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ّدمه
مق

مقّدمه

برقراري نظام جمهوري اسالمي به تعبير رساي بنيانگذار آن، حضرت امام 
خميني)ره(، از نعمتهاي بزرگ الهي بر مردم اين سرزمين و تمامي مستضعفين 
جهان بوده است. مروري بر تاريخ پرافتخار اين نهضت و شكل گيري نظام 
مقّدس جمهوري اسالمي به روشني نقش و تأثير اصل مترقّي واليت فقيه و 
رهبري حكيمانه ي حضرت امام)ره( و پس از آن حضرت آيت اهلل العظمي 
سيّد علي خامنه اي، رهبر انقالب اسالمي، را در هدايت انقالب در كوران 

حوادث گوناگون روزگار نشان مي دهد.
مؤسسه ي پژوهشي فرهنگي انقالب اسالمي كه وظيفه ي حفظ و نشر آثار 
مقام معّظم رهبري را بر عهده دارد، در اجراي همين وظيفه اقدام به انتشار 
كتابهاي موضوعي به منظور نشر بيانات، ديدگاه ها و رهنمودهاي معّظم له در 

مقاطع، مناسبتهاي و موضوعات مختلف مي نمايد.
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سال 1388 يكي از مهمترين مقاطع تاريخ انقالب اسالمي ايران به شمار 
مي رود.

بروز فتنه ي بزرگ و سازمان يافته اي كه دشمنان قسم خورده ي اين انقالب 
و سرزمين، سالها براي آن برنامه ريزي  و آماده سازي كرده بودند كشور و 

همه ي آحاد جامعه را در معرض آزموني بزرگ و سرنوشت ساز قرار داد.
به مدد لطف و عنايت الهي و بركات خون شهيدان و با رهبري حكيمانه  
انقالب  العظمي خامنه اي،  آيت اهلل  رهبري، حضرت  معّظم  مقام  بي نظير  و 

اسالمي اين گردنه ي دشوار را پشت سر نهاد. 
كتاب حاضر حاوي فرازهاي مهمي از رهنمودهاي معّظم له در طول يك 

سال و نيم گذشته و حاوي درسهايي ماندگار از اين دوران حّساس است.

و من اهلل التوفيق
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مردم ساالري ديين، عامل پايداري

است.  انتخابات  پايه ها،  از  يكی  است.  انتخابات  همين  ما  نظام  پايه ى 
مردم ساالرى دينی با حرف نميشود؛ مردم ساالرى دينی با شركت مردم، حضور 
مردم، اراده ى مردم، ارتباط فكرى و عقالنی و عاطفی مردم با تحّوالت كشور 
صورت ميگيرد؛ اين هم جز با يك انتخابات صحيح و همگانی و مشاركت 
وسيع مردم ممكن نيست. اين مردم ساالرى، عامل پايدارى مّلت ايران است. 
اينكه شما توانسته ايد در طول اين سی سال از نهيب ابرقدرتها نترسيد، اينكه 
اينكه  بزنند،  به شما  نتوانستند ضربه ى اساسی  نهيب  از  ابرقدرتها هم غير 
جوانان كشور در ورود به ميدانهاى گوناگون اين شجاعت و اخالص را نشان 

ميدهند، ناشی از مردم ساالرى دينی است؛ اين را بايد خيلی قدر بدانيم.

بيانات در جمع زائران و مجاوران حضرت امام رضا)ع( ـ 88/1/1
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تكرار حرف دمشن در عني ديدن واقعيت

دمكراسی،  مّدعي  كشورهاى  اين  اكثر  انتخابات  از  ما  كشور  انتخابات 
انتخابات  اين  در  مردم  انگيزه ى  است، هم  پرشورتر  است، هم  آزادتر  هم 
بيشتر است. انتخابات پرشور، انتخابات خوب، سالم. دشمن خدشه ميكند. 
از دشمن انتظارى هم جز دشمنی نيست؛ چه انتظارى هست؟ بی توقّعی از 
دوستان است. بی توقّعی از كسانی است كه جزو اين مّلتند؛ واقعيّات را دارند 
می بينند؛ می بينند كه اين انتخابات چگونه سالم و متقن انجام ميگيرد، در 

عين حال، همان حرفی را كه دشمن ميزند، اينها هم ميزنند!

بيانات در ديدار جمعي از معلمان، پرستاران و كارگران ـ 88/2/9
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برنامه ريزي دمشن عليه انتخابات

انتخابات يكی از آزمونهاى بزرگ مّلت ايران در مقابل چشم دشمنان 
است؛ به همين جهت روى انتخابات ما حساسند. از حدود يك سال پيش، 
دستگاههاى تبليغاتی دشمنان مّلت ايران، با يك شيب ماليمی شروع كردند 
عليه اين انتخابات حرف زدن و اقدام كردن و مطلب ساختن؛ دستگاههاى 
امنيتی شان هم مشغول شدند به خبرگيرى و گمانه زنی و پيشنهاد دادن. روى 

اين انتخابات حساسند.

بيانات در جمع مردم استان كردستان در ميدان آزادي سنندج ـ 88/2/22
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تكرار خواسته هاي غرب نقطة منفي نامزدها

كنونی،  وضع  مثل  انتخابات  دوره هاى  در  يا  ما،  مسئوالن  يا  كه  اينی 
نامزدهاى انتخاباتی ما براى جلب توّجه ديگران حرفهاى غربی ها را تكرار 
كنند، اين هيچ امتيازى محسوب نميشود. امتياز اين نيست كه ما آن چيزى را 

بگوئيم كه غرب می پسندد.

بيانات در ديدار مردم مريوان ـ 88/2/26
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حضور تارخيي مردم عامل يأس دمشن

حضور مردم در صحنه ها توانست دشمن را مأيوس كند. اگر مردم در اين 
سی سال در انتخاباتها شركت نميكردند، در راهپيمائی هاى بيست و دو بهمن 
و روز قدس شركت نميكردند، در مراسم گوناگون، حضور خودشان و اين 
حجم عظيم مّلت ايران را به رخ دشمن نميكشيدند، مسلماً هيبت مّلت ايران، 

آنچنان كه امروز هست، نميبود. اين حضور را حفظ كنيد.

بيانات در ديدار مردم بيجار ـ 88/2/28
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يكي از معيارهاي تشخيص اصلح: 
عدم ضعف در برابر دمشن

مّلت ايران در انتخابهاى خود - معيارهاى انتخابات را من آن روز عرض 
كردم، اين هم مكّمل آنهاست - توّجه كند؛ كسانی با رأى مّلت سر كار نيايند 
كه در مقابل دشمنان بخواهند دست تسليم باال ببرند و آبروى مّلت ايران را 
ببرند. كسانی سر كار نيايند كه بخواهند با تملق گويی به غرب، به دولتهاى 
غربی، به دولتهاى زورگو و مستكبر، به خيال خودشان بخواهند براى خودشان 
موقعيتی در سطح بين المللی دست و پا كنند. اينها براى مّلت ايران ارزشی 
ندارد. كسانی سر كار نيايند كه دشمنان مّلت ايران طمع بورزند كه به وسيله ى 
آنها بتوانند صفوف مّلت را از هم جدا كنند، مردم را از دينشان، از اصولشان، 
از ارزشهاى انقالبی شان دور كنند. مّلت بايد آگاه باشد. اگر كسانی بر سر كار 
بيايند كه در مراكز گوناگون سياسی يا اقتصادى به جاى اينكه به فكر ادامه ى 
راه امام و ارزشها و اصول ترسيم شده ى به وسيله ى امام باشند، به فكر به 
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دست آوردن دل فالن قدرت غربی و فالن مستكبر بين المللی باشند، براى 
مّلت ايران مصيبت خواهد بود. اين آگاهی براى مّلت الزم است.

بيانات در ديدار مردم بيجار ـ 88/2/28
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از معيارهاي صالحيت نامزدها: 
اطاعت خدا، حفظ مرز با دمشن

مسئولين ما بايد هوشيار باشند؛ نامزدهاى انتخابات بايد هوشيار باشند. 
مبادا نامزدهاى انتخابات رياست جمهورى در تبليغات خود براى دلخوشی 
نظر گرفت،  بايد در  را  كنند. رضايت خدا  بر زبان جارى  دشمنان حرفی 
رضايت اولياء را بايد در نظر گرفت. آن چيزى را بايد معيار قضاوت قرار داد 
كه مايه ى ايستادگی مّلت است، مايه ى استحكام مّلت است، مايه ى استقامت 

مردم است و او پايبندِى محكم به اسالم است.

بيانات در جمع تعدادى از خانواده هاى شهداء ـ 88/3/3
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نقشه ي دمشن براي عدم حضور 
مردم در انتخابات

از دو سه ماه قبل از اين، راديوهاى بيگانه شروع كردند به بدنام كردن 
و مخدوش كردن چهره ى انتخابات در كشورمان، براى بدبين كردن مردم. 
گاهی گفتند: اين انتخابات نيست، انتصابات است. گاهی گفتند: اين يك 
كانديداها خودشان  اين  گفتند:  است؛  درون حكومت  كنترل شده ى  بازى 
دارند بازى ميكنند؛ نامزدهاى مختلف كه می بينيد با هم اختالف نظر دارند، 
قطعًا  انتخابات  در  گفتند:  گاهی  است.  بازى  است،  ظاهرسازى  همه  اينها 
تقلب انجام خواهد گرفت؛ هر وقتی يك چيزى گفتند. مقصود از همه ى 
اين تخريبها يك چيز است و او اينكه ميخواهند مّلت در انتخابات، مشاركت 

قوى و نمايانی نكند؛ اين را ميخواهند.

بيانات در بيستمين سالگرد رحلت امام خمينی )ره( ـ 88/3/14
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خمالفت دمشن با مردم ساالري

عزيزان من! مّلت عزيز ايران! مّلت باهوش و بيدار ايران! مّلت تجربه شده 
و آزموده ى ايران كه در طول اين سی سال از اين همه گردنه هاى سخت عبور 
كرديد! بدانيد؛ با مردم ساالرِى شما مخالفند. دشمن با همين حضور شما، با 
همين انتخاب شما مخالف است. ميخواهند پشتوانه ى نظام را كه مردم هستند 
و آراء مردم است، از نظام بگيرند؛ ميفهمند چه كار دارند ميكنند. واى به حال 
آن كسانی كه نادانسته، از روى غفلت، همان حرف آنها را تكرار كنند و همان 

مقصود آنها را در داخل تحقق ببخشند. آنها دارند اميد را از مردم ميگيرند. 

بيانات در بيستمين سالگرد رحلت امام خمينی )ره( ـ 88/3/14
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وجوب عقلي و شرعي شركت در انتخابات

مّلت ايران سرافراز است به اينكه توانسته در طول اين سی سال مسئولين 
را خودش معيّن كند. مسئولين بلندمرتبه ى نظام از صدر تا ذيل به وسيله ى 
مردم انتخاب شده اند؛ رهبرى هم به وسيله ى مردم انتخاب ميشود با واسطه ى 
شوراهاى  اسالمی،  شوراى  مجلس  جمهورى،  رياست  خبرگان،  انتخابات 
گوناگون؛ اين جزو افتخارات نظام است، ميخواهند اين را از مردم بگيرند؛ 
چون ميدانند نظام با اين مستحكم ميشود. من به شما عرض ميكنم: هر كسی 
به استحكام اين نظام عالقه مند است، هر كه به اسالم عالقه مند است، هر كه 
به مّلت ايران عالقه مند است، براى او عقاًل و شرعاً واجب است كه در اين 

انتخابات شركت كند.

بيانات در بيستمين سالگرد رحلت امام خمينی )ره( ـ 88/3/14
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نعمت امنيت در سه دهه انتخابات

ما سی سال است انتخابات داريم و بحمداهلل هميشه در انتخاباتها، امنيت 
برقرار بوده است. اين خيلی نعمت بزرگی است؛ اين ناشی از تفضل الهی 
اميدوارم و از مردم  و ناشی از شعور و درك مردم ماست. امروز هم من 
خواهش ميكنم كه توّجه كنند، همين امنيت، همين آرامش و همين متانت 
و سكينه ى روحی الزم، در آنها وجود داشته باشد. ممكن است بدخواهانی 
بخواهند در مراكز رأى تشنج ايجاد كنند؛ هرگونه تشنجی به ضرر صندوقهاى 
رأى تمام خواهد شد؛ يعنی به ضرر آراء مردم و به ضرر مردم است؛ اگر 
كسانی خواستند چنين تشنجی ايجاد كنند، خود مردم نگذارند و با متانت، 
با صبر و با حلم و وقار خودشان، مانع بشوند از اينكه خواسته ى بدخواهان 

اين مّلت عملی بشود.

مصاحبه با رهبر معّظم انقالب پس از شركت در انتخابات ـ 88/3/22
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پريوزي مردم در برابر هتاجم سياسي دمشن

انتخابات 22خرداد، با هنرنمائی مّلت ايران، نصاب تازه ئی در سلسله ى 
طوالنی انتخابهاى مّلی پديد آورد. مشاركت بيش از هشتاد درصدى مردم در 
پاى صندوقها و رأى بيست وچهار ميليونی به رئيس جمهور منتخب، يك 
جشن واقعی است كه به حول و قّوه ى الهی، خواهد توانست پيشرفت و 
اعتالى كشور و امنيت ملی و شور و نشاط پايدار را تضمين كند. ديروز شما 
توانستيد ثابت كنيد كه ايران به بركت شعارها و ارزشهاى انقالب اسالمی، در 
برابر تهاجم سياسی و روانی از چنان مصونيت و صالبتی برخوردار است كه 
با گذشت سی سال از آغاز مردمساالرى دينی در اين كشور،  از هميشه تازه 
نفس تر و سرزِنده تر در صحنه حاضر گشته و دوستان و دشمنان را به ادامه ى 

راه روشن خود مطمئن ميسازد.

 پيام رهبر معّظم انقالب اسالمی به مردم درباره ي دهمين دوره ى انتخابات رياست

جمهورى ـ 88/3/23
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پيش بيين حركت دمشن

تحريكات  از  گونه هائی  با  بخواهند  دشمنان  كه  است  اين  بر  گمان 
بدخواهانه، شيرينی اين رويداد را از كام مّلت بزدايند. به همه  آحاد مردم و 
بويژه جوانان عزيز كه سرزنده ترين نقش آفرينان اين حادثه ى شورانگيز بودند، 
توصيه ميكنم كه كاماًل هشيار باشند. همواره بايد شنبه ى پس از انتخابات، روز 
مهربانی و بردبارى باشد. چه طرفداران نامزد منتخب و چه هواداران ديگر 
نامزدهاى محترم،  از هرگونه رفتار و گفتار تحريك آميز و بدگمانانه پرهيز 

كنند.

 پيام رهبر معّظم انقالب اسالمی به مردم در مورد دهمين دوره ى انتخابات رياست

جمهورى ـ 88/3/23
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رسيدگي به اعتراضات، رفع كدورت

با ايجاد دشمنی همه تان مقابله كنيد. اين مخصوص يك نامزد يا يك 
ستاد يا يك مجموعه نيست؛ همه وظيفه دارند كه با ايجاد نقار و دشمنی و 
كدورت مقابله كنند. بله، ممكن است كسانی همانطور كه حاال آقايان هم 
ذكر كرديد، اشكاالت و اعتراضاتی را بر مجارى گوناگون امور در انتخابات 
ثبت كرده باشند و اعتراض داشته باشند، كه البته، راه هاى قانونی وجود دارد. 
رسيدگی به اينها حتماً بايد انجام بگيرد. مواردى را آقايان ذكر كرديد. من 
درخواست ميكنم از آقايان مسئول در وزارت كشور و همچنين در شوراى 

نگهبان كه به اين موارد دقيقاً رسيدگی كنند.

بيانات در ديدار نمايندگان نامزدهاي انتخابات ـ 88/3/26



جرا
 ما

رح
ش

28

حلِم پريوزي، حلِم شكست

همه بايد حلم داشته باشند. حلم اسالمی كه ما در فارسی او را بردبارى 
معنا ميكنيم، معنايش توان تحمل و ظرفيت تحمل است. همه بايد ظرفيت 
تحمل داشته باشند، بتوانند تحمل كنند؛ تحمل پيروزى هم كار آسانی نيست، 
تحمل عدم پيروزى هم كار آسانی نيست. حلم داشتن و تحمل كردن و 
ظرفيت پيروزى و عدم پيروزى را داشتن، يكی از فضائل انسانی است؛ ما 

بايد اين را هم در نخبگان، هم در آحاد عظيم مردم ترويج بكنيم.

بيانات در ديدار نمايندگان نامزدهاي انتخابات ـ 88/3/26
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ختريب و جنايت، كار اخاللگران

 اين تخريبهائی كه انجام ميگيرد، اين كارهاى زشتی كه انجام ميگيرد، 
بعضاً جناياتی كه واقع ميشود، مربوط به هيچكدام از اين اطراف قضيه نيست؛ 
اين مربوط به مردم نيست، مربوط به نامزدها نيست؛ مربوط به خرابكارهاست، 

مربوط به اخاللگرهاست.

بيانات در ديدار نمايندگان نامزدهاي انتخابات ـ 88/3/26
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توطئه ي دمشن با هر نتيجه ي انتخابات

كسانی كه يك طرف را عليه يك طرف تحريك ميكنند، كارهائی ميكنند 
به عنوان طرفدارى از يك جهت، در حالی كه حقيقتاً طرفدارى از او نيست؛ 
اينها نه از اين طرفند، نه از آن طرف. اينها كسانی هستند كه با اصل نظام 
اغتشاشند،  طرفدار  تشنجند،  طرفدار  مخالفند،  كشور  آرامش  با  مخالفند، 
ميخواهند آرامش نباشد. هر كس سِر كار باشد، اگر نتائج انتخابات غير از اين 
هم ميشد، بنده به طور اطمينان ميتوانم عرض بكنم كه باز اينجور حوادثی 
ديده ميشد، باز اين حوادث پيش می آمد، براى اينكه اصاًل آرامش در كشور 
نباشد. آنها امنيت كشور را و آرامش كشور را هدف گرفته اند و ميخواهند 

اين را از بين ببرند.

بيانات در ديدار نمايندگان نامزدهاي انتخابات ـ 88/3/26
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موضعگريي صريح در برابر اغتشاش آفريين، 
وظيفه ي عمومي

هيچكس نبايد به اين تشنج آفرينی و اغتشاش آفرينی كمك كند و همه 
بايد در مقابل او صريح موضع بگيرند. كما اينكه مواضع حقيقی شماها هم 
آنها  خواسِت  اين  كه  كنند  روشن  بگيرند،  موضع  نيست. صريح  اين  جز 
را  همديگر  يعنی  نكنند؛  واقعاً  باشد،  تشنج آفرين  كه  كارى  هر  و  نيست. 

عصبانی نكنند.

بيانات در ديدار نمايندگان نامزدهاي انتخابات ـ 88/3/26
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منايش عظيم مشاركت مردمي

انتخابات بيست و دوي خرداد يك نمايش عظيمی بود از احساس مسئوليت 
مّلت ما براى سرنوشت كشور؛ نمايش عظيمی بود از روح مشاركت جوى 
مردم در اداره ى كشورشان؛ نمايش عظيمی بود از دلبستگی مردم به نظامشان. 
حقيقتاً مشابه اين حركتی كه در كشور انجام گرفت، من امروز در دنيا و 
در اين دموكراسی هاى گوناگون - چه دموكراسی هاى ظاهرى و دروغين 
به آراء مردم مراجعه ميكنند - نظيرش را  و چه دموكراسی هائی كه واقعاً 
سراغ ندارم. در جمهورى اسالمی هم جز در همه پرسی سال 58 - فروردين 
58 - هيچ نظيرى ديگر براى اين انتخاباتی كه در جمعه ى گذشته شما انجام 
داديد، وجود ندارد؛ مشاركت حدود 85 درصد؛ چهل ميليون تقريباً جمعيت. 
انسان دست مبارك ولی عصر را پشت سر حوادثی با اين عظمت می بيند. اين 

نشانه ى توّجه خداست.

خطبه هاي نماز جمعه ي تهران ـ 88/3/29
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جشين براي دوستان، زلزله اي براي دمشنان

اين انتخابات، عزيزان من! براى دشمنان شما يك زلزله ى سياسی بود؛ 
براى دوستان شما در اكناف عالم يك جشن واقعی بود؛ يك جشن تاريخی 
بود. در سی سالگی انقالب اين جور مردم بيايند نسبت به اين نظام و اين 
انقالب و آن امام بزرگوار اظهار وفادارى كنند! اين يك جنبش عمومی و 
نظام جمهورى  براى  و  با شهدا؛  و  امام  با  پيمان  تجديد  براى  بود  مردمی 
اسالمی يك نََفس تازه كردن، يك حركت از نو، يك فرصت بزرگ. اين 
انتخابات، مردمساالرى دينی را به رخ همه ى مردم عالم كشيد. همه ى كسانی 
كه بدخواه نظام جمهورى اسالمی هستند، ديدند مردمساالرى دينی يعنی 
چه. اين يك راه سوم است. در مقابل ديكتاتورى ها و نظامهاى مستبد از 
يك طرف، و دموكراسی هاى دور از معنويت و دين از يك طرف ديگر، اين 
مردمساالرى دينی است؛ اين است كه دلهاى مردم را مجذوب ميكند و آنها 

را به وسط صحنه ميكشاند. اين، امتحان خودش را داد.

خطبه هاي نماز جمعه ي تهران ـ 88/3/29
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هدف دمشن: ختريب اعتماد مردم

مشاركت  نداشت،  وجود  اعتماد  وقتی  كه  ميدانند  ايران  مّلت  دشمنان 
شد،  ضعيف  صحنه  در  حضور  و  مشاركت  وقتی  شد؛  خواهد  ضعيف 
مشروعيت نظام دچار تزلزل خواهد شد؛ آنها اين را ميخواهند؛ هدف دشمن 
اين است. ميخواهند اعتماد را بگيرند تا مشاركت را بگيرند، تا مشروعيت 
بانك  از آتش زدن  بمراتب  اين، ضررش  بگيرند.  از جمهورى اسالمی  را 
و سوزاندن اتوبوس بيشتر است. اين، آن چيزى است كه با هيچ خسارت 
ديگرى قابل مقايسه نيست. مردم بيايند در يك چنين حركت عظيمی اينجور 
مشتاقانه حضور پيدا كنند، بعد به مردم گفته بشود كه شما اشتباه كرديد به 

نظام اعتماد كرديد؛ نظام قابل اعتماد نبود. دشمن اين را ميخواهد.
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راه بن بست براي تقّلب

ساز و كارهاى قانونی انتخابات در كشور ما اجازه ى تقلب نميدهد. اين 
را هر كسی كه دست اندركار مسائل انتخابات هست و از مسائل انتخابات 
آگاه است، تصديق ميكند؛ آن هم در حد يازده ميليون تفاوت! يك وقت 
اختالِف بين دو رأى، صد هزار است، پانصد هزار است، يك ميليون است، 
حاال ممكن است آدم بگويد يك جورى تقلب كردند، جابه جا كردند؛ اما 
يازده ميليون را چه جور ميشود تقلب كرد! در عين حال بنده اين را گفتم، 
شوراى محترم نگهبان هم همين را قبول دارند كه اگر كسانی شبهه دارند 
و مستنداتی ارائه ميدهند، بايد حتماً رسيدگی بشود؛ البته از مجارى قانونی؛ 

رسيدگی فقط از مجارى قانونی.
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عمل به قانون: تنها راه پيِش رو

 بنده زير بار بدعتهاى غيرقانونی نخواهم رفت. امروز اگر چهارچوبهاى 
قانونی شكسته شد، در آينده هيچ انتخاباتی ديگر مصونيت نخواهد داشت. 
باالخره در هر انتخاباتی بعضی برنده اند، بعضی برنده نيستند؛ هيچ انتخاباتی 
ديگر مورد اعتماد قرار نخواهد گرفت و مصونيت پيدا نخواهد كرد. بنابراين 
همه چيز دنبال بشود، انجام بگيرد، كارهاى درست، بر طبق قانون. اگر واقعًا 
شبهه اى هست، از راه هاى قانونی پيگيرى بشود. قانون در اين زمينه كامل 
است و هيچ اشكالی در قانون نيست. همانطور كه حق دادند كه نامزدها 
بشود.  بررسی  كه  دادند  حق  كنند،  شكايت  كه  دادند  حق  كنند،  نظارت 
بنده از شوراى محترم نگهبان خواستم كه اگر مواردى خواستند صندوقها 
بكنند.  را  كار  اين  نامزدها  نمايندگان خود  با حضور  بكنند،  بازشمارى  را 
خودشان باشند، آنجا بشمرند، ثبت كنند، امضاء كنند. بنابراين، هيچ مشكلی 

در اين جهت وجود ندارد.
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التزام به قانون، اولويت كار خنبگان

افكار مردم دارند؛  آن كسانی كه به يك نحوى يك نوع مرجعيتی در 
از اين سياسيون و رؤساى احزاب و كارگردانان جريانات سياسی، و يك 
بايد مراقب رفتار خودشان  اينها خيلی  اينها حرف شنوى دارند،  از  عّده اى 
باشند؛ خيلی بايد مراقب گفتار خودشان باشند. اگر آنها كمی افراطی گرى 
كنند، دامنه ى اين افراطی گرى در بدنه ى مردم به جاهاى بسيار حساس و 
خطرناكی خواهد رسيد كه گاهی خود آنها ديگر نميتوانند آن را جمع كنند، 
كه ما نمونه هايش را ديده ايم. افراط وقتی در جامعه به وجود آمد، هر حركت 
بخواهند  سياسی  نخبگان  اگر  ميزند.  دامن  ديگران  افراطی گرى  به  افراطی 
قانون را زير پا بگذارند، يا براى اصالح ابرو، چشم را كور كنند، چه بخواهند، 
چه نخواهند، مسئول خونها و خشونتها و هرج و مرج ها، آنهايند. من به 
همه ى اين آقايان، اين دوستان قديمی، اين برادران توصيه ميكنم بر خودتان 
مسّلط باشيد؛ سعه ى صدر داشته باشيد؛ دستهاى دشمن را ببينيد؛ گرگهاى 
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گرسنه ى كمين كرده را كه امروز ديگر نقاب ديپلماسی را يواش يواش دارند 
از چهره هايشان برميدارند و چهره ى حقيقی خودشان را نشان ميدهند، ببينيد؛ 

از اينها غفلت نكنيد.
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آخرين پيام امام: داوري قانون

آخرين وصاياى امام را به ياد بياوريد؛ قانون، فصل الخطاب است؛ قانون 
اين  براى  انتخابات  براى چيست؟  انتخابات اصاًل  بدانيد.  را فصل الخطاب 
در  بايد  بشود.  فصل  و  حل  رأى  صندوق  سر  اختالفها  همه ى  كه  است 
صندوقهاى رأى معلوم بشود كه مردم چی ميخواهند، چی نميخواهند؛ نه 
در كف خيابانها. اگر قرار باشد بعد از هر انتخاباتی آنهائی كه رأى نياوردند، 
اردوكشی خيابانی بكنند، طرفدارانشان را بكشند به خيابان؛ بعد آنهائی كه 
رأى آورده اند هم، در جواب آنها، اردوكشی كنند، بكشند به خيابان، پس چرا 
انتخابات انجام گرفت؟ تقصير مردم چيست؟ اين مردمی كه خيابان، محل 
كسب و كار آنهاست، محل رفت و آمد آنهاست، محل زندگی آنهاست، اينها 
چه گناهی كردند؟ كه ما ميخواهيم طرفدارهاى خودمان را به رخ آنها بكشيم؛ 
آن طرف يك جور، اين طرف يك جور. براى نفوذِى تروريست - آن كسی 
كه ميخواهد ضربه ى تروريستی بزند - مسئله ى او مسئله ى سياسی نيست؛ 
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براى او چه چيزى بهتر از پنهان شدن در ميان اين مردم؛ مردمی كه ميخواهند 
راهپيمائی كنند يا تجمع كنند. اگر اين تجمعات پوششی براى او درست كند، 

آنوقت مسئوليتش با كيست؟
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سوء استفاده از عالئق مردم

انسان دلش خون ميشود از بعضی از اين قضايا؛ بروند توى كوى دانشگاه، 
جوانها را، دانشجوها را - آن هم دانشجوهاى مؤمن و حزب اللهی را، نه آن 
شلوغ كن ها را - مورد تهاجم قرار بدهند، آنوقت شعار رهبرى هم بدهند! دل 
انسان خون ميشود از اين حوادث. زورآزمائی خيابانی بعد از انتخابات كار 
درستی نيست، بلكه به چالش كشيدن اصل انتخابات و اصل مردم ساالرى 

است.
من از همه ميخواهم به اين روش خاتمه بدهند. اين روش، روش درستی 
نيست. اگر خاتمه ندهند، آنوقت مسئوليت تبعات آن، هرج و مرج آن، به 

عهده ى آنهاست.
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زهي تصّور باطل، زهي خيال خطا

اين تصور هم غلط است كه بعضی خيال كنند با حركات خيابانی، يك 
اهرم فشارى عليه نظام درست ميكنند و مسئولين نظام را مجبور ميكنند، 
اين  نه،  بروند.  آنها  بار تحميالت  به عنوان مصلحت، زير  تا  وادار ميكنند 
هم غلط است. اوالً تن دادن به مطالبات غير قانونی، زير فشار، خود اين، 
شروع ديكتاتورى است. اين اشتباه محاسبه است؛ اين محاسبه ى غلطی است. 
عواقبی هم اگر پيدا كند، عواقبش مستقيماً متوّجه فرماندهان پشت صحنه 
خواهد شد. اگر الزم باشد، مردم آنها را هم در نوبت خود و وقت خود 

خواهند شناخت.
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دعوت به تفاهم و رعايت قانون

من از همه ى اين دوستان، اين برادران، ميخواهم بنا را بر برادرى بگذاريد، 
بنا را بر تفاهم بگذاريد، قانون را رعايت كنيد. راه قانون باز است. راه محبت 
و صفا باز است، از اين راه برويد. و اميدوارم خداى متعال توفيق بدهد كه 
همه از اين راه بروند. خب، همه پيشرفت كشور را ميخواهند. جشن پيروزى 
اين جشن  نگذارند دشمن  و  بدارند  گرامی  برادران  اين  را  ميليونی  چهل 
را خراب كند؛ همچنانی كه دشمن ميخواهد خراب كند. البته اگر كسانی 
بخواهند راه ديگرى را انتخاب بكنند، آنوقت بنده دوباره خواهم آمد و با 

مردم صريحتر از اين صحبت خواهم كرد.
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ايران، گرجستان نيست

افتادند و خط  كار  به  اين عناصر خارجی  در داخل كشور هم عوامل 
تخريب خيابانی شروع شد؛ خط تخريب، خط آتش سوزى، اموال عمومی را 
آتش بزنند، حريم كسب و كار مردم را ناامن كنند، شيشه هاى دكان مردم را 
بشكنند، اموال بعضی از مغازه ها را به غارت ببرند، امنيت مردم را از جانشان 
و مالشان سلب كنند؛ امنيت مردم مورد تطاول اينها قرار گرفت. اين ربطی به 
مردم و طرفداران نامزدها ندارد، اين مال بدخواهان است، مال مزدوران است، 
مال دست نشاندگان سرويسهاى جاسوسی غربی و صهيونيست است. اين 
كارى كه در داخل، ناشيانه از بعضی سر زد، اينها را به طمع انداخت، خيال 
كردند ايران هم گرجستان است )!( يك سرمايه دار صهيونيست آمريكائی 
چند سال قبل از اين، طبق ادعاى خودش كه در رسانه ها و در بعضی از 
گرجستان  در  كردم،  خرج  دالر  ميليون  ده  من  گفت  شد،  نقل  مطبوعات 
انقالب مخملی راه انداختم؛ حكومتی را بردم، حكومتی را آوردم. احمقها 
خيال كردند جمهورى اسالمی، ايران و اين مّلت عظيم هم مثل آنجاست. 
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ايران را با كجا مقايسه ميكنيد؟! مشكل دشمنان ما اين است كه هنوز هم 
مّلت ايران را نشناختند.
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حقوق بشر از زبان مردم كشتاران

آن چيزى كه در اين بين از همه بدتر و زشت تر به چشم من آمد، اين 
حرفهائی بود كه به عنوان دلسوزى از حقوق بشر و سختگيرى به مردم، از 
زبان اين دولتمردان آمريكائی صادر شد كه: ما از اينكه با مردم چنين رفتار 
بشود، مخالفيم؛ ما نگرانيم! شما نگران مردميد؟! شما چيزى به نام حقوق 
انسان را اصاًل قبول داريد؟! افغانستان را كی  به خاك و خون كشيد و هنوز 
هم دارد ميكشد؟ عراق را كی  زير چكمه ى نظاميان خودش تحقير كرد؟ در 
فلسطين چه كسی به دولت صهيونيست ظالم اين همه كمك سياسی و مادى 
كرد؟ در خود آمريكا - انسان واقعاً تعجب ميكند - در زمان دولت همين 
كه حاال  بانوئی  رياست جمهورى شوهر همين  زمان  در  دمكرات،  حزب 
اظهار نظر ميكند، هشتاد و چند نفر از وابستگان فرقه ى داوودى را زنده زنده 
در آتش سوزاندند. اين كه ديگر جاى انكار نيست. همين حضرات، همين 
دمكراتها اين كار را كردند. فرقه ى داوودى ها به قول خودشان ديويدى ها - 
به دليلی مورد غضب دولت آمريكا قرار گرفتند و به منزلی رفتند و در آنجا 
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متحصن شدند. هر چه كردند، بيرون نيامدند. اينها خانه را آتش زدند و هشتاد 
تا مرد، زن، بچه تو اين خانه، زنده زنده سوختند. شما حقوق بشر ميفهميد 
يعنی چه؟! به نظر من اين مسئوالن و سياستمداران اروپائی و آمريكائی قدرى 
بايستی شرم و حيا را هم براى خودشان وظيفه بدانند. جمهورى اسالمی، 
پرچم دار حقوق انسان است. دفاع ما از مردم مظلوم در فلسطين، در لبنان، در 
عراق، در افغانستان، در هر نقطه اى كه مردم مظلوم واقع شدند، نشانه ى همين 
است. نشانه ى اين است كه پرچم حقوق بشر به وسيله ى اعتقاد به اسالم، 
ايمان به اسالم در اين كشور برافراشته شده است. ما احتياج نداريم كه براى 

حقوق بشر كسی ما را نصيحت كند.
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پيمان با ويل عصر)عج(، ايستادگي تا پاي جان

و صاحبمان، حضرت  موالمان  به  كنم  هم عرض  آخرى  يك خطاب 
بقيةاهلل )ارواحنا فداه(: اى سيد ما! اى موالى ما! ما آنچه بايد بكنيم، انجام 
ميدهيم؛ آنچه بايد هم گفت، هم گفتيم و خواهيم گفت. من جان ناقابلی 
دارم، جسم ناقصی دارم، اندك آبروئی هم دارم كه اين را هم خود شما به 
ما داديد؛ همه ى اينها را من كف دست گرفتم، در راه اين انقالب و در راه 
اسالم فدا خواهم كرد؛ اينها هم نثار شما باشد. سيد ما، موالى ما، دعا كن 
انقالب  اين  اين كشور توئی؛ صاحب  ما توئی؛ صاحب  براى ما؛ صاحب 
توئی؛ پشتيبان ما شما هستيد؛ ما اين راه را ادامه خواهيم داد؛ با قدرت هم 
ادامه خواهيم داد؛ در اين راه ما را با دعاى خود، با حمايت خود، با توّجه 

خود، پشتيبانی بفرما.
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انقياد به قانون، سركوب ديكتاتوري

در همين قضاياى جارى هم بنده ُمصر بودم و هستم و خواهم بود بر 
اجراى قانون؛ يعنی يك قدم از قانون فراتر نخواهيم رفت؛ قانون كشورمان، 
قيمتی زير  به هيچ  اين مردم  نه  نظام،  نه  قانون جمهورى اسالمی. مطمئناً 
بار زور نخواهند رفت. نقطه ى مقابل قانون گرائی و انقياد در مقابل قانون، 
ديكتاتورى است. اين هم دوستان حتماً ميدانند و بدانند - اگر نميدانند - 
كه در زمينه ى روحِی همه ى ما يك ميل به ديكتاتورى وجود دارد؛ اين را 
بايد سركوب كنيد. همين طور كه عرض كرديم، اين فيِل مسِت درون را با 
چكش قانون و دين و تعبد دائماً سر به راه نگه داريم. اگر خود ما عالج 
نكنيم، عالجش مشكل خواهد شد. اگر انقياد به قانون نبود، روح ديكتاتورى 
يواش يواش بروز خواهد كرد. در جوامع، ديكتاتورى همين جور به وجود 

می آيد.

بيانات در ديدار نمايندگان مجلس شوراى اسالمی ـ 88/4/3
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اثر عدم رعايت قانون

براى حل و فصل قضايا، معيار قانونی وجود دارد. اگر قانون حاكم نشد، 
آن چيزى كه از بی قانونی بر سِر همه خواهد آمد، بسيار تلخ تر است از آنچه 
كه اجراى قانون ممكن است در كام بعضی تلخی به وجود بياورد؛ »و من 
ضاق عليه العدل فالجور عليه اضيق«. عدل همان رعايت قانون است. اگر ما 
از رعايت قانون احساس ضيق كرديم، نخواستيم به قانون تن بدهيم، آنچه 
كه بر سر ما از بی قانونی خواهد آمد، بمراتب از اين تلخِی تحمل قانون، 

سخت تر است. اين را بايد همه توّجه كنند.

بيانات در ديدار رئيس و مسئوالن قّوه ى قضائيه  ـ 88/4/7
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خنبگان و لزوم مراقبه

زدن  حرف  خودشان،  كار  مراقب  بايستی  سياسی  خواص  و  نخبگان 
خودشان باشند؛ اين خطاب به همه ى نخبگان است، خطاب به يك طرِف 
خاصی، جناح خاصی نيست. همه بايد مراقب باشند. همه بدانند اين مّلت، 
يك مّلت يكپارچه است. احساسات اين طرف را عليه آن طرف تحريك 
بيايد احساسات اين طرف را عليه آن طرف تحريك كند،  كنند، آن يكی 
اينها راه به جائی نميبرد. وقتی شما متحد بوديد، وقتی شما همدل بوديد، 
وقتی شما احساس و ابراز اعتماد به كشورتان و نظامتان كرديد، آن وقت اين 
وسوسه هاى خناسان بين المللی، اين سياستمداران ظالم، مداخله گر، دور از 

انسانيت، ديگر اثرى نخواهد كرد.

بيانات در ديدار رئيس و مسئوالن قّوه ى قضائيه  ـ 88/4/7
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مداخله جويي بيگانگان

بعضی از سران كشورهاى غربی در سطح رئيس جمهور و نخست وزير 
و وزير خارجه و مسئوالن گوناگون، صريحاً در مسئله ى داخلی مّلت ايران 
دخالت كردند. به شما چه؟ چرا در ماجرائی كه مربوط به مّلت ايران است، 
دخالت ميكنيد؟ دخالت ميكنند، بعد هم ميگويند ما دخالت نميكنيم؛ پس 
دخالت معنايش چيست؟ تشويق اغتشاشگرى دخالت نيست؟ مردم ايران 
را اغتشاشگر معرفی كردن، دخالت نيست؟ اهانت نيست؟ دو دسته، يك 
و  اكثريت  دادند،  رأى  ديگر  نامزد  يك  به  دسته  يك  نامزد،  يك  به  دسته 
اقليتی هست، قواعدى هست، آن كسانی كه نامزدشان رأى نياورده، طبيعی 
است افسرده باشند، اوقاتشان تلخ باشد؛ اما اين معنايش اغتشاش نيست؛ 
اغتشاشگر يك عّده ى معدودى هستند؛ همانهائی  نيستند.  اغتشاشگر  اينها 
كه بودجه ى تصويب شده ى بعضی از دولتهاى غربی را براى ايجاد اختالف 
در داخل ايران مصرف ميكنند، آنها اغتشاشگرند. در رسانه هاى آمريكائی و 
اروپائی - كه غالباً تحت سلطه ى صهيونيستهايند و از بن دندان دشمن مّلت 
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ايران و دشمن اسالم و دشمن نظام جمهورى اسالمی اند - اينجور وانمود 
ميكنند كه جمعی از مّلت ايران اغتشاشگرند.  ما اخطار ميكنيم؛ مّلت ايران 
به سران بعضی از كشورها كه سعی ميكنند از يك مسئله ى داخلِی كشورمان 
عليه مّلت ايران استفاده كنند، اخطار ميكند: حواستان جمع باشد، مّلت ايران 

عكس العمل نشان ميدهد.

بيانات در سالروز والدت حضرت اميرالمؤمنين)ع(  ـ 88/4/15
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مستكربان دمشن مهه ي ايرانيان

اين را همه بدانند، سران كشورهاى استكبارى بدانند، مداخله گراِن فضوِل 
در مسائل جمهورى اسالمی بدانند: مّلت ايران بين خودشان اگر اختالف 
هم داشته باشند، وقتی پاى شما دشمنان مّلت ايران به ميان بيايد، همه با 
هم متحد ميشوند؛ يك دست واحد، يك مشت محكم عليه شما ميشوند. 
اينجور نيست كه شما خيال كنيد وقتی از يك جريانی به خيال خودتان دفاع 
كرديد، حمايت كرديد، اين جريان به شما متمايل خواهد شد؛ ابداً. ما سی 
سال تجربه داريم؛ سی سال اين مّلت در حافظه ى خود دشمنی هاى شما را 
ثبت كرده است؛ ضبط كرده است. مّلت ميفهمد شما چكار ميخواهيد بكنيد، 
چكار داريد ميكنيد. اسم بعضی ها را می آورند به عنوان اينكه ما مدافع آنها 
هستيم؛ دروغ ميگويند؛ مدافع آنها هم نيستند؛ قصدشان ايجاد اختالف است، 
قصدشان ايجاد بدبينِی مّلت ايران و نخبگان ايران نسبت به يكديگر است؛ 

دروغ ميگويند.

بيانات در سالروز والدت حضرت اميرالمؤمنين)ع(  ـ 88/4/15
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سراب اعتماد به دمشنان

متأسفانه اين دستگاه هاى تبليغاتی و مخرب و معاند با جمهورى اسالمی 
و با مّلت ايران، دنباله هائی هم در داخل كشورمان دارند كه مال امروز هم 
به هوش  آنها هم  بود.  مقدس هم چنين چيزهائی  دفاع  دوران  از  نيست، 
بيايند و بدانند كه پشتيبانی اين گرگهاى درنده به دردشان نميخورد. اينها به 
فكر خودشان هستند، به فكر منافع خودشان هستند. از آدمها تا آنجائی كه 
منافع آنها تأمين بشود، استفاده ميكنند؛ همچنانی كه از محمدرضا و صدام 
استفاده كردند. آن وقتی هم كه الزم نبود، مثل يك دستمال كثيف  شده اى 
مچاله ميكنند و پرتابشان ميكنند كنار؛ همچنانی كه از محمدرضا شاه در 
دوران نكبتش حمايت نكردند، از صدام در دوران رسوائی و نكبتش حمايت 

نكردند. كسی به آنها دل نبندد.

بيانات در سالروز والدت حضرت اميرالمؤمنين)ع(  ـ 88/4/15
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هوشياري در برابر فريبكاران

مردم هوشيارند، نخبگان هوشيارند. متأسفانه افراد معدودى دل به اينها 
ميسپارند و از فريب آنها فريب ميخورند. فريب خوردن اينها هم عالمتهاى 
غلط به آنها ميدهد، آنها هم به نوبه ى خود فريب عالمتهاى اينها را ميخورند. 
مّلت هوشيار است و هوشيار باشد. من توصيه ام به همه ى مّلت ايران اين 
است: امروز بيشتر از همه چيز براى ما هوشيارى الزم است، شناخت دوست 
و دشمن الزم است. مبادا دوست را با دشمن اشتباه كنيد؛ مبادا دوست و 
دشمن را مخلوط كنيد؛ مبادا رفتارى كه با دشمن بايد داشت، با دوست انجام 

بدهيد. اين، خطاب به همه ى جناحهاست.

بيانات در سالروز والدت حضرت اميرالمؤمنين)ع(  ـ 88/4/15
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عزم نظام در حفظ امنيت

اين،  ميكند.  برخورد  طبعاً  مردم  امنيت  در  اخاللگران  با  اسالمی  نظام 
وظيفه ى نظام است. نظام اسالمی اجازه نميدهد كه كسانی دستخوش فريب 
و توطئه ى دشمن بشوند، زندگی مردم را خراب كنند، آسايش مردم را به هم 
بزنند، جوانهاى مردم را تهديد كنند. فرزندان اين كشور عزيزند؛ همه عزيزند. 

نظام اين اجازه را نخواهد داد.

بيانات در سالروز والدت حضرت اميرالمؤمنين)ع( ـ 88/4/15
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خواب واهي دمشن

اين فتنه هائی كه دشمن بر پا كرده بود، اميد بسته بود كه شايد بتواند 
از اين آب گل آلود ماهی بگيرد. بحمداهلل اين فتنه ها تمام شد. هر فتنه اى 
در مقابل حق، در مقابل مّلت هوشيار از بين خواهد رفت؛ گرد و غبار فرو 

خواهد نشست. هميشه همين جور است.

بيانات در سالروز والدت حضرت اميرالمؤمنين)ع(  ـ 88/4/15
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مّلت: مهواره بيدار، مهيشه هوشيار

در حوادث اين روزها - ما در اين سی سال روزى نبود كه تجربه اى 
چيزها  خيلی  گرفتيم،  ياد  چيزها  خيلی   - نگيريم  ياد  مطلبی  نيندوزيم، 
فهميديم؛ براى مّلت ما تجربه شد؛ همه فهميدند كه در آن وقتی كه مّلت در 
عين استقرار و آرامش و ثبات يك حركت بزرگ را انجام می دهد، نبايد غافل 
بماند از دشمنی دشمنانی كه دارند برايش نقشه می كشند. همه گفتند يك 
انتخابات چهل ميليونی، يك عظمت بی نظير از اول انقالب تا حاال، حضور 
مردم در صحنه بعد از سی سال، قدرت جذب مردم و به صحنه آوردن مردم 
براى نظام؛ اين يك عظمت بود؛ نبايد غفلت كنند؛ همه فهميدند كه در چنين 

وضعيتی نبايد غفلت كنند كه دشمن كمين گرفته است؛ مراقب است.

بيانات در سالروز عيد سعيد مبعث  ـ 88/4/29
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دستورالعمل هاي دمشن

اينجا گفتم كه  اين به عنوان هشدار،  از  من يك وقتی، چند سال قبل 
رسانه ها و دستگاه هاى تبليغاتی و اطالعاتِی وابسته ى به استكبار، ميداندارترين 
براى  مّلتها هستند؛  به آشوب كشيدن  براى  مّلتها  استقالل  عناصر دشمنان 
و چند  كنند.  منصرف  ميكنند،  دارند حركت  كه  مسيرى  از  را  اينها  اينكه 
تا كشور را مثال زدم. خوب، امروز نسبت به آن چند سال قبل كه ما اين 
و  ارتباطاتی خيلی گسترده تر، وسيع تر، همگانی تر  زديم، وسائل  را  حرف 
ما هيچ  ميگويند  آن وقت  ميكنند،  كار  دارند  است. دشمنان  متنوع تر شده 
كارى نميكنيم! ما هيچ اقدامی نميكنيم! دستورالعمل هايشان براى گروه هاى 
غافل و ناداِن اغتشاشگر توى رسانه هاى خودشان به طور علنی دارد پخش 
ميشود: اينجورى با پليس درگير بشويد؛ اينجورى عليه بسيج حرف بزنيد؛ 
اينجورى توى خيابان اغتشاش ايجاد كنيد؛ اينجورى تخريب كنيد؛ اينجورى 
آتش بزنيد؛ اينها دخالت نيست؟ از اين دخالت واضح تر؟ علنی تر؟ اين را 

مردم ما به چشم ديدند.

بيانات در سالروز عيد سعيد مبعث  ـ 88/4/29



جرا
 ما

رح
ش

61

گناه اغتشاش و آشوب

هر كسی امروز جامعه را به سمت اغتشاش و ناامنی سوق بدهد، از نظر 
عامه  ى مّلت ايران انسان منفورى است؛ هر كه ميخواهد باشد. هر هدفی را كه 
اين مّلت بخواهد به آن برسد، در سايه ى آرامش و امنيت خواهد رسيد. وقتی 
امنيت بود، تحصيل هم هست، علم هم هست، پيشرفت هم هست، صنعت 
هم هست، ثروت هم هست، آسايش گوناگون هم هست، عبادت هم هست؛ 
دنيا و آخرت در سايه ى امنيّت وجود دارد. وقتی ناامنی ايجاد شد، همه ى 
اينها مخدوش ميشود. به هم زدن امنيت يك مّلت بزرگترين گناهی است كه 

ممكن است كسی مرتكب بشود.

بيانات در سالروز عيد سعيد مبعث  ـ 88/4/29
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آزمون بزرگ خنبگان

خطاب ما به نخبگان است. آحاد مّلت هم هوشيارند؛ نخبگان ما هوشيار 
باشند. نخبگان بدانند هر حرفی، هر اقدامی، هر تحليلی كه به آنها كمك 
بكند، اين حركت در مسير خالف مّلت است. همه  ى ما خيلی بايد مراقب 
موضع گيرى  مراقب  زدن،  مراقب حرف  باشيم:  مراقب  بايد  خيلی  باشيم؛ 
اگر  بايد گفت؛  را  نگفتن ها. يك چيزهائی  مراقب  مراقب گفتن ها،  كردن، 
نگفتيم، به آن وظيفه عمل نكرده ايم. يك چيزهائی را بايد بر زبان نياورد، 
بايد نگفت؛ اگر گفتيم، برخالف وظيفه عمل كرده ايم. نخبگان سر جلسه ى 
امتحانند؛ امتحان عظيمی 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.

بيانات در سالروز عيد سعيد مبعث  ـ 88/4/29
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حقيقت واحد مجهوريت و اسالميت

آنچه كه جمهورى اسالمی را به عنوان يك پديده               ى بديع ممتاز ميكند، 
همين است كه: حضور مردم و انتساب به معنويات و به حكم الهی و خشوِع 
در مقابل پروردگار. اين دو يك حقيقت واحدى را تشكيل داده               اند. اين بحث 
كه در نظام اسالمی، جمهوريت مقدم است يا اسالميت مقدم است، يك 
بحث بی               معنی و انحرافی است. اسالميت و جمهوريت دو عنصر جدا نيستند 
كه به يكديگر وصل شده باشند و يك حقيقت را به وجود آورده باشند؛ در 
دل اسالميت، جمهوريت هست. در دل اتكاء به حكم الهی، تكيه               ى به مردم و 
احترام به خواست و رأى مردم هست. جمهورى اسالمی يك حقيقت واحد 
است كه هديه               ى انقالب اسالمی به مّلت ايران است. اين، آن چيزى است كه 

در اين سی سال، امتحان كارآمدِى خود را به بهترين وجهی داده است.

بيانات در مراسم تنفيذ حكم دهمين دوره ي رياست جمهورى ـ 88/5/12
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مصونيت نظام از آسيبها

ظرفيت اين نظام، نظامی كه برخاسته               ى از اين حقيقت است، بسيار واال 
و فراتر از آن چيزى است كه ديگران از بيرون صحنه نگاه ميكنند و تحليل 
ميكنند و درباره               ى اين نظام سخن ميگويند. با قطع نظر از حرفهاى مغرضانه، 
حتّی آنچه كه از روى غرض هم ادا نميشود، غالباً ناشی از عدم فهم حقيقت 
جمهورى اسالمی است. اين ظرفيت عظيم در نظام اسالمی وجود داشته است؛ 
در طول اين سی سال كه گرايشهاى مختلف، سالئق گوناگون سياسی در 
درون اين ظرفيت عظيم جايگزين شدند، انتقال قدرت با آرامش، با مهربانی، 
با احترام انجام گرفته است و قدرت اجرائی در طول اين سی سال دست 
به دست شده است. سالئق مختلفی آمدند؛ بعضی از مديريتها در بخشی از 
برهه               هاى اين سی سال زاويه               هائی با مبانی انقالب داشتند؛ اما ظرفيت انقالب 
توانست اينها را در درون خود قرار بدهد؛ آنها را در كوره               ى خود ذوب كند؛ 
هضم كند و انقالب بر ظرفيت خود، بر تجربه               ى خود بيفزايد و با قدرت 
بيشتر راه خود را ادامه بدهد. آن كسانی كه ميخواستند از دروِن اين نظام، به 



جرا
 ما

رح
ش

65

نظام جمهورى اسالمی ضربه بزنند، نتوانستند موفق بشوند. انقالب راه خود 
را، مسير مستقيم خود را با قدرت روزافزون تا امروز ادامه داده است و همه               ى 
كسانی كه با انگيزه               هاى مختلف در درون اين نظام قرار گرفته               اند، خواسته 
يا ناخواسته، به توانائی               هاى اين نظام كمك كردند. به اين حقيقت بايستی با 
دقت نگاه كرد؛ اين ظرفيت عظيم، ناشی از همين جمهوريت و اسالميت 
است؛ از همين مردم               ساالرى دينی و اسالمی است؛ اين است كه اين ظرفيت 
عظيم را به وجود آورده است. و راز ماندگارى و مصونيت و آسيب               ناپذيرى 
جمهورى اسالمی هم اين است و اين را جمهورى اسالمی در ذات خود دارد 

و ان               شاءاهللهَّ آن را همواره حفظ خواهد كرد.

بيانات در مراسم تنفيذ حكم دهمين دوره ي رياست جمهورى ـ 88/5/12
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اعتماد و اميد، سرمايه ي عظيم نظام

با گذشت سی سال،  اين بود كه جمهورى اسالمی  انتخابات  اين  پيام 
قدرت به صحنه آوردن و بسيج ملی را در حدى دارد كه نصابهاى متعارف 
جهانی را رد كرده است و از همه               ى اينها عبور كرده است. بعضی               ها در طول 
اين سالها انتظار داشتند كه نظام اسالمی با گذشت زمان كهنه بشود، از چشم 
مردم بيفتد و قدرت بسيج توده               اى خود را از دست بدهد، اين انتخابات نشان 
داد كه نظام اسالمی هر روز كه گذشته است، قدرت بسيج توده               اى آن افزايش 
يافته؛ در جلب اعتماد آحاد مّلت موفق               تر شده است. اين خيلی حقيقت مهمی 
است. بعضی از قضاياى حاشيه               اى، اين متنهاى مهم را از نظر دور نگه ميدارد. 
متن حقيقت در اين انتخابات اين است كه انقالب اسالمی، نظام اسالمی، 
آنچنان زنده و جذاب و رو به رشد است كه با گذشت سه دهه، قدرت به 
صحنه آوردن مردم را در اين حد دارد. يك نصاب هشتاد و پنج درصدى كه 

يك نصاب بی               نظير يا الاقل كم               نظيرى است در همه               ى سطح جهان.
يك پيام ديگر اين انتخابات و اين حضور عظيم مردمی، وجود اعتماد 
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متقابل ميان نظام اسالمی و مردم است. اينكه در اين انتخابات، عرصه براى 
گفتگو كردن، براى ورود افراد با گرايشهاى مختلف، براى به صحنه آوردن 
و روى دايره ريختن نظرات گوناگون، باز شد. اين، نشانه               ى اعتماد به نفس 
نظام است و نشانه               ى اين است كه نظام اسالمی به مردم خود اعتماد دارد؛ 
آراء  اعتماد كردند، آمدند  نظام  به  متقاباًل مردم هم  اعتماد ميكند.  به مردم 
خودشان را در صندوقها ريختند. اگر اعتماد به نظام نباشد، اين توّجه مردمی، 
اين اقبال مردمی، وجود نخواهد داشت. اين كسانی كه دم از بی               اعتمادى مردم 
ميزنند - اگر اين سخن از روى غرض نباشد، از روى غفلت است - كدام 
اعتماد از اين باالتر كه مردم می               آيند در عرصه               ى انتخابات وارد ميشوند، به 
نظامشان، به دولتشان اعتماد ميكنند، رأى خود را به آنها ميسپارند و منتظر 
ميمانند كه نتيجه               ى اين رأى               گيرى را از آنها بشنوند؟ اين اعتماد باالى مردم 
است. اين اعتماد به توفيق الهی، به فضل الهی همچنان هست و ما انتظار 
با رفتار  داريم از مسئوالن كشور، از دست               اندركاران بخشهاى مختلف كه 
خود همچنان اين اعتماد را افزايش بدهند. اين سرمايه               ى اصلی نظام اسالمی 

است.
يك پيام ديگر هم در اين انتخابات بود و آن وجود نشاط و اميد در مردم 
است. اين البته در كشور ما و جامعه               ى ما يك چيز طبيعی است؛ چون اكثريت 
كشور ما جوان هستند و جوان، مظهر نشاط است؛ مظهر اميد است. با اميد 
وارد ميدان شدند - اميد به آينده اگر نباشد، دل نااميد و افسرده وارد ميدان 
انتخاب نميشود - حضور مردم، حضور جوانها، نشانه               ى اميدوارى آنهاست.

بيانات در مراسم تنفيذ حكم دهمين دوره ي رياست جمهورى ـ 88/5/12
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دمشن، بيدار و در كمني

تجربه               هائی هم اين انتخابات داشت. يك تجربه براى مّلت ما و مسئوالن 
ما بود كه من اصرار دارم بر اينكه اين تجربه را همه               مان جدى بگيريم؛ هم 
مسئوالن جدى بگيرند، هم آحاد مردم جدى بگيرند. و آن تجربه اين است 
كه باور كنيم كه هميشه امكان ضربه زدن از سوى دشمنان انقالب و دشمنان 
بهترين شرائط. هميشه كمين دشمن را در  ايران اسالمی هست؛ حتّی در 
نظر داشته باشيم. غفلت از اينكه ممكن است به حركت عمومی مّلت ايران 
ضربه               اى وارد شود، چيز خطرناكی است. هشيار باشيد. اين همان توصيه               ى 
امير مؤمنان )سالم اهلل عليه( است كه فرمود: »و من نام لم               ينم عنه«1. در عرصه               ى 
زندگی سياسی دچار خواب               آلودگی نشويم؛ در پشت سنگرها خوابمان نبرد. 
اگر تو خوابت برد، بايد بدانی كه دشمن ممكن است بيدار باشد. اين تحليل 
نيست كه ما ميگوئيم، اطالع است. دشمنان نظام جمهورى اسالمی سعی 
كردند، تالش كردند، شايد بتوانند در فضاى آزادى               اى كه نظام اسالمی به 

1. نهج البالغه، نامه ي 62
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مردم داده است، براى مردم دغدغه و دردسر درست كنند. سعی كردند، پول 
خرج كردند، رسانه               هاى زيادى را به كار انداختند، عوامل بسيارى را بسيج 
كردند، شايد بتوانند از اين وضعيتی كه براى مّلت ايران يك عيد به حساب 
می               آمد، يك جشن بزرگ ملی به حساب می               آمد، وضعيتی عليه مّلت ايران 
درست كنند؛ تالش شد. اين تجربه بايستی براى ما - همه               ى ما، همه               ى آحاد 
مردم - تجربه               ى هشداردهنده               اى باشد. اگر ما در صحنه               ى زندگی سياسی و 
اجتماعی به همديگر بدبين باشيم، به چشم دشمن به يكديگر نگاه كنيم، اين 
فرصت براى دشمنان حقيقی ما پيش خواهد آمد. اگر فكر نكنيم، اگر بصيرت 
نداشته باشيم، اگر فراموش كنيم كه دشمنانی در كمين انقالبند، ضربه خواهيم 

خورد؛ اين براى ما تجربه شد.

بيانات در مراسم تنفيذ حكم دهمين دوره ي رياست جمهورى ـ 88/5/12
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دمشن، مهيشه در كمني

دستهائی از مدتها پيش در كار بودند، مقدماتی فراهم ميكردند كه بتوانند 
از مقطع انتخابات عليه مّلت ايران استفاده               اى بكنند. خوشبختانه مّلت ايران 
هوشيار بود و هوشيار است. فضا را غبارآلود كردند، دهانها را قدرى تلخ 
كردند؛ اما نتوانستند آن كارى را كه ميخواهند، انجام بدهند. اين هوشيارى 

شما مّلت بود. اين تجربه               ى ما بود كه بدانيم دشمن ما كمين كرده است.

بيانات در مراسم تنفيذ حكم دهمين دوره ي رياست جمهورى ـ 88/5/12
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كاريكاتور در برابر اصل

دشمنان ما هم از اين انتخابات به نظر من يك تجربه               اى اندوخته               اند، و 
اگر نيندوختند، بايد بيندوزند. و آن اين است كه: دشمن بداند با چه حقيقتی 
روبه               رو است؛ در فهم نظام اسالمی و انقالب اسالمی دچار اشتباه نشوند؛ 
خيال نكنند انقالب اسالمی و نظام اسالمی را با اين               جور كارهاى پيش پا 
افتاده ميتوان به زانو درآورد. نظام اسالمی زنده است. خيال نكنند با يك تقليد 
مغلوط از حضور عظيم مردمی در انقالب سال 1357، يك كاريكاتور از آن 
انقالب، ميتوانند به عظمت انقالب و نظام اسالمی ضربه بزنند. اين تجربه 
براى دشمن بايد پيش آمده باشد. اشتباه نكنند؛ نظام اسالمی با اين حرفها 

شكست نخواهد خورد.

بيانات در مراسم تنفيذ حكم دهمين دوره ي رياست جمهورى ـ 88/5/12
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مسجدسازي دمشن

نظام جمهورى  ريشه               دارى  و  نظام  اين  عظمت  و  انقالب  اين  عظمت 
اسالمی در حوادث اين يكی دو ماه اخير، بيشتر براى دشمنان جمهورى 
اسالمی آشكار شد. اين مّلت، مّلت با ايمانی است؛ مّلت هوشيارى است؛ 
مّلت بااستعدادى است. با مسجد ضرار نميشود اين مّلت را شكست داد. ما 
در تاريخ خودمان نمونه               هائی را از اين داريم: »و الّذين اّتخذوا مسجدا ضرارا و 
كفرا و تفريقا بين المؤمنين و ارصادا لمن حارب اهلل و رسوله«2. با تقليد از رهبر 
عزيز و عظيم               الشأن انقالب، امام بزرگوار ما، كه از دل، از جان، با همه               ى 
وجود غرق در قرآن بود، نميشود اين مردم را فريب داد. اين مردم دلشان به 
ايمان روشن است؛ اين مردم آگاهند؛ جوانهاى ما آگاهند. اين تجربه               اى است 

براى دشمن.

بيانات در مراسم تنفيذ حكم دهمين دوره ي رياست جمهورى ـ 88/5/12

2. سوره ي توبه، آيه ي 107.
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كارنامه ي آزمون

آحاد  امتحان  امتحان،  يك  آمد.  پيش  انتخابات  اين  در  هم  امتحانهائی 
مردم بود. به نظر من مردم در اين امتحان برنده شدند؛ نمره               ى قبولی گرفتند. 
حضور عظيم مردم، يك امتحان عظيمی بود كه آنها را سرافراز كرد. بسيارى 
از آحاد مردم، از جريانهاى سياسی، طبق وظيفه               شان عمل كردند. بعضی از 
خواص هم البته مردود شدند. اين انتخابات بعضی               ها را مردود كرد. برخی 
از جوانان ما كه با صداقت، با سالمت وارد ميدان وظيفه ميشوند، به رغم 
هوشيارى               هايشان، در مواردى اشتباه كردند. بسيارى از جوانان اين كشور هم 
با همان ايمان، با همان صداقت، حركت درستی كردند. به كسی اعتقاد پيدا 
كردند، به او رأى دادند؛ يا آن كس رأى آورد يا نياورد. مالك اين نيست. 
مالك اين است كه انسان عقيده               اى پيدا كند، هوشيارانه، از روى احساس 
اين عمل سياسی و حركت سياسی  ميدان  وارد  تكليف،  احساس  وظيفه، 
بشود. بعد هم همه تسليم قانون باشند. اكثر قاطع مّلت ما - از جوانها، از 
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نخبگان، از توده               ى عظيم مردم - در اين رديف قرار گرفته               اند و در اين امتحان 
مقبول شده               اند. يك عّده هم البته فريب خوردند.

بيانات در مراسم تنفيذ حكم دهمين دوره ي رياست جمهورى ـ 88/5/12
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بر مشا باد بصريت افزايي

اگر من بخواهم يك توصيه به شما بكنم، آن توصيه اين خواهد بود كه 
بصيرت خودتان را زياد كنيد؛ بصيرت. بالهائی كه بر مّلتها وارد ميشود، در 
بسيارى از موارد بر اثر بی بصيرتی است. خطاهائی كه بعضی از افراد ميكنند 
- می بينيد در جامعه ى خودمان هم گاهی بعضی از عامه ى مردم و بيشتر از 
نخبگان، خطاهائی ميكنند. نخبگان كه حاال انتظار هست كه كمتر خطا كنند، 
گاهی خطاهايشان اگر كماً هم بيشتر نباشد، كيفاً بيشتر از خطاهاى عامه ى 
مردم است - بر اثر بی بصيرتی است؛ خيلی هايش، نميگوئيم همه اش. بصيرت 

خودتان را باال ببريد، آگاهی خودتان را باال ببريد.

بيانات در ديدار اعضاى دفتر رهبرى و سپاه حفاظت ولی امر ـ 88/5/18
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بصريت: شناسايي مواضع دمشن

بنده بارها اين جبهه هاى سياسی و صحنه هاى سياسی را مثال ميزنم به 
جبهه ى جنگ. اگر شما تو جبهه ى جنگ نظامی، هندسه ى زمين در اختيارتان 
نباشد، احتمال خطاهاى بزرگ هست. براى همين هم هست كه شناسائی 
ميروند. يكی از كارهاى مهم در عمل نظامی، شناسائی است؛ شناسائی از 
نزديك، كه زمين را بروند ببينند: دشمن كجاست، چه جورى است، مواضعش 
چگونه است، عوارضش چگونه است، تا بفهمند چه كار بايد بكنند. اگر 
كسی اين شناسائی را نداشته باشد، ميدان را نشناسد، دشمن را گم بكند، يك 
وقت می بينيد كه دارد خمپاره اش را، توپخانه اش را آتش ميكند به طرفی، كه 
اتفاقاً اين طرف، طرِف دوست است، نه طرِف دشمن. نميداند ديگر. عرصه ى 
سياسی عيناً همين جور است. اگر بصيرت نداشته باشيد، دوست را نشناسيد، 
دشمن را نشناسيد، يك وقت می بينيد آتش توپخانه ى تبليغات شما و گفت 
و شنود شما و عمل شما به طرف قسمتی است كه آنجا دوستان مجتمعند، 
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نه دشمنان. آدم دشمن را بشناسد؛ در شناخت دشمن خطا نكنيم. لذا بصيرت 
الزم است، تبيين الزم است.

بيانات در ديدار اعضاى دفتر رهبرى و سپاه حفاظت ولی امر ـ 88/5/18
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عّمار، الگوي خنبگان راستني

تبيين است؛ حقائق را بدون  از كارهاى مهم نخبگان و خواص،  يكی 
تعصب روشن كنند؛ بدون حاكميت تعلقات جناحی و گروهی و بر دل آن 
گوينده. اينها مضر است. جناح و اينها را بايد كنار گذاشت، بايد حقيقت را 
فهميد. در جنگ صفين يكی از كارهاى مهم جناب عمار ياسر تبيين حقيقت 
بود. چون آن جناح مقابل كه جناح معاويه بود، تبليغات گوناگونی داشتند. 
همينی كه حاال امروز به آن جنگ روانی ميگويند، اين جزو اختراعات جديد 
نيست، شيوه هاش فرق كرده؛ اين از اول بوده. خيلی هم ماهر بودند در اين 
جنگ روانی؛ خيلی. آدم نگاه ميكند كارهايشان را، می بيند كه در جنگ روانی 
ماهر بودند. تخريب ذهن هم آسانتر از تعمير ذهن است. وقتی به شما چيزى 
بگويند، سوءظنی يك جا پيدا كنيد، وارد شدن سوء ظن به ذهن آسان است، 
پاك كردنش از ذهن سخت است. لذا آنها شبهه افكنی ميكردند، سوء ظن را 
وارد ميكردند؛ كار آسانی بود. اين كسی كه از اين طرف، خودش را موظف 
دانسته بود كه در مقابل اين جنگ روانی بايستد و مقاومت كند، جناب عمار 
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ياسر بود، كه در قضاياى جنگ صفين دارد كه با اسب از اين طرف جبهه، 
به آن طرف جبهه و صفوف خودى ميرفت و همين طور اين گروه هائی را 
كه - به تعبيِر امروز، گردانها يا تيپهاى جدا جداى از هم - بودند، به هر كدام 
ميرسيد، در مقابل آنها می ايستاد و مبالغی براى آنها صحبت ميكرد؛ حقائقی 
را براى آنها روشن ميكرد و تأثير ميگذاشت. يك جا ميديد اختالف پيدا 
شده، يك عّده اى دچار ترديد شدند، بگو مگو توى آنها هست، خودش را 
بسرعت آنجا ميرساند و برايشان حرف ميزد، صحبت ميكرد، تبيين ميكرد؛ 

اين گره ها را باز ميكرد.

بيانات در ديدار اعضاى دفتر رهبرى و سپاه حفاظت ولی امر ـ 88/5/18
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يب بصرييت، آفت بزرگ خنبگان

بنابراين، بصيرت مهم است. نقش نخبگان و خواص هم اين است كه اين 
بصيرت را نه فقط در خودشان، در ديگران به وجود بياورند. آدم گاهی می بيند 
كه متأسفانه بعضی از نخبگان خودشان هم دچار بی بصيرتی اند؛ نميفهمند؛ 
اصاًل مّلتفت نيستند. يك حرفی يكهو به نفع دشمن ميپرانند؛ به نفع جبهه اى 
كه هّمتش نابودى بناى جمهورى اسالمی است به نحوى. نخبه هم هستند، 
خواص هم هستند، آدمهاى بدى هم نيستند، نيت بدى هم ندارند؛ اما اين 
است ديگر. بی بصيرتی است ديگر. اين بی بصيرتی را بخصوص شما جوانها 
با خواندن آثار خوب، با تأمل، با گفتگو با انسانهاى مورد اعتماد و پخته، نه 
گفتگوى تقليدى - كه هر چه گفت، شما قبول كنيد. نه، اين را من نميخواهم 
- از بين ببريد. كسانی هستند كه ميتوانند با استدالل، آدم را قانع كنند؛ ذهن 
انسان را قانع كنند. و حتّی حضرت ابی عبداهلل الحسين )عليه الّسالم( هم از اين 

ابزار در شروع نهضت و در ادامه ى نهضت استفاده كرد.

بيانات در ديدار اعضاى دفتر رهبرى و سپاه حفاظت ولی امر ـ 88/5/18
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دقت در تشخيص اصل و فرع

من از فعاليتهاى پليس امنيتی            مان، پليس انتظامی            مان، دستگاه بسيجمان 
تشكر ميكنم؛ اينها خيلی كارهاى بزرگی كردند، كارهاى خوبی كردند؛ ليكن 
اين يك بحث جداست. اگر كسی در وابستگی به هر كدام از اين سازمانها 
يك تخلفی انجام داده، يك جرمی انجام داده، او هم بايد جداگانه بررسی 
شود. نه خدمت اينها را به حساب جرم آنها نديده ميگيريم، نه جرم آنها را 
به حساب خدمت اينها نديده ميگيريم؛ حتماً بايد دنبال بشود و دنبال خواهد 
شد. همين طور قضيه            ى كهريزك، كه حاال آن اعالم شد، پخش شد. قضيه            ى 
كوى دانشگاه هم دنبال ميشود؛ حتّی افرادى كه كسانشان در اين قضايا يا 
مالی  آسيب  ديدند،  آسيب  يا   - معدودى هستند  تعداد   - قتل رسيدند  به 
ديدند. بنا شده براى هر كدام اينها پرونده            ى جداگانه            اى تشكيل بدهند. دستور 
داده            ايم، گفته            ايم و اين قضايا را دنبال خواهيم كرد؛ منتها توّجه كنيد كه اين 
مسائل هيچكدام نبايد با مسئله            ى اصلی بعد از انتخابات خلط شود. حادثه            ى 

اصلی نبايد تحت            الشعاع اين حوادث قرار بگيرد.

بيانات در ديدار دانشجويان و نخبگان علمي ـ 88/6/4
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ظلِم بد نگريسنت به حقيقت

يك عّده            اى آنچه را كه بعد از انتخابات اتفاق افتاد، آن ظلمی كه به مردم 
شد، آن ظلمی كه به نظام اسالمی شد، آن هتكی كه از آبروى نظام در مقابل 
ميگيرند، فرضًا  نديده  را  اينها همه  انجام گرفت،  به وسيله            ى بعضی  مّلتها 
مسئله            ى فالن حادثه را، زندان كهريزك را، يا قضيه            ى كوى را قضيه            ى اصلی 
دوران بعد از انتخابات تا امروز قلمداد ميكنند؛ اين خودش يك ظلم ديگر 

است.

بيانات در ديدار دانشجويان و نخبگان علمي ـ 88/6/4
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حادثه آفريين براي احنراف اذهان

يك  در  عظيمی،  حركت  يك  در  مردم  كه  است  اين  اصلی  مسئله            ى 
انتخابات پرشورِ خوِب كم            نظيرى حضور پيدا كردند و اين رأى باال را توى 
صندوقها ريختند. هشتاد و پنج درصد شوخی است؟ اين انتخابات، نظام را 
كه در اين يكی دو سال اخير همين طور پی            درپی پيشرفتهاى اقتصادى و 
علمی و سياسی و امنيتی و بين            المللی براى خودش كسب كرده بود، در يك 
مرحله            ى عالی از امتياز و آبرو قرار ميدهد، بعد ناگهان مشاهده ميكنيم يك 
حركتی صورت ميگيرد براى نابود كردن اين حادثه            ى افتخارآميز! مسئله            ى 

اصلی اين است.

بيانات در ديدار دانشجويان و نخبگان علمي ـ 88/6/4
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فتنه از پيش طراحي شده

به اعتقاد من، با تحليل من، اين مسئله از بعد از انتخابات يا از روزهاى 
حول و حوش انتخابات شروع نشده؛ اين از قبل شروع شده، اين از قبل 
طراحی شده، برنامه            ريزى شده. من متهم نميكنم افرادى را كه دست            اندركار 
بودند، كه اينها دست            نشانده            ى بيگانه            هايند يا انگليسند يا آمريكايند - اين را 
من ادعا نميكنم، چون براى من اين قضيه ثابت نيست؛ چيزى كه ثابت نيست، 
نميتوانم بگويم - اما آنی كه ميتوانم بگويم، اين است كه اين جريان، چه 
پيشقراوالنش دانسته باشند، چه ندانسته باشند، يك جريانی بود طراحی            شده؛ 
تصادفی نبود. همه            ى نشانه            ها نشان ميدهد كه اين جريان طراحی            شده بود، 
حساب            شده بود. البته آنهائی كه طراحی كرده بودند، يقين نداشتند كه خواهد 

گرفت.

بيانات در ديدار دانشجويان و نخبگان علمي ـ 88/6/4
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هوشياري شرط موفقيت

دانشگاه بايد به هوش باشد. دانشجوى مؤمن و مسلمان و دانشجوئی 
كه به كشورش عالقه            مند است و دانشجوئی كه به آينده            ى كشور و آينده            ى 
طراحی  دارند  اينها  بدانيد  باشد.  هوشيار  بايد  است،  دلبسته  نسل خودش 
ميكنند؛ البته شكست ميخورند. من االن به شما عرض ميكنم، اينها در نهايت 
اما درجه            ى بيدارى و هوشيارى من و شما ميتواند در  شكست ميخورند؛ 
ميزان خسارت و ضررى كه وارد ميكنند، تأثير بگذارد. اگر هوشيار باشيم، 
نميتوانند صدمه و ضررى بزنند. اگر غفلت كنيم، احساساتی بشويم، بی            تدبير 
عمل كنيم، يا خواب بمانيم و اينجور عوارض به سراغمان بيايد، ضرر و زيان 

و هزينه باال خواهد بود؛ ولو در نهايت موفق نخواهند شد.

بيانات در ديدار دانشجويان و نخبگان علمي ـ 88/6/4
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خنبگان جوان، افسران جنگ نرم

مواجه  با يك جنگ عظيمی  اسالمی  نظام  و  اسالمی  امروز جمهورى 
است، ليكن جنگ نرم - كه ديدم همين تعبير »جنگ نرم« توى صحبتهاى 
شما جوانها هست و الحمدهلل به اين نكات توّجه داريد؛ اين خيلی براى ما 
مايه            ى خوشحالی است - خوب، حاال در جنگ نرم، چه كسانی بايد ميدان 
بيايند؟ قدر مسّلم نخبگان فكرى            اند. يعنی شما افسران جواِن جبهه            ى مقابله            ى 

با جنگ نرميد.
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يافنت راهكارها در اتاق هاي فكر

فكرتان  اتاقهاى  در  فكرى            تان،  اصلی            تان،  مجامع  در  بايد  شماها  خود 
بنشينيد، راهكارها را پيدا كنيد؛ ليكن هدف مشخص است: هدف، دفاع از 
نظام اسالمی و جمهورى اسالمی است در مقابله            ى با يك حركت همه            جانبه            ى 
متكی به زور و تزوير و پول و امكانات عظيم پيشرفته            ى علمِی رسانه            اى. بايد 

با اين جريان شيطانِی خطرناك مقابله شود.

بيانات در ديدار دانشجويان و نخبگان علمي ـ 88/6/4
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دمشين مهه جانبه ي استكبار

دستگاه استكبار مهم است. دستگاه استكبار فقط اياالت متحده            ى آمريكا 
نيست، يا فالن رئيس جمهور و فالن دولت آمريكا يا فالن كشور اروپائی 
اينهاست؛  استكبار يك شبكه            ى عظيم            ترى است كه شامل  نيست؛ دستگاه 
شبكه            ى صهيونيستی هست، شبكه            ى تجار اساسِی بين            المللی هست، مراكز 
پولِی عظيم دنيا هست؛ اينها هستند كه مسائل سياسی دنيا را دارند طراحی 
ميكنند؛ دولتها را اينها می            آورند، اينها ميبرند. اين مجموعه كه تويش دولت 
نفتخوارهاى  اين  از  اروپائی هستند، خيلی  اياالت متحده هست، دولتهاى 
به  به رشِد رو  با يك چنين قدرِت رو  منطقه            ى خودمان هستند،  ثروتمند 
اعتالى در حال قدكشی بشّدت مخالفند؛ بنابراين هرچه بتوانند، در مقابله            ى 

او كار ميكنند. 
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هنضت علمي خاموش كننده ي توطئه ها

توى اين سی سال هم بيكار نماندند، هرچه بگذرد هم باز بيكار نميمانند؛ 
مگر آن وقتی كه شماها هّمت كنيد؛ شما جوانها كشور را از لحاظ علمی، از 
لحاظ اقتصادى، از لحاظ امنيتی به نقطه            اى برسانيد كه امكان آسيب پذيرى            اش 
نزديك به صفر باشد؛ آن وقت كنار ميكشند و توطئه            ها تمام خواهد شد. اينی 
كه من توى اين چند سال به دانشگاه            ها مرتب راجع به مسائل علم و تحقيق 
و پژوهش و نوآورى و جنبش نرم            افزارى و ارتباط صنعت و دانشگاه و اينها 
اين همه تأكيد كردم، براى خاطر اين است كه يك ركن امنيت بلندمدت 

كشور و مّلتتان علم است.

بيانات در ديدار دانشجويان و نخبگان علمي ـ 88/6/4



جرا
 ما

رح
ش

90

اميد و خوشبيين شرط حركت

جنگ  جبهه            ى  اين  در  شما  درست  فعاليت  اصلی  شرط  من!  عزيزان 
نرم، يكی            اش نگاه خوشبينانه و اميدوارانه است. نگاهتان خوشبينانه باشد. 
ببينيد، من در مورد بعضی            تان به جاى پدربزرگ شما هستم. من نگاهم به 
آينده، خوشبينانه است؛ نه از روى توّهم، بلكه از روى بصيرت. شما جوانيد 
- مركز خوشبينی - مواظب باشيد نگاهتان به آينده، نگاه بدبينانه نباشد؛ نگاه 
اميدوارانه باشد، نه نگاه نوميدانه. اگر نگاه نوميدانه شد، نگاه بدبينانه شد، 
نگاه »چه فايده            اى دارد« شد، به دنبالش بی            عملی، به دنبالش بی            تحركی، به 
دنبالش انزواء است؛ مطلقاً ديگر حركتی وجود نخواهد داشت؛ همانی است 

كه دشمن ميخواهد.

بيانات در ديدار دانشجويان و نخبگان علمي ـ 88/6/4
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رسالت نظام در معرض توطئه ي دمشن

همه مالحظه كرديد، كشور در برهه         اى از زمان در معرض يك آزمون 
سياسی بسيار تعيين كننده         اى قرار گرفت و همان طور كه بعضی از دوستان 
اشاره كردند، هاضمه         ى نظام و كشور توانست حوادث را در درون خودش 
هضم كند و فائق بيايد. من قباًل هم گفتم، بروز چنين حوادثی براى ما هيچ 
خالف انتظار نيست. يعنی حاال اگر تعبير دقيقترى بخواهم بكنم، »چندان« 
نگوئيم؛ »هيچ« خالف انتظار نيست. يعنی تا حدود زيادى انتظار حوادثی از 
اين قبيل هست، به داليل گوناگون: رسالتی كه براى نظام قائليم، رسالتی 
كه براى اسالم قائليم، معنائی كه براى جمهورى اسالمی در ذهنمان داريم، 
تعريفی كه جمهورى اسالمی از خودش براى ما در طول اين سی سال كرده، 
هوشمندى مردم         مان و جوانان         مان كه به تجربه رسيده، وجود آزادى ناگزير كه 
به حكم اسالم بايد اين آزادى در كشور باشد و ما به آن اعتقاد داريم - اعتقاد 
ما به آزادى يك مسئله         ى تاكتيكی نيست؛ يك مسئله         ى واقعی است. آزادى 
به همان معنائی كه جمهورى اسالمی تعريف ميكند، نه به معنائی كه غربی         ها 
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تعريف ميكنند، كه آن، به نظر ما انحراف است. آنجائی كه بايد آزادى باشد، 
نيست؛ آنجائی كه بايد محدوديت باشد، قيدها گسسته است و آزادى هست! 
آن را ما مطلقاً قبول نداريم؛ تو رودربايستی غرب هم گير نميكنيم. ما آزادى 
البته تو آن آزادى بيان  را با همان مفهوم اسالمی خودش قبول داريم، كه 
هست، آزادى رفتار هست، آزادى فكر هست - اين حوادث چندان خالف 
انتظار نيست. آنچه كه مهم است اين است كه يك انسان با شرف، مؤمن، 
معتقد به اهداف واالى جمهورى اسالمی، بداند كه در اين جور حوادث چه 

كار بايد بكند؛ اين، مهم است.

بيانات در ديدار اساتيد دانشگاه ها ـ 88/6/8
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دانشجويان افسران عرصه ي فكر و عمل

در چند روز پيش هم كه جوانهاى دانشجو اينجا بودند - حسينيه همين 
طور كه حاال اجتماع هست، اجتماعی بود از جوانها - به آنها گفتم كه ما با 
جنگ نرم، با مبارزه         ى نرم از سوى دشمن مواجهيم، كه البته خود جوانها هم 
همين را هی گفتند؛ مكرر قبل از اينكه بنده بگويم، آنها هم هی گفتند و همه 
اين را ميدانستند. آنی كه من اضافه كردم اين بود كه گفتم: در اين جنگ نرم، 
شما جوانهاى دانشجو، افسران جوان اين جبهه         ايد. نگفتيم سربازان، چون 
سرباز فقط منتظر است كه به او بگويند پيش، برود جلو؛ عقب بيا، بيايد عقب. 
يعنی سرباز هيچگونه از خودش تصميم         گيرى و اراده ندارد و بايد هر چه 
فرمانده ميگويد، عمل كند. نگفتيم هم فرماندهاِن طراح قرارگاه         ها و يگانهاى 
بزرگ، چون آنها طراحی         هاى كالن را ميكنند. افسر جوان تو صحنه است؛ 
هم به دستور عمل ميكند، هم صحنه را درست می         بينيد؛ با جسم خود و جان 
خود صحنه را می         آزمايد. لذا اينها افسران جوانند؛ دانشجو نقشش اين است. 
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حقيقتاً افسران جوان، فكر هم دارند، عمل هم دارند، تو صحنه هم حضور 
دارند، اوضاع را هم می         بينند، در چهارچوب هم كار ميكنند.

بيانات در ديدار اساتيد دانشگاه ها ـ 88/6/8



جرا
 ما

رح
ش

95

طّراحي كالن، وظيفه ي اساتيد متعّهد

آن  كشور،  مسائل  سياسی،  مسائل  اجتماعی،  مسائل  زمينه         هاى  در  اگر 
چيزهائی كه به چشم باز، به بصيرت كافی احتياج دارد، جوان دانشجوى ما، 
افسر جوان است، شما كه استاد او هستيد، رتبه         ى باالتِر افسر جوانيد؛ شما 
فرمانده         اى هستيد كه بايد مسائل كالن را ببينيد؛ دشمن را درست شناسائی 
بكنيد؛ هدفهاى دشمن را كشف بكنيد؛ احياناً به قرارگاه         هاى دشمن، آنچنانی 
كه خود او نداند، سر بكشيد و بر اساس او، طراحی كالن بكنيد و در اين 
طراحی كالن، حركت كنيد. در رتبه         هاى مختلف، فرماندهاِن باال اين نقشها 
را ايفا ميكنند. خوب، حاال استادى كه بتواند اين نقش را ايفا كند، آن استاد 
شايسته         ى حال و آينده         ى نظام جمهورى اسالمی است. توقع از اساتيد محترم 
اين است. جوانهايتان را توجيه كنيد. منظورم اين نيست كه بنشينيد زيد و 
عمرو سياسی را برايشان معرفی كنيد. نه، اصاًل من موافق هم خيلی نيستم. 
اسم آوردن از زيد و عمرو و بكر و ... اين چيزها، كمكی به حل مشكل 
نميكند. به اينها قدرت تحليل بدهيد. به اينها توان كار و نشاط كار بدهيد. چه 
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جور؟ با اميد دادن؛ با اميد بخشيدن. فضاى كالس را، فضاى محيط درس و 
دانشگاه را فضاى اميد كنيد؛ اميد به آينده. بدترين بالئی كه ممكن است بر 
سر يك نسل در يك كشور بيايد، نااميدى است، يأس است. اينكه ميگويند: 
آقا! چه فايده دارد؟ فايده         اى ندارد. اين روحيه         ى »فايده         اى ندارد« - يأس از 
آينده - سم مهلك همه         ى فعاليتهاست؛ چه فعاليتهاى اجتماعی و سياسی، چه 
حتّی فعاليتهاى علمی، فعاليتهاى پژوهشی. اين كسانی كه كشفيات بزرگ را 
در زمينه         هاى علوم تجربی و دانشهاى گوناگون انجام دادند، اينها اگر نااميد از 
نتيجه بودند، قطعاً به اينجا نميرسيدند. اميد، آن نيروى عظيمی است كه انسان 
را پيش ميبرد. جوان ما را نااميد كنند از كشورش، از انقالبش، از آينده         اش، 
از دولتش، از دانشگاهش، از آينده         ى علمی         اش، از آينده         ى شغلی         اش. اين 
خيلی مضر است. اين كارى است كه تو برنامه         هاى دشمنان ما و مخالفين 
نظام وجود دارد. به نظر من يكی از كارهاى اساسی اين است. محيط را براى 

دانشجو، محيط نشاط، محيط اميد، محيط حركت به جلو قرار دهيد.

بيانات در ديدار اساتيد دانشگاه ها ـ 88/6/8



جرا
 ما

رح
ش

97

فهم و تبليغ حقيقت، وظيفه ي اهل فرهنگ و هنر

در اينجا شاعر چه نقشی دارد؟ مردِ هنرى و مردِ فرهنگی - مرد شامل 
زنها هم ميشود - يعنی انساِن هنرى و انساِن فرهنگی، در اين صحنه چه 
وظيفه       اى دارد؟ به نظر من وظيفه خيلی سنگين است، خيلی بزرگ است. 
مهمترين وظيفه هم تبليغ و تبيين است؛ »الّذين يبّلغون رساالت اهلل و يخشونه و 
ال يخشون احدا ااّل اهلل«3؛ اين يك معيار است؛ حقيقتی را كه درك ميكنيد، آن 
را تبيين كنيد. كسی انتظار ندارد برخالف آنچه كه ميفهميد حرف بزنيد. نه، 
آنچه را كه ميفهميد، بگوئيد. البته براى اينكه آنچه ميفهميد درست و صواب 
شناخت  فتنه       گون،  حوادِث  در  كنيد؛ چون  مجاهدت  و  تالش  بايد  باشد، 
عرصه دشوار است، شناخت اطراف قصه دشوار است، شناخت مهاجم و 
مدافع دشوار است، شناخت ظالم و مظلوم دشوار است، شناخت دشمن و 
دوست دشوار است. اگر بنا باشد يك شاعر هم مثل ديگران گول بخورد، 
فريب بخورد و بی       بصيرتی به سراغش بيايد، اين خيلی دون شأن يك انسان 

3. سوره ي احزاب، آيه ي 39.
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هنرى و يك انسان فرهنگی است. پس بايد حقيقت را فهميد؛ بعد هم بايد 
همان حقيقت را تبليغ كرد.

بيانات در ديدار جمعی از شعرا ـ 88/6/14
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پافشاري مردم بر مردم ساالري

يكی از اساسی      ترين حرفهائی كه در اين انتخابات مّلت ما زد - و در واقع 
بايد گفت انقالب ما زد - اين بود كه جمهوريت خودش را با فرياد قوى 
اثبات كرد. در واقع اين حضور هشتاد و پنج درصدى، پتك جمهوريت بود 
بر سر دشمنانی كه دائم عليه انقالب ِهی حرف زدند، عليه اسالم حرف زدند، 
به خيال خودشان خدشه كردند. آن حضور  نظام  پايه      هاى جمهوريت  در 

قوى، نشان      دهنده      ى اين معنا بود.

بيانات در ديدار اعضاي هيئت دولت ـ 88/6/18
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خودي و غريخود، ريشه در عقايد

اين درون نظام و برون نظام، يك مفاهيم تبليغاتی و شعارهاى پوچ نيست؛ 
تابلوى صرف نيست؛ يك شاخصهائی دارد، مبناهاى عقيدتی دارد، مبناهاى 

علمی دارد. تا حاال اينجور بوده، ان     شاءاهلل بعد از اين هم همين جور باشد.

خطبه هاى نماز جمعه ى  تهران ـ 88/6/20
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فهرست اصول اساسي انقالب

اصول انقالب امور سليقه     اى نيست كه هر كه از يك گوشه     اى در بيايد، 
سنگ اصول را به سينه بزند؛ بعد كه سراغ اين اصول ميرويم، می     بينيم بيگانه     ى 
از انقالب است. اصول انقالب، اسالم است؛ قانون اساسی است؛ رهنمودهاى 
امام است؛ وصيت     نامه     ى امام است؛ سياستهاى كلی نظام است كه در قانون 
اساسی معيّن شده است كه اين سياستهاى كلی بايست تدوين بشود. در اين 
چهارچوب، اختالف نظر، اختالف ممشا، اختالف سليقه عيب نيست، كه 
حسن است؛ مضر نيست، كه مفيد و نافع است. اين يك مطلب است كه در 
ميدان معارضات اينچنينی، نظام با هيچ كس برخورد نميكند. آنجائی كه افراد 
در چهارچوب اصول رفتار كنند، دنبال خشونت نروند، درصدد بر هم زدن 
امنيت جامعه نباشند، آسايش جامعه را نخواهند به هم بزنند - از اين كارهاى 
خالفی كه انجام ميگيرد؛ دروغ     پراكنی و شايعه - نظام هيچگونه مسئله     اى 
ندارد. مخالفينی هستند، نظراتی دارند، نظرات خودشان را بيان ميكنند؛ نظام 
برخورد نميكند. بناى نظام در اينجا، جذب حداكثرى و دفع حداقلی است. 
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اين، روش نظام است؛ اين را همه توّجه بكنند. آن كسانی هم كه نظر مخالف 
دارند، نظرات مخالف با نظرات رسمی دارند، در اين چهارچوب ميتوانند 
خودشان را مقايسه كنند. اگر كسی با مبانی نظام معارضه كند، با امنيت مردم 

مخالفت كند، نظام مجبور است در مقابل او بايستد.

خطبه هاى نماز جمعه ى  تهران ـ 88/6/20
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حضور چهل ميليوين نشانه ي اعتماد مردم

همه      ى اين بلواهائی كه شما مشاهده كرديد در دوره     ى بعد از انتخابات 
پيش آمد و پيش آوردند و آنها حمايت كردند، براى همين بود كه شايد بتوانند 
پشتوانه     ى مردمی انقالب را ضربه بزنند و از انقالب بگيرند. بنده عرض كردم 
نشانه     ى اعتماد مردم به اين نظام، حضور چهل ميليونی در انتخابات بود. حاال 
در راديوهاى بيگانه و متأسفانه بعضی هم در داخل همنواى با آنها، هی اصرار 
و تكرار كه بله، اعتماد مردم از نظام سلب شده! اين، جواب آن حرف است. 
آنجا ما گفتيم اينی كه هشتاد و پنج درصد مردم می     آيند رأى ميدهند، چهل 
ميليون پاى صندوقها می     آيند، به هر كسی كه رأى ميدهند، خود آمدن پاى 
صندوق، نشانه     ى اعتماد مردم به نظام است - كه حقيقت قضيه هم همين 
است - اينها براى اينكه اين حرف را دروغ از آب در بياورند، مكرر در مكرر 
تبليغات كردند كه اعتماد مردم از دست رفته؛ چه كار كنيم؟ حاال بعضی در 
لباس دلسوزى گفتند چه كار كنيم كه اعتماد برگردد! مردم به نظام اعتماد 

دارند، نظام هم به مردم اعتماد دارد. 

خطبه هاى نماز جمعه ى  تهران ـ 88/6/20
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ادامه ي حضور مستحكم مردم در صحنه

ان     شاءاهلل خواهيد ديد در انتخابات آينده - كه حاال دو سه سال ديگر 
بازيگرى     اى كه مخالفان و دشمنان و  با وجود همين  است - همين مردم 
غافالن و بی     خبران داخلی كردند، يك حضور مستحكِم قوى     اى در انتخابات 

خواهند داشت.

خطبه هاى نماز جمعه ى  تهران ـ 88/6/20
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مراقبت از اسالمي بودن نظام

بايد همه مراقب باشيم كه نظام جمهورى اسالمی - كه نظام اسالمی 
است، نظام دينی است، مفتخر به اين است كه در قالب احكام دين و اسالم 
و قرآن ميخواهد حركت كند - تبديل نشود به يك نظام بی     اعتقاد به دين؛ به 
قول آقايان، يك نظام سكوالر؛ باطن سكوالر، ظاهر دينی؛ باطن مجذوب به 
فرهنگ غربی و قدرتهاى مسّلط بر آن فرهنگ، و ظاهر شعائر دينی و مسائل 
كلمه،  واقعی  معناى  به  بايد  اسالمی  نظام  نشود.  اينجورى  دم     دستی؛  دينِی 
اسالمی باشد و روزبه     روز به مبانی اسالم نزديكتر شود؛ اين است كه گره     هاى 
فروبسته را باز ميكند، اين است كه مشكالت را حل ميكند، اين است كه به 
جامعه عّزت و اقتدار ميدهد، اين است كه طرفداران نظام جمهورى اسالمی 

را در همه جاى دنيا بيشتر خواهد كرد. 

خطبه هاى نماز جمعه ى  تهران ـ 88/6/20
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روز قدس، منايش حقيقت مّلت

سران و سياسيون غرب در اين چند ماه فريب رسانه                هاى خودشان را 
خوردند، فريب تحليلگران حرفه                اى مطبوعات و راديو تلويزيونهاى خودشان 
را خوردند، خيال كردند كه ميتوانند روى مّلت ايران اثر بگذارند. روز قدس 
شما نشان داديد كه آنها در پی سراب بودند. حقيقت اين است. حقيقت مّلت 
ايران همان چيزى است كه در روز جمعه                ى آخر ماه مبارك رمضان - روز 
قدس - نشان                داده شد و نشان                داده شد كه امتداد اين عظمت، اين حركت در 
دنياى اسالم گسترده است و مخصوص ايران نيست؛ در نقاط مختلف عالم 
مسلمانها هر جائی كه امكان پيدا كردند، روز قدس را با فرياد خود عليه ظلم 
آميختند. روز قدس روز بسيار عظيمی است. اين كار را شما به بهترين وجهی 
انجام داديد. يك بار ديگر مّلت ايران نشان داد كه در مواقع حساس، سخن 

خود را با رساترين فرياد به گوش مردم دنيا ميرساند.

 خطبه هاى نماز عيد سعيد فطر ـ 88/6/29
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پيچيدگي نظام، پيچيدگي توطئه ي دمشن

چيز  دارد؛  انقالب  اين  در  ساله  سی  سابقه  ى  يك  نظام،  با  معارضه  ى 
جديدى نيست. اَشكال معارضه گوناگون بوده است، اما هميشه بوده است؛ 
شّدتاً، ضعفاً، متناسب با وضعيت ما در داخل بوده. هر جا احساس كردند 
و هر وقت احساس كردند ميتوانند حضور قوى  ترى پيدا كنند، ضربه  اى را 
كه ميتوانستند - به خيال خود - وارد كردند. و انقالب هم در طول اين سی 
سال در مقابل اين ضربات ايستاده است؛ نه فقط ضعيف نشده، بلكه روز به 
روز بحمداهلل كشور و نظام جمهورى اسالمی قوى  تر هم شده. منتها يك نكته 
وجود دارد و او اين است كه هر چه ما در نظام جمهورى اسالمی، توانستيم 
ريشه  ى خودمان را عميق  تر كنيم و پيشتر برويم و كارهايمان را پيچيده  تر 

بكنيم، توطئه  ى دشمن هم پيچيده  تر شده است؛ اين را بايد توّجه داشت.

بيانات در ديدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري ـ 88/7/2
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پيشرفت و تعايل، خاموش كننده ي آتش دمشن

دشمن، »من نام لم ينم عنه«4؛ بيدار است؛ خبرهائی كه از مراكز حساس 
سياسی و امنيتی دنيا به دست ما ميرسد، نشان ميدهد كه دستگاه  هاى عظيمی، 
گسترده  اى، با بودجه  هاى كالنی، به طور دائم متوّجه به نظام جمهورى اسالمی 
هستند؛ با انگيزه  هائی كه دارند، كه گفته شده است و معلوم است براى ما 
و شما. دارند كار ميكنند؛ هر روز طرحی را به ميدان می  آورند و هر روز 
عرصه  ى جديدى را در مقابل جمهورى اسالمی می  آرايند. و اين ادامه هم پيدا 
خواهد كرد، تا وقتی كه مأيوس بشوند؛ آن وقتی كه نظام جمهورى اسالمی به 
نصابهاى مشخصی در زمينه  هاى سياسی، در زمينه  هاى اقتصادى، در زمينه  هاى 
امنيتی، در زمينه  هاى علمی، در زمينه  هاى اخالقی برسد. تا جمهورى اسالمی 
به اين نصابهاى معيّن نرسيده است، اينها ادامه پيدا خواهد كرد؛ به آنجا كه 
رسيديم، دشمن طبعاً مأيوس خواهد شد و واقعيت را به طور كامل خواهد 

پذيرفت. به هر حال امروز توطئه  ى دشمن، توطئه  ى پيچيده  اى است.

بيانات در ديدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري ـ 88/7/2

4. نهج البالغه، نامه ي 62.
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اميان و معرفت و مّهت مّلت 
در معرض محله ي دمشن

ما بايد جوانب اين توطئه را بروشنی بشناسيم و بشناسانيم؛ وظيفه  ى ما 
اين است. امروز جنگ نظامی با ما خيلی محتمل نيست - نميگوئيم بكّلي 
منتفی است، اما خيلی محتمل نيست - لكن جنگی كه وجود دارد، از جنگ 
نظامی اگر خطرش بيشتر نباشد، كمتر نيست؛ اگر احتياط بيشترى نخواهد، 
كمتر نميخواهد. در جنگ نظامی دشمن به سراغ سنگرهاى مرزى ما می  آيد، 
مراكز مرزى ما را سعی ميكند منهدم بكند تا بتواند در مرز نفوذ كند؛ در 
جنگ روانی و آنچه كه امروز به او جنگ نرم گفته ميشود در دنيا، دشمن به 
سراغ سنگرهاى معنوى می  آيد كه آنها را منهدم كند؛ به سراغ ايمانها، معرفتها، 
عزمها، پايه  ها و اركان اساسی يك نظام و يك كشور؛ دشمن به سراغ اينها 
می  آيد كه اينها را منهدم بكند و نقاط قوت را در تبليغات خود به نقاط ضعف 
تبديل كند؛ فرصتهاى يك نظام را به تهديد تبديل كند. اين كارهائی است 
كه دارند ميكنند؛ در اين كار تجربه هم دارند، تالش هم زياد دارند ميكنند، 
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ابزار فراوانی هم در اختيارشان هست. بايد ابعاد دشمن و ابعاد دشمنی را 
بدانيم تا بتوانيم بر او فائق بيائيم. البته ما مدد الهی داريم، كمك غيبی داريم 
بدون شك؛ اين را انسان دارد مشاهده ميكند؛ لكن ما مادامی كه هوشيارانه، 
آگاهانه در ميدان نباشيم، تدبير الزم را به كار نبريم، كمك الهی به سراغ ما 

نخواهد آمد.

بيانات در ديدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري ـ 88/7/2
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خطوط كاري دمشن:
1. القاي حبران و سياه منايي

اين يكی از خطوط كارى دشمن است؛ مرتباً القاى بن  بست كردن. شما 
اگر ببينيد اين تبليغات راديوها را - حاال امروز راديوها ديگر نيست. يك 
وقتی ميگفتيم ده  ها راديو، امروز مسئله  ى هزارهاست؛ راديو هست، تلويزيون 
هست، اين وسائل اينترنتی هست - به طور دائم از مراكز مشخصی، مرتبًا 
القاى بن  بست، القاى بحران، القاى سياه بودن وضعيت ميشود؛ هر مقدارى كه 
بگيرد، هر مقدارى كه مستمع و شنونده پيدا بكند و باورپذير باشد براى آنها؛ 

دارند در اين زمينه كار ميكنند. اين يكی از خطوط كارى دشمن است.

بيانات در ديدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري ـ 88/7/2
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خطوط كاري دمشن:
2. تفرقه افكين

يكی از خطوط كارى اصلی دشمن، همين مسئله  ى تفرقه است كه شما 
آقايان بر روى او به حق تكيه كرديد، در گزارش هم بيان فرمودند، در بيانيه  ى 
پايانی خبرگان هم به اين مسئله  ى اتحاد توّجه شده؛ بسيار مسئله  ى مهمی 
است. مسئله  ى اتحاد مّلت و كارى كه براى ايجاد تفرقه دارد انجام ميگيرد، 
داريم  را  مردم  عمومی  نشانه  هاى وحدت  ما  است.  مهمی  مسئله  ى  بسيار 
می  بينيم. شما نماز جمعه  ها را در ماه رمضان ديديد، روز قدس را ديديد، 
نمازهاى عيد فطر را ديديد؛ چه عظمتی! انسان وقتی نگاه ميكند - نه فقط 
در تهران، در مشهد، در اصفهان، در كرمان، در تبريز، در مناطق مختلف - 
منظره، منظره  هاى بی  نظيرى است؛ اصاًل شايد در طول تاريخ اسالم، هرگز 
نماز عيد فطر با اين عظمت، با اين ُشكوه  هاى عجيب - در نقاط مختلف 
يك كشور، نه فقط در يك شهر - ديده نشده! ما امروز اينها را داريم؛ اينها 
همه نشانه  ى وحدت است؛ نشانه  ى همدلی مردم است؛ نشانه  ى اين است كه 
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يك مركز مشتركی وجود دارد كه مردم علی  رغم اختالفات جزئی و فرعی  اى 
كه با هم دارند، در گرايش و انتماء به اين اصل، متفق  اند؛ دلشان متوّجه اين 
ارزشهاى  است،  اسالمی  اصول  است،  دين  مركز هم  اين  كه  است؛  مركز 
واالست، دين خداست. اين، خيلی چيز مهمی است. خوب، همه بايد در 
مقابل اين وحدت سر فرود بياورند، وقتی اين وحدت را می  بينند. می  بينيم 
كه متأسفانه بعكس، بعضی دم از تفّرق ميزنند، از روى جهالت، غفلت؛ واقعًا 
محمول بر غفلت است اين چيزها، بيش از آنچه كه بر چيزهاى ديگرى انسان 
بخواهد اينها را حمل كند. اين، مسئله  ى مهمی است. مسئله  ى ايجاد وحدت؛ 
است؛  مهم  اينها  سياسی،  قومی، وحدت سالئق  وحدت  مذهبی،  وحدت 
بايد سعی كرد. يكی از خطوط دشمن، ايجاد تفرقه است؛ هر چه بتوانند، 
در هر جا بتوانند، در هر سطحی كه بتوانند؛ در سطوح مختلف؛ از مسئولين، 
غير مسئولين، آحاد مردم، بين خودِ گروه  هاى روحانی، بين خودِ گروه  هاى 
دانشگاهی، بين خودِ جمعها و جمعيتهاى واحدهاى ديگر اجتماعی، و بين 
اينها با يكديگر ايجاد اختالف كنند، و بين مذاهب. نمونه  هاى فراوانش را 
داريد مشاهده ميكنيد كه در جامعه هست. اين يك مسئله است. خط دشمن 

خط ايجاد تفرقه است.

بيانات در ديدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري ـ 88/7/2
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خطوط كاري دمشن:
3. احنراف اذهان از عداوت دمشن 

مسئله  ى بعدى - اين خط ديگرى است كه به نظر ما دشمن بر روى او 
هم دارد سرمايه  گذارى ميكند - منصرف كردن ذهن مردم از دشمنِی دشمن 
است. ما هرگز منكر نيستيم كه در نارسائی  هاى گوناگون و مشكالت فراوانی 
كه بر سر راه جامعه و افراد پيش می  آيد، تقصيرهاى شخصی و تقصيرهاى 
اجتماعی، از درون وجود دارد؛ در اين هيچ ترديدى نيست؛ كسی اين را منكر 
نيست. »ما أصابك من حسنة فمن اهلل و ما أصابك من سيئة فمن نفسك«5؛ اينكه 
معلوم است؛ دشمن هم اگر ضربه  اى به ما زد و اين ضربه كارى شد، اين هم 

»من نفسك« است؛ در اين شكی نيست.

بيانات در ديدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري ـ 88/7/2

5. سوره ي نساء، آيه ي 79.
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خطوط كاري دمشن:
4. اغفال خواص و خنبگان

در جنگ احد هم كه دشمن حمله كرد و ضربه زد، در حقيقت مسلمانها 
از خودشان ضربه خوردند؛ در اين كه بحثی نيست؛ منتها نكته اين است كه 
اگر انسان بخواهد ضربه نخورد، بايد نقش دشمن را ببيند. يكی از لوازم 
توّجه و مالحظه براى ضربه نخوردن، ديدن دشمنی است كه ميخواهد به 
ما ضربه بزند؛ از اين ما را نبايد غافل كنند. خط اغفاِل بخصوص خواص و 
نخبگان از تأثير دشمن، يكی از خطوط القائی و تبليغاتی دشمن است. حاال 
طرق مختلفی البته براى اين كار دارند. تا كسی بگويد دشمن، ميگويند: آقا 
شما همه  اش به گردن دشمن می  اندازيد! خوب، هست دشمن؛ چرا نمی  بينيم 
دشمن را؟ چرا نمی  بينيم شعف عظيمی كه دشمن پيدا ميكند از آنچه كه 
اينجا از اختالف ما، از حوادث گوناگون، از بلواى بعد از انتخابات به وجود 
می  آيد؟ تشويق كنند كسانی را كه عامل هستند. آنجا، رئيس يك كشور بزرگ 
از آدمها اسم می  آورد! خوب، اين جز ايجاد دشمنی است؟ از معارضين نظام 
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اسم می  آورد و تمجيد ميكند از فالن كس كه آقا از شجاعت او)!( ما تعجب 
كرديم. چرا؟ چون يك كلمه  اى گفته كه آنها خوششان آمده. اينها را بايد ديد؛ 
اينها را بايد متوّجه شد و نبايستی از دشمنِی دشمن غفلت كرد. البته دشمنی 

او خالف انتظار نيست، غفلت ما خالف انتظار است.

بيانات در ديدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري ـ 88/7/2
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خطوط كاري دمشن:
5. درگريسازي در طرح دمشن

يك وقت می  بينيد ما در داخل جدول و پازلهاى دشمن قرار ميگيريم - 
در پازل، مجموعه  اى را كنار هم ميچينند، تا يك شكلی از تويش در بيايد - تا 
يكی از اين اجزاء را ما تأمين بكنيم. خوب، اين خيلی چيز بدى است؛ ما بايد 
سعی كنيم كه تأمين  كننده  ى اجزاء او نباشيم. مثل اين جدول حروف متقاطع 
كه وقتی كنار هم گذاشته ميشود، يك كلمه  اى از تويش در می  آيد. دشمن 
يك جدولی اين جورى درست كرده، براى اينكه يك حرفی از تويش در 
بياورد؛ چند تا از اين حروف را هم ما بگذاريم! اين را بايد مراقبت كرد؛ 
بحث سر اين است؛ بايد جدول دشمن را كامل نكنيم؛ پازل دشمن را كامل 
نكنيم؛ ببينيم دشمن چه كار دارد ميكند و چه كار ميخواهد بكند؛ اهداف و 

حضور واضح او را ببينيم.

بيانات در ديدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري ـ 88/7/2
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تبليغات مهمترين سالح

امروز مؤثرترين سالح بين  المللی عليه دشمنان و مخالفين، سالح تبليغات 
است؛ سالح ارتباطات رسانه  اى است. امروز اين قوى  تريِن سالح است و از 
بمب اتم هم بدتر و خطرناكتر است. اين سالح دشمن را شما در بلواهاى 
بعد از انتخابات نديديد؟ دشمن با همين سالح، لحظه به لحظه، قضاياى ما را 
دنبال ميكرد و به كسانی كه اهل شيطنت بودند، رهنمود ميداد. »و اّن الّشياطين 
ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم«6؛ دائم به اولياء خودشان ايحاء ميكردند. خوب، 
اين حضور دشمن است ديگر؛ حضور دشمن را از اين واضح  تر و روشن  تر 

ميشود فرض كرد؟

بيانات در ديدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري ـ 88/7/2

6. سوره ي انعام، آيه ي 121.
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توّقع بصريت از خنبگان و گروههای سياسی

بايد بصيرت داشت. آنچه كه انسان از نخبگان جامعه و جريانات سياسی 
و گروه  هاى سياسی انتظار دارد، اين است كه با اين حوادث، با اين خطوط 
دشمن، با بصيرت مواجه بشوند؛ با بصيرت. اگر بصيرت وجود داشت و 
عزم مقابله وجود داشت، خيلی از رفتارهاى ما ممكن است تغيير پيدا بكند؛ 

آنوقت وضعيت بهتر خواهد بود. بعضی از كارها از روى بی  بصيرتی است.

بيانات در ديدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري ـ 88/7/2
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شجاعت در فهم، خشيت از خدا

به  احتياج  فهم هم  در  داريم،  به شجاعت  احتياج  در عمل  فقط  نه  ما 
شجاعت داريم. در فهم فقيهانه، احتياج به شجاعت هست؛ اگر شجاعت 
نبود، حتی در فهم هم خلل به وجود خواهد آمد. درك روشن از ُكبريات و 
ُصغريات؛ گاهی انسان ُكبريات را درست ميفهمد، در ُصغريات اشتباه ميكند. 
اين درك صحيح از مبانی دين و از موضوعات دينی و از موضوعات خارجِی 
منطبق با آن مفاهيم كلی و عمومی يعنی ُكبريات و ُصغريات احتياج دارد به 
اينكه ما شجاعت داشته باشيم، ترس نداشته باشيم؛ وااّل ترس از مالمان، ترس 
از جانمان، ترس از آبرويمان، انفعال در مقابل دشمن، ترس از جّو، ترس از 
فضا؛ اگر اين حرف را بزنيم، عليه ما خواهند بود؛ اگر اين حرف را بزنيم، 
فالن لكه را به ما خواهند چسباند؛ اين ترسها فهم انسان را هم مختل ميكند. 
گاهی انسان به خاطر اين ترسها، به خاطر اين مالحظات، صورِت مسئله را 
درست نميفهمد؛ نميتواند مسئله را درست درك بكند و حل بكند؛ موجب 
اشتباه خواهد شد. لذا »و ال يخشون احدا ااّل اهلل« خيلی مهم است؛ در اين آيه  ى 

Administrator
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شريفه  ى »الّذين يبّلغون رساالت اهلل و يخشونه و ال يخشون احدا ااّل اهلل و كفى 
باهلل حسيبا«7؛ معلوم ميشود شرط بالغ و ابالغ و تبليغ، همين عدم خشيت 
است كه: »و ال يخشون احدا ااّل اهلل«. ميگوئی: آقا! اگر اين كار را بكنم، ممكن 
است در دنيا سرم كاله برود. خوب، »و كفى باهلل حسيبا«؛ محاسبه را به خدا 
واگذار كنيد و بگذاريد خدا برايتان محاسبه كند. اگر پرواى قضاوتهاى مردم، 
داورى  هاى گوناگون مردم را به جاى پرواى از خدا گذاشتيم، مشكل درست 
خواهد شد؛ چون پرواى از خداى متعال تقواست. اگر اين را كنار گذاشتيم 
و ترس مردم جايگزين شد، آنوقت فرقانی هم كه خداى متعال گفته، پيدا 
تقواست؛  از  ناشی  اين فرقان  تّتقوا اهلل يجعل لكم فرقانا«8؛  »ان  نخواهد شد؛ 
روشن شدن حقيقت براى انسان، دستاورد تقواست. و به نظر من اين مسئله 
خيلی مهم است؛ مسئله  ى خشيت از مال و جان و حرف مردم و آبرو و 
زمزمه  ها و حرفها و حديثها و تهمتها و اينها، خيلی مهم است؛ اينقدر اين 
مسئله مهم است كه خداى متعال به پيغمبرش خطاب ميكند و او را برحذر 
ميدارد: »و اذ تقول لّلذى أنعم اهلل عليه و انعمت عليه أمسك عليك زوجك و 
اّتق اهلل و تخفى فى نفسك ما اهلل مبديه و تخشى الّناس و اهلل احّق أن تخشاه«9؛ 
زد، مالحظه  ى  كه خواهند  تهمتی  اين  مردم، مالحظه  ى  مالحظه  ى حرف 

چيزى را كه خواهند كرد، نبايد كرد؛ »و اهلل احّق ان تخشاه«.

بيانات در ديدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري ـ 88/7/2

7. سوره ي احزاب، آيه ي 39.
8. سوره ي انفال، آيه ي 29.

9. سوره ي احزاب، آيه ي 37.
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فتنه گري، خشيت از غري خدا

باالخره اهل فتنه مايلند كه خشيت خودشان را، خوف از خودشان را در 
دل نخبگان و خواص، به جاى خشيت از خدا بنشانند؛ يعنی مايلند كه از 
آنها ترسيده بشود؛ »الّذين قال لهم الّناس إّن الّناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم 
ايمانا و قالوا حسبنا اهلل و نعم الوكيل«10. يعنی اينكه دائماً دارند به ما ميگويند: 
آقا ! »إّن الّناس قد جمعوا لكم فاخشوهم«، جوابش همين است: »فقالوا حسبنا هلل و 
نعم الوكيل«. نتيجه  اش هم اين است: »فانقلبوا بنعمة من اهلل و فضل لم يمسسهم 
سوء«11. نتيجه  ى اين احساس، اين درك، اين حقيقت روحی و معنوى همين 
است كه: »فانقلبوا بنعمة من اهلل و فضل لم يمسسهم سوء«. بنابراين، بايستی اين 

شجاعت را داشت.
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. سوره ي آل عمران، آيه ي 173.  10
11. سوره ي آل عمران، آيه ي 174.
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خواص، آماج توطئه ي دمشن

دشمن انواع و اقسام كار را ميكند؛ انواع و اقسام فعاليت را ميكند؛ عمده 
هم امروز به گمان من، هدف و آماج توطئه  هاى دشمن، خواص است؛ آماج 
دشمن، خواص است. می  نشينند طراحی ميكنند تا ذهن خواص را عوض 
كنند؛ براى اينكه بتوانند مردم را بكشانند؛ چون خواص تأثير ميگذارند و در 
عموم مردم نفوذ كلمه دارند. به نظر من يكی از وظائف اصلی امروز ما و 
شما، همين است: ما بصيرت خودمان را در مسائل گوناگون تقويت كنيم و 

بتوانيم ان  شاءاهلل بصيرت مخاطبان و مستمعان خودمان را هم زياد بكنيم.

بيانات در ديدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري ـ 88/7/2
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فتنه 88، برنامه ريزي قبلي دمشنان

قطعاً اين بلواهاى بعد از انتخابات، به نظر آدمهاى خبره و آگاه، برنامه  ريزى 
شده بود. يعنی انسان با هر كسی از انسانهاى فهيم كه با مسائل كشور و با 
مسائل جهانی آشنا هستند، در ميان ميگذارد، ميفهمد. پريروز من به ايشان12 
همين را عرض كردم؛ گفتم اينها برنامه  ريزى شده بود. ايشان گفتند: قطعاً. 
يعنی همه اين را ميفهمند كه اين كار برنامه  ريزى شده بوده و اين يك كار 
دفعی نبود كه بخواهيم بگوئيم يك چيزى پيش آمده. مثاًل دفعتاً كسی بلند 
هدايت  مركزى  از يك  بود؛  برنامه  ريزى شده  كار  اين  نه،  زد؛  شد حرفی 
ميشد. خوب، شكست خوردند ديگر؛ ان  شاءاهلل اين شكست  شان ادامه هم 

پيدا خواهد كرد. منتها دائم دارند توطئه ميكنند.

بيانات در ديدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري ـ 88/7/2

12. حجة االسالم و المسلمين هاشمي رفسنجاني.
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روشنگري در كوران فتنه

بعضی  ها در فضاى فتنه، اين جمله  ى »كن فى الفتنة كابن الّلبون ال ظهر 
فيركب و ال ضرع فيحلب«13 را بد ميفهمند و خيال ميكنند معنايش اين است كه 
وقتی فتنه شد و اوضاع مشتبه شد، بكش كنار! اصاًل در اين جمله اين نيست 
كه: »بكش كنار«. اين معنايش اين است كه به هيچ وجه فتنه  گر نتواند از تو 
استفاده كند؛ از هيچ راه. »ال ظهر فيركب و ال ضرع فيحلب«؛ نه بتواند سوار 

بشود، نه بتواند تو را بدوشد؛ مراقب بايد بود.
ياسر  عمار  جناب  كه  داريم  را  عمار  آن طرف  از  ما  در جنگ صفين 
دائم - آثار صفين را نگاه كنيد - مشغول سخنرانی است؛ اين طرف لشكر، 
فتنه بود ديگر؛ دو  آن طرف لشكر، با گروه  هاى مختلف؛ چون آنجا واقعاً 
عّده  اى  بود؛ يك  فتنه  ى عظيمی  قرار گرفتند؛  مقابل هم  گروه مسلمان در 
مشتبه بودند. عمار دائم مشغول روشنگرى بود؛ اين طرف ميرفت، آن طرف 

13. درفتنه ها چونان شتر دوساله باش، نه پشتی دارد كه سوارى دهد و نه پستانی كه او را بدوشند 
- نهج البالغه، حكمت 1.
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ميرفت، براى گروه  هاى مختلف سخنرانی ميكرد - كه اينها ضبط شده و همه 
در تاريخ هست - از آن طرف هم آن عّده  اى كه »نفر من اصحاب عبداهلل بن 
مسعود ...« هستند، در روايت دارد كه آمدند خدمت حضرت و گفتند: »يا 
اميرالمؤمنين - يعنی قبول هم داشتند كه اميرالمؤمنين است - انّا قد شككنا 
فی هذا القتال«14؛ ما شك كرديم. ما را به مرزها بفرست كه در اين قتال داخل 
يُحلب؛  كه  است  همان ضرعی  كشيدن، خودش  كنار  اين  نباشيم! خوب، 
همان ظهرى است كه يُركب! گاهی سكوت كردن، كنار كشيدن، حرف نزدن، 
خودش كمك به فتنه است. در فتنه همه بايستی روشنگرى كنند؛ همه بايستی 
بصيرت داشته باشند. اميدواريم ان  شاءاهلل خداى متعال ما را و شما را به آنچه 

ميگوئيم، به آنچه نيت داريم، عامل كند؛ موفق كند.

بيانات در ديدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري ـ 88/7/2

14. وقعة صفين، ص 115.
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بصريت، الزمه ي زندگي در جهان امروز

ببينيد  كنم.  عرض  انقالب  و  كشور  كلی  مسائل  به  راجع  مطلب  يك 
برادران و خواهران عزيز! خداى متعال به پيغمبرش در آن دوران دشوار مكه 
ميفرمايد: اى پيغمبر! من با بصيرت حركت ميكنم؛ »قل هذه سبيلى ادعوا الى 
اهلل على بصيرة انا و من اّتبعنى«15؛ خودِ پيغمبر با بصيرت حركت ميكند، تابعان 
و پيروان و مدافعان فكر پيغمبر هم با بصيرت. اين مال دوران مكه است؛ آن 
وقتی كه هنوز حكومتی وجود نداشت، جامعه اى وجود نداشت، مديريت 
دشوارى وجود نداشت، بصيرت الزم بود؛ در دوران مدينه، به طريق اولی . 
اينی كه من در طول چند سال گذشته هميشه بر روى بصيرت تأكيد كرده ام، 
به خاطر اين است كه يك مّلتی كه بصيرت دارد، مجموعه ى جوانان يك 
كشور وقتی بصيرت دارند، آگاهانه حركت ميكنند و قدم برميدارند، همه ى 
تيغهاى دشمن در مقابل آنها ُكند ميشود. بصيرت اين است. بصيرت وقتی 
بود، غبارآلودگی فتنه نميتواند آنها را گمراه كند، آنها را به اشتباه بيندازد. اگر 

15. سوره ي يوسف، آيه ي 108.
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بصيرت نبود، انسان ولو با نيت خوب، گاهی در راه بد قدم ميگذارد. شما در 
جبهه ى جنگ اگر راه را بلد نباشيد، اگر نقشه خوانی بلد نباشيد، اگر قطب نما 
در اختيار نداشته باشيد، يك وقت نگاه ميكنيد می بينيد در محاصره ى دشمن 
اين  ميشود.  مسّلط  شما  بر  دشمن  آمده ايد،  عوضی  را  راه  گرفته ايد؛  قرار 

قطب نما همان بصيرت است.
حركت  نميشود  بصيرت  بدون  امروز،  اجتماعِی  پيچيده ى  زندگِی  در 
كرد. جوانها بايد فكر كنند، بينديشند، بصيرت خودشان را افزايش بدهند. 
معلمان روحانی، متعّهدان موجود در جامعه ى ما از اهل سواد و فرهنگ، از 
دانشگاهی و حوزوى، بايد به مسئله ى بصيرت اهميت بدهند؛ بصيرت در 
هدف، بصيرت در وسيله، بصيرت در شناخت دشمن، بصيرت در شناخت 
موانع راه، بصيرت در شناخت راه هاى جلوگيرى از اين موانع و برداشتن اين 
موانع؛ اين بصيرتها الزم است. وقتی بصيرت بود، آنوقت شما ميدانيد با كِی 
طرفيد، ابزار الزم را با خودتان برميداريد. يك روز شما ميخواهيد تو خيابان 
قدم بزنيد، خوب، با لباس معمولی، با يك دمپائی هم ميشود رفت تو خيابان 
قدم زد؛ اما يك روز ميخواهيد برويد قّله ى دماوند را فتح كنيد، او ديگر 
تجهيزات خودش را ميخواهد. بصيرت يعنی اينكه بدانيد چه ميخواهيد، تا 

بدانيد چه بايد با خودتان داشته باشيد. 

بيانات در ديدار عمومی مردم چالوس و نوشهر ـ 88/7/15
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سخن و حضور زنده ي تفّكر ايران اسالمي

جمهورى اسالمی يك سخن تازه را به عرصه ى سياست جهان آورد. اين 
سخن تازه امروز و هنوز بعد از گذشت سی سال، در فرهنگ سياسی دنيا 
يك سخن جديد و تازه و جذاب است. لذا می بينيد مّلتها نسبت به جمهورى 
اسالمی احساس اهتمام ميكنند، احساس عالقه ميكنند. وقتی انتخابات شما با 
شركِت هشتاد و پنج درصد مردم اتفاق می افتد، مردم در بخشهاى مختلف، در 
كشورهاى مختلف، عالقه مندان جمهورى اسالمی خوشحال ميشوند، شعار 
ميدهند و اين را منتقل ميكنند؛ ما از راه هاى مختلف آن را ميفهميم. وقتی 
دشمن براى اينكه اين انتخابات را، اين حضور عظيم را، اين پيروزى بزرگ 
سياسی را خراب بكند، به شايعه افكنی، به تهمت زنی، به ايجاد اغتشاش در 
گوشه اى از كشور دست ميزند، می بينيم نگران شدند؛ مّلتها نگران ميشوند؛ در 
لبنان، در پاكستان، در افغانستان، در مناطق گوناگون، هر جا شيعه هست، هر 
جا مسلمان مخلصی هست، می بينيم از وضع كشور نگران ميشوند. اين نشان 

دهنده ى حضور زنده ى تفّكر جمهورى اسالمی در دنياى اسالم است.

بيانات در ديدار عمومی مردم چالوس و نوشهر ـ 88/7/15
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جلوگريي از شبيه شدن حق و باطل

من فقط يك جمله عرض بكنم؛ مخاطب من عموم مردمند، بخصوص 
جوانان؛ همه ى مردم كشورند، بخصوص اين مناطق حّساس. جوانان عزيز! 
هر چه ميتوانيد در افزايش بصيرت خود، در عمق بخشيدن به بصيرت خود، 
تالش كنيد و نگذاريد، نگذاريد دشمنان از بی بصيرتی ما استفاده كنند؛ دشمن 
به شكل دوست جلوه كند، حقيقت به شكل باطل و باطل در لباس حقيقت. 
اميرالمؤمنين در يك خطبه اى از جمله ى مهمترين مشكالت جامعه همين را 
ميشمارد: »انّما بدء الوقوع الفتن اهواء تّتبع و احكام تبتدع يخالف فيها كتاب اهلل«16. 
در همين خطبه، اميرالمؤمنين ميفرمايد: اگر حق به طور واضح در مقابل مردم 
آشكار و ظاهر بشود، كسی نميتواند زبان عليه حق باز كند. اگر باطل هم 

16. نهج البالغه، خطبه ى 50: جز اين نيست كه پيدايش فتنه ها پيروى از هواهاى نفسانی است و 
نيز بدعت هايی كه گذاشته می شود، بدعت هايی بر خالف كتاب خدا. آنگاه كسانی كسان ديگر 
را در امورى كه مخالف دين خداست يارى می كنند. اگر باطل با حق نمی آميخت بر جويندگان 
حق پنهان نمی ماند و اگر حق به باطل پوشيده نمی گشت، زبان معاندان از طعن بريده می شد. 
ولی همواره پاره اى از حق و پاره اى از باطل در هم می آميزند. در چنين حالی شيطان بر دوستان 

خود مستولی می شود و تنها كسانی رهايی می يابند كه الطاف الهی شامل حالشان شده باشد.
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خودش را به طور آشكار نشان بدهد، مردم به سمت باطل نخواهند رفت. 
»و لكن يؤخذ من هذا ضغث و من هذا ضغث فيمزجان«. آن كسانی كه مردم را 
ميخواهند گمراه بكنند، باطل را به صورت خالص نمی آورند؛ باطل و حق را 
آميخته ميكنند، ممزوج ميكنند، آن وقت نتيجه اين ميشود كه »فهنالك يستولى 
الّشيطان على اوليائه«؛ حق، براى طرفداران حق هم مشتبه ميشود. اين است كه 

بصيرت ميشود اولين وظيفه ى ما. نگذاريم حق و باطل مشتبه بشود.

بيانات در ديدار عمومی مردم چالوس و نوشهر ـ 88/7/15
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عكس العمل دمشن، معياري براي تشخيص

در  اسالم طلبی  قّله ى  فعاًل  كه  اسالمی  نظام جمهورى  مقابل  در  امروز 
دنياى اسالم است، صفوفی قرار گرفته اند؛ استكبار جهانی در قلب آن صفوف 
است؛ صهيونيست در قلب آن صفوف است. اينها به طور صريح، دشمنان 
خونی اسالمند، پس دشمنان خونی جمهورى اسالمی اند. اين شد يك معيار. 
اگر حركتی كرديم، كارى كرديم كه به نفع اين دشمن انجام گرفت، بايد 
اگر  ميرويم.  غلط  راه  داريم  كه  بدانيم  بشويم،  هوشيار  غافليم،  اگر  بدانيم 
حركتی كرديم كه ديديم اين دشمن را خشمگين ميكند، بدانيم كه راهمان راهِ 
درست است. دشمن از پيشرفت مّلت ايران خشمگين ميشود، از موفقيتهاى 
شما خشمگين ميشود، از استحكام نظام اسالمی خشمگين ميشود. شما ببينيد 
دشمن  كه  چيزى  آن  ميشود؛  دشمن خشمگين  ما  كارهاى  از  كداميك  از 
را خشمگين ميكند، اين همان خط درست است. آن چيزى كه دشمن را 
مشعوف ميكند، ذوق زده ميكند، سعی ميكند بر روى او هی تكيه كند؛ در 
زاويه دارى  همان  اين  است؛  كج  آن خط  اين  در سياست ورزى،  تبليغات، 
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روشن  را  معيارها حقايق  اين  باشيد.  داشته  نظر  در  را  معيارها  اين  است. 
خواهد كرد. در بسيارى از موارد آن جائی كه اشتباهی پيش می آيد، با اين 

معيارها ميشود آن اشتباه را برطرف كرد.

بيانات در ديدار عمومی مردم چالوس و نوشهر ـ 88/7/15
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انبوه حقايق ناگفته

حاال اشاره كردند به حوادث و مسائل اخير. ُخب، در اين زمينه ها خيلی 
حرف هست؛ خيال نكنيد آن حرفهائی كه صدا و سيما ميزند، اين، همه ى 
حرفهاست؛ نه، خيلی مطلب هست. گفت: »يك سينه حرف موج زند در 
دهان ما«. اينجور نيست كه هر چه كه انسان احساس ميكند، اين را گفته باشد 
يا بتواند بگويد. خيلی حرفهاى زيادى هست. شما جوانها الحمدهللهَّ باهوشيد، 

بااستعداديد، بتدريج خيلی از حقائق براى شماها روشن خواهد شد. 

بيانات در ديدار جمعی از نخبگان علمی كشور ـ 88/8/6
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ضدضربه شدن نظام

من می بينم در همين حوادث سياسی اخير و در مجموع حوادث اين 
سی سال، كشور بتدريج به مجموعه ى مصونيت دار، ضد ضربه، ضد بمب 
تبديل شده؛ يعنی نظام جمهورى اسالمی. شوخی نيست. شما قدرت امنيتی 
و جاسوسی و تبليغاتی اين سرويسهاى گوناگون امنيتی و تبليغاتی دنيا را 
دست كم نگيريد. همه اين را احساس ميكنند - حاال شايد كسانی كه كمتر 
توى مقوله هاى گوناگون تبحر داشتند، كمتر ببينند - هاليوود را شما دست 
از خانمها هم  اثرگذارى هنرى - همين طور كه يكی  كم نگيريد. قدرِت 
دنياى غرب  تبليغات در  بسيار دقيق حروف  گفتند - در غرب و چينش 
را دست كم نگيريد. همه ى اين نيروى عظيم، به اضافه ى ثروت بی پايان، 
به اضافه ى دستگاه هاى عظيم سياسی و تبليغاتی، افتادند به جان جمهورى 
آماج  اينجور  كه  نميكنيد  پيدا  دنيا  در  ديگرى  كشور  هيچ  امروز  اسالمی. 
حمالت باشد. و جمهورى اسالمی دارد مقاومت ميكند. اين شوخی است؟ 
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اين موجودِ هفت جوِش مستحكِم مصونيت يافته دارد مقاومت ميكند. اين، 
كم چيزى نيست. توطئه ى توّهم نيست؛ اين را جوانها، اين جوانهاى عزيز 

ما، بدانند.

بيانات در ديدار جمعی از نخبگان علمی كشور ـ 88/8/6
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ذكاوِت درك توطئه

اينجور نيست كه شما خيال كنيد توطئه نسبت به اين كشور، يك توّهم 
است؛ نه، يك واقعيت است؛ از همه طرف دارد توطئه ميشود. ممكن است 
آن كسی كه در جهت آن توطئه ها در داخل كشور محور حركت قرار ميگيرد، 

خودش اصاًل نفهمد.
فهميدِن اين هم ذكاوت ميخواهد. بعضی ها اين ذكاوت را ندارند. ما آدمها 
را تجربه كرديم؛ نميفهمند دارند به ساز كی ميرقصند. ولی، اين واقعيت را 
عوض نميكند كه آنها بفهمند يا نفهمند؛ بدانند يا ندانند. اين توطئه ها وجود 

دارد.
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حماسبه ي رضايت و تشويق دمشن

يك وقت شما يك حرفی ميزنيد، ناگهان می بينيد همه ى ناظران سياسی 
جهان كه وجودشان انباشته ى از پليدى و خباثت است، براى شما كف ميزنند. 
به اين تشويق نشويد. به قول رائج بين جوانها، جوگير نشويد. بحث درست 
بكنيد، بحث منطقی بكنيد. سخنی را بشنويد، سخنی را بگوئيد؛ بعد بنشينيد 
القول  يستمعون  الّذين  عباد.  »فبّشر  است.  قرآن  دستور  همان  اين  كنيد.  فكر 
فيّتبعون احسنه«17. سخن را بايد شنفت، بهترين را انتخاب كرد. وااّل فضاى 
جنجال درست كردن، همين ميشود كه ديديد. جنجاِل قبل از انتخابات، بعد 
از انتخابات، انعكاسش ميشود اين؛ بخصوص وقتی دست بيگانه هم دخالت 
دارد. به چه دليل، با چه توجيهی شما فكر ميكنيد دستگاه هاى تبليغاتی دنيا 
حوادثی را كه فكر ميكنند به ضرر نظام جمهورى اسالمی است، لحظه به لحظه 
منتشر ميكنند؟ با چه محاسبه اى اين كار انجام ميگيرد؟ اين را نبايد فكر كرد؟! 

نبايد رويش مطالعه كرد؟! اينهاست آن چيزهائی كه بايد به آنها توّجه كرد.
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تشخيص و تفكيك مسائل اصلي و فرعي

در همين مسائل اخير، مسائل را بايد اصلی فرعی كرد؛ مسئله ى اصلی 
چيست؛ يك سلسله مسائل فرعی هم پيرامون اوست؛ نه اينكه آن مسائل 
آنهاست.  از  بيشترش  اهميتش  اصلی  مسئله ى  اما  است،  كم اهميت  فرعی 
مسئله ى اصلی در اين قضاياى اخير، اصل انتخابات بود؛ زير سؤال بردن 
به  انجام گرفت. چرا شما نسبت  انتخابات بزرگترين جرمی بود كه  اصل 
اين جرم چشمتان را ميبنديد؟! اين همه زحمت كشيده بشود، مردم بيايند، 
يك شركِت به اين عظمت، يك نصاب شكنی، يك ركودشكنی در دنيا در 
بگيرد،  انجام  ميكنند،  را  ادعايش  اينقدر  كه  دمكراسی اى  در  مردمساالرى، 
بعد يك عّده مفت و مسّلم بيايند بدون استدالل، بدون دليل، همان فرداى 
انتخابات بگويند: انتخابات دروغ است! اين كار كوچكی است؟! اين جرم 
كمی است؟! يك قدرى بايد منصف بود توى اين قضايا. دشمن هم حداكثر 

استفاده را از اين كرد.
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اشتباه حماسبايت صحنه گردانان

يك عّده هم هستند در داخل كشور، از اول با نظام جمهورى اسالمی 
موافق نبودند - مال امروز و ديروز نيست، سی سال است كه موافق نيستند 
نظام،  به خودِ  وابسته ى  عناصرى  ديدند  كردند،  استفاده  فرصت  اين  از   -
مغتنم  را  اينها هم وقت  ميكنند،  ميداندارى  اين جور  دارند  نظام،  از خودِ 
به  دادم  پيغام  را  اين  اول  ميدان؛ و ديديد. من روز  آمدند داخل  شمردند، 
همين حضراتی كه صحنه گردان اين قضايا هستند؛ آن ساعات اول من به آنها 
پيغام خصوصی دادم. من اگر يك وقتی توى نماز جمعه يك حرفی ميزنم، 
اين ابتدا به ساكن نيست؛ حرف خصوصی، پيغام خصوصی، نصيحِت الزم 
انجام ميگيرد، وقتی انسان ناچار ميشود، يك حرفی را می آورد در علن بيان 
ميكند. من پيغام دادم، گفتم اين را شما داريد شروع ميكنيد، اما نميتوانيد 
تا آخر كنترل كنيد؛ می آيند ديگران سوءاستفاده ميكنند. حاال ديديد آمدند 
سوءاستفاده كردند. مرگ بر اسرائيل را خط زدند! مرگ بر آمريكا را خط 
زدند! معناى اين كار چيست؟ آنی كه وارد عرصه ى سياست ميشود، بايد مثل 
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يك شطرنج باز ماهر هر حركتی را كه ميكند، تا سه تا چهار تا حركت بعد 
از او را هم پيش بينی كند. شما اين حركت را ميكنی، رقيبت در مقابل او آن 
حركت ديگر را خواهد كرد؛ بايد فكرش باشی كه تو چه حركتی خواهی 
كرد. اگر ديدى در آن حركت دوم، تو درميمانی، امروز اين حركت را نكن؛ 
اگر كردى، ناشی هستی - حاال تعبير بهترش اين است - توى اين كار، توى 
اين بازى، توى اين حركت، ناشی هستی، ناواردى. اينها نميفهمند چه كار 
ميكنند؛ يك حركتی را شروع ميكنند، مّلتفت نيستند كه در حركات بعد و 
بعد و بعد، چطور در خواهند ماند؛ مات خواهند شد. اينها را بايد محاسبه 

ميكردند. مطلب اصلی اين بود.
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تأكيد بر بصريت افزايي

يك عنصر ديگرى كه الزم است، بصيرت است. اينی كه مالحظه ميكنيد 
بنده مكرر در ديدار جوانها، دانشجويان، قشرهاى مختلف مردم، بر روى 
بصيرت تكيه ميكنم، براى اين است كه در وضع بسيار مهم امروزِ دنيا و 
موقعيت استثنائی كشور عزيز ما - امروز در دنيا كه موقعيت ممتازى است 
- هرگونه حركت عمومی به يك بصيرت عمومی احتياج دارد. البته من اين 
را هم به شما بگويم: امروز بصيرت جوانهاى ما هم از جوانان آن روزگارِ 
اول انقالب و در اثناى انقالب، يقيناً بيشتر است. خيلی چيزها را شما امروز 
ميدانيد، براى شما جزو واضحات است، كه آن روزها بايد براى جوانها، آنها 
را شرح ميداديم، بيان ميكرديم؛ اما امروز جوانهاى ما اينها را ميدانند؛ بصيرت 

باالست. در عين حال من تأكيد ميكنم بر روى بصيرت.
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حمكوم به شكست بودن توطئه ها

تا روزى كه آمريكائی ها هنوز به طمِع برگشتن به ايران و تجديد روزگارِ 
گذشته و عوض كردن تاريخ و به عقب بردن زمان باشند و بخواهند بر كشور 
ما مسّلط بشوند، با هيچ وسيله اى نخواهند توانست مّلت ما را به عقب نشينی 
وادار كنند؛ اين را بدانند. و به اين غائله هائی هم كه بعد از انتخابات پيش 
آمد، دل خوش نكنند؛ جمهورى اسالمی قوى تر از اين حرفهاست، عميق تر 
از اين حرفهاست، ريشه دارتر از اين حرفهاست. جمهورى اسالمی با حوادث 
بسيار سخت ترى هم مواجه شده، كه بر همه ى اينها فائق آمده؛ حاال چهار 
نفر آدمهائی كه يا ساده لوح - حاال هرچه و با هر انگيزه اى؛ قضاوت نكنيم - 
با  اما همراه  بد،  آنچنان  نه  نيت  با  يا  و خباثت آلود،  بد  نيت  با  يا  هستند، 
ساده لوحی و بد فهميدن قضايا، با جمهورى اسالمی مواجه شده اند، اينها 
نميتوانند براى آمريكا در كشور ما فرش قرمز پهن كنند؛ اين را بدانند: مّلت 

ايران ايستاده است.
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بصريت، معيار بسيج

بعضی تصور كردند بسيج منحصر است در همين تعداد گردانهاى بسيجی 
يا سازمانهاى نظامی بسيجی - اينها البته جزو بهترين بسيجی ها هستند - اما 
بسيج فقط اين نيست؛ بسيج گسترده است، در همه ى عرصه ها. شايد صدها 
نظامی هستند، در  قالبهاى  برابر آن تعدادى كه در  از صدها  يا بيش  برابر 
قالبهاى غير نظامی هستند، در بخشهاى مختلف؛ در دانشگاه يك جور، در 
كارگاه يك جور، در قشرهاى مختلف مردم يك جور، در روستاها يك جور، 
در شهرها يك جور، در ميان عشاير يك جور، در حوزه هاى علميه يك جور. 
بسيج حضور دارد؛ يك حضور فراگير و مقتدر و تمام نشدنی. بسيج نه به پول 
وابسته است، نه به عنوان و جاه و جالل وابسته است، نه به دستور از باال 
وابسته است. معيار بسيج، بصيرت است و ايمان. ايمان از دل او ميجوشد، 
او را به كار وادار ميكند؛ بصيرت هم به او تفهيم ميكند كه چگونه حركت 
كند، معيارها را چگونه تشخيص بدهد، راه را چگونه طی كند. اين معناى 

بسيجی است.
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بصريت، راه مقابله با جنگ نرم دمشن

يكی از ابزارها در جنگ نرم اين است كه مردم را در يك جامعه نسبت به 
يكديگر بدبين كنند، بددل كنند، اختالف ايجاد كنند؛ يك بهانه اى پيدا كنند، 
با اين بهانه بين مردم ايجاد اختالف كنند؛ مثل همين قضاياى بعد از انتخابات 
امسال كه ديديد يك بهانه اى درست كردند، بين مردم ايجاد اختالفی كردند. 
اوضاع  ديگر  كشورهاى  در  كارى  اينجور  بابصيرتند.  ما  مردم  خوشبختانه 
كشور را بكّلي عوض كرد؛ در جاهاى ديگر، ترديدافكنی در دلهاى مردم 
نسبت به يكديگر؛ يك بهانه اى مثل بهانه ى انتخابات را پيش بكشند، ايجاد 
ترديد كنند، دلها را نسبت به يكديگر چركين كنند، مردم را در مقابل هم قرار 
بدهند؛ بعد در ميانه، عناصر دست آموزِ مغرِض معاند را به كارهاى خالف 
وادار كنند و مسئولين كشور نتوانند تشخيص بدهند كی بود، چی بود، چه 

شد. اين جزو طرحهاى اساسی است. اينجور كارى را دنبال ميكنند.
خوب، شما ببينيد در يك چنين وضعيتی چه چيزى بيش از همه براى 
انسان مهم است؟ بصيرت. بنده بارها بر روى بصيرت تكيه ميكنم، به خاطر 
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دارد  كه  را  دستی  آن  ببينند  می افتد؛  دارد  اتفاقی  چه  بدانند  مردم  همين. 
صحنه گردانی ميكند، صحنه را شلوغ ميكند تا در خالل شلوغی هاى مردم، 
يك عنصر خائنی، يك عنصر دست نشانده و دست آموزى بيايد كارى را كه 
آنها ميخواهند، انجام بدهد و نشود او را توى مردم پيدا كرد؛ اين كارى است 
كه دشمن ميخواهد انجام بدهد. هر اقدامی كه به بصيرت منتهی بشود، بتواند 
عنصر خائن را، عنصر بدخواه را از آحاد مردم و توده ى مردم جدا كند، او را 
مشخص كند، اين خوب است. هر اقدامی كه فضا را مغشوش كند، مشوش 
كند، انسانها را نسبت به يكديگر مردد كند، فضاى تهمت آلود باشد، مجرم و 

غير مجرم در آن مخلوط بشوند، اين فضا مضر است، مخالف است.
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توصيه به وحدت در برابر دمشن

اصرار بنده بر اين است كه آحاد مردم، مّلت ايران، جريانات مختلف 
سياسی، همه در مقابل آن افراد معدودى كه با اصل اين انقالب مخالفند، 
به  تقديم كردن كشور  استقالل كشور مخالفند، هدفشان دودستی  با اصل 
آمريكا و به استكبار است، با يكديگر يكی باشند. دشمن از اينگونه عناصر 
در داخل مّلتها دارد؛ در داخل مّلت ما هم اينجور كسانی هستند، معدودى از 
اين قبيل پيدا ميشوند. متن مّلت، آحاد مردم، اين توده ى عظيم مردمی - از 
خواص تا عامه ى مردم - اينها را بايد از آن عناصر معدود خودفروخته جدا 
كرد؛ نبايد اشتباه اتفاق بيفتد. من می بينم در بعضی از اظهارات، در بعضی از 
حرفها، فضا آنچنان مغشوش ميشود كه افراد سردرگم ميشوند؛ مردم نسبت 
به همديگر، نسبت به نخبگانشان، نسبت به مسئوالنشان بدبين ميشوند؛ اين 

درست نيست.
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نقش برخي رسانه ها در تشديد اختالف

حاال بعضی ها - چه مطبوعات، چه بعضی از عناصر گوناگون - توصيه پذير 
نيستند؛ آنها از ما توصيه نميخواهند؛ معلوم نيست سياستهاى بعضی از اين 
دستگاه ها و مطبوعات و رسانه ها را كی معيّن ميكند و كجا معيّن ميشود - 
نانشان در ايجاد اختالف است - اما آن كسانی كه مصالح كشور را ميخواهند، 
مايلند حقائق را غالب كنند، من توصيه ام به آنها اين است كه از اين اختالفات 

جزئی و غير اصولی صرف نظر كنند.
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ترديدافكين، خواسته ي دمشن

ديديد شما در اوائل همين حوادث بعد از انتخابات - اين فتنه ى بعد از 
انتخابات - اولين كارى كه شد، ترديدافكنی در كار مسئولين رسمی كشور 
بود؛ در كار شوراى نگهبان، در كار وزارت كشور. اين ترديدافكنی ها خيلی 
مضر است؛ دشمن اين را ميخواهد. جوانان بسيجی بايد ايمان را، بصيرت را، 

انگيزه را، رعايت موازين و معيارها را، اينها همه را با هم مالحظه كنند.
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ناكامي عوامل دمشن 

كسانی هم كه با اشاره ى دشمن، با تشويق دشمن، با لبخند دشمن، با 
كف زدن دشمن برايشان، ميخواهند با اين نظام، با اين قانون اساسی، با اين 
حركت عظيم مردمی مواجه كنند، سرشان را دارند به سنگ ميزنند؛ سر به 

ديوار ميكوبند، كار بيهوده ميكنند. 

بيانات در ديدار جمع كثيرى از بسيجيان كشور ـ 88/9/4

Administrator
Untitled



جرا
 ما

رح
ش

151

دّقت و مراقبت در تشخيص

مراقب باشيد، مواظب باشيد، نميشود هر كسی را بمجّرد يك خطائی 
يا اشتباهی گفت منافق؛ نميشود هر كسی را بمجّرد اينكه يك كلمه حرفی 
برخالف آنچه كه من و شما فكر ميكنيم، زد، بگوئيم آقا اين ضد واليت فقيه 
است. در تشخيصها خيلی بايد مراقبت كنيد. من تأكيدم به شما جوانان عزيز، 
فرزندان عزيز خود من، جوانان پرشور اين كشور در سرتاسر ميهن عزيز، 
همين است. انگيزه ها با شّدت، با قّوت، با ايمان كامل، با اميد كامل به آينده 
حفظ بشود؛ اما در تشخيصها و در مصداقهاى مختلف دقت بشود. بی دقتی 

در مصداقها، گاهی اوقات ضررها و لطمات بزرگی خواهد زد. 

بيانات در ديدار جمع كثيرى از بسيجيان كشور ـ 88/9/4
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فلسفه بايف براي توجيه خيانت

شما مالحظه كنيد يك عّده اى قانون شكنی كردند، ايجاد اغتشاش كردند، 
مردم را به ايستادگی در مقابل نظام تا آنجائی كه ميتوانستند، تشويق كردند 
- حاال تيغشان نبريد؛ آن كارى كه ميخواستند نشد، او بحث ديگرى است؛ 
آنها تالش خودشان را كردند - زبان دشمنان انقالب را و دشمنان اسالم را 
دراز كردند، جرأت به آنها دادند؛ كارى كردند كه دشمنان امام - آن كسانی 
دانشگاه،  توى  بيايند  كنند  پيدا  - جرأت  داشتند  دل  در  را  امام  بغض  كه 
به عكس امام اهانت بكنند؛ كارى كردند كه دشمِن مأيوس و نوميد، جان 
بگيرد، تشويق بشود بيايد در مقابل چشم انبوه دانشجويانی كه مطمئناً اينها 
عالقه مند به امامند، عالقه مند به انقالبند، عاشق كار براى كشور و ميهنشان 
و جمهورى اسالمی هستند، يك چنين اهانتی، يك چنين كار بزرگی انجام 
بدهند. آن قانون شكنی شان، آن اغتشاش جوئی شان - تشويقشان به اغتشاش 
اين خطاها  نتائجش.  اين هم  اغتشاشگرى -  به عرصه ى  و كشاندن مردم 
اتفاق می افتد، عمل خالف انجام ميگيرد، كار غلط انجام ميگيرد، بعد براى 
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اينكه اين كار غلط، غلط بودنش پنهان بشود، اطراف او فلسفه درست ميشود! 
فلسفه ميبافند؛ استدالل برايش درست ميكنند! از ابتالئات بزرگ انسانها اين 
است؛ همه مان در معرض خطريم، بايد مراقب باشيم. كار خطا را ميكنيم، 
بعد براى اينكه در مقابل وجدانمان، در مقابل سؤال مردم، در مقابل چشم 
پرسشگران بتوانيم از كار خودمان دفاع كنيم، يك فلسفه اى برايش درست 

ميكنيم؛ يك استداللی برايش ميتراشيم!
خب، اينها ايجاد فتنه ميكند؛ يعنی فضا را فضاى غبارآلود ميكند. شعار 
ميدهند.  انجام  قانون  بر خالف  عمل صريحاً  ميدهند،  قانون  از  طرفدارى 
شعار طرفدارى از امام ميدهند، بعد كارى ميكنند كه در عرصه ى طرفداران 
آنها، يك چنين گناه بزرگی انجام بگيرد؛ به امام اهانت بشود، به عكس امام 
اين  از  دشمنان  نيست.  كوچكی  كار  نيست؛  كمی  كار  اين،  بشود.  اهانت 
كار خيلی خوشحال شدند. فقط خوشحالی نيست، تحليل هم ميكنند. بر 
اساس آن تحليل، تصميم ميگيرند؛ بر اساس آن تصميم، عمل ميكنند؛ تشويق 
ميشوند عليه مصالح ملی، عليه مّلت ايران. اينجا آن چيزى كه مشكل را ايجاد 
ميكند، همان فريب، همان غبارآلودگی فضا و همان چيزى است كه در بيان 
اميرالمؤمنين )عليه الّصالة و الّسالم( هست: »و لكن يؤخذ من هذا ضغث و من 
هذا ضغث فيمزجان فهنالك يستولى الّشيطان على اوليائه«18؛ يك كلمه ى حق را با 
يك كلمه ى باطل مخلوط ميكنند، حق بر اولياء حق مشتبه ميشود. اينجاست 

كه روشنگرى، شاخص معيّن كردن، مايز معيّن كردن، معنا پيدا ميكند.

 بيانات در ديدار با جمعی از طاّلب و روحانيون ـ 88/9/22

18. نهج البالغه، خطبه ى 50؛ »و همواره پاره اى از حق و پاره اى از باطل را در هم می آميزند و در 
چنين حالی شيطان بر ياران خود مسّلط ميشود.«
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هبانه كردن عقالنّيت براي توجيه احنرافات

آن كسی كه براى انقالب، براى امام، براى اسالم كار ميكند، بمجّردى كه 
ببيند حرف او، حركت او موجب شده است كه يك جهتگيرى اى عليه اين 
اصول به وجود بيايد، فوراً متنبه ميشود. چرا متنبه نميشوند؟ وقتی شنفتند كه 
از اصلی ترين شعار جمهورى اسالمی - »استقالل، آزادى، جمهورى اسالمی« 
- اسالمش حذف ميشود، بايد به خود بيايند؛ بايد بفهمند كه دارند راه را غلط 
ى كنند. وقتی می بينند در روز قدس كه براى  ميروند، اشتباه ميكنند؛ بايد تبّرّ
دفاع از فلسطين و عليه رژيم غاصب صهيونيست است، به نفع رژيم غاصب 
صهيونيست و عليه فلسطين شعار داده ميشود، بايد متنبه بشوند، بايد خودشان 
را بكشند كنار، بگويند نه نه، ما با اين جريان نيستيم. وقتی می بينند سران ظلم 
و استكبار عالم از اينها حمايت ميكنند، رؤساى آمريكا و فرانسه و انگليس 
و اينهائی كه مظهر ظلمند - هم در زمان كنونی، هم در دوره ى تاريخِی صد 
سال و دويست ساله ى تا حاال - دارند از اينها حمايت ميكنند، بايد بفهمند 
يك جاى كارشان عيب دارد؛ بايد متنبه بشوند. وقتی می بينند همه ى آدمهاى 
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فاسد، سلطنت طلب، از اينها حمايت ميكند، توده اى از اينها حمايت ميكند، 
رقاص و مطرب فرارى از كشور از اينها حمايت ميكند، بايد متنبه بشوند، 
بايد چشمشان باز بشود، بايد بفهمند؛ بفهمند كه كارشان يك عيبی دارد؛ 
بالفاصله برگردند بگويند نه، ما نميخواهيم حمايت شما را. چرا رودربايستی 
ميكنند؟ آيا ميشود با بهانه ى عقالنيت، اين حقايق روشن را نديده گرفت، كه 
ما عقالنيت بخرج ميدهيم! اين عقالنيت است كه دشمنان اين مّلت و دشمنان 
اين كشور و دشمنان اسالم و دشمنان انقالب، شما را از خود بدانند و براى 
دل خوش  بيايد،  همين طور خوشتان  هم  بزنند، شما  و سوت  شما كف 
كنيد؛ اين عقالنيت است؟! اين نقطه ى مقابل عقل است. عقل اين است كه 
بمجّردى كه ديديد برخالف آن مبانی اى كه شما ادعايش را ميكنيد، چيزى 
ظاهر شد، فوراً خودتان را بكشيد كنار، بگوئيد نه نه نه، ما نيستيم؛ بمجّردى 
كه ديديد به عكس امام اهانت شد، به جاى اينكه اصل قضيه را انكار كنيد، 
كار را محكوم كنيد؛ باالتر از محكوم كردِن كار، حقيقت كار را بفهميد، عمق 
كار را بفهميد؛ بفهميد كه دشمن چه جورى دارد برنامه ريزى ميكند، چه 
ميخواهد، دنبال چيست؛ اين را بايد اين آقايان بفهمند. من تعجب ميكنم! 
كسانی كه اسم و رسم خودشان را از انقالب دارند - بعضی از اين آقايان 
يك سيلی براى انقالب نخوردند در دوران اختناق و طاغوت - و به بركت 
انقالب اسم و رسمی پيدا كردند و همه چيزشان از انقالب است، می بينيد كه 
دشمنان انقالب چطور بُراق شدند، آماده شدند، صف كشيدند، خوشحالند، 

ميخندند؛ اينها را كه می بينيد؟ به خود بيائيد، متوّجه بشويد.
شما برادران سابق ما هستيد. اينها كسانی هستند كه بعضی از اينها، يك 
وقتی به خاطر طرفدارى از امام مورد اهانت هم قرار ميگرفتند. حاال ببينند 
كه كسانی كه به نام اينها شعار ميدهند، عكس اينها را روى دستشان ميگيرند، 
اسم اينها را با تجليل می آورند، درست نقطه ى مقابل، عليه امام و عليه انقالب 
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و عليه اسالم شعار ميدهند و روزه خورى علنی در روز قدس، در ماه رمضان، 
ميكنند؛ اينها را می بينيد، خب، بكشيد كنار. انتخابات تمام شد. انتخاباتی بود، 
عمومی هم بود، درست هم بود، اشكالی هم نتوانستند بر انتخابات بگيرند 
و ثابت كنند؛ حاال هی ادعا كردند، فرصت هم داده شد؛ گفتيم بيائيد، نشان 
بدهيد، ثابت كنيد؛ نتوانستند، نيامدند؛ تمام شد. پابندى به قانون اقتضاء ميكند 
كه انسان ولو اين رئيس جمهورى را كه انتخاب شده است قبول هم نداشته 
باشد، وقتی براى قانون احترام قائل بود، بايستی در مقابل قانون، خضوع 
كند. خب، معلوم است هيچ كسی نميتواند بگويد اين كسی كه انتخاب شده، 
صددرصد ُحسن محض است، آن طرفی كه انتخاب نشده است، صددرصد 
قبح محض است؛ نه، همه ُحسنی دارند، قبحی دارند؛ اين طرف هم ُحسنی 
دارد، قبحی دارد؛ آن طرف هم ُحسنی دارد، قبحی دارد. قانون، مالك است، 

معيار است. چرا اينجورى ميشود؟ چرا؟ اين، هواى نفس است.
 اينها مال امروز هم نيست. كسانی كه از اوائل انقالب يادشان هست، 
ميدانند؛ بعضی بودند از ياران امام، از نزديكان امام در دهه ى اول انقالب و 
در حال حيات امام، كه كارشان به مقابله ى با امام كشيد؛ كارشان به معارضه ى 
با امام كشيد؛ ايستادند پاى اينكه امام را به زانو در بياورند و خطاى حركت 
امام )رضوان اهلل تعالی عليه( را - آن مرد بزرگ را، آن مرد الهی را - اثبات 
كنند؛ اما بعد زاويه پيدا كردند. خب، انقالب اينها را مطرود كرد. كسانی كه 
از نزديكان امام بودند، از ياران امام بودند، كارشان كشيد به يا پناه بردن به 
دشمن، يا مواجه شدن با انقالب، يا ضربه زدن به انقالب. اينها بايد عبرت 

باشد براى همه ى ما؛ بايد عبرت باشد؛ بايد بفهميم.

بيانات در ديدار با جمعی از طاّلب و روحانيون ـ 88/9/22
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مايه ي عربت بودن حوادث سال 88

من هيچ اعتقادى ندارم به دفع؛ من گفتم در نماز جمعه؛ اعتقاد من به 
جذب حداكثرى و دفع حداقلی است؛ اما بعضی كأنه خودشان اصرار دارند 
بر اينكه از نظام فاصله بگيرند. يك اختالف درون خانوادگی را، درون نظام 
را - كه مبارزات انتخاباتی بود - يك عّده اى تبديل كردند به مبارزه ى با نظام 
- البته اينها اقليتند، كوچكند؛ در مقابل عظمت مّلت ايران صفرند، لكن به نام 
اينها شعار ميدهند، اينها هم دل خوش ميكنند به اين - اين بايد مايه ى عبرت 
باشد. تبليغ بايد بتواند اين حقايق را براى مردم و براى خود آنها روشن بكند 

كه بفهمند دارند خطا ميكنند و اشتباه ميكنند.

بيانات در ديدار با جمعی از طاّلب و روحانيون ـ 88/9/22
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تشّنج و اغتشاش، خواسته ي دمشن

ما البته درخواستمان از مردم اين است: در اين قضاياى اهانت به امام 
راحل )رضوان اهلل عليه(، مردم ما عصبانی شدند، خشمگين شدند؛ حق هم 
دارند. اعالم برائت كردند، جا هم داشت، خوب هم بود؛ لكن آرامش شان را 
حفظ كنند. از دانشجوها هم ما همين درخواست را داريم: آرامش را حفظ 
كنيد. اين كسانی كه در مقابل شما قرار دارند، اينها كسانی نيستند كه ريشه اى 
اين مّلت و عظمت  بتوانند در مقابل عظمت  بمانند،  بتوانند  باشند،  داشته 
اين انقالب، مقاومت كنند؛ نه. با آرامش؛ همه كار با آرامش. اگر يك وقتی 
الزم بشود، خود مسئولين، خود قانون و حافظان قانون، آنچه كه وظيفه شان 
باشد، انجام ميدهند. البته شناسائی كنند؛ خود دانشجوها موظفند در محيط 
دانشگاه، افرادى را كه منشأ فسادند، اينها را بشناسند و ديگران را آگاه كنند. 
اين خودش يك تبليغ درست و صحيحی است. آگاه كنند؛ بدانند ارتباطات 
بگيرد. در  انجام  بايد  با آرامش  اينها را؛ لكن همه كار  اينها را، جهتگيرى 
سطح جامعه، تشنج، اغتشاش، درگيرى مصلحت نيست؛ اين چيزى است 
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كه دشمن ميخواهد. دشمن ميخواهد جامعه آرام نباشد. امنيت، مهم است. 
دشمنان امنيِت مردم دوست دارند كه مردم در ناامنی زندگی كنند، ناراحت 
بشوند، كالفه بشوند، عصبانی بشوند؛ ما اين را نميخواهيم. ما ميخواهيم مردم 
زندگی شان، زندگی آرامی باشد؛ دانشجو بتواند درس بخواند؛ طلبه بتواند 
بتواند تحقيق خودش را بكند؛ صنعتگر، كشاورز،  درس بخواند؛ دانشمند 
بازرگان، بتوانند همه كارشان را انجام بدهند. محيط دانشگاه هم بايد محيط 
مردم  جمعند،  دانشگاه  مجموعه ى  اين  توى  مردم  جوانهاى  باشد؛  امنی 
ميخواهند جوانهاشان در محيط امنی باشند. اين كسانی كه محيط دانشگاه 
را با اين اغتشاشگرى ناامن ميكنند، با مردم مواجه اند، با مردم طرفند. البته 

دستگاه هاى قانونی هم وظائفی دارند؛ بايد به اين وظائف عمل كنند.

بيانات در ديدار با جمعی از طاّلب و روحانيون ـ 88/9/22

 



جرا
 ما

رح
ش

160

9 دي، دست قدرت اهلي

اين  همند؛  مثل  به خودى خود همه  و  طبيعی  به طور  روزهاى سال، 
انسانها هستند، اين اراده     ها و مجاهدتهاست كه يك روزى را از ميان روزهاى 
ديگر برميكشد و آن را مشخص ميكند، متمايز ميكند، متفاوت ميكند و مثل 
يك پرچمی نگه ميدارد تا راهنماى ديگران باشد. روز عاشورا - دهم محرم - 
فی نفسه با روزهاى ديگر فرقی ندارد؛ اين حسين بن علی )عليه الّسالم( 
است كه به اين روز جان ميدهد، معنا ميدهد، او را تا عرش باال ميبرد؛ اين 
مجاهدتهاى ياران حسين بن علی )عليه الّسالم( است كه به اين روز، اين 
خطورت و اهميت را ميبخشد. روز نوزدهم دى هم همين جور است، روز 
نهم دِى امسال هم از همين قبيل است. نهم دى با دهم دى فرقی ندارد؛ اين 
مردمند كه ناگهان با يك حركت - كه آن حركت برخاسته از همان عواملی 
است كه نوزدهم دِى قم را تشكيل داد؛ يعنی برخاسته ى از بصيرت است، از 
دشمن     شناسی است، از وقت     شناسی است، از حضور در عرصه ى مجاهدانه 

است - روز نهم دى را هم متمايز ميكنند.

Administrator
Untitled



جرا
 ما

رح
ش

161

 مطمئن باشيد كه روز نهم دِى امسال هم در تاريخ ماند؛ اين هم يك 
روز متمايزى شد. شايد به يك معنا بشود گفت كه در شرائط كنونی - كه 
شرائط غبارآلودگِی فضاست - اين حركت مردم اهميت مضاعفی داشت؛ كار 
بزرگی بود. هرچه انسان در اطراف اين قضايا فكر ميكند، دست خداى متعال 
را، دست قدرت را، روح واليت را، روح حسين بن علی )عليه الّسالم( را 
می   بيند. اين كارها كارهائی نيست كه با اراده    ى امثال ما انجام بگيرد؛ اين كار 
خداست، اين دست قدرت الهی است؛ همان طور كه امام در يك موقعيت 
حساسی - كه من بارها اين را نقل كرده    ام - به بنده فرمودند: »من در تمام 
اين مدت، دست قدرت الهی را در پشت اين قضايا ديدم«. درست ديد آن 

مرد نافِذ بابصيرت، آن مرد خدا.

بيانات در ديدار مردم قم در سالگرد قيام 19 دى
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9 دي، روز جماهدت مردم

در شرائط فتنه، كار دشوارتر است؛ تشخيص دشوارتر است. البته خداى 
متعال حّجت را هميشه تمام ميكند؛ هيچ وقت نميگذارد مردم از خداى متعال 
طلبگار باشند و بگويند تو حّجت را براى ما تمام نكردى، راهنما نفرستادى، 
ما از اين جهت گمراه شديم. در قرآن مكرر اين معنا ذكر شده است. دست 
اشاره ى الهی همه جا قابل ديدن است؛ منتها چشم باز ميخواهد. اگر چشم 
را باز نكرديم، هالل شب اول ماه را هم نخواهيم ديد؛ اما هالل هست. بايد 
چشم باز كنيم، بايد نگاه كنيم، دقت كنيم، از همه ى امكاناتمان استفاده كنيم 
تا اين حقيقت را كه خدا در مقابل ما قرار داده است، ببينيم. مهم اين است 
انسان است؛  نفع خود  به  اين مجاهدت  بكند.  اين مجاهدت را  انسان  كه 
خداى متعال هم در اين مجاهدت به او كمك ميكند. نوزده دِى مردم قم در 
سال 56 از اين قبيل بود، نهم دِى امساِل آحاد مردم كشور - كه حقيقتاً اين 
حركت ميليونی فوق  العاده ى مردم حركت عظيمی بود - از همين قبيل است، 
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و قضاياى گوناگونی كه ما در طول انقالب از اين چيزها كم نداشتيم. اين 
مجاهدت، راه را به ما نشان ميدهد.

بيانات در ديدار مردم قم در سالگرد قيام 19 دى
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تشخيص پرچم دمشن در هر دوره

نداشت؛  قرار  كه  كفار  مقابل  در  اميرالمؤمنين  صفين،  جنگ  در  ببينيد 
جبهه    ى مقابل اميرالمؤمنين جبهه     اى بودند كه نماز هم ميخواندند، قرآن هم 
اينجا  بايد  بود. كی  بود؛ خيلی سخت  آنها محفوظ  ميخواندند، ظواهر در 
متزلزل  روشنگرى كند و حقائق را به مردم نشان دهد؟ بعضی ها حقيقتاً 
ميشدند. تاريخ جنگ صفين را كه انسان ميخواند، دلش ميلرزد. در اين صف 
عظيمی كه اميرالمؤمنين به عنوان لشكريان راه انداخته بود و تا آن منطقه 
ى حساس - در شامات - در مقابل معاويه قرار گرفته بود، تزلزل اتفاق 
می   افتاد؛ بارها اين اتفاق افتاد؛ چند ماه هم قضايا طول كشيد. يك وقت خبر 
می    آوردند كه در فالن جبهه، يك نفرى شبهه اى برايش پيدا شده است؛ 
شروع كرده است به اينكه آقا ما چرا داريم ميجنگيم؟ چه فايده دارد؟ چه، 
چه. اينجا اصحاب اميرالمؤمنين - يعنی در واقع اصحاب خاص و خالصی 
كه از اول اسالم با اميرالمؤمنين همراه بودند و از اميرالمؤمنين جدا نشدند 
- جلو می  افتادند؛ از جمله جناب عمار ياسر )سالم اهلل عليه( كه مهمترين 
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كار را ايشان ميكرد. يكی از دفعات عمار ياسر - ظاهراً عمار بود - استدالل 
كرد. ببينيد چه استداللهائی است كه انسان ميتواند هميشه اينها را به عنوان 
استداللهاى زنده در دست داشته باشد. ايشان ديد يك عّده    اى دچار شبهه 
شده    اند؛ خودش را رساند آنجا، سخنرانی كرد. يكی از حرفهاى او در اين 
سخنرانی اين بود كه گفت: اين پرچمی كه شما در جبهه    ى مقابل می    بينيد، 
اين پرچم را من در روز احد و بدر در مقابل رسول خدا ديدم - پرچم بنی 
اميه - زير اين پرچم، همان كسانی آن روز ايستاده بودند كه امروز هم ايستاده 
اند؛ معاويه و عمروعاص. در جنگ احد، هم معاويه، هم عمروعاص و ديگر 
سران بنی اميه در مقابل پيغمبر قرار داشتند؛ پرچم هم پرچم بنی      اميه بود. 
گفت: اينهائی كه شما می بينيد در زير اين پرچم، آن طرف ايستاده    اند، همينها 
زير همين پرچم در مقابل پيغمبر ايستاده بودند و من اين را به چشم خودم 
ديدم. اين طرفی كه اميرالمؤمنين هست، همين پرچمی كه امروز اميرالمؤمنين 
دارد - يعنی پرچم بنی     هاشم - آن روز هم در جنگ بدر و احد بود و همين 
كسانی كه امروز زيرش ايستاده     اند، يعنی علی  بن   ابی  طالب و يارانش، آن روز 
هم زير همين پرچم ايستاده بودند. از اين عالمت بهتر؟ ببينيد چه عالمت 
آدمهايند،  آدمها همان  است؛  احد  پرچم جنگ  پرچم، همان  است.  خوبی 
در يك جبهه. پرچم، همان پرچم جنگ احد است؛ آدمها همان آدمهايند 
در جبهه     ى ديگر، در جبهه     ى مقابل. فرقش اين است كه آن روز آنها ادعا 
ميكردند و معترف بودند و افتخار ميكردند كه كافرند، امروز همانها زير آن 
پرچم ادعا ميكنند كه مسلمند و طرفدار قرآن و پيغمبرند؛ اما آدمها همان 
آدمهايند، پرچم هم همان پرچم است. خوب، اينها بصيرت است. اينقدر كه 

ما عرض ميكنيم بصيرت بصيرت، يعنی اين.
از اول انقالب و در طول سالهاى متمادى، كی    ها زير پرچم مبارزه   ى با 
امام و انقالب ايستادند؟ آمريكا در زير آن پرچم قرار داشت، انگليس در زير 

Administrator
Untitled
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آن پرچم قرار داشت، مستكبرين در زير آن پرچم قرار داشتند، مرتجعين 
بودند؛  مجتمع  پرچم  آن  زير  در  و سلطه، همه  استكبار  نظام  به  وابسته  ى 
االن هم همين جور است. االن هم شما نگاه كنيد از قبل از انتخابات سال 
انگليس  ايستاده است؟  امروز آمريكا كجا  تا  88، در اين هفت هشت ماه 
كجا ايستاده است؟ خبرگزارى    هاى صهيونيستی كجا ايستاده اند؟ در داخل، 
جناحهاى ضد دين، از توده    اى بگير تا سلطنت     طلب، تا بقيه    ى اقسام و انواع 
بی دين    ها كجا ايستاده   اند؟ يعنی همان كسانی كه از اول انقالب با انقالب و 
با امام دشمنی كردند، سنگ زدند، گلوله خالی كردند، تروريسم راه انداختند. 
سه روز از پيروزى انقالب در بيست و دوى بهمن گذشته بود، همين آدمها 
با همين اسمها آمدند جلوى اقامتگاه امام در خيابان ايران، بنا كردند شعار 
شعار  انقالب  عليه  و  نظام  عليه  خيابان،  توى  آيند  می  االن  همانها  دادن؛ 
ميدهند! چيزى عوض نشده. اسمشان چپ بود، پشت سرشان آمريكا بود؛ 
اسمشان سوسياليست بود، ليبرال بود، آزادى طلب بود، پشت سرشان همه  ى 
دستگاه   هاى ارتجاع و استكبار و استبداد كوچك و بزرگ دنيا صف كشيده 
بودند! امروز هم همين است. اينها عالمت است، اينها شاخص است؛ و مهم 
اين است كه مّلت اين شاخصها را ميفهمد؛ اين چيزى است كه انسان اگر 
صدها بار شكر خدا را بكند، حقش را به جا نياورده است؛ سجده    ى شكر 

كنيم.

بيانات در ديدار مردم قم در سالگرد قيام 19 دى
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9 دي، روز ماندگار در تاريخ

به  ميكنند  نگاه  از قشرهاى مختلف در سراسر كشور  اين مّلت عظيم 
صحنه، ميشناسند صحنه را؛ خيلی چيز بزرگ و مهمی است. اينی كه من 
عرض ميكنم روز نُه دى در تاريخ ماندگار است، به خاطر اين است. مردم 
بيدارند؛ همين است كه كشور شما را نگه داشته است عزيزان من! همين 
است كه انقالبتان را حفظ كرده است؛ همين است كه جرأت سران استكبار 
را از آنها گرفته است كه بخواهند به مّلت ايران حمله كنند؛ ميترسند. حاال 
در تبليغات، زيد و عمرو و بكر را ميكشند جلو، بمباران تبليغاتی ميكنند؛ 
اما حقيقت قضيه چيز ديگرى است. دشمن حقيقی آنها مّلت ايران است، 
ايران است، دشمن حقيقی آنها  دشمن حقيقی آنها ايمان و بصيرت مّلت 
همين غيرت دينی جوانهاست كه ميجوشد. يك وقتی هم دندان روى جگر 
ميگذارند، صبر هم ميكنند، بايد هم بكنند؛ اما يك وقت هم آنجائی كه وقت 

حضور در صحنه است، می    آيند توى صحنه.

بيانات در ديدار مردم قم در سالگرد قيام 19 دى
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آرامش و حركت در مسري قانون

يك نكته را هم به جوانان عزيز انقالبی، به فرزندان عزيز انقالبی خودم، 
به فرزندان بسيجی - از زن و مرد - عرض بكنم: جوانان از اطراف و اكناف 
يا  به گوششان ميخورد  ايمان دينی  از  بيگانگان  تهتّك  آنچه كه  از  كشور، 
با چشمشان می    بينند، عصبانی هستند؛ وقتی می بينند روز عاشورا چگونه 
امام حسين را هتك  يك عّده    اى حرمت عاشورا را هتك ميكنند، حرمت 
ميكنند، حرمت عزاداران حسينی را هتك ميكنند، دلهاشان به درد می     آيد، 
سينه     هاشان پر ميشود از خشم؛ البته خوب، طبيعی هم هست، حق هم دارند؛ 
ولی ميخواهم عرض بكنم جوانهاى عزيز مراقب باشند، مواظب باشند كه 
هرگونه كار بی رويه   اى، كمك به دشمن است. اينجا جوانها تلفن ميكنند 
تلفنها و نامه ها را خالصه ميكنند، هر روز  - ميفهمم من، ميخوانم، غالباً 
می آورند، من نگاه ميكنم - می بينم همين طور جوانها گله     مند، ناراحت و 
عصبانی؛ گاهی هم از بنده گله ميكنند كه چرا فالنی صبر ميكند؟ چرا فالنی 
مالحظه ميكند؟ من عرض ميكنم؛ در شرائطی كه دشمن با همه   ى وجود، با 
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همه    ى امكاناِت خود درصدد طراحی يك فتنه است و ميخواهد يك بازى 
خطرناكی را شروع كند، بايد مراقبت كرد او را در آن بازى كمك نكرد. خيلی 
بايد با احتياط و تدبير و در وقت خودش با قاطعيت وارد شد. دستگاه    هاى 
مسئولی وجود دارند، قانون وجود دارد؛ بر طبق قانون، بدون هيچگونه تخطی 
از قانون، بايستی ُمّر قانون به صورت قاطع انجام بگيرد؛ اما ورود افرادى كه 
شأن قانونی و سمت قانونی و وظيفه ى قانونی و مسئوليت قانونی ندارند، 
قضايا را خراب ميكند. خداى متعال به ما دستور داده است: »و اليجرمّنكم 
شنئان قوم على ان التعدلوا اعدلوا هو اقرب للّتقوى«. بله، يك عّده    اى دشمنی 
ميكنند، يك عّده    اى خباثت به خرج ميدهند، يك عّده اى از خباثت   كنندگان 
پشتيبانی ميكنند - اينها هست - اما بايد مراقب بود. اگر بدون دقت، بدون 
حزم، انسان وارد برخی از قضايا بشود، بی    گناهانی كه از آنها بيزار هم هستند، 
ميدارم جوانهاى عزيز  برحذر  بيفتد. من  اتفاق  نبايد  اين  ميشوند؛  لگدمال 
را، فرزندان عزيز انقالبِی خودم را از اينكه يك حركتی را خودسرانه انجام 

بدهند؛ نه، همه چيز بر روال قانون.

بيانات در ديدار مردم قم در سالگرد قيام 19 دى
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9 دي، روز امتام حّجت

مسئولين كشور بحمداهلل چشمشان هم باز است، می    بينند؛ می    بينند مردم 
در چه جهتی دارند حركت ميكنند. حّجت بر همه تمام شده است. حركت 
عظيم روز چهارشنبه ى نهم دى ماه حّجت را بر همه تمام كرد. مسئولين قّوه     ى 
مجريه، مسئولين قوه   ى مقننه، مسئولين قوه    ى قضائيه، دستگاه   هاى گوناگون، 
همه ميدانند كه مردم در صحنه   اند و چه ميخواهند. دستگاه      ها بايد وظائفشان 
را انجام بدهند؛ هم وظائفشان در مقابل آدم مفسد و اغتشاشگر و ضدانقالب 

و ضدامنيت و اينها، هم وظائفشان در زمينه   ى اداره      ى كشور.

بيانات در ديدار مردم قم در سالگرد قيام 19 دى

Administrator
Untitled



جرا
 ما

رح
ش

171

9 دي، منايش اقتدار نظام

سرش  پشت  مردم  كه  است  همين  نظام  يك  براى  ثروت  بزرگترين 
باشند. آمدند به اصطالح خواستند اين حركت مردمی را خراب كنند؛ گفتند 
راهپيمائی حكومتی! بی عقلها نفهميدند كه با اين حرف دارند حكومت را 
تعريف ميكنند؛ دارند از حكومت تمجيد ميكنند. اين چه حكومتی است 
كه در ظرف دو روز - روز عاشورا )يكشنبه( آن خباثتها را راه انداختند، 
روز چهارشنبه اين حركت عظيم راه افتاد - ميتواند يك چنين بسيج عظيم 
امروز كدام كشور ديگر، كدام حكومت  بكند؟  را در سرتاسر كشور  ملی 
ديگر چنين قدرتی دارد؟ قوى    ترين حكومتهاى دنيا و ثروتمندترينشان - كه 
ولخرجی    هاى زيادى هم براى جاسوس پرورى و خرابكارى و تروريست 
پرورى دارند - اگر همه ى تالششان را هم بكنند، نميتوانند ظرف دو روز، 
صد هزار نفر آدم را بياورند توى خيابانهاى شهرشان يا كشورشان. چند ده 
ميليون انسان در سرتاسر كشور بيايند! اگر به دستور حكومت آمده باشند، 
اين خيلی حكومت مقتدرى است؛ پس خيلی حكومت قوى    اى است كه 
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اينجور امكان بسيج را دارد. اما حقيقت غير از اين است؛ حقيقت اين است 
كه در كشور ما حكومت و مردمی وجود ندارد - همه يكی اند - مسئولين 
حكومت، از شخص حقير اين بنده گرفته تا ديگران، هر كدام قطره هائی 

هستيم در اقيانوس عظيم اين مّلت.
رحمت خداوند بر روان پاك امام بزرگوارمان كه سلسله  جنبان اين حركت 
عظيم، او بود؛ و رحمت خداوند بر روان پاك شهداى عزيزمان كه آنها بودند 
الّسابقون.  الّسابقون  »و  بودند، كه  اين حركت عظيم  پيشروان و سابقون  كه 
اولئك المقّربون«19؛ اينها هستند كه راه را باز كردند، هموار كردند؛ و رحمت 
خدا بر شما مردم عزيز، بر شما جوانان عزيز، كه اينجور بصيرت و آمادگی را 
از خودتان نشان ميدهيد و دشمن را از دست اندازى به كشورتان و نظامتان 

و انقالبتان مأيوس ميكنيد. خداوند ان شاءاهلل يار و نگهدار شما باشد.

بيانات در ديدار مردم قم در سالگرد قيام 19 دى

19. واقعه: 10 و 11؛ »و سبقت گيرندگان مقدمند. آنانند همان مقربان ]خدا[«.
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امهيت حلظه شناسي

مشكل برخی از افراد و مجموعه ها اين است: بی ايمان نيستند، بی شوق 
و بی محبت هم نيستند؛ اما لحظه شناس نيستند. لحظه را بايد شناخت، نياز 
را بايد دانست. فرض بفرمائيد كسانی در كوفه دلهاشان پر از ايمان به امام 
اما چند ماه ديرتر وارد ميدان  حسين بود، به اهل بيت محبت هم داشتند، 
شدند؛ همه شان هم به شهادت رسيدند، پيش خدا هم مأجورند؛ اما كارى 
كه بايد بكنند، آن كارى نبود كه آنها كردند؛ لحظه را نشناختند؛ عاشورا را 
نشناختند؛ در زمان، آن كار را انجام ندادند. اگر كارى كه توابين در مدتی بعد 
از عاشورا انجام دادند، در هنگام ورود جناب مسلم به كوفه انجام ميدادند، 
اوضاع عوض ميشد؛ ممكن بود حوادث، جور ديگرى حركت بكند. شناسائی 

لحظه ها و انجام كار در لحظه ى نياز، خيلی چيز مهمی است.

ديدار با اعضاى شوراى هماهنگی تبليغات اسالمي ـ 88/10/29
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تفرقه افكين برنامه دمشن

سعی ميكنند - كمااينكه امسال در تجربه هاى گوناگون ديده شد - هر 
مراسمی كه متكی به انبوه حضور مردمی است، اگر بتوانند، اين را به نحوى 
خراب كنند. روز قدس كه براى ضديت با اسرائيل است، شما می بينيد يك 
گروه معدودى، يك گروه فريب خورده اى پيدا ميشوند، عليه مسئله ى فلسطين 
و به نفع اسرائيل شعار ميدهند؛ روز سيزده آبان كه روز معارضه ى مّلت ايران 
اين  عليه  می آيند  است،  آمريكائی  استكبار  از  ايران  مّلت  نفرت  و  برائت  و 
حركت، عليه نظام جمهورى اسالمی، عليه اسالميت شعار ميدهند! اين معنايش 
چيست؟ اين معنايش اين است كه دشمن نظام جمهورى اسالمی از اين حضور 
خالِص پرانگيزه ى مردمی وحشت دارد؛ اين حضورى كه مشتمل است بر تمام 
گرايشهاى موجود در ميان مردم، سالئق سياسی گوناگون. مّلت ايران متحدند، 
مّلت ايران جهتگيرى شان روشن است؛ ميخواهند اين جهتگيرى متحد را، اين 
حركت منسجم را در تبليغاِت خودشان متفرق نشان بدهند؛ مّلت ايران را گروه 
گروه شده و دسته دسته شده و در مقابل هم در مسائل اصولی و اساسی معرفی 

كنند. هدف، اين است؛ با اين بايد مقابله كرد.

ديدار با اعضاى شوراى هماهنگی تبليغات اسالمي ـ 88/10/29
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صراحت در تبيني، مقابله با غبارآلوده كردن فضا

دشمنان مّلت از شفاف بودن فضا ناراحتند؛ فضاى شفاف را برنميتابند؛ 
فضاى غبارآلود را ميخواهند. در فضاى غبارآلود است كه ميتوانند به مقاصد 
خودشان نزديك شوند و به حركت مّلت ايران ضربه بزنند. فضاى غبارآلود، 
همان فتنه است. فتنه معنايش اين است كه يك عّده اى بيايند با ظاهِر دوست و 
باطِن دشمن وارد ميدان شوند، فضا را غبارآلود كنند؛ در اين فضاى غبارآلود، 
دشمِن صريح بتواند چهره ى خودش را پنهان كند، وارد ميدان شود و ضربه 
احكام  و  تّتبع  اهواء  الفتن  وقوع  بدء  »انّما  فرمود:  اميرالمؤمنين  كه  اينی  بزند. 
تبتدع«، تا آنجائی كه ميفرمايد: »فلو اّن الباطل خلص من مزاج الحّق لم يخف على 
المرتادين«؛ اگر باطل، عريان و خالص بيايد، كسانی كه دنبال شناختن حق 
هستند، امر برايشان مشتبه نميشود؛ ميفهمند اين باطل است. »و لو اّن الحّق 
خلص من مزج الباطل انقطع عنه السن المعاندين«؛ حق هم اگر چنانچه بدون 
پيرايه بيايد توى ميدان، معاند ديگر نميتواند حق را متهم كند به حق نبودن. 
بعد ميفرمايد: »و ليكن يؤخذ من هذا ضغث و من ذاك ضغث فيمزجان«؛ 
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فتنه گر يك تكه حق، يك تكه باطل را ميگيرد، اينها را با هم مخلوط ميكند، 
در كنار هم ميگذارد؛ »فحينئذ يشتبه الحّق علی اوليائه«؛ آن وقت كسانی كه 

دنبال حقند، آنها هم برايشان امر مشتبه ميشود. فتنه اين است ديگر.
خوب، حاال در مقابل يك چنين پديده اى، عالج چيست؟ عقل سالم 
است  عبارت  عالج  ميكند:  بيان  قاطعاً  را  همين  هم  شرع  و  ميكند  حكم 
از صراحت در تبيين حق، صراحت در بيان حق. وقتی شما می بينيد يك 
حركتی به بهانه ى انتخابات شروع ميشود، بعد يك عامل »دشمن«ى در اين 
فضاى غبارآلوده وارد ميدان شد، وقتی می بينيد عامل دشمن - كه حرف او، 
شعار او حاكی از مافی الضمير اوست - آمد توى ميدان، اينجا بايد خط را 
مشخص كنيد، اينجا بايد مرز را روشن كنيد. همه وظيفه دارند؛ بيشتر از همه، 
خواص؛ و در ميان خواص، بيشتر از همه، آن كسانی كه مستمعين بيشترى 
دارند، شنوندگان بيشترى دارند. اين وظيفه است ديگر: مرزها روشن بشود 
و معلوم بشود كه كی چی ميگويد. اينجور نباشد كه باطل، خودش را در 
البه الى گرد و غبارِ برخاسته ى در ميدان مخفی كند، ضربه بزند و جبهه ى 
حق نداند از كجا دارد ضربه ميخورد. اين است كه حرف دو پهلو زدن، از 
را  مطلب  و  بزنند  را روشن  بايد حرف  نيست. خواص  مطلوب  خواص، 
واضح بيان كنند. اين، مخصوص يك گرايش سياسی خاص هم نيست. در 
داخل نظام اسالمی، همه ى گرايشهائی كه در مجموعه ى نظام قرار دارند، 
اينها بايد صريح مشخص كنند كه باالخره آن حمايتی كه مستكبرين عالم 
ميكنند، مورد قبول است يا مورد قبول نيست. وقتی كه سران استكبار، سران 
ظلم، اشغالگران كشورهاى اسالمی، ُكشندگان انسانهاى مظلوم در فلسطين 
و در عراق و افغانستان و خيلی جاهاى ديگر، می آيند وارد ميدان ميشوند، 
حرف ميزنند، موضع ميگيرند، خوب، بايد معلوم بشود اين كسی كه در نظام 
جمهورى اسالمی است، در مقابل اين چه موضعی دارد؛ حاضر است تبّرّى 
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بجويد، بگويد من دشمن شمايم؟ من مخالف شمايم؟
وقتی در داخل محيط فتنه، كسانی با زبانشان صريحاً اسالم و شعارهاى 
با عملشان هم جمهوريت و يك  ميكنند،  نفی  را  نظام جمهورى اسالمی 
انتخابات را زير سؤال ميبرند، وقتی اين پديده در جامعه ظاهر شد، انتظار از 
خواص اين است كه مرزشان را مشخص كنند، موضعشان را مشخص كنند. 
دوپهلو حرف زدن، كمك كردن به غبارآلودگی فضاست؛ اين كمك به رفع 
فتنه نيست، اين كمك به شفاف سازى نيست. شفاف سازى، دشمِن دشمن 
است؛ مانع دشمن است. غبارآلودگی، كمك دشمن است. اين، خودش شد 
يك شاخص. اين يك شاخص است: كی به شفاف سازى كمك ميكند و كی 
به غبارآلودگی كمك ميكند. همه اين را در نظر بگيرند، اين را معيار قرار 

بدهند.

ديدار با اعضاى شوراى هماهنگی تبليغات اسالمي ـ 88/10/29
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مّلت ايران هر روز قوي تر و بيدارتر

فتنه گر و دشمن هميشه هست؛ امروز يك دشمن است، فردا يك دشمن 
ديگر است، پس فردا يك كس ديگر است، يك جور ديگر است. يك مّلت 
وقتی بيدار بود، آگاه بود، عازم بود، ايمان خودش را حفظ كرد، زنده بود، 
رويش داشت، با همه ى اين معارضه ها با آسانی - كه روزبه روز آسانتر هم 
اين  همه ى  بر  ميكند،  نرم  پنجه  و  ميكند، دست  ايستادگی   - خواهد شد 
معارضه ها هم فائق می آيد. ما بحمداهلل امروز نشانه ى اين رويشها را می بينيم؛ 
اين جوانهائی كه توى انقالبند. و من توصيه ميكنم به مجموعه ى دوستان كه 
براى هرچه بهتر پيش بردن كار، از اين جوانهاى امروز، از اين نوخاسته هاى 
انقالب، رويشهاى انقالب، هرچه بيشتر استفاده كنند. خيلی از اين جوانها 
يا انقالب را نديده اند يا در پيروزى انقالب سنين خيلی كمی داشته اند؛ اما 
امروز از كارى كه ماها آن روز ميكرديم، خيلی بهتر دارند عمل ميكنند، خيلی 
قوى تر دارند عمل ميكنند، هوشيارانه تر دارند كار ميكنند. انقالب بحمداهلل 

برگ و بارش روزافزون است.

ديدار با اعضاى شوراى هماهنگی تبليغات اسالمي ـ 88/10/29
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هر ايراين سنگري در برابر دمشن

مقابل  باشرفی، يك سنگر در  باانگيزه ى  انسان  به عدد هر مؤمنی، هر 
تهاجم دشمن وجود دارد. اگر يك مّلت وقتی به دنبال يك هدفی حركت 
ميكند، نداند سر راه او چه خطراتی است، چه كمين كرده هائی هستند، چه 
بايد كرد در مقابل اينها، خود را رها كند، قيد و بندهاى خود را رها كند، 
بی خيال باشد، ضربه خواهد خورد. همه ى مّلتهائی كه در جهت يك هدف 
بزرگی حركت كردند و وسط راه ضربه خوردند و گاهی آنچنان افتادند كه 
ديگر قرنها بلند نشدند، مشكلشان از همين جا آغاز شد: ندانستند چی در 
انتظار آنهاست و خود را براى مواجهه ى با آن آماده نكردند. درسهاى گذشته 
اين كمك را به ما ميكند كه راهمان را بفهميم، بشناسيم، كمينها را بشناسيم، 

كمين كرده ها را بشناسيم.

ديدار مردم مازندران در سالگرد حماسه ي 6 بهمن ـ 88/11/6
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دو خطاي خمالفان نظام:
خودبرتربيين، اميد به دمشن

خطاهائی در معارضين جمهورى اسالمی بود، كه تا هر وقتی كه اين 
خطاها وجود داشته باشد، كارهائی كه بكنند، ممكن است به مردم آزار و 
اذيتی وارد كند، اما بيشتر به ضرر خودشان است: يكی اين است كه معارضين 
جمهورى اسالمی غالباً خود را از مردم باالتر دانسته اند. خطاى دوم اين است 
كه به دشمنان اين مردم اميد بستند، دل بستند. اين، دو تا اشتباه بزرگ است. 
وقتی از مردم خودشان را باالتر دانستند، الزمه اش اين ميشود كه اگر مردم در 
يك حركت قانونی يك اقدامی كردند، يك چيزى را خواستند، يك چيزى 
را نخواستند، انتخابی كردند، عملی انجام دادند، اينها بگويند نه؛ مردم، عوام 
بودند؛ اين عوامگرائی است، اين پوپوليزم است؛ ما اين را قبول نداريم. خود 
را از مردم باالتر دانستن، اينجا ظاهر ميشود. ادعا مالك نيست كه بگويند ما 

مردمی هستيم؛ در عمل بايد مردمی بود. اين اشكال اول.
اشكال دوم اين است كه به دشمنان اين مردم - كه دشمنی آنها ثابت است، 
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واضح است - دل ميبندند. كی با اين مردم در طول اين سی سال دشمن بوده 
است؟ در درجه ى اول، آمريكا و صهيونيسم. از اينها دشمن تر ما سراغ داريم 
براى جمهورى اسالمی؟ از روز اول، دولت آمريكا و رژيم صهيونيستی و 
صهيونيستهاى دنيا در مقابل نظام جمهورى اسالمی ايستادند. امروز هم حقًا 
و انصافاً دشمن ترين دشمنان، اينها هستند. بنده كه نگاه ميكنم، می بينم بعضی 
از دولتهاى غربی گاهی يك حرفهاى بی ربِط بی معنائی ميزنند؛ اما محرك، 
صهيونيستهايند؛ عامل، همان طبقه ى مسّلطی هستند كه بر حكومت آمريكا و 
دولت آمريكا و انتخابات آمريكا هم مسّلطند؛ اينهايند كه دارند صحنه گردانی 

ميكنند. خوب، پس اينها شدند دشمن ترين دشمنان مّلت ايران.
حاال اگر آن كسی كه در مقابل مردم می ايستد، به اينها دل بست، اين آن 
خطاى دوم است كه اتفاق می افتد. دل بستن به دشمن؟! وقتی می بينيم كه اين 
دشمن وارد ميدان شده است، بايستی بفهميم، بشناسيم؛ اگر خطائی، اشتباهی 

كرده باشيم، بايد اشتباه را برطرف كنيم.

ديدار مردم مازندران در سالگرد حماسه ي 6 بهمن ـ 88/11/6
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نتيجه ي معكوس توطئه هاي دمشن

از روز اول، آمريكائی ها عليه جمهورى اسالمی توطئه كردند. خوب، اين 
توطئه ها زائد است كه بگوئيم بی اثر بود؛ واضح است كه بی اثر بود؛ اگر اين 
توطئه ها بی اثر نبود كه حاال بايد اثرى، نشانی از جمهورى اسالمی باقی نباشد؛ 
می بينيد كه جمهورى اسالمی امروز ده ها برابر قوى تر از روز اول است؛ پس 
اين توطئه ها بی اثر بود. امروز هم هی نقشهاى جديدى ميزنند، باز هم توطئه 
ميكنند؛ عبرت هم نميگيرند. من تعجب ميكنم! به گذشته فكر نميكنند كه 
خوب، اين همه توطئه كرديم، اين همه عليه جمهورى اسالمی پول خرج 
مزدور  داخل  ديديم، در  را  آن  ديديم،  را  اين  آنجا  اينجا  اين همه  كرديم، 
پرورش داديم، در بيرون اين و آن را عليه جمهورى اسالمی بسيج كرديم؛ 
اثرى نكرد. باز دوباره می نشينند چهل و پنج ميليون دالر بودجه تصويب 
بودجه تصويب  بدهند!  اينكه جمهورى اسالمی را شكست  براى  ميكنند، 
ميكنند كه از طريق اينترنت، انقالب ايران را از بين ببرند؛ جمهورى اسالمی 
را سرنگون كنند! ببينيد چقدر اين دشمن، دشمن درمانده اى است. خوب، 
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شما چند ده «چهل و پنج ميليون دالر» را تا حاال مصرف كرده ايد؟ چقدر شما 
براى شكست دادن جمهورى اسالمی كار ديپلماسی كرديد، تحريم اقتصادى 
كرديد، انواع و اقسام توطئه ها را كرديد، جاسوس فرستاديد، جاسوس تربيت 
كرديد؛ چه فايده اى كرديد كه حاال باز ميخواهيد از اين طريق وارد شويد و 
مّلت ايران را به خيال خودتان از انقالب جدا كنيد؟ اين را دشمن نميفهمد. 
اين، همان سنّت الهی است؛ اين، همان زدن به چشم و گوش دشمن غافل از 
خداى متعال است كه حقائق را نفهمد؛ غافل كردن دشمن است. »فسينفقونها 
ثّم تكون عليهم حسرة«20؛ پول را خرج ميكنند، بعد هم برايشان حسرت ميشود؛ 
چون بی فايده است. من نميدانم چقدر نشستند طراحی كردند، كار كردند 
تا بتوانند در تهران به يك بهانه اى آشوب راه بيندازند؛ خدا ميداند كه از چه 
مدت قبل اينها نشستند طراحی كردند؛ خوب، چه شد؟ غير از اين شد كه 
مردم از آنچه كه بودند، بيدارتر شدند؟ اگر كسی خيال ميكرد كه الزم نيست 
ديگر بيايد توى ميدان، از نظام جمهورى اسالمی دفاع كند، با اين حوادث، 
همه احساس كردند كه بايد هميشه براى دفاع از جمهورى اسالمی حاضر 

باشند.

ديدار مردم مازندران در سالگرد حماسه ي 6 بهمن ـ 88/11/6

20. سوره ي انفال، آيه ي 36.
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باج ندادن ايران اسالمي به دمشن

باج  براى  بازى هائی كه دشمن در می آورد،  اين  كه   گاهی هم هست 
گرفتن از جمهورى اسالمی است. اول انقالب هم همين جور بود؛ بعضی از 
اين گربه رقصانی هائی كه ميكردند، براى اين بود كه نظام جمهورى اسالمی را 
وادار كنند كه آنها را در قدرت سهيم كند، شريك كند، بدون استحقاق؛ بدون 
اينكه مردم اين را خواسته باشند، پشتوانه ى مردمی اى وجود داشته باشد. 
گاهی اينجور است كه دشمنان بين المللی ما اين جنجالها را راه می اندازند، 
براى اينكه جمهورى اسالمی را وادار كنند به باج دهی؛ مثل خيلی از دولتهائی 
كه بمجّردى كه يك خطرى احساس ميكنند، ميروند در مقابل ارباب بزرگتر، 
باج  امام  بدهند.  باج سياسی  بدهند،  پولی  باج  بدهند؛  باج  ميشوند  حاضر 
نداد - اين را همه بدانند - ما هم به هيچ كس از طرف مّلت ايران و از طرف 

خودمان باج نخواهيم داد.

ديدار مردم مازندران در سالگرد حماسه ي 6 بهمن ـ 88/11/6
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احساس مسئوليت، تكليف مهگان

غير  مسئولين،  مردم،  آحاد  كه  است  اين  است،  ما الزم  براى  كه  آنچه 
مسئولين، بخصوص جوانها، بخصوص كسانی كه سخن و حرفشان تأثير 
ندهند. هيچ كس  از دست  را  در صحنه  مسئوليت حضور  احساس  دارد، 
مسئوليت  مسئولند.  همه  ندارم؛  مسئوليتی  من  ندارم،  تكليفی  من  نگويد 
معنايش اين نيست كه اسلحه ببنديم، بيائيم توى خيابان راه برويم؛ در هر 
كارى كه هستيم، احساس مسئوليت كنيم؛ مسئوليت دفاع از انقالب و از 
نظام جمهورى اسالمی؛ يعنی از اسالم، يعنی از حقوق مردم، يعنی از عّزت 
كشور. اين، شرط اول: همه بايد اين احساس مسئوليت را داشته باشيم. و من 
می بينم كه اين احساس مسئوليت را داريم. اين را مردم كشور ثابت كردند، 
ثابت ميكنند؛ حاال يك نمونه ى واضحش همين 9 دى بود كه اشاره كردند؛ 
نمونه هاى ديگرى هم هست؛ 22 بهمن در پيش است، دهه ى فجر در پيش 
نشاط  را، سرزندگی و  آمادگی خودشان  را،  است. مردم حضور خودشان 

خودشان را نشان داده اند، باز هم نشان خواهند داد.

ديدار مردم مازندران در سالگرد حماسه ي 6 بهمن ـ 88/11/6
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تقدير از محاسه آفريين مّلت ايران

مّلت عظيم الشأن و شگفتی آفرين ايران
و  آزادگی تان،  هّمت  پرچم  باد  سربلند  استوارتان،  گامهاى  خسته مباد 
در  هميشه  كه  بی همتايتان  و  بصيرت  راسخ  بر  عزم  خدا  درود 
عرصه ى  را  بدخواهان  و  دالن  بد  با  رويارويی  صحنه  نياز،   لحظه ى 
می آرايد. عظمت  و  عّزت  از  نمايشگاهی  و  ميسازد  حق  پيروزى 

 

و سپاسی از ژرفاى دل و جان،  آفريننده ى هستی را كه دست قدرت خود 
را در عزم و ايمان و بصيرت شما نمايان ساخت و در سی و يكمين سالروز 
تولّد جمهورى اسالمی، نيرومندى و سرزندگی اين نظام را كه بر ايمان و 
اعتماد به نفس مّلتی كهن تكيه زده است، بيش از هميشه به ُرخ دشمنان 

كشيد.
آيا سی و يك سال آزمون و خطاى چند دولت متكبّر و زورگو كافی 
نيست كه آنان را از خواب غفلت بيدار كند و بيهودگی تالش براى سيطره بر 

ايران اسالمی را به آنان تفهيم نمايد؟
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آيا حضور دهها ميليون انسان بصير و پُر انگيزه در جشن سی و يك 
سالگی انقالب كافی نيست كه معاندان و فريب خوردگان داخلی را كه گاه 
رياكارانه َدم از »مردم« ميزنند، به خود آورد و راه و خواست مردم را كه همان 
صراط مستقيم اسالم ناب محمدى صّلی اهلل عليه و آله و راه امام بزرگوار 

است، به آنان نشان دهد؟

 پيام تشكر و قدردانی رهبر انقالب اسالمی از حضور دهها ميليونی ملِّت شگفتی آفرين

ايران ـ 88/11/22
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اجر اهلي و عّزت، پاداش وفاداري

دشمن  لغت  همان  با  هم  بعضی ها  ميزند.  ديگرى حرف  دشمن جور 
حرف ميزنند، با همان زبان دشمن حرف ميزنند. آيا ميفهمند يا نميفهمند، آن 
با خداست؛ اما با زبان او حرف ميزنند، سعی ميكنند وانمود كنند كه انقالب 
از راه خود منحرف شده است؛ نه، اگر منحرف شده بود، اين همه دل با نام 
انقالب و ياد انقالب به حركت در نمی آمد؛ اين همه ايمان و انگيزه به ياد 
اين انقالب بسيج نميشد. در دنيا هم همين جور است. اين انقالب، امروز 
در كشورهاى اسالمی هم آثارش در دلهاى مردم محسوس است. به چند تا 
دولت معاند نگاه نكنيد؛ مّلتها اين انقالب را گرامی ميدارند، بزرگ ميدارند، 
به آن احترام ميكنند، حسرت آن را براى خودهاشان ميخورند؛ اين نشانه هاى 

حقانيت است، نشانه هاى بقاء است؛ »تؤتى اكلها كّل حين« است.
خوب، من و شما همچنان كه تا امروز به توفيق الهی وفادار مانده ايم، 
ميتوانيم وفادار بمانيم. اگر چنانچه اين وفادارى را حفظ كنيم، »فسيؤتيه اجرا 
عظيما«؛ خدا اجر خواهد داد. اين اجر، مخصوص دنيا نيست، مخصوص 
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آخرت هم نيست؛ هم دنياست، هم آخرت؛ در دنيا عّزت است، اقتدار است، 
رسيدن به آرمانهاى واالست، در آخرت هم اجر الهی است، ثواب الهی است، 
كه از همه چيز باالتر است. اگر خداى نكرده سست عهدى كنيم، بدعهدى 
كنيم، در ميانه ى راه هوى هاى نفس ما را به اين طرف و آن طرف بكشاند، آن 
هم به ضرر خود ماست؛ انقالب راه خودش را ادامه خواهد داد. آن كسانی 
كه انقالب را رها كردند، آن كسانی كه طبق خواست دشمن در مقابل انقالب 
ايستادند، ضرر كردند. خيال ميكنند حاال بنشينند عليه انقالب توطئه كنند، 

حرف بزنند، تحريك كنند، راه به جائی خواهند برد؛ نه، اشتباه است. 

بيانات در ديدار جمعی از مردم آذربايجان ـ 88/11/28
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22 هبمن 88 منايش بصريت، اميان 
و مّهت مّلت ايران

در قضيه ى بيست و دوم بهمِن امسال كه اين معجزه ى عظيم الهی خود را 
نشان داد، اين حضور عظيم مردمی چشمها را خيره كرد، دشمنان و مخالفان 
- چه مخالفان معاند، چه مخالفان غافل - جور ديگرى فكر كرده بودند، 
نقشه ى ديگرى طراحی كرده بودند، خياالت ديگرى در سر داشتند. از مدتها 
پيش تالش كردند، كارى كنند كه حادثه ى بيست و دوى بهمن را كه يكی از 
مظاهر حضور مردمِی اين انقالب است، خراب كنند؛ چه در تهران، چه در 
شهرهاى ديگر كارى كنند كه به درگيرى بين مردم بينجامد؛ اين را پيش بينی 
كرده بودند. در حرفهايشان گفتند كه روز بيست و دوم بهمن جنگ داخلی 
در ايران شروع خواهد شد! ببينيد چه كار كرده بودند كه انتظار داشتند در 
ايران جنگ داخلی بشود. بعضی اينجور ميگفتند، بعضی هم اميدوار بودند 
بتوانند چهره ى مخالفی عليه نظام جمهورى اسالمی در بيست و دوم  كه 
بهمن نشان بدهند؛ اينجور وانمود كنند كه مردم از انقالب بريده اند، از نظام 
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جمهورى اسالمی بريده اند، در مقابل آن قرار گرفته اند؛ اينجورى فكر كرده 
بودند، اينجورى حساب كرده بودند. مّلت ايران با آگاهی خود، با بصيرت 
خود، با هّمت خود، با دست قدرت الهی كه دلهاى آنها را بيدار كرد، به دهان 

همه ى اين مخالفان مشت كوبيدند و حّجت را بر همه تمام كردند.
و  آمريكا  رئيس جمهور  باشند.  شده  بيدار  بايد  هم  خارجی   دشمنان 
ديگرانی مثل او، هی دم از مردم ايران ميزدند: »ما طرفدار مردم ايرانيم«. »مردم 
ايران با نظام جمهورى اسالمی مخالفند«. اين حرفها را بارها تكرار كردند. 
ببينيد اينها وقتی مردم ايران را روز بيست و دوى بهمن توى خيابانها ديدند، 
براى  رسوائی  باالتر؟  اين  از  دشمن،  براى  الهی  حالی شدند؟ خذالن  چه 
دشمن، از اين باالتر؟ يك عّده هم در داخل، بعضی از روى غفلت، بعضی 
از روى بی عقلی، بعضی از روى عناد و دشمنی، هی عليه نظام جمهورى 
اسالمی، عليه اين حركت كلی نظام حرف زدند؛ هی گفتند: مردم، مردم، 
مردم! خوب، اين مردم. بيست و دوى بهمن نشان داد كه مردم كجايند، چه 
ميخواهند، چه ميگويند. غّره شدند به توّهمهائی كه به آنها القاء شد. خيال 
كردند يا خودشان را به نادانی زدند كه مردم از انقالب دست شستند، مردم از 
امام دست شستند. روز بيست و دوى بهمن، آگاهی و بصيرت مردم، هّمت 
مردم، ايمان مردم و توفيق الهی كه شامل حال مردم شد، پاسخ كوبنده اى به 

آنها داد.

بيانات در ديدار جمعی از مردم آذربايجان ـ 88/11/28

Administrator
Untitled



جرا
 ما

رح
ش

192

تأكيد بر مّهت و تالش مضاعف

حوادث بعد از انتخابات را كه عّده اى از روى نادانی و محاسبه ى غلط 
ايجاد كردند، دشمن بهانه كرد، شايد بتواند جمهورى اسالمی را تضعيف 
كند؛ اما بعكس شد؛ همين حوادث موجب قدرت جمهورى اسالمی شد. 
اگر تا قبل از اين حوادث كسی ميخواست با استدالل به مردم اثبات كند كه 
دشمن در كمين است، بعد از اين حوادث مردم به چشم خودشان ديدند كه 
دشمن در كمين است. و مّلت ايران اينجورى است؛ وقتی كه ديد دشمن 
در كمين است، معّطل نميكند، می آيد توى ميدان. از اين به بعد هم به حول 
كارهاشان  در  مردم  قشرهاى  همه ى  پروردگار،  توفيق  به  و  الهی  قوه ى  و 
ان شاءاهلل جدى تر خواهند بود و با انگيزه ى بيشتر حركت خواهند كرد؛ در 
محيط علم، در محيط صنعت، در محيط كارهاى گوناگون، در محيط ادارات، 
در محيط كسب و كار، در محيط تجارت. همه بايد تالش كنند، همه بايد 

كار كنند.

بيانات در ديدار جمعی از مردم آذربايجان ـ 88/11/28
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