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بصیرت جزء مفاهیم بنیادین دینی ست که در کالم خداوند متعال و ائمه هدی به روشنی قابل پیگیری ست.
بصیــرت ،در لغــت بــه معنــاى عقیــده قلبــى ،شــناخت ،یقیــن ،زیرکــى و عبــرت آمــده 1و در اصطــاح ،عبــارت اســت از قــوهاى در قلــب شــخص ،کــه بــه نــور قدســى منــورّ
بــوده ،بــه وســیله آن حقایــق اشــیا و امــور را درک مىکنــد ،همانگونــه کــه شــخص ،بــه وســیله چشــمُ ،صـ َـور و ظواهــر اشــیا را مىبینــد . 2برخــى گفتهانــد :بصیــرت،
معرفــت و اعتقــاد حاصــل شــده در قلــب ،نســبت بــه امــور دینــى و حقایــق امــور اســت. 3
در قــرآن کریــم 148بــار از ریشــه بصــر بــکار رفتــه و واژه هــای بصیــرت ،بصیــر و بصائــر از جملــه آنــان اســت؛ در ایــن آیــات اهــل بصیــرت کســانی شــمرده شــدهاند کــه دیــده
دـ بعبــارت دیگــر
عبــرت بیــن بــه وقایــع بیرونــی دارنــد 4و هدایــت یافتــه انــد پــس آن کســانی کــه از هدایــت دورنــد افــرادی هســتند کــه از نعمــت بصیــرت بــی بهــره مانــده ان 
دوری از هدایــت الهــی نشــانه عــدم بصیــرت اســت.
بــر ایــن اســاس ا گــر انســانها موانــع بصیــرت را بشناســند و از آن پرهیــز نماینــد خداونــد ایشــان را بــه صــراط مســتقیم هدایــت مــی نمایــد؛ مهمتریــن موانــع بصیــرت بــر
اســاس آیــات الهــی 5چنیــن اســت:
موانع بصیرت:
6
 -1کفر و نفاق
7
 -2ظلم
9
8
 -3تبعیت از سران فاسد یا ا کثریت جاهل
10
 -4ترجیح دنیا بر آخرت
11
 -5غفلت
12
 -6هوای نفس
البتــه فتنــه هوایــی غبارآلــود و مســموم اســت کــه از ســویی مــی توانــد زمینــه بــروز موانــع بیــان شــده را فراهــم نمایــد و از ســویی بــرای مومنیــن هشــیار عرصــه جدایــی حــق
از باطــل و وحــدت مومنیــن را فراهــم ســازد؛ حضــرت امیــر ؟ع؟ در خطبــه  50نهــج البالغــه در بیــان فتنــه مــی فرماینــد: 13
ـور فتنــه هــا ،هواهــا پیــروى مــى شــود ،و احکامــى در چهــره بدعــت خودنمایــى مــى کنــد ،در ایــن فتنــه هــا بــا احــکام کتــاب خــدا مخالفــت مــى شــود ،و
* ابتــداى ظهـ ِ
مردانــى مــردان دیگــر را بــر غیـ ِـر دیــن خــدا یــارى و پیــروى مــى نماینــد.
* ا گر باطل از آمیزش با حق ،خالص مىشد راه بر حق جویان پوشیده نمى ماند.
* و ا گر حق در پوشش باطل پنهان نمى گشت زبان دشمنان یاوه گو ازآن قطع مى گشت.
* ولى پاره اى از حق و پاره اى از باطل فراهم شده و در هم آمیخته مى شود ،در این وقت شیطان بر دوستانش مسلط مى شود.
* و آنان که لطف حق شاملشـان شـده نجـات مى یابنـد.
همچنیــن حضرتــش بــر لــزوم دقــت و هشــیاری در زمــان فتنــه تا کیــد کــرده و والیــت را چراغــی نمایــان بــرای دور بــودن از انحــراف و حفــظ وحــدت در چنیــن برهههایــی
قــرار دادنــد:
14
فــا تکونــوا أنصــاب الفتــن و أعــام البـــدع ،والزمـــوا مـــا عقــد علیــه حبــل الجماعــه ،و بنیــت علیــه أرکان الطاعــه  ...شــما از نشــانه هــای فتنــه هــا و بدعــت هــا مـــباشید و بــر
خــود الزم شــمرید کــه از آنچــه رشــته جماعــت بــه آن بســته شــده و اســاس اطاعــت و بـــندگی بــر آن نهــاده شــده ،دســـت بـــرمدارید.
بصیرت در کالم امام خمینی؟هر؟
بایــد بــه همــت همــه اقشــار ایــران و بــه همــت واالی مــرد و زن ایــران ،اشــخاصی کــه متعهــد هســتند ،اشــخاصی کــه ســالم هســتند ،اشــخاصی کــه بصیــرت دارنــد و هیــچ
انحــراف ندارنــد و بــر صــراط مســتقیم انســانیتند ،بــه مجالــس و مجلــس شــورا بفرســتیم؛ تــا اینکــه ان شــاء اهَّلل اســام بــه آن معنایــی کــه هســت ،اســام بــه آن حقیقتــی
کــه هســت ،در ایــران پیــاده بشــود . 15
بصیرت در کالم امام خامنه ای؟دم؟
امام خامنه ای نیز در خصوص کلیدواژه بصیرت گستره کالمی بسیاری دارند که به برخی از آنها اشاره میشود:
بصیرت ملت
ّ
مــا در کشــور بنبســت نداریــم؛ نــه در مســائل اقتصــادی ،نــه در مســائل اجتماعــی ،نــه در مســائل سیاســی؛ مشــکالتی داریــم کــه علــل مختلفــی دارد امــا در کشــور
ّ
ّ
ّ
ّ
بنبســت نداریــم ،بالعکــس پیشــرفت داریــم .در رأس برجســتگیهای کشــور مــا ،همیــن ملــت عزیـ ِـز ایراننــد؛ همیــن ملــت ُپرشــور ،همیــن ملــت بابصیــرت .ا گــر ملــت مــا
بصیــرت نداشــتند ،ایــن حضــور مردمــی در آنجایــی کــه حضــور آنهــا الزم اســت دیــده نمیشــد  16؛
 - 1لسانالعرب ،ج  ،2ص « ،418بصر».
 - 2موسوعة ّ
کشاف اصطالحات الفنون
 - 3ترتیب العین ،ج  ،1ص « ،166بصر»
 - 4نور44؛
 - 5بصیرت از بطن دین تا باطن دنیا ص 102
 - 6بقره6-7:
 - 7قصص 50
 - 8احزاب 67-66
 - 9نعام 16
 - 10نحل 107
 - 11نحل 108
 - 12جاثیه 23
 - 13انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع و احکام تتبدع یخالف فیها کتاب اهلل و یتولی علیها رجال رجاال علی غیردین اهلل
 - 14خطبه  ۱۵۱نهج البالغه
 - 15صحيفه امام ،ج ،10ص302 ،
 - 16بیانات در مراسم سیامین سالگرد رحلت امام خمینی؟هر؟1398/۰۳/14 ،

2

ن
و ی ژ��ه �امه

� �ت ن
ق
�
ب ص ی�ر ا �ال ݓݭٮی
بصیرت در مقابله با دشمن
َّ َ ُّ
ّ
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ُْ
َ
َ
ْ
اهلل! مــا غـ ِـزي قــوم قــط فــي عقـ ِـر( )1د ِار ِهــم ِإال ذلــوا« ».بــه خــدا ســوگند! هــر زمــان ،قــوم و ملتــى ،در درون
حضــرت امیــر در خطبــه  27نهــج البالغــه مــی فرمایــد« :فــو ِ
خان ـهاش ،مــورد هجــوم دشــمن قــرار گرفتــه ،ذليــل و خــوار شــده اســت»
نبایــد منتظــر مانــد کــه دشــمن بیایــد در خانـهی آدم ،بعــد آدم بــه فکــر دفــاع از خانــه بیفتــد .دشــمن را بایــد در مرزهــای خــودش ســرکوب کــرد .افتخــار جمهــوری اســامی
امــروز ایــن اســت کــه مــا در مجــاورت مرزهــای رژیــم صهیونیســتی نیــرو داریــم؛ [حــاال یــا] نیروهــای خودمــان یــا نیروهــای حــزباهلل یــا نیروهــای مقاومــت یــا نیروهــای امل.
اینکــه اینهــا اینقــدر ناراضیانــد و میگوینــد جمهــوری اســامی چــرا دخالــت میکنــد ،بهخاطــر ایــن اســت .مــا امــروز آنجــا ،باالســر اینهــا نیــرو داریــم .ایــن بــرای اســام و
بــرای جمهــوری اســامی خیلــی افتخــار بزرگــی اســت .جوانهایــی کــه رفتنــد در ســوریه یــا در عــراق و بــه شــهادت رســیدند  ،ایــن بصیــرت را داشــتند ،میفهمیدنــد کــه دارنــد
قضیــه چیســت؛ ایــن ّبچههــا ّ
چـهکار میکننــد .یــک عـ ّـده اینجــا در خانــه نشســتهاند نمیفهمنــد کــه ّ
قضیــه را فهمیدنــد و رفتنــد دفــاع کننــد. 17
آنچــه در تفســیر و تبییــن بصیــرت بیــان شــد ،نشــان داد کــه بصیــرت امــت انقالبــی چگونــه مانــع تحقــق اهــداف دشــمنان شــده اســت امــا از ســوی دیگــر شــناخت نقطــه
هــدف دشــمن ،علــت بــروز فتنــه هــا و راهکارهــای ایشــان ،پیامدهــای ایــن فتنــه هــا و دســتاوردهای حرکــت انقالبــی مــردم ضرورتــی انــکار ناپذیــر دارد؛
پیشبینی رهبر معظم انقالب نسبت به فتنه 98
اینکــه اینهــا گفتنــد در ســال  ۹۷مــا چنیــن میکنیــم ،چنــان میکنیــم ،و نقش ـههایی را بــرای جمهــوری اســامی ابــراز کردنــد -یعنــی در واقــع نقشهشــان لــو رفــت -ایــن
ممکــن اســت فریــب باشــد؛ ممکــن اســت جنجــال را بــرای ســال  ۹۷بکننــد ،نقشــه را بــرای ســال  ۹۸بکشــند؛ ِمنبــاب مثــال .همــه بایــد حواسشــان جمــع باشــد؛ بــه
ّ
همـهی ملــت عــرض میکنــم .آمریــکا دشــمن خبیثــی اســت ،دشــمن حیل هگــری اســت ،دســتش بــا صهیونیسـتها و مرتجعیــن منطقــه در یــک کاســه اســت و همـهی
آنهــا دشــمن ایــران اســامی و دشــمن ّملــت ایراننــد؛ مــا بایــد بیــدار باشــیمّ .
البتــه مــا قویتــر از آنهــا هســتیم؛ آنهــا بــا ایــن انگیــزهی قــوی علیــه جمهــوری اســامی ،تا کنــون
َّ َ َ َّ
الشیطـــان َ
کان َضعیفــا» آیـهی قــرآن
هیــچ غلطــی نتوانســتهاند بکننــد ،بعــد از ایــن هــم نمیتواننــد بکننــد؛ در ایــن تردیــدی نیســت .دشــمن ضعیــف اســت؛ ِ«ان کیــد
ِ
اســت ولیکــن مــا نبایــد غافــل بشــویم ،مــا نبایــد بــه خــواب برویــم. 18
نفوذ موریانهوار برای فروریختن پایههای نظام از درون
ّ
ّ
یــک مســئله مســئلهی نفــوذ اســت؛ مــا ایــن مســئلهی نفــوذ را در قضیـهی برجــام و پــس از برجــام مطــرح کردیــم؛ ایــن خیلــی مســئلهی عجیــب و خیلــی مســئلهی مهمی
اســت .کســانی کــه در مســائل گونا گــون دسترســی بــه ّاطالعــات دارنــد ،خــوب میداننــد کــه چــه دامــی بــرای کشــور گســتردهاند یــا میخواهند بگســترانند برای نفــوذ کردن
ّ
در حصــن و حصــار اراده و فکــر و تصمیــم ملــت ایــران ،بــا انحــاء مختلـ ِـف تدابیــر و سیاســتها و توطئههــا؛ ایــن االن در جریــان اســت؛ مــردم در بــاب انتخابــات بایــد خیلــی
ّ
متوجــه ایــن باشــند .ا گــر فــرض کنیــم عنصــر نفــوذی بــه شــکلی وارد مجلــس شــورای اســامی بشــود یــا وارد مجلــس خبــرگان بشــود یــا در ارکان دیگــر نظــام نفــوذ بکنــد،
مثــل موریانــه از داخــل َ
میجــود و پایههــا را سســت میکنــد و فــرو میریــزد19؛
پیامدهای فتنه
 -1شکل گیری پایه های تحریم در پس غبار فتنه ها
مهــم تریــن تحریــم اقتصــادی کشــور یــا همــان قطعنامــه  1929قطعنامــه تحریــم انــرژی و بانکــی در کمتــر از یکســال پــس از زمینــه ســازی فتنــه گــران یعنــی در 19خــرداد
 1389ـ 9ژوئــن  2009میــادی ـ توســط آمریــکا مصــوب شــد.
 -2خسارت های اقتصادی
بیش از  324هزار میلیارد تومان خسارت برآورد شده فتنه  88می توانست بیش از 2میلیون شغل ایجاد نماید!
تعداد  ۱۱بانک دولتی و خصوصی و موسسه اعتباری در حوادث اغتشاشات  ۸۸مورد تخریب و آتشسوزی واقع شدند.
دیــه بــدل از قصــاص  ۲۲نفــر شــهید حــوادث ســال  ۸۸و دیــه بــدل از قصــاص تعــدادی از شــهروندان کــه بیگنــاه قربانــی ایــن حــوادث شــدند و بنابــر گــزارش هــای موجــود
خســارات مــادی وارده توســط فتنــه بــه کشــورمان بیــش از  ۳۲۴هــزار میلیــارد تومــان بــوده اســت! عــددی کــه مــی توانســت بیــش از دو میلیــون و صــد و شصتوســه هــزار
فرصــت شــغلی جدیــد در کشــور فراهــم نمایــد. 20
 -3خسارت های بین المللی و خدشه به اعتبار جمهوری اسالمی
اقــدام فتنــه گــران و پوشــش رســانه ای توســط رســانه هــای بیگانــه کــه کارگردانــی عمــده خرابــکاری هــا و برخــی ســخنرانی هــای جنجالــی بــا آنــان بــود بــه جایــگاه رفیــع
جمهــوری اســامی ایــران بــه عنــوان یــک کشــور عدالتخــواه و ظلــم ســتیز و یــک نظــام مبتنــی و متکــی بــه آراء مــردم خســارت جبــران ناپذیــر را بــه جبهــه مقاومــت اســامی
و عــزت نظــام وارد کــرد بــه طــوری کــه فرصــت بــرای سوءاســتفاده آنهایــی کــه دشــمنی داشــتندبا ارزش ها،خــط امام،معیــار هــای خودجــوش مردمــی مقاومــت اســامی
و ...بــرای تغییــر ارزش هــا فراهــم شــد.
برنامــه هایــی کــه رســانه هــای بیگانــه آن را کارگردانــی مــی نماینــد و بــا کشــته ســازی هــا و ســناریو هــا ودروغ پردازیهــای پیاپــی و گناهــکار جلــوه دادن نظــام و همچنیــن
انتشــار گســترده و ســریع آن در ســطح بیــن الملــل بــا هــدف تخریــب چهــرۀ عدالتخــواه و ظلــم ســتیز ســعی در کاهــش و تردیــد نســبت بــه الگــو گیــری کشــور هــای جهــان
از انقــاب اســامی تــاش مــی نماینــد.
 -4خسارت های فرهنگی و اجتماعی
اثرات معنوی و فرهنگی فتنه بسیار مخرب تر و هزینه دارتر از اثرات مادی بود .اثراتی که برای نظام جبران ناپذیر شد.
خدشــه بــه اعتبــار و امانتــداری نظــام و مــردم ســاالری دینــی در افــکار عمومــی بیــن المللــی ،بــروز تردیــد در اعتمــاد بــه نظــام در میــان اقشــاری از جامعــه ،بــروز شــکافهای
عمیــق اجتماعــی میــان مــردم و زمینــه ســازی اختــاف در میــان مــردم و مســئولین از بزرگتریــن خســارتهای فتنــه اســت کــه برخــی از آثــار آن بــه صــورت طوالنــی مــدت
باقــی خواهــد مانــد.
 1397/۱۲/22 - 17در دیدار خانواده شهدای مدافع حرم
 -18دیدار جمعی از خانواده های شهداء  21دیماه 1397
 - 19بیانات در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور 14دیماه ۱۳۹۴
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دانلــود نســخه

تهیه شده در

الکترونیکــــــــی

دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم

ویـــــــــــژه نامـــــه

با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم

دستاوردهای 9دی
 -1نهادینــه شــدن روح اســام انقالبــی در کشــور :تصــور دشــمنان و عوامــل داخلــی آنــان ایــن بــود کــه ظهــور فتنــه و اختالفــات و چالشــهای داخلــی باعــث فاصلــه
گرفتــن مــردم از فضــای انقــاب شــده اســت ولــی واقعــه و حماســه 9دی و حضــور فرا گیــر مــردم بــا ســایق گونا گــون سیاســی در دفــاع از ارزشهــا و والیــت فقیــه در حقیقــت
روح اســام انقالبــی را در کشــور نهادینــه کــرد و آرزو و خــواب پیدایــش اســام غیرانقالبــی و بــه فرمایــش حضــرت امامخمینــی اســام آمریکایــی را آشــفته نمــود.
 -2پیونــد نســلی در متــن 9دی اتفــاق افتــاد .ا گرچــه بــروز هیجانــات و آشــوبها در ایــام انتخابــات و پــس از آن بــه میــان خانوادههــا کشــیده شــد امــا همصدایــی و
وحــدت در مقابلــه بــا دشــمن و دفــاع از حریــم انقــاب ،باعــث پیونــد نســلهای گونا گــون در خــروش 9دی مــردم داشــت بــه طوریکــه از خردســال تــا کهنســال در ایــن
همایــش ملــی واقعــی شــرکت کردنــد.
 -3بــروز نقــش بیبدیــل و بیماننــد رهبــری حضــرت امامخامنـهای در کنتــرل فتنــه و حــوادث بعــد از آن ماننــد خورشــیدی خودنمایــی کــرد تــا جایــی کــه عــاوه بــر
مــردم ایــران اغلــب اندیشــمندان حــوزه سیاســت در جهــان بــه نقــش مقــام معظــم رهبــری در کنتــرل فتنــه و پیشــگیری از وقــوع حوادثــی نظیــر اوکرایــن اذعــان داشــته و
حتــی ســران غربــی نیــز از ایــن نقــش مثالزدنــی بــا کینــه یــاد کردنــد.
 -4دوری از غفلــت :نهــم دیمــاه سراســر بیــداری و زدودن غفلتهــا بــود؛ فتنــه ســال  88بــه وضــوح نشــان داد کــه دشــمن دائــم در حــال برنامهریــزی بــرای توطئــه
اســت و غفلــت از طر حریــزی دشــمنان بــه هیــچ عنــوان بــه مصلحــت نیســت .یــاران انقــاب و مــردم فهیــم ایــران اســامی بــه عیــان دیدنــد کــه نبایــد بــه وضــع آرام جامعــه
خوشــبین باشــند و ممکــن اســت بــا لحظـهای غفلــت ،بــا دشــمنی برنامهریــزی شــدهای مواجــهشــویم.
 -5روشــن شــدن نقــش عاشــورا و ارزشــهای دینــی در انســجام ملــی :خامــوش شــدن آتــش فتنــه پــس از هشــت مــاه و درســت بعــد از هتــک حرمــت عــدهای آشــوبگر
در عاشــورای ســال  88و در  6دیمــاه بــه خوبــی نشــان داد حــال اصلــی مشــکالت هنــوز هــم اســتفاده از ظرفیتهــای معنــوی و در راس آنهــا عاشوراســت؛ بــه قــول ســید
شــهیدان اهــل قلــم شــهید آوینــی مــا همــه چیزمــان را در عاشــورا محــک زدهایــم و سـ ِّـر اســتقامت مــا همیــن اســت.
بــه طــور خالصــه صیانــت از اقتــدار نظــام ،حفــظ امنیــت کشــور ،فرامــوش نکــردن مــردم بــه عنــوان پایــه انقــاب و تقویــت اعتمــاد عمومــی و بــاز تولیــد قــدرت غربــال گــری
افــراد درون نظــام و شــناخت نقــش و جایــگاه رهبــری در میــان مــردم و نمایــش بنیانهــای قدرتمنــد نظــام اســامی بــا ریشــه واقعــی در درون مــردم ،از دســتاوردهای 9
دی بــود.
9دی و  19دی
دی سال  ۸۸از جنس همان حرکت نوزدهم دی شماها در سال  ۵۶است .
این حرکت نهم ِ
ّ
ّ
نوزدهــم دى را شــما زنــده نگــه داشــتید ،بیســت ونهــم بهمــن را زنــده نگــه داشــتید ،بیســت ودوم بهمــن را زنــده نگــه داشــتید ،نهــم دى را بــا انگیــزه هــاى مشــخص زنــده
نگــه داشــتید؛ ایــن یــک حرکــت مجاهــدت آمیــز در مقابــل دشــمنان اســت ،آنهــا میخواهنــد حقایــق انقــاب تحریــف بشــود ،بــه دســت فراموشــى ســپرده بشــود؛ پــول
خــرج میکننــد ،کار دارنــد مــی کننــد. 22
آنچــه در ایــن دو واقعــه مشــترک بــود ،بصیــرت و دشــمن شناســی و اقــدام عالمانــه و بهنــگام در راســتای روح دیانــت حا کــم بــر انقــاب بــود؛ اســتمرار ایــن بیــداری و تکیــه
بــر بصیــرت انقالبــی زنــده نگــه داشــتن غیــرت برآمــده از دیــن و اســتمرار نظــام اســامی ســت کــه بــه فرمــوده حضــرت امــام خمینــی «ره» از اوجــب واجبــات اســت.
بیــش از آن انــدازه کــه زنــده و هشــیار بــودن در برابــر نظــام طاغــوت ـــکفر ـ مهــم اســت ،مقابلــه بــا نفــاق اهمیــت دارد چــه آنکــه مســلمانان بــا وجــود پیــروزی بــر مشــرکین
پــس از رحلــت پیامبــر ا کــرم «صلــی اهلل علیــه و آلــه» بــر نفــاق چیــره نشــدند و اســاس ظلــم در آن زمــان پایــه ریــزی شــد.
حماســه نهــم دی مــاه ،حضــوری عاشــورایی از مــردم والیتمــدار ایــران اســامی بــود کــه در ســال  1388و در مقابــل فتنهگــری منافقــان ،نقطــه عطفــی را در تاریــخ انقــاب
رقــم زد .حماســه  9دی نمــاد عـ ّـزت ،اســتقالل و بصیــرت مردمــی اســت کــه تــا پــای جــان بــرای حفــظ اصــول اســام و آرمانهــای انقــاب بــا هــر ســلیقه و نــژادی از کوچــک
تــا بــزرگ ایســتادند و بــا صــدای رســا اعــام کردنــد کــه ا گــر دشــمن در برابــر دیــن آنهــا بایســتد در برابرتمــام دنیــای آنهــا خواهنــد ایســتاد .روز نهــم دی مــاه در تاریــخ انقــاب
اســامی بــا عنــوان روز «بصیــرت» تبدیــل بــه یــوم اهلل و مانــدگار گردیــد و بیعتــی دوبــاره بــا مشــروعیت نظامــی بــود کــه در  19دی پایــه ریــزی شــده بــود.
21

گام دوم انقالب و مطالبات رهبری معظم
در دیــدار ســال گذشــته مــردم قــم بــا رهبــر معظــم انقــاب حضــرت امــام خامنـهای ایشــان در پــی تجلیــل از مــردم قــم ،ایــن شــهر را مرکــز اصلــی و پشــتوانه انقالب دانســتند
و بــا ذکــر تقابــل دو جریــان حــق و باطــل و موفقیتهــای چهــل ســاله انقــاب در رســاندن نــدای مبــارزه بــا اســتکبار علــت دشــمنی آمریــکا و اذنابــش را مــردم مســلمان و
انقالبــی ایــران اســامی دانســتند کــه الگــوی مــردم ســاالری و تمــدن اســامی را بــه جهــان عرضــه نمــوده اســت؛
در پی این تبیین از ترس و رعب دنیای غرب و دشمنی ایشان ،مطالباتی از مسئولین و مردم قم بیان فرمودند؛
مطالبات از مسئولین:
 -1قدردانی از نعمت الهی و موقعیت خدمت به مردم و عمل به لوازم آن؛
 -2پرهیز از گرایش به اشرافی گری و اسراف؛
 -3شجاعت و عقالنیت در تصمیم گیریها؛
 -4شناخت ظرفیتهای داخلی و توجه به جوانان؛
 -5اهتمام ویژه به معیشت مردم؛
مطالبات از مردم:
 -1حضور در صحنه های انقالب؛
 -2تقویت تولید داخلی؛
 -3حرکت در مقابل تبلیغات دشمن و توجه ویژه در فضای مجازی؛
 -4ایستادگی در برابر تحریمها به گونهای که این تهدید را به فرصتی برای شکوفایی تبدیل نمود.
 -5توجــه ویــژه در خصــوص مراقبــت از حفــظ روحیــه دینــی و انقالبــی قــم خصوصــا در مســائل فرهنگــی تــا مرکزیــت و جایــگاه ممتــاز خــود را در انقــاب و پشــتوانه معنــوی
از دســت ندهــد؛
 1395/10/19 -21در دیدار مردم قم
 1393/10/17 - 22در دیدار مردم قم
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