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باسـمه تعــالی

والفجرولیال عشرو الشفع و الوتر

سی و ششمین سالگرد انقالب اسالمی را در شرايطی 
برگزار می کنیم که انقالب نزديک به چهار دهه از حیات 
با  که  انقالبی  است.  گذاشته  سر  پشت  را  پربار  و  عزتمند 
برخورداری از پشتوانه معنوی فرهنگ و تمدن اسالمی به 
تدبیر حضرت امام خمینی)ره( و فرزندان با اخالص اوو فداکاری 
اقشار مختلف مردم آغاز گشت و اعتالی ايران اسالمی را در 
ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را در قالب سه 

شعاراستقالل،آزادی، جمهوری اسالمی هدف قرار داد.
 هر دوره ای از انقالب اسالمی از ويژگی ها و روندهای 
خاصی برخوردار بوده است. دهه چهارم انقالب اسالمی که به 
تعبیر رهبر معظم انقالب دهه پیشرفت و عدالت نامگذاری 
شده است نیازمند جهت گیری ها و سازوکار های مديريتی 
خاص خود است تا بر اساس آن رهیافت بتوان کشتی انقالب 
اسالمی در جهان پر ازامواج سهمناک و سنگالخ ها و دريای 

مـه مقــد



متالطم عبور داد و به کشتی بان بزرگ آن، حضرت مهدی )عج( 
سپرد تا با رهبری حضرتش ان شاء اهلل عدالت ،صلح ،عطوفت 

و سعادت در جهان فردا توام گردد .
کشورهای  و  خاورمیانه  منطقه  جهان  کنونی  شرايط 
همسايه ما شرايط خاصی است در بیرون از يک طرف ،موج 
با روسیه ،دخالت ها و  اروپايی و امريکا  تعارض کشورهای 
لشکر کشی های غرب به خاورمیانه ،کاهش قیمت نفت، بازی 
هوشمندانه اسرائیلی ها در گسترش تفرقه بین جوامع اسالمی 
مدعی  افراطیون  ،سربرآوردن  خاورمیانه  در  بیداری  موج   ،
اسالم با عنوان داعش و بوکوحرام و تشديد اسالم هراسی از 
طرف رسانه های غربی و اهانت به باورهای اعتقادی از طرف 
افراطیون مدعی دموکراسی در جهان غرب مواجه هستیم.  از 
طرف ديگر انقالب اسالمی در درون خود شرايط ويژه ای را 
تجربه می نمايد. درک درست کامل و جامع از شرايط درونی 
و برونی انقالب اسالمی و ترسیم مسئولیت ها و ايفای نقش 
مطلوب در اين دوران از مهمترين وظايف عالقه مندان به 
درون  در  وفاق  و  وحدت  راهبرد  اتخاذ  اسالمیست.  انقالب 
جبهه انقالب اسالمی و مديريت مبتنی بر حکمت و تدبیر در 
عرصه اجرا و پرهیز از افراط و تفريط و گام نهادن در مسیر 
تعادل و معنويت با هدف پیشرفت و توسعه بر مبنای قرآن، 
سنت نبوی و سیره علوی و ائمه اطهار)ع( رهنمودهای حضرت 
امام خمینی)ره( و رهبر فرزانه انقالب اسالمی حضرت آيت اهلل 
العظمی خامنه ای)مدظله العالی( راهگشاست. درک جايگاه جهانی 
و منطقه ای انقالب اسالمی و صرف انرژی ها و منابع در ابعاد 



کوچک و جزئی اما به ظاهر مهم موجب می شود که منافع 
ملی کشور آسیب ديده و اعتالی ايران اسالمی در آينده با 
تهديد مواجه شود . درحال حاضر فرصت های بی نظیری 
در اختیار ماست يکی از فرصت های تکرار نشدنی استفاده از 
توان علمی و مديريت توان در قوه مجريه و دولت که رياست 
آن با ريیس جمهور محترم است در حال حاضر به تعبیر مقام 
معظم رهبری ملت با انتخاب شخصیتی دانشمند و کارآزموده 
در میدان های گوناگون و برخوردار از سوابق جهادی متعدد و 
مفتخر به ايفای مسئولیت های بزرگ دينی و سیاسی برگزيده 
شده است تا هدايت و مديريت کشتی مديريت اجرايی کاروان 
انقالب اسالمی را بر عهده گیرد. رئیس جمهور عصاره ، چکیده 
و برآيند آرمان ها وانتظارات مردم است بطوريکه در عرصه 
سیاست خارجی نماد ملت محسوب شده و گفتار و عمل او 

نمايانگر شخصیت اساسی ملت ايران به شمار می آيد .
 اکنون که پرچم مديريت اجرايی کشور بر عهده شخص 
شايسته ای چون دکتر حسن روحانی است نخبگان فرهنگی 
علمی و اقتصادی و اجتماعی مسئولیت دارند تا فارغ از گرايش 
های گروهی و جناحی و تعلقات حزبی خويش از اين فرصت 
مغتنم بهره جويند و بر خلق فرصت های مطلوب تر برای 
آيندگان و فرزندان خود اهتمام ورزند. دانشگاهیان و اهل 
نظر و اندیشه از ریاست محترم جمهور و دولت تدبیر و امید 
انتظار استفاده از دانش سازمان یافته و تجربیات اندیشمندان 
و صاحب نظران به عنوان سیاست مبنایی دولت در اداره امور 
تشکیل  با  امکان  در حد  و  واقع شده  تاکید  مورد  بیشتر 



پارلمانی از اصحاب فکر و علم با مشارکت سیاست گزاران 
و برنامه ریزان از توان علمی و مدیریتی جهت برون رفت 
از مسائل بین المللی ،ملی ، استانی و ناحیه ای تدبیرهای 

راهگشاتر صورت گیرد.
مرور تجربیات کشورهايی که مسیر پیشرفت را با شتاب 
بیشتری طی کرده اند درس بزرگی به ما می اموزد که مطابق 
با سنت الهی حاکم بر پديده های اجتماعی ،تغییر سرنوشت 
اقوام و ملل در درجه نخست به عزم تغییر خود آنان مرتبط 
است به عالوه برای حل مشکالت مهم نخبگان از درون جوامع 
با ارائه راه حل های جديد و عالمانه و انداختن طرحی نو می توانند 
راهگشا باشند. با وجود شرط مذکور و بودن اشتیاق جمعی نزد 
اقشار مردم جهت پیشرفت و توسعه و سازمان دهی و مديريت 
درست منابع توسط دولت تضمین کننده فرآيند پیشرفت 
می باشد .شوق جمعی در بسیج انرژی روحی و روانی مردم 
تاثیرگذار است که در راهبرد امید متبلور شده است . اتخاذ 
روش ها و شیوه هايی که امید مردم را به نا امیدی تبديل کند 
خواسته يا ناخواسته در مسیر اهداف دشمنان عظمت انقالب 
مردم خواهد بود. از کاروان دولت تدبیر و امید انتظار می 
رود با شناسایی ظرفیت های عظیم دانشگاه ها و به ویژه 
موسسات  از  حمایت  و  توانمند  دانشجویان  و  استادان 
دانش بنیان و تشکل های دانشگاهی می تواند افق های 
از مسئولیت های دولت در توسعه و ترویج علم،  جدید 
شکوفایی و نوآوری را ترسیم نماید. امید است مجموعه 
کوچکی که ساختار آن در حوزه فرهنگی اجتماعی دانشگاه 



به  و  شده  طراحی  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی  آزاد 
همت آقای علیرضا مجلسی فر از دانشجويان پرتالش اين 
استفاده  مورد  شده  آراسته  طبع  زيور  به  دانشگاهی  واحد 
مديران، مسئوالن، دانشگاهیان و مردم حماسه ساز استان 

اصفهان واقع شود.
درپايان برخود الزم می دانم از هدايت و حمايت های 
جناب آقای دکتراحمدعلی فروغی رئیس محترم دانشگاه و 
هیات رئیسه محترم دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان و 
برادر ارجمند جناب آقای حسین کاظمی مدير پژوهش های 

فرهنگی دانشگاه در آماده سازی اين مجموعه تشکر نمايم.

دکتر رضا اسماعیلی
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی

واحد اصفهان)خوراسگان(



دولت یازدهم جمهوری اسالمی ایران به دولت جناب 
مقام  تعبیر  به  روحانی  حسن  دکتر  آقای  االسالم  حجت 
معظم رهبری شخصیتی دانشمند و کار آزموده میدان های 
گوناگون و دارای سوابق جهادی متعدد و مفتخر به حضور 
در مسئولیت های دینی و سیاسی  معروف به )دولت تدبیر 

و امید( گفته می شود که در نتیجه پیروزی در انتخابات 24 

خرداد 13۹2 در روز 12 مرداد 13۹2 مورد تنفیذ حکم ریاست 
جمهوری قرار گرفت.
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بسم اهلل الرحمن الرحیم

با سپاس به درگاه خداوند حکیم و قدير و درود بر پیامبر 
گرامی و خاندان مکّرمش، آغاز دور تازه ای از زنجیره ی خدمت 
و مسئولیت سنگین اجرائی در کشور را، به ملت بزرگ ايران 
تبريک میگويم و در برابر الطاف کريمانه ی الهی که کمک و 
هدايتش، عزم و توان و کامیابی در ايجاد حماسه ای ديگر را 
به اين ملت بخشید، جبهه ی خشوع و شکر بر زمین می سايم.

ملت ايران مفتخر است که مسیر مردمساالری اسالمی را در 
انگیزه و نشاط، پیموده و اين درخت  با  دوره های پی درپی 
سرسبز و ثمربخش را در هر دوره، سرافرازتر و ريشه دارتر کرده 
است. در اين نوبت نیز ملت ايران، با آگاهی و بصیرت، میدان 
را با حضور مبارک خود مزين ساخت و به دشمنان که برای 
دلسرد کردن مردم از هیچ تالش سیاسی و تبلیغاتی فروگذار 
نکرده بودند، پاسخی قاطع و پرمعنی داد. مشارکت گسترده 
مردم و برگزيدن منتخب شايسته ئی که آزمون بیش از سه 
دهه خدمت به نظام جمهوری اسالمی را در کارنامه خود 

در  محترم جمهور  ریاست  تنفیذ  متن حکم 
دولت یازدهم
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نگاشته و از دوران مبارزات انقالبی تا دهه ها پس از پیروزی 
انقالب، از سنگر روحانیت به مقاومت در برابر دشمنان انقالب 
پرداخته است، پیامهائی روشن به همه رسانید؛ پیام وفاداری 
خدشه ناپذير به انقالب؛ پیام اعتماد و امید به نظام جمهوری 
اسالمی؛ پیام اعتماد به روحانیت شجاع و پیشرو؛ واعتماد به 
خدمتگزارانی که با همت و ابتکار خود، برآنند که بر موفقیتها 
افزوده و از مشکالت بکاهند.آنچه ملت ايران همواره و اکنون، 
از حضور انتخاباتِی پرشور و بی تنش به دست آورده است، 
تنها نقش آفرينی در مديريت کشور و برگزيدن و برکشیدن 
خدمتگزارانی تازه  نفس برای دوره ئی تازه نیست، بلکه فراتر از 
آن، نشان دادن پختگی و بلوغ سیاسی ای است که اقتدار ملِی 
او را با حکمت و عقالنیت درمی آمیزد و او را در افکار عمومی 
جهان، در رتبه ی واالئی از عّزت و شکوه می نشاند. آنان که 
خواسته اند با وسوسه های خود، اين دريادلِی ستايش برانگیز 
را برآشوبند و مرجعیت صندوقهای رأی و چرخه ی قانونی آن 
را نفی کنند، هر بار به گونه ئی، با سنگر استوار عزم ملی روبرو 
شده اند. اکنون که رأی قاطع ملت ايران شخصیتی دانشمند، 
دارای سوابق جهادی  و  گوناگون،  میدانهای  کارآزموده ی  و 
متعدد، و مفتخر به حضور در مسئولیتهای دينی و سیاسی را 
به مديريت اجرائی کشور، برگزيده است، اينجانب نیز به پیروی 
از آنان و همراه با تبريک به ايشان، رأی ملت را تنفیذ و جناب 
حجةاالسالم آقای دکتر حسن روحانی را به رياست جمهوری 
اسالمی ايران منصوب میکنم و از خداوند متعال توفیقات 
بزرگ ايشان را در اين مسئولیت خطیر و با ارزش مسألت 
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مینمايم. بديهی است که آن رأی و اين تنفیذ تا هنگامی است 
که ايشان به تعهد در پیمودن صراط مستقیمی که تاکنون 
در پیش داشته اند يعنی راه آرمانهای نظام اسالمی و دفاع از 
حقوق ملت و ايستادگی در برابر زورگويان و مستکبران پايبند 

باشند که به کمک الهی چنین خواهد بود، انشاءاهلل.
رئیس جمهور محترم را به استعانت از حضرت احديت و 
التزام به پرهیزگاری و خشوع و توّسل به خداوند قادر متعال و 
بهره گیری از ظرفیتهای عظیم و دستاوردها و تجارب متراکم 
کشور توصیه میکنم و هدايت الهی و حمايت همگانی از ايشان 

را آرزومندم.
والسالم علی جمیع عباداهلل الّصالحین

سّیدعلی خامنه ای1٢ مرداد 139٢
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الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا محمد و آله 
طاهرين و صحبه المنتجبین

سالم و درود خداوند بر انبیاء عظام و اولیاء کرام و بر حجت حق 
و مهدی امم، حضرت ولی عصر)عج( و بر شهیدان و امام شهیدان)قدس 

سره( و بر خلف صالحش رهبر معظم انقالب )مد ظله العالی.(

کوچک  بنده  اين  بر  که  سپاسگزارم  را  بزرگ  خداوند 
خويش، منت نهاد و او را مفتخر به رأی اعتماد ملت بزرگوار 
معظم  مقام  توسط  جمهوری  رياست  حکم  امضاء  و  ايران 

رهبری قرار داد.
تقارن اين مراسم قانونی را با روزهای پايانی ماه مبارک 
رمضان، به فال نیک می گیرم و از کالم شهید رمضان، امیر 
بر  را  پايه های حکومت  مؤمنان علی)ع( تبرک می جويم که 
»حکمت« استوار دانستند و فرمودند: »و ال تخاطر اال بوثیقه«

متن کامل سخنان حجت االسالم جناب آقای  
حکم  تنفیذ  مراسم  در  روحانی  دکترحسن 

ریاست جمهوری
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انتخابات خرداد 9٢ گرچه با ترديد و سوء ظن بخشی از 
جامعه آغاز شد ولی با تأيید و استقبال عموم مردم به پايان 
رسید. انتخابات با شفافیت، رقابت و آرامش کامل برگزار شد 

که نتیجة آن برای بسیاری غافل گیرکننده بود.
ايران که از منظر بدخواهان قرار بود در اثر تحريم و انزوا 
در ستیزه ای داخلی فرو غلتد و شکافی بزرگ بین دولت و 
ملت ايجاد شود، با انتخاباتی پرشور و مشارکت گسترده اقشار 

مختلف مردم، خالق حماسه ای کم  نظیر گرديد.
اين انتخابات فرآيندی بود که با اتکاء به خرد جمعی و با 
مشارکت همه فعاالِن پای بند به نظام، به گونه ای شکل گرفت 
که نشان گر بلوغ نظام و بازسازی هر چه بیشتر اعتماد بین 
حاکمیت و مردم گرديد. همه مردم و نخبگان جامعه، منافع 
ملی و شرايط کشور را به خوبی درک کردند و در راه سربلندی 

میهن، قدم نهادند.
اين انتخابات نتیجه شکاف بین مردم و حاکمیت نبود؛ 
چه اينکه مردم ايران، شخصی را به عنوان رئیس جمهور خود 
انجام  نظام،  مسئولیت های خطیر  در  سال ها  که  برگزيدند 

وظیفه کرده بود.
و  بود  ايران  مردم  عزت خواهی  نشان گر  انتخابات  اين 
اين واقعیت را مورد تأکید قرار داد که مردم ساالری در ايران 
نهادينه شده و ماندگار است و انقالب اسالمی ايران از پختگی، 

بلوغ و ثبات الزم برخوردار است.
انقالب،  از  پس  ايراِن  در  مردم ساالری  فرآيندهای 
تثبیت شده و از روندی بسیار شايسته و مناسب برخوردار 
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است. مشارکت باال، برگزاری سالم و بدون حاشیه انتخابات، 
شعارها و سیاست های نامزدها و حجم گسترده بحث و نقد در 
جريان انتخابات، همگی نشان دهنده فرآيندی رو به کمال در 

جمهوريت و اسالمیِت نظام بود.
مردم در انتخابات ٢4 خرداد حماسه ای بزرگ آفريدند 
و با حضور کم نظیر خود در کنار صندوق آراء، از شکاف های 
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی فروکاستند و بر وفاق و هم گرايی 
ملت و منزلت بیشتر جهانی و منطقه ای ايران تأکید نمودند. 
نشاط، امید و اعتمادی که از دل اين انتخابات برآمد، سرمايه 
اجتماعی جديدی را، برای ايران مهیا نمود. سرمايه ای که نه 
تنها دفع  و رفع مخاطرات و تهديدات مختلف را از دامان کشور 
ممکن ساخت بلکه فرصت های جديدی را برای جهش در 
روند پیشرفت و توسعة همه جانبه و هدفمند کشور، به وجود 
آورد، اگرچه انگشت امید در اين انتخابات، بیشتر به گفتمانی 
نشانه رفت که در برنامه های اين بنده کوچک متبلور بود، 
اما بايد عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی فراوانی را در 
پیدايش اين وضعیت دخیل دانست. بايد قدردان رهبری نظام 
و حضور فعال و مؤثر همه گروه ها، اقشار و طبقات اجتماعی 
و نقش آفرينی شخصیت های برجسته، علما، مراجع، نخبگان 
و جريانات سیاسی کشور بود. همه شهروندان ايرانی با آراء 
و افکار مختلف و با گرايش های متنوع سیاسی، دست به کار 
شدند و امید و اعتمادی بزرگ در متن نظام، ظهور کرد. به  
يقین، مسئولیت محوری من از اين پس نیز حفظ همین 

عشق، امید و اعتماِد مردم است.
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اين،  از  بعد  آفريدند.  شگفتی  انتخابات،  اين  در  مردم 
نوبت تکلیف ما مسئوالن است که پیام اين تحول و تغییر را 
بپذيريم و در همه سطوح نظام متعهد به احترام به آن باشیم. 
حقوق و تکالیف میان مردم و حکومت، در همین جا، معنا 
پیدا می کند.تفسیر چیستی و چرايی مشارکت و رأی مردم، 
ضرورتی است که پیش روی سیاست گذاران، برنامه ريزان و 
مسئوالن نظام ما قرار دارد. امیدوارم که انديشمندان، محققان 
و نهادهای علمی و مدنی، دولت را در انجام اين مهم ياری 
دهند تا مبنای جهت گیری ها، سیاست ها و برنامه های آتی 
از دولت  انتخابات  انتظار مردم در اين  کشور باشد. حداقل 
جديد، ايجاد ثبات و آرامش در همه زمینه ها و رفع دغدغه ها و 
تنگناهای مختلفی است که امروز کشور با آن مواجه است.من 
توان مندی دولت را، در تقويت پايگاه اجتماعی آن و پای بندی 
به عهد و پیمانی که با مردم بسته است می دانم. الزمه اين 
پای بندی، وفاداری و راست گويی در برابر مردم است. در آئین 
ما اساس دين داری، ادای امانت و پای بندی به عهد و پیمان 
است. راست گويی سبب اصالح امور و دروغ گويی سبب تباهی 
کارهاست. که مواليمان علی)ع( فرمود: »اصل الدين اداء االمانة 
و الوفاء بالعهود« و همچنین: »الصدق صالح کل شیء و الکذب 

فساد کل شیء«
اين دولت بر عهد خود در شکوفا کردن اخالق اسالمی و 
تالش برای تبیین و تحقق احکام نورانی اسالم وفادار خواهد 
بود.من با حمايت و پشتوانة مردمی پا به میدان مسئولیتی 
نهاده ام که خواستار تغییر و بهبود معیشت و منزلت خويش 
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هستند. مردمی که می خواهند بهتر زندگی کنند، مردمی 
که می خواهند از فقر، فساد و تبعیض به دور باشند. مردمی 
باشند، مردمی که  و کرامت داشته  که می خواهند حرمت 
و  کنند  رشد  عقالنی  و  معنوی  آزاد  فضای  در  می خواهند 
باشند.  امیدوار  آينده ای مطمئن  به  مردمی که می خواهند 
خواسته های اين مردم به حق است. گرچه برآوردن همه آنها 
به يکباره امکان پذير نخواهد بود. دولت خواهد کوشید داشته ها 
و نداشته ها و عوامل مساعد و نامساعد پیش رو را با صراحت 
و صداقت با مردم در میان بگذارد و برای گذر از تنگناها، از 
قوای ديگر و مردم استمداد جويد. جامعه ما به ويژه نسل جوان، 
بايد مدام سازوکارهای گفتگو، حِق دانستن و در جريان امور 
بودن را به کار بندد تا در »نخواستن ها«ی عقالنی قانع، و بر 

»خواستن ها«ی الزم، ترغیب شود.
استمرارِ امید و اعتماد مردم، کلید حل مشکالت موجود 
کشور است. اين فضا و فرصت را می توان با رويکردهای تعاملی 
و اعتدالی نگاه داشت. کشور به عزم ملی برای دور شدن از 
افراط و افراطی گری در سیاست گذاری و مديريت، و تمرکِز بر 

حاکمیت قانون و قانون گرايی، نیاز دارد.
اکثريت  رأی  از  انتخابات  در  که  برنامه ای  و  گفتمان 
جامعه برخوردار شد، نیز همین بود؛ »اعتدال و تعامل«. که 
سخن مشترک همه جريان ها و نیروهای سیاسی و اجتماعی 
است، که هم دستاوردهای بزرگ انقالب را پاس می دارند و 
به تالش های دولت های پس از انقالب حرمت می نهند و هم 
دغدغه وضع خطیر کشور و کاستی ها و تنگناهای موجود در 
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شرايط کنونی را دارند. اعتدال مشخصه بارز فرهنگ ايرانی- 
اسالمی است. اعتدال به معنای عدول از اصول و محافظه کاری 
در برابر تغییر و تحول نیست. اعتدال رويکردی خردورزانه، 
فعاالنه و صبورانه در جامعه برای دور شدن از ورطه افراط و 
تفريط است. مسیر استقرار و استمرار مردم ساالری دينی از 
اعتدال می گذرد و تحول خواهی نیز بر مدار اعتدال می چرخد. 
اعتدال همان تحقق مشیت الهی است که برای اين امت، 
»وسط« بودن را برگزيده است: »و کذلک جعلناکم امة وسطاً 
لتکونوا شهداء علی الناس و يکون الرسول علیکم شهیدا«. 
مواليمان علی)ع( نیز فرموده است مشی ات میانه روی و اعتدال، 
و مقصدت، رشد و پیشرفت باشد »و لیکن مرکبک القصد و 

مطلبک الرشد.
من براساس رويکردی که در انتخابات داشته ام و دانش 
و تجربه اندکی که در عرصه های مختلف انقالب و مسئولیت 
به دست آورده ام، خود را موظف می دانم که اين مفهوم را در 
قالب برنامه ها و اقدامات اجرايی دولت پی بگیرم. من به مشی 
اخالقی و رفتار فردی اعتدالی سخت پايبندم اما سیاست های 

اعتدالی برای اداره کشور را فراتر از آن می دانم.
اصلی ترين جنبه کاربردی اعتدال، آن دسته از اقدامات و 
برنامه های دولت خواهند بود که وجه ساختاری دارند و توانايی 
دولت را در پاسخ گويی به نیازهای جامعه باال می برند. پس بايد 
عدم تعادل های ساختاری کشور را با آسیب شناسی های علمی 
به درستی شناخت و با اصالحات ساختاری، ظرفیت های فعلی 

نهاِد دولت را در برابر جامعة تحول گرا، ارتقاء داد.
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رنج  از  بايد  دارد.  قرار  حساسی  شرايط  در  ما  جامعه 
معیشت مردم کاست و فضای زندگی آنان را گشود، بايد به 
اقتصاد به ويژه تولید صنعتی و کشاورزی کشور رونقی ديگر 
داد. جهت گیری دولت، نجات اقتصاد ايران، احیاء اخالق و 
تعامل سازنده با جهان خواهد بود. دولت بیش و پیش از هر 
چیز در پی مسائل معیشتی مردم، و مهار آسیب های اجتماعی 
خواهد بود. به موازات آن، در عرصة روابط بین المللی، گام های 
جديدی برای ارتقای منزلت ايران براساس تأمین منافع ملی و 

رفع تحريم های ظالمانه کنونی برخواهد داشت.
اگرچه تنگناها و مشکالت کشور، فراوان است اما افق های 
آينده روشن و امیدبخش است. اگر خلق حماسه سیاسی با 
تدبیر رهبری معظم انقالب و امید ملت ما میسر شد، خلق 
حماسه اقتصادی نیز ممکن خواهد بود. جامعه ما ظرفیت های 
شناخته و ناشناخته بسیاری دارد. به سرمايه های معنوی و 
مادی اين کشور می توان تکیه کرد. بگذاريم که فضا و فرصت 
خدمت برای همه ايرانیانی که دل در گرو اين مرزوبوم دارند، 
باز شود. بگذاريم که شايستگان، به ملت خدمت کنند. بگذاريم 
که سینه ها از کینه ها پاک شود. بگذاريم که آشتی به جای 
قهر، و دوستی به جای دشمنی بنشیند. بگذاريم که اسالم 
با  انقالب  عقالنی اش،  چهره  با  ايران  رحمانی اش،  چهره  با 
چهره انسانی اش و نظام با چهره عاطفی اش هم چنان حماسه 

بیافرينند.
در اينجا الزم می دانم از خدمات دولت های گذشته به ويژه 
دولت دهم و رئیس جمهور محترم سابق، تقدير و تشکر و برای 
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همه آنها آرزوی توفیق روزافزون نمايم.
در پايان، بار ديگر سپاسم را تقديم مردم بزرگی می کنم 
که در اين انتخابات فراتر از قله های تحلیل پژوهشگران و 
نظريه پردازان ظاهر شدند و نشان دادند که وقتی کشور در 
شرايط حساس و خطر قرار گیرد، لحظه ای در حمايِت بی دريغ 
خود، از میهن و نظام درنگ نخواهند کرد. من دست های اين 
میلیون ها انسان شريف را به گرمی می فشارم و از همه کسانی 
که در انتخابات به صندوق رأی، آری گفتند، صمیمانه تشکر 

می کنم و امیدوارم استحقاق اعتماد آنان را داشته باشم.
من سنگینی بار اين رأی و اين تنفیذ را احساس می کنم 
و تنها و تنها به خداوند پناه می برم. از آن دست گیر بنده نواز 
خالصانه و خاضعانه درخواست می کنم اين بنده ضعیف خود را 

از شر کبر و غرور، حرص و بخل و حسد وا َرهاند.
در  عجله  رأی،  استبداد  از  می برم  پناه  تو  به  خداوندا، 
تصمیم، تقّدم نفع شخصی و گروهی بر مصالح عمومی و بستن 

دهان رقیبان و منتقدان.
بارالها! ياريم کن تا بندۀ مخلصی برای تو و خادم اليقی 
برای مردم باشم و فراموش نکنم آن چه بر پیشینیان رفته 

است.
سخن بسیار است و مجال اندک، چه بهتر که سخن را 
کوتاه کنیم و پای در راه نهیم. که دراز است ره مقصد و من 

نوسفرم.
و السالم علیکم و رحمة اهلل
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تدبیر در لغت، به معنای دورانديشی و نظر به عاقبت امر 
داشتن است.

تمام  میان  از  را  ملزوماتی است که شما  تدبیر جمیع 
مشکالت عبور داده و به سرمنزل مقصود رهنمون می شود. 
شرايط  در  کارها  انجام  برای  معتبر  است  تضمینی  تدبیر 
گوناگون. قطعاً می دانید که تصور يک چیز در عالم ذهن با 
تحقق آن در عالم واقع از زمین تا آسمان فرق می کند؛ يکی 
فقط ذهنیت محض است و ديگری يک واقعیت تام و تنها اين 
»ايمان و تدبیر« است که می تواند آن بالقوۀ شما را به بالفعل 

تبديل کند.
تدبیر و برنامه ريزی در امور زندگی، از مواردی است که 

عقل آن را الزم می داند.
تدبیر از ويژگی های انسان های موفق است. اين ويژگی، 
ضامن شفاف شدن ابهام های آينده است و تصمیمات آتی را 
رقم می زند. افراد دورانديش در مقايسه با ديگران، تصويری 
شفاف تر از مسائل، رفتارها، واکنش ها و رويدادها دارند. 

تدبیر چیست؟
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بهره مندی انسان از زاويه ای روشن و کم ابهام، با استفاده 
از تدبیر و جامع نگری شدنی است. داشتن افق روشن، ثمره 
انسان در اصل برنامه ريزی بهینه و کار آمد برای آينده است.

دور انديشي و آينده نگري يکي از بهترين مزيت هاي 
انسان است. انسان با استفاده از دور انديشي از کارهايي پرهیز 
و کارهايي را انجام میدهد تا آينده بهتري براي خود فراهم 
سازد همه ي انسان ها براي آينده ي خود مي کوشند تا 
بتوانند آن را مفرح و زيبا و بدون عیب بسازند حتي بعضي از 
انسان ها براي نسل هاي بعد از خودشان نیز افکاري در ذهن 
دارند و براي آينده بشري برنامه ريزي میکنند و در حال تالش 
هستند تا ارزش هايي را که امروز در اختیار دارند را پیشرفته 

تر در اختیار نسل هاي بعدي قرار دهند.
کساني که در حال زندگي میکنند و براي آينده ي خود 
هیچ برنامه اي ندارند زندگي موفقي نیز نخواهند داشت آنها 
از ذهن خود استفاده نمي کنند و ممکن است همیشه درگیر 
يک مشکل باشند هر چند کوچک.تدبیر و دور انديشي در 
زندگي انسان بسیار با اهمیت بوده و هر کاري بدون تدبیر 
و دور انديشي ممکن نیست و اگر هم ممکن باشد آينده و 

نتیجه ي خوبي در پیش نخواهد داشت.
انسانی که در زندگی تدبیر و آينده نگری داشته باشد 
فردی مفید وپرثمردرزندگی خود و همنوعان خود می شود.

بايد بدانیم که انسانی که تدبیر و درايت و دور انديشی را سر 
لوحه ی کار خود قرار دهد عالوه بر آنکه می تواند روز به روز 
نتايج موفقّیت خود را مشاهده کند به جايی میرسد که جامعه 
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و افراد درون آن نیاز مبرمی به او پیدا می کنند، و افراد جامعه 
اگر او و اثرش را در بین خود لمس نکنند احساس تنهايی و 

کمبود را کامالً حس خواهند کرد. 
همانطور که اکنون می بینیم دانشمندان ، مخترعین، 
شعرا، نويسندگان وپژوهشگران که با تدبیر ودورانديشی خود 
توانسته اند ما رانیازمند خودشان بکنند. چنانکه اگر در جامعه 
واقعاً اين چنین شخصّیت هايی نباشند ما احساس کمبود را 

خواهیم ديد.
معموالً زندگی انسان ها به عوامل مختلفی بستگی دارد 
که شايد چشم انداز يکی از مهم ترين آنها باشد. تدبیر و تدبر 
برای جلوگیری از بحران های غیر قابل پیش بینی يا پیش 
بینی نشده بسیار موثر است. انسان ها با در نظر گرفتن اين که 
ممکن است آينده چه اتفاقی بیفتد، همواره به طور نامحسوس 
نگرا ن آينده اند. با اين وجود اگر انسان ها تدبیر و تدبر را با 
دور انديشی و نگاه به آينده در آمیزند، قطعاً پیشرفت های شايانی 
در زندگی خواهند داشت. تدبیر و دور انديشی امروزه الزمه 
ی هر کاری است؛ زيرا که در جوامع متالطم امروز ريسک 
پذيری گاهی موجب پیشرفت اما اکثراً باعث شکست و نابودی 

می شود.
آنکه به فکر فردا نیست، به غم فردا گرفتار خواهد شد. 

)کنفوسیوس(
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همه ما به خوبی می دانیم که رانندگی در يک بزرگراه با 
سرعت 130 کیلومتر در ساعت بدون اينکه جلوی خود را نگاه 
کنیم، چه عواقب خطرناکی در پی دارد. با اين وجود، هنگام 
اداره مسیر زندگی يا شغل خود، به ندرت در نظر می گیريم که 
چه آينده ای در انتظار ماست. در نتیجه اغلب با حوادث تلخی 
روبرو می شويم که اگر ذره ای برای پیش بینی آنها تالش 

می کرديم، هیچگاه با آنها مواجه نمی شديم. 
سودمندی   و  است  يادگیری  قابل  مهارت  تدبیريک 
آن تقريباً از هر مهارت ديگری بیشتر است. تدبیرما را قادر 
می سازد که خطرات و فرصت هائی را که در آينده با آنها مواجه 
می شويم، پیش بینی کرده و بدين ترتیب زمان الزم برای تفکر 
و تصمیم گیری پیش از برخورد با آنها را داشته باشیم. تدبیربه 
ما کمک می کند اهداف بلند مدت و ارزشمند را به همراه 

استراتژي های الزم برای دست يابی به آنها طراحی کنیم. 
امروزه تدبیرفقط يک مهارت ذاتی نیست که بسته به 
میزان تمايل، استعداد و تجربه افراد کمابیش با موفقیت  توام 

چرا تدبیر؟
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باشد، بلکه به خاطر فعالیت های انديشمندان در دهه های 
گذشته، تدبیر به صورت بخشی از بدنه علم و دانش در آمده 
است. امروزه در نتیجه تالش های بسیاری از پیشگامان اين 
عرصه روش ها و فنون تدبیر به صورت سازمان يافته توسط 
شرکت ها، سازمان های دولتی، انديشکده ها ) مخازن انديشه( 
و آينده نگر های حرفه ای در سراسر جهان استفاده می شوند. 
ما نیز می توانیم اين روش ها و فنون را بیاموزيم و از آنها 
به صورت سازمان يافته استفاده کنیم تا زندگی خود را بهتر 

بسازيم.
به  با توجه  آينده فکر کنیم،  به  اينکه چگونه  دانستن 
سرعت تغییرات در جهان، به شکل فزاينده ای ضرورت يافته 
است. شکی نیست برای گرفتن تصمیم های عاقالنه درباره 
زندگی و کسب و کار خود بايد بدانیم که دنیای ما چگونه در 

حال تغییر است و احتماال در آينده چگونه خواهد بود. 
البته درک آينده به معنی غیب گوئی يا پیش گوئی آينده 
با جزئیات زياد نیست چرا که توانائی ما برای حدس زدن 
درباره اکثر اتفاقات آينده بسیار محدود است. اما کوچک ترين 
دانش ما درباره آينده برای موفقیت های بعدی بسیار ضروری 
است. اگر تغییرات کنونی دنیا و عواقب احتمالی آنها و نیز 
گزينه هائی را که برای دست يابی به اهدافمان داريم، به خوبی 

درک نکنیم، نمی توانیم انتخاب عاقالنه ای داشته باشیم.
آينده  بینی  پیش  تدبیر،  هنر  و  علم  از  بنابراين هدف 
نیست، بلکه بهتر ساختن آينده است. ما فرصت های بسیار 
زيادی برای بهتر ساختن آينده خود داريم و اگر آينده را مد 
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نظر داشته باشیم، می توانیم جلوی ظهور بسیاری از مشکالت 
را بگیريم.

تدبیر فردا 
فرجام انديشی و آينده نگری در هر کاری، نقش بسزايی 
در سرانجام آن کار دارد. اگر انسان پیش از انجام دادن هر کار، 
درباره نتیجه و آينده آن بینديشد، سود و زيانش تا حد زيادی 
قابل پیش بینی است. اين موضوعی است که در آموزه های 
دينی بر آن تأکید فراوانی شده است. امام صادق علیه السالم 
می فرمايد: »پیش از آنکه ديگران به حساب شما برسند، از 
خويشتن حسابرسی کنید«. امام علی علیه السالم نیز فرمود: 
»هر که کار روزانه اش را به خوبی انجام دهد و عقب افتادگی 

ديروزش را جبران کند، پیروز است«.
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تدبیردر تعالیم اسالم از جايگاه وااليي برخوردار است . 
قرآن مجید به پیروان خود توصیه مي کند که عاقبت انديش 
باشند و فريفته منافع زود گذر دنیا نشوند ، بلکه آخرت را در 
نظر داشته باشند ، و به گونه اي عمل کنند که در آخرت 
سعادتمند گردند . حضرت علي)علیه السالم( نیز در نهج البالغه در 
موارد بسیاري از جمله در خطبه 113 به اين موضوع اشاره 

کرده است. 
آن حضرت در سخن ديگري تدبیررا از ويژگي هاي افراد با 
ايمان معرفي کرده و مي فرمايد: »المؤمنون هم الذين عرفوا ما 
أمامهم ؛ مؤمنان کساني هستند که آينده خويش را مي شناسند.« 
وضعیت آينده هر انساني وابسته به کارهايي است که امروز 
انجام مي دهد. از اين رو الزم است در آغاز هر کاري نتیجه آن 
را بسنجد و میزان تأثیر آن را در سرنوشت خويش باز شناسد 
و اگر فايده اي به حالش ندارد انجام ندهد و هرگز بدون تأمل 

و دقت دست به کاری نزند.
قرآن کريم و احاديث، انسان ها را به تفکر فرا خوانده اند. 

 تدبیردر فرهنگ اسالمی
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آمده  شمار  به  خردمندان  اوصاف  از  انديشیدن  قرآن،  در 
است)سوره آل عمران،آيات191-190(.

رسول خدا)ص( می فرمايد: ای ابن مسعود هرگاه خواستی 
کاری کنی از روی دانش و خرد باشد و از کار بدون تدبرو دانش 
بپرهیز، چرا که خدای جلیل می فرمايد: )در سوگندهای خود( 
مانند آن زن نباشید که بافته اش را پس از آن که محکم 
کرد.)مکارم  می  رشته  رشته  و  میگسست  هم  از  کرد  می 

االخالق،ص4۵8(.
همچنین میفرمايد: دو رکعت نماز سبک با تدبر از نماز در 
تمام شب بهتر است. )مکارم االخالق،ص300(، و باز میفرمايد: 
نشانه خردمند اين است که هر گاه خواست سخن بگويد تدبر 
کند،اگر مفید بود سخن می گويد وسود می برد واگر زيانبار 
بود خاموش می شود و در امان و سالمت می ماند. )تحف 

العقول،ص٢8-٢9(.
به فرموده امام صادق)ع(: فردی نزد رسول خدا آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا توصیه و سفارشی به من کن. آن حضرت 
سه بار از او پرسید: اگر سفارش کنم انجام میدهی؟ و آن 
شخص در هر سه بار پاسخ داد: آری ای رسول خدا ! حضرت 
رسول فرمود: به تو سفارش می کنم که هرگاه خواستی کاری 
، اگر مايه رشد و  انجام دهی درباره سرانجام آن تدبر کن 
هدايت بود انجام بده و اگر مايه گمراهی بود از آن بپرهیز.

)الکافی،ج8،ص۵0(.
اسالم  های  ويژگی  درباره  مومنان)ع(  امیر  از  کواء  ابن 
پرسید، آن حضرت فرمود: خدای متعال اسالم را تشريع کرد 
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و آن را پوششی برای عاقبت انديشان و}سبب{ فهم تیزبینان 
قرار داد. )الکافی ،ج٢،ص49(.

تدبر و تدبیر در امور
امیر مومنان)ع( می فرمايد: استواری زندگی به برنامه ريزی 
نیکو و سنجه آن دور انديشی نیکوست.)غررالحکم،ص3۵4(..

امام صادق)ع( می فرمايد: سه چیز فرد را از دستیابی به 
مقامات عالی باز می دارد: کوتاهی همت، کم تدبیری و ناتوانی 

در انديشه. )تحف العقول،ص31۵(
 همچنین درباره تدبیر سلمان فارسی میفرمايد: او هزينه 
يک سال از درآمدش را جدا میکرد تا درآمد سال بعد فرا رسد.

)تحف العقول،ص3۵1(
تدبیر در روایات 

در احاديث، سفارش بسیاری درباره تدبیر در کارها شده 
است. امام باقرعلیه السالم از قول پیامبر صلی اهلل علیه و آله می فرمايد: 
»چون در انديشه انجام دادن کاری برمی آيی، در عاقبت آن 
بینديش ؛ اگر نیک است و در راه درست، به آن دست ياز و اگر 

مايه گمراهی است، آن را فرو گذار.
امیرمؤمنان، حضرت علی علیه السالم نیز در نامه ای به مالک 
اشتر می فرمايد: »در امور کارگزارانت ژرف بنگر و بر مبنای 
ارزش يابی درست به کارشان بگمار، نه به انگیزه گرايش های 
شخصی و نه بر مبنای خودکامگی؛ چرا که اين دو، شاخه های جور 
و خیانت را ريشه اند. به ويژه برای کار، کسانی را برگزين که 
از تجربه بهره مندند و از خانواده های ريشه دار و شايسته اند.

چنین کسانی در اخالق برتر و در آبرومندی سالم ترند. 



33

به آزمندی های مادی کم تر نظر دارند و به پايان کار بیشتر 
می انديشند.

فردی که با توجه به آينده زندگی می کند، می داند که 
اجزای زمان با هم ارتباط ناگسستنی دارند و آينده چیزی 
نیست جز آنچه اکنون انجام می دهد. ازاين رو، در استفاده از 
تمام فرصت ها برای دسترسی به اهداف آينده اش می کوشد؛ 
کوششی که نتیجه اش موفقیت و به دنبال آن نشاط خواهد 
بود. به عبارت ديگر، يکی از آثار آينده نگری و برنامه ريزی 
تأکید بر »زندگی در حال« است که تأثیر شگرفی در رشد و 

پیشرفت انسان ها دارد.
حسن تدبیر

ُحسُن التَّدبیرِ يُنِمي قلیَل الماِل وَ سوءُ التَّدبیر يُفني َکثیَرهُ : 
نیک تدبیري ثروت اندک را افزون مي کند و سوء تدبیر ثروت 

فراوان را از بین مي برد.
الَفقَر َمَع ُحسِن التَّدبیر: با نیک تدبیري هیچ فقري وجود ندارد.

ُحسُن التَّدبیرِ و تََجنُُّب التَّبذيرِ من ُحسن الّسیاَسِة : نیک 
تدبیري و پرهیز از تبذير از نشانه هاي سیاست نیکوست.

قِواُم الَعیِش ُحسُن التَّقدير وَ ِمالُکُه ُحسُن التَّدبیرِ : اساس 
زندگي برآورد نیکوست و مالک آن نیک تدبیري است.
لَیَس لِلَّجوِج تدبیٌر : شخص لجوج بي تدبیر است.

َسَبُب التَّدمیرِ سوُء التَّدبیِر : علت نابودي بدتدبیري است.
حسن تدبیر معیاري ضروري براي زمامداران و مديران 
مي باشد. هیچ مديريتي نمي تواند بدون تدبیر درست راه به جايي 
ببرد و هر جا که نابساماني و تباهي مشاهده مي شود بايد در 
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جستجوي نوعي بي تدبیري در آنجا برآمد و اساساً از مهمترين 
عوامل فروپاشي سازمان ها و دولت ها سوءتدبیر است. به بیان 
امیرالمومنین)ع(: »چهار چیز دلیل برگشت )روزگار و اوضاع و 
احوال دولت ها و حکومتهاست(، بدي تدبیر و زشتي تبذير و کمي 

عبرت گرفتن و بسیاري مغرور شدن« )غررالحکم(
همچنین آن حضرت فرموده اند: »صالح و سازمان زندگي 

تدبیر است« 
هیچ عقل و درايتي مانند دورانديشي نیست 

دورانديشي قبل از انجام کار تو را از پشیماني در امان مي دارد 
دورانديشي خوب همراه با کفاف براي تو کافي تر است از 

مقدار زياد همراه با اسراف.
 آن که دورانديشي ندارد مال ندارد. 

مال اندک همراه با دورانديشي پايدارتر از مال بسیار با بیهوده 
خرج کردن است 

دورانديشي قبل از کار انسان را از لغزشها حفظ مي کند 
دورانديشي نیمي از کمک و ياري است 

بهترين دلیل بر عقل زياد تدبیر خوب است 
آفت زندگاني بدانديشي است 

تدبیر نادرست سبب هالکت و نابودي است 
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هر کسی می آيد، پايبند به انقالب، پايبند به ارزشها، پايبند 
به منافع ملی، پايبند به نظام اسالمی، پايبند به عقل جمعی، 
پايبند به تدبیر باشد. اينجوری بايد اين کشور را اداره کرد. 
کشور، کشور بزرگی است؛ ملت، ملت باعظمتی است؛ مسائل 
تشويق کننده و مبّشر، فراوان است؛ مشکالت هم بر سر راه 
هر ملتی، و از جمله بر سر راه ما وجود دارد. آن کسانی که 
آماده ی اين میدان میشوند، بايد با کمال قّوت، با کمال قدرت، 
با توکل به خدا، با اعتماد به توانائی های اين ملت پیش بروند.

بیانات در حرم مطهر رضوی 01/01/139٢

جایگاه تدبیر در کالم مقام معظم رهبری:
پایبند به تدبیر باشد...
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درس بزرگ ديگر ما اين بود که بنیه ی کشور قوی است. 
وقتی بنیه قوی شد، تأثیرات خصمانه ی دشمنان به حداقل 
میرسد. اگر مسئولین که در اين کشور بزرگ و با اين بنیه ی 
قوی، مسئولیت را پذيرفتند، با تدبیر کار کنند، مديران با 
هم باشند، با هم فعالیت کنند ــ توصیه ای که ما همیشه 
ـ با حزم و تدبیر عمل  به مسئولین و مديران کشور میکنیمـ 

کنند، آن وقت میتوانیم از هر تهديدی يک فرصتی بسازيم؛
بیانات در حرم مطهر رضوی01/01/ 139٢

با حزم و تدبیر عمل کنند
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آن چیزهائی که امروز برای دولت و برای رئیس جمهور 
رئیس جمهور  در  بايد  اينها  میشود،  محسوب  قّوت  نقاط 
بعدی وجود داشته  باشد، اينها را بايد در خود تأمین کند؛ آن 
ـ که ممکن  چیزهائی که امروز نقاط ضعف شناخته میشودـ 
ـ اين نقاط ضعف  است شما بگوئید، من بگويم، ديگری بگويدـ 
را بايد از خود دور کند. يعنی ما در سلسله  ی دولتهائی که 
پشت سر هم می آيند، بايد رو به پیشرفت باشیم، رو به تعالی 
و تکامل باشیم، تدريجاً بهترينهای خودمان را بفرستیم؛ هر 
کسی می آيد، پايبند به انقالب، پايبند به ارزشها، پايبند به 
منافع ملی، پايبند به نظام اسالمی، پايبند به عقل جمعی، 

پايبند به تدبیر باشد. اينجوری بايد اين کشور را اداره کرد.
بیانات در حرم مطهر رضوی01/01/139٢

اینجوری باید این کشور را اداره کرد
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نامزد انتخابات اوالً بايد به خدا و به اين انقالب و به قانون 
اساسی و به اين مردم ايمان و اعتقاد داشته باشد؛ ثانیاً دارای 
روحیه ی مقاوم باشد. اين ملت اهداف بلندی دارد، کارهای 
بزرگی دارد، تسلیم نیست، کسی نمیتواند با اين ملت با زبان 
زور حرف بزند. کسانی که در رأس قوه ی اجرائی قرار میگیرند، 
مقاوم  فشارهای دشمنان  مقابل  در  باشند که  بايد کسانی 
باشند؛ زود نترسند، زود از میدان خارج نشوند؛ اين يکی از 
شرطهای الزم است. ثالثاً انسانهای با تدبیری باشند، با حکمت 

باشند. 
بیانات در ديدار کارگران و فعاالن بخش تولید کشور 07/0٢/139٢

انسانهای با تدبیری باشند
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بايد  میگیرند،  قرار  اجرائی  قوه ی  رأس  در  که  کسانی 
انسانهای با تدبیری باشند، با حکمت باشند. ما در سیاست 
خارجی گفتیم »عزت و حکمت و مصلحت«؛ در اداره ی کشور 
هم همین جور است، در مسائل داخلی هم همین جور است، 
در اقتصاد هم همین جور است؛ بايد با برنامه، با حکمت، با 
تدبیر، با نگاه بلندمدت و همه جانبه، با يک هندسه ی صحیح 

کارها را مشاهده کنند، نگاه کنند، وارد میدان شوند.
بیانات در ديدار کارگران و فعاالن بخش تولید کشور 07/0٢/139٢

با حکمت، با تدبیر، با نگاه بلندمدت
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مسئولین کشور بالخصوص، بايد همه ی تالش خودشان 
را بگذارند که مشکالت را با سرپنجه ی تدبیر، با کار مستمر، با 
خسته نشدن، با شوق و ذوق و توکل به خدا و کمک خواستن 
از خداوند برطرف و حل کنند. منظور فقط مشکالت سیاسی 
و امنیتی نیست - اينها جزئی از مشکالت است - پیشبرد 
کشور، اقتصاد کشور، علم کشور، مسائل اجتماعی گوناگون هم 
بر عهده ی مسئولین است. مسئوالن قوای سه گانه و همه ی 
مسئوالن کشور وظیفه ی خودشان بدانند که برای اين ملت 
کار کنند؛ کار و کار و کار، تدبیر و تدبیر و تدبیر؛ يک لحظه 

غفلت نکنند.
ديدار مردم مازندران در سالگرد حماسه 6 بهمن 1388/11/06

تدبیر و تدبیر و تدبیر
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امروز وظیفه ی ما اين است که با تدبیر و عقل، دنبال 
منطق حّق خود حرکت کنیم و به خدا توّکل نمايیم و همه ی 
عواملی را که برای حفظ جهتگیری و حراست از منافع ملی 
الزم است، به خواست خدا در نظر بگیريم و پیش برويم. ملت 
روزبه روز  اين حرکِت مسؤوالن کشور  از  پروردگار  به فضل 

امیدوارتر خواهد شد.
بیانات در جمع نیروهای بسیجی شرکت کننده در اردوی رزمی 

- فرهنگی علويّون ٢1/1380/08

با تدبیر و عقل
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خردگرايی و تدبیر و حکمت در تصمیم گیری و عمل«، 
اين جزو مسائلی است که حتماً به آن احتیاج داريد؛ همه مان 

در تصمیم گیريها و عملمان به آن احتیاج داريم.
طبعاً تدبیر و درايت در تصمیم گیريها و اجرا، از جمله ی 

توصیه های عمومی ماست.
بیانات در ديدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت 138۵/06/06

خردگرایی و تدبیر و حکمت
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هر جا تدبیر و کار و تالش باشد، محصولی خواهد داد؛ 
اين سّنت الهی است. حّتی کسانی هم که دنبال ماديّات صرِف 
بدون معنويت میروند، اگر مديريّت و تدبیر درستی داشته 
باشند و تالش و مجاهدت هم بکنند، البته به آن خواهند 

رسید: »کاّل نمّد هؤالء و هؤالء من عطاء ربّک)۵(.
بیانات در ديدار جمعی از پاسداران 1381/07/17

تدبیر و کار و تالش
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آنچه که برای يک ملت اهمیت دارد، اين است که در همه 
رده ها - از باال تا پايین - مسؤوالنی که انگشت آنها میتواند 
گره ها را باز کند، با احساس مسؤولیت و با عقل و تدبیر کار 

کنند.
بیانات در ديدار جمعی از مردم گیالن 11/1380/0٢

و با عقل و تدبیر کار کنند
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مسئولین با احساس مسئولیت، در عرصه های گوناگون 
مشغول کارند؛ امروز بحمداهلل دولت ما تازه نََفس، آماده ی به 
احساس  بودن؛  و مسلمان  اسالم  به  اعتزاز  احساس  با  کار، 
میکنند به خاطر ايمان به خدا دارای عزتند - که همین هم 
هست - مشغول کارند و تالش میکنند. چالش وجود دارد، 
مشکالت وجود دارد؛ برسر راه زندگی، اين مشکالت هست. 
اگر زندگی بخواهد عزتمندانه باشد، انسانهای دارای ِخَرد و 
تدبیر، مشکالت را به خاطر رسیدن به عزت و شرف انسانی 
و کرامت انسانی و تقرب الی اهلل تحمل میکنند؛ انسانهايی که 
بی ِخَردند همین مشکالت در زندگی آنها هست، آنها را با 
ذلت تحمل میکنند، به جای اينکه واليت الهی را قبول کنند، 
واليت شیاطین را قبول میکنند: َواتََخُذوا ِمن ُدوِن اهلَلِ َءالَِهًة 
لَِیکونوا لَُهم ِعزاً، َکال َسَیکُفروَن بِِعباَدتِِهم َو يَکونوَن َعلَیِهم ِضداً؛ 
فرمولی که انسانهای بی ِخَرد، دستگاه های بی ِخَرد، انسانهای 
غافل در دنیا انتخاب میکنند و اتخاذ میکنند، اين جور در قرآن 
کريم رسوا شده است. به جای اينکه به خدا پناه ببرند، به جای 

انسانهای دارای ِخَرد و تدبیر
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اينکه واليت الهی را قبول بکنند، به جای اينکه به هدايت الهی 
چنگ بزنند، به واليت شیاطین، به واليت دشمنان اسالم و 
دشمنان بشريت متمسک میشوند برای اينکه برای خودشان 

عزت درست کنند، و اين عزت به دست آنها نمی آيد.
کشورهای  سفرای  و  نظام  مسئوالن  ديدار  در  بیانات 

اسالمی1393/03/06
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زيادی  زيرساخت های  اقتصاد خوشبختانه  زمینه ی  در 
امروز وجود دارد که اينها چند سال پیش وجود نداشت. در 
کشور  در  زيادی  زيرساخت های  اخیر،  سال  دوازده  ده  اين 
به وجود آمده که میتوان از اينها استفاده کرد. خب، آنچه که 
در درجه ی اّول در زمینه ی اقتصاد الزم است، يکی ثبات و 
آرامش و خاموش کردن تالطم عرصه ی اقتصادی است، يعنی 
اين تالطمی که وجود دارد، چه تالطم ذهنی مردم، چه آنچه 
در بازار وجود دارد، اين را بايستی با تدبیر - که البّته اين بیشتر 
به سیاستهای شما و اظهارنظرهای شما و برخی از اقدامات 

سريع شما وابسته است - حل کرد.
بیانات در ديدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت06/06/139٢

این را بایستی با تدبیر
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را  باشند، همه ی تالش خود  امیدوار  متعال  به خدای 
به صحنه بیاورند. نمیشود تنبلی کرد، کار نکرد و امیدوار به 
رحمت الهی بود. هدايت الهی، دستگیری الهی، لطف الهی 
آن وقتی است که ما همه ی موجودی توان خود را - که آن 
هم متعلق به خدای متعال است - وارد صحنه کنیم؛ از فکر 
و تدبیر، از نیروی جسمی و توان کار، از امکانات عظیم نیروی 
انسانی کشور، از همه چیز استفاده کنیم؛ آن وقت خدای 

متعال قطعاً تفضل خواهد کرد.
بیانات در ديدار مسئوالن نظام و سفرای کشورهای اسالمی 

139٢/0۵/18

نمیشود تنبلی کرد
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امروز جهان اسالم دچار دردهای مزمنی است. شايد مهمترين 
آنها اين دردهای دهگانه است : منازعات سیاسی و مذهبی، سست 
شدن رشته های اخالق و ايمان، عقب ماندگی علمی و صنعتی، 
وابستگی سیاسی و اقتصادی، اسراف و اشرافیگری و غرور درکنار 
فقر وگرسنگی و ذلّت، ضعیف شدن اعتماد به نفس وامید به آينده 
در سران، منزوی کردن دين و گسستن آن از سیاست و زندگی، 
بی ابتکاری در آفرينش مفاهیم نو که قرآن منبع بیزوال آن است، 
تسلیم در برابر تهاجم فرهنگ تحمیلی غرب، و باالخره : پايمال 
شدن عّزت ملتهای مسلمان با ذلّت پذيری و طمعکاری برخی 
سران سیاسی.اين بیماريها که برخی از برخی ديگر و همه در طول 
زمان اند در خیانت و بی ارادگی و جهالت و استبداد عناصر داخلی يا 
از دشمنی و شیطنت و ظلم بیگانگان پديد آمده، بزرگترين ضربه ها 

را بر اّمت اسالمی وارد آورده است.
ناکامیهای جهان اسالم، نتیجه ی اين بیماريها و تنها راه 

خوشبختی و کامیابی، نجات از آن هاتدبیراست.
پیام به کنگره ی عظیم حج 1٢/٢3/ 1378

تدبیر، تنها راه خوشبختی و کامیابی
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مشکل جوامع بشری هم در مهمترين مقاطع، در همین 
نقطه بوده است؛ يعنی جوامع بشری هرگاه از زمامداران باتدبیر 
و باتقوا و پرهیزگار و شجاع برخوردار بوده اند، توانسته اند 
قدمهايی جلو بروند. آن وقتی که جوامع دچار مديرانی شدند 
که برای آنها پرهیزگاری و پاکدامنی معنا نداشت، ترجیح منافع 
مردم بر منافع خودشان مطرح نبود، ترس از خدا و محاسبه ی 
الهی برايشان مطرح نبود - انسانهای ضعیف، انسانهای دلبسته ی 
به منافع و شهوات شخصی - مشکالت برايشان به وجود آمد؛ 

چه مشکالت مادی و چه مشکالت اخالقی و معنوی.
بیانات  در ديدار مردم پاکدشت1383/11/1

زمامداران باتدبیر و باتقوا
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ما در همه ی میدان های بین المللی، با منطق و پیرو راه 
عقاليی - که اسالم اين را به ما تعلیم داده - حرکت کرده ايم. 
منطق ما، منطق تدبیر و عقل و پیگیری منافع ملی است؛ در 
همه جا اين طور است؛ در مذاکرات هسته يی با اروپايی ها هم 
همین گونه است. آنچه مصلحت ملت است، مسؤوالن کشور 

آن را دنبال می کنند.
بیانات  در ديدار مردم پاکدشت 1383/11/10

منطق ما، منطق تدبیر
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آن مسؤولی که خواست دشمن را بر خواست ملت ترجیح 
بدهد، در مقابل دشمن ضعف نشان بدهد و حاضر باشد ضعف 
خود را بر ملت تحمیل کند، از مردم نیست؛ مردم چنین 
مسؤول و دولتمداری را قبول ندارند. ملت ايران، قوی و شجاع 
است. هر کس می خواهد با اين ملت و برای اين ملت کار 
کند، بايد دارای شجاعت، تدبیر، قوت قلب و در مقابل دشمنان 

دارای اعتمادبه نفس باشد.
بیانات  در ديدار مردم پاکدشت 1383/11/10

دارای شجاعت و تدبیر...
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آنچه که جان کالم طرِف امريکايی است اين است؛ به 
ما میگويد ضعیف باشید، وابسته باشید، دست نشانده باشید، 
تا به شما حمله نکنیم و اين چیزی است محال. ما ضعیف 
نیستیم، قوی هستیم، عزيز هستیم، سربلند هستیم. نه ملت 
ما، نه دولت ما، نه تاريخ ما و نه فرهنگ ما اجازه تسلیم در 
مقابل هیچ دشمنی را نمیدهد و اين ملت به هیچ وجه تسلیم 
نخواهد شد. موضع ما پای فشردن بر حق و به کار گرفتن عقل 
و حزم و تدبیر است و تنها راه حفظ کشور را همین میدانیم. 
بايد مواضع برحقِ ّ خودمان را حفظ کنیم و بايد عقل و تدبیر و 

حزم را در همه مراحل به کار بنديم.
بیانات در ديدار کارگزاران نظام 1380/1٢/٢7

به کار گرفتن عقل و حزم و تدبیر
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ملت و مسئوالن کشور بايد هوشیار باشند؛ محاسبه ی اين 
دشمنیها را بکنند؛ در مقابله ی با اين دشمنیها، با تدبیر و با 
شجاعت عمل کنند. هم تدبیر الزم است، هم شجاعت الزم 
است. اگر شجاعت وجود نداشته باشد، در مقابل ابهت و هیبت 
و چهره ی عبوس دولتهای مستکبر، کسی دل خود را ببازد، 

قطعاً شکست خورده است.
بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی 1389/01/01

با تدبیر و با شجاعت عمل کنند
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تدبیر يعنی آگاهی از آنچه که در برنامه ی دشمن است، 
و تصمیم درست و بجا در مقابله ی با آن. دشمن به شکلهای 
مختلفی ظاهر میشود. شما امروز مالحظه کنید؛ در مقابل 
ملت ايران و نظام جمهوری اسالمی، صهیونیستها هستند، 
دولت آمريکا قرار دارد؛ گاهی لباس گرگ میپوشند، گاهی 
خصمانه ی  و  خشن  چهره ی  گاهی  میپوشند؛  روباه  لباس 
خودشان را نشان میدهند، گاهی چهره ی فريبگرانه نشان 

میدهند؛ بايد متوجه بود.
بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی 1389/01/01

تدبیر یعنی آگاهی
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و  است  اسالمی  نظام  شعارهای  جزو  باتدبیر،  مقاومِت 
مسؤوالن اين موضوع را مّدنظر دارند. البته میتوان هر کاری 
را تفسیری کرد تا از آن بی تدبیری بیرون بیايد. دشمن اين 
کارها را میکند و يک عّده هم مفت و مّجانی بلندگوی دشمن 
میشوند و همان چیزی را که دشمن میخواهد، تکرار میکنند؛ 
گويی روی اين قضیه هیچ فکر و تدبیر و کارِ کارشناسی نشده 
است. البته نمیخواهم بگويم مسؤوالن ما اشتباه نمیکنند؛ اشتباه 
مربوط به همه آحاد بشر است و از ما جدايی ناپذير است؛ لیکن 
ضريب اطمینان وقتی باال میرود که انسان بداند مسؤوالن کشور 
فکر و تدبیر و مطالعه و مشورت میکنند؛ بخصوص در زمینه های 
حّساستر که تعیین سیاستهای کلّی است و با زمینه و منطقه 
اجرا هم تماس مستقیم ندارد و خطوط را معین میکند و در 
آن، کارهای کارشناسِی بسیار وسیع و دقیق و پی درپی صورت 
میگیرد. با اين تدبیر، ملت ايران بايد مقاومت کند و همین 

مقاومت موجب شده تا االن پیش برود.
بیانات در ديدار جمعی از دانشجويان زنجان٢٢/07/138٢

مقاومِت باتدبیر
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انسانهای با تدبیری باشند، با حکمت باشند. ما در سیاست 
خارجی گفتیم »عزت و حکمت و مصلحت«؛ در اداره ی کشور 
هم همین جور است، در مسائل داخلی هم همین جور است، 
در اقتصاد هم همین جور است؛ بايد با برنامه، با حکمت، با 
تدبیر، با نگاه بلندمدت و همه جانبه، با يک هندسه ی صحیح 

کارها را مشاهده کنند، نگاه کنند، وارد میدان شوند.
 بیانات در ديدار کارگران و فعاالن بخش تولید کشور 07/0٢/139٢

با برنامه، باتدبیر و باحکمت
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يک عّده، ساده لوحانه بعضی از کشورهای ثروتمند دنیا 
را مورد نظر قرار می دهند و می گويند اين ها ثروت دارند، اما 
دين و اخالق ندارند؛ ما هم به   همان راه برويم. خیال می کنند 
ثروتمند شدن آن ها، ناشی از دين نداشتن و اخالق نداشتن 
آنهاست! اين اشتباه است. هر کشوری اگر ثروتمند و قدرتمند 
شده است، به خاطر عوامل خاّص ايجاد قدرت و ثروت است. 
هر جا تدبیر و کار و تالش باشد، محصولی خواهد داد؛ اين 
سّنت الهی است. حّتی کسانی هم که دنبال ماديّات صرِف 
بدون معنويت می روند، اگر مديريّت و تدبیر درستی داشته 
باشند و تالش و مجاهدت هم بکنند، البته به آن خواهند 

رسید.
بیانات در ديدار جمعی از پاسداران انقالب اسالمی 1381/07/17

هر جا تدبیر و کار و تالش باشد
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ما وقتی تجربه ی سی و دو ساله ی انقالب را بازخوانی 
میکنیم، ژرِف ژرفائی حکمت امام و تدبیر امام را درمییابیم؛ 
با اين  چرا؟ چون هر نظامی مثل نظام جمهوری اسالمی، 
آرمانهای بلند، با اين ضديت و مخالفتی که با استکبار و بیعدالتی 
بین المللی دارد، با ايستادگی های که در مقابل شیاطین قدرت 
در سرتاسر جهان دارد، دشمنهای گردن کلفتی دارد. چالش 
ايجاد میکنند، مشکل به وجود می آورند. اگر اينچنین نظامی 
بخواهد بماند، بايد يک نیرو و ظرفیت عظیمی از او نگهبانی 
کند، تا بتواند ايستادگی کند، تا بتواند پیشرفت کند و متوقف 
نماند. در انقالب اسالمی، با تدبیر امام - که از متن اسالم 
گرفته شده بود - اين نیروی نگهبان عبارت است از اراده ی 
مردم، عزم مردم، حضور مردم. لذا نظام اسالمی چالشها را 

درنورديد و بر چالشها پیروز شد.
بیانات در اجتماع بزرگ مردم کرمانشاه  ٢0/1390/07

حکمت امام و تدبیر امام
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درس بزرگ امام عزيز ما به ما و به همه ی ملت همین بود؛ 
به نیروی خودتان ايمان داشته باشید، در افزايش اين نیرو به 
صورت روزافزون تالش کنید و به خدای متعال و وعده ی الهی 
اطمینان داشته باشید؛ اگر ايستادگی کرديد و با تدبیر حرکت 
کرديد، مطمئن باشید که نصرت الهی با شما همراه است. اين، 
خصوصیت ديندار بودن مردم و دينی بودن اين انقالب و نظام 

اسالمی است.
بیانات در اجتماع بزرگ مردم قم  ٢7/1389/07

درس بزرگ امام عزیز
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 تدبیر خردمندانه بايد در اين زمینه ها گرفته بشود. خرد 
خیلی مهم است. عقل گرائی در تصمیم گیريها بسیار حائز 
اهمیت است. تصمیم، خردمندانه و شجاعانه. خردمندی را به 
معنای ترس و گريز و عقب نشینی نبايد معنا کرد. خردمندی 
همراه با شجاعت. انبیاء خردمندترين انسانها بودند. در روايتی 
از پیغمبر اکرم است که: »ما بعث اهللَّ نبّیا و ال رسوال حّتی 
يستکمل العقل«؛ هیچ پیغمبری را خدا مبعوث نکرد، مگر آن 
وقتی که عقل او کامل شده باشد. اما همین پیغمبر، بیشترين 
جهاد را، بیشترين مبارزه را، بیشترين خطرپذيری را میکند؛ 
يعنی شجاعت با عقل مداری بايد همراه باشد؛ با عزم راسخ و 

بدون تزلزل، با نگاه به دوردستها و با حفظ اتحاد و همدلی.
بیانات در ديدار کارگزاران نظام ٢7/1389/0۵

تدبیر خردمندانه
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انسان  مقدس،  دفاع  جمع            بندی  در  که  آنچه  باالخره 
میتواند بگويد، اين است که اين هشت سال، مظهری از برترين 
صفاتی است که يک جامعه میتواند به آنها ببالد و از جوانان 
خودش انتظار داشته باشد. يعنی دفاع مقدس مظهر حماسه 
است، مظهر معنويت و دينداری است، مظهر آرمان            خواهی 
است، مظهر ايثار و از خودگذشتگی است، مظهر ايستادگی و 
پايداری و مقاومت است، مظهر تدبیر و حکمت است.البته ملت 
ايران به دنبال شکوفايی و رونق و رفاه کامل است، اما حاضر 
نیست اين هدف را باذلت به دست آورد، بلکه با »تدبیر و عزم 
و شجاعت« و تکیه بر نیروهای داخلی، به ويژه جوانان مستعد 

ايران، تحقق  اين هدف را پیگیری می کند.
ديدار مردم آذربايجان با رهبر انقالب ٢8/1391/11

مظهر تدبیر و حکمت
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برای دستیابی به اين هدف واال، کار الزم است، نه حرف؛ 
جدی بودن الزم است، نه کارهای نمايشی؛ صبر و تدبیر الزم 
است، نه رفتارهای بی صبرانه و دچار تلّون. بايد به افقهای دور 

نگريست و قدم به قدم با عزم و توکل و امید به پیش رفت.
بیانات در کنفرانس حمايت از انتفاضه فلسطین  1390/07/09

صبر و تدبیر الزم است
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ملت ايران اگر بخواهد به اوج سعادت دنیا و آخرت برسد 
- که میخواهد و ان شاءاهللَّ خواهد رسید - راهش عبارت است 
از شجاعت، بصیرت، تدبیر، عزم راسخ، اراده ی مستحکم از 
سوی زن و مرد؛ و همه ی اينها متکی بر ايمان، ايمان اسالمی.

بیانات در منطقه عملیاتی فتح المبین 1389/01/11

شجاعت، بصیرت، تدبیر
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بايد ابعاد دشمن و ابعاد دشمنی را بدانیم تا بتوانیم بر 
او فائق بیائیم. البته ما مدد الهی داريم، کمک غیبی داريم 
بدون شک؛ اين را انسان دارد مشاهده میکند؛ لکن ما مادامی 
که هوشیارانه، آگاهانه در میدان نباشیم، تدبیر الزم را به کار 

نبريم، کمک الهی به سراغ ما نخواهد آمد.
بیانات در ديدار اعضای مجلس خبرگان رهبری 1388/07/0٢

تدبیر الزم
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ما بايد به جايگاه بخش صنعت در کشور توّجه کنیم؛ 
چون - همان طور که اشاره کردند و درست هم هست- پیش 
بخش  است.  صنعت  بخش  کشور،  اقتصادی  توسعه  قراول 
صنعت را بايد با تدبیر، مديريّت و امکان دادن و میدان دادن به 
سرمايه های مردم - که بتوانند در بخش صنعت سرمايه گذاری 

کنند - پیش برد.
بیانات در ديدار مسئوالن وزارت خانه های صنايع و بازرگانی 1380/04/10

بخش صنعت را باید با تدبیر
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جوانان عزيز! شما امیدهای انقالب و اسالمید. رفتار شما 
می تواند اين مملکت را در جهت شکوفايی، با سرعت به پیش 
ببرد. وقتی جوان مملکت هوشیارانه، با تدبیر، با حلم و با توجه 
به موقعیتها، حرف بزند و تصمیم بگیرد و عمل کند، کشور 
گلستان خواهد شد. وقتی هیجانات کور، پا وسط بگذارند، 
دشمن فورا استفاده خواهد کرد. بارها گفته ام، باز هم تکرار 
می کنم؛ من معتقدم که جوان مملکت بايستی در همه ی 

میدانها حضور و آمادگی داشته باشد؛ منتها با انضباط.
بیانات در ديدار جمعی از دانشجويان به همراه اقشار مختلف 

مردم ٢1/1378/04

با تدبیر، با حلم
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ما با برخورد غیرخردمندانه در همه ی عرصه ها مخالفیم؛ 
برنامه ريزی ها،  همه ی  در  عرصه ها،  همه ی  در  معتقديم  ما 
در همه ی جهت گیری های جمعی و فردی بايد با درايت و 

حکمت عمل کرد.
بیانات در ديدار پنجاه هزار فرمانده بسیج سراسر کشور ٢9/08/139٢

با درایت و حکمت
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محیط نشاط، امید
محیط را برای دانشجو، محیط نشاط، امید و حرکت به 

جلو قرار دهید.
بیانات در ديدار اساتید دانشگاه ها 1388/06/08

اعتماد و امید
آنچه پشتوانه ی حرکت مسئوالن است، پشتیبانِی دلها و 

احساسات و اعتماد و امید شماست.
بیانات در ديدار نخبگان استان سمنان 138۵/08/19

ایمان و امید
کارِ مّتکی به ايمان و امید، عالج همه ی دردهای يک 

ملّت است.
بیانات در ديدار مردم استان سمنان 138۵/08/17

روح امیدواری
از بزرگترين نعم الهی، امید و اعتمادبه نفسی است که در 

مردم هست. روح امیدواری، خیلی نعمت بزرگی است.
بیانات در ديدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوری اسالمی 

138۵/03/٢9

سرشار از امید
پیامبر ما با نومیدی جنگید. مسلمان سرشار از امید است.
بیانات در ديدار زائرين و مجاورين حرم مطهر رضوی 138۵/01/01
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با امید به خدا
بنابراين مردان خدا تاريخ را متحول می کنند. آنها با امید 
به خدا و با خشیت از پروردگار، ناممکن ها را ممکن می کنند.
بیانات در سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی)ره( 1384/03/14

امیدهای آینده اید
شما جوانها و بخصوص جوانان دانشجو، امیدهای آينده ايد 

و در افق آينده، انسان شماها را می بیند.
بیانات در ديدار جمعی از دانشجويان استان کرمان 19/1384/0٢

امید وافق روشن
انسان وقتی خدا را داشته باشد، امید و افق روشنی دارد.
بیانات در ديدار جمعی از معلمان استان کرمان 1٢/1384/0٢

ضد پیشرفت
وجود  امید  آن  در  که  محیطی  و  مرج  و  هرج  محیط 

نداشته باشد، ضد پیشرفت است.
بیانات  در ديدار جمعی از اعضای انجمن  های اسالمی دانش آموزان 

1383/1٢/٢4
امیـد

عزيزان من! همه چیز به امید متکی است .
بیانات در ديدار جمعی از نخبگان علمی1383/07/0۵

روح امید
روح امید را در خودتان زنده نگه داريد.

 بیانات در دانشگاه افسری امام علی)ع( 1380/10/0٢
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دارای امید به آینده
دشمن هر چه از لحاظ ابزار نظامی قوی باشد، در مقابل 
يک ملت منسجم، مؤمن و دارای امید به آينده، هیچ غلطی 

نمی تواند بکند.
بیانات در ديدار جمعی از ايثارگران و خانواده های شهدا 1381/03/01

انقالبی متعهد و امیدوار
بايد محصول دانشگاههای ما انقالبِی مثبت، انقالبی فعال، 
انقالبی مسئول، انقالبی متعهد و امیدوار باشد؛ که من امیدوارم 

چنین هم باشد.
صنعتی  دانشگاه  اساتید  و  دانشجويان  جمع  در  بیانات 

امیرکبیر 09/1379/1٢

مردم را امیدوار کند
وظیفه ی مبلّغ دين و مبلّغ معنويت و پیام آور حقیقت اين 

است که مردم را امیدوار کند و يأس را از آنها بزدايد.
بیانات در ديدار جمعی از روحانیون 1376/10/03

ملت امیدوار
بحمداهلَلّ ملت ما، ملت امیدوار و بانشاطی است. در مردم 

امید را تزريق کنید.
 بیانات در ديدار جمعی از روحانیون 1376/10/03
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عزیزان من
عزيزان من! امید، بزرگترين قّوه ی محّرکه ی انسان است.

بیانات در ديدار مردم کرج ٢4/1376/07

امید به پیروزی
امید به پیروزی، پیشرفت و موفقّیت، هر انسانی را به 

حرکت وادار می کند.
بیانات در ديدار مردم کرج  ٢4/1376/07

حفظ روحیه خوشبینی و امید به آینده
و  خوشبینی  روح  اين که  يکی  مردم  به  نکاتی  توصیه 
امیدتان نسبت به آينده را از دست ندهید. بدانید که اين 
خوشبینی و امید بجاست. شما آن شجره ی طیبه يی هستید 
اکلها کّل  که فرمود: »اصلها ثابت و فرعها فی الّسماء تؤتی 
حین باذن ربّها«. چرا به آينده خوشبین نباشیم؟ يک ملِت 
با شجاعِت با شهامِت نیرومند، متحد، اهل کار، خوشفکر و 
بااستعداد، ساکن بر سرزمینی سرشار از برکات الهی، چرا به 
آينده امیدوار و خوشبین نباشد؟ در حالی که روزهای سختی 
را پشت سر گذاشتیم و گذرانديم. اگر بنا بود کسی بدبین و 

ناامید باشد، آن روزها بايد بدبین و ناامید می بود.
خطبه های نماز جمعه ی تهران ٢8/1368/07
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پرهیز از نا امیدی نسبت به آینده کشور
راههای  از  دشمنان  که  تبلیغاتی  اين  به  کسی  اگر 
مختلف القا می کنند، گوش کند، به نظرش می رسد که در 
ايران همه چیز در سراشیب سقوط است! انگاری می خواهند 
همه ی امیدها را پايان يافته وانمود و قلمداد کنند. اف بر اين 
دشمنان خبیث! اين ملت پُرجوش و پُرشور، اين ملت جوان 
و شاداب - که انقالب، اين ملت را جوان کرد - اين ملت با 
فرهنگ و باايمان، اين ملتی که در طول دوازده سال بر اين 
همه مشکالت فايق آمد، آيا جايی برای ناامیدی دارد؟ امید از 
« - يأس از شیطان است.  خداست - »التیأسوا من روح اهلَلّ
بايد آحاد مردم بدانند، آينده يی که در انتظار اين ملت است، به 
مراتب از سالهای گذشته بهتر و شیرينتر خواهد بود. به فضل 
پروردگار، در سايه ی پايمردی ملت و تالش و توان شما مردم، 
هیچ چیزی نشدنی نیست. آنها می خواهند اين ملت را ناامید 

کنند، تا کارها را متوقف نمايند.
بیانات در ديدار مردم خرم آباد 1370/0۵/30
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اينکه در نظام مقدس جمهوری اسالمی، قدرت اجرائی، 
با متانت، با آرامش، با صفا و صمیمیت، بین خدمتگزاران نظام 
دست به دست میشود، يک پديده ی بسیار ارزشمند و مهمی است؛ 
اين پديده ناشی است از مردم ساالری اسالمی، که امام بزرگوار ما 
با درايت خود، با حکمت خود، آن را اساس کار نظام جمهوری 
اسالمی قرار دادند. کار دست مردم است، انتخاب در اختیار مردم 

است، و محور و مدار کارها هم اسالم عزيز است؛ مردم ساالری اسالمی.
بیانات در مراسم تنفیذ حکم رياست جمهوری اسالمی ايران 0۵/1٢/139٢

مردمساالری دینی



75

اسالمی  جمهوری  در  مردم  را  مردم ساالری  مزه ی 
چشیدند. از آغاز پیروزی انقالب تا امروز، در همه ی مسائل 
مهم، در همه ی مسئولیتهای اساسی کشور، مردم بودند که 
نقش ايفا کردند. يازده بار انتخابات رياست جمهوری، نُه بار 
انتخابات مجلس شورای اسالمی، چند بار انتخابات مجلس 
خبرگان و شوراها؛ يعنی در اين سی وچهار سال، تقريباً هر 
سال يک انتخابات انجام گرفته است. مردم احساس میکنند 
که بر سرنوشت خود در مديريت کشور و در برنامه های کالن 
کشور، آنها هستند که تصمیم گیرند و نظارت میکنند و عمل 

میکنند؛ اين مردم ساالری دينی است.
که  است  اين  مردم ساالری  اين  خصوصیات  از  يکی 
رابطه ی مردم و مسئوالن به ِصرف رابطه ی قانونی منحصر 
نمیشود؛ بلکه عالوه بر آن، رابطه ی عاطفی و ايمانی است؛ که 
ناشی از اعتقادات مردم، ناشی از بینش دينی مردم، ناشی از 
تعهد مردم به مبانی و اصول انقالب است. اين چیزی است 
که در دنیا ما نظیری برايش نمی شناسیم، که رابطه ی مردم 

این مردم ساالری دینی است...
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با مسئولین، يک چنین رابطه ی مستحکِم عاطفی و ايمانی و 
نشانه ی پايبندی به مبانی باشد؛ و همین است که مسئولین 
را هدايت میکند. رئیس جمهور محترمی که امروز رسماً به 
مسئولیت سنگین و افتخارآمیز رياست جمهوری رسیدند، به 
اين نکته توجه کنند که مردم، کشور عزيز ايران را يک کشور 
اسالمی و مبتنی بر تعاريف اسالمی و تعالیم اسالمی میدانند؛ 

لذا می ايستند.
1٢/0۵/139٢ - بیانات در مراسم تنفیذ حکم رياست جمهوری 

اسالمی ايران 
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درست است که فشارهای دشمنان برای مردم مشکالتی 
اختیار  در  هم  باارزشی  تجربه های  اما  می آورد،  به وجود  را 
مسئوالن و در اختیار مردم میگذارد. درس بزرگی که ما از 
اين فشارهای اقتصادی دريافت کرديم، اين است که هرچه 
بايد به استحکام ساخت داخلی قدرت بپردازيم؛  میتوانیم، 
هرچه میتوانیم، در درون، خودمان را مقتدر کنیم؛ دل به 
بیرون نبنديم. آنهائی که دل به بیرون ظرفیت ملت ايران 
میبندند، وقتی با يک چنین مشکالتی مواجه شوند، خلع 
سالح خواهند شد. ظرفیتهای ملت ايران خیلی زياد است. 
ما بايد بپردازيم به استحکام ساخت درونی اقتدار ملی؛ که آن 
روز به مسئوالن کشور عرض کرديم: در درجه ی اول، مسائل 

اقتصادی و مسائل علمی است؛ که بايد با جديت دنبال شود.
اسالمی  جمهوری  رياست  حکم  تنفیذ  مراسم  در  بیانات   

ايران0۵/1٢/139٢ 

دل به بیرون نبندیم
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در نظام جمهوری اسالمی، پذيرش مسئولیت به معنای 
کامجوئی از قدرت نیست؛ به معنای قبول زحمات خدمت به 
مردم است؛ اين معنای قبول زحمت است؛ معنای مسئولیت 

در نظام جمهوری اسالمی اين است.
اسالمی  جمهوری  رياست  حکم  تنفیذ  مراسم  در  بیانات 

ايران  0۵/1٢/139٢

معنای مسئولیت در نظام جمهوری اسالمی
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از راه  راه موفقیت اين کشور و اين ملت عبارت است 
اسالم، پايبندی به مبانی اسالم، پايبندی به ارزشهای اسالمی، 
و پايبندی به آنچه که امام بزرگوار ما برای ما به يادگار گذاشته 
است از نصايح و از رهنمودها و خطوط روشنی که در اختیار 

ما قرار دارد.
اسالمی  جمهوری  رياست  حکم  تنفیذ  مراسم  در  بیانات 

ايران0۵/1٢/139٢

موفقیت کشور



80

توصیه ی ما، هم به رئیس جمهور محترم، هم به هیئت 
از  نزديکی  آينده ی  الهی در  توفیق  به  ان شاءاهلل  دولتی که 
مجلس رأی اعتماد خواهند گرفت، اين است که کارها را با 
صبر و بدون شتابزدگی انجام دهند؛ گامها را محکم و مطمئن 
بردارند. در همه ی زمینه ها ظرفیت کار وجود دارد، اهداف 
بلند هم وجود دارد، نشانه ها و بشارتها هم در کشور ما کم 
نیست. البته جبهه ی دشمنان برخوردهای خصمانه ای دارند. 
رئیس جمهور محترم اشاره کردند به تحريمها و فشارهائی که 
دشمنان ملت ايران - که البته در رأس آنها آمريکا است - بر 

کشور وارد میکنند. 
اسالمی  جمهوری  رياست  حکم  تنفیذ  مراسم  در  بیانات 

ايران 0۵/1٢/139٢

استحکام ساخت درونی, اقتدار درون زا
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اواّلً اين را همه بدانند، بنده دولت را حمايت میکنم. من 
از همه ی توانی که در اختیارم هست استفاده خواهم کرد برای 
کمک به دولت؛ دولت را تأيید میکنم، حمايت میکنم، مثل همه ی 
دولتهای گذشته. نسبت به مسئوالن بلندپايه ی دولت - آنهايی که 
میشناسم - اعتماد دارم. همه ی دولتهايی که بعد از انقالب سر کار 
آمدند، دولتهای منتخب مردمند و بنده در همه ی اين دوره ها - 
آن وقتی که مسئولّیت داشتم - از همه ی اين دولتها حمايت کردم. 
همه ی دولتها هم نقاط مثبتی دارند، ]هم[ نقاط منفی ای دارند؛ 
هیچ دولتی نیست که بگويد من همه ی نقاطم مثبت است يا کسی 
بگويد همه ی نقاطش منفی است؛ نه، مثبت و منفی مخلوط است. 
البّته نسبت به دولتهای گذشته، بهتر اين است که نقد به صورت 
کارشناسی انجام بگیرد؛ نقد در منبرهای عمومی خیلی مصلحت 
نیست؛ نسبت به دولت کنونی هم نقد بايد منصفانه، محترمانه، 

دلسوزانه باشد؛ به معنای مچ گیری، به معنای اذيّت کردن نباشد؛
بیانات در ديدار مسئوالن نظام 1393/04/16

 

همه بدانند




