
    ایران در اشــغال نیروهای 
بیگانههفتـه

هشــت روز بعــد از تاجگــذاری 
احمدشــاه به عنوان شــاه قاجار، 
جنگ جهانی اول آغاز شــد. ایران گرچه اعالم 
بی طرفی کرده بود، اما به ســرعت تحت اشغال 
نیروهای انگلیــس و روس قرار گرفت. وضعیت 
حکومت آنقدر متزلزل و آشــفته بود که ایران 
را تا مرز یک حکومت ورشکســته 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 شاهد 
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 انباشــته شده، کفن و 
دفن آنها میسر نمي گردید.« نیروهای انگلیسی 
تمامی تولیدات کشاورزی ایران را برای گذران 
نیاز نظامیان خود خریــداری و احتکار کردند 
و همین هم موجب گرســنگی و مرگ عده ی 
کثیری از ایرانیان شــد 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 به راه انداختند. هزاران نفر از مسلمانان 
و مســیحیان، در این فتنه، در همین ارومیه و 
سلماس و بقیه ی نقاط کشته شدند. من وقتی 
آنچه را که بر این اســتان و بر این شهرها در آن 
برهه گذشته است، به یادم می آورم، قلبم متالطم 
می شــود. کاری کردند که موّرخ می نویسد: در 
اطراف سلماس، دیگر هیچ آبادی ای باقی نماند. 
هزاران نفر در ارومیه کشــته شدند. با مردم این 
منطقــه کاری کردند که وقتــی عثمانی های 
متجاوز وارد مرزهای ایران و وارد ارومیه و خوی 

شدند، مردم از آنها استقبال کردند!« 75/6/27
محمدقلی مجــد در کتاب »قحطــی بزرگ« 
خود نیــز چنین می نویســد: »بــر 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 کنــد... هیچ تردیدی 
نیست که انگلیسی ها از قحطی و نسل کشی به 
عنوان وسیله ای برای ســلطه بر ایران استفاده 

می کردند.«
    سلطنتی ضعیف تر از سلطنت قاجار

گرچه شاه بی کفایت قاجار با کودتای انگلیسی، 
جای خود را به شاه پهلوی داد، اما در همچنان 
بر همان پاشنه می چرخید. شاهد مدعا آنکه در 
جنگ جهانی دوم نیز ایــران به همان مصیبت 
جنگ اول مبتال شد. و بلکه بدتر! سوم شهریور 
1320، نیروهای شــوروی از شمال و شرق،  و از 
زمین و هوا به ایران حمله ور شدند و انگلیسی ها 
نیز از غرب و جنوب. شهرها یک به یک سقوط 
کرد و بالفاصلــه نیروهای بیگانــه به پایتخت 
رسیدند. نیروی دریایی ایران، هم در خلیج فارس 
و هم دردریای خزر، ظرف چند ســاعت 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 شدند. »با این که آن وقت 
در ایران جنگ نبود، بلکــه در دنیا جنگ بود و 
به ایران ربطی نداشت، اما باد جنگ که به ایران 
خورده بود، تا مدت ها نان گندم پیدا نمی شــد! 
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.« 69/2/12
شــاه ضعیف ایران، رضا پهلوی که به شــدت 
هراسیده بود، تلگرافی به رئیس جمهور آمریکا، 

فرانکلین روزولت ارســال کرد و از او درخواست 
کرد که مانع پیشــروی نیروهای انگلیســی و 
شــوروی شــود. روزولت اما در جواب رضاشاه، 
صراحتا درخواست او را رد کرد و گفت که ایاالت 

متحده، هدف انگلیس را هدف خود می داند.
ســه روز بعد، محمدعلی فروغی، نخست وزیر 
وقت، در منزل خود با سفرای انگلیس و روسیه 
دیدار کرد. در این دیدار، ســفیر 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 شــهریورماه، سفرای این دو 
کشور، به رضاشاه هشــدار 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 25 شهریور، درحالی که کشور درگیر 
انواع و اقسام مشــکالت 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 اســت 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 اقشــار مختلف در 16 بهمن، 
و دیدار با فرماندهــای و کارکنان 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 اســت 
از قوی شدن؛ باید تالش کنیم قوی بشویم؛ ما 
از مذاکره هم ابائی نداریــم؛ البّته نه با آمریکا، با 
دیگران؛ اّما نه از موضع ضعف، از موضع قّوت، از 
موضع قدرت... البّته قدرت فقط قدرت نظامی 
نیســت؛ قدرت، قدرت نظامی نیست؛ اقتصاد 

کشور باید قوی شود، وابستگی به نفت بایستی 
تمام بشــود، نجات پیــدا کنیم از وابســتگی 
اقتصادمان به نفت.« 98/10/27 در دیدار با اقشار 
مردم نیز با تکرار این موضــوع فرمودند: »عالج 
مشــکل ما با دشــمنان قوی پنجه ی بی رحِم 
بین المللی این اســت که باید قوی بشــویم.« 
98/11/16 و نهایتا در دیدار آخر نیز تأکید کردند: 
»ما احتیاج داریم که کشــور از همه ی جهات 
قوی بشود که یکی از جهات هم، جهات نظامی 
است. ما نمی خواهیم کســی را تهدید کنیم؛ 
ما که ]روی[ قّوت نظامی و اقتدار نظامی اصرار 
می کنیم، توصیه می کنیم، بــرای تهدید هیچ 
کشوری و هیچ ملّتی نیست؛ برای تهدید نیست، 
برای جلوگیری از تهدید است، برای حفظ امنّیت 
کشور است. اگر شــما 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.« 98/11/19
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 درست یا نادرســت، »قدرت« در آن اصالت 
دارد، ممکن است حادث شود. بنابراین کشورها 
چاره ای ندارند جز آنکه خــود را »قوی« کنند. 
»اگر ملّتی قوی نباشــد و ضعیف باشــد، 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 احســاس ضعف می کند، زورگویی خواهد 
کرد؛ چه نســبت به فرد، چه نســبت به ملّت... 
اگر یک ملّتی به خود نیایــد، خود را قوی نکند، 

دیگران به او زور می گویند.« 93/1/1   

نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــیسال چهارم ،  شماره  224|  هفتــه چهارم بهمن 98هفته نامه خبـری-تبیینی  

یک نکته ی دیگری که این هم خیلی مهم اســت، 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 سال زحمت کشیده بلکه باالتر از او 

روشن بین و شاهد مناظر ملکوتی و معنوی و غیبی است.    98/7/11     
* شهید یوسف الهی از رزمندگان لشکر 41 ثاراهلل کرمان و هم رزم قدیمی سردار 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،مثلیکعارفروشنبین

اینشمارهتقدیممیشودبهروحمطهر
شهیدمحمدحسینیوسفالهی*
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امام کالم

کاری نکنید که مردم از 
انتخاب خود پشیمان شوند               
من می خواستم که این مجلس یک معلم باشد 
از برای همه ی کشور، و برای مجلس های بعد 
و نســل های آینده. آقایان در یک محیط آرام 

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

  60/3/6 نخواستهـ  طوری نباشد که مردم پشیمان بشوند از رأیی که داده اند.

کارفرهنگیدرست،بایدجوانانقالبیباربیاورددونگاهاشتباهدربارهزنان

رصدی گزارش

اینکـه بعضی مـردان وقتـی می خواهنـد ازدواج کننـد، شـرط قائل می شـوند که زن 
باید حتمـاً کار کند و شـغل و درآمدی داشـته باشـد، خطاسـت. گرچه خالف شـرع 
نیسـت، اما اسـالم بـه چنیـن کاری توصیـه نمی کنـد. این کـه مـا بگوییـم »زن را از 
فعالیـت اقتصـادی و اجتماعـی ممنـوع کنیم«، بـه اسـتناِد نظِر اسـالم، غلط اسـت. 
اسـالم چنیـن حرفی نگفتـه اسـت. امـا از آن طـرف، ایـن را هم کـه زن را مجبـور به 
انجـام کارهـای سـنگین و دشـوار اقتصـادی کننـد، اسـالم توصیه نکـرده اسـت. اما 
اگر فرصـت و فراغـت داشـته باشـد، بچـه داری مانع او نگـردد، شـوق و عالقـه و نیرو 
و تـوان جسـمانی داشـته باشـد و بخواهـد وارد فعالیت هـای اجتماعـی، سیاسـی یا 
اقتصـادی شـود، مانعـی نـدارد. امـا این کـه او را مجبـور کننـد و بگوینـد بایـد حتماً 
شـغلی بپذیری، تـا در تأمین هزینـه ی خانوار، سـهمی بـه عهده بگیـری، نـه. این را 

هم اسـالم از زن نخواسـته اسـت.   75/6/28

یکی از مظاهر و نمونه ها و شــاخص های پیشــرفت، مردم ســاالری اســالمی است. ما 
انتخاب های شورانگیزی در این کشور داشتیم: انتخابات ریاست جمهوری در دوره های 
مختلف؛ که از همه پرشــورتر، دوره ی دهم بوده است. همچنین انتخاب های مجلس. ما 
]تا سال 91[ نُه دوره ی قانونگذاری در کشور داشتیم؛ که همه ی این نُه دوره در روز هفتم 
خرداد، بدون یک روز تأخیر، افتتاح شده است؛ این چیز کوچکی است؟ در طول سی وسه 
سال، نُه دوره انتخابات مجلس برگزار شده است، نُه تا مجلس شورای اسالمی تشکیل شده 
است، بدون یک روز تأخیر. هیچ حادثه ی سیاسی، حادثه ی امنیتی، حادثه ی اقتصادی، 
تهدیدهای دشمن نتوانسته اســت انتخابات را یک روز عقب بیندازد. در همه ی دوره ها، 

هفتم خرداد، روز تشکیل مجلس جدید است.   91/3/14

برگزاریمنظموبدونتأخیرانتخاباتها بزرگترینخیانتبهاقتصادایرانرارژیمپهلویکرد

درانتخابات،دشمندقیقاخالفشماعملمیکند

ایرانی این استخانواده حزب اهلل

کار فرهنگــِی درســت آن چیــزی اســت کــه جــوان مــا را انقالبــی بــار بیــاورد. ایــن 
ــی ایــن انقــالب را  ــود؛ مبان ــد پابنــد ب ــه ایــن انقــالب بای کشــور انقــالب کــرده، ب
بایســتی جــزو اصــول زندگــی خــود قــرار داد تــا بتوانیــم پیــش برویــم؛ معتقــد به 
آرمان هــا، دوســتدار کشــور -کشــورش را واقعــاً دوســت داشــته باشــد- دوســتدار 
ــگاه  ــتی در ن ــوان بایس ــن ج ــی. ای ــی و سیاس ــق دین ــرت و عم ــام، دارای بصی نظ
دینــی و نــگاه سیاســی عمــق داشــته باشــد تــا بــه هــر شــبهه ی کوچکــی پایــش 
نلغــزد، یــا اشــتباه نکنــد در زمینه هــای مســائل سیاســی...  ]تربیــت افــرادی [ بــا 
ــی اســت...  ــه وضع ــد کشــور االن در چ ــت کشــور؛ بفهمن ــم درســت از موقعّی فه
ــورش؛  ــتقالل کش ــه اس ــد ب ــته باش ــاد داش ــه اعتق ــی کلم ــای واقع ــه معن ــد ب بای
ــن،  ــالمی، خوش بی ــگ اس ــه فرهن ــن ب ــام، مؤم ــالب و نظ ــی انق ــه مبان ــن ب مؤم

ــن اســت.   94/8/20 ــه. کار فرهنگــی ای خــوش روحّی

عدالت خواهی اصول  انقالبی گری اخالق 

در کشورهای گوناگون وقتی جنگ می شود یا یک حادثه ای اتّفاق می افتد، انتخابات را 
عقب می اندازند، ]اّما[ در ایران انتخابات یک روز از موعد مقّرر خودش عقب نیفتاده است؛ 
در هیچ برهه ای از برهه ها. تهران بمباران می شد، شهرهای خوزستان و ایالم و کرمانشاه 
و بقّیه ی جاها بمباران می شد، درعین حال انتخابات در موعد معّین انجام می گرفت. در 
اقصی نقاط کشور همین جور بود؛ در روستاها و ]حّتی[ در جاهایی که رفت وآمد سخت 
اســت. انتخابات در این کشور تعطیل نشده اســت. بعضی می خواستند تعطیل کنند 
انتخابات را -در بعضی از دوره ها برخی از آدم های سیاست باز و سیاست زده سعی شان این 
بود که انتخابات را تعطیل کنند یا عقب بیندازند- ]اّما[ به توفیق الهی جلوی اینها گرفته 

شد و انتخابات در موعد معّین انجام گرفت.    94/6/24

برگزاریانتخاباتحتیزیربمباراندشمن

اخبار مقاومت

کابینهجدیدلبنانرویکارآمد
ــر، رأی  ــای اخی ــه در روزه ــم منطق ــای مه ــی از رویداده یک 1
اعتمــاد پارلمــان لبنــان بــه نخســت وزیری حســان دیــاب و کابینــه ی 
پیشــنهادی وی بــود. ایــن در حالــی اســت کــه گزینــه ی پیشــنهادی 
حــزب اهلل لبنــان نیــز بــرای تصــدی نخســت وزیری و تشــکیل دولــت، 
حســان دیــاب بــوده اســت. بــه گــزارش الجزیــره نخســت وزیر جدیــد 
ــه  ــت ک ــرده اس ــالم ک ــود، اع ــای خ ــن موضع گیری  ه ــان در اولی لبن
دولــت وی، دولــت جناحــی و حزبــی نیســت بلکــه اکثریــت کابینــه را 

متخصصان و افراد غیرحزبی تشکیل داده اند.

طرحآمریکابرایتجزیهعراق
ــتفاده از  ــا اس ــکا ب ــت: آمری ــار نوش ــی االخب ــه ی لبنان روزنام ۲
ــدن  ــی مان ــرد و اهــل تســنن کــه خواســتار باق مواضــع طیف هــای ُک
واشــنگتن در عــراق هســتند، پرونــده ی تجزیــه ی عــراق را کلیــد زده 
ــم ســنی«، عمــال  ــه ی »اقلی ــرای مرحل اســت. آمادگــی لجســتیکی ب
ــرن اســت.  ــه ی ق ــه طــرح معامل ــای ورود ناخــودآگاه عــراق ب ــه معن ب
ــت  ــار توســط دول ــتان االنب ــی از اس ــرن، نیم ــه ی ق ــر اســاس معامل ب
ــه مــردم فلســطین اهــدا  عــراق اداره خواهــد شــد و نیمهــی دوم آن ب

خواهد شد.

تقسیمکارآمریکاورژیمصهیونیستیبرایمقابلهبا
ایران

پایــگاه خبــری تایمــز اســرائیل در مصاحبــه ای بــا وزیــر جنــگ  ۳
رژیــم صهیونیســتی، از تقســیم کار ایــن رژیــم بــا دولــت آمریــکا خبــر 
ــدار  ــپر، دی ــی ام، اس ــکار آمریکای ــا هم ــن ب ــد: »م ــی ش داد. وی مدع
کــردم و مــا هماهنگی هــای دقیقــی انجــام دادیــم؛ آنهــا ]مســئولیت[ 
ــن  ــا ]مســئولیت[ ســوریه را.« همچنی ــد و م ــده گرفتن ــراق را برعه ع
وی در ادعایــی توهمــی مدعــی شــده اســت کــه ســوریه را بــه ویتنــام 

ایرانی ها تبدیل خواهد کرد.

خبرهایتازهازتلفاتوخساراتعیناالسد
ــه نقــل از یــک مقــام نظامــی آمریکایــی  خبرگــزاری رویتــرز ب ۴
ــن  ــر ای ــر اث ــه ب ــت ک ــه اس ــود، گفت ــاش نش ــش ف ــت نام ــه خواس ک
ــیب  ــار آس ــی دچ ــی آمریکای ــش از 100 نظام ــکی بی ــه ی موش حمل
ــکا  ــاع آمری ــر، وزارت دف ــن خب ــار ای ــس از انتش ــده اند. پ ــزی ش مغ
ــه ی  ــه در حمل ــرد ک ــالم ک ــنبه اع ــداد سه ش ــه ای در بام ــی بیانی ط
ــروز )22  ــه ام ــا ب ــد، ت ــی عین االس ــگاه نظام ــه پای ــران ب ــکی ای موش
بهمــن( 109 نظامــی بــا آســیب مغــزی تروماتیــک شناســایی 
ــته  ــش داش ــر افزای ــی ۴5 نف ــزارش قبل ــه گ ــبت ب ــه نس ــده اند ک ش
اســت. اعــالم آمــار جدیــد زخمی هــای عین االســد کــه توســط 
مقامــات آمریکایــی از آن بــه عنــوان آســیب خفیــف مغــزی نیــز یــاد 
می شــود در حالــی اســت کــه یــک روز پــس از انجــام حملــه 
موشــکی ایــران، ترامــپ در نشســت خبــری خــود مدعــی شــده بــود: 
ــگاه  ــن پای ــه ای ــران ب ــه موشــکی ای ــی در حمل ــروی آمریکای ــچ نی هی

صدمه ندیده است! 

این نکتــه را مخصوصاً جوانــان بدانند - کســانی کــه در آن زمان بوده انــد، وقایع را 
از نزدیک لمــس کرده اند - در ایــران قبل از انقالب، نــه فقط از لحــاظ اقتصاد زمان 
پهلوی، بلکــه از لحاظ حتی پایه های اقتصــادی... بزرگ ترین خیانــت را رژیم پهلوی 
به اقتصاد ایران کرده اســت!... کشــاورزی این کشــور را که یــک روز به کلی خودکفا 
بود، به کلی نابود کردند؛ به طوری که بعد از گذشــت ســال ها هنوز هم که هنوز است، 
کشــاورزی ما به حال اول برنگشته است. ملت را از لحاظ کشــاورزی، وابسته به بیگانه 
کردند. آن روز گندم ایــران را از آمریکا می خریدند؛ ســیلوی گندم را هم شــوروی ها 
 می ســاختند! یعنی هم از لحــاظ گندم، هم از لحــاظ جای نگهداری گندم، وابســته

 بودند.   79/1/6

شــما که در انتخابات شــرکت می کنید، دنبال یک فرد اصلحی می گردید که بتواند 
کشــورتان را پیش ببرد؛ هم در عرصه ی مادی، هم در عرصه ی معنوی. شــما دنبال 
انتخاباتید، برای اینکه کســی یا کسانی، عزت و استقالل شــما را عمیق تر کند، وضع 
زندگی شــما را بهتر و مرفه تر کند، گره ها را باز کند. اما دشــمن شما درست بعکس، 
مایل است انتخابات... برای آینده ی کشــور این محّسنات را نداشته باشد؛ بلکه کشور 
را به سمت وابستگی، به سمت ضعف، به سمت عقب ماندگی در صحنه های گوناگون 
حرکت دهد؛ کشور را به عقب بکشاند، به عقب براند؛ آنها هدفشان این است. پس دو تا 

هدف در مقابل هم قرار دارد: هدف ملت ایران، هدف جبهه ی دشمنان. 92/2/25

رهبر انقالب در سه دیدار اخیر خود
 بر ضرورت »قوی شدن« کشور تأکید کردند. خط حزب اهلل دلیل آن را بررسی می کند
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ــیدن سالروز  ــتانه ی فرا رس در آس
پیــروزی انقــالب اســالمی، در 
و  هنــر  پاسداشــت  ســومین 
ادبیــات انقــالب اســالمی، تقریظ 
رهبــر انقــالب بــر رمــان »آن مرد 
ــم  ــر خان ــد« اث ــاران می آی ــا ب ب
ــد.  ــر ش ــامانی منتش ــه س وجیه
ــن  ــه ای ــان ب ــظ ایش ــن تقری مت
ــی.  ــمه تعال ــت: »بس ــرح اس ش
بســیار خــوب و هنرمندانــه و 
ــت.  ــده اس ــته ش ــه نوش پرجاذب
ــر  ــای آخ ــه از ماه ه ــری ک تصوی
می دهــد،  نشــان  مبــارزات 
واقعــی  و  روشــن  و  درســت 
ــه ی  ــن هم ــان م ــه گم ــت. ب اس
ــروز  ــای ام ــا و نوجوان ه جوان ه
بــه خوانــدن ایــن کتــاب و امثــال 
آن نیــاز دارنــد. از نویســنده ی 
کتــاب بایــد تقدیــر و تشــکر 
شــود ان شــاءاهلل. مــرداد 9۸«.

گفتنــی اســت رمــان »آن مــرد بــا بــاران می آیــد« توســط نشــر کتابســتان معرفــت 
ــردازد  ــط می پ ــه ی متوس ــواده ای از طبق ــی خان ــتان زندگ ــه داس ــده و ب ــر ش منتش
ــا بیست و ششــم دی مــاه 1357 درگیــر  کــه در مقطــع تاریخــی هفدهــم شــهریور ت

ــده اند. ــاهی ش ــم ستمش ــه رژی ــارزات علی مب

آنمردبابارانمیآید
رونمایی از جدیدترین تقریظ رهبر انقالب

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

توانسته!   83/8/10

روحیهمامیتوانیمراتضعیفنکنید میخواهندازشعارهایانقالبدستبردارید
می خواهند ما باور کنیــم که نمی توانیم، بــاور کنیم که ضعیفیم؛ ایــن 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 شــعار انقالبی دارند؛ یعنی از آن راه سّومی که جمهوری اسالمی و نظام 
اسالمی و انقالب اسالمی دارد ارائه می دهد می ترســند و روی این تبلیغ می کنند که از 
شعار انقالبی دست بردارید؛ در حالی که اصاًل  عالج مسائل کشور پافشاری بر همین مسائل 

98/7/4 انقالبی و شعارهای انقالبی و راه انقالبی است.   

1.مراجعهبهآرایمردمجزوشریعتاسالمیاست
افرادی گمان نکنند که امام بزرگوار مــا، انتخابات را از فرهنگ غربی 
گرفت و آن را قاطی کرد با تفکر اسالمی و شــریعت اسالمی؛ نه، اگر 
انتخابات و مردم ســاالری و تکیه ی به آراء مردم، جزو دین نمی بود و 
از شریعت اســالمی استفاده نمی شــد، امام هیچ تقیدی نداشت؛ آن 
آدم صریح و قاطع، مطلب را بیان می کرد... گــردش کار در این نظام 
به وسیله ی مردم ساالری است؛ یعنی آحاد مردم نماینده ی مجلس را 
انتخاب می کنند، رئیس جمهور 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. 93/3/14

۲.دوستودشمنچشمشانبهانتخاباتایراناست
مسئوالن کشورها، از دســتگاه های دولتی آمریکا شــما بگیرید، تا 
قدرت های اروپایی و کشورهای اروپایی، تا دولت هایی در این منطقه 
که دنباله رو آمریکا هســتند، تا آن نخست وزیر گردن شکسته ی رژیم 
صهیونیستی -همه ی اینها- چشمشان به این است که شما روز جمعه 
چگونه وارد میدان می شوید 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 اســت؛ یک طــرف دیگر قضّیه هــم 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 ســاالری را که در اینجا هست 
می برند و نگاه می کننــد و ملّت ایران را تحســین می کنند. اینها هم 
دوستداران شما هستند؛ اینها هم چشمشان در روز جمعه به انتخابات 

است. 96/2/27

۳.انتخاباتاستکهسایهجنگرادورمیکند
گاهی می شنویم و در گذشته شنفته ایم که بعضی ها گفته اند »ما که آمدیم مسئولّیت پیدا کردیم، توانستیم سایه ی جنگ را از سر 
کشور ]برداریم[«؛ نه، این حرف ها، حرف های درستی نیست؛ از بنده بشنوید، آنچه سایه ی جنگ را، سایه ی تعّرض دشمن را در طول 
این سال های متمادی از سر این کشور رفع کرده، حضور مردم بوده است. خب، این حضور چه جوری نشان داده می شود؟ 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 بشوید 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. 96/2/10

دوم اســفندماه 98 موعــد برگــزاری انتخابــات یازدهمین دوره ی مجلس شــورای اســالمی و میعــادگاه دیگری بــرای حضور 
مــردم در صحنه ی سیاســی اجتماعی کشــور و نمایش اقتــدار ملت ایران اســت. »هرکــدام از ایــن انتخابات ها یک حماســه 
 و یک حرکــت عظیــم مردمی اســت که جلوی چشــم های مــردم دنیــا قــرار می گیــرد.« 96/2/27 بــه همین مناســبت، 

نشریه ی خط حزب اهلل در اطالع نگاشت این هفته، به نکاتی درباره ی جایگاه رأی مردم و اهمیت انتخابات از نظر رهبر انقالب می پردازد.

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

۴.رسانههاییکهدائمعلیهانتخاباتایرانتبلیغمیکنند
آمریکایی ها 25 ســال در دوران رژیــم 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 مســلّط بودند و بعد هم آمریکایی ها مسلّط شدند، یک 
بار به این انتخابات فرمایشــِی 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. 94/6/18

5.بیعتباانقالب،بیعتباخداورسول)(است
انتخابات درواقع یک نفس تازه دادن به ملّت ایران اســت؛] ملّت ایران[ یک 
نفس تازه ای پیدا می کند، طبیعت انتخابات این اســت... شما امروز وقتی با 
انقالب بیعت می کنید و بیعت تــان را تازه می کنید و تجدیــد می کنید، با 
پیغمبر بیعت کردید. آنکسی که امروز با امام خمینی بیعت می کند، با پیغمبر 
بیعت کرده. وقتی شــما خّط انقالبی امام را زنده نگه می دارید و نمی گذارید 
مندرس بشــود، نمی گذارید رنگ کهنگی بگیرد، در واقــع با پیغمبر بیعت 
کردید؛ با پیغمبر که بیعت کردید، آنوقت: اَنَزَل اهللُ َسکیَنَتُه َعلی َرسولِه َ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. 94/10/19


