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  شما را امّت میانه ای قرار دادیم )در حّد اعتدال، میان افراط و تفریط؛( تا بر مردم گواه 
باشید؛ و پیامبر هم بر شما گواه باشد. )سوره مبارکه بقره، آیه 143(

     امت معتدل )امت وسط( ویژگی های مختلفی دارد که پرداختن به همه آن ها 
نیاز به فرصت های متعددی دارد. یکی از ویژگی های امت معتدل که بر مدار عدالت 

حرکت می کند و از افراط و تفریط دوری می گزیند، »انصاف« است. 
حضرت امام باقرعلیه الّسالم می فرمایند: هیچ عدالتی، چون انصاف نیست. 

)تحف العقول، النص، ص 286(

      رهبر حکیم انقالب اسالمی نیز در مواقع مختلف، مردم عزیز و مسئولین محترم 
کشور را به رعایت این اصل مهم اخالقی دعوت نموده اند. در آخرین مرتبه، حضرت 
ایشان، ضمن انتقاد از نحوه تبلیغات کاندیداهای محترم ریاست جمهوری در نادیده 

گرفتن خدمات ارزشمند دولت های نهم و دهم، آن را خالف انصاف دانستند: 
»بله، نقاط ضعفی وجود دارد، اما نقاط قّوت را هم باید دید. دولت کنونی هم نقاط 
قّوت فراوانی دارد، گیرم نقاط ضعفی هم وجود دارد. کداِم ما در کارکردمان، در 
عملمان، نقطه ی ضعف نداریم؟ نقاط قّوت را هم باید دید. کارهای مهمی در کشور 
انجام گرفته است ... این ها 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 کنند - که 
البته این ها واقعیت هم دارد - در کنارش کارهائی که انجام گرفته است، زحماتی 

که کشیده شده، اینها را هم بیان مي کردند. اینجور برخورد کردن، انصاف است.« 
)دیدار مسئوالن قوه قضائیهـ  1392/4/5(

   هدف این شماره از نشریه انس با ولی، ارج نهادن به اصل اخالقی »انصاف« 
است. این که ما در برخورد با اشخاص، گروه ها، دولت ها و ... از مدار انصاف خارج 
نشویم و نکات مثبت و منفی را در کنار یکدیگر ببینیم. بدان جهت که در ماه های 
اخیر و بخصوص ایام تبلیغات انتخابات، بیشتر به نکات منفی دولت آقای احمدی نژاد 
پرداخته شد، این نشریه سعی کرده است نقاط مثبت دولت سابق را برجسته نماید تا 

به »انصاف« نزدیک تر شویم.
    اما چرا در این زمان به این موضوع پرداختیم:

الف( باید رعایت »انصاف« را به منزله یک اصل اخالقی مهم در خودمان نهادینه 
سازیم. با وجود این که هیچ یک از اعضای مجموعه یاران خمینی )ره( به جناب 
آقای روحانی رأی نداده اند، اما سعی می کنیم از همین ابتدا نسبت به دولت ایشان 

بر مدار »انصاف« حرکت کنیم. نقاط قوت را تقویت و نقاط ضعف را تذکر دهیم.
ب( پرداختــن بــه نقــاط قــوت دولــت ســابق از بیــان امــام خامنــه ای ایــن امــکان 
را فراهــم مــی آورد کــه: اوال: عمــوم مــردم ایــن ویژگــی هــا را از دولــت جدیــد نیــز 
مطالبــه و پیگیــری نماینــد تــا حرکــت انقــالب، یــک حرکــت رو بــه جلو باشــد. 
ثانیــا: ایــن موضــوع مــی توانــد یــک نقشــه راه مناســب بــرای دولــت مــردان 
جدیــد باشــد کــه بــا توجــه بــه بیانــات رهبــر انقــالب، فعالیــت هــای خــود را 

ســامان ببخشــند.
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همه فهميدند كه رئيس جمهور محرتم و همكارانشان 

در دولت حجم كارشان بسيار باال و پرشتـاب نـسبت به 

همه ى دوره هاى ديگر بود و هست؛ اين نقطه ى برجسته 

اى است كه نبايد اين را ناديده گرفت. 

همه ى كساىن كه ميخواهند درباره ى دولت ها، درباره ى 

كابينه ها ، درباره ى رؤساى جمهور قضاوت كنند - چه پيش 

خودشان، چه در منظر عموم - و نظرى بدهند، خوب است 

به اين نكته هم توجه كنند: 

حجم كار باال و تالش خستگى ناپذير و اعراض از آسايش ها 

و آسودگى ها و امتيازاىت كه معموالً مسئوالن كشورها در 

دنيا دارند؛ اسرتاحت ميكنند، تفريح مريوند، امتياز ميگريند؛ 

اينها را نخواسنت، نديدن، طلب نكردن، امتياز بزرگى است كه 

اين دولت بحمدالله از اين امتياز برخوردار بود. 
بیانات در دیدار اعضای هیئت دولت 91/6/2

بیانات در دیدار اعضای هیئت دولت 92/4/23

بیانات در دیدار اعضای هیئت دولت 91/6/2

بیانات در دیدار اعضای هیئت دولت 88/6/1 

بیانات در دیدار اعضای هیئت دولت 84/6/8

از نقاط قّوىت كه به نظر من روى آن بايد تكيه كرد، مسئله  ى برجسته شدن ارزشهاى انقالب 

است. در اين سالهاىئ كه دولت نهم و دولت دهم بر رس كار بودند تا امروز، گفتامن انقالب 

و ارزشهاى  انقالب و چيزهاىئ كه امام به آن توصيه می كردند و ما آنها را از انقالب آموختيم، 

خوشبختانه كامالً برجسته شده: مسئله  ى ساده  زيستى مسئوالن، استكبارستيزى، افتخار به 

انقالبی گرى. يك دوره  اى بر ما گذشت كه اسم انقالب و انقالبيگرى و اين ها به انزوا افتاده 

بود؛ سعى می كردند به عنوان يك ارزش منفى يا ضد ارزش، از اين چيزها ياد كنند؛ مقاله 

می نوشتند، حرف می زدند، گفته می شد. امروز خوشبختانه اينجور نيست، درست بعكس 

است؛ گرايش عمومى مردم و مسئوالن كشور به حركت انقالىب، جهتگريى انقالىب، ارزشهاى 

انقالىب و مباىن انقالب است. اين را توجه داشته باشيد كه يىك از عوامل گرايش مردم به دولت، 

همينهاست؛ يعنى مردم به اين ارزشها اهميت می دهند. مسئله  ى دعوت به عدالت، مسئله  ى 

ساده  زيستى، دور بودن مسئوالن از تجمل؛ اينها خيىل چيزهاى مهمى است. 

يك نكته ى ديگر هم كه در مورد اين دولت در طول اين هشت سال مورد نظرم بود و بارها 

هم به آن اشاره كردم، اين است كه اين دولت بحمدالله توانست شعارهاى انقالب را رس دست 

بگريد و به آنها افتخار كند و آنها را در جامعه مطرح كند . يىك از كارهاى مهمى كه جبهه ى 

ضدانقالب - چه انقالب ما، و چه انقالب هاى ديگر - در طول تاريخ و در عرض دنيا داشتند و 

می كردند، اين بوده است كه سعى كنند ارزشهاى انقالب را كمرنگ كنند...  اين دولت اين شعارها 

را مطرح كرد، برجسته كرد، رس دست گرفت، به آنها افتخار كرد؛ در مجامع جهاىن، احساس رشم 

از انگيزه هاى انقالىب و از اهداف انقالىب و از شيوه هاى انقالىب نكرد؛ اين خيىل كار بزرگى بود. 

پـركارى ايـن دولت هم انصافاً چيز برجسـته اى 

اسـت؛ حتـى بعضـی هايـى كـه مخالـف هـم 

هسـتند، ايـن را منى تواننـد انـكار كننـد؛ يعنـى 

ىب انصـايف هـا هرچه هم زيـاد باشـد، منى تواند بر 

اين حقيقت غلبه پيدا كند كه دولت شـام انصافاً 

دولت پركارى اسـت و تالشـتان وكارتان و تحركتان 

خيىل زياد است. اين بسيار جاى خرسندى دارد. 

دولـت نهـم و دولـت دهـم شـناخته شـده بـه 

پركارى، پشـتكار و خسته نشـدن؛ سعى كنيد اين 

حالت را، اين ُسـمعه  ى خوب را تا آخرين لحظات 

حفـظ كنيد؛ خدا هم ان  شـاءالله كمكتـان خواهد 

كرد. 

ه پرانـرژى و خستگى      نشـناس حقاً؛  آقـاى رئيـس جمهـور ما هم كـه بحمداللَـّ
پابه      پـاى ايشـان دويـدن هـم خيـىل سـخت اسـت. خـدا كمكتـان كنـد بتوانيـد 
پابه      پاى ايشـان بدويد و برسـيد به مقاصدتان؛ واقعاً كار دشـوارى اسـت. ايشـان 
خيـىل زيـاد زحمـت مـی كشـند، زياد تـالش مـی كننـد، بحمداللَّه پرانـرژى هم 
هسـتند؛ خدا را شـكر. به ظاهر ايشـان هم اين همه منى      آيد. الحمدللَّه. خداوند 
ان      شـاءاللَّه بيشـرت كمـك كنـد، بيشـرت انرژى بدهد، بيشـرت تـوان بدهـد. البته ما 
مرتب دعا می كنيم؛ من هيچ شـبانه      روزى نيسـت كه به آقاى رئيس جمهور و 

بعىض ديگـر از مسـئولني دعا نكنم. 

يىك از شـعارهاى اين دولت، عدالت اسـت. عدالت يقيناً محور انقالب بود؛ در 
اين شـىك نيسـت. هيـچ دولتى هـم از اول نيامده رصيحاً بگويـد من منى خواهم 
طبق عدالت رفتار كنم؛ ليكن من بايد از آقاى احمدى نژاد تشـكر كنم كه ايشـان 
كار جديـدى كردنـد؛ عدالـت محورى را به عنوان يك شـعار گذاشـتند وسـط؛ اين 
كار خيـىل بزرگـى بـود. وقتـى كـه ايشـان تبليغـات انتخابـاىت مى كردند، بـه افراد 
خانـواده ى خـودم مى گفتـم اگـر آقـاى احمدى نـژاد رأى هـم نيـاورد، اين خدمت 
بـزرگ را بـه انقـالب كـرد كـه شـعار عدالت محـورى را مطـرح كرد؛ نگذاشـت به 
فرامـوىش سـپردِن ايـن شـعار بشـود يك سـنت. اين شـعار مطرح شـد و ذهن ها 
را بـه خـودش متوجـه كرد. خوشـبختانه مـردم هم فهميدند، خواسـتند، دوسـت 
داشـتند و رأى دادنـد. اين كار، كار مهمى اسـت. بنابراين عدالت محـور بودِن اين 
دولـت حـرف بزرگـى اسـت؛ طرح اين شـعار به عنـوان محور حركـت دولت، يك 

كار جديـد اسـت؛ خـودش يك تحول اسـت؛ به اين پايبند باشـيد. 

حجم کار باال نسبت به سایر دولتها
برجسته شدن ارزشها

رس دست گرفنت شعارهای انقالب

اقرار مخالفین به این ویژگی!

خستگی نشناس!

عدالت محوری

اعتدال و انصاف
مروری بر گذشته،نگاهی به آینده،با اعتدال و انصاف

بیانات در دیدار اعضای هیئت دولت92/4/23 

1
مسخره مان می کنند که به احمدی نژاد رأی می دهیم؛ میگویند پیاده روها را دیوار- 
کشی می کند و اسم سمند را می گذارد ذوالجناح. فیلم تبلیغاتی احمدی نژاد برای 
دور دوم انتخابات84، نام کامل و صحیح محمود احمدی نژاد را چند بار اعالم می کند. 
دور اول بسیاری از طرفدارانش اسمش را اشتباه نوشته بودند. شب انتخابات 
هزار صلوات نذر کردم و فرستادم و خیلی ها هم مثل من. سوم تیر 84، محمود 

احمدی نژاد برگزیده شد برای ریاست جمهوری اسالمی ایران.
ذوق داشتیم برای تنفیذ؛ دکتر خم شد و بوسید دست رهبر را...

شد آنچه باید می شد...
2

»با کمال افتخار اعالم می کنم که از امروز کشور عزیز ایران در زمره ی کشورهای 
تولید کننده ی صنعتی سوخت هسته ای قرار می گیرد و اینجانب به عنوان خادم 
ملت این دستاورد بزرگ را به محضر رهبری فرزانه ی انقالب و به ملت عزیز ایران 

و همه ی ملت های آزاده ی جهان تبریک می گویم.«
3

تریبون سازمان ملل؛ احمدی نژاد فریاد استکبار ستیزی میزند. هولوکاست را 
می برد زیر سؤال و از ناعادالنه بودن حق وتو و فلسطین سخن می گوید. عشق 

می کنیم...
4

همه یک طرف، احمدی نژاد یک طرف. خرداد 1388؛ بیشترین مشارکت در 
انتخابات و رأی 24 میلیونی دکتر. رهبر روز تنفیذ این طور می گوید:

» رأي قاطع و بي سابقه ي مردم به رئیس جمهور منتخب و محترم، رأي به ویژگي هائي 
است که کارنامه چهار ساله دولت نهم بدانها زینت یافته است و سمت و سوي 
گرایش های اکثریِت بي چون و چراي ملت را آشکار می سازد. این، رأي به گفتمان 
پر برکت و عزتمدار انقالب اسالمي است؛ رأي به استکبارستیزي و ایستادگي 
شجاعانه در برابر سلطه طلبان بین المللي است؛ رأي به مبارزه با فقر و فساد و تبعیض 
و مبارزه با اشرافیگري است؛ رأي به ساده زیستي و نزدیکي با مردم و غمگساري از 
ضعیفان و مستضعفان است؛ رأي به کار و تالِش بي وقفه و خستگي ناپذیر است.«

و رقبایش هیچ گاه تبریک نگفتند...
5

دکتر رفته به مرز لبنان و اسرائیل برای سخنرانی. استقبال بی نظیر مردم لبنان 
سوژه اخبار می شود. احمدی نژاد پشت شیشه محافظ ضد گلوله نمی رود...

6
سفر استانی رفته قزوین؛ میدان اصلی شهر تا مزار شهید بابایی کمتر از دو کیلومتر 
است. ازدحام جمعیت 2 ساعت و 45 دقیقه طولش می دهد. یک سری خود را 
می رسانند به دکتر و از مشکالتشان میگویند؛ گوش می دهد. به چند نفر سپرده 
شماره تلفنشان را یادداشت کنند. رفتیم استانداری؛ گفت چند تا شماره نوشتی؟ 
گفتم 14تا؛ گفت 7تاش با من، 7تاش با خودت و شروع کرد به زنگ زدن: »سالم، 

محمود احمدی نژاد هستم؛ خدمت گزار شما...«
7

روز قدس 1392، آخرین روزهای دولت احمدی نژاد. دکتر نماز را نشسته می خواند...
»مو سِر  ِزمین بوُدم با تراکتور. بعد جنگم رفُتم سر همو زمین بی تراکتور ...«

)عباس - آژانس شیشه ای(

تمام شد...
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ما امروز هامن شعارهايى را مى دهيم و هامن اصول و مباىن اى را براى خودمان برنامه ى عمل قرار 

داده ايم كه در اول انقالب هامنها اعالم شده بود؛ يعنى در برنامه ريزيهاى ما و در خواست ما، هيچ 

تخطى اى از اين اصول صورت نگرفته است...شايد در مرور زمان و در دوره هاى مختلف، غبارهايى 

بر روى اين اصول نشست؛ اما امروز انسان مى بيند كه اين اصول از هميشه شفاف تر، زنده تر و 

برجسته تر مطرح است؛ در زبان شام و در شعارهاى شام و در برنامه هايى كه اعالم مى كنيد، اينها 

مطرح مى شود و شامها چون مسئول هستيد، آنچه كه مى گوييد، در مقام حرف باقى منى ماند و يك 

خط و شيار و عمقى را در جامعه به وجود مى آورد؛ اين طبيعت مسئوليت است. ... پس شعارهاى 

شام، فضاى اصولگرايى و فضاى ارزشهاى انقالىب و فضاى وفادارى به مباىن امام و انقالب را بر جامعه 

حاكم كرده است؛ اين خيىل چيز باارزىش است. اولني و مهمرتين شاخصه ى دولت شام اين است.

فرصت اين روز و روزگارى كه شام بر رس كار هستيد، بسيار فرصت استثنايى و مغتنمى است؛ 

حقيقتاً از دوره هايى است كه ما نظري آن را در گذشته ى دوران انقالب تا امروز كم داشته ايم. اوالً، 

شعارهاى دولت و مسئوالن و اهداف تعيني شده ى آنان كامالً با مباىن انقالب و با مباىن اعالم شده ى 

امام عزيز ما منطبق است. ثانياً، اين گفتامن در بني مردم به طور محسوىس زنده است و وجود 

دارد؛ كه وجود اين گفتامن ميان مردم هم، عامل عمده و اصىِل گرايش آنها به اين دولت و اين 

رئيس جمهور محرتم بود. مردم، تشنه ى عدالت، تشنه ى مبارزه با فساد و تشنه ى متسك به اصول 

انقالب بودند، كه وقتى ديدند يك نفر صادقانه اين شعارها را رس دست گرفته و مطرح می كند، 

حول محور او جمع شدند. مسئله ى اعاده ى عزت مىل و ترك انفعال در مقابل سلطه و تجاوز و زياده طلبى سياست هاى ديگران 

و ترك رشمندگى در مقابل غرب و غربزدگى را هم انسان در اين دولت احساس مى كند؛ عزت مىل و 

استقالل حقيقى و معنوى از اينجا حاصل می شود... ما متأسفانه در برخى از اوقات گذشته، می ديديم 

كه بعىض از كساىن كه مرتبط با مسئولني بودند يا حتى خودشان مسئول يك بخىش بودند، كأنّه از گفتامن 

انقالب در مقابل ديگران رشمنده اند و خجالت می كشند كه حقايق انقالب را بر زبان جارى كنند يا آنها 

را پيگريى كنند يا به آنها اهميت بدهند! اين براى يك جامعه خيىل بالى بزرگى است؛ اين را شام نداريد. 

گرايش هاى سكوالريستى - كه متأسفانه باز داشت در بدنه ى مجموعه ى مديران كشور نفوذ مى كرد - 

جلويش گرفته شد. نظام انقالىب، بر مبناى دين و بر مبناى اسالم و بر مبناى قرآن شكل گرفته و به همني 

دليل از حاميت ميليوىن اين ملت برخوردار شده و جانهايشان را كف دستشان گرفته اند و جوانهايشان 

را به ميدانهاى خطر فرستاده اند؛ آن وقت مسئوالن يك چنني نظامى دم از مفاهيم سكوالريستى بزنند؟! 

»يىك بر رس شاخ و بن ميربيد«؛ يعنى خودشان بنشينند و بنا كنند بِن اين مبنا و قاعده را كلنگ زدن! خيىل 

چيز خطرناىك بود. خب، الحمدللَّه اينها جلويش گرفته شد.

در رساندن خدمت به افراد محروم جامعه و عدالت، به اعتقاد من اين مسئله ى سفرهاى استاىن 

خيىل مهم است. اين كارى كه آقايان بر دوش گرفتيد و راه افتاديد و رفتيد و همه جاى كشور را زير 

پا گذاشتيد و با مردم متاس گرفتيد و از نزديك درد دلهاى مردم را - كه از زبان مسؤولينشان، امئه ى 

جمعه شان و افراد شاخصشان گفته مى شود - شنيديد، خيىل به نظر من خوب است. بنده خودم 

سالهاست در مسائل اجراىئ و غري اجراىئ اين كشور هستم؛ اما وقتى به يك منطقه اى مسافرت 

مى كنم و برمى گردم، معلومات من نسبت به آن منطقه چند برابر معلوماىت مى شود كه انسان 

از روى كاغذ و در گزارشها و به طور كىل مى بيند. رفنت به سفر و مواجه شدن با واقعيت هاى 

زندگى مردم، خيىل چيز مهمى است. چطور ممكن است كىس اين را انكار كند يا درباره اش ترديد 

كند يا در فائده و سود او تشكيك كند؟ اين خيىل كار مهمى است. اين كار را شامها داريد انجام 

مى دهيد. البته زحمت هم دارد؛ زحمتش را هم قبول مى كنيد.

اين دولت در برابر زياده خواهی هاى استكبار، دچار انفعال نشد... اين كارهايى كه االن دولت هاى 

مستكرب و در رأسشان امريكا انجام مى دهند، منطق عقالىئ و عقالىن و سياىس و بني امللل پسند دنبالش 

نيست؛ منطق زور دنبالش است. مى گويد: چون مى توانيم، پس مى كنيم! منطق، منطق زور است. در 

يك چنني دنيايى اگر انسان تسليم شد و از خودش وادادگى نشان داد و بر رس مواضعش ايستادگى نكرد 

و از توان خودش در مقابله و مواجهه استفاده نكرد، قطعاً رضر خواهد ديد. در چنني دنيايى كىس رحم 

به كىس منى كند! اين ايستادگى در مقابل زياده خواهى استكبار و احساس عزىت كه در اين ميدان مى شود، 

به نظر من يىك از خصوصيات اين دولت است. اينها خصوصياىت است كه بحمداللَّه هست. 
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دوره ی کم نظیر

تالش برای عزت و گفتامن انقالب

جلوگیری از گرایشهای سکوالر

سفرهایی پر فایده

ایستادگی در برابر زورگویی

نامش محمد حسن ترابیان بود. اهل قم بود و در لشکر ۲۷ محمد رسول اهلل 
معاون اطالعات و عملیات لشکر...امام رضا )علیه السالم( او را طلبیده بود... قبل 

از عملیات والفجر ۸ آمده بود مرخصی، گفت: 
»دلم برای امام رضا )علیه السالم( تنگ شده ولی چه کنم که مرخصی  ام کم 

است و اگر بخواهم مرخصی را اضافه کنم حرف امام زمین می  ماند.« 
مشهد نرفت و بعد از مرخصی بالفاصله برگشت به جبهه و در همان عملیات 
معراج  بیایید  که  گفتند  من  به   « میکند:  نقل  پدرش  رسید.  شهادت  به 
شهدای اهواز، و جنازه  ی فرزندتان را شناسایی کنید. به اهواز رفتم و 
هر چه گشتم جنازه  ی فرزندم را پیدا نکردم. مدتی بعد مسئولین معراج 
شهدا گفتند: از شما عذرخواهی می کنیم، جنازه  ی فرزندتان اشتباهی 

همراه با شهدای خراسان به مشهد رفته است...«

حرف امام زمین می ماند...

  یک درخواست از ملت ایران
  ما گفتیم: تولید داخلی؛ کار ایرانی، سرمایه ی ایرانی. این معنایش این است که زرق و 
برق نام های فرنگی چشم ها را به خودش جلب نکند. همه بدانند که این محصولی که 
دارند مي خرند، مي تواند یک کارگر ایرانی را برخوردار کند؛ مي تواند او را محروم کند، 
یک کارگر خارجی را برخوردار کند. البته ما همه ی بشریت را دوست داریم، اما خب کارگر 
ایرانی دارد برای سربلندی این کشور تالش مي کند؛ جزو مغتنم و عزیز پیکره ی این ملت 
است؛ او را باید تأیید کرد، او را باید تقویت کرد. بعضیها این را نمي فهمند و درك نمي کنند، 
یا برایشان نشانه ی تولید ایرانی و تولید خارجی فرق نمي کند؛ یا حّتی بعکس، به جای اینکه 
دنبال نشانه ی تولید ایرانی بگردند، دنبال نشانه های تولید خارجی مي گردند؛ این انحراف است، 
این خطا است. همهی مردم مخاطب این بیانند.  من تأکید مي کنم، اصرار مي کنم، از 
همه ی ملت ایران درخواست مي کنم، بروید به سمت مصرف تولیدات داخلی؛ این کار 

کوچکی نیست، این کار کم اهمیتی نیست؛ این یک کار بزرگ است.

انس با ولی / شماره ی 45/ شهریور 9۲
ویژه نامه ی اعتدال و انصاف

پیرامون نقاط قوت دولت های نهم و دهم
گروه فرهنگی یاران خمینی ره
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