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مزار: مقبرة  الشهدای حرم مطهر حضرت معصومه) س(تاریخ شهادت: 13 دی ماه 13۹۸ شهادت : حمله ی موشکی در فرودگاه بغداد؛ به دستور رئیس جمهور آمریکا

هنگام رأی دادن قصد قربت کنیدخودشان را کشتند که انتخابات را عقب بیاندازند
4 4خانواده ایرانی  |   درس اخالق  |   4 خاطرات رهبری  |  

اطالع نگاشت

»هر کشور در هر منطقه، اکنون باید تصمیم بگیرد! یا با ما 
هستید یا با تروریست ها«. این عبارت، مهم ترین جمله ی هفتـه

رییس جمهور وقــت آمریکا، جرج دبلیــو بوش پس از 
فروریختن برج های دوقولوی سازمان تجارت جهانی در 
نیویورک بود که در 20 سپتامبر 2001 و به بهانه ی راه اندازی مبارزه ی 
ضدتروریسم بر زبان راند. این اعالم موضع، مشابه کاری بود که پدرش 
جرج واکر بوش در سال 91 میالدی و در پی جنگ اول خلیج فارس 
انجام داد و به نوعی آغاز جهان تک قطبی را با حمله ی به عراق اعالم 
کرد: »اکنون می توانیم یک دنیای جدید را ببینیم. دنیایی که در آن 
چشم انداز بســیار واقعی یک نظم جهانی جدید وجود دارد ... جنگ 
خلیج] فارس[ این دنیای جدید را به اولیــن آزمایش خود تحمیل 

کرد.«

       نمایندگان مجلس ترسیدند و جا زدند!
یک سال و نیم بعد از حمله ی آمریکا به افغانستان، آمریکا به عراق هم 
حمله کرد و ظرف چند روز، حکومت بعث صدام سقوط کرد و عراق هم 
دست آمریکایی ها افتاد. در ایران هم با توجه به فضای ملتهب سیاسی 
و امنیتی که از رفتار و گفتار دولتمردان آمریکا بازنمایی می شد، بازار 

تحلیل و خبر و شایعه داغ شــد و صحبت از حمله ی به ایران هم نُقل 
برخی محافل سیاسی شــد. در این بین، نامه ای از سوی 127 تن از 
نمایندگان مجلس ششم خطاب به رهبر انقالب، در اردیبهشت ماه 
81 نوشــته  شــد. نامه ای که امضاهایش با شرط رســانه ای نشدن 
جمع آوری شده بود اما در میان تعجب برخی امضاکنندگان، به یک باره 
رسانه ای شد! نمایندگان امضاکننده ی این نامه، از موضعی منفعالنه 
و از سر ترس، به رهبر انقالب، پیشنهاد مذاکره و همکاری با آمریکا را 
داده و نوشتند: »با این حال و روز کشور، فرصت چندانی باقی نمانده 
است... اگر جام زهری باید نوشــید قبل از آنکه کیان نظام و مهم تر از 
آن، استقالل و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد باید نوشیده 

شود.
رهبر انقالب اما دو هفته قبل از این نامه، نظر خود درباره ی مذاکره با 
آمریکا را صراحتاً بیان کرده بودنــد: »االن ورد و ذکر عّده ای مذاکره با 
آمریکا شده اســت! چه مذاکره ای؟! می گویند با آمریکا مذاکره کنید 
تا موذی گری نکند؛ فشــار وارد نیاورد؛ تهدید نکند و منافع ملی ما را 
رعایت نماید. مگر کشورهایی که امروز مورد تهدید آمریکا هستند - 
غیر از جمهوری اســالمی - با آمریکا مذاکره نمی کنند؟ مگر آنها با 
آمریکا رابطه ندارند؟ مذاکره و رابطه، مانع فشار آوردن و تهدید کردن و 

بدجنسی کردن و افزون طلبی نیست؛ مذاکره مشکلی را حل نمی کند. 
دولت آمریکا صریحاً با نظام اسالمی، هویّت اسالمی و ایمان اسالمِی 
مردم ما اعالم مخالفت کرده است.« ۸1/2/11 گرچه موضع مقتدرانه ی 
رهبر انقالب، مانع تحقق این درخواست صددرصد  خطای نمایندگان 
ضعیف و منفعل آن روز شد، اما معلوم نبود اگر به آن تصمیم اشتباه 
عمل می شد، سرنوشت کشــور به کجا می کشید! سرنوشتی مشابه 

آنچه که هنوز عراق و افغانستان از آن خالصی نیافته اند. 

       مشکالت کشور چگونه حل خواهد شد؟
مشکالت کشــور قابل حل اســت. این را هر ناظر منصف و آگاهی، 
که آشــنا به اســتعدادها و ظرفیت های بالقوه و بالفعل کشور باشد 
تصریح می کند. پس مشکل کجاســت؟ چرا با وجود این ظرفیت ها، 
همچنان کشور درگیر انواع مشکالت معیشــتی است؟ در یک نگاه 
کلی، به نظر می رســد دو مشــکل عمده وجــود دارد: اول تصویب 
قوانین درســت و مطلوب، و دوم اجــرای آن قوانین. تصویب قوانین 
درست - قوانینی که ناظر به مشکالت واقعی و عینی مردم و جامعه 
باشد - کارویژه ی مجلس شورای اسالمی اســت. »مجلس شورای 

3  اسالمی، یک مرکز اساســی و تعیین کننده برای انقالب است. 

2

امروز تشییع جنازه ی شهدا، مجلس عزای شــهیدان، تکرار نام شهیدان، عزا است، گریه هم در آن هست، اّما وســیله ای برای احساس عّزت، احساس قدرت و 
احساس شجاعت است. ]در تشییع[ همین شهید عزیز اخیرمان، شما ببینید چه اتّفاقی در سرتاسر کشور افتاد؛ نه فقط کشــور ما، در بیرون از این کشور هم 
]تجلیل[ این شهدای عزیز اخیر -شهید سلیمانی و ابومهدی مهندس و دیگران- چه حادثه ی عظیمی را به وجود آورد!     ۹۸/11/26    |      * شهید شهروز مظفری نیا 
بیش از 10 سال در نیروی قدس سپاه پاسداران مشغول به خدمت بود. وی که همیشه آرزوی شهادت و فداشدن در راه اسالم و قرآن را داشت، در بامداد روز جمعه 13 دی ماه در 

حمله ی تروریستی نیروهای متجاوز آمریکایی در فرودگاه بغداد به مقام رفیع شهادت نائل شد و مطابق وصیتش پس از استقبال و تشییع تاریخی مردم قم در حرم مطهر حضرت معصومه)س( آرام گرفت.

احساس عزت و قدرت در مجالس عزای شهیدان        |        این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهید شهروز مظفری نیا

غربی ها هزار و سیصد سال از اسالم عقب اند

مثل کشتی تایتانیک آمریکا هم
 غرق خواهد شد

ده نکته جدید رهبر انقالب 
درباره تحوالت اخیر منطقه و اقدامات آمریکا

رهبر انقالب ضمن دعوت به
 مشارکت حداکثری در انتخابات تصریح کردند:

عالج مشکالت کشور 
مجلس قوی است



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

عدالت خواهی اصول 

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

دوران جدید منطقه آغاز شده است
دبیر کل حزب اهلل لبنان در مراسم بزرگداشت شهدای مقاومت و چهلمین روز شهادت سردار سپهبد 
حاج قاسم ســلیمانی و ابومهدی المهندس که مصادف با سالگرد شهادت حاج عماد مغنیه نیز بود 
گفت: امروز ما در آستانه ی یک نبرد تازه هستیم که راه فراری از آن وجود ندارد. فرار یعنی سر را زیر 
برف کردن چون طرف مقابل حمله کرده است. شما شروع نکرده اید، آن ها پا پیش گذاشته اند. آن ها 
هستند که می کشند، جنگ راه می اندازند، ترور می کنند، حقوق را مصادره می کنند، تحت تعقیب 
قرار می دهند و تحریم و محاصره می کنند. کسی نگوید امروز سید و حزب اهلل می خواهند ما را به نبرد 
با آمریکا بکشانند. ما هیچ کس را به نبرد با آمریکا نمی کشانیم بلکه آمریکاست که با همه ی ملت ها و 

دولت های منطقه که همچنان نمی پذیرند تسلیم شوند وارد نبرد شده است.
ایران، قلعه ای استوار و قدرتمند 

 سالروز پیروزی انقالب، تشییع شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و سایر همراهانشان 
پیامی قوی برای دوست و دشمن فرستاد. پیام برای دشمن این بود که ناامید شود؛ دشمنی که روی 
سقوط انقالب و فروپاشی نظام جمهوری اسالمی از درون، حساب کرده بود، همان طور که جان بولتون 
انتظار داشت انقالب سال چهلم خود را نبیند و جشن سال نو میالدی را در تهران بگیرند. پیام برای 
دوستان، از همه مظلومان گرفته تا مستضعفان، این بود که بدانند آنها تکیه بر قلعه ای استوار، قدرتمند 

و سرافراز دارند که هر چه خطرات علیه  آن بیشتر شود، صالبت این قلعه نیز بیشتر می شود.
معامله قرن، معامله نیست دیکته است

دولت »دونالد ترامپ« طی چند هفته اخیر، عالوه  بر جنایات زیــاد دیگرش، دو جنایت بزرگ نیز 
مرتکب شد؛ اول ترور شهید حاج قاسم و ابومهدی در نزدیکی فرودگاه بغداد بود، که کامال آشکار انجام 
شد و رئیس جمهور آمریکا آن را رسما بر عهده گرفت. هر بار که ترامپ در روزهای اخیر سخنرانی کرده، 
به این جنایت نیز  اشاره کرده است. جنایت دوم، اعالم طرحی است که »معامله قرن« خوانده می شود. 
جنایت اول در خدمت جنایت دوم بود و هر دو جنایت هم در خدمت طرح استعماری و سلطه جویی 
آمریکا و اسرائیل بر منطقه و مقدسات ماست. آنچه معامله قرن نامیده شده، در ظاهرش هم که نگاه 

کنیم، معامله نیست. بلکه »دیکته« است. فلسطینی ها می گویند اصال ما اطالع نداشتیم.
ما هم کاالهای آمریکایی را تحریم می کنیم

آمریکا قدرت شکست ناپذیر نیست و شکست آن هنگامی که ملت ها تصمیم به مخالفت و مقاومت 
گرفتند، ثابت شده است.... امروز دولت لبنان و دستگاه قضایی لبنان ]توسط آمریکایی ها[ تهدید شدند 
و این یعنی اینکه نباید مخالفت کنی وگرنه تحریم می شوی! رفتن به سوی اقدام جدی برای تحریم 
کاالهای آمریکا موضوعی ساده و آسان است. ما خواهان تحریم همه کاالها نیستیم و برخی شرکت ها 
را تحریم می کنیم و این نوعی از رویارویی است. باید به همه ابزارها فکر کرد و در کنار آن بُعد نظامی و 

امنیتی هم مدنظر قرار داد. ما امتی زنده هستیم که اراده دارد.

راجع به خود شهید؛ خدای متعال در قرآن از زبان مسلمان ها می گوید: بِنا ااِّل اِحَدی  الُحسَنَیین ، ما یکی 
از دو ُحسنی را داریم؛ ُحسنی یعنی بهترین؛ یکی از دو بهترین را ما داریم. آن دو چه هستند که یکی اش 
را انسان دارد؟ یکی اش پیروزی است، یکی اش شهادت است. شهید سلیمانی به هر دو ُحسنیین رسید؛ 
هم پیروز شد -چند سال است که در منطقه، پیروز میدان شهید سلیمانی است، مغلوب میدان، آمریکا 
و عوامل آمریکایند؛ در همه ی این منطقه این  جور است- هم به شهادت رسید؛ یعنی خدای متعال ِکلَتا 

الُحسَنَیین را به این شهید عزیز داد. ۹۸/11/2۹

شهید سلیمانی به هر دو ُحسنیین رسید

در موضوع عدالت، خانگی عمل کنید نه بیگانه وار
این گفتمان ]عدالتخواهی[ را باید همه گیر کنید؛ به گونه ای که هر جریانی، هر شخصی، هر حزبی و هر 
جناحی سر کار بیاید، خودش را ناگزیر ببیند که تسلیم این گفتمان شود؛ یعنی برای عدالت تالش کند 
و مجبور شود پرچم عدالت را بر دست بگیرد؛ این را شما باید نگه دارید و حفظ کنید؛ این مهم است. اما 
در برخورد با آنچه شده، باید خانگی برخورد کنید؛ نه بیگانه وار و معترض. باالخره کارهای زیادی انجام 
گرفته، احیاناً کوتاهی هایی هم شده؛ اما باید مشکل را حل کرد. نباید نتیجه ی قهری نحوه ی بیان این 

۸3/۸/10 باشد که بعد از چندی انسان احساس کند که به کل مجموعه بشدت معترض است.    

اخبار مقاومت

1 می خواهند مردم را از صندوق رأی ناامید کنند
اخیراً باز این احمق هــای درجه ی یک ردیف شــده اند، به خط شــده اند و هر 
کدام شــان دائم راجع  به ایران و راجع  به ملّت ایران و راجــع  به نظام جمهوری 
اسالمی و راجع  به انتخابات، همین  طور یک چیزهایی می گویند. بخشی از این 
حرف هایی که می زنند، به خاطر تأثیرگذاری در انتخابات است؛ می خواهند در 
انتخابات به هر نحوی که بتوانند تأثیر بگذارند؛ مردم را مأیوس کنند، ناامید کنند 

از صندوق رأی. 

2 با شهادت حاج قاسم، آمریکایی ها منفعل شدند
بخشی از آن، ناشی از انفعال است؛ بعد از شهادت شهید عزیزمان و این 
جنایتی که آمریکایی ها در فرودگاه بغداد کردند، آنها منفعل شدند؛ 
یعنی خود رئیس جمهور آمریکا و دور و بری هایش به معنای واقعی کلمه 
منفعل شدند و فهمیدند کار را حساب نشده انجام داده اند؛ هم در دنیا به 
اینها حمله شد، هم در داخل آمریکا به شّدت به اینها حمله شد که این 

چه غلطی بود که کردید، هم نتیجه ی عکس داد.

3 درست نقطه مقابل هدف آمریکایی ها اتفاق افتاد
آمریکایی ها می خواستند شهید عزیز ما که تأثیرات بسیار عمیقی 
در منطقه داشت، از بین برود تا بتوانند مسلّط بشوند؛ قضّیه بعکس 

شد؛ این راه پیمایی عظیم مردم عراق در بغداد، حرکت مردم 
در سوریه، مسائلی که مربوط به حلب و مانند اینها است و 
بعضی  قضایای دیگری که در منطقه هست، درست نقطه ی 

مقابل آن چیزی است که آمریکایی ها دنبالش بودند. 

شهادت حاج قاسم تلخ بود اما... 4
البّته در شهادت شهید ســلیمانی یک فقدان تلخی 
برای ما پیش آمد؛ ]این[ شــهید خیلــی خوب بود، 

خیلی عزیز بود، خیلی مفید بود، خیلی انسان را وادار 
به تحســین می کرد؛ اینها به جای خود محفوظ؛ 

خب از دست ما رفت؛ ولیکن وقتی به این حادثه  
نگاه می کنیم می بینیم این حادثه مثل همه ی 

حوادث دیگِر الهی است که لطف خدای متعال در 
آنها بر قهر غلبه دارد.

شهادت حاج قاسم، عمق راهبردی انقالب را نشان داد 5
ملّت ایران عظمت خودش را نشان داد، اتّحاد خودش را نشان داد، انگیزه و حضور 
خودش را نشان داد؛ این اتّفاقی که در تهران افتاد و در تبریز افتاد و در مشهد افتاد 
و در اهواز افتاد و در کرمان افتاد و در قم افتــاد، اتّفاق خیلی بزرگی بود. این  جور 
اتّفاقی کمتر می افتد؛ که ده ها میلیون انسان در شهرهای مختلف از یک شهیدی 
تشییع کنند؛ این عظمت ملّت ایران را نشان داد، قدردانی ملّت ایران را، بصیرت 
ملّت ایران را نشــان داد؛ این هم این طرف که یکی از برکات الهی بود. بسیاری از 
ملّت ها را از لحاظ همدردی در کنار ایران قرار داد؛ ملّت ها با ما همدردی کردند... 

این عمق راهبردِی انقالب اسالمی و نظام اسالمی است. 

مثل کشتی تایتانیک
 آمریکا هم غرق خواهد شد

ده نکته جدید رهبر انقالب درباره تحوالت اخیر منطقه و 
اقدامات آمریکا

سیدحسن نصراهلل در مراسم چهلم حاج قاسم و ابومهدی:
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1   همه ی سر رشته های امور، به مجلس شورای اسالمی بر 

می گردد. مجلس، مظهر حضور و اراده ی مردم در صحنه های 
گوناگون سیاسی و اقتصادی اســت. اگر مردم چیزی را در 
زمینه های اقتصادی یا سیاســی بخواهند که بشود یا نشود 
و چیزهایی را بخواهند که به سرنوشت کشور ارتباطی پیدا 
می کند، باید اراده ی خویش را از حنجــره و زبان نماینده ی 
خود بیرون بدهند و به صورت قانون درآورند و این قانون در 

سطح کشور عمل بشود.« 6۸/۹/22
نکته ای که وجود دارد آن است که متأسفانه همچنان که در 
بند اول یادداشت اشاره شد، در برهه هایی از زمان، مجلس و 
نمایندگان آن، نه تنها درک درســتی از وضع واقعی جامعه 
نداشتند، بلکه داشتند حتی با تصمیمات نادرست، کشور را 
به سمت پرتگاه هول می دادند. »مجلسی داشتیم که در حال 
مذاکرات گرم دشوار هســته ای در دورانی که رئیس جمهور 
محترم فعلی ما رئیس مذاکرات هســته ای بود و داشتند با 
زحمت، با شّدت حرف می زدند، با طرف های مقابل مجادله 
می کردند و در واقع مبارزه می کردند برای اینکه حرف ایران 
را سبز کنند، در مجلس طرح سه فوریّتی آوردند برای اینکه 
حرف طرف مقابل سبز بشود! همان وقت رئیس هیئت مذاکره 
که رئیس جمهور محترم فعلی ما است، گالیه کرد و گفت ما 
داریم آنجا مبارزه می کنیم، اینجا آقایــان دارند طرح به نفع 

دشمن طّراحی می کنند.« ۹4/12/5
       عالج مشکل، تشکیل مجلس قوی است

بنابراین سؤال این است که پس عالج مشکل چیست؟ »عالج 
مشکل ما با دشمنان قوی پنجه ی بی رحِم بین المللی این است 
که باید قوی بشویم؛ یکی از مؤلّفه های قوی شدن این است که 
مجلس قوی داشته باشیم. مجلس شورای اسالمی که محّل 
قانون گذاری است بایستی قوی باشد...۹۸/11/16 مجلسی که 
در مقابل توطئه های دشمن، با وضع قوانین الزم، با هدایت 
دولت ها به سمت مطلوب، بتواند کشور را مصونّیت ببخشد؛ 
یک مجلس قوی این جوری است... این تأثیری که انتخابات 
می گذارد، فقط این نیســت که در دوره ی چهارساله ی این 
مجلس تأثیر می گذارد، بلکه تأثیرهای بلندمّدت می گذارد؛ 
برای خاطر اینکه این نمایندگانی که شما می فرستید مجلس، 
ممکن اســت یک تصمیم هایی بگیرند، قوانینی را تصویب 
کنند که تا سال ها اثرش ادامه داشــته باشد. بنابر این، تأثیر 
یک مجلس -چه مجلس قوی و خوب، چه مجلس ضعیف- 
طوالنی مّدت خواهد بود. خدای نکرده مجلس ضعیفی هم 
باشد، مجلس خودباخته ای هم باشد در مقابل دشمن، آن هم 
تأثیرات منفی خواهد گذاشت برای بلندمّدت.« ۹۸/11/2۹ روز 
جمعه ی این هفته، روز برگزاری یازدهمین انتخابات مجلس 
شورای اسالمی است. اگر مردم حضور حداکثری در انتخابات 
داشته باشند، و »انتخاب درست« هم انجام بدهند، ان شاء اهلل 
خداوند هم به این حرکت، »برکت« خواهد داد و با تشــکیل 
»مجلس قوی«، مســیر برای حل مشــکالت کشور هموار 
خواهد شد. »این انتخابات، بدل فّن مکر و کید دشمنان ایران 
است... عرض کردیم خدا به حضورِ به هنگام برکت می دهد... 
اینجا هم حضور در پای صندوق انتخابــات، به توفیق الهی 
مایه ی برکت خواهد بود. اگر خــوب انجام بدهیم کارمان را، 
ممکن است تأثیِر تحّول آفرین داشته باشد؛ با این کار یک تأثیِر 

تحّول آفرینی در کشور به وجود می آید.« ۹۸/11/2۹  

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

آمریکا در این نبرد چهل ساله، شکست خورده است 6
}البته{ فقط در این قضّیه نیست که آمریکا ضرر کرده، آمریکا در یک نبرد چهل ساله دائم دارد از ملّت ایران ضربه می خورد 
و شکست می خورد. دلیل شکست آمریکا از ملّت ایران در این چهل سال این است که همه ی سالح هایی را که آمریکایی ها 
می توانستند علیه ایران به کار ببرند، به کار بردند -سالح سیاسی، سالح نظامی، ســالح امنّیتی، سالح اقتصادی، سالح 
فرهنگی، رسانه ها، تبلیغات- و هر کاری می توانستند بکنند کردند؛ برای چه؟ برای اینکه در طول این چهل سال -از روز اّول 
تا امروز- نظام جمهوری اسالمی را ساقط کنند؛ در طول این چهل سال نظام اسالمی ساقط که نشده، هزار برابر قوی تر هم 

شده؛ معنای شکست دشمن این است دیگر. 

7 امروز آمریکا با بزک و آرایش، خودش را سرِ پا نشان می دهد
برادران عزیز، خواهران عزیز، جوان ها! من اصرار دارم که این نکته را توّجه کنیــد: امروز آمریکا با بزک و آرایش، خودش را 
سِر پا نشان می دهد؛ واقع قضّیه این نیســت. امروز آمریکا، از مقروض ترین دولت های دنیا است؛ 22 هزار میلیارد دالر به 
کشورهای مختلف مقروض اســت. امروز در آمریکا اختالف طبقاتی از همیشه بیشتر است. این مطلبی که عرض می کنم 
حرف من نیست، حرف یکی از شخصّیت های سیاسِی امروز آمریکا اســت که خودش جزو هیئت حاکمه ی آمریکا است، 

یعنی در کنگره عضو است و علی الّظاهر سناتور است؛ این حرف، حرف او است.

8 حکومتی الیگارشــیک با رشوه خواری 
سیاسی نامحدود

یکی از رؤسای جمهور ســابق آمریکا می گوید آمریکا یک 
اُلیگارشــی اســت -یعنی حکومت طبقه ی خاص، بدون 
دخالت مردم- با رشوه خواری سیاسی نامحدود؛ آثار فقر 
هم در آمریکا فراوان، خیابان خوابی ها بسیار زیاد. آمار 
اینها را البّته نوشته اند، بنده حاال دیگر نمی خواهم 
این آمارها را ]بگویم[؛ آدم خیلی هم به جزئّیات این 
آمارها خاطرجمع نمی شود، لکن مشّخص است؛ 
ده ها میلیون فقیری که نان شب ندارند؛ تعداد 
بسیار زیادی که شب ناچارند در خیابان بخوابند. 
یک خرده که هوا سرد می شود، شما در خبرها 

می شنوید که در آمریکا این قدر آدم مردند.

9 مثل کشــتی تایتانیک، 
آمریکا هم غرق خواهد شد

]آمریکایی ها[ ظاهر را آرایش می دهند، 
ُشــکوه و جالل می دهند به ظاهر قضّیه، 
برای اینکه هم دیگــران را فریب بدهند، 
هم بعضی هــا را در دنیا بترســانند؛ ظاهر 
قضّیه آرایش است، ُشکوه و جالل 
اســت. من این جور یادداشــت 
کرده ام: نوشــته ام همچنان که 
ُشــکوه و جالل کشــتی معروف 
تایتانیک مانع از غرق شــدن آن 
نشد، ُشــکوه و جالل آمریکا هم 
مانع از غرق شدنش نیست و آمریکا 

غرق خواهد شد.
10 ما با ظلم و استکبار مخالفیم نه ملت ها

آنچه ما با آن مخالفیم عبارت اســت از حاکمّیت ظلم و طغیان و اســتکبار؛ »آمریکا« که می گوییم یعنی این؛ مخصوص 
آمریکا هم نیست. امروز البّته قلّه ی طغیان و استکبار و طاغوت، آمریکا است که درواقع در دست صهیونیست ها -نه دولت 
صهیونیستی؛ در دست ثروتمندان و کمپانی دارهای صهیونیســت- دارد می چرخد. هر کشور دیگری هم همین رفتار را 
داشته باشــد این ]طور[ اســت. ما با هیچ ملّتی به عنوان ملّت مخالفتی نداریم؛ با هیچ نژادی، با هیچ ملّتی؛ ما با استکبار 
مخالفیم، با ظلم مخالفیم، با طغیان علیه ارزش های انسانی و الهی مخالفیم. امروز آمریکا مظهر اینها است؛ مظهر ظلم است، 

مظهر استکبار است، لذاست که در دنیا هم منفور است. 
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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...                                
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Khat@khamenei.ir:رایانامه   
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قرآن اخالقتفسیر   درس

ایرانی خانواده

انتخاب خدایی یا شیطانی؟                            
و امـا مسـئله ی انتخابـات از اهـم امـوری 
اسـت کـه مسـئولیت آن بـا همـه ی ماسـت. 
و توجـه داریـد کـه دشـمنان اسـام در نظر 

دارنـد کاری بکننـد کـه انتخابـات درسـت 
و  مسـلمان ها  از دسـت  و  نگیـرد  صـورت 
یـک  انتخابـات  شـود...  خـارج  متعهدیـن 
محکی هـم بـرای خودتان اسـت کـه ببینید 
آیـا می خواهیـد انتخـاب اصلـح بکنیـد برای 

خودتـان، یا بـرای اسـام؟ اگر بـرای خودتان 
باشد، شـیطانی اسـت. و اما اگر انتخاب اصلح 
برای مسلمان هاسـت، »کـی و از کجاسـت« 
مطـرح نیسـت، از هـر گروهـی باشـد، حزب 

  62/8/4 باشـد یـا غیرحـزب. 

ابتدا از خــدای متعال درخواســت می کنیم 
که امروز را روز مبارکی بــرای ملت ایران قرار 
دهد. مردم هم مطمّئناً به سمت صندوق های 
رأی خواهند شــتافت و آراء خودشــان را در 
صندوق هــا خواهند ریخت و مثل همیشــه، 
این در راه موفقّیت ملت ایــران، گام دیگری 
خواهد بود. درخواســت من از مردم این است 
که اّوالً سرعت گیرند و با شتاب حرکت کنند. 
در هر کار خیری باید ســرعت گرفت... ثانیاً 
هنگامی کــه می خواهند آراء را بنویســند و 
وقتی می خواهند آن را در صندوق بیندازند، 
قصد قربت کنند و رضای الهی را حتماً درنظر 

داشته باشند.   ۹1/3/14

هنگام رأی دادن قصد قربت کنید

حزب اهلل این است

جوان ها خودشان را به سالح تفکر صحیح مجهز کنند
امروز نیــاز مهّم کشــور ما این اســت که 
جوان های ما مجّهز بشوند به انواع تسلیحات 
نرم، سالح های جنگ نرم؛ یعنی قدرت روحی 
و قدرت فکری. بنده مکّرر در مورد قوی شدن 
کشور مطالبی را عرض کرده ام؛ یکی از اجزا 
و بخش های مهم و تعیین کننده ی تقویت 
کشــور همین اســت که ما جوان هایمان را 
مجّهز کنیم، مسلّح کنیم به سالح فکر و سالح 
تفّکر صحیح... بحمداهلل روح حماسه در کشور 

ما زنده اســت. در همه ی قضایایی که نیاز به 
حضور حماسی مردم و حضور پُرشور مردم 
احساس می شده است، مردم به معنای واقعی 
کلمه با همان شــور و با همان حماسه وارد 
میدان شدهاند. این شور و معنویّت و احساس 
باید عمق پیدا کند، بخصــوص در جوان ها؛ 
بایستی به معنای یک فرهنگ کامل، ذهن ها 
را قانع کند. این با فرهنگ سازی امکان پذیر 

است.   ۹۸/11/26

شما مالحظه کنید که در دنیای غرب و همین کشــورهای اروپایی که این همه مّدعی دفاع از 
حقوق زنان هســتند - که تقریباً همه اش هم دروغ اســت - تا دهه های اّول این قرنی که تمام 
شــد، زنان نه فقط حقِ ّ رأی نداشــتند، نه فقط حقِ ّ گفتــن و انتخاب کردن نداشــتند... حقِ ّ 
مالکیت هم نداشــتند. در اســالم بیعت زن، مالکیت زن، حضور زن در این عرصه های اساسی 
سیاسی و اجتماعی، تثبیت شده است: »اذا جائک المؤمنات یبایعنک علی ان ال یشرکن باهلل«. 
)ممتحنه/12( زن ها می آمدند با پیغمبر بیعت می کردند. پیغمبر اسالم نفرمود که مردها بیایند 
بیعت کنند و به تبع آنها، هرچه که آنها رأی دادند، هرچه که آنها پذیرفتند، زن ها هم مجبور باشند 
قبول کنند؛ نه. گفتند زن ها هم بیعت می کنند؛ آنها هم در قبول این حکومت، در قبول این نظم 
اجتماعی و سیاسی شرکت می کنند. غربی ها هزار و سیصد سال در این زمینه از اسالم عقبند و این 

اّدعاها را می کنند!    7۹/6/30

غربی ها هزار و سیصد سال از اسالم عقب اند

پیرشفت روایت

رهربی خاطرات

بهترین شـکل ادامـه ی یـک نظـام اجتماعی 
این اسـت کـه در عیـن ثبـات، تحول داشـته 
باشـد. رکـود بـد اسـت و ثبـات خـوب اسـت. 
ثبـات یعنی اسـتقرار؛ یعنـی ایـن چهارچوب، 
ایـن هندسـه، در جـای خـود محفوظ باشـد، 
عیـن  در  باشـد؛  ریشـه دار  باشـد،  مسـتقر 
حـال در داخـل ایـن چهارچـوب، تحـوالت، 
مسـابقات و رقابت هـا وجـود داشـته باشـد. 
ایـن بهتریـن شـکل اسـت کـه کشـتی نظام 
در دریاهـای طوفانـی بتوانـد بـدون دغدغـه 
حرکـت کنـد. »و هـی تجـری بهـم فـی موج 
کالجبال«؛)هـود/42( ایـن دربـاره ی کشـتی 
نوح اسـت. کشـتی حرکـت می کنـد، در بین 
امـواج گوناگون هـم هسـت؛ لیکن ایـن امواج 
سـهمگین نمی تواننـد اسـتقرار او را از بیـن 
ببرنـد. ایـن اسـتقرار بایسـت وجـود داشـته 
باشـد. البتـه در درون ایـن اسـتقرار، در درون 
این چهارچـوب، تحول وجـود دارد. ۸۸/12/6

انتخابات، عامل حرکت نظام 
در میان امواج سهمگین

حضور و مشارکت مردم 
پس از قرن ها استبداد

کشور به رغم دشمن، از همه ی ابعاد پیشرفت 
کرد و آباد شد. کشــوری که قرن های متمادی 
به حکومت فردی عادت کرده بود، به حکومت 
اســتبدادی عادت کرده بود، یکــی از بهترین 
مردمساالری ها در این کشــور رشد پیدا کرد؛ 
در حضور هنگام انتخابات، در حضور در مسائل 
عمومی و مشــارکت های عمومی. این همان 
انقالبی است که آمریکائی ها می خواستند نباشد، 
می خواستند نابود شود، می خواستند ضعیف 
شــود، به خودشــان وعده می دادند که تا چند 
ماه دیگر از بین خواهد رفت. آمریکائی ها به این 
نوکرهای مستبِد منطق هایشان هی دلخوشی 
می دادند که تا چند وقت دیگر صبر کنید، انقالب 
از بین می رود و نابود می شود! انقالب روزبه روز 

بحمداهلل رشد کرده است.    ۹1/۸/10

از سـال 58 کـه اولیـن انتخابات انجـام گرفته 
اسـت تـا امـروز، سـی ویکی  دو تـا انتخابـات 
انجـام گرفتـه؛ سـر وقـت، بـا دقـت. واقعـاً 
خودشـان را ُکشـتند که شـاید بتوانند در یک 
برهـه ای انتخابات مجلـس را عقـب بیندازند، 
بـا همدیگـر  قـوا  نتوانسـتند. رؤسـای  امـا 
انتخابـات  نگذارنـد  کـه  شـدند  همدسـت 
مجلـس شـورای اسـالمی سـر وقـت انجـام 
بگیـرد، امـا نتوانسـتند. خیلی تـالش کردند، 
آمدنـد، بحـث کردنـد، حـرف زدنـد، روزنامه 
نوشـتند، امضاء جمع کردند، مأمورین دولتی 
را بسـیج کردنـد، ولـی الحمـدهلل نتوانسـتند. 
بعـد از ایـن هـم بـه توفیق الهـی همیـن جور 
خواهـد بـود... در دوره های مختلـف بحمداهلل 
انتخابـاِت خـوب، روشـن و شـفافی انجـام 
گرفتـه، ایـن دوره هم ان شـاءاهلل همیـن جور 

خواهـد بـود.   ۹0/3/۸

خودشان را کشتند که 
انتخابات را عقب بیاندازند 

اما نتوانستند

]درباره ی انتخابات[ به مردم عزیزمان عرض کنم: در هرجا که  شرکت می کنید، به همان  تعداد الزم اسم بنویسید. 
این، بهتر است؛ زیرا ای بسا شما اسم کسی را که به نظرتان صالح است ننویسید و آن فرد صالح، از انتخاب شدن، 
محروم شود. در تهران مثالً بیست و هشت نفر، در شهرهای دیگر به حسب نیاز، تعدادی هستند. بروید بگردید، 

71/2/7 در فهرست ها نگاه کنید و کسی را که واقعاً می پسندید و می دانید صالح است، انتخاب کنید.     

به همه  تعداد افراد الزم در هر شهر رأی دهید
شرکت در انتخابات مجلس شورای اسالمی و خبرگان ،  26 فروردین 63


