
1 چــــرا؟!
روایتی برای اندیشیدن



آنچـه در پپـی می آید روایتی مبتنی بر گزیده ی اخبـار و مطالب درباره ی پیدا 
و پنهـان فتنـه ی ۸۸ اسـت کـه به کوشـش نویسـنده ی گرامی آقـای علیرضا 
شـمیرانی، فراهـم آمده و در صفحات ۵۵ تـا 1۳۰ »کتاب فتنه تغلب«؛ اثری 

از موسسـه پژوهشـی فرهنگی انقاب اسـامی منتشر شده است.
ایـن متـن بـرای مطالعـه راحت تـر مخاطبان بـه صـورت جداگانـه در اختیار 

شماسـت و می توانیـد در 16 فصـل آن را بخوانیـد.



بسم هللا
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همـه چیـز از یـک پیشـنهاد شـروع شـد؛ واکاوی زوایـای پیـدا و 

پنهـان مقطعـی فراموش نشـدنی از تاریـخ کشـور یعنـی سـال ۸۸ 

بـا مولـود نامیمونـی بـه نـام فتنـه. وجهـه ی اصلـی ورود بـه ایـن 

اران، بازخوانـی آن دوره ی عبرت آمـوز بـا تمرکـز بـر 
ّ

آشـفته بازاِر مـک

برخـی رویکردهـا و تدابیـر رهبـر معّظـم انقـاب بود. براین اسـاس 

کار شـروع شـد و جمع آوری اّطاعات مسـتند و روشـنگر در کانون 

و  در مراکـز  بـه سـراغ مسـئولین ذی ربـط  گرفـت.  قـرار  جسـتجو 

سـطوح مختلف رفته و با آنها  گفتگو شـد؛ مانند دبیر و تعدادی از 

ی، دادسـتان کّل کشور 
ّ
اعضای دبیرخانه ی شـورای عالی امنّیت مل

و برخـی از دیگـر مقامـات قضایپـی، وزیـر و رئیس سـتاد انتخابات 

کشـور، وزیر اّطاعات و رئیس سـازمان اّطاعات سـپاه پاسـداران، 

و  هیئت رئیسـه  اعضـای  از  برخـی  نگهبـان،  شـورای  سـخنگوی 

نماینـدگان مجلس شـورای اسـامی، فرمانده ی نیـروی انتظامی، 

رئیـس سـازمان صداوسـیما و... از سـوی دیگـر با فّعاالن سیاسـی 

حامـی و دسـت اندرکار سـتادهای انتخاباتـی همـه ی نامزدهـا از 

اشاره
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آقـای احمدی نـژاد تا آقای موسـوی و آقای کروبـی و آقای رضایپی و 

نیـز افـراد متعّددی کـه در آن مقطـع به دنبال حّل وفصل مسـائل 

پـس از انتخابـات بودنـد، گفتگـو شـد. بـه مـوازات ایـن اقدامـات 

بـا تنـی چنـد از مسـئولین دفتـر رهبـر معّظـم انقـاب اسـامی و 

دفتـر حفـظ و نشـر آثـار ایشـان کـه شـاهد و واسـط و راوی فـراز و 

فرودهایپـی از آن روزگاِر عبرت آمـوز بودنـد گفتگو شـد و عاوه برآن 

برخـی از اسـناد و مـدارک ماحظـه گردیـد. برخـی از این عزیـزان از 

دفترهـای یادداشـت روزانه شـان، سـرمایه ی بی بدیلـی در اختیـار 

گذاشـتند کـه تـا مّدتهـا میتـوان از آن اسـتفاده کرد.

روشـن اسـت کـه در ایـن مقـام در صـدد بازگویپـی همـه ی ابعـاد 

فتنـه ی ۸۸ و نیـز بازخوانـی جامع و مانع راهبری هـای رهبر معّظم 

انقـاب اسـامی نبوده ایـم  و تنهـا بـه بازگویپـی برخـی رویکردهـا 

روایتـی  می آیـد  پپـی  در  آنچـه  اسـت.  شـده  اکتفـا  اقدامـات  و 

پرسـش محور و مبتنـی بـر گزیـده ای از اخبـار و اّطاعـات اسـت 

کـه به کوشـش نویسـنده ی گرامـی، به اسـتناد گفتگوهـا و مدارک 

نظر 
ُ
دراختیـار فراهم آمده اسـت. امید اسـت این روایت از بـاِب »ا

الـی مـا قـال و ال تنظر الی من قال«1 بـه معرفت و بصیرت جامعه 

بیفزاید.

غررالحکم، ص 361 1
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1
انتخابـــات ریاســـت جمهوری در ســـال ۸۸ بعـــد از مقطعـــی 

ــای مختلـــف  ــی در عرصه هـ قّیتهایپـ
ّ

ــران موف ــه ایـ ــد کـ ــزار شـ برگـ

ــه ای در  ــث منطقـ ــال در بحـ ــرای مثـ ــود. بـ ــت آورده بـ ــه دسـ بـ

ــم  ــژه جنـــگ ۳۳ روزه بودیـ دوران پـــس از جنـــگ 22 روزه و بویـ

ـــه پیـــروزی  ـــر رژیـــم صهیونیســـتی ب کـــه جبهـــه ی مقاومـــت در براب

ــه  ــمن بـ ــود و دوســـت و دشـ ــیده بـ ــدی رسـ ــگرف و قدرتمنـ شـ

نقـــش تعیین کننـــده ی جمهـــوری اســـامی در بـــه ثمـــر رســـیدن 

ـــت 
ّ
ـــداری مل ـــر، پای ـــوی دیگ ـــد. از س ـــرف بودن ـــروزی، معت ـــن پی ای

ـــل  ـــر قاب ـــای غی قّیته
ّ

ـــته ای و موف ـــش هس ـــبرد دان ـــام در پیش و نظ

تصـــّوری کـــه در ایـــن خصـــوص بـــه دســـت آمـــده بـــود، جمهـــوری 

ـــی  ـــای خارج ـــر طرفه ـــازی از نظ ـــرایط ممت ـــران را در ش ـــامی ای اس

_ حّتـــی دولتـــی مثـــل آمریـــکا _ قـــرار داده بـــود. غربی هـــا بـــه 

ـــه ای  ـــد روّی ـــیده بودن ـــه رس ـــن نتیج ـــه ای ـــا ب ـــت آمریکایپی ه محورّی

ـــق نیســـت و 
ّ

کـــه در رابطـــه بـــا ایـــران در پیـــش گرفته انـــد موف
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بایـــد آن را عـــوض کننـــد؛ شـــاهد مثـــال آنکـــه در چهـــار ســـال 

گذشـــته ی منتهـــی بـــه ۸۸، اروپایپی هـــا تصمیـــم گرفتـــه بودنـــد 

ــا روش بایکـــوت کـــردن،  ــاظ ارتباطـــات دیپلماتیـــک بـ بـــه لحـ

ــان را  ــر خارجه مـ ــا وزیـ ــد؛ نه تنهـ ــرار دهنـ ــار قـ ــا را تحـــت فشـ مـ

ـــرکّل وزارت خارجـــه  نمیپذیرفتنـــد بلکـــه در ســـطح معـــاون و مدی

ــاس و  ــر تمـ ــت، حّداکثـ ــود نداشـ ــراوده ای وجـ ــکان مـ ــز امـ نیـ

ـــای  ـــه آق ـــود ب ـــده ب ـــدود ش ـــی مح ـــای اروپایپ ـــا طرفه ـــا ب ـــاط م ارتب

ـــم در  ـــا؛ آن ه ـــه ی اروپ ـــی اّتحادّی ـــت خارج ـــئول سیاس ـــوالنا مس س

ـــواری از  داواط
َ
ـــه ا ـــا چ ـــم ب ـــاط ه ـــوع ارتب ـــن ن ـــته ای. ای ـــث هس بح

ســـوی طـــرف خارجـــی روبـــرو بـــود؛ اّمـــا چنـــد مـــاه قبـــل از برگـــزاری 

انتخابـــات، ایـــن وضـــع تغییـــر کـــرد؛ آقـــای ســـوالنا مرّتـــب بـــا 

طرفهـــای ایرانـــی اش تمـــاس میگرفـــت، فرانســـه در خردادمـــاه 

ـــوت  ـــور دع ـــه آن کش ـــفر ب ـــرای س ـــورمان ب ـــه ی کش ـــر خارج از وزی

ــروع  ــم شـ ــان هـ ــه آلمـ ــر ازجملـ ــورهای دیگـ ــرد، کشـ ــمی کـ رسـ

ـــه  ـــدود ب ـــا مح ـــار، تنه ـــر رفت ـــن تغیی ـــردن. ای ـــوت ک ـــه دع ـــد ب کردن

دولتهـــای اروپایپـــی و اّتحادّیـــه ی اروپـــا نبـــود بلکـــه دولـــت آمریـــکا 

ـــال  ـــبقش دنب ـــه ی اس ـــر خارج ـــه ی وزی ـــه گفت ـــن ب ـــا پیش ازای ـــه ت ک

ـــرارت  ـــور ش ـــا را مح ـــوده و م ـــران ب ـــت ای
ّ
ـــه ی مل ـــکاندن ریش خش
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نامیـــده بودنـــد، در بی ســـابقه ترین شـــکل، اقـــدام بـــه تمـــاس 

ــکا در  ــور آمریـ ــرد؛ رئیس جمهـ ــران کـ ــامی ایـ ــوری اسـ ــا جمهـ بـ

ـــت و  ـــه نوش ـــاب نام ـــم انق ـــر معّظ ـــه رهب ـــال ۸۸ ب ـــن س فروردی

ــای مختلـــف  ــتار همـــکاری در عرصه هـ ــرم خواسـ از موضعـــی نـ

ــت هللا  ــرت آیـ ــه حضـ ــا بـ ــه ی اوبامـ ــن، نامـ ــر از ایـ ــد. مهم تـ شـ

خامنـــه ای در بیســـتم خـــرداد یعنـــی دو روز قبـــل از انتخابـــات 

ـــان  ـــکاری دارد. حدسش ـــای آش ـــی، معن ـــاظ زمان ـــه لح ـــه ب ـــت ک اس

ـــران وارد  ـــامی ای ـــوری اس ـــات، جمه ـــد از انتخاب ـــه بع ـــود ک ـــن ب ای

مرحلـــه ی جدیـــدی از قـــدرت میشـــود کـــه دیگـــر بـــا جمهـــوری 

اســـامی قبـــل از انتخابـــات، بـــه لحـــاظ افزایـــش قـــدرت فـــرق 

میکنـــد؛ لـــذا تصـــّور میکردنـــد بایـــد قبـــل از آنکـــه ایـــران وارد 

آن مرحلـــه شـــود بـــاب ارتبـــاط را بگشـــایند. البّتـــه ایـــن منطـــِق 

ــردان غربـــی اســـت و بـــه مقامـــات آمریکایپـــی  ــارِی دولتمـ رفتـ

ـــره ی   ـــه خاط ـــت ب ـــد نیس ـــدارد. ب ـــاص ن ـــات ۸۸ اختص ـــا انتخاب ی

ـــش  ـــه کم وبی ـــود. هم ـــاره ش ـــاب اش ـــر انق ـــکان رهب ـــی از نزدی یک

میداننـــد کـــه آقـــا برخـــی از مواقـــع بـــرای پیـــاده روی بـــه ارتفاعـــات 

ــت؛  ــال ۸2 اسـ ــر سـ ــه اواخـ ــوط بـ ــره مربـ ــن خاطـ ــد. ایـ میرونـ

موقعـــی کـــه جمعـــی از نماینـــدگان مجلـــس ششـــم رّد صاحّیـــت 
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ـــزب  ـــو ح ـــدگان عض ـــی از نماین ـــرایط، یک ـــد. در آن ش ـــده بودن ش

ـــا  ـــه ی اروپ ـــه اّتحادّی ـــود ک ـــه ب ـــم، گفت ـــس شش ـــارکت در مجل مش

در قضّیـــه ی رّد صاحّیتهـــا کوتـــاه نمی آیـــد و اگـــر ایـــن افـــراد رّد 

ـــد.  ـــع میکنن ـــا قط ـــا م ـــان را ب ـــا ارتباطاتش ـــوند، آنه ـــت بش صاحّی

آقـــا از مســـئول تیـــم حفاظتشـــان میپرســـند چـــه خبـــر؟ او هـــم 

ایـــن خبـــر را بـــرای ایشـــان نقـــل میکنـــد و ســـپس میپرســـد آیـــا 

آنهـــا چنیـــن میکننـــد؟ آقـــا میگوینـــد خیـــر؛ اروپایپی هـــا دنبـــال 

منافـــع خودشـــان هســـتند؛ البّتـــه اگـــر کســـانی روی کار باشـــند 

ـــان  ـــا بدش ـــد، غربی ه ـــان دهن ـــا نش ـــه غربی ه ـــبزی ب ـــراغ س ـــه چ ک

نمی آیـــد آنهـــا روی کار بیاینـــد. شـــاید یـــک هفتـــه یـــا بیشـــتر از 

ـــه ی  ـــود کـــه مســـئول سیاســـت خارجـــی اّتحادّی ده روز نگذشـــته ب

ـــا  ـــم؛ م ـــران نداری ـــی ای ـــکات داخل ـــا مش ـــا کاری ب ـــت م ـــا گف اروپ

ـــاط  ـــا او ارتب ـــد، ب ـــارش باش ـــدرت در اختی ـــران ق ـــه در ای ـــس ک هرک

ـــم. ـــرار میکنی برق

بنابرایـــن همچنـــان کـــه رهبـــر انقـــاب بارهـــا تأکیـــد کرده انـــد، 

ـــورت  ـــدن در ص ـــاه آم ـــت: کوت ـــح اس ـــمن واض ـــاِر دش ـــِق رفت منط

اقتـــدار، فشـــار آوردن در صـــورت ضعـــف. اگـــر همـــه ی مســـئولین 

ـــت و خـــواص و نخبـــگان به عنـــوان 
ّ
به عنـــوان خدمتگـــزاران مل



1۰
چــــرا؟!

روایتی درباره ی پیدا و پنهان فتنه ی ۸۸
با تمرکز بر رویکردها و تدابیر رهبر انقالب

ـــاور  ـــمن، ب ـــاری دش ـــِق رفت ـــن منط ـــه همی ـــط ب ـــت، فق
ّ
ـــای مل امن

ــانی  ــند، به آسـ ــد باشـ ــعار و عمـــل پایبنـ ــه آن در شـ ــته و بـ داشـ

ـــدام. ـــه ک ـــت و بیراه ـــدام اس ـــم راه ک ـــم بفهمی میتوانی

آرایـــش  از  کـــه  اّطاعاتـــی  اســـاس  بـــر  به هرحـــال غربی هـــا 

انتخاباتـــی و موقعّیتهـــای اجتماعـــی نامزدهـــا داشـــتند بـــه 

ایـــن نتیجـــه رســـیده بودنـــد کـــه انتخابـــات منجـــر بـــه تغییـــری 

ــن   ــتن ایـ ــه داشـ ــود؛ اگرچـ ــران نمیشـ ــم در ایـ ــان حاکـ در گفتمـ

پیش بینـــی مانـــع از آن نبـــود کـــه برنامه هـــای خودشـــان را 

ـــت  ـــد از ایـــن فرص ـــت، نتوانن
ّ
هـــم دنبـــال کننـــد تـــا کشـــور و مل

و موقعّیـــت طایپـــی اســـتفاده ی حّداکثـــری کننـــد. شـــاید ایـــن 

ـــر آن تأکیـــد داشـــته اند کـــه »فتنـــه ی پـــس  ـــز ب حقیقـــت کـــه آقـــا نی

ـــش  تهای
ّ
ـــی از عل ـــود.« یک ـــام ب ـــه نظ ـــی ب ـــم بزرگ ـــات، ظل از انتخاب

همیـــن تغییـــر موضـــع پیـــش و پـــس از انتخابـــات بیگانـــگان 

اســـت؛ قبـــل از انتخابـــات، اروپایپی هـــا و آمریکایپی هـــا بـــا 

تغییـــر روّیـــه ی گذشته شـــان و از موضـــع پاییـــن شـــروع کردنـــد 

بـــه ارتباط گیـــری و حـــرف زدن بـــا رهبـــری معّظـــم و مســـئولین 

اوبامـــا و  روز ورق برگشـــت،  کشـــور و یک دفعـــه ظـــرف ده 

ُغـــز خوانـــدن بـــرای ایـــران. ایـــن 
ُ
غربی هـــا شـــروع کردنـــد بـــه ل
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ـــوزه ی  ـــات در ح ـــس از انتخاب ـــوادث پ ـــی از ح ـــِع ناش ـــر موض تغیی

بین الملـــل، واقعّیتـــی اســـت کـــه همـــه ی کســـانی کـــه بـــه 

نحـــوی بـــا آن ســـروکار داشـــته اند بـــه آن اذعـــان دارنـــد؛ بـــرای 

از  »پیـــش  دبیـــرکّل حـــزب مردم ســـاالری2 میگویـــد:  مثـــال 

انتخابـــات ســـال ۸۸ بـــرای شـــرکت در اجـــاس اقتصـــادی مرتبـــط 

بـــا کشـــورهای آســـیایپی و مـــاوراء قفقـــاز بـــه لهســـتان رفتـــم و 

ـــردم،  ـــرکت ک ـــاس ش ـــان اج  در هم
ً
ـــّددا ـــز مج ـــد نی ـــال بع ـــک س ی

دیـــدم نـــوع نگاه هـــا و مباحـــث مرتبـــط بـــا جمهـــوری اســـامی 

ـــت  ـــرده اس ـــرق ک ـــته ف ـــال گذش ـــه س ـــبت ب ـــال ۸9 نس ـــران در س ای

و به خاطـــر حـــوادث پـــس از انتخابـــات، الکـــی بـــه مواضـــع مـــا 

ـــا در  ـــدار م ـــه اقت ـــوادث ب ـــه آن ح ـــود ک ـــوم ب ـــد و معل ـــر میدهن گی

حـــوزه ی سیاســـت خارجـــی خیلـــی ضربـــه زده اســـت.«.

آیـا اگـر هماننـد انتخابـات  حـال جـای ایـن پرسـش هسـت کـه 

دوره هـای قبـل و بعـد از سـال ۸۸ همـه در برابـر قانـون تسـلیم 

بودنـد و اّدعاهـای خـود را از مجـاری قانونـی پیگیـری میکردنـد، 

ـت بیش ازپیـش در موضع ضعـف قـرار نمیگرفتند؟ 
ّ
دشـمنان مل

آیا اّتکاء به آراء چهل میلیونی مردم، راه را برای تأمین مقتدرانه ی 

ـت در عرصـه ی خارجـی همـوار نمیکـرد؟ 
ّ
منافـع مل

از گفتگوی آقای مصطفی کواکبیان با دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معّظم انقالب 2
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2
ــال  ــای سـ ــدنی ترین رخدادهـ ــن و فراموش نشـ ــی از تلخ تریـ یکـ

ــی و  ــات آمریکایپـ ــه مقامـ ــگان ازجملـ ــه بیگانـ ــود کـ ــن بـ ۸۸ ایـ

رژیـــم صهیونیســـتی شـــروع کردنـــد بـــه حمایـــت از کســـانی 

ــد نتایـــج انتخابـــات را بپذیرنـــد و موجبـــات  ــر نبودنـ کـــه حاضـ

درگیـــری و آشـــوب را فراهـــم کردنـــد. بـــرای نمونـــه بـــاراک 

ــر 1۳۸۸  ــده در ۵ تیـ ــاالت مّتحـ ــت ایـ ــور وقـ ــا رئیس جمهـ اوبامـ

ـــأ  ـــه منش ـــوی ب ـــت: »موس ـــروه دی ۸ گف ـــاس گ ـــیه ی اج در حاش

الهـــام آن دســـته از هم وطنـــان خـــود تبدیـــل شـــده اســـت کـــه 

خواهـــان گشـــایش به ســـوی غـــرب هســـتند. او نماینـــده ی 

بســـیاری از افـــراد اســـت کـــه در خیابانهـــا هســـتند و شـــجاعت 

ــارج  ــه خـ ــری کـ ــد.«. امـ ــان میدهنـ ــود نشـ ــاده ای از خـ فوق العـ

ـــت ایـــران، همیشـــه بـــه 
ّ
از انتظـــار نبـــود؛ اینکـــه دشـــمنان مل

ــازی حیثّیـــت  ــاد ناامنـــی و خشـــونت و بی اعتبارسـ ــال ایجـ دنبـ

جمهـــوری اســـامی ایـــران باشـــند تعّجب برانگیـــز نبـــوده و 

ـــکان  ـــر و نزدی ـــه ی برخـــی از مســـئولین دفت ـــه گفت ـــذا ب نیســـت؛ فل
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بـــرای گرداننـــدگان  بارهـــا  ایشـــان  انقـــاب،  رهبـــر معّظـــم 

ـــان  ـــه مرزت ـــد ک ـــح دادن ـــام صری ـــات پیغ ـــس از انتخاب ـــوادث پ ح

ـــش از  ـــا پی ـــه ، آق ـــر اینک ـــاوه ب ـــد. ع ـــّخص کنی ـــگان مش ـــا بیگان را ب

انتخابـــات از آقـــای موســـوی خواســـته بودنـــد مراقـــب گفتـــار و 

ـــد؛  ـــتفاده نکنن ـــت از آن سوءاس
ّ
ـــمنان مل ـــه دش ـــد ک ـــارش باش رفت

ــام  ــه او پیغـ ــز بـ ــات نیـ ــان انتخابـ ــاعات اّوِل پایـ ــان سـ در همـ

خصوصـــی دادنـــد کـــه »ایـــن را شـــما داریـــد شـــروع میکنیـــد، 

اّمـــا نمیتوانیـــد تـــا آخـــر کنتـــرل کنیـــد؛ مى آینـــد دیگـــران 

ــنبه  ــات روز یکشـ ــد.«. همچنیـــن در ماقـ ــتفاده میکننـ سوءاسـ

ــرا در  ــا یـــادآوری هشـــدار فـــوق، از او میپرســـند چـ 24 خـــرداد بـ

ـــه  ـــی ک ـــد؟ پرسش ـــع نمیگیری ـــمن موض ـــتفاده ی دش ـــر سوءاس براب

ــتعفای  ــخ اسـ ــره ی تلـ ــت و خاطـ ــده اسـ ــخ مانـ ــون بی پاسـ تاکنـ

ناگهانـــی و بی خبـــر آقـــای موســـوی از ســـمت نخســـت وزیری را 

ـــت. ـــوز اس ـــه آن پندآم ـــاره ب ـــه اش ـــره ای ک ـــی آورد. خاط ـــاد م ـــه ی ب

 در نیمـــه ی شـــهریورماه ســـال 67 کـــه کمتـــر از دو مـــاه از پذیـــرش 

ـــات  ـــران و عملّی ـــامی ای ـــوری اس ـــط جمه ـــه ی ۵9۸ توّس قطعنام

فـــروغ جـــاودان ســـازمان تروریســـتی منافقیـــن بـــا پشـــتیبانی 

دشـــمن بعثـــی نگذشـــته بـــود، آقـــای موســـوی بـــا اســـتعفای 
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ـــدد واکاوی  ـــا در ص ـــد در اینج ـــرد؛ هرچن ـــر ک ـــه را غافلگی ـــود هم خ

آن نیســـتیم اّمـــا آنچـــه از یـــادآوری ایـــن رخـــداد تاریخـــی )بـــه 

تناســـب رفتـــار وی پـــس از انتخابـــات( جـــای تّفکـــر دارد پاســـخ 

ـــر انقـــاب اســـت. طبـــق پاســـخ امـــام  ـــر کبی فراموش ناشـــدنی رهب

ــتعفای  ــئولین از اسـ ــر مسـ ــان و دیگـ ــّره(، ایشـ خمینی)قّدس سـ

نخســـت وزیر بی اّطـــاع بودنـــد و پـــس از چـــاپ اســـتعفا در 

روزنامـــه ی جمهـــوری اســـامی، همـــگان از آن مّطلـــع شـــدند و 

چنیـــن رفتـــاری بویـــژه نســـبت بـــه امـــام کـــه بی دریـــغ هرگونـــه 

ـــز  ـــیار تعّجب برانگی ـــد بس ـــل آورده بودن ـــه عم ـــی را از وی ب حمایت

و قدرناشناســـی بـــود؛ اّمـــا مهم تـــر از آن، امـــام اّمـــت در پایـــان 

ــد: ــوز داده بودنـ ــداری عبرت آمـ هشـ

»همـــه بایـــد بـــه خـــدا پنـــاه ببریـــم و در مواقـــع عصبانّیـــت دســـت 

بـــه کارهایپـــی نزنیـــم کـــه دشـــمنان اســـام از آن سوءاســـتفاده کنند. 

ـــد.  ـــاد دیده ان ـــاب زی ـــول انق ـــائل در ط ـــه مس ـــا ازاین گون ـــردم م م

ایـــن حـــرکات هیـــچ تأثیـــری در خطـــوط اصیـــل و اساســـی انقـــاب 

اســـامی ایـــران نخواهـــد داشت.«۳به راســـتی چـــرا عـــّده ای بـــر 

ـــی و ضـــّد انقابـــی حمایـــت صریـــح دشـــمنان 
ّ
اقـــدام ضـــّد مل

ــم  ــات ۸۸ چشـ ــوادث پـــس از  انتخابـ ــدگان حـ ـــت از گرداننـ
ّ
مل

صحیفه ی امام)ره(، ج 21، ص 124 3
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فـــرو بســـتند و علی رغـــم هشـــدارهای خصوصـــی و علنـــی رهبـــر 

 پـــس از انتخابـــات( حاضـــر نشـــدند از 
ً
انقـــاب )پیـــش و خصوصـــا

ـــد؟ ـــّری کنن ـــام تب ـــگان اع ـــات بیگان مداخ
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۳
در تحلیـــل رخدادهـــای پـــس از انتخابـــات ۸۸ بایـــد از خلـــط 

ــترده و  ــت گسـ ــه فّعالّیـ ــم اینکـ ــرد؛ یکـ ــاب کـ ــب اجتنـ دو مطلـ

ســـازمان یافته ی پـــس از انتخابـــات بـــرای مقابلـــه بـــا نظـــام 

از ســـوی بیگانـــگان دنبـــال شـــده اســـت، درنتیجـــه میتوانیـــم 

ــم؛ و  ــی بدانیـ ــأ خارجـ ــت آن را دارای منشـ ــی و مدیرّیـ ـ
ّ
ــّط کل خـ

اّمـــا مطلـــب دّوم اینکـــه اگـــر بخواهیـــم از ایـــن مســـئله نتیجـــه 

بگیریـــم کـــه عوامـــل داخلـــی نقشـــی نداشـــته اند، پـــاک کـــردن 

ـــت  ـــه نمیتوانس ـــه ک ـــرا فتن ـــت؛ زی ـــئله اس ـــورِت  مس ـــی از ص بخش

در خـــأ شـــکل بگیـــرد و اگـــر برخـــی از فّعـــاالن سیاســـی و 

خـــواص و نامزدهـــا و حامیـــان آنهـــا بهانـــه بـــه دســـت دشـــمن 

ـــد. ایـــن جامـــِع  ـــد، بیگانـــگان نمیتوانســـتند غلطـــی بکنن نمیدادن

ـــی  ـــاهد مّدع ـــت. ش ـــات اس ـــس از انتخاب ـــه پ ـــه فتن ـــری ب ـــر رهب نظ

ـــت،  ـــه داش ـــان ادام ـــه همچن ـــه فتن ـــی ک ـــی از روزهایپ ـــه در یک اینک

جلســـه ای بـــا حضـــور ســـران قـــوا و برخـــی دیگـــر از مســـئولین 

ـــود؛  ـــکیل میش ـــاب تش ـــر انق ـــور رهب ـــوع در حض ـــا موض ـــط ب مرتب
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ـــات  ـــس از انتخاب ـــای پ ـــه ای رخداده ـــت هللا خامن ـــه آی در آن جلس

ـــت  ـــق اس ـــه ی عمی ـــک فتن ـــن ی ـــد: ای ـــل مینماین ـــور تحلی را این ط

کـــه توّســـط یـــک مرکـــز فّعـــال و هوشـــمند هدایـــت میشـــود؛ ایـــن 

مرکـــز از گذشـــته وجـــود داشـــته و بـــا نظـــام و انقـــاب مشـــکل 

دارد؛ ایـــن مرکزّیـــت دنبـــال ضربـــه زدن بـــوده و از مســـائل 

ــئله ی  ــت. مسـ ــرده اسـ ــم کـ ــتفاده را هـ ــر اسـ ــات حّداکثـ انتخابـ

ــت.  ــام اسـ ــه نظـ ــت، بلکـ ــور نیسـ ــت و رئیس جمهـ ــا، دولـ اینهـ

ایـــن جریـــان میخواهـــد بـــا نظـــام درافتـــد و نظـــام را بـــه زانـــو 

درآورد.

در ایـــن جلســـه کـــه رئیس جمهـــور هـــم حضـــور داشـــته، یکـــی 

دیگـــر از حاضـــران در جلســـه کـــه مواضـــع مناســـبی نیـــز در 

اّیـــام نداشـــت، از دو حـــزب و ســـازمان ساختارشـــکن و  آن 

منحل شـــده نـــام میبـــرد و میگویـــد: اینهـــا مرکزّیـــت حـــوادث 

ـــه  ـــود قضّی ـــورد ش ـــا برخ ـــا اینه ـــر ب ـــتند؛ اگ ـــات هس ـــس از انتخاب پ

تمـــام میشـــود. 

آقـــا در پاســـخ تأکیـــد میکننـــد این طـــور نیســـت کـــه مرکزّیـــت 

جریـــان مقابلـــه بـــا نظـــام، ایـــن دو حـــزب و ســـازمان باشـــند؛ 

اینهـــا حّداکثـــر میتواننـــد پیاده نظـــام آن مرکزّیـــت باشـــند؛ 
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طّراحـــی، خیلـــی ریشـــه دارتر از ایـــن بحثهـــا اســـت؛ بخـــش 

عمـــده ی ایـــن مرکزّیـــت در خـــارج از کشـــور اســـت؛ ایـــن مرکزّیـــت 

توانســـت حرفهـــای خـــود را از زبـــان بعضـــی چهره هـــا بزنـــد، از 

ـــای  ـــان آق ـــدودی از زب ـــا ح ـــای ...، و ت ـــان آق ـــای ...، از زب ـــان آق زب

... ؛ ایـــن افـــراد و مجامعشـــان بلندگـــوی مرکزّیـــت فـــوق شـــدند. 

اگـــر ایـــن  افـــراد و گروه هـــا داخـــِل کار نبودنـــد مســـائل تـــا ایـــن 

حـــد گســـترش پیـــدا نمیکـــرد.

ــری  ــام و رهبـ ــد امـ ــورد تأکیـ ــول مـ ــی از اصـ ــد یکـ ــدون تردیـ بـ

ـــات  ـــت و تبلیغ ـــت و خواس
ّ
ـــمنان مل ـــا دش ـــدی ب ـــم، مرزبن معّظ

ــراد و  ــد افـ ــته و دارنـ ــرار داشـ ــاب اصـ ــر انقـ ــت. رهبـ ــا اسـ آنهـ

ــه دســـت  ــه بـ ــد و بهانـ ــازی نکننـ ــمن بـ ــن دشـ ــا در زمیـ گروه هـ

بیگانـــگان ندهنـــد ولیکـــن عـــّده ای فهمیـــده یـــا نفهمیـــده، 

موجـــی را در ســـال ۸۸ بـــه راه انداختنـــد کـــه دشـــمن بـــر آن ســـوار 

ــرد.  ــل کـ ــور تحمیـ ــر کشـ ــری بـ ــای جبران ناپذیـ ــد و هزینه هـ شـ

ـــا  ـــراد و گروه ه ـــی اف ـــک برخ ـــتباه های مهل ـــی از اش ـــفانه یک متأّس

ایـــن اســـت کـــه گمـــان میکننـــد بـــه کمـــک انـــواع حمایتهـــای 

ــا  ــند، اّمـ ــان برسـ ــدف موردنظرشـ ــه هـ ــد بـ ــگان میتواننـ بیگانـ

ـــت میشـــوند و بـــه 
ّ
غافلنـــد از اینکـــه اغلـــب بارکـــِش دشـــمنان مل



19
چــــرا؟!

روایتی درباره ی پیدا و پنهان فتنه ی ۸۸
با تمرکز بر رویکردها و تدابیر رهبر انقالب

ــان  ــود را از زبـ ــرف خـ ــمن حـ ــه(، دشـ ــر امام)رحمة هللا علیـ تعبیـ

خودی هـــا میزنـــد.

هرکـــس دوران رهبـــری امـــام را درک کـــرده باشـــد و یـــا بیانـــات 

ـــان دارد  ـــت را پنه ـــن حقیق ـــد ای ـــد نمیتوان ـــه کن ـــان را مطالع ایش

ـــور  ـــمن در ام ـــات دش ـــر مداخ ـــدر در براب ـــام، چق ـــرت ام ـــه حض ک

کشـــور بویـــژه در عرصـــه ی سیاســـی حّســـاس بودنـــد و چـــه موضـــع 

محکـــم و عّزت آفرینـــی داشـــتند؛ چـــرا کـــه مداخلـــه ی بیگانـــگان، 

ــام،  ــع امـ ــور اســـت. ایـــن موضـ ـــت و کشـ
ّ
ــتقال مل نقـــض اسـ

ـــر  ـــه رهب ـــود ک ـــی ب ـــاری عقان ـــی و رفت ـــای دین ـــر آموزه ه ـــق ب منطب

ـــه  ـــر آنک ـــه ب ـــرده اند. اضاف ـــای فش ـــر آن پ ـــواره ب ـــز هم ـــاب نی انق

ـــگان  ـــه ی بیگان ـــت و مداخل ـــای حمای ـــه پ ـــوارد ک ـــل م ـــن قبی در ای

در مســـائل داخلـــی بـــه میـــان می آیـــد، بـــرای آقـــا قابل قبـــول 

نبـــوده و نیســـت کـــه ببیننـــد مســـئولین یـــا نخبـــگان بـــه 

ـــد  ـــی میکنن ـــمن، کوتاه ـــه دش ـــبت ب ـــزاری نس ـــان در بی وظیفه ش

ــی،  ــن کوتاهـ ــان، ایـ ــر ایشـ ــد. از نظـ ــده میگیرنـ ــا آن را نادیـ و یـ

ـــه  ـــت؛ کمااینک ـــودنی اس ـــی نابخش ـــتقل و گناه ـــی مس ـــود جرم خ

ـــان  ـــاب، در جری ـــر انق ـــر رهب ـــئولین دفت ـــی از مس ـــه ی یک ـــه گفت ب

ـــای  ـــرادی از جریانه ـــه اف ـــّددی ک ـــون و متع ـــای گوناگ رفت وآمده
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ـــت جمهوری در  ـــه ی ریاس ـــای چهارگان ـــان نامزده ـــی و حامی سیاس

ـــی از  ـــر یک ـــتند، بعدازظه ـــاب داش ـــر انق ـــر رهب ـــه دفت ـــال ۸۸ ب س

روزهـــای تیرمـــاه کـــه هنـــوز یـــک مـــاه از انتخابـــات نگذشـــته بـــود، 

ـــوی  ـــای موس ـــی آق ـــتاد انتخابات ـــس س ـــات رئی ـــا از ماق ـــی آق وقت

ـــد  ـــوده بودن ـــدند، فرم ـــع ش ـــان مّطل ـــئولین دفترش ـــی از مس ـــا یک ب

 نمیفهمنـــد چـــه کار زشـــت بزرگـــی کرده انـــد؟ 
ً
کـــه اینهـــا واقعـــا

ـــدوش  ـــام مخ ـــن اع ـــد، همی ـــات ش ـــا انتخاب ـــه ت ـــر از آنچ صرف نظ

ــدان  ــه میـ ــپس بـ ــل و سـ ــچ دلیـ ــدون هیـ ــات بـ ــودن انتخابـ بـ

ــع  ــه طمـ ــمن را بـ ــروز دشـ ــه امـ ــی کـ ــردم و کارهایپـ ــیدن مـ کشـ

ــم  ــکار هـ  طلبـ
ً
ــا ــاال بعضـ ــه حـ ــت کـ ــی اسـ ــم جرمـ ــه، کـ انداختـ

هســـتند؟!

شـــاهد مثـــال دیگـــر آنکـــه در همـــان روزهـــای نخســـت برافروختـــه 

شـــدن آتـــش فتنـــه، یکـــی از افـــراد مشـــهور نامـــه ای بـــه رهبـــر 

ـــه  ـــنخ آنچ ـــد از س ـــرح میکن ـــی را مط ـــد و اّدعاهایپ ـــاب مینویس انق

کم وبیـــش همـــان فـــرد و دوســـتانش در جامعـــه منتشـــر کـــرده 

ـــه  ـــد و ازجمل ـــام میدهن ـــنده پی ـــرای نویس ـــاب ب ـــر انق ـــد. رهب بودن

او را در برابـــر ایـــن پرســـش قـــرار میدهنـــد کـــه مگـــر نمیگوییـــد 

راه پیمایپـــی 2۵ خـــرداد راه پیمایپـــی ســـکوت بـــود؛ چـــرا حملـــه 
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ـــلحه ی  ـــه اس ـــتیابی ب ـــّرف آن و دس ـــرای تص ـــاش ب ـــیج و ت ـــه بس ب

موجـــود در پایـــگاه را محکـــوم نکردیـــد؟ چـــرا وقتـــی حمایـــت 

ــام  ــا اعـ ــد، از آنهـ ــتی را دیدیـ ــی و صهیونیسـ ــات آمریکایپـ مقامـ

بیـــزاری نکردیـــد؟ 

اگـــر فقـــط همیـــن دو پرســـش رهبـــری انقـــاب را پاســـخ میدادنـــد، 

برادری شـــان را بـــا انقـــاب و مـــردم ثابـــت کـــرده بودنـــد. 

ـــت را بـــه 
ّ
افســـوس کـــه چنیـــن نکردنـــد و خـــود و کشـــور و مل

ــد. ــر انداختنـ دردسـ

ـــال ۸۸ را درک  ـــات س ـــرایط انتخاب ـــه ش ـــانی ک ـــت کس ـــن اس ممک

ـــاع  ـــان بی اّط ـــا آن زم ـــط ب ـــی مرتب ـــات تاریخ ـــا از واقعّی ـــرده و ی نک

ـــر  ـــان را درگی ـــا ذهنش ـــده باره ـــش آزاردهن ـــن پرس ـــند ای ـــوده باش ب

ــش  ــردن آتـ ــوش کـ ــرای خامـ ــی بـ ــرا تاشـ ــه چـ ــد کـ ــرده باشـ کـ

شـــعله ور فتنـــه بـــه عمـــل نیامـــد و اگـــر چنیـــن شـــد چـــرا بـــه 

نتیجـــه نرســـید؟ و چـــه کســـانی مســـّبب شکســـت ایـــن قبیـــل 

خیرخواهی هـــا بودنـــد؟

در پاســـخ بایـــد گفـــت کـــم نبودنـــد افـــرادی کـــه از موضـــع نظـــام یـــا 

ـــد  ـــی، تاشـــهای وافـــری کردن ـــی و عقل احســـاس مســـئولّیت انقاب

ـــی  ـــه همگ ـــوس ک ـــا صدافس ـــود، اّم ـــوش ش ـــه خام ـــش فتن ـــا آت ت
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ـــه  ـــود ک ـــاره میش ـــی اش ـــه مذاکرات ـــال ب ـــرای مث ـــد. ب ـــه مان بی نتیج

ـــئولین  ـــات و از مس ـــس از انتخاب ـــوادث پ ـــّببان ح ـــی از مس ـــا یک ب

ــر  ــت سـ ــرده پشـ ــا نامبـ ــود تـ ــه بـ ــورت گرفتـ ــور صـ ــابق کشـ سـ

ـــت بایســـتد؛ او ابتـــدا ایـــن عـــذر را بازگـــو میکنـــد 
ّ
آرمانهـــای مل

کـــه خـــود و دوســـتانش بـــه گفتـــار و رفتـــار آقـــای احمدی نـــژاد 

ــه  ــود کـ ــّور شـ ــن تصـ ــد چنیـ ــد و نمیخواهنـ ــان معترضنـ همچنـ

اعتراضهـــای خـــود را پـــس گرفته انـــد. گفتـــه میشـــود شـــما 

میتوانیـــد هـــر نظـــری درمـــورد عملکـــرد دولـــت داشـــته باشـــید 

ــد اعـــام  ــه الزم میدانیـ ــو کـ ــر نحـ ــه هـ ــان و بـ ــر زمـ و آن را در هـ

ـــعارهای  ـــه ش ـــه ب ـــت ک ـــن اس ـــما ای ـــی از ش ـــه ی اصل ـــد؛ مطالب کنی

قانون گرایپی تـــان ملتـــزم باشـــید، از دخالتهـــای بیگانـــگان و 

اردوکشـــی های  بـــه  و  کنیـــد  تبـــّری  اعـــام  تشـــّنج آفرینی ها 

خیابانـــی پایـــان دهیـــد. ابتـــدا ایـــن خواســـته پذیرفتـــه میشـــود 

ـــوم  ـــل نامعل ـــه دالی ـــا ب ـــد اّم ـــه میکن ـــم تهّی ـــی را ه ـــی او متن و حّت

هیچـــگاه حاضـــر بـــه انتشـــار آن نمیشـــود.

ـــای  ـــی رایزنی ه ـــه برخ ـــوط ب ـــود مرب ـــو میش ـــه بازگ ـــری ک ـــورد دیگ م

ـــا آقـــای موســـوی بـــوده کـــه مفّصـــل و متعـــّدد و  صـــورت گرفتـــه ب

ــا  ــی از رایزنی هـ ــت. برخـ ــادی اسـ ــت های زیـ دارای رفت وبرگشـ
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توّســـط افـــرادی صـــورت گرفتـــه بـــود کـــه طـــرف اعتمـــاد و 

ـــزدی در  ـــرای نام ـــوی ب ـــای موس ـــورت آق ـــرف مش ـــر آن ط ـــه ب اضاف

ـــوی  ـــای موس ـــف، آق ـــات مختل ـــد. در دفع ـــم بوده ان ـــات ه انتخاب

ـــان  ـــی نش ـــدا همراه ـــا، ابت ـــّورات و اّدعاه ـــی تص ـــرح برخ ـــن ط ضم

ـــا  ـــد، اّم ـــاع میده ـــش ارج ـــه نمایندگان ـــزن را ب ـــراد رای ـــد و اف میده

ـــت  ـــده موافق ـــنهاد داده ش ـــا پیش ـــئول ب ـــع مس ـــه مراج ـــار ک ـــر ب ه

میکننـــد و افـــراد رایـــزن، طـــرح را بـــه مرحلـــه ی اجرائـــی میرســـانند، 

ـــی  ـــد و طرح ـــی جدی ـــردد؛ حرف ـــه ی اّول برمیگ ـــه خان ـــز ب ـــه چی هم
ـــو.4 ـــو و روزی از ن ـــد و روز از ن جدی

ایـــن قبیـــل خیرخواهی هـــا به موجـــب ایـــن تصمیـــم بـــوده 

اســـت کـــه راه را بـــرای بازگشـــت ایـــن افـــراد بـــه آغـــوش نظـــام بـــاز 

ـــه  ـــهای بی وقف ـــن تاش ـــه ای ـــر ب ـــه اگ ـــد ک ـــدا میدان ـــد و خ ـــه دارن نگ

ـــزد  ـــه ن ـــد چگون ـــت میدادن ـــخ مثب ـــی، پاس ـــندانه و انقاب و خداپس

ـــّرز سیاســـی و  ـــگاه مب خـــدا و خلـــق، عزیـــز میشـــدند و در چـــه جای

ـــد. ـــرار میگرفتن ـــی ق اجتماع

ـــرح و  ـــای ش ـــه ج ـــت ک ـــرح اس ـــّدی مط ـــی و ج ـــی فّن ـــا بحث در اینج

ـــار آن  ـــی و آث ـــب مبان ـــی مناس ـــد در فرصت ـــت و بای ـــط آن نیس بس

ـــتدالل آن  ـــوان اس ـــه میت ـــد جمل ـــی در چن ـــود، ول ـــح داده ش توضی

شرحی از این ماجرا را به روایت دکتر علی آقامحّمدی در همین کتاب بخوانید. 4
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ــه نوشـــت: را این گونـ

لـــزوم محکومّیـــت و اعـــام بیـــزاری نســـبت بـــه دخالتهـــای 

بیگانـــگان عـــاوه بـــر اینکـــه منشـــأ اعتقـــادی و انقابـــی دارد، یـــک 

ـــوارد  ـــل م ـــن قبی ـــه در ای ـــانی ک ـــت و کس ـــم هس ـــی ه ـــزام حقوق ال

ــی  ــرایط قانونـ ــی از شـ ــد، برخـ ــل نمیکننـ ــان عمـ ــه وظیفه شـ بـ

ــئولّیت را از دســـت میدهنـــد؛  ــا پذیـــرش مسـ ــه و یـ ــرای ادامـ بـ

ـــی  ـــائل داخل ـــگان در مس ـــری بیگان ـــه موضع گی ـــرا هرگون ـــرا؟ زی چ

ـــی  ـــد، نوع ـــال آن میکنن ـــه دنب ـــه ب ـــی ک  اقدامات
ً
ـــا ـــورها و احیان کش

ـــی و اســـتقال سیاســـی اســـت. از ســـوی 
ّ
نقـــض حاکمّیـــت مل

ـــی 
ّ
دیگـــر کســـانی کـــه عهـــده دار مســـئولّیتی در حکومتهـــای مل

ـــطوح کان و  ـــژه در س ـــتند )بوی ـــال آن هس ـــه دنب ـــا ب ـــده اند و ی ش

ـــد و کوتاهـــی  ی ان
ّ
ـــت مل ـــه دفـــاع از حاکمّی ـــر( موّظـــف ب تصمیم گی

ـــر  ـــه در براب ـــور ازجمل ـــتقال کش ـــی و اس
ّ
ـــت مل ـــاع از حاکمّی در دف

مداخـــات بیگانـــگان، نقـــض مبانـــی حقوقـــی مســـئولّیت اســـت 

کـــه حســـب مـــورد، مشـــروعّیت و صاحّیـــت فـــرد را مخـــدوش 

میکنـــد. بـــرای مثـــال وقتـــی اشـــخاصی ماننـــد رئیس جمهـــور و 

نماینـــدگان مجلـــس، ســـوگند میخورنـــد پاســـدار قانـــون اساســـی 

باشـــند، یکـــی از نشـــانه های التزامشـــان بـــه قانـــون اساســـی، 
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ـــی و اســـتقال کشـــور اســـت.
ّ
دفـــاع از حاکمّیـــت مل

بنـــا بـــر اســـتدالل ارائـــه شـــده، آیـــا صاحبـــان ِســـمتهای مهـــم و 

یـــا نامزدهـــای ایـــن ِســـمتها کـــه در برابـــر مداخـــات بیگانـــگان 

سســـتی میکننـــد و یـــا بـــا مواضـــع و رفتارشـــان دشـــمن را بـــه 

ـــت میشـــوند، 
ّ
طمـــع می اندازنـــد و موجـــب افزایـــش فشـــار بـــر مل

صاحّیـــت قانونـــی اســـتمرار و یـــا شـــرایط عهـــده داری ایـــن ِســـمتها 

را دارنـــد؟ آیـــا میتـــوان آنهـــا را ملتـــزم بـــه قانـــون اساســـی و منافـــع 

ـــت؟ ـــی دانس
ّ
مل
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4
ـــه  ـــه آن توّج ـــر ب ـــفانه کمت ـــه متأّس ـــه ک ـــی فتن ـــاد اصل ـــی از ابع یک

ـــود،  ـــی ب ـــام و قانون گرایپ ـــت نظ ـــاع از جمهورّی ـــای دف ـــده، اّدع ش

ـــتیزانه  ـــی قانون س ـــه، حرکت ـــکان فتن ـــوک پی  ن
ً
ـــوال ـــه اص درحالی ک

و کودتـــا علیـــه جمهورّیـــت نظـــام بـــه نـــام جمهورّیت خواهـــی 

تجربه شـــده،  نســـخه های  اســـاس  بـــر  دانـــا  بـــود. دشـــمن 

دنبـــال آن بـــود کـــه بـــه شـــیوه های دیکتاتـــوری مبتنـــی بـــر 

پروپاگانـــدای  از  ناشـــی  تزویـــر  و  خیابانـــی  درگیری هـــای  زوِر 

تبلیغاتـــی مثـــل دروغ بـــزرگ )کـــه بـــاورش آســـان تر میشـــود( و 

یـــا کشته ســـازی ها )کـــه بـــر تحریـــک عواطـــف اســـتوار اســـت و 

ـــه  ـــری را ب ـــّخص، رهب ـــور مش ـــد( و... به ط ـــات می افزای ـــر هیجان ب

ـــامّیت  ـــاس اس ـــام، اس ـــت نظ ـــی جمهورّی ـــا نف ـــد و ب ـــازش کش س

ـــامّیت  ـــاب، اس ـــر انق ـــوده ی رهب ـــه فرم ـــرا ب ـــد؛ زی ـــم فروپاش را ه

ــان  ــی تیرشـ ــا اســـت و وقتـ ــدون جمهورّیـــت، بی معنـ ــام بـ نظـ

بـــه ســـنگ خـــورد و مشـــاهده کردنـــد کـــه ایســـتادگی بـــر پـــاِی 
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جمهورّیـــت نظـــام ریشـــه در اســـامّیت نظـــام دارد، پرده هـــا 

را کنـــار زدنـــد و فریـــاد برآوردنـــد کـــه »انتخابـــات بهانـــه اســـت، 

ـــت  ـــل والی ـــر اص ـــرگ ب ـــاد »م ـــت.«؛ فری ـــانه اس ـــام نش ـــل نظ اص

ـــد  ـــاره کردن ـــرار گرفـــت و عکـــس امـــام را پ ـــه« در دســـتور کار ق فقی

و در چـــاه ویـــل اهانـــت بـــه امـــام حسین)علیه الّســـام( و 

ـــای  ـــا و جرمه ـــن ظلمه ـــد. ای ـــقوط کردن ـــورا س ـــت عاش ـــک حرم هت

ــی از  ــه برخـ ــت کـ ــوع پیوسـ ــه وقـ ــرایطی بـ ــودنی در شـ نابخشـ

ـــه ی  ـــت و نقش ـــدند و دس ـــمن ش ـــن دش ـــیون، جاّده صاف ک سیاس

دشـــمن را ندیدنـــد و هرچـــه فریـــاد بـــرآورده شـــد، از دشـــمنان 

ـــت ایـــران تبـــّری نجســـتند. فلـــذا بیشـــترین و ســـنگین ترین 
ّ
مل

فشـــاری کـــه بـــه آقـــا  آورده شـــد ایـــن بـــود کـــه رهبـــر انقـــاب، 

ـــد  ـــا گذارن ـــر پ ـــّده ای زی ـــی ع ـــات سیاس ـــاس منوّی ـــر اس ـــون را ب قان

و بـــا ابطـــال آراء مـــردم، جمهورّیـــت نظـــام را وتـــو کننـــد. عیـــن 

ــتادهای  ــا نماینـــدگان سـ ــادار ایشـــان در جلســـه بـ ــر معنـ تعبیـ

چهارگانـــه ی نامزدهـــای انتخابـــات در روز سه شـــنبه 26 خـــرداد 

ـــل  ـــردم؛ چه ـــن م ـــوی ده ـــی زدن ت ـــال، یعن ـــود: »ابط ـــن ب ۸۸ چنی

ــم  ــن بگویـ ــد، مـ ــدوق رأی دادنـ ــای صنـ ــد پـ ــون آدم آمدنـ میلیـ

ــن  ــر ممکـ ــزی مگـ ــن چیـ ــد؛ چنیـ ــد رأی دادیـ ــط کردیـ ــما غلـ شـ
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 مـــن ایـــن را قبـــول نخواهـــم کـــرد.«.۵
ً
اســـت؟ مطلقـــا

موضـع آشـکار آقـا کـه بارهـا تکرار شـد کوتـاه و گویا و صریـح بود؛ 

مطمئـن باشـید مـن زیـر بـاِر حـرف باطـل و غیـر منطقـی نمیروم 

و تـا زنـده ام از رأی مـردم دفـاع میکنـم.6 در گفتگوهایپـی کـه دفتر 

حفـظ و نشـر آثار حضرت آیـت هللا خامنه ای با تعـدادی از فّعاالن 

و متصّدیـان سـتادهای نامزدهای معترض بـه نتیجه ی انتخابات 

۸۸ داشـته اسـت، آنهـا هـم بـر حقیقـت فـوق اجمـاع داشـته اند. 

بـه گفتـه ی آقای غامحسـین کرباسـچی، جمع بندی دوستانشـان 

کـه در جلسـه ی 26 خـرداد حضـور داشـتند این بـود که آقا زیـِر بار 

ابطـال انتخابـات نمیروند.

در اینجـا بـرای درِک کامـل موضـع آیـت هللا خامنـه ای، شایسـته 

اسـت بـه توضیـح مختصـری دربـاره ی مبانـی فکـری ایشـان در 

حـوزه ی حکومـت و جامعـه توّجـه شـود. رهبـر انقـاب همچـون 

امـام خمینـی معتقدند جمهوری و اسـامی را نمیتـوان از یکدیگر 

یـا  آیـت هللا خامنـه ای، جمهـوری اسـامی  تعبیـر  بـه  کـرد؛  جـدا 

ب 
ّ

همـان مردم سـاالری دینـی، یک حقیقت بسـیط اسـت نـه مرک

و ایـن مردم سـاالر بـودن، ناشـی از دیـن و »مـا انـزل  هللا« اسـت. 

در یکـی از جلسـاتی کـه رهبـر انقـاب با اعضـای مجلـس خبرگان 

هماناثر حاضر، ص 47 56
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داشـتند در تبییـن منشــأ مردم سـاالری نظـام اسـامی و رعایـت 

حقـوق مـردم ازجملـه حـّق انتخـاب آنهـا اظهـار میدارنـد: 

ـــاس نیســـت؛ نقطـــه ى مقابـــل  »در اســـام حـــّق هللا رقیـــب حّق الّن

حّق الّنـــاس نیســـت. حـــّق مـــردم، همـــه ى حقـــوق مـــردم، 

 بـــراى مـــردم وجـــود دارد در 
ً
ازجملـــه حـــّق انتخـــاب کـــه قطعـــا

ــه ى  ــى. همـ ــم الهـ ــت از حکـ ــى اسـ ــن ناشـ ــت، ایـ ــر حکومـ امـ

حقـــوق مـــردم اعتبـــارش مّتخـــذ اســـت از حاکمّیـــت خداونـــد و 

ـــذا در قـــرآن  ـــت؛ ل ـــّرر فرمـــوده اس ـــال مق آنچـــه کـــه خـــداى متع

کریـــم آنجایپـــى کـــه تجـــاوز و تعـــّرض بـــه حقـــوق مـــردم اســـت 

_ مثـــل مســـئله ى ربـــا کـــه تعـــّرض بـــه امـــوال مـــردم اســـت _ 

تعبیـــر شـــده اســـت »فأذنـــوا بحـــرٍب مـــن اهّلل«7؛ ایـــن حـــرب 

الهـــى اســـت. بااینکـــه ایـــن تجـــاوز بـــه حقـــوق انســـانها اســـت 

ـــى االرض  ـــاد ف ـــه فس ـــى ک ـــا در آنجایپ ـــت. ی ـــدا اس ـــا خ ـــگ ب ـــا جن اّم

«۸، ایـــن »یحاربـــون 
ً
اســـت کـــه »و یســـعون فـــى االرض فســـادا

اهّلل و رســـوله«9 اســـت، ایـــن حـــرب الهـــى اســـت؛ تعـــّرض بـــه 

حقـــوق مـــردم اســـت، اّمـــا محاربـــه ى بـــا خـــدا اســـت؛ چـــون 

سوره ی بقره، بخشی از آیه ی 279، ترجمه: »بدانید به جنگ با خدا و فرستاده ی وى ، برخاسته اید.«

سوره ی مائده، بخشی از آیه ی 33، ترجمه: »و در زمین به فساد میکوشند.«

همان، ترجمه: »با ]دوستداران[ خدا و پيامبر او میجنگند.«

7

8

9
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ـــه ى  ـــا هم ـــت ب ـــردم اس ـــه م ـــق ب
ّ
ـــه متعل ـــه ک ـــردم، آنچ ـــوق م حق

ـــه  ـــت ک ـــى اس ـــت، حّق ـــى اس ـــف اله ـــن تکلی ـــه دارد، ای ـــعتى ک وس

ـــدا  ـــه خ ـــت ک ـــى اس ـــت، تکلیف ـــرده اس ـــن ک ـــردم معّی ـــراى م ـــدا ب خ

بـــراى کســـانى کـــه امـــور مـــردم را برعهـــده دارنـــد، نســـبت بـــه 

مـــردم بـــر دوش آنهـــا گذاشـــته اســـت. لـــذا جمهـــورى اســـامى 

ـــه  ـــزى ب ـــد از چی ـــى باش ـــه ترکیب ـــت ک ـــى نیس ـــب انضمام
ّ

ـــک ُمرک ی

ـــه  ـــد ک ـــى بگوی ـــا یک ـــامى، ت ـــام اس ـــه ن ـــزى ب ـــورى و چی ـــام جمه ن

ـــرف دار  ـــن ط ـــد م ـــى بگوی ـــتر، یک ـــم بیش ـــرف دار جمهورّیت ـــن ط م

ــت  ــوان گفـ  میتـ
ً
ــا ــت. اصـ ــورى نیسـ ــتر؛ این جـ ــامّیتم بیشـ اسـ

ـــورى اى  ـــت. آن جمه ـــت اس ـــک حقیق ـــه [ ی ـــت، ]بلک ـــب نیس
ّ

مرک

اســـت، آن اّتـــکاء بـــه آراء مردمـــى اســـت کـــه خـــدا آن را مقـــّرر 

کـــرده اســـت، خـــدا موّظـــف کـــرده اســـت مـــا را کـــه در ایـــن زمینـــه 

رأى مـــردم را، انتخـــاب مـــردم را، اراده ى مـــردم را معتبـــر بشـــماریم. 

در نهج الباغـــه یکجایپـــى امیرالمؤمنین)علیه الّصاةوالّســـام( 

ـــد  ـــد، میفرماین ـــت میکنن ـــردم صحب ـــوق م ـــع حق ـــه تضیی ـــع ب راج

ـــارب  ـــن مح ـــا هّلل«1۰؛ ای ـــد »کان حرب ـــا را بکن ـــن کاره ـــه ای ـــى ک کس

خـــدا اســـت. جمهـــورى اســـامى یعنـــى آن نظـــام سیاســـى اى کـــه 

ـــه  ـــعه اى ک ـــن س ـــه ى ای ـــا هم ـــت، ب ـــل اس ـــق قائ ـــردم، ح ـــراى م ب

نهج البالغه، نامه ی 53 )با اندکی تفاوت( 10
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ـــم  ـــرو عظی ـــن قلم ـــه ى ای ـــود دارد و در هم ـــردم وج ـــّق م ـــراى ح ب

ـــر  ـــى اگ ـــن کس ـــى. بنابرای ـــریع اله ـــدا و تش ـــه اراده ى خ ـــکاء ب ـــا اّت ب

ــاوز  ــد، تجـ ــّرض کنـ ــردم تعـ ــّق مـ ــه حـ ــام بـ ــه اسـ ــاد بـ ــا اعتقـ بـ

کنـــد، ایـــن منتظـــر عقوبـــت الهـــى بایـــد باشـــد. مشـــکل مـــا در 

ـــا  ـــه م ـــردم ب ـــه م ـــت ک ـــن نیس ـــط ای ـــامى فق ـــورى اس ـــام جمه نظ

ـــا  ـــکل م ـــردد، مش ـــان برمیگ ـــا عقیده ش ـــا از م ـــوند ی ـــن میش بدبی

تکلیـــف شـــرعى هـــم هســـت ولـــو مـــردم نفهمنـــد؛ یکجایپـــى، 

ـــود،  ـــانها بش ـــوق انس ـــع حق ـــم، تضیی ـــام بدهی ـــى را انج ـــک حرکت ی

ــروصدا  ــان ُپرسـ ــات هـــم آن چنـ ــد. تبلیغـ ــم نفهمـ هیچ کـــس هـ

ـــا  ـــن آمریکایپی ه ـــا و همی ـــن غربی ه ـــات همی ـــل تبلیغ ـــد، مث باش

ـــا  کـــه در همیـــن آراء رئیس جمهـــورى کنونـــى آمریـــکا اکثرّیـــت را ب

ـــت  ـــاى اکثرّی ـــت را ج ّی
ّ
ـــار، اقل ـــد کن ـــروصدا زدن ـــال و س جاروجنج

نشـــاندند؛11 تبلیـــغ هـــم کردنـــد، مّدعـــى دموکراســـى هـــم هســـتند. 

ــروصدایش را  ــاال سـ ــم حـ ــات را هـ ــه تبلیغـ ــت کـ ــور نیسـ این جـ

ـــه  ـــد ب ـــّرض ش ـــا تع ـــه اینج ـــد ک ـــم نفهم ـــس ه ـــم، هیچ ک ـــاال کنی ب

ـــد،  ـــل باش ـــه ح ـــردم، قضّی ـــّق م ـــد ح ـــال ش ـــردم و پایم ـــوق م حق

در انتخابــات ریاســت جمهوری آمریــکا در ســال 2000 باآنکــه ال گــور نامــزد حــزب دموکــرات نســبت 
بــه رقیــب خــود جــرج بــوش، 0/5 درصــد بیشــتر آراء مردمــی را کســب کــرده بــود، پــس از مداخلــه ی 
فــات 

ّ
دیــوان عالــی قضاییــی ایــاالت مّتحــده در ابطــال نتایــج رســیدگی دادگاه ایالتــی بــه تخل

 بــا 5 رأی الکتــرال کمتــر از نامــزد جمهوری خــواه، 
ً
انتخاباتــی بــوش و بــرادرش در فلوریــدا، نهایتــا

ــد.  ــی ش ــات معّرف ــت خورده ی انتخاب ــره ی شکس چه

11
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نخیـــر؛ مشـــکل مـــا، مشـــکل تکلیـــف شـــرعى هـــم هســـت، یعنـــى 

ــه  ــت _ کـ ــم حکومـ ــره ى عظیـ ــن پیکـ ــر ایـ ــى در سرتاسـ هرکسـ

ـــى نیســـت فقـــط در شـــخص رهبـــرى، 
ّ
حکومـــت، متمرکـــز و متجل

همـــه ى اجـــزاى حکومـــت، همـــه در ایـــن مردم ســـاالرى دینـــى 

ـــهیمند؛  ـــت س ـــا اس ـــده ى آنه ـــه برعه ـــن ناحی ـــه از ای ـــى ک و وظایف

چـــه رئیس جمهـــور باشـــد، چـــه رئیـــس یـــک قـــّوه باشـــد، چـــه 

نماینـــده ى مجلـــس باشـــد، چـــه مســـئولّیتى در هـــر گوشـــه اى 

داشـــته باشـــد _ تکلیـــف همـــه ى ایـــن عـــرض و طـــول وســـیع 

ایـــن اســـت کـــه حقـــوق مـــردم را رعایـــت کننـــد هّلل؛ ایـــن دو تـــا 

ــّق  ــى از حـ ــردم ناشـ ــّق مـ ــتند. حـ ــى هسـ ــد، یکـ ــم همراهنـ باهـ

ـــت و  ـــیله اس ـــن وس ـــن پایدارتری ـــت. ای ـــى اس ـــف اله ـــى و تکلی اله
مســـتحکم ترین وســـیله اســـت بـــراى حفـــظ حقـــوق مـــردم.« 12

از سـوی دیگـر بایـد به ایـن واقعّیت مهـم اذعان داشـت که یکی 

از تفاوتهـای اساسـی انقـاب اسـامی بـا دیگـر انقابهـا ایـن بوده 

اسـت کـه انقـاب اسـامی پـس از واژگونـی رژیـم دیکتاتـوری و 

وابسـته ی پهلـوی و در شـرایطی کـه هنـوز تثبیت نشـده و معلوم 

نبـود بتوانـد در برابـر انـواع توطئه هـا دوام بیـاورد و کمتـر از سـه 

ماه از پیروزی اش نگذشـته، نوع نظام سیاسـی را به رأی و انتخاب 
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با تمرکز بر رویکردها و تدابیر رهبر انقالب

مـردم واگـذار کـرد و بـا رأی مـردم، قانون اساسـی تدوین شـد و بر 

اسـاس آن و به موجـب انتخابات مختلـف، نهادهای قانونی یکی 

ـت چنیـن تفاوتـی 
ّ
پـس از دیگـری سـامان یافـت. مهم تریـن عل

بیـن انقـاب اسـامی و دیگـر انقابهـای جهانـی، ناشـی از دینـی 

بـودن حکومـت و رهبـری بر اسـاس آموزه های دینی بوده اسـت. 

اهتمـام حضـرت امـام بـه ایـن حقیقـت در طـول ده سـال رهبری 

پربرکت شـان، جـای تحقیـق بسـیار دارد و ایسـتادگی بـر رأی مردم 

توّسـط جانشـین امـام نیز وجه مهّمـی از مکتب امـام و حاکمّیت 

به موجـب  اسـت.  اسـامّیت  عیـن  کـه  اسـت  امـام  راه  و  خـط 

همیـن اعتقـاد اسـت کـه می بینیـم رهبـر انقـاب بـر سـر برگـزاری 

رئیس جمهـور  نامـه ی  و  می ایسـتند  مقـّرر  موعـد  در  انتخابـات 

هشـتم و رئیـس مجلس ششـم را در بـه تأخیر انداختـن انتخابات 

نمیپذیرنـد و در پپـی مشـارکت حّداکثـری مـردم، سـر بـه سـجده 

فـرو می آورنـد و از انجـام ایـن تکلیف الهـی به شـکل زائدالوصفی 

خوشـحال میشـوند؛ صرف نظـر از اینکه در انتخابـات گزینه ی مّد 

نظـر خودشـان رأی آورده اسـت یـا گزینـه ی دیگـری، بـدون توّجه 

بـه اینکـه فرد منتخب آقای خاتمی اسـت یـا آقـای احمدی نژاد یا 

آقـای روحانـی. در انتخابات سـال ۸۸ نیـز رهبر انقاب همـواره از 
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چهـل میلیـون رأی دهنـده سـخن گفته انـد و رأی دهنـدگان را چاق 

و الغـر نکـرده و آنهـا را بـه رأی دهنـده ی خـوب و رأی دهنـده ی بـد 

تقسـیم نکرده انـد. اضافـه بـر آن بـرای اینکـه بیش ازپیـش ویژگی 

نـگاه آقـا بـه جامعه و چگونگـی ارزیابی تحّوالت آن آشـکار شـود، 

دانسـتن ایـن مطلـب مفید اسـت کـه پـس از برگـزاری راه پیمایپی 

برگـزاری  متصّدیـان  از  جمعـی   ۸۸ سـال  بهمـن   22 شـکوهمند 

انتخابـات، دیـداری با ایشـان داشـتند؛ رهبر انقاب بـا تحلیل آثار 

و تبعـات گسـترده ی راه پیمایپـی 22 بهمـن در آن شـرایط خـاص، 

تجّمـع فتنه شـکن نهـم دی را عنایتـی الهـی دانسـتند و ازجملـه 

تصریـح کردنـد بسـیاری از مردمـی کـه تحـت تأثیـر القائـات سـوء 

پـس از انتخابـات قـرار گرفتنـد و حّتـی در راه پیمایپـی 2۵ خـرداد 

۸۸ در تهـران شـرکت کردنـد، همانها در حماسـه ی نهم دی نقش 

آفریدنـد و بـر عظمـت آن افزودنـد و در جمـع شـدن بسـاط فتنـه 

کردند. کمـک 

ــال ۸۸  ــه ای در سـ ــت هللا خامنـ ــر آیـ ــا اگـ ــاف، آیـ ــن اوصـ ــا ایـ بـ

تســـلیم فشـــارها میشـــدند و بـــا زیـــر پـــا گذاشـــتن قانـــون، 

آراء چهـــل میلیـــون رأی دهنـــده را باطـــل میکردنـــد، راه را بـــر 

دیکتاتـــوری همـــوار نکـــرده بودنـــد؟ 
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۵
ــام اســـامی را در  ــه حیثّیـــت نظـ ــر اینکـ ــاوه بـ ــه ی ۸۸ عـ فتنـ

ـــه دار کـــرد، در داخـــل کشـــور نیـــز ذهنّیـــت 
ّ

نـــزد جهانیـــان لک

ـــرکت  ـــات ش ـــه در انتخاب ـــه صادقان ـــردم را ک ـــادی از م ـــع زی جم

کـــرده بودنـــد، مشـــّوش کـــرد. بنابرایـــن ممکـــن اســـت گفتـــه 

ـــب منجـــر بـــه آن شـــد کـــه بخشـــی از 
ّ
شـــود طـــرح اّدعـــای تقل

ـــه ی  ـــتی نتیج ـــه درس ـــبت ب ـــدگان نس ـــاد رأی دهن ـــگان و آح نخب

ـــه  ـــت توّج ـــن واقعّی ـــه ای ـــرا ب ـــوند. چ ـــام ش ـــار ابه ـــده دچ اعام ش

ـــه  ـــت توّج ـــن واقعّی ـــه ای ـــا ب ـــه نه تنه ـــت ک ـــخ آن اس ـــد؟ پاس نش

شـــد، تاشـــهای گوناگونـــی هـــم بـــرای ابهام زدایپـــی بـــه عمـــل 

آمـــد کـــه ریشـــه در اعتقـــاد رهبـــر انقـــاب بـــه حـــقِّ دانســـتِن 

جامعـــه و صیانـــت از حّق الّنـــاس داشـــت. حـــرف آقـــا در 

ـــات ۸۸ دو  ـــای انتخاب ـــتادهای نامزده ـــدگان س ـــا نماین ـــدار ب دی

جملـــه بـــود؛ ایســـتادگی بـــر موضـــع ابطـــاِل باطـــل و احقـــاِق 

ـــاری را  ـــع و رفت ـــان موض ـــال ۸۸ هم ـــات س ـــا در انتخاب ـــق. آق ح

ـــتند؛  ـــال داش ـــس از آن س ـــش و پ ـــات پی ـــه در انتخاب ـــتند ک داش
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ـــردم  ـــت از رأی م ـــع صیان ـــر موض ـــه ب ـــتادگی صادقان ـــی ایس یعن

کـــه مصـــداق جمهورّیـــت نظـــام و بـــه تعبیـــر دینـــی و رسایشـــان 

حّق الّنـــاس بـــوده و هســـت؛ فلـــذا حـــرف نخســـت آقـــا ایـــن 

ـــق و  ـــدون منط ـــم ب ـــات آن ه ـــال انتخاب ـــر ابط ـــرار ب ـــه اص ـــود ک ب

ـــقوق  ـــاس ش ـــون حّق الّن ـــا چ ـــت؛ اّم ـــی اس ـــراِر باطل ـــدرک، اص م

متعـــّددی دارد کـــه یکـــی از آنهـــا رفـــع شـــبهه از حقیقـــت رأی 

ـــتن  ـــام داش ـــه ابه ـــود ک ـــن ب ـــاب ای ـــر انق ـــرف دّوم رهب ـــت، ح اس

ــن  ــه ایـ ــه بـ ــت و توّجـ ــت اسـ ــک واقعّیـ ــّده ای، یـ ــزد عـ در نـ

ـــری  ـــه رهب ـــت ک ـــی اس ـــاِر حّق ـــت، انتظ ـــف حقیق ـــت و کش واقعّی

پـــاِی آن ایســـتاده  اســـت: 

 یـــک بیـــان دیگـــری بـــود 
ً
»آنچـــه کـــه دوســـتان گفتنـــد، تقریبـــا

ــان  ــری بیـ ــای الویـ ــه آقـ ــده ای کـ ــان شـــکل جمع بندی شـ از همـ

 شـــبهه اســـت و در ذهـــن 
ً
ــا ــا همـــه واقعـ کردنـــد. و خـــب اینهـ

ـــرد.  ـــرف ک ـــبهات را برط ـــن ش ـــم ای ـــد ه ـــود دارد و بای ـــانی وج کس

ـــه مســـائل دیگـــر هـــم نبـــود، باالخـــره  ـــگاه ب یعنـــی اگـــر چنانچـــه ن

یـــک جمعـــی از دوســـتان و اهالـــی انقـــاب نســـبت بـــه یـــک 

قضّیـــه ای اگـــر ابهـــام دارنـــد، درســـتش ایـــن اســـت کـــه مـــا ترتیبـــی 

ـــا[ راه  ـــود. ]اّم ـــرف بش ـــام برط ـــن ابه ـــه ای ـــم ک ـــم، کاری بکنی بدهی
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دارد؛ راه قانونـــی دارد.«1۳

ـــئولین  ـــا مس ـــه ب ـــان در مواجه ـــه منطقش ـــپس ب ـــاب س ـــر انق رهب

منطـــِق  بـــر  اصـــرار  درعین حـــال  و  گوناگـــون  مقاطـــع  در 

 در 
ً
شـــبهه زدایپی اشـــاره کردنـــد: »البّتـــه مـــن خـــودم شـــخصا

ایـــن انتخابـــات هـــم مثـــل همـــه ی انتخابات هـــاى گذشـــته 

ــاى  ــد و ممشـ ــتید، بوده ایـ ــئولین هسـ ــماها مسـ ــه ی شـ _ همـ

ــور،  ــه وزارت کشـ ــور، بـ ــئولین کشـ ــه مسـ ــد _ بـ ــده را میدانیـ بنـ

بـــه شـــوراى نگهبـــان، اعتمـــاد کـــردم؛ درحالى کـــه میدانیـــد در 

ـــن  ـــا م ـــد، اّم ـــف بودن ـــایق مختل ـــئولین از س ـــّدد، مس ـــوارد متع م

ـــم  ـــده ی کار او را میدان ـــم و قاع ـــه میشناس ـــئولى ک ـــام مس ـــه مق ب

اعتمـــاد میکنـــم. در ایـــن نوبـــت هـــم همین جـــور اســـت، مـــن 

ـــه  ـــود ک ـــب نمیش ـــن موج ـــاد م ـــن اعتم ـــا ای ـــم؛ اّم ـــاد میکن اعتم

اگـــر چنانچـــه شـــبهه اى در ذهـــن کســـانى هســـت، ایـــن شـــبهه 

ــود و حقیقـــت  ــى نشـ ــود و بررسـ ــود و تعقیـــب نشـ ــال نشـ دنبـ

قضّیـــه آشـــکار نشـــود؛ نـــه، شـــبهات را برطـــرف کنیـــد.«14.

و آنـــگاه خیـــال همـــه را از نامزدهـــا و شـــورای نگهبـــان و وزارت 

ـــم  ـــوی ه ـــدس موس ـــای مهن ـــه آق ـــن ب ـــد: »م ـــت کردن ـــور راح کش

ــی  ــه راه، راه قانونـ ــن کـ ــرد از مـ ــول کـ ــم قبـ ــان هـ ــم؛ ایشـ گفتـ

اثر حاضر، ص 40اثر حاضر، ص 29 1314
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ـــرص  ـــم ق ـــن ه ـــد، م ـــی کنن ـــی مش ـــق قانون ـــان طری ـــت؛ از هم اس

ــان  ــا آقایـ ــد مـــن بـ ــما بدانیـ ــتم. شـ و محکـــم پشـــتش می ایسـ

ـــدارم؛  ـــتی ن ـــور رودربایس ـــان وزارت کش ـــا آقای ـــان و ب ـــورای نگهب ش

می ایســـتم پایـــش تـــا اینکـــه ایـــن قضّیـــه حـــل بشـــود.«1۵..

ای کاش افـــراد مّدعـــی بـــا ایـــن موضـــع آقـــا بـــه دنبـــال کشـــف 

ـــه در او  ـــود هرک ـــیه روی ش ـــا س ـــد ت ـــردم برمی آمدن ـــت رأی م حقیق

ـــان  ـــاب در پای ـــر انق ـــرا؟ رهب ـــد؛ چ ـــن نش ـــن چنی ـــد؛ لیک ـــش باش َغ

ــه تنـــی  ــا کـ ــتادهای نامزدهـ ــا نماینـــدگان سـ ــه بـ همیـــن جلسـ

ـــز  ـــور نی ـــئولین وزارت کش ـــان و مس ـــورای نگهب ـــای ش ـــد از اعض چن

ـــا  ـــه نامزده ـــی ک ـــام صندوقهایپ ـــد تم ـــد کردن ـــتند تأکی ـــور داش حض

ـــدگان  ـــور نماین ـــدم حض ـــّم از ع ـــکایتی اع ـــوع ش ـــر ن ـــورد آن ه درم

نامزدهـــا یـــا مخـــدوش بـــودن آراء و... دارنـــد، و یـــا بـــه شـــکل 

تصادفـــی، تعـــدادی از صندوقهـــا را بازشـــماری کننـــد و اگـــر 

تفـــاوت معنـــاداری مشـــاهده شـــد کار را تـــا بازشـــماری همـــه ی 

صندوقهـــا ادامـــه دهنـــد.

جـــا دارد بـــه نقـــل دیگـــری هـــم اشـــاره شـــود تـــا همـــگان دربـــاره ی 

ـــب، خـــود قضـــاوت کننـــد. دو 
ّ
واقعـــی یـــا دروغ بـــودن اّدعـــای تقل

ـــی زاده  ـــی عبدالعل ـــای عل ـــات، آق ـــزاری انتخاب ـــس از برگ ـــه روز پ س

اثر حاضر، ص 47 15
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ـــود،  ـــوی ب ـــای موس ـــی آق ـــده ی حام ـــراد شناخته ش ـــی از اف ـــه یک ک

ــرود.  ــاب میـ ــر انقـ ــر رهبـ ــئولین دفتـ ــی از مسـ ــدار یکـ ــه دیـ بـ

ـــی  ـــی و ناراحت ـــار نگران ـــی اظه ـــده خیل ـــائل پیش آم ـــی از مس وقت

ـــود،  ـــائل میش ـــل مس ـــرای حّل وفص ـــاش ب ـــتار ت ـــد و خواس میکن

آن عضـــو دفتـــر آقـــا از او میپرســـد شـــما به عنـــوان کســـی کـــه 

ــده  ــب شـ ـ
ّ
ــد تقل ــال میدهیـ ــد، احتمـ ــر بوده ایـ ــتاندار و وزیـ اسـ

ـــد:  ـــه. میپرس ـــد: ن ـــخ میده ـــد و پاس ـــگ میکن ـــی درن ـــد؟ او کم باش

ـــن  ـــه ی ای ـــن هم ـــد م ـــت؟ او میگوی ـــابتان چیس ـــرف حس ـــس ح پ

ــل  ــل حـ ــئله قابـ ــن مسـ ــم ایـ ــی برایـ ــول دارم ولـ ــا را قبـ حرفهـ

ـــا،  ـــزار ت ـــده دو ه ـــوی ش ـــای موس ـــتر، رأی آق ـــه در شبس ـــت ک نیس

 باورکردنـــی 
ً
رأی آقـــای احمدی نـــژاد شـــده ســـه هـــزار تـــا؛ اصـــا

ـــل، آراء در  ـــای قب ـــاف دوره ه ـــد برخ ـــن میگوی ـــت؟ او همچنی اس

ــماره  ــای شـ ــز فرمهـ ــده و نیـ ــمرده نشـ ــه شـ ــای انتخابّیـ حوزه هـ

ـــاب  ـــر انق ـــر رهب ـــو دفت ـــت. عض ـــده اس ـــل نش ـــد تکمی ـــد و چن چن

ـــده ی  ـــج اعام ش ـــتی نتای ـــورد درس ـــما درم ـــر ش ـــد: اگ ـــه او میگوی ب

انتخابـــات بـــرای شبســـتر تردیـــد داریـــد، حاضریـــم پـــس از کســـب 

ــئول  ــای مسـ ــا نهادهـ ــی بـ ــر انقـــاب و هماهنگـ موافقـــت رهبـ

به اّتفـــاق هـــم برویـــم همیـــن شبســـتری کـــه شـــما میگوییـــد، 
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ـــر  ـــد. اگ ـــما گفتی ـــه ش ـــی ک ـــر صندوق ـــماری، ه ـــم بازش ـــروع کنی ش

دیدیـــم آراء مخـــدوش بـــود، میرویـــم ســـراغ همـــه ی صندوقهـــای 

شبســـتر؛ بعـــد میرویـــم ســـراغ صندوقهـــای اســـتان آذربایجـــان 

شـــرقی، اگـــر دیدیـــم اشـــکال دارد، میرویـــم ســـراغ همـــه ی 

صندوقهـــا در سراســـر کشـــور. اّمـــا آیـــا قـــول میدهیـــد پـــای 

نتیجـــه ی ایـــن بررســـی بایســـتید؟ 

به هرحـــال آراء شبســـتر از ســـتاد انتخابـــات کشـــور دریافـــت 

ـــرده ای  ـــزار و خ ـــی ونه ه ـــتر، س ـــوی در شبس ـــای موس ـــود. آق میش

و  هـــزار  ســـی وهفت  احمدی نـــژاد،  آقـــای  و  بـــود  آورده  رأی 

ـــا نبـــود؛ اضافـــه بـــر آنکـــه،   دو هـــزار و ســـه هـــزار ت
ً
خـــرده ای. اصـــا

رأی آقـــای موســـوی هـــم بیشـــتر بـــود. اشـــکال دّوم و ســـّوم او 

نیـــز پـــس از بررســـی مشـــّخص شـــد کـــه خـــاف و نادرســـت بـــوده 

ــاره ی  ــده دربـ ــای طرح شـ ــاب از اّدعـ ــر انقـ ــی رهبـ ــت. وقتـ اسـ

شـــمارش آراء شبســـتر مّطلـــع میشـــوند اظهـــار میدارنـــد: ِا! عجـــب! 

آقـــای موســـوی هـــم در ماقاتـــش بـــا مـــن همیـــن حـــرف را زد؛ 

ـــه  ـــد چگون ـــب میکنن ـــان تعّج ـــت. ایش ـــزار را گف ـــه ه ـــن دو س همی

ـــی راه  ـــای دروغ پراکن ـــتی، فض ـــات نادرس ـــن اّطاع ـــاس چنی ـــر اس ب

ـــت. ـــده اس ـــه ش انداخت
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ـــی را  ـــن اّدعاهایپ ـــه چنی ـــردی ک ـــان ف ـــه هم ـــا ب ـــر آق ـــو دفت ـــن عض ای

مطـــرح کـــرده بـــود زنـــگ  میزنـــد و نتیجـــه ی بررســـی ها را میگویـــد. 

متأّســـفانه اخبـــار واصلـــه بـــه دفتـــر رهبـــر انقـــاب حکایـــت از 

ــت در  ــات نادرسـ ــل اّطاعـ ــن قبیـ ــان ایـ ــه همچنـ ــرد کـ آن میکـ

جلســـات حامیـــان نامزدهـــای معتـــرض نقـــل و بـــر اســـاس آن 

ــود. ــری میشـ ــل و نتیجه گیـ تحلیـ

پندآمـــوز اســـت اگـــر بـــه نمونـــه ای ویـــژه از تاشـــهای ابهـــام زدا 

اشـــاره شـــود. اقداماتـــی کـــه بـــه دنبـــال آن بـــود تـــا بـــه کمـــک 

روشـــهای متعـــارف قانونـــی و یـــا حکـــم حکومتـــی و حّتـــی 

ــش  ــه دنبالـ ــه بـ ــی کـ ــر آنهایپـ ــق را بـ ــی، حـ ــازوکارهای عقانـ سـ

بودنـــد عیـــان ســـازد و هیـــچ راز ســـربه ُمهری باقـــی نماَنـــد. بـــا 

ـــر کنیـــم کـــه چـــرا ازاین قبیـــل 
ّ

شـــنیدن ایـــن خاطـــره، کمـــی تفک

پیشـــنهادهای حقیقت یـــاب اســـتقبال نشـــد؟

ــود  ــس بـ ــس مجلـ ــال ۸۸ نایب رئیـ ــه در سـ ــی کـ ــای ابوترابـ آقـ

ازجملـــه  دانشـــگاهیان  از  مختلفـــی  طیفهـــای  بـــا   
ً
ضمنـــا و 

متصّدیـــان ســـتاد آقـــای موســـوی مثـــل آقـــای فاتـــح و... در 

ـــی 
ّ
ـــت مل ـــورای عالی امنّی ـــر ش ـــی دبی ـــای جلیل ـــود، از آق ـــاط ب ارتب

ـــد  ـــته باش ـــگاهیان داش ـــی از دانش ـــا جمع ـــه ای ب ـــد جلس میخواه
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ـــراد  ـــد. اف ـــخ ده ـــان پاس ـــه سؤاالتش ـــنود و ب ـــا را بش ـــای آنه و حرفه

ـــین  ـــامی مدّرس ـــن اس ـــای انجم ـــه از اعض ـــرکت کننده در جلس ش

ـــر  ـــته همفک ـــه ی گذش ـــه ده ـــول س ـــه در ط ـــد ک ـــگاه ها بودن دانش

ـــران  ـــوی حاض ـــه از س ـــد. وقتی ک ـــوی بوده ان ـــای موس ـــی آق و حام

ــه ی  ــودن نتیجـ ــی نبـ ــب و واقعـ ـ
ّ
ــل تقل ــی مثـ ــائل مختلفـ مسـ

ـــایپی  ـــنهاد راهگش ـــی پیش ـــای جلیل ـــود، آق ـــرح میش ـــده مط اعام ش

ـــب 
ّ
ـــد تقل ـــما معتقدی ـــر ش ـــد اگ ـــد و میگوی ـــرح میکن ـــا مط ـــا آنه را ب

شـــده و آقـــای موســـوی پیـــروز انتخابـــات اســـت، یـــک راهـــش 

ـــت آن  ـــم وق ـــد و ه ـــما نپذیرفتی ـــم ش ـــه ه ـــود ک ـــماری آراء ب بازش

ـــت  ـــه حقیق ـــیدن ب ـــان در رس ـــا راه اطمین ـــن تنه ـــی ای ـــت؛ ول گذش

نیســـت؛ شـــما کـــه دانشـــگاهی هســـتید و در بینتـــان اســـاتید 

جامعه شناســـی هـــم هســـت، بیاییـــد یـــک پـــروژه ی تحقیقاتـــی 

را طّراحـــی کنیـــد، مـــا هـــم به عنـــوان دبیرخانـــه ی شـــورای عالی 

ـــی از شـــما و کارتـــان پشـــتیبانی مـــاّدی و معنـــوی 
ّ
امنّیـــت مل

میکنیـــم، ببینیـــم از همیـــن طـــرق نظرســـنجی، مـــردم در 22 

ـــم  ـــد، ه ـــه ش ـــد؟ نتیجـــه هرچ خـــرداد بـــه چـــه کســـی رأی داده ان

مـــا به عنـــوان مســـئول قبـــول میکنیـــم و هـــم شـــما از طـــرف 

ــنهاد  ــن پیشـ ــفانه ایـ ــا متأّسـ ــد؛ اّمـ ــول کنیـ ــوی قبـ ــای موسـ آقـ
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 انســـان شـــگفت زده 
ً
راســـتی آزمایپی هـــم پذیرفتـــه نشـــد. واقعـــا

میشـــود کـــه کـــدام نظـــام سیاســـی حاضـــر اســـت چنیـــن 

پیشـــنهادی را بـــه معترضیـــن بدهـــد و شـــگفتی بیشـــتر آنکـــه چـــرا 

ـــن  ـــز ای ـــخ ج ـــد پاس ـــر میرس ـــه نظ ـــد؟! ب ـــد بپذیرن ـــن نبای معترضی

نیســـت کـــه هـــر فـــرد و جمـــع و نظـــام سیاســـی کـــه اطمینـــان 

بـــه درســـتی عملـــش داشـــته باشـــد، نگرانـــی ازاین قبیـــل 

راســـتی  آزمایپی ها نـــدارد و بـــه قـــول معـــروف آن را کـــه حســـاب 

پـــاک اســـت از محاســـبه چـــه بـــاک اســـت.

 معتقـــد 
ً
ـــا پـــس اگـــر مســـّببان حـــوادث پـــس از انتخابـــات، حقیقت

بودنـــد آراء مـــردم جابه جـــا شـــده اســـت، چـــرا حاضـــر نشـــدند 

ـــماری  ـــه بازش ـــاب ب ـــر انق ـــع رهب ـــح و قاط ـــع صری ـــکاء موض ـــه اّت ب

ـــد؟  ـــن دهن آراء ت
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6
ـــاد  ـــود ایج ـــاره ش ـــه آن اش ـــت ب ـــه الزم اس ـــه ک ـــری از فتن ـــد دیگ ُبع

ـــای  ـــواص و نیروه ـــز خ ـــئولین و نی ـــی از مس ـــن بخش ـــد در بی تردی

ـــن  ـــگاهی، از ای ـــا دانش ـــوزوی ت ـــری، از ح ـــام و رهب ـــه نظ ـــادار ب وف

ـــع  ـــار و مواض ـــود. رفت ـــی ب ـــان سیاس ـــا آن جری ـــی ت ـــان سیاس جری

دوپهلـــو و تـــوأم بـــا تردیـــد، منشـــأ حیـــات چندماهـــه ی فتنـــه و 

ـــد  ـــه چن ـــد ک ـــت ش ـــای نادرس ـــاح موضعه ـــّفافّیت و اص ـــع ش مان

ـــود. ـــو میش ـــورد آن بازگ م

در  ذی ربـــط  مســـئولین  بـــا  آقـــا  کـــه  جلســـاتی  از  یکـــی  در 

ـــار  ـــن اظه ـــتند، چنی ـــی داش
ّ
ـــت مل ـــورای عالی امنّی ـــه ی ش دبیرخان

میدارنـــد کـــه خصوصّیـــت فتنـــه غبارآلودگـــی اســـت و حـــق و 

ـــه  ـــان فتن ـــه از جری ـــد ک ـــد. کاری کنی ـــی میکن ـــم قاط ـــل را باه باط

ریـــزش پیـــدا کنـــد؛ مرزهـــا را شـــّفاف و روشـــن کنیـــد. در برابـــر 

ـــتر  ـــا بیش ـــه م ـــد ب ـــود، تردی ـــاد ش ـــد ایج ـــد تردی ـــه، نبای ـــان فتن جری

ـــرده،  ـــاذ ک ـــوی اّتخ ـــای موس ـــروه آق ـــه گ ـــیری ک ـــد. مس ـــه میزن لطم
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مســـیر ساختارشـــکنانه بـــوده اســـت، بایـــد ایـــن راه منفـــور شـــود.

ـــا  ـــری ب ـــه ی دیگ ـــاب جلس ـــر انق ـــال ۸۸ رهب ـــان س ـــاه هم در تیرم

جمـــع محـــدودی از فضـــای قـــم و بـــه درخواســـت آنهـــا داشـــتند. 

افـــراد حاضـــر نکاتـــی را در رابطـــه بـــا انتخابـــات و مســـائل مرتبـــط 

بـــا آن مطـــرح میکننـــد؛ ازجملـــه نظـــرات برخـــی از افـــراد را 

ـــن  ـــه گرفت ـــا فاصل ـــام و ی ـــت نظ ـــدن جمهورّی ـــیب دی ـــاره ی آس درب

نظـــام از خـــّط امـــام بازگـــو میکننـــد. در آنجـــا آقـــا مفّصـــل دربـــاره ی 

مســـائل مختلـــف مطروحـــه توضیـــح میدهنـــد و بـــا حاضـــران 

گفتگـــو میکننـــد و ضمـــن بیاناتشـــان، نســـبت بـــه اعتقـــادات 

واقعـــی برخـــی از افـــراد شـــاخص دربـــاره ی مـــردم و امـــام و... 

ـــن  ـــما ای ـــه ش ـــد ک ـــه میگوین ـــد؛ ازجمل ـــو میکنن ـــی را بازگ مصادیق

ـــرده ام  ـــالها کار ک ـــان س ـــن آقای ـــا ای ـــن ب ـــید؛ م ـــان را نمی شناس آقای

و صدهـــا جلســـه داشـــته ام؛ میدانـــم نظـــر برخـــی از ایـــن افـــراد 

دربـــاره ی رأی مـــردم بـــا آنچـــه در جامعـــه به عنـــوان نظـــر آنهـــا 

القـــا میشـــود مغایـــر اســـت؛ میدانـــم مبنـــای فکـــری برخـــی دیگـــر 

ــد  ــادی دارد، هرچنـ ــام چـــه فاصلـــه ی زیـ ــا مبنـــای فکـــری امـ بـ

کـــه بـــه لحـــاظ شـــخصی مبـــادی بـــه آداب هســـتند.16مورد 

ـــس از  ـــت. پ ـــوی اس ـــای موس ـــود آق ـــای خ ـــه اّدع ـــوط ب ـــر، مرب دیگ

آقای پارسانیا یکی از حاضران آن جلسه، شرحی از گفته ها و شنيده های نخبگان حوزوی با رهبر 
انقالب را در همین کتاب بیان کرده است، ر.ک ص 131

16
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ـــرداد، در  ـــنبه 2۳ خ ـــوی در روز ش ـــای موس ـــه ی آق ـــار اّطاعّی انتش

بعدازظهـــر همـــان روز، پیـــام شـــفاهی رهبـــر انقـــاب توّســـط یکـــی 

از مســـئولین دفترشـــان بـــه آقـــای موســـوی منتقـــل میشـــود. 

ـــر  ـــود و ب ـــده ب ـــب ش
ّ
ـــی تقل ـــه اش مّدع ـــوی در اّطاعّی ـــای موس آق

ایســـتادگی تـــا ابطـــال انتخابـــات تأکیـــد کـــرده بـــود. در پیـــام رهبـــر 

ـــه ایـــن دو پرســـش آمـــده بـــود کـــه چـــرا ایـــن  ـــه او ازجمل انقـــاب ب

ـــد؟ ـــد بکنی ـــه کار میخواهی ـــد؟ چ ـــرف را زدی ح

 بـــاورم نمی آمـــد 
ً
ـــر انقـــاب خـــود نقـــل میکننـــد: »مـــن واقعـــا رهب

کـــه او اهّمّیـــت حرفـــی را کـــه زده ندانـــد یـــا منکـــر شـــود، 

ــه  ــار داشـــتم او متنّبـ ــه او تنّبهـــی بدهـــم و انتظـ ــتم بـ میخواسـ

 شـــود و موضـــع و رفتـــار خـــود را اصـــاح کنـــد؛ اّمـــا حرفهایپـــی 

کـــه ]آقـــای موســـوی[ زد مـــن را خیلـــی متعّجـــب کـــرد.«. آقـــای 

موســـوی گفتـــه بـــود انتخابـــات بایـــد ابطـــال شـــود؛ مـــا امـــروز 

ـــتیم؛  ـــه داش ـــای ... جلس ـــی و آق ـــای خاتم ـــمی و آق ـــای هاش ـــا آق ب

همـــه اّتفاق نظـــر داشـــتند انتخابـــات بایـــد ابطـــال شـــود. 

ـــد  ـــور میکنن ـــرادی را مأم ـــا اف ـــن اّدع ـــنیدن ای ـــا ش ـــاب ب ـــر انق رهب

تـــا اّدعـــای آقـــای موســـوی را از افـــراد مذکـــور جویـــا شـــوند. در 

ـــث  ـــد بح ـــر دو میگوین ـــی ه ـــای خاتم ـــمی و آق ـــای هاش ـــخ، آق پاس
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ابطـــال انتخابـــات در جلســـه مطـــرح شـــد اّمـــا مـــا بـــا آن مخالفـــت 

ـــم. کردی

به هرحـــال اینکـــه نســـبت های داده شـــده ی آقـــای موســـوی 

بـــه دو نفـــر فـــوق راســـت بـــود یـــا غلـــط، موضـــوع ایـــن 

نوشـــته نیســـت بلکـــه هـــدف جلب توّجـــه بـــه ایـــن واقعّیـــت 

ـــوی  ـــای موس ـــراد، آق ـــن اف ـــط همی ـــر فق ـــه اگ ـــت ک ـــر اس انکارناپذی

ـــا همچنـــان کـــه  ـــر نظـــام بازمی داشـــتند و ی را از ایســـتادگی در براب

ـــردم  ـــه م ـــد، ب ـــب کردن ـــی تکذی ـــوی را خصوص ـــای موس ـــای آق اّدع

 
ً
ــا ــد، مطمئّنـ ــات مخالفنـ ــال انتخابـ ــا ابطـ ــه بـ ــد کـ ــز میگفتنـ نیـ

ـــه  ـــه این گون ـــش فتن ـــد و آت ـــته نمیش ـــه کاش ـــد در جامع ـــذر تردی ب

شـــعله ور نمیشـــد. همچنیـــن اگـــر برخـــی از دیگـــر مســـئولین، 

مواضـــع شـــّفافی اّتخـــاذ میکردنـــد )بـــرای مثـــال از درون مجلـــس 

پیـــام روشـــن و صریحـــی در برابـــر فتنه گـــران شـــنیده میشـــد، 

ـــر  ـــه ای دیگ ـــوادث به گون ـــد( ح ـــنیده ش ـــا ش ـــه بعده ـــان ک همچن

رقـــم میخـــورد.

ـــس  ـــای پ ـــی فض ـــر غبارآلودگ ـــه ب ـــوق، آنچ ـــت ف ـــر واقعّی ـــاوه ب ع

از انتخابـــات می افـــزود، ایـــن نکتـــه ی تأّســـف بار بـــود کـــه 

ـــب در انتخابـــات، در جلســـات خصوصـــی مواضعـــی 
ّ
مّدعیـــان تقل
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ـــن  ـــه ای ـــتند. ب ـــردم داش ـــردن در آراء م ـــت ب ـــای دس ـــا اّدع ـــر ب مغای

شـــهادت نماینـــده ی آقـــای موســـوی چهـــار روز پـــس از انتخابـــات 

ـــاب  ـــر انق ـــا رهب ـــا ب ـــتادهای نامزده ـــدگان س ـــه ی نماین و در جلس

ــمارند،  ــه بشـ ــم کـ ــار هـ ــا را بیســـت بـ ــد: »صندوقهـ ــه کنیـ توّجـ

ـــماری  ـــا را بازش ـــر صندوقه ـــد. اگ ـــد ش ـــوض نخواه ـــه ی آراء ع نتیج

کننـــد، خیلـــی اّتفاقـــی رخ نمیدهـــد؛ ممکـــن اســـت یـــک کمـــی  

ایـــن َوروآن َور بشـــود.«. 

او در ادامـــه خاطـــره ای را از انتخابـــات ســـال 76 نقـــل میکنـــد. 

میگویـــد در ســـحرگاه ســـّوم خـــرداد، مـــن کـــه معـــاون سیاســـی 

وزارت کشـــور بـــودم نـــزد آقـــای ناطـــق نـــوری رفتـــم و وی را 

متقاعـــد کـــردم کـــه آقـــای خاتمـــی رأی آورده؛ برایـــش پیـــام تبریـــک 

بفرســـتید و وی هـــم پذیرفـــت و چنیـــن کـــرد. بااین وصـــف هــــر 

ـــش  ـــن پرس ـــا ای ـــداری ب ـــدان بی ـــر وج ـــف و ه ـــان آزاده و منص انس

ــتانداری  ــابقه ی وزارت و اسـ ــا سـ ــرادی بـ ــه افـ ــت کـ ــرو اسـ روبـ

ــئولّیتهای  ــابقه ی مسـ ــه سـ ــی کـ ــات و دیگرانـ ــزاری انتخابـ و برگـ

کان داشـــتند و یـــا بـــه گفتـــه ی دوستانشـــان دارای موقعّیـــت 

اجتماعـــی بودنـــد، چـــرا هماننـــد دّوم خـــرداد 76، در ســـال ۸۸ 

بـــه حقیقـــت شـــهادت ندادنـــد؟
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و  شـــاخص  افـــراد  از  یکـــی  کـــه  اســـت  حالـــی  در  ایـــن 

ــه  ــوی کـ ــای موسـ ــی آقـ ــای انتخاباتـ ــازمان دهنده ی فّعالّیتهـ سـ

ســـابقه ی برگـــزاری انتخابـــات در دوره ی آقـــای خاتمـــی را داشـــته، 

خـــود اذعـــان کـــرده کـــه بـــر اســـاس گزارشـــهای دریافتـــی از سراســـر 

ـــد  ـــّخص ش ـــا مش ـــرای م ـــرداد، ب ـــنبه 2۳ خ ـــح روز ش ـــا صب ـــور ت کش

ــورت  ــه صـ ــی کـ فـ
ّ
ــر تخل ــاورده و حّداکثـ ــوی رأی نیـ ــای موسـ آقـ

ـــد کـــه  ـــه یـــک میلیـــون رأی بیشـــتر نبـــوده اســـت. وی میگوی گرفت

ایـــن مطلـــب را بـــه آقـــای خاتمـــی هـــم گفتـــه اســـت. 

ـــر انقـــاب از همـــان  ـــر رهب از ســـوی دیگـــر یکـــی از مســـئولین دفت

نماینـــده ی آقـــای موســـوی کـــه خاطـــره ی مربـــوط بـــه دّوم 

ـــتید  ـــه میدانس ـــما ک ـــود ش ـــرده ب ـــؤال ک ـــد، س ـــل ش ـــردادش نق خ

ـــّنج و  ـــری از تش ـــرای جلوگی ـــم ب ـــرداد ه ـــده و در دّوم خ ـــب نش
ّ
تقل

ـــه  ـــن دفع ـــرا ای ـــد، چ ـــد کردی ـــوری را متقاع ـــق ن ـــای ناط ـــوب، آق آش

ـــب نشـــده اســـت؟ اّمـــا او 
ّ
نرفتیـــد بـــه آقایـــان بگوییـــد کـــه تقل

در پاســـخی کوتـــاه و بســـیار تلـــخ میگویـــد: »گفتـــم اّمـــا قبـــول 

نکردنـــد.«.

تردیـــدی نیســـت کـــه انتخابـــات عرصـــه ی رقابـــت اســـت و 

ــر  ــت جّدی تـ ــن رقابـ ــه ایـ ــت؛ هرچـ ــری اسـ ــش، روز رأی گیـ پایانـ
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باشـــد اهّمّیـــت پایـــان مســـابقه و پذیـــرش رأی مـــردم، حّســـاس تر 

میشـــود. نتیجـــه ی انتخابـــات عـــاوه بـــر آثـــار حقوقـــی، بیانگـــر 

میـــزان بردبـــاری و شـــکیبایپی افـــراد نیـــز هســـت و ایـــن یکـــی از 

ــه ی  ــا در جلسـ ــه آقـ ــت کـ ــات اسـ ــمِّ پـــس از انتخابـ ــکات مهـ نـ

نماینـــدگان ســـتادهای نامزدهـــا بیـــان کردنـــد:

»البّتـــه هـــر طرفـــی ماحظاتـــی بایـــد بکنـــد، ایـــن را مـــن قبـــول 

دارم. هـــم آن طرفـــی کـــه توانســـته اکثرّیـــت را بـــه دســـت بیـــاورد، 

ــی  ــد، مراقبتهایپـ ــی بکنـ ــد، توّجهاتـ ــت بکنـ ــی الزم اسـ ماحظاتـ

انجـــام بدهـــد در کیفّیـــت رفتـــار و حرکـــت، هـــم آن طرفـــی کـــه رأی 

اکثرّیـــت را کســـب نکـــرده، او هم یـــک مراقبتهایپـــی الزم دارد؛ همه 

ـــی  ـــا در فارس ـــه م ـــامی _ ک ـــم اس ـــند. حل ـــته باش ـــم داش ـــد حل بای

بردبـــاری معنـــا میکنیـــم _ معنایـــش تـــوان تحّمـــل و ظرفّیـــت 

تحّمـــل اســـت. همـــه بایـــد ظرفّیـــت تحّمـــل داشـــته باشـــند، 

بتواننـــد تحّمـــل کننـــد. تحّمـــل پیـــروزی هـــم کار آســـانی نیســـت، 

تحّمـــل عـــدم پیـــروزی هـــم کار آســـانی نیســـت.«17اعتراض بـــه 

ـــرای  ـــه ب ـــم ن ـــاهد آن بودی ـــال ۸۸ ش ـــه در س ـــات ک ـــج انتخاب نتای

ـــز عـــّده ای  ـــار. در همـــان ســـال 76 نی ـــه آخرین ب ـــود و ن ـــار ب اّولین ب

ـــای  ـــود آق ـــی ب ـــد و کاف ـــی بودن ـــی عصبان ـــای خاتم از رأی آوردن آق

اثر حاضر، ص 41 17
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ـــن  ـــا معترضی ـــا ب ـــداد و ی ـــا می ـــت آنه ـــه دس ـــه ب ـــوری، بهان ـــق ن ناط

همراهـــی میکـــرد؛ آنـــگاه همـــان میشـــد کـــه در ســـال ۸۸ شـــد. در 

ـــاوردن  ـــت رأی آوردن و رأی نی ـــاهد ظرفّی ـــا ش ـــال 76 م ـــرداد س خ

بودیـــم. همیـــن نماینـــده ی ســـتاد آقـــای موســـوی کـــه در بـــاال 

ـــوری  ـــق ن ـــای ناط ـــه آق ـــال 76 ب ـــی در س ـــد، وقت ـــاره ش ـــه آن اش ب

میگویـــد آقـــای خاتمـــی رأی آورده اســـت شـــما بـــرای وی پیـــام 

تبریـــک بدهیـــد، آقـــای ناطـــق نـــوری پاســـخ میدهـــد هنـــوز نتایـــج 

رســـمی انتخابـــات اعـــام نشـــده اســـت. ایـــن فـــرد بـــه آقـــای ناطـــق 

ـــات  ـــه انتخاب ـــراض ب ـــت در اعت ـــرار اس ـــّده ای ق ـــد: ع ـــوری میگوی ن

ـــمت وزارت  ـــه س ـــا ب ـــد و از آنج ـــع کنن ـــر تجّم ـــم تی ـــدان هفت در می

ـــول  ـــات را قب ـــه ی انتخاب ـــه نتیج ـــد ک ـــام کنن ـــت و اع ـــور حرک کش

ـــه  ـــت. درنتیج ـــم هس ـــاش ه ـــری و اغتش ـــال درگی ـــم و احتم نداری

ـــا اقـــدام به موقـــع مانـــع از تشـــّنج و درگیـــری  آقـــای ناطـــق نـــوری ب

ـــود.  ـــات میش ـــس از انتخاب پ

ـــاندن  ـــوب کش ـــه آش ـــرای ب ـــاش ب ـــاهد ت ـــا ش ـــز م ـــال ۸4 نی در س

ـــت جمهوری  ـــات ریاس ـــه ی دّوم انتخاب ـــم. در مرحل ـــه بودی جامع

به موجـــب گزارشـــهای واصلـــه بـــه وزارت اّطاعـــات دولـــت آقـــای 

ـــاع از  ـــه ی دف ـــه بهان ـــراد و ب ـــازمان دهی اف ـــا س ـــی ب ـــی، برخ خاتم
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ـــاد  ـــال ایج ـــه دنب ـــات ب ـــب در انتخاب
ّ
ـــای تقل ـــمی و اّدع ـــای هاش آق

ــر ۸4  ــارم تیـ ــنبه چهـ ــداد شـ ــد. در بامـ ــری بودنـ ــوب و درگیـ آشـ

آقـــای هاشـــمی از ایـــن برنامه ریزی هـــا مّطلـــع شـــده و مانـــع از 

ـــن  ـــه همی ـــود. ب ـــات میش ـــس از انتخاب ـــش پ ـــوردن آرام ـــم خ بره

ـــم از افـــراد مشـــّخصی  ـــری معّظ ـــود کـــه در ســـال ۸۸ رهب ســـبب ب

ـــا  ـــی ی ـــت اجتماع ـــا دارای موقعّی ـــتند و ی ـــق داش ـــکان نط ـــه ام ک

ـــتند،  ـــی داش ـــّط امام ـــای خ ـــا اّدع ـــد و ی ـــی بودن ـــب حکومت منص

ـــد فضـــا  ـــد و نگذارن ـــد کـــه موضـــع بگیرن بصراحـــت خواســـته بودن

ــود.  ــع از تشـــخیص حـــق و باطـــل  شـ ــا مانـ ــد تـ ــود بمانـ غبارآلـ

متأّســـفانه چشـــم بســـتن بـــر واقعّیتهـــای کشـــور و تجربه هـــای 

گذشـــته و کتمـــان حـــق، هزینه هـــای جبران ناپذیـــری بـــر کشـــور 

ـــرد.  ـــل ک ـــردم تحمی و م

ـــس  ـــوادث پ ـــّببان ح ـــه مس ـــاب ب ـــر انق ـــراض رهب ـــن اعت ـــوز ای  هن

ــه در  ــما کـ ــرا شـ ــه چـ ــت کـ ــده اسـ ــخ مانـ ــات بی پاسـ از انتخابـ

ـــب نشـــده اســـت، در مجامـــع 
ّ
جلســـات خصوصـــی میگوییـــد تقل

عمومـــی ایـــن حقیقـــت را بیـــان نمیکنیـــد؟
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7
یکـــی از مســـائلی کـــه حـــوادث پـــس از انتخابـــات را بـــه فتنـــه 

تبدیـــل کـــرد و جمعـــی را بـــه گمراهـــی کشـــاند، اقدامـــات مخّربـــی 

ــا  ــزک و یـ ــئله ی کهریـ ــبحان و مسـ ــوی سـ ــه کـ ــه بـ ــد حملـ ماننـ

اهانتهایپـــی بـــود کـــه بـــه برخـــی از علمـــای وارســـته و انقابـــی 

ـــراف در  ـــل و انح ـــتباه در تحلی ـــل اش ـــن عام ـــد؛ و همی ـــم ش در ق

موضـــع و عمـــل بخشـــی از مســـئولین و نخبـــگان دانشـــگاهی 

و حـــوزوی شـــد. ایـــن اقدامـــات خـــاف شـــرع و خـــاف قانـــون 

ـــه  ـــود و ب ـــری ب ـــت رهب ـــرات و خواس ـــن نظ ـــاف بّی ـــن خ و بنابرای

ـــته  ـــع دانس ـــن فجای ـــّببان ای ـــاب مس ـــر انق ـــکان رهب ـــه ی نزدی گفت

یـــا نادانســـته قلـــب آقـــا را شکســـتند و خـــون بـــه دل ایشـــان 

ـــک از  ـــنیدن هری ـــدر از ش ـــان چق ـــه ایش ـــد ک ـــدا میدان ـــد و خ کردن

ـــری  ـــر پیگی ـــاوه ب ـــدند و ع ـــر میش
ّ
ـــم و متأث

ّ
ـــخ متأل ـــار تل ـــن اخب ای

و رســـیدگی قاطـــع، چگونـــه بـــه درگاه الهـــی التجـــاء میکردنـــد. 

ـــوص  ـــن خص ـــاب در ای ـــر انق ـــه رهب ـــهایپی ک ـــی واکنش ـــرور برخ م
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ــته اند گویـــای حقایـــق مفیـــدی اســـت. داشـ

ـــت  ـــر وقـــت شـــورای عالی امنّی ـــه ی یکـــی از معاونیـــن دبی ـــه گفت ب

ـــه  ـــد ک ـــا میدهن ـــه آق ـــی ب ـــزک گزارش ـــه ی کهری ـــل از حادث ـــی، قب
ّ
مل

وضـــع آنجـــا نامناســـب اســـت؛ ایشـــان دســـتور بررســـی میدهنـــد. 

ــی و  ـ
ّ
ــت مل ــورای عالی امنّیـ ــه ی شـ ــه دبیرخانـ ــتور، بـ ــن دسـ ایـ

ـــوی  ـــای مرتض ـــود. آق ـــاع میش ـــری ارج ـــرای پیگی ـــه ب ـــّوه ی قضائّی ق

دادســـتان وقـــت تهـــران مّدعـــی میشـــود کـــه مـــا بررســـی کردیـــم، 

ــای  ــه آقـ ــه ای کـ ــا کمیتـ ــی بعدهـ ــوده اســـت؛ ولـ ــوری نبـ این طـ

وحیـــدی وزیـــر اســـبق دفـــاع هـــم عضـــوش بـــوده، پـــس از بررســـی 

ـــت.  ـــب اس ـــزک نامناس ـــت کهری ـــد وضعّی ـــام میکنن ـــوع اع موض

ــدگان  ــی از بازداشت شـ ــال برخـ ــس از انتقـ ــابقه، پـ ــن سـ ــا ایـ بـ

تظاهـــرات 1۸ تیـــر ۸۸ بـــه کهریـــزک، وقتـــی آقـــا از موضـــوع مّطلـــع 

ـــی  ـــای جلیل ـــه آق ـــازی ب ـــای حج ـــق آق ـــه از طری ـــوند، بافاصل میش

ـــی پیغـــام میدهنـــد: »شـــنیدم 
ّ
دبیـــر شـــورای عالی امنّیـــت مل

ـــم  ـــر ه ـــای دیگ ـــه ج ـــو اینک ـــد ول ـــتند، بگویی ـــا هس ـــّده ای در آنج ع

ـــد.«. ـــه را آزاد کنن ـــد، هم ـــداری ندارن ـــرای نگه ب

ـــت شـــود کـــه البـــد از نظـــر ضابطیـــن انتظامـــی و قضایپـــی 
ّ

دق

اّتهامـــی متوّجـــه ایـــن افـــراد بـــوده اســـت کـــه بازداشـــت شـــده اند؛ 
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ـــا  ـــه آنه ـــد ک ـــر نداری ـــای دیگ ـــر ج ـــد اگ ـــد دارن ـــا تأکی ـــال، آق بااین ح

را منتقـــل کنیـــد، نبایـــد در کهریـــزک بماننـــد و آزادشـــان کنیـــد. 

لـــی کـــه کردنـــد، آن حادثـــه ی ناگـــوار 
ّ
متأّســـفانه بـــه دلیـــل تعل

رخ داد؛ اّمـــا پـــس  از آن، ظـــرف کمتـــر از یـــک مـــاه یعنـــی قبـــل 

از نیمـــه ی مـــرداد، اقداماتـــی انجـــام میشـــود ماننـــد تعطیلـــی 

ـــی  ـــده ی قضایپ ـــکیل پرون ـــراد و تش ـــی اف ـــاری برخ ـــزک و برکن کهری

 در اســـفندماه ۸۸ نیـــز عامـــان آن محاکمـــه 
ً
بـــرای آنهـــا و... ؛ نهایتـــا

ــا شـــکایت خانـــواده ی  و محکـــوم میشـــوند. پـــس از آن هـــم بـ

دو تـــن از مقتولیـــن، آقـــای مرتضـــوی دادســـتان وقـــت تهـــران 

ـــر،  ـــدوی و تجدیدنظ ـــی در دادگاه ب ـــس از بررس ـــه و پ ـــز محاکم نی

ـــدان  ـــه ی زن ـــاری )1۳97( روان ـــال ج ـــت س ـــوم و در اردیبهش محک

میشـــود.

از ســـوی دیگـــر یکـــی از نتایـــج مهـــّم دنبـــال نکـــردن اعتـــراض 

بـــه انتخابـــات از مجـــرای قانونـــی )صرف نظـــر از اســـتنادات و 

اتقـــان اّدعاهـــا(، برهـــم خـــوردن نظـــم عمومـــی و کشـــانده شـــدن 

ــه  ــت در جامعـ ــم و امنّیـ ــظ نظـ ــری و حافـ ــای مجـ ــای نیروهـ پـ

 
ً
ـــا ـــه، بعض ـــد و درنتیج ـــن ش ـــال ۸۸ چنی ـــفانه در س ـــت. متأّس اس

ـــنی  ـــای خش ـــواردی برخورده ـــوختند. در م ـــم س ـــک باه ـــر و خش ت
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بـــا مـــردم عـــادی صـــورت گرفـــت و حّتـــی بـــا برخـــی مســـئولین 

ازجملـــه فرمانـــده ی وقـــت ]ســـپاه[ حفاظـــت ولّی امـــر نیـــز از ایـــن 

برخوردهـــای نادرســـت شـــده بـــود. در مـــواردی هـــم نیروهـــای 

ــا  ــد تـ ــک خوردنـ ــش و کتـ ــت فحـ ــم و امنّیـ ــده ی نظـ برقرارکننـ

ـــط  ـــد. مســـئولین ذی رب ـــه بازگردانن ـــه صحن توانســـتند آرامـــش را ب

اذعـــان دارنـــد نیروهـــای عمل کننـــده آمادگـــی مواجهـــه بـــا آن 

حـــوادث را نداشـــتند و ناخواســـته در وســـط معرکـــه ای گرفتـــار 

ـــت.  ـــه رف ـــم هم ـــه چش ـــه دودش ب ـــدند ک ش

در یکـــی از دیدارهـــای فرمانـــده ی وقـــت و جمـــع محـــدودی از 

ــِر  ــان نظـ ــاب، ایشـ ــر انقـ ــا رهبـ ــی بـ ــروی انتظامـ ــئولین نیـ مسـ

ــه  ــد همیشـ ــا بایـ ــه مـ ــد کـ ــرح کردنـ ــن مطـ ــایپی را چنیـ راهگشـ

ـــرای  ـــزی ب ـــه برنامه ری ـــم وگرن ـــم ببینی ـــوان را ه ـــی لی ـــه ی خال نیم

ـــس  ـــا هیچ ک ـــی ب ـــروی انتظام ـــم. نی ـــه نمیکنی ـــن نیم ـــردن ای ـــر ک پ

از نیروهـــای نظامـــی قابـــل مقایســـه نیســـت. در مـــرز، دشـــمن 

معلـــوم اســـت و اّطاعـــات میتوانـــد وضـــع آنهـــا را معلـــوم 

بکنـــد؛ لکـــن در تهـــران معلـــوم نیســـت دشـــمن کجـــا اســـت، 

ـــا  ـــع باشـــید دشـــمن کجـــا اســـت و ب چـــه میکنـــد؛ بایـــد شـــما مّطل

ـــردم  ـــف م ـــوان مخال ـــمن به عن ـــا دش ـــد. ب ـــال او بروی ـــی دنب آگاه
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ــه  ــور مواجـ ــر این طـ ــان. اگـ ــمن خودتـ ــه دشـ ــوید نـ ــه شـ مواجـ

ــد؛ وگرنـــه ممکـــن  ــردم را از خـــود میدانیـ شـــدید، آن موقـــع مـ

ـــّده ی  ـــیدن غ ـــرون کش ـــای بی ـــما به ج ـــی ش ـــوی جّراح ـــت چاق اس

ســـرطانی، بخشـــی از غـــّده را بـــا بخشـــی از بـــدن جـــدا کنـــد. طـــوری 

برخـــورد بکنیـــد کـــه مـــردم رنجیـــده نشـــوند. شـــناخت دشـــمن 

از دوســـت خیلـــی مهـــم اســـت. مراقبـــت کنیـــد کـــه اّتفاقـــات 

ـــت و  ـــات اس ـــی از واجب ـــی یک ـــروی انتظام ـــدار نی ـــد. اقت ـــخ نیفت تل

ـــت. ـــات اس ـــی از واجب ـــم یک ـــی ه ـــروی انتظام ـــل نی ـــتی عم درس

ـــت  ـــورای عالی امنّی ـــه ی ش ـــت دبیرخان ـــئولین وق ـــه ی مس ـــه گفت ب

ـــی، رهبـــر انقـــاب در ایـــن خصـــوص دغدغـــه ی وافـــری 
ّ
مل

ــت  ــظ امنّیـ ــای حافـ ــه نیروهـ ــان بـ ــفارش اکیدشـ ــتند و سـ داشـ

ـــور  ـــرم یک ج ـــر مج ـــرم و غی ـــا مج ـــید ب ـــب باش ـــود: »مواظ ـــن ب ای

برخـــورد نکنیـــد.«.

ـــای  ـــها، پیامده ـــا و سفارش ـــر و مراقبته ـــه ی تدابی ـــم هم ـــا به رغ اّم

ـــه  ـــت در جامع ـــم و امنّی ـــدگان نظ ـــا برهم زنن ـــورد ب ـــی از برخ ناش

موجـــب شـــده بـــود کـــه ذّره ای از دغدغـــه و نگرانـــی رهبـــر انقـــاب 

ـــی  ـــا جایپ ـــود؛ ت ـــته نش ـــذرد کاس ـــه میگ ـــه در صحن ـــه آنچ ـــبت ب نس

ـــد: کـــه ایشـــان در جمـــع محـــدودی نقـــل میکنن
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»بنـــده همـــان روزهایپـــی کـــه ]حـــوادث پـــس از انتخابـــات[ در 

جریـــان بـــوده مکـــّرر التجـــاء کـــردم بـــه پـــروردگار عالـــم، پنـــاه 

بـــردم. چـــون باالخـــره یـــک کســـی کتـــک بخـــورد، یکجایپـــی اش 

 بـــرای مـــن 
ً
زخمـــی بشـــود، خونـــی ریختـــه بشـــود، واقعـــا

ــاز حضـــرت صاحب الّزمـــان خوانـــدم،  ــا اســـت. نمـ طاقت فرسـ

ــش  ــا پیـ ــن چیزهـ ــه ایـ ــرای اینکـ ــتم بـ ــراوان داشـ ــات فـ توّسـ

نیایـــد.«

و  زشـــت  کارهـــای  فتنـــه  پنهـــان  ابعـــاد  از  از ســـوی دیگـــر 

وهن آلـــودی بـــود کـــه در قـــم علیـــه برخـــی علمـــای برجســـته 

ــام  ــتادی انجـ ــا آیـــت هللا اسـ ــد آیـــت هللا جـــوادی آملـــی یـ ماننـ

ـــد،  ـــا میرس ـــه آق ـــاروا ب ـــای ن ـــن رفتاره ـــر ای ـــی خب ـــود. وقت ـــده ب ش

ایشـــان ضمـــن ابـــراز ناراحتـــی و بیـــان اینکـــه ایـــن کارهـــای خیلـــی 

ـــا  ـــن کاره ـــرا ای ـــود چ ـــی ش ـــه بررس ـــد ک ـــر میدهن
ّ

ـــت، تذک ـــدی اس ب

انجـــام شـــده اســـت؛ ایـــن برخوردهـــا بایـــد در همـــان قـــم عـــاج و 

ـــا  ـــن قضای ـــه در ای ـــی ک ـــا مهّم ـــف و اّم ـــه ی ظری ـــود. نکت ـــاح ش اص

قابل توّجـــه اســـت اینکـــه از برخـــی از کســـانی کـــه در اقدامـــات 

ـــنیده  ـــد، ش ـــرده بودن ـــرکت ک ـــواران ش ـــن بزرگ ـــه ای ـــی علی اعتراض

ـــای  ـــه آقازاده ه ـــی ب
ّ
ـــود را به طورکل ـــده ی خ ـــار زنن ـــه رفت ـــد ک میش
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ـــات،  ـــن القائ ـــه ای ـــود ک ـــح ب ـــد. واض ـــبت میدهن ـــاب نس ـــر انق رهب

دروغـــی بیـــش نبـــود؛ اّمـــا رهبـــر انقـــاب نقـــل میکننـــد وقتـــی 

ـــا  ـــردم و آنه ـــؤال ک ـــرانم س ـــک پس ـــنیدم از تک ت ـــب را ش ـــن مطل ای

ـــد.  ـــی کردن ـــب و نف ـــبت  را تکذی ـــن نس ـــی ای ـــز همگ نی

 بـــا ایـــن اوصـــاف بهتـــر میتـــوان یکـــی از ابعـــاد فتنـــه را درک کـــرد. 

ـــد حـــق را از باطـــل  ـــد کـــه افـــراد نتوانن ـــه شـــرایطی میگوین ـــه ب فتن

تشـــخیص بدهنـــد و بـــه اشـــتباه بیفتنـــد. وقتـــی اقداماتـــی تحـــت 

ـــورت  ـــّدس ص ـــن مق ـــر عناوی ـــری و دیگ ـــن و انقابی گ ـــش تدّی پوش

ــود؛  ــل میشـ ــق و باطـ ــدن حـ ــزوج شـ ــه ممـ ــر بـ ــرد، منجـ میگیـ

کارهایپـــی کـــه هـــم مشـــکوک بـــود و هـــم بشـــّدت شـــبهه زا و طیـــف 

ـــع  ـــرا مّطل ـــه از ماج ـــی را ک ـــی از مردم ـــگان و بخش ـــیعی از نخب وس

ـــزرگ،  ـــارت ب ـــن خس ـــر ای ـــه ب ـــرد. اضاف ـــئله دار میک ـــدند مس میش

ـــیه  ـــه حاش ـــود ک ـــه، آن ب ـــان فتن ـــش پنه ـــن بخ ـــتر ای ـــت بیش اهّمّی

ــر  ــت تأثیـ ــی را تحـ ــئله ی اصلـ ــرد؛ مسـ ــم میکـ ــن حاکـ ــر متـ را بـ

مســـائل فرعـــی قـــرار میـــداد. مســـئله ی اصلـــی، دروغ گویپـــی و 

ـــی  ـــان بخش ـــردن اذه ـــّوش ک ـــا و مش ـــه خیابانه ـــردم ب ـــاندن م کش

ـــردن  ـــاف ک ـــون و ص ـــر قان ـــتبّدانه در براب ـــتیز مس ـــه و س از جامع

ـــت و فرصت ســـازی بـــرای دراز 
ّ
جـــاّده بـــرای طمـــع دشـــمنان مل
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ـــت و فراهم ســـازی فشـــارهای 
ّ
شـــدن زبـــان ناپـــاک خائنیـــن بـــه مل

ــر کشـــور و امثـــال ایـــن جرائـــم ســـنگین بـــود. در  بیگانـــگان بـ

چنیـــن شـــرایطی به جـــای آنکـــه همـــه ی مســـئولین و نخبـــگان، 

ـــوی  ـــه از س ـــه وقیحان ـــاب دار ک ـــوری نق ـــر دیکتات ـــه در براب یکپارچ

ــدند  ــت میشـ ــم حمایـ ــا اسم ورسـ ــکا بـ ــت آمریـ ــات دولـ مقامـ

ـــه  ـــه کار گرفت ـــاره ب ـــع دراین ب ـــها و مواض ـــه ی تاش ـــتند و هم بایس

شـــود، اقدامـــات مخّربـــی در کهریـــزک و کـــوی ســـبحان و... 

اذهـــان عمومـــی خـــواص و حّتـــی برخـــی از مســـئولین را منحـــرف 

ـــه و  ـــّوه ی قضائّی ـــس و ق ـــادی از مجل ـــرژی زی ـــت و ان ـــد و وق میکن

ــورای عالی  ــه ی شـ ــی و دبیرخانـ ــی و امنّیتـ ــتگاه های انتظامـ دسـ

ـــاب  ـــر انق ـــر رهب ـــت و تدابی ـــی از وق ـــی بخش ـــی و حّت
ّ
ـــت مل امنّی

را بـــرای زدودن این گونـــه وصله هـــای ناچســـب از دامـــن پـــاک 

جمهـــوری اســـامی، بـــه خـــود معطـــوف میکنـــد. متأّســـفانه در 

آن شـــرایط، دوســـتانی از ســـِر نادانـــی یـــا غفلـــت و بی بصیرتـــی 

ـــم  ـــا حاک ـــی و ی ـــائل فرع ـــی از مس ـــائل اصل ـــخیص مس ـــدم تش و ع

ـــت قبیله گرایپـــی سیاســـی و... در 
ّ
شـــدن نفســـانّیت و یـــا بـــه عل

دام دشـــمنان دانـــا و وابســـتگان آنهـــا افتادنـــد. ناگفتـــه نمانـــد 

کـــه روشـــنگری های پپی درپپـــی رهبـــر انقـــاب موجـــب شـــد 
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برخـــی از خـــواص و مســـئولین ولـــو بـــا تأخیـــر، بـــه خـــود آینـــد 

ـــدر  ـــان ان ـــر، همچن ـــی دیگ ـــد برخ ـــد؛ هرچن ـــات کنن ـــران ماف و جب

خـــم یـــک کوچـــه مانده انـــد. البّتـــه از حـــق نگذریـــم، در کنـــار 

ـــی  ـــه راه را حّت ـــود فتن خـــواص و مســـئولینی کـــه در گـــرداب غبارآل

بـــرای مّدتـــی گـــم کردنـــد، جمـــع زیـــادی از مســـئولین و بویـــژه 

خواّصـــی از دانشـــگاهیان و حوزویـــان بودنـــد کـــه مســـائل اصلـــی 

را از مســـائل فرعـــی تشـــخیص دادنـــد و بـــر صـــراط مســـتقیمی 

ـــد. ـــتوار ماندن ـــد اس ـــه بودن ک

ـــت  ـــه پش ـــی ب ـــذرد وقت ـــه ی ۸۸ میگ ـــال از فتن ـــه س ـــه ن ـــون ک اکن

ســـر نـــگاه میکنیـــم می بینیـــم کـــه چـــه طوفانـــی کشـــور را 

درنوردیـــده بـــود و گـــذر از آن مقطـــع پیچیـــده، چقـــدر دشـــوار 

ـــه در  ـــی و چ ـــّره ی زندگ ـــوادث روزم ـــه در ح ـــا چ ـــفانه م ـــود. متأّس ب

ـــار  ـــر و معی ـــن و فک ـــه ی ذه ـــی، هم ـــاک اجتماع ـــای خطرن گردنه ه

ــت و  ــوی اسـ ــاّدی و دنیـ ــائل مـ ــر مسـ ــز بـ ــان متمرکـ ارزیابی مـ

چنـــدان بـــرای عنصـــِر هدایـــت و نصـــرت الهـــی نقشـــی قائـــل 

نیســـتیم. اّمـــا بـــدون تردیـــد مهم تریـــن عاملـــی کـــه توانســـت 

کشـــور را بـــا محورّیـــت رهبـــر انقـــاب از آن گـــذرگاه ســـخت 

ـــی  ـــده ی اله ـــدق وع ـــه ص ـــاد ب ـــی« و اعتم ـــد »خداجویپ ـــور ده عب
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ـــد  ـــع بگوین ـــراد مّطل ـــود. ای کاش اف ـــد ب ـــرت از خداون ـــب نص و طل

ــور از آن  ــری کشـ ــرای راهبـ ــه و بـ ــرایط فتنـ ــاب در شـ ــر انقـ رهبـ

ـــم، چـــه  ـــه بودی ـــه ی ســـخت و پرتگاهـــی کـــه در آن قـــرار گرفت گردن

رازونیازهـــای مســـتمر و ملتمســـانه بـــه درگاه الهـــی و چـــه توّســـاتی 

بـــه ذوات مقـــّدس معصومین)علیهم الّســـام( داشـــتند. مـــورد 

ـــدند،  ـــر ش
ّ
ـــان متأث ـــال ایش ـــد و از ح ـــگان دیدن ـــه هم ـــکاری ک آش

ـــا  ـــرداد ۸۸ ب ـــه ی 29 خ ـــاز جمع ـــان نم ـــان در پای ـــه ی ایش مخاطب

حضـــرت ولّی عصر)عّجل هللا فرجـــه  الّشـــریف( بـــود. مخاطبـــه ی 

ـــود  ـــان ب ـــرای خطبه ش ـــی ب ـــن ختام  ُحس
ً
ـــا ـــه صرف ـــاب، ن ـــر انق رهب

و نـــه زبـــان قالـــی بـــرای بیـــان حالشـــان کـــه همـــه ی اینهـــا بـــاارزش 

ـــوده  ـــان ب ـــای ایش ـــاک تصمیم گیری ه ـــار و م ـــه معی ـــت، بلک اس

اســـت؛ یعنـــی آقـــا همچـــون امـــام تـــا حّجـــت قابل قبولـــی 

عنـــدهللا نداشـــته باشـــند موضعـــی نمیگیرنـــد و اقدامـــی نمیکننـــد 

ـــان  ـــرای ایش ـــد، ب ـــدا کنن ـــدهللا پی ـــت عن ـــئله ای حّج ـــر در مس و اگ

پشـــیزی مهـــم نیســـت کـــه چـــه کســـانی خوششـــان می آیـــد و 

چـــه کســـانی بدشـــان می آیـــد؛ اگـــر همـــه ی عالـــم هـــم بـــا امـــِر 

ـــان و  ـــم و ج ـــتند و جس ـــِر آن می ایس ـــر س ـــد ب ـــت کنن ـــی مخالف حّق

ـــت فـــدا میکننـــد؛ 
ّ
آبرویشـــان را هـــم در پـــای انقـــاب و کشـــور و مل
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فلـــذا در همـــه ی شـــرایط بویـــژه مقاطـــع حّســـاس، همـــه ی 

مقّدمـــات عقانـــی ازجملـــه مشـــورت بـــا افـــراد خبیـــر را طـــی 

ـــل  ـــا توّس ـــس از آن، ب ـــی پ ـــری و حّت ـــش از تصمیم گی ـــد و پی میکنن

بـــه معصومین)علیهم الّســـام(، خاضعانـــه از پـــروردگار طلـــب 

هدایـــت و نصـــرت میکننـــد. ایـــن ُبعـــد شـــخصّیتی عـــاوه بـــر 

ـــّره(،  ـــرت امام)قّدس س ـــد حض ـــان همانن ـــی ایش ـــخصّیت حقیق ش

ــه ی منصـــب حقوقـــی زعامـــت دینـــی اســـت و غفلـــت و  الزمـ

یـــا تغافـــل از آن، تحریـــف شـــخصّیت امـــام و آقـــا و تخفیـــف و 

ــود  ــر نبـ ــد اگـ ــت. بی تردیـ ــه اسـ ــت فقیـ ــم والیـ ــراف در فهـ انحـ

ایـــن خصوصّیـــِت حاکـــم بـــر دیگـــر خصوصّیـــات امـــام و رهبـــر 

ـــه  ـــه ن ـــد ک ـــری میش ـــارات جبران ناپذی ـــار خس ـــور دچ ـــاب، کش انق

از تـــاک  نشـــان میمانـــد و نـــه از تاک نشـــان.

آیـــا جـــز ایـــن اســـت کـــه اقدامـــات مخـــّرب و تأّســـف بار پـــس 

از انتخابـــات منجـــر بـــه آن شـــد کـــه اذهـــان بخشـــی از جامعـــه 

از تمرکـــز بـــر مســـئله ی اصلـــی کـــه دعـــوت مـــردم بـــه شـــورش 

در برابـــر نظـــام اســـامی به جـــای اعتـــراض قانونـــی بـــه نتایـــج 

ـــدید  ـــداوم و تش ـــرای ت ـــه ب ـــود و زمین ـــرف ش ـــود، منح ـــات ب انتخاب

ـــود؟ ـــم ش ـــه فراه فتن
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۸
ــه موســـوی  ــرای ترانـ ــا ماجـ ــلطان و یـ ــدا آقاسـ ــدن نـ ــته شـ کشـ

ــه موجـــب تقویـــت و  ــود کـ ــکوکی بـ ــات مشـ ــز از اقدامـ و... نیـ

ـــروژه ی کشته ســـازی، یـــک خـــّط کاری  ـــرا پ ـــه شـــد؛ زی گســـترش فتن

و تکنیـــک عملّیـــات روانـــی ظالمانـــه ای بـــوده اســـت کـــه همـــواره 

ـــا اینکـــه فـــردی  ـــه وقـــوع پیوســـته اســـت. آی در چنیـــن شـــرایطی ب

بـــه نـــام نـــدا آقاســـلطان )کـــه ممکـــن اســـت در آن ماجـــرا نقشـــی 

نداشـــته باشـــد( در خیابـــان بـــه ضـــرب گلولـــه کشـــته میشـــود 

و بافاصلـــه فیلـــم آن از رســـانه های بیگانـــه پخـــش میشـــود 

ـــت بام های  ـــاالی پش ـــرادی در ب ـــه اف ـــا اینک ـــت؟! آی ـــکوک نیس مش

ــه  ــه بـ ــوند، درحالی کـ ــته میشـ ــه کشـ یک گلولـ
ّ
ــل ــا شـ ــازل بـ منـ

ـــات  ـــق مصّوب ـــه طب ـــارهللا ک ـــرارگاه ث ـــئولین ق ـــی از مس ـــه ی یک گفت

ـــت،  ـــده داش ـــران را برعه ـــت ته ـــئولّیت امنّی ـــی مس ـــع قانون مراج

ــتفاده از  ــّق اسـ ــی، حـ ــی و امنّیتـ ــای انتظامـ ــک از نیروهـ هیچ یـ

ــئول  ــای مسـ ــات نهادهـ ــته اند و در تحقیقـ ــرم را نداشـ ــاح گـ سـ
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نیـــز مشـــّخص میشـــود کـــه هیـــچ مأمـــور انتظامـــی یـــا امنّیتـــی 

نقشـــی در کشـــته شـــدن ایـــن افـــراد نداشـــته اند، مشـــکوک 

نیســـت؟! آیـــا اینکـــه در تظاهـــرات آرام و بـــدون طـــرح شـــعار و 

اقـــدام ضـــّد امنّیتـــی در بیســـت وپنجم خـــرداد، ناگهـــان بخشـــی از 

ـــت بـــه ســـمت پایـــگاه بســـیج کشـــیده میشـــوند و عـــّده ای  جمعّی

ـــا  ـــدا ب ـــتقر، ابت ـــای مس ـــاح نیروه ـــع س ـــگاه و خل ـــّرف پای ـــرای تص ب

ـــوار  ـــپس از دی ـــده و س ـــه ور ش ـــگاه حمل ـــه پای ـــف ب ـــل مولوت کوکت

ـــت کنیـــد از 
ّ

پایـــگاه بـــاال میرونـــد و در همیـــن حیـــن، از پشـــت )دق

یک میشـــود 
ّ
ـــت بـــه طرفشـــان شـــل پشـــت( یعنـــی از میـــان جمعّی

و تعـــدادی کشـــته میشـــوند، مشـــکوک نیســـت؟! یکـــی از افـــرادی 

کـــه فرزنـــدش در آن تظاهـــرات شـــرکت کـــرده بـــود بـــه نقـــل از 

ــا  ــا مّدتهـ ــودم. تـ ــدان آزادی بـ ــن در میـ ــت: مـ ــدش میگفـ فرزنـ

ــان  ــینی را در میـ ــود. ماشـ ــکل بـ ــدون مشـ ــز آرام و بـ ــه چیـ همـ

جمعّیـــت دیـــدم و متعّجـــب شـــدم کـــه آنجـــا چطـــور آمـــده و چـــه 

ــب  ــدم درب صندوق عقـ ــان دیـ ــی، ناگهـ ــس از مّدتـ ــد. پـ میکنـ

ـــل  ـــل آن کوکت ـــد از داخ ـــروع کردن ـــّده ای ش ـــد و ع ـــاز ش ـــین ب ماش

مولوتـــف درآوردن. مـــن کـــه ایـــن صحنـــه را دیـــدم حـــدس زدم 

ـــه  ـــریع ب ـــدم و س ـــا نمان ـــر آنج ـــد، دیگ ـــی بیفت ـــت اّتفاق ـــن اس ممک
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ـــی و  ـــزی قبل ـــا برنامه ری ـــز ب ـــات ج ـــن اّتفاق ـــا ای ـــتم. آی ـــه برگش خان

ـــرای  ـــن ب ـــم گرفت ـــِس خت ـــا مجل ـــت؟ آی ـــن اس ـــی ممک ـــّد انقاب ض

افـــرادی کـــه وجـــود خارجـــی نداشـــتند و طـــرح شـــایعاتی ضـــّد 

ـــی  ـــعیده پورآقائ ـــل س ـــی مث ـــی در پرونده هایپ ـــّد اخاق ـــی و ض دین

ـــود؟! ـــکوک نب ـــوی مش ـــه موس و تران

ــی از  ــرور برخـ ــال تـ ــود احتمـ ــزوده شـ ــد افـ ــوارد بایـ ــن مـ ــر ایـ بـ

ــه  ــات(. بـ ــس از انتخابـ ــش و پـ ــا )پیـ ــان آنهـ ــا و حامیـ نامزدهـ

گفتـــه ی رئیـــس ســـازمان اّطاعـــات ســـپاه در یکـــی از ســـفرهای 

انتخاباتـــی کـــه آقـــای خاتمـــی بـــه خوزســـتان رفتـــه بـــود 

ـــق شـــده بـــود مـــواّد آتـــش زا را بـــا خـــود بـــه داخـــل 
ّ

فـــردی موف

ـــران  ـــه ته ـــا آن ب ـــی ب ـــای خاتم ـــود آق ـــرار ب ـــه ق ـــرد ک ـــی بب هواپیمایپ

ــر  ــورد دیگـ ــد. مـ ــر شـ ــه خیـ ــم بـ ــبختانه ختـ ــه خوشـ ــردد کـ بازگـ

ـــی احتمـــال 
ّ
بـــه گفتـــه ی دبیـــر ســـابق شـــورای عالی امنّیـــت مل

تـــرور آقـــای موســـوی و یکـــی از فرزنـــدان شـــهید بهشـــتی 

ــر حفاظتـــی و مراقبتـــی بیشـــتری را بـــه دنبـــال  بـــود کـــه تدابیـ

ــی و  ــای انتظامـ ــرایط نهادهـ ــود شـ ــخت بـ ــدر سـ ــت. چقـ داشـ

ــن  ــوی همیـ ــوء را از سـ ــبت های سـ ــترین نسـ ــه بیشـ ــی کـ امنّیتـ

افـــراد می شـــنیدند و درعین حـــال بایـــد بـــر اســـاس تدابیـــر 
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ـــم  ـــاح ه ـــی به اصط ـــد؛ یعن ـــت میکردن ـــا حفاظ ـــده، از آنه اّتخاذش

ــاز را. ــم پیـ ــد و هـ ــوب را میخوردنـ چـ

ــی  ــا خارجـ ــی یـ ــأ داخلـ ــر از منشـ ــاب صرف نظـ ــر انقـ ــا رهبـ اّمـ

و  حّساســـند  ریزودرشـــت  اّتفاقـــات  بـــه  نســـبت  حـــوادث، 

ــه  ــئولین مربوطـ ــزوم، مسـ ــورت لـ ــری و در صـ ــائل را پیگیـ مسـ

 در تیرمـــاه ۸۸ وقتـــی گزارشـــی از 
ً
را مؤاخـــذه میکننـــد. مثـــا

ـــی بـــه ایشـــان 
ّ
جلســـات دبیرخانـــه ی شـــورای عالی امنّیـــت مل

ـــه  ـــواردی را مطالب ـــوند و م ـــر میش
ّ

ـــی را متذک ـــود، نکات ـــه میش ارائ

میکننـــد؛ ازجملـــه اینکـــه بـــه دبیرخانـــه گفتـــه شـــود مســـئله ی 

کـــوی دانشـــگاه چـــه شـــد؟ مشـــّخص شـــود موضـــوع نـــدا 

آقاســـلطان چیســـت؟ تیراندازی هـــا مشـــّخص شـــود کار چـــه 

کســـی بـــوده اســـت؟ دو نفـــر از ایـــن دستگیرشـــده ها فرزنـــد آقـــای 

روح االمینـــی و آقـــای کامرانـــی جـــوان هجده ســـاله بودنـــد کـــه 

پدرشـــان نامـــه نوشـــته اســـت، مســـئله چیســـت؟ بـــرای چـــه آنهـــا 

را بـــه کهریـــزک بردنـــد؟

 بایـــد توّجـــه داشـــت کـــه ایـــن مـــوارد هرکـــدام به طـــور 
ً
اّوال

مســـتقل یـــک فتنـــه بـــود و قابلّیـــت هزینه ســـازی زیـــادی 

داشـــت و مثـــل کاف ســـردرگم، حـــّل مســـئله را بـــرای مســـئولین 
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ـــد  ـــاب میگوین ـــر انق ـــی رهب  وقت
ً
ـــا ـــرد. ثانی ـــده میک ـــه پیچی مربوط

نبایـــد اجـــازه داد ایـــن قبیـــل حاشـــیه ها حاکـــم بـــر متـــن 

شـــود، به هیچ وجـــه بـــه معنـــای بی اعتنائـــی نســـبت بـــه ایـــن 

ـــی  ـــه لحن ـــا چ ـــان ب ـــود ایش ـــاهده میش ـــه مش ـــوده، بلک ـــائل نب مس

ـــی  مســـئولین را خطـــاب میکننـــد و از آنهـــا پاســـخ میخواهنـــد. حّت

ـــراد  ـــای اف ـــت خانواده ه ـــه وضعّی ـــیدگی ب ـــه رس ـــبت ب ـــان نس ایش

کشته شـــده در حـــوادث پـــس از انتخابـــات نیـــز حّســـاس بـــوده و از 

یکـــی از مســـئولین دفترشـــان میخواهنـــد ایـــن مســـئله را پیگیـــری 

ــور و  ــی رئیس جمهـ ــاون اجرائـ ــق معـ ــم از طریـ ــد و او هـ نماینـ

ـــه ی  ـــد. نکت ـــال میکن ـــت را دنب ـــن مأمورّی ـــهید ای ـــاد ش ـــس بنی رئی

ـــد  ـــت. هرچن ـــا اس ـــّیت آق ـــوع، حّساس ـــن موض ـــه در ای ـــز توّج حائ

نیروهایپـــی کـــه در دفـــاع از انقـــاب در آن حـــوادث کشـــته 

ـــه  ـــیدگی ب ـــاب، رس ـــر انق ـــد رهب ـــا تأکی ـــد، اّم ـــوم بودن ـــدند مظل ش

ــت،  ــوده اسـ ــده ها بـ ــای کشته شـ ــه ی خانواده هـ ــت همـ وضعّیـ

نـــه فقـــط طـــرف داران نظـــام؛ یعنـــی حّتـــی آقـــا تأکیدشـــان بـــر 

رســـیدگی بـــه وضعّیـــت خانـــواده ی کشته شـــده هایپی هـــم بـــود 

کـــه در دفـــاع از انقـــاب بـــه صحنـــه نیامـــده و یـــا در معارضـــه 

ـــه  ـــت ک ـــه ای اس ـــن روّی ـــد؛ و ای ـــده بودن ـــا آم ـــه خیابانه ـــام ب ـــا نظ ب
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در ســـیره ی ایشـــان نهفتـــه اســـت؛ فلـــذا بـــرای اّولین بـــار نبـــود 

ـــت  ـــادم هس ـــم. ی ـــاهده میکردی ـــان مش ـــار را از ایش ـــن رفت ـــه ای ک

رهبـــر انقـــاب در ســـفری اســـتانی کـــه پیـــش از انتخابـــات، در 

اردیبهشـــت ســـال ۸۸ بـــه کردســـتان داشـــتند، در جمـــع مـــردم 

 فرمودنـــد هـــم کســـانی کـــه در برابـــر گروهکهـــای 
ً
ســـنندج صراحتـــا

ضـــّد انقـــاب و ضـــّد مـــردم در ســـالهای نخســـتین پیـــروزی 

انقـــاب اســـامی در کردســـتان بـــه شـــهادت رســـیدند مظلـــوم 

بودنـــد و هـــم کســـانی کـــه توّســـط آن گروهکهـــا بـــه مقابلـــه ی 

حانه بـــا جمهـــوری اســـامی کشـــیده شـــدند مظلـــوم بودنـــد.
ّ
مســـل

ـــف و  ـــان منص ـــر انس ـــن ه ـــا، ذه ـــل رخداده ـــن قبی ـــل در ای ـــا تأّم ب

ـــزی  ـــراد و مراک ـــه اف ـــود چ ـــؤال میش ـــن س ـــه ای ـــو متوّج حقیقت ج

در شـــرایط التهابـــات سیاســـی و اجتماعـــی از ریختـــه شـــدن 

ـــع  ـــردم منتف ـــور و م ـــرای کش ـــازی ب ـــان و مسئله س ـــون بی گناه خ

ـــوند؟ میش
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9
یکـــی دیگـــر از امـــوری کـــه بـــر پیچیدگـــی اوضـــاع می افـــزود و 

ـــی از  ـــرد، برخ ـــوب ک ـــه ی ۸۸ محس ـــاد فتن ـــی از ابع ـــد یک آن را بای

ــد. ــام میشـ ــه از ســـوی دولـــت انجـ ــود کـ ــازی هایپی بـ مسئله سـ

ـــه مســـئله ی  ـــن پرســـش بافاصل ـــا ای ممکـــن اســـت در مواجهـــه ب

درصورتی کـــه  شـــود؛  متبـــادر  ذهـــن  بـــه  »خس وخاشـــاک« 

ـــن  ـــت، ای ـــت وق ـــازی های دول ـــت از مسئله س ـــن روای ـــود ای مقص

ـــع از  ـــه در آن تجّم ـــر از اینک ـــه صرف نظ ـــرا ک ـــت؛ چ ـــوع نیس موض

ـــرار  ـــر ق ـــود، اگ ـــه ب ـــود از آن چ ـــد و مقص ـــتفاده ش ـــی اس ـــه ادبّیات چ

ـــع 24 خـــرداد در میـــدان ولّی عصـــر، پرسشـــی  باشـــد درمـــورد تجّم

ــدون  ــژاد بـ ــای احمدی نـ ــرا آقـ ــه چـ ــت کـ ــود آن اسـ ــرح شـ مطـ

دعـــوت و هماهنگـــی در تجّمـــع شـــرکت و ســـخنرانی کـــرد؟ بلکـــه 

ـــایپی  ـــای مش ـــتفاده از آق ـــر اس ـــرار ب ـــازی، اص ـــود از مسئله س مقص

ـــه  ـــت پرهزین ـــور و مقاوم ـــی رئیس جمه ـــت اّول ـــمت معاون در س

ـــود؛  ـــج ب ـــرایط بغرن ـــاب در آن ش ـــر انق ـــی رهب ـــر خیرخواه در براب
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ـــت  ـــه  دس ـــت  ب ـــک دس ـــید و فل ـــه و خورش ـــاد و م ـــر و ب ـــی اب یعن

ــرود  ــان نمیـ ــد. یادمـ ــا بمانـ ــه پابرجـ ــا فتنـ ــد تـ ــم داده بودنـ هـ

مســـئله بـــه عـــزل دو وزیـــر توّســـط رئیس جمهـــور هـــم منجـــر 

ــا تبعـــات امنّیتـــی خطرنـــاک  ــور بـ شـــد؛ در وضعّیتـــی کـــه کشـ

ناشـــی از فتنـــه ی پـــس از انتخابـــات دســـت به گریبان بـــود، 

ــن  ــازی ها ضمـ ــن حاشیه سـ ــود. ایـ ــزل میشـ ــات عـ ــر اّطاعـ وزیـ

اینکـــه مشـــکات واقعـــی را بـــر ســـر راه دفـــع فتنـــه ایجـــاد میکـــرد، 

میتوانســـت بـــه انحـــراف در تشـــخیص حـــق از باطـــل و شـــناخت 

راه از چـــاه منجـــر شـــود، حاشـــیه را بـــر متـــن حاکـــم کنـــد و بخشـــی 

ـــد. ـــن ش ـــفانه چنی ـــه متأّس ـــد ک ـــود کن ـــه خ ـــام را متوّج ـــرژی نظ از ان

اگـــر بـــه بیانـــات آن زمـــان رهبـــر انقـــاب مراجعـــه کنیـــم 

ـــن  ـــان، تبیی ـــد ایش ـــی تأکی ـــای اصل ـــی از محوره ـــه یک ـــم ک می بینی

و روشـــنگری نســـبت بـــه انتخابـــات و مســـائل پیرامـــون آن بـــوده 

ـــوا  ـــای ق  از رؤس
ً
ـــدا

ّ
ـــم مؤک ـــان ه ـــای کاری ش ـــا در دیداره ـــت. آق اس

ـــد و  ـــکوت نکنن ـــتند س ـــف میخواس ـــای مختل ـــئولین نهاده و مس

ـــه صراحـــت و قاطعّیـــت بـــا جامعـــه  بـــا متانـــت و اســـتدالل و البّت

بویـــژه نخبـــگان ســـخن گوینـــد. براین  اســـاس مناســـبت تنفیـــذ 

ــی از  ــه در آن جمعـ ــن دوره ی ریاســـت جمهوری کـ ــم دهمیـ حکـ
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شـــخصّیتها از سراســـر کشـــور بـــه تهـــران دعـــوت شـــده بودنـــد، 

فرصـــت خوبـــی بـــرای تأمیـــن خواســـت ایشـــان مبنـــی بـــر 

تبییـــن مســـائل مربـــوط بـــه انتخابـــات بـــود؛ فلـــذا جلســـه ای 

ـــرگان  ـــای خب ـــی از اعض ـــور جمع ـــا حض ـــذ ب ـــم تنفی ـــل از مراس قب

ــود  ــکیل میشـ ــی تشـ ـ
ّ
ــت مل ــورای عالی امنّیـ ــه ی شـ در دبیرخانـ

ـــدای  ـــود. در ابت ـــی ش ـــات هم اندیش ـــائل انتخاب ـــاره ی مس ـــا درب ت

ـــده  ـــاد پیچی ـــن ابع ـــه تبیی ـــد ب ـــروع میکن ـــی ش ـــای جلیل ـــه آق جلس

و خطرنـــاک فتنـــه و راهکارهایپـــی را بـــرای روشـــنگری مطـــرح 

ــان را  ــد نظراتشـ ــر درخواســـت میکنـ ــای حاضـ ــد و از علمـ میکنـ

بگوینـــد. ابتـــدا آقـــای علم الهـــدی شـــروع بـــه ســـخن میکنـــد و 

فـــارغ از طـــرح موضـــوع جلســـه میگویـــد: آقـــای جلیلـــی! چـــرا 

آقـــای احمدی نـــژاد بـــرای آقـــای مشـــایپی حکـــم معـــاون اّولـــی 

را زد؟ بعـــد آقـــای فاکـــر و آقـــای حســـینی بوشـــهری و آقـــای 

ســـّیداحمد خاتمـــی و... شـــروع میکننـــد از همیـــن نـــوع مباحـــث 

 وقـــت جلســـه بـــه مســـئله ی آقـــای 
ً
ــا را مطـــرح کـــردن و تقریبـ

مشـــایپی میگـــذرد؛ یعنـــی حاشیه ســـازی رئیس جمهـــور وقـــت، 

حّتـــی ذهـــن و وقـــت ایـــن آقایـــان را کـــه موضـــع صریـــح و درســـتی 

ـــع از  ـــد و مان ـــغول میکن ـــود مش ـــه خ ـــتند ب ـــه داش ـــه فتن ـــبت ب نس
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تمرکـــز اذهـــان بـــر مســـئله ی اصلـــی میشـــود.

ــژاد  ــای احمدی نـ ــا آقـ ــرد آیـ ــؤال کـ ــوان سـ ــر، میتـ به عبارت دیگـ

بـــا مسئله ســـازی در اوج فتنـــه ی ۸۸ )انتصـــاب آقـــای مشـــایپی 

و عـــزل وزیـــر اّطاعـــات( خـــون تـــازه ای در کالبـــد ایـــن اســـب 

ســـرکش تزریـــق نکـــرد؟
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1۰
یکـــی از پرســـش های تأّمل برانگیـــز آن اســـت کـــه چـــرا در آن 

وضعّیـــت پیچ درپیـــچ و در شـــرایطی کـــه آقـــای احمدی نـــژاد 

در انتخاباتـــی بـــا باالتریـــن میـــزان مشـــارکت و رقابـــت، پیـــروز 

انتخابـــات شـــده، رهبـــر انقـــاب از طرفـــی محکـــم در برابـــر اّدعـــای 

ـــات  ـــال انتخاب ـــی ابط ـــر قانون ـــای غی ـــب و تقاض
ّ
ـــتند تقل ـــر مس غی

می ایســـتند و از طـــرف دیگـــر بـــر لـــزوم عـــدم اســـتفاده از 

فـــردی مســـئله آفرین در ِســـمِت معـــاون رئیس جمهـــور اصـــرار 

میکننـــد؟

در پاســـخ بایـــد گفـــت کـــه ایـــن دو ســـؤال میتوانـــد منشـــأ 

تجزیه وتحلیـــل  و  شخصّیت شناســـی  و  کاربـــردی  تحقیقـــات 

ـــد  ـــود و نبای ـــران ش ـــی در ای ـــر دین ـــی از غی ـــری دین ـــت و رهب سیاس

انتظـــار داشـــت کـــه در ایـــن مجـــال کوتـــاه ابعـــاد مختلـــف نظـــری 

و مســـتندات عینـــی آن بازگـــو شـــود؛ ولـــی آب دریـــا را اگـــر نتـــوان 

ـــه  ـــوص ب ـــن خص ـــید. در ای ـــد چش ـــنگی بای ـــدر تش ـــم به ق ـــید ه کش
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چنـــد ســـرفصل مهـــم در قالـــب ســـؤال و ســـپس پاســـخ موجـــز آن 

ـــود: ـــاره میش ـــتر اش ـــی بیش ـــیدن و بررس ـــرای اندیش ب

ـــاب  ـــر انق ـــرا رهب ـــود چ ـــیده ش ـــت پرس ـــن اس ـــه ممک ـــت آنک نخس

در برابـــر ابطـــال انتخابـــات ســـال ۸۸ ایســـتادند؟ اگـــر فـــرد دیگـــری 

رأی آورده بـــود موضعشـــان تغییـــر نمیکـــرد؟ پاســـخ آن اســـت 

کـــه بـــه همـــان دلیلـــی کـــه ایشـــان در برابـــر تقاضـــای ابطـــال 

ـــت  ـــات دول ـــر اّطاع ـــوی وزی ـــه از س ـــرداد )ک ـــات در دّوم خ انتخاب

آقـــای هاشـــمی رفســـنجانی درخواســـت شـــده بـــود( ایســـتادند 

و بـــا طرح کننـــده ی تقاضـــای ابطـــال انتخابـــات بـــه تعبیـــر 

ـــده  ـــوش نش ـــوز فرام ـــه هن ـــد ک ـــورد کردن ـــان برخ ـــان آن چن خودش

ـــد  ـــی میتوان ـــای خاتم ـــرف داران آق ـــی از ط ـــی حّت ـــا کس ـــت. آی اس

ـــای  ـــل رأی آوردن آق ـــه دلی ـــان ب ـــت ایش ـــه مخالف ـــود ک ـــی ش مّدع

ـــس  ـــات مجل ـــزاری انتخاب ـــس از برگ ـــا پ ـــت؟ آی ـــوده اس ـــی ب خاتم

ـــدگان  ـــکن ترین نماین ـــال 7۸ و رأی آوردن ساختارش ـــم در س شش

ابطـــال  بـــا  ایشـــان  تهـــران،  در  اســـامی  مجلـــس شـــورای 

ـــی  ـــتندات کاف ـــدان مس ـــل فق ـــه دلی ـــران ب ـــات ته ـــه ی انتخاب نتیج

مخالفـــت نکردنـــد؟ )نتیجـــه ی بازشـــماری حـــدود بیســـت درصـــد 

ـــی بـــود و 
ّ
ـــر بـــر نتیجـــه ی کل

ّ
فـــاِت غیـــر مؤث

ّ
از آراء، بیانگـــر تخل
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تغییـــر اندکـــی را بـــه دنبـــال داشـــت(. آیـــا ایشـــان بـــه لیســـت 

ـــل  ـــه دلی ـــه ب ـــد ک ـــران رأی داده بودن ـــای ته ـــکن نامزده ساختارش

اعـــام رأی آوری آنهـــا، از نتیجـــه ی انتخابـــات دفـــاع میکردنـــد؟ اگـــر 

بـــرای ایشـــان رأی آوری زیـــد و عمـــرو موضوعّیـــت داشـــت چـــرا 

ـــارکت  ـــر مش ـــرار ب ـــای اص ـــرداد به ج ـــات دّوم خ ـــان انتخاب در هم

ــا  حّداکثـــری و انتخـــاب آزاد مـــردم، بـــه پیشـــنهاد انتخابـــات بـ

مشـــارکت محـــدود توّســـط برخـــی از افـــرادی کـــه در ســـال ۸۸ 

ــان  ــرای ایشـ ــر بـ ــد؟ اگـ ــدند تـــن ندادنـ ــردم شـ طـــرف دار رأی مـ

ـــرا  ـــت، چ ـــت داش ـــزد موضوعّی ـــزد و آن نام ـــن نام ـــاوردن ای رأی نی

ـــرایط  ـــدان ش ـــه ی واج ـــارکت هم ـــر مش ـــال 92 ب ـــات س در انتخاب

حّتـــی آنهـــا کـــه جمهـــوری اســـامی و رهبـــری را قبـــول ندارنـــد 

ـــه  ـــود ک ـــن ب ـــت ای
ّ
ـــه عل ـــات، ب ـــاع از انتخاب ـــر دف ـــد؟ اگ ـــد کردن تأکی

آقـــا فـــرد پیـــروز را می پســـندیدند، پـــس از انتخابـــات ســـال 96 

در بیانـــات عمومـــی و علنـــی خـــود، ســـخن اعتراضـــی برخـــی از 

افـــراد شـــاخص را بازگـــو نمیکردنـــد کـــه عـــّده ای میگوینـــد چـــرا 

همـــه ی مـــردم را دعـــوت بـــه مشـــارکت حّداکثـــری کردیـــد کـــه 

نتیجـــه اش ناپســـند باشـــد و آنـــگاه در دفـــاع از دعـــوت و تشـــویق 

ـــان  ـــخ خودش ـــای رأی، پاس ـــای صندوقه ـــرکت در پ ـــرای ش ـــه ب هم
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را بـــه ایـــن قبیـــل دیدگاه هـــا بازگـــو نمیکردنـــد کـــه ُخـــب شـــما 

ـــد. ـــندتان رأی دهن ـــورد پس ـــرد م ـــه ف ـــردم ب ـــه م ـــد ک ـــم کاری کنی ه

تاریخـــی  نمونه هـــای  ایـــن  همـــه ی  منطقـــی  نتیجـــه ی 

نشـــان دهنده و تأییدکننـــده ی ایـــن حقیقـــت اســـت کـــه در 

همـــه ی انتخاباتـــی کـــه جمعـــی بـــه نتایـــج اعام شـــده ی آن 

ــردم  ــاع از رأی مـ ــر دفـ ــام بـ ــتادگی نظـ ــتند، ایسـ ــراض داشـ اعتـ

ـــه  ـــب؛ اگرچ ـــراد منتخ ـــا اف ـــرد ی ـــد ف ـــه تأیی ـــت، ن ـــوده اس ـــتوار ب اس

ـــی  ـــه حّت ـــند ک ـــرادی رأی آورده باش ـــات اف ـــن انتخاب ـــی از ای در برخ

ـــته  ـــول نداش ـــان را قب ـــا ممشایش ـــان و ی ـــم گفتم ـــام ه ـــری نظ رهب

ـــت آن هـــم روشـــن اســـت: جمهـــوری اســـامی 
ّ
باشـــند. عل

بایـــد امانـــت داِر رأی مـــردم به عنـــوان حّق الّنـــاس باشـــد و 

نـــه آنچـــه ایـــن وآن و حّتـــی خـــودش میخواهـــد و می پســـندد. 

برگزارکننـــدگان انتخابـــات موّظفنـــد نـــام فـــردی را به عنـــوان 

ـــه او رأی  ـــردم ب ـــت م ـــه اکثرّی ـــد ک ـــام کنن ـــات اع ـــروز در انتخاب پی

ـــی اگرچـــه برخـــی مواضـــع و رفتارهـــای فـــرِد منتخـــب  داده انـــد حّت

غلـــط بـــوده و ارکان نظـــام بـــه آن معتـــرض باشـــند.

در بیـــان ســـرفصل دّوم و از منظـــری دیگـــر، میتـــوان ســـؤال را 

این گونـــه مطـــرح کـــرد: اگـــر ایســـتادگی رهبـــر انقـــاب در برابـــر 
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ـــود، چـــرا  ـــر نتیجـــه ی آراء ب ـــری از تغیی ـــرای جلوگی ـــب ب
ّ
اّدعـــای تقل

ـــب )حّتـــی بـــا وجـــود حضـــور افـــرادی همچـــون دکتـــر 
ّ
مّدعیـــان تقل

گـــودرز افتخـــار جهرمـــی کـــه پیشـــینه ی روشـــنی در هماهنگـــی 

ـــات  ـــروز در انتخاب ـــرد پی ـــِف ف ـــان مخال ـــا جری ـــی ب ـــری و سیاس فک

ـــد؟  ـــن دهن ـــا ت ـــماری صندوقه ـــه بازش ـــدند ب ـــر نش ـــت( حاض داش

ــه ی  ــان جلسـ ــی در پایـ ــد وقتـ ــوش کرده انـ ــان فرامـ ــر آقایـ مگـ

نماینـــدگان ســـتادهای نامزدهـــای انتخابـــات، نماینـــده ای از 

ســـتاد آقـــای کروبـــی خطـــاب بـــه رهبـــر انقـــاب میگویـــد شـــما 

بـــه شـــورای نگهبـــان بفرماییـــد بازشـــماری بـــا حضـــور نماینـــدگان 

نامزدهـــا انجـــام شـــود، رهبـــر انقـــاب ضمـــن بااشـــکال دانســـتن 

آن از چنـــد تـــن از اعضـــای شـــورای نگهبـــان کـــه در جلســـه حاضـــر 

ـــد طبـــق پیشـــنهاد داده شـــده عمـــل کننـــد؟ چـــرا  ـــد میخواهن بودن

ـــد؟ ـــاز زدن ـــر ب ـــام آن س ـــرض از انج ـــای معت نامزده

ـــراد  ـــاب و اف ـــوزان انق ـــی از دلس ـــاش جمع ـــا ت ـــر ب ـــوی دیگ از س

ــان  ــا از حامیـ ــی از آنهـ  برخـ
ً
ــا ــه اّتفاقـ ــی کـ ـــب جناحـ

ّ
ــد تصل فاقـ

ــزدی در  ــرای نامـ ــای موســـوی بـ ــورت آقـ ــای مشـ و حّتـــی طرفهـ

ـــور  ـــبق کش ـــن از وزرای اس ـــنهاد دو ت ـــا پیش ـــد و ب ـــات بودن انتخاب

و اعضـــای  کمیتـــه ی به اصطـــاح صیانـــت از آراء و موافقـــت 
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ـــرای  ـــی ب ـــماری( طرح ـــئله ی بازش ـــر مس ـــاوه ب ـــوی، )ع ـــای موس آق

ــراز  ــا و احـ ــردن تعرفه هـ ــک کـ ــد چـ ــامت آراء ماننـ ــی سـ بررسـ

هوّیـــت رأی دهنـــدگان و... تهّیـــه میشـــود و در مذاکـــره ی افـــراد 

رایـــزن، موافقـــت شـــورای نگهبـــان هـــم بـــا اجـــرای آن جلـــب 

ـــازی  ـــنهاد و فراهم س ـــدن پیش ـــوب ش ـــس از مکت ـــرا پ ـــود. چ میش

ـــود  ـــنهاد خ ـــن و پیش ـــرف و مت ـــر ح ـــی زی ـــان مّدع ـــرای آن، آقای اج

میزننـــد و بـــا زبـــان حـــال میگوینـــد مـــرغ یک پـــا دارد؟ آیـــا ایـــن 

ـــاِز  ـــات اعتمادس ـــرای اقدام ـــی ب ـــام و آمادگ ـــای نظ ـــل انعطافه قبی

ـــر  ـــای رأی، بیانگ ـــت صندوقه ـــدن واقعّی ـــّفاف ش ـــرای ش ـــی ب اضاف

ــت  ــردم، موضوعّیـ ــظ آراء مـ ــر حفـ ــتادگی بـ ــه ایسـ ــوده کـ آن نبـ

داشـــته اســـت و نـــه پیـــروزی ایـــن نامـــزد یـــا آن نامـــزد؟

به عنـــوان ســـّومین ســـرفصل بـــه ایـــن مطلـــب اشـــاره میشـــود 

از  از انتخابـــات، عـــّده ای  کـــه در روزهـــا و هفته هـــای پـــس 

خـــواص، دچـــار توّهـــم و یـــا تغافـــل بودنـــد و در جلســـات 

ــه ی  ــد هزینـ ــری بایـ ــرا رهبـ ــه چـ ــد کـ ــار میکردنـ ــی اظهـ خصوصـ

رفتارهـــای آقـــای احمدی نـــژاد را بپـــردازد. ایـــن القائـــات نادرســـت 

حّتـــی بـــا ظاهـــری دلســـوزانه بـــه دفتـــر رهبـــر انقـــاب هـــم رســـیده 

ـــای  ـــات، آق ـــس از انتخاب ـــه پ ـــدود دو هفت ـــه ح ـــه آنک ـــود؛ ازجمل ب
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ــا  ــود و بـ ــوی بـ ــای موسـ ــاوران آقـ ــه از مشـ ــح کـ ــل فاتـ ابوالفضـ

ـــی از  ـــا یک ـــدار ب ـــت، در دی ـــراوده داش ـــز م ـــاب نی ـــر انق ـــر رهب دفت

ـــه  ـــود ک ـــی میش ـــود مّدع ـــای خ ـــن صحبته ـــر ضم ـــئولین دفت مس

ـــژاد  ـــای احمدی ن ـــری روی آق ـــت رهب ـــد اس ـــدس معتق ـــای مهن آق

حســـاب زیـــادی بـــاز کرده انـــد، درحالی کـــه او نمیتوانـــد کاری را 

کـــه ایشـــان میخواهـــد برایشـــان انجـــام دهـــد.

ـــوئی کـــه بی اســـس بودنـــش بـــرای گوینـــدگان  چنیـــن القائـــات سـ

آن اظهرمن الّشـــمس بـــود و در متـــن پیـــش رو بـــه مـــوارد 

متعـــّددی از نقـــض آن استشـــهاد شـــده، یکـــی از ابعـــاد پنهـــان 

ـــور  ـــغ و به ط ـــاب بی دری ـــر انق ـــد رهب ـــه ندان ـــت ک ـــود. کیس ـــه ب فتن

کامـــل از همـــه ی رؤســـای جمهـــور در دوران مسئولّیتشـــان دفـــاع 

کرده انـــد؛ چـــه آنهـــا کـــه گفتمانشـــان را قبـــول نداشـــتند و چـــه 

ــق  ــان را منطبـ ــم، گفتمانشـ ــور نهـ ــد رئیس جمهـ ــه ماننـ ــا کـ آنهـ

 چـــون 
ً
بـــا آرمانهـــای انقـــاب و امـــام میدانســـتند و اّتفاقـــا

ـــی  ـــت ابائ ـــت داش ـــاب اصال ـــام و انق ـــان ام ـــان، گفتم ـــرای ایش ب

نداشـــتند کـــه آشـــکارا نســـبت بـــه عملکردهـــای مغایـــر بـــا گفتمـــان 

انقـــاب وی موضـــع بگیرنـــد و واکنـــش نشـــان دهنـــد. عاوه بـــرآن 

نبایـــد ایـــن بیـــان صریـــح آقـــا را از یـــاد بـــرد کـــه رهبـــری از مواضـــع 



۸1
چــــرا؟!

روایتی درباره ی پیدا و پنهان فتنه ی ۸۸
با تمرکز بر رویکردها و تدابیر رهبر انقالب

و اقدامـــات ســـنجیده و طبـــق موازیـــن عقانـــی و انقابـــی و 

ـــه  ـــد و ن ـــاع میکن ـــا دف ـــور و دولته ـــای جمه ـــی رؤس شـــرعی و قانون

هـــر موضـــع و اقدامـــی. بـــرای مزیـــد اّطـــاع همـــگان شایســـته 

اســـت بـــه مـــوردی اشـــاره شـــود تـــا بیش ازپیـــش آشـــکار شـــود 

ـــندی  ـــنهادهای ظاهرپس ـــه پیش ـــرض چ ـــاب در مع ـــر انق ـــه رهب ک

ـــدند. ـــه ش ـــا آن مواج ـــی ب ـــه منطق ـــا چ ـــد و ب بودن

ســـال ۸۸ در جلســـه ای یکـــی از دولتمـــردان کنونـــی، برخـــی 

ـــور  ـــا از رئیس جمه ـــت آق ـــه حمای ـــبت ب ـــادی نس ـــای انتق دیدگاه ه

ــا  ــتان مـ ــد دوسـ ــاب میگویـ ــر انقـ ــه رهبـ ــاب بـ ــو و خطـ را بازگـ

ـــرای  ـــژاد ب ـــای احمدی ن ـــه آق ـــی ک ـــه هزینه هایپ ـــد باتوّجه ب معتقدن

ـــالی  ـــری ایجـــاد کـــرده و اینکـــه دغدغـــه ی حضرتعـــــ کشـــور و رهب

ــت از  ــه حمایـ ــت و نـ ــوده اسـ ــی بـ ــان انقابـ ــت از گفتمـ حمایـ

شـــخص آقـــای احمدی نـــژاد، آیـــا امـــکان ایـــن وجـــود نداشـــت 

کـــه فـــرد دیگـــری بـــا گفتمـــان انقابـــی را بـــا هزینه هـــای کمتـــر 

ــه ی انتخابـــات  ــرمایه گذاری، او را وارد صحنـ ــا سـ ــرد و بـ ــدا کـ پیـ

ریاســـت جمهوری کـــرد؟

ــت از  ــی حمایـ ــی و چگونگـ ــرح چرایپـ ــن شـ ــاب ضمـ ــر انقـ رهبـ

رؤســـای جمهـــور و دولتهـــای مســـتقر ازجملـــه اظهـــار میدارنـــد: 
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ــال  ــار سـ ــن چهـ ــول ایـ ــن در طـ ــه مـ ــژاد کـ ــای احمدی نـ »از آقـ

حمایـــت کـــردم، همان طـــوری کـــه شـــما نقـــل کردیـــد از قـــول 

ـــل  ـــه در عم ـــوده ک ـــی ب ـــت از آن مطالب ـــه حمای ـــتان، همیش دوس

او یـــا اظهـــارات او معتقـــد بـــودم از اصالتهـــای انقـــاب اســـت. 

ـــا  ـــه از اینه ـــتم ک ـــف میدانس ـــودم را موّظ ـــه خ ـــوده ک ـــزی ب ـــن چی ای

حمایـــت کنـــم؛ مـــا در طـــول آن دوره هـــای قبـــل بتدریـــج و گاهـــی 

ـــوش  ـــمت فرام ـــه س ـــم  ب ـــرعت ک ـــا س ـــی ب ـــاد، گاه ـــرعت زی ـــا س ب

شـــدن بســـیاری از مبانـــی انقـــاب میرفتیـــم؛ ایـــن نـــه فقـــط در 

ــاال هـــم  ســـطوح روزنامـــه ای و مطبوعاتـــی بـــود، در ســـطوح بـ

وجـــود داشـــت. ...از رؤســـای جمهـــور مـــن همیشـــه حمایـــت 

ـــی از رئیس جمهـــوری کـــه ممشـــایش را قبـــول نداشـــتم  کـــردم حّت

همیشـــه حمایـــت کـــردم... حمایتهـــای مـــن از ]او[ حمایـــت از 

ـــه  ـــت، ن ـــان اس ـــت از گفتم ـــما حمای ـــول ش ـــه ق ـــت؛ ب ـــی اس مبان

ـــود کـــه روی  ـــا کـــس دیگـــری نب ـــد[ آی از شـــخص. ...]شـــما میگویی

او ســـرمایه گذاری کنیـــد؟ اگـــر کســـی به طـــور طبیعـــی می آمـــد 

ــم  ــت نمیکنـ ــی را تربیـ ــن کسـ ــا[ مـ ــت ]اّمـ ــکالی داشـ ــه اشـ چـ

بـــرای ریاســـت جمهوری؛ ایـــن نـــه جـــزو وظایـــف مـــن اســـت و 

نـــه میتوانـــم ایـــن کار را بکنـــم. اگـــر چنانچـــه مـــن یـــک چنیـــن 
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ـــری  ـــع دیگ ـــک جم ـــراض ی ـــورد اعت ـــردای آن روز م ـــم ف کاری را بکن

ـــول  ـــه ق ـــی را ب ـــک کس ـــما ی ـــه ش ـــرم ک ـــرار میگی ـــما ق ـــل ش از قبی

فرنگی هـــا النســـه کردیـــد بـــرای ریاســـت جمهوری. مـــن ایـــن کار 

ـــدارد.« ـــم ن ـــی ه ـــم، معن ـــم بکن ـــود ه ـــم، نمیش را نمیکن

ــر انقـــاب از رؤســـای  به هرحـــال بررســـی نـــوع حمایتهـــای رهبـ

جمهـــور گذشـــته و حـــال و مقایســـه ی آن میتوانـــد بیانگـــر حقایـــق 

معنـــاداری باشـــد. شایســـته اســـت پژوهشـــگران بررســـی کننـــد 

رهبـــر انقـــاب از چهـــار رئیس جمهـــور دوران رهبری شـــان، چـــه 

نـــوع حمایتـــی داشـــتند؟ و یـــا از شـــخصّیت حقیقـــی کدام یـــک 

از رؤســـای جمهـــور بیشـــترین و کمتریـــن تجلیـــل و تنقیـــد را 

کرده انـــد؟ و یـــا دوره ی اّول یـــک رئیس جمهـــور از جهـــت نـــوع 

دفـــاع رهبـــری و یـــا تعـــداد دفعـــات نـــام بـــردن از شـــخص وی 

ــری  ــا تغییـ ــه آیـ ــود کـ ــه شـ ــرد مقایسـ ــان فـ ــا دوره ی دّوم همـ بـ

ـــاف دوره ی  ـــاب برخ ـــر انق ـــا رهب  آی
ً
ـــا ـــر؟ مث ـــا خی ـــت ی ـــته اس داش

نهـــم در دهمیـــن دوره ی ریاســـت جمهوری از شـــخص حقیقـــی 

صرف نظـــر  به هرحـــال  برده انـــد؟  نـــام  احمدی نـــژاد  آقـــای 

ازاین قبیـــل پژوهشـــها، آیـــا همیـــن کـــه در آن شـــرایط طوفانـــی، 

رهبـــر انقـــاب از رئیس جمهـــور میخواهنـــد بنـــا بـــر مصالحـــی، 
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ــز  ــد، جـ ــتفاده نکنـ ــی اسـ ــاون اّولـ ــمت معـ ــرای ِسـ ــردی بـ از فـ

ـــّوت  ـــد اخ ـــس عق ـــا هیچ ک ـــا ب ـــد آق ـــان میده ـــه نش ـــت ک ـــن اس ای

نبســـته اند؛ خـــواه رئیس جمهـــور مســـتقر باشـــد یـــا رؤســـای 

جمهـــور و مجلـــس و نخســـت وزیر ســـابق، خـــواه ایـــن جریـــان 

ـــورد  ـــوع برخ ـــن ن ـــا ای ـــی؟ آی ـــان سیاس ـــا آن جری ـــد ی ـــی باش سیاس

ــئولین  ــی مسـ ــور و حّتـ ــای جمهـ ــر رؤسـ ــورد دیگـ ــان، درمـ ایشـ

ـــه در  ـــاب در اوج دوران فتن ـــر انق ـــت؟ رهب ـــابقه نیس ـــر، بی س دیگ

جلســـه ای یـــادآوری نمودنـــد کـــه دأب مـــن ایـــن نبـــوده اســـت کـــه 

ـــرد  ـــان ف ـــئولی، از هم ـــرد مس ـــور ف ـــی و در حض ـــه ای علن در جلس

انتقـــاد کنـــم و کارش را نادرســـت شـــمارم ولـــی در خطبه هـــای 

نمـــاز جمعـــه ایـــن کار را کـــردم و اقـــدام آقـــای احمدی نـــژاد در 

ــردم.  ــاد کـ ــی و از آن انتقـ ــی را نفـ ــای انتخاباتـ مناظره هـ

ــه  ــده گرفتـ ــت نادیـ ــن واقعّیـ ــرا ایـ ــه چـ ــت کـ ــن اسـ ــؤال ایـ سـ

میشـــود؟ آیـــا همـــه ی جهانیـــان ندیدنـــد و نشـــنیدند کـــه 

فـــردای  و  انتخابـــات  تبلیغـــات  کـــوران  در  انقـــاب  رهبـــر 

آقـــای موســـوی، در حـــرم  و  آقـــای احمدی نـــژاد  مناظـــره ی 

در  زده شـــده  حرفهـــای  برخـــی  از  خمینی)قّدس ســـّره(  امـــام 

ـــای  ـــده ی آق ـــای اثبات نش ـــژه از اّدعاه ـــل بوی ـــب قب ـــره ی ش مناظ
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اعتـــراض کردنـــد؟ آن  بـــه  و  انتقـــاد  احمدی نـــژاد 

ـــل از  ـــه قب ـــان ک ـــاب، ایش ـــر انق ـــدان رهب ـــی از فرزن ـــه ی یک ـــه  گفت ب

ــا دارد  ــژاد بنـ ــای احمدی نـ ــد آقـ ــال داده بودنـ ــا احتمـ مناظره هـ

از اشـــخاصی نـــام ببـــرد، به طـــور مشـــّخص آقـــای احمدی نـــژاد 

ــام  ــرم امـ ــرآن، در حـ ــد. عاوه بـ ــرده بودنـ ــی کـ ــن کار نهـ را از ایـ

ــرای  ــاب بـ ــر انقـ ــه رهبـ ــل از اینکـ ــز قبـ ــّره( نیـ خمینی)قّدس سـ

ـــای  ـــه آق ـــی ب ـــا ناراحت ـــد ب ـــرار گیرن ـــگاه ق ـــان در جای ـــراد بیاناتش ای

ـــودم  ـــه ب ـــما نگفت ـــه ش ـــن ب ـــر م ـــد: مگ ـــاب کردن ـــژاد عت احمدی ن

ـــد؟ ـــم بردی ـــرا اس ـــد؟ چ ـــم نبری ـــراد اس ـــه از اف ک

نکتـــه ی جالـــب دیگـــر اینکـــه پـــس از پایـــان بیانـــات رهبـــر انقـــاب 

و بـــه هنـــگام تـــرک حـــرم امـــام، آقـــای هاشـــمی رفســـنجانی کـــه از 

ـــی از  ـــه یک ـــید ب ـــر میرس ـــه نظ ـــحال ب ـــاب خوش ـــر انق ـــخنان رهب س

ـــی   خیل
ً
ـــا ـــا انصاف ـــد صحبتهـــای آق ـــر انقـــاب میگوین ـــدان رهب فرزن

خـــوب و کامـــل بـــود.

به هرحـــال ســـؤال بـــرای پرســـیدن و حـــرف بـــرای گفتـــن زیـــاد 

ــی  ــا کسـ ــود: آیـ ــا میشـ ــر اکتفـ ــؤال دیگـ ــک سـ ــه یـ ــت و بـ اسـ

ـــنجانی  ـــمی رفس ـــای هاش ـــه آق ـــم آنک ـــت به رغ ـــرده اس ـــوش ک فرام

از ابتـــدا موضـــع منفـــی نســـبت بـــه دولـــت نهـــم داشـــته و 
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آقـــای احمدی نـــژاد نیـــز در جریـــان مناظره هـــای انتخاباتـــی، 

ـــوی  ـــای موس ـــی اداره ی آق ـــودش و حّت ـــا خ ـــت ب ـــت مخالف محورّی

 
ً
ـــّددا ـــاب مج ـــر انق ـــود، رهب ـــبت داده ب ـــمی نس ـــای هاش ـــه آق را ب

ـــس  ـــوان رئی ـــال ۸۸ به عن ـــات س ـــس از انتخاب ـــمی را پ ـــای هاش آق

ــرا  ــد؟ چـ ــوب کردنـ ــام منصـ ــت نظـ ــخیص مصلحـ ــع تشـ مجمـ

ـــم  ـــات چش ـــن اقدام ـــر ای ـــد و ب ـــل میزنن ـــه تجاه ـــود را ب ـــّده ای خ ع

میبندنـــد؟ 

آیـــا وجـــود ایـــن قبیـــل شـــواهد و مســـتندات تاریخـــی جایپـــی 

ـــوری  ـــه در جمهـ ـــذارد ک ـــی میگــــ ـــت باق ـــن حقیق ـــکار ای ـــرای ان ب

اســـامی میـــزان رأی مـــردم اســـت نـــه خواســـت ایـــن وآن؟
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11
ـــر از جلســـات کارِی مرســـوم و همیشـــگی خـــود،  ـــر انقـــاب غی رهب

ــر اّیـــام ســـال( دیدارهـــای  در دوران فتنـــه نیـــز )همچـــون دیگـ

ـــی   متقاض
ً
ـــا ـــه بعض ـــف ک ـــای مختل ـــراد و جمعه ـــا اف ـــی ب خصوص

دیـــدار بـــا ایشـــان بودنـــد، داشـــتند. در حقیقـــت ایشـــان در 

ــا و  ــا و ارزیابی هـ ــنیدن تحلیلهـ ــس از شـ ــات، پـ ــه جلسـ این گونـ

نیـــز ابهامـــات و انتقادهـــا و اعتراضهـــای احتمالـــی بـــه آنچـــه در 

کشـــور میگـــذرد، در مقـــام تبییـــن واقعّیـــت صحنـــه، نکاتـــی را 

ـــِف 
ّ
 تکل

ً
ـــوال ـــه اص ـــات )ک ـــن جلس  در ای

ً
ـــوال ـــد. معم ـــرح میکنن مط

جلســـات کاری را نـــدارد و بیشـــتر از نـــوع گفتگـــو اســـت( آقـــا از 

حاضـــران میخواهنـــد بـــدون ماحظـــه ی ایـــن وآن، صادقانـــه و 

ـــز بـــا صراحـــت  خالصانـــه حـــرِف دلشـــان را بگوینـــد و حاضـــران نی

ــن ایـــن  ــه ی متـ ــا مطالعـ ــاهده یـ ــد. مشـ ــان را میگوینـ مطالبشـ

ــا بویـــژه در دوران فتنـــه نشـــان میدهـــد برخـــی  قبیـــل دیدارهـ

از مطالـــب گفته شـــده آن چنـــان صریـــح و متفـــاوت بـــا نظـــر و 
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ـــای  ـــا انته ـــدا و ی ـــدگان در ابت ـــه گوین ـــوده ک ـــاب ب ـــر انق ـــگاه رهب ن

ســـخن خـــود، از ایشـــان عذرخواهـــی کرده انـــد و ایـــن در حالـــی 

اســـت کـــه آقـــا خوششـــان می آیـــد  کـــه افـــراد، صریـــح و بـــدون 

لکنـــت بـــا ایشـــان ســـخن بگوینـــد و البّتـــه در صـــورت لـــزوم و 

بـــدون رودربایســـتی بـــه مطالـــب گفته شـــده پاســـخ میدهنـــد. 

ترغیـــب آقـــا بـــه ســـخن گفتـــن بـــدون لکنـــِت حاضـــران در مـــوارد 

متعـــّددی منجـــر بـــه فاش گویپـــی آنهـــا شـــده اســـت. یـــادآوری 

چنـــد نمونـــه شـــاهدی بـــر ســـیره ی ایشـــان اســـت.

ــای  ــتاد نامزدهـ ــدگان سـ ــه نماینـ ــه ای کـ ــدای جلسـ ــا در ابتـ آقـ

معتـــرض بـــه نتایـــج انتخابـــات ســـال ۸۸ در آن حضـــور داشـــتند، 

ـــه  ـــای چندگان ـــن مجموعه ه ـــدام از ای ـــد: »از هرک ـــا میخواهن از آنه

یـــک نفـــر حـــرف دلـــش و آن چیـــزی را کـــه در اعمـــاق روحـــش 

هســـت، همـــان را در دقایـــق کوتاهـــی بـــر زبـــان بیـــاورد. هیـــچ 

تقّیـــه و ماحظـــه ای هـــم نکنیـــد؛ نـــه از مـــن و نـــه از دیگـــر 

مجموعه هایپـــی کـــه اینجـــا هســـتند.«1۸. ایـــن رویکـــرد موجـــب 

ـــده ی ســـتاد آقـــای کروبـــی  ـــوان نماین ـــری به عن میشـــود آقـــای الوی

ـــون  ـــی چ ـــم ول ـــا را بزن ـــه ی حرفه ـــتم هم ـــا نداش ـــن بن ـــد: »م بگوی

جنابـــــعالی فرمودیـــد کـــه تقّیـــه نکنیـــد آنچـــه را بایـــد میگویـــم.«. 

اثر حاضر، ص 15 18
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ـــوی  ـــای موس ـــتاد آق ـــده ی س ـــوان نماین ـــز به عن ـــتی نی ـــای بهش آق

تأکیـــد میکنـــد: »حقیقتـــش ایـــن اســـت کـــه مـــن میخواســـتم 

ـــد کـــه ســـخن دل را در اینجـــا مطـــرح  ـــا فرمودی ـــم اّم ســـخنی نگوی

کنـــم.«19.

ــاه  ــه یـــک مـ ــری کـ ــه ی دیگـ ــر انقـــاب در جلسـ همچنیـــن رهبـ

ـــای  ـــدودی از فض ـــع مح ـــت جم ـــه درخواس ـــات ب ـــس از انتخاب پ

ــد  ــدا تأکیـ ــود، در ابتـ ــده بـ ــم تشـــکیل شـ ــه ی قـ ــوزه ی علمّیـ حـ

ــدون  ــرده و بـ ــح و بی پـ ــه ای هســـت، صریـ ــر نکتـ ــد: »اگـ میکننـ

هیـــچ ماحظـــه ای در میـــان بگذاریـــد... وقـــت موّســـعی هـــم 

مـــن گذاشـــتم کـــه آقایـــان تنگنـــا نداشـــته باشـــید در گفتـــن و 

شـــنیدن و مفّصـــل بیـــان کنیـــد؛ حـــاال اگـــر وقتـــی باقـــی مانـــد 

و الزم بـــود مـــن حرفـــی بزنـــم، مـــن هـــم خواهـــم گفـــت، اگـــر 

چنانچـــه وقتـــی باقـــی نمانـــد کـــه ُخـــب هیّچـــی، مـــا حرفهـــای 

ـــان  ـــرف آقای ـــه ح ـــا ک ـــرای م ـــت ب ـــم اس ـــنویم؛ مغتن ـــما را می ش ش

ــنویم.«2۰. را بشـ

اّولیـــن نفـــر از جمـــع حاضـــر در ابتـــدای ســـخن خـــود میگویـــد: 

ــته  ــی داشـ ــن عذرخواهـ ــوم مـ ــث شـ ــه وارد بحـ ــل از اینکـ »قبـ

باشـــم از صراحـــت و ادبّیاتـــی کـــه ممکـــن اســـت در یـــک 

اثر حاضر ،  ص 131اثر حاضر، ص 21 1920
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ـــد  ـــه الزم میدان ـــه ک ـــت آنچ ـــگاه باصراح ـــد.« و آن ـــمتهایپی باش قس

را میگویـــد و رهبـــر انقـــاب نیـــز نظـــرات خـــود را در خصـــوص 

مطالـــب طرح شـــده باصراحـــت بیـــان میکننـــد. در ادامـــه یکـــی از 

حاضـــران مطالبـــی را مطـــرح میکنـــد و آقـــا ابتـــدا تأکیـــد میکننـــد: 

»مـــن در بخشـــی از ایـــن مســـائلی کـــه فرمودیـــد اختاف نظـــر 

ـــی  ـــن نگاه ـــا ای ـــن ب ـــگاه م  ن
ً
ـــا ـــی واقع ـــما دارم؛ یعن ـــا ش ـــّدی ب ج

 متفـــاوت اســـت؛ 
ً
کـــه شـــما داریـــد نســـبت بـــه ایـــن مســـئله کامـــا

البّتـــه بعضی هایـــش درســـت اســـت.«؛ آنـــگاه بـــه نقـــد برخـــی 

به طـــور  میـــان  ایـــن  در  میپردازنـــد.  گفته شـــده  مطالـــب  از 

ـــا  ـــاب و ی ـــر انق ـــش رهب ـــه پرس ـــخ ب ـــر در پاس ـــرد موردنظ ـــّرر ف مک

ـــخن  ـــود س ـــع خ ـــد موض ـــا و تأیی ـــدگاه آق ـــد دی ـــاکن در نق ابتدابه س

ـــاب،  ـــر انق ـــا رهب ـــن او ب ـــا« بی ـــت و ان قلت ه ـــن »قل ـــد و ای میگوی

شـــانزده بـــار تکـــرار میشـــود. درحالی کـــه فضـــای ســـنگینی بـــر 

ـــه  ـــوع مواجه ـــن ن ـــران ای ـــی از حاض ـــود و برخ ـــم میش ـــه حاک جلس

بـــا آقـــا را نمی پســـندند، در پایـــان ایـــن بخـــش از گفت وشـــنود، 

ــه اســـم کوچـــک خطـــاب و  ــر را بـ ــرد موردنظـ ــر انقـــاب فـ رهبـ

تصریـــح میکننـــد: »شـــما باالخـــره بـــرای مـــا همـــان حاج آقـــا ... 

هســـتید. فرقـــی نکردیـــد؛ مبـــادا شـــما خیـــال کنیـــد کـــه حـــاال 
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ـــرم  ـــوده ]نظ ـــن ب ـــر م ـــاف نظ ـــه برخ ـــد ک ـــزی گفتی ـــک چی ـــون ی چ

دربـــاره ی شـــما فـــرق کـــرده[؛ هرچـــه میخواهـــد دِل تنگـــت 

بگـــو.«. 

از ســـوی دیگـــر آقـــای محّمدرضـــا ســـنگری از اهالـــی فرهنـــگ و 

ـــد.  ـــل میکن ـــال ۸۸ نق ـــعر س ـــِب ش ـــنیدنی از ش ـــره ی ش ادب خاط

ـــس  ـــوادث پ ـــه در اوج ح ـــال ۸۸ ک ـــعر س ـــب ش ـــد در ش او میگوی

از انتخابـــات بودیـــم، یکـــی از دوســـتان شـــاعر از برخـــی دیگـــر 

ــا انتخابـــات پیـــدا  از شـــعرا کـــه موضـــع متفاوتـــی در رابطـــه بـ

کـــرده بودنـــد نـــام آورد و بـــه آقـــا گفـــت اینهـــا فرزنـــدان شـــما 

هســـتند و بـــه شـــما عاقـــه دارنـــد. در واکنـــش بـــه ایـــن گفتـــه، 

ـــد از  ـــد و گفتن ـــاال گرفتن ـــان را ب ـــه ی عبایش ـــا، لب ـــی زیب ـــا در حرکت آق

این طـــرف کـــه منـــم، راِه کاروان بـــاز اســـت.

ـــاری  ـــا آن نامـــزد معی چـــرا فکـــر میکنیـــم حمایـــت از ایـــن نامـــزد ی

ـــق خاطـــر افـــراد بـــه انقـــاب و رهبـــری 
ّ
بـــرای ارزیابـــی اعتقـــاد و تعل

ـــر از موضـــع  ـــا چنیـــن تصـــّوری، نادرســـت نیســـت؟ و اگ اســـت؟ آی

ـــام و  ـــه نظ ـــِم ب ـــد، ظل ـــری باش ـــام و رهب ـــاع از نظ ـــه ی دف ـــه بهان و ب

رهبـــری نیســـت؟ متأّســـفانه بی اّطاعـــی و یـــا تجاهـــل نســـبت بـــه 

رویکردهـــا و معیارهـــای رهبـــری معّظـــم، همیشـــه مشکل ســـاز 
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ــزد  ــان نـ ــه انسـ ــت کـ ــم آن اسـ ــا، مهـ ــر آقـ ــت. از نظـ ــوده اسـ بـ

خداونـــد بـــرای حرفهـــا و کارهایـــش حّجـــت داشـــته باشـــد. 

ایشـــان بـــه کـــّرات بـــه افـــراد و مســـئولین، خصوصـــی و علنـــی 

ـــه  ـــال ۸۸ ب ـــات س ـــه در انتخاب ـــانی ک ـــه ی کس ـــد هم ـــد کرده ان تأکی

ـــه چـــه  ـــه چـــه کســـی رأی دهنـــد و ب ایـــن تشـــخیص رســـیدند کـــه ب

کســـی رأی ندهنـــد عنـــدهللا مأجورنـــد؛ به همین دلیـــل همـــواره 

ـــون رأی.  ـــا 1۳ میلی ـــه 24 ی ـــتند ن ـــد داش ـــون رأی تأکی ـــر 4۰ میلی ب

کوتـــاه ســـخن آنکـــه در تعامـــات اجتماعـــی و سیاســـی، آیـــا نبایـــد 

روش و منـــش رهبـــر انقـــاب را الگـــوی خـــود قـــرار دهیـــم؟ 
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12
همچنـــان کـــه ماحظـــه شـــد یکـــی از ویژگی هـــای ســـیره ی رهبـــری 

انقـــاب ایـــن بـــوده و هســـت کـــه افـــراد و اقشـــار و گروه هـــای 

ـــاره ی  ـــی درب ـــی متعارض ـــاوت و حّت ـــنهادهای متف ـــف، پیش مختل

چگونگـــی مواجهـــه بـــا مســـائل کشـــور بـــه ایشـــان میدهنـــد و 

ـــد.  ـــان دارن ـــی از ایش  متعارض
ً
ـــا ـــاوت و بعض ـــارات متف ـــم انتظ ه

ــرات و  ـ
ّ

ــا تفک ــا، بـ ــراد و جریانهـ ــه افـ ــم آن اســـت کـ دلیلـــش هـ

دغدغه هـــای متفـــاوت، بـــه رهبـــر انقـــاب دسترســـی مســـتقیم 

ـــر ایشـــان و مســـئولین  ـــا دفت ـــد و ب ـــر مســـتقیم داشـــته و دارن و غی

ذی ربـــط در ارتبـــاط بـــوده و هســـتند. بـــه دلیـــل همیـــن تنـــّوع 

کانالهـــای ارتباطـــی ازجملـــه در موضـــوع انتخابـــات ســـال ۸۸، 

ــان در  ــا دفترشـ ــا و یـ ــا آقـ ــی بـ ــنهادهای متفاوتـ ــرات و پیشـ نظـ

ـــر  ـــر نظ ـــه مغای ـــا 1۸۰ درج ـــی از آنه ـــه برخ ـــده ک ـــته  ش ـــان گذاش می

رهبـــر انقـــاب بـــوده و ایشـــان صرف نظـــر از اینکـــه چـــه کســـی 

ــاس  ــر اسـ ــه آن، بـ ــه بـ ــن توّجـ ــت، ضمـ ــری داده اسـ ــه نظـ چـ

ــورد  ــه مـ ــی کـ ــتند و مصالحـ ــه داشـ ــی کـ ــن و معیارهایپـ موازیـ
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توّجه شـــان بـــوده، موضـــع و تصمیـــم گرفته انـــد. در اینجـــا بـــه 

دو مـــورد اشـــاره میشـــود.

اقامـــه ی نمـــاز جمعـــه در شـــرایط بشـــّدت غبارآلـــود و پرتنـــش 

ــع و  ــم قاطـ ــال ۸۸، تصمیـ ــات سـ ــس از انتخابـ ــه پـ ــک هفتـ یـ

تعیین کننـــده ی رهبـــر انقـــاب بـــود کـــه نقطـــه ی عطفـــی در 

ــتان و  ــن دوسـ ــدی بیـ ــم در مرزبنـ ــی مهـ ــاب و برشـ ــخ انقـ تاریـ

معتقـــدان بـــه امـــام و انقـــاب و دشـــمنان و معارضـــان ایجـــاد 

کـــرد. بســـیاری از دلســـوزان و حامیـــان صـــادق نظـــام بـــا گرایشـــهای 

متفـــاوت سیاســـی و فّعـــاالن مؤمـــن و مخلـــص همـــه ی نامزدهـــا 

و طـــرف داران آنهـــا از آقـــای احمدی نـــژاد گرفتـــه تـــا آقـــای 

ـــی، بـــا روشـــنگری رهبـــری،  موســـوی و آقـــای کروبـــی و آقـــای رضایپ

وظیفـــه ی خـــود را دانســـتند و راه را از چـــاه شـــناختند و اجـــازه 

ـــی حاکـــم شـــود. شـــاهد  ـــر مســـائل اصل ـــد مســـائل فرعـــی ب ندادن

ـــرای اثبـــات ایـــن مّدعـــی ارائـــه کـــرد؛  مثالهـــای فراوانـــی میتـــوان ب

ازجملـــه گفتـــه ی آقـــای افشـــین عـــا از اهالـــی فرهنـــگ و هنـــر 

در ماقـــات بـــا یکـــی از مســـئولین دفتـــر آقـــا اســـت کـــه دو روز 

ـــدار  ـــن دی ـــد. او در ای ـــراز ش ـــرداد اب ـــه ی 29 خ ـــاز جمع ـــس از نم پ

میگویـــد مـــن به اّتفـــاق آقـــای ســـاعد باقـــری و... بـــه دلیـــل اینکـــه 
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ـــوش  ـــت، خودج ـــب تر اس ـــوی مناس ـــای موس ـــم آق ـــر میکردی فک

ـــه  ـــد ک ـــش آم ـــه پی  از آنچ
ً
ـــا ـــم و واقع ـــغ کردی ـــرای او تبلی ـــی ب خیل

ـــا  ـــا، م ـــه ی آق ـــاز جمع ـــا نم ـــا ب ـــم، اّم ـــد، ناراحتی ـــاب نش وی انتخ

ـــت.  ـــم گریس ـــی ه ـــم راکع ـــی خان ـــه حّت ـــا ک ـــه م ـــتیم و ن ـــم گریس ه

ـــت. ـــده اس ـــام ش ـــات تم ـــا انتخاب ـــر م از نظ

ـــب  ـــج مترّت ـــار و نتای ـــا و آث ـــوای خطبه ه ـــه و محت ـــاز جمع ـــن نم ای

ایـــن  بـــر آن و چرایپـــی اقامـــه ی آن و دیدگاه هایپـــی کـــه در 

خصـــوص وجـــود داشـــت، جـــای شـــرح و بســـط و تحقیـــق فـــراوان 

دارد کـــه در حوصلـــه ی ایـــن متـــن نمیگنجـــد و بـــا ذکـــر مقّدمـــه ی 

کوتاهـــی فقـــط بـــه دو رویکـــرد متضـــاد بـــا آنچـــه اّتفـــاق افتـــاد 

ـــود. ـــا میش اکتف

در مناســـبت های مهـــم کـــه رهبـــر انقـــاب بـــه دنبـــال اّتخـــاذ 

ـــی  ـــف نظرخواه ـــراد مختل ـــتند، از اف ـــی هس ـــا تصمیم ـــع و ی موض

میکننـــد و یـــا از دفترشـــان میخواهنـــد نظـــرات و پیشـــنهادهای 

مرتبـــط را بـــه ایشـــان ارائـــه کننـــد. همچنیـــن در ایـــن شـــرایط، 

ــه  ــای مختلـــف بـ ــایق و دیدگاه هـ ــا سـ ــرادی بـ شـــخصّیتها و افـ

شـــکل شـــفاهی یـــا مکتـــوب نظـــرات خـــود را بـــا رهبـــر انقـــاب یـــا 

مســـئولین دفتـــر ایشـــان در میـــان میگذارنـــد.
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پـــس از اّطـــاع جمعـــی از فّعـــاالن سیاســـی از احتمـــال حضـــور 

ـــر انقـــاب در نمـــاز جمعـــه، مکاتبـــات و تماســـهای مختلفـــی  رهب

بـــا رهبـــر انقـــاب و یـــا دفتـــر ایشـــان صـــورت میگیـــرد. برخـــی 

ـــه و  ـــاز جمع ـــا در نم ـــور آق ـــل حض ـــه اص ـــر ب ـــها ناظ ـــن تماس از ای

ــا  ــان در خطبه هـ ــری ایشـ ــوع موضع گیـ ــا نـ ــه بـ ــی در رابطـ برخـ

بـــوده اســـت. دربـــاره ی اصـــل حضـــور ایشـــان، افـــرادی اصـــرار 

 بـــه نمـــاز جمعـــه نرونـــد؛ ازجملـــه 
ً
داشـــتند کـــه ایشـــان فعـــا

یکـــی از ارادتمنـــدان پابرجـــای آیـــت هللا منتظـــری کـــه کتابـــی هـــم 

ــا  ــود بـ ــات خـ ــته، در ارتباطـ ــدر« نوشـ ــه عالی قـ ــاره ی »فقیـ دربـ

ـــا  ـــه آق ـــته ک ـــرار داش ـــاب، اص ـــر انق ـــر رهب ـــئولین دفت ـــی از مس یک

بـــه نمـــاز نیاینـــد تـــا به اصطـــاح، آبهـــا از آســـیاب بیفتـــد. ایـــن 

ـــر  ـــر ناظ ـــار دیگ ـــا انتظ ـــود اّم ـــاب ب ـــر انق ـــار از رهب ـــوع انتظ ـــک ن ی

بـــه مواضـــع احتمالـــی آقـــا در خطبه هـــا بـــوده اســـت.

ـــای  ـــی از حرفه ـــا از بخش ـــود آق ـــده ب ـــع ش ـــئولین، مّطل ـــی از مس یک

ناراحـــت  انتخاباتـــی  مناظره هـــای  در  احمدی نـــژاد  آقـــای 

ـــد و  ـــان دهن ـــش نش ـــا واکن ـــت در خطبه ه ـــن اس ـــتند و ممک هس

ـــل  ـــک روز قب ـــد. او ی ـــاع کنن ـــمی دف ـــای هاش ـــد آق ـــرادی مانن از اف

ـــر  ـــرای رهب ـــح ب ـــه ای صری ـــه، نام ـــاز جمع ـــای نم ـــراد خطبه ه از ای
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انقـــاب مینویســـد. در بخشـــی از ایـــن نامـــه آمـــده اســـت:

»مـــردم بـــا انقـــاب عظیـــم اســـامی مایـــل بودنـــد طعـــم 

ـــند و  ـــت، بچش ـــت اس ـــت و امام ـــام عدال ـــه اس ـــاب را ک ـــام ن اس

تکّبرورزی هـــا  برتری جویپی هـــا،  ســـلطه جویپی ها،  ریشـــه های 

را بســـوزانند؛ فرمـــان امیرالمؤمنیـــن بـــه مالـــک اشـــتر را در 

ـــخ  ـــه ای از تاری ـــک بره ـــا در ی ـــد؛ اّم ـــاهده کنن ـــود مش ـــه ی خ جامع

انقـــاب به جـــای اســـام علـــوی، اســـام امـــوی را مشـــاهده 

ــی  ــه حّتـ ــد کـ ــر ولی نعمـــت نبودنـ ــا دیگـ ــردم نه تنهـ ــد؛ مـ کردنـ

در حـــّد رعّیـــت هـــم بـــه آنهـــا توّجـــه نمیشـــد؛ خاندان ســـاالری 

ــتند،  ــه میخواسـ ــاالری را گرفـــت؛ بعضـــی هرآنچـ ــای مردم سـ جـ

ـــدار  ـــد و هش ـــاد برآوردن ـــان فری ـــدر آن زم ـــر عالی ق ـــد. رهب میکردن

ـــرافی گری را  ـــر اش ـــد، خط ـــر دادن ـــه ها خب ـــور نوکیس ـــد، از ظه دادن

ـــد و  ـــی کردن ـــراز نگران ـــد اب ـــه ی جدی ـــاد طبق ـــد، از ایج ـــرح کردن مط

ـــد؛  ـــدار دادن ـــئولین هش ـــردم از مس ـــن م ـــه گرفت ـــه فاصل ـــبت ب نس

ـــّدی  ـــه ی ج ـــی، نقط ـــات فعل ـــود. انتخاب ـــکار نب ـــی بده ـــی گوش ول

ـــت.« ـــی اس ـــی _ سیاس ـــان اجتماع ـــن دو جری ـــر و ای
ّ

ـــن دو تفک ای

ــه  ــر انقـــاب این گونـ ــتفهام انـــکاری رهبـ همچنیـــن در یـــک اسـ

خطـــاب قـــرار گرفتـــه اســـت: »مگـــر رفـــع اّتهـــام از افـــراد برعهـــده ی 
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ــن  ــاس و در ایـ ــرایط حّسـ ــن شـ ــم در ایـ ــری اســـت؟ و آن هـ رهبـ

ـــی بررســـی امـــوال 
ّ
تریبـــون مقـــّدس. قـــّوه ی قضائّیـــه کـــه متول

اســـت، اعـــام کنـــد؛ چـــرا رهبـــری و چـــرا در ایـــن فضـــا؟«.

ــته  ــه نوشـ ــود را این گونـ ــی خـ ــرف اصلـ ــان حـ ــنده در پایـ نویسـ

ـــان  ـــه هم ـــا ب ـــه در خطبه ه ـــت ک ـــاح آن اس ـــر ص ـــه نظ ـــت: »ب اس

ــت  ــّط حرکـ ــیم خـ ــت و ترسـ ـ
ّ
ــل از مل ــی و تجلیـ ــائل اساسـ مسـ

ـــر نســـبت بـــه دشـــمن 
ّ

ـــی اخاقـــی و تذک
ّ
ـــرات کل

ّ
کشـــور و تذک

خارجـــی اکتفـــا شـــود.«.

ماحظـــه میشـــود کـــه ایـــن نامـــه بـــا چـــه منطـــق و صراحتـــی 

ــت.  ــده اسـ ــته شـ ــری نوشـ ــر رهبـ ــا نظـ ــر بـ ــی مغایـ در موضعـ

گفتنـــی اســـت کـــه چنیـــن نگاهـــی از پشـــتوانه ی اجتماعـــی 

ـــر  ـــه خاط ـــودم و ب ـــه ب ـــاز جمع ـــود در نم ـــن خ ـــود. م ـــوردار ب برخ

ـــوا  ـــوب و بل ـــاهد آش ـــه ش ـــک هفت ـــه ی ـــی ک ـــردم مؤمن ـــی آورم م م

و ناجوانمردانه تریـــن نســـبت ها بـــه نظـــام بودنـــد، وقتـــی 

رهبـــر انقـــاب دربـــاره ی آقـــای هاشـــمی ســـخن گفتنـــد، نفســـها 

در سینه شـــان حبـــس شـــده بـــود؛ زیـــرا انتظـــار داشـــتند آقـــای 

ـــود  ـــده از آن ب ـــود برآم ـــه خ ـــی ک ـــه نظام ـــا ب ـــر جف ـــمی در براب هاش

ـــی  ـــدگاه و روش ـــاوت دی ـــم تف ـــاب به رغ ـــر انق ـــی رهب ـــتد. ول بایس
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کـــه ازجملـــه در انتخابـــات ۸۸ بـــا آقـــای هاشـــمی داشـــتند، ذّره ای 

بـــه خـــود تردیـــد ندادنـــد کـــه حرفهـــای زده شـــده دربـــاره ی او از 

ـــق  ـــد ح ـــت و نبای ـــاروا اس ـــت و ن ـــژاد نادرس ـــای احمدی ن ـــوی آق س

را کتمـــان کـــرد. بنابرایـــن هیچـــگاه بـــر اســـاس خوشـــایند اکثرّیـــت 

ّیـــت موضـــع و تصمیـــم نگرفتنـــد. نکتـــه ی جالـــب آنکـــه 
ّ
یـــا اقل

نویســـنده ی نامـــه کـــه چنیـــن قاطعانـــه رهبـــری را از ورود بـــه ایـــن 

ــت،  ــات بازمیداشـ ــه ی پـــس از انتخابـ ــاز جمعـ ــث در نمـ مباحـ

بعدهـــا اقـــرار میکنـــد مـــن آن روز تمـــام زور خـــودم را زدم کـــه 

بگویـــم االن مصلحـــت نیســـت از آقـــای هاشـــمی دفـــاع کنیـــد، 

ـــن  ـــه ای ـــاال ب ـــود؛ ح ـــری ب ـــخیص دیگ ـــان، تش ـــا تشخیصش ـــی آق ول

نتیجـــه رســـیده ام موضـــع آن روز آقـــا درســـت و مصلحـــت بـــود 

ـــرد. ـــام ک ـــه تم ـــر هم ـــت را ب ـــه حّج ـــرا ک چ

ــاب،  ــر انقـ ــه از رهبـ ــته های دوگانـ ــن خواسـ ــر از ایـ ــورد دیگـ مـ

ـــدگاه  ـــود. دی ـــات ب ـــه تأییـــد و عـــدم  تأییـــد فـــوری انتخاب ـــوط ب مرب

ــت  ــرع وقـ ــات در اسـ ــه ی انتخابـ ــام نتیجـ ــه اعـ ــد بـ اّول معتقـ

ـــت  ـــی، فرص ـــع حقوق ـــر موض ـــتادگی ب ـــا ایس ـــدگاه ب ـــن دی ـــود. ای ب

و  شـــکایت  دریافـــت  بـــرای  را  قانـــون  در  پیش بینی شـــده 

رســـیدگی طبـــق فراینـــد مذکـــور و نپذیرفتـــن هرگونـــه پیشـــنهاد 
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ــت.  ــت میدانسـ ــه مصلحـ ــی و بـ ــارج از آن را منطقـ ــدام خـ و اقـ

یکـــی از حامیـــان ایـــن دیـــدگاه بـــا طـــرح اســـتداللهای قانونـــی 

و سیاســـی، در جمع بنـــدی نامـــه ی خـــود بـــه رهبـــر انقـــاب 

چنیـــن مینویســـد: »رهـــا بـــودن فضـــا و امـــکان بحـــث و نقلهـــا 

و زیـــر ســـؤال بـــردن مراجـــع قانونـــی و بی اعتبـــار کـــردن آنهـــا و 

حفـــظ هـــواداران، بـــه نفـــع آنهـــا اســـت و بســـیاری دنبـــال ایـــن 

ــر  ــد منتظـ ــا نبایـ ــن، فضـ ــش از ایـ ــتند. بیـ ــا هسـ ــش دادن هـ ِکـ

بمانـــد، بایـــد طبـــق راهـــکار قانونـــی کشـــور هرچـــه زودتـــر شـــورای 

نگهبـــان نظـــر قطعـــی را مطـــرح کنـــد. اعـــام هرچـــه ســـریع تر 

ـــان را  ـــه ی آن جری ـــم عقب ـــش اعظ ـــد بخ ـــات میتوان ـــج انتخاب نتای

از پشـــت ســـر آنهـــا خـــارج کنـــد.«.

طـــرف داران دیـــدگاه دّوم معتقـــد بودنـــد به رغـــم خالـــی بـــودن 

دســـت معترضیـــن از مســـتندات قانونـــی و حقیقـــی و بـــرای آنکـــه 

ـــای  ـــه ی راه ه ـــود، هم ـــام زدوده ش ـــاحت نظ ـــته از س ـــار برخاس غب

ـــا  ـــه صندوقه ـــده ب ـــتی آراء ریخته ش ـــان از درس ـــه اطمین ـــی ب منته

ـــی  ـــمی و نهایپ ـــام رس ـــه اع ـــود؛ اگرچ ـــال ش ـــده دنب و آراء قرائت ش

ـــول  ـــورد قب ـــدگاه م ـــن دی ـــد. ای ـــه درازا کش ـــات ب ـــه ی انتخاب نتیج

رهبـــر انقـــاب قـــرار گرفـــت و راه را بـــرای تحّقـــق آن همـــوار 
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کردنـــد. یکـــی از نـــکات گفتنـــی در ایـــن خصـــوص آنکـــه عـــاوه 

بـــر تعییـــن هیئـــت ناظـــر بـــرای بازشـــماری آراء و پخـــش مســـتقیم 

آن از صداوســـیما کـــه همـــگان در جریـــان آن قـــرار گرفتنـــد، 

هم زمـــان پیشـــنهاد مکتوبـــی از ســـوی مجموعـــه ی مرتبـــط 

بـــا آقـــای موســـوی ارائـــه شـــده بـــود کـــه ناظـــر بـــه مرحلـــه ی 

ـــی  ـــت هوّیت ـــت و صّح ـــراز اصال ـــی اح ـــمارش آراء، یعن ـــش از ش پی

رأی دهنـــدگان بـــود؛ ازجملـــه آنکـــه ته برگ هـــای تعرفـــه بـــا 

اّطاعـــات شناســـنامه ای موجـــود در ثبت احـــوال تطبیـــق داده 

ـــام  ـــا یـــک خـــّط مشـــترک، ن ـــی کـــه ب ـــا تمامـــی تعرفه هایپ شـــود و ی

نامـــزدی در آن نوشـــته شـــده باطـــل شـــود. فراینـــدی کـــه ممکـــن 

ــه  ــم پذیرفتـ ــدام هـ ــد. ایـــن اقـ ــا طـــول بکشـ ــود حّتـــی ماه هـ بـ

شـــده بـــود و حّتـــی بـــرای اثبـــات فراتـــر از ُحســـن نّیـــت نظـــام، 

ـــای  ـــال آق ـــی امث ـــای ابوتراب ـــای آق ـــه به ج ـــود ک ـــده ب ـــنهاد ش پیش

ـــماری  ـــی و بازش ـــت بررس ـــو هیئ ـــوی الری عض ـــا موس ـــمی ی محتش

شـــوند؛ اّمـــا آقـــای موســـوی و نماینـــدگان او ناباورانـــه همـــه ی 

ـــا  ـــر پ ـــده را زی ـــات انجام ش ـــی توافق ـــد و حّت ـــنهادها را رد کردن پیش

گذاشـــتند.

ـــد  ـــته، بای ـــرو نشس ـــه ف ـــی از فتن ـــار ناش ـــرد و غب ـــه گ ـــون ک هم اکن
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چشـــمها را شســـت و گذشـــته را دوبـــاره دیـــد و بـــه ایـــن ســـؤال 

ــار را  ــای دراختیـ ــه ی فرصتهـ ــّده ای همـ ــرا عـ ــه چـ ــواب داد کـ جـ

ســـوزاندند و خـــود را در بن بســـت قـــرار دادنـــد و جامعـــه را 

دچـــار خســـارت کردنـــد؟
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1۳
ـــر انقـــاب کـــه همـــواره بـــر  ممکـــن اســـت پرســـیده شـــود چـــرا رهب

ـــت و  ـــت دریاف ـــد مهل ـــا تمدی ـــته اند ب ـــد داش ـــون تأکی ـــت قان رعای

ـــنهادهای  ـــردن پیش ـــال ک ـــه و دنب ـــام نتیج ـــکایات و اع ـــی ش بررس

ناظـــر بـــه حصـــول اطمینـــان از صّحـــت آراء موافقـــت کردنـــد؟ بـــه 

ـــر اســـاس چـــه وجاهـــت  ـــر انقـــاب ب ـــن اقـــداِم رهب ـــان دیگـــر ای بی

قانونـــی انجـــام شـــد؟

ـــی  ـــون اساس ـــود در قان ـــادآوری ش ـــت ی ـــح الزم اس ـــاِم توضی در مق

ســـازوکار و مراجـــع ذی صـــاح بـــرای تصمیم گیـــری در امـــور 

کشـــور مشـــّخص شـــده اســـت کـــه به موجـــب آن فّعالّیـــت 

قـــوا و نهادهـــای مختلـــف وجاهـــت قانونـــی پیـــدا میکنـــد. 

ــردن  ــال کـ ــت دنبـ ــن اسـ ــاص، ممکـ ــواردی خـ ــه در مـ ازآنجاکـ

ایـــن روال عمومـــی و ایســـتادگی قـــوا و نهادهـــا بـــر اختیـــارات 

قانونـــی منجـــر بـــه بن بســـت در کشـــور و یـــا نقـــض مصلحـــت 

مهّمـــی شـــود، شـــارع مقـــّدس اختیاراتـــی بـــرای حاکـــم و رهبـــر 

جامعـــه قـــرار داده )و در قانـــون اساســـی پیش بینـــی شـــده( 
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ـــایپی  ـــرای گره گش ـــه را ب ـــت فقی ـــودن والی ـــه ب ـــذا مطلق ـــت؛ فل اس

قانونـــی در ایـــن قبیـــل مـــوارد اســـتوار کـــرده اســـت. درنتیجـــه 

ــد مهلـــت  ــماری آراء و تمدیـ ــا بازشـ ــاب بـ ــر انقـ موافقـــت رهبـ

بررســـی انتخابـــات، وفـــق قانـــون اساســـی و والیـــت مطلقـــه ی 

ــّرب  ــازی های مخـ ــاف فضاسـ ــی برخـ ــد؛ یعنـ ــام شـ ــه انجـ فقیـ

عـــّده ای در رابطـــه بـــا قدرتهـــای فراقانونـــی در کشـــور، مطلقـــه 

بـــودن والیـــت فقیـــه از پشـــتوانه ای قانونـــی برخـــوردار بـــوده و 

ـــت.  ـــرده اس ـــوار ک ـــور هم ـــکات کش ـــره از مش ـــودن گ ـــر گش راه را ب

ـــودن  ـــه ب ـــه، مطلق ـــی آگاهان ـــه و جمع ـــی ناآگاهان ـــفانه برخ متأّس

ـــر  ـــر غی ـــه تعبی ـــودن و ب ـــا ب ـــه و ره ـــای یل ـــه معن ـــه را ب ـــت فقی والی

ـــرده   ـــی ک ـــی« معّرف ـــدرت فراقانون ـــان، »ق ـــی و کینه ورزانه ش واقع

ـــات،  ـــرکت در انتخاب ـــا ش ـــد ب ـــود گفته ان ـــی خ ـــات محفل و در جلس

شـــخصّیت فراقانونـــی را محـــدود میکنیـــم؛ درحالی کـــه اگـــر 

برخـــی از همیـــن افـــراد توانســـتند بـــه مجلـــس ششـــم راه 

یابنـــد و یـــا اگـــر امـــکان بازشـــماری آراء در انتخابـــات ســـال ۸۸ 

فراهـــم شـــد، بـــه لحـــاظ موازیـــن قانونـــی، بـــه مطلقـــه بـــودن 

والیـــت فقیـــه مســـتند بـــود. افـــزون بـــر آنکـــه منتفـــع شـــدن از 

والیـــت مطلقـــه ی فقیـــه، فقـــط محـــدود بـــه حـــوزه ی سیاســـی 
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و انتخابـــات نبـــوده اســـت؛ بلکـــه کســـانی کـــه چنیـــن القائـــات 

ســـوئی میکننـــد بـــه یـــاد دارنـــد در زمانـــی کـــه دولـــت را در اختیـــار 

داشـــتند چگونـــه از والیـــت مطلقـــه ی فقیـــه بـــرای حّل وفصـــل 

ـــی  ـــای خاتم ـــال 76 آق ـــدند. در س ـــد ش ـــکات بهره من ـــی مش برخ

ـــی کـــه بـــا رهبـــر انقـــاب داشـــتند بـــه ایشـــان  در یکـــی از دیدارهایپ

ــول  ــون قبـ ــوب قانـ ــه را در چهارچـ ــن والیـــت فقیـ ــد مـ میگوینـ

ـــی  ـــت؛ ول ـــوب اس ـــی خ ـــد خیل ـــد میکنن ـــخ تأکی ـــا در پاس دارم. آق

مطمئـــن باشـــید شـــما تقاضاهـــای زیـــادی در خصـــوص موافقـــت 

ـــی آن  ـــادی قانون ـــردن روال ع ـــی ک ـــدون ط ـــا ب ـــی مجّوزه ـــا برخ ب

خواهیـــد داشـــت. 

آقـــای خاتمـــی در دوره ی هشـــت ســـال رئیس جمهـــوری، بارهـــا 

ـــول  ـــی معم ـــّوز قانون ـــه مج ـــواردی ک ـــوب، در م ـــکل مکت ـــه ش و ب

وجـــود نداشـــت، تقاضاهـــای مختلفـــی بـــه اعتبـــار والیـــت مطلقـــه 

ـــد؛  ـــا موافقـــت مینماین ـــا آنه ـــد و ایشـــان ب ـــر انقـــاب میکنن از رهب

ـــون  ـــی تاکن ـــای خاتم ـــرا آق ـــه چ ـــت ک ـــّخص نیس  مش
ً
ـــا ـــذا حقیقت فل

بـــه ایـــن مـــوارد شـــهادت نـــداده و مانـــع از فضاســـازی های 

ـــت؟ ـــده اس ـــا نش ـــی فض ـــق و غبارآلودگ ناح

ـــت  ـــتفاده از ظرفّی ـــه اس ـــت ک ـــن اس ـــر ای ـــه دیگ ـــز توّج ـــه ی حائ نکت
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قانونـــی والیـــت مطلقـــه نبایـــد منجـــر بـــه تضعیـــف فرایندهـــا 

ــم،  ــن مهـ ــر ایـ ــر بـ ــان نظـ ــا امعـ ــود. بـ ــی شـ ــای قانونـ و نهادهـ

ــّیت  ــئله مهم تریـــن مـــاک و حّساسـ ــوان گفـــت ایـــن مسـ میتـ

ــت  ــارات والیـ ــتفاده از اختیـ ــا اسـ ــه بـ ــاب در مواجهـ ــر انقـ رهبـ

ـــه  ـــبت ب ـــی نس ـــی و پژوهش ـــه بررس ـــت. چنانچ ـــوده اس ـــه ب مطلق

همـــه ی موافقتهـــای ایشـــان در ایـــن خصـــوص بـــه عمـــل آیـــد، 

ـــدم  ـــرای ع ـــی را ب ـــا و مراقبتهایپ ته
ّ

ـــه دق ـــا چ ـــود آق ـــّخص میش مش

ــه  ــد. بـ ــه کار برده انـ ــی بـ ــاختارهای قانونـ ــا و سـ تضعیـــف روالهـ

چنـــد خصوصّیـــت از مجّوزهـــا و موافقتهـــای ارائه شـــده اشـــاره 

میشـــود:

ـــت در همـــه ی  ـــه لحـــاظ کّمّی اّول اینکـــه مجّوزهـــای درخواســـتی ب

ـــا  ـــی ت ـــور اجرائ ـــی و از ام ـــا اجتماع ـــی ت ـــور سیاس ـــا، از ام عرصه ه

ـــا  ـــی ت ـــت کنون ـــا از دول ـــع و دولته ـــام مقاط ـــی و در تم ـــور قضایپ ام

ـــت. ـــوده اس ـــرورت ب ـــّد ض ـــبق، در ح ـــابق و اس ـــت س دول

دّوم آنکـــه موافقـــت رهبـــر انقـــاب بـــه لحـــاظ کیفـــی، پـــس از 

حصـــول اطمینـــان ایشـــان نســـبت بـــه بن بســـِت قانونـــی یـــا 

ـــورت  ـــم در ص ـــی مه ـــدن مصلحت ـــوت ش ـــا ف ـــودن و ی ـــن ب ناممک

طـــی شـــدن روال معمـــول و جـــاری در کشـــور صـــورت گرفتـــه 



1۰7
چــــرا؟!

روایتی درباره ی پیدا و پنهان فتنه ی ۸۸
با تمرکز بر رویکردها و تدابیر رهبر انقالب

اســـت.

ســـّومین خصوصّیـــت مجّوزهـــای رهبـــری انقـــاب کـــه بـــه نظـــر 

میرســـد بـــه لحـــاظ کیفـــی، مهم تریـــن آن اســـت و از ســـوی 

ــز  ــان نیـ ــای شـــخصّیتی ایشـ ــن ویژگی هـ ــی از گویاتریـ ــر یکـ دیگـ

هســـت، عـــدم ساختارشـــکنی و ایجـــاد بدعتهـــای خطرنـــاک 

ــان  ــای ایشـ ــی موافقتهـ ــه چگونگـ ــه بـ ــت کـ ــوز اسـ و قانون سـ

ــر  ــات، رهبـ ــث انتخابـ ــن بحـ ــال در همیـ ــرای مثـ ــردد. بـ برمیگـ

ـــرای  ـــر ب ـــت ناظ ـــن هیئ ـــی و تعیی ـــّدت بررس ـــد م ـــا تمدی ـــاب ب انق

ــورای  ــه شـ ــه اینکـ ــد؛ نـ ــد آن موافقـــت کردنـ ــماری و ماننـ بازشـ

ـــد.  ـــاقط کنن ـــی اش س ـــگاه قانون ـــاع و جای ـــز انتف ـــان را از حّی نگهب

بـــر همیـــن اســـاس پیشـــنهادهایپی همچـــون حکمّیـــت مراجـــع 

ــا هیئتـــی از نماینـــدگان مراجـــع در انتخابـــات را کـــه تالـــی  و یـ

فاســـدهای فـــراوان داشـــت و ازجملـــه نقـــض قانـــون اساســـی 

بـــود، نپذیرفتنـــد؛ ضمـــن آنکـــه معلـــوم هـــم نبـــود ایـــن نـــوع 

ـــه  ـــام، ب ـــوی نظ ـــرش آن از س ـــاِل پذی ـــرض مح ـــه ف ـــنهادها ب پیش

سرنوشـــت دیگـــر پیشـــنهادهایپی روبـــرو نمیشـــد کـــه همیـــن افـــراد 

ـــا  ـــرح ی ـــپس ط ـــد و س ـــت کردن ـــا آن موافق ـــا ب ـــه ی ـــدا آن را ارائ ابت

موافقـــت خـــود را پـــس گرفتنـــد. روشـــن اســـت کـــه اگـــر معترضیـــن 
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 معتقـــد بـــه جابه جایپـــی آراء 
ً
بـــه نتیجـــه ی انتخابـــات، حقیقتـــا

ــماری،  ــس از بازشـ ــان پـ ــات اّدعاهایشـ ــورت اثبـ ــد در صـ بودنـ

ـــر  ـــح رهب ـــع صری ـــز موض ـــی و نی ـــاظ حقوق ـــه لح ـــان ب ـــورای نگهب ش

ـــد  ـــا نتیجـــه ی بازشـــماری مخالفـــت کن ـــه میتوانســـت ب انقـــاب، ن

و نـــه مخالفـــت میکـــرد. 

به رغـــم ایـــن واقعّیـــت، بی مناســـبت نیســـت بـــه پرسشـــی 

ـــّده ای  ـــس از آن ع ـــی پ ـــع و حّت ـــه در آن مقط ـــود ک ـــخ داده ش پاس

در جامعـــه مطـــرح کرده انـــد کـــه اگـــر پیشـــنهادهایپی همچـــون 

حکمّیـــت، خـــاف قانـــون اساســـی بـــود، چـــرا حضـــرت امـــام 

ـــورای  ـــس ش ـــّوم مجل ـــات دوره ی س ـــف انتخاب ـــن تکلی ـــرای تعیی ب

ـــم مشـــّخص کردنـــد؟ در پاســـخ الزم 
َ

اســـامی در تهـــران، َحک

اســـت یـــادآوری شـــود:

 در انتخابـــات ســـّومین دوره ی مجلـــس شـــورای اســـامی در 
ً
اّوال

ـــان  ـــورای نگهب ـــری و ش ـــوان مج ـــور به عن ـــن وزارت کش ـــران، بی ته

داشـــت؛  وجـــود  اختاف نظـــر  انتخابـــات،  ناظـــر  به عنـــوان 

برخـــاف ســـال ۸۸ کـــه نامزدهایپـــی کـــه نتوانســـته بودنـــد رأی 

ـــری  ـــتندات مج ـــر مس ـــی مغای ـــد اّدعایپ ـــت آورن ـــه دس ـــردم را ب م

و ناظـــر انتخابـــات داشـــتند؛ یعنـــی در ســـال 67 هریـــک از 
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دو دســـتگاه برگزارکننـــده ی انتخابـــات، اّدعاهـــای متفـــاوت 

داشـــتند و در ســـال ۸۸ اختـــاف بیـــن نامزدهـــای ذی نفـــع بـــا 

 در ســـال 67 کـــه 
ً
دســـتگاه های مســـئول و ذی ربـــط بـــود. ثانیـــا

ســـّومین دوره ی انتخابـــات مجلـــس برگـــزار شـــد، کشـــور درگیـــر 

جنگـــی گســـترده از ســـوی جبهـــه ی اســـتکبار بـــود و تهـــران زیـــر 

ـــدن  ـــف مان ـــت؛ باتکلی ـــرار داش ـــی ق ـــمن بعث ـــک باران دش موش

ــال  ــه دنبـ ــی را بـ ــی بزرگـ ــش سیاسـ ــات، تنـ ــت انتخابـ سرنوشـ

ـــی  ـــگ باق ـــای جن ـــر جبهه ه ـــی ب ـــج مخّرب ـــار و نتای ـــه آث ـــت ک داش

میگذاشـــت و بـــا همیـــن مصلحت اندیشـــی مدّبرانـــه بـــود کـــه 

امـــام اّمـــت، در مســـئله ی بررســـی صّحـــت انتخابـــات مجلـــس در 

ـــه  ـــد توّج ـــال بای ـــد. درعین ح ـــن کردن ـــده تعیی ـــران، نماین ـــهر ته ش

ــن  ــن و ملتزم تریـ ــاب، معتقدتریـ ــر انقـ ــر کبیـ ــه رهبـ ــت کـ داشـ

ـــران دیگـــر انقابهـــا نســـبت بـــه قوانیـــن  ـــا رهب ـــر در مقایســـه ب رهب

ــام از  ــرار امـ ــا اصـ ــه بـ ــان کـ ــد؛ همچنـ ــادی بوده انـ اساســـی و عـ

ــه ی  ــامی، همـ ــاب اسـ ــروزی انقـ ــای پیـ ــن ماه هـ ــان اّولیـ همـ

امـــور و ســـاختارهای کشـــور به موجـــب رأی مـــردم و قانـــون 

ـــد  ـــح کردن ـــان تصری ـــر شریفش ـــان عم ـــذا در پای ـــت؛ فل ـــکل گرف ش

کـــه برخـــی از تخّطی هـــای انجام شـــده از قانـــون اساســـی در 



11۰
چــــرا؟!

روایتی درباره ی پیدا و پنهان فتنه ی ۸۸
با تمرکز بر رویکردها و تدابیر رهبر انقالب

ـــژه ی  ـــرایط وی ـــت ش
ّ
ـــه عل ـــامی ب ـــام اس ـــتقرار نظ ـــه ی اّول اس ده

ـــگ  ـــان جن ـــا پای ـــد ب ـــا دارن ـــوده و بن ـــور ب ـــر کش ـــگ ب ـــل جن تحمی
همـــه ی امـــور طبـــق موازیـــن قانونـــی انجـــام شـــود.21

ـــه آن  ـــال ۸۸ ک ـــای س ـــای رخداده ـــی از جنبه ه ـــه یک ـــه آنک خاص

ــار و مّدعـــای متناقـــض  را بایـــد طنـــزی تاریخـــی دانســـت، رفتـ

ــان و  ــر زبـ ــوری را بـ ــر دیکتاتـ ــرگ بـ ــعار مـ ــه شـ ــود کـ ــی بـ جمعـ

ــاری  ــانه انتظـ ــاری دیکتاتورمنشـ ــا رفتـ ــتند و بـ ــت داشـ ــر دسـ بـ

ساختارشـــکنانه و بدعت گذارانـــه از رهبـــر انقـــاب داشـــتند.

ـــا  ـــا کســـانی کـــه بـــه دنبـــال کســـب موافقـــت رهبـــری ب بنابرایـــن آی

حکمّیـــت بودنـــد تـــا از ایـــن طریـــق سرنوشـــت آرائـــی را کـــه مـــردم 

ـــی های  ـــاس مصلحت اندیش ـــر اس ـــد ب ـــه بودن ـــا ریخت ـــه صندوقه ب

ـــل  ـــت چه ـــر سرنوش ـــر را ب ـــد نف ـــا چن ـــک ی ـــن و ی ـــی تعیی فراقانون

میلیـــون نفـــر حاکـــم کننـــد، توّجـــه نداشـــتند کـــه قـــدم در مســـیری 

ـــه از  ـــد و ن ـــی میمان ـــزی باق ـــت چی ـــه از جمهورّی ـــه ن ـــته اند ک گذاش

اســـامّیت؟

صحیفه ی امام)ره(، ج 21، ص 203 )با تفاوت( 21
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14
یکـــی از ابعـــاد مهـــّم فتنـــه ی ۸۸ ایجـــاد شـــبهه و مسئله ســـازی 

ـــه  ـــود ک ـــد ب ـــم تقلی ـــع معّظ ـــوزه و مراج ـــزرگان ح ـــا و ب ـــرای علم ب

از دو ســـوی متفـــاوت شـــاهد آن بودیـــم. از یـــک طـــرف انجـــام 

ـــن  ـــر موازی ـــرعی و مغای ـــر ش ـــی و غی ـــّد اخاق ـــّرکات ض ـــی تح برخ

رهبـــری انقـــاب بـــود کـــه در بخشـــهای پیشـــین بـــه آن اشـــاره شـــد 

و از طـــرف دیگـــر تـــاش گســـترده ای بـــود کـــه بـــرای ایجـــاد شـــبهه 

نســـبت بـــه انتخابـــات و برخـــی حـــوادث تأّســـف بار پـــس  از آن 

بـــه عمـــل می آمـــد.

ـــه در  ـــد ک ـــف میکن ـــی تعری
ّ
ـــت مل ـــورای عالی امنّی ـــِت ش ـــر وق دبی

همـــان شـــرایط، ســـفری بـــه قـــم کـــردم و خدمـــت برخـــی مراجـــع و 

ـــردم؛  ـــه ک ـــده را عرض ـــائل پیش آم ـــی از مس ـــیدم و گزارش ـــا رس علم

ازجملـــه بـــا حضـــرت آیـــت هللا مـــکارم شـــیرازی دیـــدار کـــردم. 

ــیرازی  ــدار، حضـــرت آیـــت هللا مـــکارم شـ در بخشـــی از ایـــن دیـ

ـــه  ـــم ک ـــما بگوی ـــه ش ـــن ب ـــر م ـــد: اگ ـــد کردن ـــن تأکی ـــه م ـــاب ب خط

روزی هفتـــاد نامـــه علیـــه انتخابـــات و حـــوادث پـــس از انتخابـــات 
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برایمـــان می آیـــد، بـــاور میکنیـــد؟!

ـــت  ـــود داش ـــازمان یافته وج ـــی س ـــتاد و جریان ـــود س ـــوم میش معل

کـــه میخواســـت علمـــا و بـــزرگان حـــوزه را در برابـــر نظـــام اســـامی 

ـــع  ـــد مان ـــم تقلی ـــع معّظ ـــیاری مراج ـــه هوش ـــد؛ درحالی ک ـــرار ده ق

ـــا  ـــم تنه ـــن مه ـــوده و ای ـــوئی ب ـــداف س ـــن اه ـــه چنی ـــتیابی ب از دس

متوّجـــه مراجـــع بزرگـــوار کنونـــی نبـــوده اســـت. در زمـــان حضـــرت 

امـــام و حّتـــی از ماه هـــای نخســـتین پیـــروزی انقـــاب اســـامی 

ت نظرهـــای الزم در ایـــن خصـــوص بوده ایـــم. 
ّ

نیـــز شـــاهد دق

لـــی نقـــل میکنـــد کـــه هنـــگام انتخـــاب امـــام 
ّ

دکتـــر احمـــد توک

ـــای  ـــه آق ـــد ب ـــوده بودن ـــام فرم ـــرت ام ـــگان، حض ـــه ی گلپای جمع

گلپایگانـــی مراجعـــه کنیـــد. وقتـــی بـــه ایشـــان مراجعـــه کردنـــد 

ایشـــان تصریـــح کـــرده بودنـــد کـــه ایـــن امـــور از شـــئون آقـــای 

ـــن  ـــت و م ـــئون مرجعّی ـــه از ش ـــت ن ـــر اس ـــوان رهب ـــی به عن خمین

دخالتـــی در آن نمیکنـــم. از امـــام اصـــرار و از حضـــرت آیـــت هللا 

 امـــام از حضـــرت 
ً
ـــا ـــکار کـــه دخالـــت نمیکنـــم. نهایت گلپایگانـــی ان

آیـــت هللا گلپایگانـــی خواســـته بودنـــد شـــما از طـــرف مـــن، فـــردی 

را انتخـــاب کنیـــد و ایشـــان هـــم پذیرفتـــه بودنـــد. به هرحـــال، 

ــه ای  ــز رابطـ ــه ای نیـ ــت هللا خامنـ ــرت آیـ ــری حضـ در دوران رهبـ
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ســـازنده و تـــوأم بـــا حســـن ظـــّن متقابـــل برقـــرار بـــوده اســـت. 

ـــواران  ـــع و بزرگ ـــواره مراج ـــز هم ـــات نی ـــس از انتخاب ـــرایط پ در ش

حـــوزه و روحانّیـــت بـــا نظـــام اســـامی و رهبـــری معّظـــم در 

ارتبـــاط صمیمانـــه و تعامـــل تقویت کننـــده بوده انـــد. در اینجـــا 

ـــهایپی در  ـــه تاش ـــود چ ـــه ش ـــا گفت ـــود ت ـــاس نمیش ـــی احس ضرورت

ـــد،  ـــل آم ـــه عم ـــام ب ـــع و نظ ـــن مراج ـــی بی ـــاد دوگانگ ـــت ایج جه

ــا  ــدام بـ ــّدد هیچ کـ ــل متعـ ــه دالیـ ــرد بـ ــان کـ ــد اذعـ ــن بایـ لیکـ

ـــر  ـــی ب ـــرم و مبتن ـــط گ ـــال از رواب ـــرای مث ـــود. ب ـــراه نب ـــت هم قّی
ّ

موف

ـــه ی  ـــالها تجرب ـــا س ـــی ت ـــبیری زنجان ـــت هللا ش ـــرت آی ـــاد حض اعتم

دوران  در  گلپایگانـــی  صافـــی  آیـــت هللا  حضـــرت  گران قـــدر 

عضوّیـــت در شـــورای نگهبـــان و بویـــژه انتخابـــات مجلـــس ســـّوم، 

ـــر ایـــن بزرگـــواران  ـــد ب ـــود کـــه عـــّده ای بتوانن ـــع از آن ب همگـــی مان

ـــردم  ـــام و م ـــا نظ ـــی ب ـــه رودررویپ ـــا را ب ـــد و آنه ـــوء بگذارن ـــر س تأثی

بکشـــانند. خوشـــبختانه اقدامـــات ســـلبی دربـــاره ی دیگـــر مراجـــع 

ـــد. ـــت انجامی ـــه شکس ـــی ب ـــه علل ـــدام ب ـــز هرک ـــاد نی ـــای ب و علم

ـــس از  ـــه پ ـــم ک ـــت بدانی ـــوب اس ـــه خ ـــرای نمون ـــر ب ـــوی دیگ از س

اعـــام اقامـــه ی نمـــاز جمعـــه ی 29 خـــرداد توّســـط رهبـــر انقـــاب، 

حضـــرت آیـــت هللا نـــوری همدانـــی بنـــا داشـــتند بـــرای تقویـــت 
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ـــرکت  ـــه ش ـــاز جمع ـــاب، در نم ـــری انق ـــامی و رهب ـــوری اس جمه

ـــی از 
ّ
کننـــد کـــه از طریـــق دبیـــر وقـــِت شـــورای عالی امنّیـــت مل

ـــد و  ـــه تهـــران خـــودداری کنن ایشـــان خواســـته میشـــود از آمـــدن ب

ـــای  ـــش تنش ه ـــرای کاه ـــیرازی ب ـــکارم ش ـــت هللا م ـــرت آی ـــا حض ی

پیش آمـــده ی پـــس از انتخابـــات، پیامهایپـــی را بـــا لحـــاظ ایـــن 

مســـئله کـــه ایـــن تاشـــها هم راســـتا بـــا نقطه نظـــرات رهبـــر 

بـــرای همـــه ی  واســـطه های مختلـــف  بـــا  اســـت،  انقـــاب 

نامزدهـــا ارســـال میکردنـــد. از ایـــن نمونه هـــا، بســـیار اســـت و 

اختصـــاص بـــه روحانّیـــت و حـــوزه ی علمّیـــه ی قـــم نـــدارد. علمـــای 

شناخته شـــده و بزرگـــی کـــه هرکـــدام ســـتونهای اســـتوار در سراســـر 

ـــت  ـــیِر حمای ـــان مس ـــر هم ـــا ب ـــد، در آن فرازوفروده ـــور بوده ان کش

ـــی از  ـــدوی کن ـــت هللا مه ـــد. آی ـــی ماندن ـــامی باق ـــوری اس از جمه

آن جملـــه بودنـــد و یـــا آیـــت هللا حاج آقـــا مجتبـــی تهرانـــی کـــه 

بـــه گفتـــه ی یکـــی از نزدیـــکان رهبـــر انقـــاب به رغـــم اعتـــراض 

ـــژاد  ـــای احمدی ن ـــای آق ـــع و رفتاره ـــی مواض ـــه برخ ـــان ب شدیدش

مواضـــع  بـــر  عـــاوه  او،  ریاســـت جمهوری  دوران  طـــول  در 

ــتحکمی  ــل مسـ ــاط و تعامـ ــام، ارتبـ ــاره ی نظـ ــان دربـ سازنده شـ

بـــا رهبـــر انقـــاب داشـــتند و ایـــن روّیـــه پـــس از ســـال ۸۸ نیـــز 
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ادامـــه یافـــت و اّطـــاع از ماقاتهـــای امثـــال ایـــن بزرگـــواران و 

ـــش  ـــا را بیش ازپی ـــری و علم ـــط رهب ـــتواری رواب ـــاب، اس ـــر انق رهب

ـــد. ـــکار میکن آش

ـــزرگان  ـــم و ب ـــع معّظ ـــد مراج ـــده بودن ـــق ش
ّ

ـــّده ای موف ـــر ع ـــا اگ آی

ــر  ــد، بـ ــرار دهنـ ــم قـ ــر هـ ــام اســـامی را در برابـ روحانّیـــت و نظـ

ســـر شـــاخ نشســـتن و بـــن بریـــدن نبـــود؟ اّمـــا همـــواره توّجـــه 

بـــه ایـــن مطلـــب، عبرت آمـــوز اســـت کـــه چـــه افـــراد و گروه هـــا 

و مراکـــزی بـــا چـــه انگیـــزه و هدفـــی بـــه دنبـــال ایجـــاد اختـــال 

در روابـــط بیـــن مراجـــع معّظـــم و بـــزرگان روحانّیـــت بـــا نظـــام 

اســـامی هســـتند؟
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1۵
ـــاور و  ـــل ب ـــر قاب ـــوادث غی ـــالها از آن ح ـــه س ـــم اینک ـــون به رغ اکن

اســـتثنائی پـــس از انقـــاب میگـــذرد، جـــای پاســـخ بـــه ایـــن پرســـش 

ـــد  ـــر نمیش ـــا تدبی ـــتی، رفتاره ـــر بدرس ـــه اگ ـــت ک ـــده اس ـــی مان باق

ـــد؟ ـــط برس ـــان خ ـــه پای ـــود ب ـــن ب ـــامی ممک ـــوری اس ـــا جمه آی

ـــرار  ـــرض آن ق ـــود را در مع ـــدام خ ـــد م ـــا بای ـــه ی م ـــه هم ـــؤالی ک س

دهیـــم و در جســـتجوی پاســـخ باشـــیم؛ زیـــرا یافتـــن پاســـخ صحیـــح 

ــوب  ــرآن خـ ــت. عاوه بـ ــدزدا اسـ ــت زا و تهدیـ ــیار فرصـ آن، بسـ

ــه ی  ــوه ی مواجهـ ــود بیـــن نحـ ــه ای شـ اســـت تحقیـــق و مقایسـ

ـــس از آن در  ـــالهای پ ـــه در س ـــه ی ۸۸ و آنچ ـــا فتن ـــامی ب ـــام اس نظ

 بررســـی شـــود پیـــروزی چشـــمگیر 
ً
برخـــی از کشـــورها رخ داد. مثـــا

مـــردم علیـــه دیکتاتـــورِی وابســـته در مصـــر در ســـال ۸9 چـــرا و 

ـــوار  ـــان هم ـــت نظامی ـــر حکوم ـــورد و راه را ب ـــت خ ـــه شکس چگون

ـــداری  ـــّو بی ـــد و نم ـــال رش ـــر در ح ـــر پیک ـــود ب ـــری زهرآل ـــرد و خنج ک

ــه،  ــال 9۵ در ترکیـ ــود سـ ــی شـ ــا بررسـ ــرد؟ و یـ ــامی وارد کـ اسـ

چگونـــه نظـــام سیاســـی در برابـــر کودتـــا ایســـتاد؟ و بـــا معترضـــان 
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و مخالفـــان سیاســـی عـــاوه بـــر ســـران کودتـــا، چـــه کـــرد؟ و مقایســـه 

شـــود بـــا مســـّببان حـــوادث پـــس از انتخابـــات ازجملـــه آقـــای 

موســـوی کـــه در بیانّیه هـــا و مواضـــع مکـــّرر خـــود، نظـــام اســـامی 

ـــب و انـــواع ظلمهـــا میکنـــد و 
ّ
را مّتهـــم بـــه شـــعبده بازی و تقل

هم زمـــان )بـــدون آنکـــه بـــه طرف دارانـــش و مـــردم بگویـــد( از 

منافـــع و امکانـــات همیـــن نظـــام اســـتفاده میکنـــد؛ ماننـــد اینکـــه 

از عضوّیـــت در مجمـــع تشـــخیص مصلحـــت نظـــام به عنـــوان 

ــر انقـــاب و عضوّیـــت در شـــورای عالی  مستشـــاران عالـــی رهبـ

انقـــاب فرهنگـــی اســـتعفا نمیدهـــد؛ در دوران فتنـــه همچنـــان 

بـــر صندلـــی ریاســـت فرهنگســـتان هنـــر )کـــه بـــا حکـــم آقـــای 

ــوب  ــت 1۳۸6 _ منصـ ــار در ۵ اردیبهشـ ــژاد _ آخرین بـ احمدی نـ

ــه  ــی کـ ــدی از امکاناتـ ــا بهره منـ ــد و بـ ــه میزنـ ــود( تکیـ ــده بـ شـ

نظـــام در اختیـــارش گـــذارده بـــود، در همـــان جایـــگاه دربـــاره ی 

انتخابـــات بـــا افـــراد مختلـــف جلســـه میگـــذارد و بـــه نظـــام حملـــه 

میکنـــد و حّتـــی تـــا پاییـــز ســـال ۸9 یعنـــی یـــک ســـال و نیـــم پـــس 

از انتخابـــات نیـــز بـــه جلســـات هیئـــت مؤّســـس دانشـــگاه آزاد 

ـــد!     ـــتفاده میکن ـــت آن اس ـــوت و از موقعّی دع

روشـــن اســـت کـــه ایـــن نوشـــتار در مقـــام پاســـخ بـــه ســـؤال فـــوق 
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نیســـت و فقـــط بـــه یـــادآوری چنـــد خاطـــره بســـنده میکنـــد تـــا 

ـــر  ـــاب و تدابی ـــر انق ـــگاه رهب ـــا ن ـــتر ب ـــنایپی بیش ـــب آش ـــم موج ه

ـــات  ـــی از خصوصّی ـــان دهنده ی برخ ـــم نش ـــود و ه ـــج از آن ش منت

ـــد. ـــان باش ـــری ایش رهب

ـــامی،  ـــاب اس ـــداران انق ـــپاه پاس ـــده ی کّل س ـــه ی فرمان ـــه گفت  ب

ـــد  ـــه ای فرمودن ـــال ۸۸ در جلس ـــهریورماه س ـــاب در ش ـــر انق رهب

ـــدن  ـــوط ش ـــران؛ مخل ـــه بح ـــود، ن ـــه ب ـــک فتن ـــر ی ـــان اخی ـــه جری ک

ـــت  ـــرد. شکس ـــه ک ـــه فتن ـــل ب ـــر را تبدی ـــان اخی ـــل، جری ـــق و باط ح

ـــوری  ـــظ جمه ـــت و حف ـــام اس ـــت اس ـــامی، شکس ـــوری اس جمه

اســـامی مثـــل حفـــظ نمـــاز اســـت. نظـــام جمهـــوری اســـامی 

حّتـــی توّســـط دشـــمنان قســـم خورده ی آن و توّســـط دنیـــا 

پذیرفتـــه شـــده و کســـی نمیتوانـــد نظـــام جمهـــوری اســـامی را 

ــکل  ــد شـ ــمنان میخواهنـ ــد. دشـ ــرنگون کنـ ــادی سـ ــور عـ به طـ

ـــظ  ـــی حف ـــون اساس ـــر قان ـــت و ظاه ـــر دول ـــری و ظاه ـــام و رهب نظ

شـــود، لکـــن دنبـــال تغییـــر محتـــوا هســـتند. حفـــظ شـــکل نظـــام، 

شـــرط الزم اســـت؛ لکـــن اگـــر محتـــوای نظـــام خالـــی شـــود، خـــواص 

هـــم متوّجـــه نمیشـــوند. بخشـــهای نرم افـــزاری نظـــام مثـــل 

عدالت خواهـــی، اســـتقال و آزادی، استکبارســـتیزی، منفعـــل 
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ـــات  ـــه طبق ـــیدگی ب ـــی، رس ـــمن، مردم گرایپ ـــل دش ـــدن در مقاب نش

محـــروم، پرهیـــز از اســـراف و زندگـــی اشـــرافی جـــزء مبانـــی انقـــاب 

ـــم  ـــامی ه ـــوری اس ـــمنان جمه ـــد. دش ـــر کن ـــد تغیی ـــه نبای ـــت ک اس

ـــم  ـــد بگذاری ـــس نبای ـــتند. پ ـــوارد هس ـــن م ـــتحاله ی ای ـــال اس دنب

ــاق  ــامی اّتفـ ــوری اسـ ــام جمهـ ــراف از نظـ ــی انحـ ــچ اصلـ در هیـ

بیفتـــد و راهـــکار آن هـــم شـــاخص کـــردن اصـــول نظـــام اســـت. 

ـــه  ـــت فقی ـــردن والی ـــؤال ب ـــت س ـــر عام ـــال زی ـــر، دنب ـــه ی اخی فتن

ــا فریـــب و  ــان بـ ــن جریـ ــام اســـت. ایـ ــی اسـ ــه از مبانـ ــود کـ بـ

تهمت زنـــی و دروغ پراکنـــی توانســـت بخشـــی از مـــردم را بـــا 

ـــوب طلبان  ـــران و آش ـــردم از فتنه گ ـــک م ـــد. تفکی ـــراه کن ـــود هم خ

کار ســـختی بـــود کـــه بایـــد انجـــام میشـــد و تـــا حـــدودی انجـــام 

شـــد. تجزیه وتحلیـــل ماجـــرا و شـــناخت دوســـت از دشـــمن و 

مشـــّخص شـــدن مرزبندی هـــا یـــک اصـــل ضـــروری اســـت.

ـــژه ای  ـــرایط وی ـــه ش ـــال ۸۸ ک ـــورا در س ـــردای روز عاش ـــن ف همچنی

بـــر کشـــور حاکـــم شـــده و احساســـات تمامـــی اقشـــار جامعـــه 

بـــه غلیـــان درآمـــده و طاقـــت مســـئولین  بـــدون اســـتثنا 

ـــود  ـــیده ب ـــان رس ـــه پای ـــران ب ـــر فتنه گ ـــف در براب ـــهای مختل بخش

و برخـــی مســـئولین امنّیتـــی فهرســـتی از دســـتگیری جمعـــی از 
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ـــرده  ـــه ک ـــات تهّی ـــس از انتخاب ـــوادث پ ـــّببان ح ـــدگان و مس گردانن

بودنـــد، رهبـــر انقـــاب مســـئولین ذی ربـــط را فرامیخواننـــد تـــا 

ضمـــن تحلیـــل ماوقـــع، آنهـــا را در تشـــخیص درســـت حـــوادث 

ــار میکننـــد میخواهیـــم  ــا در ایـــن جلســـه اظهـ یـــاری کننـــد. آقـ

ـــت  ـــاس اس ـــت حّس ـــیم. موقعّی ـــته باش ـــترک داش ـــم مش ـــک فه ی

و تجربـــه ای بـــرای جمهـــوری اســـامی اســـت. چـــون دیـــروز 

 ســـیلی 
ً
بـــه امـــام حسین)علیه الّســـام( توهیـــن کردنـــد، حتمـــا

خواهنـــد خـــورد. لکـــن خـــواّص مـــا بایـــد حواسشـــان جمـــع باشـــد. 

در اینجـــا دو جریـــان بـــود. یـــک جریـــان کـــه بـــه فتنـــه میـــدان 

ــه  ــدرت اســـت. البّتـ ــوای کســـب قـ ــا دعـ ــوای اینهـ ــد؛ دعـ دادنـ

اســـباب زحمـــت بـــرای نظـــام فراهـــم کردنـــد. جریـــان دّوم کـــه 

به خاطـــر جریـــان اّول، بـــه صحنـــه آمـــده اســـت جریـــان ضـــّد 

ـــر  ـــی اگ ـــت؛ حّت ـــم نیس ـــه ای ه ـــئله اش خامن ـــت و مس ـــاب اس انق

ـــام  ـــا نظ ـــاز ب ـــا ب ـــِر کار، آنه ـــد س ـــری بیای ـــرد دیگ ـــم ف ـــم نباش ـــن ه م

ــت.  ــاب اسـ ــّد انقـ ــان ضـ ــان، جریـ ــن جریـ ــد. ایـ ــئله دارنـ مسـ

ــوده  ــروز بـ ــای دیـ ــم در قضایـ ــان اّول هـ ــن اســـت از جریـ ممکـ

باشـــند. بایـــد ببینیـــم بـــا چـــه کســـی طـــرف هســـتیم. هـــدف 

مـــا بایـــد جریـــان دّوم باشـــد. شـــعارهای مـــرگ بـــر جمهـــوری 
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ـــت آنهـــا را روشـــن  ـــه ماهّی ـــر اصـــل والیـــت فقی اســـامی و مـــرگ ب

میکنـــد. ایـــن را بایـــد محکـــم برخـــورد کـــرد. جریـــان ضـــّد انقـــاب 

ـــا  ـــورد ب ـــت در برخ ـــد. االن اولوّی ـــه کرده ان ـــام محارب ـــل نظ ـــا اص ب

جریـــان ضـــّد انقـــاب اســـت؛ االن وقـــت دســـتگیری زیـــد و عمـــرو 

نیســـت. جریـــان اّول بایـــد حســـاب خـــود را از ضـــّد انقـــاب جـــدا 

ـــدان  ـــه می ـــه فتن ـــه ب ـــی ک ـــرا جریان ـــه چ ـــود ک ـــؤال ش ـــد س ـــد. بای کن

داد از جریـــان ضـــّد انقـــاب اعـــام برائـــت نمیکنـــد؟

رویکـــرد فـــوق شـــاهد مثالـــی بـــر ایـــن حقیقـــِت ناظـــر بـــر 

ــگاه در  ــه هیچـ ــت کـ ــاب اسـ ــر انقـ ــیره ی رهبـ ــخصّیت و سـ شـ

ـــوده  ـــات نب ـــه و مماش ـــل مجامل ـــاب، اه ـــّد انق ـــان ض ـــر جری براب

و نیســـتند؛ برخـــاف آنکـــه نســـبت بـــه مجموعـــه ی نیروهـــای 

معتقـــد و پایبنـــد بـــه گفتمـــان انقـــاب )حّتـــی اگـــر برخـــی مواضـــع 

و رفتارهـــای سیاســـی و فرهنگـــی و اقتصادی شـــان را نادرســـت 

ـــه  ـــرط آنک ـــتند؛ به ش ـــر هس ـــماحت نظ ـــدارا و س ـــل م ـــد( اه بدانن

انـــدازه نگـــه دارنـــد کـــه انـــدازه نکـــو اســـت. منطـــق ایشـــان برگرفتـــه 

ـــی هللا 
ّ
از قـــرآن اســـت کـــه حضـــرت رســـول رحمةللعالمین)صل

ــی  ــه معّرفـ ــان را این گونـ ــه ایشـ ــان بـ م( و مؤمنـ
ّ
ــل   علیه وآله وسـ

ــه ای  ــم«22 و در آیـ ــاء بینهـ ــار رحمـ ــی الکّفـ ــّداء علـ ــد: »اشـ میکنـ

سوره ی فتح، بخشی از آیه ی 29، ترجمه: »بر کافران سخت گیر ]و[ با همدیگر مهربانند.« 22
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دیگـــر کـــه در کنـــار ایـــن آیـــه مفهـــوم بیشـــتری دارد، میفرمایـــد: 

ـــّدت  ـــی ش ـــم«2۳؛ یعن ـــظ علیه ـــن و اغل ـــار و المنافقی ـــد الکّف »جاه

عمـــل روزافـــزون بـــر دشـــمنان و انقابی نماهـــا و لطـــف و 

مرحمـــت و مـــدارا در برابـــر نیروهـــای معتقـــد و ملتـــزم بـــه مبانـــی 

ـــود و  ـــی ش ـــه بی اعتنائ ـــن دو وج ـــک از ای ـــه هری ـــر ب ـــول. اگ و اص

ـــا بـــه اقتضـــا و تناســـب بـــه آن عمـــل نشـــود، یقیـــن بدانیـــم کـــه  ی

ـــی  ـــتور اله ـــن دس ـــرا ای ـــرد؛ زی ـــامان نمیگی ـــردم س ـــور و م ـــور کش ام

ـــام و  ـــند از اس ـــی بکوش ـــه جمع ـــت. اینک ـــردار نیس ـــت و خطاب اس

ـــان  ـــد، هم ـــان دهن ـــی نش  رحمان
ً
ـــا ـــره ای صرف ـــری، چه ـــام و رهب ام

ضربـــه ای را میزنـــد و انحرافـــی را به وجـــود مـــی آورد کـــه دســـتها 

و زبانهـــای خباثت آلـــودی، کوشـــیده اند تصویـــری طالبانـــی و 

خشـــونت زا از اســـام و امـــام و رهبـــری ارائـــه کننـــد. ایـــن تحریـــف 

دیـــن و رهبـــرِی مبتنـــی بـــر دیـــن اســـت و البّتـــه خوابـــی اســـت 

ـــن  ـــر ای ـــام ب ـــه ام ـــروز ک ـــواه دی ـــود؛ خ ـــر نمیش ـــگاه تعبی ـــه هیچ ک

ـــر  ـــان ب ـــین ایش ـــه جانش ـــروز ک ـــواه ام ـــتادند و خ ـــی ایس ـــل دین اص

تـــداوم ممشـــای امـــام، اســـتوار و ثابت قـــدم هســـتند.

ـــو  ـــره اش بازگ ـــه خاط ـــه ک ـــن جلس ـــم در همی ـــت بدانی ـــب اس جال

شـــد، وقتـــی آقـــا از نامزدهـــای انتخابـــات و حامیـــان شـــاخص 

سوره ی توبه، بخشی از آیه ی 73، ترجمه: »با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت بگیر.« 23
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سیاســـی آنهـــا کـــه در زمـــره ی جریـــان اّول بودنـــد نـــام میبرنـــد و بـــر 

ـــد،  ـــد میکنن ـــاب تأکی ـــّد انق ـــان ض ـــا از جری ـــّری آنه ـــام تب ـــزوم اع ل

ـــراض  ـــه اعت ـــاره ب ـــا اش ـــی ب ـــه ی قضایپ ـــئولین عالی رتب ـــی از مس یک

عـــّده ای در ابتـــدای انقـــاب بـــه حکـــم قصـــاص و اینکـــه امـــام 

آنهـــا را مرتـــد قلمـــداد کـــرده بودنـــد، بـــه آقـــا میگویـــد خـــوب 

اســـت شـــما مثـــل امـــام بگوییـــد اگـــر جریـــان اّول از جریـــان 

ـــام را  ـــار ام ـــان رفت ـــام هم ـــد، نظ ـــت نکن ـــام برائ ـــاب اع ـــّد انق ض

ـــد. ـــول نمیکنن ـــه ی او را قب ـــا توصی ـــا آق ـــرد؛ اّم ـــد ک ـــا خواه ـــا آنه ب

ــن،  ــی 22 بهمـ ــس از راه پیمایپـ ــد روز پـ ــه چنـ ــر اینکـ ــورد دیگـ مـ

رهبـــر انقـــاب در جمـــع متصّدیـــان برگـــزاری مراســـم اظهـــار 

ـــارج  ـــه خ ـــن هم ـــتگی را از ت ـــردم خس ـــر م ـــور بی نظی ـــد حض میدارن

ــکا و  ــر و آمریـ ــّد انقـــاب و فتنه گـ ــه ضـ ــه ی کاری را کـ ــرد. همـ کـ

صهیونیســـم انجـــام دادنـــد، مـــردم مثـــل جریـــان رودخانـــه ی 

زالل و پاکـــی همـــه ی اینهـــا را شســـتند و کنـــار گذاشـــتند. فـــرق مـــا 

ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــم«24 ای ـــوال له ـــد، »ال م ـــدا ندارن ـــه خ ـــی ک ـــا آنهایپ ب

ـــر  ـــت و اگ ـــه اس ـــدر رفت ـــا ه ـــد کار آنه ـــا را نبین ـــم، کار آنه ـــر چش اگ

چشـــمی کار مـــا را نبینـــد، چـــون کار مـــا خالصانـــه اســـت، ایـــن 

مانـــدگار اســـت. خـــدای متعـــال بـــه کاری کـــه از روی اخـــاص 

سوره ی محّمد)ص(، بخشی از آیه ی 11، ترجمه: »سرپرست ]و یارى[ نیست.« 24
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 کشـــجرٍة طّیبـــٍة اصلهـــا ثابـــٌت 
ً

 طّیبـــة
ً

باشـــد برکـــت میدهـــد »کلمـــة

و فرعهـــا فـــی الّســـماء«2۵. حـــاال همـــه ی دســـتگاه های تبلیغـــی 

ـــت 22  ـــه واقعّی ـــد ک ـــم دهن ـــت ه ـــه  دس ـــت  ب ـــرب دس ـــرق و غ ش

ـــت را  ـــد واقعّی ـــد، نمیتوانن ـــان کنن ـــا کتم ـــد ی ـــکار کنن ـــن را ان بهم

تغییـــر دهنـــد. شـــما بدانیـــد سیاســـت گذاری اســـتکبار بـــا ایـــن 

حضـــور 9 دی و 22 بهمـــن تغییـــر میکنـــد؛ مبـــارزه ی دولتهـــا 

ـــت یک صـــدا در 
ّ
ُبردوباخـــت دارد، لیکـــن وقتی کـــه یـــک مل

صحنـــه هســـتند بـــا آن چـــه کار میتواننـــد بکننـــد.

به راســـتی چـــه عواملـــی موجـــب شـــد کشـــور از ســـقوط در 

ــد؟ ــی یابـ ــه ی ۸۸ رهایپـ ــگاه فتنـ پرتـ

سوره ی ابراهیم)ع(، بخشی از آیه ی 24، ترجمه: »سخنى پاک که مانند درختى پاک است که 
ریشه اش استوار و شاخه اش در آسمان است.«

25
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16
آخریـــن مطلبـــی کـــه الزم اســـت به صـــورت اجمالـــی و بـــا 

ـــگارش  ـــود )و ن ـــاره ش ـــه آن اش ـــار ب ـــاِر دراختی ـــی اخب ـــی برخ بازگویپ

ـــش  ـــد( کوش ـــان رس ـــه پای ـــده ب ـــِر گشوده ش ـــن دفت ـــی از ای صفحات

بـــرای یافتـــِن پاســـخ بنیادی تریـــن پرسشـــی اســـت کـــه همـــه ی 

مدافعیـــن و مخالفیـــن نظـــام جمهـــوری اســـامی بـــا آن روبـــرو 

بـــوده و هســـتند؛ برخـــورداری کشـــور از والیـــت فقیـــه و بـــه تعبیـــر 

دیگـــر رهبـــری دینـــی چـــه تأثیـــری در نـــوع مواجهـــه بـــا رخدادهـــای 

ـــت؟ ـــته اس ـــه داش ـــت و جامع ـــا حکوم ـــط ب مرتب

ــا و  ــه ی زمانهـ ــه همـ ــر بـ ــن پرســـش ناظـ ــه ایـ ــن اســـت کـ روشـ

همـــه ی رخدادهـــا اســـت، لیکـــن در ایـــن نوشـــتار مصادیقـــی از 

ـــود: ـــو میش ـــال ۸۸ بازگ ـــات س ـــول انتخاب ـــاب ح ـــر انق ـــار رهب رفت

نخســـتین مصـــداق، پافشـــاری بـــر رأی مـــردم و اصـــرار بـــر 

برگـــزاری بموقـــع، حّداکثـــری و رقابتـــی انتخابـــات و پاسداشـــت 

جمهورّیـــت نظـــام در دوره هـــای مختلـــف بـــوده اســـت کـــه 

ــر آن افـــزوده میشـــود کـــه  ــاره ی آن توضیـــح داده شـــد و بـ دربـ
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در همـــان ســـال ۸۸ یکـــی از افـــراد شناخته شـــده بـــه رهبـــر 

ــج  ــرا، پنـ ــه دادن ماجـ ــرای فیصلـ ــد بـ ــنهاد میدهـ ــاب پیشـ انقـ

میلیـــون از آراء فـــرد منتخـــب باطـــل شـــود تـــا نتیجـــه ی انتخابـــات 

ــه  ــه باتوّجه بـ ــم اینکـ ــود. به رغـ ــّخص شـ ــه ی دّوم مشـ در مرحلـ

واقعّیتهـــای جامعـــه و ازجملـــه نظرســـنجی های مراکـــز داخلـــی 

ـــات  ـــروز در انتخاب ـــرِف پی ـــری در ط ـــئله تغیی ـــن مس ـــی، ای و خارج

و  شـــرعی  حّجـــت  فاقـــد  چـــون  اّمـــا  نمـــی آورد  به وجـــود 

وجاهـــت و مســـتندات قانونـــی بـــود، از ســـوی رهبـــر انقـــاب 

ــردم در  ــه رأی مـ ــی بـ ــد بی اعتنائـ ــه نمانـ ــد. ناگفتـ ــه نشـ پذیرفتـ

ـــی  ـــه نمایش ـــی و ن ـــزوم واقع ـــر ل ـــری ب ـــرار رهب ـــّده ای و اص ـــزد ع ن

ـــان  ـــت؛ همچن ـــوده اس ـــابقه ب ـــه س ـــبوق ب ـــات مس ـــودن انتخاب ب

کـــه همیـــن افـــراد چـــون معتقـــد بـــه انتخابـــات بـــا مشـــارکت 

حّداکثـــری مـــردم نبودنـــد، در دوره ی آقـــای خاتمـــی در جلســـه ای 

بـــه رهبـــر انقـــاب میگوینـــد صداوســـیما در اختیارمـــان اســـت 

و بـــا کمـــک آن میتوانیـــم دوازده میلیـــون رأی داشـــته باشـــیم 

و فـــرد موردنظرمـــان به عنـــوان رئیس جمهـــور انتخـــاب شـــود. 

توصیـــه ای کـــه همـــواره بـــا مخالفـــت رهبـــری روبـــرو شـــده اســـت.

دّومیـــن دســـته از اخبـــار قابـــل بازگویپـــی، مخالفـــت رهبـــر 
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ــایپی گناهـــکاران  ــراد و ســـپس شناسـ ــا بازداشـــت افـ انقـــاب بـ

ــت  ــورای عالی امنّیـ ــابق شـ ــر سـ ــول دبیـ ــه قـ ــت. بـ ــوده اسـ بـ

ـــن  ذی
ّ
ـــه »ال ـــی ک ـــوزه ی دین ـــن آم ـــه ای ـــدی ب ـــه ی پایبن ـــی، نتیج

ّ
مل

ـــم  ـــن و ه ـــم األم ـــک له ـــٍم اولئ ـــم بظل ـــوا ایمانه ـــم یلبس ـــوا و ل آمن

مهتـــدون«26 را بـــه رأی العیـــن در فتنـــه ی ۸۸ مشـــاهده کردیـــم؛ 

ـــا ابعـــاد گوناگـــون آن کـــه  ـــه ب یعنـــی اگـــر پـــس از هشـــت مـــاه فتن

میتوانســـت هـــر نظـــام مســـتقّری را ســـاقط کنـــد، بـــا مقّدمـــه ی 

ــن در اوج  ــت ودّوم بهمـ ــی بیسـ ــم دی، راه پیمایپـ ــه ی نهـ حماسـ

ـــد؛  ـــور بازگردان ـــه کش ـــش را ب ـــد و آرام ـــزار ش ـــت برگ ـــکوه و عظم ش

ـــر  ـــام ب ـــای نظ ـــه بن ـــود ک ـــن ب ـــی اش ای ـــل اصل ـــد عام ـــدون تردی ب

»امنّیـــِت عدالت پایـــه« بـــود؛ هرچنـــد برخـــی بی عدالتی هـــا در 

گوشـــه وکنار مشـــاهده شـــد. ازآنجاکـــه رکـــن مهـــّم نظـــام اســـامی 

ــتوار اســـت،  ــر عدالـــت اسـ ــری دینـــی بـ ــه و رهبـ و والیـــت فقیـ

برخـــاف همـــه ی تجربه هـــای نهادهـــای انتظامـــی و امنّیتـــی در 

ــتلزم  ــر اقدامـــی را کـــه به نوعـــی مسـ ــر انقـــاب هـ جهـــان، رهبـ

بی عدالتـــی و ظلـــم بـــه افـــراد اســـت، خـــاف شـــرع دانســـته و 

بـــا آن مخالفـــت میکننـــد. مثـــال عینـــی آن اســـت کـــه پـــس از 

حـــوادث عاشـــورا و بـــه دنبـــال اقـــدام ضـــّد دینـــی و ضـــّد انقابـــی 

سوره ی انعام، آیه ی 82، ترجمه: »کسانى که ایمان آورده و ایمان خود را به شرک نیالوده اند، 
آنان راست ایمنى و ایشان راه یافتگانند.«

26
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ـــه  ـــود ک ـــم نب ـــور ه ـــوند و این ط ـــتگیر میش ـــّده ای دس در آن روز، ع

شـــب دســـتگیر شـــده باشـــند و صبـــح آزاد شـــوند. در دبیرخانـــه ی 

ـــی به طـــور مفّصـــل دربـــاره ی نحـــوه ی 
ّ
شـــورای عالی امنّیـــت مل

برخـــورد بـــا ایـــن افـــراد بحـــث میشـــود. مباحـــث متمرکـــز بـــر 

دو دغدغـــه بـــوده اســـت: نخســـت اینکـــه باتوّجه بـــه ماهّیـــت 

ـــن  ـــه، ممک ـــکار صورت گرفت ـــی آش ـــوادث و هّتاک ـــی ح ـــّد انقاب ض

ـــراد در  ـــن اف ـــدگان، همی ـــردن دستگیرش ـــورت آزاد ک ـــت در ص اس

ــام  ــری انجـ ــّرب دیگـ ــات مخـ ــده اقدامـ ــای آینـ ــا و هفته هـ روزهـ

دهنـــد و ازجملـــه راه پیمایپـــی بیســـت ودّوم بهمـــن را بـــه صحنـــه ی 

ــذا الزم  ــد؛ فلـ ــل کننـ ــی تبدیـ ــدی از ناامنـ ــاز جدیـ ــری و فـ درگیـ

ـــته  ـــه داش ـــن نگ ـــت ودّوم بهم ـــس از بیس ـــا پ ـــراد ت ـــن اف ـــت ای اس

شـــوند. دغدغـــه ی دّوم ایـــن بـــوده کـــه نهادهـــای انتظامـــی 

دستگیرشـــدگان  از  بخشـــی  داشـــتند  اطمینـــان  امنّیتـــی  و 

ـــّدی  ـــه ح ـــا چ ـــا ت ـــک از آنه ـــوده کدام ی ـــوم نب ـــی معل ـــد ول مجرمن

مرتکـــب جـــرم شـــده اند و حّداقـــل اینکـــه اطمینـــان نداشـــتند 

علمـــا،  تعبیـــر  بـــه  گناهکارنـــد؛  بازداشت شـــدگان  همـــه ی 

بین المحذوریـــن بودنـــد. دبیـــر وقـــِت شـــورای عالی امنّیـــت 

ـــا آقـــای حجـــازی مطـــرح میکنـــد و او نیـــز پاســـخ  ـــی مســـئله را ب
ّ
مل
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ـــر انقـــاب میکنـــد. آقـــای حجـــازی از  ـــه پرســـش از رهب را موکـــول ب

ـــه  ـــر انقـــاب خطـــاب ب ـــر انقـــاب ســـؤال میکنـــد و پاســـخ رهب رهب

ـــی ایـــن بـــود:
ّ
دبیـــر شـــورای عالی امنّیـــت مل

اگـــر شـــما احتمـــال میدهیـــد یکـــی از ایـــن  افـــراد هـــم بی گناهنـــد، 

ـــد. ـــان را آزاد کنی همه ش

نمونـــه ای از همیـــن نـــوع مواجهـــه ی دینـــی بـــا مســـائل، ماجـــرای 

ـــرم  ـــی مج ـــای امنّیت ـــّن نهاده ـــه ظ ـــه ب ـــود ک ـــانی ب ـــت کس بازداش

بـــوده و یـــا در تـــدارک اقدامـــات مجرمانـــه بودنـــد. ایـــن یـــک امـــر 

مرســـوم اســـت کـــه در ایـــن قبیـــل مـــوارد، آن هـــم در شـــرایط خـــاّص 

ــه بازداشـــت  ــدام بـ ــت اقـ ــظ امنّیـ ــتگاه های حافـ ــی، دسـ امنّیتـ

ــی  ــت بی گناهـ ــن اسـ ــی  ممکـ ــد و در بازجویپـ ــن میکننـ مظنونیـ

افـــراد مشـــّخص شـــود. همـــه ی مـــا خبرهـــای متعـــّددی از 

کشـــورهای غربـــی و شـــرقی می شـــنویم کـــه در مواجهـــه بـــا 

تاشـــهای ضـــّد امنّیتـــی و مخـــّل نظـــم عمومـــی، افـــراد مظنـــون را 

ـــام  ـــانه ها اع ـــان را در رس  نامش
ً
ـــا ـــی بعض ـــد و حّت ـــتگیر میکنن دس

میکننـــد. در دوران فتنـــه و در چنـــد نوبـــت، نهادهـــای امنّیتـــی 

ـــیده  ـــه رس ـــن نتیج ـــه ای ـــی ب ـــواهد اّطاعات ـــا و ش ـــاس گمانه ـــر اس ب

بودنـــد کـــه عـــّده ای را دســـتگیر کننـــد. هـــرگاه رهبـــر انقـــاب از 
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آن آگاه شـــدند تأکیـــد کـــرده بودنـــد بایـــد مشـــّخص شـــود بـــه 

ـــر  ـــد؟ اگ ـــتگیر کنن ـــراد را دس ـــد اف ـــتنادی میخواهن ـــل و اس ـــه دلی چ

مســـتندات متقـــن و قانونـــی دارنـــد اشـــکالی نـــدارد ولـــی بـــر 

ـــود. ـــتگیر ش ـــی دس ـــد کس ـــان نبای ـــن و گم ـــاس ظ اس

ــت.  ــی اسـ ــائل امنّیتـ ــا مسـ ــط بـ ــم مرتبـ ــر بازهـ ــه ی دیگـ نمونـ

فّعالّیتهـــای  از  بخشـــی  میداننـــد  ذی ربـــط  متخّصصیـــن 

بـــر  متمرکـــز  کشـــورها  همـــه ی  در  اّطاعاتـــی  دســـتگاه های 

اقدامـــات پنهـــان ماننـــد تعقیـــب و مراقبـــت و شـــنود و... اســـت. 

بـــه اقتضـــای شـــرایط امنّیتـــی و برآوردهایپـــی کـــه دســـتگاه های 

ذی ربـــط از مخاطـــرات و تهدیدهـــا دارنـــد، ایـــن فّعالّیتهـــای 

ــه  ــای مبتابـ ــی از تهدیدهـ ــود. یکـ ــاد میشـ ــم و زیـ ــی کـ اّطاعاتـ

مراکـــز امنّیتـــی ایـــن اســـت کـــه در شـــرایط خـــاص و به تبـــع آن 

ـــات  ـــود، اقدام ـــت نش ـــر مراقب ـــرایط، اگ ـــدن ش ـــادی ش ـــس از ع پ

الزِم اّطاعاتـــی گاه بـــدون ضوابـــط و مجّوزهـــای قانونـــی و یـــا بیـــش 

از انـــدازه انجـــام شـــود. یکـــی از معاونیـــن وقـــِت شـــورای عالی 

ـــی نقـــل میکنـــد پـــس از طـــی کـــردن دوران فتنـــه و 
ّ
امنّیـــت مل

ـــرای دو  ـــی ب ـــا پیام ـــه، آق ـــر جامع ـــادی ب ـــرایط ع ـــدن ش ـــم ش حاک

ـــد  تـــن از مســـئولین دســـتگاه های اّطاعاتـــی فرســـتادند و فرمودن
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ضرورتهـــای زمـــان فتنـــه نبایـــد اشـــاعه پیـــدا کنـــد؛ بایـــد مشـــّخص 

شـــود کـــه هـــر اقـــدام اّطاعاتـــی بـــر اســـاس چـــه ضابطـــه ای انجـــام 

ــای  ــود. آقـ ــت میشـ ــرعی رعایـ ــائل شـ ــه مسـ ــود و چگونـ میشـ

مصلحـــی و آقـــای طائـــب مســـئولّیت شـــرعی دارنـــد کـــه هیـــچ کاِر 

خـــاف شـــرع و خـــاف قانونـــی انجـــام نشـــود.

در همیـــن بزنگاه هـــا اســـت کـــه فـــرق مدیرّیـــت دینـــی از 

مدیرّیـــت غیـــر دینـــی مشـــّخص میشـــود و شـــیوه های امنّیتـــی 

ــار گذاشـــته میشـــود. ــا کنـ مرســـوم دنیـ

ســـّومین دســـته از اخبـــار، بـــه نحـــوه ی هدایـــت جامعـــه از 

موضـــع دیـــن )همچـــون مواجهـــه بـــا بخشـــهای مختلـــف 

حکومـــت( اختصـــاص دارد. در شـــرایطی کـــه بزرگ تریـــن دروغ 

ـــب مطـــرح شـــده بـــود و فتنـــه ای 
ّ
تاریـــخ انقـــاب بـــه نـــام تقل

خانمان ســـوز بخشـــی از جامعـــه و کشـــور را در بـــر گرفتـــه و 

همـــه ی حّساســـّیت ها متمرکـــز بـــر نفـــی فتنه گری هـــا بـــود، 

یکـــی از روزنامه هـــا علیـــه فتنه گـــران تیتـــری را میزنـــد کـــه از 

خون خواهـــی از فتنه گـــران خبـــر میـــداد. هرچنـــد ایـــن تیتـــر 

برخـــی از افـــراد را خوشـــحال کـــرده بـــود، لیکـــن در فـــردای همـــان 

روز، رهبـــر انقـــاب بـــا اشـــاره بـــه نادرســـت بـــودن ایـــن کارهـــا 
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ـــد؛  ـــرای مـــردم تبییـــن کنی ـــد مســـائل را ب ـــد شـــما بای ـــد میکنن تأکی

ـــازی نیســـت کـــه اغـــراق شـــود و حرفهـــای  دقیـــق حـــرف بزنیـــد. نی

ــی آورد. ــی مـ ــا بی برکتـ ــن کارهـ ــود؛ ایـ دروغ زده شـ

مـــورد دیگـــر مربـــوط بـــه خبـــری بـــود کـــه یکـــی از روزنامه هـــا 

درج کـــرده بـــود و برخـــی از خبرگزاری هـــای مخالـــِف فتنـــه آن را 

بازنشـــر داده بودنـــد. در خبـــر و عکـــس منتشـــره اّدعـــا شـــده بـــود 

ـــق 
ّ
ـــران متعل ـــاط ته ـــی از نق ـــه در یک  دوازده طبق

ً
ـــا ـــی مث ـــه برج ک

ـــاالن  ـــی از فّع ـــه ی یک ـــه گفت ـــت. ب ـــمی اس ـــزه هاش ـــم فائ ـــه خان ب

رســـانه ای مرتبـــط بـــا دفتـــر رهبـــر انقـــاب، آقـــا پـــس از ماحظـــه ی 

ایـــن خبـــر در روزنامـــه، دســـتور پیگیـــری میدهنـــد. پـــس از بررســـی 

معلـــوم میشـــود خبـــر نادرســـت اســـت. بـــه دســـتور ایشـــان، یکـــی 

ـــی را  ـــا و خبرگزاری هایپ ـــه ی روزنامه ه ـــان هم ـــئولین دفترش از مس

کـــه ایـــن خبـــر را منتشـــر کـــرده بودنـــد دعـــوت بـــه جلســـه میکنـــد 

ـــر میشـــود آقـــا فرموده انـــد چـــرا مطلبـــی کـــه 
ّ

و بـــه آنهـــا متذک

خـــاف اســـت بایـــد بنویســـید؛ شـــمایپی کـــه متعّهـــد هســـتید، 

شـــمایپی کـــه متشـــّرع هســـتید چـــرا بایـــد یـــک چنیـــن کاری کنیـــد. 

ــورد  ــد درمـ ــد میکننـ ــان تأکیـ ــد و اعتراضشـ ــه ی نقـ ــا در ادامـ آقـ

ـــم. ـــاف بگویی ـــم خ ـــق نداری ـــم ح ـــمنانمان ه دش
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ــه در  ــائلی کـ ــا مسـ ــاب بـ ــر انقـ ــه ی رهبـ ــیوه ی مواجهـ ــن شـ ایـ

ــا  ــه ی مـ ــه همـ ــت، بـ ــیه ای داشـ ــه ی حاشـ ــه، جنبـ ــرایط فتنـ شـ

ـــا  ـــه ب ـــات و در مواجه ـــوادث و ابتائ ـــوران ح ـــه در ک ـــوزد ک می آم

متـــن و حواشـــی، لحظـــه ای نبایـــد خـــدا را فرامـــوش کنیـــم و بایـــد 

ـــرعی  ـــن ش ـــق موازی ـــز طب ـــا نی ـــمناِن دان ـــادان و دش ـــتاِن ن ـــا دوس ب

رفتـــار کنیـــم؛ همچنـــان کـــه قـــرآن مجیـــد بـــه مـــا دســـتور داده 

 تعدلـــوا اعدلـــوا 
ّ

اســـت: »و ال یجرمّنکـــم شـــنئان قـــوٍم علـــی اال

ـــر  ـــما را ب ـــی، ش ـــا گروه ـــمنی ب ـــد دش ـــوی«27؛ نبای ـــرب للّتق ـــو اق ه

ـــت  ـــه عدال ـــد ک ـــه کنی ـــت پیش ـــد؛ عدال ـــت نورزی ـــه عدال آن دارد ک

بـــه پرهیـــزکاری نزدیک تـــر اســـت.

مـــورد دیگـــر، اینکـــه حـــدود آذرمـــاه ســـال ۸۸ جمعـــی از نخبـــگان 

ـــدار یـــک  ـــد. در ایـــن دی ـــدار میکنن ـــا آقـــا دی و برگزیـــدگان بســـیج ب

ــد  ــد میکنـ ــتش را بلنـ ــت دسـ ــط جمعّیـ ــیجی از وسـ ــرادر بسـ بـ

و میگویـــد آقـــا مـــن یـــک مطلبـــی دارم؛ چـــرا شـــما در مقابـــل 

افـــراد منافقـــی کـــه بـــه نظـــام ظلـــم کردنـــد ســـکوت میکنیـــد؟ 

ـــمن  ـــف زدن دش ـــاره و ک ـــا اش ـــه ب ـــانی ک ـــد کس ـــخ میدهن ـــا پاس آق

میخواهنـــد بـــا ایـــن نظـــام و قانـــون اساســـی مبـــارزه کننـــد 

ـــه  ـــس را ک ـــود هرک ـــا نمیش ـــورد، اّم ـــد خ ـــنگ خواه ـــه س ـــان ب سرش
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ـــرد  ـــی ک ـــدک مخالفت ـــر ان ـــت؛ اگ ـــق گف ـــرد مناف ـــتباهی ک ـــدک اش ان

ـــم. ـــه بگویی ـــت فقی ـــّد والی ـــه او ض ب

ــا  ــا آقـ ــی بـ ــواده ی روح االمینـ ــدار خانـ ــه دیـ ــه بـ ــن نمونـ و آخریـ

اختصـــاص دارد. چـــه امتحـــان ســـختی ایـــن خانـــواده داد و 

ـــش  ـــان آوردن ـــه زب ـــه ب ـــد ک ـــرون آم ـــان بی ـــربلند از آن امتح ـــه س چ

ـــکل.  ـــیار مش ـــدن، بس ـــا برآم ـــس آن امتحانه ـــت و از پ ـــان اس آس

همچنـــان کـــه دیدیـــم در ســـال ۸۸ افـــرادی از خـــواص در 

ـــی  ـــاب وقت ـــر انق ـــر رهب ـــه تعبی ـــدند و ب ـــوزه ش ـــه رف ـــان فتن امتح

ـــال  ـــک س ـــط ی ـــه فق ـــت ک ـــه نیس ـــوند، این گون ـــوزه ش ـــواص رف خ

عقـــب بیفتنـــد، بلکـــه ســـقوط میکننـــد. آقـــا در آن دیـــدار خطـــاب 

بـــه ایـــن خانـــواده ی داغـــدار کـــه فرزندشـــان بـــه قتـــل رســـیده 

بـــود میگوینـــد:

ـــم.  ـــلیت بگوی ـــما تس ـــه ش ـــار ب ـــرای چندمین ب ـــم ب ـــن الزم میدان م

ـــر  ـــما صب ـــت. ش ـــما اس ـــع ش ـــت، وض ـــی اس م و واقع
ّ
ـــل ـــه مس آنچ

ـــر در  کردیـــد و خداونـــد فرمـــوده »و بّشـــر الّصابریـــن«2۸ و ایـــن صب

ـــوابق  ـــا س ـــد. ب ـــختی را دادی ـــان س ـــت. امتح ـــت اس ـــل مصیب مقاب

ـــی  ـــان خوب ـــان امتح ـــم خانمت ـــما و ه ـــم ش ـــتم. ه ـــنا هس ـــما آش ش

ــی  ــوادث پپی درپپـ ــا اســـت. حـ ــم مـ ــوی چشـ ــن جلـ ــد و ایـ دادیـ

سوره ی بقره، بخشی از آیه ی 155، ترجمه: »...و مژده ده شکیبایان را.« 28
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ـــد. ـــظ کنی ـــر را حف ـــن اج ـــه ای ـــت ک ـــن اس ـــم ای ـــد، مه می آی

خانـــواده ی روح االمینـــی دو مطلـــب را بـــه آقـــا میگوینـــد: گایـــه از 

ـــاال  ـــطح ب ـــر س ـــا عناص ـــود و ب ـــال نمیش ـــوب دنب ـــا خ ـــه کار م اینک

ـــام   انج
ً
ـــا ـــه قب ـــر آنچ ـــاوه ب ـــاب ع ـــر انق ـــود. رهب ـــورد نمیش برخ

شـــده بـــود از مســـئولین دفترشـــان میخواهنـــد مســـئله را پیگیـــری 

ـــد. کنن

و اّمـــا دّومیـــن ناراحتی شـــان را این گونـــه مطـــرح میکننـــد: 

ـــرای  ـــد و ایـــن تحّملـــش ب ـــه شـــما روا میدارن ـــی ب عـــّده ای اهانتهایپ

مـــا ســـخت اســـت و مـــا را زجـــر میدهـــد.

پاســـخ آقـــا، ُحســـن ختـــام ایـــن روایـــت اســـت تـــا بیندیشـــیم 

پیامدهـــای اساســـی اینکـــه بنـــده ای صـــادق و خداتـــرس در 

ــت؟ ــرد چیسـ ــرار گیـ ــام قـ ــری نظـ ــد رهبـ ــگاه قدرتمنـ جایـ

ـــر میشـــوند آدم اگـــر خـــودش را بـــه ایـــن چیزهـــا مشـــغول 
ّ

آقـــا متذک

ـــم،  ـــکان دادی ـــا را ت ـــا دنی ـــود. م ـــول دور میش ـــی و اص ـــد از مبان کن

ــد و  ــداوم میدهـ ــرده تـ ــروع کـ ــه شـ ــان خّطـــی را کـ انقـــاب همـ

ـــرگ   م
ً
ـــا ـــود مث ـــه میش ـــه گفت ـــد. اینک ـــکان میده ـــا را ت ـــوز دنی هن

ـــاب  ـــم در انق ـــازه ای ه ـــز ت ـــت و چی ـــد نیس ـــا ب ـــرای م ـــان، ب ـــر ف ب

ـــا  ـــر چهارراه ه ـــر س ـــام ب ـــه ام ـــی را علی ـــن تابلوهایپ ـــت. منافقی نیس
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ـــم  ـــام گفت ـــه ام ـــیدم. ب ـــام رس ـــت ام ـــن خدم ـــد. م ـــب میکردن نص

بـــد نیســـت به جـــای ایـــن دروغ پردازی هایپـــی کـــه دربـــاره ی 

ـــرای  ـــر فـــان را ب شـــما میکننـــد بعضـــی از ایـــن شـــعارهای مـــرگ ب

ـــس  ـــرای نف ـــها ب ـــن فحش ـــد. ای ـــر دهن ـــا س ـــه م ـــس، علی ـــل نف تعدی

ـــت. ـــوب اس ـــا خ م



 بـــا گذشـــت حـــدود یـــک دهـــه از برگـــزاری حماســـه ی 4۰ میلیونـــی 

انتخابـــات دوره ی دهـــم ریاســـت جمهـــوری و رخدادهایپـــی کـــه 

بـــه علـــت ایســـتادگی در برابـــر نتیجـــه ی آراء و روندهـــای قانونـــی، 

کام مـــردم را تلـــخ کـــرد، انتشـــارات مؤسســـه ی پژوهشـــی فرهنگـــی 

ـــی  ـــب« را کـــه بـــه روایت هایپ
ّ
انقـــاب اســـامی، کتـــاب »فتنـــه تغل

از متـــن و فرامتـــن فتنـــه ی ۸۸ اختصـــاص دارد، منتشـــر کـــرده 

اســـت. ایـــن کتـــاب شـــامل روایت هایپـــی اســـت از بیانـــات و 

اقدامـــات رهبـــر انقـــاب در جریـــان فتنـــه ی ۸۸ کـــه می توانـــد 

ـــام و  ـــوبات ابه ـــرده و رس ـــان ک ـــت را نمای ـــازه از واقعی ـــی ت الیه هایپ

ــد. ــا بزدایـ ــاره را از ذهن هـ ــد دراین بـ تردیـ

 »فتنـــه تغلـــب« بـــه کوشـــش آقـــای مصطفـــی غفـــاری گـــرد آمـــده 

ـــر  ـــظ و نش ـــر حف ـــه دفت ـــته ب ـــامی )وابس ـــاب اس ـــارات انق و انتش

آثـــار حضـــرت آیـــت هللا خامنـــه ای( آن را در 46۰ صفحـــه بـــه بهـــای 

ـــت. ـــوده اس ـــاب نم ـــازار کت ـــه ی ب ـــان روان ـــزار توم ۳2 ه

ــوق  ــاب فـ ــه ی کتـ ــوه ی تهیـ ــاع از نحـ ــرای اطـ ــدان بـ عاقه منـ

و   ۰21-6649۳۵4۸ تلفن هـــای  شـــماره   بـــا  می تواننـــد 

نماینـــد. حاصـــل  تمـــاس   ۰21-664۸۳69۵



بخشـــی از بیانـــات رهبـــر انقـــاب در کـــه در 
یادداشـــت »چـــرا؟!« منتشـــر شـــده اســـت.



خصوصّیـت فتنه غبارآلودگی اسـت و حـق و باطل 

را باهـم قاطـی میکند. کاری کنید کـه از جریان فتنه 

اف و روشـن کنید. در 
ّ

ریـزش پیـدا کنـد؛ مرزها را شـف

برابـر جریـان فتنـه، نبایـد تردید ایجـاد شـود، تردید 

بـه مـا بیشـتر لطمـه میزند. مسـیری کـه گـروه آقای 

موسـوی اّتخـاذ کـرده، مسـیر ساختارشـکنانه بوده 

اسـت، باید ایـن راه منفور شـود. 


