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شهادت : حلب سوریهتاریخ شهادت: 13بهمن ماه 13۹۸

ان شاء اهلل جوان ها در بیت المقدس نماز خواهند خواندمصیبت آن روزی است که مردم به صندوق رأی پشت کنند
4 4خانواده ایرانی  |   مسئله روز  |   4 کلیدواژه  |  

اطالع نگاشت

»مسـئله ی اقتصـاد؛ مشـکالت معیشـتی، امـروز 
چیزی اسـت که آحـاد مـردم، همـه آن را احسـاس هفتـه

می کنند؛ یک بخشـی از مردم هـم به شـّدت و واقعاً 
زیر فشـارند؛ گرانی هسـت؛ در مواد غذایی، گوشت، 
تخم مـرغ، مـرغ، بقّیـه ی چیزهـای الزم در زندگی، اجـاره بهای 
مسـکن، در وسـایل منزل، وسـایل دیگـر و امثـال اینهـا، گرانی 
فـراوان اسـت. خب اینهـا واقعـاً فشـار مـی آورد روی مـردم؛ یک 
مشـکالتی اسـت که وجود دارد؛ یا کاهش ارزش پـول ملّی؛ اینها 
مشـکالت اقتصـادی کنونـی کشـور اسـت.« ۹7/5/22 امـا ایـن 
مشـکالت بدان معنی نیسـت که برای آن راه حلی وجود نداشته 
باشـد. این مشـکالت نیز، مانند هر مشـکل و مسـأله ی دیگری، 
راه حـل دارد، بـه شـرطی کـه صورت مسـأله بـه صـورت دقیـق 
ترسـیم شـود. در یـک نگاه کلـی و بـا توجه به سـپهر سیاسـی- 

اجتماعـی کنونـی کشـور، چهـار راهـکار بـرای حل مشـکالت 
متصور است:

اول: آشوب
راه اول که همواره ازسوی دستگاه رسانه ای جبهه ی استکبار تبلیغ 
شده، »سناریوی آشوب« است. از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی 
تاکنون در برهه های متعددی دشــمن تالش کرده اســت تا با 
سوءاستفاده از مطالبات اقشار مختلف مردم، طرفداران نامزدهای 
انتخاباتی و حتی معترضین به برخی موضوعــات را برای ایجاد 
اغتشاش و درگیری به میدان بیاورد. فتنه ی 88 یکی از اصلی ترین 
نمونه ها و اغتشاشات آبان 98 در پی گرانی بنزین نمونه ی اخیر از 
همین آشوبگری است. در این حوادث، اگرچه سازماندهی کالن 
توسط اتاق فکر دشمن طراحی می شود اما برخی از افراد نیز ممکن 

است راه حل مطالبات خود را نیز از همین خالل بدانند و آشوبگران  
را همراهی کنند. اما نتیجه چه می شود؟ »در یک چنین حوادثی 
معموالً اشرار، کینه ورزان، انسان های ناباب وارد میدان میشوند، 
گاهی بعضی از جوان ها هم از روی هیجان با اینها همراهی می کنند 
و این  جور مفاســد را به بار می آوردند؛ این مفاسد هیچ مشکلی را 
درست نمی کند جز اینکه عالوه ی بر هر مشکلی که هست، ناامنی 
را هم اضافه می کند. ناامنی بزرگ ترین مصیبت برای هر کشوری 

است.« ۹۸/۸/26   

دوم: استعفا و استیضاح 
راه حل دوم، که برخی گروه ها و جریان های فکرِی داخلی نیز آن 
را مطرح کرده اند، »سناریوی اســتعفا و استیضاح« است. برخی 

3  معتقدند در مواجهه ی با ضعــف و بی تدبیری عملکردهای

2

شهادت، نعمت و هدیه ی خداست؛ این هدیه را آسان به کسی نمی دهند. چرا هدیه ی خداست؟ چون مرِگ ناگزیِر همگانِی همه ی انسان ها را به یک پدیده ی 
افتخارآمیِز در دنیا و آخرت تبدیل می کند... آیا بزرگ ترین دغدغه ی هر انسانی از مرگ به خاطر این نیست که از بعد از آغاز سفر مرگ بی خبر است و نمی داند چه 
بر سر او خواهد آمد؟ اینها را در کنار هم بگذارید و ببینید انسانی همین مرگ و همین حادثه ی قطعی و ناگزیر و همین آینده ی مبهم و نگرانی آور را تبدیل کند 
به یک حادثه ی پُرافتخار، به یک واقعه ی نامدارِ در دنیا و آخرت، به یک وسیله ی عزِت پیش خدا.   ۸4/2/12  |  *  این شهید مدافع حرم از اولین نفراتی بوده است که به 

همراه حاج قاسم سلیمانی برای دفاع از حریم اهل بیت علیهم السالم به سوریه رفت و دقیقاً یک ماه پس از شهادت سردار دلها، به فرمانده شهیدش پیوست و در حلب سوریه آسمانی شد.

شهادت، هدیه بی نظیر الهی        |        این شماره تقدیم می شود به روح مطهر اصغر پاشاپور *

در هر خانه ای که هستید ، این کار را دهه فجر انجام دهید

نماینده مجلس باید اینگونه باشد
رهبر انقالب در دیدار روز چهارشنبه
 با اقشار مختلف مردم مطرح کردند

ســالگرد پیــروزی انقــالب اســالمی بر همه مــردم ایــران مبــارک باد

رهبر انقالب در دیدار روز چهارشنبه
تنها  مسیرراهکار اساسی برای حل مشکالت مردم را بیان کردند
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پاسخ پرسش

نقطه  درخشان زندگی حضرت زهرا)( جمع این سه چیز است

پاسخ کوبنده انصاراهلل به متجاوزان
در عملیات »بنیان مرصوص« - که جمعه گذشته توسط ارتش و کمیته های مردمی یمن به اجرا در آمده - خسارت 
گسترده ای به نیروهای متجاوز در شرق صنعا وارد شد. این عملیات در پاسخ به حمالت گسترده ی مزدوران به 
مردم بی دفاع یمن صورت گرفته است. تصاویر و اطالعات میدانی از عملیات نظامی »بنیان مرصوص«  از میزان 
خسارت هایی پرده بر می دارد که مزدوران در شرق صنعا متحمل شده اند. به گفته ی سخنگوی نیروهای نظامی 

یمن، این عملیات بیش از هزار و پانصد کشته و دو هزار زخمی از مزدوران برجا گذاشته است.

دیکته صهیونیست ها به رئیس جمهور آمریکا 
علی رغم گذشت بیش از یک هفته از رونمایی طرح معامله ی قرن توسط رئیس جمهور تروریست آمریکا، بازتاب ها 
نسبت به آن در رسانه های گوناگون همچنان ادامه دارد. روز یکشنبه ی گذشته نیز واشنگتن، خواستار نشست 
غیرعلنی و پشت درهای بسته ی شــورای امنیت درباره ی معامله ی قرن شد. کوشنر، داماد و مشاور ارشد ترامپ 
قصد دارد، طرح معامله ی قرن را در این نشست فوق العاده ی شورای امنیت ارائه دهد. همچنین عبدالباری عطوان، 
سردبیر روزنامه ی رأی الیوم ، ضمن محکوم کردن توطئه ی آمریکایی معامله ی قرن گفت: اسرائیلی ها طرح معامله 

قرن را به ترامپ دیکته کرده اند. 

ارتش سوریه در 7 کیلومتری ادلب
طی عملیات جدید نیروهای مقاومت و ارتش سوریه در محور سراقب در حومه ی جنوبی شهر استراتژیک ادلب، 
سه روستای دیگر آزاد شده، و خطوط امدادرســانی گروه های تروریستی میان شهرهای سراقب و اریحا را قطع 
کردند. گفتنی است در جریان این عملیات علی رغم کارشکنی و مقابله ی نیروهای ارتش ترکیه، با پیشروی های 
صورت گرفته فاصله ی نیروهای محور مقاومت تا شــهر ادلب بــه حدود ۷ کیلومتر کاهش یافــت. بنا بر نقل 
خبرگزاری ها، تاکنون نزدیک به 400 تروریست در این عملیات به هالکت رسیده اند. برخی خبرها نیز از تصرف 

شهر سراقب توسط ارتش سوریه حکایت دارد.

تالش ناکام داعشی ها
سه شنبه ی گذشته، تروریست های داعش تالش کردند تا بر مناطقی در استان االنبار عراق مسلط شوند اما این 
تالش تروریست های تکفیری داعش با مقاومت نیروهای حشد الشعبی، و بدون تلفات و خسارت ناکام ماند. این در 
حالی است که حشد الشعبی چند روز پیش از این عملیات، حمله ی دیگری از سوی تروریست های داعشی را در 

استان االنبار خنثی کرده بود.

1.مؤمن باشد
 انتخاب صالح - در درجه اّول - یعنی انتخاِب نماینده متدیّن. 

رکن اصلی، تدیّن اســت... این، اســاس قضیه است. 
نماینده ای که متدیّن باشد، شما خاطرتان جمع 

اســت که خیانت و کار خالف نخواهد کرد؛ 
حتی کوتاهــی و سســتی نخواهد کرد. 

نماینده ی متدیّن، هر یک ســاعتی را 
که بخواهد غیبت کند و در مجلس 

نباشــد، احســاس می کند این 
خالف شرع است و چون متدیّن 
است، این خالف شرع را انجام 
نمی دهد. نماینده ی متدیّن، 
از تریبــون مجلــس برای 
گفتن سخن ناحق، استفاده 
نمی کند. نماینده ی متدیّن، 
مصالح انقالب و کشور را بر 
مسائل شخصی یا گروهی، 
مقــّدم می دانــد. 71/2/17 
بعضی ها ابتدای کار آدم های 

خوبی هستند منتها وقتی وارد 
عرصه هایی می شوند وسوسه ها 

اینهــا را به این طــرف و آن طرف 
می کشاند، اگر ایمان قوی باشد از این 

انحراف ها مصون می مانند. ۹۸/11/16 

2. انقالبی باشد
نماینـده بایـد انقالبـی باشـد؛ روحیه و نشـاط و 

امیـد و قـوت و روحیـه ی انقالبـی در او وجود داشـته 
باشـد تـا بتوانـد راه هایـی کـه بـه نظـر بن بسـت می رسـد، 

بشـکافد و پیـش بـرود. ۸7/11/26 انقـالب می توانـد ایـن کشـور را 
نجـات دهـد. بدانیـد! اگـر ارزش هـای انقالبـی فراموش شـد، هیچ 
قدرتـی نخواهـد توانسـت مشـکالت ایـن کشـور را برطـرف کنـد 
و آن را بسـازد. ارزش هـا و شـعارهای انقالبـی، ابزارهـای حرکـت و 
تضمین کننـده ی حضـور آحـاد ایـن ملت انـد. اینهـا می تواننـد 

کشـور را نجـات دهنـد. 74/11/20

دوم اســفند ۹۸ موعد برگزاری انتخابات یازدهمین دوره ی مجلس شورای 
اسالمی و میعادگاه دیگری برای حضور مردم در صحنه ی سیاسی اجتماعی 
کشور و نمایش اقتدار ملت ایران است. رهبر انقالب در دیدار اقشار مختلف 
مردم در روز چهارشنبه  )16 بهمن ۹۸( بیانات مهمی را درباره ی این انتخابات 
ایراد فرمودند. ایشان در بخشی از همین سخنرانی شش شاخصه ی اصلی 
برای انتخاب اصلح در این انتخابات را نام بردند که نشریه ی خط حزب اهلل این 

ویژگی ها را در بیانات و اندیشه ی رهبر انقالب مورد بررسی قرار داده است.

نماینده مجلس باید 
اینگونه باشد

رهبر انقالب در دیدار روز چهارشنبه با اقشار 
مختلف مردم مطرح کردند

1

2

درباره ی راهپیمایی 22 بهمن خب ملت ما واقعاً همت کردند، 40 سال شوخی نیست، 40 سال در زمستان، هوای سرد، زیر 
برف، روی یخبندان،  در همه  جای کشور، مردم در سالگرد انقالب بیرون آمدند. حضور خودشان، اجتماع عظیم خودشان 
را به رخ دشمن ها کشیدند. سالگرد جشن های ملی کشورها را شما نگاه کنید یک چهار نفر می آیند آنجا می ایستند، یک 
عده ای هم در مقابل آنها رژه می روند. حضور مردمی آن هم با این عظمت، آن هم چهل سال پی درپی، آن هم با این همه 
تخریبی که دشمنان کردند، هر سالی به یک جوری خواستند یک حرفی بزنند شاید تضعیف کنند، نشده است. بنابراین 
واقعاً جا دارد که انسان از ملت ایران با همه ی وجود... تشکر کند. امسال البته سالگرد 22بهمن مصادف است با چهلم شهید 
عزیز ما، شهید سلیمانی، ایام چهلم او است، مردم انگیزه ی مضاعف دارند. و ان شاءاهلل دشمنان ما حضور عظیم مردمی را در 

میدان ها و خیابان ها خودشان خواهند دید.  ۹۸/11/16

راهپیمایی 22 بهمن امسال، انگیزه مردم مضاعف است

پرسش دانشجو: آیا نظارت استصوابی، باعث بی اعتمادی مردم به نظام نمی شود؟
پاسخ رهبر انقالب:  جواب من این است که نه، نمی شود... این نظارت شورای نگهبان، طبق قانون و متکی به قانون 
اساسی است. پایه ها و ریشه هایش در قانون اساسی است و در قانون عادی هم همان تأیید شده است و وجود دارد... 
این برای آن است که یک آدم ناباب، یک آدم مضر و یک آدم بد، به این مرکِز حساس وارد نشود. این نظارت استصوابی 
مخصوص مجلس که نیست؛ در مورد ریاست جمهوری هم هست. حاال شما ببینید یک آدم حراِف پشت هم اندازی 
که از خارج هم حمایت شود و پول فراوانی هم داشته باشد و خودش را به شکل های گوناگونی بیاراید و این جا بیاید و 
کاندیدا شود و اکثریتی را هم ببرد و رئیس جمهور شود، تکلیف مملکت چه می شود؟! نظارت استصوابی برای همین 
7۸/۹/1 است که جلِو آدم هایی که بر طبق قوانین کشور، صالحیت آمدن به این منصِب حساس را ندارند... گرفته شود.  

نظارت استصوابی برای حل این مشکل است

اخبار مقاومت
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1  مسئوالن، راه حل در کناره گیری آنها از آن منصب 

است. در پاسخ باید گفت »یکی از عیوب کار، این بی صبری 
و شتاب زدگی است؛ مرتّب آدم پا به زمین بزند که "آقا چرا 
نشد؟ چرا نشــد؟" خب هر چیزی قدری دارد، هر چیزی 
اََجل و اََمدی دارد، همه چیز باســرعت انجام نمی گیرد... 
« ۹7/12/23 از ســویی دیگر استعفا و برکناری، صرفا یک 
ُمسّکن موقت، بدون درمان دقیق درد است. از بین بردن 
معلول و بی توجهِی به علت اصلی ناکارآمدی ها مشکلی را 

حل نمی کند. 

سوم: انتخابات حداقلی
راه ســوم که ایده ی برخی از مسئوالن اســبق کشور و 
بازیگران صحنه ی سیاســی کشور اســت، »سناریوی 
دموکراسی کنترل شده« است. طرفداران این نظر، بر این 
باورند که انتخابات، لزوما نیازی نیست با حضور حداکثری 
مردم برگزار شود، همین که بخشی از مردم شرکت کرده 
و به نامزدهــای انتخاباتی، ولو بــا رأی کم اما جهت  دهی 
شده رأی بدهند کفایت می کند. این افراد بر این عقیده اند 
بیشتر از آنکه مردم چه اشخاص و با چه گرایشی را انتخاب 
می کنند، توافق افراد و جریان های سیاسی برای تعیین 
نامزدها و نتیجه ی انتخابات کافی است. نتیجه ی چنین 
دیدگاهی منجر به آن می شود که به جای مردم، این افراد 
و جریان های سیاسی هستند که تعیین کننده ی نتیجه ی 

انتخابات اند. 

چهارم: مردم ساالری دینی
راه حل نظام اســالمی که مبتنــی بر اندیشــه ی امام 
خمینی)ره( و حضرت آیت اهلل خامنه ای است اما اجرای 
الگوی واقعی مردم ســاالری دینی و برگــزاری انتخابات 
واقعی، و نه تشریفاتی، با حضور گسترده  و حداکثری مردم 
اســت. در الگوی مردم ســاالری دینی، »حضور مردم در 
صحنه« گره گشای اصلی مشکالت کشور بوده و خواهد بود 
و به همین خاطر »انتخابات، اساسی ترین مسئله ی کشور 
است. مسئله ی اقتصاد خیلی مهم است، مسئله ِی فرهنگ 
خیلی مهم است، مسئله ی تقویت علمی و پیشرفت، اینها 
همه اش خیلی مهم است اما اساس همه ی اینها مسئله ی 
انتخابات است. انتخاب ما اگر یک انتخاب قوی و درست 
و عمومی باشد، همه ی این مشکالت بتدریج حل خواهد 
شد، این نشان دهنده ی اهمیت انتخابات است.« ۹۸/11/16 

بنابراین نه آشوب، نه استعفا و برکناری، و نه دموکراسی 
کنترل شــده، راه حل واقعی، برگزاری انتخابات پرشور، 
با حضور حداکثری مردم در آن اســت. اگر مردم کشــور 
خواهان تغییر و اصالح در وضعیت اقتصادی و معیشتی 
خود هستند، راه حل آن از طریق انتخابات، و برگزیدن افراد 
صالح و شایسته محقق خواهد شد. »انتخابات فرصتی است 
برای ورود افکار جدید، راه های نو در چرخه ی تصمیم سازی 
و تصمیم گیری کشــور. ]با انتخابات[ افکار نویی می آید، 
به خصوص اگر آدم های درست و حسابی را بتوانیم انتخاب 
بکنیم، می توانند برای مشکالت کشور راه های تازه ای را 
ارائه کنند، چاره  اندیشی کنند و حرف های کارشناسانه ای 

را بزنند.« ۹۸/11/16 جز این راهی نیست.   

نقطه  درخشان زندگی حضرت زهرا)( جمع این سه چیز است

3. شجاع باشد
ــی  ــدرت خارج ــالن ق ــه ف ــرف زدن علی ــه از ح ــده ای ک آن نماین
ــران  ــردم ای ــد از م ــه بیای ــت ک ــن نیس ــق ای ــد او الی ــم می ترس ه
ــچ  ــد... چــون هی ــی کن ــن شــجاعت نمایندگ ــا ای ــزت،  ب ــن ع ــا ای ب
ــد  ــت، بای ــد رف ــراس پیــش نخواه ــرز و خــوف و ه ــرس و ل ــا ت کار ب
ــرد. ۹۸/11/16 شــهید  ــه عمــل ک ــه و عاقالن ــه مدبّران شــجاعانه، البت
مــدّرس خصوصیــت عمــده اش ایــن بــود کــه هیــچ عامــل ارعــاب و 
تهدیــد و تطمیــع و فریبگــری در او اثــر نمی کــرد... ایــن خصوصیت 
ــوب  ــا زود مرع ــس اســت. بعضی ه ــده ی خــوب در مجل ــک نماین ی
می شــوند! مــن بارهــا عــرض کــرده ام کــه قدرت هــای اســتکباری 
ــب روی  ــه مرتّ ــی - ک ــلطه گِر جهان ــای س ــن قدرت ه ــی همی - یعن
ــا  ــا و ملت ه ــد و دولت ه ــت می اندازن ــور دس ــور و آن کش ــن کش ای
ــاندن  ــان از ترس ــده ی کارش ــانند، عم ــوغ خــودش می کش ــر ی را زی

7۸/11/26 می گــذرد. 

4. روحیه جهادی
 داشته باشد

 اینکــه مــا بــه مدیــران مرتّــب توصیــه 
ــن  ــت جهــادی«، ای می کنیــم »مدیریّ
در مــورد مجلــس، رفتــار جهــادی 
جهــادی  گفتــن  ســخن  اســت، 
مجاهدانــه  کــردن  اقــدام  اســت، 
انقالبی گــری  اســت،  جهــادی  و 
ــزه ی  ــان و انگی ــه ی ایم ــت. روحی اس
ــای  ــه ی کاره ــر هم ــد ب ــی بای انقالب
ــم  ــس حاک ــرم مجل ــده ی محت نماین
از دســتاوردهای  نگهبانــی  باشــد. 
انقــالب و مبانــی نظــام، جــزو ســوگند 
نمایندگــی شــما اســت کــه اگــر 
ــن انجــام نگیــرد، حضــور نماینــده،  ای
ــدا  ــکال پی ــی اش ــاظ قانون ــم از لح ه
لحــاظ شــرعی  از  می کنــد، هــم 
 ۹7/3/30 می کنــد.  پیــدا  اشــکال 
بــه  جهــادی  مدیریّــت  }البتــه{ 
نیســت؛  بی انضباطــی  معنــای 
پُــرکاری، بــا تدبیــر حرکــت 
ــناختن  ــب وروز نش ــردن، ش ک
و دنبــال کار را گرفتــن، 
ایــن معنــای مدیریّــت 
اســت.  جهــادی 

 ۹6 /11 /2۹

5.کارآمد 
باشد

کارآمد  باید  نماینده 
بعضی ها  باشــد.  هم 
اما  متدیّن هســتند، 
از آنها کاری ســاخته 
نیســت. باید به گونه ای 
باشند که بتوانند وظایفی 
را که بــر عهده شــان قرار 
دارد، انجام دهنــد. ۸2/11/24 
یک مجلس سالم و قوی و کارآمد 
و دارای اعضــای مؤمــن و منطبق 
با ضوابط، خواهد توانســت پشــتیبانِی 
قانونی نظام را به شکل صحیحی انجام بدهد. 

 ۹۸/11/16

6. طرفدار عدالت باشد
نماینده ی صالح آن کسی است که پایبند به عدالت باشد. ۸6/12/22 کشور ما به عدالت احتیاج دارد، بشریت احتیاج دارد 
به عدالت، منتها عدالت در دنیا مهجور است، غریب است، جمهوری اسالمی پرچم عدالت را بلند کرد، این پرچم را نگذارید 
بخوابد. به معنای واقعی کلمه دنبال عدالت باشیم، هم عدالت اقتصادی، هم عدالت حقوقی، هم عدالت سیاسی، در همه ی 

زمینه ها عدالت باید وجود داشته باشد. ۹۸/11/16
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)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(

نـشـــریه جـامـــعـه 
مـؤمــن و انـقــالبــی
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پیرشفت روایت  

ایرانی خانواده

مراقب حیله  دشمن در 
انتخابات باشید!                            
]مسئله ی انتخابات[ مسئله ی این نیست که خب، من 
دلم می خواهد یک وکیل داشته باشم، دلم می خواهد 
یک وزیر داشته باشم؛ خیر، قضیه این نیست، قضیه ی 

سپردن یک مملکتی است به دست یک کسی که اگر 
ناباب از کار در آید، صدمه به اسالم می زند، جمهوری 
اســالمی را از بین می برد... قدرت های بزرگ امروز 
لمس کرده اند که سیلی از اســالم خورده اند. آنها از 
ما بیشتر ملتفت هستند که چه کرده است اسالم با 
آنها. اینها می خواهند این اسالم را کنار بگذارند. چطور 

کنند؟ حیله های مختلف؛ یکی هم اینکه شما را وادار 
کنند که وارد نشوید. خودشان شیطنت کنند یک 
کسی را تعیین کنند. آن کس که تعیین شد، بکشد 
ما را به طرف امریکا، ولو ده سال دیگر. همه باید توجه 
به این مسائل داشته باشید. مسائل سیاسی ماِل همه 

   60/4/10 است.    

واژه کلید

یکی از واقعّیت های کشــور، حضور شــگفت آور 
جمهوری اسالمی در این منطقه است؛ نه حضور 
ماّدی و جســمانی و حضور فیزیکی، بلکه حضور 
معنوی. یکی از چیزها ]ایــن[ که آمریکایی ها در 
مذاکراتشــان -در مذاکرات پنهانشان، مذاکرات 
پشــت پرده شــان- با بعضی از همین مرتجعین 
عرب دارند که در واقع با هم درددل می کنند، آنها 
از ایران شــکایت می کنند و از آمریکا توّقع دارند 
که اعمال فشار کند، او هم می گوید خب چه کار 
کنم، نمی توانم! خالصه ی بگوبشنوشان این است! 
همه ی این گله ها و ناراحتی ها و ِشــکوه ها از این 
است که نفوذ ایران گسترده شده... فرض کنید امام 
بزرگوار ما اینجا می نشست حرف می زد، حرفش را 
همین طور دهن به دهن می بردند مثالً در اقصای 
آفریقا و آسیا؛ آنچنان نفوذ می کرد که آدِم ساکِن 
فالن کشور دوردســت آفریقایی یا آسیایی، اسم 
بّچه اش را می گذاشــت روح اهلل. نفوذ یعنی این؛ 
بدون اینکه یک صفحه کاغذ برای این معنا مایه 

گذاشته شده باشد.      ۹4/4/20

عمق استراتژیک نظام 
جمهوری اسالمی

حزب اهلل این است

جوان ها باید خیلی بیدار باشند
امروز یک فصل مهّمی از فّعالّیت دشمنان 
جمهــوری اســالمی همین اســت که 
محاسبات مســئولین را تغییر بدهند و 
افکار مردم را دســت کاری بکنند و اینها 
را در ذهن جوان های مــا ]جا بیندازند[... 
آماج اصلی هم جوان ها هستند؛ در چنین 
وضعّیتی، جوان های کشــور خیلی باید 
بیدار باشند... خطاب من به شما بّچه های 
انقالب، جوان های انقالب... این مضمون 
اســت که اهّمّیت کار خودتــان را امروز 

بفهمید و بدانید. همان طور که در مباهله 
همه ی ایمان در مقابــل کفر قرار گرفت، 
امروز، همه ی ایمــان در نظام جمهوری 
اســالمی در مقابل کفر قرار گرفته است؛ 
و همان طور که معنویّــت و صفا و اقتدار 
معنوی پیغمبر اکرم و خانواده اش توانست 
دشــمن را از میدان خارج کند، به فضل 
الهی و به حول وقــّوه ی الهی ملّت ایران با 
اقتدار خود و با معنویّت خود دشمن را از 

میدان خارج خواهد کرد.  ۹4/7/15

جوانان، نوجوانان، بچه مدرسه  ای ها و امثال اینها، در هر خانه ای که هستند، متعهد بشوند 
که کوچه های خودشان را با این کاغذهای رنگی تزیین کنند و خودشان را مشغول نمایند. 
این کار، چه اشکالی دارد؟... مثاًل فرض کنید در سطح تهران، ده هزار پسربچه ی جوان را 
چند روز مشغول این کار بکنید. با شــوق و ذوق بیرون بیایند، نردبان بگذارند، باال بروند، 
کاغذ رنگی قیچی کنند و به این نخ ها بچسبانند. این جا بچسبانند، آن جا بچسبانند، این 
بچه پایین بیاید، آن بچه باال برود، آن بچه تصحیح کند. این خودش یک هیجان است و 

احساس می کند که برای دهه ی فجر کاری می کند.  6۹/10/11

در هر خانه ای که هستید 
این کار را دهه فجر انجام دهید

 دشــمنان ملت ایران و هویت ملی و 

ملت  می خواهند  این کشور  پیشرفت 

ایران را از این فضای مســتعد بالندگی 

و رشــد خارج کنند و باز هم استیالی 

بیگانگان را بر این کشــور برگردانند. 

یادبود دهه ی فجر، خود مانع بزرگی در 

راه تحقق این هدف است. سعی می کنند 

انقالب را از یاد مــردم ببرند؛ اما دهه ی 

فجر، انقالب را به یاد مــردم می آورد. 

سعی می کنند امام را از یاد مردم ببرند؛ 

اما دهه ی فجر، تجســم اراده و عظمت 

۸0/11/3 امام بزرگوار ماست.     

دهه فجر مانع تحقق 
اهداف دشمن

روز مسئله

اصلح انتخاب

جوان ها به هوش باشــند، بیدار باشند. معیارها 
مشخص است. در انتخابات، این آگاهی باید اثر 
کند... ملت ایران در انتخاب های خود توجه کند؛ 
کسانی با رأی ملت سر کار نیایند که در مقابل 
دشــمنان بخواهند دست تســلیم باال ببرند و 
آبروی ملت ایران را ببرند. کسانی سر کار نیایند 
که بخواهند با تملق گوئی به غرب، به دولت های 
غربی، به دولت های زورگو و مستکبر، به خیال 
خودشان بخواهند برای خودشان موقعیتی در 
سطح بین المللی دست و پا کنند... اگر کسانی 
بر سر کار بیایند که در مراکز گوناگون سیاسی یا 
اقتصادی به جای اینکه به فکر ادامه ی راه امام و 
ارزش ها و اصول ترسیم شده ی به وسیله ی امام 
باشند، به فکر به دســت آوردن دل فالن قدرت 
غربی و فالن مستکبر بین المللی باشند، برای 

ملت ایران مصیبت خواهد بود. ۸۸/2/2۸

اگر چنین افرادی سِرکار 
بیایند برای ملت ایران 

مصیبت خواهد بود

ان شاء اهلل جوان ها در 
بیت المقدس نماز خواهند خواند

عالج اساســی و زیربنایی مســئله ی فلسطین، 
همان مطلبی است که ما چند سال قبل گفتیم و 
در مراکز مهم بین المللی هم ثبت شده است: یک 
نظرخواهی از همه ی مردم فلسطینی االصل - نه 
آنکه مال فالن کشور آمده در منطقه ی فلسطین 
ساکن شده، نه، آنی که اهل فلسطین است - از هر 
مذهبی چه مسلمان، چه مسیحی، چه یهودی... 
و یک حکومتی باید ســر کار بیاید با رأی عمومی 
مردم فلسطین، در همه ی فلسطین، او درباره ی 
مسائل فلسطین تصمیم گیری کند، درباره  ی امثال 
نتانیاهو و دیگران هم آنها خودشان تصمیم گیری 
کنند، اختیار دســت آنها اســت، این تنها راهی 
است که برای صلح در فلسطین و حل مسئله ی 
فلسطین وجود دارد و ان شاءاهلل این پیش  خواهد 
رفت، امیدواریم که شما جوان ها آن روز را ببینید 
و ان شاء اهلل در بیت المقدس که این قدر برای اینها 
مسئله ی بیت المقدس مهم است، شماها در آنجا 

به توفیق الهی نماز خواهید خواند.  ۹۸/11/16

بعضی ها از بّچه های خوب و انقالبی تعّجب می کنند 
که فالنی مدام می گوید در انتخابات شرکت کنید، 
شــرکت کنید؛ از من گله مند می شــوند که چرا 
شما مدام گفتید بیایید در انتخابات شرکت کنید. 
آقاجان! توّجه داشته باشید که مصیبت، آن روزی 
است که مردم پشــت کنند به صندوق رأی؛ این 
مصیبت است؛ و دشــمن این را می خواهد. االن 
شماها باید زودتر از من بشنوید، بنده هم شنفته ام 
صداهایی را کــه بلند می شــود، آرزو می کنند و 
انتظار می کشند روزی را که نود درصد مردم پای 
صندوق ها شــرکت نکنند... بنده آن را می بینم. 
حضور مردم پای صندوق رأی، یک نعمت بزرگی 
است. »مردم ســاالری«، این جزو کلیدواژه های 
اصلی اســت؛ این را فراموش نکنید. خب، شــما 
می خواهید که مردم پای فالن صندوق بیایند، پای 
آن صندوق نیایند، خب تــالش کنید تا آن کاری 
که شما می خواهید تحّقق پیدا کند. جلوی حضور 

مردم پای صندوق رأی نَایستید.   ۹6/3/17

مصیبت آن روزی است که 
مردم به صندوق رأی پشت کنند
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