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ـ امام و امت؛ پیروز انتخابات
بدون شک، پیروز اصلی این انتخابات عالوه بر ملت بزرگ ایران، رهبر عظیم الشأن انقالب 
اسالمی می باشد. ایشان با رصد تالش دشمن در بی رونق کردن انتخابات، با نام گذاری 
امسال به نام »حماسه سیاسی« ، زمینه را برای مشارکت پرشور مردم در این رویداد فراهم 

ساختند.
به اذعان دوست و دشمن، رهبر عزیز انقالب نقش بی بدیلی در خلق این حماسه داشته اند. 
ما نیز این حضور پرشور را به محضر مبارک ایشان تبریک گفته و از خداوند متعال سالمت 

وجود نازنینش را تا ظهور حضرت حجت سالم اهلل علیه خواستاریم.
امام خامنه ای : از مدت ها قبل شبهه پراکنی کردند، تردیدآفرینی کردند؛ درباره ی صحت 
انتخابات، درباره ی مجریان و ناظران انتخابات هی گفتند، برای این که مردم را دل سرد 
کنند، تردید ایجاد کنند، که منجر بشود به نیامدن مردم پای صندوق های رأی؛ اما مردم 
درست عكس عمل کردند. جوری شد که خود دستگاه های تبلیغاتی دشمن هم نتوانستند 
انكار کنند، ندیده بگیرند. روزی که انتخابات بود، در همان اوان انتخابات، رسانه های دشمن 
گفتند که اجتماع مردم زیاد است، پرشور است، همه آمده اند، از صبح آمدهاند. این خیلی 

پدیده ی مهمی بود. )بیانات در دیدار مسئوالن و کارکنان قوه ی قضائیه ـ  1392/4/5(
ـ بطالن ادعای تقلب

این انتخابات، یک بار دیگر و به صورت عملی، بطالن ادعای تقلب سال 88 را آشكار ساخت.
نظام مظلومی که 4 سال پیش به اتهام جابجا کردن 11 میلیون رأی زخم فتنه را چشید، 

امروز پای 25۰ هزار رأی بیشتر از 5۰ درصد نامزد پیروز ایستاد.
این نظام و در رأس آن ولی فقیه عادل، نشان داد که برای رأی مردم ارزش قائل است و 
در هر شرایطی از آن حفاظت می کند. صیانت از آرای مردم، چه در سال 76، چه 84 و 88 

و چه در سال 92.
چه مناسب بود آقایانی که در آغازین ساعات روز شنبه، این انتخابات را بدون هیچ خدشه ای 
خواندند، همین سخنان را در مورد انتخابات سال 88 نیز به کار می بردند تا این نظام مظلوم 

را متوجه این همه خسارت ننمایند.
امام خامنه ای : مردم اطمینان دارند؛ اما برخی از طرفداران نامزدها هم اطمینان داشته باشند 

که جمهوری اسالمی اهل خیانت در آراء مردم نیست.
 )خطبه های نماز جمعه ی تهرانـ  1388/3/29(

ـ سطح مطالبات مردم
یكی از آفات این انتخابات، پایین آوردن سطح مطالبات مردم بود. در دورانی که نظام 
جمهوری اسالمی به عنوان الگوی حرکت های بیداری اسالمی، نقش ممتاز و بی نظیری 
ایفا می کند، پایین آوردن سطح مطالبات مردم در حد معیشت روزانه، یک جفا به حساب 

می آید.
نظام جمهوری اسالمی برای الگو ماندن می بایست مشكالت اقتصادی خود را حل نماید؛ 
اما می بایست مطالبه مردم از مسئولین در سطح خیلی باالتری قرار بگیرد. این سطح توقع، 

قطعاً بسیاری از مشكالت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را به راحتی حل خواهد کرد.
شاید صدا و سیما در این آفت، مقصر باشد. رسانه ملی می بایست با طرح سؤاالت جدی از 

کاندیداها نظرات آن ها را پیرامون بیداری اسالمی، مقاومت اسالمی در جهان )نظیر سوریه، 
حزب اهلل و ...( جویا می شد.

راهكار : می بایست با مطرح کردن گفتمان انقالب اسالمی و امام راحل، فضای ذهنی جامعه 
به سمت ساختن یک الگو برای تمام مستضعفان جهان پیش برود. با ذکر این مطلب که در 

صورت ساخته شدن چنین فضایی، مشكالت جامعه حل خواهد شد.
ـ نباید غفلت کرد

در این انتخابات، جریان اصولگرایی با چهار کاندیدا به صحنه آمد که در نهایت با سه نفر 
به روز انتخابات رسید. به نظر می رسد آفت این حضور، نه به خاطر تعدد کاندیداها، که به 
خاطر سرگرم شدن جریان اصولگرایی به نقد یكدیگر و غفلت از رقیب مشترک بود. تقریبا 
بحث مشترک نیروهای حزب اللهی در تأیید یا نفی کاندیداهای اصولگرا بود، در حالی که 
کاندیدای رقیب از این فرصت استفاده کرده و آرای خود را بر خالف تصور همگان، به میزان 

قابل توجهی افزایش داد.
راه این بود که طرفداران هر یک از کاندیداها، عالوه بر اثبات منطقی نامزد مورد عالقه شان، 
نقد جدی خود را متوجه رقیب مشترکشان می کردند که البته نقدهای جدی نیز به این رقیب 

مشترک وجود داشت.
راهكار : می بایست به این نكته توجه کرد که اگر ما دچار غفلت باشیم، رقیب مان هم دچار 
غفلت نخواهد شد. چه بسا او از غفلت ما نهایت استفاده را ببرد. ضمنا ذکر این نكته الزم 
است که ما باید به این نقطه برسیم که مردم از بین نیروهای انقالبی، گزینه ی انقالبی تر را 
انتخاب کنند و این در صورتی محقق می شود که در جبهه اصولگرایان تعدد کاندیدا وجود 

داشته باشد البته با توجه جدی به مطالب مطرح شده.
ـ دولت دهم و انتخاب یازدهم

عمده تحلیل گران، یكی از دالیل اصلی نتیجه ی انتخابات را عملكرد رئیس جمهور فعلی 
مخصوصاً در دو سال آخر دولت دهم می دانند.

فارغ از بررسی عملكرد و نقاط قوت و ضعف دولت های نهم و دهم، این نكته حائز اهمیت 
است که حداقل بخشی از مردم، میان رفتار و آرمان ها تفكیک قائل نمی شوند. یعنی بعد از 
مشاهده برخی رفتارهای غیر قابل قبول، به سمتی گرایش می کنند که کمتر از آن آرمان 

ها سخنی به میان می آید. 
این بدبینی بخشی از مردم، متوجه نیروهای آرمانگرایی است که بین شعار و عمل شان 

فاصله بوجود می آید. تقصیری که شاید به این راحتی، قابل گذشت و عفو نباشد.
در کنار این موضوع، نباید از تخریب غیرمنصفانه ی عملكرد دولت فعلی نیز به راحتی 
گذشت. در جایی که حتی اصولگرایان نیز در زمین جریان مقابلشان بازی کردند و بدون 
بیان نقاط قوت فراوان دولت کنونی، زمینه برای انتخاب یک رویكرد در مقابل این دولت 

فراهم شد.
با این که رهبری عزیز انقالب در ابتدای سال در نكته بسیار مهمی تأکید فــــــرمودند که 
رئیس جمهور بعدی باید امتیازات رئیس جمهور فعلی را داشته باشد؛ اما فضا به قدری سنگین 
شد که اکثر کاندیداها به این مطلب اذعان نمی کردند که نقاط قوت این رئیس جمهور را 

ادامه خواهند داد.
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انتخابات رياست جمهورى در 

بسيارى از كشورها با درگريى و 

مخاصمه و دعوا و كتك كارى و 

احياناً خونريزى انجام می گريد. 

مناطق  در  شوراها  انتخابات 

رياست  انتخابات  از  دوردست، 

جهت  اين  از  هم  جمهورى 

حساس تر است. در فالن روستا، 

دو  بني  كوچك،  شهر  فالن  در 

طايفه، بني باالى ده و پائني ده، بني 

گروه هاى مختلف در يك روستا يا 

يك شهر كوچك، امكان درگريى و 

امكان مخالفت وجود دارد. در اين 

كشور وسيع، در اين خاك پهناور، 

در اين دهها هزار شهر و روستا در 

رسارس كشور، يك حادثه كه نشان 

دهنده ى ناامنى در اين كشور 

باشد، اتفاق نيفتاد و گزارش نشد. 

اين چيز كوچىك است؟ »نعمتان 

مجهولتان الّصحة و االمان« امنيت 

براى يك ملت جزو اساىس ترين 

نيازها است. 

بيانات در ديدار مسئوالن و كاركنان قوه ى قضائيه  - 92/4/5

بيانات در ديدار مسئوالن و كاركنان قوه ى قضائيه  - 92/4/5

بيانات در ديدار مسئوالن و كاركنان قوه ى قضائيه  - 92/4/5

بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم- 92/3/22

يك نكته ى ديگرى كه در اين انتخابات به نظر بنده برجسته بود و جا دارد كه 

انسان خدا را شكر كند، اين بود كه بعد از انتخابات، نامزدهاى مختلف با نجابت 

و قانونپذيرى در اين قضيه عمل كردند و واكنش نشان دادند؛ اين خيىل چيز 

مهمى است. رفتند با رئيس جمهور منتخب، برادرانه و دوستانه ديدار كردند و 

به او تربيك گفتند، اظهار خرسندى كردند. بنده الزم است از اين حرضات تشكر 

كنم. اين است كه كام مردم را شريين می كند، اين است كه موجب می شود 

مردم احساس كنند موفقيت به دست آورده اند. حاال اگر بدقلقى نشان میدادند، 

در اين قضايا رفتار نانجيبانه می كردند، يك چيزى را بهانه می كردند، دعواىئ 

راه می انداختند - كه دعوا را به هر بهانه اى می شود راه انداخت - كام مردم 

تلخ می شد. 

دولت كنوىن هم نقاط قّوت فراواىن دارد، گريم 

كار  ما در  نقاط ضعفى هم وجود دارد. كداِم 

نداريم؟  كردمان، در عملامن، نقطه ى ضعف 

نقاط قّوت را هم بايد ديد. كارهاى مهمى در 

كشور انجام گرفته است. خدماىت كه شده، كارهاى 

زيربناىئ اى كه انجام گرفته، سازندگى هاىئ كه انجام 

گرفته، اينها را نبايد نديده گرفت. اينها در اظهارات 

نامزدهاى محرتم، در برنامه هاى دو سه هفته اِى 

تبليغات انتخابات، غالباً نديده گرفته می شد. چقدر 

خوب بود وقتى كه مثالً معضل اقتصادى را بيان 

می كنند، گراىن را بيان می كنند، تورم را بيان می كنند 

- كه البته اينها واقعيت هم دارد - در كنارش كارهاىئ كه انجام 

گرفته است، زحامىت كه كشيده شده، اين ها را هم بيا  ن

 می كردند. اين جور برخورد كردن، انصاف است. 

جالـب اينجـا اسـت كـه مـا بـه مـردم عزيزمـان 

عـرض كرديم كه خب مردم نظامشـان را دوسـت 

مـی دارنـد، مىآينـد رأى می دهنـد؛ اما اگـر احياناً 

كـى هم هسـت كـه با نظام اسـالمى خيـىل دل 

صـاىف نـدارد، امـا بـراى كشـوِر خـودش و منافـع 

كشـور اهميـت قائـل اسـت، او هـم بيايـد. البـد 

بعضىهـا از ايـن مجموعـه بودنـد و آمدنـد. ايـن 

نشاندهنده ى چيست؟ نشاندهنده ى اين است 

كه حتّى كسـاىن كه طرفدار نظام هم نيسـتند، به 

نظـام اعتـامد دارنـد؛ آنهـا هم می داننـد كه نظام 

جمهورى اسـالمى منافع كشـور را و عـزت مىل را 

مـی توانـد حفـظ كنـد و از آن دفـاع كند. 

گفتـامن مـردم در ايـن انتخابـات، گفتـامن قانـون 
گرايـى اسـت؛ بـا هـر كـى صحبـت مـی كننـد، 
مصاحبـه مـی كننـد، مـردم از تبعيّـت از قانــــون 
می گويند؛ اين خيىل حادثه ى باارزش و برجسـته اى 
اسـت؛ قانونگرايـى. از ىب قانـوىن مـردم لطمـه ديدند؛ 
در سـال ۸۸ عـدم تبعيّـت از قانـون، لگـد زدن بـه 
قانـون، به كشـور لگـد زد؛ اين را مـردم ديدند. يىك از 
پديده هاى برجسته ى امروز اين است كه مردم نگاهشان، 
گرايششـان قانونگرايى است. خوشـبختانه تا امروز، 
هـم مسـئولني، هـم نامزدهـاى مختلـف و محـرتم 
رعايـت كردنـد جهـات قانـوىن را، مراعـات كردنـد؛ 
انشـاءالله بعـد از ايـن هـم همـني خواهد بـود. يك 

نكتـه ى مهـم اين اسـت. 

ت
ت امنی

نعم

آنها که رأی نیاوردند هم پیروزند!

ا نصاف

حتی کسانی که طرفدار نظام نیستند هم آمدند!

گفتامن قانون گرایی

عبرت های انتخاباتی
نگاهی گذرا به اتفاقات عبرت انگیز انتخابات ریاست جمهوری یازدهم

رهنمود

ضائيه  - 92/4/5
ى ق

سئوالن و كاركنان قوه 
ت در ديدار م

بيانا

ادامه در صفحه آخر
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انس با ولی / شماره ی 44 / تیـــر 92
ویژه نامه ی عبرت های انتخاباتی

گروه فرهنگی یاران خمینی ره

موضوعی که با انتقاد حكیمانه حضرت آقا مواجه شد: »دولت کنونی هم نقاط قّوت فراوانی 
دارد، گیرم نقاط ضعفی هم وجود دارد. کداِم ما در کار کردمان، در عملمان، نقطه ی ضعف 
نداریم؟ نقاط قّوت را هم باید دید. کارهای مهمی در کشور انجام گرفته است. خدماتی که 
شده، کارهای زیربنائیای که انجام گرفته، سازندگیهائی که انجام گرفته، این ها را نباید ندیده 
گرفت. اینها در اظهارات نامزدهای محترم، در برنامه های دو سه هفته اِی تبلیغات انتخابات، 
غالباً ندیده گرفته مي شد. چقدر خوب بود وقتی که مثاًل معضل اقتصادی را بیان مي کنند، 
گرانی را بیان مي کنند، تورم را بیان مي کنندـ  که البته این ها واقعیت هم داردـ  در کنارش 
کارهائی که انجام گرفته است، زحماتی که کشیده شده، این ها را هم بیان مي کردند. این جور 

برخورد کردن، انصاف است.«
 )بیانات در دیدار مسئوالن و کارکنان قوه ی قضائیه ـ  1392/4/5( 

ـ تبعیت از ولی امر
یكی از نقاط ضعف اساسی این انتخابات، مغفول ماندن معیارها و مالک های امام و رهبری 
در مورد انتخاب نامزد اصلح بود. حتی در بحث های مطرح شده میان نیروهای حزب اللهی، 
کمتر به معیارهای ولی فقیه اشاره می شد. ما به هر میزان از معیارهای رهبری فاصله بگیریم، 
دچار آسیب های مادی و معنوی خواهیم شد. باید اذعان کنیم که پیشرفت مادی و معنوی ما 

در گرو تبعیت از اوامر ولی امر است.
راهكار : می بایست از این پس، به صورت خیلی دقیق تر به بیانات امام خامنه ای نگاه کنیم و 

نظرات و اوامر او را در زندگی فردی و اجتماعی عملیاتی نماییم.
ـ ارتباط با مبدأ هستی

شاید یكی از نقاط امتیاز انتخابات سال 84، بریده شدن نیروهای حزب اللهی از محاسبات مادی 
و اتكال کامل به خداوند متعال بود : نذر و نیازها، ختم صلوات ها، روزه ها و ...

با این که روزهای تبلیغات انتخابات با ایام ماه های مبارک رجب و شعبان همراه بود؛ اما اظهار 
عجز و انابه به درگاه خداوند و استمداد از آن ذات مقدس، کمتر دیده می شد. باید ایمان و اعتقاد 

داشته باشیم که ما در این عالم تنهاییم و فقط و فقط خدا را داریم.
تذکر همراه با سوزِ امام خامنه ای در دو روز مانده به انتخابات خواندنی است: »ماه شعبان 
یک چنین ماهی است؛ دله ای پاک، دلهای نورانی، دلهای جوان، از این موقعّیت بهره بگیرند، 
استفاده کنند، رابطه تان را با خدا قوی کنید. در این راه عظمت و عّزتی که ملت ایران در پیش 
دارد، توّجه به خدا و توّکل به خدا و ارتباط با خدا، یک نقش بزرگ و اساسی دارد. عّده ای 
غافلند، همه اش روی محاسبات ماّدِی محض محاسبه مي-کنند؛ در محاسباتشان معنوّیت 
و کمک الهی و توّکل به خدا و حسن ظّن به وعدهی الهی کأنُّه هیچ راهی ندارد. خب این 
محاسبات ماّدی را مستكبرین عالم هم دارند مي کنند، بهتر از شما هم مي کنند، چرا روزبه 

روز عقب مي روند؟ ... این به خاطر قطع ارتباط با مبدأ هستی است.« 
)دیدار اقشار مختلف مردمـ  1392/3/22(

راهكار : می بایست از این پس حضورمان در مراسم های مذهبی، بسیار پرشور از گذشته باشد: 
حضور در مساجد، هیئات مذهبی، نمازجمعه ها، محافل قرآنی، مناجات خوانی ها، سخنرانی 

های مذهبی و ...

اينكه ما بارها و به تكرار از حوادث سال ۸۸ شكايت كرديم، گله كرديم، انتقاد كرديم، به خاطر اين 

است. در يك انتخابات باعظمت و باشكوه، مردم احساس پريوزى می كنند؛ بعد يك نفر، دو نفر، چهار 

نفر آدم بيايند كام مردم را تلخ كنند؛ در حاىل كه راه براى قانون گراىئ وجود دارد. اين، آن سال اتفاق 

افتاد؛ كام مردم تلخ شد، شريينى انتخابات از مردم دريغ داشته شد؛ در انتخابات امسال نه، بحمدالله 

كام مردم شريين شد، مردم شادى كردند. رفتار بايد قانون مدارانه باشد. اينكه ما اين همه تأكيد كرديم 

بر اين كه قانون را رعايت كنيد، اين نتيجه اش است. وقتى قانون رعايت شد، دهن مردم شريين 

می شود، دل مردم شاد می شود. اين بايد براى هميشه براى ما درس باشد. 

با حركتى كه صداوسيام انجام داد - اينكه نامزدهاى مختلف، با گرايشهاى مختلف، هشت نفر با 

هشت گرايش، با هشت نوع نگاه نسبت به مسائل گوناگون كشور، آمدند در مقابل چشم مردم 

نشستند حرف هايشان را زدند - يك عّدهاى كه سالها است نعره می كشند كه در اين كشور آزادى 

بيان نيست، خجالت زده شدند. اين كارى كه صداوسيام كرد، مردم را در جريان افكار و آراء و 

نظرات و نگاه هاى نامزدها به صورت روبه رو قرار داد، اين خيىل كاِر به نظر من مفيد و باارزىش 

بود. يك عّده اى سال ها مرتّب نعره می زدند: آقا منی گذارند، تريبون منی دهند! بفرماييد، اين هم 

تريبون، اين هم حرف؛ نه براى يك گرايش خاص، براى هشت گرايش؛ آقايان هشت نفر بودند آن 

روز، هشت جور نسبت به مسائل كشور حرف زدند. 

جريان هاى فكرى و سياىس كشور به طور كامل، در اين مناظرات حضور داشتند؛ اين يىك از 

نقاط قّوت انتخابات امسال بود. مردم هم احساس گرايش هاى پرشور در خودشان می كنند، 

بدون اينكه تعرىّض وجود داشته باشد. سال ۸۸، آن روز هم شور و هيجان بود منتها همراه با فحش 

و فضيحت! در اين شهر تهران - حاال شهرستان ها كمرت - مردم در اين خيابان ها راه می رفتند، يك عّده 

به اين يك عّده به آن، يك عّده عليه اين يك عّده عليه آن، شعار می دادند، حرف می زدند، به همديگر می 

پريدند، بعىض ها در اين بني پيدا می شدند بددهنى می كردند، فحش می دادند؛ در اين انتخابات نه، 

شور و هيجان هست، احساسات هست، اّما ىب ادىب نيست، ىب احرتامى نيست. اين خيىل باارزش 

است؛ ما در چهار سال اينقدر پيرشفت كرديم؛ خدا را شكر بر اين پيرشفت. 

بيانات در ديدار مسئوالن و كاركنان قوه ى قضائيه  - 92/4/5

بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم- 92/3/22

بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم- 92/3/22

رعایت قانون شیرین است!

این هم تریبون!

از انتخابات 88 تا انتخابات 92

ــون رأی  ــا 24 میلی ــردم ب ــب م ــدای منتخ ــی کاندی ــل، وقت ــال قب 4 س
ــش و دود و  ــز آت ــم ج ــان آمدی ــه خیاب ــی ب ــد، وقت ــور ش ــس جمه رئی
اعتــراض چیــزی ندیدیــم؛ شیشــه هــا را شکســتند و بــه مــردم و نظــام 
ــتند... ــا گذاش ــانی را زیرپ ــی و انس ــد سیاس ــه قواع ــد و هم ــت زدن تهم

یــادش بــه خیــر یکــی از رفقــا مــی گفــت: آمدیــم بــرای شــادی دل هــای 
دوســتانمان »بــوق« بزنیــم؛ امــا دیدیــم کــه بــوق زدن بــه نمــاد اعتــراض 

تبدیل شده! رأی ما را »دروغ« خواندند... 
بغضــم می گیــرد وقتــی یــاد 4 ســال قبــل و مظلومیــت نظــام می افتــم...

یاد شهدایی که مظلومانه رفتند...  
یــادش بــه خیر...حســین غــام کبیــری جــوان 18 ســاله بســیجی بــود 
کــه  در روز 24 خــرداد 88 در منطقــه ســعادت آبــاد تهــران مــورد حملــه 
ــه  ــه ب ــرداد 88 مظلومان ــت و در روز 25 خ ــرار گرف ــران ق ــاش گ اغتش

درجــه رفیــع شــهادت نائــل گردیــد.
حسین آقا، اولین شهید فتنه سال 88 بود...

السابقوناولین شهید فتنه 88

ادامه از صفحه 3 :


