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نماینده مجلس باید اینگونه باشد

ت

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

2

ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی بر همه مــردم ایــران مبــارک باد

تنها مسیر
رهبر انقالب در دیدار روز چهارشنبه
راهکار اساسی برای حل مشکالت مردم را بیان کردند

«مسـئلهی اقتصـاد؛ مشـکالت معیشـتی ،امـروز
هفتـه
چیزی اسـت که آحـاد مـردم ،همـه آن را احسـاس
شـدت و واقعاً
میکنند؛ یک بخشـی از مردم هـم به ّ
زیر فشـارند؛ گرانی هسـت؛ در مواد غذایی ،گوشت،
بقیـهی چیزهـای الزم در زندگی ،اجـاره بهای
تخممـرغ ،مـرغّ ،
مسـکن ،در وسـایل منزل ،وسـایل دیگـر و امثـال اینهـا ،گرانی
فـراوان اسـت .خب اینهـا واقعـاً فشـار مـیآورد روی مـردم؛ یک
مشـکالتی اسـت که وجود دارد؛ یا کاهش ارزش پـول ملّی؛ اینها
مشـکالت اقتصـادی کنونـی کشـور اسـت 97/5/22 ».امـا ایـن
مشـکالت بدان معنی نیسـت که برای آن راهحلی وجود نداشته
باشـد .این مشـکالت نیز ،مانند هر مشـکل و مسـألهی دیگری،
راهحـل دارد ،بـه شـرطی کـه صورتمسـأله بـه صـورت دقیـق
ترسـیم شـود .در یـک نگاه کلـی و بـا توجه به سـپهر سیاسـی-

کلیدواژه |

اجتماعـی کنونـی کشـور ،چهـار راهـکار بـرای حل مشـکالت
متصوراست:
اول :آشوب
راه اول که همواره ازسوی دستگاه رسانهای جبههی استکبار تبلیغ
شده« ،سناریوی آشوب» است .از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی
تاکنون در برهههای 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 .فتنهی 88یکی از اصلیترین
نمونهها و اغتشاشات آبان  98در پی گرانی بنزین نمونهی اخیر از
همین آشوبگری است .در این حوادث ،اگرچه سازماندهی کالن
توسطاتاقفکردشمنطراحیمیشودامابرخیازافرادنیزممکن

4

خانواده ایرانی |

است راه حل مطالبات خود را نیز از همین خالل بدانند و آشوبگران
را همراهی کنند .اما نتیجه چه میشود؟ «در یک چنین حوادثی
معموالً اشرار ،کینهورزان ،انسانهای ناباب وارد میدان میشوند،
گاهیبعضیازجوانهاهمازرویهیجانبااینهاهمراهیمیکنند
ن جور مفاســد را به بار میآوردند؛ این مفاسد هیچ مشکلی را
و ای 
درست نمیکند جز اینکه عالوهی بر هر مشکلی که هست ،ناامنی
را هم اضافه میکند .ناامنی بزرگترین مصیبت برای هر کشوری
است98/8/26».
دوم :استعفا و استیضاح
راه حل دوم ،که برخی گروهها و جریانهای فکریِ داخلی نیز آن
را مطرح کردهاند« ،سناریوی اســتعفا و استیضاح» است .برخی
معتقدند در مواجههی با ضعــف و بیتدبیری عملکردهای 3

مسئله روز |

4

مصیبتآنروزیاستکهمردمبهصندوقرأیپشتکنند درهرخانهایکههستید،اینکاررادههفجرانجامدهید

شهادت ،هدیه بینظیر الهی

| این شماره تقدیم می شود به روح مطهر اصغر پاشاپور

۴

انشاءاهللجوانهادربیتالمقدسنمازخواهندخواند
*

شهادت ،نعمت و هدیهی خداست؛ این هدیه را آسان به کسی نمیدهند .چرا هدیهی خداست؟ چون ِ
همگانى همهی انسانها را به یک پدیدهی
مرگ ناگزی ِر
ِ
افتخارآمی ِز در دنیا و آخرت تبدیل میکند ...آیا بزرگترین دغدغهی هر انسانی از مرگ به خاطر این نیست که از بعد از آغاز سفر مرگ بیخبر است و نمیداند چه
بر سر او خواهد آمد؟ اینها را در کنار هم بگذارید و ببینید انسانی همین مرگ و همین حادثهی قطعی و ناگزیر و همین آیندهی مبهم و نگرانیآور را تبدیل کند
به یک حادثهی پُرافتخار ،به یک واقعهی نامدا ِر در دنیا و آخرت ،به یک وسیلهی عزتِ پیش خدا * | 84/2/12 .این شهید مدافع حرم از اولین نفراتی بوده است که به

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

تاریخ شهادت13 :بهمن ماه 1398

شهادت  :حلب سوریه
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دیدار

برش

راهپیمایی  22بهمن امسال ،انگیزه مردم مضاعف است
دربارهیراهپیمایی 22بهمنخبملتماواقعاًهمتکردند 40،سالشوخینیست 40،سالدرزمستان،هوایسرد،زیر
برف ،روی یخبندان ،در هم ه جای کشور ،مردم در سالگرد انقالب بیرون آمدند .حضور خودشان ،اجتماع عظیم خودشان
را به رخ دشمنها کشیدند .سالگرد جشنهای ملی کشورها را شما نگاه کنید یک چهار نفر میآیند آنجا میایستند ،یک
عدهای هم در مقابل آنها رژه میروند .حضور مردمی آن هم با این عظمت ،آن هم چهل سال پیدرپی ،آن هم با این همه
تخریبی که دشمنان کردند ،هر سالی به یکجوری خواستند یک حرفی بزنند شاید تضعیف کنند ،نشده است .بنابراین
واقعاًجا دارد که انسان از ملت ایران با همهی وجود ...تشکر کند .امسال البته سالگرد۲۲بهمن مصادف است با چهلم شهید
عزیز ما ،شهید سلیمانی ،ایام چهلم او است ،مردم انگیزهی مضاعف دارند .و انشاءاهلل دشمنان ما حضور عظیم مردمی را در
میدانهاوخیابانهاخودشانخواهنددید98/11/16 .

پرسش

پاسخ

نظارت استصوابی برای حل این مشکل است

پرسش دانشجو :آیا نظارت استصوابی ،باعث بیاعتمادی مردم به نظام نمیشود؟
پاسخ رهبر انقالب :جواب من این است که نه ،نمیشود ...این نظارت شورای نگهبان ،طبق قانون و متکی به قانون
اساسی است .پایهها و ریشههایش 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 مرک ِز حساس وارد نشود .این نظارت استصوابی
مخصوص مجلس که نیست؛ در مورد ریاست جمهوری هم هست .حاال شما ببینید یک آدم حرافِ پشتهماندازی
که از خارج هم حمایت شود و پول فراوانی هم داشته باشد و خودش را به شکلهای گوناگونی بیاراید و اینجا بیاید و
کاندیدا شود و اکثریتی را هم ببرد و رئیسجمهور شود ،تکلیف مملکت چه میشود؟! نظارت استصوابی برای همین
منصبحساسراندارند...گرفتهشود78/9/1 .
استکهجل ِوآدمهاییکهبرطبققوانینکشور،صالحیتآمدنبهاین
ِ
اخبارمقاومت

پاسخ کوبنده انصاراهلل به متجاوزان

درعملیات«بنیانمرصوص»-کهجمعهگذشتهتوسطارتشوکمیتههایمردمییمنبهاجرادرآمده-خسارت
گستردهای به نیروهای متجاوز در شرق صنعا وارد شد .این عملیات در پاسخ به حمالت گستردهی مزدوران به
مردم بیدفاع یمن صورت گرفته است .تصاویر و اطالعات میدانی از عملیات نظامی «بنیان مرصوص» از میزان
خسارتهایی پرده بر میدارد که مزدوران در شرق صنعا متحمل شدهاند .به گفتهی سخنگوی نیروهای نظامی
یمن،اینعملیاتبیشازهزاروپانصدکشتهودوهزارزخمیازمزدورانبرجاگذاشتهاست.

دیکتهصهیونیستها به رئیسجمهورآمریکا

علیرغمگذشتبیشازیکهفتهازرونماییطرحمعاملهیقرنتوسطرئیسجمهورتروریستآمریکا،بازتابها
نسبت به آن در رسانههای گوناگون همچنان ادامه دارد .روز یکشنبهی گذشته نیز واشنگتن ،خواستار نشست
غیرعلنی و پشتدرهایبستهی شــورای امنیت دربارهی معاملهی قرن شد .کوشنر ،داماد و مشاور ارشد ترامپ
قصددارد،طرحمعاملهیقرنرادرایننشستفوقالعادهیشورایامنیتارائهدهد.همچنینعبدالباریعطوان،
سردبیرروزنامهیرأیالیوم،ضمنمحکومکردنتوطئهیآمریکاییمعاملهیقرنگفت:اسرائیلیهاطرحمعامله
قرنرابهترامپدیکتهکردهاند.

ارتش سوریه در  7کیلومتری ادلب

طی عملیات جدید نیروهای مقاومت و ارتش سوریه در محور سراقب در حومهی جنوبی شهر استراتژیک ادلب،
سه روستای دیگر آزاد شده ،و خطوط امدادرســانی گروههای تروریستی میان شهرهای سراقب و اریحا را قطع
کردند .گفتنی است در جریان این عملیات علیرغم کارشکنی و مقابلهی نیروهای ارتش ترکیه ،با پیشرویهای
صورتگرفته فاصلهی نیروهای محور مقاومت تا شــهر ادلب بــه حدود  ۷کیلومتر کاهش یافــت .بنا بر نقل
خبرگزاریها ،تاکنون نزدیک به  400تروریست در این عملیات به هالکت رسیدهاند .برخی خبرها نیز از تصرف
شهرسراقبتوسطارتشسوریهحکایتدارد.

تالش ناکام داعشیها

سهشنبهی گذشته ،تروریستهای داعش تالش کردند تا بر مناطقی در استان االنبار عراق مسلط شوند اما این
تالشتروریستهایتکفیریداعشبامقاومتنیروهایحشدالشعبی،وبدونتلفاتوخسارتناکامماند.ایندر
حالی است که حشد الشعبی چند روز پیش از این عملیات ،حملهی دیگری از سوی تروریستهای داعشی را در
استاناالنبارخنثیکردهبود.
2
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رهبر انقالب در دیدار روز چهارشنبه با اقشار
مختلف مردم مطرح کردند

نماینده مجلس باید
اینگونه باشد

دوم اســفند  98موعد برگزاری انتخابات یازدهمین دورهی مجلس شورای
اسالمی و میعادگاه دیگری برای حضور مردم در صحنهی سیاسی اجتماعی
کشور و نمایش اقتدار ملت ایران است .رهبر انقالب در دیدار اقشار مختلف

مردم در روز چهارشنب ه ( 16بهمن  )98بیانات مهمی را دربارهی این انتخابات

ایراد فرمودند .ایشان در بخشی از همین سخنرانی شش شاخصهی اصلی

برای انتخاب اصلح در این انتخابات را نام بردند که نشریهی خط حزباهلل این
ویژگیها را در بیانات و اندیشهی رهبر انقالب مورد بررسی قرار داده است.

.1مؤمنباشد

انتخاب صالح  -در درجه ا ّول  -یعنی انتخابِ نماینده متدیّن.
رکن اصلی ،تدیّن اســت ...این ،اســاس قضیه است.
نمایندهای که متدیّن باشد ،شما خاطرتان جمع
اســت که خیانت و کار خالف نخواهد کرد؛
حتی کوتاهــی و سســتی نخواهد کرد.
نمایندهی متدیّن ،هر یک ســاعتی را
که بخواهد غیبت کند و در مجلس
نباشــد ،احســاس میکند این
خالف شرع است و چون متدیّن
است ،این خالف شرع را انجام
نمیدهد .نمایندهی متدیّن،
از تریبــون مجلــس برای
گفتن سخن ناحق ،استفاده
نمیکند.نمایندهیمتدیّن،
مصالح انقالب و کشور را بر
مسائل شخصی یا گروهی،
مقــدم میدانــد71/2/17 .
ّ
بعضیها ابتدای کار آدمهای
خوبی هستند منتها وقتی وارد
عرصههایی میشوند وسوسهها
اینهــا را به این طــرف و آن طرف
میکشاند ،اگر ایمان قوی باشد از این
انحرافهامصونمیمانند98/11/16.

1

 .2انقالبی باشد

2

نماینـده بایـد انقالبـی باشـد؛ روحیه و نشـاط و
امیـد و قـوت و روحیـهی انقالبـی در او وجود داشـته
باشـد تـا بتوانـد راههایـی کـه بـه نظـر بنبسـت میرسـد،
بشـکافد و پیـش بـرود 87/11/26 .انقلاب میتوانـد ایـن کشـور را
نجـات دهـد .بدانیـد! اگـر ارزشهـای انقالبـی فراموش شـد ،هیچ
قدرتـی نخواهـد توانسـت مشـکالت ایـن کشـور را برطـرف کنـد
و آن را بسـازد .ارزشهـا و شـعارهای انقالبـی ،ابزارهـای حرکـت و
تضمینکننـدهی حضـور آحـاد ایـن ملتانـد .اینهـا میتواننـد
کشـور را نجـات دهنـد74/11/20 .
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سخن

 .4روحیه جهادی
داشته باشد

 .3شجاع باشد

آن نماینــدهای کــه از حــرف زدن علیــه فــان قــدرت خارجــی
هــم میترســد او الیــق ایــن نیســت کــه بیایــد از مــردم ایــران
بــا ایــن عــزت ،بــا ایــن شــجاعت نمایندگــی کنــد ...چــون هیــچ
کار بــا تــرس و لــرز و خــوف و هــراس پیــش نخواهــد رفــت ،بایــد
شــجاعانه ،البتــه مدبّرانــه و عاقالنــه عمــل کــرد 98/11/16 .شــهید
ـدرس خصوصیــت عمــدهاش ایــن بــود کــه هیــچ عامــل ارعــاب و
مـ ّ
تهدیــد و تطمیــع و فریبگــری در او اثــر نمیکــرد ...ایــن خصوصیت
یــک نماینــدهی خــوب در مجلــس اســت .بعضیهــا زود مرعــوب
میشــوند! مــن بارهــا عــرض کــردهام کــه قدرتهــای اســتکباری
 یعنــی همیــن قدرتهــای ســلطهگ ِر جهانــی  -کــه مرتّــب رویایــن کشــور و آن کشــور دســت میاندازنــد و دولتهــا و ملتهــا
را زیــر یــوغ خــودش میکشــانند ،عمــدهی کارشــان از ترســاندن
میگــذرد78/11/26 .
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اینکــه مــا بــه مدیــران مرتّــب توصیــه
میکنیــم «مدیریّــت جهــادی» ،ایــن
در مــورد مجلــس ،رفتــار جهــادی
اســت ،ســخن گفتــن جهــادی
اســت ،اقــدام کــردن مجاهدانــه
و جهــادی اســت ،انقالبیگــری
اســت .روحیــهی ایمــان و انگیــزهی
انقالبــی بایــد بــر همــهی کارهــای
نماینــدهی محتــرم مجلــس حاکــم
باشــد .نگهبانــی از دســتاوردهای
انقــاب و مبانــی نظــام ،جــزو ســوگند
نمایندگــی شــما اســت کــه اگــر
ایــن انجــام نگیــرد ،حضــور نماینــده،
هــم از لحــاظ قانونــی اشــکال پیــدا
میکنــد ،هــم از لحــاظ شــرعی
اشــکال پیــدا میکنــد97/3/30 .
{البتــه} مدیریّــت جهــادی بــه
معنــای بیانضباطــی نیســت؛
پُــرکاری ،بــا تدبیــر حرکــت
کــردن ،شــبوروز نشــناختن
و دنبــال کار را گرفتــن،
ایــن معنــای مدیریّــت
اســت.
جهــادی
96 /11 /29

.5کارآمد
باشد

نماینده باید کارآمد
هم باشــد .بعضیها
متدیّن هســتند ،اما
از آنها کاری ســاخته
نیســت .باید بهگونهای
باشند که بتوانند وظایفی
را که بــر عهدهشــان قرار
دارد ،انجام دهنــد82/11/24 .
یک مجلس سالم و قوی و کارآمد
و دارای اعضــای مؤمــن و منطبق
پشــتیبانی
با ضوابط ،خواهد توانســت
ِ
قانونی نظام را به شکل صحیحی انجام بدهد.
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98/11/16

 .6طرفدار عدالت باشد

نمایندهی صالح آن کسی است که پایبند به عدالت باشد 86/12/22 .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 همهی
زمینهها عدالت باید وجود داشته باشد98/11/16 .

هفته

 1مسئوالن ،راه حل در کنارهگیری آنها از آن منصب
است .در پاسخ باید گفت «یکی از عیوب کار ،این بیصبری
و شتابزدگی است؛ مرتّب آدم پا به زمین بزند که "آقا چرا
نشد؟ چرا نشــد؟" خب هر چیزی قدری دارد ،هر چیزی
ا َ َجل و ا َ َمدی دارد ،همه چیز باســرعت انجام نمیگیرد...
»  97/12/23از ســویی دیگر استعفا و برکناری ،صرفا یک
ُمس ّکن موقت ،بدون درمان دقیق درد است .از بین بردن
توجهی به علت اصلی ناکارآمدیها مشکلی را
معلول و بی
ِ
حلنمیکند.
سوم :انتخابات حداقلی
راه ســوم که ایدهی برخی از مسئوالن اســبق کشور و
بازیگران صحنهی سیاســی کشور اســت« ،سناریوی
دموکراسی کنترلشده» 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 جهتدهی
شده رأی بدهند کفایت میکند .این افراد بر این عقیدهاند
بیشتر از آنکه مردم چه اشخاص و با چه گرایشی را انتخاب
میکنند ،توافق افراد و جریانهای سیاسی برای تعیین
نامزدها و نتیجهی انتخابات کافی است .نتیجهی چنین
دیدگاهی منجر به آن میشود که به جای مردم ،این افراد
وجریانهایسیاسیهستندکهتعیینکنندهینتیجهی
انتخاباتاند.
چهارم :مردمساالری دینی
راه حل نظام اســامی که مبتنــی بر اندیشــهی امام
خمینی(ره) و حضرت آیتاهلل خامنهای است اما اجرای
الگوی واقعی مردمســاالری دینی و برگــزاری انتخابات
واقعی ،و نه تشریفاتی ،با حضور گسترده و حداکثری مردم
اســت .در الگوی مردمســاالری دینی« ،حضور مردم در
صحنه»گرهگشایاصلیمشکالتکشوربودهوخواهدبود
و به همین خاطر «انتخابات ،اساسیترین مسئلهی کشور
است.مسئلهیاقتصادخیلیمهماست،مسئل ه ِیفرهنگ
خیلی مهم است ،مسئلهی تقویت علمی و پیشرفت ،اینها
همهاش خیلی مهم است اما اساس همهی اینها مسئلهی
انتخابات است .انتخاب ما اگر یک انتخاب قوی و درست
و عمومی باشد ،همهی این مشکالت بتدریج حل خواهد
شد،ایننشاندهندهیاهمیتانتخاباتاست98/11/16».
بنابراین نه آشوب ،نه استعفا و برکناری ،و نه دموکراسی
کنترلشــده ،راهحل واقعی ،برگزاری انتخابات پرشور،
با حضور حداکثری مردم در آن اســت .اگر مردم کشــور
خواهان تغییر و اصالح در وضعیت اقتصادی و معیشتی
خودهستند،راهحلآنازطریقانتخابات،وبرگزیدنافراد
صالحوشایستهمحققخواهدشد«.انتخاباتفرصتیاست
برایورودافکارجدید،راههاینودرچرخهیتصمیمسازی
و تصمیمگیری کشــور[ .با انتخابات] افکار نویی میآید،
بهخصوص اگر آدمهای درست و حسابی را بتوانیم انتخاب
بکنیم ،میتوانند برای مشکالت کشور راههای تازهای را
ارائه کنند ،چارهاندیشی کنند و حرفهای کارشناسانهای
را بزنند 98/11/16».جز این راهی نیست.
سالپنجم،شماره |223هفته سومبهمن98
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نـشـــریه جـامـــعـه صاحبامتیاز:مؤسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی ارتـبـاطبـا
مـؤمــن و انـقــالبــی (دفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای) خطحزبا...

پیامک:

رایانامهKhat@khamenei.ir:

مراقب حیل ه دشمن در
انتخاباتباشید!
[مسئلهیانتخابات]مسئلهیایننیستکهخب،من
دلممیخواهدیکوکیلداشتهباشم،دلممیخواهد
یکوزیرداشتهباشم؛خیر،قضیهایننیست،قضیهی

انتخاب

ble.im/khattehezbollah

سپردن یک مملکتی است به دست یک کسی که اگر
ناباب از کار در آید ،صدمه به اسالم میزند ،جمهوری
اســامی را از بین میبرد ...قدرتهای بزرگ امروز
لمس کردهاند که سیلی از اســام خوردهاند .آنها از
ما بیشتر ملتفت هستند که چه کرده است اسالم با
آنها.اینهامیخواهندایناسالمراکناربگذارند.چطور

اصلح

جوانها به هوش باشــند ،بیدار باشند .معیارها
مشخص است .در انتخابات ،این آگاهی باید اثر
کند ...ملت ایران در انتخابهای 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 تملقگوئی به غرب ،به دولتهای
غربی ،به دولتهای زورگو و مستکبر ،به خیال
خودشان بخواهند برای خودشان موقعیتی در
سطح بینالمللی دست و پا کنند ...اگر کسانی
بر سر کار بیایند که در مراکز گوناگون سیاسی یا
اقتصادی به جای اینکه به فکر ادامهی راه امام و
ارزشها و اصول ترسیم شدهی به وسیلهی امام
باشند ،به فکر به دســت آوردن دل فالن قدرت
غربی و فالن مستکبر بینالمللی باشند ،برای
ملتایرانمصیبتخواهدبود88/2/28 .

واژه

#نقش_مردم_در_حکومت

مصیبتآنروزیاستکه
مردمبهصندوقرأیپشتکنند
تعجبمیکنند
بچههایخوبوانقالبی ّ
بعضیهااز ّ
که فالنی مدام میگوید در انتخابات شرکت کنید،
شــرکت کنید؛ از من گلهمند میشــوند که چرا
شما مدام گفتید بیایید در انتخابات شرکت کنید.
توجه داشته باشید که مصیبت ،آنروزی
آقاجان! ّ
است که مردم پشــت کنند به صندوق رأی؛ این
مصیبت است؛ و دشــمن این را میخواهد .االن
شماها باید زودتر از من بشنوید ،بنده هم شنفتهام
صداهایی را کــه بلند میشــود ،آرزو میکنند و
انتظار میکشند روزی را که نود درصد مردم پای
صندوقها شــرکت نکنند ...بنده آن را میبینم.
حضور مردم پای صندوق رأی ،یک نعمت بزرگی
است« .مردمســاالری» ،این جزو کلیدواژههای
اصلی اســت؛ این را فراموش نکنید .خب ،شــما
میخواهید که مردم پای فالن صندوق بیایند ،پای
آن صندوق نیایند ،خب تــاش کنید تا آن کاری
که شما میخواهید تحقّق پیدا کند .جلوی حضور
مردمپایصندوقرأین َایستید96/3/17 .

سروشSapp.ir/KhatteHezbollah :

کنند؟ حیلههای 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
مال همه
به این مسائل داشته باشید .مسائل سیاسی ِ
است60/4/10 .

روایت

اگر چنین افرادی س ِرکار
بیایند برای ملت ایران
مصیبت خواهد بود

کلید

10001028

ایتا:
بله:

eitaa.com/khattehezbollah

گپ:

دههفجرمانعتحقق
اهدافدشمن
دشــمنان ملت ایران و هویت ملی و
پیشرفت این کشور میخواهند ملت
ایران را از این فضای مســتعد بالندگی
و رشــد خارج کنند و باز هم استیالی
بیگانگان را بر این کشــور برگردانند.
یادبود دههی فجر ،خود مانع بزرگی در
راه تحقق این هدف است .سعی میکنند
انقالب را از یاد مــردم ببرند؛ اما دههی
فجر ،انقالب را به یاد مــردم میآورد.
سعی میکنند امام را از یاد مردم ببرند؛
اما دههی فجر ،تجســم اراده و عظمت
امام بزرگوار ماست80/11/3 .

تصویری از سخنرانی آیتاهلل خامنهای در راهپیمایی بزرگ  22بهمن 1367

خانواده

ایرانی

در هر خانهای که هستید
این کار را دهه فجر انجام دهید

جوانان ،نوجوانان ،بچهمدرسهایها و امثال اینها ،در هر خانهای که هستند ،متعهد بشوند
که کوچههای خودشان را با این کاغذهای رنگی تزیین کنند و خودشان را مشغول نمایند.
این کار ،چه اشکالی دارد؟ ...مث ً
ال فرض کنید در سطح تهران ،ده هزار پسربچهی 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 نخها بچسبانند .اینجا بچسبانند ،آنجا بچسبانند ،این
بچه پایین بیاید ،آن بچه باال برود ،آن بچه تصحیح کند .این خودش یک هیجان است و
احساس میکند که برای دههی فجر کاری میکند69/10/11 .
حزباهلل این است

جوانها باید خیلی بیدار باشند
الیت دشمنان
امروز یک فصل ّ
مهمی از ف ّع ّ
جمهــوری اســامی همین اســت که
محاسبات مســئولین را تغییر بدهند و
افکار مردم را دســتکاری بکنند و اینها
را در ذهن جوانهای مــا [جا بیندازند]...
آماج اصلی هم جوانها هستند؛ در چنین
وضعیتی ،جوانهای کشــور خیلی باید
ّ
بچههای
بیدار باشند ...خطاب من به شما ّ
انقالب ،جوانهای انقالب ...این مضمون
اهم ّیت کار خودتــان را امروز
اســت که ّ

بفهمید و بدانید .همانطور که در مباهله
همهی ایمان در مقابــل کفر قرار گرفت،
امروز ،همهی ایمــان در نظام جمهوری
اســامی در مقابل کفر قرار گرفته است؛
و همانطور که معنویّــت و صفا و اقتدار
معنوی پیغمبر اکرم و خانوادهاش توانست
دشــمن را از میدان خارج کند ،به فضل
الهی و به حولوقــ ّوهی الهی ملّت ایران با
اقتدار خود و با معنویّت خود دشمن را از
میدان خارج خواهد کرد94/7/15 .

Gap.im/KhatteHezbollah

پیرشفت

عمق استراتژیک نظام
جمهوریاسالمی

واقعیتهای کشــور ،حضور شــگفتآور
یکی از ّ
جمهوری اسالمی در این منطقه است؛ نه حضور
ما ّدی و جســمانی و حضور فیزیکی ،بلکه حضور
معنوی .یکی از چیزها [ایــن] که آمریکاییها در
مذاکراتشــان -در مذاکرات پنهانشان ،مذاکرات
پشــت پردهشــان -با بعضی از همین مرتجعین
عرب دارند که در واقع با هم درددل میکنند ،آنها
از ایران شــکایت میکنند و از آمریکا تو ّقع دارند
که اعمال فشار کند ،او هم میگوید خب چه کار
کنم ،نمیتوانم! خالصهی بگوبشنوشان این است!
همهی این گلهها و ناراحتیها و شِ ــکوهها از این
است که نفوذ ایران گسترده شده ...فرض کنید امام
بزرگوار ما اینجا مینشست حرف میزد ،حرفش را
همینطور دهنبهدهن میبردند مث ً
ال در اقصای
ساکن
آفریقا و آسیا؛ آنچنان نفوذ میکرد که آد ِم
ِ
فالن کشور دوردســت آفریقایی یا آسیایی ،اسم
بچهاش را میگذاشــت روحاهلل .نفوذ یعنی این؛
ّ
بدون اینکه یک صفحه کاغذ برای این معنا مایه
گذاشته شده باشد94/4/20 .

مسئله

روز

انشاءاهللجوانهادر
بیتالمقدسنمازخواهندخواند

عالج اساســی و زیربنایی مســئلهی فلسطین،
همان مطلبی است که ما چند سال قبل گفتیم و
در مراکز مهم بینالمللی هم ثبت شده است :یک
نظرخواهی از همهی مردم فلسطینیاالصل  -نه
آنکه مال فالن کشور آمده در منطقهی 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 همهی فلسطین ،او دربارهی
مسائلفلسطینتصمیمگیریکند،دربارهیامثال
نتانیاهو و دیگران هم آنها خودشان تصمیمگیری
کنند ،اختیار دســت آنها اســت ،این تنها راهی
است که برای صلح در فلسطین و حل مسئلهی
ش خواهد
فلسطین وجود دارد و انشاءاهلل این پی 
رفت ،امیدواریم که شما جوانها آن روز را ببینید
و انشاءاهلل در بیتالمقدس که اینقدر برای اینها
مسئلهی بیتالمقدس مهم است ،شماها در آنجا
بهتوفیقالهینمازخواهیدخواند98/11/16 .

