


یکی از کارهای مهم نخبگان و خواص، تبیین است؛ حقائق را بدون 

تعصب روشن کنند؛ بدون حاکمیت تعلقات جناحی و گروهی و بر 

دل آن گوینده. اینها مضر است. جناح و اینها را باید کنار گذاشت، 

باید حقیقت را فهمید. در جنگ صفین یکی از کارهای مهم جناب 

عمار یاسر تبیین حقیقت بود. 

بنابراین، بصیرت مهم است. نقش نخبگان و خواص هم این است 

که این بصیرت را نه فقط در خودشان، در دیگران به وجود بیاورند.

این بیبصیرتی را بخصوص شما جوانها با خواندن آثار خوب، با تأمل، 

با گفتگو با انسانهای مورد اعتماد و پخته، نه گفتگوی تقلیدی - 

که هر چه گفت، شما قبول کنید. نه، این را من نمیخواهم - از بین 

ببرید. کسانی هستند که میتوانند با استدالل، آدم را قانع کنند؛ 

الحسین  عبداهلل  ابی  حضرت  حّتی  و  کنند  قانع  را  انسان  ذهن 

)علیهالّسالم( هم از این ابزار در شروع نهضت و در ادامهی نهضت 

استفاده کرد. حاال چون ایام مربوط به امام حسین )علیهالّسالم( 

است.

مقام معظم رهبري، بیانات در دیدار اعضای دفتر رهبری و 

سپاه حفاظت ولی امر، 1388/5/5



گزيده بيانات آيت اهلل واعظ طبسي
نماينده ولي فقيه در خراسان، 

توليت عظماي آستان قدس رضوي 
و مدير عالي حوزه علميه خراسان 

با موضوع 

امامت و واليت، واليت فقيه و فتنه 88

اداره کل روابط عمومی آستان قدس رضوی
دي ماه 1394
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پیشگفتار
مجتهدي  و  شناس  زمان  فقیهي  رهبري  به  ایران  مردم  اسالمي  انقالب 

جامع الشرایط، معادالت جهاني را بر هم زد و خواب سردمداران سلطه و 

داعیه داران مدیریت جهان را پریشان کرد.

ارایه کرد که در فضاي  اندیشه اي نو در مدیریت جهان را  حکومت دیني 

ذهني و هندسه مفهومي سلطه گران و در غوغاي سوسیالیم و امپریالیسم 

همه  با  توانست  آنان،  پیش بیني هاي  علي رغم  و  مي آمد  نظر  به  غریب 

فشارها و سختي ها جاي خود را در افکار عمومي جوامع بشري باز و به 

تعبیر امام راحل رضوان اهلل علیه، پیام خود را به جهان صادر کند.

در دوران مختلفي که بر سرگذشت این انقالب گذشت، از دوره تکوین تا 

ترور مغزهاي متفکر انقالب و تا جنگ تحمیلي هشت ساله و ماجراهاي 

پس از آن تا به امروز، شیطان بزرگ و ایادي آن که طرز تفکر و منافع آنان با 

ظهور انقالب اسالمي به چالش کشیده شده بود، همواره در صدد براندازي و 

سرنگوني این نظام بودند و در این رهگذر، انقالب در حرکت خویش به سوي 

تکامل و تعالي، همواره با فتنه هاي نو به نو مواجه بوده و هست.

فتنه اي که در سال 88 دامنگیر فضاي جمهوري اسالمي ایران شد، نمونه 

بارزي از آن است که پرده نفاق از چهره بسیاري برداشت. نقش رهبري و 

انکار  قابل  فتنه ها  این  خنثه سازي  در  صحنه،  در  مردم  حضور  و  آگاهي 

نیست و عنصري که ضامن آگاهي و بیداري مردم و سطوح مختلف جامعه 

بوده و هست، عنصري است مقدس به نام »بصیرت« که امروزه به گفتماني 

انقالبي و ارزشمند تبدیل شده است.

خبرگان و پیشگامان نهضت در بصیرت افزایي و آگاه سازي افکار عمومي، 

نقشي غیرقابل تشکیك و تردید دارند و خواص که روحانیت در پیشاني 
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این جمع همواره مي درخشند، با تزریق بیداري و بصیرت، آرمانهاي انقالب 

را زنده نگه داشته و مي دارند.

انقالب  شکل گیري  روزهاي  آغازین  از  که  طبسي  واعظ  عباس  اهلل  آیت 

نفسه  اهلل  قدس  کبیر  خمیني  الشأن،  عظیم  راحل  امام  همراه  اسالمی، 

اهلل  آیت  حضرت  اسالمي،  انقالب  حکیم  رهبر  و  فرزانه  قائد  و  الزکیه 

العظمي خامنه اي مّد ظله العالي بوده اند، همواره در سال های متوالی در 

فرمایشاتشان ضمن تبیین جایگاه امامت و والیت و والیت فقیه در اندیشه 

ناب اسالمی، بر ضرورت تبعیت از ولی فقیه زمان تاکید فرموده اند و در 

برهه حساس فتنه 88 نیز مطالب مهمی را در این زمینه مطرح کردند که 

مرور آن ها به مناسبت سالروز حماسه نهم دي -که روز بصیرت و میثاق 

امت با والیت نام گرفته است- آگاهي بخش نسل جوان و نسل هاي آینده، 

یادآور خاطرات براي همراهان و موجب ثبت این شور و شعور انقالبي در 

صفحات تاریخ خواهد بود.

با موضوع  له در سال هاي مختلف  بیانات معظم  این مجموعه، گزیده  در 

امامت و والیت، والیت فقیه و بررسي ابعاد مختلف فتنه 88 گردآوري شده 

که در معرض انتشار قرار مي گیرد.

امید که مقبول افتد.
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اهمیت والیت و رهبري
... فرمود: اين كه آن روز از نعيم سؤال مي شويد، 
و  عمومي  بهداشت  از  سؤال  امنيت،  از  سؤال  مراد، 
در  و  و سالمت دل  فكر  و سالمت  عافيت  از  سؤال 
نگاهي ديگر سؤال از نحو ي ارتباط با واليت و امامت 
و  امنيت  اين كه  بنابراين  است.1  اسالمي  جامعه ي 
عافيت به معناي سالمت فكر و سالمت دل در كنار 
اهميت  است،  آمده  رهبري  و  واليت  امر  به  توجه 

موضوع را نشان مي دهد.2
***
هویت جمهوري اسالمي

 ... استقالل و هويت جمهوري اسالمي ايران، در پرتو 
دنياي  اعتراف  امروز  ]است[.  واليت  و  امامت  اصل 
از  استعمارگر  قدرت هاي  مرعوبيت  و  مستكبر غرب 

قدرت ملت ايران، رهين رهبري نظام است.
انتخابات بلكه در  ... مردم شريف ايران نه تنها در    
دوران پيروزي انقالب پاي بندي به حمايت از واليت 

فقيه را به اثبات رساندند. 3
***

1ـ عن أبي نعيم الحافظ يرفعه إلى جعفر بن محمد )عليهما 
السالم(، في قوله تعالى: ثُمَّ لَُتْسَئُلنَّ يَْوَمِئٍذ َعِن النَِّعيِم، قال: »يعني 

األمن و الصحة و والية علي )عليه السالم(«؛ البرهان في تفسير 
القرآن، ج 5، ص 750 و نيز المناقب ابن شهر آشوب، ج2، ص153. 
2ـ ديدار با فرمانده و پرسنل نيروی انتظامى استان )1386/7/30(
3ـ ديدار خادمان بارگاه منور رضوي با توليت آستان قدس رضوي 

)1386/12/26(
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حجت ما و خدا
رهبر  و  اسالمي  جامعه ي  امامت  ما،  حجت  امروز 
ماست. ما سياستي را دنبال مي كنيم، در آن جهتي 
موضع  آن چنان  جريان  هر  برابر  در  مي گيريم،  قرار 
مي گيريم كه رهبر ما داراي موضع است و او حجت 
است بين ما و خدا و من به سهم خودم فرداي قيامت 
اگر از من سؤال بشود چرا نسبت به آن جريان و آن 
گروه آن جور برخورد كردي، چرا در آن جا سكوت 
كردي، چرا در اين جا موضع گرفتي، من حجت دارم. 
اين جا جايي نيست كه ما از خود مايه بگذاريم و اين 
است معناي واليت و امامت كه اساس و پايه ي دين 
است و جزء مسايل اصولي است. من مي گويم و از 
عهده ي اين سخن ]برمي آيم[، نه اين جا ]كه[ در بحث 
با فرض اين كه احاديث،  علمي حاضرم بحث كنيم. 
سنداً، آيات، داللتاً، براي اثبات واليت مطلقه ي فقيه 
قصور داشته باشند ـ كه ندارند ـ عقل و منطق كه 
بهترين دليل ماست و از پايه هاي استدالل ماست در 
احكام الهي، اثبات كننده ي ضرورت واليت و امامت 

جامعه ي اسالمي است.1
***

چرا سکوت؟
چهره ي  يك  مسلماني،  است  ممكن  چگونه   ...
با  گروهي  ببيند  باتجربه اي  سياست مداِر  مسلماِن 
شعار جمهوري ايراني وارد مبارزه مي شوند و سكوت 
به  چهره ي  معتقد  يك  است  ممكن  چگونه  بكند؟ 
اسالم و نظام اسالمي و آشنا با مسايل فكري اسالم، 

1ـ همايش طاليه داران انقالب )علما، اساتيد و ائمه ي جماعات( 
)87/11/16(
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و تحمل  بشنود  را  فقيه  بر اصل واليت  شعار مرگ 
بكند؟1

***
والیت فقیه؛ ضد دیکتاتوري

... آن ]كسي[ كه ما بايد به آن توجه بكنيم و 
آن  روي  انقالب  سالگرد  بزرگداشت  مراسم  اين  در 
اين  بايد  از هر سال ديگر  امسال بيش  كار بشود و 
و  ما  فرهنگي  دستگاه هاي  بين  انسجام  و  هم فكري 
محترم  ستاد  و  محترم  شوراي  اين  و  ما  رسانه هاي 
و  فقيه  واليت  نقش  درباره  بحث  آن  باشد،  بيشتر 

امامت و رهبري نظام در اين مهم است. 
برخورد  ديكتاتوري  با  استبداد،  با  آن كه   ...
است.  فقيه  واليت  است،  رهبري  او  دارد،  شديد 
محور وحدت، محور صميميت و برادري و جلوگيري 
را  فضا  آن كه  است.  رهبري  پراكندگي،  و  تفرق  از 
هميشه آرام و امن نگه مي دارد و از حقوق جامعه و 
افراد دفاع مي كند و موضع دستگاه سياست گذاري 
و اجرايي را در برابر قدرت هاي ستمگر دنيا مشخص 
مي كند ـ كه اگر غير اين باشد، موضع خواهد گرفت 
برخورداري  با  كه  اوست  است.  رهبري  نقش  اين  ـ 
از جانب خداي متعال و بصيرت و  از دليلي روشن 
روشن بيني اش در دين و مباني ديني و يقين و باوري 
و  داشته  نگه  موضع  اين  در  را  ما  دارد،  راه  به  كه 

چنين امتيازات بزرگي عائد ما شده.2

1ـ سخنراني در جمع مردم معترض به هتك حرمت عاشوراي 
حسيني )88/10/8(

2ـ ديدار با شوراي هماهنگي تبليغات و ستاد دهه فجر استان 
)88/10/28(
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***
   اگر ولي فقیه باشد

اگر  باشد،  ولي فقيه  اگر  مي گوييم  ما  اين كه   ...
عادل،  جامع الشرايِط  مجتهِد  و  فقيه  يك  با  رهبري 
اسالم شناس، متفكر، مسلط بر مباني اسالمي باشد، 
به اين علت است كه ديگر در اين زمينه، ديكتاتوري، 
استبداد، خودكامگي مفهومي نخواهد داشت، چون 
شخص  حكومت  نيست،  فرد  حكومت  حكومت، 

نيست، حكومت خداست.1
***
 والیت فقیه؛ ضد سلطه

محوري،  تنها  اصلي،  تنها  هستيم  معتقد  ما   ...   
خودكامگي  و  استبداد  با  مي تواند  كه  عاملي  تنها 
مبارزه بكند و زمينه ي اين سلطه گري ها و استثمار 
كه  و عنصري  آن محور  ببرد،  بين  از  را  استعمار  و 
مي تواند آزادي ايجاد بكند، انسان ها را مستقل و با 
انسان ها  را در  بكند، خوداتكايي  تقويت  عزت نفس 
واليت  حكومت  و  واليت  شك  بدون  بكند،  ايجاد 
فقيه است، امامت جامعه ي اسالمي است. ولي امر، 
جامعه  در  مي تواند  را  نقش  اين  كه  است  ولي فقيه 
بسياري  براي  هنوز  فقيه  واليت  بحث  بكند.  ايجاد 
و  مطالعه  اهل  كه  آن هايي  البته  است.  ابهام  داراي 
كينه ي  آن ها،  عناد  اما  مي فهمند،  هستند،  دقت 
به  رسيدن  بر  اصرارشان  و  اسالم  به  نسبت  آن ها 

خواسته هاي نفساني مانع از اين مسايل است. 2
1ـ ديدار با خانواده ي شهدا و ايثارگران )88/11/15(

2ـ مراسم عمامه گذاري طالب حوزه علميه ي خراسان 
)88/12/17(
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***
امامت جامعه

... در رأس نظام محوريتي ]به نام[ واليت فقيه، ولي 
امر، امامت جامعه ي اسالمي است كه با حكيمانه ترين 
را  مشكالت  همه ي  خودش،  هوشمندانه ي  تدابير 

پشت سر گذاشتيم.1
***

متمسکین به والیت
... يك وقتي مقام معظم رهبري مي  فرمودند: امروز 
الذي  هلل  »الحمد  كه  مي فهميم  و  مي فهمم  من 
هدانا، الحمد هلل الذي جعلنا من المتمسكين بوالية 
اميرالمؤمنين و اوالده المعصومين« يعني چه؟ قبل 
استعمال  خودش  جاي  در  جمالت  اين  انقالب  از 
نمي شد، امروز است كه واليت حاكميت دارد، امروز 
كلمه، شكل  واقعي  مفهوم  به  ما  است كه جامعه ي 

جامعه ي اسالمي گرفته است.2 
***

یك نظام در دنیا
جمهوري  يك  است،  اسالمي  نظام  يك  دنيا  در   ...
است  مديريت  و  حاكميت  يك  تنها  است،  اسالمي 
كه در رأس آن، فقيه، اسالم شناس و مرجع و قدوه 

جامعه ي علمي و اسالمي است.3
***

1ـ افتتاح كتابخانه ي تخصصي علوم قرآن و حديِث كتابخانه ي 
مركزي آستان قدس )89/1/18(

2ـ ديدار با رييس و كاركنان صدا و سيماي خراسان رضوي 
)89/8/29(

3ـ ديدار با ائمه ي جمعه استان خراسان جنوبي )89/10/6(
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هنر امام
از  را  فقيه  واليت  بحث  كه  بود  اين  امام  هنر   ...  
مسايل فرعي و فروعي فقه ـ كه موضوع فقه افعال 
در  ـ   است  التخيير  و  االقتضا  من حيث  المكلفين 
مباحث كالمي و فكري و معرفتي و اصولي وارد كرد. 
يعني بحثي است كه درباره ي حاالت و صفات مبدأ 
به  با توجه  و  بايد وارد شد  اين مناسبت  به  و معاد 
الهام  بكند،  تربيت  را  مردم  توانست  اهميتي  چنين 
بدهد، آن يافته هاي جديد و صحيح و اصيلي كه از 
اسالم داشت، به مردم منتقل بكند، مردم پشتوانه ي 
نتيجه  در  و  باشند  فقيه  واليت  و  رهبري  حركت 

چنين نظامي شكل بگيرد.1 
***

تدابیر حکیمانه
 ... ما امروز، با افتخار، با غرور و سربلندي و برخورداري 
از عزت و اقتدار و استقالل، مي توانيم بگوييم گوي 
از  علمي،  مسايل  زمينه هاي  از  بعضي  در  را  سبقت 
از  استفاده  با  اين ها،  همه ي  اما  ربوده ايم.  ديگران 
اسالم  امت  همت  نظام،  رهبري  حكيمانه ي  تدابير 
با  را  راه  اين  بايد  ماست.  مسلح  نيروهاي  تالش  و 

قاطعيت و استواري دنبال كرد.2

1ـ بيانات در ديدار با علما و ائمه ي جماعت حسينيه ي امام رضا 
)عليه السالم( )89/11/20(

2ـ ديدار با فرمانده و كاركنان نيروي انتظامي استان 
)1386/1/27(



ت
راه نجـــا

7

مدیریت استثنایي و بي نظیر
... اسالم و حكومت اسالمي و حكومت ديني، هم 
به مسايل معنوي و اخالقي و تربيتي نگاهي عميق 
و با احساس مسؤوليت دارد و هم به مسايل مادي و 
لذا وظيفه ي دولت هاي اسالمي بسيار سنگين است 
و چنين مديريتي يك مديريت استثنايي و بي نظير 
است و بدون دشواري و پيچيدگي هم نيست. اما با 
هدايت و رهبري فقيهِي عادل، متفكر و اسالم شناسي 
برخوردار از همه ي خصوصيات يك مديريِت منطبق 
با نياز جوامع بشري طبعاً خواهد توانست دشواري ها، 

پيچيدگي ها و اشكاالت را پشت سر بگذارد.1
***

نیابت از امام معصوم
فقيه  و  رهبري  و  امامي  نظام  رأس  در  وقتي   ...
است،  معصوم  امام  از  نيابت  به  عادلي  مجتهِد  و 
ايران  اسالمي  مؤسس جمهوري  و  بنيان گذار  وقتي 
بتوانند  كوشيدند  خيلي  ديگران  است،  مرجعيت  با 
بگذارند،  تأثير  در فضاي سياسي و اجتماعي كشور 
نتوانستند. آن كسي كه باالخره يك انقالب و تحول 
اساسي و اصولي در همه ي زمينه ها به وجود آورد، 
رهبري  امروز  و  امام  آن  رأس  در  و  بود  روحانيت 

معظم انقالب.2 
***

جریان فکري اسالمي و شیعي
  ... اگر اعمال و رفتار و روابط فردي و اجتماعي 

1ـ ديدار با پرسنل جهادسازندگي استان )1386/3/21(
2ـ سخنراني در مراسم آغاز سال تحصيلي حوزه علميه خراسان 

)1386/8/4(
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و عبادي و معنوي و سياسي ما در رابطه با رهبري 
نظام و اسالم نباشد، تنفيذ نشده است. 

در  شيعي  و  اسالمي  فكري  جريان  امروز،   ...    
حركتي  يك  عنوان  به  اسالمي  جمهوري  مرزهاي 
با اتكاي به خداوند  كه در برابر قدرت هاي زورمند، 
اراده خود و خواست ملت ايستاده است، در دنيا  و 
مطرح و تأثيرگذار است. آن روز را با امروز مقايسه 
بكنيم. اين، به خاطر تدبير امامت و رهبري جامعه ي 
اسالمي بوده است كه وضع ما ]به اين جا[ منتهي 

شد.1
***

رهبري آگاه
اسالمي  نظام  است،  اسالمي  جمهوري  امروز   ...
است. در رأس نظام يك رهبري آگاه، حكيم، آشنا با 
مسايل اسالمي، مسلط به مسايل اسالمي و صاحب 
نظر در زمينه ي آن چه كه مورد نياز مردم است ]قرار 

دارد[.2
***
رهبري و ناکامي دشمن

... تا امروز، در اين بيست و نه سال در هر مقطعي 
بكنيد،  مطالعه  و  برگرديد  گذشته  به  شما  ]كه[ 
و در  است  مانده  ناكام  ما  برابر  در  توطئه ي دشمن 
آينده نيز به ياري خداوند و هدايت و نقش رهبري و 
امام جامعه ي اسالمي و حمايت مردم و حضور شما 
جوانان و نوجوانان در فضاي سياسي كشور ان شاءاهلل 

1ـ ديدار با مديران حج استان )1386/8/26(
2ـ ديدار با شهردار و معاونان شهرداري مشهد )1386/10/3(
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هر توطئه اي عليه ما ناكام خواهد بود.1
***

راه نجات
... بنده، چه در زمان امام و چه در دوره ي امامت 
و رهبري مقام معظم رهبري، به مفهوم واقعي كلمه 
اسالمي  جامعه ي  امامت  و  رهبري  و  امام  نظر  به 

متعّبد بودم و هستم.
گيري ها  تصميم  همه  در  كردم  سعي  بنده   ...
مطابق با نظر امام و امروز، رهبري عمل بكنم و راه 
باالخره در نظام ما محور  اين مي دانم.  را در  نجات 
اصلي و پايه اصولي نظام كه مشروعيت همه چيز به 
اوست، رهبري نظام است و لذا امروز حجت ما هم 

در پيشگاه خدا اوست.2 
***

عهد با رهبري
... در برابر مضجع مطهر حضرت رضا )عليه السالم( 
و در كنار رهبر عظيم الشأن انقالب اسالمي بار ديگر 
با خداي خود عهد و پيمان مي بنديم كه همواره به 
اصول و مباني نظام پاي بند باشيم و با ارتباط فكري 
اهداف  اسالمي،  جامعه ي  امامت  و  رهبري  با  قوي 

نظام مقدس اسالمي را دنبال كنيم.3
***

1ـ ديدار با دانش آموزان )1386/11/17(
2ـ ديدار با تشكل های دانشجويى )1386/11/24(

3ـ خيرمقدم به رهبر معظم انقالب اسالمي در صحن جامع رضوي 
)1386/1/1(
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هدف دشمن
... هدف دشمن از تضعيف ايران، لغزاندن پايه هاي 

نظام و رهبري هر دو با هم است.1 
***

نگاه به رهبري
... روحانيت بايد نگاهش، مشي و روشش، اظهار 

نظرش، جهت گيري فكري و سياسي اش، دقيقاً با 
نگاه به رهبري نظام باشد. حجْت بين ما و خدا، 

امام جامعه ي اسالمي است، ولي امر ماست. نظر او 
براي ما ُمطاع و ُمتبَّع است.2 

***
مالك رهبري است

... براي همه ي ما مالك، معيار و اصل رهبري 
است، امامت و ولي امر جامعه ي اسالمي است. 
همه ي نگاه ما، خط مشي ما، جهت گيري ما و 

سخن و عمل ما بايد ُملَهم از رهبري نظام باشد و 
توصيه ي ايشان هم همين است. 

... ما بايد در همان چارچوب و مسيري كه 
رهبري معظم نظام ترسيم مي كند و امام ترسيم 

كردند، در همان جهت قدم برداريم.3
***

منطقي ترین راه
... منطقي ترين راه و اصولي ترين راه اين است 

كه محور حركت سياسي ما و جهت گيري سياسي 
1ـ ديدار خادمان بارگاه منور رضوي با توليت آستان قدس رضوي 

)1386/12/26(
2ـ بيانات در مراسم بزرگداشت شيح هاشم قزويني )89/2/19(

3ـ ديدار با مجمع نمايندگان خراسان )89/5/10(
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ما رهبري است.1 
***

نظام اسالمي، از آثار غدیر
است  )عليه السالم(  رضا  حضرت  كلمات  در   ...
كه امامت پايه و اساس دين است؛2 يعنى اگر اصل 
امامت و رهبری جامعه ي اسالمى مشخص نشده بود، 
برخوردار  كافى  استحكام  از  اسالم  استوار  پايه های 

نمى شد.
يكپارچگى  عامل  و  وحدت  عامل  امامت،   ...
دنيای اسالم است. اين نقش غدير و امامت جامعه ي 
اسالمى است. با همه ي ساليق فكری و اعتقادی و 
فَِرق  بين  مسايل  از  پاره ای  در  كه  نظری  اختالف 
توجه  قابل  خود  جای  در  و  است  موجود  اسالمى 
يكپارچه  محور حركت  ]و[  وحدت  محور  اما  است، 
]و[ هماهنگ، امامت و رهبری اسالمى است. ... آن 
بيگانه و  برابر قدرت های  محور حركت يكپارچه در 

سلطه گر، امامت و رهبری است. 
... نظامى كه آثار فكری آن، كه آثار غدير است 
امام  روز  آن  است،  اسالمى  رهبری جامعه ي  آثار  و 
امام عادل،  امروز  امامت و رهبری مى كرد،  معصوم، 
دنيا  امروز  فضای  در  را  انقالب  حركت  اين  تأثير 

ببينيد.3 

1ـ ديدار با فرماندهان بسيج و سپاه )87/9/6(
يِن َو ... إِنَّ اْلَِماَمَة  2ـ الكافي، ج 1، ص 200؛ إِنَّ اْلَِماَمَة ِزَماُم الدِّ

اِمي. أُسُّ اْلِْساَلِم النَّاِمي َو َفْرُعُه السَّ
3ـ مراسم اعطاي احكام خدام )87/9/26(
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خط قرمز ما
... خط قرمز ما، رهبری و امامت، قانون اساسى و 
مبانى اصول اسالمى است. ... مالك و معيار براي ما 
همان سياست ها و خط امامت و رهبری است، همان 

هم  خداوند  ان شاءاهلل  و  مى كنيم  دنبال  هم  را 
كمك مي كند و كمك هم كرده.1

***
رابطه ي پدر و فرزند

بين  رابطه ي  ]عليه السالم[  اميرالمؤمنين   ...
فرزند  و  پدر  بين  رابطه ي  را  زمامداران  و  مردم 
محور  ما،  اسالمى  نظام  در  كه  زمامداران  مي دانند. 
و سرچشمه ي حركت مديريت نظام و مظهر نمايش 
جامعه ي  امامت  و  رهبری  آن،  و خوداتكايى  قدرت 
عاطفى،  نظر  از  مردم  با  آن  رابطه ي  است،  اسالمى 
رابطه ي فرزند با پدر و پدر با فرزند است. همان گونه 
كه هر پدری به رشد، پيشرفت و آينده ي فرزند خود 
مي نگرد، نسبت به بدانديشي ها و دوستان نامناسب و 
روابط اجتماعى نامطلوب فرزند، حساس است، خود 
را سپر مشكالت فرزند خود قرار مي دهد، رهبر و امام 
چنين  دارای  اسالمى  جامعه ي  زمامداران  و  جامعه 

احساسى و چنين نقشى هستند.2
***

1ـ ديدار با مجمع نمايندگان استان )87/11/2(
2ـ ديدار با نيروهاي مسلح  )87/11/19(
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حتي یك قدم
    ... مشى ما، حركت ما اوالً بايد بر اساس همان نگاه 
مورد  كه  باشد  پايه ای  و  اصولى  سياست های  و  كلى 
معظم  رهبری  و  است  اسالمى  جامعه ي  امام  نظر 
نظام پذيرفتند و تأييد كردند. اين مشى كلى ماست؛ 
نه يك قدم عقب تر باشيم و نه جلوتر از ايشان. در 
در  گفتارمان،  در  شعارهاي مان،  در  حرف هاي مان، 

كردارمان دقيقاً الگوی ما رهبری نظام است. 1
***

آورده هاي نظام، نتیجه رهبري
كه  ـ  گرفته  انجام  كه  آن چه  معتقدم،  جداً   ...
كس  هيچ  به  مربوط  اين ها  ـ  گرفته  انجام  بسيار 
نتيجه ي  است،  اسالمي  نظام  آورده هاي  نيست، 
نتيجه ي  ماست،  بزرگ  ملت  پشتيباني  و  حمايت 
رهبري حكيمانه امامت جامعه ي اسالمي است؛ چه 
در دوران امام و چه در دوران مديريت مقام معظم 
دوره  اين  در  هم  پيچيد گي هاي خاصي  كه  رهبري 

وجود داشت.2 
***

اگر رهبري نبود
... اگر رهبري و امامت جامعه ي اسالمي، اقتدار 
و علم و ايمان و شناخت و نفوذ معنوي و رابطه عميق 
به وجود  انقالب  نداشت،  با جامعه  فكري و عاطفي 
نمي آمد و اگر نقش رهبري نبود، اگر قدرت معنوي 
رهبري نبود، اگر جاذبه ي رهبري نبود و ارتباط قلبي 
و عاطفي و فكري و اعتقادي بين رهبري و جامعه ي 

1ـ ديدار با شوراي اداري استان )88/2/12(
2ـ بيانات در مراسم افتتاح مجتمع چاپ و نشر قدس )88/3/25(
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اسالمي نبود، قطعاً انقالب استمرار نمي يافت. اين كه 
ما در دفاع مقدس و جنگ گرم پيروز شديم، تحولي 
ايجاد شد، دنيا در مقابل  تاريخ جامعه ي بشري  در 
عظمت ملت ايران سر خضوع بر زمين نهاد، اين كه 
از  دنيايي  انعكاس  عنوان  به  زريني  برگ  تاريخ  در 
و  استقالل  احساس  و  مقاومت  و  پايداري  اخالص، 
نقش  همه  و  همه  كرد،  ثبت  خودباوري  و  هويت 
تعيين كننده و محوري رهبري است. نگاه ما و نگاه 
بسيج و نگاه ملت ما به رهبر ماست. حركت سياسي 
ما در همان مسيري است كه رهبري براي ما ترسيم 
كرده است. هر جرياني كه مورد حمايت و تأييد رهبر 
ما باشد، مورد حمايت و تأييد ماست. كساني كه در 
قانون  برابر  در  ـ  كلمه  عام  مفهوم  به  ـ  نظام  برابر 
اساسي، در برابر رهبري، موضع آن ها موضع تعارض 
و تضاد است، در برابر آن ها هيچ گذشتي نشان نداده 
و نشان نمي دهيم. ملت ما، نظام ما در پرتو رهبري 
پناه  در  و  انقالب  معظم  رهبر  مدبرانه ي  و  داهيانه 
جريان ها  همه  برادري  انسجام  يكپارچگي،  وحدت، 
خدا  ياري  به  انقالب  اين  نظام،  خدمت  در  فكري 
تضمين شده است و خواهيم ديد و اگر ما نباشيم، 
خواهند ديد كه اين انقالبي است كه زمينه ي تشرف 
جامعه ي بشري را به محضر مقدس بقية اهلل االعظم 

)روحي فداه( ان شاءاهلل فراهم خواهد كرد.1
***

1ـ ديدار با بسيجيان در هفته بسيج )88/9/2(
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تدبیر هوشمندانه
    ... بايد بحق بپذيريم كه در همان جايگاه امامت 
و رهبري، هم امام راحل )رضوان اهلل تعالي عليه( و 
هم مقام معظم رهبري، خيلي با تدبير و روش ها و 
شيوه هاي حكيمانه اين مقاطع پر پيچ و خم سياسي 
و اقتصادي را تدبيري هوشمندانه انديشيدند و ما را 
به آن سمت و سويي كه تكليف ماست و مصالح ملي 

ما و مصالح نظام ما ايجاب مي كند، هدايت كردند. 
برابر  در  سكوتي  هرگونه  من  نظر  به  امروز   ...     
دفاع از اين عناصر اصلي نظام ـ كه اسالم و ايمان 
و رهبري است ـ ظلم به مصالح ملي است، نه ظلم 
به نظام اسالمي، آن جداست. در بسياري از موارد ما 
نبايد بگذاريم رهبري بعضي از مسايلي كه بر عهده ي 

ماست، مطرح بكند.1 
***

قدر رهبري را بدانیم
است.  شدني  تمام  قدرت ها  عزيز!  دوستان   ...
مديريت  و  ديگران مي آيند  ما مي رويم،  زود  يا  دير 
مي كنند. نسل جوان و نوجوان ما مي آيند و مديريت 
مي كنند. نگذاريم نسل آينده به ما دشنام بدهد. قدر 
معظم  رهبري  قدر  را،  اساسي  قانون  قدر  را،  نظام 
انقالب را بدانيم. از نقش رهبري در انسجام و اتحاد 
فراموش نكنيم و كساني كه مي خواهند اين رابطه ي 
عاطفي و فكري و اعتقادي ما را با چنين نظاِم استوار 
استدالل،  با  با منطق،  و مستحكمي تضعيف كنند، 
برادرانه به آن ها پاسخ بدهيم. اين تقاضاي يك خادم 

1ـ ديدار با نايب رييس مجلس و نمايندگان خراسان به مناسبت 
روز مجلس )88/9/9(
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كوچك حضرت رضا )عليه السالم( از اين جلسه بود 
و از همه ي كساني كه صداي ما را مي شنوند.1

***
دقت کنید آقایان

... نقش امام عادل و رهبري نظام اسالمي، همان 
نقش امام معصوم است، با اين تفاوت كه ]آن[ امام 
معصوم است و ]اين[ امام عادل و امام عادل همه ي 
مباني فكري و اعتقادي و روش و خط مشي سياسي 
و اقتصادي را از آن منبع مي گيرد و گرفته است. اگر 
رهبري نبود، اگر نفوذ رهبري نبود، اگر اين ارتباط 
قوي فكري و عاطفي بين رهبري و جامعه ي اسالمي 
ديگري  چيز  اسالمي  دوران  سرنوشت  امروز  نبود، 
برادر  سخنان  به  بكنم  اشاره  بخواهم  اگر  من  بود. 
عزيزمان، آقاي سيد حسن نصراهلل و جايگاه رهبري 
و جريان حزب  لبناني  مسيحيان  بين  در  لبنان  در 
اللهي و غير حزب اللهي، اگر به شما عرض بكنم كه 
آقاي شيخ ُعبيد كه در اسرائيل محكوم به زندان ابد 
بود، چه فشارهاي روحي و جسمي بر او وارد كردند، 
او  با  بازجويان  تمامي سخني كه  و  اولين و آخرين 
مطرح مي كردند، ]اين بود كه[ چرا اين ارتباط عميِق 
جمهوري  رهبري  و  شما  بين  صميمانه  و  عاشقانه 

اسالمي است؟ اين نقش رهبري است. 
    ... در كجاي دنيا يك دانشجو در جمع كثيري از 
دانشجويان و نخبگان آن گونه گستاخانه با رهبر يك 
برابر  در  سلطه گر  قدرت هاي  و  دنيا  امروز  كه  نظام 
شجاعت او، صراحت او، مقاومت او، نقش هدايت گري 

1ـ مراسم افتتاح مركز بين المللي چاپ و نشر قرآن كريم با حضور 
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني )88/9/14(
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و محوري او خضوع كرده اند، آن جور صحبت مي كند 
و  متبسم  صورتي  با  مي كنند،  تحمل  ]ايشان[  و 

خندان به او پاسخ مي دهند. 
... دقت كنيد آقايان!  مسأله  بسيار مهم و حساس 
است. چه شرايط پيچيده بسيار مهم سياسي بود كه 
حل  رهبري  حكمت آميز  تدبير  و  توانمند  دست  به 
را  غرب  سياسي  رجال  نظر  اظهار  قدري  يك  شد. 
درباره ي ايران، درباره ي رهبري ايران، درباره ي ملت 

ايران، اين ملت بزرگ مطالعه كنيد. 
... ترديد نكنيد كه اين نظام همين امروز در نگاه 
دشمنان ما به عنوان يك فرهنگ و انديشه و تفكر و 
برخوردار از يك فلسفه ي عميِق اصولِي بنيادي حرف 
اول را در دنيا مي زند. قدر بدانيم. اين نقش امامت 
و رهبري است، چه در دوره ي امام معصوم و چه در 

دوره ي امام عادل.1 
***

سکوت جایز نیست
خيلي  ـ  آمريكايي ها  به خصوص  ـ  امروز    ...
اسالمي  نظام  كه  مي كنند  تالش  و  كردند  تالش 
كه  مي دانند  آمريكايي ها  خود  اما  كنند،  منزوي  را 
ايران و جمهوري اسالمي ايران در همه ي عرصه هاي 
بزرگ ترين  سياسي و اجتماعي و فكري و فرهنگي 
بدون  و  ايران  حضور  بدون  مي كند.  ايفا  را  نقش 
استمداد از ايران، كار مؤثري نتوانستند و نمي توانند 
بر  را  اقتصادي  تحريم هاي  بيشترين  بدهند.  انجام 
ما  بر  را  سياسي  فشار  بيشترين  كردند،  تحميل  ما 

1ـ سخنراني در مراسم اعطاي احكام خدام بارگاه رضوي  
)88/9/16(
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ما  عليه  پيوسته  را  ما  همسايه  كشورهاي  آوردند، 
تحريك مي كنند و مي كردند، اما سياست ما و تدبير 
ما كه تدبير رهبري و سياست رهبري و سياست امام 
جامعه ي اسالمي است، امروز بعد از امام هم سياستي 
است كه دشمن را كه در جاي خود زمين گير كرده 

است. 
مسايل  در  سالگي  16ـ15  سن  از  شايد  بنده 
سياسي و مبارزات حضور داشتم. تا امروز كه حساب 
امام  از رحلت  بعد  به نظر من حوادثي كه  مي كنم، 
راحل )رضوان اهلل تعالي عليه( اتفاق افتاد، در دوران 
حوادث  بسيار  اسالمي،  جامعه ي  امر  ولي  رهبري 
حكيمانه ي  تدبير  نبود  اگر  بود.  پيچيده اي  سياسي 
رهبري، اگر نبود اين توجه و تكيه به خداي ]مقام 
بر  كه  معنويتي  روح  آن  نبود  اگر  رهبري،  معظم[ 
و  شجاعت  آن  نبود  اگر  است،  حاكم  ايشان  وجود 
ديدن،  ناچيز  و  خوار  را  دشمن  و  لهجه  صراحت 
اوست  بود.  ديگري  چيز  ما  جامعه ي  فضاي  امروز 
به  اتكاي  البته  و  خداوند  به  اتكاي  با  اقتدار،  با  كه 
مردم ]امور را پيش مي برد[، اگر پشتوانه ي مردمي 
حكومت  تشكيل  نمي تواند  هم  معصوم  امام  نباشد، 
اسالمي را بدهد. مشروعيت امام و رهبر با خداست 
اما مقبوليت  الهي است  پيامبران  انبيا و  به وسيله  و 
با حمايت  او بر فضاي جهان  رهبري و تأثيرگذاري 
مردم است. اين عزتي كه امروز ما داريم، شما بايد 
بين  را در  باشيد، خودتان  از آب خارج شده  ماهي 
قضاوت  ببينيد  بعد  بدهيد،  قرار  بيگانه  ملت هاي 
افكار عمومي دنيا، مسيحيت و يهوديت و نصرانيت و 
كساني كه به اسالم اعتقادي ندارند، نسبت به نظام 
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اسالمي چيست؟ اين عزت، اين عظمت، اين اميد و 
دلدادگي نوجوانان و جوانان دنيا به ملت ما، به رهبر 
ما، به كشور ما، اين رهين تأثير نقش رهبري است. 
... ترديد نكنيد، اگر تدبير رهبري ايجاب بكند 
او  ناسالم،  اين جريانات فكري  با  را  برخورد ديگري 

برخورد خواهد كرد. 
آن كه  عين  در  دشمن  بشناسيم،  را  دشمن   ...
حقير است، اما مكار است، سياستمدار است. ما نيز 
تدبيري  و  اسالمي  با سياست  با دشمن  برخورد  در 
حكمت آميز برخورد كنيم. بدانيم مادامي كه رهبري 
ما از سالمت كامل و نشاط و شادابي كامل برخوردار 
است و از حمايت و پشتيباني مردم برخوردار است، 
او خواهد توانست گره هاي كور را باز كند. او خواهد 

توانست دشمن ما را سر جاي خود بنشاند.
آقايان علما و روحانيون، نويسندگان و شعرا و 
كساني كه اهل سخن اند و اهل قلم، بيش از گذشته 
بايد در كنار رهبر و هم صدا با رهبر و مشي و حركت 
در چارچوب سياست هايي كه رهبري معظم انقالب 
هيچ كس  بر  امروز  بگيرند.  قرار  مي كنند،  ترسيم 
با  و  شجاعت  با  و  صراحت  با  نيست،  جايز  سكوت 

لهجه اي صادق بايد وارد ميدان شد.
    ... امروز، روز تسامح و مجامله و مبهم گويي نيست. 
امروز بايد كساني كه فكر آن ها، روش آن ها، ممشاي 
آن ها در جامعه مؤثر است، حتماً بايد با صراحت از 

دشمن تبري كنند و از دوست حمايت كنند.1 
***

1ـ سخنراني در جمع مردم معترض به هتك حرمت عاشوراي 
حسيني )88/10/8(
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اینها نقش رهبري است
و  باال  سطح  در  كشور  اين  در  اگر  امروز   ...
تصميم گيرنده، اين كه همه خود را موظف مي دانند 
كه  دارند  توجه  و  بكنند  عمل  قانون  چارچوب  در 
شكستن حريم قانون چه آثار و تبعاتي دارد، اين كه 
با  همه سعي مي كنند در نشستن پاي ميز مذاكره 
و  حكمت  و  عزت  موضع  از  جهان  سياست مداران 
استغنا سخن بگويند، اين كه ـ بخواهيم يا نخواهيم ـ 
ارتباط با مردم و كار براي مردم در مديريت جامعه ما 
يك افتخار محسوب مي شود و يك شعار و وسيله اي 
براي برنده شدن در انتخابات است، اين ها همه نقش 
رهبري را در شكل گيري نظام و تدوام نظام و اجراي 

سياست هاي اصولي نظام نشان مي دهد.1 
***

امانت الهي
... اولين چيزي كه بايد يك مدير و يك مسؤول 
به عنوان يك امانت و يك سپرده الهي به آن ببيند، 
بحث انطباق همه ي كارهايي كه در حوزه مسؤوليت 
محور  كه  است  روشن  است.  نظام  مباني  با  اوست، 
است.  اسالمي  جامعه ي  امام  و  رهبري  هم  نظام 
در  ما  كردار  و  رفتار  ما،  حركت  ما،  مشي  بنابراين 
اين  با  انطباق  ضمن  كاماًل  مسؤوليت مان  حوزه ي 
رهبري  تدبير  و  رفتار  از  الگوبرداري  با  بايد  مباني، 

نظام باشد.2
***

1ـ ديدار با شوراي هماهنگي تبليغات و ستاد دهه فجر استان 
)88/10/28(

2ـ ديدار با شهردار و معاونين شهردار )88/11/7(
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رهبري متکي به خدا و مردم
از قرآن كريم و نهج البالغه  ... جوانان امروز ما 
الگوبرداري  و  مي گيرند  الهام  ديني  پيشوايان  راه  و 
و  عزت  با  ملت  اين  و  كشور  اين  چون  و  مي كنند 
اقتدار روي پاي خود ايستاده و رهبري فقيه، حكيم، 
فرزانه و دانشمند، شجاع، متكي به خدا و متكي به 
قدرت هاي  برابر  در  مردم  اين  پشتوانه ي  با  مردم، 
بزرگ همچون كوهي استوار با عزم و اراده اي راسخ 
و پوالدين در راه مصالح ملي و مصالح نظام ايستاده 

است، طبيعي است ما مورد فشاريم.1 
***

هنر رهبري
... رهبري نظام، امام جامعه ي اسالمي، هنرش 
اين است كه اين مباني را حفظ بكند، از اين فكر، از 

اين فرهنگ، دفاع بكند. 
همان  در  اسالمي  جمهوري  حركت  امروز   ...
مسيري است كه شهداي ما و شهداي شما پيمودند، 
حركت ما به سمتي است كه امام هدايت كرد و امروز 

رهبري ما را در اين مسير هدايت مي كنند. 
... آن كسي كه ملت ما را به اين جا رسانده است 
درك  و  مي ايستد  انحرافي  شعارهاي  مقابل  در  كه 
درست سياسي از مسايل جهاني و مطرح در دنياي 

امروز دارد، رهبري است. 
... سخنان عميق و مستحكم و استوار و جذاب 
رهبري را در رسانه هاي جهاني پخش نمي كردند ]يا[ 
كاماًل سانسور شده ]و[ محدود ]پخش مي كردند[ به 
خاطر همين بود كه اگر اين پيام، اين پيام منطق، 

1ـ ديدار با دانش آموزان )88/11/14(
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و  مستحكم  استوار،  پيام  اين  اصولي،  پيام  اين 
تأثيرگذار در فضاي ذهني نسل جوان و نوجوان به 
گوش جوانان برسد، دنيا را متحول مي كند، همچنان 

كه به طور نسبي كرد.
... امروز كشور ما با همين احساس و خودباوري، 
از خداي  اعتماد به نفس، استمداد  اتكاي به نفس، 
از  رهبري،  حكيمانه ي  تدبير  از  استفاده  با  متعال، 
پزشكي،  زمينه ي  در  به خصوص  علمي  جنبه هاي 

پيشرفت قابل توجهي كرده است.1
***

ولو اين كه ما قبول نداشته باشيم
... ما نگاه مان بايد به همان خط مشِي رهبري نظام 
مورد  است،  ايشان  حمايت  مورد  كسي  هر  باشد. 
حمايت ماست، ولو اين كه ما قبول نداشته باشيم. آن 
كسي كه مورد حمايت ايشان ]و[ مورد قبول ايشان 
اين كه  به خاطر  نيست.  هم  ما  قبول  مورد  نيست، 
ايشان مالك دارند، معيار دارند، ضوابط شرعي و اين 

منابع و مباني را به آن توجه دارند.2
***

رهبر هوشمند
نظام  يك  ما  نظام  كه  است  اين  ما  افتخارات  از   ...
است  رهبري  نظام،  رأس  در  است،  توحيدي 
قاطع،  هوشمند، اسالم شناس، جهان شناس، صريح، 
شجاع، آينده نگر، دورنگر، نگاه او به مصالح ملي ما و 
مصالح اسالم و نظام است، تا امروز هيچ تحت تأثير 
نظامي  و  اقتصادي  و  اجتماعي  و  فشارهاي سياسي 

1ـ ديدار با خانواده ي شهدا و ايثارگران )88/11/15(
2ـ ديدار با دادستان هاي ويژه ي روحانيت كشور )89/1/26(
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دشمن قرار نگرفته است، بلكه هميشه موضع او، يك 
موضع فعال و دشمن ما در موضع انفعال بوده است. 
با چنين تدبير، با چنين مديريِت حكيمانه، دستگاه 
مديريت اجرايي كشور، روش مند، منضبط، هماهنگ، 
صميمي، يكپارچه، راه مصالح نظام و منافع ملي را 

دنبال خواهد كرد. 1
***

من به رهبري تعهد مي دهم
به  و  عظيم القدرمان  رهبر  به  من  همين جا   ...
تعهد  و سياست گذاران  برنامه ريزان  مديران،  همه ي 
با سياست هاي  مي دهم كه آستان قدس، هماهنگ 
نظام، ما در همين چارچوب تالش خواهيم  اصولي 
امروز هم مثل دوران  و  كرد، كوشش خواهيم كرد 
جواني با همان شادابي و نشاط و احساس مسؤوليت 
ان شاءاهلل  اين حوزه ي خدمت مان  به  خاطر  تعلق  و 
هم  امروز  كه  اميدواريم  و  مي كنيم  دنبال  را  كارها 
ويژه  توجه  و  از هدايت خدا و كمك خدا  همچنان 
حضرت رضا )عليه السالم( و حضرت بقيه اهلل )روحي 

فداه( ان شاءاهلل برخوردار و بهره مند باشيم.2
***

خدا را شاهد مي گیرم
هيچ  با  هرگز  كه  مي گيرم  را شاهد  بنده ، خدا 
برخوردم  من  نظام،  شخصيت هاي  از  شخصيتي 
االن هم  به[  است، ]منحصر  نبوده  برخورد سياسي 
آن  من  مي كنم،  نگاه  را  نظام  مصلحت  من  نيست. 
آن  مي بينيم،  داشت  توجه  آن  به  امام  چيزي  كه 

1ـ ديدار با فرماندهان و كاركنان ارتش در خراسان  )89/1/28(
2ـ بهره برداري از طرح توسعه ي مهمانسراي حضرت )89/2/1(
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چيزي كه امروز مورد نظر رهبري است، به آن نگاه 
مي كنم. 

... محور و نقش اساسي در جهان اسالم با امامت 
و رهبري است و اگر اين اصل كه از اصول دين است، 
از پايه هاي اساسي دين است، ناديده گرفته بشود و 
پيدا  حاكميت  هرگز  اسالم  نگيرد،  قرار  توجه  مورد 
نخواهد كرد و نمي كرد و با توجه به اين كه جهاني 
بودن اسالم بدون اجراي قوانين و احكام اسالمي در 
متن جامعه بي اثر است، بنابراين امام و رهبري است 
كه مي تواند پياده كننده ي سياست ها و مجموعه ي 

قوانين جامع و كامل اسالم باشد.
ملي  و مصالح  نظام  به مصلحت  نگاه مان جز  ما   ...  
و همان چارچوبي كه رهبر انقالب اسالمي براي ما 
ترسيم كردند نيست، دنبال همان بوديم و ]دنبال[ 

همان هم هستيم و عمل هم مي كنيم. 1
***

اگر خداي نکرده
... اگر خداي ناكرده محوريت نظام كه رهبري است 
مورد  نظام  اصولي  سياست هاي  اجراي  و  اعمال  در 
را  آن  جاي  شخصي  ساليق  و  گرفت  قرار  غفلت 
پاي گذارده  زير  قانون و مقررات كشور  اگر  گرفت، 
شد، اگر اصل توجه به اسالميت بر اساس انديشه ي 
ناديده گرفته شد، اگر  ملي گرايي زير سؤال رفت و 
براي جلب توجه شرق و غرب به ارزش هاي ديني و 
مباني فكري و اعتقادي، توجه كافي نكرديم؛ »فيصدُّ 

عن الحق«] از راه حق باز مي دارد[2

1ـ ديدار با مجمع نمايندگان خراسان )89/2/8(
2ـ ديدار با نيروهاي مسلح استان )89/7/3(
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***
رهبري یك تنه ایستاده 

بر  فشار  همه  اين  ما،  ملت  به  ما،  به  دنيا  نگاه   ...
اجرايي  دستگاه  اين  بر  فشار  همه  اين  ملت،  اين 
نگاه  همه  اين  سياست گذاري،  و  قانون گذاري  و 
امام  و  رهبري  به  كينه توزانه  و  و حسودانه  بدبينانه 
جامعه ي اسالمي، اين بيان گر قدرت ماست، بيان گر 
و  توانستيم  ما  بنابراين  دنياست.  در  ما  تأثيرگذاري 

چنين تحولي ايجاد كرديم و مي توانيم.
... در رأس نظام ما، امام ماست، رهبر معظم انقالب 
مي بينيم  كه  ماست  قواي  كل  فرماندهي  ماست، 
اين  اتكاي خداي متعال و  به  البته  چگونه يك تنه 
مردم، در برابر دشمن ايستاده. ترديد نكنيد رضايت 
رهبري و حركت در چارچوب سياست هاي رهبري 
و  ما  پيروزي  در  است  عاملي  مهم ترين  او  رضاي  و 
ان شاء اهلل آثار و نتايج اين حركت اصولي و منطقي 

را خواهيم ديد.1
***

بدون رهبري عملي نیست
اين همه فشار، اين همه كار، اين همه صرف نيرو و 
انرژي براي كوبيدن دين، با يك فكر، با يك دقت، 
با يك تدبير مي تواند عليه خود آن ها تمام بشود و 
بدون رهبري يك امام معصوم يا امام عادل هم عملي 
را  جامعه  مي تواند  كه  نيرويي  و  قدرت  آن  نيست. 
در برابر تبليغات دشمن نفوذ ناپذير بكند، با هدايت 
اميرالمؤمنين  اين كه  است.  جامعه  رهبري  و  امام 
مي فرمايد؛ موج هاي سنگيني كه بر فضاي جامعه ي 

1ـ ديدار با نيروي انتظامي )89/7/14(
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اسالمي و بشري سايه  افكنده به وسيله كشتي هاي 
سيره ي  آن ها،  بيان  كساني كه  هدايت گران،  نجات، 
آن ها، روش آن ها، مشي آن ها، براي ملت ها سرمشق 
كرد،  باز  را  راه  شكست،  را  موج ها  مي توان  است، 
هموار كرد، براي ايجاد يك فضاي مناسب و رسيدن 

به مقصود ان شاء اهلل.1 
***

امام ما اوست 
اين  قبول  با  ما،  بزرگوار  مردم  اين  ما،  ملت   اين   ...
از اين امامت، همه ي مشكالت را  رهبري و اطاعت 
تحمل كرده و منطق هم دارد؛ يعني يك ملت عوام، 
يك ملت دور از اطالعات سياسي نيست، مسايل را 
به خوبي درك مي كند، راهش را هم تشخيص داده 
كه راه همين است. رهبر ما، امام ما اوست. او قائد 
ماست،  پشتيبان  ماست،  مالذ  و  مرجع  او  ماست، 
بنابراين  او دارد دنبال مي كند.  راه هماني است كه 

مشكلي ما نداريم.
در  مردم  ميليوني   40 حضور  آن  مردم،  حضور   ...
انتخابات، بيان يك ارتباط فكري و عاطفي و اعتقادي 
است كه داراي پيام براي جامعه ي بشري است ]و[ 

آن ارتباط با رهبري نظام است.
... اين شهر، آن شهر، اين شهرستان، آن شهرستان، 
اين استان، آن استان ندارد. ما همه را واليت مدار و 
به  عالقه مند  مي دانيم.  انقالب  و  نظام  به  عالقه مند 
ما  موضع  و  است  راه هم همان  و  رهبري مي دانيم 
سهم  به  هم  بنده  و  نيست  چيزي  او  جز  قطعاً  هم 
خودم اگر در تمام اين مدت سخني گفتم، سكوتي 

1ـ افتتاح كتابخانه ي تخصصي اهل بيت )عليهم السالم( )89/9/1(
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كردم، راهي را دنبال كردم، من حجتم بين خود و 
سليقه ي  هم  هرگز  بوده.  همين  متعال  خداي  بين 
شخصي خودم را بر اين مسايل مقدم ندانستم، بلكه 
ساليق خودم را با آن سياست اصولي و اصلي تطبيق 

دادم كه ببينم ما درست فكر مي كنيم يا نه.1
***

الگوي حسیني 
و  قرآن كريم  از  الهام  با  ايران  اسالمي  ... جمهوري 
و  )عليه السالم(  حسين  حضرت  راه  از  الگوبرداري 
خاندان پاك او توانست با تالش، با وحدت، با احساس 
از  استفاده  با  خداوند،  به  اتكاي  و  نفس  به  اعتماد 
امامت و رهبري امام راحل و رهبري معظم انقالب 
اسالمي، نظامي را شكل بدهد كه پايه هاي فكري آن 
اسالم است و پيام او براي دنيا اجراي عدالت است، 
صميميت،  اتحاد،  انسان هاست،  به  تكريم  و  احترام 
وحدت و برادري است و باالخره ما نشان داديم كه 
اگر بخواهيم مي توانيم. »ان اهلل اليغير ما بقوم حتي 
يغيرو ما بانفسهم«، »ان تنصر اهلل ينصركم و يثبت 

اقدامكم«.2
***

این قابل قبول نیست
باشيم،  حوزه  در  ما  كه  نيست  قبول  قابل  اين   ...
يك چهره ي علمي باشيم، يك اسالم شناس باشيم، 
سخن ما، پيام براي جامعه ي بشري باشد و خودمان 
اما  بدانيم،  اسالم  جهان  در  فكر  اهل  زمره ي  در  را 

1ـ ديدار با مجمع نمايندگان استان هاي خراسان )89/9/21(
2ـ ديدار با دانشجويان خارجي سومين دوره ي مسابقات قرآني 

دانشجويان مسلمان )89/10/20(
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و  باشيم  بي تفاوت  اجتماعي  و  سياسي  مسايل  در 
بپذيريم  موضع گيري نكنيم. چگونه ممكن است ما 
يك فردي با نظام است، پيوند فكري و عاطفي او با 
نظام قوي است، بر اساس ايمان و اعتقاد و باورهاي 
ديني او، اما پيام رهبري را بي جواب بگذارد، رهبري 
را تنها بگذارد، در مشكالت كشور او را كمك نكند 

و همراهي نكند.1
***
رهبري تعیین کننده است

... چه در حوزه ي علميه و چه در آستان قدس رضوي 
تدابير حكيمانه رهبر انقالب اسالمي، تعيين كننده 

جهت گيري ها و سياست هاي كلي است.2
***

رهبر امروز ما
... امروز رهبري نظام اسالمي و امامت جامعه ي 
با  است،  مجتهدي  با  است،  فقيهي  با  اسالمي، 
اسالم شناسي است، با يك چهره ي حوزوي است كه 
از ايمان، صداقت، صراحت، شجاعت، اطالعات به روز 
در برابر دنيا ]برخوردار است و[ داراي موضعي بسيار 

منطقي و اصولي است.3
***

1ـ بيانات در ديدار با علما و ائمه ي جماعت حسينيه ي امام رضا 
)عليه السالم( )89/11/20(

2ـ خيرمقدم به رهبر معظم انقالب اسالمي در صحن جامع رضوي 
)1386/1/1(

3ـ مراسم آغاز سال تحصيلي حوزه ي علميه ي خراسان 
)87/7/14(
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رهبري داریم بي نظیر
... فرصت ها را بايد مغتنم شمرد، االن وقتش است و 
همه ي ما مي توانيم اين كشور را به عنوان يك كشور 
بسازيم، چون رهبري داريم بي نظير، رهبري  نمونه 
يكپارچه  ايمان،  يكپارچه  اسالم،  بر  آگاه  مسلط، 
با  آشنايي  و  آگاهي  و  تدبير  و  علم  يكپارچه  عشق، 
سياست هاي جهاني، شجاع، صبور، مقاوم، بي اعتناي 

محض به دنيا، ادامه  دهنده ي راه امام.1
***

در حال مبارزه ایم
... ما در حال مبارزه ايم. مبارزه پايان نيافته است. 
امروز در ادامه ي همان رهبري و همان امامت، رهبر 
معظم انقالب و امام جامعه ي اسالمي واقعاً با حركتي 
مقاطع  حكيمانه،  بسيار  سياستي  با  مدبرانه،  بسيار 
و  زعامت  دوران  سال  بيست  اين  در  را  پيچيده اي 

رهبري بعد از امام دنبال كردند.2 
***

عمود خیمه انقالب
... من اين حضور حماسي و پرشكوه و شكوهمند 
انقالب  معظم  رهبر  به  ايران،  عزتمند  ملت  به  را 
اسالمي، به عمود خيمه ي انقالب اسالمي، به محور 
امر  امامت جامعه ي ماست و ولي  نظام اسالمي كه 
تدبير حكيمانه ي آن  تبريك مي گويم.  امت ماست، 
رهبر فرزانه، جهت گيري هاي بسيار بجا و به موقع و 
هدايت افكار عمومي با ارشاد خود و رهنمود خود، 

1ـ ديدار با فرمانده و پرسنل نيروي انتظامي استان )87/7/17(
2ـ همايش طاليه داران انقالب )علما، اساتيد و ائمه ي جماعات(  

)87/11/16(
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امروز اين همه عزت و افتخار براي ما آفريد.1
***

با الهام از رهبري به جلو بروید
نهايت  با  قاطع،  مي كنم؛  تأكيد  هم  باز   ...
شجاعت، بر اساس ايمان تان به خدا و باورهاي ديني 
و نظام اسالمي و الهام گيري از فرماندهي معظم كل 

قوا و امام جامعه ي اسالمي، مقتدرانه جلو برويد.2

***
رهبري تذکر دادند

... اگر نبود تدبير حكيمانه ي رهبري و آن صبر و 
پايداري و صراحت و قاطعيتي كه از خصوصيات امام 
جامعه است، امروز ما بيش از اين ها مشكل داشتيم. 
اين ها نتيجه ي همان شبيخون فرهنگي است كه از 
و  كردند  يادآوري  انقالب  معظم  رهبر  قبل  سال ها 

تذكر دادند. 3
***

باید به حق بپذیریم
... بايد بحق بپذيريم كه در همان جايگاه امامت 
و رهبري، هم امام راحل )رضوان اهلل تعالي عليه( و 
هم مقام معظم رهبري، خيلي با تدبير و روش ها و 
شيوه هاي حكيمانه، اين مقاطع پر پيچ و خم سياسي 

1ـ بيانات در مراسم افتتاح مجتمع چاپ و نشر قدس )88/3/25(
2ـ ديدار با فرمانده و پرسنل نيروي انتظامي استان )88/7/18(

3ـ ديدار با اعضاي كنگره سرداران و 23 هزار شهيد خراسان 
)88/8/4(
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و اقتصادي را تدبيري هوشمندانه انديشيدند و ما را 
به آن سمت و سويي كه تكليف ماست و مصالح ملي 

ما و مصالح نظام ما ايجاب مي كند، هدايت كردند. 1
***

همان اصول، پایه ها و فرهنگ
   ... اصاًل غرب فكر نمي كرد، آمريكايي ها فكر 
با  پرشورتر،  انقالب  امام،  رفتن  با  كه  نمي كردند 
استحكامي بيشتر، با احساس استغنايي قوي تر ادامه 
متكي  انقالب  كه  مي كردند  فكر  يعني  بكند.  پيدا 
مي كردند.  تحمل  مقداري  يك  لذا  است،  فرد  به 
كه  بود  اين  نظام  معظم  رهبري  هنر  كه  ديديم  اما 
همان مسير را، همان اصول را، همان پايه هاي فكري 
در  كه  كساني  با  كرد.  دنبال  را  فرهنگ  همان  را، 
آن ها  جهان بيني  يعني  هستند،  فرهنگ  اين  مقابل 
مادي  آن ها  تفكر  مبناي  و  محور  نيست،  توحيدي 
همه ي  با  نظام  رهبري  است،  ماترياليستي  و  است 
اين مكتب هاي فكري كه در تضاد با انقالب اسالمي 
است، ايستاد و حفظ كرد و نگه داشت. اين هنر بسيار 

بزرگي است.2
***

اگر توفیقي داشتم
... اگر هر توفيقي من داشتم، رهين آن اعتماد 
فوق العاده ي امام به بنده، البته بعد هم مقام معظم 

رهبري بود.3
1ـ ديدار با نايب رييس مجلس و نمايندگان خراسان به مناسبت 

روز مجلس  )88/9/9(
2ـ ديدار با خانواده ي شهدا و ايثارگران )88/11/15(

3ـ ديدار با اعضاي كنگره ي بزرگداشت عالمه عبدالعلي سبزواري 
)89/1/23(
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***
سایه رهبري

انقالب  معظم  رهبر  سايه ي  متعال  خداي   ...
اسالمي را بر سر ما مستدام بدارد. خداوند به ايشان 
عمري طوالني، همواره با نشاط و شادابي ان شاء اهلل 
عنايت بكند كه اين محوريت نظام، هميشه با همين 
را  ما،  روش  ما،  مسير  ما،  راه  ما،  حركت  استواري، 
ان شاءاهلل تنظيم بكنند و ما هم در همان مسير گام 

برداريم.1 
***

مقابل چشمم
معظم  رهبر  تصوير  برابر چشم هايم،  در  من   ...
در  جمهوري شان  رياست  دوره ي  در  را  انقالب 
سازمان ملل مي بينم. دكوئيار مدير سازمان ملل، تا 
نزديك ماشين استقبال كرد و بعد از پايان سخنراني 
ايشان بدرقه كرد و گفت  از  تا كنار ماشين  ايشان، 
من سياست مداري را با اين خصوصيات نديدم. بحث 
را درباره ي حجاب و پوشش  ما  را و منطق  حجاب 
اسالمي آن جا مطرح كردند و چهره ي متبسم و باِز 
وزراي خارجه و سراني كه در آن جا نشسته بودند، 
كاماًل محسوس بود. امروز هم با الگوبرداري از روش 
امام و رهبري معظم انقالب، حركت ما به اين سمت  

و سوست.2
***

1ـ ديدار با دستگاه قضايي استان )89/4/2(
2ـ ديدار با نيروي انتظامي )89/7/14(
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مدیریت انقالبي 
... اين 22 سالي كه بر رهبري معظم انقالب بعد 
از ارتحال حضرت امام گذشت، دوران بسيار سختي 
اقتدار  او،  ايمان  بود.  پيچيده اي  بسيار  دوران  بود، 
او موجب شد  پايداري  و  او  او، اخالص  او، صراحت 
هنوز  امام  كه  بكنند  احساس  بزرگ  قدرت هاي  كه 

ادامه دهنده ي اين مديريت انقالبي است.1 
***

به شما تبريك مي گويم
فضاي  در  كه  مي گويم  تبريك  شما  به  من   ...
اسالمي  حكومت  عصر  در  اسالمي،  جمهوري 
امامت  و  نظام  رهبري  كه  دوره اي  در  ]هستيد[، 
اين نظام و حاكميت دين به وسيله ي آن روحاني و 
جواني  دوره ي  اين  كه  است  شناسي  اسالم  و  فقيه 
و  تيزهوشي  و  نهايت بصيرت  با  را،  نوجواني شما  و 
سرعت انتقال و درك صحيح از اسالم گذرانده است 
و امروز با روحيه ي يك جوان، شاداب، با نشاط، با آن 
فهِم دقيِق صحيح از دين و اسالم، از چنين نظامي 
را،  ما  عزت  ]و[  مي كند  حفاظت  و  مي كند  صيانت 
فرهنگ  را،  ما  اصالت  را،  ما  هويت  را،  ما  استقالل 
و تمدن ما را حفظ مي كند، قدرت هاي سلطه گر را 
تحقير كرده و تحقير مي كند. كالم او، راه او، سياست 
او، ارشاد و هدايت او كه افكار عمومي جامعه ما را به 

خود مشغول كرده و متوجه كرده است.2 
***

1ـ بيانات در ديدار با علما و ائمه ي جماعت حسينيه ي امام رضا 
)عليه السالم( )89/11/20(

2ـ مراسم عمامه گذاري طالب حوزه علميه ي خراسان )89/12/1(
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فضا را ملتهب نکنید
... البته در بيان اين شعارها بايد بسيار با احترام 
بيان  را  شعارها  مردم،  قشرهای  همه ي  از  تكريم  و 
كرد و گفتمان را دنبال كرد. گاهى در صداقت افراد 
به كار  كه  اصطالحاتى  و  الفاظ  اما  نيست،  ترديدی 
نظام  معارض  با جريان های  رابطه  در  مي گيرند، چه 
در داخلـ  كه انسان ترديدی در ارتباط شان با قدرت

ممكن  گاهى  خارج.  در  چه  و  ـ  ندارد  بيگانه  های 
فضا  او  خود  كه  بگيريم  به كار  را  اصطالحاتى  است 
را ملتهب بكند. دشمن بتواند از اين ابزار در فضای 
و  بكند  افكار عمومى جامعه ي خودش سوء استفاده 
بعد عليه جمهوری اسالمى و نظام اسالمى و ملت ما 
و دستگاه اجرايى و دولت اسالمى موضع بگيرد. بايد 

كامالً حكيمانه و با تدبير شعارها را مطرح مي كرد.1
***

نام این ها سوءاستفاده است
ملتهب  را  جامعه  فضاي  هرگز!  تخريب   ...
نمي زنيم،  اغتشاش  و  آشوب  به  دست  نمي كنيم، 
نقد  اين ها  نام  نمي كنيم.  تخريب  را  عمومي  اموال 
نيست،  آزادي  فضاي  از  استفاده  اين ها  نام  نيست. 
سوء  استفاده است. در هر گوشه دنيا چنين كنند، 
داراي  است،  منطق  داراي  انسان  مي كنند.  اشتباه 
استدالل است. مي تواند براي آنچه دارد و مايل است 

انتقال بدهد، با منطق بيان بكند.2 
***

1ـ ديدار با شوراي اداري استان )88/2/12(
2ـ بيانات در مراسم افتتاح مجتمع چاپ و نشر قدس )88/3/25(
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در تاریخ ایران بي نظیر بود
... من به عنوان يك فردي كه از تقريباً 16 ـ15 
ملّت  مبارزات  و  سياسي  مسايل  جريان  در  سالگي 
ايران بودم، آن چه در اين سه چهار ماهه اخير اتفاق 
افتاد، به عنوان يك فرد مطلع و آگاه و داراي اسناد 
و منابع خبري قابل قبول به شما عرض مي كنم، در 
ايران بي نظير بود. حادثه اي كه مدت ها  تاريخ ملت 
دشمن كار كرده بود، از عوامل نفوذي هم استفاده 
خواب  در  عجيبي  مطالب  و  مسايل  و  بودند  كرده 
مي ديدند. آن چه توانست به اين بحران به نظر من 
با  پراكنده اي  حركت هاي  چند  هر  ـ  دهد  پايان 
هدايت جريان هاي معارض نظام و بيگانه در گوشه 
دشمن  اما  مي خورد،  چشم  به  هنوز  كشور  كنار  و 
اين  در  تالش شان  تمام  امپرياليستي  قدرت هاي  و 
چند ساله ناكام ماند ـ ايمان مردم ما، اخالص مردم 
آنان، بينش و گرايش برخاسته  اراده ي  ما، همت و 
تالش  با  آنان  ديني  باورهاي  و  اعتقاد  و  ايمان  از 
دستگاه هاي مسؤول ]بود كه[ بحمد اهلل اين جريان 

پايان يافت.1
***

گذشتي در کار نیست
... كساني كه در برابر نظام ـ به مفهوم عام كلمه 
موضع  رهبري،  برابر  در  اساسي،  قانون  برابر  در  ـ 
آن ها موضع تعارض و تضاد است، در برابر آنها هيچ 

گذشتي نشان نداده و نشان نمي دهيم.2
***

1ـ ديدار با فرمانده و پرسنل نيروي انتظامي استان )88/7/18(
2ـ ديدار با بسيجيان در هفته بسيج )88/9/2(
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فریب نخورید
بين  اگر  نخوريم.  را  بيگانه  راديوهاي  فريب   ...
هم  با  است،  فكري  تضاد  يك  احياناً  شما  و  من 
بنشينيم دوستانه حل كنيم. شما جوانيد، نوجوانيد، 
است  زمينه اي  جوان  در  فرمود  دليد. حضرت  پاْك 
كه همه ي جريان هاي فكري به او طمع مي ورزند و 

مي توانند در او اثر بگذارند.
       ... امروز نظام اسالمي مايه ي افتخار انسان هاي 
آزادي خواه و كساني است كه در مقابل قدرت هاي 
بسيار  تأسف عرض مي كنم،  با كمال  سلطه اند. من 
از سابقه ي خوب فكري و  نگران كساني هستم كه 
تبليغاتي  فضاي  فشار  اما  بودند،  برخوردار  انقالبي 
قدر  است.  كرده  منفعل  را  آن ها  دشمن  سياسي  و 
بدانيم. همه چيز را در قدرت نبينيم. همه چيز را در 
رسيدن به تصرف پست و مقام و مسؤوليت نبينيم. 

      ... اگر يك اقليتي كار كنند براي آن كه دل هاي 
ستمي  و  بزرگ  ظلِم  اين  كنند،  تهي  را  اكثريت 
بسيار  ما جريان هاي  ايران.  بزرگ  ملت  بر  نارواست 
دشوار و دوره هاي پيچيده  اي را پشت سر نهاديم و 
و  امروز  كه  باشيد  مطمئن  و  شديم  موفق  و  پيروز 

آينده باز پيروزي از آن ماست.1 
***

عده اي هنوز هم نمي دانند
انتخابات  در  ـ  افتاد  اتفاق  كه  جرياني  اين   ...
فرد  به يك  متكي  ـ يك جريان  انتخابات  از  بعد  و 
كار  و سياسي  فكري  يك جريان  نيست،  فرد  دو  و 

1ـ سخنراني در مراسم اعطاي احكام خدام بارگاه رضوي 
)88/9/16(
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شده است، شايد از دو سال قبل از انتخابات. عده اي 
متأسفانه با تحليل غلط نفهميدند و ندانستند و هنوز 
هم نمي دانند و نمي فهمندـ  البته بعضي از آنانـ  كه 
در خدمت چه گروهي و چه جرياني قرار گرفته اند، 
تغذيه  را  آنان  بيگانگان  فكر  اتاق هاي  كه  نمي دانند 
معتقد  خدا  به  اگر  مي دانستند،  اگر  مي كند.  فكري 
ايجاب  بودند،  هم  خودشان  قدرت  دنبال  و  نبودند 
مي كرد قبل از اين حادثه به آغوش ملت بازگردند، 
اين  از  حركات،  اين  از  كنند  انزجار  و  تنفر  اعالم 

شعارها. 
چهره ي  يك  مسلماني،  است  ممكن  چگونه 
با  گروهي  ببيند  باتجربه اي  سياست مدار  مسلماِن 
شعار جمهوري ايراني وارد مبارزه مي شوند و سكوت 
به  معتقد  چهره ي  يك  است  ممكن  چگونه  بكند؟ 
اسالم و نظام اسالمي و آشنا با مسايل فكري اسالم، 
و تحمل  بشنود  را  فقيه  بر اصل واليت  شعار مرگ 

بكند؟
مبهم گويي  و  مجامله  و  تسامح  روز  امروز،   ...
نيست. امروز بايد كساني كه فكر آن ها، روش آن ها، 
با  بايد  حتماً  است،  مؤثر  جامعه  در  آن ها  ممشاي 
از دوست حمايت  از دشمن تبري كنند و  صراحت 
كنند. من به عنوان يك برادر كوچك همين جا عرض 
من  آن كه  علي رغم  انتخابات  در  مي داند  خدا  كنم، 
نظر رهبري معظم انقالب را مي دانستم، اما با همان 
انتخابات  نامزد  را  خود  كه  كساني  همه ي  به  نگاه، 
همچنين  و  آمدند  ما  مالقات  به  اين جا  و  كردند 
جناب آقاي رييس جمهور، آقاي دكتر احمدي نژاد، 
با همه ي آن ها يكسان برخورد كردم. همچون يك 
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قاضي كه بايد به همه به يك چشم نگاه بكند، ما به 
همه به يك چشم نگاه كرديم. 

... من به عنوان يك برادر اگر قبول داريد، برادر؛ 
رابطه ي  نه،  اگر  دوست؛  داريد،  قبول  دوست  اگر 
به  من  نيست،  حرفي  كه  ريخته  بهم  ما  دوستي 
امروز  به شما مي گويم:  عنوان يك مشاور خيرخواه 
ديگر اگر نيامديد، دير شده. امروز به حسين )عليه 
طهارت  و  عصمت  خاندان  به  شده،  اهانت  السالم( 
بزرگداشت  مراسم  به  كردند،  اهانت  ]عليهم السالم[ 
جامعه  امام  به  امروز  كردند.  اهانت  ما  ديني  شعائر 
كه محور نظام جمهوري اسالمي است، اهانت شده. 
امروز روز سكوت نيست. بايد نسبت به اين حركت 
ابراز تنفر و انزجار كنيد، خود را در كنار رهبر و يار 

رهبر قرار بدهيد. 
از  دنيايي  كه  داديد  نشان  مردم  شما  شما، 
پاكي و صداقت و صفا و  و  ايمان  و  و اخالص  صفا 
وفاداري هستيد، در همه ي صحنه ها حضور داشتيد 
و امروز هم حضور داريد، بدنه ي جامعه ي ما و ملت 
مخاطب  هستند.  اندكي  گروه  اين ها  است.  اين  ما 
من  آن ها  به  اتهامند،  مظان  در  كه  كساني اند  من 
عرض مي كنم. امروز اگر ابراز انزجار و تنفر نكرديد، 
امروز اگر از پيشگاه ملت عذرخواهي نكرديد، امروز 
گذشته،  از  عذر  و  خضوع  و  احترام  اداي  براي  اگر 
به محضر مبارك رهبر عظيم القدر انقالب شرفياب 

نشديد، دير خواهد شد.
مي خواهد  دشمن  خواهران!  و  برادران   ...
فضاي جامعه ي ما روز به روز ملتهب تر شود. دشمن 
يكپارچگي  و  انسجام  اين  و  وحدت  اين  مي خواهد 



ت
راه نجـــا

39

دو  سياسي  جريان هاي  كنيد.  دقت  بريزد.  بهم  را 
دسته اند:  دو  سياسي  گروه هاي  و  احزاب  دسته اند، 
همچون  نظامند،  مقابل  در  كه  كساني  دسته  يك 
و  سمپات  كه  كساني  و  سلطنت طلبان  منافقين، 
همراه با اين جرياناتند يا بعضي از عناصر مجاهدين 
انقالب. حساب اين ها جداست. آن جايي كه بايد دفع 

كنيم، آنجايي كه بايد افشاگري كنيم، اين جاست. 
ما  كه  صحنه هايي  آن  معتقدم،  خودم  بنده   ...
كساني  و  فتنه  اين  سران  اقاًل  ديديم،  تلويزيون  از 
محاربند  را رهبري مي كردند، قطعاً  اين حركت  كه 
و حكم محارب در دستگاه قضايي ما مشخص است 
و  شايسته  و  مناسب  برخورد  ان شاء اهلل  مطمئناً  و 
انجام  ما  نظام اسالمي و وظيفه ي اسالمي  در شأن 

خواهد شد.1 
***

خدا نخواهد گذشت
 ... خدا از كساني كه حاكميت امروز را به خودكامگي 
فضا  آن  در  بايد  گذشت.  نخواهد  مي كنند  متهم 
مي بوديم و معناي استبداد و خودكامگي را احساس 
به  داشت  جرأت  كي  مي كرديم.  لمس  و  مي كرديم 
سايه ي شاه آن روز كوچك ترين جمله اي كه حكايت 

از سوء ادب داشت، اشاره بكند!؟
... چرا كورند فتنه انگيزان؟ چرا وجدان انساني 
زير  مقام  و  به جاه  براي رسيدن  را  اسالمي خود  و 
دادن  ميدان  و  آزاد  فضاي  اين  چرا  گذاشته اند؟  پا 
به نسل جوان براي رشد و شكوفايي و پيشرفت را 

1ـ سخنراني در جمع مردم معترض به هتك حرمت عاشوراي 
حسيني )88/10/8(
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نمي بينند؟ چرا به اين همه افتخارات ارزشي نظام و 
ملي افتخار نمي كنند؟ چقدر مسحور بيگانه؟ 

جريان  يك  به  وابسته  نفر  يك  اگر  امروز   ...
معارض نظام از شخص بنده تعريف كرد، من واقعاً 
زير سؤال مي روم، يعني از خودم سؤال مي كنم كه 
چه مشي اي من داشتم، چه روشي داشتم كه يك 
تفكر در برابر نظام اسالمي از بنده خوشش مي آيد؟ 
آن وقت چگونه ممكن است سران كشورهاي غرب 
از يكي دو نفر حمايت بكنند، ما طرفدار اين ملت، 
كشور،  اين  استغناي  و  استقالل  و  عزت  طرفدار 
عالقه مند به رهبري و امام جامعه ي اسالمي و قانون 
باشيم، در مقابل  ايران  اساسي و جمهوري اسالمي 

اين ستايشگري ها بدن مان نلرزد؟1 
***

این همه موضع گیري در مقابل رهبري؟
سابقه ي  نظام  اين  در  كه  كساني  با  ما  ... حرف     
دارند،  مديريت  و  حضور  سابقه ي  دارند،  خدمت 
چطور  مي گوييم  ما  است.  همين  آن ها  با  ما  حرف 
ممكن است يك جرياني و افرادي كه وحياني بودن 
و  پيامبران  و  انبيا  عصمت  مي كنند،  انكار  را  قرآن 
هستند،  منكر  را  ]عليهم السالم[  معصومين  ائمه ي 
كساني كه به ارزش ها و پايه هاي فكري نظام اسالمي 
است،  شده  تمام  مسأله  مي گويند  و  نمي انديشند 
باشند!؟ قطعاً  چطور ممكن است آن ها طرفدار من 
بيفتد،  اتفاق  و  بيايد  اگر يك چنين شرايطي پيش 

بنده بايد درباره ي افكار خودم تجديد نظر بكنم.
     ... اين همه موضع گيري در مقابل رهبري، اين 

1ـ ديدار با دانش آموزان )88/11/14(
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همه شعار يا احياناً يك روزي توطئه ي سكوت؟! 
    ... هيچ كشوري، دشمن ترين كشورها، نمي تواند 
ايران،  در  سياست گذاري  در  من  كه  بكند  ادعا 
آن ها  نفوذي  عوامل  بله،  دارم.  نقشي  كوچك ترين 
بودند، بعد از جريان انتخابات هم ديديم، در حادثه ي 
اين نشان دهنده ي يك  اما  روز عاشورا هم ديديم، 
ملت استوار، يك ملت عزيز، يك ملت بزرگوار، يك 
ملت هوشمند است كه اين گونه مورد تهاجم بيگانه 
قرار مي گيرد،  نرم  رواني و جنگ  و  و جنگ روحي 
در عين حال كشور با نهايت قدرت، براي رسيدن به 
هدف هاي خودش گام هاي خودش را بلند و استوار 

برمي دارد، كجاي دنيا اين جور است.
   ... رهبر ما مي فرمايند، شرايط امروز با سال اول و 
امروز ما  انقالب متفاوت است،  دوم و سوم پيروزي 
داريم،  استوار  و  محكم  قوانين  داريم،  مقتدر  دولت 
بايد  فضاي كشور  است،  ثبات  با  نظام  ما يك  نظام 
سياسي  فضاي  بخواهد  كس  هر  باشد،  امن  فضاي 
امنيت و آرامش مردم را به  كشور را ملتهب بكند، 
برابر  در  بزند،  تخريب  به  دست  بيندازد،  مخاطره 
امنيت جامعه و مصالح ملي ما حرف بزند، ما قانون 
بايد  بنابراين  مي كند.  برخورد  او  با  قانون  و  داريم، 
و  از هرگونه حركت ها  احساسي،  از هرگونه حركت 
به  گوش  ]و[  برحذر  تفريطي  و  افراطي  روش هاي 

فرمان رهبري بود. 
در جريان 18 تير در چند سال قبل، پيام رهبري از 
طريق صداي جمهوري اسالمي به گوش همه رسيد؛ 
باشند«،  حاضر  صحنه  در  من،  بسيجي  »فرزندان 
ديديد چه كردند. بسيج، سپاه، جهادگران، جوانان و 
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نوجوانان پاي بند به اين نظام كه از قوي ترين روابط 
فكري و عاطفي با رهبري برخوردارند در چارچوب 
قانون دشمن را سر جاي خود نشاندند و مي نشانند 
و امروز ديديد و مي بينيد اين بحران ـ همين طور 
كه من قباًل عرض كردم ـ مسأله ي يك روز و دو روز 
نبود، از دو سه سال قبل اتاق فكر دستگاه هاي سيا و 
جاسوسي اسرائيل و موساد و آمريكا، براي انتخابات 
ما كار كردند، در عين حال تدبير حكيمانه ي رهبري 
و  منطق  با  آرامش،  با  اطمينان،  با  عظيم القدر، 
به  بحران،  و بحمد اهلل  را حل كرد  استواري، قضايا 
مفهوم واقعي كلمه، تمام شده است. اين حركت هاي 
در  شما  هوشمندي  با  هم  كنار  و  گوشه  پراكنده ي 
اسالمي  نظام  قوانين  و  معيارها  و  ضوابط  چارچوب 

ان شاءاهلل حل خواهد شد.
رجال  و  نخبگان شخصيت ها  مي گويم،  هم  بنده   ...
برجسته ي سياسي كه بايد خط فكري جامعه را در 
بكنند،  مشخص  رهبري  و  امام  فكري  خط  جهت 
نبايد سخنان آن ها، سخنان مبهم و مجمل كه هر 

كسي بتواند به نفع خودش برداشت بكند ]باشد[ .1 
***

و  انقالبي  ضد  حرکت  فضا،  کردن  ملتهب 
خدمت به دشمن است

... امروز همه ي ملت ايران بايد بداند و مي دانند 
به  را  جريانات  ما  قبل،  روزهاي  تا  اگر  مي دانيم  و 
يا به سه دسته، آگاه و  دو دسته تقسيم مي كرديم 
بنده  امروز  جامعه،  امنيت  مخل  و  معترض  ناآگاه، 
صريحاً عرض مي كنم: هركس به عنوان معترض در 

1ـ ديدار با خانواده ي شهدا و ايثارگران )88/11/15(
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با  بكند  شركت  خياباني  جمعِي  جنبِي  حركت هاي 
شعارهايي كه بيان گر ميزان و َمبلغ اعتراض اوست، 
محسوب  معترضين  زمره ي  در  امروز  ديگر  اين ها 
نمي شوند، ضد انقالبند. اين ها در برابر امنيت جامعه ، 

خودشان را قرار دادند. 
اين  باشد  نفهميده  نيست كه  امروز هيچ كس 
حركت هاي بعد از انتخابات، از سال ها سازماندهي و 
بيگانه  اطالعاتي  دستگاه هاي  در  سياست گذاري اش 
ماه  يك  است.  رسيده  اين جا  به  و  قبل  است،  شده 
اول، دو ماه اول، سه ماه اول نمي دانستيد، اما بعد از 
آن كه رهبر جامعه ي اسالمي، امام جامعه ي اسالمي، 
قانون گذاران و پايه گذاران نظام اسالمي باز و شفاف 
براي شما مسايل را بيان كردند، چه حرف حسابي 

داريد؟ 
امنيت  ملتهب كردن فضا،  نمي دانيد  مگر شما 
جامعه را بهم ريختن و آرامش و اطمينان را از مردم 
سلب كردن، اين يك حركت ضد انقالبي و خدمت 
به دشمن است!؟ بنابراين خداي نكرده چه روحاني و 
چه غير روحاني، هيچ كس امروز نمي تواند ادعا بكند 
مي زنم.  فرياد  خودم  قانوني  حق  گرفتن  براي  من 
قانون حق قانوني افراد را مشخص كرده است. رهبر 
جامعه ي  است.  گفته  و  بگويد  بايد  را  آخر  سخن 
اسالمي و امت اسالمي نگاهش بايد به سياست هاي 
و  ترسيم شده  اين سياست ها  باشد.  اصولي رهبري 
بيان شده. بر دانشمند و متفكر و عوام بر همه اتمام 

حجت شده است. 
و  مفهوم  چه  به  خياباني  حركت هاي  امروز 
اين  كه  ديد  و خواهيم  ديد  است؟ خواهيد  معنايي 
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از  برخوردار  ملت  اين  ما،  يكپارچه  و  منسجم  ملت 
ايمان عميق به پايه هاي نظام اسالمي و رهبري نظام 
مانور  بزرگ ترين  در  فردا  اسالمي،  جامعه  امامت  و 
سياسي و راهپيمايي عظيم ملت ايران چه نمايشي 

را در برابر چشمان دشمن و دوست خواهد گذاشت.1
***

دل هاي بیمار 
     ... دلي كه از سالمت برخوردار نباشد ـ دل بيمار 
ـ آثار و تبعات بسيار نامطلوبي در فضاي سياسي، در 
فضاي اجتماعي و فرهنگي و به طور كلي در فضاي 
جامعه ي بشري تبعات بسيار نامطلوبي خواهد داشت 
كه نشانه هاي آن را ما امروز مي بينيم. بسياري از اين 
تضادها، تضادهاي اجتماعي، رو در رويي گروه هاي 
بيگانه و ضد  نفوذ دادن فرهنگ  براي  سياسي، كار 
توحيدي،  نظام  با  مقابله ي  براي  تالش  ارزشي، 
زيادي خواهي ها، قدرت طلبي ها، زد و بندها، مجذوب 
هر  از  شدن،  مادي  جاذبه هاي  و  مادي  زيورهاي 
وسيله اي براي رسيدن به مقام، سوءاستفاده كردن، 
همه و همه ي اين ها، آثار بيماري هاي قلبي و روحي 
است و لذا نتيجه ي علم و كار در حوزه هاي علميه، 

بايد پرداختن به درمان دل هاي بيمار باشد. 
دل بيمار، يعني آن روح و دلي كه پيوسته در انتخاب 
ترديدها  همين  به خاطر  و  است  ترديد  دچار  حق 
سقوط مي كند و گرايش به باطل پيدا مي كند. دل 
بيمار آن دلي است كه نتواند سؤاالتي كه در ذهن او 
مطرح است در رابطه ي با جهان بيني توحيدي پاسخ 
بگويد، اين دل بيمار است. دل بيمار، آن دلي است و 

1ـ ديدار با روحانيون و برادران و خواهران طلبه )88/11/21 (
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آن فكري است كه در دو راهي ها، مسيري را انتخاب 
بكند كه پايان آن انحراف و سقوط و گمراهي است.1

***
خیلي چیزها را از دست دادیم

رضايت  ما،  ذهنيت  در  و  ما  ذهن  در  اگر   ...
جريان هاي روشن فكري و كساني كه ارتباط اعتقادي 
آن ها با اسالم و نظام ضعيف است ]باشد[، اگر رعايت 
آن ها را بخواهيم بكنيم در قضاوت ها، خيلي منافع 
ملي را از دست داديم. اگر ما متأثر از فشار قدرت هاي 
از  را  گذشت  ژسِت  اروپايي،  كشورهاي  و  سلطه گر 
بعضي از مسايل اسالمي گرفتيم، خيلي چيزها را از 

دست داديم.2 
***

فتنه ها را این گونه مي توان خاموش کرد
عليه  آن  از  مي توان  كه  وسيله اي  بهترين   ...
فضاي موجود استفاده كرد ـ صرف نظر از آشنايي با 
همين ابزار و با همين فناوري و با همين صنايعي كه 
در اختيار قرار دارد ـ مطالعه ، كتاب، ارتباط عميق 
فكري و اعتقادي و علمي با خاندان عصمت و طهارت 
و اهل بيت )عليهم السالم( ]است[. فتنه ها را مي شود 
به همين وسيله خاموش كرد و از بين برد. فضاها و 
زمينه هاي نامساعد را مي توانيم با الهام و الگوگيري 
خاندان  و  علوي  روش  و  سيره  از  ]الگو[برداري  و 

1ـ مراسم عمامه گذاري طالب حوزه علميه ي خراسان 
)88/12/17(

2ـ ديدار با دستگاه قضايي استان )89/4/2(
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عصمت و طهارت ]عليهم السالم[ اين زمينه ها را از 
بين ببريم.1 

***
ان الحسین مصباح الهدي و سفینة النجاة 

افترا و تهمت  ... آن روزي كه فشار است، جّو 
است، مشكالت يكي پس از ديگري جامعه را تهديد 
مقابل  و  نظام  مقابل  سياسي  جريان هاي  مي كند، 
را  و جامعه  دامن مي زنند  بحران ها  به  مديريت هم 
مي كنند،  معرفي  بحراني  جامعه ي  يك  عنوان  به 
خواهيم  تدبيري  چه  چيست،  مواضع مان  ما  آن جا 
انديشيد، چقدر اهل ثبات قدم و استقامتيم، مالك ها 
و معيارها براي مان چيست؟ اين مهم است و بهترين 
از  انسان ها  رهايي  براي  راه  منحصرترين  بلكه  راه، 
فتنه ها و حوادث و پديده هايي كه انسان ها را تكان 
مي دهد و گاهي موجب سقوط انسان مي شود، اين 
ـ  به خصوص  ما  ـ  معيار  و  مالك  او  براي  كه  است 
خاندان عصمت و طهارت است؛ »ان الحسين مصباح 

الهدي و سفينة النجاة«.2
***

با حمایت مردم
و  نيروها  از  بعضي  كه  ديديم  ما  خب   ...
مجموعه هاي فكري كه مورد توقع و انتظار نبود در 
اجتماعي  و  رويدادهاي سياسي  و  از حوادث  بعضي 
و  شدند  اشتباه  دچار  و  لغزيدند  آمد،  پيش  كه 
از آن  از آن حركت ها،  جريان فكرِي معارض نظام، 

1ـ افتتاح كتابخانه ي تخصصي اهل بيت )عليهم السالم( )89/9/1(
2ـ ديدار با مجمع نمايندگان استان هاي خراسان )89/9/21(
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سوء استفاده  جهت گيري ها،  آن  از  و  موضع  گيري ها 
كرد.

... بايد فضاي جامعه، فضايي آرام باشد، ميدان و 
مجالي براي اين كه جريان هاي معارض نظام بتوانند 

سوژه بگيرند و فعاليت بكنند، پيدا نشود.
.. اين مردم ما بودند كه در همه ي فتنه ها، در 
را ساقط  همه ي حوادثي كه مي توانست يك دولت 
بكند، نظام، با حمايت مردم، استوار ايستاد. البته در 
رأس چنين نظامي هم رهبري و امام جامعه است كه 
حضور او موجب بقاي اسالم و تكيه ي مردم به اسالم 

و حضور مردم در صحنه است.1 
***

نباید رهبري را تنها گذاشت
تنها  را  رهبري  نبايد  شرايطي  چنين  در   ...
كي  به  بدهيم؟  بها  مي خواهيم  ما  كي  به  گذاشت. 
دو  مي شود  مگر  بدهيم؟  امتياز  مي خواهيم  ما 
جريان را با هم داشت؟ امكان ندارد. يا حق است يا 
باطل. انسان هايي كه عالقه مند به نظامند و خود را 
بايد اعالم موضع  به نظام مي دانند، حتماً  وابسته ي 
منش  آن ها،  روش  آن ها،  راه  باشد  بكنند، مشخص 

آن ها را ما بايد بدانيم. 
... به خدا قسم اگر ناكثين نبودند، اگر طلحه و 
زبيرـ  بيعت شكنانـ  نبودند، هرگز قاسطينـ  معاويه 
و عمروعاص ـ جرأت نفس كشيدن در مقابل علي 
اميرالمؤمنين  بايد  چرا  نداشتند.  را  ]عليه السالم[ 
و  بكند  صبر  طوالني  دوره ي  يك  در  ]عليه السالم[ 
تحمل بكند؟ چرا بايد دنيايي از علم و تقوا و فضيلت 

1ـ ديدار با ائمه ي جمعه استان خراسان جنوبي )89/10/6(
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و دانش و معنويت در زاويه قرار بگيرد و چپاولگران، 
علت  بيايند؟  سركار  قدرت طلبان  و  پول پرستان 
همين بود. يك عده اي بيعت شكستند، يك عده اي 
با برداشت غلط از اسالم كه مارقين بودند، متحجران 
فكري  جمود  داراي  كه  انسان هايي  بودند،  روز  آن 
بودند، انسان هايي كه با هر نوآوري و طرح انديشه ي 
نو مخالفت مي كردند، انسان هايي كه كاماًل افكارشان 
در يك چارچوب خاصي محاصره شده بود و محدود 
بود، آن ها نمي توانستند علي ]عليه السالم[ را تحمل 
بكنند. تمام اين ها من حيث المجموع موجب شد كه 
حق، حقيقت، آن كه محور حق است، محور عدالت 
علي  روز  آن  كه  آن سنجيد  با  بايد  را  و حق  است 
]عليه السالم[ بود، نتواند به عنوان يك حاكم و يك 
ولي اسالمي، حكومت اسالمي را دنبال بكند و ادامه 

بدهد.1 
***
الزم نیست اسم ببریم

روي  كار  اگر  نباشد،  اگر دستگيري خداوند   ...
كردار و عمل نباشد، اگر خودسازي و تهذيب نفس 
نباشد، اگر اتكاي به خداوند نباشد، اگر تالش براي 
و  سياسي  و  فكري  انحراف  و  محارم  از  اجتناب 
اخالقي نباشد، علي رغم همه ي داشته ها و يافته هاي 
علمي، گاهي هيچ! تهي دسِت تهي دست! حواس مان 
نبودند  هم  كم  ندارد،  هم  تعارف  هيچ  باشد.  جمع 
كه دچار اين مشكل شدند. الزم هم نيست ما اسم 
ببريم. از همين اول پيروزي انقالب تا امروز كساني 

1ـ بيانات در ديدار با علما و ائمه ي جماعت حسينيه ي امام رضا 
)عليه السالم( )89/11/20(
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كه من سال ها قبل از انقالب، از نزديك با آن ها آشنا 
بودم، در فضل و علم و در تالش علمي آن ها، هيچ 
جاي شك و ترديدي نبود، توي بحث هم اگر بنا بود 
حتي با يك فقيِه مجتهِد مطلِق جامع  الشرايط علمي 
علمي  احاطه ي  بود،  مسلط  بكند  بحث  و  بنشيند 
كامل بر اصطالحات داشت، رفت، كارش تمام شد، 
او  يافتم، مقداري در  چرا؟ چون آن چيزي كه من 
غرور بود، غرور علمي. هيچ كس را جز خودش قبول 
نداشت. در يك حادثه و در يك جريان اجتماعي و 

سياسي كه پيش آمد هر چه داشت از دست داد. 
به  و  مي كنند  هدايت  امروز  كه  اين هايي 
اصطالح، رهبران و امامان و مسببان جريان فتنه اند 
از سياست مداراني  اعتراف بسياري  به  ـ فتنه اي كه 
كه موضع آن ها در برابر نظام موضع موافقي نيست، 
فتنه اي ]است[  كه از چندين سال قبل، آمريكايي ها، 
مي شود  چطور  حاال  ـ  كرده  فكر  رويَش  اروپايي ها، 
اين ها بشوند سردمدار جريان فتنه و پيشوايان اين 
حركت و اين جريان فكرِي بسيار خطرناك!؟ انسان 

بايد خودش را به خدا بسپارد. 
مردم  و  مردم  از  دم  مي دادند،  مردمي  شعار 
زبان  بر  قداست  نهايت  با  را  امام  نام  مي زدند، 
ضد  شعار  مي گفتند،  امام  و  امام  مي كردند،  جاري 
امپرياليستي مي دادند، بسياري از علما را به اين كه 
متهم  است  اشرافي  زندگِي  زندگي تان  شماها 
كساني  چه  ]را  مطهري  شهيد  آيت اهلل  مي كردند. 
را  خلق  منافقين  و  فرقان  گروه  من  كردند!؟[  ترور 
عرض نمي كنم، آن ها مقوله ي ديگري است، همين 
رهبر  برابر  در  ما،  زمان  در  ما،  عصر  در  كه  آقاياني 
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بزرگوار انقالب اسالمي ]و[ امام جامعه ايستادند، در 
برابر نظام ايستادند، فضاي جامعه را ملتهب كردند، 
زمينه  زدند،  صدمه  ما  امنيت  به  كردند،  متشنج 
نظام  و  اسالم  ضد  گروه هاي  حركت هاي  براي  را 
فراهم كردند، بهترين سوژه ي تبليغاتي را به دست 
كه  دفاعي  علي رغم  دادند.  اروپايي ها  و  آمريكايي ها 
آن ها از اين آقايان كردند، صداي شان درنيامد. آقاي 
اوباما آمد، ديگران آمدند، همه و همه از اين ها تمجيد 
از  ما  گفتند  كردند،  حمايت  كردند،  تعريف  كردند. 
اين جريان حمايت مي كنيم،  يك كلمه نگفتند اين 
حمايت ها به ما ربطي ندارد. اين ها همه به اشكاالت 
اين  برمي گردد.  ما  نفساني  اشكاالت  به  ما،  اخالقي 
شما،  مسؤوليت  است،  حساسي  راه  راه،  كه  است 
را  بسيار مسؤوليت خطير و سنگيني است. دوست 
شناختن، دشمن را شناختن. شعاري كه ما انتخاب 
را  كسي  چه  كنيم،  حمايت  را  كسي  چه  مي كنيم، 
تأييد كنيم، چه كسي را بكوبيم، شخصيت چه كسي 
را لگدمال كنيم، پشت اين شخصيت ها چه كساني 
هستند، كدام جريان است، اين شعار هايي كه ما يك 
مرتبه خودمان آماده مي كنيم و سر مي دهيم، بدون 
آن كه يك اتاق فكر فهيِم هوشمنِد در خدمت نظام، 

آماده بكند، خودمان سر مي دهيم. 
اگر به دنبال فهم دين و برداشت درست از دين، 
نمي تواند  انسان  كه  است  طبيعي  نباشد،  بصيرت 
را،  قضايا  اطراف  ببيند،  جامع  و  كامل  را  وسايل 
آينده ي قضايا را، دشمن را بشناسد و متوجه وظيفه 

و مسؤوليت خودش باشد.1

1ـ مراسم عمامه گذاري طالب حوزه علميه ي خراسان )89/12/1(
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***
جریان نهم دي را فراموش نکنیم

از  چيز  سه  فرمود:  السالم(  )عليه  اميرالمومنين 
نشانه هاي انسان هاي رياكار و مرائي است كه قطعاً در 
اين سه چيز رياكاران و منافقان با يكديگر مشتركند. 
اول اينكه سعي مي كنند در حضور مردم و در حضور 
جامعه، اگر مشكل روحي دارند، نشان ندهند. البته 
است  فشارهاي سياسي  اثر  در  كه  روحي  مشكالت 
كه  مي دهند  نشان  ظاهر  در  بنابراين  من.  نگاه  در 
و شعف  شور  است،  عالي  بسيار  آنها  روحي  شرايط 
در  اما  است،  حاكم  آن ها  روان  فضاي  در  نشاط  و 
پنهان ماالمالند در گرفتگي و كسالت و مالل. ديگر 
مردم  رخ  به  را  كرده هاي خود  آنكه سعي مي كنند 
بكشند و نشان بدهند كه در جامعه فعالند و مايلند 

كه ستايش همه مردم را داشته باشند.
همين كه كسي بخواهد همه جريان هاي فكري، 
راضي  او  از  مردم  همه  و  سياسي  گروه هاي  همه 
باشند، اين نفاق است؛ يعني حتماً بايد با دو چهره 
بازي كند، با دو چهره برخورد كند تا همه از او راضي 
بشوند. اگر انساني در مقابل جرياني، در مقابل گروه 
و فردي موضع گرفت و اظهار نظر كرد، خب اينجا 
مسير او مشخص مي شود، نمي خواهند اين كار اتفاق 
بيافتد. سعي مي كنند همه مردم و همه اقشار و همه 
جريانهاي فكري و سياسي از آن ها راضي باشند. اسم 
تا  باشيم  بودن؛ پدر  نوع پدر  را مي گذارند يك  اين 

هيچ كسي از ما ناراضي و ناراحت نشوند. 
بكنم؛  عرض  من  روايت  اين  از  استفاده  با  حاال 
همچنان  افتاد،  اتفاق  دي  هشتم  روز  در  آنچه  اوالً 
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كه در همين سخنراني كه بخش هايي از آن منتشر 
شد،1 از سه يا چهار سال قبل به وسيله دستگاه سيا و 
سازمان اطالعاتي آمريكا برنامه ريزي شده بود. اينجا 
حاشيه اي باز كنيم. بعضي از دوستان ما مي فرمايند 
متوجه  ديگران  تا  بگوييد  را  قضيه  پشت  مسائل 
از  ما كه كوچك تر  البته  بيايند.  ميدان  به  و  بشوند 
آنيم كه در اين موضوعات وارد بشويم، اما رهبر ما، 
خواهند  بيان  ديدند،  مصلحت  اگر  ما  جامعه  امام 
فرمود كه آن گروهي كه در اين زمينه كار مي كردند 
چه گروهي بودند. كساني كه از اين جريان تبعيت 
كردند و خرسند و خوشحال و اميدوار به اينكه در 
به دست خواهند  را  قدرت  نه چندان دور  آينده اي 
گرفت و به دنبال رسيدن به قدرت آنچه بايد بشود 
خواهد شد، كساني بودند كه هميشه نشان مي دادند 
در راه امامند، در راه رهبري اند و مايل بودند مردم 

آن ها را با همين خصوصيات بشناسند. 
همچون  آن ها  امپرياليستي  ضد  شعارهاي 
چه  كه  داده  قرار  جريان  در  را  شما  همه  منافقين 
از  مي كردند  سعي  هم  گاهي  مي دادند،  شعارهايي 
رهبري نظام مثاًل يك قدم جلوتر بروند. اين آقايان 
اگر نمي دانستند هم، آنچه كه من عرض كردم درباره 
فرمودند  رهبري  معظم  مقام  مي كرد.  صدق  آن ها 
انتظار مي رود ـ نقل به معنا و مضمون ـ از عالمان 
و  بدهند  قرار  جريان  در  را  مردم  روحانيت،  و  دين 
شرايط را تبيين كنند و ما هم چون نظر مقام معظم 
رهبري را مي دانستيم، با صراحت و به دور از هرگونه 

1ـ اشاره به سخنراني معظم له در روز هشتم دي 1388 در 
محكوميت هتك حرمت عاشوراي حسيني در رواق امام خميني 

حرم مطهر رضوي.
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انگيزه سياسي من عرض كردم.
غربي ها،  آمريكايي ها،  كه  مي دانستند  اوالً 
آن ها  از  آمريكا  اطالعات  دستگاه  و  اطالعاتي ها 
راديو بي بي سي و ديگران همه  حمايت مي كنند، 
حمايت مي كردند. علي رغم آن كه آن ها مي دانستند و 
مي شنيدند اين مسائل را، مع ذالك به ميدان آمدند و 
تقريباً جنگ مسلحانه در نظام اسالمي راه انداختند. 
قطعاً اگر اين خصوصياتي كه ما گفتيم درباره آن ها 
صادق باشد، بدون شك حكم آن ها اعدام است. نظام 
مهرباني كرد، عطوفت كرد، گذشت كرد. رهبر معظم 
انقالب واقعاً گذشت كردند و اال خباثت و خيانتي كه 
اين ها مرتكب شدند، همواره بايد در تاريخ ثبت بماند 

كه خواهد ماند.
بعضي.  براي  بعضي  نكنند  دلسوزي  هم  امروز 
آن  از  آقايان  اين  از  بعضي  اگر  كه  باشيد  مطمئن 
نيست  معلوم  بشوند،  اجتماع  وارد  شخصي  منازل 
نبايد  البته  باشد.  چگونه  آنان  با  مردم  برخورد  كه 
درباره  بايد  كه  حكمي  هر  بيافتد.  اتفاق  اين  هرگز 
قضايي  بشود، دستگاه  اجرا  قانون شكن  انسان  يك 
بايد آن حكم را صادر بكند و هيچ كس حق دخالت 
ندارد. ما هم در تمام اين مدت سعي كرديم مسائل 
را منصفانه ببينيم و بعضي از مسائلي كه نبايد مطرح 
بشود يا دنبال بكنيم، دنبال نكنيم. اما آقايان بدانيد! 

قضيه بسيار مهم است. 
آنچه در 8 دي و 9 دي اتفاق افتاد، به نظر من از 
مهم ترين حوادث و رويدادهاي تاريخ انقالب اسالمي 
آن  نبود  اگر  رهبري،  كالم  نفوذ  نبود  اگر  و  است 
ارتباط قوي، عاطفي و فكري و اعتقادي بين مردم 
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و بين رهبري، مسائل حادي بيش از آنچه كه اتفاق 
نهم  فتنه  جريان  شدن  مهار  مي افتاد.  اتفاق  افتاد، 
تير با تدبير مقام معظم رهبري بود. تنها ايشان وارد 
ميدان شدند. اين ها را شما همين طور ممكن است 
يك آخي بگوييد، وايي بگوييد، سري تكان بدهيد، 
اما كار ساده اي نيست. رهبري نظام اگر آن علم، آن 
ايمان، آن تدبير، آن انگيزه، آن شجاعت و آن نگاه 
واقع بينانه و جامع نگري در او نبود، نمي شد مسأله 
را به آن سادگي جمع كرد و ايشان جمع كردند و 
بعد پاي مردم به ميان آمد، آن هم با تدبير رهبري، 
كاماًل كنترل شده و حساب شده و ديديم كه در نهم 
تير مردم با چه ايماني، با چه عشقي و با چه اخالصي 

وارد ميدان شدند. 
درست همان روحيه انقالبي كه در اوايل انقالب 
در  انسان  نهم دي  روز  بود،  منافقين  با  برخورد  در 
با  قوي،  بسيار  انگيزه اي  با  جوانان  مي ديد.  مردم 
مقابل  در  مسؤوليت  احساس  با  ايثار،  با  اخالص، 
جريان  با  محكمي  و  شجاعانه  بسيار  برخورد  نظام، 

نفاق داشتند و براي هميشه به آن ها درس دادند. 
هم  باز  آقايان  شما  اگر  كه  است  اين  مهم  اما 
مي گوييد چند نفري بي گناه بودند، يا آن ها مي گويند 
ما بي گناهيم، مگر شما اين سر و صداها را نشنيديد! 
مگر شما اين همه تمجيد و تبليغ راديوهاي بيگانه 
با  ما هرگز  نگفتيد  بار  امروز يك  تا  نديديد! چرا  را 
بهترين  اين  نيستيم!؟  و  نبوديم  همراه  آمريكايي ها 
سند است. از كي مي ترسيد شماها؟ از كي وحشت 
داريد؟ اگر ترس است، بايد از مردمي كه ماالمالند 
از ايمان و عشق به نظام و انقالب و اسالم، عشق به 
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اهل بيت عليهم السالم كه بيشترين توهين و اهانت 
از  شد،  اطهار  ائمه  مقدس  ساحت  به  ادب  اسائه  و 
مراقب  بترسيد،  هم  هنوز  و  بترسيد شما  بايد  اينها 
براي  اين همه عطوفتي كه  به  باشيد  راضي  باشيد، 
اين خيلي  شما در نظر گرفته شده و مبذول شده. 
حرف عجيبي است، اصاًل جاي سؤال است، بنده كه 
ناچيزم اگر همين فردا صبح يكي از راديوهاي بيگانه 
از من تعريفي بكند و تمجيدي بكند، واهلل بالفاصله 
جواب مي دهم و مي روم توي فكر كه چي شده كه 
بيگانگان از ما تمجيد مي كنند!؟ آن ها رسماً حمايت 

كردند از شما! 
نبودن  به  عزيز،  آقايان  مي گردد  بر  همه  اين ها 
در  تقوا.  نبودن  به  پاك،  نيت  نبودن  به  اخالص، 
از  يكي  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع  اجالس 
بود  آقايان صحبت كرده  اين  از  يكي  با  ما  دوستان 
مي خواهيد  بياييد،  است  بنا  اگر  حاال  كه خب شما 
همان راه گذشته را دوباره دنبال كنيد؟ گفته بود نه، 
آن روز آقا رهبر نبودند يا به تعبير من امام جامعه 
موضع  حتماً  ماست،  رهبر  ايشان  امروز  اما  نبودند، 
اين  ببينيد  به گذشته فرق خواهد كرد.  من نسبت 
كلمات صريحي است كه بر زبان ايشان جاري شده. 
حاال در همان گام اول نشان دادند كه منافق هستند، 

دو چهره با نظام برخورد مي كنند. 
ما بايد چند چيز را رعايت كنيم. اوالً اين جريان 
هم  ديگران  گذاشت  نبايد  و  نكنيم  فراموش  را 
كرد.  نخواهند  فراموش  ما  مردم  كه  كنند  فراموش 
در هيچ طرف قضيه زياده روي نكنيم، اما تحت تأثير 

فشارهاي سياسي دشمن نيز سكوت نكنيم. 
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در  و  است  من  زندگي  تجربه  كه  ديگر  مطلب 
در  االن  بنده  اوالً  گفتم.  سخنراني هايم  از  بسياري 
آستانه هشتادمين سال زندگي ام هستم. منهاي 14 
 15 سال، بنده در كار سياسي بودم. در حوزه هم، 
هم به درس اهميت مي دادم و هم به كار سياسي. 
تهران  و  قم  از  كه  هم  سياسي مان  دوستان  نوع  با 
مي آمدند در ارتباط بوديم. تجربه من نشان مي دهد 
فريب  حوزه،  فضالي  محترم،  روحانيت  آقايان، 
انسان هاي سياسي را نخوريد. همه فريب كار نيستند 
اما حواستان جمع باشد. من سراغ دارم و سراغ داشتم 
افرادي كه به وسيله خوِد من از اداره اطالعات آن روِز 
اوايل انقالب به خاطر تفكر سياسي خاص كه نوعي 
معارضه با نظام بود، اخراجشان كرديم، همين ها جزو 

حزب اللهي هايي شدند در مقابل خودمان. 
نمي دانم شما با آن گروه سازمان مجاهدين اوِل 
كردند،  بد  اين ها  خيلي  بوديد.  آشنا  چقدر  انقالب 
و  امام  بر  مي آوردند  فشار  خيلي  بودند،  تند  خيلي 
زبان  بر  مؤدبانه اي  غير  بسيار  كلمات  و  رهبري 
جاري مي كردند. بعد اين ها آمدند شدند جزو انصار 
حزب اهلل. اين ها انصار حزب اهلل را خراب مي كنند. 
اين ها  فريب  پاكيزه،  صفا  با  دل،  پاْك  انسان هاي 
اما  نيستم،  مخالف  تشكل  تشكيل  با  من  نخورن  را 
مي شوند،  تشكل ها  وارد  كه  افرادي  باشيد  مراقب 
بديم،  ما  نمي گويد  كس  هيچ  ندهند.  دستتان  كار 
ندارند،  اطالع  كه  كساني  با  بخصوص  همه  و  همه 
شروع مي كنند فصل مشبعي از گذشته خود گفتن 
تا خود را در دل طرف جا بياندازند و بتوانند آنچه 

كه مي گويند بر او تأثير بگذارند. 
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مي دانيد آقاي منتظري را كي خراب كرد؟ يك 
بود  آقا ساواكي  اين  نام سيدمهدي هاشمي.  به  نفر 
و بعد يك گروه سياسي تشكيل داد و بعد هم آمد 
اطراف ايشان. برادرش بود يا يكي از منسوبين شان 
صحبت  هم  خوب  شد،  منتظري  آقاي  داماد  هم 
كه  آن جايي  به  رسيد  بود.  هم  فكر  مي كرد، خوش 
آنچه ايشان مي گفت آقاي منتظري آن را وحي ُمنَزل 
شما  امام  به  توهين  از  مي كرد؛  عمل  و  مي دانست 
بگيريد تا مسايل ديگر. عامل بدبختي آقاي منتظري 

شد. 
كساني  چه  به  بدانيم  كنيم،  جمع  را  حواسمان 
نشستيم،  افرادي  چه  كنار  در  مي دهيم،  بها  داريم 
چه كساني مي خواهند از ما امتياز بگيرند. البته اگر 
مي گويند،  ناسازا  ما  به  بدهيم،  انجام  را  كارها  اين 
عليه ما كار مي كنند، هزار و يك حرف مي زنند، اما 
تكليف مان چيز ديگري است. تحقيق كنيد، بررسي 
كنيد، مطالعه كنيد، بعد اگر مشكلي نبود طرف را 
واجد شرايط ديديد كه البته كار سختي است، قبول 

دارم.
حاال، الكالم يجّر الكالم؛ عرض بكنم يك دوستي 
شده  فوت  ظاهراً  زائريان،  آقاي  نام  به  داشتيم  ما 
)رحمت اهلل عليه( ايشان در بازار آن روز از دالل هاي 
بشويم  اين كه معمم  از  قبل  بود. آن روز  نام  خوش 
و منبر مي رفتيم، از مريدهاي منبر ما بود. همه جا 
را  مصلحت  من  شد.  پيروز  انقالب  تا  بود  پيدايش 
زائريان  آقاي  به سابقه اي كه  با توجه  اين ديدم  در 
داشتند، ايشان را گذاشتيم سرپرست كشيك چهارم 
خدام آستان قدس رضوي. ناگهان ما متوجه شديم 
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كه فرزند ايشان جزء منافقين است. شبي ايشان را 
من خواستم در اين اتاق پايين كه مشهور بود به اتاق 
مخصوص. گفتم آقاي زائريان شما به من اعتماد و 
اطمينان داريد؟ گفت بله حاج آقا. گفتم اين فرزند 
دارد. گفت چه مشكلي؟ گفتم مشكل  شما مشكل 
ايشان با نظام است، ايشان جزء يك گروهي است كه 
ما به آن گروه التقاطي مي گوييم. گفت نگوييد حاج 
آقا، پسر من نماز مي خواند چه جور، روزه مي گيرد 
چه جور. گفتم آقاي زائريان ما در زندان با كساني 
مي گرفتند  روزه  را  تمام  رمضان  ماه  يك  كه  بوديم 
موضع  كردند  اعالم  اين ها  كه  نبوديم  متوجه  ما  و 
نيست.  اسالمي  موضع  ما،  موضع  كه  را  خودشان 
گفت  ماركسيست.  و  سوسياليست  دامن  در  رفتند 
در هر حال من نمي توانم قبول بكنم. دو سه بار من 
ايشان خواستم و نپذيرفت و بعد هم آقاي زائريان را 

گذاشتيم كنار و بعد هم او در درگيري كشته شد. 
ببينيد اين پدر اين گونه حمايت مي كند از فردي 
اين  است.  خاصي  تشكيالت  يك  عضو  رسماً  كه 
مي كنند،  عمل  اين ها  اين جوري  است،  نفاق  نقش 
خيلي  بنابراين  بشناسد.  را  آن ها  كسي  نمي گذارند 
مواظب  از آن طرف هم  اما  بود،  مراقب  بايد  خيلي 
باشيم از نظام فاصله نگيريم. علماي اسالم بخصوص، 
روي  مسؤولند.  نظام  برابر  در  امروز  اسالمي  جامعه 
هست.  و  بوده  فشار  هميشه  ما  دولت هاي  و  نظام 
از  ما  نيستند  مايل  استكباري  و  مستبد  قدرت هاي 
نظر علمي و صنعت و خودكفايي و ايستادن روي پاي 
خود جلو برويم و بمانيم. پيوسته بمباران سياسي و 
فكري و تبليغاتي است و همه اين تحريم ها، ـ چون 
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من  فرمودند،  انقالب  معظم  رهبر  مفصل  را  اين ها 
ـ همه  تذكر مي گويم  بعنوان  اما  بكنم،  نبايد  تكرار 
اين فشارها به خاطر اين است كه ما را متوقف بكنند. 
خوشبختانه مي بينيد و مي بينيم كه روز به روز ما در 
حال پيشرفتيم و اين پيشرفت به فضل الهي ادامه 

خواهد داشت. 
نشان  امروز  در جهان  و  منطقه  در  توانستيم  ما 
برخورد  درباره  را  اول  حرف  كه  قدرتي  آن  بدهيم 
و  ترور  حركت هاي  به  كننده  اقدام  جريان هاي  با 
آن ها  با  مي تواند  كه  قدرتي  آن  مي زند،  تروريستي 
برخورد بكند، جمهوري اسالمي است، اين را اثبات 
كرديم. ما نشان داديم علي رغم اين كه طالب صلحيم، 
طالب صفا هستيم اما در عين حال اگر دشمن بخواهد 
يك گام به سوي نظام اسالمي يك گام تخريبي به 
تو  او  به  قدرت  تمام  با  بردارد،  اسالمي  نظام  سوي 
يك  براي  اين ها  نيست،  كم  اين ها  مي زنيم.  دهني 
ملتي، يك امتي كه سال ها فرهنگ بيگانه بر آن ها 

حاكم بوده، كم نيست.1

1ـ سخنراني در آيين گراميداشت حماسه نهم دي، 93/10/8.
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