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درآمد: بی شك مهمترين واقعه ی سده  ی اخير، وقوع 
انقالب اس��المی ايران اس��ت كه در نهايت به تشكيل 
جمهوری اخالق مدار و خدا محور منجر شد. جمهوری 
اس��المی ايران توانست به عنوان راه سوم در مقابل دو 
راه ح��ل كور يعنی ديكتاتوری ها و دموكراس��ی های 
دور از دي��ن و معنويت خود را آزموده و به محك يك 
ملت پرسابقه بگذارد و از قضا در انتخابات دهم رياست 
جمهوری ايران بهترين نمره را كس��ب كند، طوری كه 
چش��م تمامی ناظران بيرون��ی و درونی اين ملت را به 
خود معطوف كند. مش��اركت حدود 40 ميليونی ملت 
ايران در رفراندوم رياس��ت جمهوری دهم در حقيقت 
موفقيت مردم ساالری دينی را از همه مردم عالم اقرار 

گرفت.
آنچه به وضوح اين انتخابات را از ديگر انتخابات تاريخ 
ايران جدا س��اخت اوالً حضور پرش��ور مردم بود و ثانياً 
حواش��ی ای بود كه متأس��فانه بر مردم ايران تحميل 
ش��د. لذا بازخوانی نقش رهبر معّظم انقالب اس��المی 
ب��ه عنوان ام��ام امت در حين اين جريان تاريخ س��از، 
بسيار خطير و حياتی است. هر چند راقم حقير سطور 

خ��ود را كوچكت��ر از آن می بيند ك��ه در رابطه ی با 
چنين حقيقت بزرگی قلم فرس��ايی كند. مع األس��ف 
خالء پرداختن به اي��ن حقيقت فراگير، حقير را بر آن 
داش��ته تا راه را برای ورود اس��تادان و صاحبان فّن در 
اين موضوع باز كند. باشد كه مقاله ی پيش رو تذكری 

باشد برای استادان، ان شاء ا... . 
رهبر در ایران: 

تشریفات سياسی یا امام در امت اسامی؟
والي��ت فقيه، اين واژه ی دو كلمه ای روح اصلی قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ايران است و البته حدفاصل 
جمهوری اس��المی ايران با جمهوری های سوس��يال 
دموكرات، ليبرال دموكرات و خلق ايران در همين واژه 
اس��ت. در قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران )فصل 
اول  اصل پنجم( آمده اس��ت: در زمان غيبت حضرت 
ولی عصر »عجل ا... تعالی فرجه« در جمهوری اسالمی 
اي��ران واليت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با 
تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق 

اصل يكصد و هفتم عهده دار آن می گردد.
لذا اصل واليت مطلقه ی فقيه متضمن هويت اسالمی 

جمهوری اس��المی است و رابطه ای كه بين امام )ولی 
فقيه( و امت )ملت( از طريق اين اصل برقرار می ش��ود 
بصورت خودكار از خالی ش��دن بدنه ی نظام اس��المی 
از هويت اس��المی جلوگيری به عمل می آورد. بعضی 
والي��ت فقيه را صرفاً يك س��از و كار قانونی، حقوقی و 
سياس��ی می دانند اما واقعيت و حقيقت چيزی غير از 
اين اس��ت. بنا به تعاليم مترقی اسالم رابطه ی معنوی 
كه بين امام و امتش از طريق عقل و دل حاكم می ش��ود 
س��اری كنن��ده ی اخ��الق و هويت اس��المی در يك 
مجتمع نظام مند اس��المی است و اين مسئله است كه 
نظام فكری غرب از تحليل آن عاجز است، چرا كه فكر 
غرب��ی نمی تواند وجود معنويت و ارتباط روحی نهفته 
در آن را معنا كند در نتيجه از تحليل مناس��بات مردم 
اي��ران در صحنه های گوناگون تا ب��ه حال عاجز بوده 
اس��ت و خواهد بود. مؤيد اين مس��ئله در صحنه های 

بسياری در تاريخ پرثمر انقالب قابل رؤيت است: 
 1- صبر و ايستادگی مثال زدنی مردم ايران در اثنای 
8 س��ال دفاع مقدس و نيز حض��ور داوطلبانه نيروهای 
مردمی در خط مقدم و سرزندگی مردم در پشت جبهه ها 

مصب�اح اله�دی
بازخوان�ی نق�ش رهب�ر معّظ�م انقاب اس�امی در جري�ان اولين 

انتخابات دهه ی پيشرفت و عدالت
  مه�دی هن�ری
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علی رغم همه ی فشارها. 
 2- حضور مردم ايران پای صندوق های رأی با وجود 
فشارهای روانی و اقتصادی دشمن كه حاكی از »آری« 

آن ها است به نظام اسالمی. 
3 - حضور مردم برای دفاع از نظام اس��المی در مقابله 
با آشوب طلبان ماجرای 18 تير دانشگاه تهران درست 
در زمانی كه دش��من ب��ا وجود فضای مناس��ب برای 
اپوزيسيون داخلی همه چيز را تمام شده می دانست.

 4 - حضور گس��ترده ی م��ردم در انواع راهپيمايی ها 
طی 20 سال.

براس��تی چه چيز مردم ايران را در سخت ترين شرايط 
كه ش��ايد برای هر مل��ت ديگری فروپاش��ی را نتيجه 
داشت اينگونه حامی نظام سياسی شان نگاه می داشت؟ 
آي��ا چيزی جزء وجود رهنموده��ای عقالنی و معنوی 

امامان امت می توانسته باشد؟
در جريان انتخابات اخير رياست جمهوری همه ی دنيا 
ش��اهد بود كه در ايران قبل از روز انتخابات علی رغم 
وجود هيجانات بس��ياری كه بين جوانان در خيابان ها 
ديده می ش��د و گه گاه نيز شهر را شب بيدار می كرد؛ 
تنش چشم گيری صورت نگرفت. آيا اگر رهنمودهای 
رهبری در سخنرانی های قبل از انتخابات نبود مردم را 
اين چنين با طمأنينه می ش��د ديد؟ ايرانيان توانستند 
در كمال آرامش باالترين حد نصاب مشاركت سياسی 
را در تمام دنيا به نمايش بگذارند و اينجا سؤال اساسی 
اين اس��ت كه چ��را در اكثر نقاط دني��ا در يك چنين 
مواقعی مردم به رفتارهای پرخاشگرانه روی می آورند 
)به گفته ی خبرن��گاران غربی در ثنای انتخابات دهم 
رياس��ت جمهوری ايران( اما در ايران با اين حد باالی 
مش��اركت چني��ن اتفاقی نم��ی افتد؟ نگاه ب��ه آمار و 
وضعيت اغتشاش��ات اخير نشان می دهد اين درگيری 
ها و نيز جمعيت های ش��ركت كننده در اين اعتراض 
ها به صورت چش��مگيری بعد از ايراد خطبه های نماز 
جمعه توس��ط رهبر معظ��م انقالب كاه��ش يافت. به 

ط��ور مثال راهپيمايی غير قانونی معترضان )به دعوت 
موس��وی و كروبی( در روز 25 خرداد در ميدان آزادی 
حدود 500 الی 600 هزار نفر تخمين زده می ش��د اما 
در تجم��ع غير قانونی معترضان در بهارس��تان كه روز 

چهارشنبه مورخ سوم تير برگزار شد تخمين ها حاكی 
از حض��ور 2000 الی 3000 نفری بود و همچنين آمار 
آس��يب به اموال عمومی نيز ت��ا اندازه ی قابل توجهی 

كاهش را نش��ان م��ی داد. آنچه در نظر م��ردم بدون 
چش��مان آمار زده مجسم شد اينكه آرامش نسبی بعد 
از حض��ور رهبر انقالب در نماز جمعه به ش��هر تهران 

بازگردانده شد.
اگر اصل واليت فقيه در ايران دچار خدشه شده بود و 
رابطه ی راهساز امام و امت در ايران شكل نگرفته بود، 
 Islamic آيا هنوز هم در نقش��ه های جهانی واژه ی
republic of iran ب��ه چش��م می خورد؟ س��ؤالی 
كه ش��ايد جسورانه پرس��يده می شود اما اگر رابطه ی 
منطق��ی و معن��وی ميان رهبر و مردم وجود نداش��ت 
اين س��ؤال اآلن بصورت فزاينده ای در نهادها و رسانه های 
بي��ن المللی مطرح می ش��د. داس��تان انق��الب های 
مخملين آنقدر تكراری ش��ده كه بعضی آن را افس��انه 
می انگارند اما نگاه به اين انقالب های رنگارنگ شواهد 

ناخوشايندی را حاصل خواهد كرد:
1- تمامی انقالب های مخملين بدون هيچ اس��تثنائی 

در شرايط زمانی يك انتخابات شكل گرفته است.
2- تمامی انقالب های مخملين بدون هيچ اس��تثنائی 
ب��ه دنبال تقلبی خوان��دن انتخابات و ني��ز در ادامه با 

پافشاری بر ابطال آراء انجام شده.
3- اغلب انقالب های مخملين به پيروزی منجر ش��ده 

است.
 4- تمامی انقالب های مخملين بدون هيچ استثنائی 
با پشتيبانی اس��تراتژيك، رسانه ای و مالی يك كشور 

ثالث رخ داده است.
5- در اكثر اوقات با خشونت و بر هم زدن نظم عمومی 

برای مدتی چند هفته ای همراه بوده است.
ازطرفی هر چند هيچ كس نمی پسندد كه 5 ويژگی باال 
شبيه آنچه باش��د كه در جريان انتخابات دهم رياست 
جمهوری در ايران پيوس��ت اما مع األسف برخوردها و 

عملكرده��ا در اين بازه زمانی ش��باهت تمام عياری با 
ويژگی های باال داش��ت و از ط��رف ديگر هم پيروزی 
اين نقشه ی خبيث در كش��ورهايی چون چكسلواكی 
)انقالب مخملی 1989(، صربستان )دو مرحله 1997 

و 2000(، گرجس��تان )انق��الب گل س��رخ  2003(، 
اوكراي��ن )انقالب نارنجی  2004( و قرقيزس��تان )گل 
الله  2005( افس��انه بودن اين داس��تان را زير سؤال 
می برد و بيش��تر اين س��ناريو را به سناريويی مستند 

مبدل می كند.
در اين وانفس��ا سؤال اين است كه چرا اين طرح برای 
اولين مرتبه در ايران شكس��ت خ��ورد؟ چرا پروژه ی 
كودت��ای مخملين در تمامی كش��ورها بع��د از اصرار 
معترض��ان ب��ر ابط��ال انتخاب��ات به برگ��زاری مجدد 
انجامي��د و درنهايت مردم به خاطر بی اعتماد ش��دن 
به دولت و حكومت گذش��ته ب��ه معترضين رأی دادند 
و لذا همه مناس��بات قدرت در آن كش��ورها به دست 
طرفداران محض غرب افتاد؛ اما در ايران اكثريت مردم 
با اين بی اعتم��ادی دروغين همراهی نكردند؟ چرا در 
كش��ورهای فوق الذكر مردم تحت تبليغات و بمباران 
وس��يع رسانه ای به انتخابات س��وءظن پيدا كردند اما 
در ايران اين هجمه ی رس��انه ای طرفی نبس��ت؟ چرا 
حكومت ها هميشه تسليم فشارهای بين المللی شدند 
اما در ايران اين اتفاق رخ نداد؟ پاس��خ اين پرسش ها 
از مقايس��ه ی نظام های اين كش��ورها ب��ا نظام ايران 
ملموس اس��ت، در نظام های مخل��وع و مغلوب جای 
تبعي��ت ملت ه��ا از اخالق و دين تح��ت لوای يك ولی 
دينی و اخالق مدار خالی بوده اس��ت. آنچه 40 ميليون 
نف��ر را در اي��ن انتخابات علی رغم تبليغات وس��يع به 
نظام مظنون نكرد اطمينان و اعتماد واالی آنها به امام 
و رهبرش��ان است كه او را تمام قد پشت قانون ديدند. 
در حقيقت حضور ميليونی مردم تهران در نماز جمعه 
تهران ب��ا وجود انواع حيله های روانی اين تأويل را در 
پی داش��ت كه م��ردم به امام خ��ود اطمينان و اعتماد 
كامل دارند و درس��ت همين اعتم��اد و پيروی از امام 
امت بوده است كه نظام جمهوری اسالمی را در كش و 
قوس انواع طوفان های خانه برانداز سالم و تنومند نگاه 
داش��ته است. لذا چنانچه در مرزهای فكری  اجتماعی 
ملت��ی، يك رابط��ه قلبی و عقلی با يك منش��اء پايدار 
برقرار نباشد، آن ملت به راحتی تحت تأثير بازی های 

سياسی سر خم می كند.
رهبر امت اس��المی با تحقق دو شرط عينيت می يابد: 
مقبوليت و مش��روعيت. مش��روعيت كه توسط ساز و 
كار قانون��ی و الهی آن بدس��ت می آيد ك��ه در قانون 
اساس��ی ويژگی هايی را احصاء كرده است. اما در مورد 
مقبوليت احتياج به شواهدی است. در مورد مقبوليت 

رهبر انقالب نيز ذكر چند مثال كافی است:
1- حضور پرش��ور م��ردم پای صندوق ه��ای رأی در 
انتخاب��ات مختلف كه به تش��ويق های رهبری صورت 
گرفته: زيرا كس��انی كه رأی می دهند به دليل منطق 
ش��رعی و عقالنی مورد تأكيد رهبری پای صندوق ها 
آمده اند حال چه آن را از زبان ايش��ان شنيده باشند و 
يا اصاًل خودشان استنباط كرده باشند، به هر حال مهم 
آن است كه امت اسالمی تحت هدايت و راهنمايی امام 
حركت می كند. به عبارت ديگر حتما الزم نيست يك 
نفر خود را فدايی امام بداند، همين كه با هدايت های او 
حركت می كند ساز و كار رابطه ی امام و امت درست 

برقرار شده است.
2- در غائله ی 18 تير دانش��گاه تهران، مردم به تدبير 
رهب��ری يك پارچه در خيابان ها حاضر ش��دند و طی 

فقي�ه متضم�ن هوي�ت اس�امی جمه�وری اس�امی اس�ت و رابط�ه ای ك�ه  اص�ل والي�ت مطلق�ه ی 
بص�ورت خ�ودكار  م�ی ش�ود  برق�رار  اص�ل  اي�ن  از طري�ق  )مل�ت(  ام�ت  و  فقي�ه(  )ول�ی  ام�ام  بي�ن 
آورد. م�ی  عم�ل  ب�ه  جلوگي�ری  اس�امی  هوي�ت  از  اس�امی  نظ�ام  ی  بدن�ه  ش�دن  خال�ی  از 
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يك راهپيمايی پرش��ور به دفاع از اس��الم و امامش��ان 
پرداختند.

3- ام��روز در فضای دانش��گاهی و ح��وزوی جامعه ی 
اي��ران با يك پديده ی فراگير روبرو هس��تيم: جنبش 
ن��رم افزاری و توليد علم. جالب اينكه اين مطلب اولين 
بار توس��ط رهبر فرهيخته انقالب طی يك س��خنرانی 
در دانش��گاه امير كبير در سال 79 مطرح شد و از آن 
روز ب��ه بعد اين گلوله ی برفی هر روز بزرگتر ش��ده تا 
امروز اين رش��د باالی توليد علم را در ايران به ارمغان 
آورده است. دست يابی به نصاب های باال در تكنولوژی 
نانو، هس��ته ای و ژنتيك در ايران مرهون همين قضيه 

است.
4- از زمانی كه رهبر معظم انقالب اس��المی در س��ال 
1380 فرمان هشت ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی 
را دادند با رصد كردن اوضاع اجتماعی  سياس��ی ايران 
مخصوصاً در دانش��گاه ها، اين مطلب به اثبات خواهد 
رس��يد كه ضرب آهنگ تبديل شدن اين شعار به يك 
گفتمان فراگير در س��طح جامعه تندتر ش��د. تا اينكه 
اين تير در س��ال 84 با پي��روزی دكتر احمدی نژاد به 

هدف خورد.
5- با توجه به سخنرانی های رهبر عزيز انقالب خواهيم 
فهميد كه ايش��ان در اواخر عمر دولت سازندگی بحث 
مبارزه با اش��رافی گری و بس��ط س��اده زيستی را بين 
مس��ئولين ب��از كردند و ما امروز ش��اهد هس��تيم كه 
يك��ی از معيارهای اصلی مردم برای نمره گذاری روی 
مس��ئولين نظام همين ساده زيستی است تا جايی كه 
مردم ايران در س��ال 84 و 88 به دكتر احمدی نژادی 
رأی می دهند كه از شاخصه های اصلی او زّی مردمی 

و ساده زيستی است.
هر چند مثال های فراوان ديگری هم هس��ت اما ذكر 
چند مثال باال كافی می نمايد. لذا دو ش��رط مقبوليت 
مردمی و مش��روعيت الهی برای ام��ام، پيروی امت را 
در پی خواهد داش��ت كه اين مطلب در جريانات اخير 
ايران را از معضلی بزرگ رهايی بخش��يد. در نتيجه تا 
زمانی كه رابطه امام و امت برقرار است سؤال چرا هنوز 
 Islamic republic هم روی نقشه ی جهان واژه ی

of iran به چشم می خورد؟ جواب خواهد داشت.

حض��رت آي��ت ا... خامنه ای بصورت كل��ی در جريان 
انتخاب��ات دهم به يك مس��ئله ی كل��ی و حياتی در 
قبل و بعد از انتخاب��ات اهميت دادند: افزايش و حفظ 
اقتدار و عّزت ملی  اس��المی. لذا زير مجموعه های اين 

استراتژی كلی بصورت زير تقسيم می شود:
 1-دعوت جامعه به رعايت آرامش

 2-دعوت سياسيون به رعايت انصاف
 3-دعوت آحاد مردم به مشاركت پرشور در انتخابات

 4-دع��وت امت اس��المی به حفظ وحدت اس��المی و 
جلوگيری از صف بندی های توهمی در كشور

در اثن��ای جريانات اخير دعوت به آرامش در دو مقطع 
زمانی مورد تأكيد ايش��ان قرار می گيرد چرا كه حفظ 
آرامش و خودداری از هيجانات خشونت آفرين در قبل 
از انتخابات برای س��المت انتخاب��ات الزم بود و بعد از 
انتخاب��ات ه��م بدليل حفظ وحدت و عدم خدش��ه به 
امنيت ملی و سيمای خارجی نظام مورد اهميت بود. 

رهب��ر انقالب برای هدايت و رهنمايی جريان انتخابات 
دهم رفتارها و گفتارهای گوناگونی را به عرصه ی عمل 
آوردند ك��ه بازبينی اين افعال و اقوال نقش رهبر را بر 
واقعي��ات پيرامونش نمايانگر خواه��د بود. در اينجا دو 
مقطع مختلف جريان اخير برش خورده اس��ت: مقطع 

اول: قبل از انتخابات، مقطع دوم: بعد از انتخابات.
مقطع اول: قبل از انتخابات

30 ش��هريور 87 )نم��از جمعه تهران ب��ه امامت مقام 
معظ��م رهب��ری در م��اه رمضان( ال��ی 22 خرداد 88 

)برگزاری انتخابات دهم رياست جمهوری(
ايشان طی دوران گذر مقطع اول، راهبردهای كلی زير 

را مورد نظر قرار دادند:
1- اقتدار و عّزت ملی  اس��المی خواس��ته شماره يك: 
از طريق: دعوت به آرامش، دعوت به انصاف، دعوت به 

مشاركت پرشور مردمی
2-كارگزار اسالمی كيست؟

3- فتنه را خاموش كنيد
 4- انحراف در شعارهای انقالب اسالمی، هرگز

 1 - اقتدار و عّزت ملی  اسامی خواسته شماره یک 
•دعوت سياس�يون به رعایت انص�اف در مقطع 

اول

دعوت سياسيون و نخبگان به رعايت انصاف در صفحه 
سياس��ی  رس��انه ای ايران، از راهبردهايی بود كه در 
سيره ی سياسی رهبر انقالب طی جريان انتخاب دهم 
بارز اس��ت. ايش��ان به داليلی كه برخواهيم شمرد در 

مقاطع گوناگون وزين ترين تذكرات اخالقی  سياس��ی 
خ��ود را در اين باره متوجه بازيگران سياس��ت داخلی 

ايران اسالمی كردند: 
»يك چيز ديگری كه اين روزها انس��ان مش��اهده 
مي كند ... قضاوتهايی درباره ی مسائل دولت و كارهای 
دولت اس��ت. البته اين از آثار نزديك شدن به دوره ی 
انتخابات اس��ت؛ ... تخريب كردن مس��ئولين، تخريب 
ك��ردن دولت، هيچ مصلحت نيس��ت و ج��زو كارهای 
صحيح اسالمی نيست. البته در بعضی از جاهای ديگر؛ 
در بعضی از كش��ورهای دنيا به نام دمكراس��ی، به نام 
آزادی، آبروهائ��ی را از بي��ن مي برند، اش��خاصی را به 
لجن مي كش��ند؛ اينها كارهای اس��المی نيست، اينها 
كارهای آنهاس��ت؛ مثل خيلی از كارهای ديگرشان.«، 
»من نگرانی ام از اين نيس��ت كه حرفی زده ش��ود، از 
كس��ی انتقاد شود؛ نه. يك نفر انتقاد مي كند، يك نفر 
ه��م جواب مي دهد. نگرانی من از رايج ش��دِن اخالق 
بی انصافی در جامعه اس��ت. خدم��ات فراوانی انجام 
مي گيرد، انس��ان هم��ه را كنار بگ��ذارد، به نقطه ای 
بچسبد، اين درست نيس��ت. البته اين خطاب به همه 
است.« )نماز جمعه تهران به امامت مقام معظم رهبری 

در 18 رمضان مورخ 30 شهريور سال87(
»ي��ك مطلب هم خط��اب به نامزده��ای محترمی كه 
ي��ا تا حاال اعالم حض��ور كرده اند يا بع��د از اين اعالم 

حض��ور خواهند كرد، ع��رض بكنم. كس��انی كه برای 
انتخابات خود را نامزد م��ي كنند، بدانند كه انتخابات 
يك وس��يله ای اس��ت برای باال بردن توان كشور، برای 
آبرومن��د كردن مل��ت؛ انتخاب��ات فقط اب��زاری برای 
قدرت طلبی نيست. ... رقابتها را منصفانه كنند، حرفها 
را منصفان��ه كنن��د، از جاده ی انصاف خارج نش��وند.« 
)سخنرانی بين مجاوران حرم رضوی مورخ 1 فروردين 

سال88(
»س��عی كنند با انصاف عمل كنند. اثبات و نفی شان با 
توجه به حق و صدق باش��د. چيزهائی را كه انسان مي 
ش��نود، باور نمي كند كه از زبان نامزدها و آن كسانی 

كه دنبال اين مس��ئوليت ها هس��تند، از روی صدق و 
صفا خارج ش��ده باشد. گاهی انسان حرف های عجيب 
و نس��بت های عجيبی مي ش��نود. اين حرفها مردم را 
نگران مي كند؛ كس��ی را هم ب��ه گوينده ی اين حرفها 

اگ�ر اص�ل والي�ت فقيه در ايران دچار خدش�ه ش�ده بود آي�ا هنوز هم در نقش�ه های جهان�ی واژه ی 
Islamic republic of iran به چش�م می خورد؟
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دلبس��ته و عالقه مند نمي كند!« )بيانات در بين مردم 
كردستان در سنندج مورخ 22 ارديبهشت سال88(

سؤال اين اس��ت: تذكر مكرر اخالقی رهبر به نخبگان 
سياس��ی مبنی بر رعايت انصاف، چرا؟ در پاسخ به اين 
پرسش اساس��ی چندين جواب حاصل خواهد شد كه 

هر كدام آينه ی يك وجه از تدبير رهبر مردم است:
1- بی انصاف��ی در فضای جامعه اگ��ر تبديل به يك 
اخالق رايج شود رحمت الهی و فضل الهی از مرزهای 
امت اس��المی رخت برمی بندد. لذا ايش��ان دو طرف 
دع��وا را حتی طرف مظلوم را ب��ه رعايت امانات الهی 
و انصاف دع��وت می كند. لذا رهبری در خالل ديدار 
ب��ا كارگزاران ح��ج در جريان اس��تيضاح علی كردان 
)وزير كش��ور دول��ت نهم( از باب توجه ب��ه اين نكته 
ی گرانقدر هم��ه را به اين جمله تذكر می دهند كه، 
اين فضای تخريب عليه دولت چيزی نيس��ت كه خدا 
به راحتی از كنار آن بگذرد. از طرف ديگر ايش��ان به 
مناس��بت های مختلف گوش��زد می كنند كه بعضی 
گناهان هس��ت كه ظال��م و مظلوم را با هم زير غضب 

خداوند متعال می برد.
2- ق��وام نظام واليت مدار ب��ر عكس نظام های ديوان 
س��االر به بروكراسی حاكم نيست بلكه به وجود واليت 
و دوس��تی در تمام اركان امت اسالمی است. يك وجه 
اي��ن واليت رعايت همدلی بين آحاد مؤمنين اس��ت و 
يك گروه از مؤمنين هم مسئولين و كارگزاران جامعه 

ان��د. وجه دوم اينكه »الّناُس َعل��ی ديِن ُملوِكهم«، اگر 
مل��وك امت خود متخلّق به اخالق اس��المی نباش��ند 
چگونه بايد انتظار داش��ت كه رعيت متخلّق ش��وند به 

اين اخالق؟
3- اي��ن فضای ب��ی انصافی متعاقباً يك دس��ته بندی 
و ص��ف بن��دی را در دل كارگزاران حكومت اس��المی 
ب��ه وجود می آورد كه باعث ش��ادی دل دش��من و در 
نتيج��ه امي��د واهی او بر دو دس��تگی در بين مؤمنين 

می ش��ود. همين اميد برای دشمن دست های پنهان 
او را برای ضربه زدن به نظام اسالمی به كار می اندازد 
كه خس��اراتی را برای امت اس��المی به بار می آورد در 
حقيقت وقتی دشمن می بيند طرف مقابلش يك قدم 
عقبگ��رد كرد او يك قدم جلو م��ی آيد. از طرف ديگر 

اين دو دس��تگی بين مردم هم جاری و س��اری شده و 
مردم همديگر را به صف بندی های خانه برانداز دچار 

می كنند.
4- مردم از ديدن بی انصافی ها رنجور شده و به نظام 
اس��المی بدبين می شوند. در اين صورت درست است 
ك��ه مردم در آينده ی نزدي��ك مخربان، بی اخالقان و 
دروغگويان را از كشتی انقالب پياده می كنند اما ضربه 
ی س��همگين و مهم اين است كه مردم از اين كش و 
قوس ها به س��توه آمده و به نظام اس��المی بی اعتماد 
می ش��وند كه اين به خودِی خود در آينده ی نزديك 

كاهش ضريب امنيت ملی را همراه خواهد داشت.
5- دليل بی انصافی ها هواهای نفسانی است كه بنا به 
اخالق اس��المی در هر جايی بايد جلويش گرفته شود. 
لذا رهبری بعضی از نامزدها را از شهوت نفسانی قدرت 
طلب��ی برحذر م��ی دارند و در واقع ب��ی انصافی ها را 

نتيجه ی اين رذيله ی نفسانی می دانند.
6- اينكه پدری مكرر تذكری را به فرزندش تأكيد می 
كند نش��انه ی دو حالت اس��ت و حالت سومی نيست: 
1- كث��رت اهمي��ت آن تذكر. 2- ع��دم رعايت فرزند. 
متأسفانه مردم و رهبر كه راصد اوضاع سياسی مملكت 
بودند باز هم حس كردند كس��انی هستند كه تخريب 
را ش��يوه ی اول تبليغاتی ش��ان قرار داده اند و لذا اين 
دليل عقالنی شد برای مطرح كردن چند باره ی تذكر.

نكت��ه ی ديگ��ر در اين باب اين اس��ت كه هر چند در 

جري��ان اين حمايت آش��كار از دولت مظل��وم بايد به 
دالي��ل اين حمايت ويژه توجه كرد اما از آن گذش��ته 
اين جمالت نش��ان می دهند كه استراتژی رهبری در 
جريان انتخابات از ابتدا بر جلوگيری از شكاف و ايجاد 
نقار بين افراد و آحاد مردم اس��توار بوده است. لذا اين 
جمالت شاهد اين مطلب است كه آتش تهيه ی فضای 
تخري��ب برای مقاصد انتخاباتی از مدت ها پيش از 22 
خرداد 88 س��وزانده شده بود تا در موقع مناسب از آن 

اس��تفاده ی بهينه ش��ود و البته در اين ميان هر چند 
اكث��ر نخبگانی كه طرف هش��دارهای رهبری بودند بر 
دلسوزی های ايشان جامه عمل نپوشاندند اما مردم به 
خوبی نقش خود را در قبال اين هش��دارها پيدا كردند. 
م��ردم فهيم به بهترين نحو ج��واب مغرضان و غافالن 

را دادند، مش��اركت 40 ميليون��ی و رأی 24 ميليونی 
به رئيس جمهور س��ابق كه نقطه ی كانونی هجمه ی 
تخري��ب ها ب��ود همين معن��ا را از دل خود صادر می 
كن��د؛ چرا كه رهبر انقالب در س��خنرانی ها دو قش��ر 
مخاط��ب را مد نظر داش��ت: 1- مس��ئولين و نخبگان 
سياس��ی. 2- توده های وفادار ملت. در مورد مخاطبان 
دوم ايش��ان بارها و بارها ِمن جمله در خطبه های نماز 
جمعه 30 شهريور اعالم داشتند: »اين فضای تخريب، 
فضای خوبی نيس��ت. مردم هم خوششان نمی آيد. من 
اين را حاال در حضور ش��ما م��ردم به آن حضرات مي 
گويم: اگر شما خيال مي كنيد كه شما بياييد بنشينيد 
و فالن مس��ئول يا فالن جري��ان را مذمت كنيد، مردم 
لذت مي برند و خوشش��ان می آيد، اش��تباه مي كنيد. 
مردم از فضای تخريب خوشش��ان نمی آيد.« در نتيجه 
شما می بينيد جريان های مخرب دولت در حين رأی 
گيری توسط دس��تان مردم حذف می شوند و در اين 
مقام دوباره رابطه ی امام و امت خود را نشان می دهد.

•دعوت جامعه به رعایت آرامش در مقطع اول
يكی از پرده هايی كه رهبری مردم را در آن به رعايت 
آرام��ش دعوت می كنن��د در اثر برگ��زاری مناظرات 
انتخاباتی رياس��ت جمهوری بود. فضايی كه بر اثر اين 
مناظره ها در جامعه حاكم ش��د يك حالت انفجاری به 
خود گرفت و بيم از آن رفت كه هيجانات ناشی از اين 
مناظرات مرزهای خش��ونت را بين م��ردم و هواداران 
نامزده��ا در ن��وردد. »اي��ن چه��ار نفر نام��زدی كه از 
شورای نگهبان تأييد شده اند و در اجتماعات گوناگون 
س��خنرانی مي كنند، خوِد آن نامزدهای محترم توجه 
كنن��د، مراقبت كنند كه در اين س��خنرانی ها، در اين 
اظهارات، جوری نباش��د ك��ه منتهی بش��ود به ايجاد 
دش��منی و ايجاد نق��ار؛ با برادری و ب��ا مهربانی پيش 
بروند.« )سخنرانی به مناسبت رحلت امام خمينی)ره( 
مورخ 14 خرداد س��ال88( ايش��ان ضم��ن اين تأكيد 
هواداران دو طرف را از برخوردهای تنش آفرين برحذر 
داش��تند. تخريب هايی ك��ه در مناظ��رات، هيجانات 

اجتماع��ی و اعتماد م��ردم به نظام اس��المی را هدف 
گرفته بود جامعه را به س��مت شكاف و دشمنی پيش 
می برد كه ايشان با تذكر مؤكد به مردم به كنترل اين 
وضعي��ت پرداختند و نتيجه ی اين تدبير آن ش��د كه 
با وجود ش��ور و اشتياق باالی جوانان كه گه گاه شهرها 

رهبر معظم انقاب: »]نامزدهای انتخاباتی[ بدانند كه انتخابات وسيله ای است برای باال بردن توان كشور، 
برای آبرومند كردن ملت؛ انتخابات فقط ابزاری برای قدرت طلبی نيست. ... حرفها را منصفانه كنند.«
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را ش��ب زنده دار می ك��رد تا روز انتخاب��ات مواردی از 
خش��ونت گزارش نشد واقعيتی كه خبرنگاران خارجی 
حاض��ر در ايران نيز در روز انتخابات بر وجودش صحه 

گذاشتند.
اما پرده ی دومی كه ايشان هوشيارانه جامعه  مشتمل 
بر سياس��يون و مردم  را به آرامش دعوت نمودند طی 
جريان نامه ی آقای هاش��می و سكوت ايشان بود. در 
جري��ان اين واقعه ه��ر چند رهبری لس��اناً مردم را به 
آرام��ش دعوت نكرد اما تدبير ايش��ان جامعه را تا روز 

انتخابات به سمت آرامش سوق داد.
 ،88/3/19 آقای اكبر هاش��می رفس��نجانی م��ورخ 
نام��ه ای را با محتوايی گاليه آمي��ز از اظهارات دكتر 
محم��ود احم��دی ن��ژاد در مناظ��ره ی تلويزيونی با 
ميرحس��ين موس��وی به رهبر معظم انقالب اس��المی 
ارسال داشت. پيرو اين مطلب در قسمتی از نامه دفتر 
ايشان آمده است: »متاسفانه اظهارات عاري از حقيقت 
و غيرمسئوالنه ی آقاي احمدي نژاد در جريان مناظره 
با مهندس موس��وي و مقدمه چيني هاي قبل وحوادث 
بع��د از آن، خاطرات تلخ اظه��ارات و اقدامات منافقان 
و گروهك ه��اي ض��د انقالب در س��ال هاي اول بعد از 
پيروزي انقالب و نيز تهمت زدن ها در انتخابات مجلس 
شش��م و لجن پراكني هاي باند پالي��زدار كه در دادگاه 
محكوم ش��ده را به نمايش گذاش��ت ...«. همچنين در 
متن اصل��ی نامه آقای هاش��می رفس��نجانی به رهبر 
معظم انقالب اينگونه آمده :»البته اينجانب قصد ندارم 
كه دولت موجود را مثل دولت بني صدر معرفي كنم و 
يا سرنوشتي شبيه آن دولت را براي اين دولت بخواهم، 
بلكه مقصود اين است كه بايد مانع گرفتار شدن كشور 
به سرنوشت آن روزگار شد.«، »رهبر معظم هم صالح 
را در سكوت شان ديدند و بي شك جامعه و بخصوص 
نس��ل جوان نيازمند اطالع از حقيقت اس��ت. ...«، »بر 
فرض اينكه اينجانب صبورانه به مش��ي گذش��ته ادامه 
دهم، بي شك بخشي از مردم و احزاب و جريان ها اين 
وضع را بيش از اين بر نمي تابند و آتش فشان هايي كه 
از درون سينه هاي س��وزان تغذيه مي شوند، در جامعه 
ش��كل خواهد گرفت كه نمونه هاي آن را در اجتماعات 
انتخاباتي در ميدان ها، خيابان ها و دانشگاه ها مشاهده 
مي كنيم.«، »از جناب عالي با توجه به مقام و مسئوليت 
و ش��خصيت تان انتظار اس��ت براي حل اين مشكل و 
براي رفع فتنه هاي خطرناك و خاموش كردن آتش��ي 
كه هم اكنون دودش در فضا قابل مش��اهده است، هر 
گونه كه صالح مي دانيد اق��دام مؤثري بنماييد و مانع 
شعله ورتر ش��دن اين آتش در جريان انتخابات و پس 
از آن شويد.  لذا در فرصت باقي مانده ضروري به نظر 
مي رسد خواسته حق حضرت عالي و مردم در خصوص 
انجام انتخاباتي سالم و پرابهت و حداكثري تحقق يابد. 
كاري كه مي تواند عامل نجات كش��ور از خطر و باعث 
تحكيم وحدت ملي و اعتماد عمومي باشد و فتنه گران 
نتوانند با حدس و گمان نص پيامتان در مش��هد و در 
مرق��د امام راح��ل را با هوس خود تحري��ف كنند و با 
نادي��ده گرفتن قانون، بنزين ب��ر آتش افروخته بريزند. 
سرچش��مه ش��ايد گرفتن به بيل/ چو پر ش��د نش��ايد 

گرفتن به پيل«
نامه ی تعجب برانگيز آقای هاش��می رفس��نجانی هر 
چند س��ؤاالت بس��ياری ِمن جمله: »-1 ايشان با چه 

اعتباری رهبر انقالب را پند و موعظه می دهند؟ 2 - ايشان 
از كجا آتش های اغتشاشات بعد از انتخابات را ديدند؟ 
3- ايش��ان به چه قصدی اين نام��ه را به رهبر انقالب 
اس��المی ارسال داش��تند؟ 4 - چرا اين نامه در چنين 
وقت هيجان آلودی صادر ش��د؟ 5 - آيا نمی شد برای 
گاليه گذاری دل دشمنان قسم خورده انقالب اسالمی 
را شاد نكرد؟ 6 - آيا هيچ فرصت ديگری برای تخريب 
چهره ی رئيس جمهور نبود؟ و تعداد زيادی پرس��ش 
ديگر كه در اي��ن مقاله نمی گنجد.« را در ذهن مردم 
و نخبگان متبادر كرد ام��ا آنچه نقش حكمت و تدبير 
رهبری را نش��ان داد؛ سكوت رسمی در قبال اين نامه 
ب��ود كه باعث ايجاد فضای آرام تا انتخابات در كش��ور 
ش��د. اگر رهبر انقالب در قبال اين نامه مش��كوك هر 
موضعی )دف��اع يا رّد( اتخاذ می كردند در هر دو حال 
تش��نجات حاصل از اي��ن موضع گي��ری در دو جبهه 
)ه��واداران رئيس جمه��ور وقت، ه��واداران كانديدای 
مطرح رياس��ت جمه��وری( بصورت خش��ونت و تقابل 
ج��دی رخ م��ی نماياند. اين پيامد آنقدر خس��ارت بار 
می توانس��ت باش��د كه اگر اين بازی دش��من شادكن 
در عرصه ی اجتماعی ايران ش��روع می شد پايان آن، 
خدش��ه به اصل انتخابات و در نتيج��ه تهديد طوالنی 
م��دت امنيت ملی ايران بود. در واقع س��كوت رهبر و 
تكذيب هر گونه پاس��خ به نامه آقای هاشمی، جامعه، 
باالخص جوانان را از ورود به بازِی خش��ونت خيابانی و 

زورآزمايی خارج از چهارچوب برحذر داش��ت. لذا اين 
س��كوت رهبر نشان از حكمتی واال داشت كه برگزاری 

سالم انتخابات را متضمن گرديد.
•دع�وت آح�اد م�ردم به مش�ارکت پرش�ور در 

انتخابات در مقطع اول

در جای جای س��خنان رهبر انقالب اس��المی در قبل 
از انتخاب��ات و در دورترين زمان ه��ا به وضوح دعوت 
و تش��ويق ايش��ان مبنی بر حضور م��ردم در انتخابات 
مش��هود اس��ت. برای رعايت اختصار به دو مثال اكتفا 

می شود: 

»انتخابات سرمايه گذاری عظيم ملت ايران است؛ مثل 
اينكه شما س��رمايه ی س��نگين و عظيمی را در بانك 
مي گذاريد، بانك با آن كار مي كند و ش��ما از سودش 
اس��تفاده مي كنيد؛ انتخابات يك چنين چيزی است. 
... هر رأيی كه ش��ما در صن��دوق می اندازيد، مثل اين 
اس��ت كه يك بخشی از پول آن سپرده را داريد تأمين 
مي كنيد. يك رأی هم اهميت دارد.« )س��خنرانی بين 

مجاوران حرم رضوی مورخ 1 فروردين سال88(
»هر كه به اسالم عالقه مند است، هر كه به ملت ايران 
عالقه مند اس��ت، برای او عقاًل و شرعاً واجب است كه 
در اين انتخابات ش��ركت كند.« )سخنرانی به مناسبت 

رحلت امام خمينی)ره( مورخ 14 خرداد سال88(
مش�ارکت پرش�ور مردم در انتخابات، تزئينی یا 

حقيقی؟
در كش��ورهای غرب��ی آنچه از زعم استراتژيس��ت ها و 
سياسيون اقتدار آفرين اس��ت، قدرت سخت است كه 
به گزينه هايی چون: ق��درت نظامی، قدرت اقتصادی 
اش��اره می ش��ود. اما آنچه برای يك نظ��ام برآمده از 
متن مردم و متكی بر قدرت آتشفش��ان مردم اهميتی 
بس ش��گرف دارد، ميزان مش��اركت مردم در قدرت و 
سياس��ت اس��ت لذا قدرت ديپلماس��ی و حتی قدرت 
نظامی دولت جمهوری اس��المی بيش��تر از هر چيزی 
به حضور مردم در انتخابات وابس��ته است. اين چنين 
اس��ت كه هميش��ه در قله ی تهديدهای نظامی عليه 

كش��ور اي��ران، حض��ور ميليونی و حداكث��ری مردم 
پای صندوق ه��ای رأی حذف كننده ی گزينه تجاوز 
نظام��ی از روی ميز ابرقدرت های جهان برای تعامل با 
ايران ش��ده است. لذا رهبری مردم را مدام بر حضور و 

مشاركت در سياست فرا می خواند.

از طرفی امام و امت هاديان مس��ئولين نظام اس��المی 
در تاريخ معاصر ايران اس��المی بوده اند. در واقع مردم 
با پيروی از رهنمودهای منطقی  اس��المی امامشان با 
دس��ت های توانمندشان در 30 س��ال اخير مسئولين 
مختلف��ی را وارد حلق��ه ی مديريت ك��رده اند و از آن 

باالخ�ص  جامع�ه،  هاش�می،  آق�ای  نام�ه  ب�ه  پاس�خ  گون�ه  ه�ر  تكذي�ب  و  رهب�ری  س�كوت  واق�ع  در 
جوان�ان را از ورود ب�ه ب�ازِی خش�ونت خيابان�ی و زورآزماي�ی خ�ارج از چهارچ�وب برح�ذر داش�ت.
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س��و هم خارج. ل��ذا آنچه ضامن بق��ای گفتمان واليی 
در كش��ور است بيشتر از آنكه نهادهای حكومتی باشد 
مل��ت بوده اند و در اصل اين مردم بودند كه در مقاطع 
مختل��ف در مركز قدرت قرار گرفته اند و معتمدينی را 
وارد نهاد حكومت كردند و س��پس بعد از انتخابات به 
مناظره نشس��تند تا برای دور بعد باختگان سياسی را 
خارج كنند درس��ت به همين دليل اس��ت كه آيت ا... 
خامنه ای در اكثر پيام هايش��ان مردم را آگاه و شجاع 
م��ی نامند. در نتيجه از نظر نظام اس��المی اين حضور 

آگاهانه و شجاعانه ی مردم حياتی است.
»سالم خدا بر شما كه شايستگی خود را برای دريافت 
س��الم و رحمت الهی به اثبات رس��انديد.« )پيام رهبر 
معظم انقالب به مناس��بت حماس��ه 22 خرداد مورخ 
23 خرداد س��ال88( براستی چرا مش��اركت مردم در 
انتخابات جاذب رحمت و س��الم الهی اس��ت؟ مردمی 
كه بنا به رهنمودهای رهبرش��ان با اس��تدالل عقالئی 
و ش��رعی در اوج تبليغات گس��ترده غرب در داخل و 
خارج مبنی بر مخدوش بودن انتخابات، در اوج سختی 
ه��ای اقتصادی به دليل وضعيت جهانی و تحريم های 
غرب و در اوج تهديدهای نظامی توس��ط مس��تكبرين 
عالم دس��ت به ي��ك جهاد واقعی می زن��د تا رهنمود 
امام خمينی )ره( )صحيفه امام،ج15،ص17: در قضيه 
رئي��س جمهوری ما، تعيين رئي��س جمهوری يكی ار 
چيزهايی اس��ت كه بر همه مس��لمانان اي��ران بر همه 

مكلف های ياران واجب است كه در اين دخالت داشته 
باش��ند. اگر دخالت نكنند و يك صدمه ای به اس��الم 
برسد هر يك يك ما در محكمه الهی مسئول هستيم. 
... مگر می توانی بگويی اس��الم به من چه ربطی دارد؟ 
ت��و مكلف��ی حفظ بكن��ی، امانت خداس��ت و حفظش 
ام��روز به اين اس��ت كه رئيس جمه��ورش يك رئيس 
جمهور صحيح باش��د.( را جامه ی عمل بپوشاند باعث 
س��ربلندی نظام خدامحور شده اس��ت لذا شايسته ی 

رحمت خداست.  

2- کارگزار اسامی کيست؟
پرده ی اوِل »كارگزار اس��المی كيست؟« در تاريخ 24 
آذر 87 در دانشگاه علم و صنعت به نمايش درآمد. در 
واقع جلس��ه ی رهبر انقالب در دانشگاه علم و صنعت 
تبيينی بود تئوريك، از ش��اخص های هويت جمهوری 
اسالمی كه چون در آخر به بحث تاريخی شاه سلطان 
حس��ين رسيد تنه به تنه ی شاخص های يك مسئول 
بلند پايه ی نظام اس��المی زد. از اين رو بعضی روزنامه ها 
و تحليل های سياس��يون و دانشگاهی ها متعاقب اين 
جلس��ه بر پاش��نه ی معيارهای رئي��س جمهور آينده 
چرخي��د و حتی بعض��ی لّب مباحث مطرح ش��ده در 
جلس��ه را با حضور و اعالم حضور غير رسمی بعضی از 
كانديداهای رياست جمهوری مرتبط دانستند. گذشته 
از اين مس��ائل و تحليل های موجود بايد با موشكافی 
س��خنرانی مهم رهبر انقالب در دانشگاه علم و صنعت 

از آن تئوری كارگزار اسالمی را دريافت كرد.
  »نظام اس��المی، نظام اسالمی است در ظاهر و باطن؛ 
نه فقط نظام اس��المی در ظاهر. صرف اينكه حاال يك 
ش��رايطی در قانون اساسی برای رئيس جمهور و برای 
رهبر و برای رئيس قوه ی قضائيه و برای شورای نگهبان 
و برای كه و كه معين ش��ده؛ و چ��ه و چه، اينها كافی 
نيست؛ اگرچه اينها الزم است. انحراف در هدف ها، در 
آرمان ها، در جهتگيری ها را بايد مراقبت كرد كه پيش 
نيايد. و اين چيزی است كه ما در طول اين سال های 

طوالن��ی   بخصوص بع��د از جنگ و بعد از رحلت امام   
درگيرش بوديم؛ جزو درگيری های اساس��ی در اين دو 
دهه ی گذشته، يكی همين بوده. تالشهای زيادی شده 
اس��ت برای اينكه جمهوری اسالمی را از روح و معنای 

خودش خارج كنند.« 
حض��رت آي��ت ا... العظمی خامنه ای ب��ه عنوان راهبر 
جامعه اس��المی ايران در اين جلسه سعی كردند قشر 
مهم��ی از خواص جامعه را هش��يار كنند تا اين قش��ر 
از خالی ش��دن هويت اس��المی از درون نظام اسالمی 

جلوگيری كند. طرح اين مسئله بين دانشگاهيان برای 
آنكه نقطه ی ش��روع اين دومينو باش��د قابل بررسی و 
تحس��ين برانگيز اس��ت. اين موضوع از دو منظره قابل 
توجه است: 1- دانشجويان قش��ر بزرگی از كارگزاران 
نظام اس��المی آينده اند. 2 - معم��والً جو كلی جامعه 
متأثر اس��ت از محصلين دانش )حوزه و دانش��گاه(. لذا 
اين محصلين بهترين ش��روع دومينوی مدنظر رهبرند 
چ��را كه اينها مباحث مطرح��ی را دهان به دهان و رو 
در رو ب��ه يك گفتمان چند ميليون��ی و فراگير مبدل 

می سازند.
 شاخصهای هويت اسالمی بايستی معلوم باشد: شاخص 
عدالت طلبی، ش��اخص ساده زيستی مسئوالن، شاخص 
كار و ت��الش مخلصانه، ش��اخص طلب و پويايی علمی 
بی وقفه، شاخص ايستادگی قاطع در مقابل طمع ورزی 
و س��لطه ی بيگانگان، ش��اخص دف��اع از حقوق ملی و 
حقوق ملت، دفاِع ش��جاعانه كردن يك شاخص است؛ 

مثل همين حق هسته ای؛ مسئله ی هسته ای.
س��پس ايش��ان ب��ه تفصي��ل، اين ش��اخصه ها را 

برمی ش��مارند:
اجتناب از اش��رافي گری؛ يعنی ض��د ارزش كردن. در 
انقالب ما اين نكته وجود داشت؛ اين را بتدريج بعضی ها 
سعی كردند كمرنگ كنند. ... امروز خوشبختانه همان 
موج ضد ارزش كردن اش��رافي گ��ری، بحمداهلّل وجود 
دارد؛ يعن��ی دولت، مس��ئولين دولتی ساده زيس��تند، 
مردمی هستند و اين خيلی فرصت خوبی است؛ نعمت 

بزرگی است.
مسئله ی ارزش جهاد و شهادت، يكی ديگر از شاخص 
هاس��ت. ارزش مجاه��دت، مق��ام واالی ش��هادت، از 
جمل��ه ی چيزهاي��ی ب��ود كه ب��ه وس��يله ی عناصری   

كسانی، دستهايی   زير سؤال رفت.
اعتماد به م��ردم، عقيده ی واقعی به مش��اركت مردم. 
بعضی ها اس��م مردم را می آورند؛ ام��ا حقيقتاً اعتقادی 
به مشاركت مردم ندارند. ... بنای جمهوری اسالمی بر 

اعتماد به مردم و اعتقاد به مشاركت مردم است.
ش��جاعت در برابر هيبت دشمن، جزو شاخص هاست. 
در مقابل دش��من اگر مسئولين كشور احساس رعب و 
خوف كنند، بر س��ر ملت بالهای بزرگ خواهد آمد. ... 
گاه��ی در بين آحاد مردم عناصر مؤمن، فعال، فداكار، 
آماده ی به جانبازی هس��تند، منتها مس��ئولين و رؤسا 
وقتی خودش��ان اين آمادگی را ندارن��د، نيروهای آنها 
ه��م از بين مي رود و اين ظرفيت هم نابود مي ش��ود. 
آن روزی كه ش��هر اصفهان در دوره ی ش��اه س��لطان 
حس��ين مورد غارت قرار گرفت و مردم قتل عام شدند 
و حكوم��ت باعظمت صفوی نابود ش��د، خيلی از افراد 
غيور بودند كه حاضر بودند مبارزه و مقاومت كنند؛ اما 
شاه سلطان حسين ضعيف بود. اگر جمهوری اسالمی 
دچار ش��اه سلطان حس��ين ها بش��ود، دچار مديران و 
مسئوالنی بش��ود كه جرأت و جسارت ندارند؛ در خود 
احساس قدرت نمي كنند، در مردم خودشان احساس 
توانائی و قدرت نمي كنند، كار جمهوری اسالمی تمام 

خواهد بود.
نزديكی با ملت های مس��لمان. ملت های مسلمان 
 ... اس��المی اند.  نظام جمهوری  اس��تراتژيك  عمق 
تكي��ه گاه يك ملت به عمق اس��تراتژيك اوس��ت. 
نم��ي خواهن��د مل��ت اي��ران و نظ��ام جمه��وری 

رهب�ر معظ�م انق�اب: » انح�راف در آرم�ان ه�ا اي�ن چي�زی اس�ت ك�ه م�ا در ط�ول اي�ن س�ال ه�ای 
... تاش�های زي�ادی  ؛  ام�ام درگي�رش بودي�م  بع�د از رحل�ت  بع�د از جن�گ و  طوالن�ی بخص�وص 
» كنن�د.  خ�ارج  خ�ودش  معن�ای  و  روح  از  را  اس�امی  جمه�وری  اينك�ه  ب�رای  اس�ت  ش�ده 
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اس��المی از اين حمايت و طرف��داری ای كه از او 
در كش��ورهای مختلف مي ش��ود كه البته بی نظير 
هم هس��ت برخوردار باش��د. ... جمهوری اسالمی 

بايد اين را يكی از وظائف خودش بداند.
حاال ش��ما نگاه كني��د در اين نوش��تجات آدم های يا 
كوته نظرك��ه خوش��بينانه اش اين اس��ت ك��ه بگوئيم 
كوته نظرن��د يا اگر بدبينانه نگاه كنيم، مغرض و خائن، 
كه از ارتباط جمهوری اس��المی با مردم لبنان، با مردم 
عراق، با مردم افغانس��تان، با مردم فلسطين، صريحاً و 
بارها انتقاد كرده اند و انتقاد مي كنند. ديده ايد ش��ما، 
متأس��فانه در مطبوعات ما و در بعضی از تريبون های 
سياس��ی، كه اين چيزها گفته مي شود. اين ضديت با 

يكی از شاخصهای اساسی جمهوری اسالمی است.
هر چند مباحث مطرح ش��ده بيش��تر برای جلوگيری 
از انحراف در نظام اس��المی است اما چون راه اساسی 
اين جلوگي��ری و حفاظت از ماهيت اس��المی، حضور 
معتمدين در جايگاه های حكومتی است لذا اين جلسه 
سعی دارد عالوه بر مش��خص كردن ابعاد يك حركت 
انحرافی، يك مدل كاربردی برای عدم بس��ط آن ارائه 

دهد.
پرده ی دوم اين س��ناريو به صورت مصداقی و ملموس تر 
خصوصيات ي��ك رئيس جمهور را می ش��مارد يعنی 
رهب��ر انق��الب بعد از تبيي��ن تئوري��ك بين خواص 
جامعه و س��پس زمينه س��ازی آن تئوری بين مردم 
از طري��ق محصلين اين بار، كدهای دقيق تری برای 
انتخ��اب مردم مش��خص می كنند. ل��ذا اين بهترين 
ش��يوه بود برای نهادينه ش��دن اين خصوصيات بين 
ت��وده ه��ای مردمی. در واقع س��خنرانی ايش��ان در 
س��نندج بين مردم عزيز كردس��تان پله ی آخر اين 
راهبرد رهبری اس��ت برای هدايت مردم به س��مت 

ايرانی بهتر.
البته آنچه باي��د در اين باره توضيح داد اينكه در واقع 
معيارهای مطرح ش��ده توس��ط رهب��ری درد اكثريت 
مردم است، و اگر اين نبود مردم در اين انتخابات رأی 
24 ميليونی شان را به كسی نمی دادند كه مشهور به 
داش��تن اين خصائص از زبان دوست و دشمنش بوده 
است:»مردم سعی كنند صالح ترين را انتخاب كنند. ... 
بهترين كيست؟ من نسبت به شخص، هيچ گونه نظری 
ابراز نمي كنم؛ اما ش��اخصهايی وج��ود دارد. بهترين، 
آن كس��ی اس��ت كه درد كش��ور را بفهمد، درد مردم 
را بداند، با مردم يگانه و صميمی باش��د، از فس��اد دور 
باشد، دنبال اش��رافي گری خودش نباشد. آفت بزرگ 
ما اش��رافي گری و تجمل پرس��تی است؛ فالن مسئول 
اگر اهل تجمل و اشرافي گری باشد، مردم را به سمت 
اش��رافي گری و به سمت اسراف س��وق خواهد داد. ... 
اولين كار اين اس��ت كه ما مسئولين كشور را، افرادی 
انتخاب كنيم كه مردمی باش��ند، ساده زيس��ت باشند، 
درد مردم را بدانند و خودش��ان از درد مردم احس��اس 
درد كنند.« )بيانات در بين مردم كردستان در سنندج 

مورخ 22 ارديبهشت سال88(
س��ؤالی كه مطرح می ش��ود اين است كه چرا رهبری 
در مورد معيارهای مطرحی برای رئيس جمهور بر اين 
مس��ائل تأكيد كردند؟ اول آنكه امام امت بهترين رصد 
كننده ی خواس��ت و نيت مردم اس��ت چرا كه با آنها 
از نزديك رابطه دارد لذا ايش��ان طب��ق آنچه ديده اند 

درد اصلی مردم را اين معيارها دانس��ته اند. دوم آنكه 
فضای عمومی جامعه و رأی گذشته ی مردم به عدالت 
خواهی همين را نشان می دهد. به هر حال مردمی كه 
خواسته ی اصليشان از مسئولين، عدالت و اسالم است 
م��ی دانند برای نيل به عدالت و اس��الم ناب، فرد اول 
اجرايی كشور يعنی عالی ترين مقام رسمی كشور بعد 
از رهبر )به گفته قانون اساس��ی  فصل نهم اصل113( 
باي��د در مقابل مبارزه با مفاس��د اقتصادی خود دچار 
فس��اد نباش��د و از طرف ديگر هم مردمی كه سال ها 
اكث��ر امكانات را مجتم��ع در مركز ديده اند حال برای 
رسيدن به عدالت كس��ی را می پسندند كه از نزديك 
در جای جای كش��ور حضور داشته باشد تا درد مردم 
را بفهمد و اگر رئيس جمهور دردش��ناس باش��د وادار 
ب��ه حركت و اقدام می ش��ود نه آنكه در كاخ های زيبا 

نشسته باشد. 
متأسفانه تعدادی از نمايندگان كانديداهای معترض به 
نتايج انتخابات در ديدار با رهبر عظيم الش��أن انقالب 
)26 خ��رداد س��ال 1388( اعالم داش��تند از مصاديق 
تقلب حمايت ش��ما در كردس��تان بوده است. هر چند 
اين حرفی اس��ت دور از ادب اما پاس��خی هم دارد؛ به 
هر حال ايشان در طی راهبری مردم بايد معيارهايی را 
برای مردم مشخص كند كه نياز حاكم شدن پيشرفت 
و عدالت در كش��ور اس��ت. نمی توان رهبر را به خاطر 
انج��ام وظيفه مورد بی ادبی ق��رار داد. به هر حال امام 

امت موظف اس��ت راهبردهای اصلی برای مردم نشان 
ده��د هر ك��س منطبق تر ب��ر آن معيارها ب��ود مردم 
تش��خيص م��ی دهن��د و از او حمايت م��ی كنند. لذا 
س��ئوال مردم اين اس��ت كه اگر ش��ما اين معيارها را 
داشته ايد، چرا به رأی و تشخيص مردم معترضيد؟ اگر 
هم اين معيارها را نداش��ته ايد كه خوب پس ديگر چه 
جای اعتراضی؟ شما صالحيت رياست جمهوری ايران 
را در اين دوره نداش��ته ايد چون كش��ور نياز به چنين 
آدمی نداشته است. البته شما هم كه از دلسوزان نظام 
هس��تيد بايد خوشحال باش��يد كه مردم راه را انتخاب 

كردند.

3- فتنه را خاموش کنيد
رهبر معظم انقالب قبل از انتخابات و بعد از آن نكاتی 
را متذكر شدند كه ناظر بر پيش گيری و رفع فتنه بود. 
لذا در مقطع اول يعنی قبل از انتخابات ايشان در خالل 
ديدار مردمی در حرم رضوی مورخ 1 فروردين س��ال 
88 مردم و نخبگان را به نكته ای مهم ارجاع دادند كه 
شايد در خالل جريانات اخير اولين بار در اينجا مطرح 
شده باش��د. نكته ای كه كمتر كسی به آن توجه كرد. 
در جريان انتخابات دهم رياس��ت جمهوری از ماه های 
اولين منتهی به 22 خرداد دست هايی از آستين های 
رس��انه ای بي��رون آمده بود كه ظاه��راً همه يك رنگ 
ب��ود و همه ب��ر يك چيز داللت م��ی كردند: مخدوش 
كردن انتخابات. رسانه های خارجی و متأسفانه بعضی 
مطبوعات داخل��ی گاه می گفتن��د انتخابات پيش رو 
انتص��اب اس��ت و گاه م��ی گفتند تقل��ب در انتخابات 

حتمی خواهد بود. در اين راس��تا آيت ا... العظمی خامنه ای 
مردم، مس��ئولين و نخبگان سياس��ی را به هش��ياری 
فراخواندند: »انتخابات به فضل الهی و به حول و قوه ی 
الهی انتخابات س��المی است. من می بينم بعضی ها در 
انتخاباتی كه دو س��ه ماه ديگر انجام خواهد گرفت، از 
حاال ش��روع كرده اند به خدشه كردن. اين چه منطقی 
اس��ت؟ اين چه فكری است؟ اين چه انصافی است؟ ... 
چرا بي خود خدشه مي كنند، مردم را متزلزل مي كنند، 
تردي��د ايجاد مي كنند؟ ك��ه البته در ذهن مردم عزيز 
ما با اين حرف ها ترديد ايجاد نخواهد شد.«)سخنرانی 
بين مجاوران حرم رضوی مورخ 1 فروردين سال88(، 
» در درجه ی اول، هدفش��ان تعطيل ش��دن انتخابات 
اس��ت كه انتخابات نباشد. ... در درجه ی بعد، هدفشان 
اين اس��ت كه انتخابات سبك و سرد برگزار بشود. مي 
خواهند ملت ايران حضور فعالی در انتخابات نداش��ته 
باش��د. ملت عزي��ز ايران! من به ش��ما عرض مي كنم، 
درس��ت در نقطه ی مقابل خواست دشمنان، همه ی ما 
بايد در انتخابات حضور فعالی داش��ته باشيم. انتخابات 
آبروی ملی ماست؛ انتخابات يكی از شاخص های رشد 
ملی ماست؛ انتخابات وسيله ای برای عّزت ملی است.« 
)بيانات در بين مردم س��نندج مورخ 22 ارديبهش��ت 
س��ال88( متأسفانه يا خوش��بختانه باز هم فقط مردم 
بودند كه هشدارها را از ُسويدای جان شنيدند و عملی 

كردند.

رهب��ر معظم انق��الب مردم را به نكت��ه ی ديگری هم 
ارش��اد كردند كه تأمل برانگيز اس��ت: »بنده يك رأی 
دارم، آن را در صن��دوق می ان��دازم. به يك نفری رأی 
خواه��م داد، به هيچ كس ديگ��ر هم نخواهم گفت كه 
به كی رأی بدهيد، به كی رأی ندهيد؛ اين تش��خيص 
خود مردم اس��ت.« نكته ی اول آنكه تجربه نشان داده 
در هنگام انتخابات بلندگوهای پنهانی س��عی دارند به 
م��ردم اينگونه القاء كنند ك��ه رأی رهبری فالن كس 
اس��ت لذا رهبری در بطالن اين ش��ايعات اين مبحث 
را مط��رح می كنن��د. نكته ی دوم آنكه بعضی س��عی 
دارن��د انتخاب��ات در ايران را غير واقع��ی بنامند كه از 
اين طريق بر اين واقعيت تأكيد می ش��ود كه انتخابات 
حقيقتاً برای مردم و توس��ط مردم اس��ت. سوم آنكه از 
همه اين ها گذش��ته مش��ی امامان معصوم، رهبر فقيد 
انقالب امام خمينی )ره( و رهبر معظم انقالب هميش��ه 
بر تربيت اس��تعدادها و افكار مردم است. امام هيچ گاه 
نمی خواهد يارانی داش��ته باشد از جنس گل و خاِك 
سياه بلكه او تمامی هّم و غّمش را بر تربيت امت صرف 
می كند. امام به امت بصيرت می بخش��د و برای امت 
تا جايی كه حد احس��ن اس��ت اجتهاد قائل می شود 
به همين دليل اس��ت كه از ويژگی های اصلی ياران 
حس��ين بن علی )ع(، بصيرت اس��ت. لذا اگر امت به 
بصي��رت و تربيت مناس��ب فكری نرس��د در مقاطع 

گوناگون از تش��خيص حق و باطل باز می ماند.

4- انحراف در شعارهای انقاب اسامی، هرگز
يكی از مناس��ب تري��ن اوقات انح��راف در محتوای 

ح�ل  راه  بهتري�ن  نتيج�ه  در  ش�ده  مس�تحكم  خ�ود  ج�ای  در  اس�امی  نظ�ام  ك�ه  آنج�ا  از 
خال�ی  عالَ�م،  سياس�ت  ی  صحن�ه  در  اس�امی  حكومت�داری  ی  نس�خه  ب�ردن  بي�ن  از  ب�رای 
افت�اد. اتف�اق  اموي�ان  توس�ط  اس�ام  ص�در  در  ك�ه  چي�زی  اس�ت  محت�وا  از  نظ�ام  ظ�رف  ك�ردن 
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ارزش ه��ا و ش��عارهای انقالبی حين تبليغ��ات انواع 
انتخابات است مخصوصا در انتخابات رياست جمهوری. 
در اين ش��رايط جامعه به دليل وجود فضای پرالتهاب 
انتخابات��ی بهترين فرصت برای بدل س��ازی از معانی 
عّزت، استقالل، آزادی، عدالت، توسعه، اسالم گرايی و 
اصولگراي��ی، اصالحات و ... را فراهم می كند در نتيجه 
در چنين ش��رايطی احتياج است از منبری بلند باال از 
انحراف و قلب معانی ش��عارها جلوگيری شود. رهبری 
در اثنای اكثر دوره ه��ای انتخاباتی به اين نكته توجه 
كافی داش��ته اند و درس��ت در زمانی كه اكثر نخبگان 
س��رگرم فضای تبليغاتی هس��تند ايش��ان از وضعيت 
موجود غافل نش��ده ان��د و هر جايی الزم ب��وده از مّر 

معانی و مفاهيم هر شعاری نگاهبانی كرده اند.
در جلس��ه دانش��گاه علم و صنعت مورخ 24 آذر سال 
87 ب��ه اين موض��وع تأكيد ويژه كردن��د و به حركت 
خيزنده ی خالی ش��دن ظرف از محتوا اش��اره كردند: 
»و من به ش��ما ع��رض كنم كه تغيير س��يرت، تغيير 
آن هوي��ت واقع��ی، بتدريج و خيل��ی آرام حاصل مي 
ش��ود. توجه بعضی ها به اين، غالباً جلب نمي ش��ود، يا 
خيلی ها توجهش��ان جلب نمي شود. يك وقتی ممكن 
است همه متوجه ش��وند، كه كار از كار گذشته باشد. 
خيلی بايد دقت كرد. چش��م بينای طبقه ی روشن بين 
و روشنفكر جامعه   يعنی طبقه ی دانشگاهی   و چشم 
بينای دانش��جويان بايد اين مسئوليت را هميشه برای 

خودش قائل باشد.«  
از آنجا كه نظام اس��المی در جای خود مستحكم شده 
در نتيج��ه بهترين راه حل برای از بين بردن نس��خه ی 
حكومت��داری اس��المی در صحنه ی سياس��ت عالَم، 
خال��ی كردن ظرف نظام از محتوا اس��ت چيزی كه در 
صدر اس��الم توسط امويان اتفاق افتاد. در تاريخ معاصر 
ايران اسالمی مخصوصاً بعد از اتمام جنگ يك حركت 
خيزنده س��عی داشته و دارد به آرامی نظام را از درون 
ب��ی معن��ا كند تا در آين��ده با از دس��ت دادن كارايی 
مورد انتظار از يك حكومت اس��المی، نسخه ی انقالب 
اس��المی برای حكومتداری را در عرصه ی بين الملل 

منس��وخ كند. در اين حركت با پدي��ده ی مخالفت با 
ش��عارهای اسالمی روبرو نيس��تيم بلكه به اسم اسالم 
و امام، ش��عارهای انقالب و اس��الم قلب می شود و به 
مرور زمان از اس��الم فقط اس��می ب��ر صفحه ی كاغذ 
باق��ی می ماند. بايد متأس��ف بود ك��ه رهبر انقالب در 
جلس��ه با اعضای هيئت دولت نهم )مورخ 2 ش��هريور 

سال 87( به عنوان يكی از افتخارات دولت می گويند: 
»روند غرب باوری و غرب زدگی را كه متأس��فانه داشت 
در بدنه ی مجموعه ه��ای دولتی نفوذ مي كرد، متوقف 
كردي��د؛ اين چي��ز مهمی اس��ت.« »گ�����رايش های 
سكوالريس��تی   كه متأس��فانه باز داش��ت در بدنه ی 
مجموع�������ه ی مدي��ران كش�����ور نف��وذ می كرد   
جلويش گرفته ش��د.« يعنی اين جريان خيزنده آنقدر 
ن��رم و آرام حركت كرده اس��ت ك��ه در بدنه ی نظام 
رس��وخ كرده و اين همان تذكری است كه رهبری در 
اين جلس��ه ابراز می دارند و دانشجويان را از بازگشت 

شاه سلطان حسين ها برحذر می دارند.
يكی از نقاط ديگری كه ايشان به تبيين درست شعارها 
و عملكرد نظام اس��المی پرداختند به سخنرانی ايشان 
در س��الگرد ارتحال امام خمينی )ره( مربوط می شود. 
ايش��ان در ابتدای سخنانش��ان به بازنگری در حركت 
عظيم ام��ام پرداختند: »در حقيقت امام بزرگواِر ما در 
اين نهضت عظيمی كه در كشورمان و در جهان اسالم 
به وجود آوردند، دو پرچم را بلند كردند و برافراش��ته 
نگاه داش��تند: يك پرچم عبارت اس��ت از پرچم احياء 
اس��الم؛ به عرصه آوردن اين قدرت عظيم و اليتناهی . 
پرچم دوم، پرچم عّزت و سربلندی ايران و ايرانی. اين 
دو تا، پرچم برافراشته ی به دست قدرتمند امام بزرگوار 
ماس��ت.«، »خودباوری و اعتماد ب��ه نفس ملی يكی از 
دو ركن اساس��ی پيشرفت هر كش��ور است. يك ركن، 
امكانات مادی اس��ت، اما امكانات مادی كافی نيس��ت. 
يك ملت ممكن است امكانات مادی زيادی هم داشته 
باشد، اما به رشد و ترقی و تعالی نرسد؛ نتواند يك ملت 

عزيز و قدرتمند بشود.«
ط��رح اين مبح��ث از آنجا مورد اهميت اس��ت كه در 
ايام منتهی به انتخابات بعضی س��عی داشتند در قالب 
پيروی از خط امام )ره( به تبيين مس��ائلی بپردازند كه 
از اي��ن جهت جلوگيری از انحراف در تفس��ير حركت 
ام��ام خمين��ی )ره( وظيفه ای خطير و مه��م بود. در 
حقيق��ت اين قس��مت از بيانات ايش��ان حاكی از اين 
مس��ئله بود ك��ه پيروان واقعی خط ام��ام )ره( در نظر 

م��ردم از لح��اظ جريانی و عملی و نه وابس��تگی ها و 
همراهی های تاريخی مشخص شوند. اصوالً هر انقالبی 
دچ��ار خطراتی می ش��ود كه يكی از اي��ن خطرهای 
ناپيدا اما مهلك، خورده شدن انقالب توسط انقالبيون 
اس��ت. يعنی آنها كه خود ياران انق��الب بودند بعد از 
تغيي��رات در زندگی و منش شخصيش��ان به تغيير در 

انقالب دست می زنند و از اين طريق ارزش های اوليه 
در جامع��ه به ض��د ارزش و ضد ارزش ه��ای روزهای 
نخستين به ارزش ها تبديل می شود. لذا از اين جهت 
خيلی مهم است كه امت حق را با حق و معيار بشناسد 
نه با فرد. اين دقيقاً چيزی اس��ت كه امت اس��المی در 
صدر اسالم دچارش شد و متأسفانه خيلی ها نتوانستند 
اي��ن موضوع را درك كنند كه می ش��ود ياران انقالب 
در تقابل با حق ق��رار گيرند. در واقع در جريان جنگ 
صفي��ن ي��اران نهضت بودن��د كه در مقاب��ل هم صف 
كش��يدند و از قضا هر دو طرف هم می گفتند ما پيرو 
منش رسول خداييم. لذا اگر مردم نتوانند حق را تغيير 
ناپذي��ر بيابند و افراد را تغيير پذير در فتنه ها راه را از 

بی راهه نخواهند شناخت.
از طرف��ی نوع نقدها و گاها تخريب ها، بعضی حقايق و 
خدمات انقالب طی 30 س��ال گذشته را دچار خدشه 
كرد چه آنهايی كه به 4 س��ال آخر نقد داش��تند و چه 

آنها كه به دوران قبل از آن. 
از ط��رف ديگ��ر قس��متی از بيان��ات رهب��ر انقالب به 
روش��نگری درب��اره مناظره های انتخابات��ی كانديداها 
اختصاص يافت: »خطر بزرگ برای كشور ما جدا شدن 
از مردم اس��ت؛ جدا شدن از ارزش��های اسالمی است؛ 
جدا ش��دن از خط مبارك امام است؛ اينها برای كشور 
ما خطر است. ... من خدا را شكر مي كنم كه در طول 
اين س��ی سال، ملت ايران و مسئولين كشور توانستند 
به قدر وس��ع خودش��ان اين راه را دنبال كنند، تعقيب 
كنن��د.«، »اين عّزت ملت ما امروز در دنيا هم منعكس 
است. من قبول نمي كنم حرف آن كسانی را كه تصور 
م��ي كنند ملت ما به خاطر پايبندی به مبانی و اصول 
خود، در دنيا خوار ش��ده اس��ت، از چشم افتاده است؛ 
ابداً. ما دشمن داريم. دشمنان ما يك جبهه ی مّتحدی 
هس��تند متش��كل از قدرت های مداخله گر و زورگوی 
عالم. اينها وقتی ببينند يك كشوری از مدار آنها خارج 
ش��د   كش��ورهايی كه اين ها به عنوان اقمار خودشان 
در مدار خود نگه داشته بودند   مثل كشور ايران كه با 
انقالب اس��المی از مدار آنها خارج شد، سعی مي كنند 

با او مقابله كنند، او را بكوبند؛ تحقير مي كنند؛ وسائل 
تبليغاتی شان هم زياد است. 

اين فضای س��م آلود در آينده زمينه ی نااميدی مردم 
از انقالب و حكومت اس��المی را در پی داشت كه رهبر 
انقالب در اين بيانات به خوبی پاسخ دو طرف را دادند 

و آنها را به رعايت تقوا و اخالق دعوت نمودند.
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مقطع دوم: بعد از انتخابات
22 خ��رداد 88 )برگ��زاری انتخاب��ات ده��م رياس��ت 
جمهوری( تا تأييد رس��می انتخابات توس��ط ش��ورای 

نگهبان )مورخ 8 تير سال88( 
ايشان طی دوران گذر مقطع دوم، راهبردهای كلی زير 

را مورد نظر قرار دادند:
 1 - تبيين عظمت 22 خرداد

 2 - اقتدار و عّزت ملی  اسالمی خواسته شماره يك: از 
طريق: دعوت به آرامش، دعوت به حفظ وحدت

 3 - صالبت، قانون گرايی
 4 - فتنه را خاموش كنيد

1- تبيين عظمت 22 خرداد 
انتخاب��ات 22 خرداد از آن جهت كه بعد از 30 س��ال، 
مردم ايران با مشاركت 85درصدی بالغ بر 40 ميليون 
نفر رئيس جمهوری مكتبی را با 25 ميليون رأی برمی 
گزينند؛ حماسه ای است كه خالقش ملت ايران است. 
تأثي��ر فوق العاده ی اين پديده ب��ر جهان پيرامونی از 
چند جهت قابل موشكافی است. اول آنكه ُكنِه پديده ی 
22 خرداد  مشاركت 85درصدی مردم  بعد از 30 سال 
دوباره در گس��تره ی گيتی ظهور يافته، تأثير شگرفی 
بر ملل دني��ا دارد و اين تأثير تا ح��دود زيادی قدرت 
ن��رم ايران را افزايش می ده��د. دوم آنكه در عرصه ی 
سياس��ت خارجی و در صحنه ی بي��ن الملل اقتداری 
مث��ال زدنی برای دولت و حكومت جمهوری اس��المی 
ايران می آفريند. س��وم آنكه اين مش��اركت باال، ايران 
را در مقابل تهديدات سخت نظام استكباری بيمه می 
كند و برگ برنده ای است برای پدافند غيرعامل ايران 
اسالمی. چهارم آنكه اميد حاصل از مشاركت گسترده ی 
م��ردم در انتخابات يك موج تح��رك را برای آبادانی و 
س��اخت ايران در سطح ملی خواهد ساخت كه ضريب 

رشد توسعه ی عدالت محور را افزايش خواهد داد.
از طرف��ی عل��ل شناس��ی وق��وع اين پدي��ده خود 
بحثی جامعه ش��ناختی دارد ك��ه در اين مقاله نمی 
گنج��د. حضرت آي��ت ا... خامن��ه ای از روز بعد از 

انتخاب��ات مك��رراً بر تبيي��ن اين نعم��ت و عظمت 
اصرار ورزيدن��د: »ملت عزيز اي��ران! مردان و زنان 
آگاه و شجاع و زمان ش��ناس! سالم خدا بر شما كه 
شايس��تگی خ��ود را برای دريافت س��الم و رحمت 
الهی به اثبات رس��انديد. جمعه ی حماس��ی ش��ما،  
حادث��ه ای خيره كنن��ده و بی همتا ب��ود كه در آن، 

رش��د سياس��ی و چهره ی مصّم��م انقالبی و توان و 
ظرفيت مدنی ملت ايران، در نمايی زيبا و پرش��كوه 

در برابر چش��م جهانيان به نمايش درآمد.
اقت��دار و عّزتی كه ش��ما با آرامش و متان��ت و كماِل 
خ��ود در تاريخ كش��ور به ثب��ت رس��انديد، و اراده ی 
خلل ناپذيری كه در ميان آتشبار جنگ روانی دشمنان، 
با حضور در اين عرصه ی تعيين كننده نش��ان داديد، از 
چنان اهميتی برخوردار است كه با هيچ بيان معمولی 
و متعارفی نمی توان آن را توصيف كرد. تنها می توان 
گفت كه ملت ايران توانس��ته است همچنان موجبات 
رحم��ت الهی را در خ��ود حفظ كند و دس��ت قدرت 
خداوند را در حمايت از پيش��رفت و تعالی اين كشور، 

باالی سر خود نگاه دارد. 
انتخابات 22خ��رداد، با هنرنمايی مل��ت ايران، نصاب 
تازه ای در سلسله ی طوالنی انتخابهای ملّی پديد آورد. 
مشاركت بيش از هشتاد درصدی مردم در پای صندوقها 
و رأی بيس��ت وپنج ميليونی به رئيس جمهور منتخب، 
يك جش��ن واقعی اس��ت كه به حول و ق��وه ی الهی، 
خواهد توانست پيشرفت و اعتالی كشور و امنيت ملی 
و ش��ور و نش��اط پايدار را تضمين كند.« )پيام به ملت 
ايران به مناس��بت دهمين انتخابات رياست جمهوری 

مورخ 23 خرداد سال88(
متأسفانه بعضی بدخواهان و غافالن سعی داشتند اين 
نعم��ت را با تحركاتی كمرنگ جلوه دهند از اين جهت 
ايش��ان به عنوان يك تذكر، مدام بر ش��كرگزاری اين 
نعمت اش��اره داشتند تا وجود اين واقعيت در ذهن ها 
پاك نش��ود:»اينجانب با فروتن��ی در برابر عزم و ايمان 
ش��ما مردم عزيز، اي��ن موفقيت ب��زرگ را به حضرت 
وليّ اهلل االعظ��م روحی فداه و ب��ه روح امام بزرگوار و به 
يكايك آح��اد ملت تبريك عرض م��ي كنم و همگان 
را به قدردانی از اين لطف الهی و ش��كرگزاری در برابر 
پ��روردگار حكيم و عليم توصيه م��ي نمايم.« )پيام به 
مل��ت ايران ب��ه مناس��بت دهمين انتخابات رياس��ت 

جمهوری مورخ 23 خرداد سال88(

2-  اقتدار و عّزت ملی  اسامی خواسته شماره یک
• دعوت به آرامش

اگر بخواهيم عوامل خاموش شدن آتش هيجانات بعد 
از 22 خرداد را در س��ياهه ای بش��ماريم، در صدر آن 
خطاب��ه ی اول نماز جمعه ی تاريخ��ی آيت ا... خامنه 
ای ج��ای خواهد گرفت. قال الحكيم ف��ی كتابه: »هو 

الّذی انزل الّس��كينه فی قلوب المؤمنين ليزدادوا ايماناً 
م��ع ايمانه��م و هللَّ جن��ود الّس��ماوات و األرض و كان 
اهللَّ عليم��اً حكيما«، »در يك چني��ن مواردی كه اين 
اضطرابهای گوناگون   چه به لحاظ مس��ائل ش��خصی، 
چه به لحاظ مسائل اجتماعی   برای مؤمنيِن به اسالم، 
پيش می آيد، اينجا بايد منتظر سكينه ی الهی بود؛ آن 
وقت م��ي فرمايد: »هو الّذی انزل الّس��كينه فی قلوب 
المؤمنين« )خطب��ه ی اول نماز جمعه 29 خرداد 88  
ب��ه امامت آيت ا... خامنه ای( در حقيقت اين س��كينه 
ای كه ايش��ان خود از آن ي��ادی می آورند همين ذكر 
پ��رودگاری بود كه ايش��ان در نماز جمع��ه دل مردم 
مضط��رب را به آن متوجه كردن��د. آن حالت اضطراب 
و تشويش��ی كه جامعه ی اس��المی را در هفته ی اول 
اغتشاش��ات در برگرفته بود ب��ا آن طمئنينه و آرامش 

رهبری خاموش شد و مبدل به سكينه شد.

•دعوت به حفظ وحدت
راهب��رد دعوت به وحدت از اي��ن منظر كه وحدت 
مس��لمين از مهمترين امور اجتماع اس��المی است 
در اوقات مختلف توس��ط رهبر به اجرا درآمد. يكی 
از اي��ن پرده ها در نم��از جمعه ی تهران به نمايش 
درآمد و ايش��ان به نكته ای اشاره كردند كه خيلی 
از مناقش��ات را به چالش كش��يد و گرمای هيجان 
و ص��ف بندی ها را به ش��يرينی اتحاد و يكدس��تی 
مبدل س��اخت: »همه ی كس��انی كه ب��ه اين چهار 
نام��زد رأی دادن��د، مأجورند؛ ان ش��اءاهلّل اجر الهی 
دارند. همه ش��ان در درون جبهه ی انقالبند، متعلق 
ب��ه نظامن��د؛ اگر با قص��د قربت رأی داده باش��ند، 
عب��ادت هم كرده اند. خ��ط انقالب، چه��ل ميليون 
رأی دارد؛ نه بيس��ت و چهار و نيم ميليون كه رأی 
ب��ه رئيس جمهور منتخب اس��ت. چه��ل ميليون به 
خط انقالب رأی دادند.« )خطبه ی دوم نماز جمعه 
29 خ��رداد 88  به امامت آي��ت ا... خامنه ای( اوالً اين 
رقاب��ت درون نظام بود، ثانياً هم��ه در اين پيروزی 
ش��ريك بودند من جمله تمام��ی نامزدها، ثالثاً همه 

ی كس��انی ك��ه در اي��ن انتخاب��ات رأی دادند در 
حقيق��ت به نظام اس��المی رأی دادند. اي��ن تبيين 
در حقيق��ت ب��ه كور كردن نقش��ه ی دوم بيگانگان 
و بدخواهان پرداخت. رس��انه ه��ای خارجی بعد از 
ايج��اد مس��ائل مربوط به انتخابات س��عی در ايجاد 
ش��كاف و دس��ته بندی بي��ن مس��ئولين و مردم را 
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داشتند تا از اين طريق آن 14 ميليون را در مقابل 
اي��ن 25 ميليون قرار دهند. لذا ايش��ان در روزهای 
قب��ل از نماز جمع��ه و در روز جمع��ه و بعد آن به 
روش��نگری در مورد اين توطئ��ه پرداختند كه می 
توانس��ت يك ش��كاف عميق و دمل چركين را برای 

زمانی مديد بر پيش��انی جمهوری اس��المی بگذارد.
نمون��ه ی ديگر مربوط می ش��ود به س��عی رهبری در 
خالل خطبه ه��ای نماز جمعه برای آنكه طرفين را به 
آرامش، ب��رادری و قانون دعوت كنند: » من از همه ی 
اين دوس��تان، اين برادران، مي خواهم بنا را بر برادری 
بگذاريد، بنا را بر تفاهم بگذاريد، قانون را رعايت كنيد. 
راه قانون باز اس��ت. راه محبت و صفا باز اس��ت، از اين 

راه برويد.«
در ج��ای ج��ای رفتاره��ای اصالحی رهب��ر انقالب 
در عرصه های مختلف، ايش��ان يك��ی از مهمترين راه 
های ب��رون رفت از معضالت را بازگش��ت به اخالق 
و اس��الم م��ی دانن��د. در حقيقت ايش��ان ن��ه تنها 
مردم را ب��ه اخالق مداری و اس��الم مداری دعوت 
می نمايند بلكه سياس��يون را ه��م مرتباً به رعايت 
امان��ات و اخالق دع��وت می كنند چ��را كه وظيفه 
ی رهبری هدايت تمام��ی ابعاد وجودی آحاد امت 
است. نظام اس��المی و انقالب اسالمی درست است 
كه برقرار ش��د و مع هذا امام و امت اين دو مرحله 
را پش��ت س��ر گذاش��تند اما مرحله ی بعد ساخت 
دولت اس��المی اس��ت كه در اين مرحله دولتمردان 
باي��د همپای امام و م��ردم پيش برون��د به عبارت 
ديگر ملت ايران در حال حاضر در دوره ی اسالمی 
س��ازی دولت اس��ت. از اين منظر رأی دو دوره ای 
م��ردم به ش��عار عدالت، س��اده زيس��تی و خدمت 
قابل تفسير اس��ت، چرا كه مردم امروز سعی دارند 
مس��ئولين كه به گواه تاريخ اكثرشان همپای رهبر 
و مردم ايران نبوده اند را همرده ی اخالق و اسالم 
م��داری ب��اال بياورن��د. در حقيقت مل��ت در اين 8 
س��اله )-1384 1392( بعد از سربلند بيرون آمدن 
از امتحانات گوناگون ش��روع به نصاب گذاری برای 
مس��ئولين كرده و ه��ر كس كه ش��عارهای انقالب 
اس��المی را فقط مستمسكی برای رسيدن به چرخه 
ق��درت بداند توس��ط م��ردم از قطار انق��الب پياده 

خواهد ش��د. لذا رهبر انقالب اسالمی سعی می كند 
معياره��ای صحيح را به مردم تعليم دهد تا مردم از 
اين طريق انقالب را به سر منزل مقصود برسانند.«

3- صابت، قانون گرایی
رهب��ر انق��الب بع��د از ش��روع اعت��راض بعضی از 
كانديداها س��عی كردند ايش��ان را از طرق مختلف 
ب��ه مس��ير قان��ون و مل��ت بازگردانند. اي��ن روند 

حركتی ايش��ان با دس��توراتی به ش��ورای نگهبان 
ش��روع شد و سپس با ديدار با ميرحسين موسوی، 
انتخاباتی، تمديد  نامزده��ای  نماين��دگان  با  ديدار 
فرص��ت بررس��ی صحت انتخابات توس��ط ش��ورای 
نگهبان و باز نگاه داش��تن دس��ت ش��ورای نگهبان 
برای بازش��ماری 10درصد صن��دوق ها ادامه پيدا 
ك��رد. در اي��ن راس��تا ايش��ان در ديدار ب��ا آقای 
موس��وی می گوين��د:» جنس ش��ما با اي��ن گونه 
افراد )آش��وبگران خيابانی( متفاوت اس��ت و الزم 
اس��ت كارها را با متانت و آرام��ش پيگيری كنيد. ... 
ب��ه ي��اری پ��روردگار انتخابات با اتق��ان، صحت و 
آرامش خوبی برگزار ش��د و ش��ما هم مسائل مورد 
نظ��ر را از طري��ق قانونی پيگي��ری كنيد.« )ديدار 
 )88 25 خ��رداد  ب��ا ميرحس��ين موس��وی  مورخ 
همچنين ايش��ان در ديدار با نمايندگان كانديداها 
به اين مطلب اش��اره می كنند كه: »ما بايد س��عی 
كني��م، دق��ت كنيم ك��ه انتخابات مايه ی انش��قاق 
نش��ود؛ اين حرف اصلی من اس��ت. اينكه ما تصور 
كني��م كه يك گروه مثاًل بيس��ت و چه��ار ميليونی 
ي��ك طرفن��د، ي��ك گ��روه چه��ارده ميليونی يك 
طرفن��د، اين به نظر من يك خطای بس��يار بزرگی 
اس��ت؛ قضيه اينجور نيس��ت. هم��ه در يك طرف 
قرار دارند. ... مجموعه ه��ای مردمی، فرزندان اين 
كش��ورند؛ فرزندان اي��ن ملتند. اين خطاس��ت كه 
م��ا اين دو مجموعه ی رأی دهن��ده را ... متخاصم 
و متقاب��ل ف��رض كنيم... .« )ديدار ب��ا نمايندگان 

نامزده��ای انتخابات��ی  م��ورخ 26 خ��رداد 88(
از اين روند دو معنی صادر می ش��ود: 1 - بازگرداندن 
نامزده��ای معترضين ب��ه آغوش گرم نظام اس��المی. 
2  - ايج��اد اطمينان حداكثری مردم نس��بت به نظام 
اس��المی. در اين ميان عنوان ش��ماره 2 بسيار مهمتر 
م��ی نمايد چرا كه زعم م��ردم مبنی بر نگاه بانی نظام 
اسالمی از حقش��ان آنها را مستمراً پشتيبان حكومتی 
قرار می دهد كه متعلق اس��ت به خود مردم. در نتيجه 
يك��ی از عوامل اساس��ی در همراهی نك��ردن اكثريت 
هواداران نامزدهای معترض ب��ا اعتراض های خيابانی 
همين صداقت رهبری در رسيدگی به شكايات مستند 
بود. در حقيقت اين سياس��ت نظام بين آشوب طلبان 

و قانون گريزان با مردم ش��كاف ايجاد كرد، چيزی كه 
در كش��ورهای مقلوب انقالب مخملين وجود خارجی 

نداشت.
همچني��ن ايش��ان در نماز جمعه ی ته��ران و بعد از 
آن به اين اس��تراتژی قوت بيشتری بخشيدند طوری 
ك��ه به گفتمان عمومی اجتماع تبديل ش��د و در پی 
اي��ن تدبير قانون گريزان مورد تهاج��م افكار عمومی 
قرار گرفتند. در واقع اغتش��اش و قانون ش��كنی يك 

معضل اس��ت و همراه��ی افكار عمومی و دلس��وزی 
مردم ب��رای تلفات قانون گريزان آف��ت بزرگی ديگر. 
آنچ��ه در كش��ورهايی چون گرجس��تان رخ داد و به 
اثر بخش��ی كودتای مخملين منجر شد شامل همين 
همراه��ی توده های مردمی با قان��ون گريزان بود كه 
وج��ود تدبير رهبری اين توطئه را در نطفه خفه كرد: 
»مردم اطمينان دارند؛ اما برخی از طرفداران نامزدها 
هم اطمينان داش��ته باشند كه جمهوری اسالمی اهل 
خيانت در آراء مردم نيس��ت.« )خطب��ه ی دوم نماز 
جمع��ه 29 خرداد 88  ب��ه امامت آيت ا... خامنه ای( 
اين قس��مت از بيان��ات رهنمای رهب��ری معطوف به 
جواب يك پرس��ش اضطراب انگيز بود كه بين همه ی 
مردم رايج بود : س��رانجام اين بازی چه خواهد ش��د؟ 

مردم در اين مورد تبديل به دو گروه می شوند : 
1 - مردمی كه احساس می كردند در حق نامزدشان 
جفا شده. 2 - كس��انی كه احساس می كردند نظام 
به خاطر مصالح��ی، انتخابات را ابطال می كند. لذا 
ايش��ان با اعالم اين موضع مستحكم و ترديد ناپذير 
كه نظام هرگز از قان��ون تخطی نمی كند و به هيچ 
وجه انتخابات را جزء از طريق قانونی ناس��الم اعالم 
نم��ی كن��د دل گ��روه دوم را محكم كردن��د و آنها 
را به اين اطمينان رس��اندند كه ب��ه هيچ مصلحتی 
حق رأيش��ان زائل نمی شود و از طرف ديگر هم با 
اطمينان ب��ه هواداران معترضين اعالم داش��تند از 
طريق قانونی هر ش��كايتی قابل پيگيری اس��ت. اين 
وجه از بيانات ايش��ان به ايجاد م��وج قانون گرايی 
در آح��اد مردم انجاميد كه در پی آن افكار عمومی 
بي��ش از پيش قان��ون گريز را تنها گذاش��تند و لذا 
كچل ش��دن اعتراضات خيابانی و اغتشاشات بعد از 
نماز جمعه تهران امری بود كه احتياج به چش��مان 

مس��لح به آمار نداش��ت.
»اگ��ر نخب��گان سياس��ی بخواهن��د قان��ون را زير پا 
بگذارند، يا برای اصالح ابرو، چش��م را كور كنند، چه 
بخواهند، چه نخواهند، مس��ئول خونها و خش��ونتها و 
هرج و مرج ها، آنهاين��د.« )خطبه ی دوم نماز جمعه 
29 خ��رداد 88  به امامت آي��ت ا... خامنه ای( از اين 
وجه س��خناِن رهبری اتمام حجت ب��ا قانون گريزان 
صادر می ش��د. متعاقباً روزهای بعد تمامی سياسيون 
مرزه��ای خود را با آش��وبگران و تروريس��ت ها اعالم 
كردند. البته هر چند اغتش��اش روز شنبه 30 خرداد 
در نزديك��ی ميدان آزادی متوجه بی تدبيری تعدادی 
از اف��راد و احزاب بود اما بع��د از آن مثال اين وقايع 
شمردنی نيس��ت. مس��ئله ی نهفته ی بعدی در اين 
بخ��ش؛ پيگي��ری حقوقی زي��ان دي��دگان از بعضی 
نامزدها از طرق قانون��ی بود كه به خودِی خود باعث 

ترس از قانون گريزی توس��ط همان نامزدها ش��د.
ايس��تادگی و صالبت رهبری درباره اهتمام به قانون و 
جلوگيری از مصالح توهم س��اخته بعضی توطئه گران 
باعث شد تا ش��امگاهان روز دوشنبه مورخ 8 تير سال 
1388، آيت ا... جنتی دبير ش��ورای نگهبان با ارس��ال 
نامه ای به وزارت كش��ور جمهوری اسالمی ايران خبر 
از تأيي��د صحت انتخاب��ات بدهد. لذا رهب��ری از قبل 
انتخابات فتنه را ديد قبل از آنكه آثار حياتش ملموس 
باش��د، هش��دارهای پيش��گيرانه را به مردم و نخبگان 
سياس��ی متذكر ش��د و هر چند غفلت بعضی نخبگان 
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و ع��دم كنترل هيجان توس��ط بعضی اقش��ار مردمی، 
اغتش��اش و التهاب يك هفته ای در تهران را آفريد اما 
رس��اندن رأی مردم تا مرحله ی ثبت قانونی و تاريخی 
يكی از بزرگترين خدمات رهبر انقالب اس��ت به اسالم 

و ايران.
4- فتنه را خاموش کنيد

رهبر همانطور كه قبل از انتخابات نش��انه های وجود 
فتن��ه را ب��ه مردم تذك��ر دادند و البته م��ردم هم به 
اين تذكرات جامه عمل پوش��اندند بعد از 22 خرداد 
ه��م بالفاصل��ه م��ردم و مس��ئولين را به دف��ع فتنه 
متذك��ر ش��دند. ايش��ان در اولين حرك��ت در مقطع 
دوم ط��ی پيامش��ان به م��ردم به مناس��بت دهمين 
دوره انتخاب��ات رياس��ت جمهوری نوش��تند: »گمان 
بر اين اس��ت كه دش��منان بخواهند ب��ا گونه هايی از 
تحريكات بدخواهانه، ش��يرينی اي��ن رويداد را از كام 
ملت بزدايند. به همه  آحاد مردم و بويژه جوانان عزيز 
كه س��رزنده ترين نقش آفرينان اين حادثه ی شورانگيز 
بودن��د، توصي��ه مي كنم كه كاماًل هوش��يار باش��ند. 
هم��واره بايد ش��نبه ی پس از انتخاب��ات، روز مهربانی 
و بردباری باش��د. چه طرف��داران نامزد منتخب و چه 
هواداران ديگر نامزدهای محت��رم،  از هرگونه رفتار و 
گفت��ار تحريك آميز و بدگمانانه پرهي��ز كنند. رئيس 
جمه��ور منتخ��ب و محت��رم، رئيس جمه��ور همه ی 
ملت ايران اس��ت و همه و از جمله رقيبان ديروز بايد 
يكپارچ��ه از او حمايت و به او كمك كنند. بی ش��ك 
اين نيز امتحانی الهی است كه موفقيت در آن خواهد 

توانس��ت رحمت خداوند متعال را جلب كند.«
بعد از اين دعوت آي��ت ا... خامنه ای باز هم تذكرات 
گوناگون��ی را در مقاطع و ديداره��ای مختلف متوجه 
نخبگان، معترضان و عموم مردم كردند كه يك نمونه 
حّس��اس آن در نماز جمعه 29 خرداد رخ نشان داد. 
ايش��ان حين س��خنرانی به تبيين خدمات گذشته ی 
آقای هاشمی پرداختند و اين سؤال را به ذهن متبادر 
كردند: گوش��زد خدمات گذش��ته آقای هاشمی برای 
چ��ه و به چ��ه منظ��ور؟ از اين جهت می ت��وان ذكر 
ايش��ان از آقای رفسنجانی را در دو مورد تبيين كرد: 
1 - احقاق حقی كه در مناظره از ايش��ان ضايع شده 
بود، كه خود ايشان مطرح كردند. 2 - منسوخ كردن 
اين تئوری زير زمينی و مخوف كه جمهوری اسالمی 
در اركان مختلف و در سطح مردمی دچار شكاف های 
خانه برانداز ش��ده. اگر چنانچه اين تدبير مقام معظم 
رهبری به كمك مؤمنين نمی آمد شايد ايران اسالمی 
اآلن دس��تخوش التهابات داغی بود، چيزی كه در پی 
هيج��ان، خش��ونت بی پايان را توليد م��ی كند يعنی 
وقتی يك طرف در سطح مردم دست به خشونت می 
زند دس��ته ی مقابل هم كه در فضای التهاب آفرينی 
اس��ت ناخود آگاه دست به خشونت متقابل می زند و 
اين سلس��له تا ايجاد خسارات جبران ناپذير ادامه می 
يابد. اما تأكيد ايش��ان به هم��ه مخصوصاً خود مردم 
برای جلوگيری از صف بندی مردم در مقابل همديگر 

قابل توجه اس��ت.
بعد از اين تذكر ايش��ان بالفاصله جمله ای را فرمودند 
كه باز جای موش��كافی دارد: »البته بين ايشان و بين 
آقای رئيس جمهور از همان انتخاب س��ال 84 تا امروز 
اختالف نظ��ر ب��ود، االن هم هس��ت؛ ه��م در زمينه ی 

مس��ائل خارج��ی اختالف نظر دارند، ه��م در زمينه ی 
نحوه ی اج��رای عدالت اجتماع��ی اختالف نظر دارند، 
هم در برخی مسائل فرهنگی اختالف نظر دارند؛ و نظر 

آقای رئيس جمهور به نظر بنده نزديكتر است.«
در اثنای انتخابات دهم بر اثر التهاب ناشی از مناظره های 
داغ و صريح يك سری تئوری های خانه برانداز شكل 

گرفت��ه بود كه در پی اين س��ری از تئ��وری ها مردم 
دچار بيماری »دش��من سازی« ش��ده بودند. در اين 
وضعيت مردم دوس��ت و دش��من را خلط می كنند و 
شروع می كنند به خط كشی كردن مسئولين و گروه های 
مردمی. البته خط كش��ی و مشخص شدن مرزها جزء 
اصول اسالمی است كه به تولّی و تبّری معروف است. 
ام��ا وقتی اين مرز بن��دی ها بر اثر هيج��ان و افراط 
و تفري��ط با معيارهای احساس��ی ص��ورت می گيرد 

مردم بين خودش��ان و نخبگان سياسی شروع به خط 
ك��ش اندازی م��ی كنند. در اين ص��ورت اوالً مردمی 
ك��ه مصاديق مؤمنين هس��تند دچار دش��منی و نقار 
بين همديگر می ش��وند كه اولين و بزرگترين صدمه 
همين ايجاد صف بندی های دش��من ش��اد كن بين 
مردم اس��ت كه نتيجه ای جز خشونت و منحل شدن 

وحدت ن��دارد. ثانياً مردم نخبگانی كه دچار اش��تباه 
شده اند را هم جزء دشمنان فرض می كنند و از اين 
طريق حلقه ياران اسالم به ناروا تنگ تر می شود. لذا 
رهبری در اين سخنرانی و ديگر سخنرانی ها در خالل 
اي��ن فتنه بر اين نكته تأكيد می كنند و به مردم می 
آموزند كه درس��ت است كسی در خدمت به واليت و 
مردم سابق است اما به معنی پس زدن اسبق نيست. 
اين اس��ت كه رهبر معظم انقالب در س��خنرانی روز 
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16 تير 88 به مناس��بت 13 رجب مردم را به ش��دت 
از خلط كردن دوس��ت و دش��من برح��ذر می دارد و 
اين بدان معنا نيس��ت كه همه ی نخبگان سياسی به 
يك ان��دازه نزديك به مقام واليت اند بلكه يعنی: اوالً 
مردم مردمند، نه دش��من و ثانياً بعضی سياسيون در 
پس آزمون ها نمره ی ضعيفی گرفته اند اما دش��من 

نيستند.
در نتيجه اين اس��تراتژی آقا، از دامن زدن بيش��تر به 
هيجان��ات اجتماع��ی جلوگيری می كند ك��ه خود از 

تدابير بلند آيت ا... خامنه ای است.

سخن آخر؟
»مش��مول تفّضالت الهی ش��دن يك مس��ئله است، 
حفظ تفّض��الت و رحمت الهی يك مس��ئله ی ديگر 
اس��ت.« )خطبه ی اول نماز جمع��ه 29 خرداد 88  
ب��ه امامت آيت ا... خامنه ای( فتن��ه ای كه در دوره ی 
تقريب��اً 10 ماه��ه انتخابات دهم رياس��ت جمهوری 
فضای فكری  اجتماعی ايران اس��المی را در برگرفت 
آزمونی سخت برای ملت ايران بود. معروف است كه 
در مواقع فتنه آنقدر فضا گرد و غبار آلود می ش��ود 
كه تمييز حق و باطل بر مؤمنين س��خت می آيد. لذا 
اين اس��ت كه موالی متقيان عل��ی )ع( می فرمايند 
در مواقع فتنه چون ش��تر سه ساله باشيد كه نه شير 
م��ی دهد و نه بار می كش��د. فتنه ای كه در جريان 
انتخابات فضای سياس��ی ايران را در نورديد خيلی از 
ايمان ها را ب��ه آزمون خود گرفت و در آن هر كس 
چشم در چشم رهبر و موالی خود داشت بر ايمانش 
افزوده ش��د و هر كس گيج و حيران بار داد و شير؛ 
باخت. از اين جهت ايران اس��المی و نظام جمهوری 
اس��المی بر خالف خواسته دش��منانش مستحكم تر 
گرديد؛ »هوالّذی انزل الّس��كينه فی قلوب المؤمنين 
لي��زدادوا ايماناً مع ايمانهم و هللَّ جنود الّس��ماوات و 
األرض و كان اهللَّ عليماً حكيما ... اين اس��ت كه برای 
يك مجموعه ی مس��لمان و مؤمن، مهم اس��ت كه به 
خدا حسن ظن داشته باشد، بداند كه خدا كمك كار 
اوس��ت، بداند كه خدا پش��ت س��ر رهپويان راه حق 
است. وقتی دلها محكم شد، گامها هم محكم مي شود؛ 
وقتی گامها اس��توار ش��د، راه به آس��انی طی مي شود، 
به هدف نزديك مي ش��ود.« چرا كه اس��تحكام نظام 

اس��المی به ايمان امت اس��ت نه به قدرت ِملك.
»برن��ده ی انتخابات ملت اس��ت.« هر چند در اثنای 
مصاحب��ه های انتخاباتی صدا و س��يما به يك جمله 
كليشه ای مبدل ش��د اما »برنده ی واقعی انتخابات 
مل��ت اس��ت.«! ام��ام و ام��ت در جري��ان انتخابات 
رياس��ت جمهوری ده��م ايران به نظاره نشس��تند و 
تم��ام امكانات حكومتی و مردم��ی را به ميدان نبرد 
تبليغاتی آوردند تا در س��خت ترين ش��رايط كش��ور 
در دو ده��ه ی اخي��ر، مش��اركت تمام��ی تفكرات و 
اقش��ار مردمی را با 40 ميليون رأِی »آری« به نظام 
جمهوری اس��المی را به ثبت رس��انند. آنگاه رئيس 
جمه��وری مكتب��ی را با 24 ميليون رأی به كرس��ی 
خدمت م��ردم گماردند ت��ا با رأی دوباره به ش��عار 
عدالت، خدمت و ش��جاعت دشمنان را از كوچكترين 
به��ره ای از انتخابات دهم ب��ی نصيب بگذارند. و در 

آخِر داس��تان، تنها برنده انتخابات امت و امامتند.




