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بس��م اهلل الرحمن الرحی��م. در فضای فتنه به تعبیر امیر مؤمن��ان علی )ع( آنچه به کار 
می آید س��فینه النّجاه اس��ت. موال فرمودند که: »ایّها الّناُس ش��قوا اَمواُج الفتن بسفن  
الّنجاه«)خطب��ه پنج��م(. ای مردم ام��واج فتنه را با کش��تی های نجات بش��کافید. به 
هنگامی که دریا طوفانی می ش��ود و نمی توان جان س��المی از آن مهلکه به در برد، 
آنجا کش��تی های نجات به کار می آید. موال می فرمایند امواج فتنه را با این کش��تی 
های نجات می توان ش��کافت. در روایات ما اهل بیت عصمت و طهارت آن کشتی 
ه��ای نجاتند. در روایت آمده: »مثَُل اهل بیتی َکمثِل س��فینه ن��وح، َمن َرَکبها نجی و 
َمن تخلّف عنها َغرق.« َمثل اهل بیت من َمثل کش��تی نوح است؛ آن که سوارش شد 

نجات خواهد یافت و هر کس س��وار نش��د غرق می ش��ود.
ما معتقدیم که والیت فقیهی که مبنای قانون اساس��ی اس��ت و بزرگان فقه ما معتقدند 
از ب��اال به پایین اس��ت یعنی اول والی��ت اهلل، بعد والیت الرس��ول، بعد والیت ائمه ی 
معصومین و حضرت مهدی )عج( است، والیت فقیه قطره ای از آن دریاست و نَمی از 
آن یَ��م. با این نگاه ما معتقدیم که مقام معظم رهبری در جریانات اخیر بهترین مواضع 

را نشان دادند و در حقیقت کشور را از یک مهلکه ی اساسی رهاندند.
لذا برای اثبات این مدعا شواهدی است که بر می شماریم:

 1 -آنچه از ش��واهد و قرائن برمی آید این اس��ت که دشمن به دنبال کودتای مخملین 
بوده، س��تون فق��رات این کودتا که در جاهای دیگری چون صربس��تان، گرجس��تان، 
قرقیزس��تان، بالروس و اوکراین همین ش��ایعه ی تقلب و ابطال انتخابات بوده است و 

وقتی مقام معظم رهبری محکم در مقابل این توطئه ایستاد توطئه خاموش شد.
 2 - البته قبل از انتخابات هم ایشان با بیان رهنمودهایی مبنی بر ضرورت اصل حضور 
و تأکید بر حضور ش��کوهمند و نیز دادن معیارهای اصلح، عالی ترین نقش��ی که باید 
یک رهبر در هدایت ملت ایفاء کند، ایفاء کردند. من معتقدم در همه ی انتخابات ها و 
این انتخابات ش��خص اول پیروز، رهبر معظم انقالب هستند چرا که حضور شکوهمند 

مردمی و انتخاب اصلح توسط مردم صورت گرفته است.
اما متأس��فانه بعضی با جسارت به رهبری اظهار داشتند که چرا شما در آستانه انتخابات 
به کردس��تان عزیمت کردید. لذا در پاس��خ باید گفت، اساسی ترین وظیفه ی رهبری 
دادن معیار است. امام )ره( در انتخابات های هم عصرشان معیار می دادند، رهبری هم 
در انتخابات های گذش��ته معیارهایی می دادند. البته هر کس��ی ممکن است خود را بر 
آن تطبیق دهد اما معیار دادن که چیز تازه ای نیست که آقایان بخواهند اعتراض کنند. 
ام��ام )ره( معیار داد قبل از او هم ائم��ه ی معصومین معیار می دادند و در حقیقت آنها 

اولین کسانی اند که معیارها را مطرح کرده اند.
در کمال ناباوری از وقایع تلخ این انتخابات، بی ادبی های کسانی است نسبت به ساحت 
والیت که نه خود را شناختند، نه نظام اسالمی را و نه والیت را! کسانی این اهانت ها را 
روا داشتند که به اصطالح اعتراض امروزشان مدیون آن فضایی است که ولی فقیه فراهم 
س��اخته اس��ت. در نظام و فضایی فریاد می زنند که ولی فقیه جلودارش بوده است و این 
نظام به لطف خدا به رشد رسیده، به بالندگی رسیده و زمینه های انتخابات در آن فراهم 
آمده اس��ت. َمثل اینها َمثل آن کس اس��ت که بر ش��اخ، بُن می برید! کسانی که در این 
انتخابات جبهه ی مقابله ی با والیت را گشودند بدانند که شکست خورده اند. آنها توان 
مقابل��ه با والیت را ندارند. مردم پیمان خون با والیت دارند یعنی تا آخرین نفر، آخرین 
نفس و تا آخرین قطره ی خونش��ان از ولی فقیه حمایت خواهند کرد و کس��انی که در 

رویارویی با والیت فقیه هستند راه به جایی نمی برند.
 3 - یک��ی از تدابیر رهبری عزیز در نماز جمعه ی میلیونی 29 خرداد تهران نمایان 

می ش��ود. نم��از جمعه در حقیقت پرچِم در اهتزاز نظام اس��المی اس��ت و در واقع 
تریبون نظام اس��ت. از آغ��از انقالب تا به حال نقش خود را ب��ه خوبی ایفاء کرده 
اس��ت به خصوص نم��از جمعه ی تهران ک��ه رهبری در 29 خ��رداد اقامه کردند؛ 
نم��از جمعه ی بی نظیری بود. اگ��ر بخواهیم به تبیین مختص��ری از این نماز جمعه 
بپردازیم، باید گفت در نماز جمعه، ایش��ان تحلیلی جام��ع از انتخابات ارائه دادند.

الف( از حضور پرش��کوه و بی بدیل حدود 40 میلیون نفری در پای صندوق ها گفتند 
و فرمودند اگر قرار باشد تملّق در جایی جایز شود، آن محل همین تملّق از مردم ایران 

است که به خوبی نقششان را به نمایش گذاشتند.

ب(  به نخبگان اشاره ای داشتند که آنها این عظمت را ببینند. 
ج(  به یکس��ری کدورت ها اشاره داشتند و آنها را زدودند و این خود به خود شرایط 

ایجاد آرامش را بیشتر آماده کرد.
ل��ذا باالخره باید گفت که ای��ن خطبه واقعا فصل الخطاب ب��ود. گرچه بعضی این 
فص��ل الخطاب را نپذیرفتند و همچنان بر طبل مخالفت کوبیدند اما به آنان نصیحت 

می کنم که بدانید بازنده هس��تید.
 4- ام��ا بع��د از انتخاب��ات، در ه��ر انتخاباتی قهراً ی��ک نفر منتخب واقع می ش��ود 
و دیگ��ران منتخب نیس��تند و این باعث ریزش هایی در یاران انقالب می ش��ود. لذا 
ایش��ان در آخرین س��خنرانی خود بین دس��ته های مردمی بحث عدم خلط دوس��ت 
و دش��من را مط��رح می کنند. ل��ذا نبای��د در انتخابات ریزش واقع ش��ود یعنی نباید 
دوس��تان انقالب را از دس��ت داد. باید با س��عه ی صدر و بلند نظری چه کس��ی که 
رأی آورده و چ��ه آنک��ه رآی نیاورده به مصلحت نظام فکر کن��د. آنچه مقام معظم 
رهبری نظر داش��تند، این اس��ت که ممکن اس��ت کس��انی اش��تباهی مرتکب ش��ده 
باش��ند؛ لذا با یک اش��تباه نباید دوس��ت را دش��من تلقی ک��رد از آن طرف هم می 
گوین��د دش��من هیچ��گاه دوس��ت نخواهد ش��د یعنی دش��منانی که اس��اس هویت 
نظ��ام را نم��ی خواهن��د هیچ ک��س که داخ��ل بدنه ی نظام اس��ت را نم��ی پذیرند. 
خواس��ته م��ن ب��ه عنوان یک طلبه این اس��ت، کس��انی که دش��من از آنه��ا تعریف 
کرد و به اس��م هم تعریف کرد دش��من را ناکام بگذارند و پاس��خ رّد به او بدهند و 

به صراحت بگویند ما احتیاجی به حمایت دش��من نداریم.    والّس��الم

رهب�ری انقاب در جري�ان انتخ�اب ده�م
چگونه نقشه های معاندين را خنثی ساخت

يادداش�ت ش�فاهی آيت اهلل س�يد احمد خاتمی

؟




