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در روزهــای التهــاب فتنــه، بســیاری از رخدادهــا بــه خوبــی دیــده نمی شــود 
ــوان  ــاید بت ــود. ش ــگ می ش ــا پررن ــگ ی ــد، کمرن ــه بای ــه ک ــش از آنچ ــا بی ی
نامزدهــای  انتخاباتــی  ســتادهای  نماینــدگان  بــا  انقــالب  رهبــر  جلســه ی 
ــا  ــن واقعیت ه ــی از همی ــال 88 را یک ــات س ــد از انتخاب ــار روز بع ــت جمهوری، چه ریاس
دانســت کــه متــن و حواشــی آن درســت دیــده نشــده و کمتــر پــردازش شــده اســت. 
ــرح  ــی مط ــالب نکات ــر انق ــدا رهب ــم، ابت ــش یک ــش دارد: در بخ ــدار دو بخ ــن دی ای
می کننــد و نماینــدگان هــر یــک از ســتادهای انتخاباتــی نیــز مطالــب مــورد نظــر خــود 
ــری  ــح مختص ــرده و توضی ــدی ک ــالب جمع بن ــر انق ــپس رهب ــد. س ــان می کنن را بی
نســبت بــه برخــی نــکات می فرماینــد. بعــد از آن نوبــت بــه نماینــدگان وزارت کشــور و 
ــراد  ــود را ای ــی خ ــات اصل ــالب بیان ــر انق ــت رهب ــد و در نهای ــان می رس ــورای نگهب ش

می کنند.  

         واکنش رهبر انقالب به ابطال انتخابات در سال 76 
در بخــش دوم، رهبــر انقــاب ختــم رســمی جلســه را اعــام می کننــد، امــا 
ــم.«  ــت می کن ــینم و صحب ــتند، می نش ــر خواس ــتان اگ ــا دوس ــن ب ــد: »م می گوین
ــداز آن، برخــی  ــود. بع ــارج می ش ــاق خ ــان از ات ــه خواســت ایش ــا ب ــه ی دوربین ه هم
ــات بیــان  ــا جزئیــات بیشــتر در مــورد انتخاب ــکات مختلفــی را ب از حاضــران مجــددا ن
ــات و در  ــودن انتخاب ــکات عمــده ی ایــن افــراد، مخــدوش ب می کننــد. محــور اصلــی ن
نتیجــه، اعــام ابطــال آن اســت. رهبــر انقــاب در جــواب یکــی از ایــن افــراد چنیــن 
ــد. ایــن طبیعــی اســت... شــما خیــال  می گوینــد: »شــما می گوییــد مــردم عصبانی ان
می کنیــد وقتــی کــه آقــای خاتمــی بــا بیســت میلیــون رأی پیــروز شــد، یــک عــده ای 
ــد. آنهــا هــم همیــن حــرف را  عصبانــی نبودنــد؟ خــب چــرا، آنهــا هــم عصبانــی بودن
ــه  ــت ب ــان وق ــد. هم ــا را می کردن ــا و طلبکاری ه ــن داعیه ه ــم همی ــا ه ــد. آنه می زدن
ــد. یکــی از مســئولین عالی رتبــه ی آن روز آمــد پیــش مــن و  مــن هــم مراجعــه کردن
از مــن خواســت کــه آقــا ایــن انتخابــات را ابطــال کنیــد. مــن آنچنــان تشــری زدم کــه 

ــا و آن مســئول هنــوز هــم درســت اصــاح نشــده...« ــه نظــرم بعــد از آن بیــن م ب
رهبــر انقــاب بــه یکــی از حضــار کــه مدت هــا در نظــام مســئولیت داشــته و 
ــوردی  ــن م ــب در چنی ــکان تقل ــه ام ــد ک ــادآوری می کنن ــوده ی ــور ب دســت اندرکار ام
-کــه بیــش از 10 میلیــون اختــاف رأی وجــود دارد- بســیار پاییــن اســت. اگــر هــم 
ــان  ــه در جری ــور ک ــه در وزارت کش ــای باتجرب ــوان از آدم ه ــت، می ت ــدی هس تردی
ــتند،  ــق نیس ــت مواف ــور وق ــا رئیس جمه ــم ب ــان ه ــتند و بسیاری ش ــور هس ــن ام ای
ــات را در  پرســید.نماینده ی ســتاد آقــای موســوی نیــز کــه ســابقه ی برگــزاری انتخاب
ــل از روز  ــا مســائل قب ــط ب ــات را مرتب ــه انتخاب دوم خــرداد 76 داشــته است،خدشــه ب
ــا صراحــت می گویــد کــه امــکان تقلــب  انتخابــات عنــوان مــی دارد و در عیــن حــال ب

ــدارد. ــن حــد وجــود ن در ای

         ابطال انتخابات، یعنی زدن توی دهن مردم
سـپس رهبر انقاب نیز بـا توجه بـه عدم ارائـه ی مسـتندی مبنی بـر جابجایـی آراء در 
انتخابات کـه طبق قانـون موجب ابطـال انتخابـات خواهد شـد، تأکید می کنند: »شـما 
بدانیـد، یقین کنیـد... اگـر همه هـم جمـع بشـوند بگوینـد ابطال، مـن قبـول نخواهم 
کرد. ابطـال، یعنی زدن تـوی دهن مـردم. چهـل میلیـون آدم آمدند پای صنـدوق رأی 
دادنـد، مـن بگویـم شـما غلـط کردیـد رأی دادیـد؛ چنیـن چیزی مگـر ممکن اسـت؟ 
مطلقاً من ایـن را قبـول نخواهم کرد. مسـئله ی مرجـع خاِف قانـون و فـراِی قانون هم 
جایـش اینجـا نیسـت. اینجـا مرجـع قانونـی وجـود دارد. راه قانـون وجـود دارد. من به 
شـورای نگهبان و وزارت کشـور توصیه کـردم و باز هم می کنـم؛ اآلن هـم آقایان حضور 
دارند، به ایشـان می گویـم: به دقت رسـیدگی کننـد. حتی اگـر الزم شـد صندوق هایی 
را بازشـماری کنند، حتمـاً بکنند. شـماها هـم بروید حضور داشـته باشـید نـگاه کنید. 
همـان مـواردی کـه مـورد شـبهه اسـت برویـد نـگاه کنیـد. اگـر چنانچـه نتیجـه ی 
بازشـماری ها خاف آن چیزی درآمـد که اآلن در آمار رسـمی وجـود دارد، حتمـاً آن را 
دخالـت بدهنـد. البته من مطمئنـم، یقیـن دارم که امـکان ندارد کـه نتایـج انتخابات را 
عوض کنـد؛ نتایج عوض نخواهد شـد. ]امـا[ راه همیـن اسـت. راه، راه قانونی اسـت. من 
به آقـای مهندس موسـوی هـم گفتم. ایشـان هـم از من قبـول کـرد کـه راه، راه قانونی 
اسـت. از همان طریـق قانونی مشـی کنند، من هـم قرص و محکم پشـتش می ایسـتم. 
شـما بدانید من با آقایان شـورای نگهبـان و با آقایـان وزارت کشـور رودربایسـتی ندارم. 

می ایسـتم پایش تـا اینکـه این قضیـه حل بشـود.«
آقا مناقشـه بر سـر نتایـج انتخابات مجلس ششـم در تهـران را مثـال می زنند کـه قرائن 
اولیه متعـددی بر وقـوع تخلـف در آن وجود داشـت و برخـی بر ابطـال انتخابـات اصرار 
داشـتند. موضـع رهبـر انقـاب در آن موقـع ایـن بود کـه شـبهات بررسـی شـود و اگر 
تخلف ثابت شـد، نتیجـه ابطال شـود. اما بعـد از تحقیقات معلوم شـد هرچنـد تخلفاتی 

در کار بـوده، امـا نه چنـان کـه سرنوشت سـاز و مسـتلزم ابطال بوده باشـد.
رهبری با انتقـاد از برخـی مواضع دوگانـه در برابـر قانون گرایـی، تأکید می کننـد که در 
این مورد، راه درسـتی که بتوان پای آن ایسـتاد، سـازوکارهای قانونی اسـت؛ نـه راه های 
فراقانونـی که تضمینـی برای قبـول نتایج آن وجـود ندارد: »حـاال فرض ]کنیـد[ ما یک 
مجموعـه حکمیت هم معیـن کردیـم. یک ُحکمـی هـم دادند. اگـر آن حکم بـر خاف 
میل شـما بـود، قبـول می کنیـد؟ مـن بعیـد می دانم. بـاز شـبهه به وجـود می آیـد. چه 
داعـی داریم مـا بی خود شـبهه را زیـاد بکنیـم؟ راه قانـون را مشـی کنید، درسـت عمل 

بکنید. ان شـاءالّل خـدای متعال هـم برکت خواهـد داد.« 

پی نوشـت : * منت فـوق، برگرفتـه از کتابی اسـت که بـا روایتی تحلیلـی به ماجـرای فتنـه ی 88 پرداخته 

اسـت و بخش هایـی از آن، بـرای اولیـن بـار اسـت که منتـر می شـود. این کتـاب، قرار اسـت توسـط 

مؤسسـه ی پژوهشـی- فرهنگی انقـاب اسـامی روانه ی بازار شـود.

هفته امامگزارش کالم

انسان باید توجه بکند به 
رفتارش، این ریاستها می گذرد     

    
در  و  بارهــا  کــه  همان گونــه  مــن 
ســال های گذشــته قبــل و بعــد از انقالب 
هشــدار داده  ام، مجــدداً خطــر فراگیــری 
ــزم  غــده ی چرکیــن و ســرطانی صهیونی

ــود  ــغ خ ــت  بی دری ــم و حمای ــزد می کن ــالمی گوش ــورهای اس ــد کش را در کالب
ــا و  ــالمی ملت ه ــارزات اس ــی مب ــران را از تمام ــئولین ای ــت و مس ــت و دول و مل
جوانــان غیــور و مســلمان در راه آزادی قــدس، اعــالم می  نمایــم و... بــرای موفقیــت 
همــه ی عزیزانــی کــه در داخــل ســرزمین های اشــغالی و یــا در کنــار ایــن کشــور 
ــه  ــه اســرائیل و منافــع آن ضرب ــه ســالح ایمــان و جهــاد ب ــا تکیــه ب غصب شــده، ب
ــا  ــما را تنه ــران، ش ــت ای ــه مل ــم ک ــان می ده ــم و اطمین ــا می کن ــد دع می زنن

ــت. ــد گذاش نخواه
 امام خمینی )ره(؛ 06 مرداد 1366

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.

در چنین شرایطی رهبر انقاب طبق رسم هرســاله ی خود، در نخستین ساعات سال نو، 
بیانات خود را در حرم رضوی پیرامون وضعیت و نقشه ی راه یکساله ی کشور آغاز می کنند، 
راهی که در ابتدای آن انتخابات دهمین دوره ی ریاســت جمهوری پیش روی ملت قرار 
داشــت. رهبر انقاب عاوه بر تأکید ات و توصیه های انتخاباتی به عموم مردم و نامزدهای 
انتخاباتی، توجه کشور را به یک مسئله  و جریان مهم در کشور جلب می کنند: »من می بینم 
بعضی ها در انتخاباتی که دو سه ماه دیگر انجام خواهد گرفت، از حاال شروع 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 انقاب تکرار شد و 
نشان گر فعالیت گسترده ی دشمنان برای زیر سؤال بردن سامت انتخابات و سرد کردن 

تنور آن در کشور بود. 
         دشمن اتحاد مردم را هدف می گیرد

روز 22 خرداد، دهمین انتخابات ریاست جمهوری، باشــکوه هرچه تمام تر برگزار شد، اما 
هنوز ساعاتی از اعام نتایج نگذشته بود که برخی از نامزدهای انتخاباتی، با ادعای تقلب، 
خواهان ابطال نتیجه و برگزاری مجدد انتخابات شدند. چهار روز بعد از روز برگزاری انتخابات، 
رهبر انقاب 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 داشته باشند، بنابراین 
کاندیدا  و ستاد آن ها باید با ایجاد دشمنی مقابله کنند. عاوه بر این برای شفافیت و از بین 
رفتن ابهام و بهانه های احتمالی، پیشنهاد بازشماری برخی از صندوق ها را نیز ارائه می دهند. 

         اغتشاش گران از مردم نبودند
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 وسایل  عمومی و اخال در امنیت عمومی، از جمله رفتارهایی بود که تحت 
عنوان طرفداری و حمایت از کاندیداهای شکست خورده انجام می گرفت. رهبر انقاب اما 
حساب اغتشاشگران و مردم عادی طرفدار کاندیدای شکســت خورده را جدا کردند: »آن 
کسانی که نامزدشان رأی نیاورده، طبیعی است افسرده باشند، اوقاتشان تلخ باشد؛ اما این 
معنایش اغتشاش نیست؛ اینها اغتشاش گر نیستند. اغتشــاش گر یک عده ی معدودی 
هســتند؛ همانهائی که بودجه ی تصویب شــده ی بعضی از دولتهای غربی را برای ایجاد 

اختاف در داخل ایران مصرف مي کنند، آنها اغتشاش گرند.«88/4/15 
        پیوند شومی که نگسست

روزهای پاییزی سال 88 فرا  می رسد، سردمداران حرکت فتنه خیز، علی رغم هشدار های 
رهبر انقاب، راه خود را از ضدانقاب و دشمنان جمهوری اسامی جدا نمی کنند. همین 
امر باعث می شود تمامی گروه ها و نیروها ی ضدانقاب در زیر ردای مخالفت با انتخابات، 
به مقابله با جمهوری اسامی بپردازند. ادامه ی این پیوند شــوم، راه هتاکی ها به اصول 
اســام و انقاب را باز می کند که نقطه ی اوج آن در روز قدس و شــانزدهم آذر ماه 88 
رقم می خورد: توهین به مقدســات، هتک حرمت امام راحل و شعارهای انحرافی چون 
"استقال، 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 اســت. رهبر انقاب اما باز هم 
زبان نصیحت را در پیش می گیرند: »آن کسی که برای انقاب، برای امام، برای اسام 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 شنفتند که 
از اصلی ترین شعار جمهوری اسامی - »استقال، آزادی، جمهوری اسامی« - اسامش 
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
        وقتی مردم کار را تمام کردند

این جدایی اما هرگز رخ نداد تا جایی که عناصر آشــوب گر بــا همراهی عده ای به ظاهر 
انقابی با وقاحت هرچه  تمام تر، در عصر عاشــورا اقدام به هتــک حرمت مقدس ترین 
ارزش های انسانی و اسامی کنند و در روز عزای ســاالر آزادگان و شهیدان به پایکوبی، 
هلهله، جشن و آتش زدن موکب های صلواتی اقدام کردند. عملی که باعث شد 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 ســایق و آرای انتخاباتی با خشم و خروش برای حفظ اسام و 
انقاب قیام کردند. قیامی که مهر بطان ملت بر فتنه ای بود که کشور را به لبه ی پرتگاه 

سقوط می کشاند. قیامی که رهبر انقاب از آن اینگونه یاد می کنند:
» یک برنامه ریزی ده ساله بود تا سال 88... به خیال خودشان زمینه ها را آماده کرده بودند. 
مطالباتی هم مردم داشتند -مردمی که وابسته ی به نظامند، وفادار به نظامند- فکر کردند 
از این مطالبات بتوانند استفاده کنند؛ لذا آن قضایای ســال 88 به وجود آمد. دو سه ماه 
تهران را متاطم کردند - البته فقط تهران را - دو ســه ماه توانستند دل ها و ذهن ها را به 
خودشان مشغول کنند. اینجا هم مردم آمدند توی میدان. بعد از آنکه باطن ها ظاهر شد، 
در روز قدس مردم دیدند که اینها حرف دلشان 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 کشــور، میلیونها نفر در روز نهم دی... آمدند 

توی میدان، غائله را ختم کردند. این، هنر مردم است. درود به مردم ایران.«90/3/14

وقتی مردم کار را تمام کردند

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

رئیــس مجلس شــورای اســامی از موافقت رهبر معظــم انقاب برای برداشــت 
 200میلیــون دالر از صنــدوق توســعه بــرای کمک بــه مناطق زلزلــه زده خبر 

داد.      |       تسنیم |

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

دبیرکل حزب الل لبنان، هیأتــی از جبهه مردمی برای آزادی فلســطین را به حضور 
پذیرفت و در این دیدار اعام کرد اکنون که محور مقاومت دستاوردهایی در مقابله با 
تروریسم داشته، زمان کافی برای مبارزه با رژیم صهیونیستی فراهم شده است و باید 

یک طرح مشترک برای مقابله با این رژیم اشغالگر اتخاذ شود.     |       فارس |

   الحوثی:
 رژیم سعودی ابزاری در دست آمریکاست 

"سید عبدالملک الحوثی" رهبر جنبش انصارالل یمن با اشاره به اینکه ائتاف متجاوز 
سعودی برای تحقق اهدافش دست به هر جنایتی زد اظهارداشت: متجاوزان بازارها و 
مناطق مسکونی را هدف قرار می دهند تا غیرنظامیان بیشتری را به قتل برسانند زیرا 
هدف متجاوزین شکســتن اراده مردم یمن و نابودی تمام عناصر زندگی مردم یمن 
است. وی با بیان اینکه عربســتان و امارات نقش مخربی در امت اسام بازی می   کنند 

افزود: رژیم سعودی فقط ابزاری در دست آمریکاست.    |  العالم |

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

نیویورک تایمز با اشاره به یکی از شعارهای رئیس جمهوری آمریکا در دوران انتخابات 
ریاست جمهوری این کشور و رای قاطع کشــورها در مجمع عمومی سازمان ملل در 
محکومیت موضع این کشور درباره قدس نوشــت: این "اول آمریکا" نیست که به جز 

چند کشور گمنام جهان، همه در سازمان ملل بر ضد این کشور رای دادند.     |   ایرنا |

     تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل
 در حمایت از مسلمانان روهینگیا

مجمع عمومی سازمان ملل خواســتار پایان عملیات نظامی میانمار علیه مسلمانان 
روهینگیا و انتصاب یک فرستاده ویژه سازمان ملل برای میانمار شد. سازمان همکاری 
اسامی قطعنامه ای درباره وضعیت مسلمانان روهینگیا ارائه کرده بود که روز یکشنبه 
در مجمع عمومی بــا 122 رای موافق در مقابل 10رای مخالــف و 24 رای ممتنع به 

تصویب رسید.    |  ایرنا |

هفته اخبار

واژه کلید

روایتی منتشر نشده از دیدار رهبر انقالب با نمایندگان ستاد های انتخاباتی در سال 88

ابطال انتخابات،یعنی زدن توی دهن مردم

هفته سخن

گزارشی از چگونگی تمام شدن فتنه بعد از انتخابات سال 88

صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
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نـشــریـه جـامـــعـه
 مـؤمــن و انـقــالبــی
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در دوران پیروزی انقاب، ما دانشگاه را از نزدیک دیدیم. وقتی که نهضت به دور افتاد، دانشگاه 
بتدریج گداخته شد؛ تا این که سال آخر، حضور دانشگاه بسیاری از محیطهای دیگر را تحت 
تأثیر و تحت الّشعاع قرار داد. انقاب هم که پیروز شد، جزو اّولین کسانی که در قدمهای اّوِل 
پیروزی انقاب، نقشهای بســیار مؤثری را برعهده گرفتند، عناصری از دانشگاهیان بودند، 

اینها خدمات دانشگاه است.  79/12/9

عناصر دانشگاهی در پیروزی انقالب نقش مهمی داشتند

دیدار رهبر انقاب با شورای هماهنگی 
تبلیغات اسامی که در تاریخ 6 دی ماه 
برگزار شد را می توان یکی از مهم ترین دیدارهای 
سال جاری ایشان دانست. در بخشی از این دیدار، 
که مصادف بود با یوم الل نهم دی، رهبرانقاب با 
اشاره به اینکه هدف دشمن، از بین بردن »امید«، 
»اعتماد« و »اعتقاد« مردم است، فرمودند: »برای 
اینکه راز پیروزی انقاب اســامی را دشــمن 
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 نشــان بدهند، این کاری است که امروز 
دشــمن دارد می کند.« در ادامه، رهبرانقاب 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 چه کار دارند میکنند، بعضی ها نمی فهمند و 
می کنند، درست همان کار دشمن. نا امیدکردن 
مردم، متهم کردن این و آن، دروغ های شاخدار 
دشمن ســاز 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 است، به جای اینکه 

سیاستشان دینی باشد
آن کسانی که کار دشمن را دارند انجام میدهند 
در داخل تقوی ندارند. اینها دینشــان سیاسی 
است، به جای اینکه سیاستشــان دینی باشد، 
دینشان سیاسی کاری اســت. سیاست ما باید 
دینی باشــد نه اینکه دینداری مان را در جهت 
سیاســی کاری،  در جهت اهداف پست و حقیر 

سیاسی حرکت بدهیم؛ اینها این جورند. همان 
کار دشــمن را می کنند، برای اینکه فان جناح 
را تقویت کننــد، فان جنــاح را بکوبند، فان 
کس را باال ببرند، فان کــس را پایین بیاورند. 
اینها کارهایی است که متأسفانه در داخل انجام 
می گیرد. بعضی ها صاحبان رسانه اند، بعضی ها 
بدون رســانه اند، صاحب پایگاه خبری هستند، 
صاحب منبرهای تبلیغاتی هستند، می توانند 
حرف بزنند، حــرف می زننــد؛ بی ماحظه، نه 
خدا را، نه دین را، نه انصاف را رعایت نمی کنند؛ 
همان کاری که دشــمن می خواهد. دشمن هم 
به مجــّردی که می بینــد در داخل یک چنین 
چیزهایی وجود دارد، با شوق و ذوق تمام؛ امروز 
اینها می گویند، امشب شــما می بینید در رادیو 
انگلیس و رادیوی آمریکا همین ها بازتاب وسیعی 
پیدا می کند، دشمن را شاد می کنند اینها، اینها 
دشــمن را علیه ملت و علیه نظام اسامی شاد 
می کنند به قیمت ناامیدکردن مردم، ناامیدکردن 
نسل جوان و نسل نو. بخصوص کسانی که همه ی 
امکانات مدیریتی یا امروز دستشان است یا دیروز 

دستشان بوده، فرقی نمی کند.
   کسانی که کشــور در اختیارشان بوده یا 

هست، حق ندارد علیه کشور حرف بزنند
کسانی هســتند و انسان مشــاهده میکند که 
یا امروز همــه ی امکانات مدیریتی کشــور در 
اختیار اینها اســت، یــا دیروز تمــام امکانات 
مدیریتی در اختیار اینها اســت آن وقت نقش 
به قول فرنگی مآب ها اپوزیســیون به خودشان 
میگیرند.  این کســانی که کشور در اختیارشان 
است یا در اختیارشان بوده اینها دیگر حق ندارد 
علیه کشــور حرف بزنند، موضع ]بگیرند[، باید 
موضع ]مسئوالنه بگیرند[، باید پاسخگو باشند. 
بنده ای که }مسئول{ امکانات در اختیارم است 
نمی توانم مدعی باشم، باید پاسخگو باشم، جواب 
بدهم که چکار کردم با این امکانات، به جای اینکه 

پاسخگویی کنند بیایند نقش مدعی را ایفاء کنند 
علیه این علیه آن حرف بزنند نمی شــود. مردم 
قبول نمی کنند این را، حاال ممکن است که کسی 
خیال کند که در مردم تأثیر می گذارد، نه؛ مردم 

آگاهند، می فهمند، نمی پذیرند این حالت را.
    نقـد و نقدپذیـری واجـب اسـت، تهمت و 

لجن پراکنـی حـرام
همـه ی مدیـران جمهـوری اسـامی از اول 
جمهـوری اسـامی تـا امـروز خدمـات مهمی 
انجـام دادنـد، همـه، خـب مـا دیدیـم، بودیـم، 
نزدیـک بودیـم، دیدیـم خدماتـی انجـام دادند 
البتـه صدماتی هـم بعضـاً زدنـد، خدمـات هم 
بـوده، صدمـات هـم بـوده. خدمـات دولتی ها و 
قضائی هـا و مجلسـی ها را در طـول ایـن زمـان 
هر چـی بـوده بایـد انسـان سپاسـگزاری کند، 
شـکرگزاری کنـد. غالـب هـم خدمتگـزاران 
هسـتند، صدمـات را هـم بایسـتی انتقـاد کرد، 
نقد کـرد، منتها نقـد منصفانـه، نقـد منصفانه، 
نقـد مسـئوالنه، نه نقـد همـراه بـا فحاشـی، با 
تهمت، نقـد و نقدپذیـری واجب اسـت، تهمت 
و لجن پراکنـی حـرام اسـت، نقد بـا تهمت زنی 
فـرق میکنـد، بـا لجن پراکنـی فـرق میکنـد، 
بـا تکـرار حـرف دشـمن فـرق می کنـد. نقـد 
بایـد منصفانه باشـد، بایـد عاقانـه باشـد، باید 

مسـئوالنه باشـد. 
    اینکه برداریم این قوه 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 قــوه را، آن قوه را بدون هیچ تمیز محکوم 
کنیم، اینکه خب از هر کســی، هر بچه ای هم 
میتواند سنگ دستش بگیرد شیشه ها را بشکند، 
این که هنری نیســت. هنر این است که انسان 
منطقی حرف بزند، منصفانه حــرف بزند، برای 
خاطر هوای نفس حرف نزند، برای خاطر جهات 

شخصی حرف نزند، برای خاطر قدرت یابی حرف 
نزند؛ اینها هنر است. خدا را در نظر داشته باشد، 
معَ  َو  حرف که میزند بداند که این حرف »إِنَّ السَّ
الَبَصَر َو الُفؤاَد ُکلُّ أُولِئَک کاَن َعنُه َمسُؤالً«؛  حرفی 
که میزنید این حرف در روز قیامت خود این حرف 
عملی است که مجسم میشــود در مقابل شما، 
خدای متعــال مؤاخذه میکند، ســؤال میکند. 
نمیشود هر حرفی را انســان به خاطر میل دل 

خودش بزند.
          انقالبی نمایی غیر از انقالبی گری است

انقابی نمایــی غیــر از انقابی گــری اســت، 
انقابی نمایی آدم جوری عمل کند که کأنّه ما، این 
غیر از ]...[. انقابی گری کار سختی است. پابندی 
الزم دارد، تدین الزم دارد، نمیشود که انسان یک 
دهه همه کاره ی کشور باشــد بعد یک دهه ی 
بعدی تبدیل بشود به مخالف خوان کشور این که 

نمیشود که.
         نُه دی پاسخ ملت به همین بازی ها بود

نُه دی که اینقدر عظمت دارد پاسخ ملت به همین 
بازیها بود. نُه دی؛ نُه دی دفاع از ارزشهای انقاب 
بود، از ارزشهای دین بود. آنجا ایستادگی ای که 
ما کردیم ایســتادگی 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 اعان کردم. بحث ســر 
ارزشهای انقاب و ارزشهای نظام اسامی است، 

آنروز هم بود امروز هم هست.
       مالک حال فعلی افراد است

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

عاقبت است« 
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این شماره تقدیم می شود به روح پرفتوح 
شهید استاد کامران نجات اللهی

نه دی دفاع از ارزش های انقالب بود

رهبر انقالب با اشــاره 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

افراد استمالک حال فعلی 

اندیشکده ی شورای روابط خارجی آمریکا که ریاست آن را ریچارد هاس بر عهده دارد، در یادداشتی 
به بررسی برخی مسائل بین المللی پرداخته اســت. در این یادداشت که یکی از قسمت های آن را 
"اعام هژمونی ایران" در بر گرفته اســت، چنین آمده اســت: "رهبران ایران بایستی از چگونگی 
گذراندن سال 2017 خوشحال باشــند." جیمز لیندسی، نویســنده 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 الل 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 است. حوثی ها نیز عربستان را در باتاق 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 اشتباهات عربستان سعودی اضافه 
می کند: "گام های اشتباه عربستان سعودی نیز کمک کرده است. ریاض عاوه بر جنجالی که در 
بدرفتاری در ماجرای یمن داشته، تاش ها برای تحریم قطر به دلیل ابراز همدردی با ایران و حمایت 
از تروریسم را نیز انجام داده است. اما این امر قطر را به ایران نزدیک تر کرده و یک تهدید 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:

ــس  ــر ک ــی ه ــردی؛ یعن ــوای ف ــه، تقواســت. تق ــرات در جامع ــه ی خی ــه ی هم پای
ــا را  ــد و پ ــی نکن ــق تخط ــاح و ح ــاده ی ص ــد از ج ــعی کن ــدا س ــود و خ ــن خ بی
کــج نگــذارد. تقــوای سیاســی؛ یعنــی هــر کــس کــه در کار سیاســت اســت، ســعی 
کنــد بــا مســائل سیاســی صادقانــه و دردمندانــه و از روی دلســوزی برخــورد کنــد. 
سیاســت بــه معنــای پشــت هــم انــدازی و فریــب و دروغ گفتــن بــه افــکار عمومــی 
ــن  ــه؛ ای ــت جامع ــی اداره ی درس ــت یعن ــت. سیاس ــام نیس ــوب اس ــردم، مطل م
ــه  ــن اســت. تقــوای سیاســی، یعنــی انســان در میــدان سیاســت، صادقان جــزو دی
عمــل کنــد. 81/5/5 تقــوای سیاســی یعنــی انســان از لغزشــگاه هایی کــه دشــمن 

ــد.   95/3/14 ــز بکن ــد، پرهی ــد از آن اســتفاده کن میتوان

#تقوای   _سیاسی
رصدی سیاست به معنای فریب و دروغ گفتن به افکار عمومی نیست گزارش
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