آزمون بصیرت

Á ½nIMnj Â¶°wH J°£ºH ´ØÊ÷¶ oLÀn (Â²I÷²H ¾Ø±ËØk¶) ÁH ¾¹¶Ii ÂµÊ÷²H ¾Ø±²H SÄA Roñe RIºIÃM oM Án»o¶
Áj 9 Á ¾wIµe
88 Á ¾¹TÎ ½I¶ 8 VjH¼e xnHq¬ »

آزمون بصیرت
¶Á ½nIMnj Â¶°wH J°£ºH ´ØÊ÷¶ oLÀn (Â²I÷²H ¾Ø±ËØk¶) ÁH ¾¹¶Ii ÂµÊ÷²H ¾Ø±²H SÄA Roñe RIºIÃM oM Án»o
Áj 9 Á ¾wIµe
» ¬88 Á ¾¹TÎ ½I¶ 8 VjH¼e xnHq

♦
ناشر :انتشارات انقالب اسالمی
(وابسته به مؤسسهی پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی)

ﻧﺴﺨﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺑﺼﻮرت ﭼﺎپ و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
شابك978-964-2951-85-7:
♦
نشاني :تهران ،خیابان جمهوري اسالمي ،خیابان دانشگاه جنوبي ،كوچهي عطارد ،شمارهي 7
تلفن -- 66405100 - 66977268 :تلفن مركز پخش66483695 - 09195593732:
پست الکترونيکی Info@Book-khamenei.ir :ـ سامانه پیامکی 1000 20 120 :ـ http://Book-Khamenei.ir

ّ
مقــدمه

 .1در خطبههاى نماز جمعهی تهران در سالروز شهادت حضرت على بن موسىالرضا(عليه ّ
السالم)
.1389 /11 /15
 .2سورهی ابراهيم ،آيهی « :5و به او دستور داديم که قومت را از ظلمات جهل و گمراهى بيرون آور و به
عالم نور برسان؛ و روزهاى خدا را به ياد آنها بياور».

مق ـ ـ ـ ـ ّـدمه

رهبر عالیقدر انقالب 9 ،دی را یوماهلل نامیدند و فرمودند:
بهمن پارسال جزو ّاياماهَّلل_ به معنى حقيقى کلمه_ بود .دلها
« 9دى و 22
ِ
ّ
دست خداست .خداى متعال اين دلها را آورد وسط صحنه ،ملت ايران
1
عظمت خودش را نشان داد».
برای آنکه بدانیم یوماهلل چیست ،زانوی ادب در محضر بنیانگذار کبیر
السالم)
انقالب اسالمی ّ
سره) میزنیم .ایشان در شرح آیهی  5سورهی ابراهیم(علیه ّ
(قدس ّ
میفرمایند:
أ ن خأ
«در قرآن کريم میفرمايد که ما موسى را فرستاديم به سوى قومش �� �� :جر�
ّ
ن ظّ
ّ
ّ
ال� ت
لما� إ�لى نال�ور و ذ�کرهم ب�ا ّي�امالله 2دو تا مأموريت به حضرت موسى
ق�ومک م�
میدهد خداى تبارک و تعالى :يکى اينکه مردم را از ظلمات خارج کن به نور
ّ
ّ
ّ
و يک مأموريت ديگر اينکه :ذ�کرهم ب�ا ّي�امالله اينها را متذکر کن به ّايام خدا.
ّ
خصوصيتى دارد
 ...همهی ّايام مال خداست؛ لکن بعضى از ّايام يک
ّ
خصوصيت «يوماهَّلل» میشود .روزى که پيغمبر اکرم هجرت کردند
که براى آن
ّ
به مدينه ،اين روز «يوماهَّلل» است .روزى که مکه را فتح کردند «يوماهَّلل» است.
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َ
يوم قدرتنمايى خداست که يک يتيم را که همه َرفضش 1کرده بودند،
ِ
نمیتوانست زندگى بکند تو وطن خودش ،تو خانه خودش ،بعد از چندى
ّ
ُُْ
فتح مکه به دست او شد؛ و آن قلدرها و آن ثروتمندها و آن قدرتمندها
أ
همه در تحت سيطره او واقع شد و فرمود � :ن� ت�م ّالط قل�اء 2ديگر آزادتان کردم،
برويد؛ اين «يوماهَّلل» است .يوم خوارج ،روزى که اميرالمؤمنين(سالماهللعليه)
ّ
شمشير را کشيد و اين فاسدها را ،اين غدههاى سرطانى را درو کرد ،اين هم
ّ
«يوماهَّلل» بود .اين مقدسهايى که پينه بسته بود پيشانيشان ،لکن خدا را
نمیشناختند ،همينها بودند که کشتند اميرالمؤمنين را! قيام کردند در مقابل
اميرالمؤمنين(سالماهللعليه) از لشکر خودش بودند ،قيام کردند در مقابل او .براى
ّ
السالم) ديد که اگر اينها باقى
خاطر آن قضايايى که در صفين واقع شد و امام(عليه ّ
اّ
ّ
باشند فاسد میکنند ملت را ،تمامشان را کشت ،ال بعضى که فرار کردند؛
ّ
اين «يوماهَّلل» بود .روزهايى که خداى تبارک و تعالى براى تنبيه ملتها يک
چيزهايى را وارد میکند ،يک زلزلهاى وارد میکند ،يک سيلى وارد میکند،
لاّ
يک طوفانى وارد میکند ،که ش ق بزند به اين مردم که آدم بشويد ،اينها هم
«يوماهَّلل» است .چيزهايى است که به خدا مربوط است.
ّ
از آن «يوماهَّلل»ها  15خرداد بود 15 .خرداد هم از ّ
«اياماهَّلل» بود که يک ملت
ً
ايستاد در مقابل يک قدرت و کارى کرد که پنج ماه تقريبا حکومت نظامى
ّ
شد .منتها قدرت نداشت ملت؛ باز اجتماع درست نشده بود ،بيدار نشده
اّ
بودند ،شکست خوردند نه ،شکست به حسب ظاهر؛ و ال از همانجا مبدأ
ّ
پيروزى ملت است.
 17شهريور هم _ که امروز ما اينجا مجتمع هستيم_ آن  17شهريور سال
ّ
گذشته « ن
م� ا ّي�اماهلل» آن هم از ّايام خدايى بود که يک ملت ،زن و مردش،
جوان و غير جوانش ،بايستند و خون بدهند براى احقاق حق .اين روز
ّ
خداست 17 .شهريور « ن
م� ا ّي�اماهلل» است ،بايد متذکر باشيد .بايد يادآورى
 .1طرد کردن و خارج ساختن.
 .2بحاراألنوار ،ج  ،97ص  ،59ح 6؛ السننالکبرى ،بيهقى ،ج  ،9ص .118

 .1محمدرضا پهلوى.
 .2اشاره به  12بهمن است.
 .3اشاره به شب  22بهمن است.
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«اياماهَّلل» را .چنانچه کرديد ،از ياد نبايد برود اين ّ
کنيد اين ّ
«اياماهَّلل» براى اينکه
اين ّاياماند که آدم سازند .اين ّايام است که جوانهاى ما را از عشرتکدهها
ّ
بيرون میآورد به ميدان جنگ میبرد .اين ّايام الهى هست که ملت ما را بيدار
ُ
میکند و بيدار کرد .امر میکند :ذ� ّکرهم ب�ا ّي�اما ّلله؛ ّ
«اياماهَّلل» را در ذکر مردم وارد
کن .يادتان نرود اين ّايام بزرگى که بر ّملت ما گذشت و ّ
«اياماهَّلل» بود؛ مثل «15
خرداد»؛ مثل « 17شهريور» .آن روزى که اين خبيث 1فرار کرد از ّ
«اياماهَّلل» بود؛
ّ
که يک ملتى که هيچ نداشت يک قدرت را شکست ،به طورى که نتوانست
بماند .نه قدرت خودش ،قدرت همه؛ دنيا ايستاده بود مقابل شما ،من
ّ
مطلع بودم ،دنيا ايستاده بود پشتيبان ،پشتيبان خودش ّاول؛ پشتيبان وارث
ً
آن ،که اين شخص بختيار باشد ،ثانيا .ايستاده بودند دنبال او که نگهشان
دارند .دو دستى آمريکا چسبيده بود که شاه را نگه دارد .وقتى او فرار کرد،
دودستى چسبيده بودند بختيار را نگه دارند.
 ...به ما میگفتند که زود است2؛ شما حاال نرويد زود است ،حاال حاال
شما به ايران نرويد .میخواستند جمع و جور کنند قدرت خودشان را و
آشفتگيها را تمام کنند که ديگر امکان رفتن نباشد ،آن هم يکى از ّ
«اياماهَّلل»
بود.
و يکى از ّايام بزرگ خداى تبارک و تعالى آن شبى بود که کودتا کردند
اينها .3آن شبى که ما تهران بوديم و روز هم اعالم حکومت نظامى شد که
روز هم کسى بيرون نيايد و آن شب _ بعدها به ما ّاطالع دادند_ اينها آن شب
ُ
بنا داشتند که تمام سران قوم ،هر کس گوشش ُ
میجنبيدِ ،بکشند و تصفيه
ّ
ّ
کنند تا تمام بشود کار ،خدا نخواست ،آن قيام ملت و آن قيام نورانى ملت،
ّملت ّ
متعهد که بعدش که اينها قيام کردند ،نيروهاى آن طرف هم به اين
طرف ملحق شدندِ ،هى ملحق شدند ،يک مسألهاى بود که الهى بود و ِ«من
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ّاياماهَّلل» بود .اين را از ياد نبريد که تمام چيزها را جمع کردند و تمام ْکيدها را
درست کردند براى اينکه در يک شب بريزند کودتا کنند و همه اشخاصى که
ّ
احتمال میرود يک کارى از آنها بيايد همه را از بين ببرند ،ملت را باز برگردانند
ّ
به آن حال ّاول ،خدا نخواست .اين يکى از ّ
«اياماهَّلل» بود که شما ملت شريف
نورانى با قلبهاى ُپر از ايمان نترسيديد و آن روز ريختيد به خيابانها ،با اينکه
اعالم حکومت نظامى بود ،ريختيد به خيابانها و خنثى شد آن چيزى که
آنها میخواستند.
ّ
 ...اين ّايام يادتان باشد؛ از يادتان نبريد .اين ايام بزرگ الهى که از
ّ
«اياماهَّلل» است اينها را يادتان باشد .يادتان نرود که ما يک  15خرداد داشتيم،
 15خرداد مبدأ نهضت اسالمى ايران است .يادتان نرود که ما يک  17شهريور
داشتيم 17 .شهريور از ّ
«اياماهَّلل» است؛ و بايد يادمان نرود اين را .آنقدر شهيد
داديم و آنقدر خون داديم ما آن روز و در مقابل اجانب و در مقابل وابستگان
ّ
به اجانب .قيام کردند ملت ما و خونشان ريخته شد ،لکن پيروز شديم.
مبدأ پيروزى و همهی روزهايى که نمیتوانیم ما بشمريم .اين روزهايى که
آنها با کمال شقاوت حمله میکردند و شما با کمال شجاعت زن و مردتان
مىايستاديد در مقابلشان .يک کسى که براى من نقل کرد ،گفت من خودم
ديدم که يک بچهی ده دوازده ساله_ يک همچو چيزى_ سوار موتورسيکلت
بود و رفت طرف تانک! تانک هم او را زير گرفت از بين بردّ .اما يک همچو
ّ
روحيهای پيدا شده بود که بچهی دوازده ساله هم حمله به تانک میکند ،با
1
دست خالى و هيچى».
آری ُنهم دی ماه سال  88یوماهلل بود ّاما یک روز بهخودی خود یوماهلل
نمیشود 9 .دی نیز از این قاعده جدا نبود .برای فهم  9دی باید ریشهها و
نتایج این حرکت عظیم و حیاتی را مورد بررسی و تحلیل قرار داد.
ّ
(قدس ّ
سره) در جمع
 .1صحيفه امام ،ج ،9صص ( 468_459سخنرانى حضرت امام خمینی
اقشار مختلف مردم .)1358/6/17
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ّ
واقعیت این است که 9دی ،تقابل مجموعهای از مردم با مجموعهای
دیگر نبود ،بلکه تقابل بین مؤمنان به انقالب اسالمی و قانون اساسی و
سره) و مخالفان با اصل این جریان الهی بود.
آرمانهای امام راحل ّ
(قدس ّ
انقالب اسالمی ایران در زمانی به پیروزی رسید که تمام حرکتهای انقالبی
جهان به بنبست رسیده بود و همهی آزادیخواهان جهان پذیرفته بودند که
نمیتوان خارج از چارچوب دو قطب شرق و غرب در عرصهی سیاسی بازی
ّ
معنویت غریب بود و اسالم ،غریبتر .فلسطین که آرمان تمام
کرد .دین و
مسلمانان بود مورد معامله قرار گرفته بود و همهی مبارزان قدیمی ،تبدیل به
مذاکرهکننده شده بودند.
ّ
در این زمان بود که دم مسیحایی امام راحل عظیمالشأن به داد ملتها
ّ
و بهویژه ملت ایران رسید و از اینجا بود که کینهی امام و انقالب او به دل
مستکبران عالم نشست .امام بزرگوار ما آمده بود که بند استبداد را از پای
ّ
ملت ایران باز کند و منابع ایران را از دست مستعمران خارج نماید .او گفتمان
یا شرقی یا غربی را به نه شرقی نه غربی تغییر داد و آنقدر آرمانهایش انسانی
بود که مرزها را درنوردید .او انقالبش را همچون دیگر گفتمانها با اسلحه و
کشورگشایی صادر نکردّ .
حتی رسانهی چندانی در اختیار نداشت ،بلکه
رسانهاش فکرش بود.
عاشقان امام از اعماق آفریقا و اروپا و سیبری و شرق و غرب و میانهی آسیا
و جنوب آمریکا و ّ
حتی از آمریکای شمالی بودند.
با این همه دور از انتظار نبود که هم بلوک شرق به دشمنیاش برخیزند و
هم بلوک غرب .آمریکاییها که همهی تالش خود را کرده بودند تا انقالب به
ثمر نرسد ،بعد از پیروزی معجزهگون 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
ّ
صدام ملعون همداستان شدند.
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ّ
(قدساهللنفسهالزکیّه) سکان کشتی انقالب و هدایت
پس از ارتحال حضرت امام ّ
انقالبیون سراسر عالم بهدست رهبر عالیقدر انقالب _ این شاگرد مکتب
امام و ذخیرهی 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
ّ
انقالب همچون فرماندهی مسلط بر میدان ،حرکات دشمن را میدید و گرای
آن را به آحاد جامعه میداد و فرمان حمله را صادر و تاکتیک دفاع را ارائه
10
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 نتیجهی مطلوب
بازماندیم.
او با تدابیر خود ،این کشتی را از میان طوفانهای سهمگین که هر کدامش
برای از بین بردن یک کشور کافی بود ،عبور داد .تدابیرش برگرفته از علوم
وحیانی ،دانشهای بشری و تجارب تاریخی بود .او اگرچه قواعد ّ
مادی تدبیر
سیاست و اقتصاد و فرهنگ را بخوبی میدانست ّاما ایمان به وعدههای الهی
و استمداد از ّ
ولیعصر (ارواحنا فداه) همیشه سرلوحهی برنامههایش بوده است .او
تاکتیکهای ربوبی را خوب میداند و ایمان دارد که دستی از غیب پشتوانهی
این انقالب استّ ،
البته تا هنگامی که قدر این دست مهربان دانسته شود.
تا آنکه سال  88فرا رسید.
بنا بود در این سال ،انتخابات ریاست جمهوری دهم برگزار شود .شروع
پرشور و ّ
البته زودهنگام بحثهای انتخاباتی همه را خوشبین به برگزاری
انتخاباتی پرشور میکرد .نخستوزیر دوران امام و جنگ ،نمایندهی امام در
بنیاد شهید و رئیس دو دورهی مجلس شورای اسالمی ،فرماندهی 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 ّ
ّ
حتی دشمن هم_ تصور نمیکرد که قرار است اتفاقاتی
تلخ بیفتد و این خود یکی از عبرتهای سال  88بود که رهبر عزیز بارها

 .1در مراسم تنفيذ حکم دهمين دوره رياست جمهورى .1388 /5 /12

11
مق ـ ـ ـ ّـدمه

یادآورمان شد که:
ّ
«تجربههایى هم اين انتخابات داشت .يک تجربه براى ملت ما و
ّ
مسؤوالن ما بود که من اصرار دارم بر اينکه اين تجربه را همهمان جدى
ّ
ّ
بگيريم؛ هم مسؤوالن جدى بگيرند ،هم آحاد مردم جدى بگيرند؛ و آن تجربه
اين است که باور کنيم که هميشه امکان ضربه زدن از سوى دشمنان انقالب
و دشمنان ايران اسالمى هست؛ ّ
حتى در بهترين شرایط .هميشه کمين
1
دشمن را در نظر داشته باشيم».
ّاما باز هم او بود که پیش از همه خطر را احساس کرد .برای همه عجیب
علیبن موسی ّ
بود که در روز ّاول نوروز و در محضر ّ
الرضا(علیهآالفالتحیّةوالثناء) نسبت
ّ
تذکر دهد .او ّ
تحرکات رسانههای بیگانه را
به خدشه در سالمت انتخابات
رصد کرده بود و ّ
خط نفوذ او را تا نیروهای داخلی دنبال کرده بود .عجیب
آنکه در همان دوران بود که کمیتهای برای صیانت از آرا تشکیل گردیده بود؛
بدعتی که نه قبل از  88و نه بعد از آن تکرار نشد.
اشتباهاتی در دوران تبلیغات انتخاباتی شکل گرفت ،چه از نامزدها
و چه از طرفداران و چه از رسانهها ّاما همه ،این موارد را از اقتضائات یک
انتخابات پرشور دانستند و در برخی موارد از این ّ
تحرکات استقبال کردند.
ّ
ّاما تنها او بود که باز زبان به تذکر گشود و همگان را دعوت به رعایت برادری و
اصول اسالمی در رقابت نمود.
نوبت به  24خرداد رسید .حضور پرشور مردم بر سر صندوقهای رأی و
ّ
ثبت نصاب  85درصدی ،چشم همگان را خیره کرد و به تعبیر رهبر معظم
انقالب ،یک زلزلهی سیاسی برای دشمنان و پتک جمهوریت بر سر آنها بود.
همه شیرینکام از این حماسه بودند که اقدام یکی از کاندیداها در اعالم
زودهنگام پیروزی خود در شام جمعه ،آب سردی بر شور و هیجان انتخابات
ّ
ریختّ .
البته باز هم کسی این ّاتفاق را جدی نگرفت.

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

از  23خرداد ّ
تحرکات مشکوکی آغاز شد و کمکم شور انتخابات در برخی
از نقاط تهران تبدیل به ّ
تشنج گردید .حمله به اموال عمومی شکل گرفت و
هرچه گذشت بر خشونتها افزوده شد.
دو نفر از رأینیاوردگان ،شروع به اردوکشی خیابانی کردند .در این مرحله،
ّ
بسیاری از طرفداران این دو باور کرده بودند که تقلبی گسترده در انتخابات
شکل گرفته است و به رأی مردم _ این ّ
حقالناس بر عهدهی نظام_ خیانت
12
شده است.
خرداد طرفداران دو نامزد یادشده ،خشونتهایی
پس از راهپیمایی 25
ِ
انجام شد .به پایگاه بسیج حمله شد ،برخی قتلهای مشکوک انجام شد
و برخی از اموال عمومی غارت گردید و سطلهای زباله به آتش کشیده شد.
ّاما رهبر دلسوز انقالب از همان ساعات ابتدایی ،خطر را احساس کرده
بود و تمام ّ
همت خود را برای حفاظت از انقالب و مردم و رأی آنها بهکار
بست .با نمایندگان نامزدها سخن گفت ،با برخی از نامزدهای معترض به
صورت حضوری به صحبت نشست و همهی تمهیدات الزم را در نظر گرفت
تا قبل از شعلهور شدن آتش فتنه ،آن را مهار نماید.
ّاما ...
معترض قانونگریز که التزام به اخالق و ادب انتخابات
مغلوب
نامزدهای
ِ
ِ
را فراموش کردند ،بر آتش اختالف دمیدند .فتنه که همان فضای غبارآلود
است ،بیش از آشفته کردن نیازمند آرامش و تبیین و صبر است و دریغ که
هر چه تبیین از این سو عرضه میشد ،از آن سو غبار به هوای جامعه تزریق
ّ
میشد .برخی از نخبگان که انگار باور کرده بودند تقلب شده یا باور کرده
بودند که انقالب به آخر کار خود رسیده است ،رهبر خود را تنها گذاشتند و
لقب «ساکت» را بر خود پسندیدند.
ّ
برخی از خواص هم که شهوات و حب ریاست بر آنها حکومت میکرد،
بیشتر پیادهنظام دشمن شدند.
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نامزدهای خروجکنندهی بر قانون ،آزادانه به هرجا که میخواستند
سرک میکشیدند و فراموش کرده بودند که برای چه نامزد شده بودند ،برای
ریاست جمهوری اسالمی نه ریاست جمهوری! تهمتها از هر سو روانهی
ّ
نظام و نهادهای انقالبی آن میشد .هر روز به نام یک تشکل ،اعالمیه صادر
ّ
جمعیت واقعی قلمداد گردد.
میگردید و تالش میشد تا معترضان بیش از
ّ
کشتهسازیهایی انجام شد و برخی از تخلفات مسؤوالن مربوط این موارد را
در اذهان باورپذیر کرد.
غبار فتنه و تردید به جان ایمان انسانهای ضعیف افتاده بود...
رهبر حکیم انقالب منتظر بود تا تبیینهای او و اندک خواص حاضر در
ً
ً
میدان جنگ نرم ،اثر کند و ّاوال باور شود که فتنه هست و ثانیا همه به دامن
انقالب بازگردند.
هر چه گذشت مرزها واضحتر شد ،خیلی از طرفداران نامزدهای مغلوب
که دیگر خود را هدایتگر یک جنبش میدانستند ،از اطراف آنها به کنار
رفتند .آهستهآهسته ّاما دیر همه باور کردند که دیگر بحث رقابت انتخاباتی
َ
نیستَ .علمی که به نام امام و انقالب بلند شده بود ،کسانی را زیر خود جمع
کرده بود که سالها بغض انقالب و امام را در دل پرورانیده بودند .دشمنان
قسمخوردهی 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 ،مطالبهی عمومی برخورد با
اخاللگران مطرح بود ّاما انتظار رهبر انقالب ،تشکیل یک گفتمان عمومی بر
ّ
ّ
ضد آنان و به حداقل رسیدن هزینهی اتمام این بازی خطرناک بود.
حلقههای زنجیرهی بصیرتیابی جامعه در حال تکمیل شدن بود.
اقدامات خشونتبار  25خرداد ،اتمام ّ
حجت با نامزد مغلوب و نمایندگان
نامزدها ،افزایش مهلت شکایت نامزدها ،بیانات روشنگر در نمازجمعهی
تاریخی  29خرداد ،حوادث نمازجمعهی  26تیرماه ،فراموش شدن شعار

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

حمایت از فلسطین در روز قدس ،انحراف شعار مرگ بر آمریکا در  13آبان،
توهین به حضرت امام در  16آذر و در آخر هتک حرمت روز عاشورا در  6دی.
صبر انقالبی مردم بسرآمد ،دیرباورترین افراد هم دیگر یقین کرده بودند که
مسأله از یک اعتراض انتخاباتی فراتر رفته است.
در هشتم دی ،افتخار حضور در میدان برای مردم حسینی تبریز ثبت
گردید و نهم دی ،حماسهی عظیم حضور مردم در میدان دفاع از اسالم و
14
ّ
انقالب و بیعت با رهبر معظم در سراسر کشور رقم خورد.
 9دی ،نقطهی آغاز اضمحالل فتنه بود .همه فهمیدند که شعار «ما
بیشماریم» که بر دهان برخی از سردمداران آشوب جاری بود ،افسانهای بیش
نیست و آنها که بیشمارند ،عاشقان اسالم و انقالب و رهبر هستند.
ّ
پس از 9دی ،رأینیاوردگان فریبخورده جایگاهی در پیشگاه ملت
نداشتند؛ و قبل از آنکه در پی اغتشاش  25بهمن  ،89محکوم به حصر
ّ
خانگی شوند ،مطرود ملت و محصور در اتاق تنهایی خود و بیانیههایشان
شدند.
ّ
ّ
 9دی به خاطر آنکه حق بر گردن ملت و انقالب دارد ،یوماهلل است .روز
خداست زیرا که خداوند در آن روز به خاطر ّ
محبتی که در دل مردم نسبت به
السالم) بود ،قدرتنمایی کرد و درسهای ماندگاری به بندگان
امام حسین(علیه ّ
خوب و بدش داد.
ّ
 9دی روزی است که ملت به حکمت ّ
ولی فقیه ایمان پیدا کرد 9 .دی
دشمنان را مأیوس از شکست دادن انقالب کرد 9 .دی به دوستان انقالب
درس داد که هیچگاه نباید بالش نرم زیر سر گذارد .به بهانهی  9دی بود که
بسیاری از معارف انقالب بازخوانی شد و نسل ّ
سوم و چهارم انقالب با تاریخ
انقالب و گذشتهی برخی از افراد آشنا شد.
 9دی به ما آموخت که قانون ،فصلالخطاب است و میتوان شور
انتخاباتی داشت ّاما اصول انقالبی و اسالمی را نیز محترم دانست.
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 9دی دوست را از دشمن جدا کرد و منافق را از مؤمن .چه بسیار پردههای
نفاق که از افراد و احزاب برافتاد و چه افراد و احزاب که به پاس حضور
ّ
ّ
عمارگونه در هشت ماه دفاع مقدس جنگ نرم آبرو یافتند.
 9دی یادآور مظلومانی است که در دوران فتنه در راه دفاع از انقالب
اسالمی به شهادت رسیدند یا ضررهای جانی و آبرویی را بر خود خریدند.
 9دی یک شاخص است و نقطهی عطفی در تاریخ انقالب اسالمی؛ از
این رو دور نیست که دشمنانی داشته باشد .کسانی که تالش در از یاد بردن
آن دارند و کسانی که سعی بر منحرف کردن آن .برخی فتنه را هم جور دیگر
معنا کردند.
از اینجاست که باید نهم دی بماند و یادش گرامی داشته شود.
گرامیداشت  9دی نیز بیش از آنکه از جنس شعار باشد –که شعار هم در
جای خود الزم است_ باید از جنس شعور و تبیین و بصیرتافزایی باشد.
همه باید در  9دی از فتنه و دشمنی دشمنان بگویند .درسهای آن هشت
ماه و عبرتهای آن را مرور کنند .قدردان رهبری عزیز باشند که کشتی انقالب
را به ساحل ّ
امنیت رهنمون شد .توطئههای دشمن را بازگویند و نقشههای
دشمن را بر اساس تحلیل ،پیشبینی کنند.
یکی از مهمترین کارها نسبت به  9دی ،یادآوری تاریخ آن دوران است؛
زیرا که حافظهی عمومی جامعه بسیار ضعیف است و به سرعت نکات
و زوایای حادثه را فراموش میکند .باید از هر رسانهای بهره جست تا این
حافظه تقویت شود.
در عرصهی مکتوب ،اقدامات مختلفی در سالهای گذشته از جهت
تحلیل و تبیین و بیان تاریخ آن دوران انجام شده است که همه ،شایستهی
تقدیر و درخور استفاده است .انتشارات انقالب اسالمی نیز تا کنون سه
ّ
اثر را با تکیه بر بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در زمینهی فتنهی ،88
ّ
تقدیم ملت عزیز ایران کرده است که در زمان خود مورد استفاده و استقبال

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

عالقهمندان قرار گرفته است .عناوین این سه اثر عبارت است از :شرح
ماجرا ،نقشهی نقش بر آب و کالبدشکافی فتنه .88
ّ
ّ
اثر حاضر نیز مشتمل بر بیانات گهربار معظمله است اما جهت نگاه این
کتاب با سه اثر گذشته متفاوت است.
ً
ّاوال به صورت گذرا به برخی از ریشههای اصلی شکلگیری فتنه پرداخته
ً
ً
است .ثانیا تا آبان سال  1394بهروز شده است .ثالثا در مورد بیانات مربوط
16
به سال  88برخی از نکات تاریخی آن دوران و به اصطالح شأن نزول بیانات
را به صورت کوتاه یادآور شده است.
این اثر با رعایت سیر تاریخی بیانات ،مخاطب را با تاریخ همراه میکند
ّ
و این همراهی ،فواید متعددی را برای او بههمراه خواهد داشت .مخاطب
ّ
مدیریت میدانی رهبر عزیز را خواهد دانست و خواهد فهمید که
نکتهسنج،
َ
به آگاهی رساندن عموم مردم چقدر سخت و زمانبر است.
در پایان نیز فهرست موضوعی مطالب درج شده است تا مخاطب بتواند
به یک نظام فکری در زمینهی فتنه و مسائل پیرامونی آن دست یابد.
مطالعهی این اثر ،یک شروع در مطالعه و تحقیق در مورد حماسهی 9
دی و فتنهی  88است و مخاطب را از مراجعه به کتب تحلیلی در این زمینه
بینیاز نمیکند.
بیاییم دوباره به صدر کالم بازگردیم؛ آنجا که از یوماهلل بودن و معنای
یوماهلل سخن به میان آمد .اگر  9دی پاس داشته میشود ،برای باقی ماندن
در گذشته نیست بلکه عبرت و درسی برای آینده است تا از عبرتهای آن پند
گیریم و درسهای آن را سرلوحهی عمل قرار دهیم.
من اهلل التوفیق و علیه التکالن
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پيروزى انقالب اسالمى در ايران ،تحولى ژرف در ارتباطات بينالمللى از
دو نظر بوجود آورد:
ابرقدرت آن روز دنيا را در رابطهشان با دولتهاى
ّاول اينکه هيمنهى دو
ِ
ّ
ضعيف جهان ،شکستى سخت داد و ّ
ابهتى را که بهمرور در چشم ملتها و
ّ
دولتها بهدست آورده بودند ،بشدت تضعيف کرد.
ّ
ّدوم آنکه به ملتها دلگرمى و شجاعت بخشيد و جرأت و گستاخى در
مقابله با دولتهاى دستنشانده را به آنان تزريق کرد .گرچه اين تأثيرات
عميق ،بتدريج در جهان ظاهر شد و امروز پس از يازده سال ،چهرهى
سياسى عالم را دگرگون کرده استّ ،اما همهى چشمهاى تيزبين ،از همان
آغاز تشخيص دادند که با پيروزى اين انقالب عظيم ،عصر جديدى در
مناسبات عالم پديد آمده است .اين عصر را بايد «عصر اما م خمينى» ناميد
ّ
و ويژگى آن ،عبارت است از بيدارى و جرأت و اعتماد به نفس ملتها در برابر
زورگويى ابرقدرتها و شکستن بتهاى قدرت ظالمانه و بالندگى نهال قدرت
1
واقعى انسانها و سربرآوردن ارزشهاى معنوى و الهى.

 .1پيام بهمناسبت ّاولين سالگرد ارتحال حضرت امام خمينى(ره) .1369 /3 /10
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تحول ژرف در ارتباطات بینالمللی
نتیجهی پیروزی انقالب اسالمی؛
ّ

دالیل خشمگین بودن استکبار از نظام جمهوری اسالمی

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

در نظام جمهورى اسالمی ،مواردى که آمريکا و هر مستکبر ديگرى را
خشمگين میسازد ،عبارت است از:
ّاول ،جدا نبودن دين از سياست و پايهى اسالمى جمهورى اسالمى.
ّدوم ،استقالل سياسى اين نظام ،به معناى تسليمناپذيرىاش در برابر
زورگويیهاى معمول ابرقدرتها.
ّ
ّ
30
ّ
سوم ،اعالم راهحل مشخص جمهورى اسالمى دربارهى مسألهى
فلسطين ،که عبارت است از انحالل رژيم غاصب صهيونيستى و تشکيل
دولت فلسطينى ،متشکل از خود فلسطينيان و همزيستى مسلمانان،
مسيحيان و يهوديان در فلسطين.
چهارم ،حمايت معنوى و سياسى از همهى نهضتهاى اسالمى و تقبيح
فشار بر مسلمانان در هرجاى عالم.
ّ
پنجم ،دفاع از حيثيت اسالم و قرآن و پيامبر اعظم (صلى اهلل عليه و آله)
ّ
و ديگر انبياى الهى و مقابله با توطئهى رواج دادن اهانت به اين مقدسات،
ّ
نظير آنچه در باب نويسندهى مهدورالدم آيات شيطانى ديده شد.
ششم ،تالش براى ّاتحاد ّامت اسالمى و همکارى سياسى و اقتصادى
ّ
دولتها و کشورهاى اسالمى و حرکت در جهت تثبيت اقتدار ملتهاى
مسلمان در قالب ّ
«امت بزرگ اسالمى».
هفتمّ ،رد و نفى فرهنگ تحميلى غرب ،که دولتهاى غربى با تنگنظرى
ّ
و ّ
تعصب ،برآنند که همهى ملتهاى عالم را به پذيرش آن وادار سازند و اصرار
بر احياى فرهنگ اسالمى در کشورهاى مسلمان.
هشتم ،مبارزه با فساد و بیبندوبارى جنسى ،که بعضى از دولتهاى
ً
غربى بخصوص آمريکا و انگليس اخيرا انحرافیترين شکل آن را بیشرمانه
ّ
رسميت داده يا در راه آنند و از دهها سال پيش براى ورود اشکال گوناگون اين
1

فساد به کشورهاى اسالمى برنامهريزى و تالش میکنند.
 .1پيام به حجاج بيتاهلل الحرا م .1372 /2 /28
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جاذبهى عجيب انقالب و آن حقيقتى که در درون انقالب نهفته بود که
دلها را به سمت خودش جذب میکرد؛ اين را ما بايستى بشناسيم ،بدانيم
و حفظ کنيم.
ّ
عالوه بر کشور ،در دنيا هم همين اتفاق افتاد .خب ،اين انقالب ،اين
توانايى را داشت که به تمام زواياى کشور نفوذ کند و حضور پيدا کند ،يعنى
ً
مثال فرض کنيد نه فقط در شهرها ،در روستاها هم مردم بلند میشدند و از
نقطهاى به نقطهى ديگر میرفتند و شعار میدادند؛ شعار به نفع امام و انقالب
ّ
و عليه رژيم مستبد و ديکتاتور؛ اينجور همهى ملت بهپاخاستند .عالوهى
بر اين ،در سطح جهان هم همين ّاتفاق افتاد_ ّ
البته با نوعى تدريج_ يعنى
ّ
در همه جاى دنيا؛ در آسيا ،در اعماق آفريقاّ ،
حتى در آمريکاى التين ملتها
ّ
از اينکه يک ملتى پيدا شده است که اين شجاعت را ،اين دليرى را دارد
ً
که در مقابل آمريکا ِبايستد و زورگويى آمريکا را علنا رد بکند ،به هيجان
مىآمدند .خيلیها با زحمت راديوهاى ايران را میگرفتند .من ديدم کسانى
را که در کشورهاى عربى بودند و از بس راديوى فارسى ايران را گوش کرده
بودند ،فارسى ياد گرفته بودند .اين جاذبه است؛ جاذبهى انقالب است که
دلها را_ تودههاى مردم را ،روشنفکران را ،جوانان را ،دانشگاهيان را_ در همه
جاى دنيايى که تحت تأثير شديد تبليغات دشمن قرار نداشت ،توانست
ّ
به خودش جذب کند؛ اين ّاتفاق در همهجا افتاد .اينکه ببينند يک ملتى
ّ
در مقابل زورگويى مىايستد ،ملتهايى را که خودشان در چالش زورگويیهاى
ْ
مىآورد؛ اينها را طرفدار میکرد؛
آمريکا و قدرتهاى غربى بودند ،به هيجان
عالقهمند میکرد .اين در همه جاى_ بايد گفت_ دنياى استضعاف؛ در آفريقا،
ً
ّ
عموميت
در آسيا ،در نقاط دوردست ،در آمريکاى التين ،در همهجا تقريبا
ً
کامال ّ
مطلع شديم؛ افراد زيادى میرفتند ،مىآمدند و تأثير
داشت .اين را ما
انقالب و تأثير نام امام را انسان بهروشنى مشاهده میکرد.
خب ،نقطهى مقابل چه بود؟ نقطهى مقابل ،آن قدرتهايى بودند که اين

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

حرکت عظيم عليه آنها بود؛ در رأس آنها ،دولت اياالت ّمتحدهى آمريکا.
ّ
اينها از اينکه يک چنين حرکت عظيم و رو به گسترشى ،همهى ملتهاى
ّ
بشدت برآشفته و ّ
متوحش بودند و وادار
تحت نفوذ اينها را دارد فرا میگیرد،
ّ
به عکسالعمل شدند و عکسالعملهاى تند نشان دادند .اولين عالجى هم
که به ذهنشان رسيد ،اين بود که کانون را خاموش کنند؛ آن مرکزى ،آن کانونى
را که همهى اين هيجانها از آنجا برمیخيزد ،اين را خاموش کنند تا بطور
32
طبيعى در جاهاى ديگر ،مسأله از بين برود؛ لذا هرچه توانستند فشار آوردند.
دشمنى آمريکا با جمهورى اسالمى از روز ّاول شروع شد؛ اين را جوانها
ً
بدانند .هرچه توانستند انجام دادند؛ يعنى واقعا هيچکارى که يک دولتى
ّ
مثل آمريکا بتواند با يک ملتى ،با يک کشورى بکند از لحاظ نظامى ،از
لحاظ اقتصادى ،از لحاظ ّ
امنیتى ،از لحاظ ارتباطات فرهنگى وجود
ندارد که نکرده باشد؛ هر کارى توانستهاند تا امروز انجام دادهاند .دشمنى
آنها با «انقالب» بود و هست؛ دشمنى آنها با مردمى است که اين انقالب
را پذيرفتهاند و قبول کردهاند .اين غلط است که بعضى اينجور وانمود کنند
که دشمنى آمريکا و رژيم مستکبر با اشخاص است_ با امام دشمن بودند
يا امروز با على خامنهاى دشمنند_ اينجور نيست؛ دشمنى آنها با اصل
اين مفهوم است ،با اصل اين حرکت است ،با اصل اين جهتگيرى توأم با
ّ
ايستادگى و استقاللطلبى و ّ
عزتطلبى است و با ملتى که اينها را پذيرفته
است و دارد عمل میکند؛ دشمنى با اينها است؛ و اين دشمنى ،آن روز بوده
ّ
است ،امروز هم هست و ادامه دارد .ملتى که پاى اين حرف ايستاد در طول
اين سالهاى متمادى و مشکالت آن را ّ
تحمل کرد ،برايشان مبغوض است.
بعضى از سياستمداران آمريکايى خطا کردند و در لفظ هم همين را گفتند؛
ّ
در اين چند سال گذشته از دهنشان در رفت ،تصريح کردند که با ملت ايران
ّ
دشمنند؛ با ملت ايران مخالفند؛ امروز هم هر حرکتى از سوى آمريکايیها و
ّ
همپيمانانشان و همراهانشان انجام میگیرد ،براى به زانو درآوردن ملت ايران
ّ
است؛ براى تحقير ملت ايران است.

اشتباه آمریکاییها در تحلیل حوادث منطقه و ایران

 .1ديويد کوهن.
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ّ
البته دچار خطايند؛ دچار اشتباه در تحليلند؛ اين يک ّ
واقعيتى است که
آمريکايیها در تحليل حوادث اين منطقه وبطور خاص تحليل حوادث کشور
عزيز ما دچار خطايند؛ دچار اشتباههاى راهبردى هستند؛ همين خطاها هم
هست که به آنها دارد ّ
مرتبا صدمه میزند ،ضربه میزند و ناکامشان میکند؛
خطاى محاسباتى دارند.
[يک] مسؤول آمريکايى 1همين چند روز قبل از اين میگويد که ایرانیها
دست بسته پشت ميز مذاکره
گير افتادهاند؛ ایرانیها در قضاياى هستهاى ،با
ِ
حاضر میشوند .خب ،اين خطاى محاسباتى است؛ ایرانیها گير نيفتادهاند،
ّ
حاال شما در بيست و ّدوم بهمن _انشاءاهلل_ خواهيد ديد ملت ايران چه
خواهد کرد و چه حضورى خواهد داشت؛ آنوقت معلوم میشود که آيا دست
ّ
ّ
ملت ايران بسته است؟ دست ملت ايران بسته نيست و اين را در عمل
نشان داده است و بعد از اين هم نشان خواهد داد؛ مسؤولين هم همينجور؛
مسؤولين کشور هم _انشاءاهلل_ با ابتکارات خودشان ،با شجاعت خودشان
نشان خواهند داد که دست ّملت ايران بسته نيست .او ّ
تصور میکند که ايران
را در سهکنج گير انداخته! میگويد پشت ایرانیها به ديوار رسيده است! نه آقا،
اشتباه میکنيد! شما هستيد که دچار مشکليد .همهى ّ
واقعيتهاى منطقهى
ما نشاندهندهى اين است که آمريکا در اهداف خود در اين منطقه و در بيرون
اين منطقه شکست خورده است .آمريکا در سوريه شکست خورد ،آمريکا
در عراق شکست خورد ،آمريکا در لبنان شکست خورد ،آمريکا در ّ
قضيهى
فلسطين شکست خورده است ،آمريکا در ّ
غزه شکست خورده است،
ّ
آمريکا در تسلط بر مسائل افغانستان و پاکستان شکست خورده است ،در
ّ
بين آن ملتها منفور است؛ در خارج از اين منطقه هم همينطور است؛ آمريکا
در اوکراين شکست خورده است؛ شما هستيد که دچار شکست شديد؛
سر شکست!
سالهاى متمادى است شکست ِ
پشت ِ

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

جمهورى اسالمى پيش رفته است .امروز جمهورى اسالمى با نظام
جمهورى اسالمى در سى و پنج سال قبل ،قابل مقايسه نيست .تراکم
تجربهها ،تراکم کارها ،پيشرفتهاى فراوان ،نفوذ عظيم منطقهاى ،رسوخ
مبانى انقالب در اعماق دلهاى جوانان اين کشور؛ اينها چيزهاى کوچکى
است؟ اين حوادث وجود دارد؛ اينها حقايقى است.
در مورد مسائل گوناگون دچار همين خطاى محاسباتى هستند .به فضل
همت مردم ،با ّ
 34پروردگار ،با ّ
همت شما جوانها در همهجاى کشور ،در همهى
بخشهاى گوناگون ديگر هم شبيه همين ّفع ّ
اليتهايى که فرماندهى محترم
االن گفت که در نيروى هوايى انجام گرفته است ،در يک سطح وسيعى،
در همهى دستگاههاى کشور در حال انجام است؛ آن هم در حال تحريم،
آن هم درحالىکه دشمنان تحريم کردهاند؛ ما در علوم پيشرفت داريم ،در
ّفناورى پيشرفت داريم ،در مسائل گوناگون اجتماعى پيشرفت داريم ،در
ّ
تجربيات گوناگون ،پىدرپى
مسائل گوناگون بينالمللى پيشرفت داريم؛
براى جمهورى اسالمى يک ذخيرهى ارزشمند دارد بهوجود مىآورد .ما داريم
جلو میرويم و پيشرفت میکنيم ،علىرغم دشمن ،به کورى چشم دشمن؛
آنها هستند که نتوانستند .آنها میخواستند اين ريشه را قلع و قمع کنند ،آنها
تحمل کنند ّ
حاضر نبودند نظام جمهورى اسالمى را ّ
[اما] امروز مجبورند نظام
جمهورى اسالمى را ّ
تحمل کنند .در مسائل گوناگون هم با طرق مختلف
سياسىّ ،
امنیتى ،اقتصادى ،فرهنگى_ انواع و اقسام ترفندها_ هر ضربهاى
که بتوانند وارد میکنند لکن بىنتيجه است؛ جمهورى اسالمى ،با قدرت در
1
حال پيشرفت کردن است.
برافراشتن پرچم اسالم؛ دلیل مخالفت استکبار با انقالب اسالمی

ّ
اين نکتهى بسيار ّ
مهمى است که انقالب ملت ايران در دورانى به نام

 .1در ديدار جمعى از فرماندهان و کارکنان نيروى هوايى در روز نيروى هوايى ارتش جمهورى اسالمى
ايران .1393 /11 /19

 .1در ديدار عمومى مردم الر .1387 /2 /19
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دين و به نام اسالم توانست دنيا را ّ
متوجه به خود کند که قدرتمندان عالم_
سياستهاى استکبارى_ ّ
تصور میکردند که ريشهى دين و ديندارى را در
همهى عالم از جمله در کشورهاى اسالمى قطع کردهاند .خاطرشان آسوده
بود که نامى از دين بطور برجسته ،ديگر باقى نخواهد ماند و روز به روز آثار
دينى در مردم ضعيفتر خواهد شد؛ خودشان را به اين دلخوش کرده بودند.
ّ
در يک چنين دورانى بود که ملت ايران با افراشتن پرچم اسالم ،ديندارى
را به فضاى زندگى مردم همهى عالم برگرداند .اين يک ّ
واقعيتى است .ما
براى اسالم قيام کرديم؛ پرچم اسالم را بلند کرديم؛ ّاما ّ
حتى در کشورهایى
ّ
ب و ملت ما بخشيد که آنها
دين آنها غير اسالم است ،اين تأثير را انقال 
که ِ
ّ
را به سمت ّ
مطلق دين متمايل کرد.
معنويت ،به سمت
تدين ،به سمت
ِ
ّ
اين معجزه را ملت ايران آفريد و اين انقالب با نام اسالم ،با نام مبارک قرآن،
ّ
توانست براى اکثر ملتهاى عالم الگو شود.
اگر امروز شما به کشورهاى اسالمى مسافرت کنيد ،میبينيد با سى سال
ّ
قبل_ يعنى قبل از پيروزى اين انقالب_ فضا بکلى متفاوت است .آن روز
اگر کسى هم براى آزادیخواهى يا استقالل حرفى میزد و حرکتى و قيامى
میکرد ،زير پرچم و شعار مکاتب الحادى و غير الهى بودّ ،اما امروز در دنياى
اسالم ،روشنفکر ،دانشجو ،انسانهاى داراى ّ
ّ
مسؤوليت ،آن وقتىکه از
تعهد و
استقالل سخن بگويند ،از آزادى سخن بگويند ،زير پرچم اسالم اين شعارها
ّ
را میدهند و اين حرکت را انجام میدهند .اين به برکت قيام شما ملت ايران
و انقالب اسالمى بزرگى بود که ريشههايش را در تاريخ نزديک به تاريخ معاصر
ِ
ّ
مشروطيت بوسيلهى علماى بزرگ و از
مالحظه کرديد :قيام تنباکو ،قيام
جملهى برجستهترين آنها قيام مردم الرستان به رهبرى اين مرد بزرگوار .ما
به گذشته که نگاه میکنيم ،با اين چشم نگاه میکنيم .گذشته براى ما يک
1
وسيله و آئينهاى است؛ مايهى عبرتى است تا راه آيندهمان را هموار کنيم.

مقابلهی انقالب اسالمی با سلطهگری و استعمار

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

بسيارى از دولتهايى که در طول  10سال گذشته به عراق کمک کرده
بودند ،امروز اعتراف میکنند که اين کمک ،عليه ايران و براى کوبيدن اسالم و
انقالب اسالمى ايران بوده است! امروز اعتراف میکنند که با حرکت اسالمى
ّ
ملت ايران ،دشمنى و خصومت داشتند.
اين خصومت از طرف کيست؟ از طرف قدرتها؛ کسانى که میخواستند
ّ
 36دنيا و ملتها را بچاپند؛ ولى اسالم و بيدارى اسالمى و حرکت اسالمى را
مزاحم خودشان به حساب مىآوردند؛ حقيقت هم همين است .اسالم و
بيدارى اسالمى ،در مقابل هرگونه سلطهگرى ايستاده است و خواهد ايستاد.
ّ
جمعيت کثيرى
هر حرکت اسالمى که صادقانه باشد ،مسلمانان دنيا را که
هستند ،به خود جلب خواهد کرد و اين براى قدرتهاى بزرگ ،يک خطر
است .براى همين است که استکبار جهانى ،از انقالبهاى ديگر در ساير نقاط
انقالب ّمتکى به اسالم واهمه نداشته است.
عالم ،به قدر
ِ
امروز بخش عظيمى از ّ
حساسترين نقاط دنيا به لحاظ اقتصادى،
ّ
وضعيت اجتماعى ،در اختيار مسلمانان است.
منابع ،سوقالجيشى و
نقاط التقاى سه قارهى بزرگ و ّ
مهم عالم يعنى آسيا و آفريقا و اروپا در اختيار
مسلمانان است .مهمترين منابع نفت و بسيارى از منابع ديگر عالم ،در
اختيار مسلمانان است .امروز دنياى استکبارى و امپراطوريهاى زر و زور
میدانند که اگر اسالم در دل مسلمانان و جوامع اسالمى حيات دوباره پيدا
بکند ،منافع آنها منافع ّمتکى به سلطه و زورگويى و دوقطبى بودن عالم به
خطر خواهد افتاد.
کشورهاى استکبارى میخواهند هميشه زور بگويند ،بچاپند ،ثروت و
ّ
قدرت عالم در اختيار آنها باشد؛ ملتهايى هم باشند که کار کنند ،زحمت
بکشند و منابعشان غارت برود .هر حرکتى که در مقابل آنها بايستد ،با آن
ّ
دشمن میشوند؛ و اسالم در مقابل آنها مىايستد .علت اينکه استکبار با
ّ
ايران مخالف است ،اين است .علت دشمنى عميق آمريکا با انقالب

اسالمى و با اسالم ،اين است .اين دشمنى ،تمامشدنى نيست .در اينجا،
آن عامل تعيينکننده که میتواند صحنه را به سود يک طرف سنگين کند
و تغيير بدهد و میتواند ّ
معين نمايد که کداميک از دو طرف پيروز خواهند
ّ
انسانيت ،دلهاى مؤمن و قدمهاى
شد ،عبارت از حقيقت ،مفيد بودن براى
1
استوار است و اينها در طرف ما و پيش ماست.
بغض آمریکاییها از م ّلت و نظام اسالمی ایران

علل تشدید دشمنیهای استکبار با جمهوری اسالمی

 ...خب ،هر بينندهاى احساس ميکند و میبيند که تالش دشمنان در
مقابلهى با جمهورى اسالمى در اين سالهاى اخير ،بخصوص در همين
شش هفت سال گذشته و بخصوص در اين دو سه سال اخير ،بيشتر شده.
به نظر من دو سه عامل تأثير دارد که ما اگر بدانيم انگيزههاى دشمن از کجا
3
ناشى ميشود ،تکليف خود را در برنامهريزیهامان بهتر ميفهميم.
الف) پیشرفتهای جمهوری اسالمی

به نظر من يکى از علل اين دشمنیها ،همين پيشرفتهاى شماست؛
 .1در ديدار با فرزندان ممتاز شاهد ،جانبازان شهرهاى مشهد و تهران و استان کردستان ،جمعى از
ّ
دانشآموزان مدارس تهران و ّ
مدرسان مراکز ّ
تربيتمعلم و گروهى از ورزشکاران و مسؤوالن سازمان
ّ
تربيت بدنى کشور .1369/6/21
ّ
 .2در ديدار مردم قم به مناسبت سالروز قيام نوزدهم دى؛ در حسينيه امام خمينى(ره) .1393/10/17
ت .1391/6/2
 .3در ديدار رئيسجمهوری و اعضاى هيأت دول 
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اينکه شما میبينيد آمريکايیها با چه لجى ،با چه دشمنى و بغضى به
ّ
ب اسالمى و به نظام اسالمى نگاه میکنند؛ بخاطر اين
ملت ايران و به انقال 
است .اينها يک چنين دورانى را گذراندند؛ چنين کشورى ،چنين نظامى از
2
دست آنها رفته است؛ لذا دشمنى آنها با انقالب تمامشدنى نيست.

37

يعنى ميخواهند اين پيشرفتها کند شود .جمهورى اسالمى با داعيهى
ّ
اسالمخواهى ،با داعيهى مردمساالرى اسالمى ،با داعيهى ّرد و نفى مستدل
ليبرال دموکراسى ،براى تشکيالت استکبارى دنيا يک خطرى است .هرچه
شما بيشتر پيشرفت کنيد ،اين خطر براى آنها بيشتر خواهد شد .ميخواهند
1
جلوى اين را بگيرند.

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)
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ب) زندهشدن شعارهای انقالب
عامل ّدوم اين دشمنیها ،زنده شدن شعارهاى انقالب است .وقتى
ً
شعارهاى انقالب کمرنگ شود ،پنهان شود ،آنها طبعا بيشتر خوششان

مىآيد و چهرهى همراهترى ميگيرند؛ هرچه شما شعارهاى انقالب را پررنگتر
2
چيز طبيعى است.
کنيد ،آنها چهرهشان عبوستر و خصمانهتر ميشود؛ اين ِ
ج) بیداری اسالمی

عامل ديگر ،همين حوادث منطقه است؛ اين بيدارى اسالمى و آنچه
در منطقهى ما رخ داد ،که حادثهى فوقالعاده ّ
مهمى است .به نظر من هنوز
ابعاد عظيم اين حادثهاى که در شمال آفريقا و منطقهى اسالمى ما ّاتفاق
افتاده ،براى خيلیها درست شناختهشده نيست؛ خيلى چيز عظيمى ّاتفاق
افتاده .پشت اين مسأله ،دست قدرت الهى است.
دردسر بىدغدغه اينجا
ايران بى
خب ،اگر چنانچه در اين شرایط ،يک ِ
ِ
وجود داشته باشد ،با همين شعارهایى که دارد ،با همين کارهایى که دارد
ميکند ،با همين پيشرفتى که محسوس است ،از آن کشورها بيايند ببينند
کارخانهها را ،دانشگاهها را ،مراکز تحقيقاتى را ،وضع زندگى مردم را ،بازارهاى
پر از اجناس را ،دولت بىدردسر را ،بديهى و طبيعى است که آنها ميگويند
الگوى خوب همين است .ميخواهند اين نشود .ميخواهند اين الگوشدن
 .1همان.
 .2همان.

جمهورى اسالمى نباشد .يعنى براى جمهورى اسالمى دردسرهایى بوجود
بياورند تا آن کشورهایى که ّ
تحولى در آنها رخ داده و وارد مرحلهى جديدى
1
شدهاند ،براى ادامهى راه ،اين را الگو قرار ندهند.
حضور همیشگی آمریکا در مقابل انقالب اسالمی

 .1همان.
 .2سورهی ّ
محمد ،آیهی .7
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ّ
ملت ایران راه را درست رفت ،حرکت را درست انجام داد؛ رهبری
ّ
مقتدر ،آگاهّ ،
مصمم و دارای توکل به خداّ ،اتکا به خداّ ،اتکا به وعدهی الهی
ّ
که ن
«ا� ت� ن�صروا اهلل ی� ن�صرکم»؛ 2موجب شد که این ملت بتواند به پیروزی برسد
سیاه خاندان پهلوی و حکومت پادشاهی
و حکومت تحمیلی وابستهی
ِ
مشئوم و ننگآلود _که برای هر کشوری حکومت پادشاهی مایهی ننگ
است در منطق صحیح انسانی_ در ایران از بین رفت و تمام شد؛ مردم شدند
صاحب اختیار.
ّ
نکتهی ّ
مهم اینجا است؛ اولین حکومتی و دولتی که با این حرکت
ّ
بجد شروع کرد مخالفت کردن ،آمریکا بودّ .
[البته] دولتهای دیگری
مردم
هم بودند ،آنها هم ایبسا ناراضی بودند از وضعی که در ایران پیش آمد،
لکن عکسالعمل آنچنانی نشان ندادند ،بعضی از دولتها هم شاید خرسند
بودند ّاما دولت آمریکا به نارضایی قلبی اکتفا نکرد؛ در ّاولین ماههای پیروزی
انقالب ،مجلس سنای آمریکا یک ّ
مصوبه و قطعنامهی شدیداللحنی علیه
جمهوری اسالمی ایران صادر کرد ،دشمنی را بطور عملی شروع کرد؛ این در
حالی بود که هنوز سفارت آمریکا در ایران باز بود! آن کسانی که خیال میکنند
رابطهی با آمریکا ،دوستی با آمریکا موجب میشود که انسان از آسیب آمریکا
محفوظ بماند ،به این تجربهی تاریخی مراجعه کنند؛ هنوز سفارت آمریکا
در ایران بود ،آمریکاییها راحت در داخل کشور رفتوآمد میکردند ،انقالب

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

موجب نشده بود که آمریکاییها را از ایران بیرون کنند؛ مثل ّ
بقیهی دولتها
سفارت داشتند ،مأمورین داشتند ،در اینجا داشتند زندگی میکردند؛ در
همان هنگام دولت آمریکا دشمنی خودش را با انقالب نشان داد .عالوهی
ّ
بر اینّ ،
محمدرضا را که یک دشمن قطعی ملت ایران بود ،در آمریکا میهمان
خودش کرد ،او را بردند در آمریکا نگه داشتند ،در واقع پناه دادند به دشمن
ّ
حرکت دانشجویان
ملت ایران .خب ،عکسالعمل و واکنش به این حرکت،
ِ
40
بود؛ رفتند سفارت آمریکا را گرفتند ،معلوم شد اینجا النهی جاسوسی
ّ
است ،معلوم شد در طول این چند ماه بعد از پیروزی انقالب ،در این مدت،
اسناد منتشر شدهی بعدی
مرکز توطئه علیه انقالب بوده است؛ این را
ِ
اینجا ِ
از داخل سفارت آمریکا نشان داد و ثابت کرد .جوانهای عزیز! اسناد النهی
جاسوسی را بگیرید بخوانید ،درسآموز است .دانشجویانی که سفارت
را تسخیر کردند و فهمیدند اینجا النهی جاسوسی است ،با زحمت زیاد
این اسناد را _که سعی کرده بودند در کاغذخردکنها آنها را خرد کنند ،نابود
کنند_ به هم چسباندند ،با زحمت زیاد اینها را استحصال کردند و منتشر
کردند؛ هفتاد ،هشتاد جلد کتاب منتشر شده است .اینها نشان میدهد که
هنگام اوج نهضت ،چه در هنگامی که نهضت و انقالب
آمریکاییها چه در
ِ
پیروز شده است و جمهوری اسالمی تشکیل شده است ،دائم در حال توطئه
علیه نظام اسالمی بودهاند؛ آمریکا این است .اینها مسائل مربوط به بعد از
انقالب است.
قبل از انقالب ،در دوران حرکت عظیم مردمی _حاال ماجراهای
هفدهم شهریور و کشتار مردم و این مسائل که خب همه بهوسیلهی دولت
دستنشاندهی آمریکا انجام گرفت ،بهجای خود_ در هشتم بهمن ،یعنی
چند روز قبل از ورود امام به داخل کشور ،در همین خیابانهای تهران ،همین
خیابان انقالب ،مردم اجتماع کرده بودند؛ ژنرال هایزر که فرستادهی آمریکا
بود و به ایران آمد برای اینکه شاید بتواند یکجوری از دست انقالب رژیم را
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نجات بدهد و حفظ بکند ،او در خاطرات خودش مینویسد _اینها اسناد
تاریخی است_ و میگوید من به ژنرال قرهباغی گفتم که در مواجههی با مردم
ُ
لولهی تفنگهایتان را پایین بیاورید؛ یعنی مردم را بکشید ،تیر هوایی بیخودی
در نکنید ،مردم را قتلعام کنید .اینها هم همین کار را کردند ،لولهی تفنگها
ّ
ّ
جمعیت عقب
را پایین آوردند ،عدهای جوان و نوجوان کشته شدند ولی
نرفت .هایزر میگوید؛ قرهباغی بعد آمد به من گفت که این تدبیر تو فایدهای
نکرد ،مردم عقب نرفتند ،آنوقت هایزر میگوید من دیدم این ژنرالهای شاه
ُ
چقدر کودکانه فکر میکنند؛ یعنی باید ادامه میدادند ،باید ّ
مرتب میکشتند.
رژیم دستنشانده بود .ژنرال آمریکایی دستور قتلعام هموطنان
ببینید این ِ
را به ارتشبد ایرانی میدهد و این به دستور او و به توصیهی او عمل میکند و
چون فایدهای ندارد ،میرود به او میگوید فایدهای ندارد؛ او هم میگوید اینها
ّ
بچهاند ،اینها کودکانه فکر میکنند .این ،ماحصل و خالصهی حکومت
پهلوی در ایران است.
آمریکاییها اینجوری با ما شروع کردند؛ با انقالب اینجوری شروع کردند.
ّ
بعد هم در طول این مدت هرچه توانستند توطئه کردند .هر گروهی که
میتوانست علیه انقالب حرکتی بکند ،از سوی آمریکاییها حمایت شد:
کودتای معروف به کودتای پایگاه شهید نوژهی همدان ،یکی از این قضایا
بود؛ کمک به کسانی که بهعنوان ّ
قومیتها در گوشه و کنار کشور علیه انقالب
ّ
حرکت میکردند ،یکی از این نمونهها بود؛ بعد تشویق صدام حسین به
ّ
حملهی به ایران و هشت سال کمک به صدام حسین یکی از این نمونهها
بود .هشت سال! آمریکاییها در طول جنگ ،بخصوص بعد از سال ّدوم و
ّ
سوم ،کمکهایشان را شدید کردند ،امکانات دادند؛ هم آنها ،هم ّ
متأسفانه
همپیمانان اروپاییشان .آمریکاییها اینجوری با انقالب ما عمل کردند؛
ّ
همت آنها این بود که این اساس را براندازند .خب ،این خطای در تحلیل
بود ،خطای در فهم ّ
قضیه بود؛ آنها خیال کردند که اینجا هم مثل فالن کشور

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

آفریقایی یا آسیایی است که یک کودتایی میشود ،اسمش را میگذارند
ً
انقالب ،میتوانند این را از بین ببرند؛ نمیدانستند اینجا ّاوال ّمتکی است به
ً
انقالب مردم است_ ثانیا ّمتکی است به باورهای دینی؛
مردم _این انقالب،
ِ
اینها را نمیفهمیدند .لذا در طول این  ۳۶سال یا  ۳۷سال ،آمریکاییها هر
کاری علیه انقالب کردند ،شکست خوردند؛ بعد از این هم _انشاءاهلل_
ّ
شکست خواهند خورد .هدف از این حرف این است که ما بهعنوان ملت
42
ایران ،بهعنوان مردمی که کشورمان را دوست داریم ،بهعنوان مردمی که برای
خودمان یک آیندهای ترسیم کردهایم که میخواهیم خودمان را به آن آینده
1
برسانیم ،آمریکا را بشناسیم؛ هدف این است.
تاریخ دشمنیها

ل انقالب هم اين ّ
تحرکات به شکلهاى مختلف وجود داشته است.
از ّاو 
همهى شما يادتان هست؛ از ّ
تحرکاتى که در سفارت آمريکا براى براندازى
ّ
میشد ،شروع گرديد_ که از جملهى نمودهاى آنّ ،
طراحى مقدمات کودتا در
ّ
مستقر در سفارت در آن روزها حدود صد
پايگاه شهيد نوژه بود ،که جوانان
مهم از اسناد آنها منتشر کردند؛ اينها اسناد ّ
جلد کتاب بسيار ّ
مهم زمان
ِ
ّ
ماست ،اما نمیگذارند روى اين اسناد تبليغات شود_ تا حمله به طبس
تا تشويق عراق به جنگ ،بعد کمک به عراق در جنگ ،بعد حمله به
هواپيماى مسافربرى ما ،حمله به سکوهاى نفتى ما و تحريم اقتصادى ما
در چند نوبت ،که اين را در سالهاى اواسط دههى هفتاد به شکل قانونى
درآوردند؛ قانون معروف به «داماتو» .عنادها و بغضها و کينههاى اينها را
اينطورى بايد فهميد.
هرجا جمهورى اسالمى حرکتى را که به سازندگى و آبادانى کشور
کمک میکرد ،شروع کرد ،اينها اگر توانستند ،جلو آن را گرفتند؛ ّ
البته خيلى
ِ
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اوقات هم به فضل پروردگار نتوانستند .در جنگ ،ما بسيارى از تسليحات و
خيلى چيزهاى ديگر را علىرغم ميل اينها بهدست مىآورديم؛ ّاما تا آنجايى
که توانستند ،عامل کارشکنى و خرابکارى شدند؛ از خط لولهى گاز گرفته
ً
تا ّ
بقيهى کارهاى فراوانى که انجام شده است .مثال در زمان دولت قبلى،
ژاپنيها قرارداد پروژهى احداث سد بر روى کارون را بسته بودند؛ ّاما اينها رفتند
خرابش کردند .بعضيها به آنها اعتنا کردند ،بعضيها هم اعتنايى نکردند و
1
کارهايشان را ادامه دادند.
رژيم آمريکا از ّاولين سالهايى که در نيم قرن پيش در صحنهى سياسى
ّ
ايران قدم نهاد ،به ايران و ايرانى جفا و خيانت کرد ،از رژيم فاسد و ضد
مردمى پهلوى حمايت کرد ،دولتهاى وابسته و ضعيف و نوکرمآب را بر سر
ّ
ّ
کار آورد ،ارادهى خود را بر ملت ما تحميل و منابع ملى را غارت کرد ،ثروت
ّ
عظيمى از اين ملت را از طريق معامالت خسارتبار نفت و سالح ربود،
ّ
ّ
ضد ّ
امنیتى شاه و
نيروهاى مسلح ايران را در قبضهى خود گرفت ،دستگاه
ّ
شکنجهگران آن را آموزش داد ،موجب اختالف ميان ملت ايران و بسيارى از
ّ
ملتهاى مسلمان ،از جمله اعراب شد ،فساد و فحشا را در ايران ترويج کرد،
با رژيم شاه در سرکوب نهضت اسالمى در مقاطع گوناگون ،همکارى و آن را
راهنمايى کرد!
و پس از آنکه علىرغم مجموعهى آن جبههى ظلمت و کفر و طغيان،
انقالب اسالمى به پيروزى رسيد ،از نخستين روزهاى تشکيل جمهورى
ّ
اسالمى ،انواع دشمنيها و کارشکنيها و تهاجمها و توطئهها را بر ضد ايران
ّ
و ملت انقالبى آن ،به کار بست! از کمک ّفعال به رژيم عراق در جنگ
هشتساله تا ّفع ّ
اليت براى محاصرهى اقتصادى کامل ايران تا کمک به
عناصر خائن و فرارى تا تبليغات دائمى در همهى دستگاههاى تبليغى
مربوط به خود تا آتشبيارى در اختالفات منطقهاى و سعى وافر براى ايجاد

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

اختالف ميان ايران و همسايگانش تا تالشهاى براندازى و تروريستى
بوسيلهى مزدبگيران سازمان سيا تا ّفع ّ
اليت شديد براى جلوگيرى از انعقاد
قراردادهاى اقتصادى ميان ايران و کشورهاى گوناگون جهان تا دهها حرکت
موذيانه و تهديدآميز ديگر در همهى جبههها و همهى زمينههاى ممکن!
اين فهرست کوتاهى از طومار بلند خصومتهاى رژيم آمريکا با ايران و
ايرانى است؛ و ّ
البته همه میدانند و خود سردمداران رژيم آمريکا بيش از همه
44
بتلخى میدانند که رژيم آمريکا در اغلب اين زمينهها شکست خورده و ناکام
ّ
مانده و در انزوا قرار گرفته است! و ملت ايران به کمک الهى و به برکت اقتدار
و ّ
عزتى که از اسالم و انقالب به دست آورده ،در بيشتر اين موارد توانسته طعم
1
زهرآگين شکست و ناکامى را به دشمن خود بچشاند.
اجمالی از تهدیدها و برنامههای دشمن

من يک اشارهى گذرایى بکنم به آنچه دشمن انجام میدهد.
برنامههايش اينهاست :فشار اقتصادى ،تهديد نظامى ،جنگ روانى براى
اثرگذارى بر روى افکار عمومى؛ هم در داخل کشور ،هم در سطح بينالمللى؛
اينها کارهایى است که دارند میکنند .ايجاد اختالل سياسى و خرابکارى
در داخل .بالشک هستند در داخل ،مراکزى که الهام میگيرند از دشمن؛
با هدايت دشمن ،با الهام از دشمن ،اينها مشغول کارهایى هستند؛ «ا ّن
الشياطني ليوحون اىل اولیائهم ليجادلوکم» 2.هستند بالشک ،مراکزى
ّ
وجود دارند .در کنار همهى اين کارها ،آمريکاییها شعار مذاکره را هم از
دست نمیدهند! حاال تحريمهاى يکجانبه هم هست ،قطعنامه هست،
مکرر در ّ
تهديد نظامى هم هستّ ،اما مذاکره هم مطرح میشود؛ ِهى ّ
مکرر:
ما حاضريم با ايران بنشينيم مذاکره کنيم! خوب ،اين تدابير جبههى مقابل
 .1پيام به حجاج بيتاهلل الحرا م .1377 /1 /12
 .2سورهی انعام ،آيهی .121

45
بخش ّاول :انفجار نور و تقابل با ظلمت

تدابير در واقع دشمن ما ،هيچکدام جديد نيست .به نظر من يکى از
ما،
ِ
نکاتى که بايد به آن ّ
توجه کرد ،اين است که هيچکدام از اينها جديد نيست،
که بىسابقه باشد .تحريمها سابقهى سىساله دارند و تهديد نظامى هم در
همهى دورههاى قبل از اين دوره وجود داشته است.
بنده به شما عرض میکنم و بيشتر از همهکس من میدانم؛ در دورهى به
نظرم رياست جمهورى کلينتون بود که تهديد نظامى بقدرى شديد بود که
ً
ً
رئيسجمهور محترم آن روز به من غالبا اين را میگفت که مثال بيایيم فکرى
بکنيم ،کارى بکنيم؛ حيف است که بيايند حمله کنند ،کارهایى را که
انجام داديم ،ساخت و سازهایى را که انجام داديم ،بزنند از بين ببرند؛ يعنى
احتمال حمله کم نبود؛ تهديد میکردند و میگفتند .در همين دورهى رياست
جمهورى قبل از دورهى نهم ،تهديدهاى نظامى گاهى بهقدرى شديد میشد
و تکرار میشد از طرف دشمن که حسابى دستاندرکاران داخلى را دچار
رعب میکرد .جلساتى وجود داشت که حاال فراوان خاطراتى از آن وقت ما
داريم؛ من از آن وقت يادداشتهایى دارم .تهديد نظامى هميشه بود؛ اينجور
نبود که وجود نداشته باشد.
تبليغات عليه ما از ّاول انقالب بود .هر چيزى را که توانستند ،در داخل
مورد ّاتهام قرار دادند؛ از شخص امام گرفته تا مردم تا اجتماعات مردم تا نماز
جمعهى مردم را مورد اهانت ،مورد تهمت و نسبتهاى خالف قرار دادند در
تبليغات جهانى ،با امکانات فراوانى که در تبليغات داشتهاند؛ مخصوص
امروز نيست؛ امروز هم ّ
البته هست ،ليکن در گذشته کمتر از امروز نبوده،
مواردى بيشتر هم بوده.
خرابکاریهاى داخلى مخصوص امروز نيست .در سال  82بعد از قضاياى
عراق_ حملهى اشغالگران به عراق_ اينجا در تهران چند روزى اغتشاش شد.
سياهپوست مشاور رئيسجمهور آمريکا که بعد شد وزير خارجهى او،
آن زن
ِ
ً
صريحا اينجور گفت :ما از هر اغتشاشى و شورشى در تهران حمايت میکنيم؛

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

اين را صريح اعالن کرد .اميدوار شده بودند ،خيال کردند که حاال حادثهاى
در تهران دارد ّاتفاق مىافتد؛ اين مال سال  82است .آن روز بود ،قبل از آن
روز هم کموبيش شبيه آن بود ،بعد از آن هم بود؛ سال  88هم نظایرش را،
شبيهاش را ،ديگر همه يادشان است ،مالحظه کرديد ،ديديد .آنچه امروز
بهصورت تهديد وجود دارد ،جديد نيست .من دربارهى هرکدام از اين موارد
1
يک کلمهاى عرض میکنم.
46
ّ
در ّ
قضيهى تهديد نظامى هم که البته بعيد است چنين حماقتى را
بکنند؛ ليکن اگر چنين تهديدى بوجود بيايد ،همه بايد بدانند که ميدان
2
اين مقابله فقط منطقهى ما نيست؛ ديگر ميدانش گستردهتر خواهد بود.
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یادآوری

از اواخر سال  87زمزمههایی بهمنظور خدشه در سالمت انتخابات آغاز
شده بود .این شایعه ابتدا در رسانههای بیگانه مطرح شده بود و در داخل نیز
برخی با تکرار آن ،فضا را منفی جلوه دادند.
با ّ
توجه به نکات مثبتی که رهبر انقالب در چهار سال قبل نسبت به
دولت نهم فرموده بودند ،برخی از طرفداران دکتر احمدینژاد و برخی از
ّ
افراد دیگر شروع به گمانهزنی نسبت به رأی رهبر معظم کرده بودند .این امر
میتوانست به بیاعتمادی مردم نسبت به سالمت انتخابات دامن زند و هم
ّ
در صورت رأی آوردن این نامزد ،شایعهی تقلب را تقویت نماید .عجیب
ّ
ّ
آن است که با وجود تذکر رهبر انقالب ،پس از مدتی ،کمیتهی صیانت آرا
ّ
شکل گرفت و گمانهزنیها نسبت به رأی معظمله ادامه یافت ،به صورتی که
در جلسهی  26خرداد ،یکی از نمایندگان نامزدها که به دیدار ایشان آمده
بودند ،این ّاتهام را تکرار کرد.
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فروردین ماه

بیانات
هشدار دربارهی خدشهی بعضی افراد در سالمت انتخابات

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

انتخابات به فضل الهى و به حول و ّقوهى الهى انتخابات سالمى است.
من میبينم بعضیها در انتخاباتى که دو سه ماه ديگر انجام خواهد گرفت ،از
حاال شروع کردهاند به خدشه کردن .اين چه منطقى است؟ اين چه فکرى
است؟ اين چه انصافى است؟ اين همه انتخابات در طول اين سى سال
50
انجام گرفته است_ در حدود سى انتخابات_ مسؤوالن وقت در هر دورهاى
ً
رسما ّ
متعهد شدهاند و ّ
صحت انتخابات را تضمين کردهاند و انتخابات
صحيح بوده است؛ چرا بيخود خدشه میکنند ،مردم را متزلزل میکنند،
ترديد ايجاد میکنند؟ که ّ
البته در ذهن مردم عزيز ما با اين حرفها ترديد ايجاد
نخواهد شد.
من به مسؤولين انتخابات هم سفارش و تأکيد میکنم؛ بطور حتم بايستى
انتخابات را جورى برگزار کنند که پرشور باشد؛ دست همهى نامزدها باز
باشد؛ مردم آزادانه بتوانند انتخاب کنند و انتخابات ،سالم و با امانت کامل
_إنشاءاهَّلل_ انجام بگيرد و انجام خواهد گرفت.
مخفی بودن رأی رهبر

ّ
اين را هم در باب انتخابات به شما عزيزان و همهى ملت عزيزمان عرض
بکنم؛ دربارهى موضع رهبرى در مورد انتخابات ،گمانهزنى و شايعه و اينها
هميشه بوده و خواهد بود .بنده يک رأى دارم ،آن را در صندوق مىاندازم.
به يک نفرى رأى خواهم داد ،به هيچکس ديگر هم نخواهم گفت که به کى
رأى بدهيد ،به کى رأى ندهيد؛ اين تشخيص خود مردم است .بنده گاهى
از دولت حمايت میکنم ،دفاع میکنم؛ بعضى سعى میکنند براى اين کار
معناى نادرستى جعل و ابداع کنند .نه ،من از دولتها هميشه دفاع میکنم؛
منتها اگر دولتى بيشتر مورد تهاجم قرار گرفت و احساس کردم حمالت غير

اردیبهشت ماه
یادآوری

ّ
خط تردید در ّ
صحت انتخابات ادامه یافت و پررنگتر از قبل شد14 .
اردیبهشت  88دو نفر از نامزدهای انتخابات ،در نامهای به شورای نگهبان
ّ
درخواست بکارگیری ناظران مستقل را مطرح نمودند.

بیانات
دنبالهروی برخی ناسپاسها از دشمن در خدشه کردن به سالمت
انتخابات

نفت
دورهى قبل از انقالب ،ايران مرتعى براى چراى بيگانگان بودِ .
اينجا ،بازار اينجا ،محصوالت اينجا ،نيروى انسانى اينجا ،هرچه بود و نبود،
مورد استفادهى سلطهگران و قدرتمندان بود؛ يک روز انگليس ،يک روز آمريکا
و صهيونيستها .بعد که انقالب شد ،مردم آمدند روى کار ،منافع آنها قطع
 .1در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت على بن موسى ّالرضا(علیه ّ
السالم) .1388/1/1
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منصفانهاى میشود ،بيشتر دفاع میکنم .من طرفدار اعمال انصافم؛ من
میگويم بايد منصف باشيم .رفتارها را نگاه کنيم؛ اين ربطى به انتخابات
ندارد ،بحث انصاف و بىانصافى است .حمايت کردن از خدمتگزاران در
کشور ،وظيفهاى است که هم من دارم ،هم همه دارند؛ اين مربوط به اعالم
موضع انتخاباتى نيست .بنده از هر حرکت خوبى ،از هر اقدام خوبى ،از
هر پيشرفتى ،از هر خدمتى به مردم ،از هر دلجویىاى از محرومين ،از هر
ايستادگىاى در مقابل ظلم و استکبار استقبال میکنم و از آن کسى که اين
ّ
کار را کرده است ،تشکر و سپاسگزارى میکنم؛ هر دولتى باشد ،هر شخصى
1
باشد؛ اين وظيفهى من است.

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

شد .طبيعى بود که با اين نظام دشمنى کنند ،که سى سال است دارند
باارزش
دشمنى میکنند .يکى از دشمنیها همين است که اين پديدهى
ِ
تأثير حضور مردم و نقشآفرينى مردم در ادارهى کشور و مديريت کشور را در
تبليغات خودشان نفى کنند يا نديده بگيرند يا انکار کنند .بارها و بارها در
اظهارات صريحشان ،در اظهارات کنايهآميزشان ،در انتخابات کشورمان
ّ
خدشه کردند .نه؛ انتخابات کشور ما از انتخابات اکثر اين کشورهاى مدعى
52
دموکراسى ،هم آزادتر است ،هم پرشورتر است ،هم انگيزهى مردم در اين
انتخابات بيشتر است .انتخابات پرشور ،انتخابات خوب ،سالم .دشمن
خدشه میکند .از دشمن انتظارى هم جز دشمنى نيست؛ چه انتظارى
ّ
ّ
هست؟ بىتوقعى از دوستان است .بىتوقعى از کسانى است که جزو اين
ّملتند؛ ّ
واقعيات را دارند میبينند؛ میبينند که اين انتخابات چگونه سالم و
متقن انجام میگیرد ،در عين حال ،همان حرفى را که دشمن میزند ،اينها هم
ّ
ّ
میزنند! من انتظارم اين است :کسانى که با ملت ايرانند ،جزو ملت ايرانند،
ّ
ّ
توقع دارند ّملت ايران به آنها ّ
توجه کنند ،اينها ديگر عليه ملت ايران حرف
نزنند و انتخابات ّملت ايران را زير سؤال نبرندّ .
مرتب تکرار نکنند که آقا اين
انتخابات سالم نيست؛ انتخابات ،انتخابات نيست .چرا دروغ میگويند؟
چرا بىانصافى میکنند؟ چرا خالف واقع میگويند؟ چرا اين همه زحماتى را
ّ
ّ
متحمل شدند ،نديده
که اين ملت و مسؤولين در طول اين سالهاى متمادى
میگيرند؟ چرا؟ چرا ناسپاسى میکنند؟
انتخابات در دورههاى گذشته سالم بوده .در مواردى که شبهاتى پيش
مىآمد ،ما فرستاديم تحقيق کردند ،دنبال کردند .در يکى از مجالس گذشته
شايعاتى پيدا شد ،بعضیها دالیلى آوردند ،حرفهایى زدند که انتخابات
ّ
ناسالم است؛ توقع داشتند که در برخى از شهرهاى مهم از جمله تهران،
انتخابات ابطال شود .ما افراد وارد و ّ
مطلعى را فرستاديم تحقيق کردند،
مطالعه کردند؛ ديدند نه ،خدشه در انتخابات نيست .در بين هزارها
صندوق ممکن است در دوتا ،پنجتا صندوق خدشههایى بوجود بيايد.

اهداف شوم دشمن نسبت به انتخابات

عزيزان من! انتخابات نزديک است؛ امروز يک ماه به روز انتخابات باقى
ّ
است .انتخابات يکى از آزمونهاى بزرگ ملت ايران در مقابل چشم دشمنان
است؛ به همين جهت روى انتخابات ما ّ
حساسند .از حدود يک سال
ّ
پيش ،دستگاههاى تبليغاتى دشمنان ملت ايران ،با يک شيب ماليمى
شروع کردند عليه اين انتخابات حرف زدن و اقدام کردن و مطلب ساختن؛
دستگاههاى ّ
امنیتىشان هم مشغول شدند به خبرگيرى و گمانهزنى و
پيشنهاد دادن .روى اين انتخابات ّ
حساسند .امروز هم شما وقتى به خبرهاى
رسانههاى گوناگون خارجى_ که بسيارى از اينها دل پرکينه و پردشمنىاى
ّ
نسبت به ملت ايران دارند_ نگاه کنيد ،خواهيد ديد نسبت به انتخابات
ما بىتفاوت نيستند و سعى میکنند اغراض خودشان را عمل کنند .اين
اغراض چيست؟ در درجهى ّاول ،هدفشان تعطيل شدن انتخابات است
که انتخابات نباشد .در يک دورهاى سعى کردند انتخابات مجلس شوراى
ّ
اسالمى را به انواع و اقسام حيلهها متوقف کنند .خداى متعال نخواست
ّ
 .1شعار حضار :اى رهبر آزاده! آمادهايم ،آماده.
ّ
 .2در ديدار جمعى از معلمان ،پرستاران و کارگران .1388/2/9
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اين ،انتخابات را خراب نمیکند .اين هم مال بعضى از اوقات بوده است.
گاهى يک گروهى ،يک جناحى_ از اين جناحهاى معمولى کشور که شماها
اين جناحبندیها را میشناسيد_ که بر سر کار بودند ،نتيجهى انتخابات
به ضرر آنها و به نفع جناح مقابل شده؛ ّ
مکرر اين ّاتفاق افتاده .چطور اين
انتخابات را کسى ممکن است زير سؤال ببرد؟  1...خوب ،اگر آمادهايد ،پس
ّ
_ إنشاءاهَّلل_ در انتخابات همه شرکت کنيد؛ همهى ملت ايران به کورى
ّ
صميميت پاى
چشم دشمنان در انتخابات آينده هم با شور ،با عالقه ،با
صندوقهاى رأى مىآيند و انتخاباتى خواهند آفريد که دشمنان را خشمگين
2
و عصبانى کند.

و ارادهى مردان مؤمن نگذاشت؛ نتوانستند .از اين مأيوسند که انتخابات
ّ
را بکلى تعطيل کنند .در درجهى بعد ،هدفشان اين است که انتخابات
ّ
سبک و سرد برگزار بشود .میخواهند ملت ايران حضور ّفعالى در انتخابات
نداشته باشد.
انتخابات؛ آبروی م ّلی ما و وسیلهای برای عزّت م ّلی

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

54
ّ
ملت عزيز ايران! من به شما عرض میکنم ،درست در نقطهى مقابل
خواست دشمنان ،همهى ما بايد در انتخابات حضور ّفعالى داشته
ّ
باشيم .انتخابات آبروى ملى ماست؛ انتخابات يکى از شاخصهاى رشد
ّ
ّملى ماست؛ انتخابات وسيلهاى براى ّ
عزت ملى است .وقتى ببينند که
ّ
ملت ايران با شور و باشعور و با درک کامل و آگاهى پاى صندوقهاى رأى
میروند ،معنايش چيست؟ معنايش اين است ّملت براى خود ّ
حق و توان
تصميمگيرى قائل است؛ میخواهد در آيندهى کشور اثر بگذارد و مسؤوالن
کشور و مديران اصلى کشور را انتخاب کند.
اول؛ شرکت در انتخابات
مسألهی ّ

ّ
مجريه و کسى که
انتخاب رئيسجمهور ،يعنى انتخاب رئيس ّقوهى
اغلب امکانات کشور در اختيار اوست؛ و میبينيد چنانچه رئيسجمهورى
شور و نشاط و شوق و اراده داشته باشد ،چه خدمات بزرگى را براى اين
کشور انجام میدهد؛ میخواهند اين نباشد .من عرض میکنم :همه بايد
اصرار داشته باشيد که در انتخابات شرکت کنيد .به نظر من مسألهى
ّاول در انتخابات ،مسألهى انتخاب اين شخص يا آن شخص نيست؛
مسألهى ّاول ،مسألهى حضور شماست .حضور شماست که نظام را تحکيم
ّ
میکند ،پايههاى نظام را مستحکم میکند ،آبروى ملت ايران را زياد میکند،
استقامت کشور را در مقابل دشمنیها زياد میکند و دشمن را از طمع ورزيدن

به کشور و از فکر ضربه زدن و توسعه فساد و فتنه منصرف میکند .اين يک
1
مسألهى بسيار ّ
مهم است؛ پس مسألهى ّاول ،شرکت در انتخابات است.

خرداد ماه
یادآوری

 .1در جمع مردم استان کردستان در ميدان آزادى سنندج .1388/2/22
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ّ
ّ
با وجود تذکرات پیدرپی رهبر انقالب ،شایعهی تقلب بیش از پیش در
رسانههای داخلی و بر زبان نیروهای حاضر در عرصهی انتخابات تکرار شد.
با شروع دوران تبلیغات نامزدها ،دو ّاتفاق افتاد که در انتخاباتهای دورههای
گذشته بیسابقه بود:
 )1برخی از نامزدها شروع به تخریب طرف مقابل نمودند .از یک سو
رئیسجمهور کشور را به دروغگویی و تهمتهای دیگر ّمتهم نمودند و با تکرار
این ّاتهام باورپذیری آن را افزایش دادند .از طرف رئیسجمهور دولت نهم نیز
تخریب صورت گرفت و آنقدر در این امر مبالغه شد که به سیاهنمایی تاریخ
انقالب و نفی دستاوردهای دورههای قبل انجامید .اقدام دیگر رئیس جمهور
وقت ،نام بردن از افرادی بود که در جلسات حضور نداشتند و نمیتوانستند
از خود دفاع کنند.
 )2حضور و قدرتنمایی خیابانی طرفداران نامزدها تا پاسی از شب طول
میکشید و در برخی موارد به مجادله و توهین میانجامید.
در روزهای پایانی تبلیغات ،پیامکهایی نسبت به رهبری داده میشد و
در حجم انبوهی منتشر میگردید .در  19خرداد ،نامهی سرگشادهی ّ
حجت
االسالم و المسلمین هاشمی رفسنجانی به رهبر انقالب در اعتراض به
ّاتهاماتی که به وی در مناظرات زده شده بود ،منتشر گردید.
انتخابات با شور و هیجان وصفناپذیری در موعد ّ
مقرر یعنی 22
خرداد انجام شد .کمیتهی موسوم به صیانت آرا ،ظهر آن روز اعالم پیروزی

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

زودهنگام نمود و میرحسین موسوی در ساعت  24همان روز با اعالم پیروزی
خود ،از هوادارانش خواست تا برای جشن پیروزی آماده شوند.
 23خرداد :نتایج رأیگیری اعالم گردید و بر اساس آن ،محمود
احمدینژاد با اختالف  11میلیون رأی ،پیروز انتخابات گردید .همان روز
میرحسین موسوی با ّرد نتیجهی اعالم شده ،آن را شعبدهبازی مسؤوالن
و صداوسیما نامید و خواستار ابطال انتخابات گردید .بعدازظهر این روز،
56
برخی از اموال عمومی به آتش کشیده شد.
ّ
السالم)
 24خرداد ،جشن پیروزی طرفداران نامزد پیروز در میدان ولیعصر (علیه ّ
تهران انجام شد .این در حالی بود که برخی از نقاط تهران از جمله دانشگاه
تهران ،شاهد برخی اعتراضات طرفداران میرحسین موسوی بود.
ّ
در این روز ،میرحسین موسوی به دیدار رهبر انقالب میرود و معظمله
ّ
تذکرات الزم را به او میدهند.
 25خرداد به کوی دانشگاه حمله میشود و برخی از دانشجویان مورد
ضرب و جرح قرار میگیرند.
شورای نگهبان در ّاط ّ
العیهای از نمایندگان معترض خواست تا شکایات
و مستندات خود را به این شورا تحویل نمایند.
راهپیماییای از میدان انقالب تا میدان آزادی و به دعوت میرحسین
موسوی ،با حضور خود او و مهدی ّکروبی و ّ
سید محمد خاتمی انجام
میشود .در پایان این راهپیمایی به یک پایگاه بسیج حمله میشود .با افزایش
خشونتها در برخی از خیابانهای منتهی به مسیر راهپیمایی ،تعدادی کشته
میشوند.
ّ
 26خرداد نمایندگان نامزدها خدمت رهبر معظم میرسند و ایشان پس از
ً
شنیدن سخنان صریح و بعضا خالف نزاکت برخی از ایشان ،رهنمودهایی
را برای حفظ آرامش کشور میفرمایند.
سره)_ مبنی
آیتاهلل منتظری که بارها فرمان استادش _امام خمینی ّ
(قدس ّ
بر عدم دخالت در سیاست به دلیل بیبصیرتی را زیر پا گذاشته بود ،در

بیانات
هجوم تبلیغاتی دشمن برای مخدوش کردن چهرهی انتخابات

چند تا نکته را من در باب انتخابات میگويم:
نکتهى ّاول اين است که از دو سه ماه قبل از اين ،راديوهاى بيگانه شروع
کردند به بدنام کردن و مخدوش کردن چهرهى انتخابات در کشورمان ،براى
بدبين کردن مردم .گاهى گفتند :اين انتخابات نيست ،انتصابات است.
گاهى گفتند :اين يک بازى کنترلشدهى درون حکومت است؛ گفتند :اين
کانديداها خودشان دارند بازى میکنند؛ نامزدهاى مختلف که میبينيد
باهم اختالف نظر دارند ،اينها همه ظاهرسازى است ،بازى است .گاهى
ً ّ
گفتند :در انتخابات قطعا تقلب انجام خواهد گرفت؛ هر وقتى يک چيزى
گفتند .مقصود از همهى اين تخريبها يک چيز است و اينکه میخواهند
ّ
ملت در انتخابات ،مشارکت قوى و نمايانى نکند؛ اين را میخواهند.
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بیانیهای به جمع معترضان پیوست و مردم را نیز به حضور در میدان دعوت
کرد.
اعتراضات خیابانی همچنان ادامه داشت.
ّ
نمازجمعهی  29خرداد در تاریخ ماندگار شد .در خطبهی دوم ،بسیاری
ّ
از نکات اساسی گفته شد .رهبر انقالب بشدت از آرای مردم دفاع و با هرگونه
زورگویی و بدعت مخالفت نمودند .ایشان از همه درخواست کردند تا
ّ
متوقف نمایند .بسیاری از فریبخوردگانّ ،
متنبه شدند
اردوکشی خیابانی را
و صف معترضان از اغتشاشگران جدا شد.
 30خرداد اغتشاش ادامه یافت و قتل مشکوک ندا آقا سلطان و پوشش
رسانهای قوی آن ،در دستور کار اغتشاشگران و حامیان خارجی آنها قرار
گرفت.
در این روز به مسجد لوالگر حمله و بخشی از آن به آتش کشیده شد.

هدف دشمن از تخریب انتخابات؛ از بین بردن پشتوانهی مردمی نظام

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

ّ
ّ
من به شما عرض میکنم :عزيزان من! ملت عزيز ايران! ملت باهوش و
ّ
بيدار ايران! ملت تجربه شده و آزمودهى ايران که در طول اين سى سال از اين
همه گردنههاى سخت عبور کرديد! بدانيد؛ با مردمساالرى شما مخالفند.
دشمن با همين حضور شما ،با همين انتخاب شما مخالف است.
میخواهند پشتوانهى نظام را که مردم هستند و آرای مردم است ،از نظام
 58بگيرند؛ میفهمند چکار دارند میکنند .واى به حال آن کسانى که نادانسته،
از روى غفلت ،همان حرف آنها را تکرار کنند و همان مقصود آنها را در داخل
ّ
ّ
تحقق ببخشند .آنها دارند اميد را از مردم میگيرند .ملت ايران سرافراز است
به اينکه توانسته در طول اين سى سال مسؤولين را خودش ّ
معين کند.
مسؤولين بلندمرتبهى نظام از صدر تا ذيل بوسيلهى مردم انتخاب شدهاند؛
رهبرى هم بوسيلهى مردم انتخاب میشود با واسطهى انتخابات خبرگان،
رياست جمهورى ،مجلس شوراى اسالمى ،شوراهاى گوناگون؛ اين جزو
افتخارات نظام است ،میخواهند اين را از مردم بگيرند؛ چون میدانند نظام
با اين مستحکم میشود .من به شما عرض میکنم :هرکسى به استحکام
ّ
اين نظام عالقهمند است ،هرکه به اسالم عالقهمند است ،هرکه به ملت
ً
ً
ايران عالقهمند است ،براى او عقال و شرعا واجب است که در اين انتخابات
1
شرکت کند.
ضرورت پرهیز طرفداران نامزدهای ریاستجمهوری از درگیری

عزيزان من! نامزدهاى مختلف هرکدام طرفدارانى دارند ،عالقهمندانى
دارند .عالقهمندان اين نامزد نمیتوانند اعتراض کنند به عالقهمندان آن
نامزد که شما چرا به او عالقهمندى ،به نامزد مورد عالقهى من عالقهاى
ندارى .نه ،اين جزو افتخارات کشور ماست .افراد گوناگون مىآيند؛ با
منشهاى مختلف ،با سالیق مختلف ،با شيوههاى گوناگون کار ،در مقابل
 .1همان.

لزوم پرهیز نامزدها از ایجاد دشمنی با یکدیگر

نکتهى ّ
خود نامزدهاى محترم هم مراقب
سوم دربارهى انتخاباتِ .
باشند .نمیپسندد انسان که ببيند يک نامزدى ،چه در نطقهاى تبليغاتى،
چه در سخنرانى ،چه در تلويزيون ،چه در غير تلويزيون ،براى اثبات خود
ّ
متوسل بشود به نفى آن ديگرى ،آن هم با يک استداللهاى گوناگون؛ به نظر
ً
من اين درست نيست .قبال هم من يک توصيهاى در اين مورد کردم ،حاال
هم در اين روزهاى آخر عرض میکنم .نامزدها همه براى يک هدف دارند
ّ
مسؤوليتى ،تکليفى دارد،
کار میکنند .هرکسى به نظر خودش يک احساس
مىآيد ميدان .من با مناظره و معارضه و گفتگو و انتقاد مخالفتى ندارم؛ ّاما
سعى کنيد اين در چارچوبهاى درست شرعى و دينى انجام بگيرد .مردم،
 .1همان.
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ّ
ّ
مردم قرار میگيرند .يک عده اين را میپسندند ،يک عده آن را میپسندند،
ّ
يک عده آن را میپسندند؛ اين افتخار است؛ اين خوب است .هرکدام از
ّ
متعصب
نامزدهاى محترم هم طرفدارانى دارند .بعضیها از اين طرفداران
هم هستند ،خيلى عالقهمند سرسختند به آن نامزد خودشان .خيلى خوب،
باشند ،حرفى نيست؛ ّاما مواظب باشيد ،مراقب باشيد که اين عالقهمندیها
به اصطکاک نينجامد؛ به اغتشاش نينجامد .شما داريد براى عقيدهى
دشمن اين ايمان،
خودتان ،براى ايمان خودتان تالش میکنيد؛ نگذاريد
ِ
ّ
دشمن اين آرمان از شما سوءاستفاده کند .من شنيدم و اطالع پيدا کردم که
ِ
در خيابانها بعضى از جوانان طرفداران نامزدها میروند_ حاال من دربارهى اين
ّ ً
رفتن تو خيابانها حرفى نمیزنم_ ّاما مؤکدا میگويم :مبادا اين خيابانگردیها
به مقابله ،به مجادله ،به درگيرى بينجامد؛ مواظب باشيد .اگر کسى ديديد
که اصرار بر اغتشاش و درگيرى دارد ،بدانيد او يا خائن است ،يا بسيار غافل
1
است.

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

مردم بيدارى هستند ،میفهمند ،میدانند .اين چهار نفر نامزدى که از شورا 
ى
خود آن
نگهبان تأييد شدهاند و در اجتماعات گوناگون سخنرانى میکنندِ ،
نامزدهاى محترم ّ
توجه کنند ،مراقبت کنند که در اين سخنرانیها ،در اين
اظهارات ،جورى نباشد که منتهى بشود به ايجاد دشمنى و ايجاد نقار؛ با
برادرى و با مهربانى پيش بروندّ .
البته اختالف نظر ،اختالف رأى ،اختالف
سليقه ،در مسائل گوناگون ،در مسائل شخصى ،در مسائل عمومى ،يک امر
60
طبيعى است؛ اشکالى هم ندارد .نگذاريد اين به اغتشاش منتهى بشود.
اين را خود نامزدهاى محترم هم ّ
توجه کنند.
تأکید بر مخفی بودن رأی رهبر

مطلب چهارم؛ بنده در اين انتخابات يک رأى بيشتر ندارم ،آن رأى را هم
به نظرم میرسد که کسى بطور ّ
مشخص نمیداند ،حاال ممکن است کسانى
حدس بزنند .من به کسى نمیگويم ،نگفتهام و نخواهم گفت به چه کسى
رأى بدهيد ،به چه کسى رأى ندهيد؛ رأى من مربوط به خود من است .اين
ّ
مال ملت است .آنچه من از مردم میخواهم ،عبارت است از اينکه همه با
همهى قوا ،با همهى توان ،با همهى نشاط ،در روز بيست و دوى خرداد پاى
ّ
صندوقهاى رأى حاضر بشوند و رأى بدهند .خداى متعال با آن ملتى است
که مىانديشد ،تصميم میگیرد ،انتخاب میکند و براى خدا و در راه خدا به
1
آن انتخاب عمل میکند.
تشکّر از حضور پرشور و عقالنی طرفداران نامزدها در ا ّیام تبلیغات

بايد از اين حضور پرشورى که در روزهاى اخير و ّ
حتى شبها_ آنطور که
ّ
ّ
مطلع شدم_ مردم در خيابانها داشتند ،تشکر کنم .هر گروهى طبق ميل
خودشان و به نظر خودشان شعار میدادندّ ،اما رشد و آگاهى مردم نگذاشت
 .1همان.

که يک حادثهى تلخى بوجود بيايد؛ در صحنه هستند ،شعارهاشان را هم
میدهند ،شور و شوق خودشان را هم ابراز میکنند ،لکن در عين حال رشد و
کمال و بلوغ عقالنى خودشان را هم نشان میدهند.
اه ّم ّیت امن ّیت انتخابات

ضرورت باور نکردن شایعات در امر انتخابات

به شايعات هم خيلى گوش نکنند .من ديدم ديروز و ديشب_ در اين
پيامکهاى فراوانى که دست مردم هست_ شايعاتى را از قول من نقل میکردند
که دروغ محض بود و ّ
واقعيت نداشت .آدمهاى خوش ّنیت و سالم اين کارها
را نمیکنند؛ آدمهاى ناسالم از اين کارها میکنند؛ توى همهى بخشها و
ّ
سوءنیت داشته
همهى گروهها هم کموبيش ممکن است آدم ناسالم_ که
باشند و حسن ّنیت نداشته باشند_ پيدا بشود .به اين شايعات هم ّ
توجه
نکنند .امروز هم ممکن است باز شايعاتى_ نسبت به بخشهاى مختلف
انتخابات_ بين مردم وجود داشته باشد؛ ما اعتمادمان در درجهى ّاول_ در
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امنیت انتخابات خيلى ّ
ّ
مهم است .ما سى سال است انتخابات داريم
و بحمداهلل هميشه در انتخاباتهاّ ،
امنیت برقرار بوده است .اين خيلى نعمت
ّ
بزرگى است؛ اين ناشى از تفضل الهى و ناشى از شعور و درک مردم ماست.
امروز هم من اميدوارم و از مردم خواهش میکنم که ّ
توجه کنند ،همين ّ
امنیت،
همين آرامش و همين متانت و سکينهى روحى الزم ،در آنها وجود داشته
باشد .ممکن است بدخواهانى بخواهند در مراکز رأى ّ
تشنج ايجاد کنند؛
هرگونه ّ
تشنجى به ضرر صندوقهاى رأى تمام خواهد شد؛ يعنى به ضرر آرای
مردم و به ضرر مردم است؛ اگر کسانى خواستند چنين ّ
تشنجى ايجاد کنند،
خود مردم نگذارند و با متانت ،با صبر و با حلم و وقار خودشان ،مانع بشوند
ّ
از اينکه خواستهى بدخواهان اين ملت عملى بشود.

61

ّاول و آخر_ به لطف خدا و به کمک الهى است و از خداى متعال استعانت
میکنيم و کمک میخواهيم و در درجهى بعد به آگاهى و رشد و هوشيارى
1
مردم است.
جشن واقعی به خاطر ثبت نصاب تازه از مشارکت در انتخابات

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

ّ
انتخابات  22خرداد ،با هنرنمایى ملت ايران ،نصاب تازهاى در سلسلهى
62
ّ
طوالنى انتخابهاى ملى پديد آورد .مشارکت بيش از هشتاد درصدى مردم
در پاى صندوقها و رأى بيست و چهار ميليونى به رئيسجمهور منتخب،
يک جشن واقعى است که به حول و ّقوهى الهى ،خواهد توانست پيشرفت و
ّ
اعتالى کشور و ّ
امنیت ملى و شور و نشاط پايدار را تضمين کند.
ثابت شدن صالبت ایران با حضور پرشور مردم در انتخابات 22
خرداد

ديروز شما توانستيد ثابت کنيد که ايران به برکت شعارها و ارزشهاى
ّ
مصونیت و صالبتى
انقالب اسالمى ،در برابر تهاجم سياسى و روانى از چنان
برخوردار است که با گذشت سى سال از آغاز مردمساالرى دينى در اين کشور،
سرزندهتر در صحنه حاضر گشته و دوستان و دشمنان
از هميشه تازهنفستر و ِ
را به ادامهى راه روشن خود مطمئن میسازد.
تبریک پیروزی م ّلت در انتخابات و دعوت به شکرگزاری این نعمت

ّ
موف ّ
قيت بزرگ
اينجانب با فروتنى در برابر عزم و ايمان شما مردم عزيز ،اين
را به حضرت ّ
ولى اهلل األعظم روحى فداه و به روح امام بزرگوار و به يکايک
ّ
آحاد ملت تبريک عرض میکنم و همگان را به قدردانى از اين لطف الهى و
شکرگزارى در برابر پروردگار حکيم و عليم توصيه مینمايم.
 .1مصاحبه پس از شرکت در دهمين دوره انتخابات رياستجمهورى .1388/3/22

لزوم حفظ هوشیاری در برابر توطئههای دشمن در شنبهی پس از
انتخابات

تشکّر از نقشآفرینان در خلق حماسهی انتخابات

وظيفهى خود میدانم از همهى کسانى که در خلق اين حادثهى بزرگ
نقش آفريدند ،صميمانه سپاسگزارى کنم :از نامزدهاى محترم که با مطرح
ساختن نقطهنظرهاى سياسى و اقتصادى و با سخن و رفتار خود ،دارندگان
ساليق گوناگون اجتماعى و سياسى را به صحنه آوردند ،از نخبگان و
برگزيدگانى که مخاطبان خود را به حضور در اين آزمون بزرگ دعوت کردند؛ از
ّ
شخصيتهاى فرهنگى
مراجع عظام و علماى اعالم و فرزانگان دانشگاهى و
و سياسى؛ از رسانهى ّملى و مديران و ّ
طراحان و مجريان و هنرمندان صدا
و سيما که نوآوریهاى تحسينبرانگيز آنان نقش تعيينکنندهاى در اين
حادثهى فراموشنشدنى داشت؛ از وزارت کشور و شوراى محترم نگهبان که
با اخالص و امانتدارى کامل به وظيفهى خطير خود صادقانه و سختکوشانه
عمل کردند؛ از نيروى انتظامى و ديگر دستگاههاى حافظ ّ
امنیت ،که فضاى
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گمان بر اين است که دشمنان بخواهند با گونههایى از تحريکات
ّ
بدخواهانه ،شيرينى اين رويداد را از کام ملت بزدايند .به همهی آحاد مردم و
بهويژه جوانان عزيز که سرزندهترين نقشآفرينان اين حادثهى شورانگيز بودند،
ً
توصيه میکنم که کامال هشيار باشند .همواره بايد شنبهى پس از انتخابات،
روز مهربانى و بردبارى باشد .چه طرفداران نامزد منتخب و چه هواداران ديگر
نامزدهاى محترم ،از هرگونه رفتار و گفتار تحريکآميز و بدگمانانه پرهيز کنند.
ّ
رئيسجمهور منتخب و محترم ،رئيسجمهور همهى ملت ايران است و
همه و از جمله رقيبان ديروز بايد يکپارچه از او حمايت و به او کمک کنند.
ّ
موف ّ
قيت در آن خواهد توانست
بىشک اين نيز امتحانى الهى است که
رحمت خداوند متعال را جلب کند.

سالم و باز و آرام را براى مرد م تأمين نمودند و سرانجام و بيش از همه ،از يکايک
رأىدهندگان که براى خود و کشورشان آبرو و ثبات و ّ
امنیت فراهم آوردند.
السالم)
تض ّرع به درگاه الهی و استمداد از امام زمان (علیه ّ

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

بار ديگر با ّ
تضرع و ابتهال ،خداى عزيز و قدير را از اعماق جان ،سپاس
ّ
گفته ،هدايت و رحمتش را براى اين ملت و اين بندهى ناتوان مسألت
64
میکنم و با سالم به حضرت ّ
ولى اهلل االعظم روحى فداه ،به دعا و رعايت و
حمايت آن صاحب اصلى اين کشور دل میبندم و به روح امام راحل و ارواح
1
ّ
طيبهى شهيدان عزيز درود میفرستم.
پیام حضور مردم در انتخابات  22خرداد

ملت ایران اسالمی با حضور گسترده و پرشور خود در این انتخابات ثابت
کرد که به عزت ملی اهمیت می دهد و ایستادگی در مقابل زورگویان و زیاده
خواهان و پایداری برای احقاق حق را جزو ارزشهای اساسی و افتخار خود می
داند و این را با این انتخابی که انجام گرفت نشان داد.
رهبر انقالب اسالمی به تالش دشمنان این کشور با راه اندازی جنگ
روانی و تبلیغات وسیع آنان در رسانه های بیگانه برای دلسرد کردن مردم از
ً
حضور در انتخابات اشاره کردند و افزودند :حقیقتا یک دست اعجازآفرین
الهی پشت این انتخابات بود چرا که نتیجه آن ،ده میلیون رأی بیشتر در
2
مقایسه با باالترین رقم مشارکت مردم در انتخابات  30ساله است.
تذکّر به یکی از نامزدهای معترض

حضرت آیتاهلل خامنهای در دیدار آقای میرحسین موسوی با ایشان ،بر
پیگیری مسائل از طریق مراجع قانونی تأکید کردند.
 .1پيام به مردم پس از برگزارى دهمين دورهى انتخابات رياست جمهورى .1388/3/23
ّ
(علیهاالسالم) 1388/3/24
 .2مراسم مولودیخوانی در خجسته سالروز میالد حضرت فاطمه

یکی بودن طرفداران همهی نامزدها در اعتقاد به نظام

ّ
ما بايد سعى کنيم ،دقت کنيم که انتخابات مايهى انشقاق نشود؛ اين
ً
حرف اصلى من است .اينکه ما ّ
تصور کنيم که يک گروه مثال بيست و چهار
ميليونى يک طرفند ،يک گروه چهارده ميليونى يک طرفند ،اين به نظر من
يک خطاى بسيار بزرگى است؛ ّ
قضيه اينجور نيست .همه در يک طرف قرار
دارند .آن کسانى که به رئيسجمهور منتخب اين دورهى از انتخابات رأى
ّ
 .1دیدار آقای میرحسین موسوی با رهبر معظم انقالب اسالمی .1388/3/24
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در این دیدار ،آقای میرحسین موسوی ضمن ارائهی گزارشی ،دیدگاه
خود را دربارهی روند انتخابات بیان کرد.
رهبر انقالب با تأکید بر لزوم حفظ آرامش و متانت ،خاطرنشان کردند:
در دورههای قبلی انتخابات نیز برخی افراد و نامزدها مسائلی داشتند
که از طریق شورای نگهبان ،به عنوان مرجع قانونی رسیدگی به شکایات
ً
انتخاباتی ،پیگیری کردند و طبعا در این دوره نیز مسائل باید از طریق قانونی
دنبال شود.
ایشان با اشاره به نامهی آقای موسوی به شورای نگهبان افزودند :به
ّ
شورای نگهبان تأکید شده که بادقت به این نامه رسیدگی شود.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به تحریکات دشمن و برخی ّ
طراحیهای
پشت صحنه برای بهآشوبکشاندن خیابانها ،خطاب به آقای موسوی
افزودند :جنس شما با اینگونه افراد متفاوت است و الزم است کارها را با
متانت و آرامش پیگیری کنید.
حضرت آیتاهلل خامنهای با تحسین از حضور بیسابقهی مردم در
انتخابات  ۲۲خرداد افزودند :به یاری پروردگار ،انتخابات با اتقانّ ،
صحت و
آرامش خوبی برگزار شد و شما هم مسائل مورد نظر را از طریق قانونی پیگیری
1
کنید.

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

دادند ،همانقدر وابستهى به انقالب و کشور و نظامند ،که آن کسانى که رأى
ّ
ندادند .مجموعههاى مردمى ،فرزندان اين کشورند؛ فرزندان اين ملتند .اين
ّ
خطاست که ما اين دو مجموعهى رأىدهنده را که يک عدهاى رأى به يک
ّ
نامزدى دادند ،يک عدهاى رأى به آن نامزد ندادند ،اينها را ما متخاصم و
متقابل فرض کنيم؛ نه ،در يک مسألهاى ،در يک گزينشى ،اينها سليقهشان
يکجور نبوده ،لکن در اصل ّ
قضيه ،در اعتقاد به نظام ،در پشتيبانى از
66
جمهورى اسالمى ،همهى اينها باهم يکى هستند .ما نگاه کنيم به رأى
قريب چهل ميليونى مردم در اين دوره؛ اين ّ
مهم است.
ضرورت حراست از اتّحاد م ّلی با وجود اختالف سالیق سیاسی

ّ
من معتقدم همهى ما وظيفه داريم اين را پاسدارى کنيم .يعنى اين
ّ
ّاتحاد ملى را در گفتن و اعالم صريح حمايت از نظام اسالمى را ،دستکم
ِ
نگيريم؛ اين چيز بسيار ّ
مهمى است .امروز نظام اسالمى نشان دارد میدهد
که مردمساالرى واقعى در او حکمفرماست .مردم مىآيند مینشينند پاى
صحبت نامزدهاى مختلف ،گوش میکنند ،بعد در حدود شايد ده روز،
پانزده روز در خيابانها حضور ّفعال دارند .اين به نظر من خيلى مسألهى ّ
مهمى
ّ
است .ما بايد به اين شبهاى گوناگون و متعددى که در خيابانهاى تهران
و بعضى از شهرستانهاى ديگر مردم جمع میشدند و بعضى از اين نامزد،
بعضى از آن نامزد حمايت میکردند ،شعار میدادند و هيچگونه درگيرى بين
اينها وجود نداشت ،افتخار بکنيم؛ اين خيلى چيز ّ
مهمى است .مردم ما
اينند؛ اختالف سليقه هم دارند ،نظرات مختلفى هم نسبت به نامزدهاى
مختلف دارندّ ،اما با همديگر هم کار میکنند .آقاى مهندس موسوى براى
من نقل میکردند که توى يک خيابانى که ايشان میرفته ،ماشينى با ماشين
ايشان همراه میشوند .آنها شروع میکنند حرفى و شعارى را که عليه آقاى
موسوى بوده ،با خنده گفتن ،آقاى موسوى گفت من هم خنديدم و به آنها

وظیفهی همهی نامزدها و طرفداران در مقابله با ایجاد دشمنی

با ايجاد دشمنى همهتان مقابله کنيد .اين مخصوص يک نامزد يا يک
ستاد يا يک مجموعه نيست؛ همه وظيفه دارند که با ايجاد نقار و دشمنى و
کدورت مقابله کنند.
لزوم پیگیری اعتراضات از مجاری قانونی

بله ،ممکن است کسانى همانطور که حاال آقايان هم ذکر کرديد ،اشکاالت
و اعتراضاتى را بر مجارى گوناگون امور در انتخابات ثبت کرده باشند و
اعتراض داشته باشند ،که ّ
البته ،راههاى قانونى وجود دارد .رسيدگى به
ً
اينها حتما بايد انجام بگيرد .مواردى را آقايان ذکر کرديد .من درخواست
میکنم از آقايان مسؤول در وزارت کشور و همچنين در شوراى نگهبان که به
ً
مقتضى اين
اشکاالت
از
بعضى
چنانچه
اگر
کنند.
رسيدگى
دقيقا
اين موارد
ِ
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دست تکان دادم اينجورى و عبور کردم .خوب ،اين فضا خيلى فضاى خوبى
است .اين فضا بعد از انتخابات نبايد تبديل بشود به فضاى خصومت و
ّ
ّ
تقابل؛ عدهاى اين را میخواهند در جامعه تحقق ببخشند .اين خالف واقع
است.
آن کسانى که اجتماع میکنند براى حمايت از يک نامزد ،با آن کسانى که
ّ
اجتماع میکنند براى حمايت از نامزد ديگر ،هر دو ملت ايرانند ،گروههایى
از مردمند؛ ما بايد با اين ديد نگاه کنيم .آرائى هم دارند؛ يک جمعى رأى به
اين دادند ،يک جمعى رأى به آن دادندّ .
البته قاعدهى مردمساالرى اين
ّ
ّ
است که ّ
اکثريت بر اقل ّيت در مقام عمل تقدم پيدا میکند؛ يعنى آن کسى
که ّ
ّ
مسؤوليت را به عهده میگیرد؛ اين قاعدهى
اکثريت به او رأى دادند ،او
مردمساالرى استّ .اما اين به معناى ايجاد تزاحم و ايجاد تعارض و دشمنى
نيست.

68

ً
هست که پارهاى از صندوقها بازشمارى بشود ،اشکالى ندارد .حاال مثال يک
مورد را آقايان ذکر کردند که آن شخص گفته که رأى فالن نامزد اين تعداد
است ،بعد در شمارش تعداد ديگرى ّ
معرفى شده؛ خيلى خوب ،کارى
ندارد؛ صندوقهاى مورد اشکال را ،يا بطور تصادفى تعدادى از صندوقها را
خود نمايندگان ستادها هم حضور داشته باشند و ببينند تا
بازشمارى کنند؛ ِ
اطمينان کامل براى همه حاصل بشود.

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

اعتماد رهبری به مسؤوالن انتخابات در همهی دورهها

ً
ّ
البته من خودم شخصا در اين انتخابات هم مثل همهى انتخاباتهاى
گذشته_ شماها همهتان مسؤولين هستيد ،بودهايد ،ممشاى بنده را
میدانيد_ به مسؤولين کشور اعتماد کردم؛ به وزارت کشور ،به شوراى نگهبان؛
ّ
در حالى که میدانيد در موارد متعدد ،مسؤولين از سالئق مختلف بودندّ ،اما
من به مقام مسؤولى که میشناسم و قاعدهى کار او را میدانم ،اعتماد میکنم.
در اين نوبت هم همينجور است؛ من اعتماد میکنمّ ،اما اين اعتماد من
موجب نمیشود که اگر چنانچه شبههاى در ذهن کسانى هست ،اين شبهه
دنبال نشود و تعقيب نشود و بررسى نشود و حقيقت ّ
قضيه آشکار نشود؛
نه ،شبهات را برطرف کنيد ،منتها آن چيزى که از همه ّ
مهمتر است ،اين
ّ
است :همه سعى کنيد وحدت ملى و وحدت کشور را حفظ کنيد؛ هرکسى
به نحوى ،هرکسى وظيفهاى دارد.
ِ
انتخابات با چهل میلیون رأی
ضرورت صیانت از افتخار بینالمللی

انتخابات مايهى افتخار ماست .چهل ميليون رأى شوخى نيست.
اين از باالترين نصابى که ما تا حاال داشتهايم ،مبالغ قابل ّ
توجهى بيشتر
ّ
است؛ اين خيلى ّ
اهم ّیت دارد .بعد از سى سال ملت ما پابندىشان به
نظام جمهورى اسالمى آنچنان است که اينجور با شور و شوق وارد صحنه

وظایف طرف پیروز و طرف مغلوب در انتخابات

ّ
البته هر طرفى مالحظاتى بايد بکند؛ اين را من قبول دارم .هم آن طرفى
که توانسته ّ
اکثريت را به دست بياورد ،مالحظاتى الزم است بکندّ ،
توجهاتى
بکند ،مراقبتهایى در ّ
کيفيت رفتار و حرکت انجام بدهد ،هم آن طرفى که
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میشوند که خبرگزاریهاى خارجى از همان ساعات ّاول اعالم کردند_ ما
خبرها را تعقيب میکرديم_ و همه گفتند که اين دفعه حضور مردم ،حضور
فوقالعادهاى است .اين را همه گفتند .حاال غير از مشاهداتى که کسانى
میرفتند رأى میدادند و مىآمدند براى ما نقل میکردند ،خبرگزاریها گفتند
و در تعدادى از تلويزيونهاى بيگانه هم منعکس شد که حضور مردم ،حضور
ّ
جدى و ّفعال و متراکمى است .در بعضى از تلويزيونهاى خارجى صفوف
مردم را که صف کشيده بودند ،نشان دادند .اين افتخارى است براى
کشور؛ ما اين را مخدوش نکنيم ،اين را خراب نکنيم ،اين مال مردم است.
همين رأىدهندگان از دو طرف ،هم طرف آن کسانى که رأى دادند به نامزد
منتخب ،هم آن کسانى که رأى ندادند به نامزد منتخب و به ديگرى رأى
ً ً
دادند_ که مجموعا مثال حدود چهارده ميليون میشوند_ همهشان در ايجاد
اين حماسهى بزرگ سهيم بودند .ما اين وحدت را ،اين نگاه کالن را ،نگاه
ّ
يکسان را فراموش نکنيم و اين را از دست ملت نگيريم .همه سهيمند؛ آن
کسى که به آقاى دکتر احمدىنژاد رأى داده ،او هم سهيم است؛ آن کسى
که به آقاى مهندس موسوى رأى داده ،يا به آقاى کروبى رأى داده ،يا به آقاى
رضایى رأى داده ،آنها هم همه در ايجاد اين حماسهى بزرگ سهيمند و کشور
ً
مديون آنهاست و نظام حقيقتا مديون اين حضور حماسى مردم است که
ّ
ّ
آمدند از نظام خودشان که متعلق به خودشان هست ،از انقالبى که متعلق
به خودشان هست ،دفاع کردند و اين اقدام را کردند؛ نگاه اصلى بايد اين
باشد.

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

اين رأى ّ
اکثريت را کسب نکرده ،او هم مراقبتهایى الزم دارد .همه بايد حلم
داشته باشند .حلم اسالمى که ما در فارسى او را بردبارى معنا میکنيم،
ظرفيت ّ
ظرفيت ّ
معنايش توان ّ
تحمل است .همه بايد ّ
تحمل و ّ
تحمل داشته
تحمل پيروزى هم کار آسانى نيستّ ،
تحمل کنند؛ ّ
باشند ،بتوانند ّ
تحمل
عدم پيروزى هم کار آسانى نيست .حلم داشتن و ّ
تحمل کردن و ّ
ظرفيت
پيروزى و عدم پيروزى را داشتن ،يکى از فضایل انسانى است؛ ما بايد اين را
70
هم در نخبگان ،هم در آحاد عظيم مردم ترويج بکنيم.
وجود دستهایی برای خرابکاری و اختالفافکنی بین طرفداران نامزدها

ّ
ّ
البته شما شکى نداريد ،من هم مثل شما ،که کسانى هستند که اين
وحدت را نمیخواهند .حوادثى پيش مىآيد گوشه و کنار که اين حوادث نه
به آن گروه ،نه به آن گروه ،هيچ ارتباطى ندارد و اين مربوط به افرادى است
که اين وحدت را ،اين ّاتفاق را ،اين نمايش عظمت را نمیخواهند .من حاال
إنشاءاهَّلل در روز جمعه اگر عمرى بود و مجالى بود ،دراينباره بيشتر صحبت
ّ
موف ّ
قيتهاى شما را ببينند .در اين قضايا
خواهم کرد .کسانى نمیخواهند اين
ّ
همه موفق شديد ،همه پيروز شديد؛ در اين جهت که توانستيد نظام مورد
عالقهتان را تحکيم ببخشيد .مردم همه پيروزند؛ به خاطر اينکه توانستند
ّ
يک عظمتى و ّ
عزتى را از خودشان بروز بدهند .عدهاى اين را نمیخواهند و
ً
طبعا خرابکارى میکنند ،ايجاد اختالل میکنند ،از اين به آن حرف میبرند،
ً
از آن به اين حرف مىآورند؛ غالبا هم خالف .بنده چون از اطراف مختلف،
حرفها به گوش من میرسد ،میبينم اين چيزهایى که اين طرف از آن طرف
ً
میگويد ،بعضا خالف واقع است؛ هم آن چيزهایى که آن طرف از اين طرف
ً
بيان میکند ،بعضا خالف واقع است .پيداست کسانى در وسط نمیخواهند
اين ّاتحاد و ّاتفاق در کشور شکل بگيرد .اين حاال آسانترينش است ،بدترش
هم همين کارهاى خرابکارىاى است که شما میبينيد انجام میدهند ،که

وظیفهی همگان در اعالم موضع صریح نسبت به اغتشاشآفرینان

سر کار باشد ،اگر نتایج انتخابات غير از اين هم میشد ،بنده بطور
هرکس ِ
اطمينان میتوانم عرض بکنم که باز اينجور حوادثى ديده مىشد ،باز اين
ً
اصال آرامش در کشور نباشد .آنها ّ
امنیت
حوادث پيش مىآمد ،براى اينکه
کشور را و آرامش کشور را هدف گرفتهاند و میخواهند اين را از بين ببرند.
هيچکس نبايد به اين ّ
تشنجآفرينى و اغتشاشآفرينى کمک کند و همه بايد
در مقابل او صريح موضع بگيرند .کمااينکه مواضع حقيقى شماها هم جز
خواست آنها نيست؛
اين نيست .صريح موضع بگيرند ،روشن کنند که اين
ِ
ً
و هر کارى که ّ
تشنجآفرين باشد ،واقعا نکنند؛ يعنى همديگر را عصبانى
نکنند.
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ّ
البته همه بايد در مقابل اين خرابکاریها بايستند ،اعالم موضع کنند .همه
بايستى بگويند.
اين تخريبهایى که انجام میگیرد ،اين کارهاى زشتى که انجام میگیرد،
ً
بعضا جناياتى که واقع میشود ،مربوط به هيچکدام از اين اطراف ّ
قضيه
نيست؛ اين مربوط به مردم نيست ،مربوط به نامزدها نيست؛ مربوط به
خرابکارهاست ،مربوط به اخاللگرهاست .نبادا کسى ّ
توهم کند و ّ
تصور بکند
که اين مربوط به اين است که اينها طرفدار فالن نامزدند؛ نه ،اينها مثل همان
کسانى هستند که اختالفات مذهبى را بين مسلمانها راه مىاندازند که ما
سنىّ ،
سنىاند ،نه شيعه؛ شيعه را عليه ّ
مکرر گفتهايم اينها نه ّ
ّ
سنى را عليه
شيعه تحريک میکنند و در وضع ّاتحاد جامعهى عظيم ما هم همينجور
است .کسانى که يک طرف را عليه يک طرف تحريک میکنند ،کارهایى
ً
میکنند به عنوان طرفدارى از يک جهت ،در حالى که حقيقتا طرفدارى از
او نيست؛ اينها نه از اين طرفند ،نه از آن طرف .اينها کسانى هستند که با
اصل نظام مخالفند ،با آرامش کشور مخالفند ،طرفدار ّ
تشنجند ،طرفدار
اغتشاشند ،میخواهند آرامش نباشد.

لزوم پرهیز طرفداران نامزد پیروز و مغلوب از عصبانی کردن طرف
مقابل

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

اين را هم من بد نيست در اينجا خطاب به مردمى که خارج از اين
مجموعهى شما برادران عزيز هستند ،توصيه بکنم ،که اگر اين صحبتها
پخش شد ،خطاب به مردم هم باشد .من به مردم عزيزمان هم عرض
میکنم :دو جناح و دو گروه ،همديگر را عصبانى نکنند؛ نه آن کسانى که
 72نامزد مورد عالقهشان پيروز شده ،جورى حرف بزنند ،جورى رفتار کنند که
آن طرف مقابل را عصبانى کند ،جريحهدار کند؛ نه آن کسانى که نامزد مورد
عالقهشان رأى نياورده ،جورى حرف بزنند ،جورى اقدام کنند که آن طرف
را عصبانى کند؛ نه ،همه يک جهت مشترک داريد که آن عبارت است از
حضور در اين صحنهى انتخابات و دفاع از نظام اسالمى؛ اين اساس ّ
قضيه
است ،اين آن چيزى است که دل ّ
ولیعصر (ارواحنا فداه) را راضى میکند
و خشنود میکند .اين آن چيزى است که إنشاءاهَّلل موجب رحمت الهى و
جريان رحمت الهى در اين کشور میشود .اين به نظر من درست است.
تأکید بر حفظ هو ّیت جمعی کشور و م ّلت

اميدوارم که خداى متعال کمک کند .من وظيفهى خودم دانستم که
ً
اين عرايض را به شماها بکنم .همينطور که گفتم ،من تقريبا همهى شما يا
اغلب شماها را از نزديک میشناسم و سوابق کاريتان را میدانم و به نظرم رسيد
که اينجور حرف زدن و اينجور مخاطبهى با شما ،إنشاءاهَّلل خوب است و
الزم است و تکليف من است که اين را عرض بکنم .من احساس میکنم
ّ
امروز همه تکليف داريم از ّ
هويت جمعى اين کشور و اين ملت دفاع کنيم.
يک مجموعهى عظيم مردمى است ،با اين بار امانت سنگينى که بر دوش
ّ
گرفته ،با اين حرکت عظيم و شجاعانهاى که در طول اين سى سال اين ملت
ّ ّ
انجام داده ،اين را نگذاريد شقه شقه بشود ،نگذاريد افراد در مقابل هم قرار
بگيرند .هرکدامتان به يک ّ
کيفيتى خواهيد توانست اين کار را انجام بدهيد.

إنشاءاهَّلل خداوند کمکتان کند ،راهنماییتان کند ،همهمان را راهنمایى
1
کند که بتوانيم اين وظيفه را به بهترين وجهى انجام بدهيم.
سه مطلب خطاب به سه دسته

اول خطاب به مردم عزیز
مطلب ّ
تشکّر از م ّلت برای نمایش روح مشارکت و دلبستگی به نظامشان

در بارهى مطلب ّاول که خطاب به شما مردم عزيز است ،حرف من
ّ
عبارت است از يک دنيا تجليل و تعظيم و تشکر .بنده دوست ندارم در
سخنرانیها و خطابهها نسبت به مخاطبان خودم با مبالغه حرف بزنم يا
ّ
تملق آنها را بگويم؛ ّاما در اين ّ
قضيهى انتخابات ،خطاب به شما مردم عزيز
عرض میکنم که هرچه با مبالغه صحبت بکنم ،زياد نيست؛ ّ
حتى اگر بوى
ّ
تملق هم بدهد ،ايرادى ندارد .کار بزرگى کرديد .انتخابات  22خرداد يک
ّ
ّ
مسؤوليت ملت ما براى سرنوشت کشور؛
نمايش عظيمى بود از احساس
نمايش عظيمى بود از روح مشارکتجوى مردم در ادارهى کشورشان؛ نمايش
ً
عظيمى بود از دلبستگى مردم به نظامشان .حقيقتا مشابه اين حرکتى که
 .1در ديدار نمايندگان نامزدهاى دهمين دوره انتخابات رياست جمهورى 1388/3/26
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مسألهاى که در اين خطبه مطرح میکنم ،مسألهى انتخابات است که
ً
فعال مسألهى روز در کشور ماست .سه مطلب را خطاب به سه دسته عرض
ّ
خواهم کرد .يک مطلب خطاب به عموم ملت عزيزمان در هر نقطهاى از
کشور که هستند ،میخواهم عرض بکنم .يک مطلب را خطاب به نخبگان
سياسى ،نامزدهاى رياست جمهورىّ ،فعاالن و دستاندرکاران قضاياى
انتخابات میخواهم عرض بکنم .يک مطلب هم خطاب به سران استکبار،
بعضى از دولتهاى غربى و سردمداران رسانههایى که آنها اداره میکنند،
خواهم گفت.

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

در کشور انجام گرفت ،من امروز در دنيا و در اين دموکراسیهاى گوناگون_ چه
ً
دموکراسیهاى ظاهرى و دروغين و چه دموکراسیهایى که واقعا به آراء مردم
مراجعه میکنند_ نظيرش را سراغ ندارم .در جمهورى اسالمى هم جز در
همهپرسى سال  _58فروردين  _58هيچ نظيرى ديگر براى اين انتخاباتى
که در جمعهى گذشته شما انجام داديد ،وجود ندارد؛ مشارکت حدود 85
ً
ّ
جمعيت .انسان دست مبارک ّ
ولىعصر را پشت
درصد؛ چهل ميليون تقريبا
 74سر حوادثى با اين عظمت میبيند .اين نشانهى ّ
توجه خداست .الزم میدانم
از اعماق دل نسبت به شما مردم عزيز در سراسر کشور ابراز ادب و ابراز تواضع
ً
کنم که واقعا جا دارد.
شور و شعور نسل جوان در انتخابات سال 88

نسل جوان ما بخصوص نشان داد که همان شور سياسى ،همان شعور
سياسى ،همان ّ
تعهد سياسى را که ما در نسل ّاول انقالب سراغ داشتيم،
دارد؛ با اين تفاوت که در دوران انقالب ،کورهى داغ انقالب دلها را به هيجان
مىآورد ،بعد هم در دورهى جنگ به نحو ديگرى؛ ّاما امروز اينها هم نيست،
در عين حال اين ّ
ّ
مسؤوليت ،اين شور و شعور در نسل
تعهد ،اين احساس
کنونى ما وجود دارد؛ اينها چيز کمى نيست.
تع ّهد جمعی مردم برای حفظ نظام و کشور با وجود اختالف سالیق

ّ
ّ
البته بين مردم اختالف سليقه هست ،اختالف رأى هست؛ عدهاى
ّ
کسى را قبول دارند ،حرفى را قبول دارند؛ عدهى ديگرى کس ديگرى را قبول
دارند ،حرف ديگرى را قبول دارند؛ اينها هست ،طبيعى هم هست ،ليکن
يک ّ
تعهد جمعى را انسان در بين همهى اين آحاد ،با اختالف آراءشان،
احساس میکند؛ يک ّ
تعهد جمعى براى حفظ کشورشان ،براى حفظ
نظامشان .همه وارد شدند؛ در شهرها ،در روستاها ،در شهرهاى بزرگ ،در

شهرهاى کوچک ،اقوام گوناگون ،مذاهب مختلف ،مردها ،زنها ،پير ،جوان،
همه وارد اين ميدان شدند؛ همه در اين حرکت عظيم شرکت کردند.
انتخابات 88؛ زلزلهى سياسى برای دشمن و جشن برای دوستان

انتخابات  22خرداد؛ نشانهی اعتماد و امید مردم

نکتهى ّدوم در باب اين انتخابات اين است که انتخابات  22خرداد
ّ
نشان داد که مردم ،با اعتماد و با اميد و با شادابى ملى در اين کشور زندگى
میکنند .اين جواب خيلى از حرفهایى است که دشمنان شما در تبليغات
مغرضانهى خودشان بر زبان مىآورند .اگر مردم در کشور به آينده اميدوار
نباشند ،در انتخابات شرکت نمیکنند؛ اگر به نظام خودشان اعتماد
نداشته باشند ،در انتخابات شرکت نمیکنند؛ اگر احساس آزادى نکنند،
به انتخابات روى خوش نشان نمیدهند .اعتماد به نظام جمهورى اسالمى
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اين انتخابات ،عزيزان من! براى دشمنان شما يک زلزلهى سياسى
بود؛ براى دوستان شما در اکناف عالم يک جشن واقعى بود؛ يک جشن
تاريخى بود .در سىسالگى انقالب اينجور مردم بيايند نسبت به اين نظام
و اين انقالب و آن امام بزرگوار اظهار وفادارى کنند! اين يک جنبش عمومى
و مردمى بود براى تجديد پيمان با امام و با شهدا؛ و براى نظام جمهورى
َ
اسالمى يک َنفس تازهکردن ،يک حرکت از نو ،يک فرصت بزرگ .اين
انتخابات ،مردمساالرى دينى را به رخ همهى مردم عالم کشيد .همهى
کسانى که بدخواه نظام جمهورى اسالمى هستند ،ديدند مردمساالرى دينى
ّ
يعنى چه .اين يک راه ّ
سوم است .در مقابل ديکتاتوریها و نظامهاى مستبد
ّ
معنويت و دين از يک طرف ديگر ،اين
از يک طرف و دموکراسیهاى دور از
مردمساالرى دينى است؛ اين است که دلهاى مردم را مجذوب میکند و
آنها را به وسط صحنه میکشاند .اين ،امتحان خودش را داد .اين يک نکته
دربارهى اين انتخابات.

76

در اين انتخابات آشکار شد؛ و من بعد عرض خواهم کرد که دشمنان همين
ّ
اعتماد مردم را هدف گرفتهاند؛ دشمنان ملت ايران میخواهند همين
اعتماد را در هم بشکنند .اين اعتماد بزرگترين سرمايهى جمهورى اسالمى
است ،میخواهند اين را از جمهورى اسالمى بگيرند؛ میخواهند ايجاد شک
کنند ،ايجاد ترديد کنند دربارهى اين انتخابات و اين اعتمادى را که مردم
کردند تا اين اعتماد را متزلزل کنند.

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

خسارت عظیم تضعیف اعتماد مردم به نظام

ّ
دشمنان ملت ايران میدانند که وقتى اعتماد وجود نداشت ،مشارکت
ضعيف خواهد شد؛ وقتى مشارکت و حضور در صحنه ضعيف شد،
ّ
مشروعيت نظام دچار تزلزل خواهد شد؛ آنها اين را میخواهند؛ هدف دشمن
ّ
مشروعيت
اين است .میخواهند اعتماد را بگيرند تا مشارکت را بگيرند تا
را از جمهورى اسالمى بگيرند .اين ،ضررش بمراتب از آتش زدن بانک و
سوزاندن اتوبوس بيشتر است .اين ،آن چيزى است که با هيچ خسارت
ديگرى قابل مقايسه نيست.
شروع ّ
خط فتنهی تق ّلب از پیش از انتخابات

مردم بيايند در يک چنين حرکت عظيمى اينجور مشتاقانه حضور پيدا
کنند ،بعد به مردم گفته بشود که شما اشتباه کرديد به نظام اعتماد کرديد؛
نظام قابل اعتماد نبود .دشمن اين را میخواهد.
اين خط را از پيش از انتخابات هم شروع کردند؛ از دو سه ماه پيش از
ً
اين .من ّاول فروردين در مشهد گفتم هى دارند دائما به گوشها میخوانند،
ّ
تکرار میکنند که بناست در انتخابات تقلب بشود .میخواستند زمينه را
آماده کنند.

گوش نکردن برخی نسبت به هشدار دربارهی نقشهی دشمن

ّ
من آنوقت به دوستان خوبمان در داخل کشور تذکر دادم و گفتم اين حرفى
را که دشمن میخواهد به ذهن مردم رسوخ بدهد ،نگویيد .نظام جمهورى
اسالمى مورد اعتماد مردم است .اين اعتماد آسان به دست نيامده ،سى
سال است که نظام جمهورى اسالمى با مسؤوالنش ،با عملکردش ،با
تالشهاى فراوانش توانسته اين اعتماد را در دل مردم عميق کند .دشمن
میخواهد اين اعتماد را بگيرد ،مردم را دچار تزلزل کند .اين هم يک نکته.
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رقابتهای انتخاباتی 88؛ رقابتهای ج ّدی و میان جریانهای معتقد به نظام

ً
ّ
نکتهى ّ
سوم ،مسألهى رقابتها بود .اين رقابتها کامال رقابتهاى آزاد ،جدى
ّ
و شفاف بين نامزدهاى مختلف بود؛ همه ديدند .بقدرى اين رقابتها و اين
ّ
ّ
گفتگوها و اين مناظرهها شفاف و صريح بود ،که عدهاى به آن معترض
شدند_ حاال عرض خواهم کرد_ ّ
حق هم تا حدودى با آنهاست .التهاباتى
هم بوجود آورد که االن هم هنوز آثارش را داريم مشاهده میکنيم .من به شما
عرض بکنم ،فرض ما اين بود و هست که اين رقابتى که وجود دارد بين چهار
ّ
نامزد انتخابات ،اين رقابت ميان افراد و جريانهاى متعلق به نظام اسالمى
ً
است .اينى که دشمنان سعى میکنند در رسانههاى گوناگون_ که غالبا هم
اين رسانهها مال اين صهيونيستهاى خبيث و رذل است_ اينجور وانمود
کنند که دعوا بين طرفداران نظام و مخالفان نظام است ،نخير ،اينجورى
نبود؛ آنها غلط میکنند اين حرف را میزنند؛ اين ّ
واقعيت ندارد.
ّ
اين چهار نفرى که وارد عرصهى اين انتخابات جدى شدند ،همهشان
ّ
جزو عناصر نظام و متعلق به نظام بودند و هستند .يکى از اينها رئيسجمهور
کشور ماست؛ رئيسجمهور خدوم ،پرکار ،زحمتکش ،مورد اعتماد .يکى از
وزير هشت سال در دوران رياست جمهورى خود بنده است.
آنها نخست ِ
يکى از آنها فرماندهى سپاه در سالهاى متمادى و يکى از فرماندهان اصلى
ّ
مقدس بوده است .يکى از آنها دو دوره رئيس ّقوهى ّ
مقننهى کشور
دوران دفاع
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بوده است؛ رئيس مجلس شوراى اسالمى بوده است .اينها عناصر نظامند؛
ّ
متعلق به نظامندّ .
البته اختالفنظر دارند ،اختالف برنامه
اينها همهشان
ّ
متعددى دارند؛ اماّ
دارند ،در جهتگيریهاى گوناگون سياسى باهم تفاوتهاى
همهشان مال نظامند؛ چهار نفر از عناصر نظامند .اين رقابت درون نظام
تعريف شد؛ نه رقابت بين درون نظام و بيرون نظام ،که راديوى صهيونيستى و
انگليس خبيث و ديگران هى میخواهند اين را دامن
راديوى آمريکا و راديوى
ِ
ّ
78
بزنند .نخير ،رقابتى بود در درون نظام و بين عناصر وابستهى به نظام؛ متعلق
به نظام و همهشان هم با اين سوابق .همهشان را من از نزديک میشناسم،
افکارشان را میدانم ،سالیقشان را میدانم ،خصوصيات رفتاريشان را میدانم،
با همهشان از نزديک من کار کردم.
ّ
البته بنده همهى ديدگاههاى اين آقايان را قبول ندارم؛ بعضى از
نظرهايشان و عملکردهايشان از نظر من بدون شک قابل انتقاد است؛ بعضى
را براى خدمت به کشور مناسبتر از بعضى ديگر میدانم؛ ّاما انتخاب به عهدهى
مردم بوده و هست .مردم انتخاب کردند .خواست من ،تشخيص من ،نه به
مردم گفته شد ،نه مردم الزم بود آن را مراعات کنند .مردم خودشان طبق
معيارهاى خودشان تشخيص دادند ،حرکت کردند ،عمل کردند؛ ميليونها
اين طرف ،ميليونها آن طرف؛ بنابراين ،مسأله ،مسألهى درونى نظام است.
اينى که بخواهند صورت مسأله را تغيير بدهند ،اين صددرصد مغرضانه و
خباثتآلود است .دعوا بين نظام و بيرون از نظام نيست ،دعوا بين انقالب و
ّ
ضد انقالب نيست؛ اختالف بين عناصرى در درون چهارچوب نظام است.
آن مردمى هم که به اين چهار نفر رأى دادند ،اينها هم با اعتقاد به نظام
رأى دادند ،تشخيص دادند اين براى کشور بهتر است ،به نظام پابندىاش
بيشتر است ،به او رأى دادند .آن کسى را که صالحتر براى خدمت به نظام
میدانستند ،به او رأى دادند؛ مردم هم در چهارچوب نظام عمل کردند.

جهات مثبت و منفی مناظرهها و رقابتها
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ّاما اين رقابتها و مناظرات ،که ابتکار ّ
مهمى بود؛ ابتکار جالبى بود؛ خيلى
ّ
ّ
صريح بود ،خيلى شفاف بود ،خيلى جدى بود .اين مناظرهها تو دهن آن
کسانى زد که از بيرون تبليغ میکردند که اين رقابتها نمايشى استّ ،
واقعيت
ّ
ّ
واقعيت دارد؛ جدى در مقابل هم ايستادهاند ،باهم
ندارد .ديدند نخير،
بحث میکنند ،باهم استدالل میکنند .بنابراين مناظرهها و گفتگوها بسيار
از اين جهت مثبت بودّ .
البته آثار مثبتى داشت ،عيوبى هم داشت ،که حاال
هر دو را من عرض خواهم کرد.
آن جهت مثبت ،اين بود که در اين مناظرهها و در اين گفتگوها و در
ّ
اين گفتارهاى تلويزيونى ،همه شفاف و راحت حرف زدند ،حرف دلشان
را بر زبان آوردند ،يک سيالبى از نقد و انتقاد به راه افتاد و همه مجبور شدند
پاسخگویى کنند .به آنها انتقاد شد ،آنها در مقام پاسخگویى برآمدند و
از خودشان دفاع کردند .مواضع افراد و مواضع گروهها بدون ابهام ،بدون
پيچيدهگویى ،عريان ،در مقابل چشم مردم قرار گرفت؛ سياستهايشان
ّ
چيست ،برنامههايشان چيست ،پابندیهايشان کدام است تا چه حد
است؛ اينها در مقابل چشم مردم قرار گرفت و مردم توانستند قضاوت کنند.
مردم احساس کردند که در نظام اسالمى بيگانه به حساب نمىآيند ،نظام
کشور اندرونى و بيرونى ندارد .همه چيز در مقابل مردم آشکار ،همهى نظرات
ّ
دقتها و ّ
تأمالت
در مقابل مردم بيان شد و معلوم شد رأى مردم ناشى از همين
ّ
ً
خواهد بود .رأى مردم زينتى نيستّ .
حق انتخاب حقيقتا متعلق به مردم
است ،مردم میخواهند آگاهانه ،هشيارانه انتخاب کنند .اين مناظرهها اين
ً
ّ
را نشان داد .يقينا يکى از علل افزايش ده ميليونى آراء نسبت به آخرين حد
نصاب دورههاى قبل همين بود که ذهن مردم ،فکر مردم مشارکت داده شد،
ِ
به عرصه آمد و آنها تشخيص دادند ،وارد ميدان شدند .اين مناظرهها به
سطح خيابانها هم کشيده شد ،داخل خانهها هم رفت ،که اينها قدرت
انتخاب مردم را باال میبرد .اينجور مباحثات و گفتگوها ذهنها را پرورش
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میدهد ،قدرت انتخاب را باال میبرد .اين از نظر جمهورى اسالمى چيز
مطلوبى است.
ّ
البته همينجا من عرض بکنم که اين گفتگوها نبايد به جایى برسد
که تبديل بشود به کدورت و کينه .اگر اين شد ،آنوقت اثر عکس خواهد
ّ
داشت .اگر به همان شکلى که آن روز بود و در همان حد باقى بود ،اين خوب
بود؛ ّاما اگر بنا باشد همينطور کش پيدا کند ،ادامه پيدا کند ،هى بگومگو
80
ً
بشود ،اين تدريجا تبديل خواهد شد به کينه.
ّ
ّ
مديريتى ادامه
البته خيلى خوب است که اينجور مناظرههایى در سطوح
پيدا کند_ ّ
البته با حذف آن عيوبى که بعد به آن اشاره خواهم کرد_ و افراد،
مسؤولين ،خودشان را در معرض نقد و انتقاد قرار بدهند و پاسخگو باشند
و پاسخ بدهند و تبيين کنند .خيلى از اوقات اگر چنانچه يک انتقادى به
کسى بشود ،اين فرصتى است براى او که بتواند ذهنها را روشن کند ،تبيين
کنند ،حقيقت را بيان کنند؛ خيلى چيز خوبى است؛ ّ
البته با حذف آن
عيوبى که عرض خواهم کرد.
اگر اينجور مناظرهها در طول سال و در طول چهار سال ادامه داشته باشد،
ديگر وقتى در هنگام انتخابات پيش آمد ،حالت انفجارى پيدا نمیکند؛
همهى حرفها در طول زمان گفته خواهد شد ،شنيده خواهد شد؛ نقدها،
پاسخها ،جوابها.
ّ
اينها ّ
محسنات اين مناظرات بود که خيلى خوب بود؛ اما عيوبى هم
داشت که اين عيوب را بايد برطرف کرد .در مواردى انسان میديد که در اين
مناظرهها جنبهى منطقى مناظره ضعيف میشد؛ جنبهى احساساتى و
عصبى پيدا میکرد؛ جنبهى تخريبى غلبه پيدا میکرد؛ سياهنمایى وضع
موجود به شکل افراطى در اين مناظرهها ديده شد؛ سياهنمایى دورههاى
گذشته هم در اين مناظرهها مشاهده شد؛ هر دو بد بودّ .اتهاماتى مطرح شد
ً
که در جایى اثبات نشده است؛ به شايعات تکيه شد ،بىانصافیهایى احيانا
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ديده شد؛ هم بىانصافى نسبت به اين دولت با اين همه حجم خدمت و
هم بىانصافى نسبت به دولتهاى گذشته و دوران سىساله .آقايان در خالل
صحبت احساساتى شدند و البالى حرفهاى خوب ،حرفهایى هم که
خوب نبود ،گفته شد.
ّ
بنده هم مثل ّ
بقيهى آحاد ملت نشستم پاى تلويزيون و اين مناظرهها
ّ
را تماشا کردم و از آزادى بيان لذت بردم؛ از اينکه نظام جمهورى اسالمى
توانسته است به کمک مردم بيايد تا بتوانند قدرت انتخاب خود را باال ببرند،
ّ
ّلذت بردم؛ ّاما اين بخش معيوب ّ
قضيه ،بنده را ناخرسند کرد؛ متأثر شدم.
براى طرفداران نامزدها هم آن بخشهاى معيوب ،آن تعريضها ،آن تصريحها،
التهابآور و نگرانکننده بود ،که ّ
البته از هر دو طرف هم بود.
بنده اينجا در منبر نماز جمعه ،در خطبهاى که در حکم نماز است،
حقايق را بايد بيان بکنم .هر دو طرف در اين عيب ّ
متأسفانه مشترک بودند.
جمهور قانونى کشور شد .حتى از دو
از يک طرف صريحترين اهانتها به رئيس
ِ
سه ماه قبل از مناظرات هم اين سخنرانیها را براى من مىآوردند و من میديدم
يا گاهى میشنيدم؛ تهمتهایى زدند ،حرفهایى گفتند؛ به کى؟ به کسى که
رئيسجمهور قانونى کشور استّ ،متکى به آراء مردم است .نسبتهاى خالف
دادند ،رئيسجمهور مملکت را که مورد اعتماد مردم است ،به دروغگویى
ّمتهم کردند! اينها خوب است؟ کارنامههاى جعلى براى دولت درست
کردند ،اينجا آنجا پخش کردند ،که ما که در جريان امور هستيم ،میبينيم
میدانيم که اينها خالف واقع است؛ ّ
فحاشى کردند؛ رئيسجمهور را خرافاتى،
ّرمال ،از اين نسبتهاى خجالتآور دادند؛ اخالق و قانون و انصاف را زير پا
گذاشتند.
اين از آن طرف .از اين طرف هم همينجور؛ از اين طرف هم شبيه
همين کارها به نحو ديگرى انجام گرفت .کارنامهى درخشان سىسالهى
انقالب کمرنگ جلوه داده شد؛ اسم بعضى از اشخاص برده شد که اينها
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ّ
شخصيتهاى اين نظامند؛ اينها کسانى هستند که عمرشان را در راه اين
نظام صرف کردند .بنده در نماز جمعه هيچوقت رسمم نبوده است از افراد
اسم بياورم؛ ّاما اينجا چون اسم آورده شده است ،مجبورم اسم بياورم .بطور
خاص از آقاى هاشمى رفسنجانى ،از آقاى ناطق نورى من الزم است اسم
بياورم و بايد بگويمّ .
البته اين آقايان را کسى ّمتهم به فساد مالى نکرده؛ حاال
در مورد بستگان و کسان ،هرکس هر ّادعایى دارد ،بايستى در مجارى قانونى
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خودش اثبات بشود و قبل از اثبات نمیشود اينها را رسانهاى کرد .اگر چيزى
اثبات بشود ،فرقى بين آحاد جامعه نيست؛ ّاما اثبات نشده ،نمیشود اينها
ً
ّ
را مطرح کرد و قاطعا ّادعا کرد .وقتى اينجور حرفها مطرح میشود ،تلقیهاى
نادرست در جامعه بوجود مىآيد ،جوانها چيز ديگرى خيال میکنند ،چيز
ديگرى میفهمند.
آقاى هاشمى را همه میشناسند .من شناختم از ايشان مربوط به بعد از
ّ
مسؤوليتهاى بعد از انقالب نيست؛ من از سال  _1336يعنى 52
انقالب و
سال قبل_ ايشان را از نزديک میشناسم .آقاى هاشمى از اصلیترين افراد
ّ
پيگير قبل از انقالب بود؛
نهضت در دوران مبارزات بود؛ از مبارزين جدى و
ِ
ّ
ّ
شخصيتهاى جمهورى اسالمى در کنار امام
بعد از پيروزى انقالب از مؤثرترين
بود؛ بعد از رحلت امام هم در کنار رهبرى تا امروز .اين مرد بارها تا مرز شهادت
پيش رفته .قبل از انقالب اموال خودش را صرف انقالب میکرد و به مبارزين
ّ
مسؤوليتهاى
میداد .اينها را جوانها خوب است بدانند .بعد از انقالب ايشان
زيادى داشت :هشت سال رئيسجمهور بود؛ قبلش رئيس مجلس بود؛ بعد
ّ
ّ
مسؤوليتهاى ديگرى داشت .در طول اين مدت هيچ موردى را سراغ نداريم
که ايشان براى خودش از انقالب يک اندوختهاى درست کرده باشد .اينها
يک حقايقى است؛ اينها را بايد دانست .در ّ
حساسترين مقاطع ايشان در
خدمت انقالب و نظام بوده.
ّ
من ّ
البته در موارد متعددى با آقاى هاشمى اختالفنظر داريم ،که

طبيعى هم هست؛ ولى مردم نبايد دچار ّ
توهم بشوند ،چيز ديگرى فکر کنند.
ّ
البته بين ايشان و بين آقاى رئيسجمهور از همان انتخاب سال  84تا امروز
اختالفنظر بود ،االن هم هست؛ هم در زمينهى مسائل خارجى اختالفنظر
دارند ،هم در زمينهى نحوهى اجراى عدالت اجتماعى اختالفنظر دارند،
هم در برخى مسائل فرهنگى اختالفنظر دارند؛ و نظر آقاى رئيسجمهور به
نظر بنده نزديکتر است.
در مورد آقاى ناطق نورى هم همينجور .آقاى ناطق نورى هم از
ّ
شخصيتهاى خدوم انقالب است؛ ايشان هم خدمات زيادى کرده و در
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دلبستگى ايشان به اين نظام و انقالب هيچ شکى نيست.
مناظرههاى زندهى تلويزيونى خوب است؛ ّاما اين آسيبها بايد برطرف
ّ
بشود .من همان وقت_ بعد از مناظره_ به آقاى رئيسجمهور هم تذکر دادم؛
چون میدانستم ايشان ترتيب اثر میدهند.
در مورد مبارزهى با فساد مالى ،موضع نظام يک موضع روشنى است .در
زمينهى مسائل مربوط به عدالت اجتماعى ،موضع نظام يک موضع روشنى
است .با فساد بايد در هر نقطهاى که هست ،مبارزه کرد .من میخواهم اين
ّ
را عرض بکنم :ما مدعى نيستيم در نظام ما فساد مالى و اقتصادى وجود
ندارد؛ چرا ،اگر وجود نداشت که بنده آن نامهى هشت مادهاى را چند سال
قبل خطاب به رؤساى محترم سه ّقوه نمینوشتم و اينقدر روى آن تأکيد
نمیکردم .چرا ،هست؛ ّاما میخواهم اين را بگويم :نظام جمهورى اسالمى،
همين امروز يکى از سالمترين نظامهاى سياسى و اجتماعى در دنياست.
اينکه ما بيایيم به استناد گزارش فالن مرجع صهيونيستى ،نظام را و کشور را
ً
ّمتهم کنيم به فساد ،اين مطلقا درست نيست.
اين هم که ما اشخاص را ،مسؤولين را بىجهت در زمينهى فساد زير
سؤال ببريم ،اين هم درست نيست .فساد مالى يکى از مسائل ّ
مهم در
ً
نظام اسالمى است و بايد با او جدا مبارزه کرد؛ هم در ّقوهى مجريه ،هم در

83

84

ّ
قضائيه ،هم در ّقوهى ّ
ّ
مقننه .همه موظفند با اين مسأله مبارزه کنند.
ّقوهى
اگر مبارزه نشود ،مهار نشود ،توسعه پيدا خواهد کرد؛ کمااينکه بسيارى از
کشورهاى دنيا_ همين کشورهاى غربى که اينقدر دم از مبارزهى با فساد
مالى و پولشویى و امثال اينها میزنند_ تا خرخره غرق در فسادند .قضاياى
دولت انگليس و مجلس پارلمان انگليس را اين روزها شنيديد و همهى دنيا
1
دانستند .اين يک گوشههایى از قضاياست؛ خيلى بيش از اينهاست.

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

مأجور بودن همهی مردم در خلق حماسهای تاریخی در انتخابات دهم
ریاست جمهوری

ّ
عزيزان من! ملت ايران!  22خرداد يک حماسه بود .اين حماسه ،تاريخى
شد ،جهانى شد .اگرچه بعضى از دشمنان ما در اطراف دنيا خواستند اين
پيروزى مطلق نظام را ،اين پيروزى حتمى را ،به يک پيروزى مشکوک و قابل
ّ
ترديد تبديل کنندّ .
حتى بعضى خواستند اين را به يک شکست ملى تبديل
کنند! خواستند کام شما را تلخ کنند و نگذارند باالترين نصاب مشارکت
جهانى را دنيا به نام شما ثبت کند .خواستند اين کارها را بکنند؛ ّاما به نام
شما ثبت شد .نمیشود آن را دستکارى کرد.
رقابتها تمام شد .همهى کسانى که به اين چهار نامزد رأى دادند،
مأجورند؛ إنشاءاهَّلل اجر الهى دارند .همهشان در درون جبههى انقالبند،
ّ
متعلق به نظامند؛ اگر با قصد قربت رأى داده باشند ،عبادت هم کردهاند.
خط انقالب ،چهل ميليون رأى دارد؛ نه بيست و چهار و نيم ميليون که رأى
2
به رئيسجمهور منتخب است .چهل ميليون به خط انقالب رأى دادند.
ممکن نبودن تق ّلب گسترده با وجود سازوکارهاى قانونى انتخابات

مردم اطمينان دارند؛ ّاما برخى از طرفداران نامزدها هم اطمينان داشته
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 .2همان.

باشند که جمهورى اسالمى اهل خيانت در آراء مردم نيست .سازوکارهاى
ّ
قانونى انتخابات در کشور ما اجازهى تقلب نمیدهد .اين را هرکسى که
دستاندرکار مسائل انتخابات هست و از مسائل انتخابات آگاه است،
ّ
اختالف بين
تصديق میکند؛ آن هم در حد يازده ميليون تفاوت! يکوقت
ِ
دو رأى ،صد هزار است ،پانصد هزار است ،يک ميليون است ،حاال ممکن
ّ
است آدم بگويد يکجورى تقلب کردند ،جابهجا کردند؛ ّاما يازده ميليون را
ّ
چه جور میشود تقلب کرد!

در عين حال بنده اين را گفتم ،شوراى محترم نگهبان هم همين را قبول
ً
دارند که اگر کسانى شبهه دارند و مستنداتى ارائه میدهند ،بايد حتما رسيدگى
بشود؛ ّ
البته از مجارى قانونى؛ رسيدگى فقط از مجارى قانونى .بنده زير بار
بدعتهاى غير قانونى نخواهم رفت .امروز اگر چهارچوبهاى قانونى شکسته
ّ
مصونیت نخواهد داشت .باالخره در هر
شد ،در آينده هيچ انتخاباتى ديگر
انتخاباتى بعضى برندهاند ،بعضى برنده نيستند؛ هيچ انتخاباتى ديگر مورد
ّ
مصونیت پيدا نخواهد کرد.
اعتماد قرار نخواهد گرفت و
ضرورت پیگیری اعتراضات از راههای قانونی

بنابراين همه چيز دنبال بشود ،انجام بگيرد ،کارهاى درست ،برطبق
ً
قانون .اگر واقعا شبههاى هست ،از راههاى قانونى پيگيرى بشود .قانون در
اين زمينه کامل است و هيچ اشکالى در قانون نيست .همانطور که ّ
حق
حق دادند که شکايت کنندّ ،
دادند که نامزدها نظارت کنندّ ،
حق دادند که
بررسى بشود .بنده از شوراى محترم نگهبان خواستم که اگر مواردى خواستند
صندوقها را بازشمارى بکنند ،با حضور نمايندگان خود نامزدها اين کار را
بکنند .خودشان باشند ،آنجا بشمرند ،ثبت کنند ،امضاء کنند .بنابراين،
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نپذیرفتن بدعتهای غیرقانونی برای مصون ّیت پیدا کردن انتخابات آینده
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هيچ مشکلى در اين جهت وجود ندارد .اين راجع به انتخابات و خطاب به
شما مردم عزيز.
دوم خطاب به سیاس ّیون ،نامزدها و احزاب
مطلب ّ
حساس کشور
ضرورت د ّقت در رفتار و در نظر گرفتن موقع ّیت ّ

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

ّ
سياسيون و نامزدها و گردانندگان احزاب
ّاما خطاب ّدوم من ،خطاب به
86
و جريانات است .من میخواهم عرض کنم به اين حضرات ،که امروز يک
لحظهى ّ
حساس تاريخى براى کشور است؛ نگاه کنيد به وضع دنيا ،نگاه
کنيد به وضع خاورميانه ،نگاه کنيد به وضع اقتصادى عالم ،نگاه کنيد به
مسائل کشورهاى همسايهى ما مثل عراق ،مثل افغانستان ،مثل پاکستان.
ما در نقطهى ّ
حساسى از تاريخ قرار گرفتهايم .همهى ما وظيفه داريم که در
اين مرحلهى تاريخى هوشيار باشيم ،دقيق باشيم ،مواظب باشيم اشتباه
نکنيم.
مسؤول ّیت هرجومرجها و خونها بر عهدهی نخبگان سیاسی قانونشکن

ً
ً
در اين ّ
قضيهى انتخابات ،مردم حقا و انصافا به وظيفهى خودشان
عمل کردند .وظيفهشان اين بود که بيايند پاى صندوقهاى رأى ،که به
بهترين وجهى اين وظيفه اداء شد؛ ّاما ما و شما وظایف سنگينترى داريم.
ّ
مرجعيتى در افکار مردم دارند؛ از اين
آن کسانى که به يک نحوى يک نوع
ّ
ّ
سياسيون و رؤساى احزاب و کارگردانان جريانات سياسى و يک عدهاى از
اينها حرفشنوى دارند ،اينها خيلى بايد مراقب رفتار خودشان باشند؛ خيلى
بايد مراقب گفتار خودشان باشند .اگر آنها کمى افراطیگرى کنند ،دامنهى
اين افراطیگرى در بدنهى مردم به جاهاى بسيار ّ
حساس و خطرناکى خواهد
رسيد که گاهى خود آنها ديگر نمیتوانند آن را جمع کنند ،که ما نمونههايش
را ديدهايم .افراط وقتى در جامعه بوجود آمد ،هر حرکت افراطى به افراطیگرى

ديگران دامن میزند .اگر نخبگان سياسى بخواهند قانون را زير پا بگذارند،
يا براى اصالح ابرو ،چشم را کور کنند ،چه بخواهند ،چه نخواهند ،مسؤول
خونها و خشونتها و هرجومرجها ،آنهايند.
وظیفهی نخبگان سیاسی؛ در دیدن چهرهی بینقاب دشمنان

یادآوری آخرین وصایای امام (ق ّدسس ّره) مبنی بر فصلالخطاب بودن قانون

ّ
مسؤوليت پيش خداى متعال فکر
من به اين برادران عرض میکنم ،به
کنيد :پيش خدا مسؤوليد ،از شما سؤال خواهد شد .آخرين وصاياى امام را
به ياد بياوريد؛ قانون ،فصلالخطاب است؛ قانون را فصلالخطاب بدانيد.
فلسفهی انتخابات؛ حل شدن اختالفات سر صندوق رأی نه کف خیابان

ً
انتخابات اصال براى چيست؟ انتخابات براى اين است که همهى
اختالفها سر صندوق رأى حل و فصل بشود .بايد در صندوقهاى رأى معلوم
 .1سورهی آل عمران ،آیهی .118
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من به همهى اين آقايان ،اين دوستان قديمى ،اين برادران توصيه میکنم
ّ
بر خودتان مسلط باشيد؛ سعهى صدر داشته باشيد؛ دستهاى دشمن را
ببينيد؛ گرگهاى گرسنهى کمينکرده را که امروز ديگر نقاب ديپلماسى را
يواشيواش دارند از چهرههايشان برمیدارند و چهرهى حقيقى خودشان را
نشان میدهند ،ببينيد؛ از اينها غفلت نکنيد.
امروز_ حاال عرض خواهم کرد_ ديپلماتهاى برجستهى چند کشور
غربى که تا حاال با تعارفات ديپلماتيک با ما حرف میزدند ،نقاب از چهره
برداشتند؛ چهرهى واقعى خودشان را دارند نشان میدهند؛ ق«�د ب� ت
ال��غ�ض اء
د� ب
أ
ت
ن أف
ک�ر» 1.دشمنیهاى خودشان با نظام اسالمى
م� ��واههم و ما � خ� ف� ي� صدورهم � ب
را دارند نشان میدهند؛ از همه هم خبيثتر دولت انگليس.
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آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

بشود که مردم چى میخواهند ،چى نمیخواهند؛ نه در کف خيابانها .اگر قرار
باشد بعد از هر انتخاباتى آنهایى که رأى نياوردند ،اردوکشى خيابانى بکنند،
طرفدارانشان را بکشند به خيابان؛ بعد آنهایى که رأى آوردهاند هم ،در جواب
آنها ،اردوکشى کنند ،بکشند به خيابان ،پس چرا انتخابات انجام گرفت؟
تقصير مردم چيست؟ اين مردمى که خيابان ،محل کسب و کار آنهاست،
محل رفت و آمد آنهاست ،محل زندگى آنهاست ،اينها چه گناهى کردند؟
88
که ما میخواهيم طرفدارهاى خودمان را به رخ آنها بکشيم؛ آن طرف يکجور،
اين طرف يکجور.
لزوم د ّقت نسبت به سوء استفادهی تروریستها از تج ّمعات خیابانی

نفوذى تروريست_ آن کسى که میخواهد ضربهى تروريستى بزند_
براى
ِ
مسألهى او مسألهى سياسى نيست؛ براى او چه چيزى بهتر از پنهان شدن
در ميان اين مردم؛ مردمى که میخواهند راهپيمایى کنند يا ّ
تجمع کنند .اگر
اين ّ
ّ
مسؤوليتش با کيست؟
تجمعات پوششى براى او درست کند ،آنوقت
االن همين چند نفرى که در اين قضايا کشته شدند؛ از مردم عادى ،از
بسيج ،جواب اينها را کى بناست بدهد؟ واکنشهایى که به اينها نشان داده
خواهد شد_ تو خيابان از شلوغى استفاده کنند ،بسيج را ترور کنند ،عضو
نيروى انتظامى را ترور کنند_ که باالخره واکنشى بوجود خواهد آورد ،واکنش
احساسى خواهد بود .محاسبهى اين واکنشها با کيست؟
دلخون شدن از حمله به جوانان دانشجوی مؤمن

انسان دلش خون میشود از بعضى از اين قضايا؛ بروند توى کوى دانشگاه،
جوانها را ،دانشجوها را_ آن هم دانشجوهاى مؤمن و حزباللهى را ،نه آن
شلوغکنها را_ مورد تهاجم قرار بدهند ،آنوقت شعار رهبرى هم بدهند! دل
انسان خون میشود از اين حوادث.

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 میخواهم به اين روش خاتمه بدهند .اين روش ،روش درستى
ّ
مسؤوليت تبعات آن ،هرجومرج آن ،به
نيست .اگر خاتمه ندهند ،آنوقت
عهدهى آنهاست.
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تسلیم نشدن نظام در برابر حرکات خیابانی و مطالبات غیرقانونی

دعوت سیاس ّیون معترض به تفاهم و رعایت قانون

من از همهى اين دوستان ،اين برادران ،میخواهم بنا را بر برادرى بگذاريد،
بنا را بر تفاهم بگذاريد ،قانون را رعايت کنيد .راه قانون باز است .راه ّ
محبت
و صفا باز است ،از اين راه برويد؛ و اميدوارم خداى متعال توفيق بدهد که
همه از اين راه بروند .خب ،همه پيشرفت کشور را میخواهند .جشن پيروزى
چهل ميليونى را اين برادران گرامى بدارند و نگذارند دشمن اين جشن را
خراب کند؛ همچنانى که دشمن میخواهد خراب کندّ .
البته اگر کسانى
بخواهند راه ديگرى را انتخاب بکنند ،آنوقت بنده دوباره خواهم آمد و با
مردم صريحتر از اين صحبت خواهم کرد.
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اين ّ
تصور هم غلط است که بعضى خيال کنند با حرکات خيابانى ،يک
اهرم فشارى عليه نظام درست میکنند و مسؤولين نظام را مجبور میکنند،
وادار میکنند تا به عنوان مصلحت ،زير بار تحميالت آنها بروند .نه ،اين هم
ً
غلط استّ .اوال تن دادن به مطالبات غير قانونى ،زير فشار ،خود اين ،شروع
ديکتاتورى است .اين اشتباه محاسبه است؛ اين محاسبهى غلطى است.
ً
مستقيما ّ
متوجه فرماندهان پشت صحنه
عواقبى هم اگر پيدا کند ،عواقبش
خواهد شد .اگر الزم باشد ،مردم آنها را هم در نوبت خود و وقت خود خواهند
شناخت.

سوم خطاب به سران استکبار
مطلب ّ
تحلیل رفتارهای متفاوت مستکبران قبل از انتخابات و بعد از آن

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

و ّاما خطاب ّ
سوم ،خطاب به سران استکبار و سران رسانههاى استکبارى
است .بنده در اين دو سه هفته ،رفتار و گفتار دولتمردان آمريکا و دولتمردان
چند کشور اروپایى را دنبال کردم؛ در اين هفتههاى نزديک به انتخابات
روز بعد از
 90و آن روز انتخابات و شب بعد از انتخابات ،بعد هم اين دو سه ِ
انتخابات .يک وضع ّ
متغير و متفاوتى داشتّ .اول ،قبل از شروع انتخابات
اصل انتخابات
جهتگيرى رسانههايشان ،دولتمردانشان ،اين بود که در
ِ
ايجاد ترديد کنند ،شايد شرکت مردم کم بشودّ .
البته همين نتایجى که
از اين انتخابات حاصل شد ،همين نتایج را آنها هم_ هم اروپاییها ،هم
آمريکاییها_ حدس میزدند؛ ّاما اين حرکت عظيم مردم را انتظار نداشتند؛
کار  85درصدى؛ چهل ميليونى را باور نمیکردند .بعد از آنکه اين حضور
اين ِ
ّ
عظيم ديده شد ،اينها شوکه شدند؛ فهميدند چه اتفاق بزرگى در ايران افتاد؛
فهميدند که بايد خودشان را با اين شرایط جديد وفق بدهند؛ هم در امور
بينالملل ،هم در امور خاورميانه و جهان اسالم ،هم در مسألهى هستهاى.
در مسائل ايران شوکه شدند؛ فهميدند که سرفصل جديدى در مسائل مربوط
به جمهورى اسالمى پيدا شد ،که مجبورند اين را بپذيرند .اين مال هنگامى
بود که اين حرکت عظيم مردم ديده شد و از اينجا ّ
مرتب بوسيلهى ايادى
خودشان مخابره شد و همهشان اظهار ّ
تعجب کردند؛ از همان صبح جمعه
اين اظهارات شروع شد ،آنجا هم برخى از بازخوردهاى اين اظهارات ديده
شد.
وقتى اعتراض بعضى از نامزدها را ديدند ،ناگهان احساس کردند فرصتى
برايشان پيش آمد .اين فرصت را مغتنم شمردند تا بتوانند موجسوارى کنند.
لحنشان از روز شنبه و يکشنبه عوض شد و وقتى يواشيواش چشمشان
ً
افتاد به بعضى از اجتماعات مردمى که به دعوت نامزدها مثال در خيابانها

طمع دشمنان به خاطر رفتار اشتباه برخی از داخلیها

اين کارى که در داخل ،ناشيانه از بعضى سر زد ،اينها را به طمع انداخت،
خيال کردند ايران هم گرجستان است(!) يک سرمايهدار صهيونيست
آمريکایى چند سال قبل از اين ،طبق ّادعاى خودش که در رسانهها و در
بعضى از مطبوعات نقل شد ،گفت من ده ميليون دالر خرج کردم ،در
گرجستان انقالب مخملى راه انداختم؛ حکومتى را بردم ،حکومتى را آوردم.
ّ
احمقها خيال کردند جمهورى اسالمى ،ايران و اين ملت عظيم هم مثل
آنجاست .ايران را با کجا مقايسه میکنيد؟! مشکل دشمنان ما اين است
ّ
که هنوز هم ملت ايران را نشناختند.
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پيدا شدند ،اميدوار شدند ،يواشيواش نقابهايشان کنار رفت و حقيقت
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
میداد .از قول رئيسجمهور آمريکا نقل شد که گفته ما منتظر چنين روزى
بوديم که مردم به خيابانها بريزند .از آن طرف نامه بنويسند ،اظهار عالقهى به
روابط کنند ،ابراز احترام به جمهورى اسالمى بکنند ،از اين طرف اين حرفها
را بزنند .کدام را ما باور کنيم؟
ّ
در داخل کشور هم عوامل اين عناصر خارجى به کار افتادند و خط
خط تخريبّ ،
تخريب خيابانى شروع شد؛ ّ
خط آتشسوزى ،اموال عمومى را
آتش بزنند ،حريم کسب و کار مردم را ناامن کنند ،شيشههاى دکان مردم را
بشکنند ،اموال بعضى از مغازهها را به غارت ببرندّ ،
امنیت مردم را از جانشان
و مالشان سلب کنند؛ ّ
امنیت مردم مورد تطاول اينها قرار گرفت .اين ربطى
به مردم و طرفداران نامزدها ندارد ،اين مال بدخواهان است ،مال مزدوران
است ،مال دستنشاندگان سرويسهاى جاسوسى غربى و صهيونيست
است.

ابراز نگرانی دولتمردان آمریکایی دربارهی مردم ایران!

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

آن چيزى که در اين بين از همه بدتر و زشتتر به چشم من آمد ،اين
حرفهایى بود که به عنوان دلسوزى از حقوق بشر و سختگيرى به مردم ،از
زبان اين دولتمردان آمريکایى صادر شد که :ما از اينکه با مردم چنين رفتار
بشود ،مخالفيم؛ ما نگرانيم! شما نگران مردميد؟! شما چيزى به نام حقوق
ً
انسان را اصال قبول داريد؟! افغانستان را کى به خاک و خون کشيد و هنوز
 92هم دارد میکشد؟ عراق را کى زير چکمهى نظاميان خودش تحقير کرد؟ در
فلسطين چه کسى به دولت صهيونيست ظالم اين همه کمک سياسى و
ً
ّ
واقعا ّ
تعجب میکند_ در زمان دولت همين
مادى کرد؟ در خود آمريکا_ انسان
حزب دموکرات ،در زمان رياست جمهورى شوهر همين بانویى که حاال اظهار
نظر میکند ،هشتاد و چند نفر از وابستگان فرقهى داودى را زنده زنده در آتش
سوزاندند .اينکه ديگر جاى انکار نيست .همين حضرات ،همين دموکراتها
اين کار را کردند .فرقهى داودىها به قول خودشان ديويدىها_ به دليلى مورد
ّ
متحصن شدند.
غضب دولت آمريکا قرار گرفتند و به منزلى رفتند و در آنجا
هرچه کردند ،بيرون نيامدند .اينها خانه را آتش زدند و هشتاد تا مرد ،زن ،بچه
تو اين خانه ،زنده زنده سوختند .شما حقوق بشر میفهميد يعنى چه؟! به
نظر من اين مسؤوالن و سياستمداران اروپایى و آمريکایى قدرى بايستى شرم
و حيا را هم براى خودشان وظيفه بدانند .جمهورى اسالمى ،پرچمدار حقوق
انسان است .دفاع ما از مردم مظلوم در فلسطين ،در لبنان ،در عراق ،در
افغانستان ،در هر نقطهاى که مردم مظلوم واقع شدند ،نشانهى همين است.
نشانهى اين است که پرچم حقوق بشر بوسيلهى اعتقاد به اسالم ،ايمان به
اسالم در اين کشور برافراشته شده است .ما احتياج نداريم که براى حقوق
بشر کسى ما را نصيحت کند .خب ،اين عرايض ما بود دربارهى انتخابات.
السالم)
نجوایی با امام زمان (علیه ّ

يک خطاب آخرى هم عرض کنم به موالمان و صاحبمان ،حضرت

تیر ماه
یادآوری

ّدوم تیر :بر اساس قانونّ ،
سوم تیر زمان رسیدگی به شکایات پایان میپذیرفت
ّ
و رهبر انقالب با درخواست شورای نگهبان برای تمدید پنجروزهی این مدت
موافقت نمودند .جز محسن رضایی کسی به شورای نگهبان مراجعه نکرد و
دو نامزد معترض دیگر ،خواهان ابطال انتخابات بودند.
نخبگان سیاسی و خواص ،آنگونه که انتظار میرفت به میدان نیامدند.
ّ
آمار ضد و نقیضی از کشتهها ارائه میشد .بازار شایعات داغ بود .هر روز به یک
نهاد یا بانک یا اموال خصوصی ّ
تعرض میشد.
بیانیههای موسوی رو به افزایش بود.
ائتالف طیفهای مختلف مخالفان خارجنشین انقالب تشکیل شد.
ّ
سوم تیر :بیانیهی اعتراضی دیگر از آیتاهلل منتظری صادر گردید.
ّ
 .1در خطبههاى نماز جمعهى تهران به امامت رهبر معظم انقالب اسالمى .1388/3/29
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بقيهاهَّلل (ارواحنا فداه) :اى ّ
سيد ما! اى موالى ما! ما آنچه بايد بکنيم ،انجام
میدهيم؛ آنچه بايد هم گفت ،هم گفتيم و خواهيم گفت .من جان ناقابلى
دارم ،جسم ناقصى دارم ،اندک آبرویى هم دارم که اين را هم خود شما به ما
داديد؛ همهى اينها را من کف دست گرفتم ،در راه اين انقالب و در راه اسالم
فدا خواهم کرد؛ اينها هم نثار شما باشدّ .
سيد ما ،موالى ما ،دعا کن براى
ما؛ صاحب ما تویى؛ صاحب اين کشور تویى؛ صاحب اين انقالب تویى؛
پشتيبان ما شما هستيد؛ ما اين راه را ادامه خواهيم داد؛ با قدرت هم ادامه
خواهيم داد؛ در اين راه ما را با دعاى خود ،با حمايت خود ،با ّ
توجه خود،
1
پشتيبانى بفرما.

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

پنجم تیر :اوباما بهصورت آشکار حمایت خود را از موسوی اعالم و ّ
حق
آزادی بیان و ّ
تجمع را برای مردم ایران درخواست کرد.
ششم تیر 9 :نفر از اعضای سفارت انگلیس به ّاتهام اغتشاش بازداشت
شدند.
هشتم تیر 10 :درصد صندوقها در حضور دوربینهای صداوسیما بازشماری
میشود و در همان روز و با پایان یافتن مهلت قانونی ارائهی شکایاتّ ،
صحت
94
انتخابات از سوی شورای نگهبان به وزارت کشور اعالم گردید.
 9تیر :سازمان مجاهدین انقالب اسالمی نتیجهی انتخابات را
نپذیرفت.
 10تیرّ :کروبی و موسوی نتیجهی انتخابات را نپذیرفتند .حزب مشارکت
نیز با اعالم ّ
صحت انتخابات مخالفت نمود.
در سالگرد  18تیر سال ّ ،78
تجمعات غیر قانونی تشکیل شد.
 25تیر :برخی از بازداشتشدگان روز  18تیر در بازداشتگاه کهریزک کشته
شدند .رهبر انقالب دستور تعطیلی این بازداشتگاه و تحقیق در این زمینه
را صادر کردند.
 26تیر :نمازجمعهی تهران به امامت هاشمی رفسنجانی برگزار شد .او
طرحی را ارائه داد تا اعتماد ازدسترفتهی مردم! بازگردد.

بیانات
موافقت با درخواست شورای نگهبان برای تمدید م ّدت رسیدگی به

شکایات

حضرت آيتاهلل خامنهاى با درخواست دبير شوراى نگهبان مبنى بر
تمديد پنج روز ديگر براى رسيدگى به شکايات کانديداها در مورد انتخابات
موافقت کردند.
ّ
متن نامهى احمد ّ
جنتى دبير شوراى نگهبان به محضر رهبر معظم

انقالب و پاسخ حضرت آيتاهلل خامنهاى بدين شرح است:
بسمهتعالى

ّ
محضر مبارک مقام معظم رهبرى
ّ ّ
مدظلهالعال 
ى
حضرت آيتاهلل خامنهاى

چنانکه مستحضريد شوراى نگهبان از تاريخ اعالم نتيجهى نهايى
انتخابات رياست جمهورى دورهى دهم تا به امروز پيوسته به بررسى شکايات

ّاطالعرسانى را داشته است.
ّ
حداکثر  مهلت قانونى ما جهت رسيدگى به شکايات  10روز است که فردا

چهارشنبه  88 /4 /3پايان میيابد ،اگر حضرتعالى اجازه فرمایيد به منظور
اتقان بيشتر و رفع هرگونه ابهام محتمل ،مهلت ّ
مقرر پنج روز ديگر تمديد شود.
ّ
با تشکر و آرزوى مزيد شمول الطاف و عنايات الهى بر حضرتعالى و همهى
خدمتگزاران نظام جمهورى اسالمى.

احمد ّ
جنتى
دبير شوراى نگهبان قانون اساسى

پاسخ آيتاهلل خامنهاى در پىنوشت اين نامه بدين شرح است:
با سالم و ّ
تحيت

بسمهتعالى

با پيشنهاد حضرات آقايان محترم موافقت میشود ،اقدام فرمایيد.
1
ّ
سيد على خامنهاى

 .1موافقت با تمديد رسيدگى به شکايات نامزدهاى انتخابات دهم رياست جمهورى .1388/4/2
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وارده پرداخته و با تمام توان و پيگيرى کارشناسان ماهر ،تحقيقات الزم را انجام
داده ،نتايج را در جلسات ّ
متعدد شورا مطرح کرده و سخنگوى شورا هم بيشترين
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مو ّفق ّیت نسبی دشمن در تبدیل پیروزی انتخابات به اختالف

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

در همين قضاياى انتخابات پرشور بيست و دوى خرداد که يک حرکت
ّ
عظيمى از ملت ايران بود ،کار بزرگى انجام گرفت .اين حضور چهل ميليونى
ً
تقريبا در پاى صندوقهاى رأى ،يعنى نسبت هشتاد و پنج درصدى کسانى
که میتوانستند شرکت کنند ،در دنيا جزو رقمهاى بىنظير است .اين خيلى
ّ
ّ
براى ملت ايران آبرو ايجاد کرد ،خيلى اقتدار براى اين ملت بزرگ آفريد؛ براى
 96انقالب آبرو شد؛ نشان داد که انقالب بعد از گذشت سى سال ،اينجور قدرت
و توانایى به صحنه آوردن مردم را دارد .دشمنان دست به کار شدند ،بين
ّ
ّ
مردم اختالف بيندازند تا حدودى هم موفق شدند .ليکن ملت بايد حرکت
دشمن را خنثى کند.
رقابت بین نامزدهای ریاست جمهوری؛ یک رقابت درونخانوداگی

سياست نظام جمهورى اسالمى ،سياست روشنى است .رقابت در
بين نامزدهاى رياست جمهورى به نگاه ما ،به عقيدهى ما ،يک رقابت
ّ
عصبانیت هم میکشد .دو برادر هم ممکن
درونخانوادگى است ،گاهى به
است داخل خانواده در مقابل هم قرار بگيرند؛ به دشمن چه ربطى دارد؛
به بيگانه چه ربطى دارد .بيگانگانى که در اين ّ
قضيه در سطوح مختلف
سياسى و تبليغاتى وارد اين ميدان شدندّ ،نيتشان ايجاد شقاق و اختالف
بود؛ ايجاد شکاف بود .بعضى از سران کشورهاى غربى در سطح رئيسجمهور
ً
و نخستوزير و وزير خارجه و مسؤوالن گوناگون ،صريحا در مسألهى داخلى
ّ
ّ
ملت ايران دخالت کردند .به شما چه؟ چرا در ماجرایى که مربوط به ملت
ايران است ،دخالت میکنيد؟ دخالت میکنند ،بعد هم میگويند ما
دخالت نمیکنيم؛ پس دخالت معنايش چيست؟ تشويق اغتشاشگرى
دخالت نيست؟ مردم ايران را اغتشاشگر ّ
معرفى کردن ،دخالت نيست؟
اهانت نيست؟ دو دسته ،يک دسته به يک نامزد ،يک دسته به يک نامزد
ّ
ديگر رأى دادندّ ،
اکثريت و اقل ّيتى هست ،قواعدى هست ،آن کسانى که

نامزدشان رأى نياورده ،طبيعى است افسرده باشند ،اوقاتشان تلخ باشد؛
ّاما اين معنايش اغتشاش نيست؛ اينها اغتشاشگر نيستند .اغتشاشگر يک
ّ
عدهى معدودى هستند؛ همانهایى که بودجهى تصويبشدهى بعضى از
دولتهاى غربى را براى ايجاد اختالف در داخل ايران مصرف میکنند ،آنها
ً
اغتشاشگرند .در رسانههاى آمريکایى و اروپایى_ که غالبا تحت سلطهى
ّ
صهيونيستهايند و از بن دندان دشمن ملت ايران و دشمن اسالم و دشمن
ّ
نظام جمهورى اسالمیند_ اينجور وانمود میکنند که جمعى از ملت ايران
اغتشاشگرند.
ّ
ما اخطار میکنيم؛ ملت ايران به سران بعضى از کشورها که سعى میکنند
ّ
داخلى کشورمان عليه ملت ايران استفاده کنند ،اخطار
از يک مسألهى
ِ
ّ
میکند :حواستان جمع باشد ،ملت ايران عکسالعمل نشان میدهد.
متّحد شدن م ّلت در صورت مداخلهی دشمنان

ّ ً
گران
اوال اين را همه بدانند ،سران کشورهاى استکبارى بدانند ،مداخله ِ
ّ
فضول در مسائل جمهورى اسالمى بدانند :ملت ايران بين خودشان اگر
ِ
ّ
اختالف هم داشته باشند ،وقتى پاى شما دشمنان ملت ايران به ميان
بيايد ،همه باهم ّمتحد میشوند؛ يک دست واحد ،يکمشت محکم عليه
شما میشوند.
اختالفافکنی؛ هدف دشمن در حمایت از برخی جریانات سیاسی

اينجور نيست که شما خيال کنيد وقتى از يک جريانى به خيال خودتان
ً
دفاع کرديد ،حمايت کرديد ،اين جريان به شما متمايل خواهد شد؛ ابدا .ما
ّ
سى سال تجربه داريم؛ سى سال اين ملت در حافظهى خود دشمنیهاى شما
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اخطار به مداخلهجویی دشمنان در امور ایران
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ّ
را ثبت کرده است؛ ضبط کرده است .ملت میفهمد شما چهکار میخواهيد
بکنيد ،چهکار داريد میکنيد .اسم بعضیها را مىآورند به عنوان اينکه ما
مدافع آنها هستيم؛ دروغ میگويند؛ مدافع آنها هم نيستند؛ قصدشان ايجاد
ّ
بدبينى ملت ايران و نخبگان ايران نسبت
اختالف است ،قصدشان ايجاد
ِ
به يکديگر است؛ دروغ میگويند.

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

98

دشمنی دشمنان با همهی جریانهای معتقد به قانون اساسی

آنچه در دلهاى پرکينهى آنها وجود دارد ،اين است که آرزو میکنند اين
نظام مستقل ،اين مجد و ّ
عزت سربرافراشتهى از اين کشور که در مقابل
زورگوییهاى آنها ايستاده ،نباشد .آرزوى آنها اين است .اينجور نيست که
در نظام جمهورى اسالمى با زيدى خوب باشند ،با عمرى بد باشند؛ نه.
هرکسى که به اين نظام پايبند است ،هرکسى که به اين قانون اساسى پايبند
ّ
است ،هرکسى که به آرمانهاى ملت ايران پايبند است ،از نظر آنها دشمن
است.
هدف اصلی دشمنان؛ بازگرداندن ایران به دوران پهلوی

آنها میخواهند جمهورى اسالمى نباشد ،يک نظام دستنشاندهى
ّ ً
منقاد در مقابل آنها ،مجددا مثل دوران گذشته ،در اين کشور پا بگيرد.
مطيع
ِ
ِ
آنها دنبال اينند .اين خواب آشفتهى باطل آنهاست.
نتایج منفی رفتارهای خصمانه برای دشمنان

سى سال تجربهى ايستادگى نظام جمهورى اسالمى هنوز بيدارشان
ّ
نکرده است .تودهنیهایى که اين ملت به سران زورگو و متجاوز آنها زدهاند،
اينها را به خود نياورده است ،به هوش نياورده است؛ هنوز در کشور ما و در
ّ
ملت ما ،اينها طمع دارند .اشتباه میکنند؛ اشتباه میکنند .چوب اين
ّ
بالشک.
اشتباه خودشان را هم خواهند خورد

اخطار به دنبالههای داخلی دشمنان

ّ
متأسفانه اين دستگاههاى تبليغاتى و مخرب و معاند با جمهورى
ّ
اسالمى و با ملت ايران ،دنبالههایى هم در داخل کشورمان دارند که مال
ّ
امروز هم نيست ،از دوران دفاع مقدس هم چنين چيزهایى بود .آنها هم
بهوش بيايند و بدانند که پشتيبانى اين گرگهاى درنده به دردشان نمیخورد.
اينها به فکر خودشان هستند ،به فکر منافع خودشان هستند .از آدمها تا
آنجايى که منافع آنها تأمين بشود ،استفاده میکنند؛ همچنانى که از
ّ
ّ
محمدرضا و صدام استفاده کردند .آن وقتى هم که الزم نبود ،مثل يک
دستمال کثيفشدهاى مچاله میکنند و پرتابشان میکنند کنار؛ همچنانى
ّ
که از ّ
محمدرضا شاه در دوران نکبتش حمايت نکردند ،از صدام در دوران
رسوایى و نکبتش حمايت نکردند .کسى به آنها دل نبندد.
مردم هوشيارند ،نخبگان هوشيارندّ .
متأسفانه افراد معدودى دل به اينها
میسپارند و از فريب آنها فريب میخورند .فريب خوردن اينها هم عالمتهاى
غلط به آنها میدهند ،آنها هم به نوبهى خود فريب عالمتهاى اينها را
ّ
میخورند .ملت هوشيار است و هوشيار باشد.
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ما اين اظهارات خصمانه را ،اين رفتارهاى خصمانه را از اين دولتها
محاسبه خواهيم کرد ،اينها را در حسابشان خواهيم نوشت؛ اين را بدانند.
در آيندهى روابط و تعامل جمهورى اسالمى با اين مداخلهگرها ،اين رفتار
ّ
ّ
بالشک؛ اين را بدانند ،بفهمند .ملت ايران
تأثير منفى خواهد داشت؛
ّ
ّ
ّملتى نيست که زور را ّ
تحمل بکند .ملت ايران ،ملت مقتدرى است .نظام
جمهورى اسالمى ،نظام ريشهدار و تثبيت شده است .مسؤولين جمهورى
اسالمى اگر صد تا هم باهم اختالف داشته باشند ،در ايستادگى در مقابل
دشمن ،در حفظ استقالل اين کشور ،همه باهم يککالم و يکدستند .اين را
ّ
دشمنان بدانند؛ خيال نکنند که میتوانند بين ملت انشقاق بيندازند.

توصیهای به م ّلت ایران برای شناخت دوست نادان از دشمن

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

ّ
من توصيهام به همهى ملت ايران اين است:
امروز بيشتر از همه چيز براى ما هوشيارى الزم است ،شناخت دوست
و دشمن الزم است .مبادا دوست را با دشمن اشتباه کنيد؛ مبادا دوست
و دشمن را مخلوط کنيد؛ مبادا رفتارى که با دشمن بايد داشت ،با دوست
انجام بدهيد .اين ،خطاب به همهى جناحهاست.
ً
100
نظام اسالمى با اخاللگران در ّ
امنیت مردم طبعا برخورد میکند .اين،
وظيفهى نظام است .نظام اسالمى اجازه نمیدهد که کسانى دستخوش
فريب و توطئهى دشمن بشوند ،زندگى مردم را خراب کنند ،آسايش مردم را
به هم بزنند ،جوانهاى مردم را تهديد کنند .فرزندان اين کشور عزيزند؛ همه
عزيزند .نظام اين اجازه را نخواهد داد؛ ّاما اين را هم بايد همه ّ
توجه داشته
باشند:
مبادا دشمن را با دوست اشتباه بکنيم .دوست را به خاطر يک خطا به
ّ
جاى دشمن بگيريم و از آن طرف يک عدهاى هم دشمن خونى و معاند را
دوست فرض کنند ،به حرف او گوش کنندّ ،
توجه بدهند.
تمامشدنی بود ِن فتنهها و باقی ماندن حضور چهل میلیونی مردم

اين فتنههایى که دشمن برپا کرده بود ،اميد بسته بود که شايد بتواند از
اين آب گلآلود ماهى بگيرد .بحمداهَّلل اين فتنهها تمام شد .هر فتنهاى در
ّ
مقابل حق ،در مقابل ملت هوشيار از بين خواهد رفت؛ گرد و غبار فروخواهد
نشست .هميشه همينجور است.
ّ
ّ
حواشى ايجادشدهى بوسيلهى يک عده دشمن ،يک عده غافل،
ِ
ّ
ّ
از بين میروند ،متن قضيه باقى میماند .متن قضيه اين است که در يک
ّ
ً
انتخابات پرشکوه ،تقريبا چهل ميليون نفر از ملت ايران شرکت کردهاند.
قضيه است؛ اين ،حقيقت ّ
اين ،متن ّ
قضيه است .چهل ميليون ،بعد از
گذشت سى سال از انقالب ،اعتماد خود را به نظام ،اميدوارى خود را به

آينده با اين حضورشان نشان دادند .اين ،میماند .متن ّ
قضيه اين است
که رئيسجمهورى با بيش از بيست و چهار ميليون رأى مردم انتخاب
شده است؛ اينها متن ّ
قضيه است .حواشى ،گردوغبارها ،پيرايهها ،کارها
ّأ
و حرفهاى دشمنشادکن تمام خواهد شد؛ ّاما اين حقيقت میماند�« .ف�ما
ث ف أ
ن ف نّ
ّ ف �ذ
ال� ض
ر�».
ال�اس ف� ي�مک� �ى
ه� ج� ف�اء و ّاما ما ي���ع
ال�ز ب�د � ي� ب

1

وظیفهی رئیسجمهور منتخب؛ شکر مردم

وفاداری م ّلت خوب ایران

ّ
ّ
ّ
ّ
ملت ما ملت خوبى است ،ملت بزرگى است ،ملت وفادارى است،
ّ
ّ
ملت باگذشتى است .نمونههايش را در طول مدت اين سى سال مشاهده
کردهايم؛ در همين قضاياى اخير ،در اين انتخابات و حوادثى که بعد از
ّ
انتخابات بوجود آوردند ،نقش ملت را شما مشاهده کرديد .سالیق مختلفى
ّ
در عرصهى زندگى اجتماعى در ميان ملت وجود دارد؛ حرفشان را میزنند،
هرکدام نظرشان را بيان میکنند؛ ّاما آنجايى که احساس میکنند که پاى
دشمنى با نظام در ميان است ،آنجايى که احساس میکنند دستى دارد
 .1سورهی رعد ،آیهی .17
 .2در سالروز والدت حضرت اميرالمؤمنين (علیه ّ
السالم) .1388/4/15
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ّ
البته مسؤولين هم ،رئيسجمهور منتخب هم بايد قدر اين اقبال مردمى
را بداند .شکر اين ّ
توجه مردم ،عبارت است از خدمت کامل و جامع براى
ّ
ّ
حل مشکالت مردم؛ تالش براى پيشبرد کشور و تالش براى حفظ ّاتحاد ملت
ّ
بزرگ ايران .اينها حقایقى است که وجود دارد .شما ملت ايران در اين برههى
از زمان کار بزرگى را انجام داديد ،حرکت بزرگى را انجام داديد و خداى متعال
به حول و ّقوهى خود به اين حرکت برکت خواهد داد و پيش خواهد رفت.
شکر مسؤولين ،خدمت است؛ شکر مردم ،حفظ وحدت است؛ حفظ
2
وحدت ،حفظ هوشيارى ،حفظ برادرى ،نگاه مشفقانهى به يکديگر.

101

حرکتى را براى ضربه زدن به نظام اداره میکند ،مديريت میکند ،مردم از آنها
کناره میگيرند؛ ولو او همان شعارى را بدهد که اين آحاد مردم به آن شعار
معتقد هم باشند؛ میبينند که او بدخواه است ،خودشان را کنار میکشانند.
اين مسألهى ّ
مهمى است.

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)
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عبرت انتخابات 88؛ غفلت از دشمن در کمین

در حوادث اين روزها_ ما در اين سى سال روزى نبود که تجربهاى نيندوزيم،
مطلبى ياد نگيريم_ خيلى چيزها ياد گرفتيم ،خيلى چيزها فهميديم؛ براى
ّ
ّ
ملت ما تجربه شد؛ همه فهميدند که در آن وقتىکه ملت در عين استقرار و
آرامش و ثبات يک حرکت بزرگ را انجام میدهد ،نبايد غافل بماند از دشمنى
دشمنانى که دارند برايش نقشه میکشند .همه گفتند يک انتخابات چهل
ميليونى ،يک عظمت بىنظير از ّاول انقالب تا حاال ،حضور مردم در صحنه
بعد از سى سال ،قدرت جذب مردم و به صحنه آوردن مردم براى نظام؛ اين
ّ
وضعيتى
يک عظمت بود؛ نبايد غفلت کنند؛ همه فهميدند که در چنين
نبايد غفلت کنند که دشمن کمين گرفته است؛ مراقب است .حاال تا گفته
ً
میشود دشمن خارجى ،فورا خارجیها با چهرهى حقبجانب مىآيند که نه،
نه ،ما دخالتى نداريم ،ما کارى نکرديم .اين بىحيایى است؛ همه میبينند.
حاال آن کارى که دستگاههاى ّاطالعاتى و ديگران کشف میکنند و دخالتها
را میدانند ،آن به کنار؛ آن چيزى که همه دارند مشاهده میکنند ،نقش
رسانههاست که مهمترين نقش را در اين چند ده سال اخير ،رسانهها در
ّ
ّ
تحوالت ملتها داشتهاند.
رسانهها و دستگاههاى  ّ
اطالعاتى  استکبار؛ اصلیترین عناصر
دشمنان استقالل م ّلتها

من يکوقتى ،چند سال قبل از اين به عنوان هشدار ،اينجا گفتم

العاتى وابستهى به استکبار،
که رسانهها و دستگاههاى تبليغاتى و ّاط
ِ
ّ
ّ
ميداندارترين عناصر دشمنان استقالل ملتها براى به آشوب کشيدن ملتها
هستند؛ براى اينکه اينها را از مسيرى که دارند حرکت میکنند ،منصرف
کنند؛ و چند تا کشور را مثال زدم .خوب ،امروز نسبت به آن چند سال قبل که
ما اين حرف را زديم ،وسائل ارتباطاتى خيلى گستردهتر ،وسيعتر ،همگانیتر
و ّ
متنوعتر شده است.

دشمنان دارند کار میکنند ،آن وقت میگويند ما هيچ کارى نمیکنيم!
نادان
ما هيچ اقدامى نمیکنيم! دستورالعملهايشان براى گروههاى غافل و ِ
اغتشاشگر توى رسانههاى خودشان بطور علنى دارد پخش میشود :اينجورى
با پليس درگير بشويد؛ اينجورى عليه بسيج حرف بزنيد؛ اينجورى توى
خيابان اغتشاش ايجاد کنيد؛ اينجورى تخريب کنيد؛ اينجورى آتش بزنيد؛
اينها دخالت نيست؟ از اين دخالت واضحتر؟ علنیتر؟ اين را مردم ما به
ّ
چشم ديدند .اينها براى ملت ما تجربه است.
انزجار مردم از اغتشاشگران و هدایتکنندههای آنها

اشتباه است اگر کسى خيال کند که يک گروه معدود ،آن هم در تهران،
فرض بفرمایيد به ظرف زبالهى شهردارى ّ
تعرض میکند_ زورش به او
میرسد_ يا فرض کنيد به اموال مردم_ به موتورسيکلتشان ،به ماشينشان،
ّ
دکانشان_ ّ
تعرض میکند ،اين مردمند؛ نه ،مردم نيستند.
به بانکشان ،به
بله ،بلندگوى استکبارى وقتى میخواهد از اينها حمايت کند ،میگويد مردم.
اينها مردمند؟! مردم آن ميليونهایى هستند که تا اين اغتشاشگران را ،اين
مفسدين را در صحنه میبينند ،کنار میکشند و آنها را با نفرت نگاه میکنند؛
برهمزنندگان ّ
امنیت عمومى را ،آرامش اجتماعى را با انزجار نگاه میکنند.
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صدور دستورالعمل اغتشاش از سوی دشمنان

103

هرکسى امروز جامعه را به سمت اغتشاش و ناامنى سوق بدهد ،از نظر
ّ
ّ
عامهى ملت ايران انسان منفورى است؛ هرکه میخواهد باشد.
امن ّیت؛ عامل مورد نیاز برای رسیدن به اهداف م ّلت

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

هر هدفى را که اين ّملت بخواهد به آن برسد ،در سايهى آرامش و ّ
امنیت
خواهد رسيد .وقتى ّ
امنیت بود ،تحصيل هم هست ،علم هم هست،
104
پيشرفت هم هست ،صنعت هم هست ،ثروت هم هست ،آسايش گوناگون
هم هست ،عبادت هم هست؛ دنيا و آخرت در سايهى ّ
امنیت وجود دارد.
وقتى ناامنى ايجاد شد ،همهى اينها مخدوش میشود .بهمزدن ّ
امنیت يک
ّملت بزرگترين گناهى است که ممکن است کسى مرتکب بشود .اين را ّ
البته
آن کسى که مأمور است ،مزدور است ،او که حرف گوش نمیکند؛ خطاب
ّ
ما به او نيست؛ خطاب ما به نخبگان است .آحاد ملت هم هوشيارند؛
نخبگان ما هوشيار باشند.
نخبگان؛ سر جلسهی امتحان

نخبگان بدانند هر حرفى ،هر اقدامى ،هر تحليلى که به آنها کمک بکند،
ّ
اين حرکت در مسير خالف ملت است .همهى ما خيلى بايد مراقب باشيم؛
خيلى بايد مراقب باشيم :مراقب حرف زدن ،مراقب موضعگيرى کردن،
مراقب گفتنها ،مراقب نگفتنها .يک چيزهایى را بايد گفت؛ اگر نگفتيم ،به
آن وظيفه عمل نکردهايم .يک چيزهایى را بايد بر زبان نياورد ،بايد نگفت؛
اگر گفتيم ،برخالف وظيفه عمل کردهايم .نخبگان سر جلسهى امتحانند؛
امتحان عظيمى است .در اين امتحان ،مردود شدن ،رفوزه شدن ،فقط اين
نيست که ما يک سال عقب بيفتيم؛ سقوط است .اگر بخواهيم به اين معنا
ّ
عبوديت دعوت
دچار نشويم ،راهش اين است که خرد را ،که انسان را به
میکند ،معيار و مالک قرار بدهيم؛ شاخص قرار بدهيم.

عقل ،اين سياسىبازیها و سياسىکاریهاى متعارف نيست؛ اينها خالف
عقل است.
ت
ّ
ق
ن ن 1
ع�د ب�ه الر ن
س� ب�ه جال��ا�» ؛ عقل اين است که انسان را
حم� و اک� ب
«الع�ل ما ب
2
به راه راست هدايت میکند.

مرداد ماه

 .1کافى ،ج ،1ص.11
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یادآوری

ّ
هفتم مردادّ :کروبی در نامهای به هاشمی رفسنجانی مدعی تجاوز به زندانیان
اغتشاشات شد .این نامه مورد سوءاستفادهی مسعود رجوی سرکردهی
سازمان منافقین قرار گرفت.
هشتم مرداد :مراسم چهلم کشتههای اغتشاشات در بهشتزهرا به
دعوت ّکروبی و موسوی و با تبلیغات رسانههای معارض انجام و به خشونت
کشیده شد.
ّ
 10مردادّ :اولین جلسهی دادگاه متهمان آشوب تشکیل گردید .این
جلسه و جلسات بعد از تلویزیون و رسانهها پخش شدّ .متهمان در اعترافات
خودّ ،اتهاماتی نیز به برخی از افراد وارد نمودند.
 12مرداد :تنفیذ ریاست جمهوری انجام شد .بیانیهی دهم موسوی
صادر گردید.
ّ
 13مرداد :آیتاهلل منتظری دادگاههای رسیدگی به اتهامات آشوبگران
را فرمایشی قلمداد کرد.
ّ
 17مرداد :جلسهی ّدوم رسیدگی به اتهامات آشوبگران انجام شد .در
این جلسه به ّاتهامات یک تبعهی فرانسوی و دو کارمند سفارت انگلیس و
فرانسه رسیدگی شد.
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ّ
هر روز شایعهای دربارهی قتل افراد منتشر میشد و بعد از مدتی این خبر
ّ
توسط خود آن شخص تکذیب میگردید.
ّ
قضائیه از آزادی  3700نفر از مجموع  4000هزار
 20مرداد :سخنگوی ّقوهی
دستگیرشده در جریان اغتشاشات خبر داد.
ّ
 25مردادّ :
سومین جلسهی رسیدگی به اتهامات آشوبگران تشکیل
گردید.

بیانات
تجربهی انتخابات 88؛ امکان ضربه خوردن از سوی دشمن حتّی در
بهترین شرایط

ّ
تجربههایى هم اين انتخابات داشت .يک تجربه براى ملت ما و
ّ
مسؤوالن ما بود که من اصرار دارم بر اينکه اين تجربه را همهمان جدى
ّ
ّ
بگيريم؛ هم مسؤوالن جدى بگيرند ،هم آحاد مردم جدى بگيرند؛ و آن
تجربه اين است که باور کنيم که هميشه امکان ضربه زدن از سوى دشمنان
انقالب و دشمنان ايران اسالمى هست؛ ّ
حتى در بهترين شرایط .هميشه
کمين دشمن را در نظر داشته باشيم .غفلت از اينکه ممکن است به حرکت
ّ
عمومى ملت ايران ضربهاى وارد شود ،چيز خطرناکى است .هشيار باشيد.
اين همان توصيهى امير مؤمنان (سالماهللعليه) است که فرمود« :و ن
م� ن�ام لم
ي� ن�م نع�ه» .1در عرصهى زندگى سياسى دچار خوابآلودگى نشويم؛ در پشت
سنگرها خوابمان نبرد .اگر تو خوابت برد ،بايد بدانى که دشمن ممکن است
بيدار باشد.
اقدامات میدانی دشمنان برای تبدیل جشن بزرگ م ّلی به اغتشاش

اين تحليل نيست که ما میگویيمّ ،اطالع است .دشمنان نظام جمهورى

 .1نهجالبالغه ،نامهى .62

اسالمى سعى کردند ،تالش کردند ،شايد بتوانند در فضاى آزادىاى که نظام
اسالمى به مردم داده است ،براى مردم دغدغه و دردسر درست کنند .سعى
کردند ،پول خرج کردند ،رسانههاى زيادى را به کار انداختند ،عوامل بسيارى
ّ
ّ
وضعيتى که براى ملت ايران يک عيد
را بسيج کردند ،شايد بتوانند از اين
ّ
ّ
وضعيتى عليه
به حساب مىآمد ،يک جشن بزرگ ملى به حساب مىآمد،
ّ
ملت ايران درست کنند؛ تالش شد .اين تجربه بايستى براى ما_ همهى ما،
107
همهى آحاد مردم_ تجربهى هشداردهندهاى باشد.

اگر ما در صحنهى زندگى سياسى و اجتماعى به همديگر بدبين باشيم،
به چشم دشمن به يکديگر نگاه کنيم ،اين فرصت براى دشمنان حقيقى
ما پيش خواهد آمد .اگر فکر نکنيم ،اگر بصيرت نداشته باشيم ،اگر فراموش
کنيم که دشمنانى در کمين انقالبند ،ضربه خواهيم خورد؛ اين براى ما تجربه
شد.
ما از ّاول انقالب در هيچ انتخاباتى حضور چهل ميليونى ،هشتاد و پنج
درصدى ،نداشتيم .در اين انتخاباتّ ،اولين بار چنين فرصت بزرگى پيش
آمد؛ ّاما در همين فرصت بزرگ ،در همين شادى بزرگ ،دستهایى به کار
ّ
افتادند براى اينکه ضربهاى به ملت ايران بزنند .بايد بيدار بود .اين بيدارى
ّ
فقط در زبان نيست؛ آحاد ملت ،گرايشهاى مختلف سياسى ،دلبستگان
به کشور ،دلبستگان به نظام اسالمى ،همه ،همه ،بايستى به معناى واقعى
کلمه بيدار باشند؛ فريب نخورند.
ّ
ّ
دستهایى از مدتها پيش در کار بودند ،مقدماتى فراهم میکردند که بتوانند
ّ
ّ
از مقطع انتخابات عليه ملت ايران استفادهاى بکنند .خوشبختانه ملت
ايران هوشيار بود و هوشيار است .فضا را غبارآلود کردند ،دهانها را قدرى تلخ
کردند؛ ّاما نتوانستند آن کارى را که میخواهند ،انجام بدهند .اين هوشيارى
ّ
شما ملت بود .اين تجربهى ما بود که بدانيم دشمن ما کمين کرده است.

بخش ّ
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نبود بصیرت؛ عامل ضربهپذیری از دشمن

اشتباه دشمن در شبیهسازی کاریکاتوری از انقالب اسالمی 57

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

دشمنان ما هم از اين انتخابات به نظر من يک تجربهاى اندوختهاند و اگر
نيندوختند ،بايد بيندوزند؛ و آن اين است که :دشمن بداند با چه حقيقتى
روبرو است؛ در فهم نظام اسالمى و انقالب اسالمى دچار اشتباه نشوند؛
خيال نکنند انقالب اسالمى و نظام اسالمى را با اينجور کارهاى پيش پا
افتاده میتوان به زانو درآورد .نظام اسالمى زنده است .خيال نکنند با يک
 108تقليد مغلوط از حضور عظيم مردمى در انقالب سال  ،1357يک کاريکاتور
از آن انقالب ،میتوانند به عظمت انقالب و نظام اسالمى ضربه بزنند .اين
تجربه براى دشمن بايد پيش آمده باشد .اشتباه نکنند؛ نظام اسالمى با اين
حرفها شکست نخواهد خورد.
شکست دشمن در فریب دادن م ّلت ایران با مسجد ضرار

عظمت اين انقالب و عظمت اين نظام و ريشهدارى نظام جمهورى
اسالمى در حوادث اين يکى دو ماه اخير ،بيشتر براى دشمنان جمهورى
ّ
ّ
ّ
اسالمى آشکار شد .اين ملت ،ملت باايمانى است؛ ملت هوشيارى است؛
ّ
ّ
ملت بااستعدادى است .با مسجد ضرار نمیشود اين ملت را شکست داد.
ً
ً
ّ
تّ
مس�دا �ض رارا و
ما در تاريخ خودمان نمونههایى را از اين داريم« :و ال ذ ي�� ن� ا� خ��ذ وا
ج
ً
ً
ً
ّ
فک�را و ت� ف� ير� ق�ا ب� ي� ن� الم�ؤ نم� ي� ن� و إ�رصادا ن
حار� الله و رسوله» 1.با تقليد از رهبر
لم�
ب
عزيز و عظيم ّ
الشأن انقالب ،امام بزرگوار ما ،که از دل ،از جان ،با همهى وجود
غرق در قرآن بود ،نمیشود اين مردم را فريب داد .اين مردم دلشان به ايمان
روشن است؛ اين مردم آگاهند؛ جوانهاى ما آگاهند .اين تجربهاى است براى
دشمن.
قبولی م ّلت و مردودی برخی از خواص در امتحانهای انتخابات

امتحانهایى هم در اين انتخابات پيش آمد .يک امتحان ،امتحان آحاد

 .1سورهی توبه ،آیهی .17

توجه رئیسجمهور منتخب به مخالفان عصبانی و منتقدان
ضرورت
ّ

ّ
البته در کنار عالقمندان به رئيسجمهور محترم_ که ايشان عالقمندان
زيادى در داخل کشورّ ،
حتى در خارج از کشور دارند_ دو دستهى ديگر هم
هستند که بايد به اينها ّ
توجه کرد؛ يعنى حضور آنها را بايستى محاسبه کرد:
ًّ
يک دسته مخالفان عصبانى و زخمخورده هستند .مطمئنا اينها در اين
دورهى چهارساله ،در مقام معارضهى با دولت برخواهندآمد .مخالفت
کردند ،بازهم مخالفت خواهند کرد .ليکن يک دستهى ديگر هم هستند که
اينها جزو نظامند ،با رئيسجمهور ،با نظام هيچ دشمنىاى ندارند؛ ممکن
است منتقد باشند .اين منتقدان را بايستى به حساب آورد؛ نظرات آنها
را بايد شنيد؛ آنچه قابل فهم است ،قابل قبول است ،آن را پذيرفت؛ و من
اميدوارم که همينجور عمل بشود و إنشاءاهَّلل خواهد شد.
 .1در مراسم تنفيذ حکم دهمين دوره رياست جمهورى .1388/5/12
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مردم بود .به نظر من مردم در اين امتحان برنده شدند؛ نمرهى قبولى گرفتند.
حضور عظيم مردم ،يک امتحان عظيمى بود که آنها را سرافراز کرد .بسيارى
از آحاد مردم ،از جريانهاى سياسى ،طبق وظيفهشان عمل کردند .بعضى از
خواص هم ّ
البته مردود شدند .اين انتخابات بعضیها را مردود کرد .برخى
از جوانان ما که با صداقت ،با سالمت وارد ميدان وظيفه میشوند ،برغم
هوشياریهايشان ،در مواردى اشتباه کردند .بسيارى از جوانان اين کشور هم
109
با همان ايمان ،با همان صداقت ،حرکت درستى کردند .به کسى اعتقاد
پيدا کردند ،به او رأى دادند؛ يا آنکس رأى آورد يا نياورد .مالک اين نيست.
مالک اين است که انسان عقيدهاى پيدا کند ،هوشيارانه ،از روى احساس
وظيفه ،احساس تکليف ،وارد ميدان اين عمل سياسى و حرکت سياسى
ّ
بشود .بعد هم همه تسليم قانون باشند .اکثر قاطع ملت ما_ از جوانها ،از
نخبگان ،از تودهى عظيم مردم_ در اين رديف قرار گرفتهاند و در اين امتحان
ّ
عده هم ّ
1
البته فريب خوردند.
مقبول شدهاند .يک

لزوم شناسایی آسیبدیدگان پس از انتخابات و حمایت از آنها

110

ّ
ملت همه با يکديگر برادرند .از جملهى کارهایى که بايد انجام بگيرد،
ّ
اين است که در اين حوادث اخير عدهاى آسيب ديدند_ آسيبهاى مالى،
ً
آسيبهاى جانى ،احيانا آسيبهاى آبرویى_ مسؤولين کشور بايد به کمک آنها
بشتابند .آسيبديدگان بايد مورد حمايت قرار بگيرند .آسيبزنندگان بايد
1
شناسایى بشوند ،مورد مؤاخذه قرار بگيرند؛ هر کى باشند.

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

ضرورت باال بردن بصیرت

اگر من بخواهم يک توصيه به شما بکنم ،آن توصيه اين خواهد بود که
ّ
بصيرت خودتان را زياد کنيد؛ بصيرت .بالهایى که بر ملتها وارد میشود ،در
بسيارى از موارد بر اثر بىبصيرتى است .خطاهایى که بعضى از افراد میکنند_
میبينيد در جامعهى خودمان هم گاهى بعضى از ّ
عامهى مردم و بيشتر از
نخبگان ،خطاهایى میکنند .نخبگان که حاال انتظار هست که کمتر خطا
ً
ّ ً
کما هم بيشتر نباشد ،کيفا بيشتر از خطاهاى
کنند ،گاهى خطاهايشان اگر
عامهى مردم است_ بر اثر بىبصيرتى است؛ خيلیهايش ،نمیگویيم همهاش.
بصيرت خودتان را باال ببريد ،آگاهى خودتان را باال ببريد.
نبود بصیرت در بین لشگریان؛ ع ّلت سختی کار امیرالمؤمنین
السالم)
(علیه ّ

ّ
من ّ
مکرر اين جملهى اميرالمؤمنين را به نظرم در جنگ صفين در گفتارها
بيان کردم که فرمود« :الا و لا �حمل ه�ذا العلم الّا اهل ال�صر و ّ
2
الص ب�ر».
ي
ب
میدانيد ،سختى پرچم اميرالمؤمنين از پرچم پيغمبر ،از جهاتى بيشتر
بود؛ چون در پرچم پيغمبر دشمن معلوم بود ،دوست هم معلوم بود؛ در زير
پرچم اميرالمؤمنين دشمن و دوست آنچنان واضح نبودند .دشمن همان
 .1همان.
 .2نهجالبالغه ،خطبهى .173
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حرفهایى را میزد که دوست میزند؛ همان نماز جماعت را که تو اردوگاه
ّ
اميرالمؤمنين میخواندند ،تو اردوگاه طرف مقابل هم_ در جنگ جمل و صفين
و نهروان_ میخواندند .حاال شما باشيد ،چه کار میکنيد؟ به شما میگويند:
طرف مقابل ،باطل است .شما میگویيدِ :ا ،با اين نماز ،با اين
آقا! اين ِ
عبادت! بعضیشان مثل خوارج که خيلى هم عبادتشان آب و رنگ داشت؛
خيلى .اميرالمؤمنين از تاريکى شب استفاده کرد و از اردوگاه خوارج عبور
ّ
ٌ آ
أ
111
کرد ،ديد يکى دارد با صداى خوشى میخواندّ �« :م ن� هو ق�ا�ن ت� � ن�اء الل ي�ل» _1آيهى
قرآن را نصفه شب دارد میخواند؛ با صداى خيلى گرم و تکاندهندهاى_ يک
نفر کنار حضرت بود ،گفت :يا اميرالمؤمنين! به به! خوش به حال اين کسى
که دارد اين آيه را به اين قشنگى میخواند .اىکاش من يک مویى در بدن
ً
ً
او بودم؛ چون او به بهشت میرود؛ حتما ،يقينا؛ من هم بابرکت او به بهشت
میروم .اين گذشت ،جنگ نهروان شروع شد .بعد که دشمنان کشته شدند
و مغلوب شدند ،اميرالمؤمنين آمد باالسر کشتههاى دشمن ،همينطور
عبور میکرد و میگفت بعضیها را که به رو افتاده بودند ،بلندشان کنيد؛
بلند میکردند ،حضرت با اينها حرف میزد .آنها مرده بودندّ ،اما میخواست
اصحاب بشنوند .يکى را گفت بلند کنيد ،بلند کردند .به همان کسى که آن
شب همراهش بود ،حضرت فرمود :اين شخص را میشناسى؟ گفت :نه.
گفت :اين همان کسى است که تو آرزو کردى يک مو از بدن او باشى ،که آن
شب داشت آن قرآن را با آن لحن سوزناک میخواند! 2اينجا در مقابل قرآن
ّ
ناطق ،اميرالمؤمنين (عليه افضل صلوات المصلين) مىايستد ،شمشير
میکشد! چون بصيرت نيست؛ بصيرت نيست ،نمیتواند اوضاع را بفهمد.
احتمال خطاهای بزرگ در صورت نبود بصیرت

بنده بارها اين جبهههاى سياسى و صحنههاى سياسى را مثال میزنم

 .1سورهی زمر ،آیهی .9
 .2ارشادالقلوب ،ج ،2ص 226و تنبیهالغافلین و تذکرةالعارفین؛ ج ،2ص.627

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

به جبههى جنگ .اگر شما تو جبههى جنگ نظامى ،هندسهى زمين در
اختيارتان نباشد ،احتمال خطاهاى بزرگ هست .براى همين هم هست
که شناسایى میروند .يکى از کارهاى ّ
مهم در عمل نظامى ،شناسایى است؛
شناسایى از نزديک ،که زمين را بروند ببينند :دشمن کجاست ،چجورى
است ،مواضعش چگونه است ،عوارضش چگونه است تا بفهمند چکار بايد
بکنند .اگر کسى اين شناسایى را نداشته باشد ،ميدان را نشناسد ،دشمن
112
را گم بکند ،يکوقت میبينيد که دارد خمپارهاش را ،توپخانهاش را آتش
ّ ً
طرف دشمن.
طرف دوست است ،نه ِ
میکند به طرفى ،که اتفاقا اين طرفِ ،
ً
نمیداند ديگر .عرصهى سياسى عينا همينجور است .اگر بصيرت نداشته
باشيد ،دوست را نشناسيد ،دشمن را نشناسيد ،يکوقت میبينيد آتش
توپخانهى تبليغات شما و گفت و شنود شما و عمل شما به طرف قسمتى
است که آنجا دوستان مجتمعند ،نه دشمنان .آدم دشمن را بشناسد؛ در
شناخت دشمن خطا نکنيم؛ لذا بصيرت الزم است ،تبيين الزم است.
تعصب حقایق
از وظایف مه ّم نخبگان و خواص؛ تبیین بی ّ

يکى از کارهاى ّ
مهم نخبگان و خواص ،تبيين است؛ حقایق را بدون
ّ
ّ
ّ
حاکميت تعلقات جناحى و گروهى و بر دل آن
تعصب روشن کنند؛ بدون
گوينده .اينها ُم ّ
ضر است .جناح و اينها را بايد کنار گذاشت ،بايد حقيقت
را فهميد.
تبیین حقیقت؛ از کارهای مه ّم جناب ع ّمار در جنگ نرم

ّ
مهم جناب ّ
صفين يکى از کارهاى ّ
عمار ياسر تبيين حقيقت
در جنگ
بود .چون آن جناح مقابل که جناح معاويه بود ،تبليغات گوناگونى داشتند.
همينى که حاال امروز به آن جنگ روانى میگويند ،اين جزو اختراعات جديد
نيست ،شيوههاش فرق کرده؛ اين از ّاول بوده .خيلى هم ماهر بودند در اين
جنگ روانى؛ خيلى .آدم نگاه میکند کارهايشان را ،میبيند که در جنگ

تأسف از بیبصیرتی برخی از نخبگان
ّ

بنابراين ،بصيرت ّ
مهم است .نقش نخبگان و خواص هم اين است
که اين بصيرت را نه فقط در خودشان ،در ديگران بوجود بياورند .آدم گاهى
میبيند که ّ
متأسفانه بعضى از نخبگان خودشان هم دچار بىبصيرتیند؛
ً
نمیفهمند؛ اصال ملتفت نيستند .يک حرفى يکهو به نفع دشمن میپرانند؛
به نفع جبههاى که ّ
همتش نابودى بناى جمهورى اسالمى است به نحوى.
نخبه هم هستند ،خواص هم هستند ،آدمهاى بدى هم نيستندّ ،نیت بدى
هم ندارند؛ ّاما اين است ديگر .بىبصيرتى است ديگر.
وظیفهی جوانان؛ مطالعه و تحقیق برای از بین بردن بیبصیرتی

اين بىبصيرتى را بخصوص شما جوانها با خواندن آثار خوب ،با ّ
تأمل،

بخش ّ
دوم :روزشمار حماسهها و فتنههای سال 88

روانى ماهر بودند .تخريب ذهن هم آسانتر از تعمير ذهن است .وقتى به شما
ّ
ّ
سوءظن به ذهن آسان
سوءظنى يکجا پيدا کنيد ،وارد شدن
چيزى بگويند،
است ،پاک کردنش از ذهن سخت است .لذا آنها شبههافکنى میکردند،
ّ
سوءظن را وارد میکردند؛ کار آسانى بود .اين کسى که از اين طرف ،خودش
ّ
را موظف دانسته بود که در مقابل اين جنگ روانى بايستد و مقاومت کند،
ّ
جناب ّ
عمار ياسر بود ،که در قضاياى جنگ صفين دارد که با اسب از اين
113
طرف جبهه ،به آن طرف جبهه و صفوف خودى میرفت و همينطور اين
تعبير امروز ،گردانها يا تيپهاى جدا جداى از هم_ بودند،
گروههایى را که_ به
ِ
به هرکدام میرسيد ،در مقابل آنها مىايستاد و مبالغى براى آنها صحبت
میکرد؛ حقایقى را براى آنها روشن میکرد و تأثير میگذاشت .يکجا میديد
ّ
اختالف پيدا شده ،يک عدهاى دچار ترديد شدند ،بگومگو توى آنها هست،
خودش را بسرعت آنجا میرساند و برايشان حرف میزد ،صحبت میکرد،
تبيين میکرد؛ اين گرهها را باز میکرد.

با گفتگو با انسانهاى مورد اعتماد و پخته ،نه گفتگوى تقليدى_ که هرچه
گفت ،شما قبول کنيد ،نه ،اين را من نمیخواهم_ از بين ببريد .کسانى
هستند که میتوانند با استدالل ،آدم را قانع کنند؛ ذهن انسان را قانع کنند؛ و
ّ
السالم) هم از اين ابزار در شروع نهضت
حتى حضرت ابى عبداهَّلل الحسين(عليه ّ
1
و در ادامهى نهضت استفاده کرد.

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)
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شهریور ماه
یادآوری

ّ
سوم شهریور :چهارمین جلسهی رسیدگی به ّاتهامات هدایتکنندگان
آشوبها تشکیل گردید .در این جلسه نیز ّمتهمان در اعترافات خود ّاتهاماتی را
به برخی از افراد وارد کردند و این سخنان از تلویزیون و رسانهها منتشر گردید.
 14شهریور :موسوی در ّ
بیانیهی یازدهم خود از تشکیل یک جنبش به نام
«راه سبز امید» خبر داد.
 21شهریورّ :ادعای ّکروبی مبنی بر تجاوز به زندانیان ّ
توسط هیئت ویژهی
ّ
قضائیه تکذیب گردید.
ّقوهی
 22شهریور :آیتاهلل منتظری در نامهای به علما و مراجع ،آنها را به
مقابلهی با نظام دعوت و از جنبش به اصطالح سبز حمایت نمود.
 23شهریور :جلسهی پنجم رسیدگی به ّاتهامات آشوبگران برگزار گردید.
 27شهریور :در روز قدس ،شعار حمایت از فلسطین تبدیل به شعار «نه
ّ
غزه نه لبنان جانم فدای ایران» شد .برخی از اغتشاشگران بطور علنی به
روزهخواری پرداختند.

ولىامر (علیه ّ
 .1در ديدار با اعضاى دفتر رهبرى و سپاه حفاظت ّ
السالم) .1388/5/18

بیانات

دستور برای برخورد با متخ ّلفان در ماجرای کوی دانشگاه و کهریزک
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ّ
تخلفات يا ّ
حتى
موضوع ديگرى که در بيانات دوستان مطرح شد،
جناياتى است که در خالل اين حوادث از سوى نيروهاى ناشناس انجام
گرفته .شما اشاره کرديد به مسائل کوى دانشگاه يا از اين قبيل مسائل_ حاال
کوى دانشگاه را چند نفر از دانشجويان عزيز تکرار کردند؛ شبيه کوى دانشگاه،
115
ً
ّ
مثال ّ
قضيهى کهريزک را
مسائل ديگرى هم در اين مدت ّاتفاق افتاده_ يا
ً
گفتند .اين قضايا واقعا يکى از آن مشکالت و معضالت کار دستگاههاى
ً
اجرایى استّ .اوال اين را بطور قاطع بدانيد که با اينها برخورد خواهد شد.
حاال نمیخواهيم جنجال بکنيم که دستور بدهيم ،اين دستور توى رسانهها
پخش بشود ،باز يک پيوست زده بشود ،باز يک پيرو زده بشود؛ من دوست
ندارم کار تبليغاتى انجام بگيرد؛ ّاما از ّاولين روزها دستور داده شده و کسانى
ّ
دنبال هستند؛ منتها کارها بايد درست با دقت و با مراقبت پيش برود.
ً ّ
در کوى دانشگاه ،در آن شب ّ
معين ،قطعا تخلفات بزرگى انجام گرفته،
کارهاى بدى انجام گرفته .ما گفتهايم پروندهى ويژهاى براى اين کار ّ
تهيه
شود و بطور دقيق دنبال بگردند و مجرمان را پيدا کنند و وقتى پيدا کردند ،به
وابستگیهاى سازمانى آنها هم هيچ نگاه نکنند و بايد مجازات شوند؛ اين را
من بطور قاطع گفتم.
اليتهاى پليس ّ
من از ّفع ّ
امنیتیمان ،پليس انتظاميمان ،دستگاه
ّ
بسيجمان تشکر میکنم؛ اينها خيلى کارهاى بزرگى کردند ،کارهاى خوبى
کردند؛ ليکن اين يک بحث جداست .اگر کسى در وابستگى به هرکدام از
ّ
اين سازمانها يک تخلفى انجام داده ،يک جرمى انجام داده ،او هم بايد
جداگانه بررسى شود .نه خدمت اينها را به حساب جرم آنها نديده میگيريم،
ً
نه جرم آنها را به حساب خدمت اينها نديده میگيريم؛ حتما بايد دنبال
بشود و دنبال خواهد شد .همينطور ّ
قضيهى کهريزک ،که حاال آن اعالم

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

قضيهى کوى دانشگاه هم دنبال میشود؛ ّ
شد ،پخش شدّ .
حتى افرادى که
کسانشان در اين قضايا يا به قتل رسيدند_ تعداد معدودى هستند_ يا آسيب
ديدند ،آسيب مالى ديدند ،بنا شده براى هرکدام اينها پروندهى جداگانهاى
تشکيل بدهند .دستور دادهايم ،گفتهايم و اين قضايا را دنبال خواهيم کرد؛
منتها ّ
توجه کنيد که اين مسائل هيچکدام نبايد با مسألهى اصلى بعد از
انتخابات خلط شود .حادثهى اصلى نبايد تحت ّ
الشعاع اين حوادث قرار
116
بگيرد.
توجه به ظلم به برخی از افراد
غفلت برخی از ظلم عظیم به نظام و
ّ

ّ
يک عدهاى آنچه را که بعد از انتخابات ّاتفاق افتاد ،آن ظلمى که به
مردم شد ،آن ظلمى که به نظام اسالمى شد ،آن هتکى که از آبروى نظام
ّ
در مقابل ملتها بوسيلهى بعضى انجام گرفت ،اينها همه را نديده میگيرند،
ً
قضيهى کوى را ّ
فرضا مسألهى فالن حادثه را ،زندان کهريزک را ،يا ّ
قضيهى
اصلى دوران بعد از انتخابات تا امروز قلمداد میکنند؛ اين خودش يک
ظلم ديگر است .مسألهى اصلى ،مسألهى ديگرى است .مسألهى اصلى
خوب
اين است که مردم در يک حرکت عظيمى ،در يک انتخابات
ِ
پرشور ِ
کمنظيرى حضور پيدا کردند و اين رأى باال را توى صندوقها ريختند .هشتاد
و پنج درصد شوخى است؟ اين انتخابات ،نظام را که در اين يکى دو سال
اخير همينطور پىدرپى پيشرفتهاى اقتصادى و علمى و سياسى و ّ
امنیتى و
بينالمللى براى خودش کسب کرده بود ،در يک مرحلهى عالى از امتياز و آبرو
قرار میدهد ،بعد ناگهان مشاهده میکنيم يک حرکتى صورت میگیرد براى
نابود کردن اين حادثهى افتخارآميز! مسألهى اصلى اين است.
برنامهریزی درازم ّدت دشمن برای آشوبهای پس از انتخابات

ّ
البته اينى که عرض میکنم ،تحليل است؛ خبر نيست .به اعتقاد من ،با

اشتباه دشمن در تحلیل وقایع پس از انتخابات

بعد از انتخابات که ّ
تحرکاتى از طرف بعضیها شروع شد ،يک تجاوب
نسبى هم از سوى جمعى از مردم تهران صورت گرفت ،آنها اميدوار شدند؛
فکر کردند آنچه که ّ
تصور میکردند ،انجام شد و گرفت و اميدوار شدند؛
لذا ديديد که اين دستگاهها و وسائل رسانهاى و صوتى و الکترونيکى و
ماهوارهاى و غيره حضورشان در صحنه را چطور تشديد کردند؛ صريح وارد
ً
ميدان شدند .قبال اميدوار نبودند که اين کار بگيرد؛ بعد ديدند نه ،گرفت؛
لذا سريع وارد ميدان شدند؛ منتها خوشبختانه مثل هميشه که مسائل
ّ
ايران را بد میفهمند و ملت ايران را نمیشناسند ،اين دفعه هم نشناختند.
اينها تودهنى خوردند ،سيلى خوردند ،ولى هنوز نااميد نيستند .من به شما
عرض کنم دانشجوهاى عزيز! اينها نااميد نيستند؛ دارند قضايا را دنبال
میکنند؛ به اين زودى هم زمين نمیگذارند .اينها صحنهگردانهایى دارند،
صحنهگردانهایى هم پيدا خواهند کرد.
تأثیر میزان هوشیاری در کم شدن صدمات فتنه

دانشگاه بايد بهوش باشد .دانشجوى مؤمن و مسلمان و دانشجویى
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تحليل من ،اين مسأله از بعد از انتخابات يا از روزهاى حولوحوش انتخابات
شروع نشده؛ اين از قبل شروع شده ،اين از قبل ّ
طراحى شده ،برنامهريزى شده.
من ّمتهم نمیکنم افرادى را که دستاندرکار بودند ،که اينها دستنشاندهى
بيگانههايند يا انگليسند يا آمريکايند_ اين را من ّادعا نمیکنم ،چون براى
من اين ّ
قضيه ثابت نيست؛ چيزى که ثابت نيست ،نمیتوانم بگويم_ ّاما
آنى که میتوانم بگويم ،اين است که اين جريان ،چه پيشقراوالنش دانسته
117
باشند ،چه ندانسته باشند ،يک جريانى بود ّ
طراحىشده؛ تصادفى نبود.
همهى نشانهها نشان میدهد که اين جريان ّ
طراحىشده بود ،حسابشده
بودّ .
البته آنهایى که ّ
طراحى کرده بودند ،يقين نداشتند که خواهد گرفت.

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

که به کشورش عالقمند است و دانشجویى که به آيندهى کشور و آيندهى
نسل خودش دلبسته است ،بايد هوشيار باشد .بدانيد اينها دارند ّ
طراحى
میکنند؛ ّ
البته شکست میخورند .من االن به شما عرض میکنم ،اينها در
نهايت شکست میخورند؛ ّاما درجهى بيدارى و هوشيارى من و شما میتواند
در ميزان خسارت و ضررى که وارد میکنند ،تأثير بگذارد .اگر هوشيار باشيم،
نمیتوانند صدمه و ضررى بزنند .اگر غفلت کنيم ،احساساتى بشويم،
118
بىتدبير عمل کنيم ،يا خواب بمانيم و اينجور عوارض به سراغمان بيايد،
ّ
ضرر و زيان و هزينه باال خواهد بود؛ و لو در نهايت موفق نخواهند شد.
قوت رئیسجمهور نه نقاط ضعف
حمایت رهبر از نقاط ّ

يکى ديگر از موضوعاتى که مطرح شد ،مسألهى حمايتهاى رهبرى است
ً
از دولت يا از رئيسجمهور .خوب ،اين مطلب روشنى استّ .اتفاقا يکى
دوتا از خود دوستان هم بيان کردند .دولت کنونى و رئيسجمهور محترم
مثل همهى انسانهاى عالم ،يک نقاط ّقوتى دارد ،يک نقاط ضعفى .من
که حمايت کردم ،از نقاط ّقوت حمايت کردم .يک نقاط ّقوتى وجود دارد،
من از آن حمايت میکنم؛ در هر کى باشد ،حمايت میکنم .کى هست که
ّ
اين گرايش ،اين جهتگيرى ،اين ّ
تحرک ،اين جد ّيت را از خودش نشان
ّ
ّ
مسؤوليتم از او حمايت نکنم؟ از شما دانشجوها که
بدهد و بنده در حد
دنبال عدالتيد ،من حمايت نمیکنم؟ خوب ،چرا .آيا اگر از دانشجویى که
عدالتخواه است و دنبال عدالت است ،رهبرى حمايت بکند ،اين معنايش
ً
اين است که از نقاط ضعفى هم که احيانا توى آن دانشجو هست ،انسان
ّ ً
ما نهّ .
قضيه اين است .يک نقاط ضعفى وجود دارد،
حمايت میکند؟ مسل
1
آن نقاط ضعف را بنده حمايت نمیکنم.

 )1388/6/4( .1در ديدار دانشجويان و نخبگان علمى .1388/5/18

دانشجویان؛ افسران جنگ نرم

بخش ّ
دوم :روزشمار حماسهها و فتنههای سال 88

يک چيزى را هم حاال من بگويم ،چون ديگر دارد وقت میگذرد .ببينيد
عزيزان! شماها میدانيد_ چون ديدم در بيانات شماها هم هست_ امروز
جمهورى اسالمى و نظام اسالمى با يک جنگ عظيمى مواجه است ،ليکن
جنگ نرم_ که ديدم همين تعبير «جنگ نرم» توى صحبتهاى شما جوانها
هست و الحمدهَّلل به اين نکات ّ
توجه داريد؛ اين خيلى براى ما مايهى
خوشحالى است_ خوب ،حاال در جنگ نرم ،چه کسانى بايد ميدان بيايند؟ 119
ّ
جوان جبههى مقابلهى با
قدر مسلم نخبگان فکریند .يعنى شما افسران
ِ
جنگ نرميد.
اينى که چکار بايد بکنيد ،چجورى بايد عمل کنيد ،چجورى بايد تبيين
کنيد ،اينها چيزهایى نيست که من بيايم فهرست کنم ،بگويم آقا اين عمل را
انجام بدهيد ،اين عمل را انجام ندهيد؛ اينها کارهایى است که خود شماها
بايد در مجامع اصليتان ،فکریتان ،در اتاقهاى فکرتان بنشينيد ،راهکارها
را پيدا کنيد؛ ليکن هدف ّ
مشخص است :هدف ،دفاع از نظام اسالمى و
جمهورى اسالمى است در مقابلهى با يک حرکت همهجانبهى ّمتکى به زور
علمى رسانهاى .بايد با اين جريان
و تزوير و پول و امکانات عظيم پيشرفتهى
ِ
1
شيطانى خطرناک مقابله شود.
ِ
لزوم دور بودن فضای علمی کشور از تش ّنج

و همينجا به شما بگويم ،مواظب باشيد توى اين قضاياى سياسى
کوچک و حقير نبادا دانشگاه تحت تأثير قرار بگيرد؛ نبادا کار علمى دانشگاه
متزلزل شود؛ نبادا آزمايشگاههاى ما ،کالسهاى ما ،مراکز تحقيقاتى ما دچار
آسيب بشوند؛ حواستان باشد .يعنى يکى از مسائل ّ
مهم در پيش روى شما،
حفظ حرکت علمى در دانشگاههاست .دشمنها خيلى دوست میدارند که
 .1همان.
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ّ
ّ
الاقل دچار تعطيلى و ّ
تشنج و اختاللهاى گوناگونى
دانشگاه ما يک مدتى
باشد؛ اين برايشان يک نقطهى مطلوب است؛ هم از لحاظ سياسى برايشان
مطلوب است ،هم از لحاظ بلندمدت؛ چون علم شما از لحاظ بلندمدت
به ضرر آنهاست؛ لذا مطلوب اين است که دنبال علم نباشيد.
حاال شما جوانانى که گفتيم افسران جوان مقابلهى با جنگ نرم هستيد،
از من نپرسيد که نقش ما دانشجويان در تخريب مسجد ضرار کنونى چيست؛
120
خوب ،خودتان بگرديد نقش را پيدا کنيد .يا مقابلهى با نفاق جديد ،يا
1
تعريف عدالت.
متو ّقع نبودن ورود برخی از خواص در فتنه

ّ
البته اين را هم بدانيد که آنچه در بعد از انتخابات ّاتفاق افتاد ،با همان
حسابى که عرض کردم ،اصل قضايا خيلى خالف انتظار ما نبود؛ اگرچه
2
اشخاصى که وارد شدند ،چرا ،خالف انتظارمان بود.
متو ّقع بودن فتنه و دشمنی دشمنان

نکتهى ّدوم در زمينهى مسائل اجتماعى و سياسى است که من بحث
زيادى در اين زمينه نمیخواهم بکنم .همه مالحظه کرديد ،کشور در برههاى
از زمان در معرض يک آزمون سياسى بسيار تعيينکنندهاى قرار گرفت و
همانطور که بعضى از دوستان اشاره کردند ،هاضمهى نظام و کشور توانست
ً
حوادث را در درون خودش هضم کند و فائق بيايد .من قبال هم گفتم ،بروز
چنين حوادثى براى ما هيچ خالف انتظار نيست .يعنى حاال اگر تعبير
3
دقيقترى بخواهم بکنم« ،چندان» نگویيم؛ «هيچ» خالف انتظار نيست.
 .1همان.
 .2همان.
 .3در ديدار اساتيد دانشگاهها .1388/6/8
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ّ
حسينيه همينطور
در چند روز پيش هم که جوانهاى دانشجو اينجا بودند_
که حاال اجتماع هست ،اجتماعى بود از جوانها_ به آنها گفتم که ما با جنگ
نرم ،با مبارزهى نرم از سوى دشمن مواجهيم ،که ّ
البته خود جوانها هم همين
را هى گفتند؛ ّ
مکرر قبل از اينکه بنده بگويم ،آنها هم هى گفتند و همه اين
را میدانستند .آنى که من اضافه کردم اين بود که گفتم :در اين جنگ نرم،
شما جوانهاى دانشجو ،افسران جوان اين جبههايد .نگفتيم سربازان ،چون 121
سرباز فقط منتظر است که به او بگويند پيش ،برود جلو؛ عقب بيا ،بيايد
عقب .يعنى سرباز هيچگونه از خودش تصميمگيرى و اراده ندارد و بايد
فرماندهان ّ
طراح قرارگاهها و
هرچه فرمانده میگويد ،عمل کند .نگفتيم هم
ِ
يگانهاى بزرگ ،چون آنها ّ
طراحیهاى کالن را میکنند .افسر جوان تو صحنه
است؛ هم به دستور عمل میکند ،هم صحنه را درست میبيند؛ با جسم خود
و جان خود صحنه را مىآزمايد .لذا اينها افسران جوانند؛ دانشجو نقشش اين
ً
است .حقيقتا افسران جوان ،فکر هم دارند ،عمل هم دارند ،تو صحنه هم
حضور دارند ،اوضاع را هم میبينند ،در چهارچوب هم کار میکنند .خوب،
با اين تعريف ،استاد دانشگاه چه رتبهاى دارد؟ اگر در زمينههاى مسائل
اجتماعى ،مسائل سياسى ،مسائل کشور ،آن چيزهایى که به چشم باز ،به
بصيرت کافى احتياج دارد ،جوان دانشجوى ما ،افسر جوان است ،شما که
باالتر افسر جوانيد؛ شما فرماندهاى هستيد که بايد
استاد او هستيد ،رتبهى
ِ
مسائل کالن را ببينيد؛ دشمن را درست شناسایى بکنيد؛ هدفهاى دشمن
ً
را کشف بکنيد؛ احيانا به قرارگاههاى دشمن ،آنچنانى که خود او نداند ،سر
طراحى کالن بکنيد و در اين ّ
بکشيد و بر اساس اوّ ،
طراحى کالن ،حرکت
فرماندهان باال اين نقشها را ايفا میکنند.
کنيد .در رتبههاى مختلف،
ِ
دمیدن امید؛ مهمترین وظیفهی استاد شایستهی انقالب

خوب ،حاال استادى که بتواند اين نقش را ايفا کند ،آن استاد شايستهى
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ّ
حال و آيندهى نظام جمهورى اسالمى است .توقع از اساتيد محترم اين
است .جوانهايتان را توجيه کنيد .منظورم اين نيست که بنشينيد زيد و
ً
عمرو سياسى را برايشان ّ
معرفى کنيد .نه ،اصال من موافق هم خيلى نيستم.
اسم آوردن از زيد و عمرو و بکر و  ...اين چيزها ،کمکى به حل مشکل
نمیکند .به اينها قدرت تحليل بدهيد .به اينها توان کار و نشاط کار بدهيد.
چجور؟ با اميد دادن؛ با اميد بخشيدن .فضاى کالس را ،فضاى محيط
122
درس و دانشگاه را فضاى اميد کنيد؛ اميد به آينده .بدترين بالیى که ممکن
است بر سر يک نسل در يک کشور بيايد ،نااميدى است ،يأس است.
اينکه میگويند :آقا! چه فايده دارد؟ فايدهاى ندارد .اين ّ
روحيهى «فايدهاى
اليتهاست؛ چه ّفع ّ
ندارد»_ يأس از آينده_ سم مهلک همهى ّفع ّ
اليتهاى
اجتماعى و سياسى ،چه ّ
1
اليتهاى علمىّ ،فع ّ
حتى ّفع ّ
اليتهاى پژوهشى.
فتنه؛ رزمایشی برای شناخت نقاط ضعف خودمان

در امتحانهایى از قبيل همين حوادثى که حولوحوش انتخابات پيش
آمد_ بعد از انتخابات و قبل از انتخابات_ ديديم که در همين زمينهها
ضعفها و مشکالتى داريم .اين حوادث براى ما نعمت بزرگى است؛ از اين
جهت که ضعفهاى خودمان را بشناسيم؛ مثل رزمايشهایى که نيروهاى
ّ
ً
مسلح راه مىاندازند .رزمايش اصال براى همين است که اين يگان نظامى
يا اين سازمان نظامى ،نقاط ضعفش را پيدا کند .هدفى را میدهند ،فرمان
صادر میشود که به سمت آن هدف حرکت بکنند؛ بعد چشمهاى بصير
و بينایى_ در همهى رزمايشها اينجور است_ مىايستند و از باالى صحنه،
صحنه را نگاه میکنند .میبينند که بله ،در فالن نقطه ،ضعف وجود دارد
ً
بعضا ناتوانيهاى مزمن وجود دارد .اين براى ما يک رزمايش شدّ .
البته
يا
ّ
به اختيار خود ما پيش نيامد؛ بر ما تحميل شد؛ اما خوب شد؛ ضعفهاى
 .1همان.

خودمان را فهميديم .بنابراين اين آرمانها ،باالى سر ماست و بايد به سمت
اين آرمانها حرکت کنيم؛ آن وقت اين ضعفها برطرف خواهد شد .اين هم
يک نکته است.
مهمترین وظیفهی اهل فرهنگ در شرایط فتنه؛ تبلیغ و تبیین
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مرد فرهنگى_ مرد
مرد هنرى و ِ
خب ،در اينجا شاعر چه نقشى دارد؟ ِ
انسان فرهنگى ،در اين صحنه
انسان هنرى و
شامل زنها هم میشود_ يعنى
ِ
ِ
چه وظيفهاى دارد؟ به نظر من وظيفه خيلى سنگين است ،خيلى بزرگ
ّ
ت ّ
«ال ذ ي�� ن� ي� ب� ّل غ� ن
رسالا� الله
و�
است .مهمترين وظيفه هم تبليغ و تبيين است؛
خ �ش ن أ ً
ّ
و� �حدا إ�لّا الله»؛ 1اين يک معيار است؛ حقيقتى را که درک
و ي� خ��ش نو�ه و لا ي��
میکنيد ،آن را تبيين کنيد .کسى انتظار ندارد برخالف آنچه میفهميد حرف
بزنيد .نه ،آنچه را که میفهميد ،بگوییدّ .
البته براى اينکه آنچه میفهميد
حوادث
درست و صواب باشد ،بايد تالش و مجاهدت کنيد؛ چون در
ِ
فتنهگون ،شناخت عرصه دشوار است ،شناخت اطراف ّ
قصه دشوار است،
شناخت مهاجم و مدافع دشوار است ،شناخت ظالم و مظلوم دشوار است،
شناخت دشمن و دوست دشوار است .اگر بنا باشد يک شاعر هم مثل
ديگران گول بخورد ،فريب بخورد و بىبصيرتى به سراغش بيايد ،اين خيلى
دون شأن يک انسان هنرى و يک انسان فرهنگى است .پس بايد حقيقت
را فهميد؛ بعد هم بايد همان حقيقت را تبليغ کرد .نمیشود با شيوههاى
سياسى_ شيوههاى سياستگران و سياستمداران_ در عالم فرهنگ حرکت
کرد ،اين خالف شأن فرهنگ است .در عالم فرهنگ بايستى گرهگشایى
کرد؛ بايستى حقيقت را باز کرد ،بايستى گرههاى ذهنى را باز کرد؛ و اين تبيين
الزم دارد ،يعنى همان کار انبياء؛ فصاحت و بالغتى هم که گفتهاند در بيان
الزم است ،بالغتش به اين معناست .اگرچه که بالغت را در کتب ّفنى به
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معناى مطابقهى با مقتضاى حال معنا میکنندّ ،اما آن يک معناى خاصى
از بالغت است؛ معناى ّاولى و صريح بالغت اين نيست؛ بالغت يعنى
ً
رساندن ،بالغ يعنى رساندن .اينى که مثال میگويند حافظ اين شعر فصيح
و بليغ را گفته ،بليغش يعنى چه؟ يعنى مناسب مقتضاى حال گفته؟ چه
میدانيم ما آن وقتىکه اين شعر را گفته ،مقتضاى حال بوده يا نبوده! ما االن
داريم نگاه میکنيم؛ بحث اقتضاى حال نيست؛ يعنى رساست .بليغ يعنى
 124رسا؛ رسا بگویید ،روشن بگویيدَّ ،
مبين بگویيد؛ ّاما آنچه را که میفهميد
بگویيد؛ هيچ انتظار نيست_ ّ
حق هم نيست که انتظار باشد_ کسى برخالف
فهميدهى خودش حرف بزند .سعى هم بکنيد که آنچه فهميديد درست
باشد.
 ...همينى که حاال معمول شده که در بيانها و در تلويزيون و توى تبليغات
و توى دادگاه و توى زبان همه ،میگويند :جنگ نرم؛ راست است ،اين يک
واقعيت است؛ يعنى االن جنگ استّ .
ّ
البته اين حرف را من امروز نمیزنم،
ّ
من از بعد از جنگ_ از سال  _67هميشه اين را گفتهام؛ بارها و بارها .علت
اين است که من صحنه را میبينم؛ چه بکنم اگر کسى نمیبيند؟! چکار کند
انسان؟! من دارم میبينم صحنه را ،میبينم تجهيز را ،میبينم صفآراییها
را ،میبينم دهانهاى با حقد و غضب گشوده شده و دندانهاى باغيظ به هم
فشرده شده عليه انقالب و عليه امام و عليه همهى اين آرمانها و عليه همهى
آن کسانى که به اين حرکت دل بستهاند را؛ اينها را انسان دارد میبيند ،خب
چه کار کند؟ اين تمام نشده .چون تمام نشده ،همه وظيفه داريم .وظيفهى
مجموعهى فرهنگى و ادبى و هنرى هم وظيفهى مشخصى است :بالغ،
تبيين؛ بگویيد ،خوب بگویيد .من هميشه تکيه بر اين میکنم :بايستى
قالب را خوب انتخاب کنيد و هنر را بايستى تمام عيار توى ميدان بياوريد؛
نبايد کم گذاشت تا اثر خودش را بکند.
ً
میبينيد ،ديگران با اين کارهاى هنرمندانهاى که بعضا دارند ،دارند
يک باطلهایى را تبليغ میکنند؛ شگفت اينکه ما هم همان حرفها را قبول

میکنيم! همين سريال کرهاى که دارد پخش میشود و همه دارند آن را میبينند،
يک تاريخسازى و افسانهى باطل است؛ آدم اگر بخواهد توى شاهنامه بگردد
و اينجور داستانى را پيدا کند ،ده پانزده تا از اين داستانها میشود پيدا کرد.
منتها طرف هنر به کار برده؛ وقتى کسى هنرمندانه کار میکند ،پاداشش
همين است که جنابعالى هم که هيچ عالقهاى به آن تاريخ و به آن
فرهنگ نداريد ،مینشينيد و با کمال عالقه گوش میکنيد و خواهى نخواهى
125
1
ّ
خاصيت هنر خوب است.
آن فرهنگ را جذب میکنيد! اين
ّ
اشکالى ندارد که مسؤوالن کشور ،متوليان امور کشور منتقدينى داشته
باشند که ضعفهاى آنها را به خود آنها نشان بدهند .وقتى انسان در مقام
رقابت قرار بگيرد ،مقابل منتقد قرار بگيرد ،بهتر کار میکند .اينجور نيست که
وجود منتقدين و کسانى که اين روش را قبول ندارند ،آن روش را قبول دارند،
براى نظام ضررى داشته باشد؛ منتها بايد در چهارچوب نظام باشد؛ اين
ً
اشکالى ندارد ،اين مخالفت هيچ مخالفت مضرى نيست؛ نظام هم مطلقا
با يک چنين مخالفتى برخورد نمیکندّ .
البته انتقاد بايد در چهارچوب اصول
ّ
مشخص است که چيست .اصول انقالب امور
باشد .اصول انقالب هم
سليقهاى نيست که هرکه از يک گوشهاى در بيايد ،سنگ اصول را به سينه
بزند؛ بعد که سراغ اين اصول میرويم ،میبينيم بيگانهى از انقالب است.
اصول انقالب ،اسالم است؛ قانون اساسى است؛ رهنمودهاى امام است؛
ّ
ّ
وصيتنامهى امام است؛ سياستهاى کلى نظام است که در قانون اساسى
ّ
ّ
معين شده است که اين سياستهاى کلى بايست تدوين بشود .در اين
چهارچوب ،اختالف نظر ،اختالف ممشا ،اختالف سليقه عيب نيست ،که
حسن است؛ ُم ّ
ضر نيست ،که مفيد و نافع است .اين يک مطلب است که
در ميدان معارضات اينچنينى ،نظام با هيچکس برخورد نمیکند .آنجايى
 .1در ديدار جمعى از شعرا .1388/6/14
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استقبال نظام از انتقادهای در چهارچوب اصول

که افراد در چهارچوب اصول رفتار کنند ،دنبال خشونت نروند ،درصدد بر
هم زدن ّ
امنیت جامعه نباشند ،آسايش جامعه را نخواهند به هم بزنند_ از
اين کارهاى خالفى که انجام میگیرد؛ دروغپراکنى و شايعه_ نظام هيچگونه
مسألهاى ندارد .مخالفينى هستند ،نظراتى دارند ،نظرات خودشان را بيان
میکنند؛ نظام برخورد نمیکند.

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)
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بنای نظام بر جذب ح ّداکثری و دفع ح ّداق ّلی

ّ ّ
ّ
بناى نظام در اينجا ،جذب حداکثرى و دفع حداقلى است .اين،
روش نظام است؛ اين را همه ّ
توجه بکنند .آن کسانى هم که نظر مخالف
دارند ،نظرات مخالف با نظرات رسمى دارند ،در اين چهارچوب میتوانند
خودشان را مقايسه کنند .اگر کسى با مبانى نظام معارضه کند ،با ّ
امنیت
مردم مخالفت کند ،نظام مجبور است در مقابل او بايستد.
لزوم پذیرش ّ
حق نظام در دفاع از خود

ما دربارهى افرادى که به آنها اهانت میشود ،تهمت زده میشود ،میگویيم
حق دفاع دارند؛ خوب ،نظام هم همينجور است؛ نظام هم ّ
اينها ّ
حق دفاع
ّ
حاکميت
از خودش را دارد .اين خطاست که کسى خيال کند چون نظام
است و قدرت سياسى است ،نبايد دفاع کند؛ بىدفاع بماند؛ در مقابلش
هرگونه مخالفتى ،معارضهاى ،قانونشکنىاى ،مرزشکنىاى انجام بگيرد،
بايد عکسالعمل نشان ندهد؛ اين درست نيست؛ هيچ جاى دنيا هم
چنين نيست.
برخورد با گروههای معارض با اصول در همهی کشورهای جهان

در اختالفات گوناگونى که در بين احزاب دنيا وجود دارد_ در همين
کشورهایى که خودشان را پيشرو دموکراسى میدانند_ هيچکدام از اين

ضرورت مراقبت صاحبان قدرت از انحراف و فسادپذیری خود

نکتهى ديگرى که ّفعاالن سياسى ،مسؤوالن ،صاحبان قدرت ،صاحبان
ّ
ّ
ّ
مسؤوليتهاى گوناگون و متنفذين بشدت بايستى مراقب آن باشند ،مسألهى
انحراف و فسادپذيرى شخصى است؛ همهمان بايد مراقبت کنيم .انسانها
در معرض فسادند ،در معرض انحرافند .گاهى لغزشهاى کوچک ،انسان را
به لغزشهاى بزرگ و بزرگتر و گاهى به پرتاب شدن در اعماق ّ
درههایى منتهى
ّ
میکند؛ خيلى بايد مراقب بود .قرآن هشدار داده است .در موارد متعدد،
أ
ن ق ّ
عا��ب�ة ال ذ ي�� ن� �سا�ؤا
در قرآن اين هشدار وجود دارد .يکجا میفرمايد :ث«� ّم کا�
أ
ّ
آ ت ّ
ّ
ا� الله»؛ 1عاقبت بعضى از کارها اين است که انسان
ى � ن� ک�ذ ب�وا �ب� ي�
السوا 
به آن خانهى بدترين میرسد که تکذيب آيات الهى است .يکجا میفرمايد:
 .1سورهی روم ،آیهی .10
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احزاب متعارض و متخالف ،با اصول و مبانى آن نظام مخالفت نمیکنند؛
اّ
و ال از نظر مردم مردود هستند .دستگاههایى دارند؛ دستگاههاى رعايت
قانون اساسى و دادگاه قانون اساسى_ شبيه شوراى نگهبان خودمان_ اينها را
ّرد میکنند .اينجور نيست که قبول کنند يک نفرى بيايد در يک نظامى عليه
مبانى آن نظام مبارزه کند ،معارضه کند ،آن وقت نظام در مقابل او ساکت
و آرام بنشيند .به کمتر از آن هم گاهى ديده میشود که در همين نظامهاى
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اروپایى برخوردهاى خشن و تندى میکنند؛ چيزهایى که جزو اصول هم
محسوب نمیشود .بنابراين برخورد با نظام ،برخورد با مبانى نظام ،ايستادگى
و شمشير کشيدن روى نظام ،جواب تند دارد؛ ّاما نظر مخالف داشتن،
نظر متفاوت داشتن ،آن وقتىکه با اين اشکاالت همرا ه نباشد ،تهمت و
شايعهافکنى و دروغ و از اين چيزها نباشد ،نه ،نظام هيچگونه برخوردى
نخواهد کرد .شيوهى نظام اين نبوده ،امروز هم نيست و إنشاءاهَّلل در آينده
هم نخواهد بود .اين يک نکته.

أ

ً

أ

ّ
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«�ف� ق
ع� ب�هم ن� ف� قا�ا ي�ف� ق�لو ب�هم إ�لى ي�وم ي� قل� نو�ه ب�ما � خ� فل�وا الله ما وعدوه»؛ 1خلف وعدهى
با خدا کردند ،اين موجب شد نفاق در دلهايشان بوجود بيايد .يعنى انسان
گناهى انجام میدهد ،اين گناه انسان را به وادى نفاق میکشاند؛ که نفاق،
کفر باطنى است .همينجا در قرآن ،کافرين و منافقين در کنار هم هستند .در
ت ّ
ن ّ
يک آيهى ديگر میفرمايد :إ«� نّ� ّال ذ ي�� ن� ت� ّولوا نم�کم ي�وم ت
اس��ز لهم
معا� إ� ن�ما
ال��قى جال�
ّ
طا� ب� ض
ال�شّ ي� ن
کس�وا» 2.اينى که میبينيد يک عدهاى در مقابل دشمن
�بع� ما
ب
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منهزم میشوند ،طاقت نمىآورند ،نمیتوانند ايستادگى کنند ،به خاطر
ً
آن چيزى است که قبال از اينها سرزده است؛ باطن خودشان را با گناه و با
خطا خراب کردهاند .لغزشها انسان را فاسد میکند .اين فساد ،به انحراف
در عمل و گاهى به انحراف در عقيده منتهى میشود .اين هم بمرور پيش
ً
مىآيد؛ دفعتا پيش نمىآيد که ما فکر کنيم يک نفرى شب مؤمن میخوابد،
ذره ّ
صبح منافق از خواب بيدار میشود؛ نه ،بتدريج و ّ
ذره پيش مىآيد .اين،
عالجش هم مراقبت از خود است .مراقبت از خود هم يعنى همين تقوا؛
بنابراين عالجش تقواست.
لزوم مراقبت از یکدیگر در برابر انحراف و لغزش

مراقب خودمان باشيم .نزديکان افراد مراقبت کنند؛ زنها از شوهرهايشان،
شوهرها از زنهايشان ،دوستان نزديک از همديگر؛ «و ت�واصوا � قّ
الح� و ت�واصوا
ب
� ّ
الص ب�ر» 3.از يکديگر مراقبت کنيم ،براى اينکه دچار نشويم .مردم مسؤولين را
ب
موعظه کنند ،نصيحت کنند ،خيرخواهى کنند ،بنويسند براى آنها ،بگويند
براى آنها ،پيغام بدهند تا مبادا دچار لغزش بشوند .خطرات لغزش مسؤولين
هم براى نظام ،براى کشور و براى مردم بيشتر است .انسان گاهى در بعضى از
حرفها ،در بعضى از اقدامها و ّ
تحرکات ،اين را احساس میکند؛ نشانههاى
 .1سورهی توبه ،آیهی .77
 .2سورهی آل عمران ،آیهی .155
 .3سورهی عصر ،آیهی .3

يک چنين انحرافى را انسان مشاهده میکند .به خدا بايد پناه برد ،از خدا
1
بايد کمک خواست.
نگرانی مسلمانان جهان از بلواهای بعد از انتخابات
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در بلواهاى بعد از انتخابات ،مسلمانان کشورهاى مختلف اسالمى
نگران بودند؛ پيغام میدادند به آشنايان خودشان در اينجا ،که در ايران چه
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خبر است؟ اينها میگفتند ناراحت نباشيد ،نترسيد ،جمهورى اسالمى
حکومت اينجورى است؛ دشمنانش آنهايند،
قویتر از اين حرفهاست .يک
ِ
دوستانش اينهايند .همهى بدها و شمرهاى عالم با او دشمنند ،همهى
ّ
ّ
عربى مقاوم
مظلومان با او موافقند؛ ملت فلسطين طرفدار اوست ،ملتهاى ِ
طرفدار او هستند .بله ،دولت آمريکا هم مخالفش است ،دولت انگليس
هم که خباثت دويستساله در ايران دارد_ سابقهى خباثت انگليسیها
در ايران ،دويستساله است_ با او مخالف است .اين مخالفتها کسى را
ب ه وحشت نمىاندازدّ .اما يک دولتى بعکس است؛ طرفدارش عبارتند از
ّ
دزدها و غارتگرها و مستکبرين و زورگويان عالم ،مخالفينش عبارتند از ملت
ّ
ّ
خودش يا ملتهاى مؤمن و ملتهاى مظلوم؛ اين مايهى ننگ است .جمهورى
اسالمى تا امروز مخالفينى داشته است از آن قبيل مخالفين؛ دزدهاى
عالم ،غارتگرهاى عالم ،مستکبرين عالم؛ اينهايند که با جمهورى اسالمى
مخالفند؛ اينهايند که در مجامع جهانى سعى میکنند با جمهورى اسالمى
مقابله و مخالفت کنند؛ ّاما آحاد مردم ،تودههاى مردم ،دولتهاى مستقل،
ّ
سياستمداران منفک از آن قدرتها ،ملتهاى مظلوم ،اينها موافق با جمهورى
اسالمیند .به خاطر ترس از اينگونه مخالفتها ،نبايد چهرهى تسليم به
دشمن نشان داد .به هر حال نسل جوان ما بايستى هشيار باشد.
ّ
جوانهاى عزيز! اين کشور مال شماست ،فردا متعلق به شماست .يک
نظام مقتدر_ چه اقتدار علمى ،چه اقتدار سياسى ،چه اقتدار اقتصادى،
 .1در خطبههاى نماز جمعهى تهران .1388/6/20

چه اقتدار ّاطالعاتى ،چه اقتدار ّ
تحرک در مناطق گوناگون جهان و اقتدار
بينالمللى_ مايهى ّ
عزت شماست ،مايهى افتخار شماست و شما بايد براى
تکميل و تتميم چنين نظامى تالش کنيد و احساس وظيفه کنيد .جوانها
1
وظيفه دارند.
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ضرورت پرهیز از تفرقهافکنی در اجتماعات روز قدس

روز قدس ،روز زنده کردن اين ياد و اين نام است .امسال هم به توفيق
ّ
الهى ،به هدايت الهى ،ملت عظيم ما در تهران و در همهى شهرستانها روز
قدس را گرامى خواهند داشت ،راهپيمایى خواهند کرد .در کشورهاى ديگر
هم بسيارى از مسلمانان در روز قدس از ّملت ايران ّ
تبعيت میکنند .روز
ّ
ّ
ً
قدس ،روز متعلق به مسألهى قدس است و ضمنا مظهر وحدت ملت ايران
است .مراقب باشيد در روز قدس کسانى نخواهند از اين اجتماعات براى
ايجاد تفرقه استفاده کنند .از تفرقه بايد ترسيد .با تفرقه بايد مقابله و معارضه
ّ
کرد .تفرقه نبايد بوجود بيايد .آن وقتى ملت ايران میتواند پرچم قدس را با
افتخار بلند کند که يکپارچه باشد .در طول اين سالها سعى کردند اين را هم
ً
2
به هم بزنندّ ،اما بحمد اهَّلل نتوانستند؛ إنشاءاهَّلل بعدا هم نخواهند توانست.
انتخابات 88؛ اثباتکنندهی جمهور ّیت و اسالم ّیت نظام اسالمی

بحمداهَّلل دولت تثبيت شد و استقرار پيدا کرد؛ اين خيلى فرصت و
ّ
موقعيت ّ
ّ
مهم و بزرگى است؛ لطف عظيمى است که خداى متعال بر ملت
ّ ً
ّ
انتخابات پرشور و فراموشنشدنى،
ما و کشور ما تفضل و عطا کرد .اوال با آن
ِ
ّ
ّ
مسؤوليت میکند
نشان داده شد که ملت ايران براى مديريت کشور احساس
و با ارادهى خود ،با اختيار خود ،قدم به ميدان میگذارد ،براى اينکه مسؤولين
کشور را تعيين بکند؛ که اين خيلى فرصت ّ
مهمى است براى نظام و براى
 .1همان.
 .2همان.
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ّ
انقالب .در واقع ملت بزرگ ما ،با حضور هشتاد و پنج درصدى در صحنه،
بيعت دوبارهاى با انقالب کردند ،بعد هم رئيسجمهورى را انتخاب کردند
با قريب بيست و پنج ميليون رأى ،که اين هم يک نصاب جديدى براى
دولت و براى رؤساى جمهور ما بود؛ و اينها پيام داشت؛ هم آن حضور هشتاد
و پنج درصدى_ چهل ميليونى_ پيامهایى در خود دارد ،هم اين انتخاب
قريب بيست و پنج ميليونى .اينها پيام دارد و بايد اين پيامها را فهم کرد؛ و
131
اگر دولتى و مسؤوالنى اين پيامها را درست درک بکنند و نخبگان و زبدگان
سياسى جامعه با ّ
تأمل در اين پيامها بنگرند ،خيلى از گرههايشان حل
خواهد شد؛ مشکالتشان حل خواهد شد.
ّ
يکى از اساسیترين حرفهایى که در اين انتخابات ملت ما زد_ و در واقع
ّ
جمهوريت خودش را با فرياد قوى اثبات
بايد گفت انقالب ما زد_ اين بود که
ّ
کرد .در واقع اين حضور هشتاد و پنج درصدى ،پتک جمهوريت بود بر سر
دشمنانى که دائم عليه انقالب ِهى حرف زدند ،عليه اسالم حرف زدند ،در
ّ
جمهوريت نظام به خيال خودشان خدشه کردند .آن حضور قوى،
پايههاى
نشاندهندهى اين معنا بود.
بعد هم مالحظه کرديد که در اظهارات نامزدهاى محترمى که وارد اين
ً
ميدان شدند ،غالبا دم از پيروى خط امام و گرايش به ارزشها ،دلبستگى به
ارزشها در بياناتشان بود؛ اگرچه حاال در بعضى از موارد حرفى زده میشد که
ّ
منطبق با اين کلى نبودّ ،اما همه آنچه که میگفتند و آنچه که مطرح میکردند،
میخواستند اين را نشان بدهند که دلبستگى به راه امام ،به ّ
خط امام ،به
انقالب ،به پايههاى انقالب وجود دارد .اين خيلى حرف ّ
مهمى است .اين
ّ
نشاندهندهى اين است که همه احساس کردند که ملت ايران به اين سمت
ّ
ّ
گرايش دارد .اين جهت کلى حرکت ملت ايران را نشان میداد؛ يعنى جهت
ّ
اسالميت ،جهت هضم بودن و مطيع بودن در مقابل امر الهىاى که امام
ّ
ّ
اسالميت نظام،
جمهوريت نظام و اين
بزرگوار ما مظهرش بود .بنابراين ،آن

با اين انتخابات هر دوى اينها تثبيت شد؛ تأييد شد .اينها پيامهاى ّ
مهمى
است؛ اينها را بايد درک کرد و بايد اين پيامها را فهم کرد.
واکنش ناجوانمردانهی فتنهگران در برابر حرکت عظیم مردم

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

خوب ،بحمد اهَّلل اين ،صفحهى تازهاى را در انقالب ما ،در نظام ما باز
ً
ًّ
کرد .حاال بعضى واکنشى که به اين حرکت عظيم مردم دادند ،حقا و انصافا
أ
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واکنش اخالقىاى نبود؛ نجيبانه و جوانمردانه نبود ،لکن اينها «�ف� ّما ال�زّ ب�د
أ
ن ف نّ
ف �ذ
ال� ض
ال�اس ف� ي� ث
ر�» 1است .اين حرکت اصيل
مک� ي�ف�
ه� ج� ف� ًاء و ّاما ما ي���ع
� ي� ب
مردم ،اين جريان عظيم انقالب ،اينهاست که براى اين کشور و براى اين
ّ
ملت و براى اين تاريخ ماندنى است.
ضرورت شکرگزاری عملی نسبت به نعمت حضور حماسی مردم

بايد همه شاکر باشيم .هرکسى که به اين کشور عالقمند است ،هرکس
به اسالم و عظمت اسالم عالقمند است ،هرکس دلبستهى امام بزرگوارمان
هست ،بايد شکرگزار باشد اين نعمت بزرگى را که خداى متعال به ما داد.
شماها ّ
ّ
مسؤوليت بر دوش شماست؛
البته ،بيشتر هم بايد شکرگزار باشيد که
بخصوص آقاى رئيسجمهور بيش از ديگران بايد شکرگزار باشند؛ و هم
شاکر باشيد .هم مغتنم بشماريد و هم بر اثر اين شکرگزارى ،تواضعتان را
بيشتر کنيد .مفتخر باشيد به رأى مردم ،مستظهر باشيد به رأى مردم؛ ّاما
مغرور نشويد ،که اگر خداى نکرده غرور به سراغ ماها آمد ،آن وقت انحرافها و
انحطاطهاى گوناگونى را در پيش پاى خودمان خواهيم ديد .مراقب باشيد؛
ً
اين از آن دامهاى بزرگ شيطان است .معموال بعد از پيروزیهاى بزرگ،
2
خطرهاى بزرگ وجود دارد.
 .1سورهی رعد ،آیهی .17
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فضاى جامعه را فضاى برادرى ،مهربانى ،حسن ّ
ظن قرار بدهيم .من هيچ
ّ
سوءظن و فضاى بدگمانى قرار
موافق نيستم بااينکه فضاى جامعه را فضاى
ّ
بدهيم .اين عادات را از خودمان بايد دور کنيم .اينکه متأسفانه باب شده که
روزنامه و رسانه و دستگاههاى گوناگون ارتباطى_ که امروز روز به روز هم بيشتر
و گستردهتر و پيچيدهتر میشود_ روشى را در پيش گرفتهاند براى ّمتهم کردن
يکديگر ،اين چيز خوبى نيست؛ اين چيز خوبى نيست ،دل ما را تاريک 133
میکند ،فضاى زندگى ما را ظلمانى میکند .هيچ منافات ندارد که گنهکار
تاوان گناه خودش را ببيندّ ،اما فضا ،فضاى اشاعهى گناه نباشد؛ تهمت
زدن ،ديگران را ّمتهم کردن به شايعات ،به خياالت .همينجا من اين را هم
بگويم :اينکه در دادگاهها_ که در تلويزيون هم پخش میشد_ از قول يک ّمتهمى
ً
چيزى راجع به يک کس ديگرى گفته میشود ،من اين را بگويم که اين ،شرعا
حج ّيت ندارد .بلهّ ،متهم هرچه دربارهى خود در دادگاه بگويد ،اين ّ
ّ
حجت
است .اينکه بگويند در دادگاه دربارهى خودش اگر اعترافى کردّ ،
حجت
نيست ،اين حرف مهملى است ،حرف بىارزشى است؛ نه ،هر اقرارى ،هر
ً
ً
اعترافى ،شرعا ،عرفا و در نزد عقال در يک دادگاه در مقابل دوربين ،در مقابل
بينندگان ميليونى که ّمتهم عليه خود بکند ،اين اعتراف مسموع است،
مقبول است ،نافذ است؛ ّاما عليه ديگرى بخواهد اعترافى کند ،نه ،مسموع
نيست .فضا را نبايد از تهمت و از گمان سوء پر کرد .قرآن کريم میفرمايد« :لو لا
ً
�ؤ ن ت أ
ت
سمع�موه ظ� نّ� الم�ؤ نم� ن
ا� �ب� ن� ف�سهم خ� ي�را»؛ 1وقتى میشنويد که يکى را
و� و الم م�
إ� ذ�
ّمتهم میکنند ،چرا به همديگر حسن ّ
ظن نداريد؟ تکليف دستگاه اجرایى
و قضایى به جاى خود محفوظ است .دستگاههاى اجرایى بايد مجرم را
تعقيب کنند ،دستگاههاى قضایى بايد مجرم را محکوم و مجازات کنند؛
با همان روشى که ثابت میشود و در قوانين اسالمى و قوانين عرفى ما هست و
 .1سورهی نور ،آیهی .12

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

هيچ هم در اين زمينه نبايد کوتاه بيايند؛ ّاما مجازات مجرم که از طرق قانونى
جرم او ثابت شده است ،غير از اين است که به گمان ،به خيال ،به تهمت،
يکى را ّمتهم کنيم ،بدنام کنيم ،توى جامعه دهن به دهن بگردانيم .اينکه
نمیشود .اين فضا ،فضاى درستى نيست .يا ديگران_ خارجیها ،بيگانهها،
تلويزيونهاى مغرض_ عليه کسى يا کسانى حرفى بزنندّ ،ادعا کنند که اينها
فالنجا خيانت کردند ،فالنجا خطا کردند؛ ما هم عين همان را پخش کنيم.
134
اين ،ظلم است؛ اين ،مورد قبول نيست .رسانههاى بيگانه ِکى دلشان براى
ما سوخته است؟ ِکى خواستهاند حقایق در مورد ما روشن بشود ،که در اين
مورد بيايند حقيقت را گفته باشند؟ میگويند ،حرفهایى میزنندّ ،ادعاهایى
ّ
ّ
شف ّ
شف ّ
افيت نيست؛ اين،
افيت است .اين،
میکنند .نبايد گفت اينها
ّ
شف ّ
افيت معنايش اين است که مسؤول در جمهورى
کدر کردن فضاست.
اسالمى عملکرد خودش را بطور واضح در اختيار مردم قرار بدهد؛ اين معناى
ّ
شف ّ
افيت است ،بايد هم بکنند؛ ّاما اينکه ما بيایيم اين و آن را بدون اينکه
اثبات شده باشد ،بگيريم زير بار فشار تهمت و چيزهایى را به آنها نسبت
بدهيم که ممکن است در واقع راست باشدّ ،اما تا مادامى که ثابت نشده
است ،ما ّ
حق نداريم آن را بيان کنيم؛ اين آن را ّمتهم کند ،آن اين را ّمتهم
کند؛ از رسانهى بيگانه_ رسانهى مغرض انگليس_ شاهد برايش بياوريم ،بعد
ّ
هم يک نفر از آن طرف پيدا بشود و کل نظام را به امورى که شايستهى نظام
اسالمى نيست و نظام اسالمى شأنش بسيار باالتر است از اين چيزهایى
که بعضى به نظام اسالمى نسبت میدهندّ ،متهم بکند ،اين اشکال بر آنها
بيشتر هم وارد است .تهمت زدن به يک شخص گناه است ،تهمت زدن به
يک نظام اسالمى ،به يک مجموعه ،گناه بسيار بزرگترى است .پروردگارا! با
1
تقواى خود ما را از اين گناهان دور کن.

 .1در خطبههاى نماز عيد سعيد فطر .1388/6/29

مهر ماه
یادآوری

ّ
تجمعات در برخی از دانشگاهها انجام شد.
 7مهر :موسوی در ّ
بیانیهی سیزدهم خود روز قدس سال  88را نقطهی
عطف حوادث بعد از انتخابات قلمداد نمود.
135
تبلیغات رسانههای معارض و شایعات پیامکی و شبکههای اجتماعی
ادامه داشت.

برنامهریزی بلندم ّدت دشمن برای بلواهای بعد از انتخابات

ً
قطعا اين بلواهاى بعد از انتخابات ،به نظر آدمهاى خبره و آگاه،
برنامهريزى شده بود .يعنى انسان با هرکسى از انسانهاى فهيم که با مسائل
کشور و با مسائل جهانى آشنا هستند ،در ميان میگذارد ،میفهمد .پريروز
من به ايشان 1همين را عرض کردم؛ گفتم اينها برنامهريزى شده بود .ايشان
ً
گفتند :قطعا .يعنى همه اين را میفهمند که اين کار برنامهريزى شده بوده
ً
و اين يک کار دفعى نبود که بخواهيم بگویيم يک چيزى پيش آمده .مثال
ً
دفعتا کسى بلند شد حرفى زد؛ نه ،اين کار برنامهريزى شده بود؛ از يک مرکزى
هدايت میشد .خوب ،شکست خوردند ديگر؛ إنشاءاهَّلل اين شکستشان
ادامه هم پيدا خواهد کرد .منتها دائم دارند توطئه میکنند.
اشتباه برخی از خواص؛ سکوت در دوران فتنه

اين را هم عرض بکنيم؛ بعضیها در فضاى فتنه ،اين جملهى ن
«ک� �فى
ف
ف
ال� ت��ن�ة
ف
کا� ن� ّالل ب� ن
حل�» 2را بد میفهمند و خيال
رک� و لا �ض رع � ي� ب
و� لا ظ�هر � ي� ب
ب
 .1حجةاالسالم و المسلمين هاشمى رفسنجانى.
 .2نهجالبالغه ،حکمت .1
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بیانات

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

میکنند معنايش اين است که وقتى فتنه شد و اوضاع مشتبه شد ،بکش
ً
کنار! اصال در اين جمله اين نيست که« :بکش کنار» .اين معنايش اين است
ف
رک� و
که بههيچوجه فتنهگر نتواند از تو استفاده کند؛ از هيچ راه« .لا ظ�هر � ي� ب
ف
حل�»؛ نه بتواند سوار بشود ،نه بتواند تو را بدوشد؛ مراقب بايد بود.
لا �ض رع � ي� ب
ّ
عمار را داريم که جناب ّ
صفين ما از آن طرف ّ
عمار ياسر دائم_
در جنگ
ّ
آثار صفين را نگاه کنيد_ مشغول سخنرانى است؛ اين طرف لشکر ،آن طرف
ً
136
لشکر ،با گروههاى مختلف؛ چون آنجا واقعا فتنه بود ديگر؛ دو گروه مسلمان
ّ
در مقابل هم قرار گرفتند؛ فتنهى عظيمى بود؛ يک عدهاى مشتبه بودند.
ّ
عمار دائم مشغول روشنگرى بود؛ اين طرف میرفت ،آن طرف میرفت ،براى
گروههاى مختلف سخنرانى میکرد_ که اينها ضبط شده و همه در تاريخ
ّ
ّ
عدهاى که « ن� ف� ٌر ن
اصحا� بع�د الله ب� ن� مسعود »...
م�
هست_ از آن طرف هم آن
ب
ن
ام�رالم�ؤ م� ي� ن�_
هستند ،در روايت دارد که آمدند خدمت حضرت و گفتند « :ي�ا ي
ق
1
ت
يعنى قبول هم داشتند که اميرالمؤمنين است_ نّا�ا ق�د �ش ن
کک�ا �فى ه�ذا ال��ال»؛
ما شک کرديم .ما را به مرزها بفرست که در اين قتال داخل نباشيم! خوب،
َ
َ
اين کنار کشيدن ،خودش همان ضرعى است که ُيحلب؛ همان ظهرى
َ
است که ُيرکب! گاهى سکوت کردن ،کنار کشيدن ،حرف نزدن ،خودش
کمک به فتنه است .در فتنه همه بايستى روشنگرى کنند؛ همه بايستى
بصيرت داشته باشند .اميدواريم إنشاءاهَّلل خداى متعال ما را و شما را به
ّ
آنچه میگویيم ،به آنچه ّنیت داريم ،عامل کند؛ موفق کند.
لزوم پرهیز خبرگان از مع ّرفی نمایندگان مخالف نظر اعضا

راجع به اين مطلبى هم که جناب آقاى شاهرودى نقل کردند ،به نظر من
خبرگان اقدام نبايد بکنند به اينکه کسى را که حاال عقيدهى مخالفى در
بين خودشان دارد ،اعالم کنند .اين به نظر من اقدام خيلى مناسبى نيست.
حاال من ّ
البته نمیخواهم به خبرگان تکليفى بکنم يا چيزى را به عنوان
ّ
 .1وقعة صفين ،ص .115

تکليف بگويم؛ سليقهى من اين است .باالخره يک نفر عقيدهى ديگرى
در يک مسألهى ّ
خاصى دارد؛ اينجور نيست که در مبانى و اصول اختالفى
1
وجود داشته باشد و به نظرم نمىآيد اينجورى باشد.
وظیفهی همگان بخصوص جوانان در افزایش بصیرت

خوشحالی یا خشم دشمن؛ مالک غلط یا صحیح بودن یک حرکت

نگذاريم ّ
حق و باطل مشتبه بشود .امروز در مقابل نظام جمهورى اسالمى
ً ّ
که فعال قلهى اسالمطلبى در دنياى اسالم است ،صفوفى قرار گرفتهاند؛

 .1در ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى .1388 /7 /2
 .2نهجالبالغه ،خطبهى .50
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مخاطب من عموم مردمند ،بخصوص جوانان؛ همهى مردم کشورند،
بخصوص اين مناطق ّ
حساس .جوانان عزيز! هرچه میتوانيد در افزايش
بصيرت خود ،در عمق بخشيدن به بصيرت خود ،تالش کنيد و نگذاريد،
نگذاريد دشمنان از بىبصيرتى ما استفاده کنند؛ دشمن به شکل دوست
جلوه کند ،حقيقت به شکل باطل و باطل در لباس حقيقت .اميرالمؤمنين
در يک خطبهاى از جملهى مهمترين مشکالت جامعه همين را میشمارد:
نّ
ّ
ال� ت� ن� اهواء ت� تّ� ب�ع و احکام ت� ب� ت�دع ي� خ� ف
«ا�ما ب�دء قو�وع ف
ال� ف� ي�ها ت
ا� الله» .2در
ک� ب
همين خطبه ،اميرالمؤمنين میفرمايد :اگر ّ
حق بطور واضح در مقابل مردم
آشکار و ظاهر بشود ،کسى نمیتواند زبان عليه ّ
حق باز کند .اگر باطل هم
خودش را بطور آشکار نشان بدهد ،مردم به سمت باطل نخواهند رفت.
ف
لک� ي� خ
م� ه�ذا �ض غ� ث� و ن
�ؤ��ذ ن
«و ن
م�ز� نا�» .آن کسانى که مردم را
م� ه�ذا �ض غ� ث� � ي� ج
میخواهند گمراه بکنند ،باطل را به صورت خالص نمىآورند؛ باطل و ّ
حق
را آميخته میکنند ،ممزوج میکنند ،آن وقت نتيجه اين میشود که ف«� ن
ه�الک
حق ،براى طرفداران ّ
طا� على اول� ئا�ه»؛ ّ
ي� ت
س�ولى ال�شّ ي� ن
حق هم مشتبه میشود .اين
ی
است که بصيرت میشود ّاولين وظيفهى ما.

137

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

استکبار جهانى در قلب آن صفوف است؛ صهيونيست در قلب آن صفوف
است .اينها بطور صريح ،دشمنان خونى اسالمند ،پس دشمنان خونى
جمهورى اسالمیند .اين شد يک معيار .اگر حرکتى کرديم ،کارى کرديم که به
نفع اين دشمن انجام گرفت ،بايد بدانيم اگر غافليم ،هوشيار بشويم ،بدانيم
که داريم راه غلط میرويم .اگر حرکتى کرديم که ديديم اين دشمن را خشمگين
ّ
راه درست است .دشمن از پيشرفت ملت ايران
میکند ،بدانيم که راهمان ِ
138
ّ
موف ّ
قيتهاى شما خشمگين میشود ،از استحکام نظام
خشمگين میشود ،از
اسالمى خشمگين میشود .شما ببينيد از کداميک از کارهاى ما دشمن
خشمگين میشود؛ آن چيزى که دشمن را خشمگين میکند ،اين همان
ّ
خط درست است .آن چيزى که دشمن را مشعوف میکند ،ذوقزده میکند،
سعى میکند بر روى او هى تکيه کند؛ در تبليغات ،در سياستورزى ،اين
آن ّ
خط کج است؛ اين همان زاويهدارى است .اين معيارها را در نظر داشته
باشيد .اين معيارها حقايق را روشن خواهد کرد .در بسيارى از موارد آنجايى
1
که اشتباهى پيش مىآيد ،با اين معيارها میشود آن اشتباه را برطرف کرد.

آبان ماه
یادآوری

 13آبان :اغتشاشاتی در میدان هفتم تیر انجام شد.

بیانات
یکی از اشتباهات صداوسیما در انتخابات 88؛ پرداخت زودهنگام به
انتخابات

من کمبودها را نفى نمیکنم؛ بيشتر از خيلى از منتقدين ،بنده کمبودها

 .1در ديدار عمومى مردم چالوس و نوشهر .1388/7/15
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را میدانم؛ منتها راه رفع کمبودها ،اين چيزهایى که ّ
تصور میشود ،نيست که
ً
حاال بيا اعالم کن که مثال فالنجا فالنجور چجورى است؛ نه ،خيلى چيزها
با اعالم درست نمیشود ،با کار درست میشود .با حرف درست نمیشود؛
ّ
سازى تبليغاتى و لفاظى هيچ کمکى به حل مشکالت
حرف ،جنجال ِ
نمیکند؛ همچنانى که شما ديديد .تو همين قضاياى انتخابات ،خوب،
ً
تبليغات انتخاباتى مثال بايد يک ماه يا بيست روز قبل از شروع انتخابات
139
انجام بگيرد؛ ّاما از پيش از عيد نوروز تبليغات انتخاباتى شروع شد! همين
تلويزيونى هم که مورد انتقاد بعضى از دوستان استّ ،
متأسفانه منعکس
میکرد .بنده موافق هم نبودم .اين را هم شما خيال نکنيد که حاال بنده چون
رئيس صدا و سيما را انتخاب میکنم ،همهى برنامههاى صدا و سيما را
مىآورند ،دانه دانه بنده نگاه کنم ،امضاء کنم .نخير ،از خيلى از برنامههاى
صدا و سيما بنده راضى هم نيستم؛ از جمله ،از همين من راضى نبودم که از
سه ماه قبل از انتخابات_ انتخابات بيست و ّدوم خرداد بود_ از ماه اسفند،
بلکه زودتر از اسفند ،بعضى از سفرهاى تبليغاتى و حرفهایى که زده شد و
تظاهراتى که میشد و مجادالتى که انجام میگرفت ،از تلويزيون پخش شود،
که ّ
متأسفانه تو تلويزيون پخش شد؛ به خاطر همين ،که يعنى ما آزادانديشيم!
اينها ّ
توهم است؛ اين جنجالآفرينى در داخل کشور است .جنجال فکرى
1
غير از مباحثات صحيح است.
ضرر فضای جنجالی و دور از منطق

يکوقت شما يک حرفى میزنيد ،ناگهان میبينيد همهى ناظران سياسى
جهان که وجودشان انباشتهى از پليدى و خباثت است ،براى شما کف
میزنند .به اين تشويق نشويد .به قول رایج بين جوانهاّ ،
جوگير نشويد .بحث
درست بکنيد ،بحث منطقى بکنيد .سخنى را بشنويد ،سخنى را بگویيد؛
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اّ
جنجال
کرد؛ و ال فضاى جنجال درست کردن ،همين میشود که ديديد.
ِ
قبل از انتخابات ،بعد از انتخابات ،انعکاسش میشود اين؛ بخصوص
وقتى دست بيگانه هم دخالت دارد .به چه دليل ،با چه توجيهى شما فکر
میکنيد دستگاههاى تبليغاتى دنيا حوادثى را که فکر میکنند به ضرر نظام
140
جمهورى اسالمى است ،لحظه به لحظه منتشر میکنند؟ با چه محاسبهاى
اين کار انجام میگیرد؟ اين را نبايد فکر کرد؟! نبايد رويش مطالعه کرد؟!
اينهاست آن چيزهایى که بايد به آنها ّ
2
توجه کرد.
زير سؤال بردن اصل انتخابات؛ بزرگترين جرم نامزدهای متم ّرد
معترض

ً
بنده روزها معموال حدود شانزده هفده تا روزنامه را نگاه میکنم؛ نه اينکه
حاال همهى صفحات الیى و اينها را نگاه کنم؛ لکن تيترها ،اگر سرمقالهى
ً
قابل ّ
توجهى داشته باشند ،معموال نگاه میکنم .خيلى از روزنامههاى ما
ّ
متأسفانه در انعکاس حقایق ضعيفند و در اصلى فرعى کردن مسائل ،غير
منصفانه عمل میکنند .در همين مسائل اخير ،مسائل را بايد اصلى فرعى
کرد؛ مسألهى اصلى چيست؛ يک سلسله مسائل فرعى هم پيرامون اوست؛
اهم ّیت استّ ،اما مسألهى اصلى ّ
نه اينکه آن مسائل فرعى کم ّ
اهم ّیتش
بيشترش از آنهاست .مسألهى اصلى در اين قضاياى اخير ،اصل انتخابات
بود؛ زير سؤال بردن اصل انتخابات بزرگترين جرمى بود که انجام گرفت .چرا
شما نسبت به اين جرم چشمتان را میبنديد؟! اين همه زحمت کشيده
شرکت به اين عظمت ،يک نصابشکنى ،يک
بشود ،مردم بيايند ،يک
ِ
ّ
رکودشکنى در دنيا در مردمساالرى ،در دمکراسىاى که اينقدر ادعايش را
 .1سورهی زمر ،آیات  17و .18
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هشدار دادهشده به نامزدهای معترض نسبت به عواقب شروع
اعتراضات

من روز ّاول اين را پيغام دادم به همين حضراتى که صحنهگردان اين
قضايا هستند؛ آن ساعات ّاول من به آنها پيغام خصوصى دادم .من اگر
يکوقتى توى نماز جمعه يک حرفى میزنم ،اين ابتدا به ساکن نيست؛
نصيحت الزم انجام میگیرد ،وقتى
حرف خصوصى ،پيغام خصوصى،
ِ
انسان ناچار میشود ،يک حرفى را مىآورد در علن بيان میکند .من پيغام
دادم ،گفتم اين را شما داريد شروع میکنيدّ ،اما نمیتوانيد تا آخر کنترل
کنيد؛ مىآيند ديگران سوءاستفاده میکنند .حاال ديديد آمدند سوءاستفاده
کردند .مرگ بر اسرائيل را خط زدند! مرگ بر آمريکا را خط زدند! معناى اين
کار چيست؟ آنى که وارد عرصهى سياست میشود ،بايد مثل يک شطرنجباز
ماهر هر حرکتى را که میکند تا سه تا چهار تا حرکت بعد از او را هم پيشبينى
کند .شما اين حرکت را میکنى ،رقيبت در مقابل او آن حرکت ديگر را
خواهد کرد؛ بايد فکرش باشى که تو چه حرکتى خواهى کرد .اگر ديدى در آن
حرکت دوم ،تو درميمانى ،امروز اين حرکت را نکن؛ اگر کردى ،ناشى هستى_
حاال تعبير بهترش اين است_ توى اين کار ،توى اين بازى ،توى اين حرکت،
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ّ
ّ
میکنند ،انجام بگيرد ،بعد يک عده مفت و مسلم بيايند بدون استدالل،
بدون دليل ،همان فرداى انتخابات بگويند :انتخابات دروغ است! اين کار
کوچکى است؟! اين جرم کمى است؟! يکقدرى بايد منصف بود توى
ّ
ّ
اين قضايا .دشمن هم حداکثر استفاده را از اين کرد .يک عده هم هستند
در داخل کشور ،از ّاول با نظام جمهورى اسالمى موافق نبودند_ مال امروز و
ديروز نيست ،سى سال است که موافق نيستند_ از اين فرصت استفاده
141
خود نظام ،دارند اينجور
خود نظام ،از ِ
کردند ،ديدند عناصرى وابستهى به ِ
ميداندارى میکنند ،اينها هم وقت را مغتنم شمردند ،آمدند داخل ميدان؛
و ديديد.

ناشى هستى ،ناواردى .اينها نمیفهمند چکار میکنند؛ يک حرکتى را شروع
میکنند ،ملتفت نيستند که در حرکات بعد و بعد و بعد ،چطور در خواهند
ماند؛ مات خواهند شد .اينها را بايد محاسبه میکردند.
جرم نامزدهای معترض؛ زیر سؤال بردن انتخابات و مواجه کرد ِن

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

142

ع ّدهاى از مردم با نظام

کردن
مطلب اصلى اين بود .زير سؤال رفتن انتخابات ،مواجه
ِ
مجموعهاى از مردم_ آنها هيچ ّنیت سویى هم ندارند؛ وارد ميدان انتخابات
شدند ،طبق عقيدهشان عمل کردند؛ خيلى هم خوب_ با نظام ،با کشور،
با حرکت عمومى کشور ،اينها کارهاى کوچکى نيست .اگر شما منصفيد،
آن حرکتهاى جانبى را ،آن قضاياى جانبى را ببينيدّ ،
اهم ّیتش را هم در نظر
ّ
1
بودن اين را هم در نظر داشته باشيد.
داشته باشيد؛ اما مهمتر ِ
دست برداشتن آمریکا از اقدامات گذشته؛ شرط عادی شدن روابط

آن روزى که آمريکا دست از استکبار بردارد ،آن روزى که از دخالتهاى بيجا
در امور ّملتها دست بردارد ،يک دولتى مثل ّ
بقيهى دولتهاست ،براى ما هم
دولتى مثل ّ
بقيهى دولتها خواهد بود؛ ّاما تا روزى که آمريکاییها هنوز به طمع
ِ
روزگار گذشته و عوض کردن تاريخ و به عقب بردن
برگشتن به ايران و تجديد
ِ
ّ
زمان باشند و بخواهند بر کشور ما مسلط بشوند ،با هيچ وسيلهاى نخواهند
ّ
توانست ملت ما را به عقبنشينى وادار کنند؛ اين را بدانند.
استحکام جمهوری اسالمی در برابر فتنهها

و به اين غائلههایى هم که بعد از انتخابات پيش آمد ،دل خوش نکنند؛
جمهورى اسالمى قویتر از اين حرفهاست ،عميقتر از اين حرفهاست،

 .1همان.

ريشهدارتر از اين حرفهاست .جمهورى اسالمى با حوادث بسيار سختترى
هم مواجه شده ،که بر همهى اينها فائق آمده؛ حاال چهار نفر آدمهایى که يا
سادهلوح_ حاال هرچه و با هر انگيزهاى؛ قضاوت نکنيم_ هستند ،يا با ّنیت بد
و خباثتآلود ،يا با ّنیت نه آنچنان بدّ ،اما همراه با سادهلوحى و بد فهميدن
قضايا ،با جمهورى اسالمى مواجه شدهاند ،اينها نمیتوانند براى آمريکا در
ّ
1
کشور ما فرش قرمز پهن کنند؛ اين را بدانند :ملت ايران ايستاده است.

یادآوری

چهارم آذر :موسوی در بیانیهی پانزدهم خود ،بسیج را به باد انتقادگرفت.
 15آذر :موسوی بیانیهی شانزدهم خود را به مناسبت  16آذر (روز دانشجو)
صادر کرد.
 16آذر :در دانشگاه تهران و در حاشیهی مراسم روز دانشجو ،اغتشاشاتی
انجام گرفت .تصاویری از این حوادث ّ
توسط رسانههای مخالف نظام
منتشر شد که در آن به تصویر حضرت امام توهین میشد.
موج اعتراضهای مردمی برخاست.
ّ
علمیه در اعتراض به توهین به حضرت امام
 21آذر :درسهای حوزههای
تعطیل گردید .دانشجویان برخی از دانشگاهها نیز ّ
تجمعاتی در اعتراض به
این اقدام موهن انجام دادند.
 23آذر :پس از اقامهی نمازجمعه در سراسر کشور راهپیمایی در اعتراض
به توهین به حضرت امام انجام شد.
 24آذر :آیتاهلل منتظری نظام را به استفادهی ابزاری از حادثهی توهین به
امام خمینی ّمتهم نمود و بازهم به جریان برخورد با آشوبگران اعتراض کرد.
 .1در ديدار دانشآموزان در آستانه  13آبان .1388/8/12
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آذر ماه
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 29آذر :آیتاهلل منتظری در  87سالگی درگذشت .رهبر انقالب با ّ
توجه
به سوابق وی ،پیام تسلیتی را صادر نمودند.
 30آذر :تشییع جنازهی آیتاهلل منتظری ّ
توسط آشوبگران به اغتشاش
کشیده شد که با بیداری مردم بصیر قم به سرعت پایان پذیرفت.

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)
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بیانات
بدبین کردن مردم و اختالفافکنی؛ از ابزارهای جنگ نرم

يکى از ابزارها در جنگ نرم اين است که مردم را در يک جامعه نسبت به
يکديگر بدبين کنند ،بددل کنند ،اختالف ايجاد کنند؛ يک بهانهاى پيدا
کنند ،با اين بهانه بين مردم ايجاد اختالف کنند؛ مثل همين قضاياى بعد
از انتخابات امسال که ديديد يک بهانهاى درست کردند ،بين مردم ايجاد
اختالفى کردند .خوشبختانه مردم ما بابصيرتند .اينجور کارى در کشورهاى
ّ
ديگر اوضاع کشور را بکلى عوض کرد؛ در جاهاى ديگر ،ترديدافکنى در
دلهاى مردم نسبت به يکديگر؛ يک بهانهاى مثل بهانهى انتخابات را پيش
بکشند ،ايجاد ترديد کنند ،دلها را نسبت به يکديگر چرکين کنند ،مردم را
مغرض معاند را به
آموز
در مقابل هم قرار بدهند؛ بعد در ميانه ،عناصر دست ِ
ِ
کارهاى خالف وادار کنند و مسؤولين کشور نتوانند تشخيص بدهند کى بود،
چى بود ،چه شد .اين جزو طرحهاى اساسى است .اينجور کارى را دنبال
میکنند.
بصیرت؛ مهمترین عنصر در دوران فتنه

ّ
وضعيتى چه چيزى بيش از همه براى
خوب ،شما ببينيد در يک چنين
انسان ّ
مهم است؟ بصيرت .بنده بارها بر روى بصيرت تکيه میکنم ،به
خاطر همين .مردم بدانند چه ّاتفاقى دارد مىافتد؛ ببينند آن دستى را که
دارد صحنهگردانى میکند ،صحنه را شلوغ میکند تا در خالل شلوغیهاى

مردم ،يک عنصر خائنى ،يک عنصر دستنشانده و دستآموزى بيايد کارى
را که آنها میخواهند ،انجام بدهد و نشود او را توى مردم پيدا کرد؛ اين کارى
است که دشمن میخواهد انجام بدهد .هر اقدامى که به بصيرت منتهى
بشود ،بتواند عنصر خائن را ،عنصر بدخواه را از آحاد مردم و تودهى مردم جدا
کند ،او را ّ
مشخص کند ،اين خوب است .هر اقدامى که فضا را مغشوش
مشوش کند ،انسانها را نسبت به يکديگر ّ
کندّ ،
مردد کند ،فضاى تهمتآلود
145
باشد ،مجرم و غير مجرم در آن مخلوط بشوند ،اين فضا ُم ّ
ضر است ،مخالف
است.
ّ
اصرار بنده بر اين است که آحاد مردم ،ملت ايران ،جريانات مختلف
سياسى ،همه در مقابل آن افراد معدودى که با اصل اين انقالب مخالفند،
با اصل استقالل کشور مخالفند ،هدفشان دودستى تقديم کردن کشور به
آمريکا و به استکبار است ،با يکديگر يکى باشند .دشمن از اينگونه عناصر
ّ
ّ
در داخل ملتها دارد؛ در داخل ملت ما هم اينجور کسانى هستند ،معدودى
ّ
از اين قبيل پيدا میشوند .متن ملت ،آحاد مردم ،اين تودهى عظيم مردمى_
از خواص تا ّ
عامهى مردم_ اينها را بايد از آن عناصر معدود خودفروخته جدا
کرد؛ نبايد اشتباه ّاتفاق بيفتد .من میبينم در بعضى از اظهارات ،در بعضى از
حرفها ،فضا آنچنان مغشوش میشود که افراد سردرگم میشوند؛ مردم نسبت
به همديگر ،نسبت به نخبگانشان ،نسبت به مسؤوالنشان بدبين میشوند؛
اين درست نيست.
ضرورت پرهیز از ایجاد اختالف و شایعهپراکنی نسبت به مسؤوالن

حاال بعضیها_ چه مطبوعات ،چه بعضى از عناصر گوناگون_ توصيهپذير
نيستند؛ آنها از ما توصيه نمیخواهند؛ معلوم نيست سياستهاى بعضى
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اصرار بر یکی شدن آحاد م ّلت در برابر مخالفان با اصل انقالب

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

معين میکند و کجا ّ
از اين دستگاهها و مطبوعات و رسانهها را کى ّ
معين
میشود_ نانشان در ايجاد اختالف است_ ّاما آن کسانى که مصالح کشور را
میخواهند ،مايلند حقایق را غالب کنند ،من توصيهام به آنها اين است
که از اين اختالفات جزیى و غير اصولى صرف نظر کنند .شايعهسازى و
ً
ً
شايعهپراکنى درست نيست .انسان میبيند صريحا و علنا به مسؤولين
کشور_ کسانى که بارهاى کشور را بر دوش دارند_ تهمت میزنند ،نسبت به
146
اينها شايعهسازى میکنند؛ فرق هم نمیکند ،چه رئيسجمهور باشد ،چه
رئيس مجلس باشد ،چه رئيس مجمع تشخيص مصلحت باشد ،چه
ّ
قضائيه باشد؛ اينها مسؤولين کشورند .مسؤولين کشور کسانى
رئيس ّقوهى
هستند که زمام يک کارى به اينها سپرده است؛ مردم بايد به اينها اعتماد
داشته باشند ،حسن ّ
ظن داشته باشند .نبايد شايعهپراکنى کرد؛ دشمن اين
را میخواهد .دشمن میخواهد شايعهپراکنى کند؛ میخواهد دلها را نسبت به
يکديگر ،نسبت به مسؤولين بدبين کند.
اولین اقدام فتنهگران؛ ایجاد تردید در کار مسؤوالن انتخابات
ّ

ديديد شما در اوایل همين حوادث بعد از انتخابات_ اين فتنهى بعد
از انتخابات_ ّاولين کارى که شد ،ترديدافکنى در کار مسؤولين رسمى کشور
بود؛ در کار شوراى نگهبان ،در کار وزارت کشور .اين ترديدافکنیها خيلى ّ
مضر
است؛ دشمن اين را میخواهد .جوانان بسيجى بايد ايمان را ،بصيرت را،
1
انگيزه را ،رعايت موازين و معيارها را ،اينها همه را باهم مالحظه کنند.
بیهوده بودن اقدامات مواجهکنندگان با م ّلت و نظام

کسانى هم که با اشارهى دشمن ،با تشويق دشمن ،با لبخند دشمن ،با
کف زدن دشمن برايشان ،میخواهند با اين نظام ،با اين قانون اساسى ،با
 .1در ديدار جمع کثيرى از بسيجيان کشور .1388/9/4

اين حرکت عظيم مردمى مواجه کنند ،سرشان را دارند به سنگ میزنند؛ سر
به ديوار میکوبند ،کار بيهوده میکنند.
ضرورت د ّقت در بکار بردن عنوان منافق و ض ّد والیت فقیه

السالم)
سختی فضای غبارآلود برای امیرالمؤمنین (علیه ّ

مهمترين برههاى و زمان و مکانى که تبليغ ،آنجا معنا میدهد ،جایى
است که فتنه وجود داشته باشد .بيشترين زحمت در صدر اسالم و در زمان
پيغمبر ،زحمات مربوط به منافقين بود .بعد از پيغمبر ،در زمان اميرالمؤمنين
ّ
زحماتى بود که از درگيرى و چالش حکومت اسالمى با افرادى که مدعى
السالم) هم
اسالم بودند ،بوجود مىآمد .بعد هم همينجور؛ در دوران ائمه (عليهم ّ
اّ
همينجور؛ دوران غبارآلودگى فضا؛ و ال آن وقتىکه جنگ بدر هست ،کار،
دشوار نيست؛ آن وقتىکه در ميدانهاى نبرد حاضر میشوند ،با دشمنانى که
ّ
مشخص است اين دشمن چه میگويد ،کار دشوار نيست .آن وقتى مسأله
ّ
مشکل است که اميرالمؤمنين در مقابل کسانى واقع میشود که اينها مدعى
اسالمند و معتقد به اسالم هم هستند؛ اينجور نبود که معتقد به اسالم هم
 .1همان.
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ّ
بمجرد يک خطایى
مراقب باشيد ،مواظب باشيد ،نمیشود هرکسى را
ّ
بمجرد اينکه يککلمه حرفى
يا اشتباهى گفت منافق؛ نمیشود هرکسى را
147
ّ
برخالف آنچه که من و شما فکر میکنيم ،زد ،بگویيم آقا اين ضد واليت فقيه
است .در تشخيصها خيلى بايد مراقبت کنيد .من تأکيدم به شما جوانان
عزيز ،فرزندان عزيز خود من ،جوانان پرشور اين کشور در سرتاسر ميهن عزيز،
ّ
همين است .انگيزهها با شدت ،با ّقوت ،با ايمان کامل ،با اميد کامل به
ّ
آينده حفظ بشود؛ ّاما در تشخيصها و در مصداقهاى مختلف دقت بشود.
ّ
1
بىدقتى در مصداقها ،گاهى اوقات ضررها و لطمات بزرگى خواهد زد.

نباشند ،از اسالم برگشته باشند؛ نه ،معتقدند به اسالم ،راه را غلط میروند،
هواهاى نفسانى کار دستشان میدهد.
ضرر تردید خواص در حوادث

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

اين ،مشکلترين وضع است که افراد را به شبهه مىاندازد؛ به طورى
نّ
«ا�ا
که اصحاب عبد اهلل بن مسعود مىآيند خدمت حضرت ،میگويند:
ال� ت�ال!» 1چرا بايد شک کنند؟ اين ّ
کک�ا �فى ه�ذا ق
 148ق�د �ش ن
شک خواص ،پايهى
حرکت صحيح جامعهى اسالمى را مثل موريانه میجود .اينى که خواص
در حقايق روشن ترديد پيدا کنند و شک پيدا کنند ،اساس کارها را مشکل
میکند .مشکل کار اميرالمؤمنين ،اين است .امروز هم همين است .امروز
در سطح دنيا که نگاه کنيد ،همينجور است؛ در سطح داخل جامعهى
2
خودمان که نگاه کنيد ،همينجور است .تبيين الزم است.
فلسفهبافی نامزدهای قانونشکن برای اقدامات غلط خود

ّ
شما مالحظه کنيد يک عدهاى قانونشکنى کردند ،ايجاد اغتشاش
کردند ،مردم را به ايستادگى در مقابل نظام تا آنجايى که میتوانستند ،تشويق
کردند_ حاال تيغشان 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 کسانى
که بغض امام را در دل داشتند_ جرأت پيدا کنند بيايند توى دانشگاه ،به
دشمن مأيوس و نوميد ،جان
عکس امام اهانت بکنند؛ 3کارى کردند که
ِ
ًّ
مطمئنا اينها
بگيرد ،تشويق بشود بيايد در مقابل چشم انبوه دانشجويانى که
عالقمند به امامند ،عالقمند به انقالبند ،عاشق کار براى کشور و ميهنشان
ّ
 .1وقعة صفين ،ص « :115ما در اين جنگ شک داريم».
 .2در ديدار با جمعى از طالب و روحانيون .1388/9/22
ّ
 .3شعار حضار (روح منى خمينى_ بتشکنى خمينى).

نقش نامزدهای مغلوب معترض در غبارآلود کردن فضای جامعه

خب ،اينها ايجاد فتنه میکند؛ يعنى فضا را فضاى غبارآلود میکند.
ً
شعار طرفدارى از قانون میدهند ،عمل صريحا برخالف قانون انجام میدهند.
شعار طرفدارى از امام میدهند ،بعد کارى میکنند که در عرصهى طرفداران
آنها ،يک چنين گناه بزرگى انجام بگيرد؛ به امام اهانت بشود ،به عکس امام
اهانت بشود .اين ،کار کمى نيست؛ کار کوچکى نيست .دشمنان از اين کار
خيلى خوشحال شدند .فقط خوشحالى نيست ،تحليل هم میکنند .بر
اساس آن تحليل ،تصميم میگيرند؛ بر اساس آن تصميم ،عمل میکنند؛
ّ
تشويق میشوند عليه مصالح ملى ،عليه ملت ايران .اينجا آن چيزى که
مشکل را ايجاد میکند ،همان فريب ،همان غبارآلودگى فضا و همان چيزى
است که در بيان اميرالمؤمنين(عليه ّالصالة و ّالسالم) هست:
ف
ه�الک ي� ت
م�ز� نا� ف� ن
لک� ي� خ
س�ولى ال�شّ ي� ن
م� ه�ذا �ض غ� ث� و ن
�ؤ��ذ ن
«و ن
طا�
م� ه�ذا �ض غ� ث� � ي� ج
حق را با يک کلمهى باطل مخلوط میکنندّ ،
على اول� ئا�ه»1؛ يک کلمهى ّ
حق
ی

 .1نهج البالغه ،خطبهى 50؛ «و همواره پارهاى از حق و پارهاى از باطل را در هم مىآميزند و در چنين
ّ
حالى شيطان بر ياران خود مسلط میشود».
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و جمهورى اسالمى هستند ،يک چنين اهانتى ،يک چنين کار بزرگى انجام
بدهند .آن قانونشکنیشان ،آن اغتشاشجوییشان_ تشويقشان به اغتشاش
و کشاندن مردم به عرصهى اغتشاشگرى_ اين هم نتایجش .اين خطاها
ّاتفاق مىافتد ،عمل خالف انجام میگیرد ،کار غلط انجام میگیرد ،بعد
براى اينکه اين کار غلط ،غلط بودنش پنهان بشود ،اطراف او فلسفه درست
میشود! فلسفه میبافند؛ استدالل برايش درست میکنند! از ابتالئات بزرگ
149
انسانها اين است؛ همهمان در معرض خطريم ،بايد مراقب باشيم .کار خطا
را میکنيم ،بعد براى اينکه در مقابل وجدانمان ،در مقابل سؤال مردم ،در
مقابل چشم پرسشگران بتوانيم از کار خودمان دفاع کنيم ،يک فلسفهاى
برايش درست میکنيم؛ يک استداللى برايش میتراشيم!

بر ّاولياء ّ
حق مشتبه میشود .اينجاست که روشنگرى ،شاخص ّ
معين کردن،
مايز ّ
معين کردن ،معنا پيدا میکند.
تعجب از متن ّبه نشدن نامزدهای معترض پس از انجام اغتشاشات به
ّ

نام آنها

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

ّ
بمجردى که
آن کسى که براى انقالب ،براى امام ،براى اسالم کار میکند،
150
ببيند حرف او ،حرکت او موجب شده است که يک جهتگيرىاى عليه اين
ً
متنبه میشود .چرا ّ
فورا ّ
متنبه نمیشوند؟ وقتى شنفتند که
اصول بوجود بيايد،
از اصلیترين شعار جمهورى اسالمى_ «استقالل ،آزادى ،جمهورى اسالمى»_
اسالمش حذف میشود ،بايد به خود بيايند؛ بايد بفهمند که دارند راه را غلط
میروند ،اشتباه میکنند؛ بايد تبرى کنند .وقتى میبينند در روز قدس که
براى دفاع از فلسطين و عليه رژيم غاصب صهيونيست است ،به نفع رژيم
غاصب صهيونيست و عليه فلسطين شعار داده میشود ،بايد ّ
متنبه بشوند،
بايد خودشان را بکشند کنار ،بگويند نه نه ،ما با اين جريان نيستيم .وقتى
میبينند سران ظلم و استکبار عالم از اينها حمايت میکنند ،رؤساى آمريکا و
فرانسه و انگليس و اينهایى که مظهر ظلمند_ هم در زمان کنونى ،هم در دورهى
تاريخى صد سال و دويستسالهى تا حاال_ دارند از اينها حمايت میکنند،
ِ
ّ
بايد بفهمند يک جاى کارشان عيب دارد؛ بايد متنبه بشوند .وقتى میبينند
همهى آدمهاى فاسد ،سلطنتطلب ،از اينها حمايت میکند ،تودهاى از
ّ
اينها حمايت میکند ،رقاص و ُمطرب فرارى از کشور از اينها حمايت میکند،
بايد ّ
متنبه بشوند ،بايد چشمشان باز بشود ،بايد بفهمند؛ بفهمند که کارشان
يک عيبى دارد؛ بالفاصله برگردند بگويند نه ،ما نمیخواهيم حمايت شما را.
ّ
عقالنيت ،اين حقايق روشن
چرا رودربايستى میکنند؟ آيا میشود با بهانهى
ّ
ّ
عقالنیت است که
عقالنیت بخرج میدهيم! اين
را نديده گرفت ،که ما
ّ
دشمنان اين ملت و دشمنان اين کشور و دشمنان اسالم و دشمنان انقالب،
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شما را از خود بدانند و براى شما کف و سوت بزنند ،شما هم همينطور
ّ
عقالنیت است؟! اين نقطهى مقابل
خوشتان بيايد ،دل خوش کنيد؛ اين
ّ
بمجردى که ديديد برخالف آن مبانىاى
عقل است .عقل اين است که
ً
که شما ّادعايش را میکنيد ،چيزى ظاهر شد ،فورا خودتان را بکشيد کنار،
ّ
بمجردى که ديديد به عکس امام اهانت
بگویيد نه نه نه ،ما نيستيم؛
شد ،به جاى اينکه اصل ّ
قضيه را انکار کنيد ،کار را محکوم کنيد؛ باالتر از
151
کردن کار ،حقيقت کار را بفهميد ،عمق کار را بفهميد؛ بفهميد که
محکوم ِ
دشمن چجورى دارد برنامهريزى میکند ،چه میخواهد ،دنبال چيست؛
اين را بايد اين آقايان بفهمند .من ّ
تعجب میکنم! کسانى که اسم و رسم
خودشان را از انقالب دارند_ بعضى از اين آقايان يک سيلى براى انقالب
نخوردند در دوران اختناق و طاغوت_ و به برکت انقالب اسم و رسمى پيدا
کردند و همهچيزشان از انقالب است ،میبينيد که دشمنان انقالب چطور
ُبراق شدند ،آماده شدند ،صف کشيدند ،خوشحالند ،میخندند؛ اينها را
که میبينيد؟ به خود بياییدّ ،
متوجه بشويد.
شما برادران سابق ما هستيد .اينها کسانى هستند که بعضى از اينها،
يکوقتى به خاطر طرفدارى از امام مورد اهانت هم قرار میگرفتند .حاال
ببينند که کسانى که به نام اينها شعار میدهند ،عکس اينها را روى دستشان
میگيرند ،اسم اينها را با تجليل مىآورند ،درست نقطهى مقابل ،عليه امام و
عليه انقالب و عليه اسالم شعار میدهند و روزهخورى علنى در روز قدس ،در
ماه رمضان ،میکنند؛ اينها را میبينيد ،خب ،بکشيد کنار .انتخابات تمام
شد .انتخاباتى بود ،عمومى هم بود ،درست هم بود ،اشکالى هم نتوانستند
بر انتخابات بگيرند و ثابت کنند؛ حاال هى ّادعا کردند ،فرصت هم داده
شد؛ گفتيم بيایيد ،نشان بدهيد ،ثابت کنيد؛ نتوانستند ،نيامدند؛ تمام
شد .پابندى به قانون اقتضاء میکند که انسان و لو اين رئيسجمهورى را که
انتخاب شده است قبول هم نداشته باشد ،وقتى براى قانون احترام قائل
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بود ،بايستى در مقابل قانون ،خضوع کند .خب ،معلوم است هيچ کسى
نمیتواند بگويد اين کسى که انتخاب شده ،صددرصد ُحسن محض است،
آن طرفى که انتخاب نشده است ،صددرصد قبح محض است؛ نه ،همه
ُح ّ
سنى دارند ،قبحى دارند؛ اين طرف هم ُحسنى دارد ،قبحى دارد؛ آن
طرف هم ُحسنى دارد ،قبحى دارد .قانون ،مالک است ،معيار است .چرا
اينجورى میشود؟ چرا؟ اين ،هواى نفس است.

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

لزوم عبرتآموزی نامزدهای قانونشکن از ریزشهای زمان امام
(ق ّدسس ّره)

اينها مال امروز هم نيست .کسانى که از اوائل انقالب يادشان هست،
میدانند؛ بعضى بودند از ياران امام ،از نزديکان امام در دههى ّاول انقالب
و در حال حيات امام ،که کارشان به مقابلهى با امام کشيد؛ کارشان به
معارضهى با امام کشيد؛ ايستادند پاى اينکه امام را به زانو در بياورند و
خطاى حرکت امام (رضواناهللتعالىعليه) را_ آن مرد بزرگ را ،آن مرد الهى را_ اثبات
کنند؛ ّاما بعد زاويه پيدا کردند .خب ،انقالب اينها را مطرود کرد .کسانى که
از نزديکان امام بودند ،از ياران امام بودند ،کارشان کشيد به يا پناه بردن به
دشمن ،يا مواجه شدن با انقالب ،يا ضربه زدن به انقالب .اينها بايد عبرت
باشد براى همهى ما؛ بايد عبرت باشد؛ بايد بفهميم.
اصرار نامزدهای متم ّرد بر فاصله گرفتن از نظام

من هيچ اعتقادى ندارم به دفع؛ من گفتم در نماز جمعه؛ اعتقاد من به
ّ ّ
ّ
اقلى است؛ ّاما بعضى ّ
کأنه خودشان اصرار دارند
جذب حداکثرى و دفع حد
بر اينکه از نظام فاصله بگيرند .يک اختالف درون خانوادگى را ،درون نظام
ّ
را_ که مبارزات انتخاباتى بود_ يک عدهاى تبديل کردند به مبارزهى با نظام_
ّ
ّ
ّ
البته اينها اقل ّيتند ،کوچکند؛ در مقابل عظمت ملت ايران صفرند ،لکن به

نام اينها شعار میدهند ،اينها هم دل خوش میکنند به اين_ اين بايد مايهى
عبرت باشد .تبليغ بايد بتواند اين حقايق را براى مردم و براى خود آنها روشن
بکند که بفهمند دارند خطا میکنند و اشتباه میکنند.
پیروزی حتمی م ّلت مؤمن ایران بر چالشها

بیداری دانشگاه در دوران فتنه

توى همين قضايا هم بارها ديده شده؛ دانشگاه بسيار آزمايش خوبى داد.
در همين قضايا نشان داد که توى صحنه است ،آگاه است ،بيدار است.
هرچه هم اين ارتباط حوزه و دانشگاه ،اين پيوند حوزه و دانشگاه بيشتر
ّ
معنويت ،اين ّ
روحيات ،بيشتر خواهد شد.
بشود ،اين
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ّ
البته اين نظام ،نظام الهى است؛ اين نظام ،نظامى است که خداى
متعال لطف خود و حمايت خود را از اين نظام به ّمرات و ّکرات نشان داده
است؛ تجربههاى ما از ّاول انقالب همهاش همين را نشان میدهد .ما اگر
با خدا باشيم ،خدا با ماست .اين کسانى که و اين جهانخواران که امروز
در سطح بينالمللى با اين منطقهاى مغلوط و با اين منطقهاى مخدوش_
که اشاره کردم_ میخواهند دنيا را اداره بکنند و بر دنيا سيطره پيدا بکنند،
ّ
ّ
ًّ
مطمئنا بوسيلهى اين ملت و بوسيلهى ملتهاى مستقل ،به حول و ّقوهى
ّ
الهى تودهنى خواهند خورد .اينها نه اسالم را شناختند ،نه اين ملت را
شناختند ،نه اين انقالب را شناختند ،نه امام راحل عظيم ّ
الشأن ما را
ّ
شناختند؛ نمیدانند با کى طرف شدهاند .اين ملت را هم نشناختند؛ اين
ّ
ّ
ملت ،ملت مقاومى است .جوانهاى ما جوانهایى هستند که به معناى
حقيقى کلمه از عمق جانشان تالش میکنند براى سعادت؛ سعادتى که
در اسالم هست .دانشجوهاى ما هم همينجورند؛ دانشجوهاى ما امروز جزو
برترين دانشجوها هستند؛ نه فقط از لحاظ ذهن و علم ،بلکه ّ
حتى از لحاظ
ّ
معنويت ،ايمان؛ دانشجوهاى ما خيلى خوبند.
صفا،
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ضرورت حفظ آرامش و حلم در برابر اهانت به حضرت امام
(ق ّدسس ّره)

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

ما ّ
البته درخواستمان از مردم اين است :در اين قضاياى اهانت به امام
راحل(رضواناهللعليه) ،مردم ما عصبانى شدند ،خشمگين شدند؛ ّ
حق هم
دارند .اعالم برائت کردند ،جا هم داشت ،خوب هم بود؛ لکن آرامششان را
حفظ کنند .از دانشجوها هم ما همين درخواست را داريم :آرامش را حفظ
 154کنيد .اين کسانى که در مقابل شما قرار دارند ،اينها کسانى نيستند که
ّ
ريشهاى داشته باشند ،بتوانند بمانند ،بتوانند در مقابل عظمت اين ملت
و عظمت اين انقالب ،مقاومت کنند؛ نه .با آرامش؛ همه کار با آرامش .اگر
يکوقتى الزم بشود ،خود مسؤولين ،خود قانون و حافظان قانون ،آنچه که
وظيفهشان باشد ،انجام میدهندّ .
البته شناسایى کنند؛ خود دانشجوها
ّ
موظفند در محيط دانشگاه ،افرادى را که منشأ فسادند ،اينها را بشناسند و
ديگران را آگاه کنند .اين خودش يک تبليغ درست و صحيحى است .آگاه
کنند؛ بدانند ارتباطات اينها را ،جهتگيرى اينها را؛ لکن همه کار با آرامش
بايد انجام بگيرد .در سطح جامعهّ ،
تشنج ،اغتشاش ،درگيرى مصلحت
نيست؛ اين چيزى است که دشمن میخواهد .دشمن میخواهد جامعه آرام
امنیتّ ،
مهم است .دشمنان ّ
نباشدّ .
امنیت مردم دوست دارند که مردم در
ناامنى زندگى کنند ،ناراحت بشوند ،کالفه بشوند ،عصبانى بشوند؛ ما اين
را نمیخواهيم .ما میخواهيم مردم زندگيشان ،زندگى آرامى باشد؛ دانشجو
بتواند درس بخواند؛ طلبه بتواند درس بخواند؛ دانشمند بتواند تحقيق
خودش را بکند؛ صنعتگر ،کشاورز ،بازرگان ،بتوانند همه کارشان را انجام
بدهند .محيط دانشگاه هم بايد محيط امنى باشد؛ جوانهاى مردم توى اين
مجموعهى دانشگاه جمعند ،مردم میخواهند جوانهاشان در محيط امنى
باشند .اين کسانى که محيط دانشگاه را با اين اغتشاشگرى ناامن میکنند،
با مردم مواجهاند ،با مردم طرفندّ .
البته دستگاههاى قانونى هم وظایفى
دارند؛ بايد به اين وظایف عمل کنند.

ریشهدارتر شدن روزافزون انقالب

دی ماه
یادآوری

لاّ
ّاول دی :مردم قم و ط ب و علما در اعتراض به اقدامات ساختارشکنانهی
 30آذر در مراسم تشییع آیتاهلل منتظری ،راهپیمایی برپا نمودند.
ّدوم دی :مراسم ختم آیتاهلل منتظری در اصفهان به اغتشاش کشیده
شد.
پنجم دی (تاسوعای حسینی) :آشوبگران در میدان انقالب با نیروهای
پلیس درگیر شدند .شب عاشورا نیز جلسهی عزاداری در جماران به آشوب
کشیده شد.
ششم دی (عاشورای حسینی) :اغتشاشگران در اقدامی وقیحانه،
 .1سورهی رعد ،آیهی 17؛ « ّاما کف بيرون افتاده از ميان میرود ،ولى آنچه به مردم سود میرساند ،در
زمين[باقى] میماند ».
لاّ
ّ
روحانيون .1388/9/22
 .2در ديدار با جمعى از ط ب و

بخش ّ
دوم :روزشمار حماسهها و فتنههای سال 88

بدانيد جوانان عزيز! طالب عزيز! فضالى جوان! بدانيد که اين آيهى
أ
ن ف نّ
أ ّ ّ ف �ذ
ال� ض
ال�اس ف� ي� ث
ر�» 1،امروز
مک� ي�ف�
ه� ج� ف� ًاء و ّاما ما ي���ع
مبارکه�« :ف�ما ال�ز ب�د � ي� ب
مصداق تام و تمامى در زمان شما دارد و اين را شما خواهيد ديد .به فضل
أ
ن ف نّ
ال� ض
ال�اس ف� ي� ث
ر�» ،اين بناى استوار
مک� ي�ف�
الهى خواهيد ديد که «و ّاما ما ي���ع
که هندسهى آن الهى است ،بناى آن هم با دست يک مرد الهى است،
ّ
ّ
ملت عظيم است155 ،
بقاء آن هم با ارادهى اين ملت عظيم و با ايمان اين
استوار خواهد ماند و إنشاءاهَّلل اين درخت روز به روز ريشهدارتر خواهد شد و
خواهيد ديد که اين مخالفان ،اين کسانى که با اين بنا ،با اين ّ
حق و حقيقت
مخالفت میکنند« ،فيذهب جفاء»؛ اينها در مقابل چشم شما إنشاءاهَّلل
2
نابود خواهند بود.

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

ّ
حسینیهها
السالم) را مورد حمله قرار دادند .به
عزاداران امام حسین(علیه ّ
ّ
اسالمیت از شعار «استقالل ،آزادی،
جسارت شد .رقص و پایکوبی انجام و
جمهوری اسالمی» حذف شد .به اصل والیت فقیه توهین و به تصاویر
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
 156رها کردند.
هفتم دی :موج اعتراضات مردم ،مسؤوالن و احزاب برخاست.
هشتم دی :مردم حسینی و عاشورایی تبریز راهپیمایی عظیمی را در
اعتراض به وقایع تهران برپا نمودند.
ّ
نهم دی :حماسهی ملی  9دی در تمام کشور بمنظور دفاع از اسالم ،امام
السالم) ،انقالب و والیت فقیه با حضور دهها میلیونی مردم خلق
حسین (علیه ّ
شد.
 11دی :موسوی در بیانیهی هفدهم خود ،اغتشاشگران را مردمی خداجو
ّ
نامید .او راهحل خود را در پنج بند ارائه داد و پس از اینکه هشت ماه از ابطال
انتخابات میگفت ،دولت را به رسمیت شناخت.
سردمداران آشوب و اغتشاش بعد از  9دی بیش از پیش مطرود مردم
شدند به طوری که حضور آنها در هر محفلی با اعتراض مردم مواجه میشد.

ع ّلت ماندگاری  9دى

بیانات

ّ
اين ملت عظيم از قشرهاى مختلف در سراسر کشور نگاه میکنند به
صحنه ،میشناسند صحنه را؛ خيلى چيز بزرگ و ّ
مهمى است .اينى که من
عرض میکنم روز  9دى در تاريخ ماندگار است ،به خاطر اين است .مردم
بيدارند؛ همين است که کشور شما را نگه داشته است عزيزان من! همين
است که انقالبتان را حفظ کرده است؛ همين است که جرأت سران استکبار

ّ
را از آنها گرفته است که بخواهند به ملت ايران حمله کنند؛ میترسند .حاال
در تبليغات ،زيد و عمرو و بکر را میکشند جلو ،بمباران تبليغاتى میکنند؛
ّ
ّاما حقيقت ّ
قضيه چيز ديگرى است .دشمن حقيقى آنها ملت ايران است،
ّ
دشمن حقيقى آنها ايمان و بصيرت ملت ايران است ،دشمن حقيقى آنها
همين غيرت دينى جوانهاست که میجوشد .يکوقتى هم دندان روى جگر
میگذارند ،صبر هم میکنند ،بايد هم بکنند؛ ّاما يکوقت هم آنجايى که
157
1
وقت حضور در صحنه است ،مىآيند توى صحنه.

روزهاى سال ،بطور طبيعى و بهخودىخود همه مثل همند؛ اين انسانها
هستند ،اين ارادهها و مجاهدتهاست که يک روزى را از ميان روزهاى ديگر
برمیکشد و آن را ّ
مشخص میکند ،متمايز میکند ،متفاوت میکند و مثل
يک پرچمى نگه میدارد تا راهنماى ديگران باشد .روز عاشورا_ دهم محرم_
السالم) است که به
فى نفسه با روزهاى ديگر فرقى ندارد؛ اين حسين بن على(عليه ّ
اين روز جان میدهد ،معنا میدهد ،او را تا عرش باال میبرد؛ اين مجاهدتهاى
ياران حسين بن على(عليهالسالم) است که به اين روز ،اين خطورت و ّ
اهم ّیت
ّ
ُ
دى امسال هم از
را میبخشد .روز نوزدهم دى هم همينجور است ،روز نهم ِ 
ى با دهم دى فرقى ندارد؛ اين مردمند که ناگهان با
همين قبيل استُ .نهم د 
دى قم
يک حرکت_ که آن حرکت برخاسته از همان عواملى است که نوزدهم ِ
را تشکيل داد؛ يعنى برخاستهى از بصيرت است ،از دشمنشناسى است،
از وقتشناسى است ،از حضور در عرصهى مجاهدانه است_ روز ُنهم دى را
هم متمايز میکنند.
اه ّم ّیت مضاعف  9دى در دوران غبارآلود فتنه

ُ
دى امسال هم در تاريخ ماند؛ اين هم يک روز
مطمئن باشيد که روز نهم ِ

 .1در ديدار مردم قم در سالگرد قيام نوزدهم دىماه .1388/10/19
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نقش اراده و مجاهدت در شاخص شدن  9دى

متمايزى شد .شايد به يک معنا بشود گفت که در شرایط کنونى_ که شرایط
غبارآلودگى فضاست_ اين حرکت مردم ّ
اهم ّیت مضاعفى داشت؛ کار
ِ
بزرگى بود.
السالم) در شکلگیری ُنه دى
دست خدا و روح حسین بن علی (علیه ّ

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

هرچه انسان در اطراف اين قضايا فکر میکند ،دست خداى متعال را،
158
السالم) را میبيند .اين
دست قدرت را ،روح واليت را ،روح حسين بن على(عليه ّ
کارها کارهایى نيست که با ارادهى امثال ما انجام بگيرد؛ اين کار خداست،
موقعيت ّ
ّ
حساسى_
اين دست قدرت الهى است؛ همانطور که امام در يک
ّ
که من بارها اين را نقل کردهام_ به بنده فرمودند« :من در تمام اين مدت،
نافذ
دست قدرت الهى را در پشت اين قضايا ديدم» .درست ديد آن مرد ِ
بابصيرت ،آن مرد خدا.
ّ
در شرایط فتنه ،کار دشوارتر است؛ تشخيص دشوارتر است .البته خداى
متعال ّ
حجت را هميشه تمام میکند؛ هيچوقت نمیگذارد مردم از خداى
ّمتعال طلبکار باشند و بگويند تو ّ
حجت را براى ما تمام نکردى ،راهنما
نفرستادى ،ما از اين جهت گمراه شديم .در قرآن ّ
مکرر اين معنا ذکر شده
است .دست اشارهى الهى همهجا قابل ديدن است؛ منتها چشم باز
میخواهد .اگر چشم را باز نکرديم ،هالل شب ّاول ماه را هم نخواهيم ديد؛
ّ
ّاما هالل هست .بايد چشم باز کنيم ،بايد نگاه کنيم ،دقت کنيم ،از همهى
امکاناتمان استفاده کنيم تا اين حقيقت را که خدا در مقابل ما قرار داده
است ،ببينيم.
مهم اين است که انسان اين مجاهدت را بکند .اين مجاهدت به نفع
خود انسان است؛ خداى متعال هم در اين مجاهدت به او کمک میکند.
ُ
امسال آحاد مردم
دى
ِ
دى مردم قم در سال  56از اين قبيل بود ،نهم ِ
نوزده ِ
ً
کشور_ که حقيقتا اين حرکت ميليونى فوقالعادهى مردم حرکت عظيمى

بود_ از همين قبيل است و قضاياى گوناگونى که ما در طول انقالب از اين
چيزها کم نداشتيم .اين مجاهدت ،راه را به ما نشان میدهد.
نقش ع ّمار در جنگ ص ّفین
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ّ
ببينيد در جنگ صفين ،اميرالمؤمنين در مقابل کفار که قرار نداشت؛
جبههى مقابل اميرالمؤمنين جبههاى بودند که نماز هم میخواندند ،قرآن
159
هم میخواندند ،ظواهر در آنها محفوظ بود؛ خيلى سخت بود .کى بايد اينجا
ً
روشنگرى کند و حقایق را به مردم نشان دهد؟ بعضیها حقيقتا متزلزل
ّ
میشدند .تاريخ جنگ صفين را که انسان میخواند ،دلش میلرزد .در اين
صف عظيمى که اميرالمؤمنين به عنوان لشکريان راه انداخته بود و تا آن
منطقهى ّ
حساس_ در شامات_ در مقابل معاويه قرار گرفته بود ،تزلزل ّاتفاق
مىافتاد؛ بارها اين ّاتفاق افتاد؛ چند ماه هم قضايا طول کشيد .يکوقت
خبر مىآوردند که در فالن جبهه ،يک نفرى شبههاى برايش پيدا شده است؛
شروع کرده است به اينکه آقا ما چرا داريم میجنگيم؟ چه فايده دارد؟ چه،
چه .اينجا اصحاب اميرالمؤمنين_ يعنى در واقع اصحاب خاص و خالصى
که از ّاول اسالم با اميرالمؤمنين همراه بودند و از اميرالمؤمنين جدا نشدند_
جلو مىافتادند؛ از جمله جناب ّ
عمار ياسر(سالماهللعليه) که مهمترين کار را
ً
ظاهرا ّ
ايشان میکرد .يکى از دفعات ّ
عمار بود_ استدالل کرد.
عمار ياسر_
ببينيد چه استداللهایى است که انسان میتواند هميشه اينها را به عنوان
ّ
استداللهاى زنده در دست داشته باشد .ايشان ديد يک عدهاى دچار شبهه
شدهاند؛ خودش را رساند آنجا ،سخنرانى کرد .يکى از حرفهاى او در اين
سخنرانى اين بود که گفت :اين پرچمى که شما در جبههى مقابل میبينيد،
ّ
بنىاميه_
اين پرچم را من در روز احد و بدر در مقابل رسول خدا ديدم_ پرچم
زير اين پرچم ،همان کسانى آن روز ايستاده بودند که امروز هم ايستادهاند؛
معاويه و عمرو عاص .در جنگ احد ،هم معاويه ،هم عمرو عاص و ديگر

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

ّ
ّ
بنىاميه بود.
بنىاميه در مقابل پيغمبر قرار داشتند؛ پرچم هم پرچم
سران
گفت :اينهایى که شما میبينيد در زير اين پرچم ،آن طرف ايستادهاند،
همينها زير همين پرچم در مقابل پيغمبر ايستاده بودند و من اين را به چشم
خودم ديدم .اين طرفى که اميرالمؤمنين هست ،همين پرچمى که امروز
اميرالمؤمنين دارد_ يعنى پرچم بنىهاشم_ آن روز هم در جنگ بدر و احد بود
و همين کسانى که امروز زيرش ايستادهاند ،يعنى علىبنابىطالب و يارانش،
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آن روز هم زير همين پرچم ايستاده بودند .از اين عالمت بهتر؟ ببينيد چه
عالمت خوبى است .پرچم ،همان پرچم جنگ احد است؛ آدمها همان
آدمهايند ،در يک جبهه .پرچم ،همان پرچم جنگ احد است؛ آدمها همان
آدمهايند در جبههى ديگر ،در جبههى مقابل .فرقش اين است که آن روز آنها
ّادعا میکردند و معترف بودند و افتخار میکردند که کافرند ،امروز همانها زير
آن پرچم ّادعا میکنند که مسلمند و طرفدار قرآن و پيغمبرند؛ ّاما آدمها همان
آدمهايند ،پرچم هم همان پرچم است .خوب ،اينها بصيرت است .اينقدر
که ما عرض میکنيم بصيرت بصيرت ،يعنى اين.
الگو گرفتن از ع ّمار برای شناخت جریانهای فتنهی 88

از ّاول انقالب و در طول سالهاى متمادى ،کیها زير پرچم مبارزهى با
امام و انقالب ايستادند؟ آمريکا در زير آن پرچم قرار داشت ،انگليس در زير
آن پرچم قرار داشت ،مستکبرين در زير آن پرچم قرار داشتند ،مرتجعين
وابستهى به نظام استکبار و سلطه ،همه در زير آن پرچم مجتمع بودند؛ االن
هم همينجور است .االن هم شما نگاه کنيد از قبل از انتخابات سال ،88
در اين هفت هشت ماه تا امروز آمريکا کجا ايستاده است؟ انگليس کجا
ايستاده است؟ خبرگزاریهاى صهيونيستى کجا ايستادهاند؟ در داخل،
ّ
ضد دين ،از تودهاى بگير تا سلطنتطلب تا ّ
بقيهى اقسام و انواع
جناحهاى
ّ
بىدينها کجا ايستادهاند؟ يعنى همان کسانى که از اول انقالب با انقالب و با

بیداری م ّلت؛ رمز ماندگاری  9دى و انقالب

ّ
اين ملت عظيم از قشرهاى مختلف در سراسر کشور نگاه میکنند به
صحنه ،میشناسند صحنه را؛ خيلى چيز بزرگ و ّ
مهمى است .اينى که من
عرض میکنم روز  9دى در تاريخ ماندگار است ،به خاطر اين است .مردم
بيدارند؛ همين است که کشور شما را نگه داشته است عزيزان من! همين
است که انقالبتان را حفظ کرده است؛ همين است که جرأت سران استکبار
ّ
را از آنها گرفته است که بخواهند به ملت ايران حمله کنند؛ میترسند .حاال
در تبليغات ،زيد و عمرو و بکر را میکشند جلو ،بمباران تبليغاتى میکنند؛
ّ
ّاما حقيقت ّ
قضيه چيز ديگرى است .دشمن حقيقى آنها ملت ايران است،
ّ
دشمن حقيقى آنها ايمان و بصيرت ملت ايران است ،دشمن حقيقى آنها
همين غيرت دينى جوانهاست که میجوشد .يکوقتى هم دندان روى جگر
میگذارند ،صبر هم میکنند ،بايد هم بکنند؛ ّاما يکوقت هم آنجايى که
وقت حضور در صحنه است ،مىآيند توى صحنه.

بخش ّ
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امام دشمنى کردند ،سنگ زدند ،گلوله خالى کردند ،تروريسم راه انداختند.
سه روز از پيروزى انقالب در بيست و دوى بهمن گذشته بود ،همين آدمها با
همين اسمها آمدند جلوى اقامتگاه امام در خيابان ايران ،بنا کردند شعار
دادن؛ همانها االن مىآيند توى خيابان ،عليه نظام و عليه انقالب شعار
میدهند! چيزى عوض نشده .اسمشان چپ بود ،پشت سرشان آمريکا
بود؛ اسمشان سوسياليست بود ،ليبرال بود ،آزادىطلب بود ،پشت سرشان
161
همهى دستگاههاى ارتجاع و استکبار و استبداد کوچک و بزرگ دنيا صف
کشيده بودند! امروز هم همين است .اينها عالمت است ،اينها شاخص
ّ
است؛ و ّ
مهم اين است که ملت اين شاخصها را میفهمد؛ اين چيزى است
ّ
که انسان اگر صدها بار شکر خدا را بکند ،حقش را به جا نياورده است؛
سجدهى شکر کنيم.

ترس دشمن از انتشار پیام انقالب اسالمی

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

تحليل حوادث جارى کشورمان تحليلى نيست که از حوادث عالم جدا
باشد .حوادث عالم ،حوادث منطقه ،اينها به هم ّمتصل است .بخشى هم
ّ
مربوط به کشور ماست ،که ّ
البته آن بخش اصلى و اساسى است .علت هم
اين است که استکبار لنگى کار خود را از اينجا میبيند؛ و اين نشان میدهد
ّ
که يک ملت و يک مجموعهى انسانى چه نقشى میتواند ايفاء کند .اينى
 162که امام بزرگوار ما هى خطاب میکرد به ّامت اسالم ،با ّ
توجه به اين حقيقت
ّ
است .يک ملت وقتى بيدار میشود ،اينجور میتواند همهى محاسبات
استکبار را به هم بريزد .کارخانهاى که آنها درست کردندّ ،
خط توليدى که
براى به ثمر رساندن اهداف استکبارى خودشان بوجود آوردند ،اين ّ
خط
ِ
ّ
ّ
ّ
ُ
توليد را بيدارى يک ملت اينجور کند يا متوقف میکند .اگر همهى ملتهاى
ّ
مسلمان بيايند توى ميدان ،چه میشود! اگر همهى ملتهاى مسلمان همين
بصيرت را ،همين آمادگى را ،همين حضور را پيدا کنند ،چه ّاتفاقى در دنيا
مىافتد! از اين میترسند .میخواهند صداى من و شما خاموش بشود و به
ّ
ّ
گوش ملتهاى ديگر نرسد .میخواهند کارى کنند که ملتهاى ديگر نفهمند
ّ
1
تأثير بيدارى و بصيرت يک ملت در حوادث عالم چقدر است.
راهپیمایی ُنه دى؛ پاسخ به نیاز لحظه

راهپيمایى مردم در بيست و دوى بهمن با همهى عظمتى که دارد_ که
حاال عرض خواهم کرد_ يک کار متعارف است ،يک کار روانشده است،
ّ
شناختهشده است ،متوقع است که انجام بگيرد و انجام میگیرد؛ ّاما بيست
ّ
متوقع نبود؛ ّ
اهم ّیت
و سهى تير در سال  ،78يک کار متعارف نبود ،يک کار
داشت که اين مجموعه بداند و بفهمد که اين کار در آن شرایط ،الزم است
ُ
ماه امسال هم همينجور بود .شناختن
و آن را انجام بدهد .کار نهم دى ِ
ّ
موقعيت ،فهميدن نياز ،حضور در لحظهى مناسب و مورد نياز؛ اين اساس
 .1همان.

کار است که مؤمن بايد اين را هم با خود همراه داشته باشد تا بتواند وجودش
ّ
مؤثر بشود؛ آن کارى را که بايد انجام بدهد ،بتواند انجام بدهد .خوب،
الحمدهلل شوراى هماهنگى تبليغات اين خصوصيت را داشته است،
نشان داده است؛ هم در دههى ّاول ،در اوضاع و احوال گوناگون آن دهه_ در
دوران دفاع مقدس ،قبل از دفاع مقدس ،بعد از دوران دفاع مقدس_ هم بعد
ّ
از رحلت امام در مناسبتهاى مختلف که قلههایى را در تاريخ ما بوجود آورد.
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ّ
1
يکى از اين قلههاى فراموشنشدنى ،همين ُنهم دى امسال بود.

نقش ایمان در خلق حماسهی  9دى

شما نگاه کنيد ببينيد امروز چند هزار رسانه ،اعم از صوتى و تصويرى
و انواع و اقسام رسانههاى گوناگون ،با مدرنترين شيوهها عليه اين نظام
دارند کار میکنند .صدها مغز و فکر در اتاقهاى فکر نشستهاند؛ هرروزى
يک حرفى ،يک شعارى ،يک فکرى ،يک ترفندى عليه اين انقالب دارند
ّ
طراحى میکنند؛ ّاما نمیتوانند به انقالب لطمهاى بزنند ،نمیتوانند به نظام
اسالمى صدمهاى وارد کنند .اين براى چيست؟ استحکام اين بنا به خاطر
بنا شدن بر اصل ايمان به خداست .آن کسانى که در اين راه حرکت کردند،
کار خدایى کردند.
اين نظام ،شبيه نظامهاى ديگر نيست .امروز هيچ نظامى در دنيا
نيست که اين همه عليه او کار تبليغاتى بکنند ،کار سياسى بکنند ،فشار
اقتصادى وارد کنند ،تحريم وارد کنند و او بتواند اينجور مستحکم بايستد؛
چنين چيزى در دنيا وجود نداردّ .اما اين نظام ايستاده است ،بعد از اين هم
خواهد ايستاد؛ اين را همه بدانند .نه آمريکا ،نه صهيونيسم ،نه مجموعهى
مستکبران و زورگويان عالم ،نه با وسائل سياسى ،نه با وسائل اقتصادى ،نه
 .1در ديدار با اعضاى شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى .1388/10/29

بخش ّ
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بهمن و اسفند ماه

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

با تحريم ،نه با تهمت ،نه با تحريک ايادى خود در داخل ،نخواهند توانست
اندکى اين انقالب را بلرزانند.
ّ
ّ
راز ماندگارى اين انقالب ،اتکاى به ايمانهاست؛ اتکاى به خداست .لذا
شما میبينيد آن روزى که تودهى عظيم مردم در سرتاسر کشور احساس کنند
ّ
که دشمنىاى ّ
دشمنى جدىاى
متوجه انقالب است ،احساس کنند که
ِ
ى شما ديديد
وجود دارد ،بدون فراخوان حرکت میکنند مىآيند .روز ُنهم د 
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در اين کشور چه ّاتفاقى افتاد و چه حادثهاى پيش آمد .دشمنان انقالب
که هميشه سعى میکنند راهپيماییهاى ميليونى را بگويند چند هزار نفر
آمدهاند_ تحقير کنند ،کوچک کنند_ اعتراف کردند و گفتند در طول اين
بيست سال ،هيچ حرکت مردمىاى به اين عظمت در ايران ّاتفاق نيفتاده
است؛ اين را نوشتند و گفتند .آن کسانى که سعى در کتمان حقایق دربارهى
ّ
ّ
جمهورى اسالمى دارند ،اين را گفتند .علت چيست؟ علت اين است که
مردم وقتى احساس میکنند دشمن در مقابل نظام اسالمى ايستاده است،
حرکت قلبى است؛ اين
حرکت ايمانى است ،اين
مىآيند توى ميدان .اين
ِ
ِ
چيزى است که انگيزهى خدایى در آن وجود دارد؛ دست قدرت خداست،
دست ارادهى الهى است؛ اين چيزها دست من و امثال من نيست .دلها
دست خداست .ارادهها مقهور ارادهى پروردگار است .وقتى حرکت خدایى
شد ،براى خدا شد ،اخالص در کار بود ،خداى متعال اينجور دفاع میکند.
آ
ّ
لذا میفرمايد :إ«� نّ� ا ّلله � ف
دا�ع ن
ع� ال ذ ي�� ن� � نم�وا» 1.اين را دشمنان نظام اسالمى
ي
نمیفهمند تا امروز هم نفهميدند؛ لذا تهديد میکنند ،حرف میزنند ،روشهاى
گوناگون را بکار میگيرند ،به خيال خودشان میگردند نقطه ضعف براى
جمهورى اسالمى پيدا کنند؛ گاهى اسم حقوق بشر را مىآورند ،گاهى اسم
ً
دموکراسى را مىآورند؛ ترفندهایى که امروز براى مردم دنيا حقيقتا ترفندهاى
مسخره است .میگويند افکار عمومى؛ ّاما افکار عمومى اگر اين حرفها را
از آمريکا و صهيونيسم باور میکرد ،اينجور در دنيا ،در کشورهاى مختلف،
 .1سورهی حج ،آیهی .38

ّ
ملتهاى مختلف ،در مواقع گوناگون ،نفرت خودشان را از اين سران مستکبر
نشان نمیدادند ،که میبينيد نشان میدهند .هرجا سفر میکنند ،گروهى
از مردم عليهشان شعار میدهند .پيداست که افکار عمومى دنيا فريب
1
ترفندهاى اينها را نخورده است.
قدردانى از حضور دهها ميليونى م ّلت شگفتىآفرين ايران در راهپيمايى 
 22بهمن
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

خسته مباد گامهاى استوارتان ،سربلند باد پرچم ّ
همت و آزادگیتان ،درود

خدا بر عزم راسخ و بصيرت بىهمتايتان که هميشه در لحظهى نياز ،صحنه
رويارويى با بددالن و بدخواهان را عرصهى پيروزى ّ
حق میسازد و نمايشگاهى
از ّ
عزت و عظمت مىآرايد.

و سپاسى از ژرفاى دل و جان ،آفرينندهى هستى را که دست قدرت خود
را در عزم و ايمان و بصيرت شما نمايان ساخت و در سى و يکمين سالروز تولد
جمهورى اسالمى ،نيرومندى و سرزندگى اين نظام را که بر ايمان و اعتماد به
ّ
نفس ملتى کهن تکيه زده است ،بيش از هميشه به ُرخ دشمنان کشيد.
آيا سى و يک سال آزمون و خطاى چند دولت ّ
متکبر و زورگو کافى نيست که

آنان را از خواب غفلت بيدار کند و بيهودگى تالش براى سيطره بر ايران اسالمى
را به آنان تفهيم نمايد؟
ُ
آيا حضور دهها ميليون انسان بصير و پر انگيزه در جشن سى و يکسالگى
انقالب کافى نيست که معاندان و فريبخوردگان داخلى را که گاه رياکارانه َدم
از «مردم» میزنند ،به خود آورد و راه و خواست مردم را که همان صراط مستقيم
اسالم ناب محمدى(ص ّلىاهللعليهوآله) و راه امام بزرگوار است ،به آنان نشان دهد؟
 .1در ديدار فرمانده و پرسنل نيروى هوایى ارتش جمهورى اسالمى ايران .1388/11/19

بخش ّ
دوم :روزشمار حماسهها و فتنههای سال 88

ّ
ملت عظيمالشأن و شگفتىآفرين ايران

ّ
ّ
دوستان و دشمنان ملت ايران بدانند که اين ملت ،راه خود را شناخته و
ّ
تصميم خود را گرفته است و براى رسيدن به قلهى پيشرفت و سعادت با تکيه
به خدا و اعتماد به قدرتى که خداوند به او بخشيده است هر مانعى را از سر
ّ
راه برخواهد داشت .کمک و توفيق الهى يار اين ملت و دعاى حضرت بقيه اهلل
ارواحنا فداه پشتيبان آنان باد.

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)
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ّ
سيد ّ
على خامنهاى 22بهمن1388/

1

دوم بهمن 88
نقش علما در شکلگیری حماسهی  9دى و بیست و ّ

حضور مردم در حوادث بزرگ و ّ
مهم و اعالن موضعى که میکنند_ مثل
ً
راهپيمایى ّ
مهم بيست و ّدوم بهمن ،که واقعا يک پديدهى عظيمى بود در
تاريخ انقالب در اين شرایط و با اين اوضاع و احوال؛ و قبل از آن ،حضور
مردم در خيابانها در سراسر کشور در ُنهم دى_ بدون اينکه علما و راهنمايان
معنوى مردم که مورد اعتماد آنها هستند ،دلهاى مردم را به حقایق اين
ّ
متوجه کنندّ ،
ميسر نمیشد .نقش علماى دين در هدايت مردم،
انقالب
منحصر نمیشود به هدايت در امور فرعى و مسائل شخصى و اينها .مهمتر
از همهى اينها ،هدايت مردم است در مسألهى عظيم اجتماعى و مسألهى
حکومت و مسألهى نظام اسالمى و وظایفى که ّ
مترتب بر اين هست در
ً
مقابلهى با حوادث جهانى .يقينا اگر نقش علماى دين و راهنمايان روحانى
ّ
حذف میشد و وجود نمیداشت ،اين انقالب تحقق پيدا نمیکرد؛ اين نظام
بوجود نمىآمد و باقى نمیماند ،با اين همه مشکالت فراوانى که در سر راه
اين انقالب بوجود آوردند .بنابراين علماى دين_ که از جملهى برترين آنها،
مجموعهى خبرگان هستند_ تأثير ماندگار و مستمرى در حوادث جامعه و
2
سرنوشت جامعه دارند؛ که خوب ،آثارش را بحمداهَّلل میبينيم.
ّ
ّ
 .1پيام تشکر و قدردانى رهبر انقالب اسالمى از حضور دهها ميليونى ملت شگفتىآفرين ايران در
راهپيمايى  22بهمن .1388/11/22
 .2در ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى .1388/12/6

بخش ّ
سوم
بیانات سال  89دربارهی فتنه و
ُ
حماسهی نه دی
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دشمن

ّ
ّ
سال  ،88سال ملت ايران بود؛ سال پيروزى ملت ايران بود؛ سال حضور
ّ
نمايان ملت ايران در عرصههاى عظيم زندگى در نظام اسالم و در کشورمان
بود .يکجا در بيست و ّدوم خرداد چهل ميليون نفر پاى صندوقهاى رأى
آمدند؛ يعنى هشتاد و پنج درصد شرکت مردم در انتخابات؛ اين چيز بسيار
ً
ّ
ّ
مشروعيت يک نظام نقش دارد .آن کسانى
مهمى است .يقينا حضور مردم در
ً
ّ
مشروعيت خودشان را اساسا ناشى از حضور مردم میدانند
که در غرب،
و هيچ عامل ديگرى را در آن دخيل نمیدانند ،آنها يک چنين حضورى را
االن ندارند .در حدود زمان انتخابات ما ،در کشور انگليس انتخاباتى برگزار
ً
شد با حضور تقريبا سى درصد کسانى که میتوانستند رأى بدهند .هشتاد و
پنج درصد کجا ،سى درصد کجا؟! اين حرکت مردمى ،اين حضور مردمى
خيلى ّ
اهم ّیت دارد .تحليلگران و مفسران سياسى مسائل دنيا از اين چيزها
بهآسانى نمیگذرند .ممکن است در مطبوعاتشان اين را منعکس نکنند؛
ممکن است سياستمدارها در حرفهايشان که تبليغ میشود ،اين را بر زبان
ّ
نياورند و کتمان کنند؛ ّاما در دلشان مؤثر است ،میفهمند.
ّ
اين ملت پاى حرف خود ايستاده است .اين يک حرکت عظيم بود از

بخش ّ
سوم :بیانات سال  89دربارهی فتنه و حماسهی ُنه دی

حضور میلیونی م ّلت در پای صندوقهای رأی؛ عامل شکست نقشهی

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

ّ
ّ
ملتمان .ملت توانستند در تاريخ کشور اين را ثبت کنند که بعد از گذشت
ّ
ّ
جمهوريت
اسالميت و
سى سال از استقرار نظام اسالمى_ که نظامى بر پايهى
است و اينها از هم تفکيکناپذيرند؛ آنهایى که اين دو را از هم تفکيک
میکنند ،جمهورى اسالمى را نشناختند_ آنچنان پابند به مبانى اين نظام
هستند که در يک انتخاباتى با اين شور و شوق ،با اين عظمت شرکت
میکنند .خوب ،اين يک حرکت عظيم مردمى بود .در قبال اين حرکت،
ّ
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دشمنان ملت ايران نقشههایى داشتند؛ اين نقشهها را شروع کردند به عمل
کردن .اگر حضور شما مردم در انتخابات بيست و دوى خرداد سال  88يک
ً
حضور ضعيفى بود ،اگر به جاى چهل ميليون ،مثال سى ميليون شرکت کرده
ّ
بوديد ،به احتمال زياد دشمنان شما موفق میشدند.
خشونت بعد از انتخابات؛ از نقشههای دشمن برای شکست حکومتها

نقشههایى از پيش ّ
طراحى شده بود .من کسى را ّمتهم نمیکنم؛ ّاما
هندسهى کار دشمن را میشناسم ،میبينم ،آن را تشخيص میدهم؛ نمیتوانم
آن را انکار کنم .هندسهى کار دشمن ،يک هندسهى ّ
مشخصى بود .نظير
اين کار را در جاهاى ديگر هم کردند .وقتى قدرتهاى مستکبر بينالمللى از
يک نظامى ناراضى و ناخشنود باشند ،يکى از راههایى که يافتند و عمل
کردند ،اين است که منتظر يک فرصت انتخابات بشوند ،بعد در آن فرصت
انتخابات ،اگر کسانى که مورد رضاى آنها نيستند ،بر سر کار آمدند و آنهایى
نمايشى مردمى،
که آنها میخواهند ،بر سر کار نيامدند ،آن وقت با يک حرکت
ِ
اوضاع را برگردانند؛ با شعارهایى گروهى از مردم را توى صحنه بکشانند ،با
فشار در صحنهى خيابانها ،آن چيزى را که با قانون به دست آمده است ،با
خشونت دگرگون کنند .اين يک نقشهى شناختهشده است .اگر مالحظه
میکنيد که حوادثى که بعد از انتخابات پيش آمد ،در ذهن مردم ،در ذهن
ّ
تحليلگران مستقل و صادق و تيزبين ،منتسب به عوامل خارجى و بيرونى

بخش ّ
سوم :بیانات سال  89دربارهی فتنه و حماسهی ُنه دی

میشوند ،ناشى از اين است .اگر کسى هيچ خبرى هم از پشت پرده نداشته
باشدّ ،اطالعاتى که افراد صاحب ّاطالع به دست مىآورند ،اگر اين ّاطالع هم
در دسترس نباشد ،انسان شکل کار را که نگاه میکند ،میفهمد که اين کار،
ّ
کار دشمنان ملت است؛ کار بيگانگان است .انتخاباتى انجام میگیرد ،يک
حرکت قانونى ّاتفاق مىافتد ،يک نتيجهاى هم با خود به دنبال مىآورد؛
ّ
اين نتيجه را به زور خشونت بخواهند عوض کنند .يک عدهاى را بکشند
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ً
توى صحنه؛ احيانا اگر اقتضاء شد ،خشونت هم بکنند ،آتشسوزى هم
راه بيندازند ،بانک هم آتش بزنند ،اتوبوس هم آتش بزنند ،براى اينکه نتایج
قانونى را برگردانند .خوب ،اين حرکتى است که هم خالف شرع است ،هم
خالف قانون است .پيداست اين حرکت ،حرکت هدايتشدهاى از طرف
بيگانگان است .يک چنين ّاتفاقى را میخواستند در کشور پيش بياورند.
مهمى بود براى کشور .من به شما عرض بکنم ،آزمون ّ
آزمون ّ
مهمى بود؛
هم عبرتهاى زيادى داشت ،هم درسهاى زيادى داشت؛ و در اين آزمون،
ّ
ملت ايران پيروز شد .آنها میخواستند مردم را تقسيم کنند به يک گروه
ّ
اقل ّيت ،به يک گروه ّ
اکثريت؛ يک گروهى که برندهى انتخابات است ،يک
گروه هم که در انتخابات به نتيجهى مطلوب خود دست پيدا نکرده ،اينها
ّ
ّ
را در مقابل هم قرار بدهند .ملت را دوپارچه کنند؛ يک عده اغتشاشگر هم
وارد ميدان بشوند و با ايجاد اغتشاش ،جنگ را در داخل کشور مغلوبه کنند،
ّ
جنگ داخلى راه بيندازند؛ اميدشان اين بودّ .اما ملت هوشيارى به خرج
داد .شما ديديد در روز انتخابات ،مردم به دو گروه سيزده چهارده ميليونى و
ّ
بيست و چهار پنج ميليونى تقسيم شدند؛ ّاما بعد از گذشت مدتى نهچندان
بلند ،همين دو گروه باهم يکى شدند و در مقابل شورشگران و اغتشاشگران و
ّ
خرابکاران ايستادند .بيدارى ملت را انسان اينجا میشود بفهمد.
میخواستند بين مردم اغتشاش ايجاد کنند .بدخواهانى که سى سال
است عليه اين انقالب و عليه اين مردم هر کارى توانستند ،کردند ،اينها هم

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

تبليغات خودشان وارد ميدان شدند .بيش از
فرصت را مغتنم شمردند و با
ِ
اين ،کارى نمیتوانستند بکنند .اگر آمريکاییها و انگليسیها و صهيونيستها
میتوانستند نيرو وارد خيابانهاى تهران بکنند ،يقين بدانيد میکردند .اگر
برايشان امکان داشت که با حضور وابستگان و مزدوران خودشان از خارج،
عرصه را آنچنان که میخواهند ،هدايت کنند ،میکردند .منتها میدانستند
که اين کار به ضررشان تمام میشود .تنها کارى که میتوانستند بکنند ،اين
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بود که در صحنهى تبليغات ،در صحنهى سياست جهانى ،از آشوبگر ،از
اغتشاشگر حمايت کنند .رؤساى جمهور کشورهاى مستکبر در اين ّ
قضيه
وارد ميدان شدند؛ اغتشاشگران خيابانى و خرابکارانى را که با آتش زدن
ّ
میخواهند موجوديت خودشان را نشان بدهند ،ملت ايران ناميدند؛ شايد
بتوانند اوضاع را آنچنان که طبق ميل خودشان است ،در افکار عمومى دنيا
1
و کشورمان تصوير و ترسيم کنند؛ ّاما شکست خوردند.
ُنهم دی و  22بهمن 88؛ قویترين و آخرين ضربه بر فتنه

ّ
قویترين و آخرين ضربه را ملت در روز ُنهم دى و بيست و دوى بهمن
ّ
وارد کرد .کار ملت ايران در بيست و ّدوم بهمن ،کار عظيمى بود؛  9دى
ّ
هم همينجور .يکپارچگى ملت آشکار شد .همهى کسانى که در عرصهى
سياسى به هر نامزدى رأى داده بودند ،وقتى ديدند دشمن در صحنه است،
ً
وقتى فهميدند اهداف پليد دشمن چيست ،نسبت به آن کسانى که قبال
به آنها خوشبين هم بودند ،تجديد نظر کردند؛ فهميدند که راه انقالب اين
ّ
است ،صراط مستقيم اين است .در بيست و دوى بهمن ،ملت همه با
ّ
يک شعار وارد ميدان شدند .خيلى تالش کردند ،شايد بتوانند بين ملت
ّ
ّ
دودستگى ايجاد کنند؛ ّاما نتوانستند؛ و ملت ايستاد؛ اين پيروزى ملت بود.
از بيست و ّدوم خرداد تا بيست و ّدوم بهمن_ هشت ماه_ يکفصل پرافتخار
ّ
و پرعبرتى براى ملت ايران بود؛ اين يک درس شد .آگاهى جديدى بوجود
 .1در اجتماع زائران و مجاوران حرم ّ
مطهر رضوى .1389/1/1

ّ
آمد .فصل تازهاى در بصيرت ملت ايران گشوده شد .اين يک زمينهى بسيار
1
ّ
مهمى است .بايد بر اساس اين زمينه ،حرکت کنيم.
ُنه دى؛ عامل تقویت جمهوری اسالمی

بخش ّ
سوم :بیانات سال  89دربارهی فتنه و حماسهی ُنه دی

همه ،بخصوص جوانهاى عزيز ما اين را بدانند؛ آنچه که بعد از رحلت
امام تا امروز ّاتفاق افتاده است ،از دشمنیها ،کارشکنیها ،هر کارى که کردند،
173
از هر نوعى که انجام دادند ،نتوانسته است در پايههاى اين نظام اندک تزلزل
و تکانى ايجاد کند؛ بلکه بعکس ،هر ضربهاى که دشمن حوالهى جمهورى
اسالمى کرده است ،در نتيجه به استحکام بيشتر جمهورى اسالمى انجاميده
است؛ درست مثل هشت سال جنگ تحميلى ...امروز هم همينجور است.
هر ّاتفاقى که دشمنان برنامهريزى کنند ،افراد سادهدل و خام و غافل به هر
ّ
نحوى با دشمنان همراهى کنند ،با ايستادگى ملت ايران ،نتيجهاش تقویت
بيشتر جمهورى اسالمى است.
شما ديديد فتنهاى بوجود آمد ،کارهایى شد ،تالشهایى شد ،آمريکا از
فتنهگران دفاع کرد ،انگليس دفاع کرد ،قدرتهاى غربى دفاع کردند ،منافقين
دفاع کردند ،سلطنتطلبها دفاع کردند؛ نتيجه چه شد؟ نتيجه اين شد که
ّ
در مقابل همهى اين ّاتحاد و ّاتفاق ناميمون ،مردم عزيز ما ،ملت بزرگ ما در
روز ُنهم دى ،در روز بيست و دوى بهمن ،آنچنان عظمتى از خودشان نشان
دادند که دنيا را خيره کرد.
نقش تقوا در آسیبناپذیر شدن م ّلت

ايران امروز ،جوان امروز ،تحصيلکردهى امروز ،ايرانيان امروز ،آنچنان
ّ
وضعيتى دارند که هر توطئهاى را دشمن عليه نظام جمهورى اسالمى
زمينهچينى کند ،به توفيق الهى توطئه را خنثى میکنند .منتها ّ
توجه داشته
باشيد؛ بايد تقوا پيشه کنيم .آنچه ما را قوى میکند ،تقواست؛ آنچه ما را
 .1همان.

آسيبناپذير میکند ،تقواست؛ آنچه ما را به ادامهى اين راه تا رسيدن به
1
اهداف عاليه اميدوار میکند ،تقواست.
عفو فریبخوردگان فتنه

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

ّ
همزمان با ّايام خجسته والدت حضرت فاطمه زهرا (سالماهللعليها) رهبر معظم
ّ
قضائيه براى عفو و تخفيف مجازات
انقالب اسالمى با درخواست رئيس ّقوه
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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 کردهاند موافقت نمودند.
متن نامه آيتاهلل آملى الريجانى به اين شرح است:
ّ

بسم اهلل ّالرحمن ّالرحيم

محضر مبارک رهبر معظم انقالب اسالمى حضرت آيتاهلل خامنهاى (اداماهللظله
الوارف)

با اهداى سالم و ّ
تحيات و با عرض تبريک فرا رسيدن ّايام والدت با سعادت
دخت گرامى نبى ّ
مکرم اسالم (ص) و تقارن اين عيد خجسته با والدت حضرت
امام خمينى (ره) ،با گذشت بيش از سه دهه از انقالب اسالمى ،پايههاى نظام
اسالمى آنچنان مستحکم و ريشه در اعماق انسانهاى مؤمن دوانيده که بفضل
الهى و با رهبرى ّ
ولى فقيه و حمايت بىدريغ ّامت ،بر همه توطئهها و مشکالت
فائق آمده و صراط تعالى را میپيمايد.
در سال گذشته در دهمين انتخابات رياست جمهورى ،مردم دينمدار و
انقالبى حماسهاى ديگر آفريدند و جلوهاى از دموکراسى واقعى و مردمساالرى
دينى را در ايران اسالمى به نمايش گذاشته و علىرغم تبليغات گسترده دشمنان
و بدخواهان ،با حضور چهل ميليونى در انتخاباتى کمنظير و در کمال آزادى
 .1در خطبههاى نماز جمعهى تهران در حرم امام خمينى (ره) در بيست و يکمين سالگرد ارتحال
حضرت امام خمينى (ره) .1389/3/14

شرکت کرده و با ّ
اکثريت قاطع فرد مورد نظر خود را انتخاب کردند.
ّ
اين نمايش عظيم ملت و حماسه بزرگ بر دشمنان گران آمده و در صدد
تلخ کردن کام مردم برآمدند و با پيوند جريانهاى ّ
ضد انقالب داخل و خارج
و حمايت همهجانبه دشمنان قسم خورده دست به فتنهگرى و ناامنى زدند
و ّ
عدهاى غافل و بىبصيرت هم اگرچه با انگيزههاى متفاوت ،آتش اين فتنه
را شعلهورتر کردند و با هنجارشکنى و زير پا گذاشتن قانون براى مردم و نظام
زحمت ايجاد کردند و مال و جان مردم را مورد ّ
تعرض قرار دادند که حسب
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وظيفه دستگاههاى ّ
امنیتى ،انتظامى و قضايى با فتنهگران و قانونشکنان و

فريب خورده به خود آمده و از کرده خود پشيمان و اظهار ندامت و درخواست

عفو دارند .در اجراى بند  11از اصل قانون اساسى به شرح ليست پيوست،
صورت اسامى  81نفر از محکومان محاکم عمومى و انقالب مورد بررسى واقع و
واجد شرايط الزم جهت برخوردارى از عفو و يا تخفيف مجازات تشخيص داده
شدهاند که در صورت تصويب مقام عالى اقدام میگردد.
و االمر اليکم و ّ
السالم عليکم و رحمة اهلل و برکات 
ه
صادق الريجانى

ّ
قضائيه به اين
پاسخ حضرت آيتاهلل خامنهاى به درخواست رئيس ّقوه
شرح است:
بسمه تعالى
با سالم و تبريک با پيشنهاد جنابعالى موافقت میشود.
و ّ
السالم عليکم و رحمة ا 
هلل
ّ
سيد على خامنهاى

 /12خرداد ماه1389 /

1

 .1موافقت با عفو و تخفيف مجازات تعدادى از محکومين قضاياى پس از انتخابات .1389/3/12

بخش ّ
سوم :بیانات سال  89دربارهی فتنه و حماسهی ُنه دی

عوامل ناامنى برخورد کردند.
ّ
با روشن شدن ّ
افراد
ماهيت فتنه و برمال شدن نقشه دشمنان عدهاى از اين ِ

ضربهی سخت فتنه  88به کشور

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

ً
اين سالى که بر دولت دهم گذشت ،سال خيلى سختى بود و انصافا
ّ
تالشى که در اين مدت از سوى مسؤولين و دستاندرکاران در ّقوهى مجريه
ً
ًّ
نشان داده شد ،تالش باارزشى بود؛ حقا و انصافا تالش مأجور و مشکورى
بود .اين سال ،هم از لحاظ سياسى و ّ
امنیتى سال دشوارى بود ،هم از لحاظ
تأثير جريانهاى بيگانه بر برخى از بخشهاى کشور ،مثل اقتصاد و فرهنگ و
 176غيره .کسانى که فتنهى سال  88را شروع کردند_ حاال يا خودشان ّ
طراحى
کرده بودند ،يا ديگران ّ
طراحى کرده بودند؛ نمیخواهيم نسبتى بدهيم ،ولى
بههرحال اين فتنه ّ
طراحى شده بود_ به کار کشور ضربهى سختى زدند.
ّ
بالشک کارهاى گوناگون کشور بهتر پيش میرفت .اينها
اگر اين فتنه نبود،
ّ
روحيه دادند به کسانى که عليه نظام اسالمى
دشمنان را اميدوار کردند و
1
جبههبندى کردهاند و يک جبههاى تشکيل دادهاند.
واکسینه شدن کشور با گذر از فتنهی 88

بدون ترديد دشمن در جدا کردن مردم از نظام اسالمى شکست خورده
است .سال گذشته در انتخابات ،چهل ميليون مردم کشور پاى صندوقهاى
ّ
رفراندوم چهل ميليونى به نفع نظام جمهورى
رأى رفتند .در واقع يک
اسالمى و به نفع انتخابات انجام گرفت؛ همين بود که دشمن را عصبانى
کرد .خواستند با فتنه اثر آن را از بين ببرندّ ،اما اين را هم نتوانستند انجام
دهند .مردم در مقابل فتنه هم ايستادند .فتنهى سال  88کشور را واکسينه
ّ
کرد؛ مردم را بر ضد ميکروبهاى سياسى و اجتماعىاى که میتواند اثر بگذارد،
ّ
2
مجهز کرد؛ بصيرت مردم را بيشتر کرد.
خواص تأثیرپذیر از تبلیغات دشمن
سخنان دلسردکنندهی برخی از
ّ

امروز اگر به تبليغات دشمن نگاه کنيد ،میبينيد اگر در مسائل اقتصادى

 .1در ديدار رئيس جمهور و اعضاى هيأت دولت .1389/6/8
 .2در اجتماع بزرگ مردم قم .1389/7/27

بخش ّ
سوم :بیانات سال  89دربارهی فتنه و حماسهی ُنه دی

اظهارنظر میکنند ،همهى حرفشان اين است که بنبست است ،گره
ّ
ناگشودنى است ،اشکاالت فراوان است ،فردا چنين خواهد شد .يک عدهاى
هم اين مسائل را باور میکنند و همانها را در داخل تکرار میکنند .قبل از شروع
ً
انتخابات و آن قضاياى فتنه ،بعضى از کسانى که بعدا امتحان خودشان را
در فتنه دادند ،به ما مراجعه میکردند که آقا سال آينده ،سال سختى است_
يعنى همان سال  _88از لحاظ اقتصادى چنين است ،چنان است؛ فضا
177
را تنگ ،تاريک ،مشکل ،غير قابل عبور جلوه میدادند؛ مسؤولين را يک جور
میخواستند دلسرد کنند ،مردم را يک جور .اين تبليغات نشانهى اين است
پرشتاب مسؤولين و مردم عقب ماندند .پس
که آنها از اين حرکت عظيم و
ِ
اگر چنانچه اين جهتگيرى دشمن دانسته شد ،نگاه انسان به ّ
واقعيت ،نگاه
درستى خواهد شد؛ نگاه نافذى خواهد شد.
يا در زمينهى سياست خارجى ،سياست بينالمللى ،در بعضى از همين
مطبوعات خودمان هم شما ديديد؛ در اظهارات سال گذشتهى بعضى از
اصحاب فتنه هم مشاهده کرديد؛ هى تکرار میکردند که آقا ما در دنيا ذليل
شديم ،جمهورى اسالمى در دنيا بىآبرو شده ،بىارزش شده ،چه شده ،چه
شده .امروز وقتى به ّ
واقعيت نگاه میکنيم ،میبينيم روزبهروز آبروى جمهورى
ّ
اسالمى در ميان ملتهاى گوناگون دنيا_ مسلمان و غير مسلمان_ افزايش
ّ
پيدا کرده است .دشمنان ملت ايران اين را میدانند ،میفهمند ،احساس
میکنند؛ ّ
1
البته کتمان میکنند.
شروع فتنهها از مخلوط شدن باطل با حق

يک نکتهى اساسى اين است که باطل در مقابل انسان هميشه عريان
ً
غالبا باطل با لباس ّ
حق
ظاهر نمیشود تا انسان بشناسد که اين باطل است؛
يا با بخشى از ّ
حق وارد ميدان میشود .اميرالمؤمنين فرمود:
 .1در ديدار هزاران نفر از بسيجيان استان قم .1389/8/2

ّ

ّ

َ
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آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

وسط ميدان بيايند ،اختالفى باقى نمیماند؛ همه ّ
حق را دوست دارند ،همه
ف
ک� ي� خ
م� ه�ذا �ض غ� ث� و ن
�ؤ��ذ ن
از باطل بدشان مىآيد؛ «و يل� ن
م�ز� نا�
م� �ذاک �ض غ� ث� � ي� ج
� 178فح� ن��ئ�ذ ��ش ت��ه قّ
الح� على اول� ئا�ه» .بخشى از ّ
حق را با بخشى از باطل مخلوط
ی
ي ب
ي
میکنند ،نمیگذارند ِصرف باطل و صريح باطل باشد؛ لذا مخاطبان دچار
اشتباه میشوند؛ اين را بايد خيلى مراقبت کرد .امروز در تبليغات جهانى،
همهى تکيه بر روى اين است که حقايق را در کشور شما ،در جامعهى شما،
در نظام اسالمى شما دگرگون جلوه دهند؛ امکانات تبليغاتیشان هم فراوان
است ،بطور دائم هم مشغولندّ .
البته افرادى هم هستند که بعضى دانسته،
بعضى ندانسته ،در داخل ،همان حرفها را تکرار میکنند و همانها را بازتاب
میدهند.
کافی نبودن بصیرت برای مو ّفق ّیت

خوب ،يک نکتهاى در اينجا وجود دارد :گاهى بصيرت هم وجود دارد،
ّاما در عين حال خطا و اشتباه ادامه پيدا میکند؛ که گفتيم بصيرت شرط
ّ
موف ّ
قيت نيست ،شرط الزم است .در اينجا عواملى وجود دارد؛
کافى براى
يکىاش مسألهى نبود عزم و اراده است .بعضیها حقايقى را میدانندّ ،اما
براى اقدام تصميم نمیگيرند؛ براى اظهار تصميم نمیگيرند؛ براى ايستادن
حق و دفاع از ّ
در موضع ّ
حق تصميم نمیگيرندّ .
البته اين تصميم نگرفتن
هم عللى دارد :گاهى عافيتطلبى است ،گاهى ّ
تنزهطلبى است ،گاهى
هواى نفس است ،گاهى شهوات است ،گاهى مالحظهى منافع شخصى
 .1نهج البالغه ،خطبهى .50

فریب خوردن برخی در جریان فتنه

البته بعضى هم اشتباه میکنند .نمیشود همه را ّ
ّ
مقصر دانست .ما
بعضیها را ديديم که کسانى آمدند بهعنوان هديه ،بهعنوان اظهار ارادت ،به
اينها پول دادند؛ اينها هم پول را گرفتند ،نفهميدند اسم اين رشوه است.
آنچه که در عالم واقع ّاتفاق مىافتد ،شبيه يکديگر است؛ منتها ّ
متفطن
شدن به اينکه اسم اين رشوه است يا نهّ ،
مهم است .شما که يک جایى قرار
دارى که میتوانى يک کارى را بر طبق ميل او انجام دهى ،او مىآيد اينجور
دستت را هم میبوسد و به شما پول میدهد .خوب ،اين اسمش رشوه است؛
رشوهى حرام همين است.
در قضاياى فتنه هم همينجور .بعضى در اين فتنه و در اين جنجال وارد
شدند ،نفهميدند اسم اين براندازى است؛ نفهميدند اين همان فتنه است
که اميرالمؤمنين فرمود:

بخش ّ
سوم :بیانات سال  89دربارهی فتنه و حماسهی ُنه دی

خود است ،گاهى لجاجت است .يک حرفى را زده است ،میخواهد پاى
اين حرف بايستد ،به خاطر اينکه ننگش میکند از حرف خودش برگردد؛
ّ ّ
که فرمود :ن
«لع� الله الل ج� جا�»؛ لعنت خدا بر لجاجت .افرادى هستند ّاطالع هم
دارندّ ،
واقعيت را هم میدانند؛ در عين حال کمک میکنند به جهتگيریهاى
مخالف ،جهتگيریهاى دشمن .خيلى از اين کسانى که پشيمان شدند و
راه را برگشتند ،يک روزى بهشکل افراطى انقالبى بودند؛ ّاما يک روز شما
179
ّ
میبينيد درست در نقطهى مقابل آن روز ايستادهاند و در خدمت ضد انقالب
قرار گرفتهاند! اين به خاطر همين عوامل است؛ هواهاى نفسانى ،شهوات
نفسانى ،غرق شدن در مطالبات ّ
مادى .عامل اصلى اينها هم غفلت از
ذکر پروردگار ،غفلت از وظيفه ،غفلت از مرگ ،غفلت از قيامت است؛ اينها
ّ
موجب میشود که بکلى صد و هشتاد درجه جهتگيریشان عوض شود.

أ

أ

وط� ت�هم �ب� ظ� ف
ام� على ن
لا�ها و ق� ت
داس�هم �ب� خ� ف� فا�ها و ئ
«�فى ف� ت� ن� ت
س� با�کها» 1فتنه خرد
و نابود میکند کسانى را که زير دست و پاى فتنه قرار بگيرند .آنها نفهميدند
اين فتنه است .يک حرفى را يکى گفت ،اينها هم تکرار کردند .پس نمیشود
همه را محکوم به يک حکم دانست .حکم معاند متفاوت است با حکم
غافلّ .
2
البته غافل را هم بايد بيدار کرد.

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)
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جوانان؛ در ّ
خط مق ّدم مقابلهی با فتنهها

امروز به توفيق الهى ،به حول و ّقوهى الهى جوانها حاضرند ،در صحنهاند؛
مهم و بزرگى است .شما جوانها ّ
اين خيلى چيز ّ
خط مقدم اين حرکت
هستيد؛ هم در ميدانهاى سياسى ،هم در ميدانهاى اقتصادى ،هم در
ميدانهاى علم.
در ميدان سياسى ،فتنهى سال  88را جوانهاى ما خواباندند .بيش از
عوامل گوناگون ديگر ،جوانهاى ما ،همين شما دانشآموزها ،همين شما
اّ
دانشجوها نقش داشتيد؛ و ال فتنه ،فتنهى بزرگى بود.
تسخیر ایران؛ توطئهی بزرگ در پس فتنهی سال 88

من به شما عرض کنم؛ چند سالى که بگذرد ،آن وقت قلمهاى
بستهشدهى آگاهان بينالمللى روان خواهد شد ،باز خواهد شد ،خواهند
نوشت .ممکن است من آن روز نباشمّ ،اما شماها هستيد؛ خواهيد شنيد،
خواهيد خواند که چه توطئهى بزرگى پشت فتنهى سال  88بود .اين فتنه
خيلى چيز ّ
مهمى بود ،قصدشان خيلى قصد عجيب و غريبى بود؛ در
واقع میخواستند ايران را تسخير کنند .اينهایى که عامل فتنه بودند_ توى
خيابان ،يا بعضى از سخنگويانشان_ اغلب ندانسته وارد اين ميدان شده
بودند؛ ّاما دستهایى اينها را هدايت میکرد ،نمیفهميدند .حاال اينکه چطور
 .1نهجالبالغه ،خطبهى .2
 .2در ديدار دانشجويان و جوانان استان قم .1389/8/4

بعضیها وارد اين ميدان شدند ،چطور ندانسته به دشمن کمک کردند،
واقعيت ّ
خودش تحليلهاى دقيق روانشناختى دارد؛ ّاما ّ
قضيه اين است که
عرض کردم .اين مسأله خيلى کار بزرگى بود؛ اين کار را شما جوانها به سامان
1
رسانديد .توى صحنه بمانيد عزيزان من! کشور مال شماست.
توسط م ّلت ایران بعد از پیروزی در فتنه
کسب توانایی تازه
ّ

رسالتهای م ّلی و جهانی م ّلت ایران

ما بايد اين راه را طى کنيم .ما بايد ّ
همت کنيم .ما بايد مناسبات غلطى
ّ
ّ
را که موجب عقبماندگى ملتها و از جمله ملت خود ما شده است ،عوض
کنيم و تغيير دهيم .ما بايد عقبماندگیهاى گذشته را جبران کنيم .همهى
ّ
اينها نياز دارد به ّ
همت ،نياز دارد به عزم ،نياز دارد به اميد .اگر يک ملتى اميد
خود به آينده را از دست داد ،يا ّ
همت او در باز کردن راهها و پيش رفتن به
ّ
سمت هدفها سست شد ،اين ملت عقب خواهد ماند؛ پيشرفت نخواهد
 .1در ديدار دانشآموزان در آستانه  13آبان .1389/8/12
ّ
 .2در ديدار مردم اصفهان در روز عيد قربان و در سالروز  25آبان 1361؛ تشييع پيکرهاى مطهر 370
شهيد استان اصفهان .1389/8/26

بخش ّ
سوم :بیانات سال  89دربارهی فتنه و حماسهی ُنه دی

ّ
در سال گذشته ملت ايران از يک امتحان عبور کرد ،از يک فتنه عبور کرد.
ّ
اين معنايش فقط اين نيست که حاال همه فهميدند ملت ايران قوى است؛
بلکه معناى مهمتر آن اين است که با اين حرکت ،با اين قدرت بر عبور از
ّ
فتن ه و محنت ،اين ملت يک وضع جديدى پيدا کرد؛ يک توانایى تازهاى در
او بوجود آمد .تمام طول عمر انسان ،قدمبهقدم امتحانهاست .اگر ما بتوانيم
بر هواى نفس خود غالب بيایيم ،بتوانيم بصيرت خود را به کار بگيريم،
بتوانيم موقع را بشناسيم ،بدانيم کار الزم چيست و آن را انجام دهيم ،اين
در ما يک مرتبهى جديدى از حيات بوجود مىآورد؛ اين يک تعالى است،
ّ
2
يک ترقى است.
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آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

ّ
مسلط خواهند شد؛ ّ
عزت خود را از دست خواهد
کرد؛ سلطهگران عالم بر او
ًّ
دادّ .ملت ايران احتياج دارد به اينکه اين ّ
همت را مستمرا در کار خود حفظ
کند ،اين عزم و اراده را حفظ کند ،اين اميد را روزبهروز افزايش دهد؛ و اين
در کشور ما موجود است .بحمداهَّلل مردم ما اين را دارند و نشان دادهاند؛ لذا
ّ
ما در اين سى سال بمراتب بيشتر از آنچه که يک ملت در سى سال میتواند
رشد کند و پيش برود ،جلو رفتهايم؛ اين را دشمنان ما هم اعتراف میکنند.
 182ولى شعار ما ،شعار جهانى است .شعارهاى ما ،شعارهاى ناظر به ّ
بشريت
است؛ شعارهاى ما ناظر به قطع دست مستکبران بطور کامل از کشور ما و
1
ّملت ماست؛ مستکبران اين را ّ
تحمل نمیکنند ،لذا توطئه میکنند.
توطئهها برای مقابله با جهانی شدن پیام جمهوری اسالمی

شعارهاى ما ،شعارهاى ناظر به ّ
بشريت است؛ شعارهاى ما ناظر به
ّ
قطع دست مستکبران بطور کامل از کشور ما و ملت ماست؛ مستکبران
اين را ّ
تحمل نمیکنند ،لذا توطئه میکنند .فتنهى سال گذشته جلوهاى از
2
توطئهى دشمنان بود؛ فتنه بود.
ُنهم دی؛ مشت محکم به دهان فتنهگران

فتنهى سال گذشته جلوهاى از توطئهى دشمنان بود؛ فتنه بود .فتنه
يعنى کسانى شعارهاى ّ
حق را با محتواى صددرصد باطل مطرح کنند،
بياورند براى فريب دادن مردمّ .اما ناکام شدند .هدف از ايجاد فتنه ،گمراه
کردن مردم است .شما مالحظه کنيد؛ مردم ما در مقابلهى با فتنه ،خودشان
به بپاخاستندُ .نهم دى در سرتاسر کشور مشت محکمى به دهان فتنهگران
3
زد.
 .1در ديدار هزاران نفر از مردم استان گيالن .1389/10/8
 .2همان.
 .3همان.

خودجوش بودن ُنه دى؛ دلیل هوشیاری مردم

اين کار را خود مردم کردند .اين حرکت_ همانطورىکه گويندگان و بزرگان
و همه بارها گفتهاند_ يک حرکت خودجوش بود؛ اين خيلى معنا دارد؛ اين
1
نشانهى اين است که اين مردم بيدارند ،هشيارند.
پیام  9دى برای دشمنان

گناه بزرگ فتنهگران؛ امیدوار کردن دشمن برای نفوذ

ّ
ّ
ملت عزيز ما بايد آنچنان حرکت کند و آنچنان قلههایى را فتح کند که
ّ
ّ
دشمنان از دست يافتن بر سرنوشت اين ملت بکلى مأيوس شوند .بايد
دشمن را مأيوس کنيد .وقتى دشمن مأيوس شد ،يک ّملت از ّ
شر او خالص
خواهد شد.
گناه بزرگى که برخى از دستاندرکاران فتنهها در کشور انجام میدهند،
 .1همان.
 .2همان.

بخش ّ
سوم :بیانات سال  89دربارهی فتنه و حماسهی ُنه دی

دشمنان ما بايد اين پيام را بگيرند .آن کسانى که خيال میکنند میتوانند
ميان نظام و ميان مردم جدایى بيندازند ،ببينند و بفهمند که اين نظام،
نظام خود مردم است ،مال مردم است .امتياز نظام ما به اين است که
ّ
متعلق به مردم است .آن کسانى که با همهى وجود نظام جمهورى اسالمى را
و اسالم را و اين پرچم برافراشته را در اين کشور نگهداشتهاند ،در درجهى ّاول
خود مردمند؛ دشمنان ما اين را بفهمند .سردمداران دولتهاى مستکبر_ و در
ّ
رأس آنها آمريکا_ عليه ملت ما حرف میزنند ،توطئه میکنند ،گاهى شعار
ً
میدهند ،گاهى اظهارات ّ
مزورانه میکنند ،گاهى صريحا دشمنى میکنند،
ّ
گاهى در لفاف ه میبرند؛ اينها همه براى اين است که تحليل درستى از مسائل
ّ
ّ
ّ
ايران و شناخت درستى از ملت ايران ندارند .ملت ما ملت بيدارى است،
ّ
2
ملت هشيارى است.
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آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

اميدوار کردن دشمن است؛ دشمن را اميدوار میکنند که میتواند منفذى در
بين مردم ،در بين عوامل گوناگون ،در بين مسؤوالن نظام باز کند .دشمن سال
گذشته با کارهاى اينها اميدوار شد؛ در حالى که آن انتخابات عظيم ،آن
حضور به آن عظمت ،آن شرکت عظيم مردم در انتخابات ،میتوانست کار را
ّ
ّ
خيلى پيش ببرد و ملت ايران را در بسيارى از ميدانهاى سياسى موفق کند.
اينها ايجاد فتنه کردند؛ لذا دشمن که از حرکت عظيم مردم مأيوس میشد،
184
1
اميدوار شد که بتواند به انقالب صدمه و ضربه بزند.
پیروزی م ّلت ایران در هشتماه جنگ نرم سال 88

چالش عظيمى بود :دشمن از آن طرف حمايت کند ،کمک سياسى
ّ
بکند ،اسم بياورد_ دشمن از فتنهگران اسم بياورد_ ملت ايران از اينطرف با
ّ
استحکام کامل در صحنه باشد .همانطورکه ملت ايران در جنگ تحميلى
ِ
هشت سال از خود ابتکار نشان داد ،شجاعت نشان داد ،فداکارى نشان
ّ
داد ،در همهى صحنهها حاضر شد ،در اين جنگ نرم هم هشت ماه ملت
ً
ايران حقيقتا از خود مهارت نشان داد .انسان وقتى به مسائل نگاه میکند و
ّ
متحير میماند :اين چه
میخواهد از يک افق باالترى مسائل را بررسى کند،
دست قدرت الهى است که اينجور دلهاى ما را ،جانهاى ما را به سمت
اهداف خودش حرکت میدهد؟ کار خداست .خدا با شماست .اين
ِ
خداست که شما را هدايت میکند .اين خداست که دلهاى من و شما را
ّ
2
متوجه به راه درست میکند.
ُنه دى؛ از موارد جلب رحمت الهی

خوشبختانه جوانهاى ما با دلهاى پاکشان ،با دلهاى نورانیشان ،با
حضورشان در مراسم گوناگون ،رحمت الهى را جلب میکنند؛ و يکى از موارد

 .1همان.
 .2همان.

ى بود .به برکت ياد حسين بن على ّ
سيد
جلب رحمت الهى ،همين ُنهم د 
ّ
1
الشهداء (سالماهللعليه) مردم در صحنه آمدند و بساط فتنهگران را جمع کردند.
دست قدرت الهی؛ عامل خنثی شدن فتنهی 88

روشن نشدن زوایای پنهان فتنهی 88

هنوز خيلى جا وجود دارد براى تحليل و تبيين و روشن کردن زوايا و
ابعاد اين فتنهاى که دشمن ّ
طراحى کرده بود .دشمن محاسبات خيلى
ّ
دقيقى کرده بود؛ منتها خوب ،محاسباتش غلط از آب درآمد؛ ملت ايران را
نشناخته بود .دشمن در پشت صحنه ،همهى چيزها را مشاهده کرده بود.
گناه نامزدهای قانونشکن؛ خودداری نکردن از بازی در زمین دشمن

اين کسانى که شما بهشان میگویيد سران فتنه ،کسانى بودند که دشمن
اينها را هل داد وسط صحنهّ .
البته گناه کردند .نبايستى انسان بازيچهى
ً
فورا ّ
قضيه را بفهمد .اگر ّاول غفلتى کرده است ،وسط کار
دشمن شود؛ بايد
وقتى فهميد ،بالفاصله بايستى راه را عوض کند .خوب ،نکردند.
ط ّراحی دشمن برای از بین بردن دین و نظام با شبیهسازی از انقالب

عامل اصلى ديگرانى بودند که ّ
طراحى کرده بودند ،به خيال خودشان

 .1همان.

بخش ّ
سوم :بیانات سال  89دربارهی فتنه و حماسهی ُنه دی

ّ
ملت ايران در ميدانهاى گوناگون ،کمک الهى را ،حمايت الهى را لمس
کرده است ،حس کرده است؛ وقتى توى صحنه است ،وقتى آمادهى
185
مجاهدت است؛ در جنگ تحميلى يک جور ،در قضاياى گوناگون يک جور،
در ّ
تحرکات سياسى و در فتنهها يک جور .در همين فتنهى سال  88دست
قدرت الهى بود؛ مردم بيدار شدند ،مردم وارد صحنه شدند و يک حرکت
عظيم را خنثى کردند.

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

محاسبه کرده بودند .به گمان آنها بساط جمهورى اسالمى بنا بود جمع شود؛
حتى شعارهاى دينى هم باقى َ
نه فقط حقيقت دينّ ،
نماند؛ برنامه اين بود.
ّ
مطلوب خودشان
طراحى اين بود که اگر توانستند قاعدهى دولت را بهشکل
ِ
بچينند ،که بعد از آن ،راه حرکتشان روشن بود که چه کار میکردند؛ اگر هم
قاعدهى حکومت و دولت طبق ميل آنها چيده نشد و برايشان ممکن نشد،
کشور را به آشوب بکشانند؛ با خيال خودشان_ من يک وقتى گفتم_ کاريکاتور
186
انقالب اسالمى را درست کنند؛ مثل سايههایى که حرکت يک قهرمان را
تقليد میکنند ،اداى قهرمانها را ،اداى انقالب را در بياورند؛ برنامهشان اين
ّ
بود .ملت ايران توى دهن اينها زد و بساط اينها را جمع کرد.
تقویت انقالب و دین؛ جایزهی پیروزی م ّلت در امتحان فتنه

امروز انقالب ،جمهورى اسالمىّ ،ملت ايرانّ ،
خط صحيح دين در اين
کشور ،از پيش از قضاياى سال گذشته بمراتب قوىتر است ،روشنتر است.
ّ
علت همين است :خداى متعال هر امتحانى که میکند ،يک نمره میدهد.
ّ
ّ
جمعيتى ،يک ملتى قبول شدند،
وقتى در يک امتحانى ،يک کسى ،يک
خداى متعال به اينها نمره میدهد؛ نمره اين است که اينها را باال مىآورد.
امتحانهاى الهى اينجورى است .همينطور که اگر در امتحان بد عمل کنيم
و امتحان را ببازيم ،خداى متعال نمرهى مردودى میدهد و آن مردودى
عبارت است از ّ
تنزل و انحطاط_ انسان از آنى که بود ،بدتر میشود_ در قبولى
ّ
هم همينجور است؛ ملتها را باال میبرد.
در يک دورهاى مردم در يک امتحانى شکست خوردند ،اميرالمؤمنين
را در محراب عبادت به خون کشيدند .خوب ،امتحان بدى بود .چرا بايد
ّ
وضع جامعهاى به آنجا برسد که کسى مثل آن ّ
معنويت
مجسمهى عدالت و
و توحيد ،به دست اشقى ّ
الناس به خون کشيده شود؟ اين نشاندهندهى
امتحان بدى بود که مردم دادند .وقتى اين امتحان را دادند ،مردود شدند؛

لذا خدا اينها را پایين آورد؛ کارشان به آنجا رسيد که حسين بن على را جلوى
چشم آنها کشتند!
ّ
امتحان خوب بدهيد ،خدا شما را باال میبرد .امروز خط اسالم،
وقتى
ِ
ّ
ّ
ّ
خط ايمان باهَّلل ،خط انقالب در کشور و در ميان ملت ،خيلى قویتر ،پررنگتر
و باالتر است از آنچه که قبل از اين فتنه بود .چرا؟ چون مردم ،خوب امتحان
دادند .اين ،نمرهى الهى است.

اين [امتحان فتنه] شد براى ما دستورالعمل .در همهى قضايا بايد
اينجورى عمل کرد .بايد درست ديد ،درست سنجيد ،درست محاسبه
کرد .مواظب باشيم در تشخيص اشتباه نکنيم؛ قضاياى اصلى را با قضاياى
فرعى جابهجا نکنيم؛ چيزهاى بزرگ ،حوادث بزرگ و ّ
مهم را کوچک نبينيم
و در مقابل ،حوادث کوچک را بزرگ بينگاريم؛ بايد درست تشخيص
ّ
ّ
مسؤوليت کنيم .يک ملت زنده،
بدهيم .اين قدم ّاول .بعد هم احساس
طيبهاش اين است .حيات ّ
حيات ّ
طيبهاى که خداى متعال به مؤمنين
�ةً ّ ً
ّ
ف
ط��ب�ة » _1يعنى اين؛ يعنى همينطور روزبهروز
ح�ا ي
ح� ي� ن�ه ي
وعده داده است_ «� نل� ي
در امتحانهاى گوناگون ،حرکت کردن و پيش رفتن .آن کسانى که در خالل
اين راه از دنيا میروند ،به لقاء الهى میرسند ،مراتب باالى سعادت را دارند؛
آن کسانى هم که میمانند ،همينطور در دنيا هى پيشرفت معنوى و ّ
مادى
میکنند .پيشرفت ّ
2
مادى هم هست.
ضرورت بیداری همگانی و فریب نخوردن از پیروزیها

ّ
البته بايد بيدار باشيم .همه بايد بيدار باشند .نمیخواهيم و نبايد بالش
نرم زير سرمان بگذاريم ،براى خودمان الالیى بخوانيم؛ هى بگویيم دشمن
 .1سورهی نحل ،آیهی .97
 .2در ديدار مردم قم در سالروز قيام  19دى .1389/10/19

بخش ّ
سوم :بیانات سال  89دربارهی فتنه و حماسهی ُنه دی

درسهای امتحان فتنه
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آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

شکست خورد ،دشمن ضعيف است ،ما قوى هستيم؛ اين نبايد ما را به
خواب ببرد .ما بايد بيدار باشيم؛ همانطورکه اميرالمؤمنين فرمود:
أ
«و نّا� خ
ال� قر� و ن
م� ن�ام لم ي� ن�م نع�ه» 1وقتى درگيرى داريد ،بايد بيدار
الحر�
ا�ا ب
باشيد .درگيرى به اختيار من و شما نيست .دشمن میخواهد درگيرى داشته
باشد؛ حاال درگيرى سياسى ،درگيرى ّ
امنیتى ،درگيرى اقتصادى .همهاش
درگيرى نظامى هم نيست .وقتى درگيرى هست ،بايد بيدار بود .جوانها بيدار
188
ّ
روحانیت بيدار باشد ،دانشگاه بيدار باشد ،مسؤولين کشور بيدار
باشند،
باشند .بيدارى مسؤولين به اين است که هرچه میتوانند ،به مردم خدمت
کنند ،کار کنند؛ و هرچه میتوانند ،اين يکپارچگى را_ که مثل خارى در چشم
2
دشمنان است_ حفظ کنند.
ُنه دى؛ یوماهلل به معنای حقیقی کلمه

ّ
البته خود غربیها اشتباهات سياسىاى داشتند؛ اين اشتباهات
سياسى هم به جمهورى اسالمى کمک کرد.
 ...در همين فتنهى  88همينجور بود .جنجال کردند ،هياهو کردند،
گفتند جمهورى اسالمى تمام شد رفت ،اختالفات شد ،چنين شد،
ّ
چنان شد؛ بعد نگاه کردند ،ديدند ملت ايران فائق آمد 9 .دى و بيست و
بهمن پارسال جزو ّاياماهَّلل_ به معنى حقيقى کلمه_ بود .دلها دست
دوى
ِ
ّ
خداست .خداى متعال اين دلها را آورد وسط صحنه ،ملت ايران عظمت
خودش را نشان داد .هر کارى میکنند ،به ضررشان تمام میشود .بعد از اين
ّ
واقعيتى است که امروز در دنيا وجود
هم همينجور خواهد بود .خب ،اين
3
دارد .چى میخواستند ،چى شد!
 .1نهج البالغه ،نامهى .62
 .2در ديدار مردم قم در سالروز قيام  19دى .1389/10/19
الرضا(عليه ّ
على بن موسى ّ
 .3در خطبههاى نماز جمعه تهران در سالروز شهادت حضرت ّ
السالم)
.1389/11/15

بخش چهارم:
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من در اينجا ،در جوار مرقد ّ
مطهر امام ،در جوار ارواح ّ
طيبهى شهدایى که
در اين گلزار معنوى_ بهشت زهرا_ به خاک سپرده شدهاند ،شهادت میدهم
ّ
که ملت ما اين راه را خوب حرکت کرده است ،راه امام را حفظ کرده است.
من به چشم میبينم و میتوانم گواهى بدهم که جوانان انقالبى امروز ما ،از
جوانان انقالبى آغاز انقالب ،اگر از لحاظ ايمان و تقوا و استحکام عقيده بهتر
نباشند ،عقبتر نيستند .من از صميم قلب و از بن دندان گواهى میدهم و
اعتقاد دارم که بهترين نقش را مردم ايفاء کردهاند؛ ارزشها را نگهداشتهاند،
حفظ کردهاند و پاى آن ايستادهاند؛ مردم بودند که نقشههاى دشمنان ما را
خنثى کردند.
نمیخواهم به تفصيل در اين باره صحبت کنم؛ هم وقت نيست ،هم
شايد االن وقت اين صحبت نيست؛ ّاما بهاجمال و اشاره عرض میکنم که
ّ
دشمنان ما ّ
تصور میکردند با رحلت امام ،آغاز فروپاشى اين نظام مقدس
کليد زده خواهد شد .آنها خيال میکردند امام که رفت ،بتدريج اين شعله
خاموش خواهد شد ،اين چراغ خاموش خواهد شد .بعد ،مراسم تشييع
جنازهى امام ،آن احساسات مردم ،آن حرکت عظيم مردم در حمايت از کارى
که خبرگان کردند ،اينها را مأيوس کرد .يک برنامهريزى دهساله کردند_ اين
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حضور مردم و آرزوهای خام دشمن در سالهای  78 ،68و 88

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

تحليل من است ،اين به معناى ّاطالع نيست؛ تحليلى است که قرائن آن را
براى ما اثبات میکند_ ده سال بعد اميدوار بودند که نتيجه بدهد .سال 78
که آن حوادث پيش آمد ،آن کسى که اين حوادث را خنثى کرد ،مردم بودند.
روز بيست و ّ
سوم تير سال  78مردم آمدند در خيابانها ،توطئهى دشمن را که
سالها برايش برنامهريزى کرده بودند ،در يک روز باطل کردند .آن روز گذشت.
موج دوم ،باز يک برنامهريزى دهساله بود تا سال  .88به نظرشان فرصتى به
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دست مىآمد .به خيال خودشان زمينهها را آماده کرده بودند .مطالباتى هم
مردم داشتند_ مردمى که وابستهى به نظامند ،وفادار به نظامند_ فکر کردند
از اين مطالبات بتوانند استفاده کنند؛ لذا آن قضاياى سال  88بوجود آمد.
دو سه ماه تهران را متالطم کردند_ ّ
البته فقط تهران را_ دو سه ماه توانستند
دلها و ذهنها را به خودشان مشغول کنند .اينجا هم مردم آمدند توى ميدان.
بعد از آنکه باطنها ظاهر شد ،در روز قدس مردم ديدند که اينها حرف دلشان
چيست ،در روز عاشورا فهميدند که اينها عمق خواستههاشان تا کجاست،
مردم عزيز ما به ميدان آمدند و حماسهى  9دى را به راه انداختند .نه فقط در
تهران ،بلکه در سراسر کشور ،ميليونها نفر در روز ُنهم دى ،بعد هم بالفاصله در
بيست و دوى بهمن آمدند توى ميدان ،غائله را ختم کردند .اين ،هنر مردم
ّ
است .درود به مردم ايران .درود به ملت مؤمن و مبارز و بصير و آگاه ايران.
انشاءاهَّلل به توفيق الهى ،مردم همين راه را و همين خط را و همين آرمان را و
1
همين عزم و ّ
همت را تا آخر ادامه خواهند داد.
اعتماد مردم به نظام؛ ع ّلت حضور مردم در ُنه دى

مستمر
من اينجا پنج شش نقطه را نوشتم ،که اينها محصول يک حرکت
ِ
بههمپيوستهى نظام جمهورى اسالمى در طول سى و دو سال است ،که
ّ
البته فراز و نشيب داشته است؛ يعنى بعضى سالها ،بعضى دورهها ،بعضى
 .1در بيست و دومين سالگرد امام خمينى (ره) .1390/3/14
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ً
ّ
دولتها بهتر ،بعضیها عقبتر؛ ليکن مجموعا در طول اين مدت ،ما اين
نقاط مثبت را داشتيم.
 ...دوم :اعتماد ميان مردم و نظام .کمتر کشورى در دنيا وجود دارد که
اعتمادى را که مردم ايران نسبت به نظام جمهورى اسالمى دارند ،نسبت به
نظام حکومتى خود داشته باشند .دليل اين اعتماد هم همين پديدههاى
ّ
روشنى است که جلوى چشم همه است .باز يک عدهاى اينها را نمیبينند،
193
هى دم از بىاعتمادى مردم ميزنند؛ نخير ،مردم به نظام اعتماد دارند.
يک دليل ،همين انتخابات دو سال قبل است که بيش از هشتاد درصد از
مردمى که ّ
حق رأى داشتند و قادر به رأى دادن بودند ،در انتخابات شرکت
کردند .کجاى دنيا چنين چيزى هست؟ يک نمونه ،همين دو راهپيمائىاى
است که ما هر سال داريم؛ راهپيمایى بيست و دوى بهمن و راهپيمایى روز
قدس .اين راهپيماییها مربوط به نظام است؛ مربوط به هيچ دولتى ،مربوط
به هيچ جريان خاصى نيست؛ مال نظام است .شما ببينيد مردم در اين
حرکت عظيم چه ميکنند؛ در سرماى بيست و دوى بهمن ،در ماه رمضان
با دهان روزه؛ چه اوقاتى که هوا سرد بود ،چه حاال که هوا گرم است ...اين
نشان دهندهى عالقمندى و دلبستگى مردم به نظام است .اعتماد به نظام،
از اين بهتر و روشنتر نميشود .اين حضور ،حضور بسيار پرمعنایى است.
ى سال  ،88بمجرد اينکه مردم
عالوه بر اين ،در موارد خاص ،مثل ُنهم د 
متوجه به نظام استّ ،
احساس کردند حرکتى که شروع شده استّ ،
متوجه
ّ
متوجه به شخص خاص و دولت خاصى نيست ،آن
به انقالب است،
حرکت عظيم را از خود نشان دادند .اينجور نبود که فقط جوانهاى پرشور به
ى يک حادثهى عجيبى است؛ به
ميدان بيايند؛ همه آمدند .حادثهى ُنهم د 
خاطر دلبستگى مردم به نظام بود .اينها نشان دهندهى اعتماد مردم است.
ّ
متأسفانه ميشنويم همينطور در اظهارات مصلحتجويانهّ ،
مکرر ميگويند:
اعتماد از دست رفته؟!
اعتماد از دست رفتهى مردم را برگردانيد! کدام
آقا
ِ
ِ

مردم به نظام اعتماد دارند ،نظام را دوست دارند ،از نظام دفاع ميکنند؛ اينها
1
نمونههايش بود که عرض کرديم.
اراده و حضور مردم؛ عامل پیروزی نظام بر چالشها

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

ژرف
ما وقتى تجربهى سى و دو سالهى انقالب را بازخوانى ميکنيمِ ،
ژرفایى حکمت امام و تدبير امام را درمىيابيم؛ چرا؟ چون هر نظامى مثل
194
نظام جمهورى اسالمى ،با اين آرمانهاى بلند ،با اين ضديت و مخالفتى
که با استکبار و بىعدالتى بينالمللى دارد ،با ايستادگىاى که در مقابل
شياطين قدرت در سرتاسر جهان دارد ،دشمنهاى گردنکلفتى دارد .چالش
ايجاد ميکنند ،مشکل بوجود مىآورند .اگر اينچنين نظامى بخواهد بماند،
بايد يک نيرو و ّ
ظرفيت عظيمى از او نگهبانى کند تا بتواند ايستادگى کند تا
ّ
بتواند پيشرفت کند و متوقف نماند .در انقالب اسالمى ،با تدبير امام_ که از
متن اسالم گرفته شده بود_ اين نيروى نگهبان عبارت است از ارادهى مردم،
عزم مردم ،حضور مردم .لذا نظام اسالمى چالشها را درنورديد و بر چالشها
پيروز شد .به اطمينان کامل ميشود گفت که جمهورى اسالمى تا امروز بر
همهى چالشهاى سخت و نرم که در مقابل او قرار گرفت ،پيروز شده است
و به عون الهى ،به فضل الهى ،به هدايت الهى ،بر هر چالش ديگرى هم در
2
آينده پيروز خواهد شد.
شکست فتنه با حضور بینظیر مردم در ُنه دى

يکى ديگر از چالشها_ که ّ
البته اين چالش پيچيدهترى بود_ چالشهاى
فتنهانگيزى بود که در فتنهاى مثل هجدهم تير سال  78و فتنهى سال ،88
با فاصلهى ده سال ،اينها در تهران راه انداختند .اميدوار بودند که بتوانند
با اين فتنه ،نظام را شکست بدهند؛ ضربه وارد کنند؛ ّاما بعکس شد .در
 .1در ديدار مسؤوالن نظام جمهورى اسالمى ايران .1390/5/16
 .2در اجتماع بزرگ مردم کرمانشاه .1390/7/20

فتنهى هجدهم تير ،پنج روز بعد از اينکه فتنهگران فتنهى خود را شروع
عظيم  23تير را ،نه فقط در تهران ،بلکه در ساير
کردند ،مردم آن حرکت
ِ
شهرها به راه انداختند .در فتنهى  ،88دو روز بعد از حوادث عاشورا ،آن
ّ
ى به راه افتاد .همان وقت بعضى از ناظران خارجى
قضيهى عظيم ُنهم د 
که از نزديک ديده بودند ،در مطبوعات غربى نوشتند و ما ديديم ،که گفته
بودند آنچه در ُنهم دى در ايران پيش آمد ،جز در تشييع جنازهى امام ،چنين
195
اجتماعى ،چنين شورى ديده نشده بود .اين را مردم کردند .حضور مردم
1
اينجورى است.

همه مىدانيم که دلها دست خداست .آورندهى مردم به عرصهى
خروشان آنها
خيابانها و اين حضور عظيم مردمى و جسم جامعه که روح
ِ
را خوب نشان میدهد_ در مراسم گوناگون :مثل بيست و دو بهمن ،مثل روز
ً
قدس و اخيرا در اين دو سال ،مثل روز نه دى_ خداى متعال است؛ دست
قدرت اوست؛ دلها دست اوست.
ِ
ديانت حاکم بر دلهاى مردم؛ نکتهی اساسی ُنه دى
روح

در ّ
قضيهى  9دى سال هشتاد و هشت يک نکته اساسى است و آن نکته
برمىگردد به ّ
هويت انقالب و ماهيت انقالب .يعنى همان روحى که حاکم
نظير تاريخى در سال پنجاه و
بود بر اصل انقالب ما و آن حضور
ِ
عظيم بى ِ
هفت ،همان روح در ماجراى  9دى نشان داده شد؛ کمااينکه در قضاياى
گوناگون ديگر هم نشان داده شده ،ليکن در  9دى به شکل بارزى نشان داده
ِ
ّ
شد؛ به طورى که جاى انکار و ترديد و تأمل براى هيچ کس از بدخواهان و
ديانت حاکم
دوستان و دشمنان و ديگران باقى نگذارد .آن روح چه بود؟ روح
ِ
بر دلهاى مردم بود.
 .1همان.

بخش چهارم :بیانات سال  90تا  92دربارهی فتنه و حماسهی ُنه دی

دست خدا در به میدان آمدن مردم در ُنه دى

مردم و ایمان دینی مردم؛ حلاّ ل تمام مشکالت

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

پس اينجا ما دو تا عنصر در کنار هم داريم :يک عنصر ،عنصر مردم است؛
که مردم در هر کشورى ،در هر جامعهاى ،اگر چنانچه ّ
همت کنند ،بصيرت به
خرج بدهند ،عمل کنند و وارد ميدان بشوند ،میتوانند همهى مشکالت را
حل کنند .يعنى بزرگترين کوهها در مقابل حضور مردم از بين میرود؛ میتوانند
کوههاى بزرگ را جابهجا کنند .اين يک حقيقت آشکارى است که بسيارى
 196از تحليلگران اجتماعى در کشورهاى اسالمى و ديگر کشورها آن را درست
لمس نکردند ،درک نکردند؛ ما اين را لمس کرديم .هنر بزرگ امام بزرگوار ما
هم همين بود.
من يک وقتى ،پانزده سال ،بيست سال پيش ،به يکى از ّفعاالن
ّ
عرصهى مبارزات ضد استعمارى_ که خب ،آدم معروفى است؛ نمیخواهم
اسم بياورم_ اين را گفتم؛ او رفت بالفاصله اين نسخه را عمل کرد .ما اين
را حس کرديم .گفتم هنر امام بزرگوار ما اين بود که مردم را وارد صحنه کرد.
مردم با جسمشان ،با حضورشان آمدند و آنچه را که میخواستند ،آنچه را
که بر آن ّ
همت گماشته بودند ،با حضور خودشان تثبيت کردند .همهى
موانع سياسى و غير سياسى و استعمار و قدرتهاى عظيم جهانى که بر امور
ّ
ّ
ملتها مسلطند ،در مقابل اين حادثه مجبورند عقبنشينى کنند .االن هم
ّ
همينجور است .االن هم در هر نقطهاى از دنيا اگر ملتها وارد ميدان بشوند
با يک هدف مشخص ،با شعارهاى ّ
مشخص و اگر آن ايمان راسخ در دل و
همچنين عمل صالح در کنار اين ايمان راسخ وارد ميدان شود ،هيچ مانعى
در مقابل آنها قادر بر مقاومت نيست .اين يک نسخه است؛ اين نسخه را امام
بزرگوار ما در انقالب ما عمل کرد .خداى متعال به امام کمک کرد و در بيان
او اين نفوذ و تأثير را قرار داد که در دلهاى مردم اثر گذاشت؛ مردم ،مؤمن به آن
راه و به آن هدف شدند و به دنبال اين ايمان ،عمل خودشان را انجام دادند.
عمل متناسب با ايمان .در همهجا همينجور
عمل صالح ،يعنى همان
ِ
سياسى
است .لذا در اينجا کارى انجام گرفت که براى همهى تحليلگران
ِ

احساس وظیفهی دینی و عمل صالح؛ دو ع ّلت حماسهی ُنه دى

ُنه دى يک نمونهاى بود از همان خصوصيتى که در خود انقالب وجود
داشت؛ يعنى مردم احساس وظيفهى دينى کردند و دنبال اين وظيفه ،عمل
صالح خودشان را انجام دادند .عمل صالح اين بود که توى خيابان بيايند،
ِ
نشان بدهند ،بگويند مردم ايران اينند .با اين حرکت مردم ،آن حجم عظيم
تبليغات دشمن که میخواست فتنهگران را مردم ايران ّ
معرفى کند و اينجور
نشان بدهد که مردم ايران از انقالبشان ،از نظامشان برگشتند ،بهکلى نقش
بر آب شد؛ يعنى مردم نشان دادند که اين ،مردم ايران است .تحليلگران
خارجى وقتى نگاه کردند ،گفتند از بعد از رحلت امام بزرگوار ،يا شايد بعضى
گفتند از بعد از حرکات ّاول انقالب ،هيچ اجتماعى با اين بزرگى ،با اين
تپش ،با اين شور و هيجان وجود نداشته ،که مردم وارد ميدان شدند .اين،
حقيقت  9دى است.
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جهانى غير قابل باور بود و متحير ماندند؛ هم قدرتمندان ،هم حاشيهها ،هم
دنبالهها ،هم دامنهها .بنابراين عنصر ّاول ،عنصر حضور مردم است.
عنصر ّدوم هم عنصر ايمان دينى مردم است .ايمان دينى ،آن معجزهگرى
ً
ً
است که قادر است ّاوال همهى مردم را بسيج کند و بياورد ،ثانيا آنها را در
ً
صحنه نگه دارد و ثالثا سختیها را براى آنها هموار و آسان کند؛ هيچ ايمان
ديگرى اين خصوصيت را ندارد .ايمان دينى میگويد شما اگر چنانچه فائق
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شديد و پيش برديد ،پيروزيد؛ اگر کشته هم شديد ،پيروزيد؛ اگر زندان هم
افتاديد ،پيروزيد؛ چون به وظيفه عمل کرديد .وقتى کسى يک چنين اعتقاد
و ايمانى داشت ،ديگر شکست برايش معنا ندارد؛ لذا وارد ميدان میشود.
اين همان عاملى است که در صدر اسالم هم اثر کرد ،در انقالب ما هم اثر
کرد؛  9دى اين را نشان داد.

ُنه دى؛ برهمریزندهی برنامههای گسترده دشمن

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

اين حرکت ،حرکت بزرگى بود و کار بزرگى هم انجام داد .جناب آقاى
ّ
جنتى درست اشاره کردند .فتنهى هشتاد و هشت تنها آن چيزى نبود
که توى خيابان بوسيلهى تعدادى آدم ديده شد؛ اين يک چيز ريشهدارى
بود ،يک بيمارى عميقى درست کرده بودند ،اهدافى داشتند ،زمينهها و
مقدمات فراوانى برايش چيده شده بود ،کارهاى بزرگى شده بود و هدفهاى
 198بسيار خطرناکى دنبال اين کار بود ،که با اين برخوردهاى گوناگون سياسى و
ّ
امنیتى و اينها حل نمیشد؛ يک حرکت عظيم مردمى الزم داشت؛ که اين
حرکت ،حرکت  9دى بود؛ آمدند بساط فتنه و فتنهگران را در هم پيچيدند.
لذا حادثهى  9دى يک حادثهى ماندنى در تاريخ ماست.
ضرورت گرامیداشت و حفظ ُنه دى

من آن سال هم گفتم_ پارسال بود يا پيرارسال بود_ که اين حادثه،
حادثهى کوچکى نيست .اين حادثه ،شبيه حوادث ّاول انقالب است .اين
حادثه بايستى حفظ شود ،بايستى گرامى داشته شود.
لزوم پرهیز از غلبه دادن جنبههاى شعاری بزرگداشت ُنه دى

ّ
البته شما آقايانى که مسؤول مديريت اين جريان هستيد ،سعى کنيد
جنبههاى شعارى را بر اين حادثه غلبه ندهيد .باز هم من تکرار میکنم :کار
اّ
شوراى هماهنگى تبليغات ،مديريت است؛ و ال کار را مردم میکنند و دلها
ت خداست .مردم را خداى متعال توى صحنه مىآورد؛ يعنى همان
دس 
ايمان الهى و توفيق الهى و تأييد الهى است که مردم را در صحنه مىآورد.
منتها خب ،مديريت الزم است؛ شماها مديريت میکنيد ،مديريتتان هم
شايسته است .بنابراين سعى کنيد حالت شعارى غلبه پيدا نکندّ .
البته
شعار الزم است .شعار يک چيز حتمى است ،الزم است؛ شور ،هيجان،
حماسه الزم است؛ منتها بايستى عمق شعارها تبيين شود؛ يعنى همين

ّ
کارهایى که اشاره کردند ،تبيين شود :حرف ملت ايران آن روز چه بود ،امروز
ّ
چيست؟ حرکت ملت ايران و جهت اين حرکت چگونه حرکت و جهتى
است؟ ما در سايهى دين حرکت میکنيم .به کمک خداى متعال و صاحب
ّ
دين است که حرکت میکنيم .هدف ما هم تحقق آرمانهاى الهى و همان
چيزى است که دين به مردم وعده داده و براى مردم هديه آورده است.
ُنه دى و انقالب؛ مرهون عاشورا

رأىنياوردگان سال هشتاد و هشت؛ عبرت تمام نامزدهای انتخابات

مسؤوالن از توطئهى دشمن در کار انتخابات غافل نشوند .آن کسانى
هم که در انتخابات رأى نمىآورند ،مواظب باشند آن کالهى ک ه بر سر
رأىنياوردگان سال هشتاد و هشت رفت ،بر سر آنها نرود؛ فريب نخورند.
 .1در ديدار اعضاى ستاد بزرگداشت نه دى .1390/9/21
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ً
ضمنا ّ
توجه داشته باشيد؛ يکى از خصوصيات ديگرى که در حادثهى
ً
 9دى هست ،که باز آن را کامال به حوادث انقالب نزديک میکند ،مسألهى
عاشوراست .يعنى در حوادث ّاول انقالب هم ّ
محرم پيش آمد و امام آن
عجيب تاريخى را بيان کردند« :ماهى که خون بر شمشير پيروز
عظيم
نکتهى
ِ
ِ
است» .اين حرف کوچکى نيست :پيروزى خون بر شمشير .ماها عادت
کردهايم ،اين حرفها را هى تکرار میکنيم؛ کأنه عمقش گاهى از يادمان میرود.
ُ
خون بر شمشير پيروز میشود ،مظلوم بر ظالم فائق مىآيد ،کشته بر کشنده
فائق مىآيد؛ اين همان چيزى است که در عاشورا پيش آمد .امام اين را در
محرم سال پنجاه و هفت مطرح کردند ،در ّ
ّ
قضيهى  9دى هم باز پاى امام
حسين در ميان بود ،پاى عاشورا در ميان بود .اگر آن حرکات سخيف و در
ً
واقع گريهآور از سوى اين گروههاى ايضا سخيف ،در عاشورا پيش نمىآمد،
اين حرکت عظيم و اين ّ
تحرک عمومى مردم معلوم نبود به اين شکل بوجود
1
بيايد .اينجا هم پاى عاشورا در ميان بود.
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همهى نامزدهاى انتخابات و همهى هوادارانشان ،خودشان را در مقابل
توطئهى احتمالى دشمن مسؤول ّ
امنيت بدانند .انتخابات را ّمتهم نکنند؛
کسى آب به آسياب دشمن نريزد؛ در تبليغات ،القاء فضاى اختالف و
1
نااميدى نشود تا انشاءاهَّلل انتخابات خوبى داشته باشيم.

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

200

شرکت پرشور مردم در انتخابات سال 90؛ نشان از اعتماد مردم به
نظام

انتخابات
انتخابات نشان دهندهى اعتماد مردم به نظام است .بعد از
ِ
پر سر و صداى پر حادثهى سال هشتاد و هشت ،بعضى اينجورى پيشبينى
میکردند که اعتماد مردم از نظام سلب شد؛ مردم ديگر پاى صندوقها
نمىآيند .اين انتخابات ،يک پاسخ قاطع و روشن بود به اين تصور غلط،
به اين استنتاج غلط ،اين گمانهزنى خطا .مردم اين گمانهزنیها را تخطئه
کردند؛ نشان دادند که نخير ،به نظام اسالمى پايبندند ،به آن اعتماد دارند،
به نداى او_ که میگويد من صندوق رأى گذاشتم ،بيائيد رأى خودتان را
بدهيد و برنامه را تنظيم کنيد_ پاسخ میدهند و مىآيند وارد ميدان میشوند.
همينطور که عرض کرديم ،هر يک رأى ،در واقع رأى به نظام جمهورى
اسالمى بود .اين اکثريت قاطعى که به ميدان آمدند ،يکى از باالترين رقمها و
نسبتهاى انتخابات ما در طول اين سى و سه سال بود .بعد از گذشت سى و
سه سال ،مردم اينجور وارد ميدان میشوند؛ اين نشاندهندهى اعتماد کامل
2
است.
اعالم انزجار نکردن نامزدهای متم ّرد از اغتشاشات؛ عامل طوالنی
شدن فتنه

بدانند جمهورى اسالمى به فضل الهى ،به حول و ّقوهى الهى ،بر اين

 .1در خطبههاى نماز جمعه تهران .1390/11/14
 .2در ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى .1390/12/18
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ّ
مشکالت فائق خواهد آمد و آنها را باز هم در حسرت شکست دادن ملت
ايران خواهد گذاشت .به حول و ّقوهى الهى و با هشيارى مردم و تدبير
ت برطرف خواهد شد .هم مردم وظيفه دارند ،هم ما
مسؤوالن ،مشکال 
مسؤوالن وظيفه داريم؛ همه بايد به وظایفمان عمل کنيم .وقتى به وظيفه
عمل کرديم ،کارها پيش خواهد رفت .هشيارى مردم نقش دارد .ببينيد
ً
ّ
در تهران يک عدهاى به نام بازارى آمدند در خيابانها اغتشاش کنند ،فورا
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بازاریهاى محترم با موقعشناسى اعالميه دادند ،اعالن کردند که اينها دروغ
کار درستى است .اگر هشيارى قشرهاى
میگويند ،اينها از ما نيستند .اين ِ
مختلف مردم و موقعشناسى آنها به وقت به سراغشان بيايد ،اين باارزش
است .اين کار ،کار باارزشى بود که انجام دادند .حرف من در فتنهى هشتاد
و هشت هم همين بود .در فتنهى هشتاد و هشت ،چند روز بعد از انتخابات
ّ
ّ
به آن عظمت ،يک عدهاى آمدند اظهار مخالفت کردند ،يک عده هم از
اين فرصت استفاده کردند؛ سالح گرفتند ،کار را به آشوب و ّ
تشنج کشاندند،
پايگاه بسيج را گلولهباران کردند .حرف ما اين بود :آن کسانى که به نام آنها
اين کارها انجام مىگرفت ،بايد همان وقت اعالميه میدادند ،اعالم بيزارى
میکردند ،میگفتند اينها از ما نيستند؛ ّاما نکردند .اگر اين کار را میکردند،
فتنه زودتر ريشهکن میشد؛ مسائل بعدى هم پيش نمىآمد .اين هشيارى،
موقعسنجى ،لحظه را به حساب آوردن ،خصوصيت برجسته و ّ
مهمى است
که بايد ّملت ما در همهى موارد ّ
متوجه باشند؛ آنجایى که دشمنى و توطئهى
دشمن حس میشود ،به صورت لحظهاى بايد همه ّ
حساسيت نشان بدهند.
اين از ناحيهى مردم.
ضرورت همدلی و همراهی قوای مختلف با هم

از ناحيهى مسؤولين کشور هم ،آنها ّاتحاد الزم را با هم داشته باشند؛
ّ
مسؤوليتشناسى و
همدلى داشته باشند ،برنامهريزى داشته باشند،

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

ّ
مسؤوليتپذيرى داشته باشند ،تقصيرها را گردن هم نيندازند ،حدود
قانون اساسى را نسبت به خودشان حفظ کنند .قانون اساسى ما نقص
ندارد ،کمبود ندارد .نقش مجلس معلوم است ،نقش دولت معلوم است،
نقش رئيس جمهور معلوم است ،نقش ّقوهى قضائيه معلوم است؛ هرکدام
وظائفى دارند ،بايد به وظائفشان عمل کنند؛ با هم همدلى کنند ،با هم
همراهى کنند ،با هم همزبانى کنند« .پس زبان همدلى خود ديگر است/
202
1
همدلى از همزبانى بهتر است».
تبدیل شدن انتخابات به مظهر اختالفات در سال 88

انتخابات براى کشور مايهى آبروست ،مايهى افتخار است .همه مراقب
باشند که انتخابات مايهى بىآبرویى براى کشور نشود؛ آنطورى که در سال
ّ
هشتاد و هشت يک عدهاى سعى کردند انتخابات را مظهر اختالفات وانمود
طبيعى انتخابات را تبديل کنند به يک فتنه؛ که
سياسى
کنند ،جنجال
ِ
ِ
ّ ّ
ّ
البته ملت ايران در مقابلش ايستاد و هر وقت هم شبيه آن اتفاق بيفتد،
ّ
2
ملت در مقابل آن خواهد ايستاد.
از نقشههای دشمن برای سرد کردن انتخابات؛ ایجاد مشکالت امن ّیتی
و سیاسی

يکى از راهها هم اين است که سعى کنند در ّايام انتخابات ،سر مردم را به
يک چيز ديگرى گرم کنند؛ يک حادثهاى پيش بياورند ،يک ماجرایى درست
کنند؛ يک ماجراى سياسى ،يک ماجراى اقتصادى ،يک ماجراى امنيتى.
ّ
ّ
ّ
مطمئنم که ملت ايران
البته اين هم جزو نقشههاى دشمن استّ ،اما بنده
بسيار بصيرتر و باهوشتر از اين است که با يک چنين ترفندهاى خصمانهى
دشمنان يا عوامل دشمنان فريب بخورد؛ نه ،انشاءاهلل انتخابات باذناهلل،
 .1در اجتماع مردم بجنورد .1391/7/19
 .2در ديدار بسيجيان استان خراسان شمالى .1391/7/24

به حول و ّقوهى الهى ،به فضل پروردگار ،انتخابات خوب و پرشورى خواهد
1
شد.
دخالت آمریکا و پشتیبانی از فتنهگران سال 88
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آمريکاییها نشان بدهند که زور نمیگويند ،نشان بدهند که شرارت
نمیکنند ،نشان بدهند که در حرف و عملشان غيرمنطقى حرف نمیزنند
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ّ
و عمل نمیکنند ،نشان بدهند که به حقوق ملت ايران احترام میگذارند،
نشان بدهند که در منطقه آتشافروزى نمیکنند ،نشان بدهند که در مسائل
ّ
ملت ايران دخالت نمیکنند؛ آنچنان که در فتنهى هشتاد و هشت دخالت
کردند ،از فتنهگران پشتيبانى کردند ،شبکههاى اجتماعى را در خدمت
فتنهگران قرار دادند_ يک شبکهى اجتماعى آن روزها میخواست براى
تعميرات تعطيل کند ،گفتند تعطيل نکن؛ براى اينکه بتوانند روى فتنه و
آتش فتنه اثر بگذارند!_ اين کارها را نکنند ،خواهند ديد جمهورى اسالمى
يک نظام خيرخواه است؛ مردم ،مردم منطقىاى هستند .راه تعامل با
جمهورى اسالمى فقط اين چيزى است که گفتيم و الغير؛ از اين راه میتوانند با
جمهورى اسالمى تعامل داشته باشند .آمريکاییها بايد حسن ّنیت خودشان
را اثبات کنند؛ نشان بدهند که درصدد زورگویى نيستند .اگر چنانچه اين را
ّ
نشان دادند ،آن وقت خواهند ديد که ملت ايران پاسخ خواهد داد .شرارت
ّ
نباشد ،دخالت نباشد ،زورگویى نباشد ،شناختن حقوق ملت ايران باشد،
2
آن وقت جواب مناسب از طرف ايران داده خواهد شد.
تمکین نکردن در برابر قانون؛ عامل ایجاد حوادث سال 88

در مسألهى انتخابات و غير انتخابات ،همه بايد تسليم رأى قانون باشند؛
در مقابل قانون تمکين کنند .آن حوادثى که در سال هشتاد و هشت پيش
 .1در ديدار مردم قم در سالروز قيام  19دى .1391/10/19
 .2در ديدار مردم آذربايجان در آستانه سالروز قيام  29بهمن  1356مردم تبريز .1391/11/28

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

آمد_ که براى کشور ضرر داشت و ضايعهآفرين بود_ همه از همين ناشى شد
که کسانى نخواستند به قانون تمکين کنند؛ نخواستند به رأى مردم تمکين
من شخصى مايل
کنند .ممکن است رأى مردم برخالف آن چيزى باشد که ِ
به آن هستم؛ ّاما بايد تمکين کنم .آنچه که اکثريت مردم ،اغلبيت مردم آن را
انتخاب کردند ،بايد همه تمکين کنند؛ همه بايد زير بار بروند .خوشبختانه
سازوکارهاى قانونى براى رفع اشکال ،رفع اشتباه ،رفع شبهه وجود دارد؛ از
204
اين راهکارهاى قانونى استفاده کنند .اين که وقتى آنچه که ّاتفاق افتاده
است ،برخالف ميل ما شد ،مردم را به شورش خيابانى دعوت کنيم_ که
اين در سال هشتاد و هشت ّاتفاق افتاد_ يکى از خطاهاى جبرانناپذير
ّ
ّ
است .اين تجربهاى شد براى ملت ما و ملت ما هميشه در مقابل يک چنين
1
حوادثى خواهد ايستاد.
سازوکار مستحکم انتخابات

سازوکار انتخابات در کشور ما ،سازوکار مستحکمى است .اينکه گوشه
ً
ً
و کنار بعضیها اعتراضهایى میکنند ،واقعا غيرمنطقى است؛ واقعا بيجا
است .حضور شوراى نگهبان در قانون اساسى_ که امام هم ّ
مکرر روى
ً
آن تأکيد میکردند_ حقيقتا يک حضور مبارکى است .تشخيص شوراى
ّ
نگهبان ،تشخيص يک عده انسانهاى عادل ،بىطرف و بصير نسبت به
ّ
صالحيتها است؛ اين يک چيز مبارکى براى ما و براى همهى آحاد ملت
2
است.
راه اساسی برای پیشگیری از مشکالت انتخاباتی؛ التزام به قانون

من عرض بکنم؛ آنچه که انسان از فضل الهى سراغ دارد ،از ّ
همت اين
مردم عزيز سراغ دارد ،انشاءاهلل به توفيق الهى ،باذناهلل ،اين انتخاباتى که
 .1در حرم مطهر رضوى در ّاولين روز سال .1392/1/1 1392
 .2در ديدار کارگران و فعاالن بخش توليد کشور در آستانه روز کارگر .1392/2/7
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در پيش است ،يکى از بهترين و پرشورترين انتخاباتهاى ما خواهد بودّ .
البته
دشمن تالش میکند زحمت مردم را باطل کند_ همچنان که در سال هشتاد
و هشت کردند_ اين هم يکى از کارهاى دشمنان بود؛ کسانى را وادار کردند که
ّ
ّ
برخالف قانون ،توقعاتى بکنند و بر اساس آن توقعات ،سعى کنند مردم را در
مقابل نظام قرار دهند؛ که ّ
البته به توفيق الهى موفق نشدند.
راه اساسى براى اينکه مشکالت انتخاباتى پيش نيايد ،التزام به قانون
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است؛ اين را من عرض بکنم .آحاد مردم در هر جاى کشور که هستند؛ در
شهر ،در روستا ،در مرکز ،در کالنشهرها و در همه جا ،بايد به دنبال اين باشند
که هر کسى حرفى میزند ،بر اساس قانون باشد؛ هر کسى توقعى دارد ،بر اساس
ّ
قانون باشد .آنهایى که آن سال آن خسارت را به کشور و به ملت وارد کردند
و براى کشور هزينه درست کردند ،اگر تسليم قانون بودند ،اينجورى نمیشد.
قانون ّ
معين کرده است که اگر کسى اعتراضى دارد ،بيايد .آن سال گفته شد؛
ّ
حتى ما از شوراى محترم نگهبان خواهش کرديم ،آن زمان را تمديد هم کردند
که آراء بازشمارى شود؛ گفتيم هر تعداد معقولى و هر صندوقى که بخواهند
بازشمارى شود ،بازشمارى شود؛ خب ،زير بار نرفتند! کارشان منطقى نبود،
معقول نبود؛ براى کشور هزينه درست کردند.
خب ،کشور بر اين مسائل فائق مىآيد .نظام جمهورى اسالمى قوى
است .اين خرابکاریها و انگشت توى چشم کردنها و اين مزاحمتها و آزارها،
جمهورى اسالمى را که از پا نمىاندازد .جمهورى اسالمى در طول اين سالها
سياستمداران مختلف روبهرو بوده است؛ ّاما با وجود
با انواع سياستها و
ِ
ً
همهى معارضهها ،همهى زاويهها_ که احيانا وجود داشته است_ جمهورى
اسالمى پيش رفته؛ بعد از اين هم همينجور خواهد بود .جمهورى اسالمى که
با اين حرفها از پا در نمىآيد ،منتها براى کشور هزينه درست میشود .راه هزينه
درست نشدن ،التزام به قانون است .اين توصيهى من به شما مسؤوالن
محترم انتخابات هم هست :قانون را معيار قرار دهيد .در آيهى کريمهى قرآن

أ
أن ت ّ أ
ال� ن
ما� ت
ا�
که تالوت کردند ،به اداى امانت اشاره شد_ «إ� ّن� اهلل ي��مرکم �� ��ؤدوا
أ
إ�لى �هلها» _1اداى امانت به همين است که طبق ّمر قانون عمل شود؛ هم در

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

مرحلهى تشخيص صالحيتها_ چه در مورد رياست جمهورى ،چه در
مورد شوراها و در موارد ديگرى که در پيش است_ هم در مرحلهى قرائت آراء،
هم در مرحلهى حفظ آراء و صندوقها .بايد ّمر قانون رعايت شود و نهايت
امانتدارى انجام بگيرد؛ که بحمداهلل تا حاال هم همينجور بوده است.
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مطلوب خودشان
بديهى است در هر انتخاباتى ،يک عدهاى به نتيجهى
ِ
نمیرسند_ من نمیخواهم اسمش را بگذارم بازندهى انتخابات؛ نبايد تعبير
برنده و بازنده و اين واژهها و اصطالحات غربى ّ
مادى را به کار برد؛ اگر براى
ِ
خدا و براى انجام تکليف وارد میشويم ،برد و باخت وجود ندارد_ خب ،اينها
اعتراض دارند .انسان پيش قاضى هم که میرود ،همينجور است .قضاوتى
در يک دادگاهى وجود دارد؛ آن طرفى که در اين قضاوت به مقصود خود
رسيده ،خوشحال است ،آن طرف ديگر ناراحت است؛ آن طرف ديگر نبايد
دادگاه را ّمتهم کند که برخالف ّ
حق عمل کرده؛ نه ،دادگاه است و بر طبق
قانون عمل میکند؛ منتها او ناراحت میشود ،ناراضى میشود .بايد همهى
آنچه را که پيش مىآيد_ که مبتنى بر قانون است_ ّ
تحمل کنيم؛ اين را بايد
2
همهمان ياد بگيريم؛ اين صبر انقالبى است ،اين ّ
تحمل انقالبى است.
ِ
خسارت کشور در سال  88بهخاطر تخ ّلف از قانون

ّ
افراد متعددى آمدهاند .انشاءاهلل شوراى محترم نگهبان طبق وظایف
صالحيت دارند ،به مردم ّ
ّ
معرفى خواهد کرد.
قانونى خود ،آن کسانى را که
ّ
همه هم بايد تابع قانون باشند .آنجایى اشکال پيش مىآيد که تخلف از
قانون انجام میگیرد .سال هشتاد و هشت اشکاالتى که وارد شد ،خسارتى
ّ
که به کشور وارد کردند و نگذاشتند کشور و ملت طعم آراء چهل ميليونى را
 .1سورهی نساء ،آیهی .58
 .2در ديدار دست اندرکاران برگزارى انتخابات .1392/2/16

نعمت بزرگ تمکین به قانون

انتخابات که مظهر حضور مردم است ،بايد پرشور برگزار شود؛ همهى
تالش و ّ
همت مسؤوالن بايد اين باشد.
خوشبختانه قوانينى هم که وجود دارد ،قوانين خوبى است؛ قوانين
معقولى است .همينطور که ّ
مکرر عرض کرديم ،بنبستى وجود ندارد .لذا
 .1در ديدار اقشار مختلف مردم از استانهاى مازندران ،گيالن ،گلستان و کهگيلويه و بويراحمد
.1392/2/25
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ّ
ّ
درست بچشد ،بهخاطر تخلف از قانون بود .يک عدهاى يا براى خاطر اغراض
نفسانى ،يا هدفهاى خالف سياسى ،يا هرچه_ حاال در آن زمينه نمیخواهيم
ّ
قضاوتى بکنيم_ از قانون تخلف کردند ،خطا کردند ،از راه غيرقانونى وارد
ّ
شدند؛ هم به خودشان صدمه زدند ،هم به ملت صدمه زدند ،هم به کشور
صدمه زدند .راه درست ،راه قانون است .همه تابع قانون باشند ،همه تسليم
قانون باشند .گاهى ممکن است يک قانون ،صددرصد درست هم نباشد،
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ّاما از بىقانونى بهتر است .گاهى ممکن است در يک بخشى ،يک خطایى
هم از مجرى قانون سر بزند که من و شما بفهميم او در اجراى قانون اين خطا
را کرده است؛ ّاما اگر نتوانيم آن را از طريق قانونى اصالح کنيمّ ،
تحمل آن بهتر
است از اينکه باز بىقانونى کنيم؛ از راه بىقانونى بخواهيم آنچه را که به نظر ما
خطا است ،درست کنيم .قانون ،معيار بسيار خوبى است؛ وسيلهاى است
ّ
براى آسايش کشور ،آرامش کشور ،حفظ وحدت ملى ،ادامهى راه عمومى.
شوراى محترم نگهبان ،خب مردمانى پرهيزگارّ ،متقى و آگاهند؛ طبق
ّ
عدهاى به عنوان افرادى که صالحندّ ،
معرفى
قانون تشخيصى میدهند و
میشوند؛ من و شما بايد نگاه کنيم ببينيم در بين اين صالحها کدام
صالحترند ،کدام بيشتر به درد مردم میخورند ،کدام بيشتر میتوانند اين بار
امانت کامل اين راه را ادامه دهند و پيش
سنگين را بر دوش بکشند و با
ِ
1
ببرند؛ اين را بايد من و شما نگاه کنيم ،ببينيم ،بشناسيم.

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

مشاهده میکنيد که در همين انتخابات تا اين مرحلهاى که تا االن پيش
آمديم ،روال قانونى جريان پيدا کرده .وقتى که از نامزدهاى محترم سؤال
کردند که اگر چنانچه شوراى نگهبان نظرى بدهد ،شما تمکين میکنيد،
ً
همهى آنها گفتند :بله ،ما تمکين میکنيم .تمکين هم کردند .ما بايد واقعا
ّ
تشکر کنيم از همهى اين نامزدها؛ آنهایى که به نحوى صالحيتشان احراز
نشد .اينها گفتند از نظر شوراى نگهبان تمکين میکنيم و به قول خودشان
 208عمل کردند و تمکين کردند؛ اين نشاندهندهى ّ
ّ
ارجحيت قانون
اهم ّيت و
است ،نشاندهندهى کاربرى قانون است؛ چون قانون بر مملکت حاکم
است .ممکن است بنده يا جنابعالى از قانون ناراضى هم باشيم_ گاهى
ّ
اينجورى است_ ّاما وقتى انسان در مقابل قانون تمکين کرد ،حل اختالف
میشود ،فصلالخطاب میشود؛ اين نعمت بزرگى است ،اين برکت بزرگى
1
است.
حضور چشمگیر مردم در  9دى؛ نشانهی عالقهی اکثر مردم به نظام

دشمنان ما در خارج ،بيچارهها در فکر اينند که از اين انتخابات تهديدى
درست کنند عليه نظام اسالمى؛ در حالى که انتخابات فرصت بزرگ نظام
اسالمى است .آنها اميد دارند که انتخابات يا سرد باشد تا بتوانند بگويند
مردم به نظام اسالمى عالقهاى ندارند؛ يا دنبال انتخابات ،فتنه بوجود
بياورند؛ کمااينکه در سال هشتاد و هشت به دنبال آن انتخابات پرشور،
ّ
فتنه درست کردند .دشمنان اين ملت ،دنبال اين چيزهايندّ .اما آنها اشتباه
ّ
ى را فراموش
میکنند ،مردم ما را نشناختهاند .دشمنان اين ملت ،روز ُنهم د 
کردهاند .آن کسانى که فکر میکنند در اين کشور يک ّ
اکثريتى خاموش و
مخالف با نظام جمهورى اسالمىاند ،يادشان رفته است که سى و چهار
سال است که هر سال در بيست و ّدوم بهمن ،در همهى شهرهاى اين کشور،
 .1در ديدار نمايندگان مجلس شوراى اسالمى .1392/3/8

ّ
جمعيتهاى عظيم به دفاع از نظام جمهورى اسالمى بيرون مىآيند و «مرگ
بر آمريکا» میگويند .براى اينکه فضاى انتخابات را سرد کنند ،هيئتهاى
فکریشان پشت سر رسانهها و سخنگويان سياسى مینشينندّ ،
مرتب حرف
درست میکنند و تحويل رسانهها میدهند .يک روز میگويند انتخابات
مهندسىشده است ،يک روز میگويند انتخابات آزاد نيست ،يک روز
مردم ما را میشناسند ،نه
میگويند انتخابات از نظر مردم مشروع نيست .نه ِ
209
انتخابات ما را میشناسند ،نه نظام جمهورى اسالمى را میشناسند؛ آنجایى
1
هم که میشناسند ،بىانصافى میکنند و ابایى هم ندارند از اين بىانصافى.

بحمداهلل روال انتخابات تا امروز روال خوبى بوده است .يکى از نکات
برجسته و مثبتى که انسان مشاهده میکند_ با خبرهايى که داريم ،با
ّاطالعات آشکارى که وجود دارد_ اين است که گفتمان مردم در اين
انتخابات ،گفتمان قانونگرايى است؛ با هر کسى صحبت میکنند،
مصاحبه میکنند ،مردم از ّ
تبعيت از قانون میگويند؛ اين خيلى حادثهى
باارزش و برجستهاى است؛ قانونگرايى .از بىقانونى مردم لطمه ديدند؛
در سال هشتاد و هشت عدم ّ
تبعيت از قانون ،لگد زدن به قانون ،به کشور
لگد زد؛ اين را مردم ديدند .يکى از پديدههاى برجستهى امروز اين است
که مردم نگاهشان ،گرايششان قانونگرايى است .خوشبختانه تا امروز ،هم
مسئولين ،هم نامزدهاى مختلف و محترم رعايت کردند جهات قانونى را،
مراعات کردند؛ انشاءاهلل بعد از اين هم همين خواهد بود .يک نکتهى ّ
مهم
2
اين است.
ّ
(قدس ّ
سره) .1392/3/14
 .1در مراسم بيست و چهارمين سالروز رحلت حضرت امام خمينى
ّ
 .2در ديدار اقشار مختلف مردم در سوم شعبان  1434سالروز ميالد امام حسين(عليهالسالم)
.1392/3/22
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عدم تبع ّیت از قانون؛ سبب لطمه دیدن کشور در سال 88

هیجان همراه با بددهنی در دوران تبلیغات انتخابات 88

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

دشمنان جمهورى اسالمى ،تهمتزنندگان به جمهورى اسالمى،
خجالتزده شدند؛ ديدند اينجور راحت ،آزاد ،نامزدها مىآيند حرف
میزنند ،به يکى حمله میکنند ،از يکى دفاع میکنند ،سياستى را محکوم
میکنند ،جريانى را اثبات میکنند .جريانهاى فکرى و سياسى کشور بطور
کامل ،در اين مناظرات حضور داشتند؛ اين يکى از نقاط ّقوت انتخابات
 210امسال بود .مردم هم احساس گرايشهاى پرشور در خودشان میکنند ،بدون
اينکه ّ
تعرضى وجود داشته باشد .سال هشتاد و هشت ،آن روز هم شور و
هيجان بود منتها همراه با فحش و فضيحت! در اين شهر تهران_ حاال
ّ
شهرستانها کمتر_ مردم در اين خيابانها راه میرفتند ،يک عده به اين يک
ّ
ّ
ّ
عده به آن ،يک عده عليه اين يک عده عليه آن ،شعار میدادند ،حرف
میزدند ،به همديگر میپريدند ،بعضیها در اين بين پيدا میشدند بددهنى
میکردند ،فحش میدادند؛ در اين انتخابات نه ،شور و هيجان هست،
احساسات هستّ ،اما بىادبى نيست ،بىاحترامى نيست .اين خيلى
باارزش است؛ ما در چهار سال اينقدر پيشرفت کرديم؛ خدا را شکر بر اين
پيشرفت و بر همهى پيشرفتهاى فراوان ديگرى که در اين سالها بحمداهلل
1
براى کشور پيش آمده است.
تلخکامی مردم پس از انتخابات 88؛ ناشی از مخالفت با قانون

يک نکتهى ديگرى که در اين انتخابات به نظر بنده برجسته بود و جا دارد
که انسان خدا را شکر کند ،اين بود که بعد از انتخابات ،نامزدهاى مختلف
با نجابت و قانونپذيرى در اين ّ
قضيه عمل کردند و واکنش نشان دادند؛ اين
خيلى چيز مهمى است .رفتند با رئيس جمهور منتخب ،برادرانه و دوستانه
ديدار کردند و به او تبريک گفتند ،اظهار خرسندى کردند .بنده الزم است از
ّ
اين حضرات تشکر کنم .اين است که کام مردم را شيرين میکند ،اين است
 .1همان.

القای شبهه در سالمت انتخابات؛ عامل سرشکستگی نامزدهای
قانونشکن در مألاعلی

يکى از هدفها اين است که کارى کنند که انتخابات بدون حضور
پرشور و همگانى مردم برگزار شود .اين را از حاال همه بدانند :آن کسانى که
ممکن است از سر دلسوزى ،راجع به انتخابات يک توصيههاى عمومى
ّ
ّ
قضائيه
قضائيه در آستانهى سالروز حادثه هفتم تير و روز ّقوه
 .1در ديدار مسؤوالن و کارکنان ّقوهى
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ّ
موف ّ
قيت به دست آوردهاند .حاال اگر
که موجب میشود مردم احساس کنند
بدقلقى نشان میدادند ،در اين قضايا رفتار نانجيبانه میکردند ،يک چيزى
را بهانه میکردند ،دعوایى راه مىانداختند_ که دعوا را به هر بهانهاى 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 اين است.
در يک انتخابات باعظمت و باشکوه ،مردم احساس پيروزى میکنند؛ بعد
211
يک نفر ،دو نفر ،چهار نفر آدم بيايند کام مردم را تلخ کنند؛ در حالى که راه براى
قانونگرایى وجود دارد .اين ،آن سال ّاتفاق افتاد؛ کام مردم تلخ شد ،شيرينى
انتخابات از مردم دريغ داشته شد؛ در انتخابات امسال نه ،بحمداهلل کام
مردم شيرين شد ،مردم شادى کردند .رفتار بايد قانونمدارانه باشد .اينکه ما
اين همه تأکيد کرديم بر اين که قانون را رعايت کنيد ،اين نتيجهاش است.
وقتى قانون رعايت شد ،دهن مردم شيرين میشود ،دل مردم شاد میشود.
اين بايد براى هميشه براى ما درس باشد .مردم هم در اينجور قضايا ّ
تفرس
میکنند ،نگاه میکنند ،چهرههاى سياسى را شناسایى میکنند .آن چهرهى
سياسىاى که با نجابت ،با قانونمدارى در قضايا برخورد میکند ،مردم از او
خوششان مىآيد .آن کسانى که به قانون بىاعتنایى میکنند ،واگرایى از
قانون میکنند_ به هر بهانهاى_ آنها را هم مردم شناسایى میکنند؛ از آنها
1
بدشان مىآيد .اين هم يک نکتهى اساسى است.

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

بکنند که آقا انتخابات اينجورى باشد ،آنجورى نباشد ،حواسشان باشد به
اين مقصود دشمن کمک نکنند؛ مردم را از انتخابات مأيوس نکنند ،هى
نگويند انتخابات بايد آزاد باشد .خب ،معلوم است که انتخابات بايد آزاد
باشد .ما از ّاول انقالب تا حاال سى و چند تا انتخابات داشتهايم؛ کدامش
آزاد نبوده است؟ در کدام کشور ديگر ،انتخابات از آنچه که در ايران میگذرد،
ّ
صالحيتها مالحظه نمیشود ،که اينجا روى اين مسائل
آزادتر است؟ کجا
212
هى تکيه بکنند ،هى تکيه بکنند ،هى بگويند ،هى تکرار کنند و يواش
يواش اين ذهنيت را به خيال خودشان در مردم بوجود بياورند که خب،
اين انتخابات فايدهاى ندارد؟ اين يکى از خواستههاى دشمن است .آن
کسانى که در داخل ،اين حرفها را میزنند ،ممکن است غفلت کنند .من
میگويم غفلت نکنيد ،حواستان باشد ،کار شما جدول مورد نظر دشمن را پر
نکند؛ مقصود او را تکميل و تتميم نکند .اين يکى از راههاى از شور و هيجان
انداختن انتخابات است.
ِ
يک مسألهى ديگر اين است که به مردم گفته شود ،تلقين شود که
انتخابات سالمت الزم را نداردّ .
البته بنده هم تأکيد میکنم که انتخابات
بايد سالم برگزار شود؛ منتها اين ،راه دارد .در جمهورى اسالمى ،در قوانين
قانونى بسيار خوبى براى حفظ سالمت انتخابات پيشبينى
ما ،راههاى
ِ
شده استّ .
البته کسانى بخواهند از طرق غيرقانونى عمل کنند ،خب به
ضرر کشور میکنند؛ کمااينکه در سال هشتاد و هشت از راههاى غيرقانونى
وارد شدند ،کشور را دچار هزينه کردند ،براى مردم اسباب زحمت درست
کردند ،براى خودشان هم اسباب بدبختى و سرشکستگى در زمين و در
قانونى خوبى وجود دارد .بله ،بنده هم اصرار دارم
مأل اعلى شدند .راههاى
ِ
امانت کامل انجام بگيرد.
که انتخابات بايد با سالمت کامل ،با رعايت
ِ
مسؤولين دولتى و مسؤولين غيردولتى که در کار انتخابات دستاندرکارند
ّ
و مسؤول هستند ،همه بايد طبق قانون ،با دقت کامل ،با رعايت کمال تقوا

ًّ
مطمئنا هم چنين
و پاکدستى عمل کنند تا انتخابات سالمى پيش بيايد؛ و
خواهد شد.
تبدیل فرصت جابجایی دولتها به تهدید در سال 88

خلط مسائل اصلی و فرعی در قضایای سال 88

يکى از برادرها به قضاياى سال هشتاد و هشت و اين حرفها اشاره
کردند .من خواهش میکنم اگر چنانچه مسائل سال هشتاد و هشت را مطرح
ّ
میکنيد ،مسألهى اصلى و عمده را در اين قضايا مورد نظر و در مد نگاهتان
قرار دهيد؛ آن مسألهى اصلى اين است که يک جماعتى در مقابل جريان
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اين جابجایى دولتها يکى از ّمنتهاى بزرگ الهى است بر ما؛ يکى از
َ
فرصتهاى بزرگى است که در اختيار ما است .نفس جديدى ،ابتکارات
213
جديدى ،کارهاى جديدى ،سالئق و اذواق جديدى مىآيد ميدان_ قانون
اساسى اين را ّ
مشخص کرده_ اين يکى از فرصتها استّ .
البته اين فرصت
تبديل میشود به تهديد ،اگر چنانچه جور ديگرى عمل شود؛ مانند آنچه که در
برخى از کشورها انسان مشاهده میکند ،که جابجایى قدرتها با زورآزمایى ،با
خونريزى ،با خشونت همراه است؛ که خوشبختانه در کشور ما اينجور نيست.
ّ
ت بعضى خطاى بزرگى را مرتکب شدند ،کشور
البته در سال هشتاد و هش 
را در لبهى يک چنين پرتگاهى قرار دادند ،يک مشکل اينچنينى را براى
ّ
کشور تدارک ديدند؛ ّاما بحمداهلل خداى متعال کمک کرد ،ملت توانست از
اين مشکل عبور کند .در اين سالهاى متوالى از ّاول انقالب_ منهاى همان
برههى کوتاه سال هشتاد و هشت_ هميشه اين دستبهدست شدن قدرت
ّ
مسؤوليت در کشور ،با آسايش ،با خوشى و با شادکامى همراه بوده است؛
و
1
اين خيلى فرصت مهمى است.

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

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 میکنيد؟ ّ
البته ممکن
است در گوشه و کنار يک حادثهى بزرگ زد و خوردهایى انجام بگيرد که
انسان نتواند ظالم را از مظلوم تشخيص دهد؛ يا يک نفر در موردى ظالم ،در
ً
موردى مظلوم باشد؛ اين کامال امکانپذير است؛ ّاما در اين قضايا ،مسألهى
اصلى گم نشود .خب ،در انتخابات سال هشتاد و هشت ،آن کسانى که فکر
ّ
ّ
214
ت تقلب شده ،چرا براى مواجههى با تقلب ،اردوکشى
میکردند در انتخابا 
خيابانى کردند؟ چرا اين را جواب نمیدهند؟ صد بار ما سؤال کرديم؛ نه
در مجامع عمومى ،نخير ،به شکلى که قابل جواب دادن بوده؛ ّاما جواب
ندارند .خب ،چرا عذرخواهى نمیکنند؟ در جلسات خصوصى میگويند ما
ّ
ّ
اعتراف میکنيم که تقلب ّاتفاق نيفتاده بود .خب ،اگر تقلب ّاتفاق نيفتاده
بود ،چرا کشور را دچار اين ضايعات کرديد؟ چرا براى کشور هزينه درست
ّ
کرديد؟ اگر خداى متعال به اين ملت کمک نمیکرد ،گروههاى مردم به جان
هم مىافتادند ،میدانيد چه ّاتفاقى مىافتاد؟ میبينيد امروز در کشورهاى
منطقه ،آنجاهایى که گروههاى مردم مقابل هم قرار میگيرند ،چه ّاتفاقى دارد
ّ
مىافتد؟ کشور را لب يک چنين پرتگاهى بردند؛ خداوند نگذاشت ،ملت
هم بصيرت بهخرج دادند .در قضاياى سال هشتاد و هشت ،اين مسألهى
اصلى است؛ اين را چرا فراموش میکنيد؟ دربارهى حادثهى سال هفتاد و
1
هشت هم ما حرف زياد داريم؛ آن هم داستان ديگرى است.
ایمان درست ،بصیرت و عمل؛ عامل نزول نصرت الهی

حادثهى نوزده [دى] قم ،مظهر و نماد اين آيهى شريفه است :ف«� نا� ت� ق� ن
م�ا
ِ
ن قّ ً
ن ّذ
ن
ؤ ن ن 2
ن
عل��ا �صر الم�م� ي��» ؛ در آيهى قرآن ،در سورهى
م� ال ي�� ن� ج�أ�رموا و کا� ح�ا ي

ّ
مبارکهى روم ،به تعبير خداوند متعال نصرت مؤمنين حقى است بر عهدهى
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قّ ً
ح�ا
«عل�ه
خداوند؛ چند جا در قرآن کريم اين تعبير به کار رفته است_ [مثل] ي
ق آ
ن
تّ
ال�ر� ن�» 1و موارد ديگرى_ و يکى اينجا است که میفرمايد
ال�ورا�ة و إال�� ج� ي�ل و
ي�ف�
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َ
ّ
اين حقى است بر عهدهى ما يعنى بر عهدهى ذات اقدس پروردگار عالم که
مؤمنين را نصرت بدهيم .خب ،اين در چه شرايطى است؟ در چه شرايطى
گفتهاند که مؤمنين نصرت پيدا میکنند؟ اين در آن شرايطى است که هيچ
روزنهى اميدى به حسب ظاهر وجود ندارد .مالحظه کنيد همين آيات را؛ آن
215
دشمن جبههى ايمان با قدرت ظاهرى و با سرپنجههاى قوى
وقتى است که
ِ
اى عظيمى بهوجود
در مقابل مؤمنين ايستاده است؛ يک مبارزهى جبههً ِ
ن قّ
ن
ن
ن
عل��ا �صر الم�ؤ م� ي��ن.
آمده است؛ در يک چنين شرايطى میفرمايد :و کا�
ح�ا ي
آن روزى که جوانهاى قم از طلبه و غيرطلبه و اقشار گوناگون و مردم مؤمن
آمدند در کوچه و خيابان قم و به دفاع از امام ،به دفاع از حقيقت ،به دفاع از
پرچم برافراشتهى مبارزهى عليه طاغوت و در مقابل گلولههاى مزدوران رژيم
طاغوت قرار گرفتند و خونشان روى آسفالتهاى خيابان ريخته شد ،هيچکس
از آن مردم و از حولوحوش آن مردم هرگز گمان نمیکرد که اين حادثه چه اثرى
خواهد گذاشت .احساس تکليف کردند ،نيروى خودشان را و آنچه داشتند
روى دست گرفتند ،آمدند ميدان[ .مردم قم] فکر میکردند که نوزده دى
منشأ اين ّ
عظيم زنجيرهى مبارزات و اعتراضات بشود و منتهى بشود
تحول
ِ
به خيزش بزرگ عمومى مردم و کار را تمام کند؟ مردم قم فکر میکردند کارى
ن قّ ً
ح�ا
که دارند میکنند اينقدر برکت داشته باشد؟ فکر نمیکردند؛ ّاما :و کا�
عل� ن�ا ن�صر الم�ؤ نم� ي��ن .عامل پيروزى اين است که يک جماعتى_ در يک مقياس
ي
ّ
بزرگ ،يک ملتى_ ايمان درستى داشته باشد و اين ايمان راسخ باشد و اين
ايمان با بصيرت همراه باشد و اين ايمان و بصيرت با عمل و اقدام همراه
باشد؛ اينها وقتى روى هم گذاشته شد ،نصرت قطعى است .آنجايى که
شما میبينيد مؤمنينى هستند و نصرت پيدا نمیکنند ،به خاطر اين است
که يا ايمان ضعيف است ،يا ايمان غلط است_ ايمان به چيزى است که
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نبايد به آن مؤمن بود_ يا ايمان همراه با بصيرت نسبت به مسائل جهان و
مسائل حولوحوش خودشان نيست .نداشتن بصيرت مثل نداشتن چشم
است؛ راه را انسان نمیبيند .بله ،عزم هم داريد ،اراده هم داريدّ ،اما نمیدانيد
کجا بايد برويد .ما که اين همه در باب ّ
قضيهى حوادث  9دى روى بصيرت
تکيه کرديم و بعضیها خوششان نيامد ،به خاطر اين است؛ اگر بصيرت نبود،
همان ايمان ممکن است انسان را به بيراهه بکشاند .کسى که علم ندارد،
216
بصيرت درست ندارد به آنچه پيرامون او دارد میگذرد ،گاهى اوقات میشود
که راه را عوضى طى میکند؛ همهى نيروى او نه فقط هدر میرود ،بلکه به
کجراهه او را میرساند و میکشاند؛ پس بصيرت الزم است .عمل صالح بر
اساس ايمان ،ايمان راسخ و ايمان درست ،ايمان همراه با بصيرت و تداوم و
استقامت ،اگر چنانچه بود ،پيروزى قطعى است .اينهايى که پيروز نمیشوند،
ايمان درست نيست ،يا استقامت
يکى از اينها را ندارند :يا ايمان نيست ،يا ِ
ً
نيست ،يا بصيرت نيست؛ در نيمهراه بار را بر زمين گذاشتن است؛ طبعا به
ّ
نتيجه نمیرسند .ملت ايران اين شرايط را فراهم کرد؛ ايمان او درست بود،
چون راهنماى او راهنماى صادقى بود ،راهنماى ماهر و خبيرى بود؛ يک
فقيه آگاه به مسائل جهان و بريدهى از مطامع و منافع ّ
مادى شخصى و آگاه به
کتاب و ّ
سنت؛ راه را به مردم نشان میداد ،مردم هم با بصيرت حرکت کردند؛
ن قّ ً
عل� ن�ا ن�صر
فهميدند که چه کار بايد بکنند؛ آن کار را انجام دادند ،و کا�
ح�ا ي
1
الم�ؤ نم� ي��ن؛ حاال هم همينجور است.
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آنچه در درجهى ّاول بهمناسبت نوزدهم دى ماه که يک روز تاريخى و
ّ
بزرگ و تعيينکننده است ،الزم است عرض بکنم تشکر از مردم عزيز قم
است ،بهخاطر اينکه نگذاشتند و نخواهند گذاشت که اين حادثه به دست
فراموشى سپرده بشود؛ چون انگيزههايى وجود دارد براى فراموش کردن و در
طاق نسيان گذاشتن 1اين روزهاى بزرگ و اين حوادث بزرگ؛ کار میکنند
ً
و تالش میکنند براى اينکه سوابق تعيينکننده و عموما افتخارآميز براى
ّ
انقالب و دوران دفاع مقدس و امثال اينها ،فراموش بشودُ .نهم دى را هم
میخواهند به فراموشى بسپرند .حادثهى عاشوراى حسينى را هم ستمگران
2
و ظالمان میخواستند نگذارند باقى بماند ،زينب کبرا (سالماهللعليها) نگذاشت.
دو حرکت ّ
(عليهاالسالم)_ انجام داد :يک حرکت،
عمهى ما_ زينب کبرا
ّ
حرکت اسارت بود به کوفه و شام و آن روشنگریها و آن بيانات که مايهى
افشاى حقايق شد؛ يک حرکت ديگر ،آمدن به زيارت کربال در اربعين بود؛
حاال اربعين ّاول يا ّدوم يا هرچه .اين حرکت به معناى اين است که نبايد
اجازه داد که انگيزههاى خباثتآلودى که قصد دارند مقاطع عزيز و اثرگذار
ّ
ّ
ّ
موفق بشوند؛ ّ
و ّ
البته موفق هم نخواهند شد .تا ملتها
مهم را از يادها ببرند،
 .1فراموش کردن.
 .2در ديدار مردم قم به مناسبت سالروز قيام  19دى .1393/10/17
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تالش دشمنان برای فراموش شدن ُنه دى

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

زندهاند تا زبانهاى حقگو در کار است تا دلهاى مؤمن داراى انگيزه هستند،
نخواهند توانست اين را به فراموشى بسپرند؛ همچنانکه نتوانستهاند .اين
انگيزههاى معاند و معارض در صدر ّاول تا دورانهاى طوالنى باقى بود؛ يعنى
ّ
متوکل ّ
عباسى بعد از حدود صد و هفتاد يا صد و هشتاد سال از حادثهى
ّ
السالم) را تخريب کند؛ يعنى
عاشورا ،درصدد برآمد قبر مطهر اباعبداهلل (عليه ّ
ّ
ملت ايران حاال حاالها بايد منتظر باشد که دشمنان به کارها و فتنهها و
220
خباثتهاى خودشان براى اينکه زيبايیهاى انقالب از ياد برود ادامه بدهند.
دشمن دست بر نمیدارد؛ تا انقالب را يا تحريف کنند يا به دست فراموشى
ّ
بسپرند و کارى کنند که ملت حرکت خود ،سابقهى خود و کار بزرگى را که
کرده است فراموش کند ،دچار نسيان و غفلت بشود؛ کسى که گذشتهى
افتخارآميز خود را نمیداند ،نمیتواند در آينده هم حوادث افتخارآميز براى
خودش درست کند ،اين تالش را دشمنان دارند میکنند.
نوزدهم دى را شما زنده نگه داشتيد ،بيست و ُنهم بهمن را زنده نگه
داشتيد ،بيست و ّدوم بهمن را زنده نگه داشتيدُ ،نهم دى را_ که يک حادثهى
ّ
مشخص ،زنده نگه داشتيد؛ اين يک حرکت
مشابه بود_ با انگيزههاى
مجاهدتآميز در مقابل دشمنان است ،آنها میخواهند حقايق انقالب
تحريف بشود ،به دست فراموشى سپرده بشود؛ پول خرج میکنند ،کار دارند
میکنند .کسى که آشنا باشد ،آگاه باشد با دنياى کتاب و مطبوعات و مقاله
میبيند که دشمنان چهکار دارند میکنند؛ امروز اينها سعى میکنند چهرهى
خاندان خبيث و منحوس پهلوى را_ رژيم فاسد و وابسته و خبيث و ظالم که
ّ
کشور ما را سالهاى متمادى به عقب انداختند و ملت ايران را آنجور دچار
مشکالت عظيم کردند_ َبزک کنند ،آرايش کنند امروز سعى میشود ّ
[توسط]
همان جبههى مقابل نظام اسالمى .پشتيبانها همان کسانى هستند که
با اصل انقالب مخالف بودند ،با مردمى که انقالب کردند مخالف بودند،
ّ
ّ
با وفادارى اين مردم به انقالب بشدت مخالفند .تا کنون موفق نشدند؛

اميد بسته بودند بلکه بتوانند نسل ّدوم و ّ
سوم انقالب را روىگردان کنند،
نتوانستند.
سوم انقالب در ُنهم دی
حضور نسل ّ

گناه بزرگ نامزدهای متم ّرد؛ ایجاد اختالف

چالش میان انقالب اسالمی و استکبار جهانی ،چالش مستمری است،
چالش ادامهداری استّ .
البته به حول و ّقوهی الهی تا ابد طول نخواهد
کشید؛ هرچه زمان میگذرد ،کفهی نظام اسالمی سنگینتر میشود ،قویتر
میشود .آن روزی که دشمنان احساس نومیدی کنند ،هجمهها کم خواهد
ّ
شد ،بتدریج زائل خواهد شد؛ لیکن تا آن روز ،ایستادگی ملت ،ایستادگی
ّ
نخبگان ملت ،یک امر ضروری و الزم است؛ این را باید ادامه داد .مبادا
ظرافتهایی که در نوع برخورد انقالب با دشمن مورد نظر است ،مورد غفلت
قرار بگیرد .ببینیم که امروز نقشهی دشمن در مورد انقالب چیست .به تعبیر
متعارف و رایج ،سناریوی دشمن را حدس بزنیم ،ببینیم دنبال چیست .اگر
 .1همان.

بخش پنجم :بیانات سال  93تا  94دربارهی فتنه و حماسهی ُنه دی

نسل ّ
سوم انقالب را نتوانستند از انقالب روىگردان کنندُ .نهم دى را
همين جوانها ،همين نسل ّ
سوم انقالب به راه انداختند؛ آن حادثهى عظيم
221
را بهوجود آوردند؛ آن سيلى محکم را بهصورت کسانى نواختند که سعیشان
اين بود که مسير حرکت اسالمى را با ايجاد فتنه منحرف بکنند؛ اين کار را
چه کسى کرد؟ جوانها کردند ،نسل ّ
سوم انقالب کردند .امروز چشم دوختند
ّ
به نسلهاى بعدى ،به جوانهاى بعدى ،چون میدانند سرمايهى ملت ايران
مردمند .اين انگيزهها در آنها وجود دارد؛ تا وقتى شما جوانهاى خوب و مردم
مؤمن در ميدان هستيد ،باانگيزه هستيد ،با بصيرتيد ،آگاهيد که چه کار
داريد میکنيدّ ،
1
البته نخواهند توانست.

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

توانستیم درست بفهمیم ،درست حدس بزنیم و در مقابل سناریوی دشمن
ً
رفتار و اعمال خودمان را برنامهریزی کردیم ،قطعا دشمن شکست خواهد
خورد.
همهی شواهد نشاندهندهی این است که دشمن امروز بر روی چند
نقطه تکیهی اساسی دارد.
 ...یک نقطهی دیگر _ که آن هم خیلی واضح است _ ایجاد اختالف
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ّ
مدیریتکنندهی کشور است؛ این هم یکی از کارهای
بین دستگاههای
اساسی آنهاست .این مسأله را پنهان هم نمیکنند .نه اینکه نمیخواهند
پنهان کنند؛ پنهانکردنی نیست .نوع کار دشمنان در این قضایای ّ
مهم و
کالن و بینالمللی اقتضاء میکند که یک کارهایی را بکنند ،یک چیزهایی
را بگویند ،اظهاراتی را داشته باشند؛ لذا این تدابیر و سیاستهای دشمنان در
پرده نمیماند .میخواهند اختالف ایجاد کنند .این اختالف را به هر شکلی
بتوانند ،تزریق میکنند؛ ما بایستی بیدار باشیم .اختالف سلیقه ،اختالف
نظر ،اختالف عقیده در مسائل سیاسی ،نباید به چالش میان جناحهای
کشور ،میان عناصر کشور منتهی شود .گناه بزرگ فتنهگران در سال  ۸۸این
بود که اگر خوشبینانه نگاه کنیم و بگوییم اینها یک شبههای ،خدشهای
در ذهنشان بود ،این خدشه را به صورت ایجاد چالش برای نظام اسالمی
مطرح کردند .این گناه بزرگ ،قابل اغماض هم نیست؛ آثار آن هم همچنان
ّ
ّ ّ
البته ملت ،ملت بیداری است .نصاب الزم
در جامعهی ما موجود است.
ّ
در فهم و بصیرت این ملت موجب میشود که خیلی از این حوادث پوشیده
بشود و بتدریج آثار آن زائل شود؛ لیکن اینها به خاطر همین ،ضربه زدند.
ایجاد دعوا ،گریبان یکدیگر را گرفتن ،ایجاد اختالف عمیق ،یکی از کارهای
بسیار بد ،بسیار بزرگ و نکوهیده است؛ این همان چیزی است که دشمن
میخواهد.

نداشتن تقوای جمعی؛ عامل لغزیدن فتنهگران

لزوم پرهیز تشکّلهای دانشجویی از عناصر فتنه

ً
بودن خودشان را اثبات کردند ،مطلقا استفاده
از عناصری که نامطمئن ِ
ً
نکنید؛ مطلقا استفاده نکنید .بعضیها هستند که نشان دادند و ثابت کردند
ّ
ّ
نامطمئنند؟ برای شخص حقیر؟
نامطمئنیند .برای چه کسی
که عناصر
نه _من که خیلی راحتم در برخورد با این و آن؛ با همهجور آدمی میتوانم
برخورد کنم؛ ارتباطگیری من خوب است؛ میتواند کسی با من هیچ مشکلی
نداشته باشد ،جز از لحاظ عقیده_ بیاعتمادی خودشان را برای نظام ثابت
کردند ،برای کشور ثابت کردند ،برای جمهوری اسالمی ثابت کردند؛ هم برای
 .1در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسالمی .1390/3/8
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 ...یک تقوای جمعی هم داریم .تقوای جمعی این است که جمعها
مراقب خودشان باشند .جمع به حیث جمع ،مراقب خودشان باشند.
بیمراقبتی جمعها نسبت به مجموعهی خودشان ،موجب میشود که ّ
حتی
عمومى آن
آدمهایی هم که در بین آن جمعها تقوای فردی دارند ،با حرکت
ِ
جمعها بغلتند و به جایی بروند که نمیخواهند .در طول این سی سال ،ما از
این ناحیه ضربه خوردهایم .یکی از جاهایی که ضعف نشان دادهایم ،همین 223
بوده.
در دهههای قبل ،یک جریانی در کشور وجود داشت به نام جریان چپ.
آنها شعارهای خوبی هم میدادندّ ،اما خودشان را مراقبت نکردند و تقوای
جمعی به خرج ندادند .در میانشان آدمهایی بودند که تقوای فردی هم
ّ
ّ
گر ضد
داشتند ،اما نداشتن تقوای جمعی ،کار آنها را به جایی رساند که فتنه ِ
ّ
ّ
ّ
امام حسین و ضد اسالم و ضد امام و ضد انقالب توانست به آنها تکیه کند!
ّ
ّ
ّ
آنها نیامدند شعار ضد امام و ضد انقالب بدهندّ ،اما شعاردهندهی ضد
ّ
امام و ضد انقالب توانست به آنها تکیه کند؛ این خیلی خطر بزرگی است.
1
آنها غلتیدند؛ بنابراین تقوای جمعی الزم است.

224

ّ
ّ
جمهوریتش .همینهایی که سال  ۸۸آن بازی را راه
اسالمیتش ،هم برای
ّ
جمهوریت نظام جمهوری اسالمی مخالفت کردند،
انداختند ،خب اینها با
بدون هیچ منطقی ،بدون هیچ حرف قابل قبول و پسندیدهای در مقابل
ً
ّ
نامطمئنند؛ من استفادهی از اینها را مطلقا توصیه
آدمهای باانصاف .اینها
نمیکنم ،بههیچوجه؛ نه به شماها و نه به هیچ دانشجویی و نه به هیچ
1
دانشگاهی توصیه نمیکنم .اساتید خوب هستند ،از اینها استفاده کنید.

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

طرفداری آمریکا از فتنهی داخلی

جنابعالی با سابقهی چند دهه حضور در متن مسائل جمهوری اسالمی،
ً
طبعا دانستهاید که دولت ایاالت آمریکا ،در ّ
قضیهی هستهای و نه در هیچ
مسألهی دیگری ،در برابر ایران رویکردی جز خصومت و اخالل در پیش
نگرفته است و در آینده هم بعید است جز این روش عمل کند .اظهارات
براندازی
رئیسجمهور آمریکا در دو نامه به اینجانب مبنی بر اینکه قصد
ِ
جمهوری اسالمی را ندارد ،خیلی زود با طرفداریاش از فتنههای داخلی
و کمک مالی به معارضان جمهوری اسالمی ،خالف واقع از آب درآمد و
تهدیدهای صریح وی به حملهی نظامی و ّ
حتی هستهای _ که میتواند به
کیفرخواست مبسوطی علیه وی در دادگاههای بینالمللی منتهی شود_
َ
پرده از ّنیت واقعی سران آمریکا برداشت .صاحبنظران سیاسی عالم و افکار
ّ
عمومی بسیاری از ملتها ،بوضوح تشخیص میدهند که عامل این خصومت
ماهیت و ّ
تمامنشدنیّ ،
هویت جمهوری اسالمی ایران است که برخاسته
از انقالب اسالمی است .ایستادگی بر مواضع ّ
برحق اسالمی در مخالفت
با نظام سلطه و استکبار ،ایستادگی در برابر زیادهطلبی و دستاندازی به
ّ
ملتهای ضعیف ،افشای حمایت آمریکا از دیکتاتوریهای قرون وسطایی و
ّ
ّ
سرکوب ملتهای مستقل ،دفاع بیوقفه از ملت فلسطین و گروههای مقاومت
 .1در دیدار جمعى از دانشجویان .1394/4/20

میهنی ،فریاد منطقی و دنیاپسند بر سر رژیم غاصب صهیونیست ،قلمهای
عمدهای را تشکیل میدهند که دشمنی رژیم ایاالت ّمتحدهی آمریکا را بر
ّ
ضد جمهوری اسالمی ،برای آنان اجتنابناپذیر کرده است؛ و این دشمنی
تا هنگامی که جمهوری اسالمی با قدرت درونی و پایدار خود ،آنان را مأیوس
1
کند ادامه خواهد داشت.
ویژگی لغزیدگان سال 88؛ نداشتن بصیرت عمیق

 .1در نامه به رئیسجمهور درباره الزامات اجرای برجام .1394/7/29
 .2در دیدار رؤسای دانشگاهها ،پژوهشگاهها ،مراکز رشد و پارکهای علم و ّفناوری .1394/8/20
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باید کار فرهنگی دانشگاه اینجوری باشد که افرادی تربیت کند مؤمن،
ّ
متخلق _ با اخالق خوب_ انقالبی؛ کار فرهنگی چیزی است که اینها را
فرهنگی درست آن چیزی است که جوان ما را انقالبی بار
تأمین کند .کار
ِ
بیاورد .این کشور انقالب کرده ،به این انقالب باید پابند بود؛ مبانی این
انقالب را بایستی جزو اصول زندگی خود قرار داد تا بتوانیم پیش برویم؛
ً
معتقد به آرمانها ،دوستدار کشور _ کشورش را واقعا دوست داشته باشد_
دوستدار نظام ،دارای بصیرت و عمق دینی و سیاسی .این جوان بایستی در
نگاه دینی و نگاه سیاسی عمق داشته باشد تا به هر شبههی کوچکی پایش
نلغزد ،یا اشتباه نکند در زمینههای مسائل سیاسی .خیلیها در این حوادثی
که در همین فتنهی سال ّ ۸۸اتفاق افتاد لغزیدند؛ آدمهای بدی نبودند ّ
[اما]
لغزیدند بهخاطر کم بودن بصیرت .خب ،شما وقتی میبینی که یک نفری
میگوید« :انتخابات بهانه است ،اصل نظام نشانه است» باید چهکار کنی؟
شما که معتقد به نظامی ،شما که جانت را حاضر شدی برای نظام و برای
ّ
حفظ نظام بدهی تا میبینی یک عدهای دارند اینجوری شعار میدهند ،باید
چکار کنی؟ این ،نبودن بصیرت است؛ ملتفت نشدن به وظیفه در لحظهی
2
الزم است.
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بصیرت؛ از ویژگیهای ضروری یک بسیجی

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

توصیهی ّدوم بصیرت ،بصیرت .این جملهی امیرالمؤمنین
ّ
الةوالسالم) را من بارها در سخنرانیها گفتم :الا  ...و لا �یحمل ه�ذا العلم الا اهل
الص
(علیه ّ
ّ
ّ
َ
َ
1
ّ
بال�صر و الص ب�ر .اول اهل بصر ،کسانی که دید درستی دارند ،بصیرت دارند،
صحنه را میفهمند .بصیرت را روزبهروز باید زیاد کرد ،صحنهی داخلی را
بشناسیم ،بدانیم االن در داخل چه دارد میگذرد ،کجاها است که انسان
 226گاهی حضور دشمن را احساس میکند ،کجاها است که میتواند انسان در
آنجا با خاطر جمع ،با دل آرام حرکت بکند .بصیرت؛ جایگاه خودمان را در
دنیا بشناسیم؛ ما کجاییم امروز؟
ّ
عدهای همهی تالششان این است که خودی را ،خود را تحقیر کنند،
ّ
ملت را تحقیر کنند؛ آقا ما چیزی نیستیم! این را به زبان گوناگون بیان
ّ ً
مفصال از فالن کشور یا مردم فالن کشور یا رفتارهای
میکنند ،برمیدارند
فالن کشور تعریف و تمجید و مانند اینها میکنند که اغلب هم خالف
واقع است ،اغلب هم مثل این فیلمهای سینمایی [است] .در فیلمهای
سینمایی وقتیکه پلیس میآید ،یکی را میخواهد دستگیر کند ،همان ّاول
میگوید که مواظب باش؛ هرچه بگویی ممکن است علیهات در دادگاه به
کار برود؛ یعنی اینقدر این پلیس آدم نجیبی است که به آدم ّمتهم _آدمی که
احتمال دارد مجرم باشد_ دارد همان ّاول نصیحت میکند که مواظب باش
حرف زیادی از دهنت بیرون نیاید تا در دادگاه بر علیهات [بشود]؛ پلیس
غربیها این است؟ پلیس آمریکاییها این است؟ این ،فیلمهای هالیوودی
است .پلیس آمریکا که به یک نفری دستبند میزند ،بعد از آنکه دستبند
ّ
ُ
زد ،او را میزند؛ شلیک میکند ،میکشد؛ یک نفر را بهخاطر اینکه اسلحهی
ّ
ُ
اسباببازی تو جیبش است ،شلیک میکند میکشد .پلیس این است؟
فیلم سینمایی بدروغ تزیین میکند؛ دادگاه را ،پلیس را ،دستگاه دولتی را،
 .1نهجالبالغه ،خطبهى .173
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چه را ،چه را ،چه را؛ خب فیلم سینمایی است .بعضیها مقاله نوشتنشان،
چیز نوشتنشان ،حرف زدنشان ،مثل همین فیلمهای سینمایی هالیوودی
است؛ سعی میکنند دیگران را به آنچه ندارندّ ،
مزین نشان بدهند ،آنها را
ّ
بزک کنند؛ در واقع احساس خودکمبینی را در ملت ما بوجود بیاورند؛ نه آقا،
ّ
ّ
ّ
اینجوری نیست؛ ملت ما ملتی است بزرگ ،از امتحانهای بزرگ هم موفق و
ّ
ّ
سربلند بیرون آمده ،کارهای بزرگی هم کرده؛ ملت ما همان ملتی است که
227
ُ
وقتی در جنگ اسیر میگرفت ،آن اسیر را کتک نمیزد ،آن اسیر را نمیکشت،
ّ
آن اسیر را درمان میکرد؛ از قمقمهی خودش آب به او میداد؛ ملت ما اینجور
ّ
ناباب ّمتهم به جاسوسی _ که امکان جاسوسیشان
ملتی است .چندتا آدم ِ
هم بود_ از فالن کشور در دریا میگیرند ،میآورند اینجا ،بعد با لباس نو به خانه
ّ
ّ
برشان میگردانند .ملت ما اینجور ملتی است .در برخوردش ،در مهربانیاش،
ّ
ّ
در انصافش ،بعد در شجاعتش .ملت ما آن ملتی است که خودش را
از زیر بار تحقیر چندقرنی خارج کرد ،توانست در اوج ّ
عزت حرف بزند؛ ما
ّ
یکچنین ملتی داریم؛ شوخی که نیست .کشورهای مختلف؛ کشورهایی
که قدرتمندان دنیایند ،دور هم مینشینند برای اینکه با ایران اسالمی چکار
کنیم؛ خب این قدرت این ّملت است؛ قدرت ّ
مادی ،قدرت نظامی ،قدرت
سیاسی ،قدرت منطق ،قدرت اخالقی؛ نه اینکه ضعف نداریم ،ضعف هم
خیلی داریم ّاما تواناییهایمان ،ارزشهایمان ،درخشندگیهایمان کم نیست؛
ّ
ّ ً
مرتبا عادت کردند دائم تحقیر کنند؛
ملت را چرا تحقیر میکنند؟ بعضیها
ّ
کشور را ،ملت را ،مسئولین را .بصیرت این است که انسان بداند ،این
ّ
حقایق را درک کند ،جایگاه خودش را ،جایگاه کشورش را ،جایگاه ملتش
را ،جایگاه منطق انقالب را ،جایگاه آن ّ
خط مستقیم و صراط مستقیمی که
1
امام در کشور ترسیم کرد؛ جایگاه اینها را بداند؛ این ،بصیرت است.

 .1در دیدار فرماندهان گردانهای بسیج .1394/9/4

گله از تشکیککنندگان در سالمت انتخابات

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

انتخابات را نباید خراب کرد .بعضیها خوششان میآید و ّ
کأنه عادت
دارند که از نزدیکی انتخابات ،دائم بر کوس نامطمئن بودن انتخابات
بدمند؛ عادت کردهاند .این خیلی عادت بدی است ،مرض بدی است،
چرا؟ انتخابات انتخابات سالمی است .ممکن است در هر انتخابی،
ّ
یک تخلفی در یک گوشهای انجام بگیرد؛ این ممکن است ،همیشه هم
 228از اینقبیل ّاتفاق میافتد _ خب در کارهای خود ما هم ،کارهای شخصی
ّ
ّ
و عمومی و خصوصیمان ممکن است تخلفاتی ّاتفاق بیفتد_ ّاما تخلفاتی
ّ
ً
که نتایج انتخابات را تغییر بدهد ،مطلقا وجود ندارد؛ تخلف سازمانیافته
ً
ً
غیردولتی انتخابات ابدا
مطلقا وجود ندارد؛ عدم رعایت مسئوالن دولتی و
ِ
وجود ندارد .از ّاول انقالب تا حاال هم همینجور بوده؛ مسئوالن ،مسئوالنه به
مسائل انتخابات [پرداختهاند و] همهی دولتهایی که در این بین بودهاند.
دولتهایی که آمدهاند و رفتهاند ،بعضیها از لحاظ گرایشهای سیاسی ۱۸۰
درجه با هم تفاوت داشتهاند ّاما رفتار همهی آنها در مورد انتخابات ،رفتار
درستی بوده[ .نباید] کسی ّادعا کند که در این انتخابات خیانت شد یا
ّ
ً
[تقلب] شد .یکوقتی _ شاید این را من قبال هم گفتهام_ در مورد انتخابات
تهران در یک دورهای ،خیلی جنجال شد؛ سروصدا شد و اصرار شد بر اینکه
این انتخابات ابطال بشود .بنده گفتم باید تحقیق کنید؛ در تهران دو سه
ّ
میلیون از مردم آمدهاند در انتخابات شرکت کردهاند ،ما رأی اینها را بکلی
باطل کنیم؟ این چه حرفی است! باید تحقیق کنیم ببینیم چهجوری است.
تحقیق کردیم ،معلوم شد که نه اینجور نیست .تحقیق ّ
مفصل کردیم؛ بنده
ً
در آن سالها صریحا نوشتم به شورای نگهبان که نخیر ،انتخابات نباید دست
بخورد .یعنی انتخابات ّ
حق مردم است ،مال مردم است و ما نمیتوانیم
ً
انتخابات را ّمتهم کنیم به اینکه مثال فرض کنید که اینجور است یا آنجور
است؛ نه ،انتخابات انتخابات سالمی است ،در همهی دورهها سالم بوده،
حاال هم انشاءاهلل به توفیق الهی همینجور خواهد بود و چهارچوب قوانین

ّ
و ّ
مقررات و وجود آدمهایی که مراقبند ،مواظبند ،موظفند ،نمیگذارد که
انتخابات دچار این اختالل بشود .این یک مطلب.
مقصود از حقال ّناس بودن انتخابات

الف) حقّ داوطلب
ّ
یک مطلب ،مطلب حق داوطلب است؛ یکی از حقوق مردم ،رعایت
ّ
حق این داوطلبی است که میآید 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) حقّ مردم در جلوگیری از ورود افراد ناصالح
نقطهی مقابلش هم همینجور است؛ اگرچنانچه آدم ناصالحی است،

راهش ندهیم؛ اگرچنانچه در این مجلس _حاال چه مجلس خبرگان ،چه
مجلس شورای اسالمی ،چه در هرجایی که انتخابات هست_ آدمی باشد
ّ
صالحیت قانونی ورود در اینجا را نداشته باشد و ما از این اغماض کنیم،
که
ّ
صرفنظر کنیم ،رعایت نکنیم ،دقت نکنیم و او وارد بشود ،این هم باطل
ّ
 .1اشاره به مصاحبهی معظمله پس از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ .1392/3/24
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الناس است؛ 1این ّ
ّاما عرض کردیم انتخابات ّ
حق ّ
حق ّ
الناس امر ّ
مهمی
است .خب در زبانها هم زیاد تکرار میشود که فالنی گفته انتخابات
229
الناس است و ّ
ّ
حق ّ
حق ّ
الناس است و مدام تکرار میشود؛ منتها خب [باید]
الناس برسیم .معنای ّ
به عمق این ّ
حق ّ
حق ّ
الناس بودن این نیست که فقط
آن کسی که پای صندوق نشسته است باید این ّ
حق ّ
الناس را رعایت کند که
ً
مثال فرض کنید آراء را عوضی نخواند یا کم و زیاد نکند؛ این یکی از مصادیق
رعایت ّ
حق ّ
الناس است.

ّ
ضد ّ
حق مردم است ،خراب کردن ّ
کردن ّ
حق ّ
الناس
حق مردم است؛ این هم
است.

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

ج) امانتداری از آرای مردم
یکی از ابعاد دیگر ّ
ّ
حقالناس بودن ،حفظ امانت است؛ آن کسانی که
آراء را در اختیار دارند ،آن کسانی که آراء را میشمرند ،آن کسانی که ثبت
230
میکنند و گزارش میکنند ،آن کسانی که جمع میبندند و خالصه آن کسانی
که ادارهی صندوقها به عهدهی آنها است ،باید کمال امانت را رعایت کنند؛
ّ
یعنی در این زمینهها اندکتخلفی ،خیانت در امانت است.
د) پذیرش نتیجهی قانونی انتخابات
یک ُبعد دیگر ّ
حق ّ
الناس بودن ،پذیرش نتیجهی قانونی انتخابات

است؛ [یعنی] وقتیکه به یک نتیجهای رسید و مراکز قانونی تصدیق کردند
ّ
که این است ،پذیرش این نتیجه ّ
[حق ّ
الناس است]؛ ضد آن کاری که در
َ
سال  ۸۸انجام شد .خب در سال  ۸۸یک حرف منکر و مستنکری 1را آمدند
ّ
مطرح کردند که تقلب شده است و باید این انتخابات برهم بخورد؛ حاال
مردم چقدر شرکت کردند؟ چهل میلیون! چهل میلیون [نفر از] مردم شرکت
کردند در یک انتخاباتی و رأی دادند به کاندیداهای مختلف ،نامزدهای
ّ
تقلب [این را گفتند]ّ .
البته بنده با اینها
مختلف؛ این آقایان به ّادعای
خیلی مماشات کردم _حاال کارهای جزئیای 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
 .1زشت ،ناپسند ،ناخوشایند.

ً
که در سال  ۸۸بر ما وارد شد ِکی جبران بشود؟ واقعا نمیدانم! هنوز جبران
نشده .این هم یکی که نتیجهی انتخابات را همه بپذیرند.

و) اعتماد کردن مردم به مجموعههای مورد اعتماد
یک ُبعد دیگر این است که مردمی که میخواهند رأی بدهند ،اعتماد
ً
کنند به آن مجموعههایی که واقعا قابل اعتمادند؛ بعضیها هستند که
ّ
ت ت شّ
ط� ن�؛ 1گاهی اینجور نیست که از
قابل اعتماد نیستند؛ کال ذ�ی اس�هو�ه
ال� ی� ی
روی صفا و ّ
واقعیت و عالقهمندی به انقالب [باشد] _ اساس کار ،انقالب
است_ و از روی عالقهمندی به انقالب بیایند یک فهرست پیشنهادی را
بدهند؛ نه ،روی مقاصد دیگر _ گاهی اوقات مقاصد فاسد_ پیشنهادهایی
میدهند .مردم ّ
توجه کنند و ببینند که آن فهرستهایی را که پیشنهاد شده
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 مسئلهی ّ
حق ّ
الناس که گفتیم این ابعاد را دارد
ً
_ ابعاد دیگری هم دارد که حاال من نمیخواهم تفصیل بدهم _ و واقعا این به
این معناّ ،
حق ّ
2
الناس است.
 .1سورهی انعام ،آیهی .۷۱
 .2در دیدار ّ
ائمهی جمعه سراسر کشور .1394/10/4
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هـ) رعایت حقّ در تهیهی فهرستهای انتخاباتی
یک مسئلهی دیگر ،رعایت حق در سیاهههای پیشنهادی است؛ این
سیاهههایی که پیشنهاد میکنند ،فهرستهایی که برای نامزدها میدهند .آن
231
ً
کسانی که این فهرستها را میدهند ،واقعا رعایت حق را بکنند؛ مسئلهی
رفیقبازی و جناحبازی و مانند این چیزها را دخالت ندهند و نگاه کنند
ً
ببینند که چه کسی واقعا شایسته است؛ آن کسی را که شایسته است
بگذارند و به مردم ّ
معرفی کنند .این هم یک بخش و یک ُبعد از رعایت
ّ
حق ّ
الناس است.

انقالب اسالمی ایران؛ تنها انقالب پایدار

اینکه یک انقالب بتواند بماند ،بتواند خودش را نگه دارد ،بتواند با
دشمنان خودش پنجه دربیفکند ،بتواند بر آنها غالب بشود ،خیلى مسئلهى
ّ
مهمى است؛ انقالب ما تنها انقالبى است که این کار را توانسته است بکند،
بعد از این هم باید بتواند بکند.

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

 232توطئههای گسترده دشمنان برای از بین بردن انقالب اسالمی

من به شما عرض بکنم ،االن همهى مراکز فکر و اندیشهى سیاسى در
دنیاى استکبار  -چه در آمریکا ،چه در بعضى از کشورهاى دیگر استکبارى -
ّ
متوجه این است که چهکار 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 ،ریشهکن کنند ،سرنگون کنند؛ همهى ّ
همت این است .توجه
کنید تا مطلب در ذهنها بنشیند .خبرهایى که ما داریم ،تحلیلهایى که
براى ما مىآید از طرف آنهایى که تحلیلهاى آنها را به ما منعکس میکنند،
دائم در فکر این هستند که چهکار کنند این انقالب را از بین ببرند؛ حاال این
انقالب هم به توفیق الهى ،به ّ
همت شما مردم همینطور سرش را انداخته
پایین و دارد به پیش میرود؛ روزبهروز قوىتر ،روزبهروز پیشرفتهتر.
همهى ّ
همت آنان این است که این ماندگارى را یکجورى به هم بزنند؛
همهى ّ
همت من و شما باید این باشد که این ماندگارى را افزایش بدهیم.
از ّاول انقالب دائم در فکر این بودند که این را از بین ببرند :جنگ تحمیلى
بهخاطر همین بود؛ جنگهاى ّ
قومیتها در اطراف کشور بهخاطر همین بود؛
محاصرهى اقتصادى بهخاطر همین بود؛ تحریمهاى شدیدى که در این
سالهاى اخیر برقرار کردند براى همین است؛ تشکیل گروههاى تکفیرى در
شرق و در غرب کشور ما همه براى همین است که این انقالب را از بین ببرند،
این ماندگارى را که براى اینها بسیار بهتآور و سخت و دردآور است ،از بین
ببرند؛ همهى ّ
همتشان این است.

اغتشاشات سال 88؛ از ابتکارات آمریکاییها برای از بین بردن انقالب
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هر روز هم یک ابتکارى درست میکنند؛ این کارهایى که در سال ۸۸
کردند ،از ابتکارات جدید بود که ابتکار آمریکایىها بودّ .
البته در چند جاى
دیگر تجربه کرده بودند ،مخصوص ما نبود؛ در چند کشور دیگر این را تجربه
کرده بودند ،بعد آمدند همین تجربه را در کشور ما پیاده کنند که آنجور
تودهنى خوردند .این ابتکار این بود که به بهانهى انتخابات ،در یک کشورى
که حاال در آن انتخابات هست و فرض کنیم یک دولتى سر کار است که 233
مورد قبول آمریکا نیست و منافع آمریکا را آنچنان که آنها دلشان میخواهد
تأمین نمیکند ،انتخاباتى کردهاند و این دولت رأى آورده است؛ بعد بیایند
ّ
آن اقل ّیتى را که رأى نیاورده است بکشانند داخل میدان ،بیاورند در خیابان.
ّ
اقل ّیت را برجسته کنند و دیده شود ،یک رنگى را ّ
مشخص
و براى اینکه این
ُ
میکنند؛ ارغوانى ،گلى ،سبز و مانند اینها؛ آنچه به ما رسید سبزش بود که
قبل از آن در جاهاى دیگر ،رنگهاى قرمز و نارنجى و مانند اینها را درست کرده
ّ
بودند که آن اقل ّیتى را که رأى نیاورده است با [این] ترفند بکشانند داخل
ً
خیابان[ .چون]مردمند دیگر  -واقعا هم مردمند؛ منتها مردمى هستند که
ّ
نامزد مورد نظر آنها رأى نیاورده است؛ در مردم بودنشان شکى نیست -
هرجا باشند ،ایستادگى کنند؛ آنها هم ّ
مرتب کمک کنند و اگر الزم شد پول
بدهند ،کمک سیاسى کنند ،اگر الزم شد ّ
حتى سالح به دست آنها بدهند
تا نتیجهى انتخابات را بههمبزنند .این کار را در چند کشور انجام دادند و
ّ
موفق شدند؛ آمدند اینجا هم انجام بدهند ،خب نتوانستند؛ اینجا هم عین
همان ّ
قضیه بود.
فتنهی سال 88؛ یک کودتای رنگی نامو ّفق

البته دوستان ما آن اوقاتى که این قضایا ّاتفاق افتاد ،به بنده ّ
ّ
مرتب
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 ّاما

ّ
خب انقالب رنگى بود؛ درواقع کودتاى رنگى ،یک کودتاى رنگى ناموفق.
خب این خیلى مهم است؛ این ّاتفاقى که در کشورهاى دیگر  -در چهار
ّ
پنج کشور  -آمریکایىها با پول ،با امکانات انجام دادند و موفق شدند؛ در
ّ
جمهورى اسالمى موفق نشد؛ بااینکه پشتیبانى کردند.

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)
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حمایت رئیس جمهور آمریکا از آشوبگران در سال 88

رئیسجمهور آمریکا اندکى قبل از آن قضایا به بنده نامه نوشته بود -
ّ
نامهى ّدوم  -و کلى اظهارات موافقانه با بندهى حقیر و با نظام جمهورى
اسالمى [کرده بود]؛ بنده هم قصد داشتم جواب بدهم و نمیخواستم جواب
ً
ندهم؛ بعد که این قضایا ّاتفاق افتاد ،سریعا موضعگیرى کرد به نفع همان
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؛ ّ
البته بیشتر از این میخواستند بکنند ،نتوانستند .حاال
ّ
هم یک عده از مخالفین رئیسجمهور فعلى آمریکا میگویند شما در سال
 ۸۸حمایت کامل نکردید از آن کسانى که علیه جمهورى اسالمى بودند؛ ولى
ّ
چرا ،حمایت کردند؛ منتها خب ملت ایران بموقع حرکت کرد ،بموقع وارد
صحنه شد ،کار درست را انجام داد.
وظیفهی همگان برای حفظ ماندگاری انقالب

غرض این است که این ماندگارى مسئلهى ّ
مهمى است؛ این ماندگارى
را بایستى بهعنوان یک هدف در نظر داشت و در این فکر بود که چگونه
تأمین خواهد شد .نگاه کنید ببینید عناصر ماندگارى انقالب چیست،
تک ما تأمین کنیم ،همهى ما باید تأمین کنیمّ .
البته
آن عناصر را باید تک ِ
این را عرض کردم که تحلیل آن بهعهدهى شما جوانها است .این دورهى
بعد از قضایاى مذاکرات هستهاى را خود آمریکایىها اسمگذارى کردهاند:

«دورهى سختگیرى بر ایران» ،سختگیرى باید بکنیم؛ خیلى خب،
حاال سختگیرى که بیشتر از سختگیرىهاى گذشته نیست .جوانان
ّ
ایران ،ملت ایران ،مسئوالن کشور بایستى آگاهانه ،هشیارانه ،امیدوارانه ،با
ّ
شهامت ،با توکل به خداى متعال ،با تکیهى بر نقاط ّقوت فراوانى که دارد،
در مقابل دشمنى دشمنان بایستند؛ این خیلى مهم است .هر لحظهاى
1
وظیفهاى هست ،آن وظیفه را باید شناخت و بایستى انجام داد.

انقالب از خودش دفاع ميكند ،مثل هر موجود زندهى ديگرى .انقالبى كه
نتواند در دوران فتنه ،در دوران ايجاد كودتاهاى گوناگون -سياسى و نظامى و
امثال اينها -از خودش دفاع كند ،زنده نيست .اين انقالب زنده است؛ لذا از
خودش دفاع ميكند ،غالب هم ميشود ،پيروز هم ميشود ،برو برگرد هم ندارد؛
2
كمااينكه در سال  88ديديد اين كار ّاتفاق افتاد.
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عدالت اجتماعی83 :

قتل عام41 :

عقبنشیین142 :

201 ،195 ،185 ،184

شنبهی بعد از انتخابات63 :

208 -205 ،203 ،146 ،127 ،95

عافیتطلیب178 :

عصر امام مخیین29 :

عقل105 :
ن
عناصر نامطمئ223 :

فلسفهبایف149 :
213 ،204 ،201

قانونشکین212 ،211 ،207 ،149 ،148 :
قدرت اهلی،165 ،164 ،158 ،44 ،38 :

قدرت حتلیل122 :

قدرهتای غریب،75 ،73 ،36 ،31 :

عنصر دستنشانده145 ،117 :

173

فتنه (اغتشاشات بعد از انتخابات

قیام  19دی،215 ،214 ،158 ،157 :

غیرت دیین161 ،157 :

قطعنامه ضد ایراین39 :

220 ،219

قیام تنباکو35 :

قیام مشروطیت35 :
کودتاها بر ّ
ضد انقالب235 :

نصرت اهلی215 ،185 ،62 ،44 :

نظام مجهوری اسالمی،34 ،32 ،29 :
،85 -70 ،68 ،66 ،43 ،42 ،40 ،39

،109-106 ،102 ،100 -96 ،92 -89 ،87

کودتا در پایگاه شهید نوژه41 :

،127 -125 ،122 ،119 ،118 ،116 ،113

لبخند دمشن151 ،146 ،138 :

243 ،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
نفاق128 ،120 :
نفوذ انقالب34 ،31 :
نفوذ دمشن184 ،88 :
نقاب دیپلمایس87 :
مناز مجعه  29خرداد141 ،81 ،70 :
هنضت اسالمی82 ،43 ،30 :
ّ
وصیتنامهی امام(ره)125 ،87 :
وظایف مسئوالن235 :
والیت فقیه147 :
مههپریس سال 74 :58
هنر خوب125 :
یوماهلل188 :

گروههای تکفیری232 :
جلاجت178 :

لیبرال161 :

لیبرالدموکرایس (دموکرایس ظاهری):
75 ،74 ،52 ،38

ماندگاری انقالب اسالمی234 ،232 :
خمیف بودن رای رهبری60 ،50 :
مردمساالری دیین75 ،66 ،62 ،38 :
مسالهی هستهای224 ،90 :
مشروعیت نظام169 ،76 :

مکاتب احلادی35 :
ّ
ملهتای مستقل224 ،153 :
ّ
ملهتای مظلوم129 :

مناظره،83 ،81 ،80 ،79 ،77 ،59 :
210

نامزدهای ّ
متمرد،177 ،151 ،87 ،78 :

230 ،184
ّ
نامهی هشت مادهای83 :

نمایهها

ن
مسئولی132 ،128 :
لغزش

،138 ،137 ،134 ،132 ،130 ،129

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

244

اشخاص ،اماکن ،دولتها و...
 17شهریور40 :
ن
حسی علیهالسالم،157 ،114 :
امام

انگلیس،117 ،87 ،84 ،78 ،51 ،30 :

(رئیسمجهور

اوباما (رییس مجهور آمریکا)،224 ،91 :

223 ،220 ،199 ،186 ،185 ،158

امحدینژاد،

حممود

منتخب)،83 ،81 ،77 ،69 ،65 ،62 :

172 ،170 ،169 ،139 ،96

173 ،172 ،169 ،160 ،150 ،134 ،129
234

132 ،131 ،118 ،109 ،101 ،84
ن
اربعی219 :

ایران،44 ،43 ،39 ،38 ،33 ،29 :

افغانستان92 ،86 ،33 :

،149 ،143 ،142 ،138 ،130 ،129 ،117

اروپا127 ،92 -90 ،41 ،36 :

اوکراین33 :

،107 ،106 ،101 -96 ،91 ،90 ،58 ،52

امام مخیین (ره)،75 ،45 ،32 ،31 ،29 :

-171 ،169 ،166 -164 ،161 ،156 ،152

،165 ،163 -160 ،158 ،155 -148

،216 ،212 ،203 -201 ،199 ،197 ،193

،132 ،131 ،125 ،124 ،108 ،87 ،82
،204 ،197 -195 ،194 ،191 ،173

،192 ،188 ،186 -181 ،177 ،173
227 ،224 ،221 ،220

227 ،223 ،215
ن
امیراملومنی(علیهالسالم)،110 ،106 :

آفریقا41 ،36 ،31 :

226 ،188 ،186 ،179 ،177 ،160

،142 ،129 ،117 ،92 -90 ،78 ،51

،159 ،149 ،148 ،147 ،137 ،136 ،111

انتخابات  22خرداد،84 ،75 ،73 :

آسیا41 ،36 ،31 :

آمریکا،45 -41 ،39 ،37 ،33 -30 :
،164 ،163 ،161 ،160 ،150 ،145 ،143

،226 -224 ،203 ،183 ،173 ،172

225

آمریکای ن
التی31 :

روحاین ،حسن (رئیس مجهور منتخب):

234 -233

آیتاهلل العظمی سیدعیل خامنهای:
223 ،175 ،118 ،95 ،82 ،32
بین ّ
امیه160 ،159 :

بینهاشم160 :
ّ
هبشت زهرا (علهیاالسالم)191 :
پاکستان86 ،33 :
هپلویّ ،
حممدرضا99 ،40 :

224 ،210

روز  29هبمن220 :

زینب کبری(سالماهللعلهیا)219 :
ژاپن43 :

ژنرال قرهباغی41 :

ژنرال هایزر41 ،40 :
سازمان سیا44 :

سفارت آمریکا (النه جاسویس)،39 :

پیامبر اکرم (صیلاهللعلیهوآله)،110 ،30 :

42 ،40

هتران،130 ،117 ،103 ،52 ،46 ،45 :

شام219 ،159 :

جنگ احد160 ،159 :

صداوسیما139 :

160 ،159 ،147

210 ،201 ،195 ،194 ،192 ،172
ّ
جنیت ،امحد198 :
جنگ بدر160 ،159 ،147 :

سوریه33 :

شاهنامه125 :
ن
حسی99 ،41 :
صدام

طبس42 :

جنگ مجل111 :
ّ
صف ن
ی159 ،136 ،113 -110 :
جنگ

عراق92 ،86 ،45 -42 ،33 :
ّ
عمار یاسر159 ،136 ،113 ،112 :

غرب آسیا (خاورمیانه)90 ،86 :

غزه33 :

خیابان ایران161 :

فرقهی داودی92 :
ن
فلسطی224 ،150 ،129 ،92 ،30 :

جنگ هنروان111 :

خاندان هپلوی220 :
دولت دهم176 :

رایس ،کاندولیزا45 :

رژمی صهیونیسیت،150 ،92 ،51 ،30 :

عمروعاص159 :

فرانسه150 :

قرآن،133 ،128 ،127 ،111 ،35 ،30 :
215 ،160 ،159 ،158 ،140

245
نمایهها

هبشت111 :

رضایی ،حمسن77 ،69 :

قم219 ،215 ،214 ،158 ،157 ،144 :

ّ
متوکل عبایس220 :

کتاب آیات شیطاین30 :

229

کرویب ،مهدی77 ،69 :

معاویه159 ،112 :
ن
موسوی ،میرحسی77 ،69 ،66 ،64 :

کوهن ،دیوید33 :

نظارت استصوایب229 :

کارون43 :

کربال219 :

کلینتون92 ،45 :

آزمون بصیرت (حماسهی ُنه دی)

 246کوفه219 :

کوی دانشگاه116 ،115 ،88 :

کهریزک116 ،115 :
گرجستان91 :

الرستان35 :

الریاین ،صادق175 :
ج
لبنان92 ،33 :

ماه رمضان193 ،151 :

جملس شورای اسالمی،78 ،58 ،53 :

مسجد ضرار120 ،108 :

ناطق نوری ،عیل اکبر83 ،82 :

نیروی انتظامی115 ،103 ،88 ،63 :

وزارت کشور146 ،68 ،67 ،63 :
ّ
ولیعصر (عجلاهللفرجهالشریف)،72 :
166 ،93 ،74

هامشی رفسنجاین ،اکبر135 ،83 ،82 :

هامشی شاهرودی ،حممود136 :

