
یک روز قبل از انتخابات 22 خرداد 88، خبرنگار نشریه ی 
آمریکایی تایم به سراغ میرحسین موســوی رفته و با او 
مصاحبه ای درباره ی انتخابات می کند. در بخشی از مصاحبه، از موسوی 
سؤال می پرسد: با اختیارات کمی که رئیس جمهور در ایران دارد، چه کار 
می خواهید بکنید؟ آقای موسوی جوابی تعجب برانگیز می دهد: "حضور 
مردم در خیابان مسائل را حل می کند!" در سؤال دیگری خبرنگار تایم 
می پرسد: اگر شما پیروز نشوید، به این همه جوان که در خیابان ها لبخند 
بر لب دارند و به همه ی کسانی که از شما طرفداری کرده اند چه خواهید 
گفت؟ او جواب می دهد: "پیام من قبالً به آنها رسیده است. تغییر از مدتی 
قبل آغاز شده است. تنها بخشــی از این تغییر به پیروزی در انتخابات 
مربوط می شود. بخش های دیگر ادامه خواهند یافت و هیچ عقب گردی 

در کار نیست."
گرچه موسوی در جلسات خصوصی انتساب این جمالت به خودش را رد 
کرد ولی علی رغم اصرار و پیگیری دلسوزان و مسئوالن نظام هیچ وقت 
حاضر نشد که آن را به طور رســمی تکذیب کند. در عمل و روی زمین 
اما آنچه که در تاریخ کشور رقم خورد، با محتوای مطالب این مصاحبه 
تناسب و هم خوانی داشــت: حضور خیابانی طرفداران سران فتنه برای 
اعتراض به نتیجه ی انتخابــات و به تعبیر رهبر انقــالب »زورآزمایی و 
اردوکشــی خیابانی«، جایی که احساســات و هیجان های سطحی اما 
کنترل نشده بر عقل و منطق غلبه ی کامل داشت. در سویی دیگر اما رهبر 
انقالب سعی بر آن داشتند که از هر طریق ممکن، این افراد را به مسیر 
عقالنی و قانونی رهنمون سازند. در زیر، چند نمونه از این اقدامات آورده 

شده است:
1-هرراهحلیکهدرآنرأینیاورمنمیپذیرم!

سه روز بعد از آغاز آشوب ها و اعتراضات، یعنی روز دوشنبه، 25 خرداد، 
حجت االسالم محسنی اژه ای، وزیر وقت اطالعات، به منزل میرحسین 
موسوی رفته و درباره ی چند و چون عملکرد وی، با او گفت وگو می کند. 
پاسخ های مهندس موسوی به وزیر اطالعات، به وضوح حاکی از لجاجت 

و غیرمنطقی بودن رفتار وی دارد. حجت االســالم اژه ای چنین روایت 
می کند:

"آن موقع هیچ کس به جز ما نبــود، اگر هم در خانه بودنــد، در اتاق ما 
نبودند، فقط من و ایشان بودیم. گفتم آقای موسوی! اوالً که تقلب نشده 
است؛ به دالیلی که مختصر توضیح می دهم؛ ثانیا فرض کنیم تقلب شده 
است؛ قانون راه را برای شــما باز کرده. اما من به عنوان وزیر اطالعات به 
شما می گویم: می خواهید هشدار تلقی کنید یا هر چیز دیگری؛ اگر از 
طریق غیرقانونی بخواهید وارد شوید، مطمئن باشید نه موفق می شوید، 
نه ما اجازه می دهیم. ولی چنانچه به طریق قانونی اعتراض کنید، مطمئن 
باشید ما کمک تان می کنیم. شما قرینه ای یا شاهدی بیاورید بر تقلب؛ 
من قول می دهم از طریق وزارت اطالعات، به شــما کمک کنیم... بعد 
گفتم من یک سؤال دارم؛ شما به شورای نگهبان نامه نوشتید و اعتراض 
دارید. فرض کنید شــورای نگهبان کل صندوق ها را بازبینی کرد؛ اگر 
دوباره شما برنده نبودید، نتیجه را قبول دارید؟ گفت: نه! سؤال بعدی من 
این بود که بر فرض محال که شما بخواهید انتخابات را به زور ابطال کنید؛ 
اگر دوباره انتخابات برگزار شد و باز شما برنده نشدید، قبول می کنید؟ 
گفت: نه! گفتم پس مطلب شما دیگر تقلب نیست، دنبال حق نیستید."

2-راهیکههمواربودولینپیمودند
یک روز پس از اطالعیه ی میرحسین موسوی مبنی بر مخدوش بودن 
انتخابات و لزوم ابطال آن، رهبر انقالب در جلســه ای کــه با او ترتیب 
دادند، مســیر عقالنی و قانونی را برای پیگیــری مطالبات، و همچنین 
برای جلوگیری از افزایش ابهام و غبارآلودگی فضا به او توصیه می کنند. 
روز سه شــنبه 26 خردادماه نیز رهبر انقالب در دیــدار با نمایندگان 
نامزدهای انتخاباتی، اشــاره ای به آن دیدار کرده و می فرمایند: »من به 
شورای نگهبان و وزارت کشــور توصیه کردم و باز هم می کنم؛ االن هم 
آقایان حضور دارند، به ایشــان می گویم: به دقت رسیدگی کنند؛ حتی 
اگر الزم شد صندوق هایی را بازشــماری کنند حتما بکنند. شماها هم 
بروید حضور داشته باشید، نگاه کنید. همان موارد که مورد شبهه است 

بروید نگاه کنید. اگر چنانچه نتیجه ی بازشــماری ها خالف آن چیزی 
درآمد که االن در آمار رســمی وجود دارد، حتمــا آن را دخالت بدهند. 
البته من مطمئنم، یقین دارم که امکان نــدارد نتایج انتخابات را عوض 
کند؛ نتایج عوض نخواهد شد اما راه همین اســت؛ راه، راه قانونی است. 
من به مهندس موسوی هم گفتم، ایشــان هم قبول کرد از من که راه، 
راه قانونی اســت؛ از همان راه قانونی مشی کنند. من هم قرص و محکم 
پشتش می ایستم. شما بدانید من با آقایان شــورای نگهبان و با آقایان 
وزارت کشور رودربایستی ندارم؛ می ایســتم پایش تا اینکه این قضیه 
حل بشود.« 88/3/26 گرچه موســوی در آن جلسه حرف رهبر انقالب 
را پذیرفت اما اطالعیه ی بعدی او مبنی بر دعــوت از مردم برای حضور 
در خیابان در فردای آن جلسه، دقیقا خالف قولی بود که آن روز به رهبر 

انقالب داده بود.
3-اردوکشیخیابانیراهحلنیست

روز جمعـه 29 خردادمـاه، رهبـر انقـالب بـا دیـدن تـداوم آشـوب ها و 
اعتراضـات خیابانی، بـه نماز جمعـه آمـده و این بـار از تریبـون عمومی و 
ملی نماز جمعه اسـتفاده کرده و زبان به نصیحت چندباره ی سـران فتنه 
می گشـایند: »من بـه ایـن بـرادران عرض می کنـم، به مسـئولیت پیش 
خدای متعال فکر کنید: پیش خدا مسـئولید، از شـما سـؤال خواهد شد. 
آخرین وصایای امـام را به یاد بیاوریـد؛ قانون، فصل الخطاب اسـت؛ قانون 
را فصل الخطـاب بدانیـد. انتخابات اصـاًل برای چیسـت؟ انتخابـات برای 
این اسـت که همـه ی اختالف ها سـر صنـدوق رأی حـل و فصل بشـود. 
باید در صندوق هـای رأی معلوم بشـود که مـردم چـی می خواهند، چی 
نمی خواهنـد؛ نه در کـف خیابان هـا. اگر قرار باشـد بعـد از هـر انتخاباتی 
آنهائـی کـه رأی نیاوردنـد، اردوکشـی خیابانـی بکننـد، طرفدارانشـان 
را بکشـند به خیابـان؛ بعد آنهائـی کـه رأی آورده اند هـم، در جـواب آنها، 
اردوکشـی کنند، بکشـند به خیابان، پس چـرا انتخابات انجـام گرفت؟... 
زورآزمائـی خیابانی بعد از انتخابات کار درسـتی نیسـت، بلکـه به چالش 

3 کشـیدن اصل انتخابـات و اصـل مردم سـاالری اسـت.« 88/3/29
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ن حرم از نسل مدافع�ی

من به آقای موسوی گفتم ایشان هم قبول کرد اما...
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نشریهخبری-تبیینینمازهایجمعه،مساجدوهیئتهایمذهبی

کتاب معرفی

سال چهارم،  شماره 1۸۹|  هفته  اول تیر ۹۸ 2    

چند روزی است که انتشارات انقالب اسالمی وابسته به 
مؤسسه ی پژوهشی- فرهنگی انقالب اسالمی، کتابی با 
عنوان »روایت رهبری« را منتشر و روانه بازار کرده است. 
این کتاب، روایت جامع و دســت اولی است از تعیین 
آیت اهلل خامنه ای توســط مجلس خبرگان به رهبری 

انقالب اسالمی.
از ویژگی های »روایت رهبری« می توان به اســتفاده از 
اسناد دست اولی نظیر متن مذاکرات مجلس خبرگان 
رهبری در ســال های 64 و 68 اشــاره کرد که پیش از 
این، منتشر نشده است. همچنین حجم قابل توّجهی از 
خاطرات منتشرنشده از آیت اهلل خامنه ای نیز برای اولین 
بار در این کتاب آمده اســت. گفتگوهایی نیز با اعضای 
مجلس خبرگان رهبری درباره ی اجالسیه ی چهارده 
خرداد 68 انجام شــده که در این کتاب فرصت انتشار 
آنها هم فراهم شده است. در قسمتی از کتاب به نقل از 
رهبر انقالب درباره ی جلســه ای در حضور امام چنین 

می خوانیم:
»در یک جلسه باز امام ]عدم صالحیت آیت اهلل منتظری 
برای رهبری آینده[ را مطرح کردند. من به ایشان گفتم: 
»آقا! ما در این مجموعه ی دوستان کس دیگری غیر از 
ایشان نداریم.«؛ ایشان گفتند: »نه، این جور نیست! شما 
رهبر بشوید.« همین جور؛ »شــما رهبر بشوید.«؛ من 
اصالً این حرف را جدی نگرفتــم؛ واقعاً جدی نگرفتم، 
هیچ؛ ســکوت کردم. جلسه هم ســکوت شد، چند 
لحظه ای گذشت. من روبروی امام نشسته بودم، حاج 
احمد آقا این طرف من نشسته بود. ایشان ]خطاب به 
من[ گفت: »بله، چطور شما می گویید کسی نیست؟ 
شما هستید، آقای موسوی اردبیلی هست.« دوباره امام 

گفت: »نخیر، ایشان رهبر بشوند.«
این کتاب خواندنی، در سه فصل و 62۰ صفحه منتشر 
شده است. مطالعه ی آن به همه ی مخاطبان نشریه  ی 

خط حزب اهلل پیشنهاد می شود.   

روایتی بکر و دست اول 
از چهارده خرداد 68

معرفیجدیدترینکتابانتشاراتانقالباسالمی
نوارزمانمروریبربرخیوقایعمهموکمتردیدهشدهفتنه88

سخنرانیرهبرانقالبدرحرمرضوی
در اولین روز از سال 88، رهبر انقالب در سخنرانی 
خود در حرم رضوی، مردم را دعوت به مشارکت 
حداکثری در انتخابات خردادماه کرده و فرمودند: 
»انتخابات ســرمایه گذاری عظیــم ملت ایران 
است... ملت ایران ســرمایه گذاری عظیمی را می کند، سپرده گذاری 

بزرگی را انجام می دهد و سود آن را می برد.« 98/1/1
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نامهاولاوبامابهرهبرانقالب
اوباما در طول دوران مســئولیتش سه بار به رهبر 
انقالب نامه نوشت. او اولین نامه را در فروردین 88 و 
پیش از برگزاری انتخابات نوشت و در آن از رهبر 
انقالب تقاضا کرده بود تا واشنگتن را برای شروع 
فصل جدیدی از مناســبات بین ایران و آمریکا کمک کند. او در آن نامه 
اذعان کرده بود که هیچ موضوعی از موضوعات منطقه ی غرب آسیا، بدون 

کمک و حضور ایران حل نخواهد شد.

تذکررهبرانقالببهمیرحسینموسویپیشازانتخابات
اردیبهشــت ماه 88، یعنی حدود یک ماه قبــل از انتخابات، رهبر 
انقالب از میرحســین موســوی خواســته بودند تا مراقب رفتار و 

گفتارش باشد تا دشمنان ملت از آن نتوانند سوءاستفاده کنند.

دعوتفرانسهوآلمانازوزیرخارجهایران
در چهار سال گذشته ی منتهی به سال 88 اروپایی ها تصمیم گرفته 
بودند با روش بایکوت کردن، ایران را تحت فشــار قرار دهند... اما چند 
ماه قبل از برگزاری انتخابــات وضع تغییر کرد و فرانســه و آلمان از 

وزیرخارجه ی ایران برای سفر به آن کشورها دعوت رسمی کردند. 

تذکررهبرانقالببهمحموداحمدینژاد
رهبـر انقـالب کـه قبـل از مناظره هـا احتمال 
داده بودنـد، آقـای احمدی نـژاد بنـا دارد از 
اشـخاصی نـام ببـرد، او را از این کار نهـی کرده 
بودنـد. عالوه بـر آن، در حرم امـام خمینی )ره( 
نیز قبـل از اینکه رهبر انقـالب برای ایـراد بیاناتشـان در جایگاه قرار 
گیرند، بـا ناراحتی بـه آقـای احمدی نژاد عتـاب کردند: مگـر من به 

شما نگفته بودم، از افراد اسم نبرید؟ چرا اسم بردید؟

نامهدوماوبامابهرهبرانقالب 
اوبامــا در دومین نامه به رهبر انقــالب و تنها دو 
روز قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، 
مجــددا از موضعی نرم و بی ســابقه خواســتار 

همکاری در عرصه های مختلف شده بود.

روزبرگزاریانتخاباتدهمیندورهریاست
جمهوری

انتخابات با مشارکت قریب 4۰ 
میلیــون نفر و بیــش از 85 
درصد واجدین شرایط، تبدیل 
به »یک جشن واقعی« شد اما 
هنوز زمان رأی گیری به پایان نرســیده است که 
میرحسین موسوی اعالم کرد که برنده ی قطعی با 

نسبت آراء بسیار زیاد خودش هست!

پیغامخصوصیرهبرانقالببهمیرحسین
موسوی

رهبــر انقالب پــس از صدور اولیــن اطالعیه ی 
موســوی به او پیغام می دهند که: »این را شــما 
دارید شروع می کنید، اما نمی توانید تا آخر کنترل 
کنید؛ می آیند دیگران سوءاســتفاده میکنند.« 
آقای موسوی اما پاســخ می دهد: "انتخابات باید 
ابطال شود. ما امروز با آقای هاشمی و آقای خاتمی 
و آقای... جلسه داشــتیم همه اتفاق نظر داشتند 
انتخابات باید ابطال شــود." البتــه بعدتر آقایان 

هاشمی و خاتمی این ادعا را رد کردند.

جلسهحضوریرهبرانقالبباموسوی
در این دیــدار، رهبر انقالب می پرســند: چرا در 
برابر سوءاســتفاده ی دشمن موضع نمی گیرید؟ 
پرسشــی که تاکنون بی پاســخ مانده اســت و 
خاطره ی تلخ اســتعفای ناگهانی و بی خبر آقای 
موسوی از سمت نخست وزیری را به یاد می آورد. 

تظاهراتمعترضینبهنتایجانتخابات
درتهران

علی رغــم جلســه ی رهبر 
انقالب با موسوی اما یک روز 
بعد از آن به دعوت ســران 
فتنه، بسیاری از طرفداران 
آنها که نســبت بــه نتایج 
انتخابات، ابهام داشــتند، مجددا بــه خیابان ها 
آمدند. در خاتمه ی این راهپیمایی غیرقانونی به 
یک پایگاه بســیج حمله شــده و در جریان این 
تهاجم از میــان جمعیت و از پشــت به برخی از 
معترضین شلیک شده و تعدادی کشته می شوند.

یکیازویژگیهایممتازکتاب»فتنهیتغلب«کهقریبششماهازانتشارآنتوسط
دفترحفظونشرآثاررهبرانقالبمیگذردبازخوانیمجموعهیاتفاقات،بهخصوص
اقداماترهبرانقالباستکهدردورانحساسوپرفرازونشیبفتنهی88بهوقوع
پیوست.نشریهیخطحزباهللعالوهبرآنکهمخاطبانراباردیگربهمطالعهیاین
کتابارزشمنددعوتمیکند،دراطالعنگاشتپیشروهمیناقداماتوفعالیتها

رادرخاللرویدادهایمهمواثرگذاردورانفتنهی88مرورکردهاست.

من به آقای موسوی گفتم 
ایشان هم قبول کرد اما...
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روز بعد از نماز جمعه، پنج تن از دلســوزان انقالب دور 
هم جمع  شــدند و برای پایان دادن به التهابات کشور، 
به مالقات مهندس موســوی رفتند. در ایــن دیدار، بار 
دیگر میرحسین موســوی، اصرار بر تقلب در انتخابات 
داشت. بعد از تمام شــدن صحبت هایش، یکی از حضار 
از او سؤال  پرســید بر فرض صحت ادعای او، راه حلش 
چیســت؟ مهندس موســوی این جمع را بــه آقایان 
موسوی الری و محتشمی پور، به عنوان نمایندگان خود 
ارجاع می دهد. روز بعد، ایــن جمع پنج نفره در دیدار با 
نامبردگان، به یک طرح عملی می رســند: اول: انطباق 
ته برگ ها با شناسنامه ها، دوم کنترل صندوق ها و ابطال 
آنهایی که خط ش شبیه هم اســت، و بعد از این دو کار 
نیز آراء بازشماری شــود و نتیجه هر چه شد، مبنا قرار 
بگیرد. این طرح اگرچه از نگاه مسئوالن شورای نگهبان، 
زمان بر و سخت بود، اما بعد از ارجاع آن به رهبر انقالب، 
از طرف ایشــان چنین پاســخ می آید که »این کار را با 
همه ی توان انجام دهید و هر کمکی الزم اســت به این 
کار بشود.« واضح بود که رهبر انقالب علی رغم سختی 
این کار طاقت فرســا، اما برای آنکه شــبهه از ذهن این 
افراد و طرفداران آنها زدوده شود، چنین دستوری داده 
بودند. اما با وجود موافقــت رهبر انقالب با این طرح، باز 
هم این افراد زیر قرار و تعهد خود  زدند. آقای عباسعلی 

کدخدایی، این ماجرا را چنین بازگو می کند:
"من در شــورای نگهبان گفته بودم که بازشماری این 
تعــداد آرائی که آقایــان می گویند، ممکن اســت که 
یک الی دو ماه مــا را معطل بکند... با ایــن حال من به 
عنوان مسئول انتخابات در شــورای نگهبان این طرح 
را می پذیرم، ولی یک شــرط دارد؛ آقایــان به صورت 
مکتوب، تعهد بکنند که هر نتیجه ای از این بازشماری 
حاصل شــد، آن را بپذیرند... آقای آقامحمدی گفتند 
اینها می پذیرند. اعضای شورای نگهبان هم قبول کردند. 
قرار شــد که بروند با آقایان صحبت بکننــد و نتیجه را 
بیاورند... حدود ظهر آقــای ابوترابی فرد به ما زنگ زدند 
که مذاکــرات به جایی نرســیده، ولی بازهــم امیدوار 
هستیم. می رویم خدمت آقای هاشمی رفسنجانی و از 
آنجا می آییم به شــورای نگهبان... آقای هاشمی بعد به 
این بزرگواران می گویند که نه مــن و نه آقای خاتمی، 
نتوانستیم کاری بکنیم و این دو نفر، سر حرف خودشان 
هستند: ابطال انتخابات و ادعای تقلب، آن تعهد را هم 

حاضر نیستند که بپذیرند."
موارد فوق، تنها چهار مورد از موارد عدیده ای بود برای 
بازگرداندن سران فتنه به مســیر عقالنی و قانونی، اما 
فتنه گران نه تنها از دروغ بزرگ خود کوتاه نیامدند، بلکه 
همچنان اصرار بر رفتار غیرعقالیی و غیرقانونی داشتند. 
شــاید اگر این افراد، اصرار بر لجاجت خود نداشــتند، 
مســیر پیشــرفت ایران در ده ســال اخیر، با شــتاب 
بیشــتری به پیش می رفت.  مخصوصــا آنکه به خوبی 
می دانیم یکی از عوامل تشدیدکننده و به وجودآورنده ی 
تحریم های فلج کننده، آشوب های سال 88 و به تبع آن 

امیدوار شدن دشمن برای ضربه زدن به ایران بود.
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حمایتآلمانوفرانسهازمعترضین
دو کشــور آلمــان و فرانســه که پیــش از ایــن، از 
وزیرخارجه ی ایران دعوت به سفر کرده بودند، حاال با 
دیدن اوضاع ایران، از معترضان و فتنه گران، دســت به 

حمایت زدند.  

جلسهرهبرانقالببا
نمایندگانستادانتخاباتینامزدها

در این جلســه رهبر انقالب بعد از 
شنیدن حرف های نمایندگان، به 
چند نکته اشاره می کنند: اوال اینکه 
»حتماً بایستی به این شبهه هایی 
که ]درباره ی صحت انتخابات[ وجود دارد، رســیدگی 
بشــود« دوم اینکه »من به آقای مهندس موسوی هم 
گفتم؛ ایشان هم قبول کرد از من که راه، راه قانونی است؛ 
از همان طریق قانونی مشی کنند، من هم قرص و محکم 
پشتش می ایستم.« سوم هم اینکه »اگر همه هم جمع 
شوند، بگویند ابطال، من قبول نخواهم کرد. ابطال یعنی 

زدن توی دهن مردم.«

اقامهنمازجمعهتهرانتوسطرهبرانقالب
در این نماز جمعه، رهبر انقالب، در 
خطبه ی اول به موضوع »سکینه ی 
الهی«، و در خطبه ی دوم به تحلیل 
اوضاع یک هفته ی اخیر پرداختند. 
یکی از نکات قابل توجه نماز جمعه، دفاع رهبر انقالب از 
مرحوم هاشمی بود. رهبر انقالب در جلسه ای یادآوری 
نمودند که دأب من این نبوده که در جلسه ی علنی و در 
حضور فرد مسئولی، از همان فرد انتقاد کنم و کارش را 
نادرست بشمارم ولی در خطبه های نماز جمعه این کار 
را کــردم و اقدام آقــای احمدی نــژاد در مناظره های 

انتخاباتی را نفی و از آن انتقاد کردم.

تمدیدمهلترسیدگیشوراینگهبان
بهشکایات

در پی درخواســت دبیر شــورای 
نگهبــان از رهبر انقــالب مبنی بر 
تمدید مهلت ده روزه ی رسیدگی به 
شکایات پیرامون انتخابات به منظور 
اتقان بیشــتر و رفع هرگونه ابهام محتمل و افزایش پنج 
روزه ی این مهلت، رهبر انقالب با این درخواست موافقت 

نمودند.
شعارهایانحرافیدرراهپیماییروزقدس

در روز قدس، که روز حمایت از مردم مظلوم فلســطین 
بود، طرفداران سران فتنه، با طرح شــعار انحرافی "نه 
غزه، نه لبنان، جانم فدای ایــران"، ماهیت این روز را به 

مخاطره انداختند.

توهینوپارهکردنعکسامامخمینی
ســه ماه بعد از آن، حامیان فتنه به بهانه ی روز دانشــجو، 
مجددا گرد هم آمده و با سر دادن شعارهای انحرافی قبلی، 

عکس امام خمینی)ره( را پاره کرده و آتش زدند.  

اهانتبههیأتهایعزاداریعاشورایحسینی
اوج هتاکی و اقدامات فتنه گرانه ی حامیان 
سران فتنه، در روز عاشورای سال 88، رقم 
خورد. آنجا که با حمله به دســته جات و 
هیئات عزاداری سیدالشــهداء، برخی از 
پرچم ها و بیرق های عزا را به آتش کشــیدند. با این کار، خشم 

عمومی مردم ایران از این عمل فتنه گران شعله ور شد. 

جلسهرهبرانقالببامسئولینکشور
فـردای روز عاشـورای 88، رهبـر انقـالب در جلسـه بـا 
مسـئولین انتظامـی و امنیتـی فرمودنـد: »چون دیـروز به 
امـام حسـین )ع( توهیـن کردنـد، حتمـاً سـیلی خواهند 
خـورد. لکـن خـواص مـا بایـد حواس شـان جمـع باشـد. 
در اینجـا دو جریـان بـود. یک جریـان کـه به فتنـه میدان 
دادنـد؛ دعـوای اینها دعوای کسـب قـدرت اسـت... جریان 
دوم کـه بـه خاطـر جریـان اول، بـه صحنـه آمـده اسـت 
جریـان ضدانقـالب اسـت... االن اولویـت در برخـورد بـا 
جریان ضدانقالب اسـت؛ االن وقت دسـتگیری زید وعمرو 

نیسـت.«

راهپیماییمیلیونیمردمدرحمایتازاسالموانقالب
روز نهم دی مــاه 88، میلیون ها نفر از 
مردم ایــران، در حمایت از اســالم و 
انقــالب، و مخالفت بــا فتنه گران به 
خیابان های سراســر کشــور آمدند. 
رهبر انقالب در این باره چنین فرمودنــد: »حضور عظیِم 
بی نظیِر تاریخی در سال 57، همان روح در ماجرای 9 دی 
نشــان داده شــد... آن روح چه بود؟ روح دیانِت حاکم بر 

دل های مردم بود.« 90/9/21

دستوررهبرانقالببرایآزادیدستگیرشدگان
پس از حوادث عاشورا عده ای دستگیر 
می شوند... نهادهای امنیتی اطمینان 
داشتند بخشــی از دستگیرشدگان 
مجرمند ولی معلوم نبوده کدام یک از 
آنها تا چه حدی مرتکب جرم شــده اند؛ دبیر وقت شورای 
عالی امنیت ملی مسئله را با آقای حجازی مطرح می کند و 
او نیز پاسخ را موکول به پرســش از رهبرانقالب می کند. 
جــواب رهبر انقــالب اینگونه بــود: »اگر شــما احتمال 
می دهید یکی از این افراد هم بی گناهند، همه شان را آزاد 

کنید.«



Gap.im/KhatteHezbollah          :گپ   
Sapp.ir/KhatteHezbollah  :سروش   
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صاحبامتیاز:مؤسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی
)دفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای(

نـشـــریهجـامـــعـه
مـؤمــنوانـقــالبــی

ارتـبـاطبـا
خطحزبا...

   پیامک:                     1۰۰۰1۰28 
Khat@khamenei.ir:رایانامه   

eitaa.com/khattehezbollah        :ایتا   
ble.im/khattehezbollah                      :بله   

1-دعوتبهتقوا
•باسکینهالهیمؤمنبههدفنزدیکمیشود 

تالطم هـای  مقابـل  در  آرامـش  یعنـی  سـکینه 
گوناگـون روحـی و اجتماعـی... در یـک چنیـن 
مـواردی کـه ایـن اضطراب هـای گوناگـون - چـه 
بـه لحـاظ مسـائل شـخصی، چـه بـه لحاظ مسـائل 
اجتماعـی- بـرای مؤمنیـِن به اسـالم پیـش می آید، 
اینجا بایـد منتظر سـکینه ی الهی بـود... مجموعه ی 
مؤمـن مهـم اسـت که بـه خـدا حسـن ظن داشـته 
باشـد، بدانـد کـه خـدا کمـک کار اوسـت، بدانـد که 

خـدا پشـت سـر رهپویـان راه حـق اسـت. 

2-حرفبامردم
•اینانتخابات،مردمســاالریدینیرابهرخ

عالمکشید
این انتخابات، عزیزان من! برای دشــمنان شــما یک 
زلزله ی سیاسی بود؛ برای دوستان شما در اکناف عالم 
یک جشن واقعی بود؛ یک جشن تاریخی بود... و برای 

نظام جمهوری اسالمی یک نََفس تازه کردن، یک 
حرکت از نو، یک فرصت بزرگ. این انتخابات، 

مردم ســاالری دینی را به رخ همه ی مردم 
عالم کشید. 

•چهلمیلیونبهخطانقالب
رأیدادند 

همه ی کســانی که بــه این چهار 
نامــزد رأی دادنــد، مأجورنــد؛ 
ان شــاءاهلل اجر الهی دارند... خط 
انقالب، چهل میلیون رأی دارد؛ نه 
بیست و چهار و نیم میلیون که رأی 

به رئیس جمهور منتخب است.

•مناظراتنبایــدبهکدورت
تبدیلمیشد 

این مناظره ها تو دهن آن کســانی زد که 
از بیرون تبلیغ می کردند کــه این رقابت ها 

نمایشی است، واقعیت ندارد... البته آثار مثبتی 
داشت، عیوبی هم داشت... البته همین جا من عرض 

بکنم که این گفتگوها نباید به جائی برســد که تبدیل 
بشود به کدورت و کینه. اگر این شد، آنوقت اثر عکس 

خواهد داشت. 

•جمهوریاســالمیاهلخیانتدرآراءمردم
نیست

مردم اطمینان دارند؛ اما برخــی از طرفداران نامزدها 
هم اطمینان داشته باشند که جمهوری اسالمی اهل 
خیانت در آراء مردم نیســت. ســاز و کارهای قانونی 
انتخابات در کشــور ما اجازه ی تقلــب نمی دهد. اگر 
کسانی شــبهه دارند باید حتماً رسیدگی بشود؛ البته 
از مجاری قانونی... بنــده زیر بار بدعت های غیرقانونی 

نخواهم رفت. 

3-حرفباسیاسیون
•درنقطهحساسیازتاریخهستیم

ما در نقطه ی حساسی از تاریخ قرار گرفته ایم. همه ی ما وظیفه داریم که در این مرحله ی تاریخی هوشیار باشیم، دقیق باشیم، مواظب 
باشیم اشتباه نکنیم.

•بههمهآقایانتوصیهمیکنمسعهصدرداشتهباشید
من به همه ی این آقایان، توصیه می کنم بر خودتان مسلط باشید؛ سعه ی صدر داشته باشید؛ دست های دشمن را ببینید؛ گرگ های 
گرسنه ی کمین کرده را که امروز دیگر نقاب دیپلماسی را یواش یواش دارند از چهره هایشان برمی دارند و چهره ی حقیقی خودشان را 

نشان می دهند، ببینید؛ از اینها غفلت نکنید. 

•آخرینوصایایامامرابهیادبیاورید
من به این برادران عرض می کنم، به مسئولیت پیش خدای متعال فکر کنید: پیش خدا مســئولید، از شما سؤال خواهد شد. آخرین 

وصایای امام را به یاد بیاورید؛ قانون را فصل الخطاب بدانید.

4-حرفبااستکبار
•حرکتعظیممردمراانتظارنداشتند

همیـن نتایجـی کـه از ایـن انتخابـات حاصـل شـد، 
همیـن نتایـج را آنهـا هـم - هـم اروپائی هـا، هم 
امـا  می زدنـد؛  حـدس  آمریکائی هـا- 
ایـن حرکـت عظیـم مـردم را انتظـار 
نداشـتند؛ ایـن کارِ 85 درصـدی؛ 
بـاور  را  میلیونـی  چهـل 

. نـد د نمی کر

•دشـمنامیـدوار
شد

وقتی اعتـراض بعضی 
از نامزدهـا را دیدنـد، 
احسـاس  ناگهـان 
فرصتـی  کردنـد 
برایشـان پیـش آمـد. 
ایـن فرصـت را مغتنم 
بتواننـد  تـا  شـمردند 
کننـد.  موج سـواری 
لحنشـان از روز شـنبه و 
یکشـنبه عـوض شـد و وقتی 
یـواش یـواش چشمشـان افتـاد 
بـه بعضـی از اجتماعـات مردمـی 
که بـه دعـوت نامزدهـا مثـاًل در خیابانها 
پیـدا شـدند، امیـدوار شـدند، یـواش یـواش 
نقاب هایشـان کنـار رفت و حقیقـت خودشـان را بنا 

دادن. نشـان  کردنـد 

•مشـکلدشـمنانایناسـتکهملـتایران
نشناختند را

یک سـرمایه دار صهیونیسـت آمریکائی چند سال قبل 
از این، طبق ادعای خـودش که در رسـانه ها و در بعضی 
از مطبوعات نقل شـد، گفـت من ده میلیـون دالر خرج 
کـردم، در گرجسـتان انقـالب مخملـی راه انداختـم... 
احمق هـا خیـال کردنـد جمهـوری اسـالمی، ایـران و 
ایـن ملت عظیم هم مثل آنجاسـت. مشـکل دشـمنان 

ما این اسـت کـه هنوز هـم ملت ایـران را نشـناختند.
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جمهوری اسالمی اهل خیانت در 
آراء مردم نیست
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