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مزار: گلزار شهدای کرمان تاریخ شهادت: 27 بهمن 1364 شهادت : مصدومیت حاصل از بمب های شیمیایی در عملیات والفجر هشت

بزرگ ترین خیانت به اقتصاد ایران را رژیم پهلوی کردمی خواهند از شعارهای انقالب دست بردارید
4 4خاطرات رهبری  |   خاندان ویرانی  |   2 اخالق انقالبی گری  |  

اطالع نگاشت

    ایران در اشغال نیروهای بیگانه
هشت روز بعد از تاجگذاری احمدشاه به عنوان شاه قاجار، هفتـه

جنگ جهانی اول آغاز شد. ایران گرچه اعالم بی طرفی 
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 بی کفایت قاجار هم 

عمال، توانایی مقابله با نیروهای خارجی را نداشت.
در اثر اشغال ایران، قحطی بزرگی دامن گیر ایران شد به طوری که جعفر 
شهری، نویسنده و شــاهد این قحطی بزرگ می نویسد: »در همین 
قحطي بود که نیمي از جمعیت پایتخت از گرسنگي تلف شده، اجساد 
گرسنگان در گوشه و کنار کوچه و بازار، هیزم وار بر روي هم انباشته 
شده، کفن و دفن آنها میسر نمي گردید.« نیروهای انگلیسی تمامی 
تولیدات کشاورزی ایران را برای گذران نیاز نظامیان خود خریداری 

و احتکار کردند و همین هم موجب گرسنگی و مرگ عده ی کثیری 
از ایرانیان شد که حتی تا ده میلیون نفر نیز برآورد کرده اند. »در همان 
برهه از زمان و تاریخ بود که نمایندگان دولت آمریکا، دولت روسیه ی 
تزاری و دولت انگلیس، در این نقطه، توطئه ی مشــترکی را طّراحی 
کردند و فتنه ی عجیبی بــه راه انداختند. هزاران نفر از مســلمانان 
و مسیحیان، در این فتنه، در همین ارومیه و سلماس و بقیه ی نقاط 
کشته شدند. من وقتی آنچه را که بر این استان و بر این شهرها در آن 
برهه گذشته است، به یادم می آورم، قلبم متالطم می شود. کاری کردند 
که موّرخ می نویسد: در اطراف سلماس، دیگر هیچ آبادی ای باقی نماند. 
هزاران نفر در ارومیه کشته شدند. با مردم این منطقه کاری کردند که 
وقتی عثمانی های متجاوز وارد مرزهای ایــران و وارد ارومیه و خوی 

شدند، مردم از آنها استقبال کردند!« 75/6/27
محمدقلی مجد در کتاب »قحطی بزرگ« خود نیز چنین می نویسد: 

»بر اثر چنین فاجعه ی عظیمی بود که جامعه ایرانی به شدت فروپاشید 
و استعمار بریتانیا توانست به سادگی حکومت دست نشانده خود را در 
قالب کودتای 1299 بر ایران تحمیل کند... هیچ تردیدی نیست که 
انگلیسی ها از قحطی و نسل کشی به عنوان وسیله ای برای سلطه بر 

ایران استفاده می کردند.«
    سلطنتی ضعیف تر از سلطنت قاجار

گرچه شــاه بی کفایت قاجار با کودتای انگلیســی، جــای خود را 
به شــاه پهلوی داد، امــا در همچنان بر همان پاشــنه می چرخید. 
شــاهد مدعا آنکه در جنگ جهانی دوم نیز ایران به همان مصیبت 
جنگ اول مبتال شــد. و بلکه بدتر! سوم شــهریور 1320، نیروهای 
شوروی از شــمال و شــرق،  و از زمین و هوا به ایران حمله ور شدند 
و انگلیســی ها نیز از غــرب و جنوب. شــهرها یک به یک ســقوط 

3  کــرد و بالفاصلــه نیروهــای بیگانه بــه پایتخت رســیدند. 

2

یک نکته ی دیگری که این هم خیلی مهم است، وجود فضای صفا و معنویِت در میدان نبرد است. پری شب آقای حاج قاسم سلیمانی یک نمونه اش را میگفت... 
یک جوانی مثال 20 ساله، 21 ساله، 1۸ 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 است.    ۹۸/7/11     
* شهید یوسف الهی از رزمندگان لشکر 41 ثاراهلل کرمان و هم رزم قدیمی ســردار دل ها، حاج قاسم سلیمانی بود که مسئولیت جانشینی واحد اطالعات عملیات این لشکر را 

برعهده داشت. درباره ی مقامات معنوی و کرامات او خاطره های ماندگاری ثبت شده است. شهید حاج قاسم سلیمانی پس از 34 سال فراق، مطابق وصیت نامه اش در کنار این شهید واالمقام آرام گرفته است.

ملکوتی، مثل یک عارف روشن بین        |        این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهید محمدحسین یوسف الهی

برگزاری انتخابات حتی زیر بمباران دشمن

انتخابات نفس تازه به ملّت ایران است
پنج نکته درباره  جایگاه رأی مردم و
 اهمیت انتخابات از نظر رهبر انقالب

رهبر انقالب در سه دیدار اخیر خود
 بر ضرورت »قوی شدن« کشور تأکید کردند. خط حزب اهلل دلیل آن را بررسی می کند

قوی شویم تا زور نشنویم
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نقطه  درخشان زندگی حضرت زهرا)( جمع این سه چیز است

کابینه جدید لبنان روی کار آمد
یکی از رویدادهای مهم منطقه در روزهای اخیر، رأی اعتماد پارلمان لبنان به نخست وزیری  حسان دیاب و کابینه ی پیشــنهادی وی بود. این در حالی است که گزینه ی پیشنهادی 1
حزب اهلل لبنان نیز برای تصدی نخست وزیری و تشکیل دولت، حسان دیاب بوده است. به گزارش 
الجزیره نخست وزیر جدید لبنان در اولین موضع گیری  های خود، اعالم کرده است که دولت وی، 

دولت جناحی و حزبی نیست بلکه اکثریت کابینه را متخصصان و افراد غیرحزبی تشکیل داده اند.

طرح آمریکا برای تجزیه عراق
روزنامه ی لبنانی االخبار نوشت: آمریکا با استفاده از مواضع طیف های ُکرد و اهل تسنن  ۲
که خواستار باقی ماندن واشنگتن در عراق هستند، پرونده ی تجزیه ی عراق را کلید زده 
است. آمادگی لجستیکی برای مرحله ی »اقلیم سنی«، عمال به معنای ورود ناخودآگاه عراق به 
طرح معامله ی قرن است. بر اساس معامله ی قرن، نیمی از استان االنبار توسط دولت عراق اداره 

خواهد شد و نیمهی دوم آن به مردم فلسطین اهدا خواهد شد.

تقسیم کار آمریکا و رژیم صهیونیستی برای مقابله با ایران
پایگاه خبری تایمز اسرائیل در مصاحبه ای با وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، از تقسیم کار  ۳
این رژیم با دولت آمریکا خبر داد. وی مدعی شد: »من با همکار آمریکایی ام، اسپر، دیدار 
کردم و ما هماهنگی های 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 

ایرانی ها تبدیل خواهد کرد.

خبرهای تازه از تلفات و خسارات عین االسد
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام نظامی آمریکایی که خواســت نامش فاش  ۴
نشود، گفته است که بر اثر این حمله ی موشکی بیش از 100 نظامی آمریکایی دچار 
آسیب مغزی شده اند. پس از انتشــار این خبر، وزارت دفاع آمریکا طی بیانیه ای در بامداد 
سه شنبه اعالم کرد که در حمله ی موشکی ایران به پایگاه نظامی عین االسد، تا به امروز )22 
بهمن( 109 نظامی با آسیب مغزی تروماتیک شناسایی شده اند که نسبت به گزارش قبلی 
۴۵ نفر افزایش داشته اســت. اعالم آمار جدید زخمی های عین االسد که توسط مقامات 
آمریکایی از آن به عنوان آسیب خفیف مغزی نیز یاد می شود در حالی است که یک روز پس از 
انجام حمله موشــکی ایران، ترامپ در نشست خبری خود مدعی شــده بود: هیچ نیروی 

آمریکایی در حمله موشکی ایران به این پایگاه صدمه ندیده است! 

]در مسئله ی عدالتخواهی[ شما برای موفقیت کل مجموعه دارید تالش می کنید؛ اصالً همه ی تالش تان 
این است که نظام را پیش ببرید. هرچه می توانید، جزئیات را تکمیل کنید. در بخش هایی که خأل وجود 
دارد، هرچه می توانید، کمک کنید تا خأل برطرف شــود. هرچه می توانید، شعار اصلی عدالت و آنچه را 
مربوط به عدالت است، تقویت و همگانی و در ذهن ها تعمیق کنید و روی پشتوانه و فلسفه ی فکری آن 
کار کنید - اینها الزم است - اما کاری نکنید که مخالفان شما این تردید را دامن بزنند که آیا نظام اسالمی 

می تواند؟ آیا نظامی اسالمی توانسته؟ البته که می تواند؛ البته که توانسته!   ۸3/۸/10

روحیه ما می توانیم را تضعیف نکنید

می خواهند از شعارهای انقالب دست بردارید
می خواهند ما باور کنیم که نمی توانیم، باور کنیم که ضعیفیم؛ این را می خواهند؛ می خواهند ما باور 
کنیم که مصلحت مان در تسلیم شدن است؛ این را می خواهند و اصرار بر این است؛ یعنی اندیشه ی 
مسئولین کشور آماج حمله ی آنها است. ]می گویند[ مصلحت ما، راه نجات ما از مشکالت کشور، 
دست برداشتن از شعار انقالبی است... این به خاطر همین ترسی است که از شعار انقالبی دارند؛ یعنی 
از آن راه سّومی که جمهوری اسالمی و نظام اسالمی و انقالب اسالمی دارد ارائه می دهد می ترسند 
و روی این تبلیغ می کنند که از شعار انقالبی دســت بردارید؛ در حالی که اصاًل  عالج مسائل کشور 

۹۸/7/4 پافشاری بر همین مسائل انقالبی و شعارهای انقالبی و راه انقالبی است.   

اخبار مقاومت

1.مراجعه به آرای مردم جزو شریعت اسالمی است
افرادی گمان نکنند که امــام بزرگوار ما، انتخابات را از فرهنــگ غربی گرفت و آن 
را قاطی کرد با تفکر اســالمی و شریعت اســالمی؛ نه، اگر انتخابات و مردم ساالری 
و تکیه ی به آراء مردم، جزو دین نمی بود و از شــریعت اســالمی استفاده نمی شد، 
امام هیچ تقیدی نداشــت؛ آن آدم صریح و قاطع، مطلب را بیان می کرد... گردش 
کار در این نظام به وسیله ی مردم ساالری است؛ یعنی آحاد مردم نماینده ی مجلس 
را انتخاب می کنند، رئیس جمهــور را انتخاب می کنند، وزرا را با واســطه انتخاب 
می کنند، خبرگان را انتخاب می کنند، رهبری را با واســطه انتخاب می کنند؛ کار، 

دست مردم است؛ این، پایه ی اصلی حرکت امام بزرگوار است. ۹3/3/14

۲. دوست و دشمن چشم شان به انتخابات ایران است
مسئوالن کشورها، از دستگاه های دولتی آمریکا شما بگیرید، تا قدرت های اروپایی 
و کشورهای اروپایی، تا دولت هایی در این منطقه که دنباله رو آمریکا هستند، تا آن 
نخست وزیر گردن شکسته ی رژیم صهیونیســتی -همه ی اینها- چشمشان به این 
است که شــما روز جمعه چگونه وارد میدان می شــوید و با چه حجمی وارد میدان 
می شوید، با چه روحّیه ای وارد عرصه ی انتخابات می شوید؛ همه دارند نگاه می کنند. 
این یک طرف قضّیه است؛ یک طرف دیگر قضّیه هم ملّت های منطقه اند که غالباً با 
چشم عظمت به ملّت ایران نگاه می کنند و خیلی از آنها حســرت این آزادی و این 
مردم ساالری را که در اینجا هســت می برند و نگاه می کنند و ملّت ایران را تحسین 
می کنند. اینها هم دوستداران شما هستند؛ اینها هم چشمشــان در روز جمعه به 

انتخابات است. ۹6/2/27

۳.انتخابات است که سایه جنگ را دور می کند
گاهی می شنویم و در گذشته شنفته ایم که بعضی ها گفته اند »ما که آمدیم مسئولّیت 
پیدا کردیم، توانستیم ســایه ی جنگ را از سر کشــور ]برداریم[«؛ نه، این حرف ها، 
حرف های درستی نیست؛ از بنده بشنوید، آنچه ســایه ی جنگ را، سایه ی تعّرض 
دشمن را در طول این سال های متمادی از سر این کشــور رفع کرده، حضور مردم 
بوده اســت. خب، این حضور چه جوری نشان داده می شــود؟ مهم ترین مظهر این 
حضور، انتخابات است... من به مردم نمی گویم فالن کس را انتخاب بکنید، فالن کس 
را انتخاب نکنید... اّما به مردم عرض می کنم و اصرار می کنم که حتماً در پای صندوق 
رأی حاضر بشــوید و رأی بدهید، به هر کسی که تشخیص می دهید؛ این باید اتّفاق 
بیفتد. هر کس کشور را دوست دارد، هر کس نظام را دوست دارد، هر کس امنّیت را 
دوست دارد -از آحاد مردم- باید بیاید وارد میدان انتخابات بشود، بیاید پای صندوق؛ 

شّر دشمن را این کم می کند. ۹6/2/10

دوم اســفندماه ۹۸ موعد برگزاری انتخابات یازدهمین دوره ی مجلس شــورای اسالمی 
و میعادگاه دیگری برای حضور مردم در صحنه ی سیاسی اجتماعی کشور و نمایش اقتدار 
ملت ایران اســت. »هرکدام از این انتخابات ها یک حماســه و یک حرکت عظیم مردمی 
 اســت که جلوی چشــم های مردم دنیا قرار می گیرد.« ۹6/2/27 به همین مناســبت، 
نشریه ی خط حزب اهلل در اطالع نگاشــت این هفته، به نکاتی درباره ی جایگاه رأی مردم و 

اهمیت انتخابات از نظر رهبر انقالب می پردازد.

انتخابات نفس تازه به ملّت 
ایران است

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



 نشریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مساجد و هیئت های مذهبی

هفته سخن

    3سال پنجم،  شماره 224 |  هفته  چهارم بهمن 98

1    نیروی دریایی ایران، هم در خلیج فارس و هم دردریای خزر، ظرف چند ساعت به 

کلی نابود شد. عمده ی کشتی های 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 این که آن وقت در ایران جنگ نبود، بلکه در دنیا جنگ بود و به ایران ربطی 
نداشــت، اما باد جنگ که به ایران خورده بود، تا مدت ها نان گندم پیدا نمی شد! ما در 
خانه ی خودمان، نان جو می خوردیم؛ نان گندم پیدا نمی شد که مردم بخورند.  مردم، در 
شدیدترین وضع زندگی می کردند. قند و شکر پیدا نمی شد که مردم بتوانند چایی خود 

را با آن بخورند.« 6۹/2/12
شاه ضعیف ایران، رضا پهلوی که به شدت هراسیده بود، تلگرافی به رئیس جمهور آمریکا، 
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 

ایاالت متحده، هدف انگلیس را هدف خود می داند.
سه روز بعد، محمدعلی فروغی، نخست وزیر 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 بی عرضه ی ایران، همه ی اعضای خانواده اش، به 
استثناء محمدرضا را به اصفهان فرستاد که مقدمات استعفاء و خروجش را فراهم کند. 
23 شهریورماه، 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 2۵ شهریور، درحالی که کشور درگیر انواع و اقسام مشکالت داخلی بود و 

نیروهای خارجی کشور را اشغال کرده بودند، از سلطنت کناره گیری کرد!

    تنها راه عالج مشکالت کشور
می گویند تاریخ چراغ راه آینده است و شاید از این جهت است که رهبر انقالب در هر 
سه بیانات اخیر خود )خطبه های نماز جمعه ی تهران در 27دی ، دیدار با اقشار مختلف 
در 16 بهمن، و دیدار با فرماندهای و کارکنــان نیروی هوایی ارتش در 19 بهمن(، بر 
ضرورت »قوی شدن« ایران تأکید کردند. در خطبه ها 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؛ البّته نه با آمریکا، بــا دیگران؛ اّما نه از موضع ضعف، از موضع 
قّوت، از موضع قدرت... البّته 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.« ۹۸/10/27 در دیدار با اقشار مردم نیز با تکرار 
این موضوع فرمودند: »عالج مشکل ما با دشمنان قوی پنجه ی بی رحِم بین المللی این 
است که باید قوی بشویم.« ۹۸/11/16 و نهایتا در دیدار آخر نیز تأکید کردند: »ما احتیاج 
داریم که کشور از همه ی جهات قوی بشود که یکی از جهات هم، جهات نظامی است. 
ما نمی خواهیم کسی را تهدید کنیم؛ ما که ]روی[ قّوت نظامی و اقتدار نظامی اصرار 
می کنیم، توصیه می کنیم، برای تهدید هیچ کشوری و هیچ ملّتی نیست؛ برای تهدید 
نیست، برای جلوگیری از تهدید است، برای حفظ امنّیت کشور است. اگر شما ضعیف 
باشید، دشمن تشویق می شود به اینکه آزار و اذیت بکند شما را؛ اگر شما قوی بودید 
دشمن جرئت نمی کند نزدیک بیاید. قوی بشویم تا جنگ نشود؛ قوی بشویم تا تهدید 

دشمن تمام بشود.« ۹۸/11/1۹
تجربه ی شاهان بی کفایت قاجار و پهلوی پیش روی ماست. این دو سلطنت، 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 چاره ای 
ندارند جز آنکه خود را »قوی« کنند. »اگر ملّتی قوی نباشد و ضعیف باشد، زور خواهد 
شنفت، به او زور می گویند؛ اگر ملّتی قوی نباشد، باج گیران عالَم از او باج می گیرند، از 
او باج می خواهند؛ اگر بتوانند به او اهانت می کنند؛ اگر بتوانند زیر پا او را لگد می کنند. 
طبیعت دنیایی که با افکار ماّدی اداره می شود، همین است؛ هر که احساس قدرت 
بکند، نسبت به کسانی که در آنها احساس ضعف می کند، 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 می گویند.« ۹3/1/1   

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

۴.رسانه هایی که دائم علیه انتخابات ایران تبلیغ می کنند
آمریکایی ها 2۵ ســال در دوران رژیم طاغوت، در ایران حضور داشــتند، ]اّما[ مجلس های شورای 
فرمایشی و مسخره ی آن روز، یک بار مورد انتقاد آمریکایی ها قرار نگرفت. اگر به تاریخ مراجعه کنید 
و قضایای انتخابات دوران محّمدرضا را بخوانید -و قبل از آن هم بدتر از آن، دوران رضاشاه- ]اّول [ که 
انگلیس ها در اینجا مسلّط بودند و بعد هم آمریکایی ها مسلّط شدند، یک بار به این انتخابات فرمایشِی 
نمایشِی مســخره اعتراض نکردند؛ االن هم به رژیم های مســتبد و دیکتاتور و وراثتی ای که در این 
منطقه هست، یک کلمه اعتراض نمی کنند، اّما به ایران که این جور پشت سر هم انتخابات انجام گرفته 
است و همه ی ارکان نظام -از رهبری نظام و رئیس جمهوری نظام، تا نمایندگان مجلس، تا نمایندگان 
خبرگان، تا نمایندگان شوراهای شهری- به وسیله ی مردم انتخاب می شوند، دائم اشکال می کنند، 

ایرادهای دروغین می کنند. ۹4/6/1۸

5.بیعت با انقالب، بیعت با خدا و رسول)( است
انتخابات درواقع یــک نفس تازه دادن بــه ملّت ایران اســت؛] ملّت ایران[ یک نفس تــازه ای پیدا 
می کند، طبیعت انتخابات این است... شــما امروز وقتی با انقالب بیعت می کنید و بیعت تان را تازه 
می کنید و تجدید می کنید، با پیغمبر بیعت کردید. آنکســی که امروز با امام خمینی بیعت می کند، 
با پیغمبر بیعت کرده. وقتی شما خّط انقالبی امام را زنده نگه می دارید و نمی گذارید مندرس بشود، 
نمی گذارید رنگ کهنگی بگیرد، در واقع با پیغمبــر بیعت کردید؛ با پیغمبر که بیعت کردید، آنوقت: 
اَنَزَل اهللُ َســکیَنَتُه َعلی َرســولِه َو َعلَی الُمؤِمنیَن؛ خدای متعال آرامش را به دل ها خواهد داد. وقتی 
آرامش داشتید، اطمینان قلب داشتید، آنوقت در عرصه ی مقابله ی با دشمن دچار حیرت و ناامیدی 

نمی شوید، دچار تزلزل نمی شوید. ۹4/10/1۹
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(

نـشـــریه جـامـــعـه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

ارتـبـاط بـا 
خط حزب ا...                                

   پیامک:                     1000102۸ 
Khat@khamenei.ir:رایانامه   
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پیرشفت روایت  

ایرانی خانواده

کاری نکنید که مردم از 
انتخاب خود پشیمان شوند                            
من می خواســتم که این مجلس یک معلم باشد 
از برای همه ی کشــور، و بــرای مجلس های بعد و 
نسل های آینده. آقایان در یک محیط آرام مسائلی 

که دارند با آرامش بیان کنند... امیدوارم که از این به 
بعد یک قدری توجه بکنند که این محیِط مجلسی 
که نمایش داده می شــود... یک طوری نباشد که 
وقتی این محیط در منظر مردم واقع شــد، مردم از 
اینکه این وکیل را انتخاب کرده اند پشیمان بشوند. 
مجلس باید یک محیطی باشد که اگرانتقاد می کنند، 

انتقاد خیرخواهانه باشــد. جواب انتقاد می دهند، 
آن هم خیرخواهانه باشد. و منظره ی مجلس یک 
منظره ی صالح باشد، که مردم بگویند چه کار خوبی 
کردیم که یک همچو اشخاص صحیح را در مجلس 
بردیم. و یک وقتـ  خدای نخواستهـ  طوری نباشد 
  60/3/6 که مردم پشیمان بشوند از رأیی که داده اند.

یکـی از مظاهـر و نمونه هـا و شـاخص های 
اسـت.  اسـالمی  مردم سـاالری  پیشـرفت، 
مـا انتخاب هـای شـورانگیزی در ایـن کشـور 
در  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  داشـتیم: 
دوره های مختلـف؛ که از همه پرشـورتر، دوره ی 
انتخاب هـای  همچنیـن  اسـت.  بـوده  دهـم 
مجلس. ما ]تا سـال 91[ نُـه دوره ی قانونگذاری 
در کشـور داشـتیم؛ که همه ی ایـن نُـه دوره در 
روز هفتم خرداد، بـدون یک روز تأخیـر، افتتاح 
شـده اسـت؛ این چیز کوچکی اسـت؟ در طول 
سی وسه سـال، نُه دوره انتخابات مجلس برگزار 
شـده اسـت، نُـه تـا مجلـس شـورای اسـالمی 
تشکیل شـده اسـت، بدون یک روز تأخیر. هیچ 
حادثـه ی سیاسـی، حادثه ی امنیتـی، حادثه ی 
اقتصادی، تهدیدهای دشـمن نتوانسـته اسـت 
انتخابـات را یـک روز عقـب بینـدازد. در همه ی 
دوره هـا، هفتـم خـرداد، روز تشـکیل مجلـس 

جدیـد اسـت.   ۹1/3/14

برگزاری منظم و بدون 
تأخیر انتخابات ها 

حزب اهلل این است

کار فرهنگی درست، باید جوان انقالبی بار بیاورد
کار فرهنگِی درســت آن چیزی است که 
جوان ما را انقالبی بار بیاورد. این کشور انقالب 
کرده، به این انقالب باید پابند بود؛ مبانی این 
انقالب را بایستی جزو اصول زندگی خود قرار 
داد تا بتوانیم پیش برویم؛ معتقد به آرمان ها، 
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 شــبهه ی کوچکی پایش نلغزد، یا 
اشتباه نکند در زمینه های مسائل سیاسی...  
]تربیت افرادی [ با فهم درســت از موقعّیت 
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 
اســالمی، خوش بین، خــوش روحّیه. کار 

فرهنگی این است.   ۹4/۸/20

اینکه بعضی مردان وقتی می خواهند ازدواج کنند، شرط قائل می شوند که زن باید حتماً کار 
کند و شغل و درآمدی داشته باشد، خطاست. گرچه خالف شرع نیست، اما اسالم به چنین 
کاری توصیه نمی کند. این که ما بگوییم »زن را از فعالیت اقتصادی و اجتماعی ممنوع کنیم«، 
به استناِد نظِر 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، بچه داری مانع او نگردد، شوق و عالقه و نیرو و توان جسمانی 
داشته باشــد و بخواهد وارد فعالیت های اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی شود، مانعی ندارد. 
اما این که او را مجبور کنند و بگویند باید حتماً شغلی بپذیری، تا در تأمین هزینه ی خانوار، 

سهمی به عهده بگیری، نه. این را هم اسالم از زن نخواسته است.   75/6/2۸

دو نگاه اشتباه درباره زنان

در آستانه ی فرا رسیدن سالروز پیروزی انقالب اسالمی، در سومین پاسداشت هنر و ادبیات 
انقالب اسالمی، تقریظ رهبر انقالب بر رمان »آن مرد 
با باران می آید« 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 ماه های آخر مبارزات نشــان می دهد، 
درست و روشن و واقعی اســت. به گمان من همه ی 
جوان ها و نوجوان های امــروز به خواندن این کتاب و 
امثال آن نیاز دارند. از نویسنده ی کتاب باید تقدیر و 

تشکر شود ان شاءاهلل. مرداد ۹۸«.
گفتنی است رمان »آن مرد با باران می آید« توسط نشر 
کتابستان معرفت منتشر شــده و به داستان زندگی 
خانواده ای از طبقه ی متوسط می پردازد که در مقطع 
تاریخی هفدهم شهریور تا بیست و ششم دی ماه 1357 

درگیر مبارزات علیه رژیم ستمشاهی شده اند.     

آن مرد با باران می آید 

رهربی خاطرات

ویرانی خاندان

اصلح انتخاب

شـما کـه در انتخابـات شـرکت می کنیـد، 
دنبـال یـک فـرد اصلحـی می گردیـد کـه 
بتوانـد کشـورتان را پیـش ببـرد؛ هـم در 
عرصـه ی مـادی، هـم در عرصـه ی معنـوی. 
شـما دنبال انتخاباتید، بـرای اینکه کسـی یا 
کسـانی، عـزت و اسـتقالل شـما را عمیق تـر 
کنـد، وضـع زندگـی شـما را بهتـر و مرفه تـر 
کنـد، گره هـا را بـاز کنـد. امـا دشـمن شـما 
درسـت بعکس، مایل اسـت انتخابـات... برای 
آینـده ی کشـور ایـن محّسـنات را نداشـته 
باشـد؛ بلکـه کشـور را بـه سـمت وابسـتگی، 
بـه سـمت ضعـف، بـه سـمت عقب ماندگـی 
دهـد؛  حرکـت  گوناگـون  صحنه هـای  در 
کشـور را بـه عقـب بکشـاند، بـه عقـب براند؛ 
آنهـا هدفشـان ایـن اسـت. پـس دو تـا هدف 
در مقابـل هـم قـرار دارد: هـدف ملـت ایران، 

هـدف جبهـه ی دشـمنان. ۹2/2/25

در انتخابات، دشمن دقیقا 
خالف شما عمل می کند

بزرگ ترین خیانت به اقتصاد 
ایران را رژیم پهلوی کرد

ایـن نکتـه را مخصوصـاً جوانـان بداننـد - 
کسـانی کـه در آن زمـان بوده انـد، وقایـع را 
از نزدیـک لمـس کرده انـد - در ایـران قبـل 
از انقـالب، نـه فقـط از لحـاظ اقتصـاد زمـان 
پایه هـای  حتـی  لحـاظ  از  بلکـه  پهلـوی، 
رژیـم  را  خیانـت  بزرگ تریـن  اقتصـادی... 
اسـت!...  ایـران کـرده  اقتصـاد  بـه  پهلـوی 
کشـاورزی ایـن کشـور را کـه یـک روز به کلی 
خودکفا بـود، به کلـی نابـود کردنـد؛ به طوری 
که بعد از گذشـت سـال ها 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 
می خریدند؛ سـیلوی گنـدم را هم شـوروی ها 
می سـاختند! یعنـی هـم از لحـاظ گنـدم، 
 هـم از لحـاظ جـای نگهـداری گندم، وابسـته

 بودند.   7۹/1/6

در کشـورهای گوناگون وقتی جنگ می شـود 
یـا یـک حادثـه ای اتّفـاق می افتـد، انتخابـات 
را عقـب می اندازنـد، ]اّمـا[ در ایـران انتخابات 
یـک روز از موعد مقـّرر خودش عقـب نیفتاده 
اسـت؛ در هیـچ برهـه ای از برهه هـا. تهـران 
و  خوزسـتان  شـهرهای  می شـد،  بمبـاران 
ایـالم و کرمانشـاه و بقّیـه ی جاهـا بمبـاران 
موعـد  در  انتخابـات  درعین حـال  می شـد، 
اقصی نقـاط  در  می گرفـت.  انجـام  معّیـن 
کشـور همین جور بـود؛ در روسـتاها و ]حّتی[ 
در جاهایـی کـه رفت وآمـد سـخت اسـت. 
انتخابـات در این کشـور تعطیل نشـده اسـت. 
بعضـی می خواسـتند تعطیل کننـد انتخابات 
را -در بعضـی از دوره هـا برخـی از آدم هـای 
سیاسـت باز و سیاسـت زده سعی شـان ایـن 
بـود کـه انتخابـات را تعطیـل کننـد یـا عقب 
بیندازنـد- ]اّمـا[ به توفیـق الهی جلـوی اینها 
گرفته شـد و انتخابـات در موعد معّیـن انجام 

گرفـت.    ۹4/6/24

برگزاری انتخابات حتی زیر 
بمباران دشمن

رونمایی از جدیدترین تقریظ رهبر انقالب


