
  25/2/92                                                     ریاست جمهوري انتخابات یازدهمین دوره گزیده اي ازبیانات مقام معظم رهبري پیرامون

ى یکروزه است، ظرف  انتخابات یک حادثه. ى انتخابات است ى اولِ کارهاى سیاسى کشور قرار دارد، مسئله آنچه که امروز در درجه  

انتخابات ریاست جمهورى را شما در ظرف یک . گیرد؛ اما از آن حوادثى است که تأثیر آن، تأثیر بلندمدت است یک روز انجام می

کنید؛  ى کشور حاکم می اوالً کسى را یا کسانى را براى مدت چهار سال بر سرنوشت کشور و جریانهاى عمدهدهید، اما  روز انجام می

 کنند که تأثیرات آن تا سالها باقى می گاهى اوقات دولتها کارهائى می. ماند ى تأثیر آن به همان چهار سال هم محدود نمی ثانیاً دامنه

ماند به آن چهار سال؛ مثل یک جریانى ادامه پیدا  ى غیر خوب؛ تأثیر آن منحصر نمیماند؛ چه کارهاى خوب، چه خداى نکرده کارها

دستگاههاى فکرى . المللى تبدیل شده است به یک موضوع مهم بینامروز انتخابات . انتخابات امسال اهمیت مضاعف دارد .کند می

کنند؛ نقشه هم دارند، هدف  دارند نگاه می کنند مقدمات این انتخابات رای اند رصد م نشسته -اتاقهاى فکر  به قول خودشان، -دشمنان 

هدف ملت ایران، هدف : پس دو تا هدف در مقابل هم قرار دارد. ى مقابل هدف شما است ى دشمنان شما، نقطه هدف جبهه. هم دارند

یک عامل این است که انتخابات،  : شود هدف ملت ایران چگونه تأمین خواهد شد؟ با دو عامل، این هدف تأمین می  .ى دشمنان جبهه

دوم اینکه این انتخابات . رکت کنند، بیایند پاى صندوقهاانتخابات گرم و پرشورى باشد؛ افراد زیاد شرکت کنند، مردم با شور و شوق ش

    با این دو چیز، مقصود ملت ایران حاصل . ى باعزمِ مؤمنِ انقالبىِ با همت جهادى ى وارسته منتهى شود به انتخاب یک انسان شایسته

سرد برگزار شود؛ مردم شود که انتخابات اوالً  شود؟ مقصود دشمن با این حاصل می مقصود دشمن چگونه حاصل می .شود می

اینها . خواهیم بیائیم اش چیست؟ ما نمی آقا چرا شرکت کنیم؟ فایده: اى بگویند ى کمى شرکت کنند، یک عده رغبت باشند، عده بى

اى باشد که دولت را، به تبع دولت، ملت را به سمت  آید، نتیجه اى که از صندوقها بیرون مى ثانیاً نتیجه. دشمن را خوشحال میکند

ى  امروز همه .خواهد ابستگى بیشتر، به سمت تبعیت بیشتر، به سمت قرار گرفتن در سیاستهاى دشمنان قرار دهد؛ دشمن این را میو

کند؛ خبرهاى باب میل خودشان  قول خودشان کانالیزه میدهد، به  جهت می ى بزرگ صهیونیستى شبکهخبرهاى دنیا را در واقع یک 

خب، مشکالت در کشور هست؛ در کدام کشور نیست؟ . سعیشان این است که وضع کشور را بحرانى نشان دهند. کنند را منتشر می

دانِ تبلیغات علیه گر گرانى هست، مشکل بیکارى هست؛ کجاى دنیا امروز نیست؟ امروز خود آن کشورهاى اروپائى که صحنه

آیند  مى مردم هر چند روز یک بار، در یکى از این کشورها یا در چند کشور،. اند فرو رفته مشکالت اند، تا خرخره در جمهورى اسالمى

   البته اینها را تا بتوانند، پنهان . گیرند شان قرار می کشند و مورد تهاجم نیروهاى امنیتى ، از روى ناچارى و ناگزیرى داد میدر عرصه

کدام کشور مثل کشور ما ملتى . که االن در ما هست نقاط مثبتىما مشکالت را باید مقایسه کنیم با . ما هم مشکالتى داریم  .کنند می

منسجم و متحد دارد؟ اقوام کشور، مذاهب کشور، شهرهاى کشور، مناطق گوناگون کشور، همه در یک جهت، در یک هدف، با یک 

سرحال و بانشاط دارد؟ کدام کشور این همه جوان . کنند کنند، زندگى می عواطف، با یک احساسات، با یک امید دارند حرکت می

هاى باالى جدول را دارند به دست  کنند؛ در مسابقات گوناگون جهانى، رتبه جوانهاى ما امروز میدانهاى عظیم علمى را دارند فتح می

ها توانسته است این عظمت را، این اهمیت را، این  آورند؛ این چیز کمى است؟ کدام ملت مثل ملت ما با وجود این همه دشمنى مى

أثیرگذارى را در قضایاى دنیا و در قضایاى منطقه به دست آورد؟ یک عده دشمنان مایند، یک عده مزدوران دشمنان مایند؛ هرچه ت

ى به این و  ى امیدوار، بدون کینه ى بشّاش، با چهره کنند؛ اما ملت ایران، سربلند، سرافراز، وسط صحنه، با چهره بتوانند، کارشکنى می

البته آگاهانشان، فرزانگانشان، کسانى از آنها که با قضایاى گوناگون آشنایند  -این را شما بدانید؛ ملتها . رود را میآن، دارد راه خودش 

حرکت ملت ایران . ایم هائى پیشرفت کرده و ما مانده گویند ببینید ملت ایران در چه عرصه دهند؛ می شماها را با انگشت نشان می -

آنچه که در این فاصله و در این فرصت مهم است، این است که مردم عالوه بر همت بر حضور، همت بر انتخابِ خوب  .اینجورى است



معیار اصلى این است که کسانى سر کار بیایند که همتشان بر . براى انتخابِ خوب باید فکر کرد، باید معیارها را شناخت. هم داشته باشند

ایم، به  آنچه ما در این سالهاى طوالنى از خیرات و برکات به دست آورده. و حرکت کشور در جهت هدفهاى انقالب باشد عزتحفظ 

وده است؛ هر جائى که ما کم آوردیم، عقب ماندیم، شکست خوردیم، به خاطر غفلت از هدفهاى انقالب برکت هدفهاى انقالب ب

باشند؛ اهل استقامت،  "انّ الّذین قالوا ربنا اللّه ثم استقاموا "قکسانى سر کار بیایند که مصداباید. ستبوده ا هدفهاى اسالمىاسالمى و 

شعارها را نگاه کنید، ببیند . اهل ایستادگى باشند؛ زرهى پوالدین از یاد خدا و از توکل به خدا بر تن خودشان بپوشند و وارد میدان شوند

دهند  براى جلب آراء، شعارهائى می -کنند  البته اشتباه می - ها کنند، چه جور شعارهائى است؟ گاهى بعضى ى که تعیین میشعارهائ

 تخلف از قانونآید که  آنجائى اشکال پیش مى. همه هم باید تابع قانون باشند .قدرت و اختیاراتشان بیرون است که این شعارها از حدود

اشکاالتى که وارد شد، خسارتى که به کشور وارد کردند و نگذاشتند کشور و ملت طعم آراء چهل میلیونى را  88سال  .گیرد انجام می

قانون، معیار بسیار . همه تابع قانون باشند، همه تسلیم قانون باشند. راه درست، راه قانون است. درست بچشد، به خاطر تخلف از قانون بود

شوراى محترم نگهبان، خب   .عمومى ى راه ، ادامهوحدت ملى، حفظ آرامش کشوراى است براى آسایش کشور،  خوبى است؛ وسیله

شوند؛ من و شما  اى به عنوان افرادى که صالحند، معرفى می دهند و عده مردمانى پرهیزگار، متقى و آگاهند؛ طبق قانون تشخیصى می

جت شرعى کار اگر انسان بر طبق ح. خودمان را به حجت شرعى برسانیمترند،  باید نگاه کنیم ببینیم در بین این صالحها کدام صالح

شاءاللّه تفضالت الهى  امیدواریم ان  .کرد، چنانچه بعداً غلط هم از آب دربیاید، باز سرفراز است، میگوید من تکلیفم را عمل کردم

ى شما ملت عزیز باشد؛ و بخصوص در این آزمون مهمى که در  شامل حال همه) ارواحنا فداه(شامل حال باشد؛ دعاى حضرت بقیۀاللّه 

ى ما فراهم کند و آنچه که خیر و صالح این کشور است، به  هدایت الهى را براى دلهاى همهشاءاللّه دعاى آن بزرگوار،  پیش دارید، ان

   .والسالم علیکم و رحمۀاللّه و برکاته . دست شما مردم انشاءاللّه رقم بخورد


