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بحران سياسی س��ال 88  هرگز از ذهن مردم پاک نخواهد شد. روزهای تلخ و شيرينی كه گذشت، يك 
تجربه بزرگ را با خود به ارمغان آورد كه حاال اصلی ترين »اندوخته سياسی« بسياری از جوانان شده است. 
اگر بخواهيم داليل خاموش شده اين آتش را فهرست كنيم، بدون ترديد بايد ابتدا از نقش مقام معظم 

رهبری سخن بگوييم كه موشكافانه اوضاع كشور را بررسی و پدرانه  رهنمود كردند. 
سخنرانی های مقام معظم رهبری ، همواره فصل الخطاب اختالف های داخلی بوده است. »نقشه راه« 
ی كه ايشان برای نظام مقدس جمهوری اسالمی تعيين كرده اند، راه و بيراه را نشان می دهد تا مردم به 

درستی درباره اهالی سياست قضاوت كنند.
اين نقشه راه در س��خنرانی های معظم له ، پس از وقايع پس از انتخابات رياست جمهوری نيز به خوبی 
مشهود بود. ايشان در بزنگاه های سياسی كشور، درست آنجايی كه اختالف نظرهای مختلف،  غباری 
عميق بين حق و باطل ايجاد می كرد، روشنگری می كردند و شاخصه های نگاه انقالبی را نشان می دادند.  
نكته ای كه در اين سخنرانی ها بسيار جلب توجه می كرد، »كليد« واژه هايی بود كه توسط ايشان طرح 
و مدام تكرار می شد. واژه هايی كه اين روزها در ادبيات سياسی كشور  جايگاه قابل توجهی پيدا كرده و 

می تواند خط كش معتبری برای آينده سياسی كشور باشد. 
تعدادی از اين عبارت های كليدی در اين چند ماه اخير، بس��يار از رسانه ها به گوش رسيده و واژه های 

آشنايی است؛ بصيرت، فتنه، جنگ نرم و...

مقدمه

کليد واژه های ماندگار
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اما اين كتاب تالش دارد تا مجموعه كامل اين عبارات كليدی را مطرح و تحليل كند. برای رسيدن به اين 
كليد واژه ها، مطالعه های دقيقی روی فرمايشات رهبر معظم انقالب صورت گرفت و در پايان نموداری 
به دست آمد كه رويكرد سياسی معظم له را به خوبی نشان می داد. رهبر انقالب در نخستين سخنرانی 
سال 88، نخس��تين كليد واژه را مطرح كردند و از ضرورت »رقابت منصفانه« گفتند. پس اين نمودار با 
»انصاف« شروع می شود و در ادامه كه »جنگ نرم« ، »فتنه«  و » امتحان عظيم« پيش می آيد، ابزارهای 
نقش آفرينی در روزهای بحران را بيان می كند؛ » بصيرت«، »شناخت دوست و دشمن«، » مراقبت از 
گفتن ها و نگفتن ها« ، »دوری از مواضع دو پهلو«، »پرهيز از تهمت« و »معيار قرار دادن فصل الخطاب«  
اينها، مهم ترين توصيه های رهبر انقالب بودند كه بدنه اين نمودار را تشكيل می دهد والبته در پايان به 
»جذب حداكثری و دفع حداقلی« می رسد. رويكردی كه بارها مورد تاكيد معظم له واقع شده و بايد در 

دستور كار اهالی سياست قرار بگيرد. 
اين كتاب، تالش اندكی است برای بيان و تحليل همين عبارات. بررسی اين 11 كليد واژه، می تواند نقش 
موثر رهبر انقالب در مديريت وقايع پس از انتخابات رياست جمهوری را نشان دهد؛ مديريتی  كه همواره 

با صبر و مدارا همراه بوده و  اصلی ترين عامل برای برون برفت از بحران سياسی سال 88 بود. 
اين كتاب  بی شباهت به يك لغتنامه سياسی نيست. لغتنامه ای كه بايد در كتابخانه  تمام اهالی سياست 

ديده شود. 
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بازخواني سياست هاي
 راهبردي  مقام معظم 
رهبری در مديريت  
بحران سياسي سال 88

منصفانه رقابت کنید
يك مطلب هم خطاب به نامزدهای محترمی كه يا تا حاال اعالم حضور كرده اند 
يا بعد از اين اعالم حضور خواهند كرد، عرض بكنم. كسـانی كه برای انتخابات، 
خود را نامزد مي كنند، بدانند كه انتخابات يك وسـيله ای است برای باال بردن 
توان كشور و برای آبرومند كردن ملت؛ انتخابات فقط ابزاری برای قدرت طلبی 
نيسـت. اگر بناسـت اين انتخابات برای اقتدار ملت ايران باشـد، پس نامزدها 
بايسـتی به اين اهميت بدهند و اين را در تبليغاتشـان، در اظهاراتشـان و در 
حضورشان رعايت كنند. مبادا نامزدها در اثنای فعاليت های انتخاباتِی خودشان 
جوری رفتـار كنند و حرفی بزنند كه دشـمن را به طمع بيندازنـد. رقابت ها را 
منصفانه كنند، حرف ها را منصفانه كنند و از جاده انصاف خارج نشـوند. خب، 
به طور طبيعـی هر نامزدی حرفی دارد و حرف طـرف مقابل خود را رد مي كند؛ 
اين رد و ايراد فی نفسه اشـكالی ندارد اما مشروط بر اينكه تويش بي انصافي و 
كتمان حقيقت نباشـد. ميدان برای همه باز اسـت؛ بيايند در ميدان انتخابات 
خود را بر مردم عرضه كنند. اختيار با مردم است؛ مردم هر جوری كه فهميدند، 
تشخيص دادند و هوشـياری آنها به آنها كمك كرد، ان شاءاهللهَّ همان جور عمل 

خواهند كرد.
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11

فصل اول
انصاف

1388/1/1- سخنرانی در حرم رضوی
با انصاف رفتار کنید 

نكته آخـر در باب انتخابـات اين اسـت كه نامزدهـای محترمی كـه تاكنون 
نامنويسی كرده اند و مشـغول تبليغات و اظهاراتی هستند - اگرچه حاال وقت 
قانونی هم نرسيده اما تبليغات مي كنند؛ اشكالی ندارد - سعی كنند با انصاف 
عمل كنند. اثبات و نفی شان با توجه به حق و صدق باشد. چيزهائی را كه انسان 
مي شنود، باور نمي كند كه از زبان نامزدها و آن كسانی كه دنبال اين مسووليت ها 
هستند، از روی صدق و صفا خارج شده باشد. گاهی انسان حرف های عجيب و 
نسبت های عجيبی مي شنود. اين حرف ها مردم را نگران مي كند؛ كسی را هم 
به گوينده اين حرف ها دلبسـته و عالقه مند نمي كند! نامزدهای محترم توجه 
داشته باشند: اذهان عمومی را تخريب نكنند. اين همه نسبت خالف دادن به 
اين و آن، تخريب كننده اذهان مردم اسـت؛ واقعيت هم ندارد؛ خالف واقع هم 
هسـت. بنده كه از همه اين آقايان اوضاع كشـور را بيشتر مي دانم و بهتر خبر 
دارم، مي دانم كه بسياری از اين مطالبی كه به عنوان انتقاد درباره وضع كشور 
و وضع اقتصاد و اينها مي گويند، خالف واقع است؛ اشتباه مي كنند. ان شاءاهللهَّ 
اشتباه است. اميدواريم كه خداوند متعال برای اين ملت خير و صالح و آبادانی 

كامل را مقدر فرموده باشد.
88/2/22 – سخنرانی در كردستان

با سخنان خود ایجاد دشمنی نکنید
خوِد نامزدهای محترم هم مراقب باشـند. نمی پسـندد انسـان كه ببيند يك 
نامزدی، چه در نطق های تبليغاتی، چه در سـخنرانی، چـه در تلويزيون و  چه 
در غير تلويزيون، برای اثبات خود متوسـل بشود به نفی آن ديگری، آن هم با 
استدالل های گوناگون؛ به نظر من اين درست نيست. قباًل هم من يك توصيه ای 
در اين مورد كردم، حاال هم در اين روزهای آخر عرض مي كنم. نامزدها همه برای 
يك هدف دارند كار مي كنند. هر كسی به نظر خودش يك احساس مسووليتی 
تكليفـی دارد كه می آيد ميدان. من بـا مناظره و معارضـه و گفت وگو و انتقاد 
مخالفتی ندارم اما سـعی كنيد اين در چهارچوب های درسـت شرعی و دينی 
انجام بگيرد. مردم ما مردم بيداری هستند، مي فهمند و مي دانند. اين چهار نفر 
نامزدی كه از شورای نگهبان تاييد شده اند و در اجتماعات گوناگون سخنرانی 
مي كنند، خـوِد آن نامزدهای محترم توجـه كنند و مراقبت كننـد كه در اين 
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سخنرانی ها، در اين اظهارات، جوری نباشد كه منتهی بشود به ايجاد دشمنی 
و ايجاد نقار؛ با برادری و با مهربانی پيش بروند. البته اختالف نظر، اختالف رای 
و اختالف سليقه، در مسائل گوناگون، در مسائل شخصی و در مسائل عمومی، 
يك امر طبيعی است؛ اشكالی هم ندارد. نگذاريد اين به اغتشاش منتهی بشود. 

اين را خود نامزدهای محترم هم توجه كنند
88/3/14- سخنرانی در حرم امام خمينی)ره(

در مناظره ها بی انصافی دیده شد
در مواردی انسـان مي ديد كه در اين مناظره ها جنبـه منطقی مناظره ضعيف 
مي شـد؛ جنبه احساسـاتی و عصبی پيدا مي كرد؛ جنبه تخريبـی غلبه پيدا 
مي كرد؛ سـياه نمايی وضع موجود به شكل افراطی در اين مناظره ها ديده شد؛ 
سياه نمايی دوره های گذشـته هم در اين مناظره ها مشـاهده شدكه هر دو بد 
بود. اتهاماتی مطرح شـد كه در جايی اثبات نشده است؛ به شايعات تكيه شد، 
بی انصافي هايی احيانًا ديده شد؛ هم بی انصافی نسبت به اين دولت با اين همه 
حجم خدمت، و هم بی انصافی نسـبت به دولت های گذشته و دوران سی ساله. 
آقايان در خالل صحبت احساساتی شدند و البالی حرف های خوب، حرف هايی 

هم كه خوب نبود، گفته شد.
بنده هم مثل بقيه آحاد ملت نشسـتم پای تلويزيون و اين مناظره ها را تماشا 
كردم و از آزادی بيان لذت بردم؛ از اينكه نظام جمهوری اسالمی 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. برای طرفداران نامزدها 
هم آن بخش های معيوب، آن تعريض ها، آن تصريح ها، التهاب آور و نگران كننده 

بود كه البته از هر دو طرف هم بود.
88/3/29/ - خطبه های نماز جمعه 
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فصل اول
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درباره دشمن هم بی انصافی نکنید
همه با هم برادرنـد، همه با هم همـكاری بايد بكنند؛ همه بايد برای سـاختن 
كشور به يكديگر كمك بكنند. به كسی نبايد بيهوده تهمت زد؛ كسی را نبايد 
به خاطر يك امر، از همه آن چيزهايی كه صالحيت محسـوب مي شود، انسان 
او را نفی بكند. با انصاف بايد بود؛ با انصـاف بايد عمل كرد؛ با انصاف بايد حرف 
زد. خدای متعال درباره دشـمنان مي گويد: »و ال يجرمناّكم شنآن قوم علی االاّ 
تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتاّقوی«؛ اگر با كسـی دشـمنيد، اين دشـمنی موجب 
نشود كه نسبت به او بی انصافی كنيد، بی عدالتی كنيد؛ حتي نسبت به دشمن؛ 
حال آنكه دشمن هم نيسـت. بی عدالتی ها را همه كنار بگذارند؛ بی انصافی ها 
را همه كنار بگذارند؛ همه در زير پرچم نظام اسالمی و جمهوری اسالمی جمع 
بشوند؛ اصولی وجود دارد، به آن اصول همه پايبندی خودشان را اعالم بكنند. 
در كنار هم باشند، اختالف سليقه هم باشد. چه اشكالي دارد؟ هميشه اختالف 
سليقه بوده. در دوران های مختلف هر جايی كه اين اختالف سليقه ها و اختالف 
برداشت ها با هوای نفس انسان مخلوط شد، كار خراب مي شود. هوای نفس را 
بايد خيلی مالحظه كرد. به خودمان در فريب خوردن از هوای نفس سـوءظن 
داشته باشيم. نگاه كنيم ببينيم كجا نفس است و هوی های نفسانی ماست كجا 
نه، واقعا احساس تكليف است و در احساس تكليف هم دقت بكنيم كه قدم از 
دايره تكليف آن طر ف تر نبايد گذاشت؛ زياده روی نبايد كرد. آن وقت لطف خدا 
با ماسـت. همچنانی كه تا امروز به فضل الهی، به حول و قوه الهی، لطف الهی با 

ملت ايران بوده است؛ بعد از اين هم ان شاءاهللهَّ خواهد بود. 
88/5/3- ديدار با شركت كنندگان مسابقات قرآن
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کاش نامزدها 
منصفانه رقابت می کردند

درست در نخستين روز سال 88 بود كه مقام معظم رهبري 
در حرم رضوي نكته اي را به نامزدهاي انتخاباتي گوشزد 
كردند:»رقابت ها را منصفانه كنيد و از جاده انصاف خارج 
نشويد«. اگر آن روز نامزدهاي انتخابات دستور ايشان را در 
برنامه تبليغاتي خود قرار مي دادند، شايد بسياري از وقايع 
تاس��ف برانگيز پس از انتخابات رخ نمي داد. بدون ترديد، 
نخستين كليدواژه اي كه ايشان درباره اش صحبت كردند، همين »انصاف« بود. 
براي تبيين نقش انصاف در رقابت هاي انتخاباتي و منظور مقام معظم رهبري، 
سراغ عضو كميس��يون امنيت ملي مجلس شوراي اسالمي رفتيم. حشمت اهلل 

فالحت پيشه، ريشه بسياري از اختالف ها را در بي انصافي مي داند.

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


 امضاي مجاز تحريريه:

تاريخ:                     ساعت:

 صفحه خوان:

تاريخ:                         ساعت:

 امضاي مجاز گرافيك:

تاريخ:                       ساعت:

صفحه آرا:     غفوري

تاريخ:  04/26            ساعت:    10:30

طراحي گرافيك انجام شد 
و به رويت نماينده تحريريه رسيد

تاريخ:                       ساعت:

صفحه آرايي اوليه انجام شد

پاصفحه نسخه اول صفحات تاريخ:                      ساعت: 

گــروه مجالت

???????? ??????????

 امضاي مشاور:

 تاريخ:                     ساعت:

ناظر صفحه:

 تاريخ:                     ساعت:

 امضاي ناظر ارشد:

 تاريخ:                     ساعت:

 امضاي مشاور:

 تاريخ:                      ساعت:

 امضاي مدير ارشد هنري:

 تاريخ:                     ساعت:

سربرگ نسخه دوم صفحات خاص

فرم 6 خاص

 پرينت دوم صفحات جلد، پرونده ها، صفحات داراي گرافيك خاص يا اينفوگرافي و نيز صفحات و مجالت جديد)تا اعالم سردبير ارشد( با اين سربرگ ارائه مي شود

 صفحه  آرا:   كيوان

 تاريخ: 04/27          ساعت: 14:15

  اصالحات اعمال شد
گــروه مجالت

15

فصل اول
انصاف

1- ارتباط انصاف و عدالت
انصاف مقدمه ذهني عدالت است، مقام معظم رهبري قبل از انتخابات بارها موضوع 
انصاف را مطرح كردند. اين، نش��ان مي دهد كه انس��ان ها قبل از اينكه حتي وارد 
قلمرو قانون بش��وند، بايد منصفانه درباره تحوالت سياسي كشور قضاوت كنند. 
قطعا جامعه اي كه مردمش با انصاف وارد عرصه سياسي شوند، به عدالت نزديك تر 
خواهد شد. ش��ما مي دانيد يك بنياد انديشه سياسي هم وجود دارد كه عدالت را 
مساوي انصاف مي داند؛ اينكه انسان ها براي رسيدن به عدالت، نخستين هدفشان 

را انصاف تعريف كنند. 

2- انصاف باید در دستور کار باشد
درباره شرايطي كه پس از انتخابات ش��كل گرفت، متاسفانه مشكالتي به چشم 
مي خورد.  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 مي شود و در اين ايام، به ميزاني كه انتخابات 
در يك فضاي منصفانه و عادالنه برگزار ش��ود، ميزان مشاركت سياسي مردم هم 
باال مي رود. شرايطي كه در آن ايام پيش آمد، شرايط بسيار بدي بود و حيف شد 
كه چنين مشكالتي پيش آمد. ترديد هايي كه شكل گرفت، درگيري هاي داخلي 
و شكل گيري يك اختالف اساسي در كشور كه بعضا هم هنوز بخش هاي عمده اي 
از آن حل نشده اس��ت. اگر انصافي كه مقام معظم رهبري بر آن تاكيد دارند را در 

برنامه قرار مي داديم، بسياري از مشكالت زودتر و بهتر حل مي شد. 

3- نیاز به آرامش داریم
اكنون، بايد هر چه س��ريع تر 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 گروه هاي سياسي مختلف به اداره مملكت كمك كنند، 
پس بايد تنش زدايي صورت بگيرد. از س��وي ديگر، كشور ما پردشمن است، من 
بارها گفته ام در قبال دشمني هاي متعدد و توطئه هاي عظيمي كه عليه ما شكل 
مي گيرد، اختالفات داخلي يك بازي بچه گانه است. ما بايد اين اختالفات را زودتر 
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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، طرف هاي مختلف را وادار به سكوت كنيد 
ولي اقناع اين است كه طرف هاي مختلف را قانع كنيد، راه درست براي حل چنين 
بحران هايي انصاف داشتن و اقناع طرف هاي مختلف يك چالش است. دشمنان 
برنامه هاي فراواني براي ما ريخته اند؛ اتفاقا  مدتي پيش،  قطعنامه اي عليه ايراني ها 
صادر شد كه منافع تك تك ايراني ها را تهديد مي كند. 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 مي تواند مقدمه حل اختالفات داخلي شود، 

آن وقت مي توانيم با تمركز خاطر به چالش هاي بين المللي بپردازيم.

4- هشدار رهبری پس از مناظره
در نظام سياس��ي جمهوري اسالمي ايران، زيربنا، اس��الم و رو بنا، رفتار سياسي 
است. به عبارتي، آن چيزي كه در زيربنا مطرح مي شود، 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 مالک هاي اخالقي را توجيه كرد. طرفين 
تنها هدفشان اين بود كه برنده شوند، براي همين خيلي از روش هاي اخالقي كه 
معموال در رقابت سياسي مورد توجه قرار مي گيرد، در اين رقابت ديده نشد. يكي از 
علل اصلي اختالفات بعد از انتخابات هم اين بود كه در رقابت هاي تبليغاتي، به ويژه 
در مناظره ها انصاف رعايت نشد، رهبري هم درست فرداي همان مناظره معروف، 

كشور ما هميشه از دو طيف افراطي چپ و راست آسيب ديده 
است. متاسفانه كساني كه نگرش معتدل و توام با ميانه روي به 
تحوالت داشتند، محكوم به فرصت طلبي شدند  
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17

فصل اول
انصاف

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

5- شاخص قانون است
در نظام سياسي ما، بعد از 31 سال  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 شكل گيري 

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 ميانه روي 
به تحوالت داشتند، محكوم به فرصت طلبي ش��دند در صورتي كه اساس اسالم 
اعتدال و ميانه روي اس��ت؛ همان طور ك��ه فرموده اند:» خير االمور اوس��طها«. 
متاس��فانه، برعكس تعاليم اس��المي آنهايي كه نگرش اعتدالي داشتند و نگرش 
اخالقي داشتند، همواره در كشور ما در حاشيه بودند. بر عكس، طيف هاي افراطي 
چپ و راس��ت بودند كه خيلي از آس��يب ها را متوجه نظام سياسي كشور كردند. 
همين حاال كه يك سال از انتخابات گذشته، من معتقدم بايد از هر راهكار قانوني 
استفاده كنيم و طيف هاي 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 درک 
مي كنند و برايش برنامه ريزي خواهند كرد. راهكارش هم مش��خص است، قانون 
اساسي ما يك قانون اساسي معتدل است، شما در آنجا، هم نقش مردم را مي بينيد 

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 آموزه هاي اسالمي، بياييم حضور مردم را كال ناديده بگيريم و يا به اسم حضور 
مردم، آموزه هاي اس��المي را ناديده بگيريم، از قانون اساسي عدول كرده ايم. 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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اعتبار شورای نگهبان، اعتبار قانون است
مسـاله شـورای نگهبان در قانون اساسی كشـور ما، يك مسـاله بسيار مهم و 
بزرگ و منحصربه فرد است. هم وظيفه تشخيص موافقت قوانين مجلس با شرع 
مقدس و با قانون اساسی، بسـيار وظيفه بزرگی است كه اگر اين وظيفه نباشد، 
ادامه اسالمی بودن و شرعی بودن حكومت به هيچ وجه تضمين ندارد - اين، آن 
نقطه حساسی است كه تضمين كننده ادامه حيات اسالمی اين نظام است - هم 
وظيفه تفسـير قانون اساسی، بسيار وظيفه سـنگين و بااهميتی است آنجا كه 
اصلی از اصول قانون اساسـی به دليلی مورد ابهام قرار مي گيرد، نظر شـورای 
نگهبان فصل الخطاب است و اعتبار نظر شـورای نگهبان، هم وزن اعتبار اصل 
قانون اساسی اسـت. اين، خيلی مطلب مهمی اسـت. همچنين وظيفه نظارت 
شـورای نگهبان بر انتخابات و تضمين صحت انتخابات، از جمله كارهای بسيار 
بزرگ و مهمی است كه در قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده 
است. اگر نظارت شورای نگهبان نباشـد و اگر تأييد صحت انتخابات به وسيله 
شورای نگهبان انجام نگيرد، اصل اين انتخابات زير سؤال خواهد رفت و اعتبار 
خود را از دسـت خواهد داد؛ چه انتخابات مجلس، چـه انتخابات خبرگان، چه 
انتخابات رياست جمهوری و هر انتخاباتی كه نظارت آن برعهده شورای نگهبان 
است. اين وظايف يكی از ديگری مهم تر، همه بر دوش شورای نگهبان گذاشته 

شده است.
86/4/20 - ديدار با اعضاي شورای نگهبان 
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فصل دوم
فصل الخطاب

قانون فصل الخطاب است
من به اين برادران عرض مي  كنم، به مسـؤوليت پيش خدای متعال فكر كنيد، 
پيش خدا مسؤوليد، از شما سؤال خواهد شد. آخرين وصايای امام)ره( را به ياد 
بياوريد؛ قانون، فصل الخطاب است؛ قانون را فصل الخطاب بدانيد. انتخابات اصال 
برای چيست؟ انتخابات برای اين است كه همه اختالف ها سر صندوق رأی حل و 
فصل بشود. بايد در صندوق های رأی معلوم بشود كه مردم چی مي خواهند، چی 
نمي خواهند؛ نه در كف خيابان ها. اگر قرار باشد بعد از هر انتخاباتی آنهايی كه 
رأی نياوردند، اردوكشی خيابانی بكنند، طرفدارانشان را بكشند به خيابان، بعد 
آنهايي كه رأی آورده اند هم در جواب آنها، اردوكشی كنند، بكشند به خيابان، 
پس چرا انتخابات انجام گرفت؟ تقصير مردم چيست؟ اين مردمی كه خيابان، 
محل كسب و كار آنهاسـت، محل رفت و آمد آنهاست، محل زندگی آنهاست، 

اينها چه گناهی كردند؟
88/3/29- خطبه های نماز جمعه

یک قدم از قانون فراتر نخواهیم رفت
ما واقعا احتياج داريم به اينكه قانون در تمام امور كشـور، يك شـاخص، يك 
محور، يك فصل الخطاب محسـوب شـود. اگر ما قانونمدار باشـيم، واقعا اين، 
زندگی مـردم را روان خواهد كرد؛ درسـت مثل چراغ های سـبز و قرمز سـر 
تقاطع ها. ببينيد رعايت نكردن اين مسـاله چقدر مشكل ايجاد مي كند. خب، 
شـما با اتومبيلتان رسـيديد سـر چهارراه. فرض كنيد يك دقيقه، دو دقيقه 
چراغ سبز بود و داشتند مي رفتند تا شما رسيديد، قرمز شد. سخت است ديگر 
بايد حاال مدتی اينجا بايسـتيد. ورود شـما به اين منطقه ممنوعه، برای خاطر 
آسـايش خودتان و دل خودتان، موجب مي شـود كه چند ده برابر شما گاهی 
آدم و اتومبيل در دو طرف مسير كارشان دچار اختالل بشود؛ آن كسی هم كه 
به عنوان پليس راهنمايی آن وسـط ايسـتاده كه بايد كار را تنظيم كند، دچار 
مشكل بشـود. خب، قانون را رعايت كنيد تا اين همه مشـكل به وجود نيايد. 
ببينيد، اين يك مثال واضحی است كه به طور روزمره با آن مواجه ايم و لذا غالبا 
هم رعايت مي كنند. همه جاها قانون همين است. اگر رعايت قانون شد، كارها 
روان مي شود. اگر بی قانونی آمد وسط ميدان - كه هر كسی هم برای بی قانونی 
خودش باالخره يك توجيهی دارد؛ يكی مي گويد آقا اين قانون حق من را ضايع 
كرد، اين قانون نمي دانـم چنين بود، اين قانون چنان بود اما اين توجيه ها قابل 
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قبول نيست - كارها مختل مي شود.
اگر بی قانونی رايج شد، كارها گره خواهد خورد؛ ترافيك سنگين خواهد شد، 
گره های ترافيكی به وجود می آيد، كار مردم از بين مي رود و مصالح مردم پايمال 
مي شـود. همه بايسـتی به قانون احترام بگذارند و من به شما عرض بكنم اين 
مورد هم مثل موارد ديگر از چيزهايی است كه فرهنگ آن بايستی 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. ادعای نخبگی 
بكنيم - نخبگی سياسی، نخبگی علمی - اما در همان مورد كار خودمان به قانون 

بی اعتنايی كنيم.
در هميـن قضايای جاری هم بنده ُمصر بودم و هسـتم و خواهـم بود بر اجرای 
قانون؛ يعنی يك قـدم از قانون فراتر نخواهيم رفت؛ قانون كشـورمان، قانون 
جمهوری اسـالمی. مطمئنا نه نظام، نه اين مـردم به هيچ قيمتـی زير بار زور 
نخواهند رفـت. نقطه مقابل قانون گرايی و انقيـاد در مقابل قانون، ديكتاتوری 
است. اين هم دوسـتان حتما مي دانند و بدانند - اگر نمي دانند - كه در زمينه 
روحی همه ما يك ميـل به ديكتاتوری وجود دارد، اين را بايد سـركوب كنيد. 
همين طور كه عرض كرديم، اين فيل مسـت درون را با چكـش 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 ديكتاتوری يواش يواش بروز خواهد كرد. 

در جوامع، ديكتاتوری همين جور به وجود می آيد.
88/9/11 - ديدار با نمايندگان مجلس شورای اسالمی

مقابل قانون خضوع کنید
انتخابات تمام شـد. انتخاباتی بود، عمومی هم بود، درست هم بود، اشكالی هم 
نتوانسـتند بر انتخابات بگيرند و ثابت كنند؛ حاال هی ادعـا كردندو فرصت هم 
داده شد؛ گفتيم بياييد، نشان بدهيد، ثابت كنيد؛ نتوانستند، نيامدند؛ تمام شد. 
پايبندی به قانون اقتضا مي كند كه انسان ولو اين رئيس جمهوری را كه انتخاب 
شده است، قبول هم نداشته باشـد، وقتی برای قانون احترام قائل بود، بايستی 
در مقابل قانون، خضوع كند. خب، معلوم اسـت هيچ كسی نمي تواند بگويد اين 
كسی كه انتخاب شده، صددرصد ُحسن محض است، آن طرفی كه انتخاب نشده 
است، صددرصد قبح محض است؛ نه، همه ُحسنی دارند، قبحی دارند؛ اين طرف 
هم ُحسنی دارد، قبحی دارد، آن طرف هم ُحسنی دارد، قبحی دارد. قانون، مالك 

است، معيار است. چرا اين جوری مي شود؟ چرا؟ اين، هوای نفس است.
88/9/22- ديدار با جمعی از طالب
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مّر قانون باید اجرا شود
در شرايطی كه دشمن با همه   وجود، با همه    امكانات خود درصدد طراحی يك 
فتنه است و مي خواهد يك بازی خطرناكی را شروع كند، بايد مراقبت كرد و 

او  را در آن بازی كمك نكرد. خيلی بايد با احتياط و تدبير و در وقت خودش با 
قاطعيت وارد شد. دستگاه    های مسؤولی وجود دارند، قانون وجود دارد؛ طبق 

قانون، بدون هيچ گونه تخطی از قانون، بايستی ُمراّ قانون به صورت قاطع انجام 
بگيرد.

88/10/19- ديدار با مردم قم

باید تسلیم قانون شد
در اين فتنه های بعد از انتخابات، آن چيزی كه اسـاس قضيه است، اين است كه 
رأی مردم و حضور مردم از نظر يك عده ای نفی شـد، مورد خدشه قرار گرفت، 
نظام تكذيب شد و مورد تهمت قرار گرفت. گناه بزرگی كه انجام دادند، اين بود. 
اينها بايست تسليم مي شدند. باالخره وقتی انتخابات با همين معيارهايی كه در 
اسالم وجود دارد - كه حاال بعضی از معيارها و شاخص هايی كه برای انتخابات در 
نظر ما معتبر است كه نظر اسالم است، من عرض مي كنم - اتفاق افتاد، بايستی 
در مقابل قانون، در مقابل داوری قانون تسليم شد؛ همچنان كه بايد در مقابل آن 
داوری كه قانون او را معين مي كند، تسـليم شد. اگر قانون در مساله مهمی مثل 
مساله انتخابات يك داوری را مشخص كرده است يا يك شيوه داوری را مشخص 
كرده اسـت، بايد تسليم اين بشـوند، ولو برخالف ميلمان باشـد؛ اين مي شود 

انتخابات سالم.
88/12/6/- ديدار با اعضاي خبرگان رهبری
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خدا ایشان را فرستاده تا
 فصل الخطاب ما باشد

آيت اهلل حائری ش��يرازی، عضو خبرگان رهبری معتقد 
است در همه اختالفات، يكی بايد »حرف آخر« را بزند

فوتبال فصل الخطاب دارد، كشور نداشته باشد؟! 
آي��ت اهلل محي الدي��ن حائري ش��يرازي، عض��و مجل��س 
خبرگان رهبري پس از شهادت آيت اهلل دستغيب به حكم 
امام خمينی)ره( امام جمعه فارس شد و تا سال گذشته اين 
مس��ؤوليت س��نگين را به دوش داش��ت. پس از كناره گيری از اين مسؤوليت، 
فرصت بهتری برای گفت وگو با رسانه ها و بيان ديدگاه های شخصی اش پيدا 
كرد. ايشان معتقد اس��ت اگر دو طرف دعوای سال گذشته به فرمايشات مقام 
معظم رهبری به عنوان »فصل الخطاب« نگاه می كردند، بسياری از مشكالت 
اصال ايجاد نمی شد. مقام معظم رهبری در همه سخنرانی هايشان »قانون« 
را فصل الخطاب دانس��تند، آيت اهلل حائری شيرازی تفسير می كند كه قانون 
بدون والي��ت هيچ كاركردی برای رف��ع اختالفات ندارد. ديدگاه های ايش��ان 

خواندنی است.

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


 امضاي مجاز تحريريه:

تاريخ:                     ساعت:

 صفحه خوان:

تاريخ:                         ساعت:

 امضاي مجاز گرافيك:

تاريخ:                       ساعت:

صفحه آرا:     غفوري

تاريخ:  04/26            ساعت:    10:30

طراحي گرافيك انجام شد 
و به رويت نماينده تحريريه رسيد

تاريخ:                       ساعت:

صفحه آرايي اوليه انجام شد

پاصفحه نسخه اول صفحات تاريخ:                      ساعت: 

گــروه مجالت

???????? ??????????

 امضاي مشاور:

 تاريخ:                     ساعت:

ناظر صفحه:

 تاريخ:                     ساعت:

 امضاي ناظر ارشد:

 تاريخ:                     ساعت:

 امضاي مشاور:

 تاريخ:                      ساعت:

 امضاي مدير ارشد هنري:

 تاريخ:                     ساعت:

سربرگ نسخه دوم صفحات خاص

فرم 6 خاص

 پرينت دوم صفحات جلد، پرونده ها، صفحات داراي گرافيك خاص يا اينفوگرافي و نيز صفحات و مجالت جديد)تا اعالم سردبير ارشد( با اين سربرگ ارائه مي شود

 صفحه  آرا:   كيوان

 تاريخ: 04/27          ساعت: 14:15

  اصالحات اعمال شد
گــروه مجالت

25

فصل دوم
فصل الخطاب

1-دادستان، بدون شمارش آرا بوش را برنده کرد
من خيلی عالقه مندم كه به طور خاص درباره فصل الخطاب بحث شود و نتيجه 
را م��ردم به صورت مكتوب مطالعه كنند. مس��اله فصل الخط��اب،  جزو »اصول 
موضوعه« هر نظامی است . كفر باشد فصل الخطاب می خواهد ، اسالم باشد فصل 

الخطاب می خواهد. آمريكای جنايتكار هم باشد فصل الخطاب می خواهد . 
در رقابتی كه در انتخاب��ات آمريكا بين الگور و بوش پيش آمد ، الگور شكس��ت 
خورد و  پيشنهاد كرد كه آراء شمرده شود ، گفتندبايد دادستان كل اعالم بكند. 
دادستان هم گفت بدون شمارش آقای بوش برنده است ، تمام شد و رفت. خيلی ها 
آن روز گفتند اگر رای ها بازش��ماری می ش��د،  يك نتيجه ديگری پيش آمد، اما 
پاس��خ گرفتند كه مصلحت نبود. در آن زمان، مهم اين بود كه اين مطلب قيچی 

و تمام شود. 
اختالف بين الگور و بوش داش��ت به نظ��ام آمريكا ضربه اساس��ی وارد می كرد، 
به همين دليل دادستان كل به عنوان »فصل الخطاب« حرف آخر را زد و همه از 

او تبعيت كردند.
اصال هيچ رقابتی بدون فصل الخطاب، ممكن نيس��ت صحيح انجام ش��ود. شما 
ببينيد  در فوتبال هم  حرف آخر را داور می زند. اگر داور بازيكنی را اخراج كند، او 
چه واكنشی نشان می دهد؟ خيلی آرام می پذيرد و از زمين بيرون می رود. مهم 
اين است كه حرف او فصل الخطاب باشد تا بتواند بازی را مديريت كند. حاال وقتی 

فوتبال فصل الخطاب می خواهد، كشور نمی خواهد؟ !  

2- مگر می توان شورای نگهبان را قبول نداشت؟ 
در انتخابات حرف شورای نگهبان فصل الخطاب است، آنهايی كه رأي اين شورا 
را قبول ندارند »اصل موضوعه« نظام را رد كرده اند. اصول موضوعه، قابل بحث 

در انتخابات حرف شورای نگهبان فصل الخطاب است، آنهايی 
كه رأي اين شورا را قبول ندارند »اصل موضوعه« نظام را رد 

كرده اند. اصول موضوعه، قابل بحث نيست، بايد قبول كنيد. 
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نيست، بايد قبول كنيد. مگر كسی می تواند در هندسه اصل اقليدوس را رد كند؟ 
ما بايد اصول موضوعه را قبول كنيم تا بتوانيم در اختالف های ديگر به وحدت 
نظر برسيم، آنهايی كه اين اصل را رد كردند جايی برای وحدت باقی نگذاشتند. 
ما بر مبنای نظارت ش��ورای نگهبان، خبرگان را به رس��ميت می شناس��يم و 
بر مبنای رأي خبرگان رهبر را به رس��ميت می شناس��يم. ش��ما مي گوييد كه 
شورای نگهبان را قبول ندارم. وقتی ش��ورای نگهبان را قبول نداری، خبرگان 
را مي خواهی قبول داشته باشی؟ رهبر را هم قبول نداری. آنهايی كه تشكيك 
مي كردند در ش��ورای نگهبان، الزمه تشكيك شان تش��كيك در رهبری است؛ 
يعنی در اصل هيچ مبنای نظام اسالمی را قبول ندارند، حتی به رأي مردم هم 

بی احترامی می كنند.
ما به وس��يله فصل الخطاب اختالفمان را حل می كنيم، حاال كه ش��ما شورای 
نگهبان را زير س��وال برديد، بايد به وس��يله جنگ مش��كالتمان را حل كنيم؟ 

كدامش بهتر است؟ 

3- انبیا و ائمه برای حل اختالفات آمده بودند
اگر فصل الخطاب نباش��د، ما چيزی نداريم. اصال نبوت آمده اس��ت برای حل 
اختالف. اينجا بايد روايتی را برايتان نقل كنم. روزی فردی از شام آمد و گفت 
كه می خواهم با امام صادق)ع( مناظره كنم. حضرت گفتند ابتدا با ش��اگردانم 
مناظره كن، اگر موفق شدی با تو مناظره می كنم. با چند نفری مناظره كرد و 
پس از مدتی هشام بن حكم وارد ش��د. حضرت رو به هشام كردند و فرمودند: 
»همان كه می خواستم آمد«. هش��ام بر خالف ديگران خيلی كوتاه اما اصولی 
با آن شخص مناظره كرد. با چند س��وال كليدی به هدفش رسيد. اتفاقا بحث 
آنها نيز اين بود كه فصل الخطاب كدام اس��ت؟ هشام گفت: »از تو سوالی دارم. 

در مسائل كلی نظام، قرار نيست هر كس حرف خودش را 
بزند. در اين نماز جماعت مراجع تقليد هم شركت می كنند. 
بايد پشت يك نفر بايستيم و با او به ركوع و سجده برويم
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آيا خدايی ك��ه نعمت های فراوان دنيايی را به م��ا داده، نعمت حل اختالف را 
نداده اس��ت؟«

ش��امی گفت: »حتما خداوند نعمت حل اختالف را هم به ما داده اس��ت«. 
سوال دوم هشام اين بود: »خدا برای حل اختالف انسان ها چه كار كرد؟« شامی 

گفت: »پيغمبرانش را فرس��تاد«. 
هشام پاسخ داد: »پيغمبر كه حاال در حيات مادی نيست«. شامی گفت: »قرآن 
فصل الخطاب است« و درست همين جا هش��ام به هدفش رسيد و جواب داد: 
»قرآن مي تواند اختالف من و تو را حل كند؟ تو از شام آمده ای اينجا با ما دعوا 
كنی بر س��ر معانی قرآن. هر كدام از ما هم نظر خودمان را داريم، اين اختالف 
چگونه با قرآن حل می شود؟« شامی هيچ پاسخی نتوانست بدهد. امام صادق)ع( 
فرمود كه جواب اين فرد را ب��ده! گفت: »چه بگويم؟ بگوي��م خدا نعمت حل 
اختالف را نداده؟ بگويم قرآن حل اختالف مي كند كه اين هم عملی نيست«. 
آن وقت گفت حاال من همين سوال ها را از هشام می پرسم، ببينم او چه جوابی 
می دهد. دقيقا همين سوال ها را تكرار كرد اما هشام در مرحله آخر نگفت قرآن 
حل اختالف می كند، به امام صادق اشاره كرد و گفت: »خدا ايشان را فرستاده 

برای آنكه فصل الخطاب ما باش��د«.  
حاال اگر كسی از ما پرس��يد امام زمان)ع��ج( كه االن غايب است، اختالفاتمان را 
چطور حل كنيم؟ بايد اين حدي��ث را برايش بخوانيم: »و اما الحوادث الواقعه، 

فارجعوا فيها الی رواه حديثنا« اين يعنی فصل الخطاب.

ما به وسيله فصل الخطاب اختالفمان را حل می كنيم، حاال كه 
شما شورای نگهبان را زير سوال برديد، بايد به وسيله جنگ 

مشكالتمان را حل كنيم؟ كدامش بهتر است؟ 
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4- دیکتاتور می  گوید من، ولی فقیه می گوید خدا
ما اگر بخواهيم يك نماز جماعت مش��ترک بخوانيم، نياز ب��ه يك امام جماعت 
داريم. ممكن است در مسائل شرعی مراجع تقليد با هم اختالف نظر داشته باشند 
اما در مسائل كلی نظام، قرار نيس��ت هر كس حرف خودش را بزند. در اين نماز 
جماعت مراجع تقليد هم ش��ركت می كنند. بايد پشت يك نفر بايستيم و با او به 
ركوع و سجده برويم. شما فرض كنيد يك نماز جماعت در حال برگزاری است، 
امام جماعت نمازش شكسته اس��ت و فقط دوركعت می خواند، مردم هم پس از 
دو ركعت جماعت باقی نماز را فرادا ادامه می دهند. فكر كنيد چقدر تفاوت است 
بين دو ركعت اول و دو ركعت دوم. در ابتدا همه پشت يك نفر هستند. با هم ركوع 
می روند، با هم بلند می شوند. يكدست و منظم، آدم لذت می برد از ديدن اين نظم. 
اما در ركعت های بعدی چه اتفاقی می افتد؟ هر كس ساز خودش را می زند چون 

فصل الخطاب ندارند.
ممكن است عده ای شبهه وارد كنند كه اين موضوع يعنی ديكتاتوری! اينكه يك 
نفر حرف آخر را بزند و ديگران از او تبعيت كنند. پاس��خ روش��ن است. ديكتاتور 
می گويد هر چه من گفتم بايد اجرا شود اما ولی فقيه از خبرگان مردم رأي گرفته 

تا احكام خدا را در جامعه پيش ببرد. 

5- مر قانون یعنی والیت
مقام معظم رهبری در س��خنان خود بارها گفته اند كه فصل الخطاب قانون است 
و تاكيد كرده اند »مر قانون« اجرا ش��ود، خب قانون چه گفته اس��ت؟ مگر قانون 
نگفته اس��ت كه ولی فقيه فصل الخطاب است؟ اگر قرار باش��د بدون ولی فقيه به 
قانون مراجعه كنيم هر كسی برداش��ت خودش را می كند. در آن مثال هشام هم 
برايتان از قرآن گفتم، كتابی كامل تر از قرآن داريم؟ كتاب قانون چگونه  می تواند 
فصل الخطاب باشد؟ ممكن است هر كسی تفسير خودش را از قانون داشته باشد. 
ما بايد در انتخابات شورای نگهبان و در همه امور كشور ولی فقيه را فصل الخطاب 
بدانيم. خوشبختانه آنهايی كه خواستند از فصل الخطاب عبور كنند، توسط مردم 
طرد شدند و مردم از آنها عبور كردند. وقتی مردم از آن ها عبور كنند، خطر برطرف 

شده است. 

بازخواني سياست هاي
 راهبردي  مقام معظم 
رهبری در مديريت  
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فصل دوم
فصل الخطاب

6- نباید تسلیم بدعت ها شد
جوانان برای آنكه بتوانند در چنين ش��رايطی درست تصميم بگيرند، بايد تاريخ 
بخوانند و اصول اعتقاداتشان را تقويت كنند. متاسفانه آنهايی كه امام زمانشان 

را نشناختند، حكميت را به اميرمومنان)ع( تحميل كردند.
ما اگر يك بار در مقابل زور باج دهيم، بايد از همه خواس��ته هايمان عقب نشينی 
كنيم. نبايد تسليم بدعت هايی شويم كه برای عبور از فصل الخطاب وضع شده، 
اين گونه كه سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. يكی از بحث های دينی ما »حجت« 
و »ال حجت« است، آنهايی كه توصيه رهبر را به عنوان فصل الخطاب گوش ندادند 
به »ال حجت« اعتماد كردند و حاال روز به روز از مردم دورتر می ش��وند. هر كس 
مي خواهد سعادتمند ش��ود بايد، با حجت همراه بشود. ايشان بارها خط امام )ره( 
را نشان داد تا مردم دوست و دشمن را بشناسند. الزم نيست اسم افراد را ببريم. 
خطوط را مشخص كنيد، دوست و دش��من شناخته مي شود. ايشان يك ساعت 
شاخصه های خط امام)ره( را تبيين كردند تا جوانان تطبيق دهند چه كسی دوست 
است، چه كسی دشمن؟ هيچ راهی برای مقابله با جنگ نرم بهتر از شفاف سازی 

تعريف و مرزبندی نيست.

مقام معظم رهبری در سخنان خود بارها گفته اند كه 
فصل الخطاب قانون است و تاكيد كرده اند »مر قانون« اجرا 

شود، مگر قانون نگفته كه ولی فقيه فصل الخطاب است؟
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در فتنه باید بصیرت داشت
در حوادث فتنه گون 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 بي بصيرتي به سـراغش بيايد، اين خيلي دون شأن 
يك انسان هنري و يك انسـان فرهنگي است. پس بايد حقيقت را فهميد؛ بعد 
هم بايد همان حقيقت را تبليغ كرد. نمي شود با شيوه هاي سياسي - شيوه هاي 
سياست گران و سياستمداران - در عالم فرهنگ حركت كرد. اين خالف  شأن 
فرهنگ است. در عالم فرهنگ بايد گره گشـايي كرد؛ بايد حقيقت را باز كرد، 
بايد گره هـاي ذهني را باز كرد. و ايـن تبيين الزم دارد؛ يعنـي همان كار انبيا؛ 
فصاحت و بالغتي هم كه گفته اند در بيان الزم است، بالغتش به اين معناست. 
اگر چه بالغت را در كتب فنـي به معناي مطابقت با مقتضاي حال معنا مي كنند 
اما آن معناي خاصي از بالغت اسـت؛ معناي اولي و صريح بالغت اين نيسـت؛ 
بالغت يعني رسـاندن، بالغ يعني رسـاندن. ايني كه مثال مي گويند حافظ اين 
شعر فصيح و بليغ را گفته، بليغش يعني چه؛ يعني مناسب مقتضاي حال گفته؟ 
چه مي دانيم ما آن وقتي كه اين شـعر را گفته، مقتضاي حـال بوده يا نبوده! ما 
االن داريم نگاه مي كنيم؛ بحث اقتضاي حال نيست؛ يعني رساست. بليغ يعني 
رسا؛ رسا بگوييد، روشن بگوييد، مبيهَّن بگوييد. اما آنچه را مي فهميد 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  ديدار با جمعی از شاعران
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فصل سوم
فتنه

مراقب باش در خدمت فتنه گر نباشی
بعضي ها در فضاي فتنه، اين جملـه »كن في الفتنة كابن اللاّبون ال ظهر فيركب 
و ال ضرع فيحلب«)14( را بد مي فهمند و خيال مي كنند معنايش اين اسـت كه 
وقتي فتنه شد و اوضاع مشتبه شـد، بكش كنار! اصال در اين جمله اين نيست 
كه: »بكش كنار«. اين معنايش اين اسـت كه به هيچ وجـه فتنه گر نتواند از تو 
اسـتفاده كند؛ از هيچ راه. »ال ظهر فيركب و ال ضرع فيحلب«؛ نه بتواند سـوار 
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 
همه بايد بصيرت داشته باشند. اميدواريم ان شاءاهللهَّ خداي متعال ما را و شما را 

به آنچه مي گوييم و به آنچه نيت داريم عامل كند؛ موفق كند.
88/7/2ـ  ديدار با اعضاي خبرگان رهبری

چرا مرزبندی نمی کنید؟
اينها ايجاد فتنه مي كند؛ يعني فضا را فضاي غبارآلود مي كند. شعار طرفداري 
از قانون مي دهند، عمل صريحا بر خالف قانون انجام مي دهند. شعار طرفداري 
از امام)ره( مي دهنـد، بعد كاري مي كنند كه در عرصه طرفداران آنها يك چنين 
گناه بزرگي انجام بگيرد؛ به امام اهانت بشـود، به عكس امام اهانت بشود. اين 
كار كمي نيست؛ كار كوچكي نيست. دشمنان از اين كار خيلي خوشحال شدند. 
فقط خوشـحالي نيسـت، تحليل هم مي كنند. بر اسـاس آن تحليل، تصميم 
مي گيرند؛ بر اسـاس آن تصميم عمل مي كنند؛ تشويق مي شوند عليه مصالح 
ملي و عليه ملت ايـران. اينجا آن چيزي كه مشـكل را ايجـاد مي كند، همان 
فريب، همان غبارآلودگي فضا و همان چيزي است كه در بيان اميرالمؤمنين)ع( 
هست: »و لكن يؤخذ من هذا ضغث و من هذا ضغث فيمزجان فهنالك يستولي 
يطان علي اوليايه«؛ يك كلمه حق را با يك كلمه باطل مخلوط مي كنند، حق  الشاّ
بر اولياي حق مشتبه مي شود. اينجاست كه روشنگري، شاخص معين كردن و 
مايز معين كردن، معنا پيدا مي كند. آن كسي كه براي انقالب، براي امام و براي 
اسـالم كار مي كند، به مجردي كه ببيند حرف او و حركت او موجب شده است 
كه يك جهتگيري اي عليه اين اصول به وجود بيايد، فورا متنبه مي شـود. چرا 
متنبه نمي شـوند؟ وقتي شنفتند كه از اصلي ترين شـعار جمهوري اسالمي - 
»استقالل، آزادي، جمهوري اسالمي« - اسـالمش حذف مي شود بايد به خود 
بيايند؛ بايد بفهمند كه دارند راه را غلط مي روند و اشتباه مي كنند؛ بايد تبري 
كنند. وقتي مي بينند 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 
مي شـود بايد متنبه بشوند، بايد خودشان را بكشـند كنار و بگويند نه نه، ما با 
اين جريان نيستيم. وقتي مي بينند سران ظلم و استكبار عالم از اينها حمايت 
مي كنند، رؤساي آمريكا و فرانسه و انگليس و اينهايي كه مظهر ظلمند - هم در 
زمان كنوني و هم در دوره تاريخي صد سـال و 200 ساله تا حاال - دارند از اينها 
حمايت مي كنند، بايد بفهمند يك جاي كارشان عيب دارد؛ بايد متنبه بشوند. 
وقتي مي بينند همه آدم هاي فاسـد، سـلطنت طلب، از اينها حمايت مي كنند، 
توده اي از اينها حمايت مي كند، رقاص و مطرب فراري از كشور از اينها حمايت 
مي كند، بايد متنبه بشـوند، بايد چشمشان باز بشود، بايد بفهمند؛ بفهمند كه 
كارشان يك عيبي دارد؛ بالفاصله برگردند بگويند نه، ما نمي خواهيم حمايت 
شـما را. چرا رودربايستي مي كنند؟ آيا مي شـود با بهانه عقالنيت، اين حقايق 
روشن را نديده گرفت، كه ما عقالنيت به خرج مي دهيم! 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 مباني اي كه شما ادعايش را مي كنيد، 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 كردِن كار، حقيقت كار را بفهميد، عمق كار را 
بفهميد؛ بفهميد كه دشمن چه جوري دارد برنامه ريزي مي كند، چه مي خواهد 
و دنبال چيسـت؛ اين را بايد اين آقايان بفهمند. من تعجب مي كنم! كساني كه 
اسم و رسم خودشـان را از انقالب دارند - بعضي از اين آقايان يك سيلي براي 
انقالب نخوردند در دوران اختناق و طاغوت - و به بركت انقالب اسـم و رسمي 
پيدا كردند و همه چيزشان از انقالب است، مي بينيد كه دشمنان انقالب چطور 
بُراق شدند، آماده شدند، صف كشيدند، خوشـحالند و مي خندند؛ اينها را كه 

مي بينيد؟ به خود بياييد و متوجه بشويد.
88/9/22ـ  ديدار با طالب و روحانيون

تشخیص دشوار می شود
در شرايط فتنه كار دشوارتر است؛ تشخيص دشوارتر است. البته خداي متعال 
هميشـه حجت را تمام مي كند و هيـچ وقت نمي گذارد مـردم از خداي متعال 
طلبكار باشـند و بگويند تو حجت را براي ما تمام نكردي و راهنما نفرستادي، 
ما از اين جهت گمراه شـديم. در قرآن اين معنا مكرر ذكر شـده است و دست 
اشاره الهي همه جا قابل ديدن است؛ منتها چشم باز مي خواهد. اگر چشم را باز 
نكرديم، هالل شـب اول ماه را هم نخواهيم ديد؛ اما هالل هست. بايد چشم باز 
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كنيم و نگاه كنيم، دقت كنيم، از همه امكاناتمان استفاده كنيم تا اين حقيقت 
را كه خدا در مقابل ما قرار داده است، ببينيم.

88/10/19- ديدار با مردم قم

فضای غبارآلود
نكته اي كه من مكرر در ماه هاي گذشـته عرض كرده ام، اين است كه دشمنان 
ملت از شفاف بودن فضا ناراحتند؛ فضاي شفاف را برنمي تابند؛ فضاي غبارآلود 
مي خواهند. در فضاي غبارآلود است كه مي توانند به مقاصد خودشان نزديك 
شـوند و به حركت ملت ايران ضربه بزنند. فضاي غبارآلود، همان فتنه اسـت. 
فتنه معنايش اين اسـت كه يك عده اي بيايند با ظاهِر دوسـت و باطِن دشمن 
وارد ميدان شوند، فضا را غبارآلود كنند؛ در اين فضاي غبارآلود، دشمِن صريح 

بتواند چهره خودش را پنهان كند، وارد ميدان شود و ضربه بزند. 
88/10/29- ديدار با اعضاي شورای هماهنگی تبليغات 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. سعي شان اين 
است كه وحدت كلمه ملت را به هم بزنند. به گمان من مهم ترين هدف از حوادث 
دوران فتنه بعد از انتخابات - اين چند ماه - اين بود كه بين آحاد ملت شـكاف 
بيندازند؛ سعي شان اين بود. مي خواسـتند بين آحاد مردم شكاف بيندازند و 
نتوانستند. امروز معلوم شـده است كه آن كسـاني 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 مي كنند؛ ربطي به توده مردم ندارند. توده 
مردم راه خود را ادامه مي دهد؛ 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 اين جوري است.
88/11/19- ديدار با فرماندهان و پرسنل نيروی هوايی ارتش
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کفر و ایمان 
چه به هم نزدیک است

ب��ر خ��الف چه��ره آرامش، م��رد حرف ه��اي آتش��ين و 
حاشيه س��از اس��ت. مدير دفت��ر مطالعات تاري��خ ايران 
تحليل هاي منحصر به ف��ردي از وقايع پس از انتخابات 
دارد كه بس��ياري از آنها »نگفتني« است. به همين دليل، 
همواره يكي از چهره هاي خبرس��از اي��ن ماه هاي اخير 
ب��وده و باره��ا در ش��بكه هاي مختل��ف صدا و س��يما و 
رسانه هاي مكتوب به تحليل فتنه سال 88 پرداخته است. با آنكه از حاميان 
دول��ت محس��وب مي ش��ود ام��ا باك��ي ن��دارد از اينك��ه در تحليل هايش به 
رئيس جمهور هم انتقاد كند. دكتر عباس سليمي نمين معتقد است ريشه هاي 
فتنه هاي سال گذشته در بي بصيرتي بسياري از سياسيون ما ديده مي شود. 
با او درباره عوامل ايجاد و گذر از فتنه حرف زديم؛ حرف هاي مفصلي كه فقط 

بخشي از آن پيش روي شماست.
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1- فتنه یعنی درآمیختن حق و باطل
وقتي بحث فتنه مطرح مي شود؛ يعني شرايطي كه تشخيص در آن راحت نيست. 
طبيعتا اگر مشكلي در جامعه ايجاد شود و بتوانيم حق و باطل را تشخيص دهيم، 
فتنه اي صورت نگرفته است. در چنين شرايطي مردم مي توانند به راحتي تصميم 
بگيرند و جايگاه اصلي خود را پيدا كنند، اما در ش��رايط فتنه اين گونه نيس��ت؛ 

دشواري در تشخيص به وجود مي آيد.
دشواري در تشخيص هم در شرايطي به وجود مي آيد كه شاخص هاي راهنما در 
جايگاه خودشان قرار ندارند؛ يعني بعضي از شاخص هاي حق در جبهه باطل قرار 
گرفته يا بالعكس. اينجا تش��خيص براي شما راحت نيست،با خودتان مي گوييد 
اگر اينجا جبهه باطل است، چرا فالن شخصيت موجه در آن قرار دارد ؟ اينجاست 
كه تشخيص دش��وار مي شود. خود اين ابهام، س��رعت عمل را از افراد مي گيرد. 
حاال، وقتي سرعت عمل از نيروهاي تعيين كننده جامعه گرفته شود، نيروهاي 
شر كه مي خواهند با يك برنامه ريزي ضربه خودشان را بزنند، فرصت بيشتر پيدا 
مي كنند؛ يعني ش��ما تا نيروهاي حافظ مصالح جامعه و دلسوز را پيدا كنيد و به 
تشخيص برس��يد، آنهايي كه برنامه ريزي كردند زهر خود را مي ريزند. فتنه اين 
طور تشكيل مي شود؛ هم درونش نيروهاي طرفداران نامزدهاي شكست خورده 
هس��تند، هم ماركسيس��ت و س��لطنت طلب و منافق. وقتي اينها كنار هم قرار 

مي گيرند، تشخيص را براي جامعه سخت مي كنند و تشكيل فتنه مي دهند. 

2- دشمن آگاه است
در شرايط فتنه، دشمن اصلي سعي مي كند پشت نيروهاي موجه پنهان شود و 
از ضعف هاي اخالقي، خصلت هاي منفي و بعضي لغزش هاي نيروهاي ارزشمند 

در جامعه استفاده كند.
فتنه گر ابتدا با بعضي اش��تراكات س��وژه خود پيوند مي خورد. 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 مي كند، ناخواس��ته همراه آنها مي شود و مانند يكي از مهره هاي آنها ايفاي 
نقش مي كند. 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 ملي اند و دشمن خونين استقالل ملت ايران هستند، 

در مسير خدمتگزاري به بيگانه قرار گرفتند.

3- پیوند با بیگانه
فرض كنيم كه اص��ال 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 مي زند، نخستين 
گام را براي پيوند با بيگانه برداشته است.واقعا بايد به اين فكر كند كه دشمن چه 
مي خواهد؟ 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.نخبه اي 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 نمي دهد. 
كسي كه با سلطنت طلب ها و ماركسيست ها پيوند بخورد تا هرچه سريع تر به آن 
خواسته سياسي اش برسد، يعني به ملت پش��ت كرده است. اين هم نشان ديگر 
بي فرهنگي 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 مالک قرار دهد 

و رفتارش را تعيين كند.

دشواري در تشخيص  وقتي به وجود مي آيد كه شاخص هاي 
راهنما در جايگاه خودشان قرار ندارند؛ يعني بعضي از 
شاخص هاي حق در جبهه باطل قرار گرفته يا بالعكس

بازخواني سياست هاي
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رهبری در مديريت  
بحران سياسي سال 88

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


 امضاي مجاز تحريريه:

تاريخ:                     ساعت:

 صفحه خوان:

تاريخ:                         ساعت:

 امضاي مجاز گرافيك:

تاريخ:                       ساعت:

صفحه آرا:     غفوري

تاريخ:  04/26            ساعت:    10:30

طراحي گرافيك انجام شد 
و به رويت نماينده تحريريه رسيد

تاريخ:                       ساعت:

صفحه آرايي اوليه انجام شد

پاصفحه نسخه اول صفحات تاريخ:                      ساعت: 

گــروه مجالت

???????? ??????????

 امضاي مشاور:

 تاريخ:                     ساعت:

ناظر صفحه:

 تاريخ:                     ساعت:

 امضاي ناظر ارشد:

 تاريخ:                     ساعت:

 امضاي مشاور:

 تاريخ:                      ساعت:

 امضاي مدير ارشد هنري:

 تاريخ:                     ساعت:

سربرگ نسخه دوم صفحات خاص

فرم 6 خاص

 پرينت دوم صفحات جلد، پرونده ها، صفحات داراي گرافيك خاص يا اينفوگرافي و نيز صفحات و مجالت جديد)تا اعالم سردبير ارشد( با اين سربرگ ارائه مي شود

 صفحه  آرا:   كيوان

 تاريخ: 04/27          ساعت: 14:15

  اصالحات اعمال شد
گــروه مجالت

39

فصل سوم
فتنه

4- تهدیدی که فرصت دیده شد
در فتنه سال گذشته چنين شرايطي داشتيم. بعضي نيروهاي متعلق به ملت به دليل 
خصلت هاي فردي و خصوصيات شخصي متاسفانه در خدمت بيگانه قرار گرفتند. 
بهترين دليل كه هيچ كس��ي نمي تواند آن را رد كند، حرف سلطنت طلب هاست. 
آنها گفتند ما نيروهايمان را به خيابان ها آورديم، مجاهدين خلق هم گفتند كه ما 
نيروهايمان را آوردي��م اما اينها هرگز اعالم نكردند كه  اي مل��ت! ما با اينها همراه 
نيستيم. اگر اينها مي خواهند در راهپيمايي 13 آبان شركت كنند، ما نمي آييم. 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.

5- سران فتنه یا خدمتکاران فتنه؟
من در يك مناظره گفتم كه فتنه گران اصلي همان بيگانگان هس��تند. بعضي از 
آنهايي كه هميشه افراط مي كنند، به من خرده گرفتند كه چرا گفتيد فتنه گران 
اصلي همان صهيونيس��ت ها و آمريكايي ها و انگليس��ي ها هس��تند؟ فتنه گران 
همان دو نامزدي هستند كه در انتخابات شكست خوردند. نه! االن هم با قدرت 
مي گويم كه فتنه گران اصلي عليه انقالب اسالمي، همان صهيونيست ها 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 فتنه گران 
شدند. البته ابتدا ناخواسته وارد اين مسير ش��دند اما بعد با اختيار در اين مسير 

ادامه حركت دادند.  

طبيعتا هر انتخاباتي در كشور تنش هايي ايجاد مي كند. اين 
ويژگي ذاتي انتخابات حقيقي غيرصوري است. دشمن خوب 

مي داند كه اين تنش ها بهترين بستر براي فعاليت است
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6- انتخابات بهترین فرصت ایجاد فتنه
طبيعتا هر انتخاباتي در كشور تنش هايي ايجاد مي كند. اين ويژگي ذاتي انتخابات 
حقيقي غيرصوري است. دشمن خوب مي داند كه اين تنش ها 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،بي بي سي و راديو آمريكا 
مي گويند كه ببينيد! ما قبال مي گفتيم كه انقالب اسالمي هيچ دستاوردي نداشته 

است، خودشان هم تاييد كردند. همه اينها مقدمه ايجاد فتنه مي شود.

7- شکست را نمی پذیریم 
ما دو تفكر در كش��ور داريم؛ نخست طرز تفكر خط امام)ره( و مقام معظم رهبري. 
اين تفكر مي گويد كه انتخابات طبيعتا باعث چرخش قدرت در كشور مي شود. اما 
طرز تفكر دوم اعتقادي به چرخش قدرت ندارد. گرچه به ظاهر ژست دموكراسي 
و چرخش قدرت مي گيرد، وقتي عملكرد را مي بينيد، متفاوت با ش��عار ارزيابي 
مي شود. به هر حال مردم پس از آنكه نيازهاي كشور را ديدند و آفت ها و آسيب ها 
را بررس��ي كردند، تعيين مي كنند كه قدرت بايد دس��ت چه كسي باشد. هرچه 
رقابت ها جدي تر ش��ود، مردم هم انتخاب درس��ت تري مي كنن��د. براي همين 
رهبري در اين سال ها هر دوره رقابت را جدي تر مي كند و فضاي رقابت را جدي تر 
مي خواهد. 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 
مي شود، هراس دارند. اين يك مدل فكري است كه آن آفت ها ريشه كن نمي شوند. 
بعضي افراد پس از انقالب دچار آفت هايي ش��دند و چون چرخش قدرت ايجاد 
نشد، اين آفت ها 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 قدرت هاي حامي شان. مجري انتخابات هم اعالم كرد كه سالم ترين انتخابات 
را برگزار كرده ايم. من معتقدم در اين چهار س��ال، جرياني كه قدرت را از دست 
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داد، مش��غول برنامه ريزي بود براي آنكه دوباره شكست نخورد. سؤال اين است؛ 
آنها براي شكست احتمالي شان برنامه ريزي نكرده بودند؟ قطعا برنامه داشتند؛ با 

خود گفتند اگر شكست خورديم، شكست را هم نخواهيم پذيرفت. 

8- عامل تشدید فتنه
متاس��فانه طرف پيروز انتخابات هم ناپختگي سياس��ي كرد و براي طرف مقابل 
مظلوميت ايجاد كرد. دكتر احمدي نژاد مدتي قبل از مناظره اعالم كرده بود كه 
بعضي اس��امي را در مناظره ها اعالم مي كنم 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 
خيلي ها دش��وار كرد. همين بهانه ها باعث شد تا عده اي سالمت انتخابات را زير 
س��ؤال ببرند و پرچم مظلوم نمايي به دست بگيرند. نيروهاي ضد انقالب هم زير 

همين پرچم قرار گرفتند تا مقاصد خودشان را پيش ببرند.

9- فرش قرمز زیر پای دشمن 
من خودم با خيلي از افرادي كه در خيابان بودند صحبت مي كردم. خيلي هايشان 
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 مي شوند، 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 مي كردند 

فقط با يك اختالف داخلي سروكار داشتيم اما استقبال آنها فتنه را ايجاد كرد. 
نخبه خودخواه با خودخواهي اش دش��مني كوچكي عليه انقالب مي كند اما آن 
دش��مني كوچكش در خدمت دش��مني فتنه گر بزرگ قرار مي گيرد. هميش��ه 

فتنه گران اصلي عليه انقالب اسالمي، همان صهيونيست ها 
هستند كه دشمن بشريتند و از هر حركتي كه مردم را به 

استقالل نزديك كند بيم دارند
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وقتي دو مقوله كنار هم قرار مي گيرند، ج��زء در خدمت كل قرار مي گيرد. اينها 
در خدمت كسي قرار گرفتند كه سال ها عليه انقالب فعاليت مي كند؛ تشكيالت 
دارد، تلويزيون دارد، ش��بكه هاي اينترنتي دارد. آنها در خدمت چنين دشمني 

قرار گرفتند. 

10- مردم همیشه فتنه را نابود کرده اند
در تاريخ انقالب ما فتنه هاي فراواني داشتيم؛ مثل فتنه آقاي بني صدر و آيت اهلل 
منتظري. آن روزها هم تشخيص حق و باطل براي خيلي ها دشوار بود. با اين حال 
سال گذشته جوانان امروز براي نخس��تين بار چنين تجربه اي كسب كردند كه 
حتما بينش سياسي شان را افزايش داده اس��ت. مردم عامل اصلي نابودي فتنه 
هستند. فتنه بدون هوش��مندي مردم و عملكرد آنها اصال برطرف نمي شود. اگر 
مردم بصيرت نداشته باش��ند، دشمن به هدف خود مي رس��د. در واقع مي توان 
گفت هرچه بصيرت مردم بيشتر باشد، هزينه هاي دفع فتنه كمتر خواهد شد و 
برعكس اگر مردم بي بصيرتي 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 پيچيده تر كرده و سعي 
مي كند كه نيروهاي بيش��تري را از درون جبهه انقالب به كار بگيرد تا تشخيص 

را براي مردم سخت تر كند.

11- چرا فرهنگ رقابت نداریم؟
هر قدر ما رش��د فرهنگي بيش��تري در عرصه رقابت هاي سياسي پيدا بكنيم به 
منصفانه عمل كردن نزديك تر خواهيم ش��د. بعضي از گروه ها يا شخصيت هاي 
سياس��ي به اين دليل ك��ه رقابت سياس��ي را كالن ارزيابي نمي كنن��د، بعضا به 
ش��يوه هايي تمس��ك مي جويند كه آن ش��يوه ها چندان منصفانه نيس��تند و با 
آموزه ه��اي ديني ما تطبيق ندارند. رش��د ملت در طول اين س��ه دهه به مراتب 
بيش��تر از رشد گروه هاي سياسي و احزاب بوده اس��ت؛ به اين معني كه فرهنگ 
رقابت را مردم بهتر مي دانند تا سياسيون. بعضي گروه هاي سياسي نگاه مقطعي 
و كوتاه مدت نسبت به قدرت دارند؛ يعني هنگام رقابت فقط به نتيجه آن انتخابات 
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فصل سوم
فتنه

فكر مي كنند و در اصطالح به اين فكر نمي كنند كه بايد حيات سياسي شان ادامه 
داشته باشد. به همين دليل براي كسب قدرت به هر روشي دست مي زنند و تمام 
هست و نيست سياسي خود را قمار مي كنند براي رسيدن به هدفشان. متاسفانه 
اين درک بين گروه ها و احزاب سياس��ي كشور ما وجود ندارد كه يك روز قدرت 
است و روز ديگر كناره گيري. آنهايي كه هميش��ه ميل به قدرت دارند، شكست 
سياسي شان را تاب نمي آورند و بدعت هاي جديد ايجاد مي كنند، غافل از اينكه 
همين بدعت ها روزي قدرت خودشان را مختل مي كند.بايد خطاب به آنها گفت 
كه اگر شيوه هاي غيراسالمي را در رقابت ترويج كنيد، اين شيوه ها 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 مي دهد 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 كوتاه مدت ميسر نمي شود؛ زمان مي برد تا مردم 
به توانمندي و قابليت هاي يك فرد سياسي ايمان بياورند. اما سياسيون عجول ما 
مي خواهند يكشبه ره صد ساله را طي كنند و از مسيرهاي غيرمنطقي سريع تر 
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؛ 
عده اي سازمان يافته و گروه ديگر از سر احساس و تشخيص غلط. با اين حال من 
معتقدم در هر صورت  باز هم اين اتفاق ها مي افتاد چون بعضي ها از قبل خودشان 
را آماده كرده بودند كه به هيچ وجه شكست را پذيرا نباشند. اين »تدارک ديدن 

براي عدم پذيرش شكست« هم نقش بسزايي در ايجاد فتنه داشت.
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تنها توصیه؛ بصیرت
گر من بخواهم يك توصيه به شـما بكنم، آن توصيه اين خواهد بود كه بصيرت 
خودتان را زياد كنيد؛ بصيرت. بالهايی كه بر ملت ها وارد مي شود، در بسياری 
از موارد بر اثر بی بصيرتی است. خطاهايی كه بعضی از افراد مي كنند - می بينيد 
در جامعه خودمان هم گاهی بعضی از عامه مردم و بيشتر از نخبگان، خطاهايی 
مي كنند. نخبگان كه حاال انتظار هست كه كمتر خطا كنند، گاهی خطاهايشان 
اگر كما هم بيشـتر نباشـد، كيفا بيشـتر از خطاهای عامه مردم است - بر اثر 

بی بصيرتی است؛ خيلی هايش، نمي  گوييم همه اش.
بصيرت خودتان را باال ببريـد، آگاهی خودتان را باال ببريـد. من مكرر اين 
جمله اميرالمؤمنيـن را به نظرم در جنگ صفيـن در گفتارها بيان كردم كه 
بر« مي دانيد، سـختی  فرمود: »اال و اليحمل هذا العلـم االاّ اهل البصر و الصاّ
پرچم اميرالمؤمنين از پرچم پيغمبر، از جهاتی بيشـتر بود؛ چون در پرچم 
پيغمبر دشمن معلوم بود، دوست هم معلوم بود؛ در زير پرچم اميرالمؤمنين 
دشمن و دوسـت آنچنان واضح نبودند. دشـمن همان حرف هايی را مي زد 
كه دوسـت مي زند؛ همـان نماز جماعـت را كـه تـو اردوگاه اميرالمؤمنين 
مي خواندند، تو اردوگاه طرف مقابل هم - در جنگ جمل و صفين و نهروان -
مي خواندند. حاال شـما باشـيد، چه كار مي كنيد؟ به شـما مي گويند:» آقا! 
اين طرف مقابل، باطل است«. شـما مي گوييد:» با اين نماز، با اين عبادت«! 
بعضی شان مثل خوارج كه خيلی هم عبادتشـان آب و رنگ داشت؛ خيلی. 
اميرالمؤمنين از تاريكی شب استفاده كرد و از اردوگاه خوارج عبور كرد، ديد 
يكی دارد با صدای خوشـی مي خواند: »أماّن هو قانـت ءاناء اللاّيل«آيه قرآن 
را نصفه شـب دارد مي خواند؛ با صدای خيلی گرم و تكان دهنده ای. يك نفر 
كنار حضرت بود، گفت:» يا اميرالمؤمنين! به به! خوش به حال اين كسـی كه 
دارد اين آيه را به اين قشنگی مي خواند. ای كاش من مويی در بدن او بودم؛ 
چون او به بهشت مي رود؛ حتما، يقينا؛ من هم با بركت او به بهشت مي روم«. 
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فصل چهارم
بصيرت

اين گذشـت، جنگ نهروان شـروع شـد. بعد كه دشمنان كشـته شدند و 
مغلوب شـدند، اميرالمؤمنين آمد باالي سر كشـته های دشمن، همين طور 
عبـور مي كرد و مي گفت بعضی ها را كه به رو افتاده بودند، بلندشـان كنيد؛ 
بلند مي كردند، حضرت با اينها حرف مي زد. آنها مرده بودند اما مي خواست 
اصحاب بشنوند. يكی را گفت بلند كنيد، بلند كردند. به همان كسی كه آن 
شب همراهش بود، حضرت فرمود: »اين شـخص را مي شناسی؟« گفت: نه. 
گفت: »اين همان كسی است كه تو آرزو كردی يك مو از بدن او باشی كه آن 
شب داشت آن قرآن را با آن لحن سوزناك مي خواند!« اينجا در مقابل قرآن 
ناطـق، اميرالمؤمنين )عليه افضل صلوات المصلاّين( مي ايسـتد، شمشـير 

مي كشد! چون بصيرت نيسـت؛ بصيرت نيسـت، نمي تواند اوضاع را بفهمد.
88/5/5 - ديدار با اعضاي دفتر رهبری

خواص بی بصیرت
نقش نخبگان و خواص هم اين اسـت كه اين بصيرت را نه فقط در خودشـان، 
در ديگـران هم به وجـود بياورند. آدم گاهـی می بيند كه متأسـفانه بعضی از 
نخبگان خودشـان هم دچار بی بصيرتی اند؛ نمي فهمند؛ اصال ملتفت نيستند. 
يك حرفی يكهو به نفع دشـمن مي پرانند؛ به نفـع جبهه ای كه همتش نابودی 
بنای جمهوریاسالمی است به نحوی. نخبه هم هسـتند، خواص هم هستند، 
آدم های بدی هم نيستند، نيت بدی هم ندارند؛ اما اين است ديگر. بی بصيرتی 
است ديگر. اين بی بصيرتی را به خصوص شما جوان ها با خواندن آثار خوب، با 
تأمل، با گفت وگو با انسان های مورد اعتماد و پخته، نه گفت وگوی تقليدی - كه 
هر چه گفت، شما قبول كنيد. نه، اين را من نمي خواهم - از بين ببريد. كسانی 
هستند كه مي توانند با استدالل، آدم را قانع كننده، ذهن انسان را قانع كنند. و 
حتی حضرت ابا عبداهلل الحسين )عليه السالم( هم از اين ابزار در شروع نهضت 

و در ادامه نهضت استفاده كرد.
 88/5/5 - ديدار با اعضايِ دفتر رهبری 

بصیرت نباشد، دشمن استفاده می کند
تجربه               هايی هم اين انتخابات داشت. يك تجربه برای ملت ما و مسؤوالن ما بود 
كه من اصرار دارم بر اينكه اين تجربه را همه               مان جدی بگيريم؛ هم مسـؤوالن 
جدی بگيرند و هم آحاد مردم جدی بگيرند و آن تجربه اين است كه باور كنيم 
كه هميشه امكان ضربه زدن از سوی دشمنان انقالب و دشمنان ايران اسالمی 
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هست؛ حتاّی در بهترين شرايط. هميشه كمين دشمن را در نظر داشته باشيم. 
غفلت از اينكه ممكن اسـت به حركت عمومی ملت ايران ضربه               ای وارد شـود، 
چيز خطرناكی اسـت. هشيار باشـيد. اين همان توصيه               اميرمؤمنان )سالم اهلل 
عليه( اسـت كه فرمود: »و من نام لم               ينم عنه« در عرصه               زندگی سياسی دچار 
خواب               آلودگی نشويم؛ در پشت سنگرها خوابمان نبرد. اگر تو خوابت برد، بايد 
بدانی كه دشـمن ممكن است بيدار باشـد. اين تحليل نيست كه ما مي گوييم، 
اطالع است. دشمنان نظام جمهوری اسالمی سعی كردند، تالش كردند، شايد 
بتواننـد در فضای آزادی               ای كه نظام اسـالمی به مردم داده اسـت، برای مردم 
دغدغه و دردسر درست كنند. سعی كردند، پول خرج كردند، رسانه               های زيادی 
را به كار انداختند، عوامل بسياری را بسيج كردند، شايد بتوانند از اين وضعيتی 
كه برای ملت ايران يك عيد به حساب می               آمد، يك جشن بزرگ ملی به حساب 
می               آمد، وضعيتی عليه ملت ايران درست كنند؛ تالش شد. اين تجربه بايستی 
برای ما - همه               ما، همه               آحاد مردم - تجربه               هشـداردهنده               ای باشـد. اگر ما در 
صحنه               زندگی سياسـی و اجتماعی به همديگر بدبين باشيم و به چشم دشمن 
به يكديگر نگاه كنيم، اين فرصت برای دشـمنان حقيقی ما پيش خواهد آمد. 
اگر فكر نكنيم، اگر بصيرت نداشـته باشيم، اگر فراموش كنيم كه دشمنانی در 

كمين انقالبند، ضربه خواهيم خورد؛ اين برای ما تجربه شد. 
88/5/12 – مراسم تنفيذ حكم رياست جمهوری دكتر احمدی نژاد 

بصیرت چاره فتنه 
ببينيد بـرادران و خواهران عزيز! خـدای متعال به پيغمبـرش در آن دوران 
دشـوار مكه مي فرمايد: ای پيغمبر! من با بصيرت حركـت مي كنم؛ »قل هذه 
سـبيلی ادعوا الی اهلل علـی بصيرة انا و مـن اتاّبعنی« خود پيغمبـر با بصيرت 
حركت مي كند، تابعان و پيروان و مدافعان فكر پيغمبر هم با بصيرت. اين مال 
دوران مكه اسـت؛ آن وقتی كه هنوز حكومتی وجود نداشت، جامعه ای وجود 
نداشت، مديريت دشواری وجود نداشت، بصيرت الزم بود؛ در دوران مدينه، به 
طريق اولی . اينی كه من در طول چند سال گذشته هميشه روی بصيرت تأكيد 
كرده ام، به خاطر اين است كه يك ملتی كه بصيرت دارد، مجموعه جوانان يك 
كشـور وقتی بصيرت دارند، آگاهانه حركت مي كننـد و قدم برمي دارند، همه 
تيغ های دشمن در مقابل آنها كند مي شـود. بصيرت اين است. بصيرت وقتی 
بود، غبارآلودگی فتنه نمي  تواند آنها را گمراه كند، آنها را به اشـتباه بيندازد. 
اگر بصيرت نبود، انسـان ولو با نيت خوب، گاهی در راه بد قدم مي گذارد. شما 
در جبهه جنگ اگر راه را بلد نباشيد، اگر نقشه خوانی بلد نباشيد، اگر قطب نما 
در اختيار نداشته باشيد، يك وقت نگاه مي كنيد می بينيد در محاصره دشمن 
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قرار گرفته ايد؛ راه را عوضی آمده ايد، دشـمن بر شـما مسـلط مي شود. اين 
قطب نما همان بصيرت است.

در زندگی پيچيـده اجتماعی امـروز، بـدون بصيرت نمي شـود حركت كرد. 
جوان ها بايد فكر كنند، بينديشند، بصيرت خودشان را افزايش بدهند. معلمان 
روحانی، متعهدان موجود در جامعه ما از اهل سـواد و فرهنگ، از دانشـگاهی 
و حوزوی، بايد به مسـاله بصيرت اهميت بدهند؛ بصيرت در هدف، بصيرت در 
وسيله، بصيرت در شناخت دشـمن، بصيرت در شناخت موانع راه، بصيرت در 
شناخت راه های جلوگيری از اين موانع و برداشـتن اين موانع؛ اين بصيرت ها 
الزم است. وقتی بصيرت بود، آن وقت شـما مي دانيد با كی طرفيد، ابزار الزم 
را با خودتان برمي داريد. يك روز شما مي خواهيد در خيابان قدم بزنيد، خب، 
با لباس معمولی، با يك دمپايی هم مي شـود رفت تو خيابـان قدم زد؛ اما يك 
روز مي خواهيـد برويد قله دماونـد را فتح كنيد، آن ديگـر تجهيزات خودش 
را مي خواهد. بصيـرت يعنی اينكه بدانيد چه مي خواهيد تـا بدانيد چه بايد با 

خودتان داشته باشيد
88/7/15 - ديدار عمومی با مردم چالوس و نوشهر

باید بصیر باشیم
بايد بصيرت داشـت. آنچه كه انسـان از نخبگان جامعه و جريانات سياسـی و 
گروه  های سياسی انتظار دارد، اين است كه با اين حوادث، با اين خطوط دشمن، 
با بصيرت مواجه بشوند؛ با بصيرت. اگر بصيرت وجود داشت و عزم مقابله وجود 
داشت، خيلی از رفتارهای ما ممكن است تغيير پيدا كند؛ آن وقت وضعيت بهتر 

خواهد بود. بعضی از كارها از روی بی  بصيرتی است.
88/7/27 - ديدار با اعضاي مجلس خبرگان رهبري

بصیرت جوانان امروز از جوانان دوره انقالب بیشتر است
اينكه مالحظه مي كنيد بنده مكرر در ديدار جوان ها، دانشـجويان، قشرهای 
مختلف مردم، روی بصيرت تكيه مي كنم، برای اين اسـت كه در وضع بسـيار 
مهم امروز دنيا و موقعيت استثنايی كشور عزيز ما - امروز در دنيا كه موقعيت 
ممتازی اسـت - هرگونه حركت عمومی به يك بصيرت عمومی احتياج دارد. 
البته من اين را هم به شـما بگويم: امروز بصيرت جوان های ما هم از جوانان آن 
روزگار اول انقالب و در اثنای انقالب، يقينا بيشـتر است. خيلی چيزها را شما 
امروز مي دانيد، برای شما جزء واضحات است كه آن روزها بايد برای جوان ها، 
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آنها را شرح مي داديم، بيان مي كرديم؛ اما امروز جوان های ما اينها را مي دانند؛ 
بصيرت باالست. در عين حال من تأكيد مي كنم روی بصيرت.

88/8/12- ديدار با دانش آموزان در آستانه 13 آبان 

بصیرت، سالحی برای مقابله با دشمن
در يك چنين وضعيتی چه چيزی بيش از همه برای انسان مهم است؟ بصيرت. 
بنده بارها روی بصيرت تكيه مي كنـم، به خاطر همين. مردم بدانند چه اتفاقی 
دارد می افتـد؛ ببينند آن دسـتی را كه دارد صحنه گردانـی مي كند، صحنه را 
شـلوغ مي كند تا در خالل شـلوغی های مردم، يك عنصر خائنی، يك عنصر 
دست نشانده و دسـت آموزی بيايد كاری را كه آنها مي خواهند، انجام بدهد و 
نشود او را توی مردم پيدا كرد؛ اين كاری است كه دشمن مي خواهد انجام بدهد. 
هر اقدامی كه به بصيرت منتهی بشود، بتواند عنصر خائن را، عنصر بدخواه را از 
آحاد مردم و توده مردم جدا كند، او را مشخص كند، اين خوب است. هر اقدامی 
كه فضا را مغشوش كند، مشوش كند، انسان ها را نسبت به يكديگر مردد كند، 
فضای تهمت آلود باشد، مجرم و غيرمجرم در آن مخلوط بشوند، اين فضا مضر 

است، مخالف است.
 اصرار بنده بر اين اسـت كه آحاد مردم، ملت ايران، جريانات مختلف سياسی، 
همه در مقابل آن افراد معدودی كه با اصل اين انقالب مخالفند، با اصل استقالل 
كشور مخالفند، هدفشان دودستی تقديم كردن كشور به آمريكا و به استكبار 
است، با يكديگر يكی باشند. دشمن از اين گونه عناصر در داخل ملت ها دارد؛ در 
داخل ملت ما هم اين جور كسانی هستند، معدودی از اين قبيل پيدا مي شوند. 
متن ملت، آحاد مردم، اين توده عظيم مردمی - از خواص تا عامه مردم - اينها 
را بايد از آن عناصر معدود خودفروخته جدا كرد؛ نبايد اشتباه اتفاق بيفتد. من 
می بينم در بعضی از اظهارات، در بعضی از حرف ها، فضا آنچنان مغشوش مي شود 
كه افراد سردرگم مي شوند؛ مردم نسـبت به همديگر، نسبت به نخبگانشان، 

نسبت به مسؤوالنشان بدبين مي شوند؛ اين درست نيست.
88/9/4- ديدار با بسيجيان 

بصیرت عمار در جنگ صفین
 در جنگ صفيـن، اميرالمؤمنين در مقابل كفار كه قرار نداشـت؛ جبهه    مقابل 
اميرالمؤمنين جبهه     ای بودند كه نماز هـم مي خواندند، قرآن هم مي خواندند، 
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ظواهر در آنها محفوظ بود؛ خيلی سـخت بود. كی بايد اينجا روشـنگری كند 
و حقايق را به مردم نشـان دهد؟ بعضی هـا حقيقتا متزلزل مي شـدند. تاريخ 
جنگ صفين را كه انسـان مي خوانـد، دلش مي لرزد. در ايـن صف عظيمی كه 
اميرالمؤمنين به عنوان لشـكريان راه انداخته بود و تا آن منطقه حساس - در 
شامات - در مقابل معاويه قرار گرفته بود، تزلزل اتفاق می   افتاد؛ بارها اين اتفاق 
افتاد؛ چند ماه هم قضايا طول كشيد. يك وقت خبر می    آوردند كه در فالن جبهه، 
يك نفری شبهه ای برايش پيدا شده، شروع كرده است به اينكه آقا ما چرا داريم 
مي جنگيم؟ چه فايده دارد؟ اينجا اصحاب اميرالمؤمنين - يعنی در واقع اصحاب 
خاص و خالصی كه از اول اسالم با اميرالمؤمنين همراه بودند و از اميرالمؤمنين 
جدا نشـدند - جلو می  افتادند؛ از جمله جناب عمارياسر)سـالم اهلل عليه( كه 
مهم ترين كار را ايشـان مي كرد. يكی از دفعات عمار ياسر - ظاهرا عمار بود - 
استدالل كرد. ببينيد چه استدالل هايی است كه انسان مي تواند هميشه اينها را 
به عنوان استدالل های زنده در دست داشته باشد. ايشان ديد يك عده    ای دچار 
شبهه شده    اند؛ خودش را رساند آنجا، سـخنرانی كرد. يكی از حرف های او در 
اين سخنرانی اين بود كه گفت: »اين پرچمی كه شما در جبهه    مقابل می    بينيد، 
اين پرچم را من در روز احد و بدر در مقابل رسـول خـدا)ص( ديدم. پرچمی كه 
امروز اميرالمؤمنين دارد - يعنی پرچم بنی     هاشم - آن روز هم در جنگ بدر و 
احد بود و همين كسـانی كه امروز زيرش ايستاده     اند، يعنی علی  بن   ابی  طالب و 
يارانش، آن روز هم زير همين پرچم ايستاده بودند«. از اين عالمت بهتر؟ ببينيد 
چه عالمت خوبی اسـت. پرچم، همـان پرچم جنگ احد اسـت؛ آدم ها همان 
آدم هاهستند، در يك جبهه. پرچم، همان پرچم جنگ احد است؛ آدم ها همان 
آدم هاهستند در جبهه     ديگر، در جبهه     مقابل. فرقش اين است كه آن روز آنها 
ادعا مي كردند و معترف بودند و افتخار مي كردند كه كافرند، امروز همان ها زير 
آن پرچم ادعا مي كنند كه مسلمند و طرفدار قرآن و پيغمبرند؛ اما آدم ها همان 
آدم هايند، پرچم هم همان پرچم است. خب، اينها بصيرت است. اين قدر كه ما 

عرض مي كنيم بصيرت بصيرت، يعنی اين.
88/10/19 - ديدار با مردم قم 

نمونه ای از بصیرت مردم
در قضيه بيست و دوم بهمن امسال، اين معجزه عظيم الهی خود را نشان داد، اين 
حضور عظيم مردمی چشـم ها را خيره كرد، دشمنان و مخالفان - چه مخالفان 
معاند، چه مخالفان غافل - جور ديگری فكر كرده بودند، نقشه ديگری طراحی 
كرده بودند، خياالت ديگری در سر داشتند. از مدت ها پيش تالش كردند كاری 
كنند كه حادثه 22بهمن را كه يكی از مظاهر حضور مردمی اين انقالب اسـت، 

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


52

 امضاي مجاز تحريريه:
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 پرينت دوم صفحات جلد، پرونده ها، صفحات داراي گرافيك خاص يا اينفوگرافي و نيز صفحات و مجالت جديد)تا اعالم سردبير ارشد( با اين سربرگ ارائه مي شود
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  اصالحات اعمال شد
گــروه مجالت

خراب كنند؛ چه در تهران، چه در شـهرهای ديگر كاری كننـد كه به درگيری 
بين مـردم بينجامد؛ اين را پيش بينی كرده بودند. در حرف هايشـان گفتند كه 
روز بيسـت و دوم بهمن جنگ داخلی در ايران شـروع خواهد شد! ببينيد چه 
كار كرده بودند كه انتظار داشـتند در ايران جنگ داخلی بشود. بعضی اين جور 
مي گفتند، بعضی هم اميدوار بودند كه بتوانند چهره مخالفی عليه نظام جمهوری 
اسالمی در بيست و دوم بهمن نشـان بدهند و اين جور وانمود كنند كه مردم از 
انقالب بريده اند، از نظام جمهوری اسالمی بريده اند، در مقابل آن قرار گرفته اند؛ 
اين جوری فكر كرده بودند، اين جوری حساب كرده بودند. ملت ايران با آگاهی 
خود، با بصيرت خود، با همت خود، با دست قدرت الهی كه دل های آنها را بيدار 

كرد، به دهان همه اين مخالفان مشت كوبيدند و حجت را بر همه تمام كردند.
88/11/28 - ديدار با مردم تبريز 

بصیرت مقابل غفلت
بايد دشـمنی ها را شناخت. مشكل ما اين اسـت. اينكه بنده مساله بصيرت را 
برای خواص تكرار مي كنم، به خاطر اين اسـت. گاهی اوقات غفلت مي شود از 
دشمنی هايی كه با اساس دارد مي شود؛ اينها را حمل مي كنند به مسائل جزئی. 
ما در صدر مشـروطه هم متأسـفانه همين معنا را داشـتيم. در صدر مشروطه 
هم علمای بزرگی بودند - كه من اسـم نمی آورم؛ همه مي شناسـيد، معروفند 
- اينها نديدند توطئه ای را كه آن روز غربزدگان و به اصطالح روشنفكرانی كه 
تحت تأثير غرب بودند، مغلوب تفكرات غرب بودند، طراحی مي كردند؛ توجه 
نكردند كه حرف هايی كه اينها دارند در مجلس شـورای ملی آن زمان مي زنند 
يا در مطبوعاتشـان مي نويسـند، مبارزه با اسالم اسـت؛ اين را توجه نكردند، 
مماشـات كردند. نتيجه اين شـد كه كسی كه مي دانسـت و مي فهميد - مثل 
مرحوم شيخ فضل اهلل نوری - جلوی چشم آنها دار زده شد و اينها حساسيتی 
پيدا نكردند؛ بعد خود آنهايي هم كه به اين حساسيت اهميت و بها نداده بودند، 
بعد از شيخ فضل اهلل مورد تعرض و تطاول و تهتك آنها قرار گرفتند و سيلی آنها 
را خوردند؛ بعضی جانشان را از دست دادند، بعضی آبرويشان را از دست دادند. 

اين اشتباهی است كه آنجا انجام گرفت؛ اين اشتباه را ما نبايد انجام بدهيم.
امام )رضوان اهلل تعالی عليه( كه جامع االطراف بود، يكی از اطراف شـخصيت 
ايشان همين بود؛ حساس بود. مثال به  مجرد اينكه نسبت به قانون قصاص يك 
حركتی انجام گرفت، فورا امام مطلب را درك كرد؛ فهميد كه معارضه با قانون 
قصاص اسـالمی، معنايش چيسـت و آن برخورد عجيب و قاطـع را كه يادتان 

هست، انجام داد. ما بايد اين جور باشيم؛ بايد حساس باشيم.
88/12/6 - ديدار با اعضاي خبرگان رهبری

بازخواني سياست هاي
 راهبردي  مقام معظم 
رهبری در مديريت  
بحران سياسي سال 88
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فصل چهارم
بصيرت
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اگر بصيرت داشتند 
پاسخ دشمنان را می دادند

حجت االسالم كاظم صديقي در بيان ديدگاه هاي سياسي 
خود با هيچ كس تعارف ندارد، نظرش را صريح مي گويد 
اما در نام بردن از اشخاص به شدت پرهيز دارد. صديقي، 
درست در روزهايي امام جمعه تهران شد كه درگيري ها 
و چالش هاي سياس��ي به اوج رس��يده بود. ب��ا اين حال، 
هر بار كه 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 كرد. آنهايي كه از نزديک با او سخن گفته اند، مي دانند كه پايه 
حرف ها و نظرات او، آيات قرآن و رواياتي اس��ت كه از اهل بيت)ع( نقل ش��ده 
اس��ت. صديقي درب��اره بصيرت و راه هاي كس��ب آن، حرف ه��اي خواندني 

فراواني دارد كه بخشي از آن، پيش روي شماست. 

بازخواني سياست هاي
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فصل چهارم
بصيرت

1- بصیرت یعنی تعقل
در قرآن كريم آمده است: »قد جاء لكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه« يعني 
ما بصيرت هايي را به شما ارائه كرديم، هر كس بخواهد از آن استفاده مي كند 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 حرف ها فريب نخورد 
و بتواند خطوط و جريان هاي حق و باطل را بشناسد. خداوند در جاي ديگري از 
قرآن فرموده است: »ان تتقوا اهلل يجعل لكم فرقانا « يعني اگر تقوا داشته باشيد، 
خدا به شما قدرت تش��خيص حق و باطل را مي دهد؛يعني ابتدا بايد تقوا كسب 

كرد، بعد بصيرت را فهميد.

2- نمونه ای از بصیرت علی)ع(
مثال هاي تاريخي مي تواند بصيرت را به خوبي براي ما روشن كند. وجود مبارک 
اميرالمومنين)ع( در اثر توطئه س��قيفه خانه نشين ش��د. وقتي ابوسفيان فهميد 
حضرت علي )ع( منزوي ش��ده، خواست سوءاس��تفاده كند. سراغ حضرت رفت و 
گفت: »يا اميرالمومنين حق با شماس��ت. خالفت، حق كس��ي ديگري غير از تو 
نيست. چرا دست به شمشير نمي بري؟ چرا قيام نمي كني؟ اگر فكر مي كني كه 
كمك نداري، من به عدد گوسفندان قبيله ربيعه به تو لشكر مي دهم. با كمك ما 

قيام كن و حق ات را بگير«.
حضرت امير )ع( نگاهي به او كرد و گفت: »ما عهدک لالسالم يا منافق؟« يعني تو از 
كي دلسوز من و اسالم شده اي اي منافق؟! اين يعني بصيرت. حضرت مي دانست 
كه ابوس��فيان مي خواهد با ايجاد اختالف بين مسلمانان به دين خدا ضربه بزند. 

حضرت، توطئه آن منافق را خنثي كرد.

بصر چشم ظاهري است اما بصيرت تعقل است تا آدم دوست 
و دشمن خودش را بشناسد.به ظواهر و حرف ها فريب نخورد 

و بتواند خطوط و جريان هاي حق و باطل را بشناسد
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3- سند بی بصیرتی
از ابتداي انقالب، قدرت هاي استكباري هميش��ه مقابل انقالب، اسالم و امام)ره( 
صف بندي كردند. همه، هم دست و هم داستان شدند كه انقالب را در نطفه خفه 
كنند، توطئه و خيانت هاي بس��ياري كردند كه خوشبختانه موفق نشدند. امروز 
ما مي بينيم كه رئيس جمهور آمريكا مي آيد و از يك جريان حمايت مي كند، اگر 
اينها بصيرت داش��تند، بايد مثل اميرالمومنين)ع( پاسخ مي دادند كه شما از كي 
دلسوز ما شده ايد،منافق ها! از سويي آمريكا و انگليس كنار اينها قرار گرفته اند و از 
طرف ديگر آنهايي كه مطرود امام)ره( بودند. سلطنت طلب، منافق، مجاهدين خلق، 
كودتاچي ها، فراري ها، اين طيف ها در كنار هم قرار گرفتند و يك جرياني با اينها 
همراهي نشان داد، اين باالترين سند بي بصيرتي رهبران اين جريان است. امروز 
بايد ببينيم خطوطي كه با امام)ره( مقابله داش��تند، ح��اال چه جرياني را همراهي 

مي كنند؟ مثل دو، دو تا چهارتا نتيجه مي دهد كه جريان منحرف است.

4- مراتب برائت
تبري مراتبي دارد، مرتبه اول نفرت قلبي اس��ت. يك فرد انقالبي بايد از دشمن 
خدا، دشمن استقالل، دشمن پيشرفت كشور و دشمن واليت نفرت داشته باشد 
و ابراز بيزاري كند. مرحله دوم اظهار به زبان است، همه كساني كه مقابل واليت 
فقيه ايستادند، قطعا دشمنان امام)ره( و شهدا هس��تند. شما وصيت نامه شهدا را 
بخوانيد؛ اكثريت قريب به اتفاقشان در وصيت نامه ها سفارش به تبعيت از واليت 

فقيه كردند.
آن وقت مي شود كسي شهدا را دوست داشته باشد، احترام به خون شهيد بگذارد 
ولي به آرمان آنها كه حفظ واليت فقيه اس��ت بي تفاوت باشد؟ يا احيانا تضعيف 
بكند؟ مرحله س��وم برائت اقدام عملي اس��ت، همان طور كه مردم عزيز ما در 9 
دي و در 22 بهمن اجرا كردند و چه حماس��ه اي آفريدند. مردم نش��ان دادند كه 
واليت مدارند. مردم مي دانند هر كس��ي با هر سليقه اي مقابل واليت قرار بگيرد، 
مقابل امام)ره(، ش��هدا و مقابل دين و استقالل ما ايستاده است. مردم نشان دادند 

كه با كسي صيغه برادري نخوانده اند و تعارف ندارند.  
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 راهبردي  مقام معظم 
رهبری در مديريت  
بحران سياسي سال 88

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


 امضاي مجاز تحريريه:

تاريخ:                     ساعت:

 صفحه خوان:

تاريخ:                         ساعت:

 امضاي مجاز گرافيك:

تاريخ:                       ساعت:

صفحه آرا:     غفوري

تاريخ:  04/26            ساعت:    10:30

طراحي گرافيك انجام شد 
و به رويت نماينده تحريريه رسيد

تاريخ:                       ساعت:

صفحه آرايي اوليه انجام شد

پاصفحه نسخه اول صفحات تاريخ:                      ساعت: 

گــروه مجالت

???????? ??????????

 امضاي مشاور:

 تاريخ:                     ساعت:

ناظر صفحه:

 تاريخ:                     ساعت:

 امضاي ناظر ارشد:

 تاريخ:                     ساعت:

 امضاي مشاور:

 تاريخ:                      ساعت:

 امضاي مدير ارشد هنري:

 تاريخ:                     ساعت:

سربرگ نسخه دوم صفحات خاص

فرم 6 خاص

 پرينت دوم صفحات جلد، پرونده ها، صفحات داراي گرافيك خاص يا اينفوگرافي و نيز صفحات و مجالت جديد)تا اعالم سردبير ارشد( با اين سربرگ ارائه مي شود

 صفحه  آرا:   كيوان

 تاريخ: 04/27          ساعت: 14:15

  اصالحات اعمال شد
گــروه مجالت

57

فصل چهارم
بصيرت

5- توقف هنگام شبهه
درباره اينكه نامزدهاي انتخاباتي چقدر بصيرت داشتند، بايد با يك روايت پاسخ 
دهم كه تقريبا همه چيز را روش��ن مي كند. حضرت امير)ع( فرمودند كه »االمور 
ثالث« امور سه دسته است؛ يك دسته »بين الرشد« است، يعني حقانيتش روشن 
است و بايد از آن تبعيت كرد. يك دسته »بين الغي« است، يعني فسادش روشن 
است و بايد از آنها اجتناب كرد. دسته سوم هم مشتبهات است كه نمي دانيد فساد 
دارد يا اينكه در مسير درس��ت قرار گرفته، اينجا فرموده اند: »قف عند الشبهه« 

يعني هنگام شبهه توقف كنيد و پيش نرويد. 

6- راه های کسب بصیرت 
خداوند سه راه درس��ت را به جوانان نشان داده تا به وس��يله آن بصيرت كسب 
كنند؛ اول مي فرمايد: »ان تتقوا اهلل يجعل لكم فرقانا« يعني تقوا داشته باشيد تا 
حق و باطل را بشناسيد. جوان اگر هوس��ران نباشد، پاک زندگي كند، چشمش 
پاک باشد، زبان و فكرش پاک باش��د، خدا به او بصيرت مي دهد. دومين توصيه 
خداوند براي كسب بصيرت اين است: »كونوا مع الصادقين« آدم با صادقين همراه 
باشد. صادقين در روايات، صاحبان واليت معرفي شده اند. ائمه اطهار)ع( مصداق 
بارز صادقين بودند و حاال كه 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 مي آورد. راه سوم هم گريز از طاغوت 
است، پشت كردن به طاغوت - هر كيفيتي- از لوازم ايمان است. تا وقتي انسان 
از مستكبران و مشركان تبري نداشته باشد، هيچ وقت خدا به او بصيرت نمي دهد 
چون عالقه به ظالم و رفاقت با توطئه گر خودش حجاب اس��ت تا اين حجاب ها 

كنار نرود،آدم نمي تواند نور را ببيند. 

جوانان براي كسب بصيرت بايد سه كار را در برنامه خود 
قرار دهند؛ كسب تقوا، همراهي با رهبر ديني و سوم گريز از 

دشمنان الهي
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امام صادق)ع( به يكي از عالقه مندان خود فرمودند: »چرا رفتي پيش پسردايي ات 
نشست و برخواست كردي؟ تو كه مي داني او نسبت به ما عقيده ندارد، چرا پيش 
او رفتي؟«عرض كرد: »يابن رسول اهلل! من كه با او هم عقيده نيستم اما از ارحامم 
بود، رفتم و سر زدم«. حضرت پاس��خ داد: »وقتي لشكر موسي به سوي رود نيل 
مي رفت، خداوند وعده داد كه فرعون و لش��كريانش را در آب غرق كند، يكي از 
كساني كه با حضرت موسي بود براي نجات پدرش برگشت؛ اما همراه آنها شد و 

با فرعون به هالكت رسيد«.
انس��ان وقتي با دش��منان دين همراه مي ش��ود، آن بال و غضبي كه در راس��ش 
بي بصيرتي است، دامنش را مي گيرد. در ميان بالها و غضب ها، هيچ غضبي مثل 
كوردلي نيس��ت، خدا دل آدم را كور مي كند. لذا در حديث آمده است: »مجالسه 
االشرار يوجب ظن السوء باالبرار« يعني هر كس با اشرار نشست و برخواست كرد، 
اثر طبيعي اش اين است كه نسبت به ابرار بدبيني پيدا مي كند و دشمنان را دوست 
خود مي پندارد. يعني بصيرتش از بين مي رود. بنابراين جوانان براي كسب بصيرت 
بايد سه كار را در برنامه خود قرار دهند؛ كسب تقوا، همراهي با رهبر ديني و سوم 

گريز از دشمنان الهي.

7- درباره بی بصیرت ها
بعضي از افرادي كه امروز مقابل ولي فقيه قرار گرفتند، از ابتدا هم با امام)ره( نبودند، 
با دنيايي بودند كه در كنار امام)ره( گيرشان مي آمد. آنها باغ و بستان هايي كاشته 
بودند كه با پيروزي انقالب نصيبشان مي ش��د. زمان رسول خدا)ص( هم خيلي ها 
با نيت هاي دنيايي همراه حضرت شدند. البته بعضي ها هم بودند كه 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 نمي كند. آدم تا دم مرگ در معرض آزمايش 

امروز بايد ببينيم خطوطي كه با امام)ره( مقابله داشتند، حاال 
چه جرياني را همراهي مي كنند؟ مثل دو، دو تا چهارتا نتيجه 
مي دهد كه اين جريان منحرف است
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است. با يك غفلت كوچك، راننده ماهري كه سال ها تخلف نكرده سقوط مي كند 
و با تمام همراهانش به دره س��قوط مي كند. غفلت خيلي خطرناک است، برخي 
از افراد خوش س��ابقه ما گرفتار غفلت ش��دند، از لجاجت با اشخاص وارد مقابله 
نظام شدند. بعضي هم مانند طلحه و زبير منافع خود را به همراهي امام معصوم)ع( 

ترجيح دادند.

8- نتیجه خیانت به کشور
ما، هميش��ه با دشمن هاي آش��كار مواجه بوديم ولي باطن كس��اني كه خودي 
مي پنداشتيم را به اين وضوح نديده بوديم. خداوند كاري كرد تا در اين حوادث 
همه باطن خود را نشان دهند. بعضي ها فقط به منافعشان فكر مي كردند، حتي 
به قيمت نابودي دين و واليت. آنها مي دانس��تند اگر سر و كله اجانب پيدا شود، 
در اينجا بدتر از عراق و افغانس��تان عمل مي كنند، با اين حال شمشير آنها را تيز 
كردند و چراغ س��بز نشان دادند. افرادش��ان همين االن هم در خارج از كشور با 
اجانب فالوده مي خورند، نشست و برخاست مي كنند و همراهشان هستند. مردم 
تعجب كرده اند از اينكه مي بينند كساني كه كنار شخص امام)ره( بودند و پست هاي 
باال داشتند، چطور حاال با انگليس، آمريكا و فرانسه در يك خط قرار گرفته اند. از 
الطاف خفيه خدا بود كه اينها خودشان را نشان دادند. اگر خود را نشان نمي دادند 
و قدرت را مثل مجلس ششم به دس��ت مي گرفتند، ديگر چيزي از انقالب باقي 
نمي گذاشتند. الحمدهلل اكثريت قريب به اتفاق مردم با بصيرت با اين جريان مقابله 
كردند، گروه كمي هم دچار شبهه شدند ولي آنها هم به مرور زمان كه چهره واقعي 
اين افراد روشن شد، كم كم اكثريت قريب به اتفاق مردم برگشتند. خداوند متعال 
به موسي فرمود: »اذهب الي فرعون انه طغي« يعني تو حتي فرعون را هم دعوت 
كن و اتمام حجت كن اما ظواهر نشان مي دهد كه راه برگشتي براي اينها نمانده 

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

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


60

 امضاي مجاز تحريريه:

تاريخ:                     ساعت:

 صفحه خوان:

تاريخ:                         ساعت:

 امضاي مجاز گرافيك:

تاريخ:                       ساعت:

صفحه آرا:     غفوري

تاريخ:  04/26            ساعت:    10:30

طراحي گرافيك انجام شد 
و به رويت نماينده تحريريه رسيد

تاريخ:                       ساعت:

صفحه آرايي اوليه انجام شد

پاصفحه نسخه اول صفحات تاريخ:                      ساعت: 

گــروه مجالت

???????? ??????????

 امضاي مشاور:

 تاريخ:                     ساعت:

ناظر صفحه:

 تاريخ:                     ساعت:

 امضاي ناظر ارشد:

 تاريخ:                     ساعت:

 امضاي مشاور:

 تاريخ:                      ساعت:

 امضاي مدير ارشد هنري:

 تاريخ:                     ساعت:

سربرگ نسخه دوم صفحات خاص

فرم 6 خاص

 پرينت دوم صفحات جلد، پرونده ها، صفحات داراي گرافيك خاص يا اينفوگرافي و نيز صفحات و مجالت جديد)تا اعالم سردبير ارشد( با اين سربرگ ارائه مي شود

 صفحه  آرا:   كيوان

 تاريخ: 04/27          ساعت: 14:15

  اصالحات اعمال شد
گــروه مجالت

است. اينها كه راهشان از مردم جدا شده، خيلي خودشان را بزرگ مي بينند. دنبال 
موقعيت و مقام و پست اند؛ هميشه هم رياست كرده اند، نمي توانند رئيس نباشند. 

اين همان حب دنياست كه رأس كل خطيئه است. 

9- بصیرت و صبر
»اال و ال يحمل هذا العلم؛ اال البصر و الصبر« اين روايت را مقام معظم رهبري در 
سخنانشان فرموده اند. بسيار كاربردي است. آدم اگر بصيرت داشته باشد، پرچم 
عمار و ابوسفيان را مي بيند و مي فهمد كدام حق و كدام باطل است. با اين حال، 
كسي كه اهل بصيرت است نبايد دستپاچه شود، حكمت و تدبير را نبايد فراموش 
كرد. بعض حركت ها آرامش كشور را به هم مي ريزد. نمي گذارد برنامه ريزي دقيق 
و اساسي براي آينده داشته باشيم. خيلي از واكنش ها باعث مي شود كه دشمن 
بتواند مظلوم نمايي كند و عواطف را به س��وي خود بكشاند. نبايد جلوتر از رهبر 
حركت كرد. نبايد پارا از قانون فراتر گذاشت، تقواي خدا را نبايد از ياد برد. مقام 
معظم رهبري بارها در س��خنراني هايش��ان فرمودند كه يكي از صفات بارز امام 
راحل، تقوا بود. آدم هاي احساساتي و افراطي گاهي اوقات شرع و اخالق انقالبي 

را فراموش مي كنند.

10- رهبر، کشور را مدیریت کرد
وجود رهبر معظم انقالب، سايه لطف امام زمان)عج( است. مردم ايشان را پناهگاه 
مي دانند. نكته بعد، قدرت تحليل، جهان شناس��ي، زمان شناسي، مردم شناسي، 
جامعه شناسي و دشمن شناس��ي ايشان است. مقام معظم رهبري خوب مي داند 
كي بايد آرامش داشت و چه زماني بايد خروش كرد. مي دانند كي بايد سخن گفت 
و چه زماني بايد سكوت كرد. به همين دليل در مقطعي كه بعضي ها نامه نوشتند 
و مسائلي پيش آمد، ايش��ان سكوت كردند. واقعا سكوت حكمت آميزي بود. بعد 

انسان وقتي با دشمنان دين همراه مي شود، آن بال و غضبي 
كه در راسش بي بصيرتي است، دامنش را مي گيرد. در ميان 
بالها و غضب ها، هيچ غضبي مثل كوردلي نيست
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فصل چهارم
بصيرت

هم در نماز جمعه آيه سكينه خواندند، آيه آرامش بود. پس از آن، چنان تحليل 
روشنگرانه اي كردند كه بعضي از افرادي كه شمشير كشيده بودند روي ايشان، با 

شنيدن آن خطبه خودشان گريه كردند و به آقا عالقه نشان دادند. 
آن چنان فراگير و عقالني و واقع بينانه و از روي سوز ارشاد كردند كه 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؛ يك عده ديدند كه اينها بر اصل نظام حمله 
مي كنند. ماجراي فلسطين جزو اس��تراتژي هاي مهم امام)ره( بود اما آنها گفتند: 
»نه غزه و نه لبنان« اصال شعارها، شعارهاي آمريكايي شد. تا رسيد به روز عاشورا 
و آن فجايع پيش آمد. مردم فهميدند كه اينها به هيچ چيز اعتقاد ندارد. به همين 

دليل مردم خودجوش آمدند و فتنه را دفن كردند.  

اكثريت مردم با بصيرت با اين جريان مقابله كردند، گروه كمي 
هم دچار شبهه شدند ولي آنها هم به مرور زمان كه چهره 

واقعي اين افراد روشن شد، مسيرشان را تغيير دادند

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


گر 
   دی

ي
رد

نب

فصل پنجم

جنگ نرم

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


64

 امضاي مجاز تحريريه:

تاريخ:                     ساعت:

 صفحه خوان:

تاريخ:                         ساعت:

 امضاي مجاز گرافيك:

تاريخ:                       ساعت:

صفحه آرا:     غفوري

تاريخ:  04/26            ساعت:    10:30
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  اصالحات اعمال شد
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شما جوانان افسران جنگ نرم هستید
ببينيد عزيزان! شـماها مي دانيـدـ  چون ديدم در بيانات شـماها هم هسـتـ  
امـروز جمهوری اسـالمی و نظام اسـالمی با يك جنـگ عظيمی مواجه اسـت.
ليكن جنگ نـرمـ  كه ديـدم همين تعبير »جنـگ نرم« توی صحبت های شـما 
جوان ها هسـت و الحمـدهلل به اين نـكات توجه داريـد؛ اين خيلی بـرای ما مايه            
خوشحالی اسـتـ  خب، حاال در جنگ نرم، چه كسـانی بايد ميدان بيايند؟ قدر 
 مسلاّم نخبگان فكری            اند. يعنی شما افسـران جواِن جبهه            مقابله            با جنگ نرميد.

اين كه چه كار بايد بكنيد، چه جوری بايد عمل كنيد، چه جوری بايد تبيين كنيد، 
اينها چيزهايی نيست كه من بيايم فهرست كنم، بگويم آقا اين عمل را انجام بدهيد، 
اين عمل را انجام ندهيد؛ اينها كارهايی است كه خود شماها بايد در مجامع اصلی            تان، 
فكری            تان، در اتاق های فكرتان بنشينيد، راهكارها را پيدا كنيد. ليكن هدف مشخص 
است: هدف، دفاع از نظام اسالمی و جمهوری اسالمی است در مقابله            با يك حركت 
همه            جانبه            متكی به زور و تزوير و پول و امكانات عظيم پيشرفته            علمِی رسانه            ای. بايد 

با اين جريان شيطانِی خطرناك مقابله شود.
حاال شما جوانانی كه گفتيم افسران جوان مقابله            با جنگ نرم هستيد، از من نپرسيد 
كه نقش ما دانشـجويان در تخريب مسجد ضرار كنونی چيسـت؛ خب، خودتان 
بگرديد نقش را پيدا كنيد. يا مقابله            با نفاق جديد، يا تعريف عدالت. من اينجا بيايم 
بنشينم يك بحث فلسفی بكنم، عدالت چند شـعبه دارد، چه جوری است. حاال 
بامزه اين است كه ايشـان مي گويند توی يك جمله بيان كنيد. معروف است يك 
نفری زمان شيخ انصاری پسرش را آورده بود نجف. ديد طلبه            ها درس مي خوانند 
و مال مي شـوند و شـيخ انصاری هم خب، شـخص بزرگی بود؛ هوس كرد پسرش 
را طلبه كند. آمد پيش شـيخ انصاری، گفت شـيخنا! اين نوجـوان را من آورده            ام 
 و خواهش مي كنـم تا فردا كه مي خواهيم راه بيفتيم برويم، شـما او را فقيه كنيد!
عزيزان من! شـرط اصلی فعاليت درست شـما در اين جبهه            جنگ نرم، يكی            اش 
نگاه خوشـبينانه و اميدوارانه اسـت. نگاهتان خوشبينانه باشـد. ببينيد، من در 
مورد بعضی            تان به جای پدربزرگ شـما هسـتم. من نگاهم به آينده، خوشبينانه 
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فصل پنجم
جنگ نرم

اسـت؛ نه از روی توهم، بلكه از روی بصيرت. شـما جوانيدـ  مركز خوشـبينیـ  
مواظب باشـيد نگاهتان به آينده، نگاه بدبينانه نباشـد؛ نگاه اميدوارانه باشـد، 
نه نگاه نوميدانه. اگر نگاه نوميدانه شـد، نگاه بدبينانه شـد، نـگاه »چه فايده            ای 
دارد« شـد، به دنبالش بی            عملی، به دنبالـش بی            تحركی، به دنبالش انزوا اسـت. 
 مطلقاً ديگر حركتی وجود نخواهد داشـت؛ همانی اسـت كه دشمن مي خواهد.

شرط ديگر اين است كه در قضايا افراط وجود نداشته باشد. طبيعت جوان، طبيعت 
تحرك و تندی است. اين دوره            زندگی شما را ما هم گذرانده            ايم؛ آن هم در دوران های 
انقالب و اوايل مبارزات و اينها بوده. تندی را مي دانم چيست. خيلی هم به ما نصيحت 
مي كردند كه آقا تندی نكنيد، ما مي گفتيم كه نمي فهمند چقدر الزم است تندی 
كردن. مي دانم تصور شما چيست، اما حاال از ما بشنويد ديگر. مراقب باشيد تندروی، 
انسان را پيش نمي برد. با فكر، تصميم بگيريد. البته جواِن امروز از جوان دوره            ما 
فكورتر است؛ اين را به شما عرض بكنم. شما امروز جوان هايی هستيد كه تجربه            تان، 
اطالعتان، آگاهی            هايتان از آن دوره            جوانی ماـ  از پنجاه سال پيش از اينـ  خيلی 
بيشتر است. قابل مقايسه نيست با جوان امروز. بنابراين توقع اينكه شماها مدبرانه 
و فكورانه فكر كنيد و بدون تندروی، بدون افراط و تفريط توی قضايا، رفتار كنيد 

توقع زيادی نيست.
1388/6/4- ديدار با  دانشجويان و نخبگان علمی كشور

استاد دانشگاه، فرمانده جنگ نرم است
اجتماعی بود از جوان ها - به آنها گفتم كه ما با جنگ نرم، با مبارزه         نرم از سوی دشمن 
مواجهيم كه البته خود جوان ها هم همين را هی گفتند؛ مكرر قبل از اينكه بنده بگويم، 
آنها هم هی گفتند و همه اين را مي دانستند. آنی كه من اضافه كردم اين بود كه گفتم: 
در اين جنگ نرم، شـما جوان های دانشجو، افسـران جوان اين جبهه         ايد. نگفتيم 
سربازان، چون سرباز فقط منتظر است كه به او بگويند پيش، برود جلو؛ عقب بيا، بيايد 
عقب. يعنی سرباز هيچ گونه از خودش تصميم         گيری و اراده ندارد و بايد هر چه فرمانده 
مي گويد، عمل كند. نگفتيم هم فرماندهاِن طراح قرارگاه         ها و يگان های بزرگ، چون آنها 
طراحی         های كالن را مي كنند. افسر جوان تو صحنه است؛ هم به دستور عمل مي كند، 
هم صحنه را درست می         بينيد؛ با جسم خود و جان خود صحنه را می         آزمايد. لذا اينها 
افسران جوانند؛ دانشجو نقشش اين است. حقيقتاً افسران جوان، فكر هم دارند، عمل 
هم دارند. تو صحنه هم حضور دارند، اوضـاع را هم می         بينند، در چهارچوب هم كار 
مي كنند. خب، با اين تعريف، استاد دانشگاه چه رتبه         ای دارد؟ اگر در زمينه         های مسائل 
اجتماعی، مسائل سياسی، مسائل كشور، آن چيزهايی كه به چشم باز، به بصيرت كافی 
احتياج دارد، جوان دانشجوی ما، افسر جوان است، شما كه استاد او هستيد، رتبه         باالتِر 
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  اصالحات اعمال شد
گــروه مجالت

افسر جوانيد؛ شما فرمانده         ای هستيد كه بايد مسائل كالن را ببينيد؛ دشمن را درست 
شناسايی بكنيد؛ هدف های دشمن را كشـف بكنيد؛ احياناً به قرارگاه         های دشمن، 
آنچنانی كه خود او نداند، سر بكشيد و بر اساس او، طراحی كالن بكنيد و در اين طراحی 
 كالن، حركت كنيد. در رتبه         های مختلف، فرماندهاِن باال اين نقش ها را ايفا مي كنند.
خب، حاال استادی كه بتواند اين نقش را ايفا كند، آن استاد شايسته         حال و آينده         نظام 

جمهوری اسالمی است. 
1388/6/8- ديدار با استادان دانشگاه ها

همه می گویند جنگ نرم
حاال معمول شده كه در بيان ها و در تلويزيون و توی تبليغات و توی دادگاه و توی 
زبان همه، مي گويند: جنگ نرم. راست است، اين يك واقعيت است؛ يعنی االن جنگ 
است. البته اين حرف را من امروز نمي زنم، من از بعد از جنگـ   از سال 67ـ  هميشه 
اين را گفته       ام؛ بارها و بارها. علت اين است كه من صحنه را می       بينم؛ چه بكنم اگر 
كسی نمی       بيند؟! چه كار كند انسان؟! من دارم می       بينم صحنه را. می       بينم تجهيز را، 
می       بينم صف       آرايی       ها را، می       بينم دهان های با حقد و غضب گشوده شده و دندان های 
با غيظ به هم فشرده شده عليه انقالب و عليه امام و عليه همه       اين آرمان ها و عليه 
همه       آن كسانی كه به اين حركت دل بسته       اند را؛ اينها را انسان دارد می       بيند، خب 
چه كار كند؟ اين تمام نشده. چون تمام نشده، همه وظيفه داريم. وظيفه       مجموعه       
فرهنگی و ادبی و هنری هم وظيفه       مشخصی اسـت: بالغ، تبيين؛ بگوييد، خوب 
بگوييد. من هميشه تكيه بر اين مي كنم: بايستی قالب را خوب انتخاب كنيد و هنر 

را بايستی تمام عيار توی ميدان بياوريد. نبايد كم گذاشت، تا اثر خودش را بكند.
1388/6/14-ديدار با جمعی از شعرا

مراقب سنگرهای معنوی باشید
امروز جنگ نظامی با ما خيلی محتمل نيستـ  نمي گوييم به كلی منتفی است، اما 
ـ لكن جنگی كه وجود دارد، از جنگ نظامی اگر خطرش بيشتر  خيلی محتمل نيست 

نباشد، كمتر نيست؛ اگر احتياط بيشتری نخواهد، كمتر نمي خواهد. 
در جنگ نظامی دشمن به سراغ سنگرهای مرزی ما می  آيد، مراكز مرزی ما را سعی 
مي كند منهدم بكند تا بتواند در مرز نفوذ كند؛ در جنگ روانی و آنچه كه امروز به او 
جنگ نرم گفته مي شود در دنيا، دشمن به سراغ سنگرهای معنوی می  آيد كه آنها 
را منهدم كند. به سراغ ايمان ها، معرفت ها، عزم ها، پايه  ها و اركان اساسی يك نظام 
و يك كشور. دشمن به سراغ اينها می  آيد كه اينها را منهدم بكند و نقاط قوت را در 
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تبليغات خود به نقاط ضعف تبديل كند؛ فرصت های يك نظام را به تهديد تبديل 
كند. 

اين كارهايی است كه دارند مي كنند؛ در اين كار تجربه هم دارند، تالش هم زياد دارند 
مي كنند، ابزار فراوانی هم در اختيارشان هست. بايد ابعاد دشمن و ابعاد دشمنی را 
بدانيم تا بتوانيم بر او فائق بياييم. البته ما مدد الهی داريم، كمك غيبی داريم بدون 
شك. اين را انسان دارد مشاهده مي كند. لكن ما مادامی كه هوشيارانه، آگاهانه در 

ميدان نباشيم، تدبير الزم را به كار نبريم، كمك الهی به سراغ ما نخواهد آمد.
1388/7/2-ديدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری

دشمن تغییر روش داده است
مواجهه استكبار با نظام جمهوری اسالمی، ديگر از نوع مواجهه دهه اول انقالب 
نيسـت. در آن مواجهه، زورآزمايی كردند؛ شكسـت خوردند. مواجهه سخت 
بود؛ ايجـاد جنگ بود، كودتا بود. در اول انقالب كودتا راه انداختند، شكسـت 
خوردند؛ شـورش های قومی راه انداختند، سركوب شدند و شكست خوردند؛ 
جنگ تحميلی را به راه انداختند كه هشـت سـال به طول انجاميد، شكسـت 
خوردند؛ پس دنبال اين راه ها نخواهند رفت، يعنی احتمالش ضعيف است. البته 
بايد هميشه هوشياری نسبت به همه جوانب باشد. اما اين، اولويت استكبار در 
مواجهه با نظام اسالمی نيست. اولويت، آن چيزی است كه امروز به آن مي گويند 
جنگ نرم؛ يعنی جنگ به وسـيله ابزارهای فرهنگی، به وسيله نفوذ، به وسيله 
دروغ، به وسيله شـايعه پراكنی؛ با ابزارهای پيشرفته ای كه امروز وجود دارد، 
ابزارهای ارتباطی ای كه 10سال قبل و 15سـال قبل و 30سال قبل نبود، امروز 
 گسـترش پيدا كرده. جنگ نرم يعنی ايجاد ترديد در دل ها و ذهن های مردم.
 يكی از ابزارها در جنگ نرم اين اسـت كـه مردم را در يك جامعه نسـبت به 
يكديگر بدبين كنند، بددل كنند، اختالف ايجاد كنند. يك بهانه ای پيدا كنند، 
با اين بهانه بين مردم ايجاد اختالف كنند. مثل همين قضايای بعد از انتخابات 
امسال كه ديديد يك بهانه ای درست كردند، بين مردم ايجاد اختالفی كردند. 
خوشبختانه مردم ما بابصيرتند. اينجور كاری در كشورهای ديگر اوضاع كشور 
را به كلی عوض كرد. در جاهای ديگر، ترديدافكنی در دل های مردم نسبت به 
يكديگر؛ يك بهانه ای مثل بهانه انتخابات را پيش بكشند، ايجاد ترديد كنند، 
دل ها را نسـبت به يكديگر چركين كنند، مردم را در مقابـل هم قرار بدهند؛ 
بعد درميانه، عناصر دسـت آموِز مغرِض معاند را به كارهای خالف وادار كنند و 
مسـئولين كشور نتوانند تشـخيص بدهند كی بود، چی بود، چه شد. اين جزو 

طرح های اساسی است. اينجور كاری را دنبال مي كنند.
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1388/9/4- ديدار با جمع كثيری از بسيجيان كشور

جنگ نرم به جای جنگ سخت
سرلش��كر يا دكتر فرقی ن��دارد، »يحيی صف��وی« برای 
جوانان امروز چهره شناخته ش��ده ای است، البته به نام 
كوچک »رحيم«.  مش��اور عالي مقام معظم رهبري كه از 
فرماندهان اصلی دف��اع مقدس ب��وده،  »جنگ« را خوب 
می شناس��د. پ��س از آنك��ه مقام معظم رهب��ری در 

سخنرانی هايش��ان از روی آوردن دش��من ب��ه جنگ نرم 
سخن گفتند، يحيی صفوی � كه دكترای جغرافيای سياسی دارد �  به تبيين 
و تش��ريح جنگ نرم دشمنان عليه انقالب اس��المی پرداخت. او معتقد است 
هدف دشمنان درطول 30سال انقالب هيچ تغييری نكرده، اما چون در جنگ 
سخت شكست خورده اند، به ترفند جديدی روی آورده اند كه در جهان امروز 
به »جنگ نرم« ش��هرت دارد. نكته های سرلش��كر صفوی درب��اره جنگ نرم 

تامل برانگيز است.
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1- تعریف جنگ نرم
جنگ نرم يا جنگ رواني، نوع بس��يار پيچيده و پنهان از عمليات های سياس��ي، 
فرهنگي و اطالعاتي قدرت هاي بزرگ جهاني است كه با هدف تغييرات دلخواه و 
مطلوب در كشورهاي مورد هدف خودشان انجام می دهند. هدف از انجام جنگ 
نرم، تغيير در ارزش ها، نگرش ها و باورهاي ملي و فرهنگي ملت هاست. جنگ نرم 
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، يعنی ديگران 
را ترغيب كنند همان چيزهايي را بخواهند كه دش��منان مي خواهند. جنگ نرم 
جايگزيني مناسب براي جنگ سخت براي تغيير حاكميت ها و دولت هاي مستقل 
است. اين كار در اقصي نقاط جهان بدون توسل به خشونت و قدرت نظامي و بلكه 
با گسترش ش��عارهاي جذاب همچون دموكراسي خواهي، احقاق حق و عدالت و 

مبارزه با استبداد صورت می گيرد.

2- ابزار جنگ نرم
ابزار و منابع جنگ ن��رم عبارتند از قدرت نفوذ و تاثيرگذاري فرهنگي سياس��ي 
رسانه هاي جهاني بر افكار و فرهنگ عمومي كشورها. از ابزارهاي ديگر جنگ نرم، 
نيروهاي انساني، نويس��ندگان، ش��هروندان، نخبگان، تحصيل كردگان خارج از 
كشور، روشنفكران، تجار و بازرگانان بين المللي و همه كساني هستند كه مي توانند 
ارزش هاي سياسي بيگانگان را در محيط داخل ترويج، تشويق و يا منتقل كنند. 
قدرت هاي غربي براي پيروزي در جنگ نرم عليه كشورهاي مختلف خود، چند 
برابر جنگ س��خت س��رمايه گذاري و وقت گذاري مي كنن��د و ميليون ها و بلكه 

ميلياردها دالر سرمايه گذاري مي كنند. 
اتفاقا تجربه  های موفقی هم تا كنون كسب كرده اند، در برخي از كشورهاي اروپاي 
شرقي و يا همين گرجستان در منطقه قفقاز كه 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��المي، تسليم شدن ملت ايران در 
برابر خواست و اراده سياسي دش��منان خارجي را در جنگ نرم عليه ملت و نظام 

سياسي ايران دنبال مي كنند.
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3- هدف ها تغییر نکرده
ملت ه��اي بيگانه به ط��ور خ��اص آمريكايي ها، انگليس��ي ها، صهيونيس��ت ها و 
هم پيمانانشان كه ديروز حامي رژيم متجاوز بعث عراق در حمله نظامي به ايران 
بودند، پ��س از پيروزي هاي ايران در هشت س��ال دفاع مق��دس و موفقيت هاي 
اعجاب برانگي��ز علمي و دسترس��ي به انرژي هس��ته اي و س��اير توليدات علمي 
و تبديل ش��دن اي��ران به قدرت باثب��ات در منطق��ه خاورميانه، هم��ان مباني و 
سرچشمه هاي قدرت ملي ايران را در جنگ نرم مورد هدف قرار داده اند.  بي شك 
يكي از مهم ترين عوامل پيروزي ما در هشت سال دفاع مقدس ،  رهبري حضرت 
امام)ره(  و مقام معظم رهبري در 20 س��ال گذش��ته بوده است. دشمنان خارجي، 
آمريكايي ها، انگليسي ها و صهيونيست ها 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 مي بينيد كه در جنگ نرم و قضايا و فتنه هاي اخير متاسفانه برخي 
از خودي ها با رفتار ناپسند و مواضع خالف منافع ملي و مصالح، فضايي ايجاد كردند 

كه در اينجا به برخي از آنها اشاره مي كنم.

4- نخبگان چه کردند؟
برخي افراد گروه هاي سياسي در مسائل اخير، به مردم ، نظام سياسي و مقام معظم 
رهبري ظلم كردند. قانون شكني كردند و جامعه را دچار تنش و ناامني كردند و از 
موضع و خواست سياسي شان و حرف باطل خود تا كنون برنگشته اند.  برخي نخبگان 
جامعه هم در حق رهبري جفا كردند و با گروه هاي قانون شكن و مخل آسايش مردم 
با شجاعت و صراحت هميشگي شان برخورد نكردند و برخي ديگر از خودي ها هم 
به جاي اينكه خودشان را سپر رهبري در اين قضايا و فتنه ها 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 گروه هاي 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.
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تاريخ:                       ساعت:

صفحه آرا:     غفوري

تاريخ:  04/26            ساعت:    10:30

طراحي گرافيك انجام شد 
و به رويت نماينده تحريريه رسيد

تاريخ:                       ساعت:

صفحه آرايي اوليه انجام شد

پاصفحه نسخه اول صفحات تاريخ:                      ساعت: 

گــروه مجالت

???????? ??????????

 امضاي مشاور:

 تاريخ:                     ساعت:

ناظر صفحه:

 تاريخ:                     ساعت:

 امضاي ناظر ارشد:

 تاريخ:                     ساعت:

 امضاي مشاور:

 تاريخ:                      ساعت:

 امضاي مدير ارشد هنري:

 تاريخ:                     ساعت:

سربرگ نسخه دوم صفحات خاص

فرم 6 خاص

 پرينت دوم صفحات جلد، پرونده ها، صفحات داراي گرافيك خاص يا اينفوگرافي و نيز صفحات و مجالت جديد)تا اعالم سردبير ارشد( با اين سربرگ ارائه مي شود

 صفحه  آرا:   كيوان

 تاريخ: 04/27          ساعت: 14:15

  اصالحات اعمال شد
گــروه مجالت

71

فصل پنجم
جنگ نرم

5- هدف جنگ نرم ناامید کردن مردم است
يكی 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 مي خواهد ساختار نظام سياسي مردم ساالري ديني و مقبوليت عمومي مديران 
و وفاداري مردم به نظام سياسي و اعتماد آنان را به مسووالن كشور تضعيف كند. 
يكي از مهم ترين خصوصيات مردم ما اعتمادشان به خدمتگزاران در قواي سه گانه 
و  اعتماد به رسانه هاي ملي است. دشمن در ايجاد رسانه هاي ضدانقالبي، شبكه هاي 
ماهواره اي و شبكه هاي اينترنتي با گفتن يكي، دو حرف صحيح و گفتن چند حرف 
ناصحيح، اين طور به مردم القا مي كند كه نبايستي به آنچه در رسانه هاي ايران مطرح 
مي شود اطمينان كنند؛ اين يعني جنگ نرم. يكي ديگر از اهداف جنگ نرم اين است  
كه  نيروهاي مسلح ايران و نيروهاي خادم و وفادار و مردمي را كه برای  امنيت مردم، 
جانشان را سپر حوادث قرار مي دهند، از محبوبيت بيندازد. اين خواست دشمنان ما 
و بيگانگان است. اگرچه نمي خواهم از برخي ضعف هايي كه در حوادث اخير پيش 
آمده عبور و چشم پوشي كنم، اما شما خوب مي دانيد كه اگر روحيه نيروهاي مسلح، 
ارتش، سپاه و بس��يج ما و نيروهاي عزيز انتظامي به هم بخورد و يا تضعيف شوند، 
چقدر در امنيت ملي تاثيرگذار است. مردم بايد 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 مي تواند ايجاد امنيت كند، خداي ناكرده 
از نظر روحي رواني آسيب نبيند. دشمنان مي خواهند اين آستانه تحمل پذيري و 
انعطاف و صبر و استقامت ملت ما از يك ظرفيت پايين تري برخوردار شود و مردم 

ما را دچار نوعي پريشاني خاطر سازند.

جنگ نرم مي خواهد 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
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 امضاي مجاز تحريريه:

تاريخ:                     ساعت:

 صفحه خوان:

تاريخ:                         ساعت:

 امضاي مجاز گرافيك:

تاريخ:                       ساعت:

صفحه آرا:     غفوري

تاريخ:  04/26            ساعت:    10:30

طراحي گرافيك انجام شد 
و به رويت نماينده تحريريه رسيد

تاريخ:                       ساعت:

صفحه آرايي اوليه انجام شد

پاصفحه نسخه اول صفحات تاريخ:                      ساعت: 

گــروه مجالت

???????? ??????????

 امضاي مشاور:

 تاريخ:                     ساعت:

ناظر صفحه:

 تاريخ:                     ساعت:

 امضاي ناظر ارشد:

 تاريخ:                     ساعت:

 امضاي مشاور:

 تاريخ:                      ساعت:

 امضاي مدير ارشد هنري:

 تاريخ:                     ساعت:

سربرگ نسخه دوم صفحات خاص

فرم 6 خاص

 پرينت دوم صفحات جلد، پرونده ها، صفحات داراي گرافيك خاص يا اينفوگرافي و نيز صفحات و مجالت جديد)تا اعالم سردبير ارشد( با اين سربرگ ارائه مي شود

 صفحه  آرا:   كيوان

 تاريخ: 04/27          ساعت: 14:15

  اصالحات اعمال شد
گــروه مجالت

6- نخبه ها عقب نمانند
جنگ نرم مي خواهد 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 30 سال گذشته،  دشمنان 
به دنبال آن بودند كه انقالب بزرگ اسالمي و مردمي را كه كانون اميد 1/5 ميليارد 
مس��لمان جهان و كانون اميدي براي همه ملت هاي آزادي خواه و استقالل طلب 
شده است را تضعيف كنند. آنها خوب می دانند كه ايران  فرهنگ مقاومت را براي 
همه آزادي خواهان جهان  در لبنان و فلسطين، عراق و افغانستان به ارمغان آورده 
است و همه چشم هاي ملت هاي مسلمان به قلب سياسي جهان اسالم يعني ايران 
اسالمي دوخته شده اند.  اما اميدواريم كه بتوانيم به بركت حضرت بقيه اهلل 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. 

جنگ نرم، نوع بسيار پيچيده و پنهان از عمليات های سياسي، 
فرهنگي و اطالعاتي قدرت هاي بزرگ جهاني است كه با هدف 
تغييرات دلخواه در كشورهاي مورد هدف انجام می دهند

بازخواني سياست هاي
 راهبردي  مقام معظم 
رهبری در مديريت  
بحران سياسي سال 88
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 امضاي مجاز تحريريه:
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 صفحه خوان:
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 امضاي مجاز گرافيك:

تاريخ:                       ساعت:

صفحه آرا:     غفوري

تاريخ:  04/26            ساعت:    10:30

طراحي گرافيك انجام شد 
و به رويت نماينده تحريريه رسيد

تاريخ:                       ساعت:

صفحه آرايي اوليه انجام شد

پاصفحه نسخه اول صفحات تاريخ:                      ساعت: 

گــروه مجالت
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 امضاي مشاور:

 تاريخ:                     ساعت:

ناظر صفحه:

 تاريخ:                     ساعت:

 امضاي ناظر ارشد:

 تاريخ:                     ساعت:

 امضاي مشاور:

 تاريخ:                      ساعت:

 امضاي مدير ارشد هنري:

 تاريخ:                     ساعت:

سربرگ نسخه دوم صفحات خاص

فرم 6 خاص

 پرينت دوم صفحات جلد، پرونده ها، صفحات داراي گرافيك خاص يا اينفوگرافي و نيز صفحات و مجالت جديد)تا اعالم سردبير ارشد( با اين سربرگ ارائه مي شود

 صفحه  آرا:   كيوان

 تاريخ: 04/27          ساعت: 14:15

  اصالحات اعمال شد
گــروه مجالت

73

فصل پنجم
جنگ نرم
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امتحان عظیم نخبگان
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 امضاي مجاز تحريريه:

تاريخ:                     ساعت:

 صفحه خوان:

تاريخ:                         ساعت:

 امضاي مجاز گرافيك:

تاريخ:                       ساعت:

صفحه آرا:     غفوري

تاريخ:  04/26            ساعت:    10:30

طراحي گرافيك انجام شد 
و به رويت نماينده تحريريه رسيد

تاريخ:                       ساعت:

صفحه آرايي اوليه انجام شد

پاصفحه نسخه اول صفحات تاريخ:                      ساعت: 

گــروه مجالت

???????? ??????????

 امضاي مشاور:

 تاريخ:                     ساعت:

ناظر صفحه:

 تاريخ:                     ساعت:

 امضاي ناظر ارشد:

 تاريخ:                     ساعت:

 امضاي مشاور:

 تاريخ:                      ساعت:

 امضاي مدير ارشد هنري:

 تاريخ:                     ساعت:

سربرگ نسخه دوم صفحات خاص

فرم 6 خاص

 پرينت دوم صفحات جلد، پرونده ها، صفحات داراي گرافيك خاص يا اينفوگرافي و نيز صفحات و مجالت جديد)تا اعالم سردبير ارشد( با اين سربرگ ارائه مي شود

 صفحه  آرا:   كيوان

 تاريخ: 04/27          ساعت: 14:15

  اصالحات اعمال شد
گــروه مجالت

امتحان عظیم
نخبگان سر جلسـه امتحانند؛ امتحان عظيمی اسـت. در اين امتحان، مردود 
شدن، رفوزه شدن، فقط اين نيست كه ما يك سال عقب بيفتيم؛ سقوط است. 
اگر بخواهيم به اين معنا دچار نشـويم، راهش اين اسـت كه خرد را كه انسـان 
را به عبوديت دعوت مي كند، معيار و مالك قرار بدهيم؛ شـاخص قرار بدهيم. 
عقل، اين سياسي بازی ها و سياسی كاری های متعارف نيست؛ اينها خالف عقل 
است. عقل اين است كه انسان را به راه راست هدايت مي كند. اشتباه مي كنند 
آن كسـانی كه خيال مي كنند با سياسی كاری، عقاليی عمل مي كنند؛ نه، عقل 
آن چيزی است كه راه عبادت خدا را هموار مي كند. شاخصش هم برای 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 بـرای خاطر خدا، رضای خدا حرف مي زنم 
يا برای خاطر جلب توجه شـما دارم حرف مي زنم؟ برای خاطر خداست يا برای 
خاطر دل مستمع و غير مستمع است؟ معيارش اين است. به خودمان مراجعه 
كنيم؛ اقضی القضات نسبت به انسان، خوِد انسان است. خودمان را فريب ندهيم؛ 

بفهميم چه كار مي كنيم، چه مي گوييم و چه حركتی مي كنيم.
88/4/29- ديدار با مسووالن سه قوه 

بازخواني سياست هاي
 راهبردي  مقام معظم 
رهبری در مديريت  
بحران سياسي سال 88
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 امضاي مجاز تحريريه:

تاريخ:                     ساعت:

 صفحه خوان:
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 امضاي مجاز گرافيك:

تاريخ:                       ساعت:

صفحه آرا:     غفوري

تاريخ:  04/26            ساعت:    10:30

طراحي گرافيك انجام شد 
و به رويت نماينده تحريريه رسيد

تاريخ:                       ساعت:

صفحه آرايي اوليه انجام شد

پاصفحه نسخه اول صفحات تاريخ:                      ساعت: 

گــروه مجالت

???????? ??????????

 امضاي مشاور:

 تاريخ:                     ساعت:

ناظر صفحه:

 تاريخ:                     ساعت:

 امضاي ناظر ارشد:

 تاريخ:                     ساعت:

 امضاي مشاور:

 تاريخ:                      ساعت:

 امضاي مدير ارشد هنري:

 تاريخ:                     ساعت:

سربرگ نسخه دوم صفحات خاص

فرم 6 خاص

 پرينت دوم صفحات جلد، پرونده ها، صفحات داراي گرافيك خاص يا اينفوگرافي و نيز صفحات و مجالت جديد)تا اعالم سردبير ارشد( با اين سربرگ ارائه مي شود

 صفحه  آرا:   كيوان

 تاريخ: 04/27          ساعت: 14:15

  اصالحات اعمال شد
گــروه مجالت

77

فصل ششم
امتحان عظيم نخبگان

بعضی از خواص مردود شدند
امتحان هايی هم در اين انتخابات پيـش آمد. يك امتحان، امتحان آحاد مردم 
بود. به نظر من مردم در اين امتحان برنده شـدند؛ نمره قبولی گرفتند. حضور 
عظيم مردم، امتحـان عظيمی بود كه آنها را سـرافراز كرد. بسـياری از آحاد 
مردم، از جريان های سياسی، طبق وظيفه شـان عمل كردند. بعضی از خواص 
هم البته مردود شدند. اين انتخابات بعضی ها را مردود كرد. برخی از جوانان ما 
كه با صداقت، با سـالمت وارد ميدان وظيفه شدند، به رغم هوشياری هايشان، 
در مواردی اشـتباه كردند. بسياری از جوانان اين كشـور هم با همان ايمان، با 
همان صداقت، حركت درستی كردند. به كسـی اعتقاد پيدا كردند و به او رأی 
دادند؛ يـا آن كس رأی آورد يا نياورد. مالك اين نيسـت؛ مالك اين اسـت كه 
انسان عقيده ای پيدا كند و هوشيارانه و از روی احساس وظيفه و تكليف، وارد 
ميدان اين عمل سياسـی و حركت سياسی بشـود. بعد هم همه تسليم قانون 
باشـند. بيشـتر قاطع ملت ما - از جوان ها، نخبگان تا تـوده عظيم مردم - در 
اين رديـف قرار گرفته اند و در اين امتحان مقبول شـده اند. يك عده هم البته 

فريب خوردند.
88/5/12- سخنرانی در مراسم  تنفيذ حكم رياست جمهوری
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 امضاي مجاز تحريريه:

تاريخ:                     ساعت:

 صفحه خوان:

تاريخ:                         ساعت:

 امضاي مجاز گرافيك:

تاريخ:                       ساعت:

صفحه آرا:     غفوري

تاريخ:  04/26            ساعت:    10:30

طراحي گرافيك انجام شد 
و به رويت نماينده تحريريه رسيد

تاريخ:                       ساعت:

صفحه آرايي اوليه انجام شد

پاصفحه نسخه اول صفحات تاريخ:                      ساعت: 

گــروه مجالت

???????? ??????????

 امضاي مشاور:

 تاريخ:                     ساعت:

ناظر صفحه:

 تاريخ:                     ساعت:

 امضاي ناظر ارشد:

 تاريخ:                     ساعت:

 امضاي مشاور:

 تاريخ:                      ساعت:

 امضاي مدير ارشد هنري:

 تاريخ:                     ساعت:

سربرگ نسخه دوم صفحات خاص

فرم 6 خاص

 پرينت دوم صفحات جلد، پرونده ها، صفحات داراي گرافيك خاص يا اينفوگرافي و نيز صفحات و مجالت جديد)تا اعالم سردبير ارشد( با اين سربرگ ارائه مي شود

 صفحه  آرا:   كيوان

 تاريخ: 04/27          ساعت: 14:15

  اصالحات اعمال شد
گــروه مجالت

برخي از دوستان دیروز ما 
در امتحان مردود شدند 

دكتر سيد عليرضا مرندي بيش از 14 سال سابقه وزارت 
در كش��ور دارد. هر چند حرف وحديث هاي اختالف او با 
موس��وي در زمان خود بسيار رسانه اي ش��د اما مرندي 
هيچ گاه حرمت شكني نكرد و هميشه مي گفت:» هر كس 
كه باعث خدمتگزاري من در جمهوري اس��المي شده، بر 
گردن��م حق دارد«. با اي��ن حال، مرندي ي��ک 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 درخشان تر از آنها حاضر شدند. گفت وگوي كوتاه ما با مرندي، درباره 

»امتحان عظيم نخبگان« است. 
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1- مسیر ما از آنها جداست
افرادي كه امروز مقابل نظام قرار گرفته اند، دوس��تان ديروز ما هستند كه همراه 
امام)ره( بودند و هميشه حرف از واليت فقيه مي زدند، پس چرا امروز كه دشمنان 
از نظراتشان بهره مي برند، از واليت تبعيت نمي كنند و تغيير موضع نمي دهند؟ 
مقام معظم رهبري همه نظراتشان را به صراحت در اين مدت فرمودند. سخنراني 
هاي ايشان درسفر به قم هم ديگر هيچ نگفته اي را باقي نگذاشت. به نظر مي رسد 
قصه بني صدر 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. بني صدر 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 بني صدر 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.

2- آنهایی که سقوط کردند
من با شناختي كه از اين افراد داشتم، حقيقتا فكر مي كردم كه پس از مدتي ديگر 
اين بازي ها را ادامه ندهند. به هر حال ما س��ال ها با هم همكار بوديم و ش��ناخت 
جامعي نس��بت به هم داريم. اتفاقا االن هم فكر مي كنم كه اينها تحت تاثير افكار 
اطرافيان هس��تند، تا جايي كه م��ن مي دانم، نظرات خودش��ان اين قدر مخرب 
نيس��ت. اميدوارم هر چه زودتر به اين نتيجه برس��ند كه راهش��ان بيراهه است. 
اختالف نظرهاي 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 
مي پذيرد، مگر لحظه مرگ. واقعا دعا مي كنم دوستان ديروز ما مسيرشان را تغيير 

اختالف نظرهاي سياسي جاي خود، نبايد اين لجبازي را تا 
حدي پيش برد كه اين افراد با آن سوابق، مقابل نظام قرار 

بگيرند
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دهند؛ البته اگر برگردند ديگر نبايد در صحنه هاي سياسي حاضر شوند چون مردم 
ديگر آنها را نمي پذيرند. آنها در اين امتحان مردود شدند اما مي توانند نزد خداي 

متعال توبه كنند.
ما بايد نقد كردن را در چهارچوب نظام بياموزيم. من شخصا به آقاي رئيس جمهور 
عالقه مندم ولي انتقادهايي هم به ايشان دارم و اتفاقا اختالف نظرهاي بزرگي است. 
اما اين دليل نمي شود كه اين اختالف را به لجبازي بكشانم و كم كم خودم را مقابل 

نظام جمهوري اسالمي ببينم كه خون صدها هزار شهيد پايش ريخته شده.

3- امتحان ما، مرزبندی با آنها بود
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��ال ها با هم همكار بوديم و اتفاقا عالقه هاي 
عاطفي بينمان ش��كل گرفته بود. من هشت س��ال وزير مهندس موسوي بودم و 
زير دست ايشان كار مي كردم، روزهاي تلخ و شيرين بسياري را با هم گذرانديم، 
هرچند تلخي هايي از آن روزها به ياد دارم اما هميشه از او تشكر مي كنم كه توفيق 
خدمتگزاري در جمهوري اس��المي را به من داد. خدا را شاهد مي گيرم كه هيچ 
گاليه اي از ايام در دل ندارم. حتي همان روزها كه گاهي اوقات خانواده ام از شيوه 
برخورد مهندس موسوي با من گاليه داشتند، مي گفتم شما نمي دانيد، ايشان از 
من متدين تر است و اين واقعا اعتقاد قلبي ام بود، چون ايشان را نزديك تر به امام)ره( 
مي دانستيم و حاضر بودم كفش هايش را هم پاک كنم. حاال شما حساب كنيد كه 
بايد با رئيس قديمي ام 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 
ولي فقيه دوست داشتيم، حاال كه از واليت فاصله گرفته اند، از آنها فاصله مي گيريم. 
اين خودش يك امتحان اس��ت كه تعارف ها را كنار بگذاريم و به افراد با صراحت 

شما اگر مسير سخنراني هاي مقام معظم رهبري را دنبال كنيد، 
به اين نتيجه مي رسيد كه آقا تمام تالش خود را كردند براي حفظ 
اين افراد. اما خودشان نخواستند كه در كشتي نظام باقي بمانند
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بگوييم كه محبوبيت شما براي خدمتگزاري به نظام اسالمي بود، حاال كه مسيرتان 
را تغيير داده ايد، توقع نداشته باشيد همراهتان باشيم.

4- آقا تالش کرد تا آنها بمانند
شما اگر مس��ير س��خنراني هاي مقام معظم رهبري را دنبال كنيد، به اين نتيجه 
مي رس��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، عده اي خيلي زود اين مس��اله را پيش بيني 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 گفت وگوي 

تلويزيوني مرز خودم را با آنها روشن كردم.

5- توقع رهبر از نخبگان چیست؟
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. نخبه ها بايد با اتخاذ مواضع 
روشن، باعث دلگرمي مردم شوند و گرنه از اين امتحان سربلند بيرون نمي آيند. 
سكوت نخبگان هم خيلي اوقات مورد سوءاستفاده قرار گرفته است، شما شاهد 
بوديد كه گروه هاي 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 مهم تر اين اس��ت كه مردم در اين امتحان، نمره بسيار 

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. نخبه ها بايد با اتخاذ مواضع روشن، باعث دلگرمي 

مردم شوند و گرنه از اين امتحان سربلند بيرون نمي آيند
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بهتري از نخبگان گرفتند، حماس��ه هاي 9 دي و 22 بهمن ثابت كرد كه مردم از 
سياسون آگاه ترند.

واقعا وقتي رهبر انقالب مي گويد نخبگان در امتحان عظيمي هستند كه اگر قبول 
نشوند سقوط كرده اند، دل انس��ان مي لرزد. خدا نكند ما در چنين امتحان هايي 
شكس��ت بخوريم. من فكر مي كنم دليل س��قوط در اين امتحان، اين است كه با 
»حق الناس« طرف هستيم. يك گناه فردي نيست كه بعدها در خلوت خودمان 
توبه كنيم. خ��واص با موضع گيري هاي خ��ود يا اين آتش را خام��وش كردند يا 
شعله ورتر ساختند. آنهايي كه باعث ايجاد اين آشوب هاي عمومي شده اند، چگونه 
مي خواهند از مردم حالليت بطلبند؟ خون هايي كه ريخته ش��د، صدماتي كه به 
اموال مردم وارد شد، مسؤول اينها كيست؟ اين يعني سقوط. خيلي ها مردود شدند 
و خيلي ها تجديد آوردند! هنوز هم مي بينيم كه پس از گذشت چندين ماه، بعضي 
خواص تازه موضع گي��ري مي كنند، به نظر من اينها ش��اگردان تنبل اين كالس 

هستند كه با ارفاق قبول شدند.

6- اتمام حجت رهبر با نخبگان بی بصیرت
مسؤوالن جمهوري اس��المي بايد بدانند كه مردم آنها را انتخاب مي كنند، چون 
تابع واليت هستند و براي تقويت نظام از جانشان هم مي گذرند. 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 مي كنند. من سخنراني 
آخر ايشان در مرقد امام خميني)ره( را نوعي اتمام حجت مي دانم با افراد بي بصيرتي 
كه از خط امام)ره( خارج ش��ده اند. البته ايشان همه اين حرف ها را غيرمستقيم در 
اين يك سال اخير فرمودند اما وقتي معلوم شد عده اي خودشان را به خواب زدند، 
خيلي صريح و ش��فاف حرف هاي يك س��ال اخير را در مرقد امام)ره( جمع بندي 

مسؤوالن جمهوري اسالمي بايد بدانند كه مردم آنها را 
انتخاب مي كنند، چون تابع واليت هستند و براي تقويت 
نظام از جانشان هم مي گذرند
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گــروه مجالت

???????? ??????????

 امضاي مشاور:

 تاريخ:                     ساعت:

ناظر صفحه:

 تاريخ:                     ساعت:

 امضاي ناظر ارشد:

 تاريخ:                     ساعت:

 امضاي مشاور:

 تاريخ:                      ساعت:

 امضاي مدير ارشد هنري:

 تاريخ:                     ساعت:

سربرگ نسخه دوم صفحات خاص

فرم 6 خاص
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 صفحه  آرا:   كيوان
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فصل ششم
امتحان عظيم نخبگان

كردند، اما چه فايده كه عده اي خواب نيستند، خودشان را به خواب زدند. انسان 
خواب را مي توان بيدار كرد اما كسي كه خودش را به خواب زده، هيچ وقت بيدار 
نمي شود و اين خيلي خطرناک اس��ت. اين امتحان يكشبه برگزار نشد، يك سال 
طول كشيد. هر چه آقا فرمودند قانون فصل الخطاب است، اينها بيانيه دادند، ايشان 
گفتند لشكر كشي 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 مي آيد، 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.

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


ي
ستر

خاک
د، 

سفي
ه، 

سيا

فصل هفتم

دوست و دشمن

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


86

 امضاي مجاز تحريريه:
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 تاريخ: 04/27          ساعت: 14:15

  اصالحات اعمال شد
گــروه مجالت

دشمن کجاست؟
روحانِی اين زمان از اين امكان بايد حداكثِر استفاده را بكند؛ با افكار جديد آشنا 
شوند، راه ها و شـيوه های دشمن را بشناسـند و به زمان خودشان عالم شوند؛ 
»العالم بزمانه التهجم عليه اللاّوابس«.درست مثل جبهه جنگ. شايد بسياری 
از اين جمع حاضر جبهه های جنگ را ديده باشـند - حاال جوان ترها آن روزها 
را نديده اند - در داخل جبهه  جنگ، از اطـراف گلوله  توپخانه می آيد، خمپاره 
می آيد، انواع و اقسـام آتش از اطراف مي بارد و از باالی سر انسان رد مي شود؛ 
به طوری كه گاهی انسـان جهت گيری را گم مي كند؛ نمي داند اين گلوله ای كه 
دارد می آيد، از طرف دشمن دارد می آيد يا از طرف دوست دارد مواضع دشمن 
را مي كوبد. اين خيلی خطر بزرگی اسـت. برای يك رزمنـده بزرگ ترين خطر 
اين اسـت كه جهت گيری را گم كند؛ نداند دشـمن كجاست، دوست كجاست. 
اگر ندانست دشمن كجاست و دوست كجاسـت، آن وقت ممكن است به طرف 
دوست آتش كند؛ به خيال اينكه دارد به طرف دشمن آتش مي كند. اينها خيلی 
خطرناك اسـت. بعضی از ما به طرف دوستانمان آتش مي كنيم، خيال مي كنيم 

به طرف دشمن داريم آتش مي كنيم!
88/2/23- ديدار با طالب و روحانيون كردستان

بازخواني سياست هاي
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فصل هفتم
 دوست و دشمن

 دوست و دشمن را بشناسید
امروز بيشتر از همه چيز برای ما هوشياری الزم است، شناخت دوست و دشمن 
الزم اسـت. مبادا دوست را با دشمن اشـتباه كنيد؛ مبادا دوسـت و دشمن را 
مخلوط كنيد؛ مبادا رفتاری كه با دشـمن بايد داشـت، با دوست انجام بدهيد. 
اين، خطاب به همه جناح هاسـت. نظام اسـالمی با اخاللگران در امنيت مردم 
طبعًا برخورد مي كند. اين، وظيفه  نظام اسـت. نظام اسالمی اجازه نمي دهد كه 
كسانی دستخوش فريب و توطئه دشمن بشوند، زندگی مردم را خراب كنند، 
آسـايش مردم را به هم بزنند، جوان های مردم را تهديد كننـد. فرزندان اين 
كشـور عزيزند؛ همه عزيزند. نظام اين اجازه را نخواهد داد؛ اما اين را هم بايد 

همه توجه داشته باشند:
 مبادا دشمن را با دوسـت اشتباه بكنيم. دوسـت را به خاطر يك خطا به جای 
دشـمن بگيريم و از آن طرف يك عده ای هم دشـمن خونی و معاند را دوست 

فرض كنند، به حرف او گوش كنند، توجه بدهند.
اين فتنه هايی كه دشمن بر پا كرده بود، اميد بسـته بود كه شايد بتواند از اين 
آب گل آلود ماهی بگيرد. بحمداهلل اين فتنه ها تمام شـد. هر فتنه ای در مقابل 
حق، در مقابل ملت هوشيار از بين خواهد رفت؛ گرد و غبار فرو خواهد نشست. 

هميشه همين جور است.
حواشِی ايجاد شده  به وسـيله  يك عده دشمن، يك عده غافل، از بين مي رود، 
متن قضيه باقی مي ماند. متن قضيه اين اسـت كه در يك انتخابات پرشـكوه، 
تقريبًا چهل ميليون نفر از ملت ايران شـركت كرده اند. اين، متن قضيه است؛ 
اين، حقيقت قضيه اسـت. چهل ميليون، بعد از گذشـت سی سـال از انقالب، 
اعتماد خود را به نظـام، اميدواری خود را به آينده با اين حضورشـان نشـان 
دادند. اين، مي ماند. متن قضيه اين اسـت كه رئيس جمهوری با بيش از بيست 
و چهار ميليون رأی مردم انتخاب شـده است؛ اينها متن قضيه است. حواشی، 
گرد و غبارها، پيرايه ها، كارها و حرف های دشمن شادكن تمام خواهد شد؛ اما 
بـد فيذهب جفاء و اماّا ما ينفع الناّاس فيمكث فی  اين حقيقت مي ماند. »فأماّا الزاّ

األرض.«
88/4/15- بيانات در ميالد حضرت علی)ع(

اگر دشمن را نشناسیم
بنده بارها اين جبهه های سياسی و صحنه های سياسی را مثال مي زنم به جبهه 
جنگ. اگر شـما در جبهه جنگ نظامی، هندسـه زمين در اختيارتان نباشـد، 
احتمال خطاهای بزرگ هسـت. برای همين هم هسـت كه شناسايی مي روند. 
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يكی از كارهای مهم در عمل نظامی، شناسـايی است؛ شناسايی از نزديك كه 
زمين را بروند ببينند: دشمن كجاست، چه جوری است، مواضعش چگونه است، 
عوارضش چگونه اسـت تا بفهمند چه كار بايد بكنند. اگر كسی اين شناسايی 
را نداشته باشد، ميدان را نشناسـد، دشمن را گم بكند، يك وقت میبينيد كه 
دارد خمپاره اش را، توپخانه اش را آتش مي كند بـه طرفی كه اتفاقًا اين طرف، 
طرِف دوست است، نه طرِف دشمن. نمي داند ديگر. عرصه سياسی عينًا همين 
جور است. اگر بصيرت نداشته باشيد، دوست را نشناسيد، دشمن را نشناسيد، 
يك وقت میبينيد آتش توپخانه تبليغات شما و گفت و شنود شما و عمل شما 
به طرف قسمتی است كه آنجا دوسـتان مجتمعند، نه دشمنان. آدم دشمن را 
بشناسد؛ در شـناخت دشـمن خطا نكنيم. لذا بصيرت الزم است، تبيين الزم 

است.
88/5/5 - ديدار با اعضاء دفتر رهبری 

جوان ها قدرت تشخیص دوست و دشمن را دارند
پيشرفت را مي شود به معنای حقيقی كلمه به دست آورد؛ عدالت را هم با رشدی 
كه در جامعه ما هسـت، با آگاهی و بصيرتی كه مردم ما بحمداهللهَّ پيدا كرده اند، 
موانع را شـناخته اند، اهداف را تشـخيص داده اند، دوست و دشـمن را امروز 
جوانه های ما تشخيص مي دهند، اگر مسوولی در پی عدالت باشد، مي تواند در 
جامعه ما مقدمات استقرار عدالت كامل را فراهم كند. البته اين كاِر كوتاه مدت 
نيست، كاِر بلندمدت است. بنابراين اين دهه را، دهه پيشرفت و عدالت در نظر 
مي گيريم. هر اقدامی كه مي شـود، هر برنامه ريزیای كه مي شود، بايد اين دو 
عنصر در آن ملحوظ باشـد؛ هم در جهت پيشـرفت جامعه باشد، هم در جهت 

عدالت باشد.
89/1/1 – سخنراني درحرم امام رضا)ع( بازخواني سياست هاي

 راهبردي  مقام معظم 
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بصيرت 
پيش نياز دشمن شناسي است

آقای مش��اور در اين چند ماه اخير برخالف بس��ياری از 
همفكرانش چندان حاش��يه نداش��ت و آرام ب��ه كار خود 
مشغول بود اما هيچ گاه سكوت اختيار نكرد و از مسؤوليت 
گفتن حق ش��انه خالی نكرد. علي اكبر اش��عري مش��اور 
فرهنگي رئيس جمهور و رئيس سازمان اسناد و كتابخانه 
ملي جمه��وري اس��المي ايران اس��ت و احتم��اال همين 
فعاليت های فرهنگی كمي او را از عالم سياس��ت دوركرده. راه های شناخت 
دوس��ت و دش��من يكی از س��رفصل های مهم بيانات مقام معظم رهبری در 
حوادث پس از انتخابات سال گذشته بود. ايشان در 15 تير 88تاكيد كردند: 
»مبادا دوست را با دشمن اشتباه كنيد؛ مبادا دوست و دشمن را مخلوط كنيد؛ 
مبادا رفتاری كه با دش��من بايد داشت، با دوست انجام بدهيد. اين خطاب به 
همه جناح هاست... مبادا دوست را به خاطر يک خطا به جای دشمن بگيريم و 
از آن طرف يک عده ای هم دشمن خونی و معاند را دوست فرض كنند«. تحليل 

اين »مبادا«ها را به جناب اشعری سپرديم. 

بازخواني سياست هاي
 راهبردي  مقام معظم 
رهبری در مديريت  
بحران سياسي سال 88
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1- ابتدا باید خاستگاه فکری را تعیین کنیم
برای تفاهم بر سر دو واژه دوست و دشمن ابتدا بايد خاستگاه و دستگاه فكری ای را كه 
اين تعاريف در آن صورت می گيرد، مشخص كنيم. ممكن است شما بگوييد معلوم 
است، ما در نظام اسالمی زندگی می كنيم، بر اين مبنا می انديشيم و بر اين مبنا عمل 
می كنيم. عرض می كنم درست اس��ت در نظام اسالمی اي كه آرزويش تحقق همه 
احكام اسالمی آن گونه كه پيامبر اكرم و ائمه اطهار)ع( تفسير كردند ، زندگی می كنيم 
اما توجه داشته باشيم كه از موضع حكومت اسالمی ما هنوز نتوانسته ايم اين مكتب 
را به خوبی در جامعه معرفی و رفتارهای سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود 
را در اين بستر تعريف كنيم. بنابراين بدون اينكه بخواهم بيش از اين وارد اين موضوع 
شوم، عرض می كنم كه آنچه بنده می گويم از منظر دريافت های دينی است؛ هرچند 

ممكن است اين دريافت ها هم ناقص باشند.
 .

2- هم آگاهی، هم بصیرت
به نظر من ما يك »آگاهی« داريم و يك »بصيرت«. معنای آگاهی روش��ن اس��ت. 
مجموعه اطالعاتی كه از راه های مختلف به دست می آوريم شناختی در ما به وجود 
می آورد كه به آن آگاهی می گوييم. ازجمله آگاهی ها، آگاهی اجتماعی است. همان طور 
كه هر مقدار احاطه علمی فرد در يك حوزه علمی بيشتر باشد، شناخت، رأی و نظر او 
در داوری و اظهارنظر در آن حوزه دقيق تر، صائب تر و قابل اعتمادتر می شود. در مسائل 
انسانی و اجتماعی نيز چنين است؛ بسياری از خطاهای ما به دليل ضعف مبانی نظری 
در ش��ناخت و محدود بودن دايره اطالعاتمان است. شما ببينيد، بسياری با حداقل 
اطالعات كه معموال تركيبی از درس��ت و نادرست و ظن و گمان است، آن چنان در 
بعضي موضوعات قاطعانه به تحليل و قضاوت می پردازند كه انسان تعجب می كند. در 
حالی كه عالوه بر فطرت انسان كه او را به سمت اعتقاد و داوری بر مبنای علم و يقين 
و پرهيز از پيروی از ظن و گمان فرا می خواند، خداوند هم با بيان آيه شريفه »و ال تقف 
ما ليس لك به علم/ از آنچه به آن آگاهی نداری، پيروی مكن  « ما را از هرگونه اعتقاد 
و بيان و پيروی از اين نوع داوری ها منع می كند. دوست شناسی و دشمن شناسی نيز 

از اين قاعده مستثنا نيست.
شناخت در مسائل انسانی و اجتماعی عالوه بر اطالعات به عنصر ديگری به نام بصيرت 
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نيز نياز دارد. بسياری از ما در استفاده از آگاهی ها به دليل منافع يا عاليق شخصی به 
خطا می رويم. اگر آگاهی بر بنيان نفس مطمئنی كه انسان را اسير تمنيات شخصی 
نكند قرار گيرد، طبعا شناخت و قضاوت درست تری پيدا می كند. بنابراين از آنجا كه 
بصيرت بدون آگاهی معنی ندارد و آگاهی بدون نفس سالم نيز نمی تواند انسان را �� 
به ويژه در هنگامه فتنه و آزمايش های سخت �� راهبری و هدايت كند، برای شناخت 
دوست و دش��من نياز به بصيرت داريم؛ يعنی آگاهی مبتنی بر تقوا و سالمت نفس. 
در مورد آگاهی و شناخت دوست، علت ترديد ما عدم تمسك به شاخص های قطعی 
شناخت دوست از دشمن و تكيه به برداشت های عرفی و دخالت دادن برخی تمنيات 
و عاليق شخصی است. در برداشت عرفی هركس رابطه به ظاهر صميمانه ای با ديگری 
برقرار كند دوست  او ناميده می شود و اگر كسی منافع دنيايی ديگران را به خطر اندازد 
دشمن او به حساب می آيد. در حالی كه دوستی و مودت بين افراد از يك تمايل عالی 
انسانی نشأت می گيرد. انسان همان طور كه عدالت طلب و كمال خواه است، به دوستی، 
مهرورزی و محبت به ديگران عالقه دارد. براين مبنا ناتوانی برخی افراد در دوست يابی 
يكی از ضعف های آنهاست. در اين نگاه، دوست كسی است كه در مسير حقيقی زندگی 
كه همان كمال علمی و اخالقی است ياور و همراه انسان باشد؛ كمالی كه خدای متعال 

راه بی نهايت آن را جلوي پای ما گذاشته است. 

3- اگر دوست و دشمن را اشتباه بگیریم...
نتيجه اشتباه گرفتن دوست و دشمن اين می ش��ود كه درست را به جای نادرست و 
غلط را به جای صحيح انتخاب كنيم. بعضي از ما يك خطا از دوستانمان را برنمی تابيم 
در حالی كه از يك لبخند رياكارانه دشمنانمان قند در دلمان آب می شود. در حالی كه 
دشمن، دشمن است و همواره در كمين، به فرموده خداوند تا كامال ما را تابع خود نكند 
و در اختيار نگيرد، از دشمنی اش دست برنمی دارد؛ مگر اينكه مقهور قدرت ما شود. 
بنابراين رفتار ما با او بايد كامال توأم با حزم و احتياط باشد. در حالی كه دوست اين طور 
نيست؛ ما با دوستانمان مشتركات بسياري داريم و اين مشتركات آن قدر زيادند كه 
به راحتی می توانيم حول محور آنها اختالفاتمان را حل كنيم. ما بايد با دوستمان با رفق 
و مدارا عمل كنيم و خطايش را نه برای حذف و نابودی بلكه برای اصالح به او يادآور 
شويم. از آن سو هم وقتی عيب دشمن را در آينه وجودمان منعكس می كنيم و فرصتی 
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به وجود می آوريم تا دشمن خود واقعی اش را در اين آينه ببيند و احيانا اصالح كند، به 
جای اصالح خود به سوی ما سنگ می پراند تا اين آينه را بشكند. اما دوست اين طور 
نيست؛ او اين را يك فرصت برای اصالح خود قلمداد می كند. خوشبختانه آموزه های 
دينی ما مملو از رواياتی هستند كه مالک ها و شاخص های بازشناسی دوست از دشمن 

را برای ما نمايانده اند و ما فقط بايد كمی حوصله مطالعه پيدا كنيم.

4- دشمن تراشی نکنیم
اينكه ما در لحظه و به خاطر يك رفتار، كسی را دوست يا دشمن بناميم كار درستی 
نيست. ممكن است كس��ی در لحظه حتی همان خطای دشمن را تكرار كند �� كه 
كار بسيار بدی هم هست �� و نظام به سبب آن او را مجازات هم بكند اما لزوما او در 
زمره دشمنان قرار نمی گيرد. دوستی در امتداد زمان حاصل می  شود، همان طور كه 
دشمنی چنين است. شما ببينيد، اسالم اساسا دين رفق و مداراست. خداوند در آياتی 
از سوره آل عمران در خالل تحليل واقعه احد می فرمايد آلودگی به گناه آنهايي كه 
در جنگ احد فراركردند، موجب لغزششان شد و در عين حال خداوند آنها را بخشيد 
و بعد در ادامه ضمن اينكه به مدارای پيامبر)ص( با آنها اشاره می فرمايد و می گويد: »به 
لطف الهی تو با آنان مدارا كردی درحالی كه اگر با خش��ونت رفتار می كردی از گرد 
تو پراكنده می شدند«، از پيامبرش هم می خواهد آنها را ببخشد. ببينيد اسالم چقدر 
مردمدار اس��ت و چقدر برای اتحاد و اتفاق مردم و قرار گرفتن آنها زير پرچم توحيد 
اهميت قائل است. اصال تجلی توحيد به عنوان اصل االصول اعتقادات ما »وحدت در 
جامعه« است. وحدت با شعار و نصيحت حاصل نمی شود، بايد كليه اجزای نظام ما 
توحيدی عمل كنند تا وحدت در جامعه مستقر شود. يك موقع هست كه ما درباره 
دشمِن عنود و لجوج صحبت می كنيم، تكليف ما با او روشن است؛ بايد به فرموده قرآن 

»اشداء علی الكفار« باشيم اما بين خودمان چطور؟ بايد »ُرَحما« باشيم. 

5- انتظار داشتیم قانون تعیین تکلیف کند
مردم ما انقالب كردند تا قانون را به جای بی قانونی بنشانند. االن ما، هم قانون اساسی 
داريم و هم مجلسی كه قوانين عادی را بر اس��اس اين قانون اساسی وضع می كند. 
خوشبختانه نهادهای ناظر هم هس��تند. انتظار اين بود كه همه از اول تا آخر به اين 
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ميثاق های ملی تن می دادند. به هرحال انتخاباتی برگزار شد. يكی رأی بيشتری آورد 
و بعضی در صحت انتخابات شك كردند و نتيجه آن را برنتابيدند. قانون برای رقبايی 
كه نتيجه انتخابات را قبول نداشتند راه اعتراض را بازگذاشته بود. آنها می توانستند در 
مراجع قانونی اقامه دعوی كنند. خب، اين كار را نكردند و به راه هايی دور از شان انقالب 
و كسانی كه شايستگی آنها برای شركت در انتخابات احراز شده بود روی آوردند. اين 
كار آنها بداخالقی های دوران تبليغات انتخابات را به شكل بسيار بدتری ادامه داد و به 
جامعه خسارت زد. هرچند از اين رهگذر معلوم شد چه كسانی منافع ملی برايشان 
اولويت دارد و چه كسانی حاضرند اين منافع را پيش پای خود قربانی كنند اما كاش 
اين اتفاقات نمی افتاد و جامعه گرفتار چنين خسارتی نمی شد. به نظر من اينكه افرادی 
از انقالب در خالل اي��ن دعواها به گردابی بيفتند كه روز به روز آنها را از كانون انقالب 
دورتر كند هم يكی از آن خسارات ها بود. االن هم مسؤوالن و نخبگان بايد خود به قانون 
تن دهند و همه را به اين س��و فرا بخوانند. حتی اگر قانون را ناكارامد می دانند اصالح 

قانون نيز راه قانونی خود را دارد 

6- مالک هایی برای همیشه
مالک های شناخت دوست و دشمن ديروز و امروز و فردا نمی شناسند. البته ممكن 
است در هر زمان برخی مالک ها اهميت بيشتری پيدا كنند. به نظر من امروز كه ملت 
ما پس از گذر از بيش از 30 سال تالش برای رهايی از وابستگی به اين نقطه كه در آن 
هستيم رسيده و هنوز تالش می كند تا با پيشرفت در عرصه های مختلف، هم جايگاه 
مؤثر خود در نظم جهانی را تثبيت كند و هم به عنوان يك الگو راهنمای ملت های ديگر 
شود، بايد همه دست به دست هم دهيم تا اين دوره را هم با موفقيت پشت سر بگذاريم. 
در چنين شرايطی اولويت جامعه ما وحدت و همدلی بين آحاد مردم و مسؤوالن است. 
وحدت تجلی توحيد در جامعه است. انسان موحد به دنبال تاليف قلوب بين آحاد ملت 
است و برعكس آنكه درک يا اعتقاد توحيدی ندارد اين راه را برنمی تابد. بنابراين به نظر 
من امروز دوست مردم كسی است كه در راه وفاق و همدلی ملی تالش كند. مردم نقش 
خود را به خوبی ايفا می كنند. آنها در يك پيوند فطری و الهی با خدای خود راه دين را 
انتخاب كرده اند و هرچه زمان می گذرد در ارزيابی خود از اوضاع داخلی و پيرامونی، در 

اين اعتقاد راسخ تر می شوند. 
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7- عده ای ناخواسته همراه دشمن شدند
جوانان هم بخشی از اين ملتند. آنها هم نهايتا مسير را درست انتخاب می كنند. گيرم 
كه در دوره های كوتاهی به همان دليلی كه شما اسمش را خامی می گذاريد نوساناتی 
داشته باشند. البته گروه های سياسی اعم از خودی و غيرخودی عمده يارگيری شان 
از ميان جوانان است. آنها سعی می كنند با شناخت دغدغه های جوانان در هر دوره 
شعارهای جذابی برای جذب آنها انتخاب كنند. اما اگر جوانان ما با مطالعه تاريخ �� 
به ويژه تاريخ انقالب های دنيا-  و همچنين تاريخ انقالب اسالمی و نيز شناخت مالک ها 
خود را به سالح تدبير مسلح كنند، در هر دوره نه تحت تاثير تبليغات بلكه براساس 
ش��ناخت واقعی تصميم می گيرند؛ مثال مروری بر نهضت ه��ای انبيا و انقالب های 
مردمی حاكی از آن اس��ت كه هركدام از آنها بالفاصله پس از وقوع، چون موجی به 
اطراف پراكنده شدند و بسياری به آنها گرويدند، در حالی كه همزمان مركزيت اين 
نهضت يا انقالب در معرض فساد قرار گرفت. اينكه منشا اين فسادها كجاست، چه 
مقدار ريش��ه در خودخواهی ها و دوری عناصر اصلی نهضت يا انقالب از آرمان های 
اوليه داشته و چه مقدار محصول تالش مخالفان است، موضوع جذاب و عبرت آموزی 
است كه موجب می ش��ود افراد همواره با چراغی در دست مسير را بپيمايند و تحت 
تاثير تبليغات اين و آن راه را گم نكنند. من نه تنها معتقدم هر معترضی لزوما مخالف 
نيست تا چه رسد به دشمن بلكه اعتقاد دارم بسياری از معترضان براساس مجموعه 
عواملی كه در اينجا نمی خواهم وارد بحث درباره آنها بش��وم حسی پيدا كرده اند كه 
موجب ايجاد زمينه تحليل نادرست در آنها شده اس��ت و نهايتا براساس دريافت و 
اطالعات نادرستی كه به آنها رسيد قضاوت و اعتراض كردند. حتی برخی از كسانی 
كه در ايجاد آشوب با دشمنان همراهی كردند از ياران واقعی دشمنان ما نيستند و به 
خيال خود انديشه اصالح در سر می پروراندند و در اين ماجرا فريب شعارهای دروغين 

دشمنان را خوردند.

نتيجه اشتباه گرفتن دوست و دشمن اين می شود كه درست را 
به جای نادرست و غلط را به جای صحيح انتخاب كنيم. بعضي 
از ما يك خطا از دوستانمان را برنمی تابيم در حالی كه از يك 

لبخند رياكارانه دشمنانمان قند در دلمان آب می شود
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دو پهلو نگویید، مرز را روشن کنید
  عالج، عبارت اسـت از صراحت در تبيين حق و صراحـت در بيان حق. وقتی 
شـما می بينيد يك حركتی به بهانه  انتخابات شروع مي شـود، بعد يك عامل 
»دشـمن«ی در اين فضای غبارآلوده وارد ميدان شـد، وقتی می بينيد عامل 
ـ  آمد توی ميدان،  ـ  كه حرف او، شـعار او حاكی از مافی الضمير اوست  دشمن 
اينجا بايد خط را مشخص كنيد، اينجا بايد مرز را روشن كنيد. همه وظيفه دارند؛ 
بيشتر از همه، خواص و در ميان خواص، بيشتر از همه، آن كسانی كه مستمعين 
بيشتری دارند، شنوندگان بيشـتری دارند. اين وظيفه است ديگر. بايد مرزها 
روشن بشود و معلوم شود كه كی چی مي گويد. اين جور نباشد كه باطل، خودش 
را در البه الی گرد و غباِر برخاسته  در ميدان مخفی كند، ضربه بزند و جبهه حق 
نداند از كجا دارد ضربه مي خورد. اين اسـت كه حـرف دو پهلو زدن از خواص، 
مطلوب نيست. خواص بايد حرف را روشـن بزنند و مطلب را واضح بيان كنند. 
اين، مخصوص يك گرايش سياسی خاص هم نيسـت. در داخل نظام اسالمی، 
همه گرايش هايی كـه در مجموعه نظام قرار دارند، اينها بايد صريح مشـخص 
كنند كه باالخره آن حمايتی كه مستكبرين عالم مي كنند، مورد قبول است يا 
مورد قبول نيست. وقتی كه سران استكبار، سران ظلم، اشغالگران كشورهای 
اسالمی، ُكشـندگان انسان های مظلوم در فلسـطين و در عراق و افغانستان و 
خيلی جاهـای ديگر، می آيند وارد ميدان مي شـوند، حـرف مي زنند و موضع 
مي گيرند، خب، بايد معلوم بشود اين كسی كه در نظام جمهوری اسالمی است، 
ی بجويد، بگويد من دشـمن  در مقابل اينها چه موضعی دارد؛ حاضر اسـت تبراّ

شمايم؟ من مخالف شمايم؟
وقتی در داخل محيط فتنه، كسـانی با زبانشان صريحًا اسالم و شعارهای نظام 
جمهوری اسالمی را نفی مي كنند، با عملشان هم جمهوريت و يك انتخابات را 
زير سـوال مي برند، وقتی اين پديده در جامعه ظاهر شد، انتظار از خواص اين 
است كه مرزشان را مشخص كنند، موضعشان را مشخص كنند. دوپهلو حرف 
زدن، كمك كردن به غبارآلودگی فضاست؛ اين كمك به رفع فتنه نيست، اين 
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دو پهلو

كمك به شفاف سازی نيست. شفاف سازی، دشـمِن دشمن است؛ مانع دشمن 
است. غبارآلودگی، كمك دشمن است. اين، خودش شد يك شاخص. اين يك 
شاخص است: چه كسي به شفاف سازی كمك مي كند و چه كسی به غبارآلودگی 

كمك مي كند. همه اينها را در نظر بگيرند و اين را معيار قرار بدهند. 
88/10/29- ديداراعضاي با شورای تبليغات اسالمی

نظرها باید شفاف باشد
تأكيد بر خطوط مـرزی نظام با مخالفان و دشـمنان، در انتخابات الزم اسـت. 
ممكن است دو نظر مختلف درباره يك مساله اجتماعی يا اقتصادی بين نامزدها 
وجود داشـته باشـد؛ هيچ مانعی ندارد، اين دو نظر را بگويند؛ ليكن مرزبندی 
كنند با آن چيزهايی كه نظراِت مخالف با نظام است. مشخص بكنند كه مرز ما 
چيست؛ اين مرزبندی الزم اسـت. بارها ما روی اين مرزبندی تأكيد مي كنيم؛ 
اين به خاطر اين است كه اگر مرزبندی ها ضعيف بشود و مرزها كمرنگ بشود، 
موجب اشتباه مردم مي شود. مثل مرزهای كشوری كه اگر مرزها تضعيف شد 
و كمرنگ شد، عده ای مي توانند داخل مرز بشوند، با قصد خيانت، بدون اينكه 
شناخته شوند؛ عده ای مي توانند از اين مرز خارج بشوند با غفلت، بدون اينكه 
بدانند دارند از مرز خارج مي شوند. لذا بايسـتی بر مرزها تأكيد بشود. اشتباه 
و خطای فاحش كسـانی كه اين مرزها را در انتخابات رعايت نمي كنند، همين 
است كه مردم را دچار زحمت مي كنند، دچار حيرت مي كنند. بايستی خطوط 
مرزی نظام با مخالفان نظام، با دشـمنان نظام، كاماًل مشخص شود، بر آن تكيه 

شود و از مخالفان نظام اعالم برائت بشود. 

88/12/6-ديدار با اعضاي خبرگان رهبری
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هم صراحت داشته باشيد 
هم انصاف

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 مهم ترين وظيفه يک نخبه سياسي 
در حوادث فتنه گون، دفاع از اصل نظام و اركان آن اس��ت؛ 
به همين دليل وقتي ديد معترض��ان از راه منطقي خارج 
ش��ده اند، 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 »موضع گيري ش��فاف و دوري از مواضع 

دوپهلو« نكته هاي ناگفته بسياري دارد. 
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1- باید حق و باطل را شناخت
در حوادث پس از انتخابات، دو طرف دعوا از خانواده انقالب بودند اما طرفي كه 
به ناحق ادعاي تقلب بزرگ مي كرد با سابقه تر و قديمي تر بود. بيشتر آنها همراه 
امام)ره( بودند و به همين دليل وقتي ادعاي گزاف كردند، عده اي را به سوي خود 
كش��اندند. دليلش اين بود كه خيلي ها فقط به س��وابق نگاه مي كردند و حق را 

به وسيله افراد محك مي زنند، 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 »ام المومنين« خوانده ش��ده اند. وقتي 
جايگاه عايشه مقابل چشم سرباز آمد، دچار تعارض شد. به خود گفت شمشير به 
روي مادرت مي كشي؟ 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 نمي شناس��م. تو جانشين رسول خدايي و عايشه 
ام المومنين است. در جنگ بين شما بايد چه كنم؟« حضرت فرمود:» اشتباه تو 
اين است كه حق را با اشخاص مي سنجي، در حالي كه بايد برعكس عمل كرد. تو 
اگر حق را شناخته بودي و مي فهميدي كه جانشيني رسول خدا حق من است، 

آن وقت به روشني مي ديدي كه عايشه مسير انحرافي را مي رود«.
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، مي پذيرند كه طبق قانون اساسي، 
سكاندار انقالب اسالمي، رهبر معظم انقالب است و در مواقع بحراني نظر ايشان 
تعيين كننده است. در سوي ديگر اين ماجرا هم دو كانديداي شكست خورده 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 فتنه گون، كم توجهي 
دستگاه هاي 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 شبهه ها روز به روز بيشتر شد. به نوعي مي توان گفت شرايط مشابه جنگ 
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جمل پيش آمد، مردم بايد حق را مي يافتند و عملكردها را با آن مي سنجيدند.

2- سکوت و منفعت طلبی جایز نیست
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 
به خطر مي افتد، 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. عده اي از 
نخبگان حق را يافتند و به صراحت اعالم كردند و ان شاءاهلل 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 مي شناسم كه در حوادث پس 
از انتخابات، به دليل قبول نداش��تن آقاي احمدي نژاد س��كوت كردند و موضع 
نگرفتند؛ يعني نمي توانستند 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 منفعت طلب بودند، 
سكوت كردند و حرفي نزدند. اينها انسان هايي هستند كه كنار درگاه مي نشينند 
تا اگر الزم ش��د تو بروند و اگر مجبور ش��دند بيرون بيايند. اين افراد كه دو پهلو 
حرف مي زدند، ضعف خود را نشان مي دادند، اگر واقعا حق را تشخيص نداده اند 
كه بصيرت ندارند، وگرنه ش��جاعت اعالمش را ندارند. ق��رآن كريم مي گويد:»َو 
َ َعل��ی  َحْرف « يعن��ي برخي افراد خ��دا را فقط با زبان  ِمَن النهَّاِس َم��ْن يَْعُبُد اهللهَّ
مي پرس��تند و ايمان قلبي ش��ان ضعيف اس��ت. در تاريخ چنين افرادي بس��يار 
بوده اند. در همين تاريخ انقالب خودمان هم شاهد فعاليت اين افراد هستيم؛ مثال 
زماني كه اختالف بين بني صدر و شهيد بهش��تي شديد شد، دعوا بين دو حزب 
»مردم« و »ايران نوين« بود. خب، يك عده هم اين وسط قرار مي گرفتند و شعار 
مي دادند:»حزب ايران نوين پاينده باد، اندكي هم حزب مردم زنده باد!« اين طور 
آدم ها هميشه هستند اما حضورشان گاهي اوقات شدت پيدا مي كند و تاثيرگذار 

مي شود تا جايي كه نياز به هشدار پيدا مي كنند. 
3- بگویید تا مردم بشناسند
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وقتي آقا مي گويد 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 مي شود 
و دچار سردرگمي نمي شوند. شما ديديد كه روز 25 خرداد جمعيت انبوهي در 
حمايت از فرد خاصي به خيابان ها ريختند، آنها معترضاني بودند كه اصل نظام را 
قبول داشتند اما گاليه داشتند و منتقد بودند. بدون شك، بيشتر آنها انسان هاي 
س��الم و وطن دوستي 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 

صف ها جدا مي شوند و مردم تكليف خود را پيدا مي كنند. 

4- هم صراحت، هم انصاف
من آمارگيري درباره نخبگان نكردم و نمي توانم بگويم چه كسي قبول شد و چه 
كسي سقوط كرد. به هر حال بعضي نمره عالي گرفتند و عده اي 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 منفعت طلبي با صراحت اعالم كردند تا حقيقت براي 
مردم روشن تر شود. اين انصاف خيلي مهم است؛ ببينيد! قرآن وقتي مي خواهد 
درباره شراب و قمار هم صحبت كند، مي فرمايد: »يَْسَئُلونََك َعِن الَْخْمِر َو الَْمْيِسِر 

وقتي آقا مي گويد 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 مي شود
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ُقْل فيِهما إِثٌْم َكبي��ٌر َو َمنافُِع لِلنهَّاِس َو إِثُْمُهما أَْكَبُر ِم��ْن نَْفِعِهما« يعني منصفانه 
درب��اره اين دو »ح��رام« قضاوت مي كند و نفعش��ان را هم مي گوي��د اما نتيجه 
مي گيرد 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. نمي توانيد حكم دهيد كه چون فاسق است، پس 
مي توانيم درباره اش هر طور كه دلمان مي خواهد اظهارنظر كنيم. متاسفانه برخي 
افرادحرف هاي تندي مي زنند و هر نسبتي را كه دلشان مي خواهد به فتنه گران 
مي زنند. در صورتي كه ما نبايد خارج از چارچوب حق و حقيقت حرف بزنيم و به 
ديگران نس��بت هاي ناروا وارد كنيم. با غيظ و كينه درباره ديگران �  هر كسي كه 
باشد �  حرف زدن، نه اخالقي است و نه مورد رضايت بزرگان دين. به همين دليل 

من انصاف را هم به صراحت ضميمه كردم.

5- اخص نخبگان به گوش باشند
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 نمي ش��ود. پس بيشتر 
كساني كه رس��انه اي هس��تند، اصالتا نخبه اند. يا ممكن است برخي شهروندان 
عادي كه مثال كاس��ب هس��تند، در اين تعريف قرار بگيرند، چون قدرت تحليل 
دارند و حرفشان شنيده مي شود. وقتي رهبري مي گويند صريح و شفاف بگوييد، 
خطاب به همه افرادي اس��ت كه در اين تعريف ق��رار مي گيرند؛ 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 جمله اند. مي توان گفت عده اي »اخص 
نخبگان« محسوب مي شوند و وظيفه ويژه اي در اين خصوص دارند. وظيفه آنها 

بسيار سنگين تر است. 

6- هیچ کس حق مطلق نیست
خيلي از افرادي كه تند هس��تند و از جاده انصاف خارج ش��ده اند، دوستان من 
هس��تند ولي آنها را برخطا مي دانم. اينها مشكلشان همين بصيرت است، يعني 
باور نمي كنند كه احتمال دارد فردي در جبهه حق باشد و اشتباه كند يا برعكس؛ 
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فصل هشتم
دوری از مواضع 

دو پهلو

آنها حق و باطل را مطلق مي كنند. به يك نفر عالقه ش��ديد دارند و حق مطلق را 
به ايش��ان مي دهند، بنده هم اين كار را خالف اس��الم مي دانم. حاال آنهايي حق 
را با افراد مي س��نجند فكر مي كنند من كار اشتباهي مي كنم، آن وقت عصباني 

مي شوند و عليه  من حرف مي زنند.

7- حرفی با جوانان
جوانان صاحبان اصلي اين انقالب و كشور هستند. من اوايل دوره دانشجويي 18 
سالم بود اما االن 60 سالم است. به زودي بازنشسته و از صحنه سياسي كشور خارج 
مي شوم. اين ش��ماها هس��تيد كه بايد بياييد و كارها را به دست بگيريد. به شرط 
آنكه اول تمرين كنيد، مثل يك وزنه بردار كه قبل از مسابقات تمرين مي كند؛ اگر 
وزنه بردار تمرين نكند در اصطالح مي گويند بدنش مي سوزد. 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، مالک ها و ش��اخص ها را تش��خيص دهند و در 
مس��ير صحيح حركت كنند؛ حاال اگر در اين مسير زمين هم بخورند، خودشان را 
مي تكانند و دوباره حركت مي كنند، به شرط آنكه قاعده بازي را ياد گرفته باشند. 
اين نكته را هم بايد جوانان بدانند كه در عالم سياست بسياري از انسان ها درست 
رفتار نمي كنند و فقط منفعت خودشان را در نظر مي گيرند. شما سعي كنيد كمتر 
دچار اشتباه شويد، توصيه هايي كه رهبر انقالب در اين چند ماه اخير بيان فرمودند، 
بهترين نقشه راه است براي آنهايي كه مي خواهند در چارچوب اخالق اسالمي وارد 

سياست شوند؛ مالک هايي مانند بصيرت، انصاف و صراحت.
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چه بگوییم؟ چه نگوییم؟
نخبگان بدانند هر حرفی، هر اقدامی، هر تحليلی كه به دشمن كمك بكند، اين 
حركت در مسير خالف ملت است. همه ما خيلی بايد مراقب باشيم؛ خيلی بايد 
مراقب باشـيم: مراقب حرف زدن، مراقب موضع گيری كردن، مراقب گفتن ها، 
مراقب نگفتن ها. يـك چيزهائی را بايد گفت؛ اگر نگفتيـم، به آن وظيفه عمل 
نكرده ايم. يك چيزهائی را بايد بر زبان نياورد، بايد نگفت؛ اگر گفتيم، برخالف 

وظيفه عمل كرده ايم. 
88/4/29- سخنرانی در سالروز عيد مبعث

آنهایی که گفتند، آنهایی که نگفتند
ـ  حاال توی فرهنگ  شما ببينيد در صدر اسالم، آن كسانی كه ممدوح واقع شدند 
ـ  بيش از آنچه كه به خاطر نماز و عبادتشـان ممدوح واقع  ما، بر طبق عقيده  ما 
شدند، به خاطر موضعگيری های سياسی شـان، اجتماعی شان و مجاهدتشان 
ممدوح واقع شدند. ما ابوذر را، يا عمار را، يا مقداد را، يا ميثم تماررا، يا مالك اشتر 
را كمتر به عبادتشان مدح مي كنيم. تاريخ، اينها را به آن مواضعی مي شناسد كه 
اين مواضع، تعيين كننده بود؛ حركت كالن جامعه را توانست هدايت كند، شكل 
بدهد و به پيشرفت اين حركت كمك كند. آنهايی هم كه مذمت شدند هم همين 
جور. خيلی از بزرگان كه مورد مذمت قرار گرفتند، به خاطر شرب خمر مذمت 
نشدند، به خاطر بی نمازی مذمت نشـدند؛ به خاطر عدم حضور در آنجايی كه 

حضورشان الزم بود، مذمت شدند
89/1/16- ديدار با مسووالن كشور
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فصل نهم
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گفتنی های امام)ره(
امام در اول انقالب يـك مجموعه هايـی را از خود طرد كرد. كمونيسـت ها را 
صريح طـرد كرد. آن روز برای خيلـی از ماها كه در اول انقالب دسـت اندركار 
مبارزه بوديـم، اين كار امام عجيب بود. در همان اوائـل انقالب، امام صريح در 
مقابل كمونيسـت ها موضعگيری كرد و اينها را از خودش جـدا كرد. در مقابل 
ليبرال مسلك ها و دلباختگان به نظام های غربی و فرهنگ غربی، امام قاطعيت 
نشـان داد؛ اينها را از خـود دور كرد، از خود جـدا كرد؛ هيچ رودربايسـتی و 
ـ  كسـانی كه حاضر نبودنـد حقائق الهی و روح  مالحظه ای نكرد. مرتجعين را 
ـ  از خودش طرد  قرآنی احكام اسالمی را قبول كنند و تحول عظيم را بپذيرند 
كرد. امام بارها مرتجعين را با تعبيرات سخت و تلخ محكوم و از خود دور كرد. 
ی از افرادی كه در دائره فكری و مبانی اسالمی او قرار نمي گرفتند، امام  در تبراّ

تأمل نكرد؛ در حالی كه با آنها هم دشمنی شخصی نداشت. 
 شـما مالحظه كنيد به وصيتنامه امام؛ امام در همين وصيتنامه خطاب مي كند 
به كمونيست هايی كه در داخل، جنايت كرده بودند و به خارج از كشور گريخته 
بودند. لحن امام را مالحظه كنيد. به اينها مي گويد: »شـما داخل كشور بيائيد 
و مجازاتی را كه قانون و عدالت برای شـما مي گذارد، تحمـل كنيد و مجازات 
شويد. يعنی بياييد اعدام را يا حبس را يا ساير مجازات ها را تحمل كنيد، برای 
اينكه خودتان را از عذاب الهی و نغمت الهی نجات دهيد«، با اينها دلسـوزانه 
حرف مي زند و مي فرمايد: »اگر شـهامت اين را هم نداريـد كه بياييد مجازات 
خودتان را قبول كنيد، الاقل آنجا كه هستيد، راهتان را عوض كنيد، توبه كنيد؛ 
با ملت ايران، با نظام اسالمی، با حركت اسالمی مقابله نكنيد؛ برای قدرتمندان 

و زورگويان، پياده نظام نباشيد«.
89/3/14- خطبه های نماز جمعه تهران در حرم امام خمينی)ره(
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گــروه مجالت

بگویيم براي روشنگري
نگویيم براي تفرقه! 

»بيانيه فالن«، »نامه سرگش��اده بهمان«، »سكوت مرموز 
بيس��ار« و كل��ي واژه و اصط��الح ديگر كه خودت��ان بهتر 
مي داني��د. در چن��د ماه��ه پ��س از انتخابات ع��ده اي تا 
توانستند گفتند و گروهي هم تا توانستند سكوت كردند. 
هر كدام از اي��ن رفتارها هم براي خ��ودش كلي بازتاب و 
جنج��ال و حاش��يه داش��ت. رهب��ر انق��الب در يك��ي از 
س��خنراني هاي مهم پس از انتخابات، يک موضوع جدي��د را مطرح كردند: 
»مراقب گفتن ها و نگفتن هايتان باش��يد.« همين جمله كوتاه، مس��ير درست 
سخنوري را براي آقايان سياس��تمدار »خوش نطق« تعيين كرد، حاال تا چه 
اندازه گوش دادند، خدا مي داند. براي بررس��ي همين موضوع، س��راغ دكتر 
الياس نادران رفتيم. نوشتار كوتاه ايش��ان براي ما، درباره همين جمله مقام 

معظم رهبري است؛ چه بگوييم؟ چه نگوييم؟ 
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گفتنی ها و نگفتنی ها

مالک براي تشخیص گفتني ها و نگفتني ها 
براي آنكه بتوانيم، نگاه مقام معظم رهبري در موضوع »گفتني ها و نگفتني ها« 
را تحليل كنيم، ابتدا بايد وقايع سال گذشته را بررسي و موشكافي كنيم. پس از 
انتخابات س��ال 88، جرياني پارا از چارچوب قانون اساسي فراتر گذاشت و تمام 
اصول جمهوري اس��المي 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 آنكه بدانيم چه كس��ي از مس��ير درست انقالب خارج ش��ده، چند مالک 
مشخص داريم كه براي همه روشن است؛ اسالم، انقالب اسالمي، قانون اساسي 
و اصل واليت فقيه. هر كس اين موارد را مثل اكثر 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 كه در عمل ثابت 
كردند به مالک ها و اصول نظام مقدس اس��المي پايبند نيستند، بيراهه رفته اند 
و بايد صريح و ش��فاف به مردم معرفي ش��وند. اينجا بايد بگوييم و اگر نگوييم به 

وظيفه خودمان عمل نكرده ايم. 

مدیریت هوشمندانه رهبر انقالب
بيانات مقام معظم رهبري براي همه راهگش��ا و كارس��از اس��ت، اما قطعا براي 
خواص از اهميت بيشتري برخوردار است. به هر حال، حرف مردم عادي به اندازه 
شخصيت هاي سياسي شنيده نمي شود و اثرگذار نيست. شما مي دانيد كه گاهي 
اوقات، حرف برخي از سياسيون بازتاب هاي بين المللي داشته و سران كشورهاي 

ديگر را به واكنش واداشته است.
 نكته ديگر اين است كه حرف زدن ها بايد يك ويژگي خاص داشته باشد؛ صريح 
و شفاف. دو پهلو حرف زدن پديده اي بود كه متاس��فانه در وقايع چند ماه اخير 
در كشور ما رخ داد. مردم دوست دارند بدانند نظر اين نخبه ها در شرايط خاص 
چيس��ت. آنها هم وظيفه دارند كه بدون تعارف، صريح حرف بزنند.خوشبختانه 
با درايت مقام معظم رهبري و مس��ئوالن، فتنه بزرگ سال 88 كنترل شد. ابتدا 
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كه حق و باطل كمي ممزوج شده بود، برخي افراد فريب شعارهاي جبهه نفاق را 
خوردند، اما پس از مدتي به بركت سخنان روشنگرانه مقام معظم رهبري، حقيقت 
براي مردم روشن شد و ش��اهد ريزش ش��ديد در جبهه فريب خوردگان شديم.
زماني كه اسكتبار و عوامل داخلي آنها يعني گروهك هايي مانند نهضت آزادي، 
سازمان مجاهدين انقالب، مشاركت، بهائيت، ملي مذهبي و سلطنت طلب ها از 
اين طيف حمايت كردند، آنها پا را فراتر گذاش��تند و وقايع روزهاي 13 آبان، 16 
آذر و در نهايت فاجعه روز عاش��وراي سال 88 ايجاد شد. همين گستاخي، مردم 
را به ميدان آورد. بصيرت مردم كار فتنه را تمام كرد و حماس��ه روزهاي 9 دي و 

22 بهمن خلق شد. 
مردم بصير ما با حضور گس��ترده و چشمگيرش��ان، به همه اصحاب فتنه هشدار 
دادند كه كج روي ش��ان را پايان دهند. همين آگاه��ي و حضور به موقع مردم در 
صحنه، باعث شگفتي جهانيان شد. با اين وضع، زماني كه »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 كه اينها بحثشان انتخابات نيست، بلكه براندازي 
است. بنابراين سهم خودشان را از آنها جدا كردند، به همين دليل ديگر اين جريان 

جايگاهي ميان مردم ندارد.

جوانان، هسته حماسه 9 دي
مالک هاي ديگري هم براي تشخيص گفتني ها و نگفتني ها وجود دارد. سواستفاده 
دشمنان از موضع گيري ها، 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 مي طلبد. با اين حال، 
بايد خدا را هزاران مرتبه شكر كنيم كه به همه ثابت شد اكثر جوانان ما مسير را 

به درستي شناخته اند.
 البته قبول دارم كه يك درصد محدودي از آنها از مسير درست خارج شدند، اما 
مقصر افراد با تجربه اي هس��تند كه اطالعات غلط به آنها دادند. هر كسي به هر 
فردي كه دوست داشت، راي داد و هيچ اش��كالي هم نداشته و ندارد، اما پس از 

بازخواني سياست هاي
 راهبردي  مقام معظم 
رهبری در مديريت  
بحران سياسي سال 88
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فصل نهم
گفتنی ها و نگفتنی ها

آنكه مقام معظ��م رهبري در نمازجمعه 29 خرداد 88 خ��ط و مرزهاي اصلي را 
روشن كردند، محك امتحان به ميان آمد تا مردم بدانند آنهايي كه مدعي پيروي 
از واليت بودند، تا چه اندازه درست مي گويند. جوانان قبل از بسياري از سياسيون 
مس��ير خود را مشخص كردند و بيشتر آنها س��ند افتخاري شدند براي كشور. با 
آنكه تعداد قابل توجهي از ش��خصيت هاي سياسي در اين امتحان مردود شدند، 
اما جوانان امتحان بسيار خوبي پس دادند.همين جوانان هسته مركزي حماسه 

سازان اصلي 9 دي را تشكيل دادند.

براي آنكه بدانيم چه كسي از مسير درست انقالب خارج 
شده، چند مالك مشخص داريم كه براي همه روشن است؛ 

اسالم، انقالب اسالمي، قانون اساسي و اصل واليت فقيه. 
هر كس اين موارد را مثل اكثر قريب به اتفاق مردم پذيرفته، 

داخل نظام است و نبايد مورد هجمه قرار بگيرد
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نظام حق دفاع دارد
ما درباره افرادی كه به آنها اهانت مي شود، تهمت زده مي شود، مي گوييم اينها 
حق دفاع دارند؛ خب، نظام هم همين جور است؛ نظام هم حق دفاع از خودش 
را دارد. اين خطاسـت كه كسـی خيال كند چون نظام حاكميت است و قدرت 
سياسـی اسـت، نبايد دفاع كند؛ بی     دفاع بماند؛ در مقابلش هرگونه مخالفتی، 
معارضه     ای، قانون     شـكنی     ای، مرزشـكنی     ای انجام بگيرد، بايـد عكس     العمل 
نشان ندهد؛ اين درست نيست؛ هيچ جای دنيا هم چنين نيست. در اختالفات 
گوناگونی كه در بين احزاب دنيا وجود دارد - در همين كشورهايی كه خودشان 
را پيشرو دموكراسـی مي دانند - هيچ كدام از اين احزاب متعارض و متخالف، 
با اصول و مبانی آن نظام مخالفت نمي كنند؛ واال از نظر مردم مردود هسـتند. 
دستگاه     هايی دارند؛ دستگاه     های رعايت قانون اساسی و دادگاه قانون اساسی 
- شبيه شورای نگهبان خودمان - اينها را رد مي كنند. اين جور نيست كه قبول 
كنند يك نفر بيايد در يك نظامی عليه مبانی آن نظام مبارزه كند، معارضه كند، 
آن وقت نظام در مقابل او سـاكت و آرام بنشيند. به كمتر از آن هم گاهی ديده 
مي شـود كه در همين نظام های اروپايی برخوردهای خشن و تندی مي كنند؛ 
چيزهايی كـه جزو اصول هم محسـوب نمي شـود. بنابراين برخـورد با نظام، 
برخورد با مبانی نظام، ايستادگی و شمشير كشيدن روی نظام، جواب تند دارد  بازخواني سياست هاي

 راهبردي  مقام معظم 
رهبری در مديريت  
بحران سياسي سال 88
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فصل دهم
تهمت

اما نظر مخالف داشتن، نظر متفاوت داشتن، آن وقتی كه با اين اشكاالت همراه 
نباشد، تهمت و شايعه     افكنی و دروغ و از اين چيزها نباشد، نه، نظام هيچ گونه 
برخوردی نخواهد كرد. شـيوه نظام اين نبوده، امروز هم نيست و ان     شاءاهلل در 

آينده هم نخواهد بود. 
88/6/20- خطبه های نماز جمعه

تهمت دل را تاریک می کند
من هيچ موافق نيستم با اينكه فضای جامعه را فضای سوءظن و فضای بدگمانی 
قرار بدهيم. اين عادات را از خودمان بايد دور كنيم. اينكه متأسفانه باب شده، 
روزنامه و رسانه و دستگاه                های گوناگون ارتباطی - كه امروز روزبه                روز هم بيشتر 
و گسترده                تر و پيچيده                تر مي شـود - روشـی را در پيش گرفته                اند برای متهم 
كردن يكديگر، اين چيز خوبی نيست؛ اين چيز خوبی نيست، دل ما را تاريك 
مي كند، فضای زندگی ما را ظلمانی مي كند. هيچ منافات ندارد كه گنهكار تاوان 
گناه خودش را ببيند، اما فضا، فضای اشـاعه گناه نباشد؛ تهمت زدن، ديگران 
را متهم كردن به شايعات، به خياالت. همين جا من اين را هم بگويم: اينكه در 
دادگاه                ها - كه در تلويزيون هم پخش مي شد - از قول يك متهمی چيزی راجع 
به يك كس ديگری گفته مي شود، 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 اعترافی كرد، حجت نيست، اين حرف مهملی است، 
حرف بی                ارزشـی است؛ نه، هر اقراری، هر اعترافی، شـرعا، عرفا و در نزد عقال 
در يـك دادگاه در مقابل دوربين، در مقابل بيننـدگان ميليونی كه متهم عليه 
خود بكند، اين اعتراف مسموع است، مقبول است، نافذ است؛ اما عليه ديگری 
بخواهد اعترافی كند، نه، مسموع نيست. فضا را نبايد از تهمت و از گمان سوء 
پر كرد. قرآن كريم مي فرمايد: »لو ال اذسـمعتموه ظـناّ المؤمنون و المؤمنات 
بانفسـهم خيرا«؛وقتی مي شـنويد كه يكی را متهم مي كنند، چرا به همديگر 
حسـن ظن نداريد؟ تكليف دسـتگاه اجرايی و قضايی به جـای خود محفوظ 
است. دستگاه                های اجرايی بايد مجرم را تعقيب كنند، دستگاه هاي قضايی بايد 
مجرم را محكوم و مجازات كنند؛ با همان روشـی كه ثابت مي شود و در قوانين 
اسالمی و قوانين عرفی ما هست و هيچ هم در اين زمينه نبايد كوتاه بيايند اما 
مجازات مجرم كه از طرق قانونی جرم او ثابت شـده است، غير از اين است كه 
به گمان، به خيال، به تهمت، يكی را متهم كنيم، بدنام كنيم، توی جامعه دهن 
به دهن بگردانيم. اينكه نمي شود. اين فضا، فضای درستی نيست. يا ديگران - 
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خارجی                ها، بيگانه                ها، تلويزيون های مغرض - عليه كسی يا كسانی حرفی بزنند، 
ادعا كنند كه اينها فالن جا خيانت كردند، فالن جا خطا كردند؛ ما هم عين همان 
را پخش كنيم. اين، ظلم اسـت؛ اين، مورد قبول نيست. رسانه           های بيگانه ِكی 
دلشان برای ما سوخته اسـت؟ ِكی خواسته اند حقايق در مورد ما روشن بشود 
كه در اين مورد بيايند حقيقت را گفته باشند؟ مي گويند، حرف هايی مي زنند، 
ادعاهايی مي كنند. نبايد گفت اينها شفافيت است. اين، شفافيت نيست؛ اين، 
كدر كردن فضاست. شفافيت معنايش اين است كه مسؤول در جمهوری اسالمی 
عملكرد خودش را به طور واضح در اختيار مردم قرار بدهد؛ اين معنای شفافيت 
است، بايد هم بكنند اما اينكه ما بياييم اين و آن را بدون اينكه اثبات شده باشد، 
بگيريم زير بار فشار تهمت و چيزهايی را به آنها نسبت بدهيم كه ممكن است 
در واقع راست باشد، اما تا مادامی 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 - شـاهد برايش بياوريم، بعد هم يك نفر از آن طرف پيدا بشود و كل 
نظام را به اموری كه شايسته نظام اسالمی نيست و نظام اسالمی شأنش بسيار 
باالتر اسـت از اين چيزهايی كه بعضی به نظام اسالمی نسبت مي دهند، متهم 
بكند، اين اشكال بر آنها بيشـتر هم وارد است. تهمت زدن به يك شخص گناه 
است، تهمت زدن به يك نظام اسالمی، به يك مجموعه، گناه بسيار بزرگ تری 

است. پروردگارا! با تقوای خود ما را از اين گناهان دور كن.

88/6/29- خطبه های عيد سعيد فطر

 نانشان در تهمت و  اختالف است 
حاال بعضی هـا - چه مطبوعات، چه بعضـی از عناصر گوناگـون - توصيه پذير 
نيستند؛ آنها از ما توصيه نمي خواهند؛ معلوم نيست سياست های بعضی از اين 
دسـتگاه ها و مطبوعات و رسـانه ها را كی معين مي كند و كجا معين مي شود - 
نانشان در ايجاد اختالف است - اما آن كسانی كه مصالح كشور را مي خواهند، 
مايلند حقايق را غالب كنند، من توصيه ام به آنها اين است كه از اين اختالفات 
جزيـی و غيراصولی صرف نظر كنند. شايعه سـازی و شـايعه پراكنی درسـت 
نيست. انسان می بيند صريحا و علنا به مسـوولين كشور - كسانی كه بارهای 
كشور را بر دوش دارند - تهمت مي زنند، نسبت به اينها شايعه سازی مي كنند؛ 
فرق هم نمي كند، چه رئيس جمهور باشـد، چه رئيس مجلس باشد، چه رئيس 
مجمع تشـخيص مصلحت باشـد، چه رئيس قوه  قضائيه باشد؛ اينها مسؤوالن 
كشورند. مسؤوالن كشور كسانی هستند كه زمام يك كاری به اينها سپرده شده 

بازخواني سياست هاي
 راهبردي  مقام معظم 
رهبری در مديريت  
بحران سياسي سال 88
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119

فصل دهم
تهمت

اسـت؛ مردم بايد به اينها اعتماد داشته باشند، حسن ظن داشته باشند. نبايد 
شايعه پراكنی كرد؛ دشـمن اين را مي خواهد. دشمن مي خواهد شايعه پراكنی 

كند؛ مي خواهد دل ها را نسبت به يكديگر، نسبت به مسؤوالن بدبين كند.
 ديديد شما در اوايل همين حوادث بعد از انتخابات - اين فتنه بعد از انتخابات 
- اولين كاری كه شـد، ترديدافكنی در كار مسؤوالن رسمی كشور بود؛ در كار 
شـورای نگهبان، در كار وزارت كشـور. اين ترديدافكنی ها خيلی مضر است؛ 
دشـمن اين را مي خواهد. جوانان بسـيجی بايد ايمان را، بصيرت را، انگيزه را، 

رعايت موازين و معيارها را، اينها همه را با هم مالحظه كنند.
88/9/4-  ديدار با جمعی از بسيجيان
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تهمت؛
این گناه بزرگ

حجت االسالم والمس��لمين مصطفي ميرلوحي،  يكي از 
روحاني هاي فعال در حوزه سياس��ت اس��ت كه همواره 
تالش كرده نظريات��ش از دايره انص��اف و اعتدال خارج 
نشود. ميرلوحي بيش از هر چيز از تهمت هايي كه در اين 
مدت ب��ه نظام اس��المي و نيروه��اي انقالبي وارد ش��د، 
گاليه مند است و حرف ها و احاديث بسياري در خصوص 
اين گناه كبيره دارد. مقام معظم رهبري در سخنراني هاي پس از انتخابات، 
از تهمت هايي كه در اين مدت به اش��خاص و نظام اس��المي وارد شد، بسيار 
گاليه كردند و آن را »گناه بس��يار بزرگ« خواندن��د. ميرلوحي از نگاه دين به 

تهمت و شيوه استفاده دشمنان از اين ابزار قديمي مي گويد. 

بازخواني سياست هاي
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1 - راهکار همیشگي دشمن
مقام معظم رهبري در س��خنراني هاي سال گذشته، چند بار نخبگان سياسي را 
به دوري از تهمت سفارش كرده اند. براي آنكه دليل اين تاكيد را متوجه شويم، 
ابتدا بايد تهمت را به طور ساده تعريف كنيم. يكي از رذايل اخالقي، مساله تهمت 
و ايراد اتهام ناروا به مؤمنين اس��ت. وعده عذاب الهي براي كسي كه بي جهت به 
يك انسان مؤمني اتهام وارد كند، بسيار شديد است؛ حتي از عذاب غيب كننده به 
اضعاف مضاعف شديدتر است؛ با اينكه مي دانيم  غيبت كردن از بدترين گناهان 
كبيره و از فحشاء شديدتر است، اما غيبت يعني به نوعي برادر ديني ات را ياد كني 
كه او دوست ندارد؛« ذكرک اخاک 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 كه 
حتما مورد غضب الهي واقع خواهد شد.  يكي از راهكارهايي كه در طول تاريخ، 
دشمن براي كمرنگ كردن جريان حق به كار گرفته، استفاده از ابزار تهمت بوده 
است.  تهمت يعني نسبت دادن امور غيرواقعي و احتماال خالف اخالق، به مردان 
و زنان الهي و پاكدامن براي اينكه موقعيت اجتماعي آنها را متزلزل كنند. معموال 
شيطان براي اينكه بازوان جريان حق را قطع كند، با تهمت وارد ميدان مي شود 
تا رهبران الهي، در نتيجه تهمت اصحاب خود را از دس��ت بدهند. طبيعتا وقتي 
يك جريان و طرز تفكر مورد تهمت هاي مكرر قرار بگيرد، كارايي خود را از دست 
مي دهد و به عبارتي تضعيف مي شود. جريان كفر خوب مي داند كه براي فعاليت، 
ابتدا بايد حق را تضعيف كند، به همين دليل يكي از بهترين راهكارهايش تهمت 

و نسبت دادن صفات خالف واقع است. 

2 - دالیل تاکید رهبر 
رهبر معظم انقالب كه سكاندار كشتي هدايت و امامت امت هستند و هماره چون 
ديده بان تيزبيني امور را تحت نظر دارند و همچون »طبيب دوار بطبه« به دنبال 
اصالح مفاسد و رفع نقايص افراد و جمعيت ها و گروه هاي 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 مكارم اخالق و خصال دعوت 
شوند.  ايشان وظيفه واليتي، امامتي و هدايتي خودشان را به بهترين شكل انجام 
دادند و هيچ نكته اي را فراموش نكردند. به همين دليل بحث تهمت را نيز مفصل 
بيان داش��تند. دليل اين تاكيد ايشان كامال روشن است. تهمت از گناهاني است 
كه هرگز استثنا نشده است، در صورتي كه شرع مقدس برخي گناهان را در موارد 
خاص جايز مي داند، مثل دروغ كه اگر براي آشتي دادن دو مومن باشد، بالاشكال 
است اما تهمت اينگونه نيست. هيچ گاه نمي شود در يك جامعه اسالمي؛ مؤمني 
به مؤمن ديگر براي اهداف ش��خصي، جمعي، جناحي و... حتي به حسب ظاهر 
مشروع و مقدس اتهام و افترا بزند و مثاًل به خيال مصلحت مهم تر كه كسي را از 

سر راه اهداف خود بردارد،  او را لجن مال كند و آبرويش را ببرد. 

3 - ریشه اصلي فتنه 88
ريشه بس��ياري از وقايع سال گذش��ته به همين گناه كبيره بازمي گردد، قبل از 
روز راي گيري، عده اي 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 آن قدر تاكيد 
كردند كه عده اي فريب خوردند و حكم غير عالمانه صادر كردند. ريشه همه اين 
مش��كالت »بي تقوايي« برخي افراد تشنه قدرت بود. ما ش��اهد بوديم كه گاهي 
اوقات،  مردان انقالبي و معتقد به واليت و مخصوصا ارادتمند حضرت امام و مقام 
معظم رهبري، چطور مورد جفا و بي مهري جريان هاي نفاق قرار گرفته اند. البته 
اين روزها جريان نفاق با يك نقاب غير قابل تشخيص به ميدان آمده و دنبال اين 
اس��ت كه ياران رهبر بزرگوار را كاهش دهد.  دشمني كه واليت را نشان گرفته، 
ابتدا بايد اطراف ايشان را با تهمت خلوت كند تا بتواند نقشه اش را اجرا كند.  در اين 
شرايط، بايد با چشمان بصير مراقب بود.  در چنين شرايطي، بايد از حركت هاي 
خودسرانه، بدون انسجام و بدون هماهنگي به شدت خودداري كرد چون ممكن 
است اين گونه حركات گاهي اوقات اثر عكس داش��ته باشد.  به هر صورت نبايد 
ميدان را براي چسباندن اتهام به نظام و يارانش باز كنيم. اين كه روايت مي فرمايد: 
»واتقوا من مواضع الته��م / بپرهيزيد از موضع هاي تهمت« يعني همين.  موضع 
تهمت يعني اينكه انسان خودش يك كاري بكند كه تهمت به او بچسبانند، اگر 
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فصل دهم
تهمت

كس��ي بيايد خودش را در موضع تهمت قرار بدهد،  بديهي است كه دشمنان به 
او تهمت مي زنند. 

4 - چرا به نظام تهمت زدند؟
متاسفانه، در مواجهات سياس��ي بي انصافي هاي وحش��تناكي را از برخي افراد 
مغرض شاهد بوديم؛ كساني كه نظام را متهم كردند. دليلش اين است كه مسير 
منطقي رسيدن به خواسته هايشان را مس��دود ديدند و به تهمت زني عليه نظام 
مقدس اسالمي پرداختند. گويا فراموش كرده اند كه امام چه مي فرمود؟ ايشان 
حفظ جمهوري اس��المي را از نماز واجب تر مي دانس��ت، آن وقت يك فرد غافل 
كه شعار امام را هم سر مي دهد، به اين وضوح برخالف نظر ايشان رفتار مي كند، 
تهمت هاي بي س��ند و دليل به نظام وارد مي كند تا حكومت تضعيف ش��ود. من 
معتقدم دش��من ها براي تهمت زدن به نظام دو هدف را نش��انه گذاري كرده اند؛ 
عده اي كال جمهوري اسالمي و مبانيش را زير سوال مي برند و مورد تهمت قرار 
مي دهند، بيشتر اين افراد دشمنان خارجي هستند كه به صراحت نظرات باطل 
خود را فرياد مي زنند اما آنهايي كه درون نظام رشد پيدا كرده اند و به بركت همين 
انقالب شناخته شدند، نمي توانند مثل خارجي ها دشمني كنند. اگر پايه هاي نظام 
اسالمي را زير سوال ببرند و مورد تهمت قرار دهند، هم دستشان زود براي مردم 
رو مي شود و هم گذشته خودشان زير سوال مي رود، آنها سراغ ولي فقيه مي روند 
و از اين طريق به تضعيف نظام مي پردازند، در صورتي كه اشتباه بزرگي مرتكب 
شده اند، مردم واليت فقيه را يكي از دستاوردهاي بزرگ امام و انقالب مي دانند و 

دست از حمايت آن بر نمي دارند. 

هيچ گاه نمي شود در يك جامعه اسالمي؛ مؤمني به مؤمن 
ديگر براي اهداف شخصي، جمعي، جناحي و... حتي به حسب 

ظاهر مشروع و مقدس اتهام و افترا بزند و مثاًل به خيال 
مصلحت مهم تر كه كسي را از سر راه اهداف خود بردارد،  او را 

لجن مال كند و آبرويش را ببرد
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بنای نظام، جذب حداکثری است
اشكالی ندارد كه مسووالن كشور و متوليان امور كشور منتقدانی داشته باشند 
كه ضعف های آنها را به خود آنها نشان بدهند. وقتی انسان در مقام رقابت و مقابل 
منتقد قرار بگيرد، بهتر كار مي كند. اين جور نيست كه وجود منتقدان و كسانی 
كه اين روش را قبول ندارند و آن روش را قبول دارند، برای نظام ضرری داشـته 
باشد؛ منتها بايد در چهارچوب نظام باشد؛ اين اشكالی ندارد، اين مخالفت هيچ 
مخالفت مضری نيست؛ نظام هم مطلقا با چنين مخالفتی برخورد نمي كند. البته 
انتقاد بايد در چهارچوب اصول باشد. اصول انقالب هم مشخص است كه چيست. 
اصول انقالب امور سـليقه     ای نيست كه هر كس از يك گوشه     ای دربيايد، سنگ 
اصول را به سينه بزند؛ بعد كه سـراغ اين اصول مي رويم، می     بينيم بيگانه ا     ی از 
انقالب است. اصول انقالب، اسالم است؛ قانون اساسی است؛ رهنمودهای امام)ره( 
است؛ وصيت نامه     امام)ره( است؛ سياست های كلی نظام است كه در قانون اساسی 
معين شده كه اين سياست های كلی بايسـت تدوين بشود. در اين چهارچوب، 
اختالف نظر و اختالف سليقه عيب نيست كه حسن است؛ مضر نيست كه مفيد 
و نافع اسـت. اين يك مطلب اسـت كه در ميدان معارضات اين چنينی، نظام با 
هيچ كس برخورد نمي كند. آنجايی كه افـراد در چهارچوب اصول رفتار كنند، 
دنبال خشونت نروند، درصدد بر هم زدن امنيت جامعه نباشند، آسايش جامعه 
ـ  از اين كارهای خالفی كه انجام مي گيرد؛ دروغ     پراكنی  را نخواهند به هم بزنند 
ـ  نظام هيچ گونه مساله     ای ندارد. مخالفانی هستند، نظراتی دارند، نظرات  و شايعه 
خودشـان را بيان مي كنند؛ نظام برخورد نمي كند. بنای نظام در اينجا، » جذب 
حداكثری و دفع حداقلی« است. اين روش نظام است؛ اين را همه توجه بكنند. 
آن كسانی هم كه نظر مخالف با نظرات رسمی دارند، در اين چهارچوب مي توانند 
خودشان را مقايسـه كنند. اگر كسی با مبانی نظام معارضه كند، با امنيت مردم 

مخالفت كند، نظام مجبور است در مقابل او بايستد.
- خطبه های نماز جمعه88/6/20
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فصل يازدهم
جذب حداكثری و 

دفع حداقلی

خدا کند درون نظام باقي بمانند
ـ  در واقع مخاطب اين  يكی از مطالبی كه امـروز در اين خطبه عرض مي كنـم 
سـخنان كه در حضور شـما نمازگزاران عزيز و مردم عزيزمان عرض مي شود، 
جريان های سياسی، شخصيت های سياسی و مسووالن سياسی سابق و الحق 
ـ  ان     شـاءاهللهَّ كه هم برای مخاطبان اين سخن، هم برای خود ما و هم به  هستند 
خصوص برای جوان های عزيزمان و مردم عزيز و مومنمان مفيد واقع شود. اين 
كسانی كه مخاطبند، البته كسانی هسـتند كه تاكنون در درون نظام اسالمی 
تعريف شده     اند؛ شخصيت های درون نظامند، جزو نظامند كه ان     شاءاهللهَّ در آينده 
هم همه در درون نظام باشند و برای اين نظام كار و تالش كنند. اين درون نظام و 
برون نظام يك مفاهيم تبليغاتی و شعارهای پوچ نيست؛ تابلوی صرف نيست؛ 
يك شـاخص هايی دارد، مبناهای عقيدتی دارد، مبناهای علمی دارد. تا حاال 

اين جور بوده، ان     شاءاهللهَّ بعد از اين هم همين جور باشد. 
88/6/20 - خطبه هاي نماز جمعه 

اعتقادی به دفع ندارم
من هيـچ اعتقادی ندارم به دفـع؛ من گفتم در نماز جمعـه؛ اعتقاد من به جذب 
حداكثری و دفع حداقلی است؛ اما بعضی كأنه خودشان اصرار دارند بر اينكه از 
ـ  كه مبارزات  نظام فاصله بگيرند. يك اختالف درون خانوادگی را، درون نظام را 
ـ  البته اينها اقليتند،  ـ  يك عده ای تبديل كردند به مبارزه با نظام  انتخاباتی بود 
كوچكند؛ در مقابل عظمت ملت ايران صفرند، لكن به نام اينها شـعار مي دهند، 

اينها هم دل خوش مي كنند به اين.  اين بايد مايه  عبرت باشد.
88/9/22- ديدار با طالب و دانشجويان

از کشتي نظام خارج نشوید
كسـاني كه حاضر نيسـتند اكثريت را قبول كنند، كسـاني كـه آن انتخابات 
عظيـم 40 ميليوني مايه افتخار را زير سـوال مي برند، يك نقطـه قوت را براي 
نظام مي خواهند به يك نقطه ضعف تبديل كنند، اينها در واقع دارند خودشان 
ـ  بيـرون مي اندازند. واال  ـ  كه نظام اسـالمي اسـت  را از يك كشـتي نجـات 
هيچ كس نمي خواهد كسي را از كشـتي نجات بيرون بيندازد. نظام اسالمي به 
همه مي گويد: »بياييد با ما باشـيد و وارد اين كشتي نجات شويد. وال تكن مع 
الكافرين«. هدف و مبنا اين اسـت. ما هيچ كس را از نظـام بيرون نمي كنيم اما 
كساني هسـتند كه خودشان، خودشـان را از نظام خارج مي كنند و صالحيت 

حضور در چهارچوب نظام اسالمي را از دست مي دهند كه از دست داده اند. 
ـ  ديدار با اعضاي مجلس خبرگان رهبري  88/12/6
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مهمترین نكته، نااميدي دشمن 
از ضربه زدن به کشور بود

در مناظره ه��اي پرالتهاب دوره نهم رياس��ت جمهوري، محمد 
خوش چهره يكي از كس��اني ب��ود كه به عن��وان حامي محمود 
احمدي نژاد پاي ميز مناظره حاضر ش��د و تمام قد از شهردار 
وقت ته��ران دفاع ك��رد. خيلي ها معتقدند حرف هاي آن ش��ب 
خوش چهره در باال رفتن راي هاي احمدي نژاد بسيار موثر بود 
اما پس از آنكه احمدي نژاد بر صندلي رياس��ت جمهوري تكيه 
زد، اختالف نظرهاي بس��ياري با او پيدا كرد تا جايي كه محمد خوش چهره امروز 
به عن��وان »اصولگراي منتقد دولت« ش��ناخته مي ش��ود. خوش چه��ره هم مانند 
بسياري از همفكرانش معتقد است اگر فرمايشات رهبر انقالب توسط دوطرف دعوا 
به درستي اجرا مي ش��د، نظام براي كنترل بحران سال گذشته هزينه هاي كمتري 
متحمل مي ش��د. يكي از اين سياس��ت ها كه او درباره اش حرف هاي بسياري دارد،  

»جذب حداكثري و دفع حداقلي« است. 
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1- ولی فقیه فصل الخطاب است
امام خميني)ره( ساختار قدرت در جمهوري اسالمي را معماري كرده، به گونه اي 
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 مي دهد و در اصطالح »فصل الخطاب« است. در مسائل و 
مشكالتي كه پس از انتخابات سال گذشته در كشور پيش آمد، وضعي ايجاد شد 
كه مي توانست منافع ملي را تهديد كند. متاسفانه دشمنان ديرينه مردم ايران هم 
از فرصت سوءاستفاده كردند و دستگاه هاي امنيتي، جاسوسي و رسانه  هايشان 
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 مي كردند.

2- دشمن ناامید شد
متاس��فانه افراط و تفريط  هاي جدي در اين ماجرا ديده مي شد؛ به نظر مي رسد 
كه طرف پيروز و شكس��ت خورده انتخابات با عصبانيت با هم روبه رو شده اند، در 
چنين ش��رايطي، هر تحليل گر منصفي خوب مي داند 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 نرسيده ايم و بايد براي رسيدن به 
اين هدف بزرگ همه مسووالن دست به دست هم دهند اما نكته مهم تر نااميدي 

دشمن از ضربه زدن به كشور بود كه بحمداهلل حاصل شد.

3- مردم سرمایه اصلی نظام هستند
يكي از كليدواژه هايي كه در اين مدت توسط رهبر معظم انقالب مطرح شد، جذب 
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حداكثري و دفع حداقلي بود. اين نشان مي دهد كه در كشور جرياني وجود داشت 
كه با محدودنگري و خودكامگي برخالف سياس��ت هاي نظام حركت مي كرد و 
به فكر جذب حداكثري مردم نبود. در صورتي كه در نظام اسالمي ما بزرگ ترين 
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 بحران هاي 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 2500 ساله شاهنش��اهي را در هم پيچد. در همين شعار خون نشانه اي از 
مردم دس��ت خالي اس��ت كه اراده كرده  و پاي ارزش ها ايستاده اند، 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 بحران ها 
سربلند بيرون آوردند. اوايل انقالب، گروه هاي چپ، حزب توده و منافقين توسط 
همين مردم رانده شدند. حتي ما شاهد بوديم كه مادري مي آمد و فرزند منافقش 
را معرفي مي كرد، خانمي مي آمد و همسر منافقش را لو مي داد. اين روحيه مردم 
بزرگ ترين 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 مي توانيم در 8 سال دفاع مقدس به دفعات ببينيم.

4-خطاب این جمله مسووالن هستند
 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« مي گويند تا نقشه دشمنان خنثي شود. اين حرف براي مسووالن 
پيام بزرگي دارد؛يعني رفتارمان نبايد به گونه اي باشد كه به اعتماد مردم ضربه بزند؛ 
يعني اگر صداقتمان مقابل مردم كمرنگ شود- چه صداقت رسانه اي، چه صداقت 
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تبليغي و چه صداقت بياني- اين سرمايه را كمرنگ مي كنيم. بنابراين، بايد تهديدهاي 
اين سرمايه را بشناسيم؛ نخست شيطنت هاي دنياي سلطه و بعد رفتارهاي ناآگاهانه 
عناصر داخلي؛ به خصوص در سطح اجرا و قانونگذاري كشور. در يك سال گذشته- هر 
چند كشور ما هزينه هايي 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 علي الخصوص در 
دانشگاه ها. 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.

5- دشمنان 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��ت هايي در نظر گرفته و براي رس��يدن به 
اهدافش پياده نظام ها را هم وارد كشور كرده است ولي نبايد همه چيز را به گردن 
دشمن انداخت. گاهي اوقات جهالت و بي تقوايي عناصر داخل نظام دشمن را به 
هدفش نزديك مي كند؛ يعني هر مسوولي كه به سرمايه مردم بي اعتنا و كم توجه 

باشد، موجب تضعيف كشور شده و در مسير دشمن حركت كرده است.  

6- افراطی ها دفع حداکثری می کنند
 متاس��فانه جريان افراطي ناخواسته اين سياس��ت رهبر انقالب را برعكس اجرا 
مي كند و به س��وي دفع حداكثري حركت مي كنند. 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��ت اندركاران نظام بايد براي تحقق اين سياست 
گام بردارند. وقتي دشمن مي خواهد 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 هم قطار مي شوند؟
7- حساب مردم را باید از معاندان جدا کرد

 يكي ديگر از كارهايي كه باعث ريزش و دفع مي ش��ود، برگزاري بي موقع جش��ن 
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پيروزي اس��ت. اين كار در عمل مردم را به دو گروه برنده و بازنده تقسيم مي كند؛ 
كاري كه به هيچ وجه مورد پسند امام راحل نبود. ايشان به شدت برخورد مي كردند 
با آنهايي كه مي خواس��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 

جشن هايي نه در حرف كه در عمل مردم را گروه بندي مي كند. 
 8- تجربه زیبای جوانان

آخرين نكته را هم خطاب به جوانان مي گويم؛ با تمام مشكالت و بي بصيرتي هايي 
كه پيش آمد، با همه افراط و تفريط هايي كه ص��ورت گرفت؛ من كليت جريانات 
پس از انتخابات را مفيد و زيبا ديدم؛ همان گونه كه حضرت زينب)س( پس از واقعه 
عاشورا فرمود:» ما رايت اال جميال« جمعيت غالب كشور ما جوان است؛ جوان هايي 
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 فتنه هاي 
اين چنيني بارها پيش آمده بود؛ مثل اختالف بني صدر و شهيد بهشتي، آن روزها 
خيلي از متدينين به شهيد بهشتي تهمت مي زدند؛ آن قدر كه پس از شهادت ايشان 
امام)ره( فرمود، مهم تر از ش��هادتش مظلوميتش بود. براي جواناني كه آن روزها را 
نديدند، تجربه سال گذشته بسيار زيبا و ارزشمند است و مي توانيم بگوييم باعث 

بلوغ سياسي آنها شد.

بازخواني سياست هاي
 راهبردي  مقام معظم 
رهبری در مديريت  
بحران سياسي سال 88

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


 امضاي مجاز تحريريه:

تاريخ:                     ساعت:

 صفحه خوان:

تاريخ:                         ساعت:

 امضاي مجاز گرافيك:

تاريخ:                       ساعت:

صفحه آرا:     غفوري

تاريخ:  04/26            ساعت:    10:30

طراحي گرافيك انجام شد 
و به رويت نماينده تحريريه رسيد

تاريخ:                       ساعت:

صفحه آرايي اوليه انجام شد

پاصفحه نسخه اول صفحات تاريخ:                      ساعت: 

گــروه مجالت

???????? ??????????

133

فصل يازدهم
جذب حداكثری و 

دفع حداقلی
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تاريخ:                     ساعت:

 صفحه خوان:

تاريخ:                         ساعت:

 امضاي مجاز گرافيك:

تاريخ:                       ساعت:

صفحه آرا:     غفوري
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طراحي گرافيك انجام شد 
و به رويت نماينده تحريريه رسيد
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فرم 6 خاص

 پرينت دوم صفحات جلد، پرونده ها، صفحات داراي گرافيك خاص يا اينفوگرافي و نيز صفحات و مجالت جديد)تا اعالم سردبير ارشد( با اين سربرگ ارائه مي شود

 صفحه  آرا:   كيوان

 تاريخ: 04/27          ساعت: 14:15

  اصالحات اعمال شد
گــروه مجالت

فاجعه، آزمون، عبرت
جوان ترين عضو شوراي نگهبان. دكتر »محسن اسماعيلي« را 
خيلي ها با اين لقب مي شناس��ند. حقوقدان 45 س��اله شوراي 
نگهب��ان قانون اساس��ي با م��درك اجته��اد و دكت��راي حقوق 
خصوصي، جدا از فعاليت هاي حقوقي و تطبيق قوانين مجلس 
شوراي اس��المي با ش��رع و قانون اساسي، دس��تي هم برآتش 
تاليف و تحقيق دارد كه برگزيده ش��دن كتاب هاي »كليات علوم 
قرآن« در سال 74 و »قوه قاهره« در سال 79 به عنوان كتاب سال جمهوري اسالمي 
ايران از آن جمله است و البته نويسنده  اش هم در همان سال 79 به عنوان پژوهشگر 

برگزيده انتخاب شد.
اسماعيلي درجريان فتنه سال 88، يكي از فعال ترين و اثرگذارترين شخصيت هاي 
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 پيش روي شماس��ت، با نگاهي به سير فتنه سال 
88، نكات جالبي را مطرح ك��رده كه قطعا مي تواند پايان بندي مناس��بي براي اين 

مجموعه باشد. 
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فصل آخر 
فاجعه،آزمون،عبرت

 فاجعه در روز واقعه
حادثه دردناک عاشورا 1388؛ گرچه در گوش��ه اي 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 درس ها و عبرت هاي بزرگي در متن خود 

داشت كه نبايد ناديده گرفته شود. 
حوادث روزهاي اوليه پس از انتخابات، هر چه بود، مي توانست توجيه و تحمل 
ش��ود و به دليل پيچيدگي ها و غبارآلود بودن فضا ناش��ناخته بماند. اما فاجعه 
روز عاش��ورا هيچ ربطي به انتخابات و اختالف نظرهاي سياسي نداشت و نشان 
داد، عدم درک موقعيت و اصرار نادرس��ت برخي خودي ها بر مواضع لجوجانه، 
تاچه اندازه مي تواند بدخواهان و دش��منان را اميدوار و جسور كند. اين حادثه 
به ديرباورترين افرادهم اثبات كردكه انتخابات براي عده اي 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 بيراهه هاي باطل آشكار گردد و نه تنها خواص 
كه هيچ كس نتواند عذري براي تقصير خود بتراشد. ديگر همه كفر و بي حيايي 
در مقابل همه اسالم و شرافت ما قرار گرفته بود و در اين »تقلب احوال« هركس 

بايد امتحان پس مي داد. 

هنگامه آزمون
پس از آن فاجعه باز هم مردم خوش درخش��يدند و در تجمعات پرشور خود 
و از جمل��ه در راهپيمايي 9 دي ته��ران، زيباترين جلوه ه��اي »تولّي« 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 گل آلود! 
عقل و شرع حكم مي كرد 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 گرفته اند، در اظهار ح��ق درنگ نكنند. آنان در اين انتخاب بايد از علي)ع( 
درس مي گرفتند؛ او كه اتفاقا حق مطلق ب��ود ولي چون ادامه اعتراض را براي 
وحدت مردم و حيات نظام اس��المي زيان آور مي ديد در نامه اي نوشت: »هيچ 
كس حريص تر از من به وحدت و الفت اّمت پيامبر)ص( نيس��ت« و لذا نه تنها 
از حق مسلّم خود چش��م پوشيد كه مشفقانه به خير خواهي و كمك پرداخت و 
گفت: »تيره روز كسي اس��ت كه از عقل و تجربه اي 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 نمي داني واگذار، زيرا مردماني ش��رور با ش��عارهاي 
نادرست به سوي تو خواهند ش��تافت!« و از تو سوءاستفاده خواهند كرد. )نامه 

78 نهج 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��الم ش��رط و شروطي 
مطرح كرده و بهانه مي آوردند، خداوند به رس��ول دس��تور داد كه به آنها بگو 
اينها همه بهانه اس��ت وگرنه »پيش از من پيامبراني با معجزه هاي آش��كار به 
سوي ش��ما آمدند، اگر راس��ت مي گوييد پس چرا آنها را كشتيد؟« )سوره آل 
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عمران آيه183( 
 با توجه به اينكه اين افراد، يهوديانِ زمان پيامبر )ص( بودند و با ايش��ان سخن 
مي گفتند چگونه قرآن آنها را قاتالن پيامبران پيش��ين ناميده و از آنان پرسشي 

همراه با توبيخ و انكار مي كند؟!
 در روايات متعددي كه براي تفس��ير اين آيه ش��ريفه وارد شده، به اين سوال 
پاس��خ داده اند. براي نمونه امام صادق)ع( فرموده اند: »ميان مخاطبان اين آيه 
)يهوديان زمان پيامبر( و قاتالن پيامبران پيش��ين 500 سال 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 تكان دهنده تر از اين آيه ارائه داده و 
فرموده اند: »تنها به اين دليل يهوديان زمان پيامبر )ص(، قاتل انبياي گذش��ته 
محسوب مي شوند كه از آنان خواسته شد تا از اين كار اعالم برائت كنند ولي آنان 

هَّما قيَل لهم اَبِرُءوا ِمن قتلهم َفاَبَوا!! نپذيرفتند!« اِن
راستي چه شد كه چنين شد؟ چه ش��د كه برخي مدعيان براي تامين اهداف 
خود، حتي از موضع گيري عليه چنين فاجعه آشكاري هم خودداري كردند؟! 
اين يكي از مهمترين درس ها و عبرت هاي آن حادثه بود كه اينك محل بحث 

است. 

عبرت براي آینده
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 مي تواند، العياذ 
باهلل، زمينه ساز سوء استفاده 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 

فصل آخر 
فاجعه،آزمون،عبرت
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ديدار اعضاي مجلس خب��رگان رهبري، فرمودند: »بعضي  ه��ا در فضاي فتنه، 
اين جمله   »كن في الفتن��ه كابن اللّبون ال ظهر فيركب و ال ضرع فيحلب« را بد 
مي فهمند و خيال مي كنند معنايش اين است كه وقتي فتنه شد و اوضاع مشتبه 
ش��د، بِكش كنار! اصال در اين جمله اين نيست كه: »بكش كنار«. اين معنايش 
اين است كه به هيچ وجه فتنه  گر نتواند از تو استفاده كند؛ از هيچ راه. »ال ظهر 
فيركب و ال ضرع فيحلب«؛ نه بتواند 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 غم انگيز تباهي و سقوط شخصيت ها و ملت هاي 
بسياري را نهفته است؛ شخصيت ها و ملت هاي 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��تان ها را هركس به گونه اي روايت و تحليل كرده اس��ت و قرآن، اين كتاب 
انسان پرور و جامعه س��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 62 تا81 سوره شريفه مائده، جذاب 

و درس آموزتر است. 

جامعه شناسي انحراف در قرآن
آيات مذكور از قرآن كريم در مقام مذمت و س��رزنش انحراف اهل كتاب؛ همان 
امت ها و ملت هايي كه راه درست را ش��ناخته و آن را انتخاب كرده بودند، اما به 
داليلي كه خواهد آمد منحرف گشتند، مي فرمايد: »بسياري از آنها را مي بيني 
ك��ه در گناه و تجاوز به حق��وق ديگران و خوردن مال حرام بر يكديگر س��بقت 
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مي جويند، چه زشت اس��ت كاري كه انجام مي دهند«؛ يعني آنچنان در راه اثم 
)گناه( و عدوان )س��تم( گام برمي دارند كه گويا به س��وي اهداف افتخارآميزي 
پيش مي روند و بدون هيچ گونه شرم و حيا، سعي مي كنند در اين راه از يكديگر 

پيشي بگيرند. 
گرچه واژه »اثم« به معناي همه گناهان است، ولي از اينكه در مقابل »عدوان« 
به كاررفته است، معلوم مي شود كه مقصود از اثم در اينجا گناهان فردي است كه 
زيان آن متوجه ديگران نمي شود؛ درحالي كه عدوان به گناهان اجتماعي گفته 
مي شود كه عالوه بر اين، حقوق مردم را هم پايمال مي كند. به عبارت ديگر، اهل 
كتاب چنان غرق فساد و تباهي شدند كه از ارتكاب هيچ گناهي شرم نمي كردند. 
جالب آن است كه س��پس از ميان همه گناهان، بر حرام خواري تاكيد مي شود 
و اين نشان دهنده تاثير برجسته فساد اقتصادي در انحراف ملت هاست. به اين 
ترتيب آيه را بايد ذكر اخص بعد از ذكر خاص و باالخره عام دانست كه داللت بر 
تاكيد مي كند. ش��ايد هم بتوان گفت خداوند ابتدا آنها را به خاطر هرگونه گناه 
مذمت مي كند و سپس بر دو گناه بزرگ به خاطر اهميتي كه داشته اند، انگشت 

مي گذارد، يكي س��تمگري و ديگري خوردن اموال حرام. 
همچنين از تعبير »كانوا يعملون« چنين اس��تفاده مي ش��ود كه انجام اين گونه 
گناهان و انحرافات براي آن مردم جنبه اتفاقي نداشته بلكه بر آن مداومت داشته 

و مكرر مرتكب مي شده اند. اما چرا چنين شد؟!

ریشه یابي انحراف
 آيه هاي بعد در مقام تبيين علت اي��ن انحرافات، يا حداقل يكي از علت هاي آن، 
سرزنش خود را متوجه دانشمندان اهل كتاب مي كند كه با سكوت بي دليل خود 
مانع انحراف نشده اند؛ »چرا َربّانيون )دانشمندان نصاري( و اَحبار )علماي يهود( 
آنها را از س��خنان گناه آلود و خوردن مال حرام نهي نمي كنند! چه زشت عملي 

فصل آخر 
فاجعه،آزمون،عبرت
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است كه انجام مي دهند«؟! 
همان گونه كه در تفس��ير ارزش��مند نمونه آمده و در اين نوش��تار از آن بهره 
برده اي��م، ربّانيون جمع ربان��ي و در اصل از كلمه رّب گرفته ش��ده و به معني 
دانشمنداني است كه مردم را به س��وي خدا دعوت مي كنند، ولي در بسياري 
از موارد اين كلمه تنها به علماي مس��يحي اطالق مي ش��ده اس��ت. احبار نيز 
جمع حبر )بر وزن ابر( به معني دانش��منداني اس��ت كه اث��ر نيكي از خود در 
جامعه مي گذارند، ولي در بس��ياري از موارد و به طور خ��اص به علماي يهود 

گفته مي شود. 

اول؛ استحاله ارزش ها!
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 
گناه آلود 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، 
نمي توان انتظار اصالحات عميق در رفتار هاي عملي را داش��ت و به اين ترتيب 
آيه، راه اصالح جامعه فاسد را كه بايد از انقالب فكري شروع شود به دانشمندان 

نشان مي دهد. 
در پايان آيه، قرآن به همان شكل كه گناهكاران اصلي را مذمت كرد، دانشمندان 
ساكت و تارک وظيفه روشنگري را مورد مذمت قرار داده، مي گويد: »چه زشت 
است كاري كه آنها انجام مي دهند. پس روشن مي شود كه سرنوشت كساني كه 
وظيفه بزرگ امر ب��ه معروف و نهي از منكر را ت��رک مي كنند، به خصوص اگر از 
دانشمندان و علما باشند، سرنوشت همان گناهكاران است و در حقيقت شريك 
جرم آنها محسوب مي شوند.« از ابن عباس مفسر معروف نقل شده كه مي گفت: 
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»اين آيه شديدترين آيه اي است كه دانشمندان وظيفه نشناس و ساكت را توبيخ 
و مذمت مي كند.«

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 مي نشينند را در برمي گيرد، زيرا حكم خدا 

درباره همگان يكسان است!
در حديثي از امير مؤمن��ان علي)ع( مي خوانيم كه در خطب��ه اي فرمود: »اقوام 
گذش��ته به اين جهت هالک و نابود گش��تند كه مرتكب گناه مي ش��دند، ولي 
دانشمندانشان سكوت مي كردند و نهي از منكر نمي نمودند. در اين هنگام بالها و 
كيفرهاي الهي بر آنها فرود مي آمد، 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 نسل هاي پيش��ين را از رحمت خود دور نساخت؛ مگر به خاطر 
اينكه امر به معروف و نهي از منكر را ت��رک گفتند. عوام را به خاطر ارتكاب گناه 
و دانش��مندان را به خاطر ترک 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«. مي دانيم كه يصنعون 
از ماده ُصنع به معني كارهايي اس��ت كه از روي دقت و مهارت انجام مي گيرد 
ول��ي يعملون از ماده عمل ب��ه هرگونه كار گفته مي ش��ود اگرچه دقتي در آن 
نباش��د و اين خود متضمن مذمت بيشتري اس��ت. زيرا اگر مردم نادان و عوام 
كارهاي بدي انجام مي دهند، قسمتي از آن به خاطر ناداني و بي اطالعي است، 

فصل آخر 
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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 سنگين تر و 

سخت تر است! 
در آيات بعد، به نمونه هايي از اعتقادات نادرست و ارزش هايي كه دگرگون شده 
اشاره مي ش��ود و تاكيد مي گردد كه پايبندي به ارزش ها و احكام الهي است كه 
مايه بركت آسمان و زمين است و نه مسابقه بر سر حرام خواري! »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 مي دهند.« 

نقش رهبري درجلوگیري از انحراف
جالب توجه اينكه، آيه بعد همان آيه معروف غدير است كه دستور مي دهد: »اي 
پيامبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است را كامال )به مردم( برسان 
و اگر نكني، رسالت او را انجام نداده اي و خداوند تو را از )خطرات احتمالي( مردم 

نگاه مي دارد و خداوند جمعيت كافران )لجوج( را هدايت نمي كند.« 
يكي از پرسش هاي 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. 
مي پرسند اگر اين آيه مربوط به غدير و مساله امامت و رهبري است، چرا در ميان 

اين آيات آمده است؟!
تا آنجا كه من ديده ام گويا مفسران و متفكران، اصِل اين اشكال را پذيرفته و به 
توجيه آن روآورده اند. براي مثال گفته اند: »اين موضوع اهميت ندارد، زيرا اوال 
لحن آيه و تفاوت آن با آيات قبل و بعد، كامال نشان مي دهد كه موضوع سخن 
در اين آيه، موضوعي است كه با آيات قبل و بعد تفاوت دارد و ثانيا همان طور 
كه بارها گفته ايم، قرآن يك كتاب كالس��يك نيست كه مطالب آن در فصول 
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 امضاي مشاور:

 تاريخ:                      ساعت:

 امضاي مدير ارشد هنري:

 تاريخ:                     ساعت:

سربرگ نسخه دوم صفحات خاص

فرم 6 خاص

 پرينت دوم صفحات جلد، پرونده ها، صفحات داراي گرافيك خاص يا اينفوگرافي و نيز صفحات و مجالت جديد)تا اعالم سردبير ارشد( با اين سربرگ ارائه مي شود

 صفحه  آرا:   كيوان

 تاريخ: 04/27          ساعت: 14:15

  اصالحات اعمال شد
گــروه مجالت
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و ابواب معيني دس��ته بندي شده باش��د، بلكه طبق نيازها و حوادث مختلف و 
رويدادها نازل گرديده است. لذا مش��اهده مي كنيم قرآن در حالي كه درباره 
يكي از غزوات بحث مي كند، في المثل ي��ك حكم فرعي را به ميان مي آورد و 
در حالي كه درباره يهود و نصاري سخن مي گويد، روي سخن را به مسلمانان 

كرده و يكي از دس��تورهاي اس��المي را براي آنها بازگو مي كند.« 
اما به نظر نگارنده مي رس��د كه با دقت در س��ياق آيات، ارتباط آنها با يكديگر 
آش��كار و معلوم مي ش��ود كه اتفاقا تناس��ب جايگاه و ارتباط آيه واليت كامال 
رعايت شده اس��ت؛ چراكه قرآن پس از س��رزنش رهبران امت هاي گذشته و 
تبيين اين نكته كه س��كوت نابهن��گام آنان و كوتاهي در انجام رس��الت هاي 
سياسي و اجتماعي آنان اس��ت كه موجب انحراف و تباهي شد )همان چيزي 
كه در آيه هاي 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 مي كند؛ 
رهبراني كه هم تكليف خود را درس��ت تش��خيص مي دهند و خطا نمي كنند، 
و هم در انجام تكليف گرفتار وسوس��ه و عافيت طلبي نمي گردند. براي همين 
است كه به پيامبر )ص( تاكيد مي نمايد كه در صورت عدم معرفي امام و رهبر 
هوش��يار و وظيفه ش��ناس، امت تو نيز سرنوشتي مانند گذش��تگان خواهند 
داشت و گويي اصال رس��الت خويش را انجام نرسانده اي! چه تناسبي روشن تر 

از اين؟!
توبیخ توامان عوام و خواص

در هر حال توبيخ توام��ان عوام و خواص در آيات بعد همچن��ان ادامه مي يابد و 
هشدار مي دهد 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 ارزش ها و احكام ديني باشيد. در غير اين صورت شما با ديگران فرقي 

فصل آخر 
فاجعه،آزمون،عبرت
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نداريد و »آنها كه از بني اسرائيل كافر شدند بر زبان داوود و عيسي بن مريم لعن 
)و نفرين( شدند، اين به خاطر آن بود كه گناه مي كردند و تجاوز مي نمودند. آنها 
از اعمال زش��تي كه انجام مي دادند يكديگر را نهي نمي كردند چه بدكاري انجام 

مي دادند.« 
 

دست پنهان و آشکار بیگانه
قرآن كريم در پايان اين بحث به نكته ظريف ديگري هم اشاره مي كند؛ نكته اي كه 
خود باب وسيعي را براي فهم و تحليل انحرافات تاريخي ملت ها مي گشايد و آن 
اينكه بسياري از انحرافات ناشي از درهم ريختن مرز بندي ها با دشمنان و گرفتار 
آمدن، آگاهانه يا نا آگاهانه، در دام بيگانگان است. »بسياري از آنها را مي بيني كه 
كافران )و بيگانگان( را دوست مي دارند )و با آنها طرح دوستي مي ريزند( 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 داشته اند و در 
كتاب شريف تحف العقول ذكر شده است، پس از اشاره به آيات يادشده، نخبگان 
و علماي زمان خود را در پيدايش انحرافات آن زمان س��هيم مي شمارد و از آنان 
مي خواهد تا با ياريش از تكرار تاريخ بپرهيزند؛ پند مشفقانه اي كه متاسفانه شنيده 

نشد و شد آنچه نبايد مي شد!
فاعتبروا يا اولي االبصار 
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