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 دکتـر  جنـاب  تقدیروتشـکراز  ضـمن مسئول محترم دفتر نهاد رهبري حجه االسالم والمسلمین دکتر جواد خسروي 

 داشتند بیان که اي ارزنده مطالب برگزارگردیدوهمچنین نهاد میزبانی به که اي جلسه حضوردر مناسبت به  زراعت
 اال منّـی  تعـاب  خصـله  تـدع  ال اللّهم:( میفرمایند که السالم علیه سجاد امام االخالق مکارم دعاي از دیگر فرازي به

 امـام  فـراز  ایـن  در: وفرمودنـد  کرده اشاره) اتممتها اال ناقصه فی اکرومه وال حسنتها اال بها اُونّب عائبه وال اصلحتها
 :میخواهند متعال خداوند از بندي تقسیم یک در)ع( سجاد

 سـري  یـک .نماینـد  اصـالح  خداونـد  بکننـد  جوئی عیب انسان به نسبت دیگران میشود باعث که نواقصی و عیوب
 اصالح میخواهند خداوند از که میشود انسان به نسبت دیگران مالمت و سرزنش باعث که هست نواقصی و عیوب

 که یگوییمم االخالق مکارم در ما یعنی بدهد انسان به کامل نحو به خداوند را ها بزرگواري و نفس نمایدوکرامت
 اهل انسان فرد یک است؟ حد چه تا کرامتش اما هست کریم فرد یک مثال هستند ضعف و شدت به قابل مقوالت
 است؟ چقدر او گذشت این اما هست گذشتی

 انشـااهللا .برسـاند  انسـان  بـراي  درجـه  تـرین  باال به را اخالقیات که دارند خواست در متعال خداوند از حضرت اینجا
 انسان هم را اینها میروند و آیند می ها دوره و میشود سپري انسان عمر که همانگونه که بدهد وفیقت متعال خداوند

 انسـان  دامنـه  در انسـان  نهایـت  در میشود سپري انسان از که سالی هشتاد هفتاد این خالصه بکند تقویت خودش در
 .شود جاویدن زندگی آماده بتواند کامل

 :داشتند بیان را نکاتی انتخابات درباره دامها در دفترنهادرهبري محترم مسئول

 آن از یکـی  میشـود  بیشـتر  آن اهمیـت  مواقـع  بعضـی  در اما هست اهمیت داراي انتخابات باالخره اینکه:  اول نکته
 این به  ام ندیده دوره این از تر اهمیت پر حال به تا من را مجلس بحث و جمهوري ریاست میکردم نگاه من مقاطع
 دوران یـک  یعنـی .میکننـد  القـا  را نظام آمدي ناکار بحث دارند خیلیها و داریم قرار تاریخی پیچ یک در که علت

 میکردم نگاه من اما ندارند تفاوت هم با خیلی میرود دیگري و آید می یکی میگویند اوقات از خیلی هست خاصی
 تـاروز  چگونه سیستمی اینکه حتی و چیده دقیق را خودش افراد و داده تشکیل فکر اتاق کرده هزینه دشمن چقدر

 گوشـی  میخواهد وقتی ها شرکت از بعضی مثال که میزدم مثال من.است شده ریزي برنامه هم ؛ کنند کار انتخابات
 تـا  میکنـد  تولیـد  بـاالتر  مرحلـه  یـک  بعـد  سال میگذارند نمیدهد؛ ارائه را هست آنچه همه بکند طراحی بازار براي

 .کنند خرید مردم دوباره

 منـافقین  سـرکرده  تـا  طلب اصالح از یعنی کنند کم را انتخابات در مشارکت میتوانند تا دارند تصمیم هم ینمعاند
 از کـه  همانگونـه  الهـی  فضـل  بـه  امـا  بشـود  کم مشارکت که هستند این دنبال به نخواسته یا خواسته ها بعضی حتی



 انتخابـات  در هسـت  کـه  هـایی  کاسـتی  همـه  ابـ  یقین قطع به مردم است بوده  نظام این با خدا دست انقالب ابتداي
 .کرد خواهند شرکت

 رهبري معظم مقام کالم از من هم را این دارد سهم شدت به انتخابات کشوري هر آینده به نسبت اینکه:  دوم نکته
 بـر  را فـرد  یـک  سـال  چنـدین  امـا  آینـد  می انتخابات صندوق پاي به روز یک در مردم: فرمودند که بکنم استفاده

 ایران در میدانی مدیر هزار یازده حدودسیصدو میکردم نگاه که آمار یک طبق و میکنند حاکم خودشان شتسرنو
 مـدیران؛  و اسـتانداران  آن تبـع  بـه  و بچیند را وزرا از خودش کابینه و شود جمهور رئیس شخصی اگر یعنی داریم

 .هستند گذار تاثیر هاي انسان از زیادي حجم یک میانی مدیر هزار سیصدویازده

 میکـنم  نگـاه  مـن  کنـیم  انتخابـات  شـرکت  بـه  راترغیب دیگران بتوانیم ما که بدهد توفیق متعال خداوند که انشااهللا
 راي خواهـد  مـی  انسـان  اگـر  اما ؛ یانه کنند شرکت که هستند مختار مردم نداردالبته تفاوتی براشون هاانگار بعضی
 .بگذارد وقت باید بدهد

 اداي بایـد  انسـان  هسـت  شهیدان خون حاصل که نظام اصل به بالخره غیره و شده تمام ما دوره میگویند ها بعضی
 والسالم. نماید دین


