مروریبر

اصلپنجم

مخالفتبا قلدران
بینالمللیومستکبران

هفتهنامه خبری-تحلیلی نمازهای جمعه ،مساجد و هیاتهای مذهبی| شماره |21هفتهاول اسفند94

تصویریمنتشرنشد ه
از حضور آیتاهلل خامنهای
درکارخانهاسلحهسازیسپاه

4

کداممجلستامینکنندهاهدافوآرمانهایملتانقالبیایراناست؟

مجلسانقالبییامجلسمرعوب
سخن

2

هفته

دستورالعمل انگلیسی
به مردم دستور میدهند
بخش فارسـی پایگاه سـخنپراکنی
 BBCمطلبـی راجـع بـه انتخابـات
مجلـس خبـرگان رهبـری منتشـر کـرده و طی
آن بـا درهـم آمیختـن چنـد آمـار مختلـف بـه
ارائـهی راهـکار بـه رأیدهنـدگان ایرانـی بـرای
رأی دادن بـه افـرادی مشـخص و در نتیجـه
کمـک بـه «حـذف» چنـد نفـر دیگـر پرداختـه
اسـت .نویسـندهی ایـن تحلیـل اینبـار بـهدور
از ژسـتهای بیطرفـی معمـول ایـن رسـانه بـه
صورتـی آشـکار و صریح بـه ارائهی دسـتورالعمل
انتخاباتـی بـرای ملـت ایـران پرداختـه و در آخـر

اینشماره
تقدیممیشود
به روح پرفتوح
شهیدان
مهدیوحمید
باکری
شهادت62/12/03 :

مطلب خـود «توفیـق» در دسـتیابی بـه چنین
ِ
نتیجـهای را غیرممکـن ندانسـته اسـت! بخـش
فارسـی رسـانه رسـمی دولـت انگلیـس کـه
چندمـاه قبـل از فتنـه  ۸۸تاسـیس شـد ،امـروز
و در سـال  ۹۴و در آسـتانه انتخاباتـی دیگـر بـه
مـردم ایـران توصیـه میکنـد کـه چه کسـی در
مجلـس بـرود و چـه کسـی نـرود! امـا حضـرت
آیتا...خامنـهای روز چهارشـنبه بـا اشـاره بـه
سـوابق تاریخـی دخالـت انگلیـس و آمریـکا در
ایـران ،اهمیـت انتخابـات مجلـس خبـرگان
را یـادآور شـده و نسـبت بـه «نفـوذ و دخالـت
بیگانـگان» و علیالخصـوص شـیطنتهای ایـن

رسـانه در ایـن انتخابـات واکنـش دادنـد« :االن
دشـمن بـر روی مجلـس خبـرگان هم حسـاس
اسـت ،رادیـوی انگلیسـی دارد بـه مـردم ایـران،
مردم تهران دسـتورالعمل میدهد ،بـه فالنی رأی
بدهید بـه فالنـی رأی ندهید ،معنایش چیسـت؟
انگلیسـیها دلشـان تنـگ شـده بـرای دخالـت
کردن در ایـران .یک روزی بود که پادشـاه کشـور
وقتی میخواسـت تصمیمـی بگیرد ،یـک تصمیم
مهمـی میخواسـت بگیرد سـفیر انگلیـس را صدا
مـی کـرد از او مـی پرسـید؟ ایـن کار را بکنـم یـا
نکنـم؟ انگلیسـیها اینجـور در امـور کشـور یک
روزی دخالـت مـی کردنـد ،بعـد هـم آمریکایـی

بارهبرتا انتخابات

به مناسبت سالگرد شهادت سردارشهید حمید باکری

سرداران شجاع تبریزی و آذربایجانی

آن وقتی که جنگ پیش آمد ،جوانان لشکر عاشورا و سرداران شجاع تبریزی و آذربایجانی ،شهید آقامهدی
باکری ،و شهید حمید باکری ،و شــهدای متعدد دیگر ،از ســرداران بزرگ لشکر اســام از این سرزمین
برخاستند ،در میدانهای نبرد جانشان را قربان اســام و قرآن کردند .این آذربایجان اســت86/11/28 .
نحوه شهادت :اصابت آر.پی .جی در عملیات خیبر

هـا و یـک مدتـی هـم هـر دو .امـروز این دسـتها
قطع شـده اسـت ،امروز ایـن دخالت هـا جلویش
گرفته شـده اسـت بـه برکـت انقلاب ،بـه برکت
بیـداری مـردم .دلشـان تنـگ شـده اسـت ...بـه
مـردم دسـتور میدهنـد بـه فالنـی رای بدهیـد
بـه فالنـی رای ندهیـد »94/11/28 .بـر همیـن
اسـاس رهبـری بـا تأکیـد بـر «حضـور آگاهانهی
مـردم در انتخابـات» ،آن را عامل ناکامی دشـمن
معرفـی میکننـد« :اینکـه مـا عـرض میکنیـم
بـر روی انتخابـات ،مردم بـا بصیـرت بـا آگاهی با
دانایی وارد بشـوند به خاطر این اسـت کـه بدانند
دشـمن چه میخواهد؛ وقتی شـما دانسـتید 3

محلشهادت :جزیره مجنون

هشدار سربسته رهبر انقالب به ملت ایران
دربارهانتخابات

توطئهاصلی...
3
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اخبار

هفته

آزادی حلب شکست مهمی برای آمریکا
اندیشـکده آمریکایـی واشـنگتن در تحلیلـی دربـاره
آزادی شـهر راهبـردی حلـب در سـوریه و شکسـت
تررویسـت ها و شورشـیان این کشـور نوشـت :آزادی
حلـب شکسـت مهمـی بـرای آمریـکا و متحـدان آن
همچون ترکیه ،عربسـتان سـعودی اسـت | .فارس|
نتانیاهو :بیشتر کشورهای عربی
اسرائیلراهمپیمانخودمیدانندنهدشمن
نخست وزیر رژیم صهیونیستی اذعان کرده است که
بیشتر کشورهای عربی این رژیم را دشمن نمیدانند.
بنیامین نتانیاهو« :بیشتر کشورهای عربی ،اسرائیل را
همپیمانخودمیدانندنهدشمن |».تسنیم|
لدین :رهبر ایران هرچه بخواهد میتواند
ازآمریکاامتیازبگیرد
مایـکل لدین ،مشـاور اسـبق شـورای امنیـت ملی
امریکا :فکـر نمیکنـم تحلیلگـران اوضاع ایـران هم
معتقد باشـند[آیت ا]...خامنه ای رهبـر معظم ایران
قصد دارد در نظـام ایران،تغییری ایجـاد کند .زمانی
کـه وی میگوید مـر گ بر آمریـکا دقیقـاً منظورش
همان اسـت و همواره در همان راسـتا تالش میکند.
درسـت اسـت وی میخواهـد بیشـترین امتیـاز را از
آمریکا بگیرد امـا تجربه گذشـته به وی نشـان داده
اسـت که میتواند بـدون واکنش شـدیدی از سـوی
آمریکا بـه هرچـه میخواهد دسـت یابـد | .کیهان|
تقدیرحماسازحمایتهایایرانازمقاومت
ابومرزوق ،معـاون رییس دفتر سیاسـی حماس :هیچ
دولـت عربـی و اسلامی هماننـد جمهوری اسلامی
ایران بـه حمایت از مقاومت فلسـطین نپرداخـت و از
سـال  2006تاکنون حمایـت از دولت فلسـطین نیز
در برنامه های این کشـور قرار گرفته اسـت | .رسـا|
مصائبتجارتباایرانهمچنانپابرجاست
فایننشـال تایمز :خوشـبینیها درباره اینکه اقتصاد
ایـران بعـد از رفـع تحریمهـای آمریـکا و اتحادیـه
اروپا به سـرعت بـه روی تجـارت و سـرمایه گذاری
خارجی باز می شـود بـه دنبال محدودیتهـا موجود
نقش بر آب شـده اسـت | فـارس|
توافق هسته ای نظر رهبر ایران را
نسبت به آمریکا تغییر نداد
مدیـر اطالعـات ملـی آمریـکا :توافـق هسـته ای با
ایران،نتوانسـته نظـر رهبر ایران نسـبت بـه آمریکا
را تغییـر دهـد و وی همچنـان واشـنگتن را یـک
تهدید بـرای کشـورش میدانـد .رویکرد مـا در قبال
ایران،عدم اعتماد و راسـتی آزمایی اسـت | .فارس|
بیانیهمداخلهجویانهوزارتخارجهآمریکا
دربارهسرانفتنه
وزارت خارجه آمریکا از ایران خواســت تا ســه
نفر از ســران فتنه را که از سال  25بهمن ۱۳۸۹
در حصر قــرار دارند ،آزاد کند .حســین جابری
انصاری ســخنگوی وزارت خارجه کشــورمان
دربــاره بیانیه معاون ســخنگوی وزارت خارجه
آمریکا درباره سران فتنه گفته است :این مسایل
داخلی کشورمان اســت و ارتباطی با کشورهای
خارجی ندارد | .تسنیم|
2
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مجلسانقالبییامجلسمرعوب
«آن چند سال اولیه [از تشکیل مجلس بعد از مشروطه] تا وقتی که هنوز مجلس تحت نفوذ سلطان و سفارتخانه خارجی نبود ،مجلسی بود که با وجود ابتدایی بودن،
تأثیرخودرادراوضاعکشورمیگذاشت.هرجاکهاندکینشانهسلطهخارجیبود،آنمجلس،باقدرتتماممیایستاد.اولتیماتومروس،استقراضازخارجیها،قرارداد
وثوقالدوله مجلس ایستاد .امثال مد ّرسها در آن مجلس ،کم و بیش بودند ...بعد از آنکه نفوذ سیاستهای خارجی در همان مجلس پیدا شد ،کار به آنجا رسید که

غاصب
نخستوزیروقتیمجلسیکیدونفرازوزرایشراردنمود،بهمجلسگفت«:همسایهجنوبیما[یعنیانگلیس!]مایلندایندونفردرکابینهباشند»ومجلسرأیداد...انگلیس،
ِ
هندوبحرینرا«همسایهجنوبی»مینامیدند...همانمجلسیکهقب ً
الدرمقابلاولتیماتومروسوقراردادوثوقالدولهوبقیهقضایاایستادگیکردهبود،کارشبهاینجارسید!»73/3/11

«خود بنده هم
وقتی این فهرستها
را میآورند که بیایم
رأی بدهم ،بعضی از
آدمهای این فهرستها
را منیشناسم ا ّما
اعتامد میکنم به آن
کسانی که [اینها را]
مع ّرفی کردهاند ،و
نگاهمیکنمببینم
آن کسانی که این
فهرست را مع ّرفی
کردهاند چه کسانی
هستند؛ اگر دیدم
اینها آدمهای متد ّین
و مؤمن و انقالبیای
هستند ،به حرفشان
اعتامد میکنم و به
[فهرست] آنها رأی
میدهم»94/10/19 .
عمل به این نسخه
با هر نتیجهای،
نزد خداوند مأجور
است و «خدای
متعال ثواب خواهد
داد ،ولو اینکه در
یک مورد ،اشتباه
هم ا ّتفاق بیفتد.
»94/10/19

هشدار برای مجلس غربگرایان اشرافی
از داسـتان «همسـایه جنوبـی» سـالها گذشـته اسـت و امـروز در
پناه انقلاب اسلامی مردم خـود انتخابگر سرنوشتشـان هسـتند.
امـا برنامـهی دشـمن و در رأس آن آمریـکا از همـان ابتـدای پیروزی
انقلاب اسلامی« ،جلوگیـری از برگـزاری انتخابـات در ایـران بـود
کـه تالشهایـی را هـم انجـام دادنـد امـا چـون مأیـوس شـدند ،در
سـالهای اخیـر ،تمرکـز خـود را بـر زیرسـؤال بـردن انتخابـات قرار
داده و میخواهنـد در انتخابـات اعمال نفـوذ کننـد »94/11/28 .برای
رسـیدن به این هـدف ،دو محـور را در دسـتور کار قـرار دادهانـد :اول،
فرسـتادن عناصر نفوذی به مجلـس ،و دوم تخریب نهادهـای قانونی
و در رأس آن "شـورای نگهبـان" چـرا کـه نتیجـهی تخریب شـورای
نگهبان ،غیرقانونی بـودن انتخابات اسـت و «هنگامی کـه غیرقانونی
بودن انتخابات القاء شـود ،بنابراین مجلس شورای اسلامی برآمده از
این انتخابات و مصوبـات آن غیرقانونی خواهد بـود »94/11/28 .حدود
یک هفته بـه انتخابات مجلس شـورای اسلامی و مجلـس خبرگان
رهبری باقی مانده اسـت؛ انتخاباتـی که «در ج ّو داخلی یک احسـاس
اسـتقالل و هویّتی به مردم میدهد ...و در ج ّو جهانـی ،حقیقتاً مایهی
جمعیت بیشـتر در انتخابات شـرکت
اعتبار و آبـرو اسـت» و «هرچه
ّ
کند ،اسـتحکام نظام و اعتبـار کشـور باالتر خواهـد رفـت»94/10/14.
در همیـن چارچـوب اسـت کـه رهبـر انقلاب همیشـه بـر حضـور
حداکثـری مـردم در انتخابـات اصـرار کردهانـد .جـدا از حضـور همه
ّ
امنیت و هویت کشـور اسلامی میشـود؛
مردم کـه موجـب افزایش ّ
هـدف از رفتـن بـه پـای صندوقهـای رأی هـم بایـد «ایـن باشـد که
مجلسـی تشـکیل بشـود پایبند به مبانی انقالب و ارزشـهای انقالب.
 »86/12/22مجلسـی کـه «بهدنبـال رفـاه مـردم ،عدالـت اجتماعی،
گشـایش اقتصادی ،پیشـرفت علم و فنـاوری و اسـتقالل و عزت ملی
باشـد »94/11/28 .بالعکس آن« ،اگـر مجلس مرعوب غـرب و آمریکا،
و بهدنبـال حاکمیـت جریـان اشـرافیگری باشـد ،ریلگـذاری او در
این جهـت خواهد بـود و کشـور را به مسـیر بدبختی هدایـت خواهد
روحیـهى تدیّـن و انقالبیگرى اسـت
کـرد »94/10/28 .زیـرا «بـا ایـن ّ
که میشـود ایـن راه را پیش رفت؛ سـنگالخ هم باشـد ،میشـود پیش
رفت »93/2/17...و همین پیشـرفت و عـزت روزافزون کشـور بوده که
«دشـمنان ما را عصبانی میکند» و میگوینـد «تا وقتی ایـران دنبال
انقلاب اسـت ،کار ما با ایـران مشـکل اسـت»94/7/22 .
آرمان ما و نقشه نفوذ
حداکثـری مـردم در انتخابات برای تشـکیل
پس آرمان ،حضـور ّ
مجلسـی انقالبـی اسـت .نقطـه مقابـل مجلـس انقالبی نیـز که
مطلـوب دشـمن و در نقشـه نفـوذ اوسـت ،مجلسـی اسـت کـه
حرف دشـمن را تکرار کنـد؛ ً
مثلا «در مجلـس اول عـدهای پیدا
شـدند که با اسـم اسلامی برای مجلس مخالفت کردنـد ...خوب،
این نماینـدهی ملـت ایران نیسـت .ملـت ایران بـرای اسلام این
فداکاریهـا را کرده اسـت ...یا یک کسـانی در یـک مجلس دیگری
پیدا شـدند ،تصمیـم گرفتند بـر طبـق خواسـتهی مخالفین که
میگفتند بسـاط انرژی هسـتهای را جمـع کنید ،در کشـور قانون
بگذرانند کـه دولـت را الزام کنند که دنبـال انرژی هسـتهای نرود!
 »86/12/22چنین مجلسـی نهتنها مشـکالت را حل نخواهد کرد
بلکه مانند داسـتان «همسایه جنوبی» کشـور را تقدیم به دشمن
خواهد کرد .برای اینکه مجلسـی انقالبی تشکیل شـود؛ الزمست
«انتخـاب درسـت» از طـرف مـردم انجـام شـود و نماینـدهای

انتخاب شـود کـه «خـودش را سـپر بالی مشـکالت کشـور قرار
بدهـد »94/10/30و «همانجـوری که مردم شـعار میدهند ،داخل
مجلس شـعار بدهنـد و موضعگیـری کننـد »94/10/19به همین
دلیـل در انتخـاب نماینـده «مسـئلهی شـاخصهای انقالبیگری
ً
«کاملا
خیلـی مهـم  »94/10/19میشـود .شـاخصهایی کـه
روشـن ،واضح و مبتنی بر بیانات امـام بزرگوار هسـتند»94/11/14 .
سه نکته
به نظر میرسـد سـه نکته شـرایط انتخـاب را خطیر کرده اسـت.
اول اینکـه مـردم بتوانند از همـه حق خـود در انتخابات اسـتفاده
ً
«مثلا در تهـران که ما سـی نفر را بایـد انتخاب کنیـم ،اگر
کنند.
بیسـت و نه نفـر را انتخـاب کردیـم ،در واقـع از یکسـیام از حق
خودمان بهره نبردهایم  »86/12/24زیرا «ای بسـا شـما اسم کسی
را که بهنظرتان صالح اسـت ننویسـید و آن فـرد صالـح ،از انتخاب
شـدن ،محروم شـود »71/2/17 .دوم اینکه فـردی را انتخاب کنند
که «متدیـن ،امیـن ،طرفـدار عدالـت ،مخالف بـا فسـاد ،طرفدار
حقـوق محرومیـن ،پایبنـد بـه مبانـی و ارزشـهای اسلامی و
خـط امـام  »86/12/22باشـد .و سـوم اینکـه «امریکاییهـا به این
انتخابات چشـم طمـع دوختهانـد »94/10/14 .وجود فهرسـت «با
مقاصـد فاسـد» یکـی از چیزهایی اسـت که مردم نسـبت بـه آن
باید بسـیار هوشـیار باشـند .اگر «عنصـر نفـوذی به شـکلی وارد
میجود و پایهها را سسـت
مجلس بشـود  ...مثل موریانـه از داخـل َ
میکند و فـرو میریـزد »94/10/14 .باید جلـوی این نفـوذ را گرفت.
به همیـن دلیل اسـت کـه «بایـد تحقیق کـرد ،بایـد بـه آدمهای
مطلع ،آدمهای خبـره ،آدمهای مطمئن مراجعه کـرد»86/12/22 .
تا «به شـکل اطمینانبخشـی به نتیجـه [رسـید] »94/10/19
این تشخیص آسان نیست
امـا این تشـخیص بهصـورت فـردی برای همه آسـان نیسـت.
«چـون یکایـک افـراد را ممکـن اسـت نشناسـیم» در ایـن
حجـت دارد
شـرایط راه اطمینانبخشـی که نـزد خداونـد نیز ّ
و رهبـر انقلاب آن را بـرای «انتخـاب درسـت» بیـان کردهاند،
ایـن اسـت کـه «مردمـی کـه میخواهنـد رأی بدهنـد ،اعتماد
کنند بـه آن مجموعههایی که واقعـاً قابل اعتمادنـد،»94/10/14
«خـود بنـده هـم وقتـی ایـن فهرسـتها را میآورنـد کـه بیایم
رأی بدهم ،بعضـی از آدمهای این فهرسـتها را نمیشناسـم ا ّما
معرفـی کردهاند،
اعتماد میکنم بـه آن کسـانی کـه [اینهـا را] ّ
معرفی
و نـگاه میکنم ببینـم آن کسـانی کـه ایـن فهرسـت را ّ
کردهاند چه کسـانی هسـتند؛ اگر دیـدم اینها آدمهـای متدیّن
و مؤمن و انقالبیای هسـتند ،به حرفشـان اعتمـاد میکنم و به
[فهرسـت] آنهـا رأی میدهـم »94/10/19 .عمـل به این نسـخه
با هر نتیجـهای ،نـزد خداونـد مأجـور اسـت و «خـدای متعال
ثـواب خواهـد داد ،ولو اینکـه در یک مـورد ،اشـتباه هـم اتّفاق
بیفتـد »94/10/19 .مهـم اینسـت کـه ملـت «حرکـت خـود را
ضد خواسـت دشـمن انجام بدهـد و به دهان دشـمن
درسـت ّ
بکوبـد »94/10/14.کـه اگـر مجلسـی با تفکـر انقالبی تشـکیل
شـود «به توفیق الهی پیشـرفت ایـران ،نفـوذ روزافـزون ایران،
هیمنـه و تسـلّط معنـوی و روحـی ایـران در منطقـه و فراتر از
منطقـه ،روزبـهروز انشـاءا ...بیشـتر خواهـد شـد »94/7/22 .و
درس دیگـری بـرای آن «همسـایه جنوبـی» خواهـد بود.
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| بصیرت | دلبستگی به انقالب

هشدار سربسته رهبر انقالب به ملت ایران درباره انتخابات

توطئهاصلی...

رهبر معظم انقالب کمتر از  10روز مانده تا انتخابات سرنوشت ساز مجالس شورای
اسالمی و خبرگان قانون اساســی ،در دیدار با مردم آذربایجان  ،94/11/28هشدار
ویژه و تازهای را در خصوص توطئه دشمنان برای ملت ایران مطرح کردند.

من چیزهایـی را کـه میبینـم ،چیزهایـی را که
احسـاس میکنم ،باید با ملّت عزیزمـان در میان
بگـذارم .بعضـی از حرفهـا را بایـد به مسـئولین
محترم بگویم و میگویم ،بعضـی از حرفها را باید
توجه قـرار بدهند و
افکار عمومی ملّتمان مـورد ّ
من وظیفـه دارم آنهـا را به ملّتمان عـرض بکنم:

دشـمن درصدد آن اسـت که افکار عمومی ما را
از اهداف خـود و ّنیات پلید خود غافل نگـه دارد؛
برنامههایـی را میچینند ،قطعات جداگانـهای را
در جاهـای مختلـف تـدارک میبیننـد تـا این
قطعات را به هم وصـل کنند ،آنوقت آن نقشـه
و توطئهی اصلـی آنها تحقّـق پیدا کنـد؛ ما باید

نگذاریـم .چه کسـی باید نگـذارد؟ ملّت .کشـور
مال شـما است ،کشـور مال ملّت اسـت ،صاحب
کشـور ،ملّت عزیز ما اسـت؛ او باید نگذارد؛ منتها
امثـال ایـن حقیـر هـم وظیفـه داریم کـه ملّت
عزیـز را آگاه کنیم .مـن میبینم کـه در زمینهی
انتخابـات ،دشـمنان دارند تلاش میکنند.

مجلس شورای اسالمی ،عامل مصونیت کشور
اندیشهسیاسی

اهمیت انتخابـات مجلس از دو جهـت اسـت؛ ا ّول از این جهت
کـه حضـور شـما در پـای صندوقهـای رأی بارزتریـن مظهـر
حضـور مردمی اسـت و ایـن پشـتوانه انقالب و کشـور اسـت.
[دشـمنان] نگاه میکنند تا ببینند آیا مـردم در صحنه حضور
دارنـد یـا نه؛ اگـر دارنـد ،مثـل گذشـته نمیشـود با ایـن نظام
کاری کـرد؛ اگر حضور مـردم ضعیف شـود ،آن وقت اسـتنتاج میکنند
که بیـن مـردم و نظام فاصلـه افتـاده اسـت؛ در ایـن صـورت راه را برای
انداختـن دوباره بر کشـور همـوار میبینند؛ از
دخالت و سـلطه و پنجـه
ِ
متوجـه انتخاباتند .پس اهمیـت ا ّو ِل انتخابـات بهخاطر این
این جهت ّ
اسـت کـه انتخابـات سـنگر کشـور اسـت؛ حضـور مـردم در پـای
صندوقهای رأی ،مصونسـاز سرنوشـت ملت و مردم اسـت و دشمن را

ررویى بیشتر باز میدارد.
ِ
تعرض و تجاوز و پُ
از ّ
جهـت دو ِم اهمیـت انتخابـات مجلـس این اسـت که شـما بـا انتخاب
نماینـده مجلـس ،در واقـع سرنوشـت کشـور را در چهـار سـال آینده
اساسـى ما ،مجلـس ناظر
رقـم میزنیـد ....علاوه بـر این ،طبـق قانـون
ِ
بـر دولـت اسـت .اگـر دولـت در جایی بـد و یا کـج حرکـت کند ،پـا در
راه نادرسـتی بگـذارد و خدای نکرده سوءاسـتفادهای بشـود و فسـادی
بهوجـود آیـد ،مرکـزی کـه میتوانـد جلـ ِو فسـاد و انحـراف را بگیـرد،
مهـم اسـت!  ...هرچه آراء بیشـتر باشـد،
مجلس اسـت؛ ببینید چقـدر ّ
مجلـس قویتـر خواهـد شـد .شـما وقتـی کسـی را صالـح و شایسـته
دانسـتید و او را به مجلس فرسـتادید ،توانسـتهاید بخشـی از توان خود
را در سـاختن و پیشـرفت آینـده بـهکار بگیریـد82/11/24 .

انتخاب نماینده متدیّن
انتخاب صالح در درجه ا ّول یعنی
ِ

به همان تعداد الزم در برگه رأی اسامی را بنویسید
در هرجـا کـه [در انتخابات] شـرکت
میکنیـد ،بـه همانتعـداد الزم اسـم
بنویسـید .ایـن ،بهتر اسـت؛ زیـرا ای
بسا شما اسـم کسـی را که بهنظرتان
صالح است ننویسـید و آن فرد صالح،
از انتخاب شـدن ،محروم شـود .در تهـران مث ً
ال
بیسـت و هشـت نفـر ،در شـهرهای دیگـر بـه
حسـب نیاز ،تعدادی هسـتند .برویـد بگردید،
در فهرسـتها نـگاه کنیـد و کسـی را کـه واقعاً
رفتار سیاسی

سکینهالهیدردلهایمؤمنین
و اینگونـه اسـت کـه بـا انتخـاب نمایندگانـی با
تقـوا و انقالبـی «آمادگـی و اسـتقالل فکـری»
مجلـس خبـرگان موجـب سـرازیر شـدن
«سـکینهی الهی» به جامعـه میشـود « :وقتی
این مجلـس تشـکیل میشـود و آمادگـی خود و
اسـتقالل فکـری خـود و آگاهی خـود را نشـان
میدهد ،این موجب سـکینه و آرامـش در دلهای
مؤمنین میشـود؛ در واقـع این سـکینهی الهی،
َسـرریز میشـود از این مجلس به داخـل جامعه.
»94/6/12

مطرح شده در دیدار مردم آذربایجان شرقی با رهبر انقالب 1394/11/28

نکات مهم بیانات رهبر انقالب اسالمی درباره انتخابات

 1دشـمن چـه میخواهیـد عکـس آن عمـل
خواهیـد کـرد ،معلـوم اسـت»94/11/28.
خبرگان انقالبی:
باتقوا و مقاوم در مقابل دشمن
امـا دلیـل ایـن تأکیـدات و هشـدارهای رهبری
دربـارهی انتخابات مجلـس خبـرگان و ضرورت
حضور بـا بصیرت مـردم در این عرصه چیسـت؟
بـا نگاهـی بـه بیانـات رهبـر انقلاب میتـوان
پاسـخی روشـن بـه ایـن پرسـش داد .حضـرت
آیـتا ...خامنـهای ایـن انتخابـات را «مهمترین
و حسـاسترین انتخابـات کشـور» دانسـتهاند:
«اهمیـت انتخابـات خبـرگان  -کـه شـاید هیچ
کـدام از انتخاباتهـای کشـور بـه این درجـهی از
اهمیـت و حساسـیت نباشـد -در این اسـت که
بـا ایـن انتخابـات ،مـردم افـراد خبـرهی مـورد
اعتمـاد خودشـان را انتخـاب میکننـد تـا اینها
آمـادهی بـه کار باشـند بـرای لحظهی حسـاس
فقـدان رهبـری در کشـور »85/8/2 .رهبـری
«کلیـددا ِر حرکـت انقلاب» اسـت« :کسـی را
شـما میخواهید برای مجلس خبـرگان انتخاب
بکنیـد کـه در واقـع ،او رهبـر را انتخـاب خواهد
کـرد کـه کلیـد حرکـت انقلاب در دسـت او
اهم ّیـت دارد »94/10/19.و
اسـت؛ ایـن خیلـی ّ
همچنین «[مجلس خبرگان] بایسـتی مراقبت
کنـد کـه شـرایط در کسـی کـه علـم و عمـل و
تدبیـر و وجـود شـرایط در او را تشـخیص داده
اسـت ،حفـظ شـود»77/8/8.
بنابرایـن اگـر نماینـدگان مجلـس خبـرگان
«مردمـی باشـند دلبسـتهی بـه انقلاب،
دلباختـهی ملّـت ،آگاه از توطئههـای دشـمن،
ایسـتاده و پایـدار در مقابـل دشـمن یکجـور
عمـل میکننـد ،اگـر خـدای نکـرده ایـن
چیزهـا نباشـد ،جـور دیگـری عمـل میکننـد.
»94 /11 /28
رهبـر انقلاب معیارهـا و شـاخصهای دیگری
را نیـز بـرای رأی دادن در انتخابـات خبـرگان
برشـمرده و مـردم را بـه عمـل در ایـن عرصـه
براسـاس «بصیـرت» فراخواندهانـد« :ملـت
در انتخـاب خبـرگان ،بایـد بـا بصیـرت عمـل
کنـد .چشـمهایتان را بـاز کنیـد ،از خـدا مـدد
بخواهیـد و ببینیـد کـه چـه کسـانی را انتخاب
میکنیـد ...افراد عالـم ،انقالبـی و کسـانی را که
تجربهی سـالهای گذشـته نشـان داده است که
در خـط درسـت حرکـت کردهانـد و راه درسـت
را شـناختهاند ،انتخاب کنیـد .ایـن ،چیز خیلی
مهمـی اسـت»69/6/21.

بارهبرتا انتخابات

میپسـندید و میدانیـد صالـح اسـت ،انتخاب
کنیـد .ایـن جملـه را هـم عـرض کنـم کـه
انتخاب صالـح  -در درجـه ا ّول  -یعنی انتخابِ
نماینـده متدیّـن .بـرای نماینـده ،آگاهـی
سیاسـی الزم اسـت؛ جـرأت و جسـارت در
برخورد با مسـائل الزم اسـت؛ آگاهی از مسائل
کشـور الزم است؛ آگاهی از مسـائل جهان الزم
اسـت .همه اینها الزم اسـت .لکن رکـن اصلی،
تدیّن اسـت؛ یعنی اعتقـاد به اسلام و به اصول

بـودن به اینهـا .این،
و پایههـای دینـی و عامل
ِ
اسـاس قضیـه اسـت .نماینـدهای کـه متدیّن
باشـد ،شـما خاطرتان جمع اسـت که خیانت
نخواهد کـرد؛ کار خلاف نخواهد کـرد؛ حتی
کوتاهـی و سسـتی نخواهـد کـرد .نماینـده
متدیّـن ،هر یک سـاعتی را کـه بخواهد غیبت
کند و در مجلس نباشـد ،احسـاس میکند این
خالف شـرع اسـت و چـون متدیّن اسـت ،این
خالفشرعراانجامنمیدهد78/11/13.
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نـشـریه جـامـــعـه مـؤمــن و انـقــالبــی

کالم

امام

غیر منحرفین به غرب و شرق را
به مجلس بفرستید

شـرح

صاحبامتیاز:

موسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی

اکنون که با عنایت پــروردگار و همت ملت
عظیم الشأن سرنوشت کشور به دست مردم
افتاد و وکال از خود مردم و با انتخاب خودشان،
بدون دخالت دولت و خانهای والیات به مجلس
شورای اســامی راه یافتند ،و امید است که با
تعهد آنان به اسالم و مصالح کشور جلوگیری
از هر انحراف بشود .وصیت اینجانب ب ه ملت در
حال و آتیه آن اســت که با اراده مصمم خود و
تعهد خود به احکام اسالم و مصالح کشور در هر

ارتـبـاطبـا
خطحزبا...

		
رایانامه:
10001028
پیامک:
دورنگار021-66977328 :

دوره از انتخابات وکالی دارای تعهد به اسالم
و جمهوری اســامی که غالباً بین متوسطین
جامعه و محرومین میباشــند و غیر منحرف
از صراط مستقیم  -به سوی غرب یا شرق  -و
بدون گرایش به مکتبهای انحرافی و اشخاص
تحصیلکرده و مطلع بر مسائل روز و سیاستهای
اسالمی،بهمجلسبفرستند.

وصیتنامهسیاسی-الهیحضرتامام
خمینی(ره)صحیفهامام،جلد- ۲۱صفحه۴۲۰

حدیث

مقام معنوی فاطمه زهرا ()
فاطم هیزهرا( )کسی است که رسول
اکرم به امیرالمؤمنین ( )فرمود« :یا علی
 ...انت قائد المؤمنین الی الج ّنة  ...و فاطمة قد اقبلت
یوم القیامة  ...تقود مؤمنات ا ّمتی الی الج ّنة» یعنی در
روز قیامت ،امیرالمؤمنین()مــردان مؤمن را و
فاطم هیزهرا( )زنان مؤمن را به بهشــت الهی
راهنمایی میکنند .او ،عِدل و همپایه و همســنگ
امیرالمؤمنین است .آن کسی که وقتی در محراب
مقرب خدا ،به او
عبادت میایستاد ،هزاران فرشتهی ّ
خطاب و سالم میکردند و تهنیت میگفتند و همان
سخنی را بیان میکردند که فرشتگان ،قب ً
ال به مریم
اللَ
ان ّ
اطهر گفته بودند؛ عرض میکردند« :یا فاطمة ّ
اصطفاک و ط ّهرک و اصطفاک علی نساء العالمین».
( )۱این ،مقام معنوی فاطمهی زهراســت .زنی ،آن
هم در سنین جوانی ،از لحاظ مقام معنوی به جایی
میرسد که بنابر آنچه که در بعضی از روایات است،
فرشتگان با او سخن میگویند و حقایق را به او ارایه
محدثه اســت؛ یعنی کســی اســت که
میدهندّ .
فرشتگان با او حدیث میکنند و حرف میزنند)۲(.
این مقام معنوی و میدان وســیع و قلّهی رفیع ،در
مقابــل همهی زنهــای آفرینــش و عالم اســت.
فاطم هیزهــرا( )در قلّهی ایــن بلندای عظیم
ایستاده و به همهی زنان عالم خطاب میکند و آنها را
به پیمودن این راه دعوت مینماید68/10/26 ..
.1امالیصدوق،ص.2.۴۸۶عللالشرائع،ج،۱ص.۱۸۲

احکـام

 26بهمن1362
تصویریمنتشرنشد ه ازحضرتآیتاهللخامنهای
درمراسمافتتاحصنایعاسلحهسازیالحدیدسپاهپاسدارانانقالباسالمی

خانواده

از بعضی ها وقتی می پرسیم که شــما چرا برای دو نفری که می خواهند زندگی کنند ،بازار را
می خواهید خالی کنید که جهیزیه برای خودتان درســت کنید؟ می گویند :چون داریم می
خواهیم بکنیم .آیا این کافی است؟ چون داریم! اســتدالل غلطی است .شما باید کاری کنید
که آن دختری هم که ندارد ،اگر خواست شوهر بکند بتواند؛ و اال این جهیزیه ای که شما دارید
درست می کنید ،روش انسانی و اسالمی نیست1375/8/5 .

آموزشی

احکام شرکت در انتخابات
ج.شرکتدرانتخاباتنظامجمهورىاسالمىبراىافراد
واجدشرایط،یکوظیفهشرعى،اسالمىوالهىاست.

 .۲آیا شرکت در انتخابات جمهوری اسالمی ایران
واجبعینیاستیاکفایی؟ج.واجبعینىاست.
 .۳با توجه به این که زن جهت شرکت در انتخابات
میبایست از منزل خارج شــود آیا واجب است از
شوهر اجازه بگیرد ؟ و اگر شوهر به همسرش اجازه
شرکت در انتخابات را ندهد یا رضایت نداشته باشد
تکلیفزنچیست؟

ج.شرکتدرانتخاباتمنوطبهاذنشوهرنیست.

ج .در هر صورت اگر رأی سفید دادن موجب تضعیف
نظاماسالمیباشد،حراماست.

خواندنی

مشروطهشناسی

 .۱آیا شرکت در انتخابات جمهوری اسالمی ایران
شرعاواجباستوعدمشرکتحراماست؟

.۴حکم رأی دادن ســفید و بی نام چیســت ؟ در
صورت عدم شــناخت و تحقیق  ،یا تحقیق کافی و
تحیردرانتخاباصلحچطور؟
عدموصولبهنتیجهو ّ

ایـرانی

این روش اسالمی و انسانی نیست

پیشنهاد

نویسنده:دکترموسینجفی
چاپ اول1391:
انتشارات :نشرآرما

Khat@khamenei.ir

کانال تلگرامTelegram.me/KhatteHezbollah :

کتــاب «مشروطهشناســی» از مجموعــ ه
کتابهــای « َو أنتــم األعلَــون» اســت کــه بــه
موضــوع تاریــخ ،تفکــر و تمــدن میپــردازد.
نگارنــده هــدف از گــردآوری ایــن مجموعــه را
شــناخت " هویــت تاریخــی" عنــوان کــرده اســت.
البتــه نقط ـهی ثقــل مباحــث ایــن کتــاب ،عصــر
مشــروطه و تحــوالت عمیــق رویکــرد اندیشــهی
دینــی در ادارهی جامعــه و همزمانــی آن بــا ورود
غربگرایــان بــه عرصــهی ادارهی جامعــه اســت.
مشروطهشناســی از نهضــت تحریــم تنباکو شــروع
میشــود ،ســپس از چیســتی مشــروطه میگویــد؛
در فصل ســوم بــه اندیش ـهی سیاســی مشــروطیت
ایــران میپــردازد و بــا فصل«بــه ســوی تمــدن
اســامی» بــه پایــان میرســد .مطالــب هــر چنــد
تخصصــی اســت ،ولــی بــرای عمــوم مخاطبیــن و
بهخصــوص جوانــان ،دانشــجویان و طــاب قابــل
اســتفاده اســت.

تریبون

با...
حز 

شعر در موضوعات مرتبط ،جهت جذاییت بخشی
به نشریه استفاده کنید .آن بند هایی که مهم ترند را با
تغییر فونت یا رنگی کردن و یا عالمت گذاری(شــبیه
ســبک طراحی کتاب روش تحلیل سیاسی) متمایز
کنید تا کســانی که وقت ندارند یا حوصله ندارند هم
ترغیببشوندوبخوانند.
میثم :سالم خدابرشــما عزیزان.خداقوت .توی
تریبون شــماره پانزده نظری از یکی از همســنگرانم
منتشرفرمودید مبنی براینکه فرهنگی دانشگاهشون
اجازه انتشار خط حزب ا ...رو نمیده؛ خواستم به دوستان
حزب اللهیام پیشــنهاد بدم که نشریه رو توی مکانی
که دانشــجوها رفت وآمد دارن وقــف کنن ،کتابخانه
یا نمازخانه و . ...البته اگه آن بخش مسوول داره حتما
باهاش هماهنگی بشه و مطمئن بشن که باقوانین انجا
منافات نداره؛ چون حزبا ...بی قانونی نمیکنه .رضایت
موالنصیبتان.یاعلی
حسن شیخ حایری :بخش آیات برگزیده قرآنی
کوتاه و آسان حفظ به همراه بیان مهم ترین پیام یا پیام
های آیه در زمینه سبک زندگی را به نشریه اضافه کنید
که در راســتای بخش خانواده ایرانی و شــرح حدیث
و برای تکمیل آن اســت .به نظر می رسد استمرار این
ســتون جدید ،این قابلیت را دارد که بعدها ،کتابی از
مجموع این نکات منتشر شود و فرهنگ سازی گسترده
ای در این زمینه انجام پذیرد .این مسئله در بیانات مکرر
رهبرحکیمانقالبایدها...تعالیهمبهچشممیخورد
عارف :در شهر ما اندازه نسخه تابلو اعالنات کاغذ
چاپ نمیکنند .بنر هم که بزنیم چون متنش کوچیکه
خراب میشد کاش یکم بزرگ و با یک عکس با کیفیت
قرار بدید تا بتونیم بنر بزنیم تا همه بتونند استفاده کنن
تومسجد.
پاسخ :با توجه به محدودیتهای زمانی و سرعت
انتشارامکاناینمسئلهوجودندارداماپیشنهاد
شما برای طرحهای آینده نشریه حتما بررسی
میشود.
ایران اسالمی... :ما هر هفته خط حزب ا ...رو در
برد پایگاه می زنیم و برای آن مسابقه پیامکی ساختیم ..
اگهبشودکهمسابقهپیامکیهمبرایشبسازیدومنتشر
کنیدتااستفادهکنیمممنونمیشویم..
پاسخ :ضمن سپاس از ابتکار جالب توجه شما
برای نشر و ترویج مطالب نشریه ،پیشنهاد شما
برای طرحهای آینده نشــریه حتما بررســی
میشود.
**** :913926دوســت دارم که ان شــاا ...از
توزیع کنندگان این نشــریه انقالبی در شهرستانمان
باشملطفانحوهتهیهنشریهرااطالعدهید.
پاســخ :همانطور که پیش از این هم اشــاره شد،
توزیع نشریه به صورت داوطلبانه و مردمی و با اتکا
به شبکه گسترده نیروهای مومن و انقالبی صورت
می گیرد .به این صورت که افراد فایل چاپی نشریه
را از روی سایت Khamenei.irبارگذاری و سپس به
تعداد مدنظر خود چاپ و در محافل و مجامع دینی و
انقالبیمانندهیاتهایمذهبی،مساجدونمازهای
جمعهتوزیعمیکنند.

****  :912728با توجه به اینکه بنده و تعدادی
دوستان مجله شما را در کامپیوتر می خوانیم فونت که
استفاده میکنید زیاد خوانا نیســت لطفا از فونت بهتر
استفادهنمایید.
پاسخ:ازپیشنهادشماسپاسگذاریمیشود.

