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صاحب امتیاز:
 موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی       

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

   پیامک:               10001028 
   دورنگار:    021-66977328

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

دیگران را به شرکت در 
انتخابات  ترغیب کنم.

تالش  کنم که انتخابم درست و 
مطمئن و بر اساس حجت شرعی باشد.

پای صندوق های رأی نظم و ادب  را 
رعایت کنم و با متانت و صبر

 از ایجاد تشنج جلوگیری کنم.

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 کنم و تمام برگه را پر کنم.

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

 اختالف نظرها و کدورتهاي دوران 
انتخابات را از روز انتخابات فراموش کنم.

شـما کـه شـخصیتهای علمـی و جوانـان فّعالـی 
هسـتید، تالش کنیـد و مـردم را وادار نماییـد که در 
اصل انتخابات شـرکت کننـد. البته مردم خودشـان 
شـرکت می کنند و نامزد باصالحیت را ان شـاءاللَّ در 

هـر شـهر و هـر اسـتانی برمی گزینند. 

مردم بایسـتی افراد شایسته را بشناسـند و انتخاب 
کننـد. چنانچه افـرادی را نمیشناسـند، از راهنمایِی 
انسـانهای مؤمـن و مطمئنـی اسـتفاده کننـد کـه 
معرفـی آنهـا بـرای انسـان حجت شـرعی باشـد؛ 

دنبـال حجت شـرعی باشـید.

ـــرکت  ـــات[ ش ـــم و ادب... ]در انتخاب ـــا نظ ـــردم ب م
کننـــد و آن چنان کـــه شایســـته ی فـــرد 
ـــم را  ـــت، مراس ـــی اس ـــِی انقالب ـــلمان و ایران مس
ـــه  ـــالم و آرام ب ـــّوی س ـــش در ج ـــان وقت ـــا پای ت

ــانند. ــام رسـ انجـ

ــات، روز  ــس از انتخاب ــنبه ی پ ــد ش ــواره بای هم
مهربانــی و بردبــاری باشــد. چــه طرفــداران 
نامــزد منتخــب و چــه هــواداران دیگــر نامزدهــای 
ــز  ــار تحریک آمی ــار و گفت ــه رفت ــرم،  از هرگون محت

ــد.  ــز کنن ــه پرهی و بدگمانان

کار درسـت و نیـک را بایـد هـر چـه زودتـر انجـام 
بدهیـم؛ مثل عبـادات، مثـل نمـاِز اوِل وقـت و مثل 
بقیه ی کارهایـی که موقت اسـت، هر چه انسـان آن 
کار را در لحظـات اول و نزدیکتـر بـه آن لحظات اول 
انجـام بدهـد، این فضیلـت بیشـتری دارد

همچنیـن، به مـردم عزیزمان عـرض کنـم: در هرجا 
بـه همان تعـداد الزم اسـم  که شـرکت میکنیـد، 
بنویسـید. این، بهتر اسـت؛ زیرا ای بسـا شـما اسم 
کسـی را که به نظرتـان صالح اسـت ننویسـید و آن 
فـرد صالـح، از انتخاب شـدن، محروم شـود. 

ــا داده میشــود  ــه م ــه ب ــن فهرســتی ک ــم ای ببینی
ــرادی  ــه اف ــا میدهــد. ب ــه م ... را چــه کســی دارد ب
اعتمــاد بکنیــم کــه واقعــاً... بدانیــم اینهــا 
ــد،  ــد، در راه امامن ــد، در خّطن ــد، انقالبیان متدیّنن
ــد.  ــول دارن ــاً قب ــام را واقع ام

اختالف نظرهایـی کـه در دوران انتخابـات پیـش 
می آید، ممکـن اسـت کدورت هایـی را بیـن بعضی 
از بـرادران و خواهـران به وجود بیـاورد؛ نگذارید این 
کدورت هـا باقی بمانـد... ایـن کدورت هـا روز جمعه 
باید زیـر خاک دفـن شـود و تمـام گردد. 
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انتخاباتویژه روز 
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اصل ششم
استقالل کشور 

و نفی سلطه پذیری

مروری بر

1. سـوره ی مبارکـه ی مائـده، جـزو 
آخریـن سـوره هایی اسـت کـه بـر 
پیامبر)ص( نازل شـده اسـت. زمانی 
کـه پیامبـر تشـکیل حکومـت داده و بـر دشـمنان 
بیرونـی خـود پیـروز شـده بـود. آیـه ی معـروف 
امامت یعنـی "الَْیـْوَم أَْکَملُْت لَُکـْم ِدیَنُکـْم َوأَتَْمْمُت 
َعلَْیُکـْم نِْعَمِتـي" نیـز در همین سـوره آمده اسـت. 
قبـل از این فـراز، خداوند جملـه ای را بیـان می کند 
که حاوی نکتـه ی مهمی اسـت. می فرمایـد: "الَْیْوَم 
َِّذیـَن َکَفـُرواْ ِمـن ِدیِنُکـْم َفـَا تَْخَشـْوُهْم  یَِئـَس ال
َواْخَشـْوِن". بدیـن معناکـه امـروز، روزی اسـت که 
دیگـر دشـمنان از مبـارزه ی بـا دیـن شـما ناامیـد 

شـده اند، پس از آنها نترسـید بلکـه از من بترسـید.  
شـهید بزرگوار مطهـری در تحلیل ایـن آیه معتقد 
اسـت که منظور خداونـد از اینکه "از من بترسـید"، 
یعنی آنکـه از "سـنت های مـن" بترسـید. یکـی از 
سـنت های خـدا همـان اسـت کـه در آیـه ی 11 
سـوره ی مبارکـه ی رعد بـه آن اشـاره کرده اسـت: 
"إِنَّ ا... الیَُغیِّـُر مـا بَِقـوٍم َحّتی یَُغیِّـروا ما بِأَنُفِسـِهم": 
"خداونـد سرنوشـت هیـچ قـوم )و ملّتـی( را تغییر 
نمی دهـد مگـر آنکـه آنـان آنچـه را در خودشـان 
اسـت تغییر دهند." شـهید مطهـری از ایـن دو آیه 
اینگونـه نتیجـه می گیـرد کـه مهم تریـن مشـکل 
از تشـکیل حکومـت،  جامعـه ی اسـامی پـس 

"دشـمن درونـی" و یـا بـه تعبیـر بهتـر، "افـراد 
فرصت طلب" است.

2. نظیر چنین تحلیلــی را، رهبر انقاب در نماز 
جمعه اردیبهشــت ماه ســال 80  نیز به 5گروه 
دشــمن که مقابل حکومــت پیامبر)(قرار 
داشتند اشاره کردند. ایشان می فرمایند »دشمن 
اول، قبایل نیمه وحشــی اطراف مدینه بودند که 
دشمن کم اهمیتی محسوب می شدند... دشمن 
دوم، اشــراف مکه بودند... دشمن سوم، یهودیان 
بودند، دشــمنان ســازمان  یافتــه ای که روی 
ذهن های مردم ضعیف االیمان اثر می گذاشتند. 

پیامبر نیز تا می توانســت با آنان مــدارا کرد تا 
جایی که خودشــان علیه حکومت خیانت کردند 
و شــوریدند... دشــمن چهارم منافقین بودند. 
کســانی که به زبان ایمــان آورده بودنــد اما در 
باطن ایمان نداشــتند. مردمانی معاند و آماده ی 
با دشمن، منتها برخاف یهودیان، سازمان نیافته 
بودند. پیامبر)( این گــروه را تحمل می کرد 
و مانند سایر مســلمانان با آنها برخورد می کرد. 
دشــمن پنجم امــا خطرناک ترین دشــمن ها 
بــود. و آن عبارت اســت از تمایات نفســانی، 
خودخواهی ها، میل به انحراف، میل به گمراهی 
و لغزش که زمینــه ی آن را خود انســان فراهم 
 3 می کند. یعنی موضوعاتی که ممکن است 

من می خواهم دل والیت را راضی کنم این شماره 
تقدیم می شود
 به روح پرفتوح 
  شهید 
حسین خرازی

محل شهادت:   عملیات کربالی پنج ،شلمچهشهادت:  8 اسفند 1365  )( فرمانده لشگر14 امام حسین

شــهید خّرازی به رفقایش گفته بود: »من اهمیت نمی دهم درباره ی ما چه 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 اسام می اندیشد و در ورای دنیای اسام، به بشریّت.      80/8/9
2

4

سرنوشت کشوردر دست مردم
» هرچه انتخاب کنید برای خودتان انتخاب کردید«

خنجر نفوذی ها  بر پشت 
دیپلماسی

تجربه جمهوری اسالمی از نفوذ 
در مجلس شورای اسالمی

2

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

توصیه ویژه
برای انتخاب درست  به

 فهرست اطمینان  بخش 
3اعتماد کنید



 هفته نامه خبری-تحلیلی نمازهای جمعه، مساجد و هیات های مذهبی

    2 شماره  22|  هفتـه دوم اسفند 94

تجربه جمهوری اسالمی از نفوذ در مجلس شورای اسالمی 

خنجر نفوذی ها بر پشت دیپلماسی
هفته اخبار

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. 

  پیروزی سوریه 
پیروزی ایران خواهدبود

روزنامه صهیونیسـتی هاآرتص: مداخله روسیه در 
سـوریه باعث برهم خـوردن تـوازن قـدرت در این 
کشـور شـد و رژیم صهیونیسـتی نگـران پیروزی 
نظام بشـار اسـد اسـت کـه پیـروزی آن،پیـروزی 

ایران هـم خواهد بـود.   |   باشـگاه خبرنـگاران|

  توصیه های واشنگتن پست 
به کنگره برای مقابله با ایران

ــی  ــد اقدامات ــره می توان ــت: کنگ ــنگتن پس واش
را در مقابــل برنامــه موشــکی ایــران انجــام 
ــتماع،  ــات اس ــزاری جلس ــامل برگ ــه ش ــد ک ده
تمدیــد تحریم هــا علیــه ایــران کــه در ســال 
ــب  ــود و تصوی ــی می ش ــادی منقض ــاری می ج
ــای  ــه چالش ه ــش ب ــد در واکن ــای جدی تحریم ه

ــارس| ــت.  |  ف ــران اس ــم ای ــدار و دائ پای

  نشنال اینترست: دست ایران
 در مناقشه سوریه پر است

نشـنال اینترسـت در مقاله ای در رابطـه با تصمیم 
اخیرعربستان سـعودی در اعزام نیروهای عملیات 
ویـژه بـه سـوریه نوشـت: ایـن اسـتقرار در حالـی 
صورت می گیرد که دسـت ایـران در این مناقشـه 
پـر اسـت و در عـوض سـرمایه گذاری سـعودی ها 
بـر روی گروه های مخالـف سـوریه ناامیدانه دنبال 

می شـود.   |  ایسـنا|

  روایت رسانه آمریکایی از شیطنت آمریکا 
در صورت شکست مذاکرات هسته ای 

نیویـورک تایمـز مدعـی شـده، کاخ سـفید قصـد 
داشـته درصـورت شکسـت مذاکـرات هسـته ای، 
حملـه سـایبری گسـترده ای را علیـه ایـران انجـام 
سیسـتم های  هوایـی،  دفـاع  سیسـتم  و  دهـد 
بـرق  شـبکه  حیاتـی  بخش هـای  و  ارتباطـی 
کشـورمان را فلج سـازد تـا اقـدام نظامی بـه راحتی 

انجـام گیـرد.    |  جـام نیـوز|

 مسکو: توافق آتش بس سوریه آبروی 
واشنگتن را خرید 

سـخنگوی وزارت خارجه روسـیه: توافق روسیه و 
آمریکا درباره سـوریه، آبـروی واشـنگتن را پس از 
قانع شـدن به شکسـت سیاسـت هایش در سوریه 
حفـظ کـرد. ماریـا زاخـارووا، سـخنگوی وزارت 
خارجـه روسـیه در گفتگـو بـا المیادین گفـت: ما 
گروه هایـی را کـه بـا آتش بـس مخالفـت کننـد 

تروریسـت به حسـاب می آوریـم.    |    ایسـنا|

 تمدید تحریم های انگلیس 
علیه حماس 

وزارت خارجـه انگلسـتان بـا صـدور بیانیـه ای از 
تمدیـد تحریم هـای اعمال شـده علیـه چهـار عضو 
ارشـد حمـاس خبـر داد.»خالـد مشـعل« رئیـس 
دفتـر سیاسـی، »اسـامه حمـدان« مسـئول روابط 
بین الملـل،  »موسـی ابومـرزوق« و »عمـاد خلیـل 
علم« از اعضای ارشـد دفتر سیاسـی حمـاس چهار 
فـردی هسـتند کـه تحریم هـای آن هـا از سـوی 

لندن تمدیـد شـده اسـت.     |    فـارس|

  نفوذ شاخ و دم ندارد  
داســتان پرغصه نفوذی هــا در آن مجلس بــه همین جا ختم 
نمی شود. درست زمانی که آقای روحانی رئیس جمهور فعلی به 
عنوان عضو شورای عالی امنیت ملی و رئیس تیم مذاکره کننده 
هسته ای مشغول مذاکره و به تعبیری مبارزه با سه کشور اروپایی 
برای حفظ دستاوردهای هسته ای دانشمندان جوان ایرانی است 
و مهمترین پرونده سیاست خارجی کشور را پیش می برد؛ در اوج 
ماجرا به ناگاه نه تنها پشت او را خالی کرده، بلکه گویی از پشت به 
او خنجر زده باشند با یک طرح سه فوریتی همان مجلس مواجه 
می شــود. آقای روحانی در صفحه 174 کتــاب خاطرات خود 
می گوید: "تعدادی از نمایندگان طرح سه فوریتی برای پذیرش 
پروتکل الحاقی را امضا کردند و در پی تقدیــم آن بودند. من ]با 
رییس جمهور[ تماس گرفتم و گفتم: اگر طرح در مجلس مطرح 
شود، من اســتعفا می دهم. در این زمینه من و ]روسای دو قوه 
مجریه و مقننه[ صحبت کردیم و طرح متوقف شد ولی متأسفانه 

سفرای اروپایی از تهیه این طرح باخبر شده بودند..."
رهبر معظم انقاب دو روز مانده به انتخابات 7 اســفند در دیدار 
با مردم مومن و انقابی نجف آباد اصفهان در ذیل بحث نفوذ در 
انتخابات به همین دو داســتان تاریخی اشاره کردند: »مجلسی 
داشتیم که در حال مذاکرات گرم و دشوار هسته ای-در دورانی 
که رئیس جمهور محتــرم فعلی ما رئیس مذاکرات هســته ای 
بود- داشتند با زحمت، با شّدت حرف میزدند، با طرفهای مقابل 
مجادله میکردند؛ درواقع مبارزه میکردند برای اینکه حرف ایران 
را سبز کنند؛ در مجلس طرحی ســه فوریّتی آوردند برای اینکه 
حرف طرف مقابل سبز بشود! که همان وقت رئیس هیئت مذاکره 
که رئیس جمهور محترم فعلی ما است، گایه کرد، گفت ما داریم 
آنجا مبارزه میکنیم، اینجــا آقایان دارند طرح به نفع دشــمن 
طّراحی میکنند؛ خب اینها نفوذ اســت دیگر؛ اینها چیه؟ نفوذ 

شاخ ودم دارد؟«

اعتصاب گردن کلفت ها!
این البته تنها خطــای فاحش آن چند نماینــده در آن مجلس 
نبود. در مقطعی دیگر، برخی از آنها تصمیم گرفتند در اعتراض 
به نظارت استصوابی مجلس شورای اسامی دست به تحصن و 
سپس استعفای دسته جمعی بزنند. موضوعی که همان موقع با 
واکنش حکیمانه رهبر انقاب مواجه شــد. »در داخل مجلس - 

مثل همه جای دیگر - ممکن است عناصری نفوذ و رخنه کرده 
باشند؛ حقایق را وارونه کنند؛ فضا را بر کسانی سخت و سنگین 
کنند؛ آنها را وادار به کار ناشایسته و نامناسبی کنند... بیست وپنج 
سال این انقاب و این نظام سِر پا ایستاده است؛ بیست وپنج سال 
این ملت مثل کوه در مقابل دشــمناِن توطئه گر و حیله گِر خود 
مقاومت کرده است. کســانی که این روحیه را از دست بدهند و 
یا دیگران را به خروج از این روحیه تشویق کنند، به ملت خیانت 
کرده اند... البته این روزها حرفهای گوناگونی از زبانها و بلندگوهای 
مختلف در داخل کشور بلند شد که بعضی از آنها بسیار دل آزار 
بود.. کسانی هم هستند که زیاده خواهند و - همان طور که عرض 
کردیم - با گردن کلفتی میخواهند کار خود را پیش ببرند. اینها 

میخواهند روی مسؤوالن کشور فشار وارد آورند. 82/11/15«

   نماینده شجاع، مجلس عزیز
راز تاکید ویژه رهبر انقاب بر دو صفت مهم برای مجلس شورای 
اسامی را می توان در خال بازخوانی همین تجربیات دریافت. 
مجلس باید »شجاع« و »فریب نخور« باشد. دو صفتی که رهبر 
معظم انقاب در سخنان دیگر خود در سال جاری ذیل موضوع 
انتخابات با عبارات مشــابهی چون »مرعوب نشــدن در مقابل 
غرب و آمریکا94/11/28« و »آگاه از توطئه های دشــمن و مقاوم 
در مقابل آن 94/11/28« به آن اشــاره کرده و نسبت به تشکیل 
مجلسی که بخواهد کشور را به دشمن بفروشد هشدار داده بودند. 
مجلس نمایندگان »شجاع«، مجلس نمایندگان حامی »عّزت و 
استقال ملّی« و مجلسی که حافظ منافع کشور و مردمش است؛ 
چون مرحوم مدرس؛ مدرسی که یک تنه در آن سالهای ابتدایی 
سلطه رضاخانی در برابر استعمار و استکبار ایستاد: »در آن چند 
سال اولیه، تا وقتی که هنوز مجلس، آن مجلِس تحت نفوذ سلطان 
و سردار و دوله و سلطنه و سفارتخانه خارجی نبود، مجلسی بود 
که با وجود ابتدایی بودن، تأثیر خود را در اوضاع کشور میگذاشت. 
هر جا که اندکی نشانه ســلطه خارجی بود، آن مجلس، باقدرت 
تمام می ایستاد. اولتیماتوم روس بود، مجلس ایستاد. استقراض 
از خارجیها بود، مجلس ایستاد. قرار داد وثوق الدوله بود، مجلس 
ایستاد. امثال مدّرس ها در آن مجلس، کم و بیش بودند. آنهایی 
هم که گذشِت زمان نشــان داد نمیتوانند همیشه مدّرس باقی 
بمانند و مثل مدّرس باشــند، در ســایه حضور مرداِن مستقلِ ّ با 
ایمانی از قبیل مدّرس، خیابانی و امثــال آنها، یک حالت واقعِی 

مردمی به آن مجلس دادند. 73/3/11« 
اگر مجلس مدرس داشته باشد. اگر مجلس مردمی باشد. مجلسی 
خواهد بود که با ریل گذاری صحیح برای دولت، اجازه نخواهد داد 
تا کشور در دام آمریکا و اشرافی گری بدبخت شود. چنین مجلسی 
ریل گذار حرکت دولت است: »اگر چنانچه مجلس به دنبال رفاه 
مردم، عدالت اجتماعی، گشــایش اقتصادی، به دنبال پیشرفت 
علم، پیشــرفت فّناوری، به دنبــال عّزت ملّی و اســتقال ملّت 
باشد، ریل گذاری او به ســمت این هدفها خواهد بود؛ اگر مجلس 
مرعوب غرب باشد، مرعوب آمریکا باشد، دنبال حاکمّیت جریان 
اشــرافی گری باشــد، ریل گذاری او در این جهت ها خواهد بود؛ 
کشــور را بدبخت خواهند کرد. اهّمّیت مجلس اینها است؛ اینها 

چیز کمی است؟ 94/11/28«.  

" امروز در جهان از ایران چهره رژیمی ساخته اند: خشن، سرکوبگر که به فکر تهیه سالح های مرگبار و ابزار تهدیدکننده بشریت 
است... با خشن ترین و قسی ترین گروه های تروریستی در ارتباط است، ردپای او در بسیاری از حوادث تروریستی گوشه وکنار 
وجود دارد و دین برای او ابزار سرکوب 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 کشور و یا یک عنصر 
جاسوس و خودفروخته نیست. اینها بخشی از نطق یک نماینده مجلس شورای اسالمی است که به هر طریقی از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده 

و توانسته است؛ رای بخشی از مردم حوزه انتخابیه اش را نیز به خود جلب کند و به خانه ملت نفوذ کند.
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بنده از اول هم که صحبت گفتن و بحث کردن در تلویزیون  رفتار  سیاسی

]در آستانه ي انتخابات ریاست 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 کامًا می شناسند، دیگر احتیاج به این که 
من عکس و نمی دانم این چیزها از خودم منتشــر 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 اعان کردند که این جا ستاد تبلیغاتی مثًا فان 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 بشــود و باز عکس بنده 
چاپ بشود. من از این کســانی 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.  1364/05/17  

مردم ستادهای انتخاباتی مرا تشکیل دادند 
نمونه ای از رفتار انتخاباتی حضرت آیت ا... خامنه ای در سال 64

بارهبرتا انتخابات تا انتخابات1 روز

واقعــاً نمی خواســتم مــن در این  ت تاریخی
روای

انتخابات ]ریاست جمهوری[ شرکت 
کنم امام بر من واجــب کرد، صریحاً 
گفتند بر تو الزم و متعین است، یعنی 
نگفتند هم که الزم است که بعد بیایم 
بگویم واجب کفایی اســت شــاید نه، گفتند 
متعین است یعنی واجب عینی است بر تو... من 
گــوش می کــردم، دقــت می کردم بــه این 
صحبتهایی که مردم می کردنــد، آقا از رئیس 
جمهور شما چه انتظار دارید؟ بنا می کردند یک 
شرح 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 داشتند، یک عده ای بچه هایشان را بغل 
می کردند می رفتند، بنده از صبح روز انتخابات 
یک غمی دل من را گرفته بــود که تا چند روز 
هــم ادامه داشــت، از صبــح روز جمعه، خدا 
می داند به خاطر همیــن که من فکر می کردم 

امروز مردم می روند پای این صندوقها میلیونها 
نفر آدم می گویند فانی، باید چه بکنم؟.... من 
نمی توانــم آن حرفهایی را که مــردم آن روز 
می گفتند و روزهای قبلــش و روزهای بعدش 
توی تلویزیون منعکس می شد از یاد ببرم، من 
یادم است این را؛ مردم خیلی انتظار دارند، مردم 
انتظار یک اصاح دارنــد، در کار اداری، در امر 
توزیع، در امر واردات کشور، در مسائل تولید، در 
کارهــای گوناگــون اقتصــادی، در کارهای 
فرهنگی، در ترویــج نیروهای حــزب ا... ، در 
منزوی کردن نیروهــای فرصت طلب خبیث 
بددل، اینها را مردم می خواهند... می بینید که 

چقدر حساس است. 1364/6/9

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

نکات مهم بیانات رهبر انقالب اسالمی درباره انتخابات

ترفند دشمن        |       نفوذ       |       انتخاب خوب         |       مجلس غیرمرعوب         |        اقتصاد درون زا واژگان 
کلیدی

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 کشور و دارای عزم برای درمان و ِعالج دردها

    عالقه مند واقعی به پیشرفت کشور 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 کردن دولت جهِت حرکت در مسیر آن

مطرح شده در دیدار مردم نجف آباد با رهبر انقالب اسالمی 1394/12/05

بـه مـرور دل انسـان را از ایمـان تهـی کنـد، در 
حالی کـه ظاهـر، ظاهـر انسـانی اسـت.

پیامبـر)( بـا ایـن دشـمن هـم مبـارزه کـرد. 
تاریـخ صـدر اسـام پـر اسـت از رخدادهایـی که 
مسـلمانان به دلیل وجـود عناصـر ضعیف االیمان 
در بینشـان ضربـه خورده انـد.«  ماجـرای جنـگ 
احـد یکـی از آنهاسـت. در جنـگ احـد، همه چیز 
به نفع مسـلمانان بـود. امـا عـده ای از مسـلمانان 
که پیامبر)( وظیفه ی محافظـت از تنگه ای را 
بـه آنان سـپرده بـود، بـرای جمع کـردن غنیمت، 
تنگـه را رهـا کردند. دشـمن نیـز از همیـن نقطه 
به مسـلمانان حمله کرد. اسـام اگرچه شکسـت 

نخورد امـا پیـروزی اسـام دیرتر شـد. 

3. سـی و هفت سـال از پیـروزی انقاب اسـامی 
ایـران می گـذرد. نظامـی کـه اگرچـه "دشـمن 
بیرونی" هـر کاری که از دسـتش بـر می آمد برای 
ضربـه زدن بـه آن انجـام داد امـا در نهایـت، بارها 
و بارهـا شکسـت طـرح و راهبردهایـش در برابـر 
انقاب اسـامی را اذعان کرده اسـت. آن چنان که 
سـال گذشـته، جـرج فریدمـن، مسـئول مرکـز 
راهبـردی اسـتراتفور به ایـن موضوع اشـاره کرده 
و می گویـد: " ایـران نشـان داده اسـت نـه فقـط 
بـدون حمایت آمریـکا، بلکـه در حـال درگیری با 
آمریکا نیـز می توان بزرگترین قـدرت تکنولوژیک 
و نظامی منطقـه بـود. این پدیـده ایـران را به یک 
الگو برای کشـورهای اسـامی تبدیل کرده است"

بـدون شـک، چنیـن موضوعی بـه ماهیـت نظام 
از  کـه  ماهیتـی  برمی گـردد.  ایـران  سیاسـی 
سـویی برخاسـته از متـن اسـام نـاب اسـت و از 
سـویی دیگـر، "مردم بنیـان" اسـت. انتخابـات را 
می تـوان مهم ترین عرصـه ی نمود عینـی ماهیت 
مردم سـاالرانه ی نظـام اسـامی دیـد. چـون در 
عرصـه ی انتخابات اسـت کـه نظـر و رأی تک تک 
مـردم می توانـد سرنوشـت کشـور را تغییـر دهد: 
درسـت اسـت که »انتخابات یک حادثـه یک روزه 
اسـت... }امـا{ دامنـه ی تأثیـر آن به همـان چهار 
می کنیـد  اقدامـی  نمی مانـد...  محـدود  سـال 
کـه تاثیـر آن در کوتاه مـدت، در چهارسـال، و در 
بلندمـدت، گاهـی در چهـل سـال باقـی می ماند، 

اینقـدر انتخابـات مهـم اسـت.« 92/2/25
به همیـن دلیـل بایـد »انتخـاب درسـت« انجـام 
داد چراکـه »هرچه انتخـاب کنید بـرای خودتان 
انتخاب کردیـد. انتخاب خوب شـما به خود شـما 
برمي گـردد. اگـر انتخـاب با غفلـت انجـام بدهید 
کـه انتخـاب بـدی از آب دربیایـد، از کار دربیاید، 
بدی اش به شـما برمیگردد.« 94/12/5 بنابراین در 
انتخـاب، بایـد مراقب دشـمن درونی بـود. عناصر 
فرصت طلبـی کـه ممکـن اسـت بـه دو مجلـس 
ورود پیـدا کننـد و ماننـد موریانـه، پایه هـای 
نظـام را سسـت کننـد. بـه همیـن دلیـل انتخاب 
درسـت یک وظیفـه اسـت. انتخـاب مردم اسـت 
که بـر سرنوشـت کشـور تاثیـر خواهد گذاشـت. 
»هر چند کـه در ایـن 37 سـال، انقاب اسـامی 
علی رغـم دشـمنی ها پیـش رفتـه اسـت و ملـت 
]بدانـد[ بعـد از ایـن هـم خـدای متعال پیـروزی 
نهایـی را برای شـما ملّت ایـران و برای این کشـور 
مقـّدر فرمـوده اسـت و ان شـاءا... شـما بـه نتیجه 

خواهیـد رسـید.« 94/12/5  

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

   انتخـاب خـوب شـما بـه خـود شـما برمیگـردد... خـدای متعـال 
وقتـی کار را شـما بـا دّقـت، بـا بصیـرت انجـام دادید از شـما 

قبـول میکنـد... بشناسـید و انتخـاب کنیـد... آن جایـی را 
کـه نمی شناسـید، نگوییـد مـن نمی شناسـم پـس رأی 
نمیدهـم؛ نـه، برویـد سـراغ کسـانی که بـه دیـن آنهـا، به 

تعّهـد آنهـا، بـه بصیـرت آنهـا اطمینـان داریـد، از آنها سـؤال 

کنیـد94/12/5... خود بنده هم وقتـی این فهرسـتها را می آورند 
کـه بیایـم رأی بدهـم، بعضـی از آدمهای ایـن فهرسـتها را 
نمی شناسـم اّما اعتمـاد میکنـم به آن کسـانی کـه ]اینها 
را[ معّرفـی کرده انـد،.. اگر دیـدم اینهـا آدمهـای متدیّن و 
مؤمـن و انقابی ای هسـتند، به حرفشـان اعتمـاد میکنم و 

بـه ]فهرسـت [ آنهـا رأی میدهـم.94/10/19 

توصیه ویژه


