
مشکالت  اقتصاد؛  »مسئله ی 
معیشــتی، امروز چیزی است هفتـه

که آحــاد مردم، همــه آن را 
احســاس می کننــد؛ یــک 
بخشی از مردم هم به شــّدت و واقعاً زیر 
فشارند؛ گرانی هســت؛ در مواد غذایی، 
گوشت، تخم مرغ، مرغ، بقّیه ی چیزهای 
الزم در زندگی، اجاره بهای مســکن، در 
وسایل منزل، وسایل دیگر و امثال اینها، 
گرانی فراوان است. خب اینها واقعاً فشار 
می آورد روی مردم؛ یک مشکالتی است 
که وجود دارد؛ یا کاهش ارزش پول ملّی؛ 
اینها مشــکالت اقتصادی کنونی کشور 
اســت.« 97/5/22 اما این مشکالت بدان 
معنی نیســت که برای آن راه حلی وجود 
نداشته باشد. این مشکالت نیز، مانند هر 
مشکل و مسأله ی دیگری، راه حل دارد، به 
شرطی که صورت مسأله به صورت دقیق 
ترسیم شود. در یک نگاه کلی و با توجه به 
سپهر سیاســی- اجتماعی کنونی کشور، 
چهار راهکار برای حل مشــکالت متصور 

است:

اول: آشوب
راه اول که همواره ازسوی دستگاه رسانه ای 
جبهه ی اســتکبار تبلیغ شده، »سناریوی 
آشوب« اســت. از ابتدای پیروزی انقالب 
اســالمی تاکنون در برهه هــای متعددی 
دشمن تالش کرده است تا با سوءاستفاده 
از مطالبات اقشار مختلف مردم، طرفداران 
نامزدهای انتخاباتی و حتی معترضین به 
برخی موضوعات را برای ایجاد اغتشــاش 

و درگیری به میدان بیــاورد. فتنه ی 88 
یکی از اصلی ترین نمونه ها و اغتشاشــات 
آبان 98 در پی گرانی بنزین نمونه ی اخیر 
از همین آشوبگری است. در این حوادث، 
اگرچه سازماندهی کالن توسط اتاق فکر 
دشمن طراحی می شود اما برخی از افراد 
نیز ممکن اســت راه حل مطالبات خود را 
نیز از همین خالل بدانند و آشــوبگران  را 
همراهی کنند. اما نتیجه چه می شــود؟ 
»در یــک چنین حوادثی معموالً اشــرار، 
کینه ورزان، انســان های ناباب وارد میدان 
میشــوند، گاهی بعضی از جوان ها هم از 
روی هیجان با اینهــا همراهی می کنند و 
این  جور مفاســد را به بار می آوردند؛ این 
مفاسد هیچ مشــکلی را درست نمی کند 
جز اینکــه عــالوه ی بر هر مشــکلی که 
هست، ناامنی را هم اضافه می کند. ناامنی 
بزرگ تریــن مصیبت برای هر کشــوری 

است.« 98/8/26   

دوم: استعفا و استیضاح 
راه حــل دوم، کــه برخــی گروه هــا و 
جریان های فکرِی داخلی نیز آن را مطرح 
کرده اند، »سناریوی استعفا و استیضاح« 
اســت. برخی معتقدنــد در مواجهه ی با 
ضعف و بی تدبیری عملکردهای مسئوالن، 
راه حل در کناره گیــری آنها از آن منصب 
است. در پاســخ باید گفت »یکی از عیوب 
کار، این بی صبری و شــتاب زدگی است؛ 
مرتّب آدم پــا به زمین بزند کــه "آقا چرا 
نشد؟ چرا نشــد؟" خب هر چیزی قدری 
دارد، هــر چیــزی اََجــل و اََمــدی دارد، 

همه چیز باســرعت انجــام نمی گیرد... 
« 97/12/23 از ســویی دیگــر اســتعفا و 
برکناری، صرفا یک ُمســّکن موقت، بدون 
درمان دقیق درد است. از بین بردن معلول 
و بی توجهِی به علت اصلــی ناکارآمدی ها 

مشکلی را حل نمی کند. 

سوم: انتخابات حداقلی
راه سوم که ایده ی برخی از مسئوالن اسبق 
کشور و بازیگران صحنه ی سیاسی کشور 
است، »سناریوی دموکراسی کنترل شده« 
اســت. طرفداران این نظر، بــر این باورند 
که انتخابات، لزوما نیازی نیست با حضور 
حداکثری مردم برگزار شــود، همین که 
بخشی از مردم شرکت کرده و به نامزدهای 
انتخاباتی، ولو با رأی کــم اما جهت  دهی 
شــده رأی بدهند کفایــت می کند. این 
افراد بر این عقیده اند بیشــتر از آنکه مردم 
چه اشخاص و با چه گرایشــی را انتخاب 
می کنند، توافق افراد و جریان های سیاسی 
برای تعیین نامزدهــا و نتیجه ی انتخابات 
کافی اســت. نتیجه ی چنیــن دیدگاهی 
منجر به آن می شــود که به جــای مردم، 
این افراد و جریان های سیاسی هستند که 

تعیین کننده ی نتیجه ی انتخابات اند. 

چهارم: مردم ساالری دینی
راه حل نظــام اســالمی کــه مبتنی بر 
اندیشــه ی امام خمینــی)ره( و حضرت 
آیت اهلل خامنه ای اســت اما اجرای الگوی 
واقعی مردم ســاالری دینــی و برگزاری 
انتخابات واقعی، و نه تشریفاتی، با حضور 

گســترده  و حداکثــری مردم اســت. در 
الگوی مردم ساالری دینی، »حضور مردم 
در صحنه« گره گشــای اصلی مشــکالت 
کشور بوده و خواهد بود و به همین خاطر 
»انتخابات، اساســی ترین مسئله ی کشور 
است. مســئله ی اقتصاد خیلی مهم است، 
مســئله ِی فرهنــگ خیلی مهم اســت، 
مســئله ی تقویت علمی و پیشرفت، اینها 
همه اش خیلی مهم است اما اساس همه ی 
اینها مســئله ی انتخابات است. انتخاب ما 
اگر یک انتخاب قوی و درســت و عمومی 
باشد، همه ی این مشــکالت بتدریج حل 
خواهد شد، این نشــان دهنده ی اهمیت 

انتخابات است.« 98/11/16 
بنابراین نه آشوب، نه اســتعفا و برکناری، 
و نــه دموکراســی کنترل شــده، راه حل 
واقعــی، برگــزاری انتخابات پرشــور، با 
حضــور حداکثری مــردم در آن اســت. 
اگر مردم کشــور خواهان تغییر و اصالح 
در وضعیــت اقتصادی و معیشــتی خود 
هســتند، راه حل آن از طریــق انتخابات، 
و برگزیدن افراد صالح و شایســته محقق 
خواهد شــد. »انتخابات فرصتی اســت 
بــرای ورود افــکار جدید، راه هــای نو در 
چرخه ی تصمیم ســازی و تصمیم گیری 
کشــور. ]با انتخابات[ افکار نویی می آید، 
به خصوص اگر آدم های درست و حسابی 
را بتوانیم انتخاب بکنیــم، می توانند برای 
مشــکالت کشــور راه های تازه ای را ارائه 
کنند، چاره  اندیشــی کننــد و حرف های 
کارشناسانه ای را بزنند.« 98/11/16 جز این 

راهی نیست.   

نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــیسال چهارم ،  شماره  223|  هفتــه سـوم بهمن 98هفته نامه خبـری-تبیینی  

شهادت، نعمت و هدیه ی خداست؛ این هدیه را آسان به کسی نمی دهند. چرا هدیه ی خداست؟ 
چون مرِگ ناگزیِر همگانِی همه ی انسان ها را به یک پدیده ی افتخارآمیِز در دنیا و آخرت تبدیل 
می کند... آیا بزرگ ترین دغدغه ی هر انسانی از مرگ به خاطر این نیست که از بعد از آغاز سفر 
مرگ بی خبر است و نمی داند چه بر ســر او خواهد آمد؟ اینها را در کنار هم بگذارید و ببینید 
انســانی همین مرگ و همین حادثه ی قطعی و ناگزیر و همین آینــده ی مبهم و نگرانی آور را 
تبدیل کند به یک حادثه ی پُرافتخار، به یک واقعه ی نامدارِ در دنیا و آخرت، به یک وســیله ی 
عزِت پیش خدا.   84/2/12  |  *  این شهید مدافع حرم از اولین نفراتی بوده است که به همراه حاج 
قاسم سلیمانی برای دفاع از حریم اهل بیت علیهم السالم به ســوریه رفت و دقیقاً یک ماه پس از 

شهادت سردار دلها، به فرمانده شهیدش پیوست و در حلب سوریه آسمانی شد.

شهادت، هدیه بی نظیر الهی

این شماره تقدیم می شود به روح مطهر 
شهید اصغر پاشاپور *

حسینیه در همین
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امام کالم

مراقب حیله  دشمن در 
انتخابات باشید!               

]مسئله ی انتخابات[ مســئله ی این نیست که 
خب، من دلم می خواهد یک وکیل داشته باشم، 
دلم می خواهد یک وزیر داشته باشم؛ خیر، قضیه 
این نیست، قضیه ی سپردن یک مملکتی است 

به دست یک کسی که اگر ناباب از کار در آید، صدمه به اسالم می زند، جمهوری اسالمی را از 
بین می برد... قدرت های بزرگ امروز لمس کرده اند که سیلی از اسالم خورده اند. آنها از ما بیشتر 
ملتفت هستند که چه کرده است اسالم با آنها. اینها می خواهند این اسالم را کنار بگذارند. چطور 
کنند؟ حیله های مختلف؛ یکی هم اینکه شما را وادار کنند که وارد نشوید. خودشان شیطنت 
کنند یک کسی را تعیین کنند. آن کس که تعیین شد، بکشد ما را به طرف امریکا، ولو ده سال 

   60/4/10 دیگر. همه باید توجه به این مسائل داشته باشید. مسائل سیاسی ماِل همه است.    

دیدار برش

ان شاء اهلل جوان ها در بیت المقدس نماز خواهند خواند
مصیبت آن روزی است که  مردم به صندوق رأی پشت کنند

رصدی گزارش

عـالج اساسـی و زیربنایی مسـئله ی فلسـطین، همـان مطلبی اسـت که ما چند سـال 
قبل گفتیـم و در مراکز مهم بین المللی هم ثبت شـده اسـت: یک نظرخواهـی از همه ی 
مردم فلسـطینی االصل - نـه آنکه مال فالن کشـور آمده در منطقه ی فلسـطین سـاکن 
شـده، نه، آنی که اهل فلسـطین اسـت - از هر مذهبی چه مسـلمان، چه مسـیحی، چه 
یهـودی... و یک حکومتی باید سـر کار بیایـد با رأی عمومـی مردم فلسـطین، در همه ی 
فلسـطین، او درباره ی مسـائل فلسـطین تصمیم گیری کنـد، دربـاره  ی امثـال نتانیاهو 
و دیگـران هـم آنهـا خودشـان تصمیم گیری کننـد، اختیار دسـت آنهـا اسـت، این تنها 
راهی اسـت که برای صلح در فلسطین و حل مسـئله ی فلسـطین وجود دارد و ان شاءاهلل 
این پیـش  خواهـد رفـت، امیدواریم کـه شـما جوان هـا آن روز را ببینیـد و ان شـاء اهلل در 
بیت المقـدس کـه این قدر بـرای اینهـا مسـئله ی بیت المقـدس مهم اسـت، شـماها در 

آنجا به توفیق الهـی نماز خواهیـد خوانـد.  98/11/16

درباره ی راهپیمایی 22 بهمن خب ملت ما واقعاً همت کردند، 40 سال شوخی نیست، 40 
سال در زمستان، هوای سرد، زیر برف، روی یخبندان،  در همه  جای کشور، مردم در سالگرد 
انقالب بیرون آمدند. حضور خودشان، اجتماع عظیم خودشان را به رخ دشمن ها کشیدند. 
سالگرد جشن های ملی کشورها را شما نگاه کنید یک چهار نفر می آیند آنجا می ایستند، یک 
عده ای هم در مقابل آنها رژه می روند. حضور مردمی آن هم با این عظمت، آن هم چهل سال 
پی درپی، آن هم با این همه تخریبی که دشمنان کردند، هر سالی به یک جوری خواستند یک 
حرفی بزنند شاید تضعیف کنند، نشده است. بنابراین واقعاً جا دارد که انسان از ملت ایران با 
همه ی وجود... تشکر کند. امسال البته سالگرد 22بهمن مصادف است با چهلم شهید عزیز 
ما، شهید سلیمانی، ایام چهلم او است، مردم انگیزه ی مضاعف دارند. و ان شاءاهلل دشمنان ما 

حضور عظیم مردمی را در میدان ها و خیابان ها خودشان خواهند دید.  98/11/16

یکی از واقعّیت های کشور، حضور شــگفت آور جمهوری اسالمی در این منطقه است؛ نه 
حضور ماّدی و جســمانی و حضور فیزیکی، بلکه حضور معنوی. یکی از چیزها ]این[ که 
آمریکایی ها در مذاکراتشان -در مذاکرات پنهانشان، مذاکرات پشت پرده شان- با بعضی از 
همین مرتجعین عرب دارند که در واقع با هم درددل می کنند، آنها از ایران شکایت می کنند 
و از آمریکا توّقع دارند که اعمال فشــار کند، او هم می گوید خب چه کار کنم، نمی توانم! 
خالصه ی بگوبشنوشان این است! همه ی این گله ها و ناراحتی ها و ِشکوه ها از این است که 
نفوذ ایران گسترده شده... فرض کنید امام بزرگوار ما اینجا می نشست حرف می زد، حرفش 
را همین طور دهن به دهن می بردند مثالً در اقصای آفریقا و آسیا؛ آنچنان نفوذ می کرد که آدِم 
ساکِن فالن کشور دوردست آفریقایی یا آسیایی، اسم بّچه اش را می گذاشت روح اهلل. نفوذ 

یعنی این؛ بدون اینکه یک صفحه کاغذ برای این معنا مایه گذاشته شده باشد.      94/4/20

عمق استراتژیک نظام جمهوری اسالمی راهپیمایی 22 بهمن امسال، انگیزه مردم مضاعف است

اگر چنین افرادی سرِکار بیایند برای ملت ایران مصیبت خواهد بودجوان ها باید خیلی بیدار باشنددر هر خانه ای که هستید ، این کار را دهه فجر انجام دهید
ایرانی خانواده

واژه کلید

این است حزب اهلل

بعضی ها از بّچه های خوب و انقالبی تعّجب می کنند که فالنی مدام می گوید در انتخابات 
شرکت کنید، شرکت کنید؛ از من گله مند می شوند که چرا شما مدام گفتید بیایید در 
انتخابات شرکت کنید. آقاجان! توّجه داشته باشید که مصیبت، آن روزی است که مردم 
پشت کنند به صندوق رأی؛ این مصیبت است؛ و دشمن این را می خواهد. االن شماها 
باید زودتر از من بشنوید، بنده هم شنفته ام صداهایی را که بلند می شود، آرزو می کنند 
و انتظار می کشند روزی را که نود درصد مردم پای صندوق ها شرکت نکنند... بنده آن 
را می بینم. حضور مردم پای صندوق رأی، یک نعمت بزرگی است. »مردم ساالری«، این 
جزو کلیدواژه های اصلی اســت؛ این را فراموش نکنید. خب، شما می خواهید که مردم 
پای فالن صندوق بیایند، پای آن صندوق نیایند، خب تالش کنید تا آن کاری که شما 

می خواهید تحّقق پیدا کند. جلوی حضور مردم پای صندوق رأی نَایستید.   96/3/17

پاسخ پرسش 

روز مسئله 

پرسش دانشجو: آیا نظارت استصوابی، باعث بی اعتمادی مردم به نظام نمی شود؟
پاسخ رهبر انقالب:  جواب من این است که نه، نمی شود... این نظارت شورای نگهبان، طبق 
قانون و متکی به قانون اساسی است. پایه ها و ریشه هایش در قانون اساسی است و در قانون 
عادی هم همان تأیید شده است و وجود دارد... این برای آن است که یک آدم ناباب، یک آدم 
مضر و یک آدم بد، به این مرکِز حساس وارد نشود. این نظارت استصوابی مخصوص مجلس که 
نیست؛ در مورد ریاست جمهوری هم هست. حاال شما ببینید یک آدم حراِف پشت هم اندازی 
که از خارج هم حمایت شود و پول فراوانی هم داشته باشد و خودش را به شکل های گوناگونی 
بیاراید و این جا بیاید و کاندیدا شود و اکثریتی را هم ببرد و رئیس جمهور شود، تکلیف مملکت 
چه می شود؟! نظارت استصوابی برای همین است که جلِو آدم هایی که بر طبق قوانین کشور، 

78/9/1 صالحیت آمدن به این منصِب حساس را ندارند... گرفته شود.  

نظارت استصوابی برای حل این مشکل است

اخبار مقاومت

 دشـمنان ملـت ایـران و هویت ملـی و پیشـرفت ایـن کشـور می خواهند 
ملـت ایـران را از ایـن فضـای مسـتعد بالندگی و رشـد خـارج کننـد و باز 
هم اسـتیالی بیگانـگان را بر ایـن کشـور برگرداننـد. یادبود دهـه ی فجر، 
خود مانـع بزرگـی در راه تحقـق این هدف اسـت. سـعی می کننـد انقالب 
را از یاد مـردم ببرنـد؛ امـا دهه ی فجـر، انقـالب را به یـاد مردم مـی آورد. 
سـعی می کنند امام را از یـاد مردم ببرنـد؛ اما دهـه ی فجر، تجسـم اراده و 

80/11/3 عظمت امـام بزرگـوار ماسـت.     

دهه فجر مانع تحقق اهداف دشمن

پاسخ کوبنده انصاراهلل به متجاوزان
در عملیـات »بنیـان مرصـوص« - کـه جمعـه گذشـته توسـط ارتش و 
کمیته هـای مردمـی یمن بـه اجـرا در آمـده - خسـارت گسـترده ای به 
نیروهـای متجـاوز در شـرق صنعـا وارد شـد. این عملیـات در پاسـخ به 
حمـالت گسـترده ی مـزدوران به مـردم بی دفـاع یمـن صـورت گرفته 
اسـت. تصاویر و اطالعات میدانـی از عملیات نظامی »بنیـان مرصوص«  
از میـزان خسـارت هایی پرده بـر می دارد کـه مـزدوران در شـرق صنعا 
متحمـل شـده اند. بـه گفتـه ی سـخنگوی نیروهـای نظامی یمـن، این 
عملیات بیش از هزار و پانصد کشـته و دو هـزار زخمی از مـزدوران برجا 

گذاشـته است.

دیکته صهیونیست ها به رئیس جمهور آمریکا 
علی رغم گذشـت بیـش از یـک هفتـه از رونمایی طـرح معاملـه ی قرن 
توسـط رئیس جمهـور تروریسـت آمریـکا، بازتاب هـا نسـبت بـه آن در 
رسـانه های گوناگـون همچنان ادامـه دارد. روز یکشـنبه ی گذشـته نیز 
واشـنگتن، خواسـتار نشسـت غیرعلنی و پشت درهای بسـته ی شورای 
امنیـت دربـاره ی معاملـه ی قـرن شـد. کوشـنر، دامـاد و مشـاور ارشـد 
ترامپ قصـد دارد، طـرح معاملـه ی قـرن را در این نشسـت فوق العاده ی 
شـورای امنیـت ارائـه دهـد. همچنیـن عبدالبـاری عطـوان، سـردبیر 
روزنامـه ی رأی الیـوم ، ضمـن محکـوم کـردن توطئـه ی آمریکایـی 
معاملـه ی قـرن گفـت: اسـرائیلی ها طـرح معاملـه قـرن را بـه ترامـپ 

کرده انـد.  دیکتـه 

ارتش سوریه در 7 کیلومتری ادلب
طـی عملیـات جدیـد نیروهـای مقاومـت و ارتـش سـوریه در محـور 
سـراقب در حومـه ی جنوبـی شـهر اسـتراتژیک ادلـب، سـه روسـتای 
دیگـر آزاد شـده، و خطـوط امدادرسـانی گروه هـای تروریسـتی میـان 
شـهرهای سـراقب و اریحـا را قطـع کردنـد. گفتنـی اسـت در جریـان 
این عملیـات علی رغـم کارشـکنی و مقابلـه ی نیروهـای ارتـش ترکیه، 
بـا پیشـروی های صورت گرفتـه فاصلـه ی نیروهـای محـور مقاومـت 
تـا شـهر ادلـب بـه حـدود 7 کیلومتـر کاهـش یافـت. بنـا بـر نقـل 
خبرگزاری هـا، تاکنـون نزدیک بـه 400 تروریسـت در ایـن عملیات به 
هالکـت رسـیده اند. برخـی خبرهـا نیز از تصرف شـهر سـراقب توسـط 

ارتـش سـوریه حکایـت دارد.

تالش ناکام داعشی ها
تـا  کردنـد  تـالش  داعـش  تروریسـت های  گذشـته،  سه شـنبه ی 
بـر مناطقـی در اسـتان االنبـار عـراق مسـلط شـوند امـا ایـن تـالش 
تروریسـت های تکفیـری داعـش بـا مقاومت نیروهای حشـد الشـعبی، 
و بـدون تلفـات و خسـارت نـاکام مانـد. ایـن در حالـی اسـت که حشـد 
الشـعبی چنـد روز پیـش از ایـن عملیـات، حملـه ی دیگـری از سـوی 

تروریسـت های داعشـی را در اسـتان االنبـار خنثـی کـرده بـود.

رهبر انقالب در دیدار روز چهارشنبه
تنها  مسیرراهکار اساسی برای حل مشکالت مردم را بیان کردند

#نقش_مردم_در_حکومت 

1.مؤمن باشد
 انتخاب صالح - در درجه اّول - یعنی انتخاِب نماینده متدیّن. رکن اصلی، تدیّن است... این، اساس قضیه است. نماینده ای که متدیّن باشد، 

شما خاطرتان جمع است که خیانت و کار خالف نخواهد کرد؛ حتی کوتاهی و سستی نخواهد کرد. نماینده ی متدیّن، هر یک ساعتی 
را که بخواهد غیبت کند و در مجلس نباشد، احساس می کند این خالف شرع است و چون متدیّن است، این خالف شرع 

را انجام نمی دهد. نماینده ی متدیّن، از تریبون مجلس برای گفتن سخن ناحق، استفاده نمی کند. نماینده ی 
متدیّن، مصالح انقالب و کشور را بر مسائل شخصی یا گروهی، مقّدم می داند. 71/2/17 بعضی ها ابتدای 

کار آدم های خوبی هستند منتها وقتی وارد عرصه هایی می شوند وسوسه ها اینها را به این طرف و آن 
طرف می کشاند، اگر ایمان قوی باشد از این انحراف ها مصون می مانند. 98/11/16 

2. انقالبی باشد
نماینده بایـد انقالبی باشـد؛ روحیـه و نشـاط و امید و قـوت و روحیـه ی انقالبی 
در او وجـود داشـته باشـد تـا بتوانـد راه هایـی کـه بـه نظر بن بسـت می رسـد، 
بشـکافد و پیـش بـرود. 87/11/26 انقـالب می تواند این کشـور را نجـات دهد. 
بدانید! اگـر ارزش هـای انقالبی فراموش شـد، هیـچ قدرتی نخواهد توانسـت 
مشـکالت ایـن کشـور را برطـرف کنـد و آن را بسـازد. ارزش هـا و شـعارهای 
انقالبـی، ابزارهـای حرکـت و تضمین کننـده ی حضـور آحـاد ایـن ملت اند. 

اینهـا می توانند کشـور را نجـات دهنـد. 74/11/20

3. شجاع باشد
آن نماینده ای که از حرف زدن علیه فالن قدرت خارجی هم می ترسد او الیق این نیست 

که بیاید از مردم ایران با این عزت،  با این شــجاعت نمایندگی کند... چون هیچ کار با ترس و 
لرز و خوف و هراس پیش نخواهد رفت، باید شجاعانه، البته مدبّرانه و عاقالنه عمل کرد. 98/11/16 

شهید مدّرس خصوصیت عمده اش این بود که هیچ عامل ارعاب و تهدید و تطمیع و فریبگری در او اثر 
نمی کرد... این خصوصیت یک نماینده ی خوب در مجلس است. بعضی ها زود مرعوب می شوند! من بارها 

عرض کرده ام که قدرت های استکباری - یعنی همین قدرت های سلطه گِر جهانی - که مرتّب روی این کشور و آن 
کشور دست می اندازند و دولت ها و ملت ها را زیر یوغ خودش می کشانند، عمده ی کارشان از ترساندن می گذرد. 78/11/26

4. روحیه جهادی داشته باشد
 اینکـه ما بـه مدیـران مرتّب توصیـه می کنیـم »مدیریّت جهـادی«، ایـن در مـورد مجلس، رفتار جهادی اسـت، سـخن 
گفتـن جهـادی اسـت، اقـدام کـردن مجاهدانـه و جهـادی اسـت، انقالبی گـری اسـت. روحیـه ی ایمـان و 
انگیـزه ی انقالبـی باید بـر همـه ی کارهـای نماینـده ی محترم مجلـس حاکـم باشـد. نگهبانی از 
دسـتاوردهای انقـالب و مبانـی نظـام، جـزو سـوگند نمایندگـی شـما اسـت که اگـر این 
انجـام نگیـرد، حضـور نماینـده، هـم از لحـاظ قانونـی اشـکال پیـدا می کنـد، هم از 
لحـاظ شـرعی اشـکال پیـدا می کنـد. 97/3/30 }البتـه{ مدیریّـت جهـادی به 
معنـای بی انضباطـی نیسـت؛ پُـرکاری، با تدبیـر حرکـت کردن، شـب وروز 
نشـناختن و دنبـال کار را گرفتـن، ایـن معنـای مدیریّت جهادی اسـت. 

 96/11/29

5.کارآمد باشد
ــتند،  ــن هس ــا متدیّ ــد. بعضی ه ــم باش ــد ه ــد کارآم ــده بای نماین
ــه  ــند ک ــه ای باش ــد به گون ــت. بای ــاخته نیس ــا کاری س ــا از آنه ام
ــرار دارد، انجــام دهنــد.  ــر عهده شــان ق بتواننــد وظایفــی را کــه ب
82/11/24 یــک مجلــس ســالم و قــوی و کارآمــد و دارای اعضــای 
مؤمــن و منطبــق بــا ضوابــط، خواهــد توانســت پشــتیبانِی قانونــی 

ــه شــکل صحیحــی انجــام بدهــد. 98/11/16  نظــام را ب

6. طرفدار عدالت باشد
ــد.  ــت باش ــه عدال ــد ب ــه پایبن ــت ک ــی اس ــح آن کس ــده ی صال نماین
ــه  ــاج دارد ب ــریت احتی ــاج دارد، بش ــت احتی ــه عدال ــا ب ــور م 86/12/22 کش
ــوری  ــت، جمه ــب اس ــت، غری ــور اس ــا مهج ــت در دنی ــا عدال ــت، منته عدال
ــه معنــای  ــد. ب ــد بخواب ــت را بلنــد کــرد، ایــن پرچــم را نگذاری اســالمی پرچــم عدال
واقعــی کلمــه دنبــال عدالــت باشــیم، هــم عدالــت اقتصــادی، هــم عدالــت حقوقــی، هــم 

ــد. 98/11/16 ــته باش ــود داش ــد وج ــت بای ــا عدال ــه ی زمینه ه ــی، در هم ــت سیاس عدال

دوم اسفند 98 موعد برگزاری انتخابات یازدهمین دوره ی مجلس شورای اسالمی و میعادگاه دیگری برای حضور مردم در صحنه ی سیاسی اجتماعی کشور و نمایش اقتدار ملت ایران است. رهبر انقالب در دیدار اقشار مختلف مردم در روز چهارشنبه  )16 بهمن 98( بیانات مهمی را درباره ی این 
انتخابات ایراد فرمودند. ایشان در بخشی از همین سخنرانی شش شاخصه ی اصلی برای انتخاب اصلح در این انتخابات را نام بردند که نشریه ی خط حزب اهلل این ویژگی ها را در بیانات و اندیشه ی رهبر انقالب مورد بررسی قرار داده است.

نماینده مجلس باید اینگونه باشد
رهبر انقالب در دیدار روز چهارشنبه با اقشار مختلف مردم مطرح کردند
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جوانـان، نوجوانـان، بچه مدرسـه  ای ها و امثـال اینهـا، در هـر خانـه ای کـه هسـتند، 
متعهـد بشـوند کـه کوچه هـای خودشـان را با ایـن کاغذهـای رنگـی تزییـن کنند و 
خودشـان را مشـغول نمایند. این کار، چه اشـکالی دارد؟... مثاًل فرض کنید در سـطح 
تهران، ده هزار پسـربچه ی جـوان را چند روز مشـغول ایـن کار بکنید. با شـوق و ذوق 
بیرون بیاینـد، نردبـان بگذارند، بـاال برونـد، کاغذ رنگـی قیچی کننـد و به ایـن نخ ها 
بچسـبانند. این جا بچسـبانند، آن جا بچسـبانند، ایـن بچه پاییـن بیایـد، آن بچه باال 
برود، آن بچـه تصحیح کنـد. این خـودش یک هیجـان اسـت و احسـاس می کند که 

برای دهـه ی فجـر کاری می کنـد.  69/10/11

امروز یک فصل مهّمی از فّعالّیت دشمنان جمهوری اسالمی همین است که محاسبات مسئولین را 
تغییر بدهند و افکار مردم را دست کاری بکنند و اینها را در ذهن جوان های ما ]جا بیندازند[... آماج 
اصلی هم جوان ها هستند؛ در چنین وضعّیتی، جوان های کشور خیلی باید بیدار باشند... خطاب من 
به شما بّچه های انقالب، جوان های انقالب... این مضمون است که اهّمّیت کار خودتان را امروز بفهمید 
و بدانید. همان طور که در مباهله همه ی ایمان در مقابل کفر قرار گرفت، امروز، همه ی ایمان در نظام 
جمهوری اسالمی در مقابل کفر قرار گرفته اســت؛ و همان طور که معنویّت و صفا و اقتدار معنوی 
پیغمبر اکرم و خانواده اش توانست دشمن را از میدان خارج کند، به فضل الهی و به حول وقّوه ی الهی 

ملّت ایران با اقتدار خود و با معنویّت خود دشمن را از میدان خارج خواهد کرد.  94/7/15

جوان ها به هوش باشند، بیدار باشند. معیارها مشخص است. در انتخابات، این آگاهی باید اثر 
کند... ملت ایران در انتخاب های خود توجه کند؛ کسانی با رأی ملت سر کار نیایند که در مقابل 
دشمنان بخواهند دست تسلیم باال ببرند و آبروی ملت ایران را ببرند. کسانی سر کار نیایند که 
بخواهند با تملق گوئی به غرب، به دولت های غربی، به دولت های زورگو و مستکبر، به خیال 
خودشان بخواهند برای خودشان موقعیتی در سطح بین المللی دست و پا کنند... اگر کسانی بر 
سر کار بیایند که در مراکز گوناگون سیاسی یا اقتصادی به جای اینکه به فکر ادامه ی راه امام و 
ارزش ها و اصول ترسیم شده ی به وسیله ی امام باشند، به فکر به دست آوردن دل فالن قدرت 

غربی و فالن مستکبر بین المللی باشند، برای ملت ایران مصیبت خواهد بود. 88/2/28


