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پنج نکته دربار ه جایگاه رأی مردم و
اهمیت انتخابات از نظر رهبر انقالب

انتخابات نفس تازه به ملّت ایران است

هفتهنامـه خبری-تبیینـی نمازهای جمعـه ،مسـاجد و هیئتهـای مذهبی| سـال پنجـم ،شـماره  |224هفته چهـارم بهمن۹۸
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سربازان انگلیسی ،در نبود حکومتی قوی ،ایران را تصرف کردند

رهبر انقالب در سه دیدار اخیر خود
بر ضرورت «قوی شدن» کشور تأکید کردند .خط حزباهلل دلیل آن را بررسی میکند

قویشویمتازورنشنویم
ایراندراشغالنیروهایبیگانه
هفتـه
هشتروزبعدازتاجگذاریاحمدشاهبهعنوانشاهقاجار،
جنگ جهانی اول آغاز شد .ایران گرچه اعالم بیطرفی
کرده بود ،اما به سرعت تحت اشغال نیروهای انگلیس و
روس قرار گرفت .وضعیت حکومت آنقدر متزلزل و آشفته بود که ایران
را تا مرز یک حکومت ورشکسته پیش برد و شاه بیکفایت قاجار هم
عمال،تواناییمقابلهبانیروهایخارجیرانداشت.
دراثراشغالایران،قحطیبزرگیدامنگیرایرانشدبهطوریکهجعفر
شهری ،نویسنده و شــاهد این قحطی بزرگ مینویسد« :در همين
قحطيبودكهنيميازجمعيتپايتختازگرسنگيتلفشده،اجساد
گرسنگان در گوشه و كنار كوچه و بازار ،هيزموار بر روي هم انباشته
شده ،كفن و دفن آنها ميسر نميگرديد ».نیروهای انگلیسی تمامی
تولیدات کشاورزی ایران را برای گذران نیاز نظامیان خود خریداری

اخالقانقالبیگری |

و احتکار کردند و همین هم موجب گرسنگی و مرگ عدهی کثیری
از ایرانیان شد که حتی تا ده میلیون نفر نیز برآورد کردهاند« .در همان
برهه از زمان و تاریخ بود كه نمایندگان دولت آمریكا ،دولت روسیهی
طراحی
تزاری و دولت انگلیس ،در این نقطه ،توطئهی مشــتركی را ّ
كردند و فتنهی عجیبی بــه راه انداختند .هزاران نفر از مســلمانان
و مسیحیان ،در این فتنه ،در همین ارومیه و سلماس و بقیهی نقاط
كشته شدند .من وقتی آنچه را كه بر این استان و بر این شهرها در آن
برههگذشتهاست،بهیادممیآورم،قلبممتالطممیشود.كاریكردند
مورخمینویسد:دراطرافسلماس،دیگرهیچآبادیایباقینماند.
كه ّ
هزاران نفر در ارومیه كشته شدند .با مردم این منطقه كاری كردند كه
وقتی عثمانیهای متجاوز وارد مرزهای ایــران و وارد ارومیه و خوی
شدند،مردمازآنهااستقبالكردند!»75/6/27
محمدقلی مجد در کتاب «قحطی بزرگ» خود نیز چنین مینویسد:

خاطرات رهبری |

۲

میخواهندازشعارهایانقالبدستبردارید

خاندان ویرانی |

4

برگزاریانتخاباتحتیزیربمباراندشمن

ملکوتی ،مثل یک عارف روشنبین

«براثرچنینفاجعهیعظیمیبودکهجامعهایرانیبهشدتفروپاشید
و استعمار بریتانیا توانست به سادگی حکومت دستنشانده خود را در
قالب کودتای  1299بر ایران تحمیل کند ...هیچ تردیدی نیست که
انگلیسیها از قحطی و نسلکشی به عنوان وسیلهای برای سلطه بر
ایراناستفادهمیکردند».
سلطنتیضعیفترازسلطنتقاجار
گرچه شــاه بیکفایت قاجار با کودتای انگلیســی ،جــای خود را
به شــاه پهلوی داد ،امــا در همچنان بر همان پاشــنه میچرخید.
شــاهد مدعا آنکه در جنگ جهانی دوم نیز ایران به همان مصیبت
جنگ اول مبتال شــد .و بلکه بدتر! سوم شــهریور  ،1320نیروهای
شوروی از شــمال و شــرق ،و از زمین و هوا به ایران حملهور شدند
و انگلیســیها نیز از غــرب و جنوب .شــهرها یک به یک ســقوط
کــرد و بالفاصلــه نیروهــای بیگانه بــه پایتخت رســیدند۳ .
۴

بزرگترینخیانتبهاقتصادایرانرارژیمپهلویکرد

| این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهید محمدحسین یوسفالهی

ِ
معنویت در میدان نبرد است .پری شب آقای حاج قاسم سلیمانی یک نمونهاش را میگفت...
یک نکتهی دیگری که این هم خیلی مهم است ،وجود فضای صفا و
یک جوانی مثال  ۲۰ساله ۲۱ ،ساله ۱۸ ،ساله مثل یک عارف درجه یک هفتاد هشتاد ســال زحمت کشیده بلکه باالتر از او روشن بین و شاهد مناظر ملکوتی و
معنوی و غیبی است98/7/11 .
* شهید یوسفالهی از رزمندگان لشکر  41ثاراهلل کرمان و همرزم قدیمی ســردار دلها ،حاج قاسم سلیمانی بود که مسئولیت جانشینی واحد اطالعات عملیات این لشکر را

برعهده داشت .دربارهی مقامات معنوی و کرامات او خاطرههای ماندگاری ثبت شده است .شهید حاج قاسم سلیمانی پس از 34سال فراق ،مطابق وصیتنامهاش در کنار این شهید واالمقام آرام گرفته است.

تاریخ شهادت 27 :بهمن 1364

شهادت  :مصدومیت حاصل از بمبهای شیمیایی در عملیات والفجر هشت

مزار :گلزار شهدای کرمان

نشریهخبری-تبیینینمازهایجمعه،مساجدوهیئتهایمذهبی

اخبارمقاومت

کابینه جدید لبنان روی کار آمد

یکیازرویدادهایمهممنطقهدرروزهایاخیر،رأیاعتمادپارلمانلبنانبهنخستوزیری
حسان دیاب و کابینهی پیشــنهادی وی بود .این در حالی است که گزینهی پیشنهادی
حزباهلل لبنان نیز برای تصدی نخستوزیری و تشکیل دولت ،حسان دیاب بوده است .به گزارش
یهای خود ،اعالم کرده است که دولت وی،
الجزیره نخستوزیر جدید لبنان در اولین موضعگیر 
دولتجناحیوحزبینیستبلکهاکثریتکابینهرامتخصصانوافرادغیرحزبیتشکیلدادهاند.

1

طرح آمریکا برای تجزیه عراق

روزنامهی لبنانی االخبار نوشت :آمریکا با استفاده از مواضع طیفهای ُکرد و اهل تسنن
که خواستار باقی ماندن واشنگتن در عراق هستند ،پروندهی تجزیهی عراق را کلید زده
است .آمادگی لجستیکی برای مرحلهی «اقلیم سنی» ،عمال به معنای ورود ناخودآگاه عراق به
طرح معاملهی قرن است .بر اساس معاملهی قرن ،نیمی از استان االنبار توسط دولت عراق اداره
خواهدشدونیمهیدومآنبهمردمفلسطیناهداخواهدشد.

۲

تقسیم کار آمریکا و رژیم صهیونیستی برای مقابله با ایران
۳

پایگاهخبریتایمزاسرائیلدرمصاحبهایباوزیرجنگرژیمصهیونیستی،ازتقسیمکار
این رژیم با دولت آمریکا خبر داد .وی مدعی شد« :من با همکار آمریکاییام ،اسپر ،دیدار
کردم و ما هماهنگیهای دقیقی انجام دادیم؛ آنها [مســئولیت] عــراق را برعهده گرفتند و ما
[مسئولیت] سوریه را ».همچنین وی در ادعایی توهمی مدعی شده است که سوریه را به ویتنام
ایرانیهاتبدیلخواهدکرد.

خبرهای تازه از تلفات و خسارات عیناالسد

خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام نظامی آمریکایی که خواســت نامش فاش
نشود،گفتهاستکهبراثراینحملهیموشکیبیشاز ۱۰۰نظامیآمریکاییدچار
آسیب مغزی شدهاند .پس از انتشــار این خبر ،وزارت دفاع آمریکا طی بیانیهای در بامداد
سهشنبه اعالم کرد که در حملهی موشکی ایران به پایگاه نظامی عیناالسد ،تا به امروز (۲۲
بهمن) ۱۰۹نظامی با آسیب مغزی تروماتیک شناسایی شدهاند که نسبت به گزارش قبلی
 ۴۵نفر افزایش داشته اســت .اعالم آمار جدید زخمیهای عیناالسد که توسط مقامات
آمریکاییازآنبهعنوانآسیبخفیفمغزینیزیادمیشوددرحالیاستکهیکروزپساز
انجام حمله موشــکی ایران ،ترامپ در نشست خبری خود مدعی شــده بود :هیچ نیروی
آمریکاییدرحملهموشکیایرانبهاینپایگاهصدمهندیدهاست!

۴

اصول

تخواهی
عدال 

روحیه ما میتوانیم را تضعیف نکنید

[درمسئلهیعدالتخواهی]شمابرایموفقیتکلمجموعهداریدتالشمیکنید؛اص ً
الهمهیتالشتان
این است که نظام را پیش ببرید .هرچه میتوانید ،جزئیات را تکمیل کنید .در بخشهایی که خأل وجود
دارد ،هرچه میتوانید ،کمک کنید تا خأل برطرف شــود .هرچه میتوانید ،شعار اصلی عدالت و آنچه را
مربوط به عدالت است ،تقویت و همگانی و در ذهنها تعمیق کنید و روی پشتوانه و فلسفهی فکری آن
کار کنید  -اینها الزم است  -اما کاری نکنید که مخالفان شما این تردید را دامن بزنند که آیا نظام اسالمی
میتواند؟آیانظامیاسالمیتوانسته؟البتهکهمیتواند؛البتهکهتوانسته! 83/8/10

اخالق

انقالبیگری

میخواهند از شعارهای انقالب دست بردارید

میخواهند ما باور کنیم که نمیتوانیم ،باور کنیم که ضعیفیم؛ این را میخواهند؛ میخواهند ما باور
کنیم که مصلحتمان در تسلیم شدن است؛ این را میخواهند و اصرار بر این است؛ یعنی اندیشهی
مسئولین کشور آماج حملهی آنها است[ .میگویند] مصلحت ما ،راه نجات ما از مشکالت کشور،
دستبرداشتنازشعارانقالبیاست...اینبهخاطرهمینترسیاستکهازشعارانقالبیدارند؛یعنی
از آن راه س ّومی که جمهوری اسالمی و نظام اسالمی و انقالب اسالمی دارد ارائه میدهد میترسند
و روی این تبلیغ میکنند که از شعار انقالبی دســت بردارید؛ در حالی که اص ً
ال عالج مسائل کشور
پافشاریبرهمینمسائلانقالبیوشعارهایانقالبیوراهانقالبیاست98/7/4 .
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پنج نکته دربار ه جایگاه رأی مردم و اهمیت انتخابات
از نظر رهبر انقالب

انتخابات نفستازه بهملّت
ایران است

دوم اســفندماه  98موعد برگزاری انتخابات یازدهمین دورهی مجلس شــورای اسالمی
و میعادگاه دیگری برای حضور مردم در صحنهی سیاسی اجتماعی کشور و نمایش اقتدار

ملت ایران اســت« .هرکدام از این انتخاباتها یک حماســه و یک حرکت عظیم مردمی
اســت که جلوی چشــمهای مردم دنیا قرار میگیرد 96/2/27 ».به همین مناســبت،

نشریهی خط حزباهلل در اطالعنگاشــت این هفته ،به نکاتی دربارهی جایگاه رأی مردم و

اهمیت انتخابات از نظر رهبر انقالب میپردازد.

.1مراجعه به آرای مردم جزو شریعت اسالمی است

افرادى گمان نکنند که امــام بزرگوار ما ،انتخابات را از فرهنــگ غربى گرفت و آن
را قاطى کرد با تفکر اســامى و شریعت اســامى؛ نه ،اگر انتخابات و مردمساالرى
و تکیهى به آراء مردم ،جزو دین نمیبود و از شــریعت اســامى استفاده نمیشد،
امام هیچ تقیدى نداشــت؛ آن آدم صریح و قاطع ،مطلب را بیان میکرد ...گردش
کار در این نظام بهوسیلهى مردمساالرى است؛ یعنى آحاد مردم نمایندهى مجلس
را انتخاب میکنند ،رئیسجمهــور را انتخاب میکنند ،وزرا را با واســطه انتخاب
میکنند ،خبرگان را انتخاب میکنند ،رهبرى را با واســطه انتخاب میکنند؛ کار،
دست مردم است؛ این ،پایهى اصلى حرکت امام بزرگوار است93/3/14 .

 .2دوست و دشمن چشمشان به انتخابات ایران است

مسئوالن کشورها ،از دستگاههای دولتی آمریکا شما بگیرید ،تا قدرتهای اروپایی
و کشورهای اروپایی ،تا دولتهایی در این منطقه که دنبالهرو آمریکا هستند ،تا آن
نخستوزیر گردنشکستهی رژیم صهیونیســتی -همهی اینها -چشمشان به این
است که شــما روز جمعه چگونه وارد میدان میشــوید و با چه حجمی وارد میدان
روحیهای وارد عرصهی انتخابات میشوید؛ همه دارند نگاه میکنند.
میشوید ،با چه ّ
ّ
ً
قضیه هم ملتهای منطقهاند که غالبا با
قضیه است؛ یک طرف دیگر ّ
این یک طرف ّ
چشم عظمت به ملّت ایران نگاه میکنند و خیلی از آنها حســرت این آزادی و این
مردمساالری را که در اینجا هســت میبرند و نگاه میکنند و ملّت ایران را تحسین
میکنند .اینها هم دوستداران شما هستند؛ اینها هم چشمشــان در روز جمعه به
انتخابات است96/2/27 .

.3انتخابات است که سایه جنگ را دور میکند

مسئولیت
گاهی میشنویم و در گذشته شنفتهایم که بعضیها گفتهاند «ما که آمدیم
ّ
پیدا کردیم ،توانستیم ســایهی جنگ را از سر کشــور [برداریم]»؛ نه ،این حرفها،
تعرض
حرفهای درستی نیست؛ از بنده بشنوید ،آنچه ســایهی جنگ را ،سایهی ّ
دشمن را در طول این سالهای متمادی از سر این کشــور رفع کرده ،حضور مردم
بوده اســت .خب ،این حضور چهجوری نشان داده میشــود؟ مهمترین مظهر این
حضور ،انتخابات است ...من به مردم نمیگویم فالنکس را انتخاب بکنید ،فالنکس
را انتخاب نکنید ...ا ّما به مردم عرض میکنم و اصرار میکنم که حتماً در پای صندوق
رأی حاضر بشــوید و رأی بدهید ،به هر کسی که تشخیص میدهید؛ این باید اتّفاق
امنیت را
بیفتد .هر کس کشور را دوست دارد ،هر کس نظام را دوست دارد ،هر کس ّ
دوست دارد -از آحاد مردم -باید بیاید وارد میدان انتخابات بشود ،بیاید پای صندوق؛
شر دشمن را این کم میکند96/2/10 .
ّ

نشریهخبری-تبیینینمازهایجمعه،مساجدوهیئتهایمذهبی

سخن

.4رسانههاییکهدائمعلیهانتخاباتایرانتبلیغمیکنند

آمریکاییها  ۲۵ســال در دوران رژیم طاغوت ،در ایران حضور داشــتند[ ،ا ّما] مجلسهای شورای
فرمایشی و مسخرهی آن روز ،یک بار مورد انتقاد آمریکاییها قرار نگرفت .اگر به تاریخ مراجعه کنید
محمدرضا را بخوانید -و قبل از آن هم بدتر از آن ،دوران رضاشاه[ -ا ّول] که
و قضایای انتخابات دوران ّ
ّ
فرمایشی
انتخابات
این
به
بار
یک
شدند،
ط
ل
مس
ها
ی
آمریکای
هم
بعد
و
بودند
انگلیسها در اینجا مسلّط
ِ
نمایشی مســخره اعتراض نکردند؛ االن هم به رژیمهای مســتبد و دیکتاتور و وراثتیای که در این
ِ
منطقه هست ،یک کلمه اعتراض نمیکنند ،ا ّما به ایران که اینجور پشت سر هم انتخابات انجام گرفته
است و همهی ارکان نظام -از رهبری نظام و رئیسجمهوری نظام ،تا نمایندگان مجلس ،تا نمایندگان
خبرگان ،تا نمایندگان شوراهای شهری -بهوسیلهی مردم انتخاب میشوند ،دائم اشکال میکنند،
ایرادهای دروغین میکنند94/6/18 .

.5بیعت با انقالب ،بیعت با خدا و رسول( )است

انتخابات درواقع یــک نفس تازه دادن بــه ملّت ایران اســت؛[ ملّت ایران] یک نفس تــازهای پیدا
میکند ،طبیعت انتخابات این است ...شــما امروز وقتی با انقالب بیعت میکنید و بیعتتان را تازه
میکنید و تجدید میکنید ،با پیغمبر بیعت کردید .آنکســی که امروز با امام خمینی بیعت میکند،
با پیغمبر بیعت کرده .وقتی شما ّ
خط انقالبی امام را زنده نگه میدارید و نمیگذارید مندرس بشود،
نمیگذارید رنگ کهنگی بگیرد ،در واقع با پیغمبــر بیعت کردید؛ با پیغمبر که بیعت کردید ،آنوقت:
اَن َز َل ا ُ
ِنین؛ خدای متعال آرامش را به دلها خواهد داد .وقتی
المؤم َ
هلل َســکی َن َت ُه َعلی َرســول ِه َو َعلَی ُ
آرامش داشتید ،اطمینان قلب داشتید ،آنوقت در عرصهی مقابلهی با دشمن دچار حیرت و ناامیدی
نمیشوید ،دچار تزلزل نمیشوید94/10/19 .

هفته

 ۱نیروی دریایی ایران ،هم در خلیج فارس و هم دردریای خزر ،ظرف چند ساعت به
کلی نابود شد .عمدهی کشتیهای ایران آتش گرفته یا غرق شدند و طبق نقل تاریخی،
بیش از پانصد تن از نطامیان ایرانی ،از جمله برخی از فرماندهان تراز یک کشور کشته
شــدند« .با اینکه آنوقت در ایران جنگ نبود ،بلکه در دنیا جنگ بود و به ایران ربطی
نداشــت ،اما باد جنگ که به ایران خورده بود ،تا مدتها نان گندم پیدا نمیشد! ما در
خانهی خودمان ،نان جو میخوردیم؛ نان گندم پیدا نمیشد که مردم بخورند .مردم ،در
شدیدترینوضعزندگیمیکردند.قندوشکرپیدانمیشدکهمردمبتوانندچاییخود
را با آن بخورند69/2/12».
شاهضعیفایران،رضاپهلویکهبهشدتهراسیدهبود،تلگرافیبهرئیسجمهورآمریکا،
فرانکلین روزولت ارسال کرد و از او درخواست کرد که مانع پیشروی نیروهای انگلیسی
و شوروی شود .روزولت اما در جواب رضاشاه ،صراحتا درخواست او را رد کرد و گفت که
ایاالتمتحده،هدفانگلیسراهدفخودمیداند.
سه روز بعد ،محمدعلی فروغی ،نخستوزیر وقت ،در منزل خود با سفرای انگلیس و
روسیه دیدار کرد .در این دیدار ،سفیر انگلیس از نیت کشور خود برای برکناری و تبعید
رضاشاه خبر داد .روز بعد ،شاه ترسو و بیعرضهی ایران ،همهی اعضای خانوادهاش ،به
استثناء محمدرضا را به اصفهان فرستاد که مقدمات استعفاء و خروجش را فراهم کند.
 23شهریورماه ،سفرای این دو کشور ،به رضاشاه هشدار دادند که تا سه روز دیگر فرصت
دارد که استعفاء دهد وگرنه تهران اشغال خواهد شد ،سلطنت از بین خواهد رفت و یک
دولت اشغالی از روس و انگلیس به وجود خواهد آمد .رضاشــاه اما آنقدر ترسو بود که
اول صبح روز  25شهریور ،درحالیکه کشور درگیر انواع و اقسام مشکالت داخلی بود و
نیروهایخارجیکشوررااشغالکردهبودند،ازسلطنتکنارهگیریکرد!
تنهاراهعالجمشکالتکشور
میگویند تاریخ چراغ راه آینده است و شاید از این جهت است که رهبر انقالب در هر
سهبیاناتاخیرخود(خطبههاینمازجمعهیتهراندر27دی،دیداربااقشارمختلف
در  16بهمن ،و دیدار با فرماندهای و کارکنــان نیروی هوایی ارتش در  19بهمن) ،بر
ضرورت «قوی شدن» ایران تأکید کردند .در خطبهها چنین فرمودند« :تنها راه در
پیش پای ملّت ایران عبارت است از قوی شــدن؛ باید تالش کنیم قوی بشویم؛ ما از
مذاکره هم ابائی نداریم؛ البتّه نه با آمریکا ،بــا دیگران؛ ا ّما نه از موضع ضعف ،از موضع
ق ّوت ،از موضع قدرت ...البتّه قدرت فقط قدرت نظامی نیست؛ قدرت ،قدرت نظامی
نیست؛ اقتصاد کشور باید قوی شود ،وابستگی به نفت بایستی تمام بشود ،نجات پیدا
کنیم از وابســتگی اقتصادمان به نفت 98/10/27 ».در دیدار با اقشار مردم نیز با تکرار
رحمبینالمللیاین
اینموضوعفرمودند«:عالجمشکلمابادشمنانقویپنجهیبی ِ
استکهبایدقویبشویم 98/11/16».ونهایتادردیدارآخرنیزتأکیدکردند«:مااحتیاج
داریم که کشور از همهی جهات قوی بشود که یکی از جهات هم ،جهات نظامی است.
ما نمیخواهیم کسی را تهدید کنیم؛ ما که [روی] ق ّوت نظامی و اقتدار نظامی اصرار
میکنیم،توصیهمیکنیم،برایتهدیدهیچکشوریوهیچملّتینیست؛برایتهدید
امنیت کشور است .اگر شما ضعیف
نیست ،برای جلوگیری از تهدید است ،برای حفظ ّ
باشید ،دشمن تشویق میشود به اینکه آزار و اذیت بکند شما را؛ اگر شما قوی بودید
دشمنجرئتنمیکندنزدیکبیاید.قویبشویمتاجنگنشود؛قویبشویمتاتهدید
دشمنتمامبشود98/11/19».
تجربهیشاهانبیکفایتقاجاروپهلویپیشرویماست.ایندوسلطنت،ماجرای
همیشگی هر کشور و حکومتی اســت که در این دنیایی که درســت یا نادرست،
«قدرت» در آن اصالت دارد ،ممکن اســت حادث شــود .بنابراین کشورها چارهای
ندارندجزآنکهخودرا«قوی»کنند«.اگرملّتیقوینباشدوضعیفباشد،زورخواهد
شنفت ،به او زور میگویند؛ اگر ملّتی قوی نباشد ،باجگیران عالَم از او باج میگیرند ،از
او باج میخواهند؛ اگر بتوانند به او اهانت میکنند؛ اگر بتوانند زیر پا او را لگد میکنند.
طبیعت دنیایی که با افکار ما ّدی اداره میشود ،همین است؛ هر که احساس قدرت
بکند ،نسبت به کسانی که در آنها احساس ضعف میکند ،زورگویی خواهد کرد؛ چه
نسبت به فرد ،چه نســبت به ملّت ...اگر یک ملّتی به خود نیاید ،خود را قوی نکند،
دیگران به او زور میگویند93/1/1».
سالپنجم،شماره|224هفته چهارمبهمن98
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نـشـــریه جـامـــعـه صاحبامتیاز:مؤسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی ارتـبـاطبـا
مـؤمــن و انـقــالبــی (دفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای) خطحزبا...

پیامک:

رایانامهKhat@khamenei.ir:

کاری نکنید که مردم از
انتخاب خود پشیمان شوند
من میخواســتم که این مجلس یک معلم باشد
از برای همهی کشــور ،و بــرای مجلسهای بعد و
نسلهای آینده .آقایان در یک محیط آرام مسائلی

انتخاب

ble.im/khattehezbollah

که دارند با آرامش بیان کنند ...امیدوارم که از این به
بعد یک قدری توجه بکنند که این محیطِ مجلسی
که نمایش داده میشــود ...یک طوری نباشد که
وقتی این محیط در منظر مردم واقع شــد ،مردم از
اینکه این وکیل را انتخاب کردهاند پشیمان بشوند.
مجلسبایدیکمحیطیباشدکهاگرانتقادمیکنند،

شـما كـه در انتخابـات شـركت میكنیـد،
دنبـال یـك فـرد اصلحـی میگردیـد كـه
بتوانـد كشـورتان را پیـش ببـرد؛ هـم در
عرصـهی مـادی ،هـم در عرصـهی معنـوی.
شـما دنبال انتخاباتید ،بـرای اینكه كسـی یا
كسـانی ،عـزت و اسـتقالل شـما را عمیقتـر
كنـد ،وضـع زندگـی شـما را بهتـر و مرفهتـر
كنـد ،گرههـا را بـاز كنـد .امـا دشـمن شـما
درسـت بعكس ،مایل اسـت انتخابـات ...برای
محسـنات را نداشـته
آینـدهی كشـور ایـن ّ
باشـد؛ بلكـه كشـور را بـه سـمت وابسـتگی،
بـه سـمت ضعـف ،بـه سـمت عقبماندگـی
در صحنههـای گوناگـون حركـت دهـد؛
كشـور را بـه عقـب بكشـاند ،بـه عقـب براند؛
آنهـا هدفشـان ایـن اسـت .پـس دو تـا هدف
در مقابـل هـم قـرار دارد :هـدف ملـت ایران،
هـدف جبهـهی دشـمنان92/2/25 .

رهربی

برگزاری انتخابات حتی زیر
بمباراندشمن

در کشـورهای گوناگون وقتی جنگ میشـود
یـا یـک حادثـهای اتّفـاق میافتـد ،انتخابـات
را عقـب میاندازنـد[ ،ا ّمـا] در ایـران انتخابات
مقـرر خودش عقـب نیفتاده
یـک روز از موعد ّ
اسـت؛ در هیـچ برهـهای از برهههـا .تهـران
بمبـاران میشـد ،شـهرهای خوزسـتان و
بقیـهی جاهـا بمبـاران
ایلام و کرمانشـاه و ّ
میشـد ،درعینحـال انتخابـات در موعـد
معیـن انجـام میگرفـت .در اقصینقـاط
ّ
کشـور همینجور بـود؛ در روسـتاها و [حتّی]
در جاهایـی کـه رفتوآمـد سـخت اسـت.
انتخابـات در این کشـور تعطیل نشـده اسـت.
بعضـی میخواسـتند تعطیل کننـد انتخابات
را -در بعضـی از دورههـا برخـی از آدمهـای
سیاسـتباز و سیاسـتزده سعیشـان ایـن
بـود کـه انتخابـات را تعطیـل کننـد یـا عقب
بیندازنـد[ -ا ّمـا] به توفیـق الهی جلـوی اینها
معیـن انجام
گرفته شـد و انتخابـات در موعد ّ
گرفـت94/6/24 .

سروشSapp.ir/KhatteHezbollah :

انتقاد خیرخواهانه باشــد .جواب انتقاد میدهند،
آن هم خیرخواهانه باشد .و منظرهی مجلس یک
منظرهی صالح باشد ،که مردم بگویند چه کار خوبی
کردیم که یک همچو اشخاص صحیح را در مجلس
بردیم .و یک وقت ـ خدای نخواسته ـ طوری نباشد
کهمردمپشیمانبشوندازرأییکهدادهاند60/3/6 .

روایت

اصلح

در انتخابات ،دشمن دقیقا
خالف شما عمل میکند

خاطرات

10001028

ایتا:
بله:

eitaa.com/khattehezbollah

گپ:

رونمایی از جدیدترین تقریظ رهبر انقالب

آن مرد با باران میآید

در آستانهی فرا رسیدن سالروز پیروزی انقالب اسالمی ،در سومین پاسداشت هنر و ادبیات
انقالب اسالمی ،تقریظ رهبر انقالب بر رمان «آن مرد
با باران میآید» اثر خانم وجیهه سامانی منتشر شد.
متن تقریظ ایشــان به این شرح است« :بسمه تعالی.

بسیار خوب و هنرمندانه و پرجاذبه نوشته شده است.
تصویری که از ماههای آخر مبارزات نشــان میدهد،

درست و روشن و واقعی اســت .به گمان من همهی
جوانها و نوجوانهای امــروز به خواندن این کتاب و

امثال آن نیاز دارند .از نویسندهی کتاب باید تقدیر و

تشکر شود انشاءاهلل .مرداد.»۹۸

گفتنی است رمان «آن مرد با باران میآید» توسط نشر

کتابستان معرفت منتشر شــده و به داستان زندگی

خانوادهای از طبقهی متوسط میپردازد که در مقطع

توششمدیماه۱۳۵۷
تاریخیهفدهمشهریورتابیس 
درگیر مبارزات علیه رژیم ستمشاهی شدهاند.

خانواده

ایرانی

دو نگاه اشتباه درباره زنان

اینکه بعضی مردان وقتی میخواهند ازدواج کنند ،شرط قائل میشوند که زن باید حتماً کار
کند و شغل و درآمدی داشته باشد ،خطاست .گرچه خالف شرع نیست ،اما اسالم به چنین
کاریتوصیهنمیکند.اینکهمابگوییم«زنراازفعالیتاقتصادیواجتماعیممنوعکنیم»،
به استنا ِد نظ ِر اسالم ،غلط است .اسالم چنین حرفی نگفته است .اما از آن طرف ،این را هم که
زن را مجبور به انجام کارهای سنگین و دشوار اقتصادی کنند ،اسالم توصیه نکرده است .اما
اگر فرصت و فراغت داشته باشد ،بچهداری مانع او نگردد ،شوق و عالقه و نیرو و توان جسمانی
داشته باشــد و بخواهد وارد فعالیتهای اجتماعی ،سیاسی یا اقتصادی شود ،مانعی ندارد.
اما اینکه او را مجبور کنند و بگویند باید حتماً شغلی بپذیری ،تا در تأمین هزینهی خانوار،
سهمی به عهده بگیری ،نه .این راهم اسالم از زننخواسته است75/6/28 .
حزباهلل این است

کار فرهنگی درست ،باید جوان انقالبی بار بیاورد
فرهنگی درســت آن چیزی است که
کار
ِ
جوانماراانقالبیباربیاورد.اینکشورانقالب
کرده ،به این انقالب باید پابند بود؛ مبانی این
انقالبرابایستیجزواصولزندگیخودقرار
داد تا بتوانیم پیش برویم؛ معتقد به آرمانها،
دوستدار کشور -کشــورش را واقعاً دوست
داشته باشد -دوستدار نظام ،دارای بصیرت و
عمق دینی و سیاسی .این جوان بایستی در
نگاه دینی و نگاه سیاسی عمق داشته باشد

تا به هر شــبههی کوچکی پایش نلغزد ،یا
اشتباه نکند در زمینههای مسائل سیاسی...
موقعیت
[تربیت افرادی] با فهم درســت از
ّ
کشور؛ بفهمند کشــور االن در چه وضعی
اســت ...باید به معنای واقعی کلمه اعتقاد
داشته باشد به اســتقالل کشورش؛ مؤمن
به مبانی انقالب و نظــام ،مؤمن به فرهنگ
روحیه .کار
اســامی ،خوشبین ،خــوش ّ
فرهنگی این است94/8/20 .

Gap.im/KhatteHezbollah

پیرشفت

برگزاری منظم و بدون
تأخیرانتخاباتها

یکـی از مظاهـر و نمونههـا و شـاخصهای
پیشـرفت ،مردمسـاالری اسلامی اسـت.
مـا انتخابهـای شـورانگیزی در ایـن کشـور
داشـتیم :انتخابـات ریاسـت جمهـوری در
دورههای مختلـف؛ که از همه پرشـورتر ،دورهی
دهـم بـوده اسـت .همچنیـن انتخابهـای
مجلس .ما [تا سـال  ]91ن ُـه دورهی قانونگذاری
در کشـور داشـتیم؛ که همهی ایـن ن ُـه دوره در
روز هفتم خرداد ،بـدون یک روز تأخیـر ،افتتاح
شـده اسـت؛ این چیز کوچکی اسـت؟ در طول
سیوسه سـال ،ن ُه دوره انتخابات مجلس برگزار
شـده اسـت ،ن ُـه تـا مجلـس شـورای اسلامی
تشکیل شـده اسـت ،بدون یک روز تأخیر .هیچ
حادثـهی سیاسـی ،حادثهی امنیتـی ،حادثهی
اقتصادی ،تهدیدهای دشـمن نتوانسـته اسـت
انتخابـات را یـک روز عقـب بینـدازد .در همهی
دورههـا ،هفتـم خـرداد ،روز تشـکیل مجلـس
جدیـد اسـت91/3/14 .

خاندان

ویرانی

بزرگترین خیانت به اقتصاد
ایران را رژیم پهلوی کرد
ایـن نکتـه را مخصوصـاً جوانـان بداننـد -
کسـانی کـه در آن زمـان بودهانـد ،وقایـع را
از نزدیـک لمـس کردهانـد  -در ایـران قبـل
از انقلاب ،نـه فقـط از لحـاظ اقتصـاد زمـان
پهلـوی ،بلکـه از لحـاظ حتـی پایههـای
اقتصـادی ...بزرگتریـن خیانـت را رژیـم
پهلـوی بـه اقتصـاد ایـران کـرده اسـت!...
کشـاورزی ایـن کشـور را کـه یـک روز بهکلی
خودکفا بـود ،بهکلـی نابـود کردنـد؛ بهطوری
که بعد از گذشـت سـالها هنوز هم کـه هنوز
اسـت ،کشـاورزی مـا بـه حـال اول برنگشـته
اسـت .ملت را از لحاظ کشـاورزی ،وابسـته به
بیگانـه کردند .آن روز گنـدم ایـران را از آمریکا
میخریدند؛ سـیلوی گنـدم را هم شـورویها
میسـاختند! یعنـی هـم از لحـاظ گنـدم،
هـم از لحـاظ جـای نگهـداری گندم ،وابسـته
بودند79/1/6 .

