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ملت هوشيار باشد!

مى خواهند نهضت را از طريق خودش منحرف كنند مى

 خواهند شام را رسگرم كنند به مسائل ديگرى غري از 

مسائل اساىس… اين را من، ِمن باب اتفاق منى دانم. 

اهانت به بعض احكام اسالم و اهانت به من و شكايت 

متعدد از امورى كه در كشور مى گذرد ِمن باب اتفاق 

نيست، نقشه است، توطئه است. نقشه براى اينكه شام را 

از راه مستقيمى كه داريد، از اين نهضتى كه داريد، 

منحرف كنند و به امور ديگر غري از اين امر مهم منرصف 

كنند. ملت ايران بايد با هوشيارى اين توطئه ها را خنثى 

كنند. در اين روزها اجتامعاىت مى شود. از طرق مختلفه 

مى خواهند ايجاد نفاق كنند؛ ايجاد هياهو كنند. ملت بايد 

با كامل خونرسدى اين توطئه ها را و اين شيطنتها را خنثى 

كند. اگر شام رسگرم كارهاى ديگر بشويد، اگر راجع به 

مسائل جزىئ، راجع به مسائل تفرقه افكن، توجه كنيد از 

مسائل اصىل باز مى مانيد.
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سخنان رهرب انقالب اسالمی ایران، از عید نوروز در حرم 
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ماجرای فتنه و جوانب آن توجه دارد.  نکته مهم در 
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پیوست این سه منودار است. فصل چهارم به موضوع 

بصیرت توجه دارد  و فصل پنجم به جنگ نرم و بازی 
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 انتخابات دهم ریاست جمهوری
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بيانات در جمع زائران و مجاوران حرضت امام رضا (ع) 1 / 1 /1388

 انتخابات به فضل الهى و به حول و قوه ى الهى انتخابات 

ساملى است. من مى بينم بعىض ها در انتخاباىت كه دو سه 

ماه ديگر انجام خواهد گرفت، از حاال رشوع كرده اند به 

خدشه كردن. اين چه منطقى است؟ اين چه فكرى است؟ 

اين چه انصاىف است؟ اين همه انتخابات در طول اين ىس 

سال انجام گرفته است -در حدود ىس انتخابات- مسئوالن 

صحت  و  شده اند  متعهد  رسامً  دوره اى  هر  در  وقت 

انتخابات را تضمني كرده اند و انتخابات صحيح بوده است؛ 

چرا بيخود خدشه مي كنند، مردم را متزلزل مي كنند، ترديد 

ايجاد مي كنند؟ 
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 انتخابات دهم ریاست جمهوری



بيانات در جمع مردم استان كردستان  در ميدان آزادى سنندج  1388/2/22

درست در نقطه ى مقابل خواست دشمنان، همه ى ما بايد 

در انتخابات حضور فعاىل داشته باشيم. انتخابات آبروى مىل 

از شاخصهاى رشد مىل ماست…  انتخابات يىك  ماست؛ 

وقتى ببينند كه ملت ايران با شور و با شعور و با درك كامل 

و آگاهى پاى صندوقهاى رأى مريوند… معنايش اين است 

است؛  قائل  تصميم گريى  توان  و  حق  خود  براى  ملت 

ميخواهد در آينده ى كشور اثر بگذارد … به نظر من مسئله

يا آن  اين شخص  انتخاب  انتخابات، مسئله ى  اول در   ى 

اول، مسئله ى حضور شامست.  شخص نيست؛ مسئله ى 

حضور شامست كه نظام را تحكيم ميكند، پايه هاى نظام را 

مستحكم ميكند. 
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 انتخابات دهم ریاست جمهوری



بيانات در جمع زائران و مجاوران حرضت امام رضا (ع)  1 / 1 / 1388

يك مطلب هم خطاب به نامزدهاى محرتمى كه يا تا حاال اعالم 

حضور كرده اند يا بعد از اين اعالم حضور خواهند كرد، عرض 

بكنم… انتخابات فقط ابزارى براى قدرت طلبى نيست… مبادا 

نامزدها در اثناى فعاليتهاى انتخاباىتِ خودشان جورى رفتار كنند 

و حرىف بزنند كه دشمن را به طمع بيندازند. رقابتها را منصفانه 

كنند، حرفها را منصفانه كنند، از جاده ى انصاف خارج نشوند. 

خوب، به طور طبيعى هر نامزدى حرىف دارد و حرف مقابل 

خود را رد ميكند؛ اين رد و ايراد ىف نفسه اشكاىل ندارد؛ اما 

مرشوط بر اينكه تويش ىب انصاىف نباشد، كتامن حقيقت نباشد. 

ميدان براى همه باز است… اختيار با مردم است؛ مردم هر 

جورى كه فهميدند، تشخيص دادند، هشيارى آنها به آنها كمك 

كرد، ان شاءاللَّه هامن جور عمل خواهند كرد.
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 انتخابات دهم ریاست جمهوری



بيانات در جمع مردم استان كردستان  -  سنندج  22 /2 / 1388

در انتخابات... مردم سعى كنند صالح ترين را انتخاب كنند. آن 

كساىن كه نامزد رياست جمهورى ميشوند و در شوراى نگهبان 

نگهبان  قرار ميگريد و شوراى  بني  زير ذره  آنها  صالحيت 

صالحيت آنها را اعالم ميكند، اينها همه شان صالحند. اما مهم 

اين است كه شام در بني اين افراد صالح، بگرديد و صالح ترين 

را پيدا كنيد... بهرتين كيست؟ من نسبت به شخص، هيچ گونه 

نظرى ابراز منيكنم؛ اما شاخصهاىئ وجود دارد. بهرتين، آن كىس 

است كه درد كشور را بفهمد، درد مردم را بداند، با مردم يگانه 

و صميمى باشد، از فساد دور باشد، دنبال ارشافيگرى خودش 

نباشد. آفت بزرگ ما ارشافيگرى و تجمل پرستى است؛ فالن 

مسئول اگر اهل تجمل و ارشافيگرى باشد، مردم را به سمت 

ارشافيگرى و به سمت ارساف سوق خواهد داد. 
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منابع:
پيام  در  1388/03/23 – خطاب به مّلت ايران

بيانات در 1388/03/26 – ديدار نمايندگان كانديداها
بيانات در 1388/03/29 – خطبه هاى نمازجمعه تهران

نمودار درختى بيانات مربوط به تمامى ديدارهاى فوق در پايگاه اطالع رسانى دفتر  حفظ و نشر آثار حضرت آيت اهللا العظمى خامنه اى در دسترس است



بخش دوم: مواضع رهربی پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری 

تا منار جمعه 29 خرداد 1388
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مواضع رهربی پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری تا منار جمعه 29 خرداد 1388



بیانات در دیدار اعضای خربگان رهربی  2 /7 / 1388

جمهورى اسالمى - كه از انقالب اسالمى برخاسته است - واحدى 

است كه داراى دو بعد است: اسالمى بودن و مردمى بودن؛ 

...«بل اللَّه ميّن عليكم أن هداكم لإلميان»... پروردگار به مردم ما، 

به خود ما منت گذاشته، ما را به اين دين هدايت كرده؛ لذا 

جمهوِر ما اسالم را ميخواهند و اين دين الهى را بحمداللَّه خداى 

متعال به ما داده است... اين درهم  تنيدگى بايد حفظ بشود. هر 

كدام از اين جهات تضعيف بشود، كل و مجموعه تضعيف شده 

است. مسئله  ى واليت هم پايبندى به همني مجموعه است؛ چه 

واليت معصومني (عليهم الّسالم)، چه واليت فقيه كه دنباله  ى 

واليت معصومني و ادامه  ى او هست. مسئله  ى پايبندى به اين 

مجموعه و رعايت حفظ اين مجموعه در كشور و در نظام است 

كه زاويه  اى پيدا نكند، مشكىل برايش به وجود نيايد. 
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مواضع رهربی پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری تا منار جمعه 29 خرداد 1388



خطبه های مناز جمعه ی تهران   29 /3/ 1388

مردم اطمينان دارند؛ اما برخى از طرفداران نامزدها هم 

اطمينان داشته باشند كه جمهورى اسالمى اهل خيانت در 

آراء مردم نيست. ساز و كارهاى قانوىن انتخابات در كشور ما 

اجازه ى تقلب منيدهد. اين را هر كىس كه دست اندركار 

مسائل انتخابات هست و از مسائل انتخابات آگاه است، 

تصديق ميكند... در عني حال بنده اين را گفتم، شوراى 

محرتم نگهبان هم همني را قبول دارند كه اگر كساىن شبهه 

دارند و مستنداىت ارائه ميدهند، بايد حتامً رسيدگى بشود؛ 

البته از مجارى قانوىن؛ رسيدگى فقط از مجارى قانوىن. بنده 

اگر  امروز  رفت.  نخواهم  غريقانوىن  بدعتهاى  بار  زير 

چهارچوبهاى قانوىن شكسته شد، در آينده هيچ انتخاباىت 

ديگر مصونيت نخواهد داشت. 
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مواضع رهربی پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری تا منار جمعه 29 خرداد 1388

ايجاد

مصاديق
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خطبه های مناز جمعه ی تهران  29 / 3 / 1388

در داخل كشور هم عوامل اين عنارص خارجى به كار افتادند و 

خط تخريب خياباىن رشوع شد... امنيت مردم را از جانشان و 

مالشان سلب كنند... اين ربطى به مردم و طرفداران نامزدها 

ندارد، اين مال بدخواهان است، مال مزدوران است، مال دست

 نشاندگان رسويسهاى جاسوىس غرىب و صهيونيست است. اين 

كارى كه در داخل، ناشيانه از بعىض رس زد، اينها را به طمع 

انداخت، خيال كردند ايران هم گرجستان است(!) يك رسمايه دار 

صهيونيست آمريكاىئ چند سال قبل از اين، طبق ادعاى خودش 

كه در رسانه ها و در بعىض از مطبوعات نقل شد، گفت من ده 

ميليون دالر خرج كردم، در گرجستان انقالب مخمىل راه انداختم؛ 

را آوردم. احمقها خيال كردند  را بردم، حكومتى  حكومتى 

جمهورى اسالمى، ايران و اين ملت عظيم هم مثل آنجاست. 

ايران را با كجا مقايسه ميكنيد؟!
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مواضع رهربی پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری تا منار جمعه 29 خرداد 1388



بيانات در سالروز عيد سعيد مبعث  1388/9/24 

نخبگان بدانند هر حرىف، هر اقدامى، هر تحليىل كه به (دشمنان) 

كمك بكند، اين حركت در مسري خالف ملت است. همه  ى ما 

خيىل بايد مراقب باشيم: مراقب حرف زدن، مراقب موضع گريى 

كردن... يك چيزهاىئ را بايد گفت؛ اگر نگفتيم، به آن وظيفه عمل 

نكرده ايم. يك چيزهاىئ را بايد بر زبان نياورد... اگر گفتيم، برخالف 

وظيفه عمل كرده ايم. نخبگان رس جلسه ى امتحانند؛ امتحان 

عظيمى است. در اين امتحان، مردود شدن، رفوزه شدن، فقط 

اين نيست كه ما يك سال عقب بيفتيم؛ سقوط است. اگر 

بخواهيم به اين معنا دچار نشويم، راهش اين است كه خرد را كه 

انسان را به عبوديت دعوت ميكند، معيار و مالك قرار بدهيم؛ 

شاخص قرار بدهيم. عقل، اين سياسی بازى ها و سياىس كارى هاى 

متعارف نيست؛ اينها خالف عقل است. «العقل ما عبد به الرّحمن 

و اكتسب به الجنان» 
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منابع:
بيانات در ديدار با جمعى از طالب و روحانيون  88 /9/ 22

بيانات در ديدار مردم به مناسبت عيد غدير  88 /9/ 15
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3 / 4 / 88  بيانات در ديدار نمايندگان مجلس شوراى اسالمى
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بخش سوم: بیانات رهرب معظّم انقالب اسالمی

درباره حوادث پس از انتخابات دهم 
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حوادث پس از انتخابات دهم



خطبه های مناز جمعه ی تهران  29 /3 /1388
 اين خط را از پيش از انتخابات هم رشوع كردند؛ از دو سه ماه 

پيش از اين. من اول فروردين در مشهد گفتم هى دارند دامئاً به 

گوشها ميخوانند، تكرار ميكنند كه بناست در انتخابات تقلب 

بشود. ميخواستند زمينه را آماده كنند. من آنوقت به دوستان 

خومبان در داخل كشور تذكر دادم و گفتم اين حرىف را كه دشمن 

ميخواهد به ذهن مردم رسوخ بدهد، نگوئيد. نظام جمهورى 

اسالمى مورد اعتامد مردم است. اين اعتامد آسان به دست 

نيامده، ىس سال است كه نظام جمهورى اسالمى با مسئوالنش، 

با عملكردش، با تالشهاى فراوانش توانسته اين اعتامد را در دل 

مردم عميق كند. دشمن ميخواهد اين اعتامد را بگريد، مردم را 

دچار تزلزل كند. 
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حوادث پس از انتخابات دهم



خطبه های مناز جمعه ی تهران  29 /3 /1388

من به اين برادران عرض ميكنم، به مسئوليت پيش خداى متعال 

فكر كنيد: پيش خدا مسئوليد، از شام سؤال خواهد شد. آخرين 

وصاياى امام را به ياد بياوريد؛ قانون، فصل الخطاب است... 

انتخابات اصالً براى چيست؟ انتخابات براى اين است كه همه ى 

اختالفها رس صندوق رأى حل و فصل بشود. بايد در صندوقهاى 

رأى معلوم بشود كه مردم چى ميخواهند، چى منيخواهند؛ نه در 

كف خيابانها. اگر قرار باشد بعد از هر انتخاباىت آنهاىئ كه رأى 

نياوردند، اردوكىش خياباىن بكنند، طرفدارانشان را بكشند به 

خيابان؛ بعد آنهاىئ كه رأى آورده اند هم، در جواب آنها، اردوكىش 

كنند، بكشند به خيابان، پس چرا انتخابات انجام گرفت؟ تقصري 

مردم چيست؟ اين مردمى كه خيابان، محل كسب و كار آنهاست، 

محل رفت و آمد آنهاست، محل زندگى آنهاست، اينها چه گناهى 

كردند؟ 
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حوادث پس از انتخابات دهم



مناز جمعه  20 / 6 /1388 

اصول انقالب امور سليقه     اى نيست كه هر كه از يك گوشه     اى در 

بيايد، سنگ اصول را به سينه بزند؛ بعد كه رساغ اين اصول 

مريويم، مى     بينيم بيگانه     ى از انقالب است. اصول انقالب، اسالم 

است؛ قانون اساىس است؛ رهنمودهاى امام است؛ وصيت     نامه     ى 

امام است؛ سياستهاى كىل نظام است كه در قانون اساىس معني 

شده است... در اين چهارچوب، اختالف نظر، اختالف ممشا، 

اختالف سليقه عيب نيست، كه حسن است؛ مرض نيست، كه 

مفيد و نافع است. اين يك مطلب است كه در ميدان معارضات 

اينچنينى، نظام با هيچ كس برخورد منيكند... اگر كىس با مباىن 

نظام معارضه كند، با امنيت مردم مخالفت كند، نظام مجبور 

است در مقابل او بايستد.

27



28

حوادث پس از انتخابات دهم



بیانات در دیدار دانشجویان و نخبگان علمی  1388/6/4

موضوع ديگرى كه دوستان مطرح کردند، تخلفات يا حّتى 

جناياىت است كه در خالل اين حوادث از سوى نريوهاى ناشناس 

انجام گرفته. شام اشاره كرديد به مسائل كوى دانشگاه يا از اين 

قبيل مسائل - حاال كوى دانشگاه را چند نفر از دانشجويان عزيز 

تكرار كردند؛ شبيه كوى دانشگاه، مسائل ديگرى هم در اين مدت 

اتفاق افتاده - يا مثالً قضيه            ى كهريزك را گفتند. اين قضايا واقعاً 

يىك از آن مشكالت و معضالت كار دستگاه            هاى اجراىئ است. اوالً 

اين را به طور قاطع بدانيد كه با اينها برخورد خواهد شد. در كوى 

دانشگاه، در آن شب معني، قطعاً تخلفات بزرگى انجام گرفته، 

كارهاى بدى انجام گرفته. ما گفته            ايم پرونده            ى ويژه            اى براى اين 

كار تهيه شود و به طور دقيق دنبال بگردند و مجرمان را پيدا كنند 

و وقتى پيدا كردند، به وابستگى            هاى سازماىن آنها هم هيچ نگاه 

نكنند و بايد مجازات شوند؛ اين را من به طور قاطع گفتم.
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حوادث پس از انتخابات دهم



مراسم تنفيذ حكم دهمین دوره رياست جمهورى  1388/5/12 

توصيه               ى امري مؤمنان (ع) است كه فرمود: «و من نام مل               ينم عنه». 

در عرصه               ى زندگى سياىس دچار خواب               آلودگى نشويم؛ در پشت 

سنگرها خوامبان نربد. اگر تو خوابت برد، بايد بداىن كه دشمن 

ممكن است بيدار باشد. اين تحليل نيست كه ما ميگوئيم، اطالع 

است. دشمنان نظام جمهورى اسالمى سعى كردند، تالش كردند، 

شايد بتوانند در فضاى آزادى               اى كه نظام اسالمى به مردم داده 

است، براى مردم دغدغه و دردرس درست كنند. سعى كردند، پول 

خرج كردند، رسانه               هاى زيادى را به كار انداختند، عوامل بسيارى 

را بسيج كردند، شايد بتوانند از اين وضعيتى كه براى ملت ايران 

يك عيد به حساب مى               آمد، يك جشن بزرگ مىل به حساب مى

               آمد، وضعيتى عليه ملت ايران درست كنند؛ تالش شد. اين تجربه 

بايستى براى ما - همه               ى ما، همه               ى آحاد مردم - تجربه               ى 

هشداردهنده               اى باشد. 
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منابع:
  بيانات در 1388/07/15 –  بيانات در چالوس 

  بيانات در 1388/09/04 –  ديدار با بسيجيان كشور
  بيانات در 1388/06/04 –  ديدار با دانشجويان و نخبگان

  بيانات در 1388/06/08 –  ديدار با اساتيد 
  بيانات در 1388/04/15 -  ديدار در سالروز ميالد اميرالمؤمنين(عليه السالم)

  بيانات در 1388/05/05 –  ديدار با اعضاى دفتر رهبرى 
  بيانات در 1388/08/12 –  بيانات در آستانه 13 آبان

  بيانات در 1388/07/02 –  ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى
نمودار درختى بيانات مربوط به تمامى ديدارهاى فوق در پايگاه اطالع رسانى دفتر  حفظ و نشر آثار حضرت آيت اهللا العظمى خامنه اى در دسترس است



پیوست اول: کسب بصیرت
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کسب بصیرت



بيانات در ديدار عمومى مردم چالوس و نوشهر   15 /7 /1388

 خداى متعال به پيغمربش در آن دوران دشوار مكه ميفرمايد: اى 

پيغمرب! من با بصريت حركت ميكنم. خوِد پيغمرب با بصريت 

حركت ميكند، تابعان و پريوان و مدافعان فكر پيغمرب هم با 

بصريت. آن وقتى كه هنوز حكومتى وجود نداشت، بصريت الزم 

بود... اينى كه من هميشه بر روى بصريت تأكيد كرده ام، به خاطر 

اين است كه يك ملت و جوانان يك كشور وقتى بصريت دارند، 

آگاهانه حركت ميكنند و قدم برميدارند، همه ى تيغهاى دشمن 

در مقابل آنها كند ميشود. بصريت اين است. بصريت وقتى بود، 

غبارآلودگى فتنه منيتواند آنها را گمراه كند. شام در جبهه ى جنگ 

اگر راه و نقشه خواىن بلد نباشيد، و قطب منا در اختيار نداشته 

باشيد، يك وقت مى بينيد درمحارصه ى دشمن قرار گرفته ايد؛ راه 

را عوىض آمده ايد، دشمن بر شام مسلط ميشود. اين قطب منا 

هامن بصريت است.
بيشترين زحمت پيامبر(صلى اهللا عليه و آله وسلّم) زحمات مربوط به منافقين بود

بيشترين زحمت اميرالمؤمنين(عليه السالم) درگيرى و چالش با مدعيان اسالم بود
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کسب بصیرت



دیدار اعضای دفرت رهربی و سپاه حفاظت وىل امر 5 /5 /1388

بالهاىئ كه بر ملتها وارد ميشود، در بسيارى از موارد بر اثر ىب

 بصريىت است. خطاهاىئ كه بعىض از افراد ميكنند -بعىض از عامه

 ى مردم و بيشرت از نخبگان- بر اثر ىب بصريىت است؛ خيىل هايش، 

منيگوئيم همه اش. بصريت خودتان را باال بربيد، آگاهى خودتان را 

باال بربيد... اين جمله ى امرياملؤمنني -به نظرم در جنگ صفني- 

فرمود: «اال و اليحمل هذا العلم اّال اهل البرص و الّصرب». ميدانيد، 

سختى پرچم امرياملؤمنني از پرچم پيغمرب، از جهاىت بيشرت بود؛ 

چون در پرچم پيغمرب دشمن معلوم بود، دوست هم معلوم بود؛ 

در زير پرچم امرياملؤمنني دشمن و دوست آنچنان واضح نبودند. 

دشمن هامن حرفهاىئ را ميزد كه دوست ميزند؛ هامن مناز 

جامعت را كه در اردوگاه امرياملؤمنني ميخواندند، در اردوگاه 

طرف مقابل هم - در جنگ جمل و صفني و نهروان - ميخواندند. 

حاال شام باشيد، چه كار ميكنيد؟ 
بيشترين زحمت پيامبر(صلى اهللا عليه و آله وسلّم) زحمات مربوط به منافقين بود

بيشترين زحمت اميرالمؤمنين(عليه السالم) درگيرى و چالش با مدعيان اسالم بود
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کسب بصیرت



دیدار اعضای دفرت رهربی و سپاه حفاظت وىل امر 5/ 5 /1388

تخريب ذهن آسانرت از تعمري ذهن است. وارد شدن سوءظن به 

ذهن آسان است، پاك كردنش سخت است. لذا آنها شبهه افكنى 

می کردند. سوء ظن را وارد ميكردند؛ كار آساىن بود. اين كىس كه از 

اين طرف، خودش را موظف دانسته بود كه در مقابل اين جنگ 

رواىن بايستد و مقاومت كند، جناب عامر يارس بود، كه در جنگ 

صفني دارد كه با اسب از اين طرف جبهه، به آن طرف جبهه و 

صفوف خودى مريفت و اين گروه هاىئ را كه  بودند، به هر كدام 

مريسيد، در مقابل آنها مى ايستاد وبراى آنها صحبت ميكرد؛ 

حقایقى را براى آنها روشن ميكرد و تأثري ميگذاشت. يك جا ميديد 

اختالف پيدا شده، عده اى دچار ترديد شدند، بگو مگو توى آنها 

هست، خودش را برسعت آنجا مريساند و برايشان حرف ميزد، 

تبيني ميكرد؛ گره ها را باز ميكرد.

بيشترين زحمت پيامبر(صلى اهللا عليه و آله وسلّم) زحمات مربوط به منافقين بود

بيشترين زحمت اميرالمؤمنين(عليه السالم) درگيرى و چالش با مدعيان اسالم بود
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کسب بصیرت



بیانات در دیدار اعضای خربگان رهربی  2 /7 /1388

اهل فتنه مايلند كه خشيت خودشان را، خوف از خودشان 

را در دل نخبگان و خواص، به جاى خشيت از خدا بنشانند؛ 

يعنى مايلند كه از آنها ترسيده بشود؛ «الّذين قال لهم الّناس 

إّن الّناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم اميانا و قالوا 

حسبنا اللَّه و نعم الوكيل». يعنى اينكه دامئاً دارند به ما 

فاخشوهم»،  لكم  قد جمعوا  الّناس  «إّن   ! آقا  ميگويند: 

جوابش همني است: «فقالوا حسبنا اللَّه و نعم الوكيل». 

نتيجه  اش هم اين است: «فانقلبوا بنعمة من اللَّه و فضل مل 

اين  درك،  اين  احساس،  اين  نتيجه  ى  سوء».  ميسسهم 

حقيقت روحى و معنوى همني است كه: «فانقلبوا بنعمة 

من اللَّه و فضل مل ميسسهم سوء». بنابراين، بايستى اين 

شجاعت را داشت.

بيشترين زحمت پيامبر(صلى اهللا عليه و آله وسلّم) زحمات مربوط به منافقين بود

بيشترين زحمت اميرالمؤمنين(عليه السالم) درگيرى و چالش با مدعيان اسالم بود
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بيشترين زحمت پيامبر(صلى اهللا عليه و آله وسلّم) زحمات مربوط به منافقين بود

بيشترين زحمت اميرالمؤمنين(عليه السالم) درگيرى و چالش با مدعيان اسالم بود

42

کسب بصیرت



بيانات در ديدار اعضاى هيئت دولت 18 /6 /1388

من و شام كاره      اى نيستيم؛ دست قدرت الهى است. من و 

شام وسائىل هستيم كه اگر عقل به خرج بدهيم، اختيار 

خودمان را به كار بيندازيم، وارد ميدان بشويم، از ما براى 

حصول اين هدف استفاده خواهد شد و افتخار و رشفش 

براى ما ميامند. اما اگر ما هم نباشيم: «فسوف يأىت اللَّه 

بقوم يحّبهم و يحّبونه». اينجور نيست كه، بار خدا بر زمني 

ناموس  منيامند، پيش خواهد رفت؛ يك حركت طبيعى، 

طبيعت است، ناموس تاريخ است... اگر شام بيائيد توى 

ميدان، بر دشمنتان پريوز خواهيد شد؛ يعنى اين سنت الهى 

است؛ حاال اين پريوزى ممكن است يك روزه و يك ساله 

نباشد، اما در نهايت پريوزى است. اين پريوزى قطعاً حاصل 

خواهد شد.

بيشترين زحمت پيامبر(صلى اهللا عليه و آله وسلّم) زحمات مربوط به منافقين بود

بيشترين زحمت اميرالمؤمنين(عليه السالم) درگيرى و چالش با مدعيان اسالم بود
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منابع:
  بيانات در 1388/06/04 –  ديدار با دانشجويان و نخبگان

  بيانات در 1388/06/08 –  ديدار با اساتيد
  بيانات در 1388/07/02 –  ديدار با اعضاى خبرگان رهبرى

  بيانات در 1388/09/04 –  ديدار با بسيجيان كشور
نمودار درختى بيانات مربوط به تمامى ديدارهاى فوق در پايگاه اطالع رسانى دفتر  حفظ و نشر آثار حضرت آيت اهللا العظمى خامنه اى در دسترس است



پیوست دوم: جنگ نرم علیه جمهوری اسالمی
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جنگ نرم علیه جمهوری اسالمی



بيانات در ديدار جمع كثريى از بسيجيان كشور 4 /9 / 1388

يىك از ابزارها در جنگ نرم اين است كه مردم را در يك 

پيدا  بهانه اى  كنند...  بدبني  يكديگر  به  نسبت  جامعه 

كنند...  اختالف  ايجاد  مردم  بني  بهانه  اين  با  كنند، 

اينجور كارى در كشورهاى ديگر اوضاع كشور را بكىل 

عوض كرد... يك بهانه اى مثل بهانه ى انتخابات را پيش 

يكديگر  به  نسبت  را  دلها  كنند،  ترديد  ايجاد  بكشند، 

چركني كنند، مردم را در مقابل هم قرار بدهند؛ بعد در 

كارهاى  به  را  معاند  مغرِض  دست آموِز  عنارص  ميانه، 

تشخيص  نتوانند  كشور  مسئولني  و  كنند  وادار  خالف 

طرحهاى  جزو  اين  شد.  چه  بود،  چى  بود،  ىك  بدهند 

اساىس است. 
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جنگ نرم علیه جمهوری اسالمی



بیانات در دیدار اعضای خربگان رهربی  2 / 7 / 1388

یکی از خطوطی که به نظر ما دشمن بر روى او دارد 

از  مردم  ذهن  كردن  منرصف  ميكند،  رسمايه  گذارى 

در  كه  نيستيم  منكر  هرگز  ما  است.  دشمن  دشمنِى 

نارساىئ  هاى گوناگون و مشكالت فراواىن كه بر رس راه 

و  شخىص  تقصريهاى  مى  آيد،  پيش  افراد  و  جامعه 

از درون وجود دارد... در جنگ  تقصريهاى اجتامعى، 

احد هم كه دشمن حمله كرد و رضبه زد، در حقيقت 

اين  نكته  منتها  خوردند؛  خودشان رضبه  از  مسلامنها 

نقش  بايد  نخورد،  بخواهد رضبه  انسان  اگر  كه  است 

و  خواص  بخصوص  اغفاِل  خط  ببيند...  را  دشمن 

نخبگان از تأثري دشمن، يىك از خطوط القاىئ و تبليغاىت 

دشمن است. 
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جنگ نرم علیه جمهوری اسالمی



مراسم تنفيذ حكم دهمین دوره رياست جمهورى 1388/5/12

عده ای خلف وعده     ى با خدا كردند، اين موجب شد نفاق 

در دلهايشان به وجود بيايد. يعنى انسان گناهى انجام 

ميدهد، اين گناه انسان را به وادى نفاق ميكشاند؛ كه نفاق، 

كفر باطنى است... در يك آيه     ى ديگر ميفرمايد: «اّن الّذين 

تولّوا منكم يوم التقى الجمعان امّنا استزلّهم الّشيطان ببعض 

ما كسبوا». اينى كه مى     بينيد يك عده     اى در مقابل دشمن 

منهزم ميشوند، طاقت منى     آورند، منيتوانند ايستادگى كنند، 

به خاطر آن چيزى است كه قبالً از اينها رس زده است؛ باطن 

خودشان را با گناه و با خطا خراب كرده     اند. لغزشها انسان 

را فاسد ميكند. اين فساد، به انحراف در عمل و گاهى به 

انحراف در عقيده منتهى ميشود. اين هم مبرور پيش مى

     آيد... عالجش هم مراقبت از خود است. 
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بنده گفتم كرىس آزادفكرى را در دانشگاه ها به وجود بياوريد. 

خوب، شام جوانها چرا به وجود نياورديد؟ شام كرىس آزادفكرى 

سياىس را، كرىس آزاد فكرى معرفتى را تو همني دانشگاه تهران، تو 

همني دانشگاه رشيف، تو همني دانشگاه امريكبري به وجود 

بياوريد. چند نفر دانشجو بروند، آنجا حرفشان را بزنند، حرف 

همديگر را نقد كنند، با همديگر مجادله كنند. حق، آنجا خودش 

را منايان خواهد كرد. حق اينجورى منايان منيشود كه كىس يك 

انتقادى را پرتاب بكند... ايجاد فضاى آشفته ى ذهنى با لفاظى ها 

هيچ كمىك به پيرشفت كشور منيكند. شام تجربه ى اين پدر پريتان 

را در اين زمينه داشته باشيد. آىن كه كمك ميكند به پيرشفت 

كشور، آزادى واقعِى فكرهاست؛ يعنى آزادانه فكر كردن، آزادانه 

مطرح كردن، از هو و جنجال نرتسيدن، به تشويق و تحريض اين 

و آن هم نگاه نكردن. 
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