
را  سیزدهم  دولت  رسالت  رهبری 
بازسازی اعتماد عموم به دولت که بخشی 

از نظام است قرار دادند.
 این بازسازی چگونه صورت می گیرد؟ 
وظیفه ای  اعتماد،  بازسازی  این  در  مردم 
عهده ی  بر  اصلی  وظیفه ی  یک  و  دارند 
بر  نیز  وظیفه  یک  و  دولت مردان  و  دولت 

عهده ی مجلس است. 

که  است  این  دولت مردان  وظیفه ی 
مردم  شکل  به  اعتماد  این  بازسازی  برای 
دربیایند و زندگی  آنان عین زندگی مردم 
مسئوالن  آمد  و  رفت  وقتی  باشد؛  عادی 
بین مردم زیاد شد، مردم می گویند این ها 
هم مثل خودمان هستند و مثل خودمان 
و  می گذرانند  زندگی  و  می پوشند  لباس 
امیدوار  و  می کنند  اعتماد  مردم  این گونه 

می شوند.
را  مردم  مردم،  با  مسئوالن  ارتباط 
امیدوار می کند؛ وقتی یک مرد دردمند در 
یک گوشه ی کویر سیستان و بلوچستان یا 
خوزستان، دستش به دست رئیس جمهور 
رسید و حرفش را گفت، امیدوار می شود. 
اعتماد  شدند،  امیدوار  محروم  قشر  اگر 

عمومی مردم بازمی گردد.

وظیفه ی دولت، مجلس و مردم در بازسازی اعتماد
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و  بالکبریا  المتفرد  الحمدلله  اول:  خطبه 
اشهد انه المتوحد بتدبیر االرض و السماء و اشهد 
افضل  و  الکمال  اکمل  و  للورا  رحمة  محمدًا  ان 
السفرا و خاتم االنبیا و اشهد ان امیرالمومنین علی 

المحجة  هم  المعصومین  اوالده  و  ابیطالب  ابن 
البیضا و منقذ البشر من الضاللة و العمی.

اللهم بّلغ موالنا صاحب الزمان صلوات الله 
علیه عن جمیع المومنین و المومنات فی مشارق 
االرض  و مغاربها  سهلها و جبلها و بّرها و بحرها 
حّیهم و مّیتهم و عّنا و عن والدینا من الصلوات 
و التحیات زنة عرش الله و مداد کلماته و منتهی 

رضاه و عدد ما احصاه کتابه و احاط به علمه.
اللهم انا نجّدد له فی هذا الیوم و فی کل یوم 
عهدًا  و عقدًا و بیعة له فی رقابنا. اللهم کما شّر فتنا 

بهذا التشریف و فّضلتنا بهذه الفضیلة و خصصتنا 
صاحب  سیدنا  و  موالنا  علی  صل  و  النعمة  بهذه 
الزمان و اجعلنا من انصاره و اعوانه و الذابین عنه 
مکرهین  غیر  طائعین  یدیه  بین  المستشهدین  و 
ِفی صف اّلذی نعت أهله فی کتابک کانهم بنیان 
مرصوص علی طاعتک و طاعة رسولک و آله علیهم 
السالم. اللهم هذه بیعة له فی اعناقنا الی یوم القیامه.
عبادالله؛ اوصیکم و اوصی نفسی بتقوی الله

همه ی شما برادران و خواهران و خودم را به 
تقوای الهی سفارش می کنم.

رهبـران انـقــالب کـربـال

معصوم  رهبر  سه  از  کربال  انقالب 
برخوردار بود. رهبر زمینه ساز، رهبر عملیاتی 

و اجرایی، رهبر نهادینه ساز. 
رهبر زمینه ساز انقالب کربال، وجود مقدس 
امام مجتبی )علیه السالم( بوده اند که در طی 
ده سال از شهادت امیرالمؤمنین )علیه السالم( 
تا شهادت امام مجتبی )علیه السالم(، زمینه ی 
پیدایش یک انقالب این چنینی که در عمق 
احساسات و اندیشه های امت اسالم در طول 

قرن  ها اثرگذار باشد امام مجتبی )علیه السالم( 
تهیه دیدند. 

کربال  انقالب  عملیاتی  و  اجرایی  رهبر 
وجود مقدس سیدالشهدا )علیه السالم( بودند 
که اصل انقالب را ایجاد کردند. وجود مقدس 
رهبر  عنوان  به  )علیه السالم(  سجاد  امام 
نهادینه ساز  رهبر  انقالب،  این  سوم  معصوم 
یک  صورت  به  انقالب  شدند.   انقالب  این 
زد  و  خورد نابرابر در سرزمین کربال در روز 
معصومی  رهبر  آن  اما  افتاد  اتفاق  عاشورا 
)علیهم السالم(  اهل بیت  اسارت  جریان  که 
نهضت  سازی  انقالب  ضامن  عنوان  -به  را 
امام  مقدس  وجود  کرد،  اجرایی  کربال- 
که  نقشه هایی  بود.  )علیه السالم(  سجاد 
این ها  همه ی  می شد،  اجرایی  اسارت،  در 
انجام  )علیه السالم(  سجاد  امام  مدیریت  با 
وقتی  ابن زیاد  مجلس  در  نمونه اش  گرفت. 

آن محاّجه بین وجود مقدس زینب کبری و 
ابن زیاد ملعون به وقوع پیوست این احتجاج 
به جایی رسید که امام سجاد )علیه السالم( 
بحمداهلل  انت  و  اسکتی  »عمتی  فرمودند 
عالمه غیرمعلمه«1 عمه جان ساکت شوید 
اگر  چون  ندهید،  ادامه  را  احتجاج  دیگر  و 
زینب کبری این احتجاج را ادامه می دادند 
زمینه و موقعیت آن سخنرانی و خطبه عظیم 
حضرت زینب در کاخ یزید فراهم نمی شد. 
امام سجاد جریان اسارت را مدیریت کردند 
و در چهل سال عمر خود که پس از اسارت 
ادامه داشت، انقالب کربال را بازسازی کردند 
و  باورها  و  عقاید  در عمق  را  انقالب  این  و 

اندیشه ی امت اسالم نفوذ دادند. 
......................................................................

الماضی  عن  الباقی  ففی  اسکتی.  عمه،  یا   .1
اعتبار، و انت بحمداهلل عالمه غیرمعلمه و فهمه غیر 

مفهمه )االحتجاج،طبرسی، ج 2،ص 114(

کالم ما در خطبه ی اول در موضوع تقوای 
چون  اما  بود؛  همسایه  با  ارتباط  در  عملی 
امروز سالروز شهادت جانگداز سیدالساجدین 
را  اول  خطبه ی  بحث  است  )علیه السالم( 
امام سجاد  ساز  انقالب  تبیین شخصیت  به 
)علیه السالم( اختصاص می دهیم و برخالف 

عظمت  مورد  در  امروز  بحث،  مورد  موضوع 
امام چهارم )علیه السالم( عرایضی داریم. روز 
اقامه ی  )علیه السالم(،  سجاد  امام  شهادت 
سوگ و عزای زین العابدین )علیه السالم( در 
)علیه السالم(   بن موسی  فرزندش علی  کنار 
اهل بیت )علیهم السالم( خواهد بود.بزرگترین ذخیره  در خط ارتباط والیی ما با 

شخصیت انقـالب ساز امام سجاد )علیه السالم(

معصومین  ائمه ی  انقالبی  شخصیت 
نشده است.  تبیین  ما  برای  )علیهم السالم( 
به  )علیه السالم(  سجاد  امام  درباره ی  آنچه 
ما گفته اند امامی است که در سرزمین کربال 
دچار بیماری شده اند و در طول عمر آن قدر 
مصیبت زده بودند که هر وقت آب می دیدند 
مقابل  را  گریه می کردند، هر وقت گوسفند 
یک  می کردند،  گریه  می کشتند  حضرت 
امامی که فقط گریه کردن و نماز خواندن و 
عبادت کردن در چهل سال برنامه اش بوده! 
اما این که امام سجاد در این چهل سال در 
انقالب سازی کربال و در نهادینه سازی انقالب 
درست  دادند  خرج  به  ابتکاراتی  چه  کربال 

برای ما تبیین نشده است.
سجاد  امام  که  شنیده اید  شما  را  این 
بردگان  از  عده ای  ساله  هر  )علیه السالم( 
آزاد  را  آنها  رمضان  ماه  در  و  می خریدند  را 
می کردند. این خرید غالم و آزاد کردن وی 
که  نبود  این  تنها  سجاد  امام  وسیله ی  به 
بخواهند یک عمل ثواب و خیر انجام دهند و 
غالمان را آزاد کنند، بلکه غالم را می خریدند 
هیچ  تاثیر  تحت  که  بودند  افرادی  آنان  و 
اندیشه ای نبودند. ایشان اشخاصی که به هیچ 
وجه متاثر از یک جریان عشیره ای و قبیله ای 
را  این ها  بعد  و  را می خریدند  نبودند  خاص 
تربیت می کردند و بعد از یک سال او را آزاد 
می کردند و  این تبدیل به یک نیروی تبلیغی 

در  که  نیرویی  یک  و  انقالبی  نیروی  یک  و 
و  می شد  کند  مقابله  و  بایستد  ستم  مقابل 
اندیشه اش، اندیشه ی امام سجاد )علیه السالم( 
و اندیشه ی والیی می شد. موالی از اینجا ایجاد 
امام  زمان  از  اسالم  امت  در  جریانی  شدند؛ 
سجاد به بعد با نام جریان موالی به وجود آمد 
که این جریان در زمان امام باقر و امام صادق 
)علیهماالسالم( هم بود و عمده ی فعالیت های 
زمان  در  که  ستم  نظام  با  مقابله  و  تبلیغی 
امام باقر و امام صادق )علیهماالسالم( انجام 
بود. جریان  موالی  به وسیله ی جریان  گرفت 
موالی همین غالمان آزادشده ی زین العابدین 
دست  تربیت شده ی  که  بودند  )علیه السالم( 
یک  عنوان  به  را  آن ها  و  بودند  آن حضرت 
جریان انقالبی قوی و والیی تربیت کردند.  

آب  سجاد  امام  شنیده اید  شما  این که 
گوسفند  یا  می کردند  گریه  می دیدند  که 
گریه  این  می کردند،  گریه  می دیدند  را 
امام در تمام زندگی آب  نبود.  کردن عادی 
می آشامیدند و با آب وضو می گرفتند و تطهیر 
می کردند، اما در همه وقت گریه نمی کردند؛ 
بلکه در مواقع خاصی گریه می کردند. مجلس 
سرور و شادی یا ولیمه ی عروسی تشکیل شده 
است، وقتی می خواستند سفره را پهن کنند 
طبق رسم آن زمان آبدست1 می آوردند تا 
دستهایشان را بشویند؛ خب اول خدمت امام 
سجاد )علیه السالم( به عنوان بزرگتر مجلس 

می آوردند وقتی که این آب برروی دست های 
امام سجاد )علیه السالم(  می ریختند حضرت 
فرمودند شما برای شستن دست آب مصرف 
می کنید و این همان آبی است که پدرم با 
لب های خشکیده در روز عاشورا جان داد و  
یک قطره از این آب به لب های خشکیده ی 
و  می فرمودند  را  این  حضرت  نرسید.  پدرم 
گریه می کردند و جمعیت هم شروع به گریه 
عروسی  مجلس  از  شیون  صدای  و  می کرد 
مردانه به میان زنان می رفت و زن ها تعجب 
می کردند که چه شده است همه دارند گریه 
می کنند؟ قضیه را برای زن ها که می گفتند 
زن ها فریاد می کشیدند و شیون می کردند و 
در این محله، از مجلس عروسی، صدای شیون 
بلند می شد و مردم می ریختند می پرسیدند 
در این عروسی چه شده است که همه دارند 
شیون می کنند؟! مردم می فهمیدند و شروع 

به شیون می کردند و...
 آن زمان رسم بود گوسفند را قصاب ها 
سالخی  و  می بریدند  سر  قصابی  دکان  در 
می فروختند.  را  گوشتش  و  می کردند 
به  و  می کردند  عبور  بازار  میان  از  حضرت 
مغازه ی قصابی می رسیدند. قصاب گوسفند 
را خوابانده و می خواهد سر از بدن گوسفند 
جدا کند حضرت می فرماید »به این گوسفند 
جدا  تنش  از  سر  می خواهید  و  داده اید  آب 
رسول  بن  یا  »بله  می گوید  قصاب  کنید؟«، 
آب  را  گوسفند  قصاب ها  جمعیت  ما  اهلل؛ 
نداده ذبح نمی کنیم.« حضرت فرمودند »شما 
قصاب ها گوسفند را آب نداده ذبح نمی کنید 
که  حالی  در  بریدند  را  پیغمبر  پسر  اما سر 
فریاد العطش او بلند بود و یک قطره آب به 
لب های خشکیده ی پسر پیغمبر نرساندند.« 

شخصیت انقالبی ائمه ی معصومین )علیهم السالم( 
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حضرت سرشان را می گذاشتند به پایه ی دکان 
قصابی و شروع به گریه می کردند و قصاب 
هم گریه می کرد. بازاری ها می پرسیدند چه 
شده است که امام سجاد، در بازار سر به دیوار 
گذاشته و گریه می کند؟ با خبر می شدند و 
بازار در وسط روز یک پارچه اشک و مصیبت 
انقالب درباره ی کربال می شد. چهل سال  و 
با  و  بود  )علیه السالم(  سجاد  امام  کار  این 
همین رفتار، انقالب کربال را نهادینه کردند. 
این که انقالب کربال امروز در همه ی جوامع و 
ملت ها و امت اسالمی این قدر نفوذ پیدا کرده، 
به خاطر نهادینه سازی این انقالب به وسیله ی 

امام سجاد )علیه السالم( است.
حضرت وقتی به مدینه تشریف آوردند، 
نصب  کرسی  یک  مدینه  دروازه ی  جلوی 
مظالم  و  نشستند  کرسی  روی  و  کردند 
لشکر عمر سعد و ابن زیاد را بیان کردند و 
مردم مدینه هم گریه کردند و بعد حضرت 
فرمودند که مردم عکس العمل نشان بدهند 
مردم  متاسفانه  اما  کنند  مقابله  یزید  با  و 

فقط  و  ندادند  نشان  العملی  عکس  مدینه 
َصوحان  نام  به  نفر  یک  مردم،  این  بین  از 
بن َصْعَصعة بن َصوحان عرض کرد »یا بن 
رسول اهلل! فقط برای ما این شرمندگی باقی 
مانده که میوه های دل پیغمبر را این طور سر 
ببرند و تکه تکه کنند و ما زنده باشیم؛ این 
زندگی برای ما شرمندگی است.« و حضرت 
در حق او دعا کردند2  اما بقیه  فقط گریه 
امام سجاد  بعد هم متفرق شدند.  کردند و 

)علیه السالم( تا دو سال قدم در شهر مدینه 
یک  مدینه  بیرون  داد  دستور  و  نگذاشت 
خیمه ای بر پا کردند، چرا که مردم نسبت 
به واقعه ی کربال فقط اشک ریختند و عماًل 

بی تفاوت بودند.
........................................................................

1. آبی که بیشتر با دو ظرف موسوم به آفتابه و 
لگن پیش از طعام و بعد از طعام برای شستن دست و 

دهان بکار می بردند.
2. اللهوف علی قتلی الطفوف، سید بن طاووس، 

ج 1، ص 202

 آن روایتی که حضرت جلوی دروازه ی 
حضرت  است.  شنیدنی  کردند،  نقل  مدینه 
که  مظالمی  تمام  از  »سخت تر  فرمودند 
دشمن بر ما وارد کرد، شام بر ما گذشت.« 
عزیزان  اهلل!  رسول  بن  »یا  کردند  عرض 
ناله  شام  از  چرا  کشتند،  کربال  در  را  شما 
را  ما  »وقتی  فرمودند  حضرت  می کنید؟!« 
اما  بود  آفتاب  طلوع  اوِل  کردند،  شام  وارد 
بعد از زوال ما را وارد کاخ یزید کردند.« یک 
نفر عرض کرد »از دروازه تا کاخ یزید مثاًل 
فاصله  این  نیست،  فاصله  بیشتر  دقیقه  ده 
این همه طول کشیده است؟« حضرت  چرا 
کردند  معطل  مدتی  را  ما  »ابتدا  فرمودند 
ما  با  نمی دانستیم  و  بودیم  بالتکلیف  ما  و 
می خواهند چه کنند و یک مرتبه دیدیم از 
دور عده ای مسلح و نیزه به دست به طرف 

به ما حمله می کنند؛ ما فکر  ما می دوند و 
و  زن  این  داده همه ی  یزید دستور  کردیم 
به  وقتی  این ها  اما  کنند  عام  قتل  را  بچه 
نیزه ها  این  رسیدند،  بچه ها  و  زن  جمعیت 
شانه  به  نیزه ها  عقب  با  و  برمی گرداندند  را 
و  می کوبیدند  بچه ها  و  زن  این  پهلوی  و 
صدای ناله بلند می شد و بعد سرهای بریده 
را آوردند و در مقابل کجاوه ها نگاه داشتند 
و این هایی که حامل سر بریده بودند، سر را 
تکان می دادند و گاهی این سرهای بریده را 
می آوردند در میان کجاوه ها و این زن های 
داغ دیده دست دراز می کردند تا سِر بریده ی 
سرها  این  بچسبانند.  سینه  به  را  عزیزشان 
نیزه ها  روی  از  حرکات  این  اثر  در  گاهی 
سم  زیر  خدا  عزیزان  سرهای  و  می افتاد 
را  ما  لگدمال می شد.  پای شتران  و  اسبان 

وارد  وقتی  و  کردند  یهودیان  محله ی  وارد 
محله ی یهودیان شدیم یک منادی صدا زد 
ای جماعت یهود! می دانید این ها کیستند؟ 
این ها فرزندان کسی هستند که در قلعه ی 
خیبر را َکند و شما را از خیبر و مدینه آواره 
کرد. وقتی صدای منادی بلند شد از باالی 
از  بام ها هر زن و مرد یهودی هرچه  پشت 

روایــت مصیبـت هـای شــام

سنگ و چوب دستش بود به طرف ما پرتاب 
 کرد و عده ای از زن های یهودی باالی پشت 
به  از آتش  پر  بام ها رفته بودند و تشت های 
سر ما می ریختند. یک زن یهودی یک تشت 
سر  روی  بام  پشت  باالی  از  را  آتش  از  پر 
من ریخت، یک تکه از آتش روی عمامه ی 
من افتاد و عمامه ام شروع به سوختن کرد 
و من برای این که آتش به سرم آسیب نزد 
اما  بردارم  سرم  از  را  عمامه   می خواستم 

دست های من بسته بود...

اهل بیت  مظلومیت  به  پروردگارا! 
آرمانی  نقطه ی  )علیه السالم(  سیدالشهدا 
موالیمان  ظهور  که  اسالمی  امت  همه ی 
حضرت بقیه اهلل است را تعجیل فرما. ارواح 
مطهر شهدا و روح مطهر امام بزرگوار را از 
خدایا!  گردان.  بهره مند  ما  عشق  و  اشک 
برسر  برکت مقام معظم رهبری  پر  سایه ی 
ما مستدام دار. پروردگارا! دشمنان ناپاک ما 
در جبهه های کفر و نفاق و استکبار را ذلیل 

و نابود و ریشه کن گردان.

خطبه دوم
نفسی  اوصی  و  اوصیکم  عباداهلل؛ 

بتقوی اهلل
همه ی شما برادران و خواهران و خودم را 

به تقوای الهی سفارش می کنم.
که  جلسه ای  اولین  دولت،  هفته ی  در 
کابینه ی دولت سیزدهم به محضر مقدس 

رسیدند،  )حفظه اهلل(  رهبری  معظم  مقام 
دولت  این  برای  را  رسالت جدیدی  ایشان 
قبلی  دولت های  در  که  کردند  مشخص 
چنین رسالت و مسئولیتی را به آن دولت ها 
مأموریت،  و  رسالت  آن  و  نداده بودند 
به  اعتماد عمومی مردم  ترمیم  بازسازی و 

دولت1بود.

..................................................................
1. اعتماد مردم بزرگ ترین سرمایه ی دولت است. 
مردم وقتی به شما اعتماد کردند و امید به شما داشتند، 
با شما راه می آیند و کمکتان می کنند؛ این بزرگ ترین 
سرمایه است برای دولت که بتواند اعتماد مردم را جلب 
البّته این متأّسفانه یک مقداری آسیب دیده و  کند که 
بایستی ترمیم کنید این را و راهکارش هم این است که 
حرف و عمل مسئولین یکی باشد. )مقام معظم رهبری؛ 
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اذعان شاه به بی اهمیتی توده مـردم

اعتماد عمومی مردم به دولت خدشه دار 
شده است و مقام معظم رهبری امر فرمودند 
دولت سیزدهم این اعتماد عمومی به دولت 

را ترمیم و بازسازی کند. 
بازسازی  و  ترمیم  به  نیازی  چه  ما 
دولت های  در  داریم؟  مردم  عمومی  اعتماد 
دیکتاتوری و نظام های مستبد، جریان حاکم 
به مردم کاری ندارد و خودش را متکی به 
دچار  را  مردم  که  می داند  ثروتی  و  قدرت 

را  ثروت  و  قدرت  این  و  کرده  محرومیت 
آورده است.  دست  به  مردم  سرنوشت  از 
به  را  ستمشاهی  دوران  امروز،  جوان های 
یاد ندارند؛ نظام ستمشاهی متکی به پولی 
خودش  مخصوص  نفت  فروش  از  که  بود 
به عنوان ملک خود به دست آورده بود و این 
پول را در بانک های آمریکایی برای خودش 
بود  متکی  سرنیزه ای  بر  و  کرده بود  ذخیره 
تأمین  خودش  برای  آمریکا  مزدوری  با  که 
با مردم کاری نداشت؛ چون در  کرده بود و 
مردم جز محرومیت و ضعف چیزی نبود و 

وحشتی نیز از مردم نداشت.
می گفت  سخنرانی اش  در  صریحاً  شاه 
همه ی آنان که منابع قدرت و ثروت هستند، 
وابسته به دربار هستند، در بقیه مردم نیز دو 
دسته با من خوب نیستند! یک عده »بچه 
این طور  را  دانشگاهیان  شاه  مدرسه ای ها«! 
سر  که  »آنانی  عده  یک  و  می کرد  خطاب 
قبرها قرآن می خوانند و با مرده ها سر و کار 

شاه  می گفت!  این طور  را  آخوندها  دارند«! 
و  بد هستند  با من  دو دسته  این  می گفت 

رسماً این را تصریح می کرد.
مردم  با  دیکتاتوری  و  استبدادی  دولت 
آمده  که  مردمی  نظام  اما  ندارد؛  کاری 
و  کند  سرکوب  را  قدرت  مبانی  تمام  تا 
جریان های قدرت و ثروت را از بین ببرد و 
می خواهد عدل اسالمی را پیاده کند، متکی 
به مردم است و اگر بنا شد اعتماد عمومی 
نظام  از  بخشی  که  دولتی  به  نسبت  مردم 
است، خدشه دار شود، اعتماد مردم به نظام 

خدشه دار می شود و این درست نیست.
نظام ما، نظام مردم ساالری دینی است 
و چون نظام مردم ساالری دینی است، مردم 
تمام  به  و  کنند  اعتماد  نظام  این  به  باید 
بخش های نظام اعتماد کنند تا نظام بتواند 
دولت  رسالت  رهبری  لذا  کند؛  پیدا  ادامه 
سیزدهم را بازسازی اعتماد عموم به دولت 

که بخشی از نظام است قرار دادند.
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مردم نیز وظیفه دارند و باید کمک کنند. 
برادران و خواهران! کمکی که شما می کنید 
این است که چشمتان به این فضای مجازی، 
موبایل ها و تبلت ها نباشد و این طور نباشد که 
کرد  عربده کشی  مجازی  فضای  در  هر کس 
و خواست برای نظام و دولت حاشیه درست 
کند، شما دنبال او بروید و باعث شود دولت 
همه ی کارهایش را بگذارد زمین و بیاید به 
این حاشیه جواب بدهد؛ این باعث می شود به 

کارش نرسد و نتواند به وعده اش وفا کند.
و  می بینید  چه  هر  مجازی  فضای  در 
می شنوید، بررسی و تحقیق کنید؛ اگر واقعیت 

را مناسب با آن دیدید، موضع گیری کنید و به 
صرف نوشته هایی که می خواهند حاشیه سازی 

کنند توجه نکنید.
نمایندگان مجلس نیز باید مردم را توجیه 
کنند و مطالبات مردمی را مدیریت کنند و 
مطالبات ضروری را به مسئوالن برسانند و بر 
این وظیفه ی  و  نظارت کنند  عملکرد دولت 

خود را جهادگرانه انجام دهند. 
عمومی  اعتماد  گرفت،  انجام  این ها  اگر 
بازسازی می شود و اگر انجام نگرفت، اعتماد 

عمومی بازسازی نمی شود.
و  نقطه ی عزت  اولیائت  عزت  به  خدایا! 

عظمت و کمال سرافرازی اسالم و مسلمین که 
فرج موالیمان بقیه اهلل است را تعجیل فرما و 
ارواح مطهر شهدا و روح مطهر امام بزرگوار ما را 
از پایمردی مردم ما در پای ستون خیمه ی این 
نظام خوشنود و راضی بگردان. خداوندا! سایه ی 
پر برکت مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام 
دار و دشمنان ناپاک ما در جبهه های کفر و 
نفاق و استکبار را ذلیل و نابود و ریشه کن گردان.

به حاشیه سازی های دروغین توجه نکنید

این بازسازی چگونه صورت می گیرد؟ مردم 
در این بازسازی اعتماد، وظیفه ای دارند و یک 
وظیفه ی اصلی بر عهده ی دولت و دولت مردان 

و یک وظیفه نیز بر عهده ی مجلس است. 
وظیفه ی دولت مردان این است که برای 
بازسازی این اعتماد به شکل مردم دربیایند 
و زندگی  آنان عین زندگی مردم عادی باشد؛ 
وقتی رفت و آمد مسئوالن بین مردم زیاد 
شد، مردم می گویند این ها هم مثل خودمان 

و  لباس می پوشند  و مثل خودمان  هستند 
زندگی می گذرانند و این گونه مردم اعتماد 

می کنند و امیدوار می شوند.
ارتباط مسئوالن با مردم، مردم را امیدوار 
می کند؛ وقتی یک مرد دردمند در یک گوشه ی 
کویر سیستان و بلوچستان یا خوزستان، دستش 
به دست رئیس جمهور رسید و حرفش را گفت، 
امیدوار می شود. اگر قشر محروم امیدوار شدند، 

اعتماد عمومی مردم بازمی گردد.

وظیفه ی دولت، مجلس و مردم در بازسازی اعتماد

عمل نکردن به وعده، مردم را ناامید می کند

دولت مردان حتی االمکان وعده ندهند، بلکه 
آن زمان که کار را انجام می دهند بگویند این کار 
انجام شد؛ مصاحبه نکنند و وعده بدهند که اگر 

عمل نشد، اعتماد مردم بیشتر لطمه می خورد.
داده  اساسی  وعده ی  سه  دولت  کنون  تا 
این که آقای وزیر بهداشت  اولین وعده  است؛ 

تمام  مردم  انقالب،  پیروزی  سالگرد  تا  گفت 
کشور واکسینه می شوند؛ یعنی 60 میلیون نفر 
باالی 18 سال جمعیت داریم که مرد و زن باید 
واکسینه شوند و برای این کار به 120 میلیون 
دز واکسن احتیاج داریم. تا االن 28 میلیون دز 
واکسن تزریق شده و 92 میلیون دز باید تزریق 
شود که یا باید از خارج وارد شود یا در داخل 

تولید شود و 5 ماه هم بیشتر وقت ندارند.
وعده دومی که دادند، ساخت یک میلیون 
مسکن در سال بود؛ یعنی در تیرماه 1401، 

تولید  کشور  در  مسکن  میلیون  یک  باید 
شده باشد و در غیر این صورت، اعتماد مردم 
ضربه می خورد. هم چنین گفتند یک میلیون 
شغل ظرف یک سال ایجاد می شود؛ یعنی تا 
تیرماه 1401 باید یک میلیون شغل به وجود 
بیاید و یک میلیون انسان شاغل شوند. این 
ایجاد  برای خودش  تکالیفی است که دولت 
کرده و باید روز و شب جهادگرانه بدود و این 
و  معیشت  اداره  از  غیر  را  خود  وعده ی  سه 

روزمره مردم و مملکت، عملی کند.
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