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بسم اللّه الرحمن الرحیم

انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری و حوادث بعد از آن را باید یکی از 

پیچیده ترین رشایط سه دهه ی گذشته ی انقالب اسالمی دانست که به واسطه ی 

آن بسیاری از ظرفیت ها و واقعیت های جمهوری اسالمی محک خورد و مورد 

آزمون قرار گرفت.

شاید اولین بار بود که گروه ها و جریانات سیاسی، شخصیت های شناخته شده ی 

کشور، رسانه ها و نهادهای مسئول در این انتخابات، توانایی و داشته های خود 

را در فضای واقعی به دور از رانت های مرسوم هامنند جایگاه های حقیقی و 

حقوقی و سوابق تاریخی و مالحظات معمول، عرضه و آن چه داشتند را رو کردند.

درچنین بسرتی، بسیاری از واقعیت های مکتوم آشکار شد، باورهای زیادی رنگ 

باخت و باورهای زیادی از نو ساخته شد و در مواردی، تحلیل ها از افراد و گروه ها 

و مجموعه ها، اصالح و بازسازی و در مواردی، تصدیق و تعمیق شد. دراین بین، 

نوع مواجهه و مدیریت رهرب معظم انقالب)حفظه اللّه تعالی( با مسئله انتخابات 

و حوادث بعد از آن، بیش از سایر متغیرها و مؤلفه ها، ارزش بررسی و واکاوی 

دارد.

نگاهی به بیانات و مواضع ولّی امر مسلمین در موضوع حوادث پس از انتخابات 

و نقش فتنه گران داخلی و خارجی، نشان می دهد كه ایشان با دقت و اقتدار 

نیز در همه ی مسائل،  را زیر نظر داشتند و همواره  فتنه گران  همه ی حركات 

مواضع هوشمندانه ای اتخاذ کردند.

با مطالعه ی ۸ ماه جنگ نرم سال ۸۸ و بازخوانی بیانات مقام معظم رهربی)مدظله 

العالی( و تدابیر معظم له در مدیریت بحران ها، درمی یابیم که ایشان هامنند امام 

خمینی : در برابر فشارهای دشمنان اسالم و انقالب با صالبت ایستادند، در 

مواقع حساس یك قدم به عقب برنداشتند و پس از مسائل به وجود آمده، ابتدا 
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طرفین را به منطق و قانون دعوت منوده، با صدور فرمان های مختلف به نهادها و افراد، به صورت منطقی و قانونی 

سعی در حل و فصل مسئله داشتند. پس از آن که مشاهده شد ابزار منطق برای برخی از افراد مغرض جوابگو نیست، 

دست به روشنگری عموم مردم زدند؛ روشی که در ریزش برخی اطرافیان ناآگاه جریان فتنه، بسیار مؤثر بود. در کنار 

همه ی این مسائل، روش های برخورد قانونی با دست اندرکاران و مغرضان فتنه اجرا شد که از طریق محاکمه ی قانونی 

مورد پیگیری قرار گرفت. در متام این موارد، رهربی معظم با تدابیر خود، آتشی را که به دنبال شعله افکنی در خرمن 

انقالب بود را مهار کرده، یکی از حساس ترین چالش های نظام طی سی سال گذشته را به فرصتی برای باالرفنت فضای 

فکری و فرهنگی نظام تبدیل منودند.

معظم له همچنین در طول سال های 13۸۸ تا 1395 با حساسیت فوق العاده نسبت به مسئله ی فتنه، در مناسبت های 

مختلف به ترشیح زوایای مختلف آن مسئله پرداخته اند که بی شک، مطالعه ی مجموعه ی بیانات ولی امر مسلمین 

جهان، چراغ راهنامی خواص و عوام جامعه در فضای غبارآلود هر فتنه ای بوده و رسمایه ای بی بدیل در باال بردن سطح 

بصیرت آحاد جامعه می باشد.

کتاب »فتنه؛ خط قرمز انقالب« در برگیرنده ی بیانات گهربار مقام معظم رهربی حرضت امام خامنه ای)مّدظلّه العالی( 

پیرامون مسئله فتنه ی ۸۸ می باشد که به همت معاونت فرهنگی و اجتامعی سازمان اوقاف و امور خیریه تدوین و 

در آستانه ی یوم اللّه 9 دی، در قالب کتاب مسابقه چاپ و بین زّوار آستان مقدس امامزادگان و بقاع متربکه رسارس 

کشور توزیع شده است.

امید است با بهره گیری از خرمن پر فیض معارف دینی که در کلامت رهرب فرزانه انقالب)حفظه اللّه( متجلّی است، 

در کوران فتنه ها با بصیرت گام برداریم و رهنمودهای معظم له را ره توشه ی خود در طی مسیر انقالب قرار دهیم.

ِمیُع الَْعلِیُم َربََّنا تََقبَّْل ِمنَّا إِنََّك أَنَت السَّ

معاونت فرهنگی و اجتامعی

سازمان اوقاف و امور خیریه
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77

 فتنـه
فتنه یعنی کسانی شعارهای حق را با محتوای صددرصد باطل مطرح کنند، بیاورند برای فریب 

دادن مردم؛ اما ناکام شدند. هدف از ایجاد فتنه، گمراه کردن مردم است.

بیانات در دیدار جمعی از مردم استان گیالن، ۸ دی 13۸9

دشمنان ملت از شفاف بودن فضا ناراحت اند؛ فضای شفاف را بر   منی تابند؛ فضای غبارآلود را 

   می خواهند. در فضای غبارآلود است که    می توانند به مقاصد خودشان نزدیک شوند و به حرکت 

ملت ایران رضبه بزنند. فضای غبارآلود، هامن فتنه است. فتنه معنایش این است که یک عده  ای 

بیایند با ظاهِر دوست و باطِن دشمن وارد میدان شوند، فضا را غبارآلود کنند؛ در این فضای 

غبارآلود، دشمِن رصیح بتواند چهره ی خودش را پنهان کند، وارد میدان شود و رضبه بزند.

بیانات در دیدار اعضای شورای هامهنگی تبلیغات اسالمی، 29 دی 13۸۸

  فضای غبارآلود
اینی که امیراملؤمنین g فرمود: »امّنا بدء وقوع الفنت اهواء تتّبع و احکام تبتدع«، تا آنجا   یی 

که    می فرماید: »فلو اّن الباطل خلص من مزاج الحّق مل یخف علی املرتادین«؛ اگر باطل، عریان 

و خالص بیاید، کسانی که دنبال شناخنت حق هستند، امر برایشان مشتبه    منی شود؛    می فهمند 

این باطل است. »و لو اّن الحّق خلص من مزج الباطل انقطع عنه السن املعاندین«؛ حق هم اگر 

چنانچه بدون پیرایه بیاید توی میدان، معاند دیگر    منی تواند حق را متهم کند به حق نبودن. بعد 

   می فرماید: »و لیکن یؤخذ من هذا ضغث و من ذاک ضغث فیمزجان«؛ فتنه گر یک تکه حق، 

یک تکه باطل را    می گیرد،    این ها را با هم مخلوط    می کند، در کنار هم    می گذارد؛ »فحینئذ یشتبه 

الحّق علی اولیائه«؛ آن وقت کسانی که دنبال حق اند،    آن ها هم برایشان امر مشتبه    می شود. 

فتنه این است دیگر.

بیانات در دیدار اعضای شورای هامهنگی تبلیغات اسالمی، 29 دی 13۸۸
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  تشخیص راه در غبار فتنه
در رشایط فتنه، کار دشوارتر است؛ تشخیص دشوارتر است. البته خدای متعال حجت را همیشه متام    می کند؛ هیچ 

وقت    منی گذارد مردم از خدای متعال طلبکار باشند و بگویند تو حجت را برای ما متام نکردی، راهنام نفرستادی، ما از 

این جهت گمراه شدیم. در قرآن مکرر این معنا ذکر شده است. دست اشاره ی الهی همه جا قابل دیدن است؛ منتها 

چشم باز    می خواهد. اگر چشم را باز نکردیم، هالل شب اول ماه را هم نخواهیم دید؛ اما هالل هست. باید چشم 

باز کنیم، باید نگاه کنیم، دقت کنیم، از همه ی امکانات مان استفاده کنیم تا این حقیقت را که خدا در مقابل ما قرار 

داده است، ببینیم.

مهم این است که انسان این مجاهدت را بکند. این مجاهدت به نفع خود انسان است؛ خدای متعال هم در این 

مجاهدت به او کمک    می کند. نوزده دِی مردم قم در سال 5۶ از این قبیل بود، نهم دِی امساِل آحاد مردم کشور   که 

حقیقتاً این حرکت میلیونی فوق العاده ی مردم حرکت عظیمی بود   از همین قبیل است، و قضایای گوناگونی که ما در 

طول انقالب از این چیزها کم نداشتیم. این مجاهدت، راه را به ما نشان    می دهد.

بیانات در دیدار مردم قم در سالگرد قیام 19 دی، 19 دی 13۸۸

  نقش عامرها در روشن کردن فضا
در جنگ صفین، امیراملؤمنین g در مقابل کفار که قرار نداشت. جبهه ی مقابل امیراملؤمنین g جبهه  ای بودند که 

مناز هم    می خواندند، قرآن هم    می خواندند، ظواهر در    آن ها محفوظ بود؛ خیلی سخت بود. کی باید این جا روشن گری 

کند و حقائق را به مردم نشان دهد؟ بعضی   ها حقیقتاً متزلزل    می شدند. تاریخ جنگ صفین را که انسان    می خواند، دلش 

   می لرزد. در این صف عظیمی که امیراملؤمنینg به عنوان لشکریان راه انداخته بود و تا آن منطقه ی حساس  در 

شامات  در مقابل معاویه قرار گرفته بود، تزلزل اتفاق    می افتاد؛ بارها این اتفاق افتاد؛ چند ماه هم قضایا طول کشید. 

یک وقت خرب    می آوردند که در فالن جبهه، یک نفری شبهه  ای برایش پیدا شده است؛ رشوع کرده است به این که آقا 

ما چرا داریم    می جنگیم؟ چه فایده دارد؟ چه، چه. این جا اصحاب امیراملؤمنینg  یعنی در واقع اصحاب خاص و 

خالصی که از اول اسالم با امیراملؤمنینg همراه بودند و از امیراملؤمنینg جدا نشدند  جلو    می افتادند؛ از جمله 
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جناب عامر یارس : که مهم ترین کار را ایشان    می کرد. یکی از دفعات عامر یارس  ظاهراً عامر بود  استدالل کرد. ببینید 

چه استدالل   ها   یی است که انسان    می تواند همیشه    این ها را به عنوان استدالل   های زنده در دست داشته باشد. ایشان 

دید یک عده  ای دچار شبهه شده اند؛ خودش را رساند آن جا، سخرنانی کرد. یکی از حرف   های او در این سخرنانی این 

بود که گفت: این پرچمی که شام در جبهه ی مقابل    می بینید، این پرچم را من در روز احد و بدر در مقابل رسول 

خدا Jدیدم  پرچم بنی امیه   زیر این پرچم، هامن کسانی آن روز ایستاده بودند که امروز هم ایستاده اند؛ معاویه و 

عمروعاص. در جنگ احد، هم معاویه، هم عمروعاص و دیگر رسان بنی امیه در مقابل پیغمربJ قرار داشتند؛ پرچم 

هم پرچم بنی امیه بود. گفت:    این ها   یی که شام    می بینید در زیر این پرچم، آن طرف ایستاده اند، همین   ها زیر همین 

پرچم در مقابل پیغمربJ ایستاده بودند و من این را به چشم خودم دیدم. این طرفی که امیراملؤمنینg هست، 

همین پرچمی که امروز امیراملؤمنینg دارد  یعنی پرچم بنی   هاشم  آن روز هم در جنگ بدر و احد بود و همین 

کسانی که امروز زیرش ایستاده اند، یعنی علی بن ابی طالب و یارانش، آن روز هم زیر همین پرچم ایستاده بودند. از 

این عالمت بهرت؟ ببینید چه عالمت خوبی است! پرچم، هامن پرچم جنگ احد است؛ آدم   ها هامن آدم   هایند، در یک 

جبهه. پرچم، هامن پرچم جنگ احد است؛ آدم ها هامن آدم   هایند در جبهه ی دیگر، در جبهه ی مقابل. فرقش این است 

که آن روز    آن ها ادعا    می کردند و معرتف بودند و افتخار    می کردند که کافرند، امروز هامن ها زیر آن پرچم ادعا    می کنند 

که مسلم اند و طرف دار قرآن و پیغمربند؛ اما آدم   ها هامن آدم   هایند، پرچم هم هامن پرچم است. خوب،    این ها بصیرت 

است. این قدر که ما عرض    می کنیم بصیرت بصیرت، یعنی این.

از اول انقالب و در طول سال   های متامدی، کی   ها زیر پرچم مبارزه ی با امام و انقالب ایستادند؟ آمریکا در زیر آن 

پرچم قرار داشت، انگلیس در زیر آن پرچم قرار داشت، مستکربین در زیر آن پرچم قرار داشتند، مرتجعین وابسته ی 

به نظام استکبار و سلطه، همه در زیر آن پرچم مجتمع بودند؛ االن هم همین جور است. االن هم شام نگاه کنید 

از قبل از انتخابات سال۸۸، در این هفت هشت ماه تا امروز آمریکا کجا ایستاده است؟ انگلیس کجا ایستاده است؟ 

خربگزاری   های صهیونیستی کجا ایستاده اند؟ در داخل، جناح   های ضد دین، از توده  ای بگیر تا سلطنت طلب، تا بقیه ی 

اقسام و انواع بی دین   ها کجا ایستاده اند؟ یعنی هامن کسانی که از اول انقالب با انقالب و با امام دشمنی کردند، سنگ 

زدند، گلوله خالی کردند، تروریسم راه انداختند. سه روز از پیروزی انقالب در بیست و دوی بهمن گذشته بود، همین 

آدم   ها با همین اسم   ها آمدند جلوی اقامت گاه امام در خیابان ایران، بنا کردند شعار دادن؛ هامن   ها االن    می آیند توی 



10

خیابان، علیه نظام و علیه انقالب شعار    می دهند! چیزی عوض نشده. اسم شان چپ بود، پشت رسشان آمریکا بود؛ 

اسم شان سوسیالیست بود، لیربال بود، آزادی طلب بود، پشت رسشان همه ی دستگاه   های ارتجاع و استکبار و استبداد 

کوچک و بزرگ دنیا صف کشیده بودند! امروز هم همین است.    این ها عالمت است،    این ها شاخص است و مهم این 

است که ملت این شاخص ها را    می فهمد؛ این چیزی است که انسان اگر صدها بار شکر خدا را بکند، حقش را به جا 

نیاورده است؛ سجده ی شکر کنیم.

بیانات در دیدار مردم قم در سالگرد قیام 19 دی، 19 دی 13۸۸

  وظیفه ی خواص
خوب، حاال در مقابل یک چنین پدیده  ای )فضای غبارآلود فتنه(، عالج چیست؟ عقل سامل حکم    می کند و رشع هم 

همین را قاطعاً بیان    می کند: عالج عبارت است از رصاحت در تبیین حق، رصاحت در بیان حق. وقتی شام    می بینید یک 

حرکتی به بهانه ی انتخابات رشوع    می شود، بعد یک عامل »دشمن«ی در این فضای غبارآلوده وارد میدان شد، وقتی 

   می بینید عامل دشمن  که حرف او، شعار او، حاکی از مافی الضمیر اوست  آمد توی میدان، این جا باید خط را مشخص 

کنید، این جا باید مرز را روشن کنید. همه وظیفه دارند؛ بیش تر از همه، خواص و در میان خواص، بیش تر از همه، آن 

کسانی که مستمعین بیش تری دارند، شنوندگان بیش تری دارند. این وظیفه است دیگر: مرزها روشن بشود و معلوم 

بشود که کی چی    می گوید. این جور نباشد که باطل، خودش را در البه الی گرد و غباِر برخاسته ی در میدان مخفی کند، 

رضبه بزند و جبهه ی حق نداند از کجا دارد رضبه    می خورد. این است که حرف دو پهلو زدن، از خواص، مطلوب نیست. 

خواص باید حرف را روشن بزنند و مطلب را واضح بیان کنند. این، مخصوص یک گرایش سیاسی خاص هم نیست. در 

داخل نظام اسالمی، همه ی گرایش   ها   یی که در مجموعه ی نظام قرار دارند،    این ها باید رصیح مشخص کنند که باالخره 

آن حامیتی که مستکربین عامل    می کنند، مورد قبول است یا مورد قبول نیست. وقتی که رسان استکبار، رسان ظلم، 

اشغال گران کشورهای اسالمی، کُشندگان انسان   های مظلوم در فلسطین و در عراق و افغانستان و خیلی جاهای دیگر، 

   می آیند وارد میدان    می شوند، حرف    می زنند، موضع    می گیرند، خوب، باید معلوم بشود این کسی که در نظام جمهوری 

اسال   می است، در مقابل این چه موضعی دارد؛ حارض است تربّی بجوید، بگوید من دشمن شامیم؟ من مخالف شامیم؟

وقتی در داخل محیط فتنه، کسانی با زبان شان رصیحاً اسالم و شعارهای نظام جمهوری اسالمی را نفی    می کنند، با 
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عمل شان هم جمهوریت و یک انتخابات را زیر سؤال    می برند، وقتی این پدیده در جامعه ظاهر شد، انتظار از خواص 

این است که مرزشان را مشخص کنند، موضع شان را مشخص کنند. دوپهلو حرف زدن، کمک کردن به غبارآلودگی 

فضاست؛ این کمک به رفع فتنه نیست، این کمک به شفاف سازی نیست.

شفاف سازی، دشمِن دشمن است؛ مانع دشمن است. غبارآلودگی، کمک دشمن است. این، خودش شد یک شاخص. این 

یک شاخص است: کی به شفاف سازی کمک    می کند و کی به غبارآلودگی کمک    می کند. همه این را در نظر بگیرند، 

این را معیار قرار بدهند.

بیانات در دیدار اعضای شورای هامهنگی تبلیغات اسالمی، 29 دی 13۸۸

  بصیرت
اگر همه تعاریفی که در خصوص بصیرت آورده شده را در یک جمله خالصه کنیم می توان گفت: بصیرت یعنی وجود 

چشامن تیزبینی در انسان که بتواند پشت صحنه مسائل پیچیده سیاسی را به خوبی تشخیص دهد.

این مهم در طول دوران تاریخ معارص ایران و حوادث بعد از انقالب خط کش جدا شدن افراد هوشیار از غافل بوده 

است.

بیانات در دیدار اعضای دفرت رهربی و سپاه حفاظت وىل امر، 5 مرداد 13۸۸

  بصیرت در دو سطح
بصیرت را در دو سطح می توانیم تعریف کنیم. یک سطح، سطح اصولی و الیه ی زیرین بصیرت است. انسان در انتخاب 

جهان بینی و فهم اساسی مفاهیم توحیدی، با نگاه توحیدی به جهان طبیعت، یک بصیرتی پیدا می کند. ... این یک 

سطح بصیرت.

بجز این سطح وسیع بصیرت و الیه ی عمیق بصیرت، در حوادث گوناگون هم ممکن است بصیرت و بی بصیرتی عارض 

انسان شود. انسان باید بصیرت پیدا کند. این بصیرت به چه معناست؟ یعنی چه بصیرت پیدا کند؟ چه جوری می شود 

این بصیرت را پیدا کرد؟ این بصیرتی که در حوادث الزم است و در روایات و در کلامت امیراملؤمنین g هم روی 

آن تکیه و تأکید شده، به معنای این است که انسان در حوادثی که پیرامون او می گذرد و در حوادثی که پیش روی 
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اوست و به او ارتباط پیدا می کند، تدبر کند؛ سعی کند از حوادث به شکل عامیانه و سطحی عبور نکند؛ به تعبیر 

امیراملؤمنین g، اعتبار کند: »رحم اللَّه امرء تفّکر فاعترب«؛ فکر کند و بر اساس این فکر، اعتبار کند. یعنی با تدبر 

مسائل را بسنجد  »و اعترب فأبرص«  با این سنجش، بصیرت پیدا کند. حوادث را درست نگاه کردن، درست سنجیدن، در 

آنها تدبر کردن، در انسان بصیرت ایجاد می کند؛ یعنی بینائی ایجاد می کند و انسان چشمش به حقیقت باز می شود.

امیراملؤمنین g در جای دیگر می فرماید: »فامّنا البصیر من سمع فتفّکر و نظر فأبرص«؛ بصیر آن کسی است که 

بشنود، گوش خود را بر صداها نبندد؛ وقتی شنید، بیندیشد. هر شنیده ای را منی شود به رصف شنیدن رد کرد یا قبول 

کرد؛ باید اندیشید. »البصیر من سمع فتفّکر و نظر فأبرص«. نَظََر یعنی نگاه کند، چشم خود را نبندد. ایراد کار بسیاری 

از کسانی که در لغزشگاه های بی بصیرتی لغزیدند و رسنگون شدند، این است که نگاه نکردند و چشم خودشان را بر 

یک حقایق واضح بستند. انسان باید نگاه کند؛ وقتی که نگاه کرد، آنگاه خواهد دید. ما خیلی اوقات اصالً حارض نیستیم 

یک چیزهائی را نگاه کنیم. انسان می بیند منحرفینی را که اصالً حارض نیستند نگاه کنند. ...

بیانات در دیدار دانشجویان و جوانان استان قم ، 4 آبان 13۸9

  بصیرت سیاسی
در ایّام فتنه در سال۸۸ در اّول کار، بنده یکی از این رسان فتنه را خواستم و به او گفتم که آقاجان! این کاری که شام 

رشوع کرده اید و دارید می کنید، دست بیگانه        ها خواهد افتاد و دشمن از این استفاده خواهد کرد؛ شام حاال به ظاهر 

درون نظام هستید، با نظام هستید و به قول خودتان دارید یک اعرتاض مدنی  من باب مثال یک اعرتاض به انتخابات  

می کنید؛ اّما این کاری که دارید می کنید مورد استفاده ی دشمناِن اصل نظام قرار خواهد گرفت؛ گوش نکرد؛ یعنی 

نفهمیدند که چه داریم می گوییم؛ حاال البتّه این نگاه خوش بینانه ی بنده است که می گویم نفهمیدند، بعضی هم 

ممکن است جور دیگری فکر کنند. وارد شدند؛ بعد دیدید از درونش چه درآمد؛ گفتند »انتخابات بهانه است، اصل 

نظام نشانه است«. خب، حاال عذر بیاوریم که این ها که یک مشت جوان بودند، یک چرندی، یک حرف بی ربطی 

گفتند؛ نه، این جوری نیست. اگرچنانچه در زیر عبای بنده کسی حرفی بزند که من با آن مخالفم، خب بایستی او را 

از زیر عبایم بیرون کنم؛ بایستی اعالم کنم که مخالفم َوااّل به حساب من گذاشته خواهد شد؛ همه ی وزن و وزانتی 

که صاحب عبا دارد، پشتوانه ی آن حرف خواهد شد. حرف، این ها است؛ ببینید! نگاه به مسائل جاری، این جوری باید 
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باشد؛ بصیرت سیاسی که ما می گوییم یعنی این. بفهمیم که چه کسی دارد 

ما را به کجا می برد، به کجا دعوت می کند، به کجا می کشانَد. آیا به سمت 

اهداف اسالمی داریم حرکت می کنیم؟ به سمت تدیِّن روزافزون جامعه داریم 

حرکت می کنیم؟ یا آن چنان که دشمن مایل است، به سمت بی مباالتی بیشرت 

حرکت می کنیم، به سمت دلباختگی بیشرت به اقطاب )*( مخالف دین داریم 

حرکت می کنیم. آن بصیرت سیاسی، این است. اگرچنانچه این را فهمیدیم، 

آن وقت معلوم می شود که بایستی با زید باشیم یا با عمرو باشیم، یا از این 

حامیت کنیم یا از آن حامیت کنیم؛ در سایه ی این نگاه کالن باید فهمید. این 

هم یک مسئله است.

)*( قطب        ها، جهت        ها.

بیانات در دیدار امئه جامعات مساجد استان تهران، 31 مرداد 1395

از جمله ی چیزهایی که امروز الزم است، بصیرت سیاسی است؛ بصیرت سیاسی! 

ببینید؛ وقتی بصیرت باشد، انسان می تواند محیط پیرامون خود و محیط های 

انسان  نباشد،  بصیرت  وقتی  این.  یعنی  بصیرت  بشناسد؛  را  نزدیک  و  دور 

مجذوب یک چیزی می شود که واقعاً جاذبه ای ندارد؛ یک عّده ای مجذوب 

آمریکا هستند، اّما این مجذوبیّت، مجذوبیّت دروغین است؛ هیچ جاذبه ای 

ندارد. حاال اینها را ما می گفتیم؛ بعد دیدید که در این انتخابات )انتخابات 

201۶ آمریکا(، برجسته ترین شخصیّت های سیاسی هامن کشور آمدند هامن 

چیزهایی را که ما می گفتیم، بیشرت یا دو برابر و یا چند برابرش را گفتند. این 

رئیس جمهوری که در آمریکا انتخاب شده است، می گوید اگر آن پولی که در 

این چند سال ما آمریکایی ها خرجِ جنگ کردیم، می خواستیم در داخل آمریکا 

مرصف کنیم، دو بار می توانستیم آمریکا را بسازیم و این همه جاّده ی خراب، 

این همه پل خراب، این همه سّد خراب، این همه شهِر خراب، این همه فقیر 
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در آمریکا نداشتیم. آن کسانی که مجذوب آن نقطه ی خیالی هستند، اینها 

را حارضند بفهمند؟ این خرابی ها در آن کشور وجود دارد و پول آن کشور 

رصف کارهای غیررشافتمندانه می شود؛ ]آیا[ این جنگ هایی که او می گوید ما 

چند تریلیون دالر خرجش کردیم  می گوید چند هزار میلیارد دالر خرج کردیم  

اینها جنگ های رشافتمندانه ای بوده؟ جنگ هم دو جور است؛ یک جنگ، 

جنگ رشافتمندانه است که انسان به قوانین انسانی احرتام می گذارد. خب 

یک دشمنی به انسان حمله کرده، انسان در مقابل او مجبور است بجنگد؛ 

این جنگ، رشافتمندانه است؛ اّما آن جنگی که آمریکا در این چند سال در 

این منطقه به راه انداخت، جنگ رشافتمندانه نبود. خانه های مردم را خراب 

کردند، چندین ده هزار غیرنظامی را کشتند، زنها را کشتند، بّچه ها را کشتند، 

مبب ریختند، مجلس عزا را و مجلس عروسی را مبباران کردند، زیرساخت های 

چند کشور را خراب کردند. شام ببینید اینها بر رس لیبی و بر رس سوریه و بر 

رس عراق و بر رس یمن و بر رس افغانستان چه آوردند! این چند تریلیون، خرج 

این  چیزها شده. اینها حرف هایی است که ما همیشه می گفتیم. بصیرت این 

است که شام بدانید با چه کسی طرفید، بدانید که او درباره ی شام چه فکری 

دارد، بدانید که اگر چشم خودتان را بستید و فکر نکردید، رضبه خواهید 

خورد؛ این بصیرت است. توقّع ما از نخبگان سیاسی و غیرسیاسی کشور این 

است که این بصیرت را داشته باشند. مردم خوشبختانه این بصیرت را دارند؛ 

تعّجب است! مردم معمولی و توده های مردم این بصیرت سیاسی را دارند 

]اّما[ بعضی از نخبگان ما با تکیه بر توّهامتی که دارند، این بصیرت را ندارند.

بیانات در دیدار مردم اصفهان، 2۶ آبان 1395
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ریشه ها
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  پیروی از هوای نفس 
دیدید بعضی  ها نتوانستند واقعیاِت جلوی چشم را ببینند، نتوانستند تشخیص بدهند. در فتنه   ی طراحی شده   ی پیچیده   ی 

سال۸۸ حقایقی جلوی چشم مردم بود؛ نگذاشتند یک عده ای این حقایق را ببینند، بفهمند؛ ندیدند، نفهمیدند. وقتی 

در یک کشور فتنه    گرانی پیدا    می شوند که برای جاه طلبی خودشان، برای دست یافنت به قدرت، برای رسیدن به اهدافی 

که به صورت آرزو در وجود خودشان مرتاکم و انباشته کردند، حارض    می شوند به مصلحت یک کشور، به حقانیت یک 

راه پشت کنند و لگد بزنند؛ کاری    می کنند که رسدمداران غربی و دشمنان درجه   ی یک ملت ایران به هیجان    می آیند 

و رس شوق    می آیند و از     آن ها حامیت    می کنند، این یک حقیقت روشن است؛ این چیزی نیست که وقتی نور هست، 

انسان آن را نبیند؛ اما بعضی ندیدند، بعضی    منی بینند، بعضی درک    منی کنند؛ بعضی به خاطر ظلمت دل، حتّی درک 

هم    می کنند؛ اما حارض نیستند به این فهم ترتیب اثر بدهند؛     این ها همه عوارض هوای نفس است؛     این ها همه نتیجه   ی 

امر و نهی هامن فرعون درونی ماست، هامن فیل مسِت هوی  و هوس است که رشع مقدس چکشی از تقوا و ورع 

به دست مؤمن    می دهد که بر رس این فیل مست بکوبد و او را آرام کند. اگر توانستیم این را در وجود خودمان آرام 

کنیم، آن وقت دنیا نورانی خواهد شد، همه چیز را    می بینیم، چشم ما    می بیند؛ اما وقتی هوی پرستی باشد،    منی بیند.

بیانات در جمع 110هزار بسیجی در روز عید غدیر، 4 آذر 13۸9

  بی بصیرتی
در همین قضایای فتنه ی اخیر، یک عده ای اشتباه کردند؛ این بر اثر بی بصیرتی بود. ادعای تقلب در یک انتخابات بزرگ 

و باعظمت می شود؛ خوب، این راهش واضح است. اگر چنانچه کسی معتقد به تقلب است، اوالً باید استدالل کند، 

دلیل بیاورد بر وجود تقلب؛ بعد هم اگر چنانچه دلیل آورد یا نیاورد، قانون راه را معین کرده است؛ می تواند شکایت 

کند. باید بازرسی شود، بازبینی شود؛ آدم های بی طرفی بیایند نگاه کنند تا معلوم شود تقلب شده یا نشده؛ راهش این 

است دیگر. اگر چنانچه کسی زیر بار این راه نرفت و قبول نکرد   با اینکه ما کمک های زیادی هم کردیم: مدت قانونی 

را بنده متدید کردم؛ حتّی گفتیم خود افراد بیایند جلوی دوربین های تلویزیون شامرش کنند   دارد مترد می کند. ... توجه 

بفرمائید. مقصود این نیست که راجع به قضایای گذشته اظهارنظر کنیم؛ می خواهیم مثال بزنیم. پس بصیرت پیدا 

کردن، کار دشواری نیست. اگر شام نگاه کردید دیدید یک راه معقول قانونی ای وجود دارد و کسی از آن راه معقول 
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قانونی رسمی پیچد و کاری می کند که برای کشور مرض است، رضبه ی به منافع ملت است، خوب، با نگاه عادالنه، با 

نگاه متعارف، با نگاه غیرجانبدارانه، معلوم است که او محکوم است؛ این یک چیز روشنی است، یک قضاوت واضحی 

است. پس ببینید مطالبه ی بصیرت، مطالبه ی یک امر دشوار و ناممکن نیست. بصیرت پیدا کردن، کار سختی نیست. 

بصیرت پیدا کردن همین اندازه الزم دارد که انسان اسیر دام های گوناگون، از دوستی ها، دشمنی ها، هوای نفس ها و 

پیش داوری های گوناگون نشود. انسان همین قدر نگاه کند و تدبر کند، می تواند واقعیت را پیدا کند. مطالبه ی بصیرت، 

مطالبه ی همین تدبر است؛ مطالبه ی همین نگاه کردن است؛ مطالبه ی چیز بیشرتی نیست. و به این ترتیب می شود 

فهمید که بصیرت پیدا کردن، کار همه است؛ همه می توانند بصیرت پیدا کنند. البته بعضی نه به خاطر عناد، نه به 

خاطر بدخواهی، که گاهی غفلت می کنند. انسان با اینکه جان خودش را خیلی دوست دارد، اما گاهی ممکن است 

در حال رانندگی هم یک لحظه حواسش پرت شود، یک لحظه چرت بزند، یک ضایعه ای پیش بیاید. لغزش هائی که در 

این زمینه پیش می آید، اینها را منی شود گناه دانست؛ اما اگر چنانچه تداوم پیدا کند، این دیگر بی بصیرتی است، این 

دیگر غیر قابل قبول است.

بیانات در دیدار دانشجویان و جوانان استان قم ، 4 آبان 13۸9

  قانون گریزی و حرکات غیرنجیبانه دست اندرکاران فتنه
یكی از برادرها به قضایای سال ۸۸ و این حرف  ها اشاره كردند. من خواهش    می كنم اگر چنانچه مسائل سال۸۸ را 

مطرح    می كنید، مسئله   ی اصلی و عمده را در این قضایا مورد نظر و در مّد نگاه تان قرار دهید؛ آن مسئله   ی اصلی این 

است كه یك جامعتی در مقابل جریان قانونی كشور، به شكل غیرقانونی و به شكل غیرنجیبانه ایستادگی كردند و به 

كشور لطمه و رضبه وارد كردند؛ این را چرا فراموش    می كنید؟ البته ممكن است در گوشه و كنار یك حادثه   ی بزرگ زد 

و خوردها    یی انجام بگیرد كه انسان نتواند ظامل را از مظلوم تشخیص دهد یا یك نفر در موردی ظامل، در موردی مظلوم 

باشد؛ این كامالً امكان پذیر است؛ اما در این قضایا، مسئله   ی اصلی گم نشود. خب، در انتخابات سال۸۸، آن كسانی 

كه فكر    می كردند در انتخابات تقلب شده، چرا برای مواجهه   ی با تقلب، اردوكشی خیابانی كردند؟ چرا این را جواب 

   منی دهند؟ صد بار ما سؤال كردیم؛ نه در مجامع عمومی، نخیر، به شكلی كه قابل جواب دادن بوده؛ اما جواب ندارند. 

خب، چرا عذرخواهی    منی كنند؟ در جلسات خصوصی    می گویند ما اعرتاف    می كنیم كه تقلب اتفاق نیفتاده بود. خب، 
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اگر تقلب اتفاق نیفتاده بود، چرا كشور را دچار این ضایعات كردید؟ چرا برای كشور هزینه درست كردید؟ اگر خدای 

متعال به این ملت كمك    منی كرد، گروه  های مردم به جان هم    می افتادند،    می دانید چه اتفاقی    می افتاد؟    می بینید امروز 

در كشورهای منطقه، آن جاها    یی كه گروه  های مردم مقابل هم قرار    می گیرند، چه اتفاقی دارد    می افتد؟ كشور را لب 

یك چنین پرتگاهی بردند؛ خداوند نگذاشت، ملت هم بصیرت به خرج دادند. در قضایای سال۸۸، این مسئله   ی اصلی 

است؛ این را چرا فراموش    می كنید؟

بیانات در دیدار دانشجویان، ۶ مرداد 1392

راه اساسی برای این كه مشكالت انتخاباتی پیش نیاید، التزام به قانون است؛ این را من عرض بكنم. آحاد مردم در هر 

جای كشور كه هستند، در شهر، در روستا، در مركز، در كالن شهرها و در همه جا، باید به دنبال این باشند كه هر كسی 

حرفی    می زند، براساس قانون باشد؛ هر كسی توقعی دارد، براساس قانون باشد.     آن ها    یی كه آن سال آن خسارت را به 

كشور و به ملت وارد كردند و برای كشور هزینه درست كردند، اگر تسلیم قانون بودند، این جوری    منی شد. قانون معیّن 

كرده است كه اگر كسی اعرتاضی دارد، بیاید. آن سال گفته شد؛ حتّی ما از شورای محرتم نگهبان خواهش كردیم، آن 

زمان را متدید هم كردند كه آرا بازشامری شود؛ گفتیم هر تعداد معقولی و هر صندوقی كه بخواهند بازشامری شود، 

بازشامری شود؛ خب، زیر بار نرفتند! كارشان منطقی نبود، معقول نبود؛ برای كشور هزینه درست كردند. خب، كشور 

بر این مسائل فائق    می آید. نظام جمهوری اسالمی قوی است. این خرابكاری  ها و انگشت توی چشم كردن  ها و این 

مزاحمت  ها و آزارها، جمهوری اسالمی را كه از پا    منی اندازد. جمهوری اسالمی در طول این سال  ها با انواع سیاست  ها و 

سیاست مداراِن مختلف روبه رو بوده است؛ اما با وجود همه   ی معارضه  ها، همه   ی زاویه  ها  كه احیاناً وجود داشته است  

جمهوری اسالمی پیش رفته؛ بعد از این هم همین جور خواهد بود. جمهوری اسالمی كه با این حرف ها از پا در   منی آید، 

منتها برای كشور هزینه درست    می شود. راه هزینه درست نشدن، التزام به قانون است.

بیانات در دیدار دست اندرکاران برگزاری انتخابات، 1۶ اردیبهشت 1392

بحمداللّه روال انتخابات تا امروز روال خوبی بوده است. یكی از نكات برجسته و مثبتی كه انسان مشاهده    می كند  با 

خربهایی كه داریم، با اطاّلعات آشكاری كه وجود دارد  این است كه گفتامن مردم در این انتخابات، گفتامن قانون    گرایی 
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است؛ با هر كسی صحبت    می كنند، مصاحبه    می كنند، مردم از تبعیّت از قانون    می گویند؛ این 

خیلی حادثه   ی باارزش و برجسته ای است؛ قانون    گرایی. از بی قانونی مردم لطمه دیدند؛ در سال۸۸ 

عدم تبعیّت از قانون، لگد زدن به قانون، به كشور لگد زد؛ این را مردم دیدند. یكی از پدیده  های 

برجسته   ی امروز این است كه مردم نگاه شان، گرایش شان قانون    گرایی است. خوش بختانه تا امروز، 

هم مسئولین، هم نامزدهای مختلف و محرتم رعایت كردند جهات قانونی را، مراعات كردند؛ 

ان شاءاللّه بعد از این هم همین خواهد بود. یك نكته   ی مهم این است.

بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم، 22 خرداد 1392

در مسئله   ی انتخابات و غیر انتخابات، همه باید تسلیم رأی قانون باشند؛ در مقابل قانون متکین 

ـ که برای کشور رضر داشت و ضایعه آفرین بود  همه از  کنند. آن حوادثی که در سال۸۸ پیش آمد 

همین ناشی شد که کسانی نخواستند به قانون متکین کنند؛ نخواستند به رأی مردم متکین کنند. 

ممکن است رأی مردم برخالف آن چیزی باشد که مِن شخصی مایل به آن هستم؛ اما باید متکین 

کنم. آنچه که اکرثیت مردم، اغلبیت مردم آن را انتخاب کردند، باید همه متکین کنند؛ همه باید 

زیر بار بروند. خوش بختانه سازوکارهای قانونی برای رفع اشکال، رفع اشتباه، رفع شبهه وجود دارد؛ 

از این راهکارهای قانونی استفاده کنند. این که وقتی آنچه که اتفاق افتاده است، برخالف میل 

ـ که این در سال۸۸ اتفاق افتادـ یکی از خطاهای  ما شد، مردم را به شورش خیابانی دعوت کنیم 

جربان ناپذیر است. این تجربه ای شد برای ملت ما و ملت ما همیشه در مقابل یک چنین حوادثی 

خواهد ایستاد.

بیانات در حرم مطهر رضوی، 1 فروردین 1392

مردم ما و کشور ما از انتخابات سال۸۸ بهرتین خاطره  ها و بدترین خاطره  ها را دارند. بهرتین 

خاطره  ها حاصل حضور عظیم چهل میلیونی مردم پای صندوق های رأی بود، که دنیا را خیره 

کرد؛ بدترین خاطره  ها مربوط به جرزنی  های سیاسی یک عده آدم نادان، ناباب و بعضاً معاند در 

قضیه   ی انتخابات بود. خب، در هر قضیه ای، در هر حادثه ای ممکن است یک عده ای قبول نداشته 
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باشند، معرتض باشند. چگونه باید اعرتاض را نشان داد؟ قانون، راه معین کرده است. چرا قانون شکنی کنند؟ چرا برای 

مردم هزینه درست کنند؟ چرا کشور را دشمن شاد کنند؟ چرا برنامه  ها    یی را که عفونت تصمیم گیری  ها و ترفندهای 

دشمن از آن بلند و آشکار است، اجرا کنند؟ قانون، راه معین کرده است. آن جا ما گفتیم، به همه هم گفتیم، همه   ی 

اطراف قضیه هم ملزم بودند که بر طبق آنچه که گفته شده است   که مّر قانون است  عمل کنند. چرا نکردند؟!

    آن ها کاری از پیش نربدند و تا این ملت توی صحنه اند، تا این پیوند وجود دارد، هیچ کس در این کشور، در کارهای 

خالف، کاری از پیش نخواهد برد. کاری از پیش نربدند و    منی برند؛ اما برای کشور هزینه درست کردند، برای ملت هزینه 

درست کردند؛ چرا؟ با آن انتخابات باشکوه و پرعظمت،    می شد کشور این هزینه را تحمل نکند.

عوامل گوناگونی وجود داشتند. باید این برای ما تجربه باشد، باید درس باشد، باید همه مراقب باشیم. انتخابات مظهر 

حضور مردم و محصول آن، مظهر رأی مردم و خواست مردم است؛ باید به آن احرتام گذاشت.

بیانات در دیدار مردم قم به مناسبت سالروز 19 دی، 19 دی 1390

  بداخالقی انتخاباتی
یك نكته   ی مهّم دیگر این است كه با حركتی كه صداوسیام انجام داد یك عّده ای كه سال ها است نعره    می كشند كه در 

این كشور آزادی بیان نیست، خجالت زده شدند. این كاری كه صداوسیام كرد، مردم را در جریان افكار و آرا و نظرات 

و نگاه  های نامزدها به صورت روبه رو قرار داد، این خیلی كاِر به نظر من مفید و باارزشی بود.

جریان  های فكری و سیاسی كشور به طور كامل، در این مناظرات حضور داشتند؛ این یكی از نقاط قّوت انتخابات 

امسال بود. مردم هم احساس گرایش  های پرشور در خودشان    می كنند، بدون این كه تعرّضی وجود داشته باشد. سال۸۸، 

آن روز هم شور و هیجان بود منتها همراه با فحش و فضیحت! در این شهر تهران  حاال شهرستان  ها كمرت  مردم در 

این خیابان  ها راه    می رفتند، یك عّده به این یك عّده به آن، یك عّده علیه این یك عّده علیه آن، شعار    می دادند، حرف 

   می زدند، به همدیگر    می پریدند، بعضی  ها در این بین پیدا    می شدند بددهنی    می كردند، فحش    می دادند؛ در این 

انتخابات نه، شور و هیجان هست، احساسات هست، اّما بی ادبی نیست، بی احرتا   می نیست. این خیلی باارزش است.

بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم، 22 خرداد 1392
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  طراحی و برنامه ریزی دشمنان انقالب
هنوز خیلی جا وجود دارد برای تحلیل و تبیین و روشن کردن زوایا و ابعاد این فتنه ای که دشمن طراحی کرده بود. 

دشمن محاسبات خیلی دقیقی کرده بود؛ منتها خوب، محاسباتش غلط از آب درآمد؛ ملت ایران را نشناخته بود. دشمن 

در پشت صحنه، همه  ی چیزها را مشاهده کرده بود. این کسانی که شام بهشان    می گویید رسان فتنه، کسانی بودند 

که دشمن    این ها را هل داد وسط صحنه. البته گناه کردند. نبایستی انسان بازیچه  ی دشمن شود؛ باید فوراً قضیه را 

بفهمد. اگر اول غفلتی کرده است، وسط کار وقتی فهمید، بالفاصله بایستی راه را عوض کند. خوب، نکردند. عامل 

اصلی دیگرانی بودند که طراحی کرده بودند، به خیال خودشان محاسبه کرده بودند. به گامن   آن ها بساط جمهوری 

اسالمی بنا بود جمع شود؛ نه فقط حقیقت دین، حتّی شعارهای دینی هم باقی منانَد؛ برنامه این بود. طراحی این بود 

که اگر توانستند قاعده  ی دولت را به شکل مطلوِب خودشان بچینند، که بعد از آن، راه حرکت شان روشن بود که چکار 

   می کردند؛ اگر هم قاعده  ی حکومت و دولت طبق میل   آن ها چیده نشد و برای شان ممکن نشد، کشور را به آشوب 

بکشانند؛ با خیال خودشان  من یک وقتی گفتم  کاریکاتور انقالب اسالمی را درست کنند؛ مثل سایه   ها   یی که حرکت 

یک قهرمان را تقلید    می کنند، ادای قهرمان ها را، ادای انقالب را دربیاورند؛ برنامه ی شان این بود. ملت ایران توی دهن 

   این ها زد و بساط    این ها را جمع کرد.

بیانات در دیدار مردم قم در سال روز قیام 19 دی، 19 دی 13۸9

همه   ی هّمت آنان این است که این ماندگاری را یک جوری به هم بزنند؛ همه   ی هّمت من و شام باید این باشد که این 

ماندگاری را افزایش بدهیم. از اّول انقالب دائم در فکر این بودند که این را از بین بربند: جنگ تحمیلی به خاطر همین 

بود؛ جنگ  های قومیّت  ها در اطراف کشور به خاطر همین بود؛ محارصه   ی اقتصادی به خاطر همین بود؛ تحریم  های 

شدیدی که در این سال  های اخیر برقرار کردند برای همین است؛ تشکیل گروه  های تکفیری در رشق و در غرب کشور ما 

همه برای همین است که این انقالب را از بین بربند، این ماندگاری را که برای این ها بسیار بهت آور و سخت و دردآور 

است، از بین بربند؛ همه   ی هّمت شان این است.

هر روز هم یک ابتکاری درست    می کنند؛ این کارهایی که در سال۸۸ کردند، از ابتکارات جدید بود که ابتکار آمریکایی  ها 

بود. البتّه در چند جای دیگر تجربه کرده بودند، مخصوص ما نبود؛ در چند کشور دیگر این را تجربه کرده بودند، بعد 
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آمدند همین تجربه را در کشور ما پیاده کنند که آن جور تودهنی خوردند. این ابتکار این بود که به بهانه   ی انتخابات، 

در یک کشوری که حاال در آن انتخابات هست و فرض کنیم یک دولتی رس کار است که مورد قبول آمریکا نیست و 

منافع آمریکا را آن چنان که آن ها دل شان    می خواهد تأمین    منی کند، انتخاباتی کرده اند و این دولت رأی آورده است؛ بعد 

بیایند آن اقلّیّتی را که رأی نیاورده است بکشانند داخل میدان، بیاورند در خیابان و برای این که این اقلّیّت را برجسته 

کنند و دیده شود، یک رنگی را مشّخص    می کنند؛ ارغوانی، گُلی، سبز و مانند این ها؛ آنچه به ما رسید سبزش بود که قبل 

از آن در جاهای دیگر، رنگ  های قرمز و نارنجی و مانند این ها را درست کرده بودند که آن اقلّیّتی را که رأی نیاورده 

است با ]این[ ترفند بکشانند داخل خیابان؛ ]چون[ مردم اند دیگر  واقعاً هم مردم اند؛ منتها مردمی هستند که نامزد 

مورد نظر آن ها رأی نیاورده است؛ در مردم بودن شان شّکی نیست  هرجا باشند، ایستادگی کنند؛ آن ها هم مرتّب کمک 

کنند و اگر الزم شد پول بدهند، کمک سیاسی کنند، اگر الزم شد حتّی سالح به دست آن ها بدهند تا نتیجه   ی انتخابات 

را به هم بزنند. این کار را در چند کشور انجام دادند و موفّق شدند؛ آمدند اینجا هم انجام بدهند، خب نتوانستند؛ 

اینجا هم عین هامن قضیّه بود.

البتّه دوستان ما آن اوقاتی که این قضایا اتّفاق افتاد، به بنده مرتّب توصیه کردند که اسم انقالب رنگی را نیاورم؛ من 

هم چون معتقد به مشورتم  باالخره مشاورین نظر دارند و اهل فکرند  اسم انقالب رنگی نیاوردم؛ اّما خب انقالب 

رنگی بود؛ در واقع کودتای رنگی، یک کودتای رنگی ناموفّق. خب این خیلی مهم است؛ این اتّفاقی که در کشورهای 

دیگر  در چهار پنج کشور  آمریکایی  ها با پول، با امکانات انجام دادند و موفّق شدند؛ در جمهوری اسالمی موفّق نشد؛ 

با این که پشتیبانی کردند.

بیانات در دیدار مردم قم، 19 دی 1394

همه   ی این بلواها    یی كه در دوره   ی بعد از انتخابات۸۸ پیش آمد و پیش آوردند و دشمنان حامیت كردند، برای همین 

بود كه شاید بتوانند پشتوانه   ی مردمی انقالب را رضبه بزنند و از انقالب بگیرند.

خطبه  های مناز جمعه   ی تهران، 20 شهریور 13۸۸
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خیانت ها و خطاها
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  رفتار نانجیبانه در انتخابات سال1388
نکته  ی دیگری که باز در این انتخابات )انتخابات خربگان 1394( واضح شد و بسیار خودش را نشان داد، رفتار کامالً 

نجیبانه  ی کسانی بود که رأی نیاوردند. اگر آن کسانی که رأی نیاورد  ه اند، بنا   می کردند اعرتاض کردن و دعوا کردن و 

ِشکوه و گالیه کردن و در بلندگوها حرف زدن، وضع آرام   منی ماند و طبعاً ناآرامی به وجود   می آمد. خود جناب آقای 

یزدی ادام اللّه بقائه هم در اّوِل این اجالس کنونی تان اظهار کردند، هم قبالً گفته بودند و ابراز خوش حالی کردند، اظهار 

رضایت کردند، به کسانی که رأی آوردند تربیک گفتند؛   این ها خیلی بااهّمیّت است؛     این ها خیلی باعظمت است؛   این ها 

ارزش است، این ارزش   ها را بایستی قدر دانست؛ برخالف رفتار نانجیبانه  ی کسانی که در سال۸۸ عمل کردند که چون 

رأی نیاوردند، دعوا راه انداختند، مردم را به خیابان   ها کشاندند، کار را به زدوخورد کشاندند، برای کشور هزینه درست 

کردند، دشمن را جری کردند، طمع دشمن را برانگیختند؛ این کارها شد. خدای متعال آن فتنه را خاموش کرد َوااّل آن 

فتنه، فتنه  ی کوچکی نبود که   این ها راه انداختند.

بیانات در دیدار ر   ییس و اعضاى مجلس خربگان رهربى، 20 اسفند 1394

  زیر سؤال بردن اصل انتخابات
مسئله  ی اصلی در این قضایای اخیر )فتنه ی سال۸۸(، اصل انتخابات بود؛ زیر سؤال بردن اصل انتخابات بزرگ ترین 

جرمی بود که انجام گرفت. چرا شام نسبت به این جرم چشم تان را   می بندید؟! این همه زحمت کشیده بشود، مردم 

بیایند، یک رشکِت به این عظمت، یک نصاب شکنی، یک رکودشکنی در دنیا در مردم ساالری، در دمکراسی ای که 

این قدر ادعایش را   می کنند، انجام بگیرد، بعد یک عده مفت و مسلّم بیایند بدون استدالل، بدون دلیل، هامن فردای 

انتخابات بگویند: انتخابات دروغ است! این کار کوچکی است؟! این جرم کمی است؟! یک قدری باید منصف بود توی 

این قضایا. دشمن هم حداکرث استفاده را از این کرد. یک عده هم هستند در داخل کشور، از اول با نظام جمهوری 

اسالمی موافق نبودند  مال امروز و دیروز نیست، سی سال است که موافق نیستند  از این فرصت استفاده کردند، دیدند 

عنارصی وابسته  ی به خوِد نظام، از خوِد نظام، دارند این جور میدان داری   می کنند،   این ها هم وقت را مغتنم شمردند، 

آمدند داخل میدان و دیدید. من روز اول این را پیغام دادم به همین حرضاتی که صحنه گردان این قضایا هستند؛ آن 
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ساعات اول من به   آن ها پیغام خصوصی دادم. من اگر یک وقتی توی مناز جمعه یک حرفی   می زنم، این ابتدا به ساکن 

نیست؛ حرف خصوصی، پیغام خصوصی، نصیحِت الزم انجام   می گیرد، وقتی انسان ناچار   می شود، یک حرفی را   می آورد 

در علن بیان   می کند. من پیغام دادم، گفتم این را شام دارید رشوع   می کنید، اما   منی توانید تا آخر کنرتل کنید؛   می آیند 

دیگران سوءاستفاده   می کنند. حاال دیدید آمدند سوءاستفاده کردند. مرگ بر ارسا   ییل را خط زدند! مرگ بر آمریکا را خط 

زدند! معنای این کار چیست؟ آنی که وارد عرصه  ی سیاست   می شود، باید مثل یک شطرنج باز ماهر هر حرکتی را که 

  می کند، تا سه تا چهار تا حرکت بعد از او را هم پیش بینی کند. شام این حرکت را   می کنی، رقیبت در مقابل او آن حرکت 

دیگر را خواهد کرد؛ باید فکرش باشی که تو چه حرکتی خواهی کرد. اگر دیدی در آن حرکت دوم، تو در  می مانی، امروز 

این حرکت را نکن؛ اگر کردی، ناشی هستی  حاال تعبیر بهرتش این است  توی این کار، توی این بازی، توی این حرکت، 

ناشی هستی، ناواردی.   این ها   منی فهمند چه کار   می کنند؛ یک حرکتی را رشوع   می کنند، ملتفت نیستند که در حرکات 

بعد و بعد و بعد، چطور در خواهند ماند؛ مات خواهند شد.   این ها را باید محاسبه   می کردند. مطلب اصلی این بود.

بیانات در دیدار جمعی از نخبگان علمی کشور، ۶ آبان 13۸۸

  ادعای دروغین عدم سالمت انتخابات 88
یک خصوصیّت دیگر این انتخابات، مثل بقیّه  ی انتخابات   های ما، سالمت و امانت داری بود؛ یعنی انتخابات سامل برگزار 

شد؛ درست نقطه  ی مقابل آن چیزی که دشمنان ما دامئاً در طول این سال   ها، همواره تبلیغ کردند و این تبلیغ در اوقات 

انتخابات غالباً شدید شده که »آقا! خیانت   می کنند؛ اسم فالنی را   می آورند، رأی فالنی را به جایش در  می آورند«؛ از این 

حرف   ها شنید  ه اید؛ مرتّباً یک عّده ای بیرون گفته اند و یک عّده ای هم در داخل     آن ها را بازگو کرد  ه اند و هامن حرف   ها 

را در داخل کشور تکرار کرد  ه اند. با وجود این، بحمداللّه انتخابات، سامل بود و همیشه سامل بوده انتخابات. این نشان 

داد بی اعتباری حرف کسانی را و اقدام کسانی را که یک وقتی یک انتخاباتی مثل سال۸۸ را نامعترب دانستند و آن 

فتنه  ی مرض و ُمهیب را برای کشور به وجود آوردند؛ به خاطر    این که متّهم کردند کشور را به    این که انتخابات انتخابات 

ناساملی است؛ نه، انتخابات سامل بود؛ هم امروز سامل بود، هم دوره   های قبل سامل بود، هم سال۸۸ سامل بود، هم سال۸4 

سامل بود؛ انتخابات سالمت داشت. هیچ وقت این جور کاری ]نشده است[. بله، ممکن است در یک گوشه ای، در یک 

صندوقی ده تا، بیست تا، صد تا رأی این َور و آن َور بشود یا از روی غفلت یا از روی غرض، ]اّما[ هیچ گونه حرکت 
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سازمان دهی شده ای که وجود داشته باشد که نتیجه  ی انتخابات را تغییر بدهد، در کشور ما وجود نداشته و وجود ندارد 

و بعد از این هم امیدواریم ان شاءاللّه هرگز وجود نداشته باشد.

بیانات در دیدار ر   ییس و اعضاى مجلس خربگان رهربى، 20 اسفند 1394

برادران و خواهران عزیز توّجه کنند که از اّول انقالب تا امروز، نصاب رشکت مردم در انتخابات پایین نیفتاده است، 

تنزّل نکرده است؛ این خیلی مهم است. ... معنای این رشکت وسیع مردم در انتخابات این است که مردم ساالری دینی 

در کشور تثبیت شده است؛ معنای آن این است که نظام جمهوری اسالمی توفیق یافته است که مردم ساالری را در 

کشور نهادینه کند؛ این چیز کمی نیست. کشوری که در طول قرن   های متامدی با حّکام مستبد و دیکتاتور گذران 

  می کرده است، آن چنان با مردم ساالری و رشکت مردم در انتخاب صاحبان قدرت، آشنا و در هم آمیخته شده است 

که بعد از گذشت 35سال از هیجانات اّول انقالب، مردم وقتی نوبت انتخاب می رسد، ۷2درصد در انتخابات رشکت 

  می کنند؛ قدر این را باید دانست. من به شام جوان   ها و به همه ی عنارصی که صاحب فکرند در رستارس کشور عرض 

  می کنم: این نعمت بزرگ را ناسپاسی نکنیم؛ همچنان که در سال۸۸ این نعمت الهی را عّده ای ناسپاسی کردند. 

ـ یعنی تکرار حرف دشمنان  همچنین    این که گاهی شنفته بشود که انتخابات کشور را به عدم سالمت نسبت   می دهندـ 

ملّت ایران  این هم ناسپاسی است. مردم ساالری در کشور به یک جریان عادی تبدیل شده است؛ لذاست مردم در 

رستارس کشور، در روستاها، در شهرها، خود را در مقابل صندوق رأی وظیفه دار   می دانند، به صندوق رأی مراجعه 

  می کنند؛ ۷2درصد رأی   می دهند؛ این خیلی چیز مهّمی است؛ در دنیا این رقم، جزو رقم های باال است.

بیانات در حرم مطهر رضوی، 1 فروردین 1393

  قانون شکنی و قانون گریزی
ان شاءاللّه شورای محرتم نگهبان طبق وظایف قانونی خود، آن كسانی را كه صالحیت دارند، به مردم معرفی خواهد 

كرد. همه هم باید تابع قانون باشند. آن جا   یی اشكال پیش   می آید كه تخلف از قانون انجام   می گیرد. سال۸۸ اشكاالتی 

كه وارد شد، خسارتی كه به كشور وارد كردند و نگذاشتند كشور و ملت طعم آرای چهل میلیونی را درست بچشد، به 

خاطر تخلف از قانون بود. یك عده ای یا برای خاطر اغراض نفسانی یا هدف   های خالف سیاسی یا هرچه  حاال در آن 
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زمینه   منی خواهیم قضاوتی بكنیم  از قانون تخلف كردند، خطا كردند، از راه غیرقانونی وارد شدند؛ هم به خودشان 

صدمه زدند، هم به ملت صدمه زدند، هم به كشور صدمه زدند. راه درست، راه قانون است. همه تابع قانون باشند، 

همه تسلیم قانون باشند. گاهی ممكن است یك قانون، صددرصد درست هم نباشد، اما از بی قانونی بهرت است. گاهی 

ممكن است در یك بخشی، یك خطا   یی هم از مجری قانون رس بزند كه من و شام بفهمیم او در اجرای قانون این خطا 

را كرده است؛ اما اگر نتوانیم آن را از طریق قانونی اصالح كنیم، تحمل آن بهرت است از این كه باز بی قانونی كنیم؛ از 

راه بی قانونی بخواهیم آنچه را كه به نظر ما خطا است، درست كنیم. قانون، معیار بسیار خوبی است؛ وسیله ای است 

برای آسایش كشور، آرامش كشور، حفظ وحدت ملی، ادامه  ی راه عمومی.

بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم، 25 اردیبهشت 1392

در انتخابات، دو تا مسئله از همه مهم تر است: مسئله  ی اول، حضور مردم، رشکت مردم  که بایستی وسیع و گسرتده 

باشد  مسئله  ی دوم، قانون    گرا   یی در انتخابات، وفاداری به قانون، احرتام به رأی مردم. این جور نباشد که اگر چنانچه 

انتخابات بر طبق نظر و میل ما انجام گرفت، این را ما قبول داشته باشیم؛ اگر برخالف نظر ما بود، »و ان یکن لهم 

الحّق یأتوا الیه مذعنین«.1 اگر حق را به ما دادند، آنی که ما   می خواهیم، رس کار آمد، قانون را قبول داریم؛ اگر آنی 

که ما   می خواهیم، رس کار نیامد،   می زنیم زیر قانون؛ نه قانون را قبول داریم، نه رأی مردم را قبول داریم؛ این   منی شود. 

فتنه  ی۸۸ همین جور بود. ادعا کردند که قانون گرا هستند، بعد خب مردم به   آن ها رأی ندادند، اکرثیت مردم به 

کس دیگری رأی دادند؛   این ها بنا کردند دعوا راه انداخنت که چرا! کشور را، ملت را مدتی مضطرب کردند، دشمن را 

خوش حال کردند؛ البته آخرش هم در مقابل مردم دیگر تاب نیاوردند و عقب نشستند.

گناه آتش افروزان فتنه  ی۸۸ همین بود که به قانون متکین نکردند، به رأی مردم متکین نکردند. ممکن است کسی بعد 

از انتخابات اعرتاض داشته باشد؛ خیلی خوب، این اعرتاض ایرادی ندارد؛ اما راِه قانونی دارد که چگونه باید این اعرتاض 

را بیان و دنبال کرد. اگر قانون را قبول داریم، باید از آن راه برویم. این هم نکته  ی اصلی است.

بیانات در اجتامع بزرگ مردم کرمانشاه، 20 مهر 1390

1. َوإِن یَُكن لَُهُم الَحقُّ یَأتوا إِلَیِه ُمذِعنیَن؛ ولی اگر حق داشته باشند ]و داوری به نفع آنان شود[ با رسعت و تسلیم به سوی او   می آیند! )سوره نور، آیه ی49(
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  خدشه به رأی مردم و تهمت به نظام
در این فتنه   های بعد از انتخابات، آن چیزی که اساس قضیه است، این است که رأی مردم و حضور مردم از نظر یک 

عده ای نفی شد، مورد خدشه قرار گرفت، نظام تکذیب شد، مورد تهمت قرار گرفت. گناه بزرگی که انجام دادند، این 

بود.   این ها بایست تسلیم   می شدند. باالخره وقتی انتخابات با همین معیارها   یی که در اسالم وجود دارد، اتفاق افتاد، 

بایستی در مقابل قانون، در مقابل داوری قانون تسلیم شد؛ همچنان که باید در مقابل آن داوری که قانون او را معین 

  می کند، تسلیم شد. اگر قانون در مسئله  ی مهمی مثل مسئله  ی انتخابات یک داوری را مشخص کرده است یا یک 

شیوه  ی داوری را مشخص کرده است، باید تسلیم این بشوند، ولو برخالف میل مان باشد؛ این   می شود انتخابات سامل.

بیانات در دیدار اعضای مجلس خربگان رهربی، ۶ اسفند 13۸۸

  تبدیل کردن یک خدشه به چالش برای نظام اسالمی
یک نقطه  ی دیگر  که آن هم خیلی واضح است  ایجاد اختالف بین دستگاه   های مدیریت کننده  ی کشور است؛ این هم 

یکی از کارهای اساسی   آن هاست. این مسئله را پنهان هم   منی کنند. نه    این که   منی خواهند پنهان کنند، پنهان کردنی 

نیست. نوع کار دشمنان در این قضایای مهم و کالن و بین املللی اقتضا   می کند که یک کارها   یی را بکنند، یک چیزها   یی 

را بگویند، اظهاراتی را داشته باشند؛ لذا این تدابیر و سیاست   های دشمنان در پرده   منی ماند.   می خواهند اختالف ایجاد 

کنند. این اختالف را به هر شکلی بتوانند، تزریق   می کنند؛ ما بایستی بیدار باشیم. اختالف سلیقه، اختالف نظر، اختالف 

عقیده در مسائل سیاسی، نباید به چالش میان جناح   های کشور، میان عنارص کشور منتهی شود. گناه بزرگ فتنه گران 

در سال۸۸ این بود که اگر خوش بینانه نگاه کنیم و بگو   ییم   این ها یک شبهه ای، خدشه ای در ذهن شان بود، این خدشه 

را به صورت ایجاد چالش برای نظام اسالمی مطرح کردند. این گناه بزرگ، قابل اغامض هم نیست؛ آثار آن هم همچنان 

در جامعه  ی ما موجود است. البته ملت، ملت بیداری است. نصاب الزم در فهم و بصیرت این ملت موجب   می شود 

که خیلی از این حوادث پوشیده بشود و به تدریج آثار آن زائل شود؛ لیکن   این ها به خاطر همین، رضبه زدند. ایجاد 

دعوا، گریبان یکدیگر را گرفنت، ایجاد اختالف عمیق، یکی از کارهای بسیار بد، بسیار بزرگ و نکوهیده است؛ این هامن 

چیزی است که دشمن   می خواهد.

بیانات در دیدار منایندگان مجلس شورای اسالمی، ۸ خرداد 1390
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  تالش برای بی آبرو کردن کشور و بروز اختالف داخلی
انتخابات برای کشور مایه  ی آبروست، مایه  ی افتخار است. همه مراقب باشند 

که انتخابات مایه  ی بی آبرو   یی برای کشور نشود؛ آن طوری که در سال۸۸ یک 

عده ای سعی کردند انتخابات را مظهر اختالفات وامنود کنند، جنجال سیاسِی 

طبیعِی انتخابات را تبدیل کنند به یک فتنه که البته ملت ایران در مقابلش 

ایستاد و هر وقت هم شبیه آن اتفاق بیفتد، ملت در مقابل آن خواهد ایستاد.

بیانات در دیدار بسیجیان استان خراسان شاملی، 24 مهر 1391

مقاطع تحویل مسئولیت دولت   ها، جزو مقاطع خوب كشور و تاریخ سیاسی 

ما است. این جابه جا   یی دولت   ها یكی از مّنت   های بزرگ الهی است بر ما؛ 

یكی از فرصت های بزرگی است كه در اختیار ما است. نَفس جدیدی، ابتكارات 

جدیدی، كارهای جدیدی، سالئق و اذواق جدیدی   می آید میدان   قانون اساسی 

تبدیل  این فرصت  البته  از فرصت   ها است.  این یكی  را مشخص كرده    این 

اگر چنانچه جور دیگری عمل شود، مانند آنچه كه در  به تهدید،    می شود 

برخی از كشورها انسان مشاهده   می كند، كه جابه جا   یی قدرت   ها با زورآزما   یی، 

با خونریزی، با خشونت همراه است كه خوش بختانه در كشور ما این جور 

نیست. البته در سال۸۸ بعضی خطای بزرگی را مرتكب شدند، كشور را در 

لبه  ی یك چنین پرتگاهی قرار دادند، یك مشكل این چنینی را برای كشور تدارك 

دیدند؛ اما بحمداللّه خدای متعال كمك كرد، ملت توانست از این مشكل عبور 

كند. در این سال   های متوالی از اول انقالب  منهای هامن برهه  ی كوتاه سال۸۸  

همیشه این دست به دست شدن قدرت و مسئولیت در كشور، با آسایش، با 

خوشی و با شادكامی همراه بوده است؛ این خیلی فرصت مهمی است.

بیانات در دیدار مسئوالن نظام، 30 تیر 1392
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  تلخ کردن کام مردم 
در یك انتخابات باعظمت و باشكوه، مردم احساس پیروزی   می كنند، بعد یك نفر، دو نفر، چهار نفر آدم بیایند كام مردم 

را تلخ كنند؛ در حالی كه راه برای قانون    گرا   یی وجود دارد. این، آن سال )13۸۸( اتفاق افتاد؛ كام مردم تلخ شد، شیرینی 

انتخابات از مردم دریغ داشته شد.

بیانات در دیدار مسئوالن و کارکنان قوه  ی قضا   ییه، 5 تیر 1392

  خودداری دست اندرکاران فتنه از مرزبندی با اغتشاش گران
جمهوری اسالمی به فضل الهی، به حول و قوه  ی الهی، بر این مشکالت فائق خواهد آمد و   آن ها را باز هم در حرست 

شکست دادن ملت ایران خواهد گذاشت. به حول و قوه  ی الهی و با هشیاری مردم و تدبیر مسئوالن، مشکالت 

برطرف خواهد شد. هم مردم وظیفه دارند، هم ما مسئوالن وظیفه داریم؛ همه باید به وظایف مان عمل کنیم. وقتی 

به وظیفه عمل کردیم، کارها پیش خواهد رفت. هشیاری مردم نقش دارد. ببینید در تهران یک عده ای به نام بازاری 

آمدند در خیابان   ها اغتشاش کنند، فوراً بازاری   های محرتم با موقع شناسی اعالمیه دادند، اعالن کردند که   این ها دروغ 

  می گویند،   این ها از ما نیستند. این کاِر درستی است. اگر هشیاری قرشهای مختلف مردم و موقع شناسی   آن ها بوقت 

به رساغ شان بیاید، این باارزش است. این کار، کار باارزشی بود که انجام دادند. حرف من در فتنه  ی۸۸ هم همین بود. 

در فتنه  ی۸۸، چند روز بعد از انتخابات به آن عظمت، یک عده ای آمدند اظهار مخالفت کردند، یک عده هم از این 

فرصت استفاده کردند؛ سالح گرفتند، کار را به آشوب و تشنج کشاندند، پایگاه بسیج را گلوله باران کردند. حرف ما این 

بود: آن کسانی که به نام   آن ها این کارها انجام   می گرفت، باید هامن وقت اعالمیه   می دادند، اعالم بیزاری   می کردند، 

  می گفتند   این ها از ما نیستند؛ اما نکردند. اگر این کار را   می کردند، فتنه زودتر ریشه کن   می شد؛ مسائل بعدی هم 

پیش   منی آمد. این هشیاری، موقع سنجی، لحظه را به حساب آوردن، خصوصیت برجسته و مهمی است که باید ملت 

ما در همه  ی موارد متوجه باشند؛ آن جا   یی که دشمنی و توطئه  ی دشمن حس   می شود، به صورت لحظه ای باید همه 

حساسیت نشان بدهند.

بیانات در اجتامع مردم بجنورد، 19 مهر 1391
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  امیدوار کردن دشمن
گناه بزرگی که برخی از دست اندرکاران فتنه   ها در کشور انجام   می دهند، امیدوار کردن دشمن است؛ دشمن را امیدوار 

  می کنند که   می تواند منفذی در بین مردم، در بین عوامل گوناگون، در بین مسئوالن نظام باز کند. دشمن سال گذشته با 

کارهای   این ها امیدوار شد؛ درحالی که آن انتخابات عظیم، آن حضور به آن عظمت، آن رشکت عظیم مردم در انتخابات، 

  می توانست کار را خیلی پیش بربد و ملت ایران را در بسیاری از مید  ان های سیاسی موفق کند.   این ها ایجاد فتنه کردند؛ 

لذا دشمن که از حرکت عظیم مردم مأیوس   می شد، امیدوار شد که بتواند به انقالب صدمه و رضبه بزند.

چالش عظیمی بود: دشمن از آن طرف حامیت کند، کمک سیاسی بکند، اسم بیاورد  دشمن از فتنه گران اسم بیاورد  

ملت ایران از این طرف با استحکاِم کامل در صحنه باشد.

بیانات در دیدار جمعی از مردم استان گیالن، ۸ دی 13۸9

  اتهام به نظام جمهوری اسالمی به نیابت از دشمن
همه باید مراقب ایجاد شکاف، ایجاد فتنه، ایجاد بدبینی نسبت به دستگاه باشند.   این ها   یی که   می بینید گوشه و کنار، 

بدون هیچ قیدوبندی، بدون هیچ مالحظه ای، نظام اسالمی را، دستگاه جمهوری اسالمی را متهم   می کنند؛ هرچه از 

دهن شان در   می آید، به نیابت از دشمن   می گویند؛ برای    این که اگر صدای دستگاه   های تبلیغاتی جبهه  ی ضد اسالم 

و صهیونیست   ها و آمریکا   یی   ها به گوش کسی نرسید،   این ها جربان کنند و هامن حرف های   آن ها را به گوش مردم 

برسانند،   این ها به ملت خیانت   می کنند؛ این در حقیقت یک خیانت واضح است. مردم را نسبت به یکدیگر، نسبت به 

مسئولین، نسبت به خدمت گزاران بدبین کردن، فضای یأس آلود به وجود آوردن، یکی از این راه هاست.

بیانات در دیدار مردم اصفهان در روز عید قربان، 2۶ آبان 13۸9

  اهانت به معامر انقالب حرضت امام خمینی :
شام مالحظه کنید یک عده ای قانون شکنی کردند، ایجاد اغتشاش کردند، مردم را به ایستادگی در مقابل نظام تا آنجا   یی 

که   می توانستند، تشویق کردند  حاال تیغ شان نربید؛ آن کاری که   می خواستند نشد، آن بحث دیگری است؛   آن ها تالش 
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خودشان را کردند  زبان دشمنان انقالب را و دشمنان اسالم را دراز کردند، جرئت به   آن ها دادند؛ 

کاری کردند که دشمنان امام  آن کسانی که بغض امام را در دل داشتند  جرئت پیدا کنند بیایند توی 

دانشگاه، به عکس امام اهانت بکنند؛ کاری کردند که دشمِن مأیوس و نومید، جان بگیرد، تشویق 

بشود بیاید در مقابل چشم انبوه دانشجویانی که مطمئناً   این ها عالقه مند به امام اند، عالقه مند به 

انقالب اند، عاشق کار برای کشور و میهن شان و جمهوری اسالمی هستند، یک چنین اهانتی، یک 

چنین کار بزرگی انجام بدهند. آن قانون شکنی شان، آن اغتشاش جو   یی شان  تشویق شان به اغتشاش 

و کشاندن مردم به عرصه  ی اغتشاش گری  این هم نتایجش. این خطاها اتفاق   می افتد، عمل خالف 

انجام   می گیرد، کار غلط انجام   می گیرد، بعد برای    این که این کار غلط، غلط بودنش پنهان بشود، 

اطراف او فلسفه درست   می شود! فلسفه   می بافند استدالل برایش درست   می کنند! از ابتالئات 

بزرگ انسان   ها این است؛ همه ی مان در معرض خطریم، باید مراقب باشیم. کار خطا را   می کنیم، 

بعد برای    این که در مقابل وجدان مان، در مقابل سؤال مردم، در مقابل چشم پرسش گران بتوانیم 

از کار خودمان دفاع کنیم، یک فلسفه ای برایش درست   می کنیم؛ یک استداللی برایش   می تراشیم!

خب،   این ها ایجاد فتنه   می کند؛ یعنی فضا را فضای غبارآلود   می کند. شعار طرف داری از قانون 

  می دهند، عمل رصیحاً برخالف قانون انجام   می دهند. شعار طرف داری از امام   می دهند، بعد 

کاری   می کنند که در عرصه  ی طرف داران   آن ها، یک چنین گناه بزرگی انجام بگیرد؛ به امام اهانت 

بشود، به عکس امام اهانت بشود. این، کار کمی نیست؛ کار کوچکی نیست. دشمنان از این کار 

خیلی خوش حال شدند. فقط خوش حالی نیست، تحلیل هم   می کنند. براساس آن تحلیل، تصمیم 

  می گیرند؛ براساس آن تصمیم، عمل   می کنند؛ تشویق   می شوند علیه مصالح ملی، علیه ملت ایران. 

این جا آن چیزی که مشکل را ایجاد   می کند، هامن فریب، هامن غبارآلودگی فضا و هامن چیزی 

امیراملؤمنین g هست: »و لکن یؤخذ من هذا ضغث و من هذا ضغث  بیان  است که در 

فیمزجان فهنالک یستولی الّشیطان علی اولیائه«؛ یک کلمه  ی حق را با یک کلمه  ی باطل مخلوط 

  می کنند، حق بر اولیای حق مشتبه   می شود. این جاست که روشن گری، شاخص معیّن کردن، مایز 

معیّن کردن، معنا پیدا   می کند.

بیانات در دیدار با جمعی از طالب و روحانیون، 22 آذر 13۸۸
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  تالش در جهت قداست زدایی از ارزش   های انقالب
 سال۸۸  در روز سیزده آبان یک جمعیت محدود نگون بختی آمدند توی  حاال شام یک تأملی بکنید؛ سال گذشته 

خیابان   های تهران، علیه سیزده آبان شعار دادند، برای    این که شاید بتوانند این مناسبت بزرگ را به لجن بکشند. البته 

  آن ها شکست خوردند، معلوم هم بود شکست   می خورند  این واضح بود  اما ببینید پشت رس حرکت   آن ها چی بود؟ 

  آن ها با چی داشتند مقابله   می کردند؟ با این مناد که پشت رس آن این مفاهیم بزرگ هست، مقابله   می کردند. در واقع 

  آن ها با این مفاهیم مقابله   می کردند.   می خواستند هیمنه  ی آمریکا   یی را بار دیگر زنده کنند.   آن ها   می خواستند بر 

روی سلطه طلبی و دخالت طلبی آمریکا پرده بکشند.   آن ها   می خواستند حرکت عظیم ملت ایران را در مقابل آن ظلم 

بزرگ زیر سؤال بربند.

وقتی انسان   می فهمد معنای سیزده آبان چیست،   می فهمد آن کسانی که به خیال خودشان   می خواستند سیزده آبان را 

خراب کنند، کی اند، چی اند و هدف هاشان چیست. این بصیرتی که ما تکرار   می کنیم، تأکید   می کنیم، این است. باید 

تأمل کرد، دقت کرد.

بیانات در دیدار دانش آموزان و دانشجویان، 12 آبان 13۸9

  هم نوایی با دستگاه تبلیغاتی دشمن در یأس آفرینی
امروز اگر به تبلیغات دشمن نگاه کنید،   می بینید اگر در مسائل اقتصادی اظهارنظر   می کنند، همه  ی حرف شان این است 

که بن بست است، گره ناگشودنی است، اشکاالت فراوان است، فردا چنین خواهد شد. یک عده ای هم این مسائل را 

باور   می کنند و هامن ها را در داخل تکرار   می کنند. قبل از رشوع انتخابات و آن قضایای فتنه، بعضی از کسانی که بعداً 

امتحان خودشان را در فتنه دادند، به ما مراجعه   می کردند که آقا سال آینده، سال سختی است  یعنی هامن سال۸۸  

از لحاظ اقتصادی چنین است، چنان است؛ فضا را تنگ، تاریک، مشکل، غیر قابل عبور جلوه   می دادند؛ مسئولین را 

یک جور   می خواستند دل رسد کنند، مردم را یک جور. این تبلیغات نشانه  ی این است که   آن ها از این حرکت عظیم و 

پرشتاِب مسئولین و مردم عقب ماندند. پس اگر چنانچه این جهت گیری دشمن دانسته شد، نگاه انسان به واقعیت، 

نگاه درستی خواهد شد؛ نگاه نافذی خواهد شد.

 یا در زمینه  ی سیاست خارجی، سیاست بین املللی، در بعضی از همین مطبوعات خودمان هم شام دیدید؛ در اظهارات 



34

سال گذشته  ی بعضی از اصحاب فتنه هم مشاهده کردید؛ هی تکرار   می کردند که 

آقا ما در دنیا ذلیل شدیم، جمهوری اسالمی در دنیا بی آبرو شده، بی ارزش شده، 

چه شده، چه شده. امروز وقتی به واقعیت نگاه   می کنیم،   می بینیم روزبه روز آبروی 

جمهوری اسالمی در میان ملت   های گوناگون دنیا  مسلامن و غیرمسلامن  افزایش پیدا 

کرده است. دشمنان ملت ایران این را   می دانند،   می فهمند، احساس   می کنند؛ البته 

کتامن   می کنند.

بیانات در دیدار بسیجیان استان قم، 2 آبان 13۸9

  رضبه سخت فتنه گران به پیشربد امور کشور
یا  یا خودشان طراحی کرده بودند   حاال  کسانی که فتنه  ی سال۸۸ را رشوع کردند 

دیگران طراحی کرده بودند؛   منی خواهیم نسبتی بدهیم، ولی به هر حال این فتنه 

طراحی شده بود  به کار کشور رضبه  ی سختی زدند. اگر این فتنه نبود، بالشک کارهای 

گوناگون کشور بهرت پیش   می رفت.   این ها دشمنان را امیدوار کردند و روحیه دادند 

به کسانی که علیه نظام اسال  می  جبهه بندی کرد  ه اند و یک جبهه ای تشکیل داد  ه اند.

بیانات در دیدار ر   ییس جمهور و اعضای هیأت دولت، ۸ شهریور 13۸9

  تردید  افکنی در کار مسئولین رسمی کشور
دیدید شام در اوائل همین حوادث بعد از انتخابات  این فتنه  ی بعد از انتخابات  اولین 

کاری که شد، تردیدافکنی در کار مسئولین رسمی کشور بود؛ در کار شورای نگهبان، 

در کار وزارت کشور. این تردیدافکنی   ها خیلی مرض است؛ دشمن این را   می خواهد. 

جوانان بسیجی باید ایامن را، بصیرت را، انگیزه را، رعایت موازین و معیارها را،   این ها 

همه را با هم مالحظه کنند.

بیانات در دیدار جمع کثیری از بسیجیان کشور، 4 آذر 13۸۸
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نقش دشمن
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  جلوه  ای از توطئه ی دشمنان
فتنه ی سال گذشته، جلوه  ای از توطئه ی دشمنان بود؛ فتنه بود.

بیانات در دیدار جمعی از مردم استان گیالن، ۸ دی 13۸9

  اهداف دشمن
سی ودو سال است که علیه ملت ایران و علیه انقالب و علیه امام جنگ روانی وجود دارد: دروغ گفتند، تهمت زدند، 

شایعه پخش کردند، سعی کردند ایجاد اختالف کنند، سعی کردند راه  ها را در داخل منحرف کنند.

هدف  ها    یی که آن ها دنبال    می کردند، در درجه   ی اول، سقوط انقالب و سقوط نظام جمهوری اسالمی بود. هدف اول، 

براندازی بود. هدف بعدی این بود که اگر براندازی نظام جمهوری اسالمی تحقق پیدا نکند، انقالب را استحاله کنند؛ 

یعنی صورت انقالب باقی مباند، اما باطن انقالب، سیرت انقالب، روح انقالب از بین برود. در این زمینه خیلی تالش 

کردند که آخرین منایش نامه   ی آن ها که روی صحنه آمد، همین فتنه   ی۸۸ بود. در حقیقت، یک تالشی بود. یک عده ای 

در داخل، به خاطر حب به نفس، حب به مقام  از این قبیل امراض خطرناک نفسانی  اسیر این توطئه شدند. من بارها 

گفته ام؛ طراح و نقشه کش و مدیر صحنه، در بیرون از این مرزها بود و هست. در داخل با آن ها همکاری کردند؛ 

بعضی دانسته، بعضی ندانسته. این هم هدف دوم.

هدف سوم هم باز این بود و هست که کاری کنند که اگر نظام اسالمی باقی    می ماند، از عنارص ضعیف النفسی که 

   می توان در آن ها نفوذ کرد، استفاده کنند و این ها را در مسائل کشور، در واقع طرف  های اصلی خودشان قرار بدهند.

خطبه  های مناز جمعه تهران )ترجمه خطبه عربی(، 15 بهمن 13۸9

  سابقه ی آمریکا در حامیت از خرابکاری در ایران
خرابکاری  های داخلی مخصوص امروز نیست. در سال۸2 بعد از قضایای عراق  حمله   ی اشغال گران به عراق  این جا در 

تهران چند روزی اغتشاش شد. آن زن سیاهپوسِت مشاور ر    ییس جمهور آمریکا که بعد شد وزیر خارجه   ی او، رصیحاً 

این جور گفت: ما از هر اغتشاشی و شورشی در تهران حامیت    می کنیم؛ این را رصیح اعالن کرد. امیدوار شده بودند، 

خیال کردند که حاال حادثه ای در تهران دارد اتفاق    می افتد؛ این مال سال۸2 است. آن روز بود، قبل از آن روز هم 
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کم و بیش شبیه آن بود، بعد از آن هم بود؛ سال۸۸ هم نظائرش را، شبیهش را، دیگر همه یادشان است، مالحظه کردید، 

دیدید. آنچه که امروز به صورت تهدید وجود دارد، جدید نیست.

بیانات در دیدار کارگزاران نظام، 2۷ مرداد 13۸9

  برنامه    ریزی بلند مدت دشمن علیه ملت ایران
اگر قبول داریم که جبهه   ی دشمن برای کشور ما و انقالب ما برنامه    ریزی بلندمدت دارد، پس ما هم باید برنامه    ریزی 

بلندمدت داشته باشیم.    منی شود قبول کرد که جبهه   ی دشمنان اسالم و انقالب که بشدت از ناحیه   ی بیداری اسالمی 

تهدید    می شوند، برنامه    ریزی بلندمدت نداشته باشند؛ این را هیچ کس    منی تواند باور کند، مگر خیلی ساده لوح باشیم، 

غافل باشیم که این را باور کنیم. حتامً برنامه  های بلندمدت دارند؛ کاماین که همین حوادثی هم که گاهی    می بینید در 

کشور اتفاق    می افتد که دست بیگانه در آن منایان است، چیزهای دفعتاً به وجود آمده نیست، خلق الساعه نیست؛ 

این ها هم برنامه  های میان مدت و بلندمدت بوده است. برنامه    ریزی کردند، نتیجه   ی این برنامه    ریزی شده این. نه 

این که هامن شب تصمیم گرفتند این کار را بکنند و فردا اقدام کردند؛ نه، من در همین فتنه   ی۸۸ به بعضی دوستان 

قرائن و شواهد را نشان دادم؛ حداقل از ده سال، پانزده سال قبل از آن، برنامه    ریزی وجود داشت. از بعد از رحلت 

امام برنامه    ریزی وجود داشت؛ اثر آن برنامه    ریزی در سال۷۸ ظاهر شد؛ مسائل کوی دانشگاه و آن قضایا    یی که اغلب 

یادتان هست، بعضی هم شاید درست   یادشان نباشد. قضایا    یی که سال گذشته پیش آمد، یک تجدید حیاتی بود برای 

آن برنامه    ریزی  ها. البته سعی کردند با مالحظه   ی وقت و جوانب گوناگون، این کار را انجام دهند؛ که خوب، بحمداللَّه 

شکست خوردند، باید هم شکست    می خوردند. پس جبهه   ی دشمن برنامه   ی بلندمدت دارد. آن ها مأیوس    منی شوند 

که ببینند حاال امروز شکست خوردند، دست بردارند؛ نه، طراحی    می کنند برای ده سال دیگر، بیست سال دیگر، چهل 

سال دیگر. باید آماده باشید.

بیانات در دیدار دانشجویان و جوانان استان قم، 4 آبان 13۸9

در یک کلمه باید عرض بکنم که اوضاع منطقه درست عکس سیاست  های قدرت  های غربی و آمریکا و صهیونیسم 

بین امللل دارد پیش    می رود. آن ها راجع به ایران برنامه  ها    یی داشتند؛ درست عکس آنچه که آن ها    می خواستند، خدای 
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متعال مقدر کرد و پیش آمد. آن ها ایران را تحریم کردند، اما بحران اقتصادی گریبان خودشان را گرفت. آن ها فتنه   ی۸۸ 

را برای زمین زدن جمهوری اسالمی تقویت کردند   یا تدارک کردند یا الاقل پشتیبانی و تقویت کردند  اما نظام  ها و 

رژیم  های وابسته   ی به خودشان یکی پس از دیگری زمین خورده یا متزلزل شده. آن ها به عراق و افغانستان حمله 

کردند، برای این که ایران را محارصه کنند –بزرگان شان گفتند که این برای محارصه   ی ایران است  اما خودشان محارصه 

شدند؛ پاشان در گل فرورفته، به دام افتادند. آنچه که آن ها درباره   ی ما تدبیر و عمل کردند، خدای متعال عکسش را 

مقدر کرد و نشد.

بیانات در دیدار مسئوالن نظام جمهوری اسالمی ایران، 1۶ مرداد 1390

  طرف داری و حامیت آمریکا از فتنه و کمک مالی به معارضان 
دولت ایاالت آمریکا، در قضیّه   ی هسته ای و نه در هیچ مسئله   ی دیگری، در برابر ایران رویکردی جز خصومت و اخالل 

در پیش نگرفته است و در آینده هم بعید است جز این روش عمل کند. اظهارات ر    ییس جمهور آمریکا در دو نامه 

به اینجانب مبنی بر این که قصد براندازِی جمهوری اسالمی را ندارد، خیلی زود با طرف داری اش از فتنه  های داخلی و 

کمک مالی به معارضان جمهوری اسالمی، خالف واقع از آب درآمد و تهدیدهای رصیح وی به حمله   ی نظامی و حتّی 

هسته ای –که    می تواند به کیفرخواست مبسوطی علیه وی در دادگاه  های بین املللی منتهی شود– پرده از نیّت واقعی 

رسان آمریکا برداشت.

نامه رهرب انقالب به ر    ییس جمهور درباره الزامات اجرای برجام، 29 مهر 1394

ر    ییس جمهور آمریکا اندکی قبل از آن قضایا )فتنه ۸۸( به بنده نامه نوشته بود   نامه   ی دّوم  و کلّی اظهارات موافقانه با 

بنده   ی حقیر و با نظام جمهوری اسالمی ]کرده بود[؛ بنده هم قصد داشتم جواب بدهم و    منی خواستم جواب ندهم؛ 

بعد که این قضایا اتّفاق افتاد، رسیعاً موضع گیری کرد به نفع هامن کسانی که علیه نظام، علیه انقالب، علیه اسم اسالم 

در جمهوری اسالمی در خیابان  های تهران ظاهر شدند و متام کارهایی را که مخالفین کردند، مورد تأیید این ها قرار 

گرفت؛ البتّه بیش تر از این    می خواستند بکنند، نتوانستند. حاال هم یک عّده از مخالفین ر    ییس جمهور فعلی آمریکا 

   می گویند شام در سال۸۸ حامیت کامل نکردید از آن کسانی که علیه جمهوری اسالمی بودند؛ ولی چرا، حامیت کردند؛ 
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منتها خب ملّت ایران به موقع حرکت کرد، به موقع وارد صحنه شد، کار درست را انجام داد.

بیانات در دیدار مردم قم، 19 دی 1394

 

بحث رس ملّت آمریكا و مردم آمریكا نیست، آن هاهم مثل بقیّه   ی مردم اند؛ بحث رس رژیم آمریكا است، بحث رس 

دولت آمریكا است. چطور    می شود این چهره را با بزك و آرایش تغییر داد در مقابل چشم ملّت ایران؟

خود ما ملّت ایران چه كشیدیم؟ از زمان كودتای بیست وهشتم مرداد، نزدیك به سی سال، بیست و پنج شش سال، 

حكومت ظاملانه   ی محّمدرضا  از بیست وهشتم مرداد ]سال[ 32 تا سال 5۷  و بعد هم از پیروزی انقالب، مرتّب آزار 

و اذیّت و بدجنسی و خباثت نسبت به ملّت ایران. حاال مردم تحریِم اخیر را    می بینند؛ این ها از اّول انقالب تحریم 

را رشوع كردند. در اوایل انقالب هركس خواست علیه انقالب یك كاری بكند، آمریكایی  ها از او حامیت كردند. چپ 

بود، راست بود، نظامی بود، غیر نظامی بود، برایشان فرقی    منی كرد؛ هر كسی علیه نظام جمهوری اسالمی انگیزه ای 

داشت  در شكل قومیّت  ها، در شكل آدم  های گوناگون  هرچه توانستند، كمك كردند؛ آخرِی آنچه مردم به چشم شان 

دیدند، فتنه   ی سال۸۸ است. ر    ییس جمهور آمریكا با كامل وقاحت ایستاد و از فتنه گران در تهران حامیت كرد؛ حاال 

هم اخیراً دارند حامیت    می كنند. فهرست بدكاری  های این دولت این ها است. امروز هم خیلی از نیّت  های شومی كه 

این ها پشت پرده داشتند و مكتوم نگه    می داشتند، دارد به تدریج آشكار    می شود.

بیانات در دیدار مردم آذربایجان ، 2۸ بهمن 1392

اخیراً آمریکایی  ها باز مسئله   ی مذاکره را پیش کشیدند، تکرار    می کنند که آمریکا آماده است با ایران مذاکره   ی مستقیم 

بکند؛ این تازگی ندارد. مسئله   ی مذاکره را آمریکایی  ها در هر مقطعی تکرار کرده اند. ... ما البته درک    می کنیم چرا 

آمریکایی  ها این روزها باز مجدداً مسئله   ی مذاکره را هی تکرار    می کنند، هی    می گویند پشت رس هم به زبانهای 

گوناگون؛ ما    می فهمیم علت چیست. به قول خود آمریکایی  ها، سیاست خاورمیانه ای آن ها دچار شکست شده. آمریکا 

در سیاست های خود در این منطقه، دچار شکست است. احتیاج دارند به این که یک برگ برنده ای را به قول خودشان 

رو کنند؛ این برگ برنده از نظر آن ها عبارت است از این که: نظام جمهوری اسالمِی انقالبِی مردمی را، بکشانند پای 

میز مذاکره؛ به این احتیاج دارند.    می خواهند به دنیا اعالم کنند که ما ُحسن نیت داریم. نه، ما ُحسن نیتی مشاهده 

   منی کنیم. من چهار سال قبل  در اول این دولت کنونی آمریکا  که باز همین حرف ها را    می زدند، اعالم کردم، گفتم که ما 
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پیش داوری    منی کنیم، قضاوت زودهنگام    منی کنیم؛ ما نگاه    می کنیم ببینیم عمل این ها چگونه است، آن وقت قضاوت 

خواهیم کرد. حاال بعد از چهار سال، قضاوت ملت ایران چه باشد؟ از فتنه   ی داخلی حامیت کردند، به فتنه گران کمک 

کردند، در سطح منطقه با ادعای مبارزه با تروریسم به کشوری مثل افغانستان لشکرکشی کردند، این همه انسان را 

پامال کردند، نابود کردند؛ با هامن تروریست ها امروز دارند در سوریه همکاری    می کنند، پشتیبانی    می کنند؛ هامن 

تروریست ها را در هرجایی که توانستند در ایران به کار بگیرند، به کار گرفتند، عوامل آن ها، هم پیامن های آن ها، 

جاسوسان رژیم صهیونیستی، دانشمندان را در جمهوری اسالمی ترور کردند رصیح، این ها حارض نشدند حتی محکوم 

کنند، حامیت هم کردند؛ این عملکرد آن هاست؛ علیه ملت ایران تحریم  هایی را که خودشان    می خواستند این تحریم ها 

فلج کننده باشد، به کار گرفتند و این را ترصیح کردند و گفتند فلج کننده. چه کسی را    می خواستید فلج کنید؟ ملت 

ایران را    می خواستید فلج کنید؟ شام ُحسن نیت دارید؟

بیانات در دیدار فرماندهان و جمعی از کارکنان نیروی هوا    یی ارتش جمهوری اسالمی ایران، 19 بهمن 1391

  نقش رسانه ای آمریکا در فتنه88 
دشمنی  هایی كه از اّول انقالب، دولت ایاالت متّحده   ی آمریكا و رؤسای جمهوِر مختلف با نظام اسالمی انجام داده اند، 

در زمان رؤسای جمهوِر مختلف است، اّما همه یك جنس است، همه یك جور است. اّول قومیّت  های داخل كشور را 

تحریك كردند، بعد كودتا تدارك دیدند، بعد عراق را وادار كردند به حمله، بعد به دشمن ما   كه رژیم صّدام بود   كمك 

كردند در جنگ با ما، بعد تحریم را َعلَم كردند، بعد همه   ی وسائل جمعِی دنیا را تحریك كردند و به خط كردند برای 

مقابله   ی با نظام اسالمی؛ در زمان رؤسای جمهور مختلف این كار انجام گرفته؛ االن هم دارد انجام    می گیرد. در همین 

زماِن ر    ییس جمهور كنونی آمریكا، در فتنه   ی۸۸ یكی از این شبكه  های اجتامعی  كه    می توانست عامل فتنه و فتنه گران 

قرار بگیرد  احتیاج به تعمیر داشت؛ دولت آمریكا از او خواست تعمیراتش را عقب بیندازد؛ امیدوار بودند كه بتوانند با 

این كارهای رسانه ای و شبكه ی ِفیسبوك و توییرت و امثال این ها، نظام جمهوری اسالمی را براندازند؛ خیال  های احمقانه   ی 

خام! لذا نگذاشتند تعمیراتش را در آن برهه انجام بدهد، گفتند تأخیر بینداز، فعالً ِبرِس به این كار واجب تر. همه   ی 

وسائل و ابزارها را به خط كردند در مقابل نظام جمهوری اسالمی.

بیانات در دیدار پنجاه هزار فرمانده بسیج رسارس کشور، 29 آبان 1392
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حرف منطقی و کار منطقی را ما قبول داریم. آمریکا    یی  ها نشان بدهند که زور    منی گویند، نشان بدهند که رشارت 

   منی کنند، نشان بدهند که در حرف و عمل شان غیر منطقی حرف    منی زنند و عمل    منی کنند، نشان بدهند که به حقوق 

ملت ایران احرتام می گذارند، نشان بدهند که در منطقه آتش افروزی    منی کنند، نشان بدهند که در مسائل ملت ایران 

دخالت    منی کنند؛ آن چنان که در فتنه   ی۸۸ دخالت کردند، از فتنه گران پشتیبانی کردند، شبکه  های اجتامعی را در 

خدمت فتنه گران قرار دادند  یک شبکه   ی اجتامعی آن روزها    می خواست برای تعمیرات تعطیل کند، گفتند تعطیل 

نکن؛ برای این که بتوانند روی فتنه و آتش فتنه اثر بگذارند!  این کارها را نکنند، خواهند دید جمهوری اسالمی یک نظام 

خیرخواه است؛ مردم، مردم منطقی ای هستند. راه تعامل با جمهوری اسالمی فقط این چیزی است که گفتیم و الغیر؛ 

از این راه    می توانند با جمهوری اسالمی تعامل داشته باشند.

بیانات در دیدار مردم آذربایجان رشقی، 2۸ بهمن 1391

پارسال در هامن بحبوحه   ی جریان فتنه   ی سال۸۸ شنیدید که یکی از شبکه  های اجتامعی اینرتنتی که در ارتباط با 

معارضین فعال بود، خربهای این جا را بربند، دستورهای آن جا را برسانند، همین طور شلوغ کنند، فضا را چه کنند، 

   می خواست موقتاً برای تعمیرات کارش را تعطیل کند، دولت آمریکا مانع شد، گفت: شام اگر االن، ولو برای تعمیرات 

تعطیل موقت بکنید، این به معارضین داخل ایران رضر    می زند؛ جلویش را گرفتند. یعنی تعطیلی موقت را به این 

شبکه   ی اجتامعی اجازه ندادند؛ یعنی کمک  های این جوری بود و انواع و اقسام کمک  ها و اعانت  هایی که به این ها 

   می شود.

بیانات در دیدار اعضای مجلس خربگان رهربی، 25 شهریور 13۸9

  توطئه مخربانه دشمن در تقابل مردم با نظام اسالمی
آنچه كه انسان از فضل الهی رساغ دارد، از همت این مردم عزیز رساغ دارد، ان شاءاللّه به توفیق الهی، باذن اللّه، این 

انتخاباتی كه در پیش است، یكی از بهرتین و پرشورترین انتخابات های ما خواهد بود. البته دشمن تالش    می كند زحمت 

مردم را باطل كند  همچنان كه در سال۸۸ كردند  این هم یكی از كارهای دشمنان بود؛ كسانی را وادار كردند كه برخالف 
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قانون، توقعاتی بكنند و بر اساس آن توقعات، سعی كنند مردم را در مقابل نظام 

قرار دهند كه البته به توفیق الهی موفق نشدند.

بیانات در دیدار دست اندرکاران برگزاری انتخابات، 1۶ اردیبهشت 1392

  دو نقشه دشمن در انتخابات ایران
یک مسئله   ی دیگر این است که به مردم گفته شود، تلقین شود که انتخابات 

سالمت الزم را ندارد. البته بنده هم تأکید    می کنم که انتخابات باید سامل برگزار 

شود؛ منتها این، راه دارد. در جمهوری اسالمی، در قوانین ما، راه  های قانونِی بسیار 

خوبی برای حفظ سالمت انتخابات پیش بینی شده است. البته کسانی بخواهند 

از طرق غیرقانونی عمل کنند، خب به رضر کشور    می کنند؛ کاماینکه در سال۸۸ 

از راه  های غیرقانونی وارد شدند، کشور را دچار هزینه کردند، برای مردم اسباب 

زحمت درست کردند، برای خودشان هم اسباب بدبختی و رسشکستگی در زمین 

و در مأل اعلی شدند. راه  های قانونِی خوبی وجود دارد. بله، بنده هم ارصار دارم 

که انتخابات باید با سالمت کامل، با رعایت امانِت کامل انجام بگیرد. مسئولین 

دولتی و مسئولین غیردولتی که در کار انتخابات دست اندرکارند و مسئول هستند، 

همه باید طبق قانون، با دقت کامل، با رعایت کامل تقوا و پاک دستی عمل کنند 

تا انتخابات ساملی پیش بیاید و مطمئناً هم چنین خواهد شد.

یکی از راه  ها هم این است که سعی کنند در ایام انتخابات، رس مردم را به یک 

چیز دیگری گرم کنند؛ یک حادثه ای پیش بیاورند، یک ماجرا    یی درست کنند؛ یک 

ماجرای سیاسی، یک ماجرای اقتصادی، یک ماجرای امنیتی. البته این هم جزو 

نقشه  های دشمن است، اما بنده مطمئنم که ملت ایران بسیار بصیرتر و باهوش 

تر از این است که با یک چنین ترفندهای خصامنه   ی دشمنان یا عوامل دشمنان 

فریب بخورد؛ نه، ان شاء اللّه انتخابات به اذن اللّه، به حول و قوه   ی الهی، به فضل 
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پروردگار، انتخابات خوب و پرشوری خواهد شد.

بیانات در دیدار مردم قم، 19 دی 1391

  تالش برای برهم زدن ثبات و آرامش ایران
دشمن    می خواست کشور را متالطم کند،    می خواست آرامش و ثبات و استقرار را از ملت ایران بگیرد؛ درست به عکس، 

خدای متعال در مقابل کید دشمنان آن چنان تقدیری کرد که »و مکروا و مکر اللّه و اللّه خیر املاکرین«.1 ملت به برکت 

دفاع مقدس، از آن جا    یی که بود، جلوتر رفت؛ آمادگی اش بیش تر شد. این توطئه   ی دشمنان مستکرب و گرگ  های آدم خوار 

هم در مقابل ملت ایران اثری نکرد.

بعد سعی کردند این ثبات را از داخل به هم بریزند. من فقط اشاره کنم؛    منی خواهم وارد تفاصیل شوم. هم در سال۷۸، 

هم در سال۸۸  با فاصله   ی ده سال  نقشه و توطئه   ی دشمن یک جور بود. در هر دو مورد سعی شان این بود که بتوانند 

ثبات سیاسی را در کشور به هم بزنند؛ سعی شان این بود که تالطم ایجاد کنند؛ این آرامش عمومی را، این ثبات را از 

این ملت بگیرند.

این ثبات و آرامش را باید قدر بدانیم. ملت قدر    می دانند. من که به شام عرض    می کنم، در واقع خطابم به کسانی است 

که    می خواهند قدرنشناسی کنند در مقابل این ثباتی که وجود دارد؛ آن کسانی که با حرکات خود، با اعامل نادرست 

خود، با کج تابی  های خود سعی    می کنند این ثبات و آرامش را، این استقرار را، این طأمنینه و ثبات را در کشور به هم 

بزنند. البته مسئولین کشور، با تدبیر، حواس شان هست؛ من هم تأکید    می کنم؛ هم به مسئولین قوه   ی مجریه، هم به 

مسئولین قوه   ی مقننه، هم به مسئولین قوه   ی قضا    ییه، که مراقب باشند بدخواهان و دشمنان با توطئه   ی خود نتوانند 

این آرامشی را که در سطح کشور وجود دارد  که نشانه   ی بزرگ ترین اقتدار این ملت است، که    می تواند همه   ی خیرات 

را به طرف آن ها جلب کند  به هم بزنند.

بیانات در اجتامع مردم شیروان، 24 مهر 1391

1. َوَمَكروا َوَمَكَر اللّه َواللّه َخیُر املاكِریَن؛ و ]یهود و دشمنان مسیح، برای نابودی او و آیینش[ نقشه کشیدند و خداوند ]بر حفظ او و آیینش[ چاره جویی کرد 

و خداوند، بهرتین چاره جویان است. )سوره ی آل عمران، آیه ی54(
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بصیرت
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  بصیرت؛ ره منا و روشنگر
بصیرت، نورافکن است؛ بصیرت، قبله منا و قطب مناست. توی یک بیابان انسان اگر بدون قطب منا حرکت کند، ممکن 

است تصادفاً به یک جائی هم برسد، لیکن احتاملش ضعیف است؛ احتامل بیشرتی وجود دارد که از رسگردانی و حیرت، 

دچار مشکالت و تعبهای زیادی شود. قطب منا الزم است؛ بخصوص وقتی دشمن جلوی انسان هست. اگر قطب منا نبود، 

یک وقت شام می بینید بی سازوبرگ در محارصه ی دشمن قرار گرفته اید؛ آن وقت دیگر کاری از دست شام برمنی آید. 

پس بصیرت، قطب منا و نورافکن است. در یک فضای تاریک، بصیرت روشنگر است. بصیرت راه را به ما نشان می دهد.

بیانات در دیدار دانشجویان و جوانان استان قم ، 4 آبان 13۸9

  جایگاه و اهمیت بصیرت
اینی که من در طول چند سال گذشته همیشه بر روی بصیرت تأکید کرده ام، به خاطر این است که یک ملتی که بصیرت 

دارد، مجموعه ی جوانان یک کشور وقتی بصیرت دارند، آگاهانه حرکت می کنند و قدم برمی دارند، همه ی تیغ های 

دشمن در مقابل آنها کند می شود. بصیرت این است. بصیرت وقتی بود، غبارآلودگی فتنه منی تواند آنها را گمراه کند، آنها 

را به اشتباه بیندازد. اگر بصیرت نبود، انسان ولو با نیت خوب، گاهی در راه بد قدم می گذارد. شام در جبهه ی جنگ اگر 

راه را بلد نباشید، اگر نقشه خوانی بلد نباشید، اگر قطب منا در اختیار نداشته باشید، یک وقت نگاه می کنید می بینید در 

محارصه ی دشمن قرار گرفته اید؛ راه را عوضی آمده اید، دشمن بر شام مسلط می شود. این قطب منا هامن بصیرت است.

بیانات در دیدار عمومی مردم چالوس و نوشهر، 15 مهر 13۸۸

  دستاوردهای بصیرت
در زندگِی پیچیده ی اجتامعِی امروز، بدون بصیرت منی شود حرکت کرد. جوان ها باید فکر کنند، بیندیشند، بصیرت 

خودشان را افزایش بدهند. معلامن روحانی، متعهدان موجود در جامعه ی ما از اهل سواد و فرهنگ، از دانشگاهی 

و حوزوی، باید به مسئله ی بصیرت اهمیت بدهند؛ بصیرت در هدف، بصیرت در وسیله، بصیرت در شناخت دشمن، 

بصیرت در شناخت موانع راه، بصیرت در شناخت راه های جلوگیری از این موانع و برداشنت این موانع؛ این بصیرت ها 

الزم است. وقتی بصیرت بود، آن وقت شام می دانید با کِی طرفید، ابزار الزم را با خودتان برمی دارید. یک روز شام 



46

می خواهید تو خیابان قدم بزنید، خوب، با لباس معمولی، با یک دمپائی هم می شود رفت تو خیابان قدم زد؛ اما یک 

روز می خواهید بروید قله ی دماوند را فتح کنید، او دیگر تجهیزات خودش را می خواهد. بصیرت یعنی اینکه بدانید چه 

می خواهید، تا بدانید چه باید با خودتان داشته باشید.

بیانات در دیدار عمومی مردم چالوس و نوشهر، 15 مهر 13۸۸

  پیامدهای بی بصیرتی
نداشنت بصیرت مثل نداشنت چشم است؛ راه را انسان منی بیند. بله، عزم هم دارید، اراده هم دارید، اّما منی دانید كجا 

باید بروید. ما كه این همه در باب قضیّه ی حوادث نُه دی روی بصیرت تكیه كردیم و بعضی ها خوششان نیامد، به 

خاطر این است؛ اگر بصیرت نبود، هامن ایامن ممكن است انسان را به بیراهه بكشاند. كسی كه علم ندارد، بصیرت 

درست ندارد به آنچه پیرامون او دارد می گذرد، گاهی اوقات می شود كه راه را عوضی طی می كند؛ همه ی نیروی 

او نه فقط هدر می رود، بلكه به كج راهه او را می رساند و می كشاند؛ پس بصیرت الزم است. عمل صالح بر اساس 

ایامن، ایامن راسخ و ایامن درست، ایامن همراه با بصیرت، و تداوم و استقامت، اگر چنانچه بود، پیروزی قطعی است. 

این هایی كه پیروز منی شوند، یكی از اینها را ندارند: یا ایامن نیست، یا ایامِن درست نیست، یا استقامت نیست، یا 

بصیرت نیست؛ در نیمه راه بار را بر زمین گذاشنت است؛ طبعاً به نتیجه منی رسند.

بیانات در دیدار مردم قم، 19 دی 1392

بعىض        ها احساس دارند، احساس مسئولیّت می کنند، انگیزه دارند؛ اّما این انگیزه را غلط خرج می کنند؛ بد جایى خرج 

می کنند؛ اسلحه را به آن جایى که باید، نشانه         منی گیرند؛ این بر اثر ىب بصیرىت است. حاال ما چند سال پیش در قضیّه       ى 

فتنه گفتیم بصیرت؛ بعىض دهن کجى کردند که بصیرت! بله، بصیرت؛ بصیرت که نبود، هرچه که مسئولیّت و انگیزه 

بیش تر باشد، احساس بیش تر باشد، خطر بیش تر است؛ اطمیناىن دیگر نیست به این آدم ىب بصیرت و بدون روشن بینى 

که دوست را منى شناسد، دشمن را منى شناسد و         منی فهمد کجا باید این احساس را، این نیرو را، این انگیزه را خرج کند.

بیانات در دیدار اعضاى مجمع عاىل بسیج مستضعفین، ۶ آذر 1393
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  کم بصیرتی، عامل لغزش        ها
این کشور انقالب کرده، به این انقالب باید پابند بود؛ مبانی این انقالب را بایستی جزو اصول زندگی خود قرار داد تا 

بتوانیم پیش برویم؛ معتقد به آرمان        ها، دوست دار کشور  کشورش را واقعاً دوست داشته باشد  دوست دار نظام، دارای 

بصیرت و عمق دینی و سیاسی. این جوان بایستی در نگاه دینی و نگاه سیاسی عمق داشته باشد تا به هر شبهه ی 

کوچکی پایش نلغزد، یا اشتباه نکند در زمینه        های مسائل سیاسی. خیلی        ها در این حوادثی که در همین فتنه ی سال۸۸ 

اتّفاق افتاد لغزیدند؛ آدم های بدی نبودند ]اّما[ لغزیدند به خاطر کم بودن بصیرت. خب، شام وقتی می بینی که یک 

نفری می گوید: »انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است« باید چکار کنی؟ شام که معتقد به نظامی، شام که جانت 

را حارض شدی برای نظام و برای حفظ نظام بدهی، تا می بینی یک عّده ای دارند این جوری شعار می دهند، باید چکار 

کنی؟ این، نبودن بصیرت است؛ ملتفت نشدن به وظیفه در لحظه ی الزم است.

بیانات در دیدار رؤسای دانشگاه        ها، پژوهشگاه        ها، مراکز رشد و پارک        های علم و فناوری، 20 آبان 1394

  آگاهی و شناخت، بسرت بصیرت
... شناخت زمان، شناخت نیاز، شناخت اولویّت، شناخت دشمن، شناخت دوست، شناخت وسیله اى که در مقابل 

دشمن باید به کار برد؛ این شناخت ها؛ بصیرت است. همیشه با یک سالح منی شود مبارزه کرد. در همه       ى میدان        ها 

با یک سالح         منی شود رفت. کدام سالح را به کار بیندازیم؟ دشمن کجا است؟ بارها من عرض کرده ام این هایى که 

بصیرت ندارند  مثل این بیچاره        هایى که در فتنه گرفتار شدند  مثل کساىن اند که در تاریکى شب، در مه غلیظ، در 

غبار می خواهند مخالفى را، دشمنى را بزنند؛ خب         منی داند دشمن کجا است؛ یکى از اّولین رشایط جنگ هاى نظامى، 

اطاّلعات است؛ بروید اطاّلع کسب کنید و ببینید دشمن کجا است.

بیانات در دیدار اعضاى مجمع عاىل بسیج مستضعفین، ۶ آذر 1393

  عرصه ی سیاسی، عرصه ی جنگ
بنده بارها این جبهه های سیاسی و صحنه های سیاسی را مثال می زنم به جبهه ی جنگ. اگر شام تو جبهه ی جنگ 

برای همین هم هست که شناسائی  نباشد، احتامل خطاهای بزرگ هست.  اختیارتان  نظامی، هندسه ی زمین در 
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می روند. یکی از کارهای مهم در عمل نظامی، شناسائی است؛ شناسائی از نزدیک، که زمین را بروند 

ببینند: دشمن کجاست، چه جوری است، مواضعش چگونه است، عوارضش چگونه است، تا بفهمند چه 

کار باید بکنند. اگر کسی این شناسائی را نداشته باشد، میدان را نشناسد، دشمن را گم بکند، یک وقت 

می بینید که دارد خمپاره اش را، توپخانه اش را آتش می کند به طرفی، که اتفاقاً این طرف، طرِف دوست 

است، نه طرِف دشمن. منی داند دیگر. عرصه ی سیاسی عیناً همین جور است. اگر بصیرت نداشته باشید، 

دوست را نشناسید، دشمن را نشناسید، یک وقت می بینید آتش توپخانه ی تبلیغات شام و گفت و شنود 

شام و عمل شام به طرف قسمتی است که آنجا دوستان مجتمعند، نه دشمنان. آدم دشمن را بشناسد؛ 

در شناخت دشمن خطا نکنیم. لذا بصیرت الزم است، تبیین الزم است.

بیانات در دیدار اعضای دفرت رهربی و سپاه حفاظت ولی امر، 5 مرداد 13۸۸

  موضع خواص در فتنه        ها
حرضت علی g توصیه می کنند در رشایط فتنه که تشخیص حق و باطل برای مردم بسیار مشکل 

می شود، باید به گونه ای عمل کرد که هیچ بهره ای به نفع فتنه ایجاد نشود.

در رشایط فتنه همچون قضایای سال۸۸، نباید سخن، سکوت، اقدام و حتی نوع نگرش، موجب تقویت 

فتنه شود. البته ممکن است برخی افراد به دلیل گرایش        های خاص خود، متایلی به حضور رصیح در 

مقابل فتنه نداشته باشند؛ اما نباید از او هم به نفع فتنه بهره برداری شود.

دیدار رئیس جمهور و اعضای هیات دولت با رهرب انقالب، 2 تیر 1395

  روشنگری بدون تعصب، وظیفه نخبگان
یکی از کارهای مهم نخبگان و خواص، تبیین است؛ حقائق را بدون تعصب روشن کنند؛ بدون حاکمیت 

تعلقات جناحی و گروهی و بر دل آن گوینده. اینها مرض است. جناح و اینها را باید کنار گذاشت، باید 

حقیقت را فهمید.

بیانات در دیدار اعضای دفرت رهربی و سپاه حفاظت ولی امر، 5 مرداد 13۸۸



4949

  تربی خواص از جریان ضد انقالب و مرزبندی با آن ها
من بارها گفته ام که برای من این تقسیامت اصول گرا و اصالح طلب و اصالح طلب مدرن و سّنتی و از این حرف        هایی 

که می زنند، مطرح نیست؛ من به این اسم        ها اصالً اهّمیّتی         منی دهم و توّجه ندارم؛ به محتواها کار دارم؛ اّما روی 

مسئله ی فتنه حّساسم. حاال البتّه اکرث کسانی که در آن تظاهرات رشکت داشتند مردم معمولی بودند و هیچ تقصیری 

هم نداشتند؛ اّما یک عّده ای رسدمداری می کردند، یک عّده هم سوءاستفاده کردند و گفتند »انتخابات بهانه است، 

اصل نظام نشانه است«؛ دیگر از این رصیح تر؟ آیا این شعار داده شد یا نه؟ خب اگر این شعار داده شده، تربّی از این 

شعار، آن روز هم الزم بود و باید می کردند که نکردند، حاال هم یک عّده ای از آنها حامیت بکنند، آن وقت دم از امام 

و طرف داری از امام و طرف داری از نظام و طرف داری از انقالب هم بزنند! این         منی شود، این قابل قبول نیست. این 

پدیده ی بسیار بدی است، پدیده ی زشتی است، این پدیده را ما اصالً         منی پسندیم.

بیانات در دیدار جمعى از دانشجویان، 12 تیر 1395

  خطر عدم بصیرت در خواص
بنابراین، بصیرت مهم است. نقش نخبگان و خواص هم این است که این بصیرت را نه فقط در خودشان، در دیگران 

به وجود بیاورند. آدم گاهی می بیند که متأسفانه بعضی از نخبگان خودشان هم دچار بی بصیرتی اند؛ منی فهمند؛ اصالً 

ملتفت نیستند. یک حرفی یکهو به نفع دشمن می پرانند؛ به نفع جبهه ای که همتش نابودی بنای جمهوری اسالمی 

است به نحوی. نخبه هم هستند، خواص هم هستند، آدم های بدی هم نیستند، نیت بدی هم ندارند؛ اما این است 

دیگر. بی بصیرتی است دیگر.

بیانات در دیدار اعضای دفرت رهربی و سپاه حفاظت ولی امر، 5 مرداد 13۸۸

  تجلیل از خواص بصیر
من بخصوص یاد می کنم از مرحوم آقای طبسی رضوان اللّه تعالی علیه و مرحوم آقای خزعلی رضوان اللّه تعالی علیه که 

این دو برادِر خوب، جزو کسانی بودند که به معنای واقعی کلمه در مجلس خربگان جایگاه خربگی را حفظ کردند و 

حقیقتاً امتحان خوبی دادند. مرحوم آقای طبسی : که سوابق مبارزاتی ایشان در دوران اختناق، بعد ]هم[ خدمات 
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افراد شام  اغلب  برای  انقالب،  ایشان در آستان قدس و در مجموعه ی مسائل 

روشن است؛ منتها یک برجستگی        هایی هست که این برجستگی        ها را         منی شود 

انسان ندیده بگیرد؛ رحمت خدا بر این مرد بزرگ و برادر عزیز ما. ایشان در 

حّساس ترین مواقع، جایگاه انقالبی خودش را به طور واضحی ظاهر کرد و حفظ 

کرد و بر آن ارصار ورزید و ترصیح کرد. مرحوم آقای طبسی در فتنه ی ]سال[۸۸ 

همه ی مالحظات را کنار گذاشت و آمد وسط میدان؛ رفاقت        ها و رودربایستی        ها و 

مانند این ها را کنار گذاشت؛ مواقع زیادی ما از ایشان این حالت را دیدیم؛ انسان 

رصیح، مؤمن، قاطع. این        ها آن چیزهایی است که در حفظ شخصیّت افراد و در 

تاریخ زندگی افراد می ماند؛ در حساب الهی هم این ها باقی است.

بیانات در دیدار رئیس و اعضاى مجلس خربگان رهربى، 20 اسفند 1394

  تعالی و ترقی کشور  در پرتو بصیرت 
در سال گذشته ملت ایران از یک امتحان عبور کرد، از یک فتنه عبور کرد. این 

بلکه  ایران قوی است؛  این نیست که حاال همه فهمیدند ملت  معنایش فقط 

معنای مهم تر آن این است که با این حرکت، با این قدرت بر عبور از فتنه و 

محنت، این ملت یک وضع جدیدی پیدا کرد؛ یک توانایی تازه ای در او به وجود 

بتوانیم بر هوای  اگر ما  امتحان        هاست.  انسان، قدم به قدم  آمد. متام طول عمر 

نفس خود غالب بیاییم، بتوانیم بصیرت خود را به کار بگیریم، بتوانیم موقع را 

بشناسیم، بدانیم کار الزم چیست و آن را انجام دهیم، این در ما یک مرتبه ی 

جدیدی از حیات به وجود می آورد؛ این یک تعالی است، یک ترقی است؛ بنابراین 

روز بیست و پنجم آبان که یک روز برجسته و یک مناد است، چنین حالتی را برای 

مردم اصفهان دارد.

بیانات در دیدار مردم اصفهان در روز عید قربان، 2۶ آبان 13۸9
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  بصیرت بخشی و بصیرت دهی، نیاز امروز
آن چیزی که در میان رفتارهای امیراملؤمنینg   که شامل همه ی خصلت های نیک یک انسان و یک 

زمامدار است   انسان مشاهده می کند و برتریِن این خصوصیات برای امروز ماست، مسئله ی بصیرت بخشی 

و بصیرت دهی به کسانی است که نیاز به بصیرت دارند؛ یعنی روشن کردن فضا. در همه ی ادوار، این 

شجاعت بی پایان، این فداکاری عظیم، در خدمت آگاه کردن مردم، عمق دادن به اندیشه ی مردم و ایامن 

مردم به کار رفته است.

بیانات در دیدار مردم بوشهر در روز میالد امام علی g، 5 تیر 13۸9

  بصیرت، راهکار مقابله با جنگ نرم
همه این را امروز فهمیده اند و دانسته اند كه مواجهه ى استكبار با نظام جمهورى اسالمى، دیگر از نوع 

مواجهه ى دهه ى اول انقالب نیست. در آن مواجهه، زورآزماىئ كردند؛ شكست خوردند. مواجهه ى سخت 

بود؛ ایجاد جنگ بود، كودتا بود. 

انداختند، رسكوب شدند و  راه  انداختند، شكست خوردند؛ شورش هاى قومى  راه  انقالب كودتا  اول  در 

شكست خوردند؛ جنگ تحمیىل را به راه انداختند كه هشت سال به طول انجامید، شكست خوردند؛ پس 

دنبال این راه ها نخواهند رفت، یعنى احتاملش ضعیف است. البته باید همیشه هشیارى نسبت به همه ى 

جوانب باشد. اما این، اولویت استكبار در مواجهه ى با نظام اسالمى نیست. اولویت، آن چیزى است كه 

امروز به آن می گویند جنگ نرم؛ یعنى جنگ به وسیله ى ابزارهاى فرهنگى، به وسیله ى نفوذ، به وسیله ى 

دروغ، به وسیله ى شایعه پراكنى؛ با ابزارهاى پیرشفته اى كه امروز وجود دارد، ابزارهاى ارتباطى اى كه ده 

سال قبل و پانزده سال قبل و ىس سال قبل نبود، امروز گسرتش پیدا كرده. جنگ نرم یعنى ایجاد تردید در 

دل ها و ذهن هاى مردم. 

خوب، شام ببینید در یك چنین وضعیتى چه چیزى بیش از همه براى انسان مهم است؟ بصیرت.

بیانات در دیدار جمع كثیرى از بسیجیان كشور، 4 آذر 13۸۸
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  شناخت دوست و دشمن در پرتو بصیرت
نظام اسالمی با اخالل گران در امنیت مردم طبعاً برخورد می کند. این، وظیفه ی 

نظام است. نظام اسالمی اجازه         منی دهد که کسانی دست خوش فریب و توطئه ی 

دشمن بشوند، زندگی مردم را خراب کنند، آسایش مردم را به هم بزنند، جوان        های 

مردم را تهدید کنند. فرزندان این کشور عزیزند؛ همه عزیزند. نظام این اجازه را 

نخواهد داد؛ اما این را هم باید همه توجه داشته باشند:

مبادا دشمن را با دوست اشتباه بکنیم. دوست را به خاطر یک خطا به جای 

دشمن بگیریم و از آن طرف یک عده ای هم دشمن خونی و معاند را دوست 

فرض کنند، به حرف او گوش کنند، توجه بدهند.

این فتنه        هایی که دشمن بر پا کرده بود، امید بسته بود که شاید بتواند از این آب 

گل آلود ماهی بگیرد. بحمداللّه این فتنه        ها متام شد. هر فتنه ای در مقابل حق، در 

مقابل ملت هوشیار از بین خواهد رفت؛ گرد و غبار فروخواهد نشست. همیشه 

همین جور است.

 ،g بیانات در دیدار جمعی از مردم در سال روز والدت حرضت امیراملؤمنین

15 تیر 13۸۸
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حامسه ۹ دی
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  افزایش بصیرت مردم پس از فتنه88
فتنه ی سال۸۸ کشور را واکسینه کرد؛ مردم را بر ضد میکروب های سیاسی و اجتامعی ای که می تواند اثر بگذارد، مجهز 

کرد؛ بصیرت مردم را بیش تر کرد.

بیانات در اجتامع بزرگ مردم قم، 2۷ مهر 13۸9

  حامیت الهی از ملت مجاهد ایران
ملت ایران در میدان   های گوناگون، کمک الهی را، حامیت الهی را ملس کرده است، حس کرده است؛ وقتی توی صحنه 

است، وقتی آماده  ی مجاهدت است؛ در جنگ تحمیلی یک جور، در قضایای گوناگون یک جور، در تحرکات سیاسی و 

در فتنه   ها یک جور. در همین فتنه  ی سال۸۸ دست قدرت الهی بود؛ مردم بیدار شدند، مردم وارد صحنه شدند و یک 

حرکت عظیم را خنثی کردند.

بیانات در دیدار مردم قم در سال روز قیام 19 دی، 19 دی 13۸9

  ۹ دی، حامسه ای مثال زدنی 
در فتنه  ی هجدهم تیر، پنج روز بعد از   این که فتنه گران فتنه  ی خود را رشوع کردند، مردم آن حرکت عظیِم 23 تیر را، 

نه فقط در تهران، بلکه در سایر شهرها به راه انداختند. در فتنه  ی۸۸، دو روز بعد از حوادث عاشورا، آن قضیه  ی عظیم 

نهم دی به راه افتاد. هامن وقت بعضی از ناظران خارجی که از نزدیک دیده بودند، در مطبوعات غربی نوشتند و ما 

دیدیم، که گفته بودند آنچه در نهم دی در ایران پیش آمد، جز در تشییع جنازه  ی امام، چنین اجتامعی، چنین شوری 

دیده نشده بود. این را مردم کردند. حضور مردم این جوری است.

بیانات در اجتامع بزرگ مردم کرمانشاه،20 مهر 1390

  حضور متحد و یکپارچه مردم در ۹ دی
مردم ایستادند، آخرین منونه اش هم همین فتنه  ی سال۸۸ بود؛ مردم ایستادند. هامن کسانی که به کسان دیگری غیر از 

منتَخب رأی داده بودند، هامن ها هم در مقابل   آن ها ایستادند؛ لذا دیدید در 9 دی، در 22 بهمن، همه رشکت کردند؛ 
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همه آمدند. این نشان دهنده  ی این است که فتنه گران و فتنه انگیزان یک اقلیت معدودند؛ منتها دروغ گفتند، خواستند 

مردم را دنبال خودشان بکشانند. اوِل کار موفق هم شدند؛ بعد که چهره شان آشکار شد، نقاب شان در خالل حرف   ها 

و کارهای گوناگون افتاد، مردم از    این ها رو برگرداندند. بنابراین، مردم ایستاد   ه اند.

بیانات در دیدار اعضای مجلس خربگان رهربی، 25 شهریور 13۸9

  حامسه دینی حضور مردم
ایامن دینی، آن معجزه گری است که قادر است اوالً همه  ی مردم را بسیج کند و بیاورد، ثانیاً   آن ها را در صحنه نگه دارد 

و ثالثاً سختی   ها را برای   آن ها هموار و آسان کند؛ هیچ ایامن دیگری این خصوصیت را ندارد. ایامن دینی    می گوید شام 

اگر چنانچه فائق شدید و پیش بردید، پیروزید؛ اگر کشته هم شدید، پیروزید؛ اگر زندان هم افتادید، پیروزید؛ چون 

به وظیفه عمل کردید. وقتی کسی یک چنین اعتقاد و ایامنی داشت، دیگر شکست برایش معنا ندارد؛ لذا وارد میدان 

   می شود. این هامن عاملی است که در صدر اسالم هم اثر کرد، در انقالب ما هم اثر کرد؛ 9 دی این را نشان داد. 9 دی 

یک منونه ای بود از هامن خصوصیتی که در خود انقالب وجود داشت؛ یعنی مردم احساس وظیفه  ی دینی کردند و 

دنبال این وظیفه، عمل صالِح خودشان را انجام دادند. عمل صالح این بود که توی خیابان بیایند، نشان بدهند، بگویند 

مردم ایران این اند. با این حرکت مردم، آن حجم عظیم تبلیغات دشمن که    می خواست فتنه گران را مردم ایران معرفی 

کند و این جور نشان بدهد که مردم ایران از انقالب شان، از نظام شان برگشتند، به کلی نقش بر آب شد؛ یعنی مردم 

نشان دادند که این، مردم ایران است. تحلیل گران خارجی وقتی نگاه کردند، گفتند از بعد از رحلت امام بزرگوار، یا 

شاید بعضی گفتند از بعد از حرکات اول انقالب، هیچ اجتامعی با این بزرگی، با این تپش، با این شور و هیجان وجود 

نداشته، که مردم وارد میدان شدند. این، حقیقت 9 دی است.

این حرکت، حرکت بزرگی بود و کار بزرگی هم انجام داد. جناب آقای جنتی درست اشاره کردند. فتنه  ی۸۸ تنها آن 

چیزی نبود که توی خیابان به وسیله  ی تعدادی آدم دیده شد؛ این یک چیز ریشه داری بود، یک بیامری عمیقی درست 

کرده بودند، اهدافی داشتند، زمینه   ها و مقدمات فراوانی برایش چیده شده بود، کارهای بزرگی شده بود و هدف   های 

بسیار خطرناکی دنبال این کار بود، که با این برخوردهای گوناگون سیاسی و امنیتی و    این ها حل    منی شد؛ یک حرکت 

عظیم مردمی الزم داشت که این حرکت، حرکت 9 دی بود؛ آمدند بساط فتنه و فتنه گران را در هم پیچیدند؛ لذا 
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حادثه  ی 9 دی یک حادثه  ی ماندنی در تاریخ ماست. من آن سال هم گفتم  پارسال بود یا پیرارسال بود  که این حادثه، 

حادثه  ی کوچکی نیست. این حادثه، شبیه حوادث اول انقالب است. این حادثه بایستی حفظ شود، بایستی گرامی 

داشته شود.

بیانات در دیدار اعضای ستاد بزرگ داشت 9 دی، 21 آذر 1390

می بینید مردم پای بندی شان به مسائل دینی و ارزش   های معنوی بیش تر شده است. کِی در کشور ما این همه جوان در 

مراسم معنوی رشکت    می کردند؛ در مراسم عبادی ماه رمضان، در روز عید فطر؟ این اجتامعات عظیم، این روشن بینی 

مردم در زمینه  ی مسائل سیاسی سابقه نداشته است. بعد از اهانتی که در روز عاشورای سال۸۸ به وسیله  ی یک عده 

تحریک شده نسبت به امام حسین g انجام گرفت، دو روز فاصله نشد که مردم در روز 9 دی توی خیابان   ها 

آمدند و موضع رصیح خودشان را علنی ابراز کردند. دست   های دشمن و تبلیغات دشمن نه فقط نتوانسته مردم را از 

احساسات دینی عقب بنشاند، بلکه روزبه روز این احساسات تندتر و این معرفت عمیق تر شده است.

بدون تردید دشمن در جدا کردن مردم از نظام اسالمی شکست خورده است. سال گذشته در انتخابات، چهل میلیون 

مردم کشور پای صندوق   های رأی رفتند. در واقع یک رفراندوم چهل میلیونی به نفع نظام جمهوری اسالمی و به نفع 

انتخابات انجام گرفت؛ همین بود که دشمن را عصبانی کرد. خواستند با فتنه اثر آن را از بین بربند، اما این را هم 

نتوانستند انجام دهند. مردم در مقابل فتنه هم ایستادند.

بیانات در اجتامع بزرگ مردم قم، 2۷ مهر 13۸9

  رسبلندی مردم در امتحان سال1388
امروز انقالب، جمهوری اسالمی، ملت ایران، خط صحیح دین در این کشور، از پیش از قضایای سال گذشته به مراتب 

قوی تر است، روشن تر است. علت همین است: خدای متعال هر امتحانی که    می کند، یک منره    می دهد. وقتی در یک 

امتحانی، یک کسی، یک جمعیتی، یک ملتی قبول شدند، خدای متعال به    این ها منره    می دهد؛ منره این است که    این ها 

را باال    می آورد. امتحان   های الهی این جوری است. همین طور که اگر در امتحان بد عمل کنیم و امتحان را ببازیم، خدای 

متعال منره  ی مردودی    می دهد و آن مردودی عبارت است از تنزل و انحطاط   انسان از آنی که بود، بدتر    می شود  در 



5757

قبولی هم همین جور است؛ ملت ها را باال    می برد.

در یک دوره ای مردم در یک امتحانی شکست خوردند، امیراملؤمنینg را در محراب عبادت به خون کشیدند. خوب، 

امتحان بدی بود. چرا باید وضع جامعه ای به آن جا برسد که کسی مثل آن مجسمه  ی عدالت و معنویت و توحید، به 

دست اشقی الّناس به خون کشیده شود؟ این نشان دهنده  ی امتحان بدی بود که مردم دادند. وقتی این امتحان را 

دادند، مردود شدند؛ لذا خدا    این ها را پا   یین آورد؛ کارشان به آن جا رسید که حسین بن علی را جلوی چشم   آن ها کشتند!

وقتی امتحاِن خوب بدهید، خدا شام را باال    می برد. امروز خط اسالم، خط ایامن باللّه، خط انقالب در کشور و در 

میان ملت، خیلی قوی تر، پررنگ تر و باالتر است از آنچه که قبل از این فتنه بود. چرا؟ چون مردم، خوب امتحان 

دادند. این، منره  ی الهی است. این شد برای ما دستورالعمل. در همه  ی قضایا باید این جوری عمل کرد. باید درست 

دید، درست سنجید، درست محاسبه کرد. مواظب باشیم در تشخیص اشتباه نکنیم؛ قضایای اصلی را با قضایای فرعی 

جابه جا نکنیم؛ چیزهای بزرگ، حوادث بزرگ و مهم را کوچک نبینیم و در مقابل، حوادث کوچک را بزرگ بینگاریم؛ 

باید درست تشخیص بدهیم. این قدم اول. بعد هم احساس مسئولیت کنیم. یک ملت زنده، حیات طیبه اش این است. 

حیات طیبه ای که خدای متعال به مؤمنین وعده داده است  »و لنحییّنه حیاة طیّبة«  یعنی این؛ یعنی همین طور روزبه 

روز در امتحان های گوناگون، حرکت کردن و پیش رفنت. آن کسانی که در خالل این راه از دنیا می روند، به لقای الهی 

می رسند، مراتب باالی سعادت را دارند؛ آن کسانی هم که    می مانند، همین طور در دنیا هی پیرشفت معنوی و مادی 

   می کنند. پیرشفت مادی هم هست.

بیانات در دیدار مردم قم در سال روز قیام 19 دی، 19 دی 13۸9

  بیداری و بصیرت مردم، راز ماندگاری ۹ دی
این ملت عظیم از قرشهای مختلف در رسارس کشور نگاه    می کنند به صحنه،    می شناسند صحنه را؛ خیلی چیز بزرگ و 

مهمی است. اینی که من عرض    می کنم روز نُه دی در تاریخ ماندگار است، به خاطر این است. مردم بیدارند؛ همین 

است که کشور شام را نگه داشته است عزیزان من! همین است که انقالب تان را حفظ کرده است؛ همین است که 

جرئت رسان استکبار را از   آن ها گرفته است که بخواهند به ملت ایران حمله کنند؛    می ترسند. حاال در تبلیغات، زید 

و عمرو و بکر را    می کشند جلو، مبباران تبلیغاتی    می کنند؛ اما حقیقت قضیه چیز دیگری است. دشمن حقیقی   آن ها 
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ملت ایران است، دشمن حقیقی   آن ها ایامن و بصیرت ملت ایران است، دشمن حقیقی   آن ها 

همین غیرت دینی جوان   هاست که    می جوشد. یک وقتی هم دندان روی جگر    می گذارند، صرب 

هم    می کنند، باید هم بکنند؛ اما یک وقت هم آنجا   یی که وقت حضور در صحنه است،    می آیند 

توی صحنه.

تحلیل حوادث جاری کشورمان تحلیلی نیست که از حوادث عامل جدا باشد. حوادث عامل، حوادث 

منطقه،    این ها به هم متصل است. بخشی هم مربوط به کشور ماست، که البته آن بخش اصلی 

و اساسی است. علت هم این است که استکبار لنگی کار خود را از این جا    می بیند و این نشان 

   می دهد که یک ملت و یک مجموعه  ی انسانی چه نقشی    می تواند ایفا کند. اینی که امام بزرگوار 

ما هی خطاب    می کرد به امت اسالم، با توجه به این حقیقت است. یک ملت وقتی بیدار    می شود، 

این جور    می تواند همه  ی محاسبات استکبار را به هم بریزد. کارخانه ای که   آن ها درست کردند، 

خط تولیدی که برای به مثر رساندن اهداف استکبارِی خودشان به وجود آوردند، این خط تولید را 

بیداری یک ملت این جور کُند یا متوقف    می کند. اگر همه  ی ملت   های مسلامن بیایند توی میدان، 

چه    می شود! اگر همه  ی ملت   های مسلامن همین بصیرت را، همین آمادگی را، همین حضور را پیدا 

کنند، چه اتفاقی در دنیا    می افتد! از این    می ترسند.    می خواهند صدای من و شام خاموش بشود و 

به گوش ملت   های دیگر نرسد.    می خواهند کاری کنند که ملت   های دیگر نفهمند تأثیر بیداری و 

بصیرت یک ملت در حوادث عامل چقدر است.

بیانات در دیدار مردم قم در سالگرد قیام 19 دی، 19 دی 13۸۸

  ۹ دی برهم زننده ی محاسبات و برنامه ریزی   های دشمن
دشمنان ما در خارج، بیچاره   ها در فكر این اند كه از این انتخابات تهدیدی درست كنند علیه نظام 

اسالمی؛ درحالی كه انتخابات فرصت بزرگ نظام اسالمی است.   آن ها امید دارند كه انتخابات یا 

رسد باشد، تا بتوانند بگویند مردم به نظام اسالمی عالقه ای ندارند؛ یا دنبال انتخابات، فتنه به 

وجود بیاورند؛ كاماین كه در سال۸۸ به دنبال آن انتخابات پرشور، فتنه درست كردند. دشمنان این 
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ملت، دنبال این چیزهایند؛ اما   آن ها اشتباه    می كنند، مردم ما را نشناخته اند. دشمنان این ملت، روز نهم دی را فراموش 

كرده اند. آن كسانی كه فكر    می كنند در این كشور یك اكرثیتی خاموش و مخالف با نظام جمهوری اسالمی اند، یادشان 

رفته است كه سی وچهار سال است كه هر سال در بیست و دوم بهمن، در همه  ی شهرهای این كشور، جمعیت   های 

عظیم به دفاع از نظام جمهوری اسالمی بیرون    می آیند و »مرگ بر آمریكا«    می گویند.

بیانات در مراسم بیست وچهارمین سال روز رحلت حرضت امام خمینی، 14 خرداد 1392

در قضایای سال۸۸ كه دشمن تصور    می كرد طراحی ده ساله  ی او بر ضد جمهوری اسال   می به نتیجه رسیده است، ملت 

ایران با قدرت در صحنه حارض شد و بر دهان مخالفان و معارضان بین املللی زد؛ چه برسد به مزدوران داخلی   آن ها كه 

در مقابل عظمت ملت ایران به حساب    منی آیند.

دیدار مسئوالن و کارکنان حفاظت اطالعات نیروهای مسلح با رهرب انقالب، 2۷ دی 1391

دشمنان ما تصور    می کردند با رحلت امام، آغاز فروپاشی این نظام مقدس کلید زده خواهد شد.   آن ها خیال    می کردند 

امام که رفت، به تدریج این شعله خاموش خواهد شد، این چراغ خاموش خواهد شد. بعد، مراسم تشییع جنازه  ی امام، 

آن احساسات مردم، آن حرکت عظیم مردم در حامیت از کاری که خربگان کردند،    این ها را مأیوس کرد. یک برنامه ریزی 

ده ساله کردند  این تحلیل من است، این به معنای اطالع نیست؛ تحلیلی است که قرائن آن را برای ما اثبات    می کند  

ده سال بعد امیدوار بودند که نتیجه بدهد. سال۷۸ که آن حوادث پیش آمد، آن کسی که این حوادث را خنثی کرد، 

مردم بودند. روز بیست و سوم تیر سال۷۸ مردم آمدند در خیابان ها، توطئه  ی دشمن را که سال ها برایش برنامه ریزی 

کرده بودند، در یک روز باطل کردند. آن روز گذشت. موج دوم، باز یک برنامه ریزی ده ساله بود تا سال۸۸. به نظرشان 

فرصتی به دست    می آمد. به خیال خودشان زمینه   ها را آماده کرده بودند. مطالباتی هم مردم داشتند  مردمی که 

وابسته  ی به نظام اند، وفادار به نظام اند  فکر کردند از این مطالبات بتوانند استفاده کنند؛ لذا آن قضایای سال۸۸ به 

وجود آمد. دو سه ماه تهران را متالطم کردند  البته فقط تهران را  دو سه ماه توانستند دل   ها و ذهن   ها را به خودشان 

مشغول کنند. این جا هم مردم آمدند توی میدان. بعد از آن که باطن   ها ظاهر شد، در روز قدس مردم دیدند که    این ها 

حرف دل شان چیست، در روز عاشورا فهمیدند که    این ها عمق خواسته   هاشان تا کجاست، مردم عزیز ما به میدان آمدند 

و حامسه  ی نُه دی را به راه انداختند. نه فقط در تهران، بلکه در رسارس کشور، میلیون   ها نفر در روز نهم دی، بعد هم 
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بالفاصله در بیست و دوی بهمن آمدند توی میدان، غائله را ختم کردند. این، هرن مردم است. درود به 

مردم ایران. درود به ملت مؤمن و مبارز و بصیر و آگاه ایران. ان شاء اللّه به توفیق الهی، مردم همین راه 

را و همین خط را و همین آرمان را و همین عزم و همت را تا آخر ادامه خواهند داد.

بیانات در بیست و دومین سال گرد امام خمینی :، 14 خرداد 1390

  نسل سوم انقالب، حامسه سازان ۹ دی
نسل سوم انقالب را نتوانستند از انقالب روى گردان کنند. نهم دى را همین جوان   ها، همین نسل سّوم 

انقالب به راه انداختند؛ آن حادثه ى عظیم را به وجود آوردند؛ آن سیىل محکم را به صورت کساىن 

نواختند که سعى شان این بود که مسیر حرکت اسالمى را با ایجاد فتنه منحرف بکنند؛ این کار را چه 

کىس کرد؟ جوان   ها کردند، نسل سّوم انقالب کردند.

بیانات در دیدار مردم قم، 1۷ دی 1393

در میدان سیاسی، فتنه  ی سال۸۸ را جوان   های ما خواباندند. بیش از عوامل گوناگون دیگر، جوان   های 

ما، همین شام دانش آموزها، همین شام دانشجوها نقش داشتید؛ وااّل فتنه، فتنه  ی بزرگی بود. من به 

شام عرض کنم؛ چند سالی که بگذرد، آن وقت قلم   های بسته شده  ی آگاهان بین املللی روان خواهد 

اما شامها هستید؛ خواهید  نباشم،  باز خواهد شد، خواهند نوشت. ممکن است من آن روز  شد، 

شنید، خواهید خواند که چه توطئه  ی بزرگی پشت فتنه  ی سال۸۸ بود. این فتنه خیلی چیز مهمی بود، 

قصدشان خیلی قصد عجیب و غریبی بود؛ در واقع    می خواستند ایران را تسخیر کنند.    این ها   یی که عامل 

فتنه بودند   توی خیابان یا بعضی از سخن گویان شان  اغلب ندانسته وارد این میدان شده بودند؛ اما 

دست   ها   یی    این ها را هدایت    می کرد،    منی فهمیدند. حاال این که چطور بعضی   ها وارد این میدان شدند، 

چطور ندانسته به دشمن کمک کردند، خودش تحلیل   های دقیق روان شناختی دارد؛ اما واقعیت قضیه 

این است که عرض کردم. این مسئله خیلی کار بزرگی بود؛ این کار را شام جوان   ها به سامان رساندید.

بیانات در دیدار دانش آموزان و دانشجویان، 12 آبان 13۸9
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  ماندگاری ۹ دی در تاریخ
نهم دی با دهم دی فرقی ندارد؛ این مردمند که ناگهان 

 که آن حرکت برخاسته از هامن عواملی  با یک حرکت 

است که نوزدهم دِی قم را تشکیل داد؛ یعنی برخاسته ی 

از بصیرت است، از دشمن     شناسی است، از وقت     شناسی 

است، از حضور در عرصه ی مجاهدانه است  روز نهم دی 

را هم متامیز می کنند.

مطمنئ باشید که روز نهم دِی امسال هم در تاریخ ماند؛ 

این هم یک روز متامیزی شد. شاید به یک معنا بشود 

گفت که در رشائط کنونی  که رشائط غبارآلودگِی فضاست   

بزرگی  کار  داشت؛  مضاعفی  اهمیت  مردم  حرکت  این 

می کند،  فکر  قضایا  این  اطراف  در  انسان  هرچه  بود. 

دست خدای متعال را، دست قدرت را، روح والیت را، 

روح حسین بن علی علیهامالّسالم را می بیند. این کارها 

کارهائی نیست که با اراده ی امثال ما انجام بگیرد؛ این 

کار خداست، این دست قدرت الهی است؛ هامن طور که 

امام در یک موقعیت حساسی   که من بارها این را نقل 

کرده    ام   به بنده فرمودند: »من در متام این مدت، دست 

قدرت الهی را در پشت این قضایا دیدم«. درست دید آن 

مرد نافِذ بابصیرت، آن مرد خدا.

بیانات در دیدار مردم قم در سالگرد قیام 19 دی، 19 

دی 13۸۸
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توصیه ها
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  فتنه88، زنگ بیدارباش در مقابل خطرها
به نظر من، باید با این چشم به این حوادث )حادثه  ی ننگین اهانت به قرآن رشیف و عزیز در کشور آمریکا( تلخ 

نگاه کرد. نه   این که اهانت به قرآن کار کوچکی است؛ خیلی بزرگ است، خیلی زشت است، خیلی ننگین است؛ اما 

برای ما باید زنگ بیدارباش باشد، باید حواس مان را جمع کنیم، بفهمیم که: »من نام مل ینم عنه«1؛ اگر ما   این جا خواب 

برویم، جبهه  ی دشمن، پشت سنگر خودش معلوم نیست خواب رفته باشد؛ او بیدار است، علیه ما توطئه خواهد کرد.

به نظر من، فتنه  ی سال۸۸ هم همین بود؛ برای ما یک زنگ بود، یک زنگ بیدارباش بود. بعد از آنی که در یک 

انتخاباتی، چهل میلیون رشکت   می کنند و همه  ی ما تا آخر شب، خوش حال، خرسند که پای صندوق های رأی مردم جمع 

شدند و تا آخر شب رأی دادند  و البته هنوز عدد گفته نشده بود، همه هم لذت   می بردند  ناگهان از یک گوشه ای، 

فتنه ای رشوع   می شود؛ ما را بیدار   می کند؛   می گوید: به خواب نروید، غفلت نکنید، خطرهایی در مقابل شام وجود دارد 

و آن خطرها این هاست. به نظر من، همه  ی حوادث را این جوری باید نگاه کرد.

بیانات در دیدار اعضای مجلس خربگان رهربی، 25 شهریور 13۸9

1. نامه ی۶2 نهج البالغه )از نامه هاى آن حرضت است به اهل مرص كه با مالك اشرت فرستاد، زماىن كه او را به حكومت مرص منصوب كرد(.

  حفظ و تقویت ارتباط با خدا
هامن طور که ملت ایران در جنگ تحمیلی هشت سال از خود ابتکار نشان داد، شجاعت نشان داد، فداکاری نشان داد، 

در همه  ی صحنه ها حارض شد، در این جنگ نرم هم هشت ماه ملت ایران حقیقتاً از خود مهارت نشان داد. انسان 

وقتی به مسائل نگاه   می کند و   می خواهد از یک افق باالتری مسائل را بررسی کند، متحیر   می ماند: این چه دست 

قدرت الهی است که این جور دل های ما را، جان های ما را به سمت اهداِف خودش حرکت   می دهد؟ کار خداست. خدا 

با شامست. این خداست که شام را هدایت   می کند. این خداست که دل های من و شام را متوجه به راه درست   می کند.

بایستی ارتباط خود را با خدا حفظ کنیم، مستحکم کنیم. خاصیت یک حرکت الهی همین است: همت های مردم، 

کارهای مردم، عزم و اراده  ی مردم، حضور مردم، در کنار توجه به خدا، در کنار دل های آماده  ی برای ترضع؛ این ها خیلی 

مهم است. ارتباط خود را با خدا قوی کنیم. نگذاریم دل های ما متامیل به سمتی شود که ما را از راه خدا دور کند؛ »ربّنا 

التزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمة«؛ این دعایی است که قرآن به ما یاد   می دهد.
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خوش بختانه جوان های ما با دل های پاک شان، با دل های نورانی شان، با حضورشان در مراسم گوناگون، رحمت الهی 

 g را جلب   می کنند و یکی از موارد جلب رحمت الهی، همین نهم دی بود. به برکت یاد حسین بن علی سیدالشهدا

مردم در صحنه آمدند و بساط فتنه گران را جمع کردند.

بیانات در دیدار جمعی از مردم استان گیالن، ۸ دی 13۸9

  تقوا، قوی کننده ی ملت ایران
انگلیس دفاع کرد،  فتنه گران دفاع کرد،  از  آمریکا  کارهایی شد، تالش هایی شد،  آمد،  به وجود  فتنه ای  شام دیدید 

قدرت های غربی دفاع کردند، منافقین دفاع کردند، سلطنت طلب ها دفاع کردند؛ نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که در 

مقابل همه  ی این اتحاد و اتفاق نامیمون، مردم عزیز ما، ملت بزرگ ما در روز نهم دی، در روز بیست و دوی بهمن، 

آن چنان عظمتی از خودشان نشان دادند که دنیا را خیره کرد. ایران امروز، جوان امروز، تحصیل کرده  ی امروز، ایرانیان 

امروز، آنچنان وضعیتی دارند که هر توطئه ای را دشمن علیه نظام جمهوری اسالمی زمینه چینی کند، به توفیق الهی 

توطئه را خنثی   می کنند. منتها توجه داشته باشید؛ باید تقوا پیشه کنیم. آنچه ما را قوی   می کند، تقواست؛ آنچه ما 

را آسیب ناپذیر   می کند، تقواست؛ آنچه ما را به ادامه  ی این راه تا رسیدن به اهداف عالیه امیدوار   می کند، تقواست.

خطبه های مناز جمعه  ی تهران در حرم امام خمینی :، 14 خرداد 13۸9

  رمز فائق آمدن ملت بر فتنه   ها
برادران عزیز! خواهران عزیز! شام بدانید و    می دانید که انقالب اسالمی یک حقیقت است، برخاسته ی از یک سنت 

الهی است؛ این را    منی  شود از بین برد، این را    منی شود متزلزل کرد. تا وقتی که آحاد مردم ایامن دارند، عالقه دارند، عشق 

دارند، اقدام    می کنند، بدانند اگر همه ی قدرت   های عامل هم دست به دست بدهند، نخواهند توانست به این انقالب 

و به این نظام و به این ملت صدمه  ای وارد کنند. وظیفه   ها   یی است، باید انجام داد؛ گذرگاه   ها   یی است، باید از    آن ها 

گذشت و عبور کرد. بعضی از این گذرگاه   ها سخت است، بعضی آسان تر است.

بیانات در دیدار اعضای شورای هامهنگی تبلیغات اسالمی، 29 دی 13۸۸
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  رضورت حفظ وحدت
آنچه که مهم است، این است که ملت عزیز ما اتحاد خود را حفظ کنند، وحدت کلمه را حفظ کنند. 

این وحدت کلمه، خاری در چشم دشمنان است. سعی شان این است که وحدت کلمه  ی ملت را به 

هم بزنند. به گامن من مهم ترین هدف از حوادث دوران فتنه  ی بعد از انتخابات  این چند ماه  این بود 

که بین آحاد ملت شکاف بیندازند؛ سعی شان این بود.   می خواستند بین آحاد مردم شکاف بیندازند و 

نتوانستند. امروز معلوم شده است که آن کسانی که در مقابل عظمت ملت ایران، در مقابل کار بزرگ 

ملت ایران در انتخابات ایستادند، آن ها بخشی از ملت نیستند؛ افرادی هستند یا ضدانقالب رصیح 

یا کسانی که بر اثر جهالت خود، بر اثر لجاجت خود، کار ضد انقالب را   می کنند؛ ربطی به توده  ی 

مردم ندارند. توده  ی مردم راه خود را ادامه   می دهد؛ راه خدا را، راه اسالم را، راه جمهوری اسالمی را، 

راه پیاده کردن احکام الهی را، راه رسیدن به عزت و استقالل در پناه اسالم را. ملت حرکتش  این جوری 

است.

بیانات در دیدار فرمانده و پرسنل نیروی هوایی ارتش، 19 بهمن 13۸۸

  ارتقای سطح بصیرت
اگر من بخواهم یک توصیه به شام بکنم، آن توصیه این خواهد بود که بصیرت خودتان را زیاد کنید؛ 

بصیرت. بالهائی که بر ملت ها وارد می شود، در بسیاری از موارد بر اثر بی بصیرتی است. خطاهائی 

که بعضی از افراد می کنند   می بینید در جامعه ی خودمان هم گاهی بعضی از عامه ی مردم و بیشرت از 

نخبگان، خطاهائی می کنند. نخبگان که حاال انتظار هست که کمرت خطا کنند، گاهی خطاهایشان اگر 

کامً هم بیشرت نباشد، کیفاً بیشرت از خطاهای عامه ی مردم است   بر اثر بی بصیرتی است؛ خیلی هایش، 

منی گوئیم همه اش.

بصیرت خودتان را باال بربید، آگاهی خودتان را باال بربید. من مکرر این جمله ی امیراملؤمنینg را به 

نظرم در جنگ صفین در گفتارها بیان کردم که فرمود: »اال و الیحمل هذا العلم ااّل اهل البرص و الّصرب«.

بیانات در دیدار اعضای دفرت رهربی و سپاه حفاظت ولی امر، 5 مرداد 13۸۸
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  بصیرت، اخالص، عمل به هنگام
آنچه که برای همه ی ما، برای همه ی بسیجیان عزیز، برای جوان ها در هر نقطه ای از این عرصه ی عظیم که مشغول کار 

هستند، باید به عنوان شاخص مطرح باشد، عبارت است از این سه عنرص: بصیرت، اخالص، عمل به هنگام و به اندازه. 

این سه عنرص را همیشه با یکدیگر توأم کنید و در نظر داشته باشید. این عنارص سه گانه باید برای ما شاخص باشد؛ 

بصیرت، اخالص، عمل به هنگام و به اندازه.

آنچه که راه را مشخص می کند، بصیرت است. ... امام  کسی که پدر همه ی این جریان بود، حق حیات به گردن جامعه 

و این حرکت عظیم داشت  فرمودند اگر من از اسالم جدا شوم، مردم از من رو برخواهند گرداند. شاخص، اسالم است؛ 

شاخص، اشخاص نیستند؛ این حرف امام رضوان اللَّه علیه است. او به ما یاد داد که راه را تشخیص بدهیم، حرکت 

صحیح را تشخیص بدهیم، نقشه ی دشمن را بفهمیم و بخوانیم تا بتوانیم بفهمیم کدام کار در جهت دشمن و در خط 

دشمن است و کدام کار در ضد اوست. پس بصیرت، عنرص اول است. بصیرت را نباید فراموش کرد.

بیانات در دیدار بسیجیان استان قم ، 2 آبان 13۸9

  استفاده ی هرچه بیش تر از رویش های انقالب
این  از  امروز،  جوان های  این  از  کار،  بردن  پیش  بهرت  هرچه  برای  که  دوستان  مجموعه  ی  به  توصیه   می کنم  من 

نوخاسته های انقالب، رویش های انقالب، هرچه بیش تر استفاده کنند. خیلی از این جوان ها یا انقالب را ندیده اند یا در 

پیروزی انقالب سنین خیلی کمی داشته اند؛ اما امروز از کاری که ماها آن روز   می کردیم، خیلی بهرت دارند عمل   می کنند، 

خیلی قوی تر دارند عمل   می کنند، هوشیارانه تر دارند کار   می کنند. انقالب بحمداللّه برگ و بارش روزافزون است.

بیانات در دیدار اعضای شورای هامهنگی تبلیغات اسالمی، 29 دی 13۸۸

  پرهیز از به کارگیری عنارص نامطمنئ فعال در فتنه88
از عنارصی که نامطمنئ بودِن خودشان را اثبات کردند، مطلقاً استفاده نکنید؛ مطلقاً استفاده نکنید. بعضی ها هستند 

که نشان دادند و ثابت کردند که عنارص نامطمئّنی اند. برای چه کسی نامطمنئ اند؟ برای شخص حقیر؟ نه  من که 

خیلی راحتم در برخورد با این و آن؛ با همه جور آدمی   می توانم برخورد کنم؛ ارتباط گیری من خوب است؛   می تواند 
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کسی با من هیچ مشکلی نداشته باشد، جز از لحاظ عقیده  بی اعتامدی خودشان را برای نظام 

ثابت کردند، برای کشور ثابت کردند، برای جمهوری اسالمی ثابت کردند؛ هم برای اسالمیّتش، هم 

برای جمهوریّتش. همین هایی که سال۸۸ آن بازی را راه انداختند، خب این ها با جمهوریّت نظام 

جمهوری اسالمی مخالفت کردند، بدون هیچ منطقی، بدون هیچ حرف قابل قبول و پسندیده  ی 

در مقابل آدم های باانصاف. این ها نامطمنئ اند؛ من استفاده  ی از این ها را مطلقاً توصیه منی کنم، 

به هیچ وجه؛ نه به شامها و نه به هیچ دانشجویی و نه به هیچ دانشگاهی توصیه منی کنم. اساتید 

خوب هستند، از این ها استفاده کنید.

بیانات در دیدار جمعى از دانشجویان، 20 تیر 1394

  لزوم شناخت خائنین
یکی از ابزارها در جنگ نرم این است که مردم را در یک جامعه نسبت به یکدیگر بدبین کنند، 

بددل کنند، اختالف ایجاد کنند؛ یک بهانه ای پیدا کنند، با این بهانه بین مردم ایجاد اختالف کنند؛ 

مثل همین قضایای بعد از انتخابات امسال که دیدید یک بهانه ای درست کردند، بین مردم ایجاد 

اختالفی کردند. خوشبختانه مردم ما بابصیرتند. اینجور کاری در کشورهای دیگر اوضاع کشور را 

بکلی عوض کرد؛ در جاهای دیگر، تردیدافکنی در دل های مردم نسبت به یکدیگر؛ یک بهانه ای 

مثل بهانه ی انتخابات را پیش بکشند، ایجاد تردید کنند، دل ها را نسبت به یکدیگر چرکین کنند، 

مردم را در مقابل هم قرار بدهند؛ بعد در میانه، عنارص دست آموِز مغرِض معاند را به کارهای 

خالف وادار کنند و مسئولین کشور نتوانند تشخیص بدهند کی بود، چی بود، چه شد. این جزو 

طرح های اساسی است. اینجور کاری را دنبال می کنند.

خوب، شام ببینید در یک چنین وضعیتی چه چیزی بیش از همه برای انسان مهم است؟ بصیرت. 

بنده بارها بر روی بصیرت تکیه می کنم، به خاطر همین. مردم بدانند چه اتفاقی دارد می افتد؛ 

ببینند آن دستی را که دارد صحنه گردانی می کند، صحنه را شلوغ می کند تا در خالل شلوغی های 

مردم، یک عنرص خائنی، یک عنرص دست نشانده و دست آموزی بیاید کاری را که آنها می خواهند، 
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انجام بدهد و نشود او را توی مردم پیدا کرد؛ این کاری است که دشمن می خواهد انجام بدهد. هر اقدامی که به 

بصیرت منتهی بشود، بتواند عنرص خائن را، عنرص بدخواه را از آحاد مردم و توده ی مردم جدا کند، او را مشخص کند، 

این خوب است. هر اقدامی که فضا را مغشوش کند، مشوش کند، انسان ها را نسبت به یکدیگر مردد کند، فضای 

تهمت آلود باشد، مجرم و غیر مجرم در آن مخلوط بشوند، این فضا مرض است، مخالف است.

بیانات در دیدار جمع کثیری از بسیجیان کشور، 4 آذر 13۸۸

  حضور آشکار دانشجویان در برابر تهاجم آشکار دشمن
یکی از چیزهایی که من   می خواهم به خصوص به تشکل های دانشجویی توصیه کنم، این است که به طور جدی به 

کارهای فکری و فرهنگِی برنامه مند و هدفمند و عمیق بپردازند. یک وقت هست که دشمن به عرصه  ی دانشگاه 

تهاجم آشکار   می کند؛   این جا شام باید حضور آشکار داشته باشید؛ مثل مسائل دوره  ی فتنه۸۸ و امثال این ها. یک وقت 

هست که نه، آن چنان تهاجم آشکاری وجود ندارد؛   این جا بایستی حضور مجموعه های دانشجویی، حضور عمیق فکری 

باشد. درباره  ی مسائل کالمی، درباره  ی مسائل اخالقی، درباره  ی مسائل تاریخ، درباره  ی مسائل انقالب باید کار عمیق 

بکنید. درباره  ی مسائل گوناگون کشور کار کنید. فرض کنید شام درباره  ی بانک مرکزی، درباره  ی نظام سالمت، درباره  ی 

مسئله  ی جهاد اقتصادی تحقیق   می کنید؛ این بسیار خوب است، اما به این ها اکتفا نشود. درباره  ی مسائل کالمی، 

کارهای عمیق انجام بگیرد. درباره  ی مسائل سیاسی کشور، کارهای غیر احساساتی انجام بگیرد. البته احساسات چیز 

خوب و پاکی است و من به هیچ وجه مخالف ابراز احساسات و مخالف تحرک احساساتِی بخصوص جوان ها نیستم؛ 

نه ممکن است، نه مطلوب است که احساسات فروکش کند؛ لیکن دور از مقوله  ی احساسات، تأمل و تفکر و تعمق در 

مسائل گوناگون، از جمله در مسائل سیاسی، الزم است.

بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان، 19 مرداد 1390

  دفاع همه جانبه در مقابل حرکت براندازانه
مراقب باشیم دستگاه های انقالب رسشان گرِم کارهای غیرمفید و احیاناً مرض در این حرکت پیش رونده نشود، که یکی 

از این ها، همین مسئله  ی اختالفات است، که من اگر روی این ها تکیه   می کنم، به خاطر این است. یک وقت هست 
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که یک جریانی در مقابل انقالب   می آید قد علَم   می کند به قصد کوبیدن انقالب، خب، وظیفه  ی هر کسی است که 

دفاع کند. انقالب از خودش دفاع   می کند، مثل هر موجود زنده  ی دیگری. انقالبی که نتواند در دوران فتنه، در دوران 

ایجاد کودتاهای گوناگون ـ سیاسی و نظامی و امثال این ها ـ از خودش دفاع کند، زنده نیست. این انقالب زنده است؛ 

لذا از خودش دفاع   می کند، غالب هم   می شود، پیروز هم   می شود، برو برگرد هم ندارد؛ کام این که در سال۸۸ دیدید 

این کار اتفاق افتاد. یک وقت این است قضیه، یک وقت نه، قضیه، قضیه  ی ایستادگی در مقابل یک حرکت براندازانه 

و این چنین نیست؛ اختالف نظر، اختالف سلیقه، اختالف عقیده احیاناً است. این ها را بایستی هرچه ممکن است 

فروکاست.  این جور چیزها را هرچه ممکن است باید کم کرد. مشتعل کردن این اختالف نظرها مرض است.

بیانات در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران، 13 تیر 1390

  بذل همت برای مأیوس کردن دشمنان انقالب
فتنه  ی سال گذشته جلوه ای از توطئه  ی دشمنان بود؛ فتنه بود. فتنه یعنی کسانی شعارهای حق را با محتوای صددرصد 

باطل مطرح کنند، بیاورند برای فریب دادن مردم؛ اما ناکام شدند. هدف از ایجاد فتنه، گمراه کردن مردم است. شام 

مالحظه کنید؛ مردم ما در مقابله  ی با فتنه، خودشان به پا خاستند. نهم دی در رستارس کشور مشت محکمی به دهان 

فتنه گران زد. این کار را خود مردم کردند. این حرکت –هامن طوری که گویندگان و بزرگان و همه بارها گفته اند  یک 

حرکت خودجوش بود؛ این خیلی معنا دارد؛ این نشانه  ی این است که این مردم بیدارند، هشیارند. دشمنان ما باید این 

پیام را بگیرند. آن کسانی که خیال   می کنند   می توانند میان نظام و میان مردم جدایی بیندازند، ببینند و بفهمند که این 

نظام، نظام خود مردم است، مال مردم است. امتیاز نظام ما به این است که متعلق به مردم است. آن کسانی که با 

همه  ی وجود نظام جمهوری اسالمی را و اسالم را و این پرچم برافراشته را در این کشور نگه داشته اند، در درجه  ی اول 

خود مردم اند؛ دشمنان ما این را بفهمند. رسدمداران دولت های مستکرب  و در رأس آن ها آمریکا  علیه ملت ما حرف 

  می زنند، توطئه   می کنند، گاهی شعار   می دهند، گاهی اظهارات مزّورانه   می کنند، گاهی رصیحاً دشمنی   می کنند، گاهی 

در لفافه   می برند؛ این ها همه برای این است که تحلیل درستی از مسائل ایران و شناخت درستی از ملت ایران ندارند. 

ملت ما ملت بیداری است، ملت هشیاری است.

من   می خواهم توصیه کنم، تأکید کنم؛ ملت باید این همت را حفظ کند. ما امسال گفتیم همت مضاعف؛ خوش بختانه 
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بزرگان، مدیران  کارهای گوناگون دیده   می شود. مسئوالن کشور،  نشانه های همت مضاعف در  در رستارس کشور 

عالی رتبه در بخش های مختلف کارهای خوبی   می کنند. خیلی خوب، این همت مضاعف کار الزمی است؛ اما همت 

مضاعف فقط مال امسال نیست؛ همت مضاعف باید به طور مستمر وجود داشته باشد. ملت عزیز ما باید آن چنان 

حرکت کند و آنچنان قله هایی را فتح کند که دشمنان از دست یافنت بر رسنوشت این ملت به کلی مأیوس شوند. باید 

دشمن را مأیوس کنید. وقتی دشمن مأیوس شد، یک ملت از رّش او خالص خواهد شد.

بیانات در دیدار جمعی از مردم استان گیالن، ۸ دی 13۸9

  پرهیز جوانان انقالبی از حرکات خودرسانه و خالف قانون
یک نکته را هم به جوانان عزیز انقالبی، به فرزندان عزیز انقالبی خودم، به فرزندان بسیجی  از زن و مرد  عرض بکنم: 

جوانان از اطراف و اکناف کشور، از آنچه که تهتّک بیگانگان از ایامن دینی به گوش شان   می خورد یا با چشم شان 

  می بینند، عصبانی هستند؛ وقتی   می بینند روز عاشورا چگونه یک عده ای حرمت عاشورا را هتک   می کنند، حرمت امام 

حسین علیه السالم را هتک   می کنند، حرمت عزاداران حسینی را هتک   می کنند، دل هاشان به درد   می آید، سینه هاشان 

پر   می شود از خشم؛ البته خوب، طبیعی هم هست، حق هم دارند؛ ولی   می خواهم عرض بکنم: جوان های عزیز مراقب 

باشند، مواظب باشند که هرگونه کار بی رویه ای، کمک به دشمن است.   این جا جوان ها تلفن   می کنند    می فهمم من، 

  می خوانم، غالباً تلفن ها و نامه ها را خالصه   می کنند، هر روز   می آورند، من نگاه   می کنم    می بینم همین طور جوان ها 

گله مند، ناراحت و عصبانی؛ گاهی هم از بنده گله   می کنند که چرا فالنی صرب   می کند؟ چرا فالنی مالحظه   می کند؟ 

من عرض   می کنم؛ در رشایطی که دشمن با همه  ی وجود، با همه  ی امکاناِت خود درصدد طراحی یک فتنه است و 

  می خواهد یک بازی خطرناکی را رشوع کند، باید مراقبت کرد او را در آن بازی کمک نکرد. خیلی باید با احتیاط و تدبیر 

و در وقت خودش با قاطعیت وارد شد. دستگاه های مسئولی وجود دارند، قانون وجود دارد؛ بر طبق قانون، بدون 

هیچ گونه تخطی از قانون، بایستی ُمّر قانون به صورت قاطع انجام بگیرد؛ اما ورود افرادی که شأن قانونی و سمت 

قانونی و وظیفه  ی قانونی و مسئولیت قانونی ندارند، قضایا را خراب   می کند. خدای متعال به ما دستور داده است: »و 

الیجرمّنکم شنئان قوم علی ان التعدلوا اعدلوا هو اقرب للتّقوی.« بله، یک عده ای دشمنی   می کنند، یک عده ای خباثت 
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 این ها  به خرج   می دهند، یک عده ای از خباثت کنندگان پشتیبانی   می کنند 

هست  اما باید مراقب بود. اگر بدون دقت، بدون حزم، انسان وارد برخی 

از قضایا بشود، بی گناهانی که از آن ها بیزار هم هستند، لگدمال   می شوند؛ 

این نباید اتفاق بیفتد. من برحذر   می دارم جوان های عزیز را، فرزندان عزیز 

انقالبِی خودم را از  این که یک حرکتی را خودرسانه انجام بدهند؛ نه، همه چیز 

بر روال قانون.

بیانات در دیدار مردم قم در سال گرد قیام 19 دی، 19 دی 13۸۸

  لزوم عمل منودن مسئوالن به وظایف
مسئولین کشور بحمداللّه چشم شان هم باز است،   می بینند؛   می بینند مردم 

در چه جهتی دارند حرکت   می کنند. حجت بر همه متام شده است. حرکت 

مسئولین  کرد.  متام  همه  بر  را  دی ماه حجت  نهم  چهارشنبه  ی  روز  عظیم 

قوه  ی مجریه، مسئولین قوه  ی مقننه، مسئولین قوه  ی قضائیه، دستگاه های 

گوناگون، همه   می دانند که مردم در صحنه اند و چه   می خواهند. دستگاه ها 

انجام بدهند؛ هم وظایف شان در مقابل آدم مفسد و  باید وظایف شان را 

اغتشاش گر و ضدانقالب و ضدامنیت و این ها، هم وظایف شان در زمینه  ی 

اداره  ی کشور.

بیانات در دیدار مردم قم در سال گرد قیام 19 دی، 19 دی 13۸۸

  تالش برای جربان کم کاری های سال88
حاال همت برتر و کار بیش تر، همت مضاعف و کار مضاعف بر این اساس 

نباید بگذاریم وقت  انجام بگیرد. عرصه های گوناگونی وجود دارد. ما  باید 

بگذرد. هر سالی از سال هایی که دوران انقالب گذرانده است و در هر سالی 
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هر ماهی و در هر ماهی هر روزی، وزن و مقداری دارد، ارزشی دارد؛ نباید این را از دست داد. ممکن است در 

هشت ماه از سال۸۸ که اشتغاالت فتنه انگیزان بعضی از ذهن ها را به خود مشغول کرد، برخی از کارها نیمه کاره مانده 

باشد؛ باید جربان بشود. باید حرکت، یک حرکت رسیعی باشد. عرصه های گوناگونی وجود دارد: عرصه  ی علم و تحقیق 

در درجه  ی اول، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در همه  ی زمینه ها، علوم تجربی، علوم انسانی در همه  ی بخش هایی 

که برای کشور مورد نیاز است، بایستی همت شان را در تحقیق و علم افزایش بدهند؛ مراحل دورتری را در مقابل 

چشم شان و مد نظرشان قرار بدهند؛ کار را باید مرتاکم تر کنند.

بیانات در اجتامع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی، 1 فروردین 13۸9

  ... و فتنه گر و دشمن همیشه هست
الحمدلله ملت ما از خیلی گذرگاه   های سخت و دشوار عبور کرده که خیلی خیلی دشوارتر از آن چیزها   یی بوده است 

که امروز هست، بعد از این هم خواهد بود. حرضت آقای جنتی فرمودند که ملت ایران خیال شان از فتنه گران راحت 

بشود. من به ایشان عرض    می کنم که فتنه گر و دشمن همیشه هست؛ امروز یک دشمن است، فردا یک دشمن دیگر 

است، پس فردا یک کس دیگر است، یک جور دیگر است. یک ملت وقتی بیدار بود، آگاه بود، عازم بود، ایامن خودش 

را حفظ کرد، زنده بود، رویش داشت، با همه ی این معارضه   ها با آسانی  که روزبه روز آسان تر هم خواهد شد  ایستادگی 

   می کند، دست و پنجه نرم    می کند، بر همه ی این معارضه   ها هم فائق    می آید. ما بحمداللّه امروز نشانه ی این رویش   ها 

را    می بینیم؛ این جو   ان ها   یی که توی انقالب اند.

بیانات در دیدار اعضای شورای هامهنگی تبلیغات اسالمی، 29 دی 13۸۸
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توضیحات و رشایط 
رشکت در مسابقه
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  توضیحات و رشایط رشکت در مسابقه
1. متامـی سـؤاالت از کتـاب »فتنـه؛ خـط قرمـز انقـالب« 

طـرح شـده و بـر مبنای مطالـب کتاب، تصحیـح می گردد.

2. رشکـت کننـدگان بایـد گزینه هـای صحیح را بـه صورت 

یـک عـدد 14  رقمـی، از چـپ بـه راسـت )به عنـوان مثال:  

32112333213132(، به سـامانه 300019۶۶ ارسال منایند.

3. جـواب مسـابقه را رصفـاً بـه صـورت عـدد 14 رقمـی 

ارسـال منـوده و از نوشـنت مـوارد اضافـه نظیـر نـام و نـام 

خانوادگـی، نـام شـهر و ... خـودداری مناییـد.

4. آخریـن مهلـت ارسـال پیامـک 20 بهمـن مـاه 1395 

می باشـد.  

5. قرعه کشـی 21 بهمـن مـاه 1395، در آسـتانه سـالروز 

پیـروزی انقـالب اسـالمی انجـام خواهـد شـد.

۶. اسـامی برگزیـدگان در هامن تاریـخ 21 بهمن ماه 1395 

در سـایت مجتمـع فرهنگـی آموزشـی سـازمان اوقـاف به 

نشـانی www.mfpo.ir و نیز در سـایت معاونت فرهنگی 

و اجتامعـی سـازمان اوقـاف و امـور خیریـه بـه نشـانی    

www.mfso.ir  اعـالم خواهـد شـد.

۶. بـه برنـدگان مسـابقه، بـه قید قرعـه جوایز ارزشـمندی 

اعطـا خواهد شـد.

۷. برنـدگان، دو هفتـه بعـد از اعـالم نتایـج فرصـت دارنـد 

مشـخصات درخواسـتی را اعالم منایند، در غیر این صورت 

از لیسـت برنـدگان کنار گذاشـته خواهند شـد.
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پرسشنامه
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  یک( کدام گزینه درست است؟
1. مطلقاً استفاده نکردن از عنارصی که نامطمنئ بودِن خودشان را در فتنه ۸۸ اثبات کردند.

2. استفاده هر چه بیشرت از رویش های انقالب

3. هر دو مورد

  دو( چه چیزی ملت ما را قوی و آسیب ناپذیر می کند؟
1. بصیرت

2. همدلی

3. تقوا

  سه( معنای فتنه و هدف از آن چیست؟
1. فتنه یعنی کسانی شعارهای باطل را با محتوای صددرصد حق مطرح کنند. هدف از آن، گمراه کردن مردم است.

2. فتنه یعنی کسانی شعارهای حق را با محتوای صددرصد باطل مطرح کنند. هدف از آن، گمراه کردن مردم است.

3. فتنه یعنی کسانی شعارهای حق را با محتوای صددرصد باطل مطرح کنند. هدف از آن، غبارآلود کردن فضاست.

  چهار( هدف از طراحی فتنه 88 با حامیت دشمنان چه بود ؟
1. تلخ کردن کام ملت

2. رضبه زدن به پشتوانه ی مردمی انقالب

3. تضعیف والیت فقیه
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  پنج( حامسه آفرینان ۹ دی چه کسانی بودند؟ 
1. نسل سوم انقالب

2. پیشکسوتان عرصه انقالب و دفاع مقدس

3. متام ملت ایران

  شش( کدام گزینه نادرست است؟
1. فتنه ۸۸ حاصل طراحی 10 ساله ی دشمن علیه جمهوری اسالمی است.

2. دشمنان ما تصور می کردند با رحلت امام، آغاز فروپاشی این نظام مقدس کلید زده خواهد شد.

3. طبق گفته ناظران خارجی، آن شوری که در نهم دی در ایران پیش آمد، بی سابقه بود.

  هفت( بزرگرتین جرم دست اندرکاران فتنه چیست؟
1. زیر سؤال بردن اصل انتخابات

2. تلخ کردن کام ملت

3. متوقف کردن چرخه ی پیرشفت

  هشت( مهم ترین وظیفه خواص در فضای فتنه چیست؟
1. رصاحت در بیان حق و مشخص منودن مرز و موضع

2. حفظ کردن ارتباط با خدا

3. روشنگری و موعظه منودن
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  نه( در خصوص خطای رسان فتنه، کدام گزینه صحیح است؟
1. رفتار نانجیبانه برخی ناکامان انتخابات، زیر سؤال بردن اصل انتخابات، ادعای دروغین تقلب، تخلف از قانون

2. خدشه به رأی مردم و تهمت به نظام، تبدیل کردن یک خدشه به چالش، تالش برای بی آبرو کردن کشور و بروز 

اختالف داخلی

3. هر دو مورد

  ده( مسئله اصلی و عمده در شکل گیری حوادث سال 88 کدام مورد است؟
1. شور و هیجان همراه با فحاشی کردن در بین برخی هواداران

2. قانون گریزی 

3. هر دو مورد

  یازده( کدام دولت و دشمن، نقش اصلی را در طراحی، حامیت مالی و پشتیبانی از 

معارضان و فتنه گران سال 88 بر عهده داشت؟
1. آمریکا

2. انگلیس

3. هر دو مورد

  دوازده( کدام گزینه صحیح است؟
1. فتنه سال ۸۸ کشور را واکسینه کرد و بصیرت مردم را بیشرت کرد.

2. فتنه ۸۸ سبب ریزش فراوان نیروهای انقالب شد.
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3. راز ماندگاری 9 دی وحدت کلمه مردم بود.

  سیزده( عامل اصلی لغزش ها در فتنه 88 و سایر فتنه های مشابه چیست؟
1. بی تقوایی

2. هواپرستی

3. کم بصیرتی

  چهارده( کدام یک در خصوص اوضاع فعلی منطقه خاورمیانه صحیح است؟
1. کامال مطابق نقشه استکبار نیست.

2. درست عکس سیاست های قدرت های غربی و آمریکا و صهیونیسم بین امللل پیش می رود.

3. هیچ کدام
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