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مطالبه رهبر انقالب از مجلس یازدهم برای اصالح خطوط اصلی اقتصاد کشور

رهبر انقالب، در پیام امروز خود )چهارشــنبه، 7 خرداد( به مناســبت 
آغاز به کار دوره ی جدید مجلس شورای اسالمی، ضمن تأکید بر اینکه 
این موضوع بار دیگر »پیشــانِی باشــکوه و درخشــان مردم ســاالری 

اسالمی« را در برابر چشم جهانیان رخ نمایاند، توصیه ها و مطالبات 
مهمی نیز از مجلس یازدهم داشــتند که نشــریه ی خط حزب اهلل در 

اطالع نگاشت این شماره به آن پرداخته است.
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2        نشـریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مسـاجد و هیئت هـای مذهبی  

سـیزدهم تیرمـاه 98، خبـری بالفاصله  سخن
و هفتـه خبرگزاری هـا  تیتـر  مهم تریـن  بـه 

شـد:  تبدیـل  بین المللـی  رسـانه های 
انگلیـس،  سـلطنتی  دریایـی  »نیـروی 
کشـتی نفتی حامل نفت ایـران را در منطقه ی جبل 
الطـارق توقیـف کـرد.« دولت انگلیـس کـه در طول 
چنـد دهـه ی اخیـر )چـه قبـل و چـه بعـد از انقـالب( 
همـواره در تضـاد و تعـارض بـا منافـع ایرانـی، و 
هم راسـتا با اهـداف مقامـات آمریکایی عمـل کرده 
اسـت، این بـار نیـز بـه بهانـه ی واهی کمـک ایـران به 
پاالیشـگاه های سـوریه، نفتکـش ایرانـی را متوقف 

کرده بود.
سـاعاتی پـس از ایـن اقـدام، جـان بولتـون، مشـاور 
سـابق امنیـت ملـی رئیس جمهـوری آمریـکا ضمن 
اسـتقبال از ایـن اتفـاق نوشـت: »ایـاالت متحـده و 
متحدانش به جلوگیـری از منفعت بـردن رژیم های 
تهـران و دمشـق از ایـن تجـارت غیرقانونـی ادامـه 
خواهنـد داد.« هم زمـان بـا ایـن اقـدام، مقامـات 
طرحـی  دنبـال  بـه  کـه  کردنـد  اعـالم  سـفید  کاخ 
بـه منظـور ائتـالف دریایـی در خلیـج فـارس بـرای 

اسـکورت کشـتی ها و نفتکش هـا هسـتند.

     بی جواب نمی گذاریم!
چنـد روز بعـد، رهبر انقـالب ایـن اقدام انگلیسـی ها 
را »دزدی دریایـی« نامیـده و در واکنـش بـه آن، 
چنین فرمودند: »حـاال انگلیس خبیـث -که واقعًا 
می کنـد،  دریایـی  دزدی  اسـت-  واضـح  او  ُخبـث 
کشـتی ما را در واقـع می دزدنـد... البّته ان شـاءاهلل 
جمهوری اسـالمی و عناصر مؤمن آن، این کارها را، 
ایـن خباثت هـا را بی جـواب نمی گذارنـد، در فرصـت 
خود و جـای خـود پاسـخ خواهنـد داد.« ۹۸/4/۲5 
هنـوز سـه روز از واکنـش رهبـر انقـالب نگذشـته 
نیـروی  تیرمـاه،   28 جمعـه،  روز  عصـر  کـه  بـود، 
دریایـی سـپاه پاسـداران، خبـر از توقیـف نفتکـش 
انگلیسـی موسـوم به »اسـتنا ایمپرو« داد. چشـم 
در برابـر چشـم! مقامـات آمریکایـی و انگلیسـی کـه 
شـاید هرگـز تصـور چنیـن مواجهـه ای را نداشـتند، 
مانند همیشـه، بعد از شـاخ و شـانه کشـیدن های 
رسـانه ای، به عجز و البه افتـاده و بـرای رفع توقیف 
آن، پیغـام و پسـغام های متعـدد فرسـتادند. ایـن 
بـرای  اسـالمی،  جمهـوری  داد  نشـان  امـا  ماجـرا 
و  مصمـم  خـود،  ملـی  منافـع  حداکثـری  تأمیـن 
مقتـدر اسـت. شـبیه چنیـن موضوعـی البتـه در 
ماجرای سـقوط پهباد فـوق پیشـرفته ی آمریکایی، 
معـروف بـه »گلوبـال هـاک« )در تاریـخ 30 خـرداد 
98(، و بعدتـر در ماجـرای حملـه بـه پایـگاه نظامی 
آمریـکا در عین االسـد )در واکنـش به شـهادت حاج 

قاسـم( نیـز رخ داد. 

     دوران جدید عالم
اتفاقـات مهـم دیگـری  مـاه،  ایـن چنـد  در  گرچـه 
هـم رقـم خـورد، امـا شـاید بتـوان گفـت مهم تریـن 
تصمیـم ایـران در ماه هـای اخیـر، خبـر ایـن روزهـا، 
یعنی ارسـال پنج نفتکش بـه ونزوئـال، بـرای انتقال 

بنزیـن بـه ایـن کشـور اسـت. مقامـات آمریکایـی، 
مـو  ایـن  بـه  واکنـش  در  بـاز هـم کمافی السـابق 
ضـوع، در ابتـدا تصریـح کردنـد کـه اقـدام ایـران، 
را  آن  آمریـکا  و  اسـت  دیپلماتیـک  عـرف  خـالف 
اقدامـی  چنیـن  اجـازه ی  و  نمی گـذارد  بی جـواب 
کـه تصمیـم  بعـد  امـا  داد!  نخواهـد  ایـران  بـه  را 
راسـخ و پیغـام مقتدرانـه ی ایـران، مبنـی بـر پاسـخ 
سـخت در صـورت هرگونـه تعرضـی از سـوی ایـن 
کشـور را دیدنـد، ماننـد همیشـه پـا پـس کشـیده 
همیشـه  »اقتـدار«  کردنـد.  عقب نشـینی  و 

اسـت!  مصونیـت آور 
بـه ایـن ماجـرا امـا صرفـا نبایـد از جنبـه ی اقتصادی 
و منافـع مـادی نـگاه کـرد، مهم تـر از ایـن، وجـوه 
کـه  همـان  اسـت.  آنـان  راهبـردی  و  اسـتراتژیک 
برجسـته ی  تحلیلگـران  و  رسـانه ها  از  بسـیاری 
داشـته اند.  اذعـان  آن  بـه  نیـز  بین المللـی 
نوشـت:  گزارشـی  در  آسوشـیتدپرس  خبرگـزاری 
»نفتکش هـای حامـل سـوخت کـه از ایـران عـازم 
ونزوئـال شـده اسـت، تحریم هـای آمریـکا را درهـم 
ارشـد  تحلیلگـر  گانسـون،  فیلیـپ  شکسـت.« 
بین المللـی بحـران در گفتگـو بـا بی بی سـی: »ایران 
بـا ارسـال کشـتی ها بـه ونزوئـال آمریـکا را شرمسـار 
کرد و بـه آن ضربـه زد.« دیگر کارشـناس این شـبکه 
نیـز گفـت: »ایـران بـا فرسـتادن کشـتی های نفتـی 
خـود بـه ونزوئـال ایـن پیـام را بـه جهـان و آمریـکا 
مخابـره می کنـد کـه قـادر اسـت نفـت بفروشـد و 
دهـد.«  نشـان  واکنشـی  نمی توانـد  هـم  آمریـکا 
روزنامـه  معـروف  سـردبیر  عطـوان،  عبدالبـاری 
»رسـیدن  نوشـت:  نیـز  الیـوم  رأی  فرامنطقـه ای 
نفتکش هـای ایرانـی بـه سـواحل ونزوئـال بـه مثابه 
سـیلی دردناکی علیه دونالد ترامـپ، رئیس جمهور 
آمریـکا و اسـتکبار آمریکایـی بـه شـمار مـی رود.« 
جـوزف هومایر، تحلیلگـر آمریکایـی نیز گفـت: ایران 
تهدیـد خـود را از خلیـج فـارس بـه دریـای کارائیـب 
فزاینـده ی  نگرانـی  موجـب  ایـن  و  کـرده  منتقـل 
آمریـکا اسـت.« ایـن اتفـاق از آن جهـت مهـم اسـت 
و  التیـن  آمریـکای  منطقـه ی  اساسـا  بدانیـم  کـه 
دریـای کارائیـب، از دیربـاز تاکنـون، حیـاط خلـوت 
ایـاالت متحـده محسـوب می شـده و هیـچ قـدرت 
بین المللـی دیگـری )حتـی چیـن و روسـیه(، وارد آن 

اسـت.  نشـده 
همـه ی ایـن موضوعـات، مؤیـد آن اسـت کـه گویـا 
دوران جدیـدی در حـال شـکل گیری در منطقـه 
و جهـان اسـت. همـان دورانـی کـه رهبـر انقـالب، 
در اولیـن دیـدار بعـد از شـهادت حـاج قاسـم، و در 
واکنش بـه حمله ی موشـکی سـپاه به عین االسـد 
بـه صراحـت آن را اعـالم کردنـد: »حاال یک سـیلی ای 
دیشـب بـه اینهـا زده شـد؛ ایـن مسـئله ی دیگـری 
اسـت. آنچـه در مقـام مقابلـه مهـم اسـت -ایـن 
کارهـای نظامـِی بـه ایـن شـکل، کفایـت آن قضّیـه 
حضـور  بایسـتی  کـه  اسـت  ایـن  نمی کنـد-  را 
فسـادبرانگیز آمریکا در ایـن منطقه تمام بشـود.« 
ابرقدرتـی  افـول  بـا  ایـن دوران، حتمـا   ۹۸/10/1۸

ظاهـری ایـاالت متحـده همـراه خواهـد بـود. 

فیلیپ گانسون، 
تحلیلگر ارشد 

بین المللی بحران 
در گفتگو با 

بی بی سی: »ایران 
با ارسال کشتی ها 

به ونزوئال آمریکا 
را شرمسار کرد و 
به آن ضربه زد.« 

دیگر کارشناس این 
شبکه نیز گفت: 

»ایران با فرستادن 
کشتی های نفتی 

خود به ونزوئال این 
پیام را به جهان 

و آمریکا مخابره 
می کند که قادر 

است نفت بفروشد 
و آمریکا هم 

نمی تواند واکنشی 
نشان دهد.« 

اقتدار در حیاط خلوت آمریکا
با پهلو گرفتن نفتکش های ایرانی در سواحل ونزوئال،  ادعای توخالی مقامات کاخ سفید  مشخص شد
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امام گفتند وقتی مثل آقای 

خامنه ای را دارید تردید نکنید                
در مهرماه سال 1367، یعنی نزدیک به شش ماه 
پیش از برکناری آیــت اهلل منتظری از قائم مقامی 
رهبری، جلســه ای در محضر امام )قدس ســره( 
با حضور سران قوا، نخســت وزیروقت و مرحوم 

حاج احمدآقا خمینی برگزار شد. 
حضرت آیت اهلل خامنــه ای درباره ی این جلســه 
می گوینــد: »در جلســه باز ایشــان ]امــام[ عدم 
صالحیت آیت اهلل منتظــری برای رهبــری آینده را 
مطرح کردند. من به ایشان گفتم: »آقا! ما در این 
مجموعه ی دوســتان کس دیگری غیر از ایشان 
نداریم. ایشان گفتند: »نه، این جور نیست! شما 
رهبر بشوید«؛ همین جور؛ »شما رهبر بشوید«؛ 
من اصال این حرف را جدی نگرفتم؛ سکوت کردم. 
جلسه هم سکوت شــد، چند لحظه ای گذشت. 
حاج احمدآقا خطاب به من گفــت: »بله، چطور 
شــما می گویید کسی نیســت؟ شــما هستید، 
آقای موســوی اردبیلــی هســت«؛ دوبــاره امام 
گفت: »نخیر، ایشــان رهبر بشــوند.« شــاید هم 
اســم آوردند و مشــخص کردند آقای خامنه ای، 
در جلســه حالــت خاصی هــم تا حــدودی پیش 
آمد، ولی من این را که ممکن است این در ذهن 
امام باشد واقعا جدی نگرفتم. با خود گفتم حاال 
به عنوان مثال گفتند شما رهبر باشید. اصال یادم 

نماند. 
بعد از چند روز بنا بــود همه ی رفقــا در دفتر من 
جمع بشوند. آقای هاشمی چند دقیقه ای زودتر 
آمده بود. به من گفت: »فالنی! نظر شــما راجع 
به آن مطلبی که امام گفتند چیست؟« من اصال 
یادم نیامد که ایشان چه می گوید. گفتم: »کدام 
مطلب؟«؛ گفت: »اینکه گفتند شما رهبر باشید.« 
گفتم: »هیچــی!« گفت: »نه، امــام بی فکر قبلی 
این حــرف را نمی زنــد. این حرف همین طــوری از 
دهان امام نپرید، این را با فکر قبلی می گوید.«... 
گفتم: »آقای هاشمی! بدان اگر چنین چیزی برای 
من پیش بیاید، قطعا و یقین آن را قبول نخواهم 
کرد. ایــن را مطمئــن باشــید.« واقعا هــم بنایم 
بر همین بود و اصــال احتمال هم نمــی دادم که 

قضیه به این شکل مطرح بشود.« 
منبع: کتاب روایت رهبری صفحه ی ۲۸۸

روایت رهبری  اطالع نگاشت  سخن هفته  

1.جایــگاه مجلــس؛ تعیین کننــده  مســیر 
حرکت کشور

 امـام راحـل عظیم الّشـأن، مجلـس را در رأس 
امور دانسـتند؛ اگر قانون را راه و مسـیر کشور 
ه ها و مقصدهایـی بدانیم کـه در 

ّ
به سـمت قل

قانـون اساسـی معّین شـده اسـت، مجلس، 
متعّهـد ایـن ریل گـذاری و رهگشـایِی حیاتـی 
و  حکومتـی  دسـتگاه های  همـه ی  اسـت. 
مردمـی و همـه ی آحـاد، وظیفـه دارنـد از ایـن 
ایـن  اجـرای  ضمانـت  کننـد.  حرکـت  مسـیر 
وظیفـه نیـز -عـالوه بـر قـّوه ی قضائّیـه کـه 
مسـئولّیتش تضمیـن اجـرای قانـون اسـت- 
اسـت  شـده  پیش بینـی  مجلـس  خـود  در 
کـه حـّق تحقیـق و تفّحـص، حـّق رّد و قبـول 
مدیـران ارشـد قـّوه ی مجرّیـه، حـّق تذّکـر و 
سـؤال و اسـتیضاح، از آن جملـه اسـت. پـس 
اگر قانون، درست و بسـنده و قابل اجرا باشد 
و از ضمانت های اجرای آن بدرسـتی استفاده 
شـود، کشـور به هدف های واالی خود دست 
می یابد. این اسـت شـأن واالی مجلـس و این 

اسـت تکلیـف حیاتـی و مهـّم آن.

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

  شناخت درســت از شــرایط و اولوّیتهای 
کشور

  و با کارشناسی، و با حضور فّعال و منّظم
   و با پاک دســتی و امانــت داری، وظیفه ی 
قانونگــذاری و دیگر وظایف خــود را انجام 

دهند.
مجلس، نقطــه ی امید مردم و نقطــه ی اّتکاء 
مجریــان، و بــه معنــی حقیقــی، در رأس امور 

کشور خواهد بود.

3. آفت های نمایندگان
آفت عمده:

   سـرگرم شـدن نماینـده بـه حواشـی 
زیان بـار

  وارد کـردن انگیزه هـای ناسـالم 
شـخصی و جناحـی

 سهل انگاری در کار 
احیانـا  دسـته بندی های 

و  قومـی  ناسـالم 
منطقه ای و قبیله ای 

و امثـال آن اسـت.

4. اولویت های مجلس یازدهم
 در حال حاضر، اقتصاد و فرهنگ در صدر فهرست اولوّیتهای 

کشور است:
 در باب اقتصاد، عالوه بر مشکالت عمده ی مشهود، 
باید اذعــان کنیــم کــه در دهــه ی پیشــرفت و عدالت، 
نمره ی مطلوبی درباب عدالت به  دست نیاورده ایم. این 
واقعّیِت ناخواسته باید همه را به تالش فکری و عملی 
در باب معیشــت طبقات ضعیف، به مثابه ی اولویت، 

وادار سازد.
 توصیه ی صاحب نظران به ما می گوید که راه درست 
برای این مقصود اصــالح خطوط اصلــی اقتصاد مّلی 
یعنی: اشتغال، تولید، ارزش پول ملی، تورم، اسراف و 

امثال آن است.
   توّجه به تنظیم برنامه ی هفتم که در شمار وظایف 
نزدیک مجلــس یازدهم اســت و نیز توّجــه به کاهش 
نقش تعیین کننده ی نفت خام در منابع مالی دولت که 
خود فرصت مغتنمی برای ترسیم خّط اقتصادی کشور 

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
  اجتنــاب از حــّب و بغض های شــخصی 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 تنیدگــی تجربــه ی مجّربان بــا شــور و حرارت 
جوانان و تازه واردان

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

موضع گیری های انقالبی در حوادث مهّم جهانی و 
داخلی

اهتمام به مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات
  صدور آرامش و اطمینان به افکار عمومی 

کشور در نطق ها
 تعامل برادرانه با قــوای مجرّیه و 

قضائّیه
      نسخ قوانین زائد و مزاحم

       اجتنــاب از تکّثــر و تراکــم 
قوانین.

رهبر انقالب، در پیام امروز خود )چهارشنبه، 7 خرداد( به مناسبت 
آغاز بــه کار دوره ی جدیــد مجلس شــورای اســالمی، ضمن تأکید 
بر اینکــه انتخابات یازدهمین دوره ی مجلس»پیشــانِی باشــکوه 
و درخشــان مردم ســاالری اســالمی« را در برابر چشــم جهانیان رخ 
نمایاند، توصیه ها و مطالبات مهمی نیز از مجلس یازدهم داشتند 
که نشــریه ی خــط حــزب اهلل در اطالع نگاشــت این شــماره بــه آن 

پرداخته است:

راه درست 
تحقق عدالت

مطالبه رهبر انقالب از مجلس یازدهم برای 
اصالح خطوط اصلی اقتصاد کشور

ت ایــران ثابت خواهد کرد 
ّ
مطمئّنم که رعایت این ســرفصل ها به مل

که انتخاب آنان درست بوده است، و میل به حضور در انتخابات را در 
آنان افزایش خواهد داد. تقوا و توّکل و اعتماد به خدا را ســرمایه ی 

بی پایان خود بدانید و با قدرت و جّدّیت حرکت کنید. خدا یارتان باد.
سید علی خامنه ای | ۹۹/3/7
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
ــه ای( ــرآثارحضرت آیت اهلل العظمی خامنـ ــظ و نشـ )دفترحفـ

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

ارتباط بـا 
خط حزب اهلل                     

   پیامک:                                              10001028 
Khat@khamenei.ir        :رایانامه   

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

ع  با پیشنهاد های مخالف با شر
مخالفت کنید                

بحمد اهلل در مجلس، 
دانشمندان و علمای 
ع  آشـنا بـه احکام شـر
مطهـر حضـور دارنـد 
نگهبـان  فقهـای  و 
الزم  لکـن  حاضرنـد؛ 
می گـذرد  مجلـس  در  کـه  طرح هایـی  اسـت 
مخالـف بـا احـکام مقدسـه اسـالم نباشـد و بـا 
ع  کمـال قـدرت، بـا پیشـنهادهای مخالـف با شـر
ناآگاهـی و  از روی  مقـدس کـه ممکـن اسـت 
غفلت طرح شـود شـدیدًا مخالفـت نماییـد، و از 
قلم هـای مسـموم و گفتـار منحرفیـن هراسـی 
نداشـته باشـید و سـخط خالـق را بـرای رضـای 
مخلـوق  تحصیـل نکنیـد و خداونـد قاهـر و قادر 

را حاضر و ناظر بدانید.  7 خردادماه 135۹

امیرالمؤمنیـن )( فرمـود: »اوصیکم عبـاداهلل 
بتقوی اهلل«؛ بندگان خدا! شـما را به پرهیـزکاری و 
رعایت تقوا سـفارش می کنم. »و اغتنام طاعته«؛ 
و سـفارش می کنم کـه اطاعـت پـروردگار را مغتنم 
بشـمارید. »مـا اسـتطعتم«؛ تـا آن مقـداری کـه در 
توان و قدرت شماست ... عزیزان من! زاد و توشه 
تقـوا را فرامـوش نکنیـد و یکدیگـر را هم به تقـوا و 
پرهیزکاری سفارش نمایید. در داخل خانه، پدران 
و مادران بـه فرزندان؛ فرزنـدان به پـدران و مادران 
و خواهـران و بـرادران؛ در محیـط کار، همـکاران 
بـه یکدیگـر و در محیـط جامعـه، همـه نسـبت بـه 
هـم خیرخواهانه نصیحت بـه تقوا کننـد. نگذارید 
خدای ناکـرده بی تقوایـی در ما شـکل بگیرد، یـا در 

جامعه گسـترش پیـدا کنـد.      77/۸/۸ 

در قانونگذاری انقالبی عمل کنید                 
شــما که مجلس شــورای اســالمی هســتید، یک 
نهاد انقالبی هســتید؛ مجلس شــورای اســالمی 
یــک نهــاد انقالبــی و برآمــده ی از انقــالب اســت؛ 
بایــد انقالبی عمــل کنیــد، بایــد انقالبی باشــید و 
شــکالی 

َ
بمانید. البّتــه انقالبی بودن ُصَوری دارد، ا

دارد.... باالخــره انقــالب یــک ضوابطــی دارد، یــک 
مبانــی ای دارد. به هرحــال شــما در قانونگــذاری 
انقالبــی عمــل کنیــد، در موضع گیری هــا انقالبی 
عمــل کنیــد؛ موضع گیری هــا هــم دوجور اســت: 
یکــی موضع گیری هــای شــخصی شــما اســت که 
در نطقــه ای خــودش را نشــان می دهــد، یکــی 

موضع گیری های عمومی است.     ۹5/3/16 

مجلس باید مظهر اقتدار و استحکام نظام باشد                
ی و مظهر اقتدار و استحکام نظام باشد؛ مجلس این است؛ چرا؟ برای خاطر اینکه مجلس، منتخب عموم 

ّ
مجلس باید مظهر عّزت مل

مردم کشــور در جاهای مختلف اســت که با یک انگیزه ای آمده اند این شــخص را -این برادر را، این خواهر را- انتخــاب کرده اند. و امام 
ت است؛ این نکته، نکته ی مهّمی اســت؛ توّجه کنید: عصاره ی فضایل، نه عصاره ی همه ی 

ّ
فرمودند که مجلس، عصاره ی فضایل مل

خصلت ها! بعضی از خصلت ها جزو فضایل نیست.     ۹7/3/30 

اّتـکای بـه مـردم هـم آسـان بـه دسـت نمی آیـد و هم 
همـه جـا حاصـل نمی شـود. اگـر یـک سـِرّ الهـی در 
میـان نباشـد، توّجـه نفـوس و دل هـای مـردم هـم 
خـدای  بفرماییـد،  مالحظـه  شـما  نیسـت.  ممکـن 
می فرمایـد:  عظمـت  آن  بـا  پیغمبـِر  بـه  متعـال 
»هـو اّلـذی اّیـدک بنصـره و بالمؤمنیـن«)1(؛ یعنـی 
مؤمنیـن را در کنار نصـرت الهی مـی آورد. هیچ ُبعدی 
هـم نـدارد کـه آدم بگویـد کـه ایـن »بالمؤمنیـن«، 
هسـت  هـم  »بنصـره«  مفهـوم  از  جزئـی  تفسـیر 
کـه اصـًا نصـر الهـی بـه وسـیله ی مؤمنیـن تحّقـق 
می پذیـرد. البتـه در مـواردی هـم نصرت هـای خـارج 
از مقـوالت عـادی در زمـان آن بزرگـوار بـوده اسـت 
لیکـن   - غیرذلـک  و  مسـّومین  مالئکـه ی  مثـل   -
عمـده اش مؤمنین انـد... وقتـی ایمانهـا در دل های 
سـرازیر  عمـل  مرحلـه ی  بـه  و  می جوشـد  مـردم 
می شـود، نتیجـه ایـن اسـت کـه هـر پدیـده ای کـه 
مّتکی بـه ایمـان الهـی اسـت، تقویـت پیـدا می کند. 

74/11/14   |    1( آیـه 63 سـوره انفـال

انتخــاب  صحبــت  کــه  آن وقتــی  انقــالب،  اّول 
رئیس جمهور بود و مدام نامزدهای مختلف مطرح 
می شــدند، بنده و یــک نفر دیگــر از دوســتانمان، از 
تهران رفتیم قم خدمــت امام -آن وقت ایشــان قم 
بودند- ... چون امام فرمــوده بودند که معّممین 
مطرح نشوند، نامزد نشوند برای ریاست جمهوری؛ 
ما رفته بودیم بــا امام بحث کنیــم، محاّجه کنیم که 
بگوییم نه، این منع را شما بردارید تا آقای بهشتی را 
ما مطرح کنیم؛ به نظر ما بهتر از همه، شهید بهشتی 
)رضوان اهلل تعالی علیه( بود؛ رفته بودیم با ایشــان 
بحث کنیم سر این قضّیه. یک قدری گفتیم و شنفتیم 
و ایشان یک چیزهایی گفت، ما یک چیزهایی گفتیم؛ 
بعد ایشــان به ما گفتند شــما بروید مجلس را نگه 
دارید؛ بروید دنبال مجلس؛ آن وقت هنوز انتخابات 
مجلس ]برگــزار[ نشــده بــود؛ گفتنــد بروید ســراغ 
مجلس، مجلس مهم است. توصیه شان به ما -به 
من و آن دوستمان- این ]بود[؛ یعنی روی مسئله ی 
دولت اصرار نکنیــد؛ مجلس از نظر ایشــان مهم تر از 

دولت و قّوه ی مجرّیه بود.  ۹5/3/16 

مطالبه گری فقط انتقاد و اعتراض نیســت، اگــر چه در 
آن، اعتراض هم وجود دارد. انتقاد در کنار پیشــنهاد... 
اینکه مــا صرفًا انتقاد و اعتــراض کنیم، ایــن کار را پیش 
نمی برد، این مطلقًا فایده ی جّدی و مانــدگاری ندارد؛ 
حاال ممکن اســت یک فوایــد کوچکی اّول کار داشــته 
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 انجــام بگیرد؛ اینها با هم هســتند؛ بنابراین 
مطالبه گری را حتمًا با ارائه ی راه حل و دادن راه حل های 

خوب و قابل قبول همراه کنید.       ۹۹/۲/۲۸

نصرت الهی در کنار بروید مجلس را نگهدارید
مردم حاصل می شود

مطالبه گری فقط انتقاد و اعتراض نیست
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کالم امام  

مطالبه رهبری  

خانواده ایرانی  

خاطرات رهبری  

عکس نوشت  

تفسیر قرآن  

حزب اهلل این است  

به مناسبت افتتاحیه  مجلس یازدهم: 

نگذارید بی تقوایی در ما شکل بگیرد


