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»معرفتهاتـان را بـاال ببریـد. عزیزان من! سـقف معرفـت خودتان را، سـایتهای سیاسـی 
و اوراق روزنامه هـا و پرسـه زدن در سـایتهای گوناگـون قرار ندهید؛ سـقف معرفت شـما 
اینهـا نیسـت... سـطح معرفت دینـی باال بـرود؛ ایـن یکـی از کارهاسـت که حتمـًا الزم 

اسـت. به نظـر مـن آن کاری که مهم اسـت انجـام بگیـرد، مطالعات اسـامی اسـت.«     
                 

)بیانات رهبر معظم انقاب اسامی ۱۳9۱/05/۱6(



اشاره

فراتـر رفتـن از اخبـار و هیاهوهـای رسـانه ای روزمـره و داشـتن برنامـه و سـیر مطالعـات دینـی 
و اجتماعـی از جملـه توصیه هـا و تأكیـدات همیشـگی رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی در طـول 

سـالیان متمـادی بـوده اسـت.
از جملـه عرصه هایـی كـه می توانـد در مسـیر مطالعـات اسـالمی افـراد گوناگـون بـه خصـوص 
فعالیـن فرهنگـی - اجتماعـی و ... مـورد توجـه و اسـتفاده قرار گیـرد اندیشـه های مقـام معظم 

رهبـری بـوده و اصلی تریـن مجـرای ظهـور و بُـروز ایـن افـكار نیـز بیانـات معظم له می باشـد.
پایـگاه اطـالع رسـانی KHAMENEI.IR پیـش از ایـن در جهـت نیل بـه این مهـم و زمینه سـازی 
مناسـب جهـت آشـنایی مناسـب اقشـار گوناگـون بـا ابعـاد مختلـف ایـن اندیشـه  ها، محصول 
»پیشـخوان« را ارائـه داده بـود. پیشـخوان مبتنـی بر فهرسـت بیانـات پایـه و اصلـی رهبری در 
یک موضوع بـود كه هـر یـک از بیانات مربـوط به موضـوع نیـز دارای نمایـه ی موضوعـی خاِص 
خـود بود كـه هم اكنـون نیـز آرشـیو ایـن موضوعـات در صفحـه ی پیشـخوان ایـن پایـگاه قابل 

دسترسـی اسـت.
اینـک در جهت تكمیـل این حركـت مطالعاتـی، جـزوات موضوعی پیشـخوان جهـت دریافت و 
مطالعه ی مخاطبان آماده  شـده اسـت. گفتنی اسـت »جـزوات پیشـخوان« در قالـب PDF آماده 

شـده و شـامل بیانـاِت مختص به هـر موضـوع به صـورت مجزا و مشـخص می باشـد.



وحدت اجتماعی و سیاسی یعنی پیوند حول والیت

تبیینی از معنای والیت
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وحدت اجتماعی و سیاسی یعنی پیوند حول والیت

تبیینی از معنای والیت
ــر »عیــد والیــت« نامیــده می   شــود. نامگــذاری درســتی اســت؛ روزی اســت كــه مفهــوم والیــت  روز عیــد غدی

ــرد. ــدا ك ــی پی ــن و عین ــداق روش ــک مص ــلّم ی ــرم صلی   اللَّ   علیه   وآله   وس ــر اك ــیله پیامب ــه وس ــالمی ب اس
ــه همــان  ــن نمون ــه   ای ذكــر كننــد، بهتری ــرای كســانی كــه می   خواهنــد از الگــوی انســان طــراز اســالم، نمون  ب
ــه دســتور  ــی و ب ــام اله ــه اله ــلّم، او را ب ــه و س ــه و آل ــی   اللَّ علی ــّرم اســالم صل ــّی مك ــه آن روز نب كســی اســت ك
ــه در روز  ــت و مفهــوم عظیمــی ك ــای والی ــود. معن ــن فرم ــت، معّی ــم والی ــرای منصــب عظی ــم، ب ــروردگار عال پ
ــا و  ــه اســالمی م ــرای جامع ــه ب ــكات اساســی اســت ك ــی از ن ــرد، یك ــدا ك ــر، مصــداق مشــّخصی پی ــد غدی عی

ــد. ــل كنن ــا دارد روی آن تأّم ــه حّساســی اســت و ج ــر، نقط ــان فك صاحب
ــرار دارد، آن  ــا امیرالمؤمنیــن - در رأس نظــام ق ــر اكــرم ی ــی   اللَّ - كســی مثــل پیغمب  وقتــی كــه در نظامــی، ول
جامعــه، جامعــه والیــت اســت؛ نظــام، نظــام والیــت اســت. والیــت، هــم صفتــی اســت بــرای منصبــی كــه نبــّی 
اكــرم و جانشــینان او از ســوی پــروردگار، حائــز آن بوده   انــد، هــم خصوصیتــی اســت بــرای آن جامعــه اســالمی 

ــرد. ــره می   گی ــو آن به ــد و از پرت ــی می   كن ــت، زندگ ــایه آن حكوم ــه در س ك
والیــت كــه عنــوان حكومــت در اســالم و شــاخصه نظــام اجتماعــی و سیاســی بــرای اســالم اســت، یــک معنــای 
ــد،  ــارت اســت از پیوســتگی، پیون ــت هــم همــان اســت و آن عب ــی والی ــای اصل ــه معن ــی دارد ك ــق و ظریف دقی
درهم   پیچیــدن و در هــم تنیدگــی. ایــن، معنــای والیــت اســت. چیــزی كــه مفهــوم وحــدت، دســت بــه دســت 
ــؤون  ــه ش ــاد در راه و وحــدت در هم ــدف، اتّح ــاد در ه ــردن، اتّح ــت ك ــم حرك ــا ه ــودن، ب ــم ب ــا ه ــم دادن، ب ه

*. بیانات در دیدار كارگزاران نظام | 13۷۷/01/2۷



ش سیاسی"
ضوع " آرام

شتر درباره مو
مطالعه بی

آرامش سیاسی

8

ــم یهاجــراو  ــوا و ل ــن آمن ــد. »والذی ــت، یعنــی پیون ــد. والی ــرای انســان، تداعــی می   كن سیاســی و اجتماعــی را ب
ــرت  ــا هج ــالمی، ب ــه اس ــراد جامع ــد اف ــن. پیون ــی ای ــروا« یعن ــی یهاج ــی   ء حت ــن ش ــم م ــن والیته ــم م مالك

ــی نیســت. ــان كاف ــان. ایم ــا ایم ــط ب ــه فق ــود؛ ن حاصــل می   ش

در نظام اسامی، »ولّی« از مردم جدا نیست 
پیونــد والیــت كــه یــک پدیــده سیاســی، یــک پدیــده اجتماعــی و یــک حادثــه تعییــن كننــده بــرای زندگــی 
اســت، بــا تــالش، بــا حركــت، بــا هجــرت، بــا در كنــار هم   بــودن و بــا هــم كاركــردن حاصــل می   شــود؛ لذاســت 
ــا هم   بــودن  كــه در نظــام اســالمی، »ولــّی« از مــردم جــدا نیســت. والیــت كــه معنایــش پیونــد و پیوســتگی و ب
ــه  ــه هم ــد ك ــتیبانی می   آی ــای پش ــه معن ــم ب ــا ه ــک ج ــد، ی ــت می   آی ــای محّب ــه معن ــم ب ــا ه ــک ج ــت، ی اس
ــاد و  ــان اتّح ــی، هم ــای حقیق ــت، وااّل معن ــاد اس ــدت و اتّح ــتگی، وح ــه هم   پیوس ــق ب ــع مصادی ــا در واق اینه

ــن اســت. ــودن اســت. معنــای والیــت، ای ــرای هــم ب ــودن و ب ــا هــم ب یگانگــی و ب
 اگــر بــا ایــن دیــد بــه جامعــه اســالمی نــگاه كنیــد، ابعــاد ایــن وحــدت اجتماعــی و وحــدت سیاســی و وحــدت 
معنــوی و روحــی و وحــدت عملــی، ابعــاد عجیبــی می   یابــد كــه بســیاری از معــارف اســالمی را بــرای مــا معنــی 
ــت اللَّ حركــت كــردن اســت.  ــم وجــود حركــت كــردن انســان، در جهــت والی ــز عال ــه ســمت مرك ــد. ب می   كن
ــانهای آگاه،  ــد و انس ــرار دارن ــت اللَّ ق ــره والی ــی، در دای ــت اله ــر والی ــواه در چنب ــواه و ناخ ــم، خ ــه ذّرات عال هم
مختــار، تصمیــم گیرنــده و دارای ُحســن انتخــاب، عمــاًل هــم والیــت الهــی را برمی   گزیننــد و در آن راه حركــت 

ــوند. ــر می   ش ــروردگار، پ ــت پ ــود از محّب ــد و خ ــب می   كنن ــی را كس ــت اله ــد؛ محب می   كنن

نظام اسامی؛ مصداق حقیقی والیت در جهاِن متشّتت
ــت  ــن والی ــت اللَّ اســت. ای ــن والی ــوی، ناشــی از همی ــط معن ــط اســالمی و محی ــای اســالم و محی ــای دنی صف
الهــی، بــا والیــت خداونــد در عالــم سیاســت و محیــط سیاســی، تفــاوت جوهــری نــدارد؛ حقیقــت هــر دو یكــی 
اســت. لــذا در نظــام اســالمی، حكومــت بــا محّبــت، بــا ایمــان، بــا وحــدت و همدلــی، همچنیــن بــا هــم بــودن 
مــردم و حكومــت، بــا هــم بــودن اجــزای حكومــت و بــا هــم بــودن اجــزای مــردم اســت؛ اینهاســت كــه مصــداق 
ــز و مشــّخص می   كنــد و نشــان می   دهــد كــه  ــازع، متمای حقیقــی والیــت را در جهــاِن متشــّتت و متفــّرق و متن

ایــن نظــام اســالمی اســت.
ــاون و همــكاری باشــد؛  ــی، تع ــد تعاطــف، همدل ــت، بای ــب زندگــی در نظــام اســالمی و در نظــام والی وجــه غال
ــی و  ــكاری و همدل ــأله هم ــن مس ــد ای ــد، می   بینی ــگاه می   كنی ــه ن ــم ك ــرآن ه ــه ق ــات كریم ــما در آی ــذا ش ل
ــه خــود اختصــاص داده اســت. آیاتــی هســت كــه صریحــاً  ــرآن را ب ــات ق ــل توّجهــی از آی همراهــی، بخــش قاب
در ایــن معناســت، مثــل »واعتصمــوا بحبــل اللَّ جمیعــاً)2(« و غیــر اینهــا. آیاتــی هــم هســت كــه اگــر چــه بــه 
صراحــت در ایــن معنــا نیســت، امــا مفــاد و جهــت حقیقــی آن، اتّحــاد دلهــا و جانهــا و همگامــی انسانهاســت و 
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می   دانیــد كــه امیرالمؤمنیــن صلــوات اللَّ و ســالمه علیــه، مظهــر همدلــی یــک رهبــری سیاســی، یــک حاكــم 
ــر از امیرالمؤمنیــن هــم نمی   شــود كســی را  ــال زدنی   ت ــردم اســت. مث ــا آحــاد م ــام، ب ــّی و ام ــک ول سیاســی و ی

ــن اســت. ــه معنــای حقیقــی، ای ــت ب ــی اللَّ - والی ــٌی ول ــخ پیــدا كــرد - عل ــا و در تاری در دنی

هر کاری کرده ایم به برکت وحدت و اتّحاد بوده است
ــم و توانســته   ایم  ــر كاری كردی ــاد، ه ــه بركــت وحــدت و اتّح ــوری اســالمی، ب ــّدس جمه ــا از اّول در نظــام مق م
ــرم و دِل آگاه  ــس گ ــت آن نََف ــا هدای ــوای اســالم و ب ــر ل ــران در زی ــردم ای ــر وحــدت م ــن! اگ ــزان م ــم. عزی بكنی
ــر آن  ــت در زی ــرد؛ نمی   توانس ــت نمی   ك ــر راس ــكالت، كم ــار مش ــر ب ــالب در زی ــن انق ــه ای ــد ك ــود، بدانی نمی   ب
ــه ســاحِل نجــات برســاند؛ ممكــن نبــود. از  ــه ســالمت ب همــه بارهــای ســنگین، كمــر راســت كنــد و خــود را ب
آنچــه كــه در اوایــل انقــالب بــه وســیله   ی جناح   بندیهــای سیاســی، گروهكهــا و عوامــل پشــت پــرده گروهكهــا 
ــام  ــی انج ــزار فرهنگ ــیله اب ــه وس ــه ب ــه ك ــا آن   چ ــاد، ت ــاق افت ــگ اتّف ــه در دوران جن ــه ك ــا آنچ ــاد، ت ــاق افت اتّف
گرفــت، تــا آنچــه كــه بــه وســیله فشــارهای اقتصــادی و سیاســی بــرای ایــن ملــت بــه وجــود آوردنــد، در همــه 
ــا قامــت رســا و  ایــن مراحــل، آن چیــزی كــه توانســته اســت ایــن ملــت را زیــر انبــوه مشــكالت، بــا ســالمت، ب
بــا ســِر برافراشــته، پیــش ببــرد و از مشــكالت فــراوان نجــات دهــد، وحــدت عظیــم و اتّحــاد ایــن ملــت بــزرگ و 

ــوده اســت. ــا اراده و هوشــمند ب ب

توطئه دشمن برای جلوگیری از اتحاد
ــز،  ــل تفرقه   انگی ــه عوام ــا و ب ــه قومّیته ــرد. ب ــكل بگی ــاد ش ــن اتّح ــد ای ــه نگذارن ــد ك ــعی كردن  از روز اّول س
ــر  ــت، ب ــن كشــور و نظــام والی ــت در ای ــا و حقیقــت والی ــت، معن ــد، لیكــن اراده الهــی و روح والی تمّســک كردن
ــا  ــه م ــود، دشــمن در خان ــه جنــگ شــروع شــده ب ــی ك ــی در وقت ــد. حّت ــق آم ــای دشــمنان فائ همــه توطئه   ه
ــی كشــور،  ــوب غرب ــرب و جن ــه   ای از غ ــرار داشــت و منطق ــی ق ــاران هوای ــر بمب ــران زی ــود، ته ــدم گذاشــته ب ق
ــّنِج  ــه تش ــون، زمزم ــای گوناگ ــت نامه ــه تح ــد ك ــران بودن ــانی در ته ــود، كس ــمنان ب ــای دش ــر پ ــاًل زی عم
ــه  ــت جبه ــتند پش ــع می   خواس ــد. در واق ــاد كنن ــه ایج ــتند تفرق ــد و می   خواس ــه بودن ــز را راه انداخت تفرقه   انگی
رزمنــدگان را خــراب كننــد! انقــالب نگذاشــت، امــام نگذاشــت، ملــت نگذاشــت، هشــیاریهای مــردم نگذاشــت، 

ــت. ــردم نگذاش ــان م ایم
 ایــن همــان روح والیــت اســت؛ والیــت یعنــی ایــن و بحمــداللَّ ملــت مــا، ملّتــی یكپارچــه و مردمــی مّتحدنــد. 
ــی،  ــتی، همدل ــای همزیس ــاز معن ــا از امتی ــت م ــت؛ مل ــته اس ــمندی داش ــیار ارزش ــر بس ــاد، مظاه ــن اتّح ای
ــان دارد و آن را  ــی جه ــوس سیاس ــه در قام ــی ك ــه خصوصیات ــا هم ــاد، ب ــاق و اتّح ــی و اتّف ــتی، همگام همدس
ــوردار  ــم برخ ــروز ه ــداللَّ ام ــوده اســت و بحم ــوردار ب ــه - برخ ــی كلم ــام معن ــه تم ــرده اســت - ب ــمند ك ارزش
اســت. عــرض مــن ایــن اســت كــه ایــن را حفــظ كنیــد. عــرض مــن بــه شــما، بــه مســؤوالن، بــه آحــاد ملــت و 
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ــد. ــاد را حفــظ كنی ــن اتّح ــن اســت كــه ای ــه دســتان ای ــم ب ــه قل ب

پیگیری خّط ایجاد اختاف و تفرقه از سوی دشمن
ــا تبلیــغ می   كننــد، خــّط ایجــاد  مــن می   بینــم امــروز در خــالل تبلیغــاِت دشــمنانی كــه از بیــرون مرزهــای م
ــور  ــن ط ــد و ای ــل دارن ــم در داخ ــی ه ــا دنباله   های ــی از آنه ــه بعض ــود. البت ــب می   ش ــه تعقی ــالف و تفرق اخت
نیســت كــه یكســره بیــرون ایــن مرزهــا باشــند. آری؛ شــعب باریكــی در داخــل هســت كــه اگــر جــرأت كننــد، 
آن را بیشــتر هــم خواهنــد كــرد! از ایــن آزادی كــه بحمــداللَّ در كشــور هســت، ایــن سوءاســتفاده را می   كننــد؛ 
ــه، از طــرف  ــالف و تفرق ــاد اخت ــّط ایج ــّط تشــّنج و خ ــه خ ــم ك ــرون اســت. می   بینی ــه بی ــوط ب ــده مرب ــا عم ام
ــا  ــس آنه ــه انقــالب، نََف ــای زخم   خــورده، از طــرف كســانی ك دشــمن انقــالب و دشــمن اســالم، از طــرف ماره
ــن  ــه ای ــای دور و درازشــان را علی ــا و آرزوه ــت و حرفه ــادی گرف ــالهای متم ــا را در طــول س ــع آنه ــِو مطام و جل

ــود! ــب می   ش ــرد، تعقی ــس ك ــه عك ــت، ب مل
ــالف  ــون، اخت ــای گوناگ ــؤولین و رده   ه ــن مس ــا، بی ــن ذهنه ــا، بی ــن دله ــردم، بی ــاد م ــن آح ــد بی  می   خواهن
ــد. بایــد هوشــیار باشــید. معنــای والیــت،  ــاال مأیوســند، ســراغ رده   هــای بعــدی می   رون ــد! از رده   هــای ب بیندازن
معنــای اعتقــاد بــه راه قــرآن و اســالم، معنــای دل دادن و سرســپردن بــه حكومــت الهــی، ایــن اســت كــه بایــد 

ــاء بعــض«. ــات بعضهــم اولی ــک باشــد. »والمؤمنــون والمؤمن ــا هــم نزدی ــن حكومــت، ب دلهــا در ظــّل ای

والیت در بین مؤمنین، الزمه حکومت الهی
ــرآن و  ــات ق ــی آی ــه   ی حكمروای ــی اســت؛ الزم ــلّط اله ــی و تس ــت اله ــه حكوم ــن، الزم ــن مؤمنی ــت در بی والی
ــود، دیگــر ایــن حكومــت  ــود، اگــر بغضــاء ب ــود، اگــر دشــمنی ب ــی قــرآن اســت. اگــر دلهــا جــدا ب احــكام نوران
ــت،  ــن حكوم ــم جداســت.« - ای ــرگان و ســگان از ه ــوت اســت. - »جــان گ ــت طاغ ــن حكوم ــی نیســت؛ ای اله
غیرالهــی و غیــر انســانی و نظــام، نظــام غیروالیتــی اســت! آن وقــت نمی   شــود اّدعــای نظــام الهــی كــرد؛ لیكــن 
ــا هــم اســت، مــردم در خــّط اســالمند، مــردم در خــّط خــدا و راه خــدا  حقیقــت قضیــه ایــن اســت كــه دلهــا ب

ــتند. هس
البتــه ممكــن اســت ســالیق، اختــالف داشــته باشــد؛ مذاقهــا اختــالف داشــته باشــد. مســأله مــذاق و ســلیقه، 
ــی - »واعتصمــوا بحبــل اللَّ جمیعــاً«  ــی اســت. در ایــن جهتگیــری كلّ غیــر از دل و جهــت و راه و جهتگیــری كلّ
، بایــد بــا اجتمــاع باشــد، بایــد بــا هــم اعتصــام كننــد. همــه بــا مســؤولین كشــور، همــه  - اعتصــام بــه حبــل   اللَّ
بــرای تقویــت نیروهــای خدمتگــزار كشــور، احســاس وظیفــه كننــد. همــه بایــد دولــت را تقویــت كننــد؛ همــه 
بایــد پشــتیبانی كننــد. مســؤولیت اداره امــور كشــور، امــر كوچكــی نیســت، بــار ســبكی نیســت، بــار ســنگینی 

ــت. اس
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وظیفه مردم؛ حمایت از مسؤولین کشور
ــاً  ــد؟ واقع ــه می   خواهن ــا چ ــد، از م ــل می   كنن ــه تحّم ــنگینی ك ــای س ــن باره ــل ای ــور در مقاب ــؤولین كش مس
اگــر مــا، مســؤولین و رؤســای محتــرم قــوای كشــورمان را بــا نظایرشــان در دنیــا مقایســه كنیــم، بــا توّقــع كــم، 
ــد و كار انجــام می   دهنــد. خــوب؛  ــر دوش گرفته   ان ــا دلســوزی، ایــن بارهــای ســنگین را ب بااخــالص، باعالقــه و ب

ــا چیســت؟ وظیفــه م
ــت  ــم. حمای ــت كنی ــا حمای ــه - از آنه ــه و هم ــردم، هم ــاد م ــا و آح ــا - گروهه ــه م ــه هم ــن اســت ك ــه ای وظیف
ــته  ــكالتی نداش ــا مش ــه م ــع جامع ــه موق ــرد. چ ــی ك ــكالت را بزرگنمای ــد مش ــامی دارد؛ نبای ــواع و اقس ــم ان ه
ــدون مشــكل نیســت؛ بخصــوص كشــوری مثــل مــا، انقالبــی مثــل مــا، ملتــی مثــل  اســت؟ هیــچ جامعــه   ای ب
ــانی و  ــول انس ــی از اص ــچ اصل ــه هی ــاً ب ــا حقیقت ــیاری از آنه ــه بس ــی ك ــش جهان ــمنان گردنك ــن دش ــا ای ــا، ب م
الهــی معتقــد نیســتند و اصــاًل اصــول انســانی را قبــول ندارنــد. می   بینیــد دیگــر! وقتــی علیــه كشــوری بســیج 

ــود! ــان نمی   ش ــز سرش ــچ چی ــض، هی ــه مری ــه، ن ــه بچ ــاه، ن ــه بی   گن ــوم، ن ــه مظل ــر ن ــوند، دیگ می   ش
بحمــداللَّ ملــت مــا بــر دشــمنانش فائــق آمــده اســت. ملــت مــا تــا امــروز، زبــون دشــمن نشــده اســت؛ لیكــن 
ــن دشــمنیها، كــدام كشــور اســت كــه هیــچ مشــكلی نداشــته باشــد؟  ــا ای ــر دارد. ب ــه هــر حــال دشــمنی، اث ب
نبایــد مشــكالت را بــزرگ كــرد. نبایــد در زمینه   هــای گوناگــون، درشــتنمایی كــرد. البتــه تذّكــر، خــوب اســت؛ 
امــر بــه معــروف، خــوب اســت؛ نصیحــت، خــوب اســت؛ امــا بــا خیرخواهــی، بــا روش عقالیــی، بــدون ایــن كــه 

موجــب تضعیــف یــک مجموعــه خدمتگــزار شــود.
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بازخوانی فتنه تیر ماه ۷8

ضرورت شناخت ملت نسبت به توطئه ها
خطرناکتریـِن حـوادث، حادثـه ای اسـت کـه فتنه 

باشد
شـواهدی از برنامـه ریـزی دشـمن بـرای فتنـه 

انگیزی با سوء استفاده از مشکات داخلی
ایجـاد شـبکه جنـگ روانـی علیـه ایـران و نظـام 

اسامی در سطح تبلیغات جهانی
تشـویق توسـری خورده هـای سیاسـی بـه اظهـار 

وجود
به وسـیله  سیاسـی  جریانهـای  بیـن  تفتیـن 

واسطه های خبیث و بددل
ــه  ــل قضی ــده  مث ــکان دهن ــی ت رخ دادن حوادث

قتلهای مشکوك
و ...



آرامش سیاسی

بازخوانی فتنه تیر ماه ۷8

ضرورت شناخت ملت نسبت به توطئه ها
ــاخه  ــه، ش ــن خطب ــم و در ای ــه می كن ــوا توصی ــت تق ــه رعای ــزار را ب ــز نمازگ ــران عزی ــرادران و خواه ــه ب هم
ــه  ــن دو، ســه هفت ــی كــه در ای ــر اســت. قضایای ــر و تدبّ ــت نظــر و تفّك ــوا، هوشــیاری و دّق ــورد نظــر مــن از تق م
گذشــته اتّفــاق افتــاد، قضایــای قابــل توّجــه و قابــل اهتمامــی بــود، اگــر چــه بــا حضــور شــما مــردم - حضــور 
ــه دهــان توطئه گــران زده شــد، و اگرچــه  ــه و پرشــكوه و پرصالبــت ملــت ایــران - مشــت محكمــی ب قدرتمندان
دســتگاههای مســؤول انصافــاً و حّقــاً كار خــود را خــوب انجــام دادنــد، امــا این طــور قضایــا تــا درســت شــناخته 
نشــود و مــردم - كــه هوشــمندانه و شــجاعانه، آمــاده دفــاع از حــّق و حقیقتنــد - تصمیــم خــود را بــرای آینــده 
ــه از  ــا گذشــت دو، ســه هفت ــه هســت. لذاســت كــه ب ــه و فتن ــی احتمــال توطئ ــد، هرآن ــه طــور روشــن نگیرن ب
ــی و  ــه نگاهــی به طــور عموم ــت آن باشــد ك ــن مســائل، شــاید وق ــازه ای از ای ــب ت ــا و روشــن شــدن جوان قضای

ــم. ــش بكنی ــراف و جوانب ــه از اط ــن قضی ــه ای ــر ب همه گی
خطرناكتریِن حوادث، حادثه ای است كه فتنه باشد

ــه انســان  ــودی ك ــه غبارآل ــی حادث ــه، یعن ــه باشــد. فتن ــه فتن ــه ای اســت ك ــن حــوادث، حادث ــِن ای خطرناكتری
ــده  ــدان ش ــرض وارد می ــا غ ــی ب ــه كس ــت و چ ــمن اس ــی دش ــه كس ــت و چ ــی دوس ــه كس ــد چ ــد بفهم نتوان
ــد،  ــنگری باش ــا روش ــر ج ــرد. ه ــوش ك ــنگری خام ــا روش ــد ب ــا را بای ــود. فتنه ه ــک می ش ــا تحری و از كج
ــت  ــدف، تهم ــدازی بی ه ــدف، تیران ــدف، كار بی ه ــرف بی ه ــا ح ــر ج ــود. ه ــاه می ش ــتش كوت ــز دس فتنه انگی
ــذا  ــود. ل ــلوغ می ش ــه ش ــون صحن ــردد؛ - چ ــحال می گ ــز خوش ــد، فتنه انگی ــته باش ــود داش ــدف وج زدن بی ه
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ــن  ــد، در ای ــون نشــان دادن ــای گوناگ ــی خودشــان را در قضای ــه بحمــداللَّ هوشــیاری حقیق ــا ك ــز م ــردم عزی م
ــد. ــل كنن ــیارانه مســائل را تحلی ــد هوش ــم بای ــه ه قضی

شواهدی از برنامه ریزی دشمن برای فتنه انگیزی با سوء استفاده از مشکات داخلی
ــران  ــی در ای ــار حوادث ــا، در انتظ ــت م ــا مل ــمنی ب ــده دش ــز عم ــه مراك ــد ك ــاس می ش ــش احس ــی پی از مّدت
هســتند؛ در حرفهایشــان ایــن معنــا روشــن بــود. در ســال گذشــته، رئیــس ســازمان جاسوســی كشــور امریــكا 
ــن  ــی همی ــال 1999 - یعن ــت: در س ــور گف ــود و داد، این ط ــرده ب ــه ك ــان تهی ــرای خودش ــه ب ــی ك در گزارش
ســال جــاری مســیحی - در ایــران انتظــار حوادثــی را داریــم كــه در ایــن بیســت ســال گذشــته - یعنــی از اّول 
انقــالب تاكنــون - بی ســابقه اســت! در واقــع بــا ایــن زبــان، نشــان مــی داد كــه از چیزهایــی پشــت پــرده مّطلــع 
اســت. بعضــی از ایــن فراریهایــی هــم كــه بــا دشــمن همــكاری می كننــد و بــه امریــكا پناهنــده هســتند، شــبیه 
ــد. یكــی از همیــن وابســتگان فــراری - آن طــور كــه در خبرهــا آمــده بــود - گفتــه بــود كــه  ایــن حرفهــا را زدن
ــس  ــد! پ ــه همیشــه می بینن ــری ك ــای خــوِش بی تعبی ــن خوابه ــت! ای ــم رف ــران خواهی ــه ای ــده ب ــا ســال آین م
ــران هســتند و قــرار  ــود كــه صهیونیســتها، امریكاییهــا و مراكــز اصلــی قــدرت، در فكــر حوادثــی در ای معلــوم ب

ــد. ــاق بیفت ــی اتّف اســت حوادث
ــور  ــی كش ــای نفت ــاًل درآمده ــود دارد؛ مث ــوادث وج ــور ح ــرای این ط ــم ب ــی ه ــد زمینه های ــرض می ش ــه ف البت
ــی،  ــای مل ــود درآمده ــت و كمب ــث رســید. مشــكالت اقتصــادی دول ــا حــدود ثل ــر از نصــف ی ــه كمت ــان ب ناگه
ــگاران  ــی، برخــی از خبرن ــی باشــد. از طرف ــد زمینه ســاز چیزهای ــک خطــر اســت و می توان ــر كشــور ی ــرای ه ب
ــل  ــه از قبی ــرادی ك ــا اف ــد ب ــد و رفتن ــران آمدن ــه ای ــون ب ــم گوناگ ــا و مراس ــی از قضای ــر بعض ــی به خاط خارج
خودشــان بودنــد، مصاحبــه كردنــد و از قــول آنهــا چیزهایــی را نقــل نمودنــد. در تلكســها آمــد كــه: بلــه؛ فــالن 
زن، یــا فــالن جــوان، یــا فــالن مــرد در فــالن جــای تهــران بــه مــا گفــت كــه مــا از اســالم بیــزار شــده ایم؛ مــا از 
ــه نظــر آنهــا رســید كــه زمینه هایــی در حــال فراهــم شــدن اســت. حــاال  حكومــت اســالمی بیــزار شــده ایم! ب
ــه یــک چیزهایــی امیــدوار می كــرد؛ خیــال  جــا دارد گلــه كنیــم كــه تیتــر بعضــی از روزنامه هــا هــم اینهــا را ب
ــرای ایــن كــه فكرهایــی  ــرای آنهــا وجــود داشــت؛ ب ــد كــه مــردم از اســالم برگشــته اند! جاذبه هایــی ب می كردن

ــد! ــر بپرورانن ــكاری را در س ــد و اف ــام دهن ــی را انج ــد و نقشــه هایی بكشــند و كارهای بكنن

ایجاد شبکه جنگ روانی علیه ایران و نظام اسامی در سطح تبلیغات جهانی
در طــول ایــن یــک ســال، یــا یــک ســال و نیــِم اخیــر، قضایایــی اتّفــاق افتــاد كــه یــک انســان هوشــمند و اهــل 
ــی  ــر كدام ــاط باشــد. ه ــم بی ارتب ــا ه ــا ب ــن قضای ــه ای ــد ك ــاور نمی كن ــا می نگــرد، ب ــن قضای ــه ای ــی ب فكــر وقت
در برهــه ای پیــش آمــد؛ امــا انســانی كــه اهــل تدبـّـر و تأّمــل در قضایــا باشــد، احســاس می كــرد كــه بیــن اینهــا 

ــم: ــن جــا یادداشــت كــرده ام و عــرض می كن ــا را ای رابطــه ای وجــود دارد كــه مــن بعضــی از اینه
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از طرفــی، یــک شــبكه جنــگ روانــی علیــه ایــران و نظــام اســالمی در ســطح تبلیغــات جهانــی به وجــود آوردنــد. 
غیــر از رادیوهــای معمولــی كــه علیــه نظــام اســالمی دائمــاً حــرف می زدنــد - مثــل رادیــو امریــكا، رادیــو رژیــم 
صهیونیســتی، رادیــو انگلیــس - امریكاییهــا یــک رادیــو مخصــوص حملــه بــه نظــام اســالمی درســت كردنــد و 
اســمش را هــم »رادیــو آزادی« گذاشــتند! بودجــه كالنــی هــم بــرای ایــن رادیــو كنــار گذاشــتند؛ اعــالن كردنــد 
ــادی هــم  ــار گذاشــته اند! زحمــات زی ــو كن ــن رادی ــرای ای ــن حــدود، ب ــا چیــزی در ای كــه صــد میلیــون دالر، ی
ــد و  ــو در آن جــا مســتقر باشــد، كلنجــار رفتن ــن رادی ــرد ای ــول نمی ك ــه قب ــی ك ــا آن كشــور اروپای كشــیدند؛ ب
فشــار آوردنــد، تــا وادار كردنــد كــه ایــن رادیــو در اروپــا یــک مركــز فرســتنده داشــته باشــد؛ بعــد هــم صریحــاً 
ــران اســت؛ مــا  ــی در ای ــا خــّط فالن ــو، هدفــش برخــورد ب گفتنــد - ایــن دیگــر تحلیــل نیســت - كــه ایــن رادی
می خواهیــم بــا ایــن خــط مبــارزه كنیــم! آن كســانی كــه گرداننــدگان رادیــو بودنــد، ایــن را گفتنــد و بــه زبــان 
آوردنــد و ثبــت شــد؛ بنــده خــودم هــم آن را شــنیدم. شــما ببینیــد، یكــی از چیزهایــی كــه یــک ملــت و یــک 
ــم  ــی اســت. در قدی ــرار دهــد، شــایعه پراكن ــورد آزار ق ــد همیشــه م ــل را می توان ــک فامی ــک آدم و ی كشــور و ی
ــش  ــایعه پخ ــد و ش ــردم می افتادن ــوی م ــر ت ــر، ده نف ــج نف ــر، پن ــک نف ــد؟ ی ــی می كردن ــایعه پراكن ــه ش چگون
ــا  ــل و ی ــری را جع ــو خب ــک رادی ــرد. ی ــام می گی ــو انج ــیله رادی ــی به وس ــایعه پراكن ــاال ش ــا ح ــد؛ ام می كردن
ــود  ــن می ش ــد؛ ای ــان می كن ــم را پنه ــر مه ــک ام ــد؛ ی ــزرگ می كن ــک را ب ــز كوچ ــک چی ــد؛ ی ــف می كن تحری
شــایعه پراكنی. از حــدود یــک ســال، یــک ســال و نیــم قبــل، بیــش از گذشــته، شــروع بــه یــک شــایعه پراكنــِی 
ــن بیســت ســال گذشــته، همیشــه شــایعه  ــه در طــول ای ــد. البت ــه نظــام اســالمی كردن بســیار پرحجمــی علی

ــود. ــر ب ــود، خیلــی پرحجم ت ــن مــّدت ب ــا آنچــه كــه در ای ــوده اســت؛ ام پراكنــی ب

تشویق توسری خورده های سیاسی به اظهار وجود
ــرف  ــد و ح ــدان بیاین ــه می ــه ب ــد ك ــویق كردن ــل تش ــوراخها را در داخ ــده در س ــای خزی ــر، ماره ــرف دیگ از ط
ــته ها -  ــر از ورشكس ــی - باالت ــای سیاس ــری خورده ه ــت توس ــا گف ــه اینه ــد ب ــع بای ــه در واق ــانی ك ــد! كس بزنن
كــه از ملــت ایــران تودهنــی و توســری خــورده بودنــد و بــه النه هایشــان خزیــده بودنــد، اینهــا را وادار و تشــویق 
كردنــد و بــه عرصــه اظهارنظــر سیاســی و اظهــار وجــود كشــاندند. ایــن هــم پدیــده ای بــود كــه انســان در وهلــه 

ــد. ــدان آمدن ــه می ــا ب اّول تعجــب می كــرد كــه چطــور شــده اســت اینه

تفتین بین جریانهای سیاسی به وسیله واسطه های خبیث و بددل
ــی  ــی داخل ــای سیاس ــن جریانه ــن بی ــه تفتی ــروع ب ــددل، ش ــث و ب ــطه های خبی ــیله واس ــم به وس ــی ه از طرف
ــه  ــض و كین ــم بغ ــا ه ــد؛ ب ــلیقه دارن ــالف س ــم اخت ــا ه ــی ب ــوط سیاس ــّط و خط ــا و خ ــه جریانه ــد. البت كردن
ــان را  ــّخصاً هدفهایش ــد؛ آدم مش ــن كار كردن ــه ای ــروع ب ــه ش ــد ك ــطه هایی بودن ــد. واس ــه ندارن ــمنی ك و دش
ــا  ــه اینه ــد ك ــان می فهمی ــت، انس ــام می گرف ــه انج ــی ك ــن كارهای ــی و در همی ــات بیرون ــد. در تبلیغ می فهمی
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ــی  ــرای هــر جناحــی از جناحهــای داخل ــد؛ ب ــک كنن ــاح دیگــر تحری ــه جن ــد هــر جناحــی را علی ــم دارن تصمی
ــی شــما  ــا نیســت؛ دشــمن واقع ــن مرزه ــرون ای ــی شــما بی ــه دشــمن واقع ــد ك كشــور، این طــور وانمــود كنن
ــد. ــه كردن ــی را داغ و برافروخت ــات جناح ــش منازع ــت! آت ــل شماس ــاح مقاب ــم آن جن ــت و آن ه ــن جاس همی

رخ دادن حوادثی تکان دهنده  مثل قضیه قتلهای مشکوك
از طرفــی هــم حــوادث تــكان دهنــده ای كــه هیــچ ســابقه نداشــت، پیــش آمــد؛ مثــل همیــن قضیــه قتلهــای 
مشــكوك كــه خیلــی عجیــب بــود. ناگهــان ایــن قتلهــا یكــی پــس از دیگــری اتّفــاق می افتــاد، كــه هــم مــردم 
ــات  ــم وزارت اّطالع ــود آورد، ه ــی به وج ــاس ناامن ــم احس ــرد، ه ــران ك ــؤوالن را نگ ــم مس ــرد، ه ــران ك را نگ
را - كــه مركــز ثقــل دفــاع امنیتــی از نظــام و از كشــور و ازملــت اســت - تضعیــف كــرد. دیدیــد كــه چــه جنجــال 
ــان  ــاًل اعصابش ــد؛ اص ــوش نمی كنن ــا را گ ــن رادیوه ــه ای ــی ك ــال آنهای ــوش به ح ــاً خ ــاد! واقع ــی راه افت عظیم
ــه  ــانی ك ــنیدند و آن كس ــه می ش ــانی ك ــد. آن كس ــالف و دروغ راحتن ــای خ ــنیدن حرفه ــت و از ش ــوده اس آس
ــا  ــا و چــه تحلیله ــه، چــه حرفه ــای بیگان ــه و رادیوه ــای بیگان ــن صداه ــه ای ــد ك ــد، می دیدن برایشــان می آوردن
و چــه جنجالهــا و چــه اســتفاده های نادرســتی از ایــن حــوادث كردنــد؛ كــه بعــد كــه بــه عمــق و ریشــه قضایــا 
رفتنــد، دیدنــد دســتهای بیگانــه و انگشــتهای نامحــرم، از پشــت پــرده در ایــن كار دخالــت مســتقیم داشــتند.

سوء استفاده دشمن از برخی خشونتها برای ایجاد اغتشاش ذهنی در مردم
بعضــی از خشــونتها هــم در داخــل پیــش آمــد: فــالن جــا گروهــی حملــه كردنــد و جمعیتــی را زدنــد كــه فــوراً 
در رادیوهــا و در بعضــی از وســایل ارتباطــی كــه بــا دشــمنان همســو بودنــد، ناگهــان منتشــر می شــد كــه: بلــه؛ 
اینهــا از طــرف نظامنــد، اینهــا مربــوط بــه نظامنــد - مایــه اغتشــاش ذهنــی مــردم را فراهــم می كردنــد - ایــن 

هــم یــک نــوع از حــوادث بــود.

پخش شایعه اختاف بین مسؤوالن طراز اّول کشور
ــد؛ كــه جنــگ قــدرت اســت و  از طرفــی، شــایعه اختــالف بیــن مســؤوالن طــراز اّول كشــور را پخــش می كردن
ــون  ــه در كشــورهای گوناگ ــّیونی ك ــن سیاس ــود ای ــه خ ــم ك ــا می بینی ــد! م ــوا و كشــمكش می كنن ــم دع ــا ه ب
دنیــا هســتند، جنــگ قــدرت و كشــمكش سیاسیشــان بــه قــدری اســت كــه از هیــچ جنایتــی علیــه همدیگــر 
ــا  ــوع چیزه ــن ن ــاً از ای ــداللَّ مطلق ــن مســؤوالن - بحم ــا - بخصــوص در بی ــا در كشــور م ــد؛ ام ــز نمی كنن پرهی
ــه  ــران درگرفت ــدرت بیــن مســؤوالن ای ــه؛ جنــگ ق ــد كــه: بل ــدارد؛ لیكــن شــایعه ای درســت می كردن وجــود ن
ــد و از كجــا  ــا را از كجــا می آورن ــن حرفه ــرد ای ــب می ك ــه انســان تعّج ــود ك ــده دیگــری ب ــن هــم پدی اســت! ای

ــد. ــن كار دارن ــرای ای ــزه ای ب ــی و انگی ــه داع ــد و چ می گوین
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ضربه به دستگاههایی مانند سپاه، بسیج، نیروی انتظامی و صدا و سیما
از طرفــی، همــه دســتگاههایی را كــه در صــورت بُــروز یــک فتنــه می تواننــد جلــِو آن را بگیرنــد، بتدریــج مــورد 
ســؤال و ضربــه قــرار دادنــد. مثــاًل بــه ســپاه پاســداران تهمــت قــرار زدنــد. دســتگاه قضایــی را یک طــور، بســیج 
ــد كــه  ــرار دادن ــه ای دیگــر مــورد تهمــت ق ــه گون ــروی انتظامــی را یک طــور و صــدا و ســیما را ب را یک طــور، نی
ــی  ــاز هســتند، وقت ــورد نی ــا م ــا آن روزی كــه روز حضــور اینهاســت و اینه ــد، ت ــردم بیندازن ــا را از چشــم م اینه

ــی نداشــته باشــند! ــه اینهــا دیگــر اطمینان ــرا می رســد، مــردم ب كــه ف

تقویت شبکه های جاسوسی در داخل کشور
ــک  ــاری ی ــل ســال ج ــه در اوای ــد؛ ك ــت كردن ــر، شــبكه های جاسوســی را در داخــل كشــور تقوی از طــرف دیگ
ــد، كشــف شــد.  ــی بودن ــاك كــه اعضایــش تعــدادی از یهودیهــا و غیریهودیهــای ایران شــبكه جاسوســی خطرن
ــا ایــن كــه از همــان لحظــه اّول فهمیدنــد كــه اعضــای شــبكه  البتــه آنهــا یكــی، دو مــاه هیــچ چیــز نگفتنــد؛ ب
مذكــور دســتگیر شــده اند! خودشــان بعــداً گفتنــد كــه مــا از اّول فهمیــده بودیــم؛ كــه بایــد گفــت اگــر مرتبــط 
ــا  ــده اند، ام ــار ش ــها گرفت ــه جاسوس ــت ك ــوز نمی دانس ــران هن ــت ای ــور مل ــد؟! چط ــه فهمیدی ــد، چگون نبودی
ــه  ــرای این ك ــی ب ــده ایم؛ ول ــر ش ــا خب ــان روز اّول م ــد از هم ــتی می گفتن ــی و صهیونیس ــؤوالن امریكای مس
ــار  ــها گرفت ــن جاسوس ــه ای ــد ك ــان روز اّول فهمیدن ــم؟! از هم ــرف نزده ای ــود، ح ــخت تر ش ــا س ــادا كار اینه مب
ــد كــه  ــه جنجــال كردن ــد وســاطت و فشــارهای بالواسطه شــان اثــری نكــرد، بنــا ب شــده اند؛ امــا بعــد كــه دیدن
چــرا ســیزده نفــر یهــودی را گرفتیــد!؟ رؤســای كشــورهای اروپایــی و امریكایــی دربــاره ســیزده نفــر جاسوســی 
ــه  ــت قضی ــن نشــان دهنده اهمی ــا ای ــد! آی ــت كردن ــا هــم صحب ــی ب ــد، تلفن ــران دســتگیر شــده بودن ــه در ای ك

ــا نیســت؟ ــرای آنه ب

نشانه هایی از ارتباط حوادث با یکدیگر و برنامه ریزی آنها توسط دشمن
ــم  ــن حــوادث پشــت ســِر ه ــر، ای ــِم اخی ــک ســال و نی ــک ســال، ی ــی اســت. در طــول ی ــا حــوادث عجیب اینه
ــا  ــت، ام ــر نداش ــه دیگ ــا حادث ــی ب ــر ارتباط ــاد، علی الّظاه ــاق می افت ــه ای اتّف ــی حادث ــد. وقت ــاق می افت اتّف
ــاط  ــا هــم بی ارتب ــا ب ــد كــه اینه ــد، درمی یاب ــگاه می كن ــن حــوادث را ن هنگامــی كــه انســان فكــور، مجمــوع ای
ــه  ــغول ب ــی را مش ــواص داخل ــی خ ــردن، از طرف ــراب ك ــردم را خ ــی م ــای ذهن ــی زمینه ه ــت. از طرف نیس
ــه كار  ــی جاسوسهایشــان را ب ــن، از طرف ــه انداخت ــردم و نظــام فاصل ــن م ــی بی ــردن، از طرف ــی ك ــای جنب كاره
گماشــتن. اخیــراً در جریــان ایــن قضایــا، یكــی از مســؤوالن امریكایــی اظهــار ناراحتــی كــرده و گفتــه بــود: مــا 
در ایــران ســفارتخانه نداریــم تــا بــر قضایــای آن جــا درســت اشــراف داشــته باشــیم! پــس معلــوم شــد اصــراری 
كــه اینهــا در ایــن مــّدت داشــته اند كــه رابطــه برقــرار كنیــم، بــرای چــه بــوده و ســفارتخانه در تهــران را بــرای 
ــال  ــها و امث ــن جاسوس ــز همی ــفارتخانه را نی ــتند كار آن س ــه می خواس ــود ك ــوم می ش ــد! معل ــه می خواهن چ
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ــار نظــر رئیــس ســازمان  ــار اظه ــه حــوادث را در كن ــن مجموع ــی انســان ای ــد! وقت ــا برایشــان انجــام دهن اینه
ــاق  ــزرگ اتّف ــه ب ــک حادث ــران ی ــرار اســت در ای ــود: »در ســال 1999 ق ــه ب ــه گفت ــذارد ك ــكا می گ ســیای امری
ــار  ــی و كار چه ــی و اتّفاق ــودی و تصادف ــوادِث خودبه خ ــوادث، ح ــن ح ــود ای ــوم می ش ــت معل ــد«، آن وق بیفت

ــد. ــرده بودن ــزی ك ــا برنامه ری ــت؛ اینه ــرف نیس ــرف و آن ط ــن ط ــی كاِر ای ــر آدم ب نف

منتظر بودند جرّقه ای در داخل کشور به وجود آید
ــرِض  ــاً ف ــه انصاف ــد - ك ــت می كردن ــرده هدای ــت پ ــتهای پش ــوادث را دس ــن ح ــم ای ــرض كنی ــر ف ــاال اگ ح
نزدیــک بــه ذهنــی اســت - طبیعــی اســت كــه منتظــر بودنــد جرّقــه ای در داخــل كشــور به وجــود آیــد. خیــال 
ــت مأیوســند،  ــردم از نظــام ناراضــی و از دول ــد چــون اوضــاع اقتصــادی مــردم خــوب نیســت، پــس م می كردن
ــد؛  ــی برنمی آی ــه كار چندان ــم ك ــا ه ــی و اینه ــروی انتظام ــپاه و نی ــرد؛ از س ــد ك ــی نخواهن ــام حمایت ــذا از نظ ل

ــد! ــران منفجــر كنن ــی را در ای ــد و بشــكه باروت ــه ای بزنن ــس جرق ــج شــد، پ ــه فل ــات هــم ك وزارت اّطالع

از بین رفتن امنیت عمومی و اجتماعی مردم؛ حداقل نتیجه مورد انتظار دشمن
ــردم  ــی م ــی و اجتماع ــت عموم ــه امنی ــت ك ــن اس ــد، ای ــش می آی ــه پی ــه ای ك ــل نتیج ــد حداق ــر می كردن فك
ــن اغتشاشــات  ــال همی ــوان مث ــه دشــمن می رســید. به عن ــه ب ــود ك ــده ای ب ــل فای ــن حّداق ــی رود. ای ــن م از بی
ــا را شكســتند  ــد و دكانه ــش زدن ــد و آت ــا آمدن ــه خیابانه ــّده ای ب ــه ع ــاه ك روز بیســت ویكم و بیســت ودوم تیرم
ــوِی نظــام اســالمی مهــار  ــه وســیله دســتها و پنجه هــای ق ــد اگــر ب ــب كردن ــد و تخری و بانكهــا را دســتبرد زدن
ــد در طــول ســال  ــد، شــما ببینی ــف نمی كردن ــد و متوّق ــم را انجــام نمی دادن ــردم آن حركــت عظی نمی شــد و م
ــار، در تهــران، در فــالن خیابــان، در فــالن گوشــه، در فــالن  در كشــور چــه اتّفــاق می افتــاد! هــر چنــد روز یک ب
ــان، در  ــردم در دكانشــان، در اداره ش ــاد. م ــاق می افت ــد اتّف ــوادث بای ــن ح ــتان، از ای ــالن شهرس ــا در ف ــه، ی محلّ
ــت  ــد؛ امنی ــش می آم ــوادث پی ــن ح ــب از ای ــد مرتّ ــته اند، بای ــان نشس ــل مدرسه ش ــا داخ ــان و بچه ه منزلش

ــود. ــن ب ــه ای ــدف و برنام ــد. ه ــتوه می آمدن ــه س ــردم ب ــد و م ــل می ش ــردم مخت م
 ایــن كــه مــن روز دوشــنبه آن هفتــه بــه ملــت ایــران عــرض كــردم هــدف اینهــا »امنیــت ملــی« اســت، آن روز 
هنــوز آتش ســوزیها شــروع نشــده بــود. آن روز كــه مــن آن صحبــت را كــردم، هنــوز اغتشــاش خیابانــی شــروع 
ــردن  ــود كــه هــدف، از بیــن ب ــوم ب ــا معل ــد؛ ام ــه بودن ــن تخریبهــا و آتش ســوزیها را راه نینداخت ــود و ای نشــده ب
»امنیــت كشــور« اســت. یعنــی مــردم اگــر بچه شــان از خانــه بیــرون می آیــد تــا بــه مدرســه بــرود، خاطرجمــع 
ــا دانشــگاه فــالن شهرســتان  ــه دانشــگاه تهــران ی ــه مدرســه خواهــد رســید؛ جوانشــان را اگــر ب نباشــند كــه ب
فرســتادند، خاطرجمــع نباشــند كــه هفتــه دیگــر نامــه اش خواهــد آمــد؛ از محــل كسبشــان، از محــل كارشــان، 

از محــل زندگیشــان، ســلب امنیــت و آرامــش شــود برنامــه ایــن بــود.
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حادثه بسیار تلخ کوی دانشگاه؛ جرّقه ای برای راه اندازی اغتشاشات
منتظــر یــک جرّقــه بودنــد كــه ایــن قضایــا بــه راه بیفتــد. جرّقــه چــه بــود؟ حادثــه بســیار تلــخ كــوی دانشــگاه.  
ــود. هرچنــد  ــه چــه ب ــدارم كــه قضی ــه كــوی دانشــگاه یــک اســتنتاج قطعــی ن ــاره حادث ــوز درب ــه مــن هن البت
می دانیــم كــه چــه اتّفاقــی افتــاد؛ امــا چــه بــود، از كجــا بــود و چطــوری شــد، هنــوز بــرای مــا روشــن نیســت. 
ــاور كنــد كــه ایــن حادثــه  هــر كــه بــود و هرچــه بــود، حادثــه بســیار تلخــی بــود و خیلــی ســخت اســت آدم ب
ــاورش  ــی رود. آدم ب ــا م ــزار ج ــه ه ــش ب ــم، آدم ذهن ــه گفت ــی ك ــن مقّدمات ــا ای ــی ب ــد؛ یعن ــش آم ــی پی تصادف
ــد.  ــه را پیــش آورده ان ــن حادث ــه عــاّدی و پیش آمــده باشــد؛ گمــان می كنــد كــه ای ــه، حادث ــد كــه حادث نمی آی
ــوم شــدند كــه واقعــاً  ــه، یــک عــّده جــوان دانشــجوی مظل منتهــا در این جــا آمــاج و بالكــش و جوركــِش حادث
ــیب دیده و  ــاِن آس ــن جوان ــه ای ــبی ك ــد. آن ش ــن آمدن ــش م ــان پی ــن جوان ــود. ای ــون می ش ــان خ دل انس
ــرادران منصــرف شــود، نشــد.  ــد، هــر كار كــردم كــه ذهنــم از ایــن ب مصــدوِم كــوی دانشــگاه پیــش مــن آمدن
انســان نمی توانســت خــودش را از تلخــِی ایــن حادثــه دور كنــد. اینهــا جوانــان نجیــب و خــوب و حقیقتــاً مؤمــن 
ــزد  ــه شــهرهای دیگــر - اصفهــان، خراســان، ی ــق ب ــاً متعلّ و صــادق و پُرشــوری محســوب می شــدند كــه عمدت
ــا را  ــک آنه ــن از نزدی ــد و م ــان آمدن ــن جوان ــی از ای ــد. جماعت ــی بودن ــم تهران ــدادی ه ــه تع ــد؛ البت و ... - بودن
ــه  ــكاب ب ــه و در ارت ــمن، بی مالحظ ــتهای دش ــدر دس ــن ق ــه ای ــرد ك ــش می گی ــان آت ــاً دل انس ــدم. حقیقت دی
ــداً  ــرده و عم ــزی ك ــه برنامه ری ــود ك ــوب ش ــه ای محس ــه، حادث ــن حادث ــر ای ــه اگ ــد ك ــاك باش ــت بی ب جنای
ــم  ــجو؛ آن ه ــوان و دانش ــور - ج ــک كش ــر ی ــن عناص ــانی را از بهتری ــود آورد، كس ــه وج ــد آن را ب ــته باش خواس
ــط از  ــه این طــوری زده شــد. منتهــا محاســباتش غل ــال او، جرّق ــه خی ــه دانشــجویانی - انتخــاب كنــد! ب این گون
آب درآمــد؛ كــه حــاال مــن خواهــم گفــت اشــتباهات دشــمن در محاســبات كجاهــا بــود. مــن كــه ایــن اشــتباه 
ــی  ــی راه ــد؛ یعن ــت كن ــبه ها را درس ــتباه محاس ــن اش ــد ای ــه نمی توان ــم ك ــم، می دان ــبه می گوی او را در محاس
نــدارد. نــه این كــه بگویــم كجــا اشــتباه كــردی كــه بــرود اشــتباهش را تصحیــح كنــد؛ نــه. دشــمن قــادر نیســت 

ــد. ــِف اشــتباه خــارج كن ــع و موق ــن موق ــن تناقــض و از ای خــودش را از ای

نیروی انتظامی و بسیج، دشمن را مچاله کردند
ــگاه  ــوی دانش ــه ك ــجو از حادث ــّده دانش ــک ع ــرد. ی ــدوار ك ــا را امی ــه آنه ــود ك ــروعی ب ــان، ش ــه شروعش البت
ناراحــت و عصبانــی شــدند و بــه خشــم آمدنــد. دانشــگاه تهــران، محــور دانشــگاههای كشــور اســت؛ مایــه امیــد 
ــد؛  ــتفاده كنن ــان اس ــن جوان ــت ای ــتند از عصبانی ــد و خواس ــا آمدن ــدند؛ آنه ــی ش ــا عصبان ــت. بچه ه ــه اس هم
ــد؛  ــه شــعارهای ضــّد نظــام تبدیــل كردن داخــل صفــوف اینهــا شــدند و شــعارها را از شــعارهای دانشــجویی، ب
ــه كار را  ــد ك ــال كردن ــد. خی ــنیده اید و می دانی ــه ش ــی ك ــاندند و قضایای ــا كش ــه خیابانه ــان را ب ــم جری ــد ه بع
ــه نیــروی  ــه را آن روز اّول و دوم ب ــا این كــه آن ضرب ــا قــدرت وارد شــد. ب ــا نیــروی انتظامــی ب ــد؛ ام پیــش برده ان
ــود كــه نیــروی انتظامــی  ــه میــدان آمــد. انتظــار ایــن ب ــاً نیــروی انتظامــی خــوب ب ــد، امــا انصاف انتظامــی زدن
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ــد و  ــدان آمدن ــه می ــاً ب ــا انصاف ــد؛ ام ــی بكن ــچ دفاع ــد هی ــاًل نتوان ــی - اص ــه حیثّیت ــه اّول - ضرب ــد از آن ضرب بع
ــا ســازماندهی ســپاه  ــران - ب ــت ای ــم مل ــی و عظی ــروی اصل ــد هــم كــه بســیج - آن نی ــد. بع ــاع كردن خــوب دف
ــه  ــمن را مچال ــد، دش ــه كنن ــه مچال ــذی ك ــل كاغ ــع، مث ــور قاط ــد و به ط ــالمی وارد ش ــالب اس ــداران انق پاس
كردنــد. فــردای آن روز هــم كــه ملــت بــه صــورت واقعــاً خودجــوش بــه خیابانهــا آمدنــد و آن تظاهــرات پُرشــور 
ــد آن را كوچــک كننــد. در نظــر چــه  ــگان ســعی كردن ــی را راه انداختنــد كــه دســتهای بیگان و عظیــم و میلیون
ــق شــوند  ــه موّف ــر هســتند. ممكــن اســت ك ــه در كشــورهای دیگ ــی ك ــد؟ در نظــر مردم كســی كوچــک كنن
ــز،  ــوه دهنــد؛ امــا مردمــی كــه در تهــران، در اصفهــان، در شــیراز، در مشــهد، در تبری ــه را طــور دیگــر جل حادث
ــد  ــم می توانن ــا ه ــر اینه ــا در نظ ــود، آی ــر ب ــه چــه خب ــد ك ــان دیدن ــا خودش ــه ج ــون و هم در شــهرهای گوناگ

ــد؟ ــوض كنن ــب و ع ــت را قل حقیق

اشتباه اول دشمن در قضیه کوی دانشگاه 
ــران از اســالم و  ــت ای ــد مل ــال كردن ــود. خی ــران ب ــت ای ــاره مل ــط درب ــبه غل ــبه غلطشــان، محاس ــن محاس اّولی
ــا اقتــدار عظیــم خــود  ــد كــه ایــن ملــت، همــان ملتــی اســت كــه ب ــده اســت. نفهمیدن از انقــالب و از امــام بری
ــد، از داخــل  توانســت نظــام فاســدی را كــه امریكاییهــا و دیگــران، اطرافــش هفــت حصــار درســت كــرده بودن
ایــن كشــور بــردارد و آن را نابــود كنــد. ایــن ملــت، همــان ملتــی اســت كــه در كودتــای امریكایــی بهمــن 135۷ 
بــه دســتور امــام بــه خیابــان آمــد و در ظــرف چنــد ســاعت كار را تمــام كــرد. ایــن ملــت، همــان ملتــی اســت 
ــان حضــوری  ــه آن چن ــدان و در صحن ــن كشــور در ســال 59، در می ــی در ای ــاز امریكای ــای ب ــع كودت ــه در دف ك
ــن در  ــه در اغتشــاش منافقی ــی اســت ك ــان ملت ــت، هم ــن مل ــود. ای ــا را قطــع نم ــه امیده ــه هم ــرد ك ــدا ك پی
ســال 60، آن چنــان قــدرت خــود را نشــان داد كــه دشــمنی را كــه بــه عناصــر مــزدور و خودفروختــه و روســیاِه 
ــود، مأیــوس كــرد. ایــن ملــت، همــان ملتــی اســت كــه هشــت ســاِل تمــام، جنگــی را كــه  منافــق دل بســته ب
همــه قدرتهــای موجــود و مــاّدی دنیــا بــه طــرف مقابــل مــا كمــک كردنــد، بــا حضــور خــودش در صحنــه، بــا 
ــا  ــن روســتاییان و ب ــا همی ــران، ب ــن كارگ ــا همی ــان، ب ــن جوان ــا همی ــن دانشــجویان، ب ــا همی ــن بســیج، ب همی
ــن  ــه در طــول ای ــی اســت ك ــان ملت ــت، هم ــن مل ــد. ای ــام كن ــا تم ــه خــود آنه ــن شــهریها، توانســت علی همی
ــا حضــور  ــرده اســت، ب ــاده روی ك ــكال زی ــر شــكلی از اَش ــه ه ــه دشــمن ب ــه توطئ ــت ك ــر وق ــال، ه بیســت س
سیل آســای خــود در خیابانهــا و در تظاهــرات و در اجتماعــات، مثــل رودخانــه ای كــه می آیــد و خــس و 
ــت.  ــرده اس ــاكام ك ــمن را ن ــده و دش ــه ش ــدان و صحن ــرد، وارد می ــن می ب ــد و از بی ــاك می كن ــاكها را پ خاش
ــدی كــه امــروز رو  ــن نســل جدی ــن همــان نســل اســت. ای ــد؛ ای ــن همــان جوانانن ــت اســت؛ ای ــن همــان مل ای
آمــده اســت، نســل اســالم اســت. خطــای در محاسبه شــان ایــن بــود كــه خیــال كردنــد ملــت ایــران از اســالم 
ــه انقــالب اســت؛ پیوســته  ــه اســالم اســت؛ پایبنــد ب ــران پایبنــد ب ــد كــه ملــت ای ــه. فهمیدن برگشــته اســت؛ ن
ــا ایســتادگی، خــودش  ــد و در صــدد اســت كــه ب ــح را می دان ــن نظــام قدرتمنــد و صال ــدر ای ــه نظــام اســت؛ ق ب
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ــد. ــل كن ــكالت را ح مش
ــای  ــل بعضــی از ملته ــت حاضــر نیســت مث ــن مل ــرود، ای ــكا ب ــار امری ــر ب ــر حاضــر نیســت زی ــت دیگ ــن مل ای
ــازه  ــكا اج ــد از امری ــود بای ــزرگ خ ــک و ب ــای كوچ ــرای كاره ــم ب ــه آن رژی ــد ك ــول كن ــی را قب ــر، رژیم دیگ
ــد اجــازه  ــا می خواهــد ارتباطــش را قطــع كنــد، بای ــرار كنــد، ی ــا دولتــی ارتبــاط برق بگیــرد؛ اگــر می خواهــد ب
ــوری  ــه كش ــع ب ــا راج ــش در خبره ــد روز پی ــرد. چن ــازه بگی ــد اج ــازد، بای ــالح بس ــد س ــر می خواه ــرد؛ اگ بگی
ــدر برســاند!  ــالن ق ــه ف ــدر، ب ــالن ق ــالن ســالحش را از ف ــرِد ف ــه بُ ــت ك ــكا اجــازه گرف ــه از امری ــم ك می خواندی
ملــت ایــران اینهــا را در دنیــا می بینــد و حاضــر نیســت كــه این طــور زندگــی كنــد. ملــت ایــران مــزه اســتقالل 
و طعــم آزادی و عــّزت را چشــیده اســت؛ ملــت ایــران مــزه مســلّط نبــودن اجانــب را چشــیده اســت؛ لــذا دیگــر 
ــد  ــران را ب ــود كــه ملــت ای ــار نخواهــد رفــت. پــس، اّولیــن غلطــی كــه در محاسبه شــان داشــتند، ایــن ب ــر ب زی

ــد. ــبه كردن ــی و محاس ارزیاب

اشتباه دوم دشمن در قضیه کوی دانشگاه 
ــان  ــدم! خودش ــود خن ــم و خ ــود گوی ــت: خ ــود. گف ــا ب ــجویان م ــبه دانش ــتباه در محاس ــا اش ــتباه دوم آنه اش
ــدام  ــد! ك ــول ندارن ــالم را قب ــد و اس ــام مخالفن ــا نظ ــجویان ب ــه دانش ــد ك ــف كردن ــم كی ــان ه ــد، خودش گفتن
ــا  ــران ی ــند و پس ــه ای باش ــما در گوش ــزدوران ش ــران و م ــر از نوك ــار نف ــت چه ــن اس ــه؛ ممك ــجویان؟ بل دانش
ــار  ــرض چه ــه ف ــا حــاال ب ــم نیســت این طــور باشــد؛ ام ــوم ه ــه معل ــم دانشــجو باشــند - البت ــا ه ــران آنه دخت
ــه  ــا این ك ــد ب ــد. دیدی ــید و آگاهن ــیار و رش ــن و هوش ــجویان، مؤم ــوده دانش ــی ت ــدند - ول ــدا ش ــم پی ــر ه نف
ــت  ــی و ناراح ــجویان را عصبان ــاً دانش ــگاه، حقیقت ــوی دانش ــه ك ــود - قضی ــده ب ــه دار ش ــان جریح احساساتش
ــد و گفتنــد مــا نیســتیم. دانشــجویان  ــد دشــمن می خواهــد اســتفاده كنــد، اعــالن كردن ــا دیدن ــود - ت كــرده ب
ــی  ــواده، حّت ــن خان ــد. بچــه ای ــن خانواده ان ــه نیســتند؛ بچــه همی ــدان شــما ك ــا هســتند؛ فرزن ــدان م ــا فرزن م
اگــر بچــه تُخــس هــم باشــد، وقتــی كــه ببینــد دشــمن بــه خانــه حملــه كــرد، مــی رود ســینه ســپر می كنــد. 
ــواده، خــودش را در دفــاِع مقــّدس نشــان  حّتــی آن تُخســها گاهــی بهتــر هــم ســینه ســپر می كننــد! بچــه خان
ــدر  ــور، چق ــاط كش ــایر نق ــران و س ــر ته ــگاههای دیگ ــران و از دانش ــگاه ته ــن دانش ــد از همی ــما ببینی داد. ش
ــد،  ــی كــه ســپاه پاســداران را تشــكیل دادن ــه جبهــه رفــت؛ چقــدر دانشــجو شــهید شــد. طبقــه اّول دانشــجو ب
ــد، همیــن دانشــجویان  ــی كــه جهــاد ســازندگی را تشــكیل دادن ــه اّول ــد. طبق ــب همیــن دانشــجویان بودن اغل
بودنــد. االن كارهــای مهــّم علمــی نظــام را همیــن دانشــجویان بــه صــورت عملــی و تجربــی در آزمایشــگاههای 

ــا؟! ــجویان م ــاره دانش ــد درب ــر كردی ــه فك ــد. چ ــام می دهن ــگاهها انج دانش

اشتباه سوم دشمن در قضیه کوی دانشگاه 
ــد،  ــش كرده ان ــه پخ ــایعاتی را ك ــان ش ــد هم ــال می كردن ــود. خی ــؤوالن ب ــدت مس ــورد وح ــوم در م ــتباه س اش
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ــالن  ــت ف ــه دروغ گف ــد، ب ــا را از خــودش دور كن ــه خواســت بچه ه ــه ای ك ــل آن دیوان ــد شــد؛ مث ــق خواه محّق
ــد، خــوش هــم راه افتــاد؛ گفــت حــاال شــاید  ــه رفتــن كردن ــی می دهنــد! بعــد كــه بچه هــا شــروع ب جــا مهمان
ــن  ــه بی ــد ك ــاور می كنن ــم ب ــان ه ــد، خودش ــاء می كنن ــایعه را الق ــان ش ــا خودش ــود! اینه ــی ب ــم مهمان ه
ــه  ــری ك ــنبه عص ــان روز سه ش ــت. هم ــی نیس ــؤوالن اختالف ــن مس ــا! بی ــه آق ــت. ن ــالف هس ــؤوالن اخت مس
ــرم  ــا رؤســای محت ــد، در آن ج ــده جلســه ای بگذارن ــا بن ــد ب ــراز اّول كشــور بیاین ــده شــد مســؤولین ط الزم دی
ــران،  ــور و دیگ ــات، كش ــرم اّطالع ــام، وزرای محت ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــرم مجم ــس محت ــّوه، رئی ــه ق س
ــز  ــک چی ــان ی ــد؛ همه ش ــک حــرف می زنن ــان ی ــدم همه ش ــردم، دی ــت ك ــن دّق ــد، م ــت می كردن ــی صحب وقت
ــد؛  ــا رفتی ــد. كج ــور این گونه ان ــؤوالن كش ــد. مس ــک هدفن ــب و ی ــک مطل ــال ی ــان دنب ــد؛ همه ش می خواهن
ــر  ــرای ه ــاوت ب ــق آن قض ــد و برطب ــد، می دوزن ــینند، می بافن ــان می نش ــد! خودش ــتباهی می كنی ــه اش چ

ــد. ــادر می كنن ــی ص ــی حكم كس
ــود، و  ــم می ش ــحال ه ــن خوش ــرار م ــا تك ــد و ب ــران می دان ــت ای ــه مل ــم ك ــم و می دان ــرض می كن ــن االن ع م
ــا تكــرار مــن ناراحــت می شــود؛ امــا همــه بداننــد كــه مواضــع رؤســای  ــد و ب ــم كــه دشــمن هــم می دان می دان
ــد و  ــورد تأیی ــد م ــه صددرص ــود ك ــی ب ــا، مواضع ــن قضای ــرم - در ای ــور محت ــس جمه ــوص رئی ــور - بخص كش
ــّوه  ــم؛ از رؤســای ســه ق ــت می كن ــاع و حمای ــه طــور قاطــع از مســؤوالن كشــور دف ــده ب ــود. بن ــن ب ــت م حمای
ــكال و  ــر اش ــم. اگ ــت می كن ــور حمای ــس جمه ــع از شــخص رئی ــور قاط ــه ط ــن ب ــم. م ــت می كن ــاع و حمای دف
ــم  ــم و می دان ــور می گوی ــس جمه ــه رئی ــم، ب ــته باش ــت داش ــزای دول ــی از اج ــرد بعض ــه عملك ــم ب ــرادی ه ای
ــور  ــر و ط ــز دیگ ــمن، چی ــت. دش ــه اس ــا این گون ــای م ــد. قضای ــال می كنن ــان دنب ــه ایش ــان دارم ك و اطمین

ــود. ــده ب ــری فهمی دیگ

اشتباه چهارم دشمن در قضیه کوی دانشگاه 
ــد كــه  ــده بودن ــد. دی ــده بودن ــد فهمی ــا ب ــود. اینه ــِی سیاســی ب اشــتباه چهارمشــان محاســبه جناحهــای داخل
ــال  ــد. خی ــرده بودن ــرض ك ــا طــور دیگــری ف ــد؛ ام ــه هــم می پرن ــا و خــّط و خطــوط سیاســی گاهــی ب جناحه
كــرده بودنــد كــه در ایــن قضایــا، ایــن دو جنــاح یــا دو، ســه جنــاح، در مقابــل هــم می ایســتند و تــا گاو و ماهــی 
ــه  ــنبه، هم ــی روز چهارش ــه در راهپیمای ــد ك ــد. دیدن ــتباه كردن ــم اش ــا را ه ــد! این ج ــد جنگی ــم خواهن ــا ه ب
جناحهــا اعــالم كردنــد كــه بــا راهپیمایــی عظیــم مــردم همراهنــد و در آن شــركت خواهنــد كــرد؛ ایــن را بــاور 
ــد؛  ــد. این جــا دیگــر چــپ و راســتی وجــود نداشــت. مــن از اســم چــپ و راســت هــم خوشــم نمی آی نمی كردن
ــه  ــد ك ــالم كردن ــه هســتند، همه شــان اع ــی ك ــد چــپ و راســت! همانهای ــا حــاال خودشــان گاهــی می گوین ام

ــود. ــن هــم اشــتباه دیگــر آنهــا ب ــد. ای ــد، و شــركت كردن ــی عظیــم مــردم شــركت می كنن در راهپیمای
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اشتباه پنجم دشمن در قضیه کوی دانشگاه 
ــد!  ــتباه كردن ــد، اش ــان كار می كردن ــه برایش ــم ك ــی ه ــه نیروهای ــبت ب ــه نس ــود ك ــن ب ــا ای ــم آنه ــتباه پنج اش
ــجِم  ــبكه منس ــک ش ــته اند ی ــان توانس ــل مزدورش ــد عوام ــال می كردن ــد و خی ــته بودن ــا نشس ــا آن ج اینه
ــد، دیگــر هیــچ كــس  ــان آمدن ــه خیاب ــاش ب ــن اراذل و اوب ــد، كــه وقتــی ای ــاش درســت كنن ــوی از اراذل و اوب ق
ــد،  ــزدوران خودشــان داده ان ــه م ــه ب ــی ك ــد پولهای ــد؛ نفهمیدن ــم اشــتباه كردن جلودارشــان نیســت! این جــا ه
طبــق معمــول، اغلــب ایــن پولهــا صــرف عطینــای خــود اینهــا شــده اســت! روی نیروهــای وابســته خودشــان 
ــا یــک حضــور مردمــی، همــه اینهــا  ــا یــک حضــور بســیج و ب ــد كــه ب ــد. نفهمیدن ــادی حســاب كــرده بودن زی
دوبــاره مثــل حشــراتی بــه النه هــای خودشــان خواهنــد خزیــد. حــاال را بــا 2۸ مــرداد ســال 32 اشــتباه گرفتــه 
بودنــد؛ چــون آن روز هــم همیــن اوبــاش و اراذل و چاقوكشــها و امثــال اینهــا بــه خیابانهــا آمدنــد و همــه چیــز 
را از خــود كردنــد. بعــد كــه آنهــا كار را تمــام كردنــد، آن وقــت ارتــش شــاه هــم آمــد و وارد شــد! خیــال كردنــد 
كــه حــاال هــم این گونــه اســت؛ فكــر بســیج و فكــر مــردم و فكــر ایــن نیروهــای انقالبــی را دیگــر نكــرده بودنــد.

اشتباه ششم دشمن در قضیه کوی دانشگاه 
ــا وزارت  ــی، ی ــروی انتظام ــد نی ــال نمی كردن ــود. خی ــده ب ــاره دســتگاههای عمــل كنن ــا درب اشــتباه ششــم آنه
اّطالعــات، یــا مســؤوالن گوناگونــی كــه بخشــهای مختلــف را بــه عهــده دارنــد، بتواننــد این طــور مقتدرانــه وارد 
شــوند. همان طــور كــه عــرض كــردم، خیــال كــرده بودنــد كــه دیگــر نفســی بــرای اینهــا باقــی نمانــده اســت! 
ــه خاطــر خطاهایشــان، دچــار ناكامــی و شكســت  ــود و خــدای متعــال اینهــا را ب اشــتباه اینهــا در محاســبات ب

ــخ كــرد. تل

شتابزدگی دشمن در قضیه کوی دانشگاه 
البتــه دســتگاههای خارجــی شــتابزده عمــل كردنــد؛ زود خوشــحال شــدند و زود اعــالم موضــع كردنــد. همــان 
ــک  ــتند، بان ــه ها را می شكس ــا شیش ــه در خیابانه ــی را ك ــد، اوباش ــر می زنن ــوق بش ــم دم از حق ــه دائ ــانی ك كس
ــه  ــد، ب ــد می آوردن ــا را بن ــیدند و چهارراهه ــش می كش ــه آت ــتگاهها را ب ــا دس ــردم ی ــینهای م ــد و ماش می زدن
ــد! پــس معلــوم شــد از نظــر آنهــا »اصــالح« یعنــی  ــران و نیروهــای اصالح طلــب معرفــی كردن عنــوان ملــت ای
چــه! اصالحــی كــه دنبالــش هســتند، همینهاســت دیگــر! ملــت ایــران را كــه روز چهارشــنبه آمــد، بــه حســاب 
نیاوردنــد! كســانی را كــه مــردم علیــه آنهــا قیــام كردنــد، بــه عنــوان ملــت معرفــی كردنــد! اشــتباه كردنــد. اگــر 
یكــی دو روز دنــدان روی جگــر گذاشــته بودنــد و حــرف نــزده بودنــد، بعــداً دچــار ایــن شــرمندگی نمی شــدند! 
ــزی از  ــد، همه شــان چی ــا نظــام اســالمی بودن ــی كــه مراكــز خصومــت ب ــد. همینهای اغلبشــان هــم حــرف زدن
ــه  ــه ب ــم ك ــی بزن ــم حرف ــت »نمی خواه ــه گف ــم ك ــی ه ــرد امریكای ــی آن دولتم ــد. حّت ــد و گفتن دهنشــان پری
ضــرر نیروهــای مخالــف نظــام تمــام شــود« نتوانســت خــودش را نگهــدارد! باالخــره حــرف زد و دفــاع خــودش 
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ــی، و  ــر اروپای ــی و غی ــف اروپای ــای مختل ــل صهیونیســت در پارلمانه ــای اغتشاشــگر نشــان داد! عوام را از نیروه
نیــز بعضــی از كشــورهای همســایه هــم نتوانســتند اظهارنظــر نكننــد.

دست خدا را در این حادثه ببینید
ــان! ای زن  ــن روزگار! ای جوان ــالم در ای ــدرت اس ــت و ق ــودار عظم ــران! ای نم ــزرگ ای ــت ب ــن؛ مل ــزان م عزی
ــی  ــر كس ــت اگ ــد. خطاس ــه ببینی ــن حادث ــدا را در ای ــت خ ــرم! دس ــای گ ــن! ای روحه ــای مؤم ــرد! ای دله و م
ــه ظاهــر شــدند،  ــه قدرتمندان ــا نیروهــای مؤمنــی كــه آن گون ــه میــدان آمــد، ی گمــان كنــد ملــت ایــران كــه ب
بــه خاطــر حــرف فــالن و بهمــان بــود؛ نــه، فــالن و بهمــان چــه كســی هســتند؛ مــن و امثــال مــن چــه كســی 
هســتیم؟ ایــن، اراده و دســت قــدرِت خداســت؛ ایــن همــان دســت قــدرت و عظمتــی اســت كــه علی رغــم همــه 
ــم از  ــاز ه ــرد؛ ب ــد ب ــش خواه ــم پی ــاز ه ــرد. ب ــش می ب ــالب را پی ــن انق ــن نظــام و ای ــت و ای ــن مل دشــمنیها، ای

ــرد. ــد ك ــم دشــمنان را ســركوب خواه ــاز ه ــرد؛ ب ــد ك ــاع خواه ــت دف ــن مل ای

درسهای حادثه کوی دانشگاه
ــد.  ــد ش ــق خواه ــروز و موّف ــت، پی ــوادث درس گرف ــه از ح ــی ك ــر ملت ــم. ه ــد درس بگیری ــما بای ــن و ش ــا م ام
ــه،  ــن حادث ــهای ای ــم. درس ــرض كن ــه ع ــرده ام ك ــوان درس یادداشــت ك ــه عن ــه را ب ــد نكت ــا چن ــن در این ج م

ــت: ــم هس ــه ه ــرای هم ــت و ب ــّددی اس ــهای متع درس
ــا نظامــی كــه مّتكــی  ــا اســالم درنیفتنــد؛ ب اّولیــن درس را دشــمنان مــا بگیرنــد. مشــت بــه ســندان نكوبنــد؛ ب

ــدارد. ــده ای ن ــد؛ فای ــت اســت، درنیفتن ــی مل ــای میلیون ــه توده ه ب
درس دوم بــرای عمــوم ملــت اســت. ملــت عزیــز مــا دشــمنان را بشناســد - كــه می شناســد - بدانــد كــه ســالح 
اصلــی و ســالح فائــق و ســالح برتــر مــا عبــارت از ایمــان، وحــدت و هوشــیاری اســت. ایمانتــان را حفــظ كنیــد، 
ــه شــما  ــد ب ــن باشــد، هیــچ دشــمنی نمی توان وحدتتــان را حفــظ كنیــد، هوشــیاریتان را حفــظ كنیــد. اگــر ای

ــد. آســیب بزن
ــرای مســؤوالن اســت. مســؤوالن قــدر ایــن ملــت را بداننــد. رفــع مشــكالت ایــن ملــت را، هــدف  درس ســوم ب
ــن تــالش را مضاعــف كننــد، جــا  ــد، اگــر ای ــد. هــر چــه تــالش می كنن ــرار دهن حقیقــی و دائمــی خودشــان ق
ــه بگــذارد. مســؤوالن  ــد كــه انســان برایشــان همــه ی هســتی خــودش را مای ــن مــردم ارزشــش را دارن دارد. ای
ــردم  ــن م ــه ای ــد، ب ــه می توانی ــه - هرچ ــه و هم ــلّح، هم ــای مس ــه، نیروه ــّوه قضایّی ــس، ق ــت، مجل ــز - دول عزی
خدمــت و بــرای آنهــا كار كنیــد. ایــن مــردم خیلــی بــاارزش و خیلــی شــریفند. بدانیــد كــه ایــن نظــام بــا اتـّـكای 

ــه ایــن مــردم، از هــر كوهــی اســتوارتر و محكمتــر اســت. ب
ــر  ــود عنص ــباِت خ ــمن در محاس ــه دش ــد ك ــز! ببینی ــجویان عزی ــت. دانش ــجویان اس ــه دانش ــارم ب درس چه
ــی  ــورت عمل ــه ص ــمن ب ــاال دش ــا ح ــت؛ ام ــرده اس ــش وارد ك ــی پی ــه از مّدت ــد. البت ــجو را وارد می كن دانش
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ــت نظــر شــما  ــد. هوشــیاری شــما، آگاهــی شــما، ایمــان شــما و دّق ــازی كن ــا عنصــر دانشــجو، ب می خواهــد ب
ــد. مملكــت  ــک انســان آگاه و هوشــیار عمــل كنی ــد، در موضــع ی ــد. هرچــه می توانی ــاكام كن ــد دشــمن را ن بای
ــق بــه شماســت. مــا كــه رفتنــی هســتیم؛ نســل شماســت كــه ایــن مملكــت را می گیــرد. پــدران و نســل  متعلّ
ــاً امریكایــی - خــارج كننــد. آنهــا  قبــل از شــما توانســتند ایــن كشــور را از چنــگ غارتگــران خارجــی - و عمدت
ــان  ــد خودت ــن شــما هســتید كــه بای ــا می زننــد، پنجــه می كشــند و تــالش می كننــد! ای هنــوز هــم دســت و پ
را مجّهــز كنیــد و كشــورتان را نگهداریــد. نگذاریــد ایــن كشــور، ایــن منابــع، ایــن قــدرت عظیــم و ایــن منطقــه 

ــد. ــاده كنی ــان را آم ــد. خودت ــه دســت دشــمن بیفت ــاس ب حّس
ــرای  ــم. ب ــگاه می كن ــک منظــر ن ــن خطــوط سیاســی را از ی ــه خطــوط سیاســی اســت. م درس پنجــم، درس ب
ــه اســالم و  ــه ب ــد. هــر كســی ك ــا اهمیــت دارن ــا و عمله ــا و دله ــرای مــن مغزه ــد؛ ب ــن اســمها اهمیــت ندارن م
ارزشــها، بــه امــام، بــه مصالــح ملــی و بــه سرنوشــت ایــن كشــور بیشــتر عالقــه نشــان دهــد، او بــرای مــن عزیزتر 
اســت؛ متعلّــق بــه هــر خطــی باشــد؛ متعلــق بــه هــر جماعتــی باشــد؛ متعلق بــه هــر جریــان سیاســی ای باشــد. 
ــالم را  ــت، اس ــد. مل ــما می خواه ــن را از ش ــت ای ــد. مل ــق دهی ــا تطبی ــن معیاره ــا ای ــان را ب ــد خودت ــعی كنی س
ــد.  ــاد نكنی ــادی او اعتم ــمن و ای ــه دش ــد. ب ــود را می خواه ــالمی خ ــدار اس ــت و اقت ــت، حاكمی ــد. مل می خواه
ــه  ــان خصمان ــل خودش ــّط مقاب ــا خ ــی، ب ــوط سیاس ــل خط ــد در داخ ــان ببین ــه انس ــت ك ــی اس ــن بدحالت ای
ــد! مــن ایــن را نمی پســندم؛ ایــن را ملــت  ــاز بگذارن ــه روی دشــمن ب رفتــار كننــد؛ امــا مرزهــای خودشــان را ب

ــندد. ــم نمی پس ــدا ه ــن را خ ــه ای ــم ك ــم بگوی ــرأت می توان ــه ج ــندد؛ ب نمی پس

معنای خودی و غیر خودی
ــم  ــم؟ اگــر بخواهی ــا نداری ــم ی ــر خــودی داری ــر خــودی«. حــاال خــودی و غی ــه می شــود »خــودی« و »غی گفت
ملــت را حســاب كنیــم، نــه؛ آحــاد ملــت همــه خودینــد. امــا جریانــات سیاســی، بلــه؛ جریــان خــودی داریــم، 
ــش  ــد؛ دل ــرای اســالم می تپ ــش ب ــم. خــودی كیســت؟ خــودی آن اســت كــه دل ــان غیرخــودی هــم داری جری
ــل  ــرام قائ ــی - احت ــه اّدعای ــی - ن ــه صــورت حقیق ــردم ب ــرای م ــام ارادت دارد؛ ب ــه ام ــد؛ ب ــالب می تپ ــرای انق ب
ــرای  ــش ب ــرد؛ دل ــه می گی ــه دســتورش را از بیگان ــر خــودی كســی اســت ك ــر خــودی كیســت؟ غی اســت. غی
ــالب  ــل انق ــه از اوای ــر خــودی آن كســی اســت ك ــد. غی ــكا می تپ ــرای برگشــتن امری ــش ب ــد؛ دل ــه می تپ بیگان
ــه  ــار عالق ــكا اظه ــرای امری ــا ب ــرد؛ ام ــت می ك ــام اهان ــه ام ــود. ب ــكا ب ــا امری ــتانه ب ــه دوس ــاد رابط ــر ایج در فك
ــا  ــه دشــمنان بیــرون از مــرز ی ــه امــام اهانــت می كــرد، ناراحــت نمی شــد؛ امــا اگــر كســی ب می نمــود! كســی ب
ــه  ــد؛ چ ــه باش ــد. اسمشــان چیســت، هرچ ــا غریبه ان ــد! اینه ــرد، ناراحــت می ش ــت می ك ــا اهان ــتان آنه همدس
ــاورم.  ــه اســم كســی را بی ــای نمــاز جمع ــه حــاال بخواهــم در خطبه ه ــدارد ك ــا ربطــی ن ــه م كســی هســتند، ب
هــر كــس این طــور باشــد، غریبــه اســت و خــدا كنــد این طــوری نداشــته باشــیم. ایــن بــه عهــده دســتگاههای 
مســؤول كشــور اســت كــه حواسشــان جمــع باشــد. دســتگاههای امنیتــی - وزارت اّطالعــات و وزارت كشــور - 

۷8
اه 

ر م
ه تی

فتن
ی 

وان
زخ

با



ش سیاسی"
ضوع " آرام

شتر درباره مو
مطالعه بی

آرامش سیاسی

26

ــد جمــع باشــد. نیــروی انتظامــی، ســپاه، بســیج و بقیــه، حواسشــان بای

گروهها و جریانهای سیاسی با هم کنار بیایند و با هم کار کنند
ــا  ــس ب ــچ ك ــت، وااّل هی ــه اس ــن ناحی ــد، از ای ــه دارن ــات گل ــی از مطبوع ــه برخ ــوزان ب ــی از دلس ــه بعض این ك
ــا طــوری  ــان و آزادی فكــر - ام ــن انقــالب، آزادی اســت - آزادی بی ــدارد. فلســفه ای ــی ن ــات آزاد مخالفت مطبوع
ــد؛ آن را  ــّدم كنن ــر همــه حرفهــای دیگــر مق ــرِی دشــمن را ب نباشــد كــه حــرف و خواســت و تحلیــل و جهتگی
اصــل و مــالك قــرار دهنــد. كســی كــه بــا دشــمن دوســت شــد، دوســت دیگــر نمی توانــد بــه او اعتمــاد كنــد.

گروههــا و جریانهــای سیاســی بــا هــم كنــار بیاینــد و بــا هــم كار كننــد. بدبینــی، تهمــت، اهانــت بــه یكدیگــر و 
قهــر از یكدیگــر نداشــته باشــند. حــاال می گوینــد كــه اختــالف مــذاق سیاســی داریــم! بنــده خیلــی نمی دانــم 
ــادی  ــای اقتص ــر در زمینه ه ــرض اگ ــه ف ــد. ب ــی دارن ــالف سیاس ــم اخت ــا ه ــی ب ــدر مبنای ــاً چق ــا واقع ــه آنه ك
ــوب؛ در  ــی خ ــت - خیل ــی نیس ــالف عاطف ــط اخت ــان، فق ــر اختالفش ــد - اگ ــی دارن ــم اختالف ــا ه ــی ب و سیاس
دایــره آن اختالفــات بــا هــم رقابــت كننــد؛ حرفــی نیســت؛ امــا ایــن رقابتهــا را بــه خصومــت، بــه دشــمنی و بــه 
كینــه ورزی در مقابــل هــم نكشــانند. ببینیــد كــه دشــمن این جــا ایســتاده اســت؛ ببینیــد كــه دشــمن منتظــر 

ــد. ــر محاســبه می كن ــا یكدیگ ــا ب ــگ جناحه ــه روی جن ــد ك فرصــت اســت؛ ببینی
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برکات وحدت و امنیت ملی
لجشـان  دشـمن،  می شـود  گفتـه  تـا  عـّده ای 

می گیرد
نمونـه هایـی از ایجـاد دودسـتگی براثـر مشـتبه 

شدن مفاهیم 
تقـوای خـدا بـه ایـن اسـت کـه فریـب دشـمن را 

نخورده و تسلیم نشویم
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وحدت ملی و امنیت ملی

برکات وحدت و امنیت ملی
ــود،  ــای خ ــه كاره ــد ك ــدا می كن ــال پی ــم مج ــت ه ــد، دول ــن ش ــی تأمی ــت مل ــی و امنی ــدت مل ــر وح اگ
ــاد  ــه اقتص ــد ب ــد. می توان ــرا كن ــود را اج ــازنده خ ــای س ــود و برنامه ه ــزرگ خ ــف ب ــود، وظای ــؤولیتهای خ مس
مــردم برســد، بــه اشــتغال مــردم برســد، بــه مســائل زندگــی مــردم رســیدگی كنــد، بــه مســأله فرهنــگ كشــور 
ــا وحــدت نباشــد، اختالفــات و جنجــال باشــد، دائمــاً تشــّنج سیاســی باشــد،  رســیدگی كنــد. اگــر امنیــت و ی
ــت  ــف خــود را انجــام دهــد. وقتــی دول ــد وظای ــت اســت؛ چــون نمی توان ــه می خــورد، دول اّول كســی كــه ضرب
وظایــف خــود را انجــام نــداد، وضــع مــردم، وضــع طبقــات مســتضعف، وضــع جوانــان، وضــع كســانی كــه تشــنه 
اقدامــات دســتگاههای مســؤول هســتند، معلــوم اســت كــه چگونــه خواهــد شــد. بنابرایــن، ایــن دو شــعار مهــم 

ــت. اس
مـن بـر روی »وحـدت ملـی« تأكیـد بیشـتری دارم؛ بـه خاطـر این كـه امنیـت هـم ناشـی از وحـدت اسـت. اگر 
وحـدت نباشـد، امنیت ملـی هم به خطـر می افتـد و ایجـاد ناامنی می شـود. منظـور مـا از وحدت چیسـت؟ یعنی 
همه مـردم یكسـان فكر كننـد؟ نـه. یعنـی همه مـردم یک نـوع سـلیقه سیاسـی داشـته باشـند؟ نه. یعنـی همه 
مـردم یک چیـز را، یک شـخص را، یـک شـخصیت را، یـک جنـاح را، یـک گـروه را بخواهند؟ نـه؛ معنـای وحدت 
اینها نیسـت. وحدت مـردم، یعنـی نبـودن تفرقه و نفـاق و درگیـری و كشـمكش. حتـی دو جماعتی كـه از لحاظ 
اعتقـاد دینـی مثـل هـم نیسـتند، می تواننـد اتحـاد داشـته باشـند؛ می توانند كنـار هـم باشـند؛ می تواننـد دعوا 
نكنند. یكـی از عواملـی كه این وحـدت را خدشـه دار می كند، مفاهیم مشـتبهی اسـت كـه دائماً در فضـای ذهنی 

*. بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران)خطبه دوم(    | 13۷9/01/26
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مردم پرتـاب می شـود. هـر كس هـم بـه گونـه ای معنـا می كند؛ یـک عـّده از ایـن طـرف، یـک عـّده از آن طرف؛ 
جنجـال و اختـالِف غیرالزم درسـت می شـود! البتـه دشـمن در همه این مسـائل سـود می بـرد و به احتمـال زیاد 

در این مسـائل - یـا در همـه اش، یـا در بعضی اش - دسـت هـم دارد. ایـن را مـا نمی توانیـم ندیـده بگیریم.

عّده ای تا گفته می شود دشمن، لجشان می گیرد
متأسـفانه عـّده ای امـروز حّساسـیت پیـدا كرده انـد؛ تـا گفتـه می شـود دشـمن، لجشـان می گیـرد كـه چـرا 
می گویید دشـمن! دشـمن هسـت؛ نمی شـود شـما دشـمن را ندیده بگیریـد. هیچ كس یـک ملت و یـک جماعت 
را بـرای این كه دشـمِن خـود را ندیده اسـت، خاكریزهای دشـمن را ندیده اسـت، اسـلحه دشـمن را ندیده اسـت، 
توطئه دشـمن را نفهمیـده اسـت، سـتایش نخواهد كـرد. خوِد دشـمن به طـور صریـح می گوید كه من دشـمنی 
می كنـم. خوِد دشـمن می گویـد كه مـن برای ایجـاد اختـالل در ایـران بودجـه می گـذارم؛ برای تشـّنج افـكار در 
ایـران رادیو درسـت می كنـم؛ می خواهـم مردم ایـران دو دسـته شـوند. ولی مـا بگوییم نیسـت؟! این سـاده لوحی 
نیسـت؟! بنابراین، دسـت دشـمن هم در كار اسـت. البته اگـر ما بیدار باشـیم و اشـتباه نكنیـم، دشـمن نمی تواند 
كاری بكنـد. پس، اشـتباه و غفلـت و كوتاهـی ما یقینـاً یک جـزء مهم و عنصر اساسـی در موفقیت دشـمن اسـت.

نمونه هایی از ایجاد دودستگی براثر مشتبه شدن مفاهیم 
من بـا مراجعه بـه تاریـخ دو نمونـه را عـرض كنم، بـرای این كه شـما توجـه كنید كـه ایـن مفاهیم مشـتبه چطور 

می توانـد یک جامعـه را دچـار دودسـتگی كند:
امیرالمؤمنیـن  از آن كـه لشـكر  یـک نمونـه، نمونـه جنـگ صّفیـن اسـت. همان طـور كـه می دانیـد بعـد 
علیه الّصالةوالّسـالم بـر لشـكر معاویـه غلبـه ظاهـری پیـدا كـرد، آنهـا قرآنهـا را سـِر نیـزه كردنـد. دیـدن قرآنها، 
در لشـكر امیرالمؤمنیـن علیه الّصالةوالّسـالم دودسـتگی انداخـت؛ چـون معنـای آن كار ایـن بـود كـه بیـن مـا و 
شـما قـرآن قـرار دارد. عـّده ای متزلـزل شـدند و گفتند نمی شـود مـا با قـرآن بجنگیـم! یک دسـته دیگـر گفتند 
اصـل جنـگ اینهـا بـا قـرآن اسـت! جلـد قـرآن و صـورت ظاهـر قـرآن را آورده بودنـد، اما بـا معنـای قـرآن - كه 
امیرالمؤمنیـن علیه الّصالةوالّسـالم بـود - می جنگیدنـد! باألخره در سـپاه مسـلمین دودسـتگی افتـاد و تزلزل به 

وجـود آمـد. ایـن كاِر دشـمن بـود.
یـک نمونه دیگـر، باز در همـان جنـگ اتّفاق افتـاد. بعـد از آن كه حكمّیـت بـر امیرالمؤمنیـن علیه الّصالةوالّسـالم 
تحمیل شـد، عـّده ای از داخـل اردوگاه آن حضـرت - اینهـا دیگر خـودی بودنـد؛ از بیـرون نبودند - بلند شـدند و 
«؛ یعنـی حكومت فقـط از آِن خداسـت. آری؛ معلـوم اسـت و در قرآن هم هسـت كه  شـعار دادنـد: »ال حكـم ااّل لِلَّ
حكومـت از آِن خداسـت؛ امـا اینهـا چـه می خواسـتند بگویند؟ اینهـا می خواسـتند بـا ایـن شـعار، امیرالمؤمنین 
علیه الّصالةوالّسـالم را از حكومـت خلـع كننـد. آن حضرت، نقشـه آنها را افشـاء كرد و گفـت ُحكـم و حكومت مال 
خداسـت؛ امـا اینهـا ایـن را نمی خواهنـد بگوینـد. اینهـا می خواهنـد بگوینـد »ال امـرة«؛)2( می خواهنـد بگویند 



۳۱

آرامش سیاسی

بایسـتی خدا بیاید مجّسـم شـود و امور زندگی شـما را اداره كنـد. یعنـی امیرالمؤمنین نباشـد! این شـعار، عّده ای 
را از اردوگاه امیرالمؤمنیـن علیه الّصالةوالّسـالم خـارج كـرد و بـه آن جماعـِت بدبخـِت نـاداِن غافـِل ظاهربیـن و 

احیانـاً مغـرض ملحق نمـود و قضیـه خـوارج به وجـود آمد.
امـروز هـم، متأّسـفانه ایـن كارهـا در جامعه مـا می شـود. شـعارهایی مطرح می شـود كـه بعضـی از آنها روشـن و 

خوب اسـت؛ امـا دشـمن از همـان شـعارها اسـتفاده می كند. 

تقوای خدا به این است که فریب دشمن را نخورده و تسلیم نشویم
«؛ از خـدا بترسـید و  ای ملـت ایـران! ای جوانـان عزیـز! ای روشـنفكران! ای مجموعه هـای سیاسـی! »اتقـوا اللَّ
پرهیـزگار باشـید. پیـام بزرگ نمـاز جمعـه در هر هفتـه، تقواسـت. تقـوای خدا به این اسـت كـه فریب دشـمن را 
نخوریـم و تسـلیم تحمیل دشـمن نشـویم. دشـمن می خواهد بین مـا اختـالف بینـدازد. دشـمن آرزو می كند كه 
بین مسـؤوالن اختـالف باشـد. دشـمن آرزو می كند كـه در ایـران جنـگ داخلی باشـد. دشـمن نمی توانـد ببیند 
كه جمهوری اسـالمی توانسـته اسـت این كشـور را امن و آرام نگـه دارد. در هرجایی و بـه هر بهانـه ای، چه جهالت 
كسـی یا كسـانی، چه غرض ورزی كسـی یا كسـانی، اگـر ماجرایی درسـت كند كـه امنیـت را به هم بزند، دشـمن 
خوشـحال می شـود. نمونـه اش همیـن قضایایی اسـت كه بـه مناسـبت انتخابـات، در یكـی، دو شـهر اتفـاق افتاد 
كه البته یـا ناشـی از جهالت اسـت، یا غـرض. نباید این طور می شـد. كسـی كه بـه یک مسـأله اعتـراض دارد، یک 
راه قانونـی وجود دارد. شیشـه شكسـتن و آتش زدن و امـوال دولتی و امـوال خصوصـی را نابود كـردن، راه صحیح 
و عاقالنـه ای نیسـت. هیـچ كـس او را بـرای این كارهـا مـدح نمی كنـد. هرجایـی كه انـدك چیـزی از ایـن قبیل 
اتّفاق افتـاد، دسـتگاههای تبلیغی دشـمن آن را بزرگ و درشـت و تكرار و تشـویق كردنـد! آری؛ دشـمن ناامنی را 
تشـویق می كند. تابسـتان گذشـته در خیابانهـای تهـران اغتشـاش و جنایت اتّفـاق افتـاد و ناامنی ایجاد شـد، كه 
دشـمن آن را تشـویق می كرد! اگر دسـتگاه قضایـی، بـا آن جنایتـكار و با آن اغتشاشـگر برخـورد قاطـع قضایی و 

قانونی بكنـد، ایـن را دشـمن مـورد بمبـاران تبلیغاتی قـرار می دهد. مـا كه نبایـد فریـب دشـمن را بخوریم.
من از همـه گروهها، از همـه جمعیتهـا، از همه آحـاد مردم، از عمـوم ملت ایـران و جوانـان - كه البته خـدا از ملت 
ایـران و از جوانـان راضـی باشـد؛ حقیقتـاً بهترین نقـش را شـما همیشـه در همه احـوال نشـان دادیـد - خواهش 
می كنـم كه مراقـب فریب دشـمن باشـند. االن هـم هیچ گله و شـكوه ای از مردم نیسـت؛ شـكوه از كسـانی اسـت 
كه بایسـتی افـكار مـردم را جهت بدهنـد؛ امـا گاهی بـه وظایفشـان عمـل نمی كننـد و یا آشـنا نیسـتند. وحدت 
مـردم، اتّحـاد قلبـی مـردم، اتّحـاد روحـی مـردم، محّبت مـردم، وفـاق مردم حـول نظـام اسـالمی، حـول احكام 
مقّدسـه اسـالم، حـول قانون اساسـی - كـه قانـون اساسـی هم منطبـق بر احـكام اسـالمی اسـت - حـول قوانین 
كشـور - كـه الاقل اغلـب آنهـا منطبق بـر قوانین اسـالمی اسـت؛ اگـر نگوییم همـه اش منطبـق اسـت - »وحدت 

ملـی« را تشـكیل می دهـد.
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اشداء علی الکفار رحماء بینهم 

اختاف نظـر نبایـد رشـته اتّحـاد را در یـك ملت و 
یك مجموعه به هم بزند

 نسـبت معکـوس موّفقیت ملت بـا نفـوذ بیگانگان و 
دشمنان

دشمن مانور سیاسی می کند
مهربانـی بیـن خـود و شـدت در مقابـل دشـمن 

داشته باشید 
اگر کسـی بـه دشـمن میـدان می دهـد، می خواهد 

نفوذ دشمن را زمینه سازی کند
یکدیگر را متهم نکنید
پایه های اصلی حرکت

مسـؤوالن بایـد نیازهـای مـردم را درك و تأمیـن 
کنند
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اشداء علی الکفار رحماء بینهم 

اختاف نظر نباید رشته اتّحاد را در یك ملت و یك مجموعه به هم بزند
همــه بــا هــم مّتحــد باشــند. اختالفاتــی در میــان هــر جمــع بشــری هســت. شــما هیــچ جمــع بشــری را پیــدا 
نمی كنیــد كــه بیــن آنهــا در مســائل گوناگــون اتفــاق و اتحــاد نظــر باشــد؛ امــا ایــن اختالف نظــر نبایــد رشــته 
و پیونــد اتّحــاد را در یــک ملــت و یــک مجموعــه بــه هــم بزنــد. حــال شــما مالحظــه كنیــد ببینیــد توطئه هــای 
ــاد  ــت؛ در اعتق ــی اس ــان یك ــائل، فكرش ــی ترین مس ــه در اساس ــتند ك ــی هس ــت. گروههای ــه اس ــمن چگون دش
ــِت  ــی در رعای ــن، گاه ــالمی، در تدیّ ــوری اس ــام جمه ــه نظ ــاد ب ــریعت، در اعتق ــه ش ــاد ب ــالم، در اعتق ــه اس ب
حتــی مســتحّبات، فكرشــان، عقیده شــان، راهشــان، حتــی عملشــان یكــی اســت؛ امــا بــا تلقیــن دشــمن اینهــا 
ــد؛  ــی می كنن ــم صف آرای ــِو ه ــام، جل ــه نظ ــوط ب ــز مرب ــد؛ در مراك ــم می كنن ــرت از ه ــی و نف ــاس جدای احس
ــد!  ــی می كنن ــم صف آرای ــِو ه ــف، جل ــهای مختل ــد؛ در بخش ــی می كنن ــم صف آرای ــِو ه ــردم، جل ــن م در بی
ــح،  ــمنِی صری ــالم دش ــا اع ــختگیرتر، ب ــران س ــه دیگ ــبت ب ــه نس ــدام ك ــر ك ــا، ه ــن مجموعه ه ــان ای در می
ــد، بیشــتر در خدمــت دشــمنان  ــد و چــه ندان ــِر آتــش اختــالف باشــد، ایــن چــه بدان ــر و تیزكننده ت تُندكننده ت
ایــن ملــت و ایــن نظــام اســت. اتّحــاد و وحــدت هــم یكــی از شــرایط الزم اســت. ایــن ســاختن و تأمیــن كــردن 

ــن نظــام اســت. ــده ای آین

نسبت معکوس موّفقیت ملت با نفوذ بیگانگان و دشمنان
ــا نفــوذ بیگانــگان و دشــمنان در آن كشــور دارد.  موّفقیــت هــر ملتــی در پیشــرفتهای خــود، نســبت معكــوس ب
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اینهــا نسبتشــان متعاكــس اســت؛ یعنــی هــرگاه بیگانــه و یــک قــدرت خارجــی - ولــو آن قــدرت خارجــی علنــاً 
ــف و فضــای سیاســی بیشــتر باشــد،  اظهــار دشــمنی نكــرده باشــد - نفــوذش در بیــن مــردم، قشــرهای مختل
ایــن ملــت از آینــده ای همــراه بــا عــّزت و همــراه بــا افتخــار و تأمین شــده، فاصلــه اش بیشــتر اســت. نــه این كــه 
ــه ای دوســتی  ــا بیگان ــح، ب ــه خاطــر مصال ــم انســان ب ــه، گاهــی ه ــرد؛ ن ــد ســتیزه گری ك ــه ای بای ــر بیگان ــا ه ب
ــواده،  ــن خان ــه، ای ــن خان ــد اجــازه داد كــه در امــور داخــل ای ــه دوســت هــم نبای ــه همــان بیگان ــا ب می كنــد؛ ام
ایــن كشــور و ایــن جامعــه بتوانــد نقــش ایفــا كنــد. از اّوِل انقــالب كــه به كلّــی رشــته های نفــوذ امریــكا و دیگــر 
ــود - در ایــن كشــور گسســته شــد، اینهــا  ــكا ب ــكا نبــود؛ منتهــا بدترینشــان امری قدرتمنــدان - فقــط هــم امری
ــه پیــاده كــردِن فكــر خودشــان، حــرف  ــه نحــوی در داخــل كشــور نفــوذ كننــد و ب ــد كــه ب ــم در فكــر بودن دائ
خودشــان، كار خودشــان و مقاصــد و هدفهــای خودشــان بپردازنــد. از همــه راههــا هــم بــرای ایــن كار اســتفاده 

می كننــد.

دشمن مانور سیاسی می کند
ــه شــكلهای  ــور سیاســی ب ــور سیاســی اســت. ایــن مان امــروز بیشــترین كاری كــه از آن اســتفاده می كننــد، مان
ــم  ــی اخ ــازد، گاه ــی س ــود را عمل ــود خ ــد مقص ــی می خواه ــی كار، وقت ــک سیاس ــد. ی ــوه می كن ــف جل مختل
ــو  ــی جل ــد، گاه ــد می كن ــی تهدی ــد، گاه ــان می ده ــض نش ــی بغ ــد، گاه ــد می زن ــی لبخن ــد، گاه می كن
ــران بســیار  ــه ملــت ای ــور سیاســی اســت. یــک روز می گوینــد مــا ب ــد و گاهــی پشــت می كنــد. اینهــا مان می آی
ــون  ــس ســنای خــود قان ــران در مجل ــت ای ــه مل ــد علی ــک روز می آین ــی متأســفیم! ی ــاًل یعن ــم و مث ــدی كردی ب
ــد  ــورد تمجی ــالب را م ــّد انق ــای ض ــیاهترین گروهكه ــن و روس ــد خائنی ــک روز می آین ــد. ی ــب می كنن تصوی
ــه در  ــی ك ــه خاطــر غصب ــاً - ب ــاً و علن ــا صهیونیســم صریح ــران ب ــه ای ــر این ك ــک روز به خاط ــد. ی ــرار می دهن ق
ــرای این كــه نظــام  ــد ب ــول می گذارن ــه او تبلیغــات می كننــد. یــک روز پ ــف اســت، علی فلســطین كــرده - مخال
جمهــوری اســالمی را ســرنگون كننــد. اینهــا یعنــی مانــور سیاســی؛ اینهــا یعنــی سیاســی كاری. از هــر شــیوه ای 
ــب  ــی، در فری ــا شــخصیتهای داخل ــد؛ در رادیوهایشــان، در تبلیغاتشــان، در تماسشــان ب ــم اســتفاده می كنن ه
دادنشــان. هــر گوشــه از ایــن خاكریــز عظیمــی را كــه ملــت ایــران در مقابــل نفــوذ دشــمن ایجــاد كــرده، ببینند 
ــد؛ شــخصیت سیاســی باشــد،  ــوذ كنن ــا نف ــز می شــوند ت ــان جــا متمرك ــر اســت، هم ــوذ پذی ــرم و نف ــدری ن ق

حــزب سیاســی باشــد، مســؤول دولتــی باشــد.

مهربانی بین خود و شدت در مقابل دشمن داشته باشید
ــد،  ــان می كن ــات حماســه را بی خــدای متعــال در ســوره سراســر حماســه و درس فتــح، بعــد از آن كــه همــه آی
ــی  ــار - یعن ــل كّف ــا در مقاب ــم«؛ اینه ــاء بینه ــار رحم ــی الكّف ــّداء عل ــد » اش ــر می فرمای ــاب پیغمب ــاره اصح درب
همــان دشــمنانی كــه صــف بســته اند - شــدیدند. مــراد از كّفــار، آن یهــودی یــا مســیحی نبــود كــه زیــر ســایه 
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ــی كــه داخــل مدینــه زندگــی  ــد، مســیحیان و یهودیان پیغمبــر در مدینــه زندگــی می كــرد. همــان وقــت بودن
ــد.  ــار« نمی گوی ــی الكّف ــّداء عل ــا را »اش ــتند. آنه ــی داش ــط خوب ــا رواب ــا آنه ــش ب ــر و اصحاب ــد و پیغمب می كردن
ــه طــور دائــم علیــه اســالم و مدینــه  ــار قریــش ب ــا مثــل كّف ــه كفــاری می گویــد كــه ی ــار« ب »اشــّداء علــی الكّف
ــم  ــق دائ ــه مناط ــر و بقی ــه و خیب ــای بنی قریظ ــل یهودیه ــا مث ــد؛ ی ــی بودن ــّركات نظام ــال تح ــالمی در ح اس
ــالم  ــه اس ــروه را علی ــروه و آن گ ــن گ ــد، ای ــفر كنن ــرف س ــرف و آن ط ــن ط ــد ای ــد - برون ــكنی می كردن كارش
جمــع كننــد؛ لشكركشــی كننــد، تحریــک كننــد، شــایعه درســت كننــد - و یــا كســانی كــه در چهــره مســلمان 
ــا  ــا ب ــته اول و ی ــار دس ــا كّف ــا ب ــم ی ــم ه ــد و دائ ــی می كردن ــه زندگ ــل مدین ــر در داخ ــن كاف ــا دل و باط ــا ب ام
ــاء  ــا »رحم ــته. ام ــن ســه دس ــر ای ــّداء ب ــی اش ــار«، یعن ــی الكّف ــّداء عل ــتند. »اش ــاط داش ــته دوم ارتب ــار دس كّف
ــن اســت  ــرای ای ــن ب ــن روش اســالمی اســت. ای ــد؛ ای ــد. ببینی ــان بودن بینهــم«؛ بیــن خودشــان رحیــم و مهرب
كــه دشــمن بــه هیــچ طریقــی در مقابــل ایــن اشــّداء نمی توانــد نفــوذ كنــد. اشــّداء یعنــی چــه؟ اشــّداء، یعنــی 
ــت.  ــتحكم اس ــی مس ــت؛ یعن ــدید اس ــدید«. ش ــأس ش ــه ب ــد: »فی ــن می گوی ــاره آه ــق. درب ــتحكام مطل ــا اس ب
ــای اســتحكام  ــه معن ــزی هــم نیســت. ب ــای حتمــاً خونری ــه معن ــم نیســت، ب ــای ظل ــه معن شــّدت در این جــا ب

ــد رخنــه داشــته باشــد. ــوار نبای ــن دی ــرم باشــد؛ ای ــد شــل و ن ــز نبای اســت؛ یعنــی ایــن خاكری
ــه در  ــن اســت ك ــن كشــور ای ــا و شــخصیتهای سیاســی در ای ــه جناحه ــن ب ــروز و حــرف همیشــه م حــرف ام
ــه ای نباشــید كــه او احســاس كنــد از ایــن طریــق می توانــد در دل انقــالب رخنــه كنــد و  مقابــل دشــمن به گون
نفــوذ خــودش را گســترش دهــد. اگــر مــن گاهــی از بعضــی از اشــخاص یــا بعضــی از مطبوعــات در ایــن كشــور 
ــود از  ــه می ش ــد ك ــمن بدهن ــه دش ــاس را ب ــن احس ــه ای ــد ك ــت. كاری نكنن ــن اس ــر ای ــه خاط ــردم، ب ــه ك گل
این جــا در داخــل نظــام رخنــه كــرد و نفــوذ خــود را گســترش داد؛ كــه گفتیــم هرچــه دشــمن نفــوذش بیشــتر 
بشــود، عــّزت ملــی، اقتــدار ملــی، عظمــت ملــی و تأمیــن آینــده كشــور ضعیفتــر خواهــد شــد. نســبت اینهــا، 

ــوس اســت. نســبت معك

اگر کسی به دشمن میدان می دهد، می خواهد نفوذ دشمن را زمینه سازی کند
ــای  ــالم خصومته ــه روز اع ــان را - ك ــیزده آب ــی روز س ــر كس ــد؛ اگ ــدان می ده ــمن می ــه دش ــی ب ــر كس اگ
امریكاســت - تبدیــل بــه روز ذلّــت در مقابــل امریــكا می كنــد و اگــر كســی بــه جــای اســتحكاِم وحــدت ملــی، 
ــه اســت، یقیــن بدانیــد می خواهــد نفــوذ دشــمن را زمینه ســازی كنــد. پــس ایــن شــخص  ــم در فكــر تفرق دائ
ــه در نظــام  ــد اســت ك ــن بســیار ب ــی اســت. ای ــح مل ــی و مصال ــدار وحــدت مل ــه طرف ــد ك ــا كن ــد اّدع نمی توان
اســالمی عــّده ای دل بــه دشــمن بدهنــد؛ اكتفــا بــه ایــن هــم نكننــد، بــه تكــرار حرفهــای دشــمن بپردازنــد؛ بــه 
ــه ایــن هــم اكتفــا نكننــد، همــان كاری را كــه  ــد؛ ب ایــن هــم اكتفــا نكننــد، مقّدســات نظــام را زیــر ســؤال ببرن
دشــمن می خواهــد، عینــاً انجــام دهنــد؛ یعنــی آن ایمــان را - كــه شــرط اّولــی بــود - در مــردم متزلــزل كننــد؛ 
ــواره ایــن نظــام بزننــد،  ــه دی ــد ب ــد؛ تیشــه بردارن ــه نفــس را در دل جوانهــا از بیــن ببرن آن شــجاعت و اعتمــاد ب
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ــا آنهــا برخــورد كنــد و طبــق قوانیــن، مجرمشــان  ــا رخنــه ایجــاد كننــد! ایــن كارهــا را بكننــد، بعــد نظــام ب ت
ــوا و  ــن تاب ــدی اســت، مگــر آن كــه »ااّل الّذی ــه ننــگ اب بشناســد؛ كــه مجــرم شــدن در نظــام اســالمی، یــک لّك
ــه كنــد؛ چیــزی را كــه افســاد كــرده، اصــالح كنــد؛ ابهامــی را كــه ایجــاد كــرده،  اصلحــوا و بّینــوا«؛ كســی توب
ــد  ــال از او خواه ــدای متع ــت خ ــد؛ آن وق ــن كن ــودش را روش ــته خ ــای گذش ــد؛ خط ــن كن ــه تبیی ــل ب تبدی
گذشــت و جرمــش تبدیــل بــه صــالح می شــود. ولــی مادامــی كــه ایــن كارهــا را نكــرده، یــک مجــرم اســت؛ آن 

ــن كارهاســت! ــن جــزو بدتری ــد كــه ای ــن مجــرم بپردازن ــت از ای ــه حمای ــون، ب وقــت كســانی برخــالف قان

یکدیگر را متهم نکنید
بدتریــن عادتهــا در یــک كشــور همیــن اســت كــه دســتگاههای مختلــف كشــور، یكدیگــر را مّتهــم كننــد. ایــن 
معنــی نــدارد؛ ایــن اصــاًل انســجام و اتّحــاد دســتگاههای اداره كننــده كشــور را مختــل می كنــد. یــک مجموعــه 
وقتــی كامــل اســت و وقتــی می توانــد كار كنــد كــه دســتگاههایش یكدیگــر را تكمیــل و بــه هــم كمــک كننــد. 
نــه این كــه فــالن دســتگاه همــه اش بــه فكــر ایــن باشــد كــه بهمــان دســتگاه را از حّیــز اعتبــار بینــدازد؛ بهمــان 
ــود.  ــه نمی ش ــد. این ك ــام كن ــود و بدن ــتگاه را ناب ــالن دس ــه ف ــد ك ــن باش ــر ای ــه فك ــه اش ب ــم هم ــتگاه ه دس
كســی كــه مجــرم اســت، مجــرم اســت؛ البتــه بــه قــدر جــرم خــود مجــرم اســت نــه بیشــتر. جرمهــا یــک انــدازه 
ــرد؛  ــن بب ــه حســنات را از بی ــک ســیئه هم ــی انجــام داد، ی ــی كســی جرم ــه وقت ــور نیســت ك نیســتند. این ط
نــه، آن هــم نیســت؛ امــا جــرم بایــد جــرم محســوب شــود. آن رفتــار و عملــی كــه طبــق قانــون و طبــق قاعــده 
ــد مــورد تشــویق  و روش صحیــح، تشــخیص داده شــده كــه جــرم اســت و صاحبــش مجــرم اســت، دیگــر نبای
ــده  ــه آین ــه ب ــت ك ــن بی توّجهی هاس ــرد. همی ــرار گی ــه ق ــر آدم بی توّج ــار نف ــن چه ــنت و آفری ــر و احس و تقدی
ــه  ــده دارم؛ ب ــم عقی ــی ه ــّزت مل ــه ع ــن ب ــد م ــد بگوی ــد، بع ــا را بكن ــن كاره ــی ای ــد. كس ــه می زن ــور لطم كش

ــازد.  ــم نمی س ــا ه ــا ب ــم! اینه ــم می خواه ــت را ه ــده مل ــده دارم؛ آین ــم عقی ــت ه ــعادت مل س

پایه های اصلی حرکت
آنچــه كــه مــن بــه شــما جوانــان عــرض می كنــم، ایــن اســت كــه: عزیــزان مــن! شــماها جوانانــی هســتید كــه، 
ــد،  ــد، كارهایــی كردن ــی یــک عــّده جــوان در ایــن كشــور بودن ــر دوشــتان اســت. زمان ــردای نظــام ب امــروز و ف
تــا این جــا رســاندند؛ از اكنــون بــه بعــد مــال شــما، روز شــما، تكلیــف شماســت. مــن بــه شــما جوانــان عــرض 
ــی  ــای اصل ــی از پایه ه ــس، یك ــه نف ــاد ب ــجاعت و اعتم ــت. ش ــی اس ــه اصل ــان، پای ــن! ایم ــزان م ــم: عزی می كن
اســت. احســاس مســؤولیت، یكــی از پایه هــای اصلــی اســت. اتّحــاد و همبســتگی میــان نیروهــای مؤمــن، یكــی 
از پایه هــای اصلــی اســت. البتــه پایه هــای دیگــری هــم وجــود دارد كــه مــن حــاالً روی ایــن چنــد امــر تكیــه 
كــردم. اگــر همیــن مســائل را مــورد توّجــه قــرار دهیــد، بدانیــد ایــن كشــور كــه بــه بركــت ایــن انقــالب و بــه 
ــی از  ــم یك ــده ه ــت، در آین ــورهای دنیاس ــن كش ــتحكمترین و عزیزتری ــی از مس ــروز یك ــام، ام ــن نظ ــت ای برك
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ــود. ــد ب ــا خواه ــن و ســربلندترین و پیشــروترین كشــورهای دنی مقتدرتری

مسؤوالن باید نیازهای مردم را درك و تأمین کنند
ــه وظایــف خودشــان عمــل كننــد؛ نیازهــای مــردم را بفهمنــد، درك كننــد و تأمیــن كننــد.  ــد ب مســؤوالن بای
ــر  ــه تذّك ــا ك ــا و بیكاریه ــا، نابســامانیها، تبعیضه ــردم وجــود دارد - محرومیته ــن م ــروز در بی ــه ام مشــكالتی ك
مشــفقانه مــا بــه مســؤوالن دائمــاً دربــاره ایــن چیزهاســت - موانــع راهنــد. برطــرف كــردن اینهــا هدف نیســت؛ 
ــه  ــوری ك ــاختن كش ــت از س ــارت اس ــدف عب ــت. ه ــدف الزم اس ــه ه ــیدن ب ــرای رس ــا ب ــردن اینه ــرف ك برط
بتوانــد در دنیــا الگــو باشــد؛ »لتكونــوا شــهداء علــی الّنــاس«. آن چنــان بــاال قــرار گیریــد كــه بتوانیــد ناظــر بــر 

ــن مراحلــی دارد. ــر همــه تمّدنهــا و مدنّیتهــا. ای ــر همــه روشــها، ب ــم باشــید؛ ب همــه عال
مــا راهــی را شــروع كردیــم، حســابی هــم پیــش آمدیــم. برخــالف آن پنــداری كــه دشــمن می خواهــد تلقیــن 
ــه جاهــای خوبــی هــم رســیده اســت؛ لیكــن ادامــه راه احتیــاج دارد  كنــد، ایــن ملــت، حســابی جلــو رفتــه و ب
بــه این كــه ایــن موانــع برداشــته شــود. ایــن فقــر، ایــن بیــكاری، بعضــی از ایــن فســادهایی كــه گوشــه و كنــار 
ــم  ــت عظی ــم حرك ــا، مزاح ــال اینه ــا و امث ــا و مخالف خوانیه ــن اختالف افكنیه ــی از ای ــود، بعض ــاهده می ش مش
ــن  ــر ای ــرد. ان شــاءاللَّ اگ ــد پیــش بب ــت بتوان ــن مل ــا ای ــا بایســتی از ســر راه برداشــته شــود ت ــی اســت. اینه مل
ملــت بتوانــد همچنــان كــه موانــع و كوههــای بــزرگ را از ســر راه خــود برداشــته اســت، ایــن خارهــای دامنگیــر 
ــز و نظــام مقــّدس جمهــوری  ــران اســالمی عزی ــران و كشــور ای ــردارد، بدانیــد ملــت ای را هــم از ســر راه خــود ب
ــورهای  ــه كش ــت، در قلّ ــت یافتنی اس ــی و دس ــاءاللَّ دیدن ــان ان ش ــما جوان ــرای ش ــه ب ــده ای ك ــالمی در آین اس

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــرای مســیر انســانها ق ــده ب ــان و تعیین كنن جه
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تاش دشمن برای ایجاد شکاف در حاکمیت

هر وقـت دشـمنان از شـما تعریـف کردنـد، بدانید 
طمعی در شما دارند

فاصله خودتان را با دشمن صریحاً روشن کنید
گاهی از بعضی موضعگیریها، گله مندم

دشـمن، درگیـری در سـطوح بـاالی حکومـت، را 
می خواهد
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تاش دشمن برای ایجاد شکاف در حاکمیت

ــه  ــمن توصی ــده دش ــای پیچی ــل توطئه ه ــیاری در مقاب ــت و هوش ــه دّق ــردم را ب ــه م ــا هم ــه م ــروز اگرچ ام
ــون  ــم؛ چ ــه می كنی ــتر توصی ــد، بیش ــروكار دارن ــون س ــؤولیتهای گوناگ ــا مس ــه ب ــانی را ك ــا كس ــم، ام می كنی
ــا مالحظــه شــوكت و اقتــدار روزافــزون جمهــوری اســالمی، آهنــگ حمــالت خــود را نســبت  امــروز دشــمن ب
بــه ایــن نظــام، پُرشــتابتر و تندتــر كــرده اســت. از دو ســه طریــق حملــه بــه نظــام جمهــوری اســالمی را پیــش 
ــد،  ــری نمی كن ــت و اث ــا كاری نیس ــه ضربه ه ــد ك ــون می بینن ــد؛ و چ ــه ای بزنن ــد ضرب ــاید بتوانن ــد، ش می برن
ــان  ــی و ایم ــف و آراء عموم ــه عواط ــه ب ــام ك ــن نظ ــدار ای ــد. اقت ــر می كنن ــد نظ ــان تجدی ــب در روشهایش مرتّ
ــوز  ــمن هن ــت. دش ــده اس ــارج نش ــدان خ ــوز از می ــا هن ــرده؛ ام ــیمه ك ــمن را سراس ــت، دش ــی اس ــردم مّتك م
ــان كــه دشــمن روشــهای  ــدار باشــیم و همچن ــد بی ــا بای ــرد. م ــه خواهــد ك ــا توطئ ــا مدته ــد و ت ــه می كن توطئ
ــز  ــردم عزی ــن م ــم؛ هــم همــه آحــاد ای ــاد كنی ــان را زی ــر می دهــد، هوشــیاریهای خودم دشــمنِی خــود را تغیی
ــن  ــه ای ــند؛ ك ــیار و حّساس ــه آگاه و هوش ــا، هم ــف م ــرهای مختل ــا، قش ــای م ــا، جوانه ــردم م ــبختانه م - خوش
حّساســیِت عمومــی در كشــور مــا، امــر بســیار مهمــی اســت و خیلــی چیزهــای ریــز بــه چشــم مــردم می آیــد 

ــؤوالن. ــم مس - و ه
ــؤوالن  ــام و در مس ــت نظ ــه حاكمی ــد در بدن ــه بتوان ــد ك ــودش برس ــای خ ــه هدفه ــد ب ــی می توان ــمن وقت دش

ــه اســت. ــن قضی ــال ای ــد. دشــمن دنب ــالف و شــكاف ایجــاد كن ــف، اخت بخشــهای مختل
چگونــه می شــود شــكاف ایجــاد كــرد؟ می تــوان دو راه را در پیــش گرفــت: اینهــا از یــک راِه آن تقریبــاً مأیــوس 
ــتند در آن  ــا نتوانس ــه آنه ــی ك ــد. راه ــل كنن ــته اند عم ــا از آن راه نتوانس ــل، ام ــم كام ــه نمی گوی ــده اند؛ البت ش
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ــز  ــد در مراك ــا نمی توانن ــود. اینه ــت ب ــوذ در اركان حاكمی ــد، راه نف ــان دهن ــّرك نش ــد و تح ــور كنن ــی مان خیل
ــی  ــالب آن را ط ــه از اّول انق ــه همیش ــری ك ــته اند. راه دیگ ــم نتوانس ــوز ه ــد و هن ــوذ كنن ــت نف ــاالی حاكمی ب
ــا در  ــا و نمونه ه ــیار خاطره ه ــه بس ــن زمین ــد از آن، در ای ــوری و بع ــت جمه ــده از دوران ریاس ــد و بن كرده ان
ذهــن دارم، ایــن اســت كــه جمعــی یــا شــخصی از حاكمیــت را مــورد توّجــه خــود قــرار دهنــد؛ از او تمجیــد و 
ــه او بدبیــن  حمایــت كننــد و خــود را طرفــدار او نشــان دهنــد؛ شــاید بتواننــد از ایــن طریــق، هــم دیگــران را ب
ــن جــزو  ــد. ای ــه وجــود آورن ــت شــكاف ب ــی در حاكمی ــد؛ یعن ــن نماین ــه خودشــان خوش بی ــم او را ب ــد، ه كنن
برنامه هــای همیشــگی تبلیغــات دشــمنان بــوده اســت؛ هــم قبــاًل بــوده، هــم امــروز وجــود دارد؛ بارهــا هــم ایــن 

ــد. ــت خورده ان ــم شكس ــّددی ه ــوارد متع ــد و در م ــه كرده ان را تجرب
ــا  ــه مــا داده، همیــن اســت كــه بســیاری از مســؤوالن مــا ب خــدای متعــال یكــی از بزرگتریــن نعمتهایــی كــه ب
مســائل، هوشــیارانه و خردمندانــه برخــورد كردنــد و فهمیدنــد زبــان چــرب دشــمن، یــک دام دشــمنانه اســت... 
لیكــن دشــمن در مــواردی موّفــق شــد و در مــواردی توانســت از ایــن ترفنــد اســتفاده كنــد. بــه مجــّرد این كــه 
ــه وجــود می آیــد، بنــا می كنــد یــک طــرف را كوبیــدن،  ــر ســر مســأله ای در داخــل كشــور اختــالف نظــری ب ب
بــه نفــع یــک طــرف دیگــر؛ یــک طــرف را تعظیــم و تجلیــل و تكریــم كــردن، علیــه یــک طــرف دیگــر! مــا بایــد 
هوشــیار باشــیم، حواســمان جمــع باشــد و بفهمیــم كــه دشــمن در چــه فكــر و چــه خیالــی اســت. خیلیهــا ایــن 

ــد. ــب می خورن ــد و فری ــم نمی فهمن ــا ه ــد، بعضیه ــد را می فهمن ترفن

هر وقت دشمنان از شما تعریف کردند، بدانید طمعی در شما دارند
ــه ای  ــن تجرب ــول ای ــده در ط ــد. بن ــراز می كردن ــی اب ــده كلّ ــک قاع ــوارد ی ــه م ــه در این گون ــام رضوان اللَّ علی ام
ــه  ــام ب ــه ام ــی ك ــن روش و منطق ــه ای ــده ام ك ــروز داشــته ام، همه جــا دی ــا ام ــوری اســالمی ت ــاز جمه ــه از آغ ك
ــد  ــد، بدانی ــف كردن ــت دشــمنان از شــما تعری ــد كــه هــر وق ــام می گفتن ــوده اســت. ام ــد، درســت ب كار می زدن
ــردم را،  ــا م ــه آنه ــه ك ــد. هرچ ــن ببری ــع را از بی ــه آن طم ــد و زمین ــه كنی ــذا مراجع ــد؛ ل ــما دارن ــی در ش طمع
جماعــت را، جوانــان و قشــرهای مختلــف را بــه آن دعــوت كردنــد، بدانیــد كــه آن بــه ضــرر شماســت. مــا هرجــا 

ــود. ــب ب ــد مراق ــیار بای ــن بس ــت؛ بنابرای ــوده اس ــور ب ــم، همین ط ــه كرده ای ــون تجرب تاكن
ــا در  ــّم دنی ــی مه ــانه های تبلیغات ــه رس ــاً هم ــروز تقریب ــی دارد. ام ــیار فّعال ــِی بس ــهای تبلیغات ــمن روش دش
انحصــار دســتگاههای زرســاالِر قدرتمنــدی اســت كــه بــر بســیاری از حكومتهــا تســلّط دارنــد. بســیاری از آنهــا 
ــی  ــد، كس ــغ نمی كنن ــدف تبلی ــاب و بی ه ــا بی حس ــتهایند. اینه ــای صهیونیس ــا از همپیمانه ــت و ی صهیونیس
ــن  ــد؛ بنابرای ــی دارن ــا هدف ــد، ی ــا طمــع دارن ــاال نمی كشــند. ی ــا كســی را ب ــد ی ــرار نمی دهن ــورد تهاجــم ق را م

ــود. ــب ب ــد مراق بای
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فاصله خودتان را با دشمن صریحًا روشن کنید
راه عالجــش نیــز همیــن اســت كــه انســان طــوری حــرف بزنــد و موضعگیــری و مشــی كنــد كــه آن كســی كــه 
ــه نتیجــه نرســیده اســت. گاهــی  ــاكام شــده و ب ــه ن ــده اســت، خــودش بفهمــد ك ــه ای كن ــف از او چال ــا تعری ب
ــاال - از  ــطح ب ــران س ــور و مدی ــه كش ــؤوالن بلندپای ــبتی از مس ــه مناس ــه ب ــای بیگان ــه رادیوه ــاده ك ــاق افت اتّف
ــه  ــن ب ــد. م ــداری كرده ان ــف و طرف ــد و تعری ــان - تمجی ــان، از حزبش ــان، از جناحش ــان، از مجموعه ش شخصش
ــا صریحــاً  ــا آنه ــان را ب ــه خودت ــی فاصل ــا اشــتباه نشــوید؛ یعن ــا آنه ــه ب ــد ك ــه شــما كاری كنی ــه ام ك ــا گفت آنه
ــد  ــی  خواه ــان خنث ــند و توطئه ش ــود نمی رس ــدف خ ــه ه ــا ب ــرد، آنه ــام گی ــن كار انج ــر ای ــد. اگ ــن كنی روش
ــاح و دو  ــن دو جن ــأله ای بی ــوص مس ــی در خص ــد. وقت ــد، بكنن ــف كنن ــد تعری ــه می خواهن ــر چ ــال ه ــد؛ ح ش
ــر طبیعــی  ــک ام ــه اختالفهــای فكــری و ســلیقه ای ی ــا، اختــالف وجــود دارد - البت ــه م ــروه فكــری در جامع گ
ــر را  ــرف دیگ ــک ط ــد و ی ــرار می دهن ــت ق ــورد حمای ــرف را م ــک ط ــا ی ــدارد - آنه ــم ن ــكالی ه ــت و اش اس
ــه،  ــرار گرفت ــا ق ــت آنه ــورد حمای ــه م ــی ك ــه آن طرف ــن اســت ك ــا ای ــه آنه ــردن توطئ ــی  ك ــد. راه خنث می كوبن
ــه ایجــاد شــكاف  ــدف خــود - ك ــه ه ــد، دشــمن ب ــن كار را بكنن ــر ای ــد. اگ ــت بجوی ــا برائ ــاً از آنه صریحــاً و علن

ــود. ــدوار می ش ــود امی ــدف خ ــه ه ــمن ب ــد، دش ــن كار نش ــر ای ــد. اگ ــت - نمی رس اس

گاهی از بعضی موضعگیریها، گله مندم
بدانیــد كــه اگــر در حاكمیــت شــكاف افتــاد، هیــچ كار اساســی ای پیــش نخواهــد رفــت؛ هــر كاری كــه جمعــی 
ــه  ــوند، ك ــرفت كار می ش ــع از پیش ــد و مان ــؤال می گذارن ــت س ــر روی آن عالم ــع دیگ ــک جم ــد، ی ــام دهن انج
شــما در مــوارد متعــّددی نمونه هایــش را مالحظــه كرده ایــد. دســتگاهی اقــداِم مثبــِت خوبــی را انجــام 
ــری و  ــل آن موضعگی ــّده ای در مقاب ــه ع ــد ك ــان می بینی ــوم نشــده، ناگه ــز معل ــچ چی ــوز هی ــی هن ــد؛ ول می ده
ــه آن حملــه می كننــد! این طــوری، كاری پیــش نمــی رود. وقتــی یــک شــعار و یــک حــرِف  علیــه آن انتقــاد و ب
ــن  ــد ای ــد و نمی گذارن ــه می كنن ــه او حمل ــرف ب ــر از آن ط ــّده دیگ ــک ع ــود، ی ــارج می ش ــی خ ــوب از دهان خ
ــزرگ را دارد؛ وااّل اختــالف  ــن اشــكاالت ب ــت، ای ــی حاكمی ــز اصل ــه نتیجــه برســد. دو دســتگی در مراك شــعار ب
ــه نفــع دشــمن اســت كــه اشــكال دارد. مــن  ــت و دشــمنی و تخاصــِم ب ــدارد. شــكاف و دوئّی فكــری اشــكالی ن
گاهــی از بعضــی موضعگیریهایــی كــه بعضــی از اشــخاص - چــه در قــّوه مقّننــه و چــه در بعضــی جاهــای دیگــر 
ــت  ــود و در جه ــع خ ــه نف ــمن آن را ب ــه دش ــرد ك ــری ك ــه ای موضعگی ــه گون ــد ب ــدم. نبای ــد، گله من - می كنن
اهــداف و مقاصــدش مشــاهده كنــد. بایــد بگذاریــم دســتگاههای كشــور - چــه قــّوه مجریّــه، چــه قــّوه قضایّیــه، 

ــه نفــس، كارهایشــان را انجــام دهنــد. ــا قــدرت و جســارِت الزم و اعتمــاد ب ــّوه مقّننــه - ب و چــه ق

دشمن، درگیری در سطوح باالی حکومت، را می خواهد
ــّد  ــد و آن را به ج ــمن آن را می خواه ــه دش ــت ك ــزی اس ــان چی ــت، هم ــاالی حكوم ــطوح ب ــری در س درگی
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ــن كار را  ــد، ای ــوذ دهن ــی را نف ــتند كس ــر توانس ــردم: اگ ــرض ك ــاًل ع ــه قب ــزی ك ــان چی ــد. هم ــب می كن تعقی
ــن  ــد و ان شــاءالَلّ بعــد از ای ــاال چنیــن توفیقــی پیــدا نكرده ان می كننــد - كــه خوشــبختانه تاكنــون در مراكــز ب
هــم توفیــق پیــدا نخواهنــد كــرد - امــا راه دیگــری كــه در دســترس آنهاســت، ایــن اســت كــه خودشــان را بــه 
ــتهای  ــی از سیاس ــد. یك ــوا را تشــدید كنن ــع بعضــی دع ــه نف ــه بعضــی و ب ــد و علی ــک نشــان دهن بعضــی نزدی
ــن  ــا ای ــد، ب ــر حــرف می زنن ــوده اســت. اگ ــه ب ــن نكت ــر همی ــد ســال اخی ــالب در چن واضــح و روشــن ضــّد انق
ــن  ــا همی ــد، ب ــه راه می اندازن ــو ب ــر رادی ــت؛ اگ ــدف اس ــن ه ــا ای ــد، ب ــری می كنن ــر موضعگی ــت؛ اگ ــدف اس ه
ــتند -  ــی هس ــِی خارج ــهای جاسوس ــل سرویس ــالب و عوام ــّد انق ــای ض ــم دنباله ه ــل ه ــت. در داخ ــدف اس ه
ــد  ــرف می زنن ــور ح ــد، همان ط ــری می كنن ــور موضعگی ــز همان ط ــا نی ــند - اینه ــه نباش ــت ك ــور نیس این ط
ــا  ــدف آنه ــی، ه ــاالی حكومت ــتگاههای ب ــكاف در دس ــاد ش ــط ایج ــد. فق ــب می كنن ــدف را تعقی ــان ه و هم
ــود كــه بیــن مراجــع  ــن ب ــود. سعی شــان ای ــا ب ــه هــم هــدف دیگــر آنه نیســت؛ ایجــاد شــكاف در حــوزه علمی
ــتند و  ــبختانه نتوانس ــه خوش ــد، ك ــاد كنن ــالف ایج ــه، اخت ــوزه علمی ــطح ح ــدار در س ــای نام ــزرگان و علم و ب

ــد. ــا نتوانن ــچ ج ــم در هی امیدواری
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بایـد در میـان ملتهـای مسـلمان، از لحاظ مـادی و 
معنوی الگو شویم

 عقـب ماندگـی گذشـته را بایـد با سـرعت بیشـتر 
جبران کرد

وضعیت ملت ایران در میدان رقابتهای سیاسی
دشمن درونی ما، خصلتهای بد ما است
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آرامش سیاسی

ضرورت توجه به هدف ملت ایران و شناخت دشمن و نقشه های او

باید در میان ملتهای مسلمان، از لحاظ مادی و معنوی الگو شویم
ــیم -  ــته باش ــد نظــر داش ــن را در م ــد ای ــه همیشــه بای ــا ایرانی هاســت - ك ــرای م ــب ب ــه اســاس مطل آنچــه ك
ــم و در  ــان ترســیم كردی ــرای خودم ــی ب ــران هــدف بزرگ ــردم ای ــا م ــه ی م ــا و مجموع ــت م ــه مل ــن اســت ك ای
ــم  ــاس می كنی ــم، احس ــگاه می كنی ــه ن ــم. هرچ ــال كردی ــدف را دنب ــن ه ــالب، ای ــس از انق ــای پ ــول دهه ه ط
ــت از  ــارت اس ــزرگ عب ــدف ب ــن ه ــم. ای ــای الزم را داری ــدف، توانایی ه ــن دو ه ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــا ب ــه م ك
ســربلندی ایــران اســالمی، الگوشــدن در میــان ملتهــای مســلمان، هــم از لحــاظ مــادی و هــم از لحــاظ معنــوی. 
ــدا  ــاء پی ــوی ارتق ــادی و هــم از جنبه هــای معن ــا، هــم از لحــاظ م ــت م ــه مل ــن اســت ك ــن حــرف ای ــای ای معن
كنــد؛ اســتقالل ملــی داشــته باشــد؛ عــزت ملــی داشــته باشــد؛ تــوان و ظرفیــت ملــی داشــته باشــد؛ بتوانــد از 
ــر  ــاه عمومــی برخــوردار باشــد و عدالــت عمومــی و اجتماعــی ب همــه ی ظرفیتهــای خــود اســتفاده كنــد؛ از رف
ــی  ــلمان و حّت ــع مس ــه ی جوام ــرای هم ــو ب ــود الگ ــورت می ش ــت در آن ص ــن مل ــد. ای ــم باش ــی او حاك زندگ
ــاد و  ــد آب ــته باش ــوری داش ــان، و كش ــه، باایم ــد آزاد، مرف ــی باش ــد ملت ــران می خواه ــت ای ــلمان. مل ــر مس غی

ــران اســت. ــت ای ــن هــدف مل پیشــرفته؛ ای
در ایــن هــدف، اختالفــی هــم وجــود نــدارد؛ دعواهــای جناحــی و اختالفــات سیاســی در اینجــا همــه برطــرف 
ــی  ــیم، ملت ــته باش ــاد داش ــران اســت. كشــوری آب ــت ای ــاد مل ــه ی آح ــول هم ــورد قب ــدِف م ــن ه ــود؛ ای می ش
ــی اســتفاده كنیــم، بتوانیــم پیشــرو باشــیم،  ــِی خودمــان بخوب آزاد و ســربلند داشــته باشــیم، از ظرفیتهــای مل
پرچــم عدالــت اجتماعــی را در دســت داشــته باشــیم، پرچــم ایمــان اســالمی را در پیشــاپیش همــه ی ملتهــای 
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ــتند. و  ــق آن هس ــب و عاش ــران طال ــت ای ــه ی مل ــه هم ــت ك ــزی اس ــن چی ــم؛ ای ــه دوش بگیری ــلمان ب مس
ــن امیــد را می دهــد،  ــا ای ــه م ــی ب ــه ایــن هــدف دســت پیــدا كنیــم؛ هــم شــناخت ظرفیتهــای مل می توانیــم ب

ــد. ــد می كن ــن را تأیی ــا ای ــم تجربه ه ه
ملــت ایــران یــک ملــت بااســتعداد اســت، بااســتقامت اســت، برخــوردار از غیــرت دینــی و غیــرت ملــی اســت، 
ــن  ــا ای ــه م ــه ب ــت ك ــی اس ــا چیزهای ــی ورزد؛ اینه ــق م ــود عش ــن خ ــه میه ــان دارد، ب ــاً ایم ــالم عمیق ــه اس ب
ــد و برســد؛  ــدا كن ــن هــدف دســت پی ــه ای ــادر اســت ب ــا ق ــت م ــه مل ــن اعتمــاد را می بخشــد ك ــدواری و ای امی

ــد. ــان می ده ــا نش ــه م ــن را ب ــم همی ــه ه ــت. تجرب ــترس نیس دور از دس

عقب ماندگی گذشته را باید با سرعت بیشتر جبران کرد
ــای  ــدان رقابته ــادی از می ــای فاســد و وابســته، در طــول ســالهای متم ــر ســلطه ی حكومته ــر اث ــا ب ــد؛ م ببینی
ــر ســلطه ی  ــر اث ــود، ب ــران كــه یــک روز پیشــاهنگ دانــش و فرهنــگ ب ــم. ملــت ای ــده بودی ــی بیــرون مان جهان
ــی رســید كــه از حــدود دویســت ســال قبــل  ــه جای ــار و قدرتهــای منقطــع از مــردم وضعــش ب پادشــاهان جب
ــت.  ــرار گرف ــدان مســابقه ق ــرون از می ــاز شــد، بی ــا آغ ــه مســابقه ی علمــی و سیاســی در دنی ــن طــرف ك ــه ای ب
وقتــی ملتــی در مســابقه ی ملتهــا وارد نیســت، بــه طــور طبیعــی توانایی هــای او تحلیــل مــی رود و موفقیتهــای 
او ناچیــز می شــود. شــما یــک تیــم ورزشــی را در نظــر بگیریــد، كــه قــدرت دارد، نشــاط دارد، میــل بــه كار دارد، 
ــود و  ــم می ش ــای او ك ــی توانایی ه ــور طبیع ــه ط ــود؛ ب ــی بش ــای ورزش ــدان رقابته ــد وارد می او را نمی گذارن

ــد. ــن كار را كردن ــا ای ــا ملــت م تحلیــل مــی رود. ب
ــاهان  ــت و پادش ــای بی كفای ــد، قدرته ــای فاس ــته، قدرته ــای وابس ــادی قدرته ــالهای متم ــه س ــال ك درعین ح
ــالمی  ــالب اس ــیله ی انق ــه وس ــه ب ــرد اینك ــد، بمج ــود آوردن ــه وج ــا ب ــت م ــرای مل ــی را ب ــن وضع ــم چنی ظال
ــی و مســابقات  ــای جهان ــدان رقابته ــا وارد می ــت م ــاز شــد و مل ــا ب ــت م ــرای مل ــن جــاده ب ــه ای دروازه ی ورود ب
ــا، هــم در زمینه هــای علمــی، هــم در زمینه هــای  ــت م ــه دســت آورد. مل ــی شــد، پیشــرفتهای بزرگــی ب جهان
سیاســی، امــروز در جهــان یــک ملــِت دارای نشــان و شــناخته شــده اســت؛ یــک چهــره اســت در میــان ملتهــا. 
ــن زمــان پیشــرفته هســتیم. البتــه عقب ماندگی هــای دویســت ســاله  ــه نســبت ای ــا ب در زمینه هــای علمــی، م
ــا  ــا ب ــال، م ــد س ــت و چن ــن بیس ــا در ای ــرد؛ ام ــران ك ــود جب ــال نمی ش ــی س ــال و س ــت س ــرف بیس را در ظ
ســرعت بســیار بیشــتری نســبت بــه همیــن مــدت زمانــی جلــو رفته ایــم. امــروز شــما نــگاه كنیــد؛ جوانــان مــا 
در زمینــه ی انــرژی هســته ای، در زمینــه ی ســلولهای بنیــادی، در زمینــه ی ضایعــات نخاعــی و در ده هــا زمینه ی 
ــته اند.  ــرفت داش ــد - پیش ــد ش ــادمان خواهن ــوند، ش ــنی آگاه بش ــا بروش ــا از آنه ــت م ــر مل ــه اگ ــر - ك دیگ

ــد. ــب كنن ــان را جل ــا بدرخشــند و تحســین جهانی ــروز توانســته اند در دنی ــا ام ــی كشــور م برجســتگان علم
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وضعیت ملت ایران در میدان رقابتهای سیاسی
در میــدان رقابتهــای سیاســی هــم همین طــور. امــروز دولــت جمهــوری اســالمی ایــران در زمینه هــای 
ــت؛  ــدار اس ــخنهای پُرطرف ــزو س ــخن او ج ــی - س ــطح بین الملل ــه در س ــه، چ ــطح منطق ــه در س ــی - چ سیاس
ســخن او یــک ســخن شــنیدنی اســت. مســئولین كشــور مــا، هــم در مجامــع جهانــی، هــم در مســافرتهایی كــه 
ــن  ــن چنی ــد، برجســته و شــاخصند. ای ــه می كنن ــی ك ــد، هــم در موضعگیری های ــه كشــورهای دیگــر می كنن ب

ــن میدانهاســت. ــه ای ــروی و در ورود ب ــت در پیش ــن مل ــتعداد ای ــان دهنده ی اس ــا نش ــت م ــرای مل ــی ب وضع
ملــت مــا توانســته اســت در فرهنــگ سیاســت بین المللــی مفاهیــم جدیــدی را وارد كنــد. دنیــا مردم ســاالری 
ــای  ــه ی ملته ــان هم ــوب در می ــعار مطل ــوان و ش ــک عن ــی ی ــاالری دین ــروز مردم س ــی را نمی شــناخت؛ ام دین
ــگ  ــرد و در فرهن ــف ك ــا تعری ــت م ــن را مل ــناخت؛ ای ــلطه را نمی ش ــام س ــف نظ ــا تعری ــت. دنی ــالمی اس اس
ــه  ــا هم ــور؛ اینه ــت كش ــون، مدیری ــت، قان ــوری سیاس ــئله ی دین مح ــد. مس ــی وارد ش ــت بین الملل سیاس
ــی  ــابقات جهان ــا در مس ــس م ــد. پ ــا را وارد كن ــت اینه ــته اس ــا توانس ــت م ــه مل ــت ك ــدی اس ــم جدی مفاهی
ــی -  ــابقه ی فرهنگ ــادی و مس ــابقه ی اقتص ــی، مس ــابقه ی صنعت ــی، مس ــابقه ی سیاس ــی، مس ــابقه ی علم - مس
ــرآمد  ــه س ــد ب ــدت امی ــیم، و در بلندم ــته باش ــت داش ــه موفقی ــد ب ــدت امی ــویم و در كوتاه م ــم وارد ش می توانی

ــت ماســت. ــن، وضــع مل ــیم. ای ــته باش شــدن داش

دشمن درونی ما، خصلتهای بد ما است
امــا ایــن راهــی كــه ملــت ایــران می خواهــد بــرود، یــک راه اســفالته ی بی مانــع نیســت؛ مــا در ایــن راه چالــش 
ــی  ــما معرف ــرای ش ــار ب ــه اختص ــروز ب ــمن را ام ــن دو دش ــن ای ــم. م ــزرگ داری ــمن ب ــا دو دش ــم. م ــم داری ه
ــد  ــت بای ــک مل ــم. ی ــد بكنی ــه بای ــمن چ ــن دو دش ــل ای ــما در مقاب ــن و ش ــم م ــا ببینی ــم ت ــی كن و چهره نمای
ــم:  ــمن داری ــا دو دش ــد. م ــز كن ــل آن مجه ــود را در مقاب ــد و خ ــمن را بدان ــه ی دش ــد، نقش ــمن را بشناس دش
یــک دشــمن، دشــمن درونــی اســت؛ یــک دشــمن، دشــمن بیرونــی اســت. دشــمن درونــی خطرناك تــر اســت. 
ــدی اســت كــه ممكــن اســت مــا در خودمــان داشــته  دشــمن درونــی چیســت؟ دشــمن درونــی خصلتهــای ب
ــه دیگــران، بدبیــن  ــودن ب ــی، نشــاط كار نداشــتن، ناامیــدی، خودخواهی هــای افراطــی، بدبیــن ب باشــیم. تنبل
بــودن بــه آینــده، نداشــتن اعتمــاد بــه خــود - نــه بــه شــخص خــود و نــه بــه ملــت خــود - اینهــا بیمــاری اســت. 
اگــر ایــن دشــمنهای درونــی در مــا وجــود داشــته باشــد، كار مــا مشــكل می شــود. همیشــه دشــمنان بیرونــی 
ــد«،  ــد: »شــما نمی توانی ــی رســوخ دهن ــه ی ایران ــا را در درون جامع ــن میكروبه ــد ای ــران ســعی كرده ان ــت ای مل
ــان  ــدید«، »پدرت ــاره ش ــت«، »بیچ ــره اس ــان تی ــت«، »افقت ــک اس ــان تاری ــتید«، »آینده ت ــادر نیس ــما ق »ش
ــه  ــم ب ــل و چش ــس، تنب ــه نف ــاد ب ــل، بی اعتم ــد، كس ــا را ناامی ــت م ــه مل ــت ك ــوده اس ــن ب ــعی ای ــد«. س درآم
ــروز حركــت اســالمی  ــل از ب ــی اســت. در طــول ســالهای قب ــا دشــمنان درون ــد؛ اینه ــار بیاورن ــه ب دســت بیگان
ــت  ــن مل ــد، ای ــته باش ــا را داش ــن بیماری ه ــی ای ــر ملت ــود. اگ ــا ب ــا اینه ــت م ــده ی مل ــالی عم ــا، ب در كشــور م
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ــته  ــس نداش ــه نف ــاد ب ــند، اعتم ــد باش ــند، ناامی ــل باش ــش تنب ــی مردم ــر ملت ــت؛ اگ ــن نیس ــرفتش ممك پیش
باشــند، بــا همدیگــر پیونــد نداشــته باشــند، بــه همدیگــر بدبیــن باشــند، از آینــده ناامیــد باشــند، چنیــن ملتــی 
ــل  ــد؛ مث ــران می كن ــا را وی ــد، بن ــا بیفت ــه ی بن ــه در درون پای ــه ای ك ــل موریان ــا مث ــت؛ اینه ــد رف ــش نخواه پی
كرمــی اســت كــه داخــل میــوه قــرار بگیــرد، میــوه را فاســد می كنــد. بایــد بــا ایــن صفــات مبــارزه كــرد. ملــت 
ــه پیشــرفت، و معتقــد و مؤمــن  ــه آینــده، عالقه منــد ب ــه نفــس، خوشــبین ب ــد امیــدوار، دارای اعتمــاد ب ــا بای م
ــه نفــس  ــه معنویاتــی باشــد كــه او را در ایــن راه كمــک می كنــد. بحمــداللَّ امــروز ملــت مــا چنیــن اعتمــاد ب ب
ــن دشــمنها را در درون خــود، در جــان  ــم ای ــا بتوانی ــر م ــرد. اگ ــل ك ــا را تكمی ــد اینه ــدی دارد؛ بای ــن امی و چنی
ــه و  ــا صدم ــه م ــد ب ــی هــم نمی توان ــم، دشــمن بیرون خــود، در فرهنــگ عمومــی جامعــه ی خــود از كار بیندازی

ــاند. ــه ای برس لطم

دشمن بیرونی ما، نظام سلطه ی بین المللی است
و امــا دشــمن بیرونــی. دشــمن بیرونــِی ایــن هــدف مــا عبــارت اســت از نظــام ســلطه ی بین المللــی؛ 
ــه  ــا را ب ــلطه، دنی ــام س ــی و نظ ــتكبار جهان ــی. اس ــتكبار جهان ــم اس ــه او می گویی ــه ب ــزی ك ــان چی ــی هم یعن
ــود  ــع خ ــلطه گران از مناف ــل س ــد در مقاب ــی بخواه ــر ملت ــد. اگ ــیم می كن ــلطه پذیران تقس ــلطه گران و س س
دفــاع كنــد، ســلطه گران بــا آن ملــت دشــمنی می كننــد؛ روی او فشــار می آورنــد و ســعی می كننــد 
مقاومــت او را در هــم بشــكنند. ایــن، دشــمِن یــک ملتــی اســت كــه می خواهــد مســتقل و عزتمنــد و آبرومنــد 
ــمنی  ــن دش ــر ای ــروز مظه ــت. ام ــی اس ــمِن بیرون ــن دش ــرود؛ ای ــلطه گران ن ــار س ــر ب ــود و زی ــرفته بش و پیش
عبــارت اســت از شــبكه ی صهیونیســم جهانــی و دولــت كنونــی ایــاالت متحــده ی امریــكا. البتــه ایــن دشــمنی 
ــروز  ــا ام ــالب ت ــران از اول انق ــت ای ــا مل ــا سیاســت دشــمنی ب ــد، ام ــر می كن ــروز نیســت؛ روشــها تغیی ــال ام م
بــوده اســت. هرچــه توانســته اند، فشــار وارد آورده انــد، امــا عبــث؛ فشــارهای آنهــا نتوانســته اســت ملــت ایــران 
ــه فشــار  ــه تهدیــد نظامی شــان، ن ــه تحریــم اقتصادی شــان، ن ــه عقب نشــینی وادار كنــد؛ ن ــا ب را ضعیــف كنــد ی
سیاسی شــان، نــه جنــگ روانی شــان. امــروز مــا از پانــزده ســال قبــل، از بیســت ســال قبــل، از بیســت و هفــت 
ــران  ــا ملــت ای ــر هســتیم؛ ایــن نشــان دهنده ی ایــن اســت كــه دشــمن در دشــمنی ب ســال قبــل بســیار قوی ت

ــن دشــمنی هســت. ــا ای ــده اســت؛ ام ــاكام مان و نظــام جمهــوری اســالمی ن

روزبه روز آبروی امریکا در دنیا دارد کمتر می شود
امــروز در دنیــا تناقضــی وجــود دارد. ملــت ایــران از نظــر ملتهــای مســلمان و ملتهــای منطقــه - ملتهــای آســیا، 
ــه - یــک ملــت شــجاع، مدافــع حــق  ــكای التیــن، ملتهــای منطقــه ی خاورمیان ملتهــای آفریقــا، ملتهــای امری
ــران  ــت ای ــا مل ــناخته اند. آنه ــور ش ــران را این ط ــت ای ــت؛ مل ــل زورگویی هاس ــتاده ی در مقاب ــت، و ایس و عدال
ــدر  ــه اینق ــالمی ك ــوری اس ــام جمه ــن نظ ــران و همی ــت ای ــن مل ــا همی ــد. ام ــتایش می كنن ــین و س را تحس
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ــه ســلب  ــوق بشــر اســت، متهــم ب ــه نقــض حق ــو، متهــم ب ــورد ســتایش ملتهاســت، از نظــر قدرتهــای زورگ م
ــگاه ملتهــا  ــن تناقــض اســت؛ تناقــض بیــن ن ــه حمایــت از تروریســم اســت! ای ــی اســت، متهــم ب امنیــت جهان
ــد از  ــا دارن ــه روز اینه ــی اســت. روزب ــده ی نظــام ســلطه ی جهان ــض، تهدیدكنن ــن تناق ــا. ای و خواســته ی قدرته
ــود آورده  ــه وج ــرب ب ــی غ ــرال دموكراس ــای لیب ــی را در بن ــه ی فرسایش ــک رخن ــن ی ــوند؛ ای ــا دور می ش ملته
ــق  ــد حقای ــی می توان ــا مدت ــات اســتكبار ت ــد شــد. باالخــره تبلیغ ــه بیشــتر خواه ــن رخن ــه روز ای اســت و روزب
ــوند.  ــر می ش ــه روز بیدارت ــا روزب ــد؛ ملته ــان كنن ــق را پنه ــد حقای ــه نمی توانن ــه ك ــد؛ همیش ــان كن را پنه
ــه كشــورهای  ــا، ب ــه كشــورهای آفریق ــه كشــورهای آســیا، ب ــران ب ــت ای ــد؛ رئیــس جمهــور مل ــگاه كنی شــما ن
ــه نفــع او تظاهــرات می كننــد، اظهــار  ــرای او شــعار می دهنــد، ب ــی مســافرت می كنــد، ملتهــا ب امریــكای جنوب
ــوت  ــاط خل ــی حی ــی - یعن ــكای جنوب ــورهای امری ــه كش ــم ب ــكا ه ــور امری ــس جمه ــد؛ رئی ــت می كنن حمای
ــش  ــن معنای ــد؛ ای ــش می زنن ــدن او آت ــبت آم ــه مناس ــكا را ب ــم امری ــا پرچ ــد، ملته ــافرت می كن ــكا - مس امری
ــزل پایه هــای لیبــرال دموكراســی ای اســت كــه امــروز غــرب و جلوتــر از همــه امریــكا، مدعــی پرچمــداری  تزل
ــود.  ــتر می ش ــه روز بیش ــردم روزب ــاهدات م ــردم و مش ــالت م ــا و تمای ــت آنه ــض در خواس ــتند. تناق آن هس
دم از دموكراســی می زننــد، دم از حقــوق بشــر می زننــد، دم از امنیــت جهانــی می زننــد، دم از مبــارزه ی 
ــال  ــت از پایم ــد؛ حكای ــا می كن ــی آنه ــت از جنگ طلب ــا حكای ــریر آنه ــن ش ــا باط ــد، ام ــم می زنن ــا تروریس ب
ــع انــرژی جهانــی  ــر مناب كــردن حقــوق ملتهــا می كنــد؛ حكایــت از میــل وافــر و اشــتهای ســیری ناپذیر آنهــا ب
ــقراول  ــه پیش ــكا - ك ــروی امری ــی و آب ــرال دموكراس ــروی لیب ــه روز آب ــد. روزب ــا می بینن ــن را ملته ــد؛ ای می كن
ــران  ــروی ای ــل، آب ــود. در مقاب ــر می ش ــم و كمت ــا دارد ك ــر ملته ــا در نظ ــت - در دنی ــی اس ــرال دموكراس لیب

اســالمی دارد بیشــتر می شــود.
ــار  ــه ی آن، رفت ــاع از حقــوق بشــر دروغ می گوینــد؛ یــک نمون ملتهــا می فهمنــد كــه امریكایی هــا در ادعــای دف
آنهــا بــا كشــور خــود ماســت. ایــران در زمــان طاغــوت - زمــان رژیــم پهلــوی - یكســره در مشــت امریكایی هــا 
ــرای  ــد، ب ــود می آوردن ــه وج ــران ب ــی در ای ــگاه نظام ــد؛ پای ــلط بودن ــران مس ــر ای ــر سراس ــا ب ــود؛ امریكایی ه ب
تســلط بــر تحــرك كشــورهای عــرب منطقــه؛ می خواســتند اینهــا را از پایــگاه ایــران زیــر نظــر داشــته باشــند. 
ــدان  ــارزان را در زن ــود؛ مب ــم ب ــور حاك ــن كش ــر ای ــا ب ــن دیكتاتوری ه ــود؛ بدتری ــرائیل ب ــان اس ــران همپیم ای
ــد؛ در سرتاســر كشــور - در همیــن شــهر مشــهد، در تهــران و در همــه ی شــهرهای كشــور -  شــكنجه می كردن
ــد؛  ــاراج می كردن ــا را ت ــود؛ نفــت م ــر مــردم مســلط ب ــم طاغــوت ب اختنــاق و شــدت عمــل مأمــوران جــالد رژی
ــران را  ــت ای ــد؛ مل ــاراج می دادن ــه ت ــگان ب ــع بیگان ــه نف ــع حــكام و ب ــه نف ــی را ب ــای مل ــی و ثروته ــوال عموم ام
ــران، متحــد  ــد. آن ای ــع می شــدند؛ ملــت را تحقیــر می كردن ــا مان از حضــور در مســابقه ی علمــی و صنعتــی دنی
ــم  ــچ اعتراضــی ه ــد؛ هی ــكا بودن ــوب امری ــم محب ــش ه ــود؛ زمامداران ــه ب ــن منطق ــكا در ای ــک امری درجــه ی ی
ــور  ــک كش ــران ی ــروز ای ــود. ام ــی وارد نب ــت طاغوت ــر آن حكوم ــی ب ــض دموكراس ــر و نق ــوق بش ــض حق ــه نق ب
ــن  ــا ای ــت - ب ــر اس ــیار كم نظی ــا بس ــا در دنی ــاالری م ــه مردم س ــح - ك ــاالری واض ــن مردم س ــا ای ــت؛ ب آزاد اس
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ــكا و  ــت امری ــر دول ــا، از نظ ــر امریكایی ه ــران از نظ ــن ای ــردم و مســئوالن كشــور؛ ای ــن م ــاط مســتحكم بی ارتب
ــری اســتكبار  ــن نشــان دهنده ی جهتگی ــد؛ ای ــه حســاب می آی ــوب ب ــک كشــور نامطل ــكا ی سیاســتمداران امری
ــاز  ــد و ب ــودی نبرده ان ــمنی س ــن دش ــا از ای ــه امریكایی ه ــت. البت ــم اس ــود عال ــق موج ــل حقای ــی در مقاب جهان
ــته تر و  ــه روز برجس ــالب روزب ــهای انق ــود و ارزش ــر می ش ــه روز قوی ت ــران روزب ــت ای ــرد. مل ــد ب ــم نخواهن ه

می شــود. تازه تــر 

وظایف ما در مقابل دشمن 
ــد نقشــه ی او را دانســت.  ــد شــناخت، بعــد بای ــم. اول دشــمن را بای ــل ایــن دو دشــمن وظائفــی داری مــا در مقاب
ــان را  ــاله ی خودم ــتهای پنج س ــا سیاس ــد. م ــه دارن ــران نقش ــت ای ــرای مل ــم ب ــا ه ــی م ــمنان بیرون ــروز دش ام
ــخص  ــان را مش ــه راه خودم ــرای اینك ــم؛ ب ــف می كنی ــاله را تعری ــم انداز بیست س ــق چش ــم؛ اف ــف می كنی تعری
ــت او را  ــد سیاس ــتی دارد. بای ــم سیاس ــه دارد؛ او ه ــا برنام ــرای م ــم ب ــور؛ او ه ــم همین ط ــا ه ــمن م ــم. دش كنی

ــیم. بشناس
ــی؛  ــگ روان ــم: اول، جن ــه خالصــه می كن ــران را در ســه جمل ــت ای ــه مل ــی علی ــای اســتكبار جهان ــن برنامه ه م
ــا  ــت م ــا مل ــتكبار ب ــمنی های اس ــی. دش ــدار علم ــرفت و اقت ــا پیش ــه ب ــوم، مقابل ــادی؛ و س ــگ اقتص دوم، جن
در ایــن ســه قلــم عمــده خالصــه می شــود. البتــه اینهــا را بایــد دســتگاه های تبلیغاتــی و رســانه ها و 
شــخصیت های سیاســی بیشــتر بــرای مــردم توضیــح بدهنــد. مــن اجمــاالً ســرفصل و خالصــه ای از مطالــب را 

ــم. ــرض می كن ــما ع ــه ش ب

جنگ روانی چیست؟
ــی، مرعــوب كــردن اســت. كــی  را می خواهنــد مرعــوب كننــد؟  ــی یعنــی چــه؟ هــدف جنــگ روان جنــگ روان
ــد  ــی را می خواهن ــه كس ــوند. چ ــوب نمی ش ــه مرع ــردم ك ــم م ــوده ی عظی ــود؛ ت ــوب نمی ش ــه مرع ــت ك مل
ــا را  ــگان را؛ اینه ــا نخب ــود م ــروف خ ــول مع ــه ق ــی را، ب ــخصیتهای سیاس ــئوالن را، ش ــد؟ مس ــوب كنن مرع
می خواهنــد مرعــوب كننــد. كســانی كــه قابــل تطمیعنــد، آنهــا را می خواهنــد تطمیــع كننــد؛ اراده ی 
عمومــی را می خواهنــد تضعیــف كننــد؛ درك مــردم از واقعیتهــای جامعــه ی خودشــان را می خواهنــد 
ــا!  ــد آق ــه او بگوین ــار ب ــد ب ــت، ص ــار نیس ــه بیم ــر ك ــک نف ــت. ی ــن اس ــی ای ــگ روان ــدف جن ــد؛ ه ــر دهن تغیی
ــار  ــی دچ ــر كس ــس، اگ ــد. بعك ــاری می كن ــاس بیم ــدار احس ــک مق ــد، ی ــما مریضی ــد، ش ــالت داری ــما كس ش
ــا تلقیــن  ــار بــه او بگوینــد شــما حالتــان خــوب اســت، احســاس صحــت می كنــد. ب بیمــاری هــم باشــد، صــد ب
ــتعداد،  ــت بااس ــی اس ــا ملت ــت م ــد. مل ــون كنن ــا دگرگ ــت م ــر مل ــا را در نظ ــور م ــای كش ــد واقعیته می خواهن
دارای قابلیــت، دارای ظرفیــت، دارای ثروتهــای عظیــم طبیعــی؛ چنیــن ملتــی می توانــد پیشــرو باشــد. 
ــدارد كــه ایــن ملــت، ناامیــد باشــد؛ امــا آنهــا می خواهنــد واقعیتهــا را تغییــر دهنــد و ملــت را ناامیــد  دلیلــی ن
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ــان  ــت و مسئوالنش ــه دول ــردم ب ــه م ــد. اینك ــف كنن ــئوالن ضعی ــه مس ــت را ب ــاد مل ــد اعتم ــد؛ می خواهن كنن
ــد  ــن نعمــت را بگیرن ــد ای ــی نعمــت بزرگــی اســت؛ می خواهن ــک كشــور خیل ــرای ی اعتمــاد داشــته باشــند، ب
ــم و  ــه تحری ــایعه، ب ــا ش ــردم را ب ــان؛ م ــه مسئولینش ــم ب ــان، ه ــه خودش ــم ب ــد، ه ــاد كنن ــردم را بی اعتم و م
خشــونت تهدیــد كننــد؛ در تبلیغــات، جــای مدعــی و متهــم را عــوض كننــد. امــروز امریــكا متهــم اســت و ملتها 
ــتكبار،  ــه اس ــت اندازی ب ــه دس ــت ب ــم اس ــكا مته ــتیم. امری ــكا هس ــی امری ــروز مدع ــا ام ــد. م ــی امریكاین مدع
ــی  ــا مدع ــم، م ــا طلبگاری ــزی. م ــه فتنه انگی ــی، ب ــغال نظام ــه اش ــی، ب ــه جنگ طلب ــتعمره پروری، ب ــه مس ب
ــرار  ــم ق ــگاه مته ــران را در جای ــت ای ــد و مل ــی بگذارن ــگاه مدع ــان را در جای ــد خودش ــا می خواهن ــتیم. آنه هس
ــک ســال - ســال 2003  ــكا وضــع حقــوق بشــر اســفبار اســت و ناامنــی وجــود دارد. در ی ــد. در خــود امری دهن
ــد،  ــد! مجــوز شــكنجه می دهن ــزارش كردن ــان گ ــی را خودش ــون بازداشــت شــهروندان امریكای ــیزده میلی - س
مجــوز شــنود تلفــن می دهنــد. بعــد از حادثــه ی بیســت شــهریوِر چنــد ســال قبــل، اینهــا چنــد میلیــون نفــر 
ــب و  ــای ابوغری ــه زندانه ــم ك ــارج ه ــكا؛ در خ ــل امری ــن در داخ ــای ناام ــن فض ــک چنی ــد. ی ــی كردن را بازجوی
ــد. آنهــا بایــد جــواب  ــا و در نقــاط دیگــر دارن ــدان گوانتانامــو و زندانهــای مخفــی ای كــه در اروپ شــكنجه ها و زن
ــت  ــوق بشــر، و مل ــت می شــوند مدعــی حق ــد؛ آن وق ــوق بشــر می كنن ــا نقــض حق ــد، آنه ــا متهمن ــد. آنه بدهن
ــه محاســبه بكشــند كــه شــما نقــض حقــوق بشــر  ــد ب ــا هــر جــا را كــه میلشــان بكشــد، می خواهن ــران را ی ای
ــد انجــام  ــا دارن ــی اســت كــه آنه ــن كارهــا جنــگ روان ــد. ای ــج می كنن ــد تروی ــا دارن ــد! تروریســم را آنه كرده ای

می دهنــد.

دامن زدن به اختافات، یکی از شعبه های جنگ روانی
یــک بخــش از جنــگ روانــی دشــمن، دامــن زدن بــه اختالفــات اســت. در داخــل كشــور مــا اختالفــات قومــی، 
ــج  ــی را تروی ــای صنف ــی و رقابته ــات صنف ــی، اختالف ــات جناح ــنی - اختالف ــیعه و س ــی - ش ــات مذهب اختالف
ــكلهای  ــه ش ــا ب ــا را در اینج ــد آنه ــه مقاص ــد ك ــم دارن ــادی ای ه ــزدوران و ای ــل، م ــد. در داخ ــغ می كنن و تبلی
ــد.  ــم می كنن ــران را مته ــراق، ای ــئله ی ع ــد. در مس ــایعه پراكنی می كنن ــا ش ــد. اینه ــل می كنن ــون عم گوناگ
ــان  ــردان و جوان ــان، م ــد، زن ــر كرده ان ــراق را تحقی ــت ع ــد، مل ــغال كرده ان ــراق را اش ــد ع ــه آمده ان ــانی ك كس
ــی و انگلیســی در  ــی امریكای ــن حــاال هــم نظام ــد، همی ــرار داده ان ــت ق ــورد اهان ــف م ــواع مختل ــه ان ــی را ب عراق
ــت  ــراق دخال ــور ع ــه در ام ــد ك ــم می كنن ــران را مته ــا ای ــد، اینه ــاری دارد عمــل می كن ــا كمــال بدرفت ــراق ب ع
می كنــد. آن روزی كــه دولــت امریــكا و خیلــی از دولتهــای غربــی از صــدام بعثــِی معــدوم حمایــت می كردنــد، 
ملــت ایــران آغوشــش را بــر روی آزادگان عراقــی بــاز كــرد؛ آزادمــردان عراقــی بــه اینجــا آمدنــد و مــا آنهــا را از 
ــا  ــراق ب ــدرت و حكومــت رســیده اند. تروریســم در ع ــه ق ــراق ب ــا در ع ــروز همانه ــم؛ ام شــر صــدام حفــظ كردی
ــی  ــراق ناش ــی ها در ع ــن برادركش ــت. ای ــرائیل اس ــس و اس ــكا و انگلی ــی امری ــرویس های جاسوس ــک س تحری
ــم  ــی ه ــد و جنگ ــی كرده ان ــم زندگ ــا ه ــراق ب ــا در ع ــنی قرنه ــیعه و س ــت؛ ش ــنی نیس ــیعه و س ــگ ش از جن
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ــم  ــا ه ــنی؛ ب ــان س ــیعه اند، بعضی ش ــان ش ــه بعضی ش ــتند ك ــیاری هس ــِی بس ــای عراق ــته اند. خانواده ه نداش
ــه از  ــتند ك ــا هس ــد؛ آنه ــود آورده ان ــه وج ــا ب ــا را آنه ــن تروره ــد. ای ــی می كردن ــم زندگ ــا ه ــد، ب ازدواج كرده ان

ناامنی هــا ســود می برنــد.
ــایعه پراكنی  ــا، ش ــن حرفه ــیعی و از ای ــالل ش ــران و ه ــوی ای ــیع از س ــج تش ــیعه و تروی ــوذ ش ــورد نف در م
ــد،  ــالف بیندازن ــران اخت ــت ای ــن مل ــت: اوالً بی ــن اس ــا ای ــی اینه ــگ روان ــعبه های جن ــی از ش ــد. یك می كنن
ــوده اســت كــه  ــن ب ــكا ای ــد. سیاســت امری ــران و ملتهــای دیگــر مســلمان اختــالف بیندازن ــاً بیــن ملــت ای ثانی
ــه و  ــا آگاهان ــی از آنه ــه بعض ــاند. البت ــالمی بترس ــوری اس ــام جمه ــارس از نظ ــج ف ــا را در خلی ــایه های م همس
ــی  ــه ی امریكای ــن توطئ ــد و در دام ای ــد، بعضــی هــم ممكــن اســت اشــتباه كنن ــه را فهمیده ان هوشــیارانه توطئ
ــن  ــه ای ــق ب ــا متعل ــی دنی ــده ی نفت ــه ی عم ــه منطق ــارس - ك ــج ف ــایه های خلی ــوی همس ــه س ــا ب ــد. م بیفتن
ــتی دراز  ــتیم و دســت دوس ــا دوس ــا آنه ــم ب ــم؛ االن ه ــتی دراز كرده ای ــه اســت - همیشــه دســت دوس مجموع
ــترك  ــِی مش ــان دفاع ــد پیم ــارس بای ــج ف ــوزه ی خلی ــورهای ح ــه كش ــت ك ــن اس ــا ای ــاد م ــم و اعتق می كنی
ــكا و انگلیــس  ــد امری ــم نبای ــه ی مه ــن منطق ــاع از ای ــرای دف ــد. ب ــا هــم همــكاری كنن ــد ب داشــته باشــند و بای
ــا  ــن ب ــم؛ و ای ــظ كنی ــه را حف ــن منطق ــت ای ــد امنی ــا بای ــود م ــد؛ خ ــع ورزان بیاین ــران و طم ــگان و دیگ و بیگان

ــت. ــن اس ــارس ممك ــج ف ــورهای خلی ــكاری كش هم

طوری موضعگیری نکنید که به مقاصد دشمن کمك شود
ــند،  ــب باش ــم؛ مراق ــت می كن ــتانه نصیح ــم دوس ــی ه ــی داخل ــر سیاس ــه عناص ــبت ب ــن مناس ــه همی ــن ب م
ــک  ــی كم ــگ روان ــن جن ــمن در ای ــد دش ــه مقاص ــه ب ــد ك ــری نكنن ــوری موضعگی ــد، ط ــرف نزنن ــوری ح ط
ــه  ــه مســئولین و ب ــه خــود، ب ــه دشــمن كمــک نكننــد. امــروز هــر كــس كــه مــردم را ناامیــد كنــد و ب شــود؛ ب
آینــده بی اعتمــاد كنــد، بــه دشــمن كمــک كــرده. امــروز هــر كــس كــه بــه اختالفــات دامــن بزنــد - هــر نــوع 
ــد،  ــون دارن ــد، تریب ــان دارن ــد، بی ــم دارن ــه قل ــرده. كســانی ك ــران كمــک ك ــت ای ــه دشــمن مل ــی - ب اختالفات
ــد، بایــد مراقــب باشــند؛ نبایــد بگذارنــد دشــمن از آنهــا اســتفاده كنــد. جنــگ روانــی دشــمن،  جایگاهــی دارن

ــران اســت. ــت ای ــا مل ــارزه ی دشــمن ب ــن بخــش مب مهمتری

می خواهند ملت ایران را از لحاظ مسائل اقتصادی در تنگنا قرار دهند
ــا  ــادی در تنگن ــائل اقتص ــاظ مس ــران را از لح ــت ای ــد مل ــت. می خواهن ــر اس ــی دیگ ــم یك ــادی ه ــگ اقتص جن
ــتهای  ــا سیاس ــت. ب ــاز اس ــران ب ــت ای ــادی مل ــرك اقتص ــرای تح ــدان ب ــم می ــرض می كن ــن ع ــد. م ــرار دهن ق
ــم  ــد ه ــق ببخشــد و بای ــا را تحق ــه اینه ــن اســت ك ــال ای ــه دنب ــم مجدان ــت ه ــد و دول ــالغ ش ــه اب اصــل 44 ك
ــاد  ــرای آح ــی ب ــد، حّت ــه ثروتمندن ــرادی ك ــرای اف ــط ب ــه فق ــاز اســت؛ ن ــدان كار اقتصــادی ب ــد، می ــال كن دنب
ــرد  ــد رویك ــور بای ــاالن كش ــرد فع ــت و رویك ــرد دول ــد رویك ــال بع ــی دو س ــا یك ــاید ت ــال ۸6 و ش ــردم. س م
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ــم.  ــم می كنی ــه تحری ــد ك ــد می كنن ــم. تهدی ــان را شــكوفا كنی ــم اقتصــاد خودم ــا می توانی اقتصــادی باشــد. م
ــرژی  ــه ان ــم ب ــال تحری ــا در ح ــد؟ م ــم نكرده ان ــاال تحری ــا ح ــر ت ــد. مگ ــه ای بزن ــا ضرب ــه م ــد ب ــم نمی توان تحری
ــه  ــم ب ــال تحری ــا در ح ــیده ایم؛ م ــی رس ــرفتهای علم ــه پیش ــم ب ــال تحری ــا در ح ــیده ایم؛ م ــته ای رس هس
ــا  ــع م ــه نف ــت ب ــن اس ــی ممك ــرائطی حّت ــم در ش ــیده ایم. تحری ــور رس ــیع در كش ــازندگی های وس ــن س ای
ــالی  ــرد كشــور در س ــد. رویك ــت بیشــتر كن ــالش و فعالی ــرای ت ــا را ب ــه همــت م ــت ك ــن جه ــام شــود؛ از ای تم
ــل  ــتهای اص ــد. از سیاس ــادی باش ــرد اقتص ــد رویك ــد، بای ــال بع ــی دو س ــی یك ــت، و حّت ــروز اول آن اس ــه ام ك
ــد  ــه می توانن ــرادی ك ــی اف ــد، حّت ــرمایه گذاری دارن ــی س ــه توانای ــانی ك ــد. كس ــتفاده كنن ــد اس ــه بای 44 هم
ــردم  ــف م ــوف مختل ــردم و صن ــاد م ــا راه دارد. آح ــد، اینه ــام دهن ــركت انج ــاع و ش ــا اجتم ــرمایه گذاری را ب س
ــالوه  ــند. ع ــهیم باش ــوند و س ــریک ش ــر ش ــا یكدیگ ــن راه ب ــد در ای ــد؛ می توانن ــرمایه گذاری كنن ــد س می توانن
ــاً ده میلیــون نفــر را شــامل می شــود - كــه مــال دو دهــک پائیــن جامعــه اســت  ــر ســهام عدالتــی كــه تقریب ب
ــد  ــی بای ــئولین دولت ــد؛ راه دارد. مس ــتفاده كنن ــتها اس ــن سیاس ــد از ای ــم می توانن ــردم ه ــاد م ــه ی آح - بقی
راه هــای مشــاركت مــردم را در فعالیتهــای اقتصــادی بــه آنهــا بگوینــد. ایــن سیاســتها بــه معنــای تولیــد ثــروت 
ــروت  ــارت ث ــا غ ــروت ب ــد ث ــع اســت. تولی ــروت از نظــر اســالمی بی مان ــد ث ــه اســت. تولی ــرای جامع ــی ب عموم
دیگــران فــرق دارد. یــک وقــت كســی بــه امــوال عمومــی دســت درازی می كنــد، یــک وقــت كســی بی قانــون و 
بــدون پیــروی از قانــون بــه دســتاوردهای مــادی می رســد؛ اینهــا ممنــوع اســت؛ امــا از طریــق قانونــی، تولیــد 
ــروت را تولیــد كننــد، منتهــا در  ــروت از نظــر شــارع مقــدس و از نظــر اســالم، مطلــوب و مستحســن اســت. ث ث
ــی  ــد. مصرف گرای ــراف نكنی ــا اس ــد، ام ــد كنی ــروت تولی ــد ث ــا می گوی ــه م ــالم ب ــد. اس ــراف نباش ــارش اس كن
ــاز همــان را وســیله ای  افراطــی مــورد قبــول اســالم نیســت. آنچــه كــه از تولیــد ثــروت بــه دســت می آوریــد، ب
بــرای تولیــد ثــروت دیگــر بكنیــد. مــال را نــه بــه صــورت راكــد و نــازا دربیاوریــد - كــه در اســالم اســمش كنــز 
ــر الزم  ــای غی ــرف در چیزه ــال، آن را ص ــرف م ــگاری در مص ــی و ولن ــورت ولخرج ــه ص ــه ب ــت - ن ــردن اس ك
ــروت  ــردم، ث ــاد م ــروت آح ــد. ث ــد كنی ــان تولی ــرای خودت ــروت را ب ــا، ث ــه اینه ــه ب ــا توج ــا ب ــد؛ ام ــی كنی زندگ
ــوری  ــت. ط ــن اس ــل 44 ای ــتهای اص ــل 44 و سیاس ــد. روح اص ــود می برن ــه از آن س ــت؛ هم ــور اس ــوم كش عم
بشــود كــه منابــع درآمــدی آحــاد مــردم، بخصــوص طبقــات ضعیــف، متنــوع شــود؛ مــردم بتواننــد گشایشــی 

ــی اســت. ــاه عموم ــد در راه رف ــک گام بلن ــن ی ــد؛ ای ــدا كنن پی

استفاده ی ابزاری کردن از شورای امنیت سازمان ملل
در مــورد مقابلــه ی بــا پیشــرفت علمــی هــم یــک نمونــه ی مهمــش همیــن مســئله ی انــرژی هســته ای اســت. 
ــته ای  ــدرت هس ــودن ق ــا دارا ب ــی ب ــای غرب ــد دولته ــره می گوین ــی و غی ــای سیاس ــا، در گفتگوه در گفته ه
ــدرت هســته ای از كســی اجــازه  ــه دســت آوردن ق ــرای ب ــا ب ــق نیســتند؛ خــب نباشــند. مگــر م ــران مواف در ای
ــق  ــا مواف ــد م ــه بگوین ــت ك ــده اس ــدان ش ــن می ــران وارد ای ــازه ی دیگ ــا اج ــران ب ــت ای ــر مل ــتیم؟ مگ خواس
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ــن  ــرژی را داشــته باشــد. م ــن ان ــل اســت ای ــق اســت و مای ــران مواف ــت ای ــق نباشــید. مل نیســتیم؟ خــب مواف
ــرای كشــور مــا یــک  ســال گذشــته هــم در اجتمــاع روز اول فروردیــن در اینجــا گفتــم كــه انــرژی هســته ای ب
ضــرورت اســت، یــک نیــاز بلندمــدت اســت. امــروز اگــر مســئولین كشــور در بــه دســت آوردن انــرژی هســته ای 
كوتاهــی كننــد، نســلهای بعــد آنهــا را مؤاخــذه خواهنــد كــرد. ملــت ایــران و كشــور ایــران بــه انــرژی هســته ای 
ــاج دارد. عــده ای می نشــینند همــان حــرف دشــمن را  ــرای ســالح - احتی ــه ب ــرای زندگــی - ن ــی ب ــن توانای و ای
ــاز  ــن، نی ــه خطــر انداخت ــده ی كشــور را ب ــی دارد؟ آین ــی دارد؟ چــه لزوم ــا! چــه لزوم ــه: آق ــد ك ــرار می كنن تك
فرداهــای كشــور را بكلــی ندیــده گرفتــن، ایــن اشــكالی نــدارد؟ آیــا مســئولین كشــور حــق دارنــد بــه نســلهای 
ــد شــد. آن  ــام خواه ــت تم ــن نف ــک روزی ای ــم؛ ی ــم مصــرف كنی ــت را برداری ــروز نف ــد؟ ام ــت كنن ــده خیان آین
روز ملــت ایــران بــرای بــرق خــود، بــرای كارخانــه ی خــود، بــرای گرمــای خــود، بــرای روشــنایی خــود، بــرای 
حركــت زندگــی خــود، دســت نیــاز دراز كنــد بــه ســوی كشــورهای دیگــر تــا بــه او انــرژی بدهنــد؟ ایــن بــرای 
مســئولیِن امــروز كشــور جایــز اســت؟ عــده ای حــرف دشــمن را تكــرار می كننــد. همانهایــی كــه ملــی شــدن 
ــد  ــد می كنن ــروز تمجی ــت، ام ــةاللَّ كاشــانی انجــام گرف ــر مصــدق و مرحــوم آی ــه وســیله ی دكت ــه ب ــت را ك نف
ــرژی  ــه ان ــروز نســبت ب ــا ام ــر اســت - همانه ــن از او بزرگت ــود؛ ای ــن كار كوچــک ب ــه ای ــه آن كار، نســبت ب - ك
ــول  ــل قب ــا قاب ــد. اینه ــانی آن روز می گفتن ــدق و كاش ــن مص ــه مخالفی ــد ك ــی را می زنن ــان حرف ــته ای هم هس
نیســت. مــا در ایــن راه پیــش رفتیــم، بــا ابتــكار خودمــان پیــش رفتیــم. مســئولین كشــور مــا هیــچ بی قانونــی 
هــم نكردنــد. همــه ی فعالیتهــای مــا در مقابــل چشــم آژانــس هســته ای اســت، ایــرادی هــم نــدارد؛ مــا حرفــی 
ــن مســئله،  ــرای ای ــران ب ــت ای ــردن و فشــار وارد آوردن روی مل ــا باشــد. جنجــال ك ــر نظــر آنه ــه زی ــم ك نداری
ــه  ــان ب ــران زی ــت ای ــل مل ــای مقاب ــرای قدرته ــل، ب ــازمان مل ــت س ــورای امنی ــردن از ش ــزاری ك ــتفاده ی اب اس
ــزاری كننــد،  ــار خواهــد آورد. ایــن را مــن بگویــم؛ اگــر قــرار باشــد بخواهنــد از شــورای امنیــت اســتفاده ی اب ب
ــق  ــم، برطب ــام دادی ــه انج ــروز آنچــه را ك ــا ام ــا ت ــد، م ــده بگیرن ــن راه ندی ــلّم را از ای ــن حــق مس ــد ای و بخواهن
ــی  ــم بی قانون ــم می توانی ــا ه ــد، م ــی كنن ــد بی قانون ــا بخواهن ــر آنه ــم؛ اگ ــام دادی ــی انج ــن بین الملل قوانی
ــد بداننــد  ــدون تردی ــار كننــد، ب ــد و اعمــال زور و خشــونت رفت ــا تهدی كنیــم و خواهیــم كــرد. اگــر بخواهنــد ب
ــود  ــت خ ــه ی ظرفی ــد، از هم ــرض كنن ــا تع ــه آنه ــه ب ــمنانی ك ــل دش ــران در مقاب ــئولین ای ــران و مس ــت ای مل

ــرد. ــد ك ــتفاده خواهن ــه زدن اس ــرای ضرب ب
ایــن توصیه هــای خــادم ملــت ایــران اســت بــه ملــت ایــران. توصیــه ی مــن ایــن اســت: اتحــاد ملــی و انســجام 
ــای  ــی ملته ــالمی، یعن ــجام اس ــران. انس ــت ای ــی مل ــی یكپارچگ ــی، یعن ــاد مل ــد. اتح ــت كنی ــالمی را رعای اس
ــا اگــر  ــد. م ــر كن ــا ملتهــای اســالمی محكمت ــران رابطــه ی خــود را ب ــت ای ــا هــم همــراه باشــند. مل مســلمان ب
ــا مشــترك اســت،  ــی كــه بیــن م ــر اصول ــد ب ــی و انســجام اســالمی تحقــق پیــدا كنــد، بای بخواهیــم اتحــاد مل

ــالف اســت. ــورد اخت ــه م ــم ك ــی بكنی ــان را ســرگرم فروع ــد خودم ــم. نبای ــه كنی تكی
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وحـدت کلمـه ی آحـاد ملـت و وحـدت کلمـه ی 
نخبگان و مسئوالن

تخریـب کـردن مسـئولین و دولت، هیـچ مصلحت 
نیست 

اخاق بی انصافی در جامعه نباید باشد

هشدار نسبت به التهاب آفرینی و رواج
 اخاق بی انصافی در جامعه



آرامش سیاسی

هشدار نسبت به التهاب آفرینی و رواج اخاق بی انصافی در جامعه

وحدت کلمه ی آحاد ملت و وحدت کلمه ی نخبگان و مسئوالن
ــم، وحــدت كلمــه ی آحــاد  ــرای كشــورمان مثــل گذشــته از همــه چیــز الزمتــر میدان آنچــه كــه مــن، امــروز ب
ملــت و وحــدت كلمــه ی نخبــگان و مســئوالن در مبانــی اصولــی اســت. یكــی از چیزهائــی كــه بــرای كشــور مــا 
حقیقتــاً مهــم اســت ایــن اســت كــه مــردم احســاس امنیــت سیاســی و روانــی بكننــد؛ فضــای روانــی جامعــه 
ــان  ــن، جــزو سیاســتهای مخالف ــن هســت. ای ــد؛ ای ــی كنن ــد التهاب آفرین ــاب نباشــد. ســعی میكنن دچــار الته
ــش  ــا را افزای ــن التهابه ــته ای ــات، نادانس ــی اوق ــم گاه ــا ه ــود م ــه خ ــت. البت ــالمی اس ــوری اس ــام جمه نظ
میدهیــم. مــن توصیــه میخواهــم بكنــم - حــاال مــردم عزیــز مــا بحمــداللَّ از بســیاری از كارهائــی كــه در ایــن 
زمینــه انســان مشــاهده میكنــد، بركنارنــد. مــردم نــگاه میكننــد بــه بعضــی از گفتگوهــا و بگومگوهــای بیجــا و 
بیمــورد كــه گاهــی در بیــن نخبــگان سیاســی مشــاهده میشــود؛ نــگاه مــردم نــگاه رضایتمندانــه نیســت. ایــن 
را مــا از مراجعــات مــردم بخوبــی میفهمیــم - و حــاال دو ســه مســئله ی كوچــک و كم اهمیتــی را كــه وجــود دارد 
ــا بســته  ــرای اینكــه دِر گفتگوه ــم، ب ــرای التهــاب اســتفاده شــود، عــرض میكن ــا ب و ســعی میشــود كــه از اینه

ــود. بش
یــک نفــر پیــدا میشــود دربــاره ی مردمــی كــه در اســرائیل زندگــی میكننــد، اظهــار نظــری میكنــد. البتــه ایــن 
ــا مــردم اســرائیل هــم مثــل مــردم دیگــر  اظهــار نظــر، اظهــار نظــر غلطــی اســت. اینــی كــه گفتــه شــود مــا ب
ــد؟  ــردم اســرائیل كی هاین ــر م ــی ای اســت. مگ ــن حــرف درســتی نیســت؛ حــرف غیرمنطق ــا دوســتیم! ای دنی
ــیله ی  ــه وس ــارت ب ــب تج ــه، غص ــب مزرع ــرزمین، غص ــب س ــه، غص ــب خان ــه غص ــتند ك ــانی هس ــان كس هم

*.خطبه های نماز جمعه تهران)خطبه دوم(  | 13۸۷/06/03
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ــلمان  ــت مس ــود مل ــد. نمیش ــم، همین هاین ــر صهیونیس ــگِر عناص ــیاهِی لش ــرد. س ــام میگی ــا دارد انج همین ه
نســبت بــه افــرادی كــه اینجــور عامــل دســت دشــمنان اساســی دنیــای اســالم هســتند، بی تفــاوت باشــد. نــه، 
ــا  ــان در دنی ــا اصحــاب ادی ــم، ب ــچ مشــكلی نداری ــا مســیحی ها هی ــم، ب ــچ مشــكلی نداری ــا هی ــا یهودی ه ــا ب م
ــم  ــط رژی ــم فق ــم. غاصــب ه ــان ســرزمین فلســطین چــرا؛ مشــكل داری ــا غاصب ــا ب ــم؛ ام ــچ مشــكلی نداری هی
صهیونیســتی نیســت. ایــن موضــع نظــام اســت، ایــن موضــع انقــالب اســت، موضــع مــردم اســت. حــاال كســی 
حــرف اشــتباهی میزنــد، عكس العملهائــی هــم در مقابــل آن نشــان داده میشــود. خــوب، مســئله را بایــد تمــام 
كــرد. ایــن كــه یــک روز یــک نفــر از ایــن طــرف بگویــد، یكــی از آن طــرف بگویــد، یكــی اینجــور اســتدالل كند، 
ــود، گفتــه شــد و اشــتباه  ــد، درســت نیســت. ایــن التهاب آفرینــی اســت. حرفــی ب یكــی از آن طــرف حــرف بزن
ــد  ــرق میكن ــر ف ــورهای دیگ ــا كش ــن ب ــت. ای ــن نیس ــم ای ــالمی ه ــوری اس ــت جمه ــع دول ــام. موض ــود و تم ب
ــن  ــیله ی همی ــه وس ــروز ب ــین، ام ــهركهای یهودی نش ــتند. ش ــی ای ننشس ــرزمین غصب ــش روی س ــه مردم ك
ــه  ــد ك ــده؛ همین هاین ــر ش ــا پ ــیله ی همین ه ــه وس ــتند و ب ــرائیل هس ــردم اس ــود م ــه میش ــه گفت ــی ك مردم
دولــت جعلــی صهیونیســت، اینهــا را مســلح كــرده اســت علیــه مــردم مســلمان فلســطینی، كــه فلســطینی ها 
جــرأت نكننــد نزدیــک ایــن شــهركها بشــوند. خــوب، ایــن حــرف خطائــی بــود، حــرف درســتی نبــود. ایــن را 
ــی  ــم از همــه، اینجــور مســائل كوچــک و مســائل جزئ ــن خواهــش میكن ــرار داد. م ــاب ق ــد وســیله ی الته نبای
را - حرفــی كــه بــر زبــان كســی جــاری میشــود؛ مطلبــی گفتــه میشــود - وســیله ای قــرار ندهنــد بــرای اینكــه 
ــق، ســر  ــک عــده مواف ــف، ی ــک عــده مخال ــی جریان ســازی و مســئله آفرینی در سرتاســر كشــور بشــود؛ ی مدت

قضیــه ای پــوچ. موضــع نظــام هــم معلــوم اســت. تمــام شــد.

تخریب کردن مسئولین و دولت، هیچ مصلحت نیست 
یــک چیــز دیگــری كــه ایــن روزهــا انســان مشــاهده میكنــد - كــه ایــن را هــم میخواهــم بخصــوص از نخبــگان 
ــن  ــه ای ــت اســت. البت ــای دول ــت و كاره ــاره ی مســائل دول ــای درب ــد - قضاوته ــه توجــه كنن ــم ك خواهــش كن
ــه  ــدود ن ــا ح ــت و م ــک نیس ــم نزدی ــی ه ــه خیل ــا اینك ــت؛ ب ــات اس ــه دوره ی انتخاب ــدن ب ــک ش ــار نزدی از آث
مــاه هنــوز تــا انتخابــات فاصلــه داریــم، امــا خاصیــت انتخابــات ایــن اســت كــه عناصــر، فعــال میشــوند؛ حــرف 
ــِی متعــددی هســت كــه ان شــاءاللَّ در  ــات حرفهــای گفتن ــاب انتخاب میزننــد. خــوب، حــرف بزننــد. حــاال در ب
وقــت خــودش، در فرصــت مناســب خــودش، آنهــا را بــه ملــت عزیزمــان عــرض خواهیــم كــرد؛ حــاال هنــوز زود 
ــی صــورت  اســت. لیكــن انســان احســاس میكنــد كــه در بیــن آنچــه كــه امــروز گفتــه میشــود، بی انصافی هائ
میگیــرد. اگــر كســی بــرای آینــده ی كشــور، بــرای حــل آنچــه كــه معضــالت كشــور مینامنــد، برنامــه ای دارد، 
حرفــی دارد، آن حــرف را بیــان كنــد. اگــر چنانچــه میتوانــد راه حلــی بــرای مشــكالتی كــه وجــود دارد - حــاال 
مثــاًل مشــكل گرانــی یــا تــورم - پیــدا كنــد، آن راه حــل را بگوینــد. تخریــب كــردن مســئولین، تخریــب كــردن 
ــه در بعضــی از جاهــای دیگــر؛  ــح اســالمی نیســت. البت ــچ مصلحــت نیســت و جــزو كارهــای صحی ــت، هی دول
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ــه  ــد، اشــخاصی را ب ــام آزادی، آبروهائــی را از بیــن میبرن ــه ن ــام دمكراســی، ب ــه ن در بعضــی از كشــورهای دنیــا ب
لجــن میكشــند؛ اینهــا كارهــای اســالمی نیســت، اینهــا كارهــای آنهاســت؛ مثــل خیلــی از كارهــای دیگرشــان. 
ــد در محافــل  ــا غیــر اقتصــادی گفتــه میشــود، در درجــه ی اول بای آنچــه كــه در زمینــه ی مســائل اقتصــادی ی
ــی  ــد چیزهائ ــات می بین ــی اوق ــان گاه ــی. انس ــای عموم ــا و تریبونه ــه در منبره ــود، ن ــه ش ــی گفت كارشناس
میگوینــد كــه بی انصافــی میشــود. نبایــد اخــالق نكوهیــده ی بی انصافــی در جامعــه ی مــا رواج پیــدا كنــد؛ مــا 
نبایــد دچــار بی انصافــی بشــویم؛ بخصــوص نخبــگان، بخصــوص نخبــگان، نــگاه كننــد، منصفانــه حــرف بزننــد. 
مــا عــرض كرده ایــم كــه تخریــب درســت نیســت. نــه آن كســانی كــه طرفــدار یــک شــخصی یــا یــک گروهــی 
هســتند، نــه آن كســانی كــه مخالــف آن شــخص یــا آن گــروه هســتند، مقابلــه ی آنهــا بــا یكدیگــر هیــچ لزومــی 
نــدارد كــه بــه صــورت تخریــب باشــد؛ هیــچ الزم نیســت؛ منطقــی حــرف بزننــد، انتقــادی دارنــد، انتقــاد كننــد. 
خــدا را شــكر میكنیــم كــه فضــای كشــور مــا بــر اثــر نظــام اســالمی، فضــای آزادی اســت؛ فضــای بــازی اســت؛ 
مــردم فرصــت دارنــد، میتواننــد حرفشــان را بزننــد، نخبــگان هــم میتواننــد حــرف بزننــد. مــردم هــم اســتماع 
میكننــد، میشــنوند و حرفهــا را بــا یكدیگــر مقایســه میكننــد و آنچــه كــه بــه نظرشــان حــق اســت، میپذیرنــد و 

ــد. ــول میكنن قب

اخاق بی انصافی در جامعه نباید باشد
مــن نگرانــی ام از ایــن نیســت كــه حرفــی زده شــود، از كســی انتقــاد شــود؛ نــه. یــک نفــر انتقــاد میكنــد، یــک 
ــی  ــات فراوان ــه اســت. خدم ــی در جامع ــج شــدِن اخــالق بی انصاف ــی مــن از رائ ــر هــم جــواب میدهــد. نگران نف
انجــام میگیــرد، انســان همــه را كنــار بگــذارد، بــه نقطــه ای بچســبد، ایــن درســت نیســت. البتــه ایــن خطــاب 
ــه جنــاح خاصــی عــرض نمیكنیــم، ایــن  ــه گــروه خاصــی، ب ــه شــخص خاصــی، ب ــه همــه اســت. ایــن را مــا ب ب
ــب، فضــای  ــن فضــای تخری ــد. ای ــب نكنن ــر را تخری ــب باشــند یكدیگ ــه مراق ــم. هم ــرض میكنی ــه ع ــه هم را ب
ــرات  ــه آن حض ــردم ب ــما م ــور ش ــاال در حض ــن را ح ــن ای ــد. م ــان نمی آی ــم خوشش ــردم ه ــت. م ــی نیس خوب
ــان را مذمــت  ــالن جری ــا ف ــالن مســئول ی ــد بنشــینید و ف ــد كــه شــما بیائی ــال میكنی ــم: اگــر شــما خی میگوی
ــان  ــب خوشش ــای تخری ــردم از فض ــد. م ــتباه میكنی ــد، اش ــان می آی ــد و خوشش ــذت میبرن ــردم ل ــد، م كنی

یــد. نمی آ

ی...
رین

ب آف
ها

 الت
 به

ت
سب

ار ن
شد

ه
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دشـمن، اختاف میـان آحاد ملـت مسـلمان ایجاد 
میکند

همـه بایـد بدانند ملـت ایران، یـك ملـت یکپارچه 
است

تهاجم تبلیغاتی و اتهام پراکنی علیه ملت ایران



آرامش سیاسی

تحکیم اتحاد ملی؛ راه مقابله با خواست دشمن

دشمن، اختاف میان آحاد ملت مسلمان ایجاد میکند
ــه زدن  ــرای ضرب ــران ب ــت ای ــه دشــمنان مل ــن اســت ك ــت ای ــم. عل ــه میكن ــر روی مســئله ی اتحــاد تكی ــن ب م
بــه ایــن ملــت، یكــی از راه هائــی كــه پیــدا كرده انــد، ایجــاد اختــالف میــان آحــاد ملــت مســلمان اســت؛ كمــا 
ــالب  ــروزی انق ــد. از اوِل پی ــال كرده ان ــن سیاســت را دنب ــم همی ــت اســالمی ه ــای اســالم و در ام اینكــه در دنی
ســعی كردنــد كشــورهای مســلماِن همســایه ی مــا را - از جملــه كشــورهای همســایه ی در خلیــج فــارس را - از 
ــه  ــی ك ــق شــدند؛ در حال ــم موف ــواردی ه ــالب اســالمی بترســانند؛ متأســفانه در م ــوری اســالمی و از انق جمه
ــای مســلمان دراز  ــای مســلمان و همــه ی دولته ــه ســوی همــه ی ملته ــرادری ب ــوری اســالمی، دســت ب جمه
ــه اتحــاد اســالمی اســت؛ اتحــاد  ــدان معتقــد ب ــن دن ــوده اســت و دراز میكنــد. جمهــوری اســالمی از ب كــرده ب
ــات  ــد؛ اختالف ــم همدلن ــا ه ــداللَّ ب ــا بحم ــت. ملته ــكاری دولتهاس ــا و هم ــی ملته ــای همدل ــه معن ــالمی ب اس
ــا  ــمن. ام ــه ی دش ــه وسوس ــر ب ــد، مگ ــاد كن ــكاف ایج ــا ش ــان ملته ــد می ــی نمیتوان ــه ای و مذهب ــی و فرق طائف
ــالم  ــم اع ــروز ه ــا ام ــاند. م ــرف بكش ــرف و آن ط ــن ط ــه ای ــد ب ــت میتوان ــِت سیاس ــفانه دس ــا را متأس دولته
ــن كشــورها  ــه ســوی ای ــا ب ــرادرِی م ــا هســتند؛ دســت دوســتی و ب ــرادراِن م ــم: كشــورهای همســایه ب میكنی
ــت كــرده اســت  ــران ثاب ــاز نیســت. ملــت ای ــرادری، از روی نی ــن ب ــم؛ ای ــه آنهــا هیــچ نیــازی نداری دراز اســت. ب
ــالف  ــر خ ــالف را ب ــا اخت ــا م ــد، ام ــق می آی ــكالت فائ ــر مش ــس ب ــه نف ــاد ب ــا اعتم ــدا و ب ــه خ ــوكل ب ــا ت ــه ب ك
مصلحــت دنیــای اســالم میدانیــم؛ لــذا دســت دوســتی بــه ســوی همــه ی كشــورها دراز كرده ایــم. خوشــبختانه 
امــروز علی رغــم تــالش دشــمنان دنیــای اســالم و علی رغــم تــالش دســتگاه های جاسوســی آمریــكا و 

*. بیانات در دیدار عمومی مردم الر  | 13۸۷/02/19



ش سیاسی"
ضوع " آرام

شتر درباره مو
مطالعه بی

آرامش سیاسی

62

ــه كــوری چشــم آنهــا، روابــط دولــت جمهــوری  ــم مشــغول فتنه انگیــزی هســتند - و ب صهیونیســتی - كــه دائ
اســالمی بــا كشــورهای منطقــه - كشــورهای عربــی، كشــورهای غیــر عربــی - ســالم و خــوب و برادرانــه اســت؛ 

ــود. ــت ش ــه روز تقوی ــد روز ب ــن بای و ای

همه باید بدانند ملت ایران، یك ملت یکپارچه است
ــا تأكیــد بیشــتر در مــورد داخــل كشــور اســت. در داخــل كشــور از اول انقــالب ســعی  عیــن همیــن مطلــب، ب
ــات سیاســی، بیــن آحــاد ملــت عظیــم  ــه ی اختالف ــه بهان ــه ی مذهــب، ب ــه بهان ــه ی قومیــت، ب ــه بهان ــد ب كردن
ــه ی  ــان را و هم ــان خودم ــا همچن ــم، ام ــق آمدی ــمن فائ ــه ی دش ــن توطئ ــر ای ــا ب ــد. م ــالف بیندازن ــران اخت ای
ــادا دشــمن  ــم؛ مب ــت كنی ــت و مراقب ــاره دق ــن ب ــه در ای ــم ك ــن میدانی ــاِج ای ــز را محت ــران عزی ــرادران و خواه ب
ــالئق  ــداران س ــور، طرف ــف كش ــهای مختل ــردم بخش ــنی، م ــیعه و س ــد. ش ــال كن ــود را اعم ــد خ ــد كی بتوان
ــت و در  ــب و در قومی ــه در مذه ــی ك ــن تنوع ــا وجــود ای ــران ب ــت ای ــد مل ــد بدانن ــه بای ــون سیاســی، هم گوناگ
ــا همیــن یــد واحــده بــودن اســت  اذواق و ســالئق دارد، یــک ملــت اســت؛ یكپارچــه اســت؛ یــد واحــد اســت. ب
ــد و  ــاع كن ــل خشــن ترین دشــمنان دف ــت خــود، از حیثیــت خــود در مقاب ــع خــود، از هوی ــد از مناف كــه میتوان

ــاورد... ــو در بی ــه زان ــی ب ــوه ی اله ــه حــول و ق دشــمن را ب
ــرای اعــالی كلمــه ی توحیــد، اعــالی ارزشــهای  ــرای اســالم بایــد تــالش كنیــم؛ شــیعه و ســنی بایــد ب همــه ب
ــه( همــه ی تالشــمان را انجــام بدهیــم؛  ــی اللَّ علیــه و آل ــرای اجــرای قوانیــن محمــدی )صلّ اصیــل اســالمی، ب
ــای شــخصی،  ــات كینه ه ــی اوق ــی گاه ــلیقه ها، حّت ــالف س ــا، اخت ــالف اجتهاده ــا، اخت ــم اختالف نظره نگذاری

ــد. ــه كنــد و دشــمن را شــاد كن ــا غلب ــر مشــی م ــا، ب ــر زندگــی م غرض ورزی هــای شــخصی، ب
ــب  ــت و قل ــن مركزی ــم اســالمی، ای ــت عظی ــت حرك ــن مركزی ــه ای ــن اســت ك ــر ای ــروز ســعیش ب دشــمن، ام
امــت اســالمی، یعنــی ملــت ایــران را - كــه مایــه ی تحــرك دنیــای اســالم شــده اســت - از كار بینــدازد. همــت 
دشــمنان، همــت اســتكبار متوجــه ایــن اســت كــه ایــن الگــوی عملــی را از مقابــل چشــم مســلمانان عالــم دور 
كنــد. ایــران اســالمی یــک الگــوی عملــی اســت. ایــران اســالمی بــا وجــود خــود، بــا اقتــدار خــود، بــا پیشــرفت 
ــم  ــای متراك ــا توطئه ه ــه ی ب ــوان در مقابل ــه میت ــد ك ــان میده ــالم نش ــای اس ــه دنی ــود، ب ــاد خ ــا اتح ــود، ب خ
دشــمنان و در ایــن دنیــای متالطــم، نظــام اســالمی تشــكیل داد؛ میتــوان حاكمیــت اســالم را بــه صحنــه آورد. 

ــل چشــم ملتهــای مســلمان میگــذارد. ــران اســالمی در مقاب ــه را ای ــن تجرب ای

تهاجم تبلیغاتی و اتهام پراکنی علیه ملت ایران
ــه را از مقابــل چشــم ملتهــای  نظــر دشــمن، خواســت دشــمن، آرزوی پلیــد دشــمن ایــن اســت كــه ایــن نمون
ــی و  ــم تبلیغات ــا تهاج ــا ب ــادی، ی ــی و اقتص ــی و امنیت ــی و نظام ــم سیاس ــا تهاج ــا ب ــاال ی ــردارد؛ ح ــالمی ب اس
منطقــه ی  در  روزنامه نــگاِر  قلم به مزدهــای  از  بعضــی  می بینــد  میكنــد  نــگاه  انســان  اتهام پراكنــی. 
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همســایگان مــا - منطقــه ی عربــی - بقــدری بــا وقاحــت در بــاره ی ملــت ایــران و جمهــوری اســالمی 
ــه  ــه ی اســالمی، ب ــه جامع ــران، ب ــت ای ــه مل ــی ب ــک اتهامات ــد. ی ــه تعجــب وامیدارن ــه انســان را ب مینویســند ك
نظــام جمهــوری اســالمی متوجــه میكننــد كــه انســان حقیقتــاً تعجــب میكنــد كــه چقــدر یــک انســانی، یــک 
ــمن و در  ــت دش ــور در خدم ــه اینج ــد ك ــدا كن ــاط پی ــد انحط ــه ای میتوان ــخص فرومای ــک ش ــزدی، ی قلم به م

ــوی! ــر دنی ــع حقی ــرای مطام ــرد ب ــرار بگی ــرآن ق ــالم و ق ــل اس مقاب
ــه ایــن اســت كــه مــا اتحادمــان  ــز! مقابل ــرادران و خواهــران عزی ــه دســت مــن و شماســت، ب ــه ب تنهــا راه مقابل
ــور  ــن كش ــرفت ای ــرای پیش ــمان را ب ــم؛ تالش ــر كنی ــم نزدیكت ــه ه ــان را ب ــم؛ دلهام ــتر كنی ــه روز بیش را روز ب

ــم. ــف كنی مضاع
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حضـور در انتخابـات، رأی بـه جمهـوری اسـامی و 
نظام اسامی

 انتخابات مایه ی انشقاق نشود
بایـد در اعـام حمایـت از نظـام اسـامی صریـح 

باشیم
طرفـداران نامزدهـای مختلـف بـا هـم دشـمنی 

نکنند
به مسئوالن انتخابات اعتماد میکنم

باید از حضور حماسی مردم دفاع کرد
همه بایـد در مقابـل خرابکاری هـا بایسـتند و اعام 

موضع کنند
دشـمن، امنیـت و آرامـش کشـور را هـدف گرفته 

است
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انتخابات مظهر وحدت ملی 

حضور در انتخابات، رأی به جمهوری اسامی و نظام اسامی
انتخابــات در كشــور مــا برخــالف بعضــی از كشــورهای دیگــر، همیشــه مظهــر وحــدت ملــت و نمایشــگر عــزت 
ــه  ــع رأی ب ــدازد، در واق ــدوق می ان ــه صن ــد و رأی ب ــدوق رأی می آی ــای صن ــه پ ــون هركســی ك ــوده؛ چ ــی ب مل
ــود  ــور و خ ــئولین كش ــد مس ــه دیده ای ــذا همیش ــد. ل ــرار میكن ــالمی را دارد تك ــام اس ــالمی و نظ ــوری اس جمه
ــم، ترغیــب  ــر افزایــش آحــاد شــركت كننــده ی در رأی دادن؛ مــردم را تشــویق میكردی بنــده اصــرار داشــتیم ب
ــاج  ــه كشــور احتی ــا میشــدند؛ در مواقعــی ك ــع حســاس وارد قضای ــردم هــم هوشــیارانه و در مواق ــم، م میكردی
ــا مطــرح  ــان خــود در دنی ــان خــود و بدخواه ــل مخالف ــدی را در مقاب ــاد رســا و بلن ــک فری ــه ی ــه اینك داشــته ب
ــن  ــات، ای ــک انتخاب ــای تبری ــا از پیامه ــد ت ــده در چن ــد. بن ــای رأی و رأی داده ان ــای صندوقه ــد پ ــد، آمده ان بكن
ــم  ــن آوردم، ه ــر را م ــن تعبی ــم ای ــه ه ــن دفع ــناس«. ای ــان ش ــمند و زم ــردم هوش ــردم: »م ــرار ك ــه را تك جمل
بعضــی از دفعــات قبــل ایــن را ذكــر كــردم. علــت ایــن اســت كــه حضــور مــردم پــای صندوقهــای رأی همیشــه 
نشــانه ی حضــور مــردم در صحنــه و آگاهــی آنهــا و رأی آنهــا بــه نظــام جمهــوری اســالمی تلقــی میشــده. لــذا 

ــوده. ــی ب ــا از ایــن جهــت همیشــه مظهــر وحــدت ملــی و عــزت مل ــات م انتخاب

انتخابات مایه ی انشقاق نشود
مــا بایــد ســعی كنیــم، دقــت كنیــم كــه انتخابــات مایــه ی انشــقاق نشــود؛ ایــن حــرف اصلــی مــن اســت. اینكــه 
ــی  ــی یــک طرفنــد، یــک گــروه چهــارده میلیون مــا تصــور كنیــم كــه یــک گــروه مثــاًل بیســت و چهــار میلیون

*.بیانات در دیدار نمایندگان نامزدهای انتخابات | 13۸۸/03/26



ش سیاسی"
ضوع " آرام

شتر درباره مو
مطالعه بی

آرامش سیاسی

66

ــک  ــه در ی ــه اینجــور نیســت. هم ــی اســت؛ قضی ــای بســیار بزرگ ــک خط ــن ی ــر م ــه نظ ــن ب ــد، ای ــک طرفن ی
طــرف قــرار دارنــد. آن كســانی كــه بــه رئیــس جمهــور منتخــب ایــن دوره ی از انتخابــات رأی دادنــد، همانقــدر 
ــدان  ــی، فرزن ــای مردم ــد. مجموعه ه ــه رأی ندادن ــه آن كســانی ك ــد، ك ــه انقــالب و كشــور و نظامن وابســته ی ب
ــک  ــه ی ــده را ك ــه ی رأی دهن ــن دو مجموع ــا ای ــه م ــت ك ــن خطاس ــد. ای ــن ملتن ــدان ای ــورند؛ فرزن ــن كش ای
عــده ای رأی بــه یــک نامــزدی دادنــد، یــک عــده ای رأی بــه آن نامــزد ندادنــد، اینهــا را مــا متخاصــم و متقابــل 
ــه، در یــک مســئله ای، در یــک گزینشــی، اینهــا سلیقه شــان یــک جــور نبــوده، لكــن در اصــل  فــرض كنیــم؛ ن
قضیــه، در اعتقــاد بــه نظــام، در پشــتیبانی از جمهــوری اســالمی، همــه ی اینهــا بــا هــم یكــی هســتند. مــا نــگاه 

ــی مــردم در ایــن دوره؛ ایــن مهــم اســت. ــه رأی قریــب چهــل میلیون كنیــم ب

باید در اعام حمایت از نظام اسامی صریح باشیم
مــن معتقــدم همــه ی مــا وظیفــه داریــم ایــن را پاســداری كنیــم. یعنــی ایــن اتحــاد ملــی را در گفتــن و اعــالم 
صریــِح حمایــت از نظــام اســالمی را، دســت كم نگیریــم؛ ایــن چیــز بســیار مهمــی اســت. امــروز نظــام اســالمی 
نشــان دارد میدهــد كــه مردم ســاالرِی واقعــی در او حكمفرماســت. مــردم می آینــد می نشــینند پــای 
ــور  ــا حض ــزده روز در خیابانه ــاید ده روز، پان ــدود ش ــد در ح ــد، بع ــوش میكنن ــف، گ ــای مختل ــت نامزده صحب
فعــال دارنــد. ایــن بــه نظــر مــن خیلــی مســئله ی مهمــی اســت. مــا بایــد بــه ایــن شــبهای گوناگــون و متعــددی 
ــزد،  ــن نام ــی از ای ــدند و بعض ــع میش ــردم جم ــر م ــتانهای دیگ ــی از شهرس ــران و بعض ــای ته ــه در خیابانه ك
ــت،  ــود نداش ــا وج ــن اینه ــری بی ــه درگی ــد و هیچگون ــعار میدادن ــد، ش ــت میكردن ــزد حمای ــی از آن نام بعض
ــرات  ــد، نظ ــم دارن ــلیقه ه ــالف س ــد؛ اخت ــا اینن ــردم م ــت. م ــی اس ــز مهم ــی چی ــن خیل ــم؛ ای ــار بكنی افتخ
ــدس  ــای مهن ــد. آق ــم كار میكنن ــر ه ــا همدیگ ــا ب ــد، ام ــف دارن ــای مختل ــه نامزده ــبت ب ــم نس ــی ه مختلف
موســوی بــرای مــن نقــل میكردنــد كــه تــوی یــک خیابانــی كــه ایشــان میرفتــه، ماشــینی بــا ماشــین ایشــان 
ــا خنــده گفتــن،  ــوده، ب همــراه میشــوند. آنهــا شــروع میكننــد حرفــی و شــعاری را كــه علیــه آقــای موســوی ب
ــه آنهــا دســت تــكان دادم اینجــوری و عبــور كــردم. خــوب، ایــن  آقــای موســوی گفــت مــن هــم خندیــدم و ب
ــت و  ــه فضــای خصوم ــل بشــود ب ــد تبدی ــات نبای ــد از انتخاب ــا بع ــن فض ــی اســت. ای ــی فضــای خوب فضــا خیل

ــع اســت. ــن خــالف واق ــق ببخشــند. ای ــه تحق ــد در جامع ــن را میخواهن ــده ای ای ــل؛ ع تقاب

طرفداران نامزدهای مختلف با هم دشمنی نکنند
ــرای  ــد ب ــاع میكنن ــه اجتم ــانی ك ــا آن كس ــزد، ب ــک نام ــت از ی ــرای حمای ــد ب ــاع میكنن ــه اجتم ــانی ك آن كس
حمایــت از نامــزد دیگــر، هــر دو ملــت ایراننــد، گروه هائــی از مردمنــد؛ مــا بایــد بــا ایــن دیــد نــگاه كنیــم. آرائــی 
ــد. البتــه قاعــده ی مردم ســاالری  ــه آن دادن ــد، یــک جمعــی رأی ب ــن دادن ــه ای ــد؛ یــک جمعــی رأی ب هــم دارن
ــه  ــت ب ــه اكثری ــی ك ــی آن كس ــد؛ یعن ــدا میكن ــدم پی ــل تق ــام عم ــت در مق ــر اقلی ــت ب ــه اكثری ــت ك ــن اس ای
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ــای  ــه معن ــن ب ــا ای ــت. ام ــاالری اس ــده ی مردم س ــن قاع ــرد؛ ای ــده میگی ــه عه ــئولیت را ب ــد، او مس او رأی دادن
ایجــاد تزاحــم و ایجــاد تعــارض و دشــمنی نیســت. بــا ایجــاد دشــمنی همه تــان مقابلــه كنیــد. ایــن مخصــوص 
ــار و دشــمنی و  ــا ایجــاد نق ــه ب ــد ك ــه دارن ــه وظیف ــه نیســت؛ هم ــک مجموع ــا ی ــک ســتاد ی ــا ی ــزد ی ــک نام ی
ــد، اشــكاالت  ــان هــم ذكــر كردی ــه، ممكــن اســت كســانی همانطــور كــه حــاال آقای ــه كننــد. بل كــدورت مقابل
ــه  ــند، ك ــته باش ــراض داش ــند و اعت ــرده باش ــت ك ــات ثب ــور در انتخاب ــون ام ــاری گوناگ ــر مج ــی را ب و اعتراضات
ــر  ــان ذك ــواردی را آقای ــرد. م ــد انجــام بگی ــاً بای ــا حتم ــه اینه ــی وجــود دارد. رســیدگی ب ــای قانون ــه، راه ه البت
ــه  ــان ك ــورای نگهب ــن در ش ــور و همچنی ــئول در وزارت كش ــان مس ــم از آقای ــت میكن ــن درخواس ــد. م كردی
ــاره ای  ــه پ ــن هســت ك ــد. اگــر چنانچــه بعضــی از اشــكاالت مقتضــِی ای ــاً رســیدگی كنن ــوارد دقیق ــن م ــه ای ب
از صندوقهــا بازشــماری بشــود، اشــكالی نــدارد. حــاال مثــاًل یــک مــورد را آقایــان ذكــر كردنــد كــه آن شــخص 
گفتــه كــه رأی فــالن نامــزد ایــن تعــداد اســت، بعــد در شــمارش تعــداد دیگــری معرفــی شــده؛ خیلــی خــوب، 
ــد؛  ــا را بازشــماری كنن ــدادی از صندوقه ــی تع ــور تصادف ــه ط ــا ب ــورد اشــكال را، ی ــای م ــدارد؛ صندوقه كاری ن
ــل  ــه حاص ــرای هم ــل ب ــان كام ــا اطمین ــد، ت ــند و ببینن ــته باش ــور داش ــم حض ــتادها ه ــدگان س ــوِد نماین خ

ــود. بش

به مسئوالن انتخابات اعتماد میکنم
ــان  ــماها همه ت ــته - ش ــای گذش ــه ی انتخاباته ــل هم ــم مث ــات ه ــن انتخاب ــخصاً در ای ــودم ش ــن خ ــه م البت
ــه وزارت  ــردم؛ ب ــاد ك ــور اعتم ــئولین كش ــه مس ــد - ب ــده را میدانی ــای بن ــد، ممش ــتید، بوده ای ــئولین هس مس
ــد،  ــف بودن ــوارد متعــدد، مســئولین از ســالئق مختل ــی كــه میدانیــد در م ــان؛ در حال ــه شــورای نگهب كشــور، ب
ــم  ــت ه ــن نوب ــم. در ای ــاد میكن ــم، اعتم ــده ی كار او را میدان ــه میشناســم و قاع ــام مســئولی ك ــه مق ــن ب ــا م ام
همیــن جــور اســت؛ مــن اعتمــاد میكنــم، امــا ایــن اعتمــاد مــن موجــب نمیشــود كــه اگــر چنانچــه شــبهه ای 
در ذهــن كســانی هســت، ایــن شــبهه دنبــال نشــود و تعقیــب نشــود و بررســی نشــود و حقیقــت قضیــه آشــكار 
ــه، شــبهات را برطــرف كنیــد، منتهــا آن چیــزی كــه از همــه مهمتــر اســت، ایــن اســت: همــه ســعی  نشــود؛ ن

ــه ای دارد. ــه نحــوی، هــر كســی وظیف ــد؛ هــر كســی ب ــی و وحــدت كشــور را حفــظ كنی ــد وحــدت مل كنی

باید از حضور حماسی مردم دفاع کرد
ــا  ــا ت ــه م ــی ك ــن نصاب ــن از باالتری ــوخی نیســت. ای ــون رأی ش ــل میلی ــار ماســت. چه ــه ی افتخ ــات مای انتخاب
ــا  ــت م ــی اهمیــت دارد. بعــد از ســی ســال مل ــن خیل ــل توجهــی بیشــتر اســت؛ ای ــغ قاب حــاال داشــته ایم، مبال
ــا شــور و شــوق وارد صحنــه میشــوند  ــه نظــام جمهــوری اســالمی آنچنــان اســت كــه اینجــور ب پابندی شــان ب
ــم - و  ــب میكردی ــا را تعقی ــا خبره ــد - م ــالم كردن ــاعات اول اع ــان س ــی از هم ــای خارج ــه خبرگزاری ه ك
ــر از  ــد. حــاال غی ــن را همــه گفتن ــاده ای اســت. ای ــردم، حضــور فوق الع ــن دفعــه حضــور م ــه ای ــد ك همــه گفتن
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ــد  ــد، خبرگزاری هــا گفتن ــا نقــل میكردن ــرای م ــد ب ــد و می آمدن ــد رأی میدادن مشــاهداتی كــه كســانی میرفتن
و در تعــدادی از تلویزیونهــای بیگانــه هــم منعكــس شــد كــه حضــور مــردم، حضــور جــدی و فعــال و متراكمــی 
ــن  ــد. ای ــان دادن ــد، نش ــیده بودن ــف كش ــه ص ــردم را ك ــوف م ــی صف ــای خارج ــی از تلویزیونه ــت. در بعض اس
ــردم اســت.  ــال م ــن م ــم، ای ــراب نكنی ــن را خ ــم، ای ــن را مخــدوش نكنی ــا ای ــرای كشــور؛ م ــاری اســت ب افتخ
همیــن رأی دهنــدگان از دو طــرف، هــم طــرف آن كســانی كــه رأی دادنــد بــه نامــزد منتخــب، هــم آن كســانی 
ــون  ــارده میلی ــاًل حــدود چه ــاً مث ــه مجموع ــد - ك ــه دیگــری رأی دادن ــزد منتخــب و ب ــه نام ــد ب ــه رأی ندادن ك
ــگاه كالن را،  ــن ن ــن وحــدت را، ای ــا ای ــد. م ــزرگ ســهیم بودن ــن حماســه ی ب میشــوند - همه شــان در ایجــاد ای
ــای  ــه آق ــه ب ــه ســهیمند؛ آن كســی ك ــم. هم ــت نگیری ــن را از دســت مل ــم و ای ــوش نكنی ــگاه یكســان را فرام ن
ــا  ــوی رأی داده، ی ــدس موس ــای مهن ــه آق ــه ب ــهیم اســت؛ آن كســی ك ــم س ــژاد رأی داده، او ه ــر احمدی ن دكت
ــزرگ  ــن حماســه ی ب ــا هــم همــه در ایجــاد ای ــی رأی داده، آنه ــای رضائ ــه آق ــا ب ــی رأی داده، ی ــای كروب ــه آق ب
ســهیمند و كشــور مدیــون آنهاســت و نظــام حقیقتــاً مدیــون ایــن حضــور حماســی مــردم اســت كــه آمدنــد از 
نظــام خودشــان كــه متعلــق بــه خودشــان هســت، از انقالبــی كــه متعلــق بــه خودشــان هســت، دفــاع كردنــد و 

ــن باشــد. ــد ای ــی بای ــگاه اصل ــد؛ ن ــدام را كردن ــن اق ای
ــت را  ــته اكثری ــه توانس ــی ك ــم آن طرف ــول دارم. ه ــن قب ــن را م ــد؛ ای ــد بكن ــی بای ــی مالحظات ــر طرف ــه ه البت
ــت  ــار و حرك ــت رفت ــی در كیفی ــد، مراقبتهائ ــی بكن ــد، توجهات ــت بكن ــی الزم اس ــاورد، مالحظات ــت بی ــه دس ب
انجــام بدهــد، هــم آن طرفــی كــه ایــن رأی اكثریــت را كســب نكــرده، او هــم مراقبتهائــی الزم دارد. همــه بایــد 
ــوان تحمــل  ــم، معنایــش ت ــا میكنی ــاری معن ــا در فارســی او را بردب ــم اســالمی كــه م ــم داشــته باشــند. حل حل
و ظرفیــت تحمــل اســت. همــه بایــد ظرفیــت تحمــل داشــته باشــند، بتواننــد تحمــل كننــد؛ تحمــل پیــروزی 
ــردن و  ــل ك ــتن و تحم ــم داش ــت. حل ــانی نیس ــم كار آس ــروزی ه ــدم پی ــل ع ــت، تحم ــانی نیس ــم كار آس ه
ظرفیــت پیــروزی و عــدم پیــروزی را داشــتن، یكــی از فضائــل انســانی اســت؛ مــا بایــد ایــن را هــم در نخبــگان، 

ــم. ــج بكنی ــردم تروی ــم م ــم در آحــاد عظی ه

همه باید در مقابل خرابکاری ها بایستند و اعام موضع کنند
ــد.  ــدت را نمیخواهن ــن وح ــه ای ــتند ك ــانی هس ــه كس ــما، ك ــل ش ــم مث ــن ه ــد، م ــكی نداری ــما ش ــه ش البت
ــچ ارتباطــی  ــروه، هی ــه آن گ ــه ب ــروه، ن ــه آن گ ــه ب ــن حــوادث ن ــه ای ــار ك ــد گوشــه و كن ــی پیــش می آی حوادث
نــدارد و ایــن مربــوط بــه افــرادی اســت كــه ایــن وحــدت را، ایــن اتفــاق را، ایــن نمایــش عظمــت را نمیخواهنــد. 
مــن حــاال ان شــاءاللَّ در روز جمعــه اگــر عمــری بــود و مجالــی بــود، در ایــن بــاره بیشــتر صحبــت خواهــم كــرد. 
كســانی نمیخواهنــد ایــن موفقیتهــای شــما را ببیننــد. در ایــن قضایــا همــه موفــق شــدید، همــه پیــروز شــدید؛ 
ــر  ــه خاط ــد؛ ب ــه پیروزن ــردم هم ــم ببخشــید. م ــان را تحكی ــورد عالقه ت ــه توانســتید نظــام م ــت ك ــن جه در ای
ــاً  ــد و طبع ــن را نمیخواهن ــده ای ای ــد. ع ــروز بدهن ــان ب ــی را از خودش ــی و عزت ــک عظمت ــتند ی ــه توانس اینك
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ــد؛  ــن حــرف می آورن ــه ای ــد، از آن ب ــه آن حــرف میبرن ــن ب ــد، از ای ــالل میكنن ــد، ایجــاد اخت ــكاری میكنن خراب
ــی  ــن چیزهائ ــه گــوش مــن میرســد، می بینــم ای ــاً هــم خــالف. بنــده چــون از اطــراف مختلــف، حرفهــا ب غالب
كــه ایــن طــرف از آن طــرف میگویــد، بعضــاً خــالف واقــع اســت؛ هــم آن چیزهائــی كــه آن طــرف از ایــن طــرف 
بیــان میكنــد، بعضــاً خــالف واقــع اســت. پیداســت كســانی در وســط نمیخواهنــد ایــن اتحــاد و اتفــاق در كشــور 
ــه شــما  ــكاری ای اســت ك ــای خراب ــن كاره ــرش هــم همی ــن حــاال آســان ترینش اســت، بدت ــرد. ای شــكل بگی
می بینیــد انجــام میدهنــد، كــه البتــه همــه بایــد در مقابــل ایــن خرابكاری هــا بایســتند، اعــالم موضــع كننــد. 

ــد. ــه بایســتی بگوین هم
ــع  ــه واق ــی ك ــرد، بعضــاً جنایات ــام میگی ــه انج ــای زشــتی ك ــن كاره ــرد، ای ــام میگی ــه انج ــی ك ــن تخریبهائ ای
ــه  ــوط ب ــت، مرب ــردم نیس ــه م ــوط ب ــن مرب ــت؛ ای ــه نیس ــراف قضی ــن اط ــدام از ای ــه هیچك ــوط ب ــود، مرب میش
ــور  ــد و تص ــم كن ــی توه ــادا كس ــت. نب ــه اخاللگرهاس ــوط ب ــت، مرب ــه خرابكارهاس ــوط ب ــت؛ مرب ــا نیس نامزده
ــانی  ــان كس ــل هم ــا مث ــه، اینه ــد؛ ن ــالن نامزدن ــدار ف ــا طرف ــه اینه ــن اســت ك ــه ای ــوط ب ــن مرب ــه ای ــد ك بكن
ــه ســنی اند،  ــم اینهــا ن ــد كــه مــا مكــرر گفته ای هســتند كــه اختالفــات مذهبــی را بیــن مســلمانها راه می اندازن
نــه شــیعه؛ شــیعه را علیــه ســنی، ســنی را علیــه شــیعه تحریــک میكننــد، و در وضــع اتحــاد جامعــه ی عظیــم 
مــا هــم همیــن جــور اســت. كســانی كــه یــک طــرف را علیــه یــک طــرف تحریــک میكننــد، كارهائــی میكننــد 
ــه از ایــن طرفنــد،  ــی كــه حقیقتــاً طرفــداری از او نیســت؛ اینهــا ن ــه عنــوان طرفــداری از یــک جهــت، در حال ب
ــدار  ــد، طرف ــا آرامــش كشــور مخالفن ــد، ب ــا اصــل نظــام مخالفن ــه ب ــا كســانی هســتند ك ــه از آن طــرف. اینه ن

ــد. ــش نباش ــد آرام ــند، میخواهن ــدار اغتشاش ــنجند، طرف تش

دشمن، امنیت و آرامش کشور را هدف گرفته است
ــم  ــان میتوان ــور اطمین ــه ط ــده ب ــم میشــد، بن ــن ه ــر از ای ــات غی ــج انتخاب ــر نتائ ــد، اگ ــِر كار باش ــس س ــر ك ه
ــه اصــاًل  ــرای اینك ــد، ب ــن حــوادث پیــش می آم ــاز ای ــده میشــد، ب ــی دی ــاز اینجــور حوادث ــه ب ــم ك ــرض بكن ع
ــن را  ــد ای ــد و میخواهن ــدف گرفته ان ــور را ه ــش كش ــور را و آرام ــت كش ــا امنی ــد. آنه ــور نباش ــش در كش آرام
ــد در  ــه بای ــد و هم ــک كن ــاش آفرینی كم ــنج آفرینی و اغتش ــن تش ــه ای ــد ب ــس نبای ــد. هیچك ــن ببرن از بی
ــح موضــع  ــن نیســت. صری ــد. كمــا اینكــه مواضــع حقیقــی شــماها هــم جــز ای ــح موضــع بگیرن ــل او صری مقاب
ــد؛  ــاً نكنن ــد، واقع ــنج آفرین باش ــه تش ــر كاری ك ــت. و ه ــا نیس ــِت آنه ــن خواس ــه ای ــد ك ــن كنن ــد، روش بگیرن
یعنــی همدیگــر را عصبانــی نكننــد. ایــن را هــم مــن بــد نیســت در اینجــا خطــاب بــه مردمــی كــه خــارج از ایــن 
مجموعــه ی شــما بــرادران عزیــز هســتند، توصیــه بكنــم، كــه اگــر ایــن صحبتهــا پخــش شــد، خطــاب بــه مردم 
ــد؛  ــی نكنن ــروه، همدیگــر را عصبان ــاح و دو گ ــم: دو جن ــان هــم عــرض میكن ــردم عزیزم ــه م ــن ب هــم باشــد. م
ــه آن كســانی كــه نامــزد مــورد عالقه شــان پیــروز شــده، جــوری حــرف بزننــد، جــوری رفتــار كننــد كــه آن  ن
ــاورده،  ــورد عالقه شــان رأی نی ــزد م ــه نام ــه آن كســانی ك ــد؛ ن ــد، جریحــه دار كن ــی كن ــل را عصبان طــرف مقاب
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ــه، همــه یــک جهــت مشــترك  ــد؛ ن ــی كن ــدام كننــد كــه آن طــرف را عصبان جــوری حــرف بزننــد، جــوری اق
داریــد كــه آن عبــارت اســت از حضــور در ایــن صحنــه ی انتخابــات و دفــاع از نظــام اســالمی؛ ایــن اســاس قضیــه 
ــن آن  ــد. ای ــد و خشــنود میكن ــداه( را راضــی میكن ــا ف ــزی اســت كــه دل ولی عصــر )ارواحن ــن آن چی اســت، ای
ــه  چیــزی اســت كــه ان شــاءاللَّ موجــب رحمــت الهــی و جریــان رحمــت الهــی در ایــن كشــور میشــود. ایــن ب

ــن درســت اســت. نظــر م
ــماها  ــه ش ــض را ب ــن عرای ــه ای ــتم ك ــودم دانس ــه ی خ ــن وظیف ــد. م ــک كن ــال كم ــدای متع ــه خ ــدوارم ك امی
ــا اغلــب شــماها را از نزدیــک میشناســم و ســوابق  بكنــم. همیــن طــور كــه گفتــم، مــن تقریبــاً همــه ی شــما ی
كاریتــان را میدانــم و بــه نظــرم رســید كــه اینجــور حــرف زدن و اینجــور مخاطبــه ی بــا شــما، ان شــاءاللَّ خــوب 
اســت و الزم اســت و تكلیــف مــن اســت كــه ایــن را عــرض بكنــم. مــن احســاس میكنــم امــروز همــه تكلیــف 
ــا  ــی اســت، ب ــم مردم ــه ی عظی ــک مجموع ــم. ی ــاع كنی ــت دف ــن مل ــن كشــور و ای ــی ای ــت جمع ــم از هوی داری
ایــن بــار امانــت ســنگینی كــه بــر دوش گرفتــه، بــا ایــن حركــت عظیــم و شــجاعانه ای كــه در طــول ایــن ســی 
ــد.  ســال ایــن ملــت انجــام داده، ایــن را نگذاریــد شــقه شــقه بشــود، نگذاریــد افــراد در مقابــل هــم قــرار بگیرن
ــان  ــد كمكت ــد. ان شــاءاللَّ خداون ــن كار را انجــام بدهی ــد توانســت ای ــی خواهی ــک كیفیت ــه ی ــان ب ــر كدامی ت ه
كنــد، راهنمائی تــان كنــد، همه مــان را راهنمائــی كنــد كــه بتوانیــم ایــن وظیفــه را بــه بهتریــن وجهــی انجــام 

ــم. بدهی
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آرامش و سکینه الهی

اگـر دل را متوجـه خـدا کنیـم، رحمت خدا شـامل 
حال ما خواهد شد

در اضطرابهـای گوناگـون، بایـد منتظـر سـکینه ی 
الهی بود

خواسـت دشـمن، مشـوش و مضطـرب کـردن دل 
مسلمانان است

یاد خدا، دلها را حفظ میکند
با دیدن رحمت الهی، مبادا مغرور شویم

مبادا هیجانهای سیاسی ما را از خدا غافل کند
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آرامش و سکینه الهی

اگر دل را متوجه خدا کنیم، رحمت خدا شامل حال ما خواهد شد
ــا مــع ایمانهــم و للَّ  قــال الحكیــم فــی كتابــه: »هــو الّــذی انــزل الّســكینة فــی قلــوب المؤمنیــن لیــزدادوا ایمان

ــا« ــا حكیم ــماوات و األرض و كان اللَّ علیم ــود الّس جن
ــه  ــوای الهــی و توجــه ب ــت تق ــه رعای ــم ب ــوت میكن ــم و دع ــه میكن ــز را توصی ــران عزی ــرادران و خواه همــه ی ب
خــدای متعــال و دل دادن بــه رحمــت و تفضــل الهــی در همــه حــال. اگــر مــا تقــوای خــدا را پیشــه كنیــم، اگــر 
در همــه حــال دل را بــه خــدا متوجــه كنیــم، حضــور خــود در مقابــل ذات مقــدس پــروردگار را از یــاد نبریــم - 
كــه معنــای حقیقــی تقــوا همیــن اســت - یقینــاً بــركات الهــی، رحمــت الهــی، كمــک الهــی شــامل حــال مــا 
خواهــد شــد. در نمــاز جمعــه ی هــر هفتــه دلهــای نمازگــزار و متوجــه بــه خداونــد متعــال بایــد ایــن حقیقــت 

ــد. ــه خــود تلقیــن كن ــوا را ب ــد؛ تق ــرور كن ــا خــود م ــای شــگفت انگیز را ب ــن معن را، ای

در اضطرابهای گوناگون، باید منتظر سکینه ی الهی بود
ایــن روزهــا از یــک طــرف بــه ایــام والدت باســعادت صدیقــه ی كبــرا فاطمــه ی زهــرا )ســالم اللَّ علیهــا( متصــل 
ــه ایــام مغتنــم و ذی قیمــت مــاه رجــب؛ وقــت ذكــر اســت، وقــت دعاســت،  و مربــوط اســت، و از یــک طــرف ب
وقــت توجــه اســت. ایــن آیــه ای كــه مــن تــالوت كــردم، بــه مؤمنــان بشــارت میدهــد و نــزول ســكینه ی الهــی 
ــه  ــن آی ــی. ای ــی و اجتماع ــون  روح ــای گوناگ ــل تالطمه ــش در مقاب ــی آرام ــكینه یعن ــد. س ــادآوری میكن را ی
ــا چنــد صــد نفــر از  مربــوط بــه حدیبیــه اســت. در ماجــرای حركــت پیامبــر اكــرم از مدینــه بــه ســمت مكــه ب

*. خطبه های نماز جمعه ی تهران )خطبه اول(| 13۸۸/03/29
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یــاران و اصحــاب خــود بــه قصــد عمــره - در ســال ششــم از هجــرت - حوادثــی پیــش آمــد كــه از چنــد جهــت 
ــا نیــروی مجهــزی آنهــا را محاصــره  ــود. از یــک طــرف، دشــمنان ب ــان ب ــی شــدن دلهــای مؤمن موجــب طوفان
كــرده بودنــد؛ اینهــا از مدینــه دور بودنــد - حدیبیــه نزدیــک مكــه اســت - نیروهــای دشــمن متكــی بــه عقبــه ی 
مكــه بودنــد، نیــرو داشــتند، ســالح داشــتند، جمعیــت زیــاد داشــتند؛ ایــن یــک طــرف قضیــه بــود كــه موجــب 
اضطــراب میشــد، موجــب تشــویش بــرای بســیاری از مؤمنیــن میشــد؛ از طــرف دیگــر، پیغمبــر اكــرم بــر طبــق 
آن سیاســت عظیــم مكتــوم الهــی - كــه بعــد بــرای همــه آشــكار شــد - در مقابــل كفــاری كــه آمــده بودنــد در 
ــن نوشــته حــذف  «، را از ای ــم« را، »بســم اللَّ ــد اســم »رحمــان و رحی ــد؛ گفتن ــاه آم ــواردی كوت ــل او، در م مقاب
ــرد،  ــوش ك ــی را مش ــم دلهائ ــن ه ــد. ای ــش آم ــل پب ــن قبی ــئله از ای ــد مس ــرد؛ و چن ــول ك ــر قب ــد، پیغمب كنی

ــد انداخــت. ــه تردی مضطــرب كــرد، ب
ــه لحــاظ  ــه لحــاظ مســائل شــخصی، چــه ب ــن اضطرابهــای گوناگــون - چــه ب ــه ای ــواردی ك ــن م ــک چنی در ی
ــود؛  ــی ب ــكینه ی اله ــر س ــد منتظ ــا بای ــد، اینج ــش می آی ــالم پی ــه اس ــِن ب ــرای مؤمنی ــی - ب ــائل اجتماع مس
آنوقــت میفرمایــد: »هــو الّــذی انــزل الّســكینة فــی قلــوب المؤمنیــن«؛ خــدا دلهــا را قــرص كــرد، آرامــش بــه 
ــن  ــه خاطــر ای ــی، ب ــار داشــت و مســلمانها از لحــاظ روان ــای روحــی برحــذر و بركن ــا را از تالطمه ــا داد، آنه آنه
آرامشــی كــه خــدا بــه آنهــا داد، آســوده شــدند. آنوقــت نتیجــه ی ایــن ســكینه ی الهــی و آرامــش روحــی ایــن 
میشــود كــه: »لیــزدادوا ایمانــا مــع ایمانهــم«؛ آنوقــت بــذر ایمــان در دل آنهــا عمیقتــر میرویــد، نــور ایمــان دل 
آنهــا را بیشــتر روشــن میكنــد؛ ایمــان آنهــا عمیقتــر میشــود. ایــن اســت كــه بــرای یــک مجموعــه ی مســلمان، 
ــد كــه خــدا كمــک كار اوســت،  ــه خــدا حســن ظــن داشــته باشــد، بدان مجموعــه ی مؤمــن مهــم اســت كــه ب
ــم محكــم میشــود؛  ــا ه ــرص شــد، گامه ــا ق ــی دله ــان راه حــق اســت. وقت ــه خــدا پشــت ســر رهپوی ــد ك بدان

ــک میشــود. ــدف نزدی ــه ه ــی میشــود، ب ــانی ط ــد، راه به آس ــتوار ش ــا اس ــی گامه وقت

خواست دشمن، مشوش و مضطرب کردن دل مسلمانان است
ــالم  ــخ اس ــول تاری ــد. در ط ــرب كنن ــوش و مضط ــلمانان را مش ــته اند دل مس ــالم خواس ــمنان اس ــه دش همیش
مــوارد زیــادی پیــش آمــده اســت، قبــل از اســالم هــم در مــورد حركتهــای عظیــم جهــادی پیامبــران قبــل از 
ــد.  ــدا كردن ــد، آرامــش روحــی پی ــی كــه توانســتند ایمــان خودشــان را اســتوار نگــه دارن نبــی مكــرم، مؤمنین
ایــن آرامــش روحــی حــركات آنهــا را در اختیــار جهــت ایمانــی قــرار داد؛ مشــوش نشــدند، مضطــرب نشــدند، 
راه را گــم نكردنــد؛ چــون در حــال تشــویش و اضطــراب، پیــدا كــردن راه درســت دشــوار میشــود. انســانی كــه 
از آرامــش روحــی برخــوردار اســت، درســت فكــر میكنــد، درســت تصمیــم میگیــرد، درســت حركــت میكنــد. 

ــت. ــی اس ــت اله ــانه های رحم ــا نش اینه
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یاد خدا، دلها را حفظ میکند
امــروز جامعــه ی انقالبــی مــا، مــردم مؤمــن مــا، نیــاز بــه ایــن دارنــد كــه ایــن آرامــش را، ایــن ســكینه را، ایــن 
ــاد  ــوب«. ی ــن القل ــر اللَّ تطمئ ــد. »اال بذك ــود بیاورن ــه وج ــتر ب ــه بیش ــان هرچ ــار را در خودش ــه و وق طمأنین
ــمارید.  ــم بش ــدا را مغتن ــاد خ ــد. ی ــظ میكن ــی حف ــا و زندگ ــی دنی ــای طوفان ــا را در ماجراه ــه دله ــت ك خداس
ایــام مــاه رجــب - همانطــور كــه گفتیــم - نزدیــک اســت. دعاهــای مــاه رجــب یــک دریائــی از معرفــت اســت. 
ــه خــدا نزدیــک میكنــد؛ ایــن هســت، فراگیــری هــم هســت. در  در دعــا فقــط ایــن نیســت كــه انســان دل را ب
ــور از ائمــه )علیهم الّســالم(  دعــا هــم تعلیــم اســت، هــم تزكیــه هســت. دعــا هــم ذهــن را - ایــن دعاهــای مأث
ــم، و هــم دل را  ــاز داری ــا نی ــه آنه ــه در زندگــی ب ــوزد ك ــا می آم ــه م ــی را ب ــی را، معارف ــد، حقایق - روشــن میكن
ــه ی شــما مصــداق  ــن نمــاز جمع ــم بشــمرید. همی ــد مغتن ــی بای ــر الهــی را خیل ــد. ذك ــه خــدا میكن متوجــه ب
«.)3( در اینجــا آنچــه بــر دل شــما، بــر زبــان شــما، بــر حــركات شــما  ذكــر الهــی اســت. »فاســعوا الــی ذكــر اللَّ
بایــد غالــب باشــد، یــاد خداســت. دل بــه یــاد خــدا، زبــان متذكــر بــه نــام مقــدس پــروردگار، حــركات دســت و 
پــا و جســم هــم حركاتــی در جهــت یــاد پــروردگار و اطاعــت اوامــر الهــی. ایــن چیــزی كــه مــورد نیــاز یكایــک 

ــن اســت. ماســت، همی

با دیدن رحمت الهی، مبادا مغرور شویم
ــا  ــی از آنه ــه بعض ــی ك ــون، حوادث ــوادث گوناگ ــروز در ح ــا ام ــالب ت ــم از اول انق ــرض بكن ــما ع ــه ش ــن ب م
ــی ای  ــای طوفان ــار دری ــور را دچ ــک كش ــت ی ــد، میتوانس ــا بكن ــام را از ج ــک نظ ــت را، ی ــک مل ــت ی میتوانس
بكنــد كــه نداننــد چــه میكننــد و چــه بایــد بكننــد بــرای ایــن كشــور پیــش آمــد، امــا ایــن كشــتی اســتوار كــه 
متكــی بــه ایمانهــای شــما، بــه اراده ی شــما، بــه دل نورانــی شــما بــه ذكــر خــدا متكــی بــود، در ایــن طوفانهــای 
گوناگــون اندك اضطرابــی پیــدا نكــرد. ایــن نشــانه ی رحمــت الهــی اســت؛ ایــن نشــانه ی تفضــالت خداونــد بــه 

ــز اســت. ــت عزی شــما مل
ــر  ــک مســئله ی دیگ ــی ی ــظ تفضــالت و رحمــت اله ــک مســئله اســت، حف ــی شــدن ی مشــمول تفضــالت اله
اســت. مبــادا بــه خودمــان مغــرور بشــویم؛ مبــادا وقتــی دســت كمــک پــروردگار را كــه می بینیــم، بگوئیــم: »مــا 
كــه مــورد توجــه پــروردگار هســتیم« و از وظائفمــان غفلــت كنیــم؛ مبــادا یــاد خــدا از دلهــا بــرود. بخصــوص بــه 
شــما جوانهــای عزیــز در سراســر كشــور و هــر جــا كــه هســتید عــرض میكنــم: جوانهــا! ایــن دلهــای پــاك را، این 
دلهــای نورانــی را، ایــن دلهــای نــرم را مغتنــم بشــمرید؛ آنهــا را بــا یــاد پــروردگار ســیراب كنیــد؛ آنهــا را از ذكــر 
خــدا لبریــز كنیــد، كــه خــدای متعــال توجهاتــش را و رحمتــش را بــر ایــن ملــت مســتدام خواهــد كــرد. و شــما 
ــم  ــه مطلع ــوری ك ــت را و آنج ــن مل ــم ای ــن دارم می بین ــه م ــوری ك ــم - آنج ــرض میكن ــروز ع ــن ام ــد - م بدانی
ــه  ــت ب ــن مل ــن دارم ای ــم و یقی ــن مطمئن ــر كشــورها، م ــن كشــور و در دیگ ــان در ای ــخ گذشــتگان خودم از تاری

توفیــق الهــی، بــه حــول و قــوه ی الهــی، بــه تمــام اهــداف بلنــد خــود دســت خواهــد یافــت.
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مبادا هیجانهای سیاسی ما را از خدا غافل کند
ــادا  ــد؛ مب ــل كن ــدا غاف ــا را از خ ــی م ــای سیاس ــادا هیجانه ــد، مب ــدر بدانی ــه را ق ــوِی جامع ــای معن ــن فض ای
ــر طبیعــی  ــک ام ــت آزاد ی ــک مل ــان ی ــد - كــه در می ــک كشــور پیــش می آی ــی كــه در ی بگومگوهــای گوناگون
ــن  ــم. ای ــم بروی ــور میخواهی ــه ج ــم چ ــم، ندانی ــم بروی ــا میخواهی ــه كج ــم ب ــد، ندانی ــل كن ــا را غاف ــت - م اس
ــه ی  ــن پای ــر همی ــم ب ــن راه ه ــه ی ای ــد و ادام ــتوار ش ــادق اس ــاك و ص ــای پ ــه ی ایمانه ــر پای ــالب از اول ب انق

ــت. ــد داش ــرار خواه ــتوار ق اس
ــه معنویــت  ــا وجــود ایــن همــه عوامــل انحــراف، بحمــداللَّ ملــت مــا مؤمننــد، خدادوســتند، دین شناســند، ب ب
ــفتگی اند؛  ــرت و آش ــرق در حی ــت، غ ــم اس ــر آن حاك ــری ب ــه مادیگ ــی ك ــا در دنیائ ــروز جوانه ــد. ام عالقه مندن
ــد؛ و  ــد؛ متفكرانشــان هــم مانده ان ــد چــه بكنن ــا را دچــار آشــگفتی كــرده اســت؛ نمیدانن ــت آنه دوری از معنوی
ــه معنویــت اســت. ولــی چــه جــور میتواننــد  ــد كــه راه اصــالح كارهایشــان مراجعــه ب بعضــی از آنهــا فهمیده ان
ــون  ــائل گوناگ ــا وس ــاً ب ــی دائم ــورهای غرب ــت در كش ــرن اس ــه دو ق ــی را ك ــت رفته را، معنویت ــت از دس معنوی
ــا در  ــت م ــا اینجــور نیســت. مل ــت م ــا مل ــد؛ كار آســانی نیســت. ام ــد برگردانن ــده شــده اســت، میخواهن كوبی
ایــن مجــرای عظیــم معنویــت حركــت كــرد، بــا معنویــت توانســت یــک انقــالِب بــا ایــن عظمــت را بــه پیــروزی 
ــت اســت،  ــه معنوی ــک نظــام اســالمی را كــه متكــی ب ــادی ی ــای م ــن دنی ــت توانســت در ای ــا معنوی برســاند، ب
برافــرازد، پایه هــای آن را محكــم كنــد و آن را در مقابــل تهاجمهــا و طوفانهــای گوناگــون حفــظ كنــد. ملــت مــا 
یــک جنــگ هشــت ســاله ی تحمیلــی را بــا تكیــه ی بــه همیــن معنویــت توانســت بــا ســرافرازی و پیــروزی طــی 
كنــد. امــروز هــم جوانهــای مــا اكثــراً جوانهــای مؤمــن و معنــوی هســتند. حّتــی آن كســانی كــه بظاهــر گرایش 
معنــوی در ســیمای آنهــا نیســت، انســان در مواقــع حســاس می بینــد دلهایشــان متوجــه خداســت. بارهــا مــن 
ــد فطــر، چــه  ــاز عی ــن مراســم نم ــكاف، در ای ــای اعت ــن روزه ــدر، در ای ــن شــبهای ق ــه در ای ــرده ام ك عــرض ك

ــرادی، چــه اشــخاصی كــه انســان گمــان نمیكنــد، دلهایشــان را متوجــه خــدا میكننــد. اف
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تحلیل دهمین انتخابات ریاست جمهوری

ملت ایران در انتخابات کار بزرگی کرد
ــه  ــه س ــاب ب ــب را خط ــه مطل ــت. س ــات اس ــئله ی انتخاب ــم، مس ــرح میكن ــه مط ــن خطب ــه در ای ــئله ای ك مس
ــه  ــر نقطــه ای از كشــور ك ــان در ه ــت عزیزم ــوم مل ــه عم ــب خطــاب ب ــک مطل ــرد. ی ــم ك ــرض خواه دســته ع
هســتند، میخواهــم عــرض بكنــم. یــک مطلــب را خطــاب بــه نخبــگان سیاســی، نامزدهــای ریاســت جمهــوری، 
ــران  ــه س ــم خطــاب ب ــب ه ــک مطل ــم. ی ــرض بكن ــم ع ــات میخواه ــای انتخاب ــاالن و دســت اندركاران قضای فع

ــت. ــم گف ــد، خواه ــا اداره میكنن ــه آنه ــانه هائی ك ــردمداران رس ــی و س ــای غرب ــی از دولته ــتكبار، بعض اس
دربــاره ی مطلــب اول كــه خطــاب بــه شــما مــردم عزیــز اســت، حــرف مــن عبــارت اســت از یــک دنیــا تجلیــل 
ــه  ــا مبالغ ــان خــودم ب ــه مخاطب ــا نســبت ب ــدارم در ســخنرانی ها و خطابه ه ــده دوســت ن ــم و تشــكر. بن و تعظی
ــز عــرض  ــردم عزی ــه شــما م ــات، خطــاب ب ــه ی انتخاب ــن قضی ــا در ای ــم؛ ام ــا را بگوی ــق آنه ــا تمل ــم ی حــرف بزن
ــرادی  ــد، ای ــم بده ــق ه ــوی تمل ــر ب ــی اگ ــاد نیســت؛ حّت ــم، زی ــت بكن ــه صحب ــا مبالغ ــر چــه ب ــه ه ــم ك میكن
ــود از احســاس مســئولیت ملــت مــا  ــات 22 خــرداد یــک نمایــش عظیمــی ب ــدارد. كار بزرگــی كردیــد. انتخاب ن
ــش  ــان؛ نمای ــردم در اداره ی كشورش ــاركت جوی م ــود از روح مش ــی ب ــش عظیم ــور؛ نمای ــت كش ــرای سرنوش ب
ــاً مشــابه ایــن حركتــی كــه در كشــور انجــام گرفــت،  ــه نظامشــان. حقیقت ــود از دلبســتگی مــردم ب عظیمــی ب
ــه  ــن و چ ــری و دروغی ــی های ظاه ــه دموكراس ــون - چ ــی های گوناگ ــن دموكراس ــا و در ای ــروز در دنی ــن ام م
دموكراســی هائی كــه واقعــاً بــه آراء مــردم مراجعــه میكننــد - نظیــرش را ســراغ نــدارم. در جمهــوری اســالمی 
هــم جــز در همه پرســی ســال 5۸ - فروردیــن 5۸ - هیــچ نظیــری دیگــر بــرای ایــن انتخاباتــی كــه در جمعــه ی 
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ــت.  ــاً جمعی ــون تقریب ــل میلی ــد؛ چه ــدود ۸5 درص ــاركت ح ــدارد؛ مش ــود ن ــد، وج ــام دادی ــما انج ــته ش گذش
ــه  ــانه ی توج ــن نش ــد. ای ــت می بین ــن عظم ــا ای ــی ب ــر حوادث ــت س ــر را پش ــارك ولی عص ــت مب ــان دس انس
ــراز تواضــع  ــراز ادب و اب خداســت. الزم میدانــم از اعمــاق دل نســبت بــه شــما مــردم عزیــز در سراســر كشــور اب

ــاً جــا دارد. ــم كــه واقع كن

وجود احساس مسئولیت، شور و شعور در نسل کنونی ما
نســل جــوان مــا بخصــوص نشــان داد كــه همــان شــور سیاســی، همــان شــعور سیاســی، همــان تعهــد سیاســی 
را كــه مــا در نســل اول انقــالب ســراغ داشــتیم، دارد؛ بــا ایــن تفــاوت كــه در دوران انقــالب، كــوره ی داغ انقــالب 
ــت،  ــم نیس ــا ه ــروز اینه ــا ام ــری؛ ام ــو دیگ ــه نح ــگ ب ــم در دوره ی جن ــد ه ــی آورد، بع ــان م ــه هیج ــا را ب دله
ــود دارد؛  ــا وج ــی م ــل كنون ــعور در نس ــور و ش ــن ش ــئولیت، ای ــاس مس ــن احس ــد، ای ــن تعه ــال ای ــن ح در عی
اینهــا چیــز كمــی نیســت. البتــه بیــن مــردم اختــالف ســلیقه هســت، اختــالف رأی هســت؛ عــده ای كســی را 
قبــول دارنــد، حرفــی را قبــول دارنــد؛ عــده ی دیگــری كــس دیگــری را قبــول دارنــد، حــرف دیگــری را قبــول 
دارنــد؛ اینهــا هســت، طبیعــی هــم هســت، لیكــن یــک تعهــد جمعــی را انســان در بیــن همــه ی ایــن آحــاد، بــا 
ــظ نظامشــان.  ــرای حف ــظ كشورشــان، ب ــرای حف ــی ب ــد جمع ــک تعه ــد؛ ی ــالف آراءشــان، احســاس میكن اخت
ــون،  ــوام گوناگ ــک، اق ــهرهای كوچ ــزرگ، در ش ــهرهای ب ــتاها، در ش ــهرها، در روس ــدند؛ در ش ــه وارد ش هم
ــم  ــت عظی ــن حرك ــه در ای ــدند؛ هم ــدان ش ــن می ــه وارد ای ــوان، هم ــر، ج ــا، پی ــا، زنه ــف، مرده ــب مختل مذاه

ــد. ــركت كردن ش

انتخابات 88، برای دشمنان شما یك زلزله ی سیاسی بود
ــما در  ــتان ش ــرای دوس ــود؛ ب ــی ب ــه ی سیاس ــک زلزل ــما ی ــمنان ش ــرای دش ــن! ب ــزان م ــات، عزی ــن انتخاب ای
ــود. در ســی ســالگی انقــالب ایــن جــور مــردم  ــود؛ یــک جشــن تاریخــی ب ــم یــک جشــن واقعــی ب اكنــاف عال
ــش  ــک جنب ــن ی ــد! ای ــاداری كنن ــار وف ــوار اظه ــام بزرگ ــالب و آن ام ــن انق ــام و ای ــن نظ ــه ای ــد نســبت ب بیاین
عمومــی و مردمــی بــود بــرای تجدیــد پیمــان بــا امــام و بــا شــهدا؛ و بــرای نظــام جمهــوری اســالمی یــک نََفــس 
ــه رخ همــه ی  ــات، مردمســاالری دینــی را ب ــزرگ. ایــن انتخاب ــو، یــک فرصــت ب ــازه كــردن، یــک حركــت از ن ت
ــد مردمســاالری  ــوری اســالمی هســتند، دیدن ــه بدخــواه نظــام جمه ــه ی كســانی ك ــم كشــید. هم ــردم عال م
ــرف، و  ــک ط ــای مســتبد از ی ــا و نظامه ــل دیكتاتوری ه ــوم اســت. در مقاب ــک راه س ــن ی ــه. ای ــی چ ــی یعن دین
دموكراســی های دور از معنویــت و دیــن از یــک طــرف دیگــر، ایــن مردمســاالری دینــی اســت؛ ایــن اســت كــه 
ــن  ــودش را داد. ای ــان خ ــن، امتح ــاند. ای ــه میكش ــط صحن ــه وس ــا را ب ــد و آنه ــذوب میكن ــردم را مج ــای م دله

ــات. ــن انتخاب ــاره ی ای ــه درب ــک نكت ی
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مشارکت در انتخابات 88، اعتماد مردم به نظام جمهوری اسامی بود
ــاد  ــا اعتم ــردم، ب ــه م ــان داد ك ــرداد نش ــات 22 خ ــه انتخاب ــت ك ــن اس ــات ای ــن انتخاب ــاب ای ــه ی دوم در ب نكت
ــه  ــت ك ــی اس ــی از حرفهائ ــواب خیل ــن ج ــد. ای ــی میكنن ــور زندگ ــن كش ــی در ای ــادابی مل ــا ش ــد و ب ــا امی و ب
ــده  ــه آین ــور ب ــردم در كش ــر م ــد. اگ ــان می آورن ــر زب ــان ب ــه ی خودش ــات مغرضان ــما در تبلیغ ــمنان ش دش
ــند، در  ــته باش ــاد نداش ــان اعتم ــام خودش ــه نظ ــر ب ــد؛ اگ ــركت نمیكنن ــات ش ــند، در انتخاب ــدوار نباش امی
انتخابــات شــركت نمیكننــد؛ اگــر احســاس آزادی نكننــد، بــه انتخابــات روی خــوش نشــان نمیدهنــد. اعتمــاد 
ــه دشــمنان  ــرد ك ــد عــرض خواهــم ك ــن بع ــات آشــكار شــد. و م ــن انتخاب ــه نظــام جمهــوری اســالمی در ای ب
همیــن اعتمــاد مــردم را هــدف گرفته انــد؛ دشــمنان ملــت ایــران میخواهنــد همیــن اعتمــاد را در هــم بشــكنند. 
ایــن اعتمــاد بزرگتریــن ســرمایه ی جمهــوری اســالمی اســت، میخواهنــد ایــن را از جمهــوری اســالمی بگیرنــد؛ 
ــردم  ــه م ــن اعتمــادی را ك ــات و ای ــن انتخاب ــاره ی ای ــد درب ــد كنن ــد، ایجــاد تردی ــد ایجــاد شــک كنن میخواهن

ــد. ــزل كنن ــاد را متزل ــن اعتم ــا ای ــد، ت كردن
ــی  ــد؛ وقت ــد ش ــف خواه ــود نداشــت، مشــاركت ضعی ــاد وج ــی اعتم ــه وقت ــد ك ــران میدانن ــت ای ــمنان مل دش
ــن را  ــا ای ــد؛ آنه ــد ش ــزل خواه ــار تزل ــام دچ ــروعیت نظ ــد، مش ــف ش ــه ضعی ــور در صحن ــاركت و حض مش
میخواهنــد؛ هــدف دشــمن ایــن اســت. میخواهنــد اعتمــاد را بگیرنــد تــا مشــاركت را بگیرنــد، تــا مشــروعیت را 
ــوس بیشــتر اســت.  ــد. ایــن، ضــررش بمراتــب از آتــش زدن بانــک و ســوزاندن اتوب از جمهــوری اســالمی بگیرن
ــن  ــک چنی ــد در ی ــردم بیاین ــل مقایســه نیســت. م ــچ خســارت دیگــری قاب ــا هی ــه ب ــزی اســت ك ــن، آن چی ای
حركــت عظیمــی اینجــور مشــتاقانه حضــور پیــدا كننــد، بعــد بــه مــردم گفتــه بشــود كــه شــما اشــتباه كردیــد 

ــن را میخواهــد. ــود. دشــمن ای ــل اعتمــاد نب ــد؛ نظــام قاب ــه نظــام اعتمــاد كردی ب
ــن در  ــن اول فروردی ــن. م ــش از ای ــاه پی ــه م ــد؛ از دو س ــروع كردن ــم ش ــات ه ــش از انتخاب ــط را از پی ــن خ ای
مشــهد گفتــم هــی دارنــد دائمــاً بــه گوشــها میخواننــد، تكــرار میكننــد كــه بناســت در انتخابــات تقلــب بشــود. 
ــه دوســتان خوبمــان در داخــل كشــور تذكــر دادم و گفتــم  میخواســتند زمینــه را آمــاده كننــد. مــن آنوقــت ب
ایــن حرفــی را كــه دشــمن میخواهــد بــه ذهــن مــردم رســوخ بدهــد، نگوئیــد. نظــام جمهــوری اســالمی مــورد 
اعتمــاد مــردم اســت. ایــن اعتمــاد آســان بــه دســت نیامــده، ســی ســال اســت كــه نظــام جمهــوری اســالمی بــا 
مســئوالنش، بــا عملكــردش، بــا تالشــهای فراوانــش توانســته ایــن اعتمــاد را در دل مــردم عمیــق كنــد. دشــمن 

ــزل كنــد. ایــن هــم یــک نكتــه. میخواهــد ایــن اعتمــاد را بگیــرد، مــردم را دچــار تزل

رقابتهای انتخابات 88، آزاد، جدی و شفاف بود
ــای  ــن نامزده ــفاف بی ــای آزاد، جــدی و ش ــاًل رقابته ــا كام ــن رقابته ــود. ای ــا ب ــوم، مســئله ی رقابته ــه ی س نكت
ــود،  ــه قــدری ایــن رقابتهــا و ایــن گفتگوهــا و ایــن مناظره هــا شــفاف و صریــح ب ــد. ب ــود؛ همــه دیدن مختلــف ب
كــه عــده ای بــه آن معتــرض شــدند - حــاال عــرض خواهــم كــرد - حــق هــم تــا حــدودی بــا آنهاســت. التهاباتــی 
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هــم بــه وجــود آورد كــه االن هــم هنــوز آثــارش را داریــم مشــاهده میكنیــم. مــن بــه شــما عــرض بكنــم، فــرض 
مــا ایــن بــود و هســت كــه ایــن رقابتــی كــه وجــود دارد بیــن چهــار نامــزد انتخابــات، ایــن رقابــت میــان افــراد 
ــون  ــانه های گوناگ ــد در رس ــه دشــمنان ســعی میكنن ــی ك ــام اســالمی اســت. این ــه نظ ــق ب ــای متعل و جریانه
ــه  ــد ك ــود كنن ــث و رذل اســت - اینجــور وانم ــن صهیونیســتهای خبی ــال ای ــن رســانه ها م ــم ای ــاً ه ــه غالب - ك
دعــوا بیــن طرفــداران نظــام و مخالفــان نظــام اســت، نخیــر، ایــن جــوری نبــود؛ آنهــا غلــط میكننــد ایــن حــرف 

ــدارد. ــن واقعیــت ن ــد؛ ای را میزنن
ــق  ــام و متعل ــزو عناصــر نظ ــان ج ــدند، همه ش ــات جــدی ش ــن انتخاب ــه وارد عرصــه ی ای ــری ك ــار نف ــن چه ای
ــركار،  ــدوم، پ ــور خ ــس جمه ــت؛ رئی ــور ماس ــور كش ــس جمه ــا رئی ــی از اینه ــتند. یك ــد و هس ــام بودن ــه نظ ب
ــده  ــوری خــود بن ــا نخســت وزیِر هشــت ســال در دوران ریاســت جمه ــی از آنه ــاد. یك ــورد اعتم زحمتكــش، م
ــاع مقــدس  ــی دوران دف ــده ی ســپاه در ســالهای متمــادی و یكــی از فرماندهــان اصل اســت. یكــی از آنهــا فرمان
بــوده اســت. یكــی از آنهــا دو دوره رئیــس قــوه ی مقننــه ی كشــور بــوده اســت؛ رئیــس مجلــس شــورای اســالمی 
ــد، اختــالف  ــه نظامنــد. البتــه اختالف نظــر دارن ــوده اســت. اینهــا عناصــر نظامنــد؛ اینهــا همه شــان متعلــق ب ب
ــان  ــا همه ش ــد؛ ام ــددی دارن ــای متع ــم تفاوته ــا ه ــی ب ــون سیاس ــای گوناگ ــد، در جهتگیری ه ــه دارن برنام
ــن درون  ــت بی ــه رقاب ــد؛ ن ــف ش ــام تعری ــت درون نظ ــن رقاب ــد. ای ــر نظامن ــر از عناص ــار نف ــد؛ چه ــال نظامن م
نظــام و بیــرون نظــام، كــه رادیــوی صهیونیســتی و رادیــوی آمریــكا و رادیــوی انگلیــِس خبیــث و دیگــران هــی 
میخواهنــد ایــن را دامــن بزننــد. نخیــر، رقابتــی بــود در درون نظــام و بیــن عناصــر وابســته ی بــه نظــام؛ متعلــق 
ــم،  ــان را میدان ــم، افكارش ــک میشناس ــن از نزدی ــان را م ــوابق. همه ش ــن س ــا ای ــم ب ــان ه ــام، و همه ش ــه نظ ب

ــردم. ــن كار ك ــک م ــان از نزدی ــا همه ش ــم، ب ــان را میدان ــات رفتاریش ــم، خصوصی ــان را میدان سالئقش
البتــه بنــده همــه ی دیدگاه هــای ایــن آقایــان را قبــول نــدارم؛ بعضــی از نظرهایشــان و عملكردهایشــان از نظــر 
مــن بــدون شــک قابــل انتقــاد اســت؛ بعضــی را بــرای خدمــت بــه كشــور مناســبتر از بعضــی دیگــر میدانــم؛ امــا 
انتخــاب بــه عهــده ی مــردم بــوده و هســت. مــردم انتخــاب كردنــد. خواســت مــن، تشــخیص مــن، نــه بــه مــردم 
ــود آن را مراعــات كننــد. مــردم خودشــان طبــق معیارهــای خودشــان تشــخیص  ــه مــردم الزم ب گفتــه شــد، ن
دادنــد، حركــت كردنــد، عمــل كردنــد؛ میلیونهــا ایــن طــرف، میلیونهــا آن طــرف. بنابرایــن، مســئله، مســئله ی 
درونــی نظــام اســت. اینــی كــه بخواهنــد صــورت مســئله را تغییــر بدهنــد، ایــن صــد در صــد مغرضانــه و خباثت 
ــن انقــالب و ضــد انقــالب نیســت؛ اختــالف  ــوا بی ــرون از نظــام نیســت، دع ــن نظــام و بی ــوا بی ــود اســت. دع آل

بیــن عناصــری در درون چهــار چــوب نظــام اســت.
ــد، تشــخیص  ــه نظــام رأی دادن ــاد ب ــا اعتق ــم ب ــا ه ــد، اینه ــر رأی دادن ــار نف ــن چه ــه ای ــه ب ــم ك ــی ه آن مردم
ــد. آن كســی را كــه  ــه او رأی دادن ــه نظــام پابنــدی اش بیشــتر اســت، ب ــرای كشــور بهتــر اســت، ب ــد ایــن ب دادن
صالحتــر بــرای خدمــت بــه نظــام میدانســتند، بــه او رأی دادنــد؛ مــردم هــم در چهارچــوب نظــام عمــل كردنــد.
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مناظرات انتخاباتی، ابتکار جالبی بود
امــا ایــن رقابتهــا و مناظــرات، كــه ابتــكار مهمــی بــود؛ ابتــكار جالبــی بــود؛ خیلــی صریــح بــود، خیلــی شــفاف 
ــن  ــه ای ــد ك ــغ میكردن ــرون تبلی ــه از بی ــانی زد ك ــن آن كس ــو ده ــا ت ــن مناظره ه ــود. ای ــدی ب ــی ج ــود، خیل ب
ــا  ــم ایســتاده اند، ب ــل ه ــت دارد؛ جــدی در مقاب ــر، واقعی ــد نخی ــدارد. دیدن ــت ن ــا نمایشــی اســت، واقعی رقابته
ــا هــم اســتدالل میكننــد. بنابرایــن مناظره هــا و گفتگوهــا بســیار از ایــن جهــت مثبــت  هــم بحــث میكننــد، ب

ــی هــم داشــت، كــه حــاال هــر دو را مــن عــرض خواهــم كــرد. ــار مثبتــی داشــت، عیوب ــود. البتــه آث ب
ــود كــه در ایــن مناظره هــا و در ایــن گفتگوهــا و در ایــن گفتارهــای تلویزیونــی، همــه  آن جهــت مثبــت، ایــن ب
شــفاف و راحــت حــرف زدنــد، حــرف دلشــان را بــر زبــان آوردنــد، یــک ســیالبی از نقــد و انتقــاد بــه راه افتــاد و 
همــه مجبــور شــدند پاســخگوئی كننــد. بــه آنهــا انتقــاد شــد، آنهــا در مقــام پاســخگوئی برآمدنــد و از خودشــان 
ــل چشــم  ــان، در مقاب ــی، عری ــدون پیچیده گوئ ــام، ب ــدون ابه ــا ب ــراد و مواضــع گروه ه ــد. مواضــع اف ــاع كردن دف
ــا چــه  ــدام اســت، ت ــت؛ سیاستهایشــان چیســت، برنامه هایشــان چیســت، پابندی هایشــان ك ــرار گرف ــردم ق م
ــاس  ــردم احس ــد. م ــاوت كنن ــتند قض ــردم توانس ــت و م ــرار گرف ــردم ق ــم م ــل چش ــا در مقاب ــت؛ اینه ــد اس ح
ــه  ــدارد. هم ــی ن ــی و بیرون ــور اندرون ــام كش ــد، نظ ــاب نمی آین ــه حس ــه ب ــالمی بیگان ــام اس ــه در نظ ــد ك كردن
ــل مــردم بیــان شــد و معلــوم شــد رأی مــردم ناشــی از  ــل مــردم آشــكار، همــه ی نظــرات در مقاب چیــز در مقاب
ــردم  ــه م ــق ب ــاً متعل ــی نیســت. حــق انتخــاب حقیقت ــردم زینت ــود. رأی م ــد ب ــالت خواه ــا و تأم ــن دقته همی
ــه، هشــیارانه انتخــاب كننــد. ایــن مناظره هــا ایــن را نشــان داد. یقینــاً یكــی از  اســت، مــردم میخواهنــد آگاهان
علــل افزایــش ده میلیونــی آراء نســبت بــه آخریــن حــد نصــاِب دوره هــای قبــل همیــن بــود كــه ذهــن مــردم، 
فكــر مــردم مشــاركت داده شــد، بــه عرصــه آمــد و آنهــا تشــخیص دادنــد، وارد میــدان شــدند. ایــن مناظره هــا 
ــاال  ــردم را ب ــدرت انتخــاب م ــا ق ــه اینه ــت، ك ــم رف ــا ه ــد، داخــل خانه ه ــم كشــیده ش ــا ه ــه ســطح خیابانه ب
ــاال میبــرد. ایــن از نظــر  میبــرد. اینجــور مباحثــات و گفتگوهــا ذهنهــا را پــرورش میدهــد، قــدرت انتخــاب را ب

ــی اســت. ــز مطلوب ــوری اســالمی چی جمه

مراقب باشید مناظرات، تبدیل به کدورت و کینه نشود
ــر  ــت اث ــن شــد، آنوق ــر ای ــه. اگ ــدورت و كین ــه ك ــل بشــود ب ــه تبدی ــی برســد ك ــه جائ ــد ب ــا نبای ــن گفتگوه ای
ــود؛  ــود، ایــن خــوب ب ــود و در همــان حــد باقــی ب ــه همــان شــكلی كــه آن روز ب عكــس خواهــد داشــت. اگــر ب
امــا اگــر بنــا باشــد همیــن طــور كــش پیــدا كنــد، ادامــه پیــدا كنــد، هــی بگومگــو بشــود، ایــن تدریجــاً تبدیــل 
ــه  ــی ادام ــطوح مدیریت ــی در س ــور مناظره هائ ــه این ج ــت ك ــوب اس ــی خ ــه خیل ــه. البت ــه كین ــد ب ــد ش خواه
ــه آن اشــاره خواهــم كــرد - و افــراد، مســئولین، خودشــان  ــا حــذف آن عیوبــی كــه بعــد ب پیــدا كنــد - البتــه ب
ــات  ــی از اوق ــد. خیل ــن كنن ــد و تبیی ــد و پاســخگو باشــند و پاســخ بدهن ــرار بدهن ــاد ق ــد و انتق را در معــرض نق
اگــر چنانچــه یــک انتقــادی بــه كســی بشــود، ایــن فرصتــی اســت بــرای او كــه بتوانــد ذهنهــا را روشــن كنــد، 
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ــرض  ــه ع ــی ك ــذف آن عیوب ــا ح ــه ب ــت؛ البت ــی اس ــز خوب ــی چی ــد؛ خیل ــان كنن ــت را بی ــد، حقیق ــن كنن تبیی
ــر  ــه داشــته باشــد، دیگ ــار ســال ادام ــا در طــول ســال و در طــول چه ــن جــور مناظره ه ــر ای ــرد. اگ ــم ك خواه
ــان  ــول زم ــا در ط ــه ی حرفه ــد؛ هم ــدا نمیكن ــاری پی ــت انفج ــد، حال ــش آم ــات پی ــگام انتخاب ــی در هن وقت
ــود  ــرات ب ــن مناظ ــنات ای ــا محس ــا. اینه ــخها، جوابه ــا، پاس ــد؛ نقده ــد ش ــنیده خواه ــد، ش ــد ش ــه خواه گفت
ــواردی انســان  ــرد. در م ــد برطــرف ك ــوب را بای ــن عی ــه ای ــم داشــت ك ــی ه ــا عیوب ــود؛ ام ــی خــوب ب ــه خیل ك
ــی  ــاتی و عصب ــه ی احساس ــد؛ جنب ــف میش ــره ضعی ــی مناظ ــه ی منطق ــا جنب ــن مناظره ه ــه در ای ــد ك میدی
ــن  ــه شــكل افراطــی در ای ــود ب ــیاه نمائی وضــع موج ــرد؛ س ــدا میك ــه پی ــی غلب ــه ی تخریب ــرد؛ جنب ــدا میك پی
ــد  ــر دو ب ــد؛ ه ــاهده ش ــا مش ــن مناظره ه ــم در ای ــته ه ــای گذش ــیاه نمائی دوره ه ــد؛ س ــده ش ــا دی مناظره ه
بــود. اتهاماتــی مطــرح شــد كــه در جائــی اثبــات نشــده اســت؛ بــه شــایعات تكیــه شــد، بی انصافیهائــی احیانــاً 
ــی نســبت  ــم بی انصاف ــت، و ه ــن همــه حجــم خدم ــا ای ــت ب ــن دول ــه ای ــی نســبت ب ــم بی انصاف ــده شــد؛ ه دی
ــای  ــالی حرفه ــت احساســاتی شــدند و الب ــان در خــالل صحب ــای گذشــته و دوران ســی ســاله. آقای ــه دولته ب

ــه شــد. ــود، گفت ــه خــوب نب ــی هــم ك خــوب، حرفهائ
ــردم و از آزادی  ــا ك ــا را تماش ــن مناظره ه ــون و ای ــای تلویزی ــتم پ ــت نشس ــاد مل ــه ی آح ــل بقی ــم مث ــده ه بن
ــد  ــا بتوانن ــد ت ــردم بیای ــک م ــه كم ــت ب ــته اس ــالمی توانس ــوری اس ــام جمه ــه نظ ــردم؛ از اینك ــذت ب ــان ل بی
ــرد؛  ــند ك ــده را ناخرس ــه، بن ــوب قضی ــن بخــش معی ــا ای ــردم؛ ام ــذت ب ــد، ل ــاال ببرن ــود را ب ــدرت انتخــاب خ ق
ــاب آور و  ــا، الته ــا، آن تصریحه ــوب، آن تعریضه ــا هــم آن بخشــهای معی ــداران نامزده ــرای طرف ــر شــدم. ب متأث

ــود. ــم ب ــرف ه ــر دو ط ــه از ه ــه البت ــود، ك ــده ب نگران كنن
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بنــده اینجــا در منبــر نمــاز جمعــه، در خطبــه ای كــه در حكــم نمــاز اســت، حقایــق را بایــد بیــان بكنــم. هــر دو 
طــرف در ایــن عیــب متأســفانه مشــترك بودنــد. از یــک طــرف صریحتریــن اهانتهــا بــه رئیــس جمهــوِر قانونــی 
ــن  ــد و م ــن می آوردن ــرای م ــخنرانی ها را ب ــن س ــم ای ــرات ه ــل از مناظ ــاه قب ــه م ــی از دو س ــد. حت ــور ش كش
میدیــدم یــا گاهــی می شــنیدم؛ تهمتهائــی زدنــد، حرفهائــی گفتنــد؛ بــه كــی؟ بــه كســی كــه رئیــس جمهــور 
ــد، رئیــس جمهــور مملكــت را كــه  ــه آراء مــردم اســت. نســبتهای خــالف دادن ــی كشــور اســت، متكــی ب قانون
ــرای  ــی ب ــای جعل ــت؟ كارنامه ه ــوب اس ــا خ ــد! اینه ــم كردن ــی مته ــه دروغ گوئ ــت، ب ــردم اس ــاد م ــورد اعتم م
دولــت درســت كردنــد، اینجــا آنجــا پخــش كردنــد، كــه مــا كــه در جریــان امــور هســتیم، می بینیــم میدانیــم 
ــبت های  ــن نس ــال، از ای ــی، رم ــور را خرافات ــس جمه ــد؛ رئی ــی كردن ــت؛ فحاش ــع اس ــالف واق ــا خ ــه اینه ك

ــا گذاشــتند. ــر پ ــون و انصــاف را زی ــد؛ اخــالق و قان ــت آور دادن خجال
ــه نحــو دیگــری  ــن طــرف هــم شــبیه همیــن كارهــا ب ــن طــرف هــم همیــن جــور؛ از ای ــن از آن طــرف. از ای ای
انجــام گرفــت. كارنامــه ی درخشــان ســی ســاله ی انقــالب كمرنــگ جلــوه داده شــد؛ اســم بعضــی از اشــخاص 



85

آرامش سیاسی

بــرده شــد كــه اینهــا شــخصیتهای ایــن نظامنــد؛ اینهاكســانی هســتند كــه عمرشــان را در راه ایــن نظــام صــرف 
ــا اینجــا چــون اســم  ــاورم؛ ام ــراد اســم بی ــوده اســت از اف ــت رســمم نب ــه هیچوق ــاز جمع ــده در نم ــد. بن كردن
آورده شــده اســت، مجبــورم اســم بیــاورم. بــه طــور خــاص از آقــای هاشــمی رفســنجانی، از آقــای ناطــق نــوری 
ــه فســاد مالــی نكــرده؛ حــاال  مــن الزم اســت اســم بیــاورم و بایــد بگویــم. البتــه ایــن آقایــان را كســی متهــم ب
در مــورد بســتگان و كســان، هــر كــس هــر ادعائــی دارد، بایســتی در مجــاری قانونــی خــودش اثبــات بشــود و 
قبــل از اثبــات نمیشــود اینهــا را رســانه ای كــرد. اگــر چیــزی اثبــات بشــود، فرقــی بیــن آحــاد جامعــه نیســت؛ 
امــا اثبــات نشــده، نمیشــود اینهــا را مطــرح كــرد و قاطعــاً ادعــا كــرد. وقتــی اینجــور حرفهــا مطــرح میشــود، 
ــری  ــز دیگ ــد، چی ــال میكنن ــری خی ــز دیگ ــا چی ــد، جوانه ــود می آی ــه وج ــه ب ــت در جامع ــای نادرس تلقی ه

ــد. میفهمن
ــئولیتهای  ــالب و مس ــد از انق ــه بع ــوط ب ــان مرب ــناختم از ایش ــن ش ــند. م ــه میشناس ــمی را هم ــای هاش آق
ــای  ــم. آق ــک میشناس ــان را از نزدی ــل - ایش ــال قب ــی 52 س ــال 1336 - یعن ــن از س ــت؛ م ــالب نیس ــد از انق بع
ــالب  ــل از انق ــِر قب ــدی و پیگی ــن ج ــود؛ از مبارزی ــارزات ب ــت در دوران مب ــراد نهض ــن اف ــمی از اصلی تری هاش
ــد از  ــود؛ بع ــام ب ــار ام ــالمی در كن ــوری اس ــخصیتهای جمه ــن ش ــالب از مؤثرتری ــروزی انق ــد از پی ــود؛ بع ب
ــا مــرز شــهادت پیــش رفتــه. قبــل از انقــالب  ــا امــروز. ایــن مــرد بارهــا ت رحلــت امــام هــم در كنــار رهبــری ت
ــد. بعــد از  ــا را جوانهــا خــوب اســت بدانن ــداد. اینه ــن می ــه مبارزی ــوال خــودش را صــرف انقــالب میكــرد و ب ام
انقــالب ایشــان مســئولیتهای زیــادی داشــت: هشــت ســال رئیــس جمهــور بــود؛ قبلــش رئیــس مجلــس بــود؛ 
ــرای  ــان ب ــه ایش ــم ك ــراغ نداری ــوردی را س ــچ م ــدت هی ــن م ــول ای ــت. در ط ــری داش ــئولیتهای دیگ ــد مس بع
خــودش از انقــالب یــک اندوختــه ای درســت كــرده باشــد. اینهــا یــک حقایقــی اســت؛ اینهــا را بایــد دانســت. در 

ــوده. ــام ب ــالب و نظ ــت انق ــان در خدم ــع ایش ــترین مقاط حساس
مــن البتــه در مــوارد متعــددی بــا آقــای هاشــمی اختالف نظــر داریــم، كــه طبیعــی هــم هســت؛ ولــی مــردم 
ــور از  ــای رئیــس جمه ــن آق ــن ایشــان و بی ــه بی ــد. البت ــر كنن ــز دیگــری فك ــم بشــوند، چی ــد دچــار توه نبای
ــه ی مســائل خارجــی  ــم در زمین ــم هســت؛ ه ــود، االن ه ــروز اختالف نظــر ب ــا ام ــان انتخــاب ســال ۸4 ت هم
ــی اختالف نظــر دارنــد، هــم در  ــت اجتماع اختالف نظــر دارنــد، هــم در زمینــه ی نحــوه ی اجــرای عدال
ــر اســت. ــده نزدیكت ــه نظــر بن ــور ب ــای رئیــس جمه ــد؛ و نظــر آق برخــی مســائل فرهنگــی اختالف نظــر دارن

ــالب  ــدوم انق ــخصیتهای خ ــم از ش ــوری ه ــق ن ــای ناط ــور. آق ــن ج ــم همی ــوری ه ــق ن ــای ناط ــورد آق در م
ــكی  ــچ ش ــالب هی ــام و انق ــن نظ ــه ای ــان ب ــتگی ایش ــرده و در دلبس ــادی ك ــات زی ــم خدم ــان ه ــت؛ ایش اس

نیســت.
ــت -  ــان وق ــن هم ــد برطــرف بشــود. م ــن آســیبها بای ــا ای ــی خــوب اســت؛ ام ــده ی تلویزیون ــای زن مناظره ه
بعــد از مناظــره - بــه آقــای رئیــس جمهــور هــم تذكــر دادم؛ چــون میدانســتم ایشــان ترتیــب اثــر میدهنــد.
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موضع روشن نظام در مبارزه با مفاسد مالی
ــوط  ــه ی مســائل مرب ــک موضــع روشــنی اســت. در زمین ــی، موضــع نظــام ی ــا فســاد مال ــارزه ی ب ــورد مب در م
ــا فســاد بایــد در هــر نقطــه ای كــه هســت،  بــه عدالــت اجتماعــی، موضــع نظــام یــک موضــع روشــنی اســت. ب
ــی و اقتصــادی  ــا فســاد مال ــا مدعــی نیســتیم در نظــام م ــن را عــرض بكنــم: م ــارزه كــرد. مــن میخواهــم ای مب
وجــود نــدارد؛ چــرا، اگــر وجــود نداشــت كــه بنــده آن نامــه ی هشــت مــاده ای را چنــد ســال قبــل خطــاب بــه 
ــن  ــم ای ــا میخواه ــرا، هســت؛ ام ــردم. چ ــد نمیك ــدر روی آن تأكی ــوه نمینوشــتم و اینق ــرم ســه ق رؤســای محت
ــی در  ــی و اجتماع ــای سیاس ــالمترین نظامه ــی از س ــروز یك ــن ام ــالمی، همی ــوری اس ــام جمه ــم: نظ را بگوی
دنیاســت. اینكــه مــا بیائیــم بــه اســتناد گــزارش فــالن مرجــع صهیونیســتی، نظــام را و كشــور را متهــم كنیــم 
ــه ی  ــت در زمین ــئولین را بی جه ــخاص را، مس ــا اش ــه م ــم ك ــن ه ــت. ای ــت نیس ــاً درس ــن مطلق ــاد، ای ــه فس ب
ــالمی  ــام اس ــم در نظ ــائل مه ــی از مس ــی یك ــاد مال ــت. فس ــت نیس ــم درس ــن ه ــم، ای ــؤال ببری ــر س ــاد زی فس
ــه.  ــوه ی مقنن ــه، هــم در ق ــوه ی قضائی ــه، هــم در ق ــوه ی مجری ــرد؛ هــم در ق ــارزه ك ــا او جــداً مب ــد ب اســت و بای
ــدا خواهــد كــرد؛  ــارزه نشــود، مهــار نشــود، توســعه پی ــد. اگــر مب ــارزه كنن ــن مســئله مب ــا ای ــد ب همــه موظفن
كمــا اینكــه بســیاری از كشــورهای دنیــا - همیــن كشــورهای غربــی كــه اینقــدر دم از مبــارزه ی بــا فســاد مالــی 
و پولشــوئی و امثــال اینهــا میزننــد - تــا خرخــره غــرق در فســادند. قضایــای دولــت انگلیــس و مجلــس پارلمــان 
انگلیــس را ایــن روزهــا شــنیدید و همــه ی دنیــا دانســتند. ایــن یــک گوشــه هائی از قضایاســت؛ خیلــی بیــش از 

ــت. اینهاس

ساز و کارهای قانونی انتخابات در کشور ما اجازه ی تقلب نمیدهد
ــران! 22 خــرداد یــک  ــت ای ــزان مــن! مل ــه خطــاب مــردم را مــن جمع بنــدی كنــم. عزی ــوط ب ــن بخــش مرب ای
ــا  ــراف دنی ــا در اط ــمنان م ــی از دش ــه بعض ــد. اگرچ ــی ش ــد، جهان ــی ش ــه، تاریخ ــن حماس ــود. ای ــه ب حماس
ــه یــک پیــروزی مشــكوك و قابــل تردیــد  خواســتند ایــن پیــروزی مطلــق نظــام را، ایــن پیــروزی حتمــی را، ب
تبدیــل كننــد. حّتــی بعضــی خواســتند ایــن را بــه یــک شكســت ملــی تبدیــل كننــد! خواســتند كام شــما را تلخ 
كننــد و نگذارنــد باالتریــن نصــاب مشــاركت جهانــی را دنیــا بــه نــام شــما ثبــت كنــد. خواســتند ایــن كارهــا را 

ــام شــما ثبــت شــد. نمیشــود آن را دســتكاری كــرد. ــه ن ــا ب بكننــد؛ ام
ــی  ــد؛ ان شــاءاللَّ اجــر اله ــد، مأجورن ــزد رأی دادن ــار نام ــن چه ــه ای ــه ب ــام شــد. همــه ی كســانی ك ــا تم رقابته
ــند،  ــت رأی داده باش ــد قرب ــا قص ــر ب ــد؛ اگ ــه نظامن ــق ب ــد، متعل ــه ی انقالبن ــان در درون جبه ــد. همه ش دارن
عبــادت هــم كرده انــد. خــط انقــالب، چهــل میلیــون رأی دارد؛ نــه بیســت و چهــار و نیــم میلیــون كــه رأی بــه 

ــد. ــالب رأی دادن ــط انق ــه خ ــون ب ــل میلی ــت. چه ــب اس ــور منتخ ــس جمه رئی
مــردم اطمینــان دارنــد؛ امــا برخــی از طرفــداران نامزدهــا هــم اطمینــان داشــته باشــند كــه جمهــوری اســالمی 
ــات در كشــور مــا اجــازه ی تقلــب نمیدهــد.  ــی انتخاب اهــل خیانــت در آراء مــردم نیســت. ســاز و كارهــای قانون
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ــق  ــت، تصدی ــات آگاه اس ــائل انتخاب ــت و از مس ــات هس ــائل انتخاب ــت اندركار مس ــه دس ــی ك ــر كس ــن را ه ای
ــزار اســت، پانصــد  ــن دو رأی، صــد ه ــالِف بی ــت اخت ــک وق ــاوت! ی ــون تف ــازده میلی ــد؛ آن هــم در حــد ی میكن
ــا  ــه ج ــد، جاب ــب كردن ــوری تقل ــک ج ــد ی ــت آدم بگوی ــن اس ــاال ممك ــت، ح ــون اس ــک میلی ــت، ی ــزار اس ه
ــورای  ــم، ش ــن را گفت ــده ای ــال بن ــن ح ــرد! در عی ــب ك ــود تقل ــور میش ــه ج ــون را چ ــازده میلی ــا ی ــد؛ ام كردن
محتــرم نگهبــان هــم همیــن را قبــول دارنــد كــه اگــر كســانی شــبهه دارنــد و مســتنداتی ارائــه میدهنــد، بایــد 
حتمــاً رســیدگی بشــود؛ البتــه از مجــاری قانونــی؛ رســیدگی فقــط از مجــاری قانونــی. بنــده زیــر بــار بدعتهــای 
ــی دیگــر  ــی شكســته شــد، در آینــده هیــچ انتخابات ــی نخواهــم رفــت. امــروز اگــر چهارچوبهــای قانون غیرقانون
ــچ  ــتند؛ هی ــده نیس ــی برن ــد، بعض ــی برنده ان ــی بعض ــر انتخابات ــره در ه ــت. باالخ ــد داش ــت نخواه مصونی
ــز  ــه چی ــن هم ــرد. بنابرای ــد ك ــدا نخواه ــت پی ــت و مصونی ــد گرف ــرار نخواه ــاد ق ــورد اعتم ــر م ــی دیگ انتخابات
ــای  ــت، از راه ه ــبهه ای هس ــاً ش ــر واقع ــون. اگ ــق قان ــر طب ــت، ب ــای درس ــرد، كاره ــام بگی ــود، انج ــال بش دنب
ــون نیســت. همانطــور كــه  ــون در ایــن زمینــه كامــل اســت و هیــچ اشــكالی در قان قانونــی پیگیــری بشــود. قان
حــق دادنــد كــه نامزدهــا نظــارت كننــد، حــق دادنــد كــه شــكایت كننــد، حــق دادنــد كــه بررســی بشــود. بنــده 
ــا حضــور  از شــورای محتــرم نگهبــان خواســتم كــه اگــر مــواردی خواســتند صندوقهــا را بازشــماری بكننــد، ب
ــد.  ــد، امضــاء كنن ــت كنن ــا بشــمرند، ثب ــند، آنج ــان باش ــد. خودش ــن كار را بكنن ــا ای ــدگان خــود نامزده نماین
ــردم  ــما م ــه ش ــاب ب ــات و خط ــه انتخاب ــع ب ــن راج ــدارد. ای ــود ن ــت وج ــن جه ــكلی در ای ــچ مش ــن، هی بنابرای

ــز. عزی

مواظب باشیم اشتباه نکنیم 
ــن  ــت. م ــات اس ــزاب و جریان ــدگان اح ــا و گردانن ــیون و نامزده ــه سیاس ــاب ب ــن، خط ــاب دوم م ــا خط ام
ــرای كشــور اســت؛  ــک لحظــه ی حســاس تاریخــی ب ــروز ی ــه ام ــن حضــرات، ك ــه ای ــم ب ــرض كن ــم ع میخواه
ــگاه  ــم، ن ــه وضــع اقتصــادی عال ــد ب ــگاه كنی ــه، ن ــه وضــع خاورمیان ــد ب ــگاه كنی ــا، ن ــه وضــع دنی ــد ب ــگاه كنی ن
ــا در نقطــه ی  ــل افغانســتان، مثــل پاكســتان. م ــراق، مث ــا مثــل ع ــه مســائل كشــورهای همســایه ی م ــد ب كنی
حساســی از تاریــخ قــرار گرفته ایــم. همــه ی مــا وظیفــه داریــم كــه در ایــن مرحلــه ی تاریخــی هوشــیار باشــیم، 

ــم. ــتباه نكنی ــیم اش ــب باش ــیم، مواظ ــق باش دقی
ــن  ــان ای ــد. وظیفه ش ــل كردن ــان عم ــه ی خودش ــه وظیف ــاً ب ــاً و انصاف ــردم حق ــات، م ــه ی انتخاب ــن قضی در ای
بــود كــه بیاینــد پــای صندوقهــای رأی، كــه بــه بهتریــن وجهــی ایــن وظیفــه اداء شــد؛ امــا مــا و شــما وظائــف 
ــن  ــد؛ از ای ــردم دارن ــكار م ــی در اف ــوع مرجعیت ــک ن ــوی ی ــک نح ــه ی ــه ب ــانی ك ــم. آن كس ــنگین تری داری س
ــد،  ــنوی دارن ــا حرف ش ــده ای از اینه ــک ع ــی، و ی ــات سیاس ــان جریان ــزاب و كارگردان ــای اح ــیون و رؤس سیاس
ــا  ــر آنه ــار خودشــان باشــند. اگ ــب گفت ــد مراق ــی بای ــار خودشــان باشــند؛ خیل ــب رفت ــد مراق ــی بای ــا خیل اینه
ــاس و  ــیار حس ــای بس ــه جاه ــردم ب ــه ی م ــری در بدن ــن افراطی گ ــه ی ای ــد، دامن ــری كنن ــی افراطی گ كم
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ــش  ــا نمونه های ــه م ــد، ك ــع كنن ــد آن را جم ــر نمیتوانن ــا دیگ ــود آنه ــی خ ــه گاه ــید ك ــد رس ــی خواه خطرناك
ــن  ــران دام ــری دیگ ــه افراطی گ ــت افراطــی ب ــر حرك ــد، ه ــه وجــود آم ــه ب ــی در جامع ــراط وقت ــم. اف را دیده ای
ــور  ــم را ك ــرو، چش ــالح اب ــرای اص ــا ب ــد، ی ــا بگذارن ــر پ ــون را زی ــد قان ــی بخواهن ــگان سیاس ــر نخب ــد. اگ میزن
كننــد، چــه بخواهنــد، چــه نخواهنــد، مســئول خونهــا و خشــونتها و هــرج و مرج هــا، آنهاینــد. مــن بــه همــه ی 
ایــن آقایــان، ایــن دوســتان قدیمــی، ایــن بــرادران توصیــه میكنــم بــر خودتــان مســلط باشــید؛ ســعه ی صــدر 
ــاب  ــر نق ــروز دیگ ــه ام ــرده را ك ــنه ی كمین ك ــای گرس ــد؛ گرگه ــمن را ببینی ــتهای دش ــید؛ دس ــته باش داش
دیپلماســی را یــواش یــواش دارنــد از چهره هایشــان برمیدارنــد و چهــره ی حقیقــی خودشــان را نشــان میدهنــد، 

ــد. ــت نكنی ــا غفل ــد؛ از اینه ببینی

دیپلماتهای کشورهای غربی، نقاب از چهره برداشتند
ــات  ــا تعارف ــا حــاال ب ــه ت ــی ك ــد كشــور غرب ــروز - حــاال عــرض خواهــم كــرد - دیپلماتهــای برجســته ی چن ام
ــان  ــد نش ــان را دارن ــی خودش ــره ی واقع ــتند؛ چه ــره برداش ــاب از چه ــد، نق ــرف میزدن ــا ح ــا م ــک ب دیپلماتی
ــا نظــام  ــدت البغضــاء مــن افواههــم و مــا تخفــی صدورهــم اكبــر«. دشــمنی های خودشــان ب میدهنــد؛ »قــد ب
ــرض  ــرادران ع ــن ب ــه ای ــن ب ــس. م ــت انگلی ــر دول ــم خبیث ت ــه ه ــد؛ از هم ــان میدهن ــد نش ــالمی را دارن اس
میكنــم، بــه مســئولیت پیــش خــدای متعــال فكــر كنیــد: پیــش خــدا مســئولید، از شــما ســؤال خواهــد شــد. 
ــد.  ــاب بدانی ــون را فصل الخط ــت؛ قان ــاب اس ــون، فصل الخط ــد؛ قان ــاد بیاوری ــه ی ــام را ب ــای ام ــن وصای آخری
ــدوق رأی حــل و  ــا ســر صن ــن اســت كــه همــه ی اختالفه ــرای ای ــات ب ــرای چیســت؟ انتخاب ــات اصــاًل ب انتخاب
ــه در  ــد؛ ن ــد، چــی نمیخواهن ــردم چــی میخواهن ــه م ــوم بشــود ك ــای رأی معل ــد در صندوقه فصــل بشــود. بای
ــد، اردوكشــی خیابانــی بكننــد،  كــف خیابانهــا. اگــر قــرار باشــد بعــد از هــر انتخاباتــی آنهائــی كــه رأی نیاوردن
ــد هــم، در جــواب آنهــا، اردوكشــی كننــد،  ــی كــه رأی آورده ان ــان؛ بعــد آنهائ ــه خیاب طرفدارانشــان را بكشــند ب
ــان،  ــان، پــس چــرا انتخابــات انجــام گرفــت؟ تقصیــر مــردم چیســت؟ ایــن مردمــی كــه خیاب بكشــند بــه خیاب
محــل كســب و كار آنهاســت، محــل رفــت و آمــد آنهاســت، محــل زندگــی آنهاســت، اینهــا چــه گناهــی كردنــد؟ 
كــه مــا میخواهیــم طرفدارهــای خودمــان را بــه رخ آنهــا بكشــیم؛ آن طــرف یــک جــور، ایــن طــرف یــک جــور. 
ــئله ی  ــئله ی او مس ــد - مس ــتی بزن ــه ی تروریس ــد ضرب ــه میخواه ــی ك ــت - آن كس ــوذِی تروریس ــرای نف ب
ــد  ــه میخواهن ــی ك ــردم؛ مردم ــن م ــان ای ــان شــدن در می ــر از پنه ــزی بهت ــرای او چــه چی سیاســی نیســت؛ ب
راهپیمائــی كننــد یــا تجمــع كننــد. اگــر ایــن تجمعــات پوششــی بــرای او درســت كنــد، آنوقــت مســئولیتش بــا 
ــا كشــته شــدند؛ از مــردم عــادی، از بســیج، جــواب اینهــا  كیســت؟ االن همیــن چنــد نفــری كــه در ایــن قضای
ــان از شــلوغی اســتفاده  ــو خیاب ــه اینهــا نشــان داده خواهــد شــد - ت را كــی  بناســت بدهــد؟ واكنشــهائی كــه ب
كننــد، بســیج را تــرور كننــد، عضــو نیــروی انتظامــی را تــرور كننــد - كــه باالخــره واكنشــی بــه وجــود خواهــد 
ــا كیســت؟ انســان دلــش خــون میشــود از  ــن واكنشــها ب ــود. محاســبه ی ای آورد، واكنــش احساســی خواهــد ب



89

آرامش سیاسی

ــن و  ــم دانشــجوهای مؤم ــا را، دانشــجوها را - آن ه ــوی دانشــگاه، جوانه ــوی ك ــد ت ــا؛ برون ــن قضای بعضــی از ای
ــد! دل  ــم بدهن ــری ه ــعار رهب ــت ش ــد، آنوق ــرار بدهن ــم ق ــورد تهاج ــلوغ كن ها را - م ــه آن ش ــی را، ن حزب الله
ــه  ــه ب ــات كار درســتی نیســت، بلك ــد از انتخاب ــی بع ــی خیابان ــوادث. زورآزمائ ــن ح انســان خــون میشــود از ای

ــت. ــاالری اس ــل مردم س ــات و اص ــل انتخاب ــیدن اص ــش كش چال

حرکات خیابانی، روش درستی نیست
ــه ایــن روش خاتمــه بدهنــد. ایــن روش، روش درســتی نیســت. اگــر خاتمــه ندهنــد،  مــن از همــه میخواهــم ب

ــه عهــده ی آنهاســت. آنوقــت مســئولیت تبعــات آن، هــرج و مــرج آن، ب
ــا حــركات خیابانــی، یــک اهــرم فشــاری علیــه نظــام  ایــن تصــور هــم غلــط اســت كــه بعضــی خیــال كننــد ب
ــار  ــر ب ــت، زی ــوان مصلح ــه عن ــا ب ــد ت ــد، وادار میكنن ــور میكنن ــام را مجب ــئولین نظ ــد و مس ــت میكنن درس
ــه، ایــن هــم غلــط اســت. اوالً تــن دادن بــه مطالبــات غیــر قانونــی، زیــر فشــار، خــود  تحمیــالت آنهــا برونــد. ن
ایــن، شــروع دیكتاتــوری اســت. ایــن اشــتباه محاســبه اســت؛ ایــن محاســبه ی غلطــی اســت. عواقبــی هــم اگــر 
پیــدا كنــد، عواقبــش مســتقیماً متوجــه فرماندهــان پشــت صحنــه خواهــد شــد. اگــر الزم باشــد، مــردم آنهــا را 

ــد شــناخت. ــت خــود خواهن ــت خــود و وق هــم در نوب
مــن از همــه ی ایــن دوســتان، ایــن بــرادران، میخواهــم بنــا را بــر بــرادری بگذاریــد، بنــا را بــر تفاهــم بگذاریــد، 
قانــون را رعایــت كنیــد. راه قانــون بــاز اســت. راه محبــت و صفــا بــاز اســت، از ایــن راه برویــد. و امیــدوارم خــدای 
متعــال توفیــق بدهــد كــه همــه از ایــن راه برونــد. خــب، همــه پیشــرفت كشــور را میخواهنــد. جشــن پیــروزی 
چهــل میلیونــی را ایــن بــرادران گرامــی بدارنــد و نگذارنــد دشــمن ایــن جشــن را خــراب كنــد؛ همچنانــی كــه 
ــده  ــت بن ــد، آنوق ــاب بكنن ــری را انتخ ــد راه دیگ ــانی بخواهن ــر كس ــه اگ ــد. البت ــراب كن ــد خ ــمن میخواه دش

ــا مــردم صریحتــر از ایــن صحبــت خواهــم كــرد. ــاره خواهــم آمــد و ب دوب
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ــن دو  ــده در ای ــت. بن ــتكباری اس ــانه های اس ــران رس ــتكبار و س ــران اس ــه س ــاب ب ــوم، خط ــاب س ــا خط و ام
ــن  ــردم؛ در ای ــال ك ــی را دنب ــد كشــور اروپائ ــكا و دولتمــردان چن ــار دولتمــردان آمری ــار و گفت ــه، رفت ســه هفت
ــن دو ســه روِز بعــد  ــد هــم ای ــات، بع ــد از انتخاب ــات و شــب بع ــات و آن روز انتخاب ــه انتخاب ــک ب هفته هــای نزدی
ــری رسانه هایشــان،  ــات جهتگی ــل از شــروع انتخاب ــی داشــت. اول، قب ــر و متفاوت ــک وضــع متغی ــات. ی از انتخاب
ــود.  ــم بش ــردم ك ــركت م ــاید ش ــد، ش ــد كنن ــاد تردی ــات ایج ــِل انتخاب ــه در اص ــود ك ــن ب ــان، ای دولتمردانش
ــم  ــا، ه ــم اروپائی ه ــم - ه ــا ه ــج را آنه ــن نتائ ــد، همی ــات حاصــل ش ــن انتخاب ــه از ای ــن نتائجــی ك ــه همی البت
ــدی؛  ــن كاِر ۸5 درص ــتند؛ ای ــار نداش ــردم را انتظ ــم م ــت عظی ــن حرك ــا ای ــد؛ ام ــدس میزدن ــا - ح آمریكائی ه
چهــل میلیونــی را بــاور نمیكردنــد. بعــد از آنكــه ایــن حضــور عظیــم دیــده شــد، اینهــا شــوكه شــدند؛ فهمیدنــد 
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چــه اتفــاق بزرگــی در ایــران افتــاد؛ فهمیدنــد كــه بایــد خودشــان را بــا ایــن شــرائط جدیــد وفــق بدهنــد؛ هــم 
ــران  ــه و جهــان اســالم، هــم در مســئله ی هســته ای. در مســائل ای در امــور بیــن الملــل، هــم در امــور خاورمیان
ــه  ــدا شــد، ك ــوری اســالمی پی ــه جمه ــوط ب ــدی در مســائل مرب ــه ســرفصل جدی ــد ك شــوكه شــدند؛ فهمیدن
مجبورنــد ایــن را بپذیرنــد. ایــن مــال هنگامــی بــود كــه ایــن حركــت عظیــم مــردم دیــده شــد و از اینجــا مرتــب 
ــن  ــد؛ از همــان صبــح جمعــه ای ــره شــد و همه شــان اظهــار تعجــب كردن ــادی خودشــان مخاب ــه وســیله ی ای ب

ــده شــد. ــارات دی ــن اظه ــارات شــروع شــد، آنجــا هــم برخــی از بازخوردهــای ای اظه
ــن  ــد. ای ــش آم ــان پی ــی برایش ــد فرصت ــاس كردن ــان احس ــد، ناگه ــا را دیدن ــی از نامزده ــراض بعض ــی اعت وقت
ــد  ــوض ش ــنبه ع ــنبه و یكش ــان از روز ش ــد. لحنش ــواری كنن ــد موج س ــا بتوانن ــمردند ت ــم ش ــت را مغتن فرص
ــاًل در  ــا مث ــوت نامزده ــه دع ــه ب ــی ك ــات مردم ــه بعضــی از اجتماع ــاد ب ــواش چشمشــان افت ــواش ی ــی ی و وقت
ــا  ــان را بن ــت خودش ــت و حقیق ــار رف ــان كن ــواش نقابهایش ــواش ی ــدند، ی ــدوار ش ــدند، امی ــدا ش ــا پی خیابانه
كردنــد نشــان دادن. چنــد تــا از وزرای خارجــه و رؤســای دولتهــای چنــد تــا كشــور اروپائــی و آمریــكا حرفهائــی 
ــا  ــه م ــه گفت ــل شــد ك ــكا نق ــور آمری ــول رئیــس جمه ــداد. از ق ــه انســان نشــان می ــا را ب ــه باطــن آنه ــد ك زدن
ــه  ــد. از آن طــرف نامــه بنویســند، اظهــار عالقــه ی ب ــه خیابانهــا بریزن منتظــر چنیــن روزی بودیــم كــه مــردم ب
ــا  ــد. كــدام را م ــا را بزنن ــن حرفه ــن طــرف ای ــد، از ای ــه جمهــوری اســالمی بكنن ــرام ب ــراز احت ــد، اب ــط كنن رواب

ــم؟ ــاور كنی ب
ــد؛  ــروع ش ــی ش ــب خیابان ــط تخری ــد و خ ــه كار افتادن ــی ب ــر خارج ــن عناص ــل ای ــم عوام ــور ه ــل كش در داخ
خــط تخریــب، خــط آتش ســوزی، امــوال عمومــی را آتــش بزننــد، حریــم كســب و كار مــردم را ناامــن 
ــردم  ــت م ــد، امنی ــارت ببرن ــه غ ــا را ب ــی از مغازه ه ــوال بعض ــكنند، ام ــردم را بش ــه های دكان م ــد، شیش كنن
ــه مــردم  را از جانشــان و مالشــان ســلب كننــد؛ امنیــت مــردم مــورد تطــاول اینهــا قــرار گرفــت. ایــن ربطــی ب
ــاندگان  ــال دست نش ــت، م ــزدوران اس ــال م ــت، م ــان اس ــال بدخواه ــن م ــدارد، ای ــا ن ــداران نامزده و طرف
سرویســهای جاسوســی غربــی و صهیونیســت اســت. ایــن كاری كــه در داخــل، ناشــیانه از بعضــی ســر زد، اینهــا 
را بــه طمــع انداخــت، خیــال كردنــد ایــران هــم گرجســتان اســت )!( یــک ســرمایه دار صهیونیســت آمریكائــی 
ــات نقــل شــد، گفــت  ــای خــودش كــه در رســانه ها و در بعضــی از مطبوع ــق ادع ــن، طب ــل از ای ــد ســال قب چن
مــن ده میلیــون دالر خــرج كــردم، در گرجســتان انقــالب مخملــی راه انداختــم؛ حكومتــی را بــردم، حكومتــی 
ــد جمهــوری اســالمی، ایــران و ایــن ملــت عظیــم هــم مثــل آنجاســت. ایــران را  را آوردم. احمقهــا خیــال كردن

ــران را نشــناختند. ــت ای ــوز هــم مل ــه هن ــن اســت ك ــا ای ــد؟! مشــكل دشــمنان م ــا كجــا مقایســه میكنی ب

جنایات آمریکا و ادعای حقوق بشر
ــه  ــه ب ــود ك ــی ب ــن حرفهائ ــد، ای ــن آم ــم م ــه چش ــت تر ب ــر و زش ــه بدت ــن از هم ــن بی ــه در ای ــزی ك آن چی
ــد  ــادر ش ــی ص ــردان آمریكائ ــن دولتم ــان ای ــردم، از زب ــه م ــختگیری ب ــر و س ــوق بش ــوزی از حق ــوان دلس عن



9۱

آرامش سیاسی

ــا مــردم چنیــن رفتــار بشــود، مخالفیــم؛ مــا نگرانیــم! شــما نگــران مردمیــد؟! شــما چیــزی  كــه: مــا از اینكــه ب
ــوز هــم دارد  ــه خــاك و خــون كشــید و هن ــد؟! افغانســتان را كــی  ب ــام حقــوق انســان را اصــاًل قبــول داری ــه ن ب
ــت  ــه دول ــرد؟ در فلســطین چــه كســی ب ــر ك ــان خــودش تحقی ــه ی نظامی ــر چكم ــی  زی ــراق را ك میكشــد؟ ع
صهیونیســت ظالــم ایــن همــه كمــک سیاســی و مــادی كــرد؟ در خــود آمریــكا - انســان واقعــاً تعجــب میكنــد 
- در زمــان دولــت همیــن حــزب دمكــرات، در زمــان ریاســت جمهــوری شــوهر همیــن بانوئــی كــه حــاال اظهــار 
ــه  ــن ك ــش ســوزاندند. ای ــده در آت ــده زن ــه ی داوودی را زن ــر از وابســتگان فرق ــد نف ــد، هشــتاد و چن نظــر میكن
دیگــر جــای انــكار نیســت. همیــن حضــرات، همیــن دمكراتهــا ایــن كار را كردنــد. فرقــه ی داوودی هــا بــه قــول 
ــی رفتنــد و در آنجــا  ــه منزل ــرار گرفتنــد و ب ــكا ق ــت آمری ــی مــورد غضــب دول ــه دلیل خودشــان دیویدی هــا - ب
ــرد، زن، بچــه  ــا م ــد و هشــتاد ت ــش زدن ــه را آت ــا خان ــد. اینه ــرون نیامدن ــد، بی ــر چــه كردن متحصــن شــدند. ه
تــو ایــن خانــه، زنــده زنــده ســوختند. شــما حقــوق بشــر میفهمیــد یعنــی چــه؟! بــه نظــر مــن ایــن مســئوالن 
ــد.  ــه بدانن ــان وظیف ــرای خودش ــم ب ــا را ه ــرم و حی ــتی ش ــدری بایس ــی ق ــی و آمریكائ ــتمداران اروپائ و سیاس
ــان، در  ــطین، در لبن ــوم در فلس ــردم مظل ــا از م ــاع م ــت. دف ــان اس ــوق انس ــم دار حق ــالمی، پرچ ــوری اس جمه
عــراق، در افغانســتان، در هــر نقطــه ای كــه مــردم مظلــوم واقــع شــدند، نشــانه ی همیــن اســت. نشــانه ی ایــن 
ــن كشــور برافراشــته  ــه اســالم در ای ــه اســالم، ایمــان ب ــاد ب ــه وســیله ی اعتق اســت كــه پرچــم حقــوق بشــر ب
ــرای حقــوق بشــر كســی مــا را نصیحــت كنــد. خــب، ایــن عرایــض مــا  شــده اســت. مــا احتیــاج نداریــم كــه ب

ــات. ــاره ی انتخاب ــود درب ب
ــه موالمــان و صاحبمــان، حضــرت بقیــةاللَّ )ارواحنــا فــداه(: ای ســید  یــک خطــاب آخــری هــم عــرض كنــم ب
ــم  ــم و خواهی ــم گفتی ــت، ه ــم گف ــد ه ــم؛ آنچــه بای ــم، انجــام میدهی ــد بكنی ــا آنچــه بای ــا! م ــوالی م ــا! ای م م
گفــت. مــن جــان ناقابلــی دارم، جســم ناقصــی دارم، انــدك آبروئــی هــم دارم كــه ایــن را هــم خــود شــما بــه مــا 
دادیــد؛ همــه ی اینهــا را مــن كــف دســت گرفتــم، در راه ایــن انقــالب و در راه اســالم فــدا خواهــم كــرد؛ اینهــا 
هــم نثــار شــما باشــد. ســید مــا، مــوالی مــا، دعــا كــن بــرای مــا؛ صاحــب مــا توئــی؛ صاحــب ایــن كشــور توئــی؛ 
ــم  ــدرت ه ــا ق ــم داد؛ ب ــه خواهی ــن راه را ادام ــا ای ــما هســتید؛ م ــا ش ــی؛ پشــتیبان م ــالب توئ ــن انق صاحــب ای

ــا توجــه خــود، پشــتیبانی بفرمــا. ــا حمایــت خــود، ب ــا دعــای خــود، ب ادامــه خواهیــم داد؛ در ایــن راه مــا را ب
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ضرورت توجه به توطئه دشمن در هنگام آرامش و ثبات

ملت ایران خوب امتحان داده اند
 نقش رسانه ها در تحوالت ملتها

به هم زدن امنیت یك ملت بزرگترین گناه است
عقل، انسان را به راه راست هدایت میکند 
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ضرورت توجه به توطئه دشمن در هنگام آرامش و ثبات

 ملت ایران خوب امتحان داده اند
ــوار را پشــت ســر گذاشــت  ــای دش ــن آزمایش ه ــران ای ــت ای ــش اســت. مل ــدان آزمای ــم می ــی ه ــدان زندگ می
ــه  ــاً ب « و احیان ــه ااّل اللَّ ــه »ال ال « و تلفــظ محــض ب ــه ااّل اللَّ ــه اســم »ال ال ــا وقتــی ب ــن عــزت رســید. ت ــه ای كــه ب
« اكتفــا كــرده بودیــم، اســیر پنجــه ی طاغــوت بودیــم. آن وقتــی كــه وارد عمــل شــدیم،  ذهنیــت »ال الــه ااّل اللَّ
ــال آن  ــت مســلمان و خــدای متع ــا در آن گذاشــتیم، شــدیم مل « را شــناختیم و پ ــه ااّل اللَّ ــِی »ال ال ــدان عمل می
عــزت را، آن قــدرت را، آن هویــت برجســته و درخشــان را بــه مــا ملــت ایــران بخشــید. مــا اگــر قــدم بگذاریــم، 

ــت. ــریع االجابه اس ــد؛ س ــخ میده ــال پاس ــدای متع خ
ــه  ــد. ب ــا خــوب امتحــان دادن ــت م ــن ســی ســال، مل ــوِن ای ــای گوناگ ــدس، در آزمونه ــاع مق ــالب، در دف در انق
همــان مقــداری هــم كــه كار كردیــم، بــه همــان مقــداری هــم كــه حركــت كردیــم، خــدای متعــال دســتاورد 
ــا،  ــالش م ــر ت ــا«. ده براب ــر امثاله ــه عش ــنة فل ــاء بالحس ــن ج ــت: »م ــزرگ اس ــی ب ــتاوردها خیل ــه دس داد. البت
ــم؟  ــل عال ــن مل ــالم و در بی ــت اس ــن ام ــوت در بی ــم در دوران طاغ ــا بودی ــا كج ــا داد. م ــه م ــال ب ــدای متع خ
ــدون آن  ــجاعتها، ب ــدون آن ش ــیتهای الزم، ب ــدون حساس ــود ب ــده، در درون خ ــوش ش ــام، فرام ــزوی، گمن من
ــا،  ــمند م ــا، دانش ــوان م ــروز ج ــم. ام ــوری بودی ــد؛ اینج ــش وادار میكن ــه جه ــت را ب ــک مل ــه ی ــی ك همت هائ
ــت  ــا حرك ــد، در راه آن آرزوه ــزرگ دارن ــای ب ــا، آرزوه ــردم م ــاد م ــا، آح ــاورز م ــا، كش ــر م ــا، صنعتگ ــم م عال
ــد  ــرار داده ان ــان را ق ــعار خودش ــا، ش ــای دنی ــن قدرته ــد. بزرگتری ــد می بینی ــم داری ــد و نتیجــه اش را ه مي كنن
ــد  ــد، تهدی ــاب میكنن ــد ارع ــن كار دارن ــا ای ــران را ب ــت ای ــد مل ــال میكنن ــوری اســالمی! خی ــا جمه ــه ی ب مقابل
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ــن  ــن و خبیث تری ــد مادی تری ــه می بین ــد ك ــت میكن ــاس هوی ــران احس ــت ای ــه مل ــد ك ــد؛ نمیدانن میكنن
ــه دارد؛  ــداف شــومی ك ــه اه ــرای رســیدن ب ــد ب ــران می بین ــت ای ــع خــودش را مل ــم، مان ــادی عال ــای م قدرته
ایــن چیــز كمــی نیســت. مي گوینــد مي خواهیــم مــا در خاورمیانــه چنیــن كنیــم، چنــان كنیــم و ده برابــر ایــن 
ــع اســت. ایــن  ــع اســت؛ ملــت جمهــوری اســالمی مان از اهــداف شومشــان را هــم نمي گوینــد؛ ملــت ایــران مان
نشــان دهنده ی عظمــت ایــن ملــت اســت، عظمــت ایــن نظــام اســت؛ عظمــت ایــن دولــت اســت كــه توانســته 
مانــع بشــود از اینكــه مســتكبران عالــم بتواننــد - حداقــل در یــک حــوزه ی مشــخصی از جغرافیــای عالــم - بــه 

ــه دســت آورد. ــن ب ــا حركــت در عرصــه ی احــكام دی ــران ب ــت ای ــن را مل ــداف خودشــان برســند. ای اه
ملــت مــا ملــت خوبــی اســت، ملــت بزرگــی اســت، ملــت وفــاداری اســت، ملــت باگذشــتی اســت. نمونه هایــش 
را در طــول مــدت ایــن ســی ســال مشــاهده كرده ایــم؛ در همیــن قضایــای اخیــر، در ایــن انتخابــات و حوادثــی 
كــه بعــد از انتخابــات بــه وجــود آوردنــد، نقــش ملــت را شــما مشــاهده كردیــد. ســالئق مختلفــی در عرصــه ی 
زندگــی اجتماعــی در میــان ملــت وجــود دارد؛ حرفشــان را مي زننــد، هركــدام نظرشــان را بیــان مي كننــد؛ امــا 
ــا نظــام در میــان اســت، آنجائــی كــه احســاس مي كننــد  آنجائــی كــه احســاس مي كننــد كــه پــای دشــمنی ب
ــاره  ــا كن ــردم از آنه ــد، م ــت مي كن ــد، مدیری ــام اداره مي كن ــه نظ ــه زدن ب ــرای ضرب ــی را ب ــتی دارد حركت دس
ــه آن شــعار معتقــد هــم باشــند؛ می بیننــد  ــو او همــان شــعاری را بدهــد كــه ایــن آحــاد مــردم ب ــد؛ ول مي گیرن

ــن مســئله ی مهمــی اســت. ــار مي كشــانند. ای كــه او بدخــواه اســت، خودشــان را كن

نقش رسانه ها در تحوالت ملتها
ــاد نگیریــم -  ــه ای نیندوزیــم، مطلبــی ی در حــوادث ایــن روزهــا - مــا در ایــن ســی ســال روزی نبــود كــه تجرب
خیلــی چیزهــا یــاد گرفتیــم، خیلــی چیزهــا فهمیدیــم؛ بــرای ملــت مــا تجربــه شــد؛ همــه فهمیدنــد كــه در آن 
وقتــی كــه ملــت در عیــن اســتقرار و آرامــش و ثبــات یــک حركــت بــزرگ را انجــام مي دهــد، نبایــد غافــل بمانــد 
از دشــمنی دشــمنانی كــه دارنــد برایــش نقشــه مي كشــند. همــه گفتنــد یــک انتخابــات چهــل میلیونــی، یــک 
ــردم  ــدرت جــذب م ــد از ســی ســال، ق ــه بع ــردم در صحن ــا حــاال، حضــور م ــالب ت ــر از اول انق عظمــت بی نظی
ــد كــه در  ــد غفلــت كننــد؛ همــه فهمیدن ــود؛ نبای ــن یــک عظمــت ب ــرای نظــام؛ ای ــه صحنــه آوردن مــردم ب و ب
چنیــن وضعیتــی نبایــد غفلــت كننــد كــه دشــمن كمیــن گرفتــه اســت؛ مراقــب اســت. حــاال تــا گفتــه میشــود 
ــا  ــم، م ــی نداری ــا دخالت ــه، م ــه، ن ــه ن ــد ك ــب می آین ــره ی حق به جان ــا چه ــا ب ــوراً خارجی ه دشــمن خارجــی، ف
ــی و دیگــران  ــه دســتگاه های اطالعات ــد. حــاال آن كاری ك ــی اســت؛ همــه می بینن ــن بی حیائ ــم. ای كاری نكردی
ــد،  ــاهده مي كنن ــد مش ــه دارن ــه هم ــزی ك ــار؛ آن چی ــه كن ــد، آن ب ــا را مي دانن ــد و دخالت ه ــف مي كنن كش
ــا  ــوالت ملته ــانه ها در تح ــر، رس ــال اخی ــد ده س ــن چن ــش را در ای ــن نق ــه مهمتری ــت ك ــش رسانه هاس نق

داشــته اند.
ــتگاه های  ــانه ها و دس ــه رس ــم ك ــا گفت ــدار، اینج ــوان هش ــه عن ــن ب ــل از ای ــال قب ــد س ــی، چن ــک وقت ــن ی م
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ــه  ــرای ب ــا ب ــتقالل ملته ــمنان اس ــر دش ــن عناص ــتكبار، میداندارتری ــه اس ــته ی ب ــِی وابس ــی و اطالعات تبلیغات
آشــوب كشــیدن ملتهــا هســتند؛ بــرای اینكــه اینهــا را از مســیری كــه دارنــد حركــت میكننــد، منصــرف كننــد. 
ــم،  ــن حــرف را زدی ــا ای ــه م ــل ك ــد ســال قب ــه آن چن ــروز نســبت ب ــال زدم. خــوب، ام ــا كشــور را مث ــد ت و چن
ــد كار  ــمنان دارن ــت. دش ــده اس ــر ش ــر و متنوع ت ــیع تر، همگانی ت ــترده تر، وس ــی گس ــی خیل ــائل ارتباطات وس
ــان  ــم! دستورالعمل هایش ــی نمیكنی ــچ اقدام ــا هی ــم! م ــچ كاری نمیكنی ــا هی ــد م ــت میگوین ــد، آن وق میكنن
بــرای گروه هــای غافــل و نــاداِن اغتشاشــگر تــوی رســانه های خودشــان بــه طــور علنــی دارد پخــش 
ــان  ــا پلیــس درگیــر بشــوید؛ اینجــوری علیــه بســیج حــرف بزنیــد؛ اینجــوری تــوی خیاب میشــود: اینجــوری ب
ــن  ــت؟ از ای ــت نیس ــا دخال ــد؛ اینه ــش بزنی ــوری آت ــد؛ اینج ــب كنی ــوری تخری ــد؛ اینج ــاد كنی ــاش ایج اغتش
ــه اســت. اشــتباه  ــرای ملــت مــا تجرب ــد. اینهــا ب ــه چشــم دیدن دخالــت واضح تــر؟ علنی تــر؟ ایــن را مــردم مــا ب
اســت اگــر كســی خیــال كنــد كــه یــک گــروه معــدود، آن هــم در تهــران، فــرض بفرمائیــد بــه ظــرف زبالــه ی 
ــه موتورسیكلتشــان،  ــه امــوال مــردم - ب ــا فــرض كنیــد ب ــه او میرســد - ی شــهرداری تعــرض میكنــد - زورش ب
ــه،  ــتند. بل ــردم نیس ــه، م ــد؛ ن ــن مردمن ــد، ای ــرض میكن ــان - تع ــه دكانش ــان، ب ــه بانكش ــان، ب ــه ماشینش ب
ــردم آن  ــد؟! م ــا مردمن ــردم. اینه ــد م ــد، میگوی ــت كن ــا حمای ــد از اینه ــی میخواه ــتكباری وقت ــوی اس بلندگ
ــند  ــار میكش ــد، كن ــه می بینن ــدین را در صحن ــن مفس ــگران را، ای ــن اغتشاش ــا ای ــه ت ــتند ك ــی هس میلیونهائ
ــگاه  ــار ن ــا انزج ــی را ب ــش اجتماع ــی را، آرام ــت عموم ــدگان امنی ــد؛ برهم زنن ــگاه میكنن ــرت ن ــا نف ــا را ب و آنه

میكننــد.

به هم زدن امنیت یك ملت بزرگترین گناه است
ــران انســان  ــت ای ــه ســمت اغتشــاش و ناامنــی ســوق بدهــد، از نظــر عامــه  ی مل هــر كســی امــروز جامعــه را ب
ــایه ی  ــد، در س ــه آن برس ــد ب ــت بخواه ــن مل ــه ای ــی را ك ــر هدف ــد. ه ــد باش ــه میخواه ــر ك ــوری اســت؛ ه منف
ــود، تحصیــل هــم هســت، علــم هــم هســت، پیشــرفت هــم  آرامــش و امنیــت خواهــد رســید. وقتــی امنیــت ب
هســت، صنعــت هــم هســت، ثــروت هــم هســت، آســایش گوناگــون هــم هســت، عبــادت هــم هســت؛ دنیــا و 
ــه هــم  آخــرت در ســایه ی امنیــت وجــود دارد. وقتــی ناامنــی ایجــاد شــد، همــه ی اینهــا مخــدوش میشــود. ب
ــه آن  ــن را البت ــن گناهــی اســت كــه ممكــن اســت كســی مرتكــب بشــود. ای ــت بزرگتری ــک مل زدن امنیــت ی
كســی كــه مأمــور اســت، مــزدور اســت، او كــه حــرف گــوش نمیكنــد؛ خطــاب مــا بــه او نیســت؛ خطــاب مــا بــه 

ــا هوشــیار باشــند. نخبــگان اســت. آحــاد ملــت هــم هوشــیارند؛ نخبــگان م
ــن حركــت در مســیر  ــد، ای ــا كمــک بكن ــه آنه ــه ب ــی ك ــر تحلیل ــی، ه ــر اقدام ــی، ه ــر حرف ــد ه ــگان بدانن نخب
ــرف  ــب ح ــیم: مراق ــب باش ــد مراق ــی بای ــیم؛ خیل ــب باش ــد مراق ــی بای ــا خیل ــه  ی م ــت. هم ــت اس ــالف مل خ
ــت؛  ــد گف ــی را بای ــک چیزهائ ــا. ی ــب نگفتن ه ــا، مراق ــب گفتن ه ــردن، مراق ــری ك ــب موضع گی زدن، مراق
ــر  ــت؛ اگ ــد نگف ــاورد، بای ــان نی ــر زب ــد ب ــی را بای ــک چیزهائ ــم. ی ــل نكرده ای ــه عم ــه آن وظیف ــم، ب ــر نگفتی اگ
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گفتیــم، برخــالف وظیفــه عمــل كرده ایــم. نخبــگان ســر جلســه ی امتحاننــد؛ امتحــان عظیمــی اســت. در ایــن 
ــم؛ ســقوط اســت.  ــا یــک ســال عقــب بیفتی ــن نیســت كــه م ــوزه شــدن، فقــط ای امتحــان، مــردود شــدن، رف
اگــر بخواهیــم بــه ایــن معنــا دچــار نشــویم، راهــش ایــن اســت كــه خــرد را، كــه انســان را بــه عبودیــت دعــوت 

ــم. ــرار بدهی ــم؛ شــاخص ق ــرار بدهی ــالك ق ــار و م ــد، معی میكن

عقل، انسان را به راه راست هدایت میکند
ــا  ــل م ــت. »العق ــل اس ــالف عق ــا خ ــت؛ اینه ــارف نیس ــی كاری های متع ــی بازی ها و سیاس ــن سیاس ــل، ای عق
ــد.  ــت میكن ــت هدای ــه راه راس ــان را ب ــه انس ــت ك ــن اس ــل ای ــان«؛ عق ــه الجن ــب ب ــن و اكتس ــه الّرحم ــد ب عب
اشــتباه میكننــد آن كســانی كــه خیــال میكننــد بــا سیاســی كاری، عقالئــی عمــل میكننــد؛ نــه، عقــل آن چیزی 
اســت كــه راه عبــادت خــدا را همــوار میكنــد. شــاخصش هــم بــرای مــا، بیــن خودمــان و خــدا، ایــن اســت كــه 
ــرای  ــن دارم ب ــه؟ م ــا ن ــم ی ــر خدائی ــه فك ــه؟ ب ــا ن ــم ی ــن حــرف اخــالص داری ــان ای ــم در بی ــم ببینی ــگاه كنی ن
خاطــر خــدا، رضــای خــدا حــرف میزنــم یــا بــرای خاطــر جلــب توجــه شــما دارم حــرف میزنــم؟ بــرای خاطــر 
ــه  ــان مراجع ــه خودم ــن اســت. ب ــارش ای ــتمع اســت؟ معی ــر مس ــر دل مســتمع و غی ــرای خاط ــا ب خداســت ی
ــم؛ بفهمیــم چــه كار  ــب ندهی ــان را فری ــه انســان، خــوِد انســان اســت. خودم ــم؛ اقضــی القضــات نســبت ب كنی

ــم. ــی میكنی ــم؛ چــه حركت ــم چــه میگوئی ــم؛ بفهمی میكنی
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یکـی از سیاسـتهای دسـتگاههای اسـتکبار، ایجاد 
بیثباتی است

 بروز استعدادها در صورت وجود آرامش در کشور
باید ثبات وآرامش را قدر دانست

انتخابـات فضـای کشـور را  مسـئوالن نبایـد در 
متاطم کنند



آرامش سیاسی

ثبات و آرامش سیاسی

یکی از سیاستهای دستگاههای استکبار، ایجاد بیثباتی است
تــالش ملــت عزیــز مــا و هوشــمندی و آگاهــی و بصیــرت مــردم عزیــز مــا در ایــن اســتان و در سرتاســر كشــور، 
ــن نعمــت بزرگــی  ــات سیاســی مســتمری برخــوردار باشــد؛ ای ــک ثب ــا از ی موجــب شــده اســت كــه كشــور م
ــی ایجــاد  ــه در كشــورهائی بیثبات ــن اســت ك ــر، یكــی از سالحهاشــان ای ــو و تجاوزگ ــدان زورگ اســت. قدرتمن
ــن  ــان، و هــم در مناطــق دیگــر ای ــد؛ هــم در منطقهــی خودم ــه نمونهــی آن را شــما مشــاهده میكنی ــد، ك كنن
دنیــای بــزرگ. میبینیــد كــه قدرتمنــدان هــر جــا توانســتهاند، هــر جــا در كشــوری طمعــی ورزیدهانــد، بــرای 
ــردم  ــا م ــور ی ــردم آن كش ــن م ــد، بی ــتقر كنن ــق مس ــورها و در آن مناط ــود را در آن كش ــلطهی خ ــه س اینك
ــا  ــد، ت ــری كردن ــد، ایجــاد درگی ــالف كردن ــی ایجــاد كردند؛ایجــاد اخت ــا كشــور همســایه، بیثبات آن كشــور ب
ــا  ــد، كارتله ــی، كارخانجــات اسلحهســازی اســتفاده كنن ــن بیثبات ــد؛ از ای ــه وجــود بیای ــا ب ــی در نظامه بیثبات
ــی  ــروز یك ــد. ام ــتفاده كنن ــرب اس ــی غ ــتگاه سیاس ــر دس ــم ب ــادِی حاك ــزرگ اقتص ــای ب ــتها و بنگاهه و تراس
ــام  ــرائطی، نظ ــن ش ــک چنی ــت در ی ــت. آن وق ــی اس ــاد بیثبات ــتكبار، ایج ــتگاههای اس ــتهای دس از سیاس
جمهــوری اســالمی بــه بركــت ایمــان شــما مــردم، بــه بركــت بصیرتــی كــه بــه فضــل الهــی در ملــت مــا وجــود 

ــاورد. ــه وجــود بی ــات و اســتقرار ب ــا ثب ــک كشــور ب ــه كــوری چشــم دشــمنان، ی دارد، توانســته اســت ب
ــاًل  ــه متقاب ــود دارد؛ و البت ــور وج ــه در كش ــتند ك ــتقراری هس ــات و اس ــن ثب ــتوانهی ای ــت پش ــاد مل ــود آح خ
ــود  ــد خ ــه و عای ــت، متوج ــور هس ــی كش ــام سیاس ــه در نظ ــتقراری ك ــات و اس ــن ثب ــی ای ــترین فایده بیش
مــردم اســت. یــک ملــت اگــر امنیــت داشــته باشــند، ثبــات سیاســی داشــته باشــند، از آرامــش دســتگاههای 
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ــه  ــون، ب ــای گوناگ ــه در میدانه ــرد ك ــد ك ــدا خواهن ــت پی ــت فرص ــند، آن مل ــوردار باش ــام برخ ــت نظ حاكمی
ــرای یــک كشــور، جــزو مهمتریــن  ــزرگ بشــری وارد شــوند و پیشــتاز باشــند. امنیــت و آرامــش ب مســابقهی ب

ــت. ــت اس ــک مل ــد ی ــن عوای ــتهها و مفیدتری خواس

بروز استعدادها در صورت وجود آرامش در کشور
ــه  ــردم، ب ــرای م ــر و ب ــرای پیغمب ــح مســلمانان را ب ــه فت ــح - ك ــال در ســورهی فت ــم، خــدای متع ــرآن كری در ق
صــورت یــک نعمــت بــزرگ معرفــی میكنــد - میفرماید»فأنــزل الّل ســكینته علــی رســوله و علــی المؤمنیــن و 
الزمهــم كلمــة الّتقــوی و كانــوا احــّق بهــا و اهلهــا« بــه عنــوان یــک نعمــت بــزرگ، نــزول ســكینهی الهــی را بــر 
جامعهــی اســالمی ذكــر میكنــد. ســكینه یعنــی آرامــش، یعنــی اطمینــان، یعنــی آن طمأنینهــای كــه وجــود 
ــن،  ــم بدبی ــه ه ــه نســبت ب ــدارد؛ هم ــی تالطــم هســت، آرامــش وجــود ن ــک ملت ــان ی ــت در می ــک وق دارد. ی
ــتگاههای  ــل دس ــردم در مقاب ــردم، م ــل م ــم در مقاب ــتگاههای حاك ــتیزهگر؛ دس ــر س ــه یكدیگ ــبت ب ــه نس هم
حاكــم؛ یــک چنیــن كشــوری كــه دارای امنیــت نباشــد، نمیتوانــد نــه در علــم، نــه در اقتصــاد، نــه در صنعــت، 
ــک  ــش در ی ــت و آرام ــتقرار و امنی ــی اس ــا وقت ــو بكشــد؛ ام ــه جل ــش و ب ــه پی ــودش را ب ــی، خ ــزت مل ــه در ع ن
كشــور بــود، ملــت فرصــت پیــدا میكنــد كــه آمادگیهــای خــود را، اســتعدادهای خــود را بــروز دهــد؛ همچنــان 
كــه شــما میبینیــد علیرغــم تهدیدهــای دشــمنان، تحریمهــای دشــمنان، خباثتهــای دشــمنان، ملــت ایــران 
و جوانــان عزیــز مــا توانســتهاند در میدانهــای گوناگــون، خــود را نشــان دهنــد؛ عظمــت خــود را، اســتعداد خــود 

ــه بركــت ثبــات اســت. ــه رخ دنیــا بكشــند؛ ایــن ب را، آمادگــی خــود را در زمینههــای مختلــف ب
دشــمنان مــا بارهــا كوشــش كردنــد كــه بــا شــیوههای گوناگــون، ایــن ثبــات سیاســی را بــه هــم بزننــد. در اول 
ــد  ــوب كشــور، ســعی كردن ــمال و جن ــرب كشــور، ش ــی در شــرق و غ ــای قومیت ــاد درگیریه ــا ایج ــالب، ب انق
نگذارنــد انقــالب اســالمی بــه آرامــش دســت پیــدا كنــد و كشــور را از تالطــم انقــالب بیــرون بیــاورد؛ امــا موفــق 
ــه معنــای واقعــی كلمــه، یــک  ــه - صــدام ب ــا تهاجــم یــک همســایهی دیوان ــد ب نشــدند. بعــد از آن ســعی كردن
ــد؛ از داخــل هــم  ــه هــم بریزن ــود - امنیــت كشــور را ب ــاك ب ــه و افسارگســیخته و خطرن انســان وحشــی و دیوان
گروهكهــا كمكــش كردنــد؛ همــان گروهكهائــی كــه بعــد هــم بــه دامــان خــود او پنــاه بردنــد. دیدیــد آنچــه كــه 
آنهــا خواســتند، صــد و هشــتاد درجــه برخــالف میــل آنهــا تمــام شــد. جنــگ تحمیلــی، حملهــی دشــمن، نــه 

ــزد، بلكــه اتحــاد ملــت را بیشــتر كــرد... فقــط ثبــات و اســتقرار كشــور را بــه هــم ن
ــران بگیــرد؛  ــت ای  دشــمن میخواســت كشــور را متالطــم كنــد، میخواســت آرامــش و ثبــات و اســتقرار را از مل
درســت بعكــس، خــدای متعــال در مقابــل كیــد دشــمنان آنچنــان تقدیــری كــرد كــه »و مكــروا و مكــر الّل و الّل 
خیــر الماكریــن« ملــت بــه بركــت دفــاع مقــدس، از آنجائــی كــه بــود، جلوتــر رفــت؛ آمادگــیاش بیشــتر شــد. 

ایــن توطئهــی دشــمنان مســتكبر و گرگهــای آدمیخــوار هــم در مقابــل ملــت ایــران اثــری نكــرد.
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باید ثبات وآرامش را قدر دانست
بعد سـعی كردند ایـن ثبـات را از داخل بـه هـم بریزند. من فقـط اشـاره كنـم؛ نمیخواهـم وارد تفاصیل شـوم. هم 
در سـال ۷۸، هـم در سـال ۸۸ - بـا فاصلهـی ده سـال - نقشـه و توطئهـی دشـمن یک جـور بـود. در هـر دو مورد 
سعیشـان ایـن بـود كـه بتوانند ثبـات سیاسـی را در كشـور بـه هـم بزنند؛ سعیشـان ایـن بود كـه تالطـم ایجاد 

كنند؛ ایـن آرامـش عمومـی را، این ثبـات را از ایـن ملـت بگیرند.
 ایـن ثبـات و آرامـش را باید قـدر بدانیـم. ملت قـدر میداننـد. من كـه به شـما عـرض میكنـم، در واقـع خطابم به 
كسـانی اسـت كه میخواهند قدرنشناسـی كننـد در مقابل ایـن ثباتی كـه وجـود دارد؛ آن كسـانی كه بـا حركات 
خـود، با اعمـال نادرسـت خود، بـا كجتابیهـای خود سـعی میكننـد این ثبـات و آرامـش را، ایـن اسـتقرار را، این 
طمأنینـه و ثبـات را در كشـور به هـم بزننـد. البته مسـئولین كشـور، بـا تدبیر، حواسشـان هسـت؛ من هـم تأكید 
میكنم؛ هـم بـه مسـئولین قوهی مجریـه، هم بـه مسـئولین قوهـی مقننه، هـم بـه مسـئولین قوهی قضائیـه، كه 
مراقب باشـند بدخواهان و دشـمنان بـا توطئهـی خـود نتوانند این آرامشـی را كه در سـطح كشـور وجـود دارد - 
كـه نشـانهی بزرگترین اقتـدار این ملـت اسـت، كـه میتواند همهـی خیـرات را به طـرف آنها جلـب كنـد - به هم 

بزننـد.

 مسئوالن نباید در انتخابات فضای کشور را متاطم کنند
قبـل از انتخابـات و در خـود انتخابات، بایـد همت همهی مسـئولین این باشـد كه آرامش سیاسـی كشـور را حفظ 
كننـد؛ نگذارنـد فضـای سیاسـی كشـور، جنجالـی و متالطـم شـود؛ ایـن جـزو چیزهائـی اسـت كه هوشـمندی 

مسـئوالن كشـور انشـاءالّل بایـد بتواند ایـن را تحقق ببخشـد.
 البته مـردم واقعـاً هوشـیار و بصیرند. انسـان چـه بگویـد در قبال ایـن هوشـیاری و بصیرت مـردم؟ عامهـی مردم 
همیشـه بـه مصالح كشـور بـا نظـر درسـتی نـگاه كردهاند؛ ایـن تجربهـی ماسـت. در طـول این سـه دهـه، هر جا 
مسـئولیتی متوجـه مـردم بـوده اسـت، بـه بهتریـن وجـه آن را انجـام دادهانـد. دشـمنان خواسـتند مـردم را از 
میدانهـای الزمالحضـوِر خودشـان دور كننـد، نتوانسـتند؛ خواسـتند مـردم را دچـار تشـتت آراء كننـد، اختالف 
كننـد، كـه گریبـان یكدیگـر را بگیرنـد، از مصالـح كشـور و پیشـرفت كشـور غافـل شـوند، نتوانسـتند. مـردم از 
خودشـان بصیرت نشـان دادنـد. حقـاً و انصافـاً بصیرت مـردم مثالزدنی اسـت؛ ایـن هم كار خداسـت. دلها دسـت 
خداسـت، ارادههـا مقهـور ارادهـی الهـی اسـت. مـردم مؤمننـد، متوجـه بـه حقایقنـد؛ سـفارش مـا بیشـتر بـه 
مسـئولین اسـت، به سیاسـتمداران اسـت، به مدیـران گوناگـون اسـت؛ مراقب باشـند دشـمن نتواند ایـن آرامش 
و اسـتقرار و طمأنینهـای را كـه بـه فضـل الهی در كشـور وجـود دارد و دشـمن سـعی كـرده ایـن را به هـم بزند و 
نتوانسـته، به هم بزند؛ سـعی كننـد این آرامـش و اسـتقرار را حفـظ كننـد؛ نگذارند تالطم بـه وجود بیایـد. گاهی 
یک حـرف، گاهی یـک عمل نسـنجیده، گاهـی یک اقـدام نابجـا، موجب تالطـم در محیط سیاسـی میشـود؛ باید 

خیلـی مراقب باشـند.
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یکـی از چیزهائی که مـا امروز خیلـی احتیاج داریـم، برنامه های 
مطالعاتی برای قشـرهای مختلف اسـت. بارها اتفـاق می افتد که 
جوانهـا را، نوجوانهـا را بـه کتابخوانی تشـویق میکنیـم؛ مراجعه 
میکننـد، میگوینـد آقا چه بخوانیم؟ این سـؤال یک جـواب ندارد؛ 
احتماالً جوابهـای متعددی دارد. مجموعـه ی متصدیان امر کتاب 
- چـه در وزارت ارشـاد، چـه در مجموعـه ی کتابخانه هـا - روی 
ایـن مسـئله بایـد کار جدی بکنند؛ در بخشـهای مختلـف، برای 
قشـرهای مختلـف، بـه شـکلهای مختلـف، بـا تنوع متناسـب، 
سـیرمطالعاتی درسـت کنند؛ اول این کتاب، بعـد این کتاب، بعد 
ایـن کتـاب. وقتـی که جـوان، نوجـوان، یا کسـی که تاکنـون با 
کتـاب انـس زیادی نداشـته اسـت، وارد شـد، حرکت کـرد، راه 

افتـاد، غالباً مسـیر خـودش را پیـدا خواهد کرد.
بیانات در دیدار مسئوالن کتابخانه ها و کتابداران 1390/4/29


