدهیم

 
دارانشان توصیه دارم، هم  من چند توصیه میکنم؛ هم به نامزدهای انتخاباتی توصیه دارم، هم به طرف 

 .یک کلمه به مردم عزیزمان عرض میکنم

 
 چند توصیه به نامزدهای انتخاباتی:

 دیگران  پرهیز از نسبت دادن اتّهامات به (１

ی جنگ قدرت قرار ندهید. نگاه نکنید به آن چیزی که  امّا ]توصیه[ به نامزدها. انتخابات را صحنه 

آمیز آبرویشان را برد. ما  در آمریکا و بعضی کشورهای اروپایی معمول است که برخوردهای اهانت 

اهانت و توهین و تهمت  در گذشته هم هر وقتی که نامزدها در مناظرات تلویزیونی و غیره روش 

و تخریب طرف مقابل و ترساندن مردم از رقیب را دنبال کردند، کشور به نحوی از انحاء ضرر  

کرد؛ در گذشته هم این جور بوده. این جوری نباشد که مردم را از رقیب بترسانیم که اگر او  

دمت است. قرآن  ی خبیاید چنین خواهد شد، چنین خواهد شد. میدان انتخابات، میدان مسابقه 

ی کار نیک با هم مسابقه بدهید و پیش بروید؛  دنباله (  ۸)ت؛ٰ  به ما دستور میدهد: فَاستَبِقُوا الخَیر 

 .پراکنی و اتّهامات چنین و چنان ]نباشد[با این نگاه بایستی به انتخابات نگاه کنند. نفرت 

 بینانهپرهیز از شعارهای غیر واقع  (۲

بینانه گاهی ممکن است فریب مردم  بینانه هم داده نشود. شعارهای غیر واقع واقع شعارهای غیر 

تلقّی بشود. با توجّه به امکانات کشور و واقعیّات کشور بایستی شعار داد و وعده داد؛ این جوری  

 .بایستی عمل کرد



 

 رعایت مالحظات اخالقی (۳

انچه نامزدهای انتخابات ما، هم در  مالحظات اخالقی جّداً رعایت بشود؛ یعنی واقعاً اگر چن

هایی که با آنها میشود، اخالق  هایی که با آنها میشود، سؤال و جواب مناظراتشان، هم در مصاحبه 

اسالمی را رعایت بکنند، این سرریز میشود در جامعه، آحاد مردم مالحظات اخالقی را یاد  

 .میگیرند و رعایت میکنند؛ این سرمشقی برای آنها خواهد شد 

 

 پرهیز از هنجارشکنی  (۴

ها برای اینکه بیشتر دیده بشوند، بیشتر شنیده بشوند،  و هنجارشکنی هم نکنند. بعضی 

شان این است که هنجارشکنی کنند، خطوط قرمز نظام را به قول خودشان بشکنند؛ نه،  حلّراه

طوط اصلی  نظام جمهوری اسالمی یک نظام مستقر و پابرجا است، یک نظام جاافتاده است، خ

نظام مشخّص است. اینها مربوط به شخص این حقیر و امثال بنده هم نیست؛ اینها کار خدا 

ی به همین استقرار بوده که جمهوری اسالمی توانسته  است، متّکی به آحاد مردم است؛ با تکیه 

ن در مقابل این همه دشمنی در این سالها مقاومت بکند. این جور نباشد که سعی کنند با شکست

مهمّ نظام جمهوری اسالمی، برای خودشان یک موقعیّتی دست و پا کنند؛  ( ۹این حدود و ثغورِ) 

 .آید. نیّتشان را خدایی کنند که دست و پا هم نمیشود، موقعیّت هم به دست نمی 

 

 داران سایر نامزدهاداران نامزدها: مراقبت از ایجاد تعارض با طرف توصیه به طرف 

داری از هر کدام از نامزدها که انتخاب میکنند، اگر  دارها در طرف دارها. طرفطرف امّا توصیه به 

نیّتشان را خدایی کنند، خدای متعال به کارشان برکت خواهد داد. حاال یا این است که آن کسی  

که مورد نظرشان است موفّق خواهد شد و پیروز خواهد شد یا اگر نشود، خدای متعال از آنها  

دارها یک تعارضهایی را به  این کار برای آنها مبارک خواهد بود. گاهی اوقات طرف  راضی است و 

آورند که خود نامزدها از آن تعارضها اصالً خبر ندارند؛ یعنی گاهی اوقات در مواردی، به  وجود می 

داران محترم نامزدها  آید؛ من خواهش میکنم طرف تر از آش به وجود می ی داغ تعبیری کاسه 

 .ین جهات باشند مراقب ا

 
دارها است؛  به جان هم انداختن طرف  - که ما تا حدودی اطّالع داریم- ی مخالفین هم برنامه 

دار آن نامزد، این علیه او بد بگوید، او علیه این بد بگوید. و آنها از  دار این نامزد با طرف طرف

از زبان یک نفری در   فضای مجازی دارند به این وسیله استفاده میکنند؛ یعنی در فضای مجازی 

این ستاد، علیه یک کسی در آن ستاد، و از زبان او علیه این بدروغ یک حرفی منتشر میکنند و  

های دشمنان برای  اندازند؛ این برنامه است، توجّه داشته باشید. انگیزه اینها را به جان هم می 

 .له هستند های خیلی عمیقی است و دنبال این مسئاخالل و ایجاد اختالل انگیزه 

 
و خب در فضای مجازی یک چیزهایی برجسته میشود که اینها لزوماً بازتاب خواست مردم  



نیست. این جور نیست که هر چه در فضای مجازی برجسته شد، حتماً خواستِ مردم است؛  

نخیر، گاهی یک چیزی را برجسته میکنند، بزرگ میکنند. و همه هم ملتزم بشوند بین خود و  

ی انتخابات هر چه شد، همه آن را نجیبانه بپذیرند و تسلیم بشوند. این جور نباشد  ه خدا که نتیج

که اگر انتخابات به نفع ما شد، بگوییم قبول داریم؛ یعنی جمهوریّت را تا وقتی قبول داریم که به  

نفع ما تمام بشود؛ اگر جمهوریّت به نفع ]فرد[ دیگری تمام شد، ما قبول نداریم جمهوریّت را،  

 .ماند   ۸۸که این متأسّفانه یک آزمون تلخی است که در تاریخ انتخابات ما از سال  

 

 توصیه به مردم برای حضور در انتخابات

امّا توصیه به عموم مردم. به مردم عزیزمان عرض میکنم ملّت عزیز ایران! انتخابات در یک روز  

بات شرکت کنید، انتخابات را متعلّق  انجام میگیرد امّا اثر آن در چند سال باقی میماند. در انتخا

و از خدا کمک بخواهید، هدایت بخواهید که شما را   -که متعلّق به شما است-به خودتان بدانید 

هدایت کند به آنچه درست و حق است و بروید پای صندوق رأی و به کسی که شایسته است 

ای  که »فایده  -از خارج چه از داخل، چه -رأی بدهید. به حرف این کسانی که ترویج میکنند  

ندارد، ما نمیرویم پای صندوق، نروید« اعتنا نکنید؛ اینها دلسوز مردم نیستند. اگر اسم مردم را  

آورند، دروغ میگویند، دلسوز مردم نیستند. کسی که دلسوز مردم است،  آورند، بیخود می هم می 

 .مردم را از رفتن پای صندوق انتخابات منع نمیکند 

 

 تخابات شوراها و تأثیر آن بر زندگی شهری و روستایی اهمّیّت ان

آخرین مطلب هم اینکه انتخابات شوراها را فراموش نکنید، انتخابات شوراها بسیار مهم است. 

حاال همه سرگرم انتخابات ریاست جمهوری هستند، انتخابات شوراها در مدیریّت شهر و روستا و  

 .شاءاهللرد و آن فراموش نشود ان زندگیِ شهر و روستا تأثیر خیلی زیادی دا

 
شاءاهلل بتوانیم به  ی ما را هدایت کند تا ان امیدواریم خدای متعال هدایت کند مردم را، همه 

مان عمل کنیم. کسانی که صاحبان سخن نافذ هستند و میتوانند روی مردم اثر بگذارند، وظیفه 

جهت ترویج انتخابات؛ همه، اصناف   شان این است که از این نفوذ سخن استفاده کنند دروظیفه 

شاءاهلل تا خدای مختلف مردم، هر کسی که سخن نافذی دارد باید حتماً از این استفاده کند ان 

 .متعال را راضی کند 

 
پروردگارا! دلهای ما را متوجّه خودت کن؛ مطلوب ما را رضای خودت قرار بده؛ ما را در راه کسب  

روز آبرومندتر و سربلندتر قرار  شاءاهلل روزبه اسالمی را ان  رضای خودت موفّق بگردان؛ جمهوری

 .بده

 
 اهلل و برکاته والسّالم علیکم و رحمة 

 



 
؛ »در حقیقت، کسانى که گفتند »پروردگار ما خدا است« سپس  ۳۰ی ی فصّلت، بخشی از آیه سوره  (۱
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