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نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی هفته نامه خبـری-تحلیلی  

آیا انقالب اسالمی ایران همچنان پیشرو  است؟

1. سوره ی مبارکه ی مائده، جزو 
آخرین ســوره هایی است که بر 
پیامبر)ص( نازل شــده اســت. زمانی که 
پیامبر تشکیل حکومت داده و بر دشمنان 
بیرونی خود پیروز شــده بود. آیه ی معروف 
امامت یعنی "الَْیــْوَم أَْکَملُْت لَُکــْم ِدیَنُکْم 
َوأَتَْمْمُت َعلَْیُکــْم نِْعَمِتي" نیــز در همین 
سوره آمده اســت. قبل از این فراز، خداوند 
جمله ای را بیــان می کند که حاوی نکته ی 
َِّذیَن  مهمی است. می فرماید: "الَْیْوَم یَِئَس ال
َکَفُرواْ ِمن ِدیِنُکْم َفاَل تَْخَشــْوُهْم َواْخَشْوِن". 
بدین معناکه امروز، روزی اســت که دیگر 
دشــمنان از مبارزه ی با دین شــما ناامید 
شــده اند، پس از آنها نترســید بلکه از من 
بترسید.  شهید بزرگوار مطهری در تحلیل 
این آیه معتقد اســت که منظور خداوند از 
اینکــه "از من بترســید"، یعنــی آنکه از 
"سنت های من" بترسید. یکی از سنت های 
خدا همان اســت که در آیه ی 11 سوره ی 
مبارکه ی رعد به آن اشاره کرده است: "إِنَّ 
ا... الیَُغیُِّر ما بَِقوٍم َحّتی یَُغیِّروا ما بَِأنُفِسِهم": 
"خداوند سرنوشــت هیچ قوم )و ملّتی( را 
تغییر نمی دهد مگر آنکه آنــان آنچه را در 
خودشــان اســت تغییر دهند." شــهید 
مطهــری از این دو آیــه اینگونــه نتیجه 
می گیرد کــه مهم ترین مشــکل جامعه ی 
اسالمی پس از تشــکیل حکومت، "دشمن 
درونــی" و یــا بــه تعبیــر بهتــر، "افراد 

فرصت طلب" است.

2. نظیر چنیــن تحلیلی را، رهبــر انقالب 
در نمــاز جمعه اردیبهشــت ماه ســال 80  
نیز به 5گروه دشــمن کــه مقابل حکومت 
پیامبر)(قرار داشتند اشاره کردند. ایشان 
می فرمایند »دشمن اول، قبایل نیمه وحشی 
اطراف مدینه بودند که دشــمن کم اهمیتی 
محســوب می شدند... دشــمن دوم، اشراف 
مکه بودند... دشمن ســوم، یهودیان بودند، 
دشمنان سازمان  یافته ای که روی ذهن های 
مــردم ضعیف االیمــان اثر می گذاشــتند. 
پیامبر نیز تا می توانســت با آنان مدارا کرد تا 
جایی که خودشــان علیــه حکومت خیانت 
کردند و شوریدند... دشمن چهارم منافقین 
بودند. کسانی که به زبان ایمان آورده بودند 
اما در باطن ایمان نداشتند. مردمانی معاند و 
آماده ی با دشــمن، منتها برخالف یهودیان، 
سازمان نیافته بودند. پیامبر)( این گروه 
را تحمل می کرد و مانند ســایر مســلمانان 
با آنها برخــورد می کرد. دشــمن پنجم اما 
خطرناک ترین دشــمن ها بود. و آن عبارت 
اســت از تمایالت نفســانی، خودخواهی ها، 
میل به انحراف، میل به گمراهی و لغزش که 
زمینــه ی آن را خود انســان فراهم می کند. 

 3 یعنی موضوعاتی که ممکن است 
به مرور دل انســان را از ایمان تهی کند، در 

حالی که ظاهر، ظاهر انسانی است.
پیامبر)( با این دشــمن هم مبارزه کرد. 
تاریخ صدر اســالم پر اســت از رخدادهایی 
کــه مســلمانان به دلیــل وجــود عناصر 

ضعیف االیمان در بینشان ضربه خورده اند.«  
ماجرای جنگ احــد یکی از آنهاســت. در 
جنگ احد، همه چیز به نفع مسلمانان بود. اما 
عده ای از مسلمانان که پیامبر)( وظیفه ی 
محافظت از تنگه ای را به آنان ســپرده بود، 
برای جمع کردن غنیمت، تنگه را رها کردند. 
دشمن نیز از همین نقطه به مسلمانان حمله 
کرد. اسالم اگرچه شکست نخورد اما پیروزی 

اسالم دیرتر شد. 

3. ســی و هفت ســال از پیــروزی انقالب 
اســالمی ایران می گذرد. نظامی که اگرچه 
"دشــمن بیرونی" هر کاری که از دســتش 
بر می آمد برای ضربه زدن بــه آن انجام داد 
اما در نهایت، بارها و بارها شکســت طرح و 
راهبردهایش در برابر انقالب اسالمی را اذعان 
کرده اســت. آن چنان که سال گذشته، جرج 
فریدمن، مسئول مرکز راهبردی استراتفور 
به این موضوع اشاره کرده و می گوید: " ایران 
نشان داده است نه فقط بدون حمایت آمریکا، 
بلکه در حال درگیری بــا آمریکا نیز می توان 
بزرگترین قدرت تکنولوژیک و نظامی منطقه 
بود. این پدیده ایــران را به یــک الگو برای 

کشورهای اسالمی تبدیل کرده است"
بدون شــک، چنین موضوعی بــه ماهیت 
نظام سیاســی ایران برمی گردد. ماهیتی که 
از سویی برخاســته از متن اسالم ناب است و 
از سویی دیگر، "مردم بنیان" است. انتخابات 
را می توان مهم ترین عرصــه ی نمود عینی 

ماهیت مردم ســاالرانه ی نظام اسالمی دید. 
چون در عرصه ی انتخابات اســت که نظر و 
رأی تک تک مردم می تواند سرنوشت کشور 
را تغییر دهد: درست است که »انتخابات یک 
حادثه یک روزه اســت... }اما{ دامنه ی تأثیر 
آن به همان چهار ســال محدود نمی ماند... 
اقدامی می کنید که تاثیر آن در کوتاه مدت، 
در چهارسال، و در بلندمدت، گاهی در چهل 
ســال باقی می ماند، اینقــدر انتخابات مهم 

است.« 92/2/25
به همین دلیل باید »انتخاب درست« انجام 
داد چراکــه »هرچــه انتخاب کنیــد برای 
خودتان انتخاب کردید. انتخاب خوب شــما 
به خود شما برمي گردد. اگر انتخاب با غفلت 
انجام بدهید که انتخاب بدی از آب دربیاید، 
از کار دربیاید، بدی اش به شــما برمیگردد.« 
94/12/5 بنابرایــن در انتخــاب، باید مراقب 
دشــمن درونی بود. عناصر فرصت طلبی که 
ممکن اســت به دو مجلس ورود پیدا کنند و 
مانند موریانه، پایه های نظام را سست کنند. 
به همین دلیل انتخاب درســت یک وظیفه 
است. انتخاب مردم اســت که بر سرنوشت 
کشور تاثیر خواهد گذاشــت. »هر چند که 
در این 37 ســال، انقالب اسالمی علی رغم 
دشمنی ها پیش رفته اســت و ملت ]بداند[ 
بعد از این هم خدای متعــال پیروزی نهایی 
را برای شــما ملّت ایران و برای این کشــور 
مقّدر فرموده است و ان شاءا... شما به نتیجه 

خواهید رسید.« 94/12/5  

شــهید خّرازی به رفقایش گفته بــود: »من اهمیت نمی دهــم درباره ی ما چــه می گویند؛ من 
می خواهم دِل والیت را راضی کنم.« او می دانست که آن دِل آگاه و بصیر، فقط به ایران، به جماران، 
به تهران و به مجموعه ی یک ملت نمی اندیشد؛ به دنیای اسالم می اندیشد و در ورای دنیای اسالم، 

به بشریّت.      80/8/9

من می خواهم دل والیت را راضی كنم این شماره 
تقدیم می شود
 به روح پرفتوح 
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خنجر نفوذی ها بر پشت دیپلماسی
تجربه جمهوری اسالمی از نفوذ در مجلس شورای اسالمی 

  نفوذ شاخ و دم ندارد  
داســتان پرغصــه نفوذی هــا در آن مجلــس بــه همیــن جــا ختــم 
ــی رئیــس جمهــور  ــای روحان ــی کــه آق نمی شــود. درســت زمان
ــس  ــی و رئی ــت مل ــی امنی ــوان عضــو شــورای عال ــه عن ــی ب فعل
تیــم مذاکــره کننــده هســته ای مشــغول مذاکــره و بــه تعبیــری 
ــتاوردهای  ــظ دس ــرای حف ــی ب ــور اروپای ــه کش ــا س ــارزه ب مب
هســته ای دانشــمندان جــوان ایرانــی اســت و مهمتریــن پرونــده 
ــه  ــرا ب ــرد؛ در اوج ماج ــش می ب ــور را پی ــی کش ــت خارج سیاس
نــاگاه نه تنهــا پشــت او را خالــی کــرده، بلکــه گویــی از پشــت بــه 
او خنجــر زده باشــند بــا یــک طــرح ســه فوریتــی همــان مجلس 
مواجــه می شــود. آقــای روحانــی در صفحــه 174 کتــاب 
ــه  ــرح س ــدگان ط ــدادی از نماین ــد: "تع ــود می گوی ــرات خ خاط
ــد و در  ــا کردن ــی را امض ــکل الحاق ــرش پروت ــرای پذی ــی ب فوریت
پــی تقدیــم آن بودنــد. مــن ]بــا رییــس جمهــور[ تمــاس گرفتــم 
ــتعفا  ــن اس ــود، م ــرح ش ــس مط ــرح در مجل ــر ط ــم: اگ و گفت
می دهــم. در ایــن زمینــه مــن و ]روســای دو قــوه مجریــه و 
مقننــه[ صحبــت کردیــم و طــرح متوقــف شــد ولــی متأســفانه 
ــد..."  ــده بودن ــر ش ــرح باخب ــن ط ــه ای ــی از تهی ــفرای اروپای س
ــفند در  ــات 7 اس ــه انتخاب ــده ب ــالب دو روز مان ــم انق ــر معظ رهب
ــاد اصفهــان در ذیــل  ــا مــردم مومــن و انقالبــی نجــف آب دیــدار ب
بحــث نفــوذ در انتخابــات بــه همیــن دو داســتان تاریخــی اشــاره 
ــرم و  ــرات گ ــال مذاک ــه در ح ــتیم ک ــی داش ــد: »مجلس کردن
دشــوار هســته ای-در دورانــی کــه رئیس جمهــور محتــرم فعلــی 
ــا  ــا زحمــت، ب ــود- داشــتند ب ــرات هســته ای ب ــس مذاک ــا رئی م
شــّدت حــرف میزدنــد، بــا طرفهــای مقابــل مجادلــه میکردنــد؛ 
ــبز  ــران را س ــرف ای ــه ح ــرای اینک ــد ب ــارزه میکردن ــع مب درواق
ــه  ــرای اینک ــد ب ــه فوریّتی آوردن ــی س ــس طرح ــد؛ در مجل کنن

ــس  ــت رئی ــه همان وق ــود! ک ــبز بش ــل س ــرف مقاب ــرف ط ح
ــت،  ــا اس ــی م ــرم فعل ــور محت ــه رئیس جمه ــره ک ــت مذاک هیئ
ــا  ــم، اینج ــارزه میکنی ــا مب ــم آنج ــا داری ــت م ــرد، گف ــه ک گالی
ــه نفــع دشــمن طّراحــی میکننــد؛ خــب  ــد طــرح ب ــان دارن آقای
ــاخ ودم دارد؟« ــوذ ش ــه؟ نف ــا چی ــر؛ اینه ــوذ اســت دیگ ــا نف اینه

اعتصاب گردن كلفت ها!
ــده در آن  ــد نماین ــش آن چن ــای فاح ــا خط ــه تنه ــن البت ای
ــم  ــا تصمی ــی از آنه ــر، برخ ــی دیگ ــود. در مقطع ــس نب مجل
ــه نظــارت اســتصوابی مجلــس شــورای  گرفتنــد در اعتــراض ب
اســالمی دســت بــه تحصــن و ســپس اســتعفای دســته جمعی 
ــه  ــش حکیمان ــا واکن ــع ب ــان موق ــه هم ــی ک ــد. موضوع بزنن

ــد.  ــه ش ــالب مواج ــر انق رهب
»در داخــل مجلــس - مثــل همــه جــای دیگــر - ممکــن اســت 
عناصــری نفــوذ و رخنــه کــرده باشــند؛ حقایــق را وارونــه کنند؛ 
فضــا را بر کســانی ســخت و ســنگین کننــد؛ آنهــا را وادار بــه کار 
ناشایســته و نامناســبی کننــد... بیســت وپنج ســال ایــن انقالب 
ــن  ــا ایســتاده اســت؛ بیســت وپنج ســال ای ــِر پ ــن نظــام س و ای
ــِر  ــر و حیله گ ــمناِن توطئه گ ــل دش ــوه در مقاب ــل ک ــت مث مل
ــه را  ــن روحی ــه ای ــانی ک ــت. کس ــرده اس ــت ک ــود مقاوم خ
ــه  ــن روحی ــروج از ای ــه خ ــران را ب ــا دیگ ــد و ی ــت بدهن از دس

تشــویق کننــد، بــه ملــت خیانــت کرده انــد... البتــه ایــن 
ــف  ــای مختل ــا و بلندگوه ــی از زبانه ــای گوناگون ــا حرفه روزه
ــا بســیار دل آزار  ــد شــد کــه بعضــی از آنه در داخــل کشــور بلن
ــد و - همان طــور  ــه زیاده خواهن ــم هســتند ک ــود.. کســانی ه ب
ــود  ــد کار خ ــی میخواهن ــا گردن کلفت ــم - ب ــرض کردی ــه ع ک
را پیــش ببرنــد. اینهــا میخواهنــد روی مســؤوالن کشــور فشــار 

وارد آورنــد. 82/11/15«

   نماینده شجاع، مجلس عزیز
راز تاکیــد ویــژه رهبــر انقــالب بــر دو صفــت مهــم بــرای 
ــی  ــالل بازخوان ــوان در خ ــی ت ــالمی را م ــورای اس ــس ش مجل
ــد »شــجاع« و »فریــب  همیــن تجربیــات دریافــت. مجلــس بای
نخــور« باشــد. دو صفتــی کــه رهبــر معظــم انقــالب در ســخنان 
دیگــر خــود در ســال جــاری ذیــل موضــوع انتخابــات بــا 
ــرب و  ــل غ ــدن در مقاب ــوب نش ــون »مرع ــابهی چ ــارات مش عب
آمریــکا94/11/28« و »آگاه از توطئه هــای دشــمن و مقــاوم 
ــه  ــبت ب ــرده و نس ــاره ک ــه آن اش ــل آن 94/11/28« ب در مقاب
ــه دشــمن بفروشــد  تشــکیل مجلســی کــه بخواهــد کشــور را ب
ــس  ــجاع«، مجل ــدگان »ش ــس نماین ــد.  مجل ــدار داده بودن هش
نماینــدگان حامــی »عــّزت و اســتقالل ملّــی« و مجلســی 
ــوم  ــون مرح ــت؛ چ ــش اس ــور و مردم ــع کش ــظ مناف ــه حاف ک
مــدرس؛ مدرســی کــه یک تنــه در آن ســالهای ابتدایــی ســلطه 
ــد  ــر اســتعمار و اســتکبار ایســتاد: »در آن چن ــی در براب رضاخان
ــِس تحــت  ــوز مجلــس، آن مجل ــا وقتــی کــه هن ــه، ت ســال اولی
نفــوذ ســلطان و ســردار و دولــه و ســلطنه و ســفارتخانه خارجــی 
نبــود، مجلســی بــود کــه بــا وجــود ابتدایــی بــودن، تأثیــر خــود 
ــانه  ــی نش ــه اندک ــا ک ــر ج ــت. ه ــور میگذاش ــاع کش را در اوض

ــام می ایســتاد.  ــدرت تم ــس، باق ــود، آن مجل ســلطه خارجــی ب
اولتیماتــوم روس بــود، مجلــس ایســتاد. اســتقراض از خارجیهــا 
ــس  ــود، مجل ــه ب ــرار داد وثوق الدول ــتاد. ق ــس ایس ــود، مجل ب
ــد.  ــش بودن ــم و بی ــس، ک ــا در آن مجل ــال مدّرس ه ایســتاد. امث
آنهایــی هــم کــه گذشــِت زمــان نشــان داد نمیتواننــد همیشــه 
مــدّرس باقــی بماننــد و مثــل مــدّرس باشــند، در ســایه حضــور 
مــرداِن مســتقلِ ّ بــا ایمانــی از قبیــل مــدّرس، خیابانــی و امثــال 
ــد.  ــس دادن ــه آن مجل ــی ب ــِی مردم ــت واقع ــک حال ــا، ی آنه
73/3/11«  اگــر مجلــس مــدرس داشــته باشــد. اگــر مجلــس 
ــذاری  ــا ریل گ ــه ب ــود ک ــد ب ــی خواه ــد. مجلس ــی باش مردم
صحیح بــرای دولــت، اجــازه نخواهــد داد تــا کشــور در دام آمریکا 
و اشــرافی گری بدبخــت شــود. چنیــن مجلســی ریل گــذار 
حرکــت دولــت اســت: »اگــر چنانچــه مجلــس بــه دنبــال رفــاه 
ــال  ــه دنب ــادی، ب ــایش اقتص ــی، گش ــت اجتماع ــردم، عدال م
ــی و  ــّزت ملّ ــال ع ــه دنب ــاوری، ب ــرفت فّن ــم، پیش ــرفت عل پیش
ــا  ــن هدفه ــه ســمت ای ــذاری او ب ــت باشــد، ریل گ اســتقالل ملّ
ــوب  ــد، مرع ــرب باش ــوب غ ــس مرع ــر مجل ــود؛ اگ ــد ب خواه
ــان اشــرافی گری باشــد،  ــت جری ــال حاکمّی ــکا باشــد، دنب آمری
ریل گــذاری او در ایــن جهت هــا خواهــد بــود؛ کشــور را 
ــا  ــا اســت؛ اینه ــس اینه ــت مجل ــرد. اهّمّی ــد ک بدبخــت خواهن

ــت؟ 94/11/28«.  ــی اس ــز کم چی

   پیروزی سوریه پیروزی ایران 
خواهدبود

مداخلـه  هاآرتـص:  صهیونیسـتی  روزنامـه 
روسـیه در سـوریه باعث برهم خـوردن توازن 
قدرت در این کشـور شـد و رژیم صهیونیستی 
نگـران پیـروزی نظـام بشـار اسـد اسـت کـه 
پیـروزی آن،پیـروزی ایران هـم خواهد بـود.  |      

 باشـگاه خبرنـگاران|

  توصیه های واشنگتن پست  به 
كنگره برای مقابله با ایران 

واشـنگتن پسـت: کنگـره می توانـد اقداماتـی 
را در مقابـل برنامـه موشـکی ایـران انجـام 
دهد کـه شـامل برگـزاری جلسـات اسـتماع، 
تمدیـد تحریم هـا علیـه ایـران کـه در سـال 
جـاری میـالدی منقضـی می شـود و تصویب 
تحریم هـای جدیـد در واکنش بـه چالش های 

پایـدار و دائـم ایـران اسـت. |       فـارس|

   نشنال اینترست: دست ایران  در 
مناقشه سوریه پر است

نشنال اینترست در مقاله ای در رابطه با تصمیم 
اخیرعربســتان ســعودی در اعزام نیروهای 
عملیات ویژه به سوریه نوشت: این استقرار در 
حالی صورت می گیرد که دســت ایران در این 
مناقشــه پر است و در عوض ســرمایه گذاری 
ســعودی ها بر روی گروه های مخالف سوریه 

ناامیدانه دنبال می شود.   |       ایسنا|

  روایت رسانه آمریکایی از 
شیطنت آمریکا در صورت شکست 

مذاكرات هسته ای
نیویورک تایمز مدعی شــده، کاخ سفید قصد 
داشته درصورت شکست مذاکرات هسته ای، 
حمله سایبری گسترده ای را علیه ایران انجام 
دهد و سیســتم دفاع هوایی، سیســتم های 
ارتباطــی و بخش هــای حیاتی شــبکه برق 
کشورمان را فلج سازد تا اقدام نظامی به راحتی 

انجام گیرد.     |       جام نیوز |

  مسکو: توافق آتش بس سوریه 
آبروی واشنگتن را خرید

سخنگوی وزارت خارجه روسیه: توافق روسیه و 
آمریکا درباره سوریه، آبروی واشنگتن را پس از 
قانع شدن به شکست سیاست هایش در سوریه 
حفظ کرد. ماریا زاخارووا، ســخنگوی وزارت 
خارجه روســیه در گفتگو بــا المیادین گفت: 
ما گروه هایی را کــه با آتش بس مخالفت کنند 

تروریست به حساب می آوریم.     |       ایسنا |

  تمدید تحریم های انگلیس  علیه 
حماس

وزارت خارجـه انگلسـتان بـا صـدور بیانیه ای 
علیـه  اعمال شـده  تحریم هـای  تمدیـد  از 
چهـار عضـو ارشـد حمـاس خبـر داد.»خالـد 
»اسـامه  سیاسـی،  دفتـر  رئیـس  مشـعل« 
حمـدان« مسـئول روابط بین الملل،  »موسـی 
ابومـرزوق« و »عمـاد خلیـل علـم« از اعضای 
ارشـد دفتـر سیاسـی حمـاس چهـار فـردی 
هسـتند کـه تحریم های آن هـا از سـوی لندن 

فـارس| تمدیـد شـده اسـت.   |      

  جان كری: درباره كشتی ایرانی 
كمک به یمن به مسووالن ایرانی 

هشدار داده بودیم
وزیرخارجـه آمریـکا در گفتگـو بـا رسـانه های 
ایـن کشـور بـه ماجـرای کشـتی کمک هـای 
ایـران برای مـردم یمن اشـاره کـرد و گفـت: به 
این دلیـل کـه واشـنگتن اطالعات دقیقـی در 
مورد محموله آن کشـتی نداشـت و ضمنا ایران 
کشـتی را بازگرداند دلیلی برای پاسـخ به ایران 
وجود نداشـت. وزیـر خارجـه آمریکا گفـت: ما 
در تماس هایمـان با دولـت، تصریـح کردیم که 
اگـر محمولـه ای تحویـل داده شـود، ما پاسـخ 
خواهیـم داد و از آنجـا کـه چیزی تحویـل داده 

فارس| نشـده، پاسـخی صـورت نگرفـت.   |      

هفته بارهبرتا انتخاباتاخبار تا انتخابات1هفته

بنده از اول هم که صحبت گفتن و بحث کردن در تلویزیون ]در آستانه ي انتخابات ریاست  رفتار  سیاسی

جمهوری[ بود از این که راجع به خودم یعنی معرفی خودم چیزی بگویم اجتناب کردم زیرا 
که چند سال است که خب بنده مسؤولیت دارم، مردم بارها عکسهای من را دیدند و حرفهای 
مرا شنیدند و صدای من را می شناسند و چهره ی من را کاماًل می شناسند، دیگر احتیاج به 

این که من عکس و نمی دانم این چیزها از خودم منتشر بکنم و شرح حال بدهم نبوده، تا این ساعت 
هم من نه یکدانه عکس و نه یک سطر شرح حال از خودم پخش نکردم، البته شنیدم که در تهران و در 
شهرستانها افراد عزیزی از مردم ستادهای تبلیغاتی، انتخاباتی برای بنده تشکیل دادند و اعالن کردند 
که این جا ستاد تبلیغاتی مثاًل فالن کس است... این همه عکس بنده در روزنامه ها و در اینها در این 
چهار سال خورده دیگر احتیاج به این نبود که پول زیادی خرج بشود و باز عکس بنده چاپ بشود. من 
از این کسانی که این عکسها را چاپ کردند و به در و دیوار زدند صمیمانه، برادرانه تشکر می کنم اما 

صمیمانه و برادرانه هم درخواست می کنم که دیگر از من هیچ جا عکس نزنند.  13۶4/05/17  

واقعــاً نمی خواســتم مــن در ایــن  ت تاریخی
روای

انتخابات ]ریاست جمهوری[ شرکت 
کنم امام بر من واجب کــرد، صریحاً 
گفتند بر تو الزم و متعین است، یعنی 
نگفتند هم که الزم است که بعد بیایم بگویم 
واجب کفایی است شــاید نه، گفتند متعین 
است یعنی واجب عینی است بر تو... من گوش 
می کردم، دقت می کردم به این صحبتهایی که 

مردم می کردند، آقا از رئیس جمهور شما چه 
انتظــار داریــد؟ بنــا می کردند یک شــرح 
انتظاراتشان را گفتن، من تنم می لرزید، خدا 
شاهد است. روز انتخابات که مردم خب با شور 
و شــوق می رفتند یک عده ای صندوق را نگه 
می داشــتند، یک عده ای بچه هایشان را بغل 
می کردند می رفتند، بنده از صبح روز انتخابات 
یک غمی دل مــن را گرفته بود که تا چند روز 

هم ادامه داشــت، از صبــح روز جمعه، خدا 
می داند به خاطر همین که من فکر می کردم 
امروز مردم می روند پای این صندوقها میلیونها 
نفر آدم می گویند فالنی، باید چه بکنم؟.... من 
نمی توانــم آن حرفهایی را که مــردم آن روز 
می گفتند و روزهای قبلش و روزهای بعدش 
توی تلویزیون منعکس می شد از یاد ببرم، من 
یادم اســت این را؛ مردم خیلی انتظار دارند، 
مردم انتظار یک اصالح دارند، در کار اداری، در 
امر توزیع، در امر واردات کشــور، در مســائل 
تولید، در کارهــای گوناگــون اقتصادی، در 

کارهای فرهنگی، در ترویج نیروهای حزب ا... ، 
در منزوی کردن نیروهای فرصت طلب خبیث 
بددل، اینها را مردم می خواهند... می بینید که 

چقدر حساس است. 13۶4/۶/9

امام )ره( صریحا گفتند بر تو »متعین« است
روایت آیت ا... خامنه ای از نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری:

مردم ستادهای انتخاباتی مرا تشکیل دادند
نمونه ای از رفتار انتخاباتی حضرت آیت ا... خامنه ای در سال ۶4

برای انتخاب درست به فهرست اطمینان  بخش اعتماد كنید
توصیه پرتکرار رهبر انقالب اسالمی در فصل انتخابات94

سرنوشت کشوردر دست مردم
» هرچه انتخاب كنید برای خودتان انتخاب كردید«

 شمــاره  22|  هفتــه دوم اسـفند94
   انتخـاب خوب شـما به خـود شـما برمیگـردد... خدای 
متعـال وقتی کار را شـما بـا دّقت، بـا بصیرت انجـام دادید 
از شـما قبـول میکنـد... بشناسـید و انتخـاب کنیـد... آن 
جایی را کـه نمی شناسـید، نگویید من نمی شناسـم پس 

رأی نمیدهـم؛ نـه، بروید سـراغ کسـانی کـه به دیـن آنها، 
به تعّهـد آنهـا، بـه بصیـرت آنهـا اطمینـان داریـد، از آنها 
سـؤال کنید94/12/5... خـود بنده هم وقتی این فهرسـتها 
را می آورنـد کـه بیایـم رأی بدهم، بعضـی از آدمهـای این 

فهرسـتها را نمی شناسـم اّما اعتماد میکنم به آن کسـانی 
کـه ]اینهـا را[ معّرفی کرده انـد،.. اگـر دیدم اینهـا آدمهای 
متدیّـن و مؤمن و انقالبی ای هسـتند، به حرفشـان اعتماد 

میکنـم و به ]فهرسـت [ آنهـا رأی میدهـم.94/10/19 

نکات مهم بیانات رهبر انقالب اسالمی درباره انتخابات
مطرح شده در دیدار مردم نجف آباد با رهبر انقالب اسالمی 1394/12/05

مردم چنین مجلسی می خواهند
   اهمیت دهنده به عّزِت و استقالل مّلی   آشنا به وظائف خود

   مجلس فریب نخور در مقابل ترفنِد دشمن   متعّهد و متدیّن

   آشنا با درِد مردم و كشور و دارای عزم برای درمان و ِعالج دردها

    عالقه مند واقعی به پیشرفت كشور و معتقد به پیشرفت از طریق تربیِت علمِی جواناِن با استعداد

   شجاع، غیر مرعوب در مقابل آمریکا و اهل ایستادگی در مقابل طمع ورزی و زیاده خواهی استکبار

   اهل وقت گذاری برای اقتصاد درون زا و ریل گذاری برای موّظف كردن دولت جهِت حركت در مسیر آن

ترفند دشمن        |       نفوذ       |       انتخاب خوب         |       مجلس غیرمرعوب         |        اقتصاد درون زا واژگان 
كلیدی
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دیگران را به شركت در انتخابات  ترغیب كنم.

تالش  كنم كه انتخابم درست و 
مطمئن و بر اساس حجت شرعی باشد.

پای صندوق های رأی نظم و ادب  را رعایت كنم 
و با متانت و صبر  از ایجاد تشنج جلوگیری كنم.

شنبه ی پس از انتخابات را  روز 
مهربانی و بردباری بدانم.

 اول وقت و با قصد قربت  رأی بدهم.

 از تمام حق خود برای رأی دادن 
استفاده كنم و تمام برگه را پر كنم.

 برخی از نامزدها را نمیشناسم پس به فهرست پیشنهاد 
شده از طرف افراد مؤمن و انقالبی اعتماد  كنم.

 اختالف نظرها و كدورتهاي دوران 
انتخابات را از روز انتخابات فراموش كنم.

شما كه شخصیتهای علمی و جوانان فّعالی هستید، تالش كنید 
و مردم را وادار نمایید كه در اصل انتخابات شركت كنند. البته 
مردم خودشان شركت می كنند و نامزد باصالحیت را ان شاءا... 

در هر شهر و هر استانی برمی گزینند. 

مـردم بایسـتی افـراد شایسـته را بشناسـند و انتخـاب كنند. 
چنانچه افـرادی را نمیشناسـند، از راهنمایِی انسـانهای مؤمن و 
مطمئنی اسـتفاده كننـد كه معرفـی آنها بـرای انسـان حجت 

شـرعی باشـد؛ دنبال حجت شـرعی باشـید.

ـــد و  ـــركت كنن ـــات[ ش ـــم و ادب... ]در انتخاب ـــا نظ ـــردم ب م
ـــی  ـــِی انقالب ـــلمان و ایران ـــرد مس ـــته ی ف ـــه شایس آن چنان ك
ـــالم و آرام  ـــّوی س ـــش در ج ـــان وقت ـــا پای ـــم را ت ـــت، مراس اس

ـــانند. ـــام رس ـــه انج ب

ــی و  ــات، روز مهربان ــس از انتخاب ــنبه ی پ ــد ش ــواره بای هم
ــه  ــب و چ ــزد منتخ ــداران نام ــه طرف ــد. چ ــاری باش بردب
ــار و  ــه رفت ــرم،  از هرگون ــای محت ــر نامزده ــواداران دیگ ه

گفتــار تحریک آمیــز و بدگمانانــه پرهیــز كننــد. 

كار درسـت و نیـک را بایـد هر چـه زودتـر انجام بدهیـم؛ مثل 
عبادات، مثل نمـاِز اوِل وقت و مثـل بقیه ی كارهایـی كه موقت 
اسـت، هر چه انسـان آن كار را در لحظـات اول و نزدیکتر به آن 

لحظـات اول انجام بدهـد، این فضیلت بیشـتری دارد

همچنین، بـه مـردم عزیزمان عرض كنـم: در هرجا كه شـركت 
میکنیـد، به همان تعداد الزم اسـم بنویسـید. این، بهتر اسـت؛ 
زیرا ای بسـا شـما اسـم كسـی را كـه به نظرتـان صالح اسـت 
ننویسـید و آن فرد صالـح، از انتخاب شـدن، محروم شـود. 

ــه  ــود ... را چ ــا داده میش ــه م ــه ب ــتی ك ــن فهرس ــم ای ببینی
كســی دارد بــه مــا میدهــد. بــه افــرادی اعتمــاد بکنیــم كــه 
ــد، در خّطنــد، در راه  واقعــاً... بدانیم اینهــا متدیّننــد، انقالبیان
ــد.  امامنــد، امــام را واقعــاً قبــول دارن

اختالف نظرهایـی كـه در دوران انتخابات پیـش می آید، ممکن 
اسـت كدورت هایـی را بیـن بعضـی از بـرادران و خواهـران 
به وجـود بیـاورد؛ نگذاریـد ایـن كدورت ها باقـی بمانـد... این 
كدورت هـا روز جمعـه باید زیـر خاک دفن شـود و تمـام گردد. 
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انتخاباتویژه روز 

" امروز در جهان از ایران چهره رژیمی ساخته اند: خشن، سركوبگر كه به فکر تهیه سالح های مرگبار و ابزار 
تهدیدكننده بشریت است... با خشن ترین و قسی ترین گروه های تروریستی در ارتباط است، ردپای او در بسیاری 
از حوادث تروریستی گوشه وكنار وجود دارد و دین برای او ابزار سركوب است... تیتر درشت برخی روزنامه های اروپا این بود: 
جمهوری اسالمی 19 سال به جهانیان دروغ گفت... آنها امروز حق به جانب تر از همیشه ظاهر شده اند..." این جمالت مربوط به 
یک ضدانقالب تابلودار یا فراری از كشور و یا یک عنصر جاسوس و خودفروخته نیست. اینها بخشی از نطق یک نماینده 
مجلس شورای اسالمی است كه به هر طریقی از فیلتر شورای نگهبان عبور كرده و توانسته است؛ رای بخشی از مردم حوزه 

انتخابیه اش را نیز به خود جلب كند و به خانه ملت نفوذ كند.

راز تاکید ویژه رهرب انقالب بر دو صفت مهم برای مجلس شورای اسالمی را می توان در خالل بازخوانی همین 

تجربیات دریافت. مجلس باید »شجاع« و »فریب نخور« باشد. دو صفتی که رهرب معظم انقالب در سخنان 

دیگر خود در سال جاری ذیل موضوع انتخابات با عبارات مشابهی به آن اشاره کرده و نسبت به تشکیل 

مجلسی که بخواهد کشور را به دشمن بفروشد هشدار داده بودند. 


