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اقتدار در حیاط خلوت آمریکا

با پهلو گرفتن نفتکش های ایرانی در سواحل
 ونزوئال ادعای توخالی مقامات کاخ سفید  مشخص شد

تیرمــاه 98، خبــری  ســیزدهم  سخن
هفتـه

بالفاصلــه بــه مهم تریــن تیتــر 
رســانه های  و  خبرگزاری هــا 
بین المللــی تبدیل شــد: »نیــروی دریایی 
ســلطنتی انگلیس، کشــتی نفتــی حامل 
نفــت ایــران را در منطقــه ی جبــل الطارق 
توقیف کرد.« دولت انگلیــس که در طول 
چند دهــه ی اخیــر )چه قبــل و چه بعــد از 
انقــالب( همــواره در تضــاد و تعــارض بــا 
منافع ایرانی، و هم راستا با اهداف مقامات 
آمریکایی عمل کرده اســت، این بــار نیز به 
بــه  ایــران  کمــک  واهــی  بهانــه ی 
پاالیشگاه های ســوریه، نفتکش ایرانی را 

متوقف کرده بود.
ســاعاتی پس از این اقدام، جــان بولتون، 
مشاور سابق امنیت ملی رئیس جمهوری 
آمریکا ضمن استقبال از این اتفاق نوشت: 
»ایاالت متحده و متحدانش به جلوگیری 
از منفعت بردن رژیم های تهران و دمشــق 
از ایــن تجــارت غیرقانونی ادامــه خواهند 
داد.« هم زمان بــا این اقدام، مقامات کاخ 
ســفید اعالم کردند که به دنبال طرحی به 
منظور ائتالف دریایی در خلیج فارس برای 

اسکورت کشتی ها و نفتکش ها هستند.

     بی جواب نمی گذاریم!
چنــد روز بعــد، رهبــر انقــالب ایــن اقــدام 
انگلیســی ها را »دزدی دریایــی« نامیده و 
در واکنش بــه آن، چنیــن فرمودند: »حاال 
انگلیس خبیث -که واقعًا ُخبث او واضح 
اســت- دزدی دریایــی می کند، کشــتی ما 

را در واقــع می دزدنــد... البّته ان شــاءاهلل 
جمهــوری اســالمی و عناصــر مؤمــن آن، 
ایــن کارهــا را، ایــن خباثت هــا را بی جواب 
نمی گذارنــد، در فرصت خــود و جای خود 

پاسخ خواهند داد.« ۹۸/۴/۲۵ 
هنــوز ســه روز از واکنــش رهبــر انقــالب 
نگذشــته بــود، کــه عصــر روز جمعــه، 28 
تیرمــاه، نیــروی دریایی ســپاه پاســداران، 
خبر از توقیف نفتکش انگلیسی موسوم 
بــه »اســتنا ایمپــرو« داد. چشــم در برابــر 
چشــم! مقامات آمریکایی و انگلیسی که 
شــاید هرگــز تصــور چنیــن مواجهــه ای را 
نداشــتند، مانند همیشــه، بعد از شاخ و 
شــانه کشــیدن های رســانه ای، به عجز و 
البه افتاده و بــرای رفع توقیف آن، پیغام و 
پسغام های متعدد فرستادند. این ماجرا 
امــا نشــان داد جمهــوری اســالمی، برای 
تأمین حداکثری منافع ملی خود، مصمم 
و مقتدر اســت. شــبیه چنیــن موضوعی 
البتــه در ماجــرای ســقوط پهبــاد فــوق 
پیشرفته ی آمریکایی، معروف به »گلوبال 
هاک« )در تاریــخ 30 خــرداد 98(، و بعدتر 
در ماجرای حمله بــه پایگاه نظامی آمریکا 
در عین االسد )در واکنش به شهادت حاج 

قاسم( نیز رخ داد. 

     دوران جدید عالم
گرچــه در ایــن چنــد مــاه، اتفاقــات مهــم 
دیگری هــم رقم خــورد، امــا شــاید بتوان 
گفت مهم ترین تصمیم ایران در ماه های 
اخیــر، خبــر ایــن روزها، یعنــی ارســال پنج 

نفتکش به ونزوئال، بــرای انتقال بنزین به 
این کشــور اســت. مقامات آمریکایــی، باز 
هم کمافی الســابق در واکنش بــه این مو 
ضــوع، در ابتــدا تصریــح کردند کــه اقدام 
ایران، خالف عرف دیپلماتیک است و آمریکا 
آن را بی جواب نمی گــذارد و اجازه ی چنین 
اقدامی را به ایران نخواهد داد! اما بعد که 
تصمیم راســخ و پیغام مقتدرانه ی ایران، 
مبنی بر پاســخ ســخت در صورت هرگونه 
تعرضی از سوی این کشور را دیدند، مانند 
همیشــه پا پس کشــیده و عقب نشــینی 
کردنــد. »اقتــدار« همیشــه مصونیت آور 

است! 
به ایــن ماجــرا امــا صرفــا نبایــد از جنبه ی 
اقتصادی و منافع مادی نگاه کرد، مهم تر 
از این، وجوه اســتراتژیک و راهبــردی آنان 
اســت. همــان کــه بســیاری از رســانه ها 
بین المللــی  برجســته ی  تحلیلگــران  و 
نیــز بــه آن اذعــان داشــته اند. خبرگــزاری 
نوشــت:  گزارشــی  در  آسوشــیتدپرس 
»نفتکش های حامل ســوخت که از ایران 
عــازم ونزوئــال شــده اســت، تحریم هــای 
آمریکا را درهم شکست.« فیلیپ گانسون، 
تحلیلگر ارشد بین المللی بحران در گفتگو 
با بی بی ســی: »ایران با ارســال کشــتی ها 
به ونزوئــال آمریکا را شرمســار کــرد و به آن 
ضربــه زد.« دیگــر کارشــناس این شــبکه 
نیز گفت: »ایران با فرســتادن کشتی های 
نفتی خود به ونزوئال این پیام را به جهان و 
آمریکا مخابره می کند که قادر اســت نفت 
بفروشــد و آمریکا هم نمی تواند واکنشی 

نشان دهد.« عبدالباری عطوان، سردبیر 
معروف روزنامه فرامنطقه ای رأی الیوم نیز 
نوشت: »رســیدن نفتکش های ایرانی به 
ســواحل ونزوئال به مثابه سیلی دردناکی 
علیه دونالد ترامــپ، رئیس جمهور آمریکا 
و اســتکبار آمریکایی به شــمار مــی رود.« 
جــوزف هومایــر، تحلیلگــر آمریکایــی نیــز 
گفت: ایران تهدید خود را از خلیج فارس به 
دریای کارائیب منتقل کــرده و این موجب 
نگرانی فزاینده ی آمریکا است.« این اتفاق 
از آن جهــت مهم اســت که بدانیم اساســا 
منطقه ی آمریکای التین و دریای کارائیب، 
از دیربــاز تاکنــون، حیــاط خلــوت ایــاالت 
متحده محسوب می شــده و هیچ قدرت 
بین المللی دیگری )حتی چین و روســیه(، 

وارد آن نشده است. 
همه ی این موضوعات، مؤید آن است که 
گویا دوران جدیدی در حال شکل گیری در 
منطقه و جهان اســت. همــان دورانی که 
رهبر انقالب، در اولین دیدار بعد از شهادت 
حــاج قاســم، و در واکنــش بــه حملــه ی 
موشکی سپاه به عین االســد به صراحت 
آن را اعــالم کردنــد: »حــاال یــک ســیلی ای 
دیشــب به اینهــا زده شــد؛ این مســئله ی 
دیگری اســت. آنچه در مقــام مقابله مهم 
اســت -این کارهای نظامِی به این شکل، 
کفایت آن قضّیه را نمی کند- این است که 
بایستی حضور فسادبرانگیز آمریکا در این 
منطقه تمام بشود.« ۹۸/10/1۸ این دوران، 
حتما بــا افــول ابرقدرتــی ظاهــری ایاالت 

متحده همراه خواهد بود. 

]شـهید حقانی[ بسـیار شـخص عالقه منـد و کارآمـد و دلسـوز و پیگیری بـود. ایشـان در مسـائل خـارج از مجلس هـم، همین طور 
بود... ایشـان یك عنصـر فعـال و پیگیـر و دلسـوز و کارآمد و کسـی بـود کـه کار را متعلق به خـودش می دانسـت، یعنی مثل کسـی 
کـه کارمنـد یـك جایـی اسـت کار نمی کـرد، بلکـه همچـون صاحـب کار، آن کار را انجـام مـی داد.           مصاحبـه بـه مناسـبت شـهادت شـهید 
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تفسیر قرآن  

خانواده ایرانی  

ع مخالفت کنید                 با پیشنهاد های مخالف با شر
بحمـد اهلل در مجلـس، دانشـمندان 
ع مطهر  و علمای آشـنا بـه احکام شـر
نگهبـان  فقهـای  و  دارنـد  حضـور 
حاضرنـد؛ لکـن الزم اسـت طرح هایی 
کـه در مجلـس می گـذرد مخالـف بـا 
احـکام مقدسـه اسـالم نباشـد و بـا 
پیشـنهادهای  بـا  قـدرت،  کمـال 
ع مقـدس کـه ممکـن اسـت از روی ناآگاهـی و غفلـت طـرح شـود  مخالـف بـا شـر
شـدیدًا مخالفت نمایید، و از قلم های مسـموم و گفتار منحرفین هراسـی نداشـته 
باشـید و سـخط خالق را بـرای رضای مخلـوق  تحصیـل نکنیـد و خداوند قاهـر و قادر 

را حاضر و ناظر بدانید.  7 خردادماه 13۵۹

مطالبه گری فقط انتقاد و اعتراض نیست                
مطالبه گری فقط انتقاد و اعتراض نیست، اگر چه در آن، اعتراض هم وجود دارد. انتقاد در کنار 
پیشنهاد... اینکه ما صرفًا انتقاد و اعتراض کنیم، این کار را پیش نمی برد، این مطلقًا فایده ی 
جّدی و ماندگاری ندارد؛ حاال ممکن است یک فواید کوچکی اّول کار داشته باشد؛ آنچه فایده 
دارد عبارت است از پیشنهاد. ببینید در اسالم هم نهی از منکر با امر به معروف همراه است، 
نهی از منکر همان اعتراض است، امر به معروف یعنی پیشنهاد، ارائه ی راه حل، ارائه ی کاری 
که باید انجام بگیرد و می تواند انجام بگیرد؛ اینها با هم هستند؛ بنابراین مطالبه گری را حتمًا با 

ارائه ی راه حل و دادن راه حل های خوب و قابل قبول همراه کنید.       ۹۹/۲/۲۸

بروید مجلس را نگهدارید                
اّول انقــالب، آن وقتی که صحبــت انتخاب رئیس جمهــور بود و مــدام نامزدهای 
مختلف مطرح می شــدند، بنده و یک نفر دیگر از دوســتانمان، از تهران رفتیم قم 
خدمت امام -آن وقت ایشان قم بودند- ... چون امام فرموده بودند که معّممین 
مطرح نشوند، نامزد نشــوند برای ریاســت جمهوری؛ ما رفته بودیم با امام بحث 
کنیم، محاّجه کنیم که بگوییم نه، این منع را شما بردارید تا آقای بهشتی را ما مطرح 
کنیم؛ به نظر ما بهتر از همه، شــهید بهشــتی )رضوان اهلل تعالی علیه( بــود؛ رفته 
بودیم با ایشان بحث کنیم سر این قضّیه. یک قدری گفتیم و شنفتیم و ایشان یک 
چیزهایی گفت، ما یک چیزهایی گفتیم؛ بعد ایشان به ما گفتند شما بروید مجلس 
را نگه دارید؛ بروید دنبال مجلس؛ آن وقت هنوز انتخابات مجلس ]برگزار[ نشــده 
بود؛ گفتند بروید سراغ مجلس، مجلس مهم است. توصیه شان به ما -به من و 
آن دوستمان- این ]بود[؛ یعنی روی مسئله ی دولت اصرار نکنید؛ مجلس از نظر 

ایشان مهم تر از دولت و قّوه ی مجرّیه بود.  ۹۵/3/16 

نگذارید بی تقوایی در ما شکل بگیرد                
امیرالمؤمنین )( فرمود: »اوصیکم عباداهلل بتقوی اهلل«؛ بندگان خدا! شما را به پرهیزکاری و 
رعایت تقوا سفارش می کنم. »و اغتنام طاعته«؛ و سفارش می کنم که اطاعت پروردگار را مغتنم 
بشمارید. »ما استطعتم«؛ تا آن مقداری که در توان و قدرت شماست ... عزیزان من! زاد و توشه 
تقوا را فراموش نکنید و یکدیگر را هم به تقوا و پرهیزکاری سفارش نمایید. در داخل خانه، پدران 
و مادران به فرزندان؛ فرزندان به پدران و مادران و خواهران و برادران؛ در محیط کار، همکاران به 
یکدیگر و در محیط جامعه، همه نسبت به هم خیرخواهانه نصیحت به تقوا کنند. نگذارید خدای 

ناکرده بی تقوایی در ما شکل بگیرد، یا در جامعه گسترش پیدا کند.      77/۸/۸

نصرت الهی در کنار مردم حاصل می شود                
بــه دســت نمی آیــد و هــم همــه جــا حاصــل  بــه مــردم هــم آســان  اّتــکای 
ــردم  ــای م ــوس و دل ه ــه نف ــد، توّج ــان نباش ــی در می ــِرّ اله ــک س ــر ی ــود. اگ نمی ش
هــم ممکــن نیســت. شــما مالحظــه بفرماییــد، خــدای متعــال بــه پیغمبــِر بــا 
آن عظمــت می فرمایــد: »هــو اّلــذی اّیــدک بنصــره و بالمؤمنیــن«)1(؛ یعنــی 
مؤمنیــن را در کنــار نصــرت الهــی مــی آورد. هیــچ ُبعــدی هــم نــدارد کــه آدم بگویــد 
کــه ایــن »بالمؤمنیــن«، تفســیر جزئــی از مفهــوم »بنصــره« هــم هســت کــه اصــًا 
نصــر الهــی بــه وســیله ی مؤمنیــن تحّقــق می پذیــرد. البتــه در مــواردی هــم 
نصرت هــای خــارج از مقــوالت عــادی در زمــان آن بزرگــوار بــوده اســت - مثــل 
مالئکــه ی مســّومین و غیرذلــک - لیکــن عمــده اش مؤمنین انــد... وقتــی ایمانهــا 
در دل هــای مــردم می جوشــد و بــه مرحلــه ی عمــل ســرازیر می شــود، نتیجــه 
 ایــن اســت کــه هــر پدیــده ای کــه مّتکــی بــه ایمــان الهــی اســت، تقویــت پیــدا 

می کند. 7۴/11/1۴   |    1( آیه 63 سوره انفال

در قانونگذاری انقالبی عمل کنید                      
شما که مجلس شورای اسالمی هستید، یک نهاد انقالبی هستید؛ مجلس شورای 
اســالمی یک نهاد انقالبی و برآمده ی از انقالب اســت؛ باید انقالبی عمل کنید، باید 
شــکالی دارد.... باالخره 

َ
انقالبی باشــید و بمانید. البّته انقالبی بودن ُصــَوری دارد، ا

انقالب یک ضوابطی دارد، یک مبانی ای دارد. به هرحال شما در قانونگذاری انقالبی 
عمل کنید، در موضع گیری ها انقالبی عمل کنید؛ موضع گیری ها هم دوجور است: 
یکی موضع گیری های شخصی شما است که در نطقه ای خودش را نشان می دهد، 

یکی موضع گیری های عمومی است.     ۹۵/3/16 

به مناسبت افتتاحیه  مجلس یازدهم: 

مجلس باید مظهر اقتدار و استحکام نظام باشد                

ـی و مظهـر اقتـدار و اسـتحکام نظـام باشـد؛ مجلـس 
ّ
مجلـس بایـد مظهـر عـّزت مل

این اسـت؛ چرا؟ بـرای خاطـر اینکه مجلـس، منتخب عموم مـردم کشـور در جاهای 

مختلف اسـت که با یک انگیـزه ای آمده اند این شـخص را -ایـن بـرادر را، این خواهر 

ت اسـت؛ 
ّ
را- انتخـاب کرده انـد. و امـام فرمودنـد کـه مجلـس، عصـاره ی فضایـل مل

ایـن نکتـه، نکتـه ی مهّمـی اسـت؛ توّجـه کنیـد: عصـاره ی فضایـل، نـه عصـاره ی 

همـه ی خصلت هـا! بعضـی از خصلت هـا جـزو فضایـل نیسـت.     ۹7/3/30 
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عکس نوشت  

امام گفتند وقتی مثل 
قای خامنه ای را دارید تردید نکنید                 آ

 ،1367 سـال  مهرمـاه  در 
یعنـی نزدیـک بـه شـش مـاه 
آیـت اهلل  برکنـاری  از  پیـش 
قائم مقامـی  از  منتظـری 
رهبـری، جلسـه ای در محضـر 
امـام )قدس سـره( بـا حضـور 
سـران قوا، نخسـت وزیروقت 
حاج احمدآقـا  مرحـوم  و 

شـد.  برگـزار  خمینـی 
خامنـه ای  آیـت اهلل  حضـرت 
جلسـه  ایـن  دربـاره ی 
بـاز  جلسـه  »در  می گوینـد: 
ایشـان ]امـام[ عـدم صالحیـت آیـت اهلل منتظـری بـرای رهبـری آینـده 
را مطـرح کردنـد. مـن بـه ایشـان گفتـم: »آقـا! مـا در ایـن مجموعـه ی 
دوسـتان کـس دیگـری غیـر از ایشـان نداریـم. ایشـان گفتنـد: »نـه، 
رهبـر  »شـما  جـور؛  همیـن  بشـوید«؛  رهبـر  شـما  نیسـت!  این جـور 
بشـوید«؛ من اصـال ایـن حـرف را جـدی نگرفتم؛ سـکوت کردم. جلسـه 
هم سـکوت شـد، چند لحظه ای گذشـت. حاج احمدآقا خطاب به من 
گفت: »بله، چطور شـما می گویید کسی نیست؟ شما هسـتید، آقای 
موسـوی اردبیلـی هسـت«؛ دوبـاره امـام گفـت: »نخیـر، ایشـان رهبـر 
بشـوند.« شـاید هم اسـم آوردنـد و مشـخص کردنـد آقای خامنـه ای، 
در جلسـه حالت خاصـی هم تـا حـدودی پیش آمـد، ولی مـن ایـن را که 
ممکـن اسـت ایـن در ذهـن امـام باشـد واقعـا جـدی نگرفتـم. بـا خـود 
گفتم حاال به عنـوان مثال گفتند شـما رهبـر باشـید. اصال یـادم نماند. 
بعـد از چنـد روز بنـا بـود همـه ی رفقـا در دفتر مـن جمـع بشـوند. آقای 
هاشـمی چنـد دقیقـه ای زودتـر آمـده بـود. بـه مـن گفـت: »فالنـی! 
نظـر شـما راجـع بـه آن مطلبـی کـه امـام گفتنـد چیسـت؟« مـن اصـال 
یـادم نیامـد که ایشـان چـه می گویـد. گفتـم: »کـدام مطلـب؟«؛ گفت: 
»اینکـه گفتند شـما رهبر باشـید.« گفتـم: »هیچی!« گفـت: »نـه، امام 
بی فکـر قبلـی ایـن حـرف را نمی زنـد. ایـن حـرف همین طـوری از دهـان 
امـام نپریـد، ایـن را بـا فکـر قبلـی می گویـد.«... گفتـم: »آقای هاشـمی! 
بـدان اگر چنین چیـزی برای مـن پیش بیایـد، قطعـا و یقیـن آن را قبول 
نخواهم کـرد. این را مطمئن باشـید.« واقعا هم بنایم بر همیـن بود و 
اصـال احتمال هم نمـی دادم کـه قضیه به این شـکل مطرح بشـود.« 

منبع: کتاب روایت رهبری صفحه ی ۲۸۸

روایت  رهبری  

1.جایگاه مجلس؛ تعیین کننده  مسیر حرکت کشور
 امـام راحـل عظیم الّشـأن، مجلـس را در رأس امـور دانسـتند؛ 
ه هـا و مقصدهایی 

ّ
اگر قانـون را راه و مسـیر کشـور بـه سـمت قل

بدانیـم کـه در قانـون اساسـی معّیـن شـده اسـت، مجلـس، 
همـه ی  اسـت.  حیاتـی  رهگشـایِی  و  ریل گـذاری  ایـن  متعّهـد 
وظیفـه  آحـاد،  همـه ی  و  مردمـی  و  حکومتـی  دسـتگاه های 
دارنـد از ایـن مسـیر حرکـت کننـد. ضمانـت اجـرای ایـن وظیفـه 
نیز -عـالوه بـر قـّوه ی قضائّیـه کـه مسـئولّیتش تضمیـن اجرای 
قانون اسـت- در خـود مجلـس پیش بینی شـده اسـت کـه حّق 
تحقیق و تفّحص، حـّق رّد و قبول مدیران ارشـد قـّوه ی مجرّیه، 
حـّق تذّکـر و سـؤال و اسـتیضاح، از آن جملـه اسـت. پـس اگـر 
قانـون، درسـت و بسـنده و قابـل اجـرا باشـد و از ضمانت هـای 
اجرای آن بدرسـتی اسـتفاده شـود، کشـور بـه هدف هـای واالی 
خـود دسـت می یابـد. ایـن اسـت شـأن واالی مجلـس و ایـن 

اسـت تکلیـف حیاتـی و مهـّم آن.

گی های الزم در مجلس یازدهم 2. ویژ
آنگاه که نمایندگان مجلس با:

  شناخت درست از شرایط و اولوّیتهای کشور
  و با کارشناسی، و با حضور فّعال و منّظم

   و با پاک دستی و امانت داری، وظیفه ی قانونگذاری و دیگر 
وظایف خود را انجام دهند.

مجلس، نقطه ی امید مردم و نقطه ی اّتکاء مجریان، و به معنی 
حقیقی، در رأس امور کشور خواهد بود.

3. آفت های نمایندگان
آفت عمده:

   سرگرم شدن نماینده به حواشی زیان بار
  وارد کردن انگیزه های ناسالم شخصی و جناحی

 سهل انگاری در کار 
دسـته بندی های احیانـا ناسـالم قومـی و منطقـه ای و قبیله ای 

و امثال آن اسـت.

4. اولویت های مجلس یازدهم
 در حال حاضــر، اقتصــاد و فرهنگ در صــدر فهرســت اولوّیتهای 

کشور است:
 در باب اقتصاد، عالوه بر مشــکالت عمده ی مشهود، باید 
اذعان کنیم که در دهه ی پیشرفت و عدالت، نمره ی مطلوبی 
درباب عدالت به  دست نیاورده ایم. این واقعّیِت ناخواسته 
باید همه را به تالش فکری و عملی در باب معیشت طبقات 

ضعیف، به مثابه ی اولویت، وادار سازد.
 توصیــه ی صاحب نظــران بــه مــا می گوید کــه راه درســت 
برای این مقصود اصالح خطوط اصلــی اقتصاد مّلی یعنی: 
اشــتغال، تولید، ارزش پول ملی، تــورم، اســراف و امثال آن 

است.
   توّجــه بــه تنظیــم برنامــه ی هفتــم کــه در شــمار وظایف 
نزدیک مجلــس یازدهم اســت و نیز توّجه بــه کاهش نقش 
تعیین کننــده ی نفــت خــام در منابع مالــی دولت کــه خود 
فرصت مغتنمی برای ترســیم خّط اقتصادی کشــور است، 

توصیه ی دیگر اینجانب به شما عزیزان است.

5. چگونگی تعامل با سایر قوا 
در اقدام به وظیفه ی نظارتی، تأکید اینجانب بر:

      رعایت تقوا و انصاف
  اجتناب از حّب و بغض های شخصی و جناحی است. 

     نه حّقی از مدیر و مجری خدوم و زحمت کش ضایع شود 
و نه اغماض و اهماِل بی مورد صورت گیرد.

6- نه مطالبه  رهبر انقالب از مجلس یازدهم
    همکاری نمایندگان با یکدیگر

  درهم تنیدگی تجربه ی مجّربان با شور و حرارت جوانان 
و تازه واردان

  مسابقه در عمل پاکیزه و نیکو و عدم مسابقه در احراز 
این یا آن جایگاه

موضع گیری هــای انقالبــی در حــوادث مهــّم جهانی و 
داخلی

اهتمام به مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات
  صــدور آرامش و اطمینان بــه افکار عمومی کشــور در 

نطق ها
 تعامل برادرانه با قوای مجرّیه و قضائّیه

      نسخ قوانین زائد و مزاحم
       اجتناب از تکّثر و تراکم قوانین.

رهبر انقالب، در پیام امروز خود )چهارشنبه، 7 خرداد( به مناسبت آغاز به کار دوره ی جدید مجلس 
شــورای اســالمی، ضمن تأکید بر اینکه انتخابات یازدهمین دوره ی مجلس»پیشــانِی باشکوه و 
درخشان مردم ساالری اسالمی« را در برابر چشم جهانیان رخ نمایاند، توصیه ها و مطالبات مهمی 
نیز از مجلس یازدهم داشتند که نشریه ی خط حزب اهلل در اطالع نگاشت این شماره به آن پرداخته 

است:

راه درست تحقق عدالت
مطالبه رهبر انقالب از مجلس یازدهم برای اصالح خطوط اصلی اقتصاد کشور

افزایــش  آنــان  در  را  انتخابــات  در  حضــور  بــه  میــل  و  اســت،  بــوده  درســت  آنــان  انتخــاب  کــه  کــرد  خواهــد  ثابــت  ایــران  ــت 
ّ
مل بــه  ســرفصل ها  ایــن  رعایــت  کــه  مطمئّنــم 

۹۹/3/7  | باد.ســید علی خامنه ای  یارتــان  خــدا  کنیــد.  حرکــت  جّدّیــت  و  قــدرت  بــا  و  بدانیــد  خــود  بی پایــان  ســرمایه ی  را  خــدا  بــه  اعتمــاد  و  تــوّکل  و  تقــوا  داد.  خواهــد 

اطالع نگاشت  


