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انسان باید توجه بکند به رفتارش،

 این ریاستها می گذرد     
به همه آقایان من می گویــم با هم جنگ نکنید. 
روزنامه ها را پر نکنید دوبــاره از بدگویی از هم و از 
انتقاد از هم. انتقاد غیر انتقام جویی است. انتقاد، 

انتقاد صحیح باید بشــود. هر کــس از هر کس 
می تواند انتقاد صحیح بکند. اما اگر قلم که دستش 
گرفت انتقاد کند برای انتقام جویی، این همان قلم 
شیطان اســت. اگر روی مصالح عامه، یک کسی 
به کسی اشــکال می کند و همچون است که اگر 
خودش را بردارند یک کسی دیگر را اینجا بنشانند 

و همین حرفهــا را بزند خودش ناراحت نشــود، 
این میزان دستش باشــد که قلم دست شیطان 
است می نویسد یا دست رحمان است. زبان، زبان 
شیطان است یا زبان رحمان است. این را باید انسان 
توجه بکند به اینکه این چنــد روز می گذرد. این 

ریاستها می گذرد. امام خمینی )ره(؛ 20 شهریور 1359
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(

ارتـبـاط بـا نـشـریه جـامـــعـه مـؤمــن و انـقــالبــی
خط حزب ا...                                

	10001028																				 			پیامک:	
@ khat_admin	:تلگرام	حساب			

امام کالم

دیدار برش

		در	جهت	اهداف	پست	و	حقیر	سیاسی	 1

حرکت	بدهیم؛	اینها	ایــن	جورند.	همان	کار	
دشمن	را	می	کنند،	برای	اینکه	فالن	جناح	را	
تقویت	کنند،	فالن	جناح	را	بکوبند،	فالن	کس	
را	باال	ببرند،	فالن	کس	را	پایین	بیاورند.	اینها	
کارهایی	است	که	متأســفانه	در	داخل	انجام	
می	گیرد.	بعضی	ها	صاحبان	رسانه	اند،	بعضی	ها	
بدون	رسانه	اند،	صاحب	پایگاه	خبری	هستند،	
صاحب	منبرهای	تبلیغاتی	هستند،	می	توانند	
حرف	بزنند،	حــرف	می	زننــد؛	بی	مالحظه،	
نه	خــدا	را،	نه	دیــن	را،	نه	انصــاف	را	رعایت	
نمی	کنند؛	همان	کاری	که	دشمن	می	خواهد.	
دشــمن	هم	به	مجّردی	که	می	بیند	در	داخل	
یک	چنین	چیزهایی	وجود	دارد،	با	شــوق	و	
ذوق	تمام؛	امروز	اینها	می	گویند،	امشب	شما	
می	بینید	در	رادیو	انگلیــس	و	رادیوی	آمریکا	
همین	ها	بازتاب	وسیعی	پیدا	می	کند،	دشمن	
را	شاد	می	کنند	اینها،	اینها	دشمن	را	علیه	ملت	
و	علیه	نظام	اسالمی	شــاد	می	کنند	به	قیمت	
ناامیدکردن	مردم،	ناامیدکردن	نسل	جوان	و	
نسل	نو.	بخصوص	کسانی	که	همه	ی	امکانات	
مدیریتی	یا	امروز	دستشــان	اســت	یا	دیروز	

دستشان	بوده،	فرقی	نمی	کند.

   کسانی که کشــور در اختیارشان بوده یا 
هست، حق ندارد علیه کشور حرف بزنند

کسانی	هستند	و	انسان	مشــاهده	میکند	که	
یا	امروز	همــه	ی	امکانات	مدیریتی	کشــور	
در	اختیار	اینها	اســت،	یا	دیروز	تمام	امکانات	
مدیریتی	در	اختیار	اینها	است	آن	وقت	نقش	
به	قول	فرنگی	مآب	ها	اپوزیسیون	به	خودشان	
میگیرند.		این	کسانی	که	کشور	در	اختیارشان	
اســت	یا	در	اختیارشــان	بوده	اینهــا	دیگر	
حق	ندارد	علیه	کشــور	حــرف	بزنند،	موضع	
]بگیرند[،	باید	موضع	]مســئوالنه	بگیرند[،	
باید	پاسخگو	باشــند.	بنده	ای	که	}مسئول{	
امکانات	در	اختیارم	اســت	نمی	توانم	مدعی	
باشــم،	باید	پاسخگو	باشــم،	جواب	بدهم	که	
چکار	کردم	بــا	این	امکانات،	بــه	جای	اینکه	
پاســخگویی	کنند	بیایند	نقش	مدعی	را	ایفاء	
کنند	علیه	این	علیه	آن	حرف	بزنند	نمی	شود.	
مردم	قبــول	نمی	کنند	ایــن	را،	حاال	ممکن	
است	که	کســی	خیال	کند	که	در	مردم	تأثیر	

می	گذارد،	نه؛	مــردم	آگاهنــد،	می	فهمند،	
نمی	پذیرند	این	حالت	را.

    نقـد و نقدپذیـری واجب اسـت، تهمت و 
حرام لجن پراکنـی 

همـه	ی	مدیـران	جمهـوری	اسـالمی	از	اول	
جمهـوری	اسـالمی	تا	امـروز	خدمـات	مهمی	
انجـام	دادنـد،	همـه،	خب	مـا	دیدیـم،	بودیم،	
نزدیـک	بودیم،	دیدیـم	خدماتی	انجـام	دادند	
البتـه	صدماتـی	هـم	بعضـاً	زدنـد،	خدمـات	
بـوده.	خدمـات	 هـم	 بـوده،	صدمـات	 هـم	
در	 را	 مجلسـی	ها	 و	 قضائی	هـا	 و	 دولتی	هـا	
طول	ایـن	زمـان	هـر	چـی	بـوده	باید	انسـان	
سپاسـگزاری	کنـد،	شـکرگزاری	کنـد.	غالب	
هـم	خدمتگـزاران	هسـتند،	صدمـات	را	هـم	
بایسـتی	انتقـاد	کـرد،	نقـد	کـرد،	منتهـا	نقد	
منصفانـه،	نقـد	منصفانـه،	نقـد	مسـئوالنه،	
تهمـت،	 بـا	 فحاشـی،	 بـا	 همـراه	 نقـد	 نـه	
نقـد	و	نقدپذیـری	واجـب	اسـت،	تهمـت	و	
لجن	پراکنـی	حـرام	اسـت،	نقد	بـا	تهمت	زنی	
فـرق	میکنـد،	بـا	لجن	پراکنـی	فـرق	میکند،	
بـا	تکـرار	حـرف	دشـمن	فـرق	می	کنـد.	نقد	
باید	منصفانه	باشـد،	بایـد	عاقالنه	باشـد،	باید	

باشـد.	 مسـئوالنه	

    اینکه برداریم این قــوه و آن قوه را بدون 
هیچ تمیز محکوم کنیم که هنر نیست

ســیاه	نمایی	هنر	نیســت،	اینی	کــه	برداریم	
همین	طوری	بی	هوا	این	دستگاه	را،	آن	دستگاه	
را،	این	قوه	را،	آن	قوه	را	بدون	هیچ	تمیز	محکوم	
کنیم،	اینکه	خب	از	هر	کســی،	هر	بچه	ای	هم	
میتواند	ســنگ	دســتش	بگیرد	شیشه	ها	را	
بشکند،	این	که	هنری	نیســت.	هنر	این	است	
که	انســان	منطقی	حرف	بزند،	منصفانه	حرف	
بزند،	برای	خاطر	هوای	نفس	حرف	نزند،	برای	
خاطر	جهات	شخصی	حرف	نزند،	برای	خاطر	
قدرت	یابی	حرف	نزند؛	اینها	هنر	اســت.	خدا	را	
در	نظر	داشته	باشــد،	حرف	که	میزند	بداند	که	
	أُولِئَک	 معَ		َو	الَبَصَر	َو	الُفؤاَد	ُکلُّ 	السَّ این	حرف	»إِنَّ
کاَن	َعنُه	َمسُؤالً«؛		حرفی	که	میزنید	این	حرف	
در	روز	قیامت	خود	این	حرف	عملی	اســت	که	
مجسم	میشود	در	مقابل	شــما،	خدای	متعال	
مؤاخذه	میکند،	ســؤال	میکند.	نمیشــود	هر	

حرفی	را	انسان	به	خاطر	میل	دل	خودش	بزند.

          انقالبی نمایی غیر از انقالبی گری است
انقالبی	نمایــی	غیــر	از	انقالبی	گری	اســت،	
انقالبی	نمایی	آدم	جوری	عمل	کند	که	کأنّه	ما،	
این	غیر	از	]...[.	انقالبی	گری	کار	ســختی	است.	

پابندی	الزم	دارد،	تدین	الزم	دارد،	نمیشود	که	
انسان	یک	دهه	همه	کاره	ی	کشور	باشد	بعد	یک	
دهه	ی	بعدی	تبدیل	بشود	به	مخالف	خوان	کشور	

این	که	نمیشود	که.

         نُه دی پاسخ ملت به همین بازی ها بود
نُــه	دی	که	اینقــدر	عظمت	دارد	پاســخ	ملت	
به	همیــن	بازیها	بود.	نُــه	دی؛	نُــه	دی	دفاع	از	
ارزشهای	انقالب	بود،	از	ارزشهای	دین	بود.	آنجا	
ایســتادگی	ای	که	ما	کردیم	ایستادگی	در	دفاع	
از	انتخابات	بود؛	بنده	گفتم	صریحاً،	گفتم	فشار	
می	آورند	که	باید	انتخابات	را	ابطال	کنید،	من	زیر	
بار	ابطال	انتخابات	نخواهم	رفت،	این	را	من	اعالن	
کردم.	بحث	سر	ارزشهای	انقالب	و	ارزشهای	نظام	

اسالمی	است،	آنروز	هم	بود	امروز	هم	هست.

       مالک حال فعلی افراد است
ما	خیلی	باید	مراقب	خودمان	باشــیم،	خیلی	
باید	مراقب	باشیم.	امام	فرمودند	که	مالک	حال	
فعلی	افراد	است،	معنایش	چیه	این	حرف؟	امام	
حکیم	بود؛	معنایش	این	اســت	که	هیچ	کس	
ضمانت	درست	ماندن	تا	دِم	مرگ	را	ندارد،	باید	
مراقب	خودش	باشد.	»حکم	مستوری	و	مستی	

	 همه	در	عاقبت	است«
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سال 2017، سال موفقیت های ایران است

....

دیدار	رهبر	انقالب	با	شــورای	هماهنگی	تبلیغات	
اسالمی	که	در	تاریخ	6	دی	ماه	برگزار	شد	را	می	توان	
یکی	از	مهم	ترین	دیدارهای	ســال	جاری	ایشــان	دانست.	در	
بخشــی	از	این	دیــدار،	که	مصادف	بــود	با	یــوم	اهلل	نهم	دی،	
رهبرانقالب	با	اشاره	به	اینکه	هدف	دشمن،	از	بین	بردن	»امید«،	
»اعتماد«	و	»اعتقاد«	مردم	اســت،	فرمودند:	»برای	اینکه	راز	
پیروزی	انقالب	اسالمی	را	دشمن	فهمیده،	رازش	اعتقاد	مردم	و	
ایمان	مردم	است،	می	خواهد	این	ایمان	را	از	بین	ببرد...	هدفش	
این	است.	مردم	را	ناامید	کنند،	مردم	را	بدبین	کنند،	اعتماد	به	

نفس	مردم	را	بگیرند،	به	آینده،	آینده	را	تاریک	نشان	بدهند،	این	
کاری	اســت	که	امــروز	دشــمن	دارد	می	کنــد.«	در	ادامه،	
رهبرانقالب	به	مسأله	های	روز	جامعه	نیز	اشاره	کردند	که	نظر	به	

اهمیت	آن،	بخش	های	مهم	آن	تقدیم	می	شود
     متأسفانه در داخل هم گروهی کار دشمن را انجام می دهند

متأسفانه	در	داخل	هم	گروهی	همین	کار	دشمن	را	دارند	انجام	
می	دهند.	حاال	بعضی	ها	میفهمند	که	چــه	کار	دارند	میکنند،	
بعضی	ها	نمی	فهمند	و	می	کنند،	درســت	همان	کار	دشــمن.	
نا	امیدکردن	مردم،	متهم	کردن	این	و	آن،	دروغ	های	شــاخدار	

دشمن	ساز	را	به	جای	راســت	وانمودکردن	و	قلمدادکردن	در	
ذهن	مردم،	اینها	کارهایی	است	که	دارند	متأسفانه	در	داخل	هم	

یک	عده	ای	انجام	می	دهند،	اینها	تقوی	ندارند.	
    اینها دینشان سیاسی اســت، به جای اینکه سیاستشان 

دینی باشد
آن	کسانی	که	کار	دشمن	را	دارند	انجام	میدهند	در	داخل	تقوی	
ندارند.	اینها	دینشان	سیاسی	است،	به	جای	اینکه	سیاستشان	
دینی	باشد،	دینشان	سیاسی	کاری	است.	سیاست	ما	باید	دینی	

4 	باشــد	نه	اینکه	دینداری	مان	را	در	جهت	سیاسی	کاری

عناصر دانشگاهی در پیروزی انقالب نقش مهمی داشتند   | این شماره تقدیم می شود به روح پرفتوح شهید استاد کامران نجات اللهی      

در	دوران	پیروزی	انقالب،	ما	دانشگاه	را	از	نزدیک	دیدیم.	وقتی	که	نهضت	به	دور	افتاد،	دانشــگاه	بتدریج	گداخته	شد؛	تا	این	که	سال	آخر،	حضور	دانشگاه	بسیاری	
از	محیطهای	دیگر	را	تحت	تأثیر	و	تحت	الّشعاع	قرار	داد.	انقالب	هم	که	پیروز	شد،	جزو	اّولین	کســانی	که	در	قدمهای	اّوِل	پیروزی	انقالب،	نقشهای	بسیار	مؤثری	را	

79/12/9	 برعهده	گرفتند،	عناصری	از	دانشگاهیان	بودند،	اینها	خدمات	دانشگاه	است.	
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گزارشی از چگونگی تمام شدن فتنه بعد از انتخابات سال 88 سیاست به معنای دروغ گفتن به افکار عمومی نیست

کلید واژه  |  3

سید حسن نصراهلل: زمان مبارزه با رژیم صهیونیستی است

مطالبه رهبری  |  3 گزارش هفته   |  3

اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا:

نه دی دفاع از ارزش های انقالب بود

رهبر انقالب با اشاره به اینکه عده ای از  افراد همان کار دشمن را در داخل انجام می دهند:

سیاه نمایی هنر نیست 

به جای اینکه سیاست شان دینی باشد، 
دین شان سیاسی کاری است

اینها تقوی ندارند

کســانی هســتند که یا امروز یا دیــروز همه ی 
امکانات مدیریتی کشــور در اختیارشــان بوده، 
آن وقت نقش اپوزیســیون به خودشان می گیرند

اینها حق ندارد علیه کشور حرف بزنند، باید پاسخگو باشند
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نقد و نقدپذیری 
واجب است، تهمت و 

لجن پراکنی حرام است

هنر این است که انسان برای خاطر هوای نفس حرف نزند، برای خاطر جهات شخصی حرف نزند، برای خاطر قدرت یابی حرف نزند

انقالبی نمایــی غیر از انقالبی گری اســت
نمی شود که انسان یک دهه همه کاره ی کشور باشد

 بعـد یـک دهـه ی بعدی تبدیـل بشـود به مخـالف خـوان کشـور

نه دی پاسخ به همین 
بازی ها بود

ما خیلــی باید مراقب 
خودمان باشیم

هیچ کس 
ضمانت درست
 ماندن تا دمِ مرگ را ندارد

روایتی منترش نشده از دیدار رهرب انقالب با منایندگان 
ستاد های انتخاباتی در سال 88

ن بار
 اولی

ر برای
شا

انت

افراد استمالک حال فعلی 
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وقتی مردم کار را تمام کردندابطال انتخابات،یعنی زدن توی دهن مردم
در روزهای التهاب فتنه، بسیاری از رخدادها به خوبی دیده نمی شود یا بیش از آنچه که باید، کمرنگ یا پررنگ می شود. شاید بتوان جلسه ی رهبر انقالب با 
نمایندگان ستادهای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری، چهار روز بعد از انتخابات سال 88 را یکی از همین واقعیت ها دانست که متن و حواشی آن درست 
دیده نشده و کمتر پردازش شده است. این دیدار دو بخش دارد: در بخش یکم، ابتدا رهبر انقالب نکاتی مطرح می کنند و نمایندگان هر یک از ستادهای انتخاباتی نیز مطالب 
مورد نظر خود را بیان می کنند. سپس رهبر انقالب جمع بندی کرده و توضیح مختصری نسبت به برخی نکات می فرمایند. بعد از آن نوبت به نمایندگان وزارت کشور و شورای 

نگهبان می رسد و در نهایت رهبر انقالب بیانات اصلی خود را ایراد می کنند.  
		

شام بدانید، یقین 

کنید... اگر همه هم 

جمع بشوند بگویند 

ابطال، من قبول 

نخواهم کرد. ابطال، 

یعنی زدن توی دهن 

مردم. چهل میلیون 

آدم آمدند پای 

صندوق رأی دادند، 

من بگویم شام غلط 

کردید رأی دادید؛ 

چنین چیزی مگر 

ممکن است؟ مطلقاً 

من این را قبول 

نخواهم کرد

بازشامری صندوق ها 

انجام شد و تغییر 

محسوس چندانی 

در نتیجه ی آرا 

حاصل نشد و دو 

تن از نامزدهای 

انتخاباتی، همچنان 

با شبهه افکنی و 

القای تهمت تقلب 

در انتخابات، فضای 

جامعه که آماده ی 

یک جشن همگانی 

بود را به سوی تردید 

و ابهام کشاندند. 

اردو کشی های 

خیابانی، آسیب  به 

وسایل  عمومی و 

اخالل در امنیت 

عمومی، از جمله 

رفتارهایی بود 

که تحت عنوان 

طرفداری و حامیت 

از کاندیداهای 

شکست خورده 

انجام می گرفت. 

رهرب انقالب اما 

حساب اغتشاشگران 

و مردم عادی 

طرفدار کاندیدای 

شکست خورده را 

جدا کردند

گزارشی از چگونگی تمام شدن فتنه بعد از انتخابات سال 88روایتی منتشر نشده از دیدار رهبر انقالب با نمایندگان ستاد های انتخاباتی در سال 88

	 موافقت رهبر انقالب با اختصاص مبلغی از 
صندوق توسعه برای کمک به زلزله زدگان

رئیس	مجلس	شورای	اسالمی	از	موافقت	رهبر	
معظم	انقالب	برای	برداشت	200میلیون	دالر	از	
صندوق	توسعه	برای	کمک	به	مناطق	زلزله	زده	

خبر	داد.			   |       تسنیم |

	 نصرا...: اکنون زمان کافی برای مبارزه با 
رژیم صهیونیستی فراهم شده است

دبیرکل	حزب	اهلل	لبنان،	هیأتی	از	جبهه	مردمی	
برای	آزادی	فلسطین	را	به	حضور	پذیرفت	و	در	
این	دیدار	اعالم	کرد	اکنون	که	محور	مقاومت	
دســتاوردهایی	در	مقابله	با	تروریسم	داشته،	
زمان	کافی	برای	مبارزه	با	رژیم	صهیونیســتی	
فراهم	شده	است	و	باید	یک	طرح	مشترک	برای	

مقابله	با	این	رژیم	اشغالگر	اتخاذ	شود.		   |       فارس |

   الحوثی: رژیم سعودی ابزاری
 در دست آمریکاست 

"ســید	عبدالملک	الحوثــی"	رهبر	جنبش	
انصاراهلل	یمن	با	اشاره	به	اینکه	ائتالف	متجاوز	
ســعودی	برای	تحقق	اهدافش	دســت	به	هر	
جنایتی	زد	اظهارداشــت:	متجــاوزان	بازارها	
و	مناطق	مســکونی	را	هدف	قرار	می	دهند	تا	
غیرنظامیان	بیشــتری	را	به	قتل	برسانند	زیرا	
هدف	متجاوزین	شکســتن	اراده	مردم	یمن	و	
نابودی	تمام	عناصر	زندگی	مردم	یمن	است.	وی	
با	بیان	اینکه	عربستان	و	امارات	نقش	مخربی	در	
امت	اسالم	بازی	می			کنند	افزود:	رژیم	سعودی	

فقط	ابزاری	در	دست	آمریکاست.				|  العالم |

		نیویورک تایمز: رای گیری ســازمان ملل 
ثابت کرد آمریکا اول نیست

نیویورک	تایمز	با	اشــاره	به	یکی	از	شعارهای	
رئیس	جمهــوری	آمریــکا	در	دوران	انتخابات	
ریاست	جمهوری	این	کشور	و	رای	قاطع	کشورها	
در	مجمع	عمومی	سازمان	ملل	در	محکومیت	
موضع	این	کشور	درباره	قدس	نوشت:	این	"اول	
آمریکا"	نیســت	که	به	جز	چند	کشور	گمنام	
جهان،	همه	در	ســازمان	ملل	بر	ضد	این	کشور	

رای	دادند.					|   ایرنا |

     تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان 
ملل در حمایت از مسلمانان روهینگیا

مجمع	عمومی	ســازمان	ملل	خواستار	پایان	
عملیات	نظامی	میانمار	علیه	مسلمانان	روهینگیا	
و	انتصاب	یک	فرســتاده	ویژه	ســازمان	ملل	
برای	میانمار	شد.	ســازمان	همکاری	اسالمی	
قطعنامه	ای	درباره	وضعیت	مسلمانان	روهینگیا	
ارائه	کرده	بود	که	روز	یکشنبه	در	مجمع	عمومی	
با	122	رای	موافق	در	مقابل	10رای	مخالف	و	24	

رای	ممتنع	به	تصویب	رسید.				|  ایرنا |

در چنین شرایطی رهبر انقالب طبق رسم هرساله ی خود، در 
نخستین ساعات سال نو، بیانات خود را در حرم رضوی پیرامون 
وضعیت و نقشه ی راه یکساله ی کشــور آغاز می کنند، راهی 
که در ابتدای آن انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری 
پیش روی ملت قرار داشت. رهبر انقالب عالوه بر تأکید ات و 
توصیه های انتخاباتی به عموم مــردم و نامزدهای انتخاباتی، 
توجه کشور را به یک مســئله  و جریان مهم در کشور جلب 
می کنند: »من می بینم بعضی ها در انتخاباتی که دو ســه ماه 
دیگر انجام خواهد گرفت، از حاال شــروع کرده اند به خدشه 
کردن... این همه انتخابات در طول این سی سال انجام گرفته 
است -در حدود سی انتخابات- مسئوالن وقت در هر دوره ای 
رسماً متعهد شده اند و صحت انتخابات را تضمین کرده اند، و 
انتخابات صحیح بوده است؛ چرا بیخود خدشه می کنند، مردم 
را متزلزل می کنند، تردید ایجاد می کنند؟« امری که در طول 
ماه های آینده، باز هم از سوی رهبر انقالب تکرار شد و نشان گر 
فعالیت گسترده ی دشمنان برای زیر ســؤال بردن سالمت 

انتخابات و سرد کردن تنور آن در کشور بود. 
دشمناتحادمردمراهدفمیگیرد

روز 22 خرداد، دهمین انتخابات ریاســت جمهوری، باشکوه 
هرچه تمام تر برگزار شد، اما هنوز ساعاتی از اعالم نتایج نگذشته 
بود که برخی از نامزدهای انتخاباتــی، با ادعای تقلب، خواهان 
ابطال نتیجه و برگزاری مجدد انتخابات شــدند. چهار روز بعد 
از روز برگزاری انتخابات، رهبر انقالب جلسه ای با نمایندگان 
چهار نامزد انتخابات برگزار می کنند و ضمن شنیدن انتقاد های 
معترضین به نتیجه ی انتخابات، و استدالل های وزارت کشور 
و شورای نگهبان، به هر چهار ستاد تأکید می کنند که عده ای 
نمی خواهند مردم اتحاد داشــته باشــند، بنابراین کاندیدا  و 
ستاد آن ها باید با ایجاد دشمنی مقابله کنند. عالوه بر این برای 
شــفافیت و از بین رفتن ابهام و بهانه های احتمالی، پیشنهاد 

بازشماری برخی از صندوق ها را نیز ارائه می دهند. 
 اغتشاشگرانازمردمنبودند

بازشماری صندوق ها انجام شد و تغییر محسوس چندانی در 
نتیجه ی آرا حاصل نشد و دو تن از نامزدهای انتخاباتی، همچنان 
با شبهه افکنی و القای تهمت تقلب در انتخابات، فضای جامعه که 
آماده ی یک جشن همگانی بود را به سوی تردید و ابهام کشاندند. 
اردو کشی های خیابانی، آسیب  به وســایل  عمومی و اخالل در 
امنیت عمومی، از جمله رفتارهایی بود که تحت عنوان طرفداری 
و حمایت از کاندیداهای شکست خورده انجام می گرفت. رهبر 
انقالب اما حساب اغتشاشگران و مردم عادی طرفدار کاندیدای 
شکست خورده را جدا کردند: »آن کســانی که نامزدشان رأی 
نیاورده، طبیعی است افسرده باشند، اوقاتشان تلخ باشد؛ اما این 
معنایش اغتشاش نیست؛ اینها اغتشاش گر نیستند. اغتشاش گر 
یک عده ی معدودی هســتند؛ همانهائی که بودجه ی تصویب 
شده ی بعضی از دولتهای غربی را برای ایجاد اختالف در داخل 

ایران مصرف مي کنند، آنها اغتشاش گرند.«88/4/15 

پیوندشومیکهنگسست
روزهای پاییزی ســال 88 فرا  می رســد، ســردمداران حرکت 
فتنه خیز، علی رغم هشــدار های رهبــر انقالب، راه خــود را از 
ضدانقالب و دشمنان جمهوری اسالمی جدا نمی کنند. همین 
امر باعث می شــود تمامی گروه ها و نیروها ی ضدانقالب در زیر 
ردای مخالفت با انتخابات، به مقابله با جمهوری اسالمی بپردازند. 
ادامه ی این پیوند شــوم، راه هتاکی ها به اصول اسالم و انقالب را 
باز می کند که نقطه ی اوج آن در روز قدس و شــانزدهم آذر ماه 
88 رقم می خورد: توهین به مقدسات، هتک حرمت امام راحل 
و شعارهای انحرافی چون "استقالل، آزادی، جمهوری ایرانی"، "نه 
غزه نه لبنان، جانم فدای ایران" و "مرگ بر اصل والیت فقیه"، از 
تلخ ترین وقایع این روزها برای ملت ایران است. رهبر انقالب اما 
باز هم زبان نصیحت را در پیش می گیرند: »آن کســی که برای 
انقالب، برای امام، برای اســالم کار مي کند، بمجردی که ببیند 
حرف او، حرکت او موجب شده است که یک جهتگیری ای علیه 
این اصول به وجود بیاید، فوراً متنبه مي شود. چرا متنبه نمي شوند؟ 
وقتی شــنفتند که از اصلی ترین شــعار جمهوری اســالمی - 
»استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی« - اسالمش حذف مي شود، 
باید به خود بیایند... باید تبری کنند... باید خودشان را بکشند کنار، 

بگویند نه نه، ما با این جریان نیستیم.«88/9/21
وقتیمردمکارراتمامکردند

این جدایی اما هرگز رخ نداد تا جایی که عناصر آشــوب گر با 
همراهی عده ای به ظاهر انقالبی بــا وقاحت هرچه  تمام تر، در 
عصر عاشــورا اقدام به هتک حرمت مقدس ترین ارزش های 
انسانی و اسالمی کنند و در روز عزای ساالر آزادگان و شهیدان 
به پایکوبی، هلهله، جشن و آتش زدن موکب های صلواتی اقدام 
کردند. عملی که باعث شــد صبر چند ماهه  ی ملت ایران بر 
بی امنیتی، آشوب، اغتشاش، تهمت و دورویی تمام شود و در روز 
نه دی، مردم ایران جدای از سالیق و آرای انتخاباتی با خشم و 
خروش برای حفظ اسالم و انقالب قیام کردند. قیامی که مهر 
بطالن ملت بر فتنه ای بود که کشور را به لبه ی پرتگاه سقوط 

می کشاند. قیامی که رهبر انقالب از آن اینگونه یاد می کنند:
» یک برنامه ریزی ده ساله بود تا ســال 88... به خیال خودشان 
زمینه ها را آماده کــرده بودند. مطالباتی هم مردم داشــتند 
-مردمی که وابسته ی به نظامند، وفادار به نظامند- فکر کردند 
از این مطالبات بتوانند استفاده کنند؛ لذا آن قضایای سال 88 به 
وجود آمد. دو سه ماه تهران را متالطم کردند - البته فقط تهران 
را - دو سه ماه توانستند دل ها و ذهن ها را به خودشان مشغول 
کنند. اینجا هم مردم آمدند توی میــدان. بعد از آنکه باطن ها 
ظاهر شــد، در روز قدس مردم دیدند که اینها حرف دلشــان 
چیست، در روز عاشورا فهمیدند که اینها عمق خواسته هاشان 
تا کجاست، مردم عزیز ما به میدان آمدند و حماسه ی نُه دی را 
به راه انداختند. نه فقط در تهران، بلکه در سراسر کشور، میلیونها 
نفر در روز نهم دی... آمدند توی میدان، غائله را ختم کردند. این، 

هنر مردم است. درود به مردم ایران.«90/3/14

پایه ی همه ی خیرات در جامعه، تقواست. تقوای 
فردی؛ یعنی هر کس بین خود و خدا سعی کند از 
جاده ی صالح و حق تخطی نکند و پا را کج نگذارد. 
تقوای سیاسی؛ یعنی هر کس که در کار سیاست 
است، ســعی کند با مسائل سیاســی صادقانه و 
دردمندانه و از روی دلسوزی برخورد کند. سیاست 
به معنای پشت هم اندازی و فریب و دروغ گفتن به 
افکار عمومی مردم، مطلوب اسالم نیست. سیاست 
یعنی اداره ی درست جامعه؛ این جزو دین است. 
تقوای سیاسی، یعنی انســان در میدان سیاست، 
صادقانه عمل کند. 81/5/5 تقوای سیاسی یعنی 
انسان از لغزشگاه هایی که دشــمن میتواند از آن 

استفاده کند، پرهیز بکند.   95/3/14

#تقوای   _سیاسی

 سیاست به معنای فریب و دروغ 

گفتن به افکار عمومی نیست

اندیشــکده ی شــورای روابط خارجی آمریکا که 
ریاســت آن را ریچارد هــاس بر عهــده دارد، در 
یادداشــتی به بررسی برخی مســائل بین المللی 
پرداختــه اســت. در این یادداشــت کــه یکی از 
قسمت های آن را "اعالم هژمونی ایران" در بر گرفته 
است، چنین آمده اســت: "رهبران ایران بایستی از 
چگونگی گذراندن سال 2017 خوشحال باشند." 
جیمز لیندسی، نویسنده ی این یادداشت، سپس با 
برشمردن موفقیت هایی که ایران در منطقه کسب 
کرده است می نویسد: "به نظر می رسد حضور بشار 
اسد بر مسند قدرت تضمین شده باشد. به شرح فوق، 
حزب اهلل در لبنان را نیز اضافه کنید. داعش بخش 
زیادی از سرزمین های ]عراق و سوریه[ را از دست 
داده است. همچنین حکومت عراق شهر سرشار از 
نفت کرکوک را دوباره پس گرفته اســت. حوثی ها 
نیز عربســتان را در باتالق یمن زمین گیر کرده اند. 
مشارکت ایران در همه ی این تحوالت برجسته بوده 
است، همین هم نفوذ ایران در سرتاسر منطقه را در 
برداشته است."جیمز لندسی سپس با برشمردن 
اشــتباهات عربســتان ســعودی اضافه می کند: 
"گام های اشتباه عربستان سعودی نیز کمک کرده 
است. ریاض عالوه بر جنجالی که در بدرفتاری در 
ماجرای یمن داشته، تالش ها برای تحریم قطر به 
دلیل ابراز همدردی با ایران و حمایت از تروریســم 
را نیز انجام داده اســت. اما این امر قطــر را به ایران 
نزدیک تر کــرده و یک تهدیــد دیپلماتیک برای 
واشنگتن ایجاد کرده است. )قطر میزبان بزرگ ترین 

پایگاه هوایی آمریکا در غرب آسیا است(."   

سال 2017، سال موفقیت 
های ایران است

اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا:

         واکنش رهبر انقالب به ابطال انتخابات در سال 76 
در	بخش	دوم،	رهبر	انقالب	ختم	رســمی	جلسه	را	اعالم	
می	کنند،	اما	می	گویند:	»من	با	دوســتان	اگر	خواستند،	
می	نشــینم	و	صحبت	می	کنم.«	همــه	ی	دوربین	ها	به	
خواست	ایشان	از	اتاق	خارج	می	شــود.	بعداز	آن،	برخی	از	
حاضران	مجددا	نکات	مختلفی	را	با	جزئیات	بیشتر	در	مورد	
انتخابات	بیان	می	کنند.	محور	اصلی	نکات	عمده	ی	این	افراد،	
مخدوش	بودن	انتخابات	و	در	نتیجه،	اعالم	ابطال	آن	است.	
رهبر	انقالب	در	جواب	یکی	از	این	افراد	چنین	می	گویند:	
»شما	می	گویید	مردم	عصبانی	اند.	این	طبیعی	است...	شما	
خیال	می	کنید	وقتی	که	آقای	خاتمی	با	بیست	میلیون	رأی	
پیروز	شد،	یک	عده	ای	عصبانی	نبودند؟	خب	چرا،	آنها	هم	
عصبانی	بودند.	آنها	هم	همین	حــرف	را	می	زدند.	آنها	هم	
همین	داعیه	ها	و	طلبکاری	ها	را	می	کردند.	همان	وقت	به	من	
هم	مراجعه	کردند.	یکی	از	مسئولین	عالی	رتبه	ی	آن	روز	آمد	
پیش	من	و	از	من	خواست	که	آقا	این	انتخابات	را	ابطال	کنید.	
من	آنچنان	تشــری	زدم	که	به	نظرم	بعد	از	آن	بین	ما	و	آن	

مسئول	هنوز	هم	درست	اصالح	نشده...«
رهبر	انقالب	به	یکی	از	حضار	که	مدت	ها	در	نظام	مسئولیت	
داشته	و	دست	اندرکار	امور	بوده	یادآوری	می	کنند	که	امکان	
تقلب	در	چنین	موردی	-که	بیش	از	10	میلیون	اختالف	
رأی	وجود	دارد-	بسیار	پایین	است.	اگر	هم	تردیدی	هست،	
می	توان	از	آدم	های	باتجربه	در	وزارت	کشور	که	در	جریان	
این	امور	هستند	و	بسیاری	شان	هم	با	رئیس	جمهور	وقت	
موافق	نیستند،	پرسید.نماینده	ی	ستاد	آقای	موسوی	نیز	
که	سابقه	ی	برگزاری	انتخابات	را	در	دوم	خرداد	76	داشته	
است،خدشه	به	انتخابات	را	مرتبط	با	مســائل	قبل	از	روز	
انتخابات	عنوان	می	دارد	و	در	عین	حال	با	صراحت	می	گوید	

که	امکان	تقلب	در	این	حد	وجود	ندارد.
         ابطال انتخابات، یعنی زدن توی دهن مردم

ســپس	رهبر	انقالب	نیز	با	توجه	به	عدم	ارائه	ی	مستندی	
مبنی	بر	جابجایی	آراء	در	انتخابات	که	طبق	قانون	موجب	
ابطال	انتخابات	خواهد	شد،	تأکید	می	کنند:	»شما	بدانید،	
یقین	کنید...	اگر	همه	هم	جمع	بشوند	بگویند	ابطال،	من	
قبول	نخواهم	کــرد.	ابطال،	یعنی	زدن	تــوی	دهن	مردم.	
چهل	میلیــون	آدم	آمدند	پای	صنــدوق	رأی	دادند،	من	
بگویم	شــما	غلط	کردید	رأی	دادید؛	چنین	چیزی	مگر	
ممکن	است؟	مطلقاً	من	این	را	قبول	نخواهم	کرد.	مسئله	ی	

مرجع	خالِف	قانون	و	فراِی	قانون	هم	جایش	اینجا	نیست.	
اینجا	مرجع	قانونی	وجــود	دارد.	راه	قانون	وجود	دارد.	من	
به	شورای	نگهبان	و	وزارت	کشــور	توصیه	کردم	و	باز	هم	
می	کنم؛	اآلن	هم	آقایان	حضور	دارند،	به	ایشان	می	گویم:	
به	دقت	رسیدگی	کنند.	حتی	اگر	الزم	شد	صندوق	هایی	
را	بازشماری	کنند،	حتماً	بکنند.	شماها	هم	بروید	حضور	
داشته	باشید	نگاه	کنید.	همان	مواردی	که	مورد	شبهه	است	
بروید	نگاه	کنید.	اگر	چنانچه	نتیجه	ی	بازشماری	ها	خالف	
آن	چیزی	درآمد	که	اآلن	در	آمار	رسمی	وجود	دارد،	حتماً	
آن	را	دخالت	بدهند.	البته	من	مطمئنم،	یقین	دارم	که	امکان	
ندارد	که	نتایج	انتخابات	را	عوض	کند؛	نتایج	عوض	نخواهد	
شد.	]اما[	راه	همین	است.	راه،	راه	قانونی	است.	من	به	آقای	
مهندس	موسوی	هم	گفتم.	ایشــان	هم	از	من	قبول	کرد	
که	راه،	راه	قانونی	است.	از	همان	طریق	قانونی	مشی	کنند،	
من	هم	قرص	و	محکم	پشتش	می	ایستم.	شما	بدانید	من	با	
آقایان	شورای	نگهبان	و	با	آقایان	وزارت	کشور	رودربایستی	

ندارم.	می	ایستم	پایش	تا	اینکه	این	قضیه	حل	بشود.«
آقا	مناقشه	بر	سر	نتایج	انتخابات	مجلس	ششم	در	تهران	
را	مثال	می	زنند	که	قرائن	اولیه	متعددی	بر	وقوع	تخلف	در	
آن	وجود	داشت	و	برخی	بر	ابطال	انتخابات	اصرار	داشتند.	
موضع	رهبر	انقالب	در	آن	موقع	این	بود	که	شبهات	بررسی	
شود	و	اگر	تخلف	ثابت	شد،	نتیجه	ابطال	شــود.	اما	بعد	از	
تحقیقات	معلوم	شــد	هرچند	تخلفاتی	در	کار	بوده،	اما	نه	

چنان	که	سرنوشت	ساز	و	مستلزم	ابطال	بوده	باشد.
رهبری	با	انتقاد	از	برخی	مواضع	دوگانه	در	برابر	قانون	گرایی،	
تأکید	می	کنند	که	در	این	مورد،	راه	درستی	که	بتوان	پای	
آن	ایستاد،	سازوکارهای	قانونی	است؛	نه	راه	های	فراقانونی	
که	تضمینی	برای	قبول	نتایج	آن	وجود	ندارد:	»حاال	فرض	
]کنید[	ما	یک	مجموعه	حکمیت	هم	معین	کردیم.	یک	
ُحکمی	هم	دادند.	اگر	آن	حکم	بر	خالف	میل	شما	بود،	قبول	
می	کنید؟	من	بعید	می	دانم.	باز	شبهه	به	وجود	می	آید.	چه	
داعی	داریم	ما	بی	خود	شبهه	را	زیاد	بکنیم؟	راه	قانون	را	مشی	
کنید،	درست	عمل	بکنید.	ان	شــاءاهلّل	خدای	متعال	هم	

برکت	خواهد	داد.«	
پی نوشت : * منت فوق، برگرفته از کتابی است که با روایتی تحلیلی 

به ماجرای فتنه ی 88 پرداخته است و بخش هایی از آن، برای اولین 

بار است که منترش می شود. این کتاب، قرار است توسط مؤسسه ی 

پژوهشی- فرهنگی انقالب اسالمی روانه ی بازار شود.

ساعت های پایانی سال 87 در حالی سپری می شد که کشور در سال  های گذشته با شتاب در مسیر پیشرفت های علمی، سیاسی و اجتماعی قدم 
برداشته بود. ساخت و پرتاب موفقیت آمیز ماهواره ی امید، تولید و طراحی ماهواره بر سفیر که ایران را به نهمین کشور صنعت فضایی جهان تبدیل 
کرد، توانایی غنی ســازی 3/5 درصدی اورانیوم، پیشرفت های پزشکی هسته ای، صنعت لیزری، پیشرفت در بخش ســلول های بنیادی و همچنین ادوات و 

تجهیزات نظامی، ایران را علی رغم تحریم های آمریکا و متحدانش به کشوری متمایز در منطقه بدل کرده بود.
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