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 وظیفه  خواص در معرفی   نامزد اصلح 

"آقـــای خامنـــه ای! از نظـــر من مشـــکل در  گزارش
مقدمات انتخابات است... وگرنه من با نظر هفتـه

حضرت عالـــی موافقـــم کـــه صندوق هـــا را 
بیســـت بار هم بشـــمرند نتیجه آراء عوض 
نخواهـــد شـــد. اگر صندوق هـــا را بازشـــماری کنند خیلی 
اتفاقـــی رخ نمی دهـــد." ایـــن روایتـــی اســـت از دیـــدار   
26خـــرداد88؛ نمایندگان چهار نامزد انتخابات ریاســـت 
جمهـــوری به دفتر رهبـــری آمده بودند تـــا درباره بعضی 
حواشی مربوط به انتخابات با رهبر انقالب سخن بگویند. 
عبـــارات ابتدای متن هم بخشـــی از صحبت های نماینده 
ســـتاد انتخاباتـــی یکـــی از دو نامزد اصلـــی معترض بود. 

انتخاباتی که در طول تاریخ سیاسی کشور از منظر اخالق 
انتخاباتی قابل بررســـی اســـت. مصداقی تلـــخ در تاریخ 
معاصـــر که می توانـــد درس های عبرت آمـــوز جدی برای 

همه داشته باشد. 

قدمبرداشتنبرایرضایخدا
انتخابـــات در یک جامعه ی اســـالمی که نظام سیاســـی 
آن بر مبنای ارزشـــهای اســـالمی بنا نهاده شـــده، تفاوت 
های جدی باانتخابات در ســـایر نظام های سیاسی دارد. 
جامعـــه دینی، تمـــام امـــور خـــود را زیر ســـایه عبودیت 
خداوند معنادار می کند. حتی امور شخصی انسان هم 

در این نگاه مقدمه ای برای عبودیت خداوند محســـوب 
می شـــوند. وقتی نیازهای عادی و امور شخصی انسان 
در چنین بستری تعریف می شود طبعا تکلیف اقدامات 
جمعی انسان مانند انتخابات روشن است.  هدف نهایی 
در انتخابات هـــم تکمیل زنجیره بندگـــی خداوند و جلب 
رضایت اوســـت: »هم آحاد مردم، هم خود نامزدها، هم 
طرفدارانشـــان،کاری کنند که هر حرکتشـــان حســـنه ای 
باشد در نزد کرام      الکاتبین الهی؛ کاری کنند که اعمال آنها، 
رفتار آنها، گفتار آنها پیش خدای متعال حسنه محسوب 
بشود و خدای متعال ثواب برای آن معّین بکند. ... تالش 

کنند، مبارزه کنند...

گزیده بیانات     |     2  

بــه نماینــدگان  انقــالب  از توصیه هــای کلیــدی رهبــر  خط حــزب اهلل برخــی 
مجلس را براســاس پیام های ایشــان به مناســبت آغاز بــه کار ادوار مختلف 

مجلــس بازخوانی می کند:

مروری بـر  توصیه های کلیـدی رهبر انقالب بـه نماینـدگان مجلس

بایستههایبایستههای
  مجلسانقالبیمجلسانقالبی

ادامه در صفحه ۳

سیـــا  ستـــــی
 عین دیانت

نگاهی به ضرورت رعایت اخالق در  صحنه انتخابات

انتشار برای اولین بار؛ 
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گزیده بیانات

مروری بر  توصیه های کلیدی رهبر انقالب به نمایندگان مجلس شورای اسالمی 

خط حزب اهلل به مناسبت سالروز تاسیس مجلس شورای اسالمی برخی از توصیه های کلیدی معظم له به مجلس شورای اسالمی را بازخوانی میکند:

بایسته های   مجلس انقالبی

ویژگی انقالبی و پرتالش 
بودن را حفظ کنید 

1400/3/6   

از هدر رفتن وقت مجلس 
جلوگیری کنید

75/3/11   

ی 
ّ
خطوط اصلِی اقتصاد مل

را اصالح کنید 
99/3/7  

تقوا و انصاف را در وظیفه 
نظارتی رعایت کنید 

99/3/7  

در میان مشکالت، 
اولویت ها را شناسایی کنید

79/3/6  

اقتصاد مقاوم
 را محقق کنید 

95/3/8  

هیچ تطمیع و تهدیدی 
نباید بر نماینده تاثیر بگذارد

83/3/6   

 گره گشای کارهای
 دولت باشید

75/3/11   

نقش نفت در منابع مالی 
دولت را کاهش دهید 

99/3/7   

تقوا و ادب اسالمی را در 
گفت و گوها رعایت کنید 

71/3/7  

عقالنیت و آرامش در 
مجلس حاکم باشد

1400/3/6  

اولویت، حل مشکِل معیشت 
طبقات ضعیف است 

99/3/7  

مردم گرایی           قانون گذاری

اخالق و وظایف نمایندگی

پرهیز از آسیب های نمایندگی

رسیدگی به اقتصاد

سطح کیفی قوانین 
را با کار کارشناسی 

افزایش دهید
1400/3/6  

با مردم به خصوص 
محرومین ارتباط 

داشته باشید
71/3/7   

قوانین گره گشا، 
پرتأثیر و جامع 

تهیه کنید 
83/3/6  

خواسته ها و 
نیازهای مردم را 

بشناسید 
71/3/7  

قوانین متراکم، 
تکراری و متعارض

 را تهذیب کنید
1400/3/6  

از سطح زندگِی 
متوسط مردم 

دور نشوید 
83/3/6  

استفاده از توانایی های قانونی به 
نفع مسائل شخصی و گروهی

1400/3/6   

ورود در مسائل اجرایی و توافق 
درباره تعیین مدیر و ... 

1400/3/6   

بی احتیاطی در استفاده از تریبون 
عمومی مجلس و طرح نظرات تند

1400/3/6   

نقشه کشیدن برای رسیدن به 
پستهای اجرایی با ورود به مجلس

1400/3/6   
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هرجا که نشانی از نداِى اماِم راحِل عظیم الّشأِن ما در آن جاست 
و دل ها مجذوب آن نداســت و قدم ها در راه اهــداف آن حرکت 
می کنند، استکبار موضع گیری می کند. هرکس که طرفدار دین 
مقّدس اســالم باشــد، اگر دین را از سیاســت جدا کند، استکبار 
جهانی بــا او کاری نــدارد. آن جایی که دین وارد میدان سیاســت 
می شــود و به زندگی مردم و امور اساســی جهان و امور دنیوی 
مردم کار دارد، اســتکبار جهانی ظاهر می شــود. چــون می داند 
که در چنان وضعی، دین، جلِو زورگویی ها و سوء استفاده های 
آنها را می گیرد و مانع چپاول هایشان از منابع طبیعی و انسانی 
جهان اسالم می شود... ]و[ از دیدگاه امریکا و مستکبرین، یکی 
از جرمهای بزرگ جمهوری اسالمی ایران این است که در مسائل 
جهانی، تحت تأثیــر نظر آمریکا و امثــال آمریکا قــرار نمی گیرد.    

1372/03/14

جرمماایناستکه
تحتتأثیرآمریکانیستیم؟!

خطبه های انقالب  

تخریباشخاص،فاقدمنطقشرعیوعقالییاست

به رسم آیه ها  

وقتی انسان مبتال اســـت به گناه، در یک نقطه  حّساس و بزنگاه 
حد، آن کســـانی که نتوانســـتند طاقت 

ُ
کم مـــی آورد. در جنـــگ ا

بیاورند و دلشـــان در هوای غنیمت آن چنـــان تپید که فراموش 
کردند چه مســـئولّیت حّساســـی برعهده ی آن هاســـت و جنگ 
پیروز را بـــه جنگ مغلوب تبدیـــل کردند، این ها قبـــا خطاهایی 
انجام دادنـــد، آن خطاهـــا اینجا خـــودش را نشـــان داد؛ یعنی 
گناه ما موجب می شـــود که در یک نقطه حّساس، در یک نقطه  
بزنگاه، نتوانیم تاب بیاوریم. مرحله  باالتر از این و بدتر از این، آن 
اســـت که ما گاهی خطایی می کنیم، آن خطا موجب می شـــود 
که ما دچار نفاق بشـــویم؛ یعنی دلمان بـــا زبانمان اختالف پیدا 
کند. راه عالج هم مراقبت اســـت؛ باید نظارت کنیم بر خودمان، 
انگیزه مان را افزایش بدهیم، کارمـــان را متراکم تر کنیم، ُپرکاری، 

پرهیز از لغزشگاه ها، خالصه در یک جمله تقوا.    1395/03/25

گناهعاملشکستانساندربزنگاههااست

درس اخالق  

گزارش هفته

بعضی با انگیزه هـــای سیاســـی و بعضی بـــا انگیزه های حّتی 
دینی اشـــخاص را مورد تخریب قـــرار میدهند. ایـــن چه کاری 
اســـت؟! این نه منطق شـــرعی دارد و نه منطـــق عقالیی. اگر 
واقعًا انســـان از یک جهتگیری ای که خیـــال میکند فالن کس 
یـــا فـــالن کســـان در آن جهتگیـــری هســـتند، ناراضی اســـت، 
راهش تخریـــب و اهانت به اشـــخاص نیســـت، راهش اســـم 
آوردن از ایـــن و آن نیســـت، راهش تبیین اســـت. اگر کســـانی 
هدفشـــان این اســـت که میخواهند یک خط انحرافی را کور و 
خراب کنند، راهش این نیســـت. از نظر شـــرعی هم که معلوم 
اســـت. این طور کارها عادتًا خالی از افتراء ناخواســـته، دروغ 
ناخواســـته و قول به غیرعلم ناخواسته، نیســـت. قرآن به ما 
میگویـــد: »لو ال اذ ســـمعتموه ظـــّن المؤمنیـــن و المؤمنات 

بأنفسهم خیرا1«؛ چرا به هم حسن ظن ندارید؟    85/6/9
1( سوره نور، آیه 12

ادامه از  صفحه 1
کار کنند، خوب است، اّما نّیت ها را نّیت های خدایی 

بکنند«                1396/2/27 
ایـــن موضـــوع محـــدود بـــه نامزدهـــا نیســـت و 
طرفداران شـــان هـــم مشـــمول آن می شـــوند: 
»طرفدارهـــا اگـــر نیتشـــان را خدایـــی کننـــد در 
طرفداری از هرکدام از نامزدها که انتخاب میکنند، 
اگر نیتشـــان را خدایـــی کننـــد، خدای متعـــال به 
کارشـــان برکت خواهد داد. حاال یا این است که آن 
کسی که مورد نظرشان هست موفق خواهد شد 
و پیروز خواهد شـــد یا اگر نشـــود، خدای متعال از 
آنها راضی اســـت و این کار مبارک خواهد بود برای 
1400/3/6 پـــس مقدمـــه فکـــری و نظری  آنهـــا.«     
اخالق انتخاباتی در نظر داشـــتن این فرض اصلی 
اســـت که کنـــش سیاســـی انتخاباتی قرار اســـت 
مقدمه ای برای جلـــب رضایت خداوند باشـــد. در 
کتاب  »فتنـــه تغلب«  تذکـــر  رهبرانقالب خطاب به 
مسئول یکی از روزنامه ها که تیتر غیرمنصفانه ای 
در سال 88  در رســـانه اش درج شـــده بود، آمده 
اســـت: »دقیق حرف بزنیـــد، نیاز نیســـت که اغراق 
و حرف های دروغ زده شـــود. ایـــن کارها بی برکتی 
می آورد.« در منطق اســـالمی،  عبـــور از خط قرمز 
اخـــالق، حتی مـــا را به اهـــداف دنیایی نیـــز نزدیک 

نخواهد کرد.

اهانت،تهمتوتخریبممنوع!
ماهیت انتخابات یـــک ماهیت رقابتی اســـت. رقابت 
بستری است که در آن شـــرکت کنندگان سعی دارند 
از سایر رقبا پیشی بگیرند. اینجاست که اخالق  گاهی 
ممکن اســـت موردخدشـــه قرار گرفته و منافع ملی 
را قربانی منافع جناحی کند. اتفاقات ســـال 88 اوج 
این وضعیت بود. انتخابات در نظام اسالمی بناست 
رضایـــت خداونـــد را فراهـــم کند،پس هر آنچـــه که با 
مقررات الهی در تناقض باشـــد مایه زیرســـوال بردن 
اخالق انتخاباتی خواهدشد: »نگاه نکنید به آن چیزی 
کـــه در آمریکا و بعضـــی کشـــورهای اروپایی معمول 
اســـت که برخوردهـــای اهانت آمیز آبرویشـــان را برد. 
ما در گذشـــته هم هر وقتی که نامزدهـــا در مناظرات 
تلویزیونی و غیـــره روش اهانت و توهیـــن و تهمت و 
تخریب طرف مقابل و ترساندن مردم از رقیب را دنبال 

کردند، کشور به نحوی از انحاء ضرر کرد.«     1400/3/6

مرزبندیبادشمنکمرنگنشود
عالوه بر اخـــالق، نامزدها و کنش گران سیاســـی 
حامی آنها بایـــد خط قرمـــز دیگری  را هـــم رعایت 
کنند؛اینکـــه رقابت هـــای سیاســـی در انتخابـــات 
موجب کم رنگ شـــدن مرزبندی با دشمن نشود: 
»انتخابات مال ملت ایران اســـت، مال جمهوری 
اسالمی اســـت، مال اسالم اســـت؛ مرزهایشان را 
با دشـــمن مشـــخص و متمایز کنند. من بارها به 
بعضی از افراد سیاســـی کـــه فعالیت هایی دارند 
و گاهی یـــک مخالف خوانی هایـــی می کنند، تذکر 
داده ام، نصیحت کرده ام؛مواظب باشید مرزهای 
میان شـــما و دشمن کمرنگ نشـــود؛ پاک نشود. 
مرز وقتی کمرنگ شـــد، احتمال اینکه کســـانی از 
این مرز عبور کنند یا دشـــمن از این مـــرز عبور کند 
و بیاید این طرف یا دوســـت و خودی غافل شود و 
برود به دامن دشـــمن، زیاد خواهد بود. مرزها را 

روشن کنید.«        1386/10/19

بامردمصادقباشید
وجه دیگر اخالق انتخاباتی، برخـــورد صادقانه با مردم 
است. نامزدها نباید به گونه ای عمل کنند که با شرایط 
و اقتضائات اجرایی و واقعی کشـــور متناســـب نباشد. 
این کار مصداق بی صداقتی با مردم، فریب دادن و دروغ 
گفتن به آنهاســـت: »بعضی از نامزدها، وعده هایی به 
مردم می دهند که خودشـــان هم می دانند از دســـت 
آن ها ساخته نیست؛ شـــما که نمی توانی این وعده را 
عملی کنی، چـــرا به مردم وعده می دهـــی؟ چرا مردم را 
امیدوار می کنید به چیزی که می دانید نخواهد شـــد؟ 
گاهی وعده هـــای غیر قانونی می دهنـــد! ]می گویند[ 
فالن عمل را انجام می دهیـــم درحالی که می دانند آن 
عمل خالف قانون است؛ یا خالف قانون اساسی است، 
یا خالف قانون عادی اســـت... با مـــردم صادقانه باید 
ت ما این جور هستند که صداقت 

ّ
برخورد کرد؛ همه مل

را احســـاس می کنند؛ وقتی ما غیر صادقانه برخورد 
کردیم، ممکن است کســـانی یک لحظه ای به اشتباه 
دچار بشـــوند لکن، بعد حقیقت معلوم خواهد شد؛ 

1394 /10 /30 باید صادقانه با مردم رفتار کرد.«     

وامامناظرات...
از سال88 با داغ شـــدن مناظرات این محور جنجال  و 
حساســـیت دوچندانی ایجاد  کرد،تا جایی که واکنش 
رهبر انقالب را برانگیخـــت: »در مواردی این مناظره ها 
...جنبـــه احساســـاتی و عصبی پیـــدا می کـــرد؛ جنبه 
تخریبی غلبه پیدا میکرد؛ سیاه نمایی وضع موجود به 
شکل افراطی در این مناظره ها دیده شد؛ سیاه نمائی 
دوره های گذشته هم در این مناظره ها مشاهده شد؛ 
هر دو بد بود. اتهاماتی مطرح شـــد که در جایی اثبات 
نشده است؛ به شـــایعات تکیه شد، بی انصافی هایی 
احیانًا دیده شـــد.«     1388/03/29 البتـــه  این تذکرات  
محدود به پس از مناظرات نبود و در همان ایام کوران 
رقابت های انتخاباتی 88 هم  طرح شـــده بود. روایت 
کتاب »فتنـــه تغلب« در ایـــن زمینه خواندنی اســـت: 
»به گفته یکی از فرزندان رهبر انقالب، ایشان که قبل 
از مناظـــرات احتمـــال داده بودند آقـــای احمدی نژاد 
بنا دارد از اشـــخاصی نام ببرد، به طور مشـــخص آقای 

احمدی نژاد را از این کار نهی کرده بودند. « 

درازمدتاجتماعی تاثیر
در نهایـــت آنکه مراعـــات اخالق انتخاباتـــی صرفا یک 
تاکتیک برای کاهش هیجانات و احساســـات نیست. 
بـــه تعبیر رهبـــر انقـــالب در ارتبـــاط زنـــده تصویری با 
نماینـــدگان مجلـــس شـــورای اســـالمی در ششـــم 
خرداد 1400 مراعـــات جوانب اخالقـــی در انتخابات، 
تجســـم نوعی از فرهنگ و اخالق در جامعه اسالمی 
برای عموم مردم خواهد بـــود: »چنانچه نامزدهای 
انتخابات در مناظرات، مصاحبه ها و سؤال جوابهایی 
که میشود، اخالق اسالمی را رعایت بکنند، این سرریز 
میشـــود در جامعه، آحاد مردم مالحظـــات اخالقی 
را یاد میگیرند و رعایت میکنند. این سرمشـــقی برای 
آنهـــا خواهد شـــد.« از ایـــن منظر رعایـــت مالحظات 
اخالق انتخاباتی نه صرفا یک امر سیاسی بلکه الگو و 
نمونه ای از ساحت اخالقی و دینی است که به ساحت 
فرهنگ عمومی ســـرریز شـــده و نقش عمـــده ای در 

اخالقیات فردی و جمعی خواهد داشت. 
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفـــظ و نشـــرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنـــه ای(

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

ارتباط بـا 
خط حزب ا...                     

   پیامک:                                              10001028 
Khat@khamenei.ir        :رایانامه   

eitaa.com/khattehezbollah            :ایتا   
ble.im/khattehezbollah                                   :بله   

شـــما وکیل مردمی هســـتید که همه اسالم 
را می  خواهنـــد، و همه کشـــور خودشـــان را 
می خواهنـــد. توجـــه داشـــته باشـــید که به 
اســـالم خدمـــت کنید و بـــه کشـــور خودتان 
خدمت کنید. شما باید برای این ملت خدمت 
بکنید، بـــه آن چیزی که شـــما را وکیـــل کرده 
اســـت خدمت بکنید. اگر انحراف پیـــدا کنید 
برخالف ملـــت، خیانـــت کرده اید بـــه وکالتی 
که داریـــد. اگر خـــدای نخواســـته، انحرافات 
پیدا شـــود و اغراض شـــخصیه پیش بیاید و 
نمی دانم مســـندها بحث بشـــود، و مقام ها 
طرح بشـــود و امثال این ها، این اوًال انحطاط 
اخالقی است و انحطاط در پیشگاه خداست 
و ثانیًا خوف این است که نتوانید این بار را به 

منزل برسانید.    1359/03/04

کالم امام  

بهاسالموکشور
خدمتکنید

انتخابات یک فرصت بی نظیر است؛ یک فرصت 
بی بدیل است؛ هیچ چیز دیگری جای انتخابات 
را برای کشــــور و اســــتحکام پایه هــــای اقتدار 
کشور نمی گیرد. انتخابات حضور مردم است و 
وقتی مردم حاضر باشند، نظام را هیچ قدرتی 
نمی تواند تــــکان بدهد. مظهر مهــــّم حضور 
مردم هم انتخابات اســــت،بنابراین کسانی که 
در انتخابات شــــرکت می کننــــد، در واقع برای 
اقتدار کشورشان، برای حفظ کشورشان، برای 
امنّیت خودشان و آینده  کشــــور و سرنوشت 

کشور دارند تالش می کنند.    1400/02/12

ســـــؤال: وظیفه روحانیون و خواص در قبال 
شناســـــاندن فرد اصلح چیســـــت؟ آیا از لحاظ 

شرعی تکلیفی بر عهده آنهاست؟

جواب: همگان به ویژه خواص و علما وظیفه 
دارند با حداکثر دقت، افـــــراد اصلح را با حجت 
شرعی شناسایی کرده و به مردم معرفی کنند 
و مردم را در انتخاب درست یاری دهند. عدم 
دخالت خطرناک است؛ دخالت بدون بصیرت 

و حجت هم خطرناک است.

مردمبرایاقتدارکشورشان
درانتخاباتشرکتمیکنند

وظیفهخواص
درمعرفینامزداصلحبهمردم

انتخاب درست؛ کار درست  

احکام  

شرح حدیث  

دولت جوان حزب اللهی  

! ال َتُکن  َعّیابًا َو ال َمّداحًا َو ال َطّعانًا َو ال ُمماریًا. با َذّرٍ
َ
یا ا

پیامبر )ص( به اباذر فرمـــود: ای اباذر! عیب جوی این 
و آن نباش! که مدام انســـان ایـــن و آن را تعییب کند، 
عیب این را بگیرد، عیـــب آن را بگیرد، عیب آن ]دیگری[ 
را بگیرد عّیاب یعنی کثیرالّتعییب؛. بعضی ها این جور 
هستند دیگر؛ مرّتبًا در فکر این هستند که یک عیبی از 

کسی پیدا کنند و آن را ذکر کنند...
نقطه ی مقابلش هم این است: مّداِح این و آن نباش! 
همین طور مدام تعریفهای زیادی، بیـــش  از حد؛ این 
هم َمنهی )نهش شـــده( اســـت در ایـــن روایت. مدح 
زیادی هـــم همین جور اســـت، حاال یک وقت انســـان 
منصفانه در مقامی که الزم اســـت تمجیدی از کسی 
میکند اّما اینکه همین طور مدام مدح یکی را بکند یا 
مدح همه را بکند یا مبالغه آمیز درباره ی کســـی حرف 
بزنـــد و مـــدح بکند، ممنوع اســـت؛ بخصـــوص مدح 
صاحبان قدرت و ثروت که عیب آن و زشـــتی آن خیلی 
بیشـــتر هم هســـت. طعنه زن بـــه ایـــن و آن ]نباش[. 

طعنه زنی غیـــر از عیب جویی اســـت. کارهـــای افراد را 
طعنه میزند، یک چیزی را در یک کسی مستمسک قرار 
میدهد. می بینیم دیگر این روزها طعنه زدن به این و 
آن متأّسفانه رایج است بخصوص در این مطبوعات 
و روزنامه ها و مانند اینها. یک کسی یک حرفی زده که 
مثا یک  خرده ای به نظـــر مبالغه آمیز می آید؛ این را به 
یک شکلی، ]مثا[ مسخره آمیز تیتر کنند در روزنامه و 
بزرگ کنند.و اهل جدل هم نبـــاش. »ممارات« یعنی 
مجادله کردن، مباحثه های بیخودی؛ ســـر یک چیزی 
کوچکی یا بحث علمی یا بحث غیر علمی مدام ســـر و 
کله زدن و مـــدام بحث کردن و مدام اســـتدالل کردن 
و مانند اینهـــا. خب همـــه ی حرفهای دنیا را میشـــود 
یک دلیلی برایـــش ذکر کرد، و بر همـــه ی دلیلهای دنیا 
ــــ وارد کرد؛  ـ وارد یا ناواردـ  هم میشـــود یک اشـــکالیـ 
این ]یکی[ به آن اشـــکال کند، آن به این اشکال کند؛ 
تمام شدنی نیست.  شرح حدیث اخالق توسط رهبر انقالب 

در جلسه درس خارج فقه      1۳85/5/15   

شــــما که در انتخابات شــــرکت می کنیــــد، دنبال 
یك فرد اصلحــــی می گردید که بتواند کشــــورتان 
را پیش ببرد؛ هــــم در عرصه  مــــادی، هم در عرصه  
معنوی. شما دنبال انتخاباتید، برای اینکه کسی یا 
کسانی، دولتی، رئیس جمهوری بتواند عزت شما 
را باال ببرد، اســــتقالل شــــما را عمیق تر کند، وضع 
زندگی شــــما را بهتر و مرفه تر کند، گره ها را باز کند، 

امید و شور و شوقی در کشــــور به وجود آورد؛ اما 
دشمن شما درست بعکس، مایل است انتخاباتی 
انجام بگیرد که برای آینده  کشــــور این محّسنات را 
نداشته باشد؛ بلکه کشــــور را به سمت وابستگی، 
به ســــمت ضعــــف، به ســــمت عقب ماندگــــی در 
صحنه هــــای گوناگــــون حرکت دهد؛ کشــــور را به 

عقب بکشاند، به عقب براند.    1392/02/25

انتشار برای اولین بار؛ 

ازجدلبیهوده،عیبجوییوطعنهزنیپرهیزکنیم

رئیسجمهورپیشبرندهکشوردرعرصهمادیومعنویباشد

عکس نوشت  

 تصویــری از نطق آیت اهلل خامنــه ای در   دوره نمایندگی در اولیــن دوره مجلس

مجلس،مظهر
مردمساالریدینیاست

مجلس، مهم ترین مظهر مردم ساالری 
دینی است، بنابراین از جایگاه خودتان 
باشید  داشــــــــته  توجه  نکنید.  غفلت 
اینجا کجاســــــــت و مجلس شــــــــورای 
و  تصمیم  اهمیت  چه.  یعنی  اسالمی 
موضع گیــــــــری را در این مجلس مورد 
غفلت قرار ندهیــــــــد. این جا مرکز و قله 
و به تعبیــــــــری ویترین مجموعه  نظام 
اسالمی اســــــــت که جلوی چشم قرار 

دارد.     1383/03/27


