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مقدمه : 
بيش از دو دهه از راهبري ، آيت اهلل العظمي س��يد علي 
خامنه اي بر جمهوري اس��امي ايران ميگذرد؛ بيست و 
چهار سال با حوادث و شرايط گوناگون. سخنراني ها و 
نوشته هاي فراوني از رهبر انقاب در اين بيست و چهار 
سال صادر ش��ده که هريک براي راهبري جامعه و نظام 
اس��امي بوده اس��ت؛ گاه پيام ها جنبه عمومي داشت و 
گاه شخصي. ولي به هر حال کمتر پيامي را ميتوان يافت 
که ثمري نداش��ته باشد؛ تمامشان گره گشا بودند. برخي 

از پيامها بيشتر به چشم آمدند و برخي کمتر.
در گوش��ه و کنار مكتوبات – پيام ها و نامه هاي – رهبر 
انقاب به مواردي بر مي خوريم که به داليلي کمتر مورد 
توجه قرار گرفته و مخصوصاً گذشت زمان آن را به بوته 
فراموشي سپرده اس��ت؛ به نظر مي رسد بازخواني مجدد 
اين پيام ها و زمينه ها و داليل نگارش اين مكتوبات، بهتر 
مي تواند ما را در ش��ناخت س��يره و س��بک ره بري ولي 
معظم فقيه، حضرت آيت اهلل خامنه اي قرار دهد؛ نوشتار 
حاضر تاش خواهد کرد تا به بازخواني برخي  پيام هايي 

بپردازد که داراي ويژگي هاي فوق الذکر هستند.

•تيرم�اه 68: پايان�ي ب�ر جنجال ه�اي 
بي مورد

بر اس��اس دستور حضرت امام خميني، شوراي بازنگري 
قانون اساس��ي، در اواخر حيات معظم له تش��كيل شد تا 
اصول��ي از قانون را مورد بازنگري مجدد قرار دهد؛ اين 
ش��ورا در اواس��ط کار بازنگري بود که امام خميني دار 

فاني وداع گفت؛ اين شورا اما کار خود را همچنان ادامه 
داد؛ در بح��ث از اختيارات رهب��ري، يكي از بحث هاي 
صورت گرفته در باره » ح��ق انحال مجلس براي مقام 

رهبري « اختصاص يافت.
انجام اين بحث در ش��وراي بازنگري، حساس��يت هايي 
را در خارج از ش��ورا برانگيخت؛ برخي از واکنش هاي 
ص��ورت گرفت��ه از مجلس ش��وراي اس��امي به گوش 
مي رس��يد؛ باالگرفتن اين حساس��يت ها مخاطره آميز به 
نظر مي رس��يد؛ خطر از اين رو ک��ه ممكن بود در همان 
نخس��تين روزهاي رحل��ت جانگداز ام��ام راحل، ميان 
دوس��تداران امام خميني و انقاب ش��كاف ايجاد شود؛ 
ش��كافي که در آن روزها به هي��چ وجه مبارك نبود.در 
اين شرايط حس��اس بود که حضرت آيت اهلل خامنه اي 
با تدبيري هوش��مندانه مانع ايجاد اختاف ميان نيروهاي 

انقاب شدند.
رهبر انقاب با صدور پيامي خطاب به آيت اهلل مشكيني، 
رئيس شوراي بازنگري قانون اساسي، از ايشان خواستند 
که به جهت جلوگيري از اختاف نظر ميان دوستداران 
انقاب، اين طرح از دستور کار شوراي بازنگري خارج 

شود:

» بسم اهلل الّرحمن الّرحيم 
حضرت آيت اهلّل مشكينى 

رياست محترم شوراى بازنگرى قانون 
اساسى 

ب�ا س�ام و تحي�ت. از آنج�ا ك�ه ط�رح 

نـــگاهی نو
تالشي در جهت معرفي پيامهاي کمتر شنيده شده رهبر انقالب
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مس�أله ى »ح�ق انح�ال مجل�س براى 
مق�ام رهبرى«، از س�وى جم�ع كثيرى 
از نماين�دگان محت�رم مجلس ش�وراى 
اس�امى و غي�ر آنان مورد حساس�يت 
و اعتراض قرار گرفته اس�ت، شايس�ته 
اس�ت كه موضوع يادش�ده از دس�تور 
كار ش�وراى بازنگ�رى حذف ش�ود، تا 
موجبى براى اختاف نظر ميان برادران 
در اي�ن جو صف�ا و صميميت به وجود 

نيايد.
و الّس�ام عليكم و على جميع اإلخوة و 

رحمة اهلّل 
سّيد علّى خامنه اى 

»1368 /04 /10

•تيرم�اه 68 : اب�اغ فرم�ان برگ�زاري 
همه پرسي اصاحيه قانون اساسي

رهب��ر انقاب پس از اتمام کار ش��وراي بازنگري قانون 
اساس��ي در اص��اح قانون اساس��ي، در پيامي خطاب به 
دول��ت و وزارت کش��ور، فرمان برگزاري همه پرس��ي 
اصاحيه قانون اساس��ي را اباغ کردند. ايشان در ضمن 
اب��اغ اين دس��تور، در س��خنراني هاي مختل��ف عنوان 
مي کردند که خودشان هم در همه پرسي مزبور شرکت 
کرده و به قانون اساسي اصاح شده، رأي مثبت خواهند 
داد. و اي��ن حرکت، دقيقا حرکت در مس��ير امام راحل 
بود. ايش��ان نيز در برابر قانون اساس��ي نخس��تين کشور، 

چنين موضعي گرفتند.
بازخواني اباغ فرمان برگزاري همه پرسي قانون اساسي 
به دولت و وزارت کش��ور که در پاس��خ به نامه آيت اهلل 
مش��كيني صورت گرفت، مي تواند حاوي نكات جالبي 

باشد:

» بسم اهلل الّرحمن الّرحيم 
حضرت آي�ت اهلّل آقاى ح�اج ميرزا على 

مشكينى 
رئيس محترم ش�وراى بازنگرى قانون 

اساسى 
با س�ام و تحيت و تش�كر از آن جناب 
و ساير حضرات آقايان محترم اعضاى 
اساس�ى.  قان�ون  بازنگ�رى  ش�وراى 
مصوب�ات  مجموع�ه ى  بدين وس�يله 
ش�وراى مزب�ور را كه محص�ول تاش 
پيگير و دلسوزانه و عالمانه ى اعضاى 
امض�اء  و  تأيي�د  اس�ت،  آن  محت�رم 

مى نمايم.
خ�داى متعال را ش�كرگزارم كه با همت 
آقاي�ان و على رغ�م وارد آمدن مصيبت 
عظيم الّش�أن  رهب�ر  فق�دان  عظم�اى 
حضرت امام خمين�ى )أعلى اهلّل مقامه(، 
كار اصاح و تكميل قانون اساسى- كه 
مورد عاقه و اهتمام شديد آن بزرگوار 
فقي�د ب�ود- بى وقف�ه ادامه ياف�ت و به 
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س�رانجام رضايت بخش رس�يد. اكنون 
ب�ه دول�ت محت�رم و به طور خ�اص به 
وزي�ر محترم كش�ور )دام�ت تأييداته( 
اباغ مى گردد ك�ه متن مصوب را براى 
همه پرس�ى در معرض آراى ملت عزيز 

ايران قرار دهند.
و الّس�ام عليكم و عل�ى جميع عباد اهلل 

الّصالحين 
سّيد علّى خامنه اى 

»1368 /04 /28

•مرداد ماه 68: تقدير از يادگار امام
پنجمي��ن دوره انتخاب��ات رياس��ت جمهوري در س��ال 
68 و پ��س از رحلت امام خميني برگزار ش��د؛ آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني توانس��ت رأي اعتماد مردم را کسب 
و ب��ه عن��وان چهارمين رئي��س جمهور اي��ران برگزيده 
ش��ود؛ مراسم تنفيذ حكم رياست جمهوري هاشمي، در 
مردادماه برگزار ش��د؛ در اين مراسم رهبر انقاب، رأي 
ملت را تنفيذ و آيت اهلل هاشمي رفسنجاني را براي مدت 
چهار سال به رياس��ت جمهوري اسامي ايران منصوب 

کردند.
نكته در خور تأمل در اين مراس��م، حض��ور فرزند امام 
راحل، سيداحمد خميني ، و نقش ايشان در مراسم تنفيذ 
بود؛ س��يد احمد خميني کس��ي بود که متن حكم تنفيذ 
آي��ت اهلل خامنه اي براي هاش��مي رفس��نجاني را قرائت 
کرد؛ اي��ن نمايش اقتداري از جمهوري اس��امي ايران 

براي دش��منان بود؛ کس��اني که تا چند روز پيش از آن 
مدام از جنگ قدرت در ايران ، مخصوصا ميان اين س��ه 

نفر ، سخن مي راندند و شايعه مي پراکندند.
ام��ا اين بار و در اين مراس��م به طور کامل همه نقش��ه ها 
نقش بر آب ش��د؛ حضور س��يد احمد خمين��ي در اين 
مراس��م ، که پيش تر هم تاکيد کرده بود که راه امام در 
پيروي از آيت اهلل خامنه اي تحقق مي يابد، خنثي کننده 

نقشه هاي بسياري بود.
رهبر انقاب نيز با نگارش نامه اي خطاب به س��يد احمد 
خميني، از ايش��ان به خاطر حضور در اين مراسم به طور 

ويژه تشكر کردند:

» باسمه تعالى 
جناب حجة االس�ام و المس�لمين آقاى 
حاج سّيد احمد خمينى )دامت تأييداته(

مراس�م تنفيذ رياس�ت جمهورى امروز 
در حسينيه ى مطهر جماران كه از شكوه 
معنوي�ت و جلوه ى صف�ا و صميميتى 
وي�ژه برخ�وردار ب�ود، اي�ن جان�ب را 
موظ�ف مى س�ازد ك�ه از جناب عالى به 
عن�وان يادگار يگانه و عزي�ز امام فقيد 
و ي�ار و ي�اور صميمى و هميش�گى آن 

بزرگوار صميمانه تشكر كنم.
بي�ت ش�ريف و كري�م آن رهب�ر و پير 
م�راد مل�ت اي�ران، اكن�ون ني�ز مانن�د 
هميش�ه مرك�ز و ملجأ دلها و عش�قها و 
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اميدهاست و همواره چنين خواهد بود 
إن شاء اهلّل.

اين جان�ب، جلوه هاى حض�ور معنوى 
امام و مقتداى فقيدمان را امروز بوضوح 
احس�اس مى ك�ردم. اين توفي�ق بزرگ، 
مره�ون ت�اش خالصان�ه جناب عال�ى 
است كه شمع آن شبستان محبتيد. بار 
ديگ�ر از ش�ما و ديگر عزي�زان آن بيت 

معّظم سپاسگزارى مى كنم.
سّيد علّى خامنه اى 

»1368 /05 /12

مردادماه 68: استعفا از سمت
 رياست جمهوري

در مرداد ماه س��ال 68 ، رهبر انقاب براي اينكه آيت اهلل 
هاش��مي بتواند س��ريعتر تمام��ي فعاليت ه��اي خود در 
س��مت رياست جمهوري را آغاز نمايد، رهبر انقاب از 
مسئوليت رياس��ت جمهوري خود استعفا مي دهند؛ البته 
اين اس��تعفا نامه نيازمند توضيح ب��راي خوانندگان عزيز 

است.
هر چند راقم اين س��طور دليل اين اس��تعفا در اين زمان 
را به طور يقيني پيدا نكرده اس��ت ام��ا با تحليل مي توان 
داليلي را براي اين استعفا در اين زمان ارائه کرد؛ به نظر 
مي رس��د از آنجا که آيت اهلل خامن��ه اي رئيس جمهور 

منص��وب امام خمين��ي براي مدت چهار س��ال بودند، و 
اين دوره رياس��ت جمهوري ايشان از 13 شهريور 1364 
آغاز ش��ده بود، در نتيجه به صورت شرعي ايشان رئيس 
جمهور قانوني کشور تا تاريخ 13 شهريور 1368 بودند؛ 
اما به خاطر رحلت حضرت امام خميني، و انتخاب آيت 
اهلل خامن��ه اي – رئيس جمهور وقت – ب��ه عنوان رهبر 
جمهوري اسامي، ايش��ان مدتي هم در جايگاه رهبري 
فعالي��ت مي کردند و ه��م به صورت قانوني مس��ئوليت 
رياس��ت جمهوري را برعهده داش��تند؛ در اين ش��رايط 
نظام ناگزي��ر از برگزاري زودهنگام انتخابات رياس��ت 

جمهوري بود.
با برگ��زاري زودهن��گام انتخابات رياس��ت جمهوري، 
آيت اهلل هاش��مي به رياس��ت جمهوري رس��يد و حكم 
ايش��ان را رهبر معظم انقاب تنفيذ کردند؛ و از آنجا که 
آيت اهلل خامنه اي تا تاريخ 13 شهريور 1368 مسئوليت 
رياس��ت جمهوري را به طور ش��رعي و قانوني برعهده 
داش��تند، ايش��ان در 25 مرداد 68 از مس��ئوليت رياست 
جمهوري اس��تعفا مي دهند تا هاش��مي رفسنجاني بدون 
هيچ مش��كل ش��رعي و قانوني مس��ئوليت هاي رياس��ت 
جمهوري کش��ور را برعهده بگيرد. متن زير اس��تعفاي 
آيت اهلل خامنه اي از مسئوليت رياست جمهوري است:

بسم اهلل الّرحمن الّرحيم 
جناب حجة االس�ام و المس�لمين آقاى 
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هاشمى رفسنجانى )دامت تأييداته(
با س�ام و تحيت و تبريك مجّدد كسب 
اعتماد عظي�م ملت انقاب�ى و فداكار و 
افتخارآمي�ز  مس�ئوليت  ب�ه  انتص�اب 
و  اي�ران  اس�امى  جمه�ورى  رياس�ت 
ب�راى  اله�ى  تأيي�د  و  توفي�ق  آرزوى 
جناب عال�ى در راه خدم�ت بر اس�ام و 

مسلمين و خدمت به اين ملت عزيز.
به اطاع جناب عالى مى رس�انم كه اين 
جان�ب ب�راى اينكه بتوانيد مس�ئوليت 
خطي�ر خ�ود را س�ريعاً آغ�از نمايي�د، 
ام�روز )25/ 05/ 68( از س�مت رياس�ت 

جمهورى استعفا داده ام.
و الّس�ام عليكم و رحم�ة اهلّل و بركاته 
و حفظك�م اهلّل ناصرا لدينه و مدافعا عن 

عباده 
سّيد علّى خامنه اى 

1368 /05 /25

•مهرماه 68: آغاز كار مجمع تش�خيص 
مصلحت نظام به صورت قانوني

اگر چه از س��ال 1366 و با دستور امام در پايان آن سال، 
مجمع تشخيص مصلحت آغاز به کار کرد، اما در قانون 
اساسي اصلي براي اين موضوع وجود نداشت و فعاليت 
آن در ايام حيات امام خميني، از باب ضرورت صورت 

پذيرفته بود.

با توجه به دستور کار شوراي بازنگري قانون اساسي در 
سال 68، اين نهاد محملي قانوني يافت و در اصول قانون 
اساس��ي گنجانده ش��د؛ پس از آن نيز اي��ن اصل با رأي 
ملت در اين س��ال به عنوان يكي از اصول قانون اساسي 

بازنگري شده، شكلي کامًا قانوني يافت.
پس از تصويب قانون اساس��ي در پيش��گاه ملت و تأييد 
آن توس��ط رهبر انقاب، معظم له با دس��توري به رئيس 
جمهور جديد کش��ور، از وي خواست تا شرايط فعاليت 

قانوني مجمع تشخيص مصلحت نظام را فراهم سازد.
حكم رهبر انقاب، زمينه آغاز به کار مجمع تش��خيص 
مصلح��ت نظام به صورت يكي از اصول قانون اساس��ي 

بود:

» بسم اهلل الّرحمن الّرحيم 
جناب حجة االس�ام و المس�لمين آقاى 

هاشمى رفسنجانى 
)دام�ت  جمه�ورى  محت�رم  رياس�ت 

تأييداته(
با سام و تحيت. در اجراى اصل يك صد 
و دوازدهم قانون اساس�ى و به منظور 
تحقق مصالحى كه در اصل مزبور بدان 
تصريح ش�ده است، افراد مشروح ذيل 
را به عن�وان اعضاى مجمع تش�خيص 
مصلح�ت نظ�ام، براى مّدت س�ه س�ال 

منصوب مى كنم:
حضرات فقهاى شوراى نگهبان، رؤساى 
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محترم س�ه قّوه، وزي�ر مربوط، رئيس 
ش�وراى  مجل�س  مرب�وط  كميس�يون 
اس�امى، حضرات آيات و حجج اسام: 
آق�اى مه�دوى كن�ى، آق�اى حاج ش�يخ 
يوس�ف صانعى، آقاى حاج س�ّيد احمد 
خمينى، آقاى حاج س�ّيد محّمد موسوى 
خوئين�ى، آق�اى حاج ش�يخ محّمد على 
موحدى كرمانى، آقاى حاج شيخ حسن 
صانع�ى، آق�اى حاج ش�يخ محّمد رضا 
توس�لى، آقاى حاج شيخ عبد اهلل نورى 

و جناب آقاى مير حسين موسوى.
انتظار مى رود جناب عالى با تش�كيل و 
اداره ى مجمع مزب�ور، اين نهاد قانونى 
و كارساز را به جريان انداخته، مصالح 
نظام جمهورى اس�امى و ملت بزرگ و 
رش�يد ايران را در ح�وزه ى كارايى آن 

تأمين فرماييد.
و الّسام عليكم و رحمة اهلّل 

سّيد علّى خامنه اى 
1368 /07 /12

نكت��ه ديگ��ر در اين نام��ه تفاوت ديدگاه ه��اي اعضاي 
منصوب ش��ده براي اين مجمع هستند؛ اين نامه نشان از 
نگاه عميق و کاما فراجناحي رهبر انقاب در اداره امور 

نظام و انقاب است.

•آبان م�اه 68: انتص�اب فرزن�د امام به 
عن�وان نماين�ده ولي فقيه در ش�وراي 

عالي امنيت ملي
شوراي عالي امنيت ملي، مهم ترين نهاد قانوني کشور در 
زمينه امنيت ملي کش��ور است که رهبري دو نماينده در 
آن دارد؛ رهبر انقاب در س��ال 68 دو نماينده براي اين 
نهاد قانوني منصوب کردند؛ يكي س��يد احمد خميني و 

ديگري حسن روحاني.
البته نام حس��ن روحاني و نمايندگي وي از س��وي رهبر 
انقاب در اين نهاد، امري مشهور است؛ اما بيشتر افراد از 
نمايندگي سيداحمد خميني در اين نهاد بي اطاع هستند؛ 
رهبر انقاب در سال 68، در حكمي، با توجه به شناخت 
خود از سيداحمد از سويي و با توجه به اعتماد ويژه امام 
خميني به فرزندشان از سويي ديگر، حجت االسام سيد 
احمد خميني را به همراه حجت االس��ام حسن روحاني 
به عنوان نمايندگي خود در اين ش��ورا منصوب کردند؛ 
متن اين حكم نش��ان گر اعتم��اد ويژه رهب��ر انقاب به 

يادگار امام راحل است:

» بسم اهلل الّرحمن الّرحيم 
جناب حجة االس�ام و المس�لمين آقاى 
حاج سّيد احمد خمينى )دامت تأييداته(

در اجراى اصل يك صد و هفتاد و ششم 
قانون اساس�ى و با توج�ه به تجربه و 
آگاهى جناب عالى از مس�ائل كش�ور و 
خصوصّي�ات برجس�ته اى ك�ه اعتم�اد 
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كم نظي�ر رهب�ر عظيم الّش�أن فقيدم�ان 
حضرت امام خمينى )قّدس س�ّره( را به 
ش�ما جلب كرده ب�ود، جناب عالى را به 
نمايندگى خود در ش�وراى عالى امنيت 

براى مدت سه سال منصوب مى كنم.
انتظار مى رود كه با ش�ركت فعاالنه در 
آن ش�ورا و تبادل نظر با اين جانب، به 
پيش�رفت مأموريته�اى مه�م آن ش�ورا 

كمك نماييد.
توفيق شما را از خداوند بزرگ مسئلت 

مى كنم.
سّيد علّى خامنه اى 

1368 /08 /22
•دي م�اه 68 : تاس�يس دفت�ر بازرس�ي 
ب�ه عن�وان آخري�ن ملج�أ ش�كايات و 

دادخواهي ها
بس��ياري از افراد گمان مي کنند که حجت االسام ناطق 
نوري پ��س از دوره مجلس پنجم و ناکامي در انتخابات 
رياس��ت جمهوري به سمت مس��ئول دفتر بازرسي رهبر 
انقاب منصوب شده است؛ حال آنكه نصب وي توسط 

رهبر انقاب به سال ها قبل باز مي گردد.
رهب��ر انقاب از آنجا که اعتقاد داش��ته و دارند که دفتر 
ول��ي فقيه و رهب��ر انقاب آخرين مرج��ع دادخواهي و 
ش��كوه و توصيف امور نامطلوب در کشور بوده و بايد 
به پاس��خ و نتايج تعيين کننده نايل ش��ود، گروهي را در 
دفتر خود به عنوان گروه بازرسي منصوب کردند تا اين 

وظيفه را به خوبي ايفا کنند.
ايش��ان براي اين مس��ئوليت، حجت االس��ام علي اکبر 
ناط��ق نوري را منصوب کرده و مس��ئوليت بازرس��ي را 
ب��ه عهده وي مي گذارن��د؛ اين بخش هم ب��ه نوبه خود 
توانس��ت گره هاي��ي را باز کن��د که بازگش��ايي آن در 
ديگر بخش هاي نظام ناممكن ش��ده بود؛ ناطق نوري در 
خاطرات خود به بخش کوچكي از اين گر ه گش��ايي ها 
اش��اره کرده اس��ت. متن زير حكم دورانديش��انه رهبر 
انقاب براي تاس��يس گ��روه بازرس��ي در دفتر رهبري 

است:

بسم اهلل الّرحمن الّرحيم 
جناب حجة االس�ام و المس�لمين آقاى 
حاج شيخ على اكبر ناطق نورى )دامت 

تأييداته(
با توجه به اهميت رس�يدگى و تفحص 
در ام�ور كارگ�زاران و مجري�ان و ب�ا 
عناي�ت به اينكه گزارش�ها به اين دفتر، 
ب�ه عن�وان آخري�ن مرج�ع ش�كوه و 
دادخواهى و توصي�ف امور نامطلوب، 
بايد به پاس�خ و نتيجه يى تعيين كننده 
ناي�ل گ�ردد و ب�ا معرف�ت ب�ه س�وابق 
برجس�ته ى جناب عالى و مسئوليتها و 
تجارب�ى ك�ه در طول مدت ده س�اله بر 
عهده داش�ته و كس�ب كرده ايد، تشكيل 
و اداره ى گروه بازرسى اين دفتر را به 
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و تحليلي جريان شناسي

جناب عالى محول مى كنم.
الزم اس�ت هس�ته ى مرك�زى كوچك و 
كارآم�دى فراهم آورده و حس�ب مورد، 
از آح�اد مؤم�ن و انقاب�ى و هوش�مند 
و بى غ�رض، ب�دون رعاي�ت نس�بتهاى 
جناح�ى و گروه�ى، ب�راى بازرس�ى و 

تحقيق استفاده فرماييد.
خداون�د ب�ه جناب عالى توفي�ق عنايت 

فرمايد.
سّيد علّى خامنه اى 

1368 /10 /17

•دي ماه 68: حكمي كه قدر دانسته نشد
ن��گاه پدرانه و فراجناح��ي رهبر انق��اب در اداره امور 
کش��ور، چي��زي نبوده و نيس��ت که قابل کتمان باش��د؛ 
يكي ديگر از اين نشانه ها، حكم رهبر انقاب براي سيد 
محمد موسوي خوئيني  به سمت مشاورت رهبري است؛ 
موس��وي خوئيني ها که دش��مني خود با رهبر انقاب را 
بعدها بيش از پيش روش��ن و آش��كار س��اخت، اما اين 
دشمني چيزي نبود که در آن روزها قابل مشاهده نباشد.
ب��ا اين حال رهبر انقاب که به دنبال اس��تفاده از تمامي 
تجارب و نگاه ها در اداره امور کش��ور و انقاب بودند، 
از تجربه چندين ساله موسوي خوئيني در مسئوليت هاي 
کان قضايي در کشور، چشم نپوشيده و در حكمي وي 
را به عنوان مشاور سياسي رهبري منصوب کردند تا وي 

بتواند با ارائه مش��ورت هاي خود در س��طح کان نظام، 
براي اداره انقاب نيروي مفيدي باشد.

هر چند که موسوي خوئيني  قدر اين جايگاه را ندانست 
و کم کم به س��متي رفت که ديگ��ر عمًا و علناً در برابر  
نظام و رهبري دانس��ت و براي خود قباي��ي فراتر از اين 

مسئوليت ها دوخته بود.
حكم رهبر انقاب براي مش��اورت سياس��ي خوئيني به 

شرح زير است:

بسم اهلل الّرحمن الّرحيم
جناب حجة االس�ام و المس�لمين آقاى 
ح�اج س�ّيد محّم�د موس�وى خوئين�ى 

)دامت تأييداته(
ب�ا توجه به اص�ل يك صد و دهم قانون 
اساس�ى كه سياست گذارى هاى عمده ى 
نظ�ام جمهورى اس�امى را ب�ر عهده ى 
مقام رهبرى قرار داده است و با معرفت 
به خصوصيات انقابى و تجارب عملى 
جناب عالى در دوران ده ساله ى گذشته 
و بالخص�وص مس�ئوليتهاى مهمى كه 
از ط�رف رهب�ر كبي�ر و ام�ام فقيدمان 
)رضوان اهلّل عليه( به جناب عالى محول 
گرديد و حاكى از اعتماد معظمٌ له به شما 
مى باش�د؛ جناب عال�ى را به مش�اورت 

سياسى خود منصوب مى كنم.
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حيطه ى كار آن مش�اورت، عبارت است 
از سياس�تهاى كل�ى كش�ور در ام�ور 
داخل�ى و خارجى و قضاياى اقتصادى، 
اجتماع�ى، سياس�ى، فرهنگ�ى و غيره. 
الزم اس�ت در ام�ور ارجاع�ى و غي�ره، 
س�نجيده،  و  ش�ده  بررس�ى  نظ�راِت 
تدوين و به عنوان نظر مش�ورتى ارايه 
گ�ردد. مقتضى اس�ت از آح�اد مؤمن و 
هوش�مند و انقاب�ى و مج�رب، ب�دون 
رعاي�ت نس�بتهاى جناح�ى و گروهى، 
براى بررس�ى و سنجش دقيق و عميق 
مس�ائل استفاده فرماييد. شرح وظايف 
به صورت ريز را تهيه و ارايه فرماييد.
خداون�د ب�ه جناب عالى توفي�ق عنايت 

فرمايد.
سّيد علّى خامنه اى 

1368 /10 /17
•ارديبهشت ماه 69: پدرانه يك پدر

اوايل ارديبهش��ت م��اه 69، عط��اءاهلل مهاجراني، معاون 
پارلماني وقت رياست جمهوري، در مقاله اي در روزنامه 
اطاعات، پيش��نهاد مذاکره مس��تقيم با امريكا را ارائه و 
از اين امر دفاع کرده بود؛ با انتش��ار اين مقاله بحث هاي 
گس��ترده اي پيرامون اين موضوع در کشور به راه افتاد و 

بيشتر بحث ها حول اين محور مي چرخيد.
بحث ها که باال گرفت و موافقان و مخالفان نظرات خود 
را اظهار و منتش��ر مي کردند، بس��ياري اف��راد منتظر نظر 

رهبر انقاب در اين مسئله ماندند، چرا که بحث مذاکره 
مس��تقيم با امريكا، چيزي نبود که در س��طح روزنامه ها 

تصميم گيري شود.
رهبر انقاب در 12 ارديبهش��ت و به مناسبت روز معلم 
در يک سخنراني موضع خود نسبت به اين امر را آشكار 
و عنوان کردن��د که » من معتقدم، آن کس��انى که فكر 
مى کنند ما بايد با رأس اس��تكبار يعن��ى امريكا مذاکره 
کنيم، يا دچار س��اده لوحى هستند، يا مرعوبند. من بارها 
اين نكت��ه را عرض کرده ام که اس��تكبار، بيش از اينكه 
نان قدرت و توانايى خودش را بخورد، نان هيبت و تشر 
خودش را مى خورد. اصًا اس��تكبار، با تش��ر و ابهت و 

شكلک درآوردن و ترساندن اين و آن، زنده است.
...من با مذاکره ى با امري��كا مخالفم و دولت جمهورى 
اس��امى، بدون اجازه ى من امكان ندارد چنين کارى را 
بكند و خودشان هم قاعدتاً با چنين کارى موافق نيستند.« 

)بيانات در 12 ارديبهشت 69(
اين س��خنان صريح رهبر انقاب باعث ش��د که عده اي 
گمان کنند ايشان شخص مهاجراني را مورد توبيخ قرار 
داده ان��د؛ حال آنكه ايش��ان يک طرز تفك��ر را تخطئه 
ک��رده بودند. اي��ن گمان باطل عده اي باعث ش��د رهبر 
انقاب جلوي اين فكر باطل را بگيرند و با ارسال نامه اي 
براي مهاجراني، بنويس��ند که مقصودش��ان تخطئه يک 
تفكر بوده و نه ش��خصيت مهاجراني؛ ايشان حتي تعابير 
بسيار بزرگوارانه و پدرانه اي را در اين نامه به کار بردند 
که مهاجراني هم گفت به هيچ وجه خود را شايسته اين 

تعابير نمي داند.
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اين نامه نش��ان مي دهد که رهبر انقاب حاضر نبودند از 
سوي ايش��ان به هيچ احدي کوچكترين ناحقي و ظلمي 
ص��ورت گيرد؛ حتي اگر اين ناحقي به خاطر برداش��ت 

غلط عده اي و به ناروا هم صورت گرفته باشد:

باسمه تعالى 
برادر گرامى، آقاى عطاء اهلل مهاجرانى 

ام�روز  حرفه�اى  از  بعضيه�ا  ش�نيدم 
م�ن، قص�د طع�ن و توهينى نس�بت به 
جناب عالى اس�تنباط كرده اند و ش�ايد 
بعضى خواس�ته اند ي�ا بخواهند آن را 
مستمسكى براى اهانت به شما بسازند.
اع�ام مى كن�م كه اي�ن اس�تنباط غلط 
اس�ت. من يك فكر را تخطئ�ه كرده ام و 
ني�ت توهين به كس�ى نداش�ته ام و اگر 
بدون اراده ى من به ش�ما توهين ش�ده 
است، از شما عذر مى خواهم. من شما را 
ده سال است به صدق و صفا و طهارت 
مى شناس�م و مطمئنم جز دلس�وزى و 

خيرخواهى، نظرى نداشته ايد.
ش�ما همچنان برادر خوب من هستيد و 
حد اكثر آن اس�ت كه به توصيه ى شما 
در مقال�ه ى »مذاك�ره ى مس�تقيم« عمل 

نخواهيم كرد.
و الّسام عليكم 

سّيد علّى خامنه اى 

69 /02 /12
مهاجران��ي بعدها درباره اين اتفاقات و نامه رهبر انقاب 
، در مجلس گفت: » من از اين جهت بس��يار ش��رمنده و 
افسرده ش��دم که چرا مي بايستي به هر حال اين مسئله به 
جايي برس��د که ايشان تعابيري در يادداشت خودشان به 
کار ببرند که منتهاي بزرگواري و کرامت و رفعت شأن 
ايشان اس��ت و بنده خودم را شايسته نمي ديدم«. ) جلسه 

رأي اعتماد به عنوان وزير ارشاد(

•آبان م�اه 69: تقدي�ر از دكت�ر واليت�ي 
و دس�ت اندركاران پيش�رفت در رون�د 

صلح با عراق
بي ش��ک نقش دستگاه ديپلماسي کش��ور در دستيابي به 
قطعنام��ه 598 و پايان يافتن جنگ مي��ان ايران و عراق، 
نقش��ي حس��اس و مؤث��ر بوده اس��ت؛ فعالي��ت مذاکره 
کنندگان دس��تگاه سياس��ت خارجي درب��اره جنگ و 
عواقب آن امري نبود ک��ه بافاصله پس از جنگ پايان 
يابد؛ بلكه فعاليت اين نهاد پس از جنگ بار ديگر چهره 

جديدتري پيدا کرده بود.
به نتيجه رساندن قطعنامه 598 و تاش براي ايجاد صلح 
پايدار ميان ايران و عراق از ديگر وظايف اين دس��تگاه 
پ��س از اتم��ام جنگ بود؛ از اين رو دس��تگاه سياس��ت 
خارجي جهاد خود را در عرصه پيگيري روند صلح ميان 
ايران و عراق همچنان ادامه داد؛ رهبر انقاب نيز به پاس 
تقدير از زحمات اين افراد، در آستانه سفر دکتر واليتي، 
وزير خارجه وقت کش��ور، به عراق، در پيامي به وي، از 
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تاش هاي او و ديگر دست اندرکاران پيگيري مذاکرات 
صلح تقدير و توصيه هايي را نيز به آنان ارائه کردند.

مت��ن زير تقدير رهب��ر انقاب از دکت��ر واليتي و ديگر 
ب��رادران مجاهد وزارت خارجه در عرصه پيگيري روند 

صلح در منطقه است:

بسم اهلل الّرحمن الّرحيم 
جناب آقاى دكتر واليتى 

)دام�ت  خارج�ه  ام�ور  محت�رم  وزي�ر 
تأييداته(

اكنون ك�ه جناب عالى پس از توفيق در 
تاش�هاى فش�رده و مجاهدت آمي�ز در 
م�ورد پيش�رفت روند صلح با كش�ور 
عراق و حف�ظ حقوق حقه ى ملت ايران، 
عازم آن كش�ور مى باشيد، الزم مى دانم 
حق شناس�ى و قدردانى خود را نس�بت 
ب�ه يكاي�ك ب�رادران ارجمن�دى ك�ه در 
وزارت خارج�ه، ب�ا ت�اش و ابت�كار و 
اخ�اص هوش�مندانه ى خ�ود، در يكى 
تاري�خ  خطي�ر  و  حس�اس  مقاط�ع  از 
اي�ران، به ملت و كش�ور خ�ود خدمتى 
مان�دگار و بزرگ كردن�د و دين خود را 
ب�ه اس�ام و انق�اب ادا نمودن�د، ابراز 
نمايم و از هم�ه ى آنان و از جناب عالى 
كه با مديريتى توان فرسا، آن تاشها را 
هدايت نموده ايد، تش�كر كنم. اميد است 

اي�ن اداى وظيفه، مقبول درگاه حضرت 
احديت و موجب پاداش الهى باشد.

در پايان، از نقش عالى و تعيين كننده ى 
جن�اب رئيس جمه�ور محت�رم و مدب�ر 
كشورمان كه بى ش�ك به تأييدات الهى 
مس�تظهر بوده ان�د، صميمان�ه تش�كر 
و تقدي�ر مى نماي�م و امي�دوارم وج�ود 
بابركت ايش�ان، مش�مول لط�ف حق و 
دع�اى حض�رت ولىّ عص�ر )عّج�ل اهلل 

فرجه الّشريف( بوده باشد.
و الّسام عليكم و رحمة اهلّل و بركاته 

سّيد علّى خامنه اى 
69 /08 /09

•دي ماه 69: تأكيد بر فتواي امام خميني 
و حكم ارتداد سلمان رشدي

25 بهمن 67 بود که فتوايي از امام با س��ر آغاز » بسم اهلل 
الرحمن الرحيم؛ انا هلل و انا اليه راجعون « منتش��ر ش��د و 
دنياي غرب را تكان داد؛ امام خميني در اين فتوا و حكم 
صريح خود درباره نويسنده مرتد کتاب آيات شيطاني، 
به صراحت نوشتند که » به اطاع مسلمانان غيور سراسر 
جهان مى رس��انم مؤلف کتاب »آيات شيطانى« که عليه 
اسام و پيامبر و قرآن، تنظيم و چاپ و منتشر شده است، 
همچنين ناش��رين مطلع از محتواى آن، محكوم به اعدام 
مى باشند. از مسلمانان غيور مى خواهم تا در هر نقطه که 
آنان را يافتند، س��ريعاً آنها را اعدام نمايند تا ديگر کسى 
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جرأت نكند به مقدسات مسلمين توهين نمايد و هر کس 
در اين راه کش��ته شود، شهيد است ان شاء اهللهَّ «. )صحيفه 

امام؛ ج21: 263(
فتواي امام آنقدر س��نگين بود که غرب نتواند از شوك 
آن ب��ه راحتي خارج ش��ود؛ فتواي مزب��ور زندگي را بر 
مؤلف کتاب »آيات شيطانى« تا ابد تلخ کرد؛ غرب فشار 
سنگين خود را بر دولت و رهبر ايران آغاز کرد تا ايشان 
فتواي خود را پ��س بگيرند؛ اما امام خميني کوچكترين 
تزلزلي نش��ان ندادند و با قوت از فتواي ارتداد س��لمان 
رش��دي دفاع کرده و حتي بار ديگر نيز پيام دادند که » 
سلمان رش��دى اگر توبه کند و زاهد زمان هم گردد، بر 
هر مسلمان واجب است با جان و مال تمامى هّم خود را 
به کار گيرد ت��ا او را به َدرك واصل گرداند.« )صحيفه 

امام؛ ج21: 268(
پ��س از رحل��ت حض��رت امام و ب��ا گذش��ت بيش از 
يک س��ال از اين ماجرا، غرب که گم��ان کرده بود اين 
فتوا تنها مختص امام خميني بوده و جانشين او جرأت و 
ياراي ايستادگي و انتشار چنين فتوايي را ندارد، بار ديگر 
تاش خود را براي فشار بر نظام و رهبر ايران آغاز کرد 
تا ش��ايد رهبر جديد ايران دست از اين فتواي سرنوشت 
س��از بردارد؛ اما اين خيال خام ب��ه هدف مطلوب غرب 
نرسيد؛ آيت اهلل س��يدعلي خامنه اي با انتشار اطاعيه اي 
به صراحت نوشتند که حكم امام خميني درباره وجوب 
قتل س��لمان رش��دي، تغيير ناپذير بوده و » حكم اسام 
در مورد نويسنده ى کتاب آيات شيطانى، همان گونه که 
حضرت امام )رضوان اهلل تعالى عليه( فرمودند: »اگر توبه 

کند و زاهد زمان هم گردد«، ثابت است«.
متن اين حكم که نقش بر آب کننده تمام خياالت واهي 

غرب درباره رهبر جديد ايران بود، به شرح زير است:

بسم اهلل الّرحمن الّرحيم 
حك�م تاريخ�ى و تغييرناپذير حضرت 
در  علي�ه(  تعال�ى  اهلل  )رض�وان  ام�ام 
مورد نويس�نده ى كت�اب كفرآميز آيات 
ش�يطانى و تعهد مسلمانان در سراسر 
جه�ان ب�ه اج�راى اي�ن حك�م اس�امى، 
نخس�تين ثم�رات خ�ود را در صحنه ى 
رويارويى اس�ام با كفر جهانى نش�ان 
مى ده�د و اس�تكبار غرب ك�ه حمله به 
مقدس�ات ي�ك ميلي�ارد مس�لمان جهان 
را مقدم�ه اى براى تحقير مس�لمين و از 
بي�ن بردن انگيزه هاى خيزش اس�امى 
در جه�ان ق�رار داده ب�ود، ب�ه صورت 
ب�ه  مجب�ور  گام ب�ه گام  و  مفتضحان�ه 
ب�ا  اهللهَّ  إن ش�اء  و  عقب نش�ينى ش�ده 
ادام�ه ى مقاوم�ت مس�لمانان جه�ان، از 
اين پس كس�ى جرأت اهان�ت به پيامبر 
را  اس�امى  مقدس�ات  و  )ص(  معظ�م 

نخواهد يافت.
حكم اس�ام در مورد نويسنده ى كتاب 
آيات ش�يطانى، همان گونه كه حضرت 
امام )رضوان اهلل تعالى عليه( فرمودند: 
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»اگر توب�ه كند و زاهد زمان هم گردد«، 
ثاب�ت اس�ت و چني�ن تش�بثاتى ك�ه با 
هميارى بعضى افراد به ظاهر مسلمان 
صورت مى گيرد، تغيي�رى در اين حكم 

الهى نخواهد داد.
سّيد على خامنه اى 

1369 /10 /05

•تيرم�اه 70: نامه اي براي گل آقا؛ تأكيد 
بر اهميت طنز

تيرماه 1370 مجله گل آقا که با زبان طنز فعاليت داشت، 
به يک س��الگي خود رس��يد؛ کيومرث صاب��ري ، مدير 
مسئول مجله ي گل آقا در نامه اي به محضر رهبر انقاب 
درباره اين مجله و ويژگي هاي آن نوش��ت و نسخه هايي 
از شماره هاي انتشار يافته آن را براي ايشان ارسال کرد.

رهبر انقاب در پاس��خ به نامه صابري، به بررس��ي خود 
از نش��ريه گل آقا خب��ر داده و بر اهميت زبان طنز تأکيد 
جدي داش��تند؛ آي��ت اهلل خامن��ه اي در اي��ن نامه، که 
گوش��ه اي ديگر از ش��خصيت چند بعدي ايشان را نشان 
مي دهد، بر اهميت و نقش بي بديل زبان طنز در انتقال و 
آگاه کردن مردم از خدعه دشمن، تأکيد کرده و نوشتند 
که اميدوارند اين مجله روزهاي بهتري را پيش رو داشته 

باشد.
ن��گاه ويژه به طن��ز صادقانه، و تأکيد ب��ر نقش و اهميت 
ويژه آن، در نامه رهبر انقاب به مدير مس��ئول گل آقا، 

به خوبي نمايان است:

بسم اهلل الّرحمن الّرحيم 
خ�دا را ش�كر ك�ه اي�ن طن�ز ش�يرين و 
ُپرمغز، به دوره ى جلدش�ده ى يك ساله 
رس�يد و آزمونى از ي�ك اقدام موفق در 
ي�ك خأل فرهنگ�ى و هن�رى را در برابر 
چش�م همه ى كس�انى كه براى ش�روع 
كاره�اى الزم، ترديده�ا را بر تصميمها 
غلبه مى دهند، گذاشت. ادعا نمى كنم كه 
كار ش�ما كام�ل و بى عيب اس�ت؛ اما با 
ماحظه ى اجمالى شماره هاى »گل آقا«، 
اميد هرچه بهتر ش�دن و كامل تر ش�دن 

آن را دارم.
طنز ص�ادق و دلس�وزانه باي�د همه ى 
را  آن ه�ا  بخص�وص  معي�وب،  نق�اط 
ك�ه كمت�ر ب�ه چش�م مى آين�د و آن ه�ا 
ك�ه بيش�تر به عل�م و اطاع هم�گان از 
آن ني�از هس�ت، هنرمندان�ه ببين�د و 
بنمايان�د. امروز جامعه و نظام انقابى 
ما با دش�منانى روبه روس�ت كه همه ى 
ابزاره�اى محس�وس و نامحس�وس را 
ب�راى ضرب�ه زدن و جريح�ه دار كردن 
مردم و نظ�ام و انقاب به كار مى برند. 
براى آگاه كردن ذه�ن مردم از خدعه ى 
دشمن، چه وسيله اى از طنز هنرمندانه 

و شيرين و زيركانه، بهتر و كارى تر؟
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إن ش�اء اهلّل ش�ما و همكارانت�ان موفق 
باشيد.

سّيد علّى خامنه اى 
70 /04 /27

•ارديبهشت ماه 71: دستخطي مبني بر 
عدم تحريف قرآن كريم

دس��تخطي از رهبر انق��اب وجود دارد ک��ه مربوط به 
س��ال 71 و درباره عدم تحريف در قرآن کريم اس��ت. 
رهبر انقاب در اين دستخط با اشاره به اين امر که عدم 
تحريف در قرآن مورد اتفاق همه فرق مس��لمين است، 
مي نويس��ند که در عين حال برخي به خاطر » اس��تنباط 
قشرى و غير عالمانه از بعض منابع اسامى، دچار خطاى 
»قول به تحريف« ش��ده اند«؛ ولي قول آنان هيچ اعتباري 

ندارد.
رهب��ر انقاب در اين مكتوب خ��ود، از نگاهي محققانه 
اين ق��ول تحريف را رد ک��رده و مي نويس��ند اين عدم 
تحريف کتاب مقدس، امتياز ويژه مس��لمانان اس��ت، و 
انج��از وع��ده و آيه اله��ي » انا نحن نزلنا الذک��ر و انا له 

لحافظون « است.

بسم اهلل الّرحمن الّرحيم 
از جمل�ه ى مطال�ب مس�لم و غي�ر قابل 
خدش�ه در نظ�ر ما، آن اس�ت ك�ه قرآن 
مجيد ك�ه ام�روزه در اختيار مس�لمين 
عال�م اس�ت عين�اً هم�ان اس�ت ك�ه بر 

نب�ى اكرم صلى اهلل عليه و آله و س�لم 
ن�ازل گش�ته و در ص�در اول و هم�ه ى 
دوران ه�زار و چهار صدس�اله در ميان 
مس�لمانان، مت�داول و مع�روف ب�وده 
است، بدون كلمه ئى كم يا كلمه ئى زياد.

اين س�خن همه ى فرق مسلمين و مورد 
اتف�اق آن�ان اس�ت، و مخالف�ت ع�ده ى 
مع�دودى از اهل تس�نن و ش�يعه و در 
دوره ه�اى گذش�ته، ك�ه ب�ا اس�تنباط 
قش�رى و غير عالمان�ه از بعض منابع 
اسامى، دچار خطاى »قول به تحريف« 
ش�ده اند، م�ورد اعتن�اى محققي�ن قرار 
نگرفته و بكلى متروك گرديده اس�ت و 
امروزه نس�بت چنين خطائى به هريك 
از ف�رق اس�امى و ش�عب آن ه�ا جايز 

نيست.
اي�ن امتي�از ب�زرگ آئين مقدس اس�ام 
اس�ت ك�ه در آن، وح�ى اله�ى ب�ا همان 
ح�روف و كلم�ات نازل ش�ده ى بر قلب 
الش�أن صل�ى  پيامب�ر عظي�م  مق�دس 
اهلل علي�ه و آل�ه ت�ا ام�روز و ت�ا ابد در 
دس�ترس همه ى آحادى كه بخواهند از 
آن بياموزن�د و هداي�ت يابن�د، بوده و 
خواه�د بود، و اين اس�ت انجاز وعده ى 
الهى ك�ه فرمود: انا نح�ن نزلنا الذكر و 

انا له لحافظون 
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البته مش��خص نيس��ت رهبر انقاب اين دستخط را براي 
کجا نگاشته اند.

هاش�مي  تش�ويق   :1373 •مهرم�اه 
رفسنجاني به مبارزه با گران فروشي

در س��ال 1373 که دولت س��ازندگي به رياست هاشمي 
رفسنجاني بر مصدر امور بود، شاهد رشد تورم در کشور 
بوديم؛ به گونه اي که تورم در کش��ور که در سال 1372 
حدود 22 درصد بود به يكباره و با افزايش 13 درصدي 
به بيش از 35 درصد رس��يد و اين براي بخش وسيعي از 

مردم مشكاتي را به وجود آورد.
باالرفت��ن نرخ تورم در کش��ور در س��ال  1374 ش��دت 
بيش��تري هم پيدا کرد؛ افزايش بي رويه نرخ تورم سبب 
ايجاد گراني افس��ار گسيخته در کش��ور و گران فروشي 
بدون حس��اب و کتاب عده اي سودجو گرديد. هاشمي 
رفسنجاني به عنوان رئيس دولت، در يكي از خطبه هاي 
نماز جمعه در 15 مهرماه 1373 به شدت بر گران فروشي 
حمل��ه کرد و وعده برخورد قاطع با گران فروش��ان را به 

مردم داد.
اي��ن موضع قاط��ع ، و تا حدودي هم ديرهنگام، س��بب 
ش��د که رهبر انقاب به تقدير از مواضع رئيس جمهور 
بپردازند و اس��تقبال خود از اي��ن گونه مواضع و رفتارها 
را با ارس��ال مكتوبي براي هاش��مي رفس��نجاني از وي 
تش��كر کردند. ارس��ال اين نامه از س��وي رهبر انقاب 
نش��ان مي دهد که ايشان به شدت به فكر معيشت طبقات 

مح��روم و متوس��ط جامعه ب��وده و از کمترين صداها و 
مواضع از مسئولين وقت درباره مبارزه با گران فروشي را 
که به س��ود اين طبقات بود، استقبال و تقدير مي کردند. 
در واق��ع ش��نيدن خبر برخ��ورد قاطع با گران فروش��ان 
در روزهايي که مردم بس��ياري ب��ا افزايش بي رويه نرخ 
تورم و سوداي س��ازندگي مسئوالن، زير اين چرخ ها له 

مي شدند، مي توانست بسيار اميد بخش باشد.
رهب��ر انقاب در نامه تقدير خود از مواضع هاش��مي، با 
تأکيدات ف��راوان از دولت مي خواهند مب��ارزه با گران 
فروشي که موجب خرسندي ملت هم هست، با قاطعيت 

دنبال شود:

بسم اهلل الّرحمن الّرحيم 
جناب حجة االسام و المسلمين هاشمى 
و  محت�رم  رئيس جمه�ور  رفس�نجانى 

مكّرم 
ام�روز  بيان�ات  تحّي�ت،  و  س�ام  ب�ا 
جناب عالى در خطبه ى جمعه در باره ى 
مبارزه با گران فروش�ى بى شك موجب 
خرسندى مردم عزيز و مورد پشتيبانى 
قاطع آنان اس�ت. گران فروشى پديده ى 
زشت و ظالمانه يى است كه بار سنگين 
آن غالب�اً ب�ر دوش م�ردم ضعيف قرار 
مى گيرد و از طرفى تاشهاى اقتصادى 
مس�ئوالن دولت�ى را ك�ه بحم�د اهلّل از 
موفقيتهاى چش�مگيرى ه�م برخوردار 
گردي�ده اس�ت ناموف�ق جل�وه مى دهد 
و زمين�ه ب�راى تبليغ�ات خصمان�ه و 
م�ى آورد.  فراه�م  دش�منان  دروغي�ن 
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گران فروش�ى،  ب�ا  مب�ارزه  بنابراي�ن 
مب�ارزه ب�ا ي�ك ظل�م مضاع�ف اس�ت. 
از خداون�د متع�ال مس�ئلت مى كن�م كه 
دول�ت خدمتگ�زار را در اي�ن كار بزرگ 
موف�ق فرماي�د و از آحاد مل�ت عزيز و 
ني�ز از ق�واى محترم مقّنن�ه و قضائيه 
مى خواه�م ك�ه ب�ا دول�ت در اي�ن كار، 

همكارى و معاضدت نمايند.
و الّسام عليكم و رحمة اهلّل 

سّيد علّى خامنه اى 
جمعه 15 مهرماه 73

•مردادماه 74: تجليل از يك قهرمان
 خاص ورزشي

مرداد ماه 1374 زمان برگزاري مس��ابقات کشتي جهاني 
در آتانتاي آمريكا بود؛ برادران خادم، يعني اميررضا و 
رس��ول، در دوران اوج کشتي خود به سر مي بردند و از 
اميدهاي ايران براي کسب مدال طا. رسول خادم موفق 
شد به اين انتظارات جامه عمل بپوشاند و به مقام قهرماني 

مسابقات رسيد. 
اميررض��ا خادم ني��ز که در آمادگي به س��ر مي برد و در 
مس��ابقات مقدماتي پي��روز از ميدان خارج مي ش��د، در 
بازي بعد به حري��ف رژيم صهيونيس��تي برخورد کرد؛ 
خ��ادم از مقام قهرماني و مدال طا چش��م پوش��يد و با 
تأکيد بر آرمان هاي انقاب درباره فلس��طين، از حضور 
در تشک کشتي در برابر اين رقيب سر باز زد، و با تاکيد 

بر اين ارزش جمهوري اس��امي که کشور اسرائيل را به 
رسميت نمي شناسد، از مقام قهرماني باز ماند.

دس��ت ان��درکاران ورزش کش��ور پ��س از بازگش��ت 
ملي پوش��ان، تصمي��م به تاس��يس ورزش��گاهي ب��ه نام 
دارنده مدال طاي مس��ابقات يعني رسول خادم گرفت 
و توجهي به اميررضا خادم نش��د. رهبر معظم انقاب به 
محض آگاهي از اين خبر در مكتوبي که براي مسئولين 
فرستادند، نوشتند که ارزش کار اميررضا کمتر از رسول 
نيست؛ ايش��ان تا کيد کردند که حرکت اميررضا خادم 
به سان جوانمردهاي افسانه اي پهلوانان قديم بوده و تنها 
اي��ن تفاوت را دارد که وي به خاطر مواضع به حق ملت 
ايران چنين عملي را انجام داده و بايد تجليل شايس��ته اي 
از وي ص��ورت گيرد. متن يادداش��ت رهب��ر انقاب به 

شرح زير است:

بسم اهلل الّرحمن الّرحيم 
ج�وان  قهرمان�ى  اخي�ر،  مس�ابقات  در 
عزيز، اميررضاى خ�ادم كمتر از برادر 
دالورش رسول خادم نيست. رفتار وى 
جوانمردى هاى افسانه اى پهلوانان قديم 
را به ياد آورد، با اين تفاوت كه اين يك، 
حركت قهرمانانه ى خ�ود را براى حفظ 
مواضع بحِق سياسِى ملت ايران انجام 
داد؛ ل�ذا از وى باي�د تجليلى شايس�ته 
بعمل آي�د. مثًا مجتمع ورزش�ى خادم 
به نام هر دو برادر اعام ش�ود: مجتمع 
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ورزشى برادران خادم.
رهبر انقاب با اين دس�تخط و دستور 
خ�ود تاكي�د كردن�د ك�ه قهرمان�ي تنها 
به كس�ب م�دال نيس�ت و دف�اع از حق 
و مواض�ع به ح�ق ملت ايران ارزش�ي 

بسيار واال دارد.
1374 /05 /28

•تيرم�اه 75:  نام�ه اي ب�ه ي�ك نوجوان 
لبناني

در سال 1375 نامه اي به دست رهبر انقاب مي رسد که 
توسط يک نوجوان لبناني نگاشته و ارسال شده بود؛ اين 
نامه حاوي احساس��ات پاك اين نوجوان لبناني نسبت به 
رهبر معظم انقاب بود؛ حضرت آيت اهلل خامنه اي چند 
خطي را در پاسخ به نامه اين نوجوان مي نويسند؛ اين نامه 
که حاوي نكات جالبي مي باش��د، با مطلع » پسر عزيزم! « 

آغاز مي شود.
مت��ن زير مكت��وب رهبر انقاب در پاس��خ ب��ه نامه اين 
نوج��وان لبنان��ي اس��ت ک��ه در آن ول��ي معظ��م فقيه، 

توصيه هايي را به نوجوانان لبناني مي کنند:
 بسم اهلل الّرحمن الّرحيم 

پسر عزيزم 
نام�ه ى تو را درياف�ت كردم و از محبت 
ش�ما  متش�كرم.  بى ش�ائبه ات  و  پ�اك 
كودكان و نوجوان�ان لبنانى در دل من 
ج�اى داريد و از خدا مى خواهم ش�ما را 

حفظ كند و ش�اد و س�الم بدارد و براى 
آينده ى كش�ور و ملتتان ذخيره نمايد. 
عزيزان من اس�ام به جوان�ان مؤمن و 
عالم و شجاع و س�الم نيازمند است تا 
بتوانن�د در مقابل دش�منان از آن دفاع 
كنن�د و دي�ن خدا را كه مايه ى س�عادت 
انس�انها اس�ت به انس�انها هديه كنند. 
س�عى كنيد خ�ود را آن طور كه اس�ام 
مى پس�ندد، بس�ازيد و ب�راى آين�ده ى 
اس�ام و مس�لمين مفي�د باش�يد و خدا 
را از خود خش�نود نماييد. به ش�ما دعا 

مى كنم.
و الّسام عليكم 

سّيد علّى خامنه اى 
1375 /04 /04

•دي م�اه 76: تقدير از اق�دام خردمندانه 
مجلس

يك��ي از مباحث مطرح ش��ده در مجلس چهارم و پنجم 
که فراز و نش��يب هاي فراواني هم در پي داش��ت، بحث 
قانون مطبوعات بود؛ آخرين قانون مطبوعات کشور در 
آن س��ال ها، مربوط به مصوبه سال 1364 بود؛ اين قانون 
که در شرايط بحراني کشور هم نگاشته شده بود، داراي 
نكات مثبت فراواني بود؛ هر چند که نكات منفي جدي 

آن نيز قابل چشم پوشي نبود.
اصاح قان��ون مطبوعات مصوب س��ال 64 تقريبا مورد 
تاکي��د اغل��ب گرايش ه��اي مختلف فكري و سياس��ي 
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کش��ور بود. ام��ا چگونگي جهت گي��ري در اصاح نيز 
بسيار با اهميت بود.

در سال 1374 هفده نفر از نمايندگان مجلس پيش نويس 
ط��رح قانون مطبوع��ات را به مجلس ارائ��ه کردند؛ اين 
قانون به مجلس پنجم هم کش��يده شد. در اوايل فعاليت 
مجلس پنجم بود که بحث اين قانون دوباره مطرح ش��د. 
قانون تازه نگارش يافت��ه داراي ايرادات جدي بود؛ اين 
طرح قانون مطبوعات را به کلي دگرگون مي س��اخت و 
با مخالفت شديد بسياري از روزنامه نگاران و مخصوصاً 
افكار عمومي روبه رو ش��ده بود؛ اي��ن در حالي بود که 
رس��انه هاي بيگانه و دش��منان، با ذوق و شوق در انتظار 
تصوي��ب اين قانون بودند. نمايندگان ملت اما به تأس��ي 
از خواس��ت مل��ت، قانون مزبور را از دس��تور کار خود 
خ��ارج نمودند و به اين ترتيب هم زمينه نگراني از مردم 
را برطرف ساختند و هم خياالت واهي دشمنان را نقش 

بر آب کردند.
اقدام شايس��ته و وقت شناسانه نمايندگان مجلس شوراي 
اسامي، مورد تقدير رهبر انقاب نيز قرار گرفت؛ از اين 
رو ايش��ان با ارسال نامه اي خطاب به نمايندگان مجلس، 
از اقدام خردمندانه آنان تقدير، و زمان شناس��ي آنان را 

ستودند:

باسمه تعالى 
اقدام خردمندانه و مس�ئوالنه ى مجلس 
شوراى اس�امى در كنار گذاشتن طرح 
تغيير قان�ون مطبوعات، خدمتى بزرگ 

به مل�ت مؤمن و ش�جاع و قدرش�ناس 
ايران بود. اين حركت پسنديده، دل هاى 
م�ردم آگاه و نگ�ران را ش�ادمان كرد و 
بيگانگان�ى را ك�ه دل ب�ه آش�فته بازار 
بودن�د،  بس�ته  اي�ران  در  مطبوعات�ى 
خش�مگين و ن�اكام س�اخت. اينجان�ب 
از نماين�دگان محت�رم و  دارم  وظيف�ه 
بط�ور وي�ژه از رئيس محت�رم مجلس 
شوراى اسامى و هيئت رئيسه، تشكر 
كن�م و از عم�ل ص�واب آن�ان قدردانى 
نماي�م. در دو روزى ك�ه از اي�ن اق�دام 
ب�زرگ مى گ�ذرد رس�انه هاى بيگانه اى 
كه ابزار دس�ت غارتگ�ران بين المللى و 
وسيله ى اغراض صهيونيستها و مراكز 
س�لطه ى اس�تكبارى اند، نتوانس�ته اند 
خش�م و نوميدى خ�ود را از اين حركت 
هوش�يارانه كتمان كنن�د و در پى آنند 
ك�ه ب�ا دروغ پراكنى و تحري�ف حقائق 
در صف�وف متح�د ملت اي�ران رخنه و 
اخت�اف ب�ه وج�ود آورند. مل�ت عزيز 
ايران بخوبى مى دانن�د كه كارآمدترين 
ساح آنان در مقابل توطئه ى دشمنان، 
وح�دت همدلى در تمّس�ك به اس�ام و 
دف�اع از قانون اساس�ى نظام جمهورى 

اسامى است.
1376 /10 /01



www.Didban.ir

22

•تيرماه 77: پيام تبريك به ملي پوشان 
به خاطر شكست رقيب هميشگي

در سال 1377 تيم فوتبال ايران موفق شد پس 20 سال به 
جام جهاني راه پيدا کند. اين اتفاق براي نخس��تين بار در 
تاريخ جمهوري اس��امي رخ مي داد؛ اما آن چيزي که 
ماجراي صعود تيم مل��ي ايران به جام جهاني را رنگ  و 
بوي خاصي بخشيد، هم گروهي ايران با تيم ملي آمريكا 
در اين مسابقات بود. اين اتفاق نيز براي نخستين بار رخ 

مي داد.
تي��م فوتبال آمريكا نس��بت به تيم اي��ران جايگاه بهتري 
در رده بندي جهاني داش��ت و از لحاظ تيمي نيز برتر از 
تيم ايران شناخته  مي شد؛ بدين خاطر اغلب پيش بيني ها 
ب��ر پيروزي اي��ن تيم بر تيم ملي ايران حكايت داش��ت؛ 
دولتمردان امريكايي از چندي پيش از اين بازي، نگاهي 
سياس��ي به بازي را در عرصه رس��انه اي ب��ه راه انداخته 
بودند و شكس��ت تي��م ايران در اين ب��ازي باعث به ثمر 

رسيدن تبليغات رسانه اي آنان مي شد.
در اين ش��رايط ملي پوش��ان ايراني، با غي��رت در برابر 
حريف قدرتمند خود ظاهر ش��دند و در ميان ش��گفتي 
هم��گان، تي��م فوتب��ال امريكا را شكس��ت دادن��د. اين 
رخ داد باعث پيروزي ميليون ها ايراني در سرتاسر جهان 
ش��د؛ رهبر انق��اب نيز با ارس��ال پيامي به ملي پوش��ان، 
پيروزي هاي مختلف در عرصه ه��اي گوناگون در برابر 
اين حريف را يادآور شده و از آنان به خاطر شاد کردن 

دل ملت ايران سپاسگذاري کردند:

بسم اهلل الّرحمن الّرحيم 
ب�ازى  در  خ�دا  ن�ام  ب�ه  عزي�زان! 
جوانمردان�ه ى امش�ب، كه ب�ا مهارت و 
ق�درت هم�راه بود، ب�ر حري�ف تواناى 
خود پيروز ش�ديد؛ س�پاس و درود بر 

شما.
اي�ن، تصوي�رى زيبا از مجاه�دت ملت 
اي�ران در هم�ه ى صحنه ه�اى زندگ�ى 
انقابى اوس�ت. تركيبى از هوشمندى، 
ق�درت، ت�اش مخلصان�ه و هماهنگ و 
در بهش�تى از ي�اد خ�دا و ت�وكل. همين 
مجاه�دت كم نظي�ر ب�ود ك�ه در دوران 
انق�اب و در س�الهاى دفاع مقدس و در 
همه ى درگيريهاى ملت ايران با شيطان 
بزرگ، به ملت ما پيروزى و سرافرازى 

بخشيد.
حري�ف  ديگ�ر  يك ب�ار  ني�ز  امش�ب 
قوى پنجه و مستكبر طعم تلخ شكست 
را از دست ش�ما چشيد. خرسند باشيد 

كه ملت ايران را خرسند كرديد.
سّيد علّى خامنه اى 

77 /4 /1
•اسفندماه 78: دستور پيگيري ماجراي 

ترور سعيد حجاريان
اس��فندماه 1378 ي��ک بار ديگر، يک ترور مش��كوك 
ب��ه جامعه و نظام ش��وك وارد کرد دول��ت را با چالش 
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جديدت��ري مواجه س��اخت. ماجرا از اين ق��رار بود که 
س��عيد حجاريان که به عنوان مغز متفكر دولت و جريان 
اصاحات محس��وب مي ش��د در حوالي محل کارش، 
يعني ش��وراي ش��هر تهران هدف گلول��ه دو جوان قرار 
گرفت و ترور ش��د. البته اين ترور ناموفق بود و س��عيد 

حجاريان از اين حادثه جان سالم به در برد.
اي��ن ت��رور ناموفق کافي ب��ود تا موج رس��انه اي جريان 
اصاحات و ضد انقاب به سمت رقيب و جريان راست 
نشانه رفته و اين جريان را به شدت تخريب کند؛ جريان 
اصاح��ات و رس��انه هاي زنجي��ره اي آن از هر فرصتي 
براي تخريب رقيب خود بهره مي برد؛ انتس��اب قتل هاي 
زنجي��ره اي به حكومت و جريان راس��ت، ايجاد ش��بهه 
بحران آفريني ب��راي دولت خاتمي و حال هم ترور مغز 
متفكر اي��ن جريان کافي بود تا آتش تبليغات و تخريب 

بدون هيچ محدوديتي رقيب سنتي را نشانه رود.
در اين فضا تندروهاي جريان اصاحات، خوش داشتند 
ک��ه از اين ش��رايط ماهي خود را از اي��ن آب گل آلود 
صيد کنن��د؛ از اين رو تاش اين جريان اين بود که اين 
ترور را به حكومت منسوب کنند و اين گونه تبليغ کنند 
ک��ه جريان حاکمي��ت مانع از فعالي��ت دولت خاتمي و 
جريان اصاحات اس��ت؛ و به اين ترتيب موجي در ميان 
مردم بر عليه نهادهاي حكومت و جمهوري اس��امي به 

راه بيندازند.
در اين ش��رايط و پيش از آنكه اين فتنه گران، در آتش 
اين فتن��ه عليه نظام بدمن��د، رهبر انق��اب در نامه اي به 
رئيس جمهور، س��يدمحمد خاتمي، دس��تور دادند که با 

س��رعت و جديت بيشتري در جس��تجو و تعقيب عوامل 
جنايت باشند.

رهبر انقاب در نامه خود به رئيس ش��وراي عالي امنيت 
ملي ، به گوش��ه اي از برنامه ريزي ه��اي صورت گرفته 
براي س��وء اس��تفاده از اين رخ داد علي��ه نظام جمهوري 
اسامي و نهادهاي آن اش��اره کرده و به رئيس جمهور 
دس��تور دادند که اين قضيه نبايد مانن��د جريان قتل هاي 
زنجيره اي بدون نتيجه بماند. ايشان به سيد محمد خاتمي 
يادآور ش��دند که تنها درصورت به نتيجه رس��يدن اين 
موضوع، دغدغه ايشان کاهش خواهد يافت. متن دستور 
رهبر انقاب که حاوي نكات بسياري براي خوانندگان 

است، به شرح زير است:

جن�اب آق�اى خاتم�ى رياس�ت محت�رم 
جمه�ور و رئي�س ش�وراى عالى امنيت 

ملى 
با س�ام و تحيت. حادث�ه ى ترور هفته 
قب�ل و برخ�ى قضاي�اى پيرامون�ى آن 
ت�ا ام�روز، موج�ب نگران�ى اين جان�ب 
و  اس�ت  كش�ور  امني�ت  آين�ده ى  از 
ازآن رو شايس�ته اس�ت كه جناب عالى 
همچ�ون  مس�ئول  دس�تگاه هاى  ب�ه 
وزارت هاى اطاعات و كشور و شوراى 
امنيت كشور دستور فرمائيد با سرعت 
و جديت بيش�ترى در جستجوى كشف 
و تعقيب عوامل جنايت باش�ند. بيم آن 
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هست كه اين قضيه نيز مانند پرونده ى 
قتلهاى زنجيره اى دامنه دار و تبديل به 
موضوع�ى مبهم و ش�ايعه انگيز گردد. 
در موض�وع قتله�ا بااينك�ه جناب عالى 
هيئت هائى را پى درپى مسئول پيگيرى 
كردي�د، تمام نش�دن موض�وع، موجب 
ب�روز ش�ايعات و ايجاد فض�اى ترديد 
و ابهام ش�د، در اين قضيه نيز مشاهده 
مى ش�ود كه متاس�فانه برخى زبانها و 
قلمها بش�ّدت س�رگرم التهاب آفرينى و 
بى تعه�دى  برخ�ى  ش�ايعه پردازى اند. 
را ب�ه آنج�ا رس�انده اند ك�ه ع�اوه بر 
ب�ا  اش�خاص،  و  اف�راد  از  آوردن  ن�ام 
اتهام ه�اى بى دلي�ل، حتى س�ازمانهاى 
مس�ئول و مورد اعتماد و حتى سپاه و 
بس�يج يعنى مطمئن ترين حافظ امنيت 
مّل�ى را زير س�ؤال برده ان�د. در چنين 
فضاى آش�فته اى كدام دستگاه قضائى 
و امنيت�ى مى تواند با دقت و تس�ّلط بر 

اعصاب، به مسئوليت خود قيام كند؟
اين جوس�ازى و غوغاگ�رى موجب آن 
اس�ت ك�ه عناص�ر جنايت كار ب�ا خيال 
راح�ت بتوانن�د از چش�م قان�ون پنهان 
بمانن�د و ب�ه همي�ن خاط�ر اين جان�ب 
نس�بت به اظهارات كس�انى ك�ه به اين 
جو دام�ن مى زنن�د خوش بين نيس�تم. 

شايس�ته اس�ت مس�ئوالن يادش�ده را 
موظ�ف فرمائيد كه در م�دت معينى به 
نتيجه ى قانع كننده ئى در پرونده ى آن 
حادثه برسند، در اين صورت نگرانى و 
دغدغه ى اين جانب كاهش خواهد يافت.

و الّسام عليكم 
سيد على خامنه اى 

78 /12 /28
ماجرا وقتي جالب تر مي ش��ود که بدانيم بعد از اينكه دو 
عامل ترور س��عيد حجاريان دستگير شدند، وي آن ها را 
بخش��يد و از ش��كايت خود صرف نظر کرد؛ اين امر بر 
پيچيدگي ماجرايي افزود که مش��خص ش��ده بود بيش 
از آنكه نيروهاي جريان راس��ت در ماجراي ترور دست 
داش��ته باش��ند، اين خود جريان اصاحات و تندروهاي 
اصاح طل��ب بودند ک��ه راه اندازان اصل��ي اين ماجرا 
بودند و به همين خاطر هم بود که چشم پوشي حجاريان 
از ش��كايت، صحت اين موضوعات را مورد تاييد بيشتر 

قرار مي داد.
نكته ديگر اين پيام تاکي��د رهبر انقاب بر اين نكته بود 
که س��پاه و بس��يج را مطمئن ترين حافظ��ان امنيت ملي 

توصيف کردند.

تايي�د  دس�تور   :79 •ارديبهش�ت ماه 
صحت انتخابات مجلس شش�م در شهر 

تهران
انتخابات مجلس شش��م در تهران از ش��بهه برانگيزترين 
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انتخاب��ات برگ��زار ش��ده در تاريخ جمهوري اس��امي 
محس��وب مي شود؛ ادله و اس��ناد قابل توجهي از وجود 
تقلب در برخي صندوق ها ارائه شد که بعضاً هم پس از 
بازشماري صندوق ها به اثبات رسيده بود. اين انتخابات 
نخس��تين انتخابات مجلس برگزار ش��ده توس��ط دولت 
س��يدمحمد خاتمي ب��ود که نقطه تاريك��ي در عملكرد 

وزارت کشور آن دوران محسوب مي شد.
از نق��اط ب��ارز در تايي��د تقل��ب تغيير جايگاه هاش��مي 
رفس��نجاني در بازشماري تنها بخش کوچكي از آرا در 
تهران بود؛ به گونه اي که هاش��مي از جايگاه س��ي ام به 
جايگاه زير بيستم راه پيدا کرد و اين احتمال مي رفت که 
با بازش��ماري تمامي صندوق ها، آراء وي به زير جايگاه 
دهم برس��د. در اين حال که م��وج تخريب روزنامه هاي 
زنجيره اي و جريان اصاحات عليه هاشمي، اوج گرفته 
ب��ود، وي ترجيح داد وارد مجلس��ي ک��ه اصاح طلبان 
اينگونه از او استقبال مي کنند، نشود؛ و در نتيجه از ادامه 

رقابت انصراف داد.
با وج��ود انص��راف هاش��مي، ش��وراي نگهب��ان که با 
تقلب هاي بي ش��ماري در برخي صندوق ها مواجه  شده 
ب��ود، در تاييد صح��ت انتخابات ترديد ک��رد؛ هر چند 
که س��ند غير قابل انكار درب��اره ديگر صندوق ها وجود 
نداش��ت و تنها از احتمال تخلف س��خن گفته مي شد. با 
اين حال زمان به آغاز به کار رسمي مجلس نيز نزديک 
مي ش��د؛ و بازش��ماري تمام صندوق هاي ته��ران، زمان 
بس��يار زيادي مي گرفت. در اين شرايط اعضاي شوراي 
نگهب��ان در نامه اي به محضر رهبر انق��اب، ماجرا را با 

ايشان در ميان گذاشتند و از ايشان درخواست راهنمايي 
کردند.

رهبر انقاب در پاسخ به اعضاي شوراي نگهبان نوشتند 
که چون امكان بازش��ماري تمام صندوق ها وقت زيادي 
مي برد و  وجود تقلب نيز در آنها محرز نش��ده است؛ به 
مصلحت کشور نيس��ت که چنين اقدامي صورت گيرد 
و بايد صح��ت انتخابات تهران تاييد ش��ود. و اين گونه 
ايش��ان با اين دستور، مشكلي را که در حال تبديل شدن 
به بن بستي در کشور بود، حل و به ماجراها خاتمه دادند.

بسم اهلل الّرحمن الّرحيم 
ش�وراى  محت�رم  اعض�اى  حض�رات 

نگهبان )دامت توفيقاتهم(
با س�ام و تحيت در پاس�خ ب�ه نامه ى 
انتخاب�ات  م�ورد  در  محت�رم  آقاي�ان 
ته�ران، ابتدائ�ا الزم مى دان�م از ت�اش 
مس�ئوالنه ى آن ش�ورا در پاسدارى از 
آراء انتخابات�ى ملت ش�ريف اي�ران از 
دقت�ى ك�ه در عمل ب�ه وظيف�ه ى بزرگ 
امان�ت دارى، ب�ه كار برده ايد صميمانه 
تش�كر كن�م. بى ش�ك خدم�ات م�رارت 
ب�ار و پررنج�ى از اي�ن قبي�ل، پاس�خ 
شايسته ى مسئوالن به اين ملت بزرگ 
و وظيفه ش�ناس و الزمه ى شكرگزارى 
نعمت نظ�ام اس�امى در برابر خداوند 
متعال اس�ت. اين جانب پس از قدردانى 
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و تش�كر از تاش�هاى آقاي�ان محترم و 
ديگ�ر دس�ت اندركاران انتخابات، نكات 

زير را اعام مى دارم:
1. صندوقهايى كه مخدوش بودن آن از 
نظر ش�وراى نگهبان به اثبات رس�يده 
اس�ت و ب�ا معياره�اى آن ش�ورا قابل 

تأييد نيست بايد ابطال گردد.
2. به نظر مى رس�د كه بازشمارى بقيه 
صندوقها كه طبق آنچه در نامه ى خود 
مرقوم داش�ته ايد ج�ز در مدتى طوالنى 
ناممك�ن و برخ�اف مصلح�ت اس�ت، 
وظيف�ه اى ش�رعى و قانونى را متوجه 
آن ش�ورا نمى س�ازد زيرا وجود تخلف 

در آن ها محرز نيست.
3. وضعيت منتخبان تهران با توجه به 
كليه صندوقها بجز آنچه دربند 1 آمده 
اس�ت ماحظ�ه و نتاي�ج آن ب�ه عنوان 
نتاي�ج قطع�ى انتخاب�ات ته�ران اعام 

شود.
4. دس�تگاه قضائي و بازرسى موظفند 
عامان تخل�ف در صندوقهاى مخدوش 
را شناس�ايى و تح�ت تعقي�ب قانون�ى 

قرار دهند
در پايان از خداوند متعال توفيق و كمك 
به آقايان محت�رم و همه ى خدمتگزاران 
ب�ه كش�ور و نظ�ام مقدس اس�امى را 

مسئلت مى كنم.
سيد علّى خامنه اى 

79 /2 /29
و ب��ه اي��ن ترتيب ماج��راي انتخابات پرحاش��يه مجلس 
شش��م در تهران به پايان رس��يد؛ بعدها هم برخي دست 
اندرکاران انتخاب��ات، از جمله مصطفي تاجزاده، معاون 
سياس��ي وزير کش��ور دول��ت خاتمي و برگ��زار کننده 
انتخابات، در دادگاه به عنوان متخلف ش��ناخته شد و به 

مجازات هم رسيد.
•مردادماه 80: نام�ه اي براي جلوگيري 

از كارشكني هاي مجلس ششم
دوره س��ه تن از فقهاي شوراي نگهبان در تابستان 80 به 
پايان رس��يد و رئيس قوه قضائي��ه در نامه اي به مجلس 
شوراي اسامي وقت، ش��ش تن از حقوق دانان برجسته 
را معرف��ي کرد تا 3 نفر از آنان از اين مجلس، رأي الزم 
را اخذ نموده و به عنوان حقوق دانان ش��وراي نگهبان به 
فعاليت بپردازند. اما مجلس تندروي ششم که در اختيار 
تندروهاي مش��ارکت و اصاحات بود به ش��دت چوب 
الي چ��رخ حقوقدان��ان جديد مي گذاش��ت و حاضر به 
تاييد حقوقدانان معرفي ش��ده توس��ط رئيس قوه قضائيه 

نبود.
اين اتفاق شرايط را براي کشور و ساز و کارهاي قانوني 
کش��ور دچار مشكل مي کرد؛ از سويي مدت قانوني سه 
حقوق دان به پايان رس��يده بود، و از سوي ديگر مجلس 
حاضر به تاييد حقوقدانان معرفي ش��ده از س��وي رئيس 
دس��تگاه قضا نب��ود؛ اين اتفاق به ش��دت م��ورد تمايل 
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مجلس تن��دروي اصاح طلب ب��ود. نمايندگان مجلس 
شش��م تمايل داش��تند که رئيس قوه قضائيه تندروهايي 
مانند خودشان را براي کسب کرسي حقوقدانان شوراي 
نگهب��ان به مجل��س معرفي کن��د تا بتوانند در ش��وراي 
نگهبان نيز خلل ايجاد کنند و اين خواسته رئيس دستگاه 

قضا نبود.
رئيس ق��وه قضاييه ب��راي اينكه بهانه را از دس��ت بهانه 
جويان تن��دروي اصاح طلب بگي��رد، در رويه اي غير 
معمول، چهار نفر ديگر را باز هم به مجلس معرفي کرد 
تا اين بار از ميان آنان دو تن باقيمانده انتخاب مي شدند. 
ام��ا اين بار هم مجلس کوتاه نيام��د و به آنان رأي نداد. 
در اين ش��رايط بحراني بود که مراس��م تحليف رياست 
جمهوري دوره دوم خاتم��ي نيز در مجلس و با حضور 
اعضاي ش��وراي نگهبان بايد انجام مي ش��د؛ اين شرايط 
باعث ايجاد شبهه خاف قانون در تحليف بود؛ چرا که 

اعضاي شوراي نگهبان تكميل نبود.
در اي��ن اوضاع، اين کاف س��ر در گم ب��ا تدبير رهبر 
انقاب حل ش��د؛ ابتدا ايش��ان نامه اي خط��اب به رئيس 
مجلس شش��م نوش��تند و دس��تور تعويق مراسم تحليف 
رياست جمهوري خاتمي را دادند تا مانع از شبهه قانوني 
شوند. از س��وي ديگر نامه اي خطاب به مجمع تشخيص 
نوشتند و دستور دادند تا راه حل اين مشكل را به عنوان 
نظر مش��ورتي به رهبري ارائ��ه کنند؛ اي��ن مجمع نيز با 
برگزاري جلس��ه فوق العاده، نظر مش��ورتي خود به رهبر 
انق��اب را اعام کرد؛ بنا بر اين نظر نياز به راي اکثريت 
مطل��ق براي انتخ��اب حقوقدان نبوده و اکثريت نس��بي 

کافي بود. رهبر انقاب با اضاف��ه کردن قيوداتي به نظر 
مشورتي مجمع، آن را اباغ کردند.

اين تدبير رهبر انقاب سبب شد که شرايط از پيچيدگي 
خارج ش��ود. دو تن از حقوقدانان معرفي شده با توجه به 
راي اکثريت نس��بي، به عنوان حقوقدان معرفي ش��ده و 
گرو کشي تندروهاي اصاح طلب در مجلس ششم، به 
نتيجه دلخواه آنان نرسيد. مراسم تحليف نيز با چند روز 

تاخير و بدون هيچ شبهه قانوني برگزار شد.
متن زير، مكتوب ارس��ال ش��ده رهبر انقاب خطاب به 

رئيس مجلس ششم است:

بسم اهلل الّرحمن الّرحيم 
كروب�ى  آق�اى  االس�ام  حج�ة  جن�اب 
رياست محترم مجلس شوراى اسامى، 
ب�ا توج�ه ب�ه اينك�ه مجل�س ش�وراى 
اس�امى ب�ه رأى قانون�ى در انتخ�اب 
حقوق دان�ان ش�وراى نگهبان نرس�يده 
اس�ت و ب�ا عناي�ت ب�ه ش�بهه قان�ون 
اساس�ى، مقتضى اس�ت مراسم تحليف 
رئيس جمه�ورى تا هنگام فراهم ش�دن 
زمين�ه قانون�ى الزم به تأخي�ر اندازيد 
تا اين مراس�م حائز اهميت مورد شبهه 

قانونى قرار نگيرد.
سيد علّى خامنه اى 

1380 /5 /13
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•ديم�اه 80: نامه اي درب�اره مصونيت 
قضايي نمايندگان خطاب به محمدرضا 

خاتمي
در مجلس شش��م نمايندگان تن��دروي اصاحات از هر 
فرصت��ي براي ضرب��ه زدن به رقيب و جريان راس��ت و 
همچنين حاکميت نظام بهره مي بردند؛ راهي براي اينكه 
ناتواني خود در حل مش��كات و عدم انجام وعده ها را 
توجيه کنند. تندروي هاي نماين��دگان مجلس اما حد و 
مرزي نداش��ت. آنان براي خ��ود مصونيتي تمام و کمال 
قائ��ل بودند؛ به اين نحو که هر چيزي هم که در مجلس 
بگويند به هيچ وجه نبايد مورد تعقيب و بازخواست قرار 

بگيرند. 
تاش اي��ن نماين��دگان ايج��اد انحصار و اس��تحكامي 
غيرقابل نفوذ اطراف خودش��ان بود تا هر چه مي خواهند 
علي��ه نظام و ... س��خن بگويند. در اين راس��تا ش��وراي 
نگهبان نظر تفس��يري خود به مجل��س را اعام کرد که 
اي��ن مصونيت تنها ش��امل حال مباحثي مي ش��ود که در 
راس��تاي وظايف نمايندگي نمايندگان مجلس باشد. اما 
مجلس��يها اين نظر را نيز برنتافتند و در راس��تاي اهداف 
خود، به جنجال آفريني م��ي پرداختند. با اين وجود در 
همين اوضاع و شرايط، محمد رضا خاتمي، نايب رئيس 
مجلس شش��م، نامه اي به رهبر انقاب نوشت، و در آن 
از ايش��ان درباره مصونيت کامل نمايندگان سوال کرد؛ 
خاتم��ي در اين نامه نيز به گونه اي س��خن رانده بود که 
اي��ن امر را حق قطعي مجلس ميدانس��ت، و به ش��وراي 
نگهبان نيز حمله برد و جايگاه قانوني ش��ورا در تفس��ير 

قانون اساسي را ناديده گرفت. 
رهب��ر انقاب به نامه نايب رئيس مجلس پاس��خ دادند و 
مانند هميش��ه بر پيگيري تمام امور تنه��ا و تنها از طريق 

قانون و نهادهاي قانوني تاکيد کردند:

بسم اهلل الّرحمن الّرحيم 
جن�اب آقاى محمد رض�ا خاتمى- نائب 

رئيس مجلس شوراى اسامى 
با س�ام و تحيت، نامه ى جناب عالى و 
هيئت رئيس�ه محترم در باره ى مشكل 
اخي�ر چن�د نف�ر از نماين�دگان مجل�س 
شوراى اسامى ماحظه شد. همان طور 
ك�ه مى داني�د در م�ورد اين پيش�امد و 
امث�ال آن هيچ بن بس�ت قانونى وجود 
قان�ون  در  راه حله�ا  هم�ه ى  و  ن�دارد 

اساسى پيش بينى شده است.
اين جان�ب نمايندگان محت�رم مجلس و 
نيز مس�ئوالن محت�رم ق�وه ى قضائيه 
را به پيم�ودن راههاى قانونى و تمكين 
در براب�ر قان�ون دع�وت مى كن�م و از 
مجادل�ه ى بيهوده در ام�رى كه مجراى 
برح�ذر  اس�ت،  مش�خص  آن  قانون�ى 
م�ى دارم. اخت�اف و جنج�ال به وي�ژه 
در محض�ر اف�كار عموم�ى مل�ت عزيز 
ك�ه براى رفع مش�كات خود چش�م به 
ش�ماها و ديگر مسئوالن قواى سه گانه 
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دوخت�ه اس�ت، كارى برخ�اف مصالح 
مل�ى و در نزد خدا و مردم ناپس�نديده 
است. وظيفه ى همه ى شما اين است كه 
در هر مس�ئوليتى هس�تيد به فكر رفع 

مشكات مردم باشيد.
نماين�دگان محت�رم مجل�س موظف به 
نظ�ارت و تذك�ر و انتقادند و در اجراى 
اين وظيفه كسى حق تعرض به آنان را 
ندارد. البته آنان حق ندارند از مرزهاى 
قانونى تجاوز كنند. قوه ى قضائيه نيز 
موظ�ف به تعقيب قانون ش�كنان اس�ت 
و باي�د با متخلفي�ن قاطعانه رفتار كند. 
آن ق�وه نيز حق ندارد از حدود قانونى 
خ�ود در قض�اء و مقدم�ات آن تج�اوز 
كن�د. مجلس بايد حرمت قوه ى قضائيه 
را حف�ظ كند و ق�وه ى قضائيه نيز بايد 
حرمت مجلس ش�وراى اسامى را نگاه 
دارد. ب�راى همه ى اي�ن وظائف، قانون، 
موجود و گويا است و اگر ابهامى وجود 
داش�ته باش�د مرجع ابهام را هم قانون 

معين كرده است.
توفيقات همه ى شما را از خداوند متعال 

مسئلت مى كنم.
سيد علّى خامنه اى 

80 /10 /8

•اسفندماه 82: تقدير از عملكرد كروبي 
در مجلس ششم

مجلس شش��م بي ش��ک تندروترين مجل��س در تاريخ 
جمهوري اس��امي تا به امروز است؛ نمايندگان اصاح 
طلب مجلس شش��م آن چنان بيپروا ب��ه همه چيز و همه 
کس ميتاختند که س��ابقه نداشت؛ هيچ سدي در جلوي 
خود نميديدند؛ حت��ي بارها تاش کردند که براي خود 
مصونيت��ي تمام و کم��ال هم ايجاد کنند ول��ي هر بار با 

سدهاي قانوني برخورد کردند.
عملكرد افراطي مجلس شش��م چيزي نيست که در طول 
چند جمله قابل بيان باش��د؛ از تحصن و افش��اي اس��رار 
نظ��ام گرفته تا نامه نگاري با س��ناي آمريكا و اس��تعفاي 
دس��ته جمعي، تنها گوش��ه اي از حاکميت چهارس��اله 
اصاح طلبان بر مجلس ش��وراي اس��امي بود. و کسي 
که رياست او براي اين مجلس اثر گذار هم بود، مهدي 
کروبي بود؛ کروبي توانس��ت بارها و بارها جلوي افراط 
کاريهاي تندروهاي مجلس ششم را بگيرد و اين مجلس 

را به سر انجام خود برساند.
کروبي براي مجلس هفتم نيز ثبت نام کرد؛ اما نتوانست 
در دور اول ب��ه مجل��س راه ياب��د و ب��ه دور دوم رفت؛ 
کروبي اما در اين ش��رايط اس��تعفا داد و از ادامه رقابت 
براي ورود به مجلس، کنار کشيد. اين شرايط که کمي 
س��رخوردگي کروبي را نيز به همراه داشت، باعث شد، 
رهب��ر انقاب در نامه اي به مه��دي کروبي، از عملكرد 
وي در مجلس شش��م قدردان��ي و از انصراف وي براي 
انتخاب��ات مجلس هفتم ني��ز ابراز تأس��ف کنند؛ کاش 
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کروبي قدِر قدر شناس��ي رهبر را ميدانس��ت و سالها بعد 
اينگونه در برابر نظام نميايستاد. متن نامه رهبر انقاب به 

کروبي به شرح زير است:

بسم اهلل الّرحمن الّرحيم 
جناب حجة االسام آقاى حاج شيخ مهدى 

كروبى دام اجاله 
با سام و تحيت و ابراز تأسف از انصراف 
جناب عالى از نامزدى دور دوم انتخابات 
مجلس هفت�م، الزم مى دان�م اّواًل از تاش 
ج�ان كاه جناب عال�ى براى حف�ظ اعتدال 
مجل�س ش�وراى اس�امى در س�ال هاى 
مديريت مجلس ششم و ثانياً از همراهى و 
همكارى مجاهدت آميزى كه براى برگزارى 
بهنگام و قانون�ى انتخابات مجلس هفتم 

نشان داديد، تشكر نمايم.
اميد است اين خدمت باارزش كه در جهت 
اس�تحكام نظام اس�امى و نومي�د كردن 
بيگان�گان مداخله جو انج�ام گرفت، مورد 
قب�ول حضرت احديت جل و عا و موجب 
پ�اداش دنيوى و اخروى ب�راى آن جناب 

باشد.
توفيق�ات روزاف�زون ش�ما را از خداون�د 

متعال مسئلت مى كنم.
و الّسام عليكم و رحمة اهلّل و بركاته 

سيد على خامنه اى 
82 /12 /7

•بهم�ن م�اه 83: درخواس�ت از مجل�س 
هفتم براي عدم اس�تيضاح وزير دولت 

خاتمي
مجلس هفتم که به عنوان يک مجلس اصولگرا شناخته 
ميشد، بعد از مجلس تندروي ششم اصاح طلب، بر سر 
کار آم��د؛ نمايندگان اصولگرا ک��ه دريافته بودند مردم 
از سياس��ي کاريها و اعمال افراطي مجلس شش��م خسته 
شده اند، شعارهاي اقتصادي و عدالت طلبانه را سرلوحه 
رفت��ار و گفتار خود قرار دادند و توانس��تند راي ملت را 
کس��ب کنند؛ با روي کار آم��دن اصولگرايان، مجلس 
هفتم نش��ان داد که واقعا دغدغه معيش��ت مردم را دارد 
و ت��اش فراواني کرد از سياس��ي کاري بپرهيزد؛ از اين 
رو رويكرد اتخاذ ش��ده توسط مجلس هفتم مورد تقدير 

رهبر انقاب نيز قرار گرفت.
نكته ديگ��ر روي کار آمدن مجلس هفت��م، تقابل يک 
مجل��س اصولگ��را با دول��ت خاتمي بود؛ ه��ر چند اين 
مجلس تاش داش��ت از اعمال جناح��ي پرهيز کند، اما 
نتوانست رفتار وزير راه خاتمي – احمد خرم – را تحمل 
کن��د؛ رفتار و گفتار بد او – مخصوصا در حادثه انفجار 
قطار در نيش��ابور و ماجراي افتتاح فرودگاه امام – سبب 
شد که اين نمايندگان، اين وزير را استيضاح و از دولت 

حذف کنند.
در اي��ن اوضاع رفتار مرتضي حاج��ي، وزير آموزش و 
پرورش نيز محل مناقش��ه فراوان ب��ود و مجلس تصميم 
به اس��تيضاح وي گرفت؛ در همين شرايط بود که رهبر 
انقاب خطاب به رئيس مجلس هفتم نامهاي نوش��تند و 
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پايگاه تبييني
و تحليلي جريان شناسي

تاکيد کردند که در ماههاي پاياني عمر دولت، استيضاح 
وزرا، ديگر س��ودي ن��دارد و نيازي به اس��تيضاح وزير 
آموزش و پرورش نيس��ت؛ مجلس هفتم نيز درخواست 
رهبر انقاب، را اجابت کرد و از استيضاح وزير منصرف 
ش��د و تا پايان عمر دولت خاتمي اقدامي در اين جهت 
نك��رد؛ رهبر انق��اب در مكتوب خود ب��ه حدادعادل، 
رويكرد اتخاذ ش��ده توسط مجلس هفتم درباره نيازهاي 

اصلي کشور را نيز ستودند:

باسمه تعالى 
جن�اب آقاى دكت�ر حداد عادل رياس�ت 

محترم مجلس شوراى اسامى 
با سام و تحيت 

دوره ى  در  اس�امى  ش�وراى  مجل�س 
اس�ت  ش�ده  موف�ق  اهلّل  بحم�د  هفت�م 
جهت گي�رى درس�ت فعاليت خ�ود را با 
ماحظه ى نيازهاى كشور انتخاب كند. 
ترجي�ح مطالب�ات عموم�ى و اساس�ى 
مردم ب�ر انگيزه ها و گرايش هاى ديگر، 
ش�اخصه ى مهم�ى در اي�ن جهت گي�رى 
اله�ى، مجل�س  توفي�ق  ب�ه  ك�ه  اس�ت 
تاكن�ون به آن دس�ت يافت�ه و همچنان 
باي�د بر آن پ�اى بفش�ارد. الزم مى دانم 
ب�ه مناس�بت مطرح ش�دن اس�تيضاح 
وزي�ر محت�رم آم�وزش و پ�رورش به 
جناب عال�ى و هم�ه نماين�دگان عزي�ز 

ع�رض كن�م ك�ه در ش�رايط كنونى كه 
ماه ه�اى آخ�ر مأموري�ت خطي�ر دولت 
در حال س�پرى ش�دن اس�ت استيضاح 
وزي�ران هي�چ س�ودى براى كش�ور و 
دس�تگاه هاى مس�ئول ن�دارد و متقابًا 
زيان ه�اى محتمل آن بس�يار و خطرات 
آن هش�داردهنده اس�ت. البت�ه مجلس 
موظ�ف اس�ت ك�ه از هم�ه ى ابزارهاى 

نظارتى قانونى خود استفاده كند.
و الّسام عليكم جميعاً و رحمة اهلّل 

سيد علّى خامنه اى 
1383 /11 /5

•مردادماه 86: مؤاخذه شديد
چند س��الي بود که برخ��ي افراد و يا نهاده��ا تصميم به 
برگزاري جشن به مناسبت تولد رهبر انقاب ميگرفتند؛ 
ه��ر چند که اين مراس��مات ب��ه هيچ وجه گس��تردگي 
چنداني نداش��ت، اما از همان ابتدا مشخص بود که رهبر 
انقاب از اين گون��ه رفتارهاي جاهانه به هيچ وجه دل 
خوش��ي ندارند. اين رس��م و رس��وم غلط که چندباري 
نزديک بود در کشور باب شود با مواخذهها شديد رهبر 

انقاب مواجه شده بود. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي در سال 86 وقتي که سبدهاي 
گلي از س��وي افرادي براي ايشان ارسال و بدست معظم 
له ميرس��يد، به يكي از نزديكان خود نوشته بودند »اوالً، 
مولود اين حقير در تيرماه نيست و ثانياً؛ من و روز تولدم 
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ارزش اين محبت ها را نداريم و اينها موجب شرمندگي 
من اس��ت، در عين حال الزم اس��ت از همه آنها تش��كر 

شود.«
اما شرايط سالهاي بعد تغيير کرد؛ برخي نهادها تصميم به 
برگزاري خودسرانه جشن براي تولد رهبر انقاب گرفته 
بودند؛ آيت اهلل خامنه اي همچنان که انتظار ميرفت پس 
از دريافت خبر اين مطلب که در يكي از استانها، جشني 
به مناسبت تولد ايشان برپا و از برخي مسئوالن هم براي 
حضور در اين مراس��م دعوت شده بود، در حاشيه برگه 

حاوي اين خبر نوشتند:

اي�ن كار غلط اس�ت، اين تول�د و امثال 
آن هيچ جش�ني ندارد، برگزاركنندگان 
مس�ئول وقت و عمر و اموالي هس�تند 
كه در اين كار صرف و ضايع مي شود. 

من از كسي كه براي تولد من جشن مي 
گيرد به هيچ وجه متش�كر نمي شوم و 
او را مس�ئول زيان هاي اين كار هم مي 

شناسم...
و اي��ن تنها نمونه اي کوچک اس��ت از برخورد ش��ديد 
رهبر انقاب با کساني که با رفتار جاهانه خود، متملقانه 
رفتار ميكنند و نميتوانند وظيفه خود را درست تشخيص 
دهند. ايش��ان به ش��دت با مواردي که باعث ترويج اين 

گونه رفتارها شود، برخورد ميكنند.

مکتوبات فوق، تنها گوشـه اي از ابعاد وجودي 
رهبـر انقالب بود که تالش شـده بـود، از ميان 
مـوارد متعدد، برگزيـده و بـراي خوانندگان، 
در تبيين شـخصيت آيت اهلل خامنه اي استفاده 

شود.
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