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در تهران شهدای ارمنی من خیال می کنم به نظرم حدود 70 تا 80 شهید وجود دارد. یکی هســت که در خیابان راه می رود و ماشین به او می زند آن 
مردن است یکی هست برای یک هدفی، یک هدف مقدسی حرکت می کند، اقدام می کند و می رود و کشته می شود این با آن از زمین تا آسمان فرق 

می کند.   96/10/9 
*شهید آرمن آودیسیان که راننده ی آمبوالنس بود، در حال انتقال مجروح به بیمارســتان، به همراه چند همرزم مسلمان خود، در اثر اصابت راکت دشمن به 

شهادت رسید. رهبر انقالب در تاریخ نهم د ی ماه سال 1396 در منزل ایشان حضور یافتند و با خانواده ی این شهید بزرگوار دیدار کردند. 
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اصلــح انتخـاب

روحانی خوب، مثل خورشیدی می درخشد
بنـده مرحـوم آقـای تألّهـی را در همدان یـک بار بـه نظـرم زیـارت کردم… 

پیرمـردی که مثـاًل حـدود هفتاد ]سـال[ یا بیشـتر سـّنش اسـت، دوروبرش 

تمـام، ایـن جوان هـای عالقه منـد و عاشـق جبهـه و مانند اینهـا ]بودنـد[. و 

اینهـا اقنـاع می شـدند؛ ببینید ایـن مهم اسـت. روحانـی خوب، عالـم دینی 

خـوب، ایـن  جـوری اسـت کـه مثـل یـک خورشـیدی می درخشـد؛ وقتی 

می آینـد نزدیـک او، بـه  طـور طبیعـی نورانی می شـوند؛ و ایشـان ایـن  جور 

بـود.     98/7/8

حضور رهبر انقالب بر مزار آیت اهلل هادی تألهی 83/4/15

ــا  ــد. م ــد کار بکن ــا هســت بای ــر ج ــر کــس در ه ــروز روز کار اســت. ه ــا! ام برادره
ــا کار  ــا تبلیغــات نمی شــود کــرد، ب ــی را ب ــا باشــیم؛ خودکفای می خواهیــم  خودکف
ــوری،  ــک کش ــرات ی ــت و تقدی ــور هس ــه در رأس ام ــگاه ک ــرد... دانش ــود ک می ش
مقــدرات یــک کشــوری بســته بــه وجــود آنهاســت، بایــد جدیــت بکننــد کــه روی 
خودشــان را از غــرب و شــرق برگرداننــد و بــه صــراط مســتقیم، بــه ســوی کعبــه ی 
آمــال، بــه ســوی خــدای تبــارک و تعالــی توجــه کننــد و جوانــان را بســازند بــرای 
ــت.  ــه خدم ــق بشــویم ب ــا موف ــه همــه ی م ــدوارم ک ــن امی ــن کشــور. و م ــه ای آتی
شــمایی کــه در صنایــع هســتید صنعــت را تقویــت کنیــد. آقایانــی کــه در جاهــای 
دیگــر هســتند آن کارهایــی کــه بــه آنهــا محــول اســت تقویــت بکننــد. مبلغیــن 
ــعه  ــان را توس ــش خودش ــمندان دان ــد، و دانش ــعه بدهن ــان را توس ــغ خودش تبلی

ــاه 1361 بدهنــد و منتقــل کننــد.   26 دیم

جنبــه ی دیگــری کــه اصــًا نبایــد مــورد نظــر باشــد، عبــارت اســت از »تشــّخص 
اجتماعــی«. ایــن هــم اصــًا نبایــد مــورد نظــر باشــد. مــن شــنیده ام - بــه گوشــم 
خــورده - بعضــی افــراد کــه می گردنــد تــا پســری را بــرای دخترشــان، یــا 
ــا و  ــوِد دختره ــبختانه در خ ــد - خوش ــاب کنن ــان انتخ ــرای پسرش ــری را ب دخت
پســرها کمتــر هســت؛ مربــوط بــه پدرهــا و مادرهاســت - می گردنــد تــا عروســی، 
یــا دامــادی را انتخــاب کننــد کــه حتمــاً وابســته بــه بیــت و شــخصیت شــهیر، یــا 
ــار غلطــی اســت و نبایســتی  ــن معی ــر م ــم به نظ ــن ه ــد. ای ــی باش ــمت معروف ِس

ــد.  77/7/18  ــر باش ــورد نظ م

ــد  ــعی می کن ــا س ــاد و فحش ــگ فس ــط فرهن ــگ غل ــاعه ی فرهن ــمن از راه اش دش
ــد،  ــی می کن ــاظ فرهنگ ــمن از لح ــه دش ــرد. کاری ک ــا بگی ــا را از م ــای م جوان ه
ــی«  ــبیخون فرهنگ ــک »ش ــت ی ــد گف ــه بای ــت{ بلک ــم فرهنگی}اس ــک تهاج ی
ــمن  ــروز دش ــت. ام ــی« اس ــام فرهنگ ــل ع ــک »قت ــی« و ی ــارت فرهنگ ــک »غ ی
ــد؟  ــاع کن ــا دف ــن فضیلت ه ــد از ای ــد. چــه کســی می توان ــا می کن ــا م ــن کار را ب ای
ــته و  ــخصی نبس ــع ش ــه مناف ــته، دل ب ــا نبس ــه دنی ــه دل ب ــی ک ــوان مؤمن آن ج
می توانــد بایســتد و از فضیلت هــا دفــاع کنــد. کســی کــه خــودش آلــوده و 
ــاص  ــوان بااخ ــن ج ــد! ای ــاع کن ــا دف ــد از فضیلت ه ــه نمی توان ــت ک ــار اس گرفت
ــای  ــل و ارزش ه ــام، از فضای ــاب، از اس ــوان، از انق ــن ج ــد. ای ــاع کن ــد دف می توان
اســامی می توانــد دفــاع کنــد. لــذا، چنــدی پیــش گفتــم: »همــه امــر بــه معــروف 
ــن،  ــد. ای ــر کنی ــی از منک ــم: نه ــرض می کن ــم ع ــد.« اآلن ه ــر کنن ــی از منک و نه
ــی و  ــئولیت انقاب ــروز مس ــت. ام ــرعی شماس ــئولیت ش ــن، مس ــت. ای ــب اس واج

ــت.   71/4/22 ــم هس ــما ه ــی ش سیاس

برادرها! امروز روز کار است     

این معیار را مورد نظر قرار ندهید! 

تنها جوان بااخالص می تواند

این شماره تقدیم می شود به 
روح مطهر شهید مسیحی 

آرمن آودیسیان*

امام کالم

چرا حضور دولتمردان در کنار مردم خونگرم خوزستان واجب است

تکیه گاه  مردم
مانند فردایی، خورشید روز پنجم دی ماه سال 82، هنوز سر نزده بود که زلزله ای به 
بزرگی 6/6 ریشتر، شــهر تاریخی بم را لرزاند. زلزله اگرچه 12 ثانیه بیشتر طول 
نکشــید، اما در همین مدت زمان ناچیز، خرابی و خســارت فاجعه آوری بر جای گذاشت، 
آنچنان که طبق آمار رسمی، تقریبا همه ی شهر با خاک یکسان شد و 26 هزار نفر کشته، 30 
هزار نفر زخمی، و بیش از 10 هزار نفر نیز بی خانمان شدند. حیرت و سرگشتگی و افسردگی، به 
جهت از دست دادن خانواده و اندوخته های کم وبیش زندگی، بر همه ی افرادی که از این حادثه 
جان سالم به در برده بودند، سایه افکنده بود. هنوز اما ساعاتی از اعالم خبر زلزله نگذشته بود 
که رهبر انقالب، پیامی دراین باره صادر کردند: »بر همه ی دســتگاه های مسئول در استان 
کرمان و در مرکز الزم است که با همه ی توان و با ســرعت به یاری مردم زلزله زده بشتابند و 
وسایل مورد نیاز را به خصوص با توجه به فصل ســرما برای آنان فراهم کنند. از همه ی مردم 
عزیزمان به خصوص در مناطق نزدیک به آن شهرستان درخواست می کنم که به هر اندازه ی 

ممکن، به برادران و هم میهنان آسیب دیده و مصیبت زده ی خود یاری برسانند.« 82/10/5

   »کار فوق العاده«، برای حل مشکل مردم بم
اما رهبـر انقاب بـه همین پیـام اکتفـا نکردند. سـه روز بعـد، خود مسـتقیما وارد بم شـده 
و »رو در رو«، بـا مـردم مصیبـت زده ی شـهر بـه گفتگـو نشسـتند و در و دل هـای آنـان را 
شـنیدند. همـان روز، رهبر انقـاب در جمـع مردم بـم، چنیـن گفتنـد: »در این چنـد روز 
غالباً قلب من زیر فشـار مصیبـت و غم مـردم بم قرار داشـت و االن کـه وضعیـت را دیده ام، 
خیلـی بیشـتر زیـر فشـار قـرار دارد. همـه ی مـا وظیفـه داریـم. مسـئوالن در این جـا، در 
اسـتان کرمـان، در تهـران و در همـه ی مراکـز دیگِر کشـور، طبـق مدیریّـت متمرکزی که 
تشـکیل شـده اسـت و ان شـاءاهلل تقویـت بایـد شـود، امکاناتشـان را بسـیج کنند و بـه این 
مردم کمـک نماینـد... مـا آمدیـم به شـما تسـلیت عـرض کنیم و بـه شـما بگوییـم که در 
غم تان شـریک هسـتیم؛ اگرچه شـما خودتان هـم ایـن  را می دانید. بنـده دلم از شـما جدا 
نیسـت. جوانانی که در ایـن حادثه از دسـت رفتنـد و عزیزانـی که دل هـا را داغـدار کردند، 
عزیـزان خود مـا هسـتند؛ اینها مثـل فرزنـدان خود مـن هسـتند؛ حقیقتـاً و عمیقـاً دل ما 
را هـم داغـدار کردنـد.« 82/10/8 18 روز بعـد، مجـدداً رهبـر انقـاب، به صـورت سـرزده، 
و بـا لباسـی مبـدل، بـه بـم رفتـه و در بازدیـدی میدانـی، از نزدیـک در جریان کـم و کیف 
کارهای انجام شـده قـرار گرفتنـد. بعضـی از مردم کـه انتظـار دیدن رهبـر انقـاب، آن هم 
با آن شـمایل را نداشـتند، هـم تعجـب کردند و هـم از حضـور ایشـان، دلگرم و خوشـحال 
شـدند. همـان روز، رهبر انقاب در پاسـخ بـه این سـؤال خبرنگار صداوسـیما که »بـا توّجه 
به اینکه بـا فاصله ی نسـبتاً کوتاهی مجـدداً به بم بازگشـتید، لطفـاً علّـت آن را بفرمایید.«، 
چنیـن گفتنـد: »مـن آن روز بـه آقایـاِن هیـأت دولـت گفتـم »فوق العادگـی مسـأله ی بم 
نبایـد فراموش شـود«؛ امـا روزنامه ها نوشـتند »مسـأله ی بم نبایـد فراموش شـود«! معلوم 
اسـت که مسـأله ی بـم فرامـوش نخواهد شـد. آنچـه احتمـال داشـت فراموش شـود و من 
سـفارش کردم فرامـوش نشـود، فوق العاده بودن این مسـأله اسـت. مـا اصرار داریـم که این 
مسـأله در روال کارهای عـاّدی قرار نگیرد؛ چـون حادثه ی فوق العـاده ای اسـت و حتماً باید 

رسـیدگِی فوق العـاده شـود.« 82/10/26

   دوام جمهوری اسالمی، به مردمی بودن مسئوالن است
»آنچـه مـا به عنـوان دولـت اسـامی و حکومـت اسـامی بایسـتی به طـور دائـم در نظـر 
داشـته باشـیم این اسـت که باید حکومت علـوی را معیـار خودمان قـرار بدهیـم، خودمان 

را بـا حکومت علـوی بسـنجیم؛ هر مقـداری که بیـن مـا و آن حکومـت فاصله اسـت، آن را 
عقب ماندگـی به حسـاب بیاوریم... شـاخص عمـده در حکومت علـوی، یکی عدالت اسـت، 
یکـی پارسـایی و پاک دامنـی اسـت، یکـی »مردمـی بـودن« و »بـا مـردم بـودن« اسـت.« 
97/6/7 »جمهوری اسـامی - که از انقاب اسـامی برخاسـته اسـت - یک واحدی اسـت 
کـه داری دو بعـد اسـت: اسـامی بـودن و مردمی بـودن؛ هم اسـامی اسـت، هـم مردمی 
اسـت. و مردمی اسـت، چون اسـامی اسـت؛ چون اسـام دیـن جامعه اسـت... اسـام یک 
دین مردمی اسـت؛ یک دیـِن مسـئولیت عمومـی اسـت.« بنابراین اگـر »مردمی بـودن«، 
جـزء جدایی ناپذیـر جمهـوری اسـامی اسـت، ایـن خصیصـه می بایسـت همیشـه و هـر 

لحظه وجـود داشـته و تـداوم پیـدا کند.
پس اساسـاً یکـی از کارکردهای مسـئولین جمهوری اسـامی، حفظ »روحیـه ی مردمی« 
و در کنـار مـردم بـودن اسـت. ایـن روحیـه، در زمانی کـه حـوادث و بایـا اتفـاق می افتد، 
اهمیـت بیشـتری پیـدا می کنـد. مـردم در حـوادث و رخدادهـا، نیازمنـد »تکیه گاه« انـد، 
تکیه گاهـی کـه سـر بـه شـانه های آن بگذارنـد و حرف هایشـان را بشـنود و هـر کار کـه 
از دسـتش برمی آیـد، بـرای رفـع مشـکل و محنـت آنـان انجـام دهـد. تکیـه گاه  جامعه در 
زمـان شـدائد و حـوادث، مسـئوالن و حاکمـان آن کشـورند. برای همین اسـت کـه حضور 
مسـئوالن در کنـار مـردم حادثه دیـده، علی رغـم آنکه یـک »وظیفه ی انسـانی« اسـت، در 
نظـام اسـامی، »وظیفـه ای شـرعی و حقوقـی« نیز هسـت. مشـی و تأکیـد رهبـر انقاب 
بـر ایـن موضـوع از قدیـم تـا حـال، آنچنان کـه در سـطرهای فـوق آمـده نیـز بـه همیـن 
دلیـل بـوده اسـت. »روحّیـه ی مردمی بـودن و انـس با مـردم، تمـاس بـا مـردم، از نزدیک 
پـای صحبـت مـردم نشسـتن؛ راه هایـی بـاز کـردن -خـب ماها بـه حکـم مسـئولّیت یک 
محصوربودن هایـی داریـم، یـک محدودیّتهایـی داریم- کـه گذرگاهی باشـد بـرای تماس 
با متـن زندگـی مـردم. مـن بـه آقـای رئیس جمهور هـم چندبـار تا حـاال گفتـه ام کـه این 
سـفرهای اسـتانی خیلی چیـز خوبی اسـت، ایـن یکـی از آن کارهای بسـیار مثبت اسـت، 
به دولت هـای قبل هـم همین سـفارش را من همیشـه می کـردم؛ یکـی از راه ها این اسـت؛ 
رفتن بـه خانـه ی مـردم، رفتن منـزل شـهدا -که حـاال الحمـدهلل ایـن کار تا حـدودی باب 
شـده و کار خوبی اسـت- راهـی بـرای تماسـهای گوناگون مـردم؛ اینهـا خیلی مهم اسـت. 
ایـن کارهـا روحّیـه ی مردمـی بـودن و شـناخت مـردم را در انسـان حفـظ می کنـد و نگه 
مـی دارد. وقتـی ایـن نباشـد، انسـان از حـال جامعـه غافـل می شـود و همیشـه نگاهش به 
کلّّیـات ]اسـت [؛ مثل کسـی کـه بـا هواپیمـا دارد از روی یک شـهری عبـور می کنـد؛ بله، 
کلّّیـت شـهر را انسـان بهتـر از کسـی کـه پاییـن اسـت می بینـد، اّمـا ]اینکـه [ داخـل این 
کوچه هـا، داخل ایـن خیابانهـا چه خبر اسـت، داخـل خانه هـا چه خبـر اسـت، در مغازه ها 
چه ]خبـر[ اسـت، مراجعه کننـدگان چه کسـانی هسـتند، اینهـا را آن کسـی می فهمد که 
بـرود در ایـن کوچه هـا راه بـرود؛ حـاال همان مقـدار محـدودی کـه ممکن هسـت؛ مردمی 
بودن خیلی مهـم اسـت.« 94/6/4 این روزها کـه مجددا مـردم عزیز و خونگرم خوزسـتان، 
درگیـر حادثه ی سـیل و آب گرفتگـی هسـتند و بسـیاری از خانه هـا و خانواده هـا، متحمل 
خسـارت هایی شـده اند، بـر دولتمـردان و مسـئوالن واجب اسـت حداقـل کاری کـه انجام 
می دهنـد این باشـد که شـخصا در منطقـه حضـور یافتـه و از نزدیـک، در جریان امـور قرار 
بگیرنـد. کمترین فایـده ی ایـن کار، دلگرم شـدن مـردم و کاهش آالم ناشـی از ایـن حادثه 
اسـت. مردم ایـران هم البتـه نشـان داده اند کـه قـدردان مسـئوالن مردمی خود هسـتند و 

تـاش آنـان را قـدر می نهند.

حادثــه ی فتنــه ی 88 علی رغــم اینکــه یکــی از مقاطــع اســتثنائی و حــاوی نــکات متعــدد درس آمــوز در تاریــخ انقــالب اســالمی اســت امــا هنــوز پــر از 
رویدادهــا و حــوادث کمتــر شــنیده شــده اســت. رهبــر انقــالب در زمــان وقــوع ایــن حادثــه، مجموعــه ی اقدامــات متعــددی انجــام داده اند کــه بســیاری از 
آنهــا در رســانه ها منعکــس نشــده اســت. بــه همیــن علــت، نشــریه ی خــط حــزب اهلل بــه مناســبت فرارســیدن ســالگرد حماســه ی نهــم دی برخــی از ایــن 

رویدادهــا و مواضــع را از کتــاب »فتنــه ی تغلــب« مــرور می کنــد.

مطالبه  رهبر انقالب از نامزدها  قبل و بعد از انتخابات 188
به گفته ی برخی از مسئولین دفتر و نزدیکان 
گردانندگان  برای  بارها  ایشان  انقاب،  رهبر 
حوادث پس از انتخابات پیغام صریح دادند که 
مرزتان را با بیگانگان مشخص کنید. عاوه بر 
اینکه، رهبر انقاب پیش از انتخابات از آقای 
موسوی خواسته بودند مراقب گفتار و رفتارش 
سوءاستفاده  آن  از  ملت  دشمنان  که  باشد 
نکنند؛ در همان ساعات اول پایان انتخابات نیز 
به او پیغام خصوصی دادند که »این را شما دارید 
اما نمی توانید تا آخر کنترل  شروع می کنید، 
کنید؛ می آیند دیگران سوءاستفاده می کنند.« 
همچنین در ماقات روز یکشنبه 24 خرداد با 
یادآوری هشدار فوق، از او می پرسند چرا در برابر 

سوءاستفاده ی دشمن موضع نمی گیرید؟

 از عوامل داخلی2 مرکزیت خارجی و استفاده
ادامه  همچنان  فتنه  که  روزهایی  از  یکی  در 
داشت، جلسه ای با حضور سران قوا و برخی دیگر 
از مسئولین مرتبط با موضوع، در حضور رهبر 
انقاب تشکیل می شود. در این جلسه یکی از 
حاضران در جلسه که مواضع مناسبی نیز در آن 
ایام نداشت، از دو حزب و سازمان ساختارشکن 
و منحل شده نام می برد و می گوید: اینها مرکزیت 
اینها  با  اگر  انتخابات هستند؛  از  حوادث پس 
برخورد شود قضیه تمام می شود. رهبر انقاب در 
پاسخ تأکید می کنند اینطور نیست که مرکزیت 
جریان مقابله با نظام، این دو حزب و سازمان 

باشند؛ اینها حداکثر می توانند پیاده نظام آن 
مرکزیت باشند؛ طراحی، خیلی ریشه دارتر از 
این بحث ها است؛ بخش عمده ی این مرکزیت 
در خارج از کشور است؛ این مرکزیت توانست 
حرف های خود را از زبان بعضی چهره ها بزند، 
از زبان آقای ...، از زبان آقای ...، و تا حدودی از 
زبان آقای ...؛ این افراد و مجامع شان بلندگوی 
گروه ها  و  افراد  این  اگر  شدند.  فوق  مرکزیت 
داخل کار نبودند مسائل تا این حد گسترش پیدا 

نمی کرد.

حق ندارید  خالف بگویید3
در شرایطی که بزرگ ترین دروغ تاریخ انقاب به 
نام تقلب مطرح شده بود و فتنه ای خانمان سوز 
بخشی از جامعه و کشور را در بر گرفته و همه ی 
حساسیت ها متمرکز بر نفی فتنه گری ها بود، 
یکی از روزنامه ها علیه فتنه گران تیتری را می زند 
که از خون خواهی از فتنه گران خبر می داد. هر 
چند این تیتر برخی از افراد را خوشحال کرده بود، 
لیکن در فردای همان روز، رهبرانقاب با اشاره به 
نادرست بودن این کارها تأکید می کنند شما باید 
مسائل را برای مردم تبیین کنید؛ دقیق حرف 
بزنید. نیازی نیست که اغراق شود و حرف های 

دروغ زده شود؛ این کارها بی برکتی می آورد.

سؤال بی پاسخ رهبر انقالب از یکی از چهره های مشهور4
در همان روزهای نخست برافروخته شدن آتش 
فتنه، یکی از افراد مشهور نامه ای به رهبر انقاب 

می نویسد و ادعاهایی را مطرح می کند از سنخ 
آنچه کم و بیش همان فرد و دوستانش در جامعه 
منتشر کرده بودند. رهبر انقاب برای نویسنده 
پیام می دهند و از جمله او را در برابر این پرسش 
قرار می دهند که مگر نمی گویید راهپیمایی 2۵ 
خرداد راهپیمایی سکوت بود؛ چرا حمله به بسیج 
و تاش برای تصرف آن و دستیابی به اسلحه های 
موجود در پایگاه را محکوم نکردید؟ چرا وقتی 
را  صهیونیستی  و  آمریکایی  مقامات  حمایت 
دیدید، از آنها اعام بیزاری نکردید؟ اگر فقط 
پاسخ  را  انقاب  رهبری  پرسش  دو  همین 
می دادند، برادری شان را با انقاب و مردم ثابت 

کرده بودند. 

رهبر انقالب و فاجعه کهریزک5 بی توجهی به دستور
به گفته ی یکی از معاونین دبیر وقت شورای عالی 
امنیت ملی، قبل از حادثه ی کهریزک گزارشی 
به رهبر انقاب می دهند که وضع آنجا نامناسب 
این  می دهند.  بررسی  دستور  ایشان  است؛ 
دستور، به دبیرخانه ی شورای عالی امنیت ملی 
و قوه ی قضائیه برای پیگیری ارجاع می شود. 
مدعی  تهران  وقت  دادستان  مرتضوی  آقای 
می شود که ما بررسی کردیم، اینطوری نبوده 
است؛ ولی بعدها کمیته ای که آقای وحیدی 
وزیر اسبق دفاع هم عضوش بوده، پس از بررسی 
کهریزک  وضعیت  می کنند  اعام  موضوع 
انتقال  از  پس  سابقه،  این  با  است.  نامناسب 
برخی از بازداشت شدگان تظاهرات 18 تیر 88 
به کهریزک، وقتی آقا از موضوع مطلع می شوند، 

بافاصله از طریق آقای حجازی به آقای جلیلی 
دبیر شورای عالی امنیت ملی پیغام می دهند: 
شنیدم عده ای در آنجا هستند، بگویید ولو 
اینکه جای دیگر هم برای نگهداری ندارند، 

همه را آزاد کنند.«

که راه، راه قانونی است اما...6 آقای موسوی قبول کرده بود
اعضای  با  انقاب  رهبر  که  جلسه ای  در 
ستادهای انتخاباتی چهار نامزد انتخابات 88 
داشتند از توافقی که با میرحسین موسوی 
داشته اند خبر دادند: »من به آقای مهندس 
موسوی هم گفتم؛ ایشان هم قبول کرد از من 
که راه، راه قانونی است؛ از همان طریق قانونی 
مشی کنند، من هم قرص و محکم پشتش می 
ایستم. شما بدانید من با آقایان شورای نگهبان 
و با آقایان وزارت کشور رودربایستی ندارم؛ 
می ایستم پایش تا اینکه این قضیه حل بشود.« 
البته مهندس موسوی هیچ گاه به قولی که در 

این جلسه داده بود عمل نکرد.

یکی از مسئولین سابق کشور7 ماجرای موضع نگرفتن
مذاکراتـی با یکـی از مسـببان حـوادث پس 
از انتخابـات و از مسـئولین سـابق کشـور 
صـورت گرفتـه بـود تـا نامبـرده پشـت سـر 
آرمان هـای ملـت بایسـتد؛ او ابتـدا ایـن عذر 
را بازگـو می کنـد کـه خـود و دوسـتانش بـه 
گفتـار و رفتـار آقـای احمدی نـژاد همچنان 
معترضنـد و نمی خواهنـد چنین تصور شـود 
کـه اعتراضهای خـود را پـس گرفته اند. گفته 
می شـود شـما می توانید هـر نظـری در مورد 
عملکـرد دولـت داشـته باشـید و آن را در هر 
زمـان و به هـر نحـو کـه الزم می دانیـد اعام 
کنید؛ مطالبـه ی اصلی از شـما این اسـت که 
بـه شـعارهای قانون گرایی تان ملتزم باشـید، 
از دخالت هـای بیگانـگان و تشـنج آفرینی ها 
اعـام تبـری کنیـد و بـه اردوکشـی های 
خیابانـی پایـان دهیـد. ابتـدا ایـن خواسـته 
پذیرفتـه می شـود و حتـی او متنـی را هـم 
تهیه می کنـد اما بـه دالیل نامعلـوم هیچگاه 

حاضـر بـه انتشـار آن نمی شـود.

کاروان باز است8 از این طرف که منم راه
آقای محمدرضا سنگری از اهالی فرهنگ و 
ادب خاطره ی شنیدنی از شب شعر سال 88 
نقل می کند. او می گوید در شب شعر سال 
88 که در اوج حوادث پس از انتخابات بودیم، 
یکی از دوستان شاعر از برخی دیگر از شعرا که 
موضع متفاوتی در رابطه با انتخابات پیدا کرده 
بودند نام آورد و به آقا گفت اینها فرزندان شما 
هستند و به شما عاقه دارند. در واکنش به این 

گفته، آقا لبه ی عبایشان را باال گرفتند و گفتند 
از این طرف که منم، راه کاروان باز است.

فرماندهان نیروی انتظامی 9 تذکر رهبر  انقالب به
در یکـی از دیدارهای فرماندهـی وقت و جمع 
محـدودی از مسـئولین نیـروی انتظامـی بـا 
رهبر انقـاب، ایشـان چنیـن مطـرح کردند 
کـه مـا بایـد همیشـه نیمـه ی خالـی لیـوان 
را هـم ببینیـم وگرنـه برنامه ریـزی بـرای 
پـر کـردن ایـن نیمـه نمی کنیـم. نیـروی 
انتظامـی بـا هیچ کـس از نیروهـای نظامـی 
قابل مقایسـه نیسـت. در مرز، دشـمن معلوم 
اسـت و اطاعـات می توانـد وضـع آنهـا را 
معلوم بکنـد؛ لکـن در تهـران معلوم نیسـت 
دشـمن کجا اسـت چـه می کنـد؛ باید شـما 
مطلع باشـید دشـمن کجا اسـت و بـا آگاهی 
دنبـال او برویـد. با دشـمن به عنـوان مخالف 
مـردم مواجه شـوید نه دشـمن خودتـان. اگر 
اینطـور مواجـه شـدید، آن موقـع مـردم را از 
خود می دانیـد؛ وگرنـه ممکن اسـت چاقوی 
جراحی شـما به جـای بیـرون کشـیدن غده 
ی سـرطانی، بخشـی از غـده را بـا بخشـی از 
بدن جـدا کنـد. طـوری برخـورد بکنیـد که 
مـردم رنجیـده نشـوند. شـناخت دشـمن از 
دوسـت خیلی مهم اسـت. مراقبـت کنید که 
اتفاقـات تلخ نیفتـد. اقتـدار نیـروی انتظامی 
یکـی از واجبـات اسـت و درسـتی عمـل 
نیـروی انتظامی هـم یکـی از واجبات اسـت.

یک جور برخورد نکنید10 با مجرم و غیر مجرم
دبیرخانـه  وقـت  مسـئولین  گفتـه ی  بـه 
انقـاب  رهبـر  ملـی،  امنیـت  شـورای عالی 
و  »مـردم«  میـان  آنکـه  خصـوص  در 
نگیـرد،  صـورت  خلـط  »اغتشـاش گران« 
دغدغه ی وافری داشـتند و سـفارش اکیدشان 
به نیروهـای حافظ امنیـت این بـود: »مواظب 
باشـید بـا مجـرم و غیـر مجـرم یک جـور 
برخـورد نکنیـد.« اما به رغـم همـه ی تدابیر و 
مراقبت هـا و سـفارش ها، پیامدهـای ناشـی از 
برخـورد بـا برهم زننـدگان نظـم و امنیـت در 
جامعه موجب نشـده بود کـه ذره ای از دغدغه 
و نگرانـی رهبـر انقـاب نسـبت بـه آنچـه در 
صحنـه می گـذرد کاسـته شـود؛ تا جایـی که 
ایشـان در جمـع محـدودی نقـل می کننـد: 
»بنـده همـان روزهایـی کـه حـوادث پـس از 
انتخابـات در جریـان بـوده مکرر التجـاء کردم 
بـه پـروردگار عالم، پنـاه بـردم. چـون باالخره 
یک کسـی کتک بخورد، یکجایـی اش زخمی 
بشـود، خونـی ریختـه بشـود، واقعا بـرای من 
طاقـت فرسـا اسـت. نمـاز حضـرت صاحـب 
الزمـان خواندم، توسـات فراوان داشـتم برای 

اینکـه ایـن چیزهـا پیـش نیایـد.«

رنجیده  نشوندمراقب باشید مردم
ده روایت کمتر شنیده شده از اقدامات
 رهبر انقالب در فتنه 88

ــی،  ــط اجتماع ــت در رواب ــم - عدال ــث می کنی ــت بح ــاب عدال ــه در ب ــی ک ــا وقت م
ــان  ــه خودم ــت نســبت ب ــم از عدال ــی – نمی توانی ــت در تشــکیل نظــام اجتماع عدال
ــتی  ــم بایس ــان ه ــه خودم ــم. ب ــم نکنی ــد ظل ــم بای ــان ه ــه خودم ــم. ب ــت کنی غفل
عــدل بورزیــم. نقطــه ی مقابــِل ایــن »قــد جــرت علــی نفســی«، همــان عــدل اســت. 
ــا از  ــه م ــد ک ــق بده ــال توفی ــر خــدای متع ــدل داشــته باشــیم. اگ ــم، ع جــور نکنی
ایــن ظلــم اجتنــاب کنیــم، بنــده امیــد فراوانــی دارم کــه توفیــق خواهــد داد کــه در 

ــم.  90/2/27    ــرار کنی ــدل را برق ــم ع ــم ان شــاءاهلل بتوانی ــه ه ــط جامع محی

شـعارها را نگاه کنیـد، ببینـد شـعارهائی که تعییـن می کنند، چـه جور شـعارهائی 
اسـت؟ گاهـی بعضی هـا - البتـه اشـتباه می کننـد - بـرای جلـب آراء، شـعارهائی 
می دهنـد کـه ایـن شـعارها از حـدود قـدرت و اختیاراتشـان بیـرون اسـت؛ اینها را 
مـردم هوشـمند مـا می تواننـد بشناسـند، مراقبـت کننـد، دقـت کننـد. آنچـه کـه 
بـرای مـردم الزم اسـت، آنچـه کـه فوریـت بیشـتری دارد، آنچـه که بـا واقعیـات و 
امکانات کشـور سـازگار اسـت، آنچه که به افزایـش قـدرت درونی ملـت می انجامد، 

آنهـا را در شعارهایشـان بگنجاننـد؛ این یکـی از معیارهـا اسـت.   92/2/25  

شعارهای تبلیغاتی نامزدها را با واقعیات بسنجیدبه خودمان هم بایستی عدل بورزیم 

ایرانی خانواده

مراقب باشیم دستگاه های انقاب سرشان گرِم کارهای غیرمفید و احیاناً مضر در این 
حرکت پیشرونده نشود، که یکی از اینها، همین مسئله ی اختافات است، که من اگر روی 
اینها تکیه می کنم، به خاطر این است. یک وقت هست که یک جریانی در مقابل انقاب 
می آید قد علم می کند به قصد کوبیدن انقاب، خب، وظیفه ی هر کسی است که دفاع 
کند. انقاب از خودش دفاع می کند، مثل هر موجود زنده ی دیگری. انقابی که نتواند 
در دوران فتنه، در دوران ایجاد کودتاهای گوناگونـ  سیاسی و نظامی و امثال اینهاـ  از 
خودش دفاع کند، زنده نیست. این انقاب زنده است؛ لذا از خودش دفاع می کند، غالب 
هم می شود، پیروز هم می شود، برو برگرد هم ندارد؛ کمااینکه در سال 88 دیدید این کار 

اتفاق افتاد.     90/4/13  

ــت  ــا امــروز چــراغ معنوی ــه شــود؛ ام ــت ازال ــوی[ ســعی می شــد معنوی ]در دوران پهل
در بیــن مــردم روشــن و پُرفــروغ اســت. آن روزهــا جوان هــا عمــداً بــه فســاد کشــانده 
می شــدند. شــاید شــما شــنیده اید کــه رؤســای کشــور و خانواده هایشــان، 
ــا  ــار آنه ــد! اّول ب ــور بودن ــن کش ــّدر در ای ــواد مخ ــای م ــرکای بانده ــن ش مهم تری
هروئیــن را بــه ایــن کشــور آوردنــد و پخــش کردنــد. فســاد و اعتیــاد و بدبختــی را بــه 
ــه ی  ــا هم ــام، ب ــه نظ ــد ک ــما می بینی ــروز ش ــد. ام ــج می کردن ــان تروی دســت خودش
وجــود و بــا تــاش فــراوان، در مقابــل ایــن مشــکات ایســتاده - کــه همــه ی دنیــا هــم 
کار او را تصدیــق می کننــد - امــا آن روز بــرای مســئوالن کشــور کارهــای نمایشــی در 

ــود.   79/12/22 ــه ی اّول ب درج

اّول بار هروئین را چه کسی به ایران آورد دستگاه های انقالب سرشان گرمِ کارهای غیرمفید نشود 


