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 و  0011سال 

 )دامت ظله العالی(هندسه هدایت رهبر معظم انقلاب اسلامی

 اول( جلسه)

 

 و به نستعین بسم الله الرحمن الرحیم

 انه خیر ناصر و معین الحمدلله رب العالمین

در  عزیزانی که ،یاران و همسنگران ،خدمت برادران حاضر در این جلسه دوستان

 ،مکردیهایی تلاش ،داشتیمهایی فعالیتهایی بخصوص با هم در عرصه ،اخیرهای سال

  .کنممی سلام عرض ،و امروز به نقطه حساسی رسیدیم

 .مورد قبول حق قرار بگیردشما   توسلات و توجهات ،طاعات  ،انشاءالله عبادات 

بتوانیم گذشببته  ،بدهد توشببه رخرت ما قراراولاً را ها خدای متعال این روزها و شبب 

خودمان را اصبلا  بکنیم برای این سرر مهمی که در مسیر  .را جبران بکنیممان های

  .یش داریمپلقاءالله در 

نین از این بهره معنوی اسبتراده بکنیم برای شرایطی که جهان اسلام در چو هم

بتوانیم از این روزها و انشاءالله  .یش دارد و انقلاب اسلامی و کشور ما و ملت عزیز ماپ

 ،توانسببتیم در ارتباطات حرببوریمی ند کاشچهر .اسببتراده کنیم ،مبارکهای شبب 

اما به هرحال این وضعی  ،با هم صبببت بکنیم و همدلی داشته باشیم ،نرس به نرس

یز فوق قدرت خدا نیست چ چدانیم که هیمی است این زمانه به ما تبمیل کرده و ما

مسبببیر میاری همین تواند از می کند و ایماننمی مبان للبهشبببرایطی بر ای چو هی

 ببا این امید مطالبی را خدمت شبببما عزیزان تقدیم .خودش را بگبذارد اثر ،میبازی

  .کنممی

شت پیک نگاهی بیندازیم به شرایطی که انقلاب  .امسال سال خیلی مهمی است

دهه های الشچمسائل و  ،شت سر گذاشتپجنگ را  ،هار دههچسر گذاشته در طول 

در دهه هشتاد یک حرکت و خیزش و بیداری و یک جوششی  ،ری کردپهرتاد را سب
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 هم به ،یدا شدپهایی شکل گرفت و در دهه هشتاد حرکتی را شاهد بودیم و امیدواری

 ،و هم به سببب  تلاش جریان واگرا نسبببت به انقلاب ،دلیل کمی تیربه جریان انقلاب

بعرببی از انقلابیون سببطبی و سببسببت ریشببه به رنها داً بعو  ،که همراه شببد با انقلاب

در درون کشببور شببکل و بالاخره یک مقاومتی در برابر تبول دهه هشببتاد  ،یوسببتندپ

ار فرسبببایش و چو انقلاب د ،جریان بیرونی ،یونبد خورد ببا نمام سبببلطهپگرفبت و 

هل سال چالشی شدیم و بدین ترتی  چار یک چما در دهه هشتاد د .شدهایی سایش

وم تا رسیدیم به گام د .هاییتأخیربا دستاوردهایی و مشکلاتی و  ،ری شدپاز انقلاب س

  .انقلاب

به نام  ،زسابسیار تعیین کننده و سرنوشت ،و امروز در برابر یک اتراق بسیار مهم

هم  ،این انتخابات برای همه حسبباا اسببت .انتخابات ریاسببت جمهوری قرار داریم

که توان زیادی را انقلاب ای این قوه ،که اگر قوه میریهاند نیروهای انقلاب متوجه شده

نین دشمنان چافتد و هممی ه اتراقیچ ،دسبت خار  بشود از اگر  ،به او واگذار کرده

از کیسببه انقلاب بهره ها و کسببانی که در طول این سببالاند متوجه این مسببهله شببده

همه امروز متوجه  ،هسبببتندن شبببانان به دنبال ادامه این بهره مندیچو هماند برده

  .ه شرایطی امروز مطر  است و وجود داردچهستند که 

و  0011با عنوان سبببال  ،خواهم خدمت شبببما عرضبببه کنممی ببثی که بنده

ه که در سال چرن .هندسبه هدایت رهبر معمم انقلاب اسلامیددامت لله العالی  است

 ،اخیر روی رن تکیه دارندند سال چشود که رهبر معمم انقلاب در می جاری احساا

ی و نگاه به مسببهله چکنم این تبول یعنی می که حالا عرض .مسببهله تبول اسببت

 .گونه تعیین کننده مسیر ما و شما و امثال ما در کشور در دو ماه رتی استچ ،تبول

توان تبول اییاد کرد و می طور در این دو ماهچ ،ایاماً معدودات ،در یبک زمان کوتاه

دیگری که های با حرکتگذاری ه تراوتی در هدفچیسببت و این تبول چاین تبول 

  .دارد ،شوندگیر میامروز در انتخابات فعال هستند و رماده یک وزن بسیار نرس

 امروز .کنممی طرفدار انقلاب و جبهه انقلاب صببتهای ببینید! من از میموعه

 ،هاو طرفداران این گزینه ،دکننمی که دارند خودشان را رمادههایی گزینه ،سیاسیون
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که رهبری برای انتخابات مطر  هایی هرکدام از اینها مدعی هسببتند که با شبباخ 

قابل تطبیق هستند و مشغول این کار هستند و دارند خودشان را رماده یک  ،اندکرده

  .کنندمی مبارزه تبلیغاتی جانانه

 مشاهدههایی تلاشار یک مشکل مزمنی است و البته چصبدا و سبیما هم که د

های شد از مایهمی رن کاری نیست که ما درنمر داریم و اگر ،هااما این تلاش ،شودمی

فرببای عمومی به سببمتی در حال  .افتادمی رن وقت اتراق بزرگی ،لازم اسببتراده کند

  .حرکت است

نین انتخاب صبیح چاز طرفی رن رمادگی لازم برای مردم جهت مشارکت و هم

ین نچاین دو دولت فعلی در این هشت سال و همهای از طرفی این سال .شکل نگرفته

یک فرببای  ،اییاد کرد برای مردم دولت قبل از این دولت و مشببکلاتی که در انتها 

لبته ا ،فعلاًانگیزه خوبی نیسبت  ،انگیزه وروداصببلاً که  .نامناسببی را اییاد کرده اسبت

ما دسترسی به رمار  ،انداعلام کردهها نیاه درصبد هم بعریپتا حدود  .شبودمی بهتر

 ،اما این مسهله باید مورد توجه قرار بگیرد ،ممکن است حتی بالاتر برود .دقیق نداریم

 طور مشببارکت را بالاچشببم باشببد تا ببینیم چیش پگذشببته برای ما باید های تیربه

اما  ،قرار داد هامشارکت را برد در بالاترین نصاب ،افتاد 88اتراقی که در سبال  .ببریم

  .دهیممی که اینها را توضیح ؟ه راهیچه قیمت و از چبه 

 نباشد و بعدها ما باید مشبارکتی را فعال کنیم به لط  خدا که دارای رن رسی 

  .فرای عقلانی اییاد بشود در بین مردم که بتوانند انتخاب درستی بکنند

 توجه مردم بیشبببتر ،ه جلوتر برویمچممکن اسبببت کسبببانی بگویند که ما هر

 کسانی که .شودمی تبری  و فرای تبری  هم شدیدتر ،از رن طرف اما بله ،شودمی

  .عادت به این جور کارها دارنداصلاً 

کنم ببث را می من خواهش .در برابر یک دو راهی هسببتیم 0011ما در سببال 

اب ر معمم انقلکه به نمر ما رهبای رن زاویه .رماده باشید از یک زاویه دیگری ببینیم

از این  ،اهل تشببخی  ،اهل توجه ،نیروهای اهل فکر ،انتمار دارد که نیروهای انقلابی

شببور و  ،شببوند و الا انتخابات در همه عالم هسببتب اتاز این میرا وارد انتخاب ،زاویه



 

 
5 

زنده باد و مرده باد دارد و  ،عرق ریزان دارد ،تلاش دارد ،فعبالیت دارد ،هییبان دارد

همین جا هم اتراق افتاده در دو ماه رینده هم این اتراق برای ما  .خال  داردموافق و م

ه که مهم اسببت این اسببت که ما با توجه به مسببیر حرکتی که چولی رن .خواهد افتاد

حرکت مطلوب و  ،ه نوع حرکتیچ ،و خصببوصببیاتی که انقلاب اسببلامی دارد ،داریم

 مانو ولیره .در این مسیر قرار دهیمما باید خودمان را  ؟درست برای این اتراق هست

افشباری کنیم و ایستادگی پبر همان بایسبتیم و  ،این اسبت که اگر حق را شبناختیم

وبی تواند رن مطلمی گذارد ومی برکت ،انشاءالله خدای متعال در این ایستادگی ،کنیم

  .مبقق کند به فرل الهی ،کنیممی را که ما هدفگذاری

یک تهدید  ،تواند در نقطه مقابلمی این فرصببت .ریمما یک فرصببت تاریخی دا

فرصت اینکه ما بتوانیم در گام دوم  ؟ه فرصبتیچه تهدیدی و چاما  ،خطیر هم باشبد

جود تهدیدی که و ،یا اگر نباشد .یشبرفت شبتابنده تربمین شبده داشته باشیمپیک 

ی لرفیتهل سال گذشته را نسبت به چ یئاین است که ما همان روند کند و بط ،دارد

  .بخواهیم ادامه دهیم ،که انقلاب اسلامی دارد

قابل طر  و قابل توجه اسبببت که انقلاب اسبببلامی  ،ببا این فرض ،این مطلب 

م که دهیبتوانیم به این حرکت شتاب می این ما هستیم که .حرکتش رو به جلو است

د از که بععمل بکنیم ای توانیم به گونهمی نشویم و تأخیرار چدر رسیدن به اهداف د

یک سری  ،هایک سبری نارضایتی ،یک سبری رفات ،یک سبری تهدیدها ،یک مدتی

ن یزهایی که به عنواچو این  .به نمر بنده امروز تهدید این است .یدا بشودپها دلزدگی

 تواند انقلابنمی شرایطی چو هی .اینها قابل جمع کردن اسبت ،کنندمی تهدید مطر 

 بینیم و افقی که به هدایت رهبریمی تبداری که مااسبببلبامی را ببا این قبدرت و اق

  .این حرکت انقلاب را تبت الشعاع قرار دهد ،توانیم ما هم ببینیممی

بنده نگران این هسببتم که  .یزها نیسببتمچحداقل برادران عزیز! بنده نگران این 

این فرصت را نتوانیم استراده کنیم و این فرصت از  ،یدا شدهپاین فرصت تاریخی که 

از مسیر نقش رفرینی تعیین کننده مردم  ؟افتدمی ه مسیری اتراقچه طریقی و از چ

است برای تبول ای صببنه 0011انتخابات  .که باید مبتنی بر تبول در مردم باشبد
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انقلاب در  حالا خواهم گرت با توجه به بیانات رهبر معمم .مردم و این شببدنی اسببت

رن مکت   ،همه رن بیانات گذشببته اسببتبندی یک نوع جمع ،اخیرهای همین سببال

 و تلطی  شده با شرایط فعلی ،رن نقشه راه انقلاب اسلامی است ،انقلاب اسبلامی است

  .این شدنی است .انقلاب

روندی که ما در رن رسبببی   .ادامه دهیم ،یا اینکه ما همین روندی را که داریم

 افتد! یامی ه اتراقی دارد در کشببورچبینید که می را شببماها رسببی  .تیمذیر هسببپ

کنیم! این ماجرای کرونا و کوید می للبهمان الش هایچرهزینه بر پطور چدانید می

ا که مهایی الشچو بشببمارید بقیه  .از رن عبور کنیمتر شببد خیلی کم هزینهمی 01

بسبببیار های الشچ .فرهنگی اسبببتهای الشچ ،مهمتر از اینهبای الشچبداریم و 

و ریزی و تخمگیری در حال شبببکل ،نهان جامعهپخطرناک فرهنگی که در رن لایه 

یکر شیره طیبه انقلاب اسلامی است و رن را باید مراق  پوساندن پو برای گذاری کرم

  .بود

 ما کارهای بزرگ و .شببت سببر بگذاریمپتوانیم می از اینتر اینها را خیلی راحت

 عرض ما این است که ما ،خ  .اما همه اینها قابل حل اسبت ،مشبکلات زیادی داریم

نببان کببه در چمبتنی بر یببک تبول و ورود مردم رن ،توانیم در همین فرصبببتمی

  .اتراق بزرگی را رقم بزنیم ،شوندمی مهم واردهای صبنه

 .مکنمی نبدتا نکته را با عنوان مبانی ببث خودم عرضچ ،من در بخش بعبدی

  .ایه ببث هستندپاما اینیا  ،دیگر مبانی نباشندهای اینها ممکن است در بخش

 گیریجهت .است که انقلاب اسلامی الان در نمر داردگیری یکی از مبانی جهت

اتراقی که به واسطه تبقق این  .به سبمت جامعه نمونه اسلامی و تمدن نوین اسلامی

امروز چهره جامعه بین الملل و کشبببورهای زشبببتی که های دیدهپ ،دو خواهد افتاد

 ،فقر ،جنگ ؛خواهد بستبراینها رخت  ،اسبلامی را مشبوه کرده و رلوده و زشت کرده

که در هایی که در جوامع اسببلامی وجود دارد و رسببی هایی و اقسببام تباهی ،فسبباد

  .جامعه خودمان هم هست

 یم ماما جهت را گم نکن .این یبک مطلب  کبه مطلب  بسبببیبار مهمی اسبببت
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 اگر این للبه در جهت ،خواهیم در این انتخابات بر یک جریان دیگر للبه بکنیمنمی

 را درست تنمیمگیری بعد این جهت ،عمومی و کلی است خوب استگیری این جهت

ا بزنیم و فرض کنید پاما اگر دسببت و  .خوب اسببت ،کندمی با قدرت تقویت ،کندمی

قدرت اجرایی بسبیار مهم کشبور را از دسببت این جریان واگرای لربزده سببست مثلاً 

ایمان بگیریم و بعد همین! این معلوم نیسببت در رن مسببهله که گرتیم یعنی در رن 

اتی مشکل ،کندبما را خیلی یاری  ،یشبرفت شبتابنده به سبمت جامعه نمونه و تمدنپ

  .خواهیم داشت

ما طبق عادت حرف دیگری خودمان  ،تاینها بیانات رقاسببب ،مطلب  دوم اینکه

یک نمم جدیدی را ارائه کرده  ،یامی را مطر  کرده استپانقلاب در عالم یک  .نداریم

این  .لا تَملمون و لا تُملمون ؟یستچیام پ .یدا کرده استپیام مببوبیت پاین  .اسبت

مام ما در این انتخابات با ن .همین نمام سبلطه است ،و دشبمن رن .یام دشبمن داردپ

جای دشمن و لیردشمن را تغییر  .دشمن ما نمام سلطه است .سبلطه درگیر هستیم

معنایش این اسببت  ،کنممی ه عرضچو از اینیا به بعد بنده هر ،هاندهیم در فعالیت

توانیم باید برسانیم تا می اسبت که ما و شما به گوش هرکس کههایی که اینها حرف

را عنایت ها ند لایه این ببثچکنم شما می یعنی من خواهش .برسبد به گوش مردم

  .خواهم یک ارائه داشته باشمنمی فقط بنده .بررمایید

 نمامی که همان جنگ و فقر و فساد را گسترش ،ما با نمام سلطه مواجه هستیم

یام را به پما باید این  .همین اسببت ،الش اصببلی و دعوای اصببلی انقلابچو  .دهدمی

مشکل دشمنان  ،مانکه ما مشبکل .کنممی عرض ،طورچالا ح ،اعماق مردم برسبانیم

د مترص ،فرصت طلبانه ،بینابین ،هم این وسطای حالا یک عده ،بیرون مرزها هسبتند

ولی مشکل ما اینها  ،این هسبتند که برای خودشبان از این نمد کلاهی درسبت کنند

فراد به خاطر بینیم که اها میگاهی وقت ،داخلی نیسببتندهای این جریان ،نیسببتند

نسبت به اینها احساسات بیش از حد  ،اینکه اینها نزدیک هسبتند و مبسوا هستند

یزی است که به نمر بنده ما چو این احساسات بیش از حد خلاف رن  ،دهندمی نشان

  .باید دنبال بکنیم
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اینها  و .هستندها شت این حرکتپاینها امروز  ،نمام سلطه اینها هستند ببینید!

انتخابات  .ار مشببکل بکندچدما را مختل  و های دنبال این هسببتند که در عرصببهبه 

در حال  واند راتورهایی نشستهپو ااند مانیتور دشمن نشستههای شده الان این دستگاه

تواند برای ما مبارک باشببد را تبدیل به یک می طراحی هسببتند تا این اتراقی را که

  .بکنند ررسی پرهزینه و پاتراق 

که ثروت ملل را هایی انیپکم ،زیردست اینهاهای دولت ،این سبلطه گرها ،خ 

 .اینها رن جریان مقابل ما هسببتند ،اصببلی ما هسببتندهای الشچاینها  ،کنندمی جمع

  .این را باید توجه بکنیم

الش انقلاب در رن جهت چه جریبانی ببایبد بیباید در میدان تا بتوانیم با این چب

اینیاسبت که مسهله مردم  ؟جامعه اسبلامی حرکت بکنیم حرکت به سبمت تمدن و

  .مطر  است

و خودمان اید شببنیدیم و شببنیده .خوانممی من جملاتی را از رهبر معمم انقلاب

 برویم سراغ ،خواندمی وقتی انسان دوباره اما حقیقتاً .ایمهم تا به حال اسبتراده کرده

 .این مطال  را عملیاتی ببینیمکنم کبه می بیبانبات رهبری در مورد مردم و خواهش

خواهیم به می ما ،اینیا سبببخنرانی و منبر و کرسبببی ررایی و تریبون ررایی نیسبببت

  .برسیممان مسهله

در رن حرکت به  ،الشچما در رن  .مسهله مردم هستند ،ببینید! مسهله اصلی ما

 ،مردم حرور .ما با نگاه سیاسی هم کار نداریم .مردم هستندمان سمت اهداف مسهله

در همه  .اینهاسببت که مورد توجه ماسببت ،عزم راسببم مردم ،اراده مردم ،میل مردم

 ،گوناگون اجتماعی نقش مردمهای جنبش ،این کلمه تبول را داشته باشید ،تبولات

ما امروز در معرض و در ممان گسببترش  .و گسببترش یک تبول .نقش معیار اسببت

عد و ب ،به تبول در دولت اسلامی برسیمخواهیم می ما .تبول انقلاب اسبلامی هستیم

گسترش این تبول در  .حرکت کنیم به سبمت تبول جامعه اسلامی و تمدن اسلامی

 ،فکر اییاد یک الگوی نمونه و نوین ،گسببترش یک فکر ،این سببه مرحله باقی مانده

 راگ ،اینیا بگذارید رهبر معمم انقلاب اسببلامی ،گسببترش نروی یک مصببلح اجتماعی
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وابسبته به این است که با مردم  ،یدا بکندپرهبر انقلاب نرویش گسبترش  خواهیممی

ه این ارتباط و رن جریان و رن جنبش و رن تبول با چهر ،قدر ارتباط داشته باشیمچ

واهد دیری نخ ،اگر از مردم منقطع شد .امکان موفقیت بیشتر است ،مردم بیشتر باشد

  .ایید و کاری نخواهد کردپ

مسهولین فقط مسهول اجرایی  ،هرجا مسبهولین دبگویید ماها ؛جملات را بخوانم

ند و مردم را بشناسهای دسبت اندرکاران  توانسبتند توانایی ،بگویید فعالان ،نیسبتند

  .ایمما موفق شده ،بکار بگیرند

 طورچ ؟یسببتچمردم های الان توانایی .کنم این طور نگاه کنیدمی من خواهش

 به خاطر این است ،هرجا هم ناکامی باشد ؟ت به کار گرفتشود اینها را در انتخابامی

شببود حرببور مردم را در این نمی ریا .کنیم تأمینکه ما نتوانسببتیم حرببور مردم را 

با  ،در همه مسائل گوناگون باید بتوانیم با مهارت .شودمی راچ ؟کنیم تأمینانتخابات 

  .یدا بکنیمپبرای حرور مردم هایی راه ،با ابتکار ،دقت

 ،بسیار دشواری جنگ این اتراق افتادهای نان که در عرصهچهم ؛فرمایندمی رقا

تا هر  .امروز شما باید این راه را باز کنید .توانستند راه را باز کنند راه باز شد و کسانی

راه  ،که بخواهد در این کار بزرگ شببرکت کند ،هر زنی ،هر مردی ،یریپهر  ،جریانی

  .برایش باز باشد

خرد جزئی های نقش ،عملیهای نقش .باید برای مردم نقش تعیین کنیدشببما 

ا به یعنی مردم ر .در انتخابات تبول یعنی این ،شدنی تعیین کننده در مقیاا بزرگ

افتاد و در ابتدای کار می داشت اتراق 80یزی که سبال چشببیه رن  .میدان کشبیدن

با  ،کنممی بنده با شناخت عرض ،کنممی اینها را که عرض .انه به انبراف رفتمتأسر

و ما باید این تیربه  ،کنممی خدمت شما عرض 81توجه به واقعیات صببنه در دهه 

  .برای همه باید نقش تعیین کنیم در این انتخابات .را تکمیل کنیم

این  ،شبببود ها تأمینو این هدفها اگر حربببور مردم در این راه ؛می فرمایند

  .دورانی که درنمر گرفته شده حاصل خواهد شدحتی زودتر از ها هدف

مطمهنا دولت  .کنممی این ببث را خدمت شبببما عرضهای من ررام ررام لایه
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ه هم از جهت اینک .مشکلات فراوانی خواهد داشت ،بعدی اگر یک گزینه انقلابی باشبد

نتخاب اباید بیاید نیروهای صالح و همکارانی را  ،را طی بکندسازی مابقی فرایند دولت

ن در بیها رقابت ،مدعیان هستند ،هستها مشکلات و دشواری ،کند که سرِ این قریه

های لازم را برای افزارنرمخودی وجود دارد و بعد بتواند با اینها های همین میموعبه

نهادهای انقلاب را  .را اصلا  کندها ساختارها و دستگاه ،یشببرد کشبور طراحی کندپ

  .یش روی فرد منتخ  هستپ ،ی از این جور کارهایک دریای .اییاد کند

اگر مردم نیایند در صبنه و رن فرد منتخ  انقلابی شما بررمایید بیاید و بر این 

 برای رن کاری که عرض ،اما اگر مردم بیایند ،راه طولانی اسبببت ،کرسبببی بنشبببیند

 به نتییهما  ،ه بسببا زودتر از رن دورانی که درنمر گرفته شببدهچفرماید می ،کنممی

های فرمول ،راها اینیاسببت که ما باید مدل .این همان نکته اصببلی اسببت .رسببیممی

اعتمادبخش را برای مشببارکت مردم فراهم های فرمول ،و قابل فهم عموم را عملی را

  .کنیم

کنم یم عرض ،کار باید بکنیم بعد از سخنرانیچرسد حالا ما پاگر کسی از بنده ب

هببای ه فرمولچببمببا  .روی همین مطببالبب  کببار بکنیم .فکر کنیمهببا روی همین

عملی هسبببت که های ه فرمولچ .توانیم برای مردم طراحی کنیممی اعتمادبخشبببی

  .توانیم به میدان بیاوریممی مردم را

 ببث ما نیروهای انقلابی ،ببث ما خواص نیستند .ببینید! ببث ما مردم هستند

اما باید  ،اینها باید باشند ،ها واسطه هستنداین ،ببث ما فقط جوانان نیستند ،نیسبتند

 61ما با حدود  .مبقق بشود ،یعنی رسبیدن به اقیانوا مردم ،ه که هدف گرفتیمچرن

خواهیببد می اگر .ی دهنببده مواجهیمأمیلیون ر 55ی دهنببده یببا بببالببای أمیلیون ر

خواهید می اگر .میلیون باید کار کرد 55برای این  ،الش داشته باشیدچانتخاباتی کم 

باید این مردم را به صبنه  ،یش داشبته باشبیمپبعد از انتخابات مسبیری هموارتر در 

  .نه فقط برای انتخابات ،رورد

مردم  .شببود مردم را رورد به صبببنهمی گویند مگرمی ،الان حرف بزنیم ،خ 

مردم  .اندمردم نبریده ،تو خودت بریدی ،ایتو خودت خسببته شببده ،اندخسببته شببده
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 .در این کشببور تصببمیم بگیرندای یک عده .هسببتند که ما تصببمیم بگیریممنتمر 

گویند شبما هستید اگر می لذا مردم ؟خواهند حرکت کشبور را به جلو ببرند یا نهمی

یزی چهر روز یک  ،گوید تو تصمیمت را بگیرمی .گویند ما هم هستیممی ،کسی باشد

کار کنید! مردم چخواهید می بالاخرهنگو! هر روز یک سبمتی نروید که معلوم نیسبت 

  .مردم در میدان و در صبنه حاضرند ،خسته نیستند

است و مربوط به قبل از این دوران خرابکاری و  10این درسبت است برای سال 

  .اما مردم همان مردم هستند ،یز توسط این دولت موجود استچبه هم زدن همه 

 ،ببینید! تمام مسببهله همین اسببت .کرد باز ،باید میدان را برای مردم رماده کرد

رن  ،اگر شما میدان را برای مردم رماده کنید و باز کنید .همین جمله شبرطیه اسبت

خواهید دید  ،وجود داردای بینید که مردم هرجایی که احساا کنند ولیرهمی وقت

مردم  اینها همان .شوندمی ه عزم راسخی واردچه اهتمامی و با چو با ای ه انگیزهچبا 

  .هستند

انقلاب شناا بزرگ انقلاب اسبلامی و شاگرد رن بزرگ مردمشبناا این را مردم

   .گویدمی اسلامی دارد به ما

بدون مشببارکت  ،ه برای بنای زندگی و سببازندگی رینده مورد انتمار اسببتچرن

ابی که انتخ ،یعنی هدف را شما بالاتر از یک انتخاب بگیرید .ذیر نیستپتبقق  ،مردم

اما هدفی از رن هم بالاتر  ،هدفی بسیار بزرگ و یک قله بسیار رفیعی در دو ماه رینده

گی که یعنی همان شتابند ،تربنای زندگی و سازندگی رینده در فرصتی کوتاه ،بگیرید

  .اقترای گام دوم است و عرض کردیم بارها این مسهله را

م ه .ر مردم هم لازم استحربو ،بنابراین علاوه بر مدیریتی که باید انیام بشبود

ا یدپو مقصود تبقق  .یش نخواهد رفتپدر اقتصاد و هم در فرهنگ و بدون مردم کار 

توانند می با اراده و عزم راسببم ملی ،مردمیگوناگون های مردم در گروه .نخواهد کرد

  .نقش رفرینی کنند

ت را و هم انتخابا ،خواهم عرض بکنم کبه مبا هم انتخباببات را دریبابیممی من

عد بهای الشچبرای  .برای بعد از انتخابات ،برای ورود مردمای تبدیل کنیم به عرصببه
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  .خواهیم داشتها را این چالشاز انتخابات که ما 

اگر کار دست مردم قرار گرفت ای در هر نقطه ؛فرمایند کهمی 13و باز در سال 

بیانات حربببرت رقا را عمیق که ایم دببینید! ما بارها گرته ،و مردم دارای هدف بودند

د اینیا شما باید توافق کنید که بای ،میتهدانه بخوانید ،مهندسبی کنیدواقعاً  ،بخوانید

 ،اگر کار دست مردم قرار گرفت و مردم دارای هدف بودند ،مردم را دارای هدف کرد 

 ،گرفتار امور روزمره شخصی ،سبرگردان در امور زندگیهای ردم ،هدفهای بینه ردم

 ،کارهاترین سببخت ،هر جور کاری ،گر مردم کار دسببتشببان افتاد و هدف را دیدندا

نیروهای  ،مردمیهای انگیزه .یش خواهد رفتپ ،کبارهای امنیتی ،کبارهبای نمبامی

هر  ،ما از اول انقلاب تا امروز هر وقتی .یش خواهد بردپمتنوع و متکثر مردمی کار را 

رفت و هر کاری را در انبصبببار و اختیار یش پکار  ،کباری مبا به مردم مبول کردیم

هر  .الش را داریمچما این  .کار متوق  ماند ،مسبهولان و رسسا و مانند اینها قرار دادیم

هدف رنها  ،مقاومت کردند ،در میدان ایسببتادند ،حرکتی که رحاد مردم وارد شببدند

انگیزه  ،مردم وارد میدان بشبببوند ،ما باید به مردم هدف بدهیم .مبقق خواهد شبببد

  .هدف مبقق خواهد شد ،برو برگردبی ،ایستادگی و مقاومت بدهیم

است که او  گرفته و برای ما هایی الشچکه سال  16تعابیر را ببینید! در سبال 

  .شودمی مشکل درست

دهم می من ارجاع .از تاریم اثبات نشببده اسببتای برهه چو خلاف این هم در هی

رنیایی که  ،حتی انبیا ،هافرماید که جنبشمی ببه رن بببث عوام و خواص کبه رقا

 ،خواص نبودند ،اندمردم بوده ،اندبوده ءانبیا ،یروز شبببدهپ ،خواص رمبدند در میدان

اینیا رن قشر میانی است که باید بیاید  ،موفقیت لاهری بدست نیاورده ءنهرت انبیا

را وارد کند و مردم را  و هنر امام این بود که توانست مردم .راه را برای مردم باز بکند

  .نگه دارد

از هایی مردمی که امروز بخش ؟کدام مردم ،گوییم مردممی حالا وقتی ما ،خ 

یک  ،بینندنمی ندان هدفی جلو رویشببانچاینها  ،مردم ما همان طور که رقا فرمودند

و خواهم گرت در رن  ،همه مردم این طور نیستند ،هستشبان سبرگردانی در زندگی
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خواهم کرد که مردم ای به شکل کلی اشاره ،مردم خودمانشبناسبی جامعمهندسبی 

که امروز برایشببان  .اما یک بخشببی از مردم این طور هسببتند ،همه این طور نیسببتند

گرفتار امور روزمره هستند که  ،سرگردان زندگی هستند .ررنگ نیستپندان هدف چ

  .باید اینها را هدفمند کرد

با شببرایطی که  ،مردمی با رن شببرایط ،کنیممی وقتی ما صببببت از مردم ،خ 

اما مستعد  ،رن شرایط را ندارند ،امروز بخشی از مردم ما .باید دارا باشند را نمر داریم

 .یدا بکنیم که این تبول در جامعه اتراق بیرتدپما باید فرمولی  .اندهسبببتند و رماده

ث رن نقطه مرکزی بب .است بنابراین مسهله اصلی ما برداران عزیز! مسهله تبول مردم

  .مردم و تبول مردم است ،هسته اصلی ببث ما ،ما

ندسال اخیر بیانات حررت رقا را ببینید! اینکه عرض کردیم چشما در این  ،خ 

ندتا سخنرانی چ ،هامعنایش این است که ایشان در این سال ،هندسبه هدایت ایشبان

ندتا سخنرانی چاما  .داشبته است همین جهت را ،هاالبته میموع سبخنرانی ،اندکرده

انیه که بی .بیانیه گام دوم است ،از همه اینهااولاً قبلاً  .هسبت که اینها برجستگی دارد

رینده مشخ  های اولیه و سالهای جهت حرکت انقلاب را در همین سبال ،گام دوم

مربوط به های که اینها را بنده در رن ببث .ما باید رن جهت را دریابیم .کرده اسبببت

ها ما برای اسباتید دانشگاه این ببث .که انشباءالله در اختیار قرار بگیردام بیانیه گرته

ایه قرار داد و به سببرعت پرنها را باید  ،رنها را باید دید .ارائه کردیمهایی در یک دوره

  .را میهز شد و به کار بست اینها راها این ببث

 18ببینید! رقا سال  .حرکت عمومی جامعه رن بیانیه و بیانات ایشبان در مسهله

فرمایند باید یک حرکت عمومی در کشور راه می ،یعنی دوسال مانده به این انتخابات

های حرکت عمومی مردم به سمت صندوق ،و مقصود ایشان از حرکت عمومی .بیرتد

 رناما تنها  ،رن یکی از ابعاد و یکی از قطعات مهم و اثرگذار اسببت .ی فقط نیسببتأر

 .دا کندیپتوجه کنید! باید انرباط  ،و بعد فرمودند البته این حرکت وجود دارد .نیست

ما دنبال هر  و  .ببینید! ما دنبال حرکت منربببط عمومی مردم در انتخابات هسببتیم

خواهیم مردم با تهییج و با هییان نمی .مر  و هییان و دعوا و تهییج کردن نیسببتیم
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ت یک حرک .ما دنبال یک حرکت منربط هستیم .بکنیمروردن وارد عرصبه انتخابات 

 .عقلانی استمان ما حرکت .جای دیگری در همین سخنرانی فرمودند ،منربط معقول

عقول مردم را  ،با عقول مردم صببت کنیم ،که در ادامه عرض خواهم کرد که با مردم

 راشببان سبعادت ،شبویمبرا متذکر شبان منافع .مردم را به فکر وا داریم .متبول کنیم

مردم را به تصمیم برسانیم که اینها کلیدهایی است که در ادامه عرض  .شویمبمتذکر 

  .خواهم کرد

م این توانیمی و ما .کندمی یداپیدا بکند و بعد سرعت هم پباید حرکت انرباط 

  .حرکت منربط معقول را در مردم اییاد کنیم تا رن تبول اتراق بیرتد

و  .سباا یک حرکت عمومی منربط عقلانی شتابنده استس ببینید تبول براپ

باید  مردم .در این حرکت باید نقطه امیدبخش وجود داشته باشد ؛فرمایند کهمی البته

 ،این هدف که عرض شببد که باید مردم به رن هدف توجه کنند ،امید داشببته باشببند

یند در خواهند برای رسبببیدن به یک هدفی بیامی و برهمند که ،هدف دار بشبببوند

یعنی  ؟یچنقطه امیدبخش یعنی  .همان نقطه امیدبخش اسبببت ،رن هدف ،میبدان

اید ب ،ون اگر شما به مردم بگویید کوه را نگاه کن رن بالاچ .در دسترا مردمای نقطه

خواهی حرکت بدهی از این مسببیر طولانی و این ای میه انگیزهچبا  ،خ  ،رنیا دبروی

منتها نه امید کایب و دلخوش  ،باید امید به او بدهی ،ارتراع بسببیار تند حرکت بدهی

  .امید عقلانی ،کنک

  .باید تبیین کرد نقاط امید مردم را .اینها نیاز به تغییر دارد ؛فرمایندمی و بعد

رن نقطه اصبببلی که برای جامعه ما  ،کنم کبه رهبر معمم انقلابمی بنبده فکر

بول اسببت براسبباا همان حرکت ت ،و مطالبه اصببلی ایشببان ،اندکردهگذاری هدف

 .است 11-3-00و این تصریح ایشان در بیانات  ،عمومی عقلانی منرببطی که گرتیم

 تبول مردم .تبول اییاد کنیم ،مختل  تمدنی کشور و نمامهای که ما باید در بخش

  .که این را در ادامه عرض خواهیم کرد .ایه و ایمان مبورپ

ر د ،تبول اسببت ،حرببرت رقا از این جامعه گوییم که مطالبهمی ببینید! وقتی

اینها بیانات رقاسبببت در  .این تبول یعنی جهش ؟یچاین تبول یعنی  ،ابعاد تمدنی
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یک میل به شبببتاب  ،یک حرکت بزرگ ،این تبول یعنی یک جهش .3-00همبان 

ما باید در این انتخابات در مردم میل به شببتاب گرفتن اییاد کنیم و میل به  .گرفتن

اری افشپتبیر یعنی  ؟یچتبیر یعنی  .اجتناب از تبیر .تن اییاد کنیمسرعت گرف

 بگوییم همین که هست ؛و تصبل  و لیرقابل انعطاف بودن کشبور در مقابل تغییرات

 خوب اسبت! همین که هست باشد! همین که گرفتیم کافی است! دیگر بیشتر از این

 مردم .ریندمی مردم جلو ،نه ریند!نمی شببود و مردم جلونمی توانیم جلو برویم! ونمی

نیروهای انقلاب گرفتارش بعربباً این تبیری که  .توانشببان بسببیار بیش از اینهاسببت

افمه مب ،بینیدمی روی در سطو  بالاتر این تبیر رامی ه بالاترچبخصوص هر ،هستند

دیده از پاین  .شببود تغییر دادنمی کند کهمی ون احسببااچ .کاری ما تبیر اسببت

دیده از جنس پدر حالی که این  ،شود تغییر دادنمی اسبت و سبنگ راجنس سبنگ 

شکسته و یک  ،طور لرزیدهچکه ایم که ما بارها دیدههایی قل  .مردم اسبتهای قل 

اموا  بزرگی را دراقیانوا ملت اییاد  .ولو موقت اییاد کرده اسببت ،طوفانی از تبول

  .کرده است

 بزرگ برندارید! های رقا! قدم .شودنمی قا!ر ؛افشاری و مشهورات للطپاجتناب از 

 .اسبت که در ببث تبول باید در نمر داشبته باشیمهایی مؤلرهببینید! اینها رن 

اکترا  ،گرایش مستمر به بهتر شدن .یزهایی است که باید به مردم منتقل کردچاینها 

رهبر و یک روشببی را  ،امکان رسببیدن به اهداف بعدی ،موجودهای نکردن به داشببته

 کنند که امام تبول رفرینمی به ما ارائه ،گیرندمی معمم انقلاب از انقلاب اسلامی بهره

از ای و فرمانده میدان بود و براسبباا یک تبول روحی در میموعه ،تبول زا بود ،بود

  .تا یک تبول رفرینی وسیع در امور ملت اییاد کرد ،طلاب جوان در قم شروع کرد

فرمایند ما از تیربه انقلاب می 18-01-08ات دیگری در حررت رقا در یک بیان

دیگر قرار نیسببت یک امام خمینی برود در یک مسببیدی در قم  ،باید اسببتراده کنیم

یدان رماده م ،متبول بشوندها یدا بکند و این طلبهپرا هایی بنشبیند و دانه دانه طلبه

های زهانقلابی با انگیهای طلبهامروز ما یک حیم زیادی از  .تا این اتراق بیرتند ،بشوند

امروز ما باید این میموعه نیروهای معنوی انقلابی را سبببامان  .معنوی ببالبا را داریم
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و برویم به  ،و یک طر  عملیات تعری  بکنیم ،یعنی دور هم جمع بشبببویم .ببدهیم

به علاوه  ،از روحانیون ،از طلابای روشش هم همین است که میموعه .سمت عملیات

گوید برای می رهبری .یش روی ماستپطر  عملیات  ،امروز این طر .  ...ویاندانشی

ما باید این را برداریم و حرکت بکنیم ولو اینکه  .اندجلو روی ما گذاشته ،اندما نوشبته

 ،دکننمی زیادی دارند کارهای دیگریهای ولو اینکه میموعه .دیگران متوجه نیستند

ر اما د .مرتبط با همین حرکت است ،راه نیستبی خیلیکه البته رن کارهایشبان هم 

ارد یک پسشان مییک کارهایی را برعهدههایی یک میموعهها گاهی وقت ،هاعملیات

امروز ما این قرارگاه را  ،خ  .استساز و مهم و سرنوشت مؤثرقرارگاه مرکزی که کار 

  .را درکشور نداریمهایی نین قرارگاهچامروز ما  .نداریم

خودتان  ،خودتان حرکت کنیداند گرته .اندرهبری برای این هم علا  جسبببته

در حال  ،یوند دادنپدر حال  ،و البته ما دائما در حال صبببببت .ببریبد جلو کبار را

خواهیم سرمان را می هستیم و نه اینکهها در حال هماهنگی با میموعه ،سازیهمراه

برویم کارمان را بکنیم و انتمار داشته باشیم ای ایین به عنوان یک میموعهپبیندازیم 

ابرجا و پاما در عین حال ما بر رن مسبببیر خودمان  ،کبه کبارهبای بزرگی رد ببدهد

  .مستبکم باشیم

برای حرکت به سمت  ،مبعوث شده ،یک میموعه برانگیخته ؛فرمایدمی رهبری

ت گ که انتخابابرای رن اهداف بزر .باید شکل بگیرد ،یشرفت تا اعماق مردمپو  ،ملت

وجه هم نباید از رن لرلت  چبه هی .و بخش مهمی اسببت ،بخشببی از رن اهداف اسببت

ملت مثل یک اقیانوا است  ؛فرمایدمی .ملت ؟هدف کیاست ؟مخاط  کیسبت .کرد

کار ماها  ،کار من هم نیست .و به طوفان درروردن یک اقیانوا کار هر کسبی نیسبت

 .خواهد رمددر میدان و رهبری  ،ا رهبری را داریمم ،اما ما خیلی امکانات داریم .نیست

 ،دانیممی ما رهبر این حرکت را حربببرت رقا .و هبدایبت خواهد کرد این حرکت را

  .یزها راچرا که از او یاد گرفتیم این ها همین

کنم و برای می که حالا من این را قطع ؛فرمایندمی تبول راهای بعد عرصبببه

  .کنم تا جلسه بعدبندی میدر اینیا ببثم را جمعمن  .گذارممی جلسه دیگری
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خلاصبه اینکه ما امروز در شببرایطی قرار داریم که یک فرصببت تاریخی به خاطر 

ما از  .یدا شده استپتوجه همه کشبور به رن نقطه یعنی انتخابات ریاسبت جمهوری 

و  .کنیم برای به میدان کشیدن مردممی فرصبت انتخابات ریاسبت جمهوری استراده

در رن جاهایی که مردم  ،در عرصه سیاسیمان جبران کاسبتی هاا و خطاهای گذشته

  .نین هدفی استچیک مان ما هم هدف .انداما ادامه نداده ،اندمقداری رمده

ما باید در مردم  .دستور تبول است ،دستور عملیات ،و مسبیر هم روشبن است

حالا عرض  .این تبول ممکن است .این تبول را اییاد کنیم و این تبول شدنی است

یا  ،هاا رفرینیأی با همه مشببکلاتی که وجود دارد و در نقطه مقابلِ این ،خواهم کرد

که به این قدرت اقیانوا مردم هایی و ناباوریاند یدا کردهپها که بعریهایی خستگی

 اتمشکلاین  اتراقاً ،با همه مشکلاتی که هست .ریندمی این مردم به حرکت در ،دارند

  .تواند زمینه یک حرکت سراسری و یک طوفان و یک مو  رفرینی در مردم باشدمی

های انگیزه .این کار شدنی است ،برای این مسهله ،و بعد از مردم اسبتراده کنیم

د بگویی ،شما حرف درست بزنید با مردم .ینها قابل اصبلا  است در کوتاه مدتا ،مردم

های در زمان .کندنمی مشببکلی اییاد ،زمان کوتاه ،یده کار بکنچخواهید می به مردم

معیزات اجتماعی را های ما فرمول ،معیزات اتراق افتاده در انقلاب اسبببلامی ،کوتاه

  .و امروز هم اینها را داریمایم براساا تغییرات انرسی در گذشته داشته

ط را مساعدت شرایتوانید باید این می تا ،به نمر ما شرایط مساعد است ،بنابراین

 خواهند بیایند برایمی رنهایی که .برای همه نیروها بگویید و اصلا  کنید روش رن را

 روانی و این مشکلاتیهای گرفتار جنگ ،مردم کار کنند گرفتار مسبائل فرعی نشبوند

ما  ،اندازند وسط میدانمی هر روز یک حرفی را ،کنند نشوندمی که در صببنه اییاد

توانیم با هوشیاری و با بصیرت براساا می طور خنثی کنیم! ماچرن که بدویم دنبال 

اخیر که انشاءالله در جلسه های که رهبر معمم فرمودند در این سبالای این هندسبه

  .خواهیم توانست از همین فرصت دو ماه استراده کنیم ،دهممی دیگری توضیح

 .ندتا کار را به عنوان مقدمه داشته باشیمچما باید 

امروز روز  .امروز روز جهاد و روز عملیات اسبببت ،کمربنبدهبا را ببندیم یک((
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نگاه کنید به دو دهه  ،باشدها و لصبهها ایان لمپتواند روز می امروز ،اثرگذاری اسبت

همین دو دهه  ،ه برسبببر انقلاب رمد! حالا دهه هرتاد را کاری ندارمچگذشبببته ببیند 

از دست رفت! ها قدر فرصتچ ،قدر لصه خوردندچیدا کردیم! پقدر ما مشکل چ .اخیر

  .باید رماده این کار باشیم ،ما باید کمربندمان را ببندیم

این را  .هر کبار دیگری را کنبار بگبذارید .هر کبار دیگری را در فرع قرار دهیبد

ا کم رتان توانید کارهایمی ،توانید مرخصببی بگیریدمی .تانبگذارید مسببهله اصببلی

  .در این میدان و شبانه روز کار کنید بیایید ،بکنید

معادلات تبولات اجتماعی الهی اصلاً  ،از کمی عِدّه و عُدّه نگران نباشیداصلاً  دو(

  .یز دیگری است که عرض خواهم کردچ .اینها نیست

  .را با این فکر همراه بکنید های مؤثرردم ،کنیدسازی توانید همراهمی هچهر سه(

که این را عرض خواهم کرد  ،گذاری روی مردمتأثیر ،مردماعماق  ،هدف هار(چ

  .دارد که باید اینها را توضیح دادهایی و خم چیپو ها ون اینیامهارتچ .گونهچ

ای هو اعتماد به وعده ،توکل ،امش  ما باشد و در انتها توسلبندی جمعفعلاً این 

ر ب .بر این ملت رحم کند .یوسببته با خدای متعال که بر ما رحم کندپو ارتباط  ،الهی

این  .رحم بکند ،یشببرفت اهداف اسببلامپاین سببربازان کمربسببته به خط شببده برای 

خدای  ،اینها را مایه تبول قرار دهیم ،اینها را ما توشبه قرار دهیم ،این روزها ،هاشب 

ارتباط با خدا  .او مبوّل احوال است ،او متبول کننده اسبت ،متعال تبول اییاد بکند

در رخر کار ارتباط با خدا  ،در وسببط کار ،در اول کار ،ا کارأدر ر ،این کارها در همه

 ،مانهدایت خواهی ،فکرمان ،مانقوه ،ماننیروهای ،مانانگیزه های .را قطع نکنیم

انشببباءالله خدای متعال هم رحم کند و این  .همه اینها متوجه خدای متعال باشبببد

شدة الالنهایة که گرتند عند  ،او  رسید اخیر بههای مشبکلاتی که بخصبوص در سال

انشاءالله برای این ملت فرجی اند که مردم قرار گرفتههایی در این نهایت شدت .الرر 

  .حاصل بشود

 والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته


