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مقّدمه
برخوردار  واالیی  جایگاه  از  اسالمی  جهان بینی  در  او  انتخاب  و  انسان 
است و از اینجا است كه رأی مردم در مباحث سیاسی اسالم، نقش اساسی 

و تعیین كننده دارد.
كرم و ائّمه ی معصومین)علهیمالّسالم(،  میتوان با نگاه به سیره ی سیاسی پیامبر ا
گرچه مشروعّیت حکومت اسالمی از  شواهد فراوانی برای این امر پیدا نمود. ا
والیت الهی نشئت میگیرد اّما مقبولّیت آن همواره نیازمند حضور مؤّثر آحاد 
كه به تشکیل حکومت  مردم است. از سویی دیگر اصل حضور مردم است 
خواهند  برعهده  را  نظام  پاسداری  لزوم،  مواقع  در  كه  مردمند  و  می انجامد 

گرفت.
نگاه به مردم و اهتمام به آراء آنان، از شاخصهای مکتب سیاسی حضرت 
یم منحوس  كه پس از سقوط رژ امام خمینی)قّدسسّره( است و ازاین رو است 

شاهنشاهی، اّولین اقدام امام بزرگوار ما مراجعه به آراء عمومی بوده است.
یم پهلوی و سلسله های پیش از آن، كوچک ترین سهمی را برای نظرات  رژ
تن  بر  بود  پوششی  بیشتر  دوران  آن  انتخابات  و  نبودند  قائل  جامعه  آحاد 
استبداد شاهان. بسیاری از مردم از آمدوشد نمایندگان اّطالعی نداشتند و 

در طول عمر خود یک بار هم صندوق رأی را ندیده بودند.
كرد و حضور  ت ایران به سیاست تغییر 

ّ
با پیروزی انقالب اسالمی نگاه مل
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در صحنه های سیاسی به عنوان یک وظیفه ی شرعی قلمداد گردید. اعتماد 
كم سابقه  كه نصابهای بسیار چشمگیر و  مردم به نظام اسالمی باعث شد 
از مردمی ترین  ما  كنون نظام مقّدس  ا گیرد.  در پای صندوقهای رأی شکل 
حکومتها است. در این نظام حّتی رهبر جامعه با واسطه انتخاب میگردد و 

از رأی مردم به عنوان حّق الّناس صیانت میگردد.
انتخابات  و  اسالمی  جمهوری  در  انتخابات  بین  كه  است  ذكر  شایان 
در دیگر حکومتها تفاوت جّدی وجود دارد. انتخابات در بسیاری از نقاط 
اسالمی،  نظام  در  انتخابات  درحالی كه  است  قدرت  سر  بر  جنگ  جهان، 

رقابتی برای دستیابی بهترین فرد برای مسئولّیتها است.
برخوردار  اسالمی  جمهوری  تراز  انتخابات  باید  كه  است  اساس  این  بر 
امر  در  مؤّثر  افراد  از  هریک  عرصه  این  در  باشد.  خود  خاّص  ویژگی های  از 
انتخابات وظایفی را برعهده خواهند داشت. در بیانات رهبر معّظم انقالب 
هالعایل( به روشنی وظایف هریک از افراد، اقشار و نهادهای مرتبط 

ّ
اسالمی)مّدظل

با انتخابات مشّخص شده است.
با  و  انتخابات  موضوع  در  را  حاضر  كتاب  اسالمی  انقالب  انتشارات 
هالعایل( تدوین نموده است. این 

ّ
بهره گیری از بیانات رهبر معّظم انقالب)مّدظل

تبیین نظرّیه ی  را در  از آن، سهمی  كه هركدام  ُنه فصل است  كتاب شامل 
كتاب حاضر به شرح زیر  ه خواهد داشت. سرفصل های 

ّ
انتخاباتی معّظٌم ل

است:
1. واجب سیاسی )بیان اهّمّیت انتخابات، انتخابات مجلس خبرگان و 

مجلس شورای اسالمی(
و  احزاب  عیار  سنجش  برای  امام  خّط  )بازخوانی  امام  اصول  و  راه   .2

جریانهای فّعال در انتخابات(
برای  دشمنان  برنامه های  و  توطئه ها  )شرح  بی تعبیر  خوابهای   .3

انتخابات(
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شاخصهای  بازخوانی  منظور  )به  انقالبی  اصالح طلب  اصول گرای   .4
جریانهای وفادار به نظام(

كشور و شورای نگهبان( 5. مجری و ناظر )شرح وظایف وزارت 
6. هـمه باهم )شرح وظایف عموم مردم در انتخابات(

7. تکلیف نخبگان )شرح وظایف نخبگان و خواص در امر انتخابات(
8. الزامات داوطلبی )شرح وظایف نامزدها و بایدها و نبایدهای رفتاری 

آنان در اّیام انتخابات(
9. ویژگی های نماینده ی صالح

و من اهلل الّتوفیق
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شرایط نماینده ی صالح؛ تدّین، آگاهی سیاسی، شجاعت، آگاهی از مسائل کشور 

و جهان

براى  نماینده ى متدّین.  انتخاب  اّول یعنی  انتخاب صالح در درجه ى 
گاهی سیاسی الزم است؛ جرئت و جسارت در برخورد با مسائل  نماینده، آ
گاهی از مسائل جهان الزم  كشور الزم است؛ آ گاهی از مسائل  الزم است؛ آ
است. همه ى اینها الزم است؛ لکن ركن اصلی، تدّین است؛ یعنی اعتقاد 
به اسالم و به اصول و پایه هاى دینی و عامل بودن به اینها. این، اساس قضّیه 
كه خیانت  كه متدّین باشد، شما خاطرتان جمع است  است. نماینده اى 
كرد.  كوتاهی و سستی نخواهد  كرد؛ حّتی  كار خالف نخواهد  كرد؛  نخواهد 
و در مجلس  كند  كه بخواهد غیبت  را  نماینده ى متدّین، هر یک  ساعتی 
این  است،  متدّین  چون  و  است  شرع  خالف  این  میکند  احساس  نباشد، 
خالف شرع را انجام نمیدهد. نماینده ى متدّین، از تریبون مجلس براى گفتن 
سخن ناحق، استفاده نمیکند. نماینده ى متدّین، مصالح انقالب و كشور را 
گروهی، مقّدم میداند. تدّین، این خصوصّیات و این  بر مسائل شخصی یا 
كنید و نماینده ى متدّین را  گر این شرط را بتوانید تأمین  خواص مهم را دارد. ا

ان شاء اهلل پیدا و انتخاب كنید، آن جهات بعدى قابل  تأمین تر است.1

كتاب تهران  1371/2/17 1. مصاحبه در پایان بازدید از پنجمین نمایشگاه بین المللی 
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ویژگی های نماینده ی صالح

باقی  انتخابات  تا  كه  فرصتی  همین  در  و  بگردند  بایستی  هم  مردم 
كه  كنند  است، به عنوان یک وظیفه ی شرعی و اخالقی، نامزدهایی را پیدا 
را  خانم  این  یا  آقا  این  تو  چرا  كه  میشود  سؤال  آنها  از  خدا  محضر  در  وقتی 
به قّوه ی مقّننه فرستادى، بتواند جواب بدهد و بگوید براى این مصلحت. 
شرعی  اقدام  یک  و  بزرگ  كار  یک  انتخابات،  است.  وظیفه  انتخابات، 
مهم  كار  این  براى  را  مناسب  آدمهاى  بگردید  است؛  خدایی  اقدام  یک  و 
كارآمد باشد؛ این تجربه ی  كنید. آدِم مناسب چطور آدمی است؟ باید  پیدا 
هم  متدّین  باید  نیست؛  كافی  هم  تنها  كارآمدِى  است.  ما  بیست ساله ی 
كه یک وقت  كم است. آن متدّینهایی  باشد. آدم متدّین، احتمال خیانتش 
این  بعد  میدهند؛  دست  از  را  خودشان  تقواى  اّول  میشوند،  لغزش  دچار 
لغزش به سراغ آنها می آید. پس، باید متدّین و باتقوا هم باشند تا بتوانید براى 
باید در مقابل توپ وتشر  كنید. همچنین  آنها اعتماد  به  كشور  كارهاى این 
دل  و  باشد  شجاع   _ قدرت مداران  زورگویان،  داخلی،  خارجی،   _ این وآن 
را در مقابل توپ وتشر باخت، دستش هم  كه دل خود  كسی  نبازد.  را  خود 
اعتماد  او  به  نمیشود  میلرزد؛  رفتن  جلو  براى  هم  پایش  میلغزد؛  امضا  براى 
كرد. نماینده باید شجاع و باشرف و امین و طرف دار ضعفا و قشر ضعیف 
كه پول داران   قانونی 

ّ
كند، َواال باشد. قانون باید بتواند از حقوق ضعفا دفاع 

را  گره ها  بتواند  باید  كند، قانون مملکت اسالمی نیست. قانون  را پول دارتر 
كه این  كند و به درِددل قشرهاى محروم برسد. نماینده باید آدمی باشد  باز 
كارهاى  كه حّتی المقدور باتجربه باشد. در این  چیزها را بفهمد؛ آدمی باشد 
بزرگ، تجربه خیلی مهم است. بگردید این خصوصّیات مهم را در اشخاص 
كارآمد، شجاع، داراى قدرت مقاومت  كنید. انسان متدّین، عفیف،  پیدا 
كه ما در این بیست  گر به قّوه ی مقّننه برود، طبق تجربه اى  در برابر این  وآن، ا
كند.  كار  كشور  یم، میتواند در نقاط حّساس، به نفع مردم و به نفع  سال دار

www.book-khamenei.ir



421
لح

صا
ی 

ده 
این

ی من
ها

گی 
ویژ

م: 
 هن

صل
ف

مجلس  به  نماینده  كه  كشور  هرجاى  از  البّته  مهّمند.  انسانهایی  این طور 
كه از  برود، نماینده ی همه ی ایران است، نه نماینده ی آن محّل بخصوص 
كشور باشد؛ این را  آنجا انتخاب شده است؛ لذا باید به فکر مصالح همه ی 
گر خودتان  هم توّجه داشته باشید. بگردید و چنین اشخاصی را بشناسید. ا
كه نسبت به  كنید، از آدمهاى امین و متدّین  نتوانستید درست شناسایی 

كنید.1 آنها خاطرجمع هستید، سؤال 

یفته نشدن؛ ویژگی های نماینده ی صالح شجاعت و فر

یاده خواهی ها  مجلس باید مجلسی باشد كه بتواند در مقابل زورگویی ها و ز
كردن هاى قدرتمندان جهانی بایستد و مصالح  كردن ها و تطمیع  و مرعوب 
اسم  بارها  امام)رضواناهللعلیه( برود.  آن  دنبال  و  كند  محاسبه  را  ت 

ّ
مل و  كشور 

عاِلم تر  از مدّرس  بود؟  را می آوردند. مگر خصوصّیت مدّرس چه  »مدّرس« 
ارعاب  كه هیچ عامل  بود  این  هم داشتیم. مدّرس خصوصّیت عمده اش 
اثر نمیکرد. همان وقتی  كه علی الّظاهر  او  فریبگرى در  و  و تطمیع  و تهدید 
كه علیه اش شعار میدادند،  بودند  كرده  او آن چنان متشّنج  بر ضّد  را  فضا 
نماینده ى خوب در  این خصوصّیت یک  زد.  را  ایستاد و حرف خودش  او 
كه  كرده ام  عرض  بارها  من  میشوند!  مرعوب  زود  بعضی ها  است.  مجلس 
ى  قدرتهاى استکبارى _ یعنی همین قدرتهاى سلطه گِر جهانی _ كه مرّتب رو
تها را زیر یوغ خودشان 

ّ
كشور دست می اندازند و دولتها و مل كشور و آن  این 

كارشان از ترساندن میگذرد؛ قدرت واقعی شان آن قدر  میکشانند، عمده ى 
انقالب  این  با  اینها  كه  این همه  است  بدیهی  می آورند.  زبان  بر  كه  نیست 
این طور رشد  انقالب  این  كنون  تا گر قدرت داشتند،  ا بدند،  كشور  این  با  و 
كه سلطه گران آمریکا  نمیکرد و این گونه نمیماند. آیا این خود، دلیل نیست 
اینها  ندارند؟!  قدرت  میکنند،  اّدعا  آن چنان كه  عالم،  صهیونیست هاى  و 

1. در دیدار اقشار مختلف مردم  1378/11/13
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كردن پیش میبرند. نماینده باید  كارشان را از راه تهدید و مرعوب  عمده ى 
دلش  كه  آدمی  نمیشود؟  مرعوب  كسی  چه  نشود.  مرعوب  كه  باشد  كسی 
مرعوب  هیچ كس  از  بود،  متوّكل  خدا  به  انسان  وقتی  باشد.  مّتکی  خدا  به 
زمان  در  نمیشوند  مرعوب  كه  را  كسانی  زنده ى  نمونه ى  یک  ما  نمیشود. 
خودمان دیدیم؛ یعنی امام)قّدسسّره( و هزاران نمونه ى دیگر را در میدان جنگ 
ک باخته، از  كردیم. این جوانان مؤمن و پا و در میدانهاى سیاست مالحظه 
اس  اس ا�نّ ال�نّ ال لهم ال�نّ �ی�ن �ت

دن
ّ
خدا ترسیدند؛ از هیچ كس غیر خدا نترسیدند: »ال

گوشه وكنار،  در  ل«1.  الوک�ی عم  �ن و  الّله  ا  �ن حس�ب الوا  �ت و  ا  ما�نً ا�ی ادهم  رن �ن وهم  سث احن �ن لکم  معوا  د�ب �ت

توطئه  شما  علیه  میگفتند  اینها  به  مرّتب  دشمن،  عوامل  و  رادیوها  و  افراد 
كنند؛  كنند؛ بنا است چنان  میکنند؛ بنا است ضربه بزنند؛ بنا است چنین 
گفتند:  گفتند نه؛ ایمانشان بیشتر شد؛  براى اینکه اینها را بترسانند؛ اّما اینها 
یم و به  كافی است؛ ما به خدا اعتماد دار ل«؛ خدا ما را  عم الوک�ی ا الّله و �ن �ن »حس�ب
ٍ م�ن الّله و 

عمهت �ن وا �ب ل�ب �ت ا�ن او اطمینان میکنیم. آن وقت خداى متعال میفرماید: »�ن
كند، این گونه است. آن  كسی به خدا اّتکاء  مسسهم سوء«2. بله؛ وقتی  ٍل لم �ی صن �ن

كسانی كه دوران جنگ را دیدند و در آن صحنه ها بودند، میدانند كه من چه 
ح عالم، دست به دست هم دادند براى اینکه 

ّ
میگویم. تمام قدرتهاى مسل

كشور را بگیرند؛ بتوانند بگویند مرز ایران از  ک این  بتوانند یک وجب از خا
مقابلشان  در  ت 

ّ
مل این  نتوانستند.  اّما  آمد؛  عقب  كیلومتر  چند  نقطه  این 

پیدا  غلبه  دشمن  نمیگذارد  و  میکند  كمک  خدا  نتوانستند.  لذا  ایستاد؛ 
در  انسان  یک وقت  حاال  است.  بدى  خیلی  صفت  شدن،  مرعوب  كند. 
 _ است  آدم  نفر  یک  این   _ میشود  مرعوب  و  است  نشسته  خودش  خانه ى 

گفتند مردمان  كه ]برخی از[ مردم به ایشان  كسانی  1. سوره ی آل عمران، آیه ی 173، ترجمه: »همان 
گفتند  گرد آمده اند پس از آن بترسید و]لی این سخن[ بر ایمانشان افزود و  براى ]جنگ با[ شما 

خدا ما را بس است و نیکو حمایتگرى است.«
]از  از جانب خدا  و بخششی  با نعمت  ترجمه: »پس  آیه ی 174،  از  آل عمران، بخشی  2. سوره ی 

میدان نبرد[ بازگشتند درحالی كه هیچ آسیبی به آنان نرسیده بود.«
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انسان در مسند مسئولّیتی نشسته است _ در مجلس است،  اّما یک وقت 
یعنی  او،  یال است! مرعوب شدن  واو گر مرعوب شد،  ا او   _ در دولت است 

ت! نماینده نباید مرعوب شود.
ّ
از دست دادن بسیارى از امکانات این مل

و  مفتون  بعضی ها  بشود.  هم  مفتون  نباید  نماینده  دیگر،  طرف  از 
كه  فریفته میشوند و دهنشان باز میماند! اینها آدمهاى ساده لوحی هستند 
تمام  با آب وتاب  كه  امنّیتی اى  یا  یا سیاسی  اقتصادى  راه حل هاى خیالِی 
میکند!  ازخودبی خود  را  آنها  میشود،  عرضه  گون  گونا لعاب  و  رنگ  با  و 
ک سیاه می نشانند!  سالها تجربه میکنند؛ اّما آخرش خود و دیگران را به خا
راه حّل  صحیح،  راه حّل  دنبال  به  بلکه  بشوند؛  نباید  هم  مفتون  بنابراین، 
راه حّل  و  كشور  این  و  ت 

ّ
این مل از شرایط خاّص  راه حّل برخاسته  مستقل، 

ارائه شده از سوى اسالم باشند. اسالم در همه ى مسائل، همه ى راه حل ها را 
گر ما بد  گر ما كج میفهمیم، ا یم و پیدا كنیم. ا داده است؛ ما باید خودمان برو
یم و نمیرسیم، تقصیر اسالم نیست؛ خودمان  گر ما دنبالش نمیرو میفهمیم، ا

كنیم. را باید اصالح 
كه به اندک چیزى  نماینده، طمع ورز هم نباید باشد. بعضی ها دهانشان 
بخواهید  گر  ا میدهند!  دست  از  را  چیز  همه  شد،  شیرین  دشمن  طرف  از 
نماینده اى مرعوب نشود، مفتون نشود، دچار طمع نشود، سراغ آدم امین و 
كه خودشان هم امین نیستند، وقتی  ید. معروف است آدمهایی  متدّین برو
بخواهند مالشان را نگه دارند، دست یک آدم امین میدهند! امانت، یک 
اّما  بکند؛  هم  اشتباه  یک وقت  متدّین  انساِن  است  ممکن  است.  ارزش 
وقتی كه فهمید اشتباه كرده، برمیگردد. این خیلی ارزش است. اینها مثل آن 
ى لغزشگاه میگذارند و به طرف  گر اشتباه میکنند، پا رو كه ا كسانی نیستند 
كه نخیر، همین  جهّنم میلغزند؛ وقتی هم فهمیدند، سِر حرفشان می ایستند 

است و تا آن اعماق میروند! پس، انتخاب نماینده مهم است.
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از  خیلی  در  غربی  روشهاى  این  متأّسفانه  هست.  تبلیغات  البّته 
تها است؛ خودشان 

ّ
چیزهاى زندگی، ازجمله در تبلیغات، غالبًا به ضرر مل

كز به این تبلیغات خیلی اعتنا نمیکنند. در یکی از این  هم حاال در آن مرا
انتخابات هاى اخیِر كشور آمریکا بااینکه این همه هم تبلیغات انجام میشود 
تبلیغات  این  از  آنها  خود  كردند!  شركت  مردم  از  درصد  سی و چند  گفتند 
براى  و  آورده اند  اینجا  به  را  اّما حاال بعضی  ها همان سوغاتی  زده شده اند؛ 
را انجام میدهند! این تبلیغات  آنها  كردن چشم مردم، تبلیغات سبک  ُپر 
كرد، از انسانهاى صالح جستجو و  كرد، تحقیق  ارزشی ندارد. بایستی نگاه 
گر  كرد و به یک شخص رسید؛ هركس بود، دیگر فرقی نمیکند. ا ُپرس وجو 
كرده باشید، خداى متعال اجر خواهد  كردید، ولو اشتباه هم  شما تحقیق 
به  را  كار  این  و  كرد  تحقیق  باید  كرد.  نخواهد  مؤاخذه  متعال  خداى  داد؛ 
ت و دولت و دست اندركاران 

ّ
بهترین وجهی انجام داد. این آزمایِش بزرگ مل

است.1

شاخصهای انتخاب نماینده ی مجلس

داشته  را  خصوصّیات  این  باید  میفرستید،  مجلس  به  كه  نماینده اى 
باشد تا بتواند خواسته هاى شما را تحّقق ببخشد: نماینده باید متدّین باشد؛ 
انقالبی  باید  نماینده  گیرند.  قرار  اعتماد  مورد  میتوانند  متدّین  انسانهاى 
او وجود داشته  انقالبی در  باشد؛ روحّیه و نشاط و امید و قّوت و روحّیه ى 
كه به نظر بن بست میرسد، بشکافد و پیش برود.  باشد تا بتواند راه هایی را 
كفایت، برنامه دار، خوش نام و جوان گرا  نماینده باید خدوم، امتحان داده، با
باشد و به جوانان اعتقاد داشته باشد. چنین افرادى در هرجاى كشور حضور 
كه  دارند، باید خود را موّظف بدانند و بروند نامزد شوند. در این چند روزى 
و  وجدانی  وظیفه ى  مانده،  باقی  انتخابات  نامزدهاى  ثبت نام  مهلت  از 

كارگزاران حج  1378/11/26 1. در دیدار 
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این  میداند،  خصوصّیات  این  داراى  را  خود  كه  هركسی  میهنی  و  اسالمی 
گر بعد دیدند  كه برود داوطلب شود و به صحنه ى انتخابات بیاید. ا است 
به  باید  االن  لیکن  بروند؛  كنار  میتوانند  هستند،  آنها  از  باصالحّیت تر  افراِد 
كه  صحنه بیایند. مردم چنین افرادى را هرجا دیدند، باید از آنها بخواهند 
كه انتخابات، ُپرشور  كشور به این است  بروند نامزد شوند. صالح و آینده ى 

ت برگزار شود.1
ّ
و با عالقه و حضوِر قاطبه ى مل

قبول قانون اساسی و نظام؛ شرط اّولّیه ی نماینده ی صالح

كنند؛  رقابت  باهم  بایستی  افراد  و  رقابت است  انتخابات  میدان  البّته 
وارد  میتواند  است،  پایبند  و  معتقد  نظام  این  به  كه  هركس  سالم.  رقابت 
كه این نظام و قانون اساسی را قبول ندارند،  كسانی  میدان انتخابات  شود. 
كه از نظر این  آمدنشان به مجلس خطا است و خودشان هم بایستی بدانند 
قانون  این  كه  كسانی  به مجلس خطا است. معلوم است  آنها  آمدن  ت 

ّ
مل

كارها و شعارها و راه و اهدافش را قبول ندارند، نباید به  ت و 
ّ
اساسی و این مل

كه نظام، اسالم، قانون اساسی و امام را قبول  كسانی  مجلس بیایند؛ اّما آن 
دارند، باید به میدان رقابت بیایند؛ منتها رقابت سالم و نه رقابت لجوجانه 
و عنادآمیز. این جناحها و خطوط و احزاب هم از نظر بنده اعتبارى ندارند. 
و  رهبرى  كه  میکنند  سعی  هیچ،  میکنند  كشمکش  كه  خودشان  بعضی 
كه در دعواهاى جناحی و خّطِی اینها  كنند  دستگاه هاى نظام را هم وانمود 
بنده حزب و شخصّیت نمی شناسم؛  این مطلب درست نیست.  واردند! 
بنده این را می شناسم كه كسی كه می آید به مجلس، باید باتقوا باشد. اّولین 
طرف دار  باید  اینکه  دیگر  اکم«2.  �ت ا�ت الّله  د  ع�ن اکرمکم  »ا�نّ  است:  تقوا  شرط 

1. در اجتماع بزرگ مردم قزوین  1382/9/25
خدا  نزد  شما  ارجمندترین  »درحقیقت  ترجمه:   ،13 آیه ی  از  بخشی  حجرات،  سوره ی   .2

پرهیزكارترین شما است.«

www.book-khamenei.ir



426
صاحلان

ب 
انتخا

او  هّمت  و  سعی  و  هست  محرومّیت  كشور  در  كه  بداند  باشد؛  محرومین 
و  مالی  فساد  با  و  باشد  هم  فساد  ضّد  باید  كند.  محرومّیت  رفع  كه  باشد 
اقتصادى بشّدت و به جد، از ُبن دندان و نه به لفظ، مخالف باشد تا با فساد 

كند. البّته توانمند، بااخالص و عاِلم هم باشد. مبارزه 
دستگاه هاى  مسئوالن  و  است  مسائل  این  اساس  بر  صالحّیت 
كه در  كشور، چه شوراى نگهبان و چه دستگاه هایی  مختلف _ چه وزارت 
را قانون  باید معیارشان  كز مشغول فّعالّیت هستند _  زیرمجموعه ى این مرا

قرار دهند؛ زیرا در قانون این مسائل پیش بینی شده است.1

چهار شرط الزم در نماینده ی منتخب؛ تدّین، کارآمدی، دلسوزی و شجاعت

در انتخاب نماینده هم مردم باید معیارها را در نظر بگیرند. بنده وقتی 
انتخابات، جمع  نامزدهاى  نگاه میکنم، میبینم بحمداهلل در میان همین 
دلسوز  و  متدّین  مّطلع،  كارآمد،  خوب،  تحصیل كرده،  افراد  یادى  ز بسیار 
آدمهاى  از  یا  كنید،  شناسایی  را  افرادى  اینها  بین  در  بگردید  دارند.  وجود 
مجلس  به  قانونگذارى  براى  را  افرادى  چنین  و  بشنوید  مطمئن  و  امین 
بفرستید. به نظر من، مهم ترین شرایط نماینده عبارت است از اینکه متدّین، 
گر این چهار شرط در نماینده اى جمع شد،  كارآمد، دلسوز و شجاع باشد. ا
باید  نماینده  داد.  انجام خواهد  ید،  دار توّقع  و  آرزو  كه شما  را  كارى  همان 
را  انسان  باشد،  و بی تقوایی چیز بدى است؛ هرجا  باشد. بی دینی  متدّین 
گران  گر در جاى حّساس باشد، آسیب پذیرى آن بسیار  آسیب پذیر میکند؛ ا
كارآمد هم باشد. بعضی ها متدّین هستند،  تمام خواهد شد. نماینده باید 
كه بتوانند وظایفی را  كارى ساخته نیست. باید به گونه اى باشند  اّما از آنها 

كه برعهده شان قرار دارد، انجام دهند.
سّوم اینکه دلسوز مردم _ بخصوص طبقات محروم _ باشد و براى آنها كار 

1. در دیدار اقشار مختلف مردم قم  1382/10/18
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گفتم  كند. من در انتخاباِت دوره ى قبل _ شاید در نماز جمعه بود _  و فکر 
نامزدهاى انتخابات مراقب باشند خود را وام دار ثروتمندان و قدرتمندان و 
و  پول  وام دار  و  و اشخاص  وام دار دستگاه ها  كسی  گر  ا نکنند.  اینها  امثال 
كند. پس دلسوزى هم یک  قدرت شد، دیگر نمیتواند براى مردم دلسوزى 

شرط بزرگ است.
این  باشد.  شجاع  باید  مردم  نماینده ى  كه  است  این  چهارم  شرط 
كه تهدید قدرتهاى متکّبر  تی است 

ّ
ت شجاع و آزاده اى است؛ مل

ّ
ت، مل

ّ
مل

جهانی او را به عقب نمی نشاند؛ بنابراین نماینده ى او هم باید شجاع باشد 
و نترسد؛ شجاعت در مقابل دشمن، شجاعت در مقابل باطل، شجاعت 
كه داراى  را بشناسید  كسانی  توانستید  گر خودتان  ا در پذیرش حرف حق. 
آشنایی  گر خودتان  ا اّما  رأى دهید؛  آنها  به  ید  برو باشند،  این خصوصّیات 
داشته  اطمینان  آنها  به  كه  امینی  آدمهاى  از  كشور  نقطه ى  هر  در  ید،  ندار
باشید، بپرسید؛ آنها معّرفی میکنند، تا ان شاء اهلل یک مجلس قوى، مردمی 
كه برعهده ى او  كارهاى بزرگی را  و مّتکی به آراء مردم تشکیل شود و بتواند 
قرار دارد، انجام دهد و مردم را _ طبق آنچه شایسته ى این مردم آزاده و بزرگ 
كه این رضایت الهی را هم به دنبال  كند،  است _ ان شاءاهلل راضی و خشنود 

دارد.1

ورت تحقیق برای شناخت نماینده ی اصلح ضر

در  است.  مردمی  حضور  اّول  درجه ى  در  میکنم،  عرض  من  كه  آنچه 
كردن  پیدا  هم،  این  است  بسیارى  اهّمّیت  حائز  البّته  كه  بعد،  درجه ى 
نماینده ى اصلح است. آن كسانی كه به وسیله ى شوراى نگهبان صالحّیت 
كه این از حّداقل صالحّیت موردنیاز  آنها اعالم میشود، معنایش این است 
با  هستند  افرادى  میشوند،  اعالم  كه  كسانی  این  بین  در  است.  برخوردار 

1. خطبه هاى نماز جمعه ى تهران  1382/11/24
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ت ایران و مردم 
ّ
صالحّیتهاى باالتر، افرادى هستند در سطح پایین تر. هنر مل

شهرها و حوزه هاى انتخابّیه این است كه دّقت كنند، نگاه كنند، بشناسند 
كنند؛ بهترین ازلحاظ ایمان، بهترین ازلحاظ  اصلح را، بهترین را انتخاب 
در  حضور  براى  آمادگی  و  دین دارى  ازلحاظ  بهترین  امانت،  و  اخالص 
میدانهاى انقالب؛ دردشناس ترین و دردمندترین نسبت به نیازهاى مردم را 
كنند. اینها فرصتهایی هست، بایستی مردم عزیز ما در همه جاى  انتخاب 
كشور _ این دیگر مخصوص استان یزد نیست _ هوشیارانه، با بصیرِت تمام 
كنند و مجلس را _ آن مجلسی  كنند و با رأى خود مسّجل  كنند، پیدا  تالش 

كنونی ما است _ تشکیل بدهند. كه موردنیاز جامعه ى  را 
ک  و متنّوع مال رنگین  تبلیغات  كه  باشند  باید داشته  توّجه  البّته مردم 
ک نیست. من با خوِد نماینده هاى محترم  نیست؛ وعده هاى غیر عملی مال
آقایان و خانمهاى  گفتم  اینها  به  در دوره هاى مختلف وقتی مواجه شدم، 
نماینده! وظیفه ى نماینده این نیست كه وعده ى عمرانی و فالن پروژه، فالن 
كار  كار اجرائی است،  كار را در منطقه ى انتخابی خود به مردم بدهد؛ اینها 
كشور را  كه بتواند قانون موردنیاز  دولت است. وظیفه ى نماینده این است 
گذاشته  كند. وقتی قانون شد _ یعنی قاعده اى  كند، آن قانون را جعل  پیدا 
میشود _ دستگاه هاى اجرائی و قضایی مجبورند برطبق قانون عمل بکنند 
اینها  بزرگ دادن،  و عمل میکنند. وعده هاى غیر عملی دادن، وعده هاى 

گاهی عالمت منفی هم هست.1 كنند؛  ک نیست؛ باید مردم توّجه  مال

وم پرهیز از انتخاب بی اعتقادان به شعارهای انقالب لز

میدان  وارد  بیایند  كه  است  این  اّول  درجه ی  در  مردم  به  توصیه ام  من 
كه  صفوفی  این  خود  كنند.  پررونق  را  رأی  صندوقهای  شوند،  انتخابات 
ایستادند، ممکن است زحمت هم داشته باشد؛ در هوای سرد؛ یک ساعت 

1. در اجتماع بزرگ مردم یزد 1386/10/12
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زحمت  این  است؛  جهاد  این  است،  مجاهدت  این  اّما   _ بیشتر  كمتر،   _
كی  پیش خدای متعال اجر دارد. بروند رأی بدهند. این در درجه ی اّول. به 
به وسیله ى  بایستی  انقالب  كه شعارهاى  این است  رأى بدهند؟ شاخص 
ربطی  است.  شاخص  این  شود؛  زنده تر  روزبه روز  ما  منتخبین  و  مسئولین 
و  ت 

ّ
مل این  ندارد. عالج دردهاى  به اسمها  ربطی  ندارد،  به جناح بندی ها 

ت، شعارهاى انقالب است؛ اینها باید 
ّ
وسیله ى رسیدن به آرمانهاى این مل

كلمه مخالفند،  كه با این شعارها به معناى حقیقی  كسانی  حفظ شود. آن 
واقع بشوند؛ بین  كز تصمیم گیرى  نباید در مرا اینها  این شعارهایند؛  دشمِن 
اشکال  باشد،  داشته  عقیده اى  هر  هركسی  ت، 

ّ
مل آحاد  باشند.  تند، 

ّ
مل

كه این ماشین باید راه نیفتد،  كه عقیده اش این است  كسی  ندارد؛ اّما آن 
كه  این است  كه عقیده اش  آدمی  گذاشت. یک  ُرل  نمیشود پشت  را  این 
از اینجا باید این اتومبیل حركت نکند، این شخص را پشت فرمان خودرو 
یم  كسی را بگذار كرد. باید  یم، هیچ وقت این اتومبیل حركت نخواهد  بگذار
كه معتقد به این حركت باشد، معتقد به این راه باشد، معتقد به آن هدف 
ی باشد، معتقد به اسالم، معتقد به انقالب 

ّ
باشد، معتقد به توانایی هاى مل

باشد و شاخصها را قبول داشته باشد. این، آن نقطه ى حّساس است. این 
هم نکته ى دّوم است.

البّته باید هوشیارى به  خرج داد؛ باید هوشیارى به خرج داد. از دوروها 
و دورنگ ها و ظاهرباطن مختلف ها بایستی ترسید. خیلی اوقات، در طول 
یخ، اسالم از این دورنگی ها، یکی نبودن ظاهر و باطن اشخاص، ضربه  تار
یاد هست. این را باید مواظبت  خورده است. حاال روایت هم در این زمینه ز
كرد. شما مردم هوشیارى هستید؛ این را چه امثال من بدانیم، چه ندانیم، 
یخ ما، انقالب ما، حوادث این 29 سال ثابت  چه بگوییم، چه نگوییم، تار
ت شما 

ّ
كرده است؛ نه فقط به خود ما، به دنیا ثابت كرده. لذا به نام شما و مل

و مردم شما و امام شما افتخار میکنند.1

1. در دیدار اقشار مختلف مردم آذربایجان به مناسبت روز 29 بهمن  1386/11/28
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وت و قدرت وم جدا بودن نماینده از کانونهای ثر لز

یک نکته هم البّته انتخاب نماینده ى دلسوز و مؤمن و عالقه مند است 
یم. مردم باید  كافی دار كه آن هم مسئله ى بسیار مهّمی است، اّما بعدًا زمان 
نباشند؛  مّتصل  قدرت  و  ثروت  كانونهاى  به  كه  كنند  انتخاب  را  كسانی 
برطبق  وجدانشان،  برطبق  بخواهند؛  را  اینها  مردم  واقعًا  كه  باشند  كسانی 

كنند.1 دینشان، برطبق وظایف انقالبی شان عمل 

ورت صداقت در نماینده ی مجلس ضر

نیست؛  خانها  مجلس  است؛  مردم  مجلس  اسالمی،  شوراى  مجلس 
كه انتخاب میشود، باید دلسوز مردم  مجلس آحاد مردم است. نماینده اى 
كند. بعضی  كار  باشد، صادق باشد، صمیمی باشد و بخواهد براى مردم 
تظاهر به كار میکنند، اّما كار نمیکنند. این، به درد نمیخورد. باید براى مردم 
كنید،  انتخاب  میخواهید  كه  را  نماینده اى  دلسوزى   و  صداقت  كرد.  كار 
داراى  باید  نماینده  اینها،  بر  عالوه  برگزینید.  را  او  بعد  و  دهید  تشخیص 
و  خارجی  مسائل  هم  بفهمد؛  را  كشور  مسائل  و  باشد  سیاسی  درک  و  فهم 
اولوّیتهاى  و  مردم  نیازهاى  و  داخلی  مسائل  هم  و  را  دشمنان  توطئه هاى 
كنند،  كه بدون رعایت اولوّیتها، مسئله اى را مطرح  كشور را. این طور نباشد 
باید  نماینده  كنند.  درست  مشکل  دولت  و  ت 

ّ
مل براى  و  بدهند  شعارى 

و  اینها  همه ى  بر  عالوه  باشد.  داشته  سیاسی  وجدان  و  دلسوزى  احساس 
باشد.  متدّین  كه  است  این  اینها  همه ى  از  مهم تر  كنم  عرض  بتوانم  شاید 
میکند؛  خدا  را  نّیتش  میکند.  كار  مردم  براى  كه  است  متدّین  نماینده ى 
كار  بخواهد  كه  آن كس  نفهمیدند.  نفهمیدند،  فهمیدند؛  فهمیدند،  مردم 
كه متدّین است،  نکرده اى را به رخ مردم بکشد، متدّین نیست. نماینده اى 
كار میکند، جان میَکند، نفس میزند، در تنظیم قوانین، در حفظ  براى مردم 

كرمانشاه  1390/7/20 1. در اجتماع بزرگ مردم 
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كمیسیونها تالش میکند.  براى حضور در  و  كمیسیونها  كثرّیت مجلس و  ا
كار  میخواهد  نمیدهد.  اهّمّیت  نفهمید.  نفهمید،  فهمید؛  فهمید،  كسی 
به  معتقد  و  متدّین  نماینده ى  است؛  نماینده  تدّین  فایده ى  این،  كند. 

انقالب، معتقد و پایبند به اصول انقالب.1

ر نماینده ی غیر انقالبی و ناصالح برای کشور ضر

به  اسالمی،  شوراى  مجلس  است.  مهم  اسالمی،  شوراى  مجلس 
گر نماینده اى  كشور است. ا اعتبارى، حّساس ترین و مؤّثرترین نهاد قانونی 
كشور و بی اعتقاد به قانون اساسی به مجلس راه پیدا  بی عالقه به انقالب و 
كشور برایش مهم نباشد، دشمنی هاى استکبار جهانی  كه مصالح این  كند 
ق بگوید و در روزنامه ها 

ّ
كه از استکبار جهانی تمل را نفهمد، دلش بخواهد 

بگویند  و  بنویسند  درشت  را  اسمش  صهیونیست ها  به  وابسته  ت 
ّ

مجال و 
كرد، چنین نماینده اى  فالنی با سیاست نظام جمهورى اسالمی مخالفت 
كشور را هم خراب میکند؛  ت را خراب میکند، 

ّ
مجلس را خراب میکند، مل

كه قبل از ورود به مجلس،  كار آید  گر نماینده اى بر سِر  پس به درد نمیخورد. ا
كند،  ادا  را  آنها  وام  مجلس  در  باشد  مجبور  و  كرده  دیگران  وام دار  را  خود 
كه رفت، قرض خود را ادا  گرفته باشد و بخواهد به مجلس  نانهایی به قرض 
كه از مسائل كشور درک  گر نماینده اى به مجلس برود  كند، به  درد نمیخورد. ا
گاهی، سواد و معرفت الزم باشد،  الزم را نداشته باشد، فاقد هوشمندى، آ
كار مهّمی است. من خواهش میکنم برادران و  به  درد نمیخورد. نمایندگی 
كار از عهده ى آنها برنمی آید،  كه _ بینهم و بین اهلل _ می بینند این  خواهرانی 
وسوسه شان  بعضی  كه  نشود  موجب  ما  حرف  این  البّته  نشوند.  پیشقدم 
كه احساس میکنند میتوانند،  كسانی  بروند؛ نخیر،  كنار  و احتیاطًا  بگیرد 
راه  از  باید  الهی  نظام  این  در  چیز  همه  بیایند.  كه  است  شرعی  وظیفه ی 

1. خطبه هاى نماز جمعه ی تهران  1371/1/7
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كه میدهید، انتخاب هم  تقّرب به پروردگار و قصد قربت حل شود. رأى هم 
كه میشوید، باز مسئله، عمل به  كه میکنید، براى خدا باشد. انتخاب هم 
تکلیف خدایی است. بنده هم كه اینجا حرف میزنم، باید به عنوان تکلیف 
معّرفی  انتخاباتی  نامزد  مردم،  به  كه  هم  كسانی  آن  بزنم.  حرف  خدایی 
را  اقدام  این  كشور  این  مصالح  و  الهی  رضاى  براى  باید  هم  آنها  میکنند، 
این  به  همه   كشور  این  در  مختلف  گروه هاى  بحمداهلل  البّته  دهند.  انجام 
كه  كسانی  همه ی  از  من  كرده اند.  دعوت  و  عالقه مندى  اظهار  انتخابات 
كار، تالِش صحیح و منطبق بر اصول و ضوابط دارند، تشّکر میکنم.  در این 
كسانی  كنند و از چه  كسانی اعتماد  البّته مردم هم میدانند بایستی به چه 
اطمینان  برایش  آنها  معّرفی  و  می شناسد  را  افرادى  هركس  بشنوند.  حرف 
ندارد،  مشکلی  شرعی  ازلحاظ  كه  میکند  احساس  یعنی  میکند،  ایجاد 
كاندیداها را نشناسد، یک  كند. ممکن است همه ى  برطبق معّرفی ها اقدام 

عّده هم معّرفی میکنند. مهم، رعایت موازین است.
و  اجتماعی  انضباط  به  را  مردم  آحاد  همه ى  امسال،  نوروز  عید  در  من 
كردم؛ حال زمان رعایت آن است؛ همه انضباط را رعایت  اقتصادى دعوت 
قانونی  غیر  كار  كنند؛  حركت  درست  كه  باشند  داشته  دّقت  همه  كنند. 
و  صرف  بیت المال  از  نشود؛  سوءاستفاده  نکنند؛  اخالقی  غیر  كار  نکنند؛ 
ت 

ّ
خرج نشود؛ از یکدیگر بدگویی نکنند؛ به یکدیگر اهانت نکنند. این مل

كه به آرمانهاى انقالب معتقد  تی است 
ّ
ت روشن و متدّینی است؛ مل

ّ
هم مل

را نجات دهد.  كشور  این  میتواند  انقالب  دارد.  را دوست  انقالب  و  است 
توانست  نخواهد  قدرتی  هیچ  شد،  فراموش  انقالبی  ارزشهاى  گر  ا بدانید! 
مشکالت این كشور را برطرف كند و آن را بسازد. ارزشها و شعارهاى انقالبی، 
اینها میتوانند  تند؛ 

ّ
ابزارهاى حركت و تضمین كننده ى حضور آحاد این مل

احتیاج  انقالبی  این شعارهاى  به  مّدتها  كشور،  این  را نجات دهند.  كشور 
دارد تا استخوانهایش محکم شود؛ تا آسیب ناپذیر و ساخته شود و دشمن 
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معّرفی اش  دنبال  و  داد  خواهند  رأى  كسی  به  مردم  كند.  طمع  قطِع  او  از 
كنند، متدّین، پایبند و وفادار به آرمانهاى  كه اطمینان پیدا  خواهند رفت 
كند، از  كسی چنین افرادى را معّرفی  گر  ک است. ا انقالب است. اینها مال
آن  در  باید  همه  و  است  مهم  انتخابات  اّواًل  بنابراین،  پذیرفت.  خواهند  او 
گیرد،  كه میتواند بدون اندک اشکالی انجام  كارى است  كنند؛ ثانیًا  شركت 
نیز همین طور بوده است _  تابه حال _ در دوره هاى قبل  كمااینکه بحمداهلل 

گرفته است.1 خوب انجام 

انقالبی بودن، مؤمن بودن و شجاع بودن؛ سه ویژگی نماینده ی مجلس

انتخابات  و مجلس شوراى اسالمی مهم است. مجلِس قوى و باایمان 
كه  این آرمانها را بفهمد و بشناسد و به آن پایبند باشد، مهم است  و انقالبی 
ت 

ّ
و نبودن چنین مجلسی، یا ضعیف بودن آن، یا اختالل در آن، براى مل

گاهی و دّقت و مراقبت خود،  یک خسارت و خسران بزرگ است. شما با آ
میتوانید مجلِس خوب را تشکیل دهید.

ببینید و بفهمید چه كسی را به مجلس میفرستید. آن كسی كه به عنوان 
و  انقالبی  باید  میرود،  مجلس  به  شجاع  و  مؤمن  و  انقالبی  ت 

ّ
مل این  وكیل 

انقالبی ترین،  و  مؤمن ترین  و  شجاع ترین  نگوییم  گر  ا باشد؛  شجاع  و  مؤمن 
كه این گونه از خود درخشش نشان  الاقل در سطح این توده ى عظیم مردم 

میدهند، باشد.
و  نمیکند  قبول  را  اسالمی  مقّررات  و  نمی پسندد  را  اسالم  كه  كسی  آن 
براى خاطر دل بیگانگان و خوشامد دیگران، به انقالب و ارزشهاى انقالبی 
گرایش  ت 

ّ
مل به  اینکه  به جاى  از دیگران،  ترس  به خاطر  یا  و  اهانت میکند 

كه تقواى الزم را ندارد  كسی  گرایش نشان میدهد و آن  نشان دهد، به دشمن 
و اهل معنوّیات نیست و اهل دنیا است و فقط براى نام و نشان و استفاده ى 

1. خطبه هاى نماز جمعه ی تهران )19 رمضان 1416( 1374/11/20
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كار نیست. شخصی، این مسئولّیت را میخواهد، او الیق و شایسته ى این 
كه بتوانند قدرت این  كسانی  دنبال آدمهاى مؤمن و شجاع و انقالبی و 
ت را _ كه در سایه ى ارزشهاى انقالبی است _ حفظ كنند، باشید؛ كسانی 

ّ
مل

در  همه  میکنند،  نطقی  و  میگیرند  موضعی  و  میگذارند  قوانینی  وقتی  كه 
كه به عنوان وكیل این  این جهت باشد. این طور آدمی، شایسته ى آن است 
كه بفهمد امام چه میگفت،  ت، به مجلس شوراى اسالمی برود؛ آن كسی 

ّ
مل

چه میخواست و چرا میخروشید.
وكیل آینده ى مجلس، باید دنبال راه امام و در خّط او باشد؛ آن مرد بزرگ 
و  اذعان  او  به عظمت و صداقت و شجاعت  كه دشمنانش هم  انسانی  و 
كه ایراِن ضعیف و وابسته را از چنگ آدمهاى  اعتراف میکردند؛ آن انسانی 
آن  داد؛  ت 

ّ
مل خوِد  دسِت  به  و  آورد  بیرون  وابسته  و  ناالیق  مدیران  و  فاسد 

ت را مجتمع و مّتحد 
ّ
كه توانست حركت مردم را هدایت و این مل انسانی 

كند و در راه آن هدف عظیم، به حركت بیندازد.
كه این  خّط امام و ارزشها و وصّیت نامه ى او را فراموش نکنید. آنچه را 
كردید،  پیدا  وقتی  و  كنید  سراغ  آدمی  در  را  آنها  می آموزد،  شما  به  ارزشها 
ید. این،  او را در صندوق رأى بینداز قربًةالی اهلل و محض رضاى خدا، نام 
كار را این طور دنبال  ت میشود. 

ّ
مجلس شوراى اسالمِی الیق شما و این مل

كنید.1

حرمت اشغال یک پست برای مسئول غیرمعتقد به آرمانهای نظام

بتواند  كه  از توطئه هاى دشمن در چند سال اخیر این بوده است  یکی 
نفوذ  كشور  باالى  را در صفوف مسئوالن  آرمان اسالمی  به  نامعتقد  آدمهاى 
كشور به هم بخورد. این خطِر بزرگی  دهد؛ براى اینکه انسجام مدیران ارشد 
است. البّته مدیران كشور هم مثل بقّیه ى مردم در هر مسئله اى آراء و عقایدى 

1. خطبه هاى نماز عید فطر 1374/12/1
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دارند و عقاید آنها براى خودشان محترم است؛ ولی دو نکته وجود دارد؛ یکی 
كار است،  كسی در نظام جمهورى اسالمی در مسئولّیتی مشغول  گر  اینکه ا
كرده  كه امام بزرگوار ترسیم  ولی آرمانهاى نظام جمهورى اسالمی را آن گونه 
كرده، در دلش قبول ندارد، اشغال آن  است و در قانون اساسی تجّسم پیدا 
اساسی  مسائل  از  صحبت  كه  آنجایی  است.  شرعی  حرام  او  براى  پست 
است،  مطرح  سیاست   و  دین   وحدت  كه  آنجایی  است،  اسالمی  نظام 
كه الزام به تبعّیت  كه اصول قانون اساسی موردنظر است، آنجایی  آنجایی 
گر یک مسئول عقیده اى غیر از این دارد،  از دین و شریعت مطرح است، ا
میتواند شهروند جمهورى اسالمی باشد _ مانعی ندارد _ اّما نمیتواند مسئول 
مجلس  نمایندگان  ارشد،  مدیران  باال.  مسئولّیتهاى  در  بخصوص  باشد؛ 
در  مهّمی  مسئولّیت  كه  درعین حال  قضایی،  قّوه ى  عالی مقام  مسئوالن  و 
نظام جمهورى اسالمی دارند، نمیتوانند به آرمانهاى نظام جمهورى اسالمی 
و اصول قانون اساسی اعتقادى نداشته باشند؛ چون اعتقاد انسان در عمل 

گفتار او اثر میگذارد.1 و 

ورت پرهیز از انتخاب افراد خودباخته در برابر دشمن ضر

كه بنده در قضّیه ى انتخابات  و براى انتخاب اصلح و  كیدى  همه ى تأ
كشور، آسان استقالل خود را به دست  كه این  غیره دارم براى همین است 
منتظر  آنها،  گیرنده ى  كه  بروند  مجلس  به  كسانی  مبادا  است.  نیاورده 
كه  شوند  مجلس  وارد  كسانی  مبادا  باشد!  غرب  و  آمریکا  قوى  فرستنده ى 
كرده باشند؛ هرچه از آنجا می آید، بگیرند  آنتنهایشان را به آن سمت تنظیم 
كنند! همه نگرانی من از این  و در داخل به زبان دیگرى منتشر و منعکس 

است.

1. در اجتماع بزرگ مردم اصفهان  1380/8/8
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گر كسانی البه الى  ت، بیدار است. عّده اى خیال نکنند كه ا
ّ
البّته این مل

جمعّیت توانستند از حسن ظّنی یا غفلتی استفاده كنند و خودشان را داخل 
كرد؛ هرگز چنین نیست. این  مجلس بیندازند، دیگر مصونّیت پیدا خواهند 
وابسته اى  عنصر  دیدند  گر  ا رنج كشیده،  و  خون داده  و  هشیار  و  گاه  آ ت 

ّ
مل

بیرون  مجلس  از  را  او  و  میکنند  دراز  دست  است،  یافته  راه  مجلس  به 
ى تدّین تکیه میکنیم، براى این است. می اندازند. اینکه ما این همه رو

عزیزان من! وابستگی از الابالیگرى دینی حاصل میشود. نه اینکه هركس 
گونی وجود دارد؛  گونا متدّین نیست، وابسته است؛ نه، باالخره انگیزه هاى 
این  دارد.  شدن  وابسته  براى  اضافه  مانع  یک  است،  متدّین  كه  كسی  اّما 
خیلی مهم است. شنیده ام بعضی در حول وحوش مرحله ى اّول انتخابات، 
گفته بودند »فالنی _ شاید اسم ما را هم نیاورده بودند _ یا برخی دیگر این قدر 
به  متخّصص  آدمهاى  باید  دارد؟  اهّمّیتی  چه  میکنند،  تکیه  تدّین  ى  رو
مجلس راه پیدا كنند. دكترها و مهندسها به مجلس بروند و مملکت را اداره 
كنند!«؛ این، اشتباه است. نه اینکه براى مجلس، متخّصص الزم نیست؛ 
یم.  كم ندار چرا، براى مجلس، متخّصص الزم است؛ ولی ما امروز تخّصص 
دكترها،  و  مهندسها  همین  بین  ایران!  ت 

ّ
مل اى  كه  است  این  من  عرض 

كنید!  كارشناس ها، بگردید متدّینها را انتخاب  میان همین متخّصصها و 
متدّین  باید  برگزینید،  میخواهید  كه  را  فردى  نکنید.  كتفا  ا اّدعا،  به صرف 

كه شد، آن وقت انسان احساس خاطرجمعی میکند. باشد؛ متدّین 
كه  كردم  مشاهده  جاها  بعضی  در  انتخاباتی،  تبلیغات  بعضی  در  من 
كه  است  نداده  زحمت  خودش  به  این قدر  حّتی  انتخاباتی،  نامزد  فالن 
مذهبی  ظواهر  عکس،  آن  در   ً ّ

اقال كه  كند  منتشر  تبلیغات  براى  را  عکسی 
كرده باشد! خب، چنین مواردى انسان را متنّبه به خطر میکند.  را رعایت 
گذشت و امروز مردم دنبال  كنند دیگر وقت این حرفها  اینکه عّده اى خیال 
ازاین قبیل نیستند، اشتباه است. امروز هم اعتماد  یش و  دین و آخوند و ر
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مردم به افراد متدّین، نمایندگان متدّین و علماى دین است؛ مردم به اینها 
داشته  اطمینان  اینها  به  كه  هست  هم  سزاوار  دارند؛  اطمینان  و  اعتماد 
وابستگی  نبود،  دین دارى  وقتی  میشود.  وابستگی  مانع  دین  زیرا  باشند؛ 
مطرح  شعارهایی  انتخاباتی اش  تبلیغات  در  كه  كسی  آیا  میشود.  آسان 
كه نه فقط رنگ و بوى دینی و انقالبی ندارد، بلکه ضّد مسائل دینی،  میکند 

كه به مجلس برود؟ ک نیست  ی و انقالبی است، خطرنا
ّ
مل

به هشیارى مردم  بنده  به هشیارى مردممان خیلی مطمئّنیم؛  البّته ما 
دغلی  آدم  كه  نیست  این  معنایش  اّما  هشیارند؛  ما  مردم  مطمئّنم؛  كاماًل 
غبارآلود  را  فضا  گون،  گونا تبلیغات  و  پشت هم اندازى  با  توانست  نخواهد 
كند و از آب گل آلود ماهی بگیرد. با وجود اینکه مردم هشیارند، بازهم ممکن 
را  فضا  تبلیغات،  نوع  یک  با  و  پشت هم اندازى  نوع  یک  با  كسانی  است 
غبارآلود كنند و از آب گل آلود ماهی بگیرند. خارجی ها هم كه به این مسائل 
دامن میزنند و به دروغ، مردم ایران را تقسیم میکنند. تقسیماتی كه خارجی ها 
از مردم میکنند، اغلب خالف واقع و دروغ است. عّده اى »راست«، عّده اى 
»چپ«، عّده اى »سّنتی«، عّده اى »مدرن«... اینها همه اش حرفهاى  بی ربط 
آدمهاى ساده  البّته یک عّده  القا میکنند.  كه خارجی ها  و مزخرفی است 
كه بگویند ما جزو فالن دسته هستیم! خیال  هم در داخل، بدشان نمی آید 
ت ایران باشید؛ جزو توده ى 

ّ
میکنند كه این یک افتخار است. نه آقا! جزو مل

اسمهاى  باشید.  دین باور  ت 
ّ
مل و  جماعت  این  جزو  باشید؛  مردم  انقالبی 

واقعّیت  اینها  است؛  افسانه  اینها،  امثال  و  جدید  و  قدیم  و  راست  و  چپ 
آنها ذكر میکنند،  كه  گروه هایی هم  این  از  اینکه هیچ كدام  به دلیل  ندارد؛ 
تفّکِر مدّون  ارائه ی  با  گروه ها  نکرده اند. دسته بندى  ارائه  تفّکر مدّونی  هیچ 
گروه هاى موجود چه تفّکر مدّونی دارند  امکان پذیر میشود. در شرایط فعلی، 
كه این مدرن است، این نمیدانم  كه اّدعا شود این با آن، این تفاوت را دارد! 
حرفهاى  است؛  بی معنی  حرفهاى  اینها  است!  راست  این  است،  چپ 
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كه خارجی ها و تبلیغات بیگانه، عنوان میکنند. بله، یک  بی ربطی است 
جریان ضّد انقالبی و ضّد دینی وجود دارد؛ یک لیبرالیسم اّدعایی و وابسته 
یم  ط رژ

ّ
كه در دوران تسل كسانی هستند  كشور ما هست؛ نه اینکه نباشد؛  در 

كردند،  یم رقصیدند، با آن همکارى  گذشته، به ساز آن رژ فاسد و ستمگر 
كردند و دم نزدند  دست اطاعت و غالمی به آن دادند و آن اوضاع را تحّمل 
_ حاال نویسنده بودند، شاعر بودند، هنرمند بودند، مطبوعات چی بودند... 
كار آمد و آزادى معقولی  كه نظام جمهورى اسالمی بر سِر  هرچه بودند! _ بعد 
به همه داده شد و مردم توانستند آزادانه افکارشان را بگویند و حرفهایشان را 
به زبان بیاورند و بنویسند، اینها براى جمهورى اسالمی شیر شدند! حاال هم 
ی اش 

ّ
كل كه پولهایش از آن طرف مرز می آید و خّط  در مطبوعات وابسته اى 

را مّتهم  از آن طرف مرز داده میشود، جمهورى اسالمی  یاد  هم به احتمال ز
شعار  به  و  میزنند  دامن  سلیقه اى  جزئِی  اختالفات  از  بعضی  به  و  میکنند 
اّما  كرد.  پرهیز  بشّدت  بایستی  اینها  از  اینها هستند؛  میپردازند.  پوچ  دادن 
یم  امیدوار است.  متدّینی  متِن  ت، 

ّ
مل متِن  است.  خوبی  متِن  ت، 

ّ
مل متِن 

كه  همچنان   _ شوند  هدایت  مردم  هم  اینجا  فرماید،  تفّضل  متعال  خداى 
كه وظیفه ى آنها است متوّجه شوند. 1 كنون هدایت شده اند _ و آنچه را  تا

صفات نامزدهای مطلوب برای مجلس

تقّیداتی،  یک  باید  میشوند،  انتخابات  عرصه ى  وارد  كه  هم  كسانی   
به عنوان  كه  كسانی است  به همه ى  این، خطاب  باشند.  تعّهداتی داشته 
نامزد وارد عرصه ى انتخابات میشوند، و خطاب به همه ى مردم است. مردم 
عزیزمان در سراسر كشور این رفتارها را در نامزدهاى انتخابات تفّرس2 كنند، 
گر  كنند. نامزد انتخابات باید با قصد خدمت وارد شود؛ ا كنند، دّقت  دنبال 
گون و انگیزه هاى ناسالم  با قصد قدرت طلبی و جمع كردن پول و مسائل گونا

1. در دیدار پرسنل و فرماندهان ارتش  1375/1/28
یافتن كردن: به فراست در 2. تفّرس 
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كشور خدمت نمیکند. نامزد انتخابات باید با انگیزه ى  دیگر وارد شود، به 
حدس  باید  فهمید،  باید  داد،  تشخیص  باید  را  این  شود؛  وارد  خدمت 
خراب  كار  شوند،  مّتصل  قدرت  و  ثروت  كز  مرا به  نامزدها  چنانچه  گر  ا زد. 
و  آمریکا  به اصطالح دموكراسی هاى دنیا، در  امروز در  كه  میشود؛ همچنان 
در  انتخابات  نامزد  به  پول دارها  و  كمپانی ها  هست؛  رسم  این  آمریکا  غیر 
كنگره پول میدهند، ولی او در مقابل آنها  یاست جمهورى یا در انتخابات  ر
كز  مرا و  گون  گونا دستگاه هاى  پول  با  كه  رئیس جمهورى  آن  است.  متعّهد 
كه  كار بیاید، در مقابل آنها متعّهد است. آن نماینده ى مجلسی  ثروت سر 
كمپانی و فالن ارباب و فالن پول دار توى مجلس  با پول فالن شركت و فالن 
قانون  كند،  قانون جعل  آنها الزم میدانند،  كه  آنجایی  بیاید، مجبور است 
بردارد، توسعه و تضییق در قانون بکند. این نماینده به درد مردم نمیخورد. 
كز ثروتهاى شخصی مّتصل بود، و نه به طریق اولی،  به ثروتهاى  نه باید به مرا
اینکه به وكالت  كند، براى  از پول بیت المال مصرف  كسی بیاید  عمومی. 
مجلس برسد، این دوبرابر اشکال دارد؛ اشکال مضاعف دارد. اینها را باید 
كرد. بگوییم آقا این  مردم مراقب باشند. البّته هركسی را هم نمیشود مّتهم 
وابسته ى به فالن جا است، این وابسته ى به فالن كس است، این فالن پول را 

كرده؛ باید اینها هم روشن شود، باید ثابت شود. خرج 
ما  مردم  خوشبختانه  باشند.  ملتفت  كنند،  باز  را  چشمها  باید  مردم 
خدا  و  انسان  بین  كنند،  خاطرجمع  را  انسان  میتوانند  كه  افرادى  بیدارند. 
كه  كند؛ آنجایی  كنند، انسان به اینها اطمینان  حّجت براى انسان درست 
كند. اینها الزم است. باید دّقت شود.  كند، تحقیق  خودش میتواند تحقیق 
با حضور مردم.  انتخابات پرشور،  انجام بگیرد؛  انتخابات خوبی  ان شاءاهلل 
كنند و ان شاءاهلل مجلسی تشکیل  مردم درست بشناسند، درست انتخاب 
خواهد  هم  همین جور  ان شاءاهلل  الهی  لطف  به  و  اسالمی؛  نظام  باب  شود 

شد.1

1. در دیدار مردم قم به مناسبت سالروز نوزده دی 1390/10/19
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