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برهمینمعناتاکیدکردهومینویسند:
»...امامنشاءسنگینیوسبکیدربعضیاجسامآناستکههرنوع
ازانواعجسمدارایمکانخاصیاستکهدرآنقرارگرفتهوجزبه
واســطهیکنیرویخارجیازآنجدانمیشودودرصورتخروجاز
آنمکانوقطعشدننیرویخارجیسعیمیکندتابههمانمکان
طبیعیبازگردد.دراینحالاگربامانعیمواجهشــود،باآنبهنزاع
میپــردازدواگردرایننزاعتوفیقیابدوبهســویمرکزعالممیل
کند،آنراسنگینودرصورتیکهناکامشده،درجهتمخالفمرکز

عالمیعنیفلکمحیطمیلکند،آنراسبکمینامند...«

ج(آغازگر دانش شیمی 
دانشعلمشــیمیکهآغازگرآن،جابرابنحیانبود،درقرن12
میالدیبهاروپارسید.اروپایانصدهاکتابرابانام»گیبر«کههمان
جابراست،منتشــرکردند.هنگامیکهایناثرهارابررسیمیکنید
میبینیمکههمانکتابهای»جابرابنحیان«اســت،کهیاتحریف

شدهویابادخلوتصرفهایکوچکیمنتشرشدهاند.
جابر بن حیان و ایجاد یک رشته جدید علمی 

یکیازنمونههایبرجســتهعلمیدورانتمدناسالمی،جابربن
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استفادهازدانشاپتیکتوضیحداد.
حدودا5ًالی10ســالپسازانتشــارکتابکمالالدینفارسی،
همیننظریهرایکراهبآلمانیبهنام»تئودوریکفرایبرگ«نیزدر
کتابشبیانکرد.اروپاییهاازآنروکهباکتابکمالالدینفارسی
آشنایینداشتند،ایننظریه«تئودوریکفرایبرگ«رابزرگترینکشف

تاریخدانشاپتیکمیدانستند.
دراوایلقرنبیســتمفیزیکدانبرجســتهآلمانیبهنام»ایلهارد
ویدمــان«درمییابدکــه»تئودوریکفرایبــرگ«درکتابخوداز
لحاظتئوریکوآزمایشاتعملیبهسطحکتابکمالالدینفارسی
نمیرســد.چندســدهپسازعنوانایننظریهتوسط»فرایبرگ«،
مانظریهایمشــابهرادرکتابدکارتمییابیم.بهاعتقاد»ماتیاس
شــرام«دوســتفیزیکدانمن،دکارتازلحاظعملیکمیفراتراز
کمالالدینفارسیمیرود،اماسطحعلمیتئوریهاییکهپایهانجام
اینآزمایشاتگشتهاند،درکتابکمالالدینفارسیقویتراست.
همیشهســعیکردهاندبهماتلقینکنندکهمســلمانان،زیادبا
انجامآزمایشاتعلمیآشنایینداشتهاند.امااینرامیخواهمبگویم
کهقوانینواصولانجامآزمایشــاتعلمی،ازقرنهشتممیالدیبه
بعد،توســطدانشمندانمسلمانکشفشــده.برایمثال»ماتیاس

دانشــمندبزرگهریکبرایروشنســازیاینپدیده،نظریههای
بیــانکردنداماامروزهمامیدانیمکهدرآنقرون،فیزیکنورهنوز
بهپیشــرفتهایالزمبرایروشنکردناینموضوعدستنیافتهبود
وبرایکشــفعلتایجادرنگینکمان،بشریتبایدتاصدسالصبر

میکرد.
شــرحاینپدیده)رنگینکمان(،درکتابکمالالدینفارسیکه
یکیازستارهشناسانودانشمندبرجستهفیزیکنوربودهوعالوهبر
آنشــرحکتابهایابنهیثمرانیزمینوشته،بیانشدهاست.کمال
الدینفارســیاوایلقرنچهاردهممیالدی،پدیدهرنگینکمانرابا

گفتن حرف های تکراری 
کسالت بار است

*مــاگفتیماقــداموعمل.
گفتنبساســت؛»دوصدگفته
چــوننیمکردارنیســت«.وقتی
زیادهمتکــرارکردیــمومدام
گفتیماقتصــادمقاومتی،ازدهن
هــممیافتد؛یعنــیتکراریکه
شــد،یکچیزکســالتباریهم
میشــود؛عملکنیم.غرضاین

استکهکشوراحتیاجدارد.
5 . عدم رویکرد جهادی 

الف- با حرکت عادی و احیانًا 
خواب آلوده نمی شود کارهای 

بزرگ را انجام داد 
*نکتۀچهــارم]ازمؤلفههای
مقاومتی[، اقتصاد سیاســتهای
رویکردجهادیاســتکهدراین
سیاســتهامــوردمالحظهقرار
گرفته؛همتجهــادی،مدیریت
جهادی.باحرکتعادینمیشود
پیشرفــت؛باحرکــتعادیو
بیحساسیت و خوابآلوده احیاناً
نمیشــودکارهایبزرگراانجام
داد؛یکهمتجهادیالزماست،
تحرکجهادیومدیریتجهادی
برایاینکارهاالزماســت.باید
حرکتیکهمیشــود،همعلمی
باشــد،همپرقدرتباشد،همبا
برنامهباشد،وهممجاهدانهباشد.
مندرجلســهایکهبارؤســای
محترمســهقــوهبــرایهمین
مســئلهدرهفتههــایگذشــته
داشتیم،مطرحکردم.خوشبختانه
به قاطعیت با آقایرئیسجمهور
منگفتندکهآنکســانیکهدر
دولتمسئولپیگیریاینکارها
هســتند،تصمیمشــانبرهمین
حرکتجدیومجاهدانهاســت؛
خب،اینخیلیخوباست؛یعنی
اینالزماست،بدونایننمیشود

پیشرفت.
روزمّره فکر کردن در مسائل 

اقتصادی مضر است 
*روزمّرهفکرکردندرمسائل
تغییر اســت؛ مضــر اقتصــادی،
بهطور اقتصــادی سیاســتهای

دائم،مضراســت-درهمۀبخشها،
بهخصــوصدراقتصاد-تکیهکردن
برنظراتغیرکارشناسی،مضراست؛
اعتمادکردنبهشــیوههایتزریقِی
اقتصادهایتحمیلیشــرقوغرب،
باید اقتصاد مضراست.سیاستهای
سیاستهای»اقتصادمقاومتی«باشد
-یکاقتصادمقاوم-بایداقتصادی
باشــدکهدرســاختدرونــِیخود
مقاومباشــد،بتواندایستادگیکند؛
باتغییراتگوناگوندراینگوشهی
دنیا،آنگوشهیدنیامتالطمنشود.

به »اقدام و عمل« نیاز داریم
*دّومینمســئلهدراین»اقدام
وعمل«یکهمــاگفتیمبایدمورد
توّجهقــراربگیرد،زندهکردنتولید
داخلیاســت.آنطــوریکهبهمن
گزارشکردهاند،امروزحدودشصت
درصــدازامکاناتتولیــدمامعّطل
است،تعطیلاست؛بعضیهابهکمتر
ازظرفیتکارمیکند،بعضیهاکار
نمیکند؛بایســتیماتولیدرازنده

کنیم،تولیدرااحیاءکنیم.
*ماامســالگفتیــم»اقدامو
عمل«؛مــرادماازاقــداموعمل،

 *  پرفسور فوآد سزگین: جابر ابن حّیان به وسیله 
گردآوری رساله ها و کتابچه هایی که به دستش 

رسیده بود، تا آستانه ایجاد یک رشته علمی جدید 
پیش رفت. از وی، صدها کتاب پر از نظریه ها و 

استدالل های فیلسوفانه بجای مانده است. هنگامی 
که این کتابها را بررسی می کنیم، می بینیم که 
حّیان آغازگر روش آنالیز کمی و کیفی در علم 

شیمی بوده است.

 *  اینکه ما همه چیز را از خارج وارد کنیم و نگاه نکنیم که این خرید ما، این واردات ما چه بالیی سر 
تولید داخلی می آورد خطاست؛ پس بنابراین در خریدها کاری کنیم که تولید داخلی تضعیف نشود. 

عالوهبراین،دانشــمندانوفالسفهمسلمانپیبردهبودندکههر
چهجسمبزرگترباشد،نیرویجاذبهیانیرویطبیعیکهبداناشاره

شد،بیشتراست.
ابنسینادراثرخویش،»االشــاراتوالتنبیهات«درهمینمورد

میگوید:
»...نیرودرجســمبزرگترهمچوننیرودرجســمکوچکتروجود
داردبهگونهایکهاگربهاندازهجســمکوچکترازجسمبزرگترجدا
کنیم،ایندونیرومساویخواهندبود.لذاایننیرودرجسمبزرگتر
قویتروبزرگتراســتیابهعبارتینیرویآنافزونبرنیرویموجود

درجسمکوچکتراست...«
دانشمندانمسلمانکامالبرخاصیتجاذبیتزمینوقوفداشتند
وایــنمطلبازنوشــتههایایشــانبهوضوحبرمیآیــد.ازجمله

ابوریحانبیرونیدراثرخویش،»قانونمسعودی«مینویسد:
»...انسانهادرزمینبررویسطحبیرونیقطرهایکرهایستادهاند

وبررویزمین،اجسامسنگینبهسمتپایینمیلدارند...«

مجموعــهومجموعههایمشــابه
پشتیبانیبشود.یکیازپشتیبانیها
دولتی دســتگاههای که است این
خودشــانراموّظفکنندکهبرای
رقیب مجموعههــا ایــن محصول
خارجینتراشند؛یکیازبخشهای
اقتصــادمقاومتیکهماگفتیم،این
است.ستونفقراتاقتصادمقاومتی
داخلی تولید اســت. داخلی تولید
اگربخواهدرونقپیــدابکندیقیناً
باید،همبهآنکمکتزریقبشود،
همازچیزهاییکهمانعرشــدآن
اســتجلوگیریبشــود،همبرای
محصوالت،بازاربهوجودبیاید،هم
وارداتمحصــوالتمشــابهبهیک
نحویکنترلبشود-کلمۀممنوع
رابــهکارنمیبرم-وبامحاســبه
مــوردمراقبتدقیققــراربگیرد،

ممنــوعکنیدوبگوئیدهیچکس
حقندارددراینوزارتخانهجنس
خارجیمصــرفکند.بهنظرمن

اینهامیتواندکمککند.
به جای واردات غیرضروری، 

در صنایع داخلی 
سرمایه گذاری کنیم

*کارســّوماینکهماباالخره
تجــارتخارجیداریــم،واردات
داریم،بهیــکچیزهاییاحتیاج
داریمکــهازخــارجواردکنیم،
مجبوریماینهارابخریم،اشکالی
همندارد،لکنتوّجهکنیمکهاین
خریدهایما،قدرتتولیدداخلی
ماراتضعیفنکند.فرضبفرمایید
مامیخواهیــممثاًلهواپیماوارد
بکنیمیاخریــداریبکنیم؛بهما
گفتهمیشــود-خودمســئولین

*  رهبر انقالب: ما گفتیم اقدام و عمل. گفتن بس است؛ 
»دو صد گفته چون نیم کردار نیست«. وقتی زیاد هم 

تکرار کردیم و مدام گفتیم اقتصاد مقاومتی، از دهن هم 
می افتد؛ یعنی تکراری که شد، یک چیز کسالت باری هم 

می شود؛ عمل کنیم.

وی،صدهاکتابپرازنظریههاواستداللهایفیلسوفانهبجایمانده
اســت.هنگامیکهاینکتابهارابررسیمیکنیم،میبینیمکهحّیان
آغازگــرروشآنالیزکمیوکیفیدرعلمشــیمیبودهاســت.علم
شیمیکهدرجهاناسالمباجابرابنحّیان،بهاوجخودرسیدهبود،
پیشــرفتهایدیگرینیزمیکند.براینمونه،اکتشافاتعملیمهم
زکریــایرازیرادرقرننهممیالدیمیتوانیــممثالزنیم.تاقرن

پانزدهممیالدییکنوعجوهرعجیبساختهمیشود...«
آغاز کننده آزمایشات علمی، جابربن حیان بود

درموردآزمایشــاتعلمینیزچنینگفتهشدهبودکهمسلمانان
چندانباتجربهوآزمایشــات،میانهاینداشــتندوایندانشمندان
غربیبودندکهعلومدقیقهرابراســاستجربهوآزمایشرواجدادند.
امــاکتبتاریخیوعلمیباقیماندهازدورانتمدناســالمیروایتی
بهجزایندارد.پروفســورفوآدسزگین)مدیرانستیتووموزهعلوم
وتمدناسالمیدردانشگاهگوتهفرانکفورت(روایتمتفاوتفوقرا

چنینبازگومینماید:
»...دانشمنداناسالمیازقرننهممیالدی،سعیبهتوضیحپدیده
ایجادرنگینکمانکردند.درمیاناینعالمان،نخســتیندانشمند
فیزیکنورجهان»ابنهیثم«و»ابنســینا«قرارداشــتند.ایندو

همدرقراردادهــایخارجیایکه
ایــنمجموعهوامثالاینمجموعه

دارند،دولتکمکبکند.
*بهمصرفتولیداتداخلیهم
اهمیتبدهید.دردستگاهشما،در
وزارتخانۀشــما،اگــرکارجدیدی
اگــرچیزجدیدی انجاممیگیرد،
خریدهمیشــود،اگــرهمیناقالم
روزمرهایکهمــوردنیازوزارتخانه
اســت،تهیهمیشــود،سعیکنید
همــهاشازداخلباشــد؛اصراربر
اینداشــتهباشــید؛خوداین،یک
قلمخیلــیبزرگیمیشــود.اصاًل

ایناســتکهیکاقدامهمهجانبه
وفراگیرصورتبگیرد،بهطوریکه
بگیریم بتوانیمگزارش آخرســال
ودوســتانگزارشبدهندکهاین
چندکار،]مثاًل[ایندهموردانجام
گرفت.فرضکنیددرزمینۀمسئلۀ
تولید،اینکارهاانجامگرفتیادر
مســئلۀتولیدعلماینکارهاانجام
گرفت،یادرموردمثاًلفرضکنید
کــهارتباطــاتتجاری-بازرگانــی
انجامگرفت؛ اقدامات این خارجی،
]یعنی[کارهایمشــّخص.وانتظار
ماایناســتوامیدواریمانشاءاهلل

اینکارانجامبگیرد.
6 . عدم مدیریت مصرف 

ب- دستگاه های دولتی برای 
محصوالت داخلی رقیب 

خارجی نتراشند 
ایــن فّعالیتهــای از بایــد *
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معرفی یک رشته علمی جدید توسط شاگرد امام صادق)ع( به اروپائیان

گفتن حرف های تکراری کسالت بار است
به اقدام و عمل نیاز داریم

اقتصاد مقاومتی؛ سیاست ها و انتظارات در بیانات رهبر انقالب -  16 
نویسنده: ناصر عابدی

حّیان،شــاگردنامدارحضرتامامجعفرصادق)علیهالسالم(بودکه
اگرچهدرابتداسعیکردند،دستاوردهایعلمیویرانادیدهگرفته
ویابهنامدانشمندانغربی،ثبتکنندامابرمالشدنوانتشاراسناد
ومکتوباتجابربنحّیان،افقتازهایازیافتههایعلمیبشــررادر
برابرچشمانناظرانبیطرفومورخینباانصافگشودتااینکهجابر
بنحّیانراپدرعلمشــیمیخواندندوحتیجرجســارتن،یکیاز

اعصارحیاتبشریرابهنامویاسمگذارینمود.
پرفسورفوآدسزگین)مدیرانستیتووموزهعلوموتمدناسالمی

دانشگاهگوتهفرانکفورت(دراینرابطهمیگوید:
»...یکیازعجیبتریناتفاقاتثبتشدهدرتاریخعلومایناست
که؛دانشــمندانمسلماندرقرنهشتممیالدیدربغداد،بهواسطه
اینکتب،اســاتیدوابزارهاییکهجهاناســالمبهآنهابسیارزودتر
ازغربدســتپیداکردهبودند،درآســتانهیککشــفعظیمقرار
میگیرنــد.دراینجابایکیازشــخصیتهایبــزرگوعجیبتاریخ
بشــریتبهنامجابرابنحّیانآشــنامیشــویم.جابرابــنحّیانرا
میتوانیمبهعنوانکیمیاگرودانشــمندشــیمیمعرفیکنیم.جابر
ابنحّیانبهوســیلهگردآوریرسالههاوکتابچههاییکهبهدستش
رســیدهبود،تاآستانهایجادیکرشــتهعلمیجدیدپیشرفت.از

رهبر انقالب:

شــرام«و»آیلهاردویدمان«اعتقاددارند،کهاســتفادهازآزمایشات
سیســتماتیکعملیدراثباتنظریههااززمانابنهیثمآغازشــده
است.امامندراینجاباآنهامخالفمومیگویمآغازکنندهآزمایشات
علمــی،جابربنحّیانبودهکهدرقرنهشــتممیالدیمیزیســته

است...«
د( علم فیزیک و مکانیک

قوانین جاذبه و حرکت 
درحالیکهکشــفقانونجاذبهزمینوفرمولهایآنبهاسحاق
نیوتندرقرنهفدهممیالدینسبتدادهشده،امااسنادوکتابهای
موجودازدورانتمدناســالمیحاکیاستکهدانشمنداناسالمی
ازقــرننهممیالدی،نیرویجاذبهزمینرامیشــناختندوآنرابه
اسامیمختلفهمچوننیرویطبیعینامنهادندواطالقطبیعیبر
نیرویجاذبهزمینبراســاسایناعتقادصورتمیگرفتکهاجسام
بهصورتطبیعیمیلبهمرکززمینبهعنوانمکانطبیعیخویش
دارنــدودرصورتیکهباواردآمدنیکنیرویبرخالفمیلطبیعی
خویــشازاینمکانطبیعیفاصلهبگیرند،تحتتاثیرنیرویجاذبه
زمینسعیمیکنندتاباردیگربهمکانطبیعیخویشبازگردند.

اخوانالصفادرقرننهممیالدیدررسالهبیستوچهارمخویش

 *دانشمندان اسالمی از قرن نهم میالدی، نیروی جاذبه زمین را می شناختند و آن را به اسامی مختلف همچون نیروی طبیعی 
نام نهادند و اطالق طبیعی بر نیروی جاذبه زمین براساس این اعتقاد صورت می گرفت که اجسام به صورت طبیعی

 میل به مرکز زمین به عنوان مکان طبیعی خویش دارند.

 ** آقای کروبی! آن »کاندیدای خاص« و »فالن شخص« که شایعاتی در آن هنگام راجع به 
حمایت »آقا سیدمجتبی« از وی در برخی محافل سیاسی پیچید آقای قالیباف بود.  آخر شما را 
به خدا این چه حرکت کودتاگونه ای است که نماینده آن ) آقای قالیباف(، در ردیف چهارم و با 

اختالف حدود یک میلیون رأی، بعد از جنابعالی قرار می گیرد؟!

دولتیمیگویند-کهاگرچنانچه
فــالندرصــدازایــنقیمترا
مــادرصنایــعداخلــیهواپیما
ســرمایهگذاریکنیم،بیشــتراز
آنکهازخــارجبخریماســتفاده
خواهیــمکــردوتولیــدداخلی
همرشــدپیدامیکند.اینکهما
همهچیــزراازخارجواردکنیمو
نــگاهنکنیمکهاینخریدما،این
وارداتمــاچهبالییســرتولید
پس خطاســت؛ میآورد داخلی
بنابرایــندرخریدهاکاریکنیم
کهتولیدداخلیتضعیفنشود.

یکی از نمونه های برجسته علمی دوران تمدن اسالمی، جابر بن حّیان، 
 شاگرد نامدار حضرت امام جعفر صادق )علیه السالم( بود او را
  پدر علم شیمی خواندند و حتی جرج سارتن، یکی از اعصار 

حیات بشری را به نام وی اسم گذاری نمود.

کروبی انتخاباتی را که دولت اصالحات برگزار کرد مخدوش خواند
اینکبپردازیمبهایندرخواســتجنابعالی:»مصرانهازشمامیخواهم
زمینــهاصالحیرافراهــمکنیدکهتمامیارکانکشــوردرمقابلمردمو
نهادهایقانونیبهطورعملیپاسخگوباشندودرعمل،قانونحاکمباشدو

نهحاکمیتفردیاگروهیخاص.«
اینسخنفینفسهدرستاستامابایددیدارادهشماازبیانآن،تاچهحد
منطبقباحقوواقعیتاست.همانگونهکهمیدانیداصل111قانوناساسی،
مجلسخبرگانرامســئولاحرازشــرایطرهبریدریکفردونیزاستمرار
اینشرایطدررهبریدانستهاست.بنابراینبدیهیاستخبرگانبرایانجام
اینمسئولیتخود،بایدبهنحومقتضیبررهبرینظارتداشتهباشدوطبعا
رهبرینیزدرقبالمجلسخبرگان،پاسخگوباشد.اینموضوعیاستکهاز
سالهاپیشدردستورکارخبرگانقرارداشتهوبههمینمنظورباتشکیل
کمیسیونیتحتعنوان»کمیسیونتحقیق«بهاینامرمشغولاست.برای
اطالعبیشترازاینقضیهجنابعالیمیتوانیدبهفصلنامه»حکومتاسالمی«
شماره41کهتوسطدبیرخانهمجلسخبرگانمنتشرمیشود،مراجعهفرمایید.
دراینشماره،برخیازاعضایخبرگانمانندآقایانهاشمیرفسنجانی،جنتی،
مقتدایی،مجتهدشبســتریودیگراندرمورداینقضیهوسیرآندرزمان

حضرتاماموآیتاهللخامنهایبهتفصیلتوضیحاتیارائهکردهاند.
البتهایننکتههمبرایشمابهعنوانیکمدعی»خطامام«بایدجالب
باشــدکهبهگفتهبرخیازاینبزرگــواران،دردورانحیاتحضرتامامبا
توجهبهشــأنوجایگاهایشانهیأتتحقیقعمالفعالیتینداشتهاست.لذا
اگربخواهیمبهشیوههماندورانکهبسیارموردتأکیدجنابعالیاستعمل
شــود،دردورانآیتاهللخامنهاینیزاینهیأتمیبایستفعالیتیراانجام

پاسخ مستند مسعود رضایی - پژوهشگر تاریخ معاصر- به شبهات فتنه انگیزان-۳

شماقراردهند.آنوقتاگردیدیدکارهاییکهانجامدادهامبهیکیازشرایط
الزمدررهبریخدشهواردمیکند،جایایناستکهاقدامبکنید،درغیر
آنصورت،ربطیبهرهبریندارد.«)مجلهحکومتاســالمی،پائیز1385،

شماره41،ص55تا57(
آیتاهللمرتضیمقتدایینیزدراینبارهاظهارداشــتهاســت:»مجلس
خبرگانبرایانجاماینوظیفهکمیســیونیمتشکلاز15عضوتشکیلداده
کهحداقلهرماهیکمرتبهجلسهدارندتابراعمال،رفتارواقداماترهبری
اشــرافکاملداشتهباشند.خودمقاممعظمرهبریهمازاینامراستقبال
کردندوفرمودنددرمحدودهکارقانونیتانهرچهمیخواهیدسؤالکنید.به
دفترشانهماعالمکردندکهآقایانهرچهخواستنددراختیارشانگذاشته
شــودوتاکنوندوجلدازمطالبیکهمربوطبهاقداماترهبریاســتواز
صداوسیماهمپخشنشدهبرایکمیسیونفرستادهشدهاست.بههرحال
کمیسیونکارخودرابادقتانجاممیدهدومخبرآنهمنتایجبررسیهاو
تحقیقاتیراکهانجامشــدهدراجالسیههایمجلسخبرگانبهاطالعدیگر
اعضامیرساند.هرچندمواردیوجودداردکهچوناعالمآنهاازنظرمسائل
امنیتیبهصالحنیســتمخفیمیمانندوبهمقتضایشاناقداممیشود.در
نتیجــهاکنونمیتوانیمبهطورقاطــعبگوییمکهبحمداهللرهبریباکمال
قدرتواقتداروظیفهخودشــانراانجاممیدهند.)حکومتاســالمی،پائیز

1385،شماره41،ص74(
حسنختاماینبخشازبحثماهم،اظهاراتآقایهاشمیرفسنجانی
اســتکهعالوهبــرتأییدانجامنظارتبررهبریتوســطمجلسخبرگان،
»اســتصوابیبودن«آنراهمموردتأکیدقرارمیدهند:»خبرگاناگراطالع
نداشتهباشــندنمیتوانندقضاوتکنندچونکسیکهازاختیاراتوسیعی
برخورداراستودراموردخالتداردوامرونهیمیکند،بایددرعملباآن
شرایطیکهگفتهشدمنطبقباشد،طبعاًخبرگانبایدکاریراکهمقدماتش
واجباستانجامدهند.لذا»نظارتاستصوابی«اگریکجامعناداشتهباشد
همینجااســت،کهاگرخبرگانمطلعشــدند،رهبریاینشرایطراندارد،
میتواننداقدامکنند.«)مجلهحکومتاسالمی،تابستان1385،شماره40،

ص38و39(
آنچهبیانشــداشارهایبودبهنظارتهایقانونیبررهبریکهدرحال
انجاماست.البتهبندهازجنابعالیکهخودرادائرمدارجهانخلقتومافیها
میدانید،انتظارندارمگوششــنواییبرایاینمطالبداشتهباشیدچراکه
نشاندادهایدانتخاباتیراکهدرآنشکستبخوریدهمراهباتقلبمیدانید،
مجلسیراکهدرآنحضورنداشتهباشیدفرمایشیمیدانیدوریاستجمهوری

راکهبرآنتکیهنزدهباشیدناکارآمدمیدانید.
امــامهمترازاینگونهنظارتهایقانونــی،نظارتعمومیومردمیبر
رهبریاســتکهبهصورتمســتمروجودداشتهودارد.مردمدرطولسه
دههگذشتهدیدهاندکشورماازچهبحرانهایصعبوسنگینیعبورکرده
کههریکازآنهابرایویرانییککشــوروویالنییکملتکافیاســت؛از
جنگودعواهایقبیلگــیوجناحیداخلیبگیرتابحرانهایمنطقهایو
بینالمللی.آیابرایشــماکهخوددرمتنقضایابودهایدالزماستفهرستی
بلندباالازاینبحرانهاراارائهدهم؟همانیکفتنهایکهدرسال88برپا
شد،درصورتیکهبدرستیوبادرایتمدیریتنمیشد،کافیبودتادودمان

ملتیرابرباددهد!
امروزعلیرغمهمهآنمســائلومصائبوبحرانهاوبحرانآفرینیهای
داخلیوخارجی،نظامجمهوریاسالمیوکشورایران،درکمالاقتدارداخلی
ومنطقهایوبینالمللیقراردارند.نشانهآنهمعصبانیتبیشازحددشمنان
مااستکههرچهمیزنندبهدربستهمیخورندوبهتعبیرقرآنکریم،ازآن
همهصرفسرمایهوانرژیبراینابودیاسالموایران،جزحسرتبردلشان

نمیماند.بیانبیشتردراینزمینه،فقطتوضیحواضحاتخواهدبود.

اجازهدهیدازهمینجامستقیماواردموضوعانتخاباتریاستجمهوری
درسال84و88شویمکهدرواقعمهمترینبخشنامهجنابعالیراتشکیل
میدهدوصدالبتهکهنقشبســیارمهمیدرشــکلدادنبهگفتارورفتار

سیاسیشماداشتهاست.
ابتداانتخاباتسال84.شمادرابتداینامهخودنوشتهاید:»همانطورکه
میدانیدپسازانتخاباتریاســتجمهوری84نامهایبهحضرتعالیتقدیم
کردمکهپسازآنشــماازطریقبرادرمحترمجنابآقایوحیدخواســته
بودیدمالقاتیباشماداشتهباشم.درآنروزضمنبیانگالیهواعتراضیکه
نســبتبهدخالتهایانجامگرفتهدرروندانتخاباتبهنفعکاندیدایخاص

داشتمامادرنهایتسکوتاختیارکردم.«
همچنیندرادامهنیزخاطرنشانساختهاید:»درانتخاباتریاستجمهوری
84سپاهوبسیجبهمحوریتفرزندشماآقاسیدمجتبیبهنفعیکیازنامزدها
ورودکردندودرنتیجهتخلفوتقلبآناندرســهاســتاناصفهان،تهرانو
قمفردموردنظرباحرکتکودتاگونهشوراینگهبان،باآنکهاینجانبدر11

استانکشوراولبودمبهمرحلهدومفرستادهشد.«
ازمجموعایندوجملهبوضوحمیتواندریافتبهادعایشمادرانتخابات
ســال84،»آقاســیدمجتبی«محوریک»حرکتکودتاگونه«بهنفعیک
»کاندیدایخاص«قرارگرفتکهبراثرآنبهجایاینکهشــمابهمرحله
دومانتخاباتبروید،آن»فردموردنظر«بهمرحلهدومرفتوباآقایهاشمی

رفسنجانیبهرقابتپرداخت.
بندهقبلازبیانهرمطلبدیگری،اسامیکاندیداهایحاضردرمرحلهاول
انتخاباتریاستجمهوریدرسال84رادراینجاذکرمیکنم.اولجنابعالی
وبعدآقایان:هاشمیرفسنجانی،علیالریجانی،محمدباقرقالیباف،محمود

احمدینژاد،مصطفیمعین،محسنمهرعلیزاده.
آقایکروبی!جنابعالیدرنامهخودنام»آقاســیدمجتبی«رابهصراحت
ذکرکردهایدونشاندادهایدکههیچترسواباییازبیانناماشخاصندارید.
سؤالمنایناستکهبااینشجاعتوصراحتلهجه،چرانامآن»کاندیدای
خــاص«و»فــردموردنظر«راذکرنکردهاید؟!یعنیاگربههردلیلیقراربر
تحفظونگفتناسماشخاصبود،طبعامیبایستنام»آقاسیدمجتبی«راذکر
نمیکردیدولیوقتیشماتاتهخطرفتهاید،دیگرچهجایپردهپوشیدرمورد
نامیک»کاندیدایخاص«بود؟!واقعاچرانگفتید؟اینسؤالیاستکهحتما
درذهنخوانندگاننامهشماهمنقشبستهودرپییافتنپاسخآنهستند.

اتفاقااینپاسخ،بسیارمهموتعیینکنندهاست:همشمامیدانیدوهممن،
کهاگرنامآن»کاندیدایخاص«مشخصشود،همهادعاهاوگفتههایشما

درموردحرکتکودتاگونهدرانتخاباتسال84،هوامیرود.
آقایکروبی!آن»کاندیدایخاص«و»فالنشخص«کهشایعاتیدرآن
هنگامراجعبهحمایت»آقاســیدمجتبی«ازویدربرخیمحافلسیاسی
پیچیــد–وبندهدراینجاکاریبهراســتودروغآنندارم–آقایقالیباف
بود،نهآقایاحمدینژاد.اماشماازاینکاندیدانامنبردیدبرایاینکهآقای
قالیبافنتوانســتدرآنانتخاباتبهموفقیتیدستیابد!اگرایشانبهدور
دومانتخاباتراهیافتهبودولواینکهحتیدرآندورازآقایهاشــمیهم
شکستمیخورد،حرفشماباالخرهجاییبرایبحثوتأملداشت،اماآخر
شــمارابهخدااینچهحرکتکودتاگونهایاستکهنمایندهآن،درردیف

سالمتانتخاباتتأکیدورزیدندوحتیآنراسالمترینانتخاباتتاآنموقع
اعالمکردند.البتهجالباینجاســتکهشــماهرکسراکهنظریمخالف
شــمادراینزمینهداردولوآقایخاتمییادیگردوستانتانباشد،ازدمتیغ
تهمتوتوهینخودگذراندهاید؛آنجاکهمیفرمایید:»البتهاینامردرسایه
انحصارطلبیوبیتجربگیافرادپرنفوذیدرونجریاناصالحاتوهمچنین

ضعفوزارتکشوردرصیانتازآرایمردمتحققپیداکرد.«
درعینحال،اشارهشمابه»سایهانحصارطلبیوبیتجربگیافرادپرنفوذ
درونجریاناصالحات«کهآنراعاملیمهمدرعدمپیروزیخوددرانتخابات
ســال84دانستهایدنیزبسیارجالباستوجایپرداختندارد.قاعدتاشما
بهپشتصحنهآنچهگفتهایدواقفیدامابندهالزممیدانمنکتهایرادرجهت
روشنساختناینجملهبرایدیگرانوبخصوصجوانانیکهممکناستاز

اینپشتصحنهاطالعکافینداشتهباشند،عرضکنم.
جنابعالیاززمانتشکیلمجمعروحانیونمبارزدراواخرسال66،عضوو
دبیرکلآنبودید.یعنیدرسال83کهکاندیدایانتخاباتریاستجمهوری
شدید،حدود16سالازدبیرکلیشمابراینتشکلمیگذشت.طبعاانتظار
جدیشماازمجمعروحانیوناینبودکهبعدازاعالمکاندیداتوریدرانتخابات
ریاستجمهوری،جنابعالیرابهعنوانکاندیدایرسمیخودمعرفیکند.من
نمیدانمدرجلساتمجمعچهحرفهاییبینشماواعضایمحترمآنردو
بدلشدهاستامابههرتقدیراعضایمجمعروحانیون،باتوجهبهشناختی
کهازخصوصیاتومیزانتوانمندیشماداشتند،ازمعرفیدبیرکلخودبه
عنوانکاندیدایرســمیدراینانتخاباتخودداریکردند.اینمسألهبکلی
خالفانتظاروتمایلشمابودوموجباتناراحتیشدیدجنابعالیرافراهمآورد
والبتهشکستدرانتخاباتنیزتلخیاینموضوعرادرذائقهشمادوچندان
کردطوریکهبعدازانتخابات،ازمجمعجداشــدیدوحزباعتمادملیرا
راهاندازیکردید.بهنظرمیرســدوقتیاز»سایهانحصارطلبیوبیتجربگی
افرادپرنفوذدرونجریاناصالحات«ســخنمیگویید،هنوزهمآنتلخیو

ناراحتیباهمانشدتذائقهتانرامیآزارد.
اماگذشــتهازاین،نبایدازیکنکتهمهمدیگردراینقضیهغفلتکرد
وآنبرداشــتورهیافتجامعهازاینموضوعبود.یعنیوقتییکتشــکل
پرسابقهوتأثیرگذارازکاندیداتوریدبیرکلخودحمایتنمیکند،معلوماست
کهاینمسألهچهتأثیریبرافکارعمومیمیگذارد.آنوقتشمادادوفریاد
برآوردهایدکهمنیکساعتخوابیدموبیدارشدم،دیدمکنفیکونشدهاست!
خواستمبحثدربارهانتخابات84راتمامکنموبهموضوعانتخابات88
بپردازماماحیفمآمدکهبهجملهدیگریازشمادربارهآنانتخاباتاشارهنکنم.
فرمودهاید:»آیاکارکردوالیتفقیهدرنظامجمهوریاســالمیایناستکه
روزیبرایشکافمیاناصالحطلباندونامزداینجریانراباحکمحکومتی

بهعرصهانتخاباتریاستجمهوریبرگرداند)1384(و...«
شمامختاریدهرتحلیلیراکهمایلیددرموردتأییدصالحیتآقایانمعین

نمیداد.اماباتوجهبهاظهاراتاعضایخبرگان،اینهیأتوکمیســیوندر
ایندورانفعالبودهاست.البتهراجعبهنحوهانجامکارطبعابحثهاوتبادل
نظرهاییوجودداشتهاستتاضمناینکهمجلسخبرگانبهوظیفهنظارتی
خوددرحدمسئولیتقانونیخویشعملکند،اخاللواختاللینیزدرامور
مربوطبهرهبریرخندهد.امابههرتقدیر،اینکاردرطولزمانسازوکار

مناسبخویشرایافتهاستوهمچنانادامهدارد.
ازبــابنمونهنظرجنابعالیرابهاظهــاراتبرخیازاعضایخبرگاندر
اینبارهجلبمیکنم.آیتاهللجنتیدراینبارهاینگونهگفتهاند:»البتهما
درزمانحضرتاماماصاًلبهخوداجازهندادیمکهواردقضیهشــویم،چون
شأنایشاناجّلازاینبودکهبخواهیمباایشاندراینخصوصیاتصحبت
کنیموهیچتردیدیدرصفاتوویژگیهایالزمدرایشاننبودواحتیاجی
بــهتحقیقنبود.بنابرایــندرآنزمانقضیهراپیگیرینکردیم.ولیپساز
رحلتحضرتامام)قدسســره(مسألهدوبارهمطرحشدکهچهکنیم؟هر
گاهمجلسخبرگانجلســهتشــکیلمیداد،ازهیأتتحقیقسؤالمیشد
کهشماچهاقدامیانجامدادهاید؟راجعبهاینقضیهبحثکردیم.نظرعده
زیــادیازاعضایخبرگانبراینبودکهبایدهیأتتحقیقدرنهادهایزیر
نظرمقاممعظمرهبریتحقیقوبررسیکندکهآیادرستادارهمیشودیا
نه؟درصورتمثبتبودنمدیریتبهقوهخودباقیاست،درغیرآنصورت
تذکربدهندیاسؤالکنندکهچرااینگونهاست؟نظراکثریتبراینبود.«
بهگفتهایشاناینموضوعباآیتاهللخامنهاینیزدرمیانگذاردهمیشود
وبعدازبحثوبررســیراجعبــهحوزههایموردتحقیقونحوهانجامکار،
»نتیجهاینشدکهمقاممعظمرهبریفرمودند:اگربنابربررسیوسؤالو
اقدامیاســت،بادفترمندرارتباطباشیدوازدفترسؤالکنید،ببینیدمن
دربارهاینتشکیالتچهکردهام.دربارهمراکزیکهزیرنظرمناست،چگونه
عملکردهام.ازاقداماتمنســؤالکنید،آنهابهشماپاسخمیدهند،چون
منبهآنهادستورمیدهمکهشماهرسؤالیداشتید،اطالعاترادراختیار

* مقام معظم رهبری 
فرمودند: درباره 

مراکزی که زیر نظر 
من است، چگونه عمل 
کرده ام. از اقدامات من 

سؤال کنید، آنها به 
شما پاسخ می دهند، 

چون من به آنها 
دستور می  دهم که شما 

هر سؤالی داشتید، 
اطالعات را در اختیار 

شما قرار دهند. * سؤال من این است که با این شجاعت و 
صراحت لهجه، چرا نام آن »کاندیدای خاص« و 
»فرد مورد نظر« را ذکر نکرده اید؟! ولی وقتی 

شما تا ته خط رفته اید، دیگر چه جای پرده پوشی 
در مورد نام یک »کاندیدای خاص« بود؟! واقعا 
چرا نگفتید؟ این سؤالی است که حتما در ذهن 

خوانندگان نامه شما هم نقش بسته است

ومهرعلیزادهتوسطشوراینگهبانباحکمحکومتیآیتاهللخامنهای،داشته
باشید.ولیواقعیتایناستکهدرآنزمان،بخشگستردهایازطیفچپ
واصالحطلبانکهشــمارافردمناسبیبرایریاستجمهورینمیدانستند،
درخواستداشتندتاآقایدکترمعینبهعنوانکاندیدایاصلیآنها،درجمع
کاندیداهایریاستجمهوریحضورداشتهباشدوایندرخواستموردپذیرش
رهبریقرارگرفت.درجریانانتخاباتهممالحظهکردیدکهجمعقابلتوجهی
ازاعضایمجمعروحانیونازایشانحمایتکردندودرنهایتنیزآقایدکتر
معینحدود4میلیونرأی–یعنییکمیلیونکمترازجنابعالی-کســب
کرد.اینمقداررأیبخوبیحاکیازوسعتحمایتهادرطیفاصالحطلبان
ازایشــانبودبویژهاینکهدکترمعینتوانســتهبوداینمقداررأیرابدون
دادنوعدههایمالیکسبکند.بنابراینمالحظهمیفرماییدکهاقدامرهبری
درتأییدصالحیتآقایدکترمعیندرواقعاجابتیکدرخواستعمومیدر
طیفاصالحطلبانبود.حالاگرشماازحمایتمجمعازآقایدکترمعینبه
جایحمایتازکاندیداتوریخودتان،ناراحتید،لطفااینمسائلدرونگروهی

رابینخودتانحلوفصلکنیدوبهبیرونتسریندهید.

چهارموبااختالفحدودیکمیلیونرأی،بعدازجنابعالیقرارمیگیرد؟!
باتوجهبهاینواقعیت،شمادوراهمنطقیبیشتردرپیشروندارید:یا
بایدازادعایخودمبنیبروجودیکحرکتکودتاگونهآنهمبامحوریت
فردیمانند»آقاســیدمجتبی«صرفنظرکنیدچوناگرچنینبودطبعا
آقایقالیبافمیبایســتبهعنوانپیروزآنانتخابــاتدرمیآمد،یااگر
همچنانبرحرکتکودتاگونهاصرارداریدبایداذعانکنیدنظامانتخاباتی
درایرانبهقدریمســتحکمونفوذناپذیراســتکهحتیاگرکسیمانند
فرزندرهبریهمقصدبهکرســینشــاندنکاندیدایموردنظرخودرابا
یکحرکتکودتاگونهداشتهباشد،قادربهانجامآننخواهدبودوشکست

سختیرامتحملخواهدشد!
نکتهدیگریکهدرهمینزمینهبایدبهآناشــارهکنمایناســتکه
انتخاباتریاســتجمهوریدرسال84توســطدولتآقایخاتمیبرگزار
شــدوآقایموسویالرینیزمسئولیتوزارتکشوررابرعهدهداشت.این
بزرگوارانازدوستانوهمفکرانوهمراهانقدیمیشمابودندودرپاسخبه
ادعایشمامبنیبرمخدوشبودننتایجاعالمشده،باقاطعیتبرصحتو


