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 احزاب جنگ
 اسالم یتمام مقابل در کفر یتمام مواجهه هنگامه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 قرآن که بود انگیزوحشت آنچنان دشمن سپاه عظمت و در جنگ احزاب}شدت»ای: امام خامنه

 خیره وحشت شدت از هاچشم" ،"الْحَنَاجِرَ الْقُلُوبُ بَلَغَتِ وَ ارُالْأَبْصَ زَاغَتِ إِذْ وَ": فرمایدمی آن یدرباره

 گرفتند قرار آزمایش معرض در مؤمنان که بود حالتی چنین در ".بود رسیده لب به هاجان و بود شده

 تهدس دو مسلمانان هنگام، این در( شَدِیدًا زِلْزَالًا زُلْزِلُوا وَ)".خوردند سختی تکان" قرآن تعبیر به و

 پیروز شما گفت نگفت، راست ما به پیغمبر که گفتند اینها بود، مریض هایشاندل که کسانی»: شدند

 و ناامیدی و یأس یعنی. آورندمی در را ما پدر آید،می دارد و آمده دشمن لشکر! بفرما شوید؛می

 یعدّه امّا داشت؛ وجود آنها در دشمن به پنهان قلبی گرایش یک و دشمن مقابل در بینیِخودکم

 دشمنی این رَسولُه؛ وَ اهللُ وَعَدَنَا ما هذا نیست، جوریاین قضیّه نه، گفتند بودند اکثریّت که دیگر

 یهمه شدید، میدان این وارد وقتی شما که بودند گفته بودند؛ گفته ما به پیغمبر و خدا قبالً را

 اینکه جایبه دشمن، یحمله و شمند آمدن یعنی... کنندمی دشمنی شما با استکبار و کفر عوامل

 (1)«کرد تقویت را ایمانشان... کند تضعیف را اینها یروحیّه
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 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

 ﴾۞﴿غَلِیظًا مِیثَاقًا مِنْهُمْ وَأَخَذْنَا مَرْيَمَ ابْنِ وَعِیسَى وَمُوسَى وَإِبْرَاهِیمَ نُوحٍ وَمِنْ وَمِنْكَ مِیثَاقَهُمْ النَّبِیِّینَ مِنَ أَخَذْنَا وَإِذْ»

 «أَلِیمًا عَذَابًا رِينَلِلْكَافِ وَأَعَدَّ صِدْقِهِمْ عَنْ الصَّادِقِینَ لِیَسْأَلَ
 ﴿۞﴾گرفتيم استوار پيمانى آنان[ همه] از و مريم پسر عيسى و موسى و ابراهيم و نوح از و تو از و گرفتيم پيمان پيامبران از كه را هنگامى[ كن ياد] و»

 (2«)است كرده آماده دردناك عذابى كافران براى و پرسد باز صدقشان از را راستان تا 

 «تَبْدِيلًا بَدَّلُوا وَمَا يَنْتَظِرُ مَنْ وَمِنْهُمْ نَحْبَهُ قَضَى مَنْ فَمِنْهُمْ عَلَیْهِ اللَّهَ عَاهَدُوا مَا صَدَقُوا رِجَالٌ ؤْمِنِینَالْمُ مِنَ»
 و انتظارند[ همين] در آنها از برخى و رسيدند شهادت به آنان از برخى كردند وفا صادقانه بستند عهد خدا با آنچه به كه اند مردانى مؤمنان ميان از 

 (3) نكردند تبديل[ را خود عقيده هرگز]
 

 

 

 

 هـمقدم

، و "(مقوله)قضیه فالن در ایشان( ورود)شرکت عدم" پیرامون رئیس دولت های نهم و دهمماجرای اخیر توصیه امام جامعه اسالمی به سیری در 

 چندوقت طی و گروه های سیاسیدر جایگاه خواص افراد  طیف وسیعی از و تخریب های صورت گرفته از سوی اظهارات، حواشی، واکنش ها 

، که در غالب عملکرد دولت های نهم و دهمجریان فکری وی و تا زیرسؤال بردن  امتداد گستره تخریبنسبت به رئیس جمهور سابق و  اخیر

ه است، اهمیت واکاوی اندیشه و مبانی فکری طرفین این موارد با تأکید بر نفی و انحراف گفتمان حاکم در دولت های نهم و دهم همراه بود

ه ماجرا را از حیث تطابق با دیدگاه امام جامعه و شناخت صحابه تابعه والیت برجسته تر نموده و به تبع آن، تبیین مختصات مربوطه، منجر ب

درست در سیاسی مؤثر و اخذتصمیمانحرافی و شناخت وقایع جریاناتجامعه درراستای تشخیص آراءوعوامخواص حجت براتمام

 تاریخی خواهدشد.هایبزنگاه

ایست که تشخیص حق از باطل جز بی شک همانطور که از احادیث و روایات متعدد برمی آید، پیچیدگی حوادث و فتنه های آخرالزمان بگونه

از اجتهاد و نظرات غیراصیل و متفرقه، می تواند به  با تمسک به صراط مستقیم والیت و بهره مندی از سرچشمه حقایق، مقدور نبوده و تبعیت

اینکه عدم توجه به این مهم در مقطعی از تاریخ، خساراتی غیرقابل جبران یا اشتباهات استراتژیک پرهزینه برای نظام اسالمی تبدیل گردد. کما

أمیرالمؤمنین(؛ زمانی دیگر، عاملی برای ایجاد تفرقه  جامعه و انحراف ساختار اصیل حکومت اسالمی گشته )خانه نشینیموجب خانه نشینی ولیّ

فهمان و نهایتاً وسیله ای برای فرصت سوزی در حکومت اسالمی و تحمیل گری در بین خواص و مدافعان والیت، توجیهی برای شورش کج

دیگر ابزار  فتنه جویی و تبلور اغراض فروخفته  المسلمین قرارگرفته)در صفین و جنگ امام حسن)ع( با معاویه(؛ در مجالیشرایط ناخواسته به امام

ای از زمان، منجر به گرا، و اجتماع ایشان با منافقین ضداسالم برای قیام علیه حجت خدا)جنگ جمل( می گردد؛ در برههمادّیخواص انقالبیون

شده)جنگ نهروان(؛ و در سیاهه دیگری از روزگار  فهمان، مغرضین بظاهر متدیّن و خودعمّارپندارجامعه از سوی کج تعرّض و قیام علیه امام

خزاعی(  صرد بن قاضی( و فتوای تفرقه افکن و غیرمسئوالنه فقیهی کم بصیرت)سلیمانغربت، با فتوای عامدانه فقیهی معتمد و دنیاپرست)شریح

و سرداران صاحب نام جامعه اسالمی )در گروه اول:  و تأیید، تبعیّت، یا مستمسک قرار دادن این فتاوای انحرافی از سوی برخی انقالبیون پرسابقه

 بن حارث، عروة بن اشعث، یزید بن ابجر، قیس بن حریث، حجار بن عمرو ربعى، بن شبث قیس، بن سعد ، اشعثالجوشن، عمربنشمربن ذی

ا، از سوی جمع بقایای ناکثین و قاسطین و مارقین قیس و ...؛ و در گروه دوم: توّابین جامانده از کربال( موجبات ذبح امام زمان و بهترین اولیاء خد

 اهلل! ، فراهم می گردد.إلیهم با نیّت قربتاًو عوام جاهل و کم بصیرت، آن

              طی این مهمواکاوی ابعاد و جزئیات با لحاظ همین حجّت و بیّنه عقالنی، به تبیین موضوع صدراالشاره، از طریق 

 :فصل با موضوعات چهار

جامعه اسالمی پیرامون  منظر اما -2آن؛  پیرامون مغرضین کاذب سازی جریان و نژاد احمدی دکتر به رهبری معظم مقام توصیه ماجرای ماهیت -1

 شیطان اغوگری  -4 ؛گفتمان و عملکرد دولت های نهم و دهماهداف تخریب کنندگان ماهیت و  -3 ؛گفتمان و عملکرد دولت های نهم و دهم

جریانات سیاسی موجود از وضعیت ضمن تصویرسازی  ،)در فصل پنجم(جمع بندی ارائه شدهبا و نهایتاً  پرداخته آن؛ مقابل در نینمؤم تکلیف و

ی ق کامل گفتمان انقالب و خط نورانبه ارائه راهکار برای حرکت به سوی تحق« تبعیت از امام جامعه اسالمی یا تبعیت از غیر او»حیث

 م.امام و رهبری می پردازی
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 «مغرضین پیرامون آنکاذب جریان سازی ماجرای توصیه مقام معظم رهبری به دکتر احمدی نژاد و ماهیت »فصل اول : 
 

خطرات و  اشاره به ضمن (4)(6/1395/ 20تا  15حسین شریعتمداری در دیدار با اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در شهریورماه گذشته)بین 

تنها راه را پیرامون  مشکوکیسیگنال ، اشاره ای به دو پایگاه اجتماعی احمدی نژاد در بین حزب اللهی ها و مستضعفین نموده و دولت احمدی نژاد آفات

 ی می نماید:ابالغ عموموی در بین بدنه حزب اللهی  «اثبات عدم والیت پذیری» در قالب ، احمدی نژاد در شرایط حاضر ع خطرفد

 دنبال هم نژاد احمدی: گفت الریجانی جواد محمد های صحبت تایید ضمن شریعتمداری. گیرد می پایین بسیار نمره بسنجیم حق با را نژاد احمدی اگر »

 نژاد احمدی دیدار به که  زاکانی و تهرانی آقا ازآقای توانید می را این. ایستاد آقا مقابل نشیبنی خانه روز 11 جریان در نژاد احمدی.بود امریکا با رابطه

 مجبور آقا حضرت که رساند جایی به را کار و نکرد تمکین اما کند برکنار را او تا دادند نامه وقت جمهور رئیس به آقا نیز مشایی موضوع در. بپرسید رفتند

 نژاد احمدی واکنش. شد انجام رهبری هماهنگی با فرد ابوترابی توسط نامه انتشار.ندارد آقا سری های نامه به دسترسی کس هیچ. شدند نامه کردن علنی به

 .داد قرار تر قوی اول معاون از را او و داد مشایی به پست 1۸ که بود این

 «نمیدهند رای او به ایستاده آقا مقابل او ببینند اینکه از بعد هاهیاللّ حزب ؛مستضعف اقشار دیگری و ها اللهی حزب دارد؛یکی یأر میدان دو نژاد احمدی

 ایشان به ویژه پس بیت و آقا حضرت شائبة دوگانه»نیوز پیرامون  تحکیم سایت از سوی سردبیر و کم سابقه سؤالی منحصربفرددر ادامه این دیدار، 

 :رح می گرددمط جریان ضدوالیت فقیه!منضم به تأکید و اصرار وی مبنی بر خطرناک بودن این  «مجلس مقابل تحصن و برجام تصویب قضایای از

 آورده روی رهبری معظم مقام دفتر به حال ، سپاه اطالعات و سپاه ، اصولگرایی ی چهره تخریب از خطرناکی هستند که پس ، جریان دوگانه این طراحان»

  «!دارد ایشان بیت تخریب در سعی توانایی، و قدرت عدم دلیل به اما داشته مشکل والیت عظمی مقام نگاه با جریان این اند؛

اسالمی در بیت رهبری جامعهوجود خبرسازی و باندبازی متقابل با امامخواندن این شائبه، بر عدم "ترفند"در ادامه این سؤال، مدیرمسئول کیهان نیز ضمن 

از سوی  هبر معظم انقالبرئیس دولت های نهم و دهم با رانجام دیدار  عمومیِاولیه و موضوعی که دقیقاً محور منازعات پس از طرح  تأکید می نماید؛

 (5).میگیردقرار  2۸/6/1395در  "آزمون والیت پذیری برای رئیس جمهور سابق"و دقیقاً با موضوع  !مهدی فضائلی در وبسایت خبرگزاری فارس

کتر احمدی نژاد با رهبر معظم انقالب به جهت کسب تکلیف پیرامون حضور د !!دیدار مصرّانه، پیرامون مختلفشایعات در رسانه های وسیع پخش متعاقب 

داخل نشین و خارج جریانات سیاسی مختلف خواص و قسمت اعظمی از احزاب،  میانموجی فراگیر در  ،!!در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری

موضوع  !!درخصوص واخواهی طلب، منافقین، و صد البته خودعمارپندارها(سلطنت لیبرال، تکنوکرات، اعتدال گرا، اعم از اصولگرا، اصالح طلب، نشین)

 .(۸) ؛(7) ؛(6) می گیردشکل (2۸/6/1395)از  «!آزمون والیت پذیری»از رئیس دولت های نهم و دهم در قالب 

مقامات  و رهبر معظم انقالب دوگانه شائبة»روز پس از طرح سؤال دفتر تحکیم وحدت از حسین شریعتمداری،  10به فاصله نکته قابل توجه، اینکه، 

(  واخواهی 2۸/6/1395 تاریخ )درطی نامه ای به رئیس دفتر مقام معظم رهبری  باز هم از سوی دفتر تحکیم وحدت تنهاو  دومین باربرای  «ایشان بیت

 (9)می گردد.

پیرامون اخبار و کدهای مشکوک و هدفمند منتشره از سوی برخی افراد منتسب  ،لیرغم مطالبه گری از دفتر مقام معظم رهبری درخصوص اعالم موضعع

 گشت. مقامات مربوطه مواجهبه آن دفتر، با سکوت 

)که با اعالم از سوی رهبر معظم انقالب ه مجلس مبنی بر تأیید مفاد قانونی شدن برجاماظهارات هیئت رئیسبه تبع دفتر معظم له که قبالً در ماجرای برجام و 

تعداد افراد  چراکه ، اینبار نه راه پیش داشت و نه پس؛(10)همراه بود(، تکذیبیه رسمی صادر نموده بودعلنی نام آقای حجازی از پشت تریبون مجلس 

آفت  ،دو نفر از مقامات بیت رهبری؛ هم تأیید آن از سوی دفتریک یا در جلسه محدود بودند به شخص مقام معظم رهبری، دکتر احمدی نژاد و حاضر 

رده بود به یک جنجال کاً معتبر، مفاد یک جلسه خصوصی و گفتمانی را تبدیل بی تقوایی یا سهل انگاری یکی از آن دو مقام ظاهر بود و هم تکذیب آن؛

 سیاسی و دستمایه عقده گشایی بدخواهان والیت...

 شدند.الجرم شخص امام جامعه و به جهت پیشگیری از حواشی و سوء استفاده بیشتر، مجبور به اظهار ماجرا از پشت تریبون 

ضمن مذمّت افشای راز بین دو نفر از سوی ، 4/7/1395بیانات ابتدای درس خارج فقه مورخ در دفتر خویش، ابتدائاً به جهت تأدیب عناصر امام خامنه ای 

 السالم علیه سجاد امام فرمایش از ای فقره مؤمن، قالب تبیین صفات درعبیر نموده و در منافات با امانت داری تفرد سوم، از این کار به عملی غیرمؤمنانه و 

 می نمایند: یانب را چنین

 حرفی گاهی. است مهم کارهای از یکی این. گوید نمی هم خودش اصدقای به را آن سپردند امانت عنوان به او به که حرفی "االصدقاء امانته الیحدث"»

 را این برویم ما زنند می حرفی بشود، متوجه دیگری کس است شنونده که کسی غیر خواهد نمی دلش دل درد گاهی مشورت بعنوان گویند می ما به را

 اینکه گویند می افراد این از بعضی .کند نمی را کار این منؤم .بفهمد کسی نیست راضی و است سپرده امانت را حرف این او حالیکه در! بگوییم رفقا به
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http://miniurl.ir/4RiaS
http://miniurl.ir/D2VJU
http://miniurl.ir/8GEP3
http://miniurl.ir/c8bfO
https://goo.gl/uXZvfr
http://miniurl.ir/8AwAw
http://miniurl.ir/MsnmI


 فقط ضررش حرف کردن پخش گاهی .شود می پخش حرف جوری همین و! اعتماد مورد دارد فردی هم او اینکه از غافل. است اعتماد مورد گفتم او به

 می نقل وقتی هم غالبا. ها پراکنی شایعه این دارد بزرگتری مضرات اوقات گاهی. است ضرری هم این.. شود گفته نبود مایل حرف گوینده که است این

 ...ما نظر در باشد اصل یک این .کنند نمی نقل دقیق کنند

 ٬گردد می بر اول گوینده به حرف وقتی و ٬گوید می را دیگری چیز بعدی نفر گوش در او و گوید می دیگری کس گوش در را حرف یک کسی گاهی

 .(13)و  (12)و  (11)« !گیرد می اش خنده{ حرف اصل} حرف تغییر از انسان

 چارچوب واقعی دیدار انجام شده را برای عموم به تصویر می کشند: (14)5/7/1395در ابتدای درس خارج فقه مورخ  در ادامه امام خامنه ای

     "شیخ عبدالعالی"که وی را("المؤمنین صیحةُ ألئمّةالنّ" )از باب "مؤمنشان برادر"به  (لهخود معظم)نه امر و نهی؛ به فرموده ایشان  "توصیه"

، جزو معدود فقهای قائل به راه در دوران وزارتش عالوه بر خدمات عمرانی فراوان  به مردمکه  صفوی عصر بزرگ علمای از ؛ثانی محقق به معروف)

 ؛«"(مقولهقضیه)فالن در ایشان  د()وروشرکتپیرامون عدم "،خطاب نمودندو فقه حکومتی بود( اندازی نظام والیت فقیه 

 معتقد طلب، اصالح و اعتدالگرا اصولگرا، از اعم!!! همگی تبدیل شد؛ حال دیگر کشور سیاسیونکالم  نقطه ثقل، دقایقی بعد به  انقالب معظم رهبر سخنان

 تکرار از جلوگیری برای دوراندیشی و خیرخواهی ینوع را ایشان توصیه و بودند رهبری توصیه از نژاد احمدی تبعیتاثبات والیتمداری و  ضرورت به

 دانستند. می ۸۸ سال حوادث مشابه حوادثی

 1395 مهر 5 دوشنبه - انقالب معظم رهبر سخنان به واکنش در سیاسی های چهره برخی اظهارات چکیده -1جدول شماره 

 چکیده سخنان اسم

 برخی نمایندگان مجلس

 گفته مسئوالن به بزرگوار عالم یک جانب از رهبر هایتوصیه است؛ 88 سال تلخ خاطرات نشدن ارتکر برای رهبری دغدغه: جعفرزادهـ 

 درایت، از نشان کاندیدا عنوان به شخص یک نیافتن حضور اخیر کند؛توصیه تخطی آن از نباید کسی هیچ و االجراستالزم کامالً و شودمی

 .دارد هبریر سوی از کشور مذهبی و ملی منافع حفظ و نگریجامع

 انتخابات وارد افراد برخی است بهتر رهبری نصیحت طبق: قمی نشوند؛ انتخابات وارد افراد برخی است بهتر رهبری نصیحت طبق: قمیـ 

 نصیحت نکند، درد دستشان اند کرده اشاره مساله این به رهبری اگر آمد پیش کشور برای مشکالتی و مسائل چه دانند می مردم نشوند؛

 نیاید. که است وی صالح به و دان کرده

 کنند قبول را توصیه این باید هستند والیت از تابعیت مدعی که کسانی کنند؛ تمکین رهبری توصیه به همراهانش و نژاداحمدی: عزیزیـ 

 .بدهند را آرام انتخابات برگزاری اجازه کشور منافع خاطر به باید آقایان لذا شده تمام آنها بر حجت و

 با نیز صدام و بودند آن دچار دیکتاتورها همه که است چیزی همان توهم این و کردمی اداره را کشور توهم با نژاد احمدی: ییزا هاشمـ 

 رهبری توصیه و کند کسب را الزم آرای توانستنمی کردمی پیدا هم حضور انتخابات در نژاد احمدی کرد؛ اگر آغاز را جنگ توهم همین

 ترمهم مسائل کشور که بود موضوع این بیانگر کرد متحمل کشور به را جنگ یک از باالتر هاییهزینه جمهوری ستریا زمان در که کسی به

 .دارد انتخابات فضای شدن سیاسی به نسبت تریجدی نیازهای و

 عملی را آنها باید باشیم داروالیتم ما اگر که دهندمی تشخیص نظام برای را هاییمصلحت رهبری گیرد؛ قرار العیننصب آقا کالم: خجستهـ 

 کنیم. اجرایی و

 هااخالقیبی برخی انجام در ابائی گونههیچ نظر مورد شخص داشت؛ را نژاداحمدی درباره رهبری سخنان شنیدن آمادگی جامعه: بنیادیـ 

 بر بنا و کردند تحمل نوعی به را ایشان گذشته سال هشت در رهبری شاید است، اسالمی و اخالقی اصول مخالف موارد این و نداشت

 مناسبی فرصت االن بگیرند؛ را فرد این جلوی توانستندمی راحتی به ایشان وگرنه کنند، پیدا ورود مساله این به نخواستند کشور مصلحت

 بودند. مخالف ایشان رفتارهای با که کنند اعالم را مساله این ما به که بود

 کند.می تمکین رهبری فرمایش به مطمئنا نژاد احمدی نشود؛ قطبی دو فضا که است کشور صالح به: رنجبرزادهـ 

 دنبال به و دولت علیه نماییسیاه و ایعده زودرس تبلیغات از جلوگیری برای جدی تذکر کشور وزارت به خواستیم می ما: رحیمی علیرضاـ 

 ایگونه به شرایط نباید دادند؛ تشخیص را قضیه این قیهب از زودتر  رهبری معظم مقام خوشبختانه که بدهیم را عمومی اذهان تشویش آن

 را شرایط دلسوزان سکوت در  بخواهد کرده سواری موج مردم احساسات و ها فرصت حداکثر از استفاده با ایدوره در که کسی که باشد

 (15)کرد تعبیر حیث این از را رهبری تذکر بتوان شاید شوند انتخابات عرصه وارد نیز دیگران که است الزم. بخرد خود نفع به

حجت االسالم محمود  

 علوی/وزیر اطالعات

منظور حفظ وحدت جامعه و نوع واکنش به اند که این مهم به رهبر معظم انقالب بر جلوگیری از دوقطبی شدن جامعه تأکید داشته

 (16)تواند به کشور آسیب برساند.فقیه باشیم، دشمن نمیکه قدردان والیتاست و مادامی فقیه، یک امتحان الهیولی اندیشیمصلحت

محمدرضا عارف/عضو 

 فراکسیون امید

زنند همه ام معظم رهبری وقتی در این مسائل حرف میکنم هر کسی حق دارد نظر خود را بدهد و نظرش محترم است اما مقفکر می

 (17)های ایشان توجه کنند.جریانات سیاسی درون نظام باید اطاعت و عمل کنند. دوستانی که مخاطب این بیانات هستند حتما به توصیه

رئوفیان/ ابوالقاسم 

دبیر کل حزب اسالمی 

 ایران زمین

برخی پروژه ای را طراحی و رسانه ای کردند تا بازخورد آن را بگیرند، با این تصور که آنها فکر می کردند ممکن است از دفتر رهبر 

اسخ به سوال معظم انقالب تکذیبه ای منتشر شود و آنان بهره برداری سیاسی کنند. مشخص شده است رهبر معظم انقالب در پ

امر و نهی نکردند بلکه از موضع ارشادی نصیحت کرده اند که حضور او مضر به حال کشور است و مصلحت نیست. امیدوارم محمود 

 (1۸)نژاد به نصیحت رهبر انقالب توجه و سودای حضور در عرصه انتخابات را برای همیشه از سر خود خارج کند.احمدی

محمد نبی حبیبی/دبیر 

کل حزب موتلفه 

 اسالمی

های ایشان را با تمام ظرفیت خود عملی کنند. تاکید رهبری بر های رهبری هستند، باید توصیهبندی به توصیهکسانی که مدعی پای

توان پیش بینی کرد که او . احمدی نژاد قابل پیش بینی نیست و نمیجلوگیری از دو قطبی شدن جامعه بسیار ضروری و مهم است

 (19)کند.چه می
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رسول منتجب نیا/عضو 

 حزب اعتماد ملی

ا تحلیل کنند که وقتی نظر رهبری منفی باشد، وارد قدری بتوانند مساله رنژاد و اطرافیان ایشان باید بهکنم احمدیمن فکر می

که در گذشته نیز مورد مشابهی وجود داشت که آقای خاتمی وقتی احساس کرد که نظر رهبری با آمدنش صحنه نشوند؛ کما این

 (20)گیری کرد و کاندیدا نشد.موافق نیست، کناره

 قربانزاده / حسین

 جمعیت کل دبیر

 عدالت و پیشرفت

 ایران

 فضایی کاش ای اما کردند، ابالغ ایشان به را انتخابات در نژاداحمدی آقای حضور یدرباره خود توصیه پیش ماه یک حدود رهبری

 غیر و بینی پیش قابل غیر فرد که آنجایی از ادنژاحمدی آقای شود/ طرح علنی صورت به خصوصی توصیه این که شدنمی فراهم

 سخنان به توجه با را رفتاری چه ایشان که کرد بینی پیش چندان شود نمی مدارسیاست یک عنوان به است، گیری پیش قابل

 (21).گرفت خواهند پیش رهبری امروز

حجت االسالم محمد 

وزه غرویان/ استاد ح

 علمیه قم

دهد و وارد انتخابات نژاد باید از توصیه رهبری بسیار سپاسگزار باشد و به این نصیحت نیز قطعا گوش میآقای احمدی

 (22)شود.نمی

محمد تقی رهبر/عضو 

 جامعه روحانیت مبارز

 با نژاداحمدی وبه خود با آمدن این آقا موافق نیستم بیاید هم به او رأی نمی دهم چون عملکرد گذشته اش را دیدم.من هم به ن

 چشم" بگوید که است این مصلحت پس شود،می متوجه را ایشان سخنان سوی و سمت و کرده دیدار رو در رو انقالب معظم رهبر

 (23)."نیستم صحنه در من

 عالالدین بروجردی
سخنان امروز رهبری فصل الخطاب است و انتظار می رود آقای احمدی نژاد به این سخنان مجلس:  رییس فراکسیون امنیت ملی

 (24.)گوش داده و در انتخابات شرکت نکنند

کاظم جاللی/ رییس 

 مرکز پژوهشهای مجلس

بان تیزبین نظام مصلحت دانستند به آقای احمدی نژاد توصیه کنند که در به هر حال رهبر معظم انقالب به عنوان مغز متفکر و دیده

 (25)صیه مورد توجه آنها قرار بگیرد و والیتمداری خود را ثابت کنند.انتخابات شرکت نکنند کسانی که ادعای والیتمداری دارند این تو

صادق خرازی/رییس 

شورای مرکزی حزب 

 ندای ایرانیان

که رهبری یدند و جمعی نیز اصرار ورزیدند، تا جاییای راه انکار گزپیش از اینکه این نصیحت علنی شود، در برخی محافل، عده

« نصیحت به برادر مؤمن خود»که « منع»و « نهی»نظام در مقام امام امت، خود علنا توصیه مصلحانه خود را ابراز کردند و آن را نه 

ت کرد، نه به مقابله و چالش ، نه باید سکو«نصیحت»خواندند تا شکاف و نقاری در جامعه اسالمی ایجاد نشود. در برخورد با این 

 (26)برخاست، نه به سفسطه پرداخت و نه دروغ گفت؛ این توصیه مصلحانه را فقط باید اطاعت و تبعیت کرد و حرمت نهاد. 

االسالم محمود حجت

عراقی / داماد محمدی

 آیت اهلل مصباح یزدی

تمکین از فرمایشات رهبری را به او بدهند. کنم جوانان ما و ملت اجازه عدمکنم اما تصور نمیقضاوت نمی نژاد رارفتار آقای احمدی

نژاد به اند.اگر آقای احمدیکنند و همواره مصالح نظام و کشور را یادآور شدهگاه امر و نهی نمیهرچند رهبر معظم انقالب هیچ

اند که تر از آنهم عمل نکند به ضرر اوست. خوشبختانه مردم ما وفادارتر و فهیمفرمایشات رهبری عمل کند به نفع اوست، اگر 

 (27)اجازه عدول و عدم تمکین را به او یا هر شخص دیگری بدهند.

جعفر  حجت االسالم

عضو شورای مرکزی شجونی/

 حانیت مبارزجامعه رو

نام و فعالیت کند وگرنه منظور ایشان خواهد کاندیدا بشود، در موعد قانونی ثبتنژاد میمنظور آقا این بود که اگر احمدی

 (2۸)شرکت در انتخابات نبوده است! عدم

 صادق زیبا کالم/فعال

 سیاسی

رفت.در حال گرفت و به سمت قطبی شدن میکرد، انتخابات خیلی شور بیشتری مینژاد در انتخابات شرکت میاگر آقای احمدی
آید و اینکه نژاد ظاهرا وارد عرصه انتخابات نشود، نخستین مشکل برای اصولگرایان به وجود میحاضر که قرار شده است احمدی

 (29)تواند باشد. داقل شانس رای آوری داشته باشد چه کسی مینامزدشان در انتخابات که ح

 مقدم/مصباحی

 جامعه سخنگوی

 تهران مبارز روحانیت

 آقای امیداریم نشود وارد 96 سال ریجمهو ریاست انتخابات در نژاد احمدی آقای که بوده این رهبری معظم مقام تأکید ظاهرا

 و محبوبیت یقینا نکند، توجه شده که ای توصیه به نژاد احمدی آقای نکرده خدایی اگر. کند توجه توصیه این به نژاد احمدی

 (30) .داد خواهد دست از شدت به را خودش هواداران

 

محمود صادقی/عضو 

 ن امیدفراکسیو

آن برد پیش به را کارش کشور، در دوقطبی فضای و دستگی دو ایجاد با نیز خود ساله هشت جمهوری ریاست دوره در شخص آن

میلیارد دالر درآمد نفتی را  700شخص نهی شده، عالوه بر اینکه در نظام اداری هرج و مرج ایجاد کرد، بیت المال شامل بیش از 

 دستان محترم دیوان محاسبات در جلسه ای که هیات رئیسه فراکسیون شفاف سازی در دیوان داشت،بر باد داد. مطابق اعالم دا

هزار میلیارد تومان آن مربوط به شخص رئیس دولت سابق  12هزار میلیارد تومان محکومیت قطعی مالی دارد که  48دولت گذشته 

 (31)که تاکنون اجرا نشده است. 
مصطفی کواکبیان/عضو 

 فراکسیون امید

ما اصالح طلبان از مقام معظم رهبری تشکر می کنیم که نصیحت دلسوزانه داشتند اما معتقدیم این کفایت نمی کند. کسانی که 

 (32)محاکمه آنها بپردازد و نباید سکوت کند.کشور را به ورطه نابودی کشانده اند، دستگاه قضایی باید حتما به 

 حسین شریعتمداری
ای در ابتدای جلسه درس خارج فقه گریزی به این قضیه زده و توضیحات جامعی را درباره آن بیان اهلل العظمی خامنهحضرت آیت

 (33)انگیز پیشین است.السحر تالش دشمن برای سود بردن از فضای مغشوش و اختالفد که بدون تردید باطلفرمودن

 رئیس آیت اهلل جنتی/

 رهبری خبرگان مجلس

 که ایفتنه خود اخیر گیریموضع در انقالب معظم رهبر: گفت و دانست عهجام منکرات از را عدالتیبی و تبعیض جنتی اهللآیت

 (34).کردند خفه نطفه در را گرفتمی شکل داشت

 عضو محمدرضا خاتمی/

 مرکزی شورای فعلی

 جبهه مشارکت

 برای چیزی مشکل ایجاد جز خود سال هشت در نژادیاحمد آقای حضور مشارکت : جبهه سابق کل ششم/دبیر مجلس رئیسنایب

 (35) .اندکرده بیان را مسئله این هم رهبری خود. بود نخواهد کشور نفع به حتماً مسیر ادامه بنابراین. است نیاورده بار به مردم

محسن کوهکن/ عضو 

 کمیسیون صنایع و معادن 

بحثی در مورد حضور احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نخواهیم داشت. احمدی نژاد مدعی است  ما دیگر هیچ

 (36)که تابع والیت فقیه است و باید االن این مسئله را نشان دهد. 
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 باالتفاق)اعم از اصولگرا، اعتدالگرا و اصالح طلب!!!( سه شنبه خود را با دغدغه والیت مداری یا والیت  های داخلی و خارجی نیز سانه ها و روزنامه ر

 (37) .زی احمدی نژاد آغاز کردندگری

  

ضمن  نموده و در لبیک به توصیه امام جامعه اسالمیشکن  دشمنپیامی دکتر احمدی نژاد با فاصله چندساعت پس از انتشار این بیانات، اقدام به انتشار 

و در  کشور مطرح نگردیده سراسر مورد پیگیری از سوی ایشان در انقالب تبیین های نامهبر تشریحمطلبی جز ، در جلسه مذکورتأکید بر اینکه 

بی تبعیت  مدال، "نمایند شرکت انتخابات در نیست مصلحت دوره این در"از ایشان خواسته اند که ای توصیهادامه رهبر معظم انقالب طی 

انظار  در (در همان جلسه که  به محضر ایشان رسیده بودند، بلکه  هنه در تاریخ نگارش نام)را خویش از توصیه معظم له یچون وچرا

 عرصه در حضور برای ای برنامه ،انقالب بزرگوار رهبر منویات به عمل در»می دارد :  تصریحو  خاص و عام و دوست و دشمن، به نمایش گذاشته

 (3۸)«.ندارم آینده سال انتخاباتی های رقابت

 (39)را با موضوع شرح حکمت های مستتر در ماجرای فوق، را اینجا مطالعه نمایید» سی حکمتِ یک تدبیر» یادداشت

و قبولی بی چون و  لیعا نمره با مدعیّان، خودساختة آزمون، و اقدام به موقع سپهساالر والیت با تدبیر داهیانه امام جامعه اسالمی

بی رنگ  ساده لوحخواص و گروه های یا کج اندیشان  ،بدخواهان، حنای مغرضین چرای دکتر احمدی نژاد به پایان رسید ؛ 

 و روسیاهی برای زغال باقی ماند.، گشته

ترین رأی تاریخ انتخابات های ریاست جمهوری لیکن برخی از این گروه ها و افراد، علیرغم اینکه در ظاهر به هدف اولیه خود، یعنی حذف دارندة بیش

از یک سو، . را احساس  نمی کردند کامل نائل آمده بودند، لیکن هنوز آرامش خیال و آسودگی خاطر پیش رو ایران از صحنه رقابت های انتخاباتی

قابل وصله بر دکتر احمدی نژاد نبود و  از طرفی  ، دیگرسال گذشته برافروخته بودند 10برچسب والیت گریزی که آتش تنور دروغین آنرا خودشان در 

 بودند. ذهنی شان را خواستارحذف همیشگی این کابوس متقابل با آرمان های متعارض ایشان  ،دیگر

برای نه برای تمجید، بلکه اینبار  .شروع شد مغرض دوباره انتشار نامه احمدی نژاد واکنش های مختلف از سوی چهره های سیاسی چنین شد که با

رئیس  نامه اسالمی جمهوری روزنامه؛ آنبرکات و تبعات انقالبی و خنثی سازی  تاریخی و عبرت آموزعادی جلوه دادن این حرکت 

 فاقات این دلیل نیز را نژاداحمدی سیاسی، ضعیف بینش و لجبازی نیز اعتماد روزنامه. می خواند جلو به رو فرار نوعی و طلبکارانه را دولت های نهم و دهم

اگر به جای »:می نماید سخنان رهبر انقالب را ناجی کشور دانسته و تاکید  ،احمدی نژاد بوددکتر مرتضی آقا تهرانی که در گذشته از حامیان  .برشمرد

 عمل به ایشان از را الزم قدردانی است؛ شده نجاتم باعث خیرخواهی، روی از گونه این انقالب رهبر که این از و بوسیدم می را آقا پای  احمدی نژاد بودم

 . (40)«.ردمآو می

 1395 مهر 6 شنبه سه های روزنامه یترت -2جدول شماره 

 تیتر اسم

 االجرا دانستند.نژاد از انتخابات را الزمگیری احمدیکارشناسان سیاسی توصیه رهبرانقالب به کناره ابتکار

 دانیم شرکت کنیدگفتیم صالح نمی آرمان اتمام حجت!

 امروزکشور به اتحاد نیروهای مؤمن احتیاج دارد اطالعات

 دانیم شرکت کنیدنمیگفتیم،صالح  اعتماد

 به یک نفر گفتیم صالح نمی دانیم در فالن قضیه شرکت کنید آفتاب یزد

 بر اتحاد نیروهای مؤمن و انقالبی اصرار دارم ایران

 دو قطبی برای کشور مضر است جام جم

 دانندنمیی حضور احمدی نژاد را در انتخابات ریاست جمهوری به صالح رهبر جمهوری اسالمی

 آن توصیه مالحظه مخاطب و اوضاع کشور بود جوان

 توصیه وحدت آفرین رهبر انقالب خراسان

 رهبر حکیم انقالب رشته دشمن را پنبه کرد:  با تاکید بر حرکت در نقطه مقابل دشمن دنیای اقتصاد

 کشور به اتحاد نیروهای مومن و پای کار نیاز دارد رسالت

 شما وارد شویددانم صالح نمی شرق

 رهبر معظم انقالب در اظهاراتی صریح ایجاد فضای دو قطبی در جامعه را مضر دانستند نقطه پایان شهروند

 : رهبر حکیم انقالب، رشته دشمن را پنبه کردبا تاکید بر حرکت در نقطه مقابل دشمن کیهان

 ای اخیر را شفاف کردند:تأکید بر اتحاد نیروهای انقالبیقول موردمناقشه روزهرهبر انقالب در درس خارج فقه نقل وطن امروز

 صالح نمی دانم وارد شوید کشور دو قطبی می شود وقایع اتفاقیه
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 احمدی نژاددکتر چکیده اظهارات برخی شخصیت های سیاسی در مورد نامه  -3جدول شماره 

 چکیده سخنان اسم

 عضواسداهلل عباسی/ 

 مجلس والیت فراکسیون

کرد. توصیه رهبری نداشت. اگر تفکری غیراز این داشت با رهبری مشورت نمی ای جز تمکین کردن بهنژاد چارهآقای احمدی

شروع  آید. قصدش این بود که کارش را بعد از مشورت با رهبریآید یا نمیحمدی نژاد قبل از این نیز اعالم نکرده بود که می

 (41).کند که رهبری صالح نداستند

محمدرضا عارف/ معاون 

 اول دولت اصالحات؛ رییس

 مجلس امید فراکسیون

 نژاداحمدی عملکرد به «رهبری نهی» است، مسلم چهآن :کرد تصریح انتخابات در نژاداحمدی محمود حضور از رهبری نهی به اشاره با

 باید او به نزدیک مسئوالن و نژاداحمدی و دارد وجود جدی هایسوال دهم و نهم هایدولت رییس عملکرد درمورد چراکه گرددبرمی

 (42) .باشند پاسخگو آمده، وجودبه که اقتصادی و مالی فراوان مشکالت و گرفته انجام که هاییاختالس به نسبت

 عباس سلیمی نمین

 ناگزیر را رهبری و ایجاد شود جدی ریور نامه تبعیت از رهبری ننوشت؟/ او اجازه داد چالش سیاسینژاد چرا دهم شهاحمدی

 بسیار محتوایی و معنایی های تفاوت ماه مهر ششم در تبعیت با شهریور دهم در تبعیت /. سازند علنی را خود توصیه که سازد

 (43) .شد خواهد روشن آن ابعاد آینده در که دارد

محمد محمدی  حجت االسالم 

ری شهری/ تولیت آستان 

 عبدالعظیم حسنی

احمدی نژاد باید پیش از سفر به گرگان از پیام رهبر معظم انقالب اسالمی تمکین می کرد و از حضور در انتخابات انصراف می 

ر معظم انقالب نظرشان را درباره به صالح نبودن حضور وی در انتخابات داد. آقای احمدی نژاد نباید طوری رفتار می کرد که رهب

 (44.)ریاست جمهوری بطور علنی اعالم می کردند

 نماز هایتریبون واکنش

 کشور1395 مهر 9 جمعه
 (46)شد  اصالح رهبری توصیه و ورود با زودرس انتخاباتی اقدامات /(45)بود «مرد آن» نیامدن بر مصلحت

 روزنامه جمهوری اسالمی

 توجهی قابل نشده رسیدگی و مفتوح هایپرونده دهم و نهم هایدولت مسئولیت تصدی دوران : از1395 مهر 7 ـ چهارشنبه

 اعتماد و کشور پیشرفت به که تعمدی هایتقصیر این در .هستند آنها به رسیدگی نتیجه انتظار در مردم که است مانده باقی

 و کهریزک ماجرای که هستند متهم نیز نبودند دولت بدنه از که هاییدستگاه و افراد حتی کرد وارد جدی هایلطمه مردم

 .آنهاست از یکی تنها مرتضوی اعترافات

 زیادی افراد دامن فراوان هایخواری رانت و مالی،اختالس کالن هایفساد و المال بیت از کتاب و حساببی هایوبخشش بذل

 قدرتمند نظارتی و حسابرسی سیستم یک فقدان علت به متاسفانه دولت آن ساله8بار زیان عملکرد کلیت اگر و گیردمی را

 آن حاضر متهمان و موجود حقوقی هایپرونده است نشده رسیدگی!!محور عدالت دولت کار اتمهخ از سال سه گذشت از بعد

 .شوند تکلیف تعیین باید که

 که فردی چه یعنی.کند وارد خدشه روال این در ایذره نباید مذکور هایدولت رئیس هنگام دیر اعالم که اینجاست سخن

 ضروری نصایح و انقالب رهبر با دیدار یک استناد به باشد، اول پاسخگوی هنوز باید خودش و است زندان در او اول معاون

 از طلبکارانه انداخت، راه به اشتبلیغاتی استانی سفر علت به را تعبیری نوع همه که ماه یک از ایشان،بعد روشن کامال و

 برای و نماید ترک خود خواست و اراده به نه و رهبری سخن از اطاعت بعنوان نداشت آن در بختی هرگز که رقابتی میدان

 نماید؟ صادر پیام مقتدرانه خود سیاسی آینده

 گرفتار هنوز دوره آن هاینابسامانی گرداب در یازدهم دولت.است جلو به فرار و فرافکنی یک او برای کل در ماجرا این

 (47) شتابان؟ چنین کجا به...است

 آمدن دالیل به نداریم قصد. است مطرح نژاد احمدی موضوع دیگر بار هستیم شاهد روزها :این1395مهر  14 –چهارشنبه  ـ

 اما.شوند صحنه وارد خود ایشان حضور خسارت از پیشگیری برای شدند ناچار رهبری معظم مقام گرچه بپردازیم، او نیامدن و

 و مصباح آقای نظیر علماء از بعضی حمایت با نژاد احمدی نام به ایپدیده. کنیم شناسی جریان کندمی اقتضاء روزها این فضای

 .است شده تبدیل جریان یک به پایداری جبهه

 تا کنند معرفی و شناسایی را جریان این هایمولفه اجتماعی و سیاسی علوم دانشجویان بویژه دانشجویان به کنممی توصیه

 مواضع به نگاهی است کافی نژادیسم احمدی جریان شناخت برای. نشوند اشتباه تکرار و تردید دچار مردم از گروهی دوباره

 شب از که جریانی دارد، طرفدار روشنفکران و فرهیختگان بین در کمتر که جریانی. باشید داشته جریان این هایحرکت و

 نابود کوتاهی مدت در کشور این هایسرمایه کرد تالش جریان این. دارد دامها هم هنوز و شد شروع( خرداد 14 شب) مناظره

 خارجی روابط و گردند تلقی پاره کاغذ هاقطعنامه و المللیبین هایتوافقنامه گردند، اشرافیت به متهم بزرگ هایشخصیت. گردد

 .شود جنجالی و فقیر کشور چند با ارتباط به منحصر ایران بزرگ کشور

 جمهوررئیس طرفدار نیروهای. گردد ابالغ و شده تصویب میلیارد هزاران با مصوبه 200 قعود و قیام یک با که بود این او روش

 به شودمی سعی یادداشت این در. بربندد رخت کشور از آرامش و ثبات و گردند امور گیرنده تصمیم صالحیت عدم عین در

 :شود اشاره فرهنگ این اصول به اجمال

اقتصادی  هایضربه -4آرامی ...  نا و ثباتیبی -3افشاگری ...  فرهنگ -2ندارند...  ایریشه انقالب در که افرادی به داعتما-1

 قانون ...  به اعتناییبی -7جامعه...  کردن دوقطبی -6زیستی...  ساده به تظاهر -5... 

 شایستگی ما مردم. بشناسند را جریان این رفتاری یهاشاخص کنممی توصیه دانشجویان بویژه اندیشمندان همه به پایان در

 و هنرمندان اندیشمندان، قدر تا باشد برخوردار تفکر و تعقل اصالت، نوع یک از که کنند انتخاب را مجلسی و دولت تا دارند

 دیگر کشورهای با نطقیم ارتباط با بتواند و باشد نداشته ریا و تظاهر. کند خدمت مردم آحاد برای و بداند را جامعه فرهیختگان

 (4۸) .کند استفاده آنها تجربه و دانش از
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 نیوزآفتاب

 آن از بعد هفته 2 تنها چرا بوده، پایبند انقالب معظم رهبر توصیه به واقعا اگر که است این والیتمداری مدعی نژاداحمدی از سوال»ـ

 باید آیا رود؟می گرگان به پرحجم، تبلیغات آن با و دهدمی ادامه است، انتخاباتی دانندمی همه که را اشاستانی سفرهای دیدار،

 و محترمانه آنچه باید که برسند نتیجه این به انقالب معظم رهبر که کند اعتنایی بی و بزند رقم ایگونه به را شرایط نژاداحمدی

 (49)«کنند؟ تکرار نیز بلندگو پشت از را اندداشته بیان نژاداحمدی به محرمانه

 10شنبه  -روزنامه آرمان

 : 1395مهر 

 شد؛ همگان حیرت مایه بلکه نبود، عادی او هایمسافرت سایر مانند سفر این اما رفت، سفر به هم باز نژاداحمدی محمود ـ 

 موضوعاتی از یکی استانی سفرهای به رفتن. است نگذشته 96 سال درانتخابات یداتوریکاند از او نهی از زیادی زمان که چرا

. برود استانی سفر به او کردمی تصور کسی کمتر و بود کرده ایجاد را آینده سال انتخابات در نژاداحمدی حضور شائبه که بود

 عادی را نژاداحمدی مسافرت تواننمی آن مبنای بر هک دارد وجود نشانه چند. است رفته گیالن به او که رسید خبر دیروز اما

 حامی هایسایت در اشرفیه آستانه جمعه نماز در او حضور تصاویر بود، اینگونه اگر که چرا دانست؛ تفریح هدف با شخصی و

 !سال و سن کم نوجوان چند گرفتن سلفی تصویر ویژه به شد؛نمی منتشر وسیع شکل به نژاداحمدی

 دستور جریان یعنی است؛ نژاداحمدی از دیگر رویکردی یادآور نهی رهبری، از از سوی احمدی نژاد پس سفر ود ـ برگزاری

 رهبری نامه. ندانستند صالح به را مشایی اولی معاونت آن، طی اوکه دوم دولت ابتدای در نژاداحمدی به رهبری معظم مقام

 آنکه تا کرد خودداری آن اجرای از نژاداحمدی اما بود، رسیده او دست به و شده نوشته 1388 تیر 27 در نژاداحمدی به

 رهبر به اینامه در نژاداحمدی که بود موضوع شدن علنی از بعد تازه و کرد افشا را نامه ابوترابی، محمدحسن االسالمحجت

 (50) .داد مشایی «گیریکناره» از خبر سال، همان مرداد 2 در انقالب

حجت  -روزنامه اعتماد

االسالم محمد غرویان/ 

 استاد حوزه

تواند به سهولت متوجه شود که ایشان حضور داند، میاگر کسی یا یک گروه خود را مقید به رهبری نظام می: 1395 مهر 6 -

شد، پس معلوم است که ین امر روشن نمیداند. حتی اگر متوجه انژاد را به صالح شخص خودش و کشور نمیانتخاباتی احمدی

فاقد حداقلی از بینش سیاسی است.... وقتی فردی که هیچ چیزی نداشته و هرچه دارد از نظام و رهبری دارد تا این حد در 

ی مداران داخلی و حتاش در برابر سایر سیاستجمهوریکند، باید دید که در دوره ریاستبرابر یک توصیه مشفقانه لجبازی می

نژاد هایی را بر کشور تحمیل کرده است؟ لجبازی و بینش ضعیف سیاسی، احمدیهایی انجام داده و چه هزینهخارجی چه لجبازی

 (51)را به اینجا کشاند.

 آقای که اینامه با و کردند علنی بقسا دولت رییس حضور منع برای را خود توصیه انقالب رهبر اینکه از پس : 1395 مهر 10ـ 

. داشت نخواهد حضور آینده سال انتخابات در قطعا او که شد مشخص نوشتند، ایشان به موضوع این به پاسخ در نژاداحمدی

 دیگر از بیش اصولگرایان که داشت این از حکایت شد داده نشان اصولگرا هایچهره سوی از که هاییواکنش اما میان این در

 .دارد وجود خوشحالی این باب در نکته چند. هستند خوشحال و کنندمی   استقبال نژاداحمدی نیامدن از هااحجن

 هستند نژاداحمدی آقای هایسیاست و هادیدگاه موافق رهبری معظم مقام که کردندمی تصور اصولگرایان رسدمی نظر به( 1

 در آنچه کردند منع انتخابات در حضور از ایتوصیه طی را نژاداحمدی آقای که کردند اعالم علنی صورت به ایشان که حاال اما

 نژاداحمدی آقای حضور با شانمخالفت بیان برای مالحظاتی این از پیش تا اگر اصولگرایان. شد روشن همگان برای بود شبهه

 .کردند کارآش را خود باطن واقع در و ندارند را مالحظات آن دیگر حاال داشتند انتخابات در

 زد،می رقم او برای را سنگینی شکست آینده سال انتخابات در نژاداحمدی آقای حضور دانستندمی خوبی به اصولگرایان( 2

 هم آنها نام به شکست این و گرفتمی نیز را آنها دامن بلکه شد،نمی نوشته نژاداحمدی جریان نام به تنها شکبی که شکستی

 اصولگرا که کاندیدایی نام به آینده سال انتخابات در نژاداحمدی حضور عدم از اصولگرایان که است یطبیع اکنون. شدمی ثبت

 سنگین شکست انتخابات در او حضور عدم با زیرا. کنند رضایت اعالم و باشند خوشحال دیگر هایگروه از بیش شد،می خوانده

 .شد نخواهد ثبت اصولگرایان نام به دیگری

 اساسا مساله این و است آرامش نیازمند چیز هر از بیش کشور فضای امروز دانندمی خوبی به کشور عقالی و ندلسوزا همه( 3

 اگر دانندمی خوبی به اصولگرایان. است آفرینی تنش او روحیه خصلت ترینمهم و نیست سازگار نژاداحمدی آقای روحیه با

 منازعات، دچار انتخابات از بعد و قبل کشور شدمی آینده سال اباتانتخ میدان وارد کاندیدا عنوان به نژاداحمدی آقای

 گذشته هایسال تجربه حال هر به. نداشت همراه به دیگری ثمر اخالقی هایآشفتگی جز که شدمی هاییجدال و هاکشمکش

 و دارد همراه به نظام و مردم کشور، برای را ناپذیریجبران و بزرگ هایخسارت چه منازعاتی چنین که کرد روشن همگان بر

 (52).شود جلوگیری فضایی چنین به ورود از که کندمی استقبال موضوع این از باشد کشور و نظام دلسوز که هر

 -خبرگزاری خبرآنالین

 مصطفی صادقی:

« سازیدو قطبی»دوران 

تمام شد؛ مثل دوران 

 نژاداحمدی

 

 دو ایجاد و داشت «آشفتگی» به احتیاج کار این برای او داشت ایران در را قدرت ساختار تغییر بنای نژاد، احمدی84ـ در سال 

 .پی در پی هایقطبی

 بود چالش دنبال بود؛ اشسیاسی بازیگری سطح ارتقا دنبال و دانستنمی روز یک به معطوف را انتخابات باز نژاد، احمدی88ـ در سال 

 خواستمی او دیگر بیان به یا خواست؛می جمهوررییس یک از بیش قدرتی او. رسمی سیاست به پایش بیشتر دنش باز برای

 .فرد به منحصر اختیارات با باشد جمهوریرییس

 ستخوامی دوباره نبود که روز همان از او. بماند بسته همچنان مشتش تا گشودنمی لب از لب کرد؛ سکوت متوالی سال : دو 92پس از 

 بسته را چمدانش شد؛ شروع سفرها ناگهان .کند جستجو جمهوریریاست سطح همان در را قدرت تا گذاشت کنار را پارلمان. باشد که

 به مهمی کدهای او هایحرف آنالیز. بودند برگزیده اشانتخاباتی هایکوچ برای را قیام نام حواریونش و گشتمی شهر به شهر بود؛

 شده؛ آرام تازه یجامعه» .کردمی فکر سازیقطب و شکاف ایجاد به باز. باشد باز خواستمی او بودند؛ فهمیده مهه داد؛می تحلیلگران

 ریختگی بهم» یک از دوباره طلوع و برآمدن کرد؛می فکر چیز یک به تنها او نبود مهم محمود برای کدامهیچ ؛«شده ترمیم تازه هایزخم

 .کرد خواهد جمهوررییس دوباره را او که است چیزی همان این. «عیار تمام

 برای سنگین و مهم ایتجربه حتما نژاداحمدی محمود کنند پرداخت جامعه جیب از نباید را هایشانکنش هایهزینه سیاست ـ بازیگران

 دهه تلخ هایسال مثل محمود دوران مثل بدانیم؛ شده تمام را شکاف ایجاد و قطبی دو دوران باید. است بوده ما معاصر تاریخ

w (53).هشتاد
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 مدیرمسئول /غفاریان علی

 : نیوز صراط

 "بای بای احمدی"

 کردند تاکید "بلندگو پشت" و آمده میدان به شخصا نهایتا نژاد احمدی مشکوک سکوت و ماه یک از بیش گذشت از پس آقا ـ حضرت

 بگیرند قرار موضوع اصل جریان در مردم زودتر باید و است اعتماد قابل غیر مقابل طرف یعنی این.  اند کرده وی به را توصیه این که

 او به بشود( شهر شورای یا مجلس ، جمهوری ریاست از اعم) بعدی های انتخابات برای مثال رسد می نظر به بعید تفاسیر این با حال. 

 کاری شلوغ فضای وارد بالکل سابق جمهور رئیس یعنی این "بشوید وارد شما نمیدانم صالح من":  فرمایند می رهبری ـ. کرد اعتماد

 نشوند کشور سیاسی نسبی آرامش زدن هم بر و عمومی جو ریختن بهم خالصه و دار مساله اظهارات و استقبال و استانی سفر و

 (54) (!نگیرد کار به لجاجت یا و کردن قهر در را خود پیشین رویه وی اگر  البته.)

خبرگزاری فارس/ پرویز 

 امینی:

 -پروژه »نژاد احمدی

بازسازی خود را به « پروسه

محاق برد/ تالش 

نژاد برای بازسازی احمدی

 خود با بازخوانی خط امام

 

 بازیگران همچون اما است کشور سیاسی رانبازیگ نخست رتبه در نژاداحمدی که بودم گفته مفصل گفتگوی یک در و ترـ پیش

 استراتژیک خطای. است خود ورزیسیاست در استراتژیک خطای دارای...( و الریجانی و خاتمی و هاشمی) سطح این در

 عامل دیگر سطحی در و «گسست» باعث سطحی در کرد، پیدا بیشتری بروز و ظهور دومش دولت در بخصوص که نژاداحمدی

 .بود ایدئولوژیکش اهپایگ «شدن سست»

 سهم او تحلیل در. کرد پیدا اجتماعی پایگاه این به نسبت نیازی بی احساس ،88 سال میلیونی 25 حدود رأی بعد نژادـ احمدی

 و ایدئولوژیک پایگاه از نیازی بی احساس .است رأی میلیون 25 این از میلیون پنج و چهار حداکثر ایدئولوژیک پایگاه این

 کورش» و «گرایی ایران» که شد مسائل به نسبت او نگاه در چرخش موجب مخالفان، پایگاه تعدیل و جذب ایبر گذاری هدف

 .بود آن هاینشانه از یکی ،«گرایی

 را خود ایدئولوژیک پایگاه به اعتنایی بی لوازم و آثار نژاداحمدی که داد اجازه ،92 از بعد هایسال در قدرت از پس ـ شرایط

 و کار دستور در مختلف، هایبخش و سطوح در را اجتماعی پایگاه این در خود بازسازی برای تالش و کند درک ترعمیق و بیشتر

 کرد تالش حتی و کرد پیدا «گرایی امام» به «گرایی کورش» از چرخشی هاسال این در بنابراین. داد قرار خود اولویت

 .کند بازسازی امام خط بازخوانی ایشوراه عنوان تحت را خود سیاسی و اجتماعی هایفعالیت
 ایدئولوژیک پایگاه این در او بازسازی روند یعنی چارچوب این در رهبری، با مالقاتش محتوی و مالقات با نژاداحمدی مواجهه ـ کیفیت

 نژاداحمدی و برد اقمح به را «پروسه - پروژه» این که خورد رقم شکلی به آن، با نژاداحمدی مواجهه نحوه اما. داشت مضاعفی اهمیت

 (55).کرد خواهد وادار انزوا و انفعال به هامدت برای را هوادارنش و او و کرد پرتاب 92 سال ماقبل شرایط به را

 گنجی/ مدیر عبداهلل

 مسئول روزنامه جوان:

 آزماییراست و نژاداحمدی

 «آزاد انتخابات»

 دولت با نژاداحمدی دولت و هاشمی دولت با خاتمی دولت و موسوی دولت با هاشمی دولت که فهمید توانمی دقیق مطالعه با

 کرده تأکید را کارآمدی قیاس یا باشند داده ارجاع پیش دولت به را هاناکامی برخی است ممکن. است نکرده چنین خاتمی

 و نامی که دید توانمی ایروزنامه کمتر یک صفحه در که است ورتیص به اکنون اما  .است اندک بسیار آن حجم اما باشند

 انجام سیاسی عرصه در نژاداحمدی آنچه که است این ماجرا حقیقت. است سابقهبی استمرار این و نباشد نژاداحمدی از ذکری

 زیادی حدود تا مستقر ولتد و شد انجام نژاداحمدی توسط هاشمی اجتماعی بازیافت. بود تجدیدنظرطلبان به خدمت داد،

 چه. ماند انقالب نیروهای سبد در نژاداحمدی لطمات دیگر سوی از. کرد تردید این در نباید و است نژاداحمدی رفتار محصول

 به را اسالمی انقالب و امام اندیشه که آنجا چه و کردمی پرتاب دولت از  بیرون به غیرکاری دالیل به و شبه یک که را آنانی

 (56).نمود حیرت و بهت دچار را همگان و آمیخت درآوردیمن راتتفک

 خبرگزاری تسنیم:

نکته درباره ماجراهای  4

نژاد/ چرا کار اخیر احمدی

 به اینجا کشید؟

 

 را انقالب معظم رهبر با خود سهجل ماوقع نژاداحمدی اگر که است آن نباشد وارد آن بر تردیدی هیچ شاید که ایـ نکته

 گرفتنمی شکل مسموم فضای این بود، رسانده خود نزدیک افراد به حداقل و دیگران اطالع به صادقانه و امانتدارانه صورتبه

 جمهوررئیس این، وجود با کردند؛نمی احساس است گذشته آنچه علنی تشریح برای ضرورتی نیز انقالب فرزانه رهبر قاعدتاً و

 گذاشت، نمایش به خود از روزه11 قهر و مصلحی مشایی، قضیه در آنچه مشابه عملکردی با نیز ماجرا این در کشورمان سابق

 برای مناسبی بسیار سوژه و محمل که است آورده وجود به شرایطی و است شده رهبری و نظام به هزینه تحمیل موجب

 آنهاست خاص هایتحلیل و تفاسیر القای برای ضدانقالب هایرسانه

 نژاداحمدی آوریرأی و کاندیداتوری به مختلف متمایل دالیل به بنا اخیر چندماه در که را افرادی از توجهی قابل بسیار بخشـ 

 خط در و پذیروالیت فردی نیز نژاداحمدی که تصور این با اساساً و دهندمی تشکیل والیی و اللهیحزب متدین، عناصر بودند

 جنس به علم با و دلیل همین به نیز نژاداحمدی که است آن ماجرا حیث یک. کردندمی حمایت او از است انقالب معظم رهبر

 بیانات محاسبه با و توصیفات این با. است کرده هاییتالش آن انکار راستای در حتی و نکرده مطرح را مذکور خبر طرفدارانش،

 .داد خواهد تطبیق رهبری اصیل خط با را خود و شد خواهد جدا نژاداحمدی از بدنه این انقالب، معظم رهبر صریح

 مباحثات و مجادالت بروز آن اولیه اصلی نتایج از یکی که سازدمی فضایی نژاداحمدی رویکرد و سابقه که است مسلمـ 

 .است مردم توده سطح در حتی و انقالب نیروهای بین گسترده غیرسازنده

 «قدرت» نفس به آنها همچون و جست تشبه اصالحطلبی جریان به که رفت انحراف به آنجا دقیقاً نژاداحمدی که آنجاست مسئلهـ 

 رویکردی الجرم و کرد عکسبه را مسئله این کند، حقیقت مستخدم را قدرت آنکه جایبه و داد اصالت طلبیقدرت و

 یابد، اصالت قدرت که گاهآن که است شنرو. شد بعدی انحرافات و مفاسد همه منشأ که گرفت خدمت به پراگماتیستی

 رهبری برای سپری خواهدمی بود مدعی که را فردی اندیشه همین و شودمی سیاسی عمل مبنای گراییمنفعت و «طلبیفرصت»

 (57).بردمی پیش جایگاه این به مکرر هایزدن خسارت و فقیه ولی با پنهان و آشکار مخالفت حد تا باشد

 حجت االسالم سعیدی/

 /سپاه در فقیه ولی نماینده

در  1395 مهر 26 دوشنبه

 مصاحبه با روزنامه صبح نو

 و( علیه اهللرحمه)امام شاگرد که منتظری آقای حتی و صدربنی دولت تا بودیم چالش و تقابل این شاهد ما بازرگان دولت از

 اهللرحمه)امام شاهکار ترینمهم گفت بتوان شاید و داشتند زاویه( علیه اهللرحمه)امام مبانی و لاصو با بود رهبری مقام قائم

 بعدی دوره در. بودند هاتکنوکرات و کارگزاران جریان بعدی دولت در یا. بود شانرحلت از قبل منتظری مشکل حل( علیه

 در خیلی اینها متأسفانه که داشتند؛ رهبری نگاه با را هایییهزاو واقعاً دهم دولت در که انحراف موضوع و طلباصالح جریان

 این از ناشی دهم؛ و نهم دولت رییس نام ثبت دیدصالح عدم در کردند پرداخت انقالب رهبر که ایهزینه و نشد باز جامعه

w (59) و (5۸) .کنیم معرفی جامعه به را مجموعه این هویت نتوانستیم ما که بود کاریکم از ناشی. بود مسأله
w
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  در این میان آنچه عوام را دچار سردرگمی و خواص را حیران بر وقاحت پشت صحنه سیاسیون می ساخت، باز هم همسویی و همنوایی

 گری بود.خی جریانات مدعی انقالبیافراد و رسانه های وابسته به تمامی جریانات و بویژه بر

 (65)نیویورک تایمز گرفته تا(64)و رادیو فردا  (63)و  (62)؛  (61)؛ (60)از بی بی سیو ضدانقالب) رسانه های خارجیهای گوشه دار تحلیل  عالوه بر

 و متأسفانه دال گراتاصالح طلب و اعجریانات و افراد و رسانه های وابسته به  (و ... (66)آمریکایی المانیتور و شبکه خبری الجزیره انگلیسی تحلیلی ، پایگاه

عیان امام جامعه اولی دانسته و می دانند، باز هم دست از تخریب برادر برخی کج اندیشان که علیرغم ادعای والیت پذیری، رأی خود را بر نظر صریح و 

 ،«دفع فتنه»و با تعابیری مانند  نموده تولید ،طی اظهارنظرهایی کینه توزانه ، تفاسیر جعلی از فرآیند فوقبرنداشته و  ،مقام عظمای والیتمؤمن و والیتمدار 

عقبة گفتمانی »را زیر سؤال برده ، بلکه دکتر احمدی نژاد « در هر شرایطلبیک و مدال افتخار والیت پذیری »... سعی نمودند تا نه تنها این و  ، «رفع شر»

کارگزاران و جریان شرایط حسینعلی منتظری در زمان امام خمینی)ره(، تطابق معرفی نموده و ضمن  «به عنوان هزینه برای نظامنیز دهم را  لت های نهم ودو

 (6۸)و  (67)نمایند. اعالم و زاویه دار با والیت فقیه را منحرفصراحتاً آن ، تکنوکرات ها و اصالح طلبان با جریان دولت دکتر احمدی نژاد ، 

دهم را به جهت تعیین مسیر  و نهم های دولت عملکرد و گفتمان پیرامون اسالمی جامعه امام موضوعی که ضرورت بازخوانی نظر

 برای معتقدان به مکتب خمینی)ره( بیش از پیش برجسته می نماید.

 لهبه دکتر احمدی نژاد و نامه رئیس دولت های نهم و دهم به معظم امام خامنه ایصیه ماجرای توواکنش رسانه های خارجی به  -4جدول شماره 

 مطلبچکیده  اسم

 نژاد/ حقیقترضا 

 سی بی بی تحلیلگر

 احمدی نگفت، علنی تا بود؛ مصلحی برکناری یا و مشایی اولی معاون قضیه شبیه ،"بلندگو پشت" از نژاد احمدی به رهبری علنی نهی

 (69).نشدند سلیمت ها نژادی

 (70)!است بوده "آقا" روی روانی فشار چه نژاد احمدی ماجرای در داد نشان ای خامنه[ اهلل آیت] علنی نهی ـ

 (71).ساخت رگوندگ کلیبه  را ایخامنه آقای احوال روحانی، حسن دوران فردا رادیو

 نادیده با ایهسته توافق اند،داشته یکدیگر با تلفنی و مستقیم مذاکره صدها کری جان و ظریف کرد، گفتگو اوباما با تلفنی ـروحانی

 کلمهسایت  .آمریکاست سوی از سیاسا هایتحریم گرفتار همچنان ایران و آمد دستبه ایخامنه آقای قرمز خطوط اکثر گرفتن

 یارانش و نژاداحمدی نافرمانی از نگرانی که سخنانی در انتخابات در حضور برای «نژاداحمدی نهی» تصریح با امروز ایخامنه اهللآیت

 بگوید یکی مؤمن، انبرادر بین بشود اختالف یمایه این حاال خب. کردیم آقایان از یکی به را توصیه این ما»:گفت بود مشهود آن در

 (72)«.بلندگو پشت هم این حاال خب نگفته؟ بلندگو پشت چرا بگوید یکی نگفته، بگوید یکی گفته، فالنی

 سی بی بی

 مقابل طرف به ایهزینه کهآن بدون بپردازد ایهزینه نیست، حاضر که داده نشان بارها مشائی، برکناری جریان همانند نژاد احمدی}ـ 
 .کند تحمیل خود

 ایتوصیه مقابل در یارانش و نژاد احمدی مقاومت از ناشی تواندمی "نژاد احمدی شدن نهی" پیرامون شده ایجاد "اختالف و ـ تفرقه
 .است شده داده او به محرمانه ایجلسه در که باشد

 نامزدی از او کردن نهی برای ایخامنه اهلل آیت اقدام از او، معتدل و طلب حاصال رقبای نژاد، احمدی عملکرد و شخصیت به توجه ـ با
 هستند، خوشحال امروز که هم نژاداحمدی  سیاسی رقیبان برای آینده در است ممکن اتفاقی چنین. کنند می استقبال انتخابات در

 شود تکرار
 از تنها نه انتخابات، در نامزدی از نژاد احمدی منع برای بلندگو، تپش در محرمانه هایحرف بیان برای ایخامنه اهلل آیت ـ ناگزیری
 اهلل آیت واقعا آیا که کندمی پررنگ هم را بحث این بلکه دارد،برمی پرده بسته درهای پشت مسایل فصل و حل برای رهبر مشکالت

 دارد؟ رأی یک تنها مردم همچون ایخامنه
 به بود، شده سپرده او به "امانت" به که را حرفی بلندگو، پشت ایخامنه اهلل آیت که ندرسا آنجا به را کار نژاد احمدی ـ اصرار
 .گفت دیگران
 اهلل آیت که مطلوبی شیوه به نه اکنون اما است، نژاد احمدی  نامزدی شدن منتفی درباره تردیدی و شک هر به دادن پایان ـ نتیجه،

 .بپردازد را انتخابات برگزاری روند در مستقیم مداخله و ردصالحیت این هزینه شخصا آنکه بدون داشت، نظر در ایخامنه
  نظام در انتخابات جایگاه درباره را ترجدی و ترایریشه مراتب به مباحثی شود، نژاد احمدی به مربوط آنکه از بیش داده روی ـ آنچه

 (73){.کشدمی پرسش به فقیه ولی نقش و اسالمی جمهوری

 وفادار نیروهای سوی از سلبی و ایجابی هایشکل به اکنون «دارم رأی یک مردم، بقیه مثل هم من»  اینکه بر مبنی رهبری ـ ادعای

 (74).است گرفته قرار تردید مورد جدی طور به هم نظام به

 سیاسی فضای در را خود کرده سعی خود نامه در نژاد احمدی؛ نداشت ای خامنه آقای به نامه نوشتن جز راهی نژاد احمدی: سی بی بی

 (75) .شود نمی کاندیدا دوره این در که کرده اعالم دلیل همین به کند حفظ کشور

 نژاد احمدی ماجراجویی و سرکشی آن نوعی به یعنی. است بوده رهبری با وی دیدار از پس ظاهرا گرگان به نژاد احمدی اخیر سفر ـ 

 (76).است کرده پیدا ادامه دارد، خودش اجتماعی جایگاه به نسبت که توهمی و

 (77)نشست؟ عقب ایران رهبر علنی گیری موضع از پس تنها نژاد احمدی چرا: سی بی بی ویدئویی گزارش ـ 

 (7۸).است کرده اتخاذ را تصمیم این نژاد احمدی شناخت به توجه با و است بهترازدرمان پیشگیری که رسیده نتیجه این ـرهبرایران به

 سرکار جمهوررئیس عنوانبه دوره یک که روحانی حسن با رقابت: جمهوری ریاست باتانتخا آستانه در اصولگرایان اساسی مشکالت ـ 
 اصولگرایان شدید اختالف. بکشد چالش به را روحانی بتواند که جامعیت دارای و آور رأی کاریزماتیک، کاندیدایی نداشتن است، بوده

 (79).یکدیگر با
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 ری خبرگزا

 وایر ایران

 پشت هم این حاال خب نگفته؟ بلندگو پشت چرا بگوید یکی»  :گفت که بود آنجا ای خامنه[ اهلل آیت] امروز سخنان جالب ـ نکته}

 «.بلندگو

 .بودند پرداخته وی سخنان درباره تشکیک به که رفت نشانه را نژاد احمدی  حامیان مستقیم طور به جمله این ـ

 .بشنوند را انتخاباتی نهی رهبر، «مبارک لب دو» از ها نژادی احمدی تا کرد منتشر را رهبر امروز سخنان صوتی یلفا  رهبری ـ سایت

 همین به و دهد نمی درگوشی و پیغام به تن نژاد احمدی که بود کرده تجربه ،(مصلحی و مشائی)مهم رویداد دو در ایران ـ رهبر

 .زد حرف بلندگو در او با سبب

 اش سیاسی عمر پایان تواند می که نشینی خانه است، شده او مجدد نشینی خانه سبب ای خامنه اهلل آیت نهی هم اخیر ایماجر ـ در

 باشد هم

 سفر که دادند خبر او نزدیکان از برخی و کرد سفر گرگان به نژاد احمدی رهبری، با نژاد احمدی دیدار اخبار انتشار کشاکش ـ در

 کند، صحبت باره این در علنی صورت به امروز که کرد وادار را رهبر نهایت در نژاد احمدی حامیان نافرمانی. است راه در تازه استانی

 (۸0){.روشنی و تر صریح لحن با

 رویترزخبرگزاری 

  !ردک تعطیل روحانی حسن نفعبه را نژاداحمدی انتخاباتی کمپین ایخامنه اهللآیت}

 اصلی رقبای از یکی آینده، جمهوری ریاست انتخابات در نیافتن حضور برای سابق تندرو جمهور رئیس از درخواست با ایران رهبر

 اما دارد؛ را جمهوری ریاست انتخابات در شرکت قصد که بود نکرده رسمی اعالم تاکنون نژاد احمدی. زد کنار را روحانی حسن

  .کرد تقویت را صحنه به وی بازگشت درباره هازنیگمانه اخیر، هایماه در او هایسخنرانی

 عالی رهبر اما بود، قدرت به ایران کارمحافظه جناح بازگشت برای ساززمینه بهترین نژاد احمدی ستیزانهغرب و پسندعوام مواضع

 (۸1){.نمود سلب او از را انتخاباتی وفقم کمپین یک تشکیل برای الزم هایحمایت از سابق جمهور رئیس برخورداری امکان ایران

 نیویورکروزنامه 

 تایمز

 اخیر روزهای در جهان، هایرسانه در غیبت هامدت از پس است، شده شناخته جهان در هولوکاست انکار دلیل به که نژاداحمدی

 در نژاداحمدی که است بوده این ایخامنه اهللآیت ایران، عالی رهبر توصیه شده ارشگز. است بازگشته المللیبین اخبار به مجدداً

 فارس، در منتشره خبر  .است شده منتشر فارس دولتینیمه خبرگزاری توسط خبر این. نکند شرکت می ماه جمهوری ریاست انتخابات

 خواهند روحانی حسن یعنی فعلی جمهوررئیس کشیدن چالش به برای جدی نامزد یک فاقد ایران در تندرو جناح که است معنی بدان

 دوم دور برای زیاد بسیار احتمال به نژاداحمدی رفتن کنار با و شودمی شناخته معتدل و رومیانه فرد یک بعنوان روحانی حسن .بود

 است کرده تالش بسیار ایران هایریمتح رفع و غرب با روابط بهبود برای روحانی حسن. ماند خواهد باقی جمهوری ریاست مقام در نیز

 . است فشار تحت شدت به تندرو هایجناح سوی از ولی

 شهرت متحده ایاالت ویژهبه جهانی، هایقدرت با رویارویی به او( 2013 تا 2005 سال از) نژاداحمدی جمهوری ریاست دوره دو

 مالحظه قابل فساد. است منفور متوسط طبقه اکثریت نزد اما است اقبال مورد روستایی فقیر طبقه توسط نژاد احمدی البته. داشت

 (۸2) کرد رشد او تصدی زمان در ای

 وزارت خبری پایگاه 

 آمریکا خارجه

 انتخابات در ادنژاحمدی کاندیداتوری عدم به ایران رهبر توصیه خصوص در سوالی به پاسخ در آمریکا خارجه وزیر سخنگوی

 (۸3).کنیممی استقبال ایران در بزرگ سیاسی اصالحات از: گفت رو پیش

 روسی خبرگزاری

 "اسپوتنیک"

 و شوند نامزد جمهوری ریاست انتخابات در نژاد احمدی آقای دانند نمی صالح که نمودند اظهار علنا رهبری نادری اتفاق در»ـ 

 نژاد احمدی آقای برای برد سر همه بازی به که ماجرایی کرد، اعالم را رهبری نظر به خود تمکین رسما هم نژاد احمدی آقای

 اخیر روز چند طی که چرا برد بین از را آنها بودن "انحرافی جریان" شائبه رهبری نظر به همراهانش و وی مکین  .شده تبدیل

 لبیک" به را خود عنوان رهبری نظر اظهار از پس فاصله بال نژاد احمدی آقای حامی اجتماعی های گروه همه که بودیم آن شاهد

 .باشد نداشته تالقی آنها باطنی میل با هم اگر حتی هستند، رهبری نظر تابع که دادند نشان و کردند تبدیل "ای خامنه یا

 نظر از نژاد احمدی آقای تبعیت نتیجه نژاد احمدی ودمحم کاندیداتوری درباره ایران انقالب رهبرمعظم صریح نظر اعالم ـ 

 نیز خود موضوع این به مختلف های جناح واکنش. کند پاک خود پرونده از بتواند را اتهام این شائبه وی که بود این رهبری

 اصالح ؛ هشد حذف میدان از روحانی آقای برای جدی رقیب یک کنند می احساس چون هستند خوشحال روها میانه. بود جالب

 اینکه از واهمه و ترس. دارد واهمه و ترس نوعی از نشانه آنها های واکنش اما باشند خوشحال بسیار رهبری نظر این از طلبان

 نداشته مساعد نظر هم دیگر انتخابات یا انتخابات این برای آنها احتمالی کاندیداهای یا کاندیدا مورد در رهبری است ممکن

 .کنند تبعیت رهبری نظر از نژاد احمدی آقای همچون باشند بورمج نیز آنها و باشند

 شدن شکسته گذشته انتخابات در اصولگرایان مشکل ترین اصلی. باشد کشیده چالش به نیز را اصولگرایان رهبری نظر اینـ 

 هم دلیل همین به .باشد می آنها وحدت آتی انتخابات در موفقیت برای آنها امید وتنها بوده کاندیدا چندین میان آنها آرای

 (۸4).هستند خوشحال بسیار اصولگرایان طلبان اصالح برعکس که هست

خبرکزاری 

 روسیاسپوتنیک

 شرکت انتخابات اودر که حال آورد، وجود به اصولگرایان میان در دستگی چند یا دستگی دو توانست می نژاد احمدی حضور

 (۸5)برسند توافق به واحد کاندیدای یک سر بر بتوانند تر راحت باید اصولگرایان کند، نمی
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 دهم و نهم های دولت عملکرد و گفتمان پیرامون اسالمی جامعه امام نظر -فصل دوم 

در مقاطع خودعمّارپندارها و گرا مادّیمتضرّرین، عهدشکنان و انقالبیّون، اسالمی ومغرضین داخلی جمهوریمخالفین، خارجیدشمنان هرچند

، مدعی انحراف و مغرضانه بودن تفکر و گفتمان دولت های نهم و با استناد به منابعی غیر از امام جامعهمختلف به دالیل مشروح در ادامه متن و 

(، یا بعد از لغو عزل وزیر 13۸۸از لغو حکم معاون اولی مهندس مشایی)تیرماه  (، یا از ابتدای دولت دهم و پس13۸4دهم از ابتدای شکل گیری)

( بوده و ایشان را 1392ماه (، یا پس از ردصالحیت مهندس مشایی در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری)اردیبهشت1390ماه اطالعات)اردیبهشت

جاهدین خلق!، اشرف پهلوی! و اسرائیل! قلمداد کرده و با تفکراتی انحرافی از قبیل منتسب به سرشاخه های ضدانقالب خارج از ایران مانند سازمان م

یّ امر مسلمین، بهائیت، حجتیّه، فراماسونری، ضدّوالیت فقیه، برانداز و... به مردم معرفی می کنند، لیکن مروری اجمالی بر دیدگاه ها و اندیشه های ول

بخوبی مبیّن  ،بظاهر خواص! و پالس های شیطانی دعوت جامعه اسالمی به سمت ذبح حقیقت نقشه خوانی معکوس عمدی یا سهوی آن بیانگر

له در فاصله سالهای خدمت دولت های نهم و دهم نه تنها هیچگاه خطاب اهلل( در این خصوص می باشد. معظمای)حفظهمواضع شفاف و هدایتگر امام خامنه

اند بلکه بارها شاخصه های جریان انحرافی به رئیس جمهور و یا هر یک از اعضای آن دولت ها نداشته یا حتی اشاره ای متضمّن به انتساب انحراف یا

 به خدمت در جدّیت و کار در همّیت - 1»شامل :  هاسه گروه اصلی ویژگینژاد را  برای عموم برجسته کرده و آنها را در قالب گفتمانی دولت احمدی

که مهمترین  ؛گردندمتذکر می «دولت خاکى و مردمى ى روحیه -3انقالب و  و امام گفتمان و شعار با دولت کلى مانگفت و شعار بودن منطبق -2مردم، 

له)یعنی در این تذکرات در خالل جلسات رسمی دیدار هیئت دولت وقت با ایشان و به ویژه در آخرین جلسات آن دولت ها در هفته دولت با معظّم

)پس از یازدهمین انتخابات 23/4/1392در آخرین نشست هیئت دولت دهم با ایشان ؛ و در ضیافت افطار موسوم به {۸7}و{۸6} (2/6/91،  2/6/۸7

در خصوص انحراف گفتمانی دولت  «مدعیان منحرف» آویزوقایع دستروز قبل از پایان فعالیت دولت دهم( و بعد از تمامی  21ریاست جمهوری و تنها 

  صورت می پذیرد. {۸۸}در ابتدای سخن()مورد اشاره های نهم و دهم 

 واقعی معیار اسالمی، منطق در که ممتازی خصوصیات از برخورداری را هاآن دولت از علت قدردانی»رها مقام معظم رهبری در این دیدا

 در همکارانشان و جمهور رئیس پرشتاب و باال بسیار کار حجم سال ضمن تأکید بر هشت»، {۸9}«شود، عنوان نمودهمی محسوب شرافت و تشخّص

 و نخواستن، هاآسودگی و هاآسایش از روزی ایشان، با اعراض شبانه زحمات تحمل با خوب کارهای به جرمن تالش دیگر و های دوره همه به نسبت دولت

انطباق شعار و گفتمان این دولت ها با شعار و گفتمان امام ؛ به تصریح بر {90}دارند دنیا در کشورها مسئوالن معموالً که امتیازاتی نکردن طلب ندیدن و

، یکی از افتخارات و کارهای بزرگ {92}و{91}خصوصدر این گانه موجود در دولت های نهم و دهم 17شاخصه های با بیان  تأکید فرموده و و انقالب

 بیان از نکردن شرماحساس و درجامعه آنها کردنمطرح آنها، به کردن افتخار آنها، کردن برجسته انقالب، شعارهای گرفتن این دولت ها را سردست

 {93}«نمایندالمللی؛ بیان میبین مجامع در انقالبیهایشیوه از و انقالبیاهداف از و انقالبییهاانگیزه

 یمقابله و امام؛ منطق و انقالب جوهری خصوصیات برخی بازسازی و کردنخالصه زنده طور دولت را به عمومی گفتمان» معظم له در دیدارهای مذکور

، عنوان «رفته است بین از و شده منسوخ که میکردند ادعا یا ببرند، بین از یا کنند، منسوخ را اساسی مفاهیم این و ارزشها این میخواستند که کسانی با

 ىدلبسته هر. بگیرد ندیده تواند نمى هیچکس را این .است باارزشی چیز خیلی این»ضمن تأکید بر اهمیت این موضوع تصریح می نمایند که  و  {94}نموده

 {95}«.بداند قدر را این باید کند، می تصور انقالب کارگردانى با و انقالب هدایت با را کشور پیشرفت که کسى هر داند؛ می قدر را این انقالب، به

 راها و امتیازات واقعی ایشان دولتمردان آن دولت صتشخّ و اهمیت»، های متمایزکننده دولت های نهم ودهممحورهای سه گانه ویژگیایشان ضمن بر شمردن 

مورد( و  9«)مردم به خدمت در جدّیت و کار در همّیت»شاخصه های رفتاری دولت در دو محور ، (96)«دانسته خصوصیات این خاطر به

 به شرح ذیل معرفی می نمایند: دولت حرکت در مهم بسیار مورد( را به عنوان رویکردی 8«)دولت خاکى و مردمى ىروحیه»

 و انرژى -2 است؛ اقدام و حرکت دولت است؛ کار دولت یک واقعاً دولت، این -1 : «مردم به خدمت در جدّیت و کار در همّیت»ـ در محور 

 .دارد وجود جدّیت مردم به خدمت در -3 است محسوس دولت این در اقدام و فعالیت و نشاط و تحرّک .است برجسته امر یک دولت، این کار نشاطِ

 قرار دور کارشناسى و خبرگى منظر از را کشور از اى نقطه هیچ و گذاشتن پا زیر را کشور نقاط ىهمه کوچک، شهرهاى به رفتن شهرها، به رفتن -4

 بخشهاى در دوردست، مناطق در بخصوص گرفته؛ انجام عمرانى وسیع کارهاى کشور در سال چند این طول در -5.است باارزشى چیزهاى اینها ندادن،

و  کاری العاده فوق تالش -7.دارد وجود جمعى تالش یک امروز خوشبختانه -6 است دولت رکتح در مهمى بسیار رویکرد یک این مختلف؛

 تحمل با خوب کارهای به منجر تالش و کار سال هشت؛ نشدن خسته و پشتکار پرکارى، به شده شناخته دهم دولت و نهم دولتی ؛ ناپذیرخستگی

 کار جمح -9 جهانى رصدکنندگان اذعان به فناورى، و علم ى زمینه در ویژه به مختلف های زمینه در کشور توجه قابل پیشرفت -۸ .روزی شبانه زحمات

 {99}و {9۸}و{97} .دیگر های دوره همه به نسبت دولت در همکارانشان و جمهور رئیس پرشتاب و باال بسیار
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 مردم، با تماس بودن، مردم میان در -2 ضعیف بقاتط با فاصله کردن کم -مردم با شدن سطح هم -1 :«دولت خاکى و مردمى ىروحیه»ـ در محور 

 میشنوند، را شما صدای و شما حرف وقتی مردم یعنی مردمی؛ هستید دولتی شما -4 دولت مسئوالن زیستی ساده -3.مردم حرف شنیدن مردم، با گرفتن انس

 کمک از مسئولین برخی استفاده -7تجمل از مسئوالن بودن ردو -6 مردم با ارتباط جهت در دولت تالش -5 شنوندمی حرفی یک خودشان جنس از کأنّه

 معموالً که امتیازاتی و هاآسودگی و آسایشها از اعراض -۸. گرفت نادیده را این نباید که است ایبرجسته ینقطه این؛دولت بیرون های ظرفیت فکری

 {102}و {101}و{100} .بود برخورداراز آن  دولت این که است بزرگی تیازام نکردن، طلب ندیدن، نخواستن، را اینها دارند؛ دنیا در کشورها مسئوالن

 مقابل یجبهه»ضمن تأکید بر اینکه رهبر معظم انقالب  «:انقالب و امام گفتمان و شعار با دولت کلى گفتمان و شعار بودن منطبق»ـ در محور 

 یجبهه توانست که چیزی آن هماوردی، این در رویاروئی، این در که میداند عنیی کرد؛ نخواهد فراموش هرگز را انقالب شعارهای ضدانقالب، و انقالب

 برای و واقعی و جذاب و پرمغز شعارها هرچه که بود؛ شعارها این اول یدرجه در کند، وادار هزیمت به را ضدانقالب یجبهه و کند پیروز را انقالب

های نهم و دهم را در شاخصه های تطبیقی گفتمان امام و انقالب و گفتمان دولت ،«شد شتربی انقالب پیشرفت به آن کمک بود، ملموس و مفهوم مردم

 اعاده -3اشانقالبی ویژه معنای به استکبارستیزی -2 حقیقی خواهی عدالتو عدالت  به دعوت-1» تبیین و مورد تحسین قرار می دهند: مورد 17قالب 

 زدگیغرب و باوری غرب روند توقف -4( ای هسته بحث در ویژه به) دیگران هایسیاست طلبی زیاده و زتجاو و سلطه مقابل در انفعال ترک و ملّی عزّت

 با مقابله در جرأت-۸تحول ایجاد در جرأت-7 کشور مدیران مجموعه بدنه در سکوالریستیگرایشهای توقّف -5         دولتی های مجموعه یبدنه در

و  زنده -11 امام منطق و انقالب اساسى مفاهیم و ارزشها با متقابلین و متخاصمین با مقابله -10المللى بین زورگویان با مقابله در تهاجم روحیه -9فساد

 انقالبی هایانگیزه بیان از نکردن شرم احساس -12 آنها به افتخارکردنو  جامعه درآنها  کردنمطرحو  گرفتن دست سر، انقالب شعارهای کردنبرجسته

 و خارجىسیاست عرصه در کشورجایگاه ارتقاء -14انقالبیگرى به افتخار -13المللی بینمجامع در انقالبی هایشیوه از و قالبیان اهداف از و

 در خوب فعالیت -16جهانى رصدکنندگان اذعان به فناورى، و علم درزمینه بویژه مختلف های زمینه در کشور توجهقابل پیشرفت -15 المللىبینمسائل

 {105}و{104}و{103}شجاعانه اسالمىِ مستقل موضع -17و  انقالبدیپلماسى زمینه

له با جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که در طی سفر چندسال شاید اوج پاسخگوئی صریح و دردمندانه امام المسلمین را بتوان در دومین جلسه سه ساعته معظّم

صورت گرفته است، به وضوح مشاهده نمود؛ آنجائی که گفتمان دولت های نهم و دهم در  13۸9آبانماه ششم  گذشته ایشان به قم و در آخرین روز آن سفر در

انقالب با شجاعت و صراحت، اختالف نگاه خود را با سؤال عرصه های مختلف کاری، مورد هجمه و سؤال برخی اعضاء جامعه مدرسین قرار گرفته و رهبرمعظّم

 ع و حمایتی بیان مینمایند.کنندگان در قالب طرح مباحثی قاط

ز روی تلکس خبری هرچند متأسفانه بنا به هردلیلی )که استدالل مربوطه نیز خارج از بحث این مقال نمی باشد( متن خبر محتوای این دیدار با فاصله اندکی ا

جمع بندی حاصل از مختصر مستندات موجود که حاصل بسیاری از خبرگزاری ها و شبکه های خبری )مانند خبرگزاری فارس، مهر و ...( برداشته شد ؛ لیکن 

سابق  مدیر مقتدایی، اهلل آیت رهبری؛ خبرگان مجلس و قم علمیه حوزه مدرسین جامعه عضو نمازی، عبدالنبی هلل مصاحبه سه تن از اعضاء جامعه مدرسین)آیت

رهبری( بوده  خبرگان مجلس و قم علمیه حوزه مدرسین جامعه عضو میان،اسال هلل آیت قم و همیعل حوزه مدرسین جامعه عضو و کشور سراسر علمیه های حوزه

سخن ، (111)آفتاب، (110)تبیان، (109)خبرآنالین، (10۸)جهان نیوز، (107)خبری ایرانشبکه ، (106)نیوزمشرقدر حال حاضر تنها از طریق سایت های  و

 آن ولیّ خدا بر خاص و عام جامعه باشد : می تواند به عنوان اتمام حجّت، در دسترس می باشد  (113)راسخون، و (112)آشنا

 

 :قسمتی از بیانات معظم له پیرامون دفاع از گفتمان و عملکرد دولت های نهم و دهم در دیدار یادشده به شرح ذیل می باشد 

 

 .اند کرده حرکت فقیه والیت امتداد در و ملی مصالح راستای در دهم و نهم دولت»ـ 

 حاکمیت کنند نمی تالش که است این در اساسی فرق و دارد تفاوت گذشته هایدولت با دولت این ولی امکرده ایتحم هادولت همه از بنده» ـ 

 دولت که بودند کشور در وضعیت این القای دنبال افراد برخی هم ادوار برخی در و بود دوگانه حاکمیت القای دشمن حرف گذشته ... در کند درست دوگانه

 قبول را مسائل برخی هم من و هست نظر اختالف کنونی شرایط در نیست ... اینگونه االن ولی دارد قرار است، نظام محور که فقیه یتوال مقابل در مجلس و

 دولت از ارشدی مسئول یا جمهور رئیس وقتی امروز...  کندمی عمل آن به و پذیردمی جمهور رئیس بگوید، چیزی رهبری اگر االن اما ندارم

 «.بگویند چه خواهند می کشور از خارج در مسئوالن که بودم نگران قبال اما ندارم نگرانی من رود،می شورک از خارج به

 "نیست نگرانی جای و زنندمی را انقالب حرف و نظام حرف و حق حرف فعلی دولتمردان"ـ 

 منظور که نیست این برداشتم ولی دادم هم تذکر آقایان به موضوع این به نسبت و مخالفم ایرانی مکتب طرح با من" ایرانی: مکتب طرح ـ در پاسخ به موضوع

 ." باشد اسالمیت برابر در ایرانیت دادن قرار مقابل آنها

 همه امروز مسئوالن ندارم؛ قبول را مطلب این من" فقهی : حجاب به نسبت مسئوالن برخی توجهی بی به اعتراض ـ در پاسخ یکی از اعضاء پیرامون

 «.هاستتاکتیک در سلیقه اختالف ولی دارند قبول را فقهی حجاب
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 برای دريافت عكس فوق با كيفيت باال و حجم 4.03 مگابايت اينجا يا بر روی آن كليک كنيد

w برای دريافت فايل "پیدیاف فشرده" اين جدول با حجم 7.8 مگابايت اينجا كليک نماييد
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 ن گفتمان و عملکرد دولت های نهم و دهم بر اساس دیدگاه ولی امر مسلمینماهیت و اهداف تخریب کنندگا  –فصل سوم 

هم، حجت را بر هر دلسوز فصل دوم این گفتار ، با به تصویر کشیدن بخشی از آراء و تأییدات خاصّه امام جامعه اسالمی پیرامون گفتمان و عملکرد دولت های نهم و د

 ه را از خاص و عام در ایراد اتهام و تخریب علیه آن دولت ها و به ویژه شخص دکتر احمدی نژاد می ستاند.گری تمام کرده و بهانانقالب و مدعی انقالب

ّجدول شماره با لحاظ دستور طریقت مورد نظر امام جامعه مبنی بر نهی از ایراد تهمت و افتراء علی الخصوص نسبت به مسئولینم است، نچه مسل(

که در ایام فعالیت آن دهم  و نهم دولتمردان و گفتمان به انتسابی های تخریب و دروغ به واکنش در معظم له حسب فرمایشات، و (5

و متعاقب  دهم(دولترئیس نشینی خانه روز یازده کذائیاتهام و مشایی مهندس اولی معاون لغودو رویداد ممتسک مدعیان)یعنی  از دولت ها و به ویژه پس

دیدار با هیأت دولت نهم در ، (114)، 11/7/13۸5 مورخ نظام کارگزاران در دیدارمنجمله ،)و عام، ایراد گردیدهواکنش های غیرمسئوالنه برخی خاص 

 تهران جمعه نماز خطبه های،  (117)، 22/2/13۸۸ در کردستان استان مردم جمع،   (116)، 29/6/13۸7 در تهران جمعه نماز خطبه های، (115)، 2/6/13۸7

 رهبری دفتر اعضای دیدار،  (119)، 3/5/13۸۸ در قرآن )پس از لغو معان اولی مهندس مشایی( مسابقات کنندگانشرکت دیدار، (11۸)، 29/3/13۸۸ در

دیدار با هیأت دولت دهم)پس از لغو معان اولی مهندس مشایی( در ، (120)، 5/5/13۸۸)پس از لغو معان اولی مهندس مشایی( در  امر ولی حفاظت سپاه و

 از نفر هزاران دیدار، (122)، 3/2/1390 در فارس)پس از ادعای کذائی خانه نشینی رئیس جمهور( استان مردم از نفر هزاران دیدار، (121)، 61/6/13۸۸

اسالمی)پس از ادعای  شورای مجلس نمایندگان دیدار، (123)، 7/2/1390 در جمهور(سراسرکشور )پس از ادعای کذائی خانه نشینی رئیس  کارگران

 1390 /13/4 دریس جمهور(کذائی خانه نشینی رئپاسداران)پس از ادعای سپاه فرماندهان دیدار،  (124)،۸/3/1390 درکذائی خانه نشینی رئیس جمهور(

 (2/6/1391 در دیدار با هیأت دولت دهم،  (127)، 3/5/1391 در نظام کارگزاران دیدار،  (126)، 14/11/1390  در تهران جمعه نماز خطبه های ، (125)،

در انحرافی  خواص، تشکالت و احزاب و...بیدیگر هیچگونه شبهه ای در هدفمند بودن و مغرضانه بودن مواضع و اظهارات برخی خواص ،(129) / (12۸)،

بخوبی  ها از گفتمان امام جامعهانحراف فکری این دسته افراد و گروه تقابل و دهم باقی نمانده و خواندن جریان فکری دولت های نهم و

 {130}مشهوداست.

 تری را برای مخاطب ایجاد می کند:مروری بر دیدگاه های یکی از سران متقابلین با گفتمان امام جامعه، برآیند عینی 

، و آرزوهای سر از صندوقچه دل بیرون آمده وی در {132}«جریان انحرافی»برچسب  یطرّاحتا   ،وی {131}دیدگاه های نافی نظام امت و امامت زا

 «!بود صدام شبیه گذشته، سال ۸ روال عاقبت»؛ {133}«دانستم می انحرافی مسیر را سال هشت این شد، تمام من یادگاری انحرافی، جریان»بیان اینکه

ده ها و و { 13۸} و{ 137}«بگیریم جدی را نژاداحمدی بازگشت خطر باید»و  {136}«!شود بلند زمین از نژاد احمدی نباید بگذاریم»؛ {135}و{134}

فاده وی از این ابزار برای به انحراف است، و {139}ده ها موضوع و خطابه انحرافی وی که در تقابل با ترمینولوژی امام جامعه صورت گرفته و می گیرد

 باید»؛ آن هنگامیکه هم صدا می شود با ندای شیطانی رئیس جمهور اسرائیل که می نالد: {140}باید جست کشیدن افکار عمومی از فتنه و فتنه گران

نباید گذاشت احمدی نژاد به خاطر مصیبت های زیادی »یا  {141}«شود تبدیل ننگ یک به نژاد احمدی با بودن آن، در که بیاوریم وجود به را وضعیتی

و یا همراهی می کند با ضجّه حاصل از استیصال معاون رئیس پارلمان اسرائیل مبنی بر اینکه {142} «که بر سر ملت ایران آورد! از مجازات در امان بماند

 {143}«باشد داشته کشیدن نفس حق نباید نژاد احمدی»

  در ایام یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری نیز، علیرغم پیشگویی های خودعمارپندارها مبنی بر به تعویق یا تأخیر افتادن انتخابات در

انتخابات ،عزل وزیر کشور  برگزاری ایبر اقدام صورت ردّصالحیت تنها کاندیدای معرفی شده از سوی دکتر احمدی نژاد )از طریق عدم

و حتی  پس از روی کار آمدن دولت  (145)که دلچسب معاندین داخلی و خارجی نظام واقع گشته بود  (144) یا استعفای احمدی نژاد!!(

فراگیر، بی سابقه )هم از حیث کیفیت و هم از حیث کمّیت( و مداوم دکتر احمدی نژاد و دولت های نهم و یازدهم، نیز علیرغم تخریب 

دهم از سوی اضداد سیاسی! مملکت، باز هم شاهد اطاعت محض دکتر احمدی نژاد از مقام عظمای والیت و سکوت وی در مقابل ضربات 

 پیاپی و سهمگین مغرضین و ساده اندیشان بودیم.

داری هم که به اعتراف رسانه ها و شخصیت های سیاسی داخل و خارجی،زمینه بازگشت بی چون و چرای دکتر احمدی نژاد برای سکّانحال 

 معطّلی لبیک گفت؛وجود داشت، به تبعیت از امام جامعه اسالمی، سر تعظیم فرود آورد و بیآنهم با رأیی باال و خیره کننده  دولت دوازدهم،

با این تفاسیر ، علت ادامه پرنگ تخریب یا به قول بعضی ها انتقاد! برخی افراد یا جریانات نسبت دولت های »یش می آید که حال سؤالی پـ 

 چیست؟و شخص دکتر احمدی نژاد خدمتگزار و انقالبی نهم و دهم 

نهم و دهم  هایبه دولتآن نسبت بروزو علل تخریبونقدمبانیدهم با ایشان به کالبدشکافی وهای نهمدولترهبری درضمن دیدار هیئتمعظمـ مقام

له، روشنایی بخش فضای ابهام موجود نسبت به نیت و انگیزه افرادِ هر چند به ظاهر ها و نظرات معظماند که به اقتضای بحث، مروری بر دیدگاهپرداخته

 هد بود.نژاد خوامؤمن و انقالبی در خصوص پافشاری آنها در تخریب گفتمان احمدی
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 العالی()مدّظلّهایوتخریب از دیدگاه امام خامنه  انتقاد مرز -الف

 تخریب پرداخته و مفهوم انتقاد را چنین بیان می فرمایند: و انتقاد به تبیین مرز 2/6/13۸7مورخ ایشان با هیئت دولت نهم در  دیدار آخرینامام خامنه ای در 

 نقادى که زرگر یک پیش میبرید را طال شما وقتى. دیگر است همین نقّادى میکند؛ کارشناس آدم یک که است اى منصفانه ارزشیابىِ آن انتقاد معناى»ـ 

 کم عیار چهار - است خالص طالى که - عیار چهار و بیست از حاال میکند؛ قبول را بیست عیار یعنى است؛ بیست عیارش این! آقا که میگوید او کند،

 را آن و کرد نگاهى یک او و آهنگر یک پیش مثالً بردید را طال چنانچه اگر اما. دارد هم را نقادى ى وسیله و هست هم گرزر البته. نقّادى شد این. است

 چهار و بیست عیار حاال! حسابى مرد باالخره خب،. شده انکار این، بودن طال اصل اوالً. نیست نقادى اسمش این! نیست چیزى اینکه! آقا: گفت و انداخت

 نظر با کسانى است، انتقاد واقعاً که آنجایى»{146}« !نیستى کار این آشناى و کار این اهل که شما: ثانیاً! کن قبول را این دارد؛ که بیست یارع ندارد،

 {147}«کنندمی ذکر هم را اشکالش نقاط و میکنند توجه را کارىمثبتِ نقاط خیرخواهانه،

 دولتى هر. هست ضعف بله، خب. ضعفها کردن برجسته و کردن درشت و خوب، کارهاى و برجستگیها دننکر قبول امتیازات، انکار یعنى تخریب»ـ اما 

 را قوّتها و ضعفها که است وقتى آن دولت، یک کار بندىِ جمع. بگویند را قوّتها بگویند، را ضعفها دیگر؛ دارند ضعف انسانها دارد؛ ضعف باالخره

 .کرد بندى جمع میشود قتو آن بدهند؛ قرار همدیگر پهلوى منصفانه

 ىروحیه ىزمینه در که آنچه-بگویند چیزرا سه این خب. خصوصیات ى همه کردن انکار و کردن بدگویى به کنند بنا یکسره بیایند اینکه نه 

                                         دولتىِ خُلقیات یزمینه در که هست،آنى دولت عملکرد نوع ىزمینه در آنچه هست، دولتاساسىگفتمان و دولت

 ؛                                                               ندارد اشکالى این، دارد ضعف کار فالن هم آنجا بله، بگویند بعد )سه محور بیان شده در قسمت اول این یادداشت( -هست اندرکار دست مجموعه

 نقطه عنوانهب را قوّت نقاط از بعضى حتّى و کردن اعتنایى بى و گرفتنندیده گى،مالحظهبى با نباید اینها اما ؛ذیرفتپ و شنید بایستى جان گوش با را این

  {14۸}«.باشد همراه کردن، معرفى ضعف

 {149}«دارد را تخریب همین شکل میشود، گفته امروز دولت، نقّادى و دولت از انتقاد نام به که چیزهایى بیند مى متأسفانه آدم...»

 بیایند بعضى وقت آن است؛ ملى اقتدار و معنوى اقتدار عزّت، طلبگارى، زبانِ زبانمان خارجى سیاست در استکبار، با ى مقابله در امروز ما»

 که تاس معلوم خب، .نیاید خوششان شما از دولتها فالن که اید کرده کارى شما! آقا نه که کنند وانمود ضعف ىنقطه عنوان به را همین

 را خودش بکند؛ ذکر برتر حرفهاى عنوان به را آنها حرفهاى و بگوید را آنها تملّق انسان که آید مى خوششان وقتى آن دولتها فالن. آید نمى خوششان

 {150}« !آید مى خوششان خیلى آنها وقت آن کند؛ نشینى عقب انقالب حرفهاى و خودش حرفهاى از و کند کوچک

 کشور به خیانت و نظام به خیانت بلکه دولت، به خیانت نه است؛ خیانت تخریب است، خدمت انتقاد است؛ بد یبتخر است، خوب انتقاد»

 {151} «.بکنند انتقاد بکنند؛ تخریب نباید. است

  دهم و نهم های دولت و نژاد احمدی دکتر چی علیهتخریب گفتمان شناسی ماهیت  -ب
 .است مهمتر او که است خارجى جریان هم جریان یک است؛ داخلى جریان جریان، یک: ددار وجود دولت این علیه االن جریان دو»}

 ( جریان خارجی:1-الف

 به دست - احزاب جنگ مثل واقعاً - شان همه بینید مى کنید، نگاه را دنیا سیاسى محافل و دنیا خبرى محافل هاىحرف و دنیا هاى رسانه اگر شما االن

 البته نیست؛ - شماها و نژاد احمدى آقاى یعنى - دولت این هم واقعیشان هدف. بکوبند را دولت این که آورند مى شارف دارند و اند داده هم دست

 این آماج طبعاً میزنید، را نظام حرف چون هم شماها. است نظام واقعى، هدف است؛ انقالب واقعى، هدف اما شمائید؛ دعواها این آماج

 .دارد وجود بیرون در االن که است خطى این میگیرید؛ قرار تهاجمها
 از ما. بینیم مى ما اما بینند؛ نمى هم خواص از خیلى را بعضیها بینند، مى مردم ى عامه را تهاجمات این انواع از بعضى حاال. بینیم مى ما هم را جورش همه 

 حمالت آماج دولت ى مجموعه چطور که میفهمیم میشود، زده که حرفهایى از و دارد وجود که تعاملى و تحرک نوع از و میرسد ما به که خبرهایى

 .است خارجى خط این. میکند حرکت انقالب جهت در و است انقالب گفتمان دولت، این گفتمان که است همین هم علتش. است

 ( جریان داخلی:2-الف

 :دبران چوب یک به را همه انسان نمیشود و است وسیعى طیف یک هم داخلى تخریب خط هاى انگیزه

 میگویند؛ چیزى اطالعى بى اثر بر و است کم اطالعاتشان نیستند؛ مغرض یعنى - ندارند خبرى واقعاً بعضیها (1-2-الف

 دارند؛ سطحى غرضهاى و شخصى غرضهاى بعضیها (2-2-الف

 قبول اول از یا را امام هاىحرف و است دلشان در امام ى کینه دارند، مسئله نظام با یعنى است؛ عمقى غرضهاى غرضهاشان بعضیها (3-2-الف

 انگیزه از وسیعى طیف یک اینها - اند برگشته و ها شده پشیمان و برگرداندند رو حرفها آن از که آنهایى - ندارند قبول حاال یا نداشتند

 {152} {«.دارد وجود که هاست پراکنى لجن و زدن ها پنجه و تهاجم ها همین اش بندى جمع و محصول باالخره لیکن هاست،
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 علل دشمنی ها: -ج

و در جریان دیدار هیأت دولت دهم با ایشان در هفته دولت و پس از تمامی ماجراهای تخریبی داخلی و خارجی علیه  2/6/1391مورخ امام خامنه ای در 

ی یازده روز خانه نشینی رئیس جمهور مسئولین دولت های نهم و دهم)اعم از انواع اتهامات انحرافی ،حواشی لغو معاون اولی مهندس مشایی و اتهام کذائ

 ، به شرح ذیل می پردازند:تشریح علل دشمنی آنان با گفتمان احمدی نژادو ...(، به 

 گذشته سال هفت شش همین در بخصوص اخیر، سالهاى این در اسالمى جمهورى با ىمقابله در دشمنان تالش که بیندمى و میکند احساس اىبیننده هر»}

 شود،می ناشى کجا از دشمن هاىانگیزه بدانیم اگر ما که دارد تأثیر عامل سه دو من نظر به. شده بیشتر ،اخیر سال سه دو این در بخصوص و

 .فهمیممی بهتر هامانریزىبرنامه در را خود تکلیف

 ىداعیه با اسالمى جمهورى. شود کُند تهاپیشرف این میخواهند یعنى ؛شماست هاىپیشرفت همین ها،دشمنى این علل از یکى من نظر به (1-ب

 شما هرچه. است خطرى یک دنیا استکبارى تشکیالت براى دموکراسى، لیبرال مستدل نفى و رد ىداعیه با اسالمى، ساالرىمردم ىداعیه با خواهى،اسالم

 .یرندبگ را این جلوى میخواهند. شد خواهد بیشتر آنها براى خطر این کنید، پیشرفت بیشتر

 خوششان بیشتر طبعاً آنها شود، پنهان شود، کمرنگ انقالب شعارهاى وقتى. است انقالب شعارهاى شدن زنده ها،دشمنى این دوم عامل( 2-ب

 طبیعى یزِچ میشود؛این ترخصمانه و ترعبوس شانچهره ترکنید،آنهاپررنگ را انقالب شعارهاى شما هرچه میگیرند؛ ترىهمراه چهره و آیدمى

 .است

 من نظر به. است مهمى العادهفوق ىحادثه که ،داد رخ ما ىمنطقه در که آنچه و اسالمى بیدارى این است؛ منطقه حوادث همین ،دیگر عامل( 3-ب

 اتفاق عظیمى چیز خیلى نیست؛ شدهشناخته درست هاخیلى براى افتاده، اتفاق ما اسالمى ىمنطقه و آفریقا شمال در که اىحادثه این عظیم ابعاد هنوز

 .است الهى قدرت دست مسئله، این پشت. افتاده

 که کارهائى همین با دارد، که شعارهائى همین با باشد، داشته وجود اینجا دغدغهبى دردسرِبى ایرانِ یک شرائط، این در چنانچه اگر خب، 

 زندگى وضع را، تحقیقاتى مراکز را، هادانشگاه را، هاکارخانه ببینند بیایند هاکشور آن از است، محسوس که پیشرفتى همین با میکند، دارد

. نشود این میخواهند. است همین خوب الگوى میگویند آنها که است طبیعى و بدیهى را، دردسربى دولت را، اجناس از پر بازارهاى را، مردم

 در تحولّى که کشورهائى آن تا بیاورند، وجود به دردسرهائى اسالمى جمهورى براى یعنى. نباشد اسالمى جمهورى الگوشدن این میخواهند

 .ندهند قرار الگو را این راه، ىادامه براى اند،شده جدیدى ىمرحله وارد و داده رخ آنها

 دشمنى ما با اینقدر که کردیم تراشىدشمن دنیا در ما چرا اینکه میکنند؛ منتشر مطالبى گوناگون هاىتریبون در سایت، در روزنامه، در هابعضى البته حاال

 بود، بزرگوار امام که وقتى. است طبیعى خیلى هادشمنى نه،. نیست درست تحلیل یک به متکى میشود، گفته که آنچه. است حرفبافى اینها من نظر به! کنند

 جلو البته. شودمی ترمتبسم بظاهر شانچهره طبعاً آنها کنیم، نشینىعقب و ودش ترضعیف ما مواضع هرچه. امام قاطع مواضع خاطر براى بود؛ زیاد هادشمنى

 .بدارند باز هدفهامان پیشرفت از را ما و کنند تصرف را مناطق بیایند، جلو بتوانند اینکه براى میکنند، متبسم را چهره یعنى. آیندمى

 نتوانستند آنها سال سه و سى این در حاال تا البته. میشود عبوس شانچهره و میشوند ناراحت اآنه باشیم، ترمصمم و ترجدى خودمان حرکت در ما هرچه 

 هست، ضعفهائى هست، هائىگرفتارى البته. است اینجورى کشور وضعیت خوشبختانه بنابراین. توانست نخواهند شاءاهللان هم این از بعد کنند، متوقف را ما

 {153} {«.است پیشرفتى به رو حرکت کشور، حرکت میکند، نگاه انسان وقتى مجموعاً لیکن کنیم؛ توجه هم اآنه به باید که هست، مشکالتى

 علت اصلی دشمنی ها نسبت به گفتمان دولت های آید، همانطور که از جمع فرمایشات مقام معظم رهبری)که در فوق اشاره شد( بر می

ب، پیشرفت چشمگیر مملکت در طی سال های فعالیت دولت های نهم و دهم و تأثیر پذیری انقال شعارهاى شدن سه عامل : زنده، نهم و دهم

 از انقالب اسالمی به دلیل پیشرفت همزمان با استکبارستیزی و پافشاری بر آرمان های انقالبی است.و الگوبرداری بیداری اسالمی 

زدن احمدی »، «مغرضین و اسالمی جمهوری خارجی، مخالفین داخلی دشمنان»در طیف این تخریب ها و دشمنی ها،  هدف از، به فرموده معظم له

 .{157}و {156}و {155} و {154}«بلکه هدف، زدن انقالب و نظام است ؛نژاد و یاران او نیست

نوع انگیزه دو العالی(تقسیم بندی مورد اشاره امام خامنه ای)مدّظلّه ، با عنایت به{171تا  15۸} گرامادّی انقالبیّون و عهدشکنان متضرّرین،در طیف 

 یعنى است؛ عمقى غرضهاى غرضهاشان» یا و «سطحى تخریب می کنند غرضهاى و شخصى غرضهاى بواسطه بعضی» یا را می توان تصور نمود:تخریب 
 و برگرداندند رو حرفها آن از که آنهایى-ندارند قبول حاال یا نداشتند قبول اوّل از یا را امام حرفهاى و است دلشان در امام ى کینه دارند، مسئله نظام با

 لجن و ها زدن پنجه و ها تهاجم همین اش بندى جمع و محصول باالخره لیکن هاست، انگیزه از وسیعى طیف یک اینها -اند برگشته و ها شده پشیمان
 است کم اطالعاتشان نیستند؛ مغرض» یاوجود دارند:  دو دسته، نیز {1۸7تا  173} خودعمّارپندارهادر طیف  و {172}«دارد وجود که هاست پراکنى

علیرغم ادعای که این جماعت  {1۸۸}«سطحى تخریب می کنند غرضهاى و شخصى غرضهاى بواسطه بعضی یا ومیگویند؛  چیزى اطالعى بى اثر بر و

پا جای پای دو گروه اول گذاشته و باز هم دچار اشتباه استراتژیک نقشه خوانی معکوس شده،  ،ی گاهاً با داشتن شرط بصیرتحتّ و یا بصیر بودن
 .ایشان را فریاد می زنند باطلندای 
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 برای مشاهده عکس فوق با کیفیت باال اینجا یا بر روی آن کلیک کنید

w دانلود لینک مستقیم فایل پی دی اف و با کیفیت جدول فوق با حجم 265 کیلوبایت
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 انقالبیّون و عهدشکنان متضرّرین،»در حال حاضر هدف کلّی و جمعی دو گروه  ـ باری به هر طریق و با لحاظ اهداف، اغراض و علل مختلفة فوق الذکر،

همنوا با نعرة سران  ،{203تا  191} و چهره پرسابقة تقابل با گفتمان امام جامعه نافی نظام امت و امامت ، همان است که « خودعمّارپندارها»و« گرامادّی

و بازگشت وی به { 204}و در هراس از فراگیرشدن گفتمان احمدی نژاد« مغرضین و اسالمی جمهوری خارجی، مخالفین داخلی دشمنان»صهیونیست و 

 بازگشت خطر باید»و { 209} «!شود بلند زمین از نژاد احمدی نباید بگذاریم» ، در قالب{20۸}و {207}و {206}و {205}عرصه قدرت سیاسی

ی مورد نظر آن، در بیان داشته است؛ چرا که پایبندی به گفتمان امام و انقالب و زنده و برجسته نمودن ارزش ها{ 210}«بگیریم جدی را نژاداحمدی

ها دی یا دگم نگریتضاد با منافع مادی گرایانه، جاه طلبی ها، عافیت طلبی، تجمل گرایی و هوای نفسانی آنها بوده و افشاکنندة بنیان استدالالت پوچ اعتقا

 شانچهره آنها کنید، ترپررنگ را انقالب شعارهاى شما هرچه» به فرمایش امام المسلمین :و انحرافات سیاسی ایشان شده است، لذا 

 {211}« شودمی ترخصمانه و ترعبوس

در مصاحبه با خانه  1393پس از سالها بر لب جاری ساخت و در فروردینشورای اسالمی مجلس  مهدی کوچک زاده، نماینده مردم تهران درهمانکه 

  ملت به صراحت گفت:

 می  رسانه در آنچه» ؛«نداشتند رهبری با مقابله جز هدفی نیز نژاد احمدی زدن از و نژاد احمدی زدن یعنی شکل، این به شاییم طرح اصالً»

 غفاری عباس .است دروغ شد معلوم یکی یکی است، بدزد میلیارد هزار 3 خور، مردم مال رمال، گیر، جن اخالق، بی آدم یک مشایی گویند

 نمی هم کار که شما ایم پرسیده غفاری عباس از ما“ گفت بنده و کوثری حسینیان، زارعی، آقایان حضور در من دفتر در ریغفا عباس بازجوی شد؟ چه

 کسانی چه شما مریدان که ایم پرسیده او از و کنم می زندگی دهند می من به مریدانم که پولی با داد جواب او گذرانید؟ می چگونه را خود زندگی  کنید

 زمان آن در چرا کجاست؟ و است شده چه غفاری عباس حاضر حال در” .ام گرفته تومان میلیون 20 کس فالن از بار آخرین است گفته وا که هستند

 دستگاه در حاضر حال در چرا است داشته سیاهی پرونده گفتند می که آنقدر مشایی اگر نیست؟ وی از حرفی هیچ امروز و شد برجسته آنقدر

 پس نباشد، درست حکم آن ما اطالعات اساس بر اگر حتی کنیم نمی مخالفت  کند نهایی قضایی دستگاه که احکامی با ما شود؟ نمی محاکمه قضایی

چی های نگران از بازگشت احمدی نژاد به و یا پس از اظهارات خصمانه برخی تخریب {212}«.است سیاسی بازی اینها تمام که شود معلوم می

 عرصه سیاسی می گوید:

 قضاوت پایبندند انصاف به که کسانی و نسپرده اند آب به را خود وجدان هنوز که آنها و مردم خود بلکه رهبری معظم مقام فقط نه که لتیدو»

 می که کسانی لذا. است داشته هایی موفقیت چه دهم و نهم های دولت داخلی، مسائل در چه و خارجی سیاست عرصه در چه کنند می

 آقای دولت که موقعی از نیست، اخیر روزهای مختص ها تهمت این بنده نظر به .دارند فکری فساد یک قطعاً خودشان بوده فاسد دولت این گویند

 مخصوص را حوزه این ای عده که بود گذاشته ای دایره یک در پا اینکه بدلیل ایشان خود قول به شد پیروز جمهوری ریاست اول انتخابات در نژاد احمدی

 .کردند زدن تهمت فحاشی، هتاکی، به شروع شده، دوخته ایشان برای فقط صدارت و ریاست لباس که کردند می فکر و دانستند می دخو به منحصر و

 بود، برداشته را عالم گریشان اشرافی کوس که افراد فاسدترین و متهم گویی دروغ به را دولت این گویان، دروغ بزرگترین و گفتند دروغ

 می که کار هر و است پدریشان ارث مملکت این معتقدند اینکه برای کردند متهم مالی فساد به را نژاد احمدی آقای زیست ساده دولت

 .بکنند توانند می خواهند

 هم آن کنار از عبور اجازه حتی عادی مردم که بردند می هایی دریاچه به را هایشان خانواده و فرزندان عاشورا و تاسوعا ایام در بالگرد با که کسانیـ 

 .است نبوده روزها این مختص رویه این و زدن تهمت و هتاکی به کردند شروع و بوده سخت برایشان باالخره ها این ندارند؛

 است مردم دلسوز که تفکری و جریانی دوباره دارند وحشت و بازگردد سیاست صحنه به تفکر آن دوباره که ترسند می افراد از دسته ـ این

 .شوند محروم کردند می المال بیت از که هایی استفاده سوء و ها پاش و ریخت از آقایان این و بیاید هستند عالقمند آنها به هم مردم و

. کردند یاد آن از ای رسانه و ”مطبوعاتی شارالتانیسم“ به انقالب معظم رهبر که است ای رسانه گری هوچی و کردن شلوغ سیاسی فاسد های جریان کار ـ

 در که مسئولین برای شرایط شد اینطور وقتی البته که کنند همراه خود با را عمومی افکار و مردم بعد و خواص اول کنند می سعی ها گری هوچی این با

 شاهد که کسانی برای بزنند تفکر و جریان یک علیه بر منحوس های بوق تمام که کردند کاری وقتی یعنی شود؛ می سخت اند نشسته قضاوت کرسی

 .بزنند حرف ها بوق و جریان این مخالف که ستا سخت هستند

 نهم های دولت از انتقادی هیج ما که نیست این معنای به ثروت و قدرت کانونهای و ایادی زدنهای تهمت و ها پراکنی دروغ و ها انصافی بی با مخالفت

 بوده هایی کمبود و مشکالت دارای دیگر های دولت همه لمث هم دهم و نهم دولت که نیست شکی. داریم تاکید انصاف اصل بر ما ایم، نداشته دهم و

 اصالحات و کارگزاران های دولت در بود دهم و نهم های دولت در انقالبی ارزشهای به بندی پای نظر از که مثبتی های ویژگی اما است

 .نداشت سابقه
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 ترین سخت داخل، در ثروت و قدرت اصحاب های توزی ینهک و دشمنی بر عالوه دولت این در که نداشت دور نظر از نباید هم را این البته

 این و گرفت شکل ایران ملت علیه انقالبی و اسالمی ارزشهای به بندی پای دلیل به نیز خارجی سیاسی و اقتصادی های تحریم و ها هجمه

 {213} «.داشت نظر مد دولت این ارزیابی در باید هم را

 

فضای سیاسی حاکم علیه گفتمان دولت های نهم و دهم در ایام فعالیت کنار هم چیده شد، تصویر ـ به نظر می رسد حال که قطعات پازل 

تصویر دورتر شویم تا وضوح شود؛ فقط کافی است چند قدمی هم از این نمای نزدیک،تر میازآن تا به امروز شفافو پس {214}آن دولت ها

و پرداختن و  از پایان دولت دهم رسالقریب به چهادر اثناء گذشت {217}و{216}و{215}«سکوت احمدی نژاد»برایمان بیشتر شود؛ آری 

دود افراد و عبه عنوان م«)بازخوانی و تبیین گفتمان انقالب و خط نورانی امام و رهبری»دعوت عمومی وی و حامیان ودوستدارانش به 

پیرامون لزوم  ()رهخمینی  امام حضرت رحلت سالروز ششمین و بیستهای لبیک گو به فرمان عمومی رهبر معظم انقالب در مراسم گروه

آمده ، همان چند قدم بود؛ حال تصویر بدست  (21۸)بازخوانی اصول انقالب و امام برای پرهیز از تحریف امام و سیلی خوردن ملت ایران(

 تر شده است.گویا و ساده فهم

در پیگیری اهداف و آرمان های نظام اسالمی در قالب گفتمان و شخص دکتر احمدی نژاد  جمع مطالب فوق بیانگر اصالت طریق دولت های نهم و دهم

نژاد و یارانش و سلوک ایشان در اطاعت محض از مقام سکوت دکتر احمدیاصیل امام و انقالب و با تأییدات مکرر امام جامعه می باشد؛ و آنچه ماحصل 

نژاد در یازدهمین انتخابات در گذشته وحال)چه در طول ایام فعالیت دولت های نهم و دهم، چه آن هنگام که تنها گزینه گفتمان احمدی یتعظمای وال

عدم ورود به فعالیت  ، {222}و{221}و{220}و{219}ایشان ردصالحیت شد و چه اکنون که مصلحت نظام اسالمی در سکوت   ریاست جمهوری

تمرینی برای حکومت در سایه موعود به عنوان  {226}و {225}و {224}و {223}تبیین نظام والیت فقیه و پافشاری ایشان بر های انتخاباتی

نه سه گروه مخالفین گو، چیزی نیست جز پخته و ثابت شدن رنگ و لعاب ماهیت های خنّاس{231}و {230}و {229}و {22۸}و {227}منتَظَر)عج(

استادی خواهد بود  و فن ؛ که شکسته شدن سکوت والیی آن مالک علی، فوتکه در واقع همان عینیتِ گفتمان امام وانقالب است نژادگفتمان احمدی

 ی علوی.داربرای بلند کردن و دورساختن هرزگردها و لجن پراکنی های چندین و چند ساله مخالفین برقراری دولت اسالمی و حکومت

 جریانات و افراد برخی {232}معکوس خوانی نقشه از پردهتفکرات منحرفین سیاسی انقالب،  ضمن ارائه تصویر کاملی ازبدیهی است گذشت زمان، 

طریق انقالب و  تنها راه عاقبت به خیری در طیّ وبرداشته  ،جامعه عوام به غیرخودی و خودی جبهه کاذب مختصات ارائه درخصوص ایشان، به وابسته

 گرفتارنشدن در دام شیاطین سیاسی ، چیزی جز تمسّک به سرچشمه نور و تطبیق رفتار و گفتار و کردار با امام جامعه نخواهد بود. 
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 مؤمنین در این خصوص مروجّین آن، و تکلیفو شیاطین عالم در قبال گفتمان حق و  اغوگری شیطان -فصل چهارم
 ها دولت آن تخریب عوامل شناسی جریان به ،سوم فصل در نژاد احمدی دکتر گرفته درپیش طریق و دهم و نهم های دولت گفتمان اصالت اثبات از پس

 فرمایشات به استناد با لی،داخ طیف در را افراد از گروه این به مربوط اغراض و پرداخته چهارم فصل در دهم و نهم های دولت رئیس شخص ویژه به و

 .نمودیم بندی دسته گروه سه ذیل ، انقالب معظم رهبر

 است دلشان در امام ى کینه دارند، مسئله نظام با یعنى است؛ عمقى غرضهاى غرضهاشان»که  و افراد مغرض داخلی «معاند خارجی»رفنظر از گروه های ص

با علم و هدف و « اند برگشته و ها شده پشیمان و برگرداندند رو حرفها آن از که آنهایى - ندارند قبول حاال یا نداشتند قبول اول از یا را امام حرفهاى و

 است کم اطالعاتشان نیستند؛ مغرض کهافراد بی خبر؛  » دیگر یعنی دو گروهآنچه بی شک ، مشخص به دنبال سیاه نمایی و تخریب حرکت می کنند

را به سمت سوی تخریب و اتهام پیش می برد،  «دارند سطحى غرضهاى و شخصى غرضهاى »آندسته از افرادی که  و« میگویند چیزى اطالعى بى اثرِ بر و

 .«اغوای شیطان»چیزی نیست جز 

 ضمن و داده تذکر مسئولین و مردم به وی، اغواگرانه ابزراهای و شیطان تاریخی مأموریت عمومی تبیین به نسبت مختلف مقاطع در رهبری معظم مقام

 .نمایند می را ترسیم وی های خواسته از نماها انسان برخی پیروی و همراهی دالیل متزلزل، های اراده و قلوب بر شیطان اثرگذاری گونگیچ

یطان تعریف نقشه راه مواجهه با شسعی در ، (العالیمدّظلّه)ای خامنه امام از نظر این موضوع   اجمالی بررسیضمن ، "جنگ احزاب" یادداشتاز  فصل این

در جبهه متقابل با گفتمان امام وانقالب  )به ویژه خواص(خودی و معتقد به گفتمان امام و انقالبجبهه افراد  ناخواسته قرارگرفتناز و چگونگی پرهیز 

 به تقابل در را ئولینمس و مردم توفیق عدم یا توفیق از را دورنمایی لغزش، خطر تذکر ضمن تا ، پرداختهسوی افرادی که در جایگاه خواص قرار دارند

 .بکشد تصویر به شیطان های سیاست

 کار شیطان چیست؟ -1

ى مقابل، نقطه -شیطان این است دیگر  - ى شماکار شیطان اغوا کردن است؛ اغوا یعنى چه؟ یعنى ایجاد اختالل در دستگاه محاسبه"

عقل را، دستگاه فطرت را، دستگاه سنجش صحیح را که در وجود انسان کارکرد تقوا است؛ سعى شیطان این است که شما را اغوا کند، یعنى دستگاه 

ى مقابل است: اِن تَتَّقُوا اهللَ یَجعَل لَکُم فُرقانا، تقوا به شما یعنى انسان را دچار خطاى در محاسبه کند. کار تقوا نقطه گذاشته شده است، از کار بیندازد؛

ى دیگر ]میفرماید[: وَ اتَّقُوا اهللَ وَ یُعَلِّمُکُمُ اهلل؛ تقوا موجب این است که خداى ى شریفهدر آیه .را میدهدفرقان، یعنى آگاهى براى جدا کردن حق از باطل 

 .هاى دانش را، آگاهى را، دانایى را به روى شما باز کندمتعال دریچه

 شیطان برای اغواگری از چه ابزارهایی استفاده می کند؟ -2

عمران ى آلى مبارکهى قرآن در سورهى شریفهآیه :میترساند از یک طرف ما را است؛ تطمیع و تهدید ى ما، از راهبهتأثیر شیطان در دستگاه محاس

که آمدند شایعه کردند  -افتاد  اى که بعد از اُحد اتّفاقى غزوهوَ خافُونِ اِن کُنتُم مُؤمِنین. در قضیّه ]میفرماید[: اِنَّما ذلِکُمُ الشَّیطنُ یُخَوِّفُ اَولِیآءَهُ فاَل تَخافُوهُم

پیغمبر فرمود: آن کسانى که امروز در جنگ اُحد زخمى شدند، همانها شمشیر بردارند و  -که دشمن آمد، پدرتان درآمد، همه چیزتان از دست رفت 

حد زخمى شده بودند، شمشیر برداشتند با پیغمبر راه بیایند؛ اگر هیچکدامتان هم نیایید، من تنها خواهم رفت. پیغمبر اکرم راه افتاد، کسانى که آن روز در اُ

صورت غافلگیرکننده، تارومار کردند کمین کرده بود و قصد داشت که حمله کند به -]خبر[ درست بود  -افتادند رفتند و دشمن را که در نزدیک مدینه 

 د میفرماید که:و برگشتند. فَانقَلَبوا بِنِعمَةٍ مِنَ اهللِ وَ فَضلٍ لَم یَمسَسهُم سوء؛ بع

 ؛ه.یکى از کارهاى شیطان ترساندن است: اَلشَّیطنُ یَعِدُکُمُ الفَقر؛ شما را از فقر میترساندئَاِنَّما ذلِکُمُ الشَّیطنُ یُخَوِّفُ اَولیا

 است؛ تطمیع این تهدید بود، از طرف دیگر -ى شریفه بنابر یک احتمال در معناى این آیه

ى قرآن میفرماید: یَعِدُهُم وَ یُمَنّیهِم وَ ما یَعِدُهُمُ الشَّیطنُ اِلّا غُرورا؛ ى شریفه؛ اینجا هم آیههاى فریبندهن، وعدهوعده میدهد شیطا از سوى دیگر

ارد؛ خود میگذبهى رنگى و دروغین و خیالى مثل سراب در مقابل چشم مؤمنینِوعده میدهد، آرزوها را در دل آنها بیدار میکند، زنده میکند، یک آینده

 .وَ ما یَعِدُهُمُ الشَّیطنُ اِلّا غُرُورا؛ امّا فریب است

از یک طرف ؛ {دارند}مثل رفتارى که امروز آمریکا دارد و قدرتهاى استکبارى همیشه  از یک طرف تهدید، از یک طرف تطمیع؛

 .تهدید میکنند، از یک طرف تطمیع میکنند
ى این همه .میگویند؛ کار شیطان این است دروغ ؛ بعد هم نمیکنند،«نین میکنیم، چنان میکنیمچ»هاى کلّى: تطمیع، فقط تطمیع شخصى نیست؛ تطمیع

براى این است که دستگاه محاسباتىِ انسان مؤمن را از کار  -این اغوا، این تهدید و تطمیع  -کارهایى که شیطان انجام میدهد 
ترین خطرها ى غلط، یکى از بزرگمحاسبهاز کار افتاد، کار خراب میشود.  ؛ وقتى دستگاه محاسباتىى غلط انجام بدهدبیندازد تا محاسبه

ى هاى انسان، تحت سرپنجهتوان انسان، نیروى انسان، توانایى ؛ گاهى حیات انسان را تهدید میکند؛ گاهى سرنوشت انسان را تهدید میکند؛ چوناست
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ى انسان تصمیمى میگیرد و اگر دستگاه محاسباتى بد کار کرد، ارادهى او است: ى انسان تحت تأثیر دستگاه محاسباتى او است، و ارادهاراده

افتد؛ این آن هاى انسان در این جهتِ خطا به کار مىى توانایىوقت نیروهاى انسان، همهدر جهتى میرود که خطا است؛ آن
 (233) "د.مراقب آن باشی چیزى است که باید

  شیطان مستکبرین عالم به ویژه آمریکا با رفتار تطابق رفتار -3

ى رفتار دستگاه استکبار مشاهده میکنیم، همین است؛ هدف ایجاد اختالل در نظام محاسباتى و دستگاه آنچه ما امروز در مجموعه"

ت، کارى از او برنیامده است. در میدانهاى واقعى، تنها دو عامل مادّى در اختیار در میدانهاى دیگر، استکبار نتوانسته اس ت.محاسباتى من و شما اس

الل، ى استکبار بوده و هست: یکى تهدید نظامى، یکى تحریم. استکبار غیر از این دو هیچ چیز در اختیار ندارد. از لحاظ قدرت منطق، قدرت استدجبهه

 (234) " ست. تنها دو کار میتواند بکند: یکى تهدید نظامى است که مرتّب میکند، یکى هم تحریمتوانایى بر اثبات حقّانیّت، دست استکبار بسته ا

مثل رفتارى که امروز آمریکا دارد و قدرتهاى  از یک طرف تهدید، از یک طرف تطمیع؛ هاى فریبنده؛عده میدهد شیطان، وعدهو

هاى تطمیع، فقط تطمیع شخصى نیست؛ تطمیع .میکنند "؛ از یک طرف تهدید میکنند، از یک طرف تطمیع {دارند}استکبارى همیشه 

 (235)."میگویند دروغ ؛ بعد هم نمیکنند،«چنین میکنیم، چنان میکنیم»کلّى: 

شیطان  که امام به او لقب -اگر بخواهیم در بین دولتهای دنیا، مستکبر را پیدا کنیم، دچار مشکل نمیشویم. یعنی دولت آمریکا "

بود. قبل از انقالب  استکبار آمریکایی استکباری که در زمان ما شکل گرفت،. در مقابل ندای حق طلبانه ملت ایران، مستکبر بود - دادند بزرگ

 .، این طور بود. در دوران انقالب و تا امروز هم همین طور استهم

ای که روز سیزده آبان، نمایشگر و یادآور آن حوادث است، در همین ارتباط است. قبل از انقالب، امام با وسوسه و دخالت امریکاییها در این سه حادثه

ه، امام را در روز سیزده آبان، تبعید کردند. استکبار، یعنی این. به خیال خودشان، حرف کشور و با مسأله کاپیتوالسیون مخالفت کردند. به خاطر این مبارز

  .ای شدحق را در گلوی گوینده حق شکستند. البته این صدا نشکست و بحمداللَّه شجره طیّبه

و مبارزه با جبهه امریکایی، به شهادت رسیدند. « مریکاآ مرگ بر»در اثنای انقالب، در مثل چنین روزی، دانش آموزان ما به خیابانها آمدند و به خاطر گفتن 

های امریکاییها به اَشکال مختلف، علیه نظام نوپای اسالمی، به این هم، باز به مسأله استکبار امریکایی، ارتباط پیدا کرد. بعد از پیروزی انقالب هم، توطئه

این هم،  یها در تهران؛ یعنی النه جاسوسی را که محلّ سفارت امریکا بود، تصرّف کردند.این جا منتهی شد که دانشجویان ما رفتند، مرکز توطئه امریکای

 .ماجرای دیگری در قضیه مبارزه با استکبار بود

اشته ، از قبل از انقالب شروع شده و تا بعد از انقالب ادامه دتحقّق استکبار در شکل نظام ایاالت متّحده امریکا یعنی جریان مبارزه با استکبار و

 (236) ".دو تا امروز هم ادامه دار

هاى درست، هدف اساسى دشمن این است که در دستگاه محاسباتى ما اختالل ایجاد بکند. دستگاه محاسباتى وقتى دچار اختالل شد، از داده"

ها هم دیگر به درد او نخواهد خورد. وقتى دستگاه محاسباتى خوب کار نکرد، درست ربهدست خواهد آورد؛ یعنى تجهاى غلط بهخروجى

 (237) ".آیدها هم دیگر به کار نمىکار نکرد و محاسبه درست انجام نگرفت، تجربه

ی شیطانهای عالم، ابلیس است؛ امّا رئیس همه .خیلی حرف پرمغزی است« شیطان بزرگ» ؛ اینآمریکا شیطان بزرگ است :امام بزرگوار فرمود"

انها را اغواء ابلیس بنا به تصریح قرآن، تنها کاری که میتواند بکند این است که انسانها را اغواء میکند؛ بیشتر از اغواء، کاری نمیتواند بکند؛ انس

یکا، هم اغواء میکند، هم کشتار میکند، هم تحریم میکند، هم فریب میدهد، هم ریاکاری میکند؛ امّا آمر میکند، فریب میدهد، وسوسه میکند؛

گناهی، داری از حقوق بشر میکند ]امّا[ هر چند روز یک بار در خیابانهای شهرهای آمریکا یک بیپرچم حقوق بشر را بلند میکند، ادّعای طرف

ی جنایات و فجایعشان. این هم رفتارشان در ایران در دوران رژیم میغلتد؛ غیر از بقیّه وخونسالحی به دست پلیس آمریکا به خاکیک بی

افروز از قبیل همینهایی که حاال در عراق و سوریه و هایشان، به راه انداختن جریانهای جنگافروزیهایشان، جنگآفرینیطاغوت و جنگ

 (23۸) ".یکا استی جاها مشغول خرابکاری هستند؛ اینها کارهای آمربقیّه

 

 عالم تبیین وضعیت جاری مردم و مسئولین در قبال اغواگری شیاطین -3

عناى ى مسئولیّتى داریم، به یک معرض کردیم، مراقبت در مورد شخصى که مسئولیّت ندارد به یک معنا است، مراقبت در مورد من و شما که حوزه"

ى شیطانهاى انس و جن دچار اختالل نشود، مسائل را بد نفهمیم. شیطان که فقط شیطان جنّى وسیلهدیگر است. مراقب باشیم که دستگاه محاسباتى ما به

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

http://miniurl.ir/IG0no
http://miniurl.ir/IG0no
http://miniurl.ir/IG0no
http://miniurl.ir/IG0no
http://miniurl.ir/IG0no
http://miniurl.ir/IG0no
http://miniurl.ir/aihIp
http://miniurl.ir/13tuc
http://miniurl.ir/13tuc
http://miniurl.ir/jYqsC
http://miniurl.ir/jYqsC


 القَولِ غُرورًا؛ شیاطین انس و جن به هم کمک بَعضٍ زُخرُفَ نیست؛ ابلیس که فقط نیست؛ جَعَلنا لِکُلِّ نَبِىٍّ عَدُوًّا شَیطینَ االِنسِ وَ الجِنِّ یوحى بعضُهُم اِلى

ر چهارچوب عوامل محسوس و صرفاً مادّى جا تأکید کنم: یکى از خطاهاى محاسباتى این است که انسان دمن همین .هم میکنند

ا که با چشم دیده محدود بماند؛ یعنى عوامل معنوى را، سنّتهاى الهى را، سنّتهایى که خدا از آنها خبر داده است، آن چیزهایى ر

خداوند فرموده است: اِن تَنصُرُوا اهللَ یَنصُرکُم وَ یُثَبِّت اَقدامَکُم، دیگر از  .نمیشود، ندیده بگیرد؛ این یکى از خطاهاى بزرگ محاسباتى است

 :الهى است، این غیر قابل تغییر است اگر شما در راه خدا حرکت کنید، دین خدا را نصرت کنید، خدا شما را نصرت خواهد داد؛ این سنّت تر؟این واضح

داد. این را قرآن گفته وَ لَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اهللِ تَبدیالً؛ اگر در راه احیاى دین الهى حرکت کردید و این جهت را رعایت کردید، خدا شما را نصرت خواهد 

ى تاریخ انقالب در تاریخ ممتدّى که در طول دانید این قطعهب .ایمى الهى است؛ ما هم در عمل آن را تجربه کردهاست، با این صراحت که وعده

ها، در دنیاى در دنیاى مادّى، در دنیاى تسلّط ابرقدرت .ترین مقاطع تاریخى استنسلهاى آینده، مورد بحث قرار خواهد گرفت، یکى از برجسته

اى که بیش از سالم، آن هم درست در نقطهى اوجود بیاید برپایهى بهى با اسالم و معارف اسالمى و ارزشهاى اسالمى، یک نظامجانبهگرى همهستیزه

اِن تَنصُرُوا »جاى دنیا تأثیر عوامل آن قدرتهاى منحرف کننده نفوذ داشتند و حضور داشتند. ]این[ چیز عجیبى است؛ من و شما عادت کردیم. این همان همه

تزلزل هم نمیشوید، کما اینکه نشدیم. ملّت ایران دچار تزلزل نشد؛ این همه فشار، این همه توطئه، این همه است. وَ یُثَبِّت اَقدامَکُم؛ دچار « اهللَ یَنصُرکُم

ى قرآن ]میفرماید[: اَلَم تَرَ کَیفَ ضَرَبَ اهللُ مَثاَلً کَلِمَةً ى شریفهآیه.آزار، این همه ناجوانمردى، ملّت ایران منصرف نشد. این یکى از سنّتهاى الهى است

جورى ى طیّب، اقدام درست، اقدام پاکیزه، اقدام براى خدا اینبَةٍ کَشَجَرَةٍ طَیِّبَةً اَصلُها ثابِت وَ فَرعُها فِى السَّماء. تُؤتى اُکُلَها کُلَّ حینٍ بِاِذنِ رَبِّها. کلمهطَیِّ

 .است، که این میماند، در زمین ریشه میدواند، مستحکم میشود و ثمربخش خواهد بود

عنوان یک نظام، امروز نظام جمهورى اسالمى به .تر شده استى طیّبه باقى مانده است، مستحکمى طیّب است، مثل شجرهورى اسالمى آن کلمهنظام جمه

اهللُ الَّذینَ ى سیاسى با سى سال قبل از لحاظ استحکام قابل مقایسه نیست. در دو آیه بعد ]میفرماید[: یُثَبِّتُ عنوان یک مجموعهعنوان یک حکومت، بهبه

در محاسبات ما این عوامل باید به  ید دید؛ءامَنوا بِالقَولِ الثّابِتِ فِى الحَیوةِ الدُّنیا وَ فِى اآلخِرَة. همان تثبیت و اثبات را مجدّداً تکرار میکند. این عوامل را با

افتن و نیافتن، در چهارچوب عوامل مادّىِ متعارفى که اهل مادّه، ى عوامل سعادت و شقاوت و پیشرفت و پسرفت و به موفّقیّتها دست یحساب بیاید. همه

 (239) ".اهل محسوسات، به آنها دل خوش میکنند، محدود نمیماند؛ این عوامل در کنارش وجود دارد

آنها میگویند مسئولین، اما در واقع ملت  حاال -ن میآورند. میگویند میخواهیم ملت ایران مدتهائی است که دشمنان ما این حرفها را میگویند و به زبا"

ای را در انقالب اسالمی آمد تحوالت عمده .ای، یک راهی را انتخاب کردیمما با یک محاسبه .محاسباتش عوض شود - ایران مورد نظرشان است

ماندگی تاریخىِ مزمن را تبدیل ساالری؛ وابستگی را تبدیل کرد به استقالل؛ عقبومت مردم، مردماین کشور به وجود آورد؛ سلطنت را تبدیل کرد به حک

تحقیرشدگی را تبدیل کرد به اعتماد به نفس و احساس عزت؛ اینها کارهای انقالب بوده. خب، دشمن ما، یعنی آن  -که دارید میبینید  -کرد به پیشرفت 

انقالب بر اقتصاد این کشور و سیاست این کشور و فرهنگ این کشور و منابع این کشور و تصمیمهای مسئوالن این دستگاه مقتدرِ مادی که تا قبل از 

برای او تنها راه، منحصر در این است که ملت ایران و  میخواهد این را عوض کند؛ چه کار کند؟ کشور مسلط بوده، از این وضع ناراحت است؛

ی این راه به صرفشان نیست. دشمن میخواهد این محاسبه را بر ای برسند که احساس کنند ادامهاسبهمسئولین ایران در نهایت به یک مح

های ذهن شما تحمیل کند؛ میخواهد من و شما به این نتیجه برسیم که صالح نیست در مقابل آمریکا، در مقابل استکبار، در مقابل دستگاه

کمااینکه  ؛هم بایستیم و خیلی هم مقاومت کنیم؛ از بعضی از حرفها باید دست بکشیمسیاسىِ تابع کارتلهای گوناگون اقتصادی، خیلی 

 (240)".گفتند

اخیر،  اندرکاران تمدن کنونى غرب در طول این صدسال اخیر، هشتاد نود سالها و دستشما نگاه کنید در کشور خود ما، برخورد غربى"

زده، گرا، غربروشنفکران غرب -اى هستند در کشور ى ضربه زدن از سوى غرب داریم. عدههمه تجربهبا کشور ما چگونه بوده. ما این

 .ها درس نمیگیرندها در مقابل چشم آنها است، ]اما[ از این تجربهاین تجربه -ى غرب دلباخته

برد، استنتاج درست ها استفاده نمیکند، بهره نمیاى است، از این تجربهیافتهاش دستگاه اختاللباتىزده، چون دستگاه محاسروشنفکر غرب

 .نمیکند

ها را جریانهایى که عاشق غربند، ملت را تحقیر میکنند، داشته -زده ها باز دلشان میخواهد برگردند به همان شکل سابق. همان جریانهاى غربامروز بعضى

دلشان میخواهد که همانها دوباره بیایند و براى امور کشور، فرهنگ کشور،  -میکنند، فرهنگ و هویت ملى را تحقیر میکنند به نفع مسلطین غربى تحقیر 

 (241)." در مقابل اینها باید ایستاد. حرکت حرکت صحیح و عقالنى است... گیرى کشور، شاخص معین کنند و معرفى کنندجهت

االن در کشور خودمان بسیاری از حقایق هست که خیلی از روشنفکران نمیفهمند فرضاً امکان ایستادگی در مقابل قدرتهای "

های تحلیلشما اگر به  گران سیاسی نمیفهمند و میگویند مگر میشود در مقابل آمریکا ایستاد!؟مستکبر و مسلط امروز عالم را تحلیل

های علمی گران سیاسی نگاه کنید هرجا که باشند وقتی محاسبه میکنند، میگویند دودوتا چهارتاست، آنها پول دارند، تکنولوژی دارند، پیشرفتتحلیل w
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عراق چه کردند؟ و در  دارند، مغزهای فعال دارند، قدرت تبلیغاتی دارند، قدرت سیاسی دارند، قدرت لشگرکشی دارند، ببینید با کویت چه کردند؟ با

گرها و حسابگرهای روشنفکر و اگر واقعاً کار دست تحلیل جاهای دیگر چه کردند؟ چگونه میشود در مقابل آمریکا ایستاد؟ به هرحال

 ؛متخصصین و کارشناسان باشد همه باید بروند در مقابل آمریکا سرخم کنند و بگویند: هر چه شما میفرمائید همان است

یعنی یک احساس روشنی دارند و اگر چه آن احساس علمی و تحلیلی که مخصوص روشنفکران  مردم میگویند چرا نمیشود ایستاد؟ یاما توده 

میشود ایستاد! چون است را ندارند اما احساس روشن غیرعملی و ادراکی دارند و میگویند چرا نمیشود ایستاد، بعد هم در عمل که نگاه میکنیم میبینیم واقعاً 

دنیای استکباری در یک تحلیل نهایی، یک روشنفکر متخصصی که احساسات صحیح و دقیق داشته  ی یک ملتی تصمیم گرفت میایستد. امروز هموقت

د تمام همّ و غمّ استکبار دنیا این است که عقای های دید مخصوص دنبال بکند، باالخره به همین نتیجه میرسد و میبیند کهباشد و مسائل را بدون زاویه

ه باشد، واقعاً نمیشود با اینها ها در آن طرفی که آنها میخواهند قرار نداشتها را برگرداند به آن طرفی که خودشان میخواهند، چون اگر عقاید تودهتوده

 (242) ".های مردم چه باید کرد؟ آیا میشود آنها را کشت؟ چنین چیزی امکان پذیر نیستمقابله کرد. ولذا با توده

کنار، دین به بزک کنند و به شکل فرشته وانمود کنند. چرا؟ -که از ابلیس بدتر است-ها اصرار دارند این شیطان بزرگ را با این خصوصیّات بعضی"

دام وجدانی اجازه میدهد که انسان قدرتی مثل کنار؛ وفاداری به مصالح کشور چه میشود؟ عقل چه میشود؟ کدام عقلی و کانقالبیگری به

[ هستند؛ حقیقت امر این است. بله، ]گونهاین ی نجات انتخاب بکند؟عنوان فرشتهعنوان مورد اعتماد، بهعنوان دوست، بهقدرت آمریکا را به

لوح جور دیگری جلوه میدهند؛ ودشان را در چشم افراد سادهآرایند؛ با ظاهر اتوکشیده، با کراوات، با ادکلن، با ظواهر بظاهر چشمگیر، خخودشان را می

جور است. ملّت بزرگ ایران این شیطان بزرگ را از کشور حقیقت رژیم آمریکا اینها است. این در مورد ما است؛ در مورد کشورهای دیگر هم همین

 (243) ".برگردد؛ نباید اجازه بدهیم نفوذ پیدا کند؛ دشمنی اینها تمام نمیشود بیرون کرد؛ نباید بگذاریم دوباره برگردد؛ نباید بگذاریم از در رفت، از پنجره

وکم الّا لن یضرّ»آید. عرض کردم چند روزِ قبل از این، خدای متعال میفرماید: دشمن اذیت میکند، آزار میکند، اما جز اذیت و آزار کاری از او برنمی "

. این همه آمریکاییها در طول کار آنها این است که به شما آزار برسانند، اما نمیتوانند جلوی شما را سد کنند، نمیتوانند راه شما را ببندند؛ « اذی

ای را علیه ملت ایران به کار هاین سی سال علیه ملت ایران رجزخوانی کردند، هرچه در توان داشتند گفتند، کردند، تبلیغ کردند، امپراطوری خبیث رسان

های مختلف را تر، شکوفایی بیشتر در عرصهتر، فعالتر، جازمتر، عازمگرفتند؛ نتیجه این شده است که امروز ملت ایران به فضل الهی از همیشه شاداب

بهمن، ملت ایران با حضور  22کنند. هر سال در دارد مشاهده میکند؛ سعی آنها این بوده است که ملت را از نظام جمهوری اسالمی، از انقالب جدا 

 (244)" ی نمایش عمومی ملی و انقالبی، دشمن را ناکام کردند؛ سعیشان این است که ملت را جدا کنند.خودشان در این عرصه

دشمن چون از همه حیلتی »به قول سعدی:   .کرد غفلت نباید دشمن دشمنی از .ا استیک واقعیت دیگری که نباید غفلت کرد، دشمنی دشمنان م"

، آنگاه در دوستی کاری کند که هیچ دشمنی نکرده باشد؛ این را نباید فراموش کنیم؛ این واقعیتی است؛ دشمن ما «ی دوستی بجنبانَدفرومانَد، سلسله

خاطر این خصوصیات؛ بله، اگر چنانچه این ملت از انقالب دست و دشمن ملت ما هستند بههستند، دشمن اسالمند، دشمن استقالل ملی ما هستند 

داشت، خودش را تسلیم متجاوز و متعدی میکرد، از ملت ما خیلی هم راضی بودند، خیلی هم تعریف میکردند، اما با داشت، از اسالم دست برمیبرمی

اَفواهِهِم؛ حرفهایی هم که میزنند، نشان میدهد که چقدر این بغض و دشمنی عمیق است. وَ ما تُخفی صُدورُهُم  خاطر این. قَد بَدَتِ البَغضآءُ مِنملت بدند به

آورند، واال آنچه که در دلهای آنها است بمراتب بیشتر است؛ این هم یک ها است که اینها بر زبان میاَکبَر؛ آن مقداری که میگویند بخشی از آن دشمنی

 (245)".نباید از یاد برد و نباید فراموش کردواقعیتی است که 

 «جو سازی علیه کسی است که میخواهند او را از بین  باشند که جوانان عزیز، به این نکته توجّه داشته - یکی دیگر از تالشهای استکبار

علیه جمهوری اسالمی، در طول این هفده سال، به اشدّ وجهی انجام گرفته است. واقعاً الزم است که جوانان  این کار، .ببرند و از میدان خارج کنند

 .شان، روشن بینی پیدا کنند، باید به این نکته توجّه کنندو روشنفکران ما و کسانی که میخواهند در مسائل جهانی و سیاسی و مورد عالقه

، بلکه نسبت به هر دولتی که در هر گوشه از دنیا، آن را نپسندند، سیاستی دارند. البته، دولتی مثل دولت جمهوری اسالمی امریکاییها، نه فقط نسبت به ایران

پسندند. این سیاست هم، مخصوص گیریش را نمیاست که با اصل وجودش مخالفند. دولتی هم هست که فقط حرکتی از حرکتهای او و یک موضع

، در دوران جدید ارتباطات و در عصر فنآوری مدرن، این سیاست را دارند؛ منتها امروز برای ما، امریکاییها این رهای دنیاهمه قلدامریکاییها نیست. 

 .اندموضع غیرشریف را اتّخاذ کرده

بکنند که به خیال ، انواع فشارها را بیاورند و به قدری این کار را )دولت دکتر احمدی نژاد(آن سیاست این است که از یک طرف، روی آن دولت

در صحنه اقتصادی، خودشان، آن دولت را عاجز نمایند. یعنی در دنیا، علیه او تبلیغات کنند؛ در داخل آن کشور، مردم را از آن دولت و آن نظام برگردانند؛ 

 (246) «.ز بدارنداو را دچار محاصره اقتصادی کنند و در زمینه علوم و روشها و معارف و صنایع جدید، او را از پیشرفتها با
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 ییدبرای مشاهده عکس فوق در سایز بزرگ، اینجا یا بر روی آن کلیک نما
 نمودار فوق، اینجا کلیک نمایید PDF برای دریافت فایل

 

 مسئولیت آتی مردم و مسئولین در قبال اغواگری شیاطین تبیین -4

ید محاسباتمان نباید دچار اشتباه بشویم؛ نگذارید دشمن در دستگاه محاسباتی شما اثر بگذارد؛ نگذارید اغوا کند؛ نگذارید تطمیع او یا تهدما امروز در  "

اغیت زمان، با همان نبرد پیغمبران با طو -که با انقالب آغاز شد و همچنان با قوّت ادامه دارد  -او اثر بگذارد. امروز نبرد جمهوری اسالمی با استکبار 

 .شیاطین انس و جن است

امّت اسالمی و تحقّق بخشیدن به  ی اسالمی، نظام اسالمی، کشور اسالمی،ما دنبال آرمانهای بلند هستیم؛ دنبال تشکیل جامعه 

 رکتیچنین حاند و طبعاً با یکهای شیطانی زمان یک جبهه[؛و دستگاهآرزوهای بزرگ پیامبران و صدّیقان و شهیدان]هستیم

 ؛میکنند تهدید میکنند، اذیت میکنند، کارشکنی {بنابراینلفند؛ }مخا

ای که دارد، این حرکت الهی و حرکت پیامبرانه راه یهای مادّی مقابل دارد و جالل ظاهری و تواناییی زرق و برقی که آن جبههدر عین حال با همه 

 (247) ".روز عمق پیدا میکندروز توسعه پیدا میکند، روزبهوزبهخودش را دارد ادامه میدهد و پیش میرود، اثر میگذارد، ر

من یقین دارم که این باید به چیزهای عملی نگاه کرد؛ یعنی آرزوهایی که حق است و یک روزی بالشک این آرزوها تحقق پیدا خواهد کرد. "

 ، منتها بستگی دارد به اینکه شرایط و واقعیات چگونه پیش برود.د کردآرزوها تحقق پیدا خواه

ست، عوامل مؤثر در حوادث، غالبا متنوع است؛ اغلب این حوادث هم از ذهن انسان خارج است، از محاسبات دور است. تنها چیزی که قابل محاسبه ا

هو اصدق »؛ چون غیبی است و خدای متعال فرموده و (249)«ولینصرن اهلل من ینصره»، « لهمن کان هلل کان اهلل»؛ (24۸)«ان تنصراهلل ینصرکم»اینهاست: 

ها قابل خدشه است، به خاطر اینکه عوامل مؤثر در حوادث از محاسبه خارج است. قدرتهای است. غیر از این، همه این مطالعات و برنامه ریزی« القائلین
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کنند یا اعالن میکنند، بعد تحقق ریزی میو مالحظه هم می کنند؛ لذا شما میبینید یک چیزهایی را برنامهجهانی هم امروز در محاسباتشان همین را میدانند 

آید که محاسبه نشده است. بنابراین آن چیزهایی اند، برای این است که میبینند نمیشود. حوادثی پیش میپیدا نمیکند؛ نه به خاطر این است که پشیمان شده

 (250) ".ید به طور جدی مطرح کرد و دنبال کردرا که عملی است، با

را مطرح کنم. واقعیتهائی وجود دارد که اگر ما این واقعیتها را در محاسبات خودمان نیاوریم، قطعاً در  مقداری از واقعیتهای جامعه من مایلم یک"

هیچکدام از این واقعیتهائی که من عرض میکنم،  ر انتخاب راه هم اشتباه خواهیم کرد. این واقعیتها را باید دید. البتهقضاوت اشتباه خواهیم کرد؛ د

 .تحلیل نیست؛ همه واقعیتهای مشهودِ پیش روی ماست

عیتها را ببینیم، بر اساس واقعیتها حرکت یعنی واق -داشته باشیم  بینیآرمان گرایی همراه با واقعمن قبالً این را عرض بکنم؛ ما وقتی که میخواهیم 

 .هائی وجود داردکه در اینجا ممکن است پیش بیاید، دچار نشویم. لغزشگاه لغزشهائیباید توجه کنیم که به  -خودمان را تنظیم کنیم 

 ؛پنداری است؛ چیزهائی را که واقعیت ندارد، انسان واقعیت تصور کندیک لغزشگاه، واقعیت
نمائی کنند، یک چیزهائی را به سازی کنند، واقعیتای را در مقابل کشور ما، ملت ما، انقالب ما تشکیل دادند، سعی میکنند واقعیتهدشمنانی که جبه

شویم. های خالف واقع نسازیدر حالی که واقعیتها آنها نیست. باید مواظب باشیم درگیر و دچار واقعیت گر کنند؛عنوان واقعیتهای مسلّم در نظر ما جلوه

ان دشمن را هم فرض بفرمائید اگر چنانچه ما توان خودمان را بیشتر از واقع بدانیم، یا کمتر از آنچه که واقعیت است، بدانیم، دچار خطا خواهیم شد؛ تو

طراحان دشمن وارد میدان اگر بیشتر از آنچه که هست، یا کمتر از آنچه که هست، ببینیم، دچار اشتباه محاسبه خواهیم شد. این از آنجاهائی است که 

ایِ دشمنان ما سعی میشود توان داخلی و ملی کشور تحقیر شود و کوچک شمرده شود؛ متقابالً ی رسانهدر تبلیغات گستردهمیشوند. شما مالحظه کنید؛ 

مورد مالحظه قرار بگیرد، بیشتر او را هاست. اگر ما از آن مقداری که دشمن باید توان دشمن بیش از آنچه که هست، معرفی شود؛ این یکی از لغزشگاه

 .هاستمحاسبه کردیم و بیشتر از او ترسیدیم، قطعاً دچار خطای در محاسبه خواهیم شد؛ راه را عوضی خواهیم رفت؛ این یکی از لغزشگاه

 ؛ها در دیدن واقعیت، برمیگردد به درون خود مایکی از لغزشگاه

های ما موجب میشود که ما یک چیزهائی را واقعیت بپنداریم که واقعیت ندارد؛ در واقع خطائی است ستگیهای ما فلج کننده است. دلبگاهی دلبستگی 

 .ی ما به مسائل مادی، بر ما تحمیل میکند؛ در حالی که واقعیت نداردطلب ما یا دلبستهکه نفس راحت

 ؛پذیر استبدون هزینه امکانها این است که انسان تصور کند دست یافتن به آرمانها یکی از این لغزشگاه
ای بدهند، قدمی بردارند. ها بودند که اهداف مبارزات را قبول داشتند، اما حاضر نبودند در راه این مبارزات هزینهما در دوران مبارزات هم میدیدیم؛ بعضی

جائی که پای هزینه دادن در میان است، عقب میکشند. این آنامروز چنین کسانی هم هستند؛ تصور میکنند که باید به هدفها رسید، بدون دادن هزینه؛ لذا 

 .ها در بسیاری از موارد موجب میشود که انسان در محاسبه اشتباه کند؛ خطی را که باید در مقابل دشمن دنبال کند، دنبال نکندکشیدنعقب

 ؛ا نبینیمیک لغزش دیگر این است که ما بخشی از واقعیتها را ببینیم، بخش دیگری از واقعیتها ر

 (251)." این هم موجب خطاست؛ خطای در محاسبه را به دنبال خواهد داشت. واقعیتها را باید با هم دید و دانست

ی خط امام و راه امام تأمین میشود؛ این را من وسیلهی آرمانهای بحقی که این ملت دارد، بهی راه امام است. امروز همهامروز سعادت کشور ما در ادامه "

که به هیچ  -با محاسبه و دقت و با قرائن و شواهد عینی و ملموس عرض میکنم. این ملت اگر امروز بخواهد در مقابل قدرتهای استکبارىِ شکل گرفته 

ظ کند و بتواند با رأی و نظر خود، راه زندگی اش را انتخاب کند، هیچ بایستد و هویت و استقالل خود را حف -چیزی کمتر از بلعیدن ملتها قانع نیستند 

ی او، ی او را. شیوهکه به خط امام و راه امام متمسک شود؛ هم تفکرات او را در مجرای زندگی و عمل و فکر قرار دهد و هم شیوهراهی ندارد جز این

یدان بازی را دشمن معین و ترسیم کند و چون هر بازیکنی یک طور بازی میکند، امام هم در طور نبود که متسلیم شدن به فرم و الگوی بیگانه نبود. این

نیا را به هم آن میدان مشغول کار شود؛ نخیر، میدان را خودش انتخاب و ترسیم میکرد؛ لذا دشمن را غافلگیر میکرد. امام ساز و کار استکبارىِ امروز د

 (252) ".زد

هاى انقالب از یاد برود ادامه بدهند. دشمن ها و خباثتهاى خودشان براى اینکه زیبایىملّت ایران حاالحاالها باید منتظر باشد که دشمنان به کارها و فتنه"

ى خود و کار بزرگى را که کرده لّت حرکت خود، سابقهدست بر نمیدارد؛ تا انقالب را یا تحریف کنند یا به دست فراموشى بسپرند و کارى کنند که م

ى افتخارآمیز خود را نمیداند، نمیتواند در آینده هم حوادث افتخارآمیز براى خودش است فراموش کند، دچار نسیان و غفلت بشود؛ کسى که گذشته

 (253) ."میکننددرست کند، این تالش را دشمنان دارند 

دشمن را بشناسيد، ادامه صفوف دشمن را در داخل كشور بشناسيد، روشهای دشمنی را بشناسيد، تبديل شده و ترجمه شده آن روشها 

در داخل كشور را هم بشناسيد. در داخل دانشگاه، در داخل دبيرستان، در متن جامعه، در فعّاليتهای كشور، در مطبوعات و در تبليغات، 

ور استكبار را بشناسيد. استكبار ميخواهد در اين كشور و در ميان اين ملت، ايمانِ عميق نباشد، سرگرمی به شهوات باشد، ادامه حض
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است، رايج باشد. استكبار ميخواهد در داخل كشور، تنبلی و بيكارگی باشد، « منكر»اسالمی نباشد و آنچه از نظر اسالم « معروف»

اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مردم نباشد. استكبار ميخواهد پيشرفت علم و دانش در كشور نباشد،  سازندگی و ابتكار و اصالح امور

 .تحقيقات نباشد، كالسِ درس نباشد

 ای بسا كسانی باشند كه با طرح شعارهای فريبنده، همان كاری را بكنند كه استكبار ميخواهد. بايد شما كامالً هوشيار باشيد. اين، توقّع

بگوييم. اين، يک شعار است و الزم است و هست؛ « مرگ بر امريكا»يا « مرگ بر استكبار»جوان است. به اين اكتفا نكنيم كه  ما از نسل

اما همه قضيه، اين نيست. از جمله آن عملهايی كه گفتيم همراه با شعار الزم است، يكی كار روی اين شعار است. شما جوانان، دور هم 

يد. اين كه من گفتم دانشگاه و محيط جوان بايد سياسی باشد، معنايش همين است. اين چيزی را كه به بنشينيد و با هم صحبت كن

 (254) .تبيين كنيد و بشكافيد -يعنی مبارزه با استكبار جهانی  -عنوان عَلَم، مسير اين ملت و اين كشور معرفی ميشود 

یابی میکند؛ میفهمد چرا دشمن این سیاست کات دشمن را جهتحر میفهمد، را دشمن کار معنای است، بیدار است، بصیر ملت که است این کار سنحُ»

ی عظیم عزت ملی نشان میدهد، های خود پافشاری میکند، حضور خود را در این عرصهی مقابل او حرکت میکند، بر داشتهرا اتخاذ کرده است، نقطه

بیشتر از همه  -ودش را نشان میدهد، حضور خودش را اثبات میکند؛ این حُسن قضیه است. بصیرت عمومی مردم در مقابل تبلیغاتی که دشمنان میکنند خ

نمیشوند؛ این  راه را اشتباه نمیکنند، دچار آن اشتباهی و خطایی که دشمن در پی آن است که ملت ایران دچار آن بشود، دچار -آمریکاییها و صهیونیستها 

 (255) «.حُسن قضایای عظیم ملی و کالن ما است

 

 شناخت یکی از خطرهای اصلی و حربه های اغواگری شیاطین: 

 آماده است، انگیزه دارای هم است، بصیرت با و آگاه هم بحمداهلل، که ما یبالنده جوانِ نسل این که است این هستم، آن نگران بنده که چیزهایی از یکی»

 (256)«.ببرد یاد از را معاصر دوران بزرگ عبرتهای این را، مهم حوادث این بتدریج است، انقالبی است، میدان وسط است، کاربه

 متأسفانه امروز که است تاریخ تحریف اغواگری، و فریب راههای از یکی چون شوید؛ آشنا نکشورتا نزدیک گذشته تاریخ با میکنم، عرض جوانان به من»

 (257) «.میگیرد صورت وفوربه کار این

 تاریخی حافظه تضعیف خطرِ *

 استعمارگر و مستکبر هایقدرت هایحربه از یکی. افزایدمی موضوع اهمیت بر نیز تاریخی حقایق تحریف برای عالَم در باطل جریان عملکرد و برنامه

 . است آنها «تاریخی هویت انهدام» و شانتاریخ با هاملت یرابطه قطع

 از ئیابا و پرداخته جنایتکاران و ظالمان یچهره کردن بَزَک قصد به تاریخی واقعیات در دستکاری به گوناگونی هایراه از شانعوامل و مستکبرین

 ضروری توطئه این از جلوگیری برای را تاریخ از جوانان آگاهی ایخامنه امام که است اساس این بر. ندارند نیز اغواگری و فریب برای «تاریخ تحریف»

 :دانندمی

 تاریخی حقایق از نداشتن آگاهی و ریختا به توجهیکم یناحیه از مهمی خطرات و آفات آن، به آموزانهعبرت نگاه و تاریخ به توجه ذاتی اهمیت بر عالوه

 :است آینده و فعلی وضعیت شناخت در افتادن اشتباه به نتیجه در و «ملّت تاریخی یحافظه تضعیف» خطرات این ترینمهم از یکی. گرددمی ایجاد

 نکنند، تحلیل ندانند، را حوادث این ورکش سرتاسر در ما جوانهای اگر .بشود ضعیف نباید ملّت یک تاریخی یحافظه بشود؛ کهنه نباید حوادث»

 چه شد، چه که بدانند و بشناسند درست را حوادث این باید جوانها. شد خواهند اشتباه دچار آینده شناخت در و کشورشان شناخت در نکنند، یابیعمق

 (25۸) «.بفهمند جوانها باید را اینها بود؛ کسی چه افتاد، اتّفاق

 است «گرفتن عبرت» اصلی * مسئله

 :است قرآنی درسی و اصلی یمسئله تاریخ، از «گرفتن عبرت» تاریخ، یمسئله به امام خامنه ای نگاه در

 قد أمة تلک»: است افتاده اتفاقی چه ببینید کنید، نگاه دقّت با و بگیرید جدّی را تاریخ که میگویم دیگران و طلّاب و محصّلین و جوانان به همیشه من،»

 (259)« .است قرآن آموزش و درس گذشتگان، از عبرت. «خلت

 بنشینند بعضی است ممکن حال. بگیرید درس تاریخ، یگذشته از و کنید نگاه: میگوید ما به قرآن. اندازدمی فکر به را ما که است قرآن در بلیغ اینکته»

 تاریخ از گرفتن عبرت به را ما است، مصدِّق صادق که قرآن. نداریم آنها کار به کاری... باشد سرمشق نمیتواند امروز برای گذشته، که کنند بافیفلسفه و

 (260) «.میکند دعوت

 :است شده تبیین ایخامنه اهللآیت حضرت سوی از روشنیبه نیز تاریخ از گرفتن «درس» و «عبرت» مفهوم دو

 (261) «.بیفتد اتّفاق است ممکن ایواقعه چه و افتاده اتّفاق ایحادثه چه که میگویند ما به عبرتها ولی بکنیم؛ باید چه که میگویند ما به درسها»
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. بود مردم در سیاسی تحلیل نبودن داد، شکست را السّالمعلیه مجتبی حسن امام که چیزی که، امگفته مکرّراً را مطلب این اسالم تاریخ قضایای در بنده» 

 تاریخ آدم قدرتمندترین و داد قرار فشار زیر طورآن را السّالمعلیه امیرالمؤمنین و آورد وجودبه را خوارج یفتنه که چیزی. نداشتند سیاسی تحلیل مردم،

 فوراً انداخت؛می دشمن شایعه یک. نداشتند سیاسی تحلیل. نبودند دینبی که مردم یهمه واِلّا بود مردم در سیاسی تحلیل نبودن کرد، مظلوم نهگوآن را

  (262)« !کردندمی قبول را آن همه و شدمی پخش جا همه شایعه این

 در شرایط حاضر:ضرورت توجه به این مهم 

. دارم تخریبها از ما، کشور در انتخابات موسم حضور مناسبت به بنده که است ایدغدغه و نگرانی این بکنم، عرض میخواهم که را اینکته آخرین من»

 نه، هستند، هم زیاد افراد حاال ینکها نه. نگرانم میشود، مشاهده کنار و گوشه در که جهتگیریای این از حقیقتاً من شده؛ رائج که است وقتی چند متأسفانه

 اند،نشسته جا یک که نفری دوهزار یا نفری هزار جمعیت یک مثل میکند؛ خراب را جامعه فضای کم، یعده تحرک همان منتها هستند؛ کمی یعده

 .است طوریاین واقعاً میکند؛ خراب را مجلس فضای کار این میکنند؛ سرفه دائم و اندسرفه و سرماخوردگی دچار هم نفر شش پنج،

 سیاسی هایانگیزه با بعضی حاال. میشود شروع انتخابات نزدیکی همان از هم تخریبهایشان میشود، انتخابات فصل تا گوناگون، هایانگیزه با ایعده متأسفانه

 و علما از محترمین حتّی و علمیه هایحوزه هینموجّ انقالبی، هایچهره دینی، هایچهره سیاسی، هایچهره - اشخاص دینی حتّی هایانگیزه با بعضی و

 اگر. عقل نه است، موافق کار این با شرع نه عقالیی؛ منطق نه و دارد شرعی منطق نه این! است؟ کاری چه این. میدهند قرار تخریب مورد را - روحانیون

 نیست، اشخاص به اهانت و تخریب راهش است، ناراضی هستند، یریجهتگ آن در کسان فالن یا کس فالن میکند خیال که جهتگیریای یک از انسان واقعاً

 جایی یک انسان وقتی. شد تبیین حقایقی و آمد وجود به تبیین اساس بر انقالب حرکت اول، از. است تبیین راهش نیست، آن و این از آوردن اسم راهش

 هایچهره کردن تخریب اشخاص، از آوردن اسم. کنند معین هم را تاریکی دندار عیبی. شد خواهد معرفی خود خودی به تاریکی کرد، معرفی را روشنایی

 افتراء از خالی عادتاً کارها طوراین. است معلوم که هم شرعی نظر از. نمیکند حاصل را مقصود آن این، نیست؛ این. ندارد عقلی منطق موجّه، و محترم

 هم به چرا ؛«خیرا بأنفسهم المؤمنات و المؤمنین ظنّ سمعتموه اذ ال لو»: میگوید ما به قرآن. تنیس ناخواسته، غیرعلم به قول و ناخواسته دروغ ناخواسته،

 اینکه اما نکنید؛ مترتب میشود، مترتب داشتن قبول بر که را اثری آن ندارید، قبول را کسی شما خوب نمیکنید؟ صحت بر حمل چرا ندارید؟ ظنحسن

   (263)« است. بدی کار سیارب این بزند، تخریب به دست بیاید انسان

 

 تاریخی رویدادهای به نسبت گیرانهعبرت نگاه ثمرات  
 .اندکرده تبیین را تاریخ به نگاه نوع این نتایج ترینمهم از برخی انقالب معظم رهبر داشت؟ خواهد ما برای ثمراتی چه تاریخی رویدادهای به نسبت گیرانهعبرت نگاه اما

 هابندیجبهه شناخت .1

 :یابدنمی تغییر اصلی هایبندیجبهه ولی شودمی عوض تاریخ طول در بشر زندگی هایروش هرچند ایخامنه امام یاندیشه در

 هاتجربه بسیار و آموخت میشود درسها سیارب تاریخ از است؛ درس تاریخ. شوید آشنا تاریخ با که میکنم توصیه عزیز خواهران و برادران شما به واقعاً من»

 این. کنند وانمود -نیست استفاده قابل تاریخ از وجه هیچ به که- استثنایی حوادث یک را ما روزگار حوادث میکنند سعی ایعدّه. آورد دست به میشود

 پیدا تغییری بشر، اصلی بندیهایجبهه و بشر زندگی اصلی هایپایه اما میشود؛ عوض زندگی روشهای میشود، عوض زندگی رنگهای. است غلط

 (264)«.نمیکند

 :است هاملت عمومی سرنوشت از اطالع واقع در تاریخ از آگاهی ای،زمینه چنین با

 تاریخ سرگذشت. ملتهاست سرنوشت این. میدهد نشان را راه است، درس کند؛ آگاه بشری آحاد و ملتها عمومی سرنوشت از را ما باید تاریخ به نگاه»

 (265) «.ملتهاست عمومی

 وظایف فهم و شرایط درک .2

 درباره وقت یک من،»: سازدمی مشخص را وظایف و کرده نمایان روشن صورتبه انسان روی پیش را تحوالت یصحنه تاریخی هایدرس و هاعبرت

 میگویند ما به «درسها». میگیریم نیز عبرتهایی آموزیم؛می که درسهایی از غیر حادثه، این از ما که گفتم و کردم صحبتهایی حسین امام ماجرای عبرتهای

 (266) «.بیفتد اتّفاق است ممکن ایواقعه چه و افتاده اتّفاق ایحادثه چه که میگویند ما به «عبرتها» ولی بکنیم؛ باید چه که

 شرح» را تاریخ انقالب رهبر که است منظر این از. است ضروری ما امروز وظایف و شرایط درک برای و بوده آینده به ناظر تاریخ به گیرانهعبرت نگاه

 :کنندمی معرفی «دیگر ایصحنه در ما، حال
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. نکنیم اشتباه قصّه با را تاریخ... است آینده به مربوط دغدغه، این. باشیم داشته دغدغه باید بگیریم، عبرت آن از بخواهیم اگر که هست چیزی تاریخ در»

 هر میگوییم، را تاریخ شرحِ ما اگر پس،. هستیم جااین امروز که همینهایی یعنی شما؛ و من یعنی تاریخ... دیگر ایصحنه در ما، حال شرح یعنی تاریخ

 کرد عمل چگونه روز آن بود، گرفته قرار قسمت این در ما مثل که کسی ببینیم بعد. ایمگرفته قرار داستان قسمتِ کدام در ببینیم و کنیم نگاه باید کداممان

 (267) «.نکنیم عمل طورآن باشیم مواظب خورد؟ ضربه که

 آینده راه هموارسازی .3 

 :نمود هموار را «آینده» راهِ و کرد فهم درستیبه را «امروز» توانمی که است ختاری شناخت با و

 تشخیص را فردامان راه و بفهمیم درست را امروزمان بشناسیم؛ درست را خود تاریخ، این برجستگان و خود یگذشته خود، تاریخ شناختن راه از میخواهیم»

 مانآینده راه تا است عبرتی یمایه است؛ ایآئینه و وسیله یک ما برای گذشته. میکنیم نگاه چشم این با یم،میکن نگاه که گذشته به ما... کنیم باز و بدهیم

 (26۸) «.کنیم هموار را

 چیست؟ راه پیروزی

در چند ماه اخیر، و توجه ایشان به دو موضوع  مام خامنه ایارفت و پیروزی در این جنگ احزاب جدید چیست؟ با توجه به بیانات اما راهکار برون

انقالب در بیانات خود در سالگرد رحلت معظم  هایی است که رهبررسد راهکار پیروزی، ایجاد همان شاخصهنظر می، به«گریانقالبی»و « معنویت»

ما امام را با صفات متعدّدی همواره توصیف . »«مؤمنِ متعبّدِ انقالبی» برشمردند: "سه عنصر اصلی شخصیت امام"عنوان علیه، بهاهللرحمه امام خمینی

 (269)«.یک صفت جامع است؛ مؤمن است، متعبّد است، انقالبی است -ایمکه ما کمتر امام را با آن توصیف کرده-کنیم امّا این صفت می

باید این سه عنصر را با هم تقویت و لحاظ کند.  "دگرسازی"و هم در  "خودسازی"و انقالبی باید بتواند هم در من ؤاهلل و جامعه مجریان حزب

 (270)«نشیندی آتش، در دل هدف میوقت... در میدان جنگ هم، مثل یک گلولهوقتی انسان مؤمن شد و دل او باور کرد، آن»باشد چراکه  "مؤمن"

 (271)«ها از آسیب کمتری برخوردار خواهد بودهرچه جوانان و دانشجویان دارای تعبّد و تدیّن بیشتر باشند، عمل، رفتار و فکر آن»باشد چراکه  "متعبد

ل شده و دچار ریزش شدند نیز فاقد این عنصر بودند. اما این دو کافی نیست، هایشان مریض شد و جزو گروه اوآنها که در میدان امتحان جنگ احزاب، دل

گری یعنی عادالنه، خردمندانه، دقیق، دلسوزانه، ها، تندروی نیست بلکه انقالبیگری برخالف نظر و تبلیغ برخیالبته انقالبی»هم شرط است.  "انقالبی بودن"

 (272)«نمنصفانه، قاطعانه و بدون رودربایستی عمل کرد

هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَ "تواند در جنگ احزب جدید به پیروزی دست یابد. اهلل میبا مجموع این سه عنصر است که جریان حزب

 " .رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ
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 جمع بندی -فصل پنجم 
و  مذکوراصالت طریق دولت های  سیر عملکردی و گفتمانیِ ودولت های نهم و دهم و تطبیق آن با گفتمان امام جامعه اسالمی، بخوبی مبیّن مرور ی بر

 در پیگیری اهداف و آرمان های نظام اسالمی در قالب گفتمان اصیل امام و انقالب و با تأییدات مکرر امام جامعه می باشد؛شخص دکتر احمدی نژاد 

نژاد و سلوک والیی اش در برابر لجن پراکنی ها و تخریب های هدفمند مغرضین و ناآگاهان ساده لوح )چه در سکوت دکتر احمدی که باموضوعی 

نژاد در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری   ردصالحیت شد و طول ایام فعالیت دولت های نهم و دهم، چه آن هنگام که تنها گزینه گفتمان احمدی

تبیین نظام والیت  پافشاری ایشان برو با  (273)با روی کار آمدن دولت یازدهم(  اتهامات و ها تخریب شدن مندچه پس از اوج گیری ناگهانی و نظام

« بازخوانی و تبیین گفتمان انقالب و خط نورانی اما و رهبری»ز طریق پیگیری تشکیالتی ا (274)به عنوان مترقّی ترین نظام عالم فقیه

، تبدیل گشت به اصلی ترین دغدغه حامیان و مروّجین آنتی گفتمان انقالب (275)به عنوان تمرینی برای حکومت در سایه موعود منتَظَر)عج(

 و یا واخواهی و مطالبه گری مردم درخصوص ادامه طریق و سلوک انقالبی وی . ت خطر بازگشت دکتر احمدی نژاد به عرصه حاکمیتاسالمی به جه

آنتی گفتمان اینچنین شد که در ادامة تقابالت قبلی با سپهساالر والیت، طراحی هوشمندانه و عبرت آموزی از سوی برخی مغرضین و لیدرهای جریان 

ی به جهت زمین گیر کردن و از صحنه خارج کردن همیشگی دکتر احمدی نژاد از چرخه حاکمیت و تبدیل گفتمان مورد انقالب اسالم

 تعقیب وی، به نقطه ای سیاه در اذهان حامیانش به ویژه در بین امت حزب اهلل طراحی گشت.

 «احمدی نژاد با والیت فقیه و ادامه دار دکتر عینی و انحراف پروژه تقابل»

 (276)(6/1395/ 20تا  15)بین حسین شریعتمداری در دیدار با اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در شهریورماه گذشتهای که با سیگنال اولیه هنقش

وی در بین بدنه حزب اللهی مدافع وی  یت پذیریاثبات عدم والابالغ عمومی شد و در سایه آن تنها راه عبور از احمدی نژاد در شرایط حاضر، 

 .عنوان گردید

به  ایشان بیت و آقا حضرت دوگانه شائبة»نیوز پیرامون  تحکیم سایت از سوی سردبیر سؤالی منحصربفردطرح  دیگر این دیدار،قابل تأمل نکته 

 فقیه! خطرناک بودن این جریان ضدوالیتمبنی بر  ویتأکید و اصرار منضم به  «مجلس مقابل تحصن و برجام تصویب قضایای از ویژه پس

 .دارد

بیت رهبری متقابل با امام جامعه اسالمی در بر عدم وجود خبرسازی و باندبازی  ،خواندن این شائبه "ترفند"ضمن  نیز مدیرمسئول کیهاناین سؤال، در ادامه 

 و دقیقاً با ام دیدار فوق از سوی مهدی فضائلی در وبسایت خبرگزاری فارسعمومی انجطرح منازعات پس از محور که دقیقاً  تأکید می نماید؛موضوعی

قرار گرفته و جالبتر اینکه از سوی همان دفتر تحکیم وحدت  (277) 2۸/6/1395در  "برای رئیس جمهور سابق آزمون والیت پذیری"موضوع 

 (27۸)واخواهی می گردد. ( 2۸/6/1395در من تاریخ) ام معظم رهبریو طی نامه ای به رئیس دفتر مق

ون حضور متعاقب پخش وسیع شایعات در رسانه های مختلف، پیرامون دیدار مصرّانه!! دکتر احمدی نژاد با رهبر معظم انقالب به جهت کسب تکلیف پیرام

یاست جمهوری!!، موجی فراگیر در میان قسمت اعظمی از احزاب، خواص و جریانات سیاسی مختلف داخل نشین و خارج در دوازدهمین انتخابات ر

موضوع  نشین)اعم از اصولگرا، اصالح طلب، اعتدال گرا، لیبرال، تکنوکرات، سلطنت طلب، منافقین، و صد البته خودعمارپندارها( درخصوص واخواهی!!

 .(شکل می گیرد2۸/6/1395)از  «آزمون والیت پذیری!»هم در قالب از رئیس دولت های نهم و د

درخصوص اعالم موضع، پیرامون اخبار و کدهای مشکوک و هدفمند منتشره از سوی برخی افراد  (279)علیرغم مطالبه گری از دفتر مقام معظم رهبری

 مات مربوطه مواجه گشت.منتسب به آن دفتر، با سکوت مقا

نقالب)که با اعالم دفتر معظم له که قبالً در ماجرای برجام و به تبع اظهارات هیئت رئیسه مجلس مبنی بر تأیید مفاد قانونی شدن برجام از سوی رهبر معظم ا

، اینبار نه راه پیش داشت و نه پس؛ چراکه تعداد افراد (2۸0)علنی نام آقای حجازی از پشت تریبون مجلس همراه بود(، تکذیبیه رسمی صادر نموده بود

آفت  حاضر در جلسه محدود بودند به شخص مقام معظم رهبری، دکتر احمدی نژاد و یک یا دو نفر از مقامات بیت رهبری؛ هم تأیید آن از سوی دفتر،

یکی از آن دو مقام ظاهراً معتبر، مفاد یک جلسه خصوصی و گفتمانی را تبدیل کرده بود به یک جنجال  بود و هم تکذیب آن؛ بی تقوایی یا سهل انگاری

 سیاسی و دستمایه عقده گشایی بدخواهان والیت...

 الجرم شخص امام جامعه و به جهت پیشگیری از حواشی و سوء استفاده بیشتر، مجبور به اظهار ماجرا از پشت تریبون شدند.

، ضمن مذمّت افشای راز بین دو نفر از سوی 4/7/1395ای به جهت تأدیب عناصر دفتر خویش، ابتدائاً در بیانات ابتدای درس خارج فقه مورخ  امام خامنه

 .(2۸3)و  (2۸2)و  (2۸1) می نمایند. تعبیرفرد سوم، از این کار به عملی غیرمؤمنانه و در منافات با امانت داری 

 :را برای عموم به تصویر می کشند دیدار انجام شده چارچوب واقعی (2۸4)5/7/1395در ادامه امام خامنه ای در ابتدای درس خارج فقه مورخ 
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شیخ "(که وی را "المؤمنین النّصیحةُ ألئمّة" )از باب "برادر مؤمنشان"له( به ایشان )نه امر و نهی؛ به فرموده خود معظم "توصیه"

صفوی که عالوه بر خدمات عمرانی فراوان  به مردم در دوران وزارتش، جزو معدود فقهای  عصر بزرگ علمای ثانی؛ از محقق به )معروف"عبدالعالی
 ؛«"پیرامون عدم شرکت)ورود( ایشان در فالن قضیه)مقوله("به راه اندازی نظام والیت فقیه و فقه حکومتی بود( خطاب نمودند،قائل 

 معتقد طلب، اصالح و اعتدالگرا اصولگرا، از اعم!!! همگی کشور تبدیل شد؛ حال دیگر انقالب ، دقایقی بعد به نقطه ثقل کالم سیاسیون معظم رهبر سخنان
 تکرار از جلوگیری برای دوراندیشی و خیرخواهی نوعی را ایشان توصیه و بودند رهبری توصیه از نژاد احمدی اثبات والیتمداری و تبعیت ورتضر به

 دانستند. می ۸۸ سال حوادث مشابه حوادثی

سه شنبه خود را با دغدغه والیت مداری یا والیت  رسانه ها و روزنامه های داخلی و خارجی نیز  باالتفاق)اعم از اصولگرا، اعتدالگرا و اصالح طلب!!!(

 گریزی احمدی نژاد آغاز کردند. 

موده و ضمن دکتر احمدی نژاد با فاصله چندساعت پس از انتشار این بیانات، اقدام به انتشار پیامی دشمن شکن در لبیک به توصیه امام جامعه اسالمی ن

کشور مطرح نگردیده و در  سراسر مورد پیگیری از سوی ایشان در انقالب تبیین های برنامه تشریح، مطلبی جز در جلسه مذکورتأکید بر اینکه 

تبعیت بی ، مدال "نمایند شرکت انتخابات در نیست مصلحت دوره این در"از ایشان خواسته اند که ای توصیهادامه رهبر معظم انقالب طی 

( در انظار در همان جلسه که  به محضر ایشان رسیده بودند، بلکه  نامهنه در تاریخ نگارش خویش از توصیه معظم له را) یچون وچرا

 عرصه در حضور برای ای برنامه ،انقالب بزرگوار رهبر منویات به عمل در»خاص و عام و دوست و دشمن، به نمایش گذاشته و تصریح می دارد : 

 (2۸5) «.ندارم آینده سال انتخاباتی های رقابت

و قبولی بی چون و چرای  عالی نمره با مدعیّان، خودساختة با تدبیر داهیانه امام جامعه اسالمی و اقدام به موقع سپهساالر والیت، آزمون

دکتر احمدی نژاد به پایان رسید ؛ حنای مغرضین ، بدخواهان، کج اندیشان یا خواص و گروه های ساده لوح بی رنگ گشته، و 

 وسیاهی برای زغال باقی ماند.ر

خود، یعنی حذف دارندة بیشترین رأی تاریخ انتخابات های ریاست جمهوری  هدف اولیهلیکن برخی از این گروه ها و افراد، علیرغم اینکه در ظاهر به 

مل را احساس  نمی کردند. از یک سو، ایران از صحنه رقابت های انتخاباتی پیش رو نائل آمده بودند، لیکن هنوز آرامش خیال و آسودگی خاطر کا

سال گذشته برافروخته بودند، دیگر قابل وصله بر دکتر احمدی نژاد نبود و  از  10که آتش تنور دروغین آنرا خودشان در  برچسب والیت گریزی

 دند.متقابل با آرمان های متعارض ذهنی شان را خواستار بوانقالبی این کابوس  حذف همیشگیطرفی دیگر، ایشان 

نه برای تمجید، بلکه برای اینبار  .شروع شد مغرض دوباره انتشار نامه احمدی نژاد واکنش های مختلف از سوی چهره های سیاسی چنین شد که با

عوام را دچار سردرگمی  موضوعی که ؛عادی جلوه دادن این حرکت تاریخی و عبرت آموز و خنثی سازی برکات و تبعات انقالبی آن

 وقاحت پشت صحنه سیاسیون می ساخت؛یران بر و خواص را ح

 «گریهمسویی و همنوایی افراد و رسانه های وابسته به تمامی جریانات و بویژه برخی جریانات مدعی انقالبی»

آمریکایی المانیتور و  تحلیلی عالوه بر تحلیل های گوشه دار رسانه های خارجی و ضدانقالب)از بی بی سی؛ رادیو فردا گرفته تا نیویورک تایمز ، پایگاه

و ...( و افراد و رسانه های وابسته به جریانات اصالح طلب و اعتدال گرا و متأسفانه برخی کج اندیشان که علیرغم ادعای  شبکه خبری الجزیره انگلیسی

برادر مؤمن و والیتمدار مقام عظمای والیت،  والیت پذیری، رأی خود را بر نظر صریح و عیان امام جامعه اولی دانسته و می دانند، باز هم دست از تخریب

،  و ... سعی نمودند تا نه تنها «رفع شر»، «دفع فتنه»برنداشته و طی اظهارنظرهایی کینه توزانه ، تفاسیر جعلی از فرآیند فوق، تولید نموده و با تعابیری مانند 

عقبة گفتمانی دولت های نهم و دهم را نیز به عنوان »را زیر سؤال برده ، بلکه  دکتر احمدی نژاد« لبیک و مدال افتخار والیت پذیری در هر شرایط»این 

معرفی نموده و ضمن تطابق شرایط حسینعلی منتظری در زمان امام خمینی)ره(، و جریان کارگزاران ، تکنوکرات ها و اصالح طلبان با « هزینه برای نظام

  ف و زاویه دار با والیت فقیه اعالم نمایند.جریان دولت دکتر احمدی نژاد ، صراحتاً آن را منحر

دهم را به جهت تعیین مسیر برای معتقدان به مکتب  و نهم های دولت عملکرد و گفتمان پیرامون اسالمی جامعه امام موضوعی که ضرورت بازخوانی نظر

 خمینی)ره( بیش از پیش برجسته می نماید.

افراد و گروه های سیاسی و به ویژه منتسب به انقالب و و همصدایی نوایی  همرأیی، دردی، همهمآنچه موجب آزار است، در قضایای فوق الذکر، 

عامدانه، به که در فرض به عنوان پرچمدار دولت احیاگر گفتمان امام و انقالب است؛  گری با مغرضین و جبهه خارجی تخریب دکتر احمدی نژادانقالبی
 :بیر نمودفرموده امام جامعه اسالمی باید چنین تع

 - ندارند قبول حاال یا نداشتند قبول اول از یا را امام حرفهاى و است دلشان در امام ى کینه دارند، مسئله نظام با یعنى است؛ عمقى غرضهاى غرضهاشان»

 اش بندى جمع و محصول باالخره لیکن هاست، انگیزه از وسیعى طیف یک اینها - اند برگشته و ها شده پشیمان و برگرداندند رو حرفها آن از که آنهایى

w (2۸6) «.دارد وجود که هاست پراکنى لجن و ها زدن پنجه و ها تهاجم همین
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افیت و شف )که به نظر بعید می رسد پس از تأییدات عدیده امام جامعه اسالمییا سطحی صورت می پذیردو اگر جاهالنه و یا از روی اغراض شخصی 

مشمول اغوا شیطان و دچار اخالل در دستگاه محاسباتی خویش گشته و پای در طریق شیطان ناخواسته  (انقالب اسالمی مصادیق گفتمان و آنتی گفتمان

 ته انداشو ایادی او گذ

دشمن و  دوستدران نظام والیت فقیه و دلباختگان مکتب خمینی کبیر)ره( در قبال شناخت دوست وآنچه مهم است هوشیاری 

 .«واقعی بصیرت»اغواگری ابلیس و شیاطین انس و جن است برای درک صحیح شرایط و اقدام به موقع؛ یعنی 

 امام خامنه ای)حفظه اهلل تعالی(  در این زمینه می فرمایند :
 دهند؛ جلوه دگرگون شما اسالمی ظامن در شما، یجامعه در شما، کشور در را حقایق که است این روی بر تکیه یهمه جهانی، تبلیغات در امروز »

 همان داخل، در ندانسته، بعضی دانسته، بعضی که هستند هم فرادیا البته. مشغولند هم دائم طور به است، فراوان هم شانتبلیغاتی امکانات

 (2۸7). میدهند بازتاب را همانها و میکنند تکرار را حرفها

جو سازی علیه کسی است که میخواهند او را از بین  باشند که جوانان عزیز، به این نکته توجّه داشته - دیگر از تالشهای استکباریکی »

این کار، علیه جمهوری اسالمی، در طول این هفده سال، به اشدّ وجهی انجام گرفته است. واقعاً الزم است که جوانان  .ببرند و از میدان خارج کنند

 .شان، روشن بینی پیدا کنند، باید به این نکته توجّه کنندشنفکران ما و کسانی که میخواهند در مسائل جهانی و سیاسی و مورد عالقهو رو

ری اسالمی دولت جمهوامریکاییها، نه فقط نسبت به ایران، بلکه نسبت به هر دولتی که در هر گوشه از دنیا، آن را نپسندند، سیاستی دارند. البته، دولتی مثل 

پسندند. این سیاست هم، مخصوص گیریش را نمیاست که با اصل وجودش مخالفند. دولتی هم هست که فقط حرکتی از حرکتهای او و یک موضع

اییها این ، در دوران جدید ارتباطات و در عصر فنآوری مدرن، این سیاست را دارند؛ منتها امروز برای ما، امریکهمه قلدرهای دنیاامریکاییها نیست. 

 .اندموضع غیرشریف را اتّخاذ کرده

، انواع فشارها را بیاورند و به قدری این کار را بکنند که به خیال )دولت دکتر احمدی نژاد(آن سیاست این است که از یک طرف، روی آن دولت

مردم را از آن دولت و آن نظام برگردانند؛ در صحنه اقتصادی، خودشان، آن دولت را عاجز نمایند. یعنی در دنیا، علیه او تبلیغات کنند؛ در داخل آن کشور، 

 (2۸۸) «.او را دچار محاصره اقتصادی کنند و در زمینه علوم و روشها و معارف و صنایع جدید، او را از پیشرفتها باز بدارند

 «،گفتیم که میکند؛ پیدا ادامه اشتباه و خطا حال عین در اما دارد، وجود هم بصیرت گاهی: دارد وجود اینجا در اینکته یک خوب 

. است اراده و عزم نبود یمسئله اشیکی ؛دارد وجود عواملی اینجا در .است الزم شرط نیست، موفقیت برای کافی شرط بصیرت

 تصمیم حق، از دفاع و حق موضع در ایستادن برای نمیگیرند؛ تصمیم اظهار رایب نمیگیرند؛ تصمیم اقدام برای اما میدانند، را حقایقی هابعضی

 گاهی است، نفس هوای گاهی است، طلبیتنزّه گاهی است، طلبیعافیت گاهی :دارد عللی هم نگرفتن تصمیم این البته .گیرندنمی

 ؛ گاهیبا اینکه حقیقت را می دانندمانع می شود، اینها  است که مالحظه می کنند، خودشان شخصی منافع یمالحظه گاهی است، شهوات

 سر موضع ایستاده است، به. لجاجت بر خدا لعنت ؛«اللِّجاج اللَّهُ لَعَنَ»: فرمود که بایستد، حرف این پای میخواهد است، زده را حرفی یک. است لجاجت

 هایجهتگیری به میکنند کمک حال عین در میدانند؛ هم را واقعیت رند،دا هم اطالع هستند افرادی لذا برگردد؛ خودش حرف از  میکند ننگش اینکه خاطر

 شما روز یک اما بودند؛ انقالبی افراطی شکل به روزی یک برگشتند، را راه و شدند پشیمان که کسانی این از خیلی. دشمن هایگیریجهت مخالف،

 شهوات نفسانی، هایهوا است؛ عوامل همین خاطر به این! اندگرفته قرار نقالبا ضد خدمت در و اندایستاده روز آن مقابل ینقطه در درست بینیدمی

 اینها است؛ قیامت از غفلت مرگ، از غفلت وظیفه، از غفلت پروردگار، ذکر از غفلت هم اینها اصلی عامل .مادی مطالبات در شدن غرق نفسانی،

 در طلب،راحت و طلبعافیت مردمان که جائی هر»فلذا  (2۸9) «.شود عوض شانجهتگیری درجه هشتاد و صد بکلّی که شودمی موجب

 (290)«میکنند متهم گریافراطی و تندی به را مبارز و مؤمن انسانهای نمیکنند، خطرپذیری و نمیکنند باز خود برای جائی مبارزه، میدان وسط

 (291)آنچه دکتر احمدی نژاد در طریق پایبندی به خط امام و تقابل با تحریف امام)ره( و در راستای لبیک به فرمان امام جامعه اسالمی

بازخوانی و تبیین گفتمان »م نسبت به آن احساس تکلیف نموده و تمامی دلسوزان انقالب را به مدد طلبیده است، چیزی نیست جز لزو

 رحلت سالروز ششمین و بیست مراسم ؛ موضوعی که پس از ابالغ و واخواهی عمومی رهبر معظم انقالب در در«انقالب و خط نورانی امام و رهبری

قرار گرفت و تقریباً در بین  )ره( از سوی کمتر فرد و گروهی به صورت هدفمند، برنامه ریزی شده وسازماندهی شده مورد پیگیری خمینی امام حضرت

 صراط مسیر کردن منحرفدستیابی به هدف های بزرگ انقالب و رمز و راز »به فرموده امام جامعه اسالمی، خواص جامعه بر زمین ماند. تکلیفی که 

 (292) «.است ایران ملّت مستقیم

و  واخواهی  ،روزهای آتی انقالب، روزهای رسوایی جریان نفاق و به فضل خدا، همبستگیهی انقالبی ،با فراگیر شدن این واخوابی شک 

معتقدین و وفاداران به گفتمان انقالب و خط نورانی امام ورهبری خواهد بود. شاه کلیدی که در سفر دکتر مطالبه گری عمومی آحاد  w
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 الهی تفاوت مدیریت های مردمی واز آن در قالب  یدار ایشان با مقام معظم رهبری(د پس ازروز  14) 25/6/1395 احمدی نژاد به گرگان در

 می شود: یاد، غیرمردمی و غیرالهیبا مدیریت های 

 مشروعیتِ رمز این و است کرده اراده اینگونه خدا. باشد مردم خدمت در و مردم خواست از برآمده باید اجرا و ریزی برنامه دولت، حکومت،»

 استقرار و ها مدیریت اصالح انسانی، و الهی آرمانهای تحقق راه و راز و رمز .ندارند دیگری کار مردم به خدمت از غیر ها حکومت. است ها حکومت

 است. الهی و مردمی های مدیریت

 آنان رابطه پایه. مردمند بین نیمهربا و الفت گسترش و مردم جویی کمال و آگاهی بسط عدالت، و آزادی و توحید گسترش دنبال به همواره الهی مدیران

 استفاده حکومت و حکمرانی جای به امامت و والیت واژه از ما فرهنگ در رو همین از و است جویی کمال و محبت و عشق اساس بر مردم با

 مردم های آزادی توسعه و مردم وحدت و جویی مشارکت و طلبی عدالت مردم، رفاه و کرامت عزّت، اقتدار، راستای در آنان های برنامه. است شده

 (293)«.است وظیفه و هدف یک البته و فرصت یک مردمی آرمانهای و مطالبات افق افزایش آنان برای. است

  که دهد می مانتانفر خداوند همانا ;. . .  اهلها الی االمانات تؤدوا ان یامرکم اهلل ان»از باب  اگر خواست عمومیبراستی 

واخواهی و مطالبه گری از خواص و تبدیل به  مدیریت الهی باشد مبتنی بر استقرار ، (294) «.. .  برگردانید آن اهل به را ها امانت

حکومت در حالیکه  سال خانه نشینی و بدون هربرنامه ای برای بازگشت به زمامداری، 24امیرالمؤمنین هم پس از ، جامعه گردد

 بی نیز (297) باشد ملخی دهان در که ای جویده برگ و (296) جذامی دست در خوک استخوان و (295) بز بینی آب از حتی

 پیگیری گفتمان اصیل انقالب نبوی به صحنهبه جهت اتمام حجت بر خواص  ،و خواص ملت  با اصرار مردم  ،است تر ارزش

دین  رفته بین از های بازگرداندن نشانه»؛ (29۸)«ی حق و دفع باطلبرپای»بازگشتی که ارزش آن به   باز خواهد گشت. مدیریت

 محرومان و مظلومان به خدمت»؛ (300)«ه استشد سپرده فراموشی دست به که مقررات انقالب و عملی شدن قوانین»؛ ( 299)«خدا

«  تکلیف» و«  وظیفه» ،«  امانت» نعنوا آن به پذیرش فلسفه است و«ستمدیدگان گرسنگی و ستمگران شکمخواری برابر و عدم سکوت در

 اسارت به را خدا بندگان برند، غارت به را المال بیت پس افتد، کاران نابه و گان فرومایه این دست به امت این حکومت سرپرستی »:در این است که 

 (301) «. . . ندساز خویش همکار را فاسقان و بستیزند صالحان با گیرند،

 . شد خواهد مقدس نیز اهداف است«  امانت» کومتح باب در بینش وقتی آری

 نتیجه چه خواهد شد؟

 ،"الْحَنَاجِرَ الْقُلُوبُ بَلَغَتِ وَ الْأَبْصَارُ زَاغَتِ إِذْ وَ": فرمایدمی آن یدرباره قرآن که بود انگیزوحشت آنچنان دشمن سپاه عظمت و در جنگ احزاب}شدت»

 تعبیر به و گرفتند قرار آزمایش معرض در مؤمنان که بود حالتی چنین در (302) ".بود رسیده لب به هانجا و بود شده خیره وحشت شدت از هاچشم"

 ".خوردند سختی تکان" قرآن

 گفت نگفت، راست ما به پیغمبر که گفتند اینها بود، مریض هایشاندل که کسانی»: شدند دسته دو مسلمانان هنگام، این در(؛303) "شَدِیدًا زِلْزَالًا زُلْزِلُوا وَ"

 گرایش یک و دشمن مقابل در بینیِخودکم و ناامیدی و یأس یعنی. آورندمی در را ما پدر آید،می دارد و آمده دشمن لشکر! بفرما شوید؛می پیروز شما

 این ؛(304)"رَسولُه وَ اهللُ وَعَدَنَا ما هذا" نیست، جوریاین قضیّه نه، گفتند بودند اکثریّت که دیگر یعدّه امّا داشت؛ وجود آنها در دشمن به پنهان قلبی

 یعنی... کنندمی دشمنی شما با استکبار و کفر عوامل یهمه شدید، میدان این وارد وقتی شما که بودند گفته بودند؛ گفته ما به پیغمبر و خدا قبالً را دشمنی

 کمک به نیز "الهی سنت" که بود اینگونه (305)«کرد تقویت را ایمانشان... کند تضعیف را اینها یروحیّه اینکه جایبه دشمن، یحمله و دشمن آمدن

 آنها که لشکریانی و فرستادیم آنها بر سختی طوفان و باد ما آمدند، شما سراغ به( عظیمی) لشکرهای که هنگام آن در": زد رقم را پیروزی و آمد مسلمانان

 (306)"(شکستیم هم در را آنها وسیله این به و. )دیدیدنمی را

 تهذیب، لحاظ از هم اخالقی، لحاظ از هم بسازید؛ را خودتان باید معنوی لحاظ از. است زیاد خیلی شما یوظیفه. است زیاد هم کار است، سنگین وظیفه»

 لقد": آیاتی چه و کردند، تالوت خوبی قرآن چه ما عزیز یطلبه این. قرآن تالوت و نوافل و فرایض هب تقید و پایبندی لحاظ از هم تدین، لحاظ از هم

 نه. است پیغمبر اسوه، هستیم، "األخر الیوم و اللّه یرجوا" اگر (307)."کثیرا اللّه ذکر و األخر الیوم و اللّه یرجوا کان لمن حسنة اسوة اللّهرسول فی لکم کان

 المؤمنون رءا لمّا و": میشود روشن پیغمبر این به مؤمنان وضع بعد، یآیه در وقت آن. دهیم ادامه باید را او راه - است محال که - کنیم عمل او مثل ما اینکه

 در بودند، وهگر یک بدر جنگ در. کردند حمله طرف همه از احزاب، جنگ در (30۸). "رسوله و اللّه صدق و رسوله و اللّه وعدنا ما هذا قالوا األحزاب

 آمدند غیره و ثقیف و مکه غیر و مکه مشرک قبائل یهمه احزاب، جنگ در اما بودند؛ کوچک قبائلِ دیگر جنگهای در بودند، گروه یک احد جنگ

 با هم اینها کردند؛ خیانت بودند، پیغمبر ییافتهامان و بودند پیغمبر یهمسایه که هم هایییهودی کردند؛ فراهم رزمنده نیروی نفر هزار ده شدند؛ متحد

 کرد، مخالفت صهیونیستی رژیم کرد، مخالفت انگلیس کرد، مخالفت آنها با آمریکا یعنی کنیم، مقایسه امروز با را این بخواهیم اگر. کردند همکاری آنها
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 دلها که احزابی جنگ کردند؛ درست زاباح جنگ یک کردند، جمع را نیروهاشان کردند، خرج را پولهاشان. کرد مخالفت نفتخوار مرتجعِ رژیم فالن

 جور همین هم االن. میترساندند را مردم (309) ؛"فارجعوا لکم مقام ال یثرب اهل یا منهم طائفة قالت اذ و": میفرماید سوره همین اوائل. ترساند خیلی را

 این شان،نظامی جنگ آن! آورندمی در را پدرتان است؟ یشوخ مگر آمریکا با یمقابله. بترسید آقا: میترسانند را مردم ایعده یک هم االن. است

 المدینة فی المرجفون و مرض قلوبهم فی الّذین و المنافقون ینته لم لئن": میفرماید باز سوره این آخر در. شانسیاسی و تبلیغی فعالیتهای این تحریمشان،

 و خدا نمیکنیم؛ تعجب ما ؛«رسوله و اللّه وعدنا ما هذا»: است این مؤمن حال شرح شرائطی، چنین یک در. همینهایند مرجفون( 310). "بهم لنغرینّک

 حاال بودند، گفته بله،. آیندمی سراغتان دشمنها دارید؛ دشمن باشید، رسول و خدا به ایمان به پابند باشید، توحید به پابند اگر که بودند گفته ما به رسولش

 - مرض قلوبهم فی االیمان،ضعیف منافق،. شد بیشتر ایمانشان ؛«تسلیما و ایمانا االّ زادهم ما و رسوله و اللّه صدق و». آمدند بله، دیدیم درآمد؛ راست هم

 اذیت و خطاب و عتاب خدا، راه در زحمتکشان و باللّه مؤمنین به میکنند بنا میلرزد؛ بید مثل تنشان بینند،می را دشمن وقتی - اندگوناگونی طوائف که

. میدهند انجام میخواهد، دشمن که کاری همان نمیکنید؟ اینجوری را سیاستتان چرا آئید؟نمی کوتاه چرا میکنید؟ اینجوری چرا آقا: آوردن فشار و کردن

 «رسوله. و اللّه وعدنا ما هذا» کنند؛ دشمنی باید خب، نمیکنیم؛ تعجبی ما: میگویند صادق مؤمنینِ طرف، آن از اما

 آش همین نشوید، آنها رودنباله نیندازید، گردن به را آنها کمند وقتی تا (311) ؛ "ملّتهم تتّبع حتّی النّصاری ال و الیهود عنک رضیت لن و": فرموده هم جا یک 

 ضعیف را خودت چرا. کن قوی را خودت. شود پاره کمندش بدهی، تکان یک نگذارد؛ تأثیر تو گردن در کمندش که کن قوی را خودت. کاسه همین و است

 نیت با! طلبه جوانهای من، فرزندان من، عزیزان باشید اینجوری. «تسلیما و ایمانا االّ زادهم ما و» بیفتی؟ خاک به شوی، خاکسار شوی، تسلیم او مقابل در تا کنیمی

 (312).دباشی مقدم صفوف برجستگان بود،جزو خواهید مقدمش صفوف در که عظیم میدان این در اینکه قصد به بخوانید، درس صادقانه

ید آورنده این به نظر من، یکی از مهمترین حرفهای امام بزرگوار این بود که میفرمود: این نظام، وابسته به من و زید و عمرو نیست. امامی که پدر و پد»

د که توانست این معجزه را بکند و این هنر بزرگ را نشان دهد. او میگفت که این نظام، متّکی به من نظام و معلم این ملت بود و دست قدرتمند او بو

 .وری استنیست؛ من هم که نباشم، این نظام و این ملت هستند. حرفِ خیلی بزرگی است. وقتی نسبت به امام، این طور باشد، نسبت به همه اشخاص، اینط

متّکی به حقایق و متّکی به آحاد ملت و متّکی به آن معنویتی است که در میان این ملت وجود دارد و لطف خدا را  این نظام، متّکی به اشخاص نیست؛

ا و در این جلب کرده است. تا وقتی این ملت، با همین ایمان و با همین اخالص و با همین صفا پیش میرود و حرکت و مبارزه میکند، هر کسی در این دنی

 (313) «.العاده را دارد و خواهدداشتشد، لطف خدای متعال، شامل این نظام است و این نظام، همان قدرت و نشاط و حضور و توانایی فوقنظام باشد یا نبا

 حرکت توفیق عزم و انگیزه ایجاد امید، ایجاد. خداست دست ردمم دلهای کند؛ هدایت را دلهایشان و مردم و کند باز را راه هم متعال خدای شاءاللَّهان

 ماست، یوظیفه که هم را آنچه. کنیم توکل او به و بخواهیم متعال خدای از. میدهد انسانها به را اینها متعال خدای ،درست هدف و کار سمت به کردن

 باشد ما خیر کار و نیّت محصول آن شاءاللَّهان گرفت؛ خواهد انجام همان خواست، متعال خدای که چه هر. کنیم واگذار خدا به هم را نتیجه بدهیم؛ انجام

 (314) .کرد حرکت بایستی طوراین. باشد ما مطلوب شاءاللَّهان و

شاءاهلل ا توفيق بدهد؛ به مسئولين محترم و عزيز ما هم انی شماهميدواريم خداوند متعال به همها ست.ی روشنی اشاءاهلل آيندهانآينده »

 و تأمل و فكر با هایِقضاوت» در مردم (315)«شما هم نقش خودتان را ايفاء كنيدتوفيق بدهد كه بتوانند نقش خودشان را ايفاء كنند؛ 

 (316).نه كدام و است صالح مسئول كدام كه فهميد توانمی مردم هایِقضاوت اينگونه از بنابراين كنندنمی اشتباه ،«شده بندیجمع

  (317).بود خواهد بهتر بسيار آن، امروز از كشور فردای الهی، توفيق به معتقدم و ندارم نگرانی هيچ آينده به نسبت من

 کالم آخر

 تحليل به رو قريش آن از پس. بود اسالم ضد بر همگانى و قوى جبهه يك ايجاد براى مشركان تالش آخرين احزاب جنگ

 به تصميم و مخالفت هوس كه آنان بويژه اطراف، قبايل به سلم و آله و عليه اهلل صلى خدا رسول مكرر حمالت و رفته

 مشركان رفتن از پس سلم و آله و عليه اهلل صلى خدا رسول. نشاند جايشان سر بر را همه داشتند، را مدينه غارت

 (322تا  31۸)«.آمد نخواهند ما جنگ به آنان و رفت خواهيم آنان جنگ به ما پس اين از» ،«يغزونا ال و نغزوهم االن»: فرمودند

 و این است وعده پروردگار عالمیان:

مَلْعُونِینَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِیلًا  ﴿۞﴾يُجَاوِرُونَكَ فِیهَا إِلَّا قَلِیلًا نْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا لَئِنْ لَمْ يَ»

 «لَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًاسُنَّةَ اللَّهِ فِي ا ﴿۞﴾
کنیم تا جز ]مدتى[ افکنان در مدینه ]از کارشان[ باز نایستند تو را سخت بر آنان مسلط مى  اگر منافقان و کسانى که در دلهایشان مرضى هست و شایعه»

 در باره کسانى که پیشتر بوده ﴿۞﴾ر گردیده و هر کجا یافته شوند گرفته و سخت کشته خواهند شدخدا دو از رحمت ﴿۞﴾اندک در همسایگى تو نپایند
 (323)«خدا هرگز تغییرى نخواهى یافت خدا ]جارى بوده[ است و در سنت اند ]همین[ سنت
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 http://miniurl.ir/c8bfO نژاد احمدی برای تازه فرصتیسایت الف:  7

 https://goo.gl/uXZvfr سابق جمهور رئیس برای تازه فرصتفضائلی:  مهدیمشرق/  8

 http://miniurl.ir/8AwAw رهبری دفتر یاستر به وحدت تحکیم دفتر  سرگشاده نامه 9

 http://miniurl.ir/MsnmI برجام بررسی قانونی مسیر درباره رهبری دفتر عمومی روابط اطالعیه 10
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 4/7/1395 مورخ فقه خارج درس ابتدایدر  انقالب معظم رهبر تذکر

http://miniurl.ir/KER0Y 

12 https://goo.gl/5f3sGR 

13 http://miniurl.ir/jPZAi 

 http://miniurl.ir/OYv1O 4/7/1395 مورخ فقه خارج درس ابتدایدر  انقالب معظم رهبر تذکر 14

 https://goo.gl/pWv7ip 1395 مهر 5 دوشنبه - انقالب معظم رهبر سخنان به واکنش در نمایندگان مجلس اظهارات 15

 http://miniurl.ir/62LFC 1395 مهر 5 دوشنبه - انقالب معظم رهبر سخنان به واکنش در وزیر اطالعات اظهارات 16

 http://miniurl.ir/vCIsi 1395 مهر 5 دوشنبه - انقالب معظم رهبر سخنان به واکنش در محمدرضا عارف اظهارات 17

 https://goo.gl/yc5Cib 1395 مهر 5 دوشنبه - انقالب معظم رهبر سخنان به واکنش در رئوفیان ابوالقاسم اظهارات 18

 http://miniurl.ir/H9R6d 1395 مهر 5 دوشنبه - انقالب معظم رهبر سخنان به واکنش در حبیبی محمدنبی اظهارات 19

 https://goo.gl/8X40r2 1395 مهر 5 دوشنبه - انقالب معظم رهبر سخنان به واکنش در نیامنتجب رسول اظهارات 20

 https://goo.gl/pWv7ip 1395 مهر 5 دوشنبه - انقالب معظم رهبر سخنان به واکنش در قربانزاده حسین اظهارات 21

 http://miniurl.ir/99DoP 1395 مهر 5 دوشنبه - انقالب معظم رهبر سخنان به واکنش در غرویان محمد االسالم حجت اظهارات 22

 https://goo.gl/Utc12h 1395 رمه 5 دوشنبه - انقالب معظم رهبر سخنان به واکنش در رهبر محمدتقی اظهارات 23

 http://miniurl.ir/S6iyx 1395 مهر 5 دوشنبه - انقالب معظم رهبر سخنان به واکنش در بروجردی عالالدین اظهارات 24

 http://miniurl.ir/qWxLz 1395 مهر 5 دوشنبه - انقالب معظم رهبر سخنان به واکنش در جاللی کاظم اظهارات 25

 https://goo.gl/2pWsj8 1395 مهر 5 دوشنبه - انقالب معظم رهبر سخنان به واکنش در خرازی صادق اظهارات 26

-انقالبرهبرمعظم سخنان به واکنش در(یزدیمصباح اهللدامادآیت)عراقیمحمودمحمدی االسالمحجت اظهارات 27
 1395مهر5
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 https://goo.gl/yQIiwf 1395 مهر 5 دوشنبه - انقالب معظم رهبر سخنان به واکنش خرازی در صادق اظهارات 30

 http://miniurl.ir/7JbA4 1395 مهر 5 دوشنبه - انقالب معظم رهبر سخنان به واکنش درصادقی  محمود اظهارات 31

 http://miniurl.ir/RZptH 1395 مهر 5 دوشنبه - انقالب معظم رهبر سخنان به واکنش در کواکبیان مصطفی اظهارات 32

 http://miniurl.ir/pgaFt 1395 مهر 5 دوشنبه - انقالب معظم رهبر سخنان به واکنش در اریحسین شریعتمد اظهارات 33

 https://goo.gl/YNF2Z4 1395 مهر 5 دوشنبه - انقالب معظم رهبر سخنان به واکنش در جنتی اهللآیت اظهارات 34
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 https://goo.gl/akGa58 1395 مهر 5 دوشنبه - انقالب معظم رهبر سخنان به واکنش در خاتمی محمدرضا اظهارات 35

 https://goo.gl/Z4aVEZ 1395 مهر 5 دوشنبه - انقالب معظم رهبر سخنان به واکنش در کوهکن محسن اظهارات 36

 http://miniurl.ir/84IRo 1395 مهر 6 شنبه سه های روزنامه تیتر 37

38 
 «المسلمین امام"...دبرگر مالک"ندای به پاسخ در والیت سپهساالر شکن دشمن پیام»

 ای خامنه امام توصیه به نژاد دکتراحمدی المجلسِفی تبعیت 
http://miniurl.ir/lpypc 

 http://miniurl.ir/jBl9y «به دکتر احمدی نژاد ای خامنه امام توصیه  ماجرای در مستتر های حکمت شرح؛ تدبیر یک حکمتِ سی» 39

 http://miniurl.ir/d74NJ نژاد احمدی به تهرانیحجت االسالم مرتضی آقا توصیه 40

 http://miniurl.ir/9Jqx7 نژاد احمدی دکتر نامه مورد در عباسی اسداهلل  اظهارات 41

 https://goo.gl/d61hJ4 نژاد احمدی دکتر نامه مورد در محمدرضا عارف  اظهارات 42

 http://miniurl.ir/vz7gH نژاد احمدی دکتر نامه مورد در عباس سلیمی نمین  اظهارات 43

 https://goo.gl/OSghSB نژاد احمدی دکتر نامه مورد در شهری ری محمدی محمد اهلل آیت  اظهارات 44

45 
 نژاد احمدی دکتر نامه نهی رهبری و  مورد در ائمه جمعه کشور  اظهارات

http://miniurl.ir/zRj0c 

46 http://miniurl.ir/ZATQ9 

 http://miniurl.ir/svWzi ؟...شتابان چنین کجا به/ بود طلبکارانه: رهبری به نژاداحمدی نامه به اسالمی هوریجم روزنامه واکنش 47

 http://miniurl.ir/wPl7a بشناسیم را جامعه کنندگان دوقطبی: رهبری به نژاداحمدی نامه به اسالمی جمهوری روزنامه واکنش 48

 http://miniurl.ir/Vtl3M والیتمداری دعیم نژاداحمدی از سوالآفتاب نیوز:  49

 http://miniurl.ir/Vtl3M تصمیم یک تکرار/سفر 2 از نژاداحمدی احتمالی پیام/!گیالن به نژاداحمدی سفرروزنامه آرمان:  50

 http://miniurl.ir/kVPj8 کشاند اینجا به را نژاداحمدی سیاسی، ضعیف بینش و لجبازیروزنامه اعتماد:  51

 http://miniurl.ir/ioKIR کنند؟می استقبال نژاداحمدی نیامدن از اصولگرایان چراروزنامه اعتماد:  52

53 
 /نژاداحمدی دوران مثل شد؛ تمام «سازیقطبی دو» دوران

 پرداخت را آن هزینه جامعه که پرهزینه هاییجدال /است؟ سابق جمهوررییس نیامدن بر مصلحت چرا
https://goo.gl/aiXtgx 

 http://miniurl.ir/E0PMp !!بای بای احمدی: نیوز صراط 54

55 
 بازخوانی با خود بازسازی برای نژاداحمدی تالش /برد محاق به را خود بازسازی «پروسه - پروژه» نژاداحمدیفارس نیوز: 

 !امام خط
http://miniurl.ir/av1fk 

 https://goo.gl/K6A9TY «آزاد اباتانتخ» آزماییراست و نژاداحمدیجوان آنالین:  56

 http://miniurl.ir/r6Abz کشید؟ اینجا به کار چرا /نژاداحمدی اخیر ماجراهای درباره نکته 4 57

 دولت رییس نام ثبت دیدصالح عدم در کردند پرداخت انقالب رهبر که ایهزینه: سپاه در فقیه ولی نماینده سعیدی، علی 58
 !کنیم معرفی جامعه به را مجموعه این هویت نتوانستیم ما که بود کاریکم از ناشی دهم و نهم

https://goo.gl/ihWDIl 

59 http://miniurl.ir/Or2cJ 

60 

  نژاداحمدی نامهتوصیه رهبری و  به بی بی سی واکنش

https://goo.gl/miZJMC 

61 https://goo.gl/qSLZid 

62 https://goo.gl/vfbg5h 

63 http://miniurl.ir/nY3aw 

 http://miniurl.ir/95S9M  نژاداحمدی نامهتوصیه رهبری و  به رادیو فردا واکنش 64

 http://miniurl.ir/UNUj4  نژاداحمدی نامهتوصیه رهبری و  به روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز واکنش 65

 https://goo.gl/XeuOXr  نژاداحمدی نامهتوصیه رهبری و  بهانگلیسی  جزیرهال خبری شبکه و  المانیتور آمریکایی تحلیلی پایگاه  واکنش 66

 دولت رییس نام ثبت دیدصالح عدم در کردند پرداخت انقالب رهبر که ایهزینه: سپاه در فقیه ولی نماینده سعیدی، علی 67
 !کنیم معرفی جامعه به را مجموعه این هویت نتوانستیم ما که بود کاریکم از ناشی دهم و نهم

https://goo.gl/ihWDIl 

68 http://miniurl.ir/Or2cJ 

69 
 لهمعظم به ایشان نامه و نژاد احمدی دکتر به انقالب معظم رهبر توصیه ماجرای به بی بی سی واکنش

https://goo.gl/51UiyG 

70 http://miniurl.ir/lbPzz 
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 https://goo.gl/pI6WIR لهمعظم به ایشان نامه و نژاد احمدی دکتر به انقالب معظم رهبر توصیه ماجرای بهفردا  رادیو  واکنش 71

 https://goo.gl/j3f2uF لهمعظم به ایشان نامه و نژاد احمدی دکتر به انقالب معظم رهبر توصیه ماجرای بهکلمه  ضدانقالب سایت  واکنش 72

73 

 لهمعظم به ایشان نامه و نژاد احمدی دکتر به انقالب معظم رهبر توصیه ماجرای به بی بی سی واکنش

https://goo.gl/rNmzIY 

74 https://goo.gl/jNzox6 

75 http://miniurl.ir/GVS0y 

76 http://miniurl.ir/IL8gK 

77 http://miniurl.ir/EkCON 

78 http://miniurl.ir/g8dc3 

79 http://miniurl.ir/t7ie6 

لهمعظم به ایشان نامه و نژاد احمدی دکتر به انقالب معظم رهبر توصیه ماجرای هبوایر  ایران واکنش 80  https://goo.gl/eSzJ0W 

لهمعظم به ایشان نامه و نژاد احمدی دکتر به انقالب معظم رهبر توصیه ماجرای بهرویترز  خبرگزاری واکنش 81  http://miniurl.ir/OfzQD 

لهمعظم به ایشان نامه و نژاد احمدی دکتر به انقالب معظم رهبر توصیه ماجرای هبتایمز  نیویورک روزنامه واکنش 82  http://miniurl.ir/AUwxE 

 به ایشان نامه و نژاد دکتراحمدی به انقالب رهبرمعظم توصیه ماجرای بهآمریکا  خارجه وزارت خبری پایگاه واکنش 83

 لهمعظم

https://goo.gl/zPPfYm 

لهمعظم به ایشان نامه و نژاد احمدی دکتر به انقالب معظم رهبر توصیه ماجرای به"اسپوتنیک" وسیر خبرگزاری واکنش 84  
http://miniurl.ir/5DkRq 

85 http://miniurl.ir/cncfI 

 دهم و نهم های دولت عملکرد و گفتمان پیرامون اسالمی جامعه امام نظر - دوم فصل

 http://goo.gl/f73BTK 2/6/1387بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهور و هیأت دولت مورخ  86

 http://goo.gl/6Wg5KW 2/6/1391بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهور و هیأت دولت مورخ  87

 http://goo.gl/DzXzby 23/4/1392بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهور و هیأت دولت مورخ  88

 http://goo.gl/f73BTK 2/6/1387بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهور و هیأت دولت مورخ  89

 http://goo.gl/DzXzby 23/4/1392بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهور و هیأت دولت مورخ  90

 http://goo.gl/f73BTK 2/6/1387بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهور و هیأت دولت مورخ  91

 http://goo.gl/6Wg5KW 2/6/1391بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهور و هیأت دولت مورخ  92

 http://goo.gl/DzXzby 23/4/1392بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهور و هیأت دولت مورخ  93

 http://goo.gl/f73BTK 2/6/1387بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهور و هیأت دولت مورخ  94

 http://goo.gl/f73BTK 2/6/1387بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهور و هیأت دولت مورخ  95

 http://goo.gl/f73BTK 2/6/1387بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهور و هیأت دولت مورخ  96

 http://goo.gl/f73BTK 2/6/1387بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهور و هیأت دولت مورخ  97

 http://goo.gl/6Wg5KW 2/6/1391بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهور و هیأت دولت مورخ  98

 http://goo.gl/DzXzby 23/4/1392بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهور و هیأت دولت مورخ  99

 http://goo.gl/f73BTK 2/6/1387بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهور و هیأت دولت مورخ  100

 http://goo.gl/6Wg5KW 2/6/1391بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهور و هیأت دولت مورخ  101

 http://goo.gl/DzXzby 23/4/1392بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهور و هیأت دولت مورخ  102

 http://goo.gl/f73BTK 2/6/1387بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهور و هیأت دولت مورخ  103

 http://goo.gl/6Wg5KW 2/6/1391بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهور و هیأت دولت مورخ  104

 http://goo.gl/DzXzby 23/4/1392رخ بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهور و هیأت دولت مو 105

روزه معظم له به قم  10مشرق نیوز/ بیانات مقام معظم رهبری در دومین دیدار با جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در سفر  106

 1389آبانماه  6جلسه در مورخ  -1387در مهرماه 

http://goo.gl/6hKhZz 

روزه معظم له  10شبکه خبری ایران/ بیانات مقام معظم رهبری در دومین دیدار با جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در سفر  107

 1389آبانماه  6جلسه مورخ  -1387رماه به قم در مه

http://goo.gl/fKdOQR 

روزه معظم له به  10بیانات مقام معظم رهبری در دومین دیدار با جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در سفر  /جهان نیوز -8 108

 1389آبانماه  6جلسه  مورخ  -1387قم در مهرماه 

http://goo.gl/ufLTM3 
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روزه معظم له به قم در  10بیانات مقام معظم رهبری در دومین دیدار با جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در سفر  /خبرآنالین 109

 1389آبانماه  6جلسه مورخ  -1387مهرماه 

http://goo.gl/Uv4Ylg 

روزه معظم له به قم  10قام معظم رهبری در دومین دیدار با جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در سفر سایت تبیان/ بیانات م 110

 1389آبانماه  6جلسه مورخ  -1387اه در مهرم

http://goo.gl/STxW1i 

روزه معظم له به قم در  10ین حوزه علمیه قم در سفر بیانات مقام معظم رهبری در دومین دیدار با جامعه مدرس /آفتاب نیوز 111

 1389آبانماه  6جلسه مورخ  -1387ماه مهر

http://goo.gl/AF6X07 

ه روزه معظم ل 10پایگاه سخن آشنا/ بیانات مقام معظم رهبری در دومین دیدار با جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در سفر  112

 1389آبانماه  6جلسه مورخ  -1387ماه به قم در مهر

http://goo.gl/RYuNQt 

روزه معظم له به  10سایت راسخون/ بیانات مقام معظم رهبری در دومین دیدار با جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در سفر  113

 1389ه آبانما 6جلسه مورخ  -1387قم در مهرماه 

http://goo.gl/XJPuR3 

دهم و نهم های دولت عملکرد و گفتمان کنندگان تخریب اهداف و ماهیت  – سوم فصل  

 http://goo.gl/Zguj5b 11/7/1385 مورخ نظام کارگزاران دیدار دربیانات امام خامنه ای  114

 http://goo.gl/KbT4zV 2/6/1387 در نهم دولت هیأت با دیدار دربیانات امام خامنه ای  115

29/6/1387 در تهران جمعه نماز های خطبه در ای خامنه امام بیانات 116  http://goo.gl/IKzQiW 

22/2/1388 در کردستان استان مردم جمع  در ای خامنه امام بیانات 117  http://goo.gl/6hAzmu 
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3/5/1391 در نظام کارگزاران دیدار بیانات امام خامنه ای در 127  http://goo.gl/ZlocP9 
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 http://goo.gl/KbT4zV 2/6/1387بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهور و هیأت دولت مورخ  172

 http://goo.gl/V5Vrzb قاضی زاده: دنبال بازگرداندن احمدی نژاد نیستیم/ نخست آیت اهلل مصباح صحبت از جریان انحرافی کرد 173

 http://goo.gl/hTSgPY د برای چه بود؟حجت االسالم شریف زاده: پس این همه داد و بیدا 174

 http://goo.gl/V5Vrzb قاضی زاده: دنبال بازگرداندن احمدی نژاد نیستیم/ نخست آیت اهلل مصباح صحبت از جریان انحرافی کرد 175

 http://goo.gl/hTSgPY پس این همه داد و بیداد برای چه بود؟ حجت االسالم شریف زاده: 176

 http://goo.gl/d1EG1k نابغه ای که طرح ترور احمدی نژاد توسط مشایی را فاش کرد 177

 http://goo.gl/0etmnw  مصباح یزدیتحقق پیش بینی رئیس جمهور درباره آیت اهلل 178

 http://goo.gl/6rH89J لطفا ازخودآیت اهلل مصباح بپرسید/کوتاه آمدن ازموضع تقابل مکتب ایران با اسالم 179

 http://goo.gl/uKpqNK چیست؟ 'بزرگترین خطر از صدر اسالم'و  'فراماسونر'، 'بهایی'ویژگی های مثبت یک  180
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 بدهد تصور مشایی صالحیت رد صورت در نژاد احمدی دارد احتمال که است اقداماتی از نژاد احمدی محمود
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