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 تعالیسمهاب

  

  مـقـدمـه مـقـدمـه 

 بـا  پـووهش  ایـن  در. اسـت  "اميد و اميـدآفریني " درباره انقالب معظم رهبر هايدیدگاه هاي شاخص ترین رو مهممجموعه پيش

 و هـا  پرسـش  محـوري،  هـاي  شاخص ،کانوني هاي مؤلفه، «اميد و اميدآفریني»  درباره انقالب معظم رهبر بيانات بررسي و مطالعه

 در انقـالب  معظـم  رهبر بيانات نيز دیگر بخش در. است شده آورده عبارات عين استناد به و استخراج ،مربوط مصادیق و ها شبهه

 مطـر   مـرتبط  سـازي برنامه پيشنهادهاي و ايرسانه مالحظات پایان، در و بررسي نگري و آینده يتحليل محيط زاویه از بارهاین 

اميـد و  ": از مجموع مهم ترین بيانات ایشان درباره اميد، هفت شاخص اصلي استخراج شده اسـت کـه عبـارت انـد از    . است دهش

، "اميـد و انقـالب  "، "هـاي اميـد در کشـور   مایـه "، "اقدامات اميدبخش مسئوالن"، "اميد و دشمن"، "اميد و پيشرفت"، "رسانه

 بـراي  اميدوارانـه  پایـان  تنظيممي دانند و بر  سيما و صدا وظيفهرا  جامعه در اميد گسترش، رهبر معظم انقالب. "اميد و موعود"

 ،را اميـدواري ایشـان همننـين    .تاکيد مي کنند فراگير و بهنگام موثق، اميدبخش، اخبار پخش و هانمایش و هاداستان ها،سریال

از بيانـات  . اسـت  بـزر   گنـاهي  کشـور،  حرکـت  کردن کند براي نااميدي القايمي دانند و تاکيد مي کنند  کشور پيشرفت مایه

 رو  تخریـ   "،"ندشـم  هـد   اولـين  مـردم،  کردن نااميد"، محورهایي نظير "اميد و دشمن"رهبر معظم انقالب ذیل شاخص 

 تنظـيم  "، "نااميـدي  القـاي  بـراي  کشـور  افـق  دادن نشـان  تـار  و تيـره "، "دشمن اي مرحله و مقطعي اهدا  از مردم، در اميد

 و انقالبـي  اقتصـادي،  هـاي  عرصـه  در نااميـدي  القـاي  بـراي  دشـمن  تـالش " و "نااميدي القاي براي تبليغات و خبرها دهدفمن

خطاب به مسئوالن سخنان اميدبخشي را بيان مي کنند و از آنهـا مـي خواهنـد     ایشان همننين .استخراج مي شود "فرهنگي

 چشـمگير  هـاي  پيشرفت ادامه": اهم محورهاي این سخنان عبارت اند از  .اميدوار کنند وضعشان بهبودِ و نظام آینده بهرا  مردم

 صـحنه  در"، "تدبلندمـ  کارهـاي  کنار در روزمره و نقد کارهاي دادن انجام " ،"اسالمي و ایراني هویت سایه در فناوري و علمي

 فرصـت  و هـا  تبعيض رفع"، "سياسي هاي کشمکش و مجادالت از دور و معقول منطقي، فضاي دهي شکل"، "مردم نگهداشتن

 بـه  توجـه  کنـار  در معنویت و عدالت با همراه آباد دنياي گيري شکل براي تالش"، "خاص اشخاص به شده داده اختصاص هاي

 دربـاره  مسـئوالن  مراقبـت "، "ضـعف  نقاط دلسوزانه کردن برطر  و  نظام ضعف و قوّت نقاط شناسایي"، "مردم دنيوي زندگي

 برافراشـتن " و "هـا  وعـده  بـه  کردن عمل"، "کشور در مدیریت ضعف تبليغ از پرهيز"، "شان زندگي در حد از بيش تنعم و رفاه

، به دست آمـد  شاخص دیگري که از بيانات رهبر معظم انقالب درباره اميد و اميدآفریني ."ایراني و ایران سربلندي و عزت پرچم

 ،"کشور هاي زیرساخت"، "انتخابات در حداکثري حضور": ددر کشور است که این محورها از آن استخراج ش "مایه هاي اميد"

 روحيـه "، "امـام  وصـيتنامه  و یـاد "، "انـداز  چشـم  سـند "، "کرده تحصل جوان نسل"، "انقالب تجربه"، "علمي هاي پيشرفت"

ب دربـاره اميـد   شاخص دیگري بود که از دیدگاه هاي رهبر انقال "اميد و انقالب" ."بسيج " ،"الهي یاري به اتکال"، "ملت واالي

 اميـد  "، "انقـالب  گیشـته  در اميـد  انکارناپـییر  نقـش "از بيانات ایشان در این باره محورهایي نظير . و اميدآفریني به دست آمد

 بـزر   تکليـف  عـالم،  به دادن اميد"و  "عرب و اسالم دنياي براي ایران انقالب آفریني اميد"، "ایران ملت قيام بودن بخش

مهـدویت   عقيـده  خصوصـيات  را از اميد ها و دل اميدبخش موعد را مهدي به ایشان همننين اعتقاد .استخراج شد "الهي

 .کنندشعبان تاکيد مي نيمه دانند و بر اميدزایيمي

 های خبری مدیریت پژوهش

60/62/5931 
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 :صل اولف

 مودارسازینــ

امید انات رهبر معظم انقالب درباره بی           

 و امیدآفرینی

  

  

  

  

  

  

  
  نمودارسازي بيانات رهبر معظم انقالب درباره اميد و اميدآفرینينمودارسازي بيانات رهبر معظم انقالب درباره اميد و اميدآفریني: : فصل اولفصل اول
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  ::امید و امیدآفرینیامید و امیدآفرینیهای محوری بیانات رهبر معظم انقالب دربارة های محوری بیانات رهبر معظم انقالب دربارة   نمودار شاخصنمودار شاخص  ب ـ  ب ـ  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 :امید و رسانه (1

 

 : امید و پیشرفت( 2

 

 : امید و دشمن( 3

 

 گسترش امید در جامعه، وظیفه صدا و سیما( الف

  هانمایش و هاداستان ها،برای سریالتنظیم پایان امیدوارانه ( ب

 :های امیدبخشساخت برنامه( ج
 موهوم هايسازي دشمن نفي -1

  اجتماعي تفاهم  توسعه -2

 (پرهيز از روان پریشي)  جامعه در رواني امنيت ایجاد -3

  مشکالت درباره ايرسانه جنجال از پرهيز -4

 مشکالت دادن تعميم از پرهيز -5

  موثق، بهنگام و فراگيرميدبخش، ا اخبار پخش -1

 

 کشور پیشرفت مایه امیدواری، -1

 امیدواری مایه ،و تحقیر نکردن دستاوردها هاپیشرفتبیان  -2

 بزرگ گناهی کشور، حرکت کردن کند برای ناامیدی القای -3

تفرقه و اختالف، فساد اقتصادی و فساد جنسی مایه ناامیدی  -4

 مردم و کند شدن حرکت کشور

 پیشرفت ضد امید، بدون محیط -5

 ملت برنده پیش های اخالق از امید -6

 مردم به کشور های پیشرفت گزارشامیدبخشی با  -7

 کشور برای جدی خطر آینده، به ناامیدی ایجاد -8

 علمی هایتالش و نشاط و کار عامل امیدبخشی، -9

 هاتفعالی همه برای مهلک سم ناامیدسازی -11

 یم فضای ناامیدی در بیان مشکالت پرهیز از ترس -11

 انسانی استعداد شکوفاکننده امید، -12
 استفاده از زبان هنر برای تزریق امید -13 

 
 :دشمن هدف اولین مردم، کردن ناامید -1
 انقالبي ارزش هاي و امام و انقالب و نظام عليه سوء تبليغات و پراکني شایعه -
 تالش براي اصال  نشدن امور مردم -

 نسبت دادن ضعف هاي کشور به نظام اسالمي -

 ای دشمنو مرحله مقطعی اهداف از مردم، در امید روح تخریب -2

 مسئوالن و خواص متزلزل کردن امید  -3

 ایجاد یاس از طریق تحقیر دستاوردهای انقالب -4

 ای القای ناامیدیتیره و تار نشان دادن افق کشور بر -5

 :تنظیم هدفمند خبرها و تبلیغات برای القای ناامیدی -6
  فرهنگ و اقتصادمایوس کردن مردم از  -

  دین گسترش از متدیّنينکردن  مأیوس -

 از سياسي و فرهنگي مسائل به مندان عالقه و آزادي طلبانکردن  مأیوس -

  فرهنگي کار یا سياسي کار امکان

القای ناامیدی در عرصه های اقتصادی،  تالش دشمن برای -7

 و فرهنگی یانقالب
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 بـه  اتّکا با و مستقلّانه مجاهدتِ و تالش سیره بر پافشاری -1

 متعال خداوند

علمـی و فنـاوری    چشمگیر های تاکید بر ادامه پیشرفت -2

 در سایه هویت ایرانی و اسالمی خودمان

روزمـره   تالش مسئوالن برای انجام دادن کارهای نقـد و  -3 

 در کنار کارهای بلندمت

 در صحنه نگهداشتن مردم -4

 و مجـادالت  از دور و معقـول  منطقی، شکل گیری فضای -5

 سیاسی های کشمکش

 بـه  شـده  داده اختصـاص  هـای فرصـت  و هاتبعیض رفع -6

 خاص اشخاص

 و عـدالت  بـا  همـراه  آبـاد  دنیای گیری شکل برای تالش -7

 نیوی مردممعنویت در کنار توجه به زندگی د

 ضـعف  و قوّت نقاط پرهیز از نقد غیرمنصفانه و شناسایی -8

  ضعف نقاط دلسوزانه کردن برطرف و  نظام

 در حـد  از بـیش  تـنعم  و رفـاه  درباره مسئوالن مراقبت -9

 شانزندگی

 کشور در پرهیز از تبلیغ ضعف مدیریت -11

 بـه  دیگـران  کردن متهم و نظرانه تنگ عملکرد از پرهیز -11

 نظام با فتمخال

 وضعشان بهبودِ و نظام آینده به مردم کردن امیدوار -12

 تولید موانع رفع -13

 ( جویی صرفه)  ملی هایثروت رفتن هرز از جلوگیری -14

 تاکید بر مصرف تولیدات داخلی -15

 هاوعده به کردن عمل -16

 تامین معیشت مردم  -17

 تاکید بر امید صادق -18

 س مسئولیت ایمان عمیق و احسا -19

 ایرانی و ایران سربلندی و عزت پرچم برافراشتن -21

 

 مسئوالن امیدبخش اقدامات (4

 های امید در کشورمایه (5

 

 حضور حداکثری در انتخابات -1

 کشور های زیرساخت -2

 علمی های پیشرفت -3

 انقالب تجربه -4

 کرده تحصل جوان نسل -5

 انداز چشم سند -6

 یاد و وصیتنامه امام -7

 روحیه واالی ملت -8

 الهی یاری به اتکال -9

 بسیج -11
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 امید و انقالب( 6

 

 امید و موعود (7

   

 

 انقالب گذشته در امید ارناپذیرانک نقش -1

 ایران ملت قیام بودن بخش امید -2

 گری انقالبی های شاخص از کردن، حرکت هدف دنبال امید با -3

 دنیای اسالم و عرب برای ایران انقالب آفرینی امید -4

 الهی  بزرگ تکلیف دادن به عالم، امید -5

 هادل امیدبخش موعد، مهدی به اعتقاد -1

 مهدویت عقیده خصوصیات از امید -2

 موعود و منجی ظهور به اعتقاد بودن امیدبخش -3

 شعبان نیمه خصوصیات از امیدزایی -4

 بشر امید رهذخی مهدی امام -5
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  ::پاسخ داده شدپاسخ داده شد  امید و امیدآفرینیامید و امیدآفرینیدرباره درباره   هایی که در بیانات رهبر معظم انقالبهایی که در بیانات رهبر معظم انقالب  ج ـ نمودار پرسشج ـ نمودار پرسش

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 کنند؟ نااميد را ایران ملت چرا مي خواهند

 

 د؟روچگونه اميد مردم از دست مي

2-  

 هاي با پایان خوش اشکال دارد؟داستان
 

 من براي مایوس کردن مردم است؟چرا اغل  خبرهاي دش
 

 فایده روحيه نااميدي ؟
 

 به خصلتي ملي تبدیل شود؟ "اميد به آینده"چگونه 
 

 اولين هد  دشمن؟
 

 !هاي و هوي و جنجال رسانه اي درباره مشکالت؟
 

 چون ملت ایران به سوي آینده خوب و روشن در حرکت است

 

 هاعمل نکردن مسئوالن به وعده
 

 هاستفعاليت    همه مهلک سم
 

 با زبان هنر
 

 نااميد کردن ملت به نظام اسالمي
 

 پایان به خوب و کنيم شروع خوب را داستان که است این هنر

 برسانيم
 

 شبيه یا مرده، موجود یک به را انساني مجموعه این اینکه براي

 کنند تبدیل مرده
 

 کرد مطر  تلویزیون در را نباید کننده مأیوس حر  هاي

 

 راد دارد؟بيان مشکالت ای
 

 کيفيت بيان نباید یاس برانگيز باشد
 

 !بي ارزش دانستن توليدات داخلي ؟
 

 منظور از توجيه کردن جوانان؟
 

 کرد نخواهد پيشرفت کند، تحقير را خود که ملتي
 

 با اميد دادن، به آنها توان کار و نشاط بدهيد
 

 !تحقير دستاوردهاي انقالب؟
 

 ند؟نک قلمداد هزیمت دچار را وضع دنخواهمي چرا
 

 شد خواهد مردم یأس و نااميدي موج 
 

 کنند محو ایران ملت دلِ از را اميد نور خواهندمي
 

 معناي نوآوري؟
 

 آینده بناي براي گیشته به کردن تکيه
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 ن است؟غفلت از زندگي دنيایي ممک
 

 نمي شود دنيا بدون آخرت
 

 !یرسوال بردن و نبردن نظام اسالمي؟ز
 

 !داشتن عملکردهاي تنگ نظرانه؟
 

 روحيه انقالبي یعني چه؟
 

 کدام قدیم ها ؟
 

 هر دو گرایش تبليغاتي غلط است
 

با منطبق  رفتارهاي است ممکن که هستند جوانان فراواني

 .است نظام با دلشان اما نداشته باشند استانداردها از بعضي
 

 کردن حرکت هد  دنبال اميد با
 

 . نيست استدالل قابل اصالً حر  هایي چنين
 



 

9 

  ::از زاویه آینده نگریاز زاویه آینده نگری  امید و امیدآفرینیامید و امیدآفرینیباره باره دردر  بیانات رهبر معظم انقالببیانات رهبر معظم انقالببررسی بررسی د ـ  نمودار د ـ  نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ساخت برنامه های امیدبخش -1
 

 :کنندههای مایوسساخت برنامه -2
 

 :فرصت
  اجتماعي تفاهم  توسعه -1

 جامعه در رواني امنيت ایجاد -2

 انگيزه پيدا کردن مخاطبان -3

 

 :تهدید

 تعميم یافتن مشکالت در ذهن مخاط   -

 ایجاد تصور عق  گرد نظام در ذهن مردم -

 حرکتي ميان مردمانگيزگي و بياحساس بي -

 

 ملتِ ناامید -3
 

 :تهدید

 و حرکت کشور پيشرفت کند شدن -1

 تحقير شدن دستاوردها -2

 گسترش تفرقه و اختال  و فساد اقتصادي و فساد جنسي  -3

 يهـا  فعاليت) هاافتادن کشور و مسموم شدن همه فعاليت به خطر -4

 (علمي و پووهشي سياسي و و اجتماعي

 علمي هايتالش و نشاط و از بين رفتن اعتماد به نفس و انگيزه کار -5

 ترسيم فضاي نااميدي در بيان مشکالت  -1

 انساني استعدادهاي شکوفا نشدن-7

 کم رنگ شدن توکل به خدا -8

 شکل گيري محيط هرج و مرج -9

 

 دشمنِ امیدوار -4
 

 :تهدید

 انقالبي ارزش هاي و امام و انقالب و نظام عليه سوء تبليغ -1

 جدا کردن مردم از انقالب و نظام -2

 تخری  وحدت ملي  -3

 تخری  ایمان ها و باورها و اعتقادات مردم -4

 تالش براي اصال  نشدن امور مردم -5

 نسبت دادن ضعف هاي کشور به نظام اسالمي -1

 متزلزل کردن اميد مسئوالن و خواص  -7

 ایجاد یاس از طریق تحقير دستاوردهاي انقالب -8

 تيره و تار نشان دادن افق کشور براي القاي نااميدي -9

 مشغول کردن جوانان به بازینه و سرگرمي -13

  فرهنگ و مایوس کردن مردم از اقتصاد -11

  دین گسترش از کردن متدیّنين مأیوس -12

 و فرهنگي مسائل به مندان عالقه و کردن آزادي طلبان مأیوس -13

  فرهنگي کار یا سياسي کار امکان از سياسي
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 امیدواری مسئوالن -5
 

 :فرصت 
 خدا به اتّکا با وقفه ومجاهدت بي -1

علمي و فناوري در سـایه هویـت ایرانـي و     چشمگير هايپيشرفت -2

 اسالمي 

 اجراي شایسته امور روزمره در کنار کارهاي بلندمت -3 

 در صحنه نگهداشتن مردم -4

ــاي  -5 ــري فض ــکل گي ــي، ش ــول منطق ــا از دور و معق  و دالتمج

 سياسي هاي کشمکش

  اختصاصي هاي فرصت و هاي مبان  تبعيض رفع -1

معنویـت در کنـار توجـه بـه      و عدالت با همراه آباد تشکيل دنياي -7

 زندگي دنيوي مردم

 دلسـوزانه  کـردن  برطـر   و  نظـام  ضـعف  و قوّت نقاط شناسایي -8

  ضعف نقاط

 زندگي  در حد از بيش تنعم و رفاه درباره مراقبت -9

  نظرانه تنگ عملکرد از پرهيز -13

 وضعشان بهبودِ و نظام آینده به مردم کردن اميدوار -11

 توليد موانع رفع -12

 ( جویي صرفه)  ملي هاي ثروت رفتن هرز از جلوگيري -13

 ها وعده به کردن عمل -14

 ایمان عميق و احساس مسئوليت  -15

 انيایر و ایران سربلندي و عزت پرچم برافراشتن -11
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  : : نات رهبر معظم انقالبنات رهبر معظم انقالبدر بیادر بیاامید و امیدآفرینی امید و امیدآفرینی های اجرایی های اجرایی ترین مصادیق و ظرفیتترین مصادیق و ظرفیتنمودار برخی از مهمنمودار برخی از مهم  هـ ـ هـ ـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 سریال های نمایشی امید دهنده -1

 هاها و قصهابتدا و انتهای امیدوارانه برای نمایش -2

 ای برای به تصویر کشیدن مشکالت کشورهای و هوی رسانه -3

 موهوم در میزگردها و تخریب دستاوردهای  کنونیاشاره به گذشته  -4

  خبر امیدبخش، موثق، بهنگام و فراگیر -5

 ناامیدی در پی دست داشتن و چشم بستن مسئوالن بر فساد اقتصادی -6

 امید و تحرک و جدیت، اخالق های پیش برنده ملت -7

 القای ناتوانی ایران حتی در ساخت لولهنگ -8

 دی برای کشورایجاد ناامیدی، خطر ج-9

 فضای امیدوارانه در دانشگاه -11

 مهلک سیاه نمایی و ناامیدسازی از طریق تبلیغات خصمانه سمپراکندن  -11

 خصلت ملی امید به آینده -12

 امید روح تخریب و کارساز باورهای تخریب ملی، وحدت تخریب -13

 ها و سرگرمی های گوناگون دشمن برای جوانان بازیچه -14

 ای یاس در زمینه اقتصاد، فرهنگ، دین و آزادیالق -15

 اسالمی و ایرانی هویت سایه در فناوری و علمی چشمگیر هایپیشرفت -16

 کارهای نقد در کنار کارهای اساسی و بنیادی -17

 های مبان و فرصت های اختصاصیتبعیض-18

 رفاه و تنعم خارج از حد مسئوالن -19

 ای غیرمنصفانهعملکردهای تنگ نظرانه و نقده -21

های حضور حداکثری در انتخابات، بسیج، یاد و وصیتنامه امام، تجربه انقالب، پیشرفت) های امیدبخش در کشور مایه -21

 ...(علمی، روحیه واال، سند چشم انداز و 

 امید گرفتن دنیای اسالم از انقالب ایران -22

 تکلیف بزرگ ملت ایران درباره امیدبخشی به عالم -23

 امیدبخشی اعتقاد به موعود -24
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 :دومفصل 

 ترین موضوعات و محورهای مهم

 

امیـد و  بـاره  در رهبر معظـم انقـالب   بیانات

 امیدآفرینی

  

  

 

 

 

 
رهبر معظم انقالب در جمع زائران حرم رضوی مهم: فصل دوم  ترین موضوعات و محورهای بیانات 

  هبر معظم انقالب درباره اميد و اميدآفرینيهبر معظم انقالب درباره اميد و اميدآفرینيمهمترین موضوعات و محورهاي بيانات رمهمترین موضوعات و محورهاي بيانات ر: : فصل دومفصل دوم
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  امید و امیدآفرینیامید و امیدآفرینیـ مفاهیم کانونی در بیانات رهبر معظم انقالب درباره ـ مفاهیم کانونی در بیانات رهبر معظم انقالب درباره الف الف 

 توضیح مفهوم به استناد عین بیانات مفاهیم کانونی و نکات کلیدی ردیف

 گسترش امید در جامعه 1

 عمـومي،  دانشـگاه  مثابه به «جامعه عمومي افکار و فرهنگ مدیریت و هدایت خطير مأموریت با صداوسيما سازمان»-

 عهـده  بـر  را ملّـت  آحـاد  ميـان  در ایراني -اسالمي زندگي سبک ترویج و آگاهي و اميد اخالق، دین، گسترش  وظيفه

 .« داشته

 هنر امید بخش 2

 از افـراد  بعضي. بدرخشد يدام اش همه باید. باشد نباید نااميدي ها قصه در. باشيم داشته نباید نااميدي ها نمایش در»-

 کـرد  حسين  قصه مثل باید چرا»: گویند مي! آید نمي خوششان شود، مي تمام خوب پایانشان هميشه که هایي داستان

 چـه »: گـویم  مـي  مـن « !برسـيد  مراد به هم شما رسيدند؛ خود مراد به آنها: که شود تمام طور این همه قبيل، این از و

 داسـتان  کـه  است این هنر. کنيم تمام بد را داستان که نيست این هنر «شود؟ تمام وارانهاميد داستان، که دارد مانعي

 .«است هنر این،. برسانيم پایان به خوب و کنيم شروع خوب را

 نفی دشمن سازی های موهوم 3
 ایجـاد  و عياجتمـا  تفاهم  توسعه موهوم، هاي سازي دشمن نفي شود، منتقل باید حتماً که هایي پيام از دیگر یکي »-

 .« است جامعه در رواني امنيت

 جنجال رسانه ای درباره مشکالت 4

 - منطقـه  یـک  مشکل مثالً - کوچک مشکل یک گاهي که ام داده تیکّر سيما و صدا دوستان به اوقات گاهي بنده »-

 پـل  یـا  اسـت  خـراب  اجـ  فالن  جاده مثالً که اندازند مي راه به جنجال و هوي و هاي کنند، مي مطر  تلویزیون در را

 را ایـن  کـه  نيست این معنایش اما شود، حل باید مشکل این خوب؛ خيلي. دیگر چيز فالن یا نشده کشيده اش هوایي

 .«بياوریم تلویزیون در

 خبر موثق، بهنگام و فراگیر 5

 هرچـه  منتهـا  ؛اسـت  شـده  گیشته از بهتر خيلي خبر وضع البته. است نياز خبر،. است مهمّ بسيار هم خبر  لهئمس »-

 کمتـر  و ضـعيف  خبـر  یـک  پخـش  گاهي. بکنيد گفتيم، که خصوصيّاتي داراي و فراگير بهنگام، موثّق، را خبر بتوانيد

 .« کند مي یأس ایجاد مردم در موثّق،

 پیشرفت در سایه امید 1

 بـاالتري   نقطه یک در بينيد مي ناگهان بگیرد، که زمان از اي برهه یک و بدهيد انجام توانيد مي حتماً را کارها این »-

 یعنـي  هسـت؛  پيشروندگي حتماً بود، که اميد بود، که همت بود، که تالش. است حتمي پيشروندگي یعني دارید؛ قرار

 .«ندارد برگرد برو

 تحقیر دستاوردهای انقالب 7

 این و شد خواهد مردم یأس و نااميدي موج  بلکه باشد؛ ملت نفع به که نيست چيزي انقالب دستاوردهاي تحقير»-

 هـا  پيشرفت اما کنند؛ برجسته را کمبودها و بزر  را ها ضعف. دهند انجام را آن خواهند مي دشمنان که است کاري

 .«ندهند قرار نظر مورد را

 کند کردن حرکت عمومی کشور 8

 محرکـه  نيـروي  ،کنيم مأیوس را مردم. ماست گناهان از دیگر یکي یأس، ایجاد با کشور عمومي حرکت کردن کُند»-

 کُنـد  ایـن  بـدهيم؛  نشان تار و تيره بروند، جلو اميد و شوق با بایستي که کساني آن چشم در را افق و کنيم مأیوس را

 .«است بزرگي گناه یک این است؛ مردم حرکت کردن

 محیط ضد پیشرفت 9

 وجدان با. بود بيدار باید لیا  ...است پيشرفت ضد باشد، نداشته وجود اميد آن در که محيطي و مرج و هرج محيط »-

 و خدا به توکل با حال درعين و شده، ریزي برنامه و مدبرانه کار با گيرا، و گرم و اميدوارانه تالشِ با همبستگي، با کاري،

 .«.کرد طي را فاصله این باید پروردگار، از استمداد

 اخالق های پیشبرنده ملت 13
 خـود  آینـده  از کـه  ملتـي  باشـد،  نااميـد  کـه  ملتي. است جدّیت و تحرّک و اميد ملت، یک پيشبرنده هاي اخالق »-

 .«کرد نخواهد پيشرفت کند، تحقير را خود که ملتي باشد، مأیوس

 مهلک فعالیت ها سم 11
 علمـي،  هاي فعاليت حتّي چه سياسي، و اجتماعي هاي فعاليت چه هاست؛ فعاليت    همه مهلک سم - آینده از یأس»-

 .«پووهشي هاي فعاليت

 سیاه نمایی و ناامیدسازی 12
 تبليغـات   وسـيله  بـه  مهلـک  سـم  ایـن  و دادن؛ نشـان  تاریک را آینده و نااميدسازي و نمائي سياه است مهلکي سم »-

 .«کنيد مبارزه این با شود؛ پراکنده کشور در شود مي سعي خصمانه، و معارض
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 حاکمیت فضای یاس بر تحرک 13
 و نيسـت  نوميدي و یأس جاي هيچ نه، باشد؛ تحرک بر یأس فضاي حاکميت معنایش که نيدنک نوعي را بيان نوع »-

 .« ندارد جایي من نظر به هم آلود یأس پيام

 تقویت و تخریب روح امید 14

 جوینـدگي،  رو ... شود شکوفا بتواند تا دارد اميد و اعتماد رو  تزریق و شناخت تشویق، به احتياج انساني استعداد »-

 .«کنيد تقویت خودتان نسلِ بين در را «توانيم مي ما» که این و نفس اتکاءبه رو  اميد، رو 
 تخریـ   و بخـش،  مقاومت و کارساز باورهاي تخری  ملي، وحدت تخری : است دشمن نظرِ مورد تخری ، سه پس،»-

 .«اميد رو 

 خصال ملی 15

 بـه  بـزر   کارهـاي  بـراي  را خطرپییري. داریم الزم ملي خصلت یک عنوان به را نوآوري شجاعتِ ابتکار، قدرت ما »-

  درجـه  هـا  خصـلت  این در کساني است ممکن. نيست االن ما ملي خصال جزو اینها. داریم نياز ملي خصلت یک عنوان

 ملـي  خصال صورت به باید اهاین. نيست کافي این اما ببوسيم، هم را اینها دست حاضریم ما که باشند داشته هم باالیي

 ملـت  یـک  در اگـر  کـه  اسـت  خصوصياتي اینها دیگران؛ به اميد تزریق آینده، به اميد یکدیگر، به کردن ترحم. ددربيای

 .«پيماید مي خوب را تکامل راه ملت آن باشد،

 تیره و تار نشان دادن افق 11

 خواهنـد  مـي  نـاگون گو طـرق  از و اند مأیوس ملت این با چهره به چهره برخورد از که ما دشمنان امروز ببينيد شما »-

 دهنـد؛  نشـان  تـار  و تيـره  را افـق  کنند مي سعي یعني کنند؛ مي استفاده وسایل همين از بگیارند، اثر ملت این روي

 .«کنند نااميد را جوان

 بزرگ ترین قوه محرکه انسان 17
 هـر  موفقيّـت،  بـه  اميـد  و پيشرفت به اميد پيروزي، به اميد. است انسان محرّکه قوّه ترین بزر  اميد،! من عزیزان »-

 .«.کند مي وادار حرکت به را انساني

 روزمرگی ضد ارزش 18

 کـه  روزمرّه. است بنيادي و اساسي کارهاي از بيشتر ظرافتش من نظر به که است روزمرّه کارهاي دوم، کار نوع اما »-

 نقـد  کارهـاي  منظـور  بلکـه  نه، ایم؛ شده روزمرّگي دچار بگویيم که نيست ارزش ضدّ روزمرّگي آن معناي به گویم، مي

 .«کنيم استفاده اهدا  به رسيدن و کشور پيشبرد براي کار، آن حضور از که است احتياج امروز که چه آن است؛

 تشنج های سیاسی 19
 لهئمسـ  بـردن  بين از یکي دهيم، انجام حکومت با مردم همگرایي حفظ براي است الزم رسد مي نظرم به که آننه» -

 .«شود متشنّج کشور سياسي فضاي نگیاریم است، ممکن هرچه باید. است ياسيس هاي تشنّج

23 
و فرصت های های مبان تبعیض 

 یاختصاص

 بـه  شده داده اختصاص هاي فرصت و ها تبعيض است، مردم شدن دلسرد و واگرایي موجبات از که دیگري هئلمس »-

 از دارد، مـا  بـا  روانـي  جنگ که هم دشمن و شوند مي مطّلع مردم باالخره. شود مي مشاهده گاهي که است اشخاص

 هسـتيد،  هرجـا . بينيـد  مـي  را فراوانش امثله شما خودِ و بزنم مثال خواهم نمي البته من. کند مي استفاده مسائل این

 مـن  نظـر  به کند؛ پيدا وجود آید، مي پيش ها بعضي براي که اختصاصي هاي فرصت و مُبان هاي تبعيض این نگیارید

 .«گيرد مي قرار اقتصادي مفاسد لهئمس رابطه، همين در. ستني درست

 دنیای آباد دور از عدالت 21

 شـود مي گفته که غلط تعبير به - رشدمان که گيرم. خوردنمي درد به معنویت از دور و عدالت از دور آبادِ دنياي اما»-

 عمـده  یعنـي  نبـود؛  جامعه در عدالت اما شد؛ رابرب سه و برابر دو مان سرانه درآمد بفرمایيد فرض و باال آمد - رشد نرخ

 مـا  کـه  نيسـت  کاري این،. ماندند گرسنه و محروم مردم، از عظيمي بخش و رسيد محدودي بخش یک به درآمد این

 مسـتقر  جامعـه  در را عـدالت  کـه  اسـت  ایـن  مـا  تکليف. داریم برعهده ما که نيست تکليفي آن این، دهيم؛ انجام باید

 .«کنيم

 روزافزون مسئوالن تنعم 22

 انعکـاس  نـوع  در البتـه . اسـت  غلط این باشد؛ معنا این به تظاهر و والنئمس روزافزون تنعّم سمت به نباید کار روند» -

 و کنـد مـي  دلسـرد  را مـردم  کـه  شود مي دیده چيزهایي گاهي هم مردم به ما جلسات و هازندگي کارها، ها،مسافرت

 .«ردگیامي اثر آنها روي عميق طور به

 تبلیغ ضعف مدیریت 23

 تبليغـات  متأسّـفانه . اسـت  اقتـدار  نبـود  و کشور در مدیریّت ضعف تبليغ است، مردم واگرایي باعث که دیگري عوامل از»-

 مرکّـ   اجمـاعِ  یک ظاهراً ها طلبه ما قول به. برد مي رنج این از انسان که دارد وجود کشور متخالف هايجنا  از گوناگوني

 «مي برند سؤال زیر را کشور در مدیرانه اقتدار و مدیریّت و طر  آن از عدّه یک طر ، این از عدّه یک ؛کنندمي درست

 عملکردهای تنگ نظرانه 24

 از بریـده  هسـتند،  جامعـه  در کـه  را افـرادي  چيزي اندک به بعضي ها. دارد وجود هم اي نظرانه تنگ عملکردهاي البته» -

 سـختگير ِ  عنـوان  بـه  جنـا   یک. است جنا  دو هر طر ِ از متأسّفانه این،. مي کنند نمودوا و تلقّي نظام مخالفِ و نظام

 .«نخير است؛ نظام ضدّ مي گویند مي شود، دیده اي گوشه که هرچيزي نظام، به انتقاد عنوان به جنا  یک دیني،
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 نگاه کالن و دید وسیع اقتصادی 25

 از نقطـه  کـدام  در ببينيد. است توليد له،ئمس اساس. برد توليد روي دبای را تالش عمده اقتصادي، کار هاي زمينه در»-

 اقتصـادي  وسـيع  دیـد  و کالن نگاه کار این البته. کنيد عالج را آن دارد، وجود توليد با مزاحم کشور مقرّرات مجموعه

 .«دارد الزم

 هرز رفتن ثروت ملی 21
 داریـم؛  را ملـي  ثروت رفتن هرز جاهایي در. بگيرید جدّي را جویي صرفه واقعاً ...است جویي صرفه لهئمس دیگر، نکته»-

 .«آید حساب به دولت در اصل یک باید جویي صرفه واقعاً

 امید کاذب و صادق 27

 ایـن  کـه  بينم مي من نيستم؛ کاذب اميدهاي دادنِ طرفدار من. است صادق اميد نيست؛ هم کاذب اميد اميد، این» -

 تحـول  و دربيـاورد  حرکت به را خود ذاتي نيروي آینده، به اعتماد و خوشبيني با انتانجو بگیارید. است صادقانه اميد،

 .«آید وجود به او درون در سازد، مي سينا ابن یک ساده، و طبيعي انسان یک از که عظيمي

 سرگرمی های سیاسی 28

 مشـکالت  بـه  رسيدگي را خود اصلي کار - ها شهرستان در چه و مرکز در چه - اي نقطه هر در کشور والنئمس اگر»-

 و نکشـاند  طـر   آن و طر  این به را آنها هاي دل شعاري، مسائل به پرداختن و سياسي هاي سرگرمي بدانند؛ مردم

 اگـر  و باشـيم؛  داشـته  کاري مدیر و کاري وزیر کاري، کابينه کاري، مجموعه نبرد؛ هرز و ندهد هدر به را آنها نيروهاي

 .«است حلّ قابل مشکالت همه شود، همراه وليتئمس احساس این با ایمان آن

29 
 و ایران سربلندی و عزت پرچم

 ایرانی

 را پـرچم  دو آوردنـد،  وجـود  به اسالم جهان در و کشورمان در که عظيمي نهضت این در ما بزرگوارِ امام حقيقت در»-

 عظـيم  قـدرت  این آوردن عرصه به ؛اسالم احياي پرچم از است عبارت پرچم یک: داشتند نگاه برافراشته و کردند بلند

 بزرگوار امام قدرتمند دست به  برافراشته پرچم تا دو این. ایراني و ایران سربلندي و عزت پرچم دوم، پرچم. الیتناهي و

 پـرچم . است اسالمي بزر  امت به مربوط است، امام نهضت و امام دعوت از بعد یک حقيقت در که اول پرچم. ماست

 تحـرک  از عملـي   تجربـه  یـک  چـون  امـا  است، ایراني و ایران به مربوط است، ایران ملت به مربوط که اگرچه هم دوم

 .«است ساز حرکت و اميدآفرین اسالمي امت براي است، اسالم بخش حيات

 مایه های امید در کشور 33
 کارهـاي  است؛ حکميمست بسيار هاي زیرساخت امروز کشور، هاي زیرساخت است؛ فراوان اميد هاي  مایه کشور، در»-

 .«جلوست به وار  جهش حرکت یک   آماده کشور امروز و گرفته انجام ها سال این طول در مهمي

 روحیه انقالبی 31
 حرکـت  هـد   دنبال اميد با نشدن؛ چکاني قطره گيرندگي به قانع نشدن؛ تحميلي حدود اسير یعني انقالبي روحيه»-

 .«است انقالبي حرکت و انقالب این،. آوردن دست به را آن پيگيري و اصرار با نشاط، با انگيزه، با و کردن،

32 
امید دادن انقالب ایران به مردم 

 دنیا

 را - عـالم  مـردم  بـه  دادن اميد یعني - الهي بزر  تکليف این موظفيم امروز،. ماست گردن بر بزرگي تکليف امروز،»-

 شـما  بـه  دنيا، مردم و دیگر هاي ملت که هستيد شاهدي هاي نهنمو آن شما،. «عليالنّاس شهداء لتکونوا»: دهيم انجام

 .«کنند مي نگاه

 ذخیره امید بشریت 33

 داشـته  وجـود  انسان دل در اميد این اگر. است بشریت اميد ذخيره( فداه ارواحنا و الصالةوالسالم عليه) مهدي امام» -

 خـور  در جهاني بازیگر ِ هاي عرصه در آنها تمندانهقدر حضور و پوچ قدرتمندان، صوري نمایىِ قدرت او نظر به باشد،

 .«است همين هم قضيه حقيقت آمد؛ خواهد استهزاء
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  امید و امیدآفرینیامید و امیدآفرینیهای محوری بیانات رهبر معظم انقالب دربارة های محوری بیانات رهبر معظم انقالب دربارة   ـ شاخصـ شاخصب ب 

 مستندات ترین محورهامهم موضوع ردیف

 امید و رسانه 5

گســترش امیــد در جامعــه،  (الــف

 وظیفه صدا و سیما

تنظیم پایان امیدوارانـه بـرای   ( ب

  ها نمایش و ها داستان ها، سریال

 :ساخت برنامه های امیدبخش( ج
 موهوم هاي سازي دشمن نفي -1

  اجتماعي تفاهم  توسعه -2

پرهيـز از  )  جامعه در رواني امنيت ایجاد -3

 (روان پریشي

 دربــاره اي رســانه جنجــال از پرهيــز -4

  مشکالت

 مشکالت دادن تعميم از پرهيز -5

، بهنگـام و  موثقاميدبخش،  اخبار پخش -1

  فراگير

 

 و حفـظ  در ملـي   رسـانه  تـاریخي  مسـئوليت  بـه  اشاره با حکم این در اسالمي انقالب رهبر»-

 بـا  صداوسـيما  سـازمان : کردنـد  تأکيد اسالمي ایران انقالب هویت و فرهنگي استقالل ارتقاي

 عمـومي،  دانشگاه مثابه به «جامعه عمومي فکارا و فرهنگ مدیریت و هدایت» خطير مأموریت

 ميـان  در ایرانـي  -اسـالمي  زندگي سبک ترویج و آگاهي و اميد اخالق، دین، گسترش  وظيفه

  وظيفـه  کشـور،  پيشـرفت  مشـوق  و محـرک  موتـور  عنـوان  بـه  و داشته عهده بر را ملّت آحاد

ـ  عمــومي بسـيج  امـر  در مبتکرانـه  و جانبــه همـه  اي رسـانه  پشـتيباني   بــه کمـک  نيـز  و تملّ

 سـند  تحقـق  و نظـام  کالن هاي سياست اجراي و اهدا  تأمين جهت در اجرایي هاي مدیریت

 . «1دارد دوش بر را کشور انداز چشم

 را سـيري  و حرکـت  بایـد  کارشان که نکنند فراموش سازند، مي نمایشي سریال که کساني» -

 ایجـاد  مـانع  نبایـد  کند؛ کند را تحرک نباید. کند تسهيل و تسریع کرده، شروع ایران ملت که

 خـواهيم  وقتـي  آن مـا . باشد کننده نااميد نباید باالتر، همه از و کند تراشي مشکل نباید کند؛

 کـه  باشـيم  اميـدوار  و تـوانيم  مي که بدانيم اگر. باشيم داشته اميد که برویم را راه این توانست

 اي فایـده  کـه  کردنـد  ثابت دليل یک و هزار به و آمدند اگر اما. کرد خواهيم حرکت توانيم، مي

 انسـان  کـه  هـم  وقتـي . مرد خواهد انسان در اميد ،«کشيد مي زحمت خود بي» گفتند و ندارد

 در. باشـيم  داشـته  نباید نااميدي ها نمایش در. بردارد تواند نمي قدم از قدم باشد، نداشته اميد

 کـه  هـایي  داسـتان  از افـراد  ضـي بع. بدرخشـد  اميـد  اش همه باید. باشد نباید نااميدي ها قصه

  قصـه  مثـل  بایـد  چـرا »: گوینـد  مـي ! آیـد  نمي خوششان شود، مي تمام خوب پایانشان هميشه

 بـه  هم شما رسيدند؛ خود مراد به آنها: که شود تمام طور این همه قبيل، این از و کرد حسين

 ایـن  هنـر  «ود؟شـ  تمـام  اميدوارانـه  داسـتان،  که دارد مانعي چه»: گویم مي من« !برسيد مراد

 بـه  خـوب  و کنيم شروع خوب را داستان که است این هنر. کنيم تمام بد را داستان که نيست

 . «2است هنر این،. برسانيم پایان

  توسـعه  موهـوم،  هـاي  سـازي  دشـمن  نفـي  شود، منتقل باید حتماً که هایي پيام از دیگر یکي

 کـلّ  ذهنيّـت  در کـه  عـواملي  از یکـي . اسـت  جامعـه  در رواني امنيت ایجاد و اجتماعي تفاهم

 گـاهي . اسـت  یـأس  و نااميـدي  آورد، مـي  وجود به «پریشي روان» روانشناسان قول به جامعه،

 ضـعيف  را اميـد  یـا  نماید مي یأس ایجاد طبيعي طور به که شود مي پيدا هم گوناگوني عوامل

 در بایـد . ستخطا خيلي کردن، ایجاد مردم در نااميدي و نمودن تشویق را ها همين. کند مي

 یـک  گـاهي  کـه  ام داده تیکّر سيما و صدا دوستان به اوقات گاهي بنده. شود ایجاد اميد مردم

 و هـوي  و هـاي  کننـد،  مـي  مطر  تلویزیون در را - منطقه یک مشکل مثالً - کوچک مشکل

 یـا  نشده کشيده اش هوایي پل یا است خراب جا فالن  جاده مثالً که اندازند مي راه به جنجال

 در را ایـن  کـه  نيست این معنایش اما شود، حل باید مشکل این خوب؛ خيلي. دیگر چيز النف

 ذهـن  در طبيعـي  طـور  بـه  آوردیم، تلویزیون در را چيزي چنين وقتي چون بياوریم؛ تلویزیون

 فـالن  در پـل  یـک  کـه  نيست این مشکل مخاط  نظر از یعني کند؛ مي پيدا تعميم مخاط 

. شـود  نمـي  ساخته است، الزم مردم براي که پلي است این معنایش بلکه ندارد، وجود خيابان

 پيـدا  عموميـت  و شـمول  مـردم  ذهن در راحتي به که را چيزهایي و کننده مأیوس هاي حر 

 و مسـتقيم  والنئمسـ  دارد، وجود مشکلي اي گوشه در. کرد مطر  تلویزیون در نباید کند، مي

 درسـت  اصـالً  مشـکل  دادن تعمـيم  امـا  ینـد؛ نما برطـر   را آن کنند؛ تالش باید غيرمستقيم

 مـي  حر  غيره یا کتاب یا پرورش و آموزش زمينه در ميزگرد در مثالً آیند، مي گاهي. نيست

 یـک  بـه  ؟!هـا  قـدیم  کـدام . «بود طور این ها قدیم و ها گیشته آن! خير به یادش بله؛» که زنند

                                                           
 17/38/1393 سيما و صدا سازمان ریاست به سرافراز محمد آقاي انتصاب.  1

 29/13/1371 صدا نمایش گروه دیدار در بيانات.  2
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 قابـل  اصالً هایي حر  چنين! شده طور این حاال و بود طور آن که کنند مي اشاره موهوم قدیم

 هرچـه  مـا  کند مي تصوّر مخاط  که شود مي زده حر  طوري ؟!قدیم کدام. نيست استدالل

 شـما . اسـت  نااميـدي  همين،. کنيم مي حرکت شدن خرابتر سمت به شویم، مي دور قدیم از

 نيـاز  خبر، .است مهمّ بسيار هم خبر  لهئمس... است عکسه ب هم واقعيّت. بگویيد عکسه ب باید

 موثّـق،  را خبـر  بتوانيـد  هرچـه  منتهـا  است؛ شده گیشته از بهتر خيلي خبر وضع البته. است

 کمتـر  و ضـعيف  خبـر  یک پخش گاهي. بکنيد گفتيم، که خصوصيّاتي داراي و فراگير بهنگام،

 خبـر  مـثالً : داد شود مي گونه دو را واحد خبر یک گاهي. کند مي یأس ایجاد مردم در موثّق،

 کننـد  پيـدا  انگيزه مردم که داد اي گونه به شود مي را اسرائيلي تجهيزات یا امریکایي زاتتجهي

 نمـي  که کنند احساس مردم که داد طوري شود مي را خبر همان برخيزند؛ مقابله به آن با که

 بایـد  خبـر  دادن  نحـوه  پـس . کـرد  شـود  نمـي  حرکتي هيچ اصالً و داد تکان پا از دست شود

 . «1است سودمند نکات حاوي و مهم خبر، خودِ البته. باشد اميدبخش

 امید و پیشرفت 2

 کشور پیشرفت مایه امیدواری، -1

و  هــــا پیشــــرفتبیــــان  -2

ــه ،دســتاوردها دنرتحقیرنکــ  مای

 امیدواری

 کـردن  کند برای ناامیدی القای -3

 بزرگ گناهی کشور، حرکت

تفرقـــه و اخـــتالف، فســـاد  -4

اقتصــادی و فســاد جنســی مایــه 

یدی مردم و کند شدن حرکـت  ناام

 کشور

ــیط -5 ــدون مح ــد، ب ــد امی  ض

 پیشرفت

 برنـده  پیش های اخالق از امید -6

 ملت

 پیشرفت گزارشامیدبخشی با  -7

 مردم به کشور های

 خطـر  آینده، به ناامیدی ایجاد -8

 کشور برای جدی

 و نشاط و کار عامل امیدبخشی، -9

 علمی های تالش

 بـرای  مهلـک  سم ناامیدسازی -11

 ها فعالیت همه

پرهیز از ترسیم فضای ناامیدی  -11

 در بیان مشکالت 

 استعداد شکوفاکننده امید، -12

 انسانی

استفاده از زبان هنر برای  -13 

 همـدیگر  بـا  باشـند،  نداشته نفس به اعتماد باشند، نااميد باشند، تنبل مردمش ملتي اگر» -1

 پـيش  ملتـي  چنـين  باشـند،  نااميـد  آینـده  از باشـند،  بدبين همدیگر به باشند، نداشته پيوند

 کرمي مثل کند؛ مي ویران را بنا بيفتد، بنا  پایه درون در که اي موریانه مثل اینها رفت؛ نخواهد

 مـا  ملـت . کرد مبارزه صفات این با باید. کند مي فاسد را ميوه بگيرد، قرار ميوه داخل که است

 مؤمن و معتقد و پيشرفت، به مند عالقه آینده، به خوشبين نفس، هب اعتماد داراي اميدوار، باید

 بـه  اعتمـاد  چنين ما ملت امروز بحمداللَّه. کند مي کمک راه این در را او که باشد معنویاتي به

 .2کرد تکميل را اینها باید دارد؛ اميدي چنين و نفس

 دیـن،  ایـن  به خدا، به را خودمان ظنّ حسن و توکّل و اميد ما که است این است، مهم آننه -

 اسـت،  پيشـرفت  مایـه  کـه  آننه. است این اصل. ندهيم دست از احکام این به و معار  این به

  3.است اطمينان و اميد و ایمان رسوخ

 هـم  سـااهي،  هـاي  جـوان  هـم  داریـد؛  کـار  خيلـي  تـان  همه که این یکي: بدانيد را چيز دو -

 همـت  کـه  بدانيـد  اینکـه  دوم. بدهيد انجام باید که دارید جلوتان کار خيلي محترم؛ روحانيون

 ناگهـان  بگیرد، که زمان از اي برهه یک و بدهيد انجام توانيد مي حتماً را کارها این بکنيد، اگر

 بـود،  کـه  تـالش . اسـت  حتمـي  پيشروندگي یعني دارید؛ قرار باالتري  نقطه یک در بينيد مي

 بایسـتي  را ایـن . نـدارد  برگـرد  برو یعني ؛هست پيشروندگي حتماً بود، که اميد بود، که همت

 سـااه  تشـکيالت  صـدر  در گوناگون هاي ریزي برنامه البته. باشند داشته نظر در سااه  مجموعه

 و گيـرد  مـي  انجـام  هـم  دارد بگيرد، انجام بایستي که است هميشگي و دائمي و الزم امر یک

 . «4هست هم خوب

 بـود،  آمـده  مـن  دیـدن  به تهران در که رجيخا کشورهاي رؤساي از یکي به بار یک من» -2

 کنيـد  مي تصوّر را این شما گفتم. دارد قرار ساخت برنامه در سد هفتاد واحد آنِ در االن گفتم

 تمـام  را تعـدادي  هـم  دولـت  این ماند؛ دولت این براي سد ساخت از مبالغي قبل دولت از که

 ایـن  آیا گفت و کرد تعجّ  واحد؟ آنِ در سد هفتاد حدود در آورد؛ برنامه در را تعدادي و کرد

 دسـتاوردهاي  تحقيـر . گرفت ندیده شود نمي که است چيزهایي اینها بله، گفتم! دارد؟ واقعيّت

 و شـد  خواهـد  مـردم  یأس و نااميدي موج  بلکه باشد؛ ملت نفع به که نيست چيزي انقالب

ـ  را هـا  ضـعف . دهند انجام را آن خواهند مي دشمنان که است کاري این  را کمبودهـا  و زر ب

5ندهند قرار نظر مورد را ها پيشرفت اما کنند؛ برجسته
» . 

 را مـردم . ماسـت  گناهـان  از دیگـر  یکـي  یأس، ایجاد با کشور عمومي حرکت کردن کُند» -3

 شـوق  با بایستي که کساني آن چشم در را افق و کنيم مأیوس را محرکه نيروي کنيم، مأیوس

                                                           
 15/11/1381 سيما و صدا سازمان مسئوالن دیدار در بيانات.  1

 31/31/1381 رضوي مطهر حرم مجاوران و زائران اجتماع در  بيانات.  2

 13/34/1378 نظام کارگزاران دیدار در بيانات.  3

 13/34/1393 پاسداران سااه فرماندهان دیدار در بيانات.  4

 23/38/1383  بيدگل و آران و کاشان مردم دیدار در بيانات.  5
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 تزریق امید

 

 

 

 

 

 گنـاه  یـک  ایـن  اسـت؛  مردم حرکت کردن کُند این بدهيم؛ نشان تار و تيره بروند، جلو اميد و

 . «1است بزرگي

 گریبـان  بـه  دسـت  و اخـتال   تفرقه، کند، مي کُند را کشور حرکت که چيزهایي از یکي» -4

 ماهـا   طبقـه  مخصـوص  گناهـان  جزو اختال ، به زدن دامن یا اختال  ایجاد این است؛ شدن

 فسـاد  در داشـتن  دسـت  چـه  اقتصـادي؛  فسـاد  یا. ستا - سياستمدارها و مسئوالن  مجموعه

 کُنـد  را کشور عمومي حرکت که است چيزهایي اقتصادي، فساد بر بستن چشم چه اقتصادي،

  مسـئله  و است فساد اینکه جهت از است، کُندکننده یک خودش هم اقتصادي، فساد. کند مي

 دیگـري  جهـت  از ردممـ  ذهـن  در انعکاسش هم کند، مي مشکل دچار را کشور عمومي  ماليه

 - فسـاد  یـک  در داشـتن  شـرکت  چـه  لـیا  کنـد؛  مـي  ایجـاد  نااميدي که است، فساد موج 

 بـه  مـردم  کشـاندن  یـا  فسـاد؛  یـک  بر بستن چشم و دیدن چه - نخواسته خداي و العياذباللَّه

 گسـتاخ  و جَـري  مفسـدانه  مسـائل  به نسبت را مردم که کاري و حر  نوع ادبيات، نوع فساد؛

 و اسـت،  کشور حرکت کردن کُند - اینها امثال و جنسي امور فساد چه مالي، فساد چه - کند

 . «2ماست گناهان اینها

 .. .اسـت  پيشـرفت  ضـد  باشد، نداشته وجود اميد آن در که محيطي و مرج و هرج محيط» -5

 ارکـ  بـا  گيـرا،  و گـرم  و اميدوارانـه  تـالشِ  بـا  همبستگي، با کاري، وجدان با. بود بيدار باید لیا

 ایـن  بایـد  پروردگـار،  از اسـتمداد  و خـدا  به توکل با حال درعين و شده، ریزي برنامه و مدبرانه

 . «3باشد داشته مدنظر هم با را اینها همه باید جوان. کرد طي را فاصله

 باشـد،  نااميـد  کـه  ملتـي . اسـت  جدّیت و تحرّک و اميد ملت، یک پيشبرنده هاي اخالق» -1

 هـر . کـرد  نخواهـد  پيشرفت کند، تحقير را خود که ملتي باشد، أیوسم خود آینده از که ملتي

 بـود  ایـن  معنایش بودن، داخلي این خودِ است، شده توليد داخل در شد مي گفته که جنسي

 لولهنـگ  یک ایراني که گفتند مي هم به دیگران، ها، کرده تحصيل افراد، خود! ندارد ارزشي که

 بـه  نسـبت  هم علمي پيشرفته نسل یعني! بسازد تواند ينم هم - قدیمي گِلي هاي آفتابه آن -

 .  «4است اخالقي مشکل آن این،. بود نااميد کشور این علمي آینده

 شـما ! افتـد  مـي  اتّفـاقي  چـه  واقعـاً  ببينيد بدهيد؛ گزارش مردم به را کار پيشرفت هم بعد»-7

 شـد،  تـدوین  وقتي مهبرنا این[  یعني] گفتيم، ما که شکلي همين به کنيد فرض مثالً ماه شش

 رفـت؛  خواهـد  پيش چشمگيري صورت به کار کند؛ فعّاليّت ماه شش و بشود تشکيل ستاد این

 در مـردم  کـردیم؛  را کارها آن کردیم، را کارها این بگویيد بگویيد؛ مردم به را همان بيایيد بعد

 در خواهيـد  مـي  شـما  کـه  آینـده  به بيني خوش و اميد آن کنند؛ مي احساس[ خود] زندگي

[  البتّـه ] و. بشـود  داده گزارش مردم به یعني شد؛ خواهد تأمين کامل طور به بماند، باقي مردم

 . «5باشد باید ارزیابي براي هم هایي شاخص تعيين

 وجـود  بـه  خودمـان  دسـت  بـه  ما که مسائلي آن از است عبارت کشور براي جدّي خطر» -8

 و اخـتال   وجـود  القاي آینده، به نسبت ااميدين ایجاد ایماني، بي ایجاد اختال ، ایجاد. آوریم

 یـا  نـاداني  روي از متأسّـفانه  هـا  بعضـي  کـه  - دشـمن  مقابل در ضعف احساس القاي دوئيّت،

 ایـن  بعضـي  کـه  - کشـور  والنئمسـ  در نـاتواني  احساس - کنند مي را کارها این ورزي غرض

 بایـد  والنئمسـ . اسـت  طرخ منشأ کشور براي - کنند مي ترویج قوالً بعضي و عمالً را احساس

 را دشـمن  القائـات  و باشـند  متوجّـه  هوشـيارانه  هـم  مـا  عزیـز  مـردم  و باشـند  داشـته  توجّه

 . «1بشناسند

 کـه  نيسـت  ایـن  منظـورم . کنيد توجيه را هایتان جوان. است این محترم اساتيد از توقع» -9

                                                           
 18/37/1385 نظام کارگزاران دیدار در  بيانات.  . 1

 18/37/1385 نظام کارگزاران دیدار در  بيانات.  2

 24/12/1383  آموزان دانش اسالمي هاي  انجمن اعضاي از جمعي دیدار در  بيانات.  3

 39/37/1378  نمازجمعه هاي خطبه در بيانات.  4

 34/31/1394  دولت هيأت اعضا  و جمهور رئيس دیدار در بيانات.  5

 39/31/1381  دوکوهه پادگان در بيانات.  1
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. نيسـتم  خيلـي  هـم  موافق من اصالً نه،. کنيد معرفي برایشان را سياسي عمرو و زید بنشينيد

 اینهـا  بـه . کنـد  نمـي  مشـکل  حـل  به کمکي چيزها، این...  و بکر و عمرو و زید از آوردن اسم

 اميـد  بـا  دادن؛ اميـد  بـا  جـور؟  چـه . بدهيد کار نشاط و کار توان اینها به. بدهيد تحليل قدرت

. نـده آی بـه  اميد کنيد؛ اميد فضاي را دانشگاه و درس محيط فضاي را، کالس فضاي. بخشيدن

. اسـت  یـأس  است، نااميدي بياید، کشور یک در نسل یک سر بر است ممکن که بالئي بدترین

 از یـأس  - «نـدارد  اي         فایـده »          روحيـه  این. ندارد اي         فایده دارد؟ فایده چه! آقا: گویند مي اینکه

 حتّـي  چـه  سياسـي،  و اجتمـاعي  هـاي  فعاليـت  چـه  هاست؛ فعاليت    همه مهلک سم - آینده

 هـاي          زمينـه  در را بـزر   کشـفيات  که کساني این. پووهشي هاي فعاليت علمي، هاي فعاليت

 اینجـا  بـه  قطعاً بودند، نتيجه از نااميد اگر اینها دادند، انجام گوناگون هاي دانش و تجربي علوم

 کننـد  نااميد را ما جوان. برد مي پيش را انسان که است عظيمي نيروي آن اميد،. رسيدند نمي

 آینـده  از اش، علمـي       آینـده  از دانشگاهش، از دولتش، از اش،         آینده از انقالبش، از کشورش، از

 . «1است مضر خيلي این. اش شغلي

 بـه  کـردن  تکيـه  معناي به بلکه نيست؛ گیشته بر کشيدن بطالن خط معناي به نوآوري»-13

 متوجه ما تالش  همه ما، همت  همه اینکه به دارد احتياج این و. است آینده بناي براي گیشته

 دوسـتان  توصـيه،  عنـوان  به که ننهآ... بسازیم را تاریخ این و کشور این باید ما که باشد این به

 و اسـت؛  مفيد و درست هم باوشد، عمل ي جامه تواند مي و است عملي هم غالباً کردید، بيان

 در کـنم،  مـي  توصـيه  هميشـه  مثل هم باز من آننه. بگيرد انجام اینها که اميدواریم شاءاللَّه ان

 اميـد   درینـه  روز روزبه هستيد، که بخشي هر در نخبگان زبدگان، شما که است این اول درجه

 اسـت  مهلکـي  سـم . بدهيـد  اميـد  بيشـتر  جـوان  نسل به و کنيد باز بيشتر خودتان روي بر را

 تبليغـات   وسـيله  بـه  مهلـک  سم این و دادن؛ شانن تاریک را آینده و نااميدسازي و نمائي سياه

 . «2کنيد مبارزه این با شود؛ پراکنده کشور در شود مي سعي خصمانه، و معارض

 صميمانه کامالً که اي جلسه چنين در به خصوص ندارد؛ ایرادي هيچ مشکالت این بيان»-11

 شما  همه اگر حتي مي کنم؛ استقبال کامالً من شده؛ تشکيل محبت و مهرباني جو در و

 نکنيد؛ برانگيز یأس را بيان کيفيت که کنيد توجه منتها کنيد؛ بيان را قبيل این از مشکالتي

 یعني است؛ متکي اميد به چيز همه! من عزیزان. نشود آلود یأس فضا که باشيد مراق  یعني

 که - مختلف هاي رده در دولتي مسئوالن - کشور دانشگاه هاي مسئوالن و شما بایستي

 اميدوار کنيد، فعاليت مي گویيد، شما که هایي زمينه این در جمله از اي زمينه هر در بناست

 نکنيد نوعي را بيان نوع. برسند مطلوب  نقطه به مي توانند و بروند پيش مي توانند که باشند

 پيام و نيست نوميدي و یأس جاي هيچ نه، باشد؛ تحرک بر یأس فضاي حاکميت معنایش که

 .«3ندارد جایي من نظر به هم دآلو یأس

 بتواند تا دارد اميد و اعتماد رو  تزریق و شناخت تشویق، به احتياج انساني استعداد» -12

 بين در را «توانيم مي ما» که این و نفس اتکاءبه رو  اميد، رو  جویندگي، رو ... شود شکوفا

 ء شي امکان علي ليلٍد ادّل» شود مي گفته ها عرب بين در. کنيد تقویت خودتان نسلِ

 اتفاق که است این است، ممکن چيزي اینکه براي دليل ترین قاطع و ترین محکم ؛«وقوعه

 نوآوري علم و فناوري  عرصه در تواند مي ایراني جوان نسل که این براي دليل باالترین. بيفتد

 دارم يشپ سال چند از مکرر بنده که موضوعي - برود جلو و بشکند را علم مرزهاي و کند

                                                           
 38/31/1388 ها دانشگاه اساتيد دیدار در بيانات.  1

 17/32/1387  فارس استان فرهيختگان و نخبگان دیدار در بيانات.  2

 35/37/1383علمي  نخبگان از جمعي دیدار رد بيانات.  3
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 .« افتد مي اتفاق دارد که است این - گویم مي

 خطرپییري. داریم الزم ملي خصلت یک عنوان به را نوآوري شجاعتِ ابتکار، قدرت ما» -13

 االن ما ملي خصال جزو اینها. داریم نياز ملي خصلت یک عنوان به بزر  کارهاي براي را

 حاضریم ما که باشند داشته هم یيباال  درجه ها خصلت این در کساني است ممکن. نيست

 ترحم. دربياید ملي خصال صورت به باید اهاین. نيست کافي این اما ببوسيم، هم را اینها دست

 یک در اگر که است خصوصياتي اینها دیگران؛ به اميد تزریق آینده، به اميد یکدیگر، به کردن

 وسيله چه به اینها. داریم نياز هااین به ما. پيماید مي خوب را تکامل راه ملت آن باشد، ملت

 القا تواند مي هنر زبان با اینها. نيست هم نصيحتي نيست؛ که دستوري اینها شود؟ مي تأمين

 . «1است اخالقي شعر ما، امروز نيازهاي از یکي بنابراین. کند پر را فضا که آنننان شود؛

 امید و دشمن 9

 هـدف  اولین مردم، کردن ناامید -1

 :دشمن
 و نظـام  عليه سوء تبليغات و پراکني یعهشا -

 انقالبي ارزش هاي و امام و انقالب
 تالش براي اصال  نشدن امور مردم -

نسبت دادن ضعف هـاي کشـور بـه نظـام      -

 اسالمي

 از مـردم،  در امید روح تخریب -2

 و مرحله ای دشمن مقطعی اهداف

 مسئوالن ومتزلزل کردن امید  -3

 خواص 

ـ   -4 ق تحقیـر  ایجاد یـاس از طری

 دستاوردهای انقالب

تیــره و تــار نشــان دادن افــق  -5

 کشور برای القای ناامیدی

ــا و    -6 ــد خبره ــیم هدفمن تنظ

 :تبلیغات برای القای ناامیدی
  فرهنگ و اقتصادمایوس کردن مردم از  -

  دین گسترش از متدیّنينکردن  مأیوس -

 منـدان  عالقه و آزادي طلبانکردن  مأیوس -

 کـار  امکـان  از سياسـي  و يفرهنگ مسائل به

  فرهنگي کار یا سياسي

ــای   -7 ــرای الق ــمن ب ــالش دش ت

ناامیدی در عرصه های اقتصـادی،  

 و فرهنگی یانقالب

 عناصـر  هـم  و ایـران  ملـت  هـم  کـه  انـد  بسته اميد چيز چند به دشمنان خالصه، طور به» -1

 اسـالمي  نظـام  بـه  بتنس را ملت که است این آنها هد  اوّلين. کنند توجّه آن به باید سياسي

 یـک  از...اسـت  هـد   ایـن  به متوجّه آنها پراکني شایعه و تبليغات بيشترِ کنند؛ نااميد و دلسرد

 را مـردم  انقالبي، هاي ارزش و امام و انقالب و نظام عليه سوء تبليغات و پراکني شایعه با طر 

 و شـوند  مـردم  امـور   اصال از مانع گوناگون هاي تالش با دیگر طر  از کنند؛ نااميد و بدبين

 داشـته  وجـود  کشـور  در که ضعفي هر هم طر  یک از گردد؛ برطر  مردم مشکالت نگیارند

 نسـبت  اسـالمي  نظـام  بـه  را آن - دارند ها دولت و اجرایي مدیران که هایي ضعف ولو - باشد

 و بانقـال  ایـن  حقيقي و واقعي پشتوانه که را ملت این خواهند مي کارها این مجموع با. دهند

 . «2کنند جدا نظام و انقالب از است، نظام

 تخریـ   از اسـت  عبـارت  اوّل،. کنـد  مي تعقي  را مقطعي و اي مرحله هد ِ سه دشمن» -2

 باورهـاي  و ایمـان  تخری  دوم،. کنند تخری  و بشکنند را ایران ملت یکاارچگي ملي؛ وحدت

 ملـت  یک از را ملت این که تقاداتياع و باورها و ها ایمان تخری ِ به یعني مردم؛ دل در کارساز

 کـرد،  تبـدیل  دنيـا  در دار ميـدان  و شـجاع  و پيشـرو  ملـت  یـک  به خور، توسري افتاده عق 

 حرکـت  انسـان  کـه  باورها این بدون گرفت؛ انجام باورهایي و اعتقادات با حرکت، این. باردازند

 تخریـ   ما ملت هنذ در را باورها این خواهد مي دشمن. رفت نمي پيش ملت این و کرد نمي

 نظـرِ  مـورد  تخریـ ،  سـه  پـس، . مـردم  ذهن در آینده تخری  و اميد رو  تخری  سوم،. کند

 رو  تخریـ   و بخـش،  مقاومـت  و کارسـاز  باورهاي تخری  ملي، وحدت تخری : است دشمن

 هـاي  خودي و دوستان این به کاري من! گیارند مي «اصال » هم را ها تخری  این اسم. اميد

 مرزهـا  این از بيرون به حرکت، این جنبان سلسله که است دشمن برسر من بحثِ ؛ندارم غافل

 . «3است مربوط

ـ  باشـيد؛  مراقـ  . کند متزلزل را این خواهد مي دشمن»-3  شـما  خـواص،  شـما  خصـوص ه ب

 ببينيـد . محترم دانشگاهيان و محترم علماي شما گویندگان، شما روشنفکران، شما والن،ئمس

 کـه  اسـت  ایـن  تـان  وظيفه شما. کند متزلزل را اطمينان و اميد و مانای خواهد مي دشمن که

 ایمـان  ایـن  و قدرت آن با دین این خودِ را کار بقيه کنيد؛ مستحکم را اطمينان و اميد و ایمان

 .«4دهد مي انجام توانایي، آن با اسالمي

                                                           
 25/31/1387 رمضان مبارک ماه در شاعران دیدار در بيانات.  1

 35/35/1381 نمازجمعه ستادهاي اعضاي دیدار در بيانات.  2

 21/39/1378  نمازجمعه هاي خطبه در بيانات.  3
 13/34/1378 نظام کارگزاران دیدار در بيانات.  4
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 و ميـدي ناا موجـ   بلکـه  باشد؛ ملت نفع به که نيست چيزي انقالب دستاوردهاي تحقير»-4

 هـا  ضعف. دهند انجام را آن خواهند مي دشمنان که است کاري این و شد خواهد مردم یأس

 .«1ندهند قرار نظر مورد را ها پيشرفت اما کنند؛ برجسته را کمبودها و بزر  را

 طـرق  از و اند مأیوس ملت این با چهره به چهره برخورد از که ما دشمنان امروز ببينيد شما»-5

 یعنـي  کننـد؛  مـي  اسـتفاده  وسـایل  همين از بگیارند، اثر ملت این روي خواهند مي گوناگون

 و هـا  بازینـه  بـه  را جـوان  کننـد؛  نااميد را جوان دهند؛ نشان تار و تيره را افق کنند مي سعي

 بـه  تحریـک  را او و بدارنـد  بـاز  علم تحصيل از را جوان کنند؛ مشغول گوناگون هاي سرگرمي

 .«2کنند مرج و هرج

 دچـار  ایـران،  عزیز ملت جمله از و مسلمان هاي ملت که است مایل جهاني استکبار روزام»-1

 ایـن  خواهند مي! ندارد اي فایده دیگر کرد؛ کاري شود نمي دیگر: بگویند و شوند نااميدي رو 

 قـرار  دشـمنان  زهـرآگين  و تبليغاتي خبرهاي جریان در که ما. کنند تزریق مردم در زور به را

 مـردم  کـردن  مـأیوس  براي کنند، مي تنظيم که خبرهایي اغل  که بينيم مي انعي به داریم،

 کننـد،  مأیوس دین گسترش از را متدیّنين کنند، مأیوس فرهنگ از و اقتصاد از را مردم. است

 کـار  یـا  سياسـي،  کـار  امکـان  از را سياسـي  و فرهنگـي  مسائل به مندان عالقه و طلبان آزادي

 جلـوه  تـار  و تيره اند، دوخته آینده به چشم که افرادي نظر در را آینده و کنند مأیوس فرهنگي

 کند، مي کار اميد با که انساني مجموعه این از را اميد و جوشش که این براي چه؟ براي! دهند

 مایلنـد  کـه  کاري هر بتوانند تا کنند، تبدیل مرده شبيه یا مرده، موجود یک به را آن و بگيرند

 جسـم  یـک  بـه . دهنـد  انجـام  بخواهند، کاري هر توانند نمي که ندهز ملت یک با! دهند انجام

 توانـد  مـي  خواسـت،  دلـش  هرچه کس هر است، افتاده کنجي که حسّي بي مدهوشِ بيهوشِ

 متحـرّکِ  بـاهوشِ  زنده سرحالِ موجود یک با اما بکنند؛ توانند مي کاري هر آن با کند؛ تزریق

 «3دهند انجام را کاري هر توانند نمي که فعّال

 مـي  چـرا . چيسـت  تبليغاتي جریان دو این از دشمن هد  که کنم عرض شما به من اوّل»-7

 لحـاظ  از را وضـع  خواهـد  مـي  چـرا  و دهـد  نشان تار و تيره اقتصادي لحاظ از را وضع خواهد

 کـه  اسـت  این علّت کلمه، یک در چيست؟ علّت. کند قلمداد هزیمت دچار فرهنگي و انقالبي

 فـرو   کننـد؛  محو جوانان دلِ خصوصه ب و ایران ملت دلِ از را اميد نور دخواهن مي کار این با

 محرّکـه  قـوّه  تـرین  بزر  اميد،! من عزیزان. نمایند نااميد را مردم و خاموش ها دل در را اميد

 وادار حرکـت  به را انساني هر موفقيّت، به اميد و پيشرفت به اميد پيروزي، به اميد. است انسان

 او اسـت  کـافي  بيفتد، حرکت از شادابي و سرزنده و فعّال انسان هر بخواهيد اشم اگر. کند مي

 بـه  اسـتوار  و فعّال زانوان شد؛ خواهد سست فعّالْ هاي دست کردید، نااميد اگر. کنيد نااميد را

 ایـران  ملـت  کـه  بينند مي چون چرا؟. کنند نااميد را ایران ملت خواهند مي. افتاد خواهد لرزه

 عـزّت  هم و است تأمين او مادّي دنياي هم آن، در که روشن و خوب آینده یک سوي به امروز

 . «4کند مي حرکت شود، مي تأمين اسالم دنياي سطح در او نفوذ و ایمان و سربلندي و

4 

ــدامات  اقـــ

ــدبخش  امیــ

 مسئوالن

 

ــر پافشــاری -1  و تــالش ســیره ب

 بـه  اتّکـا  بـا  و مستقلّانه مجاهدتِ

 متعال خداوند

 هـای  ادامه پیشـرفت تاکید بر  -2

علمی و فناوری در سـایه   چشمگیر

 هویت ایرانی و اسالمی خودمان

تالش مسـئوالن بـرای انجـام     -3 

دادن کارهای نقد و روزمره در کنار 

 و عالقـه  مـورد  دانـم  مـي  که دارم گفتن براي زیادي هاي حر  عزیز دوستان شما با من»-1

 مـوج  حـر   سينه یک»: معرو  تعبير به نيست؛ مجال االن منتها هست، هم شما نظر جال 

 ایـن  من حر  اوّلين .باشد اميدبخش است ممکن بسياریش که هایي حر  ؛«ما دهان در زند

 چـون  نکنيـد،  رها را متعال خداوند به اتّکاء با و مستقلّانه مجاهدتِ و تالش سيره این که است

 کـه  اسـت  ایـن  اسـاس . است موضوع این سایه در دارد، وجود کشور براي تبرک و خير هرچه

 در البتـه  کـه  باشد الهي رضاي هم اش اصلي هد  و کند همّت تالش و کار براي ولئمس یک

 کنـيم،  مـي  کـار  خـدا  رضـاي  براي ما که جایي آن یعني است؛ مردم رضاي الهي، رضاي طول

 کوتـاهي  مـا  کـه  هرجـا  و هرچـه . شود تأمين تا مبگيری نظر در باید هم را مردم رضایت حتماً

                                                           
 23/38/1383  بيدگل و آران و کاشان مردم یدارد در بيانات.  1

 24/12/1383  آموزان دانش اسالمي هاي  انجمن اعضاي از جمعي دیدار در  بيانات.  2

 25/39/1371 مردم مختلف اقشار دیدار در بيانات.  3

 24/37/1371  کرج مردم دیدار در بيانات.  4
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 کارهای بلندمت

 در صحنه نگهداشتن مردم -4

 منطقـی،  شکل گیـری فضـای   -5

 و مجــــادالت از دور و معقــــول

 سیاسی های کشمکش

 هـای  فرصـت  و ها تبعیض رفع -6

 اشـخاص  بـه  شـده  داده اختصاص

 خاص

 دنیـای  گیری شکل برای تالش -7

در  معنویـت  و عدالت با همراه آباد

 کنار توجه به زندگی دنیوی مردم

پرهیــز از نقــد غیرمنصــفانه و  -8

  نظـام  ضعف و قوّت نقاط شناسایی

 نقـاط  دلسـوزانه  کـردن  برطرف و

  ضعف

 و رفاه درباره مسئوالن مراقبت -9

 شان زندگی در حد از بیش تنعم

 مـدیریت پرهیز از تبلیغ ضعف  -11

 کشور در

 نظرانـه  تنگ عملکرد از پرهیز -11

 مخالفـت  به دیگران کردن متهم و

 نظام با

 آینـده  به مردم کردن امیدوار -12

 وضعشان بهبودِ و نظام

 تولید موانع رفع -13

 ثـروت  رفتن هرز از جلوگیری -14

 ( جویی صرفه)  ملی های

تاکیــد بــر مصــرف تولیــدات  -15

 داخلی

 ها وعده به کردن عمل -16

 تامین معیشت مردم  -17

 تاکید بر امید صادق -18

ــان عمیــق و احســاس    -19 ایم

 مسئولیت 

ــتن -21 ــرچم برافراش ــزت پ  و ع

 ایرانی و ایران سربلندی

 

 دهيـد؛  ادامه را راه این. است راه این در استقامت عدم خاطر به آن و شده دیده اثرش ایم، کرده

 .است پُربرکتي راهِ راه،

 نيست مقایسه قابل قبل سال وپنج بيست و بيست با پيشرفت لحاظ از ما عزیز کشور امروز -2

 لحـاظ  از دنيـا  قدرتمنـد  هـاي  دسـتگاه  همه سال وپنج بيست این در که است حالي در این و

 البتـه  ما. است واقعيت یک این. اند داشته ناسازگاري سر ما با تجاري و علمي فناوري، سياسي،

 امـا  ایـم؛  شـده  موفّـق  هـم  زیـادي  ميزان به و کنيم عادّي دنيا با را روابطمان که کردیم تالش

 داشـته  وجـود  ما به کمک براي عميقي و فراوان انگيزه دنيا از بخش یک در که نبوده طور این

 توفيقـاتي  این. کنند کارشکني اند خواسته که اند داشته وجود مراکزي چرا؛ عکسش البته. باشد

 آینـده  بـراي  اساسـي  و زیربنـایي  هـاي  سـاخت  زمينه در چه فنآوري، زمينه در چه امروز که

 تـالش  سـایه  در کنيـد،  مي مالحظه گوناگون يها زمينه در علمي رشد زمينه در چه و کشور

 .داد ادامه باید را این. آوریم دست به ایم توانسته خودمان اسالمي و ملي هویّت

 کارهـاي  نـوع  یـک : اسـت  نـوع  دو کلّـي  طـور  بـه  دهـد،  انجام باید دولت یک که کارهایي -3

 نيـاز  مـورد  دممر فعلي زندگي تسهيل براي که است کارهایي نوع یک است، اساسي سازندگىِ

 نهایـت  در اوّل نـوع  کارِ آن اگرچه. دارد تفاوت همدیگر با کار دو این مقدّمات و طبيعت. است

 زمينه در چه امروز که شما یعني شد؛ خواهد منتهي دوم نوع کارهاي از مطلوب نتيجه این به

 مانـدگاري  کارهـاي  کنيد، مي تالش...  و بازرگاني زمينه در چه و کشاورزي صنعت، راه، نفت،

 و شـد  خواهـد  مـنعکس  مردم زندگي در دیگر سال ده یا پنج سه، باالخره که دهيد مي انجام

 این ليکن کرد؛ خواهند حس خودشان جي  و خانه سفره، در بالشک را شما کار نتيجه مردم

 کارهـاي  دوم، کار نوع اما. است کشور کلّي قواره سازنده و بلندمدّت کارهاي العجاله علي کارها

 کـه  روزمـرّه . اسـت  بنيـادي  و اساسـي  کارهاي از بيشتر ظرافتش من نظر به که است وزمرّهر

 بلکـه  نه، ایم؛ شده روزمرّگي دچار بگویيم که نيست ارزش ضدّ روزمرّگي آن معناي به ميگویم،

 پيشـبرد  بـراي  کـار،  آن حضـور  از کـه  است احتياج امروز که چه آن است؛ نقد کارهاي منظور

 .کنيم استفاده اهدا  هب رسيدن و کشور

 هـم  حـال  بـه  تـا  که - دهيم انجام ملت به تکيه سایه در را کارهایمان همه خواهيم مي ما -4

 گرفتـه  انجـام  ملـت  اتّکاءِ به گرفته، صورت کشور این در که آننه همه و است بوده طور همين

 از بعضـي  بر و کرده همراهي داشته؛ همراه دلِ کشور والنئمس با و دولت با ملت چون - است

 راه ایـن  ایـم  توانسته هم ما و است کرده کمک شده، الزم که جا هر در و نموده صبر مشکالت

 در همننـان  را ملـت  ایـن  بتـوانيم  مـا  کـه  است این شرط اوّلين. کنيم طي امروز تا را دشوار

 گوینـد؛  مـي  و زننـد  مـي  را حر  این هم همه و است همه اتّفاق مورد این،. داریم نگه صحنه

 .شود مي پيشنهاد متفاوتي راههاي منتها

 دهـيم،  انجـام  حکومت با مردم همگرایي حفظ براي است الزم رسد مي نظرم به که آننه  -5

 فضـاي  نگـیاریم  اسـت،  ممکـن  هرچه باید. است سياسي هاي تشنّج لهئمس بردن بين از یکي

 - باشـد  شـما  از بخشي یا شما قضيه طر ِ یک است ممکن البته. شود متشنّج کشور سياسي

 در امـا  - کشورند هاي دستگاه همه من مخاط  بکنم؛ شما به را خطاب همه خواهم نمي من

. دارد وجـود  مـورد  بي مجادالت بينم مي کنم، مي نگاه کشور سياسي صحنه به وقتي مجموع

 لحـاظ  از را مـردم  آن، در تـنفّس  و کنـد  مي زهرآگين را کشور سياسي فضاي مجادالت، این

 والنئمسـ  و کشـور  نظـام،  به شان عالقه در که است طبيعي و سازد مي بيمار و ردهافس روحي

 نفـر  و بـرود  بـاال  محبـوبيتش  مقـداري  نفـر  یک ماجرایي در است ممکن البته. گیارد مي اثر

 در امـا  بيایـد؛  پـایين  دیگـري  بخـش  و برود باال بخش یک یا بياید؛ پایين محبوبيتش دیگري

. اسـت  کشـور  زیـان  بـه  نتيجه است؛ یکسان نتيجه البته. شد خواهد این عکس دیگري قضيه

 ایـن  شـرکاي  جملـه  از کـه  - دارید حضور دولت در که دوستاني شما و ما مهمّ اهدا  از یکي

 از دور و معقـول  منطقـي،  را کشـور  فضـاي  کنـيم  سـعي  کـه  باشـد  این باید - هستيد لهئمس

 .دهيم قرار سياسي هاي کشمکش و مجادالت

 فرصـت  و هـا  تبعـيض  اسـت،  مـردم  شدن دلسرد و واگرایي موجبات از که يدیگر هئلمس -1
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 مطّلـع  مـردم  بـاالخره . شود مي مشاهده گاهي که است اشخاص به شده داده اختصاص هاي

 البتـه  مـن . کنـد  مـي  استفاده مسائل این از دارد، ما با رواني جنگ که هم دشمن و شوند مي

 ایـن  نگیاریـد  هسـتيد،  هرجـا . بينيـد  مي را اوانشفر امثله شما خودِ و بزنم مثال خواهم نمي

 کنـد؛  پيـدا  وجود آید، مي پيش ها بعضي براي که اختصاصي هاي فرصت و مُبان هاي تبعيض

 .گيرد مي قرار اقتصادي مفاسد لهئمس رابطه، همين در. نيست درست من نظر به

 پایه این،. است واهيخ عدالت نيز و تبعيض فساد، با مبارزه به وابسته شما و من مشروعيت -7

 ایـن  از هـم  بنـده  شـود،  مـي  زده زیادي هاي حر  مشروعيت درباره االن. ماست مشروعيت

 کـه  مـن  حقيقتـاً  نباشـيم،  عـدالت  دنبال ما اگر که است این قضيه حقيقت اما بلدم؛ ها حر 

 کـنم،  تصـرّ   هرچـه  و دارم اختيـار  هرچه یعني بود؛ خواهد نامشروع وجودم ام، نشسته اینجا

 مـا . ایـم  آمده تبعيض رفع و عدالت براي ما. طور همين هم دیگران بود؛ خواهد نامشروع تصرّ 

 - دارد وجـود  عدالت در الهي مواه  ترین مهم که - خودش الهي مواه  از را جامعه ایم آمده

 مـا  کـه  نيست این حر  این معناي البته. کنيم برخوردار معنوي و اخالقي مواه  همننين و

 و شـود  نمـي  دنيـا  بدون آخرت اصالً شود؟ مي مگر نخير، کنيم؛ غفلت مردم دنيایىِ زندگي از

 ایـن . باشد داشته هم ویراني دنياي و برسد معنوي مواه  آن به بخواهد انسان که ندارد امکان

 مـي  شـما  هـم  کـه  اسـت  مطالبي - کنم تکرار را آنها خواهم نمي که دارد واضحي دالیل کار،

 دور آبـادِ  دنياي اما دنياست؛ کردن آباد همه کارها این و کنيم آباد را دنيا باید - من هم دانيد،

 مـي  گفتـه  که غلط تعبير به - رشدمان که گيرم. خورد نمي درد به معنویت از دور و عدالت از

 عـدالت  امـا  شد؛ برابر سه و برابر دو مان سرانه درآمد بفرمایيد فرض و باال آمد - رشد نرخ شود

 از عظيمـي  بخـش  و رسـيد  محـدودي  بخـش  یـک  به درآمد این عمده یعني د؛نبو جامعه در

 تکليفـي  آن ایـن،  دهـيم؛  انجـام  بایـد  مـا  که نيست کاري این،. ماندند گرسنه و محروم مردم،

 هـم  این و کنيم مستقر جامعه در را عدالت که است این ما تکليف. داریم برعهده ما که نيست

 پـییر  امکـان  کـن  سوءاسـتفاده  و خـوار  مفت هاي انسان لبيط افزون و فساد عليه مبارزه با جز

 .شود مي تنظيم اینجا عدالت کار از بخشي. نيست

 موجـود  مشـکلِ  هـر  اي عدّه اینکه یکي: است غلط تبليغاتىِ گرایش دو وجود دیگر، لهئمس -8

 اگـر  و هسـت  فقـر  و تبعـيض  اگـر . دارد وجـود  االن این که دهند، نسبت نظام به را کشور در

 هـر  و برنـد  مي سؤال زیر را اساسي قانون و اسالمي نظام قواره کنيم، مي پيدا خارجي کلمش

 مقابـل  نقطـه . است غلط این! گردانند برمي نظام مشکل به را اي گوشه هر در کوچکي مشکل

 در هـم  را نظـام  که - را نظام اي عدّه که است این دارد، تفاوت این با درجه صدوهشتاد که آن،

 هـر  و دهنـد  مـي  نشـان  مبرّا عيوب همه از - کنند مي خالصه رهبري مثل زيچي یا رهبري

. اسـت  غلط هم این. ریزند مي نظام از بخش یک ولئمس پنج چهار، پاي به هست، که مشکلي

 ریشـه  بایـد . ماسـت  خـودِ  مجموعه عملکرد از ناشي غالباً مشکالت این که داریم مشکالتي ما

 اشـاره  جلسـه  اوّلِ صحبت در خاتمي آقاي که طور همان - خودمان به و بشناسيم را مشکالت

 و باـردازیم  ضـعف  نقـاط  به دلسوزانه و بيابيم را ضعف و قوّت نقاط کنيم؛ نقّادانه نگاه - کردند

  .کرد خواهد موفّق را ما این،. کنيم برطر  را آنها

 رنـج  واقعـاً  من بابت این از من. است والنئمس مرفّه زندگي و تنعّم احساس دیگر، موضوع -9

 خـوبي  و معمـولي  خيلـي  هـاي  زندگي شما از بعضي. نيست شما به خطاب البته این. برم مي

 غلـط  ایـن  باشـد؛  معنا این به تظاهر و والنئمس روزافزون تنعّم سمت به نباید کار روند. دارید

 گـاهي  هـم  مـردم  بـه  مـا  جلسـات  و ها زندگي کارها، ها، مسافرت انعکاس نوع در البته. است

 .گیارد مي اثر آنها روي عميق طور به و کند مي دلسرد را مردم که شود مي دیده زهایيچي

 نبـود  و کشـور  در مـدیریّت  ضـعف  تبليغ است، مردم واگرایي باعث که دیگري عوامل از -13

 از انسـان  کـه  دارد وجود کشور متخالف هاي جنا  از گوناگوني تبليغات متأسّفانه. است اقتدار

 ایـن  از عـدّه  یک کنند؛ مي درست مرکّ  اجماعِ یک ظاهراً ها طلبه ما قول به. برد مي رنج این

 البتـه  برنـد؛  مـي  سؤال زیر را کشور در مدیرانه اقتدار و مدیریّت و طر  آن از عدّه یک طر ،

 بـد  اش نتيجـه  دو هـر  کـه  آن، مخـالف  صددرصد انگيزه با دیگري عدّه و انگيزه یک با اي عدّه



 

24 

 . است

 کـه  را افـرادي  چيزي اندک به ها بعضي. دارد وجود هم اي نظرانه تنگ ملکردهايع البته -11

 از متأسّـفانه  ایـن، . کننـد  مـي  وانمـود  و تلقّـي  نظام مخالفِ و نظام از بریده هستند، جامعه در

 بـه  انتقـاد  عنوان به جنا  یک دیني، سختگير ِ عنوان به جنا  یک. است جنا  دو هر طر ِ

 فراوانـي  جوانـان . نخيـر  است؛ نظام ضدّ گویند مي شود، مي دیده اي هگوش که هرچيزي نظام،

 تطبيـق  اسـتانداردها  از بعضي با خيلي که باشند داشته هم رفتارهایي است ممکن که هستند

 و تظـاهرات  انتخابـات،  اجتماعـات،  در آیند مي که هایند همين. است نظام با دلشان اما نکند؛

 و کشـور  بـه  و دهنـد  مـي  نشـان  را خودشان شود، مي هداد نشان ملي احساسات که جاهایي

 مـي  مـردم . معدودنـد  بسـيار  کشور در ند،ا نظام با معاند که کساني آن. مندند عالقه نظامشان

 اسـالمي  نظـام  بـه  بنـابراین  کنـد؛  مـي  تـالش  و استقامت کار، فعاليت، که است نظامي بينند

 و آثار و مندند عالقه دارد، وجود ورکش مختلف هاي بخش در امروز که مدیریّتي به و خودشان

 آنهـا  کـه  باشند داشته هم هایي اعتراض و انتقادها است ممکن البته. بينند مي هم را نتایجش

 چنـين  اینجـا  کـه  ایـن  به کرد حکم فوراً نباید کرد؛ برخورد آنها با و شنيد و دانست باید هم را

 .چنان آنجا است،

 سـعي  کـنم  مـي  توصيه گيرد، انجام مردم براي است زمال که کارهایي از دوم نوعِ آن در -12

 هـم  خودتـان  دلسـوزي  بـه  و اميـدوار  خودشـان  وضعيت بهبودِ و نظام آینده به را مردم کنيد

 و دلسـوزند  آنها به نسبت کشور والنئمس که کنند احساس مردم. کنيد مطمئن آنها به نسبت

 هـا  گرانـي  از جلـوگيري  بـراي  ولتد که اقدامي و تالش همين. کنند مي درک را آنها مسائل

 درسـت . شـدند  خوشـحال  و خرسند آنها خيلي و بخشيد اثر حُسنِ خيلي مردم در داد، انجام

 بایـد  زمينـه  ایـن  در دیگـري  کارهـاي  هـم  باز و نگرفته انجام کامل طور به کار هنوز که است

 .است مهمّ شد، متوجّه فوراً دولت که این نفس اما گيرد؛ صورت

 توليـد  له،ئمسـ  اسـاس . بـرد  توليـد  روي باید را تالش عمده اقتصادي، کار هاي نهزمي در -13

 عـالج  را آن دارد، وجـود  توليد با مزاحم کشور مقرّرات مجموعه از نقطه کدام در ببينيد. است

 وزارت - هـا  بخـش  مجموع که دارد الزم اقتصادي وسيع دید و کالن نگاه کار این البته. کنيد

 در شـریک  کـه  -... و بازرگاني کشاورزي، صنایع، هاي وزارتخانه مرکزي، بانک دارایي، و اقتصاد

 و کننـد  فکـر  لهئمسـ  ایـن  روي همـدیگر  بـا  هستند، کشور اقتصادي ساماندهي و ترکي  امر

 کشـاورزي،  توليـد  چـه  و صـنعتي  توليـد  چه - توليد مانع که دارد وجود گيرهایي کجا ببينند

 مـي  ها پووهش و تحقيقاتي کارهاي و پرورش و آموزش و علوم وزارت به مربوط آننه و علمي

 و متخصّصـان  مـدیران،  مـا  و دارد وجـود  کشـور  در توليـد  زمينـه  حقيقتاً امروز. است - شود

 .داریم گرم دلهاي و باال و درخشان استعدادهاي و خوب آوران فن

 هـرز  جاهایي در. بگيرید جدّي را جویي صرفه واقعاً ...است جویي صرفه لهئمس دیگر، نکته -14

 .آید حساب به دولت در اصل یک باید جویي صرفه واقعاً داریم؛ را ملي ثروت رفتن

 مـي  وقتـي . رفـت  داخلـي  توليـدات  مصـر   طـر   بـه  باید که کنم عرض توليد باب در -15

 - دهيم مي را پُزش ما امروز که ساختماني - بسازند را المللي بين اجالس ساختمان خواستند

 هـيچ  سـاختمان  ایـن  در که بگيرید قطعي تصميم گفتم آنها به من. آمدند اینجا آن مهندسان

 و الکترونيکـي  و صـوتي  کارهـاي  از بخشـي  در کـار  آخـرِ  در فقط. نرود کار به خارجي مصالح

 اسـتفاده  خـارجي  توليـدات  از کنـيم،  توليد توانيم نمي داخل در که نسوزي موکت از استفاده

 بنـده . اسـت  داخلي توليدات از مصالحش درصد نودوچند عظمت، آن به ساختمانِ این. کردند

 و رفتنـد  کـه  کـردم  ابـال   و گفتم را موضوع این قاطع بار چند ساختمان آن ساختِ قضيه در

 بـه  چوبىِ کارهاي و بلور چيني،: داریم داخلي توليد همه این توانيم؛ مي ما. شد و کردند دنبال

 .«1آورند مي خارج از ها شرکت این خصوصه ب و آقایان باز که داریم، خوبي این

 مـي  دسـت  از چطـوري . داد دسـت  از نباید را آن است، بزرگي  سرمایه خيلي اميد این» -11
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 بعـد  کند، مي پيدا تحقق شکل فالن نقطه، فالن در کار، فالن که کنند تصور مردم اینکه رود؟

 دسـت  از مـردم  اميد طور این رد،نک اي فایده که ببينند کنند مراجعه و نکرد پيدا تحقق ببينند

 هـم  صـحت  بـر  حمـل  دیگـر  شود، تکرار وقتي کنند، صحت بر حمل هم بار یک اگر. رود مي

 مخصـوص  بخشـي  هـا  معاونـت  در گفتنـد  کـه  ایـن  حـاال . باشيد مراق  را این. کرد نخواهند

 زا یکـي  البتـه . کنيد دنبال جدي طور به را پيگيري این است؛ خوبي چيز این هست، پيگيري

 بگـویيم،  کـار  آغاز همان در مردم با ما که است این نرود، بين از ها اميدواري این که هایي راه

 و جمهـور  رئـيس  بـه  مردم بکنيم؛ توانيم نمي را کار این یا بکنيم خواهيم نمي ما را کار این آقا

 قبـول  اشـم  از بکنيم، توانيم نمي ما را کار این گفتيد شما وقت یک اگر دارند، اطمينان دولت

 طـور  این مواردي در اگر. نيست کافي کار این براي کشور امکانات و بودجه بگویيد یا. کنند مي

 .«1ندارد ایرادي هم این بکنيد، برخورد هم

 هـم  اخالق نيست؛ هم دین نبود، که معيشت. است اوّل اولویّت در قطعاً معيشت لهئمس» -17

 پيـدا  دسـت  موقعيتي به که را کسي. نيست هم اميد نيست؛ هم عفت و عصمت حفظ نيست؛

 خـودش  روزِ و ش  و کند مجاهدت و تالش فقر، و نابساماني رفع براي که این خاطر به کرده،

. اینهاسـت  جامعـه  اساسي مسائل. کنيد پيدا را ها اولویّت. کرد نخواهند مالمت نماید، صر  را

 . «2کنيد سير را مردم شکم که است این اوّل اولویّت...

 کـاذب  اميـدهاي  دادنِ طرفـدار  من. است صادق اميد نيست؛ هم کاذب اميد اميد، این» -18

 بـه  اعتمـاد  و خوشـبيني  بـا  جوانتان بگیارید. است صادقانه اميد، این که بينم مي من نيستم؛

 و طبيعـي  انسـان  یـک  از کـه  عظيمـي  تحول و دربياورد حرکت به را خود ذاتي نيروي آینده،

 مـن  نظـر  به و ماست  لهئمس این، امروز. آید وجود به او درون در ازد،س مي سينا ابن یک ساده،

. کـرد  حرکـت  بـه  اميـدوار  و وادار بایـد  را جـوان  نسـل . باشـد  این باید هم نخبگان اول لهئمس

 آن کـردن  نااميد مؤثرتر، وسایل  همه از ملت، یک کردن نابود براي و است بزرگي درد نااميدي

 وقتـي . نيسـت  نشاط و حرکت نبود، اميد وقتي. شود مي نابود يد،کن نااميد را ملتي. است ملت

 اميـد  بـراي  دليـل  صـد  نـداریم؛  نااميـدي  بـراي  دليلـي  ما. نيست آینده نبود، نشاط و حرکت

 .«3داریم

 مسـائل  در که کنم مي توصيه هم امروز ام، کرده توصيه کشور والنئمس به هميشه البته» -19

 والنئمسـ  اگر. بدانند خود اصلىِ کار را این و باشند جدّي باید مردم هاي گره گشودن و کشور

 بـه  رسـيدگي  را خـود  اصلي کار - ها شهرستان در چه و مرکز در چه - اي نقطه هر در کشور

 به را آنها هاي دل شعاري، مسائل به پرداختن و سياسي هاي سرگرمي بدانند؛ مردم مشکالت

 کـاري،  مجموعـه  نبـرد؛  هـرز  و ندهـد  هدر به را آنها نيروهاي و نکشاند طر  آن و طر  این

 وليتئمسـ  احساس این با ایمان آن اگر و باشيم؛ داشته کاري مدیر و کاري وزیر کاري، کابينه

 . «4است حلّ قابل مشکالت همه شود، همراه

 و. کـنم  مـي  عـرض  ایشان هاي هد  و بزرگوار آن راه و امام ممشاي  درباره مطل  یک»-23

 مردم، از ایشان که مطالباتي و امام شعارهاي و امام هاي توصيه بند ِ جمع در که است این آن

 مالحظـه  امـام  دست در را برافراشته پرچم دو اند، داشته جهان مسلمانان آحاد از مسئوالن، از

 جهـان  در و کشـورمان  در کـه  عظيمـي  نهضـت  ایـن  در ما بزرگوارِ امام حقيقت در. کنيم مي

 عبـارت  پـرچم  یـک : داشـتند  نگـاه  برافراشته و کردند بلند را پرچم دو آوردند، وجود به اسالم

 پـرچم  دوم، پـرچم . الیتناهي و عظيم قدرت این آوردن عرصه به اسالم؛ احياي پرچم از است

 بزرگـوار  امـام  قدرتمنـد  دسـت  بـه   برافراشـته  پرچم تا دو این. ایراني و ایران سربلندي و عزت

 امـت  بـه  مربـوط  اسـت،  امام نهضت و امام دعوت از بعد یک حقيقت در که اول پرچم. ماست

 و ایـران  بـه  مربـوط  اسـت،  ایران ملت به مربوط که اگرچه هم دوم پرچم. است اسالمي بزر 

                                                           
 31/31/1385 دولت هيأت اعضاي و جمهور رئيس دیدار در بيانات . 1

 29/33/1379  اسالمي شوراي مجلس ششم دوره نمایندگان با دیدار در بيانات.  2

 19/34/1383  همدان استان نخبگان و مسئوالن از جمعي دیدار در بيانات . 3

 11/32/1383 گيالن مردم از جمعي دیدار در بيانات.  4
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 اسـالمي  امـت  براي است، اسالم بخش حيات تحرک از عملي  تجربه یک چون اما است، ایراني

 و اسـالم  بيداري عملىِ ي ربهتج ایران در بزر  نهضت این چون. است ساز حرکت و اميدآفرین

 نتيجـه  امـا  است، ایراني و ایران به مربوط مستقيم طور به که اگرچه بنابراین بود، اسالم تحقق

 . «1است اهميت و ارزش داراي اسالم امت براي باز آن

 

 

1 
مایه های امیـد  

 در کشور

 حضور حداکثری در انتخابات -1

 کشور های زیرساخت -2

 علمی های پیشرفت -3

 انقالب تجربه -4

 کرده تحصل جوان نسل -5

 انداز چشم سند -6

 یاد و وصیتنامه امام -7

 روحیه واالی ملت -8

 الهی یاری به اتکال -9

 بسیج -11

 اسـت؛  مهمـي  چيـز  یک است، بخشي اميد چيز یک مردم، درصدي پنج و هشتاد حضور» -1

 برآمـده  نظـام  بـه  بيایند ورکش مردم انقالب، یک از بعد سال سي کردیم، عرض که طور همان

 بسـتن  دل و نظـام  ایـن  به اعتماد جز این بکنند، تقدیم را وسيعي يآرا چنين یک انقالب این

 .است مهمي قوت   نقطه خيلي این.. .افتاد اتفاق این و ندارد؛ دیگري معناي نظام، این به

 بسـيار  هـاي  ساختزیر امروز کشور، هاي زیرساخت است؛ فراوان اميد هاي  مایه کشور، در -2

 یـک    آمـاده  کشـور  امروز و گرفته انجام ها سال این طول در مهمي کارهاي است؛ مستحکمي

 . جلوست به وار  جهش حرکت

 - دیگـران  کـه  طـوري  بـه  اسـت؛  گيـر   چشم و نواز  چشم خيلي امروز علمي، هاي پيشرفت-3

 یـک  کـه  کننـد؛  مـي  ا اعتـر  - ندارند سياسي  انگيزه که آنهائي دیگر، کشورهاي دانشمندان

 کردنـد  اعتـرا   بنيـادي،  هاي سلول همين مورد در. دیدید تلویزیون توي دیش  را اش  نمونه

 در هـم  پارسال من: گوید مي. باشد داشته وجود پيشرفت حدِ این ایران در کردند نمي باور که

 بـه  ديزیا تفاوت پارسال تا امسال کردم؛ شرکت هم امسال کردم، شرکت علمي کنفرانس این

 کـه  داریـم  قبيـل  این از نمونه ها  ده است؛ اش  نمونه یک این! شده زیادي پيشرفت آمده، وجود

 . است اميد هاي  مایه است؛ علمي هاي پيشرفت اینها

 نسـل  - ماسـت  اختيـار  در ماسـت؛  سـر  پشت تجربه سال سي - ساله سي  تجربه خودِ - 5و4

 قـوت  نقاط و اميد هاي  مایه همه اینها است؛ انميد وسط در اي  کرده تحصيل و انرژي پر جوانِ

 کنـد  مـي  احساس هم دارد، نفس به اعتماد هم است، کرده تحصيل هم که جواني نسل. است

 . ببرد پيش را خودش کشور تواند مي که

 لحـاظ  از مـا  خـط  کـه  کـرده  مشـخص  ،1434 سـال  تـا  که داریم انداز  چشم سند یک ما -1

 باید کجا به که کردیم معلوم. است مهمي چيز خيلي ست؛کجا مادي و کشوري هاي پيشرفت

 قـوت  هـاي   نقطـه  اینهـا  اسـت،  اميـد  عوامـل  اینهـا . بکنيم حرکت باید طریقي چه از و برسيم

 . «2است

 شدنِ قدوه و شدن اسوه یادآور است؛ ایران ملت بيداري و ایران ملت عزت یادآور امام، یاد»-7

 اسـت؛  بخـش  نيـرو  امـام  یـاد . است مستضعف هاي ملت و اسالمي امت همه براي ایران ملت

 و امـام  ي اشاره انگشت و امام خط و امام راه و داشت نگه زنده باید را یاد این. است اميدبخش

 بيشـتر  همـه  از دانسـت؛  قـدر  بایـد  است، داده قرار راه این پيمودنِ براي امام که را هائي نشانه

 یـک  چشـم  بـه  امـام   وصـيتنامه  و امـام  هاي وصيهت  مسئله به باید کشور مسئولين و ها جوان

 . «3کنند نگاه دستورالعمل

 و دادیـد  شما که شعاري همين. باالست و اميدوارانه  روحيه یک هم ما خودِ ملت  روحيه»-8

 عـادي  و سـاده  چيز یک دهند، مي اي هسته انرژي به راجع را شعار این کشور این جاي همه

 مسـلّم  حـق  داننـد  مـي  نـه  چيسـت،  اي هسـته  انـرژي  ننددا مي نه ها ملت از خيلي نيست؛

 دانـد  مـي  هم ما ملت اما بردارند؛ قدم از قدم زمينه این در توانند مي بدانند، اگر نه و آنهاست؛

 امـروزِ  هاي پيشرفت تناس  به پيشرفت براي نمایان و بزر  شاخص یک اي هسته انرژي که

 مسـلّم  حق این که داند مي و است؛ عرکهم پسِ کالهش نداشت، ملتي اگر که دنياست علمىِ

 کـه  داننـد  مـي  هم و خواهند؛ مي ولينشانئمس از دل ته از و دهند مي شعار را این و آنهاست

                                                           
 14/33/1388( ره) خميني امام رحلت سالگرد بيستمين در بيانات.  1

 32/37/1388 رهبري خبرگان مجلس اعضاي دیدار در بيانات.  2

 14/33/1387( ره) خميني امام حضرت ارتحال سالگرد نوزدهمين مراسم در بيانات.  3



 

27 

 دیگـران،  سـوي  بـه  نياز دست کردن دراز بدون دیگران، به اعتناي بدون است قادر کشورشان

  روحيـه  ایـن، . اسـت  يمهمـ  چيز خيلي این،. آورد دست به و بگيرد را خودش مسلّم حق این

 شـما  بتوانـد  باید اميدوارانه، نگاه و اميد همين! من عزیزان. ماست ملت اميد این، ماست؛ ملت

 .«1برد خواهد پيش به و ببرد؛ پيش به و کند کمک قله به رسيدن دشوار هاي راه در را

 اميـد  از پر ار ما هاي دل است؛ کرده روشن خود به اتکال با را ما هاي دل متعال خداوند» -9 

 از لحظـه  یـک  هـم  آخـر  تا اميدوارم و نشدیم، مأیوس الهي کمک از لحظه یک ما. است کرده

 ایـن  متعـال  خـداي  ؛«اللَّـه  رو  من تيأسوا ال» فرمود که طور همان. نشویم مأیوس کمک این

 .«2است داده قرار اميدوار و شوق با اراده، با ملت یک را، ملت

 بـا  همراه آگاهي هم آن است؛ ملت یک آگاهي و ملي مقاومت و ملي حضور نماد بسيج» -13

. هاسـت  افسـانه  شـبيه  امـا  اسـت؛  حقيقت بسيج،. اخالص با همراه و معنویت با همراه تحرک،

 آفـرین  بيم دشمنان، براي است؛ اميدآفرین دوستان، براي است؛ شورآفرین جوانان، براي بسيج

 . «3است

 امید و انقالب 0

ــش -1 ــذ نق ــد یرانکارناپ  در امی

 انقالب گذشته

 ملـت  قیـام  بـودن  بخش امید -2

 ایران

 حرکـت  هـدف  دنبـال  امید با -3

 گری انقالبی های شاخص از کردن،

 رایب ایران انقالب آفرینی امید -4

 و عربدنیای اسالم 

 تکلیـف  دادن بـه عـالم،   امید -5

 الهی  بزرگ

 

 

 کـه  کسـاني  و نبـود  هـا  دل در ياميـد  هـيچ  که اختناق، دوران در بود گرفته فضا آنننان» -

 نشـان  ظواهر از یک هيچ اما داشتند، الهي  وعده صدق به قطعي اميد اگرچه کردند مي حرکت

 اول. بدهنـد  انجـام  را اساسـي  حرکـت  یـک  اینها بتوانند که بخشيد نمي را اميد این و داد نمي

 اميـد  نور و آورد دوجوه ب مردم این هاي دل در را اميد که کسي ترین بزر  و بهترین و کسي

 بـه  را، مردم اختناق و فشار شدّت عين در[. بود] ما بزرگوار و عزیز امام کرد، مشتعل و تابان را

 عزیزمـان  امـام  زبـان  از کـه  را کلماتي آن کنم نمي فراموش من و. کرد مي دعوت روشن  آینده

 پـر  را ضـا ف و فيضـيه  مدرسـه  بـه  کردنـد  حمله طاغوت دژخيمان که روزي آن در شد؛ خارج

 مردّد، و اميد از خالي و لرزان ها دل  همه خودشان، ددمنشانه و آميز قساوت خشونت از کردند

 هـا  دل کـه  کردنـد  هـایي  صحبت عزیزمان امام دقيقه چند ظر  در کوتاهي جمالت یک در

 رغـم  علـي . است انکارناپییر نقش یک انقالب  گیشته در اميد نقش. اميد نور از شد برافروخته

 کـه  کسـاني  آن بودنـد،  آشـنا  قرآني معار  با که کساني آن شدید، و سياه اختناق و فشار آن

 سـعي  اینهـا  دانسـتند،  مـي  صابرین و مبارزین و مستضعفين و مؤمنين نصرت به را الهي  وعده

 امـام  شـخص  حرکـت  این پيشواي و بدهند ادامه را حرکت و کنند اميد از پر را ها دل کردند

 . «4بود ما عزیز و بزرگوار

 بـرآورده  اميـد  آن کـه  امروز. کرد قيام که کرد پيدا اميد کرد، قيام ایران ملت که روزي آن» -

 بـا  و اسـت  اميـدوار  آینده به هم امروز و است گرفته را بزر   نتيجه آن قيام، آن از است، شده

 نشـاط  و حرکـت  و انگيزه به را ها جوان که است اميد نور این. کند مي حرکت نشاط با و اميد

 جامعـه  در را پویـایي  رو  و کنـد  مي جلوگيري آنها افسردگي و مردگي دل از و کند مي وادار

 . «5کند مي زنده

 در هـم  جنـگ،  در هـم  انـد؛  کـرده  انقالبـي   روحيـه  بـا  که اند کرده کساني را کارها بهترینِ» -

 اسـير  یعنـي  انقالبـي  روحيه. بمانيد انقالبي بنابراین،. فرهنگي مسائل و علم در هم و سازندگي

 حرکـت  هـد   دنبـال  اميـد  بـا  نشـدن؛  چکاني قطره گيرندگي به قانع نشدن؛ تحميلي حدود

 حرکـت  و انقـالب  ایـن، . آوردن دسـت  بـه  را آن پيگيري و اصرار با نشاط، با انگيزه، با و کردن،

 .«1است انقالبي

 شـد،  پيـروز  مـا  انقالب تيوق. کرد زنده را اميدها عرب دنياي و اسالم دنياي در انقالب این» -

 بـرد؛  مـي  سـر  به نوميدي و سکوت و رکود حال یک در اسالم دنياي و عرب دنياي کلّي طور به

                                                           
 17/38/1385 سمنان استان مردم دیدار در بيانات.  1

 1387/34/21( ع) علي حضرت ميالد سالروز در مردم مختلف اقشار دیدار در اتبيان . 2

 32/31/1384  بسيج مقاومت نيروي مختلف هاي رده صبحگاه مراسم در بيانات.  3

 33/31/1318 مشهد مردم اجتماع در سخنراني.  4

 29/31/1384 شعبان نيمه مناسبت  به مردم مختلف اقشار دیدار در  بيانات   . 5

 31/34/1383 دانشگاهي جهاد مسئوالن از جمعي دیدار در بيانات . 1
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 نمـي  گمـان  ملتـي  هـيچ  و بودند ترسانده را همه و برده پيش را خودشان کار ها صهيونيست

 پيـدا  ميـد ا هـا  ملـت  و شـد  گشـوده  فَرَج عظيم دروازه ناگهان. باشد باز برایش اميدي درِ کرد

 ببينيـد  شـما . اسـت  شده تمام و اند خورده را فلسطين کردند مي خيال ها صهيونيست. کردند

 فشـار  کـه  ایـن  بـا  و اسـت  آمـده  ميدان وسط توان همه با و وجود همه با فلسطين ملت امروز

 ایـن  نيسـت؛  اسـرائيل  شکسـت  فقـط  این. است ایستاده باز کنند، مي وارد او روي هم زیادي

. نـد ا مسـلّط  دنيـا  بـر  که است صهيونيستي هاي قدرت همه شکستِ این کاست؛امری شکستِ

 ایـن . اسـت  کـرده  بيناره و عاجز را اینها همه فلسطين، اراضي در محصور سال ِ بي ملت یک

 بـود؛  غوغـایي  لبنـان  مـا،  انقـالب  ایـام  همـان . کـرد  بيدار را لبنان ملت که بود اميدواري رو 

 کشـتند،  مـي  کردنـد،  مـي  حملـه : کردند مي لبنان با ند،خواست مي کاري هر ها صهيونيست

 آسـمان  اینکه مثل رفتند؛ مي و آمدند مي لبنان آسمان در هواپيماهایشان و کردند مي تجاوز

 پيـروزي  نزدیـک . بودنـد  افتـاده  هم جان به لبناني هاي گروه عوض، در! است خودشان کشور

 گـوش  را آن مشهد در بنده بودند؛ آورده «چمران» دکتر مرحوم از ساعته دو نوار یک انقالب،

. داد مـي  شـر   اجاآن در را لبنان مردم هاي مصيبت جزئيات و بود لبنان در خودش. دمرکي م

 حضـور  اوّل از کـه  زننـد  مي اي ضربه اسرائيل به که است رسيده جایي به لبنان مردم کار االن

 سـال  دو. اسـت  نـزده  آنهـا  به اي ضربه چنين عربي دولت هيچ منطقه، این در ها صهيونيست

 صد چند ها صهيونيست رغم علي هم پيش هفته چند کردند؛ نشيني عق  به وادار را آنها قبل،

 ایـن  نباشـد،  اميـد  ملتـي  دل در اگـر . گرفتنـد  جشن قدرتمندانه و کردند آزاد را خود زندانىِ

 و اسـالم  دنيـاي  همـه  در اميـدآفریني  این امروز. دادید شما را اميد این آید؛ نمي پيش چيزها

 ایـران  انقالب. کنم عرض شما به را ها نمونه جزئيات نيست مجال که خورد، مي چشم به عرب

 . «1کرد زنده و اميدوار را اسالم دنياي

 اميـد  یعنـي  - الهـي  بزر  تکليف این موظفيم امروز،. ماست گردن بر بزرگي تکليف امروز،»-

 شـاهدي  هـاي  نمونه آن شما،. «عليالنّاس شهداء والتکون»: دهيم انجام را - عالم مردم به دادن

 بـه  امـروز  کـه  را بزرگي تکليف. کنند مي نگاه شما به دنيا، مردم و دیگر هاي ملت که هستيد

 هاي دل در را اميد ي نقطه این که است این ما  عمده کار. بشناسيم درست باید ماست، گردن

 توانسـته  ایـران  ملـت  سال، یازده ده، این طول در که همننان. کنيم حفظ مسلمان هاي ملت

 اميـدوار  و روشـن  او بـه  هـا  ملـت  دل و چشم که باشد داشته قرار جایگاهي در هميشه است

 کـه  باشـد  نحوي به ما اظهارات و ها حر  و عمل کيفيت و روش باید هم بعد به حاال از باشد،

 . «2بماند باقي دشمنان هاي دل در بيم و مستضعفان هاي دل در اميد این

 وعودامید و م 7

ــاد -1 ــه اعتق ــدی ب ــد، مه  موع

 ها دل امیدبخش

ــد -2 ــیات از امی ــده خصوص  عقی

 مهدویت

 بــه اعتقــاد بــودن امیــدبخش -3

 موعود و منجی ظهور

 نیمـه  خصوصـیات  از امیدزایی -4

 شعبان

 بشر امید ذخیره مهدی امام -5

 

 آینـده  بـه  معتقـد  که ما براي .کند مي اميد نور از سرشار را ها دل موعود، مهدي به اعتقاد» -

 نخبگـان  از بسـياري  گریبـانگير  که یأسي این هستيم، الساّلم عليه موعود مهدي ظهور حتمي

 و ظلـم  فشارِ زیر عالم کنار و گوشه در امروز که هایي ملت ببينيد شما ...معناست بي دنياست،

 کـرد،  مبـارزه  ظلم با دشو مي که بارورانند خود دل در را اميد این اگر کنند، مي زندگي ستم

 پنجـه  در هـم  ایران ملت روز یک! شوند مي بيدار ها ملت چطور و افتد مي دنيا در اتّفاقي چه

 از را یأس این اسالمي، تعاليم با ما بزرگوار امام ولي بود؛ یأس همين دچار طاغوتي رژیم اقتدار

 خاسـتند،  پـا  بـه  مـردم  این که شد این نتيجه. داد شجاعت و اميد مردم به و کرد پاک ها دل

 این در توانستند و نکردند دریغ خود جان از کردند، مبارزه دادند، سختي به تن کردند، نهضت

 سـرنگون  و کـن  ریشـه  را آن و مبـارزه  شـيطاني  و ظالمانـه  نظام و ظلم عوامل با عالم، از نقطه

 . «3کنند

 منزلـه  بـه  تـي، مل هـر  بـراي  خصوصيات این که هست مهدویّت عقيده در خصوصيت چند»-

 و قلدر هاي دست اوقات گاهي. است اميد یکي،. است جسم در رو  حکم در و کالبد در خون

 وقتـي . دهنـد  مـي  دست از را اميدشان که رسانند مي جایي به را ضعيف هاي ملت قدرتمند،

                                                           
 24/11/1382 نمازجمعه هاي خطبه در بيانات.  1

 28/37/1318  تهران  جمعه نماز هاي خطبه.  2

 33/37/1381 شعبان نيمه عيد مناسبت به مردم مختلف اقشار دیدار در بيانات.  3
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 دیگـر  کـه  مـا  دارد؟ اي فایده چه گویند مي کنند؛ نمي اقدام هيچ دیگر دادند، دست از را اميد

 کنـيم؟  تالش چه براي بکنيم؟ اقدامي چه بيفتيم؟ در کسي چه با است؛ گیشته کار از ارمانک

 . «1است نااميدي رو  این،! توانيم نمي دیگر که ما

 مخصـوص  حتّـي  یـا  شيعيان  مجموعه مخصوص اميد، این. است اميد روز شعبان  نيمه روز» -

 یـک  موعود، یک ظهور و بشریت رايب روشن  آینده یک به اميد اصلِ. نيست هم مسلمان امت

 در کـه  اسـت  ادیاني  همه اتفاق مورد تقریباً جهان، سرتاسر در گستر عدالت دست یک منجي،

 و بـودائي  هنـد،  ادیـان  حتّـي  یهودیت، و مسيحيت و اسالم دین حاال از غير. داریم سرا  عالم

 چنـين  یـک  خـود  اتتعليمـ  در نيسـت،  دنيـا  مـردم  اکثـر  ذهن در هم آنها از نامي که ادیاني

 و اسـت  تاریخ طول در ها انسان  همه به بخشيدن اميد واقع در این. اند داده بشارت را اي آینده

 . «2است شده بيان آن با هم حقيقتي که اميد، این به ها انسان نياز به يیپاسخگو

 از سـت ا عبـارت ( فـداه  ارواحنـا ) اللَّه بقية حضرت والدت جشن و شعبان  نيمه خصوصيت» -

 وجـود  شـعبان  نيمه براي ما گيري جشن و ما انتظار در که اي برجسته  نقطه دو. عدالت و اميد

 دنيـاي  والدت، ایـن  اثـر  بر که اي آینده و والدت این نوید که است اميدزایي  مسئله یکي دارد،

 آن آمـدن  از پـس  که جهاني آن در اینکه دیگر و اميدزاست؛ این خود است، آن انتظار در بشر

 . «3است عدالت خط خط، ترین برجسته گرفت، خواهد شکل گواربزر

 خطابـه  در( فداه ارواحنا) مهدي حضرت مبارک نام. دارید نگه زنده خودتان در را اميد رو » -

 اميـد  ذخيـره  بـه  اشـاره  برخوردارنـد،  روشـني  دلِ از کـه  کساني همه سخن در و دانشجویان

 بشـریت  اميـد  ذخيـره ( فـداه  ارواحنـا  و ةوالسالمالصال عليه) مهدي امام. است تاریخ و بشریت

 قدرتمندان، صوري نمایىِ قدرت او نظر به باشد، داشته وجود انسان دل در اميد این اگر. است

 آمـد؛  خواهـد  اسـتهزاء  خـور  در جهـاني  بازیگر ِ هاي عرصه در آنها قدرتمندانه حضور و پوچ

 .«4است همين هم قضيه حقيقت

                                                           
 25/39/1371 مردم مختلف اقشار دیدار در بيانات.  1

 27/35/1387 شعبان ي نيمه روز در  مردم مختلف اقشار دیدار در بيانات.  2

 34/31/1381 دولت تئهي اعضاي و جمهور رئيس دیدار در بيانات.  3
 32/13/1383( ع)علي امام افسري دانشگاه در بيانات  . 4
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  ه شده شدپاسخ دادپاسخ دادمرتبط با امید و امیدآفرینی مرتبط با امید و امیدآفرینی رهبر معظم انقالب رهبر معظم انقالب در بیانات در بیانات یی که یی که ـ پرسش ها و شبهه هاـ پرسش ها و شبهه هاج ج 

 پاسخ رهبر انقالب به استناد عین عبارات محور پاسخ عنوان پرسش یا شبهه ردیف

1 
 را ایران ملت خواهندچرا می

 کنند؟ ناامید

چون ملت ایران به سوی 

آینده خوب و روشن در 

 حرکت است

 سـوي  بـه  امروز ایران ملت که بينند مي چون چرا؟. کنند نااميد را رانای ملت خواهند مي»-

 سـربلندي  و عـزّت  هم و است تأمين او مادّي دنياي هم آن، در که روشن و خوب آینده یک

 .«کندمي حرکت شود، مي تأمين اسالم دنياي سطح در او نفوذ و ایمان و

2 
چگونه امید مردم از دسـت  

 می رود؟

ن به عمل نکردن مسئوال

 وعده ها

 رود؟ مـي  دسـت  از چطوري. داد دست از نباید را آن است، بزرگي  سرمایه خيلي اميد این»-

 بعـد  کنـد،  مـي  پيـدا  تحقق شکل فالن نقطه، فالن در کار، فالن که کنند تصور مردم اینکه

 سـت د از مردم اميد طور این نکرد، اي فایده که ببينند کنند مراجعه و نکرد پيدا تحقق ببينند

 هـم  صـحت  بـر  حمل دیگر شود، تکرار وقتي کنند، صحت بر حمل هم بار یک اگر. رود مي

 .«باشيد مراق  را این. کرد نخواهند

 ؟فایده روحیه ناامیدی  3
فعالیت     همه مهلک سم

 هاست

 یـأس  اسـت،  نااميـدي  بياید، کشور یک در نسل یک سر بر است ممکن که بالئي بدترین »-

 - «نـدارد  اي         فایـده »          روحيـه  ایـن . ندارد اي         فایده دارد؟ فایده چه! آقا: ندگوی مي اینکه. است

 چـه  سياسـي،  و اجتمـاعي  هاي فعاليت چه هاست؛ فعاليت    همه مهلک سم - آینده از یأس

 .«پووهشي هاي فعاليت علمي، هاي فعاليت حتّي

4 
بـه   "امید به آینده"چگونه 

 ؟شود خصلتی ملی تبدیل
 با زبان هنر

 تزریـق  آینـده،  بـه  اميد یکدیگر، به کردن ترحم. دربياید ملي خصال صورت به باید اهاین. »-

 را تکامـل  راه ملـت  آن باشـد،  ملـت  یـک  در اگر که است خصوصياتي اینها دیگران؛ به اميد

 دسـتوري  اینهـا  شـود؟  مي تأمين وسيله چه به اینها. داریم نياز اینها به ما. پيماید مي خوب

 پـر  را فضـا  کـه  آنننـان  شود؛ القا تواند مي هنر زبان با اینها. نيست هم نصيحتي نيست؛ که

 .« است اخالقي شعر ما، امروز نيازهاي از یکي بنابراین. کند

 ؟اولین هدف دشمن 5
ناامید کردن ملت به نظام 

 اسالمی

 عناصـر  هـم  و رانایـ  ملـت  هـم  کـه  انـد  بسته اميد چيز چند به دشمنان خالصه، طور به»-

 اسـالمي  نظام به نسبت را ملت که است این آنها هد  اوّلين. کنند توجّه آن به باید سياسي

 .«است هد  این به متوجّه آنها پراکني شایعه و تبليغات بيشترِ کنند؛ نااميد و دلسرد

6 
چرا اغلب خبرهـای دشـمن   

برای مـایوس کـردن مـردم    

 است؟

 مجموعه این اینکه برای

 موجود یک به را انسانی

 مرده شبیه یا مرده،

 کنند تبدیل

 کـه  بينـيم  مي عيان به داریم، قرار دشمنان زهرآگين و تبليغاتي خبرهاي جریان در که ما»-

 از و اقتصـاد  از را مـردم . است مردم کردن مأیوس براي کنند، مي تنظيم که خبرهایي اغل 

 منـدان  عالقه و طلبانآزادي کنند، مأیوس دین گسترش از را متدیّنين کنند، مأیوس فرهنگ

 را آینـده  و کنند مأیوس فرهنگي کار یا سياسي، کار امکان از را سياسي و فرهنگي مسائل به

 کـه  ایـن  بـراي  چـه؟  براي! دهند جلوه تار و تيره اند، دوخته آینده به چشم که افرادي نظر در

 یـک  بـه  را آن و بگيرنـد  د،کنـ  مـي  کار اميد با که انساني مجموعه این از را اميد و جوشش

 .«!دهند انجام مایلند که کاري هر بتوانند تا کنند، تبدیل مرده شبيه یا مرده، موجود

7 
داستان های با پایان خـوش  

 ؟اشکال دارد

 داستان که است این هنر

 و کنیم شروع خوب را

 برسانیم پایان به خوب

! آیـد  نمـي  خوششان شود، مي تمام خوب پایانشان هميشه که هایي داستان از افراد بعضي »-

 آنهـا : کـه  شود تمام طور این همه قبيل، این از و کرد حسين  قصه مثل باید چرا»: گویند مي

 داسـتان،  کـه  دارد مـانعي  چه»: گویم مي من« !برسيد مراد به هم شما رسيدند؛ خود مراد به

 داسـتان  که است این نره. کنيم تمام بد را داستان که نيست این هنر «شود؟ تمام اميدوارانه

 .«است هنر این،. برسانيم پایان به خوب و کنيم شروع خوب را

8 
-های و هوی و جنجال رسانه

 !؟ای درباره مشکالت

 کننده مأیوس حرف های

 تلویزیون در را نباید

 کرد مطرح

 - کوچـک  مشـکل  یـک  گاهي که ام داده تیکّر سيما و صدا دوستان به اوقات گاهي بنده »-

-مـي  راه به جنجال و هوي و هاي کنند،مي مطر  تلویزیون در را - منطقه یک مشکل مثالً

. دیگـر  چيـز  فالن یا نشده کشيده اشهوایي پل یا است خراب جا فالن  جاده مثالً که اندازند

 تلویزیـون  در را ایـن  کـه  نيسـت  ایـن  معنـایش  امـا  شود، حل باید مشکل این خوب؛ خيلي

 مخاطـ   ذهـن  در طبيعـي  طـور  به آوردیم، تلویزیون در را زيچي چنين وقتي چون بياوریم؛

 خيابـان  فـالن  در پـل  یـک  کـه  نيست این مشکل مخاط  نظر از یعني کند؛مي پيدا تعميم

 .شـود نمـي  سـاخته  اسـت،  الزم مـردم  بـراي  کـه  پلـي  است این معنایش بلکه ندارد، وجود

 پيـدا  عموميـت  و شـمول  مـردم  ذهن در راحتي به که را چيزهایي و کننده مأیوس حرفهاي
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 .«کرد مطر  تلویزیون در نباید کند،مي

 ؟بیان مشکالت ایراد دارد 9
کیفیت بیان نباید یاس 

 برانگیز باشد

 جو در و صميمانه کامالً که اي جلسه چنين در به خصوص ندارد؛ ایرادي هيچ مشکالت این بيان»-

 ایـن  از مشـکالتي  شـما   همه اگر حتي مي کنم؛ استقبال کامالً من شده؛ تشکيل محبت و مهرباني

ـيد  مراق  یعني نکنيد؛ برانگيز یأس را بيان کيفيت که کنيد توجه منتها کنيد؛ بيان را قبيل  کـه  باش

ـتي  یعنـي  اسـت؛  متکي اميد به چيز همه! من عزیزان. نشود آلود یأس فضا ـئوالن  و شـما  بایس  مس

 در جملـه  از اي زمينه هر در بناست که - مختلف هاي رده در دولتي مسئوالن - کشور دانشگاه هاي

 مي توانند و بروند پيش مي توانند که باشند اميدوار کنيد، فعاليت مي گویيد، شما که هایي زمينه این

 باشـد؛  تحرک بر یأس فضاي حاکميت معنایش که نکنيد نوعي را بيان نوع. برسند مطلوب  نقطه به

 .«ندارد جایي من نظر به هم آلود یأس پيام و نيست نوميدي و یأس جاي هيچ نه،

11 
بی ارزش دانستن تولیـدات  

 !؟ داخلی

 تحقیر را خود که ملتی

 نخواهد پیشرفت کند،

 کرد

 که ملتي باشد، نااميد که ملتي. است جدّیت و تحرّک و اميد ملت، یک پيشبرنده اخالق هاي »-

 کـه  جنسـي  هر. کرد واهدنخ پيشرفت کند، تحقير را خود که ملتي باشد، مأیوس خود آینده از

! ندارد ارزشي که بود این معنایش بودن، داخلي این خودِ است، شده توليد داخل در مي شد گفته

 گِلي هاي آفتابه آن - لولهنگ یک ایراني که مي گفتند هم به دیگران، ها، تحصيل کرده افراد، خود

 کشـور  ایـن  علمي آینده هب نسبت هم علمي پيشرفته نسل یعني! بسازد نمي تواند هم - قدیمي

 .«است اخالقي مشکل آن این،. بود نااميد

11 
ــردن   ــه ک ــور از توجی منظ

 ؟جوانان

با امید دادن، به آنها توان 

 کار و نشاط بدهید

 بنشينيد که نيست این منظورم. کنيد توجيه را هایتانجوان. است این محترم اساتيد از توقع» -

 از آوردن اسم. نيستم خيلي هم موافق من اصالً نه،. کنيد معرفي برایشان را سياسي عمرو و زید

. بدهيـد  تحليل قدرت اینها به. نمي کند مشکل حل به کمکي چيزها، این...  و بکر و عمرو و زید

 .«بخشيدن اميد با دادن؛ اميد با جور؟ چه. بدهيد کار نشاط و کار توان اینها به

12 
تحقیــــر دســــتاوردهای 

 !؟انقالب

 یأس و یناامید موجب

 شد خواهد مردم

 گفـتم  بـود،  آمده من دیدن به تهران در که خارجي کشورهاي رؤساي از یکي به بار یک من»-

 از کـه  مي کنيـد  تصوّر را این شما گفتم. دارد قرار ساخت برنامه در سد هفتاد واحد آنِ در االن

 و کـرد  تمـام  را تعـدادي  هـم  دولـت  این ماند؛ دولت این براي سد ساخت از مبالغي قبل دولت

 واقعيّـت  ایـن  آیا گفت و کرد تعجّ  واحد؟ آنِ در سد هفتاد حدود در آورد؛ برنامه در را تعدادي

 انقـالب  دسـتاوردهاي  تحقيـر . گرفـت  ندیده نمي شود که است چيزهایي اینها بله، گفتم! دارد؟

 کـاري  نایـ  و شد خواهد مردم یأس و نااميدي موج  بلکه باشد؛ ملت نفع به که نيست چيزي

 برجسـته  را کمبودهـا  و بـزر   را ضـعف هـا  . دهنـد  انجام را آن مي خواهند دشمنان که است

 .«ندهند قرار نظر مورد را پيشرفت ها اما کنند؛

13 
 دچار را وضع می خواهد چرا

 کند؟ قلمداد هزیمت

 از را امید نور می خواهند

 کنند محو ایران ملت دلِ

مـي   چـرا . چيسـت  تبليغـاتي  جریـان  دو این از دشمن هد  که کنم عرض شما به من اوّل»-

 لحـاظ  از را وضـع  مـي خواهـد   چـرا  و دهـد  نشـان  تار و تيره اقتصادي لحاظ از را وضع خواهد

 کـه  اسـت  ایـن  علّـت  کلمه، یک در چيست؟ علّت. کند قلمداد هزیمت دچار فرهنگي و انقالبي

 فـرو   کننـد؛  محـو  جوانـان  دلِ خصوصبه و ایران ملت دلِ از را اميد نور مي خواهند کار این با

 .«نمایند نااميد را مردم و خاموش دل ها در را اميد

 ؟معنای نوآوری 14
 گذشته به کردن تکیه

 آینده بنای برای

 بـه  کـردن  تکيـه  معنـاي  بـه  بلکـه  نيست؛ گیشته بر کشيدن بطالن خط معناي به نوآوري» -

 متوجـه  مـا  تالش  همه ما، همت  همه اینکه به دارد احتياج این و. است آینده بناي براي گیشته

 دوسـتان  توصـيه،  عنـوان  بـه  که آننه... بسازیم را تاریخ این و کشور این باید ما که باشد این به

 و اسـت؛  مفيـد  و درست هم باوشد، عمل ي جامه مي تواند و است عملي هم غالباً کردید، بيان

 در مـي کـنم،   توصـيه  هميشـه  مثـل  هم باز من نهآن. بگيرد انجام اینها که اميدواریم شاءاللَّه ان

 را اميـد   درینه روز روزبه هستيد، که بخشي هر در نخبگان زبدگان، شما که است این اول درجه

 .«کنيد باز بيشتر خودتان روي بر

15 
ــایی   ــدگی دنی ــت از زن غفل

 ممکن است؟
-نمی دنیا بدون آخرت

 شود

مهـم   که - خودش الهي مواه  از را جامعه ایم مدهآ ما. ایم آمده تبعيض رفع و عدالت براي ما»-

. کنـيم  برخوردار معنوي و اخالقي مواه  همننين و - دارد وجود عدالت در الهي مواه  ترین

-مـي  مگـر  نخيـر،  کنـيم؛  غفلت مردم دنيایىِ زندگي از ما که نيست این حر  این معناي البته
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 معنـوي  مواهـ   آن بـه  بخواهد انسان که ندارد امکان و نمي شود دنيا بدون آخرت اصالً شود؟

 .«باشد داشته هم ویراني دنياي و برسد

16 
زیرسوال بردن و نبردن نظام 

 !اسالمی؟

هر دو گرایش تبلیغاتی 

 غلط است

 موجـود  مشـکلِ  هر اي عدّه اینکه یکي: است غلط تبليغاتىِ گرایش دو وجود دیگر، لهئمس»-

 اگـر  و هسـت  فقـر  و تبعـيض  اگـر . دارد وجود النا این که دهند، نسبت نظام به را کشور در

 هـر  و برند مي سؤال زیر را اساسي قانون و اسالمي نظام قواره کنيم، مي پيدا خارجي مشکل

 مقابـل  نقطه. است غلط این! گردانند برمي نظام مشکل به را اي گوشه هر در کوچکي مشکل

 هـم  را نظـام  کـه  - را نظام اي هعدّ که است این دارد، تفاوت این با درجه صدوهشتاد که آن،

 و دهنـد  مـي  نشـان  مبرّا عيوب همه از - کنند مي خالصه رهبري مثل چيزي یا رهبري در

 غلـط  هـم  این. ریزند مي نظام از بخش یک ولئمس پنج چهار، پاي به هست، که مشکلي هر

 .«است

17 
داشتن عملکردهـای تنـگ   

 !نظرانه؟

 هستند جوانان فراوانی

 ارهایرفت است ممکن که

 از منطبق با بعضی

نداشته  استانداردها

 نظام با دلشان اما باشند

 .است

 در که را افرادي چيزي اندک به ها بعضي. دارد وجود هم اي نظرانه تنگ عملکردهاي البته»-

 طـر ِ  از متأسّـفانه  این،. کنند مي وانمود و تلقّي نظام مخالفِ و نظام از بریده هستند، جامعه

 نظـام،  به انتقاد عنوان به جنا  یک دیني، سختگير ِ عنوان به جنا  یک. است جنا  دو هر

 فراوانـي  جوانـان . نخيـر  اسـت؛  نظـام  ضـدّ  گوینـد  مي شود، مي دیده اي گوشه که هرچيزي

 تطبيـق  استانداردها از بعضي با خيلي که باشند داشته هم رفتارهایي است ممکن که هستند

 .«است نظام با دلشان اما نکند؛

 روحیه انقالبی یعنی چه؟ 18
 هدف دنبال امید با

 کردن حرکت

 بـا  نشـدن؛  چکاني قطره گيرندگي به قانع نشدن؛ تحميلي حدود اسير یعني انقالبي روحيه»-

 دسـت  بـه  را آن پيگيـري  و اصـرار  بـا  نشـاط،  بـا  انگيزه، با و کردن، حرکت هد  دنبال اميد

 .«است انقالبي حرکت و انقالب این،. آوردن

 ؟هاام قدیمکد 19
 اصالً حرف هایی چنین

 . نیست استدالل قابل

 مـي  حـر   غيـره  یـا  کتاب یا پرورش و آموزش زمينه در ميزگرد در مثالً آیند، مي گاهي»-

 یـک  بـه  ؟!هـا  قـدیم  کدام. «بود طور این ها قدیم و ها گیشته آن! خير به یادش بله؛» که زنند

 اصـالً  هـایي  حـر   چنـين ! شده طور این االح و بود طور آن که کنند مي اشاره موهوم قدیم

 مـا  کنـد  مي تصوّر مخاط  که شود مي زده حر  طوري ؟!قدیم کدام. نيست استدالل قابل

 نااميـدي  همـين، . کنـيم  مـي  حرکت شدن تر خراب سمت به شویم، مي دور قدیم از هرچه

 .«است
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  از زاویه آینده نگریاز زاویه آینده نگری  رینیرینیامید و امیدآفامید و امیدآفـ بررسی بیانات رهبر معظم انقالب دربارة ـ بررسی بیانات رهبر معظم انقالب دربارة د د 

 مستندات محور موضوع ردیف

1 
 

ساخت برنامه های 

 :امیدبخش
 

 
 :فرصت
  اجتماعی تفاهم  توسعه -1

 جامعه در روانی امنیت ایجاد -2

 انگیزه پیدا کردن مخاطبان -3
 

  توسـعه  موهـوم،  هـاي  سـازي  دشمن نفي شود، منتقل باید حتماً که هایي پيام از دیگر یکي»-
 کـلّ  ذهنيّـت  در کـه  عـواملي  از یکـي . اسـت  جامعـه  در رواني امنيت ایجاد و اجتماعي تفاهم
 گـاهي . اسـت  یـأس  و نااميـدي  آورد، مـي  وجـود  به «پریشي روان» روانشناسان قول به جامعه،
 ضـعيف  را اميـد  یـا  نمایـد  مي یأس ایجاد طبيعي طور به که شود مي پيدا هم گوناگوني عوامل
 در بایـد . خطاسـت  خيلي کردن، ایجاد مردم در نااميدي و نمودن یقتشو را ها همين. کند مي
 .«شود ایجاد اميد مردم

2 
ساخت برنامه های 

 :مایوس کننده
 

 :تهدید

ــکالت در   - ــافتن مش ــيم ی تعم

 ذهن مخاط  

ایجاد تصور عقـ  گـرد نظـام     -

 در ذهن مردم

احساس بـي انگيزگـي و بـي     -

 حرکتي ميان مردم

 

 مـثالً  - کوچک مشکل یک گاهي که ام داده تیکّر سيما و صدا دوستان به اوقات گاهي بنده»-
 اندازنـد  مـي  راه به جنجال و هوي و هاي کنند، مي مطر  تلویزیون در را - منطقه یک مشکل
 خيلـي . دیگـر  چيـز  فـالن  یا نشده کشيده اش هوایي پل یا است خراب جا فالن  جاده مثالً که

 چـون  بيـاوریم؛  تلویزیون در را این که نيست این نایشمع اما شود، حل باید مشکل این خوب؛
 مـي  پيـدا  تعمـيم  مخاطـ   ذهن در طبيعي طور به آوردیم، تلویزیون در را چيزي چنين وقتي
 بلکـه  نـدارد،  وجـود  خيابـان  فالن در پل یک که نيست این مشکل مخاط  نظر از یعني کند؛

 و کننده مأیوس هاي حر . شود نمي ساخته است، الزم مردم براي که پلي است این معنایش
 تلویزیـون  در نبایـد  کنـد،  مـي  پيـدا  عموميت و شمول مردم ذهن در راحتي به که را چيزهایي
 کننـد؛  تالش باید غيرمستقيم و مستقيم والنئمس دارد، وجود مشکلي اي گوشه در. کرد مطر 
 در مـثالً  نـد، آی مـي  گـاهي . نيسـت  درسـت  اصالً مشکل دادن تعميم اما نمایند؛ برطر  را آن

 آن! خيـر  بـه  یادش بله؛» که زنند مي حر  غيره یا کتاب یا پرورش و آموزش زمينه در ميزگرد
 کـه  کننـد  مـي  اشـاره  موهـوم  قدیم یک به ؟!ها قدیم کدام. «بود طور این ها قدیم و ها گیشته
 ؟!مقـدی  کـدام . نيسـت  اسـتدالل  قابل اصالً هایي حر  چنين! شده طور این حاال و بود طور آن

 بـه  شـویم،  مـي  دور قـدیم  از هرچـه  مـا  کند مي تصوّر مخاط  که شود مي زده حر  طوري
ـ  بایـد  شـما . است نااميدي همين،. کنيم مي حرکت شدن تر خراب سمت . بگویيـد  عکـس ه ب
 خبـر  وضـع  البته. است نياز خبر،. است مهمّ بسيار هم خبر  لهئمس... است عکسه ب هم واقعيّت
 داراي و فراگيـر  بهنگـام،  موثّـق،  را خبـر  بتوانيـد  هرچه منتها است؛ هشد گیشته از بهتر خيلي

 ایجـاد  مـردم  در موثّـق،  کمتـر  و ضـعيف  خبر یک پخش گاهي. بکنيد گفتيم، که خصوصيّاتي
 یـا  امریکـایي  تجهيـزات  خبر مثالً: داد شود مي گونه دو را واحد خبر یک گاهي. کند مي یأس

 مقابلـه  بـه  آن بـا  کـه  کننـد  پيـدا  انگيزه مردم که داد اي گونه به شود مي را اسرائيلي تجهيزات
 پـا  از دسـت  شـود  نمي که کنند احساس مردم که داد طوري شود مي را خبر همان برخيزند؛
 البتـه . باشـد  اميدبخش باید خبر دادن  نحوه پس. کرد شود نمي حرکتي هيچ اصالً و داد تکان
 .«است سودمند نکات حاوي و مهم خبر، خودِ

 ناامید ملتِ 3

 :تهدید
و حرکـت   پیشرفت کند شدن -1

 کشور

 تحقیر شدن دستاوردها -2

گسترش تفرقـه و اخـتالف و    -3

 فساد اقتصادی و فساد جنسی 

ــه  -4 ــرب ــور و  خط ــادن کش افت

 مسموم شـدن همـه فعالیـت هـا    
سیاسـی   و اجتماعی فعالیت های)

 (علمی و پژوهشی و

از بین رفتن اعتماد به نفـ  و   -5

 هـای  تـالش  و نشاط و کارانگیزه 

 علمی

ترسیم فضای ناامیدی در بیان  -6

 مشکالت 

 همـدیگر  بـا  باشـند،  نداشـته  نفـس  به اعتماد باشند، نااميد باشند، تنبل مردمش ملتي اگر» -

 نخواهـد  پيش ملتي چنين باشند، نااميد آینده از باشند، بدبين رهمدیگ به باشند، نداشته پيوند

 اسـت  کرمـي  مثـل  کند؛ مي ویران را بنا بيفتد، بنا  پایه درون در که اي موریانه مثل اینها رفت؛

 بایـد  مـا  ملـت . کـرد  مبارزه صفات این با باید. کند مي فاسد را ميوه بگيرد، قرار ميوه داخل که

 بـه  مـؤمن  و معتقد و پيشرفت، به مند عالقه آینده، به خوشبين نفس، به اعتماد داراي اميدوار،

 بـه  اعتمـاد  چنـين  مـا  ملـت  امروز بحمداللَّه. کند مي کمک راه این در را او که باشد معنویاتي

 .کرد تکميل را اینها باید دارد؛ اميدي چنين و نفس

 دیـن،  ایـن  به خدا، به را خودمان ظنّ حسن و توکّل و اميد ما که است این است، مهم آننه -

 اسـت،  پيشـرفت  مایـه  کـه  آننه. است این اصل. ندهيم دست از احکام این به و معار  این به

 . است اطمينان و اميد و ایمان رسوخ

 یـأس  و نااميدي موج  بلکه باشد؛ ملت نفع به که نيست چيزي انقالب دستاوردهاي تحقير -

 را هـا  ضـعف . دهنـد  انجـام  را آن خواهنـد  مي دشمنان که است کاري این و شد خواهد مردم

 . ندهند قرار نظر مورد را ها پيشرفت اما کنند؛ برجسته را کمبودها و بزر 

 مـأیوس  را مردم. ماست گناهان از دیگر یکي یأس، ایجاد با کشور عمومي حرکت کردن کُند -

 اميـد  و شـوق  بـا  بایستي که کساني آن چشم در را افق و کنيم مأیوس را محرکه نيروي کنيم،
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 هایاستعداد شکوفا نشدن-7

 انسانی

 کم رنگ شدن توکل به خدا -8

 شکل گیری محیط هرج و مرج -9

 

 بزرگـي  گنـاه  یـک  ایـن  است؛ مردم حرکت کردن کُند این بدهيم؛ نشان تار و تيره بروند، جلو

 . است

 شـدن  گریبـان  به دست و اختال  تفرقه، کند، مي کُند را کشور حرکت که چيزهایي از یکي -

  جموعـه م ماهـا   طبقه مخصوص گناهان جزو اختال ، به زدن دامن یا اختال  ایجاد این است؛

 چـه  اقتصـادي،  فساد در داشتن دست چه اقتصادي؛ فساد یا. است - سياستمدارها و مسئوالن

 فسـاد . کند مي کُند را کشور عمومي حرکت که است چيزهایي اقتصادي، فساد بر بستن چشم

 عمـومي   ماليـه   مسـئله  و است فساد اینکه جهت از است، کُندکننده یک خودش هم اقتصادي،

 فسـاد  موجـ   دیگـري  جهـت  از مـردم  ذهن در انعکاسش هم کند، مي مشکل دچار را کشور

 خـداي  و العياذباللَّـه  - فسـاد  یـک  در داشتن شرکت چه لیا کند؛ مي ایجاد نااميدي که است،

 نـوع  ادبيـات،  نـوع  فساد؛ به مردم کشاندن یا فساد؛ یک بر بستن چشم و دیدن چه - نخواسته

 چـه  مالي، فساد چه - کند گستاخ و جَري مفسدانه لمسائ به نسبت را مردم که کاري و حر 

 . ماست گناهان اینها و است، کشور حرکت کردن کُند - اینها امثال و جنسي امور فساد

 لـیا  .. .اسـت  پيشـرفت  ضد باشد، نداشته وجود اميد آن در که محيطي و مرج و هرج محيط -

 و مدبرانـه  کـار  با گيرا، و گرم و ميدوارانها تالشِ با همبستگي، با کاري، وجدان با. بود بيدار باید

 طـي  را فاصـله  ایـن  باید پروردگار، از استمداد و خدا به توکل با حال درعين و شده، ریزي برنامه

 . باشد داشته مدنظر هم با را اینها همه باید جوان. کرد

 که ملتي باشد، نااميد که ملتي. است جدّیت و تحرّک و اميد ملت، یک پيشبرنده هاي اخالق-

 کـه  جنسـي  هر. کرد نخواهد پيشرفت کند، تحقير را خود که ملتي باشد، مأیوس خود آینده از

 ارزشـي  کـه  بـود  این معنایش بودن، داخلي این خودِ است، شده توليد داخل در شد مي گفته

 آن - لولهنـگ  یـک  ایرانـي  کـه  گفتنـد  مـي  هم به دیگران، ها، کرده تحصيل افراد، خود! ندارد

 آینـده  بـه  نسبت هم علمي پيشرفته نسل یعني! بسازد تواند نمي هم - قدیمي گِلي هاي آفتابه

 .  است اخالقي مشکل آن این،. بود نااميد کشور این علمي

. آوریـم  وجـود  بـه  خودمـان  دسـت  به ما که مسائلي آن از است عبارت کشور براي جدّي خطر -

 دوئيّـت،  و اخـتال   وجـود  القـاي  آینـده،  به بتنس نااميدي ایجاد ایماني، بي ایجاد اختال ، ایجاد

 ایـن  ورزي غـرض  یـا  ناداني روي از متأسّفانه بعضي ها که - دشمن مقابل در ضعف احساس القاي

 بعضـي  و عمالً را احساس این بعضي که - کشور مسئوالن در ناتواني احساس - مي کنند را کارها

 مـردم  و باشـند  داشـته  توجّـه  بایـد  سئوالنم. است خطر منشأ کشور براي - مي کنند ترویج قوالً

 . بشناسند را دشمن القائات و باشند متوجّه هوشيارانه هم ما عزیز

 حتّـي  چه سياسي، و اجتماعي فعاليت هاي چه فعاليت هاست؛    همه مهلک سم - آینده از یأس -

 علـوم  هـاي          زمينـه  در را بزر  کشفيات که کساني این. پووهشي فعاليت هاي علمي، فعاليت هاي

نمـي   اینجـا  بـه  قطعـاً  بودنـد،  نتيجـه  از نااميد اگر اینها دادند، انجام گوناگون دانش هاي و تجربي

 از کننـد  نااميـد  را مـا  جـوان . بـرد  مـي  پـيش  را انسان که است عظيمي نيروي آن اميد،. رسيدند

آینـده شـغلي    از علمـي اش،       آینده از دانشگاهش، از دولتش، از اش،         آینده از انقالبش، از کشورش،

 . است مضر خيلي این. اش

 بایسـتي  یعنـي  است؛ متکي اميد به چيز همه! من عزیزان. نشود آلود یأس فضا که باشيد مراق  -

 هـر  در بناسـت  کـه  - مختلـف  هاي رده در دولتي مسئوالن - کشور هايدانشگاه مسئوالن و شما

مـي   کـه  باشـند  اميـدوار  کنيـد،  فعاليـت  مي گویيد، شما که يهای زمينه این در جمله از اي زمينه

 معنـایش  کـه  نکنيـد  نـوعي  را بيـان  نـوع . برسـند  مطلوب  نقطه به مي توانند و بروند پيش توانند

 هـم  آلـود  یـأس  پيام و نيست نوميدي و یأس جاي هيچ نه، باشد؛ تحرک بر یأس فضاي حاکميت

 .ندارد جایي من نظر به

 رو ... شـود  شـکوفا  بتواند تا دارد اميد و اعتماد رو  تزریق و شناخت تشویق، به تياجاح انساني استعداد -

 .کنيد تقویت خودتان نسلِ بين در را «توانيممي ما» اینکه و نفس اتکاءبه رو  اميد، رو  جویندگي،
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 امیدوار دشمنِ 4

 :تهدید

 انقـالب  و نظام علیه سوء تبلیغ -1

 انقالبی ارزش های و امام و

جدا کردن مـردم از انقـالب و    -2

 نظام

 تخریب وحدت ملی  -3

تخریب ایمـان هـا و باورهـا و     -4

 اعتقادات مردم

تالش برای اصالح نشدن امـور   -5

 مردم

نسبت دادن ضعف های کشور  -6

 به نظام اسالمی

مسئوالن و متزلزل کردن امید  -7

 خواص 

ایجاد یـاس از طریـق تحقیـر     -8

 دستاوردهای انقالب

و تـار نشـان دادن افـق     تیره -9

 کشور برای القای ناامیدی

مشــغول کــردن جوانــان بــه  -11

 بازیچه و سرگرمی

 مایوس کردن مردم از اقتصـاد  -11

  فرهنگ و

 از کــردن متــدیّنین مــأیوس -12

  دین گسترش

 و کردن آزادی طلبان مأیوس -13

 و فرهنگـی  مسائل به مندان عالقه

 یـا  سیاسـی  کار امکان از سیاسی

  هنگیفر کار
 

 بيشـترِ  کننـد؛  نااميـد  و دلسـرد  اسالمي نظام به نسبت را ملت که است این آنها هد  اوّلين -

 تبليغـات  و پراکني شایعه با طر  یک از...است هد  این به متوجّه آنها پراکني شایعه و تبليغات

 طـر   از ؛کننـد  نااميـد  و بـدبين  را مردم انقالبي، هاي ارزش و امام و انقالب و نظام عليه سوء

 برطـر   مـردم  مشکالت نگیارند و شوند مردم امور اصال  از مانع گوناگون هاي تالش با دیگر

 مدیران که هایي ضعف ولو - باشد داشته وجود کشور در که ضعفي هر هم طر  یک از گردد؛

 خواهند مي کارها این مجموع با. دهند نسبت اسالمي نظام به را آن - دارند ها دولت و اجرایي

 . کنند جدا نظام و انقالب از است، نظام و انقالب این حقيقي و واقعي پشتوانه که را ملت این

 وحـدت  تخری  از است عبارت اوّل،. کند مي تعقي  را مقطعي و اي مرحله هد ِ سه دشمن -

 کارسـاز  باورهـاي  و ایمـان  تخری  دوم،. کنند تخری  و بشکنند را ایران ملت یکاارچگي ملي؛

 عقـ   ملـت  یـک  از را ملت این که اعتقاداتي و باورها و ها ایمان تخری ِ به یعني دم؛مر دل در

 ایـن . باردازنـد  کرد، تبدیل دنيا در دار ميدان و شجاع و پيشرو ملت یک به خور، توسري افتاده

 ایـن  و کرد نمي حرکت انسان که باورها این بدون گرفت؛ انجام باورهایي و اعتقادات با حرکت،

 سـوم، . کنـد  تخریـ   مـا  ملـت  ذهن در را باورها این خواهد مي دشمن. رفت نمي پيش ملت

: اسـت  دشـمن  نظـرِ  مـورد  تخری ، سه پس،. مردم ذهن در آینده تخری  و اميد رو  تخری 

 ایـن  اسـم . اميـد  رو  تخریـ   و بخش، مقاومت و کارساز باورهاي تخری  ملي، وحدت تخری 

 نـدارم؛  غافـل  هـاي  خـودي  و دوستان این به کاري من! گیارند مي «اصال » هم را ها تخری 

 .است مربوط مرزها این از بيرون به حرکت، این جنبان سلسله که است دشمن برسر من بحثِ

 والن،ئمسـ  شما خواص، شما خصوصه ب باشيد؛ مراق . کند متزلزل را این خواهد مي دشمن-

 دشـمن  که ببينيد. محترم اندانشگاهي و محترم علماي شما گویندگان، شما روشنفکران، شما

 و اميـد  و ایمان که است این تان وظيفه شما. کند متزلزل را اطمينان و اميد و ایمان خواهد مي

 آن بـا  اسـالمي  ایمـان  این و قدرت آن با دین این خودِ را کار بقيه کنيد؛ مستحکم را اطمينان

 .دهد مي انجام توانایي،

 یـأس  و نااميـدي  موج  بلکه باشد؛ ملت نفع به هک نيست چيزي انقالب دستاوردهاي تحقير-

 را هـا  ضـعف . دهنـد  انجـام  را آن خواهنـد  مي دشمنان که است کاري این و شد خواهد مردم

 .ندهند قرار نظر مورد را ها پيشرفت اما کنند؛ برجسته را کمبودها و بزر 

 طـرق  از و انـد  یوسمـأ  ملـت  ایـن  با چهره به چهره برخورد از که ما دشمنان امروز ببينيد شما-

 سعي یعني کنند؛ مي استفاده وسایل همين از بگیارند، اثر ملت این روي خواهند مي گوناگون

-سـرگرمي  و هـا  بازینه به را جوان کنند؛ نااميد را جوان دهند؛ نشان تار و تيره را افق کنند مي

 مـرج  و هـرج  بـه  کتحری را او و بدارند باز علم تحصيل از را جوان کنند؛ مشغول گوناگون هاي

 .کنند

 کننـد،  مـأیوس  دیـن  گسـترش  از را متـدیّنين  کنند، مأیوس فرهنگ از و اقتصاد از را مردم -

 کـار  یـا  سياسـي،  کـار  امکـان  از را سياسـي  و فرهنگـي  مسائل به مندان عالقه و طلبان آزادي

 جلـوه  تـار  و تيره اند، دوخته آینده به چشم که افرادي نظر در را آینده و کنند مأیوس فرهنگي

 .! دهند

 در را اميـد  فرو  کنند؛ محو جوانان دلِ خصوصه ب و ایران ملت دلِ از را اميد نور خواهندمي -

. اسـت  انسـان  محرّکه قوّه ترین بزر  اميد،! من عزیزان. نمایند نااميد را مردم و خاموش هادل

 .«کند مي وادار حرکت به را انساني هر موفقيّت، به اميد و پيشرفت به اميد پيروزي، به اميد

 مسئوالن واریامید 5

 :فرصت 

 بـه  اتّکا با وبی وقفه  مجاهدت -1

 خدا

علمی  چشمگیر های پیشرفت -2

و فناوری در سایه هویت ایرانـی و  

 اسالمی 

 ایـن  کـه  اسـت  این من حر  اوّلين .باشد اميدبخش است ممکن بسياریش که هایي حر » -

 و خيـر  هرچـه  چون نکنيد، رها را متعال خداوند به اتّکاء با و مستقلّانه مجاهدتِ و تالش سيره

 .است موضوع این سایه در دارد، وجود کشور براي برکت

 و نيسـت  مقایسه قابل قبل سال وپنج بيست و بيست با پيشرفت اظلح از ما عزیز کشور امروز -

 لحـاظ  از دنيـا  قدرتمنـد  هـاي  دسـتگاه  همـه  سـال  وپنج بيست این در که است حالي در این

 ایـن  ...اسـت  واقعيـت  یـک  این. اند داشته ناسازگاري سر ما با تجاري و علمي فناوري، سياسي،
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روزمـره  شایسته امور  اجرای -3 

 در کنار کارهای بلندمت

 در صحنه نگهداشتن مردم -4

 منطقـی،  شکل گیری فضـای  -5

ــو ــادالت از دور و لمعقـ  و مجـ

 سیاسی های کشمکش

 و ی مبــان هــا تبعــیض رفــع -6

  یاختصاص های فرصت

 بـا  همـراه  آباد دنیایتشکیل  -7

معنویت در کنار توجه به  و عدالت

 زندگی دنیوی مردم

 ضـعف  و قوّت نقاط شناسایی -8

 دلسـوزانه  کـردن  برطرف و  نظام

  ضعف نقاط

 تـنعم  و رفـاه  دربـاره  مراقبت -9

 زندگی  در حد زا بیش

  نظرانه تنگ عملکرد از پرهیز -11

 آینـده  به مردم کردن امیدوار -11
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 بـراي  اساسـي  و زیربنـایي  هـاي  ساخت زمينه در چه فنآوري، زمينه در چه امروز که توفيقاتي

 سـایه  در کنيـد،  مـي  مالحظـه  گوناگون هاي زمينه در علمي رشد زمينه در چه و کشور آینده

 .داد ادامه باید را این. آوریم دست به ایم توانسته خودمان اسالمي و ملي هویّت تالش

 سـازندگىِ  کارهـاي  نوع یک: است نوع دو کلّي طور به دهد، انجام باید دولت یک که کارهایي -

. اسـت  نيـاز  مـورد  مـردم  فعلـي  زنـدگي  تسهيل براي که است کارهایي نوع یک است، اساسي

 ایـن  بـه  نهایت در اوّل نوع کارِ آن اگرچه. دارد تفاوت همدیگر با کار دو این مقدّمات و طبيعت

 نفـت،  زمينـه  در هچ امروز که شما یعني شد؛ خواهد منتهي دوم نوع کارهاي از مطلوب نتيجه

 انجـام  مانـدگاري  کارهـاي  کنيد، مي تالش...  و بازرگاني زمينه در چه و کشاورزي صنعت، راه،

 مـردم  و شـد  خواهـد  مـنعکس  مردم زندگي در دیگر سال ده یا پنج سه، باالخره که دهيد مي

 اکارهـ  این ليکن کرد؛ خواهند حس خودشان جي  و خانه سفره، در بالشک را شما کار نتيجه

 روزمـرّه  کارهاي دوم، کار نوع اما. است کشور کلّي قواره سازنده و بلندمدّت کارهاي العجاله علي

 بـه  ميگـویم،  که روزمرّه. است بنيادي و اساسي کارهاي از بيشتر ظرافتش من نظر به که است

 منظـور  بلکـه  نـه،  ایـم؛  شـده  روزمرّگـي  دچار بگویيم که نيست ارزش ضدّ روزمرّگي آن معناي

 و کشـور  پيشـبرد  بـراي  کـار،  آن حضور از که است احتياج امروز که چه آن است؛ نقد رهايکا

 .کنيم استفاده اهدا  به رسيدن

 هـم  حـال  بـه  تـا  کـه  - دهـيم  انجام ملت به تکيه سایه در را کارهایمان همه خواهيم مي ما -

 گرفتـه  انجـام  لـت م اتّکـاءِ  به گرفته، صورت کشور این در که آننه همه و است بوده طور همين

 از بعضـي  بـر  و کرده همراهي داشته؛ همراه دلِ کشور والنئمس با و دولت با ملت چون - است

 راه ایـن  ایـم  توانسـته  هم ما و است کرده کمک شده، الزم که جا هر در و نموده صبر مشکالت

 صـحنه  در همننان را ملت این بتوانيم ما که است این شرط اوّلين. کنيم طي امروز تا را دشوار

 منتهـا  گوینـد؛  مـي  و زننـد  مـي  را حر  این هم همه و است همه اتّفاق مورد این،. داریم نگه

 .شود مي پيشنهاد متفاوتي راههاي

 دهـيم،  انجـام  حکومـت  بـا  مردم همگرایي حفظ براي است الزم رسد مي نظرم به که آننه  -

 کـه  دوستاني شما و ما مهمّ  اهدا از یکي.. .است سياسي هاي تشنّج لهئمس بردن بين از یکي

 سـعي  کـه  باشـد  ایـن  بایـد  - هسـتيد  لهئمس این شرکاي جمله از که - دارید حضور دولت در

 .دهيم قرار سياسي هاي کشمکش و مجادالت از دور و معقول منطقي، را کشور فضاي کنيم

 ايهـ  فرصت و ها تبعيض است، مردم شدن دلسرد و واگرایي موجبات از که دیگري هئلمس  -

 هـاي  فرصـت  و مُبـان  هـاي  تبعـيض  ایـن  نگیاریـد ...  اسـت  اشـخاص  به شده داده اختصاص

 .کند پيدا وجود آید، مي پيش ها بعضي براي که اختصاصي

 مهم که - خودش الهي مواه  از را جامعه ایم آمده ما. ایم آمده تبعيض رفع و عدالت براي ما -

. کنـيم  برخوردار معنوي و اخالقي مواه  ينهمنن و - دارد وجود عدالت در الهي مواه  ترین

 مـي  مگـر  نخيـر،  کنـيم؛  غفلت مردم دنيایىِ زندگي از ما که نيست این حر  این معناي البته

 معنـوي  مواهـ   آن بـه  بخواهد انسان که ندارد امکان و شود نمي دنيا بدون آخرت اصالً شود؟

 درد بـه  معنویـت  از دور و عـدالت  از ردو آبـادِ  دنياي اما...باشد داشته هم ویراني دنياي و برسد

 . خورد نمي

 ریشـه  بایـد . ماسـت  خودِ مجموعه عملکرد از ناشي غالباً مشکالت این که داریم مشکالتي ما -

 دلسـوزانه  و بيابيم را ضعف و قوّت نقاط کنيم؛ نقّادانه نگاه ... خودمان به و بشناسيم را مشکالت

  .کرد خواهد موفّق را ما این،. کنيم برطر  را آنها و باردازیم ضعف نقاط به

 مـي  رنج واقعاً من بابت این از من. است والنئمس مرفّه زندگي و تنعّم احساس دیگر، موضوع -

 غلـط  ایـن  باشـد؛  معنـا  این به تظاهر و والنئمس روزافزون تنعّم سمت به نباید کار روند ....برم

 .است

 اقتـدار  نبـود  و کشور در مدیریّت ضعف بليغت است، مردم واگرایي باعث که دیگري عوامل از -

 رنـج  این از انسان که دارد وجود کشور متخالف هاي جنا  از گوناگوني تبليغات متأسّفانه. است
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 مستندات محور موضوع ردیف

 طـر ،  ایـن  از عـدّه  یـک  کنند؛ مي درست مرکّ  اجماعِ یک ظاهراً ها طلبه ما قول به. برد مي

 بـا  اي عدّه البته برند؛ مي سؤال زیر را کشور در مدیرانه اقتدار و مدیریّت و طر  آن از عدّه یک

 . است بد اش نتيجه دو هر که آن، مخالف صددرصد انگيزه با دیگري عدّه و انگيزه یک

 در کـه  را افـرادي  چيزي اندک به ها بعضي. دارد وجود هم اي نظرانه تنگ عملکردهاي البته  -

 هر طر ِ از متأسّفانه این،. کنند مي مودوان و تلقّي نظام مخالفِ و نظام از بریده هستند، جامعه

 نظـام،  بـه  انتقـاد  عنـوان  بـه  جنـا   یک دیني، سختگير ِ عنوان به جنا  یک. است جنا  دو

 هسـتند  فراوانـي  جوانان. نخير است؛ نظام ضدّ گویند مي شود، مي دیده اي گوشه که هرچيزي

 امـا  نکند؛ تطبيق تانداردهااس از بعضي با خيلي که باشند داشته هم رفتارهایي است ممکن که

 .است نظام با دلشان

 کنيـد  سـعي  کنم مي توصيه گيرد، انجام مردم براي است الزم که کارهایي از دوم نوعِ آن در -

 بـه  نسـبت  هـم  خودتان دلسوزي به و اميدوار خودشان وضعيت بهبودِ و نظام آینده به را مردم

 .کنيد مطمئن آنها

. اسـت  توليـد  له،ئمسـ  اساس. برد توليد روي باید را تالش عمده اقتصادي، کار هاي زمينه در -

  .کنيد عالج را آن دارد، وجود توليد با مزاحم کشور مقرّرات مجموعه از نقطه کدام در ببينيد

 هـرز  جاهـایي  در. بگيریـد  جـدّي  را جـویي  صرفه واقعاً ...است جویي صرفه لهئمس دیگر، نکته -

  .آید حساب به دولت در اصل یک باید جویي صرفه واقعاً داریم؛ را ملي ثروت رفتن

 رود؟ مـي  دسـت  از چطـوري . داد دسـت  از نباید را آن است، بزرگي  سرمایه خيلي اميد این -

 بعـد  کنـد،  مـي  پيـدا  تحقـق  شـکل  فالن نقطه، فالن در کار، فالن که کنند تصور مردم اینکه

 دسـت  از مـردم  اميـد  طور این نکرد، اي فایده که ببينند کنند مراجعه و نکرد پيدا تحقق ببينند

 .رود مي

 کشـور  مسائل در که کنم مي توصيه هم امروز ام، کرده توصيه کشور والنئمس به هميشه البته-

 کشـور  والنئمسـ  اگر. بدانند خود اصلىِ کار را این و باشند جدّي باید مردم هاي گره گشودن و

 مشـکالت  به رسيدگي را خود اصلي کار - ها شهرستان در چه و مرکز در چه - اي نقطه هر در

 طر  این به را آنها هاي دل شعاري، مسائل به پرداختن و سياسي هاي سرگرمي بدانند؛ مردم

 کـاري،  کابينـه  کـاري،  مجموعه نبرد؛ هرز و ندهد هدر به را آنها نيروهاي و نکشاند طر  آن و

 شـود،  همـراه  وليتئمسـ  احساس نای با ایمان آن اگر و باشيم؛ داشته کاري مدیر و کاري وزیر

  .است حلّ قابل مشکالت همه

 این آن و. کنم مي عرض ایشان هاي هد  و بزرگوار آن راه و امام ممشاي  درباره مطل  یک -

 از مـردم،  از ایشـان  کـه  مطالبـاتي  و امـام  شـعارهاي  و امام هاي توصيه بند ِ جمع در که است

 مـي  مالحظه امام دست در را برافراشته پرچم دو ند،ا داشته جهان مسلمانان آحاد از مسئوالن،

 بـه  اسـالم  جهان در و کشورمان در که عظيمي نهضت این در ما بزرگوارِ امام حقيقت در. کنيم

 پـرچم  از است عبارت پرچم یک: داشتند نگاه برافراشته و کردند بلند را پرچم دو آوردند، وجود

 و عـزت  پـرچم  دوم، پـرچم . الیتنـاهي  و عظـيم  قـدرت  ایـن  آوردن عرصـه  بـه  اسالم؛ احياي

 پرچم. ماست بزرگوار امام قدرتمند دست به  برافراشته پرچم تا دو این. ایراني و ایران سربلندي

 اسـالمي  بـزر   امـت  بـه  مربوط است، امام نهضت و امام دعوت از بعد یک حقيقت در که اول

 امـا  اسـت،  ایرانـي  و ایران به مربوط است، ایران ملت به مربوط که اگرچه هم دوم پرچم. است

 و اميـدآفرین  اسـالمي  امـت  بـراي  اسـت،  اسالم بخش حيات تحرک از عملي  تجربه یک چون

 اسـالم  تحقق و اسالم بيداري عملىِ ي تجربه ایران در بزر  نهضت این چون. است ساز حرکت

 بـراي  بـاز  آن يجـه نت اما است، ایراني و ایران به مربوط مستقيم طور به که اگرچه بنابراین بود،

 . است اهميت و ارزش داراي اسالم امت

 


