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 حیمحمن الرّبسم اهلل الرّ

 (ی سالروز حادثه هفتم تير و روز قوه قضائيه در آستانهـ  5/4/2931)  ى قضائيه مسئوالن و كاركنان قوهدر ديدار ای امام خامنهبيانات 

 

  

 

 

 

 

 محور اوّل : حادثه هفتم تیر

 ی دشمنهرهروشن شدن چ

 مناسبت هفتم تير، مناسبت برجسته و مهمى است. 

 .جمهورى اسالمى ارتباط داردى هفتم تير به سرنوشت انقالب و نظام حادثهـ 

 ى نفاق در كشور آشكار شد؛ پشت سر عناصر نفاق هم عناصر استكبار خودشان را نشان دادند. در اين حادثه، چهرهـ 

 ى دشمنان، چيز كوچكى نيست. چهره براى يك نظام نوپا، روشن شدن

 .كردند، با اين حادثه، خود را مفتضح كردندالبالغه معرفى ميمنافقينى كه خودشان را پيرو خدا و پيغمبر و اسالم و نهج

كار تشخيص ى منافقين را اينجور آشتوانست چهره، يقيناً ملت عزيز ايران نميافتاداگر حوادث معدودى از قبيل هفتم تير اتفاق نمى

 خودشان را موجّه جلوه دهند. و  توانستند نفوذ كننددهد؛ باز آنها مي

 

 اثر قهری شهادت

 .دستاوردهاى بزرگى هم با خود آوردها، براى ملت ايران اما اين شهادت ؛هائى را از ما گرفتدرست است كه اين حادثه سرمايهـ 

 كند. تقديم مي دستاوردهائى را به امت اسالم قهرى و طبيعى را دارد كه با خودشهادت اينجور است. كشته شدن در راه خدا، اين اثر 

اهلل تو نورانىِ مرحوم آي بخصوص شخصيت برجسته، انقالب اسالمى بودندترين عناصر هداى اين حادثه جزو بهترين و برجستهـ ش

 تعالى عليهرضوان اهللبهشتى 

 .فراموش نخواهيم كرد ا هرگزرو ياد اين حادثه ما ياد اين شهيدان 

 

 

 محور دوم : قوه قضائیه

، هم از مسئوالن باالى قوه، هم از آحاد كاركنان و قضات محترم و كاركنان قضائى و غيرقضائى در قوه بايد رئيس محترم قوههم از ـ 

 .استى قضائيه حقيقتاً تشكر كنيم. آنچه كه انجام گرفته است، بسيار باارزش است و در جهت كارآمدى قوه

 

 دو هدف اصلي در قوه

 .را بايد هميشه در نظر داشت ى قضائيه دو هدف اعلىر قوهدـ 

 .سالمت قوه (1

 كارآمدى قوه.  (2

 . تبديل شود ى كامالً كارآمد و كامالً سالمها بايد اين باشد كه اين قوه به يك مجموعهى تالشهمه

 ى قضائيه. يست؟ احساس رضايت و امنيت، به بركت حضور قوهاگر اين شد، آن وقت مردم ميوه را خواهند چشيد. آن ميوه چ
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-براى همين است كه جامعه بتواند احساس رضايت كند؛ هر مظلومى احساس كند كه مي ،در اسالم، نسبت به قضاوت اين همه تأكيد

 .ى قضائيه برساند و جلوى ظلم گرفته شود. اين الزم استتواند خود را به ساحل امن قوه

 برسانند.  دو خصوصيتى قضائيه در سطوح مختلف، خودشان را واقعاً موظف كنند به اين كه قوه را به اين سئوالن قوهى مهمهـ 

 مراقبت كرد.دائماً يشرفت كارها را و پها خروجىبايد ـ 

 .ته استى قضائيه همان چيزى خواهد شد كه اسالم و قرآن براى اين قوه در جامعه خواسشاءاهلل قوهاگر اين شد، ان

 

 پيمودن برنامه

 ر است. ها ميسّپيمودن برنامهبرنامه ريزی و يشرفت كار و رسيدن به هدف، با پ

 ى قضائيه، اين برنامه در حال پيشرفت كردن است. ى قوهابالغ شده است؛ در مجموعهو ى سوم تصويب خوشبختانه برنامه

 .روز وضع قوه بهتر خواهد شدشاءاهلل روزبهگر اين شد، انهيچ اغماضى در حركت در جهت برنامه صورت بگيرد؛ انبايد 

 

 روشن بودن خألها

 . فاصله وجود دارد، استاست، با آنچه در واقعيت  هاى مثبت، هنوز بين آنچه مطلوب مسئوالن قوه و مقصود اسالمبا اين همه تالشـ 

اين خصوصيات، واقعاً كار دشوارى است؛ ليكن از خداى  گفتنش آسان است، ليكن پيمودن اين راهها و قدم به قدم صيانت كردن از

 متعال بايد كمك خواست. 

ها طى شود، ليكن بايد در جهت پر كردن خألها اين فاصله بايد طى شود. البته توقع نداريم كه در عرض دو سال و پنج سال اين فاصله

 حركت ادامه پيدا كند. 

 .مسئوالن قوه روشن استالبته خألها براى ـ 

 دهيم. رسد، كه به رئيس محترم قوه و به بعضى مسئوالن قوه تذكر ميگاهى نكاتى هم به نظر ما مي

 .در جهت پر كردن اين خألها بايد همت گماشت، نبايد مأيوس شد؛ بايد كار را همچنان پيش برد

 

 

 29محور سوم : انتخابات 

 . كنم، تشكّر ميكه در اين فصل مهم انجام دادندات ی انتخابمسئلهى از ملت بزرگ و بصير و هوشمندمان در زمينه

 .تحليل و تذكر و توجه خارج كنيم ىى مهم و اساسى را از دائرهشود ما اين مسئلهنمي

 

 :ى اساسى در اين انتخاباتچند نكته

 م حضور مرد (1

كردند؛ كارهاى گوناگون انجام ريزى منفى ميبرنامهانتخابات ى دربارهداشتند ل قبل، مخالفان جمهورى اسالمى، از يك ساتقريباً 

 .خواستند، دربياورندكه اين حادثه را به آن صورتى كه خودشان ميدادند، براى اين

هائى به وجود بيايد كه بتوانند تّى بعد از انتخابات بهانهيا انتخابات اتفاق نيفتد، يا انتخابات با اقبال كم مردم، مواجه شود؛ يا اينكه ح

 ريزى كرده بودند. ى اينها برنامهمقاصد شوم خودشان را در كشور اعمال كنند؛ براى همه

دم را براى اينكه مر .ى مجريان و ناظران انتخاباتى صحت انتخابات، دربارهترديدآفرينى كردند؛ دربارهو پراكنى ها قبل شبههاز مدت

 .ن مردم پاى صندوقهاى رأىدلسرد كنند، ترديد ايجاد كنند، كه منجر بشود به نيامد

ى دشمن جمهورى اسالمى را در ها اطالعات آشكار است. هر كسى رفتارهاى جبهه؛ خيلى از آناش خبرهاى پنهان نيستها همهاين

 .اى كرده بودندريزىها چه برنامهفهمد كه ايناين حدود يك سال دنبال كرده باشد، مي
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 خواستند. ها ميآنچه اتفاق افتاد، صد و هشتاد درجه عكس آن چيزى بود كه آنـ 

 .نستند انكار كنندجورى شد كه خود دستگاههاى تبليغاتى دشمن هم نتوا

 .اندپرشور است، همه آمدهو هاى دشمن گفتند كه اجتماع مردم زياد روزى كه انتخابات بود، رسانه

 ى كوچكى است كه ماستمالى كنند، با تحليلهاى آبكى از روى قضيه بگذرند؟ كمى است؟ اين حادثه اين چيز

      ى مواجهه و مقابله و خصومت و ملت ايران عظمتى را از خود ساطع كرد؛ ملت ايران كار بزرگ و كارستانى انجام داد؛ در عرصه

 اين را پنهان كنند؟ چرا اين را بارها تكرار نكنيم؟ المللى، از خود مهارت نشان داد. چراورزى دشمنان بينكينه

 

 در انتخابات :عناى حضور مردم م

 مندند.عالقه سرنوشت كشوربه الف( 

  .مندندبه نظام جمهورى اسالمى عالقهب( 

 .دارند اعتمادـ  چه مجرى، چه ناظرـ ى انتخابات هاى برگزاركنندهبه دستگاهج( 

 . ، اميدوار هستندى كشوربه حركت مستمرِ پيشروندهد( 

 

 اعتماد عمومي به نظام جمهوری اسالمي

 يار مهمى است. ى بسمردم در اين حضور، اعتماد عمومى هم نكته بصيرتی و كنار هوشمند در

منافع كشور  ارد، اما براىجالب اينجا است كه ما به مردم عزيزمان عرض كرديم اگر احياناً كسى با نظام اسالمى خيلى دل صافى ند

 ها از اين مجموعه بودند و آمدند. ت قائل است، او هم بيايد. البد بعضىيّهمّا

    ها هم كسانى كه طرفدار نظام هم نيستند، به نظام اعتماد دارند؛ آنى اين است كه حتّى دهندهى چيست؟ نشاندهندهاين نشان

 دفاع كند. عزت ملى منافع كشور وتواند از ميدانند كه نظام جمهورى اسالمى مي

هاى جهانى، قادر نيستند از ملتشان، از منافعشان، از عزتشان دفاع هجمهها در كشورهاى مختلف اين است كه در مقابل شكل دولتم

 كنند. 

كه  كند؛ اين را حتّى آن كسانى همجمهورى اسالمى، استوار و مستحكم مثل شير در مقابل دشمنان ايستاده، از منافع ملت دفاع مي

احياناً آمدند رأى دادند، اما به نظام اعتقادى هم نداشتند، با اين كارِ خودشان تصديق كردند؛ نشان دادند كه اعتماد به نظام جمهورى 

 اسالمى، عمومى است.

 

 بدون نا امني همزماني انتخابات رياست جمهوری و شوراها (2

گيرد. انتخابات شوراها در مناطق دوردست، از حياناً خونريزى انجام ميانتخابات رياست جمهورى در بسيارى از كشورها با درگيرى و ا

 انتخابات رياست جمهورى هم از اين جهت حساستر است. 

 ى ناامنى باشد، اتفاق نيفتاد و گزارش نشد. دهندهها هزار شهر و روستا، يك حادثه كه نشاندر اين كشور وسيع، در اين ده

 ترين نيازها است. براى يك ملت جزو اساسى امنيت« مجهولتان: الصحه و االمان. نعمتان» ؟ اين چيز كوچكى است

 .آيداگر امنيت بود، پيشرفت به وجود مى

تند دستگاههاى امنيتى كشورمان با امنيت به اين گستردگى در اين كشور، خودش را در اين انتخابات نشان داد. هرچه ميخواس

 تبليغات بگويند، نميتوانستند اين حقيقت را به اين روشنى بيان كنند كه انتخابات بيان كرد. 

 هوشيارى مسئوالن امور، در سراسر كشور امنيت خوبى برقرار است. و  ن انتخابات نشان داد كه بحمداهلل، به خاطر همراهى مردماي
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 نامزدهای مختلف بعد از انتخابات پذيرینجابت و قانون (3

پذيرى در اين جا دارد انسان خدا را شكر كند، اين بود كه بعد از انتخابات، نامزدهاى مختلف با نجابت و قانونای كه ی برجستهنكته

  .گفتند؛ اين خيلى چيز مهمى است. رفتند با رئيس جمهور منتخب، برادرانه ديدار كردند و به او تبريك قضيه عمل كردند

 .كندبنده الزم است از اين حضرات تشكر كنم. اين است كه كام مردم را شيرين مي

 شد. كام مردم تلخ مي ،انداختنددعوائى راه مى و كردنددادند، يك چيزى را بهانه ميحاال اگر بدقلقى نشان مي

 .شيرينى انتخابات از مردم دريغ داشته شدن سال، آ، گله كرديم، به خاطر اين است. 88سال  كه بارها و به تكرار از حوادثاين

 ، بحمداهلل كام مردم شيرين شد، مردم شادى كردند. در انتخابات امسال

 شود. وقتى قانون رعايت شد، دل مردم شاد ميما بر رعايت قانون، اين است. اين همه تأكيد ی نتيجهرفتار بايد قانونمدارانه باشد. 

 ى ما درس باشد. اين بايد براى هميشه برا

 كنند. هاى سياسى را شناسائى ميكنند، چهرهمردم در اينجور قضايا نگاه ميـ 

 آيد. كند، مردم از او خوششان مىاى كه با نجابت، با قانونمدارى در قضايا برخورد ميى سياسىآن چهره

 آيد.ها بدشان مىكنند؛ از آنهم شناسائى ميها را آنمردم كنند، اعتنائى ميبه قانون بىای به هر بهانهآن كسانى كه 

 

 تحقّق حماسه سياسي

 .ى برجسته و مهم بودانتخابات حقيقتاً يك پديده

 الهى بود، كه دلهاى ملت را هدايت كرد و نيروهاى عظيم مردم وارد صحنه شدند و اين حماسه را به وجود آوردند. و لطف اين فضل 

 د.به وجود بيايد، تحقق دادن ى سياسىحماسه همان چيزى را كه آرزوى خيرخواهان بود كه يك انتخابات حقيقتاً حماسه شد؛ مردم

 

 كمك به منتخب مردم

 .بايد به منتخب مردم كمك كنندهمه حاال 

؛ چرا، انتقاد كردن و اعتراض كردنِ سالم قطعاً براى پيشرفت انتقاد نكند سيگوئيم كايراد گرفتن و اعتراض كردن، آسان است. نمي

 كار كشور مفيد است؛ اما اين را هم بايد توجه داشت كه كار اجرائى سخت است. 

 .م شودشاءاهلل كارهاى مهم كشور انجاتوقعات را هم نبايد زياد دامن زد، نبايد در قضايا زياد شتابزده برخورد و قضاوت كرد، تا ان

 

 رعايت انصاف : ديدن نقاط قوت در كنار ضعف

را بگويد؛ ليكن يكى از  نامزدهاى محترم در تلويزيون عرايضى دارم؛ فعالً خيلى مجال نيست انسان تفاصيل من در مورد اظهارات

 را هم بايد ديد.  نقاط قوّت وجود دارد، اما فىنقاط ضع همين است. بله، هاحرف

 ى ضعف نداريم؟دولت كنونى هم نقاط قوّت فراوانى دارد، گيرم نقاط ضعفى هم وجود دارد. كدامِ ما در در عملمان، نقطه

اى كه انجام گرفته، همى در كشور انجام گرفته است. خدماتى كه شده، كارهاى زيربنائىكارهاى م:  نقاط قوّت را هم بايد ديد 

 ها را نبايد نديده گرفت. هائى كه انجام گرفته، اينسازندگى

 شد. اىِ تبليغات انتخابات، غالباً نديده گرفته ميهاى دو سه هفتهها در اظهارات نامزدهاى محترم، در برنامهاين

در كنارش كارهائى  - ها واقعيت هم داردكه البته اين - كنندتورم را بيان ميو ، گرانى د وقتى كه مثالً معضل اقتصادىبو چقدر خوب

 كردند. اينجور برخورد كردن، انصاف است. زحماتى كه كشيده شده را هم بيان ميو كه انجام گرفته 
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 ایی هسته: مسئله چهارممحور 

گذارند، و در رأس ميجامعه جهاني دروغ هاست و اسم خودشان را بمنحصر دتاً در چند كشور معدودِ زورگو مخالف ما كه عم یـ جبهه

 اى ايران حل شود. خواهند موضوع هستهآنها آمريكا است، محرك اصلى هم صهيونيستهايند، نمي

 شد. راحتى حل ميهبای هسته ها نبود، موضوعاگر لجبازى آن

 قابل انكارو  ها سند استاين - ه، برطرف شدهقبول كرد اشكاالتى كه وجود داشت اىپيش رفتيم، آژانس هسته ى حلبارها تا لحظه

 د.چيز جديد را مطرح كردنيك  هاآمريكائىبالفاصله  ؛شدخب بايد قضيه تمام مي -نيست 

؛ اما وقتى طرف مقابل مايل نيست اين ى كارهاى آسان استاى جمهورى اسالمى، به حسب طبيعت خود، از جملهى هستهحل مسئله

 .كنيدشود كه مالحظه ميقضيه حل شود، همين جور مي

؛ كه «ی جهاني جامعه»اند  . اسم چندتا كشور را گذاشته"ی جهاني جامعه"گويند زنند، ميها وقتي حرف مي آمريكائيای : امام خامنه* 

ی جهاني  ريز ديگر است! جامعه های خردهها و دولت انگليس و بعضي از دولتها آمريكا است، دنبال سرش هم صهيونيستدر رأس آن

 (1/1/1332حرم مطهّر رضوی ـ )بيانات در  .ي و ايران اسالمي نيستبه هيچ وجه در صدد دشمني با ايران و ايران

را هم از لحاظ استداللى، منطقى عمل كرده است؛ منتها اين نقطه و  ، هم شفافاى، هم قانونىى هستهجمهورى اسالمى در قضيهـ 

 كنند. ى ديگرى را براى فشار مطرح مياشد، يك قضيهاند. اگر اين هم نببراى فشار بر جمهورى اسالمى مناسب دانسته

 خسته كردن است. خودشان گفتند: هدف، تغيير دادن نظام سياسى و سازوكار سياسى است. و  ، فشارهدف، تهديد

 ها است. ها عمل نكند، مغضوب آنبر طبق ميل آن و ها نباشدملتى كه زير فرمان آنـ 

 ای.هنه هستو حقوق بشر  ها اهميت دارد، نهع بودند، برايشان مقبولند؛ نه دموكراسى براى آنها مطيها در مقابل آنحكومتاگر 

و در جهات  روى پاى خود ايستاده است،با اعتماد به خدای متعال و با اتكاء به قدرت خود، مسئله اين است كه جمهورى اسالمى 

 پسندند. پسندند، و ننمىاين را ها كند؛ اينمختلف دارد پيشرفت مي

نشان داد كه در اين راه، آن كه پيروز است، ملت ايران است و او است كه به  ى ملت ايرانتجربه ى جمهورى اسالمى والبته تجربه

 .دشمنان خود سيلى خواهد زد

 

 بستي وجود ندارددر راه ما، بن

ى الهى است؛ و اينچنين راهى هيچ وقت به بنگاه، ارادههاى الهى است؛ تكيهها، هدفم جمهورى اسالمى، راه خدا است؛ هدفاه نظار

 بست منتهى نخواهد شد. 

 بستى در راه ما وجود نخواهد داشت. اهلل بناين را همه بايد بدانند و مطمئن باشند كه به توفيق الهى و به اذن
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