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از همان ابتدای پیروزی انقالب اسالمی، برخی، تفکر 
انقالبی را قبول نداشتند و برخی هم با اینکه در 
داخل نظام بودند، اما اعتقادی به مبارزه با استکبار 

نداشتند که باید در مقابل این جریان ایستاد.
امام خامنه ای

باید مقابل جریان غیرانقالبی داخل نظام، ایستاد

آن روزی که جوان های نیروی هوایی آمدند مدرسه ی 
علوی و با امام بیعت کردند و یك سّدی را شکستند، 
در  پُستی  نه  کردند،  سیاسی  بزرگ  خط شکنی  یك 

انتظار آنها بود، نه مقامی، نه پولی، نه حتّی تحسینی.
هیچ انگیزه ای جز انگیزه ی خدایی وجود نداشت.    

19بهمن،روزنیرویهواییگرامیبادامام خامنه ای
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روشنگری یعنی گفتن "حقیقت"

ت هفته
یادداش

        خبرگان، مهمترین رکِن نظام است
»اجتماع خبرگان رهبری در نظام جمهوری اسالمی، تعیین کننده ترین و مهمترین 
رکن از ارکان این نظام است. هیچ کدام از ارکان نظام جمهوری اسالمی -چه آنچه به 
تقنین و چه آنچه به اجرا و غیر آنها ارتباط پیدا می کند- از لحاظ تعیین کننده بودن 
و آثار ماندگاری باقی گذاشتن، به اهمیت این اجتماع نیست. این معنا موجب می شود 

که مسئولیت این جمع و آحاد تشکیل دهنده ی آن، عظمت پیدا کند.«
امام خامنه ای، 1369/4/25

این جمالت رهبر معّظم انقالب اسالمی 
رهبری  خبرگان  مجلس  درباره ی 
نمایانگر جایگاه بی بدیل و تعیین کننده ی 
این مجلس در ساختار سیاسی جمهوری 
اسالمی است. نهادی که با هیچ  یک از 
ارکان حکومتی قابل مقایسه نبوده و در 
سطحی باالتر به نقش آفرینی می پردازد. 
اما دلیل این تأکید ویژه بر جایگاه مهم 
ارکان  خبرگان رهبری نسبت به سایر 

نظام اسالمی چیست؟
خبرگان  مجلس  و  خبرگان  »مسأله ی 

یک مسأله ی بسیار مهم و استثنایی است؛ یکی از تمایزات نظام جمهوری اسالمی 
این است.« امام خامنه ای، 1388/12/6

         وظیفه ی خبرگان: حفظ و استمرار رهبری دینی و انقالبی
دو وظیفه ی مهِم »تعیین رهبری« و »مراقبت نسبت به حفظ شرایط رهبری« 
برعهده ی خبرگان رهبری است که با انجام درست آن، رهبری دینی و انقالبی در 

جامعه ی اسالمی »حفظ و استمرار« می یابد:
»کار مجلس خبرگان بسیار مهم است. یک روز به کسی احتیاج است که رهبری 
و زعامت این کشور را به دست گیرد؛ این مجلس بایستی حاضر باشد. بعد هم 
بایستی مراقبت کند که شرایط در کسی که علم و عمل و تدبیر و وجود شرایط 
استدامتاً  هم  و  ابتدائاً  هم  خبرگان،  شود.  حفظ  است،  داده  تشخیص  را  او  در 
مسئولند که مراقبت کنند، مراقب باشند و بفهمند. اینها وظایف بسیار مهمی 
از حفظ و  امام خامنه ای، 1377/8/8 »وظیفه ی حساس مجلس خبرگان عبارت  است.« 

استمرار بخشیدن رهبری دینی و انقالبی است.« امام خامنه ای، 1377/12/3
نگاه به مجلس خبرگان از این منظر، آن را به جایگاهی برای »هدایِت مردم توسط 
بر سرنوشت  ماندگار  »تأثیری  دارای  و  و حکومتی«  اجتماعی  مقیاس  علما در 

جامعه« تبدیل کرده است:
»مجموعه ی خبرگان، مجموعه ی علمای صاحب نام و صاحب شأن در بین مردم، 
و مورد اعتماد مردم در همه ی قضایا، بخصوص در قضیه ی بسیار مهم رهبری و 

انتخاب رهبری و قضایای مربوط به آن محسوب می شود... نقش علمای دین در 
هدایت مردم، منحصر نمی شود به هدایت در امور فرعی و مسائل شخصی و اینها. 
مهمتر از همه ی اینها، هدایت مردم است در مسأله ی عظیم اجتماعی و مسأله ی 
حکومت و مسأله ی نظام اسالمی و وظایفی که مترتب بر این هست در مقابله ی 
با حوادث جهانی... بنابراین علمای دین -که از جمله ی برترین آنها، مجموعه ی 
خبرگان هستند- تأثیر ماندگار و مستمری در حوادث جامعه و سرنوشت جامعه 

دارند.« امام خامنه ای، 1388/12/6
         بصیرت و استقالل خبرگان، موجب آرامش دل مؤمنین

این  تشکیل  که  است  اساس  این  بر 
مجلس و آمادگی و »استقالل فکری« 
»سکینه ی  شدن  َسرازیر  موجب  آن 

الهی« به جامعه می شود:
»وقتی این مجلس تشکیل می شود و 
استقالل فکری خود  و  آمادگی خود 
این  نشان می دهد،  را  آگاهی خود  و 
در دل های  آرامش  و  موجب سکینه 
این  واقع  در  می شود؛  مؤمنین 
سکینه ی الهی، َسرریز می شود از این 

مجلس به داخل جامعه.« امام خامنه ای، 1394/6/12
         انتخاب کلیدداِر حرکت انقالب توسط خبرگان

با درِک نقش آفرینی مجلس خبرگان رهبری به عنوان مهمترین رکِن نظام می توان 
به اهمیت و حساسیت ِ خاص انتخابات آن نیز پی برد تا آنجا که حضرت امام 
خامنه ای از آن به عنوان »مهمترین و حساس ترین انتخابات کشور« تعبیر می کنند. 
اهمیت این انتخابات آنجا روشن تر می شود که به نقِش رهبری به عنوان »کلیدداِر 
حرکت انقالب« توجه کرده و این نکته به درستی درک شود که »آینده ی انقالب 
اسالمی« و »ماندگارِی« آن در گرو تشخیص و انتخاب درست و به موقع خبرگان 

است:
»اهمیت انتخابات خبرگان -که شاید هیچ کدام از انتخابات های کشور به این 
درجه ی از اهمیت و حساسیت نباشد- در این است که با این انتخابات، مردم افراد 
خبره ی مورد اعتماد خودشان را انتخاب می کنند تا اینها آماده ی به کار باشند 
برای لحظه ی حساس فقدان رهبری در کشور.«امام خامنه ای، 1385/8/2 »آن روزی که 
رهبر فعلی در دنیا نباشد یا رهبر نباشد، باید اینها رهبر انتخاب بکنند. چه کسی 
را انتخاب خواهند کرد؟ آیا کسی را انتخاب خواهند کرد که در مقابل هجمه ی 
دشمن بِایستد، به خدا توّکل کند، شجاعت نشان بدهد، راه امام را ادامه بدهد؟ آیا 
چنین کسی را انتخاب می کنند یا کسی را انتخاب می کنند که جور دیگری است؟ 
این خیلی مهم است. کسی را شما می خواهید برای مجلس خبرگان انتخاب بکنید 
که در واقع، او رهبر را انتخاب خواهد کرد که کلید حرکت انقالب در دست او 

است؛ این خیلی اهّمّیت دارد.« امام خامنه ای، 1394/10/19

لزوم »هوشیاری مضاعف« در مواجهه با انتخابات خبرگان

چرا انتخابات خبرگان، مهمترین انتخابات است؟
کسی را شما می خواهید برای مجلس خبرگان رهبری انتخاب بکنید که در واقع،

او رهبر را انتخاب خواهد کرد که کلید حرکت انقالب در دست رهبر است
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ستاره های هدایت
                                  رضایتم از شما مردم، در گرو »پیروی از والیت فقیه« است

شهید مجید عابدینی   /    والدت:  1344/1/1 روستای فتح آباد پیشوا   /    شهادت: 1364/11/24، عملیات والفجر 8 ، اروندرود.
فرازی از وصیت نامه ي شهید عابدینی:

»شما ای بازماندگان و ای کسانی که امروز این پیام خونین مرا از البالی تاریخ می یابید و می خوانید، بدانید رضایت من از شما، همان رضایت امام عزیز 
از شماست، همان عمل به احکام اسالم و قرآن شماست، پیروی کردن از والیت فقیه است.

شما به یاری دین خدا بپاخیزید و از زندگی مادی برکنار شوید. غربت اسالم را دریابید و بر باطل صفتان بتازید.
با هم وحدت داشته باشید که اگر شما با هم وحدت داشته باشید، مشت محکمی بر دهان منافقان از خدا بی خبر زده اید.

هرکس این والیت فقیه را قبول نداشته باشد، نباید در تشییع جنازه ی من شرکت کند. حتی نمی تواند یک فاتحه هم برای من بخواند.
ای پدر و مادرم که کامم را با تربت حسین)علیه السالم( برداشتید، مراقب باشید و بدانید که فرزند خود را قربانی عزیزی کردید که 72 تن از عزیزان خود 

را در راه خدا داده؛ بی تابی نکنید و شکرگزار باشید.«

امیرالمؤمنین علی علیه السالم: »نفاق بر چهار پایه استوار است: هوای نفس، سستی و سبک شمردن امور دینی، خودخواهی، و طمع.« کافی، ج2، ص393

یک نامزد قابل اعتماد، چه خصوصیاتی دارد؟

4.   مطیع واقعی ولی فقیه  )نه در زبان، بلکه در عمل(
          رهبری، محور وحدت جامعه است. اهمیت اطاعت از رهبر، به قدری است که امام می فرمود: 
»اطاعت از ولی امر، ضامن پیروزی است«. اطاعت همگان -بخصوص خواص و مسئوالن- از 
رهبری، منجر به وحدت کلمه در جامعه خواهد شد که خود بزرگترین عامل اقتدار کشور در 
مقابل دشمن بیگانه به شمار می رود. در طول تاریخ انقالب، در هر حادثه ای که خواص و مسئوالن 
وقت با رهبری نظام، اندک زاویه ای پیدا کردند و طبق امیال خودشان پیش رفتند و اقدام کردند، 
بال استثنا کشور ضربه خورد. می توان نمونه های بارزی را از همان ابتدای انقالب تاکنون ذکر کرد 
که »خوداجتهادی و عدم اطاعت محض از رهبری« توسط برخی شخصیت های مؤثِر درون نظام، 

چه خسارت ها و هزینه هایی را بر کشور و نظام، تحمیل کرد.
         حوادث خسارت باری از جمله انتخاب مهندس بازرگان به ریاست دولت موقت، انتخاب 
منتظری به قائم مقام رهبری، و نیز تحمیل پذیرش قطعنامه ی 598 )جام زهر( بر امام راحل، برخی از 
مهمترین حوادث دوران حیات امام)ره( هستند که عمدتاً توسط هاشمی رفسنجانی بر امام تحمیل 

شدند.
           پس از رحلت امام نیز، خودسری های جریان تکنوکرات که شعار »اعتدال« و »تخصص گرایی 
منهای تعّهد« از رویکردهای اصلی آنها به شمار می رفت، و بخصوص خودمحوری های جناب 
هاشمی و تمکین نکردن به نظرات رهبر انقالب از همان اوایل دهه ی 70 ، در سیاست های فرهنگی 

و اقتصادِی کامالً غلط و ضّد ارزشی و سیاست خارجی ذلیالنه، خود را نشان داد تا امروز.
      امروز نیز جریان غرب زده)و البته تحمیلگر( علی رغم آنکه در زبان، خود را مطیع رهبری 
وانمود می کنند و لقلقه ی زبانشان، لفظ "مقام معّظم رهبری" است، اما در عمل، کامالً ضّد نظرات 
رهبر معّظم انقالب، اقدام می کنند. مثالً رهبری می فرمایند: »من به مذاکرات با آمریکا، خوش بین 
نیستم«؛ ولی این آقایان بالعکس می گویند: »به مذاکرات، بدبین نیستیم«. رهبری تأکید 
می کنند که به آمریکا اعتماد نکنید؛ ولی آقایان عاشق آمریکا، کم مانده رو به کاخ سفید نماز 
بخوانند.  ولی فقیه بارها بر »فصل الخطاب بودن قانون« و »تمکین به شورای نگهبان« تأکید کرده 
و می کنند، اما باز عده ای با حمله ی گستاخانه به شورای نگهبان، به قانون، دهن کجی می نمایند، 
همان طور که در سال 88، بدقلقی به خرج دادند و کشور را دچار هزینه های جبران نشدنی کردند.

          چنین افرادی، به هیچ وجه قابل اعتماد نیستند. اینان به دشمن اعتماد می کنند و لبخند می زنند، 
ولی به دوست اعتماد نمی کنند و با دوست و جریان های خودی، با خشونت رفتار می نمایند.

اینان در واقع، رهبری را هم قبول ندارند؛ بلکه برای فریب دادن عوام و ارضای افکار عمومی 
مجبورند در سخنان دوپهلوی خود، همیشه نامی از رهبری ببرند و خودشان را همسو با رهبری 

جلوه دهند.
لذا آن کسانی که مقیّد به پیروی از ولّی معّظم فقیه هستند، قابل اعتمادند.

شاخص های انتخاب اصلح
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لطفاً پس از مطالعه، نشریه را در اختیار دیگران هم قرار دهید تا در امر مقّدس روشنگری و بصیرت افزایی، سهیم باشید.

                 سخنان هاشمی رفسنجانی خطاب به شورای محترم نگهبان، 12 بهمن 94 :
»صالحیت فردی که اشبه به جّدش امام است را تأیید نمی کنند و قبول ندارند. صالحیت 

شما را چه کسی تأیید کرده است؟ چه کسی به شما اجازه 
داد قضاوت کنید و تربیون های مختلف مانند صداوسیما  و 
نمازجمعه را در اختیار شما قرار داد؟ اگر امام و اراده نهضت 
که به امام اعتماد کردند نبود، شما هم به اینجا نمی رسیدید. 
در زمانی که همه باید به خاطر این روزها تبریک بگوییم 
امام دادند.  بیت  به  تبریک و هدیه بدی  بدهیم،  و هدیه 

إن شاءا... خدا از تقصیرتان بگذرد و شما را ببخشد.«

امام خمینی)ره(:
هر کس رأی شورای نگهبان را نپذیرد،

»ُمفسد فی األرض« است
دادگاه ها باید با او برخورد کنند

»هر کس اگر بخواهد فساد کند، به مردم بگوید که این شورای نگهبان، کذا و... این 
فساد است، و مفسد است یک همچو آدمی، تحت تعقیب، مفسد فی االرض باید قرار 

بگیرد... بعد از اینکه یک چیزی قانونی شد، دیگر 
نق زدن در آن، اگر بخواهد مردم را تحریک بکند، 
مفسد فی االرض است؛ و باید با او دادگاه ها عمل 

مفسد فی االرض بکنند.«
را قبول  قانون  ما  از شما پذیرفت که  »نمی شود 
نداری!  قبول  را  قانون  مى كنى  غلط  نداریم. 
از کسی پذیرفت،  نباید  قانون، تو را قبول ندارد. 
نداریم. نمی توانی  قبول  را  نگهبان  که ما شورای 
قبول نداشته باشی. مردمی که به قانون اساسی 
رأی دادند، منتظرند که قانون اساسی اجرا بشود؛ 
نه هر کس از هر جا صبح بلند می شود بگوید من 

شورای نگهبان را قبول ندارم. همه باید مقّید به این باشید که قانون را بپذیرید، ولو بر 
خالف رأی شما باشد. باید بپذیرید، برای اینکه میزان اکثریت است؛ و تشخیص شورای 
نگهبان... باید بپذیرید. چاره ندارید... اصالح کنید خودتان را... اگر می خواهید که از 
صحنه بیرونتان نکنند، بپذیرید قانون را. نگویید ِهی قانون، و خودتان خالف قانون 
بکنید! بپذیرید قانون را. همه تان روی مرز قانون عمل بکنید. اگر همه روی مرز قانون 

عمل بکنند، اختالف دیگر پیش نمی آید. همه اختالفات این است. «  1360/3/6

خط امام


