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کلیدواژههایماندگار
بحران سیاسی س��ال  88هرگز از ذهن مردم پاک نخواهد شد .روزهای تلخ و شیرینی که گذشت ،یک
تجربه بزرگ را با خود به ارمغان آورد که حاال اصلی ترین «اندوخته سیاسی» بسیاری از جوانان شده است.
اگر بخواهیم دالیل خاموش شده این آتش را فهرست کنیم ،بدون تردید باید ابتدا از نقش مقام معظم
رهبری سخن بگوییم که موشکافانه اوضاع کشور را بررسی و پدرانه رهنمود کردند.
سخنرانی های مقام معظم رهبری  ،همواره فصل الخطاب اختالف های داخلی بوده است« .نقشه راه»
ی که ایشان برای نظام مقدس جمهوری اسالمی تعیین کرده اند ،راه و بیراه را نشان می دهد تا مردم به
درستی درباره اهالی سیاست قضاوت کنند.
این نقشه راه در س��خنرانی های معظم له  ،پس از وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری نیز به خوبی
مشهود بود .ایشان در بزنگاه های سیاسی کشور ،درست آنجایی که اختالف نظرهای مختلف ،غباری
عمیق بین حق و باطل ایجاد می کرد ،روشنگری می کردند و شاخصه های نگاه انقالبی را نشان می دادند.
نکته ای که در این سخنرانی ها بسیار جلب توجه می کرد« ،کلید» واژه هایی بود که توسط ایشان طرح
و مدام تکرار می شد .واژه هایی که این روزها در ادبیات سیاسی کشور جایگاه قابل توجهی پیدا کرده و
می تواند خط کش معتبری برای آینده سیاسی کشور باشد.
تعدادی از این عبارت های کلیدی در این چند ماه اخیر ،بس��یار از رسانه ها به گوش رسیده و واژه های
آشنایی است؛ بصیرت ،فتنه ،جنگ نرم و...
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اما این کتاب تالش دارد تا مجموعه کامل این عبارات کلیدی را مطرح و تحلیل کند .برای رسیدن به این
کلید واژه ها ،مطالعه های دقیقی روی فرمایشات رهبر معظم انقالب صورت گرفت و در پایان نموداری
به دست آمد که رویکرد سیاسی معظم له را به خوبی نشان می داد .رهبر انقالب در نخستین سخنرانی
سال  ،88نخس��تین کلید واژه را مطرح کردند و از ضرورت «رقابت منصفانه» گفتند .پس این نمودار با
«انصاف» شروع می شود و در ادامه که «جنگ نرم» « ،فتنه» و « امتحان عظیم» پیش می آید ،ابزارهای
نقش آفرینی در روزهای بحران را بیان می کند؛ « بصیرت»« ،شناخت دوست و دشمن» « ،مراقبت از
گفتن ها و نگفتن ها» « ،دوری از مواضع دو پهلو»« ،پرهیز از تهمت» و «معیار قرار دادن فصل الخطاب»
اینها ،مهم ترین توصیه های رهبر انقالب بودند که بدنه این نمودار را تشکیل می دهد والبته در پایان به
«جذب حداکثری و دفع حداقلی» می رسد .رویکردی که بارها مورد تاکید معظم له واقع شده و باید در
دستور کار اهالی سیاست قرار بگیرد.
این کتاب ،تالش اندکی است برای بیان و تحلیل همین عبارات .بررسی این  11کلید واژه ،می تواند نقش
موثر رهبر انقالب در مدیریت وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری را نشان دهد؛ مدیریتی که همواره
با صبر و مدارا همراه بوده و اصلی ترین عامل برای برون برفت از بحران سیاسی سال  88بود.
این کتاب بی شباهت به یک لغتنامه سیاسی نیست .لغتنامه ای که باید در کتابخانه تمام اهالی سیاست
دیده شود.
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يك مطلب هم خطاب به نامزدهاى محترمى كه يا تا حاال اعالم حضور كردهاند
يا بعد از اين اعالم حضور خواهند كرد ،عرض بكنم .كس�انى كه براى انتخابات،
خود را نامزد ميكنند ،بدانند كه انتخابات يك وس�يلهاى است براى باال بردن
توان كشور و براى آبرومند كردن ملت؛ انتخابات فقط ابزارى براى قدرتطلبى
نيس�ت .اگر بناس�ت اين انتخابات براى اقتدار ملت ايران باش�د ،پس نامزدها
بايس�تى به اين اهميت بدهند و اين را در تبليغاتش�ان ،در اظهاراتش�ان و در
انتخاباتى خودشان
ِ
حضورشان رعايت كنند .مبادا نامزدها در اثناى فعاليتهاى
جورى رفت�ار كنند و حرفى بزنند كه دش�من را به طمع بيندازن�د .رقابتها را
منصفانه كنند ،حرفها را منصفانه كنند و از جاده انصاف خارج نش�وند .خب،
بهطور طبيع�ى هر نامزدى حرفى دارد و حرف ط�رف مقابل خود را رد ميكند؛
اين رد و ايراد فى نفسه اش�كالى ندارد اما مشروط بر اينكه تويش بيانصافي و
كتمان حقيقت نباش�د .ميدان براى همه باز اس�ت؛ بيايند در ميدان انتخابات
خود را بر مردم عرضه كنند .اختيار با مردم است؛ مردم هر جورى كه فهميدند،
شاءالل همان جور عمل
هَّ
تشخيص دادند و هوش�يارى آنها به آنها كمك كرد ،ان
خواهند كرد.
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با انصاف رفتار کنید

 -1388/1/1سخنرانی در حرم رضوی

نكته آخ�ر در باب انتخاب�ات اين اس�ت كه نامزده�اى محترمى ك�ه تاكنون
نامنويسى كردهاند و مش�غول تبليغات و اظهاراتى هستند  -اگرچه حاال وقت
قانونى هم نرسيده اما تبليغات ميكنند؛ اشكالى ندارد  -سعى كنند با انصاف
عمل كنند .اثبات و نفىشان با توجه به حق و صدق باشد .چيزهائى را كه انسان
ميشنود ،باور نميكند كه از زبان نامزدها و آن كسانى كه دنبال اين مسووليتها
هستند ،از روى صدق و صفا خارج شده باشد .گاهى انسان حرفهاى عجيب و
نسبتهاى عجيبى ميشنود .اين حرفها مردم را نگران ميكند؛ كسى را هم
به گوينده اين حرفها دلبس�ته و عالقهمند نميكند! نامزدهاى محترم توجه
داشته باشند :اذهان عمومى را تخريب نكنند .اين همه نسبت خالف دادن به
اين و آن ،تخريبكننده اذهان مردم اس�ت؛ واقعيت هم ندارد؛ خالف واقع هم
هس�ت .بنده كه از همه اين آقايان اوضاع كش�ور را بيشتر ميدانم و بهتر خبر
دارم ،ميدانم كه بسيارى از اين مطالبى كه بهعنوان انتقاد درباره وضع كشور
شاءالل
هَّ
و وضع اقتصاد و اينها ميگويند ،خالف واقع است؛ اشتباه ميكنند .ان
اشتباه است .اميدواريم كه خداوند متعال براى اين ملت خير و صالح و آبادانى
كامل را مقدر فرموده باشد.
 – 88/2/22سخنرانی در کردستان

با سخنان خود ایجاد دشمنی نکنید
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خو ِد نامزدهاى محترم هم مراقب باش�ند .نمىپس�ندد انس�ان كه ببيند يك
نامزدى ،چه در نطقهاى تبليغاتى ،چه در س�خنرانى ،چ�ه در تلويزيون و چه
در غير تلويزيون ،براى اثبات خود متوس�ل بشود به نفى آن ديگرى ،آن هم با
ال هم من يك توصيهاى
استداللهاى گوناگون؛ به نظر من اين درست نيست .قب ً
در اين مورد كردم ،حاال هم در اين روزهاى آخر عرض ميكنم .نامزدها همه براى
يك هدف دارند كار ميكنند .هر كسى به نظر خودش يك احساس مسووليتى
تكليف�ى دارد كه مىآيد ميدان .من ب�ا مناظره و معارض�ه و گفتوگو و انتقاد
مخالفتى ندارم اما س�عى كنيد اين در چهارچوبهاى درس�ت شرعى و دينى
انجام بگيرد .مردم ما مردم بيدارى هستند ،ميفهمند و ميدانند .اين چهار نفر
نامزدى كه از شوراى نگهبان تاييد شدهاند و در اجتماعات گوناگون سخنرانى
ميكنند ،خ�و ِد آن نامزدهاى محترم توج�ه كنند و مراقبت كنن�د كه در اين
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سخنرانىها ،در اين اظهارات ،جورى نباشد كه منتهى بشود به ايجاد دشمنى
و ايجاد نقار؛ با برادرى و با مهربانى پيش بروند .البته اختالف نظر ،اختالف راى
و اختالف سليقه ،در مسائل گوناگون ،در مسائل شخصى و در مسائل عمومى،
يك امر طبيعى است؛ اشكالى هم ندارد .نگذاريد اين به اغتشاش منتهى بشود.
اين را خود نامزدهاى محترم هم توجه كنند
(ره)
 -88/3/14سخنرانی در حرم امام خمینی

در مناظرهها بیانصافی دیده شد

بازخواني سياستهاي
راهبردي مقام معظم
رهبری در مدیریت
بحران سياسي سال88

12

در مواردى انس�ان ميديد كه در اين مناظرهها جنب�ه منطقى مناظره ضعيف
ميش�د؛ جنبه احساس�اتى و عصبى پيدا ميكرد؛ جنبه تخريب�ى غلبه پيدا
ميكرد؛ س�ياهنمايى وضع موجود به شكل افراطى در اين مناظرهها ديده شد؛
سياهنمايى دورههاى گذش�ته هم در اين مناظرهها مش�اهده شدكه هر دو بد
بود .اتهاماتى مطرح ش�د كه در جايى اثبات نشده است؛ به شايعات تكيه شد،
بىانصافيهايى احيان ًا ديده شد؛ هم بىانصافى نسبت به اين دولت با اين همه
حجم خدمت ،و هم بىانصافى نس�بت به دولتهاى گذشته و دوران سى ساله.
آقايان در خالل صحبت احساساتى شدند و البالى حرفهاى خوب ،حرفهايى
هم كه خوب نبود ،گفته شد.
بنده هم مثل بقيه آحاد ملت نشس�تم پاى تلويزيون و اين مناظرهها را تماشا
كردم و از آزادى بيان لذت بردم؛ از اينكه نظام جمهورى اسالمى توانسته است
به كمك مردم بيايد تا بتوانند قدرت انتخاب خود را باال ببرند ،لذت بردم اما اين
بخش معيوب قضيه ،بنده را ناخرسند كرد؛ متاثر شدم .براى طرفداران نامزدها
هم آن بخشهاى معيوب ،آن تعريضها ،آن تصريحها ،التهابآور و نگرانكننده
بود كه البته از هر دو طرف هم بود.
 - /88/3/29خطبههای نماز جمعه
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درباره دشمن هم بیانصافی نکنید

همه با هم برادرن�د ،همه با هم هم�كارى بايد بكنند؛ همه بايد براى س�اختن
كشور به يكديگر كمك بكنند .به كسى نبايد بيهوده تهمت زد؛ كسى را نبايد
به خاطر يك امر ،از همه آن چيزهايى كه صالحيت محس�وب ميشود ،انسان
او را نفى بكند .با انصاف بايد بود؛ با انص�اف بايد عمل كرد؛ با انصاف بايد حرف
زد .خداى متعال درباره دش�منان ميگويد« :و ال يجرمنّكم شنآن قوم على اّال
تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتّقوى»؛ اگر با كس�ى دش�منيد ،اين دش�منى موجب
نشود كه نسبت به او بىانصافى كنيد ،بىعدالتى كنيد؛ حتي نسبت به دشمن؛
حال آنكه دشمن هم نيس�ت .بىعدالتىها را همه كنار بگذارند؛ بىانصافىها
را همه كنار بگذارند؛ همه در زير پرچم نظام اسالمى و جمهورى اسالمى جمع
بشوند؛ اصولى وجود دارد ،به آن اصول همه پايبندى خودشان را اعالم بكنند.
در كنار هم باشند ،اختالف سليقه هم باشد .چه اشكالي دارد؟ هميشه اختالف
سليقه بوده .در دورانهاى مختلف هر جايى كه اين اختالف سليقهها و اختالف
برداشتها با هواى نفس انسان مخلوط شد ،كار خراب ميشود .هواى نفس را
بايد خيلى مالحظه كرد .به خودمان در فريب خوردن از هواى نفس س�وءظن
داشته باشيم .نگاه كنيم ببينيم كجا نفس است و هوىهاى نفسانى ماست كجا
نه ،واقعا احساس تكليف است و در احساس تكليف هم دقت بكنيم كه قدم از
دايره تكليف آنط رفتر نبايد گذاشت؛ زيادهروى نبايد كرد .آن وقت لطف خدا
با ماس�ت .همچنانى كه تا امروز به فضل الهى ،به حول و قوه الهى ،لطف الهى با
شاءالل خواهد بود.
هَّ
ملت ايران بوده است؛ بعد از اين هم ان
 -88/5/3دیدار با شرکت کنندگان مسابقات قرآن
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درست در نخستين روز سال  88بود كه مقام معظم رهبري
در حرم رضوي نكتهاي را به نامزدهاي انتخاباتي گوشزد
كردند«:رقابتها را منصفانه كنيد و از جاده انصاف خارج
نشويد» .اگر آن روز نامزدهاي انتخابات دستور ايشان را در
برنامه تبليغاتي خود قرار ميدادند ،شايد بسياري از وقايع
تاس��فبرانگيز پس از انتخابات رخ نميداد .بدون ترديد،
نخستين كليدواژهاي كه ايشان دربارهاش صحبت كردند ،همين «انصاف» بود.
براي تبيين نقش انصاف در رقابتهاي انتخاباتي و منظور مقام معظم رهبري،
سراغ عضو كميس��يون امنيت ملي مجلس شوراي اسالمي رفتيم .حشمتاهلل
فالحتپيشه ،ريشه بسياري از اختالفها را در بيانصافي ميداند.
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 -1ارتباط انصاف و عدالت

انصاف مقدمه ذهني عدالت است ،مقام معظم رهبري قبل از انتخابات بارها موضوع
انصاف را مطرح كردند .اين ،نش��ان ميدهد كه انس��انها قبل از اينكه حتي وارد
قلمرو قانون بش��وند ،بايد منصفانه درباره تحوالت سياسي كشور قضاوت كنند.
قطعا جامعهاي كه مردمش با انصاف وارد عرصه سياسي شوند ،به عدالت نزديكتر
خواهد شد .ش��ما ميدانيد يك بنياد انديشه سياسي هم وجود دارد كه عدالت را
مساوي انصاف ميداند؛ اينكه انسانها براي رسيدن به عدالت ،نخستين هدفشان
را انصاف تعريف كنند.

 -2انصاف باید در دستور کار باشد

درباره شرايطي كه پس از انتخابات ش��كل گرفت ،متاسفانه مشكالتي به چشم
ميخورد .من اعتقادم بر اين اس��ت كه مردم م��ا در هر مقطع زماني ،يك حضور
سياسي به اسم انتخابات دارند و چون نظام سياسي ما نظام حزبي نيست ،حضور
سياسي مردم محدود به ايام انتخابات ميشود و در اين ايام ،به ميزاني كه انتخابات
در يك فضاي منصفانه و عادالنه برگزار ش��ود ،ميزان مشاركت سياسي مردم هم
باال ميرود .شرايطي كه در آن ايام پيش آمد ،شرايط بسيار بدي بود و حيف شد
كه چنين مشكالتي پيش آمد .ترديدهايي كه شكل گرفت ،درگيريهاي داخلي
و شكل گيري يك اختالف اساسي در كشور كه بعضا هم هنوز بخشهاي عمدهاي
از آن حل نشده اس��ت .اگر انصافي كه مقام معظم رهبري بر آن تاكيد دارند را در
برنامه قرار ميداديم ،بسياري از مشكالت زودتر و بهتر حل ميشد.

 -3نیاز به آرامش داریم
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اكنون ،بايد هر چه س��ريعتر به فكر كاهش اختالفات داخلي باشيم .به هر حال،
پاي منافع و امنيت ملي كشور در ميان است .از اين گذشته ،در بلندمدت ما باز هم
نيازمند هستيم كه مردم با گروههاي سياسي مختلف به اداره مملكت كمك كنند،
پس بايد تنشزدايي صورت بگيرد .از س��وي ديگر ،كشور ما پردشمن است ،من
بارها گفتهام در قبال دشمنيهاي متعدد و توطئههاي عظيمي كه عليه ما شكل
ميگيرد ،اختالفات داخلي يك بازي بچهگانه است .ما بايد اين اختالفات را زودتر
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كشور ما هميشه از دو طيف افراطي چپ و راست آسيب ديده
است .متاسفانه كساني كه نگرش معتدل و توام با ميانهروي به
تحوالت داشتند ،محكوم به فرصتطلبي شدند

از اينها در قالب آشتي ملي و اغماض متقابل حل كنيم .از اين گذشته ،نظام سياسي
ما بايد براي همه س��ؤاالتي كه در جامعه وجود دارد پاس��خ الزم را بدهد .اساس
مديريت سالم بر تحكم و اقتدار نيست ،اساسش اقناع است .اقتدار آن است كه شما
با تحكم و با استفاده از ابزاري كه داريد ،طرفهاي مختلف را وادار به سكوت كنيد
ولي اقناع اين است كه طرفهاي مختلف را قانع كنيد ،راه درست براي حل چنين
بحرانهايي انصاف داشتن و اقناع طرفهاي مختلف يك چالش است .دشمنان
برنامههاي فراواني براي ما ريختهاند؛ اتفاقا مدتي پيش ،قطعنامهاي عليه ايرانيها
صادر شد كه منافع تكتك ايرانيها را تهديد ميكند .در چنين وضعي ،ما بايد در
قالب يك روش اقناعي به س��مت وحدت برويم و از وا گرايي در حد امكان پرهيز
كنيم .اغماض ضروري است؛ حتي درباره آنهايي كه در يك فضاي خاص سياسي
رفتار اشتباه مرتكب شدند .بخشش آنها ميتواند مقدمه حل اختالفات داخلي شود،
آن وقت ميتوانيم با تمركز خاطر به چالشهاي بينالمللي بپردازيم.

 -4هشدار رهبری پس از مناظره
بازخواني سياستهاي
راهبردي مقام معظم
رهبری در مدیریت
بحران سياسي سال88
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در نظام سياس��ي جمهوري اسالمي ايران ،زيربنا ،اس�لام و رو بنا ،رفتار سياسي
است .به عبارتي ،آن چيزي كه در زيربنا مطرح ميشود ،جزء ذاتيات اخالق نظام
سياسي ماست ونبايد تحت هيچ شرايطي اخالق را فداي سياست كنيم .متاسفانه
در هنگامه تبليغات انتخابات رياست جمهوري ،اخالق فداي سياست شد و هدف
پيروزي سياسي ،رفتارها و ابزارهاي فاقد مالكهاي اخالقي را توجيه كرد .طرفين
تنها هدفشان اين بود كه برنده شوند ،براي همين خيلي از روشهاي اخالقي كه
معموال در رقابت سياسي مورد توجه قرار ميگيرد ،در اين رقابت ديده نشد .يكي از
علل اصلي اختالفات بعد از انتخابات هم اين بود كه در رقابتهاي تبليغاتي ،به ويژه
در مناظرهها انصاف رعايت نشد ،رهبري هم درست فرداي همان مناظره معروف،

طرفين را به رعايت انصاف دعوت كردند .متاسفانه اين بيانصافيها پس از انتخابات
هم در رفتار بعضي ديده شد كه به هيچ وجه مورد تاييد نظام نبوده و نيست.

 -5شاخص قانون است

در نظام سياسي ما ،بعد از  31سال ديگر قابل توجيه نيست كه آزمون و خطا در
دستور كارمان قرار گيرد .از اين خطاهايي كه در انتخابات رياست جمهوري گذشته
شكل گرفت ،بايد عبرت بگيريم و با استفاده از راهكارهاي قانوني ،مانع شكلگيري
خطاها در آينده شويم.
كشور ما هميشه از دو طيف افراطي چپ و راست آسيب ديده است ،اين ،واقعيت
تحوالت بعد از انقالب است .متاسفانه كساني كه نگرش معتدل و توام با ميانهروي
به تحوالت داشتند ،محكوم به فرصتطلبي ش��دند در صورتي كه اساس اسالم
اعتدال و ميانهروي اس��ت؛ همان طور ك��ه فرمودهاند «:خير االمور اوس��طها».
متاس��فانه ،برعكس تعاليم اس�لامي آنهايي كه نگرش اعتدالي داشتند و نگرش
اخالقي داشتند ،همواره در كشور ما در حاشيه بودند .بر عكس ،طيفهاي افراطي
چپ و راس��ت بودند كه خيلي از آس��يبها را متوجه نظام سياسي كشور كردند.
همين حاال كه يك سال از انتخابات گذشته ،من معتقدم بايد از هر راهكار قانوني
استفاده كنيم و طيفهاي افراطي را محدود كنيم از اينكه در حوزه سياست فعاليت
كنند ،آن موقع معتدلين در دو جناح چپ و راست ،حتما منافع ملي را بهتر درك
ميكنند و برايش برنامهريزي خواهند كرد .راهكارش هم مش��خص است ،قانون
اساسي ما يك قانون اساسي معتدل است ،شما در آنجا ،هم نقش مردم را ميبينيد
هم نقش دين را؛ هم جمهوريت است و هم اسالم.
همه اينها دقيقا در قانون اساسي آمده ،هرگاه افراط به يك سمت برود ،مثال ما به
اسم آموزههاي اسالمي ،بياييم حضور مردم را كال ناديده بگيريم و يا به اسم حضور
مردم ،آموزههاي اس�لامي را ناديده بگيريم ،از قانون اساسي عدول كردهايم .اين
قانون با راي باال تصويب ش��ده و تا زماني كه در مملكت هست ،بايد به آن پايبند
باشيم .رعايت قانون ،بهترين شكل رعايت انصاف است.
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مس�اله ش�وراى نگهبان در قانون اساسى كش�ور ما ،يك مس�اله بسيار مهم و
بزرگ و منحصربهفرد است .هم وظيفه تشخيص موافقت قوانين مجلس با شرع
مقدس و با قانون اساسى ،بس�يار وظيفه بزرگى است كه اگر اين وظيفه نباشد،
ادامه اسالمى بودن و شرعى بودن حكومت بههيچوجه تضمين ندارد  -اين ،آن
نقطه حساسى است كه تضمينكننده ادامه حيات اسالمى اين نظام است  -هم
وظيفه تفس�ير قانون اساسى ،بسيار وظيفه س�نگين و بااهميتى است آنجا كه
اصلى از اصول قانون اساس�ى به دليلى مورد ابهام قرار ميگيرد ،نظر ش�وراى
نگهبان فصلالخطاب است و اعتبار نظر ش�وراى نگهبان ،هم وزن اعتبار اصل
قانون اساسى اس�ت .اين ،خيلى مطلب مهمى اس�ت .همچنين وظيفه نظارت
ش�وراى نگهبان بر انتخابات و تضمين صحت انتخابات ،از جمله كارهاى بسيار
بزرگ و مهمى است كه در قانون اساسى بر عهده شوراى نگهبان گذاشته شده
است .اگر نظارت شوراى نگهبان نباش�د و اگر تأييد صحت انتخابات به وسيله
شوراى نگهبان انجام نگيرد ،اصل اين انتخابات زير سؤال خواهد رفت و اعتبار
خود را از دس�ت خواهد داد؛ چه انتخابات مجلس ،چ�ه انتخابات خبرگان ،چه
انتخابات رياست جمهورى و هر انتخاباتى كه نظارت آن برعهده شوراى نگهبان
است .اين وظايف يكى از ديگرى مهمتر ،همه بر دوش شوراى نگهبان گذاشته
شده است.
 - 86/4/20دیدار با اعضاي شورای نگهبان
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قانون فصلالخطاب است

من به اين برادران عرض ميكنم ،به مس�ؤوليت پيش خداى متعال فكر كنيد،
پيش خدا مسؤوليد ،از شما سؤال خواهد شد .آخرين وصاياى امام(ره) را به ياد
بياوريد؛ قانون ،فصلالخطاب است؛ قانون را فصلالخطاب بدانيد .انتخابات اصال
براى چيست؟ انتخابات براى اين است كه همه اختالفها سر صندوق رأى حل و
فصل بشود .بايد در صندوقهاى رأى معلوم بشود كه مردم چى ميخواهند ،چى
نميخواهند؛ نه در كف خيابانها .اگر قرار باشد بعد از هر انتخاباتى آنهايى كه
رأى نياوردند ،اردوكشى خيابانى بكنند ،طرفدارانشان را بكشند به خيابان ،بعد
آنهايي كه رأى آوردهاند هم در جواب آنها ،اردوكشى كنند ،بكشند به خيابان،
پس چرا انتخابات انجام گرفت؟ تقصير مردم چيست؟ اين مردمى كه خيابان،
محل كسب و كار آنهاس�ت ،محل رفت و آمد آنهاست ،محل زندگى آنهاست،
اينها چه گناهى كردند؟
 -88/3/29خطبههای نماز جمعه

یک قدم از قانون فراتر نخواهیم رفت
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ما واقعا احتياج داريم به اينكه قانون در تمام امور كش�ور ،يك ش�اخص ،يك
محور ،يك فصلالخطاب محس�وب ش�ود .اگر ما قانونمدار باش�يم ،واقعا اين،
زندگى م�ردم را روان خواهد كرد؛ درس�ت مثل چراغهاى س�بز و قرمز س�ر
تقاطعها .ببينيد رعايت نكردن اين مس�اله چقدر مشكل ايجاد ميكند .خب،
ش�ما با اتومبيلتان رس�يديد س�ر چهارراه .فرض كنيد يك دقيقه ،دو دقيقه
چراغ سبز بود و داشتند ميرفتند تا شما رسيديد ،قرمز شد .سخت است ديگر
بايد حاال مدتى اينجا بايس�تيد .ورود ش�ما به اين منطقه ممنوعه ،براى خاطر
آس�ايش خودتان و دل خودتان ،موجب ميش�ود كه چند ده برابر شما گاهى
آدم و اتومبيل در دو طرف مسير كارشان دچار اختالل بشود؛ آن كسى هم كه
به عنوان پليس راهنمايى آن وس�ط ايس�تاده كه بايد كار را تنظيم كند ،دچار
مشكل بش�ود .خب ،قانون را رعايت كنيد تا اين همه مش�كل به وجود نيايد.
ببينيد ،اين يك مثال واضحى است كه به طور روزمره با آن مواجهايم و لذا غالبا
هم رعايت ميكنند .همه جاها قانون همين است .اگر رعايت قانون شد ،كارها
روان ميشود .اگر بىقانونى آمد وسط ميدان  -كه هر كسى هم براى بىقانونى
خودش باالخره يك توجيهى دارد؛ يكى ميگويد آقا اين قانون حق من را ضايع
كرد ،اين قانون نميدان�م چنين بود ،اين قانون چنان بود اما اين توجيهها قابل
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قبول نيست  -كارها مختل ميشود.
اگر بىقانونى رايج شد ،كارها گره خواهد خورد؛ ترافيك سنگين خواهد شد،
گرههاى ترافيكى به وجود مىآيد ،كار مردم از بين ميرود و مصالح مردم پايمال
ميش�ود .همه بايس�تى به قانون احترام بگذارند و من به شما عرض بكنم اين
مورد هم مثل موارد ديگر از چيزهايى است كه فرهنگ آن بايستى از نخبگان
سرريز بشود به بدنه جامعه .اگر شما كه جزو نخبگان هستيد ،قانون را رعايت
نكرديد ،انتظار نداشته باشيد كه بدنه جامعه قانون را رعايت كند .ادعاى نخبگى
بكنيم  -نخبگى سياسى ،نخبگى علمى  -اما در همان مورد كار خودمان به قانون
بىاعتنايى كنيم.
در همي�ن قضاياى جارى هم بنده مُصر بودم و هس�تم و خواه�م بود بر اجراى
قانون؛ يعنى يك ق�دم از قانون فراتر نخواهيم رفت؛ قانون كش�ورمان ،قانون
جمهورى اسلامى .مطمئنا نه نظام ،نه اين م�ردم به هيچ قيمت�ى زير بار زور
نخواهند رف�ت .نقطه مقابل قانونگرايى و انقي�اد در مقابل قانون ،ديكتاتورى
است .اين هم دوس�تان حتما ميدانند و بدانند  -اگر نميدانند  -كه در زمينه
روحى همه ما يك مي�ل به ديكتاتورى وجود دارد ،اين را بايد س�ركوب كنيد.
همينطور كه عرض كرديم ،اين فيل مس�ت درون را با چك�ش قانون و دين و
تعبد دائما سر به راه نگه داريم .اگر خود ما عالج نكنيم ،عالجش مشكل خواهد
شد .اگر انقياد به قانون نباشد ،روح ديكتاتورى يواش يواش بروز خواهد كرد.
در جوامع ،ديكتاتورى همينجور به وجود مىآيد.
 - 88/9/11دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسالمی

مقابل قانون خضوع کنید
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انتخابات تمام ش�د .انتخاباتى بود ،عمومى هم بود ،درست هم بود ،اشكالى هم
نتوانس�تند بر انتخابات بگيرند و ثابت كنند؛ حاال هى ادع�ا كردندو فرصت هم
داده شد؛ گفتيم بياييد ،نشان بدهيد ،ثابت كنيد؛ نتوانستند ،نيامدند؛ تمام شد.
پايبندى به قانون اقتضا ميكند كه انسان ولو اين رئيسجمهورى را كه انتخاب
شده است ،قبول هم نداشته باش�د ،وقتى براى قانون احترام قائل بود ،بايستى
در مقابل قانون ،خضوع كند .خب ،معلوم اس�ت هيچ كسى نميتواند بگويد اين
كسى كه انتخاب شده ،صددرصد حُ سن محض است ،آن طرفى كه انتخاب نشده
است ،صددرصد قبح محض است؛ نه ،همه حُ سنى دارند ،قبحى دارند؛ اين طرف
هم حُ سنى دارد ،قبحى دارد ،آن طرف هم حُ سنى دارد ،قبحى دارد .قانون ،مالك
است ،معيار است .چرا اينجورى ميشود؟ چرا؟ اين ،هواى نفس است.
 -88/9/22دیدار با جمعی از طالب

م ّر قانون باید اجرا شود

همه امكانات خود درصدد طراحى يك
همه وجود ،با 
در شرايطى كه دشمن با 
فتنه است و ميخواهد يك بازى خطرناكى را شروع كند ،بايد مراقبت كرد و
او را در آن بازى كمك نكرد .خيلى بايد با احتياط و تدبير و در وقت خودش با
قاطعيت وارد شد .دستگاههاى مسؤولى وجود دارند ،قانون وجود دارد؛ طبق
قانون ،بدون هيچگونه تخطى از قانون ،بايستى ُم ّر قانون به صورت قاطع انجام
بگيرد.
 -88/10/19دیدار با مردم قم

باید تسلیم قانون شد

در اين فتنههاى بعد از انتخابات ،آن چيزى كه اس�اس قضيه است ،اين است كه
رأى مردم و حضور مردم از نظر يك عدهاى نفى ش�د ،مورد خدشه قرار گرفت،
نظام تكذيب شد و مورد تهمت قرار گرفت .گناه بزرگى كه انجام دادند ،اين بود.
اينها بايست تسليم ميشدند .باالخره وقتى انتخابات با همين معيارهايى كه در
اسالم وجود دارد  -كه حاال بعضى از معيارها و شاخصهايى كه براى انتخابات در
نظر ما معتبر است كه نظر اسالم است ،من عرض ميكنم  -اتفاق افتاد ،بايستى
در مقابل قانون ،در مقابل داورى قانون تسليم شد؛ همچنان كه بايد در مقابل آن
داورى كه قانون او را معين ميكند ،تس�ليم شد .اگر قانون در مساله مهمى مثل
مساله انتخابات يك داورى را مشخص كرده است يا يك شيوه داورى را مشخص
كرده اس�ت ،بايد تسليم اين بش�وند ،ولو برخالف ميلمان باش�د؛ اين ميشود
انتخابات سالم.
 -/88/12/6دیدار با اعضاي خبرگان رهبری
فصل دوم
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آیتاهلل حائریش��یرازی ،عضو خبرگان رهبری معتقد
است در همه اختالفات ،یکی باید «حرف آخر» را بزند
فوتبال فصلالخطاب دارد ،کشور نداشته باشد؟!
آي��تاهلل محيالدي��ن حائريش��يرازي ،عض��و مجل��س
خبرگان رهبري پس از شهادت آیتاهلل دستغیب به حکم
امام خمینی(ره) امام جمعه فارس شد و تا سال گذشته این
مس��ؤولیت س��نگین را به دوش داش��ت .پس از کنارهگیری از این مسؤولیت،
فرصت بهتری برای گفتوگو با رسانهها و بیان دیدگاههای شخصیاش پیدا
کرد .ایشان معتقد اس��ت اگر دو طرف دعوای سال گذشته به فرمایشات مقام
معظم رهبری به عنوان «فصلالخطاب» نگاه میکردند ،بسیاری از مشکالت
اصال ایجاد نمیشد .مقام معظم رهبری در همه سخنرانیهایشان «قانون»
را فصلالخطاب دانس��تند ،آیتاهلل حائری شیرازی تفسیر میکند که قانون
بدون والی��ت هیچ کارکردی برای رف��ع اختالفات ندارد .دیدگاههای ایش��ان
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خواندنی است.

در انتخابات حرف شورای نگهبان فصلالخطاب است ،آنهایی
که رأي این شورا را قبول ندارند «اصل موضوعه» نظام را رد
کردهاند .اصول موضوعه ،قابل بحث نیست ،باید قبول کنید.

-1دادستان ،بدون شمارش آرا بوش را برنده كرد

من خیلی عالقهمندم که به طور خاص درباره فصلالخطاب بحث شود و نتیجه
را م��ردم به صورت مکتوب مطالعه کنند .مس��اله فصل الخط��اب ،جزو «اصول
موضوعه» هر نظامی است  .کفر باشد فصل الخطاب می خواهد  ،اسالم باشد فصل
الخطاب می خواهد .آمریکای جنایتکار هم باشد فصل الخطاب می خواهد .
در رقابتی که در انتخاب��ات آمریکا بین الگور و بوش پیش آمد  ،الگور شکس��ت
خورد و پیشنهاد کرد که آراء شمرده شود  ،گفتندباید دادستان کل اعالم بکند.
دادستان هم گفت بدون شمارش آقای بوش برنده است  ،تمام شد و رفت .خیلیها
آن روز گفتند اگر رایها بازش��ماری میش��د ،یک نتیجه دیگری پیش آمد ،اما
پاس��خ گرفتند که مصلحت نبود .در آن زمان ،مهم این بود که این مطلب قیچی
و تمام شود.
اختالف بین الگور و بوش داش��ت به نظ��ام آمریکا ضربه اساس��ی وارد میکرد،
بههمین دلیل دادستان کل به عنوان «فصلالخطاب» حرف آخر را زد و همه از
او تبعیت کردند.
اصال هیچ رقابتی بدون فصلالخطاب ،ممکن نیس��ت صحیح انجام ش��ود .شما
ببینید در فوتبال هم حرف آخر را داور میزند .اگر داور بازیکنی را اخراج کند ،او
چه واکنشی نشان میدهد؟ خیلی آرام میپذیرد و از زمین بیرون می رود .مهم
این است که حرف او فصلالخطاب باشد تا بتواند بازی را مدیریت کند .حاال وقتی
فوتبال فصلالخطاب میخواهد ،کشور نمیخواهد؟ !

 -2مگر میتوان شورای نگهبان را قبول نداشت؟
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در انتخابات حرف شورای نگهبان فصلالخطاب است ،آنهایی که رأي این شورا
را قبول ندارند «اصل موضوعه» نظام را رد کردهاند .اصول موضوعه ،قابل بحث
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نیست ،باید قبول کنید .مگر کسی میتواند در هندسه اصل اقلیدوس را رد کند؟
ما باید اصول موضوعه را قبول کنیم تا بتوانیم در اختالفهای دیگر به وحدت
نظر برسیم ،آنهایی که این اصل را رد کردند جایی برای وحدت باقی نگذاشتند.
ما بر مبنای نظارت ش��ورای نگهبان ،خبرگان را به رس��میت میشناس��یم و
بر مبنای رأي خبرگان رهبر را به رس��میت میشناس��یم .ش��ما ميگویید که
شورای نگهبان را قبول ندارم .وقتی ش��ورای نگهبان را قبول نداری ،خبرگان
را ميخواهی قبول داشته باشی؟ رهبر را هم قبول نداری .آنهایی كه تشکیک
ميکردند در ش��ورای نگهبان ،الزمه تشکیکشان تش��کیک در رهبری است؛
یعنی در اصل هیچ مبنای نظام اسالمی را قبول ندارند ،حتی به رأي مردم هم
بیاحترامی میکنند.
ما به وس��یله فصلالخطاب اختالفمان را حل میکنیم ،حاال که ش��ما شورای
نگهبان را زیر س��وال بردید ،باید به وس��یله جنگ مش��کالتمان را حل کنیم؟
کدامش بهتر است؟

 -3انبیا و ائمه برای حل اختالفات آمده بودند
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اگر فصلالخطاب نباش��د ،ما چیزی نداریم .اصال نبوت آمده اس��ت برای حل
اختالف .اینجا باید روایتی را برایتان نقل کنم .روزی فردی از شام آمد و گفت
که میخواهم با امام صادق(ع) مناظره کنم .حضرت گفتند ابتدا با ش��اگردانم
مناظره کن ،اگر موفق شدی با تو مناظره میکنم .با چند نفری مناظره کرد و
پس از مدتی هشام بن حکم وارد ش��د .حضرت رو به هشام کردند و فرمودند:
«همان که میخواستم آمد» .هش��ام بر خالف دیگران خیلی کوتاه اما اصولی
با آن شخص مناظره کرد .با چند س��وال کلیدی به هدفش رسید .اتفاقا بحث
آنها نیز این بود که فصلالخطاب کدام اس��ت؟ هشام گفت« :از تو سوالی دارم.
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در مسائل کلی نظام ،قرار نیست هر کس حرف خودش را
بزند .در این نماز جماعت مراجع تقلید هم شرکت میکنند.
باید پشت یک نفر بایستیم و با او به رکوع و سجده برویم

ما به وسیله فصلالخطاب اختالفمان را حل میکنیم ،حاال که
شما شورای نگهبان را زیر سوال بردید ،باید به وسیله جنگ
مشکالتمان را حل کنیم؟ کدامش بهتر است؟

آیا خدایی ک��ه نعمتهای فراوان دنیایی را به م��ا داده ،نعمت حل اختالف را
ندادهاس��ت؟»
ش��امی گفت« :حتما خداوند نعمت حل اختالف را هم به ما داده اس��ت».
سوال دوم هشام این بود« :خدا برای حل اختالف انسانها چه کار کرد؟» شامی
گفت« :پیغمبرانش را فرس��تاد».
هشام پاسخ داد« :پیغمبر که حاال در حیات مادی نیست» .شامی گفت« :قرآن
فصلالخطاب است» و درست همینجا هش��ام به هدفش رسید و جواب داد:
«قرآن ميتواند اختالف من و تو را حل کند؟ تو از شام آمدهای اینجا با ما دعوا
کنی بر س��ر معانی قرآن .هر کدام از ما هم نظر خودمان را داریم ،این اختالف
(ع)
چگونه با قرآن حل میشود؟» شامی هیچ پاسخی نتوانست بدهد .امام صادق
فرمود که جواب این فرد را ب��ده! گفت« :چه بگویم؟ بگوی��م خدا نعمت حل
اختالف را نداده؟ بگویم قرآن حل اختالف ميکند که این هم عملی نیست».
آن وقت گفت حاال من همین سوالها را از هشام میپرسم ،ببینم او چه جوابی
میدهد .دقیقا همین سوالها را تکرار کرد اما هشام در مرحله آخر نگفت قرآن
حل اختالف میکند ،به امام صادق اشاره کرد و گفت« :خدا ایشان را فرستاده
برای آنکه فصلالخطاب ما باش��د».
(ع��ج)
حاال اگر کسی از ما پرس��ید امام زمان که االن غایب است ،اختالفاتمان را
چطور حل کنیم؟ باید این حدی��ث را برایش بخوانیم« :و اما الحوادث الواقعه،
فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا» این یعنی فصلالخطاب.
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 -4دیکتاتور میگوید من ،ولیفقیه میگوید خدا

ما اگر بخواهیم یک نماز جماعت مش��ترک بخوانیم ،نیاز ب��ه یک امام جماعت
داریم .ممکن است در مسائل شرعی مراجع تقلید با هم اختالف نظر داشته باشند
اما در مسائل کلی نظام ،قرار نیس��ت هر کس حرف خودش را بزند .در این نماز
جماعت مراجع تقلید هم ش��رکت میکنند .باید پشت یک نفر بایستیم و با او به
رکوع و سجده برویم .شما فرض کنید یک نماز جماعت در حال برگزاری است،
امام جماعت نمازش شکسته اس��ت و فقط دورکعت میخواند ،مردم هم پس از
دو رکعت جماعت باقی نماز را فرادا ادامه میدهند .فکر کنید چقدر تفاوت است
بین دو رکعت اول و دو رکعت دوم .در ابتدا همه پشت یک نفر هستند .با هم رکوع
میروند ،با هم بلند میشوند .یکدست و منظم ،آدم لذت میبرد از دیدن این نظم.
اما در رکعتهای بعدی چه اتفاقی میافتد؟ هر کس ساز خودش را میزند چون
فصلالخطاب ندارند.
ممکن است عدهای شبهه وارد کنند که این موضوع یعنی دیکتاتوری! اینکه یک
نفر حرف آخر را بزند و دیگران از او تبعیت کنند .پاس��خ روش��ن است .دیکتاتور
میگوید هر چه من گفتم باید اجرا شود اما ولیفقیه از خبرگان مردم رأي گرفته
تا احکام خدا را در جامعه پیش ببرد.

 -5مر قانون یعنی والیت
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مقام معظم رهبری در س��خنان خود بارها گفتهاند که فصلالخطاب قانون است
و تاکید کردهاند «مر قانون» اجرا ش��ود ،خب قانون چه گفته اس��ت؟ مگر قانون
نگفته اس��ت که ولی فقیه فصلالخطاب است؟ اگر قرار باش��د بدون ولی فقیه به
قانون مراجعه کنیم هر کسی برداش��ت خودش را میکند .در آن مثال هشام هم
برایتان از قرآن گفتم ،کتابی کاملتر از قرآن داریم؟ کتاب قانون چگونه میتواند
فصلالخطاب باشد؟ ممکن است هر کسی تفسیر خودش را از قانون داشته باشد.
ما باید در انتخابات شورای نگهبان و در همه امور کشور ولیفقیه را فصلالخطاب
بدانیم .خوشبختانه آنهایی که خواستند از فصلالخطاب عبور کنند ،توسط مردم
طرد شدند و مردم از آنها عبور کردند .وقتی مردم از آنها عبور کنند ،خطر برطرف
شده است.

مقام معظم رهبری در سخنان خود بارها گفتهاند که
فصلالخطاب قانون است و تاکید کردهاند «مر قانون» اجرا
شود ،مگر قانون نگفته که ولی فقیه فصلالخطاب است؟

 -6نباید تسلیم بدعتها شد

جوانان برای آنکه بتوانند در چنین ش��رایطی درست تصمیم بگیرند ،باید تاریخ
بخوانند و اصول اعتقاداتشان را تقویت کنند .متاسفانه آنهایی که امام زمانشان
را نشناختند ،حکمیت را به امیرمومنان(ع) تحمیل کردند.
ما اگر یکبار در مقابل زور باج دهیم ،باید از همه خواس��تههایمان عقبنشینی
کنیم .نباید تسلیم بدعتهایی شویم که برای عبور از فصلالخطاب وضع شده،
اینگونه که سنگ روی سنگ بند نخواهد شد .یکی از بحثهای دینی ما «حجت»
و «ال حجت» است ،آنهایی که توصیه رهبر را به عنوان فصلالخطاب گوش ندادند
به «ال حجت» اعتماد کردند و حاال روز به روز از مردم دورتر میش��وند .هر کس
(ره)
ميخواهد سعادتمند ش��ود باید ،با حجت همراه بشود .ایشان بارها خط امام
را نشان داد تا مردم دوست و دشمن را بشناسند .الزم نیست اسم افراد را ببریم.
خطوط را مشخص کنید ،دوست و دش��من شناخته ميشود .ایشان یک ساعت
شاخصههای خط امام(ره) را تبیین کردند تا جوانان تطبیق دهند چه کسی دوست
است ،چه کسی دشمن؟ هیچ راهی برای مقابله با جنگ نرم بهتر از شفافسازی
تعریف و مرزبندی نیست.
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در حوادث فتنهگون شناخت عرصه دشوار است ،شناخت اطراف قصه دشوار
است ،شناخت مهاجم و مدافع دشوار است ،شناخت ظالم و مظلوم دشوار است،
شناخت دشمن و دوست دشوار است .اگر بنا باشد يك شاعر هم مثل ديگران
گول بخورد ،فريب بخورد و بيبصيرتي به س�راغش بيايد ،اين خيلي دونشأن
يك انسان هنري و يك انس�ان فرهنگي است .پس بايد حقيقت را فهميد؛ بعد
هم بايد همان حقيقت را تبليغ كرد .نميشود با شيوههاي سياسي  -شيوههاي
سياستگران و سياستمداران  -در عالم فرهنگ حركت كرد .اين خالفشأن
فرهنگ است .در عالم فرهنگ بايد گرهگش�ايي كرد؛ بايد حقيقت را باز كرد،
بايد گرهه�اي ذهني را باز كرد .و اي�ن تبيين الزم دارد؛ يعن�ي همان كار انبيا؛
فصاحت و بالغتي هم كه گفتهاند در بيان الزم است ،بالغتش به اين معناست.
اگر چه بالغت را در كتب فن�ي به معناي مطابقت با مقتضاي حال معنا ميكنند
اما آن معناي خاصي از بالغت اس�ت؛ معناي اولي و صريح بالغت اين نيس�ت؛
بالغت يعني رس�اندن ،بالغ يعني رس�اندن .ايني كه مثال ميگويند حافظ اين
شعر فصيح و بليغ را گفته ،بليغش يعني چه؛ يعني مناسب مقتضاي حال گفته؟
چه ميدانيم ما آن وقتي كه اين ش�عر را گفته ،مقتضاي ح�ال بوده يا نبوده! ما
االن داريم نگاه ميكنيم؛ بحث اقتضاي حال نيست؛ يعني رساست .بليغ يعني
رسا؛ رسا بگوييد ،روشن بگوييد ،مبيَّن بگوييد .اما آنچه را ميفهميد بگوييد.
هيچ انتظار نيست  -حق هم نيست كه انتظار باشد  -كسي بر خالف فهم خودش
حرف بزند .سعي هم بكنيد آنچه فهميديد درست باشد.
 88/6/14ـ دیدار با جمعی از شاعران
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مراقب باش در خدمت فتنهگر نباشی

بعضيها در فضاي فتنه ،اين جمل�ه «كن في الفتنة كابن اللّبون ال ظهر فيركب
و ال ضرع فيحلب»( )14را بد ميفهمند و خيال ميكنند معنايش اين اس�ت كه
وقتي فتنه شد و اوضاع مشتبه ش�د ،بكش كنار! اصال در اين جمله اين نيست
كه« :بكش كنار» .اين معنايش اين اس�ت كه به هيچ وج�ه فتنهگر نتواند از تو
اس�تفاده كند؛ از هيچ راه« .ال ظهر فيركب و ال ضرع فيحلب»؛ نه بتواند س�وار
بشود ،نه بتواند تو را بدوشد؛ مراقب بايد بود .گاهي سكوت كردن ،كنار كشيدن
و حرف نزدن ،خودش كمك به فتنه است .در فتنه همه بايد روشنگري كنند و
شاءالل خداي متعال ما را و شما را
هَّ
همه بايد بصيرت داشته باشند .اميدواريم ان
به آنچه ميگوييم و به آنچه نيت داريم عامل كند؛ موفق كند.
 88/7/2ـ دیدار با اعضاي خبرگان رهبری

چرا مرزبندی نمیکنید؟
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اينها ايجاد فتنه ميكند؛ يعني فضا را فضاي غبارآلود ميكند .شعار طرفداري
از قانون ميدهند ،عمل صريحا بر خالف قانون انجام ميدهند .شعار طرفداري
از امام(ره) ميدهن�د ،بعد كاري ميكنند كه در عرصه طرفداران آنها يك چنين
گناه بزرگي انجام بگيرد؛ به امام اهانت بش�ود ،به عكس امام اهانت بشود .اين
كار كمي نيست؛ كار كوچكي نيست .دشمنان از اين كار خيلي خوشحال شدند.
فقط خوش�حالي نيس�ت ،تحليل هم ميكنند .بر اس�اس آن تحليل ،تصميم
ميگيرند؛ بر اس�اس آن تصميم عمل ميكنند؛ تشويق ميشوند عليه مصالح
ملي و عليه ملت اي�ران .اينجا آن چيزي كه مش�كل را ايج�اد ميكند ،همان
(ع)
فريب ،همان غبارآلودگي فضا و همان چيزي است كه در بيان اميرالمؤمنين
هست« :و لكن يؤخذ من هذا ضغث و من هذا ضغث فيمزجان فهنالك يستولي
الشيطان علي اوليايه»؛ يك كلمه حق را با يك كلمه باطل مخلوط ميكنند ،حق
ّ
بر اولياي حق مشتبه ميشود .اينجاست كه روشنگري ،شاخص معين كردن و
مايز معين كردن ،معنا پيدا ميكند .آن كسي كه براي انقالب ،براي امام و براي
اسلام كار ميكند ،به مجردي كه ببيند حرف او و حركت او موجب شده است
كه يك جهتگيرياي عليه اين اصول به وجود بيايد ،فورا متنبه ميش�ود .چرا
متنبه نميش�وند؟ وقتي شنفتند كه از اصليترين ش�عار جمهوري اسالمي -
«استقالل ،آزادي ،جمهوري اسالمي»  -اسلامش حذف ميشود بايد به خود
بيايند؛ بايد بفهمند كه دارند راه را غلط ميروند و اشتباه ميكنند؛ بايد تبري
كنند .وقتي ميبينند در روز قدس كه براي دفاع از فلسطين و عليه رژيم غاصب
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صهيونيست است ،به نفع رژيم غاصب صهيونيست و عليه فلسطين شعار داده
ميش�ود بايد متنبه بشوند ،بايد خودشان را بكش�ند كنار و بگويند نه نه ،ما با
اين جريان نيستيم .وقتي ميبينند سران ظلم و استكبار عالم از اينها حمايت
ميكنند ،رؤساي آمريكا و فرانسه و انگليس و اينهايي كه مظهر ظلمند  -هم در
زمان كنوني و هم در دوره تاريخي صد س�ال و  200ساله تا حاال  -دارند از اينها
حمايت ميكنند ،بايد بفهمند يك جاي كارشان عيب دارد؛ بايد متنبه بشوند.
وقتي ميبينند همه آدمهاي فاس�د ،س�لطنتطلب ،از اينها حمايت ميكنند،
تودهاي از اينها حمايت ميكند ،رقاص و مطرب فراري از كشور از اينها حمايت
ميكند ،بايد متنبه بش�وند ،بايد چشمشان باز بشود ،بايد بفهمند؛ بفهمند كه
كارشان يك عيبي دارد؛ بالفاصله برگردند بگويند نه ،ما نميخواهيم حمايت
ش�ما را .چرا رودربايستي ميكنند؟ آيا ميش�ود با بهانه عقالنيت ،اين حقايق
روشن را نديده گرفت ،كه ما عقالنيت به خرج ميدهيم! اين عقالنيت است كه
دشمنان اين ملت و دشمنان اين كشور و دشمنان اسالم و دشمنان انقالب ،شما
را از خود بدانند و براي شما كف و سوت بزنند ،شما هم همين طور خوشتان بيايد
و دل خوش كنيد .اين عقالنيت است؟! اين نقطه مقابل عقل است .عقل اين است
كه به مجردي كه ديديد برخالف آن مبانياي كه شما ادعايش را ميكنيد ،چيزي
ظاهر شد ،فورا خودتان را بكشيد كنار ،بگوييد نه نه نه! ما نيستيم .به مجردي كه
ديديد به عكس امام(ره) اهانت شد ،به جاي اينكه اصل قضيه را انكار كنيد ،كار
را محكوم كنيد؛ باالتر از محكوم كردنِ كار ،حقيقت كار را بفهميد ،عمق كار را
بفهميد؛ بفهميد كه دشمن چه جوري دارد برنامهريزي ميكند ،چه ميخواهد
و دنبال چيس�ت؛ اين را بايد اين آقايان بفهمند .من تعجب ميكنم! كساني كه
اسم و رسم خودش�ان را از انقالب دارند  -بعضي از اين آقايان يك سيلي براي
انقالب نخوردند در دوران اختناق و طاغوت  -و به بركت انقالب اس�م و رسمي
پيدا كردند و همه چيزشان از انقالب است ،ميبينيد كه دشمنان انقالب چطور
ب ُراق شدند ،آماده شدند ،صف كشيدند ،خوش�حالند و ميخندند؛ اينها را كه
ميبينيد؟ به خود بياييد و متوجه بشويد.
 88/9/22ـ دیدار با طالب و روحانیون

تشخیص دشوار میشود
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در شرايط فتنه كار دشوارتر است؛ تشخيص دشوارتر است .البته خداي متعال
هميش�ه حجت را تمام ميكند و هي�چ وقت نميگذارد م�ردم از خداي متعال
طلبكار باش�ند و بگويند تو حجت را براي ما تمام نكردي و راهنما نفرستادي،
ما از اين جهت گمراه ش�ديم .در قرآن اين معنا مكرر ذكر ش�ده است و دست
اشاره الهي همه جا قابل ديدن است؛ منتها چشم باز ميخواهد .اگر چشم را باز
نكرديم ،هالل ش�ب اول ماه را هم نخواهيم ديد؛ اما هالل هست .بايد چشم باز

كنيم و نگاه كنيم ،دقت كنيم ،از همه امكاناتمان استفاده كنيم تا اين حقيقت
را كه خدا در مقابل ما قرار داده است ،ببينيم.
 -88/10/19دیدار با مردم قم

فضای غبارآلود

نكتهاي كه من مكرر در ماههاي گذش�ته عرض كردهام ،اين است كه دشمنان
ملت از شفاف بودن فضا ناراحتند؛ فضاي شفاف را برنميتابند؛ فضاي غبارآلود
ميخواهند .در فضاي غبارآلود است كه ميتوانند به مقاصد خودشان نزديك
ش�وند و به حركت ملت ايران ضربه بزنند .فضاي غبارآلود ،همان فتنه اس�ت.
باطن دشمن
ِ
فتنه معنايش اين اس�ت كه يك عدهاي بيايند با ظاه ِر دوس�ت و
دشمن صريح
ِ
وارد ميدان شوند ،فضا را غبارآلود كنند؛ در اين فضاي غبارآلود،
بتواند چهره خودش را پنهان كند ،وارد ميدان شود و ضربه بزند.
 -88/10/29دیدار با اعضاي شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی

ایجاد فتنه برای ایجاد اختالف

آنچه مهم است ،اين است كه ملت عزيز ما اتحاد خود را حفظ كنند ،وحدت كلمه
را حفظ كنند .اين وحدت كلمه ،خاري در چشم دشمنان است .سعيشان اين
است كه وحدت كلمه ملت را به هم بزنند .به گمان من مهمترين هدف از حوادث
دوران فتنه بعد از انتخابات  -اين چند ماه  -اين بود كه بين آحاد ملت ش�كاف
بيندازند؛ سعيشان اين بود .ميخواس�تند بين آحاد مردم شكاف بيندازند و
نتوانستند .امروز معلوم ش�ده است كه آن كس�اني كه در مقابل عظمت ملت
ايران در مقابل كار بزرگ ملت ايران در انتخابات ايستادند ،آنها بخشي از ملت
نيستند؛ افرادي هستند يا ضد انقالب صريح ،يا كساني كه بر اثر جهالت خود
بر اثر لجاجت خود ،كار ضد انقالب را ميكنند؛ ربطي به توده مردم ندارند .توده
مردم راه خود را ادامه ميدهد؛ راه خدا را ،راه اسالم را ،راه جمهوري اسالمي را،
راه پياده كردن احكام الهي را ،راه رسيدن به عزت و استقالل در پناه اسالم را.
ملت حركتش اينجوري است.
 -88/11/19دیدار با فرماندهان و پرسنل نیروی هوایی ارتش
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ب��ر خ�لاف چه��ره آرامش ،م��رد حرفه��اي آتش��ين و
حاشيهس��از اس��ت .مدير دفت��ر مطالعات تاري��خ ايران
تحليلهاي منحصر به ف��ردي از وقايع پس از انتخابات
دارد كه بس��ياري از آنها «نگفتني» است .به همين دليل،
همواره يكي از چهرههاي خبرس��از اي��ن ماههاي اخير
ب��وده و باره��ا در ش��بكههاي مختل��ف صدا و س��يما و
رسانههاي مكتوب به تحليل فتنه سال  88پرداخته است .با آنكه از حاميان
دول��ت محس��وب ميش��ود ام��ا باك��ي ن��دارد از اينك��ه در تحليلهايش به
رئيسجمهور هم انتقاد كند .دكتر عباس سليمينمين معتقد است ريشههاي
فتنههاي سال گذشته در بيبصيرتي بسياري از سياسيون ما ديده ميشود.
با او درباره عوامل ايجاد و گذر از فتنه حرف زديم؛ حرفهاي مفصلي كه فقط
بخشي از آن پيش روي شماست.
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 -1فتنه یعنی درآمیختن حق و باطل

وقتي بحث فتنه مطرح ميشود؛ يعني شرايطي كه تشخيص در آن راحت نيست.
طبيعتا اگر مشكلي در جامعه ايجاد شود و بتوانيم حق و باطل را تشخيص دهيم،
فتنهاي صورت نگرفته است .در چنين شرايطي مردم ميتوانند به راحتي تصميم
بگيرند و جايگاه اصلي خود را پيدا كنند ،اما در ش��رايط فتنه اينگونه نيس��ت؛
دشواري در تشخيص به وجود ميآيد.
دشواري در تشخيص هم در شرايطي به وجود ميآيد كه شاخصهاي راهنما در
جايگاه خودشان قرار ندارند؛ يعني بعضي از شاخصهاي حق در جبهه باطل قرار
گرفته يا بالعكس .اينجا تش��خيص براي شما راحت نيست،با خودتان ميگوييد
اگر اينجا جبهه باطل است ،چرا فالن شخصيت موجه در آن قرار دارد ؟ اينجاست
كه تشخيص دش��وار ميشود .خود اين ابهام ،س��رعت عمل را از افراد ميگيرد.
حاال ،وقتي سرعت عمل از نيروهاي تعيين كننده جامعه گرفته شود ،نيروهاي
شر كه ميخواهند با يك برنامهريزي ضربه خودشان را بزنند ،فرصت بيشتر پيدا
ميكنند؛ يعني ش��ما تا نيروهاي حافظ مصالح جامعه و دلسوز را پيدا كنيد و به
تشخيص برس��يد ،آنهايي كه برنامهريزي كردند زهر خود را ميريزند .فتنه اين
طور تشكيل ميشود؛ هم درونش نيروهاي طرفداران نامزدهاي شكست خورده
هس��تند ،هم ماركسيس��ت و س��لطنت طلب و منافق .وقتي اينها كنار هم قرار
ميگيرند ،تشخيص را براي جامعه سخت ميكنند و تشكيل فتنه ميدهند.

 -2دشمن آگاه است
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در شرايط فتنه ،دشمن اصلي سعي ميكند پشت نيروهاي موجه پنهان شود و
از ضعفهاي اخالقي ،خصلتهاي منفي و بعضي لغزشهاي نيروهاي ارزشمند
در جامعه استفاده كند.
فتنهگر ابتدا با بعضي اش��تراكات س��وژه خود پيوند ميخورد .مثال كسي كه در
انتخابات شكست خورد انگيزه داش��ت تا انتخابات را بر هم بزند؛ فقط در همين
حد .انگيزه نداشت عليه انقالب كاري بكند.ناگهان دشمن آمد و با اين خواسته او
همراه شد .نيروهايش را براي ياري او بسيج كرد تا به هدفش برسد .بنابراين ،اگر
يك نيروي درون انقالب در اين مقطع متوجه نش��ود كه دارد به نفع چه كساني
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عمل ميكند ،ناخواس��ته همراه آنها ميشود و مانند يكي از مهرههاي آنها ايفاي
نقش ميكند .به هر حال ،قبل از انتخابات ،رهبر معظم انقالب فرمودند كه همه
نامزدها نيروهاي درون نظام هس��تند ،اتفاقا همه آنها طرفداران بسياري هم در
جامعه داشتند؛ اما وقتي رهبران اين جريان كنار نيروهايي قرار گرفتند كه آنها
اصال ضد نظامند ،ضد مصالح ملياند و دشمن خونين استقالل ملت ايران هستند،
در مسير خدمتگزاري به بيگانه قرار گرفتند.

 -3پیوند با بیگانه
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فرض كنيم كه اص�لا در انتخابات تقلب صورت گرفته ب��ود .وظيفه يك نيروي
خودي در چنين وضعي چيست؟ پاسخ مشخص است؛ نيروي خودي نبايد فرصت
را براي بيگانگان ايجاد كند تا جامعه را به هم بريزد .طبيعي اس��ت كه نخستين
انتخاب يك نيروي انقالبي براي رسيدن به حقش ،استفاده از ابزارهاي درون نظام
است؛ اما وقتي نامزدي پس از شكس��ت ،قاعده بازي را به هم ميزند ،نخستين
گام را براي پيوند با بيگانه برداشته است.واقعا بايد به اين فكر كند كه دشمن چه
ميخواهد؟ دشمن طبيعتا دوست دارد مردم مقابل هم قرار بگيرند ،يك نفر از اين
طرف كشته ش��ود و يك نفر از آن طرف .با اين حساب پيداست چه كساني مهره
دشمن شدند.نخبهاي كه اين مس��ير را طي كند ،بسيار خودخواه و مغرور است.
اگر خود را متعلق به ملت ايران بداند ،اج��ازه پيوند با بيگانه را به خود نميدهد.
كسي كه با سلطنتطلبها و ماركسيستها پيوند بخورد تا هرچه سريعتر به آن
خواسته سياسياش برسد ،يعني به ملت پش��ت كرده است .اين هم نشان ديگر
بيفرهنگي سياسي در كشور ماست .سياس��يون بايد بدانند كه در يك جاهايي
بايد سكوت كرد و در يك جاي ديگر بايد فرياد زد .همه جا فرياد زدن غلط است،
همه جا سكوت كردن هم غلط است .بايد سوءاستفاده دشمن را مالك قرار دهد
و رفتارش را تعيين كند.
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دشواري در تشخيص وقتي به وجود ميآيد كه شاخصهاي
راهنما در جايگاه خودشان قرار ندارند؛ يعني بعضي از
شاخصهاي حق در جبهه باطل قرار گرفته يا بالعكس

طبيعتا هر انتخاباتي در كشور تنشهايي ايجاد ميكند .اين
ويژگي ذاتي انتخابات حقيقي غيرصوري است .دشمن خوب
ميداند كه اين تنشها بهترين بستر براي فعاليت است

 -4تهدیدی که فرصت دیده شد

در فتنه سال گذشته چنين شرايطي داشتيم .بعضي نيروهاي متعلق به ملت به دليل
خصلتهاي فردي و خصوصيات شخصي متاسفانه در خدمت بيگانه قرار گرفتند.
بهترين دليل كه هيچ كس��ي نميتواند آن را رد كند ،حرف سلطنتطلبهاست.
آنها گفتند ما نيروهايمان را به خيابانها آورديم ،مجاهدين خلق هم گفتند كه ما
نيروهايمان را آوردي��م اما اينها هرگز اعالم نكردند ك ه اي مل��ت! ما با اينها همراه
نيستيم .اگر اينها ميخواهند در راهپيمايي  13آبان شركت كنند ،ما نميآييم .اما
آنها استقبال هم كردند و گفتند سياهي لشكرمان هم جور شد .خوشحال شدند
از اينكه در نتيجه چنين پيوند نامباركي آمارشان باال رفت .اشتباه استراتژيكشان
همين بود كه تهديد به اين بزرگي را براي خود فرصت قلمداد كردند.

 -5سران فتنه یا خدمتکاران فتنه؟
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من در يك مناظره گفتم كه فتنهگران اصلي همان بيگانگان هس��تند .بعضي از
آنهايي كه هميشه افراط ميكنند ،به من خرده گرفتند كه چرا گفتيد فتنهگران
اصلي همان صهيونيس��تها و آمريكاييها و انگليس��يها هس��تند؟ فتنهگران
همان دو نامزدي هستند كه در انتخابات شكست خوردند .نه! االن هم با قدرت
ميگويم كه فتنهگران اصلي عليه انقالب اسالمي ،همان صهيونيستها هستند
كه دشمن بشريتند و از هر حركتي كه مردم را به استقالل نزديك كند بيم دارند
و چون انقالب اسالمي يك گام بلند به سوي اس��تقالل بود ،دشمن خونين اين
انقالب ش��دند .اين افراد كه كش��ور را به آشوب كش��اندند ،خدمتكار فتنهگران
شدند .البته ابتدا ناخواسته وارد اين مسير ش��دند اما بعد با اختيار در اين مسير
ادامه حركت دادند.
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 -6انتخابات بهترین فرصت ایجاد فتنه

طبيعتا هر انتخاباتي در كشور تنشهايي ايجاد ميكند .اين ويژگي ذاتي انتخابات
حقيقي غيرصوري است .دشمن خوب ميداند كه اين تنشها بهترين بستر براي
فعاليتش اس��ت .فرض كنيد در يك رقابت انتخابات��ي ،كانديدايي بگويد كه در
گذشته همه چيز سياه بوده است ،بالفاصله راديو اسرائيل،بيبيسي و راديو آمريكا
ميگويند كه ببينيد! ما قبال ميگفتيم كه انقالب اسالمي هيچ دستاوردي نداشته
است ،خودشان هم تاييد كردند .همه اينها مقدمه ايجاد فتنه ميشود.

 -7شکست را نمیپذیریم
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ما دو تفكر در كش��ور داريم؛ نخست طرز تفكر خط امام و مقام معظم رهبري.
اين تفكر ميگويد كه انتخابات طبيعتا باعث چرخش قدرت در كشور ميشود .اما
طرز تفكر دوم اعتقادي به چرخش قدرت ندارد .گرچه به ظاهر ژست دموكراسي
و چرخش قدرت ميگيرد ،وقتي عملكرد را ميبينيد ،متفاوت با ش��عار ارزيابي
ميشود .به هر حال مردم پس از آنكه نيازهاي كشور را ديدند و آفتها و آسيبها
را بررس��ي كردند ،تعيين ميكنند كه قدرت بايد دس��ت چه كسي باشد .هرچه
رقابتها جديتر ش��ود ،مردم هم انتخاب درس��تتري ميكنن��د .براي همين
رهبري در اين سالها هر دوره رقابت را جديتر ميكند و فضاي رقابت را جديتر
ميخواهد .اتفاقا در نقطه مقابل افرادي هم وجود دارند كه با اين فضاي باز سياسي
به ش��دت مخالفند چون از چرخش قدرتي كه پس از يك انتخابات پرشور ايجاد
ميشود ،هراس دارند .اين يك مدل فكري است كه آن آفتها ريشهكن نميشوند.
بعضي افراد پس از انقالب دچار آفتهايي ش��دند و چون چرخش قدرت ايجاد
نشد ،اين آفتها مرتب پمپاژ شدند درون سيستم .نخستين گام براي حل چنين
مشكالتي چرخش قدرت است.
در انتخابات نهم رياس��ت جمهوري هم مردم به چرخش ق��درت راي دادند ،اما
چرا آن ماجرا ختم به خير شد و اين بار كشور به آشوب كشيده شد؟ دليلش اين
است كه آن روز برگزار كننده انتخابات خودشان بودند؛ يعني دولتمردان آن روز
و قدرتهاي حاميشان .مجري انتخابات هم اعالم كرد كه سالمترين انتخابات
را برگزار كردهايم .من معتقدم در اين چهار س��ال ،جرياني كه قدرت را از دست
(ره)

فتنهگران اصلي عليه انقالب اسالمي ،همان صهيونيستها
هستند كه دشمن بشريتند و از هر حركتي كه مردم را به
استقالل نزديك كند بيم دارند

داد ،مش��غول برنامهريزي بود براي آنكه دوباره شكست نخورد .سؤال اين است؛
آنها براي شكست احتماليشان برنامهريزي نكرده بودند؟ قطعا برنامه داشتند؛ با
خود گفتند اگر شكست خورديم ،شكست را هم نخواهيم پذيرفت.

 -8عامل تشدید فتنه

متاس��فانه طرف پيروز انتخابات هم ناپختگي سياس��ي كرد و براي طرف مقابل
مظلوميت ايجاد كرد .دكتر احمدينژاد مدتي قبل از مناظره اعالم كرده بود كه
بعضي اس��امي را در مناظرهها اعالم ميكنم اما به او گفته ش��د چنين خطايي
را مرتكب نش��ود .با اين حال ايش��ان اين خطا را مرتكب شد و تشخيص را براي
خيليها دش��وار كرد .همين بهانهها باعث شد تا عدهاي سالمت انتخابات را زير
س��ؤال ببرند و پرچم مظلومنمايي به دست بگيرند .نيروهاي ضد انقالب هم زير
همين پرچم قرار گرفتند تا مقاصد خودشان را پيش ببرند.

 -9فرش قرمز زیر پای دشمن
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من خودم با خيلي از افرادي كه در خيابان بودند صحبت ميكردم .خيليهايشان
اصال توي انتخابات شركت نكرده بودند و اصال گرايشي هم به اين آقايان نداشتند؛
فقط آمده بودند كه ضديت خودشان را با نظام نشان دهند .طبيعتا اگر اين افراد در
روزهاي عادي در شهر فعاليت كنند ،دستگير ميشوند ،پس بهترين راه اين است
كه از غفلت نيروهاي درون نظام استفاده كنند .فتنه از زماني رقم خورد كه آقايان
اين موضوع را فهميدند و گفتند چه اشكالي دارد؟ اگر اينها ابراز برائت ميكردند
فقط با يك اختالف داخلي سروكار داشتيم اما استقبال آنها فتنه را ايجاد كرد.
نخبه خودخواه با خودخواهياش دش��مني كوچكي عليه انقالب ميكند اما آن
دش��مني كوچكش در خدمت دش��مني فتنهگر بزرگ قرار ميگيرد .هميش��ه
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وقتي دو مقوله كنار هم قرار ميگيرند ،ج��زء در خدمت كل قرار ميگيرد .اينها
در خدمت كسي قرار گرفتند كه سالها عليه انقالب فعاليت ميكند؛ تشكيالت
دارد ،تلويزيون دارد ،ش��بكههاي اينترنتي دارد .آنها در خدمت چنين دشمني
قرار گرفتند.

 -10مردم همیشه فتنه را نابود کرده اند

در تاريخ انقالب ما فتنههاي فراواني داشتيم؛ مثل فتنه آقاي بنيصدر و آيتاهلل
منتظري .آن روزها هم تشخيص حق و باطل براي خيليها دشوار بود .با اين حال
سال گذشته جوانان امروز براي نخس��تين بار چنين تجربهاي كسب كردند كه
حتما بينش سياسيشان را افزايش داده اس��ت .مردم عامل اصلي نابودي فتنه
هستند .فتنه بدون هوش��مندي مردم و عملكرد آنها اصال برطرف نميشود .اگر
مردم بصيرت نداشته باش��ند ،دشمن به هدف خود ميرس��د .در واقع ميتوان
گفت هرچه بصيرت مردم بيشتر باشد ،هزينههاي دفع فتنه كمتر خواهد شد و
برعكس اگر مردم بيبصيرتي نشان دهند ،دشمن كار خودش را خواهد كرد .در
گذشته هم هوشمندي مردم باعث خنثي شدن توطئه دشمنان شد .با اين حال
بايد بدانيم كه هر چه دشمن نااميدتر شود ،ترفندهايش را پيچيدهتر كرده و سعي
ميكند كه نيروهاي بيش��تري را از درون جبهه انقالب به كار بگيرد تا تشخيص
را براي مردم سختتر كند.

 -11چرا فرهنگ رقابت نداریم؟
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هر قدر ما رش��د فرهنگي بيش��تري در عرصه رقابتهاي سياسي پيدا بكنيم به
منصفانه عمل كردن نزديكتر خواهيم ش��د .بعضي از گروهها يا شخصيتهاي
سياس��ي به اين دليل ك��ه رقابت سياس��ي را كالن ارزيابي نميكنن��د ،بعضا به
ش��يوههايي تمس��ك ميجويند كه آن ش��يوهها چندان منصفانه نيس��تند و با
آموزهه��اي ديني ما تطبيق ندارند .رش��د ملت در طول اين س��ه دهه به مراتب
بيش��تر از رشد گروههاي سياسي و احزاب بوده اس��ت؛ به اين معني كه فرهنگ
رقابت را مردم بهتر ميدانند تا سياسيون .بعضي گروههاي سياسي نگاه مقطعي
و كوتاهمدت نسبت به قدرت دارند؛ يعني هنگام رقابت فقط به نتيجه آن انتخابات

فكر ميكنند و در اصطالح به اين فكر نميكنند كه بايد حيات سياسيشان ادامه
داشته باشد .به همين دليل براي كسب قدرت به هر روشي دست ميزنند و تمام
هست و نيست سياسي خود را قمار ميكنند براي رسيدن به هدفشان .متاسفانه
اين درك بين گروهها و احزاب سياس��ي كشور ما وجود ندارد كه يك روز قدرت
است و روز ديگر كنارهگيري .آنهايي كه هميش��ه ميل به قدرت دارند ،شكست
سياسيشان را تاب نميآورند و بدعتهاي جديد ايجاد ميكنند ،غافل از اينكه
همين بدعتها روزي قدرت خودشان را مختل ميكند.بايد خطاب به آنها گفت
كه اگر شيوههاي غيراسالمي را در رقابت ترويج كنيد ،اين شيوهها دامن خودتان
را هم خواهند گرفت .الح��ق و االنصاف اگر يك جناح و گروه سياس��ي هدفش
خدمت به مردم باشد ،حاضر است براي رس��يدن به آن مقام آرامش مردم را بر
هم بزند؟ اين نش��ان ميدهد كه شعار خدمت براي خيلي از سياسيون فقط يك
شعار است .آنها براي آنكه مورد اقبال مردم قرار بگيرند ،بايد ابتدا انديشه خود را
عرضه و اثبات كنند .اين كار در كوتاهمدت ميسر نميشود؛ زمان ميبرد تا مردم
به توانمندي و قابليتهاي يك فرد سياسي ايمان بياورند .اما سياسيون عجول ما
ميخواهند يكشبه ره صد ساله را طي كنند و از مسيرهاي غيرمنطقي سريعتر
خود را به قدرت برسانند .اين نقص به طور كل در همه نامزدهاي انتخابات سال
گذش��ته ديده ش��د و هر كس براي اثبات خودش به تخريب ديگري روي آورد؛
عدهاي سازمانيافته و گروه ديگر از سر احساس و تشخيص غلط .با اين حال من
معتقدم در هر صورت باز هم اين اتفاقها ميافتاد چون بعضيها از قبل خودشان
را آماده كرده بودند كه به هيچ وجه شكست را پذيرا نباشند .اين «تدارك ديدن
براي عدم پذيرش شكست» هم نقش بسزايي در ايجاد فتنه داشت.
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گر من بخواهم يك توصيه به ش�ما بكنم ،آن توصيه اين خواهد بود كه بصيرت
خودتان را زياد كنيد؛ بصيرت .بالهايى كه بر ملتها وارد ميشود ،در بسيارى
از موارد بر اثر بىبصيرتى است .خطاهايى كه بعضى از افراد ميكنند  -مىبينيد
در جامعه خودمان هم گاهى بعضى از عامه مردم و بيشتر از نخبگان ،خطاهايى
ميكنند .نخبگان كه حاال انتظار هست كه كمتر خطا كنند ،گاهى خطاهايشان
اگر كما هم بيش�تر نباش�د ،كيفا بيش�تر از خطاهاى عامه مردم است  -بر اثر
بىبصيرتى است؛ خيلىهايش ،نميگوييم همهاش.
بصيرت خودتان را باال ببري�د ،آگاهى خودتان را باال ببري�د .من مكرر اين
جمله اميرالمؤمني�ن را به نظرم در جنگ صفي�ن در گفتارها بيان كردم كه
الصبر» ميدانيد ،س�ختى
فرمود« :اال و اليحمل هذا العل�م اّال اهل البصر و ّ
پرچم اميرالمؤمنين از پرچم پيغمبر ،از جهاتى بيش�تر بود؛ چون در پرچم
پيغمبر دشمن معلوم بود ،دوست هم معلوم بود؛ در زير پرچم اميرالمؤمنين
دشمن و دوس�ت آنچنان واضح نبودند .دش�من همان حرفهايى را ميزد
كه دوس�ت ميزند؛ هم�ان نماز جماع�ت را ك�ه ت�و اردوگاه اميرالمؤمنين
ميخواندند ،تو اردوگاه طرف مقابل هم  -در جنگ جمل و صفين و نهروان-
ميخواندند .حاال ش�ما باش�يد ،چه كار ميكنيد؟ به ش�ما ميگويند «:آقا!
اين طرف مقابل ،باطل است» .ش�ما ميگوييد «:با اين نماز ،با اين عبادت»!
بعضىشان مثل خوارج كه خيلى هم عبادتش�ان آب و رنگ داشت؛ خيلى.
اميرالمؤمنين از تاريكى شب استفاده كرد و از اردوگاه خوارج عبور كرد ،ديد
يكى دارد با صداى خوش�ى ميخواند« :أمّن هو قان�ت ءاناء اللّيل»آيه قرآن
را نصفه ش�ب دارد ميخواند؛ با صداى خيلى گرم و تكاندهندهاى .يك نفر
كنار حضرت بود ،گفت «:يا اميرالمؤمنين! بهبه! خوش به حال اين كس�ى كه
دارد اين آيه را به اين قشنگى ميخواند .اى كاش من مويى در بدن او بودم؛
چون او به بهشت ميرود؛ حتما ،يقينا؛ من هم با بركت او به بهشت ميروم».

اين گذش�ت ،جنگ نهروان ش�روع ش�د .بعد كه دشمنان كش�ته شدند و
مغلوب ش�دند ،اميرالمؤمنين آمد بااليسر كش�تههاى دشمن ،همينطور
عب�ور ميكرد و ميگفت بعضىها را كه به رو افتاده بودند ،بلندش�ان كنيد؛
بلند ميكردند ،حضرت با اينها حرف ميزد .آنها مرده بودند اما ميخواست
اصحاب بشنوند .يكى را گفت بلند كنيد ،بلند كردند .به همان كسى كه آن
شب همراهش بود ،حضرت فرمود« :اين ش�خص را ميشناسى؟» گفت :نه.
گفت« :اين همان كسى است كه تو آرزو كردى يك مو از بدن او باشى كه آن
شب داشت آن قرآن را با آن لحن سوزناك ميخواند!» اينجا در مقابل قرآن
ناط�ق ،اميرالمؤمنين (عليه افضل صلوات المصلّين) ميايس�تد ،شمش�ير
ميكشد! چون بصيرت نيس�ت؛ بصيرت نيس�ت ،نميتواند اوضاع را بفهمد.
 - 88/5/5دیدار با اعضاي دفتر رهبری

خواص بیبصیرت

نقش نخبگان و خواص هم اين اس�ت كه اين بصيرت را نه فقط در خودش�ان،
در ديگ�ران هم به وج�ود بياورند .آدم گاه�ى مىبيند كه متأس�فانه بعضى از
نخبگان خودش�ان هم دچار بىبصيرتىاند؛ نميفهمند؛ اصال ملتفت نيستند.
يك حرفى يكهو به نفع دش�من ميپرانند؛ به نف�ع جبههاى كه همتش نابودى
بناى جمهورىاسالمى است به نحوى .نخبه هم هس�تند ،خواص هم هستند،
آدمهاى بدى هم نيستند ،نيت بدى هم ندارند؛ اما اين است ديگر .بىبصيرتى
است ديگر .اين بىبصيرتى را به خصوص شما جوانها با خواندن آثار خوب ،با
تأمل ،با گفتوگو با انسانهاى مورد اعتماد و پخته ،نه گفتوگوى تقليدى  -كه
هر چه گفت ،شما قبول كنيد .نه ،اين را من نميخواهم  -از بين ببريد .كسانى
هستند كه ميتوانند با استدالل ،آدم را قانع كننده ،ذهن انسان را قانع كنند .و
حتى حضرت اباعبداهللالحسين (عليهالسالم) هم از اين ابزار در شروع نهضت
و در ادامه نهضت استفاده كرد.
 - 88/5/5دیدار با اعضايِ دفتر رهبری

بصیرت نباشد ،دشمن استفاده میکند
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تجربههايى هم اين انتخابات داشت .يك تجربه براى ملت ما و مسؤوالن ما بود
كه من اصرار دارم بر اينكه اين تجربه را همهمان جدى بگيريم؛ هم مس�ؤوالن
جدى بگيرند و هم آحاد مردم جدى بگيرند و آن تجربه اين است كه باور كنيم
كه هميشه امكان ضربه زدن از سوى دشمنان انقالب و دشمنان ايران اسالمى
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هست؛ حتّى در بهترين شرايط .هميشه كمين دشمن را در نظر داشته باشيم.
غفلت از اينكه ممكن اس�ت به حركت عمومى ملت ايران ضربهاى وارد ش�ود،
توصيه اميرمؤمنان (سالماهلل

چيز خطرناكى اس�ت .هشيار باش�يد .اين همان
عليه) اس�ت كه فرمود« :و من نام لمينم عنه» در عرصه زندگى سياسى دچار
خوابآلودگى نشويم؛ در پشت سنگرها خوابمان نبرد .اگر تو خوابت برد ،بايد
بدانى كه دش�من ممكن است بيدار باش�د .اين تحليل نيست كه ما ميگوييم،
اطالع است .دشمنان نظام جمهورى اسالمى سعى كردند ،تالش كردند ،شايد
بتوانن�د در فضاى آزادىاى كه نظام اسلامى به مردم داده اس�ت ،براى مردم
دغدغه و دردسر درست كنند .سعى كردند ،پول خرج كردند ،رسانههاى زيادى
را به كار انداختند ،عوامل بسيارى را بسيج كردند ،شايد بتوانند از اين وضعيتى
كه براى ملت ايران يك عيد به حساب مىآمد ،يك جشن بزرگ ملى به حساب
مىآمد ،وضعيتى عليه ملت ايران درست كنند؛ تالش شد .اين تجربه بايستى
براى ما  -همه ما ،همه آحاد مردم  -تجربه هش�داردهندهاى باش�د .اگر ما در
صحنه زندگى سياس�ى و اجتماعى به همديگر بدبين باشيم و به چشم دشمن
به يكديگر نگاه كنيم ،اين فرصت براى دش�منان حقيقى ما پيش خواهد آمد.
اگر فكر نكنيم ،اگر بصيرت نداش�ته باشيم ،اگر فراموش كنيم كه دشمنانى در
كمين انقالبند ،ضربه خواهيم خورد؛ اين براى ما تجربه شد.
 – 88/5/12مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری دکتر احمدینژاد

بصیرت چاره فتنه
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ببينيد ب�رادران و خواهران عزيز! خ�داى متعال به پيغمب�رش در آن دوران
دش�وار مكه ميفرمايد :اى پيغمبر! من با بصيرت حرك�ت ميكنم؛ «قل هذه
س�بيلى ادعوا الى اهلل عل�ى بصيرة انا و م�ن اتّبعنى» خود پيغمب�ر با بصيرت
حركت ميكند ،تابعان و پيروان و مدافعان فكر پيغمبر هم با بصيرت .اين مال
دوران مكه اس�ت؛ آن وقتى كه هنوز حكومتى وجود نداشت ،جامعهاى وجود
نداشت ،مديريت دشوارى وجود نداشت ،بصيرت الزم بود؛ در دوران مدينه ،به
طريق اولى .اينى كه من در طول چند سال گذشته هميشه روى بصيرت تأكيد
كردهام ،به خاطر اين است كه يك ملتى كه بصيرت دارد ،مجموعه جوانان يك
كش�ور وقتى بصيرت دارند ،آگاهانه حركت ميكنن�د و قدم برميدارند ،همه
تيغهاى دشمن در مقابل آنها كند ميش�ود .بصيرت اين است .بصيرت وقتى
بود ،غبارآلودگى فتنه نميتواند آنها را گمراه كند ،آنها را به اش�تباه بيندازد.
اگر بصيرت نبود ،انس�ان ولو با نيت خوب ،گاهى در راه بد قدم ميگذارد .شما
در جبهه جنگ اگر راه را بلد نباشيد ،اگر نقشهخوانى بلد نباشيد ،اگر قطبنما
در اختيار نداشته باشيد ،يك وقت نگاه ميكنيد مىبينيد در محاصره دشمن

قرار گرفتهايد؛ راه را عوضى آمدهايد ،دش�من بر ش�ما مس�لط ميشود .اين
قطبنما همان بصيرت است.
در زندگى پيچي�ده اجتماعى ام�روز ،ب�دون بصيرت نميش�ود حركت كرد.
جوانها بايد فكر كنند ،بينديشند ،بصيرت خودشان را افزايش بدهند .معلمان
روحانى ،متعهدان موجود در جامعه ما از اهل س�واد و فرهنگ ،از دانش�گاهى
و حوزوى ،بايد به مس�اله بصيرت اهميت بدهند؛ بصيرت در هدف ،بصيرت در
وسيله ،بصيرت در شناخت دش�من ،بصيرت در شناخت موانع راه ،بصيرت در
شناخت راههاى جلوگيرى از اين موانع و برداش�تن اين موانع؛ اين بصيرتها
الزم است .وقتى بصيرت بود ،آن وقت ش�ما ميدانيد با كى طرفيد ،ابزار الزم
را با خودتان برميداريد .يك روز شما ميخواهيد در خيابان قدم بزنيد ،خب،
با لباس معمولى ،با يك دمپايى هم ميش�ود رفت تو خياب�ان قدم زد؛ اما يك
روز ميخواهي�د برويد قله دماون�د را فتح كنيد ،آن ديگ�ر تجهيزات خودش
را ميخواهد .بصي�رت يعنى اينكه بدانيد چه ميخواهيد ت�ا بدانيد چه بايد با
خودتان داشته باشيد
 - 88/7/15دیدار عمومی با مردم چالوس و نوشهر

باید بصیر باشیم

بايد بصيرت داش�ت .آنچه كه انس�ان از نخبگان جامعه و جريانات سياس�ى و
گروههاى سياسى انتظار دارد ،اين است كه با اين حوادث ،با اين خطوط دشمن،
با بصيرت مواجه بشوند؛ با بصيرت .اگر بصيرت وجود داشت و عزم مقابله وجود
داشت ،خيلى از رفتارهاى ما ممكن است تغيير پيدا كند؛ آنوقت وضعيت بهتر
خواهد بود .بعضى از كارها از روى بىبصيرتى است.
 - 88/7/27ديدار با اعضاي مجلس خبرگان رهبري

بصیرت جوانان امروز از جوانان دوره انقالب بیشتر است
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اينكه مالحظه ميكنيد بنده مكرر در ديدار جوانها ،دانش�جويان ،قشرهاى
مختلف مردم ،روى بصيرت تكيه ميكنم ،براى اين اس�ت كه در وضع بس�يار
مهم امروز دنيا و موقعيت استثنايى كشور عزيز ما  -امروز در دنيا كه موقعيت
ممتازى اس�ت  -هرگونه حركت عمومى به يك بصيرت عمومى احتياج دارد.
البته من اين را هم به ش�ما بگويم :امروز بصيرت جوانهاى ما هم از جوانان آن
روزگار اول انقالب و در اثناى انقالب ،يقينا بيش�تر است .خيلى چيزها را شما
امروز ميدانيد ،براى شما جزء واضحات است كه آن روزها بايد براى جوانها،
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آنها را شرح ميداديم ،بيان ميكرديم؛ اما امروز جوانهاى ما اينها را ميدانند؛
بصيرت باالست .در عين حال من تأكيد ميكنم روى بصيرت.
 -88/8/12دیدار با دانش آموزان در آستانه  13آبان

بصیرت ،سالحی برای مقابله با دشمن
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در يك چنين وضعيتى چه چيزى بيش از همه براى انسان مهم است؟ بصيرت.
بنده بارها روى بصيرت تكيه ميكن�م ،به خاطر همين .مردم بدانند چه اتفاقى
دارد مىافت�د؛ ببينند آن دس�تى را كه دارد صحنهگردان�ى ميكند ،صحنه را
ش�لوغ ميكند تا در خالل ش�لوغىهاى مردم ،يك عنصر خائنى ،يك عنصر
دستنشانده و دس�تآموزى بيايد كارى را كه آنها ميخواهند ،انجام بدهد و
نشود او را توى مردم پيدا كرد؛ اين كارى است كه دشمن ميخواهد انجام بدهد.
هر اقدامى كه به بصيرت منتهى بشود ،بتواند عنصر خائن را ،عنصر بدخواه را از
آحاد مردم و توده مردم جدا كند ،او را مشخص كند ،اين خوب است .هر اقدامى
كه فضا را مغشوش كند ،مشوش كند ،انسانها را نسبت به يكديگر مردد كند،
فضاى تهمتآلود باشد ،مجرم و غيرمجرم در آن مخلوط بشوند ،اين فضا مضر
است ،مخالف است.
اصرار بنده بر اين اس�ت كه آحاد مردم ،ملت ايران ،جريانات مختلف سياسى،
همه در مقابل آن افراد معدودى كه با اصل اين انقالب مخالفند ،با اصل استقالل
كشور مخالفند ،هدفشان دودستى تقديم كردن كشور به آمريكا و به استكبار
است ،با يكديگر يكى باشند .دشمن از اينگونه عناصر در داخل ملتها دارد؛ در
داخل ملت ما هم اينجور كسانى هستند ،معدودى از اين قبيل پيدا ميشوند.
متن ملت ،آحاد مردم ،اين توده عظيم مردمى  -از خواص تا عامه مردم  -اينها
را بايد از آن عناصر معدود خودفروخته جدا كرد؛ نبايد اشتباه اتفاق بيفتد .من
مىبينم در بعضى از اظهارات ،در بعضى از حرفها ،فضا آنچنان مغشوش ميشود
كه افراد سردرگم ميشوند؛ مردم نس�بت به همديگر ،نسبت به نخبگانشان،
نسبت به مسؤوالنشان بدبين ميشوند؛ اين درست نيست.
 -88/9/4دیدار با بسیجیان
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بصیرت عمار در جنگ صفین

در جنگ صفي�ن ،اميرالمؤمنين در مقابل كفار كه قرار نداش�ت؛ جبهه مقابل
اميرالمؤمنين جبههاى بودند كه نماز ه�م ميخواندند ،قرآن هم ميخواندند،

ظواهر در آنها محفوظ بود؛ خيلى س�خت بود .كى بايد اينجا روش�نگرى كند
و حقايق را به مردم نش�ان دهد؟ بعضىه�ا حقيقتا متزلزل ميش�دند .تاريخ
جنگ صفين را كه انس�ان ميخوان�د ،دلش ميلرزد .در اي�ن صف عظيمى كه
اميرالمؤمنين به عنوان لش�كريان راه انداخته بود و تا آن منطقه حساس  -در
شامات  -در مقابل معاويه قرار گرفته بود ،تزلزل اتفاق مىافتاد؛ بارها اين اتفاق
افتاد؛ چند ماه هم قضايا طول كشيد .يك وقت خبر مىآوردند كه در فالن جبهه،
يك نفرى شبههاى برايش پيدا شده ،شروع كرده است به اينكه آقا ما چرا داريم
ميجنگيم؟ چه فايده دارد؟ اينجا اصحاب اميرالمؤمنين  -يعنى در واقع اصحاب
خاص و خالصى كه از اول اسالم با اميرالمؤمنين همراه بودند و از اميرالمؤمنين
جدا نش�دند  -جلو مىافتادند؛ از جمله جنابعمارياسر(سلاماهللعليه) كه
مهمترين كار را ايش�ان ميكرد .يكى از دفعات عمار ياسر  -ظاهرا عمار بود -
استدالل كرد .ببينيد چه استداللهايى است كه انسان ميتواند هميشه اينها را
به عنوان استداللهاى زنده در دست داشته باشد .ايشان ديد يك عدهاى دچار
شبهه شدهاند؛ خودش را رساند آنجا ،س�خنرانى كرد .يكى از حرفهاى او در
جبهه مقابل مىبينيد،

اين سخنرانى اين بود كه گفت« :اين پرچمى كه شما در
اين پرچم را من در روز احد و بدر در مقابل رس�ول خ�دا(ص) ديدم .پرچمى كه
امروز اميرالمؤمنين دارد  -يعنى پرچم بنىهاشم  -آن روز هم در جنگ بدر و
احد بود و همين كس�انى كه امروز زيرش ايستادهاند ،يعنى علىبنابىطالب و
يارانش ،آن روز هم زير همين پرچم ايستاده بودند» .از اين عالمت بهتر؟ ببينيد
چه عالمت خوبى اس�ت .پرچم ،هم�ان پرچم جنگ احد اس�ت؛ آدم ها همان
آدمهاهستند ،در يك جبهه .پرچم ،همان پرچم جنگ احد است؛ آدمها همان
جبهه مقابل .فرقش اين است كه آن روز آنها

آدمهاهستند در جبهه ديگر ،در
ادعا ميكردند و معترف بودند و افتخار ميكردند كه كافرند ،امروز همانها زير
آن پرچم ادعا ميكنند كه مسلمند و طرفدار قرآن و پيغمبرند؛ اما آدمها همان
آدمهايند ،پرچم هم همان پرچم است .خب ،اينها بصيرت است .اينقدر كه ما
عرض ميكنيم بصيرت بصيرت ،يعنى اين.
 - 88/10/19دیدار با مردم قم

نمونهای از بصیرت مردم
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در قضيه بيست و دوم بهمن امسال ،اين معجزه عظيم الهى خود را نشان داد ،اين
حضور عظيم مردمى چش�مها را خيره كرد ،دشمنان و مخالفان  -چه مخالفان
معاند ،چه مخالفان غافل  -جور ديگرى فكر كرده بودند ،نقشه ديگرى طراحى
كرده بودند ،خياالت ديگرى در سر داشتند .از مدتها پيش تالش كردند كارى
كنند كه حادثه 22بهمن را كه يكى از مظاهر حضور مردمى اين انقالب اس�ت،
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خراب كنند؛ چه در تهران ،چه در ش�هرهاى ديگر كارى كنن�د كه به درگيرى
بين م�ردم بينجامد؛ اين را پيشبينى كرده بودند .در حرفهايش�ان گفتند كه
روز بيس�ت و دوم بهمن جنگ داخلى در ايران ش�روع خواهد شد! ببينيد چه
كار كرده بودند كه انتظار داش�تند در ايران جنگ داخلى بشود .بعضى اينجور
ميگفتند ،بعضى هم اميدوار بودند كه بتوانند چهره مخالفى عليه نظام جمهورى
اسالمى در بيست و دوم بهمن نش�ان بدهند و اينجور وانمود كنند كه مردم از
انقالب بريدهاند ،از نظام جمهورى اسالمى بريدهاند ،در مقابل آن قرار گرفتهاند؛
اينجورى فكر كرده بودند ،اينجورى حساب كرده بودند .ملت ايران با آگاهى
خود ،با بصيرت خود ،با همت خود ،با دست قدرت الهى كه دلهاى آنها را بيدار
كرد ،به دهان همه اين مخالفان مشت كوبيدند و حجت را بر همه تمام كردند.
 - 88/11/28دیدار با مردم تبریز

بصیرت مقابل غفلت
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بايد دش�منىها را شناخت .مشكل ما اين اس�ت .اينكه بنده مساله بصيرت را
براى خواص تكرار ميكنم ،به خاطر اين اس�ت .گاهى اوقات غفلت ميشود از
دشمنىهايى كه با اساس دارد ميشود؛ اينها را حمل ميكنند به مسائل جزئى.
ما در صدر مش�روطه هم متأس�فانه همين معنا را داش�تيم .در صدر مشروطه
هم علماى بزرگى بودند  -كه من اس�م نمىآورم؛ همه ميشناس�يد ،معروفند
 اينها نديدند توطئهاى را كه آن روز غربزدگان و به اصطالح روشنفكرانى كهتحتتأثير غرب بودند ،مغلوب تفكرات غرب بودند ،طراحى ميكردند؛ توجه
نكردند كه حرفهايى كه اينها دارند در مجلس ش�وراى ملى آن زمان ميزنند
يا در مطبوعاتش�ان مينويس�ند ،مبارزه با اسالم اس�ت؛ اين را توجه نكردند،
مماش�ات كردند .نتيجه اين ش�د كه كسى كه ميدانس�ت و ميفهميد  -مثل
مرحوم شيخ فضلاهلل نورى  -جلوى چشم آنها دار زده شد و اينها حساسيتى
پيدا نكردند؛ بعد خود آنهايي هم كه به اين حساسيت اهميت و بها نداده بودند،
بعد از شيخ فضلاهلل مورد تعرض و تطاول و تهتك آنها قرار گرفتند و سيلى آنها
را خوردند؛ بعضى جانشان را از دست دادند ،بعضى آبرويشان را از دست دادند.
اين اشتباهى است كه آنجا انجام گرفت؛ اين اشتباه را ما نبايد انجام بدهيم.
امام (رضوان اهلل تعالى عليه) كه جامعاالطراف بود ،يكى از اطراف ش�خصيت
ايشان همين بود؛ حساس بود .مثال بهمجرد اينكه نسبت به قانون قصاص يك
حركتى انجام گرفت ،فورا امام مطلب را درك كرد؛ فهميد كه معارضه با قانون
قصاص اسلامى ،معنايش چيس�ت و آن برخورد عجيب و قاط�ع را كه يادتان
هست ،انجام داد .ما بايد اينجور باشيم؛ بايد حساس باشيم.
 - 88/12/6دیدار با اعضاي خبرگان رهبری
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اگر بصیرت داشتند
پاسخ دشمنان را میدادند
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حجتاالسالم کاظم صديقي در بيان ديدگاههاي سياسي
خود با هيچ کس تعارف ندارد ،نظرش را صريح ميگويد
اما در نام بردن از اشخاص به شدت پرهيز دارد .صديقي،
درست در روزهايي امام جمعه تهران شد که درگيريها
و چالشهاي سياس��ي به اوج رس��يده بود .ب��ا اين حال،
هربار که پش��ت تريبون نماز جمعه تهران قرار گرفت ،از
وحدت و همدلي سخن گفت و با لهجه آرام و شيرينش ،مردم را به پيروي از
واليت دعوت کرد .آنهايي که از نزديک با او سخن گفتهاند ،ميدانند که پايه
حرفها و نظرات او ،آيات قرآن و رواياتي اس��ت که از اهل بيت(ع) نقل ش��ده
اس��ت .صديقي درب��اره بصيرت و راههاي کس��ب آن ،حرفه��اي خواندني
فراواني دارد که بخشي از آن ،پيش روي شماست.
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بصر چشم ظاهري است اما بصيرت تعقل است تا آدم دوست
و دشمن خودش را بشناسد.به ظواهر و حرفها فريب نخورد
و بتواند خطوط و جريانهاي حق و باطل را بشناسد

 -1بصیرت یعنی تعقل

در قرآن کريم آمده است« :قد جاء لکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه» يعني
ما بصيرت هايي را به شما ارائه کرديم ،هر کس بخواهد از آن استفاده ميکند به
نفع خودش .بصيرت در برابر بصر است ،بصر چشم ظاهري است اما بصيرت تعقل
است تا آدم دوست و دشمن خودش را بشناسد،به ظواهر و حرفها فريب نخورد
و بتواند خطوط و جريانهاي حق و باطل را بشناسد .خداوند در جاي ديگري از
قرآن فرموده است« :ان تتقوا اهلل يجعل لکم فرقانا » يعني اگر تقوا داشته باشيد،
خدا به شما قدرت تش��خيص حق و باطل را ميدهد؛يعني ابتدا بايد تقوا کسب
کرد ،بعد بصيرت را فهميد.

 -2نمونهای از بصیرت علی

(ع)
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مثالهاي تاريخي ميتواند بصيرت را به خوبي براي ما روشن کند .وجود مبارک
اميرالمومنين(ع) در اثر توطئه س��قيفه خانهنشين ش��د .وقتي ابوسفيان فهميد
حضرت علي (ع) منزوي ش��ده ،خواست سوءاس��تفاده کند .سراغ حضرت رفت و
گفت« :يا اميرالمومنين حق با شماس��ت .خالفت ،حق کس��ي ديگري غير از تو
نيست .چرا دست به شمشير نميبري؟ چرا قيام نميکني؟ اگر فکر ميکني که
کمک نداري ،من به عدد گوسفندان قبيله ربيعه به تو لشکر ميدهم .با کمک ما
قيام کن و حقات را بگير».
حضرت امير (ع) نگاهي به او کرد و گفت« :ما عهدک لالسالم يا منافق؟» يعني تو از
کي دلسوز من و اسالم شدهاي اي منافق؟! اين يعني بصيرت .حضرت ميدانست
که ابوس��فيان ميخواهد با ايجاد اختالف بين مسلمانان به دين خدا ضربه بزند.
حضرت ،توطئه آن منافق را خنثي کرد.
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 -3سند بیبصیرتی

از ابتداي انقالب ،قدرتهاي استکباري هميش��ه مقابل انقالب ،اسالم و امام
صفبندي کردند .همه ،هم دست و هم داستان شدند که انقالب را در نطفه خفه
کنند ،توطئه و خيانتهاي بس��ياري کردند که خوشبختانه موفق نشدند .امروز
ما ميبينيم که رئيس جمهور آمريکا ميآيد و از يک جريان حمايت ميکند ،اگر
اينها بصيرت داش��تند ،بايد مثل اميرالمومنين(ع) پاسخ ميدادند که شما از کي
دلسوز ما شدهايد،منافقها! از سويي آمريکا و انگليس کنار اينها قرار گرفتهاند و از
طرف ديگر آنهايي که مطرود امام(ره) بودند .سلطنتطلب ،منافق ،مجاهدين خلق،
کودتاچيها ،فراريها ،اين طيفها در کنار هم قرار گرفتند و يک جرياني با اينها
همراهي نشان داد ،اين باالترين سند بيبصيرتي رهبران اين جريان است .امروز
بايد ببينيم خطوطي که با امام(ره) مقابله داش��تند ،ح��اال چه جرياني را همراهي
ميکنند؟ مثل دو ،دو تا چهارتا نتيجه ميدهد که جريان منحرف است.

 -4مراتب برائت
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(ره)
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تبري مراتبي دارد ،مرتبه اول نفرت قلبي اس��ت .يک فرد انقالبي بايد از دشمن
خدا ،دشمن استقالل ،دشمن پيشرفت کشور و دشمن واليت نفرت داشته باشد
و ابراز بيزاري کند .مرحله دوم اظهار به زبان است ،همه کساني که مقابل واليت
فقيه ايستادند ،قطعا دشمنان امام(ره) و شهدا هس��تند .شما وصيتنامه شهدا را
بخوانيد؛ اکثريت قريب به اتفاقشان در وصيتنامهها سفارش به تبعيت از واليت
فقيه کردند.
آن وقت ميشود کسي شهدا را دوست داشته باشد ،احترام به خون شهيد بگذارد
ولي به آرمان آنها که حفظ واليت فقيه اس��ت بيتفاوت باشد؟ يا احيانا تضعيف
بکند؟ مرحله س��وم برائت اقدام عملي اس��ت ،همانطور که مردم عزيز ما در 9
دي و در  22بهمن اجرا کردند و چه حماس��هاي آفريدند .مردم نش��ان دادند که
واليتمدارند .مردم ميدانند هر کس��ي با هر سليقهاي مقابل واليت قرار بگيرد،
مقابل امام(ره) ،ش��هدا و مقابل دين و استقالل ما ايستاده است .مردم نشان دادند
که با کسي صيغه برادري نخواندهاند و تعارف ندارند.

جوانان براي کسب بصيرت بايد سه کار را در برنامه خود
قرار دهند؛ کسب تقوا ،همراهي با رهبر ديني و سوم گريز از
دشمنان الهي

 -5توقف هنگام شبهه

درباره اينکه نامزدهاي انتخاباتي چقدر بصيرت داشتند ،بايد با يک روايت پاسخ
دهم که تقريبا همه چيز را روش��ن ميکند .حضرت امير(ع) فرمودند که «االمور
ثالث» امور سه دسته است؛ يک دسته «بين الرشد» است ،يعني حقانيتش روشن
است و بايد از آن تبعيت کرد .يک دسته «بين الغي» است ،يعني فسادش روشن
است و بايد از آنها اجتناب کرد .دسته سوم هم مشتبهات است که نميدانيد فساد
دارد يا اينکه در مسير درس��ت قرار گرفته ،اينجا فرمودهاند« :قف عند الشبهه»
يعني هنگام شبهه توقف کنيد و پيش نرويد.

 -6راههای کسب بصیرت
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خداوند سه راه درس��ت را به جوانان نشان داده تا به وس��يله آن بصيرت کسب
کنند؛ اول ميفرمايد« :ان تتقوا اهلل يجعل لکم فرقانا» يعني تقوا داشته باشيد تا
حق و باطل را بشناسيد .جوان اگر هوس��ران نباشد ،پاک زندگي کند ،چشمش
پاک باشد ،زبان و فکرش پاک باش��د ،خدا به او بصيرت ميدهد .دومين توصيه
خداوند براي کسب بصيرت اين است« :کونوا مع الصادقين» آدم با صادقين همراه
باشد .صادقين در روايات ،صاحبان واليت معرفي شدهاند .ائمه اطهار(ع) مصداق
بارز صادقين بودند و حاال که در زمان غيبت هستيم ،نايب عام حضرت مصداق
صادقين است .دم زدن از امام زمان(عج) و خروج از خط واليت يعني نفاق .بنابراين
همراهي با رهبري دين براي انسان بصيرت ميآورد .راه سوم هم گريز از طاغوت
است ،پشت کردن به طاغوت  -هر کيفيتي -از لوازم ايمان است .تا وقتي انسان
از مستکبران و مشرکان تبري نداشته باشد ،هيچوقت خدا به او بصيرت نميدهد
چون عالقه به ظالم و رفاقت با توطئهگر خودش حجاب اس��ت تا اين حجابها
کنار نرود،آدم نميتواند نور را ببيند.
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امام صادق(ع) به يکي از عالقهمندان خود فرمودند« :چرا رفتي پيش پسرداييات
نشست و برخواست کردي؟ تو که ميداني او نسبت به ما عقيده ندارد ،چرا پيش
او رفتي؟»عرض کرد« :يابن رسولاهلل! من که با او هم عقيده نيستم اما از ارحامم
بود ،رفتم و سر زدم» .حضرت پاس��خ داد« :وقتي لشکر موسي به سوي رود نيل
ميرفت ،خداوند وعده داد که فرعون و لش��کريانش را در آب غرق کند ،يکي از
کساني که با حضرت موسي بود براي نجات پدرش برگشت؛ اما همراه آنها شد و
با فرعون به هالکت رسيد».
انس��ان وقتي با دش��منان دين همراه ميش��ود ،آن بال و غضبي که در راس��ش
بيبصيرتي است ،دامنش را ميگيرد .در ميان بالها و غضبها ،هيچ غضبي مثل
کوردلي نيس��ت ،خدا دل آدم را کور ميکند .لذا در حديث آمده است« :مجالسه
االشرار يوجب ظن السوء باالبرار» يعني هر کس با اشرار نشست و برخواست کرد،
اثر طبيعياش اين است که نسبت به ابرار بدبيني پيدا ميکند و دشمنان را دوست
خود ميپندارد .يعني بصيرتش از بين ميرود .بنابراين جوانان براي کسب بصيرت
بايد سه کار را در برنامه خود قرار دهند؛ کسب تقوا ،همراهي با رهبر ديني و سوم
گريز از دشمنان الهي.

 -7درباره بیبصیرتها
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بعضي از افرادي که امروز مقابل ولي فقيه قرار گرفتند ،از ابتدا هم با امام نبودند،
با دنيايي بودند که در کنار امام(ره) گيرشان ميآمد .آنها باغ و بستانهايي کاشته
بودند که با پيروزي انقالب نصيبشان ميش��د .زمان رسول خدا(ص) هم خيليها
با نيتهاي دنيايي همراه حضرت شدند .البته بعضيها هم بودند که ابتدا با نيت
پاک همراه امام(ره) و انقالب ش��دند اما در امتحان هاي بعدي مردود شدند .خدا
سنت امتحان را را هيچ وقت تعطيل نميکند .آدم تا دم مرگ در معرض آزمايش
(ره)
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امروز بايد ببينيم خطوطي که با امام(ره) مقابله داشتند ،حاال
چه جرياني را همراهي ميکنند؟ مثل دو ،دو تا چهارتا نتيجه
ميدهد که اين جريان منحرف است

برخي از افراد خوش سابقه ما گرفتار غفلت شدند ،از لجاجت
با اشخاص وارد مقابله نظام شدند .بعضي هم مانند طلحه و
زبير منافع خود را به همراهي امام معصوم ترجيح دادند

است .با يک غفلت کوچک ،راننده ماهري که سالها تخلف نکرده سقوط ميکند
و با تمام همراهانش به دره س��قوط ميکند .غفلت خيلي خطرناک است ،برخي
از افراد خوش س��ابقه ما گرفتار غفلت ش��دند ،از لجاجت با اشخاص وارد مقابله
(ع)
نظام شدند .بعضي هم مانند طلحه و زبير منافع خود را به همراهي امام معصوم
ترجيح دادند.

 -8نتیجه خیانت به کشور
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ما ،هميش��ه با دشمنهاي آش��کار مواجه بوديم ولي باطن کس��اني که خودي
ميپنداشتيم را به اين وضوح نديده بوديم .خداوند کاري کرد تا در اين حوادث
همه باطن خود را نشان دهند .بعضيها فقط به منافعشان فکر ميکردند ،حتي
به قيمت نابودي دين و واليت .آنها ميدانس��تند اگر سر و کله اجانب پيدا شود،
در اينجا بدتر از عراق و افغانس��تان عمل ميکنند ،با اين حال شمشير آنها را تيز
کردند و چراغ س��بز نشان دادند .افرادش��ان همين االن هم در خارج از کشور با
اجانب فالوده ميخورند ،نشست و برخاست ميکنند و همراهشان هستند .مردم
تعجب کردهاند از اينکه ميبينند کساني که کنار شخص امام(ره) بودند و پست هاي
باال داشتند ،چطور حاال با انگليس ،آمريکا و فرانسه در يک خط قرار گرفتهاند .از
الطاف خفيه خدا بود که اينها خودشان را نشان دادند .اگر خود را نشان نميدادند
و قدرت را مثل مجلس ششم به دس��ت ميگرفتند ،ديگر چيزي از انقالب باقي
نميگذاشتند .الحمدهلل اکثريت قريب به اتفاق مردم با بصيرت با اين جريان مقابله
کردند ،گروه کمي هم دچار شبهه شدند ولي آنها هم به مرور زمان که چهره واقعي
اين افراد روشن شد ،کمکم اکثريت قريب به اتفاق مردم برگشتند .خداوند متعال
به موسي فرمود« :اذهب الي فرعون انه طغي» يعني تو حتي فرعون را هم دعوت
کن و اتمام حجت کن اما ظواهر نشان ميدهد که راه برگشتي براي اينها نمانده
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است .اينها که راهشان از مردم جدا شده ،خيلي خودشان را بزرگ ميبينند .دنبال
موقعيت و مقام و پستاند؛ هميشه هم رياست کردهاند ،نميتوانند رئيس نباشند.
اين همان حب دنياست که رأس کل خطيئه است.

 -9بصیرت و صبر

«اال و ال يحمل هذا العلم؛ اال البصر و الصبر» اين روايت را مقام معظم رهبري در
سخنانشان فرمودهاند .بسيار کاربردي است .آدم اگر بصيرت داشته باشد ،پرچم
عمار و ابوسفيان را ميبيند و ميفهمد کدام حق و کدام باطل است .با اين حال،
کسي که اهل بصيرت است نبايد دستپاچه شود ،حکمت و تدبير را نبايد فراموش
کرد .بعض حرکتها آرامش کشور را به هم ميريزد .نميگذارد برنامه ريزي دقيق
و اساسي براي آينده داشته باشيم .خيلي از واکنشها باعث ميشود که دشمن
بتواند مظلوم نمايي کند و عواطف را به س��وي خود بکشاند .نبايد جلوتر از رهبر
حرکت کرد .نبايد پارا از قانون فراتر گذاشت ،تقواي خدا را نبايد از ياد برد .مقام
معظم رهبري بارها در س��خنراني هايش��ان فرمودند که يکي از صفات بارز امام
راحل ،تقوا بود .آدمهاي احساساتي و افراطي گاهي اوقات شرع و اخالق انقالبي
را فراموش ميکنند.

 -10رهبر ،کشور را مدیریت کرد
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وجود رهبر معظم انقالب ،سايه لطف امام زمان است .مردم ايشان را پناهگاه
ميدانند .نکته بعد ،قدرت تحليل ،جهانشناس��ي ،زمانشناسي ،مردمشناسي،
جامعهشناسي و دشمنشناس��ي ايشان است .مقام معظم رهبري خوب ميداند
کي بايد آرامش داشت و چه زماني بايد خروش کرد .ميدانند کي بايد سخن گفت
و چه زماني بايد سکوت کرد .به همين دليل در مقطعي که بعضيها نامه نوشتند
و مسائلي پيش آمد ،ايش��ان سکوت کردند .واقعا سکوت حکمتآميزي بود .بعد
(عج)
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انسان وقتي با دشمنان دين همراه ميشود ،آن بال و غضبي
که در راسش بيبصيرتي است ،دامنش را ميگيرد .در ميان
بالها و غضبها ،هيچ غضبي مثل کوردلي نيست

اکثريت مردم با بصيرت با اين جريان مقابله کردند ،گروه کمي
هم دچار شبهه شدند ولي آنها هم به مرور زمان که چهره
واقعي اين افراد روشن شد ،مسيرشان را تغيير دادند

هم در نماز جمعه آيه سکينه خواندند ،آيه آرامش بود .پس از آن ،چنان تحليل
روشنگرانهاي کردند که بعضي از افرادي که شمشير کشيده بودند روي ايشان ،با
شنيدن آن خطبه خودشان گريه کردند و به آقا عالقه نشان دادند.
آنچنان فراگير و عقالني و واقع بينانه و از روي سوز ارشاد کردند که ديگر حجت
بر همه تمام شد .بعد هم آرام آرام اجازه دادند تا مخالف چهره خودش را بيشتر از
سابق نشان بدهد .رسيد به روز قدس؛ يک عده ديدند که اينها بر اصل نظام حمله
ميکنند .ماجراي فلسطين جزو اس��تراتژيهاي مهم امام(ره) بود اما آنها گفتند:
«نه غزه و نه لبنان» اصال شعارها ،شعارهاي آمريکايي شد .تا رسيد به روز عاشورا
و آن فجايع پيش آمد .مردم فهميدند که اينها به هيچ چيز اعتقاد ندارد .به همين
دليل مردم خودجوش آمدند و فتنه را دفن کردند.
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ببينيد عزيزان! ش�ماها ميداني�د ـ چون ديدم در بيانات ش�ماها هم هس�ت ـ
ام�روز جمهورى اسلامى و نظام اسلامى با يك جن�گ عظيمى مواجه اس�ت.
ليكن جنگن�رم ـ كه دي�دم همين تعبير «جن�گ نرم» توى صحبتهاى ش�ما
مايه
جوانها هس�ت و الحم�دهلل به اين ن�كات توجه داري�د؛ اين خيلى ب�راى ما 
خوشحالى اس�ت ـ خب ،حاال در جنگ نرم ،چه كس�انى بايد ميدان بيايند؟ قدر
مقابله با جنگ نرميد.

جبهه

مسلّم نخبگان فكرىاند .يعنى شما افس�ران جوانِ
اين كه چه كار بايد بكنيد ،چه جورى بايد عمل كنيد ،چه جورى بايد تبيين كنيد،
اينهاچيزهايىنيستكهمنبيايمفهرستكنم،بگويمآقااينعملراانجامبدهيد،
اينعملراانجامندهيد؛اينهاكارهايىاستكهخودشماهابايددرمجامعاصلىتان،
فكرىتان،دراتاقهاىفكرتانبنشينيد،راهكارهاراپيداكنيد.ليكنهدفمشخص
مقابله با يك حركت

است :هدف ،دفاع از نظام اسالمى و جمهورى اسالمى است در
علمىرسانهاى.بايد
ِ
پيشرفته

جانبهمتكىبهزوروتزويروپولوامكاناتعظيم

همه
شيطانى خطرناك مقابله شود.
ِ
با اين جريان
مقابلهباجنگنرمهستيد،ازمننپرسيد

حاالشماجوانانىكهگفتيمافسرانجوان
كه نقش ما دانش�جويان در تخريب مسجد ضرار كنونى چيس�ت؛ خب ،خودتان
مقابله با نفاق جديد ،يا تعريف عدالت .من اينجا بيايم

بگرديد نقش را پيدا كنيد .يا
بنشينم يك بحث فلسفى بكنم ،عدالت چند ش�عبه دارد ،چه جورى است .حاال
بامزه اين است كه ايش�ان ميگويند توى يك جمله بيان كنيد .معروف است يك
نفرى زمان شيخ انصارى پسرش را آورده بود نجف .ديد طلبهها درس ميخوانند
و مال ميش�وند و ش�يخ انصارى هم خب ،ش�خص بزرگى بود؛ هوس كرد پسرش
را طلبه كند .آمد پيش ش�يخ انصارى ،گفت ش�يخنا! اين نوج�وان را من آوردهام
و خواهش ميكن�م تا فردا كه ميخواهيم راه بيفتيم برويم ،ش�ما او را فقيه كنيد!
جبهه جنگ نرم ،يكىاش

عزيزان من! ش�رط اصلى فعاليت درست ش�ما در اين
نگاه خوش�بينانه و اميدوارانه اس�ت .نگاهتان خوشبينانه باش�د .ببينيد ،من در
مورد بعضىتان به جاى پدربزرگ ش�ما هس�تم .من نگاهم به آينده ،خوشبينانه

اس�ت؛ نه از روى توهم ،بلكه از روى بصيرت .ش�ما جوانيد ـ مركز خوش�بينى ـ
مواظب باش�يد نگاهتان به آينده ،نگاه بدبينانه نباش�د؛ نگاه اميدوارانه باش�د،
نه نگاه نوميدانه .اگر نگاه نوميدانه ش�د ،نگاه بدبينانه ش�د ،ن�گاه «چه فايدهاى
دارد» ش�د ،به دنبالش بىعملى ،به دنبال�ش بىتحركى ،به دنبالش انزوا اس�ت.
مطلق ًا ديگر حركتى وجود نخواهد داش�ت؛ همانى اس�ت كه دشمن ميخواهد.
شرط ديگر اين است كه در قضايا افراط وجود نداشته باشد .طبيعت جوان ،طبيعت
دورهزندگىشماراماهمگذراندهايم؛آنهمدردورانهاى
تحركوتندى است.اين 
انقالبواوايلمبارزاتواينهابوده.تندىراميدانمچيست.خيلىهمبهمانصيحت
ميكردند كه آقا تندى نكنيد ،ما ميگفتيم كه نميفهمند چقدر الزم است تندى
كردن.ميدانمتصورشماچيست،اماحاالازمابشنويدديگر.مراقبباشيدتندروى،
دوره ما
انسان را پيش نمي برد .با فكر ،تصميم بگيريد .البته جوانِ امروز از جوان 
فكورتراست؛اينرابهشماعرضبكنم.شماامروزجوانهايىهستيدكهتجربهتان،
دوره جوانى ما ـ از پنجاه سال پيش از اين ـ خيلى
اطالعتان ،آگاهىهايتان از آن 
بيشتر است .قابلمقايسه نيست با جوان امروز .بنابراين توقع اينكه شماها مدبرانه
و فكورانه فكر كنيد و بدون تندروى ،بدون افراط و تفريط توى قضايا ،رفتار كنيد
توقع زيادى نيست.
 -1388/6/4دیدار با دانشجویان و نخبگان علمی کشور

استاد دانشگاه ،فرمانده جنگ نرم است
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مبارزهنرمازسوىدشمن

اجتماعىبودازجوانها-بهآنهاگفتمكهماباجنگنرم،با
مواجهيمكهالبتهخودجوانهاهمهمينراهىگفتند؛مكررقبلازاينكهبندهبگويم،
آنهاهمهىگفتندوهمهاينراميدانستند.آنىكهمناضافهكردماينبودكهگفتم:
در اين جنگ نرم ،ش�ما جوانهاى دانشجو ،افس�ران جوان اين جبههايد .نگفتيم
سربازان،چونسربازفقطمنتظراستكهبهاوبگويندپيش،برودجلو؛عقببيا،بيايد
عقب.يعنىسربازهيچگونهازخودشتصميمگيرىوارادهنداردوبايدهرچهفرمانده
ميگويد،عملكند.نگفتيمهمفرماندهانِ طراحقرارگاههاويگانهاىبزرگ،چونآنها
طراحىهاىكالنراميكنند.افسرجوانتوصحنهاست؛همبهدستورعملميكند،
هم صحنه را درست مىبينيد؛ با جسم خود و جان خود صحنه را مىآزمايد .لذا اينها
افسرانجوانند؛دانشجونقششايناست.حقيقت ًاافسرانجوان،فكرهمدارند،عمل
هم دارند .تو صحنه هم حضور دارند ،اوض�اع را هم مىبينند ،در چهارچوب هم كار
ميكنند.خب،بااينتعريف،استاددانشگاهچهرتبهاىدارد؟اگردرزمينههاىمسائل
اجتماعى،مسائلسياسى،مسائلكشور،آنچيزهايىكهبهچشمباز،بهبصيرتكافى
رتبهباالت ِر
احتياجدارد،جواندانشجوىما،افسرجواناست،شماكهاستاداوهستيد ،
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افسرجوانيد؛شمافرماندهاىهستيدكهبايدمسائلكالنراببينيد؛دشمنرادرست
شناسايى بكنيد؛ هدفهاى دشمن را كش�ف بكنيد؛ احيان ًا به قرارگاههاى دشمن،
آنچنانىكهخوداونداند،سربكشيدوبراساساو،طراحىكالنبكنيدودراينطراحى
كالن ،حركت كنيد .در رتبههاى مختلف ،فرماندهانِ باال اين نقشها را ايفا ميكنند.
آيندهنظام

شايستهحالو

خب،حاالاستادىكهبتواندايننقشراايفاكند،آناستاد
جمهورىاسالمىاست.
 -1388/6/8ديدار با استادان دانشگاهها

همهمیگویندجنگنرم

حاال معمول شده كه در بيانها و در تلويزيون و توى تبليغات و توى دادگاه و توى
زبانهمه،ميگويند:جنگنرم.راستاست،اينيكواقعيتاست؛يعنىاالنجنگ
است .البته اين حرف را من امروز نميزنم ،من از بعد از جنگ ـ از سال 67ـ هميشه
اين را گفتهام؛ بارها و بارها .علت اين است كه من صحنه را مىبينم؛ چه بكنم اگر
كسى نمىبيند؟! چه كار كند انسان؟! من دارم مىبينم صحنه را .مىبينم تجهيز را،
مىبينمصفآرايىهارا،مىبينمدهانهاىباحقدوغضبگشودهشدهودندانهاى
همه اين آرمانها و عليه
با غيظ به هم فشرده شده عليه انقالب و عليه امام و عليه 
همه آن كسانى كه به اين حركت دل بستهاند را؛ اينها را انسان دارد مىبيند ،خب

مجموعه

وظيفه

چه كار كند؟ اين تمام نشده .چون تمام نشده ،همه وظيفه داريم.
وظيفه مشخصى اس�ت :بالغ ،تبيين؛ بگوييد ،خوب

فرهنگى و ادبى و هنرى هم
بگوييد .من هميشه تكيه بر اين ميكنم :بايستى قالب را خوب انتخاب كنيد و هنر
را بايستى تمام عيار توى ميدان بياوريد .نبايد كم گذاشت ،تا اثر خودش را بكند.
-1388/6/14ديدار با جمعى از شعرا
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امروز جنگ نظامى با ما خيلى محتمل نيست ـ نميگوييم بهكلى منتفى است ،اما
خيلىمحتملنيستـلكنجنگىكهوجوددارد،ازجنگنظامىاگرخطرشبيشتر
نباشد ،كمتر نيست؛ اگر احتياط بيشترى نخواهد ،كمتر نميخواهد.
در جنگ نظامى دشمن به سراغ سنگرهاى مرزى ما مىآيد ،مراكز مرزى ما را سعى
ميكند منهدم بكند تا بتواند در مرز نفوذ كند؛ در جنگ روانى و آنچه كه امروز به او
جنگ نرم گفته ميشود در دنيا ،دشمن به سراغ سنگرهاى معنوى مىآيد كه آنها
را منهدم كند .به سراغ ايمانها ،معرفتها ،عزمها ،پايهها و اركان اساسى يك نظام
و يك كشور .دشمن به سراغ اينها مىآيد كه اينها را منهدم بكند و نقاط قوت را در

تبليغات خود به نقاط ضعف تبديل كند؛ فرصتهاى يك نظام را به تهديد تبديل
كند.
اينكارهايىاستكهدارندميكنند؛دراينكارتجربههمدارند،تالشهمزياددارند
ميكنند ،ابزار فراوانى هم در اختيارشان هست .بايد ابعاد دشمن و ابعاد دشمنى را
بدانيم تا بتوانيم بر او فائق بياييم .البته ما مدد الهى داريم ،كمك غيبى داريم بدون
شك .اين را انسان دارد مشاهده ميكند .لكن ما مادامى كه هوشيارانه ،آگاهانه در
ميدان نباشيم ،تدبير الزم را به كار نبريم ،كمك الهى به سراغ ما نخواهد آمد.
-1388/7/2ديدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری

دشمن تغییر روش داده است
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مواجهه استكبار با نظام جمهورى اسالمى ،ديگر از نوع مواجهه دهه اول انقالب
نيس�ت .در آن مواجهه ،زورآزمايى كردند؛ شكس�ت خوردند .مواجهه سخت
بود؛ ايج�اد جنگ بود ،كودتا بود .در اول انقالب كودتا راه انداختند ،شكس�ت
خوردند؛ ش�ورشهاى قومى راه انداختند ،سركوب شدند و شكست خوردند؛
جنگ تحميلى را به راه انداختند كه هش�ت س�ال به طول انجاميد ،شكس�ت
خوردند؛ پس دنبال اين راهها نخواهند رفت ،يعنى احتمالش ضعيف است .البته
بايد هميشه هوشيارى نسبت به همه جوانب باشد .اما اين ،اولويت استكبار در
مواجهه با نظام اسالمى نيست .اولويت ،آن چيزى است كه امروز به آن ميگويند
جنگ نرم؛ يعنى جنگ به وس�يله ابزارهاى فرهنگى ،به وسيله نفوذ ،بهوسيله
دروغ ،به وسيله ش�ايعهپراكنى؛ با ابزارهاى پيشرفتهاى كه امروز وجود دارد،
ابزارهاى ارتباطىاى كه 10سال قبل و 15س�ال قبل و 30سال قبل نبود ،امروز
گس�ترش پيدا كرده .جنگ نرم يعنى ايجاد ترديد در دلها و ذهنهاى مردم.
يكى از ابزارها در جنگ نرم اين اس�ت ك�ه مردم را در يك جامعه نس�بت به
يكديگر بدبين كنند ،بددل كنند ،اختالف ايجاد كنند .يك بهانهاى پيدا كنند،
با اين بهانه بين مردم ايجاد اختالف كنند .مثل همين قضاياى بعد از انتخابات
امسال كه ديديد يك بهانهاى درست كردند ،بين مردم ايجاد اختالفى كردند.
خوشبختانه مردم ما بابصيرتند .اينجور كارى در كشورهاى ديگر اوضاع كشور
را بهكلى عوض كرد .در جاهاى ديگر ،ترديدافكنى در دلهاى مردم نسبت به
يكديگر؛ يك بهانهاى مثل بهانه انتخابات را پيش بكشند ،ايجاد ترديد كنند،
دلها را نس�بت به يكديگر چركين كنند ،مردم را در مقاب�ل هم قرار بدهند؛
مغرض معاند را به كارهاى خالف وادار كنند و
ِ
بعد درميانه ،عناصر دس�تآمو ِز
مس�ئولين كشور نتوانند تش�خيص بدهند كى بود ،چى بود ،چه شد .اين جزو
طرحهاى اساسى است .اينجور كارى را دنبال ميكنند.
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 -1388/9/4ديدار با جمع كثيرى از بسيجيان كشور
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سرلش��کر یا دکتر فرقی ن��دارد« ،یحیی صف��وی» برای
جوانان امروز چهره شناخته ش��دهای است ،البته به نام
کوچک «رحیم» .مش��اور عالي مقاممعظمرهبري که از
فرماندهان اصلی دف��اع مقدس ب��وده« ،جنگ» را خوب
میشناس��د .پ��ساز آنک��ه مقا ممعظمرهب��ری در
سخنرانیهایش��ان از رویآوردن دش��من ب��ه جنگ نرم
سخن گفتند ،یحیی صفوی ـکه دکترای جغرافیای سیاسی دارد ـ به تبیین
و تش��ریح جنگ نرم دشمنان علیه انقالب اس�لامی پرداخت .او معتقد است
هدف دشمنان درطول 30سال انقالب هیچ تغییری نکرده ،اما چون در جنگ
سخت شکست خوردهاند ،به ترفند جدیدی روی آوردهاند که در جهان امروز
به «جنگ نرم» ش��هرت دارد .نکتههای سرلش��کر صفوی درب��اره جنگ نرم
تاملبرانگیز است.
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 -1تعریف جنگ نرم

جنگ نرم يا جنگ رواني ،نوع بس��يار پيچيده و پنهان از عملياتهای سياس��ي،
فرهنگي و اطالعاتي قدرتهاي بزرگ جهاني است که با هدف تغییرات دلخواه و
مطلوب در كشورهاي مورد هدف خودشان انجام میدهند .هدف از انجام جنگ
نرم ،تغيير در ارزشها ،نگرشها و باورهاي ملي و فرهنگي ملتهاست .جنگنرم
بر قابليت شكل دادن به عاليق ،فكر و انديشه ،اخالق و نوع رفتار بازيگران سياسي
براي رس��يدن به قدرت ،مطابق با خواس��ت بيگانگان تمركز دارد ،یعنی ديگران
را ترغيب كنند همان چيزهايي را بخواهند كه دش��منان ميخواهند .جنگنرم
جايگزيني مناسب براي جنگ سخت براي تغيير حاكميتها و دولتهاي مستقل
است .این کار در اقصينقاط جهان بدون توسل به خشونت و قدرت نظامي و بلكه
با گسترش ش��عارهاي جذاب همچون دموكراسيخواهي ،احقاق حق و عدالت و
مبارزه با استبداد صورت میگیرد.

 -2ابزار جنگ نرم

www.ourpresident.ir

ابزار و منابع جنگ ن��رم عبارتند از قدرت نفوذ و تاثيرگذاري فرهنگي سياس��ي
رسانههاي جهاني بر افكار و فرهنگ عمومي كشورها .از ابزارهاي ديگر جنگنرم،
نيروهاي انساني ،نويس��ندگان ،ش��هروندان ،نخبگان ،تحصيلكردگان خارج از
كشور ،روشنفكران ،تجار و بازرگانان بينالمللي و همه كساني هستند كه ميتوانند
ارزشهاي سياسي بيگانگان را در محيط داخل ترويج ،تشويق و يا منتقل كنند.
قدرتهاي غربي براي پيروزي در جنگ نرم عليه كشورهاي مختلف خود ،چند
برابر جنگ س��خت س��رمايهگذاري و وقتگذاري ميكنن��د و ميليونها و بلكه
ميلياردها دالر سرمايهگذاري ميكنند.
اتفاقا تجرب ه های موفقی هم تا کنون کسب کردهاند ،در برخي از كشورهاي اروپاي
شرقي و يا همين گرجستان در منطقه قفقاز که به اصطالح انقالب مخملی در آنها
رخ داد دشمنان خارجي و برخي از دشمنان داخلي همان اهداف جنگ تحميلي؛
يعني مقابله با نظام اسالمي ،تضعيف نظام اس�لامي ،تسليم شدن ملت ايران در
برابر خواست و اراده سياسي دش��منان خارجي را در جنگ نرم عليه ملت و نظام
سياسي ايران دنبال ميكنند.
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 -3هدفها تغییر نکرده

ملته��اي بيگانه بهط��ور خ��اص آمريكاييها ،انگليس��يها ،صهيونيس��تها و
همپيمانانشان كه ديروز حامي رژيم متجاوز بعث عراق در حمله نظامي به ايران
بودند ،پ��س از پيروزيهاي ايران در هشتس��ال دفاع مق��دس و موفقيتهاي
اعجاببرانگي��ز علمي و دسترس��ي به انرژي هس��تهاي و س��اير توليدات علمي
و تبديلش��دن اي��ران به قدرت باثب��ات در منطق��ه خاورميانه ،هم��ان مباني و
سرچشمههاي قدرت ملي ايران را در جنگ نرم مورد هدف قرار دادهاند .بيشك
يكي از مهمترين عوامل پيروزي ما در هشت سال دفاع مقدس  ،رهبري حضرت
امام(ره) و مقام معظم رهبري در  20س��ال گذش��ته بوده است .دشمنان خارجي،
آمريكاييها ،انگليسيها و صهيونيستها از واليت فقيه ،رهبري امام(ره) و رهبري
مقام معظم رهبري سيلي خوردند؛ چه در قضاياي فلسطين و چه در قضاياي عراق
و لبنان .از اينكه اين دش��منان عليه رهبري و واليت فقيه اقدامي كنند ،عجيب
نيست ولي شما ميبينيد كه در جنگ نرم و قضايا و فتنههاي اخير متاسفانه برخي
از خوديها با رفتار ناپسند و مواضع خالف منافع ملي و مصالح ،فضايي ايجاد كردند
كه در اينجا به برخي از آنها اشاره ميكنم.

 -4نخبگان چه کردند؟
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برخي افراد گروههاي سياسي در مسائل اخير ،به مردم  ،نظام سياسي و مقام معظم
رهبري ظلم كردند .قانونشكني كردند و جامعه را دچار تنش و ناامني كردند و از
موضع و خواست سياسيشان و حرف باطل خود تا كنون برنگشتهاند .برخي نخبگان
جامعه هم در حق رهبري جفا كردند و با گروههاي قانونشكن و مخل آسايش مردم
با شجاعت و صراحت هميشگيشان برخورد نكردند و برخي ديگر از خوديها هم
بهجاي اينكه خودشان را سپر رهبري در اين قضايا و فتنهها قرار دهند ،خودشان را
پشت سر رهبري قرار دادند و پشت سر رهبري سنگر گرفتند .در اين قضايا ،سعي
كردند وحدت و انس��جام ملي مردم و گروههاي سياسي وفادار به نظام و وحدت و
انسجام نخبگان و وحدت ملت و دولت را به هم بريزند كه به لطف خدا و هوشياري
شما مردم و با انسجام و وحدت شما مردم هوشمند ايران اسالمي و به لطف خداوند
و حضرت بقيه اهلل االعظم ،اين انسجام و وحدت سياسي حفظ شده است.

جنگ نرم ميخواهد بين نخبگان و جامعه فاصله بيندازد.
همين گونه است كه در بيانات خردمندانه مقام معظم رهبري
شنيديد كه ايشان همه نخبگان را به وحدت دعوت كردند

 -5هدف جنگ نرم ناامید کردن مردم است
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یکی از عواملی كه در جنگ ما را به پيروزي رساند ،قدرت ايماني و معنوي و روحيه
اسالمي ملت ما در هشت سال دفاع مقدس بود كه ملت ما را به سمت پيشرفت و به
سمت توسعه ايران اسالمي سوق دادن ،برخي از اين امواج جنگ نرم هم براي اين
است كه يأس و نااميدي نسبت به آينده را در بين جوانان ما گسترش بدهد.جنگ
نرم ميخواهد ساختار نظام سياسي مردمساالري ديني و مقبوليت عمومي مديران
و وفاداري مردم به نظام سياسي و اعتماد آنان را به مسووالن كشور تضعيف كند.
يكي از مهمترين خصوصيات مردم ما اعتمادشان به خدمتگزاران در قواي سهگانه
و اعتماد به رسانههاي ملي است .دشمن در ايجاد رسانههاي ضدانقالبي ،شبكههاي
ماهوارهاي و شبكههاي اينترنتي با گفتن يكي ،دو حرف صحيح و گفتن چند حرف
ناصحيح ،اينطور به مردم القا ميكند كه نبايستي به آنچه در رسانههاي ايران مطرح
ميشود اطمينان كنند؛ اين يعني جنگ نرم .يكي دیگر از اهداف جنگنرم این است
که نيروهاي مسلح ايران و نيروهاي خادم و وفادار و مردمي را كه برای امنيت مردم،
جانشان را سپر حوادث قرار ميدهند ،از محبوبیت بیندازد .اين خواست دشمنان ما
و بيگانگان است .اگرچه نميخواهم از برخي ضعفهايي كه در حوادث اخير پيش
آمده عبور و چشمپوشي كنم ،اما شما خوب ميدانيد كه اگر روحيه نيروهاي مسلح،
ارتش ،سپاه و بس��يج ما و نيروهاي عزيز انتظامي به هم بخورد و يا تضعيف شوند،
چقدر در امنيتملي تاثيرگذار است .مردم باید مانند گذشته حامي نيروهاي مسلح
كشورمان ،سپاه ،بسيج ،نيروي انتظامي و ارتش باشند تا آن عنصر قدرت ملي كه در
بحران خارجي و وضعيت ناامني داخلي ميتواند ايجاد امنيت کند ،خداي ناكرده
از نظر روحي رواني آسيب نبيند .دشمنان ميخواهند اين آستانه تحملپذيري و
انعطاف و صبر و استقامت ملت ما از يك ظرفيت پايينتري برخوردار شود و مردم
ما را دچار نوعي پريشاني خاطر سازند.
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جنگ نرم ،نوع بسيار پيچيده و پنهان از عملياتهای سياسي،
فرهنگي و اطالعاتي قدرتهاي بزرگ جهاني است که با هدف
تغییرات دلخواه در كشورهاي مورد هدف انجام میدهند

 -6نخبهها عقب نمانند
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جنگ نرم ميخواهد بين نخبگان و جامعه فاصله بيندازد .همين گونه است كه در
بيانات خردمندانه مقام معظم رهبري ش��نيديد كه ايشان همه نخبگان را دعوت
كردند كه با شجاعت و هوشمندي در جهت وحدت و انسجام ملي ملت بزرگمان،
مردم را به حركت و اميد و نشاط دعوت كنند .در اين  30سال گذشته ،دشمنان
به دنبال آن بودند كه انقالب بزرگ اسالمي و مردمي را كه كانون اميد  1/5ميليارد
مس��لمان جهان و كانون اميدي براي همه ملتهاي آزاديخواه و استقاللطلب
شده است را تضعيف كنند .آنها خوب میدانند که ایران فرهنگ مقاومت را براي
همه آزاديخواهان جهان در لبنان و فلسطين ،عراق و افغانستان به ارمغان آورده
است و همه چشمهاي ملتهاي مسلمان به قلب سياسي جهان اسالم يعني ايران
اسالمي دوخته شدهاند .اما اميدواريم كه بتوانيم به بركت حضرت بقيهاهلل االعظم
كه صاحب اصلي انقالب اسالمي است و به بركت نعمت الهي واليت فقيه كه امام
بزرگوارمان فرمودند «پشتيبان واليت فقيه باشيد تا به اين كشور آسيب نرسد»
و به بركت انسجام و وحدت ملي ملت بزرگ ايران و به بركت حضورهوشمندانه و
شجاعانه نخبگان سياسي و دانشگاهي  ،اين انقالب اسالمي را به لطف خداوند به
سرمنزل مقصود برسانيم.
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نخبگان سر جلس�ه امتحانند؛ امتحان عظيمى اس�ت .در اين امتحان ،مردود
شدن ،رفوزه شدن ،فقط اين نيست كه ما يك سال عقب بيفتيم؛ سقوط است.
اگر بخواهيم به اين معنا دچار نش�ويم ،راهش اين اس�ت كه خرد را كه انس�ان
را به عبوديت دعوت ميكند ،معيار و مالك قرار بدهيم؛ ش�اخص قرار بدهيم.
عقل ،اين سياسيبازىها و سياسىكارىهاى متعارف نيست؛ اينها خالف عقل
است .عقل اين است كه انسان را به راه راست هدايت ميكند .اشتباه ميكنند
آن كس�انى كه خيال ميكنند با سياسىكارى ،عقاليى عمل ميكنند؛ نه ،عقل
آن چيزى است كه راه عبادت خدا را هموار ميكند .شاخصش هم براى ما ،بين
خودمان و خدا ،اين است كه نگاه كنيم ببينيم در بيان اين حرف اخالص داريم
يا نه؟ به فكر خداييم يا نه؟ من دارم ب�راى خاطر خدا ،رضاى خدا حرف ميزنم
يا براى خاطر جلب توجه ش�ما دارم حرف ميزنم؟ براى خاطر خداست يا براى
خاطر دل مستمع و غير مستمع است؟ معيارش اين است .به خودمان مراجعه
كنيم؛ اقضىالقضات نسبت به انسان ،خو ِد انسان است .خودمان را فريب ندهيم؛
بفهميم چه كار ميكنيم ،چه ميگوييم و چه حركتى ميكنيم.
 -88/4/29دیدار با مسووالن سه قوه
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بعضی از خواص مردود شدند

امتحانهايى هم در اين انتخابات پي�ش آمد .يك امتحان ،امتحان آحاد مردم
بود .به نظر من مردم در اين امتحان برنده ش�دند؛ نمره قبولى گرفتند .حضور
عظيم مردم ،امتح�ان عظيمى بود كه آنها را س�رافراز كرد .بس�يارى از آحاد
مردم ،از جريانهاى سياسى ،طبق وظيفهش�ان عمل كردند .بعضى از خواص
هم البته مردود شدند .اين انتخابات بعضىها را مردود كرد .برخى از جوانان ما
كه با صداقت ،با سلامت وارد ميدان وظيفه شدند ،به رغم هوشيارىهايشان،
در مواردى اش�تباه كردند .بسيارى از جوانان اين كش�ور هم با همان ايمان ،با
همان صداقت ،حركت درستى كردند .به كس�ى اعتقاد پيدا كردند و به او رأى
دادند؛ ي�ا آن كس رأى آورد يا نياورد .مالك اين نيس�ت؛ مالك اين اس�ت كه
انسان عقيدهاى پيدا كند و هوشيارانه و از روى احساس وظيفه و تكليف ،وارد
ميدان اين عمل سياس�ى و حركت سياسى بش�ود .بعد هم همه تسليم قانون
باش�ند .بيش�تر قاطع ملت ما  -از جوانها ،نخبگان تا ت�وده عظيم مردم  -در
اين ردي�ف قرار گرفتهاند و در اين امتحان مقبول ش�دهاند .يك عده هم البته
فريب خوردند.
 -88/5/12سخنرانی در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری
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دكتر سيد عليرضا مرندي بيش از  14سال سابقه وزارت
در كش��ور دارد .هر چند حرفوحديثهاي اختالف او با
موس��وي در زمان خود بسيار رسانهاي ش��د اما مرندي
هيچگاه حرمت شكني نكرد و هميشه ميگفت «:هر كس
كه باعث خدمتگزاري من در جمهوري اس�لامي شده ،بر
گردن��م حق دارد» .با اي��ن حال ،مرندي ي��ك هفته پس از
انتخابات اعالم كرد كه مسير همراهان ديروزش را قبول ندارد .او معتقد است
نخبگان كشور در امتحان بزرگ سال گذشته ،كارنامه خوبي نگرفتند و مردم
بسيار درخشانتر از آنها حاضر شدند .گفتوگوي كوتاه ما با مرندي ،درباره
«امتحان عظيم نخبگان» است.
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اختالف نظرهاي سياسي جاي خود ،نبايد اين لجبازي را تا
حدي پيش برد كه اين افراد با آن سوابق ،مقابل نظام قرار
بگيرند

 -1مسیر ما از آنها جداست

افرادي كه امروز مقابل نظام قرار گرفتهاند ،دوس��تان ديروز ما هستند كه همراه
امام(ره) بودند و هميشه حرف از واليت فقيه ميزدند ،پس چرا امروز كه دشمنان
از نظراتشان بهره ميبرند ،از واليت تبعيت نميكنند و تغيير موضع نميدهند؟
مقام معظم رهبري همه نظراتشان را به صراحت در اين مدت فرمودند .سخنراني
هاي ايشان درسفر به قم هم ديگر هيچ نگفتهاي را باقي نگذاشت .به نظر ميرسد
قصه بنيصدر در حال تكرار است ،امام(ره) درباره او بسيار دندان روي جگر گذاشت،
مدام توصيه كردند كه او راهش را از دشمنان جدا كند ولي او راه خودش را رفت
و شما ديديد كه چگونه منفور مردم ش��د .بنيصدر هم در امتحان بزرگ آن روز
قبول نشد و سقوط كرد .من در اين مدت ،با چشمان خودم ديدم كه مقام معظم
رهبري با افرادي كه مقابل نظام ق��رار گرفتند ،دقيقا مثل بنيصدر رفتار كردند؛
يعني زود مقابلشان جبهه نگرفتند و اجازه دادند تا آنها به مرور زمان چهره واقعي
خود را به مردم نشان دهند ،آن وقت خود مردم آنها را پس زدند.

 -2آنهایی که سقوط کردند
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من با شناختي كه از اين افراد داشتم ،حقيقتا فكر ميكردم كه پس از مدتي ديگر
اين بازيها را ادامه ندهند .به هر حال ما س��الها با هم همكار بوديم و ش��ناخت
جامعي نس��بت به هم داريم .اتفاقا االن هم فكر ميكنم كه اينها تحتتاثير افكار
اطرافيان هس��تند ،تا جايي كه م��ن ميدانم ،نظرات خودش��ان اينقدر مخرب
نيس��ت .اميدوارم هر چه زودتر به اين نتيجه برس��ند كه راهش��ان بيراهه است.
اختالفنظرهاي سياس��ي جاي خود ،نبايد اين لجبازي را تا حدي پيش برد كه
اين افراد با آن س��وابق ،مقابل نظام قرار بگيرند .خداوند همواره توبه بندگانش را
ميپذيرد ،مگر لحظه مرگ .واقعا دعا ميكنم دوستان ديروز ما مسيرشان را تغيير
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دهند؛ البته اگر برگردند ديگر نبايد در صحنههاي سياسي حاضر شوند چون مردم
ديگر آنها را نميپذيرند .آنها در اين امتحان مردود شدند اما ميتوانند نزد خداي
متعال توبه كنند.
ما بايد نقد كردن را در چهارچوب نظام بياموزيم .من شخصا به آقاي رئيسجمهور
عالقهمندم ولي انتقادهايي هم به ايشان دارم و اتفاقا اختالف نظرهاي بزرگي است.
اما اين دليل نميشود كه اين اختالف را به لجبازي بكشانم و كمكم خودم را مقابل
نظام جمهوري اسالمي ببينم كه خون صدها هزار شهيد پايش ريخته شده.

 -3امتحان ما ،مرزبندی با آنها بود
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واقعا امتحاني كه سال گذش��ته ،نخبگان و سياس��ون در آن قرار داشتند ،بسيار
عظيم و دش��وار بود .به هر حال ،ما س��الها با هم همكار بوديم و اتفاقا عالقههاي
عاطفي بينمان ش��كل گرفته بود .من هشت س��ال وزير مهندس موسوي بودم و
زير دست ايشان كار ميكردم ،روزهاي تلخ و شيرين بسياري را با هم گذرانديم،
هرچند تلخيهايي از آن روزها به ياد دارم اما هميشه از او تشكر ميكنم كه توفيق
خدمتگزاري در جمهوري اس�لامي را به من داد .خدا را شاهد ميگيرم كه هيچ
گاليهاي از ايام در دل ندارم .حتي همان روزها كه گاهي اوقات خانوادهام از شيوه
برخورد مهندس موسوي با من گاليه داشتند ،ميگفتم شما نميدانيد ،ايشان از
(ره)
من متدينتر است و اين واقعا اعتقاد قلبيام بود ،چون ايشان را نزديكتر به امام
ميدانستيم و حاضر بودم كفشهايش را هم پاك كنم .حاال شما حساب كنيد كه
بايد با رئيس قديميام مرزبندي كنم ،خب ،اين امتحان دشواري است براي من.
ضرورت اين مرزبندي هم روشن است ،اگر آن روز ما اين افراد را به دليل نزديكي با
وليفقيه دوست داشتيم ،حاال كه از واليت فاصله گرفتهاند ،از آنها فاصله ميگيريم.
اين خودش يك امتحان اس��ت كه تعارفها را كنار بگذاريم و به افراد با صراحت
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شما اگر مسير سخنرانيهاي مقام معظم رهبري را دنبال كنيد،
به اين نتيجه ميرسيد كه آقا تمام تالش خود را كردند براي حفظ
اين افراد .اما خودشان نخواستند كه در كشتي نظام باقي بمانند

رهبر انقالب از نخبگان انتظار زيادي ندارند؛ اول بايد حق را
پيدا كنند و بعد طوري حمايت كنند كه راه براي مردم عادي هم
روشن شود .نخبهها بايد با اتخاذ مواضع روشن ،باعث دلگرمي
مردم شوند و گرنه از اين امتحان سربلند بيرون نميآيند

بگوييم كه محبوبيت شما براي خدمتگزاري به نظام اسالمي بود ،حاال كه مسيرتان
را تغيير دادهايد ،توقع نداشته باشيد همراهتان باشيم.

 -4آقا تالش کرد تا آنها بمانند

شما اگر مس��ير س��خنرانيهاي مقام معظم رهبري را دنبال كنيد ،به اين نتيجه
ميرس��يد كه آقا تمام تالش خ��ود را كردند براي حفظ اين افراد .اما خودش��ان
نخواستند كه در كشتي نظام باقي بمانند .خدا را شكر مردم هم به مرور زمان اين
نكته را متوجه ش��دند ،عدهاي خيلي زود اين مس��اله را پيشبيني كردند و گروه
ديگر كمي ديرتر .امروز وقت تعارف و مجامله نيست ،آقا تا جايي كه توانستند به
اين افراد فرصت دادند و حاال كه آنها در اين امتحان س��قوط كردند ،بايد متوجه
مرزبندي مردم با خودشان ش��وند .من هم تا هفته اول اميدوار بودم كه اين قصه
سر دراز نداشته باشد اما وقتي لجاجت آنها را ديدم ،بالفاصله در يك گفتوگوي
تلويزيوني مرز خودم را با آنها روشن كردم.

 -5توقع رهبر از نخبگان چیست؟
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رهبر انقالب از نخبگان انتظار زيادي ندارند؛ اول بايد حق را پيدا كنند و بعد طوري
حمايت كنند كه راه براي مردم عادي هم روشن شود .نخبهها بايد با اتخاذ مواضع
روشن ،باعث دلگرمي مردم شوند و گرنه از اين امتحان سربلند بيرون نميآيند.
سكوت نخبگان هم خيلي اوقات مورد سوءاستفاده قرار گرفته است ،شما شاهد
بوديد كه گروههاي سياسي ،در اين مدت چقدر افرادي كه سكوت كرده بودند را
براي خود مصادره كردند .يك نخبه انقالبي نبايد اجازه دهد از كالم و س��كوتش
سوءاستفاده ش��ود .نكته مهمتر اين اس��ت كه مردم در اين امتحان ،نمره بسيار
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بهتري از نخبگان گرفتند ،حماس��ههاي  9دي و  22بهمن ثابت كرد كه مردم از
سياسون آگاهترند.
واقعا وقتي رهبر انقالب ميگويد نخبگان در امتحان عظيمي هستند كه اگر قبول
نشوند سقوط كردهاند ،دل انس��ان ميلرزد .خدا نكند ما در چنين امتحانهايي
شكس��ت بخوريم .من فكر ميكنم دليل س��قوط در اين امتحان ،اين است كه با
«حقالناس» طرف هستيم .يك گناه فردي نيست كه بعدها در خلوت خودمان
توبه كنيم .خ��واص با موضعگيريهاي خ��ود يا اين آتش را خام��وش كردند يا
شعلهورتر ساختند .آنهايي كه باعث ايجاد اين آشوبهاي عمومي شدهاند ،چگونه
ميخواهند از مردم حالليت بطلبند؟ خونهايي كه ريخته ش��د ،صدماتي كه به
اموال مردم وارد شد ،مسؤول اينها كيست؟ اين يعني سقوط .خيليها مردود شدند
و خيليها تجديد آوردند! هنوز هم ميبينيم كه پس از گذشت چندين ماه ،بعضي
خواص تازه موضعگي��ري ميكنند ،به نظر من اينها ش��اگردان تنبل اين كالس
هستند كه با ارفاق قبول شدند.

 -6اتمام حجت رهبر با نخبگان بیبصیرت
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مسؤوالن جمهوري اس�لامي بايد بدانند كه مردم آنها را انتخاب ميكنند ،چون
تابع واليت هستند و براي تقويت نظام از جانشان هم ميگذرند .من وقتي نماينده
مجلس ش��دم ،بايد اين نكته را به خودم تفهيم كنم كه اگر پايم را از مسير اصيل
انقالب كج بگذارم ،همين مردم كه انتخابم كردند ،طردم ميكنند .من سخنراني
آخر ايشان در مرقد امام خميني(ره) را نوعي اتمام حجت ميدانم با افراد بيبصيرتي
كه از خط امام(ره) خارج ش��دهاند .البته ايشان همه اين حرفها را غيرمستقيم در
اين يك سال اخير فرمودند اما وقتي معلوم شد عدهاي خودشان را به خواب زدند،
خيلي صريح و ش��فاف حرفهاي يك س��ال اخير را در مرقد امام(ره) جمعبندي
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مسؤوالن جمهوري اسالمي بايد بدانند كه مردم آنها را
انتخاب ميكنند ،چون تابع واليت هستند و براي تقويت
نظام از جانشان هم ميگذرند

كردند ،اما چه فايده كه عدهاي خواب نيستند ،خودشان را به خواب زدند .انسان
خواب را ميتوان بيدار كرد اما كسي كه خودش را به خواب زده ،هيچ وقت بيدار
نميشود و اين خيلي خطرناك اس��ت .اين امتحان يكشبه برگزار نشد ،يك سال
طول كشيد .هر چه آقا فرمودند قانون فصلالخطاب است ،اينها بيانيه دادند ،ايشان
گفتند لشكركشي خياباني نكنيد ،اينها مردم را به حضور در خيابان دعوت كردند.
آقا فرمودند بستر آش��وب فراهم نكنيد ،اينها نظام را تهديد كردند .آقا فرمودند از
شعرهايي كه ضدنظام است و از جمع دوستان شما بيرون ميآيد ،تبري بجوييد،
حرفي نزدند و مرزبندي نكردند .دشمنان حمايت كردند و آنها اعالم برائت نكردند.
چند دليل الزم اس��ت تا باور كنيم يك نخبه سياس��ي -حتي خوش سابقه -در
امتحان عظيم مردود شده است .آقا پس از يك سال مدارا اتمام حجت كردند ،خدا
كند دوستان ديروز ما از اين خواب مصنوعي بيدار شوند.
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دوستودشمن

سياه،سفيد،خاكستري

فصلهفتم

دشمن کجاست؟
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روحانى اين زمان از اين امكان بايد حداكث ِر استفاده را بكند؛ با افكار جديد آشنا
ِ
شوند ،راهها و ش�يوههاى دشمن را بشناس�ند و به زمان خودشان عالم شوند؛
«العالم بزمانه التهجم عليه اللّوابس».درست مثل جبهه جنگ .شايد بسيارى
از اين جمع حاضر جبهههاى جنگ را ديده باش�ند  -حاال جوانترها آن روزها
را نديدهاند  -در داخل جبهه جنگ ،از اط�راف گلوله توپخانه مىآيد ،خمپاره
مىآيد ،انواع و اقس�ام آتش از اطراف ميبارد و از باالى سر انسان رد ميشود؛
به طورى كه گاهى انس�ان جهتگيرى را گم ميكند؛ نميداند اين گلولهاى كه
دارد مىآيد ،از طرف دشمن دارد مىآيد يا از طرف دوست دارد مواضع دشمن
را ميكوبد .اين خيلى خطر بزرگى اس�ت .براى يك رزمن�ده بزرگترين خطر
اين اس�ت كه جهتگيرى را گم كند؛ نداند دش�من كجاست ،دوست كجاست.
اگر ندانست دشمن كجاست و دوست كجاس�ت ،آنوقت ممكن است به طرف
دوست آتش كند؛ به خيال اينكه دارد به طرف دشمن آتش ميكند .اينها خيلى
خطرناك اس�ت .بعضى از ما به طرف دوستانمان آتش ميكنيم ،خيال ميكنيم
به طرف دشمن داريم آتش ميكنيم!
 -88/2/23دیدار با طالب و روحانیون کردستان
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دوست و دشمن را بشناسید

امروز بيشتر از همه چيز براى ما هوشيارى الزم است ،شناخت دوست و دشمن
الزم اس�ت .مبادا دوست را با دشمن اش�تباه كنيد؛ مبادا دوس�ت و دشمن را
مخلوط كنيد؛ مبادا رفتارى كه با دش�من بايد داش�ت ،با دوست انجام بدهيد.
اين ،خطاب به همه جناحهاس�ت .نظام اسلامى با اخاللگران در امنيت مردم
طبع ًا برخورد ميكند .اين ،وظيفه نظام اس�ت .نظام اسالمى اجازه نميدهد كه
كسانى دستخوش فريب و توطئه دشمن بشوند ،زندگى مردم را خراب كنند،
آس�ايش مردم را به هم بزنند ،جوانهاى مردم را تهديد كنن�د .فرزندان اين
كش�ور عزيزند؛ همه عزيزند .نظام اين اجازه را نخواهد داد؛ اما اين را هم بايد
همه توجه داشته باشند:
مبادا دشمن را با دوس�ت اشتباه بكنيم .دوس�ت را به خاطر يك خطا به جاى
دش�من بگيريم و از آن طرف يك عدهاى هم دش�من خونى و معاند را دوست
فرض كنند ،به حرف او گوش كنند ،توجه بدهند.
اين فتنههايى كه دشمن بر پا كرده بود ،اميد بس�ته بود كه شايد بتواند از اين
آب گلآلود ماهى بگيرد .بحمداهلل اين فتنهها تمام ش�د .هر فتنهاى در مقابل
حق ،در مقابل ملت هوشيار از بين خواهد رفت؛ گرد و غبار فرو خواهد نشست.
هميشه همين جور است.
حواشى ايجاد شده به وس�يله يك عده دشمن ،يك عده غافل ،از بين ميرود،
ِ
متن قضيه باقى ميماند .متن قضيه اين اس�ت كه در يك انتخابات پرش�كوه،
تقريب ًا چهل ميليون نفر از ملت ايران ش�ركت كردهاند .اين ،متن قضيه است؛
اين ،حقيقت قضيه اس�ت .چهل ميليون ،بعد از گذش�ت سى س�ال از انقالب،
اعتماد خود را به نظ�ام ،اميدوارى خود را به آينده با اين حضورش�ان نش�ان
دادند .اين ،ميماند .متن قضيه اين اس�ت كه رئيس جمهورى با بيش از بيست
و چهار ميليون رأى مردم انتخاب ش�ده است؛ اينها متن قضيه است .حواشى،
گرد و غبارها ،پيرايهها ،كارها و حرفهاى دشمنشادكن تمام خواهد شد؛ اما
اين حقيقت ميماند« .فأمّا الزّب�د فيذهب جفاء و امّا ما ينفع النّاس فيمكث فى
األرض».
(ع)
 -88/4/15بیانات در میالد حضرت علی

اگر دشمن را نشناسیم
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بنده بارها اين جبهههاى سياسى و صحنههاى سياسى را مثال ميزنم به جبهه
جنگ .اگر ش�ما در جبهه جنگ نظامى ،هندس�ه زمين در اختيارتان نباش�د،
احتمال خطاهاى بزرگ هس�ت .براى همين هم هس�ت كه شناسايى ميروند.
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يكى از كارهاى مهم در عمل نظامى ،شناس�ايى است؛ شناسايى از نزديك كه
زمين را بروند ببينند :دشمن كجاست ،چه جورى است ،مواضعش چگونه است،
عوارضش چگونه اس�ت تا بفهمند چه كار بايد بكنند .اگر كسى اين شناسايى
را نداشته باشد ،ميدان را نشناس�د ،دشمن را گم بكند ،يك وقت مىبينيد كه
دارد خمپارهاش را ،توپخانهاش را آتش ميكند ب�ه طرفى كه اتفاق ًا اين طرف،
طرف دشمن .نميداند ديگر .عرصه سياسى عين ًا همين
ِ
طرف دوست است ،نه
ِ
جور است .اگر بصيرت نداشته باشيد ،دوست را نشناسيد ،دشمن را نشناسيد،
يك وقت مىبينيد آتش توپخانه تبليغات شما و گفت و شنود شما و عمل شما
به طرف قسمتى است كه آنجا دوس�تان مجتمعند ،نه دشمنان .آدم دشمن را
بشناسد؛ در ش�ناخت دش�من خطا نكنيم .لذا بصيرت الزم است ،تبيين الزم
است.
 - 88/5/5دیدار با اعضاء دفتر رهبری

جوانها قدرت تشخیص دوست و دشمن را دارند
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پيشرفت را ميشود به معناى حقيقى كلمه به دست آورد؛ عدالت را هم با رشدى
بحمدالل پيدا كردهاند،
هَّ
كه در جامعه ما هس�ت ،با آگاهى و بصيرتى كه مردم ما
موانع را ش�ناختهاند ،اهداف را تش�خيص دادهاند ،دوست و دش�من را امروز
جوانههاى ما تشخيص ميدهند ،اگر مسوولى در پى عدالت باشد ،ميتواند در
جامعه ما مقدمات استقرار عدالت كامل را فراهم كند .البته اين كا ِر كوتاهمدت
نيست ،كا ِر بلندمدت است .بنابراين اين دهه را ،دهه پيشرفت و عدالت در نظر
ميگيريم .هر اقدامى كه ميش�ود ،هر برنامهريزىاى كه ميشود ،بايد اين دو
عنصر در آن ملحوظ باش�د؛ هم در جهت پيش�رفت جامعه باشد ،هم در جهت
عدالت باشد.
(ع)
 – 89/1/1سخنراني درحرم امام رضا
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بصيرت
پيشنياز دشمن شناسي است
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آقای مش��اور در این چند ماه اخیر برخالف بس��یاری از
همفکرانش چندان حاش��یه نداش��ت و آرام ب��ه کار خود
مشغول بود اما هیچگاه سکوت اختیار نکرد و از مسؤولیت
گفتن حق ش��انه خالی نكرد .علياكبر اش��عري مش��اور
فرهنگي رئيسجمهور و رئيس سازمان اسناد و كتابخانه
ملي جمه��وري اس�لامي ايران اس��ت و احتم��اال همین
فعالیتهای فرهنگی كمي او را از عالم سیاس��ت دورکرده .راههای شناخت
دوس��ت و دش��من یکی از س��رفصلهای مهم بیانات مقام معظم رهبری در
حوادث پس از انتخابات سال گذشته بود .ایشان در  15تير 88تاکید کردند:
«مبادا دوست را با دشمن اشتباه كنيد؛ مبادا دوست و دشمن را مخلوط كنيد؛
مبادا رفتارى كه با دش��من بايد داشت ،با دوست انجام بدهيد .اين خطاب به
همه جناحهاست ...مبادا دوست را به خاطر يك خطا به جاى دشمن بگيريم و
از آن طرف يك عدهاى هم دشمن خونى و معاند را دوست فرض كنند» .تحلیل
این «مبادا»ها را به جناب اشعری سپردیم.

 -1ابتدا باید خاستگاه فکری را تعیین کنیم

برای تفاهم بر سر دو واژه دوست و دشمن ابتدا باید خاستگاه و دستگاه فکریای را که
این تعاریف در آن صورت میگیرد ،مشخص کنیم .ممکن است شما بگویید معلوم
است ،ما در نظام اسالمی زندگی میکنیم ،بر این مبنا میاندیشیم و بر این مبنا عمل
میکنیم .عرض میکنم درست اس��ت در نظام اسالمیاي که آرزویش تحقق همه
احکام اسالمی آنگونه که پیامبر اکرم و ائمه اطهار(ع) تفسیر کردند  ،زندگی میکنیم
اما توجه داشته باشیم که از موضع حکومت اسالمی ما هنوز نتوانستهایم این مکتب
را بهخوبی در جامعه معرفی و رفتارهای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی خود
را در این بستر تعریف کنیم .بنابراين بدون اینکه بخواهم بیش از این وارد این موضوع
شوم ،عرض میکنم که آنچه بنده میگویم از منظر دریافتهای دینی است؛ هرچند
ممکن است این دریافتها هم ناقص باشند.
.

 -2هم آگاهی ،هم بصیرت
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به نظر من ما یک «آگاهی» داریم و یک «بصیرت» .معنای آگاهی روش��ن اس��ت.
مجموعه اطالعاتی که از راههای مختلف به دست میآوریم شناختی در ما به وجود
میآورد که بهآن آگاهی میگوییم .ازجمله آگاهیها ،آگاهی اجتماعی است .همانطور
که هر مقدار احاطه علمی فرد در یک حوزه علمی بیشتر باشد ،شناخت ،رأی و نظر او
در داوری و اظهارنظر در آن حوزه دقیقتر ،صائبتر و قابل اعتمادتر میشود .در مسائل
انسانی و اجتماعی نیز چنین است؛ بسیاری از خطاهای ما به دلیل ضعف مبانی نظری
در ش��ناخت و محدود بودن دایره اطالعاتمان است .شما ببینید ،بسیاری با حداقل
اطالعات که معموال ترکیبی از درس��ت و نادرست و ظن و گمان است ،آن چنان در
بعضي موضوعات قاطعانه به تحلیل و قضاوت میپردازند که انسان تعجب میکند .در
حالیکه عالوه بر فطرت انسان که او را به سمت اعتقاد و داوری بر مبنای علم و یقین
و پرهیز از پیروی از ظن و گمان فرا میخواند ،خداوند هم با بیان آيه شريفه «و ال تقف
ن » ما را از هرگونه اعتقاد
ما لیس لک به علم /از آنچه به آن آگاهى ندارى ،پيروى مك 
و بیان و پیروی از این نوع داوریها منع میکند .دوستشناسی و دشمنشناسی نیز
از این قاعده مستثنا نیست.
شناخت در مسائل انسانی و اجتماعی عالوه بر اطالعات به عنصر دیگری به نام بصیرت
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نیز نیاز دارد .بسیاری از ما در استفاده از آگاهیها به دلیل منافع یا عاليق شخصی به
خطا میرویم .اگر آگاهی بر بنیان نفس مطمئنی که انسان را اسیر تمنیات شخصی
نکند قرار گیرد ،طبعا شناخت و قضاوت درستتری پیدا میکند .بنابراین از آنجا که
بصیرت بدون آگاهی معنی ندارد و آگاهی بدون نفس سالم نیز نمیتواند انسان را ــ
بهویژه در هنگامه فتنه و آزمایشهای سخت ــ راهبری و هدایت کند ،برای شناخت
دوست و دش��من نیاز به بصیرت داریم؛ یعنی آگاهی مبتنی بر تقوا و سالمت نفس.
در مورد آگاهی و شناخت دوست ،علت تردید ما عدم تمسک به شاخصهای قطعی
شناخت دوست از دشمن و تکیه به برداشتهای عرفی و دخالت دادن برخی تمنیات
و عاليق شخصی است .در برداشت عرفی هرکس رابطه بهظاهر صمیمانهای با دیگری
برقرار کند دوستاو نامیده میشود و اگر کسی منافع دنیایی دیگران را به خطر اندازد
دشمن او به حساب میآید .در حالی که دوستی و مودت بین افراد از یک تمایل عالی
انسانی نشأت میگیرد .انسان همانطور که عدالتطلب و کمالخواه است ،به دوستی،
مهرورزی و محبت به دیگران عالقه دارد .براین مبنا ناتوانی برخی افراد در دوستیابی
یکی از ضعفهای آنهاست .در این نگاه ،دوست کسی است که در مسیر حقیقی زندگی
که همان کمال علمی و اخالقی است یاور و همراه انسان باشد؛ کمالی که خدای متعال
راه بینهایت آن را جلوي پای ما گذاشته است.

 -3اگر دوست و دشمن را اشتباه بگیریم...
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نتیجه اشتباه گرفتن دوست و دشمن این میش��ود که درست را به جای نادرست و
غلط را به جای صحیح انتخاب کنیم .بعضي از ما یک خطا از دوستانمان را برنمیتابیم
در حالی که از یک لبخند ریاکارانه دشمنانمان قند در دلمان آب میشود .در حالی که
دشمن ،دشمن است و همواره در کمین ،به فرموده خداوند تا کامال ما را تابع خود نکند
و در اختیار نگیرد ،از دشمنیاش دست برنمیدارد؛ مگر اینکه مقهور قدرت ما شود.
بنابراین رفتار ما با او باید کامال توأم با حزم و احتیاط باشد .در حالی که دوست اینطور
نیست؛ ما با دوستانمان مشترکات بسیاري داریم و این مشترکات آنقدر زیادند که
بهراحتی میتوانیم حول محور آنها اختالفاتمان را حل کنیم .ما باید با دوستمان با رفق
و مدارا عمل کنیم و خطایش را نه برای حذف و نابودی بلکه برای اصالح به او یادآور
شویم .از آن سو هم وقتی عیب دشمن را در آینه وجودمان منعکس میکنیم و فرصتی

به وجود میآوریم تا دشمن خود واقعیاش را در این آینه ببیند و احیانا اصالح کند ،به
جای اصالح خود به سوی ما سنگ میپراند تا این آینه را بشکند .اما دوست اینطور
نیست؛ او این را یک فرصت برای اصالح خود قلمداد میکند .خوشبختانه آموزههای
دینی ما مملو از روایاتی هستند که مالکها و شاخصهای بازشناسی دوست از دشمن
را برای ما نمایاندهاند و ما فقط باید کمی حوصله مطالعه پیدا کنیم.

 -4دشمنتراشی نکنیم

اینکه ما در لحظه و به خاطر یک رفتار ،کسی را دوست یا دشمن بنامیم کار درستی
نیست .ممکن است کس��ی در لحظه حتی همان خطای دشمن را تکرار کند ــ که
کار بسیار بدی هم هست ــ و نظام به سبب آن او را مجازات هم بکند اما لزوما او در
زمره دشمنان قرار نمیگیرد .دوستی در امتداد زمان حاصل میشود ،همانطور که
دشمنی چنین است .شما ببینید ،اسالم اساسا دین رفق و مداراست .خداوند در آیاتی
از سوره آل عمران در خالل تحلیل واقعه احد میفرماید آلودگی به گناه آنهايي که
در جنگ احد فرارکردند ،موجب لغزششان شد و در عین حال خداوند آنها را بخشید
و بعد در ادامه ضمن اینکه به مدارای پیامبر(ص) با آنها اشاره میفرماید و میگوید« :به
لطف الهی تو با آنان مدارا کردی درحالی که اگر با خش��ونت رفتار میکردی از گرد
تو پراکنده میشدند» ،از پیامبرش هم میخواهد آنها را ببخشد .ببینید اسالم چقدر
مردمدار اس��ت و چقدر برای اتحاد و اتفاق مردم و قرار گرفتن آنها زیر پرچم توحید
اهمیت قائل است .اصال تجلی توحید به عنوان اصلاالصول اعتقادات ما «وحدت در
جامعه» است .وحدت با شعار و نصیحت حاصل نمیشود ،باید کلیه اجزای نظام ما
توحیدی عمل کنند تا وحدت در جامعه مستقر شود .یک موقع هست که ما درباره
دشمنِ عنود و لجوج صحبت میکنیم ،تکلیف ما با او روشن است؛ باید به فرموده قرآن
«اشداء علیالکفار» باشیم اما بین خودمان چطور؟ باید «رُحَ ما» باشیم.

 -5انتظار داشتیم قانون تعيین تکلیف کند
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مردم ما انقالب کردند تا قانون را به جای بیقانونی بنشانند .االن ما ،هم قانون اساسی
داریم و هم مجلسی که قوانین عادی را بر اس��اس این قانون اساسی وضع میکند.
خوشبختانه نهادهای ناظر هم هس��تند .انتظار این بود که همه از اول تا آخر به این
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میثاقهای ملی تن میدادند .به هرحال انتخاباتی برگزار شد .یکی رأی بیشتری آورد
و بعضی در صحت انتخابات شک کردند و نتیجه آن را برنتابیدند .قانون برای رقبایی
که نتیجه انتخابات را قبول نداشتند راه اعتراض را بازگذاشته بود .آنها میتوانستند در
مراجع قانونی اقامه دعوی کنند .خب ،این کار را نکردند و به راههایی دور از شان انقالب
و کسانی که شایستگی آنها برای شرکت در انتخابات احراز شده بود روی آوردند .این
کار آنها بداخالقیهای دوران تبلیغات انتخابات را به شکل بسیار بدتری ادامه داد و به
جامعه خسارت زد .هرچند از این رهگذر معلوم شد چه کسانی منافع ملی برایشان
اولویت دارد و چه کسانی حاضرند این منافع را پیش پای خود قربانی کنند اما کاش
این اتفاقات نمیافتاد و جامعه گرفتار چنین خسارتی نمیشد .به نظر من اینکه افرادی
از انقالب در خالل ای��ن دعواها به گردابی بیفتند که روزبهروز آنها را از کانون انقالب
دورتر کند هم یکی از آن خساراتها بود .االن هم مسؤوالن و نخبگان باید خود به قانون
تندهند و همه را به این س��و فرا بخوانند .حتی اگر قانون را ناکارامد میدانند اصالح
قانون نیز راه قانونی خود را دارد

 -6مالکهایی برای همیشه
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مالکهای شناخت دوست و دشمن دیروز و امروز و فردا نمیشناسند .البته ممکن
است در هر زمان برخی مالکها اهمیت بیشتری پیدا کنند .به نظر من امروز که ملت
ما پس از گذر از بیش از  30سال تالش برای رهایی از وابستگی به این نقطه که در آن
هستیم رسیده و هنوز تالش میکند تا با پیشرفت در عرصههای مختلف ،هم جایگاه
مؤثر خود در نظم جهانی را تثبیت کند و هم به عنوان یک الگو راهنمای ملتهای دیگر
شود ،باید همه دست به دست هم دهیم تا این دوره را هم با موفقیت پشت سر بگذاریم.
در چنین شرایطی اولویت جامعه ما وحدت و همدلی بین آحاد مردم و مسؤوالن است.
وحدت تجلی توحید در جامعه است .انسان موحد به دنبال تالیف قلوب بین آحاد ملت
است و برعکس آنکه درک یا اعتقاد توحیدی ندارد این راه را برنمیتابد .بنابراین به نظر
من امروز دوست مردم کسی است که در راه وفاق و همدلی ملی تالش کند .مردم نقش
خود را بهخوبی ایفا میکنند .آنها در یک پیوند فطری و الهی با خدای خود راه دین را
انتخاب کردهاند و هرچه زمان میگذرد در ارزیابی خود از اوضاع داخلی و پیرامونی ،در
این اعتقاد راسختر میشوند.

نتیجه اشتباه گرفتن دوست و دشمن این میشود که درست را
به جای نادرست و غلط را به جای صحیح انتخاب کنیم .بعضي
از ما یک خطا از دوستانمان را برنمیتابیم در حالی که از یک
لبخند ریاکارانه دشمنانمان قند در دلمان آب میشود

 -7عدهای ناخواسته همراه دشمن شدند
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جوانان هم بخشی از این ملتند .آنها هم نهایتا مسیر را درست انتخاب میکنند .گیرم
که در دورههای کوتاهی به همان دلیلی که شما اسمش را خامی میگذارید نوساناتی
داشته باشند .البته گروههای سیاسی اعم از خودی و غیرخودی عمده یارگیریشان
از میان جوانان است .آنها سعی میکنند با شناخت دغدغههای جوانان در هر دوره
شعارهای جذابی برای جذب آنها انتخاب کنند .اما اگر جوانان ما با مطالعه تاریخ ــ
بهویژه تاریخ انقالبهای دنیا -و همچنین تاریخ انقالب اسالمی و نیز شناخت مالکها
خود را به سالح تدبیر مسلح کنند ،در هر دوره نه تحت تاثیر تبلیغات بلکه براساس
ش��ناخت واقعی تصمیم میگیرند؛ مثال مروری بر نهضته��ای انبیا و انقالبهای
مردمی حاکی از آن اس��ت که هرکدام از آنها بالفاصله پس از وقوع ،چون موجی به
اطراف پراکنده شدند و بسیاری به آنها گرویدند ،در حالی که همزمان مرکزیت این
نهضت یا انقالب در معرض فساد قرار گرفت .اینکه منشا این فسادها کجاست ،چه
مقدار ریش��ه در خودخواهیها و دوری عناصر اصلی نهضت یا انقالب از آرمانهای
اولیه داشته و چه مقدار محصول تالش مخالفان است ،موضوع جذاب و عبرتآموزی
است که موجب میش��ود افراد همواره با چراغی در دست مسیر را بپیمایند و تحت
تاثیر تبلیغات این و آن راه را گم نکنند .من نهتنها معتقدم هر معترضی لزوما مخالف
نیست تا چه رسد به دشمن بلکه اعتقاد دارم بسیاری از معترضان براساس مجموعه
عواملی که در اینجا نمیخواهم وارد بحث درباره آنها بش��وم حسی پیدا کردهاند که
موجب ایجاد زمینه تحلیل نادرست در آنها شده اس��ت و نهایتا براساس دریافت و
اطالعات نادرستی که به آنها رسید قضاوت و اعتراض کردند .حتی برخی از کسانی
که در ایجاد آشوب با دشمنان همراهی کردند از یاران واقعی دشمنان ما نیستند و به
خیال خود اندیشه اصالح در سر میپروراندند و در این ماجرا فریب شعارهای دروغین
دشمنان را خوردند.
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عالج ،عبارت اس�ت از صراحت در تبيين حق و صراح�ت در بيان حق .وقتى
ش�ما مىبينيد يك حركتى به بهانه انتخابات شروع ميش�ود ،بعد يك عامل
«دش�من»ى در اين فضاى غبارآلوده وارد ميدان ش�د ،وقتى مىبينيد عامل
دشمن ـ كه حرف او ،ش�عار او حاكى از مافىالضمير اوست ـ آمد توى ميدان،
اينجا بايد خط را مشخص كنيد ،اينجا بايد مرز را روشن كنيد .همه وظيفه دارند؛
بيشتر از همه ،خواص و در ميان خواص ،بيشتر از همه ،آن كسانى كه مستمعين
بيشترى دارند ،شنوندگان بيش�ترى دارند .اين وظيفه است ديگر .بايد مرزها
روشن بشود و معلوم شود كه كى چى ميگويد .اينجور نباشد كه باطل ،خودش
را در البهالى گرد و غبا ِر برخاست ه در ميدان مخفى كند ،ضربه بزند و جبهه حق
نداند از كجا دارد ضربه ميخورد .اين اس�ت كه ح�رف دو پهلو زدن از خواص،
مطلوب نيست .خواص بايد حرف را روش�ن بزنند و مطلب را واضح بيان كنند.
اين ،مخصوص يك گرايش سياسى خاص هم نيس�ت .در داخل نظام اسالمى،
همه گرايشهايى ك�ه در مجموعه نظام قرار دارند ،اينها بايد صريح مش�خص
كنند كه باالخره آن حمايتى كه مستكبرين عالم ميكنند ،مورد قبول است يا
مورد قبول نيست .وقتى كه سران استكبار ،سران ظلم ،اشغالگران كشورهاى
اسالمى ،كُش�ندگان انسانهاى مظلوم در فلس�طين و در عراق و افغانستان و
خيلى جاه�اى ديگر ،مىآيند وارد ميدان ميش�وند ،ح�رف ميزنند و موضع
ميگيرند ،خب ،بايد معلوم بشود اين كسى كه در نظام جمهورى اسالمى است،
در مقابل اينها چه موضعى دارد؛ حاضر اس�ت تبرّى بجويد ،بگويد من دش�من
شمايم؟ من مخالف شمايم؟
وقتى در داخل محيط فتنه ،كس�انى با زبانشان صريح ًا اسالم و شعارهاى نظام
جمهورى اسالمى را نفى ميكنند ،با عملشان هم جمهوريت و يك انتخابات را
زير س�وال ميبرند ،وقتى اين پديده در جامعه ظاهر شد ،انتظار از خواص اين
است كه مرزشان را مشخص كنند ،موضعشان را مشخص كنند .دوپهلو حرف
زدن ،كمك كردن به غبارآلودگى فضاست؛ اين كمك به رفع فتنه نيست ،اين

دش�من دشمن است؛ مانع دشمن
ِ
كمك به شفافسازى نيست .شفافسازى،
است .غبارآلودگى ،كمك دشمن است .اين ،خودش شد يك شاخص .اين يك
شاخص است :چه كسي به شفافسازى كمك ميكند و چه كسى به غبارآلودگى
كمك ميكند .همه اينها را در نظر بگيرند و اين را معيار قرار بدهند.
 -88/10/29دیداراعضاي با شورای تبلیغات اسالمی

نظرها باید شفاف باشد

تأكيد بر خطوط م�رزى نظام با مخالفان و دش�منان ،در انتخابات الزم اس�ت.
ممكن است دو نظر مختلف درباره يك مساله اجتماعى يا اقتصادى بين نامزدها
وجود داش�ته باش�د؛ هيچ مانعى ندارد ،اين دو نظر را بگويند؛ ليكن مرزبندى
نظرات مخالف با نظام است .مشخص بكنند كه مرز ما
ِ
كنند با آن چيزهايى كه
چيست؛ اين مرزبندى الزم اس�ت .بارها ما روى اين مرزبندى تأكيد ميكنيم؛
اين به خاطر اين است كه اگر مرزبندىها ضعيف بشود و مرزها كمرنگ بشود،
موجب اشتباه مردم ميشود .مثل مرزهاى كشورى كه اگر مرزها تضعيف شد
و كمرنگ شد ،عدهاى ميتوانند داخل مرز بشوند ،با قصد خيانت ،بدون اينكه
شناخته شوند؛ عدهاى ميتوانند از اين مرز خارج بشوند با غفلت ،بدون اينكه
بدانند دارند از مرز خارج ميشوند .لذا بايس�تى بر مرزها تأكيد بشود .اشتباه
و خطاى فاحش كس�انى كه اين مرزها را در انتخابات رعايت نميكنند ،همين
است كه مردم را دچار زحمت ميكنند ،دچار حيرت ميكنند .بايستى خطوط
ال مشخص شود ،بر آن تكيه
مرزى نظام با مخالفان نظام ،با دش�منان نظام ،كام ً
شود و از مخالفان نظام اعالم برائت بشود.
-88/12/6دیدار با اعضاي خبرگان رهبری
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دكتر احمد توكلي ،يكي از معدود افرادي بود كه در حوادث
پ��س از انتخابات ده��م رياس��ت جمه��وري ،خيلي زود
اظهارنظر كرد و دو طرف دعوا را مقصر دانس��ت؛ با اين
حال فراموش نكرد كه مهمترين وظيفه يك نخبه سياسي
در حوادث فتنهگون ،دفاع از اصل نظام و اركان آن اس��ت؛
به همين دليل وقتي ديد معترض��ان از راه منطقي خارج
ش��دهاند ،بدون تعارف مسير حركت آنها را زير س��وال برد و جبهه خود را از
آنها جدا كرد.دكتر توكلي درباره نقش رهبر معظم انقالب در مديريت بحران
س��ال گذش��ته و توصيه ايش��ان به «موضعگيري ش��فاف و دوري از مواضع
دوپهلو» نكتههاي ناگفته بسياري دارد.
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در حوادث پس از انتخابات ،دو طرف دعوا از خانواده انقالب بودند اما طرفي كه
به ناحق ادعاي تقلب بزرگ ميكرد با سابقهتر و قديميتر بود .بيشتر آنها همراه
امام(ره) بودند و به همين دليل وقتي ادعاي گزاف كردند ،عدهاي را به سوي خود
كش��اندند .دليلش اين بود كه خيليها فقط به س��وابق نگاه ميكردند و حق را
بهوسيله افراد محك ميزنند ،در صورتي كه بايد افراد را با حق سنجيد.
ماجراي سنجش «حق» و «افراد» در تاريخ بسيار ديده شده است؛ مثال در جنگ
جمل يكي از س��ربازان حضرت علي(ع) ناگهان چش��مش به عايشه افتاد و دچار
ترديد ش��د ،چون زنان پيغمبر در قرآن «امالمومنين» خوانده ش��دهاند .وقتي
جايگاه عايشه مقابل چشم سرباز آمد ،دچار تعارض شد .به خود گفت شمشير به
روي مادرت ميكشي؟ خواست غالف كند اما حضرت علي(ع) را ديد؛ امام واجبه
االطاعه و جانشين رسول خدا .دچار شبهه ش��د و خدمت حضرت علي(ع) رفت.
گفت«:من دوست و دشمن را نميشناس��م .تو جانشين رسول خدايي و عايشه
امالمومنين است .در جنگ بين شما بايد چه كنم؟» حضرت فرمود «:اشتباه تو
اين است كه حق را با اشخاص ميسنجي ،در حالي كه بايد برعكس عمل كرد .تو
اگر حق را شناخته بودي و ميفهميدي كه جانشيني رسول خدا حق من است،
آن وقت به روشني ميديدي كه عايشه مسير انحرافي را ميرود».
در انتخابات سال گذشته هم چنين شرايطي پيش آمد .دريك سوي ماجرا ولي
فقيه قرار داشت كه طبق نظر شيعيان نايب امام عصر(عج) و واجبه االطاعه است؛
حتي آنهايي كه واليت فقيه را هم قبول ندارند ،ميپذيرند كه طبق قانون اساسي،
سكاندار انقالب اسالمي ،رهبر معظم انقالب است و در مواقع بحراني نظر ايشان
تعيينكننده است .در سوي ديگر اين ماجرا هم دو كانديداي شكستخورده قرار
گرفتند كه در انقالب ما سوابق قابل توجهي داشتند .اتفاقا همين افراد علم پيروي
از خط امام(ره) را هم بلند كرده بودند .متاسفانه در اين وضع فتنهگون ،كمتوجهي
دستگاههاي مسوول در پاسخگويي به مردم هم مزيد بر علت شد و برخي از مردم
و جوانان دچار شك شدند كه آيا در اين انتخابات تقلب شده است يا نه؟ اما پاسخ
به موقع دريافت نكردند .فرد پيروز انتخاب��ات هم آداب پيروزي را خوب رعايت
نكرد و شبههها روز به روز بيشتر شد .به نوعي ميتوان گفت شرايط مشابه جنگ

فصل هشتم
دوری از مواضع
دوپهلو

101

جمل پيش آمد ،مردم بايد حق را مييافتند و عملكردها را با آن ميسنجيدند.

 -2سکوت و منفعت طلبی جایز نیست

بازخواني سياستهاي
راهبردي مقام معظم
رهبری در مدیریت
بحران سياسي سال88

102
www.ourpresident.ir

در چنين شرايطي بود كه رهبر معظم انقالب اسالمي كه هدايت معنوي و اخالقي
جامعه را هم به عهده دارند ،هش��دار دادند كه وقتي اصل نظ��ام و امنيت مردم
بهخطر ميافتد ،خواص نبايد س��كوت كنند و با بصيرت بايد حق را پيدا و اعالم
كنند و فرمان دادند كه مواضعتان دوپهلو نباشد و حق را صريح و شفاف بگوييد.
وظيفه نخبگان نخس��ت پيدا كردن حق و س��پس بيان صريح آن بود .عدهاي از
نخبگان حق را يافتند و به صراحت اعالم كردند و انشاءاهلل از اين امتحان عظيم
سربلند بيرون آمدند اما متاس��فانه برخي نخبگان كه بصيرت كافي را نداشتند،
دچار شبهه شدند و سكوت كردند .من افرادي را ميشناسم كه در حوادث پس
از انتخابات ،به دليل قبول نداش��تن آقاي احمدينژاد س��كوت كردند و موضع
نگرفتند؛ يعني نميتوانستند بين خطاهاي يك فرد و دفاع از اصل نظام تفكيك
قائل شوند.
دسته س��وم اما افرادي بودند كه حق را پيدا كردند اما چون منفعتطلب بودند،
سكوت كردند و حرفي نزدند .اينها انسانهايي هستند كه كنار درگاه مينشينند
تا اگر الزم ش��د تو بروند و اگر مجبور ش��دند بيرون بيايند .اين افراد كه دو پهلو
حرف ميزدند ،ضعف خود را نشان ميدادند ،اگر واقعا حق را تشخيص ندادهاند
كه بصيرت ندارند ،وگرنه ش��جاعت اعالمش را ندارند .ق��رآن كريم ميگويدَ «:و
اللَ عَل��ى حَ ْرف» يعن��ي برخي افراد خ��دا را فقط با زبان
َّاس مَ��نْ يَ ْعبُدُ هَّ
مِنَ الن ِ
ميپرس��تند و ايمان قلبيش��ان ضعيف اس��ت .در تاريخ چنين افرادي بس��يار
بودهاند .در همين تاريخ انقالب خودمان هم شاهد فعاليت اين افراد هستيم؛ مثال
زماني كه اختالف بين بنيصدر و شهيد بهش��تي شديد شد ،دعوا بين دو حزب
«مردم» و «ايران نوين» بود .خب ،يك عده هم اين وسط قرار ميگرفتند و شعار
ميدادند«:حزبايران نوين پاينده باد ،اندكي هم حزب مردم زنده باد!» اين طور
آدمها هميشه هستند اما حضورشان گاهي اوقات شدت پيدا ميكند و تاثيرگذار
ميشود تا جايي كه نياز به هشدار پيدا ميكنند.

 -3بگویید تا مردم بشناسند

وقتي آقا ميگويد موضعتان را شفاف بگوييد ،معنايش اين
است كه هر كس نظرش را شفاف بگويد ،اين روش يك حسن
بزرگ دارد؛ اگر همه حرفشان را صريح بگويند و مواضعشان
را مشخص كنند ،مردم تكليفشان روشن ميشود

وقتي آقا ميگويد موضعتان را ش��فاف بگوييد ،معنايش اين اس��ت كه هر كس
نظرش را ش��فاف بگويد ،اين روش يك حس��ن بزرگ دارد؛ اگر همه حرفشان را
صريح بگويند و مواضعشان را مش��خص كنند ،مردم تكليفشان روشن ميشود
و دچار سردرگمي نميشوند .شما ديديد كه روز  25خرداد جمعيت انبوهي در
حمايت از فرد خاصي به خيابانها ريختند ،آنها معترضاني بودند كه اصل نظام را
قبول داشتند اما گاليه داشتند و منتقد بودند .بدون شك ،بيشتر آنها انسانهاي
س��الم و وطندوستي بودند كه شبهه داش��تند .خب ،اين جمعيت انبوه به مرور
زمان تقليل يافت و به قول معروف آب رفت! چرا؟ چون مسووالن نظام ،رهبران
اين جريان را بازداش��ت نكردند و اجازه دادند سخن بگويند .همين باعث شد تا
اين افراد منويات و اهداف خود را بيان كنند تا به مرور ،مردم بفهمند كه راهشان
با آنها يكي نيست .خوشبختانه صدا و سيما هم بخشي از ضعفش را برطرف كرد
و پس از مدتي روشنگري ،حقيقت براي همه روشن شد .نتيجه ،ريزش تدريجي
آن جمعيت انبوه بود .اگر حق و باطل حرفشان را با صراحت بگويند ،خود به خود
صفها جدا ميشوند و مردم تكليف خود را پيدا ميكنند.

 -4هم صراحت ،هم انصاف
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من آمارگيري درباره نخبگان نكردم و نميتوانم بگويم چه كسي قبول شد و چه
كسي سقوط كرد .به هر حال بعضي نمره عالي گرفتند و عدهاي شكست خوردند.
آنهايي كه قبول شدند ،چند شاخصه داشتند؛ نخست اهل تحليل بر پايه اصول
انقالب بودند ،در گام بعد انصاف را معيار قضاوت قرار دادند و در مرحله آخر هم
نظرش��ان را بدون ترس و منفعتطلبي با صراحت اعالم كردند تا حقيقت براي
مردم روشنتر شود .اين انصاف خيلي مهم است؛ ببينيد! قرآن وقتي ميخواهد
َك عَنِ ال ْخَ مْ ِر َو ال ْمَ يْسِ ِر
درباره شراب و قمار هم صحبت كند ،ميفرمايد« :يَسْ َئلُون َ
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َّاس َو إِثْمُ هُما أَ ْك َب ُر مِ��نْ ن َ ْف ِعهِما» يعني منصفانه
قُلْ فيهِما إِثْمٌ كَبي�� ٌر َو مَنافِعُ ل ِلن ِ
درب��اره اين دو «ح��رام» قضاوت ميكند و نفعش��ان را هم ميگوي��د اما نتيجه
ميگيرد كه ضرر اين دو ،از نفعشان بيشتر است .اين آيه بايد براي همه افراد الگو
باشد .در قانون اساسي ما آمده است كه اگر فردي بازداشت شد ،شما حق اهانت
و دروغ بس��تن به او را نداريد .نميتوانيد حكم دهيد كه چون فاسق است ،پس
ميتوانيم دربارهاش هر طور كه دلمان ميخواهد اظهارنظر كنيم .متاسفانه برخي
افرادحرفهاي تندي ميزنند و هر نسبتي را كه دلشان ميخواهد به فتنهگران
ميزنند .در صورتي كه ما نبايد خارج از چارچوب حق و حقيقت حرف بزنيم و به
ديگران نس��بتهاي ناروا وارد كنيم .با غيظ و كينه درباره ديگران ـ هر كسي كه
باشد ـ حرف زدن ،نه اخالقي است و نه مورد رضايت بزرگان دين .به همين دليل
من انصاف را هم به صراحت ضميمه كردم.

 -5اخص نخبگان به گوش باشند
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نخبه كسي است كه نظر و تحليلش بين بخشي از مردم نافذ باشد .ضرورتا درجه
خاصي از تحصيل با ش��غل خاصي در تعريف نخبه ديده نميش��ود .پس بيشتر
كساني كه رس��انهاي هس��تند ،اصالتا نخبهاند .يا ممكن است برخي شهروندان
عادي كه مثال كاس��ب هس��تند ،در اين تعريف قرار بگيرند ،چون قدرت تحليل
دارند و حرفشان شنيده ميشود .وقتي رهبري ميگويند صريح و شفاف بگوييد،
خطاب به همه افرادي اس��ت كه در اين تعريف ق��رار ميگيرند؛ البته افرادي كه
شغلشان سياست اس��ت ،مثل من كه نماينده مجلس��م ،يا يك وزير و عضو يك
حزب سياسي ،به طور خاص مخاطب اين جملهاند .ميتوان گفت عدهاي «اخص
نخبگان» محسوب ميشوند و وظيفه ويژهاي در اين خصوص دارند .وظيفه آنها
بسيار سنگينتر است.

 -6هیچ کس حق مطلق نیست
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خيلي از افرادي كه تند هس��تند و از جاده انصاف خارج ش��دهاند ،دوستان من
هس��تند ولي آنها را برخطا ميدانم .اينها مشكلشان همين بصيرت است ،يعني
باور نميكنند كه احتمال دارد فردي در جبهه حق باشد و اشتباه كند يا برعكس؛

آنها حق و باطل را مطلق ميكنند .به يك نفر عالقه ش��ديد دارند و حق مطلق را
به ايش��ان ميدهند ،بنده هم اين كار را خالف اس�لام ميدانم .حاال آنهايي حق
را با افراد ميس��نجند فكر ميكنند من كار اشتباهي ميكنم ،آن وقت عصباني
ميشوند و علي ه من حرف ميزنند.

 -7حرفی با جوانان

جوانان صاحبان اصلي اين انقالب و كشور هستند .من اوايل دوره دانشجويي 18
سالم بود اما االن  60سالم است .به زودي بازنشسته و از صحنه سياسي كشور خارج
ميشوم .اين ش��ماها هس��تيد كه بايد بياييد و كارها را به دست بگيريد .به شرط
آنكه اول تمرين كنيد ،مثل يك وزنهبردار كه قبل از مسابقات تمرين ميكند؛ اگر
وزنهبردار تمرين نكند در اصطالح ميگويند بدنش ميسوزد .جوانان بايد مراقب
باش��ند كه هنگام ورود به عرصه سياست نس��وزند .بايد ابتداي اخالق سياسي و
نگاه دين به سياس��ت را بياموزند ،مالكها و ش��اخصها را تش��خيص دهند و در
مس��ير صحيح حركت كنند؛ حاال اگر در اين مسير زمين هم بخورند ،خودشان را
ميتكانند و دوباره حركت ميكنند ،به شرط آنكه قاعده بازي را ياد گرفته باشند.
اين نكته را هم بايد جوانان بدانند كه در عالم سياست بسياري از انسانها درست
رفتار نميكنند و فقط منفعت خودشان را در نظر ميگيرند .شما سعي كنيد كمتر
دچار اشتباه شويد ،توصيههايي كه رهبر انقالب در اين چند ماه اخير بيان فرمودند،
بهترين نقشه راه است براي آنهايي كه ميخواهند در چارچوب اخالق اسالمي وارد
سياست شوند؛ مالكهايي مانند بصيرت ،انصاف و صراحت.
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گفتنیهاونگفتنیها

گفتنیانگفتن؟مسألهایناست

فصلنهم

چه بگوییم؟ چه نگوییم؟

نخبگان بدانند هر حرفى ،هر اقدامى ،هر تحليلى كه به دشمن كمك بكند ،اين
حركت در مسير خالف ملت است .همه ما خيلى بايد مراقب باشيم؛ خيلى بايد
مراقب باش�يم :مراقب حرفزدن ،مراقب موضعگيرى كردن ،مراقب گفتنها،
مراقب نگفتنها .ي�ك چيزهائى را بايد گفت؛ اگر نگفتي�م ،به آن وظيفه عمل
نكردهايم .يك چيزهائى را بايد بر زبان نياورد ،بايد نگفت؛ اگر گفتيم ،برخالف
وظيفه عمل كردهايم.
 -88/4/29سخنرانی در سالروز عید مبعث

آنهایی که گفتند ،آنهایی که نگفتند
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شما ببينيد در صدر اسالم ،آن كسانى كه ممدوح واقع شدند ـ حاال توى فرهنگ
ما ،بر طبق عقيده ما ـ بيش از آنچه كه به خاطر نماز و عبادتش�ان ممدوح واقع
شدند ،به خاطر موضعگيرىهاى سياسىش�ان ،اجتماعىشان و مجاهدتشان
ممدوح واقع شدند .ما ابوذر را ،يا عمار را ،يا مقداد را ،يا ميثمتماررا ،يا مالكاشتر
را كمتر به عبادتشان مدح ميكنيم .تاريخ ،اينها را به آن مواضعى ميشناسد كه
اين مواضع ،تعيينكننده بود؛ حركت كالن جامعه را توانست هدايت كند ،شكل
بدهد و به پيشرفت اين حركت كمك كند .آنهايى هم كه مذمت شدند هم همين
جور .خيلى از بزرگان كه مورد مذمت قرار گرفتند ،بهخاطر شرب خمر مذمت
نشدند ،به خاطر بىنمازى مذمت نش�دند؛ به خاطر عدم حضور در آنجايى كه
حضورشان الزم بود ،مذمت شدند
 -89/1/16دیدار با مسووالن کشور

گفتنیهای امام

(ره)

امام در اول انقالب ي�ك مجموعههاي�ى را از خود طرد كرد .كمونيس�تها را
صريح ط�رد كرد .آن روز براى خيل�ى از ماها كه در اول انقالب دس�تاندركار
مبارزه بودي�م ،اين كار امام عجيب بود .در همان اوائ�ل انقالب ،امام صريح در
مقابل كمونيس�تها موضعگيرى كرد و اينها را از خودش ج�دا كرد .در مقابل
ليبرالمسلكها و دلباختگان به نظامهاى غربى و فرهنگ غربى ،امام قاطعيت
نش�ان داد؛ اينها را از خ�ود دور كرد ،از خود ج�دا كرد؛ هيچ رودربايس�تى و
مالحظهاى نكرد .مرتجعين را ـ كس�انى كه حاضر نبودن�د حقائق الهى و روح
قرآنى احكام اسالمى را قبول كنند و تحول عظيم را بپذيرند ـ از خودش طرد
كرد .امام بارها مرتجعين را با تعبيرات سخت و تلخ محكوم و از خود دور كرد.
در تبرّى از افرادى كه در دائره فكرى و مبانى اسالمى او قرار نميگرفتند ،امام
تأمل نكرد؛ در حالى كه با آنها هم دشمنى شخصى نداشت.
ش�ما مالحظه كنيد به وصيتنامه امام؛ امام در همين وصيتنامه خطاب ميكند
به كمونيستهايى كه در داخل ،جنايت كرده بودند و به خارج از كشور گريخته
بودند .لحن امام را مالحظه كنيد .به اينها ميگويد« :ش�ما داخل كشور بيائيد
و مجازاتى را كه قانون و عدالت براى ش�ما ميگذارد ،تحم�ل كنيد و مجازات
شويد .يعنى بياييد اعدام را يا حبس را يا ساير مجازاتها را تحمل كنيد ،براى
اينكه خودتان را از عذاب الهى و نغمت الهى نجات دهيد» ،با اينها دلس�وزانه
حرف ميزند و ميفرمايد« :اگر ش�هامت اين را هم نداري�د كه بياييد مجازات
خودتان را قبول كنيد ،الاقل آنجا كه هستيد ،راهتان را عوض كنيد ،توبه كنيد؛
با ملت ايران ،با نظام اسالمى ،با حركت اسالمى مقابله نكنيد؛ براى قدرتمندان
و زورگويان ،پيادهنظام نباشيد».
(ره)
 -89/3/14خطبه های نماز جمعه تهران در حرم امام خمینی
فصل نهم
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بگوييم براي روشنگري
نگوييم براي تفرقه!
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«بيانيه فالن»« ،نامه سرگش��اده بهمان»« ،سکوت مرموز
بيس��ار» و کل��ي واژه و اصط�لاح ديگر که خودت��ان بهتر
ميداني��د .در چن��د ماه��ه پ��س از انتخابات ع��دهاي تا
توانستند گفتند و گروهي هم تا توانستند سکوت کردند.
هر کدام از اي��ن رفتارها هم براي خ��ودش کلي بازتاب و
جنج��ال و حاش��يه داش��ت .رهب��ر انق�لاب در يک��ي از
س��خنرانيهاي مهم پس از انتخابات ،يک موضوع جدي��د را مطرح کردند:
«مراقب گفتنها و نگفتنهايتان باش��يد ».همين جمله کوتاه ،مس��ير درست
سخنوري را براي آقايان سياس��تمدار «خوشنطق» تعيين کرد ،حاال تا چه
اندازه گوش دادند ،خدا ميداند .براي بررس��ي همين موضوع ،س��راغ دکتر
الياس نادران رفتيم .نوشتار کوتاه ايش��ان براي ما ،درباره همين جمله مقام
معظم رهبري است؛ چه بگوييم؟ چه نگوييم؟
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مالک براي تشخيص گفتنيها و نگفتنيها

براي آنکه بتوانيم ،نگاه مقام معظم رهبري در موضوع «گفتنيها و نگفتنيها»
را تحليل کنيم ،ابتدا بايد وقايع سال گذشته را بررسي و موشکافي کنيم .پس از
انتخابات س��ال  ،88جرياني پارا از چارچوب قانون اساسي فراتر گذاشت و تمام
اصول جمهوري اس�لامي ايران را زير س��ئوال برد .در چني��ن وضعي بر هر فرد
انقالبي ،الزم است تا مقابل آنها موضع گيري صريح و شفاف داشته باشد .در اين
موضع بايد حقيقت را «بگوييم» تا مسير براي مردم روشن شود .البته تشخيص
راه حق و باطل ،به اجتهاد شخصي نيست.
براي آنکه بدانيم چه کس��ي از مس��ير درست انقالب خارج ش��ده ،چند مالک
مشخص داريم که براي همه روشن است؛ اسالم ،انقالب اسالمي ،قانون اساسي
و اصل واليت فقيه .هر کس اين موارد را مثل اکثر قريب به اتفاق مردم پذيرفته،
داخل نظام است و نبايد مورد هجمه قرار بگيرد .در قبال اين افراد ،وظيفه همه ما
حفظ وحدت و دوري و پرهيز از تنش و تفرقه است ،اما آنهايي که در عمل ثابت
کردند به مالکها و اصول نظام مقدس اس�لامي پايبند نيستند ،بيراهه رفتهاند
و بايد صريح و ش��فاف به مردم معرفي ش��وند .اينجا بايد بگوييم و اگر نگوييم به
وظيفه خودمان عمل نکردهايم.

مديريت هوشمندانه رهبر انقالب
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بيانات مقام معظم رهبري براي همه راهگش��ا و کارس��از اس��ت ،اما قطعا براي
خواص از اهميت بيشتري برخوردار است .به هر حال ،حرف مردم عادي به اندازه
شخصيتهاي سياسي شنيده نميشود و اثرگذار نيست .شما ميدانيد که گاهي
اوقات ،حرف برخي از سياسيون بازتابهاي بينالمللي داشته و سران کشورهاي
ديگر را به واکنش واداشته است.
نکته ديگر اين است که حرف زدنها بايد يک ويژگي خاص داشته باشد؛ صريح
و شفاف .دو پهلو حرف زدن پديدهاي بود که متاس��فانه در وقايع چند ماه اخير
در کشور ما رخ داد .مردم دوست دارند بدانند نظر اين نخبهها در شرايط خاص
چيس��ت .آنها هم وظيفه دارند که بدون تعارف ،صريح حرف بزنند.خوشبختانه
با درايت مقام معظم رهبري و مس��ئوالن ،فتنه بزرگ سال  88کنترل شد .ابتدا
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که حق و باطل کمي ممزوج شده بود ،برخي افراد فريب شعارهاي جبهه نفاق را
خوردند ،اما پس از مدتي به برکت سخنان روشنگرانه مقام معظم رهبري ،حقيقت
براي مردم روشن شد و ش��اهد ريزش ش��ديد در جبهه فريبخوردگان شديم.
زماني که اسکتبار و عوامل داخلي آنها يعني گروهکهايي مانند نهضت آزادي،
سازمان مجاهدين انقالب ،مشارکت ،بهائيت ،ملي مذهبي و سلطنت طلبها از
اين طيف حمايت کردند ،آنها پا را فراتر گذاش��تند و وقايع روزهاي  13آبان16 ،
آذر و در نهايت فاجعه روز عاش��وراي سال  88ايجاد شد .همين گستاخي ،مردم
را به ميدان آورد .بصيرت مردم کار فتنه را تمام کرد و حماس��ه روزهاي  9دي و
 22بهمن خلق شد.
مردم بصير ما با حضور گس��ترده و چشمگيرش��ان ،به همه اصحاب فتنه هشدار
دادند که کجرويش��ان را پايان دهند .همين آگاه��ي و حضور به موقع مردم در
صحنه ،باعث شگفتي جهانيان شد .با اين وضع ،زماني که «فتنه» نيروهايش را
از دست داد و ديگر پياده نظامي نداشت ،رو به بيانيه آورد و بعد از مدتي باالخره
دستشان براي همه مردم رو شد .
مردم دقيقا به اين نتيجه رسيدند که اينها بحثشان انتخابات نيست ،بلکه براندازي
است .بنابراين سهم خودشان را از آنها جدا کردند ،به همين دليل ديگر اين جريان
جايگاهي ميان مردم ندارد.

جوانان ،هسته حماسه  9دي
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مالکهاي ديگري هم براي تشخيص گفتنيها و نگفتنيها وجود دارد .سواستفاده
دشمنان از موضعگيريها ،ايجاد روحيه ياس در مردم ،اميد ايجاد كردن در فتنه
گ��ران ،خالف مصالح ملي عمل كردن و  ...از مواردي اس��ت كه مراقبت در مورد
آنها ،به خصوص توسط نخبگان و خواص ،ضرورت مضاعف ميطلبد .با اين حال،
بايد خدا را هزاران مرتبه شکر کنيم که به همه ثابت شد اکثر جوانان ما مسير را
به درستي شناختهاند.
البته قبول دارم که يک درصد محدودي از آنها از مسير درست خارج شدند ،اما
مقصر افراد با تجربهاي هس��تند که اطالعات غلط به آنها دادند .هر کسي به هر
فردي که دوست داشت ،راي داد و هيچ اش��کالي هم نداشته و ندارد ،اما پس از

براي آنکه بدانيم چه کسي از مسير درست انقالب خارج
شده ،چند مالک مشخص داريم که براي همه روشن است؛
اسالم ،انقالب اسالمي ،قانون اساسي و اصل واليت فقيه.
هر کس اين موارد را مثل اکثر قريب به اتفاق مردم پذيرفته،
داخل نظام است و نبايد مورد هجمه قرار بگيرد

آنکه مقام معظ��م رهبري در نمازجمعه  29خرداد  88خ��ط و مرزهاي اصلي را
روشن کردند ،محک امتحان به ميان آمد تا مردم بدانند آنهايي که مدعي پيروي
از واليت بودند ،تا چه اندازه درست ميگويند .جوانان قبل از بسياري از سياسيون
مس��ير خود را مشخص کردند و بيشتر آنها س��ند افتخاري شدند براي کشور .با
آنکه تعداد قابل توجهي از ش��خصيتهاي سياسي در اين امتحان مردود شدند،
اما جوانان امتحان بسيار خوبي پس دادند.همين جوانان هسته مركزي حماسه
سازان اصلي  9دي را تشكيل دادند.
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ما درباره افرادى كه به آنها اهانت ميشود ،تهمت زده ميشود ،ميگوييم اينها
حق دفاع دارند؛ خب ،نظام هم همين جور است؛ نظام هم حق دفاع از خودش
را دارد .اين خطاس�ت كه كس�ى خيال كند چون نظام حاكميت است و قدرت
سياس�ى اس�ت ،نبايد دفاع كند؛ بىدفاع بماند؛ در مقابلش هرگونه مخالفتى،
معارضهاى ،قانونش�كنىاى ،مرزش�كنىاى انجام بگيرد ،باي�د عكسالعمل
نشان ندهد؛ اين درست نيست؛ هيچ جاى دنيا هم چنين نيست .در اختالفات
گوناگونى كه در بين احزاب دنيا وجود دارد  -در همين كشورهايى كه خودشان
را پيشرو دموكراس�ى ميدانند  -هيچكدام از اين احزاب متعارض و متخالف،
با اصول و مبانى آن نظام مخالفت نميكنند؛ واال از نظر مردم مردود هس�تند.
دستگاههايى دارند؛ دستگاههاى رعايت قانون اساسى و دادگاه قانون اساسى
 شبيه شوراى نگهبان خودمان  -اينها را رد ميكنند .اينجور نيست كه قبولكنند يك نفر بيايد در يك نظامى عليه مبانى آن نظام مبارزه كند ،معارضه كند،
آن وقت نظام در مقابل او س�اكت و آرام بنشيند .به كمتر از آن هم گاهى ديده
ميش�ود كه در همين نظامهاى اروپايى برخوردهاى خشن و تندى ميكنند؛
چيزهايى ك�ه جزو اصول هم محس�وب نميش�ود .بنابراين برخ�ورد با نظام،
برخورد با مبانى نظام ،ايستادگى و شمشير كشيدن روى نظام ،جواب تند دارد
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اما نظر مخالف داشتن ،نظر متفاوت داشتن ،آن وقتى كه با اين اشكاالت همراه
نباشد ،تهمت و شايعهافكنى و دروغ و از اين چيزها نباشد ،نه ،نظام هيچگونه
برخوردى نخواهد كرد .ش�يوه نظام اين نبوده ،امروز هم نيست و انشاءاهلل در
آينده هم نخواهد بود.
 -88/6/20خطبههای نماز جمعه

تهمت دل را تاریک میکند

www.ourpresident.ir

من هيچ موافق نيستم با اينكه فضاى جامعه را فضاى سوءظن و فضاى بدگمانى
قرار بدهيم .اين عادات را از خودمان بايد دور كنيم .اينكه متأسفانه باب شده،
روزنامه و رسانه و دستگاههاى گوناگون ارتباطى  -كه امروز روزبهروز هم بيشتر
و گستردهتر و پيچيدهتر ميش�ود  -روش�ى را در پيش گرفتهاند براى متهم
كردن يكديگر ،اين چيز خوبى نيست؛ اين چيز خوبى نيست ،دل ما را تاريك
ميكند ،فضاى زندگى ما را ظلمانى ميكند .هيچ منافات ندارد كه گنهكار تاوان
گناه خودش را ببيند ،اما فضا ،فضاى اش�اعه گناه نباشد؛ تهمت زدن ،ديگران
را متهم كردن به شايعات ،به خياالت .همين جا من اين را هم بگويم :اينكه در
دادگاهها  -كه در تلويزيون هم پخش ميشد  -از قول يك متهمى چيزى راجع
به يك كس ديگرى گفته ميشود ،من اين را بگويم كه اين ،شرعا حجيت ندارد.
بله ،متهم هرچه درباره خود در دادگاه بگويد ،اين حجت است .اينكه بگويند در
دادگاه درباره خودش اگر اعترافى كرد ،حجت نيست ،اين حرف مهملى است،
حرف بىارزش�ى است؛ نه ،هر اقرارى ،هر اعترافى ،ش�رعا ،عرفا و در نزد عقال
در ي�ك دادگاه در مقابل دوربين ،در مقابل بينن�دگان ميليونى كه متهم عليه
خود بكند ،اين اعتراف مسموع است ،مقبول است ،نافذ است؛ اما عليه ديگرى
بخواهد اعترافى كند ،نه ،مسموع نيست .فضا را نبايد از تهمت و از گمان سوء
ظ�ن المؤمنون و المؤمنات
ّ
پر كرد .قرآن كريم ميفرمايد« :لو ال اذس�معتموه
بانفس�هم خيرا»؛وقتى ميش�نويد كه يكى را متهم ميكنند ،چرا به همديگر
حس�ن ظن نداريد؟ تكليف دس�تگاه اجرايى و قضايى به ج�اى خود محفوظ
است .دستگاههاى اجرايى بايد مجرم را تعقيب كنند ،دستگاههاي قضايى بايد
مجرم را محكوم و مجازات كنند؛ با همان روش�ى كه ثابت ميشود و در قوانين
اسالمى و قوانين عرفى ما هست و هيچ هم در اين زمينه نبايد كوتاه بيايند اما
مجازات مجرم كه از طرق قانونى جرم او ثابت ش�ده است ،غير از اين است كه
به گمان ،به خيال ،به تهمت ،يكى را متهم كنيم ،بدنام كنيم ،توى جامعه دهن
به دهن بگردانيم .اينكه نميشود .اين فضا ،فضاى درستى نيست .يا ديگران -
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خارجىها ،بيگانهها ،تلويزيونهاى مغرض  -عليه كسى يا كسانى حرفى بزنند،
ادعا كنند كه اينها فالن جا خيانت كردند ،فالن جا خطا كردند؛ ما هم عين همان
را پخش كنيم .اين ،ظلم اس�ت؛ اين ،مورد قبول نيست .رسانههاى بيگانه كِى
دلشان براى ما سوخته اس�ت؟ كِى خواستهاند حقايق در مورد ما روشن بشود
كه در اين مورد بيايند حقيقت را گفته باشند؟ ميگويند ،حرفهايى ميزنند،
ادعاهايى ميكنند .نبايد گفت اينها شفافيت است .اين ،شفافيت نيست؛ اين،
كدر كردن فضاست .شفافيت معنايش اين است كه مسؤول در جمهورى اسالمى
عملكرد خودش را به طور واضح در اختيار مردم قرار بدهد؛ اين معناى شفافيت
است ،بايد هم بكنند اما اينكه ما بياييم اين و آن را بدون اينكه اثبات شده باشد،
بگيريم زير بار فشار تهمت و چيزهايى را به آنها نسبت بدهيم كه ممكن است
در واقع راست باشد ،اما تا مادامى كه ثابت نشده است ،ما حق نداريم آن را بيان
كنيم؛ اين آن را متهم كند ،آن اين را متهم كند؛ از رسانه بيگانه  -رسانه مغرض
انگليس  -ش�اهد برايش بياوريم ،بعد هم يك نفر از آن طرف پيدا بشود و كل
نظام را به امورى كه شايسته نظام اسالمى نيست و نظام اسالمى شأنش بسيار
باالتر اس�ت از اين چيزهايى كه بعضى به نظام اسالمى نسبت ميدهند ،متهم
بكند ،اين اشكال بر آنها بيش�تر هم وارد است .تهمت زدن به يك شخص گناه
است ،تهمت زدن به يك نظام اسالمى ،به يك مجموعه ،گناه بسيار بزرگترى
است .پروردگارا! با تقواى خود ما را از اين گناهان دور كن.
 -88/6/29خطبههای عید سعید فطر

نانشان در تهمت و اختالف است

بازخواني سياستهاي
راهبردي مقام معظم
رهبری در مدیریت
بحران سياسي سال88

118
www.ourpresident.ir

حاال بعضىه�ا  -چه مطبوعات ،چه بعض�ى از عناصر گوناگ�ون  -توصيهپذير
نيستند؛ آنها از ما توصيه نميخواهند؛ معلوم نيست سياستهاى بعضى از اين
دس�تگاهها و مطبوعات و رس�انهها را كى معين ميكند و كجا معين ميشود -
نانشان در ايجاد اختالف است  -اما آن كسانى كه مصالح كشور را ميخواهند،
مايلند حقايق را غالب كنند ،من توصيهام به آنها اين است كه از اين اختالفات
جزي�ى و غيراصولى صرف نظر كنند .شايعهس�ازى و ش�ايعهپراكنى درس�ت
نيست .انسان مىبيند صريحا و علنا به مس�وولين كشور  -كسانى كه بارهاى
كشور را بر دوش دارند  -تهمت ميزنند ،نسبت به اينها شايعهسازى ميكنند؛
فرق هم نميكند ،چه رئيسجمهور باش�د ،چه رئيس مجلس باشد ،چه رئيس
مجمع تش�خيص مصلحت باش�د ،چه رئيس قو ه قضائيه باشد؛ اينها مسؤوالن
كشورند .مسؤوالن كشور كسانى هستند كه زمام يك كارى به اينها سپرده شده

اس�ت؛ مردم بايد به اينها اعتماد داشته باشند ،حسن ظن داشته باشند .نبايد
شايعهپراكنى كرد؛ دش�من اين را ميخواهد .دشمن ميخواهد شايعهپراكنى
كند؛ ميخواهد دلها را نسبت به يكديگر ،نسبت به مسؤوالن بدبين كند.
ديديد شما در اوايل همين حوادث بعد از انتخابات  -اين فتنه بعد از انتخابات
 اولين كارى كه ش�د ،ترديدافكنى در كار مسؤوالن رسمى كشور بود؛ در كارش�وراى نگهبان ،در كار وزارت كش�ور .اين ترديدافكنىها خيلى مضر است؛
دش�من اين را ميخواهد .جوانان بس�يجى بايد ايمان را ،بصيرت را ،انگيزه را،
رعايت موازين و معيارها را ،اينها همه را با هم مالحظه كنند.
 -88/9/4دیدار با جمعی از بسیجیان
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حجتاالسالم والمس��لمين مصطفي ميرلوحي ،يکي از
روحانيهاي فعال در حوزه سياس��ت اس��ت که همواره
تالش کرده نظريات��ش از دايره انص��اف و اعتدال خارج
نشود .ميرلوحي بيش از هر چيز از تهمتهايي که در اين
مدت ب��ه نظام اس�لامي و نيروه��اي انقالبي وارد ش��د،
گاليهمند است و حرفها و احاديث بسياري در خصوص
اين گناه کبيره دارد .مقام معظم رهبري در سخنرانيهاي پس از انتخابات،
از تهمتهايي که در اين مدت به اش��خاص و نظام اس�لامي وارد شد ،بسيار
گاليه کردند و آن را «گناه بس��يار بزرگ» خواندن��د .ميرلوحي از نگاه دين به
تهمت و شيوه استفاده دشمنان از اين ابزار قديمي ميگويد.
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 - 1راهکار هميشگي دشمن

مقام معظم رهبري در س��خنرانيهاي سال گذشته ،چند بار نخبگان سياسي را
به دوري از تهمت سفارش کردهاند .براي آنکه دليل اين تاکيد را متوجه شويم،
ابتدا بايد تهمت را به طور ساده تعريف کنيم .يكي از رذايل اخالقي ،مساله تهمت
و ايراد اتهام ناروا به مؤمنين اس��ت .وعده عذاب الهي براي كسي كه بيجهت به
يك انسان مؤمني اتهام وارد كند ،بسيار شديد است؛ حتي از عذاب غيبكننده به
اضعاف مضاعف شديدتر است؛ با اينكه ميدانيم غيبتكردن از بدترين گناهان
كبيره و از فحشاء شديدتر است ،اما غيبت يعني به نوعي برادر دينيات را ياد كني
كه او دوست ندارد؛» ذكرك اخاك بما يكرهه» حاال اگر انسان بيايد عيب و گناه
و ايرادي را به طرف وارد كند كه وجود خارجي نداش��ته و كذب محض است که
حتما مورد غضب الهي واقع خواهد شد .يکي از راهکارهايي که در طول تاريخ،
دشمن براي کمرنگکردن جريان حق به کار گرفته ،استفاده از ابزار تهمت بوده
است .تهمت يعني نسبت دادن امور غيرواقعي و احتماال خالف اخالق ،به مردان
و زنان الهي و پاکدامن براي اينکه موقعيت اجتماعي آنها را متزلزل کنند .معموال
شيطان براي اينکه بازوان جريان حق را قطع کند ،با تهمت وارد ميدان ميشود
تا رهبران الهي ،در نتيجه تهمت اصحاب خود را از دس��ت بدهند .طبيعتا وقتي
يک جريان و طرز تفکر مورد تهمتهاي مکرر قرار بگيرد ،کارايي خود را از دست
ميدهد و به عبارتي تضعيف ميشود .جريان کفر خوب ميداند که براي فعاليت،
ابتدا بايد حق را تضعيف کند ،به همين دليل يکي از بهترين راهکارهايش تهمت
و نسبت دادن صفات خالف واقع است.

 - 2داليل تاکيد رهبر

www.ourpresident.ir

رهبر معظم انقالب كه سكاندار كشتي هدايت و امامت امت هستند و هماره چون
ديدهبان تيزبيني امور را تحت نظر دارند و همچون «طبيب دوار بطبه» به دنبال
اصالح مفاسد و رفع نقايص افراد و جمعيتها و گروههاي مختلف و هدايت آنها به
مسير صحيح هستند ،ايشان پس از انتخابات ،تشخيص دادند كه كشور دچار اين
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آفت و ميكروب بزرگ شده است و مردم بايستي به مكارماخالق و خصال دعوت
شوند .ايشان وظيفه واليتي ،امامتي و هدايتي خودشان را به بهترين شکل انجام
دادند و هيچ نکتهاي را فراموش نکردند .به همين دليل بحث تهمت را نيز مفصل
بيان داش��تند .دليل اين تاکيد ايشان کامال روشن است .تهمت از گناهاني است
که هرگز استثنا نشده است ،در صورتي که شرع مقدس برخي گناهان را در موارد
خاص جايز ميداند ،مثل دروغ که اگر براي آشتي دادن دو مومن باشد ،بالاشکال
است اما تهمت اينگونه نيست .هيچگاه نميشود در يك جامعه اسالمي؛ مؤمني
به مؤمن ديگر براي اهداف ش��خصي ،جمعي ،جناحي و ...حتي به حسب ظاهر
ال به خيال مصلحت مهمتر كه كسي را از
مشروع و مقدس اتهام و افترا بزند و مث ً
سر راه اهداف خود بردارد ،او را لجنمال كند و آبرويش را ببرد.

 - 3ريشه اصلي فتنه 88
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ريشه بس��ياري از وقايع سال گذش��ته به همين گناه کبيره بازميگردد ،قبل از
روز رايگيري ،عدهاي از احتمال تقل��ب گفتند و به نظام تهمت خيانت در آراي
مردم را زدند ،اين تهمت را پس از پايان راي گيري نيز ادامه دادند و آنقدر تاکيد
کردند که عدهاي فريب خوردند و حکم غير عالمانه صادر کردند .ريشه همه اين
مش��کالت «بيتقوايي» برخي افراد تشنه قدرت بود .ما ش��اهد بوديم که گاهي
اوقات ،مردان انقالبي و معتقد به واليت و مخصوصا ارادتمند حضرت امام و مقام
معظم رهبري ،چطور مورد جفا و بيمهري جريانهاي نفاق قرار گرفتهاند .البته
اين روزها جريان نفاق با يک نقاب غير قابل تشخيص به ميدان آمده و دنبال اين
اس��ت که ياران رهبر بزرگوار را کاهش دهد .دشمني که واليت را نشان گرفته،
ابتدا بايد اطراف ايشان را با تهمت خلوت کند تا بتواند نقشهاش را اجرا کند .در اين
شرايط ،بايد با چشمان بصير مراقب بود .در چنين شرايطي ،بايد از حرکتهاي
خودسرانه ،بدون انسجام و بدون هماهنگي به شدت خودداري کرد چون ممکن
است اينگونه حرکات گاهي اوقات اثر عکس داش��ته باشد .به هر صورت نبايد
ميدان را براي چسباندن اتهام به نظام و يارانش باز کنيم .اين که روايت ميفرمايد:
«واتقوا من مواضع الته��م  /بپرهيزيد از موضعهاي تهمت» يعني همين .موضع
تهمت يعني اينکه انسان خودش يک کاري بکند که تهمت به او بچسبانند ،اگر

هيچگاه نميشود در يك جامعه اسالمي؛ مؤمني به مؤمن
ديگر براي اهداف شخصي ،جمعي ،جناحي و ...حتي به حسب
ال به خيال
ظاهر مشروع و مقدس اتهام و افترا بزند و مث ً
مصلحت مهمتر كه كسي را از سر راه اهداف خود بردارد ،او را
لجنمال كند و آبرويش را ببرد

کس��ي بيايد خودش را در موضع تهمت قرار بدهد ،بديهي است که دشمنان به
او تهمت ميزنند.

 - 4چرا به نظام تهمت زدند؟
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متاسفانه ،در مواجهات سياس��ي بيانصافيهاي وحش��تناکي را از برخي افراد
مغرض شاهد بوديم؛ کساني که نظام را متهم کردند .دليلش اين است که مسير
منطقي رسيدن به خواستههايشان را مس��دود ديدند و به تهمتزني عليه نظام
مقدس اسالمي پرداختند .گويا فراموش کردهاند که امام چه ميفرمود؟ ايشان
حفظ جمهوري اس�لامي را از نماز واجبتر ميدانس��ت ،آن وقت يک فرد غافل
که شعار امام را هم سر ميدهد ،به اين وضوح برخالف نظر ايشان رفتار ميکند،
تهمتهاي بيس��ند و دليل به نظام وارد ميکند تا حکومت تضعيف ش��ود .من
معتقدم دش��منها براي تهمت زدن به نظام دو هدف را نش��انهگذاري کردهاند؛
عدهاي کال جمهوري اسالمي و مبانيش را زير سوال ميبرند و مورد تهمت قرار
ميدهند ،بيشتر اين افراد دشمنان خارجي هستند که به صراحت نظرات باطل
خود را فرياد ميزنند اما آنهايي که درون نظام رشد پيدا کردهاند و به برکت همين
انقالب شناخته شدند ،نميتوانند مثل خارجيها دشمني کنند .اگر پايههاي نظام
اسالمي را زير سوال ببرند و مورد تهمت قرار دهند ،هم دستشان زود براي مردم
رو ميشود و هم گذشته خودشان زير سوال ميرود ،آنها سراغ وليفقيه ميروند
و از اين طريق به تضعيف نظام ميپردازند ،در صورتي که اشتباه بزرگي مرتکب
شدهاند ،مردم واليت فقيه را يکي از دستاوردهاي بزرگ امام و انقالب ميدانند و
دست از حمايت آن بر نميدارند.

فصل دهم
تهمت
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اشكالى ندارد كه مسووالن كشور و متوليان امور كشور منتقدانى داشته باشند
كه ضعفهاى آنها را به خود آنها نشان بدهند .وقتى انسان در مقام رقابت و مقابل
منتقد قرار بگيرد ،بهتر كار ميكند .اين جور نيست كه وجود منتقدان و كسانى
كه اين روش را قبول ندارند و آن روش را قبول دارند ،براى نظام ضررى داش�ته
باشد؛ منتها بايد در چهارچوب نظام باشد؛ اين اشكالى ندارد ،اين مخالفت هيچ
مخالفت مضرى نيست؛ نظام هم مطلقا با چنين مخالفتى برخورد نميكند .البته
انتقاد بايد در چهارچوب اصول باشد .اصول انقالب هم مشخص است كه چيست.
اصول انقالب امور س�ليقهاى نيست كه هر كس از يك گوشهاى دربيايد ،سنگ
اصول را به سينه بزند؛ بعد كه س�راغ اين اصول ميرويم ،مىبينيم بيگان هاى از
(ره)
انقالب است .اصول انقالب ،اسالم است؛ قانون اساسى است؛ رهنمودهاى امام
نامه امام(ره) است؛ سياستهاى كلى نظام است كه در قانون اساسى
است؛ وصيت 
معين شده كه اين سياستهاى كلى بايس�ت تدوين بشود .در اين چهارچوب،
اختالف نظر و اختالف سليقه عيب نيست كه حسن است؛ مضر نيست كه مفيد
و نافع اس�ت .اين يك مطلب اس�ت كه در ميدان معارضات اينچنينى ،نظام با
هيچ كس برخورد نميكند .آنجايى كه اف�راد در چهارچوب اصول رفتار كنند،
دنبال خشونت نروند ،درصدد بر هم زدن امنيت جامعه نباشند ،آسايش جامعه
را نخواهند به هم بزنند ـ از اين كارهاى خالفى كه انجام ميگيرد؛ دروغپراكنى
و شايعه ـ نظام هيچگونه مسالهاى ندارد .مخالفانى هستند ،نظراتى دارند ،نظرات
خودش�ان را بيان ميكنند؛ نظام برخورد نميكند .بناى نظام در اينجا « ،جذب
حداكثرى و دفع حداقلى» است .اين روش نظام است؛ اين را همه توجه بكنند.
آن كسانى هم كه نظر مخالف با نظرات رسمى دارند ،در اين چهارچوب ميتوانند
خودشان را مقايس�ه كنند .اگر كسى با مبانى نظام معارضه كند ،با امنيت مردم
مخالفت كند ،نظام مجبور است در مقابل او بايستد.
 -خطبههای نماز جمعه88/6/20

خدا كند درون نظام باقي بمانند

يكى از مطالبى كه ام�روز در اين خطبه عرض ميكن�م ـ در واقع مخاطب اين
س�خنان كه در حضور ش�ما نمازگزاران عزيز و مردم عزيزمان عرض ميشود،
جريانهاى سياسى ،شخصيتهاى سياسى و مسووالن سياسى سابق و الحق
ش�اءالل كه هم براى مخاطبان اين سخن ،هم براى خود ما و هم به
هَّ
هستند ـ ان
خصوص براى جوانهاى عزيزمان و مردم عزيز و مومنمان مفيد واقع شود .اين
كسانى كه مخاطبند ،البته كسانى هس�تند كه تاكنون در درون نظام اسالمى
شاءالل در آينده
هَّ
تعريف شدهاند؛ شخصيتهاى درون نظامند ،جزو نظامند كه ان
هم همه در درون نظام باشند و براى اين نظام كار و تالش كنند .اين درون نظام و
برون نظام يك مفاهيم تبليغاتى و شعارهاى پوچ نيست؛ تابلوى صرف نيست؛
يك ش�اخصهايى دارد ،مبناهاى عقيدتى دارد ،مبناهاى علمى دارد .تا حاال
شاءالل بعد از اين هم همين جور باشد.
هَّ
اينجور بوده ،ان
 - 88/6/20خطبههاي نماز جمعه

اعتقادی به دفع ندارم

من هي�چ اعتقادى ندارم به دف�ع؛ من گفتم در نماز جمع�ه؛ اعتقاد من به جذب
حداكثرى و دفع حداقلى است؛ اما بعضى كأنه خودشان اصرار دارند بر اينكه از
نظام فاصله بگيرند .يك اختالف درون خانوادگى را ،درون نظام را ـ كه مبارزات
انتخاباتى بود ـ يك عدهاى تبديل كردند به مبارزه با نظام ـ البته اينها اقليتند،
كوچكند؛ در مقابل عظمت ملت ايران صفرند ،لكن به نام اينها ش�عار ميدهند،
اينها هم دل خوش ميكنند به اين .اين بايد ماي ه عبرت باشد.
 -88/9/22دیدار با طالب و دانشجویان

از كشتي نظام خارج نشويد
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كس�اني كه حاضر نيس�تند اكثريت را قبول كنند ،كس�اني ك�ه آن انتخابات
عظي�م 40ميليوني مايه افتخار را زير س�وال ميبرند ،يك نقط�ه قوت را براي
نظام ميخواهند به يك نقطه ضعف تبديل كنند ،اينها در واقع دارند خودشان
را از يك كش�تي نج�ات ـ كه نظام اسلامي اس�ت ـ بي�رون مياندازند .واال
هيچكس نميخواهد كسي را از كش�تي نجات بيرون بيندازد .نظام اسالمي به
همه ميگويد« :بياييد با ما باش�يد و وارد اين كشتي نجات شويد .وال تكن مع
الكافرين» .هدف و مبنا اين اس�ت .ما هيچ كس را از نظ�ام بيرون نميكنيم اما
كساني هس�تند كه خودشان ،خودش�ان را از نظام خارج ميكنند و صالحيت
حضور در چهارچوب نظام اسالمي را از دست ميدهند كه از دست دادهاند.
 88/12/6ـ ديدار با اعضاي مجلس خبرگان رهبري
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در مناظرهه��اي پرالتهاب دوره نهم رياس��ت جمهوري ،محمد
خوشچهره يكي از كس��اني ب��ود كه به عن��وان حامي محمود
احمدينژاد پاي ميز مناظره حاضر ش��د و تمام قد از شهردار
وقت ته��ران دفاع ك��رد .خيليها معتقدند حرفهاي آن ش��ب
خوشچهره در باال رفتن رايهاي احمدينژاد بسيار موثر بود
اما پس از آنكه احمدينژاد بر صندلي رياس��ت جمهوري تكيه
زد ،اختالف نظرهاي بس��ياري با او پيدا كرد تا جايي كه محمد خوشچهره امروز
به عن��وان «اصولگراي منتقد دولت» ش��ناخته ميش��ود .خوشچه��ره هم مانند
بسياري از همفكرانش معتقد است اگر فرمايشات رهبر انقالب توسط دوطرف دعوا
به درستي اجرا ميش��د ،نظام براي كنترل بحران سال گذشته هزينههاي كمتري
متحمل ميش��د .يكي از اين سياس��تها كه او دربارهاش حرفهاي بسياري دارد،
«جذب حداكثري و دفع حداقلي» است.
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 -1ولی فقیه فصلالخطاب است

امام خميني(ره) ساختار قدرت در جمهوري اسالمي را معماري كرده ،به گونهاي
كه اصل واليت فقيه مسوول اصلي حفظ نظام و انقالب است .بنابراين ،هر جا كه
انحراف براي كش��ور پيش بيايد يا مصالح و منافع ملي به خطر بيفتد ولي فقيه
مسير حركت را نشان ميدهد و در اصطالح «فصل الخطاب» است .در مسائل و
مشكالتي كه پس از انتخابات سال گذشته در كشور پيش آمد ،وضعي ايجاد شد
كه ميتوانست منافع ملي را تهديد كند .متاسفانه دشمنان ديرينه مردم ايران هم
از فرصت سوءاستفاده كردند و دستگاههاي امنيتي ،جاسوسي و رسانههايشان
را به كار گرفتند تا به كشور ضربه بزنند .گذشته از اينكه چه كساني مقصر ايجاد
اين مشكالت بودند ،كشور به جايي رسيد كه دوستداران حقيقي انقالب مجبور
باشند كه راه خود را از دشمنان جدا كنند و به مصداق « تعرف االشياء باضدادها»
در جبهه باطل قرار نگيرند .البته آنها ابتدا قصد داش��تند به برخي اشكاالتي كه
به نظرشان در انتخابات وجود داش��ت رسيدگي كنند ولي به مرور جريان شكل
ديگري به خود گرفت تا جايي كه اس��تقالل ،حاكميت و مباني انقالب را تحت
خطر قرار داد .دوستداران حقيقي انقالب بايد اينجا توقف ميكردند.

 -2دشمن ناامید شد

متاس��فانه افراط و تفريطهاي جدي در اين ماجرا ديده ميشد؛ به نظر ميرسد
كه طرف پيروز و شكس��تخورده انتخابات با عصبانيت با هم روبهرو شدهاند ،در
چنين ش��رايطي ،هر تحليلگر منصفي خوب ميداند ك��ه بايد يك كالم آخري
وجود داشته باشد تا كشور ضربه اساسي نخورد .خوشبختانه رهبر معظم انقالب
توانستند با درايت دنياي س��لطه را نااميد كنند و اصل نظام را حفظ كنند .البته
بايد بپذيريم كه هنوز به اقناع فرهنگي و سياسي نرسيدهايم و بايد براي رسيدن به
اين هدف بزرگ همه مسووالن دست به دست هم دهند اما نكته مهمتر نااميدي
دشمن از ضربه زدن به كشور بود كه بحمداهلل حاصل شد.
www.ourpresident.ir

 -3مردم سرمایه اصلی نظام هستند

يكي از كليدواژههايي كه در اين مدت توسط رهبر معظم انقالب مطرح شد ،جذب
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حداكثري و دفع حداقلي بود .اين نشان ميدهد كه در كشور جرياني وجود داشت
كه با محدودنگري و خودكامگي برخالف سياس��تهاي نظام حركت ميكرد و
به فكر جذبحداكثري مردم نبود .در صورتي كه در نظام اسالمي ما بزرگترين
سرمايه مردم هستند كه بايد قدرش��ان را دانست .اين سرمايه بزرگ نشان داده
كه تا چه اندازه در حوادث كشور موثر است .تا پيش از انقالب اسالمي هر تحول
بزرگي كه در دنيا صورت گرفته دليل مادي و اقتصادي داش��ته اس��ت اما تحول
بزرگ كشور ما يك «تحول مردمي» بود و شرط بقاي اين نظام هم مردم هستند.
مشاركت عمومي مردم در شرايط خاص كشور باعث عبور از بحرانهاي بسياري
شده است .قطعا در برابر چنين مردمي بايد همين سياست را در پيش گرفت.
امام(ره) با كمك همين مردم و با ش��عار «خون بر شمشير پيروز است» ،توانست
نظام  2500ساله شاهنش��اهي را در هم پيچد .در همين شعار خون نشانهاي از
مردم دس��ت خالي اس��ت كه اراده كرده و پاي ارزشها ايستادهاند ،شمشير هم
نماد تجهيزات و امكانات و ثروت اس��ت .امام(ره) نشان داد كه اين سرمايه مردمي
چگونه كارس��از اس��ت .تا همين امروز هم مردم هس��تند كه نظام را از بحرانها
سربلند بيرون آوردند .اوايل انقالب ،گروههاي چپ ،حزب توده و منافقين توسط
همين مردم رانده شدند .حتي ما شاهد بوديم كه مادري ميآمد و فرزند منافقش
را معرفي ميكرد ،خانمي ميآمد و همسر منافقش را لو ميداد .اين روحيه مردم
بزرگترين سرمايه و شرط پيروزي و بقاي نظام ما بوده و هست .درست است كه
اوايل انقالب سرمايه مادي نداشتيم اما سرمايه مردم بسيار موثر خود را نشان داد.
نمونه ديگرش را ميتوانيم در  8سال دفاع مقدس به دفعات ببينيم.

-4خطاب این جمله مسووالن هستند
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در جريان انقالب ،دشمن نقطه قوت ما را تشخيص داد و فهميد كه تنها راه مبارزه با
اين نظام كمرنگ كردن سرمايه مردمي است ،چون دنياي سلطه فهميده كه مردم
نقطه قوت نظام ما هستند .در چنين ش��رايطي رهبر معظم انقالب با هوشياري از
«جذب حداكثري» ميگويند تا نقشه دشمنان خنثي شود .اين حرف براي مسووالن
پيام بزرگي دارد؛يعني رفتارمان نبايد به گونهاي باشد كه به اعتماد مردم ضربه بزند؛
يعني اگر صداقتمان مقابل مردم كمرنگ شود -چه صداقت رسانهاي ،چه صداقت

تبليغي و چه صداقت بياني -اين سرمايه را كمرنگ ميكنيم .بنابراين ،بايد تهديدهاي
اين سرمايه را بشناسيم؛ نخست شيطنتهاي دنياي سلطه و بعد رفتارهاي ناآگاهانه
عناصر داخلي؛ به خصوص در سطح اجرا و قانونگذاري كشور .در يك سال گذشته -هر
چند كشور ما هزينههايي داد -اما با تدبير رهبر انقالب توانستيم از بحران عبور كنيم
و دوباره به مسير اصلي انقالب بازگرديم ولي نبايد فراموش كرد كه دشمن هنوز قصد
دارد ياس و نااميدي را در كشور فراگير كند؛ به ويژه در جوانان و عليالخصوص در
دانشگاهها .بنابراين وظيفه مسووالن دلسوز و بصير نظام اين است كه اگر نياز شد،
به بازسازي اعتماد عمومي بپردازند و از اين نقطه قوت و ميراث حضرت امام(ره) كه
همواره مورد تاكيد رهبر معظم انقالب است ،پاسداري كنند.

 -5دشمنان خارجی ،جاهالن داخلی

براي آنكه بتوانيم با جذب حداكثري ،سرمايه مردمي نظام را حفظ كنيم و قوت
دهيم ،بايد تقوا را در نظ��ر بگيريم و همه چيز را صفر و صدي نبينيم .به هر حال
دش��من براي مقابله با نظام ما سياس��تهايي در نظر گرفته و براي رس��يدن به
اهدافش پياده نظامها را هم وارد كشور كرده است ولي نبايد همه چيز را به گردن
دشمن انداخت .گاهي اوقات جهالت و بيتقوايي عناصر داخل نظام دشمن را به
هدفش نزديك ميكند؛ يعني هر مسوولي كه به سرمايه مردم بياعتنا و كمتوجه
باشد ،موجب تضعيف كشور شده و در مسير دشمن حركت كرده است.

 -6افراطیها دفع حداکثری میکنند
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متاس��فانه جريان افراطي ناخواسته اين سياس��ت رهبر انقالب را برعكس اجرا
ميكند و به س��وي دفع حداكثري حركت ميكنند .اصال خط��اب اين جمله به
مس��ووالن مختلف درون نظام است .دنياي س��لطه كه هدفش را مشخص كرده
و رسما مقابل ما جبهه دارد .دس��تاندركاران نظام بايد براي تحقق اين سياست
گام بردارند .وقتي دشمن ميخواهد انش��قاق ايجاد كند ،اختالف بيندازد ،دفع
حداكثري كند ،ما بايد مس��ير عكس آن را در نظ��ر بگيريم ،چرا بعضي عناصر به
ظاهر دلسوز با دشمن همقطار ميشوند؟

 -7حساب مردم را بايد از معاندان جدا كرد

يكي ديگر از كارهايي كه باعث ريزش و دفع ميش��ود ،برگزاري بيموقع جش��ن
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پيروزي اس��ت .اين كار در عمل مردم را به دو گروه برنده و بازنده تقسيم ميكند؛
كاري كه به هيچ وجه مورد پسند امام راحل نبود .ايشان به شدت برخورد ميكردند
با آنهايي كه ميخواس��تند مردم را برنده و بازنده كنن��د .رهبر معظم انقالب هم
بارها تاكيد كردند كه پيروز اين انتخابات همه مردم هستند؛ ولي برگزاري چنين
جشنهايي نه در حرف كه در عمل مردم را گروه بندي ميكند.

 -8تجربه زیبای جوانان

آخرين نكته را هم خطاب به جوانان ميگويم؛ با تمام مشكالت و بيبصيرتيهايي
كه پيش آمد ،با همه افراط و تفريطهايي كه ص��ورت گرفت؛ من كليت جريانات
پس از انتخابات را مفيد و زيبا ديدم؛ همانگونه كه حضرت زينب(س) پس از واقعه
عاشورا فرمود «:ما رايت اال جميال» جمعيت غالب كشور ما جوان است؛ جوانهايي
كه دوران انقالب را نديدند ،ترورهاي منافقين را ش��اهد نبودند ،جنگ تحميلي را
لمس نكردند و خالصه در بحران سياسي قرار نگرفته بودند .در كشور ما فتنههاي
اينچنيني بارها پيش آمده بود؛ مثل اختالف بني صدر و شهيد بهشتي ،آن روزها
خيلي از متدينين به شهيد بهشتي تهمت ميزدند؛ آنقدر كه پس از شهادت ايشان
امام(ره) فرمود ،مهمتر از ش��هادتش مظلوميتش بود .براي جواناني كه آن روزها را
نديدند ،تجربه سال گذشته بسيار زيبا و ارزشمند است و ميتوانيم بگوييم باعث
بلوغ سياسي آنها شد.

بازخواني سياستهاي
راهبردي مقام معظم
رهبری در مدیریت
بحران سياسي سال88
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جوانترين عضو شوراي نگهبان .دكتر «محسن اسماعيلي» را
خيليها با اين لقب ميشناس��ند .حقوقدان  45س��اله شوراي
نگهب��ان قانون اساس��ي با م��درك اجته��اد و دكت��راي حقوق
خصوصي ،جدا از فعاليتهاي حقوقي و تطبيق قوانين مجلس
شوراي اس�لامي با ش��رع و قانون اساسي ،دس��تي هم برآتش
تاليف و تحقيق دارد كه برگزيدهش��دن كتابهاي «كليات علوم
قرآن» در سال  74و «قوه قاهره» در سال  79به عنوان كتاب سال جمهوري اسالمي
ايران از آن جمله است و البته نويسندهاش هم در همان سال  79به عنوان پژوهشگر
برگزيده انتخاب شد.
اسماعيلي درجريان فتنه سال  ،88يكي از فعالترين و اثرگذارترين شخصيتهاي
كشور بود و همواره با حضور در مجامع مختلف و نگارش مطالب مرتبط ،سعي در
تبيين بيانات رهبر معظم و فرزانه انقالب داشت.
دكتر اس��ماعيلي در يادداشتي كه پيشروي شماس��ت ،با نگاهي به سير فتنه سال
 ،88نكات جالبي را مطرح ك��رده كه قطعا ميتواند پايانبندي مناس��بي براي اين
مجموعه باشد.
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فاجعه در روز واقعه

حادثه دردناك عاشورا 1388؛ گرچه در گوش��هاي از تهران اتفاق افتاد و با ابراز
ارادت گسترده و هميش��گي مردم به س��احت مقدس حضرت سيدالشهدا(ع)
قابل مقايسه نبود ،اما به لحاظ عمق پستي و رذالت همه ما را شرمنده اهل بيت
پيامبر(ص) كرد و البته در همان حال درسها و عبرتهاي بزرگي در متن خود
داشت كه نبايد ناديده گرفته شود.
حوادث روزهاي اوليه پس از انتخابات ،هر چه بود ،ميتوانست توجيه و تحمل
ش��ود و به دليل پيچيدگيها و غبارآلود بودن فضا ناش��ناخته بماند .اما فاجعه
روز عاش��ورا هيچ ربطي به انتخابات و اختالفنظرهاي سياسي نداشت و نشان
داد ،عدم درك موقعيت و اصرار نادرس��ت برخي خوديها بر مواضع لجوجانه،
تاچه اندازه ميتواند بدخواهان و دش��منان را اميدوار و جسور كند .اين حادثه
به ديرباورترين افرادهم اثبات كردكه انتخابات براي عدهاي تنها يك بهانه بود؛
در كشور امام زمان(عج) جسارتي صورت گرفت كه در گذشته جهان كمتر اتفاق
افت��اده و داغ ننگ آن در تاري��خ باقي خواهد ماند .اين حادث��ه حجت خدا را بر
همگان تمام كرد تا صراط حق از بيراهههاي باطل آشكار گردد و نه تنها خواص
كه هيچكس نتواند عذري براي تقصير خود بتراشد .ديگر همه كفر و بيحيايي
در مقابل همه اسالم و شرافت ما قرار گرفته بود و در اين «تقلب احوال» هركس
بايد امتحان پس ميداد.

هنگامه آزمون
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پس از آن فاجعه باز هم مردم خوش درخش��يدند و در تجمعات پرشور خود
و از جمل��ه در راهپيمايي  9دي ته��ران ،زيباترين جلوهه��اي «تول ّي» را به
نمايش گذاش��تند و با اش��ك و آه ،پيمان عاش��قانه و ابدي خود با واليت و
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خاندان رس��ول اعظم(ص) را تجديد كردند .مردم مانند هميش��ه سربلند و
موفق ش��دند .اما لجاجت و كينه مانع از آن شد كه برخي حتي از آن حادثه
اعالم برائت كنند .دراينجا س��كوت هم جايز نبود؛ چه رسد به گرفتن ماهي
از آب گلآلود!
عقل و شرع حكم ميكرد كه نخبگان و خواص و ازجمله برخي همراهان انقالب،
حتي اگر واقع��ا براي«خود» حقي هم قائ��ل بودند ،اينك كه بر س��ر دوراهي
«خود» يا «امام»« ،خود» يا «انقالب» و «خود» يا «اسالم» و «اهل بيت (ع)»
قرار گرفتهاند ،در اظهار ح��ق درنگ نكنند .آنان در اين انتخاب بايد از علي(ع)
درس ميگرفتند؛ او كه اتفاقا حق مطلق ب��ود ولي چون ادامه اعتراض را براي
وحدت مردم و حيات نظام اس�لامي زيانآور ميديد در نامهاي نوشت« :هيچ
كس حريصتر از من به وحدت و الفت امّت پيامبر(ص) نيس��ت» و لذا نه تنها
از حق مسلّم خود چش��م پوشيد كه مشفقانه به خيرخواهي و كمك پرداخت و
گفت« :تيره روز كسي اس��ت كه از عقل و تجربهاي كه نصيب او شده ،محروم
بماند و من از كسي كه به با طل س��خن بگويد يا كاري را كه خدا اصالح كرده
بر هم زند ،بيزارم .آنچه را نميداني واگذار ،زيرا مردماني ش��رور با ش��عارهاي
نادرست به سوي تو خواهند ش��تافت!» و از تو سوءاستفاده خواهند كرد( .نامه
 78نهج البالغه)
اين��ك نوبت مدعيان بود كه صريح و ش��فاف از آنچه اتف��اق افتاد اعالم برائت
كنند؛ و گرنه حتي سكوتش��ان هم عالمت رضا و سقوط در جهنم خودخواهي
است .اين نه گفته اين و آن كه هشدار صريح قرآن و اهل بيت (ع) است .وقتي
يهوديان زمان پيامبر(ص) براي بازگش��ت به دامان اس�لام ش��رط و شروطي
مطرح كرده و بهانه ميآوردند ،خداوند به رس��ول دس��تور داد كه به آنها بگو
اينها همه بهانه اس��ت وگرنه «پيش از من پيامبراني با معجزههاي آش��كار به
سوي ش��ما آمدند ،اگر راس��ت ميگوييد پس چرا آنها را كشتيد؟» (سوره آل
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عمران آيه)183
با توجه به اينكه اين افراد ،يهوديان ِزمان پيامبر (ص) بودند و با ايش��ان سخن
ميگفتند چگونه قرآن آنها را قاتالن پيامبران پيش��ين ناميده و از آنان پرسشي
همراه با توبيخ و انكار ميكند؟!
در روايات متعددي كه براي تفس��ير اين آيه ش��ريفه وارد شده ،به اين سوال
پاس��خ دادهاند .براي نمونه امام صادق(ع) فرمودهاند« :ميان مخاطبان اين آيه
(يهوديان زمان پيامبر) و قاتالن پيامبران پيش��ين  500سال فاصله بوده است
در عين حال خداوند آن��ان را هم قاتل ناميد؛ چرا كه ب��ه رفتار مجرمان اصلي
راضي بودند».
اين امام بزرگوار در جاي ديگري تفس��يري تكاندهندهتر از اين آيه ارائه داده و
فرمودهاند« :تنها به اين دليل يهوديان زمان پيامبر (ص) ،قاتل انبياي گذش��ته
محسوب ميشوند كه از آنان خواسته شد تا از اين كار اعالم برائت كنند ولي آنان
نپذيرفتند!» اِن َّما قيلَ لهم ا َب ِرءُوا مِن قتلهم َفاَب َوا!!
راستي چه شد كه چنين شد؟ چه ش��د كه برخي مدعيان براي تامين اهداف
خود ،حتي از موضعگيري عليه چنين فاجعه آشكاري هم خودداري كردند؟!
اين يكي از مهمترين درسها و عبرتهاي آن حادثه بود كه اينك محل بحث
است.

عبرت براي آينده

سكوت ،گرچه فضيلت و ارزش اس��ت ،اما نه همه جا! آنجا كه فرياد الزم است
دم فرو بستن طيره عقل است و خالف شرع؛ خصوصا سكوت نخبگان و بزرگان
كه خودش ممكن اس��ت تقرير و حجت تلقي شود .اين سكوت ميتواند ،العياذ
باهلل ،زمينهساز سوءاستفاده دشمنان و انحراف مردمان گردد و اين همان درس
بزرگي بود كه بارها از س��وي رهبر فرزانه انقالب بر آن تاكيد شد و از جمله در
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ديدار اعضاي مجلس خب��رگان رهبري ،فرمودند« :بعضيه��ا در فضاي فتنه،
اين جمله «كن في الفتن��ه كابن اللّبون ال ظهر فيركب و ال ضرع فيحلب» را بد
ميفهمند و خيال ميكنند معنايش اين است كه وقتي فتنه شد و اوضاع مشتبه
ش��د ،بكِش كنار! اصال در اين جمله اين نيست كه« :بكش كنار» .اين معنايش
اين است كه به هيچ وجه فتنهگر نتواند از تو استفاده كند؛ از هيچ راه« .ال ظهر
فيركب و ال ضرع فيحلب»؛ نه بتواند س��وار بشود ،نه بتواند تو را بدوشد؛ مراقب
بايد بود ...خوب ،اين كنار كشيدن ،خودش همان ضرعي است كه يُحلب؛ همان
ظهري است كه يُركب! گاهي سكوت كردن ،كنار كشيدن ،حرف نزدن ،خودش
كمك به فتنه است».
تاريخ در دل پُردرد خود ،داستان غمانگيز تباهي و سقوط شخصيتها و ملتهاي
بسياري را نهفته است؛ شخصيتها و ملتهاي بزرگي كه توانسته بودند با شناخت
«صراط مستقيم» ،هدايت يافته و به جايگاه رفيعي دست يابند ،اما صد افسوس
كه طي طريق لغزيدند و نه تنها به تباهي كه به لعن الهي نيز گرفتار ش��دند .اين
داس��تانها را هركس به گونهاي روايت و تحليل كرده اس��ت و قرآن ،اين كتاب
انسانپرور و جامعهس��از ،نيز روايت و تحليل ويژه خود را كه البته براي ما همان
حجت و مبناي عمل اس��ت بيان نموده .از ميان همه م��واردي كه كتاب خدا به
اين موضوع پرداخته اس��ت ،بازخواني آيات  62تا 81سوره شريفه مائده ،جذاب
و درسآموزتر است.
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جامعهشناسي انحراف در قرآن

آيات مذكور از قرآن كريم در مقام مذمت و س��رزنش انحراف اهل كتاب؛ همان
امتها و ملتهايي كه راه درست را ش��ناخته و آن را انتخاب كرده بودند ،اما به
داليلي كه خواهد آمد منحرف گشتند ،ميفرمايد« :بسياري از آنها را ميبيني
ك��ه در گناه و تجاوز به حق��وق ديگران و خوردن مال حرام بر يكديگر س��بقت
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ميجويند ،چه زشت اس��ت كاري كه انجام ميدهند»؛ يعني آنچنان در راه اثم
(گناه) و عدوان (س��تم) گام برميدارند كه گويا به س��وي اهداف افتخارآميزي
پيش ميروند و بدون هيچگونه شرم و حيا ،سعي ميكنند در اين راه از يكديگر
پيشي بگيرند.
گرچه واژه «اثم» به معناي همه گناهان است ،ولي از اينكه در مقابل «عدوان»
بهكاررفته است ،معلوم ميشود كه مقصود از اثم در اينجا گناهان فردي است كه
زيان آن متوجه ديگران نميشود؛ درحالي كه عدوان به گناهان اجتماعي گفته
ميشود كه عالوه بر اين ،حقوق مردم را هم پايمال ميكند .به عبارت ديگر ،اهل
كتاب چنان غرق فساد و تباهي شدند كه از ارتكاب هيچ گناهي شرم نميكردند.
جالب آن است كه س��پس از ميان همه گناهان ،بر حرامخواري تاكيد ميشود
و اين نشاندهنده تاثير برجسته فساد اقتصادي در انحراف ملتهاست .به اين
ترتيب آيه را بايد ذكر اخص بعد از ذكر خاص و باالخره عام دانست كه داللت بر
تاكيد ميكند .ش��ايد هم بتوان گفت خداوند ابتدا آنها را به خاطر هرگونه گناه
مذمت ميكند و سپس بر دو گناه بزرگ به خاطر اهميتي كه داشتهاند ،انگشت
ميگذارد ،يكي س��تمگري و ديگري خوردن اموال حرام.
همچنين از تعبير «كانوا يعملون» چنين اس��تفاده ميش��ود كه انجام اينگونه
گناهان و انحرافات براي آن مردم جنبه اتفاقي نداشته بلكه بر آن مداومت داشته
و مكرر مرتكب ميشدهاند .اما چرا چنين شد؟!

ريشهيابي انحراف

آيههاي بعد در مقام تبيين علت اي��ن انحرافات ،يا حداقل يكي از علتهاي آن،
سرزنش خود را متوجه دانشمندان اهل كتاب ميكند كه با سكوت بيدليل خود
مانع انحراف نشدهاند؛ «چرا َرب ّانيون (دانشمندان نصاري) و ا َحبار (علماي يهود)
آنها را از س��خنان گناهآلود و خوردن مال حرام نهي نميكنند! چه زشت عملي
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است كه انجام ميدهند»؟!
همانگونه كه در تفس��ير ارزش��مند نمونه آمده و در اين نوش��تار از آن بهره
رب گرفته ش��ده و به معني
بردهاي��م ،رب ّانيون جمع ربان��ي و در اصل از كلمه ّ
دانشمنداني است كه مردم را به س��وي خدا دعوت ميكنند ،ولي در بسياري
از موارد اين كلمه تنها به علماي مس��يحي اطالق ميش��ده اس��ت .احبار نيز
جمع حبر (بر وزن ابر) به معني دانش��منداني اس��ت كه اث��ر نيكي از خود در
جامعه ميگذارند ،ولي در بس��ياري از موارد و به طور خ��اص به علماي يهود
گفته ميشود.

اول؛ استحاله ارزشها!
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در اين آيه بر خالف آيه گذش��ته تعبير به «قولهم االثم» شده است و اين تعبير
ممكن است ،اش��اره به اين بوده باشد كه دانايان موظفند مردم را هم از سخنان
گناهآلود باز دارن��د و هم از اعمال گناه يا اينكه بگوييم «قول» در اينجا به معني
اعتقاد است؛ يعني دانشمندان براي اصالح يك جامعه فاسد ،نخست بايد افكار
و اعتقادات نادرس��ت آنها را تغيير دهن��د ،زيرا تا انقالبي در افكار پيدا نش��ود،
نميتوان انتظار اصالحات عميق در رفتارهاي عملي را داش��ت و به اين ترتيب
آيه ،راه اصالح جامعه فاسد را كه بايد از انقالب فكري شروع شود به دانشمندان
نشان ميدهد.
در پايان آيه ،قرآن به همان شكل كه گناهكاران اصلي را مذمت كرد ،دانشمندان
ساكت و تارك وظيفه روشنگري را مورد مذمت قرار داده ،ميگويد« :چه زشت
است كاري كه آنها انجام ميدهند .پس روشن ميشود كه سرنوشت كساني كه
وظيفه بزرگ امر ب��ه معروف و نهي از منكر را ت��رك ميكنند ،بهخصوص اگر از
دانشمندان و علما باشند ،سرنوشت همان گناهكاران است و در حقيقت شريك
جرم آنها محسوب ميشوند ».از ابن عباس مفسر معروف نقل شده كه ميگفت:
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«اين آيه شديدترين آيهاي است كه دانشمندان وظيفهنشناس و ساكت را توبيخ
و مذمت ميكند».

شما هم...

بديهي است اين حكم اختصاصي به علماي خاموش و ساكت يهود و نصاري ندارد
و تمام رهبران فكري و دانشمنداني كه هنگام آلوده شدن مردم به گناه و سرعت
گرفتن در راه ظلم و فس��اد ،خاموش مينشينند را در برميگيرد ،زيرا حكم خدا
درباره همگان يكسان است!
در حديثي از امير مؤمن��ان علي(ع) ميخوانيم كه در خطب��هاي فرمود« :اقوام
گذش��ته به اين جهت هالك و نابود گش��تند كه مرتكب گناه ميش��دند ،ولي
دانشمندانشان سكوت ميكردند و نهي از منكر نمينمودند .در اين هنگام بالها و
كيفرهاي الهي بر آنها فرود ميآمد ،پس شما اي مردم! امر به معروف كنيد و نهي
از منكر نماييد ،تا به سرنوشت آنها دچار نشويد».
همين مضمون در اواخر خطبه قاصعه (خطبه 192نهج البالغه) نيز آمده است:
«خداوند متعال نسلهاي پيش��ين را از رحمت خود دور نساخت؛ مگر بهخاطر
اينكه امر به معروف و نهي از منكر را ت��رك گفتند .عوام را به خاطر ارتكاب گناه
و دانش��مندان را به خاطر ترك نهي از منكر مورد لعن خود قرار داد و از رحمت
خويش دور ساخت».
قاب��ل توجه اينكه درباره توده مردم در آيه س��ابق تعبير به «يفعلون» ش��ده و
در اين آيه در مورد دانش��مندان تعبير به «يصنع��ون» .ميدانيم كه يصنعون
از ماده صُ نع به معني كارهايي اس��ت كه از روي دقت و مهارت انجام ميگيرد
ول��ي يعملون از ماده عمل ب��ه هرگونه كار گفته ميش��ود اگرچه دقتي در آن
نباش��د و اين خود متضمن مذمت بيشتري اس��ت .زيرا اگر مردم نادان و عوام
كارهاي بدي انجام ميدهند ،قسمتي از آن به خاطر ناداني و بياطالعي است،
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ولي دانش��مندي كه به وظيفه خود عمل نكند ،حساب شده ،آگاهانه و ماهرانه
مرتكب خالف شده اس��ت و به همين دليل مجازات عالم از جاهل سنگينتر و
سختتر است!
در آيات بعد ،به نمونههايي از اعتقادات نادرست و ارزشهايي كه دگرگون شده
اشاره ميش��ود و تاكيد ميگردد كه پايبندي به ارزشها و احكام الهي است كه
مايه بركت آسمان و زمين است و نه مسابقه بر سر حرامخواري! «اگر آنها تورات
و انجيل و آنچه بر آنها از طرف پروردگارش��ان نازل ش��ده (قرآن) را برپا دارند از
آسمان و زمين روزي خواهند خورد ،جمعي از آنها ميانه رو هستند ولي اكثرشان
اعمال بدي انجام ميدهند».

نقش رهبري درجلوگيري از انحراف
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جالب توجه اينكه ،آيه بعد همان آيه معروف غدير است كه دستور ميدهد« :اي
پيامبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است را كامال (به مردم) برسان
و اگر نكني ،رسالت او را انجام ندادهاي و خداوند تو را از (خطرات احتمالي) مردم
نگاه ميدارد و خداوند جمعيت كافران (لجوج) را هدايت نميكند».
يكي از پرسشهاي رايج در مورد اين آيه ،تناسب آن با آيات قبل و بعد آن است
كه همگي مربوط ب��ه انحراف اهل كتاب و نقش نخبگان و خواص در آن اس��ت.
ميپرسند اگر اين آيه مربوط به غدير و مساله امامت و رهبري است ،چرا در ميان
اين آيات آمده است؟!
تا آنجا كه من ديدهام گويا مفسران و متفكران ،اصلِ اين اشكال را پذيرفته و به
توجيه آن روآوردهاند .براي مثال گفتهاند« :اين موضوع اهميت ندارد ،زيرا اوال
لحن آيه و تفاوت آن با آيات قبل و بعد ،كامال نشان ميدهد كه موضوع سخن
در اين آيه ،موضوعي است كه با آيات قبل و بعد تفاوت دارد و ثانيا همانطور
كه بارها گفتهايم ،قرآن يك كتاب كالس��يك نيست كه مطالب آن در فصول
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و ابواب معيني دس��تهبندي شده باش��د ،بلكه طبق نيازها و حوادث مختلف و
رويدادها نازل گرديده است .لذا مش��اهده ميكنيم قرآن در حالي كه درباره
يكي از غزوات بحث ميكند ،فيالمثل ي��ك حكم فرعي را به ميان ميآورد و
در حالي كه درباره يهود و نصاري سخن ميگويد ،روي سخن را به مسلمانان
كرده و يكي از دس��تورهاي اس�لامي را براي آنها بازگو ميكند».
اما به نظر نگارنده ميرس��د كه با دقت در س��ياق آيات ،ارتباط آنها با يكديگر
آش��كار و معلوم ميش��ود كه اتفاقا تناس��ب جايگاه و ارتباط آيه واليت كامال
رعايت شده اس��ت؛ چراكه قرآن پس از س��رزنش رهبران امتهاي گذشته و
تبيين اين نكته كه س��كوت نابهن��گام آنان و كوتاهي در انجام رس��التهاي
سياسي و اجتماعي آنان اس��ت كه موجب انحراف و تباهي شد (همان چيزي
كه در آيههاي بعد فتنه خوانده ش��ده است)؛ اكنون و براي جلوگيري از تكرار
تجربه تلخ پيش��ينيان تكليف رهبري را در امت خات��م تعيين كرده و با نصب
رهبراني دانا و معصوم ،مسير صحيح آينده جامعه مسلمان را تضمين ميكند؛
رهبراني كه هم تكليف خود را درس��ت تش��خيص ميدهند و خطا نميكنند،
و هم در انجام تكليف گرفتار وسوس��ه و عافيتطلبي نميگردند .براي همين
است كه به پيامبر(ص) تاكيد مينمايد كه در صورت عدم معرفي امام و رهبر
هوش��يار و وظيفهش��ناس ،امت تو نيز سرنوشتي مانند گذش��تگان خواهند
داشت و گويي اصال رس��الت خويش را انجام نرساندهاي! چه تناسبي روشنتر
از اين؟!

توبيخ توامان عوام و خواص

در هر حال توبيخ توام��ان عوام و خواص در آيات بعد همچن��ان ادامه مييابد و
هشدار ميدهد كه« :اي اهل كتاب! شما هيچ جايگاه و ارزشي نداريد؛ مگر اينكه
تورات و انجيل و آنچه بر شما از طرف پروردگارتان نازل شده است بر پا داريد» و
پايبند به ارزشها و احكام ديني باشيد .در غير اين صورت شما با ديگران فرقي
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نداريد و «آنها كه از بنياسرائيل كافر شدند بر زبان داوود و عيسي بن مريم لعن
(و نفرين) شدند ،اين بهخاطر آن بود كه گناه ميكردند و تجاوز مينمودند .آنها
از اعمال زش��تي كه انجام ميدادند يكديگر را نهي نميكردند چه بدكاري انجام
ميدادند».

دست پنهان و آشكار بيگانه

قرآن كريم در پايان اين بحث به نكته ظريف ديگري هم اشاره ميكند؛ نكتهاي كه
خود باب وسيعي را براي فهم و تحليل انحرافات تاريخي ملتها ميگشايد و آن
اينكه بسياري از انحرافات ناشي از درهم ريختن مرزبنديها با دشمنان و گرفتار
آمدن ،آگاهانه يا ناآگاهانه ،در دام بيگانگان است« .بسياري از آنها را ميبيني كه
كافران (و بيگانگان) را دوست ميدارند (و با آنها طرح دوستي ميريزند) چه بد
اعمالي از پيش براي خود فرس��تادند كه نتيجه آن خشم خداوند بود و در عذاب
(الهي) جاودانه خواهند ماند».
امام حسين عليه السالم در سخنراني مشهوري كه در سرزمين مني داشتهاند و در
كتاب شريف تحفالعقول ذكر شده است ،پس از اشاره به آيات يادشده ،نخبگان
و علماي زمان خود را در پيدايش انحرافات آن زمان س��هيم ميشمارد و از آنان
ميخواهد تا با ياريش از تكرار تاريخ بپرهيزند؛ پند مشفقانهاي كه متاسفانه شنيده
نشد و شد آنچه نبايد ميشد!
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