
اگر پاسدار واقعی باشیم
 نمی توانند کاری بکنند

 مادامــی کــه مــا پاســدار واقعی باشــیم 
کشورهای بزرگ نمی توانند کاری انجام دهند؛ 
و علّت فشــار دنیا هم این اســت که می بینند 

در ایــن مملکت نه کودتــا معنــی دارد و نه 
هجوم نظامی، و ایران از نظر منطقه و اســام 
قدرت خاصی پیدا کرده اســت، لذا ما را آرام 
نمی گذارند. و ما باید به همه ســفارش کنیم 
که برای اســام خدمت کنند و همه در صف 
واحدی قرار بگیریم کــه انحرافی پیش نیاید، 
و باید همیشه احساس کنیم که تنها خودمان 

هستیم در برابر این همه دشمنان. باید این بار 
بزرگ را به منزل برســانیم و در این راه متحد 
باشــیم و گرایش خاص به این گروه و آن گروه 

نداشته باشیم.  
بیانات در دیدار با نماینده امام)ره(، وزیر، 

فرماندهان و اعضای شورایعالی سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در روز پاسدار ۱۳۶۲/۰۲/۲۶

سعی کنید معنای 
ذکرهای نماز را بدانید

همچنانی که اگــر ورزش نکنید، بدن 
شما آن رشد الزم را نمیکند... روح شما 
هم عیناً همین طور اســت. بدون ورزش، بدون 
تمریــن و ریاضت، ممکن نیســت شــما قوی 
بشــوید.... تمام عبادات برای این اســت که ما 
ورزش کنیم، تربیت بشــویم و پیش برویم. البته 
باید عبادات را شــناخت. عبادات هم جســم و 
روحی دارند. جســم عبادات، بــه تنهایی کافی 
نیست. نماز را که انسان بخواند، ولی در حال نماز، 
توجه به خود ذکر نداشته باشد، ملتفت نباشد که 
چه میگوید و با چه کسی حرف میزند، مضامین 
نماز را بکلی از روی غفلت ادا بکند، این نماز، نماز 
بی فایــده ای اســت. البته کســانی کــه عربی 
نخوانده اند و معنای این جمالت را نمیدانند، اگر 
در حال نماز، همین اندازه توجه پیدا کنند که با 
خدا حرف میزنند و به یاد خدا باشــند، این هم 
بهره ی خوبی است؛ ولی ســعی کنید که معنای 
نماز را بدانید. یاد گرفتن معنای نماز، کار خیلی 
آسانی اســت؛ خیلی زود میتوانید ترجمه ی این 
چند جمله را یاد بگیرید. نماز را با توجه به معنای 
آن بخوانیــد. این نماز اســت که »قربــان کّل 
تقّی«)1( خواهد بــود. نماز، نزدیــک کننده ی 
انسان به خداســت؛ اما نزدیک کننده ی انسان 

باتقوا.   69/2/6

 1(  الكافی، ج ۳، ص 26۵

 8496***938 : سـالم اگـر امـکان دارد در 
نشـریه عنـوان کنید مـا در برجـام چـه امتیازاتی 

بـه طـرف مقابـل داده ایم؟ باتشـکر

رهبر عزیز مـا، مایۀ افتخار همۀ مسـلمانان 
دنیـا و تنهـا رهبر مسـلمانی اسـت که بـا بصیرت 
در برابر هجوم دشـمنان اسـالم ایسـتاده اسـت و 
فرامیـن خدا و انبیـاءا... را اجـرا می کنـد. خدایا از 
عمر مـا بگیـر و بر عمـر پربرکت ایشـان بیفـزا، ما 
گـوش بـه فرمـان والیـت هسـتیم و بـا بصیـرت 
نقشـۀ شـوم دشـمنان را خـوار خواهیـم کـرد. 
امروز در سـایۀ والیـت ایشـان همۀ نعمـات الهی 

برای مردم  مهیا شده است. 

امـکان داره بخشـی  اگـر   :9193687846 
هرچند کوچـک از نشـریه را بـه شـهدای مظلوم 
مدافـع حـرم اختصـاص دهیـد. پایـگاه مقاومت 

بسـیج امـام خمینی)رحمـت ا... علیـه( یاعلـی

سـالم بر امـام صبورمـان خامنـه ای کبیر؛ 
هـر هفتـه کـه شـما نشـریه را در کانـال خـط 
حزب ا... منتشـر می کنیـد، بالفاصله در ابـر گروه 
تلگرامی انتشـار می دهیـم و بیـش از 350 نفر از 
بچـه حـزب اللهـی هـا بهـره بـرداری مـی کنند. 
ان شـاءا... خداونـد متعـال سـایه حضرت آقـا را از 
سـر نظام اسـالمی کـم نکنـد و در مقابل کفـار و 

منافقان داخلی و خارجی پیروز فرماید.

***

از این شماره به شمارگان نشریه افزوده شد:
 120 نسـخه در بیـن نمازگزاران بخـش رودخانه 
اسـتان هرمـزگان / ارسـال نشـریه بـه بسـیاری 
از پایگاه هـای بسـیج روسـتایی وعشـایری کـه 
دسترسـی بـه اینترنـت ندارنـد جهـت اسـتفاده 
عمـوم مـردم توسـط حـوزه بسـیج شـهیدکاوه 
شهرسـتان نهبنـدان، خراسـان جنوبـی / توزیـع 
هفتگـی در حـوزه علمیـه حضـرت ولیعصر)عج( 
بنـاب. بسـیج طـالب / 1000 نسـخه در نمـاز 
جمعـه یـزد و رزمایش بسـیجیان اسـتان / توزیع 
در بیـن 3000 نفـر جمعیـت روسـتاهای قصبـه 
چهکنـدک شهرسـتان بیرجنـد / 50 نسـخه در 
نمازخانـه خوابـگاه بـزرگ شـهید مفتـح)( و 
شـهید چمـران)( دانشـگاه شـیراز / تابلوهـای 
صاحـب  حـوزه  بسـیج  پایگاه هـای  اعالنـات 
الزمان)عج( ماهشـهر/ تابلـو اعالنات مسـجدامام 
خمینی)( شـهرک وائین شـهریار/ 50 عدد در 

نمـاز جمعـه کاشـمر

کتـاب  در  محمـدی  منوچهـر  دکتـر   
»انقـالب اسـالمی ایـران در مقایسـه بـا 
انقالب هـای فرانسـه و روسـیه« شـیوه ای 
پدیده هـای  بررسـی  در  را  کالسـیک 
اجتماعـی و به ویـژه در مطالعـه ی انقالب ها 
را انتخـاب کـرده اسـت. او می گویـد ایـن 
کتـاب را در سـال 1365 و بـه توصیـه ی 
رضوان اهلل علیـه  خمینـی  امـام  حضـرت 
نوشـته اسـت. کتابـی کـه یـک مقدمـه 
و سـه فصـل اصلـی دارد و در انتهـا بـا یـک 
جمع بنـدی بـه پایـان می رسـد. نکتـه ی 
مهم این اسـت کـه نویسـنده بـرای نگارش 
این کتـاب بـه تحقیـق کتابخانه ای بسـنده 
مختلـف  کشـورهای  بـه  بلکـه  نکـرده، 
اروپایـی هـم سـفر کـرده و از منابـع اصلـی 

نیـز بهـره بـرده اسـت. 

در انسـانیت، زن و مـردی وجـود نـدارد، همه یکسـانند. نـگاه اسـالم این اسـت. خصوصیات 
جسـمی ای خـدای متعـال در دو جنـس قـرار داده اسـت کـه هرکـدام نقشـی در ادامـه ی 
آفرینش، در رشـد و تعالی انسـان، در حرکـت تاریخ بر عهـده دارند؛ و نقش زن مهمتر اسـت. 
مهمترین کار انسـان، تداوم بخشـیدن به نسـل بشـری اسـت؛ یعنی تولید مثل؛ نقش زن در 
ایـن کار قابل مقایسـه با نقـش مرد نیسـت. خانـه از ایـن جهت مهـم اسـت، خانـواده از این 
جهت مهـم اسـت، محدودیتهای اعمـال غرائز جنسـی از ایـن جهت مهم اسـت؛ بـا این دید 

باید به مسـائل اسـالم و به احکام شـریعت اسـالمی نـگاه کـرد.     1۳91/04/21
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به شوخی مطلب کذبی را گفتن
 شوخی کذب و دروغ دو صورت دارد:

1.  گاهی خبری خالف واقع می دهد و مقصودش 
از آن خبر این اســت که افــراد را بخنداند؛ مثاًل 
به کســی می  گویند: "شــما امروز ناهار منزل 
فالنی مهمان هستید" و مخاطب آنجا می رود و 
می بیند خبری نیست! این مســلّماً حرام است؛ 
چراکه گوینده خبری داده و قصد واقع هم نموده 
لکن خالف واقع اســت؛ مثل بقیۀ دروغ  ها حرام 

است.

2.  در نــوع دّوم از انــواع هزل، خبــر کذبی داده 
نمی شــود، بلکه خود کذب، شوخی و هزل است؛ 
مثل لطیفه  و مَتل  هایی که بین مردم متداول است؛ 
مثاًل از زبان حیوان یا از زبان شاگرد و استاد یا پدر 
و پســر چیزی را نقل می کنند که خالف واقع هم 

است؛ این نوع از هزل حرام نیست. 

انقالب اسالمی ایران در مقایسه با انقالب های فرانسه و روسیه

در انسانیت، زن و مردی وجود ندارد 

صاحب امتیاز:
 موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی       

ارتـبـاط بـا نـشـریه جـامـــعـه مـؤمــن و انـقــالبــی
خط حزب ا...                                

حدیث شـرح

امام کالم

ایـرانی خانواده

خواندنی پیشنهاد

حزب ا... تریبون

   پیامک:               10001028 
   دورنگار:    021-66977328

Khat@khamenei.ir    رایانامه:  
Telegram.me/KhatteHezbollah  :کانال تلگرام   

آموزشی احکـام

حتی یک نفر ...
»به این که حتی یک نفر از جوانان و نوجوانان کشور، در نماز سهل انگاری نکند همت گمارید. این یکی 
از بهترین راهها برای سالمت معنوی و روحی مردم ما و جامعه ما است. به این که همگان فرا بگیرند و 

عادت کنند که نماز را با خشوع و حضور قلب به جاآورند، همت گمارید.«
 پیام به بیست و چهارمین اجالس سراسری نماز  6 /94/11

  نویسنده: دکتر منوچهر محمدی
 ناشر: نشر معارف
 چاپ اول: 1۳78
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اصل دوم
 )( اسالم ناب محمدی
دربرابراسالم امریكایی

طراح و استراتژیست نظامی؛ معجزه انقالب این شماره 
تقدیم می شود
 به روح پرفتوح 
  شهید 
غالمحسین 
افشردی 

محل شهادت: فكهنحوه شهادت: اصابت ترکش خمپاره هنگام عملیات شناساییشهادت: 9 بهمن 1۳61

شهید حسن باقری بالشک یک طراح جنگی است... ِکی؟ در ســال 1361؛ ِکی وارد جنگ شده است؟ در سال 
1359. این مسیر حرکت از یک سرباز صفر به یک استراتژیســت نظامی، یک حرکت بیست ساله، بیست و پنج 

ساله است؛ این جوان در ظرف دو سال این حرکت را کرده است! اینها معجزه ی انقالب است. 92/9/2۵ 

مروری بر

   به نفوذی ها مهلت ندهید
کننـد  خیـال  خیلی هـا  شـاید 
موضوع»نفـوذ« و هشـدار نسـبت 
بـه آن، مسـأله ای اسـت کـه در دوران کنونـی 
 )( شـکل گرفتـه، امـا حضـرت امـام خمینـی
در متـن وصیت نامـه   ی خـود نیـز همـگان را بـه 
برابـر »نفوذی هـا« فراخوانده انـد:  مراقبـت در 
»هرکـس بـه مقـدار توانـش و حیطـه نفـوذش 
الزم اسـت درخدمـت اسـالم و میهـن باشـد؛ 
و بـا جدیـت از نفـوذ وابسـتگان بـه دو قطـب 

اسـتعمارگر و غرب یا شـرق زدگان و منحرفان از 
مکتب بزرگ اسـالم جلوگیری نماینـد، و بدانند 
کـه مخالفیـن اسـالم و کشـورهای اسـالمی که 
همان ابرقدرتـان چپاولگـر بین المللی هسـتند، 
بـا تدریـج و ظرافـت درکشـور مـا و کشـورهای 
اسـالمی دیگـر رخنـه، و بـا دسـت افـراد خـوِد 
ملتها، کشـورها را بـه دام اسـتثمار می کشـانند. 
بایـد بـا هوشـیاری مراقـب باشـید و با احسـاس 
اولین قـدِم نفـوذی به مقابلـه برخیزید و بـه آنان 

)(  مهلـت ندهیـد.« وصیت نامه امـام خمینـی

   خوشبختی ملتها
 وابسته به صالحیت حاکمان است

توجه به »صالحیــت حاکمان« همــواره یکی از 
نکات مورد توجه امام )( بوده اســت تــا آنجا که 
حتی در روزهای قبل از پیــروزی انقالب نیز بر آن 
تأکید کرده اند: »بدبختی و خوشبختی ملتها بسته 
به اموری اســت که یکی از مهمــات آن صالحیت 
داشــتن هیأت حاکمه اســت. اگر چنانچه هیأت 
حاکمه، کســانی که مقدرات یک کشور در دست 
آنهاســت، اینها فاسد باشــند، مملکت را به فساد 

تا من هستم ...
هفته سخنرانی امام )(   در بهشت زهرا )(،12بهمن 1۳۵7سخن

نگاهی به مبنا و سیره امام خمینی )( در ممانعت از ورود عناصر ناصالح به قدرت

هفته گزارش

2

می کشند.« 1۳۵7/10/10 این تأکید بر انتخاب افراد 
»معتقد و متعهد« پس از پیروزی انقالب نیز مورد 
توجه قرار گرفت: »اشخاصی اسالمی، متعهد، غیر 
منحرف از صراط مســتقیم الهی را در نظر بگیرید 
و سرنوشت اسالم و کشــور خود را به دست کسانی 
دهید که به اســالم و جمهوری اســالمی و قانون 
اساســی معتقد و نســبت به احــکام نورانی الهی 
متعهد باشند.« ۵8/11/2۳ و در طول دوران رهبری 
امام )( ادامــه یافت: »مردم شــجاع ایران با دقت 
تمام به نمایندگانی رأی دهند که متعبد به اســالم 
و وفادار به مردم باشــند... و افرادی را که طرفدار... 
اســالم امریکایی هســتند طرد نموده و به مردم 
معرفی نماینــد.« 67/1/11 نکته ی مهم این اســت 
که حضرت امــام)( ورود نفوذی ها را »توطئه «ی 
قدرتهــا  می داننــد: »]قدرتمندان شــرق و غرب  
خصوصاً امریکا[ چه بسا، با نفوذ ُعمال سرسپرده ی 
داخلی  در ارگانهای دولتی و مقامات مؤثر، بتدریج 
قدم به قدم کار خود را انجام دهند... غفلت از این امر، 

۳ فاجعه انگیز است.« 64/6/1۳

روایتی از فعالیت های سیاسی و 
مبارزاتی حضرت آیت اهلل خامنه ای 
در روزهای منتهی به 12 بهمن 1۳۵7

دیدار با خورشید
در انتهای شب  

ان شاءاهلل خودمان را شایسته ی آن کنیم که به ماه بهمن 
94/10/30و به حوادث آن ببالیم و افتخار کنیم.  



روزهای پایانی مبارزات بود و خیلی ها بوی اسپند پیروزی را نزدیک تر از همیشه استشمام می کردند. همه یاران تاثیرگذار امام)( در پایتخت 
بودند اما جای یكی خالی بود. آیت اهلل خامنه ای که دهه چهل و پنجاه را در سراسر ایران مبارزه کرده بود و شرق و غرب میهن، سخنرانی ها، 
زندان ها و تبعیدهایش را دیده بود، حاال باید به تهران می آمد. هرچند »مشهد« کم از سایر شهرها نداشت و نهضت در آنجا هم گالویز با مأموران 

طاغوت بود، اما فرمانی از امام)( رسیده بود. پس از چندین پیام و چندین انكار، پیام آخر صریح تر بود: »نیامدنت به تهران مخالفت با امر امام)( است.«

 هفته نامه خبری-تحلیلی نمازهای جمعه، مساجد و هیات های مذهبی
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روایتی از فعالیت های سیاسی و مبارزاتی حضرت آیت اهلل خامنه ای در روزهای منتهی به 12 بهمن 1۳۵7

دیدار با خورشید در انتهای شب  
هفته اخبار

به مجرد این که 

 )(آرامش امام

ظاهر شد، نگرانی ها 

و اضطراب ما به 

کىل برطرف شد. 

یعنى امام)( با 

آرامش خودشان 

به بنده و شاید به 

خیىل هاى دیگر که 

نگران بودند، آرامش 

بخشیدند. وقتى 

که بعد از سال هاى 

 )(متامدى امام

را من زیارت 

مى کردم آن جا، 

ناگهان خستگى این 

چندساله مثل این که 

از تن آدم خارج 

مى شد. احساس 

مى شد که همه ى آن 

آرزوها مجسم شده 

در وجود امام)( و 

با کامل صالبت و با 

یک تحقق واقعى و 

پیروزمندانه این جا 

در مقابل انسان 

تبلور پیدا کرده

  رهبر انقالب با پیشنهاد حذف 
جریان اصالحات مخالف بودند

صفارهرنـدی: جبهـه اصالحـات بعـد از فتنـه 
تاحدود زیادی مشـروعیت خـود را از دسـت داد، 
ایـن جریـان مدیـون رهبـر انقـالب اسـت، زیـرا 
هروقـت افـرادی پیشـنهاد حـذف کامـل سـران 
ایـن جبهـه را میداننـد حضرت آقـا با ایـن قضیه 
مخالفت می کردنـد و با حـذف این جبهـه و عدم 
تنوع سـالئق مخالـف بودنـد و توصیه ایشـان این 
بود کـه مـردم بـه مـرور آگاه شـوند که برخـی از 
اعضـای ایـن گـروه چـه خیانتی بـه ملـت و نظام 

کـرده انـد. |  بصیرت|

  انتشار کتاب 9جلدی 
»انتخاب صالحان«

انتشـارات انقـالب اسـالمی در آسـتانه انتخابات، 
مجموعه کتابـی را در موضـوع انتخابـات از بیانات 
رهبر انقـالب تدوین و منتشـر کرد. ایـن مجموعه 
شـامل نـه جلـد بـا عناویـن: واجـب سیاسـی، راه 
و اصـول امـام، خوابهـای بی تعبیـر، اصولگـرای 
اصالح طلـب انقالبـی، مجـری و ناظر، همـه با هم، 
تکلیـف نخبـگان، ویژگی هـای نماینـده صالـح و 

الزامـات داوطلبـی اسـت. |    |

   واکنش سهمگین ایران به حمله 
احتمالی آمریكا و اسرائیل

دکتریـن  ایـران  اخیـر،  سـالهای  در  تایـم: 
بازدارنـده سـختی در مقابـل حملـه احتمالـی 
آمریـکا  یا اسـرائیل طراحـی کـرده و اصال بحث 
اینکه حملـه آمریـکا یا اسـرائیل چقـدر محدود 
باشـد نیسـت؛ واکنـش کوبنـده ایـران هـم بـه 
اسـرائیل ضربـه می زند و هـم بـه آمریـکا. ایران 
قـادر بـه واکنـش سـهمگین بـه حملـه خواهـد 
بود و شکسـت نمـی خـورد. در کنـار تجهیزات، 
روحیـه شـهادت طلبی نیـز در میـان ایرانیان در 

زمـان حملـه بازدارنـده آمریکاسـت. | میـزان|

  افزایش تولید نفت سعودی و کاهش 
قیمت نفت برای مقابله با ایران و روسیه

فایننشـیال تایمـز: نبایـد فرامـوش کـرد کـه 
تحریـم هـا در رسـیدن بـه هـدف بلندپروازانـه 
تغییـر رژیـم در کشـورها اغلـب ناکارآمـد بـوده 
اند و در اغلـب مـوارد تحریم ها نتیجـه معکوس 
داده انـد. اگـر امـکان مهـار و مقابلـه بـا ایـران و 
روسـیه وجـود داشـته باشـد ایـن نـه از طریـق 
تحریـم و نـه بـه دلیـل تحریـم ها کـه بـه دلیل 
و  سـعودی  عربسـتان  نفـت  تولیـد  افزایـش 
کاهـش قیمت جهانـی نفـت متعاقب آن اسـت. 

|  خـرداد نیـوز|

  ایران در حال گسترش 
صدور انقالب

نیویورک پســت: تهــران با منابع بیشــتری که 
اکنــون در دســترس دارد، درحال گســترش 
کمپین صدور انقالب خود اســت. حقیقت این 
است که میانه رویی در تهران وجود ندارد و تغییر 
ماهیت جمهوری اسالمی ممکن نیست و دست 
کم در مدت باقیمانــده از دوره اوباما باید انتظار 

ایرانی تهاجمی تر را داشت. |     جام |
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هفته سخن

کسی از شما دعوت نكرده است!

نوع دوم ]نظامهای سیاسی دنیا[، آن  شه سیاسی
اندی

سیســتمهایی اســت که با تزویر و 
تبلیغات اداره می شــوند؛ مثل این 
دمکراســی های غربی. بله، فشار و 
شالق و داغ و درفش مثل نظامهای 
استبدادی نیست و مردم علی الظاهر آزادی 
دارند؛ اما با تزویر اداره می شوند. این سیستمها 
دستگاه های عظیم تبلیغاتی در اختیارشان 
است و تمام زندگی مردم را محاصره کرده اند. 
اصال کارگــر و کارمند و کاســب وقت ندارد 

بیرون آن گنبــد گردنده یی کــه این ها در 
وسطش گیر کرده اند، ببیند و درباره ی آن فکر 
کند؛ هرچــه آن هــا می گویند، همــان را 
می فهمد. امروز در کشورهای غربی، در امریکا 
و در کشــورهای علی الظاهــر دمکراتیــک 
این طوری اســت. تبلیغات انبوه، مثل سیل 
روی ذهنهای مردم می ریــزد و اصال مجال 
نیســت که مردم بفهمند. اگر شما توانستید 
منفذی پیدا کنید، آن وقت می بینید که آن 
دمکراســی و آن آزادی یــی هم کــه آن ها 

می گویند، فورا عوض می شود! آن ها دمکرات 
هستند؛ در شــرایطی که بتوانند مردم را با 
همان تزویر و فریب نگهدارنــد. آنجایی که 
چیــزی می آیــد و حصــار تزویــر آن ها را 
می شــکند، فورا داغ و درفش ها و روشــهای 
ســخت باز پیدایشــان می شــود! برخورد 
دولتهای امریکا و اروپا را با حرکتهای اسالمی، 
با حرکتهــای آزادی خواهانــه در امریکا، با 
نهضتهای ســیاهان که با نهایت خشونت با 

این ها برخورد می شود ببینید.     70/0۵/2۳

اداره سیستم با تزویر و فریب
نگاهی به پشت صحنه »دمكراسی غربی«

پاسخ به دو سوال انتخاباتی از بیانات رهبر انقالب اسالمی؛

ذهن دشمن متوجه انتخابات ماست... اگر میتوانستند کاری  ت تاریخی
روای

میکردند که اصالً انتخابات انجام نگیــرد، این کار را میکردند. 
خب، این کار برای آنها میسور نیست، مقدور نیست؛ مأیوسند از 
این که بتوانند این کار را انجام دهنــد. یک بار بعضیها تالش 
کردند که انتخابات مجلس را عقب بیندازند؛ حّتی به ما گفتند 
اگر میشود، دو هفته عقب بیندازید. گفتیم نمیشود؛ انتخابات باید در 
همان روزِ خودش انجام بگیرد؛ یک روز هم نباید عقب بیفتد. نتوانستند، 
دستشان به جائی نرسید. آنها این را تجربه کرده اند، میدانند انتخابات 
عقب افتادنی نیست؛ لذا دنبال راه های دیگرند. یکی از هدفها این است 
که کاری کنند که انتخابات بدون حضور پرشور و همگانی مردم برگزار 
شــود. این را از حاال همه بدانند: آن کســانی که ممکن اســت از سر 
دلســوزی، راجع به انتخابات یک توصیه های عمومــی بکنند که آقا 

انتخابات اینجوری باشد، آنجوری نباشد، حواسشان باشد به این مقصود 
دشــمن کمک نکنند؛ مردم را از انتخابات مأیوس نکنند، هی نگویند 
انتخابات باید آزاد باشد. خب، معلوم است که انتخابات باید آزاد باشد. ما 
از اول انقالب تا حاال سی و چند تا انتخابات داشته ایم؛ کدامش آزاد نبوده 
است؟ در کدام کشور دیگر، انتخابات از آنچه که در ایران میگذرد، آزادتر 
است؟ کجا صالحیتها مالحظه نمیشود، که اینجا روی این مسائل هی 
تکیه بکنند، هی تکیه بکنند، هی بگویند، هی تکرار کنند و یواش یواش 
این ذهنیت را به خیال خودشان در مردم به وجود بیاورند که خب، این 
انتخابات فایده ای ندارد؟ این یکی از خواســته های دشــمن است. آن 
کسانی که در داخل، این حرفها را میزنند، ممکن است غفلت کنند. من 
میگویم غفلت نکنید، حواستان باشد، کار شما جدول مورد نظر دشمن 

را پر نکند؛ مقصود او را تکمیل و تتمیم نکند.  91/10/19  

گفتم انتخابات باید در همان روِز خودش انجام بگیرد...
روایت رهبر انقالب از تالش برخی افراد برای به تأخیر انداختن انتخابات در سالهای گذشته:

بارهبرتا انتخابات تا انتخابات4 هفته

1.مخاطب دعوت عمومی رهبر انقالب 
برای انتخابات چه کسانی هستند؟ 

عموم ملت ایران نشــان داده اند که معتقد 
و همراه با نظام اســالمی هســتند و دعوت 
همیشــگی رهبر انقالب متوجه آنها است.  
عالوه بر آنهــا حتی در میــان همین مردم 
کسانی هستند که به جمهوری اسالمی اعتقادی 
ندارند اما به »اعتبار ایــران« و »امنیتی« که در 
آن هست »معتقدند«.  یعنی عملکرد جمهوری 
اسالمی را در برخی حوزه ها می پسندند. این ها 
کسانی هستند که برای استمرار این کارآمدی 

به صحنه انتخابات می آیند.
عده ای دیگر هم هســتند کــه ممکن 
اســت روش و راه مدیریت کنونی جمهوری 
اســالمی را نپســندند. حتی ممکن است 
شخص »رهبری را قبول نداشته باشند« اما 

به آرمان ها و اصول انقالب اســالمی معتقد 
باشــند. این گروه برای افزایش اعتبار میراث 
امام و تقویت اصول او به میدان می آیند. زیرا  
انتخابات اســتمرار راه انقالب بــوده و قاعده 
مردم ساالری، چرخش سالیق درون خانواده 

انقالب است..  
 2.آیا ضد انقــالب هم مخاطب دعوت 

رهبر است؟
اما جریانی نگران این مشــارکت و افزایش 
اعتبــار ایران و جمهوری اســالمی اســت. 
ضدانقالب نه به آرمان هــای انقالب معتقد 
اســت و نه اعتباری که امروز ایــران دارد را 
می پسندد. او به ایران نمی اندیشد و از همان 
ابتدای انقالب دنبال برهم زدن مردم ساالری 
دینی بوده اســت. حال همیــن ضد انقالب 
و دنباله روهایش، نظام اســالمی را متهم به 

سوءاســتفاده از رأی مردم می کنند. منطق 
جمهوری اســالمی ایران مشــخص است. 
حفــظ و تقویت ایــن حصار امــن، در گرو 
تقویت جمهوری اســالمی اســت و نظامی 
که در مدت حیات خود این امنیت را برقرار 
کرده است؛ اگر راه برای ورود ضد انقالب به 
مراکز تصمیم گیری نظیــر مجلس باز کند، 
در واقع این حصار امن را بــه خطر انداخته 
است. آیا کســانی که بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی تاکنون، از هیچ جنایت و کارشکنی 
و همراهی با نظام ســلطه در جهت براندازی 
و تضعیف نظام دریغ نکرده اند، با حضور خود 
در مجلس،  موجب تامین آن امنیت و تقویت 
اصول آن می شــوند؟ بنابراین کسی از ضد 
انقالب نه برای شرکت در انتخابات و نه برای 

حضور در مجلس دعوت نکرده است.

  مامور به هجرت
حضرت امام خمینی)( آیت ا... خامنــه ای را برای عضویت در 
شــورای انقالب امر به هجرت کرده بودند. شورایی که قرار بود در 
نبود قوه حاکمه در مملکت، کار مملکت داری را موقتا در دســت 
بگیرد. مدرســه رفاه اقامتگاه ایشان شــد. »من دوستان مشهد 
را راضی کردم که بیایم تهران و آمدم، که آن کار مهم هم عبارت 
از این بود که امام)( من را به عنوان عضو شــورای انقالب معین 
کرده بودند و من خبر نداشتم از این قضیه و اینها می خواستند به 
من ابالغ کنند و این طبعاً ایجاب می کرد که من در تهران بمانم، 
تا این که آمدم تهران...« 6۳/11/11  در کنار همه این تکاپوها و مبارزه 
  )(با دولت بختیار و تصمیم گیری برای امور انقالب؛ قرار بود امام
بازگردتد. ماموریت تشکیل »ستاد استقبال از امام)(« برعهده 
شــورای انقالب بود. آیت ا... خامنه ای هم مسئولیت »کمیته ی 
تبلیغات ستاد استقبال« را بر عهده گرفت. »گفتیم که امام، دو سه 
روز دیگر یا مثالً فردا وارد تهران می شوند و ما آمادگی الزم را نداریم. 
بیاییم سازماندهی کنیم که وقتی ایشان آمدند و مراجعات زیاد 
شد و کارها از همه طرف به این جا ارجاع گردید، معطل نمانیم.« 
6۵/۵/18 »کمیته ی تبلیغات ستاد استقبال« بالفاصله نشریه ای 
منتشر کرد تا رابط امام)( و مردم باشد. این نشریه بیش از همه 
حاصل ایده های آیت ا... خامنه ای بود. »آن روزها یک نشریه ای ما 
در می آوردیم که بعضی از اخبار و مثل اینها در آن نشــریه چاپ 

می شد، از همان رفاه این نشریه بیرون می آمد.« 62/10/24
  تحصن در قلب تهران

قرار بود امــام)( زودتــر از دوازدهم بازگردند، »امــام)( قرار 
بود بیایند، نیامدند و ما رفتیم در بهشــت زهرا و شهید بهشتی 
ســخنرانی کردند و بنده قطعنامه را خواندم، آن روز بهشت زهرا 
این جوری بود دیگر. یک سخنرانی شهید بهشتی کردند بعد هم 
یک قطعنامه ای تهیه کرده بودیم. من هم رفتم قطعنامه را خواندم 
و برگشتیم.« بازگشت امام خمینی)( به میهن مانعی نه چندان 
بزرگ اما آزاردهنده داشــت: بختیار، آخرین نخست وزیر تاریخ 
سلطنت. پابه پای مردم که خیابان ها را به جهنمی برای او تبدیل 
کرده بودند، روحانیت در دانشــگاه تهران متحصن شده بودند. 
آیت ا... خامنه ای به همراه دیگر روحانیون مبارز شاخص،  دانشگاه 
تهران را -به پیشــنهاد شهید مطهری- ســنگری کردند برای 
برداشتن آخرین مانع.  »...ما رفتیم داخل مسجد و فوراً آن اطاقک سر 
مسجد را ستاد کارها قرار دادیم و بالفاصله یک اعالمیه منتشر کردیم؛ 
یعنی اولین کاری که کردیم یک اعالمیه نوشتیم ... لذا چند تا برنامه 
در دانشگاه بود یکی ســخنرانی هایی که مستمراً در مسجد دانشگاه 
انجام می گرفت که همه ی ماها هر کدام یک برنامه ی ســخنرانی را 
این جا گذاشتیم و دیگران سخنرانی می کردند، یکی اعالمیه ها بود، 
یکی هم یک نشــریه، یک بولتن روزانه ما منتشــر می کردیم، االن 
درست یادم نیست، دو تا بولتن ما منتشــر کردیم یکی در دانشگاه، 

گمانم اسمش تحصن بود.« 6۳/11/11 

  اضطراب و خستگی در برابر آرامش امام)( رنگ می بازد
مقاومت مردم اما کار خود را کــرد. 12 بهمن ماه به عنوان روز 
ورود حضرت امام)( اعالم شــد. اعضای شــورای انقالب از 
مســجد دانشــگاه راهی فرودگاه شــدند. احتمال هر اتفاقی 
می رفت و شــایعاتی مبنی بر زدن هواپیما در آسمان ایران نیز 
شنیده می شــد. اضطراب و دلواپســی در چهره ی همه موج 
می زد؛ اما ورود شکوهمندانه ی امام)( و پایین آمدن از پله های 
هواپیما خیال همه را راحت کرد. »توی ماشین من یک وقتی 
خدمت خود امام)( هم گفتم همین را. همه خوشحال بودند، 
می خندیدند، بنده از نگرانی بر آنچــه که برای امام)( ممکن 
اســت پیش بیاید بی اختیار اشــک می ریختم و نمی دانستم 
که بــرای امام)( چی ممکن اســت پیش بیایــد. چون یک 
تهدیدهایی هم وجود داشت. بعد رفتیم وارد فرودگاه شدیم، با 

)(وارد شدند. به مجرد این که آرامش امام )(آن تفاصیل امام
ظاهر شــد، نگرانی ها و اضطراب ما به کلی برطرف شد. یعنی 
امام)( با آرامش خودشان به بنده و شاید به خیلی های دیگر 
که نگران بودند، آرامش بخشــیدند. وقتی که بعد از سال های 
متمادی امام)( را من زیارت می کردم آن جا، ناگهان خستگی 
این چندســاله مثل این که از تن آدم خارج می شد. احساس 
 )(می شد که همه ی آن آرزوها مجسم شــده در وجود امام
و با کمال صالبت و با یک تحقق واقعــی و پیروزمندانه این جا 
در مقابل انســان تبلور پیدا کرده.« 62/10/24  با ورود حضرت 
امام)( به ســالن فرودگاه، همه گرداگرد ایشان حلقه می زنند. 
آیت ا... خامنه ای اما کمی دورتر از امــام)( جای می گیرد، چرا 
که نمی خواهد بر شــلوغی اطراف ایشــان افزوده و باعث اذیت 
شدن ایشان شود. »احساس خطر کردیم و با صدای بلند از مردم 
خواستیم که از امام)( دور شوند؛ بر احساسات خود غلبه کنند. 
من و شماری از نزدیکان امام)( خود را عقب کشیدیم. جز آقای 
مطهری که داخل هواپیما رفته و هنگام خروج امام)( را همراهی 
کرده بود، کسی از خواص، کنار ایشــان نبود. آقای بهشتی هم 

جای معینی نداشت و در آن محیط در حرکت بود.« 
  دیدار با خورشید در انتهای شب

آیت ا... خامنه ای که مســئول کمیته ی تبلیغات ستاد استقبال 
بود، همزمان با رفتن امام)( به بهشت زهرا راهی ستاد استقبال 
می شوند تا مســائل مربوط به تبلیغات و انتشار نشریه را پیگیری 
کنند. حضرت امام)( نیز پس از سخنرانی بهشت  زهرا به منزلی 
رفته بودند تا کمی استراحت کنند. ســاعت 10 شب اما... : »ما در 
ستاد استقبال، در دبستان علوی نشسته بودیم. داشتم ]برای[ یک 
روزنامه ای که آن روزها به مناسبت ورود امام)( منتشر می کردیم 
... سر مقاله و صفحه بندی و این کارها را انجام می دادیم، ساعت 10 
شب بود که ناگهان گفتند که امام)( دارند تشریف می آورند این 
جا. ما هیچ انتظار نداشتیم که این جور امام)( را به این آسانی در 
 )(یک متری، دو متری خودمان مشــاهده کنیم. یک وقت امام
از در پشت دبســتان علوی وارد دبستان شــدند. حدود ساعت 
10:30 شب بود. چند ساعتی ایشان در منزل یکی از بستگانشان 
استراحت کرده بودند و برگشته بودند به این جا و شب را در آن جا 
گذراند. من با این که در فرودگاه امام)( را زیارت کرده بودم، اما 
نزدیک نرفته بودم، چون خیلی شــلوغ بود و ایشان هم خسته 
بودند، نمی خواستم کمک به مزاحمت ایشان کرده باشم. آن جا 

از نزدیک امام)ره( را زیارت کردیم.«66/11/12

1     نكند مشروطه تكرار شود

برای جلوگیــری از وقــوع امر »فاجعه بــارِ« ورود 
نفوذی ها به قدرت اســت که امام خمینــی )( با 
یادآوری تجربه ی مشروطه بر جایگاه رفیع شورای 
نگهبان تأکید کرده و نسبت به »انحراف تدریجی« 
هشدار می دهند: »نکند مثل مشروطه شود... من 
قبالً در مورد انتخابات گفتم که همه چیز ما باید روی 
موازین اسالمی باشد. افرادی که تعیین می شوند باید 
کسانی باشند که به درد اسالم و جمهوری اسالمی 
بخورند، و عقیده شان هم این باشد که اسالم خوب 
است.« 62/9/20 »من به این آقایان هشدار می دهم 
که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری 
خطرناک برای کشور و اسالم است. همیشه انحرافات 
به تدریج در یک رژیم وارد می شود و در آخر، رژیمی 

را ساقط می نماید.« 6۳/2/2۵

   نمی گذارم حكومت  دست لیبرال ها بیفتد
 )(با دقت در »ســیره و رفتار عملی« حضرت امام
نیز می توان به موارد مهمی دســت یافت که حاکی 
از حساسیِت جدی نســبت به ورود و حضور عناصر 
غیرمعتقد و منحرف در ارکاِن قدرت است. برخورد 
قاطع با »نهضت آزادی« یکی از این موارد اســت. 
ایشــان طرفداری از فکِر »وابســتگی به آمریکا« و 
تالش  در این جهت را به عنوان نقطه ی ســیاه این 
جریان معرفی  می کنند: »نهضت به اصطالح آزادی 
طرفدار جدی وابستگی کشور ایران به امریکا است، 
و در اینباره از هیچ کوششی فروگذار نکرده است... 
نهضت به اصطالح آزادی صالحیت برای هیچ امری 
از امور دولتی یا قانونگذاری یا قضایــی را ندارند.« 
66/11/۳0 حضــرت امــام )( در حالــی صالحیت 
نهضت آزادی را برای امور گوناگون رد می کنند که 
»مهدی بازرگان« به عنوان یکی از بنیان گذاران این 
جریان با حکم حضرت امام )( اولین دولِت انقالب 
را تشکیل داده بود. این موضع و برخورد قاطعانه تا به 
آخر در گفتار و رفتار امام خمینی )( وجود داشت: 
»تا من هســتم نخواهم گذاشت حکومت به دست 
لیبرال ها بیفتد... تا من هستم دست ایادی آمریکا و 
شوروی را در تمام زمینه ها کوتاه می کنم.« 67/12/۳ 

)( ماندگاری  انقالب با حفظ  اصول امام   
بر اساس گفتار و رفتار حضرت امام )( آنجا که »آینده 
انقالب« و »سرنوشت ملت« در میان است نمی توان به 
صرِف »اتکاء به سوابق« و... اجازه ی حضور به افراِد فاقد 
صالحیت داد. »ماندگاری انقالب« و »حفظ نظام« به 
عنوان اوجب واجبات در گرو حفظ و صیانت از اصول 
و سیره ی  رهبر کبیر و بنیانگذار این نظام است که به 
روشنی در بیانات و وصیتنامه ی امام راحل )( ثبت 
شده است. حقیقت این است که امروز نیز با حاکمیت 
معیارها و ارزش های مدنظر امام )(  بر کشور »ورود 
نااهالن و نامحرماِن نفوذی به قــدرت ممنوع بوده« 
و اینگونه حیات معنوی امام خمینــی )( با تثبیت 
و فراگیری خط و مکتب سیاســی  اش ادامه می یابد، 
همانطور که رهبر معظم انقالب فرمودند: »تفکر خاتمه 
یافتن دوران امام خمینی که دشمن با صد زبان سعی 
در القای آن دارد، نیرنگی اســتکباری بیش نیست و 
علیرغم امریکا و همکارانش، امام خمینی در میان ملت 
خود و جامعه ی خود حاضر است و دوران امام خمینی 
ادامه دارد و خواهد داشــت. راه او راه ما، هدف او هدف 

ما، و رهنمود او مشعل فروزنده ی ماست.69/۳/10«

»حّتی آن کسانی که نظام را قبول ندارند، برای حفظ کشور، برای اعتبار کشور بیایند در انتخابات شرکت کنند.« 94/10/19   این جمله، یكی از سخنان 
مكرر رهبر انقالب اسالمی در تثبیت پشتوانه مردمی نظام است که در هفته های گذشته دستاویز برخی افراد و گروه ها قرار گرفت تا فشارهایی را به این 
بهانه به شورای نگهبان وارد کنند. حضرت آیت اهلل خامنه ای اما چند روز بعد در توضیح و تبیین این سخنان گفتند: »بنده گفته ام و باز هم میگویم که آن 
کسانی که حّتی نظام را قبول ندارند بیایند در انتخابات شرکت کنند، رأی بدهند، اّما نه اینكه کسی که نظام را قبول ندارد، بخواهند مجلس بفرستند«. 


