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رهبر عالی قدر انقالب، 9 دی را یوم اهلل نامیدند و فرمودند:
»9 دى و 22 بهمِن پارسال جزو اّيام اهلل_ به معنی حقیقی کلمه_ بود. دلها 
ایران  ت 

ّ
آورد وسط صحنه، مل را  دست خداست. خداى متعال این دلها 

عظمت خودش را نشان داد.«1
کبیر  بنیانگذار  زانوی ادب در محضر  یوم اهلل چیست،  بدانیم  آنکه  برای 
انقالب اسالمی)قّدسسّره( میزنیم. ايشان در شرح آيه ی 5 سوره ی ابراهیم)علیهالّسالم( 

میفرمايند:
ر�ج  �خ

أ
�خ �

أ
»در قرآن کريم میفرمايد که ما موسی را فرستاديم به سوى قومش: �

ام �لّله2 دو تا مأموريت به حضرت موسی  ا�يّ رهم �ج
ّ

ک ور و �خ لى �ل�خّ لما�ت �إ ومک م�خ �ل�خّ �ت
میدهد خداى تبارک و تعالی: يکی اينکه مردم را از ظلمات خارج کن به نور 

ام �لّله  اينها را متذّکر کن به اّيام خدا. ا�يّ رهم �ج
ّ

ک و يک مأموريت ديگر اينکه : �خ
... همه ی اّيام مال خداست؛ لکن بعضی از اّيام يک خصوصّیتی دارد 
که براى آن خصوصّیت »یوم اهلل« میشود. روزى که پيغمبر اکرم هجرت کردند 
به مدينه، این روز »یوم اهلل« است. روزى که مّکه را فتح کردند »یوم اهلل« است. 

1.  در خطبه هاى نماز جمعه ی تهران در سالروز شهادت حضرت علی بن موسی الرضا)علیه الّسالم( 
.1389 /11 /15

2.  سوره ی ابراهیم، آيه ی 5: »و به او دستور داديم که قومت را از ظلمات جهل و گمراهی بيرون آور و به 
عالم نور برسان؛ و روزهاى خدا را به ياد آنها بياور«.
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بودند،  کرده  َرفَضش1  همه  که  را  يتیم  يک  که  خداست  قدرت نمایى  یوِم 
از چندى  بعد  تو خانه خودش،  تو وطن خودش،  بکند  زندگی  نمیتوانست 
قدرتمندها  آن  و  ثروتمندها  آن  و  ُدرها 

ْ
ُقل آن  و  شد؛  او  دست  به  مّکه  فتح 

آزادتان کردم،  اء2 ديگر  �لّ�ل�ت م  �ت �خ
أ
� و فرمود:  او واقع شد  همه در تحت سیطره 

امیر المؤمنین)سالماهللعلیه(  که  روزى  خوارج،  یوم  است.  »یوم اهلل«  این  برويد؛ 
شمشیر را کشید و این فاسدها را، این  غّده هاى سرطانی را درو کرد، این هم 
را  خدا  لکن  پيشانیشان،  بود  بسته  پينه  که  مقّدسهایى  این  بود.  »یوم اهلل« 
نمیشناختند، همینها بودند که کشتند امیر المؤمنین را! قیام کردند در مقابل 
امیر المؤمنین)سالماهللعلیه( از لشکر خودش بودند، قیام کردند در مقابل او. براى 
خاطر آن قضايایى که در صّفین واقع شد و امام)علیهالّسالم( ديد که اگر اينها باقی 
 بعضی که فرار کردند؛ 

ّ
ت را، تمامشان را کشت، ال

ّ
باشند فاسد میکنند مل

تها يک 
ّ
مل تنبیه  براى  تعالی  و  تبارک  روزهایى که خداى  بود.  »یوم اهلل«  این 

چیزهایى را وارد میکند، يک زلزله اى وارد میکند، يک سیلی وارد میکند، 
ق بزند به این مردم که آدم بشويد، اينها هم 

ّ
يک طوفانی وارد میکند، که شال

»یوم اهلل« است. چیزهایى است که به خدا مربوط است.
ت 

ّ
از آن »یوم اهلل« ها 15 خرداد بود. 15 خرداد هم از »اّيام اهلل« بود که يک مل

ايستاد در مقابل يک قدرت و کارى کرد که پنج ماه تقریبًا حکومت نظامی 
ت؛ باز اجتماع درست نشده بود، بيدار نشده 

ّ
شد. منتها قدرت نداشت مل

 از همانجا مبدأ 
ّ

بودند، شکست خوردند نه، شکست به حسب ظاهر؛ و ال
ت است.

ّ
پيروزى مل

17 شهریور هم _ که امروز ما اينجا مجتمع هستیم_ آن 17 شهریور سال 
و مردش،  ت، زن 

ّ
بود که يک مل اّيام خدایى  از  آن هم  ام �هلل«  ��يّ گذشته »م�خ 

روز  این  حق.  احقاق  براى  بدهند  خون  و  بايستند  جوانش،  غیر  و  جوان 
بايد يادآورى  بايد متذّکر باشید.  ام �هلل« است،  ��يّ خداست. 17 شهریور »م�خ 

1.  طرد کردن و خارج ساختن.
2.  بحار األنوار، ج 97، ص 59، ح 6؛ السنن الکبرى، بيهقی، ج 9، ص 118.
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کنید این »اّيام اهلل« را. چنانچه کرديد، از ياد نبايد برود این »اّيام اهلل« براى اينکه 
عشرتکده ها  از  را  ما  جوانهاى  که  است  اّيام  این  سازند.  آدم  که  اّيام اند  این 
ت ما را بيدار 

ّ
بيرون می آورد به میدان جنگ میبرد. این اّيام الهی هست که مل

ام �لّله ؛ »اّيام اهلل« را در ُذکر مردم وارد  ا�يّ رهم �ج
ّ

ک میکند و بيدار کرد. امر میکند: �خ
ت ما گذشت و »اّيام اهلل« بود؛ مثل »15 

ّ
کن. يادتان نرود این اّيام بزرگی که بر مل

خرداد«؛ مثل »17 شهریور«. آن روزى که  این خبیث1 فرار کرد از »اّيام اهلل« بود؛ 
تی که هیچ نداشت يک قدرت را شکست، به طورى که نتوانست 

ّ
که يک مل

من  شما،  مقابل  بود  ايستاده  دنیا  همه؛  قدرت  خودش،  قدرت  نه  بماند. 
مّطلع بودم، دنیا ايستاده بود پشتیبان، پشتیبان خودش اّول؛ پشتیبان وارث 
آن، که این شخص بختیار باشد، ثانیًا. ايستاده بودند دنبال او که نگهشان 
فرار کرد،  او  را نگه دارد. وقتی  بود که شاه  آمريکا چسبیده  دارند. دو دستی 

دودستی چسبیده بودند بختیار را نگه دارند.
... به ما میگفتند که زود است2؛ شما حال نرويد زود است، حال حال 
و  را  خودشان  قدرت  کنند  جور  و  جمع  میخواستند  نرويد.  ایران  به  شما 
آشفتگیها را تمام کنند که ديگر امکان رفتن نباشد، آن هم يکی از »اّيام اهلل« 

بود.
کردند  کودتا  که  بود  شبی  آن  تعالی  و  تبارک  خداى  بزرگ  اّيام  از  يکی  و 
که  شد  نظامی  حکومت  اعالم  هم  روز  و  بوديم  تهران  ما  که  شبی  آن  اينها3. 
روز هم کسی بيرون نیايد و آن شب _ بعدها به ما اّطالع دادند_ اينها آن شب 
بنا داشتند که تمام سران قوم، هر کس گوشش میُجنبید، ِبُکشند و تصفیه 
ت، 

ّ
ت و آن قیام نورانی مل

ّ
کنند تا تمام بشود کار، خدا نخواست، آن قیام مل

این  به   آن طرف هم  نیروهاى  کردند،  قیام  اينها  که  بعدش  که  متعّهد  ت 
ّ
مل

طرف ملحق شدند، ِهی ملحق شدند، يک مسأله اى بود که الهی بود و »ِمن 

1.  محمدرضا پهلوى.
2.  اشاره به 12 بهمن است.

3.  اشاره به شب 22 بهمن است.
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اّيام اهلل« بود. این را از ياد نبريد که تمام چیزها را جمع کردند و تمام کْیدها را 
درست کردند براى اينکه در يک شب بریزند کودتا کنند و همه اشخاصی که 
ت را باز برگردانند 

ّ
احتمال میرود يک کارى از آنها بيايد همه را از بين ببرند، مل

ت شريف 
ّ
به آن حال اّول، خدا نخواست. این يکی از »اّيام اهلل« بود که شما مل

نورانی با قلبهاى ُپر از ايمان نترسیديد و آن روز ريختید به خیابانها، با اينکه 
که  آن چیزى  و خنثی  شد  به خیابانها  ريختید  بود،  نظامی  اعالم حکومت 

آنها میخواستند.
از  که  الهی  بزرگ  اّيام  این  نبريد.  يادتان  از  باشد؛  يادتان  اّيام  این   ...
»اّيام اهلل« است اينها را يادتان باشد. يادتان نرود که ما يک 15 خرداد داشتیم، 
15 خرداد مبدأ نهضت اسالمی ایران است. يادتان نرود که ما يک 17 شهریور 
داشتیم. 17 شهریور از »اّيام اهلل« است؛ و بايد يادمان نرود این را. آنقدر شهید 
داديم و آنقدر خون داديم ما آن روز و در مقابل اجانب و در مقابل وابستگان 
شديم.  پيروز  لکن  شد،  ريخته  خونشان  و  ما  ت 

ّ
مل کردند  قیام  اجانب.  به 

که  روزهایى  این  بشمريم.  ما  نمیتوانیم  که  روزهایى  همه ی  و  پيروزى  مبدأ 
آنها با کمال شقاوت حمله میکردند و شما با کمال شجاعت زن و مردتان 
می ايستاديد در مقابلشان. يک کسی که براى من نقل کرد، گفت من خودم 
ديدم که يک بچه ی ده دوازده ساله_ يک همچو چیزى_ سوار موتورسیکلت 
اّما يک همچو  از بين برد.  را زیر گرفت  او  بود و رفت طرف تانک! تانک هم 
روحّیه ای پيدا شده بود که بچه ی دوازده ساله هم حمله به تانک میکند، با 

دست خالی و هیچی.«1
یوم اهلل  به خودی خود  روز  اّما يک  بود  یوم اهلل  ماه سال 88  ُنهم دی  آری 
و  ريشه ها  بايد  فهم 9 دی  برای  نبود.  قاعده جدا  این  از  نیز  نمیشود. 9 دی 

نتايج این حرکت عظیم و حیاتی را مورد بررسی و تحلیل قرار داد.

)قّدس سّره( در جمع  امام خمینی  امام، ج 9، صص 459_468 )سخنرانی حضرت  1.  صحیفه 
اقشار مختلف مردم 1358/6/17(.
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مجموعه ای  با  مردم  از  مجموعه ای  تقابل  دی،  که9  است  این  واقعّیت 
و  اساسی  قانون  و  اسالمی  انقالب  به  مؤمنان  بین  تقابل  بلکه  نبود،  دیگر 

آرمانهای امام راحل)قّدسسّره( و مخالفان با اصل این جریان الهی بود.
انقالب اسالمی ایران در زمانی به پیروزی رسید که تمام حرکتهای انقالبی 
جهان به بن بست رسیده بود و همه ی آزادیخواهان جهان پذیرفته بودند که 
نمیتوان خارج از چارچوب دو قطب شرق و غرب در عرصه ی سیاسی بازی 
تمام  آرمان  که  فلسطین  غریبتر.  اسالم،  و  بود  غریب  معنوّیت  و  دین  کرد. 
مسلمانان بود مورد معامله قرار گرفته بود و همه ی مبارزان قدیمی، تبدیل به 

مذاکره کننده شده بودند.
تها 

ّ
مل به داد  امام راحل عظیم الشأن  بود که دم مسیحایی  این زمان  در 

به دل  او  انقالب  و  امام  کینه ی  که  بود  اینجا  از  و  ایران رسید  ت 
ّ
مل به ویژه  و 

پای  از  را  بند استبداد  بود که  آمده  ما  بزرگوار  امام  مستکبران عالم نشست. 
ت ایران باز کند و منابع ایران را از دست مستعمران خارج نماید. او گفتمان 

ّ
مل

یا شرقی یا غربی را به نه شرقی نه غربی تغییر داد و آنقدر آرمانهایش انسانی 
و  اسلحه  با  گفتمانها  دیگر  همچون  را  انقالبش  او  درنوردید.  را  مرزها  که  بود 
بلکه  نداشت،  اختیار  در  چندانی  رسانه ی  حّتی  نکرد.  صادر  کشورگشایی 

رسانه اش فکرش بود.
عاشقان امام از اعماق آفریقا و اروپا و سیبری و شرق و غرب و میانه ی آسیا 

و جنوب آمریکا و حّتی از آمریکای شمالی بودند.
با این همه دور از انتظار نبود که هم بلوک شرق به دشمنی اش برخیزند و 
هم بلوک غرب. آمریکاییها که همه ی تالش خود را کرده بودند تا انقالب به 
ثمر نرسد، بعد از پیروزی معجزه گون آن، تمام اهتمام خود را برای سرنگونی 

یا انحراف آن خرج کردند.
شرق و غرب که در هیچ موردی دست دوستی به هم نمیدادند، در تجهیز 

صّدام ملعون همداستان شدند.
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پس از ارتحال حضرت امام)قّدساهللنفسهالزکیّه( سّکان کشتی انقالب و هدایت 
مکتب  شاگرد  این   _ انقالب  عالی قدر  رهبر  به دست  عالم  سراسر  انقالبیون 
امام و ذخیره ی الهی_ داده شد. دشمن که از جنگ نظامی و سخت، طرفی 
نبسته بود به جنگ نرم فرهنگی و جنگ سیاسی و اقتصادی روی آورد. رهبر 
ط بر میدان، حرکات دشمن را میدید و گرای 

ّ
انقالب همچون فرمانده ی مسل

ارائه  را  دفاع  تاکتیک  و  صادر  را  حمله  فرمان  و  میداد  جامعه  آحاد  به  را  آن 
مینمود. هرجا که پاسخ مناسب و بموقع از سوی مسؤوالن و مردم به فرامین او 
داده شد، پیروز شدیم و هرجا که سستی کردیم از رسیدن به نتیجه ی مطلوب 

بازماندیم.
او با تدابیر خود، این کشتی را از میان طوفانهای سهمگین که هر کدامش 
علوم  از  برگرفته  تدابیرش  داد.  عبور  بود،  کافی  کشور  یک  بردن  بین  از  برای 
وحیانی، دانشهای بشری و تجارب تاریخی بود. او اگرچه قواعد ماّدی تدبیر 
سیاست و اقتصاد و فرهنگ را بخوبی میدانست اّما ایمان به وعده های الهی 
و استمداد از ولّیعصر )ارواحنافداه( همیشه سرلوحه ی برنامه هایش بوده است. او 
تاکتیکهای ربوبی را خوب میداند و ایمان دارد که دستی از غیب پشتوانه ی 

این انقالب است، البّته تا هنگامی که قدر این دست مهربان دانسته شود.
تا آنکه سال 88 فرا رسید.

بنا بود در این سال، انتخابات ریاست جمهوری دهم برگزار شود. شروع 
برگزاری  به  خوشبین  را  همه  انتخاباتی  بحثهای  زودهنگام  البّته  و  پرشور 
انتخاباتی پرشور میکرد. نخست وزیر دوران امام و جنگ، نماینده ی امام در 
بنیاد شهید و رئیس دو دوره ی مجلس شورای اسالمی، فرمانده ی سپاه در 
دوران جنگ و رئیس دولت نهم که توانسته بود شعارهای امام را بر سر دست 

بگیرد، بنا بود با هم رقابت کنند.
هیچکس _ شاید حّتی دشمن هم_ تصّور نمیکرد که قرار است اّتفاقاتی 
بارها  عزیز  رهبر  که  بود   88 سال  عبرتهای  از  یکی  خود  این  و  بیفتد  تلخ 
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يادآورمان شد که:
و  ما  ت 

ّ
مل براى  تجربه  يک  داشت.  انتخابات  این  هم  »تجربه هایى 

جّدى  همه مان  را  تجربه  این  اينکه  بر  دارم  اصرار  من  که  بود  ما  مسؤولن 
بگیريم؛ هم مسؤولن جّدى بگیرند، هم آحاد مردم جّدى بگیرند؛ و آن تجربه 
این است که باور کنیم که همیشه امکان ضربه زدن از سوى دشمنان انقالب 
کمین  همیشه  شرايط.  بهترین  در  حّتی  هست؛  اسالمی  ایران  دشمنان  و 

دشمن را در نظر داشته باشیم.«1
اّما باز هم او بود که پيش از همه خطر را احساس کرد. برای همه عجیب 
بود که در روز اّول نوروز و در محضر علّی بن موسی الّرضا)علیهآالفالتحیّةوالثناء( نسبت 
به خدشه در سالمت انتخابات تذّکر دهد. او تحّرکات رسانه های بيگانه را 
تا نیروهای داخلی دنبال کرده بود. عجیب  را  او  رصد کرده بود و خّط نفوذ 
آنکه در همان دوران بود که کمیته ای برای صیانت از آرا تشکیل گرديده بود؛ 

بدعتی که نه قبل از 88 و نه بعد از آن تکرار نشد.
نامزدها  از  چه  گرفت،  شکل  انتخاباتی  تبلیغات  دوران  در  اشتباهاتی 
اقتضائات يک  از  را  موارد  این  اّما همه،  رسانه ها  از  و چه  از طرفداران  و چه 
انتخابات پرشور دانستند و در برخی موارد از این تحّرکات استقبال کردند. 
اّما تنها او بود که باز زبان به تذّکر گشود و همگان را دعوت به رعايت برادری و 

اصول اسالمی در رقابت نمود.
و  رأی  صندوقهای  سر  بر  مردم  پرشور  حضور  رسید.  خرداد   24 به  نوبت 
ثبت نصاب 85 درصدی، چشم همگان را خیره کرد و به تعبیر رهبر معّظم 
انقالب، يک زلزله ی سیاسی برای دشمنان و پتک جمهوريت بر سر آنها بود.
همه شیرین کام از این حماسه بودند که اقدام يکی از کانديداها در اعالم 
زودهنگام پيروزی خود در شام جمعه، آب سردی بر شور و هیجان انتخابات 

ريخت. البّته باز هم کسی این اّتفاق را جّدی نگرفت.

1. در مراسم تنفیذ حکم دهمین دوره رياست جمهورى 12/ 5/ 1388.
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از 23 خرداد تحّرکات مشکوکی آغاز شد و کم کم شور انتخابات در برخی 
از نقاط تهران تبدیل به تشّنج گرديد. حمله به اموال عمومی شکل گرفت و 

هرچه گذشت بر خشونتها افزوده شد.
دو نفر از رأی نیاوردگان، شروع به اردوکشی خیابانی کردند. در این مرحله، 
انتخابات  بی گسترده در 

ّ
تقل باور کرده بودند که  از طرفداران این دو  بسیاری 

شکل گرفته است و به رأی مردم _ این حّق الناس بر عهده ی نظام_ خیانت 
شده است.

خشونتهایى  يادشده،  نامزد  دو  طرفداران  خرداِد   25 راهپيمایى  از  پس 
انجام شد  قتلهای مشکوک  برخی  پايگاه بسیج حمله شد،  به  انجام شد. 

و برخی از اموال عمومی غارت گرديد و سطلهای زباله به آتش کشیده شد.
اّما رهبر دلسوز انقالب از همان ساعات ابتدایى، خطر را احساس کرده 
به کار  آنها  رأی  و  مردم  و  انقالب  از  حفاظت  برای  را  خود  هّمت  تمام  و  بود 
بست. با نمايندگان نامزدها سخن گفت، با برخی از نامزدهای معترض به 
صورت حضوری به صحبت نشست و همه ی تمهیدات لزم را در نظر گرفت 

تا قبل از شعله ور شدن آتش فتنه، آن را مهار نمايد.
اّما ...

نامزدهای مغلوِب معترِض قانون گریز که التزام به اخالق و ادب انتخابات 
بر آتش اختالف دمیدند. فتنه که همان فضای غبارآلود  را فراموش کردند، 
و دريغ که  تبیين و صبر است  و  آرامش  نیازمند  از آشفته کردن  است، بيش 
از آن سو غبار به هوای جامعه تزریق  از این سو عرضه میشد،  هر چه تبیين 
کرده  باور  يا  شده  ب 

ّ
تقل بودند  کرده  باور  انگار  که  نخبگان  از  برخی  میشد. 

بودند که انقالب به آخر کار خود رسیده است، رهبر خود را تنها گذاشتند و 
لقب »ساکت« را بر خود پسنديدند.

برخی از خواص هم که شهوات و حّب رياست بر آنها حکومت میکرد، 
بيشتر پياده نظام دشمن شدند.
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میخواستند  که  هرجا  به  آزادانه  قانون،  بر  خروج کننده ی  نامزدهای 
سرک میکشیدند و فراموش کرده بودند که برای چه نامزد شده بودند، برای 
روانه ی  سو  هر  از  تهمتها  جمهوری!  رياست  نه  اسالمی  جمهوری  رياست 
نظام و نهادهای انقالبى آن میشد. هر روز به نام يک تشّکل، اعالمیه صادر 
میگرديد و تالش میشد تا معترضان بيش از جمعّیت واقعی قلمداد گردد. 
فات مسؤولن مربوط این موارد را 

ّ
کشته سازی هایى انجام شد و برخی از تخل

در اذهان باورپذیر کرد.
غبار فتنه و ترديد به جان ايمان انسانهای ضعیف افتاده بود...

و اندک خواص حاضر در  او  تبیينهای  تا  بود  انقالب منتظر  رهبر حکیم 
میدان جنگ نرم، اثر کند و اّوًل باور شود که فتنه هست و ثانیًا همه به دامن 

انقالب بازگردند.
هر چه گذشت مرزها واضحتر شد، خیلی از طرفداران نامزدهای مغلوب 
کنار  به  آنها  اطراف  از  میدانستند،  جنبش  يک  هدايتگر  را  خود  ديگر  که 
رفتند. آهسته آهسته اّما دیر همه باور کردند که ديگر بحث رقابت انتخاباتی 
می که به نام امام و انقالب بلند شده بود، کسانی را زیر خود جمع 

َ
نیست. َعل

بودند. دشمنان  پرورانیده  را در دل  امام  و  انقالب  بود که سالها بغض  کرده 
قسم خورده ی اسالم و انقالب هم به پشتیبانی این جماعت آمدند و نقاب 

نفاق از چهره به کناری زدند.
از چند هفته پس از انتخابات و شروع فتنه، مطالبه ی عمومی برخورد با 
اخاللگران مطرح بود اّما انتظار رهبر انقالب، تشکیل يک گفتمان عمومی بر 

ضّد آنان و به حّداقل رسیدن هزينه ی اتمام این بازی خطرناک بود.
بود.  شدن  تکمیل  حال  در  جامعه  بصیرت يابى  زنجیره ی  حلقه های 
اقدامات خشونت بار 25 خرداد، اتمام حّجت با نامزد مغلوب و نمايندگان 
نمازجمعه ی  در  روشنگر  بيانات  نامزدها،  شکايت  مهلت  افزايش  نامزدها، 
شعار  شدن  فراموش  تیرماه،   26 نمازجمعه ی  حوادث  خرداد،   29 تاريخی 
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بر آمريکا در 13 آبان،  حمايت از فلسطین در روز قدس، انحراف شعار مرگ 
توهین به حضرت امام در 16 آذر و در آخر هتک حرمت روز عاشورا در 6 دی.

صبر انقالبى مردم بسرآمد، دیرباورترین افراد هم ديگر يقین کرده بودند که 
مسأله از يک اعتراض انتخاباتی فراتر رفته است.

ثبت  تبریز  مردم حسینی  برای  میدان  در  افتخار حضور  در هشتم دی،   
و  اسالم  از  دفاع  میدان  در  مردم  حضور  عظیم  حماسه ی  دی،  نهم  و  گرديد 

انقالب و بيعت با رهبر معّظم در سراسر کشور رقم خورد.
»ما  شعار  که  فهمیدند  همه  بود.  فتنه  اضمحالل  آغاز  نقطه ی  دی،   9
بيشماريم« که بر دهان برخی از سردمداران آشوب جاری بود، افسانه ای بيش 

نیست و آنها که بيشمارند، عاشقان اسالم و انقالب و رهبر هستند.
ت 

ّ
مل پيشگاه  در  جايگاهی  فريب خورده  رأی نیاوردگان  دی،  از9  پس 

حصر  به  محکوم   ،89 بهمن   25 اغتشاش  پى  در  آنکه  از  قبل  و  نداشتند؛ 
ت و محصور در اتاق تنهایى خود و بيانیه هايشان 

ّ
خانگی شوند، مطرود مل

شدند.
ت و انقالب دارد، یوم اهلل است. روز 

ّ
9 دی به خاطر آنکه حّق بر گردن مل

خداست زیرا که خداوند در آن روز به خاطر محّبتی که در دل مردم نسبت به 
امام حسین)علیهالّسالم(بود، قدرت نمایى کرد و درسهای ماندگاری به بندگان 

خوب و بدش داد.
ت به حکمت ولّی فقیه ايمان پيدا کرد. 9 دی 

ّ
9 دی روزی است که مل

دشمنان را مأیوس از شکست دادن انقالب کرد. 9 دی به دوستان انقالب 
درس داد که هیچگاه نبايد بالش نرم زیر سر گذارد. به بهانه ی 9 دی بود که 
بسیاری از معارف انقالب بازخوانی شد و نسل سّوم و چهارم انقالب با تاريخ 

انقالب و گذشته ی برخی از افراد آشنا شد.
شور  میتوان  و  است  فصل الخطاب  قانون،  که  آموخت  ما  به  دی   9

انتخاباتی داشت اّما اصول انقالبى و اسالمی را نیز محترم دانست.
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9 دی دوست را از دشمن جدا کرد و منافق را از مؤمن. چه بسیار پرده های 
حضور  پاس  به  که  احزاب  و  افراد  چه  و  برافتاد  احزاب  و  افراد  از  که  نفاق 

عّمارگونه در هشت ماه دفاع مقّدس جنگ نرم آبرو يافتند.
انقالب  از  دفاع  راه  در  فتنه  دوران  در  که  است  مظلومانی  يادآور  دی   9

اسالمی به شهادت رسیدند يا ضررهای جانی و آبرویى را بر خود خريدند.
9 دی يک شاخص است و نقطه ی عطفی در تاريخ انقالب اسالمی؛ از 
این رو دور نیست که دشمنانی داشته باشد. کسانی که تالش در از ياد بردن 
آن دارند و کسانی که سعی بر منحرف کردن آن. برخی فتنه را هم جور ديگر 

معنا کردند.
شود.  داشته  گرامی  يادش  و  بماند  دی  نهم  بايد  که  اينجاست  از 
در  هم  شعار  –که  باشد  شعار  جنس  از  آنکه  از  بيش  نیز  دی   9 گرامیداشت 

جای خود لزم است_ بايد از جنس شعور و تبیين و بصیرت افزایى باشد.
همه بايد در 9 دی از فتنه و دشمنی دشمنان بگويند. درسهای آن هشت 
ماه و عبرتهای آن را مرور کنند. قدردان رهبری عزیز باشند که کشتی انقالب 
را به ساحل امنّیت رهنمون شد. توطئه های دشمن را بازگويند و نقشه های 

دشمن را بر اساس تحلیل، پيش بينی کنند.
يکی از مهمترین کارها نسبت به 9 دی، يادآوری تاريخ آن دوران است؛ 
نکات  سرعت  به  و  است  ضعیف  بسیار  جامعه  عمومی  حافظه ی  که  زیرا 
این  تا  جست  بهره  رسانه ای  هر  از  بايد  میکند.  فراموش  را  حادثه  زوايای  و 

حافظه تقويت شود.
جهت  از  گذشته  سالهای  در  مختلفی  اقدامات  مکتوب،  عرصه ی  در 
تحلیل و تبیين و بيان تاريخ آن دوران انجام شده است که همه، شايسته ی 
سه  کنون  تا  نیز  اسالمی  انقالب  انتشارات  است.  استفاده  درخور  و  تقدیر 
اثر را با تکیه بر بيانات رهبر معّظم انقالب اسالمی در زمینه ی فتنه ی 88، 
ت عزیز ایران کرده است که در زمان خود مورد استفاده و استقبال 

ّ
تقديم مل
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شرح  از:  است  عبارت  اثر  سه  این  عناوین  است.  گرفته  قرار  عالقه مندان 
ماجرا، نقشه ی نقش بر آب و کالبدشکافی فتنه 88.

اثر حاضر نیز مشتمل بر بيانات گهربار معّظم له است اّما جهت نگاه این 
کتاب با سه اثر گذشته متفاوت است.

اّوًل به صورت گذرا به برخی از ريشه های اصلی شکلگیری فتنه پرداخته 
است. ثانیًا تا آبان سال 1394 به روز شده است. ثالثًا در مورد بيانات مربوط 
به سال 88 برخی از نکات تاريخی آن دوران و به اصطالح شأن نزول بيانات 

را به صورت کوتاه يادآور شده است.
این اثر با رعايت سیر تاريخی بيانات، مخاطب را با تاريخ همراه میکند 
و این همراهی، فوايد متعّددی را برای او به همراه خواهد داشت. مخاطب 
نکته سنج، مدیرّيت میدانی رهبر عزیز را خواهد دانست و خواهد فهمید که 

به آگاهی رساندن عموم مردم چقدر سخت و زمان َبر است.
در پايان نیز فهرست موضوعی مطالب درج شده است تا مخاطب بتواند 

به يک نظام فکری در زمینه ی فتنه و مسائل پيرامونی آن دست يابد.
و تحقیق در مورد حماسه ی 9  اثر، يک شروع در مطالعه  این  مطالعه ی 
دی و فتنه ی 88 است و مخاطب را از مراجعه به کتب تحلیلی در این زمینه 

بى نیاز نمیکند.
معنای  و  بودن  یوم اهلل  از  که  آنجا  بازگرديم؛  کالم  صدر  به  دوباره  بيایيم 
یوم اهلل سخن به میان آمد. اگر 9 دی پاس داشته میشود، برای باقی ماندن 
در گذشته نیست بلکه عبرت و درسی برای آينده است تا از عبرتهای آن پند 

گیريم و درسهای آن را سرلوحه ی عمل قرار دهیم.

من اهلل التوفیق و علیه التکالن
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بخ نتیجهیپیروزیانقالباسالمی؛تحّولژرفدرارتباطاتبینالمللی
پيروزى انقالب اسالمی در ایران، تحولی ژرف در ارتباطات بين المللی از 

دو نظر بوجود آورد:
با دولتهاى  رابطه شان  را در  روز دنیا  آن  ابرقدرِت  اينکه هیمنه ى دو  اّول 
تها و 

ّ
ضعیف جهان، شکستی سخت داد و ابّهتی را که به مرور در چشم مل

دولتها به دست آورده بودند، بشّدت تضعیف کرد.
و گستاخی در  تها دلگرمی و شجاعت بخشید و جرأت 

ّ
مل به  آنکه  دّوم 

تأثیرات  این  گرچه  کرد.  تزریق  آنان  به  را  دست نشانده  دولتهاى  با  مقابله 
چهره ى  سال،  يازده  از  پس  امروز  و  شد  ظاهر  جهان  در  بتدريج  عمیق، 
سیاسی عالم را دگرگون کرده است، اّما همه ى چشمهاى تیزبين، از همان 
در  جديدى  عصر  عظیم،  انقالب  این  پيروزى  با  که  دادند  تشخیص  آغاز 
مناسبات عالم پديد آمده است. این عصر را بايد »عصر امام  خمینی « نامید 
تها در برابر 

ّ
و ویژگی آن، عبارت است از بيدارى و جرأت و اعتماد به نفس مل

زورگویى ابرقدرتها و شکستن بتهاى قدرت ظالمانه و بالندگی نهال قدرت 
واقعی انسانها و سربرآوردن ارزشهاى معنوى و الهی.1

1.  پيام به مناسبت اّولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی)ره( 10/ 3/ 1369.
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دالیلخشمگینبودناستکبارازنظامجمهوریاسالمی
را  آمريکا و هر مستکبر ديگرى  در نظام جمهورى اسالمی، مواردى که 

خشمگین میسازد، عبارت است از:
اّول، جدا نبودن دین  از سیاست  و پايه ى اسالمی جمهورى اسالمی.

برابر  در  تسلیم ناپذیرى اش  معناى  به  نظام،  این  سیاسی  استقالل  دّوم، 
زورگویيهاى معمول ابرقدرتها.

مسأله ى  درباره ى  اسالمی  جمهورى  مشّخص  راه حّل  اعالم  سّوم، 
رژيم غاصب صهیونیستی و تشکیل  از انحالل  فلسطین، که عبارت است 
مسلمانان،  همزيستی  و  فلسطینیان  خود  از  متشکل  فلسطینی،  دولت 

مسیحیان و یهوديان در فلسطین.
چهارم، حمايت معنوى و سیاسی از همه ى نهضتهاى اسالمی و تقبیح 

فشار بر مسلمانان در هرجاى عالم.
ی اهلل علیه و آله( 

ّ
پنجم، دفاع از حیثیت اسالم و قرآن و پيامبر اعظم )صل

و ديگر انبیاى الهی و مقابله با توطئه ى رواج دادن اهانت به این مقّدسات، 
نظیر آنچه در باب نويسنده ى مهدور الّدم آيات شیطانی ديده شد.

اّتحاد اّمت اسالمی و همکارى سیاسی و اقتصادى  براى  ششم، تالش 
تهاى 

ّ
مل اقتدار  تثبیت  جهت  در  حرکت  و  اسالمی  کشورهاى  و  دولتها 

مسلمان در قالب »اّمت بزرگ اسالمی«.
هفتم، رّد و نفی فرهنگ تحمیلی غرب، که دولتهاى غربى با تنگ نظرى 
تهاى عالم را به پذیرش آن وادار سازند و اصرار 

ّ
و تعّصب، برآنند که همه ى مل

بر احیاى فرهنگ اسالمی در کشورهاى مسلمان.
دولتهاى  از  بعضی  که  جنسی،  بى بندوبارى  و  فساد  با  مبارزه  هشتم، 
غربى بخصوص آمريکا و انگلیس اخیرًا انحرافیترین شکل آن را بى شرمانه 
رسمّیت داده يا در راه آنند و از ده ها سال پيش براى ورود اشکال گوناگون این 

فساد به کشورهاى اسالمی برنامه ریزى و تالش میکنند.1

1. پيام به حجاج بيت اهلل الحرام  28/ 2/ 1372.
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جاذبه ى عجیب انقالب و آن حقیقتی که در درون انقالب نهفته بود که 
دلها را به سمت خودش جذب میکرد؛ این را ما بايستی بشناسیم، بدانیم 

و حفظ کنیم.
این  انقالب،  این  خب،  افتاد.  اّتفاق  همین  هم  دنیا  در  کشور،  بر  عالوه 
توانایى را داشت که به تمام زواياى کشور نفوذ کند و حضور پيدا کند، يعنی 
از  و  بلند میشدند  مثاًل فرض کنید نه فقط در شهرها، در روستاها هم مردم 
نقطه اى به نقطه ى ديگر میرفتند و شعار میدادند؛ شعار به نفع امام و انقالب 
عالوه ى  به پاخاستند.  ت 

ّ
مل همه ى  اينجور  ديکتاتور؛  و  مستبد  رژيم  علیه  و 

بر این، در سطح جهان هم همین اّتفاق افتاد_ البّته با نوعی تدريج_ يعنی 
تها 

ّ
در همه جاى دنیا؛ در آسیا، در اعماق آفريقا، حّتی در آمريکاى لتین مل

تی پيدا شده است که این شجاعت را، این دلیرى را دارد 
ّ
از اينکه يک مل

هیجان  به  بکند،  رد  علنًا  را  آمريکا  زورگویى  و  ِبايستد  آمريکا  مقابل  در  که 
می آمدند. خیلیها با زحمت رادیوهاى ایران را میگرفتند. من ديدم کسانی 
کرده  گوش  را  ایران  فارسی  رادیوى  بس  از  و  بودند  عربى  کشورهاى  در  که  را 
بودند، فارسی ياد گرفته بودند. این جاذبه است؛ جاذبه ى انقالب است که 
دلها را_ توده هاى مردم را، روشنفکران را، جوانان را، دانشگاهیان را_ در همه 
توانست  تأثیر شديد تبلیغات دشمن قرار نداشت،  جاى دنیایى که تحت 
تی 

ّ
به خودش جذب کند؛ این اّتفاق در همه جا افتاد. اينکه ببینند يک مل

تهایى را که خودشان در چالش زورگویيهاى 
ّ
در مقابل زورگویى می ايستد، مل

میکرد؛  طرفدار  را  اينها  می آوْرد؛  هیجان  به  بودند،  غربى  قدرتهاى  و  آمريکا 
عالقه مند میکرد. این در همه جاى_ بايد گفت_ دنیاى استضعاف؛ در آفريقا، 
در آسیا، در نقاط دوردست، در آمريکاى لتین، در همه جا تقریبًا عمومّیت 
داشت. این را ما کاماًل مّطلع شديم؛ افراد زيادى میرفتند، می آمدند و تأثیر 

انقالب  و تأثیر نام امام را انسان به روشنی مشاهده میکرد.
خب، نقطه ى مقابل چه بود؟ نقطه ى مقابل، آن قدرتهایى بودند که این 
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آمريکا.  ايالت مّتحده ى  آنها، دولت  بود؛ در رأس  آنها  حرکت عظیم علیه 
تهاى 

ّ
مل همه ى  گسترشی،  به  رو  و  عظیم  حرکت  چنین  يک  اينکه  از  اينها 

تحت نفوذ اينها را دارد فرا میگیرد، بشّدت برآشفته و متوّحش بودند و وادار 
به عکس العمل شدند و عکس العملهاى تند نشان دادند. اّولین عالجی هم 
که به ذهنشان رسید، این بود که کانون را خاموش کنند؛ آن مرکزى، آن کانونی 
بطور  تا  کنند  خاموش  را  این  برمیخیزد،  آنجا  از  هیجانها  این  همه ى  که  را 
طبیعی در جاهاى ديگر، مسأله از بين برود؛ لذا هرچه توانستند فشار آوردند.
را جوانها  این  اّول شروع شد؛  روز  از  با جمهورى اسالمی  آمريکا  دشمنی 
واقعًا هیچ کارى که يک دولتی  انجام دادند؛ يعنی  توانستند  بدانند. هرچه 
از  نظامی،  لحاظ  از  بکند  کشورى  يک  با  تی، 

ّ
مل يک  با  بتواند  آمريکا  مثل 

وجود  فرهنگی  ارتباطات  لحاظ  از  امنّیتی،  لحاظ  از  اقتصادى،  لحاظ 
دشمنی  داده اند.  انجام  امروز  تا  توانسته اند  کارى  هر  باشد؛  نکرده  که  ندارد 
انقالب  این  که  با مردمی است  آنها  و هست؛ دشمنی  بود  »انقالب«  با  آنها 
را پذیرفته اند و قبول کرده اند. این غلط است که بعضی اينجور وانمود کنند 
بودند  دشمن  امام  با  است_  اشخاص  با  مستکبر  رژيم  و  آمريکا  دشمنی  که 
اصل  با  آنها  دشمنی  نیست؛  اينجور  دشمنند_  خامنه اى  علی  با  امروز  يا 
این مفهوم است، با اصل این حرکت است، با اصل این جهتگیرى توأم با 
تی که اينها را پذیرفته 

ّ
ايستادگی و استقالل طلبی و عّزت طلبی است و با مل

است و دارد عمل میکند؛ دشمنی با اينها است؛ و این دشمنی، آن روز بوده 
تی که پاى این حرف ايستاد در طول 

ّ
است، امروز هم هست و ادامه دارد. مل

این سالهاى متمادى و مشکالت آن را تحّمل کرد، برايشان مبغوض است. 
بعضی از سیاستمداران آمريکایى خطا کردند و در لفظ هم همین را گفتند؛ 
ت ایران 

ّ
در این چند سال گذشته از دهنشان در رفت، تصريح کردند که با مل

ت ایران مخالفند؛ امروز هم هر حرکتی از سوى آمريکایيها و 
ّ
دشمنند؛ با مل

ت ایران 
ّ
همپيمانانشان و همراهانشان انجام میگیرد، براى به زانو درآوردن مل

ت ایران است.
ّ
است؛ براى تحقیر مل
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اشتباهآمریکاییهادرتحلیلحوادثمنطقهوایران

البّته دچار خطايند؛ دچار اشتباه در تحلیلند؛ این يک واقعّیتی است که 
آمريکایيها در تحلیل حوادث این منطقه و  بطور خاص تحلیل حوادث کشور 
عزیز ما دچار خطايند؛ دچار اشتباههاى راهبردى هستند؛ همین خطاها هم 
ناکامشان میکند؛  و  آنها دارد مرّتبا صدمه میزند، ضربه میزند  به  هست که 

خطاى محاسباتی دارند.
ایرانیها  این میگويد که  از  روز قبل  آمريکایى 1 همین چند  ]يک [ مسؤول 
گیر افتاده اند؛ ایرانیها در قضاياى هسته اى، با دسِت بسته پشت میز مذاکره 
حاضر میشوند. خب، این خطاى محاسباتی است؛ ایرانیها گیر نیفتاده اند، 
چه  ایران  ت 

ّ
مل ديد  خواهید  _ان شاءاهلل_  بهمن  دّوم  و  بيست  در  شما  حال 

خواهد کرد و چه حضورى خواهد داشت؛ آن وقت معلوم میشود که آيا دست 
عمل  در  را  این  و  نیست  بسته  ایران  ت 

ّ
مل دست  است؟  بسته  ایران  ت 

ّ
مل

نشان داده است و بعد از این هم نشان خواهد داد؛ مسؤولین هم همینجور؛ 
مسؤولین کشور هم _ان شاءاهلل_ با ابتکارات خودشان، با شجاعت خودشان 
ت ایران بسته نیست. او تصّور میکند که ایران 

ّ
نشان خواهند داد که دست مل

را در سه کنج گیر انداخته! میگويد پشت ایرانیها به دیوار رسیده است! نه آقا، 
اشتباه میکنید! شما هستید که دچار مشکلید. همه ى واقعّیتهاى منطقه ى 
ما نشاندهنده ى این است که آمريکا در اهداف خود در این منطقه و در بيرون 
آمريکا  آمريکا در سوريه شکست خورد،  این منطقه شکست خورده است. 
در عراق شکست خورد، آمريکا در لبنان شکست خورد، آمريکا در قضّیه ى 
است،  خورده  شکست  غّزه  در  آمريکا  است،  خورده  شکست  فلسطین 
پاکستان شکست خورده است، در  و  افغانستان  بر مسائل  ط 

ّ
تسل آمريکا در 

تها منفور است؛ در خارج از این منطقه هم همینطور است؛ آمريکا 
ّ
بين آن مل

شديد؛  شکست  دچار  که  هستید  شما  است؛  خورده  شکست  اوکراین  در 
سالهاى متمادى است شکست پشِت سِر شکست!

1.  دیويد کوهن.
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نظام  با  اسالمی  جمهورى  امروز  است.  رفته  پيش  اسالمی  جمهورى 
تراکم  نیست.  مقايسه  قابل  قبل،  سال  پنج  و  سی  در  اسالمی  جمهورى 
رسوخ  منطقه اى،  عظیم  نفوذ  فراوان،  پيشرفتهاى  کارها،  تراکم  تجربه ها، 
اينها چیزهاى کوچکی  این کشور؛  دلهاى جوانان  اعماق  در  انقالب  مبانی 

است؟ این حوادث وجود دارد؛ اينها حقايقی است.
در مورد مسائل گوناگون دچار همین خطاى محاسباتی هستند. به فضل 
پروردگار، با هّمت مردم، با هّمت شما جوانها در همه جاى کشور، در همه ى 
محترم  فرمانده ى  که  فّعالّیتهایى  همین  شبیه  هم  ديگر  گوناگون  بخشهاى 
وسیعی،  سطح  يک  در  است،  گرفته  انجام  هوایى  نیروى  در  که  گفت  الن 
در همه ى دستگاههاى کشور در حال انجام است؛ آن هم در حال تحريم، 
در  داريم،  پيشرفت  علوم  در  ما  کرده اند؛  تحريم  دشمنان  درحالی که  هم  آن 
در  داريم،  پيشرفت  اجتماعی  گوناگون  مسائل  در  داريم،  پيشرفت  فّناورى 
پى درپى  گوناگون،  تجربّيات  داريم؛  پيشرفت  بين المللی  گوناگون  مسائل 
براى جمهورى اسالمی يک ذخیره ى ارزشمند دارد به وجود می آورد. ما داريم 
دشمن؛  چشم  کورى  به  دشمن،  علی رغم  میکنیم،  پيشرفت  و  میرويم  جلو 
آنها هستند که نتوانستند. آنها میخواستند این ريشه را قلع و قمع کنند، آنها 
حاضر نبودند نظام جمهورى اسالمی را تحّمل کنند ]اّما[ امروز مجبورند نظام 
مختلف  طرق  با  هم  گوناگون  مسائل  در  کنند.  تحّمل  را  اسالمی  جمهورى 
ترفندها_ هر ضربه اى  اقسام  و  انواع  اقتصادى، فرهنگی_  امنّیتی،  سیاسی، 
که بتوانند وارد میکنند لکن بى نتیجه است؛ جمهورى اسالمی، با قدرت در 

حال پيشرفت کردن است.1

برافراشتنپرچماسالم؛دلیلمخالفتاستکبارباانقالباسالمی
نام  به  ایران در دورانی  ت 

ّ
انقالب مل این نکته ى بسیار مهّمی است که 

1. در ديدار جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروى هوایى در روز نیروى هوایى ارتش جمهورى اسالمی 
ایران 19/ 11/ 1393.
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دین و به نام اسالم توانست دنیا را متوّجه به خود کند که قدرتمندان عالم_ 
در  را  ديندارى  و  دین  ريشه ى  که  میکردند  تصّور  استکبارى_  سیاستهاى 
همه ى عالم از جمله در کشورهاى اسالمی قطع کرده اند. خاطرشان آسوده 
آثار  روز  به  روز  و  ماند  نخواهد  باقی  ديگر  برجسته،  دین  بطور  از  نامی  که  بود 
دينی در مردم ضعیفتر خواهد شد؛ خودشان را به این دلخوش کرده بودند. 
ديندارى  اسالم،  پرچم  افراشتن  با  ایران  ت 

ّ
مل که  بود  دورانی  چنین  يک  در 

را به فضاى زندگی مردم همه ى عالم برگرداند. این يک واقعّیتی است. ما 
اّما حّتی در کشورهایى  کرديم؛  بلند  را  کرديم؛ پرچم اسالم  قیام  براى اسالم 
ت ما بخشید که آنها 

ّ
که دیِن آنها غیر اسالم است، این تأثیر را انقالب  و مل

کرد.  به سمت مطلِق دین متمایل  به سمت معنوّيت،  تدّین،  به سمت  را 
ت ایران آفريد و این انقالب با نام اسالم، با نام مبارک قرآن، 

ّ
این معجزه را مل

تهاى عالم الگو شود.
ّ
توانست براى اکثر مل

اگر امروز شما به کشورهاى اسالمی مسافرت کنید، میبینید با سی سال 
روز  آن  است.  متفاوت  ی 

ّ
بکل فضا  انقالب_  این  پيروزى  از  قبل  يعنی  قبل_ 

قیامی  و  حرکتی  و  میزد  حرفی  استقالل  يا  آزاديخواهی  براى  هم  کسی  اگر 
میکرد، زیر پرچم و شعار مکاتب الحادى و غیر الهی بود، اّما امروز در دنیاى 
اسالم، روشنفکر، دانشجو، انسانهاى داراى تعّهد و مسؤولّیت، آن وقتی که از 
استقالل سخن بگويند، از آزادى سخن بگويند، زیر پرچم اسالم این شعارها 
ت ایران 

ّ
را میدهند و این حرکت را انجام میدهند. این به برکت قیام شما مل

و انقالب اسالمی بزرگی بود که ريشه هايش را در تاريِخ نزديک به تاريخ معاصر 
از  و  بزرگ  علماى  بوسیله ى  مشروطّیت  قیام  تنباکو،  قیام  کرديد:  مالحظه 
بزرگوار. ما  این مرد  به رهبرى  آنها قیام مردم لرستان  جمله ى برجسته ترین 
به گذشته که نگاه میکنیم، با این چشم نگاه میکنیم. گذشته براى ما يک 

وسیله و آئینه اى است؛ مايه ى عبرتی است تا راه آينده مان را هموار کنیم.1

1.  در ديدار عمومی مردم لر  19/ 2/ 1387.
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مقابلهیانقالباسالمیباسلطهگریواستعمار
کرده  کمک  عراق  به  گذشته  سال   10 طول  در  که  دولتهایى  از  بسیارى 
بودند، امروز اعتراف میکنند که این کمک، علیه ایران و براى کوبيدن اسالم و 
انقالب اسالمی ایران بوده است! امروز اعتراف میکنند که با حرکت اسالمی 

ت ایران، دشمنی و خصومت داشتند.
ّ
مل

این خصومت از طرف کیست؟ از طرف قدرتها؛ کسانی که میخواستند 
را  اسالمی  حرکت  و  اسالمی  بيدارى  و  اسالم  ولی  بچاپند؛  را  تها 

ّ
مل و  دنیا 

و  اسالم  است.  همین  هم  حقیقت  می آوردند؛  حساب  به  خودشان  مزاحم 
بيدارى اسالمی، در مقابل هرگونه سلطه گرى ايستاده است و خواهد ايستاد. 
هر حرکت اسالمی که صادقانه باشد، مسلمانان دنیا را که جمعّیت کثیرى 
خطر  يک  بزرگ،  قدرتهاى  براى  این  و  کرد  خواهد  جلب  خود  به  هستند، 
است. براى همین است که استکبار جهانی، از انقالبهاى ديگر در سایر نقاط 

عالم، به قدر انقالِب مّتکی به اسالم واهمه نداشته است.
اقتصادى،  لحاظ  به  دنیا  نقاط  حّساسترین  از  عظیمی  بخش  امروز 
است.  مسلمانان  اختیار  در  اجتماعی،  وضعّیت  و  سوق الجیشی  منابع، 
نقاط التقاى سه قاره ى بزرگ و مهّم عالم يعنی آسیا و آفريقا و اروپا در اختیار 
در  عالم،  ديگر  منابع  از  بسیارى  و  نفت  منابع  مهمترین  است.  مسلمانان 
زور  و  زر  امپراطوریهاى  و  استکبارى  دنیاى  امروز  است.  مسلمانان  اختیار 
میدانند که اگر اسالم در دل مسلمانان و جوامع اسالمی حیات دوباره پيدا 
بکند، منافع آنها منافع مّتکی به سلطه و زورگویى و دوقطبی بودن عالم به 

خطر خواهد افتاد.
و  ثروت  بچاپند،  بگويند،  زور  همیشه  میخواهند  استکبارى  کشورهاى 
تهایى هم باشند که کار کنند، زحمت 

ّ
قدرت عالم در اختیار آنها باشد؛ مل

با آن  بايستد،  آنها  برود. هر حرکتی که در مقابل  و منابعشان غارت  بکشند 
با  استکبار  اينکه  ت 

ّ
عل می ايستد.  آنها  مقابل  در  اسالم  و  میشوند؛  دشمن 

انقالب   با  آمريکا  عمیق  دشمنی   ت 
ّ
عل است.  این  است،  مخالف  ایران 
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اسالمی و با اسالم، این است. این دشمنی، تمام شدنی نیست. در اينجا، 
آن عامل تعیين کننده که میتواند صحنه را به سود يک طرف سنگین کند 
پيروز خواهند  از دو طرف  که کدامیک  نمايد  معّین  میتواند  و  بدهد  تغیير  و 
شد، عبارت از حقیقت، مفید بودن براى انسانّیت، دلهاى مؤمن و قدمهاى 

استوار است و اينها در طرف ما و پيش ماست.1

بغضآمریکاییهاازمّلتونظاماسالمیایران
اينکه شما میبینید آمريکایيها با چه لجی، با چه دشمنی  و بغضی به 
ت ایران و به انقالب  اسالمی و به نظام اسالمی نگاه میکنند؛ بخاطر این 

ّ
مل

است. اينها يک چنین دورانی را گذراندند؛ چنین کشورى، چنین نظامی از 
دست آنها رفته است؛ لذا دشمنی  آنها با انقالب  تمام شدنی نیست.2

عللتشدیددشمنیهایاستکبارباجمهوریاسالمی
... خب، هر بيننده  اى احساس میکند و میبیند که تالش دشمنان در 
همین  در  بخصوص   اخیر،  سالهاى  این  در  اسالمی  جمهورى  با  مقابله  ى 
شش هفت سال گذشته و بخصوص  در این دو سه سال اخیر، بيشتر شده. 
به نظر من دو سه عامل تأثیر دارد که ما اگر بدانیم انگیزه  هاى دشمن از کجا 

ناشی میشود، تکلیف خود را در برنامه  ریزیهامان بهتر میفهمیم.3

الف( پیشرفتهای جمهوری اسالمی
شماست؛  پيشرفتهاى  همین  دشمنیها،  این  علل  از  يکی  من  نظر  به 

1.  در ديدار با فرزندان ممتاز شاهد، جانبازان شهرهاى مشهد و تهران و استان کردستان، جمعی از 
م و گروهی از ورزشکاران و مسؤولن سازمان 

ّ
دانش آموزان مدارس تهران و مدّرسان مراکز تربّيت معل

تربّيت بدنی کشور 1369/6/21.
2. در ديدار مردم قم به مناسبت سالروز قیام نوزدهم دى؛ در حسینّیه امام خمینی)ره( 1393/10/17.

3. در ديدار رئیس جمهوری و اعضاى هیأت دولت  1391/6/2.
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داعیه  ى  با  اسالمی  جمهورى  شود.  کند  پيشرفتها  این  میخواهند  يعنی 
 

ّ
اسالمخواهی، با داعیه  ى مردمسالرى اسالمی، با داعیه  ى رّد و نفی مستدل
لیبرال دموکراسی، براى تشکیالت استکبارى دنیا يک خطرى است. هرچه 
شما بيشتر پيشرفت کنید، این خطر براى آنها بيشتر خواهد شد. میخواهند 

جلوى این را بگیرند.1

ب( زنده شدن شعارهای انقالب
وقتی  است.  انقالب  شعارهاى  شدن  زنده  دشمنیها،  این  دّوم  عامل 
خوششان  بيشتر  طبعًا  آنها  شود،  پنهان  شود،  کمرنگ  انقالب  شعارهاى 
می  آيد و چهره  ى همراه  ترى میگیرند؛ هرچه شما شعارهاى انقالب را پررنگتر 

کنید، آنها چهره  شان عبوستر و خصمانه تر میشود؛ این چیِز طبیعی است.2

ج( بیداری اسالمی
آنچه  و  اسالمی  بيدارى  این  است؛  منطقه  حوادث  همین  ديگر،  عامل 
در منطقه  ى ما رخ داد، که حادثه  ى فوق  العاده مهّمی است. به نظر من هنوز 
اّتفاق  ما  اسالمی  منطقه  ى  و  آفريقا  شمال  در  که  حادثه  اى  این  عظیم  ابعاد 
افتاده، براى خیلیها درست شناخته  شده نیست؛ خیلی چیز عظیمی اّتفاق 

افتاده. پشت این مسأله، دست قدرت الهی است.
 خب، اگر چنانچه در این شرايط، يک ایراِن بى دردسِر بى  دغدغه اينجا 
وجود داشته باشد، با همین شعارهایى که دارد، با همین کارهایى که دارد 
میکند، با همین پيشرفتی که محسوس است، از آن کشورها بيايند ببینند 
کارخانه  ها را، دانشگاهها را، مراکز تحقیقاتی را، وضع زندگی مردم را، بازارهاى 
پر از اجناس را، دولت بى  دردسر را، بدیهی و طبیعی است که آنها میگويند 
الگوى خوب همین است. میخواهند این نشود. میخواهند این الگوشدن 

1.  همان.
2.  همان.
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جمهورى اسالمی نباشد. يعنی براى جمهورى اسالمی دردسرهایى بوجود 
بياورند تا آن کشورهایى که تحّولی در آنها رخ داده و وارد مرحله  ى جديدى 

شده  اند، براى ادامه  ى راه، این را الگو قرار ندهند.1

حضورهمیشگیآمریکادرمقابلانقالباسالمی
رهبری  داد؛  انجام  درست  را  حرکت  رفت،  درست  را  راه  ایران  ت 

ّ
مل

مقتدر، آگاه، مصّمم و دارای توّکل به خدا، اّتکا به خدا، اّتکا به وعده ی الهی 
ت بتواند به پيروزی برسد 

ّ
صرکم«؛2 موجب شد که این مل �خ صرو� �هلل �ي �خ که »��خ �ت

پادشاهی  حکومت  و  پهلوی  خاندان  سیاِه  وابسته ی  تحمیلی  حکومت  و 
ننگ  مايه ی  پادشاهی  حکومت  کشوری  هر  برای  _که  ننگ آلود  و  مشئوم 
است در منطق صحیح انسانی_ در ایران از بين رفت و تمام شد؛ مردم شدند 

صاحب اختیار.
حرکت  این  با  که  دولتی  و  حکومتی  اّولین  است؛  اينجا  مهّم  نکته ی   
ديگری  دولتهای  ]البّته[  بود.  آمريکا  کردن،  مخالفت  کرد  شروع  بجّد  مردم 
آمد،  پيش  ایران  در  که  وضعی  از  بودند  ناراضی  ای بسا  هم  آنها  بودند،  هم 
لکن عکس العمل آنچنانی نشان ندادند، بعضی از دولتها هم شايد خرسند 
بودند اّما دولت آمريکا به نارضایى قلبی اکتفا نکرد؛ در اّولین ماههای پيروزی 
انقالب، مجلس سنای آمريکا يک مصّوبه و قطعنامه ی شديداللحنی علیه 
جمهوری اسالمی ایران صادر کرد، دشمنی را بطور عملی شروع کرد؛ این در 
حالی بود که هنوز سفارت آمريکا در ایران باز بود! آن کسانی که خیال میکنند 
رابطه ی با آمريکا، دوستی با آمريکا موجب میشود که انسان از آسیب آمريکا 
آمريکا  تاريخی مراجعه کنند؛ هنوز سفارت  به این تجربه ی  محفوظ بماند، 
ایران بود، آمريکایيها راحت در داخل کشور رفت وآمد میکردند، انقالب  در 

1.  همان.
2.  سوره ی محّمد، آيه ی 7.
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دولتها  بقّیه ی  مثل  کنند؛  بيرون  ایران  از  را  آمريکایيها  که  بود  نشده  موجب 
در  میکردند؛  زندگی  داشتند  اينجا  در  داشتند،  مأمورین  داشتند،  سفارت 
همان هنگام دولت آمريکا دشمنی خودش را با انقالب نشان داد. عالوه ی 
ت ایران بود، در آمريکا میهمان 

ّ
بر این، محّمدرضا را که يک دشمن قطعی مل

خودش کرد، او را بردند در آمريکا نگه داشتند، در واقع پناه دادند به دشمن 
ت ایران. خب، عکس العمل و واکنش به این حرکت، حرکِت دانشجويان 

ّ
مل

جاسوسی  لنه ی  اينجا  شد  معلوم  گرفتند،  را  آمريکا  سفارت  رفتند  بود؛ 
است، معلوم شد در طول این چند ماه بعد از پيروزی انقالب، در این مّدت، 
اينجا مرکِز توطئه علیه انقالب بوده است؛ این را اسناِد منتشر شده ی بعدی 
از داخل سفارت آمريکا نشان داد و ثابت کرد. جوانهای عزیز! اسناد لنه ی 
سفارت  که  دانشجويانی  است.  درس آموز  بخوانید،  بگیريد  را  جاسوسی 
زياد  زحمت  با  است،  جاسوسی  لنه ی  اينجا  فهمیدند  و  کردند  تسخیر  را 
این اسناد را _که سعی کرده بودند در کاغذخردکنها آنها را خرد کنند، نابود 
را استحصال کردند و منتشر  اينها  زياد  با زحمت  کنند_ به هم چسباندند، 
کردند؛ هفتاد، هشتاد جلد کتاب منتشر شده است. اينها نشان میدهد که 
آمريکایيها چه در هنگاِم اوج نهضت، چه در هنگامی که نهضت و انقالب 
پيروز شده است و جمهوری اسالمی تشکیل شده است، دائم در حال توطئه 
علیه نظام اسالمی بوده اند؛ آمريکا این است. اينها مسائل مربوط به بعد از 

انقالب است.
ماجراهای  _حال  مردمی  عظیم  حرکت  دوران  در  انقالب،  از  قبل   
هفدهم شهریور و کشتار مردم و این مسائل که خب همه به وسیله ی دولت 
يعنی  بهمن،  در هشتم  به جای خود_  گرفت،  انجام  آمريکا  دست نشانده ی 
چند روز قبل از ورود امام به داخل کشور، در همین خیابانهای تهران، همین 
خیابان انقالب، مردم اجتماع کرده بودند؛ ژنرال هایزر که فرستاده ی آمريکا 
بود و به ایران آمد برای اينکه شايد بتواند يکجوری از دست انقالب رژيم را 
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اسناد  _اينها  مینويسد  خودش  خاطرات  در  او  بکند،  حفظ  و  بدهد  نجات 
تاريخی است_ و میگويد من به ژنرال قره باغی گفتم که در مواجهه ی با مردم 
لوله ی تفنگهايتان را پایين بياوريد؛ يعنی مردم را بُکشید، تیر هوایى بيخودی 
در نکنید، مردم را قتل عام کنید. اينها هم همین کار را کردند، لوله ی تفنگها 
عقب  جمعّیت  ولی  شدند  کشته  نوجوان  و  جوان  عّده ای  آوردند،  پایين  را 
نرفت. هایزر میگويد؛ قره باغی بعد آمد به من گفت که این تدبير تو فايده ای 
نکرد، مردم عقب نرفتند، آن وقت هایزر میگويد من ديدم این ژنرالهای شاه 
چقدر کودکانه فکر میکنند؛ يعنی بايد ادامه میدادند، بايد مرّتب میُکشتند. 
ببینید این رژيِم دست نشانده بود. ژنرال آمريکایى دستور قتل عام هموطنان 
را به ارتشبد ایرانی میدهد و این به دستور او و به توصیه ی او عمل میکند و 
چون فايده ای ندارد، میرود به او میگويد فايده ای ندارد؛ او هم میگويد اينها 
حکومت  خالصه ی  و  ماحصل  این،  میکنند.  فکر  کودکانه  اينها  بّچه اند، 

پهلوی در ایران است.
 آمريکایيها اينجوری با ما شروع کردند؛ با انقالب اينجوری شروع کردند. 
که  گروهی  هر  کردند.  توطئه  توانستند  هرچه  مّدت  این  طول  در  هم  بعد 
شد:  حمايت  آمريکایيها  سوی  از  بکند،  حرکتی  انقالب  علیه  میتوانست 
این قضايا  از  نوژه ی همدان، يکی  پايگاه شهید  به کودتای  کودتای معروف 
بود؛ کمک به کسانی که به عنوان قومّیتها در گوشه و کنار کشور علیه انقالب 
به  حسین  صّدام  تشویق  بعد  بود؛  نمونه ها  این  از  يکی  میکردند،  حرکت 
حمله ی به ایران و هشت سال کمک به صّدام حسین يکی از این نمونه ها 
از سال دّوم و  بعد  آمريکایيها در طول جنگ، بخصوص  بود. هشت سال! 
آنها، هم متأّسفانه  را شديد کردند، امکانات دادند؛ هم  سّوم، کمکهايشان 
کردند؛  عمل  ما  انقالب  با  اينجوری  آمريکایيها  اروپایيشان.  همپيمانان 
هّمت آنها این بود که این اساس را براندازند. خب، این خطای در تحلیل 
بود، خطای در فهم قضّیه بود؛ آنها خیال کردند که اينجا هم مثل فالن کشور 
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میگذارند  را  اسمش  میشود،  کودتایى  يک  که  است  آسیایى  يا  آفريقایى 
انقالب، میتوانند این را از بين ببرند؛ نمیدانستند اينجا اّوًل مّتکی است به 
مردم _این انقالب، انقالِب مردم است_ ثانیًا مّتکی است به باورهای دينی؛ 
آمريکایيها هر  يا 37 سال،  را نمیفهمیدند. لذا در طول این 36 سال  اينها 
_ان شاءاهلل_  هم  این  از  بعد  خوردند؛  شکست  کردند،  انقالب  علیه  کاری 
ت 

ّ
شکست خواهند خورد. هدف از این حرف این است که ما به عنوان مل

ایران، به عنوان مردمی که کشورمان را دوست داريم، به عنوان مردمی که برای 
آينده  آن  به  را  که میخواهیم خودمان  کرده ايم  ترسیم  آينده ای  خودمان يک 

برسانیم، آمريکا را بشناسیم؛ هدف این است.1

تاریخدشمنیها
از اّول  انقالب  هم این تحّرکات به شکلهاى مختلف وجود داشته است. 
براندازى  براى  آمريکا  از تحّرکاتی که در سفارت  يادتان هست؛  همه ى شما 
میشد، شروع گرديد_ که از جمله ى نمودهاى آن، طّراحی مقّدمات کودتا در 
پايگاه شهید نوژه بود، که جوانان مستقّر در سفارت در آن روزها حدود صد 
زمان  مهّم  اسناد  اينها  کردند؛  منتشر  آنها  اسناد  از  مهّم  بسیار  کتاِب  جلد 
طبس  به  حمله  تا  شود_  تبلیغات  اسناد  این  روى  نمیگذارند  اّما  ماست، 
به  حمله  بعد  جنگ،  در  عراق  به  کمک  بعد  جنگ،  به  عراق  تشویق  تا 
ما  اقتصادى  و تحريم  ما  نفتی  به سکوهاى  ما، حمله  هواپيماى مسافربرى 
قانونی  به شکل  اواسط دهه ى هفتاد  در سالهاى  را  این  که  نوبت،  در چند 
را  اينها  کینه هاى  و  بغضها  و  عنادها  »داماتو«.  به  معروف  قانون  درآوردند؛ 

اينطورى بايد فهمید.
کشور  آبادانی  و  سازندگی  به  که  را  حرکتی  اسالمی  جمهورى  هرجا 
کمک میکرد، شروع کرد، اينها اگر توانستند، جلِو آن را گرفتند؛ البّته خیلی 

1. در ديدار دانش آموزان و دانشجويان 1394/8/12.
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اوقات هم به فضل پروردگار نتوانستند. در جنگ، ما بسیارى از تسلیحات و 
خیلی چیزهاى ديگر را علی رغم میل اينها به دست می آورديم؛ اّما تا آنجایى 
گرفته  گاز  لوله ى  خط  از  شدند؛  خرابکارى  و  کارشکنی  عامل  توانستند،  که 
قبلی،  زمان دولت  در  مثاًل  انجام شده است.  که  فراوانی  کارهاى  بقّیه ى  تا 
ژاپنیها قرارداد پروژه ى احداث سد بر روى کارون را بسته بودند؛ اّما اينها رفتند 
خرابش کردند. بعضیها به آنها اعتنا کردند، بعضیها هم اعتنایى نکردند و 

کارهايشان را ادامه دادند.1
رژيم آمريکا از اّولین سالهایى که در نیم قرن پيش در صحنه ى سیاسی 
ضّد  و  فاسد  رژيم  از  کرد،  خیانت  و  جفا  ایرانی  و  ایران  به  نهاد،  قدم  ایران 
مردمی پهلوى حمايت کرد، دولتهاى وابسته و ضعیف و نوکرمآب را بر سر 
ی را غارت کرد، ثروت 

ّ
ت ما تحمیل و منابع مل

ّ
کار آورد، اراده ى خود را بر مل

ربود،  سالح  و  نفت  خسارت بار  معامالت  طریق  از  را  ت 
ّ
مل این  از  عظیمی 

ح ایران را در قبضه ى خود گرفت، دستگاه ضّد امنّیتی شاه و 
ّ
نیروهاى مسل

ت ایران و بسیارى از 
ّ
شکنجه گران آن را آموزش داد، موجب اختالف میان مل

تهاى مسلمان، از جمله اعراب شد، فساد و فحشا را در ایران ترويج کرد، 
ّ
مل

با رژيم شاه در سرکوب نهضت اسالمی در مقاطع گوناگون، همکارى و آن را 
راهنمایى کرد!

و طغیان،  و کفر  آنکه علی رغم مجموعه ى آن جبهه ى ظلمت  از  و پس 
جمهورى  تشکیل  روزهاى  نخستین  از  رسید،  پيروزى  به  اسالمی  انقالب 
ایران  بر ضّد  را  توطئه ها  و  و تهاجمها  و کارشکنیها  انواع دشمنیها  اسالمی، 
جنگ  در  عراق  رژيم  به  فّعال  کمک  از  بست!  کار  به  آن،  انقالبى  ت 

ّ
مل و 

به  کمک  تا  ایران  کامل  اقتصادى   محاصره ى  براى  فّعالّیت  تا  هشت ساله 
تبلیغی  دستگاههاى  همه ى  در  دائمی  تبلیغات  تا  فرارى  و  خائن  عناصر 
ايجاد  براى  وافر  آتشبیارى در اختالفات منطقه اى و سعی  تا  به خود  مربوط 

1.  در ديدار مسؤولن و کارگزاران نظام جمهورى اسالمی ایران  15/ 5/ 1382.



ی(
ی ُنه د

ت )حماسه 
صیر

آزمون ب

44

تروريستی  و  براندازى  تالشهاى  تا  همسايگانش  و  ایران  میان  اختالف  
بوسیله ى مزدبگیران سازمان سیا تا فّعالّیت شديد براى جلوگیرى از انعقاد 
قراردادهاى اقتصادى میان ایران و کشورهاى گوناگون جهان تا دهها حرکت 

موذيانه و تهديدآمیز ديگر در همه ى جبهه ها و همه ى زمینه هاى ممکن!
ایران و  با  از طومار بلند خصومتهاى رژيم آمريکا  این فهرست کوتاهی 
ایرانی است؛ و البّته همه میدانند و خود سردمداران رژيم آمريکا بيش از همه 
بتلخی میدانند که رژيم آمريکا در اغلب این زمینه ها شکست خورده و ناکام 
ت ایران به کمک الهی و به برکت اقتدار 

ّ
مانده و در انزوا قرار گرفته است! و مل

و عّزتی که از اسالم و انقالب به دست آورده، در بيشتر این موارد توانسته طعم 
زهرآگین شکست و ناکامی را به دشمن خود بچشاند.1

اجمالیازتهدیدهاوبرنامههایدشمن
میدهد.  انجام  دشمن  آنچه  به  بکنم  گذرایى  اشاره ى  يک  من 
براى  روانی  جنگ  نظامی،  تهديد  اقتصادى،  فشار  اينهاست:  برنامه هايش 
اثرگذارى بر روى افکار عمومی؛ هم در داخل کشور، هم در سطح بين المللی؛ 
اينها کارهایى است که دارند میکنند. ايجاد اختالل سیاسی و خرابکارى 
دشمن؛  از  میگیرند  الهام  که  مراکزى  داخل،  در  هستند  بالشک  داخل.  در 
»اّن  هستند؛  کارهایى  مشغول  اينها  دشمن،  از  الهام  با  دشمن،  هدايت  با 
ليجادلوکم«.2 هستند بالشک، مراکزى  اوليائهم  اىل  ليوحون  الّشياطني 
از  هم  را  مذاکره  شعار  آمريکایيها  کارها،  این  همه ى  کنار  در  دارند.  وجود 
هست،  قطعنامه  هست،  هم  يکجانبه  تحريمهاى  حال  نمیدهند!  دست 
مکّرر:  در  مکّرر  ِهی  اّما مذاکره هم مطرح میشود؛  نظامی هم هست،  تهديد 
ما حاضريم با ایران بنشینیم مذاکره کنیم! خوب، این تدابير جبهه ى مقابل 

1.  پيام به حجاج بيت اهلل الحرام  12/ 1/ 1377.
2.  سوره ی انعام، آيه  ی 121.
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از  يکی  من  نظر  به  نیست.  جديد  هیچکدام  ما،  دشمن  واقع  در  تدابيِر  ما، 
نکاتی که بايد به آن توّجه کرد، این است که هیچکدام از اينها جديد نیست، 
که بى سابقه باشد. تحريمها سابقه ى سی ساله دارند و تهديد نظامی هم در 

همه ى دوره هاى قبل از این دوره وجود داشته است.
بنده به شما عرض میکنم و بيشتر از همه کس من میدانم؛ در دوره ى به 
که  بود  بقدرى شديد  نظامی  تهديد  بود که  کلینتون  رياست جمهورى  نظرم 
رئیس جمهور محترم آن روز به من غالبًا این را میگفت که مثاًل بيایيم فکرى 
که  را  کارهایى  کنند،  حمله  بيايند  که  است  حیف  بکنیم؛  کارى  بکنیم، 
انجام داديم، ساخت و سازهایى را که انجام داديم، بزنند از بين ببرند؛ يعنی 
احتمال حمله کم نبود؛ تهديد میکردند و میگفتند. در همین دوره ى رياست 
جمهورى قبل از دوره ى نهم، تهديدهاى نظامی گاهی به قدرى شديد میشد 
دچار  را  داخلی  دست اندرکاران  حسابى  که  دشمن  طرف  از  میشد  تکرار  و 
رعب میکرد. جلساتی وجود داشت که حال فراوان خاطراتی از آن وقت ما 
داريم؛ من از آن وقت يادداشتهایى دارم. تهديد نظامی همیشه بود؛ اينجور 

نبود که وجود نداشته باشد.
تبلیغات علیه ما از اّول انقالب بود. هر چیزى را که توانستند، در داخل 
مورد اّتهام قرار دادند؛ از شخص امام گرفته تا مردم تا اجتماعات مردم تا نماز 
جمعه ى مردم را مورد اهانت، مورد تهمت و نسبتهاى خالف قرار دادند در 
تبلیغات جهانی، با امکانات فراوانی که در تبلیغات داشته اند؛ مخصوص 
نبوده،  امروز  از  کمتر  گذشته  در  لیکن  هست،  البّته  هم  امروز  نیست؛  امروز 

مواردى بيشتر هم بوده.
خرابکاریهاى داخلی مخصوص امروز نیست. در سال 82 بعد از قضاياى 
عراق_ حمله ى اشغالگران به عراق_ اينجا در تهران چند روزى اغتشاش شد. 
آن زن سیاهپوسِت مشاور رئیس جمهور آمريکا که بعد شد وزیر خارجه ى او، 
صريحًا اينجور گفت: ما از هر اغتشاشی و شورشی در تهران حمايت میکنیم؛ 
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این را صريح اعالن کرد. امیدوار شده بودند، خیال کردند که حال حادثه اى 
در تهران دارد اّتفاق می افتد؛ این مال سال 82 است. آن روز بود، قبل از آن 
را،  بود؛ سال 88 هم نظایرش  از آن هم  بود، بعد  روز هم کم وبيش شبیه آن 
امروز  آنچه  ديديد.  کرديد،  مالحظه  است،  يادشان  همه  ديگر  را،  شبیه اش 
به صورت تهديد وجود دارد، جديد نیست. من درباره ى هرکدام از این موارد 

يک کلمه اى عرض میکنم.1
را  حماقتی  چنین  است  بعید  البّته  که  هم  نظامی  تهديد  قضّیه ى  در 
میدان  که  بدانند  بايد  همه  بيايد،  بوجود  تهديدى  چنین  اگر  لیکن  بکنند؛ 

این مقابله فقط منطقه ى ما نیست؛ ديگر میدانش گسترده تر خواهد بود.2

1.  در ديدار کارگزاران نظام  27/ 5/ 1389.
2.  همان.
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یادآوری
آغاز  انتخابات  سالمت  در  خدشه  به منظور  زمزمه هایى   87 سال  اواخر  از 
شده بود. این شايعه ابتدا در رسانه های بيگانه مطرح شده بود و در داخل نیز 

برخی با تکرار آن، فضا را منفی جلوه دادند.
به  نسبت  قبل  سال  چهار  در  انقالب  رهبر  که  مثبتی  نکات  به  توّجه  با 
از  برخی  و  احمدی نژاد  دکتر  طرفداران  از  برخی  بودند،  فرموده  نهم  دولت 
افراد ديگر شروع به گمانه زنی نسبت به رأی رهبر معّظم کرده بودند. این امر 
میتوانست به بى اعتمادی مردم نسبت به سالمت انتخابات دامن زند و هم 
عجیب  نمايد.  تقويت  را  ب 

ّ
تقل شايعه ی  نامزد،  این  آوردن  رأی  صورت  در 

آرا  از مّدتی، کمیته ی صیانت  با وجود تذّکر رهبر انقالب، پس  آن است که 
شکل گرفت و گمانه زنیها نسبت به رأی معّظم له ادامه يافت، به صورتی که 
آمده  ايشان  به ديدار  که  نامزدها  نمايندگان  از  يکی  در جلسه ی 26 خرداد، 

بودند، این اّتهام را تکرار کرد.
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بیانات
هشداردربارهیخدشهیبعضیافراددرسالمتانتخابات

انتخابات به فضل الهی و به حول و قّوه ى الهی انتخابات سالمی است. 
من میبینم بعضیها در انتخاباتی که دو سه ماه ديگر انجام خواهد گرفت، از 
حال شروع کرده اند به خدشه کردن. این چه منطقی است؟ این چه فکرى 
است؟ این چه انصافی است؟ این همه انتخابات در طول این سی سال 
انتخابات_ مسؤولن وقت در هر دوره اى  انجام گرفته است_ در حدود سی 
انتخابات  و  کرده اند  تضمین  را  انتخابات  صّحت  و  شده اند  متعّهد  رسمًا 
میکنند،  متزلزل  را  مردم  میکنند،  خدشه  بيخود  چرا  است؛  بوده  صحیح 
ترديد ايجاد میکنند؟ که البّته در ذهن مردم عزیز ما با این حرفها ترديد ايجاد 

نخواهد شد.
من به مسؤولین انتخابات هم سفارش و تأکید میکنم؛ بطور حتم بايستی 
باز  نامزدها  همه ى  دست  باشد؛  پرشور  که  کنند  برگزار  جورى  را  انتخابات 
باشد؛ مردم آزادانه بتوانند انتخاب کنند و انتخابات، سالم و با امانت کامل 

_إن شاءاهلل_ انجام بگیرد و انجام خواهد گرفت.

مخفیبودنرأیرهبر
ت عزیزمان عرض 

ّ
این را هم در باب انتخابات به شما عزیزان و همه ى مل

بکنم؛ درباره ى موضع رهبرى در مورد انتخابات، گمانه زنی و شايعه و اينها 
همیشه بوده و خواهد بود. بنده يک رأى دارم، آن را در صندوق می اندازم. 
به يک نفرى رأى خواهم داد، به هیچکس ديگر هم نخواهم گفت که به کی 
رأى بدهید، به کی رأى ندهید؛ این تشخیص خود مردم است. بنده گاهی 
از دولت حمايت میکنم، دفاع میکنم؛ بعضی سعی میکنند براى این کار 
معناى نادرستی جعل و ابداع کنند. نه، من از دولتها همیشه دفاع میکنم؛ 
منتها اگر دولتی بيشتر مورد تهاجم قرار گرفت و احساس کردم حمالت غیر 
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من  انصافم؛  اعمال  طرفدار  من  میکنم.  دفاع  بيشتر  میشود،  منصفانه اى 
انتخابات  به  ربطی  این  کنیم؛  نگاه  را  رفتارها  باشیم.  بايد منصف  میگويم 
ندارد، بحث انصاف و بى انصافی است. حمايت کردن از خدمتگزاران در 
کشور، وظیفه اى است که هم من دارم، هم همه دارند؛ این مربوط به اعالم 
از  خوبى،  اقدام  هر  از  خوبى،  حرکت  هر  از  بنده  نیست.  انتخاباتی  موضع 
هر  از  محرومین،  از  دلجویى اى  هر  از  مردم،  به  خدمتی  هر  از  پيشرفتی،  هر 
ايستادگی اى در مقابل ظلم و استکبار استقبال میکنم و از آن کسی که این 
کار را کرده است، تشّکر و سپاسگزارى میکنم؛ هر دولتی باشد، هر شخصی 

باشد؛ این وظیفه ى من است.1

اردیبهشت ماه

یادآوری
 14 شد.  قبل  از  پررنگتر  و  يافت  ادامه  انتخابات  صّحت  در  ترديد  خّط 
اردیبهشت 88 دو نفر از نامزدهای انتخابات، در نامه ای به شورای نگهبان 

درخواست بکارگیری ناظران مستقّل را مطرح نمودند.

بیانات
سالمت به کردن خدشه در دشمن از ناسپاسها برخی دنبالهروی

انتخابات
نفِت  بود.  بيگانگان  چراى  براى  مرتعی  ایران  انقالب،  از  قبل  دوره ى 
اينجا، بازار اينجا، محصولت اينجا، نیروى انسانی اينجا، هرچه بود و نبود، 
مورد استفاده ى سلطه گران و قدرتمندان بود؛ يک روز انگلیس، يک روز آمريکا 
آنها قطع  کار، منافع  آمدند روى  انقالب شد، مردم  بعد که  و صهیونیستها. 

1.  در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت علی بن موسی الّرضا)علیه الّسالم( 1388/1/1.
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دارند  است  سال  سی  که  کنند،  دشمنی  نظام  این  با  که  بود  طبیعی  شد. 
باارزِش  پديده ى  این  که  است  همین  دشمنیها  از  يکی  میکنند.  دشمنی 
را در  و مدیريت کشور  اداره ى کشور  و نقش آفرينی مردم در  تأثیر حضور مردم 
تبلیغات خودشان نفی کنند يا نديده بگیرند يا انکار کنند. بارها و بارها در 
کشورمان  انتخابات  در  کنايه آمیزشان،  اظهارات  در  صريحشان،  اظهارات 
خدشه کردند. نه؛ انتخابات کشور ما از انتخابات اکثر این کشورهاى مّدعی 
این  در  مردم  انگیزه ى  هم  است،  پرشورتر  هم  است،  آزادتر  هم  دموکراسی، 
انتخابات خوب، سالم. دشمن  انتخابات پرشور،  انتخابات بيشتر است. 
انتظارى  چه  نیست؛  دشمنی  جز  هم  انتظارى  دشمن  از  میکند.  خدشه 
این  از کسانی است که جزو  از دوستان است. بى توّقعی  هست؟ بى توّقعی 
تند؛ واقعّیات را دارند میبینند؛ میبینند که این انتخابات چگونه سالم و 

ّ
مل

متقن انجام میگیرد، در عین حال، همان حرفی را که دشمن میزند، اينها هم 
ت ایرانند، 

ّ
ت ایرانند، جزو مل

ّ
میزنند! من انتظارم این است: کسانی که با مل

ت ایران حرف 
ّ
ت ایران به آنها توّجه کنند، اينها ديگر علیه مل

ّ
توّقع دارند مل

ت ایران را زیر سؤال نبرند. مرّتب تکرار نکنند که آقا این 
ّ
نزنند و انتخابات مل

انتخابات سالم نیست؛ انتخابات، انتخابات نیست. چرا دروغ میگويند؟ 
چرا بى انصافی میکنند؟ چرا خالف واقع میگويند؟ چرا این همه زحماتی را 
ت و مسؤولین در طول این سالهاى متمادى متحّمل شدند، نديده 

ّ
که این مل

میگیرند؟ چرا؟ چرا ناسپاسی میکنند؟
انتخابات در دوره هاى گذشته سالم بوده. در مواردى که شبهاتی پيش 
می آمد، ما فرستاديم تحقیق کردند، دنبال کردند. در يکی از مجالس گذشته 
انتخابات  آوردند، حرف هایى زدند که  شايعاتی پيدا شد، بعضیها دليلی 
تهران،  جمله  از  مهم  شهرهاى  از  برخی  در  که  داشتند  توّقع  است؛  ناسالم 
کردند،  تحقیق  فرستاديم  را  مّطلعی  و  وارد  افراد  ما  شود.  ابطال  انتخابات 
هزارها  بين  در  نیست.  انتخابات  در  خدشه  نه،  ديدند  کردند؛  مطالعه 
بيايد.  بوجود  خدشه هایى  صندوق  پنج تا  دوتا،  در  است  ممکن  صندوق 
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این، انتخابات را خراب نمیکند. این هم مال بعضی از اوقات بوده است. 
گاهی يک گروهی، يک جناحی_ از این جناحهاى معمولی کشور که شماها 
انتخابات  نتیجه ى  بودند،  کار  سر  بر  که  میشناسید_  را  جناحبندیها  این 
این  افتاده. چطور  اّتفاق  این  نفع جناح مقابل شده؛ مکّرر  به  و  آنها  به ضرر 
انتخابات را کسی ممکن است زیر سؤال ببرد؟ ...1 خوب، اگر آماده ايد، پس 
کورى  به  ایران  ت 

ّ
مل همه ى  کنید؛  شرکت  همه  انتخابات  در  إن شاءاهلل_   _

پاى  با صمیمّیت  با عالقه،  با شور،  آينده هم  انتخابات  چشم دشمنان در 
صندوقهاى رأى می آيند و انتخاباتی خواهند آفريد که دشمنان را خشمگین 

و عصبانی کند.2

اهدافشومدشمننسبتبهانتخابات
عزیزان من! انتخابات نزديک است؛ امروز يک ماه به روز انتخابات باقی 
ت ایران در مقابل چشم دشمنان 

ّ
است. انتخابات يکی از آزمونهاى بزرگ مل

سال  يک  حدود  از  حّساسند.  ما  انتخابات  روى  جهت  همین  به  است؛ 
ماليمی  شیب  يک  با  ایران،  ت 

ّ
مل دشمنان  تبلیغاتی  دستگاههاى  پيش، 

شروع کردند علیه این انتخابات حرف زدن و اقدام کردن و مطلب ساختن؛ 
و  گمانه زنی  و  خبرگیرى  به  شدند  مشغول  هم  امنّیتی شان  دستگاههاى 
پيشنهاد دادن. روى این انتخابات حّساسند. امروز هم شما وقتی به خبرهاى 
و پردشمنی اى  پرکینه  اينها دل  از  گوناگون خارجی_ که بسیارى  رسانه هاى 
انتخابات  به  کنید، خواهید ديد نسبت  نگاه  دارند_  ایران  ت 

ّ
مل به  نسبت 

این  کنند.  را عمل  اغراض خودشان  و سعی میکنند  نیستند  بى تفاوت  ما 
اغراض چیست؟ در درجه ى اّول، هدفشان تعطیل شدن انتخابات است 
که انتخابات نباشد. در يک دوره اى سعی کردند انتخابات مجلس شوراى 
اقسام حیله ها متوّقف کنند. خداى متعال نخواست  و  انواع  به  را  اسالمی 

1.  شعار حّضار: اى رهبر آزاده! آماده ايم، آماده.
مان، پرستاران و کارگران 1388/2/9.

ّ
2.  در ديدار جمعی از معل
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انتخابات  که  مأیوسند  این  از  نتوانستند.  نگذاشت؛  مؤمن  مردان  اراده ى  و 
انتخابات  که  است  این  هدفشان  بعد،  درجه ى  در  کنند.  تعطیل  ی 

ّ
بکل را 

ت ایران حضور فّعالی در انتخابات 
ّ
سبک و سرد برگزار بشود. میخواهند مل

نداشته باشد.

انتخابات؛آبرویمّلیماووسیلهایبرایعّزتمّلی
مقابل  نقطه ى  در  درست  میکنم،  عرض  شما  به  من  ایران!  عزیز  ت 

ّ
مل

داشته  فّعالی  حضور  انتخابات  در  بايد  ما  همه ى  دشمنان،  خواست 
رشد  شاخصهاى  از  يکی  انتخابات  ماست؛  ی 

ّ
مل آبروى  انتخابات  باشیم. 

که  ببینند  وقتی  است.  ی 
ّ
مل عّزت  براى  وسیله اى  انتخابات  ماست؛  ی 

ّ
مل

رأى  صندوقهاى  پاى  آگاهی  و  کامل  درک  با  و  باشعور  و  شور  با  ایران  ت 
ّ
مل

توان  و  براى خود حّق  ت 
ّ
میروند، معنايش چیست؟ معنايش این است مل

اثر بگذارد و مسؤولن  آينده ى کشور  تصمیمگیرى قائل است؛ میخواهد در 
کشور و مدیران اصلی کشور را انتخاب کند.

مسألهیاّول؛شرکتدرانتخابات
که  کسی  و  مجرّيه  قّوه ى  رئیس  انتخاب  يعنی  رئیس جمهور،  انتخاب 
اغلب امکانات کشور در اختیار اوست؛ و میبینید چنانچه رئیس جمهورى 
این  براى  را  بزرگی  خدمات  چه  باشد،  داشته  اراده  و  شوق  و  نشاط  و  شور 
بايد  همه  میکنم:  عرض  من  نباشد.  این  میخواهند  میدهد؛  انجام  کشور 
مسأله ى  من  نظر  به  کنید.  شرکت  انتخابات  در  که  باشید  داشته  اصرار 
نیست؛  شخص  آن  يا  شخص  این  انتخاب  مسأله ى  انتخابات،  در  اّول 
مسأله ى اّول، مسأله ى حضور شماست. حضور شماست که نظام را تحکیم 
ت ایران را زياد میکند، 

ّ
میکند، پايه هاى نظام را مستحکم میکند، آبروى مل

استقامت کشور را در مقابل دشمنیها زياد میکند و دشمن را از طمع ورزيدن 
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به کشور و از فکر ضربه زدن و توسعه فساد و فتنه منصرف میکند. اين يک 
مسأله ى بسیار مهّم است؛ پس مسأله ى اّول، شرکت در انتخابات است.1

خرداد ماه

یادآوری
در  پیش  از  بیش  ب 

ّ
تقل شايعه ی  انقالب،  رهبر  پی درپی  تذّکرات  وجود  با 

رسانه های داخلی و بر زبان نیروهای حاضر در عرصه ی انتخابات تکرار شد. 
با شروع دوران تبلیغات نامزدها، دو اّتفاق افتاد که در انتخاباتهای دوره های 

گذشته بی سابقه بود:
سو  يک  از  نمودند.  مقابل  طرف  تخريب  به  شروع  نامزدها  از  برخی   )1
رئیس جمهور کشور را به دروغگويی و تهمتهای ديگر مّتهم نمودند و با تکرار 
اين اّتهام باورپذيری آن را افزايش دادند. از طرف رئیس جمهور دولت نهم نیز 
تخريب صورت گرفت و آنقدر در اين امر مبالغه شد که به سیاه نمايی تاريخ 
انقالب و نفی دستاوردهای دوره های قبل انجامید. اقدام ديگر رئیس جمهور 
وقت، نام بردن از افرادی بود که در جلسات حضور نداشتند و نمیتوانستند 

از خود دفاع کنند.
2( حضور و قدرت نمايی خیابانی طرفداران نامزدها تا پاسی از شب طول 

میکشید و در برخی موارد به مجادله و توهین می انجامید.
در روزهای پايانی تبلیغات، پیامکهايی نسبت به رهبری داده میشد و 
در حجم انبوهی منتشر میگرديد. در 19 خرداد، نامه ی سرگشاده ی حّجت 
به  اعتراض  در  انقالب  رهبر  به  رفسنجانی  هاشمی  المسلمین  و  االسالم 

اّتهاماتی که به وی در مناظرات زده شده بود، منتشر گرديد.
 22 يعنی  مقّرر  موعد  در  وصف ناپذيری  هیجان  و  شور  با  انتخابات 
خرداد انجام شد. کمیته ی موسوم به صیانت آرا، ظهر آن روز اعالم پیروزی 

1.  در جمع مردم استان کردستان در میدان آزادى سنندج 1388/2/22.
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زودهنگام نمود و میرحسین موسوی در ساعت 24 همان روز با اعالم پيروزی 
خود، از هوادارانش خواست تا برای جشن پيروزی آماده شوند.

محمود  آن،  اساس  بر  و  گرديد  اعالم  رأی گیری  نتايج  خرداد:   23
روز  همان  گرديد.  انتخابات  پيروز  رأی،  میلیون   11 اختالف  با  احمدی نژاد 
مسؤولن  شعبده بازی  را  آن  شده،  اعالم  نتیجه ی  رّد  با  موسوی  میرحسین 
روز،  این  بعد از ظهر  گرديد.  انتخابات  ابطال  خواستار  و  نامید  صداوسیما  و 

برخی از اموال عمومی به آتش کشیده شد.
24 خرداد، جشن پيروزی طرفداران نامزد پيروز در میدان ولّیعصر )علیهالّسالم(
تهران انجام شد. این در حالی بود که برخی از نقاط تهران از جمله دانشگاه 

تهران، شاهد برخی اعتراضات طرفداران میرحسین موسوی بود.
معّظم له  و  میرود  انقالب  رهبر  ديدار  به  موسوی  میرحسین  روز،  این  در 

تذّکرات لزم را به او میدهند.
مورد  دانشجويان  از  برخی  و  میشود  حمله  دانشگاه  کوی  به  خرداد   25

ضرب و جرح قرار میگیرند.
شورای نگهبان در اّطالعّیه ای از نمايندگان معترض خواست تا شکايات 

و مستندات خود را به این شورا تحویل نمايند.
میرحسین  دعوت  به  و  آزادی  میدان  تا  انقالب  میدان  از  راهپيمایى ای 
انجام  خاتمی  محمد  سّید  و  کّروبى  مهدی  و  او  خود  حضور  با  موسوی، 
میشود. در پايان این راهپيمایى به يک پايگاه بسیج حمله میشود. با افزايش 
خشونتها در برخی از خیابانهای منتهی به مسیر راهپيمایى، تعدادی کشته 

میشوند.
26 خرداد نمايندگان نامزدها خدمت رهبر معّظم میرسند و ايشان پس از 
شنیدن سخنان صريح و بعضًا خالف نزاکت برخی از ايشان، رهنمودهایى 

را برای حفظ آرامش کشور میفرمايند.
مبنی  خمینی)قّدسسّره(_  _امام  استادش  فرمان  بارها  که  منتظری  آيت اهلل 
در  بود،  گذاشته  پا  زیر  را  بى بصیرتی  دلیل  به  سیاست  در  دخالت  عدم  بر 
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بيانیه ای به جمع معترضان پيوست و مردم را نیز به حضور در میدان دعوت 
کرد.

اعتراضات خیابانی همچنان ادامه داشت.
نمازجمعه ی 29 خرداد در تاريخ ماندگار شد. در خطبه ی دّوم، بسیاری 
از نکات اساسی گفته شد. رهبر انقالب بشّدت از آرای مردم دفاع و با هرگونه 
تا  کردند  درخواست  همه  از  ايشان  نمودند.  مخالفت  بدعت  و  زورگویى 
اردوکشی خیابانی را متوّقف نمايند. بسیاری از فريب خوردگان، متنّبه شدند 

و صف معترضان از اغتشاشگران جدا شد.
30 خرداد اغتشاش ادامه يافت و قتل مشکوک ندا آقا سلطان و پوشش 
قرار  آنها  خارجی  حامیان  و  اغتشاشگران  کار  دستور  در  آن،  قوی  رسانه ای 

گرفت.
در این روز به مسجد لولگر حمله و بخشی از آن به آتش کشیده شد.

بیانات
هجومتبلیغاتیدشمنبرایمخدوشکردنچهرهیانتخابات

چند تا نکته را من در باب انتخابات میگويم:
نکته ى اّول این است که از دو سه ماه قبل از این، رادیوهاى بيگانه شروع 
کردند به بدنام کردن و مخدوش کردن چهره ى انتخابات در کشورمان، براى 
انتصابات است.  انتخابات نیست،  این  بدبين کردن مردم. گاهی گفتند: 
گاهی گفتند: این يک بازى کنترل شده ى درون حکومت است؛ گفتند: این 
میبینید  که  مختلف  نامزدهاى  میکنند؛  بازى  دارند  خودشان  کانديداها 
گاهی  است.  بازى  است،  ظاهرسازى  همه  اينها  دارند،  نظر  اختالف  باهم 
ب انجام خواهد گرفت؛ هر وقتی يک چیزى 

ّ
گفتند: در انتخابات قطعًا تقل

میخواهند  اينکه  و  است  چیز  يک  تخریبها  این  همه ى  از  مقصود  گفتند. 
ت در انتخابات، مشارکت قوى و نمايانی نکند؛ این را میخواهند.

ّ
مل



ی(
ی ُنه د

ت )حماسه 
صیر

آزمون ب

58

هدفدشمنازتخریبانتخابات؛ازبینبردنپشتوانهیمردمینظام
ت باهوش و 

ّ
ت عزیز ایران! مل

ّ
 من به شما عرض میکنم: عزیزان من! مل

ت تجربه شده و آزموده ى ایران که در طول این سی سال از این 
ّ
بيدار ایران! مل

همه گردنه هاى سخت عبور کرديد! بدانید؛ با مردمسالرى شما مخالفند. 
است.  مخالف  شما  انتخاب  همین  با  شما،  حضور  همین  با  دشمن 
نظام  از  است،  مردم  آرای  و  هستند  مردم  که  را  نظام  پشتوانه ى  میخواهند 
بگیرند؛ میفهمند چکار دارند میکنند. واى به حال آن کسانی که نادانسته، 
از روى غفلت، همان حرف آنها را تکرار کنند و همان مقصود آنها را در داخل 
ت ایران سرافراز است 

ّ
تحّقق ببخشند. آنها دارند امید را از مردم میگیرند. مل

کند.  معّین  خودش  را  مسؤولین  سال  سی  این  طول  در  توانسته  اينکه  به 
مسؤولین بلندمرتبه ى نظام از صدر تا ذیل بوسیله ى مردم انتخاب شده اند؛ 
رهبرى هم بوسیله ى مردم انتخاب میشود با واسطه ى انتخابات خبرگان، 
جزو  این  گوناگون؛  شوراهاى  اسالمی،  شوراى  مجلس  جمهورى،  رياست 
افتخارات نظام است، میخواهند این را از مردم بگیرند؛ چون میدانند نظام 
استحکام  به  هرکسی  میکنم:  عرض  شما  به  من  میشود.  مستحکم  این  با 
ت 

ّ
مل به  هرکه  است،  عالقه مند  اسالم  به  هرکه  است،  عالقه مند  نظام  این 

ایران عالقه مند است، براى او عقاًل و شرعًا واجب است که در این انتخابات 
شرکت کند.1

ضرورتپرهیزطرفداراننامزدهایریاستجمهوریازدرگیری
عزیزان من! نامزدهاى مختلف هرکدام طرفدارانی دارند، عالقه مندانی 
آن  عالقه مندان  به  کنند  اعتراض  نمیتوانند  نامزد  این  عالقه مندان  دارند. 
عالقه اى  من  عالقه ى  مورد  نامزد  به  عالقه مندى،  او  به  چرا  شما  که  نامزد 
با  می آيند؛  گوناگون  افراد  ماست.  کشور  افتخارات  جزو  این  نه،  ندارى. 
منشهاى مختلف، با سالیق مختلف، با شیوه هاى گوناگون کار، در مقابل 

1.  همان.
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مردم قرار میگیرند. يک عّده این را میپسندند، يک عّده آن را میپسندند، 
از  هرکدام  است.  خوب  این  است؛  افتخار  این  میپسندند؛  را  آن  عّده  يک 
متعّصب  طرفداران  این  از  بعضیها  دارند.  طرفدارانی  هم  محترم  نامزدهاى 
هم هستند، خیلی عالقه مند سرسختند به آن نامزد خودشان. خیلی خوب، 
باشند، حرفی نیست؛ اّما مواظب باشید، مراقب باشید که این عالقه مندیها 
عقیده ى  براى  داريد  شما  نینجامد.  اغتشاش  به  نینجامد؛  اصطکاک  به 
ايمان،  این  دشمِن  نگذاريد  میکنید؛  تالش  خودتان  ايمان  براى  خودتان، 
دشمِن این آرمان از شما سوءاستفاده کند. من شنیدم و اّطالع پيدا کردم که 
در خیابانها بعضی از جوانان طرفداران نامزدها میروند_ حال من درباره ى این 
این خیابانگردیها  اّما مؤّکدًا میگويم: مبادا  نمیزنم_  تو خیابانها حرفی  رفتن 
به مقابله، به مجادله، به درگیرى بينجامد؛ مواظب باشید. اگر کسی ديديد 
که اصرار بر اغتشاش و درگیرى دارد، بدانید او يا خائن است، يا بسیار غافل 

است.1

لزومپرهیزنامزدهاازایجاددشمنیبایکدیگر
مراقب  هم  محترم  نامزدهاى  خوِد  انتخابات.  درباره ى  سّوم  نکته ى 
باشند. نمیپسندد انسان که ببیند يک نامزدى، چه در نطقهاى تبلیغاتی، 
خود  اثبات  براى  تلویزیون،  غیر  در  چه  تلویزیون،  در  چه  سخنرانی،  در  چه 
متوّسل بشود به نفی آن ديگرى، آن هم با يک استدللهاى گوناگون؛ به نظر 
من این درست نیست. قباًل هم من يک توصیه اى در این مورد کردم، حال 
دارند  براى يک هدف  نامزدها همه  آخر عرض میکنم.  روزهاى  این  در  هم 
کار میکنند. هرکسی به نظر خودش يک احساس مسؤولّیتی، تکلیفی دارد، 
می آيد میدان. من با مناظره و معارضه و گفتگو و انتقاد مخالفتی ندارم؛ اّما 
انجام بگیرد. مردم،  سعی کنید این در چارچوبهاى درست شرعی و دينی 

1.  همان.
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مردم بيدارى هستند، میفهمند، میدانند. این چهار نفر نامزدى که از شوراى  
نگهبان تأیيد شده اند و در اجتماعات گوناگون سخنرانی میکنند، خوِد آن 
این  در  سخنرانیها،  این  در  که  کنند  مراقبت  کنند،  توّجه  محترم  نامزدهاى 
با  نقار؛  ايجاد  و  ايجاد دشمنی  به  بشود  که منتهی  نباشد  اظهارات، جورى 
برادرى و با مهربانی پيش بروند. البّته اختالف نظر، اختالف رأى، اختالف 
سلیقه، در مسائل گوناگون، در مسائل شخصی، در مسائل عمومی، يک امر 
اغتشاش منتهی بشود.  به  این  نگذاريد  ندارد.  طبیعی است؛ اشکالی هم 

این را خود نامزدهاى محترم هم توّجه کنند.

تأکیدبرمخفیبودنرأیرهبر
مطلب چهارم؛ بنده در این انتخابات يک رأى بيشتر ندارم، آن رأى را هم 
به نظرم میرسد که کسی بطور مشّخص نمیداند، حال ممکن است کسانی 
به چه کسی  و نخواهم گفت  نمیگويم، نگفته ام  به کسی  بزنند. من  حدس 
رأى بدهید، به چه کسی رأى ندهید؛ رأى من مربوط به خود من است. این 
ت است. آنچه من از مردم میخواهم، عبارت است از اينکه همه با 

ّ
مال مل

همه ى قوا، با همه ى توان، با همه ى نشاط، در روز بيست و دوى خرداد پاى 
تی است 

ّ
صندوقهاى رأى حاضر بشوند و رأى بدهند. خداى متعال با آن مل

که می انديشد، تصمیم میگیرد، انتخاب میکند و براى خدا و در راه خدا به 
آن انتخاب عمل میکند.1

تشّکرازحضورپرشوروعقالنیطرفداراننامزدهادراّیامتبلیغات
که  آنطور  شبها_  حّتی  و  اخیر  روزهاى  در  که  پرشورى  حضور  این  از  بايد 
میل  طبق  گروهی  هر  کنم.  تشّکر  داشتند،  خیابانها  در  مردم  شدم_  مّطلع 
خودشان و به نظر خودشان شعار میدادند، اّما رشد و آگاهی مردم نگذاشت 

1.  همان.
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که يک حادثه ى تلخی بوجود بيايد؛ در صحنه هستند، شعارهاشان را هم 
میدهند، شور و شوق خودشان را هم ابراز میکنند، لکن در عین حال رشد و 

کمال و بلوغ عقالنی خودشان را هم نشان میدهند.

اهّمّیتامنّیتانتخابات
امنّیت انتخابات خیلی مهّم است. ما سی سال است انتخابات داريم 
و بحمداهلل همیشه در انتخاباتها، امنّیت برقرار بوده است. این خیلی نعمت 
بزرگی است؛ این ناشی از تفّضل الهی و ناشی از شعور و درک مردم ماست. 
امروز هم من امیدوارم و از مردم خواهش میکنم که توّجه کنند، همین امنّیت، 
آنها وجود داشته  و همین متانت و سکینه ى روحی لزم، در  آرامش  همین 
کنند؛  ايجاد  تشّنج  رأى  مراکز  در  بخواهند  بدخواهانی  است  ممکن  باشد. 
هرگونه تشّنجی به ضرر صندوقهاى رأى تمام خواهد شد؛ يعنی به ضرر آرای 
مردم و به ضرر مردم است؛ اگر کسانی خواستند چنین تشّنجی ايجاد کنند، 
خود مردم نگذارند و با متانت، با صبر و با حلم و وقار خودشان، مانع بشوند 

ت عملی بشود.
ّ
از اينکه خواسته ى بدخواهان این مل

ضرورتباورنکردنشایعاتدرامرانتخابات
این  در  ديشب_  و  دیروز  ديدم  من  نکنند.  گوش  خیلی  هم  شايعات  به 
پيامکهاى فراوانی که دست مردم هست_ شايعاتی را از قول من نقل میکردند 
که دروغ محض بود و واقعّیت نداشت. آدمهاى خوش نّیت و سالم این کارها 
و  بخشها  همه ى  توى  میکنند؛  کارها  این  از  ناسالم  آدمهاى  نمیکنند؛  را 
داشته  سوءنّیت  که  ناسالم_  آدم  است  ممکن  کم وبيش  هم  گروهها  همه ى 
توّجه  این شايعات هم  به  باشند_ پيدا بشود.  نّیت نداشته  باشند و حسن 
مختلف  بخشهاى  به  نسبت  شايعاتی_  باز  است  ممکن  هم  امروز  نکنند. 
انتخابات_ بين مردم وجود داشته باشد؛ ما اعتمادمان در درجه ى اّول_ در 



ی(
ی ُنه د

ت )حماسه 
صیر

آزمون ب

62

اّول و آخر_ به لطف خدا و به کمک الهی است و از خداى متعال استعانت 
هوشیارى  و  رشد  و  آگاهی  به  بعد  درجه ى  در  و  میخواهیم  کمک  و  میکنیم 

مردم است.1

جشنواقعیبهخاطرثبتنصابتازهازمشارکتدرانتخابات
ت ایران، نصاب تازه اى در سلسله ى 

ّ
انتخابات 22 خرداد، با هنرنمایى مل

ی پديد آورد. مشارکت بيش از هشتاد درصدى مردم 
ّ
طولنی انتخابهاى مل

منتخب،  رئیس جمهور  به  میلیونی  چهار  و  بيست  رأى  و  صندوقها  پاى  در 
يک جشن واقعی است که به حول و قّوه ى الهی، خواهد توانست پيشرفت و 

ی و شور و نشاط پايدار را تضمین کند.
ّ
اعتالى کشور و امنّیت مل

22 انتخابات در مردم پرشور حضور با ایران صالبت شدن ثابت
خرداد

ارزشهاى  و  شعارها  برکت  به  ایران  که  کنید  ثابت  توانستید  شما  دیروز 
انقالب اسالمی، در برابر تهاجم سیاسی و روانی از چنان مصونّیت و صالبتی 
برخوردار است که با گذشت سی سال از آغاز مردمسالرى دينی در این کشور، 
از همیشه تازه نفستر و سرِزنده تر در صحنه حاضر گشته و دوستان و دشمنان 

را به ادامه ى راه روشن خود مطمئن میسازد.

تبریکپیروزیمّلتدرانتخاباتودعوتبهشکرگزاریایننعمت
اينجانب با فروتنی در برابر عزم و ايمان شما مردم عزیز، این موّفقّیت بزرگ 
به يکايک  و  بزرگوار  امام  به روح  و  ولّی اهلل األعظم روحی فداه  را به حضرت 
ت تبريک عرض میکنم و همگان را به قدردانی از این لطف الهی و 

ّ
آحاد مل

شکرگزارى در برابر پروردگار حکیم و علیم توصیه مینمايم.

1.  مصاحبه پس از شرکت در دهمین دوره انتخابات رياست جمهورى 1388/3/22.
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لزوم حفظ هوشیاری در برابر توطئه های دشمن در شنبه ی پس از 
انتخابات

تحريکات  از  گونه هایى  با  بخواهند  دشمنان  که  است  این  بر  گمان 
ت بزدايند. به همه ی آحاد مردم و 

ّ
بدخواهانه، شيرينى این رويداد را از کام مل

به ویژه جوانان عزیز که سرزنده ترین نقش آفرينان این حادثه ى شورانگيز بودند، 
توصيه ميکنم که کاماًل هشيار باشند. همواره بايد شنبه ى پس از انتخابات، 
روز مهربانى و بردبارى باشد. چه طرفداران نامزد منتخب و چه هواداران ديگر 
نامزدهاى محترم، از هرگونه رفتار و گفتار تحريک آميز و بدگمانانه پرهيز کنند. 
و  است  ایران  ت 

ّ
مل همه ى  رئيس جمهور  محترم،  و  منتخب  رئيس جمهور 

همه و از جمله رقيبان دیروز بايد يکپارچه از او حمايت و به او کمک کنند. 
توانست  خواهد  آن  در  موّفقّيت  که  است  الهى  امتحانى  نيز  این  بى شک 

رحمت خداوند متعال را جلب کند.

تشّکر از نقش آفرینان در خلق حماسه ی انتخابات
بزرگ  حادثه ى  این  خلق  در  که  کسانى  همه ى  از  ميدانم  خود  وظيفه ى 
نقش آفريدند، صميمانه سپاسگزارى کنم: از نامزدهاى محترم که با مطرح 
ساختن نقطه نظرهاى سياسى و اقتصادى و با سخن و رفتار خود، دارندگان 
و  نخبگان  از  آوردند،  صحنه  به  را  سياسى  و  اجتماعى  گوناگون  سالیق 
برگزيدگانى که مخاطبان خود را به حضور در این آزمون بزرگ دعوت کردند؛ از 
مراجع عظام و علماى اعالم و فرزانگان دانشگاهى و شخصّيتهاى فرهنگى 
ى و مدیران و طّراحان و مجريان و هنرمندان صدا 

ّ
از رسانه ى مل و سياسى؛ 

این  در  تعيين کننده اى  نقش  آنان  تحسين برانگيز  نوآوریهاى  که  سيما  و 
حادثه ى فراموش نشدنى داشت؛ از وزارت کشور و شوراى محترم نگهبان که 
با اخالص و امانتدارى کامل به وظيفه ى خطير خود صادقانه و سختکوشانه 
عمل کردند؛ از نيروى انتظامى و ديگر دستگاههاى حافظ امنّيت، که فضاى 
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سالم و باز و آرام را براى مردم  تأمين نمودند و سرانجام و بيش از همه، از يکايک 
رأى دهندگان که براى خود و کشورشان آبرو و ثبات و امنّيت فراهم آوردند.

تضّرع به درگاه الهی و استمداد از امام زمان )علیه الّسالم(
بار ديگر با تضّرع و ابتهال، خداى عزیز و قدیر را از اعماق جان، سپاس 
مسألت  ناتوان  بنده ى  این  و  ت 

ّ
مل این  براى  را  رحمتش  و  هدايت  گفته، 

ميکنم و با سالم به حضرت ولّى اهلل االعظم روحى فداه، به دعا و رعايت و 
حمايت آن صاحب اصلى این کشور دل ميبندم و به روح امام راحل و ارواح 

طّيبه ى شهيدان عزیز درود ميفرستم.1

پیام حضور مردم در انتخابات 22 خرداد
ملت ایران اسالمى با حضور گسترده و پرشور خود در این انتخابات ثابت 
کرد که به عزت ملى اهميت مى دهد و ايستادگى در مقابل زورگويان و زياده 
خواهان و پايداری برای احقاق حق را جزو ارزشهای اساسى و افتخار خود مى 

داند و این را با این انتخابى که انجام گرفت نشان داد.
جنگ  اندازی  راه  با  کشور  این  دشمنان  تالش  به  اسالمى  انقالب  رهبر 
روانى و تبليغات وسيع آنان در رسانه های بيگانه برای دلسرد کردن مردم از 
حضور در انتخابات اشاره کردند و افزودند: حقيقتًا يک دست اعجازآفرین 
در  بيشتر  رأی  ميليون  ده  آن،  نتيجه  که  چرا  بود  انتخابات  این  پشت  الهى 

مقايسه با باالترین رقم مشارکت مردم در انتخابات 30 ساله است.2

تذّکر به یکی از نامزدهای معترض
حضرت آيت اهلل خامنه ای در ديدار آقای ميرحسين موسوی با ايشان، بر 

پيگيری مسائل از طریق مراجع قانونى تأکيد کردند.

1.  پيام به مردم پس از برگزارى دهمين دوره ى انتخابات رياست جمهورى 1388/3/23.
2. مراسم مولودی خوانى در خجسته سالروز ميالد حضرت فاطمه )عليهاالّسالم( 1388/3/24
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ديدگاه  گزارشی،  ارائه ی  ضمن  موسوی  میرحسین  آقای  ديدار،  این  در 
خود را درباره ی روند انتخابات بيان کرد.

و متانت، خاطرنشان کردند:  آرامش  لزوم حفظ  بر  تأکید  با  انقالب  رهبر 
داشتند  مسائلی  نامزدها  و  افراد  برخی  نیز  انتخابات  قبلی  دوره های  در 
شکايات  به  رسیدگی  قانونی  مرجع  عنوان  به  نگهبان،  شورای  طریق  از  که 
انتخاباتی، پيگیری کردند و طبعًا در این دوره نیز مسائل بايد از طریق قانونی 

دنبال شود.
به  افزودند:  نگهبان  شورای  به  موسوی  آقای  نامه ی  به  اشاره  با  ايشان 

شورای نگهبان تأکید شده که با دّقت به این نامه رسیدگی شود.
طّراحیهای  برخی  و  دشمن  تحريکات  به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
موسوی  آقای  به  خطاب  خیابانها،  به آشوب کشاندن  برای  صحنه  پشت 
با  را  کارها  است  لزم  و  است  متفاوت  افراد  اينگونه  با  شما  جنس  افزودند: 

متانت و آرامش پيگیری کنید.
در  مردم  بى سابقه ی  حضور  از  تحسین  با  خامنه ای  آيت اهلل  حضرت 
انتخابات 22 خرداد افزودند: به ياری پروردگار، انتخابات با اتقان، صّحت و 
آرامش خوبى برگزار شد و شما هم مسائل مورد نظر را از طریق قانونی پيگیری 

کنید.1

یکیبودنطرفدارانهمهینامزدهادراعتقادبهنظام
ما بايد سعی کنیم، دّقت کنیم که انتخابات مايه ى انشقاق نشود؛ این 
حرف اصلی من است. اينکه ما تصّور کنیم که يک گروه مثاًل بيست و چهار 
میلیونی يک طرفند، يک گروه چهارده میلیونی يک طرفند، این به نظر من 
يک خطاى بسیار بزرگی است؛ قضّیه اينجور نیست. همه در يک طرف قرار 
از انتخابات رأى  دارند. آن کسانی که به رئیس جمهور منتخب این دوره ى 

1.  ديدار آقای میرحسین موسوی با رهبر معّظم انقالب اسالمی 1388/3/24.
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دادند، همانقدر وابسته ى به انقالب و کشور و نظامند، که آن کسانی که رأى 
تند. این 

ّ
ندادند. مجموعه هاى مردمی، فرزندان این کشورند؛ فرزندان این مل

خطاست که ما این دو مجموعه ى رأى دهنده را که يک عّده اى رأى به يک 
را ما متخاصم و  اينها  ندادند،  نامزد  آن  به  رأى  نامزدى دادند، يک عّده اى 
متقابل فرض کنیم؛ نه، در يک مسأله اى، در يک گزينشی، اينها سلیقه شان 
از  پشتیبانی  در  نظام،  به  اعتقاد  در  قضّیه،  اصل  در  لکن  نبوده،  يک جور 
رأى  به  کنیم  نگاه  ما  هستند.  يکی  باهم  اينها  همه ى  اسالمی،  جمهورى 

قريب چهل میلیونی مردم در این دوره؛ این مهّم است.

ضرورتحراستازاّتحادمّلیباوجوداختالفسالیقسیاسی
این  يعنی  کنیم.  پاسدارى  را  این  داريم  وظیفه  ما  همه ى  معتقّدم  من 
ی را در گفتن و اعالم صريِح حمايت از نظام اسالمی را، دست کم 

ّ
اّتحاد مل

نگیريم؛ این چیز بسیار مهّمی است. امروز نظام اسالمی نشان دارد میدهد 
پاى  مینشینند  می آيند  مردم  حکمفرماست.  او  در  واقعی  مردمسالرى  که 
روز،  ده  شايد  حدود  در  بعد  میکنند،  گوش  مختلف،  نامزدهاى  صحبت 
پانزده روز در خیابانها حضور فّعال دارند. این به نظر من خیلی مسأله ى مهّمی 
تهران  خیابانهاى  در  که  متعّددى  و  گوناگون  شبهاى  این  به  بايد  ما  است. 
نامزد،  این  از  بعضی  و  میشدند  جمع  مردم  ديگر  شهرستانهاى  از  بعضی  و 
بعضی از آن نامزد حمايت میکردند، شعار میدادند و هیچگونه درگیرى بين 
ما  مردم  این خیلی چیز مهّمی است.  بکنیم؛  افتخار  نداشت،  اينها وجود 
اينند؛ اختالف سلیقه هم دارند، نظرات مختلفی هم نسبت به نامزدهاى 
مختلف دارند، اّما با همديگر هم کار میکنند. آقاى مهندس موسوى براى 
من نقل میکردند که توى يک خیابانی که ايشان میرفته، ماشینی با ماشین 
آقاى  علیه  که  را  شعارى  و  حرفی  میکنند  شروع  آنها  میشوند.  همراه  ايشان 
موسوى بوده، با خنده گفتن، آقاى موسوى گفت من هم خنديدم و به آنها 
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دست تکان دادم اينجورى و عبور کردم. خوب، این فضا خیلی فضاى خوبى 
نبايد تبدیل بشود به فضاى خصومت و  انتخابات  از  است. این فضا بعد 
تقابل؛ عّده اى این را میخواهند در جامعه تحّقق ببخشند. این خالف واقع 

است.
آن کسانی که اجتماع میکنند براى حمايت از يک نامزد، با آن کسانی که 
ت ایرانند، گروههایى 

ّ
اجتماع میکنند براى حمايت از نامزد ديگر، هر دو مل

از مردمند؛ ما بايد با این ديد نگاه کنیم. آرائی هم دارند؛ يک جمعی رأى به 
این  مردمسالرى  قاعده ى  البّته  دادند.  آن  به  رأى  جمعی  يک  دادند،  این 
ّیت در مقام عمل تقّدم پيدا میکند؛ يعنی آن کسی 

ّ
است که اکثرّيت بر اقل

را به عهده میگیرد؛ این قاعده ى   او مسؤولّیت  او رأى دادند،  که اکثرّيت به 
مردمسالرى است. اّما این به معناى ايجاد تزاحم و ايجاد تعارض و دشمنی 

نیست.

وظیفهیهمهینامزدهاوطرفداراندرمقابلهباایجاددشمنی
با ايجاد دشمنی همه تان مقابله کنید. این مخصوص يک نامزد يا يک 
ستاد يا يک مجموعه نیست؛ همه وظیفه دارند که با ايجاد نقار و دشمنی و 

کدورت مقابله کنند.

لزومپیگیریاعتراضاتازمجاریقانونی
بله، ممکن است کسانی همانطور که حال آقايان هم ذکر کرديد، اشکالت 
و  باشند  کرده  ثبت  انتخابات  در  امور  گوناگون  مجارى  بر  را  اعتراضاتی  و 
به  رسیدگی  دارد.  وجود  قانونی  راههاى  البّته،  که  باشند،  داشته  اعتراض 
درخواست  من  کرديد.  ذکر  آقايان  را  مواردى  بگیرد.  انجام  بايد  حتمًا  اينها 
میکنم از آقايان مسؤول در وزارت کشور و همچنین در شوراى نگهبان که به 
این موارد دقیقًا رسیدگی کنند. اگر چنانچه بعضی از اشکالت مقتضِی این 
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هست که پاره اى از صندوقها بازشمارى بشود، اشکالی ندارد. حال مثاًل يک 
تعداد  این  نامزد  فالن  رأى  که  گفته  شخص  آن  که  کردند  ذکر  آقايان  را  مورد 
کارى  خوب،  خیلی  شده؛  معّرفی  ديگرى  تعداد  شمارش  در  بعد  است، 
يا بطور تصادفی تعدادى از صندوقها را  ندارد؛ صندوقهاى مورد اشکال را، 
بازشمارى کنند؛ خوِد نمايندگان ستادها هم حضور داشته باشند و ببینند تا 

اطمینان کامل براى همه حاصل بشود.

اعتمادرهبریبهمسؤوالنانتخاباتدرهمهیدورهها
انتخاباتهاى  انتخابات هم مثل همه ى  البّته من خودم شخصًا در این 
را  بنده  ممشاى  بوده ايد،  هستید،  مسؤولین  همه تان  شماها  گذشته_ 
میدانید_ به مسؤولین کشور اعتماد کردم؛ به وزارت کشور، به شوراى نگهبان؛ 
در حالی که میدانید در موارد متعّدد، مسؤولین از سالئق مختلف بودند، اّما 
من به مقام مسؤولی که میشناسم و قاعده ى کار او را میدانم، اعتماد میکنم. 
من  اعتماد  این  اّما  میکنم،  اعتماد  من  است؛  همینجور  هم  نوبت  این  در 
موجب نمیشود که اگر چنانچه شبهه اى در ذهن کسانی هست، این شبهه 
نشود؛  آشکار  قضّیه  حقیقت  و  نشود  بررسی  و  نشود  تعقیب  و  نشود  دنبال 
این  از همه مهّمتر است،  که  آن چیزى  برطرف کنید، منتها  را  نه، شبهات 
ی و وحدت کشور را حفظ کنید؛ هرکسی 

ّ
است: همه سعی کنید وحدت مل
به نحوى، هرکسی وظیفه اى دارد.

ضرورتصیانتازافتخاربینالمللیانتخاباِتباچهلمیلیونرأی
نیست.  شوخی  رأى  میلیون  چهل  ماست.  افتخار  مايه ى  انتخابات 
بيشتر  توّجهی  قابل  مبالغ  داشته ايم،  حال  تا  ما  که  نصابى  بالترین  از  این 
به  پابندى شان  ما  ت 

ّ
مل سال  سی  از  بعد  دارد.  اهّمّیت  خیلی  این  است؛ 

با شور و شوق وارد صحنه  اينجور  نظام جمهورى اسالمی آنچنان است که 
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ما  کردند_  اعالم  اّول  ساعات  همان  از  خارجی  خبرگزاریهاى  که  میشوند 
خبرها را تعقیب میکرديم_ و همه گفتند که این دفعه حضور مردم، حضور 
کسانی  که  مشاهداتی  از  غیر  حال  گفتند.  همه  را  این  است.  فوق العاده اى 
نقل میکردند، خبرگزاریها گفتند  ما  براى  و می آمدند  رأى میدادند  میرفتند 
و در تعدادى از تلویزیونهاى بيگانه هم منعکس شد که حضور مردم، حضور 
تلویزیونهاى خارجی صفوف  از  بعضی  در  متراکمی است.  و  فّعال  و  جّدى 
براى  است  افتخارى  این  دادند.  نشان  بودند،  کشیده  صف  که  را  مردم 
کشور؛ ما این را مخدوش نکنیم، این را خراب نکنیم، این مال مردم است. 
همین رأى دهندگان از دو طرف، هم طرف آن کسانی که رأى دادند به نامزد 
رأى  به ديگرى  و  نامزد منتخب  به  ندادند  رأى  که  آن کسانی  منتخب، هم 
دادند_ که مجموعًا مثاًل حدود چهارده میلیون میشوند_ همه شان در ايجاد 
این حماسه ى بزرگ سهیم بودند. ما این وحدت را، این نگاه کالن را، نگاه 
ت نگیريم. همه سهیمند؛ آن 

ّ
يکسان را فراموش نکنیم و این را از دست مل

آن کسی  او هم سهیم است؛  رأى داده،  آقاى دکتر احمدى نژاد  به  کسی که 
که به آقاى مهندس موسوى رأى داده، يا به آقاى کروبى رأى داده، يا به آقاى 
رضایى رأى داده، آنها هم همه در ايجاد این حماسه ى بزرگ سهیمند و کشور 
مدیون آنهاست و نظام حقیقتًا مدیون این حضور حماسی مردم است که 
ق 

ّ
ق به خودشان هست، از انقالبى که متعل

ّ
آمدند از نظام خودشان که متعل

به خودشان هست، دفاع کردند و این اقدام را کردند؛ نگاه اصلی بايد این 
باشد.

وظایفطرفپیروزوطرفمغلوبدرانتخابات
البّته هر طرفی مالحظاتی بايد بکند؛ این را من قبول دارم. هم آن طرفی 
که توانسته اکثرّيت را به دست بياورد، مالحظاتی لزم است بکند، توّجهاتی 
بکند، مراقبتهایى در کیفّیت رفتار و حرکت انجام بدهد، هم آن طرفی که 
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این رأى اکثرّيت را کسب نکرده، او هم مراقبتهایى لزم دارد. همه بايد حلم 
میکنیم،  معنا  بردبارى  را  او  فارسی  در  ما  که  اسالمی  حلم  باشند.  داشته 
معنايش توان تحّمل و ظرفّیت تحّمل است. همه بايد ظرفّیت تحّمل داشته 
تحّمل  نیست،  آسانی  کار  هم  پيروزى  تحّمل  کنند؛  تحّمل  بتوانند  باشند، 
ظرفّیت  و  کردن  تحّمل  و  داشتن  حلم  نیست.  آسانی  کار  هم  پيروزى  عدم 
پيروزى و عدم پيروزى را داشتن، يکی از فضایل انسانی است؛ ما بايد این را 

هم در نخبگان، هم در آحاد عظیم مردم ترويج بکنیم.

وجوددستهاییبرایخرابکاریواختالفافکنیبینطرفداراننامزدها
این  که  هستند  کسانی  که  شما،  مثل  هم  من  نداريد،  شّکی  شما  البّته 
وحدت را نمیخواهند. حوادثی پيش می آيد گوشه و کنار که این حوادث نه 
به آن گروه، نه به آن گروه، هیچ ارتباطی ندارد و این مربوط به افرادى است 
که این وحدت را، این اّتفاق را، این نمايش عظمت را نمیخواهند. من حال 
إن شاءاهلل در روز جمعه اگر عمرى بود و مجالی بود، دراین باره بيشتر صحبت 
خواهم کرد. کسانی نمیخواهند این موّفقّیتهاى شما را ببینند. در این قضايا 
نظام مورد  توانستید  که  این جهت  پيروز شديد؛ در  همه موّفق شديد، همه 
توانستند  اينکه  خاطر  به  پيروزند؛  همه  مردم  ببخشید.  تحکیم  را  عالقه تان 
يک عظمتی و عّزتی را از خودشان بروز بدهند. عّده اى این را نمیخواهند و 
طبعًا خرابکارى میکنند، ايجاد اختالل میکنند، از این به آن حرف میبرند، 
از آن به این حرف می آورند؛ غالبًا هم خالف. بنده چون از اطراف مختلف، 
حرفها به گوش من میرسد، میبینم این چیزهایى که این طرف از آن طرف 
میگويد، بعضًا خالف واقع است؛ هم آن چیزهایى که آن طرف از این طرف 
بيان میکند، بعضًا خالف واقع است. پيداست کسانی در وسط نمیخواهند 
این اّتحاد و اّتفاق در کشور شکل بگیرد. این حال آسانترينش  است، بدترش 
هم همین کارهاى خرابکارى اى است که شما میبینید انجام میدهند، که 
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البّته همه بايد در مقابل این خرابکاریها بايستند، اعالم موضع کنند. همه 
بايستی بگويند.

این تخریبهایى که انجام میگیرد، این کارهاى زشتی که انجام میگیرد، 
قضّیه  اطراف  این  از  هیچکدام  به  مربوط  میشود،  واقع  که  جناياتی  بعضًا 
به  مربوط  نیست؛  نامزدها  به  مربوط  نیست،  مردم  به  مربوط  این  نیست؛ 
خرابکارهاست، مربوط به اخاللگرهاست. نبادا کسی توّهم کند و تصّور بکند 
که این مربوط به این است که اينها طرفدار فالن نامزدند؛ نه، اينها مثل همان 
راه می اندازند که ما  را بين مسلمانها  کسانی هستند که اختالفات مذهبی 
مکّرر گفته ايم اينها نه سّنی اند، نه شیعه؛ شیعه را علیه سّنی، سّنی را علیه 
همینجور  هم  ما  عظیم  جامعه ى  اّتحاد  وضع  در  و  میکنند  تحريک  شیعه 
کارهایى  را علیه يک طرف تحريک میکنند،  است. کسانی که يک طرف 
میکنند به عنوان طرفدارى از يک جهت، در حالی که حقیقتًا طرفدارى از 
با  اينها کسانی هستند که  از آن طرف.  نه  این طرفند،  از  نه  اينها  او نیست؛ 
طرفدار  تشّنجند،  طرفدار  مخالفند،  کشور  آرامش  با  مخالفند،  نظام  اصل 

اغتشاشند، میخواهند آرامش نباشد.

وظیفهیهمگاندراعالمموضعصریحنسبتبهاغتشاشآفرینان
هرکس سِر کار باشد، اگر نتايج انتخابات غیر از این هم میشد، بنده بطور 
این  باز  می شد،  ديده  حوادثی  اينجور  باز  که  بکنم  عرض  میتوانم  اطمینان 
حوادث پيش می آمد، براى اينکه اصاًل آرامش در کشور نباشد. آنها امنّیت 
ببرند.  بين  از  را  این  میخواهند  و  گرفته اند  هدف  را  کشور  آرامش  و  را  کشور 
هیچکس نبايد به این تشّنج آفرينی و اغتشاش آفرينی کمک کند و همه بايد 
در مقابل او صريح موضع بگیرند. کمااينکه مواضع حقیقی شماها هم جز 
این نیست. صريح موضع بگیرند، روشن کنند که این خواسِت آنها نیست؛ 
عصبانی  را  همديگر  يعنی  نکنند؛  واقعًا  باشد،  تشّنج آفرین  که  کارى  هر  و 

نکنند.
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لزومپرهیزطرفداراننامزدپیروزومغلوبازعصبانیکردنطرف
مقابل

این  از  خارج  که  مردمی  به  خطاب  اينجا  در  نیست  بد  من  هم  را  این 
صحبتها  این  اگر  که  بکنم،  توصیه  هستند،  عزیز  برادران  شما  مجموعه ى 
عرض  هم  عزیزمان  مردم  به  من  باشد.  هم  مردم  به  خطاب  شد،  پخش 
که  کسانی  آن  نه  نکنند؛  عصبانی  را  همديگر  گروه،  دو  و  جناح  دو  میکنم: 
رفتار کنند که  بزنند، جورى  نامزد مورد عالقه شان پيروز شده، جورى حرف 
آن طرف مقابل را عصبانی کند، جريحه دار کند؛ نه آن کسانی که نامزد مورد 
عالقه شان رأى نیاورده، جورى حرف بزنند، جورى اقدام کنند که آن طرف 
از  را عصبانی کند؛ نه، همه يک جهت مشترک داريد که آن عبارت است 
حضور در این صحنه ى انتخابات و دفاع از نظام اسالمی؛ این اساس قضّیه 
را راضی میکند  است، این آن چیزى است که دل ولّیعصر )ارواحنا فداه( 
و خشنود میکند. این آن چیزى است که إن شاءاهلل موجب رحمت الهی و 

جريان رحمت الهی در این کشور میشود. این به نظر من درست است.

تأکیدبرحفظهوّیتجمعیکشورومّلت
که  دانستم  خودم  وظیفه ى  من  کند.  کمک  متعال  خداى  که  امیدوارم 
این عرايض را به شماها بکنم. همینطور که گفتم، من تقریبًا همه ى شما يا 
اغلب شماها را از نزديک میشناسم و سوابق کاريتان را میدانم و به نظرم رسید 
با شما، إن شاءاهلل خوب است و  اينجور مخاطبه ى  و  اينجور حرف زدن  که 
لزم است و تکلیف من است که این را عرض بکنم. من احساس میکنم 
ت دفاع کنیم. 

ّ
امروز همه تکلیف داريم از هوّيت جمعی این کشور و این مل

يک مجموعه ى عظیم مردمی است، با این بار امانت سنگینی که بر دوش 
ت 

ّ
گرفته، با این حرکت عظیم و شجاعانه اى که در طول این سی سال این مل

انجام داده، این را نگذاريد شّقه شّقه بشود، نگذاريد افراد در مقابل هم قرار 
بگیرند. هرکدامتان به يک کیفّیتی خواهید توانست این کار را انجام بدهید. 
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راهنمایى  را  همه مان  کند،  راهنمایيتان  کند،  کمکتان  خداوند  إن شاءاهلل 
کند که بتوانیم این وظیفه را به بهترین وجهی انجام بدهیم.1

سهمطلبخطاببهسهدسته
مسأله اى که در این خطبه مطرح میکنم، مسأله ى انتخابات است که 
فعاًل مسأله ى روز در کشور ماست. سه مطلب را خطاب به سه دسته عرض 
از  نقطه اى  هر  در  عزیزمان  ت 

ّ
مل عموم  به  خطاب  مطلب  يک  کرد.  خواهم 

کشور که هستند، میخواهم عرض بکنم. يک مطلب را خطاب به نخبگان 
قضاياى  دست اندرکاران  و  فّعالن  جمهورى،  رياست  نامزدهاى  سیاسی، 
انتخابات میخواهم عرض بکنم. يک  مطلب هم خطاب به سران استکبار، 
میکنند،  اداره  آنها  که  رسانه هایى  سردمداران  و  غربى  دولتهاى  از  بعضی 

خواهم گفت.

مطلباّولخطاببهمردمعزیز

تشّکرازمّلتبراینمایشروحمشارکتودلبستگیبهنظامشان
من  حرف  است،  عزیز  مردم  شما  به  خطاب  که  اّول  مطلب  باره ى  در 
در  ندارم  دوست  بنده  تشّکر.  و  تعظیم  و  تجلیل  دنیا  يک  از  است  عبارت 
يا  بزنم  حرف  مبالغه  با  خودم  مخاطبان  به  نسبت  خطابه ها  و  سخنرانیها 
ق آنها را بگويم؛ اّما در این قضّیه ى انتخابات، خطاب به شما مردم عزیز 

ّ
تمل

عرض میکنم که هرچه با مبالغه صحبت بکنم، زياد نیست؛ حّتی اگر بوى 
انتخابات 22 خرداد يک  کرديد.  بزرگی  کار  ندارد.  ایرادى  بدهد،  ق هم 

ّ
تمل

کشور؛  سرنوشت  براى  ما  ت 
ّ
مل مسؤولّیت  احساس  از  بود  عظیمی  نمايش 

نمايش عظیمی بود از روح مشارکتجوى مردم در اداره ى کشورشان؛ نمايش 
از دلبستگی مردم به نظامشان. حقیقتًا مشابه این حرکتی که  بود  عظیمی 

1. در ديدار نمايندگان نامزدهاى دهمین دوره انتخابات رياست جمهورى 1388/3/26
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در کشور انجام گرفت، من امروز در دنیا و در این دموکراسیهاى گوناگون_ چه 
آراء مردم  به  واقعًا  و دروغین و چه دموکراسیهایى که  دموکراسیهاى ظاهرى 
در  جز  هم  اسالمی  جمهورى  در  ندارم.  سراغ  را  نظیرش  میکنند_  مراجعه 
انتخاباتی  این  براى  ديگر  نظیرى  هیچ   _58 فروردین   _58 سال  همه پرسی 
که در جمعه ى گذشته شما انجام داديد، وجود ندارد؛ مشارکت حدود 85 
درصد؛ چهل میلیون تقریبًا جمعّیت. انسان دست مبارک ولّی عصر را پشت 
سر حوادثی با این عظمت میبیند. این نشانه ى توّجه خداست. لزم میدانم 
از اعماق دل نسبت به شما مردم عزیز در سراسر کشور ابراز ادب و ابراز تواضع 

کنم که واقعًا جا دارد.

شوروشعورنسلجواندرانتخاباتسال88
نسل جوان ما بخصوص نشان داد که همان شور سیاسی، همان شعور 
داشتیم،  سراغ  انقالب  اّول  نسل  در  ما  که  را  سیاسی  تعّهد  همان  سیاسی، 
دارد؛ با این تفاوت که در دوران انقالب، کوره ى داغ انقالب دلها را به هیجان 
می آورد، بعد هم در دوره ى جنگ به نحو ديگرى؛ اّما امروز اينها هم نیست، 
در عین حال این تعّهد، این احساس مسؤولّیت، این شور و شعور در نسل 

کنونی ما وجود دارد؛ اينها چیز کمی نیست.

تعّهدجمعیمردمبرایحفظنظاموکشورباوجوداختالفسالیق
عّده اى  هست؛  رأى  اختالف  هست،  سلیقه  اختالف  مردم  بين  البّته 
کسی را قبول دارند، حرفی را قبول دارند؛ عّده ى ديگرى کس ديگرى را قبول 
دارند، حرف ديگرى را قبول دارند؛ اينها هست، طبیعی هم هست، لیکن 
آراءشان،  اختالف  با  آحاد،  این  همه ى  بين  در  انسان  را  جمعی  تعّهد  يک 
حفظ  براى  کشورشان،  حفظ  براى  جمعی  تعّهد  يک  میکند؛  احساس 
در  بزرگ،  شهرهاى  در  روستاها،  در  شهرها،  در  شدند؛  وارد  همه  نظامشان. 
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شهرهاى کوچک، اقوام گوناگون، مذاهب مختلف، مردها، زنها، پير، جوان، 
همه وارد این میدان شدند؛ همه در این حرکت عظیم شرکت کردند.

انتخابات88؛زلزلهیسیاسیبرایدشمنوجشنبرایدوستان
سیاسی   زلزله ى   يک  شما  دشمنان  براى  من!  عزیزان  انتخابات،  این 
جشن  يک  بود؛  واقعی  جشن  يک  عالم  اکناف  در  شما  دوستان  براى  بود؛ 
تاريخی بود. در سی سالگی انقالب اينجور مردم بيايند نسبت به این نظام 
و این انقالب و آن امام بزرگوار اظهار وفادارى کنند! این يک جنبش عمومی 
جمهورى  نظام  براى  و  شهدا؛  با  و  امام  با  پيمان  تجديد  براى  بود  مردمی  و 
این  بزرگ.  فرصت  يک  نو،  از  حرکت  يک  تازه کردن،  َنَفس  يک  اسالمی 
همه ى  کشید.  عالم  مردم  همه ى  رخ  به  را  دينی  مردمسالرى  انتخابات، 
کسانی که بدخواه نظام جمهورى اسالمی هستند، ديدند مردمسالرى دينی 
يعنی چه. این يک راه سّوم است. در مقابل ديکتاتوریها و نظامهاى مستبّد 
این  از يک طرف ديگر،  و دین  از معنوّيت  و دموکراسیهاى دور  از يک طرف 
و  میکند  مجذوب  را  مردم  دلهاى  که  است  این  است؛  دينی  مردمسالرى 
آنها را به وسط صحنه میکشاند. این، امتحان خودش را داد. این يک نکته 

درباره ى این انتخابات.

انتخابات22خرداد؛نشانهیاعتمادوامیدمردم
خرداد   22 انتخابات  که  است  این  انتخابات  این  باب  در  دّوم  نکته ى 
ی در این کشور زندگی 

ّ
نشان داد که مردم، با اعتماد و با امید و با شادابى مل

میکنند. این جواب خیلی از حرفهایى است که دشمنان شما در تبلیغات 
امیدوار  آينده  به  کشور  در  مردم  اگر  می آورند.  زبان  بر  خودشان  مغرضانه ى 
اعتماد  خودشان  نظام  به  اگر  نمیکنند؛  شرکت  انتخابات  در  نباشند، 
آزادى نکنند،  اگر احساس  انتخابات شرکت نمیکنند؛  باشند، در  نداشته 
به انتخابات روى خوش نشان نمیدهند. اعتماد به نظام جمهورى اسالمی 
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در این انتخابات آشکار شد؛ و من بعد عرض خواهم کرد که دشمنان همین 
همین  میخواهند  ایران  ت 

ّ
مل دشمنان  گرفته اند؛  هدف  را  مردم  اعتماد 

اعتماد را در هم بشکنند. این اعتماد بزرگترین سرمايه ى جمهورى اسالمی 
است، میخواهند این را از جمهورى اسالمی بگیرند؛ میخواهند ايجاد شک 
کنند، ايجاد ترديد کنند درباره ى این انتخابات و این اعتمادى را که مردم 

کردند تا این اعتماد را متزلزل کنند.

خسارتعظیمتضعیفاعتمادمردمبهنظام
ت ایران میدانند که وقتی اعتماد وجود نداشت، مشارکت 

ّ
دشمنان مل

شد،  ضعیف  صحنه  در  حضور  و  مشارکت  وقتی  شد؛  خواهد  ضعیف 
مشروعّیت نظام دچار تزلزل خواهد شد؛ آنها این را میخواهند؛ هدف دشمن 
این است. میخواهند اعتماد را بگیرند تا مشارکت را بگیرند تا مشروعّیت 
و  بانک  زدن  آتش  از  بمراتب  ضررش  این،  بگیرند.  اسالمی  جمهورى  از  را 
خسارت  هیچ  با  که  است  چیزى  آن  این،  است.  بيشتر  اتوبوس  سوزاندن 

ديگرى قابل مقايسه نیست.

شروعخّطفتنهیتقّلبازپیشازانتخابات
مردم بيايند در يک چنین حرکت عظیمی اينجور مشتاقانه حضور پيدا 
کنند، بعد به مردم گفته بشود که شما اشتباه کرديد به نظام اعتماد کرديد؛ 

نظام قابل اعتماد نبود. دشمن این را میخواهد.
از  از دو سه ماه پيش  انتخابات هم شروع کردند؛  از  از پيش  را  این خط 
به گوشها میخوانند،  فروردین در مشهد گفتم هی دارند دائمًا  اّول  این. من 
را  زمینه  میخواستند  بشود.  ب 

ّ
تقل انتخابات  در  بناست  که  میکنند  تکرار 

آماده کنند.
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گوشنکردنبرخینسبتبههشداردربارهینقشهیدشمن
من آن وقت به دوستان خوبمان در داخل کشور تذّکر دادم و گفتم این حرفی 
را که دشمن میخواهد به ذهن مردم رسوخ بدهد، نگویيد. نظام جمهورى 
نیامده، سی  این اعتماد آسان به دست  اسالمی مورد اعتماد مردم است. 
با  عملکردش،  با  مسؤولنش،  با  اسالمی  جمهورى  نظام  که  است  سال 
دشمن  کند.  عمیق  مردم  دل  در  را  اعتماد  این  توانسته  فراوانش  تالشهاى 

میخواهد این اعتماد را بگیرد، مردم را دچار تزلزل کند. این هم يک نکته.

رقابتهایانتخاباتی88؛رقابتهایجّدیومیانجریانهایمعتقدبهنظام
نکته ى سّوم، مسأله ى رقابتها بود. این رقابتها کاماًل رقابتهاى آزاد، جّدى 
و شّفاف بين نامزدهاى مختلف بود؛ همه ديدند. بقدرى این رقابتها و این 
معترض  آن  به  عّده اى  که  بود،  صريح  و  شّفاف  مناظره ها  این  و  گفتگوها 
التهاباتی  آنهاست.  با  تا حدودى  کرد_ حّق هم  شدند_ حال عرض خواهم 
هم بوجود آورد که الن هم هنوز آثارش را داريم مشاهده میکنیم. من به شما 
عرض بکنم، فرض ما این بود و هست که این رقابتی که وجود دارد بين چهار 
ق به نظام اسالمی 

ّ
نامزد انتخابات، این رقابت میان افراد و جريانهاى متعل

است. اينی که دشمنان سعی میکنند در رسانه هاى گوناگون_ که غالبًا هم 
وانمود  اينجور  است_  رذل  و  خبیث  صهیونیستهاى  این  مال  رسانه ها  این 
اينجورى  نخیر،  است،  نظام  مخالفان  و  نظام  طرفداران  بين  دعوا  که  کنند 

نبود؛ آنها غلط میکنند این حرف را میزنند؛ این واقعّیت ندارد.
این چهار نفرى که وارد عرصه ى این انتخابات جّدى شدند، همه شان 
ق به نظام بودند و هستند. يکی از اينها رئیس جمهور 

ّ
جزو عناصر نظام و متعل

کشور ماست؛ رئیس جمهور خدوم، پرکار، زحمتکش، مورد اعتماد. يکی از 
است.  بنده  خود  جمهورى  رياست  دوران  در  سال  هشت  نخست وزیِر  آنها 
يکی از آنها فرمانده ى سپاه در سالهاى متمادى و يکی از فرماندهان اصلی 
دوران دفاع مقّدس بوده است. يکی از آنها دو دوره رئیس قّوه ى مقّننه ى کشور 
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بوده است؛ رئیس مجلس شوراى اسالمی بوده است. اينها عناصر نظامند؛ 
برنامه  اختالف  دارند،  اختالف نظر  البّته  نظامند.  به  ق 

ّ
متعل اينها همه شان 

دارند، در جهتگیریهاى گوناگون سیاسی باهم تفاوتهاى متعّددى دارند؛ اّما 
نظام  درون  رقابت  این  نظامند.  عناصر  از  نفر  چهار  نظامند؛  مال  همه شان 
تعريف شد؛ نه رقابت بين درون نظام و بيرون نظام، که رادیوى صهیونیستی و 
رادیوى آمريکا و رادیوى انگلیِس خبیث و ديگران هی میخواهند این را دامن 
ق 

ّ
بزنند. نخیر، رقابتی بود در درون نظام و بين عناصر وابسته ى به نظام؛ متعل

از نزديک میشناسم،  با این سوابق. همه شان را من  به نظام و همه شان هم 
افکارشان را میدانم، ساليقشان را میدانم، خصوصیات رفتاريشان را میدانم، 

با همه شان از نزديک من کار کردم.
از  بعضی  ندارم؛  قبول  را  آقايان  این  ديدگاههاى  همه ى  بنده  البّته 
نظرهايشان و عملکردهايشان از نظر من بدون شک قابل انتقاد است؛ بعضی 
را براى خدمت به کشور مناسبتر از بعضی ديگر میدانم؛ اّما انتخاب به عهده ى 
مردم بوده و هست. مردم انتخاب کردند. خواست من، تشخیص من، نه به 
مردم خودشان طبق  کنند.  مراعات  را  آن  بود  مردم لزم  نه  گفته شد،  مردم 
معیارهاى خودشان تشخیص دادند، حرکت کردند، عمل کردند؛ میلیونها 
این طرف، میلیونها آن طرف؛ بنابراین، مسأله، مسأله ى درونی نظام است. 
اينی که بخواهند صورت مسأله را تغیير بدهند، این صددرصد مغرضانه و 
خباثت آلود است. دعوا بين نظام و بيرون از نظام نیست، دعوا بين انقالب و 
ضّد انقالب نیست؛ اختالف بين عناصرى در درون چهارچوب نظام است.
آن مردمی هم که به این چهار نفر رأى دادند، اينها هم با اعتقاد به نظام 
رأى دادند، تشخیص دادند این براى کشور بهتر است، به نظام پابندى اش 
بيشتر است، به او رأى دادند. آن کسی را که صالحتر براى خدمت به نظام 

میدانستند، به او رأى دادند؛ مردم هم در چهارچوب نظام عمل کردند.
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جهاتمثبتومنفیمناظرههاورقابتها
اّما این رقابتها و مناظرات، که ابتکار مهّمی بود؛ ابتکار جالبی بود؛ خیلی 
آن  تو دهن  این مناظره ها  بود.  بود، خیلی جّدى  بود، خیلی شّفاف  صريح 
کسانی زد که از بيرون تبلیغ میکردند که این رقابتها نمايشی است، واقعّیت 
باهم  ايستاده اند،  هم  مقابل  در  جّدى  دارد؛  واقعّیت  نخیر،  ديدند  ندارد. 
بحث میکنند، باهم استدلل میکنند. بنابراین مناظره ها و گفتگوها بسیار 
از این جهت مثبت بود. البّته آثار مثبتی داشت، عیوبى هم داشت، که حال 

هر دو را من عرض خواهم کرد.
در  و  گفتگوها  این  در  و  مناظره ها  این  در  که  بود  این  مثبت،  جهت  آن 
دلشان  حرف  زدند،  حرف  راحت  و  شّفاف  همه  تلویزیونی،  گفتارهاى  این 
را بر زبان آوردند، يک سیالبى از نقد و انتقاد به راه افتاد و همه مجبور شدند 
و  برآمدند  پاسخگویى  مقام  در  آنها  شد،  انتقاد  آنها  به  کنند.  پاسخگویى 
بدون  ابهام،  بدون  گروهها  مواضع  و  افراد  مواضع  کردند.  دفاع  خودشان  از 
سیاستهايشان  گرفت؛  قرار  مردم  چشم  مقابل  در  عريان،  پيچیده گویى، 
حّد  چه  تا  است  کدام  پابندیهايشان  چیست،  برنامه هايشان  چیست، 
است؛ اينها در مقابل چشم مردم قرار گرفت و مردم توانستند قضاوت کنند. 
مردم احساس کردند که در نظام اسالمی بيگانه  به حساب نمی آيند، نظام 
کشور اندرونی و بيرونی ندارد. همه چیز در مقابل مردم آشکار، همه ى نظرات 
در مقابل مردم بيان شد و معلوم شد رأى مردم ناشی از همین دّقتها و تأّمالت 
به مردم  ق 

ّ
انتخاب حقیقتًا متعل زينتی نیست. حّق  بود. رأى مردم  خواهد 

است، مردم میخواهند آگاهانه، هشیارانه انتخاب کنند. این مناظره ها این 
را نشان داد. يقینًا يکی از علل افزايش ده میلیونی آراء نسبت به آخرین حّد 
نصاِب دوره هاى قبل همین بود که ذهن مردم، فکر مردم مشارکت داده شد، 
به  مناظره ها  این  شدند.  میدان  وارد  دادند،  تشخیص  آنها  و  آمد  عرصه  به 
قدرت  اينها  که  رفت،  هم  خانه ها  داخل  شد،  کشیده  هم  خیابانها  سطح 
پرورش  را  ذهنها  گفتگوها  و  مباحثات  اينجور  میبرد.  بال  را  مردم  انتخاب 
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چیز  اسالمی  جمهورى  نظر  از  این  میبرد.  بال  را  انتخاب  قدرت  میدهد، 
مطلوبى است.

برسد  جایى  به  نبايد  گفتگوها  این  که  بکنم  عرض  من  همینجا  البّته 
خواهد  عکس  اثر  آن وقت  شد،  این  اگر  کینه.  و  کدورت  به  بشود  تبدیل  که 
داشت. اگر به همان شکلی که آن روز بود و در همان حّد باقی بود، این خوب 
ادامه پيدا کند، هی بگومگو  باشد همینطور کش پيدا کند،  بنا  اگر  اّما  بود؛ 

بشود، این تدريجًا تبدیل خواهد شد به کینه.
البّته خیلی خوب است که اينجور مناظره هایى در سطوح مدیرّيتی ادامه 
پيدا کند_ البّته با حذف آن عیوبى که بعد به آن اشاره خواهم کرد_ و افراد، 
انتقاد قرار بدهند و پاسخگو باشند  و  را در معرض نقد  مسؤولین، خودشان 
انتقادى به  اگر چنانچه يک  اوقات  از  تبیين کنند. خیلی  و  و پاسخ بدهند 
کسی بشود، این فرصتی است براى او که بتواند ذهنها را روشن کند، تبیين 
آن  حذف  با  البّته  است؛  خوبى  چیز  خیلی  کنند؛  بيان  را  حقیقت  کنند، 

عیوبى که عرض خواهم کرد.
اگر اينجور مناظره ها در طول سال و در طول چهار سال ادامه داشته باشد، 
نمیکند؛  پيدا  انفجارى  آمد، حالت  انتخابات پيش  وقتی در هنگام  ديگر 
نقدها،  شد؛  خواهد  شنیده  شد،  خواهد  گفته  زمان  طول  در  حرفها  همه ى 

پاسخها، جوابها.
هم  عیوبى  اّما  بود؛  خوب  خیلی  که  بود  مناظرات  این  محّسنات  اينها 
داشت که این عیوب را بايد برطرف کرد. در مواردى انسان میديد که در این 
و  احساساتی  جنبه ى  میشد؛  ضعیف  مناظره  منطقی  جنبه ى  مناظره ها 
میکرد؛ سیاه نمایى وضع  پيدا  تخریبی غلبه  میکرد؛ جنبه ى  پيدا  عصبی 
دوره هاى  سیاه نمایى  شد؛  ديده  مناظره ها  این  در  افراطی  شکل  به  موجود 
گذشته هم در این مناظره ها مشاهده شد؛ هر دو بد بود. اّتهاماتی مطرح شد 
که در جایى اثبات نشده است؛ به شايعات تکیه شد، بى انصافیهایى احیانًا 
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ديده شد؛ هم بى انصافی نسبت به این دولت با این همه حجم خدمت و 
هم بى انصافی نسبت به دولتهاى گذشته و دوران سی ساله. آقايان در خالل 
که  هم  حرف هایى  خوب،  حرفهاى  لبالى  و  شدند  احساساتی  صحبت 

خوب نبود، گفته شد.
مناظره ها  این  و  تلویزیون  پاى  نشستم  ت 

ّ
مل آحاد  بقّیه ى  مثل  هم  بنده 

اسالمی  جمهورى  نظام  اينکه  از  بردم؛  ت 
ّ

لذ بيان  آزادى  از  و  کردم  تماشا  را 
توانسته است به کمک مردم بيايد تا بتوانند قدرت انتخاب خود را بال ببرند، 
ت بردم؛ اّما این بخش معیوب قضّیه، بنده را ناخرسند کرد؛ متأّثر شدم. 

ّ
لذ

براى طرفداران نامزدها هم آن بخشهاى معیوب، آن تعريضها، آن تصريحها، 
التهاب آور و نگران کننده بود، که البّته از هر دو طرف هم بود.

است،  نماز  حکم  در  که  خطبه اى  در  جمعه،  نماز  منبر  در  اينجا  بنده 
حقایق را بايد بيان بکنم. هر دو طرف در این عیب متأّسفانه مشترک بودند. 
از يک طرف صريحترین اهانتها به رئیس جمهوِر قانونی کشور شد. حتی از دو 
سه ماه قبل از مناظرات هم این سخنرانیها را براى من می آوردند و من میديدم 
به کسی که  به کی؟  تهمتهایى زدند، حرفهایى گفتند؛  يا گاهی میشنیدم؛ 
رئیس جمهور قانونی کشور است، مّتکی به آراء مردم است. نسبتهاى خالف 
دادند، رئیس جمهور مملکت را که مورد اعتماد مردم است، به دروغگویى 
درست  دولت  براى  جعلی  کارنامه هاى  است؟  خوب  اينها  کردند!  مّتهم 
میبینیم  هستیم،  امور  جريان  در  که  ما  که  کردند،  پخش  آنجا  اينجا  کردند، 
میدانیم که اينها خالف واقع است؛ فّحاشی کردند؛ رئیس جمهور را خرافاتی، 
رّمال، از این نسبتهاى خجالت آور دادند؛ اخالق و قانون و انصاف را زیر پا 

گذاشتند.
شبیه  هم  طرف  این  از  همینجور؛  هم  طرف  این  از  طرف.  آن  از  این 
سی ساله ى  درخشان  کارنامه ى  گرفت.  انجام  ديگرى  نحو  به  کارها  همین 
اينها  که  برده شد  از اشخاص  اسم بعضی  انقالب کمرنگ جلوه داده شد؛ 
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این  راه  در  را  عمرشان  که  هستند  کسانی  اينها  نظامند؛  این  شخصّیتهاى 
نظام صرف کردند. بنده در نماز جمعه هیچوقت رسمم نبوده است از افراد 
اسم بياورم؛ اّما اينجا چون اسم آورده شده است، مجبورم اسم بياورم. بطور 
از آقاى ناطق نورى من لزم است اسم  از آقاى هاشمی رفسنجانی،  خاص 
بياورم و بايد بگويم. البّته این آقايان را کسی مّتهم به فساد مالی نکرده؛ حال 
در مورد بستگان و کسان، هرکس هر اّدعایى دارد، بايستی در مجارى قانونی 
خودش اثبات بشود و قبل از اثبات نمیشود اينها را رسانه اى کرد. اگر چیزى 
اثبات بشود، فرقی بين آحاد جامعه نیست؛ اّما اثبات نشده، نمیشود اينها 
تلّقیهاى  اينجور حرفها مطرح میشود،  اّدعا کرد. وقتی  را مطرح کرد و قاطعًا 
نادرست در جامعه بوجود می آيد، جوانها چیز ديگرى خیال میکنند، چیز 

ديگرى میفهمند.
آقاى هاشمی را همه میشناسند. من شناختم از ايشان مربوط به بعد از 
انقالب و مسؤولّیتهاى بعد از انقالب نیست؛ من از سال 1336_ يعنی 52 
افراد  اصلیترین  از  هاشمی  آقاى  میشناسم.  نزديک  از  را  ايشان  قبل_  سال 
نهضت در دوران مبارزات بود؛ از مبارزین جّدى و پيگیِر قبل از انقالب بود؛ 
بعد از پيروزى انقالب از مؤّثرترین شخصّیتهاى جمهورى اسالمی در کنار امام 
بود؛ بعد از رحلت امام هم در کنار رهبرى تا امروز. این مرد بارها تا مرز شهادت 
پيش رفته. قبل از انقالب اموال خودش را صرف انقالب میکرد و به مبارزین 
میداد. اينها را جوانها خوب است بدانند. بعد از انقالب ايشان مسؤولّیتهاى 
زيادى داشت: هشت سال رئیس جمهور بود؛ قبلش رئیس مجلس بود؛ بعد 
مسؤولّیتهاى ديگرى داشت. در طول این مّدت هیچ موردى را سراغ نداريم 
که ايشان براى خودش از انقالب يک اندوخته اى درست کرده باشد. اينها 
در  ايشان  مقاطع  حّساسترین  در  دانست.  بايد  را  اينها  است؛  حقايقی  يک 

خدمت انقالب و نظام بوده.
که  داريم،  اختالف نظر  هاشمی  آقاى  با  متعّددى  موارد  در  البّته  من 
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طبیعی هم هست؛ ولی مردم نبايد دچار توّهم بشوند، چیز ديگرى فکر کنند. 
البّته بين ايشان و بين آقاى رئیس جمهور از همان انتخاب سال 84 تا امروز 
اختالف نظر بود، الن هم هست؛ هم در زمینه ى مسائل خارجی اختالف نظر 
دارند، هم در زمینه ى نحوه ى اجراى عدالت اجتماعی اختالف نظر دارند، 
هم در برخی مسائل فرهنگی اختالف نظر دارند؛ و نظر آقاى رئیس جمهور به 

نظر بنده نزديکتر است.
از  هم  نورى  ناطق  آقاى  همینجور.  هم  نورى  ناطق  آقاى  مورد  در 
در  و  کرده  زيادى  خدمات  هم  ايشان  است؛  انقالب  خدوم  شخصّیتهاى 

دلبستگی ايشان به این نظام و انقالب هیچ شکی نیست.
بايد برطرف  اّما این آسیبها  تلویزیونی خوب است؛  مناظره هاى زنده ى 
بشود. من همان وقت_ بعد از مناظره_ به آقاى رئیس جمهور هم تذّکر دادم؛ 

چون میدانستم ايشان ترتیب اثر میدهند.
در مورد مبارزه ى با فساد مالی، موضع نظام يک موضع روشنی است. در 
زمینه ى مسائل مربوط به عدالت اجتماعی، موضع نظام يک موضع روشنی 
است. با فساد بايد در هر نقطه اى که هست، مبارزه کرد. من میخواهم این 
اقتصادى وجود  و  ما فساد مالی  نظام  نیستیم در  ما مّدعی  را عرض بکنم: 
ندارد؛ چرا، اگر وجود نداشت که بنده آن نامه ى هشت ماده اى را چند سال 
تأکید  آن  روى  اينقدر  و  نمینوشتم  قّوه  سه  محترم  رؤساى  به  خطاب  قبل 
نمیکردم. چرا، هست؛ اّما میخواهم این را بگويم: نظام جمهورى اسالمی، 
در دنیاست.  اجتماعی  و  نظامهاى سیاسی  از سالمترین  يکی  امروز  همین 
اينکه ما بيایيم به استناد گزارش فالن مرجع صهیونیستی، نظام را و کشور را 

مّتهم کنیم به فساد، این مطلقًا درست نیست.
زیر  فساد  زمینه ى  در  بى جهت  را  مسؤولین  را،  اشخاص  ما  که  هم  این 
در  مهّم  مسائل  از  يکی  مالی  فساد  نیست.  درست  هم  این  ببريم،  سؤال 
با او جدًا مبارزه کرد؛ هم در قّوه ى مجريه، هم در  نظام اسالمی است و بايد 
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قّوه ى قضائّیه، هم در قّوه ى مقّننه. همه موّظفند با این مسأله مبارزه کنند. 
از  بسیارى  کمااينکه  کرد؛  خواهد  پيدا  توسعه  نشود،  مهار  نشود،  مبارزه  اگر 
فساد  با  مبارزه ى  از  دم  این قدر  که  غربى  کشورهاى  همین  دنیا_  کشورهاى 
تا خرخره غرق در فسادند. قضاياى  اينها میزنند_  امثال  و  و پولشویى  مالی 
دولت انگلیس و مجلس پارلمان انگلیس را این روزها شنیديد و همه ى دنیا 

دانستند. این يک گوشه هایى از قضاياست؛ خیلی بيش از اينهاست.1

دهم انتخابات در تاریخی حماسهای خلق در مردم همهی بودن مأجور
ریاستجمهوری

ت ایران! 22 خرداد يک حماسه بود. این حماسه، تاريخی 
ّ
عزیزان من! مل

شد، جهانی شد. اگرچه بعضی از دشمنان ما در اطراف دنیا خواستند این 
پيروزى مطلق نظام را، این پيروزى حتمی را، به يک پيروزى مشکوک و قابل 
ی تبدیل 

ّ
ترديد تبدیل کنند. حّتی بعضی خواستند این را به يک شکست مل

بالترین نصاب مشارکت  و نگذارند  را تلخ کنند  کنند! خواستند کام شما 
جهانی را دنیا به نام شما ثبت کند. خواستند این کارها را بکنند؛ اّما به نام 

شما ثبت شد. نمیشود آن را دستکارى کرد.
دادند،  رأى  نامزد  چهار  این  به  که  کسانی  همه ى  شد.  تمام  رقابتها 
انقالبند،  جبهه ى  درون  در  همه شان  دارند.  الهی  اجر  إن شاءاهلل  مأجورند؛ 
ق به نظامند؛ اگر با قصد قربت رأى داده باشند، عبادت هم کرده اند. 

ّ
متعل

خط انقالب، چهل میلیون رأى دارد؛ نه بيست و چهار و نیم میلیون که رأى 
به رئیس جمهور منتخب است. چهل میلیون به خط انقالب رأى دادند.2

ممکننبودنتقّلبگستردهباوجودسازوکارهایقانونیانتخابات
مردم اطمینان دارند؛ اّما برخی از طرفداران نامزدها هم اطمینان داشته 

1. در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1388/3/29.
2.  همان.
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باشند که جمهورى اسالمی اهل خیانت در آراء مردم نیست. سازوکارهاى 
که  هرکسی  را  این  نمیدهد.  ب 

ّ
تقل اجازه ى  ما  کشور  در  انتخابات  قانونی 

است،  آگاه  انتخابات  مسائل  از  و  هست  انتخابات  مسائل  دست اندرکار 
تصدیق میکند؛ آن هم در حّد يازده میلیون تفاوت! يک وقت اختالِف بين 
دو رأى، صد هزار است، پانصد هزار است، يک میلیون است، حال ممکن 
ب کردند، جابه جا کردند؛ اّما يازده میلیون را 

ّ
است آدم بگويد يک جورى تقل

ب کرد!
ّ
چه جور میشود تقل

نپذیرفتنبدعتهایغیرقانونیبرایمصونّیتپیداکردنانتخاباتآینده
در عین حال بنده  این را گفتم، شوراى محترم نگهبان هم همین را قبول 
دارند که اگر کسانی شبهه دارند و مستنداتی ارائه میدهند، بايد حتمًا رسیدگی 
البّته از مجارى قانونی؛ رسیدگی فقط از مجارى قانونی. بنده زیر بار  بشود؛ 
قانونی شکسته  اگر چهارچوبهاى  امروز  قانونی نخواهم رفت.  بدعتهاى غیر 
شد، در آينده هیچ انتخاباتی ديگر مصونّیت نخواهد داشت. بالخره در هر 
انتخاباتی بعضی برنده اند، بعضی برنده نیستند؛ هیچ انتخاباتی ديگر مورد 

اعتماد قرار نخواهد گرفت و مصونّیت پيدا نخواهد کرد.

ضرورتپیگیریاعتراضاتازراههایقانونی
برطبق  درست،  کارهاى  بگیرد،  انجام  بشود،  دنبال  چیز  همه  بنابراین 
قانون. اگر واقعًا شبهه اى هست، از راههاى قانونی پيگیرى بشود. قانون در 
حّق  که  همانطور  نیست.  قانون  در  اشکالی  هیچ  و  است  کامل  زمینه  این 
دادند که نامزدها نظارت کنند، حّق دادند که شکايت کنند، حّق دادند که 
بررسی بشود. بنده از شوراى محترم نگهبان خواستم که اگر مواردى خواستند 
را  کار  این  نامزدها  نمايندگان خود  با حضور  بازشمارى بکنند،  را  صندوقها 
بکنند. خودشان باشند، آنجا بشمرند، ثبت کنند، امضاء کنند. بنابراین، 
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هیچ مشکلی در این جهت وجود ندارد. این راجع به انتخابات و خطاب به 
شما مردم عزیز.

مطلبدّومخطاببهسیاسّیون،نامزدهاواحزاب

ضرورتدّقتدررفتارودرنظرگرفتنموقعّیتحّساسکشور
اّما خطاب دّوم من، خطاب به سیاسّیون و نامزدها و گردانندگان احزاب 
امروز يک  که  این حضرات،  به  کنم  و جريانات است. من میخواهم عرض 
نگاه  دنیا،  وضع  به  کنید  نگاه  است؛  کشور  براى  تاريخی  حّساس  لحظه ى 
کنید به وضع خاورمیانه، نگاه کنید به وضع اقتصادى عالم، نگاه کنید به 
مسائل کشورهاى همسايه ى ما مثل عراق، مثل افغانستان، مثل پاکستان. 
قرار گرفته ايم. همه ى ما وظیفه داريم که در  تاريخ  از  نقطه ى حّساسی  ما در 
اشتباه  باشیم  مواظب  باشیم،  دقیق  باشیم،  هوشیار  تاريخی  مرحله ى  این 

نکنیم.

مسؤولّیتهرجومرجهاوخونهابرعهدهینخبگانسیاسیقانونشکن
خودشان  وظیفه ى  به  انصافًا  و  حقًا  مردم  انتخابات،  قضّیه ى  این  در 
به  که  رأى،  صندوقهاى  پاى  بيايند  که  بود  این  وظیفه شان  کردند.  عمل 
بهترین وجهی این وظیفه اداء شد؛ اّما ما و شما وظايف سنگینترى داريم. 
این  از  افکار مردم دارند؛  نوع مرجعّیتی در  به يک نحوى يک  آن کسانی که 
از  سیاسّیون و رؤساى احزاب و کارگردانان جريانات سیاسی و يک عّده اى 
اينها حرفشنوى دارند، اينها خیلی بايد مراقب رفتار خودشان باشند؛ خیلی 
بايد مراقب گفتار خودشان باشند. اگر آنها کمی افراطیگرى کنند، دامنه ى 
این افراطیگرى در بدنه ى مردم به جاهاى بسیار حّساس و خطرناکی خواهد 
رسید که گاهی خود آنها ديگر نمیتوانند آن را جمع کنند، که ما نمونه هايش 
را ديده ايم. افراط وقتی در جامعه بوجود آمد، هر حرکت افراطی به افراطیگرى 
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ديگران دامن میزند. اگر نخبگان سیاسی بخواهند قانون را زیر پا بگذارند، 
يا براى اصالح ابرو، چشم را کور کنند، چه بخواهند، چه نخواهند، مسؤول 

خونها و خشونتها و هرج ومرجها، آنهايند.

وظیفهینخبگانسیاسی؛دردیدنچهرهیبینقابدشمنان
من به همه ى این آقايان، این دوستان قديمی، این برادران توصیه میکنم 
را  دشمن  دستهاى  باشید؛  داشته  صدر  سعه ى  باشید؛  ط 

ّ
مسل خودتان  بر 

را  دیپلماسی  نقاب  ديگر  امروز  که  را  کمین کرده  گرسنه ى  گرگهاى  ببینید؛ 
را  و چهره ى حقیقی خودشان  برمیدارند  از چهره هايشان  دارند  یواش یواش 

نشان میدهند، ببینید؛ از اينها غفلت نکنید.
کشور  چند  برجسته ى  دیپلماتهاى  کرد_  خواهم  عرض  حال  امروز_ 
غربى که تا حال با تعارفات دیپلماتیک با ما حرف میزدند، نقاب از چهره 
اء  صخ �خ د�ت �ل�ج د �ج برداشتند؛ چهره ى واقعی خودشان را دارند نشان میدهند؛ »�ت
ر«.1 دشمنیهاى خودشان با نظام اسالمی  ک�ج

أ
�ي صدورهم � �خ �خ و�ههم و ما �ت �خ

أ
م�خ �

را دارند نشان میدهند؛ از همه هم خبیثتر دولت انگلیس.

یادآوریآخرینوصایایامام)قّدسسّره(مبنیبرفصلالخطاببودنقانون
من به این برادران عرض میکنم، به مسؤولّیت پيش خداى متعال فکر 
کنید: پيش خدا مسؤولید، از شما سؤال خواهد شد. آخرین وصاياى امام را 

به ياد بياوريد؛ قانون، فصل الخطاب است؛ قانون را فصل الخطاب بدانید.

فلسفهیانتخابات؛حلشدناختالفاتسرصندوقرأینهکفخیابان
همه ى  که  است  این  براى  انتخابات  چیست؟  براى  اصاًل  انتخابات 
اختالفها سر صندوق رأى حل و فصل بشود. بايد در صندوقهاى رأى معلوم 

1.  سوره ی آل عمران، آيه ی 118.
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بشود که مردم چی میخواهند، چی نمیخواهند؛ نه در کف خیابانها. اگر قرار 
باشد بعد از هر انتخاباتی آنهایى که رأى نیاوردند، اردوکشی خیابانی بکنند، 
طرفدارانشان را بکشند به خیابان؛ بعد آنهایى که رأى آورده اند هم، در جواب 
آنها، اردوکشی کنند، بکشند به خیابان، پس چرا انتخابات انجام گرفت؟ 
تقصیر مردم چیست؟ این مردمی که خیابان، محل کسب و کار آنهاست، 
محل رفت و آمد آنهاست، محل زندگی آنهاست، اينها چه گناهی کردند؟ 
که ما میخواهیم طرفدارهاى خودمان را به رخ آنها بکشیم؛ آن طرف يک جور، 

این طرف يک جور.

لزومدّقتنسبتبهسوءاستفادهیتروریستهاازتجّمعاتخیابانی
بزند_  تروريستی  ضربه ى  میخواهد  که  کسی  آن  تروريست_  نفوذِى  براى 
مسأله ى او مسأله ى سیاسی نیست؛ براى او چه چیزى بهتر از پنهان شدن 
در میان این مردم؛ مردمی که میخواهند راهپيمایى کنند يا تجّمع کنند. اگر 
این تجّمعات پوششی براى او درست کند، آن وقت مسؤولّیتش با کیست؟ 
از  عادى،  مردم  از  شدند؛  کشته  قضايا  این  در  که  نفرى  چند  همین  الن 
بسیج، جواب اينها را کی بناست بدهد؟ واکنشهایى که به اينها نشان داده 
ترور کنند، عضو  را  از شلوغی استفاده کنند، بسیج  تو خیابان  خواهد شد_ 
نیروى انتظامی را ترور کنند_ که بالخره واکنشی بوجود خواهد آورد، واکنش 

احساسی خواهد بود. محاسبه ى این واکنشها با کیست؟

دلخونشدنازحملهبهجواناندانشجویمؤمن
انسان دلش خون میشود از بعضی از این قضايا؛ بروند توى کوى دانشگاه، 
آن  نه  را،  حزب اللهی  و  مؤمن  دانشجوهاى  هم  آن  را_  دانشجوها  را،  جوانها 
شلوغ کنها را_ مورد تهاجم قرار بدهند، آن وقت شعار رهبرى هم بدهند! دل 

انسان خون میشود از این حوادث.
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ضرورت پایان دادن به زورآزمایى خيابانى بعد از انتخابات
زورآزمایى خيابانى بعد از انتخابات کار درستى نيست، بلکه به چالش 

کشيدن اصل انتخابات و اصل مردمساالرى است.
من از همه ميخواهم به این روش خاتمه بدهند. این روش، روش درستى 
نيست. اگر خاتمه ندهند، آن وقت مسؤولّيت تبعات آن، هرج ومرج آن، به 

عهده ى آنهاست.

تسليم نشدن نظام در برابر حرکات خيابانى و مطالبات غيرقانونى
این تصّور هم غلط است که بعضى خيال کنند با حرکات خيابانى، يک 
اهرم فشارى عليه نظام درست ميکنند و مسؤولين نظام را مجبور ميکنند، 
وادار ميکنند تا به عنوان مصلحت، زیر بار تحميالت آنها بروند. نه، این هم 
غلط است. اّواًل تن دادن به مطالبات غير قانونى، زیر فشار، خود این، شروع 
ديکتاتورى است. این اشتباه محاسبه است؛ این محاسبه ى غلطى است. 
عواقبى هم اگر پيدا کند، عواقبش مستقيمًا متوّجه فرماندهان پشت صحنه 
خواهد شد. اگر الزم باشد، مردم آنها را هم در نوبت خود و وقت خود خواهند 

شناخت.

دعوت سياسّيون معترض به تفاهم و رعایت قانون
من از همه ى این دوستان، این برادران، ميخواهم بنا را بر برادرى بگذاريد، 
بنا را بر تفاهم بگذاريد، قانون را رعايت کنيد. راه قانون باز است. راه محّبت 
توفيق بدهد که  و اميدوارم خداى متعال  برويد؛  راه  از این  باز است،  و صفا 
همه از این راه بروند. خب، همه پيشرفت کشور را ميخواهند. جشن پيروزى 
را  جشن  این  دشمن  نگذارند  و  بدارند  گرامى  برادران  این  را  ميليونى  چهل 
کسانى  اگر  البّته  کند.  خراب  ميخواهد  دشمن  که  همچنانى  کند؛  خراب 
بخواهند راه ديگرى را انتخاب بکنند، آن وقت بنده دوباره خواهم آمد و با 

مردم صريحتر از این صحبت خواهم کرد.
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مطلبسّومخطاببهسراناستکبار

تحلیلرفتارهایمتفاوتمستکبرانقبلازانتخاباتوبعدازآن
و اّما خطاب سّوم، خطاب به سران استکبار و سران رسانه هاى استکبارى 
است. بنده در این دو سه هفته، رفتار و گفتار دولتمردان آمريکا و دولتمردان 
انتخابات  به  نزديک  هفته هاى  این  در  کردم؛  دنبال  را  اروپایى  کشور  چند 
از  بعد  روِز  این دو سه  بعد هم  انتخابات،  از  بعد  انتخابات و شب  روز  آن  و 
انتخابات. يک وضع متغّیر و متفاوتی داشت. اّول، قبل از شروع انتخابات 
انتخابات  اصِل  در  که  بود  این  دولتمردانشان،  رسانه هايشان،  جهتگیرى 
که  نتايجی  همین  البّته  بشود.  کم  مردم  شرکت  شايد  کنند،  ترديد  ايجاد 
هم  اروپایيها،  هم  هم_  آنها  را  نتايج  همین  شد،  حاصل  انتخابات  این  از 
نداشتند؛  انتظار  را  این حرکت عظیم مردم  اّما  آمريکایيها_ حدس میزدند؛ 
این کاِر 85 درصدى؛ چهل میلیونی را باور نمیکردند. بعد از آنکه این حضور 
عظیم ديده شد، اينها شوکه شدند؛ فهمیدند چه اّتفاق بزرگی در ایران افتاد؛ 
امور  در  هم  بدهند؛  وفق  جديد  شرايط  این  با  را  خودشان  بايد  که  فهمیدند 
بين الملل، هم در امور خاورمیانه و جهان اسالم، هم در مسأله ى هسته اى. 
در مسائل ایران شوکه شدند؛ فهمیدند که سرفصل جديدى در مسائل مربوط 
به جمهورى اسالمی پيدا شد، که مجبورند این را بپذیرند. این مال هنگامی 
ايادى  بوسیله ى  مرّتب  اينجا  از  و  ديده شد  مردم  این حرکت عظیم  که  بود 
خودشان مخابره شد و همه شان اظهار تعّجب کردند؛ از همان صبح جمعه 
این اظهارات شروع شد، آنجا هم برخی از بازخوردهاى این اظهارات ديده 

شد.
وقتی اعتراض بعضی از نامزدها را ديدند، ناگهان احساس کردند فرصتی 
برايشان پيش آمد. این فرصت را مغتنم شمردند تا بتوانند موج سوارى کنند. 
چشمشان  یواش یواش  وقتی  و  شد  عوض  يکشنبه  و  شنبه  روز  از  لحنشان 
افتاد به بعضی از اجتماعات مردمی که به دعوت نامزدها مثاًل در خیابانها 
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حقیقت  و  رفت  کنار  نقابهايشان  یواش یواش  شدند،  امیدوار  شدند،  پيدا 
خودشان را بنا کردند نشان دادن. چند تا از وزراى خارجه و رؤساى دولتهاى 
چند تا کشور اروپایى و آمريکا حرفهایى زدند که باطن آنها را به انسان نشان 
روزى  چنین  منتظر  ما  گفته  که  شد  نقل  آمريکا  رئیس جمهور  قول  از  میداد. 
بوديم که مردم به خیابانها بریزند. از آن طرف نامه بنويسند، اظهار عالقه ى به 
روابط کنند، ابراز احترام به جمهورى اسالمی بکنند، از این طرف این حرفها 

را بزنند. کدام را ما باور کنیم؟
خّط  و  افتادند  کار  به  خارجی  عناصر  این  عوامل  هم  کشور  داخل  در 
تخريب خیابانی شروع شد؛ خّط تخريب، خّط آتشسوزى، اموال عمومی را 
آتش بزنند، حريم کسب و کار مردم را ناامن کنند، شیشه هاى دکان مردم را 
بشکنند، اموال بعضی از مغازه ها را به غارت ببرند، امنّیت مردم را از جانشان 
و مالشان سلب کنند؛ امنّیت مردم مورد تطاول اينها قرار گرفت. این ربطی 
به مردم و طرفداران نامزدها ندارد، این مال بدخواهان است، مال مزدوران 
صهیونیست  و  غربى  جاسوسی  سرويسهاى  دست نشاندگان  مال  است، 

است.

طمعدشمنانبهخاطررفتاراشتباهبرخیازداخلیها
این کارى که در داخل، ناشیانه از بعضی سر زد، اينها را به طمع انداخت، 
صهیونیست  سرمايه دار  يک  است)!(  گرجستان  هم  ایران  کردند  خیال 
در  و  رسانه ها  در  که  خودش  اّدعاى  طبق  این،  از  قبل  سال  چند  آمريکایى 
در  کردم،  خرج  دلر  میلیون  ده  من  گفت  شد،  نقل  مطبوعات  از  بعضی 
گرجستان انقالب مخملی راه انداختم؛ حکومتی را بردم، حکومتی را آوردم. 
مثل  هم  عظیم  ت 

ّ
مل این  و  ایران  اسالمی،  جمهورى  کردند  خیال  احمقها 

آنجاست. ایران را با کجا مقايسه میکنید؟! مشکل دشمنان ما این است 
ت ایران را نشناختند.

ّ
که هنوز هم مل
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ابرازنگرانیدولتمردانآمریکاییدربارهیمردمایران!
این  آمد،  من  چشم  به  زشتتر  و  بدتر  همه  از  بين  این  در  که  چیزى  آن 
حرف هایى بود که به عنوان دلسوزى از حقوق بشر و سختگیرى به مردم، از 
زبان این دولتمردان آمريکایى صادر شد که: ما از اينکه با مردم چنین رفتار 
بشود، مخالفیم؛ ما نگرانیم! شما نگران مردمید؟! شما چیزى به نام حقوق 
انسان را اصاًل قبول داريد؟! افغانستان را کی به خاک و خون کشید و هنوز 
هم دارد میکشد؟ عراق را کی زیر چکمه ى نظامیان خودش تحقیر کرد؟ در 
و  این همه کمک سیاسی  به دولت صهیونیست ظالم  فلسطین چه کسی 
ماّدى کرد؟ در خود آمريکا_ انسان واقعًا تعّجب میکند_ در زمان دولت همین 
حزب دموکرات، در زمان رياست جمهورى شوهر همین بانویى که حال اظهار 
نظر میکند، هشتاد و چند نفر از وابستگان فرقه ى داودى را زنده زنده در آتش 
سوزاندند. اينکه ديگر جاى انکار نیست. همین حضرات، همین دموکراتها 
این کار را کردند. فرقه ى داودى ها به قول خودشان دیويدى ها_ به دلیلی مورد 
غضب دولت آمريکا قرار گرفتند و به منزلی رفتند و در آنجا متحّصن شدند. 
هرچه کردند، بيرون نیامدند. اينها خانه را آتش زدند و هشتاد تا مرد، زن، بچه 
تو این خانه، زنده زنده سوختند. شما حقوق بشر میفهمید يعنی چه؟! به 
نظر من این مسؤولن و سیاستمداران اروپایى و آمريکایى قدرى بايستی شرم 
و حیا را هم براى خودشان وظیفه بدانند. جمهورى اسالمی، پرچمدار حقوق 
در  عراق،  در  لبنان،  در  فلسطین،  در  مظلوم  مردم  از  ما  دفاع  است.  انسان 
افغانستان، در هر نقطه اى که مردم مظلوم واقع شدند، نشانه ى همین است. 
نشانه ى این است که پرچم حقوق بشر بوسیله ى اعتقاد به اسالم، ايمان به 
اسالم در این کشور برافراشته شده است. ما احتیاج نداريم که براى حقوق 
بشر کسی ما را نصیحت کند. خب، این عرايض ما بود درباره ى انتخابات.

نجواییباامامزمان)علیهالّسالم(
حضرت  صاحبمان،  و  مولمان  به  کنم  عرض  هم  آخرى  خطاب  يک 
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بقیه اهلل )ارواحنا فداه(: اى سّید ما! اى مولى ما! ما آنچه بايد بکنیم، انجام 
میدهیم؛ آنچه بايد هم گفت، هم گفتیم و خواهیم گفت. من جان ناقابلی 
دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبرویى هم دارم که این را هم خود شما به ما 
داديد؛ همه ى اينها را من کف دست گرفتم، در راه این انقالب و در راه اسالم 
براى  نثار شما باشد. سّید ما، مولى ما، دعا کن  اينها هم  فدا خواهم کرد؛ 
ما؛ صاحب ما تویى؛ صاحب این کشور تویى؛ صاحب این انقالب تویى؛ 
پشتیبان ما شما هستید؛ ما این راه را ادامه خواهیم داد؛ با قدرت هم ادامه 
خواهیم داد؛ در این راه ما را با دعاى خود، با حمايت خود، با توّجه خود، 

پشتیبانی بفرما.1

تیر ماه

یادآوری
دّوم تیر: بر اساس قانون، سّوم تیر زمان رسیدگی به شکايات پايان میپذیرفت 
و رهبر انقالب با درخواست شورای نگهبان برای تمديد پنج روزه ی این مّدت 
موافقت نمودند. جز محسن رضایى کسی به شورای نگهبان مراجعه نکرد و 

دو نامزد معترض ديگر، خواهان ابطال انتخابات بودند.
نخبگان سیاسی و خواص، آنگونه که انتظار میرفت به میدان نیامدند. 
آمار ضّد و نقیضی از کشته ها ارائه میشد. بازار شايعات داغ بود. هر روز به يک 

نهاد يا بانک يا اموال خصوصی تعّرض میشد.
بيانیه های موسوی رو به افزايش بود.

ائتالف طیفهای مختلف مخالفان خارج نشین انقالب تشکیل شد.
سّوم تیر: بيانیه ی اعتراضی ديگر از آيت اهلل منتظری صادر گرديد.

1. در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران به امامت رهبر معّظم انقالب اسالمی 1388/3/29.
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پنجم تیر: اوباما به صورت آشکار حمايت خود را از موسوی اعالم و حّق 
آزادی بيان و تجّمع را برای مردم ایران درخواست کرد.

ششم تیر: 9 نفر از اعضای سفارت انگلیس به اّتهام اغتشاش بازداشت 
شدند.

هشتم تیر: 10 درصد صندوقها در حضور دوربينهای صداوسیما بازشماری 
میشود و در همان روز و با پايان يافتن مهلت قانونی ارائه ی شکايات، صّحت 

انتخابات از سوی شورای نگهبان به وزارت کشور اعالم گرديد.
را  انتخابات  نتیجه ی  اسالمی  انقالب  مجاهدین  سازمان  تیر:   9

نپذیرفت.
10 تیر: کّروبى و موسوی نتیجه ی انتخابات را نپذیرفتند. حزب مشارکت 

نیز با اعالم صّحت انتخابات مخالفت نمود.
در سالگرد 18 تیر سال 78، تجّمعات غیر قانونی تشکیل شد.

25 تیر: برخی از بازداشت شدگان روز 18 تیر در بازداشتگاه کهریزک کشته 
شدند. رهبر انقالب دستور تعطیلی این بازداشتگاه و تحقیق در این زمینه 

را صادر کردند.
او  برگزار شد.  امامت هاشمی رفسنجانی  به  تهران  تیر: نمازجمعه ی   26

طرحی را ارائه داد تا اعتماد ازدست رفته ی مردم! بازگردد.

بیانات
به رسیدگی مّدت تمدید برای نگهبان شورای درخواست با موافقت

شکایات
بر  مبنی  نگهبان  شوراى  دبير  درخواست  با  خامنه اى  آيت اهلل  حضرت 
تمديد پنج روز ديگر براى رسیدگی به شکايات کانديداها در مورد انتخابات 

موافقت کردند.
معّظم  رهبر  محضر  به  نگهبان  شوراى  دبير  جّنتی  احمد  نامه ى  متن 
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انقالب و پاسخ حضرت آيت اهلل خامنه اى بدین شرح است:

بسمهتعالى
محضرمبارکمقاممعّظمرهبرى

هالعالى
ّ
حضرتآيتاهللخامنهاىمّدظل

نهايى نتيجهى اعالم تاريخ از نگهبان شوراى مستحضريد چنانکه
انتخاباترياستجمهورىدورهىدهمتابهامروزپيوستهبهبررسىشکايات
واردهپرداختهوباتمامتوانوپيگيرىکارشناسانماهر،تحقيقاتالزمراانجام
داده،نتايجرادرجلساتمتعّددشورامطرحکردهوسخنگوىشوراهمبيشترين

اّطالعرسانىراداشتهاست.
حّداکثرمهلتقانونىماجهترسيدگىبهشکايات10روزاستکهفردا
اگرحضرتعالىاجازهفرماييدبهمنظور پايانمييابد، 88  /4 چهارشنبه3/ 
اتقانبيشترورفعهرگونهابهاممحتمل،مهلتمقّررپنجروزديگرتمديدشود.

روآرزوىمزيدشمولالطافوعناياتالهىبرحضرتعالىوهمهى
ّ
باتشک

خدمتگزاراننظامجمهورىاسالمى.
احمدجّنتى
دبيرشوراىنگهبانقانوناساسى

پاسخ آيت اهلل خامنه اى در پى نوشت این نامه بدین شرح است:

بسمهتعالى
باسالموتحّيت

باپيشنهادحضراتآقايانمحترمموافقتميشود،اقدامفرماييد.
سّيدعلىخامنهاى 1

1.  موافقت با تمديد رسیدگی به شکايات نامزدهاى انتخابات دهم رياست جمهورى 1388/4/2.
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موّفقّیتنسبیدشمندرتبدیلپیروزیانتخاباتبهاختالف
در همین قضاياى انتخابات پرشور بيست و دوى خرداد که يک حرکت 
ت ایران بود، کار بزرگی انجام گرفت. این حضور چهل میلیونی 

ّ
عظیمی از مل

تقریبًا در پاى صندوقهاى رأى، يعنی نسبت هشتاد و پنج درصدى کسانی 
که میتوانستند شرکت کنند، در دنیا جزو رقمهاى بى نظیر است. این خیلی 
ت بزرگ آفريد؛ براى 

ّ
ت ایران آبرو ايجاد کرد، خیلی اقتدار براى این مل

ّ
براى مل

انقالب آبرو شد؛ نشان داد که انقالب بعد از گذشت سی سال، اينجور قدرت 
به کار شدند، بين  را دارد. دشمنان دست  آوردن مردم  توانایى به صحنه  و 
ت بايد حرکت 

ّ
مردم اختالف بيندازند تا حدودى هم موّفق شدند. لیکن مل

دشمن را خنثی کند.

رقابتبیننامزدهایریاستجمهوری؛یکرقابتدرونخانوداگی
در  رقابت  است.  روشنی  سیاست  اسالمی،  جمهورى  نظام  سیاست 
رقابت  يک  ما،  عقیده ى  به  ما،  نگاه  به  جمهورى  رياست  نامزدهاى  بين 
درون خانوادگی است، گاهی به عصبانّیت هم میکشد. دو برادر هم ممکن 
دارد؛  ربطی  چه  دشمن  به  بگیرند؛  قرار  هم  مقابل  در  خانواده  داخل  است 
مختلف  سطوح  در  قضّیه  این  در  که  بيگانگانی  دارد.  ربطی  چه  بيگانه  به 
سیاسی و تبلیغاتی وارد این میدان شدند، نّیتشان ايجاد شقاق و اختالف 
بود؛ ايجاد شکاف بود. بعضی از سران کشورهاى غربى در سطح رئیس جمهور 
و نخست وزیر و وزیر خارجه و مسؤولن گوناگون، صريحًا در مسأله ى داخلی 
ت 

ّ
ت ایران دخالت کردند. به شما چه؟ چرا در ماجرایى که مربوط به مل

ّ
مل

ما  میگويند  هم  بعد  میکنند،  دخالت  میکنید؟  دخالت  است،  ایران 
اغتشاشگرى  تشویق  چیست؟  معنايش  دخالت  پس  نمیکنیم؛  دخالت 
نیست؟  دخالت  کردن،  معّرفی  اغتشاشگر  را  ایران  مردم  نیست؟  دخالت 
اهانت نیست؟ دو دسته، يک دسته به يک نامزد، يک دسته به يک نامزد 
که  کسانی  آن  هست،  قواعدى  هست،  ّیتی 

ّ
اقل و  اکثرّيت  دادند،  رأى  ديگر 
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باشد؛  تلخ  اوقاتشان  باشند،  افسرده  است  طبیعی  نیاورده،  رأى  نامزدشان 
اّما این معنايش اغتشاش نیست؛ اينها اغتشاشگر نیستند. اغتشاشگر يک 
از  عّده ى معدودى هستند؛ همانهایى که بودجه ى تصويب شده ى بعضی 
دولتهاى غربى را براى ايجاد اختالف در داخل ایران مصرف میکنند، آنها 
سلطه ى  تحت  غالبًا  که  اروپایى_  و  آمريکایى  رسانه هاى  در  اغتشاشگرند. 
ت ایران و دشمن اسالم و دشمن 

ّ
صهیونیستهايند و از بن دندان دشمن مل

ایران  ت 
ّ
مل از  جمعی  که  میکنند  وانمود  اينجور  اسالمیند_  جمهورى  نظام 

اغتشاشگرند.

اخطاربهمداخلهجوییدشمناندرامورایران
ت ایران به سران بعضی از کشورها که سعی میکنند 

ّ
ما اخطار میکنیم؛ مل

اخطار  کنند،  استفاده  ایران  ت 
ّ
مل علیه  کشورمان  داخلِی  مسأله ى  يک  از 

ت ایران عکس العمل نشان میدهد.
ّ
میکند: حواستان جمع باشد، مل

مّتحدشدنمّلتدرصورتمداخلهیدشمنان
اّوًل این را همه بدانند، سران کشورهاى استکبارى بدانند، مداخله گراِن 
اگر  خودشان  بين  ایران  ت 

ّ
مل بدانند:  اسالمی  جمهورى  مسائل  در  فضوِل 

میان  به  ایران  ت 
ّ
مل دشمنان  شما  پاى  وقتی  باشند،  داشته  هم  اختالف 

بيايد، همه باهم مّتحد میشوند؛ يک دست واحد، يک مشت محکم علیه 
شما میشوند.

اختالفافکنی؛هدفدشمندرحمایتازبرخیجریاناتسیاسی
اينجور نیست که شما خیال کنید وقتی از يک جريانی به خیال خودتان 
دفاع کرديد، حمايت کرديد، این جريان به شما متمایل خواهد شد؛ ابدًا. ما 
ت در حافظه ى خود دشمنیهاى شما 

ّ
سی سال تجربه داريم؛ سی سال این مل
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ت میفهمد شما چه کار میخواهید 
ّ
را ثبت کرده است؛ ضبط کرده است. مل

ما  اينکه  عنوان  به  می آورند  را  بعضیها  اسم  میکنید.  داريد  چه کار  بکنید، 
مدافع آنها هستیم؛ دروغ میگويند؛ مدافع آنها هم نیستند؛ قصدشان ايجاد 
ت ایران و نخبگان ایران نسبت 

ّ
اختالف است، قصدشان ايجاد بدبينِی مل

به يکديگر است؛ دروغ میگويند.

دشمنیدشمنانباهمهیجریانهایمعتقدبهقانوناساسی
آنچه در دلهاى پرکینه ى آنها وجود دارد، این است که آرزو میکنند این 
مقابل  در  که  کشور  این  از  سربرافراشته ى  عّزت  و  مجد  این  مستقل،  نظام 
که  نیست  اينجور  است.  این  آنها  آرزوى  نباشد.  ايستاده،  آنها  زورگویيهاى 
نه.  باشند؛  بد  عمرى  با  باشند،  خوب  زيدى  با  اسالمی  جمهورى  نظام  در 
هرکسی که به این نظام پایبند است، هرکسی که به این قانون اساسی پایبند 
آنها دشمن  از نظر  ایران پایبند است،  ت 

ّ
آرمانهاى مل است، هرکسی که به 

است.

هدفاصلیدشمنان؛بازگرداندنایرانبهدورانپهلوی
دست نشانده ى  نظام  يک  نباشد،  اسالمی  جمهورى  میخواهند  آنها 
مطیِع منقاِد در مقابل آنها، مجّددًا مثل دوران گذشته، در این کشور پا بگیرد. 

آنها دنبال اينند. این خواب آشفته ى باطل آنهاست.

نتایجمنفیرفتارهایخصمانهبرایدشمنان
بيدارشان  هنوز  اسالمی  جمهورى  نظام  ايستادگی  تجربه ى  سال  سی 
ت به سران زورگو و متجاوز آنها زده اند، 

ّ
نکرده است. تودهنیهایى که این مل

اينها را به خود نیاورده است، به هوش نیاورده است؛ هنوز در کشور ما و در 
این  چوب  میکنند.  اشتباه  میکنند؛  اشتباه  دارند.  طمع  اينها  ما،  ت 

ّ
مل

اشتباه خودشان را هم خواهند خورد بالشّک.
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دولتها  این  از  را  خصمانه  رفتارهاى  این  را،  خصمانه  اظهارات  این  ما 
محاسبه خواهیم کرد، اينها را در حسابشان خواهیم نوشت؛ این را بدانند. 
رفتار  این  مداخله گرها،  این  با  اسالمی  جمهورى  تعامل  و  روابط  آينده ى  در 
ایران  ت 

ّ
مل بفهمند.  بدانند،  را  این  بالشّک؛  داشت؛  خواهد  منفی  تأثیر 

ت مقتدرى است. نظام 
ّ
ت ایران، مل

ّ
تی نیست که زور را تحّمل بکند. مل

ّ
مل

تثبیت شده است. مسؤولین جمهورى  و  ريشه دار  جمهورى اسالمی، نظام 
تا هم باهم اختالف داشته باشند، در ايستادگی در مقابل  اسالمی اگر صد 
دشمن، در حفظ استقالل این کشور، همه باهم يک کالم و يکدستند. این را 

ت انشقاق بيندازند.
ّ
دشمنان بدانند؛ خیال نکنند که میتوانند بين مل

اخطاربهدنبالههایداخلیدشمنان
جمهورى  با  معاند  و  مخرب  و  تبلیغاتی  دستگاههاى  این  متأّسفانه 
مال  که  دارند  کشورمان  داخل  در  هم  دنباله هایى  ایران،  ت 

ّ
مل با  و  اسالمی 

هم  آنها  بود.  چیزهایى  چنین  هم  مقّدس  دفاع  دوران  از  نیست،  هم  امروز 
بهوش بيايند و بدانند که پشتیبانی این گرگهاى درنده به دردشان نمیخورد. 
تا  آدمها  از  هستند.  خودشان  منافع  فکر  به  هستند،  خودشان  فکر  به  اينها 
از  که  همچنانی  میکنند؛  استفاده  بشود،  تأمین  آنها  منافع  که  آنجایى 
يک  مثل  نبود،  لزم  که  هم  وقتی  آن  کردند.  استفاده  صّدام  و  محّمدرضا 
دستمال کثیف شده اى مچاله میکنند و پرتابشان میکنند کنار؛ همچنانی 
که از محّمدرضا شاه در دوران نکبتش حمايت نکردند، از صّدام در دوران 

رسوایى و نکبتش حمايت نکردند. کسی به آنها دل نبندد.
مردم هوشیارند، نخبگان هوشیارند. متأّسفانه افراد معدودى دل به اينها 
اينها هم عالمتهاى  آنها فريب میخورند. فريب خوردن  از فريب  میسپارند و 
را  اينها  عالمتهاى  فريب  خود  نوبه ى  به  هم  آنها  میدهند،  آنها  به  غلط 

ت هوشیار است و هوشیار باشد.
ّ
میخورند. مل



ی(
ی ُنه د

ت )حماسه 
صیر

آزمون ب

100

توصیهایبهمّلتایرانبرایشناختدوستنادانازدشمن
ت ایران این است:

ّ
من توصیه ام به همه ى مل

از همه چیز براى ما هوشیارى لزم است، شناخت دوست  امروز بيشتر 
مبادا دوست  کنید؛  اشتباه  با دشمن  را  مبادا دوست  و دشمن لزم است. 
و دشمن را مخلوط کنید؛ مبادا رفتارى که با دشمن بايد داشت، با دوست 

انجام بدهید. این، خطاب به همه ى جناحهاست.
این،  میکند.  برخورد  طبعًا  مردم  امنّیت  در  اخاللگران  با  اسالمی  نظام 
دستخوش  کسانی  که  نمیدهد  اجازه  اسالمی  نظام  است.  نظام  وظیفه ى 
فريب و توطئه ى دشمن بشوند، زندگی مردم را خراب کنند، آسايش مردم را 
به هم بزنند، جوانهاى مردم را تهديد کنند. فرزندان این کشور عزیزند؛ همه 
عزیزند. نظام این اجازه را نخواهد داد؛ اّما این را هم بايد همه توّجه داشته 

باشند:
مبادا دشمن را با دوست اشتباه بکنیم. دوست را به خاطر يک خطا به 
از آن طرف يک عّده اى هم دشمن خونی و معاند را  جاى دشمن بگیريم و 

دوست فرض کنند، به حرف او گوش کنند، توّجه بدهند.

تمامشدنیبودِنفتنههاوباقیماندنحضورچهلمیلیونیمردم
این فتنه هایى که دشمن برپا کرده بود، امید بسته بود که شايد بتواند از 
این آب گل آلود ماهی بگیرد. بحمداهلل این فتنه ها تمام شد. هر فتنه اى در 
ت هوشیار از بين خواهد رفت؛ گرد و غبار فروخواهد 

ّ
مقابل حق، در مقابل مل

نشست. همیشه همینجور است.
غافل،  عّده  يک  دشمن،  عّده  يک  بوسیله ى  ايجادشده ى  حواشِی 
يک  در  که  است  این  قضّیه  متن  میماند.  باقی  قضّیه  متن  میروند،  بين  از 
کرده اند.  شرکت  ایران  ت 

ّ
مل از  نفر  میلیون  چهل  تقریبًا  پرشکوه،  انتخابات 

از  بعد  میلیون،  چهل  است.  قضّیه  حقیقت  این،  است؛  قضّیه  متن  این، 
به  را  خود  امیدوارى  نظام،  به  را  خود  اعتماد  انقالب،  از  سال  سی  گذشت 
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است  این  قضّیه  متن  میماند.  این،  دادند.  نشان  حضورشان  این  با  آينده 
انتخاب  مردم  رأى  میلیون  چهار  و  بيست  از  بيش  با  رئیس جمهورى  که 
کارها  پيرايه ها،  گردوغبارها،  حواشی،  است.  قضّیه  متن  اينها  است؛  شده 
ّما 

أ
ا »�خ میماند.  این حقیقت  اّما  تمام خواهد شد؛  و حرفهاى دشمن شادکن 

1.» ر�خ
أ
مک�ث �خى �ل� �ي اس �خ ع �ل�خّ �خ �خ اء و �ّما ما �ي �خ ه�ج �ج دخ �ي د �خ �ج �لرخّ

وظیفهیرئیسجمهورمنتخب؛شکرمردم
البّته مسؤولین هم، رئیس جمهور منتخب هم بايد قدر این اقبال مردمی 
را بداند. شکر این توّجه مردم، عبارت است از خدمت کامل و جامع براى 
ت 

ّ
حّل مشکالت مردم؛ تالش براى پيشبرد کشور و تالش براى حفظ اّتحاد مل

ت ایران در این برهه ى 
ّ
بزرگ ایران. اينها حقايقی است که وجود دارد. شما مل

از زمان کار بزرگی را انجام داديد، حرکت بزرگی را انجام داديد و خداى متعال 
به حول و قّوه ى خود به این حرکت برکت خواهد داد و پيش خواهد رفت.

شکر مسؤولین، خدمت است؛ شکر مردم، حفظ وحدت است؛ حفظ 
وحدت، حفظ هوشیارى، حفظ برادرى، نگاه مشفقانه ى به يکديگر.2

وفاداریمّلتخوبایران
است،  وفادارى  ت 

ّ
مل است،  بزرگی  ت 

ّ
مل است،  خوبى  ت 

ّ
مل ما  ت 

ّ
مل

ت باگذشتی است. نمونه هايش را در طول مّدت این سی سال مشاهده 
ّ
مل

از  بعد  که  حوادثی  و  انتخابات  این  در  اخیر،  قضاياى  همین  در  کرده ايم؛ 
ت را شما مشاهده کرديد. سالیق مختلفی 

ّ
انتخابات بوجود آوردند، نقش مل

ت وجود دارد؛ حرفشان را میزنند، 
ّ
در عرصه ى زندگی اجتماعی در میان مل

پاى  که  میکنند  احساس  که  آنجایى  اّما  میکنند؛  بيان  را  نظرشان  هرکدام 
دارد  دستی  میکنند  احساس  که  آنجایى  است،  میان  در  نظام  با  دشمنی 

1.  سوره ی رعد، آيه ی 17.
2. در سالروز ولدت حضرت امیرالمؤمنین )علیه الّسالم( 1388/4/15.
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حرکتی را براى ضربه زدن به نظام اداره میکند، مدیريت میکند، مردم از آنها 
به آن شعار  این آحاد مردم  را بدهد که  او همان شعارى  ولو  کناره میگیرند؛ 
معتقد هم باشند؛ میبینند که او بدخواه است، خودشان را کنار میکشانند. 

این مسأله ى مهّمی است.

عبرتانتخابات88؛غفلتازدشمندرکمین
در حوادث این روزها_ ما در این سی سال روزى نبود که تجربه اى نیندوزيم، 
مطلبی ياد نگیريم_ خیلی چیزها ياد گرفتیم، خیلی چیزها فهمیديم؛ براى 
ت در عین استقرار و 

ّ
ت ما تجربه شد؛ همه فهمیدند که در آن وقتی که مل

ّ
مل

آرامش و ثبات يک حرکت بزرگ را انجام میدهد، نبايد غافل بماند از دشمنی 
دشمنانی که دارند برايش نقشه میکشند. همه گفتند يک انتخابات چهل 
میلیونی، يک عظمت بى نظیر از اّول انقالب تا حال، حضور مردم در صحنه 
بعد از سی سال، قدرت جذب مردم و به صحنه آوردن مردم براى نظام؛ این 
يک عظمت بود؛ نبايد غفلت کنند؛ همه فهمیدند که در چنین وضعّیتی 
نبايد غفلت کنند که دشمن کمین گرفته است؛ مراقب است. حال تا گفته 
میشود دشمن خارجی، فورًا خارجیها با چهره ى حق بجانب می آيند که نه، 
نه، ما دخالتی نداريم، ما کارى نکرديم. این بى حیایى است؛ همه میبینند. 
حال آن کارى که دستگاههاى اّطالعاتی و ديگران کشف میکنند و دخالتها 
نقش  میکنند،  مشاهده  دارند  همه  که  چیزى  آن  کنار؛  به  آن  میدانند،  را 
در  رسانه ها  اخیر،  سال  ده  چند  این  در  را  نقش  مهمترین  که  رسانه هاست 

تها داشته اند.
ّ
تحّولت مل

عناصر اصلیترین استکبار؛ اّطالعاتی دستگاههای و رسانهها
دشمناناستقاللمّلتها

گفتم  اينجا  هشدار،  عنوان  به  این  از  قبل  سال  چند  يک وقتی،  من 
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استکبار،  به  وابسته ى  اّطالعاتِی  و  تبلیغاتی  دستگاههاى  و  رسانه ها  که 
تها 

ّ
تها براى به آشوب کشیدن مل

ّ
میداندارترین عناصر دشمنان استقالل مل

منصرف  میکنند،  حرکت  دارند  که  مسیرى  از  را  اينها  اينکه  براى  هستند؛ 
کنند؛ و چند تا کشور را مثال زدم. خوب، امروز نسبت به آن چند سال قبل که 
ما این حرف را زديم، وسائل ارتباطاتی خیلی گسترده تر، وسیعتر، همگانیتر 

و متنّوعتر شده است.

صدوردستورالعملاغتشاشازسویدشمنان
دشمنان دارند کار میکنند، آن وقت میگويند ما هیچ کارى نمیکنیم! 
ما هیچ اقدامی نمیکنیم! دستورالعملهايشان براى گروههاى غافل و ناداِن 
اغتشاشگر توى رسانه هاى خودشان بطور علنی دارد پخش میشود: اينجورى 
توى  اينجورى  بزنید؛  حرف  بسیج  علیه  اينجورى  بشويد؛  درگیر  پلیس  با 
خیابان اغتشاش ايجاد کنید؛ اينجورى تخريب کنید؛ اينجورى آتش بزنید؛ 
از این دخالت واضحتر؟ علنیتر؟ این را مردم ما به  اينها دخالت نیست؟ 

ت ما تجربه است.
ّ
چشم ديدند. اينها براى مل

انزجارمردمازاغتشاشگرانوهدایتکنندههایآنها
اشتباه است اگر کسی خیال کند که يک گروه معدود، آن هم در تهران، 
او  به  زورش  میکند_  تعّرض  شهردارى  زباله ى  ظرف  به  بفرمایيد  فرض 
ماشینشان،  به  موتورسیکلتشان،  به  مردم_  اموال  به  کنید  فرض  يا  میرسد_ 
نیستند.  مردم  نه،  مردمند؛  این  میکند،  تعّرض  دّکانشان_  به  بانکشان،  به 
بله، بلندگوى استکبارى وقتی میخواهد از اينها حمايت کند، میگويد مردم. 
اينها مردمند؟! مردم آن میلیونهایى هستند که تا این اغتشاشگران را، این 
مفسدین را در صحنه میبینند، کنار میکشند و آنها را با نفرت نگاه میکنند؛ 

برهمزنندگان امنّیت عمومی را، آرامش اجتماعی را با انزجار نگاه میکنند.
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هرکسی امروز جامعه را به سمت اغتشاش و ناامنی سوق بدهد، از نظر 
ت ایران انسان منفورى است؛ هرکه میخواهد باشد.

ّ
عاّمه ى مل

امنّیت؛عاملموردنیازبرایرسیدنبهاهدافمّلت
ت بخواهد به آن برسد، در سايه ى آرامش و امنّیت 

ّ
هر هدفی را که این مل

هست،  هم  علم  هست،  هم  تحصیل  بود،  امنّیت  وقتی  رسید.  خواهد 
پيشرفت هم هست، صنعت هم هست، ثروت هم هست، آسايش گوناگون 
هم هست، عبادت هم هست؛ دنیا و آخرت در سايه ى امنّیت وجود دارد. 
وقتی ناامنی ايجاد شد، همه ى اينها مخدوش میشود. بهمزدن امنّیت يک 
ت بزرگترین گناهی است که ممکن است کسی مرتکب بشود. این را البّته 

ّ
مل

خطاب  نمیکند؛  گوش  حرف  که  او  است،  مزدور  است،  مأمور  که  کسی  آن 
هوشیارند؛  هم  ت 

ّ
مل آحاد  است.  نخبگان  به  ما  خطاب  نیست؛  او  به  ما 

نخبگان ما هوشیار باشند.

نخبگان؛سرجلسهیامتحان
نخبگان بدانند هر حرفی، هر اقدامی، هر تحلیلی که به آنها کمک بکند، 
ت است. همه ى ما خیلی بايد مراقب باشیم؛ 

ّ
این حرکت در مسیر خالف مل

کردن،  موضعگیرى  مراقب  زدن،  حرف  مراقب  باشیم:  مراقب  بايد  خیلی 
مراقب گفتنها، مراقب نگفتنها. يک چیزهایى را بايد گفت؛ اگر نگفتیم، به 
آن وظیفه عمل نکرده ايم. يک چیزهایى را بايد بر زبان نیاورد، بايد نگفت؛ 
اگر گفتیم، برخالف وظیفه عمل کرده ايم. نخبگان سر جلسه ى امتحانند؛ 
امتحان عظیمی است. در این امتحان، مردود شدن، رفوزه شدن، فقط این 
نیست که ما يک سال عقب بيفتیم؛ سقوط است. اگر بخواهیم به این معنا 
دعوت  عبودّيت  به  را  انسان  که  را،  خرد  که  است  این  راهش  نشويم،  دچار 

میکند، معیار و مالک قرار بدهیم؛ شاخص قرار بدهیم.
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عقل، این سیاسی بازیها و سیاسی کاریهاى متعارف نیست؛ اينها خالف 
عقل است.

«1؛ عقل این است که انسان را  ا�خ �خ ه �ل�ج س�ج �ج ه �لّرحم�خ و �ک�ت د �ج ل ما ع�ج »�ل��ت
به راه راست هدايت میکند.2

مرداد ماه

یادآوری
هفتم مرداد: کّروبى در نامه ای به هاشمی رفسنجانی مّدعی تجاوز به زندانیان 
سرکرده ی  رجوی  مسعود  سوءاستفاده ی  مورد  نامه  این  شد.  اغتشاشات 

سازمان منافقین قرار گرفت.
به  بهشت زهرا  در  اغتشاشات  کشته های  چهلم  مراسم  مرداد:  هشتم 
دعوت کّروبى و موسوی و با تبلیغات رسانه های معارض انجام و به خشونت 

کشیده شد.
این  گرديد.  تشکیل  آشوب  مّتهمان  دادگاه  جلسه ی  اّولین  مرداد:   10
جلسه و جلسات بعد از تلویزیون و رسانه ها پخش شد. مّتهمان در اعترافات 

خود، اّتهاماتی نیز به برخی از افراد وارد نمودند.
موسوی  دهم  بيانیه ی  شد.  انجام  جمهوری  رياست  تنفیذ  مرداد:   12

صادر گرديد.
13 مرداد: آيت اهلل منتظری دادگاه های رسیدگی به اّتهامات آشوب گران 

را فرمايشی قلمداد کرد.
17 مرداد: جلسه ی دّوم رسیدگی به اّتهامات آشوب گران انجام شد. در 
این جلسه به اّتهامات يک تبعه ی فرانسوی و دو کارمند سفارت انگلیس و 

فرانسه رسیدگی شد.

1.  کافی، ج1، ص11.
2. در سالروز عید سعید مبعث 1388/4/29.
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هر روز شايعه ای درباره ی قتل افراد منتشر میشد و بعد از مّدتی این خبر 
توّسط خود آن شخص تکذيب میگرديد.

20 مرداد: سخنگوی قّوه ی قضائّیه از آزادی 3700 نفر از مجموع 4000 هزار 
دستگیرشده در جريان اغتشاشات خبر داد.

تشکیل  آشوب گران  اّتهامات  به  رسیدگی  جلسه ی  سّومین  مرداد:   25
گرديد.

بیانات
تجربهیانتخابات88؛امکانضربهخوردنازسویدشمنحّتیدر

بهترینشرایط
و  ما  ت 

ّ
مل براى  تجربه  يک  داشت.  انتخابات  این  هم  تجربه هایى 

جّدى  همه مان  را  تجربه  این  اينکه  بر  دارم  اصرار  من  که  بود  ما  مسؤولن 
آن  و  بگیرند؛  جّدى  مردم  آحاد  هم  بگیرند،  جّدى  مسؤولن  هم  بگیريم؛ 
تجربه این است که باور کنیم که همیشه امکان ضربه زدن از سوى دشمنان 
همیشه  شرايط.  بهترین  در  حّتی  هست؛  اسالمی  ایران  دشمنان  و  انقالب 
کمین دشمن را در نظر داشته باشیم. غفلت از اينکه ممکن است به حرکت 
ت ایران ضربه اى وارد شود، چیز خطرناکی است. هشیار باشید. 

ّ
عمومی مل

ام لم  این همان توصیه ى امیر مؤمنان )سالم اهلل علیه( است که فرمود: »و م�خ �خ
ه«1. در عرصه ى زندگی سیاسی دچار خواب آلودگی نشويم؛ در پشت  م ع�خ �خ �ي
سنگرها خوابمان نبرد. اگر تو خوابت برد، بايد بدانی که دشمن ممکن است 

بيدار باشد.

اقداماتمیدانیدشمنانبرایتبدیلجشنبزرگمّلیبهاغتشاش
این تحلیل نیست که ما میگویيم، اّطالع است. دشمنان نظام جمهورى 

1.  نهج البالغه، نامه ى 62.
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اسالمی سعی کردند، تالش کردند، شايد بتوانند در فضاى آزادى اى که نظام 
اسالمی به مردم داده است، براى مردم دغدغه و دردسر درست کنند. سعی 
کردند، پول خرج کردند، رسانه هاى زيادى را به کار انداختند، عوامل بسیارى 
ت ایران يک عید 

ّ
را بسیج کردند، شايد بتوانند از این وضعّیتی که براى مل

ی به حساب می آمد، وضعّیتی علیه 
ّ
به حساب می آمد، يک جشن بزرگ مل

ت ایران درست کنند؛ تالش شد. این تجربه بايستی براى ما_ همه ى ما، 
ّ
مل

همه ى آحاد مردم_ تجربه ى هشداردهنده اى باشد.

نبودبصیرت؛عاملضربهپذیریازدشمن
اگر ما در صحنه ى  زندگی سیاسی و اجتماعی به همديگر بدبين باشیم، 
براى دشمنان حقیقی  این فرصت  نگاه کنیم،  به يکديگر  به چشم دشمن 
ما پيش خواهد آمد. اگر فکر نکنیم، اگر بصیرت نداشته باشیم، اگر فراموش 
کنیم که دشمنانی در کمین انقالبند، ضربه خواهیم خورد؛ این براى ما تجربه 

شد.
ما از اّول انقالب در هیچ انتخاباتی حضور چهل میلیونی، هشتاد و پنج 
درصدى، نداشتیم. در این انتخابات، اّولین بار چنین فرصت بزرگی پيش 
کار  به  دستهایى  بزرگ،  شادى  همین  در  بزرگ،  فرصت  همین  در  اّما  آمد؛ 
ت ایران بزنند. بايد بيدار بود. این بيدارى 

ّ
افتادند براى اينکه ضربه اى به مل

ت، گرايشهاى مختلف سیاسی، دلبستگان 
ّ
زبان نیست؛ آحاد مل فقط در 

به کشور، دلبستگان به نظام اسالمی، همه، همه، بايستی به معناى واقعی 
کلمه بيدار باشند؛ فريب نخورند.

دستهایى از مّدتها پيش در کار بودند، مقّدماتی فراهم میکردند که بتوانند 
ت 

ّ
ت ایران استفاده اى بکنند. خوشبختانه مل

ّ
از مقطع انتخابات علیه مل

ایران هوشیار بود و هوشیار است. فضا را غبارآلود کردند، دهانها را قدرى تلخ 
کردند؛ اّما نتوانستند آن کارى را که میخواهند، انجام بدهند. این هوشیارى 

ت بود. این تجربه ى ما بود که بدانیم دشمن ما کمین کرده است.
ّ
شما مل
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اشتباهدشمندرشبیهسازیکاریکاتوریازانقالباسالمی57
دشمنان ما هم از این انتخابات به نظر من يک تجربه اى اندوخته اند و اگر 
نیندوختند، بايد بيندوزند؛ و آن این است که: دشمن بداند با چه حقیقتی 
نشوند؛  اشتباه  دچار  اسالمی  انقالب  و  اسالمی  نظام  فهم  در  است؛  روبرو 
پا  پيش  کارهاى  اينجور  با  را  اسالمی  نظام  و  اسالمی  انقالب  نکنند  خیال 
با يک  زانو درآورد. نظام اسالمی زنده است. خیال نکنند  به  افتاده میتوان 
تقلید مغلوط از حضور عظیم مردمی در انقالب سال 1357، يک کاريکاتور 
از آن انقالب، میتوانند به عظمت انقالب و نظام اسالمی ضربه بزنند. این 
تجربه براى دشمن بايد پيش آمده باشد. اشتباه نکنند؛ نظام اسالمی با این 

حرفها شکست نخواهد خورد.

شکستدشمندرفریبدادنمّلتایرانبامسجدضرار
جمهورى  نظام  ريشه دارى  و  نظام  این  عظمت  و  انقالب  این  عظمت 
جمهورى  دشمنان  براى  بيشتر  اخیر،  ماه  دو  يکی  این  حوادث  در  اسالمی 
ت هوشیارى است؛ 

ّ
ت باايمانی است؛ مل

ّ
ت، مل

ّ
اسالمی آشکار شد. این مل

ت را شکست داد. 
ّ
ت بااستعدادى است. با مسجد ضرار نمیشود این مل

ّ
مل

 و 
ً
ر�ر�  صخ

ً
د� و� مس�ج دخ �خ

�خ ��تّ �ي �خ
ّ
ما در تاريخ خودمان نمونه هایى را از این داريم: »و �ل

رهبر  از  تقلید  با  رسوله«.1  و  �لّله  حار�ج  لم�خ   
ً
رصا�� �إ و  �خ  �ي م�خ �لموأ �خ  �ي �ج  

ً
ا �ت ر�ي �خ �ت و   

ً
ر� ک�خ

عزیز و عظیم الّشأن انقالب، امام بزرگوار ما، که از دل، از جان، با همه ى وجود 
غرق در قرآن بود، نمیشود این مردم را فريب داد. این مردم دلشان به ايمان 
روشن است؛ این مردم آگاهند؛ جوانهاى ما آگاهند. این تجربه اى است براى 

دشمن.

قبولیمّلتومردودیبرخیازخواصدرامتحانهایانتخابات
امتحانهایى هم در این انتخابات پيش آمد. يک امتحان، امتحان آحاد 

1.  سوره ی توبه، آيه ی 17.
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مردم بود. به نظر من مردم در این امتحان برنده شدند؛ نمره ى قبولی گرفتند. 
حضور عظیم مردم، يک امتحان عظیمی بود که آنها را سرافراز کرد. بسیارى 
از آحاد مردم، از جريانهاى سیاسی، طبق وظیفه شان عمل کردند. بعضی از 
البّته مردود شدند. این انتخابات بعضیها را مردود کرد. برخی  خواص هم 
برغم  میشوند،  وظیفه  میدان  وارد  سالمت  با  صداقت،  با  که  ما  جوانان  از 
هوشیاریهايشان، در مواردى اشتباه کردند. بسیارى از جوانان این کشور هم 
اعتقاد  به کسی  کردند.  با همان صداقت، حرکت درستی  ايمان،  با همان 
پيدا کردند، به او رأى دادند؛ يا آن کس رأى آورد يا نیاورد. مالک این نیست. 
مالک این است که انسان عقیده اى پيدا کند، هوشیارانه، از روى احساس 
وظیفه، احساس تکلیف، وارد میدان این عمل سیاسی و حرکت سیاسی 
از  جوانها،  از  ما_  ت 

ّ
مل قاطع  اکثر  باشند.  قانون  تسلیم  همه  هم  بعد  بشود. 

نخبگان، از توده ى عظیم مردم_ در این رديف قرار گرفته اند و در این امتحان 
مقبول شده اند. يک عّده هم البّته فريب خوردند.1

ضرورتتوّجهرئیسجمهورمنتخببهمخالفانعصبانیومنتقدان
ايشان عالقمندان  به رئیس جمهور محترم_ که  البّته در کنار عالقمندان 
هم  ديگر  دسته ى  دو  دارند_  کشور  از  خارج  در  حّتی  کشور،  داخل  در  زيادى 
هستند که بايد به اينها توّجه کرد؛ يعنی حضور آنها را بايستی محاسبه کرد: 
این  در  اينها  مطمئّنًا  هستند.  زخم خورده  و  عصبانی  مخالفان  دسته  يک 
مخالفت  برخواهندآمد.  دولت  با  معارضه ى  مقام  در  چهارساله،  دوره ى 
کردند، بازهم مخالفت خواهند کرد. لیکن يک دسته ى ديگر هم هستند که 
اينها جزو نظامند، با رئیس جمهور، با نظام هیچ دشمنی اى ندارند؛ ممکن 
آنها  نظرات  آورد؛  حساب  به  بايستی  را  منتقدان  این  باشند.  منتقد  است 
را بايد شنید؛ آنچه قابل فهم است، قابل قبول است، آن را پذیرفت؛ و من 

امیدوارم که همینجور عمل بشود و إن شاءاهلل خواهد شد.

1.  در مراسم تنفیذ حکم دهمین دوره رياست جمهورى 1388/5/12.
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لزومشناساییآسیبدیدگانپسازانتخاباتوحمایتازآنها
ت همه با يکديگر برادرند. از جمله ى کارهایى که بايد انجام بگیرد، 

ّ
مل

این حوادث اخیر عّده اى آسیب ديدند_ آسیبهاى مالی،  این است که در 
آسیبهاى جانی، احیانًا آسیبهاى آبرویى_ مسؤولین کشور بايد به کمک آنها 
بشتابند. آسیب ديدگان بايد مورد حمايت قرار بگیرند. آسیب زنندگان بايد 

شناسایى بشوند، مورد مؤاخذه قرار بگیرند؛ هر کی باشند.1

ضرورتباالبردنبصیرت
اگر من بخواهم يک توصیه به شما بکنم، آن توصیه این خواهد بود که 
تها وارد میشود، در 

ّ
بصیرت خودتان را زياد کنید؛ بصیرت. بالهایى که بر مل

بسیارى از موارد بر اثر بى بصیرتی است. خطاهایى که بعضی از افراد میکنند_ 
از  بيشتر  و  مردم  عاّمه ى  از  بعضی  گاهی  هم  خودمان  جامعه ى  در  میبینید 
نخبگان، خطاهایى میکنند. نخبگان که حال انتظار هست که کمتر خطا 
کنند، گاهی خطاهايشان اگر کّمًا هم بيشتر نباشد، کیفًا بيشتر از خطاهاى 
عامه ى مردم است_ بر اثر بى بصیرتی است؛ خیلیهايش، نمیگویيم همه اش. 

بصیرت خودتان را بال ببريد، آگاهی خودتان را بال ببريد.

امیرالمؤمنین کار سختی عّلت لشگریان؛ بین در بصیرت نبود
)علیهالّسالم(

من مکّرر این جمله ى امیر المؤمنین را به نظرم در جنگ صّفین در گفتارها 
ر«.2 صر و �لّص�ج � �ل�لم �لّ� �هل �ل�ج �مل هدخ بيان کردم که فرمود: »�ل� و ل� �ي

بيشتر  از جهاتی  از پرچم پيغمبر،  امیر المؤمنین  میدانید، سختی پرچم 
بود؛ چون در پرچم پيغمبر دشمن معلوم بود، دوست هم معلوم بود؛ در زیر 
همان  دشمن  نبودند.  واضح  آنچنان  دوست  و  دشمن  امیر المؤمنین  پرچم 

1.  همان.
2.  نهج البالغه، خطبه ى 173.
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اردوگاه  تو  که  را  جماعت  نماز  همان  میزند؛  دوست  که  میزد  را  حرفهایى 
امیر المؤمنین میخواندند، تو اردوگاه طرف مقابل هم_ در جنگ جمل و صّفین 
و نهروان_ میخواندند. حال شما باشید، چه کار میکنید؟ به شما میگويند: 
این  با  نماز،  این  با  ِا،  میگویيد:  شما  است.  باطل  مقابل،  طرِف  این  آقا! 
عبادت! بعضیشان مثل خوارج که خیلی هم عبادتشان آب و رنگ داشت؛ 
عبور  خوارج  اردوگاه  از  و  کرد  استفاده  شب  تاريکی  از  امیر المؤمنین  خیلی. 
ل«1_ آيه ى  �ي

ّ
اء �لل �خ

آ
ا�خ�تٌ � ّم�خ هو �ت

أ
کرد، ديد يکی دارد با صداى خوشی میخواند: »�

قرآن را نصفه شب دارد میخواند؛ با صداى خیلی گرم و تکان دهنده اى_ يک 
نفر کنار حضرت بود، گفت: يا امیر المؤمنین! به به! خوش به حال این کسی 
را به این قشنگی میخواند. اى کاش من يک مویى در بدن  آيه  که دارد این 
او بودم؛ چون او به بهشت میرود؛ حتمًا، يقینًا؛ من هم بابرکت او به بهشت 
میروم. این گذشت، جنگ نهروان شروع شد. بعد که دشمنان کشته شدند 
همینطور  دشمن،  کشته هاى  بالسر  آمد  امیر المؤمنین  شدند،  مغلوب  و 
کنید؛  بلندشان  بودند،  افتاده  رو  به  که  را  بعضیها  میگفت  و  میکرد  عبور 
بلند میکردند، حضرت با اينها حرف میزد. آنها مرده بودند، اّما میخواست 
اصحاب بشنوند. يکی را گفت بلند کنید، بلند کردند. به همان کسی که آن 
نه.  گفت:  میشناسی؟  را  شخص  این  فرمود:  حضرت  بود،  همراهش  شب 
گفت: این همان کسی است که تو آرزو کردى يک مو از بدن او باشی، که آن 
اينجا در مقابل قرآن  با آن لحن سوزناک میخواند!2  را  قرآن  شب داشت آن 
شمشیر  می ايستد،  ین( 

ّ
المصل صلوات  افضل  )علیه  امیر المؤمنین  ناطق، 

میکشد! چون بصیرت نیست؛ بصیرت نیست، نمیتواند اوضاع را بفهمد.

احتمالخطاهایبزرگدرصورتنبودبصیرت
بنده بارها این جبهه هاى سیاسی و صحنه هاى سیاسی را مثال میزنم 

1.  سوره ی زمر، آيه ی 9.
2. ارشاد القلوب، ج2، ص226 و تنبیه الغافلین و تذکرة العارفین؛ ج2، ص627.



ی(
ی ُنه د

ت )حماسه 
صیر

آزمون ب

112

در  زمین  هندسه ى  نظامی،  جنگ  جبهه ى  تو  شما  اگر  جنگ.  جبهه ى  به 
هست  هم  همین  براى  هست.  بزرگ  خطاهاى  احتمال  نباشد،  اختیارتان 
که شناسایى میروند. يکی از کارهاى مهّم در عمل نظامی، شناسایى است؛ 
چجورى  کجاست،  دشمن  ببینند:  بروند  را  زمین  که  نزديک،  از  شناسایى 
است، مواضعش چگونه است، عوارضش چگونه است تا بفهمند چکار بايد 
بکنند. اگر کسی این شناسایى را نداشته باشد، میدان را نشناسد، دشمن 
آتش  را  توپخانه اش  را،  خمپاره اش  دارد  که  میبینید  يک وقت  بکند،  گم  را 
میکند به طرفی، که اّتفاقًا این طرف، طرِف دوست است، نه طرِف دشمن. 
نمیداند ديگر. عرصه ى سیاسی عینًا همینجور است. اگر بصیرت نداشته 
آتش  میبینید  يک وقت  نشناسید،  را  دشمن  نشناسید،  را  دوست  باشید، 
توپخانه ى تبلیغات شما و گفت و شنود شما و عمل شما به طرف قسمتی 
را بشناسد؛ در  آدم دشمن  نه دشمنان.  آنجا دوستان مجتمعند،  است که 

شناخت دشمن خطا نکنیم؛ لذا بصیرت لزم است، تبیين لزم است.

ازوظایفمهّمنخبگانوخواص؛تبیینبیتعّصبحقایق
بدون  را  حقایق  است؛  تبیين  خواص،  و  نخبگان  مهّم  کارهاى  از  يکی 
قات جناحی و گروهی و بر دل آن 

ّ
تعّصب روشن کنند؛ بدون حاکمّیت تعل

گوينده. اينها ُمضّر است. جناح و اينها را بايد کنار گذاشت، بايد حقیقت 
را فهمید.

تبیینحقیقت؛ازکارهایمهّمجنابعّماردرجنگنرم
در جنگ صّفین يکی از کارهاى مهّم جناب عّمار ياسر تبیين حقیقت 
بود. چون آن جناح مقابل که جناح معاويه بود، تبلیغات گوناگونی داشتند. 
همینی که حال امروز به آن جنگ روانی میگويند، این جزو اختراعات جديد 
نیست، شیوه هاش فرق کرده؛ این از اّول بوده. خیلی هم ماهر بودند در این 
جنگ  در  که  میبیند  را،  کارهايشان  میکند  نگاه  آدم  خیلی.  روانی؛  جنگ 
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روانی ماهر بودند. تخريب ذهن هم آسانتر از تعمیر ذهن است. وقتی به شما 
چیزى بگويند، سوءظّنی يکجا پيدا کنید، وارد شدن سوءظّن به ذهن آسان 
میکردند،  شبهه افکنی  آنها  لذا  است.  سخت  ذهن  از  کردنش  پاک  است، 
سوءظّن را وارد میکردند؛ کار آسانی بود. این کسی که از این طرف، خودش 
را موّظف دانسته بود که در مقابل این جنگ روانی بايستد و مقاومت کند، 
جناب عّمار ياسر بود، که در قضاياى جنگ صّفین دارد که با اسب از این 
این  همینطور  و  میرفت  خودى  صفوف  و  جبهه  طرف  آن  به  جبهه،  طرف 
گروههایى را که_ به تعبیِر امروز، گردانها يا تیپهاى جدا جداى از هم_ بودند، 
صحبت  آنها  براى  مبالغی  و  می ايستاد  آنها  مقابل  در  میرسید،  هرکدام  به 
تأثیر میگذاشت. يکجا میديد  و  آنها روشن میکرد  براى  را  میکرد؛ حقايقی 
اختالف پيدا شده، يک عّده اى دچار ترديد شدند، بگومگو توى آنها هست، 
میکرد،  صحبت  میزد،  حرف  برايشان  و  میرساند  آنجا  بسرعت  را  خودش 

تبیين میکرد؛ این گره ها را باز میکرد.

تأّسفازبیبصیرتیبرخیازنخبگان
است  این  هم  خواص  و  نخبگان  نقش  است.  مهّم  بصیرت  بنابراین، 
که این بصیرت را نه فقط در خودشان، در ديگران بوجود بياورند. آدم گاهی 
بى بصیرتیند؛  دچار  هم  خودشان  نخبگان  از  بعضی  متأّسفانه  که  میبیند 
نمیفهمند؛ اصاًل ملتفت نیستند. يک حرفی يکهو به نفع دشمن میپرانند؛ 
به نفع جبهه اى که هّمتش نابودى بناى جمهورى اسالمی است به نحوى. 
نخبه هم هستند، خواص هم هستند، آدمهاى بدى هم نیستند، نّیت بدى 

هم ندارند؛ اّما این است ديگر. بى بصیرتی است ديگر.

وظیفهیجوانان؛مطالعهوتحقیقبرایازبینبردنبیبصیرتی
این بى بصیرتی را بخصوص شما جوانها با خواندن آثار خوب، با تأّمل، 
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که هرچه  تقلیدى_  گفتگوى  نه  پخته،  و  اعتماد  مورد  انسانهاى  با  گفتگو  با 
کسانی  ببريد.  بين  از  نمیخواهم_  من  را  این  نه،  کنید،  قبول  شما  گفت، 
هستند که میتوانند با استدلل، آدم را قانع کنند؛ ذهن انسان را قانع کنند؛ و 
حّتی حضرت ابى عبد اهلل الحسین)علیهالّسالم(هم از این ابزار در شروع نهضت 

و در ادامه ى نهضت استفاده کرد.1

شهریور ماه

یادآوری
هدايت کنندگان  اّتهامات  به  رسیدگی  جلسه ی  چهارمین  شهریور:  سّوم 
آشوبها تشکیل گرديد. در این جلسه نیز مّتهمان در اعترافات خود اّتهاماتی را 
به برخی از افراد وارد کردند و این سخنان از تلویزیون و رسانه ها منتشر گرديد.
14 شهریور: موسوی در بيانّیه ی يازدهم خود از تشکیل يک جنبش به نام 

»راه سبز امید« خبر داد.
21 شهریور: اّدعای کّروبى مبنی بر تجاوز به زندانیان توّسط هیئت ویژه ی 

قّوه ی قضائّیه تکذيب گرديد.
به  را  آنها  مراجع،  و  علما  به  نامه ای  در  منتظری  آيت اهلل  شهریور:   22

مقابله ی با نظام دعوت و از جنبش به اصطالح سبز حمايت نمود.
23 شهریور: جلسه ی پنجم رسیدگی به اّتهامات آشوبگران برگزار گرديد.

27 شهریور: در روز قدس، شعار حمايت از فلسطین تبدیل به شعار »نه 
به  علنی  بطور  اغتشاشگران  از  برخی  شد.  ایران«  فدای  جانم  لبنان  نه  غّزه 

روزه خواری پرداختند.

1.  در ديدار با اعضاى دفتر رهبرى و سپاه حفاظت ولّی امر )علیه الّسالم( 1388/5/18.
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بیانات
دستوربرایبرخوردبامتخّلفاندرماجرایکویدانشگاهوکهریزک

حّتی  يا  فات 
ّ
تخل شد،  مطرح  دوستان  بيانات  در  که  ديگرى  موضوع 

انجام  ناشناس  نیروهاى  سوى  از  حوادث  این  خالل  در  که  است  جناياتی 
گرفته. شما اشاره کرديد به مسائل کوى دانشگاه يا از این قبیل مسائل_ حال 
کوى دانشگاه را چند نفر از دانشجويان عزیز تکرار کردند؛ شبیه کوى دانشگاه، 
را  کهریزک  قضّیه ى  مثاًل  يا  افتاده_  اّتفاق  مّدت  این  در  هم  ديگرى  مسائل 
از آن مشکالت و معضالت کار دستگاههاى  گفتند. این قضايا واقعًا يکی 
اينها برخورد خواهد شد.  با  را بطور قاطع بدانید که  اّوًل این  اجرایى است. 
حال نمیخواهیم جنجال بکنیم که دستور بدهیم، این دستور توى رسانه ها 
پخش بشود، باز يک پيوست زده بشود، باز يک پيرو زده بشود؛ من دوست 
ندارم کار تبلیغاتی انجام بگیرد؛ اّما از اّولین روزها دستور داده شده و کسانی 

دنبال هستند؛ منتها کارها بايد درست با دّقت و با مراقبت پيش برود.
فات بزرگی انجام گرفته، 

ّ
در کوى دانشگاه، در آن شب معّین، قطعًا تخل

تهّیه  کار  این  براى  ویژه اى  پرونده ى  گفته ايم  ما  گرفته.  انجام  بدى  کارهاى 
شود و بطور دقیق دنبال بگردند و مجرمان را پيدا کنند و وقتی پيدا کردند، به 
وابستگیهاى سازمانی آنها هم هیچ نگاه نکنند و بايد مجازات شوند؛ این را 

من بطور قاطع گفتم.
دستگاه  انتظامیمان،  پلیس  امنّیتیمان،  پلیس  فّعالّیتهاى  از  من 
کارهاى خوبى  کردند،  بزرگی  کارهاى  اينها خیلی  تشّکر میکنم؛  بسیجمان 
از  کردند؛ لیکن این يک بحث جداست. اگر کسی در وابستگی به هرکدام 
بايد  هم  او  داده،  انجام  جرمی  يک  داده،  انجام  فی 

ّ
تخل يک  سازمانها  این 

جداگانه بررسی شود. نه خدمت اينها را به حساب جرم آنها نديده میگیريم، 
دنبال  بايد  حتمًا  میگیريم؛  نديده  اينها  خدمت  حساب  به  را  آنها  جرم  نه 
اعالم  آن  حال  که  کهریزک،  قضّیه ى  همینطور  شد.  خواهد  دنبال  و  بشود 
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شد، پخش شد. قضّیه ى کوى دانشگاه هم دنبال میشود؛ حّتی افرادى که 
کسانشان در این قضايا يا به قتل رسیدند_ تعداد معدودى هستند_ يا آسیب 
ديدند، آسیب مالی ديدند، بنا شده براى هرکدام اينها پرونده ى جداگانه اى 
تشکیل بدهند. دستور داده ايم، گفته ايم و این قضايا را دنبال خواهیم کرد؛ 
از  بعد  با مسأله ى اصلی  نبايد  این مسائل هیچکدام  که  کنید  توّجه  منتها 
انتخابات خلط شود. حادثه ى اصلی نبايد تحت الّشعاع این حوادث قرار 

بگیرد.

غفلتبرخیازظلمعظیمبهنظاموتوّجهبهظلمبهبرخیازافراد
به  که  ظلمی  آن  افتاد،  اّتفاق  انتخابات  از  بعد  که  را  آنچه  عّده اى  يک 
نظام  آبروى  از  که  هتکی  آن  شد،  اسالمی  نظام  به  که  ظلمی  آن  شد،  مردم 
تها بوسیله ى بعضی انجام گرفت، اينها همه را نديده میگیرند، 

ّ
در مقابل مل

فرضًا مسأله ى فالن حادثه را، زندان کهریزک را، يا قضّیه ى کوى را قضّیه ى 
يک  خودش  این  میکنند؛  قلمداد  امروز  تا  انتخابات  از  بعد  دوران  اصلی 
ظلم ديگر است. مسأله ى اصلی، مسأله ى ديگرى است. مسأله ى اصلی 
این است که مردم در يک حرکت عظیمی، در يک انتخابات پرشوِر خوِب 
کم نظیرى حضور پيدا کردند و این رأى بال را توى صندوقها ريختند. هشتاد 
و پنج درصد شوخی است؟ این انتخابات، نظام را که در این يکی دو سال 
اخیر همینطور پى درپى پيشرفتهاى اقتصادى و علمی و سیاسی و امنّیتی و 
بين المللی براى خودش کسب کرده بود، در يک مرحله ى عالی از امتیاز و آبرو 
قرار میدهد، بعد ناگهان مشاهده میکنیم يک حرکتی صورت میگیرد براى 

نابود کردن این حادثه ى افتخارآمیز! مسأله ى اصلی این است.

برنامهریزیدرازمّدتدشمنبرایآشوبهایپسازانتخابات
البّته اينی که عرض میکنم، تحلیل است؛ خبر نیست. به اعتقاد من، با 
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تحلیل من، این مسأله از بعد از انتخابات يا از روزهاى حول وحوش انتخابات 
شروع نشده؛ این از قبل شروع شده، این از قبل طّراحی شده، برنامه ریزى شده. 
من مّتهم نمیکنم افرادى را که دست اندرکار بودند، که اينها دست نشانده ى 
يا آمريکايند_ این را من اّدعا نمیکنم، چون براى  يا انگلیسند  بيگانه هايند 
اّما  بگويم_  نمیتوانم  نیست،  ثابت  که  چیزى  نیست؛  ثابت  قضّیه  این  من 
آنی که میتوانم بگويم، این است که این جريان، چه پيش قراولنش دانسته 
نبود.  تصادفی  طّراحی شده؛  بود  جريانی  يک  باشند،  ندانسته  چه  باشند، 
همه ى نشانه ها نشان میدهد که این جريان طّراحی شده بود، حساب شده 

بود. البّته آنهایى که طّراحی کرده بودند، يقین نداشتند که خواهد گرفت.

اشتباهدشمندرتحلیلوقایعپسازانتخابات
از طرف بعضیها شروع شد، يک تجاوب  انتخابات که تحّرکاتی  از  بعد 
نسبی هم از سوى جمعی از مردم تهران صورت گرفت، آنها امیدوار شدند؛ 
شدند؛  امیدوار  و  گرفت  و  شد  انجام  میکردند،  تصّور  که  آنچه  کردند  فکر 
و  الکترونیکی  و  صوتی  و  رسانه اى  وسائل  و  دستگاهها  این  که  ديديد  لذا 
ماهواره اى و غیره حضورشان در صحنه را چطور تشديد کردند؛ صريح وارد 
میدان شدند. قباًل امیدوار نبودند که این کار بگیرد؛ بعد ديدند نه، گرفت؛ 
مسائل  که  همیشه  مثل  خوشبختانه  منتها  شدند؛  میدان  وارد  سريع  لذا 
ت ایران را نمیشناسند، این دفعه هم نشناختند. 

ّ
ایران را بد میفهمند و مل

اينها تودهنی خوردند، سیلی خوردند، ولی هنوز ناامید نیستند. من به شما 
دنبال  را  قضايا  دارند  نیستند؛  ناامید  اينها  عزیز!  دانشجوهاى  کنم  عرض 
اينها صحنه گردانهایى دارند،  به این زودى هم زمین نمیگذارند.  میکنند؛ 

صحنه گردانهایى هم پيدا خواهند کرد.

تأثیرمیزانهوشیاریدرکمشدنصدماتفتنه
دانشجویى  و  مسلمان  و  مؤمن  دانشجوى  باشد.  بهوش  بايد  دانشگاه 
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آينده ى  و  کشور  آينده ى  به  که  دانشجویى  و  است  عالقمند  کشورش  به  که 
اينها دارند طّراحی  بايد هوشیار باشد. بدانید  نسل خودش دلبسته است، 
اينها در  به شما عرض میکنم،  البّته شکست میخورند. من الن  میکنند؛ 
نهايت شکست میخورند؛ اّما درجه ى بيدارى و هوشیارى من و شما میتواند 
در میزان خسارت و ضررى که وارد میکنند، تأثیر بگذارد. اگر هوشیار باشیم، 
بشويم،  احساساتی  کنیم،  غفلت  اگر  بزنند.  ضررى  و  صدمه  نمیتوانند 
بيايد،  به سراغمان  اينجور عوارض  و  بمانیم  يا خواب  کنیم،  بى تدبير عمل 

ضرر و زيان و هزينه بال خواهد بود؛ و لو در نهايت موّفق نخواهند شد.

حمایترهبرازنقاطقّوترئیسجمهورنهنقاطضعف
يکی ديگر از موضوعاتی که مطرح شد، مسأله ى حمايتهاى رهبرى است 
يکی  اّتفاقًا  است.  روشنی  مطلب  این  خوب،  رئیس جمهور.  از  يا  دولت  از 
محترم  رئیس جمهور  و  کنونی  دولت   کردند.  بيان  هم  دوستان  خود  از  دوتا 
من  ضعفی.  نقاط  يک  دارد،  قّوتی  نقاط  يک  عالم،  انسانهاى  همه ى  مثل 
که حمايت کردم، از نقاط قّوت حمايت کردم. يک نقاط قّوتی وجود دارد، 
از آن حمايت میکنم؛ در هر کی باشد، حمايت میکنم. کی هست که  من 
نشان  خودش  از  را  جّدّيت  این  تحّرک،  این  جهتگیرى،  این  گرايش،  این 
که  دانشجوها  شما  از  نکنم؟  حمايت  او  از  مسؤولّیتم  حّد  در  بنده  و  بدهد 
دنبال عدالتید، من حمايت نمیکنم؟ خوب، چرا. آيا اگر از دانشجویى که 
عدالتخواه است و دنبال عدالت است، رهبرى حمايت بکند، این معنايش 
انسان  از نقاط ضعفی هم که احیانًا توى آن دانشجو هست،  این است که 
مًا نه. قضّیه این است. يک نقاط ضعفی وجود دارد، 

ّ
حمايت میکند؟ مسل

آن نقاط ضعف را بنده حمايت نمیکنم.1

1.  )1388/6/4( در ديدار دانشجويان و نخبگان علمی 1388/5/18.
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دانشجویان؛افسرانجنگنرم
يک چیزى را هم حال من بگويم، چون ديگر دارد وقت میگذرد. ببینید 
امروز  هست_  هم  شماها  بيانات  در  ديدم  چون  میدانید_  شماها  عزیزان! 
جمهورى اسالمی و نظام اسالمی با يک جنگ عظیمی مواجه است، لیکن 
جنگ نرم_ که ديدم همین تعبیر »جنگ نرم« توى صحبتهاى شما جوانها 
مايه ى  ما  براى  خیلی  این  داريد؛  توّجه  نکات  این  به  الحمدهلل  و  هست 
خوشحالی است_ خوب، حال در جنگ نرم، چه کسانی بايد میدان بيايند؟ 
با  مقابله ى  جبهه ى  جواِن  افسران  شما  يعنی  فکريند.  نخبگان  م 

ّ
مسل قدر 

جنگ نرمید.
اينی که چکار بايد بکنید، چجورى بايد عمل کنید، چجورى بايد تبیين 
کنید، اينها چیزهایى نیست که من بيايم فهرست کنم، بگويم آقا این عمل را 
انجام بدهید، این عمل را انجام ندهید؛ اينها کارهایى است که خود شماها 
راهکارها  بنشینید،  اتاقهاى فکرتان  بايد در مجامع اصلیتان، فکريتان، در 
و  از نظام اسالمی  را پيدا کنید؛ لیکن هدف مشّخص است: هدف، دفاع 
جمهورى اسالمی است در مقابله ى با يک حرکت همه جانبه ى مّتکی به زور 
و تزویر و پول و امکانات عظیم پيشرفته ى علمِی رسانه اى. بايد با این جريان 

شیطانِی خطرناک مقابله شود.1

لزومدوربودنفضایعلمیکشورازتشّنج
سیاسی  قضاياى  این  توى  باشید  مواظب  بگويم،  شما  به  همینجا  و 
کوچک و حقیر نبادا دانشگاه تحت تأثیر قرار بگیرد؛ نبادا کار علمی دانشگاه 
متزلزل شود؛ نبادا آزمايشگاههاى ما، کالسهاى ما، مراکز تحقیقاتی ما دچار 
آسیب بشوند؛ حواستان باشد. يعنی يکی از مسائل مهّم در پيش روى شما، 
حفظ حرکت علمی در دانشگاههاست. دشمنها خیلی دوست میدارند که 

1.  همان.
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گوناگونی  اختاللهاى  و  تشّنج  و  تعطیلی  دچار  لاقّل  مّدتی  يک  ما  دانشگاه 
باشد؛ این برايشان يک نقطه ى مطلوب است؛ هم از لحاظ سیاسی برايشان 
مطلوب است، هم از لحاظ بلندمدت؛ چون علم شما از لحاظ بلندمدت 

به ضرر آنهاست؛ لذا مطلوب این است که دنبال علم نباشید.
حال شما جوانانی که گفتیم افسران جوان مقابله ى با جنگ نرم هستید، 
از من نپرسید که نقش ما دانشجويان در تخريب مسجد ضرار کنونی چیست؛ 
يا  جديد،  نفاق  با  مقابله ى  يا  کنید.  پيدا  را  نقش  بگرديد  خودتان  خوب، 

تعريف عدالت.1

متوّقعنبودنورودبرخیازخواصدرفتنه
البّته این را هم بدانید که آنچه در بعد از انتخابات اّتفاق افتاد، با همان 
اگرچه  نبود؛  ما  انتظار  خالف  خیلی  قضايا  اصل  کردم،  عرض  که  حسابى 

اشخاصی که وارد شدند، چرا، خالف انتظارمان بود.2

متوّقعبودنفتنهودشمنیدشمنان
نکته ى دّوم در زمینه ى مسائل اجتماعی و سیاسی است که من بحث 
زيادى در این زمینه نمیخواهم بکنم. همه مالحظه کرديد، کشور در برهه اى 
و  گرفت  قرار  تعیين کننده اى  بسیار  سیاسی  آزمون  يک  معرض  در  زمان  از 
همانطور که بعضی از دوستان اشاره کردند، هاضمه ى نظام و کشور توانست 
حوادث را در درون خودش هضم کند و فائق بيايد. من قباًل هم گفتم، بروز 
تعبیر  اگر  حال  يعنی  نیست.  انتظار  خالف  هیچ  ما  براى  حوادثی  چنین 

دقیقترى بخواهم بکنم، »چندان« نگویيم؛ »هیچ« خالف انتظار نیست.3

1.  همان.
2.  همان.

3.  در ديدار اساتید دانشگاهها 1388/6/8.
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اساتیددانشگاه؛فرماندهانجنگنرم
در چند روز پيش هم که جوانهاى دانشجو اينجا بودند_ حسینّیه همینطور 
که حال اجتماع هست، اجتماعی بود از جوانها_ به آنها گفتم که ما با جنگ 
نرم، با مبارزه ى نرم از سوى دشمن مواجهیم، که البّته خود جوانها هم همین 
را هی گفتند؛ مکّرر قبل از اينکه بنده بگويم، آنها هم هی گفتند و همه این 
را میدانستند. آنی که من اضافه کردم این بود که گفتم: در این جنگ نرم، 
شما جوانهاى دانشجو، افسران جوان این جبهه ايد. نگفتیم سربازان، چون 
بيايد  بيا،  عقب  جلو؛  برود  پيش،  بگويند  او  به  که  است  منتظر  فقط  سرباز 
بايد  و  ندارد  اراده  و  تصمیمگیرى  خودش  از  هیچگونه  سرباز  يعنی  عقب. 
هرچه فرمانده میگويد، عمل کند. نگفتیم هم فرماندهاِن طّراح قرارگاهها و 
يگانهاى بزرگ، چون آنها طّراحیهاى کالن را میکنند. افسر جوان تو صحنه 
است؛ هم به دستور عمل میکند، هم صحنه را درست میبیند؛ با جسم خود 
و جان خود صحنه را می آزمايد. لذا اينها افسران جوانند؛ دانشجو نقشش این 
است. حقیقتًا افسران جوان، فکر هم دارند، عمل هم دارند، تو صحنه هم 
حضور دارند، اوضاع را هم میبینند، در چهارچوب هم کار میکنند. خوب، 
مسائل  زمینه هاى  در  اگر  دارد؟  رتبه اى  چه  دانشگاه  استاد  تعريف،  این  با 
اجتماعی، مسائل سیاسی، مسائل کشور، آن چیزهایى که به چشم باز، به 
بصیرت کافی احتیاج دارد، جوان دانشجوى ما، افسر جوان است، شما که 
استاد او هستید، رتبه ى بالتِر افسر جوانید؛ شما فرمانده اى هستید که بايد 
مسائل کالن را ببینید؛ دشمن را درست شناسایى بکنید؛ هدفهاى دشمن 
را کشف بکنید؛ احیانًا به قرارگاههاى دشمن، آنچنانی که خود او نداند، سر 
این طّراحی کالن، حرکت  در  و  بکنید  او، طّراحی کالن  اساس  بر  و  بکشید 

کنید. در رتبه هاى مختلف، فرماندهاِن بال این نقشها را ايفا میکنند.

دمیدنامید؛مهمترینوظیفهیاستادشایستهیانقالب
خوب، حال استادى که بتواند این نقش را ايفا کند، آن استاد شايسته ى 
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این  محترم  اساتید  از  توّقع  است.  اسالمی  جمهورى  نظام  آينده ى  و  حال 
و  زيد  بنشینید  که  نیست  این  منظورم  کنید.  توجیه  را  جوانهايتان  است. 
عمرو سیاسی را برايشان معّرفی کنید. نه، اصاًل من موافق هم خیلی نیستم. 
مشکل  حل  به  کمکی  چیزها،  این   ... و  بکر  و  عمرو  و  زيد  از  آوردن  اسم 
نمیکند. به اينها قدرت تحلیل بدهید. به اينها توان کار و نشاط کار بدهید. 
محیط  فضاى  را،  کالس  فضاى  بخشیدن.  امید  با  دادن؛  امید  با  چجور؟ 
درس و دانشگاه را فضاى امید کنید؛ امید به آينده. بدترین بالیى که ممکن 
است.  يأس  است،  ناامیدى  بيايد،  کشور  يک  در  نسل  يک  سر  بر  است 
اينکه میگويند: آقا! چه فايده دارد؟ فايده اى ندارد. این روحّیه ى »فايده اى 
فّعالّیتهاى  چه  فّعالّیتهاست؛  همه ى  مهلک  سم  آينده_  از  يأس  ندارد«_ 

اجتماعی و سیاسی، چه حّتی فّعالّیتهاى علمی، فّعالّیتهاى پژوهشی.1

فتنه؛رزمایشیبرایشناختنقاطضعفخودمان
در امتحانهایى از قبیل همین حوادثی که حول وحوش انتخابات پيش 
زمینه ها  همین  در  که  ديديم  انتخابات_  از  قبل  و  انتخابات  از  بعد  آمد_ 
ضعفها و مشکالتی داريم. این حوادث براى ما نعمت بزرگی است؛ از این 
نیروهاى  که  رزمايشهایى  مثل  بشناسیم؛  را  خودمان  ضعفهاى  که  جهت 
ح راه می اندازند. رزمايش اصاًل براى همین است که این يگان نظامی 

ّ
مسل

يا این سازمان نظامی، نقاط ضعفش را پيدا کند. هدفی را میدهند، فرمان 
بصیر  چشمهاى  بعد  بکنند؛  حرکت  هدف  آن  سمت  به  که  میشود  صادر 
و بينایى_ در همه ى رزمايشها اينجور است_ می ايستند و از بالى صحنه، 
صحنه را نگاه میکنند. میبینند که بله، در فالن نقطه، ضعف وجود دارد 
البّته  شد.  رزمايش  يک  ما  براى  این  دارد.  وجود  مزمن  ناتوانیهاى  بعضًا  يا 
به اختیار خود ما پيش نیامد؛ بر ما تحمیل شد؛ اّما خوب شد؛ ضعفهاى 

1.  همان.
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خودمان را فهمیديم. بنابراین این آرمانها، بالى سر ماست و بايد به سمت 
این آرمانها حرکت کنیم؛ آن وقت این ضعفها برطرف خواهد شد. این هم 

يک نکته است.

مهمترینوظیفهیاهلفرهنگدرشرایطفتنه؛تبلیغوتبیین
مرد  فرهنگی_  مرِد  و  هنرى  مرِد  دارد؟  نقشی  چه  شاعر  اينجا  در  خب، 
شامل زنها هم میشود_ يعنی انساِن هنرى و انساِن فرهنگی، در این صحنه 
بزرگ  خیلی  است،  سنگین  خیلی  وظیفه  من  نظر  به  دارد؟  وظیفه اى  چه 
�لّله  و�خ رسال��ت  �خ

ّ
ل �ج �ي �خ  �ي �خ

ّ
»�ل تبیين است؛  و  تبلیغ  است. مهمترین وظیفه هم 

لّ� �لّله«؛1 این يک معیار است؛ حقیقتی را که درک   �إ
ً
حد�

أ
و�خ � سث �خ ه و ل� �ي و�خ سث �خ و �ي

میکنید، آن را تبیين کنید. کسی انتظار ندارد برخالف آنچه میفهمید حرف 
میفهمید  آنچه  اينکه  براى  البّته  بگویيد.  میفهمید،  که  را  آنچه  نه،  بزنید. 
حوادِث  در  چون  کنید؛  مجاهدت  و  تالش  بايد  باشد،  صواب  و  درست 
فتنه گون، شناخت عرصه دشوار است، شناخت اطراف قّصه دشوار است، 
شناخت مهاجم و مدافع دشوار است، شناخت ظالم و مظلوم دشوار است، 
مثل  هم  شاعر  يک  باشد  بنا  اگر  است.  دشوار  دوست  و  دشمن  شناخت 
ديگران گول بخورد، فريب بخورد و بى بصیرتی به سراغش بيايد، این خیلی 
دون شأن يک انسان هنرى و يک انسان فرهنگی است. پس بايد حقیقت 
شیوه هاى  با  نمیشود  کرد.  تبلیغ  را  حقیقت  همان  بايد  هم  بعد  فهمید؛  را 
سیاسی_ شیوه هاى سیاستگران و سیاستمداران_ در عالم فرهنگ حرکت 
گره گشایى  بايستی  فرهنگ  عالم  در  است.  فرهنگ  شأن  خالف  این  کرد، 
کرد؛ بايستی حقیقت را باز کرد، بايستی گره هاى ذهنی را باز کرد؛ و این تبیين 
لزم دارد، يعنی همان کار انبیاء؛ فصاحت و بالغتی هم که گفته اند در بيان 
لزم است، بالغتش به این معناست. اگرچه که بالغت را در کتب فّنی به 

1.  سوره ی احزاب، آيه ی 39.
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معناى مطابقه ى با مقتضاى حال معنا میکنند، اّما آن يک معناى خاصی 
يعنی  بالغت  نیست؛  این  بالغت  صريح  و  اّولی  معناى  است؛  بالغت  از 
رساندن، بالغ يعنی رساندن. اينی که مثاًل میگويند حافظ این شعر فصیح 
و بلیغ را گفته، بلیغش يعنی چه؟ يعنی مناسب مقتضاى حال گفته؟ چه 
میدانیم ما آن وقتی که این شعر را گفته، مقتضاى حال بوده يا نبوده! ما الن 
داريم نگاه میکنیم؛ بحث اقتضاى حال نیست؛ يعنی رساست. بلیغ يعنی 
میفهمید  که  را  آنچه  اّما  بگویيد؛  ن  مبّیَ بگویيد،  روشن  بگویيد،  رسا  رسا؛ 
بگویيد؛ هیچ انتظار نیست_ حّق هم نیست که انتظار باشد_ کسی برخالف 
فهمیديد درست  آنچه  که  بکنید  بزند. سعی هم  فهمیده ى خودش حرف 

باشد.
... همینی که حال معمول شده که در بيانها و در تلویزیون و توى تبلیغات 
و توى دادگاه و توى زبان همه، میگويند: جنگ نرم؛ راست است، این يک 
واقعّیت است؛ يعنی الن جنگ است. البّته این حرف را من امروز نمیزنم، 
ت 

ّ
من از بعد از جنگ_ از سال 67_ همیشه این را گفته ام؛ بارها و بارها. عل

این است که من صحنه را میبینم؛ چه بکنم اگر کسی نمیبیند؟! چکار کند 
انسان؟! من دارم میبینم صحنه را، میبینم تجهیز را، میبینم صف آرایيها 
را، میبینم دهانهاى با حقد و غضب گشوده شده و دندانهاى باغیظ به هم 
فشرده شده علیه انقالب و علیه امام و علیه همه ى این آرمانها و علیه همه ى 
آن کسانی که به این حرکت دل بسته اند را؛ اينها را انسان دارد میبیند، خب 
چه کار کند؟ این تمام نشده. چون تمام نشده، همه وظیفه داريم. وظیفه ى 
بالغ،  است:  مشخصی  وظیفه ى  هم  هنرى  و  ادبى  و  فرهنگی  مجموعه ى 
بايستی  میکنم:  این  بر  تکیه  همیشه  من  بگویيد.  خوب  بگویيد،  تبیين؛ 
قالب را خوب انتخاب کنید و هنر را بايستی تمام عیار توى میدان بياوريد؛ 

نبايد کم گذاشت تا اثر خودش را بکند.
دارند  دارند،  بعضًا  که  هنرمندانه اى  کارهاى  این  با  ديگران  میبینید، 
يک باطلهایى را تبلیغ میکنند؛ شگفت اينکه ما هم همان حرفها را قبول 
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میکنیم! همین سريال کره اى که دارد پخش میشود و همه دارند آن را میبینند، 
يک تاريخ سازى و افسانه ى باطل است؛ آدم اگر بخواهد توى شاهنامه بگردد 
و اينجور داستانی را پيدا کند، ده پانزده تا از این داستانها میشود پيدا کرد. 
پاداشش  میکند،  کار  هنرمندانه  کسی  وقتی  برده؛  کار  به  هنر  طرف  منتها 
آن  به  و  تاريخ  آن  به  عالقه اى  هیچ  که  هم  جناب عالی  که  است  همین 
فرهنگ نداريد، مینشینید و با کمال عالقه گوش میکنید و خواهی نخواهی 

آن فرهنگ را جذب میکنید! این خاصّیت هنر خوب است.1

استقبالنظامازانتقادهایدرچهارچوباصول
داشته  منتقدينی  کشور  امور  یان 

ّ
متول کشور،  مسؤولن  که  ندارد  اشکالی 

مقام  در  انسان  وقتی  بدهند.  نشان  آنها  به خود  را  آنها  که ضعفهاى  باشند 
رقابت قرار بگیرد، مقابل منتقد قرار بگیرد، بهتر کار میکند. اينجور نیست که 
وجود منتقدین و کسانی که این روش را قبول ندارند، آن روش را قبول دارند، 
این  باشد؛  نظام  چهارچوب  در  بايد  منتها  باشد؛  داشته  ضررى  نظام  براى 
اشکالی ندارد، این مخالفت هیچ مخالفت مضرى نیست؛ نظام هم مطلقًا 
با يک چنین مخالفتی برخورد نمیکند. البّته انتقاد بايد در چهارچوب اصول 
امور  انقالب  اصول  چیست.  که  است  مشّخص  هم  انقالب  اصول  باشد. 
سلیقه اى نیست که هرکه از يک گوشه اى در بيايد، سنگ اصول را به سینه 
است.  انقالب  از  بيگانه ى  میبینیم  میرويم،  اصول  این  سراغ  که  بعد  بزند؛ 
اصول انقالب، اسالم است؛ قانون اساسی است؛ رهنمودهاى امام است؛ 
اساسی  قانون  در  که  است  نظام  ی 

ّ
کل سیاستهاى  است؛  امام  وصّیتنامه ى 

این  در  بشود.  تدوین  بايست  ی 
ّ
کل سیاستهاى  این  که  است  شده  معّین 

چهارچوب، اختالف نظر، اختالف ممشا، اختالف سلیقه عیب نیست، که 
حسن است؛ ُمضّر نیست، که مفید و نافع است. این يک مطلب است که 
در میدان معارضات اينچنینی، نظام با هیچکس برخورد نمیکند. آنجایى 

1.  در ديدار جمعی از شعرا 1388/6/14.
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بر  نروند، درصدد  افراد در چهارچوب اصول رفتار کنند، دنبال خشونت  که 
هم زدن امنّیت جامعه نباشند، آسايش جامعه را نخواهند به هم بزنند_ از 
این کارهاى خالفی که انجام میگیرد؛ دروغ پراکنی و شايعه_ نظام هیچگونه 
مسأله اى ندارد. مخالفینی هستند، نظراتی دارند، نظرات خودشان را بيان 

میکنند؛ نظام برخورد نمیکند.

بناینظامبرجذبحّداکثریودفعحّداقّلی
این،  است.  ی 

ّ
حّداقل دفع  و  حّداکثرى  جذب  اينجا،  در  نظام  بناى 

نظر مخالف  که  آن کسانی هم  بکنند.  توّجه  را همه  این  نظام است؛  روش 
دارند، نظرات مخالف با نظرات رسمی دارند، در این چهارچوب میتوانند 
امنّیت  با  کند،  نظام معارضه  مبانی  با  اگر کسی  کنند.  مقايسه  را  خودشان 

مردم مخالفت کند، نظام مجبور است در مقابل او بايستد.

لزومپذیرشحّقنظامدردفاعازخود
ما درباره ى افرادى که به آنها اهانت میشود، تهمت زده میشود، میگویيم 
اينها حّق دفاع دارند؛ خوب، نظام هم همینجور است؛ نظام هم حّق دفاع 
این خطاست که کسی خیال کند چون نظام حاکمّیت  را دارد.  از خودش 
نبايد دفاع کند؛ بى دفاع بماند؛ در مقابلش  است و قدرت سیاسی است، 
هرگونه مخالفتی، معارضه اى، قانون شکنی اى، مرزشکنی اى انجام بگیرد، 
هم  دنیا  جاى  هیچ  نیست؛  درست  این  ندهد؛  نشان  عکس العمل  بايد 

چنین نیست.

برخوردباگروههایمعارضبااصولدرهمهیکشورهایجهان
همین  در  دارد_  وجود  دنیا  احزاب  بين  در  که  گوناگونی  اختالفات  در 
این  از  هیچکدام  میدانند_  دموکراسی  پيشرو  را  خودشان  که  کشورهایى 



127

88
ل 

سا
ی 

ها
نه 

 فت
ا و

ه ه
اس

حم
ار 

شم
روز

م: 
دّو

ش 
بخ

احزاب متعارض و متخالف، با اصول و مبانی آن نظام مخالفت نمیکنند؛ 
از نظر مردم مردود هستند. دستگاههایى دارند؛ دستگاههاى رعايت   

ّ
ال و 

قانون اساسی و دادگاه قانون اساسی_ شبیه شوراى نگهبان خودمان_ اينها را 
رّد میکنند. اينجور نیست که قبول کنند يک نفرى بيايد در يک نظامی علیه 
مبانی آن نظام مبارزه کند، معارضه کند، آن وقت نظام در مقابل او ساکت 
نظامهاى  که در همین  گاهی ديده میشود  آن هم  از  به کمتر  بنشیند.  آرام  و 
هم  اصول  جزو  که  چیزهایى  میکنند؛  تندى  و  خشن  برخوردهاى  اروپایى 
محسوب نمیشود. بنابراین برخورد با نظام، برخورد با مبانی نظام، ايستادگی 
داشتن،  مخالف  نظر  اّما  دارد؛  تند  جواب  نظام،  روى  کشیدن  شمشیر  و 
و  تهمت  نباشد،  همراه   اشکالت  این  با  وقتی که  آن  داشتن،  متفاوت  نظر 
برخوردى  هیچگونه  نظام  نه،  نباشد،  چیزها  این  از  و  دروغ  و  شايعه افکنی 
نخواهد کرد. شیوه ى نظام این نبوده، امروز هم نیست و إن شاءاهلل در آينده 

هم نخواهد بود. این يک نکته.

ضرورتمراقبتصاحبانقدرتازانحرافوفسادپذیریخود
نکته ى ديگرى که فّعالن سیاسی، مسؤولن، صاحبان قدرت، صاحبان 
مسؤولّیتهاى گوناگون و متنّفذین بشّدت بايستی مراقب آن باشند، مسأله ى 
انحراف و فسادپذیرى شخصی است؛ همه مان بايد مراقبت کنیم. انسانها 
در معرض فسادند، در معرض انحرافند. گاهی لغزشهاى کوچک، انسان را 
به لغزشهاى بزرگ و بزرگتر و گاهی به پرتاب شدن در اعماق دّره هایى منتهی 
متعّدد،  موارد  در  است.  داده  هشدار  قرآن  بود.  مراقب  بايد  خیلی  میکند؛ 
 � ساوأ

أ
� �خ  �ي �خ

ّ
�ل هت  �ج عا�ت ّم کا�خ  »�ث میفرمايد:  يکجا  دارد.  این هشدار وجود  قرآن  در 

انسان  که  این است  کارها  از  �لّله«؛1 عاقبت بعضی  ا�ت  �ي
آ
ا �ج و�  �ج

�خ کدخّ
أ
� �لّسو�ى  

به آن خانه ى بدترین میرسد که تکذيب آيات الهی است. يکجا میفرمايد: 

1.  سوره ی روم، آيه ی 10.
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و� �لّله ما وعدوه«؛1 خلف وعده ى  ل�خ حخ
أ
ما � ه �ج و�خ ل�ت وم �ي لى  �ي لو�جهم �إ  �خىي �ت

ً
ا ا�ت �خ هم �خ �ج ع�ت

أ
ا »�خ

با خدا کردند، این موجب شد نفاق در دلهايشان بوجود بيايد. يعنی انسان 
گناهی انجام میدهد، این گناه انسان را به وادى نفاق میکشاند؛ که نفاق، 
کفر باطنی است. همینجا در قرآن، کافرین و منافقین در کنار هم هستند. در 
هم 

ّ
ل رخ ما �س�ت �خّ �إ م�ا�خ  �ل�ج  � �ت �ل�ت وم  �ي کم  و� م�خ

ّ
ول �ت �خ  �ي �خ

ّ
�ل �خّ  »�إ آيه ى ديگر میفرمايد:  يک 

و�«.2 اينی که میبینید يک عّده اى در مقابل دشمن  ��خ ما کس�ج �ج �ا�خ �ج �ي
ّ �لسث

خاطر  به  کنند،  ايستادگی  نمیتوانند  نمی آورند،  طاقت  میشوند،  منهزم 
با  و  با گناه  را  باطن خودشان  اينها سرزده است؛  از  قباًل  آن چیزى است که 
خطا خراب کرده اند. لغزشها انسان را فاسد میکند. این فساد، به انحراف 
پيش  بمرور  هم  این  میشود.  منتهی  عقیده  در  انحراف  به  گاهی  و  عمل  در 
می آيد؛ دفعتًا پيش نمی آيد که ما فکر کنیم يک نفرى شب مؤمن میخوابد، 
صبح منافق از خواب بيدار میشود؛ نه، بتدريج و ذّره ذّره پيش می آيد. این، 
تقوا؛  همین  يعنی  هم  خود  از  مراقبت  است.  خود  از  مراقبت  هم  عالجش 

بنابراین عالجش تقواست.

لزوممراقبتازیکدیگردربرابرانحرافولغزش
مراقب خودمان باشیم. نزديکان افراد مراقبت کنند؛ زنها از شوهرهايشان، 
و�صو�  �ت و  ال��تّ  �ج و�صو�  �ت »و  همديگر؛  از  نزديک  دوستان  زنهايشان،  از  شوهرها 
ر«.3 از يکديگر مراقبت کنیم، براى اينکه دچار نشويم. مردم مسؤولین را  الّص�ج �ج
موعظه کنند، نصیحت کنند، خیرخواهی کنند، بنويسند براى آنها، بگويند 
براى آنها، پيغام بدهند تا مبادا دچار لغزش بشوند. خطرات لغزش مسؤولین 
هم براى نظام، براى کشور و براى مردم بيشتر است. انسان گاهی در بعضی از 
حرفها، در بعضی از اقدامها و تحّرکات، این را احساس میکند؛ نشانه هاى 

1.  سوره ی توبه، آيه ی 77.
2.  سوره ی آل عمران، آيه ی 155.

3.  سوره ی عصر، آيه ی 3.
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يک چنین انحرافی را انسان مشاهده میکند. به خدا بايد پناه برد، از خدا 
بايد کمک خواست.1

نگرانیمسلمانانجهانازبلواهایبعدازانتخابات
اسالمی  مختلف  کشورهاى  مسلمانان  انتخابات،  از  بعد  بلواهاى  در 
نگران بودند؛ پيغام میدادند به آشنايان خودشان در اينجا، که در ایران چه 
اسالمی  جمهورى  نترسید،  نباشید،  ناراحت  میگفتند  اينها  است؟  خبر 
قويتر از این حرفهاست. يک حکومِت اينجورى است؛ دشمنانش آنهايند، 
همه ى  دشمنند،  او  با  عالم  شمرهاى  و  بدها  همه ى  اينهايند.  دوستانش 
تهاى عربِى مقاوم 

ّ
ت فلسطین طرفدار اوست، مل

ّ
مظلومان با او موافقند؛ مل

انگلیس  دولت  است،  مخالفش  هم  آمريکا  دولت  بله،  هستند.  او  طرفدار 
انگلیسیها  خباثت  سابقه ى  دارد_  ایران  در  دويست ساله  خباثت  که  هم 
را  کسی  مخالفتها  این  است.  مخالف  او  با  است_  دويست ساله  ایران،  در 
از  بعکس است؛ طرفدارش عبارتند  دولتی  اّما يک  نمی اندازد.  به  وحشت 
ت 

ّ
دزدها و غارتگرها و مستکبرین و زورگويان عالم، مخالفینش عبارتند از مل

تهاى مظلوم؛ این مايه ى ننگ است. جمهورى 
ّ
تهاى مؤمن و مل

ّ
خودش يا مل

دزدهاى  مخالفین؛  قبیل  آن  از  است  داشته  مخالفینی  امروز  تا  اسالمی 
عالم، غارتگرهاى عالم، مستکبرین عالم؛ اينهايند که با جمهورى اسالمی 
مخالفند؛ اينهايند که در مجامع جهانی سعی میکنند با جمهورى اسالمی 
اّما آحاد مردم، توده هاى مردم، دولتهاى مستقل،  مقابله و مخالفت کنند؛ 
تهاى مظلوم، اينها موافق با جمهورى 

ّ
سیاستمداران منفک از آن قدرتها، مل

به  تسلیم  چهره ى  نبايد  مخالفتها،  این گونه  از  ترس  خاطر  به  اسالمیند. 
دشمن نشان داد. به هر حال نسل جوان ما بايستی هشیار باشد.

ق به شماست. يک 
ّ
جوانهاى عزیز! این کشور مال شماست، فردا متعل

اقتصادى،  اقتدار  چه  سیاسی،  اقتدار  چه  علمی،  اقتدار  چه  مقتدر_  نظام 

1. در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1388/6/20.
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اقتدار  و  جهان  گوناگون  مناطق  در  تحّرک  اقتدار  چه  اّطالعاتی،  اقتدار  چه 
بين المللی_ مايه ى عّزت شماست، مايه ى افتخار شماست و شما بايد براى 
کنید. جوانها  وظیفه  و احساس  کنید  نظامی تالش  تتمیم چنین  و  تکمیل 

وظیفه دارند.1

ضرورتپرهیزازتفرقهافکنیدراجتماعاتروزقدس
توفیق  به  هم  امسال  است.  نام  این  و  ياد  این  کردن  زنده  روز  قدس،  روز 
ت عظیم ما در تهران و در همه ى شهرستانها روز 

ّ
الهی، به هدايت الهی، مل

قدس را گرامی خواهند داشت، راهپيمایى خواهند کرد. در کشورهاى ديگر 
روز  میکنند.  تبعّیت  ایران  ت 

ّ
مل از  قدس  روز  در  مسلمانان  از  بسیارى  هم 

ت ایران 
ّ
ق به مسأله ى قدس است و ضمنًا مظهر وحدت مل

ّ
قدس، روز متعل

از این اجتماعات براى  است. مراقب باشید در روز قدس کسانی نخواهند 
ايجاد تفرقه استفاده کنند. از تفرقه بايد ترسید. با تفرقه بايد مقابله و معارضه 
ت ایران میتواند پرچم قدس را با 

ّ
کرد. تفرقه نبايد بوجود بيايد. آن وقتی مل

افتخار بلند کند که يکپارچه باشد. در طول این سالها سعی کردند این را هم 
به هم بزنند، اّما بحمد اهلل نتوانستند؛ إن شاءاهلل بعدًا هم نخواهند توانست.2

انتخابات88؛اثباتکنندهیجمهورّیتواسالمّیتنظاماسالمی
و  فرصت  خیلی  این  کرد؛  پيدا  استقرار  و  شد  تثبیت  دولت  بحمداهلل 
ت 

ّ
موقعّیت مهّم و بزرگی است؛ لطف عظیمی است که خداى متعال بر مل

ما و کشور ما تفّضل و عطا کرد. اّوًل با آن انتخاباِت پرشور و فراموش نشدنی، 
ت ایران براى مدیريت کشور احساس مسؤولّیت میکند 

ّ
نشان داده شد که مل

و با اراده ى خود، با اختیار خود، قدم به میدان میگذارد، براى اينکه مسؤولین 
براى  و  براى نظام  را تعیين بکند؛ که این خیلی فرصت مهّمی است  کشور 

1.  همان.
2.  همان.
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ت بزرگ ما، با حضور هشتاد و پنج درصدى در صحنه، 
ّ
انقالب. در واقع مل

بيعت دوباره اى با انقالب کردند، بعد هم رئیس جمهورى را انتخاب کردند 
براى  جديدى  نصاب  يک  هم  این  که  رأى،  میلیون  پنج  و  بيست  قريب  با 
دولت و براى رؤساى جمهور ما بود؛ و اينها پيام داشت؛ هم آن حضور هشتاد 
انتخاب  این  هم  دارد،  خود  در  پيامهایى  میلیونی_  چهل  درصدى_  پنج  و 
قريب بيست و پنج میلیونی. اينها پيام دارد و بايد این پيامها را فهم کرد؛ و 
اگر دولتی و مسؤولنی این پيامها را درست درک بکنند و نخبگان و زبدگان 
حل  گره هايشان  از  خیلی  بنگرند،  پيامها  این  در  تأّمل  با  جامعه  سیاسی 

خواهد شد؛ مشکالتشان حل خواهد شد.
ت ما زد_ و در واقع 

ّ
يکی از اساسیترین حرف هایى که در این انتخابات مل

بايد گفت انقالب ما زد_ این بود که جمهورّيت خودش را با فرياد قوى اثبات 
کرد. در واقع این حضور هشتاد و پنج درصدى، پتک  جمهورّيت بود بر سر 
دشمنانی که دائم علیه انقالب ِهی حرف زدند، علیه اسالم حرف زدند، در 
پايه هاى جمهورّيت نظام به خیال خودشان خدشه کردند. آن حضور قوى، 

نشاندهنده ى این معنا بود.
این  وارد  نامزدهاى محترمی که  بعد هم مالحظه کرديد که در اظهارات 
میدان شدند، غالبًا دم از پيروى خط امام و گرايش به ارزشها، دلبستگی به 
ارزشها در بياناتشان بود؛ اگرچه حال در بعضی از موارد حرفی زده میشد که 
ی نبود، اّما همه آنچه که میگفتند و آنچه که مطرح میکردند، 

ّ
منطبق با این کل

به  امام،  به خّط  امام،  راه  به  را نشان بدهند که دلبستگی  این  میخواستند 
انقالب، به پايه هاى انقالب وجود دارد. این خیلی حرف مهّمی است. این 
ت ایران به این سمت 

ّ
نشاندهنده ى این است که همه احساس کردند که مل

ت ایران را نشان میداد؛ يعنی جهت 
ّ
ی حرکت مل

ّ
گرايش دارد. این جهت کل

امام  که  الهی اى  امر  مقابل  در  بودن  مطیع  و  بودن  هضم  جهت  اسالمّیت، 
بزرگوار ما مظهرش بود. بنابراین، آن جمهورّيت نظام و این اسالمّیت نظام، 
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با این انتخابات هر دوى اينها تثبیت شد؛ تأیيد شد. اينها پيامهاى مهّمی 
است؛ اينها را بايد درک کرد و بايد این پيامها را فهم کرد.

واکنشناجوانمردانهیفتنهگراندربرابرحرکتعظیممردم
خوب، بحمد اهلل این، صفحه ى تازه اى را در انقالب ما، در نظام ما باز 
کرد. حال بعضی واکنشی که به این حرکت عظیم مردم دادند، حّقًا و انصافًا 
د  �ج �لرخّ ّما 

أ
ا »�خ اينها  لکن  نبود،  جوانمردانه  و  نجیبانه  نبود؛  اخالقی اى  واکنش 

«1 است. این حرکت اصیل  ر�خ مک�ث �خىي �ل�أ �ي اس �خ ع �ل�خّ �خ �خ اًء و �ّما ما �ي �خ ه�ج �ج دخ �ي �خ
این  براى  و  کشور  این  براى  که  اينهاست  انقالب،  عظیم  جريان  این  مردم، 

ت و براى این تاريخ ماندنی است.
ّ
مل

ضرورتشکرگزاریعملینسبتبهنعمتحضورحماسیمردم
بايد همه شاکر باشیم. هرکسی که به این  کشور عالقمند است، هرکس 
به اسالم و عظمت اسالم عالقمند است، هرکس دلبسته ى امام بزرگوارمان 
هست، بايد شکرگزار باشد این نعمت بزرگی را که خداى متعال به ما داد. 
شماها البّته، بيشتر هم بايد شکرگزار باشید که مسؤولّیت بر دوش شماست؛ 
هم  و  باشند؛  شکرگزار  بايد  ديگران  از  بيش  رئیس جمهور  آقاى  بخصوص 
را  تواضعتان  شکرگزارى،  این  اثر  بر  هم  و  بشماريد  مغتنم  هم  باشید.  شاکر 
اّما  مردم؛  رأى  به  باشید  مستظهر  مردم،  رأى  به  باشید  مفتخر  کنید.  بيشتر 
مغرور نشويد، که اگر خداى نکرده غرور به سراغ ماها آمد، آن وقت انحرافها و 
انحطاطهاى گوناگونی را در پيش پاى خودمان خواهیم ديد. مراقب باشید؛ 
بزرگ،  پيروزیهاى  از  بعد  معموًل  است.  شیطان  بزرگ  دامهاى  آن  از  این 

خطرهاى بزرگ وجود دارد.2

1.  سوره ی رعد، آيه ی 17.
2. در ديدار اعضاى هیأت دولت 6/18/ 1388.
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غلطبودنشکلگرفتنفضایسوءظّنوبدگمانیدرجامعه
فضاى جامعه را فضاى برادرى، مهربانی، حسن ظّن قرار بدهیم. من هیچ 
موافق نیستم بااينکه فضاى جامعه را فضاى سوءظّن و فضاى بدگمانی قرار 
بدهیم. این عادات را از خودمان بايد دور کنیم. اينکه متأّسفانه باب شده که 
روزنامه و رسانه و دستگاههاى گوناگون ارتباطی_ که امروز روز به روز هم بيشتر 
و گسترده تر و پيچیده تر میشود_ روشی را در پيش گرفته اند براى مّتهم کردن 
تاريک  را  ما  دل  نیست،  خوبى  چیز  این  نیست؛  خوبى  چیز  این  يکديگر، 
میکند، فضاى زندگی ما را ظلمانی میکند. هیچ منافات ندارد که گنهکار 
نباشد؛ تهمت  گناه  اشاعه ى  اّما فضا، فضاى  ببیند،  را  گناه خودش  تاوان 
زدن، ديگران را مّتهم کردن به شايعات، به خیالت. همینجا من این را هم 
بگويم: اينکه در دادگاهها_ که در تلویزیون هم پخش میشد_ از قول يک مّتهمی 
چیزى راجع به يک کس ديگرى گفته میشود، من این را بگويم که این، شرعًا 
حّجّیت ندارد. بله، مّتهم هرچه درباره ى خود در دادگاه بگويد، این حّجت 
حّجت  کرد،  اعترافی  اگر  خودش  درباره ى  دادگاه  در  بگويند  اينکه  است. 
نیست، این حرف مهملی است، حرف بى ارزشی است؛ نه، هر اقرارى، هر 
اعترافی، شرعًا، عرفًا و در نزد عقال در يک دادگاه در مقابل دوربين، در مقابل 
است،  مسموع  اعتراف  این  بکند،  خود  علیه  مّتهم  که  میلیونی  بينندگان 
مقبول است، نافذ است؛ اّما علیه ديگرى بخواهد اعترافی کند، نه، مسموع 
نیست. فضا را نبايد از تهمت و از گمان سوء پر کرد. قرآن کريم میفرمايد: »لو ل� 
«؛1 وقتی میشنويد که يکی را 

ً
ر� �ي سهم �خ �خ �خ

أ
ا ا�ت �ج م�خ و�خ و �لموأ م�خ �خّ �لموأ موه �خ �خ سم��ت �إ

مّتهم میکنند، چرا به همديگر حسن ظّن نداريد؟ تکلیف دستگاه اجرایى 
را  بايد مجرم  به جاى خود محفوظ است. دستگاههاى اجرایى  و قضایى 
تعقیب کنند، دستگاههاى قضایى بايد مجرم را محکوم و مجازات کنند؛ 
با همان روشی که ثابت میشود و در قوانین اسالمی و قوانین عرفی ما هست و 

1.  سوره ی نور، آيه ی 12.
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هیچ هم در این زمینه نبايد کوتاه بيايند؛ اّما مجازات مجرم که از طرق قانونی 
جرم او ثابت شده است، غیر از این است که به گمان، به خیال، به تهمت، 
يکی را مّتهم کنیم، بدنام کنیم، توى جامعه دهن به دهن بگردانیم. اينکه 
نمیشود. این فضا، فضاى درستی نیست. يا ديگران_ خارجیها، بيگانه ها، 
تلویزیونهاى مغرض_ علیه کسی يا کسانی حرفی بزنند، اّدعا کنند که اينها 
فالنجا خیانت کردند، فالنجا خطا کردند؛ ما هم عین همان را پخش کنیم. 
این، ظلم است؛ این، مورد قبول نیست. رسانه هاى بيگانه ِکی دلشان براى 
ما سوخته است؟ ِکی خواسته اند حقایق در مورد ما روشن بشود، که در این 
مورد بيايند حقیقت را گفته باشند؟ میگويند، حرفهایى میزنند، اّدعاهایى 
این،  نیست؛  شّفافّیت  این،  است.  شّفافّیت  اينها  گفت  نبايد  میکنند. 
در جمهورى  که مسؤول  این است  معنايش  کردن فضاست. شّفافّیت  کدر 
اسالمی عملکرد خودش را بطور واضح در اختیار مردم قرار بدهد؛ این معناى 
شّفافّیت است، بايد هم بکنند؛ اّما اينکه ما بيایيم این و آن را بدون اينکه 
آنها نسبت  به  را  بار فشار تهمت و چیزهایى  زیر  باشد، بگیريم  اثبات شده 
تا مادامی که ثابت نشده  اّما  بدهیم که ممکن است در واقع راست باشد، 
است، ما حّق نداريم آن را بيان کنیم؛ این آن را مّتهم کند، آن این را مّتهم 
کند؛ از رسانه ى بيگانه_ رسانه ى مغرض انگلیس_ شاهد برايش بياوريم، بعد 
هم يک نفر از آن طرف پيدا بشود و کّل نظام را به امورى که شايسته ى نظام 
چیزهایى  این  از  است  بالتر  بسیار  شأنش  اسالمی  نظام  و  نیست  اسالمی 
که بعضی به نظام اسالمی نسبت میدهند، مّتهم بکند، این اشکال بر آنها 
بيشتر هم وارد است. تهمت زدن به يک شخص گناه است، تهمت زدن به 
يک نظام اسالمی، به يک مجموعه، گناه بسیار بزرگترى است. پروردگارا! با 

تقواى خود ما را از این گناهان دور کن.1

1.  در خطبه هاى نماز عید سعید فطر  1388/6/29.
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مهر ماه

یادآوری
تجّمعات در برخی از دانشگاهها انجام شد.

7 مهر: موسوی در بيانّیه ی سیزدهم خود روز قدس سال 88 را نقطه ی 
عطف حوادث بعد از انتخابات قلمداد نمود.

تبلیغات رسانه های معارض و شايعات پيامکی و شبکه های اجتماعی 
ادامه داشت.

بیانات
برنامهریزیبلندمّدتدشمنبرایبلواهایبعدازانتخابات

آگاه،  و  خبره  آدمهاى  نظر  به  انتخابات،  از  بعد  بلواهاى  این  قطعًا 
برنامه ریزى شده بود. يعنی انسان با هرکسی از انسانهاى فهیم که با مسائل 
پریروز  میفهمد.  میگذارد،  میان  در  هستند،  آشنا  جهانی  مسائل  با  و  کشور 
من به ايشان 1 همین را عرض کردم؛ گفتم اينها برنامه ریزى شده بود. ايشان 
بوده  برنامه ریزى شده  کار  این  که  را میفهمند  این  يعنی همه  گفتند: قطعًا. 
مثاًل  آمده.  بگویيم يک چیزى پيش  نبود که بخواهیم  کار دفعی  این يک  و 
دفعتًا کسی بلند شد حرفی زد؛ نه، این کار برنامه ریزى شده بود؛ از يک مرکزى 
شکستشان  این  إن شاءاهلل  ديگر؛  خوردند  شکست  خوب،  میشد.  هدايت 

ادامه هم پيدا خواهد کرد. منتها دائم دارند توطئه میکنند.

اشتباهبرخیازخواص؛سکوتدردورانفتنه
�خى  »ک�خ  جمله ى   این  فتنه،  فضاى  در  بعضیها  بکنیم؛  عرض  هم  را  این 
را بد میفهمند و خیال   2» �ل�ج �ي �خ رع  رک�ج و ل� صخ �ي �خ هر  و�خ ل� �خ �ج

ّ
�لل �خ  هت کا�ج �خ �ت �ل�خ

1.  حجة السالم و المسلمین هاشمی رفسنجانی.
2.  نهج البالغه، حکمت 1.
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و اوضاع مشتبه شد، بکش  این است که وقتی فتنه شد  میکنند معنايش 
کنار! اصاًل در این جمله این نیست که: »بکش کنار«. این معنايش این است 
رک�ج و  �ي هر �خ »ل� �خ که به هیچ وجه فتنه گر نتواند از تو استفاده کند؛ از هیچ راه. 

«؛ نه بتواند سوار بشود، نه بتواند تو را بدوشد؛ مراقب بايد بود. �ل�ج �ي رع �خ ل� صخ
در جنگ صّفین ما از آن طرف عّمار را داريم که جناب عّمار ياسر دائم_ 
آثار صّفین را نگاه کنید_ مشغول سخنرانی است؛ این طرف لشکر، آن طرف 
لشکر، با گروههاى مختلف؛ چون آنجا واقعًا فتنه بود ديگر؛ دو گروه مسلمان 
بودند.  مشتبه  عّده اى  يک  بود؛  عظیمی  فتنه ى  گرفتند؛  قرار  هم  مقابل  در 
عّمار دائم مشغول روشنگرى بود؛ این طرف میرفت، آن طرف میرفت، براى 
تاريخ  در  همه  و  شده  ضبط  اينها  که  میکرد_  سخنرانی  مختلف  گروههاى 
�خ مس�و� ...«  د �لّله �ج ٌر م�خ �ص�ا�ج ع�ج �خ هست_ از آن طرف هم آن عّده اى که »�خ
 _ �خ �ي م�خ ر �لموأ ا �م�ي هستند، در روايت دارد که آمدند خدمت حضرت و گفتند: »�ي
ال «؛1  �ت � �ل�ت ا �خى هدخ کک�خ د سث ا �ت يعنی قبول هم داشتند که امیر المؤمنین است_ ��خّ
ما شک کرديم. ما را به مرزها بفرست که در این قتال داخل نباشیم! خوب، 
َظهرى  همان  ُيحلب؛  که  است  َضرعی  همان  خودش  کشیدن،  کنار  این 
خودش  نزدن،  حرف  کشیدن،  کنار  کردن،  سکوت  گاهی  ُیرَکب!  که  است 
بايستی  همه  کنند؛  روشنگرى  بايستی  همه  فتنه  در  است.  فتنه  به  کمک 
را به  را و شما  بصیرت داشته باشند. امیدواريم إن شاءاهلل خداى متعال ما 

آنچه میگویيم، به آنچه نّیت داريم، عامل کند؛ موّفق کند.

لزومپرهیزخبرگانازمعّرفینمایندگانمخالفنظراعضا
راجع به این مطلبی هم که جناب آقاى شاهرودى نقل کردند، به نظر من 
در  مخالفی  عقیده ى  حال  که  را  کسی  اينکه  به  بکنند  نبايد  اقدام  خبرگان 
بين خودشان دارد، اعالم کنند. این به نظر من اقدام خیلی مناسبی نیست. 
عنوان  به  را  چیزى  يا  بکنم  تکلیفی  خبرگان  به  نمیخواهم  البّته  من  حال 

1.  وقعة صّفین، ص 115.



137

88
ل 

سا
ی 

ها
نه 

 فت
ا و

ه ه
اس

حم
ار 

شم
روز

م: 
دّو

ش 
بخ

ديگرى  عقیده ى  نفر  يک  بالخره  است.  این  من  سلیقه ى  بگويم؛  تکلیف 
در يک مسأله ى خاّصی دارد؛ اينجور نیست که در مبانی و اصول اختالفی 

وجود داشته باشد و به نظرم نمی آيد اينجورى باشد.1

وظیفهیهمگانبخصوصجواناندرافزایشبصیرت
کشورند،  مردم  همه ى  جوانان؛  بخصوص  مردمند،  عموم  من  مخاطب 
افزايش  در  میتوانید  هرچه  عزیز!  جوانان  حّساس.  مناطق  این  بخصوص 
بصیرت خود، در عمق بخشیدن به بصیرت خود، تالش کنید و نگذاريد، 
از بى بصیرتی ما استفاده کنند؛ دشمن به شکل دوست  نگذاريد دشمنان 
جلوه کند، حقیقت به شکل باطل و باطل در لباس حقیقت. امیر المؤمنین 

در يک خطبه اى از جمله ى مهمترین مشکالت جامعه همین را میشمارد:
ا�ج �لّله«2. در  ها ک�ت �ي ال�خ �خ �خ دع �ي �ت �ج ع و ��کام �ت �ج

�تّ �خ �هو�ء �ت �ت وع �ل�خ دء و�ت ما �ج »��خّ
مردم  مقابل  در  واضح  بطور  حّق  اگر  میفرمايد:  امیر المؤمنین  خطبه،  همین 
هم  باطل  اگر  کند.  باز  حّق  علیه  زبان  نمیتواند  کسی  بشود،  ظاهر  و  آشکار 
رفت.  نخواهند  باطل  سمت  به  مردم  بدهد،  نشان  آشکار  بطور  را  خودش 
را  «. آن کسانی که مردم  ا�خ حج مرخ �ي �خ �ث  �خ � صخ و م�خ هدخ �ث  �خ � صخ دخ م�خ هدخ حخ وأ �ي »و لک�خ 
میخواهند گمراه بکنند، باطل را به صورت خالص نمی آورند؛ باطل و حّق 
الک  ه�خ را آمیخته میکنند، ممزوج میکنند، آن وقت نتیجه این میشود که »�خ
ه«؛ حّق، براى طرفداران حّق هم مشتبه میشود. این  ا�أ �ا�خ على �ول�ي �ي

ّ ولى �لسث س�ت �ي
است که بصیرت میشود اّولین وظیفه ى ما.

خوشحالییاخشمدشمن؛مالکغلطیاصحیحبودنیکحرکت
نگذاريم حّق و باطل مشتبه بشود. امروز در مقابل نظام جمهورى اسالمی 
گرفته اند؛  قرار  صفوفی  است،  اسالم  دنیاى  در  اسالم طلبی  ه ى 

ّ
قل فعاًل  که 

1.  در ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى 2/ 7/ 1388.
2.  نهج البالغه، خطبه ى 50.
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استکبار جهانی در قلب آن صفوف است؛ صهیونیست در قلب آن صفوف 
خونی  دشمنان  پس  اسالمند،  خونی  دشمنان  صريح،  بطور  اينها  است. 
جمهورى اسالمیند. این شد يک معیار. اگر حرکتی کرديم، کارى کرديم که به 
نفع این دشمن انجام گرفت، بايد بدانیم اگر غافلیم، هوشیار بشويم، بدانیم 
که داريم راه غلط میرويم. اگر حرکتی کرديم که ديديم این دشمن را خشمگین 
ت ایران 

ّ
میکند، بدانیم که راهمان راِه درست است. دشمن از پيشرفت مل

خشمگین میشود، از موّفقّیتهاى شما خشمگین میشود، از استحکام نظام 
دشمن  ما  کارهاى  از  کدامیک  از  ببینید  شما  میشود.  خشمگین  اسالمی 
همان  این  میکند،  خشمگین  را  دشمن  که  چیزى  آن  میشود؛  خشمگین 
خّط درست است. آن چیزى که دشمن را مشعوف میکند، ذوق زده میکند، 
تبلیغات، در سیاست ورزى، این  او هی تکیه کند؛ در  بر روى  سعی میکند 
آن خّط کج است؛ این همان زاويه دارى است. این معیارها را در نظر داشته 
باشید. این معیارها حقایق را روشن خواهد کرد. در بسیارى از موارد آنجایى 

که اشتباهی پيش می آيد، با این معیارها میشود آن اشتباه را برطرف کرد.1

آبان ماه

یادآوری
13 آبان: اغتشاشاتی در میدان هفتم تیر انجام شد.

بیانات
یکیازاشتباهاتصداوسیمادرانتخابات88؛پرداختزودهنگامبه

انتخابات
من کمبودها را نفی نمیکنم؛ بيشتر از خیلی از منتقدین، بنده کمبودها 

1. در ديدار عمومی مردم چالوس و نوشهر 1388/7/15.
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را میدانم؛ منتها راه رفع کمبودها، این چیزهایى که تصّور میشود، نیست که 
حال بيا اعالم کن که مثاًل فالنجا فالنجور چجورى است؛ نه، خیلی چیزها 
نمیشود؛  درست  حرف  با  میشود.  درست  کار  با  نمیشود،  درست  اعالم  با 
مشکالت  حّل  به  کمکی  هیچ  لفاظی  و  تبلیغاتی  جنجال سازِى  حرف، 
خوب،  انتخابات،  قضاياى  همین  تو  ديديد.  شما  که  همچنانی  نمیکند؛ 
انتخابات  از شروع  يا بيست روز قبل  بايد يک ماه  انتخاباتی مثاًل  تبلیغات 
انجام بگیرد؛ اّما از پيش از عید نوروز تبلیغات انتخاباتی شروع شد! همین 
منعکس  متأّسفانه  است،  دوستان  از  بعضی  انتقاد  مورد  که  هم  تلویزیونی 
میکرد. بنده موافق هم نبودم. این را هم شما خیال نکنید که حال بنده چون 
را  سیما  و  صدا  برنامه هاى  همه ى  میکنم،  انتخاب  را  سیما  و  صدا  رئیس 
می آورند، دانه دانه بنده نگاه کنم، امضاء کنم. نخیر، از خیلی از برنامه هاى 
صدا و سیما بنده راضی هم نیستم؛ از جمله، از همین من راضی نبودم که از 
سه ماه قبل از انتخابات_ انتخابات بيست و دّوم خرداد بود_ از ماه اسفند، 
از سفرهاى تبلیغاتی و حرفهایى که زده شد و  از اسفند، بعضی  بلکه زودتر 
تظاهراتی که میشد و مجادلتی که انجام میگرفت، از تلویزیون پخش شود، 
که متأّسفانه تو تلویزیون پخش شد؛ به خاطر همین، که يعنی ما آزادانديشیم! 
اينها توّهم است؛ این جنجال آفرينی در داخل کشور است. جنجال فکرى 

غیر از مباحثات صحیح است.1

ضررفضایجنجالیودورازمنطق
يک وقت شما يک حرفی میزنید، ناگهان میبینید همه ى ناظران سیاسی 
کف  شما  براى  است،  خباثت  و  پلیدى  از  انباشته ى  وجودشان  که  جهان 
میزنند. به این تشویق نشويد. به قول رايج بين جوانها، جّوگیر نشويد. بحث 
درست بکنید، بحث منطقی بکنید. سخنی را بشنويد، سخنی را بگویيد؛ 

1. در ديدار جمعی از نخبگان علمی کشور 1388/8/6.
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�خ  �ي �خ
ّ
�ل ا�.  ع�ج ر  ّ سث �ج »�خ است.  قرآن  دستور  همان  این  کنید.  فکر  بنشینید  بعد 

انتخاب  را  بهترین  شنفت،  بايد  را  سخن  ه«.1  �س�خ
أ
� �و�خ  �ج

�تّ �ي �خ ول  �ل�ت م�و�خ  س�ت �ي
جنجاِل  ديديد.  که  میشود  همین  کردن،  درست  جنجال  فضاى   

ّ
ال و  کرد؛ 

بخصوص  این؛  میشود  انعکاسش  انتخابات،  از  بعد  انتخابات،  از  قبل 
وقتی دست بيگانه هم دخالت دارد. به چه دلیل، با چه توجیهی شما فکر 
میکنید دستگاههاى تبلیغاتی دنیا حوادثی را که فکر میکنند به ضرر نظام 
جمهورى اسالمی است، لحظه به لحظه  منتشر میکنند؟ با چه محاسبه اى 
کرد؟!  مطالعه  رويش  نبايد  کرد؟!  فکر  نبايد  را  این  میگیرد؟  انجام  کار  این 

اينهاست آن چیزهایى که بايد به آنها توّجه کرد.2

متمّرد نامزدهای جرم بزرگترین انتخابات؛ اصل بردن سؤال زیر
معترض

بنده روزها معموًل حدود شانزده هفده تا روزنامه را نگاه میکنم؛ نه اينکه 
حال همه ى صفحات لیى و اينها را نگاه کنم؛ لکن تیترها، اگر سرمقاله ى 
ما  روزنامه هاى  از  خیلی  میکنم.  نگاه  معموًل  باشند،  داشته  توّجهی  قابل 
متأّسفانه در انعکاس حقایق ضعیفند و در اصلی فرعی کردن مسائل، غیر 
منصفانه عمل میکنند. در همین مسائل اخیر، مسائل را بايد اصلی فرعی 
کرد؛ مسأله ى اصلی چیست؛ يک سلسله مسائل فرعی هم پيرامون اوست؛ 
اهّمّیتش  اصلی  مسأله ى  اّما  است،  کم اهّمّیت  فرعی  مسائل  آن  اينکه  نه 
بيشترش از آنهاست. مسأله ى اصلی در این قضاياى اخیر، اصل انتخابات 
بود؛ زیر سؤال بردن اصل انتخابات بزرگترین جرمی بود که انجام گرفت. چرا 
کشیده  زحمت  همه  این  میبنديد؟!  را  چشمتان  جرم  این  به  نسبت  شما 
يک  نصاب شکنی،  يک  عظمت،  این  به  شرکِت  يک  بيايند،  مردم  بشود، 
را  اّدعايش  اينقدر  که  دمکراسی اى  در  مردمسالرى،  در  دنیا  در  رکودشکنی 

1.  سوره ی زمر، آيات 17 و 18.
2.  در ديدار جمعی از نخبگان علمی کشور 1388/8/6.
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م بيايند بدون استدلل، 
ّ
میکنند، انجام بگیرد، بعد يک عّده مفت و مسل

بدون دلیل، همان فرداى انتخابات بگويند: انتخابات دروغ است! این کار 
توى  بود  منصف  بايد  يک قدرى  است؟!  کمی  جرم  این  است؟!  کوچکی 
این قضايا. دشمن هم حّداکثر  استفاده را از این کرد. يک عّده هم هستند 
و  امروز  نبودند_ مال  با نظام جمهورى اسالمی موافق  اّول  از  در داخل کشور، 
استفاده  فرصت  این  از  نیستند_  موافق  که  است  سال  سی  نیست،  دیروز 
اينجور  از خوِد نظام، دارند  کردند، ديدند عناصرى وابسته ى به خوِد نظام، 
میداندارى میکنند، اينها هم وقت را مغتنم شمردند، آمدند داخل میدان؛ 

و ديديد.

شروع عواقب به نسبت معترض نامزدهای به دادهشده هشدار
اعتراضات

این  صحنه گردان  که  حضراتی  همین  به  دادم  پيغام  را  این  اّول  روز  من 
اگر  من  دادم.  خصوصی  پيغام  آنها  به  من  اّول  ساعات  آن  هستند؛  قضايا 
نیست؛  ساکن  به  ابتدا  این  میزنم،  حرفی  يک  جمعه  نماز  توى  يک وقتی 
وقتی  میگیرد،  انجام  لزم  نصیحِت  خصوصی،  پيغام  خصوصی،  حرف 
پيغام  بيان میکند. من  در علن  را می آورد  ناچار میشود، يک حرفی  انسان 
کنترل  آخر  تا  نمیتوانید  اّما  میکنید،  شروع  داريد  شما  را  این  گفتم  دادم، 
کنید؛ می آيند ديگران سوءاستفاده میکنند. حال ديديد آمدند سوءاستفاده 
کردند. مرگ بر اسرائیل را خط زدند! مرگ بر آمريکا را خط زدند! معناى این 
کار چیست؟ آنی که وارد عرصه ى سیاست میشود، بايد مثل يک شطرنج باز 
ماهر هر حرکتی را که میکند تا سه تا چهار تا حرکت بعد از او را هم پيش بينی 
را  ديگر  حرکت  آن  او  مقابل  در  رقیبت  میکنی،  را  حرکت  این  شما  کند. 
خواهد کرد؛ بايد فکرش باشی که تو چه حرکتی خواهی کرد. اگر ديدى در آن 
حرکت دوم، تو درمیمانی، امروز این حرکت را نکن؛ اگر کردى، ناشی هستی_ 
حال تعبیر بهترش  این است_ توى این کار، توى این بازى، توى این حرکت، 



ی(
ی ُنه د

ت )حماسه 
صیر

آزمون ب

142

ناشی هستی، ناواردى. اينها نمیفهمند چکار میکنند؛ يک حرکتی را شروع 
میکنند، ملتفت نیستند که در حرکات بعد و بعد و بعد، چطور در خواهند 

ماند؛ مات خواهند شد. اينها را بايد محاسبه میکردند.

کردِن مواجه و انتخابات بردن سؤال زیر معترض؛ نامزدهای جرم
عّدهایازمردمبانظام

کردِن  مواجه  انتخابات،  رفتن  سؤال  زیر  بود.  این  اصلی  مطلب   
مجموعه اى از مردم_ آنها هیچ نّیت سویى هم ندارند؛ وارد میدان انتخابات 
با کشور،  نظام،  با  کردند؛ خیلی هم خوب_  شدند، طبق عقیده شان عمل 
اگر شما منصفید،  نیست.  کارهاى کوچکی  اينها  با حرکت عمومی کشور، 
آن حرکتهاى جانبی را، آن قضاياى جانبی را ببینید، اهّمّیتش را هم در نظر 

داشته باشید؛ اّما مهمتر بودِن این را هم در نظر داشته باشید.1

دستبرداشتنآمریکاازاقداماتگذشته؛شرطعادیشدنروابط
آن روزى که آمريکا دست از استکبار بردارد، آن روزى که از دخالتهاى بيجا 
تها دست بردارد، يک دولتی مثل بقّیه ى دولتهاست، براى ما هم 

ّ
در امور مل

دولتی مثل بقّیه ى دولتها خواهد بود؛ اّما تا روزى که آمريکایيها هنوز به طمِع 
برگشتن به ایران و تجديد روزگاِر گذشته و عوض کردن تاريخ و به عقب بردن 
ط بشوند، با هیچ وسیله اى نخواهند 

ّ
زمان باشند و بخواهند بر کشور ما مسل

ت ما را به عقب نشینی وادار کنند؛ این را بدانند.
ّ
توانست مل

استحکامجمهوریاسالمیدربرابرفتنهها
و به این غائله هایى هم که بعد از انتخابات پيش آمد، دل خوش نکنند؛ 
حرفهاست،  این  از  عمیقتر  حرفهاست،  این  از  قويتر  اسالمی  جمهورى 

1.  همان.
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ريشه دارتر از این حرفهاست. جمهورى اسالمی با حوادث بسیار سخت ترى 
هم مواجه شده، که بر همه ى اينها فائق آمده؛ حال چهار نفر آدمهایى که يا 
ساده لوح_ حال هرچه و با هر انگیزه اى؛ قضاوت نکنیم_ هستند، يا با نّیت بد 
و خباثت آلود، يا با نّیت نه آنچنان بد، اّما همراه با ساده لوحی و بد فهمیدن 
آمريکا در  براى  اينها نمیتوانند  با جمهورى اسالمی مواجه شده اند،  قضايا، 

ت ایران ايستاده است.1
ّ
کشور ما فرش قرمز پهن کنند؛ این را بدانند: مل

آذر ماه

یادآوری
چهارم آذر: موسوی در بيانیه ی پانزدهم خود، بسیج را به باد انتقادگرفت.

15 آذر: موسوی بيانیه ی شانزدهم خود را به مناسبت 16 آذر )روز دانشجو( 
صادر کرد.

16 آذر: در دانشگاه تهران و در حاشیه ی مراسم روز دانشجو، اغتشاشاتی 
نظام  مخالف  رسانه های  توّسط  حوادث  این  از  تصاویری  گرفت.  انجام 

منتشر شد که در آن به تصویر حضرت امام توهین میشد.
موج اعتراضهای مردمی برخاست.

21 آذر: درسهای حوزه های علمّیه در اعتراض به توهین به حضرت امام 
تعطیل گرديد. دانشجويان برخی از دانشگاهها نیز تجّمعاتی در اعتراض به 

این اقدام موهن انجام دادند.
23 آذر: پس از اقامه ی نمازجمعه در سراسر کشور راهپيمایى در اعتراض 

به توهین به حضرت امام انجام شد.
24 آذر: آيت اهلل منتظری نظام را به استفاده ی ابزاری از حادثه ی توهین به 

امام خمینی مّتهم نمود و بازهم به جريان برخورد با آشوبگران اعتراض کرد.

1. در ديدار دانش آموزان در آستانه 13 آبان 1388/8/12.
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29 آذر: آيت اهلل منتظری در 87 سالگی درگذشت. رهبر انقالب با توّجه 
به سوابق وی، پيام تسلیتی را صادر نمودند.

اغتشاش  به  آشوبگران  توّسط  منتظری  آيت اهلل  جنازه ی  تشیيع  آذر:   30
کشیده شد که با بيداری مردم بصیر قم به سرعت پايان پذیرفت.

بیانات
بدبینکردنمردمواختالفافکنی؛ازابزارهایجنگنرم

يکی از ابزارها در جنگ نرم این است که مردم را در يک جامعه نسبت به 
يکديگر بدبين کنند، بددل کنند، اختالف ايجاد کنند؛ يک بهانه اى پيدا 
کنند، با این بهانه بين مردم ايجاد اختالف کنند؛ مثل همین قضاياى بعد 
از انتخابات امسال که ديديد يک بهانه اى درست کردند، بين مردم ايجاد 
اختالفی کردند. خوشبختانه مردم ما بابصیرتند. اينجور کارى در کشورهاى 
در  ترديدافکنی  ديگر،  جاهاى  در  کرد؛  عوض  ی 

ّ
بکل را  کشور  اوضاع  ديگر 

دلهاى مردم نسبت به يکديگر؛ يک بهانه اى مثل بهانه ى انتخابات را پيش 
بکشند، ايجاد ترديد کنند، دلها را نسبت به يکديگر چرکین کنند، مردم را 
در مقابل هم قرار بدهند؛ بعد در میانه، عناصر دست آموِز مغرِض معاند را به 
کارهاى خالف وادار کنند و مسؤولین کشور نتوانند تشخیص بدهند کی بود، 
را دنبال  اينجور کارى  چی بود، چه شد. این جزو طرحهاى اساسی است. 

میکنند.

بصیرت؛مهمترینعنصردردورانفتنه
خوب، شما ببینید در يک چنین وضعّیتی چه چیزى بيش از همه براى 
به  میکنم،  تکیه  بصیرت  روى  بر  بارها  بنده  بصیرت.  است؟  مهّم  انسان 
را که  ببینند آن دستی  اّتفاقی دارد می افتد؛  خاطر همین. مردم بدانند چه 
دارد صحنه گردانی میکند، صحنه را شلوغ میکند تا در خالل شلوغیهاى 
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مردم، يک عنصر خائنی، يک عنصر دست نشانده و دست آموزى بيايد کارى 
را که آنها میخواهند، انجام بدهد و نشود او را توى مردم پيدا کرد؛ این کارى 
منتهی  بصیرت  به  که  اقدامی  هر  بدهد.  انجام  میخواهد  دشمن  که  است 
بشود، بتواند عنصر خائن را، عنصر بدخواه را از آحاد مردم و توده ى مردم جدا 
را مغشوش  اقدامی که فضا  این خوب است. هر  را مشّخص کند،  او  کند، 
کند، مشّوش کند، انسانها را نسبت به يکديگر مرّدد کند، فضاى تهمت آلود 
باشد، مجرم و غیر مجرم در آن مخلوط بشوند، این فضا ُمضّر است، مخالف 

است.

اصراربریکیشدنآحادمّلتدربرابرمخالفانبااصلانقالب
ایران، جريانات مختلف  ت 

ّ
این است که آحاد مردم، مل بر  بنده  اصرار 

سیاسی، همه در مقابل آن افراد معدودى که با اصل این انقالب مخالفند، 
به  کشور  کردن  تقديم  دودستی  هدفشان  مخالفند،  کشور  استقالل  اصل  با 
آمريکا و به استکبار است، با يکديگر يکی باشند. دشمن از این گونه عناصر 
ت ما هم اينجور کسانی هستند، معدودى 

ّ
تها دارد؛ در داخل مل

ّ
در داخل مل

ت، آحاد مردم، این توده ى عظیم مردمی_ 
ّ
از این قبیل پيدا میشوند. متن مل

از خواص تا عاّمه ى مردم_ اينها را بايد از آن عناصر معدود خودفروخته جدا 
کرد؛ نبايد اشتباه اّتفاق بيفتد. من میبینم در بعضی از اظهارات، در بعضی از 
حرفها، فضا آنچنان مغشوش میشود که افراد سردرگم میشوند؛ مردم نسبت 
به همديگر، نسبت به نخبگانشان، نسبت به مسؤولنشان بدبين میشوند؛ 

این درست نیست.

ضرورتپرهیزازایجاداختالفوشایعهپراکنینسبتبهمسؤوالن
حال بعضیها_ چه مطبوعات، چه بعضی از عناصر گوناگون_ توصیه پذیر 
بعضی  سیاستهاى  نیست  معلوم  نمیخواهند؛  توصیه  ما  از  آنها  نیستند؛ 
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معّین  کجا  و  میکند  معّین  کی  را  رسانه ها  و  مطبوعات  و  دستگاهها  این  از 
را  اّما آن کسانی که مصالح کشور  میشود_ نانشان در ايجاد اختالف است_ 
است  این  آنها  به  توصیه ام  من  کنند،  غالب  را  حقایق  مايلند  میخواهند، 
و  شايعه سازى  کنند.  نظر  صرف  اصولی  غیر  و  جزیى  اختالفات  این  از  که 
مسؤولین  به  علنًا  و  صريحًا  میبیند  انسان  نیست.  درست  شايعه پراکنی 
به  میزنند، نسبت  تهمت  دارند_  بر دوش  را  بارهاى کشور  که  کشور_ کسانی 
چه  باشد،  رئیس جمهور  چه  نمیکند،  هم  فرق  میکنند؛  شايعه سازى  اينها 
چه  باشد،  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس  چه  باشد،  مجلس  رئیس 
کسانی  کشور  مسؤولین  کشورند.  مسؤولین  اينها  باشد؛  قضائّیه  قّوه ى  رئیس 
اينها اعتماد  به  بايد  اينها سپرده است؛ مردم  به  هستند که زمام يک کارى 
داشته باشند، حسن ظّن داشته باشند. نبايد شايعه پراکنی کرد؛ دشمن این 
را میخواهد. دشمن میخواهد شايعه پراکنی کند؛ میخواهد دلها را نسبت به 

يکديگر، نسبت به مسؤولین بدبين کند.

اّولیناقدامفتنهگران؛ایجادتردیددرکارمسؤوالنانتخابات
بعد  فتنه ى  این  انتخابات_  از  بعد  اوایل همین حوادث  در  ديديد شما 
از انتخابات_ اّولین کارى که شد، ترديدافکنی در کار مسؤولین رسمی کشور 
بود؛ در کار شوراى نگهبان، در کار وزارت کشور. این ترديدافکنیها خیلی مضّر 
را،  را، بصیرت  ايمان  بايد  را میخواهد. جوانان بسیجی  این  است؛ دشمن 

انگیزه را، رعايت موازین و معیارها را، اينها همه را باهم مالحظه کنند.1

بیهودهبودناقداماتمواجهکنندگانبامّلتونظام
کسانی هم که با اشاره ى دشمن، با تشویق دشمن، با لبخند دشمن، با 
با  قانون اساسی،  این  با  این نظام،  با  برايشان، میخواهند  کف زدن دشمن 

1.  در ديدار جمع کثیرى از بسیجیان کشور 1388/9/4.
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این حرکت عظیم مردمی مواجه کنند، سرشان را دارند به سنگ میزنند؛ سر 
به دیوار میکوبند، کار بيهوده میکنند.

ضرورتدّقتدربکاربردنعنوانمنافقوضّدوالیتفقیه
را بمجّرد يک خطایى  باشید، نمیشود هرکسی  باشید، مواظب  مراقب 
اينکه يک کلمه حرفی  را بمجّرد  نمیشود هرکسی  اشتباهی گفت منافق؛  يا 
برخالف آنچه که من و شما فکر میکنیم، زد، بگویيم آقا این ضّد وليت فقیه 
است. در تشخیصها خیلی بايد مراقبت کنید. من تأکیدم به شما جوانان 
عزیز، فرزندان عزیز خود من، جوانان پرشور این کشور در سرتاسر میهن عزیز، 
به  کامل  امید  با  کامل،  ايمان  با  قّوت،  با  با شّدت،  انگیزه ها  همین است. 
آينده حفظ بشود؛ اّما در تشخیصها و در مصداقهاى مختلف دّقت بشود. 

بى دّقتی در مصداقها، گاهی اوقات ضررها و لطمات بزرگی خواهد زد.1

سختیفضایغبارآلودبرایامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(
جایى  میدهد،  معنا  آنجا  تبلیغ،  که  مکانی  و  زمان  و  برهه اى  مهمترین 
است که فتنه وجود داشته باشد. بيشترین زحمت در صدر اسالم و در زمان 
پيغمبر، زحمات مربوط به منافقین بود. بعد از پيغمبر، در زمان امیر المؤمنین 
مّدعی  که  افرادى  با  اسالمی  حکومت  چالش  و  درگیرى  از  که  بود  زحماتی 
اسالم بودند، بوجود می آمد. بعد هم همینجور؛ در دوران ائمه)علیهمالّسالم(هم 
 آن وقتی که جنگ بدر هست، کار، 

ّ
ال و  همینجور؛ دوران غبارآلودگی فضا؛ 

دشوار نیست؛ آن وقتی که در میدانهاى نبرد حاضر میشوند، با دشمنانی که 
مشّخص است این دشمن چه میگويد، کار دشوار نیست. آن وقتی مسأله 
مشکل است که امیر المؤمنین در مقابل کسانی واقع میشود که اينها مّدعی 
اسالمند و معتقد به اسالم هم هستند؛ اينجور نبود که معتقد به اسالم هم 

1.  همان.
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نباشند، از اسالم برگشته باشند؛ نه، معتقدند به اسالم، راه را غلط میروند، 
هواهاى نفسانی کار دستشان میدهد.

ضررتردیدخواصدرحوادث
طورى  به  می اندازد؛  شبهه  به  را  افراد  که  است  وضع  مشکلترین  این،   
ا  »��خّ میگويند:  حضرت،  خدمت  می آيند  مسعود  بن  اهلل  عبد  اصحاب  که 
پايه ى  این شّک خواص،  بايد شک کنند؟  ال!«1 چرا  �ت �ل�ت  � �خى هدخ ا  کک�خ د سث �ت
خواص  که  اينی  میجود.  موريانه  مثل  را  اسالمی  جامعه ى  صحیح  حرکت 
در حقایق روشن ترديد پيدا کنند و شک پيدا کنند، اساس کارها را مشکل 
امروز  است.  همین  هم  امروز  است.  این  امیر المؤمنین،  کار  مشکل  میکند. 
جامعه ى  داخل  سطح  در  است؛  همینجور  کنید،  نگاه  که  دنیا  سطح  در 

خودمان که نگاه کنید، همینجور است. تبیين لزم است.2

فلسفهبافینامزدهایقانونشکنبرایاقداماتغلطخود
اغتشاش  ايجاد  کردند،  قانون شکنی  عّده اى  يک  کنید  مالحظه  شما 
کردند، مردم را به ايستادگی در مقابل نظام تا آنجایى که میتوانستند، تشویق 
کردند_ حال تیغشان نبريد؛ آن کارى که میخواستند نشد، او بحث ديگرى 
است؛ آنها تالش خودشان را کردند_ زبان دشمنان انقالب را و دشمنان اسالم 
را دراز کردند، جرأت به آنها دادند؛ کارى کردند که دشمنان امام_ آن کسانی 
که بغض امام را در دل داشتند_ جرأت پيدا کنند بيايند توى دانشگاه، به 
جان  نومید،  و  مأیوس  دشمِن  که  کردند  کارى  بکنند؛3  اهانت  امام  عکس 
بگیرد، تشویق بشود بيايد در مقابل چشم انبوه دانشجويانی که مطمئّنًا اينها 
عالقمند به امامند، عالقمند به انقالبند، عاشق کار براى کشور و میهنشان 

1.  وقعة صّفین، ص 115: »ما در این جنگ شک داريم«.
2. در ديدار با جمعی از طالب و روحانیون 1388/9/22.

3.  شعار حّضار )روح منی خمینی_ بت شکنی خمینی(.
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و جمهورى اسالمی هستند، يک چنین اهانتی، يک چنین کار بزرگی انجام 
بدهند. آن قانون شکنیشان، آن اغتشاش جویيشان_ تشويقشان به اغتشاش 
خطاها  این  نتايجش.  هم  این  اغتشاشگرى_  عرصه ى  به  مردم  کشاندن  و 
بعد  میگیرد،  انجام  غلط  کار  میگیرد،  انجام  خالف  عمل  می افتد،  اّتفاق 
براى اينکه این کار غلط، غلط بودنش پنهان بشود، اطراف او فلسفه درست 
میشود! فلسفه میبافند؛ استدلل برايش درست میکنند! از ابتالئات بزرگ 
انسانها این است؛ همه مان در معرض خطريم، بايد مراقب باشیم. کار خطا 
در  مردم،  سؤال  مقابل  در  وجدانمان،  مقابل  در  اينکه  براى  بعد  میکنیم،  را 
فلسفه اى  يک  کنیم،  دفاع  خودمان  کار  از  بتوانیم  پرسشگران  چشم  مقابل 

برايش درست میکنیم؛ يک استدللی برايش میتراشیم!

نقشنامزدهایمغلوبمعترضدرغبارآلودکردنفضایجامعه
میکند.  غبارآلود  فضاى  را  فضا  يعنی  میکند؛  فتنه  ايجاد  اينها  خب، 
شعار طرفدارى از قانون میدهند، عمل صريحًا برخالف قانون انجام میدهند. 
شعار طرفدارى از امام میدهند، بعد کارى میکنند که در عرصه ى طرفداران 
آنها، يک چنین گناه بزرگی انجام بگیرد؛ به امام اهانت بشود، به عکس امام 
اهانت بشود. این، کار کمی نیست؛ کار کوچکی نیست. دشمنان از این کار 
بر  میکنند.  هم  تحلیل  نیست،  خوشحالی  فقط  شدند.  خوشحال  خیلی 
میکنند؛  عمل  تصمیم،  آن  اساس  بر  میگیرند؛  تصمیم  تحلیل،  آن  اساس 
که  چیزى  آن  اينجا  ایران.  ت 

ّ
مل علیه  ملی،  مصالح  علیه  میشوند  تشویق 

مشکل را ايجاد میکند، همان فريب، همان غبارآلودگی فضا و همان چیزى 
است که در بيان امیر المؤمنین)علیهالّصالةوالّسالم(هست:

�ا�خ  �ي
ّ ولى �لسث س�ت الک �ي ه�خ ا�خ �خ حج مرخ �ي �ث �خ �خ � صخ �ث و م�خ هدخ �خ � صخ دخ م�خ هدخ حخ وأ »و لک�خ �ي

ه«1؛ يک کلمه ى حّق را با يک کلمه ى باطل مخلوط میکنند، حّق  ا�أ على �ول�ي

1.  نهج البالغه، خطبه ى 50؛ »و همواره پاره اى از حق و پاره اى از باطل را در هم می آمیزند و در چنین 
ط میشود«.

ّ
حالی شیطان بر ياران خود مسل
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بر اّولیاء حّق مشتبه میشود. اينجاست که روشنگرى، شاخص معّین کردن، 
مایز معّین کردن، معنا پيدا میکند.

تعّجبازمتنّبهنشدننامزدهایمعترضپسازانجاماغتشاشاتبه
نامآنها

آن کسی که براى انقالب، براى امام، براى اسالم کار میکند، بمجّردى که 
ببیند حرف او، حرکت او موجب شده است که يک جهتگیرى اى علیه این 
اصول بوجود بيايد، فورًا متنّبه میشود. چرا متنّبه نمیشوند؟ وقتی شنفتند که 
از اصلیترین شعار جمهورى اسالمی_ »استقالل، آزادى، جمهورى اسالمی«_ 
اسالمش حذف میشود، بايد به خود بيايند؛ بايد بفهمند که دارند راه را غلط 
که  قدس  روز  در  میبینند  وقتی  کنند.  تبرى  بايد  میکنند؛  اشتباه  میروند، 
براى دفاع از فلسطین و علیه رژيم غاصب صهیونیست است، به نفع رژيم 
غاصب صهیونیست و علیه فلسطین شعار داده میشود، بايد متنّبه بشوند، 
بايد خودشان را بکشند کنار، بگويند نه نه، ما با این جريان نیستیم. وقتی 
میبینند سران ظلم و استکبار عالم از اينها حمايت میکنند، رؤساى آمريکا و 
فرانسه و انگلیس و اينهایى که مظهر ظلمند_ هم در زمان کنونی، هم در دوره ى 
تاريخِی صد سال و دويست ساله ى تا حال_ دارند از اينها حمايت میکنند، 
بايد بفهمند يک جاى کارشان عیب دارد؛ بايد متنّبه بشوند. وقتی میبینند 
از  توده اى  میکند،  حمايت  اينها  از  سلطنت طلب،  فاسد،  آدمهاى  همه ى 
اينها حمايت میکند، رّقاص و ُمطرب فرارى از کشور از اينها حمايت میکند، 
بايد متنّبه بشوند، بايد چشمشان باز بشود، بايد بفهمند؛ بفهمند که کارشان 
يک عیبی دارد؛ بالفاصله برگردند بگويند نه، ما نمیخواهیم حمايت شما را. 
چرا رودربايستی میکنند؟ آيا میشود با بهانه ى عقالنّیت، این حقایق روشن 
که  است  عقالنّیت  این  میدهیم!  بخرج  عقالنّیت  ما  که  گرفت،  نديده  را 
ت و دشمنان این کشور و دشمنان اسالم و دشمنان انقالب، 

ّ
دشمنان این مل
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همینطور  هم  شما  بزنند،  سوت  و  کف  شما  براى  و  بدانند  خود  از  را  شما 
خوشتان بيايد، دل خوش کنید؛ این عقالنّیت است؟! این نقطه ى مقابل 
مبانی اى  آن  برخالف  ديديد  که  بمجّردى  که  است  این  عقل  است.  عقل 
که شما اّدعايش را میکنید، چیزى ظاهر شد، فورًا خودتان را بکشید کنار، 
اهانت  امام  عکس  به  ديديد  که  بمجّردى  نیستیم؛  ما  نه،  نه  نه  بگویيد 
از  شد، به جاى اينکه اصل قضّیه را انکار کنید، کار را محکوم کنید؛ بالتر 
محکوم کردِن کار، حقیقت کار را بفهمید، عمق کار را بفهمید؛ بفهمید که 
چیست؛  دنبال  میخواهد،  چه  میکند،  برنامه ریزى  دارد  چجورى  دشمن 
رسم  و  اسم  که  کسانی  میکنم!  تعّجب  من  بفهمند.  آقايان  این  بايد  را  این 
انقالب  براى  سیلی  يک  آقايان  این  از  بعضی  دارند_  انقالب  از  را  خودشان 
نخوردند در دوران اختناق و طاغوت_ و به برکت انقالب اسم و رسمی پيدا 
از انقالب است، میبینید که دشمنان انقالب چطور  کردند و همه چیزشان 
را  اينها  آماده شدند، صف کشیدند، خوشحالند، میخندند؛  ُبراق شدند، 

که میبینید؟ به خود بيایيد، متوّجه بشويد.
اينها،  از  بعضی  که  اينها کسانی هستند  ما هستید.  برادران سابق  شما 
حال  میگرفتند.  قرار  هم  اهانت  مورد  امام  از  طرفدارى  خاطر  به  يک وقتی 
ببینند که کسانی که به نام اينها شعار میدهند، عکس اينها را روى دستشان 
میگیرند، اسم اينها را با تجلیل می آورند، درست نقطه ى مقابل، علیه امام و 
علیه انقالب و علیه اسالم شعار میدهند و روزه خورى علنی در روز قدس، در 
ماه رمضان، میکنند؛ اينها را میبینید، خب، بکشید کنار. انتخابات تمام 
شد. انتخاباتی بود، عمومی هم بود، درست هم بود، اشکالی هم نتوانستند 
داده  هم  فرصت  کردند،  اّدعا  هی  حال  کنند؛  ثابت  و  بگیرند  انتخابات  بر 
تمام  نیامدند؛  نتوانستند،  کنید؛  ثابت  بدهید،  نشان  بيایيد،  گفتیم  شد؛ 
شد. پابندى به قانون اقتضاء میکند که انسان و لو این رئیس جمهورى را که 
قائل  قانون احترام  براى  باشد، وقتی  انتخاب شده است قبول هم نداشته 
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کسی  هیچ  است  معلوم  خب،  کند.  خضوع  قانون،  مقابل  در  بايستی  بود، 
نمیتواند بگويد این کسی که انتخاب شده، صددرصد ُحسن محض است، 
آن طرفی که انتخاب نشده است، صددرصد قبح محض است؛ نه، همه 
آن  دارد؛  قبحی  دارد،  ُحسنی  هم  طرف  این  دارند؛  قبحی  دارند،  ُحسّنی 
قانون، مالک است، معیار است. چرا  طرف هم ُحسنی دارد، قبحی دارد. 

اينجورى میشود؟ چرا؟ این، هواى نفس است.

امام زمان ریزشهای از قانونشکن نامزدهای عبرتآموزی لزوم
)قّدسسّره(

هست،  يادشان  انقالب  اوائل  از  که  کسانی  نیست.  هم  امروز  مال  اينها 
انقالب  اّول  امام در دهه ى  نزديکان  از  امام،  ياران  از  بودند  میدانند؛ بعضی 
به  کارشان  کشید؛  امام  با  مقابله ى  به  کارشان  که  امام،  حیات  حال  در  و 
و  بياورند  در  زانو  به  را  امام  اينکه  پاى  ايستادند  کشید؛  امام  با  معارضه ى 
خطاى حرکت امام )رضواناهللتعالىعلیه( را_ آن مرد بزرگ را، آن مرد الهی را_ اثبات 
کنند؛ اّما بعد زاويه پيدا کردند. خب، انقالب اينها را مطرود کرد. کسانی که 
يا پناه بردن به  ياران امام بودند، کارشان کشید به  از  از نزديکان امام بودند، 
دشمن، يا مواجه شدن با انقالب، يا ضربه زدن به انقالب. اينها بايد عبرت 

باشد براى همه ى ما؛ بايد عبرت باشد؛ بايد بفهمیم.

اصرارنامزدهایمتمّردبرفاصلهگرفتنازنظام
من هیچ اعتقادى ندارم به دفع؛ من گفتم در نماز جمعه؛ اعتقاد من به 
ی است؛ اّما بعضی کأّنه خودشان اصرار دارند 

ّ
جذب حّداکثرى و دفع حّداقل

بر اينکه از نظام فاصله بگیرند. يک اختالف درون خانوادگی را، درون نظام 
را_ که مبارزات انتخاباتی بود_ يک عّده اى تبدیل کردند به مبارزه ى با نظام_ 
ت ایران صفرند، لکن به 

ّ
ّیتند، کوچکند؛ در مقابل عظمت مل

ّ
البّته اينها اقل
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نام اينها شعار میدهند، اينها هم دل خوش میکنند به این_ این بايد مايه ى 
عبرت باشد. تبلیغ بايد بتواند این حقایق را براى مردم و براى خود آنها روشن 

بکند که بفهمند دارند خطا میکنند و اشتباه میکنند.

پیروزیحتمیمّلتمؤمنایرانبرچالشها
خداى  که  است  نظامی  نظام،  این  است؛  الهی  نظام  نظام،  این  البّته 
متعال لطف خود و حمايت خود را از این نظام به مّرات و کّرات نشان داده 
اگر  ما  نشان میدهد.  را  انقالب همه اش همین  اّول  از  ما  تجربه هاى  است؛ 
امروز  که  جهانخواران  این  و  که  کسانی  این  ماست.  با  خدا  باشیم،  خدا  با 
در سطح بين المللی با این منطقهاى مغلوط و با این منطقهاى مخدوش_ 
بر دنیا سیطره پيدا بکنند،  را اداره بکنند و  که اشاره کردم_ میخواهند دنیا 
قّوه ى  و  حول  به  مستقل،  تهاى 

ّ
مل بوسیله ى  و  ت 

ّ
مل این  بوسیله ى  مطمئّنًا 

را  ت 
ّ
مل این  نه  شناختند،  را  اسالم  نه  اينها  خورد.  خواهند  تودهنی  الهی 

را  ما  عظیم الّشأن  راحل  امام  نه  شناختند،  را  انقالب  این  نه  شناختند، 
ت را هم نشناختند؛ این 

ّ
شناختند؛ نمیدانند با کی طرف شده اند. این مل

معناى  به  که  هستند  جوانهایى  ما  جوانهاى  است.  مقاومی  ت 
ّ
مل ت، 

ّ
مل

که  سعادتی  سعادت؛  براى  میکنند  تالش  جانشان  عمق  از  کلمه  حقیقی 
در اسالم هست. دانشجوهاى ما هم همینجورند؛ دانشجوهاى ما امروز جزو 
برترین دانشجوها هستند؛ نه فقط از لحاظ ذهن و علم، بلکه حّتی از لحاظ 

صفا، معنوّيت، ايمان؛ دانشجوهاى ما خیلی خوبند.

بیداریدانشگاهدردورانفتنه
توى همین قضايا هم بارها ديده شده؛ دانشگاه بسیار آزمايش خوبى داد. 
است.  بيدار  است،  آگاه  است،  صحنه  توى  که  داد  نشان  قضايا  همین  در 
بيشتر  دانشگاه  و  حوزه  پيوند  این  دانشگاه،  و  حوزه  ارتباط  این  هم  هرچه 

بشود، این معنوّيت، این روحّیات، بيشتر خواهد شد.
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امام حضرت به اهانت برابر در حلم و آرامش حفظ ضرورت
)قّدسسّره(

ما البّته درخواستمان از مردم این است: در این قضاياى اهانت به امام 
هم  حّق  شدند؛  خشمگین  شدند،  عصبانی  ما  مردم  راحل)رضواناهللعلیه(، 
دارند. اعالم برائت کردند، جا هم داشت، خوب هم بود؛ لکن آرامششان را 
حفظ کنند. از دانشجوها هم ما همین درخواست را داريم: آرامش را حفظ 
که  نیستند  کسانی  اينها  دارند،  قرار  شما  مقابل  در  که  کسانی  این  کنید. 
ت 

ّ
ريشه اى داشته باشند، بتوانند بمانند، بتوانند در مقابل عظمت این مل

و عظمت این انقالب، مقاومت کنند؛ نه. با آرامش؛ همه کار با آرامش. اگر 
که  آنچه  قانون،  و حافظان  قانون  بشود، خود مسؤولین، خود  يک وقتی لزم 
دانشجوها  خود  کنند؛  شناسایى  البّته  میدهند.  انجام  باشد،  وظیفه شان 
موّظفند در محیط دانشگاه، افرادى را که منشأ فسادند، اينها را بشناسند و 
ديگران را آگاه کنند. این خودش يک تبلیغ درست و صحیحی است. آگاه 
کنند؛ بدانند ارتباطات اينها را، جهتگیرى اينها را؛ لکن همه کار با آرامش 
مصلحت  درگیرى  اغتشاش،  تشّنج،  جامعه،  سطح  در  بگیرد.  انجام  بايد 
نیست؛ این چیزى است که دشمن میخواهد. دشمن میخواهد جامعه آرام 
نباشد. امنّیت، مهّم است. دشمنان امنّیت مردم دوست دارند که مردم در 
ناامنی زندگی کنند، ناراحت بشوند، کالفه بشوند، عصبانی بشوند؛ ما این 
باشد؛ دانشجو  آرامی  زندگی  زندگیشان،  را نمیخواهیم. ما میخواهیم مردم 
تحقیق  بتواند  دانشمند  بخواند؛  درس  بتواند  طلبه  بخواند؛  درس  بتواند 
انجام  را  کارشان  همه  بتوانند  بازرگان،  کشاورز،  صنعتگر،  بکند؛  را  خودش 
بدهند. محیط دانشگاه هم بايد محیط امنی باشد؛ جوانهاى مردم توى این 
مجموعه ى دانشگاه جمعند، مردم میخواهند جوانهاشان در محیط امنی 
باشند. این کسانی که محیط دانشگاه را با این اغتشاشگرى ناامن میکنند، 
وظايفی  هم  قانونی  دستگاههاى  البّته  طرفند.  مردم  با  مواجه اند،  مردم  با 

دارند؛ بايد به این وظايف عمل کنند.
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ریشهدارترشدنروزافزونانقالب
آيه ى  این  که  بدانید  جوان!  فضالى  عزیز!  طالب  عزیز!  جوانان  بدانید 
«،1 امروز  ر�خ �خىي �ل�أ مک�ث  �ي اس �خ ع �ل�خّ �خ �خ اًء و �ّما ما �ي �خ ه�ج �ج دخ �ي د �خ �ج ّما �لرخّ

أ
ا مبارکه: »�خ

مصداق تام و تمامی در زمان شما دارد و این را شما خواهید ديد. به فضل 
«، این بناى استوار  ر�خ مک�ث �خىي �ل�أ �ي اس �خ ع �ل�خّ �خ �خ الهی خواهید ديد که  »و �ّما ما �ي
است،  الهی  مرد  يک  دست  با  هم  آن  بناى  است،  الهی  آن  هندسه ى  که 
است،  عظیم  ت 

ّ
مل این  ايمان  با  و  عظیم  ت 

ّ
مل این  اراده ى  با  هم  آن  بقاء 

استوار خواهد ماند و إن شاءاهلل این درخت روز به روز ريشه دارتر خواهد شد و 
خواهید ديد که این مخالفان، این کسانی که با این بنا، با این حّق و حقیقت 
إن شاءاهلل  شما  چشم  مقابل  در  اينها  جفاء«؛  »فیذهب  میکنند،  مخالفت 

نابود خواهند بود.2

دی ماه

یادآوری
ب و علما در اعتراض به اقدامات ساختارشکنانه ی 

ّ
اّول دی: مردم قم و طال

30 آذر در مراسم تشیيع آيت اهلل منتظری، راهپيمایى برپا نمودند.
به اغتشاش کشیده  دّوم دی: مراسم ختم آيت اهلل منتظری در اصفهان 

شد.
پنجم دی )تاسوعای حسینی(: آشوبگران در میدان انقالب با نیروهای 
پلیس درگیر شدند. شب عاشورا نیز جلسه ی عزاداری در جماران به آشوب 

کشیده شد.
وقیحانه،  اقدامی  در  اغتشاشگران  حسینی(:  )عاشورای  دی  ششم 

1.  سوره ی رعد، آيه ی 17؛ » اّما کف بيرون افتاده از میان میرود، ولی آنچه به مردم سود میرساند، در 
زمین ]باقی [ میماند «.

ب و روحانّیون 1388/9/22.
ّ

2.  در ديدار با جمعی از طال
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حسینّیه ها  به  دادند.  قرار  حمله  مورد  را  حسین)علیهالّسالم(  امام  عزاداران 
جسارت شد. رقص و پایکوبی انجام و اسالمّیت از شعار »استقالل، آزادی، 
تصاویر  به  و  توهین  فقیه  والیت  اصل  به  شد.  حذف  اسالمی«  جمهوری 
رهبرکبیر انقالب جسارت گردید. اموال عمومی، ماشینها و موتورهای پلیس 
به آتش کشیده شد. نیروهای پلیس مورد ضرب و جرح قرار گرفتند. آشوبگران 
با حمله به برخی از نیروهای پلیس و بسیج، آنها را عریان کرده و در خیابان 

رها کردند.
هفتم دی: موج اعتراضات مردم، مسؤوالن و احزاب برخاست.

در  را  عظیمی  راهپیمایی  تبریز  عاشورایی  و  حسینی  مردم  دی:  هشتم 
اعتراض به وقایع تهران برپا نمودند.

ی 9 دی در تمام کشور بمنظور دفاع از اسالم، امام 
ّ
نهم دی: حماسه ی مل

با حضور ده ها میلیونی مردم خلق  انقالب و والیت فقیه  )علیهالّسالم(،  حسین
شد.

11 دی: موسوی در بیانیه ی هفدهم خود، اغتشاشگران را مردمی خداجو 
نامید. او راه حّل خود را در پنج بند ارائه داد و پس از اینکه هشت ماه از ابطال 

انتخابات میگفت، دولت را به رسمیت شناخت.
مردم  مطرود  پیش  از  بیش  دی   9 از  بعد  اغتشاش  و  آشوب  سردمداران 

شدند به طوری که حضور آنها در هر محفلی با اعتراض مردم مواجه میشد.

بیانات
عّلت ماندگارى 9 دى

به  میکنند  نگاه  کشور  سراسر  در  مختلف  قشرهاى  از  عظیم  ت 
ّ
مل این 

صحنه، میشناسند صحنه را؛ خیلی چیز بزرگ و مهّمی است. اینی که من 
این است. مردم  به خاطر  ماندگار است،  تاریخ  روز 9 دى در  عرض میکنم 
بیدارند؛ همین است که کشور شما را نگه داشته است عزیزان من! همین 
است که انقالبتان را حفظ کرده است؛ همین است که جرأت سران استکبار 
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ت ایران حمله کنند؛ میترسند. حال 
ّ
را از آنها گرفته است که بخواهند به مل

در تبلیغات، زيد و عمرو و بکر را میکشند جلو، بمباران تبلیغاتی میکنند؛ 
ت ایران است، 

ّ
اّما حقیقت قضّیه چیز ديگرى است. دشمن حقیقی آنها مل

ت ایران است، دشمن حقیقی آنها 
ّ
دشمن حقیقی آنها ايمان و بصیرت مل

همین غیرت دينی جوانهاست که میجوشد. يک وقتی هم دندان روى جگر 
که  آنجایى  اّما يک وقت هم  بکنند؛  بايد هم  میگذارند، صبر هم میکنند، 

وقت حضور در صحنه است، می آيند توى صحنه.1

نقشارادهومجاهدتدرشاخصشدن9دی
روزهاى سال، بطور طبیعی و به خودى خود همه مثل همند؛ این انسانها 
هستند، این اراده ها و مجاهدتهاست که يک روزى را از میان روزهاى ديگر 
مثل  و  میکند  متفاوت  میکند،  متمایز  میکند،  مشّخص  را  آن  و  برمیکشد 
يک پرچمی نگه میدارد تا راهنماى ديگران باشد. روز عاشورا_ دهم محرم_ 
فی نفسه با روزهاى ديگر فرقی ندارد؛ این حسین بن علی)علیهالّسالم( است که به 
این روز جان میدهد، معنا میدهد، او را تا عرش بال میبرد؛ این مجاهدتهاى 
است که به این روز، این خطورت و اهّمّیت  ياران حسین بن علی)علیهالّسالم(
از  را میبخشد. روز نوزدهم دى هم همینجور است، روز ُنهم دِى  امسال هم 
همین قبیل است. ُنهم دى  با دهم دى فرقی ندارد؛ این مردمند که ناگهان با 
يک حرکت_ که آن حرکت برخاسته از همان عواملی است که نوزدهم دِى قم 
را تشکیل داد؛ يعنی برخاسته ى از بصیرت است، از دشمن شناسی است، 
از وقت شناسی است، از حضور در عرصه ى مجاهدانه است_ روز ُنهم دى  را 

هم متمایز میکنند.

اهّمّیتمضاعف9دیدردورانغبارآلودفتنه
مطمئن باشید که روز ُنهم دِى امسال هم در تاريخ ماند؛ این هم يک روز 

1.  در ديدار مردم قم در سالگرد قیام نوزدهم دى ماه 1388/10/19.
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متمایزى شد. شايد به يک معنا بشود گفت که در شرايط کنونی_ که شرايط 
کار  داشت؛  مضاعفی  اهّمّیت  مردم  حرکت  این  فضاست_  غبارآلودگِی 

بزرگی بود.

دستخداوروححسینبنعلی)علیهالّسالم(درشکلگیریُنهدی
هرچه انسان در اطراف این قضايا فکر میکند، دست خداى متعال را، 
دست قدرت را، روح وليت را، روح حسین بن علی)علیهالّسالم(را میبیند. این 
کارها کارهایى نیست که با اراده ى امثال ما انجام بگیرد؛ این کار خداست، 
این دست قدرت الهی است؛ همانطور که امام در يک موقعّیت حّساسی_ 
مّدت،  این  تمام  در  »من  فرمودند:  بنده  به  کرده ام_  نقل  را  این  بارها  من  که 
نافِذ  مرد  آن  این قضايا ديدم«. درست ديد  را در پشت  الهی  دست قدرت 

بابصیرت، آن مرد خدا.
در شرايط فتنه، کار دشوارتر است؛ تشخیص دشوارتر است. البّته خداى 
از خداى  را همیشه تمام میکند؛ هیچ وقت نمیگذارد مردم  متعال حّجت 
راهنما  نکردى،  تمام  ما  براى  را  حّجت  تو  بگويند  و  باشند  طلبکار  مّتعال 
معنا ذکر شده  این  مکّرر  قرآن  در  گمراه شديم.  این جهت  از  ما  نفرستادى، 
باز  چشم  منتها  است؛  ديدن  قابل  همه جا  الهی  اشاره ى  دست  است. 
را هم نخواهیم ديد؛  اّول ماه  باز نکرديم، هالل شب  را  اگر چشم  میخواهد. 
اّما هالل هست. بايد چشم باز کنیم، بايد نگاه کنیم، دّقت کنیم، از همه ى 
داده  قرار  ما  مقابل  در  خدا  که  را  حقیقت  این  تا  کنیم  استفاده  امکاناتمان 

است، ببینیم.
مهم این است که انسان این مجاهدت را بکند. این مجاهدت به نفع 
خود انسان است؛ خداى متعال هم در این مجاهدت به او کمک میکند. 
از این قبیل بود، ُنهم دِى امساِل آحاد مردم  نوزده دِى مردم قم در سال 56 
عظیمی  حرکت  مردم  فوق العاده ى  میلیونی  حرکت  این  حقیقتًا  که  کشور_ 
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این  از  انقالب  ما در طول  که  گوناگونی  و قضاياى  قبیل است  از همین  بود_ 
چیزها کم نداشتیم. این مجاهدت، راه را به ما نشان میدهد.

نقشعّماردرجنگصّفین
نداشت؛  قرار  که  کفار  مقابل  در  امیر المؤمنین  صّفین،  جنگ  در  ببینید 
قرآن  میخواندند،  هم  نماز  که  بودند  جبهه اى  امیر المؤمنین  مقابل  جبهه ى 
هم میخواندند، ظواهر در آنها محفوظ بود؛ خیلی  سخت بود. کی بايد اينجا 
متزلزل  حقیقتًا  بعضیها  دهد؟  نشان  مردم  به  را  حقایق  و  کند  روشنگرى 
این  در  میلرزد.  دلش  میخواند،  انسان  که  را  صّفین  جنگ  تاريخ  میشدند. 
آن  تا  و  بود  انداخته  راه  لشکريان  عنوان  به  امیر المؤمنین  که  عظیمی  صف 
منطقه ى حّساس_ در شامات_ در مقابل معاويه قرار گرفته بود، تزلزل اّتفاق 
يک وقت  کشید.  طول  قضايا  هم  ماه  چند  افتاد؛  اّتفاق  این  بارها  می افتاد؛ 
خبر می آوردند که در فالن جبهه، يک نفرى شبهه اى برايش پيدا شده است؛ 
شروع کرده است به اينکه آقا ما چرا داريم میجنگیم؟ چه فايده دارد؟ چه، 
چه. اينجا اصحاب امیر المؤمنین_ يعنی در واقع اصحاب خاص و خالصی 
که از اّول اسالم با امیر المؤمنین همراه بودند و از امیر المؤمنین جدا نشدند_ 
را  کار  مهمترین  که  ياسر)سالماهللعلیه( عّمار  جناب  جمله  از  می افتادند؛  جلو 
کرد.  استدلل  بود_  عّمار  ظاهرًا  ياسر_  عّمار  دفعات  از  يکی  میکرد.  ايشان 
به عنوان  را  اينها  انسان میتواند همیشه  ببینید چه استدللهایى است که 
استدللهاى زنده در دست داشته باشد. ايشان ديد يک عّده اى دچار شبهه 
این  در  او  حرفهاى  از  يکی  کرد.  سخنرانی  آنجا،  رساند  را  خودش  شده اند؛ 
سخنرانی این بود که گفت: این پرچمی که شما در جبهه ى مقابل میبینید، 
این پرچم را من در روز احد و بدر در مقابل رسول خدا ديدم_ پرچم بنی امّیه_ 
ايستاده اند؛  امروز هم  که  بودند  ايستاده  روز  آن  پرچم، همان کسانی  این  زیر 
ديگر  و  عاص  عمرو  هم  معاويه،  هم  احد،  جنگ  در  عاص.  عمرو  و  معاويه 
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بود.  قرار داشتند؛ پرچم هم پرچم بنی امّیه  سران بنی امّیه در مقابل پيغمبر 
ايستاده اند،  طرف  آن  پرچم،  این  زیر  در  میبینید  شما  که  اينهایى  گفت: 
همینها زیر همین پرچم در مقابل پيغمبر ايستاده بودند و من این را به چشم 
امروز  که  پرچمی  همین  هست،  امیر المؤمنین  که  طرفی  این  ديدم.  خودم 
امیر المؤمنین دارد_ يعنی پرچم بنی هاشم_ آن روز هم در جنگ بدر و احد بود 
و همین کسانی که امروز زیرش ايستاده اند، يعنی علی بن ابى طالب و يارانش، 
ببینید چه  از این عالمت بهتر؟  بودند.  ايستاده  زیر همین پرچم  آن روز هم 
همان  آدمها  است؛  احد  جنگ  پرچم  همان  پرچم،  است.  خوبى  عالمت 
آدمهايند، در يک جبهه. پرچم، همان پرچم جنگ احد است؛ آدمها همان 
آدمهايند در جبهه ى ديگر، در جبهه ى مقابل. فرقش این است که آن روز آنها 
اّدعا میکردند و معترف بودند و افتخار میکردند که کافرند، امروز همانها زیر 
آن پرچم اّدعا میکنند که مسلمند و طرفدار قرآن و پيغمبرند؛ اّما آدمها همان 
آدمهايند، پرچم هم همان پرچم است. خوب، اينها بصیرت است. اينقدر 

که ما عرض میکنیم بصیرت بصیرت، يعنی این.

الگوگرفتنازعّماربرایشناختجریانهایفتنهی88
با  مبارزه ى  پرچم  زیر  کیها  متمادى،  سالهاى  طول  در  و  انقالب  اّول  از 
امام و انقالب ايستادند؟ آمريکا در زیر آن پرچم قرار داشت، انگلیس در زیر 
مرتجعین  داشتند،  قرار  پرچم  آن  زیر  در  مستکبرین  داشت،  قرار  پرچم  آن 
وابسته ى به نظام استکبار و سلطه، همه در زیر آن پرچم مجتمع بودند؛ الن 
هم همینجور است. الن هم شما نگاه کنید از قبل از انتخابات سال 88، 
کجا  انگلیس  است؟  ايستاده  کجا  آمريکا  امروز  تا  ماه  هشت  هفت  این  در 
داخل،  در  ايستاده اند؟  کجا  صهیونیستی  خبرگزاریهاى  است؟  ايستاده 
جناحهاى ضّد دین، از توده اى بگیر تا سلطنت طلب تا بقّیه ى اقسام و انواع 
بى دينها کجا ايستاده اند؟ يعنی همان کسانی که از اّول انقالب با انقالب و با 



161

88
ل 

سا
ی 

ها
نه 

 فت
ا و

ه ه
اس

حم
ار 

شم
روز

م: 
دّو

ش 
بخ

امام دشمنی کردند، سنگ زدند، گلوله خالی کردند، تروريسم راه انداختند. 
سه روز از پيروزى انقالب در بيست و دوى بهمن گذشته بود، همین آدمها با 
بنا کردند شعار  ایران،  امام در خیابان  اقامتگاه  آمدند جلوى  همین اسمها 
شعار  انقالب  علیه  و  نظام  علیه  خیابان،  توى  می آيند  الن  همانها  دادن؛ 
آمريکا  سرشان  پشت  بود،  چپ  اسمشان  نشده.  عوض  چیزى  میدهند! 
بود؛ اسمشان سوسیالیست بود، لیبرال بود، آزادى طلب بود، پشت سرشان 
همه ى دستگاههاى ارتجاع و استکبار و استبداد کوچک و بزرگ دنیا صف 
شاخص  اينها  است،  عالمت  اينها  است.  همین  هم  امروز  بودند!  کشیده 
ت این شاخصها را میفهمد؛ این چیزى است 

ّ
است؛ و مهّم این است که مل

است؛  نیاورده  جا  به  را  حّقش  بکند،  را  خدا  شکر  بار  صدها  اگر  انسان  که 
سجده ى شکر کنیم.

بیداریمّلت؛رمزماندگاری9دیوانقالب
به  میکنند  نگاه  کشور  سراسر  در  مختلف  قشرهاى  از  عظیم  ت 

ّ
مل این 

صحنه، میشناسند صحنه را؛ خیلی چیز بزرگ و مهّمی است. اينی که من 
این است. مردم  به خاطر  ماندگار است،  تاريخ  روز 9 دى در  عرض میکنم 
بيدارند؛ همین است که کشور شما را نگه داشته است عزیزان من! همین 
است که انقالبتان را حفظ کرده است؛ همین است که جرأت سران استکبار 
ت ایران حمله کنند؛ میترسند. حال 

ّ
را از آنها گرفته است که بخواهند به مل

در تبلیغات، زيد و عمرو و بکر را میکشند جلو، بمباران تبلیغاتی میکنند؛ 
ت ایران است، 

ّ
اّما حقیقت قضّیه چیز ديگرى است. دشمن حقیقی آنها مل

ت ایران است، دشمن حقیقی آنها 
ّ
دشمن حقیقی آنها ايمان و بصیرت مل

همین غیرت دينی جوانهاست که میجوشد. يک وقتی هم دندان روى جگر 
که  آنجایى  اّما يک وقت هم  بکنند؛  بايد هم  میگذارند، صبر هم میکنند، 

وقت حضور در صحنه است، می آيند توى صحنه.
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ترسدشمنازانتشارپیامانقالباسالمی
تحلیل حوادث جارى کشورمان تحلیلی نیست که از حوادث عالم جدا 
باشد. حوادث عالم، حوادث منطقه، اينها به هم مّتصل است. بخشی هم 
ت هم 

ّ
مربوط به کشور ماست، که البّته آن بخش اصلی و اساسی است. عل

این است که استکبار لنگی کار خود را از اينجا میبیند؛ و این نشان میدهد 
اينی  ايفاء کند.  میتواند  نقشی  انسانی چه  و يک مجموعه ى  ت 

ّ
مل که يک 

که امام بزرگوار ما هی خطاب میکرد به اّمت اسالم، با توّجه به این حقیقت 
محاسبات  همه ى  میتواند  اينجور  میشود،  بيدار  وقتی  ت 

ّ
مل يک  است. 

تولیدى که  آنها درست کردند، خّط  بریزد. کارخانه اى که  به هم  را  استکبار 
خّط  این   آوردند،  بوجود  خودشان  استکبارِى  اهداف  رساندن  ثمر  به  براى 
تهاى 

ّ
ت اينجور ُکند يا متوّقف میکند. اگر همه ى مل

ّ
تولید را بيدارى يک مل

تهاى مسلمان همین 
ّ
مسلمان بيايند توى میدان، چه میشود! اگر همه ى مل

بصیرت را، همین آمادگی را، همین حضور را پيدا کنند، چه اّتفاقی در دنیا 
و به  از این میترسند. میخواهند صداى من و شما خاموش بشود  می افتد! 
نفهمند  تهاى ديگر 

ّ
مل نرسد. میخواهند کارى کنند که  تهاى ديگر 

ّ
مل گوش 

ت در حوادث عالم چقدر است.1
ّ
تأثیر بيدارى و بصیرت يک مل

راهپیماییُنهدی؛پاسخبهنیازلحظه
راهپيمایى مردم در بيست و دوى بهمن با همه ى عظمتی که دارد_ که 
است،  روان شده  کار  يک  است،  متعارف  کار  يک  کرد_  خواهم  عرض  حال 
شناخته شده است، متوّقع است که انجام بگیرد و انجام میگیرد؛ اّما بيست 
و سه ى تیر در سال 78، يک کار متعارف نبود، يک کار متوّقع نبود؛ اهّمّیت 
داشت که این مجموعه بداند و بفهمد که این کار در آن شرايط، لزم است 
شناختن  بود.  همینجور  هم  امسال  دى ماِه  ُنهم  کار  بدهد.  انجام  را  آن  و 
موقعّیت، فهمیدن نیاز، حضور در لحظه ى مناسب و مورد نیاز؛ این اساس 

1.  همان.
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کار است که مؤمن بايد این را هم با خود همراه داشته باشد تا بتواند وجودش 
خوب،  بدهد.  انجام  بتواند  بدهد،  انجام  بايد  که  را  کارى  آن  بشود؛  مؤّثر 
است،  داشته  را  خصوصیت  این  تبلیغات  هماهنگی  شوراى  الحمدهلل 
نشان داده است؛ هم در دهه ى اّول، در اوضاع و احوال گوناگون آن دهه_ در 
دوران دفاع مقدس، قبل از دفاع مقدس، بعد از دوران دفاع مقدس_ هم بعد 
ه هایى را در تاريخ ما بوجود آورد. 

ّ
از رحلت امام در مناسبتهاى مختلف که قل

ه هاى فراموش نشدنی، همین ُنهم دى  امسال بود.1
ّ
يکی از این قل

بهمن و اسفند ماه

نقشایماندرخلقحماسهی9دی
تصویرى  و  صوتی  از  اعم  رسانه،  هزار  چند  امروز  ببینید  کنید  نگاه  شما 
نظام  این  علیه  شیوه ها  مدرنترین  با  گوناگون،  رسانه هاى  اقسام  و  انواع  و 
هرروزى  نشسته اند؛  فکر  اتاقهاى  در  فکر  و  مغز  صدها  میکنند.  کار  دارند 
يک حرفی، يک شعارى، يک فکرى، يک ترفندى علیه این انقالب دارند 
طّراحی میکنند؛ اّما نمیتوانند به انقالب لطمه اى بزنند، نمیتوانند به نظام 
اسالمی صدمه اى وارد کنند. این براى چیست؟ استحکام این بنا به خاطر 
بنا شدن بر اصل ايمان به خداست. آن کسانی که در این راه حرکت کردند، 

کار خدایى کردند.
دنیا  در  نظامی  هیچ  امروز  نیست.  ديگر  نظامهاى  شبیه  نظام،  این 
تبلیغاتی بکنند، کار سیاسی بکنند، فشار  او کار  این همه علیه  نیست که 
اقتصادى وارد کنند، تحريم وارد کنند و او بتواند اينجور مستحکم بايستد؛ 
چنین چیزى در دنیا وجود ندارد. اّما این نظام ايستاده است، بعد از این هم 
خواهد ايستاد؛ این را همه بدانند. نه آمريکا، نه صهیونیسم، نه مجموعه ى 
مستکبران و زورگويان عالم، نه با وسائل سیاسی، نه با وسائل اقتصادى، نه 

1.  در ديدار با اعضاى شوراى هماهنگی تبلیغات اسالمی 1388/10/29.
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با تحريم، نه با تهمت، نه با تحريک ايادى خود در داخل، نخواهند توانست 
اندکی این انقالب را بلرزانند.

راز ماندگارى این انقالب، اّتکاى به ايمانهاست؛ اّتکاى به خداست. لذا 
شما میبینید آن روزى که توده ى عظیم مردم در سرتاسر کشور احساس کنند 
جّدى اى  دشمنِی  که  کنند  احساس  است،  انقالب  متوّجه  دشمنی اى  که 
وجود دارد، بدون فراخوان حرکت میکنند می آيند. روز ُنهم دى  شما ديديد 
انقالب  دشمنان  آمد.  پيش  حادثه اى  چه  و  افتاد  اّتفاقی  چه  کشور  این  در 
نفر  هزار  چند  بگويند  را  میلیونی  راهپيمایيهاى  میکنند  سعی  همیشه  که 
این  طول  در  گفتند  و  کردند  اعتراف  کنند_  کوچک  کنند،  تحقیر  آمده اند_ 
بيست سال، هیچ حرکت مردمی اى به این عظمت در ایران اّتفاق نیفتاده 
است؛ این را نوشتند و گفتند. آن کسانی که سعی در کتمان حقایق درباره ى 
ت این است که 

ّ
ت چیست؟ عل

ّ
جمهورى اسالمی دارند، این را گفتند. عل

مردم وقتی احساس میکنند دشمن در مقابل نظام اسالمی ايستاده است، 
می آيند توى میدان. این حرکِت ايمانی است، این حرکِت قلبی است؛ این 
چیزى است که انگیزه ى خدایى در آن وجود دارد؛ دست قدرت خداست، 
اراده ى الهی است؛ این چیزها دست من و امثال من نیست. دلها  دست 
دست خداست. اراده ها مقهور اراده ى پروردگار است. وقتی حرکت خدایى 
شد، براى خدا شد، اخالص در کار بود، خداى متعال اينجور دفاع میکند. 
اسالمی  نظام  دشمنان  را  این  و�«.1  م�خ

آ
� �خ  �ي �خ

ّ
�ل ع�خ  ع  د��خ �ي �لّله  �خّ  »�إ میفرمايد:  لذا 

نمیفهمند تا امروز هم نفهمیدند؛ لذا تهديد میکنند، حرف میزنند، روشهاى 
براى  ضعف  نقطه  میگردند  خودشان  خیال  به  میگیرند،  بکار  را  گوناگون 
جمهورى اسالمی پيدا کنند؛ گاهی اسم حقوق بشر را می آورند، گاهی اسم 
دموکراسی را می آورند؛ ترفندهایى که امروز براى مردم دنیا حقیقتًا ترفندهاى 
را  حرفها  این  اگر  عمومی  افکار  اّما  عمومی؛  افکار  میگويند  است.  مسخره 
مختلف،  کشورهاى  در  دنیا،  در  اينجور  میکرد،  باور  صهیونیسم  و  آمريکا  از 

1.  سوره ی حج، آيه ی 38.
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تهاى مختلف، در مواقع گوناگون، نفرت خودشان را از این سران مستکبر 
ّ
مل

گروهی  میکنند،  سفر  هرجا  میدهند.  نشان  میبینید  که  نمیدادند،  نشان 
فريب  دنیا  عمومی  افکار  که  پيداست  میدهند.  شعار  علیه شان  مردم  از 

ترفندهاى اينها را نخورده است.1

قدردانیازحضوردههامیلیونیمّلتشگفتیآفرینایراندرراهپیمایی
22بهمن

بسماهللالرحمنالرحيم
تعظيمالشأنوشگفتىآفرينايران

ّ
مل

آزادگيتان،درود خستهمبادگامهاىاستوارتان،سربلندبادپرچمهّمتو
خدابرعزمراسخوبصيرتبىهمتايتانکههميشهدرلحظهىنياز،صحنه
رويارويىبابددالنوبدخواهانراعرصهىپيروزىحّقميسازدونمايشگاهى

ازعّزتوعظمتمىآرايد.
راکهدستقدرتخود آفرينندهىهستى ژرفاىدلوجان، از وسپاسى
رادرعزموايمانوبصيرتشمانمايانساختودرسىويکمينسالروزتولد
به اعتماد و ايمان بر که را ايننظام وسرزندگى نيرومندى جمهورىاسالمى،

تىکهنتکيهزدهاست،بيشازهميشهبهُرخدشمنانکشيد.
ّ
نفسمل

آياسىويکسالآزمونوخطاىچنددولتمتکّبروزورگوکافىنيستکه
آنانراازخوابغفلتبيدارکندوبيهودگىتالشبراىسيطرهبرايراناسالمى

رابهآنانتفهيمنمايد؟
آياحضوردههاميليونانسانبصيروُپرانگيزهدرجشنسىويکسالگى
انقالبکافىنيستکهمعاندانوفريبخوردگانداخلىراکهگاهرياکارانهَدم
از»مردم«ميزنند،بهخودآوردوراهوخواستمردمراکههمانصراطمستقيم

اسالمنابمحمدى)صّلىاهللعلیهوآله(وراهامامبزرگواراست،بهآناننشاندهد؟

1. در ديدار فرمانده و پرسنل نیروى هوایى ارتش جمهورى اسالمی ایران 1388/11/19.
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ت،راهخودراشناختهو
ّ
تايرانبدانندکهاينمل

ّ
دوستانودشمنانمل

هىپيشرفتوسعادتباتکيه
ّ
تصميمخودراگرفتهاستوبراىرسيدنبهقل

بهخداواعتمادبهقدرتىکهخداوندبهاوبخشيدهاستهرمانعىراازسر
تودعاىحضرتبقيهاهلل

ّ
راهبرخواهدداشت.کمکوتوفيقالهىياراينمل

ارواحنافداهپشتيبانآنانباد.
سّيدعلّىخامنهاى22بهمن/1388 1

نقشعلمادرشکلگیریحماسهی9دیوبیستودّومبهمن88
بزرگ و مهّم و اعالن موضعی که میکنند_ مثل  حضور مردم در حوادث 
راهپيمایى مهّم بيست و دّوم بهمن، که واقعًا يک پديده ى عظیمی بود در 
حضور  آن،  از  قبل  و  احوال؛  و  اوضاع  این  با  و  شرايط  این  در  انقالب  تاريخ 
مردم در خیابانها در سراسر کشور در ُنهم دى _ بدون اينکه علما و راهنمايان 
این  حقایق  به  را  مردم  دلهاى  هستند،  آنها  اعتماد  مورد  که  مردم  معنوى 
مردم،  هدايت  در  دین  علماى  نقش  نمیشد.  میّسر  کنند،  متوّجه  انقالب 
اينها. مهمتر  و  امور فرعی و مسائل شخصی  به هدايت در  منحصر نمیشود 
از همه ى اينها، هدايت مردم است در مسأله ى عظیم اجتماعی و مسأله ى 
در  هست  این  بر  مترّتب  که  وظايفی  و  اسالمی  نظام  مسأله ى  و  حکومت 
مقابله ى با حوادث جهانی. يقینًا اگر نقش علماى دین و راهنمايان روحانی 
حذف میشد و وجود نمیداشت، این انقالب تحّقق پيدا نمیکرد؛ این نظام 
راه  فراوانی که در سر  با این همه مشکالت  باقی نمیماند،  و  بوجود نمی آمد 
این انقالب بوجود آوردند. بنابراین علماى دین_ که از جمله ى برترین آنها، 
و  در حوادث جامعه  و مستمرى  ماندگار  تأثیر  مجموعه ى خبرگان هستند_ 

سرنوشت جامعه دارند؛ که خوب، آثارش را بحمداهلل میبینیم.2

ت شگفتی آفرین ایران در 
ّ
1. پيام تشّکر و قدردانی رهبر انقالب اسالمی از حضور دهها میلیونی مل

راهپيمایى 22 بهمن 1388/11/22.
2. در ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى 1388/12/6.
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بخ حضورمیلیونیمّلتدرپایصندوقهایرأی؛عاملشکستنقشهی
دشمن

ت ایران بود؛ سال حضور 
ّ
ت ایران بود؛ سال پيروزى مل

ّ
سال 88، سال مل

ت ایران در عرصه هاى عظیم زندگی در نظام اسالم و در کشورمان 
ّ
نمايان مل

رأى  صندوقهاى  پاى  نفر  میلیون  چهل  خرداد  دّوم  و  بيست  در  يکجا  بود. 
آمدند؛ يعنی هشتاد و پنج درصد شرکت مردم در انتخابات؛ این چیز بسیار 
مهّمی است. يقینًا حضور مردم در مشروعّیت يک نظام نقش دارد. آن کسانی 
میدانند  مردم  حضور  از  ناشی  اساسًا  را  خودشان  مشروعّیت  غرب،  در  که 
را  آنها يک چنین حضورى  را در آن دخیل نمیدانند،  و هیچ عامل ديگرى 
الن ندارند. در حدود زمان انتخابات ما، در کشور انگلیس انتخاباتی برگزار 
شد با حضور تقریبًا سی درصد کسانی که میتوانستند رأى بدهند. هشتاد و 
پنج درصد کجا، سی درصد کجا؟! این حرکت مردمی، این حضور مردمی 
خیلی اهّمّیت دارد. تحلیلگران و مفسران سیاسی مسائل دنیا از این چیزها 
نکنند؛  منعکس  را  این  مطبوعاتشان  در  است  ممکن  نمیگذرند.  به آسانی 
زبان  بر  را  این  تبلیغ میشود،  ممکن است سیاستمدارها در حرفهايشان که 

نیاورند و کتمان کنند؛ اّما در دلشان مؤّثر است، میفهمند.
از  ت پاى حرف خود ايستاده است. این يک حرکت عظیم بود 

ّ
این مل
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ت توانستند در تاريخ کشور این را ثبت کنند که بعد از گذشت 
ّ
تمان. مل

ّ
مل

سی سال از استقرار نظام اسالمی_ که نظامی بر پايه ى اسالمّیت و جمهورّيت 
تفکیک  هم  از  را  دو  این  که  آنهایى  تفکیک ناپذیرند؛  هم  از  اينها  و  است 
میکنند، جمهورى اسالمی را نشناختند_ آنچنان پابند به مبانی این نظام 
شرکت  عظمت  این  با  شوق،  و  شور  این  با  انتخاباتی  يک  در  که  هستند 
حرکت،  این  قبال  در  بود.  مردمی  عظیم  حرکت  يک  این  خوب،  میکنند. 
ت ایران نقشه هایى داشتند؛ این نقشه ها را شروع کردند به عمل 

ّ
دشمنان مل

کردن. اگر حضور شما مردم در انتخابات بيست و دوى خرداد سال 88 يک 
حضور ضعیفی بود، اگر به جاى چهل میلیون، مثاًل سی میلیون شرکت کرده 

بوديد، به احتمال زياد دشمنان شما موّفق میشدند.

خشونتبعدازانتخابات؛ازنقشههایدشمنبرایشکستحکومتها
اّما  نمیکنم؛  مّتهم  را  کسی  من  بود.  شده  طّراحی  پيش  از  نقشه هایى 
هندسه ى کار دشمن را میشناسم، میبینم، آن را تشخیص میدهم؛ نمیتوانم 
بود. نظیر  انکار کنم. هندسه ى کار دشمن، يک هندسه ى مشّخصی  را  آن 
این کار را در جاهاى ديگر هم کردند. وقتی قدرتهاى مستکبر بين المللی از 
عمل  و  يافتند  که  راههایى  از  يکی  باشند،  ناخشنود  و  ناراضی  نظامی  يک 
کردند، این است که منتظر يک فرصت انتخابات بشوند، بعد در آن فرصت 
انتخابات، اگر کسانی که مورد رضاى آنها نیستند، بر سر کار آمدند و آنهایى 
که آنها میخواهند، بر سر کار نیامدند، آن وقت با يک حرکت نمايشِی مردمی، 
اوضاع را برگردانند؛ با شعارهایى گروهی از مردم را توى صحنه بکشانند، با 
فشار در صحنه ى خیابانها، آن چیزى را که با قانون به دست آمده است، با 
مالحظه  اگر  است.  شناخته شده  نقشه ى  يک  این  کنند.  دگرگون  خشونت 
میکنید که حوادثی که بعد از انتخابات پيش آمد، در ذهن مردم، در ذهن 
تحلیلگران مستقّل و صادق و تیزبين، منتسب به عوامل خارجی و بيرونی 
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میشوند، ناشی از این است. اگر کسی هیچ خبرى هم از پشت پرده نداشته 
باشد، اّطالعاتی که افراد صاحب اّطالع به دست می آورند، اگر این اّطالع هم 
در دسترس نباشد، انسان شکل کار را که نگاه میکند، میفهمد که این کار، 
ت است؛ کار بيگانگان است. انتخاباتی انجام میگیرد، يک 

ّ
کار دشمنان مل

می آورد؛  دنبال  به  خود  با  هم  نتیجه اى  يک  می افتد،  اّتفاق  قانونی  حرکت 
را بکشند  را به زور خشونت بخواهند عوض کنند. يک عّده اى  این نتیجه 
هم  آتش سوزى  بکنند،  هم  خشونت  شد،  اقتضاء  اگر  احیانًا  صحنه؛  توى 
راه بيندازند، بانک هم آتش بزنند، اتوبوس هم آتش بزنند، براى اينکه نتايج 
قانونی را برگردانند. خوب، این حرکتی است که هم خالف شرع است، هم 
خالف قانون است. پيداست این حرکت، حرکت هدايت شده اى از طرف 

بيگانگان است. يک چنین اّتفاقی را میخواستند در کشور پيش بياورند.
آزمون مهّمی بود براى کشور. من به شما عرض بکنم، آزمون مهّمی بود؛ 
آزمون،  این  در  و  داشت؛  زيادى  درسهاى  هم  داشت،  زيادى  عبرتهاى  هم 
گروه  يک  به  کنند  تقسیم  را  مردم  میخواستند  آنها  شد.  پيروز  ایران  ت 

ّ
مل

ّیت، به يک گروه اکثرّيت؛ يک گروهی که برنده ى انتخابات است، يک 
ّ
اقل

گروه هم که در انتخابات به نتیجه ى مطلوب خود دست پيدا نکرده، اينها 
ت را دوپارچه کنند؛ يک عّده اغتشاشگر هم 

ّ
را در مقابل هم قرار بدهند. مل

وارد میدان بشوند و با ايجاد اغتشاش، جنگ را در داخل کشور مغلوبه کنند، 
ت هوشیارى به خرج 

ّ
اّما مل بود.  بيندازند؛ امیدشان این  راه  جنگ داخلی 

داد. شما ديديد در روز انتخابات، مردم به دو گروه سیزده چهارده میلیونی و 
بيست و چهار پنج میلیونی تقسیم شدند؛ اّما بعد از گذشت مّدتی نه چندان 
بلند، همین دو گروه باهم يکی شدند و در مقابل شورشگران و اغتشاشگران و 

ت را انسان اينجا میشود بفهمد.
ّ
خرابکاران ايستادند. بيدارى مل

سال  سی  که  بدخواهانی  کنند.  ايجاد  اغتشاش  مردم  بين  میخواستند 
است علیه این انقالب و علیه این مردم هر کارى توانستند، کردند، اينها هم 
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فرصت را مغتنم شمردند و با تبلیغاِت خودشان وارد میدان شدند. بيش از 
انگلیسیها و صهیونیستها  و  آمريکایيها  اگر  این، کارى نمیتوانستند بکنند. 
اگر  میکردند.  بدانید  يقین  بکنند،  تهران  خیابانهاى  وارد  نیرو  میتوانستند 
برايشان امکان داشت که با حضور وابستگان و مزدوران خودشان از خارج، 
عرصه را آنچنان که میخواهند، هدايت کنند، میکردند. منتها میدانستند 
که این کار به ضررشان تمام میشود. تنها کارى که میتوانستند بکنند، این 
از  از آشوبگر،  بود که در صحنه ى تبلیغات، در صحنه ى سیاست جهانی، 
اغتشاشگر حمايت کنند. رؤساى جمهور کشورهاى مستکبر در این قضّیه 
زدن  آتش  با  که  را  خرابکارانی  و  خیابانی  اغتشاشگران  شدند؛  میدان  وارد 
ت ایران نامیدند؛ شايد 

ّ
میخواهند موجوديت خودشان را نشان بدهند، مل

بتوانند اوضاع را آنچنان که طبق میل خودشان است، در افکار عمومی دنیا 
و کشورمان تصویر و ترسیم کنند؛ اّما شکست خوردند.1

ُنهمدیو22بهمن88؛قویترینوآخرینضربهبرفتنه
بهمن  دوى  و  بيست  و  دى  ُنهم  روز  در  ت 

ّ
مل را  ضربه  آخرین  و  قويترین 

دى   9 بود؛  عظیمی  کار  بهمن،  دّوم  و  بيست  در  ایران  ت 
ّ
مل کار  کرد.  وارد 

ت آشکار شد. همه ى کسانی که در عرصه ى 
ّ
هم همینجور. يکپارچگی مل

سیاسی به هر نامزدى رأى داده بودند، وقتی ديدند دشمن در صحنه است، 
قباًل  به آن کسانی که  پلید دشمن چیست، نسبت  وقتی فهمیدند اهداف 
به آنها خوشبین هم بودند، تجديد نظر کردند؛ فهمیدند که راه انقالب این 
با  همه  ت 

ّ
مل بهمن،  دوى  و  بيست  در  است.  این  مستقیم  صراط  است، 

ت 
ّ
مل بين  بتوانند  شايد  کردند،  تالش  خیلی  شدند.  میدان  وارد  شعار  يک 

ت بود. 
ّ
ت ايستاد؛ این پيروزى مل

ّ
دودستگی ايجاد کنند؛ اّما نتوانستند؛ و مل

از بيست و دّوم خرداد تا بيست و دّوم بهمن_ هشت ماه_ يک فصل پرافتخار 
ایران بود؛ این يک درس شد. آگاهی جديدى بوجود  ت 

ّ
و پرعبرتی براى مل

1.  در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطّهر رضوى 1389/1/1.
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ت ايران گشوده شد. اين يک زمينه ى بسيار 
ّ
آمد. فصل تازه اى در بصيرت مل

مهّمى است. بايد بر اساس اين زمينه، حرکت کنيم.1

ُنه دی؛ عامل تقویت جمهوری اسالمی
همه، بخصوص جوانهاى عزيز ما اين را بدانند؛ آنچه که بعد از رحلت 
امام تا امروز اّتفاق افتاده است، از دشمنيها، کارشکنيها، هر کارى که کردند، 
از هر نوعى که انجام دادند، نتوانسته است در پايه هاى اين نظام اندک تزلزل 
و تکانى ايجاد کند؛ بلکه بعکس، هر ضربه اى که دشمن حواله ى جمهورى 
اسالمى کرده است، در نتيجه به استحکام بيشتر جمهورى اسالمى انجاميده 
است؛ درست مثل هشت سال جنگ تحميلى... امروز هم همينجور است. 
هر اّتفاقى که دشمنان برنامه ريزى کنند، افراد ساده دل و خام و غافل به هر 
ت ايران، نتيجه اش تقويت 

ّ
نحوى با دشمنان همراهى کنند، با ايستادگى مل

بيشتر جمهورى اسالمى است.
از  شما ديديد فتنه اى بوجود آمد، کارهايى شد، تالشهايى شد، آمريکا 
فتنه گران دفاع کرد، انگليس دفاع کرد، قدرتهاى غربى دفاع کردند، منافقين 
دفاع کردند، سلطنت طلبها دفاع کردند؛ نتيجه چه شد؟ نتيجه اين شد که 
ت بزرگ ما در 

ّ
در مقابل همه ى اين اّتحاد و اّتفاق ناميمون، مردم عزيز ما، مل

روز ُنهم دى ، در روز بيست و دوى بهمن، آنچنان عظمتى از خودشان نشان 
دادند که دنيا را خيره کرد.

نقش تقوا در آسیب ناپذیر شدن مّلت
آنچنان  امروز،  ايرانيان  امروز،  تحصيلکرده ى  امروز،  جوان  امروز،  ايران 
اسالمى  جمهورى  نظام  عليه  دشمن  را  توطئه اى  هر  که  دارند  وضعّيتى 
زمينه چينى کند، به توفيق الهى توطئه را خنثى ميکنند. منتها توّجه داشته 
را  ما  آنچه  تقواست؛  ميکند،  قوى  را  ما  آنچه  کنيم.  پيشه  تقوا  بايد  باشيد؛ 

1.  همان.
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به  رسيدن  تا  راه  اين  ادامه ى  به  را  ما  آنچه  تقواست؛  ميکند،  آسيب ناپذير 
اهداف عاليه اميدوار ميکند، تقواست.1

عفو فریب خوردگان فتنه
همزمان با اّيام خجسته والدت حضرت فاطمه زهرا )سالم اهلل عليها( رهبر معّظم 
انقالب اسالمى با درخواست رئيس قّوه قضائّيه براى عفو و تخفيف مجازات 
هشتاد و يک نفر از محکومان محاکم عمومى و انقالب که در قضاياى پس از 
حماسه چهل ميليونى مردم در انتخابات سال گذشته، بازداشت و از کرده 

خود پشيمان شده و درخواست عفو کرده اند موافقت نمودند.
متن نامه آيت اهلل آملى الريجانى به اين شرح است:

بسماهللالّرحمنالّرحيم
محضرمبارکرهبرمعّظمانقالباسالمىحضرتآيتاهللخامنهاى )ادام اهلل ظله  

الوارف(

بااهداىسالموتحّياتوباعرضتبريکفرارسيدناّياموالدتباسعادت
دختگرامىنبىمکّرماسالم)ص(وتقارناينعيدخجستهباوالدتحضرت
امامخمينى)ره(،باگذشتبيشازسهدههازانقالباسالمى،پايههاىنظام
اسالمىآنچنانمستحکموريشهدراعماقانسانهاىمؤمندوانيدهکهبفضل
الهىوبارهبرىولّىفقيهوحمايتبىدريغاّمت،برهمهتوطئههاومشکالت

فائقآمدهوصراطتعالىراميپيمايد.
و دينمدار مردم جمهورى، رياست انتخابات دهمين در گذشته سال در
ازدموکراسىواقعىومردمساالرى آفريدندوجلوهاى انقالبىحماسهاىديگر
دينىرادرايراناسالمىبهنمايشگذاشتهوعلىرغمتبليغاتگستردهدشمنان
آزادى کمال در و کمنظير انتخاباتى در ميليونى باحضورچهل بدخواهان، و

1. در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران در حرم امام خمينى )ره( در بيست و يکمين سالگرد ارتحال 
حضرت امام خمينى )ره( 1389/3/14.
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شرکتکردهوبااکثرّيتقاطعفردموردنظرخودراانتخابکردند.
بردشمنانگرانآمدهودرصدد توحماسهبزرگ

ّ
ايننمايشعظيممل

تلخکردنکاممردمبرآمدندوباپيوندجريانهاىضّدانقالبداخلوخارج
ناامنىزدند وحمايتهمهجانبهدشمنانقسمخوردهدستبهفتنهگرىو
وعّدهاىغافلوبىبصيرتهماگرچهباانگيزههاىمتفاوت،آتشاينفتنه
نظام و مردم براى قانون گذاشتن پا زير و باهنجارشکنى و کردند راشعلهورتر
قراردادندکهحسب تعّرض رامورد ومالوجانمردم کردند ايجاد زحمت
و قانونشکنان و فتنهگران با قضايى و انتظامى امنّيتى، دستگاههاى وظيفه

عواملناامنىبرخوردکردند.
باروشنشدنماهّيتفتنهوبرمالشدننقشهدشمنانعّدهاىازاينافراِد
فريبخوردهبهخودآمدهوازکردهخودپشيمانواظهارندامتودرخواست
پيوست، ليست شرح به اساسى قانون اصل از 11 بند اجراى در دارند. عفو
صورتاسامى81نفرازمحکومانمحاکمعمومىوانقالبموردبررسىواقعو
واجدشرايطالزمجهتبرخوردارىازعفووياتخفيفمجازاتتشخيصداده

شدهاندکهدرصورتتصويبمقامعالىاقدامميگردد.
واالمراليکموالّسالمعليکمورحمةاهللوبرکاته
صادقالريجانى

پاسخ حضرت آيت اهلل خامنه اى به درخواست رئیس قّوه قضائّیه به این 
شرح است:

بسمهتعالى
باسالموتبريکباپيشنهادجنابعالىموافقتميشود.

والّسالمعليکمورحمةاهلل
سّيدعلىخامنهاى
12/ خرداد ماه/ 1389 1

1. موافقت با عفو و تخفیف مجازات تعدادى از محکومین قضاياى پس از انتخابات  1389/3/12.
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ضربهیسختفتنه88بهکشور
انصافًا  و  بود  بر دولت دهم گذشت، سال خیلی سختی  که  این سالی 
تالشی که در این مّدت از سوى مسؤولین و دست اندرکاران در قّوه ى مجريه 
و مشکورى  مأجور  انصافًا تالش  و  بود؛ حّقًا  باارزشی  داده شد، تالش  نشان 
بود. این سال، هم از لحاظ سیاسی و امنّیتی سال دشوارى بود، هم از لحاظ 
و  از بخشهاى کشور، مثل اقتصاد و فرهنگ  بر برخی  تأثیر جريانهاى بيگانه 
غیره. کسانی که فتنه ى سال 88 را شروع کردند_ حال يا خودشان طّراحی 
کرده بودند، يا ديگران طّراحی کرده بودند؛ نمیخواهیم نسبتی بدهیم، ولی 
زدند.  سختی  ضربه ى  کشور  کار  به  بود_  شده  طّراحی  فتنه   این  به هرحال 
اينها  میرفت.  پيش  بهتر  کشور  گوناگون  کارهاى  بالشّک  نبود،  فتنه   این  اگر 
اسالمی  نظام  علیه  که  کسانی  به  دادند  روحّیه  و  کردند  امیدوار  را  دشمنان 

جبهه بندى کرده اند و يک جبهه اى تشکیل داده اند.1

واکسینهشدنکشورباگذرازفتنهی88
از نظام اسالمی شکست خورده  بدون ترديد دشمن در جدا کردن مردم 
است. سال گذشته در انتخابات، چهل میلیون مردم کشور پاى صندوقهاى 
جمهورى  نظام  نفع  به  میلیونی  چهل  رفراندّوم  يک  واقع  در  رفتند.  رأى 
را عصبانی  بود که دشمن  انجام گرفت؛ همین  انتخابات  به نفع  و  اسالمی 
انجام  نتوانستند  را هم  این  اّما  ببرند،  از بين  را  اثر آن  با فتنه   کرد. خواستند 
دهند. مردم در مقابل فتنه  هم ايستادند. فتنه ى سال 88 کشور را واکسینه 
کرد؛ مردم را بر ضّد میکروبهاى سیاسی و اجتماعی اى که میتواند اثر بگذارد، 

مجّهز کرد؛ بصیرت مردم را بيشتر کرد.2

سخناندلسردکنندهیبرخیازخواّصتأثیرپذیرازتبلیغاتدشمن
امروز اگر به تبلیغات دشمن نگاه کنید، میبینید اگر در مسائل اقتصادى 

1.  در ديدار رئیس جمهور و اعضاى هیأت دولت 1389/6/8.
2. در اجتماع بزرگ مردم قم 1389/7/27.
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گره  است،  بن بست  که  است  این  حرفشان  همه ى  میکنند،  اظهارنظر 
ناگشودنی است، اشکالت فراوان است، فردا چنین خواهد شد. يک عّده اى 
هم این مسائل را باور میکنند و همانها را در داخل تکرار میکنند. قبل از شروع 
انتخابات و آن قضاياى فتنه ، بعضی از کسانی که بعدًا امتحان خودشان را 
در فتنه  دادند، به ما مراجعه میکردند که آقا سال آينده، سال سختی است_ 
يعنی همان سال 88_ از لحاظ اقتصادى چنین است، چنان است؛ فضا 
را تنگ، تاريک، مشکل، غیر قابل عبور جلوه میدادند؛ مسؤولین را يک جور 
میخواستند دلسرد کنند، مردم را يک جور. این تبلیغات نشانه ى این است 
که آنها از این حرکت عظیم و پرشتاِب مسؤولین و مردم عقب ماندند. پس 
اگر چنانچه این جهتگیرى دشمن دانسته شد، نگاه انسان به واقعّیت، نگاه 

درستی خواهد شد؛ نگاه نافذى خواهد شد.
يا در زمینه ى سیاست خارجی، سیاست بين المللی، در بعضی از همین 
از  اظهارات سال گذشته ى بعضی  در  مطبوعات خودمان هم شما ديديد؛ 
اصحاب فتنه هم مشاهده کرديد؛ هی تکرار میکردند که آقا ما در دنیا ذلیل 
شديم، جمهورى اسالمی در دنیا بى آبرو شده، بى ارزش شده، چه شده، چه 
شده. امروز وقتی به واقعّیت نگاه میکنیم، میبینیم روزبه روز آبروى جمهورى 
افزايش  مسلمان_  غیر  و  مسلمان  دنیا_  گوناگون  تهاى 

ّ
مل میان  در  اسالمی 

را میدانند، میفهمند، احساس  این  ایران  ت 
ّ
پيدا کرده است. دشمنان مل

میکنند؛ البّته کتمان میکنند.1

شروعفتنههاازمخلوطشدنباطلباحق
يک نکته ى اساسی این است که باطل در مقابل انسان همیشه عريان 
ظاهر نمیشود تا انسان بشناسد که این باطل است؛ غالبًا باطل با لباس حّق 

يا با بخشی از حّق وارد میدان میشود. امیر المؤمنین فرمود:

1.  در ديدار هزاران نفر از بسیجیان استان قم 1389/8/2.
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ه«، بعد 
َ
ا�ج �لّل ها ک�ت �ي ال�خ �خ �خ دع �ي �ت �ج ع و ��کام �ت �ج

�تّ �خ  �هو�ء �ت �ت وع �ل�خ دء و�ت ما �ج »��خّ
تا میرسد به اينجا:

ل� م�خ  �خ و لو ��خّ �ل��تّ حخ ا��ي �خ على �لمر�ت �خ ��ج �ل��تّ لم �ي ل� م�خ مرخ ا�ل حخ لو ��خّ �ل�ج »�خ
«1؛ اگر باطل و حّق صريح و بى شائبه  �خ د�ي ه �لس�خ �لم�ا�خ ���ت ع�خ �ت ا�ل ��خ س �ل�ج ل�ج
وسط میدان بيايند، اختالفی باقی نمیماند؛ همه حّق را دوست دارند، همه 
ا�خ  حج مرخ �ي �ث �خ �خ �ک صخ �ث و م�خ �خ �خ � صخ دخ م�خ هدخ حخ وأ ک�خ �ي از باطل بدشان می آيد؛ »و ل�ي
مخلوط  باطل  از  بخشی  با  را  حّق  از  بخشی  ه«.  ا�أ �ول�ي على  �ل��تّ  ه  �ج �ت سث �ي دخ  �أ �خ ��ي �خ
میکنند، نمیگذارند ِصرف باطل و صريح باطل باشد؛ لذا مخاطبان دچار 
تبلیغات جهانی،  در  امروز  کرد.  مراقبت  بايد خیلی  را  این  اشتباه میشوند؛ 
همه ى تکیه بر روى این است که حقایق را در کشور شما، در جامعه ى شما، 
در نظام اسالمی شما دگرگون جلوه دهند؛ امکانات تبلیغاتیشان هم فراوان 
است، بطور دائم هم مشغولند. البّته افرادى هم هستند که بعضی دانسته، 
بعضی ندانسته، در داخل، همان حرفها را تکرار میکنند و همانها را بازتاب 

میدهند.

کافینبودنبصیرتبرایموّفقّیت
خوب، يک نکته اى در اينجا وجود دارد: گاهی بصیرت هم وجود دارد، 
اّما در عین حال خطا و اشتباه ادامه پيدا میکند؛ که گفتیم بصیرت شرط 
کافی براى موّفقّیت نیست، شرط لزم است. در اينجا عواملی وجود دارد؛ 
اّما  را میدانند،  بعضیها حقايقی  اراده است.  و  نبود عزم  يکی اش مسأله ى 
براى اقدام تصمیم نمیگیرند؛ براى اظهار تصمیم نمیگیرند؛ براى ايستادن 
نگرفتن  این تصمیم  البّته  نمیگیرند.  از حّق تصمیم  دفاع  و  در موضع حّق 
گاهی  است،  تنّزه طلبی  گاهی  است،  عافیت طلبی  گاهی  دارد:  عللی  هم 
هواى نفس است، گاهی شهوات است، گاهی مالحظه ى منافع شخصی 

1.  نهج البالغه، خطبه ى 50.
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پاى  را زده است، میخواهد  خود است، گاهی لجاجت است. يک حرفی 
برگردد؛  خودش  حرف  از  میکند  ننگش  اينکه  خاطر  به  بايستد،  حرف  این 
«؛ لعنت خدا بر لجاجت. افرادى هستند اّطالع هم  ا�ج �ج

ّ
که فرمود: »ل��خ �لّله �لل

دارند، واقعّیت را هم میدانند؛ در عین حال کمک میکنند به جهتگیریهاى 
و  شدند  پشیمان  که  کسانی  این  از  خیلی  دشمن.  جهتگیریهاى  مخالف، 
شما  روز  يک  اّما  بودند؛  انقالبى  افراطی  به شکل  روزى  يک  برگشتند،  را  راه 
میبینید درست در نقطه ى مقابل آن روز ايستاده اند و در خدمت ضّد انقالب 
نفسانی، شهوات  به خاطر همین عوامل است؛ هواهاى  این  گرفته اند!  قرار 
از  غفلت  هم  اينها  اصلی  عامل  ماّدى.  مطالبات  در  شدن  غرق  نفسانی، 
ذکر پروردگار، غفلت از وظیفه، غفلت از مرگ، غفلت از قیامت است؛ اينها 

ی صد و هشتاد درجه جهتگیريشان عوض شود.
ّ
موجب میشود که بکل

فریبخوردنبرخیدرجریانفتنه
ما  دانست.  مقّصر  را  همه  نمیشود  میکنند.  اشتباه  هم  بعضی  البّته 
بعضیها را ديديم که کسانی آمدند به عنوان هديه، به عنوان اظهار ارادت، به 
است.  رشوه  این  اسم  نفهمیدند  گرفتند،  را  پول  هم  اينها  دادند؛  پول  اينها 
متفّطن  منتها  است؛  يکديگر  شبیه  می افتد،  اّتفاق  واقع  عالم  در  که  آنچه 
شدن به اينکه اسم این رشوه است يا نه، مهّم است. شما که يک جایى قرار 
اينجور  او می آيد  انجام دهی،  او  بر طبق میل  را  دارى که میتوانی يک کارى 
دستت را هم میبوسد و به شما پول میدهد. خوب، این اسمش رشوه است؛ 

رشوه ى حرام همین است.
در قضاياى فتنه هم همینجور. بعضی در این فتنه و در این جنجال وارد 
شدند، نفهمیدند اسم این براندازى است؛ نفهمیدند این همان فتنه است 

که امیر المؤمنین فرمود:
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کها«1 فتنه خرد  ا�ج ام�ت على س�خ ها و �ت لا�خ �خ
أ
ا هم �ج �ت ها و و��أ ا�خ �خ �خ

أ
ا هم �ج �خ ��س�ت �ت »�خى �خ

و نابود میکند کسانی را که زیر دست و پاى فتنه قرار بگیرند. آنها نفهمیدند 
این فتنه است. يک حرفی را يکی گفت، اينها هم تکرار کردند. پس نمیشود 
با حکم  به يک حکم دانست. حکم معاند متفاوت است  را محکوم  همه 

غافل. البّته غافل را هم بايد بيدار کرد.2

جوانان؛درخّطمقّدممقابلهیبافتنهها
امروز به توفیق الهی، به حول و قّوه ى الهی جوانها حاضرند، در صحنه اند؛ 
حرکت  این  مقدم  خّط  جوانها  شما  است.  بزرگی  و  مهّم  چیز  خیلی  این 
در  هم  اقتصادى،  میدانهاى  در  هم  سیاسی،  میدانهاى  در  هم  هستید؛ 

میدانهاى علم.
از  را جوانهاى ما خواباندند. بيش  فتنه ى سال 88  در میدان سیاسی، 
شما  همین  دانش آموزها،  شما  همین  ما،  جوانهاى  ديگر،  گوناگون  عوامل 

 فتنه ، فتنه ى بزرگی بود.
ّ

دانشجوها نقش داشتید؛ و ال

تسخیرایران؛توطئهیبزرگدرپسفتنهیسال88
قلمهاى  وقت  آن  بگذرد،  که  سالی  چند  کنم؛  عرض  شما  به  من 
خواهند  شد،  خواهد  باز  شد،  خواهد  روان  بين المللی  آگاهان  بسته شده ى 
نوشت. ممکن است من آن روز نباشم، اّما شماها هستید؛ خواهید شنید، 
خواهید خواند که چه توطئه ى بزرگی پشت فتنه ى سال 88 بود. این فتنه  
در  بود؛  غریبی  و  عجیب  قصد  خیلی  قصدشان  بود،  مهّمی  چیز  خیلی 
توى  بودند_  فتنه   که عامل  اينهایى  کنند.  را تسخیر  ایران  واقع میخواستند 
این میدان شده  وارد  ندانسته  از سخنگويانشان_ اغلب  يا بعضی  خیابان، 
بودند؛ اّما دستهایى اينها را هدايت میکرد، نمیفهمیدند. حال اينکه چطور 

1.  نهج البالغه، خطبه ى 2.
2.  در ديدار دانشجويان و جوانان استان قم 1389/8/4.
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کردند،  کمک  دشمن  به  ندانسته  چطور  شدند،  میدان  این  وارد  بعضیها 
خودش تحلیلهاى دقیق روانشناختی دارد؛ اّما واقعّیت قضّیه این است که 
عرض کردم. این مسأله خیلی کار بزرگی بود؛ این کار را شما جوانها به سامان 

رسانديد. توى صحنه بمانید عزیزان من! کشور مال شماست.1

کسبتواناییتازهتوّسطمّلتایرانبعدازپیروزیدرفتنه
ت ایران از يک امتحان عبور کرد، از يک فتنه  عبور کرد. 

ّ
در سال گذشته مل

ت ایران قوى است؛ 
ّ
این معنايش فقط این نیست که حال همه فهمیدند مل

بلکه معناى مهمتر آن این است که با این حرکت، با این قدرت بر عبور از 
ت يک وضع جديدى پيدا کرد؛ يک توانایى تازه اى در 

ّ
فتنه  و محنت، این مل

او بوجود آمد. تمام طول عمر انسان، قدم به قدم امتحانهاست. اگر ما بتوانیم 
بگیريم،  کار  به  را  خود  بصیرت  بتوانیم  بيایيم،  غالب  خود  نفس  هواى  بر 
بتوانیم موقع را بشناسیم، بدانیم کار لزم چیست و آن را انجام دهیم، این 
در ما يک مرتبه ى جديدى از حیات بوجود می آورد؛ این يک تعالی است، 

يک ترّقی است.2

رسالتهایمّلیوجهانیمّلتایران
ما بايد این راه را طی کنیم. ما بايد هّمت کنیم. ما بايد مناسبات غلطی 
ت خود ما شده است، عوض 

ّ
تها و از جمله مل

ّ
را که موجب عقب ماندگی مل

کنیم و تغیير دهیم. ما بايد عقب ماندگیهاى گذشته را جبران کنیم. همه ى 
تی امید 

ّ
اينها نیاز دارد به هّمت، نیاز دارد به عزم، نیاز دارد به امید. اگر يک مل

خود به آينده را از دست داد، يا هّمت او در باز کردن راهها و پيش رفتن به 
ت عقب خواهد ماند؛ پيشرفت نخواهد 

ّ
سمت هدفها سست شد، این مل

1.  در ديدار دانش آموزان در آستانه 13 آبان 1389/8/12.
2. در ديدار مردم اصفهان در روز عید قربان و در سالروز 25 آبان 1361؛ تشیيع پيکرهاى مطّهر 370 

شهید استان اصفهان 1389/8/26.
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ط خواهند شد؛ عّزت خود را از دست خواهد 
ّ
کرد؛ سلطه گران عالم بر او مسل

ت ایران احتیاج دارد به اينکه این هّمت را مستمّرًا در کار خود حفظ 
ّ
داد. مل

اراده را حفظ کند، این امید را روزبه روز افزايش دهد؛ و این  کند، این عزم و 
در کشور ما موجود است. بحمداهلل مردم ما این را دارند و نشان داده اند؛ لذا 
ت در سی سال میتواند 

ّ
ما در این سی سال بمراتب بيشتر از آنچه که يک مل

رشد کند و پيش برود، جلو رفته ايم؛ این را دشمنان ما هم اعتراف میکنند. 
ولی شعار ما، شعار جهانی است. شعارهاى ما، شعارهاى ناظر به بشرّيت 
و  ما  از کشور  کامل  بطور  به قطع دست مستکبران  ناظر  ما  است؛ شعارهاى 

ت ماست؛ مستکبران این را تحّمل نمیکنند، لذا توطئه میکنند.1
ّ
مل

توطئههابرایمقابلهباجهانیشدنپیامجمهوریاسالمی
به  ناظر  ما  شعارهاى  است؛  بشرّيت  به  ناظر  شعارهاى  ما،  شعارهاى 
مستکبران  ماست؛  ت 

ّ
مل و  ما  کشور  از  کامل  بطور  مستکبران  دست  قطع 

این را تحّمل نمیکنند، لذا توطئه میکنند. فتنه ى سال گذشته جلوه اى از 
توطئه ى دشمنان بود؛ فتنه بود.2

ُنهمدی؛مشتمحکمبهدهانفتنهگران
فتنه  بود.  فتنه  بود؛  دشمنان  توطئه ى  از  جلوه اى  گذشته  سال  فتنه ى 
کنند،  مطرح  باطل  صددرصد  محتواى  با  را  حّق  شعارهاى  کسانی  يعنی 
بياورند براى فريب دادن مردم. اّما ناکام شدند. هدف از ايجاد فتنه، گمراه 
کردن مردم است. شما مالحظه کنید؛ مردم ما در مقابله ى با فتنه، خودشان 
به بپاخاستند. ُنهم دى  در سرتاسر کشور مشت محکمی به دهان فتنه گران 

زد.3

1. در ديدار هزاران نفر از مردم استان گیالن 1389/10/8.
2.  همان.
3.  همان.
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خودجوشبودنُنهدی؛دلیلهوشیاریمردم

این کار را خود مردم کردند. این حرکت_ همانطورى که گويندگان و بزرگان 
و همه بارها گفته اند_ يک حرکت خودجوش بود؛ این خیلی معنا دارد؛ این 

نشانه ى این است که این مردم بيدارند، هشیارند.1

پیام9دیبرایدشمنان
دشمنان ما بايد این پيام را بگیرند. آن کسانی که خیال میکنند میتوانند 
نظام،  این  که  بفهمند  و  ببینند  بيندازند،  جدایى  مردم  میان  و  نظام  میان 
که  است  این  به  ما  نظام  امتیاز  است.  مردم  مال  است،  مردم  خود  نظام 
ق به مردم است. آن کسانی که با همه ى وجود نظام جمهورى اسالمی را 

ّ
متعل

و اسالم را و این پرچم برافراشته را در این کشور نگه داشته اند، در درجه ى اّول 
خود مردمند؛ دشمنان ما این را بفهمند. سردمداران دولتهاى مستکبر_ و در 
توطئه میکنند، گاهی شعار  میزنند،  ما حرف  ت 

ّ
مل آمريکا_ علیه  آنها  رأس 

میدهند، گاهی اظهارات مزّورانه میکنند، گاهی صريحًا دشمنی میکنند، 
گاهی در لّفافه  میبرند؛ اينها همه براى این است که تحلیل درستی از مسائل 
ت بيدارى است، 

ّ
ت ما مل

ّ
ت ایران ندارند. مل

ّ
ایران و شناخت درستی از مل

ت هشیارى است.2
ّ
مل

گناهبزرگفتنهگران؛امیدوارکردندشمنبراینفوذ
ه هایى را فتح کند که 

ّ
ت عزیز ما بايد آنچنان حرکت کند و آنچنان قل

ّ
مل

بايد  شوند.  مأیوس  ی 
ّ
بکل ت 

ّ
مل این  سرنوشت  بر  يافتن  دست  از  دشمنان 

ت از شّر او خالص 
ّ
دشمن را مأیوس کنید. وقتی دشمن مأیوس شد، يک مل

خواهد شد.
گناه بزرگی که برخی از دست اندرکاران فتنه ها در کشور انجام میدهند، 

1.  همان.
2.  همان.
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امیدوار کردن دشمن است؛ دشمن را امیدوار میکنند که میتواند منفذى در 
بين مردم، در بين عوامل گوناگون، در بين مسؤولن نظام باز کند. دشمن سال 
آن  عظیم،  انتخابات  آن  که  حالی  در  شد؛  امیدوار  اينها  کارهاى  با  گذشته 
حضور به آن عظمت، آن شرکت عظیم مردم در انتخابات، میتوانست کار را 
ت ایران را در بسیارى از میدانهاى سیاسی موّفق کند. 

ّ
خیلی پيش ببرد و مل

اينها ايجاد فتنه کردند؛ لذا دشمن که از حرکت عظیم مردم مأیوس میشد، 
امیدوار شد که بتواند به انقالب صدمه و ضربه بزند.1

پیروزیمّلتایراندرهشتماهجنگنرمسال88
سیاسی  کمک  کند،  حمايت  طرف  آن  از  دشمن  بود:  عظیمی  چالش 
ت ایران از این طرف با 

ّ
بکند، اسم بياورد_ دشمن از فتنه گران اسم بياورد_ مل

ت ایران در جنگ تحمیلی 
ّ
استحکاِم کامل در صحنه باشد. همان طورکه مل

نشان  فداکارى  داد،  نشان  شجاعت  داد،  نشان  ابتکار  خود  از  سال  هشت 
ت 

ّ
داد، در همه ى صحنه ها حاضر شد، در این جنگ نرم هم هشت ماه مل

ایران حقیقتًا از خود مهارت نشان داد. انسان وقتی به مسائل نگاه میکند و 
میخواهد از يک افق بالترى مسائل را بررسی کند، متحّیر میماند: این چه 
سمت  به  را  ما  جانهاى  را،  ما  دلهاى  اينجور  که  است  الهی  قدرت  دست 
این  شماست.  با  خدا  خداست.  کار  میدهد؟  حرکت  خودش  اهداِف 
را  را هدايت میکند. این خداست که دلهاى من و شما  خداست که شما 

متوّجه به راه درست میکند.2

ُنهدی؛ازمواردجلبرحمتالهی
با  نورانیشان،  دلهاى  با  پاکشان،  دلهاى  با  ما  جوانهاى  خوشبختانه 
حضورشان در مراسم گوناگون، رحمت الهی را جلب میکنند؛ و يکی از موارد 

1.  همان.
2.  همان.
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جلب رحمت الهی، همین ُنهم دى  بود. به برکت ياد حسین بن علی سّید 
الّشهداء)سالماهللعلیه(مردم در صحنه آمدند و بساط فتنه گران را جمع کردند.1

دستقدرتالهی؛عاملخنثیشدنفتنهی88
ت ایران در میدانهاى گوناگون، کمک الهی را، حمايت الهی را لمس 

ّ
مل

آماده ى  وقتی  است،  صحنه  توى  وقتی  است؛  کرده  حس  است،  کرده 
مجاهدت است؛ در جنگ تحمیلی يک جور، در قضاياى گوناگون يک جور، 
در تحّرکات سیاسی و در فتنه ها يک جور. در همین فتنه ى سال 88 دست 
وارد صحنه شدند و يک حرکت  بيدار شدند، مردم  بود؛ مردم  الهی  قدرت 

عظیم را خنثی کردند.

روشننشدنزوایایپنهانفتنهی88
و  زوايا  کردن  روشن  و  تبیين  و  تحلیل  براى  دارد  وجود  جا  خیلی  هنوز 
خیلی  محاسبات  دشمن  بود.  کرده  طّراحی  دشمن  که  فتنه اى  این  ابعاد 
ت ایران را 

ّ
دقیقی کرده بود؛ منتها خوب، محاسباتش غلط از آب درآمد؛ مل

نشناخته بود. دشمن در پشت صحنه، همه ى چیزها را مشاهده کرده بود.

گناهنامزدهایقانونشکن؛خوددارینکردنازبازیدرزمیندشمن
این کسانی که شما بهشان میگویيد سران فتنه ، کسانی بودند که دشمن 
بازيچه ى  انسان  نبايستی  کردند.  گناه  البّته  صحنه.  وسط  داد  هل  را  اينها 
دشمن شود؛ بايد فورًا قضّیه را بفهمد. اگر اّول غفلتی کرده است، وسط کار 

وقتی فهمید، بالفاصله بايستی راه را عوض کند. خوب، نکردند.

طّراحیدشمنبرایازبینبردندینونظامباشبیهسازیازانقالب
به خیال خودشان  بودند،  کرده  که طّراحی  بودند  ديگرانی  عامل اصلی 

1.  همان.



ی(
ی ُنه د

ت )حماسه 
صیر

آزمون ب

186

محاسبه کرده بودند. به گمان آنها بساط جمهورى اسالمی بنا بود جمع شود؛ 
نه فقط حقیقت دین، حّتی شعارهاى دينی هم باقی نماَند؛ برنامه این بود. 
طّراحی این بود که اگر توانستند قاعده ى دولت را به شکل مطلوِب خودشان 
بچینند، که بعد از آن، راه حرکتشان روشن بود که چه کار میکردند؛ اگر هم 
قاعده ى حکومت و دولت طبق میل آنها چیده نشد و برايشان ممکن نشد، 
کشور را به آشوب بکشانند؛ با خیال خودشان_ من يک وقتی گفتم_ کاريکاتور 
را  قهرمان  کنند؛ مثل سايه هایى که حرکت يک  را درست  انقالب اسالمی 
تقلید میکنند، اداى قهرمانها را، اداى انقالب را در بياورند؛ برنامه شان این 

ت ایران توى دهن اينها زد و بساط اينها را جمع کرد.
ّ
بود. مل

تقویتانقالبودین؛جایزهیپیروزیمّلتدرامتحانفتنه
ت ایران، خّط صحیح دین در این 

ّ
امروز انقالب، جمهورى اسالمی، مل

قوىتر است، روشنتر است.  بمراتب  از قضاياى سال گذشته  از پيش  کشور، 
ت همین است: خداى متعال هر امتحانی که میکند، يک نمره میدهد. 

ّ
عل

تی قبول شدند، 
ّ
وقتی در يک امتحانی، يک کسی، يک جمعّیتی، يک مل

اينها را بال می آورد.  اينها نمره میدهد؛ نمره این است که  خداى متعال به 
امتحانهاى الهی اينجورى است. همینطور که اگر در امتحان بد عمل کنیم 
مردودى  آن  و  میدهد  مردودى  نمره ى  متعال  خداى  ببازيم،  را  امتحان  و 
عبارت است از تنّزل و انحطاط_ انسان از آنی که بود، بدتر میشود_ در قبولی 

تها را بال میبرد.
ّ
هم همینجور است؛ مل

امیر المؤمنین  خوردند،  شکست  امتحانی  يک  در  مردم  دوره اى  يک  در 
را در محراب عبادت به خون کشیدند. خوب، امتحان بدى بود. چرا بايد 
وضع جامعه اى به آنجا برسد که کسی مثل آن مجّسمه ى عدالت و معنوّيت 
نشاندهنده ى  این  به خون کشیده شود؟  الّناس  به دست اشقی  توحید،  و 
امتحان بدى بود که مردم دادند. وقتی این امتحان را دادند، مردود شدند؛ 
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لذا خدا اينها را پایين آورد؛ کارشان به آنجا رسید که حسین بن علی را جلوى 
چشم آنها کشتند!

اسالم،  خّط  امروز  میبرد.  بال  را  شما  خدا  بدهید،  خوب  امتحاِن  وقتی 
ت، خیلی قويتر، پررنگتر 

ّ
خّط ايمان باهلل، خّط انقالب در کشور و در میان مل

و بالتر است از آنچه که قبل از این فتنه بود. چرا؟ چون مردم، خوب امتحان 
دادند. این، نمره ى الهی است.

درسهایامتحانفتنه
بايد  قضايا  همه ى  در  دستورالعمل.  ما  براى  شد  فتنه[  ]امتحان  این 
محاسبه  درست  سنجید،  درست  ديد،  درست  بايد  کرد.  عمل  اينجورى 
کرد. مواظب باشیم در تشخیص اشتباه نکنیم؛ قضاياى اصلی را با قضاياى 
فرعی جابه جا نکنیم؛ چیزهاى بزرگ، حوادث بزرگ و مهّم را کوچک نبینیم 
تشخیص  درست  بايد  بينگاريم؛  بزرگ  را  کوچک  حوادث  مقابل،  در  و 
زنده،  ت 

ّ
مل يک  کنیم.  مسؤولّیت  احساس  هم  بعد  اّول.  قدم  این  بدهیم. 

مؤمنین  به  متعال  خداى  که  طّیبه اى  حیات  است.  این  طّیبه اش  حیات 
«1_ يعنی این؛ يعنی همینطور روزبه روز  هتً �ج اهتً ��يّ ه ��ي �خّ �ي ح�ي ل�خ وعده داده است_ »�خ
در امتحانهاى گوناگون، حرکت کردن و پيش رفتن. آن کسانی که در خالل 
این راه از دنیا میروند، به لقاء الهی میرسند، مراتب بالى سعادت را دارند؛ 
ماّدى  و  پيشرفت معنوى  دنیا هی  در  میمانند، همینطور  که  آن کسانی هم 

میکنند. پيشرفت ماّدى هم هست.2

ضرورتبیداریهمگانیوفریبنخوردنازپیروزیها
البّته بايد بيدار باشیم. همه بايد بيدار باشند. نمیخواهیم و نبايد بالش 
براى خودمان للیى بخوانیم؛ هی بگویيم دشمن  زیر سرمان بگذاريم،  نرم 

1.  سوره ی نحل، آيه ی 97.
2. در ديدار مردم قم در سالروز قیام 19 دى 1389/10/19.
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به  را  ما  نبايد  این  قوى هستیم؛  ما  شکست خورد، دشمن ضعیف است، 
خواب ببرد. ما بايد بيدار باشیم؛ همانطورکه امیر المؤمنین فرمود:

ه«1 وقتی درگیرى داريد، بايد بيدار  م ع�خ �خ ام لم �ي ر�ت و م�خ �خ
أ
ا �ل�ر�ج �ل� »و ��خّ �حخ

باشید. درگیرى به اختیار من و شما نیست. دشمن میخواهد درگیرى داشته 
باشد؛ حال درگیرى سیاسی، درگیرى امنّیتی، درگیرى اقتصادى. همه اش 
درگیرى نظامی هم نیست. وقتی درگیرى هست، بايد بيدار بود. جوانها بيدار 
بيدار  کشور  مسؤولین  باشد،  بيدار  دانشگاه  باشد،  بيدار  روحانّیت  باشند، 
باشند. بيدارى مسؤولین به این است که هرچه میتوانند، به مردم خدمت 
کنند، کار کنند؛ و هرچه میتوانند، این يکپارچگی را_ که مثل خارى در چشم 

دشمنان است_ حفظ کنند.2

ُنهدی؛یوماهللبهمعنایحقیقیکلمه
اشتباهات  این  داشتند؛  سیاسی اى  اشتباهات  غربيها  خود  البّته 

سیاسی هم به جمهورى اسالمی کمک کرد.
کردند،  هیاهو  کردند،  جنجال  بود.  همینجور   88 فتنه ى  همین  در   ...
شد،  چنین  شد،  اختالفات  رفت،  شد  تمام  اسالمی  جمهورى  گفتند 
ایران فائق آمد. 9 دى و بيست و  ت 

ّ
چنان شد؛ بعد نگاه کردند، ديدند مل

دست  دلها  بود.  کلمه_  حقیقی  معنی  به  اّيام اهلل_  جزو  پارسال  بهمِن  دوى 
ت ایران عظمت 

ّ
خداست. خداى متعال این دلها را آورد وسط صحنه، مل

خودش را نشان داد. هر کارى میکنند، به ضررشان تمام میشود. بعد از این 
وجود  دنیا  در  امروز  که  است  واقعّیتی  این  خب،  بود.  خواهد  همینجور  هم 

دارد. چی میخواستند، چی شد!3

1.  نهج البالغه، نامه ى 62.
2. در ديدار مردم قم در سالروز قیام 19 دى 1389/10/19.

3. در خطبه هاى نماز جمعه تهران در سالروز شهادت حضرت علّی بن موسی الّرضا)علیه الّسالم( 
.1389/11/15



بخش چهارم: 
بیانات سال 90 تا 92 درباره ی فتنه 
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بخ حضورمردموآرزوهایخامدشمندرسالهای78،68و88
من در اينجا، در جوار مرقد مطّهر امام، در جوار ارواح طّیبه ى شهدایى که 
در این گلزار معنوى_ بهشت زهرا_ به خاک سپرده شده اند، شهادت میدهم 
ت ما این راه را خوب حرکت کرده است، راه امام را حفظ کرده است. 

ّ
که مل

از  ما،  امروز  انقالبى  جوانان  که  بدهم  گواهی  میتوانم  و  میبینم  چشم  به  من 
جوانان انقالبى آغاز انقالب، اگر از لحاظ ايمان و تقوا و استحکام عقیده بهتر 
و  از بن دندان گواهی میدهم  و  از صمیم قلب  نیستند. من  نباشند، عقبتر 
اعتقاد دارم که بهترین نقش را مردم ايفاء کرده اند؛ ارزشها را نگه داشته اند، 
حفظ کرده اند و پاى آن ايستاده اند؛ مردم بودند که نقشه هاى دشمنان ما را 

خنثی کردند.
هم  نیست،  وقت  هم  کنم؛  صحبت  باره  این  در  تفصیل  به  نمیخواهم 
شايد الن وقت این صحبت نیست؛ اّما به اجمال و اشاره عرض میکنم که 
مقّدس  نظام  این  فروپاشی  آغاز  امام،  رحلت  با  میکردند  تصّور  ما  دشمنان 
کلید زده خواهد شد. آنها خیال میکردند امام که رفت، بتدريج این شعله 
تشیيع  مراسم  بعد،  شد.  خواهد  خاموش  چراغ  این  شد،  خواهد  خاموش 
جنازه ى امام، آن احساسات مردم، آن حرکت عظیم مردم در حمايت از کارى 
که خبرگان کردند، اينها را مأیوس کرد. يک برنامه ریزى ده ساله کردند_ این 
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تحلیل من است، این به معناى اّطالع نیست؛ تحلیلی است که قرائن آن را 
براى ما اثبات میکند_ ده سال بعد امیدوار بودند که نتیجه بدهد. سال 78 
که آن حوادث پيش آمد، آن کسی که این حوادث را خنثی کرد، مردم بودند. 
روز بيست و سّوم تیر سال 78 مردم آمدند در خیابانها، توطئه ى دشمن را که 
سالها برايش برنامه ریزى کرده بودند، در يک روز باطل کردند. آن روز گذشت. 
موج دوم، باز يک برنامه ریزى ده ساله بود تا سال 88. به نظرشان فرصتی به 
دست می آمد. به خیال خودشان زمینه ها را آماده کرده بودند. مطالباتی هم 
مردم داشتند_ مردمی که وابسته ى به نظامند، وفادار به نظامند_ فکر کردند 
از این مطالبات بتوانند استفاده کنند؛ لذا آن قضاياى سال 88 بوجود آمد. 
دو سه ماه تهران را متالطم کردند_ البّته فقط تهران را_ دو سه ماه توانستند 
دلها و ذهنها را به خودشان مشغول کنند. اينجا هم مردم آمدند توى میدان. 
بعد از آنکه باطنها ظاهر شد، در روز قدس مردم ديدند که اينها حرف دلشان 
چیست، در روز عاشورا فهمیدند که اينها عمق خواسته هاشان تا کجاست، 
مردم عزیز ما به میدان آمدند و حماسه ى 9 دى را به راه انداختند. نه فقط در 
تهران، بلکه در سراسر کشور، میلیونها نفر در روز ُنهم دى، بعد هم بالفاصله در 
بيست و دوى بهمن آمدند توى میدان، غائله را ختم کردند. این، هنر مردم 
ایران.  آگاه  و  و مبارز و بصیر  ت مؤمن 

ّ
به مل ایران. درود  به مردم  است. درود 

ان شاءاهلل به توفیق الهی، مردم همین راه را و همین خط را و همین آرمان را و 
همین عزم و هّمت را تا آخر ادامه خواهند داد.1

اعتمادمردمبهنظام؛عّلتحضورمردمدرُنهدی
من اينجا پنج شش نقطه را نوشتم، که اينها محصول يک حرکت مستمِر 
که  است،  سال  دو  و  سی  طول  در  اسالمی  جمهورى  نظام  به هم پيوسته ى 
البّته فراز و نشیب داشته است؛ يعنی بعضی سالها، بعضی دوره ها، بعضی 

1.  در بيست و دومین سالگرد امام خمینی )ره( 1390/3/14.
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این  ما  مّدت،  این  طول  در  مجموعًا  لیکن  عقب تر؛  بعضیها  بهتر،  دولتها 
نقاط مثبت را داشتیم.

که  نظام. کمتر کشورى در دنیا وجود دارد  و  اعتماد میان مردم  ... دوم: 
اعتمادى را که مردم ایران نسبت به نظام جمهورى اسالمی دارند، نسبت به 
نظام حکومتی خود داشته باشند. دلیل این اعتماد هم همین پديده هاى 
روشنی است که جلوى چشم همه است. باز يک عّده اى اينها را نمیبینند، 
دارند.  اعتماد  نظام  به  مردم  نخیر،  میزنند؛  مردم  بى اعتمادى  از  دم  هی 
يک دلیل، همین انتخابات دو سال قبل است که بيش از هشتاد درصد از 
مردمی که حّق رأى داشتند و قادر به رأى دادن بودند، در انتخابات شرکت 
کردند. کجاى دنیا چنین چیزى هست؟ يک نمونه، همین دو راهپيمائی اى 
است که ما هر سال داريم؛ راهپيمایى بيست و دوى بهمن و راهپيمایى روز 
قدس. این راهپيمایيها مربوط به نظام است؛ مربوط به هیچ دولتی، مربوط 
این  در  مردم  ببینید  نظام است. شما  مال  نیست؛  به هیچ جريان خاصی 
حرکت عظیم چه میکنند؛ در سرماى بيست و دوى بهمن، در ماه رمضان 
با دهان روزه؛ چه اوقاتی که هوا سرد بود، چه حال که هوا گرم است... این 
نشان دهنده ى عالقمندى و دلبستگی مردم به نظام است. اعتماد به نظام، 
است.  پرمعنایى  بسیار  حضور  حضور،  این  نمیشود.  روشنتر  و  بهتر  این  از 
مردم  اينکه  بمجرد  ُنهم دى  سال 88،  موارد خاص، مثل  در  این،  بر  عالوه 
احساس کردند حرکتی که شروع شده است، متوّجه به نظام است، متوّجه 
آن  نیست،  خاصی  دولت  و  خاص  شخص  به  متوّجه  است،  انقالب  به 
حرکت عظیم را از خود نشان دادند. اينجور نبود که فقط جوانهاى پرشور به 
میدان بيايند؛ همه آمدند. حادثه ى ُنهم دى  يک حادثه ى عجیبی است؛ به 
خاطر دلبستگی مردم به نظام بود. اينها نشان دهنده ى اعتماد مردم است. 
متأّسفانه میشنويم همینطور در اظهارات مصلحت جويانه، مکّرر میگويند: 
آقا اعتماِد از دست رفته ى مردم را برگردانید! کدام اعتماِد از دست رفته؟! 
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مردم به نظام اعتماد دارند، نظام را دوست دارند، از نظام دفاع میکنند؛ اينها 
نمونه هايش بود که عرض کرديم.1

ارادهوحضورمردم؛عاملپیروزینظامبرچالشها
ژرِف  میکنیم،  بازخوانی  را  انقالب  ساله ى  دو  و  سی  تجربه ى  وقتی  ما 
نظامی مثل  را درمی يابيم؛ چرا؟ چون هر  امام  تدبير  و  امام  ژرفایى حکمت 
مخالفتی  و  ضديت  این  با  بلند،  آرمانهاى  این  با  اسالمی،  جمهورى  نظام 
مقابل  در  که  ايستادگی اى  با  دارد،  بين المللی  بى عدالتی  و  استکبار  با  که 
شیاطین قدرت در سرتاسر جهان دارد، دشمنهاى گردن کلفتی دارد. چالش 
ايجاد میکنند، مشکل بوجود می آورند. اگر اينچنین نظامی بخواهد بماند، 
بايد يک نیرو و ظرفّیت عظیمی از او نگهبانی کند تا بتواند ايستادگی کند تا 
بتواند پيشرفت کند و متوّقف نماند. در انقالب اسالمی، با تدبير امام_ که از 
متن اسالم گرفته شده بود_ این نیروى نگهبان عبارت است از اراده ى مردم، 
بر چالشها  و  را درنورديد  عزم مردم، حضور مردم. لذا نظام اسالمی چالشها 
بر  امروز  تا  اسالمی  جمهورى  که  گفت  میشود  کامل  اطمینان  به  شد.  پيروز 
همه ى چالشهاى سخت و نرم که در مقابل او قرار گرفت، پيروز شده است 
و به عون الهی، به فضل الهی، به هدايت الهی، بر هر چالش ديگرى هم در 

آينده پيروز خواهد شد.2

شکستفتنهباحضوربینظیرمردمدرُنهدی
يکی ديگر از چالشها_ که البّته این چالش پيچیده ترى بود_ چالشهاى 
فتنه انگیزى بود که در فتنه اى مثل هجدهم تیر سال 78 و فتنه ى سال 88، 
بتوانند  بودند که  امیدوار  انداختند.  راه  تهران  اينها در  با فاصله ى ده سال، 
در  اّما بعکس شد.  کنند؛  وارد  را شکست بدهند؛ ضربه  نظام  فتنه،  این  با 

1.  در ديدار مسؤولن نظام جمهورى اسالمی ایران 1390/5/16.
2.  در اجتماع بزرگ مردم کرمانشاه 1390/7/20.
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شروع  را  خود  فتنه ى  فتنه گران  اينکه  از  بعد  روز  پنج  تیر،  هجدهم  فتنه ى 
سایر  در  بلکه  تهران،  در  فقط  نه  را،  تیر   23 عظیِم  حرکت  آن  مردم  کردند، 
آن  عاشورا،  حوادث  از  بعد  روز  دو   ،88 فتنه ى  در  انداختند.  راه  به  شهرها 
ناظران خارجی  از  افتاد. همان وقت بعضی  راه  به  ُنهم دى   قضّیه ى عظیم 
ما ديديم، که گفته  و  نوشتند  بودند، در مطبوعات غربى  نزديک ديده  از  که 
بودند آنچه در ُنهم دى  در ایران پيش آمد، جز در تشیيع جنازه ى امام، چنین 
مردم  حضور  کردند.  مردم  را  این  بود.  نشده  ديده  شورى  چنین  اجتماعی، 

اينجورى است.1

دستخدادربهمیدانآمدنمردمدرُنهدی
عرصه ى  به  مردم  آورنده ى  خداست.  دست  دلها  که  می دانیم  همه 
آنها  خروشاِن  روح  که  جامعه  جسم  و  مردمی  عظیم  حضور  این  و  خیابانها 
را خوب نشان میدهد_ در مراسم گوناگون: مثل بيست و دو بهمن، مثل روز 
قدس و اخیرًا در این دو سال، مثل روز نه دى_ خداى متعال است؛ دست 

قدرت اوست؛ دلها دست اوست.

روحدیانِتحاکمبردلهایمردم؛نکتهیاساسیُنهدی
در قضّیه ى 9 دى سال هشتاد و هشت يک نکته اساسی است و آن نکته 
برمی گردد به هوّيت انقالب و ماهیت انقالب. يعنی همان روحی که حاکم 
و  پنجاه  سال  در  تاريخی  بى نظیِر  عظیِم  حضور  آن  و  ما  انقالب  اصل  بر  بود 
هفت، همان روح در ماجراى 9 دى نشان داده شد؛ کمااينکه در قضاياى 
گوناگوِن ديگر هم نشان داده شده، لیکن در 9 دى به شکل بارزى نشان داده 
و  از بدخواهان  براى هیچ کس  تأّمل  و  ترديد  و  انکار  به طورى که جاى  شد؛ 
دوستان و دشمنان و ديگران باقی نگذارد. آن روح چه بود؟ روح ديانِت حاکم 

بر دلهاى مردم بود.

1.  همان.
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مردموایماندینیمردم؛حاّللتماممشکالت
پس اينجا ما دو تا عنصر در کنار هم داريم: يک عنصر، عنصر مردم است؛ 
که مردم در هر کشورى، در هر جامعه اى، اگر چنانچه هّمت کنند، بصیرت به 
خرج بدهند، عمل کنند و وارد میدان بشوند، میتوانند همه ى مشکالت را 
حل کنند. يعنی بزرگترین کوه ها در مقابل حضور مردم از بين میرود؛ میتوانند 
کوههاى بزرگ را جابه جا کنند. این يک حقیقت آشکارى است که بسیارى 
را درست  آن  و ديگر کشورها  اجتماعی در کشورهاى اسالمی  از تحلیلگران 
لمس نکردند، درک نکردند؛ ما این را لمس کرديم. هنر بزرگ امام بزرگوار ما 

هم همین بود.
فّعالن  از  يکی  به  پيش،  سال  بيست  سال،  پانزده  وقتی،  يک  من 
عرصه ى مبارزات ضّد استعمارى_ که خب، آدم معروفی است؛ نمیخواهم 
این  ما  کرد.  را عمل  این نسخه  بالفاصله  او رفت  را گفتم؛  این  بياورم_  اسم 
را حس کرديم. گفتم هنر امام بزرگوار ما این بود که مردم را وارد صحنه کرد. 
را  آنچه  که میخواستند،  را  آنچه  و  آمدند  با حضورشان  با جسمشان،  مردم 
همه ى  کردند.  تثبیت  خودشان  حضور  با  بودند،  گماشته  هّمت  آن  بر  که 
موانع سیاسی و غیر سیاسی و استعمار و قدرتهاى عظیم جهانی که بر امور 
طند، در مقابل این حادثه مجبورند عقب نشینی کنند. الن هم 

ّ
تها مسل

ّ
مل

تها وارد میدان بشوند 
ّ
همینجور است. الن هم در هر نقطه اى از دنیا اگر مل

با يک هدف مشخص، با شعارهاى  مشّخص و اگر آن ايمان راسخ در دل و 
همچنین عمل صالح در کنار این ايمان راسخ وارد میدان شود، هیچ مانعی 
در مقابل آنها قادر بر مقاومت نیست. این يک نسخه است؛ این نسخه را امام 
بزرگوار ما در انقالب ما عمل کرد. خداى متعال به امام کمک کرد و در بيان 
او این نفوذ و تأثیر را قرار داد که در دلهاى مردم اثر گذاشت؛ مردم، مؤمن به آن 
راه و به آن هدف شدند و به دنبال این ايمان، عمل خودشان را انجام دادند. 
همینجور  همه جا  در  ايمان.  با  متناسب  عمِل  همان  يعنی  صالح،  عمل 
است. لذا در اينجا کارى انجام گرفت که براى همه ى تحلیلگران سیاسِی 
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جهانی غیر قابل باور بود و متحیر ماندند؛ هم قدرتمندان، هم حاشیه ها، هم 
دنباله ها، هم دامنه ها. بنابراین عنصر اّول، عنصر حضور مردم است.

عنصر دّوم هم عنصر ايمان دينی مردم است. ايمان دينی، آن معجزه گرى 
را در  آنها  ثانیًا  بياورد،  و  کند  را بسیج  مردم  اّوًل همه ى  قادر است  که  است 
صحنه نگه دارد و ثالثًا سختیها را براى آنها هموار و آسان کند؛ هیچ ايمان 
ديگرى این خصوصیت را ندارد. ايمان دينی میگويد شما اگر چنانچه فائق 
هم  زندان  اگر  پيروزيد؛  شديد،  هم  کشته  اگر  پيروزيد؛  برديد،  پيش  و  شديد 
افتاديد، پيروزيد؛ چون به وظیفه عمل کرديد. وقتی کسی يک چنین اعتقاد 
وارد میدان میشود.  برايش معنا ندارد؛ لذا  ايمانی داشت، ديگر شکست  و 
اثر  اثر کرد، در انقالب ما هم  این همان عاملی است که در صدر اسالم هم 

کرد؛ 9 دى این را نشان داد.

احساسوظیفهیدینیوعملصالح؛دوعّلتحماسهیُنهدی
ُنه دى يک نمونه اى بود از همان خصوصیتی که در خود انقالب وجود 
داشت؛ يعنی مردم احساس وظیفه ى دينی کردند و دنبال این وظیفه، عمل 
صالِح خودشان را انجام دادند. عمل صالح این بود که توى خیابان بيايند، 
نشان بدهند، بگويند مردم ایران اينند. با این حرکت مردم، آن حجم عظیم 
تبلیغات دشمن که میخواست فتنه گران را مردم ایران معّرفی کند و اينجور 
نشان بدهد که مردم ایران از انقالبشان، از نظامشان برگشتند، به کلی نقش 
تحلیلگران  ایران است.  مردم  این،  که  دادند  نشان  مردم  يعنی  بر آب شد؛ 
خارجی وقتی نگاه کردند، گفتند از بعد از رحلت امام بزرگوار، يا شايد بعضی 
این  با  بزرگی،  این  با  اجتماعی  هیچ  انقالب،  اّول  حرکات  از  بعد  از  گفتند 
تپش، با این شور و هیجان وجود نداشته، که مردم وارد میدان شدند. این، 

حقیقت 9 دى است.
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ُنهدی؛برهمریزندهیبرنامههایگستردهدشمن
آقاى  انجام داد. جناب  بزرگی هم  کار  و  بود  بزرگی  این حرکت، حرکت 
نبود  چیزى  آن  تنها  هشت  و  هشتاد  فتنه ى  کردند.  اشاره  درست  جّنتی 
ريشه دارى  چیز  يک  این  شد؛  ديده  آدم  تعدادى  بوسیله ى  خیابان  توى  که 
و  زمینه ها  داشتند،  اهدافی  بودند،  کرده  درست  عمیقی  بيمارى  يک  بود، 
مقدمات فراوانی برايش چیده شده بود، کارهاى بزرگی شده بود و هدفهاى 
بسیار خطرناکی دنبال این کار بود، که با این برخوردهاى گوناگون سیاسی و 
امنّیتی و اينها حل نمیشد؛ يک حرکت عظیم مردمی لزم داشت؛ که این 
حرکت، حرکت 9 دى بود؛ آمدند بساط فتنه و فتنه گران را در هم پيچیدند. 

لذا حادثه ى 9 دى يک حادثه ى ماندنی در تاريخ ماست.

ضرورتگرامیداشتوحفظُنهدی
حادثه،  این  که  بود_  پيرارسال  يا  بود  پارسال  گفتم_  هم  سال  آن  من 
حادثه ى کوچکی نیست. این حادثه، شبیه حوادث اّول انقالب است. این 

حادثه بايستی حفظ شود، بايستی گرامی داشته شود.

لزومپرهیزازغلبهدادنجنبههایشعاریبزرگداشتُنهدی
کنید  سعی  هستید،  جريان  این  مدیريت  مسؤول  که  آقايانی  شما  البّته 
جنبه هاى شعارى را بر این حادثه غلبه ندهید. باز هم من تکرار میکنم: کار 
 کار را مردم میکنند و دلها 

ّ
شوراى هماهنگی تبلیغات، مدیريت است؛ و ال

همان  يعنی  می آورد؛  صحنه  توى  متعال  خداى  را  مردم  خداست.  دست  
ايمان الهی و توفیق الهی و تأیيد الهی است که مردم را در صحنه می آورد. 
منتها خب، مدیريت لزم است؛ شماها مدیريت میکنید، مدیريتتان هم 
البّته  بنابراین سعی کنید حالت شعارى غلبه پيدا نکند.  شايسته است. 
هیجان،  شور،  است؛  لزم  است،  حتمی  چیز  يک  شعار  است.  لزم  شعار 
همین  يعنی  شود؛  تبیين  شعارها  عمق  بايستی  منتها  است؛  لزم  حماسه 
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ت ایران آن روز چه بود، امروز 
ّ
کارهایى که اشاره کردند، تبیين شود: حرف مل

ایران و جهت این حرکت چگونه حرکت و جهتی  ت 
ّ
چیست؟ حرکت مل

است؟ ما در سايه ى دین حرکت میکنیم. به کمک خداى متعال و صاحب 
دین است که حرکت میکنیم. هدف ما هم تحّقق آرمانهاى الهی و همان 

چیزى است که دین به مردم وعده داده و براى مردم هديه آورده است.

ُنهدیوانقالب؛مرهونعاشورا
ضمنًا توّجه داشته باشید؛ يکی از خصوصیات ديگرى که در حادثه ى 
9 دى هست، که باز آن را کاماًل به حوادث انقالب نزديک میکند، مسأله ى 
آن  امام  و  آمد  پيش  محّرم  هم  انقالب  اّول  حوادث  در  يعنی  عاشوراست. 
نکته ى عظیِم عجیِب تاريخی را بيان کردند: »ماهی که خون بر شمشیر پيروز 
عادت  ماها  شمشیر.  بر  خون  پيروزى  نیست:  کوچکی  حرف  این  است«. 
کرده ايم، این حرفها را هی تکرار میکنیم؛ کأنه عمقش گاهی از يادمان میرود. 
ُکشنده  بر  کشته  می آيد،  فائق  ظالم  بر  مظلوم  میشود،  پيروز  شمشیر  بر  خون 
فائق می آيد؛ این همان چیزى است که در عاشورا پيش آمد. امام این را در 
محّرم سال پنجاه و هفت مطرح کردند، در قضّیه ى 9 دى هم باز پاى امام 
حسین در میان بود، پاى عاشورا در میان بود. اگر آن حرکات سخیف و در 
واقع گريه آور از سوى این گروههاى ايضًا سخیف، در عاشورا پيش نمی آمد، 
این حرکت عظیم و این تحّرک عمومی مردم معلوم نبود به این شکل بوجود 

بيايد. اينجا هم پاى عاشورا در میان بود.1

رأینیاوردگانسالهشتادوهشت؛عبرتتمامنامزدهایانتخابات
کسانی  آن  نشوند.  غافل  انتخابات  کار  در  دشمن  توطئه ى  از  مسؤولن 
سر  بر  که   کالهی   آن  باشند  مواظب  نمی آورند،  رأى  انتخابات  در  که  هم 
نخورند.  فريب  نرود؛  آنها  سر  بر  رفت،  هشت  و  هشتاد  سال  رأى نیاوردگان 

1.  در ديدار اعضاى ستاد بزرگداشت نه دى 1390/9/21.
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مقابل  در  را  خودشان  هوادارانشان،  همه ى  و  انتخابات  نامزدهاى  همه ى 
توطئه ى احتمالی دشمن مسؤول امنّیت بدانند. انتخابات را مّتهم نکنند؛ 
و  اختالف  فضاى  القاء  تبلیغات،  در  نریزد؛  دشمن  آسیاب  به  آب  کسی 

ناامیدى نشود تا ان شاءاهلل انتخابات خوبى داشته باشیم.1

شرکتپرشورمردمدرانتخاباتسال90؛نشانازاعتمادمردمبه
نظام

انتخابات نشان دهنده ى اعتماد مردم به نظام است. بعد از انتخاباِت 
پر سر و صداى پر حادثه ى سال هشتاد و هشت ، بعضی اينجورى پيش بينی 
صندوقها  پاى  ديگر  مردم  شد؛  سلب  نظام  از  مردم  اعتماد  که  میکردند 
این تصور غلط،  به  بود  و روشن  قاطع  پاسخ  انتخابات، يک  این  نمی آيند. 
را تخطئه  این گمانه زنیها  این گمانه زنی خطا. مردم  این استنتاج غلط،  به 
کردند؛ نشان دادند که نخیر، به نظام اسالمی پایبندند، به آن اعتماد دارند، 
را  خودتان  رأى  بيائید  گذاشتم،  رأى  صندوق  من  میگويد  که  او_  نداى  به 
بدهید و برنامه را تنظیم کنید_ پاسخ میدهند و می آيند وارد میدان میشوند. 
جمهورى  نظام  به  رأى  واقع  در  رأى،  يک  هر  کرديم،  عرض  که  همینطور 
اسالمی بود. این اکثريت قاطعی که به میدان آمدند، يکی از بالترین رقمها و 
نسبتهاى انتخابات ما در طول این سی و سه سال بود. بعد از گذشت سی و 
سه سال، مردم اينجور وارد میدان میشوند؛ این نشاندهنده ى اعتماد کامل 

است.2

طوالنی عامل اغتشاشات؛ از متمّرد نامزدهای نکردن انزجار اعالم
شدنفتنه

این  بر  الهی،  قّوه ى  و  حول  به  الهی،  فضل  به  اسالمی  جمهورى  بدانند 

1.  در خطبه هاى نماز جمعه تهران 1390/11/14.
2.  در ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى 1390/12/18.
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ت 
ّ
را باز هم در حسرت شکست دادن مل آنها  مشکالت فائق خواهد آمد و 

تدبير  و  مردم  هشیارى  با  و  الهی  قّوه ى  و  حول  به  گذاشت.  خواهد  ایران 
ما  هم  دارند،  وظیفه  مردم  هم  شد.  خواهد  برطرف  مشکالت   مسؤولن، 
وظیفه  به  وقتی  کنیم.  عمل  وظايفمان  به  بايد  همه  داريم؛  وظیفه  مسؤولن 
ببینید  دارد.  نقش  مردم  هشیارى  رفت.  خواهد  پيش  کارها  کرديم،  عمل 
فورًا  کنند،  اغتشاش  در خیابانها  آمدند  بازارى  نام  به  تهران يک عّده اى  در 
بازاریهاى محترم با موقع شناسی اعالمیه دادند، اعالن کردند که اينها دروغ 
اگر هشیارى قشرهاى  کاِر درستی است.  این  نیستند.  ما  از  اينها  میگويند، 
باارزش  این  بيايد،  به سراغشان  به وقت  آنها  موقع شناسی  و  مردم  مختلف 
است. این کار، کار باارزشی بود که انجام دادند. حرف من در فتنه ى هشتاد 
و هشت هم همین بود. در فتنه ى هشتاد و هشت، چند روز بعد از انتخابات 
از  هم  عّده  يک  کردند،  مخالفت  اظهار  آمدند  عّده اى  يک  عظمت،  آن  به 
این فرصت استفاده کردند؛ سالح گرفتند، کار را به آشوب و تشّنج کشاندند، 
پايگاه بسیج را گلوله باران کردند. حرف ما این بود: آن کسانی که به نام آنها 
این کارها انجام می گرفت، بايد همان وقت اعالمیه میدادند، اعالم بيزارى 
اّما نکردند. اگر این کار را میکردند،  میکردند، میگفتند اينها از ما نیستند؛ 
فتنه  زودتر ريشه کن میشد؛ مسائل بعدى هم پيش نمی آمد. این هشیارى، 
موقع سنجی، لحظه را به حساب آوردن، خصوصیت برجسته و مهّمی است 
ت ما در همه ى موارد متوّجه باشند؛ آنجایى که دشمنی و توطئه ى 

ّ
که بايد مل

دشمن حس میشود، به صورت لحظه اى بايد همه حّساسیت نشان بدهند. 
این از ناحیه ى مردم.

ضرورتهمدلیوهمراهیقوایمختلفباهم
باشند؛  داشته  هم  با  را  لزم  اّتحاد  آنها  هم،  کشور  مسؤولین  ناحیه ى  از 
و  مسؤولّیت شناسی  باشند،  داشته  برنامه ریزى  باشند،  داشته  همدلی 



ی(
ی ُنه د

ت )حماسه 
صیر

آزمون ب

202

حدود  نیندازند،  هم  گردن  را  تقصیرها  باشند،  داشته  مسؤولّیت پذیرى 
نقص  ما  اساسی  قانون  کنند.  حفظ  خودشان  به  نسبت  را  اساسی  قانون 
ندارد، کمبود ندارد. نقش مجلس معلوم است، نقش دولت معلوم است، 
نقش رئیس جمهور معلوم است، نقش قّوه ى قضائیه معلوم است؛ هرکدام 
هم  با  کنند،  همدلی  هم  با  کنند؛  عمل  وظائفشان  به  بايد  دارند،  وظائفی 
زبان همدلی خود ديگر است/  با هم همزبانی کنند. »پس  کنند،  همراهی 

همدلی از همزبانی بهتر است«.1

تبدیلشدنانتخاباتبهمظهراختالفاتدرسال88
انتخابات براى کشور مايه ى آبروست، مايه ى افتخار است. همه مراقب 
آنطورى که در سال  براى کشور نشود؛  انتخابات مايه ى بى آبرویى  باشند که 
هشتاد و هشت يک عّده اى سعی کردند انتخابات را مظهر اختالفات وانمود 
که  فتنه ؛  يک  به  کنند  تبدیل  را  انتخابات  طبیعِی  سیاسِی  جنجال  کنند، 
بيفتد،  اّتفاق  آن  شبیه  هم  وقت  هر  و  ايستاد  مقابلش  در  ایران  ت 

ّ
مل البّته 

ت در مقابل آن خواهد ايستاد.2
ّ
مل

ازنقشههایدشمنبرایسردکردنانتخابات؛ایجادمشکالتامنّیتی
وسیاسی

يکی از راه ها هم این است که سعی کنند در اّيام انتخابات، سر مردم را به 
يک چیز ديگرى گرم کنند؛ يک حادثه اى پيش بياورند، يک ماجرایى درست 
کنند؛ يک ماجراى سیاسی، يک ماجراى اقتصادى، يک ماجراى امنیتی. 
ت ایران 

ّ
البّته این هم جزو نقشه هاى دشمن است، اّما بنده مطمئّنم که مل

بسیار بصیرتر و باهوشتر از این است که با يک چنین ترفندهاى خصمانه ى 
دشمنان يا عوامل دشمنان فريب بخورد؛ نه، ان شاءاهلل انتخابات باذن اهلل، 

1.  در اجتماع مردم بجنورد 1391/7/19.
2.  در ديدار بسیجیان استان خراسان شمالی 1391/7/24.



203

ی
ه د

ی ُن
سه 

ما
و ح

نه 
 فت

ی
اره 

درب
 92

 تا 
 90

ل 
سا

ت 
انا

 بی
م:

هار
ش چ

بخ

به حول و قّوه ى الهی، به فضل پروردگار، انتخابات خوب و پرشورى خواهد 
شد.1

دخالتآمریکاوپشتیبانیازفتنهگرانسال88
شرارت  که  بدهند  نشان  نمیگويند،  زور  که  بدهند  نشان  آمريکایيها 
نمیزنند  حرف  غیرمنطقی  عملشان  و  حرف  در  که  بدهند  نشان  نمیکنند، 
ایران احترام میگذارند،  ت 

ّ
و عمل نمیکنند، نشان بدهند که به حقوق مل

نشان بدهند که در منطقه آتش افروزى نمیکنند، نشان بدهند که در مسائل 
ت ایران دخالت نمیکنند؛ آنچنان که در فتنه ى هشتاد و هشت دخالت 

ّ
مل

خدمت  در  را  اجتماعی  شبکه هاى  کردند،  پشتیبانی  فتنه گران  از  کردند، 
براى  میخواست  روزها  آن  اجتماعی  شبکه ى  يک  دادند_  قرار  فتنه گران 
و  فتنه   روى  بتوانند  اينکه  براى  نکن؛  تعطیل  گفتند  کند،  تعطیل  تعمیرات 
آتش فتنه  اثر بگذارند!_ این کارها را نکنند، خواهند ديد جمهورى اسالمی 
با  تعامل  راه  هستند.  منطقی اى  مردم  مردم،  است؛  خیرخواه  نظام  يک 
جمهورى اسالمی فقط این چیزى است که گفتیم و لغیر؛ از این راه میتوانند با 
جمهورى اسالمی تعامل داشته باشند. آمريکایيها بايد حسن نّیت خودشان 
را اثبات کنند؛ نشان بدهند که درصدد زورگویى نیستند. اگر چنانچه این را 
ت ایران پاسخ خواهد داد. شرارت 

ّ
نشان دادند، آن وقت خواهند ديد که مل

ت ایران باشد، 
ّ
نباشد، دخالت نباشد، زورگویى نباشد، شناختن حقوق مل

آن وقت جواب مناسب از طرف ایران داده خواهد شد.2

تمکیننکردندربرابرقانون؛عاملایجادحوادثسال88
در مسأله ى انتخابات و غیر انتخابات، همه بايد تسلیم رأى قانون باشند؛ 
در مقابل قانون تمکین کنند. آن حوادثی که در سال هشتاد و هشت پيش 

1.  در ديدار مردم قم در سالروز قیام 19 دى 1391/10/19.
2.  در ديدار مردم آذربايجان در آستانه سالروز قیام 29 بهمن 1356 مردم تبریز 1391/11/28.
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آمد_ که براى کشور ضرر داشت و ضايعه آفرین بود_ همه از همین ناشی شد 
که کسانی نخواستند به قانون تمکین کنند؛ نخواستند به رأى مردم تمکین 
کنند. ممکن است رأى مردم برخالف آن چیزى باشد که مِن شخصی مایل 
به آن هستم؛ اّما بايد تمکین کنم. آنچه که اکثريت مردم، اغلبیت مردم آن را 
انتخاب کردند، بايد همه تمکین کنند؛ همه بايد زیر بار بروند. خوشبختانه 
از  سازوکارهاى قانونی براى رفع اشکال، رفع اشتباه، رفع شبهه وجود دارد؛ 
افتاده  اّتفاق  که  آنچه  وقتی  که  این  کنند.  استفاده  قانونی  راهکارهاى  این 
که  کنیم_  دعوت  خیابانی  شورش  به  را  مردم  شد،  ما  میل  برخالف  است، 
جبران ناپذیر  خطاهاى  از  يکی  افتاد_  اّتفاق  هشت  و  هشتاد  سال  در  این 
ت ما همیشه در مقابل يک چنین 

ّ
ت ما و مل

ّ
است. این تجربه اى شد براى مل

حوادثی خواهد ايستاد.1

سازوکارمستحکمانتخابات
سازوکار انتخابات در کشور ما، سازوکار مستحکمی است. اينکه گوشه 
بيجا  واقعًا  واقعًا غیرمنطقی است؛  اعتراض هایى میکنند،  بعضیها  کنار  و 
روى  مکّرر  هم  امام  که  اساسی_  قانون  در  نگهبان  شوراى  حضور  است. 
شوراى  تشخیص  است.  مبارکی  حضور  يک  حقیقتًا  میکردند_  تأکید  آن 
به  نسبت  بصیر  و  بى طرف  عادل،  انسانهاى  عّده  يک  تشخیص  نگهبان، 
ت 

ّ
صالحیت ها است؛ این يک چیز مبارکی براى ما و براى همه ى آحاد مل

است.2

راهاساسیبرایپیشگیریازمشکالتانتخاباتی؛التزامبهقانون
من عرض بکنم؛ آنچه که انسان از فضل الهی سراغ دارد، از هّمت این 
مردم عزیز سراغ دارد، ان شاءاهلل به توفیق الهی، باذن اهلل، این انتخاباتی که 

1. در حرم مطهر رضوى در اّولین روز سال 1392   1392/1/1.
2.  در ديدار کارگران و فعالن بخش تولید کشور در آستانه روز کارگر 1392/2/7.
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در پيش است، يکی از بهترین و پرشورترین انتخاباتهاى ما خواهد بود. البّته 
دشمن تالش میکند زحمت مردم را باطل کند_ همچنان که در سال هشتاد 
و هشت کردند_ این هم يکی از کارهاى دشمنان بود؛ کسانی را وادار کردند که 
برخالف قانون، توّقعاتی بکنند و بر اساس آن توّقعات، سعی کنند مردم را در 

مقابل نظام قرار دهند؛ که البّته به توفیق الهی موفق نشدند.
التزام به قانون  راه اساسی براى اينکه مشکالت انتخاباتی پيش نیايد، 
را من عرض بکنم. آحاد مردم در هر جاى کشور که هستند؛ در  این  است؛ 
شهر، در روستا، در مرکز، در کالن شهرها و در همه جا، بايد به دنبال این باشند 
که هر کسی حرفی میزند، بر اساس قانون باشد؛ هر کسی توقعی دارد، بر اساس 
ت وارد کردند 

ّ
قانون باشد. آنهایى که آن سال آن خسارت را به کشور و به مل

و براى کشور هزينه درست کردند، اگر تسلیم قانون بودند، اينجورى نمیشد. 
قانون معّین کرده است که اگر کسی اعتراضی دارد، بيايد. آن سال گفته شد؛ 
حّتی ما از شوراى محترم نگهبان خواهش کرديم، آن زمان را تمديد هم کردند 
که آراء بازشمارى شود؛ گفتیم هر تعداد معقولی و هر صندوقی که بخواهند 
بازشمارى شود، بازشمارى شود؛ خب، زیر بار نرفتند! کارشان منطقی نبود، 

معقول نبود؛ براى کشور هزينه درست کردند.
قوى  اسالمی  جمهورى  نظام  می آيد.  فائق  مسائل  این  بر  کشور  خب، 
است. این خرابکاریها و انگشت توى چشم کردنها و این مزاحمتها و آزارها، 
جمهورى اسالمی را که از پا نمی اندازد. جمهورى اسالمی در طول این سالها 
وجود  با  اّما  است؛  بوده  روبه رو  مختلف  سیاستمداراِن  و  سیاستها  انواع  با 
همه ى معارضه ها، همه ى زاويه ها_ که احیانًا وجود داشته است_ جمهورى 
اسالمی پيش رفته؛ بعد از این هم همینجور خواهد بود. جمهورى اسالمی که 
با این حرفها از پا در نمی آيد، منتها براى کشور هزينه درست میشود. راه هزينه 
مسؤولن  شما  به  من  توصیه ى  این  است.  قانون  به  التزام  نشدن،  درست 
محترم انتخابات هم هست: قانون را معیار قرار دهید. در آيه ى کريمه ى قرآن 
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ا�ت  ما�خ ّ�و� �ل�أ وأ �خ �ت
أ
مرکم �

أ
ا �خّ �هلل �ي که تالوت کردند، به اداى امانت اشاره شد_ »�إ

هلها«1_ اداى امانت به همین است که طبق مّر قانون عمل شود؛ هم در 
أ
لى  � �إ

در  چه  جمهورى،  رياست  مورد  در  چه  صالحیت ها_  تشخیص  مرحله ى 
مورد شوراها و در موارد ديگرى که در پيش است_ هم در مرحله ى قرائت آراء، 
نهايت  و  قانون رعايت شود  مّر  بايد  آراء و صندوقها.  هم در مرحله ى حفظ 

امانتدارى انجام بگیرد؛ که بحمداهلل تا حال هم همینجور بوده است.
بدیهی است در هر انتخاباتی، يک عده اى به نتیجه ى مطلوِب خودشان 
نمیرسند_ من نمیخواهم اسمش را بگذارم بازنده ى انتخابات؛ نبايد تعبیر 
برنده و بازنده و این واژه ها و اصطالحات غربِى ماّدى را به کار برد؛ اگر براى 
خدا و براى انجام تکلیف وارد میشويم، برد و باخت وجود ندارد_ خب، اينها 
اعتراض دارند. انسان پيش قاضی هم که میرود، همینجور است. قضاوتی 
خود  مقصود  به  قضاوت  این  در  که  طرفی  آن  دارد؛  وجود  دادگاهی  يک  در 
رسیده، خوشحال است، آن طرف ديگر ناراحت است؛ آن طرف ديگر نبايد 
دادگاه را مّتهم کند که برخالف حّق عمل کرده؛ نه، دادگاه است و بر طبق 
بايد همه ى  ناراضی میشود.  ناراحت میشود،  او  منتها  قانون عمل میکند؛ 
آنچه را که پيش می آيد_ که مبتنی بر قانون است_ تحّمل کنیم؛ این را بايد 

همه مان ياد بگیريم؛ این صبِر انقالبى است، این تحّمل انقالبى است.2

خسارتکشوردرسال88بهخاطرتخّلفازقانون
افراد متعّددى آمده اند. ان شاءاهلل شوراى محترم نگهبان طبق وظايف 
قانونی خود، آن کسانی را که صالحّیت دارند، به مردم معّرفی خواهد کرد. 
از  ف 

ّ
که تخل آنجایى اشکال پيش می آيد  باشند.  قانون  تابع  بايد  همه هم 

قانون انجام میگیرد. سال هشتاد و هشت  اشکالتی که وارد شد، خسارتی 
ت طعم آراء چهل میلیونی را 

ّ
که به کشور وارد کردند و نگذاشتند کشور و مل

1.  سوره ی نساء، آيه ی 58.
2.  در ديدار دست اندرکاران برگزارى انتخابات 1392/2/16.
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ف از قانون بود. يک عّده اى يا براى خاطر اغراض 
ّ
درست بچشد، به خاطر تخل

نفسانی، يا هدفهاى خالف سیاسی، يا هرچه_ حال در آن زمینه نمیخواهیم 
وارد  غیرقانونی  راه  از  کردند،  خطا  کردند،  ف 

ّ
تخل قانون  از  بکنیم_  قضاوتی 

ت صدمه زدند، هم به کشور 
ّ
شدند؛ هم به خودشان صدمه زدند، هم به مل

صدمه زدند. راه درست، راه قانون است. همه تابع قانون باشند، همه تسلیم 
قانون باشند. گاهی ممکن است يک قانون، صددرصد درست هم نباشد، 
اّما از بى قانونی بهتر است. گاهی ممکن است در يک بخشی، يک خطایى 
هم از مجرى قانون سر بزند که من و شما بفهمیم او در اجراى قانون این خطا 
را کرده است؛ اّما اگر نتوانیم آن را از طریق قانونی اصالح کنیم، تحّمل آن بهتر 
است از اينکه باز بى قانونی کنیم؛ از راه بى قانونی بخواهیم آنچه را که به نظر ما 
خطا است، درست کنیم. قانون، معیار بسیار خوبى است؛ وسیله اى است 

ی، ادامه ى راه عمومی.
ّ
براى آسايش کشور، آرامش کشور، حفظ وحدت مل

طبق  آگاهند؛  و  مّتقی  پرهیزگار،  مردمانی  خب  نگهبان،  محترم  شوراى 
معّرفی  صالحند،  که  افرادى  عنوان  به  عّده اى  و  میدهند  تشخیصی  قانون 
کدام  صالحها  این  بين  در  ببینیم  کنیم  نگاه  بايد  شما  و  من  میشوند؛ 
صالحترند، کدام بيشتر به درد مردم میخورند، کدام بيشتر میتوانند این بار 
پيش  و  دهند  ادامه  را  راه  این  کامل  امانِت  با  و  بکشند  دوش  بر  را  سنگین 

ببرند؛ این را بايد من و شما نگاه کنیم، ببینیم، بشناسیم.1

نعمتبزرگتمکینبهقانون
همه ى  شود؛  برگزار  پرشور  بايد  است،  مردم  حضور  مظهر  که  انتخابات 

تالش و هّمت مسؤولن بايد این باشد.
قوانین  است؛  خوبى  قوانین  دارد،  وجود  که  هم  قوانینی  خوشبختانه 
لذا  ندارد.  وجود  بن بستی  کرديم،  عرض  مکّرر  که  همینطور  است.  معقولی 

بویراحمد  و  کهگیلويه  و  گلستان  گیالن،  مازندران،  استانهاى  از  مردم  مختلف  اقشار  ديدار  در    .1
.1392/2/25
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پيش  الن  تا  که  مرحله اى  این  تا  انتخابات   همین  در  که  میکنید  مشاهده 
سؤال  محترم  نامزدهاى  از  که  وقتی  کرده.  پيدا  جريان  قانونی  روال  آمديم، 
میکنید،  تمکین  شما  بدهد،  نظرى  نگهبان  شوراى  چنانچه  اگر  که  کردند 
همه ى آنها گفتند: بله، ما تمکین میکنیم. تمکین هم کردند. ما بايد واقعًا 
احراز  به نحوى صالحیتشان  که  آنهایى  نامزدها؛  این  از همه ى  کنیم  تشّکر 
نشد. اينها گفتند از نظر شوراى نگهبان تمکین میکنیم و به قول خودشان 
قانون  ارجحّیت  و  اهّمّیت  نشاندهنده ى  این  کردند؛  تمکین  و  کردند  عمل 
حاکم  مملکت  بر  قانون  چون  است؛  قانون  کاربرى  نشاندهنده ى  است، 
است. ممکن است بنده يا جناب عالی از قانون ناراضی هم باشیم_ گاهی 
انسان در مقابل قانون تمکین کرد، حّل اختالف  اّما وقتی  اينجورى است_ 
بزرگی  برکت  این  است،  بزرگی  نعمت  این  میشود؛  فصل الخطاب  میشود، 

است.1

حضورچشمگیرمردمدر9دی؛نشانهیعالقهیاکثرمردمبهنظام
دشمنان ما در خارج، بيچاره ها در فکر اينند که از این انتخابات تهديدى 
درست کنند علیه نظام اسالمی؛ در حالی که انتخابات فرصت بزرگ نظام 
اسالمی است. آنها امید دارند که انتخابات يا سرد باشد تا بتوانند بگويند 
بوجود  فتنه  انتخابات،  دنبال  يا  ندارند؛  عالقه اى  اسالمی  نظام  به  مردم 
پرشور،  انتخابات  آن  دنبال  به  هشت  و  هشتاد  سال  در  کمااينکه  بياورند؛ 
ت، دنبال این چیزهايند. اّما آنها اشتباه 

ّ
فتنه درست کردند. دشمنان این مل

ت، روز ُنهم دى  را فراموش 
ّ
میکنند، مردم ما را نشناخته اند. دشمنان این مل

و  خاموش  اکثرّيتی  يک  کشور  این  در  میکنند  فکر  که  کسانی  آن  کرده اند. 
چهار  و  سی  که  است  رفته  يادشان  اسالمی اند،  جمهورى  نظام  با  مخالف 
سال است که هر سال در بيست و دّوم بهمن، در همه ى شهرهاى این کشور، 

1.  در ديدار نمايندگان مجلس شوراى اسالمی 1392/3/8.
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جمعّیتهاى عظیم به دفاع از نظام جمهورى اسالمی بيرون می آيند و »مرگ 
هیئتهاى  کنند،  سرد  را  انتخابات  فضاى  اينکه  براى  میگويند.  آمريکا«  بر 
فکريشان پشت سر رسانه ها و سخنگويان سیاسی مینشینند، مرّتب حرف 
انتخابات  میگويند  روز  يک  میدهند.  رسانه ها  تحویل  و  میکنند  درست 
روز  يک  نیست،  آزاد  انتخابات  میگويند  روز  يک  است،  مهندسی شده 
میگويند انتخابات از نظر مردم مشروع نیست. نه مردِم ما را میشناسند، نه 
انتخابات ما را میشناسند، نه نظام جمهورى اسالمی را میشناسند؛ آنجایى 
هم که میشناسند، بى انصافی میکنند و ابایى هم ندارند از این بى انصافی.1

عدمتبعّیتازقانون؛سببلطمهدیدنکشوردرسال88
از نکات  امروز روال خوبى بوده است. يکی  تا  انتخابات   بحمداهلل روال 
با  داريم،  که  خبرهایى  با  میکند_  مشاهده  انسان  که  مثبتی  و  برجسته 
این  در  مردم  گفتمان  که  است  این  دارد_  وجود  که  آشکارى  اّطالعات 
میکنند،  صحبت  کسی  هر  با  است؛  قانون گرایى  گفتمان  انتخابات ، 
حادثه ى  خیلی  این  میگويند؛  قانون  از  تبعّیت  از  مردم  میکنند،  مصاحبه 
ديدند؛  لطمه  مردم  بى قانونی  از  قانون گرایى.  است؛  برجسته اى  و  باارزش 
از قانون، لگد زدن به قانون، به کشور  در سال هشتاد و هشت عدم تبعّیت 
است  این  امروز  برجسته ى  پديده هاى  از  يکی  ديدند.  مردم  را  این  زد؛  لگد 
تا امروز، هم  که مردم نگاهشان، گرايششان قانون گرایى است. خوشبختانه 
مسئولین، هم نامزدهاى مختلف و محترم رعايت کردند جهات قانونی را، 
مراعات کردند؛ ان شاءاهلل بعد از این هم همین خواهد بود. يک نکته ى مهّم 

این است.2

1.  در مراسم بيست و چهارمین سالروز رحلت حضرت امام خمینی )قّدس سّره( 1392/3/14.
حسین)علیه الّسالم(  امام  میالد  سالروز   1434 شعبان  سوم  در  مردم  مختلف  اقشار  ديدار  در   .2

.1392/3/22
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هیجانهمراهبابددهنیدردورانتبلیغاتانتخابات88
اسالمی،  جمهورى  به  تهمت زنندگان  اسالمی،  جمهورى  دشمنان 
حرف  می آيند  نامزدها  آزاد،  راحت،  اينجور  ديدند  شدند؛  خجالت زده 
میزنند، به يکی حمله میکنند، از يکی دفاع میکنند، سیاستی را محکوم 
بطور  کشور  سیاسی  و  فکرى  جريانهاى  میکنند.  اثبات  را  جريانی  میکنند، 
انتخابات  قّوت  نقاط  از  يکی  این  داشتند؛  حضور  مناظرات  این  در  کامل، 
امسال بود. مردم هم احساس گرايشهاى پرشور در خودشان میکنند، بدون 
و  شور  هم  روز  آن  هشت،  و  هشتاد  سال  باشد.  داشته  وجود  تعّرضی  اينکه 
حال  تهران_  شهر  این  در  فضیحت!  و  فحش  با  همراه  منتها  بود  هیجان 
يک  این  به  عّده  يک  میرفتند،  راه  خیابانها  این  در  مردم  کمتر_  شهرستانها 
حرف  میدادند،  شعار  آن،  علیه  عّده  يک  این  علیه  عّده  يک  آن،  به  عّده 
بددهنی  پيدا میشدند  بين  این  در  بعضیها  میپريدند،  به همديگر  میزدند، 
هست،  هیجان  و  شور  نه،  انتخابات  این  در  میدادند؛  فحش  میکردند، 
خیلی  این  نیست.  بى احترامی  نیست،  بى ادبى  اّما  هست،  احساسات 
این  بر  را شکر  کرديم؛ خدا  پيشرفت  اينقدر  ما در چهار سال  باارزش است؛ 
بحمداهلل  سالها  این  در  که  ديگرى  فراوان  پيشرفتهاى  همه ى  بر  و  پيشرفت 

براى کشور پيش آمده است.1

تلخکامیمردمپسازانتخابات88؛ناشیازمخالفتباقانون
يک نکته ى ديگرى که در این انتخابات به نظر بنده برجسته بود و جا دارد 
که انسان خدا را شکر کند، این بود که بعد از انتخابات، نامزدهاى مختلف 
با نجابت و قانون پذیرى در این قضّیه عمل کردند و واکنش نشان دادند؛ این 
خیلی چیز مهمی است. رفتند با رئیس جمهور منتخب، برادرانه و دوستانه 
ديدار کردند و به او تبريک گفتند، اظهار خرسندى کردند. بنده لزم است از 
این حضرات تشّکر کنم. این است که کام مردم را شیرین میکند، این است 

1.  همان.
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که موجب میشود مردم احساس کنند موّفقّیت به دست آورده اند. حال اگر 
بدقلقی نشان میدادند، در این قضايا رفتار نانجیبانه میکردند، يک چیزى 
را بهانه میکردند، دعوایى راه می انداختند_ که دعوا را به هر بهانه اى میشود 
راه انداخت_ کام مردم تلخ میشد. اينکه ما بارها و به تکرار از حوادث سال 
هشتاد و هشت شکايت کرديم، گله کرديم، انتقاد کرديم، به خاطر این است. 
در يک انتخابات باعظمت و باشکوه، مردم احساس پيروزى میکنند؛ بعد 
يک نفر، دو نفر، چهار نفر آدم بيايند کام مردم را تلخ کنند؛ در حالی که راه براى 
قانونگرایى وجود دارد. این، آن سال اّتفاق افتاد؛ کام مردم تلخ شد، شیرينی 
کام  بحمداهلل  نه،  امسال  انتخابات  در  شد؛  داشته  دريغ  مردم  از  انتخابات 
مردم شیرین شد، مردم شادى کردند. رفتار بايد قانونمدارانه باشد. اينکه ما 
این همه تأکید کرديم بر این که قانون را رعايت کنید، این نتیجه اش است. 
میشود.  شاد  مردم  دل  میشود،  شیرین  مردم  دهن  شد،  رعايت  قانون  وقتی 
این بايد براى همیشه براى ما درس باشد. مردم هم در اينجور قضايا تفّرس 
میکنند، نگاه میکنند، چهره هاى سیاسی را شناسایى میکنند. آن چهره ى 
سیاسی اى که با نجابت، با قانونمدارى در قضايا برخورد میکند، مردم از او 
از  واگرایى  میکنند،  بى اعتنایى  قانون  به  که  کسانی  آن  می آيد.  خوششان 
آنها  از  میکنند؛  شناسایى  مردم  هم  را  آنها  بهانه اى_  هر  به  میکنند_  قانون 

بدشان می آيد. این هم يک نکته ى اساسی است.1

نامزدهای سرشکستگی عامل انتخابات؛ سالمت در شبهه القای
قانونشکندرمألاعلی

حضور  بدون  انتخابات  که  کنند  کارى  که  است  این  هدفها  از  يکی 
پرشور و همگانی مردم برگزار شود. این را از حال همه بدانند: آن کسانی که 
عمومی  توصیه هاى  يک  انتخابات  به  راجع  دلسوزى،  سر  از  است  ممکن 

1. در ديدار مسؤولن و کارکنان قّوه ى قضائّیه در آستانه ى سالروز حادثه هفتم تیر و روز قّوه قضائّیه 
.1392/4/5
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بکنند که آقا انتخابات اينجورى باشد، آنجورى نباشد، حواسشان باشد به 
از انتخابات مأیوس نکنند، هی  را  این مقصود دشمن کمک نکنند؛ مردم 
نگويند انتخابات بايد آزاد باشد. خب، معلوم است که انتخابات بايد آزاد 
باشد. ما از اّول انقالب تا حال سی و چند تا انتخابات داشته ايم؛ کدامش 
آزاد نبوده است؟ در کدام کشور ديگر، انتخابات از آنچه که در ایران میگذرد، 
آزادتر است؟ کجا صالحّیت ها مالحظه نمیشود، که اينجا روى این مسائل 
یواش  و  کنند  تکرار  هی  بگويند،  هی  بکنند،  تکیه  هی  بکنند،  تکیه  هی 
خب،  که  بياورند  بوجود  مردم  در  خودشان  خیال  به  را  ذهنیت  این  یواش 
آن  از خواسته هاى دشمن است.  يکی  این  ندارد؟  فايده اى  انتخابات  این 
کنند. من  میزنند، ممکن است غفلت  را  این حرفها  در داخل،  که  کسانی 
میگويم غفلت نکنید، حواستان باشد، کار شما جدول مورد نظر دشمن را پر 
نکند؛ مقصود او را تکمیل و تتمیم نکند. این يکی از راههاى از شور و هیجان 

انداختِن انتخابات است.
که  شود  تلقین  شود،  گفته  مردم  به  که  است  این  ديگر  مسأله ى  يک 
انتخابات  تأکید میکنم که  البّته بنده هم  را ندارد.  انتخابات سالمت لزم 
قوانین  راه دارد. در جمهورى اسالمی، در  این،  برگزار شود؛ منتها  بايد سالم 
پيش بينی  انتخابات  سالمت  حفظ  براى  خوبى  بسیار  قانونِی  راههاى  ما، 
به  کنند، خب  از طرق غیرقانونی عمل  بخواهند  البّته کسانی  شده است. 
ضرر کشور میکنند؛ کمااينکه در سال هشتاد و هشت  از راههاى غیرقانونی 
اسباب زحمت درست  مردم  براى  کردند،  را دچار هزينه  وارد شدند، کشور 
در  و  زمین  در  سرشکستگی  و  بدبختی  اسباب  هم  خودشان  براى  کردند، 
مأل اعلی شدند. راههاى قانونِی خوبى وجود دارد. بله، بنده هم اصرار دارم 
بگیرد.  انجام  کامل  امانِت  رعايت  با  کامل،  سالمت  با  بايد  انتخابات  که 
انتخابات دست اندرکارند  مسؤولین دولتی و مسؤولین غیردولتی که در کار 
و مسؤول هستند، همه بايد طبق قانون، با دّقت کامل، با رعايت کمال تقوا 
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و پاکدستی عمل کنند تا انتخابات سالمی پيش بيايد؛ و مطمئّنًا هم چنین 
خواهد شد.

تبدیلفرصتجابجاییدولتهابهتهدیددرسال88
از  يکی  ما؛  بر  است  الهی  بزرگ  مّنتهاى  از  يکی  دولتها  جابجایى  این 
ابتکارات  جديدى،  نَفس  است.  ما  اختیار  در  که  است  بزرگی  فرصتهاى 
قانون  میدان_  می آيد  جديدى  اذواق  و  سالئق  جديدى،  کارهاى  جديدى، 
اساسی این را مشّخص کرده_ این يکی از فرصتها است. البّته این فرصت 
تبدیل میشود به تهديد، اگر چنانچه جور ديگرى عمل شود؛ مانند آنچه که در 
برخی از کشورها انسان مشاهده میکند، که جابجایى قدرتها با زورآزمایى، با 
خونریزى، با خشونت همراه است؛ که خوشبختانه در کشور ما اينجور نیست. 
البّته در سال هشتاد و هشت  بعضی خطاى بزرگی را مرتکب شدند، کشور 
براى  را  اينچنینی  مشکل  يک  دادند،  قرار  پرتگاهی  چنین  يک  لبه ى  در  را 
ت توانست از 

ّ
کشور تدارک ديدند؛ اّما بحمداهلل خداى متعال کمک کرد، مل

این مشکل عبور کند. در این سالهاى متوالی از اّول انقالب_ منهاى همان 
برهه ى کوتاه سال هشتاد و هشت _ همیشه این دست به دست شدن قدرت 
و مسؤولّیت در کشور، با آسايش، با خوشی و با شادکامی همراه بوده است؛ 

این خیلی فرصت مهمی است.1

خلطمسائلاصلیوفرعیدرقضایایسال88
اشاره  حرفها  این  و  هشت  و  هشتاد  سال  قضاياى  به  برادرها  از  يکی 
کردند. من خواهش میکنم اگر چنانچه مسائل سال هشتاد و هشت را مطرح 
میکنید، مسأله ى اصلی و عمده را در این قضايا مورد نظر و در مّد نگاهتان 
قرار دهید؛ آن مسأله ى اصلی این است که يک جماعتی در مقابل جريان 

1.  در ديدار مسؤولن نظام در روز دوازدهم ماه مبارک رمضان 1434  1392/4/30.
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قانونى کشور، به شکل غير قانونى و به شکل غير نجيبانه ايستادگى کردند و 
به کشور لطمه و ضربه وارد کردند؛ اين را چرا فراموش ميکنيد؟ البّته ممکن 
که  بگيرد  انجام  خوردهايى  و  زد  بزرگ  حادثه ى  يک  کنار  و  گوشه  در  است 
انسان نتواند ظالم را از مظلوم تشخيص دهد؛ يا يک نفر در موردى ظالم، در 
موردى مظلوم باشد؛ اين کاماًل امکان پذير است؛ اّما در اين قضايا، مسأله ى 
اصلى گم نشود. خب، در انتخابات  سال هشتاد و هشت، آن کسانى که فکر 
ب، اردوکشى 

ّ
ب شده، چرا براى مواجهه ى با تقل

ّ
ميکردند در انتخابات  تقل

نه  کرديم؛  سؤال  ما  بار  صد  نميدهند؟  جواب  را  اين  چرا  کردند؟  خيابانى 
اّما جواب  بوده؛  قابل جواب دادن  که  به شکلى  نخير،  در مجامع عمومى، 
ندارند. خب، چرا عذرخواهى نميکنند؟ در جلسات خصوصى ميگويند ما 
ب اّتفاق نيفتاده 

ّ
ب اّتفاق نيفتاده بود. خب، اگر تقل

ّ
اعتراف ميکنيم که تقل

درست  هزينه  کشور  براى  چرا  کرديد؟  ضايعات  اين  دچار  را  کشور  چرا  بود، 
ت کمک نميکرد، گروههاى مردم به جان 

ّ
کرديد؟ اگر خداى متعال به اين مل

کشورهاى  در  امروز  ميبينيد  مى افتاد؟  اّتفاقى  چه  ميدانيد  مى افتادند،  هم 
منطقه، آنجاهايى که گروههاى مردم مقابل هم قرار ميگيرند، چه اّتفاقى دارد 
ت 

ّ
مى افتد؟ کشور را لب يک چنين پرتگاهى بردند؛ خداوند نگذاشت، مل

هم بصيرت به خرج دادند. در قضاياى سال هشتاد و هشت، اين مسأله ى 
اصلى است؛ اين را چرا فراموش ميکنيد؟ درباره ى حادثه ى سال هفتاد و 

هشت هم ما حرف زياد داريم؛ آن هم داستان ديگرى است.1

ایمان درست، بصیرت و عمل؛ عامل نزول نصرت الهی
ا  م�ن �ق �ق ا�ن »�ن آيه ى شريفه است:  اين  و نماد  نوزده ]دِى [ قم، مظهر  حادثه ى 
سوره ى  در  قرآن،  آيه ى  در  «2؛  �ن �ي م�ن الم�ؤ صر  �ن ا  �ن عل�ي ا 

ً ح�قّ کا�ن  و  رم�ا  حج
ؤ
ا �ن  �ي �ن

ّ
ال م�ن 

مبارکه ى روم، به تعبير خداوند متعال نصرت مؤمنين حّقى است بر عهده ى 

1.  در ديدار دانشجويان در روز نوزدهم ماه مبارک رمضان 1434  1392/5/6.
2.  سوره ى روم، بخشى از آيه ى 47.
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ا 
ً ه ��تّ خداوند؛ چند جا در قرآن کريم این تعبیر به کار رفته است_ ]مثل [ »عل�ي

«1 و موارد ديگرى_ و يکی اينجا است که میفرمايد  �خ
آ
ر� ل و �ل�ت �ي �ج �خ ور�هت و �ل�إ �خىي �ل�تّ

م که 
َ
این حّقی است بر عهده ى ما يعنی بر عهده ى ذات اقدس پروردگار عال

مؤمنین را نصرت بدهیم. خب، این در چه شرايطی است؟ در چه شرايطی 
گفته اند که مؤمنین نصرت پيدا میکنند؟ این در آن شرايطی است که هیچ 
روزنه ى امیدى به حسب ظاهر وجود ندارد. مالحظه کنید همین آيات را؛ آن 
وقتی است که دشمِن جبهه ى ايمان با قدرت ظاهرى و با سرپنجه هاى قوى 
به وجود  عظیمی  جبهه اِى  مبارزه ى  يک  است؛  ايستاده  مؤمنین  مقابل  در 
�خ . �ي م�خ صر �لموأ ا �خ �خ ا عل�ي

ً آمده است؛ در يک چنین شرايطی میفرمايد: و کا�خ ��تّ
آن روزى که جوانهاى قم از طلبه و غیرطلبه و اقشار گوناگون و مردم مؤمن 
آمدند در کوچه و خیابان قم و به دفاع از امام، به دفاع از حقیقت، به دفاع از 
پرچم برافراشته ى مبارزه ى علیه طاغوت و در مقابل گلوله هاى مزدوران رژيم 
طاغوت قرار گرفتند و خونشان روى آسفالتهاى خیابان ريخته شد، هیچکس 
از آن مردم و از حول وحوش آن مردم هرگز گمان نمیکرد که این حادثه چه اثرى 
خواهد گذاشت. احساس تکلیف کردند، نیروى خودشان را و آنچه داشتند 
دى  نوزده  که  میکردند  فکر  قم [  ]مردم  میدان.  آمدند  گرفتند،  دست  روى 
منشأ این تحّول عظیِم زنجیره ى مبارزات و اعتراضات بشود و منتهی بشود 
به خیزش بزرگ عمومی مردم و کار را تمام کند؟ مردم قم فکر میکردند کارى 
ا 

ً که دارند میکنند اينقدر برکت داشته باشد؟ فکر نمیکردند؛ اّما: و کا�خ ��تّ
�خ . عامل پيروزى این است که يک جماعتی_ در يک مقیاس  �ي م�خ صر �لموأ ا �خ �خ عل�ي
تی_ ايمان درستی داشته باشد و این ايمان راسخ باشد و این 

ّ
بزرگ، يک مل

اقدام همراه  و  با عمل  ايمان و بصیرت  این  و  با بصیرت همراه باشد  ايمان 
که  آنجایى  است.  قطعی  نصرت  شد،  گذاشته  هم  روى  وقتی  اينها  باشد؛ 
شما میبینید مؤمنینی هستند و نصرت پيدا نمیکنند، به خاطر این است 
يا ايمان غلط است_ ايمان به چیزى است که  يا ايمان ضعیف است،  که 

1.  سوره ى توبه، بخشی از آيه ى 111.
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و  به مسائل جهان  با بصیرت نسبت  ايمان همراه  يا  بود_  به آن مؤمن  نبايد 
مسائل حول وحوش خودشان نیست. نداشتن بصیرت مثل نداشتن چشم 
است؛ راه را انسان نمیبیند. بله، عزم هم داريد، اراده هم داريد، اّما نمیدانید 
کجا بايد برويد. ما که این همه در باب قضّیه ى حوادث 9 دى روى بصیرت 
تکیه کرديم و بعضیها خوششان نیامد، به خاطر این است؛ اگر بصیرت نبود، 
همان ايمان ممکن است انسان را به بيراهه بکشاند. کسی که علم ندارد، 
بصیرت درست ندارد به آنچه پيرامون او دارد میگذرد، گاهی اوقات میشود 
به  بلکه  میرود،  هدر  فقط  نه  او  نیروى  همه ى  میکند؛  طی  عوضی  را  راه  که 
بر  را میرساند و میکشاند؛ پس بصیرت لزم است. عمل صالح  او  کج راهه 
اساس ايمان، ايمان راسخ و ايمان درست، ايمان همراه با بصیرت و تداوم و 
استقامت، اگر چنانچه بود، پيروزى قطعی است. اينهایى که پيروز نمیشوند، 
يکی از اينها را ندارند: يا ايمان نیست، يا ايماِن درست نیست، يا استقامت 
نیست، يا بصیرت نیست؛ در نیمه راه بار را بر زمین گذاشتن است؛ طبعًا به 
ت ایران این شرايط را فراهم کرد؛ ايمان او درست بود، 

ّ
نتیجه نمیرسند. مل

يک  بود؛  خبیرى  و  ماهر  راهنماى  بود،  صادقی  راهنماى  او  راهنماى  چون 
فقیه آگاه به مسائل جهان و بريده ى از مطامع و منافع ماّدى شخصی و آگاه به 
کتاب و سّنت؛ راه را به مردم نشان میداد، مردم هم با بصیرت حرکت کردند؛ 
صر  ا �خ �خ ا عل�ي

ً فهمیدند که چه کار بايد بکنند؛ آن کار را انجام دادند، و کا�خ ��تّ
�خ ؛ حال هم همینجور است.1 �ي م�خ �لموأ

1.  در ديدار مردم قم در سالروز قیام 19 دى ماه 1356  1392/10/19.
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و  تاريخی  روز  يک  که  ماه  دى  نوزدهم  به مناسبت  اّول  درجه ى  در  آنچه 
قم  عزیز  مردم  از  تشّکر  بکنم  عرض  است  لزم  است،  تعیين کننده  و  بزرگ 
است، به خاطر اينکه نگذاشتند و نخواهند گذاشت که این حادثه به دست 
فراموشی سپرده بشود؛ چون انگیزه هایى وجود دارد براى فراموش کردن و در 
میکنند  کار  بزرگ؛  حوادث  این  و  بزرگ  روزهاى  این  گذاشتن 1  نسیان  طاق 
براى  افتخارآمیز  عمومًا  و  تعیين کننده  سوابق  اينکه  براى  میکنند  تالش  و 
هم  را  دى   ُنهم  بشود.  فراموش  اينها،  امثال  و  مقّدس  دفاع  دوران  و  انقالب 
میخواهند به فراموشی بسپرند. حادثه ى عاشوراى حسینی را هم ستمگران 
و ظالمان میخواستند نگذارند باقی بماند، زينب کبرا )سالماهللعلیها(نگذاشت.2
حرکت،  يک  داد:  انجام  کبرا)علیهاالّسالم(_  زينب  ما_  عّمه ى  حرکت  دو 
مايه ى  که  بيانات  آن  و  روشنگریها  آن  و  شام  و  کوفه  به  بود  اسارت  حرکت 
اربعین بود؛  افشاى حقایق شد؛ يک حرکت ديگر، آمدن به زيارت کربال در 
نبايد  يا هرچه. این حرکت به معناى این است که  يا دّوم  اّول  اربعین  حال 
اجازه داد که انگیزه هاى خباثت آلودى که قصد دارند مقاطع عزیز و اثرگذار 
تها 

ّ
و مهّم را از يادها ببرند، موّفق بشوند؛ البّته موّفق هم نخواهند شد. تا مل

1.  فراموش کردن.
2.  در ديدار مردم قم به مناسبت سالروز قیام 19 دى 1393/10/17.
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زنده اند تا زبانهاى حقگو در کار است تا دلهاى مؤمن داراى انگیزه هستند، 
را به فراموشی بسپرند؛ همچنان که نتوانسته اند. این  نخواهند توانست این 
انگیزه هاى معاند و معارض در صدر اّول تا دورانهاى طولنی باقی بود؛ يعنی 
متوّکل عّباسی بعد از حدود صد و هفتاد يا صد و هشتاد سال از حادثه ى 
يعنی  کند؛  تخريب  را  )علیهالّسالم( اباعبداهلل مطّهر  قبر  برآمد  درصدد  عاشورا، 
و  فتنه ها  و  کارها  به  دشمنان  که  باشد  منتظر  بايد  حالها  حال  ایران  ت 

ّ
مل

خباثتهاى خودشان براى اينکه زیبایيهاى انقالب از ياد برود ادامه بدهند. 
دشمن دست بر نمیدارد؛ تا انقالب را يا تحريف کنند يا به دست فراموشی 
را که  بزرگی  ت حرکت خود، سابقه ى خود و کار 

ّ
بسپرند و کارى کنند که مل

گذشته ى  که  کسی  بشود؛  غفلت  و  نسیان  دچار  کند،  فراموش  است  کرده 
براى  افتخارآمیز  آينده هم حوادث  در  نمیتواند  نمیداند،  را  افتخارآمیز خود 

خودش درست کند، این تالش را دشمنان دارند میکنند.
نگه  زنده  را  بهمن  ُنهم  و  بيست  داشتید،  نگه  زنده  شما  را  دى  نوزدهم 
داشتید، بيست و دّوم بهمن را زنده نگه داشتید، ُنهم دى را_ که يک حادثه ى 
حرکت  يک  این  داشتید؛  نگه  زنده  مشّخص،  انگیزه هاى  با  بود_  مشابه 
انقالب  حقایق  میخواهند  آنها  است،  دشمنان  مقابل  در  مجاهدت آمیز 
تحريف بشود، به دست فراموشی سپرده بشود؛ پول خرج میکنند، کار دارند 
میکنند. کسی که آشنا باشد، آگاه باشد با دنیاى کتاب و مطبوعات و مقاله 
میبیند که دشمنان چه کار دارند میکنند؛ امروز اينها سعی میکنند چهره ى 
خاندان خبیث و منحوس پهلوى را_ رژيم فاسد و وابسته و خبیث و ظالم که 
ت ایران را آنجور دچار 

ّ
کشور ما را سالهاى متمادى به عقب انداختند و مل

مشکالت عظیم کردند_ َبزک کنند، آرايش کنند امروز سعی میشود ]توّسط[ 
که  هستند  کسانی  همان  پشتیبان ها  اسالمی.  نظام  مقابل  جبهه ى  همان 
با اصل انقالب مخالف بودند، با مردمی که انقالب کردند مخالف بودند، 
نشدند؛  موّفق  کنون  تا  مخالفند.  بشّدت  انقالب  به  مردم  این  وفادارى  با 
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کنند،  روى گردان  را  انقالب  سّوم  و  دّوم  نسل  بتوانند  بلکه  بودند  بسته  امید 
نتوانستند.

حضورنسلسّومانقالبدرُنهمدی
را  دى  ُنهم  کنند.  روى گردان  انقالب  از  نتوانستند  را  انقالب  سّوم  نسل 
همین جوانها، همین نسل سّوم انقالب به راه انداختند؛ آن حادثه ى عظیم 
را به وجود آوردند؛ آن سیلی محکم را به صورت کسانی نواختند که سعیشان 
این بود که مسیر حرکت اسالمی را با ايجاد فتنه منحرف بکنند؛ این کار را 
چه کسی کرد؟ جوانها کردند، نسل سّوم انقالب کردند. امروز چشم دوختند 
ت ایران 

ّ
به نسلهاى بعدى، به جوانهاى بعدى، چون میدانند سرمايه ى مل

مردمند. این انگیزه ها در آنها وجود دارد؛ تا وقتی شما جوانهاى خوب و مردم 
کار  چه  که  آگاهید  بصیرتید،  با  هستید،  باانگیزه  هستید،  میدان  در  مؤمن 

داريد میکنید، البّته نخواهند توانست.1

گناهبزرگنامزدهایمتمّرد؛ایجاداختالف
چالش میان انقالب اسالمی و استکبار جهانی، چالش مستمری است، 
نخواهد  طول  ابد  تا  الهی  قّوه ی  و  حول  به  البّته  است.  ادامه داری  چالش 
قويتر  میشود،  سنگینتر  اسالمی  نظام  کفه ی  میگذرد،  زمان  هرچه  کشید؛ 
میشود. آن روزی که دشمنان احساس نومیدی کنند، هجمه ها کم خواهد 
ت، ايستادگی 

ّ
تا آن روز، ايستادگی مل شد، بتدريج زائل خواهد شد؛ لیکن 

مبادا  داد.  ادامه  بايد  را  این  است؛  لزم  و  ضروری  امر  يک  ت، 
ّ
مل نخبگان 

ظرافتهایى که در نوع برخورد انقالب با دشمن مورد نظر است، مورد غفلت 
قرار بگیرد. ببینیم که امروز نقشه ی دشمن در مورد انقالب چیست. به تعبیر 
متعارف و رايج، سناریوی دشمن را حدس بزنیم، ببینیم دنبال چیست. اگر 

1.  همان.



ی(
ی ُنه د

ت )حماسه 
صیر

آزمون ب

222

توانستیم درست بفهمیم، درست حدس بزنیم و در مقابل سناریوی دشمن 
خواهد  شکست  دشمن  قطعًا  کرديم،  برنامه ریزی  را  خودمان  اعمال  و  رفتار 

خورد.
چند  روی  بر  امروز  دشمن  که  است  این  نشاندهنده ی  شواهد  همه ی   

نقطه تکیه ی اساسی دارد.
ايجاد اختالف   _ _ که آن هم خیلی واضح است  ... يک نقطه ی ديگر 
کارهای  از  يکی  هم  این  است؛  کشور  مدیرّيت کننده ی  دستگاههای  بين 
نمیخواهند  اينکه  نه  نمیکنند.  هم  پنهان  را  مسأله  این  آنهاست.  اساسی 
و  مهّم  قضايای  این  در  دشمنان  کار  نوع  نیست.  پنهان کردنی  کنند؛  پنهان 
کالن و بين المللی اقتضاء میکند که يک کارهایى را بکنند، يک چیزهایى 
را بگويند، اظهاراتی را داشته باشند؛ لذا این تدابير و سیاستهای دشمنان در 
پرده نمیماند. میخواهند اختالف ايجاد کنند. این اختالف را به هر شکلی 
باشیم. اختالف سلیقه، اختالف  بيدار  بايستی  تزریق میکنند؛ ما  بتوانند، 
جناحهای  میان  چالش  به  نبايد  سیاسی،  مسائل  در  عقیده  اختالف  نظر، 
کشور، میان عناصر کشور منتهی شود. گناه بزرگ فتنه گران در سال 88 این 
خدشه ای  شبهه ای،  يک  اينها  بگویيم  و  کنیم  نگاه  خوشبینانه  اگر  که  بود 
برای نظام اسالمی  را به صورت ايجاد چالش  بود، این خدشه  در ذهنشان 
مطرح کردند. این گناه بزرگ، قابل اغماض هم نیست؛ آثار آن هم همچنان 
ت بيداری است. نصاب لزم 

ّ
ت، مل

ّ
در جامعه ی ما موجود است. البّته مل

ت موجب میشود که خیلی از این حوادث پوشیده 
ّ
در فهم و بصیرت این مل

زدند.  ضربه  همین،  خاطر  به  اينها  لیکن  شود؛  زائل  آن  آثار  بتدريج  و  بشود 
ايجاد دعوا، گریبان يکديگر را گرفتن، ايجاد اختالف عمیق، يکی از کارهای 
بسیار بد، بسیار بزرگ و نکوهیده است؛ این همان چیزی است که دشمن 

میخواهد.
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جمعها  که  است  این  جمعی  تقوای  داريم.  هم  جمعی  تقوای  يک   ...
باشند.  خودشان  مراقب  جمع،  حیث  به  جمع  باشند.  خودشان  مراقب 
بى مراقبتی جمعها نسبت به مجموعه ی خودشان، موجب میشود که حّتی 
آدمهایى هم که در بين آن جمعها تقوای فردی دارند، با حرکت عمومِی آن 
جمعها بغلتند و به جایى بروند که نمیخواهند. در طول این سی سال، ما از 
این ناحیه ضربه خورده ايم. يکی از جاهایى که ضعف نشان داده ايم، همین 

بوده.
 در دهه های قبل، يک جريانی در کشور وجود داشت به نام جريان چپ. 
و تقوای  را مراقبت نکردند  اّما خودشان  آنها شعارهای خوبى هم میدادند، 
هم  فردی  تقوای  که  بودند  آدمهایى  میانشان  در  ندادند.  خرج  به  جمعی 
داشتند، اّما نداشتن تقوای جمعی، کار آنها را به جایى رساند که فتنه گِر ضّد 
امام حسین و ضّد اسالم و ضّد امام و ضّد انقالب توانست به آنها تکیه کند! 
ضّد  شعاردهنده ی  اّما  بدهند،  انقالب  ضّد  و  امام  ضّد  شعار  نیامدند  آنها 
امام و ضّد انقالب توانست به آنها تکیه کند؛ این خیلی خطر بزرگی است. 

آنها غلتیدند؛ بنابراین تقوای جمعی لزم است.1

لزومپرهیزتشّکلهایدانشجوییازعناصرفتنه
از عناصری که نامطمئن بودِن خودشان را اثبات کردند، مطلقًا استفاده 
نکنید؛ مطلقًا استفاده نکنید. بعضیها هستند که نشان دادند و ثابت کردند 
حقیر؟  شخص  برای  نامطمئّنند؟  کسی  چه  برای  نامطمئّنیند.  عناصر  که 
میتوانم  آدمی  همه جور  با  آن؛  و  این  با  برخورد  در  راحتم  خیلی  که  _من  نه 
برخورد کنم؛ ارتباط گیری من خوب است؛ میتواند کسی با من هیچ مشکلی 
نداشته باشد، جز از لحاظ عقیده_ بى اعتمادی خودشان را برای نظام ثابت 
کردند، برای کشور ثابت کردند، برای جمهوری اسالمی ثابت کردند؛ هم برای 

1.  در ديدار نمايندگان مجلس شورای اسالمی 1390/3/8.
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راه  را  بازی  آن   88 سال  که  همینهایى  جمهورّيتش.  برای  هم  اسالمّیتش، 
انداختند، خب اينها با جمهورّيت نظام جمهوری اسالمی مخالفت کردند، 
مقابل  در  پسنديده ای  و  قبول  قابل  حرف  هیچ  بدون  منطقی،  هیچ  بدون 
آدمهای باانصاف. اينها نامطمئّنند؛ من استفاده ی از اينها را مطلقًا توصیه 
هیچ  به  نه  و  دانشجویى  هیچ  به  نه  و  شماها  به  نه  به هیچ وجه؛  نمیکنم، 

دانشگاهی توصیه نمیکنم. اساتید خوب هستند، از اينها استفاده کنید.1

طرفداریآمریکاازفتنهیداخلی
جنابعالی با سابقه ی چند دهه حضور در متن مسائل جمهوری اسالمی، 
طبعًا دانسته ايد که دولت ايالت آمريکا، در قضّیه ی هسته ای و نه در هیچ 
پيش  در  اخالل  و  خصومت  جز  رويکردی  ایران  برابر  در  ديگری،  مسأله ی 
اظهارات  این روش عمل کند.  بعید است جز  آينده هم  در  و  نگرفته است 
براندازِی  قصد  اينکه  بر  مبنی  اينجانب  به  نامه  دو  در  آمريکا  رئیس جمهور 
داخلی  فتنه های  از  طرفداری اش  با  زود  خیلی  ندارد،  را  اسالمی  جمهوری 
و  درآمد  آب  از  واقع  خالف  اسالمی،  جمهوری  معارضان  به  مالی  کمک  و 
که میتواند به  تهديدهای صريح وی به حمله ی نظامی و حّتی هسته ای _ 
شود_  منتهی  بين المللی  دادگاههای  در  وی  علیه  مبسوطی  کیفرخواست 
م و افکار 

َ
پرده از نّیت واقعی سران آمريکا برداشت. صاحبنظران سیاسی عال

تها، بوضوح تشخیص میدهند که عامل این خصومت 
ّ
عمومی بسیاری از مل

برخاسته  که  است  ایران  اسالمی  جمهوری  هوّيت  و  ماهّیت  تمام نشدنی، 
مخالفت  در  اسالمی  برحّق  مواضع  بر  ايستادگی  است.  اسالمی  انقالب  از 
به  دست اندازی  و  زياده طلبی  برابر  در  ايستادگی  استکبار،  و  سلطه  نظام  با 
و  از ديکتاتوریهای قرون وسطایى  آمريکا  تهای ضعیف، افشای حمايت 

ّ
مل

ت فلسطین و گروههای مقاومت 
ّ
تهای مستقل، دفاع بى وقفه از مل

ّ
سرکوب مل

1.  در ديدار جمعی از دانشجويان 1394/4/20.
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میهنی، فرياد منطقی و دنیاپسند بر سر رژيم غاصب صهیونیست، قلمهای 
بر  را  آمريکا  ايالت مّتحده ی  رژيم  را تشکیل میدهند که دشمنی  عمده ای 
ضّد جمهوری اسالمی، برای آنان اجتناب ناپذیر کرده است؛ و این دشمنی 
تا هنگامی که جمهوری اسالمی با قدرت درونی و پايدار خود، آنان را مأیوس 

کند ادامه خواهد داشت.1

ویژگیلغزیدگانسال88؛نداشتنبصیرتعمیق
تربيت کند مؤمن،  افرادی  باشد که  اينجوری  کار فرهنگی دانشگاه  بايد 
را  اينها  که  است  چیزی  فرهنگی  کار  انقالبى؛  خوب_  اخالق  با   _ ق 

ّ
متخل

بار  انقالبى  را  ما  که جوان  آن چیزی است  فرهنگِی درست  کار  کند.  تأمین 
این  مبانی  بود؛  پابند  بايد  انقالب  این  به  کرده،  انقالب  کشور  این  بياورد. 
برويم؛  پيش  بتوانیم  تا  داد  قرار  خود  زندگی  اصول  جزو  بايستی  را  انقالب 
باشد_  داشته  دوست  واقعًا  را  کشورش   _ کشور  دوستدار  آرمانها،  به  معتقد 
دوستدار نظام، دارای بصیرت و عمق دينی و سیاسی. این جوان بايستی در 
نگاه دينی و نگاه سیاسی عمق داشته باشد تا به هر شبهه ی کوچکی پايش 
نلغزد، يا اشتباه نکند در زمینه های مسائل سیاسی. خیلیها در این حوادثی 
که در همین فتنه ی سال 88 اّتفاق افتاد لغزيدند؛ آدمهای بدی نبودند ]اّما[ 
لغزيدند به خاطر کم بودن بصیرت. خب، شما وقتی میبینی که يک نفری 
میگويد: »انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است« بايد چه کار کنی؟ 
شما که معتقد به نظامی، شما که جانت را حاضر شدی برای نظام و برای 
حفظ نظام بدهی تا میبینی يک عّده ای دارند اينجوری شعار میدهند، بايد 
چکار کنی؟ این، نبودن بصیرت است؛ ملتفت نشدن به وظیفه در لحظه ی 

لزم است.2

1.  در نامه به رئیس جمهور درباره الزامات اجرای برجام 1394/7/29.
2. در ديدار رؤسای دانشگاهها، پژوهشگاهها، مراکز رشد و پارک های علم و فّناوری 1394/8/20.
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بصیرت؛ازویژگیهایضرورییکبسیجی
امیرالمؤمنین  جمله ی  این  بصیرت.  بصیرت،  دّوم  توصیه ی 
� �ل�لم �لّ� �هل  �مل هدخ )علیهالّصالةوالّسالم( را من بارها در سخنرانیها گفتم: �ل� ... و ل� �ي
ر.1 اّول اهل َبَصر، کسانی که ديد درستی دارند، بصیرت دارند،  صر و �لّص�ج �ل�ج
را  داخلی  صحنه ی  کرد،  زياد  بايد  روزبه روز  را  بصیرت  میفهمند.  را  صحنه 
انسان  که  است  کجاها  میگذرد،  دارد  چه  داخل  در  الن  بدانیم  بشناسیم، 
گاهی حضور دشمن را احساس میکند، کجاها است که میتواند انسان در 
آنجا با خاطر جمع، با دل آرام حرکت بکند. بصیرت؛ جايگاه خودمان را در 

دنیا بشناسیم؛ ما کجایيم امروز؟
کنند،  تحقیر  را  خود  را،  خودی  که  است  این  تالششان  همه ی  عّده ای 
بيان  گوناگون  زبان  به  را  این  نیستیم!  چیزی  ما  آقا  کنند؛  تحقیر  را  ت 

ّ
مل

رفتارهای  يا  کشور  فالن  مردم  يا  کشور  فالن  از  مفّصاًل  برمیدارند  میکنند، 
خالف  هم  اغلب  که  میکنند  اينها  مانند  و  تمجید  و  تعريف  کشور  فالن 
فیلمهای  در  ]است [.  سینمایى  فیلمهای  این  مثل  هم  اغلب  است،  واقع 
سینمایى وقتی که پلیس می آيد، يکی را میخواهد دستگیر کند، همان اّول 
میگويد که مواظب باش؛ هرچه بگویى ممکن است علیه ات در دادگاه به 
کار برود؛ يعنی اينقدر این پلیس آدم نجیبی است که به آدم مّتهم _آدمی که 
احتمال دارد مجرم باشد_ دارد همان اّول نصیحت میکند که مواظب باش 
پلیس  ]بشود[؛  علیه ات  بر  دادگاه  در  تا  نیايد  بيرون  دهنت  از  زيادی  حرف 
این، فیلمهای هالیوودی  این است؟  آمريکایيها  این است؟ پلیس  غربيها 
دستبند  آنکه  از  بعد  میزند،  دستبند  نفری  يک  به  که  آمريکا  پلیس  است. 
یک میکند، میُکشد؛ يک نفر را به خاطر اينکه اسلحه ی 

ّ
زد، او را میزند؛ شل

است؟  این  پلیس  میُکشد.  میکند  یک 
ّ
شل است،  جیبش  تو  اسباب بازی 

فیلم سینمایى بدروغ تزیين میکند؛ دادگاه را، پلیس را، دستگاه دولتی را، 

1.  نهج البالغه، خطبه ى 173.
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چه را، چه را، چه را؛ خب فیلم سینمایى است. بعضیها مقاله نوشتنشان، 
چیز نوشتنشان، حرف زدنشان، مثل همین فیلمهای سینمایى هالیوودی 
را  آنها  آنچه ندارند، مزّین نشان بدهند،  به  را  است؛ سعی میکنند ديگران 
ت ما بوجود بياورند؛ نه آقا، 

ّ
بزک کنند؛ در واقع احساس خودکم بينی را در مل

تی است بزرگ، از امتحانهای بزرگ هم موّفق و 
ّ
ت ما مل

ّ
اينجوری نیست؛ مل

تی است که 
ّ
ت ما همان مل

ّ
سربلند بيرون آمده، کارهای بزرگی هم کرده؛ مل

وقتی در جنگ اسیر میگرفت، آن اسیر را کتک نمیزد، آن اسیر را نمیُکشت، 
ت ما اينجور 

ّ
آن اسیر را درمان میکرد؛ از قمقمه ی خودش آب به او میداد؛ مل

تی است. چندتا آدم ناباِب مّتهم به جاسوسی _ که امکان جاسوسیشان 
ّ
مل

هم بود_ از فالن کشور در دريا میگیرند، می آورند اينجا، بعد با لباس نو به خانه 
تی است. در برخوردش، در مهربانی اش، 

ّ
ت ما اينجور مل

ّ
برشان میگردانند. مل

را  خودش  که  است  تی 
ّ
مل آن  ما  ت 

ّ
مل شجاعتش.  در  بعد  انصافش،  در 

ما  بزند؛  حرف  عّزت  اوج  در  توانست  کرد،  خارج  چندقرنی  تحقیر  بار  زیر  از 
تی داريم؛ شوخی که نیست. کشورهای مختلف؛ کشورهایى 

ّ
مل يک چنین 

که قدرتمندان دنیايند، دور هم مینشینند برای اينکه با ایران اسالمی چکار 
ت است؛ قدرت ماّدی، قدرت نظامی، قدرت 

ّ
کنیم؛ خب این قدرت این مل

سیاسی، قدرت منطق، قدرت اخالقی؛ نه اينکه ضعف نداريم، ضعف هم 
توانایيهايمان، ارزشهايمان، درخشندگیهايمان کم نیست؛  اّما  خیلی داريم 
ت را چرا تحقیر میکنند؟ بعضیها مرّتبًا عادت کردند دائم تحقیر کنند؛ 

ّ
مل

این  بداند،  انسان  که  است  این  بصیرت  را.  مسئولین  را،  ت 
ّ
مل را،  کشور 

تش 
ّ
حقایق را درک کند، جايگاه خودش را، جايگاه کشورش را، جايگاه مل

را، جايگاه منطق انقالب را، جايگاه آن خّط مستقیم و صراط مستقیمی که 
امام در کشور ترسیم کرد؛ جايگاه اينها را بداند؛ این، بصیرت است.1

1.  در ديدار فرماندهان گردان های بسیج 1394/9/4.
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گله از تشکیک کنندگان در سالمت انتخابات
انتخابات را نباید خراب کرد. بعضی ها خوششان می آید و کأّنه عادت 
انتخابات  بودن  نامطمئن  کوس  بر  دائم  انتخابات،  نزدیکی  از  که  دارند 
بدمند؛ عادت کرده اند. این خیلی عادت بدی است، مرض بدی است، 
انتخابی،  هر  در  است  ممکن  است.  سالمی  انتخابات  انتخابات  چرا؟ 
هم  همیشه  است،  ممکن  این  بگیرد؛  انجام  گوشه ای  یک  در  فی 

ّ
تخل یک 

اّتفاق می افتد _ خب در کارهای خود ما هم، کارهای شخصی  از این قبیل 
فاتی 

ّ
فاتی اّتفاق بیفتد_ اّما تخل

ّ
و عمومی و خصوصی مان ممکن است تخل

ف سازمان یافته 
ّ
که نتایج انتخابات را تغییر بدهد، مطلقًا وجود ندارد؛ تخل

مطلقًا وجود ندارد؛ عدم رعایت مسئوالن دولتی و غیردولتِی انتخابات ابدًا 
وجود ندارد. از اّول انقالب تا حاال هم همین جور بوده؛ مسئوالن، مسئوالنه به 
مسائل انتخابات ]پرداخته اند و[ همه ی دولتهایی که در این بین بوده اند. 
دولتهایی که آمده اند و رفته اند، بعضی ها از لحاظ گرایشهای سیاسی ۱۸۰ 
آنها در مورد انتخابات، رفتار  اّما رفتار همه ی  با هم تفاوت داشته اند  درجه 
یا  شد  خیانت  انتخابات  این  در  که  کند  اّدعا  کسی  ]نباید[  بوده.  درستی 
ب[ شد. یک وقتی _ شاید این را من قباًل هم گفته ام_ در مورد انتخابات 

ّ
]تقل

تهران در یک دوره ای، خیلی جنجال شد؛ سروصدا شد و اصرار شد بر اینکه 
سه  دو  تهران  در  کنید؛  تحقیق  باید  گفتم  بنده  بشود.  ابطال  انتخابات  این 
ی 

ّ
میلیون از مردم آمده اند در انتخابات شرکت کرده اند، ما رأی اینها را بکل

باطل کنیم؟ این چه حرفی است! باید تحقیق کنیم ببینیم چه جوری است. 
تحقیق کردیم، معلوم شد که نه این جور نیست. تحقیق مفّصل کردیم؛ بنده 
در آن سالها صریحًا نوشتم به شورای نگهبان که نخیر، انتخابات نباید دست 
نمیتوانیم  ما  و  است  مردم  مال  است،  مردم  حّق  انتخابات  یعنی  بخورد. 
انتخابات را مّتهم کنیم به اینکه مثاًل فرض کنید که این جور است یا آن جور 
است؛ نه، انتخابات انتخابات سالمی است، در همه ی دوره ها سالم بوده، 
حاال هم ان شاءاهلل به توفیق الهی همین جور خواهد بود و چهارچوب قوانین 
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که  نمیگذارد  موّظفند،  مواظبند،  مراقبند،  که  آدمهایی  وجود  و  مقّررات  و 
انتخابات دچار این اختالل بشود. این یک مطلب.

مقصود از حق الّناس بودن انتخابات
اّما عرض کردیم انتخابات حّق الّناس است؛1 این حّق الّناس امر مهّمی 
انتخابات  گفته  فالنی  که  میشود  تکرار  زیاد  هم  زبانها  در  خب  است. 
حّق الّناس است و حّق الّناس است و مدام تکرار میشود؛ منتها خب ]باید[ 
به عمق این حّق الّناس برسیم. معنای حّق الّناس بودن این نیست که فقط 
آن کسی که پای صندوق نشسته است باید این حّق الّناس را رعایت کند که 
مثاًل فرض کنید آراء را عوضی نخواند یا کم و زیاد نکند؛ این یکی از مصادیق 

رعایت حّق الّناس است. 

الف( حّق داوطلب
از حقوق مردم، رعایت  یک مطلب، مطلب حّق داوطلب است؛ یکی 
حّق این داوطلبی است که می آید و وارد این میدان میشود و نامزد انتخابات 
میشود که اگر آدم صالحی است، ما او را رد نکنیم، میدان بدهیم به اینکه 

او بیاید. 

ب( حّق مردم در جلوگیری از ورود افراد ناصالح
نقطه ی مقابلش هم همین جور است؛ اگرچنانچه آدم ناصالحی است، 
چه  خبرگان،  مجلس  چه  _حاال  مجلس  این  در  اگرچنانچه  ندهیم؛  راهش 
مجلس شورای اسالمی، چه در هرجایی که انتخابات هست_ آدمی باشد 
که صالحّیت قانونی ورود در اینجا را نداشته باشد و ما از این اغماض کنیم، 
این هم باطل  وارد بشود،  او  و  صرف نظر کنیم، رعایت نکنیم، دّقت نکنیم 

۱.  اشاره به مصاحبه ی معّظم له پس از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ۱392/3/24.
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کردن حّق مردم است، خراب کردن حّق مردم است؛ این هم ضّد حّق الّناس 
است.

ج( امانتداری از آرای مردم
که  آن کسانی  امانت است؛  بودن، حفظ  دیگر حّق الّناس  ابعاد  از  یکی 
ثبت  که  کسانی  آن  میشمرند،  را  آراء  که  کسانی  آن  دارند،  اختیار  در  را  آراء 
میکنند و گزارش میکنند، آن کسانی که جمع میبندند و خالصه آن کسانی 
که اداره ی صندوقها به عهده ی آنها است، باید کمال امانت را رعایت کنند؛ 

فی، خیانت در امانت است.
ّ
یعنی در این زمینه ها اندک تخل

د( پذیرش نتیجه ی قانونی انتخابات
انتخابات  قانونی  نتیجه ی  پذیرش  بودن،  حّق الّناس  دیگر  ُبعد  یک 
است؛ ]یعنی [ وقتی که به یک نتیجه ای رسید و مراکز قانونی تصدیق کردند 
که در  کاری  آن  نتیجه ]حّق الّناس است [؛ ضّد  این  پذیرش  این است،  که 
سال ۸۸ انجام شد. خب در سال ۸۸ یک حرف منکر و مستنَکری1 را آمدند 
حاال  بخورد؛  برهم  انتخابات  این  باید  و  است  شده  ب 

ّ
تقل که  کردند  مطرح 

مردم چقدر شرکت کردند؟ چهل میلیون! چهل میلیون ]نفر از[ مردم شرکت 
نامزدهای  مختلف،  کاندیداهای  به  دادند  رأی  و  انتخاباتی  یک  در  کردند 
اینها  با  بنده  البّته  گفتند[.  را  ]این  ب 

ّ
تقل اّدعای  به  آقایان  این  مختلف؛ 

خیلی مماشات کردم _حاال کارهای جزئی ای که انجام گرفت طوالنی است_ 
مماشات کردیم، حرف زدیم، گفتیم بیایید، بگویید بروند صندوقها را نگاه 
کنند؛ هر تعداد صندوقی که شما میخواهید. اعتنا نکردند، گوش نکردند؛ 
بنا بر این نبود که زیر بار این حرف حق بروند؛ زیر بار حرف حق نرفتند و برای 
مملکت خسارت درست کردند. من نمیدانم بنا است که این خسارتهایی 

۱.  زشت، ناپسند، ناخوشایند.
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که در سال ۸۸ بر ما وارد شد ِکی جبران بشود؟ واقعًا نمیدانم! هنوز جبران 
نشده. این هم یکی که نتیجه ی انتخابات را همه بپذیرند.

هـ( رعایت حّق در تهیه ی فهرستهای انتخاباتی
یک مسئله ی دیگر، رعایت حق در سیاهه های پیشنهادی است؛ این 
سیاهه هایی که پیشنهاد میکنند، فهرستهایی که برای نامزدها میدهند. آن 
مسئله ی  بکنند؛  را  حق  رعایت  واقعًا  میدهند،  را  فهرستها  این  که  کسانی 
کنند  نگاه  و  ندهند  دخالت  را  چیزها  این  مانند  و  جناح بازی  و  رفیق بازی 
است  شایسته  که  را  کسی  آن  است؛  شایسته  واقعًا  کسی  چه  که  ببینند 
رعایت  از  ُبعد  یک  و  بخش  یک  هم  این  کنند.  معّرفی  مردم  به  و  بگذارند 

حّق الّناس است.

و( اعتماد کردن مردم به مجموعه های مورد اعتماد
اعتماد  بدهند،  رأی  میخواهند  که  مردمی  که  است  این  دیگر  ُبعد  یک 
که  هستند  بعضی ها  اعتمادند؛  قابل  واقعًا  که  مجموعه هایی  آن  به  کنند 
از  که  نیست  این جور  گاهی  ؛1  �ن ط�ی �ی

ّ ال�ش ه  هو�ت اس�ت ی  �ن
ّ
کال نیستند؛  اعتماد  قابل 

انقالب  انقالب  ]باشد[ _ اساس کار،  به  و واقعّیت و عالقه مندی  روی صفا 
را  پیشنهادی  فهرست  یک  بیایند  انقالب  به  عالقه مندی  روی  از  و  است_ 
بدهند؛ نه، روی مقاصد دیگر _ گاهی اوقات مقاصد فاسد_ پیشنهادهایی 
را که پیشنهاد شده  ببینند که آن فهرستهایی  و  توّجه کنند  میدهند. مردم 
است از کجا پیشنهاد شده؛ از طرف چه کسی پیشنهاد شده؛ آن کسانی را 
که مورد اعتمادند، قابل اطمینانند، قابل اعتمادند انتخاب بکنند. این هم 
یکی از چیزها است. بنابراین مسئله ی حّق الّناس که گفتیم این ابعاد را دارد 
_ ابعاد دیگری هم دارد که حاال من نمیخواهم تفصیل بدهم _ و واقعًا این به 

این معنا، حّق الّناس است.2

۱.  سوره ی انعام، آیه ی ۷۱.
2.  در دیدار ائّمه ی جمعه سراسر کشور ۱394/۱۰/4.
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انقالب اسالمی ایران؛ تنها انقالب پایدار
با  بتواند  دارد،  نگه  را  خودش  بتواند  بماند،  بتواند  انقالب  یک  اینکه 
دشمنان خودش پنجه دربیفکند، بتواند بر آنها غالب بشود، خیلى مسئله ى 
مهّمى است؛ انقالب ما تنها انقالبى است که این کار را توانسته است بکند، 

بعد از این هم باید بتواند بکند.

توطئه های گسترده دشمنان برای از بین بردن انقالب اسالمی
در  اندیشه ى سیاسى  و  فکر  مراکز  االن همه ى  بکنم،  به شما عرض  من 
دنیاى استکبار - چه در آمریکا، چه در بعضى از کشورهاى دیگر استکبارى - 
متوّجه این است که چه کار کنند که بتوانند این درخت را، درخت تناور را که 
یک روزى یک نهال باریکى بود و نتوانستند آن را از بین ببرند و حاال درخت 
تناورى شده، ریشه کن کنند، سرنگون کنند؛ همه ى هّمت این است. توجه 
که  تحلیل هایى  داریم،  ما  که  خبرهایى  بنشیند.  ذهنها  در  مطلب  تا  کنید 
براى ما مى آید از طرف آنهایى که تحلیل هاى آنها را به ما منعکس میکنند، 
دائم در فکر این هستند که چه کار کنند این انقالب را از بین ببرند؛ حاال این 
انقالب هم به توفیق الهى، به هّمت شما مردم همین طور سرش را انداخته 

پایین و دارد به پیش میرود؛ روزبه روز قوى تر، روزبه روز پیشرفته تر.
همه ى هّمت آنان این است که این ماندگارى را یک جورى به هم بزنند؛ 
همه ى هّمت من و شما باید این باشد که این ماندگارى را افزایش بدهیم. 
از اّول انقالب دائم در فکر این بودند که این را از بین ببرند: جنگ تحمیلى 
بود؛  همین  به خاطر  کشور  اطراف  در  قومّیتها  جنگهاى  بود؛  همین  به خاطر 
این  در  که  شدیدى  تحریمهاى  بود؛  همین  به خاطر  اقتصادى  محاصره ى 
تکفیرى در  گروه هاى  براى همین است؛ تشکیل  کردند  برقرار  اخیر  سالهاى 
شرق و در غرب کشور ما همه براى همین است که این انقالب را از بین ببرند، 
این ماندگارى را که براى اینها بسیار بهت آور و سخت و دردآور است، از بین 

ببرند؛ همه ى هّمتشان این است.
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اغتشاشات سال 88؛ از ابتکارات آمریکایی ها برای از بین بردن انقالب
در سال ۸۸  که  کارهایى  این  ابتکارى درست میکنند؛  روز هم یک  هر 
کردند، از ابتکارات جدید بود که ابتکار آمریکایى ها بود. البّته در چند جاى 
دیگر تجربه کرده بودند، مخصوص ما نبود؛ در چند کشور دیگر این را تجربه 
آن جور  که  کنند  پیاده  ما  کشور  در  را  تجربه  همین  آمدند  بعد  بودند،  کرده 
تودهنى خوردند. این ابتکار این بود که به بهانه ى انتخابات، در یک کشورى 
که  است  کار  سر  دولتى  یک  کنیم  فرض  و  هست  انتخابات  آن  در  حاال  که 
مورد قبول آمریکا نیست و منافع آمریکا را آن چنان که آنها دلشان میخواهد 
تأمین نمیکند، انتخاباتى کرده اند و این دولت رأى آورده است؛ بعد بیایند 
ّیتى را که رأى نیاورده است بکشانند داخل میدان، بیاورند در خیابان. 

ّ
آن اقل

ّیت را برجسته کنند و دیده شود، یک رنگى را مشّخص 
ّ
و براى اینکه این اقل

اینها؛ آنچه به ما رسید سبزش بود که  لى، سبز و مانند 
ُ
میکنند؛ ارغوانى، گ

قبل از آن در جاهاى دیگر، رنگهاى قرمز و نارنجى و مانند اینها را درست کرده 
بکشانند داخل  ترفند  ]این [  با  نیاورده است  رأى  که  را  ّیتى 

ّ
اقل آن  که  بودند 

که  مردمى هستند  منتها  مردمند؛  واقعًا هم   - دیگر  خیابان. ]چون[مردمند 
 - نیست  شّکى  بودنشان  مردم  در  است؛  نیاورده  رأى  آنها  نظر  مورد  نامزد 
هرجا باشند، ایستادگى کنند؛ آنها هم مرّتب کمک کنند و اگر الزم شد پول 
بدهند، کمک سیاسى کنند، اگر الزم شد حّتى سالح به دست آنها بدهند 
را در چند کشور انجام دادند و  را به هم بزنند. این کار  انتخابات  تا نتیجه ى 
موّفق شدند؛ آمدند اینجا هم انجام بدهند، خب نتوانستند؛ اینجا هم عین 

همان قضّیه بود.

فتنه ی سال 88؛ یک کودتای رنگی ناموّفق
مرّتب  بنده  به  افتاد،  اّتفاق  قضایا  این  که  اوقاتى  آن  ما  دوستان  البّته 
توصیه کردند که اسم انقالب رنگى را نیاورم؛ من هم چون معتقد به مشورتم 
- باالخره مشاورین نظر دارند و اهل فکرند - اسم انقالب رنگى نیاوردم اّما 
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ناموّفق.  رنگى  کودتاى  یک  رنگى،  کودتاى  درواقع  بود؛  رنگى  انقالب  خب 
چهار  در   - دیگر  کشورهاى  در  که  اّتفاقى  این  است؛  مهم  خیلى  این  خب 
پنج کشور - آمریکایى ها با پول، با امکانات انجام دادند و موّفق شدند؛ در 

جمهورى اسالمى موّفق نشد؛ بااینکه پشتیبانى کردند.

حمایت رئیس جمهور آمریکا از آشوبگران در سال 88
 - بود  نوشته  نامه  بنده  به  قضایا  آن  از  قبل  اندکى  آمریکا  رئیس جمهور 
جمهورى  نظام  با  و  حقیر  بنده ى  با  موافقانه  اظهارات  ى 

ّ
کل و   - دّوم  نامه ى 

اسالمى ]کرده بود[؛ بنده هم قصد داشتم جواب بدهم و نمیخواستم جواب 
افتاد، سریعًا موضع گیرى کرد به نفع همان  اّتفاق  ندهم؛ بعد که این قضایا 
کسانى که علیه نظام، علیه انقالب، علیه اسم اسالم در جمهورى اسالمى 
در خیابانهاى تهران ظاهر شدند و تمام کارهایى را که مخالفین کردند، مورد 
تأیید اینها قرار گرفت؛ البّته بیشتر از این میخواستند بکنند، نتوانستند. حاال 
آمریکا میگویند شما در سال  فعلى  رئیس جمهور  از مخالفین  هم یک عّده 
۸۸ حمایت کامل نکردید از آن کسانى که علیه جمهورى اسالمى بودند؛ ولى 
ت ایران بموقع حرکت کرد، بموقع وارد 

ّ
چرا، حمایت کردند؛ منتها خب مل

صحنه شد، کار درست را انجام داد.

وظیفه ی همگان برای حفظ ماندگاری انقالب
غرض این است که این ماندگارى مسئله ى مهّمى است؛ این ماندگارى 
چگونه  که  بود  فکر  این  در  و  داشت  نظر  در  هدف  یک  به عنوان  بایستى  را 
چیست،  انقالب  ماندگارى  عناصر  ببینید  کنید  نگاه  شد.  خواهد  تأمین 
آن عناصر را باید تک تِک ما تأمین کنیم، همه ى ما باید تأمین کنیم. البّته 
را عرض کردم که تحلیل آن به عهده ى شما جوانها است. این دوره ى  این 
آمریکایى ها اسم گذارى کرده اند:  از قضایاى مذاکرات هسته اى را خود  بعد 
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خب،  خیلى  بکنیم؛  باید  سخت گیرى  ایران«،  بر  سخت گیرى  »دوره ى 
جوانان  نیست.  گذشته  سخت گیرى هاى  از  بیشتر  که  سخت گیرى  حاال 
ت ایران، مسئوالن کشور بایستى آگاهانه، هشیارانه، امیدوارانه، با 

ّ
ایران، مل

شهامت، با توّکل به خداى متعال، با تکیه ى بر نقاط قّوت فراوانى که دارد، 
لحظه اى  هر  است.  مهم  خیلى  این  بایستند؛  دشمنان  دشمنى  مقابل  در 

وظیفه اى هست، آن وظیفه را باید شناخت و بایستى انجام داد.1

حرف آخر
انقالب از خودش دفاع میکند، مثل هر موجود زنده ى دیگرى. انقالبى که 
نتواند در دوران فتنه ، در دوران ایجاد کودتاهاى گوناگون- سیاسى و نظامى و 
امثال اینها- از خودش دفاع کند، زنده نیست. این انقالب زنده است؛ لذا از 
خودش دفاع میکند، غالب هم میشود، پیروز هم میشود، برو برگرد هم ندارد؛ 

کمااینکه در سال ۸۸ دیدید این کار اّتفاق افتاد.2

1.  در دیدار مردم قم به مناسبت قیام نوزدهم دی ماه سال 13۵۶ مردم قم 1394/10/19
2.  در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران 13/ 04/ 1390.
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87 آل عمران          118   قد بدت البغضاء من...  
128 آل عمران          155   وا منکم... 

ّ
ذین تول

ّ
إّن ال

231 انعام          71   کالذی اسهتوته الشیطان... 
108 توبه          17    ...

ً
ذوا مسجدا خ ذین اتّ

ّ
وال

128 توبه          77    یف قلوهبم... 
ً
فأعقهبم نفاقا

215 توبه          111   ا یف الّتوراة... 
ً
علیه حّق

155 ،132 ،101 رعد          17   فأّما الّزبد فیذهب جفاء... 
7 ،5 ابراهمی          5   أن أخرج قومک من... 
187 حنل          97   فلنحییّنه حیاًة طّیبًة... 
164 حج          38   إّن اهلل یدافع عن...  
133 نور          12   لو ال إذ مسعتموه...  
127 روم          10   ذین... 

ّ
مّث کان عاقبة ال

214 ـ 216 روم          47   ذین أجرموا... 
ّ
فانتقمنا من ال

123 احزاب          39   غون رساالت... 
ّ
ذین یبل

ّ
ال

111 زمر          9   یل... 
ّ
أّمن هو قانٌت أناء الل

140 زمر          17_ 18  ذین یستمعون ... 
ّ
فبّشر عباد ال

39 حممد)ص(         7   ان تنصروا اهلل ینصرکم.. 
128 عصر          3   و تواصوا باحلّق و تواصوا... 

فهرست آیات
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فهرست روایات و ادعیه

6    _ أنمت الّطلقاء.   
105   _ العقل ما عبد به الّرمحن...  
80 امام عیل)ع(  یف فتخ داسهتم بأخفافها...  

178 ،137 امام عیل)ع(     ... اّنا بدء وقوع الفتخ
178 امام عیل)ع(  فلو اّن الباطل خلص من...  
137 امام عیل)ع(  فهنالک یستویل الّشیطان...  

178 ،149 ،137 امام عیل)ع(  ولکن یؤخذ من هذا ...  
226 ،110 امام عیل)ع(  اال و الحیمل هذا العلم...  

188 امام عیل)ع(  و اّن اخا احلرب...   
106 امام عیل)ع(  و من نام مل یمن عنه...  

136 ،135 امام عیل)ع(  بون...  
ّ
کن یف الفتنة کابن الل

136   _ نفٌر من اصحاب عبداهلل...  
148 ،136   _ اّنا قد شککنا یف هذا...  
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ابرقدرت: 29
ابطال انتخابات: 52

اتاد امت اسالمی: 30، 71، 97، 101، 
207 ،130

اتاد میل: 66، 68، 69، 70- 72، 74، 
201 ،188

احساس وظیفه: 109، 130، 197
اردوکیش خیاباین: 88، 89، 214

استقالل: 30، 32، 35، 99، 103، 145
استکبار: 31، 35، 36، 38، 73، 90، 
 ،156 ،150 ،145 ،142 ،138 ،103 ،97
 ،183 ،182 ،170 ،165 ،163 -161 ،160

232 ،224 ،221 ،194
 ،125  ،93  ،44  ،34  ،30  ،29 اسالم: 
 ،151 ،150 ،148 ،147 ،137 ،132 ،131
 ،187  ،183  ،169  ،165  ،159  ،153

197 ،194
اصل انتخابات: 89، 90، 140، 142

 ،60  ،59  ،45 )خرابکاری(:  اغتشاش 
 ،148  ،104  ،103  ،97  ،96  ،70  ،69

204 ،201 ،172 ،171 ،154 ،149
اغتشاشات 18 تیر 78: 194، 195

 ،192  :88 عاشورای  در  اغتشاشات 
199 ،195

اغتشاشات سال 78: 192، 214
اغتشاشات سال 82: 45، 46

افراطی گری: 86
افسران جوان جنگ نرم: 119، 120، 121

اّمت اسالمی: 30، 90، 162
امنّیت انتخابات: 61، 200

امید به آینده: 122، 147، 181
احنراف شخیص: 127، 128، 132

انسان فرهنگی: 123
انسان هنری: 123

 ،38  ،34  ،31  ،29 اسالمی:  انقالب 
 ،96 ،93 ،84 -82 ،69 ،51 ،43 -41

نمایه ی موضوعات
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 ،148 ،145 ،132 ،131 ،125 ،124 ،108
 ،161 ،160 ،158 ،156 ،154 -151 ،150
 ،184  ،172  ،171  ،166  ،164  ،163
 ،197  ،196  -193  ،191  ،187  ،186
 ،225  ،224  ،221  ،220  ،219  ،213

235 -232 ،227
میل)رنگی(: 91، 233 انقالب حمخ

54 :
ّ

آبروی میل
آزادی خواهی: 35

بازارهیا: 201
بازمشاری آرا: 68، 85، 205

باالترین نصاب: 62، 68، 79، 84، 96، 
200 ،140 ،131 ،102

بدعهتای غیرقانوین: 85، 89
براندازی: 42، 179، 224

 ،121  ،118  ،113  -110  ،107 بصیرت: 
 ،158  -156  ،146  -144  ،137  ،136
 ،178  ،176  ،173  ،165  ،162  -160
 ،214 ،204 ،202 ،196 ،192 ،183 ،180

227 -225 ،222 ،221 ،216 ،215
یب بصیریت: 110، 112، 113، 123، 137 ، 

225
یب بندوباری: 30

بیداری اسالمی: 36، 38
پذیرش نتیجه ی انتخابات: 230 

پشتوانه ی مردمی نظام: 58، 66، 73، 
200 ،193 ،165 ،76

پولشویی: 84
 ،138  ،116  ،38  ،37  ،34 پیشرفت: 

210 ،194 ،187 ،181 ،166
پیوند حوزه و دانشگاه: 153

تاریخ سازی: 125
تبلیغات انتخابایت: 139

 ،52  ،45  -43  ،31 دمشن:  تبلیغات 
 ،103 ،102 ،99 ،96 ،75 ،64 ،57 ،53
 ،172 ،163 ،161 ،156 ،140 ،124 ،117

226 ،197 ،178 ،176
ترمی اقتصادی: 42- 45، 232

ترمی داماتو: 42
ترمی: 34، 163، 164

 ،172  ،171  ،103  ،91 خیاباین:  ریب  تخ
201

ترور: 88
تسلمی ناپذیری: 30

تغییر جهت گیری: 179
تقوا: 128، 173، 191، 212، 223

تکیه بر قّوت داخیل: 235 
توده ای: 150، 160

هتدید نظامی: 44، 45، 46
ب: 76، 84، 214، 230

ّ
هتمت تقل

جهبه ی جنگ: 112
جذب حداکثری: 126، 152

مجهوریت نظام: 131، 132، 170، 224
جناح بازی: 231 
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جنگ داخیل: 171
جنگ رواین: 44، 62، 64، 112، 113

 ،144 ،124  ،121  ،120  ،119 نرم:  جنگ 
194 ،184

حرکت علمی: 119، 122
حضور چهل میلیوین در انتخابات: 66، 
 ،102 ،100 ،96 ،90 ،89 ،84 ،74 ،68

206 ،176 ،170 ،169 ،131 ،107
 ،55  ،54 انتخابات:  در  فعال  حضور 
 ،102  ،90  ،76  ،72  ،69  ،62  ،60  ،57

184 ،169
حّق الناس های انتخابایت: 229- 231 

حقوق بشر: 92، 164
حکومت اسالمی: 147، 166

حکومت پادشاهی: 39، 41، 43
 ،161  ،158   -156 دی:   9 محاسه ی 
 ،182  ،173  ،172  ،166  ،164   -162
 -197  ،195  ،193  ،192  ،188  ،185

221 ،220 ،219 ،216 ،208 ،199
محاسه ی انتخابات 22 خرداد: 63، 69، 

130 ،84
حیات طّیبه: 187

خبرگان: 58، 136، 166، 191، 229
خبرگزارهیای خارجی: 69

خشم دمشن: 138
خّط امام: 131، 152، 191

خطای حماسبایت دمشن: 33، 34، 41، 

200 ،185 ،162 ،117 ،108 ،99 ،98 ،91
خوارج: 111

دانشجوی مومن: 88، 118
دفاع از دولت: 50، 51، 118

 ،184  ،173  ،163  ،99 مقدس:  دفاع 
219 ،185

دفع حداقیل: 126، 152
دولهتای دست نشانده: 29، 40، 41، 98

دولهتای مستقل: 129
دیکتاتور: 31، 89

رابطه با آمریکا: 39
 ،162  ،161  ،33 هبمن:   22 راهپیمایی 
 ،192  ،188  ،173  ،172  ،166  ،165

220 ،208 ،195 ،193
راهپیمایی 23 تیر 78: 162، 192، 195

 ،151  ،150  ،130 قدس:  روز  راهپیمایی 
195 ،193 ،192

رزمایش فتنه ی 88: 122
رسانه های صهیونیسیت: 77، 78، 90، 

209 ،163 ،160 ،134 ،96
63 :

ّ
رسانه ی میل

رشوه: 179
روزه خواری علین آشوبگران: 151

زلزله ی سیایس: 75
سازمان بسیج: 88، 103، 115

سرویس های جاسویس: 91، 103
سریال کره ای: 125
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انتخابات: 50، 52، 57، 65،  سالمت 
228 ،213 ،212 ،151 ،89 ،85 ،76

سلطنت طلب: 150، 160، 173
سوسیالیست: 161

سیاه نایی: 80
شایعات انتخابایت: 61

شایعه پراکین: 126، 127، 146
شهبه افکین: 113، 144، 146

آزادی مجهوری اسالمی:  شعار استقالل 
150

شعار مرگ بر اسرائیل: 141
شعار مرگ بر آمریکا: 141، 209

شناخت دوست و دمشن: 100، 112
شنبه ی بعد از انتخابات: 63

شورای نگهبان: 60، 65، 67، 68، 85، 
208  -205 ،203 ،146 ،127 ،95

شورای مهاهنگی تبلیغات: 163، 198
ضّدانقالب: 179، 223

عافیت طلیب: 178
عدالت اجتماعی: 83

عصر امام مخیین: 29
عقب نشیین: 142

عقل: 105
223 : عناصر نامطمئخ

عنصر دست نشانده: 117، 145
غیرت دیین: 157، 161

انتخابات  از  بعد  )اغتشاشات  فتنه 

 ،129  ،123  ،122  ،120  ،100  ،46  :)88
 ،149  ،147  ،146  ،142  ،136  ،135
 ،187  ،185  -176  ،173  ،170  ،158
 -201 ،199 ،198 ،195 ،194 ،188،192
 -220 ،214 -211 ،209 ،208 ،206 ،204

235 -233 ،230 ،225 ،224
 ،195  ،185  ،183  ،182 فتنه گران: 

223 ،222 ،203 ،197،198
فرمانده ی جنگ نرم: 121

فرهنگ اسالمی: 30
فرهنگ غرب: 30

فساد مایل: 83، 84
فساد و فحشا: 43

فلسفه بایف: 149
 ،146  ،127  ،125  ،98 اسایس:  قانون 

213 ،204 ،201
  - طاب: 87، 203، 205 قانون، فصل احلخ

211 ،208
قانون شکین: 148، 149، 207، 211، 212

قتل عام: 41
قدرت اهلی: 38، 44، 158، 164، 165، 

201 ،195 ،185 ،184
قدرت تلیل: 122

 ،75  ،73  ،36  ،31 غریب:  قدرهتای 
173

قطعنامه ضد ایراین: 39
 ،215  ،214  ،158  ،157 دی:   19 قیام 
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220 ،219
قیام تنباکو: 35

قیام مشروطیت: 35
کودتاها بر ضّد انقالب: 235 
کودتا در پایگاه شهید نوژه: 41

گروه های تکفیری: 232 
لبخند دمشن: 138، 146، 151

اجت: 178 حلج
132 ،128 : لغزش مسئولیخ

لیبرال: 161
ظاهری(:  )دموکرایس  لیبرال دموکرایس 

75 ،74 ،52 ،38
ماندگاری انقالب اسالمی: 232، 234 

یف بودن رای رهبری: 50، 60 حمخ
مردمساالری دیین: 38، 62، 66، 75

مساله ی هسته ای: 90، 224
مشروعیت نظام: 76، 169

مکاتب احلادی: 35
هتای مستقل: 153، 224

ّ
مل

هتای مظلوم: 129
ّ
مل

 ،83  ،81  ،80  ،79  ،77  ،59 مناظره: 
210

نامزدهای متمّرد: 78، 87، 151، 177، 
230 ،184

نامه ی هشت ماّده ای: 83

نصرت اهلی: 44، 62، 185، 215
 ،34  ،32  ،29 اسالمی:  مجهوری  نظام 
 ،85 -70 ،68 ،66 ،43 ،42 ،40 ،39
 ،109-106 ،102 ،100 -96 ،92 -89 ،87
 ،127 -125 ،122 ،119 ،118 ،116 ،113
 ،138  ،137  ،134  ،132  ،130  ،129
 ،154  ،153  ،150  ،149  ،143  -140
 ،178   -176  ،173  ،170  ،166  -163
 ،194  -191  ،188  ،186  ،184  ،183
 ،212 ،210 -208 ،205 -203 ،200 ،197

225 -220
نفاق: 120، 128

نفوذ انقالب: 31، 34
نفوذ دمشن: 88، 184
نقاب دیپلمایس: 87

ناز مجعه 29 خرداد: 70، 81، 141
هنضت اسالمی: 30، 43، 82

وصّیت نامه ی امام)ره(: 87، 125
وظایف مسئوالن: 235 

والیت فقیه: 147
مهه پریس سال 58: 74

هنر خوب: 125
یوم اهلل: 188
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17 شهریور: 40
 ،157  ،114 علیه السالم:  حسیخ  امام 

223 ،220 ،199 ،186 ،185 ،158
)رئیس مجهور  حممود  امحدی نژاد، 
منتخب(: 62، 65، 69، 77، 81، 83، 

132 ،131 ،118 ،109 ،101 ،84
219 : اربعیخ

اروپا: 36، 41، 90- 92، 127
افغانستان: 33، 86، 92

امام مخیین )ره(: 29، 31، 32، 45، 75، 
 ،132 ،131 ،125 ،124 ،108 ،87 ،82
 ،165 ،163   -160  ،158 ،155   -148
 ،204  ،197   -195  ،194  ،191  ،173

227 ،223 ،215
 ،110  ،106 )علیه السالم(:  امیراملومنیخ
 ،159 ،149 ،148 ،147 ،137 ،136 ،111

226 ،188 ،186 ،179 ،177 ،160
 ،84  ،75  ،73 خرداد:   22 انتخابات 

172 ،170 ،169 ،139 ،96
انگلیس: 30، 51، 78، 84، 87، 117، 

173 ،172 ،169 ،160 ،150 ،134 ،129
 ،224 ،91 آمریکا(:  )رییس مجهور  اوباما 

234
اوکراین: 33

 ،44  ،43  ،39  ،38  ،33  ،29 ایران: 
 ،107 ،106 ،101 -96 ،91 ،90 ،58 ،52
 ،149 ،143 ،142 ،138 ،130 ،129 ،117
 -171 ،169 ،166 -164 ،161 ،156 ،152
 ،192 ،188 ،186    -181 ،177 ،173
 ،216 ،212 ،203  -201 ،199 ،197 ،193

227 ،224 ،221 ،220
آسیا: 31، 36، 41

آفریقا: 31، 36، 41
آمریکا: 30-  33، 37، 39، 41-  45، 
 ،142  ،129  ،117  ،92   -90  ،78  ،51
 ،164 ،163 ،161 ،160 ،150 ،145 ،143

اشخاص، اماکن، دولتها و...
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 ،226  -224  ،203  ،183  ،173  ،172
234 -233

31 : آمریکای التیخ
خامنه ای:  سیدعیل  العظمی  آیت اهلل 

223 ،175 ،118 ،95 ،82 ،32
بین امّیه: 159، 160

بین هاشم: 160
هبشت زهرا )علهیاالّسالم(: 191

هبشت: 111
پاکستان: 33، 86

هپلوی، حمّمدرضا: 40، 99
پیامبر اکرم )صیل اهلل علیه وآله(: 30، 110، 

160 ،159 ،147
 ،130  ،117  ،103  ،52  ،46  ،45 هتران: 

210 ،201 ،195 ،194 ،192 ،172
جّنیت، امحد: 198

جنگ احد: 159، 160
جنگ بدر: 147، 159، 160

جنگ مجل: 111
159 ،136 ،113 -110 : جنگ صّفیخ

جنگ هنروان: 111
غرب آسیا )خاورمیانه(: 86، 90

خاندان هپلوی: 220
خیابان ایران: 161
دولت دهم: 176

رایس، کاندولیزا: 45
 ،150  ،92  ،51  ،30 صهیونیسیت:  رژمی 

225
رضایی، حمسن: 69، 77

روحاین، حسن )رئیس مجهور منتخب(: 
224 ،210

روز 29 هبمن: 220
زینب کبری)سالم اهلل علهیا(: 219

ژاپن: 43
ژنرال قره باغی: 41

ژنرال هایزر: 40، 41
سازمان سیا: 44

 ،39 جاسویس(:  )النه  آمریکا  سفارت 
42 ،40

سوریه: 33
شام: 159، 219
شاهنامه: 125

99 ،41 : صدام حسیخ
صداوسیما: 139

طبس: 42
عراق: 33، 42-  45، 86، 92

عّمار یاسر: 112، 113، 136، 159
عمروعاص: 159

غزه: 33
فرانسه: 150

فرقه ی داودی: 92
224 ،150 ،129 ،92 ،30 : فلسطیخ

 ،133 ،128 ،127 ،111  ،35 ،30 قرآن: 
215 ،160 ،159 ،158 ،140
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قم: 144، 157، 158، 214، 215، 219
کارون: 43

کتاب آیات شیطاین: 30
کربال: 219

کرویب، مهدی: 69، 77
کلینتون: 45، 92

کوفه: 219
کوهن، دیوید: 33

کوی دانشگاه: 88، 115، 116
کهریزک: 115، 116

گرجستان: 91
الرستان: 35

این، صادق: 175 الرحیج
لبنان: 33، 92

ماه رمضان: 151، 193

متوّکل عبایس: 220
لس شورای اسالمی: 53، 58، 78،  حمج

229
مسجد ضرار: 108، 120

معاویه: 112، 159
77 ،69 ،66 ،64 : موسوی، میرحسیخ

ناطق نوری، عیل اکبر: 82، 83
نظارت استصوایب: 229 

نیروی انتظامی: 63، 88، 103، 115
وزارت کشور: 63، 67، 68، 146

 ،72 )عجل اهلل فرجه الشریف(:  ولّیعصر 
166 ،93 ،74

هامشی رفسنجاین، اکبر: 82، 83، 135
هامشی شاهرودی، حممود: 136


