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آیا انقالب اسالمی ایران همچنان پیشرو  است؟

   هشدار برای مجلس غرب گرایان اشرافی 
از داستان »همســایه جنوبی« سال ها گذشته 
است و امروز در پناه انقالب اسالمی مردم خود 
انتخاب گر سرنوشتشان هســتند. اما برنامه ی 
دشــمن و در رأس آن آمریــکا از همان ابتدای 
پیروزی انقالب اسالمی، »جلوگیری از برگزاری 
انتخابات در ایــران بود کــه تالش هایی را هم 
انجام دادند اما چون مأیوس شدند، در سال های 
اخیر، تمرکز خود را بر زیرسؤال بردن انتخابات 
قــرار داده و می خواهنــد در انتخابــات اعمال 
نفوذ کننــد. 94/11/28« برای رســیدن به این 
هدف، دو محور را در دســتور کار قرار داده اند: 
اول، فرســتادن عناصر نفوذی بــه مجلس، و 
دوم تخریب نهادهــای قانونــی و در رأس آن 
"شــورای نگهبان" چرا که نتیجــه ی تخریب 
شورای نگهبان، غیرقانونی بودن انتخابات است 
و »هنگامی که غیرقانونی بــودن انتخابات القاء 
شود، بنابراین مجلس شورای اسالمی برآمده از 
این انتخابات و مصوبــات آن غیرقانونی خواهد 
بود. 94/11/28«  حدود یــک هفته به انتخابات 
مجلس شــورای اســالمی و مجلس خبرگان 
رهبری باقی مانده اســت؛ انتخاباتــی که »در 
جّو داخلی یک احساس اســتقالل و هویّتی به 
مردم میدهد... و در جّو جهانی، حقیقتاً مایه ی 
اعتبار و آبرو است« و »هرچه جمعّیت بیشتر در 
انتخابات شرکت کند، اســتحکام نظام و اعتبار 

کشــور باالتر خواهد رفت.94/10/14« در همین 
چارچوب است که رهبر انقالب همیشه بر حضور 
حّداکثری مردم در انتخابات اصرار کرده اند. جدا 
از حضور همه مردم که موجب افزایش امنّیت و 
هویت کشور اسالمی می شــود؛ هدف از رفتن 
به پای صندوقهای رأی هم باید »این باشــد که 
مجلسی تشکیل بشود پایبند به مبانی انقالب 
و ارزشــهای انقالب. 86/12/22«  مجلسی که 
»به دنبال رفاه مردم، عدالت اجتماعی، گشایش 
اقتصادی، پیشــرفت علم و فناوری و استقالل 
و عزت ملــی باشــد. 94/11/28« بالعکس آن، 
»اگر مجلس مرعوب غــرب و آمریکا، و به دنبال 
حاکمیت جریان اشرافی گری باشد، ریل گذاری 
او در این جهت خواهد بود و کشــور را به مسیر 
بدبختی هدایت خواهد کرد. 94/10/28« زیرا »با 
این روحّیه ی تدیّن و انقالبیگری است که میشود 
این راه را پیش رفت؛ سنگالخ هم باشد، میشود 
پیش رفت...93/2/17« و همین پیشرفت و عزت 
روزافزون کشور بوده که »دشمنان ما را عصبانی 
میکند« و می گویند »تا وقتی ایران دنبال انقالب 

است، کار ما با ایران مشکل است. 94/7/22«
  آرمان ما و نقشه نفوذ

پس آرمان، حضور حّداکثری مردم در انتخابات 
برای تشکیل مجلسی انقالبی است. نقطه مقابل 
مجلس انقالبی نیز که مطلوب دشمن و در نقشه 
نفوذ اوست، مجلسی اســت که حرف دشمن را 

تکرار کند؛ مثالً »در مجلس اول عده ای پیدا شدند 
که با اسم اسالمی برای مجلس مخالفت کردند... 
خوب، این نماینده ی ملت ایران نیســت. ملت 
ایران برای اسالم این فداکاریها را کرده است... یا 
یک کسانی در یک مجلس دیگری پیدا شدند، 
تصمیم گرفتند بر طبق خواسته ی مخالفین که 
میگفتند بساط انرژی هسته ای را جمع کنید، در 
کشور قانون بگذرانند که دولت را الزام کنند که 
دنبال انرژی هسته ای نرود! 86/12/22« چنین 
مجلسی نه تنها مشــکالت را حل نخواهد کرد 
بلکه مانند داستان »همسایه جنوبی« کشور را 
تقدیم به دشمن خواهد کرد. برای اینکه مجلسی 
انقالبی تشکیل شود؛ الزمست »انتخاب درست« 
از طرف مردم انجام شــود و نماینده ای انتخاب 
شود که »خودش را سپر بالی مشکالت کشور 
قرار بدهــد94/10/30« و »همان جوری که مردم 
شــعار میدهند، داخل مجلس شــعار بدهند و 
موضع گیری کننــد94/10/19« به همین دلیل 
در انتخاب نماینده »مســئله ی شــاخصهای 
انقالبیگری خیلــی مهم 94/10/19« می شــود. 
شاخص هایی که »کامالً روشن، واضح و مبتنی 

بر بیانات امام بزرگوار هستند. 94/11/14«
 سه نکته

به نظر می رسد سه نکته شرایط انتخاب را خطیر 
کرده اســت. اول اینکه مردم بتوانند از همه حق 
خود در انتخابات استفاده کنند. »مثاًل در تهران 
که ما ســی نفر را باید انتخاب کنیم، اگر بیست و 
نه نفر را انتخاب کردیم، در واقع از یک ســی ام از 
حق خودمان بهره نبرده ایم 86/12/24« زیرا »ای 
بسا شما اسم کســی را که به نظرتان صالح است 
ننویسید و آن فرد صالح، از انتخاب شدن، محروم 
شود. 71/2/17« دوم اینکه فردی را انتخاب کنند 
که »متدیــن، امین، طرفدار عدالــت، مخالف با 
فساد، طرفدار حقوق محرومین، پایبند به مبانی 
و ارزشهای اسالمی و خط امام 86/12/22« باشد. 
و سوم اینکه »امریکایی ها به این انتخابات چشم 
طمع دوخته اند. 94/10/14« وجود فهرســت »با 

مقاصد فاســد« یکی از چیزهایی است که مردم 
نسبت به آن باید بسیار هوشیار باشند. اگر »عنصر 
نفوذی به شکلی وارد مجلس بشود ... مثل موریانه 
از داخل میَجود و پایه ها را سســت میکند و فرو 
میریزد. 94/10/14« باید جلوی این نفوذ را گرفت. 
به همین دلیل اســت که »باید تحقیق کرد، باید 
به آدمهــای مطلع، آدمهــای خبــره، آدمهای 
مطمئن مراجعه کرد. 86/12/22« تا »به شــکل 

اطمینان بخشی به نتیجه ]رسید[ 94/10/19«
  این تشخیص آسان نیست 

اما این تشــخیص به صورت فــردی برای همه 
آسان نیست. »چون یکایک افراد را ممکن است 
نشناسیم« در این شــرایط راه اطمینان بخشی 
که نزد خداوند نیز حّجــت دارد و رهبر انقالب 
آن را برای »انتخاب درست« بیان کرده اند، این 
اســت که »مردمی که میخواهند رأی بدهند، 
اعتماد کنند به آن مجموعه هایی که واقعاً قابل 
اعتمادنــد94/10/14«، »خود بنــده هم وقتی 
این فهرســتها را می آورند که بیایم رأی بدهم، 
بعضی از آدمهای این فهرســتها را نمی شناسم 
اّما اعتماد میکنم به آن کســانی کــه ]اینها را[ 
معّرفی کرده اند، و نگاه میکنم ببینم آن کسانی 
که این فهرســت را معّرفی کرده اند چه کسانی 
هستند؛ اگر دیدم اینها آدمهای متدیّن و مؤمن 
و انقالبی ای هستند، به حرفشان اعتماد میکنم 
و به ]فهرست [ آنها رأی میدهم. 94/10/19« عمل 
به این نسخه با هر نتیجه ای، نزد خداوند مأجور 
است و »خدای متعال ثواب خواهد داد، ولو اینکه 
در یک مورد، اشتباه هم اتّفاق بیفتد. 94/10/19« 
مهم اینست که ملت »حرکت خود را درست ضّد 
خواست دشــمن انجام بدهد و به دهان دشمن 
بکوبد.94/10/14« که اگر مجلسی با تفکر انقالبی 
تشکیل شــود »به توفیق الهی پیشرفت ایران، 
نفوذ روزافزون ایران، هیمنه و تســلّط معنوی و 
روحی ایران در منطقه و فراتر از منطقه، روزبه روز 
ان شاءا... بیشتر خواهد شــد. 94/7/22« و درس 
دیگری  برای آن »همسایه جنوبی« خواهد بود.  

»آن چند سال اولیه ]از تشکیل مجلس بعد از مشروطه[ تا وقتی که هنوز مجلس 
تحت نفوذ سلطان و ســفارتخانه خارجی نبود، مجلسی بود که با وجود ابتدایی 
بودن، تأثیر خود را در اوضاع کشور می گذاشت. هرجا که اندکی نشانه سلطه خارجی بود، آن 
مجلس، باقدرت تمام می ایســتاد. اولتیماتوم روس، اســتقراض از خارجی ها، قرارداد 
وثوق الدوله مجلس ایستاد. امثال مدّرس ها در آن مجلس، کم و بیش بودند... بعد از آن که 
نفوذ سیاست های خارجی در همان مجلس پیدا شــد، کار به آن جا رسید که نخست وزیر 
وقتی مجلس یکی دو نفر از وزرایش را رد نمود، به مجلس گفت: »همسایه جنوبی ما ]یعنی 
انگلیس![ مایلند این دو نفر در کابینه باشــند« و مجلس رأی داد... انگلیس، غاصِب هند و 
بحرین را »همسایه جنوبی« می نامیدند... همان مجلسی که قبالً در مقابل اولتیماتوم روس و 

قرارداد وثوق الدوله و بقیه قضایا ایستادگی کرده بود، کارش به این جا رسید!73/3/11«

آن وقتی که جنگ پیش آمد، جوانان لشـکر عاشـورا و سـرداران شـجاع تبریـزی و آذربایجانی، 
شـهید آقامهدی باکـری، و شـهید حمید باکـری، و شـهدای متعـدد دیگـر، از سـرداران بزرگ 
لشـکر اسـالم از این سـرزمین برخاسـتند، در میدانهای نبـرد جان شـان را قربان اسـالم و قرآن 

کردند. ایـن آذربایجان اسـت.      86/11/28 

سرداران شجاع تبریزی و آذربایجانی
این شماره 
تقدیم می شود
 به روح پرفتوح 
  شهیدان
 مهدی و حمید 
باکری
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 دستورالعمل انگلیسی
  به مردم دستور می دهند

بخـش فارسـی پایـگاه سـخن پراکنی BBC مطلبـی راجع بـه انتخابـات مجلس 
خبـرگان رهبـری منتشـر کـرده و طـی آن بـا درهـم آمیختـن چنـد آمـار مختلـف بـه 
ارائه ی راهـکار بـه رأی دهنـدگان ایرانـی بـرای رأی دادن بـه افـرادی مشـخص و در نتیجه 
کمـک بـه »حـذف« چنـد نفـر دیگـر پرداختـه اسـت. نویسـنده ی ایـن تحلیـل این بـار 
بـه دور از ژسـت های بی طرفـی معمـول ایـن رسـانه بـه صورتی آشـکار و صریـح بـه ارائه ی 
دسـتورالعمل انتخاباتـی بـرای ملـت ایـران پرداختـه و در آخـر مطلِب خـود »توفیـق« در 
دسـت یابی بـه چنیـن نتیجـه ای را غیرممکـن ندانسـته اسـت! بخـش فارسـی رسـانه 
رسـمی دولت انگلیس کـه چندمـاه قبـل از فتنه 88 تاسـیس شـد، امـروز و در سـال 9۴ و 
در آسـتانه انتخاباتـی دیگـر بـه مـردم ایـران توصیـه می کنـد کـه چـه کسـی در مجلـس 
برود و چـه کسـی نـرود!  امـا حضـرت آیت ا... خامنـه ای روز چهارشـنبه با اشـاره به سـوابق 
تاریخـی دخالت انگلیـس و آمریـکا در ایـران، اهمیـت انتخابات مجلـس خبـرگان را یادآور 
شـده و نسـبت بـه »نفـوذ و دخالـت بیگانـگان« و علی الخصوص شـیطنت های این رسـانه 
در ایـن انتخابـات واکنـش دادنـد: »االن دشـمن بـر روی مجلـس خبـرگان هـم حسـاس 
اسـت، رادیـوی انگلیسـی دارد بـه مـردم ایـران، مـردم تهـران دسـتورالعمل میدهـد، بـه 
فالنـی رأی بدهیـد بـه فالنـی رأی ندهیـد، معنایـش چیسـت؟ انگلیسـی ها دلشـان تنگ 
شـده برای دخالـت کـردن در ایـران. یـک روزی بـود که پادشـاه کشـور وقتی میخواسـت 
تصمیمی بگیـرد، یـک تصمیم مهمـی میخواسـت بگیرد سـفیر انگلیـس را صدا مـی کرد 
از او می پرسـید؟ ایـن کار را بکنـم یا نکنم؟ انگلیسـی ها اینجـور در امور کشـور یـک روزی 
دخالـت مـی کردنـد، بعـد هـم آمریکایی هـا و یـک مدتـی هـم هـر دو. امـروز این دسـتها 
قطع شـده اسـت، امروز ایـن دخالـت ها جلویـش گرفته شـده اسـت بـه برکت انقـالب، به 
برکـت بیـداری مـردم. دلشـان تنـگ شـده اسـت... بـه مـردم دسـتور می دهند بـه فالنی 
رای بدهیـد بـه فالنـی رای ندهیـد. 9۴/11/28« بـر همیـن اسـاس رهبـری بـا تأکیـد بـر 
»حضـور آگاهانـه ی مـردم در انتخابـات«، آن را عامـل ناکامـی دشـمن معرفـی می کننـد: 
»اینکـه مـا عـرض می کنیـم بـر روی انتخابـات، مـردم بـا بصیـرت بـا آگاهـی بـا دانایـی 
 وارد بشـوند بـه خاطـر ایـن اسـت کـه بداننـد دشـمن چـه میخواهد؛ وقتی شـما دانسـتید

 دشمن چه میخواهید عکس آن عمل خواهید کرد، معلوم است. 94/11/28« 

   خبرگان انقالبی: باتقوا و مقاوم در مقابل دشمن
اما دلیل این تأکیدات و هشـدارهای رهبری دربـاره ی انتخابات مجلس خبـرگان و ضرورت 
حضور با بصیـرت مـردم در این عرصه چیسـت؟ با نگاهـی به بیانـات رهبر انقـالب می توان 
پاسـخی روشـن به این پرسـش داد. حضرت آیـت ا... خامنه ای ایـن انتخابـات را »مهم ترین 
و حسـاس ترین انتخابات کشـور« دانسـته اند: »اهمیت انتخابـات خبرگان - که شـاید هیچ 
کـدام از انتخاباتهای کشـور به این درجه ی از اهمیت و حساسـیت نباشـد- در این اسـت که 
با ایـن انتخابـات، مردم افـراد خبـره ی مورد اعتمـاد خودشـان را انتخـاب می کنند تـا اینها 
آماده ی به کار باشـند بـرای لحظه ی حسـاس فقـدان رهبـری در کشـور. 85/8/2« رهبری 
»کلیددارِ حرکت انقالب« اسـت: »کسـی را شـما میخواهید برای مجلس خبـرگان انتخاب 
بکنیـد کـه در واقـع، او رهبـر را انتخـاب خواهد کـرد که کلیـد حرکت انقـالب در دسـت او 
اسـت؛ ایـن خیلـی اهّمّیـت دارد.9۴/10/19« و همچنیـن »]مجلـس خبـرگان[ بایسـتی 
مراقبت کند که شـرایط در کسـی که علم و عمـل و تدبیر و وجود شـرایط در او را تشـخیص 

داده اسـت، حفظ شـود.77/8/8« 
بنابراین اگر نمایندگان مجلس خبرگان »مردمی باشـند دلبسـته ی به انقـالب، دلباخته ی 
ملّـت، آگاه از توطئه هـای دشـمن، ایسـتاده و پایـدار در مقابـل دشـمن یک جـور عمـل 
میکننـد، اگر خـدای نکرده ایـن چیزها نباشـد، جـور دیگری عمـل میکننـد. 9۴/11/28« 
رهبر انقـالب معیارها و شـاخص های دیگـری را نیـز بـرای رأی دادن در انتخابـات خبرگان 
برشـمرده و مـردم را به عمـل در ایـن عرصـه براسـاس »بصیـرت« فراخوانده انـد: »ملت در 
انتخـاب خبـرگان، بایـد بـا بصیـرت عمـل کنـد. چشـمهایتان را بـاز کنیـد، از خـدا مـدد 
بخواهیـد و ببینید که چـه کسـانی را انتخـاب می کنیـد... افـراد عالـم، انقالبی و کسـانی را 
که تجربه ی سـالهای گذشـته نشـان داده اسـت که در خط درسـت حرکـت کرده انـد و راه 

درسـت را شـناخته اند، انتخـاب کنید. ایـن، چیـز خیلی مهمـی اسـت.69/6/21« 

  سکینه الهی در دلهای مؤمنین
و اینگونه اسـت که بـا انتخـاب نمایندگانی بـا تقـوا و انقالبی »آمادگـی و اسـتقالل فکری« 
مجلس خبرگان موجب سـرازیر شـدن »سـکینه ی الهی« به جامعـه می شـود: » وقتی این 
مجلس تشـکیل میشـود و آمادگی خـود و اسـتقالل فکـری خـود و آگاهـی خود را نشـان 
میدهد، این موجـب سـکینه و آرامـش در دلهای مؤمنیـن میشـود؛ در واقع این سـکینه ی 

الهی، َسـرریز میشـود از این مجلس بـه داخـل جامعـه. 9۴/6/12«  

غیر منحرفین به غرب و شرق را
 به مجلس بفرستید

 اکنون کــه با عنایت پــروردگار و همت ملت 
عظیم الشأن سرنوشت کشــور به دست مردم 
افتاد و وکال از خود مردم و با انتخاب خودشان، 
بدون دخالت دولت و خانهای والیات به مجلس 

شورای اسالمی راه یافتند، و امید است که با تعهد آنان به اسالم و مصالح کشور جلوگیری از هر 
انحراف بشود. وصیت اینجانب به  ملت در حال و آتیه آن است که با اراده مصمم خود و تعهد خود 
به احکام اسالم و مصالح کشــور در هر دوره از انتخابات وکالی دارای تعهد به اسالم و جمهوری 
اسالمی که غالباً بین متوسطین جامعه و محرومین می باشند و غیر منحرف از صراط مستقیم 
- به سوی غرب یا شرق - و بدون گرایش به مکتبهای انحرافی و اشخاص تحصیلکرده و مطلع بر 

مسائل روز و سیاستهای اسالمی، به مجلس بفرستند . 
وصیت نامه سیاسی-الهی حضرت امام خمینی)ره( صحیفه امام، جلد ۲۱ - صفحه ۴۲۰

    شـعر در موضوعات مرتبط، جهت جذاییت بخشـی به نشـریه اسـتفاده کنیـد. آن بند هایی 
که مهم ترنـد را بـا تغییر فونت یـا رنگی کـردن و یا عالمـت گذاری)شـبیه سـبک طراحی کتاب 
روش تحلیـل سیاسـی( متمایز کنیـد تا کسـانی که وقـت ندارند یـا حوصلـه ندارند هـم ترغیب 

بشـوند و بخوانند.
     میثـم: سـالم خدابرشـما عزیزان.خداقـوت. توی تریبـون شـماره پانـزده نظـری از یکی از 
همسـنگرانم منتشـرفرمودید مبنـی براینکـه فرهنگی دانشگاهشـون اجـازه انتشـار خط حزب 
ا... رو نمیـده؛ خواسـتم به دوسـتان حـزب اللهی ام پیشـنهاد بـدم که نشـریه رو تـوی مکانی که 
دانشـجوها رفت وآمـد دارن وقف کنـن، کتابخانه یـا نمازخانـه و... . البتـه اگه آن بخش مسـوول 
داره حتما باهاش هماهنگی بشـه و مطمئن بشـن که باقوانین انجـا منافات نداره؛ چـون حزب ا... 

بی قانونـی نمیکنـه. رضایت مـوال نصیبتـان. یاعلی
    حسـن شـیخ حایـری: بخـش آیـات برگزیـده قرآنـی کوتـاه و آسـان حفـظ بـه همـراه 
بیـان مهم تریـن پیام یـا پیـام هـای آیـه در زمینه سـبک زندگـی را بـه نشـریه اضافـه کنید که 
در راسـتای بخـش خانـواده ایرانـی و شـرح حدیـث و بـرای تکمیل آن اسـت. بـه نظر می رسـد 
اسـتمرار این سـتون جدید، ایـن قابلیـت را دارد کـه بعدهـا، کتابی از مجمـوع این نکات منتشـر 
شـود و فرهنگ سـازی گسـترده ای در این زمینه انجام پذیرد. این مسـئله در بیانـات مکرر رهبر 

حکیـم انقـالب ایـده ا... تعالـی هم به چشـم مـی خورد
  عارف: در شـهر ما اندازه نسـخه تابلـو اعالنات کاغـذ چاپ نمیکننـد. بنر هم کـه بزنیم چون 
متنش کوچیکـه خراب میشـد کاش یکم بـزرگ و بـا یک عکس بـا کیفیت قـرار بدید تـا بتونیم 

بنر بزنیـم تا همـه بتونند اسـتفاده کنن تو مسـجد.
پاسـخ: با توجـه بـه محدودیت هـای زمانی و سـرعت انتشـار امـکان این مسـئله 
وجـود نـدارد اما پیشـنهاد شـما بـرای طرح های آینـده نشـریه حتما بررسـی می 

. د شو
 ایران اسـالمی: ...ما هـر هفته خـط حـزب ا... رو در برد پایـگاه می زنیـم و برای آن مسـابقه 
پیامکی سـاختیم .. اگه بشـود که مسـابقه پیامکی هم برایش بسـازید و منتشـر کنید تا استفاده 

کنیم ممنون می شویم.. 
پاسـخ: ضمن سـپاس از ابتکار جالب توجه شـما بـرای نشـر و ترویج مطالب نشـریه،  

پیشـنهاد شـما برای طرح های آینده نشـریه حتما بررسـی می شـود.

)( مقام معنوی فاطمه زهرا
فاطمه ی زهرا)( کسی است که رسول اکرم به امیرالمؤمنین )( فرمود: »یا علی ... 
انت قائد المؤمنین الی الجّنة ... و فاطمة قد اقبلت یوم القیامة ... تقود مؤمنات اّمتی الی 
الجّنة« یعنی در روز قیامت، امیرالمؤمنین)(مردان مؤمن را و فاطمه ی زهرا)( زنان مؤمن 
را به بهشت الهی راهنمایی می کنند. او، ِعدل و همپایه و همسنگ امیرالمؤمنین است. آن کسی 
که وقتی در محراب عبادت می ایستاد، هزاران فرشته ی مقّرب خدا، به او خطاب و سالم می کردند 
و تهنیت می گفتند و همان سخنی را بیان می کردند که فرشتگان، قباًل به مریم اطهر گفته بودند؛ 
عرض می کردند: »یا فاطمة اّن الَلّ اصطفاک و طّهرک و اصطفاک علی نساء العالمین«.)1( این، 
مقام معنوی فاطمه ی زهراست. زنی، آن هم در ســنین جوانی، از لحاظ مقام معنوی به جایی 
می رسد که بنابر آنچه که در بعضی از روایات است، فرشتگان با او سخن می گویند و حقایق را به او 
ارایه می دهند. محّدثه است؛ یعنی کسی است که فرشتگان با او حدیث می کنند و حرف می زنند.

)2( این مقام معنوی و میدان وسیع و قلّه ی رفیع، در مقابل همه ی زنهای آفرینش و عالم است. 
فاطمه ی زهرا)( در قلّه ی این بلندای عظیم ایستاده و به همه ی زنان عالم خطاب می کند و 

آنها را به پیمودن این راه دعوت می نماید.. 68/10/26
1. امالی صدوق، ص 486. 2. علل الشرائع، ج 1، ص 182.

حدیث شـرح

احکام شرکت در انتخابات
 1.  آیا شرکت در انتخابات جمهوری اسالمی ایران شرعا واجب است و عدم شرکت حرام است؟

ج. شرکت درانتخابات نظام جمهوری اسالمی برای افراد واجد شرایط، یک وظیفه شرعی، اسالمی و 
الهی است.

2. آیا شرکت در انتخابات جمهوری اسالمی ایران واجب عینی است یا کفایی؟ ج. واجب عینی است.
3. با توجه به این که زن جهت شرکت در انتخابات می بایســت از منزل خارج شود آیا واجب 
است از شــوهر اجازه بگیرد ؟ و اگر شوهر به همسرش اجازه شــرکت در انتخابات را ندهد یا 

رضایت نداشته باشد تکلیف زن چیست؟ ج. شرکت در انتخابات منوط به اذن شوهر نیست.
4.حکم رأی دادن سفید و بی نام چیست ؟ در صورت عدم شناخت و تحقیق ، یا تحقیق کافی و 
عدم وصول به نتیجه و تحّیر در انتخاب اصلح چطور؟ ج. در هر صورت اگر رأی سفید دادن موجب 

تضعیف نظام اسالمی باشد، حرام است.

آموزشی احکـام

این روش اسالمی و انسانی نیست
از بعضی ها وقتی می پرسیم که شما چرا برای دو نفری که می خواهند زندگی کنند، 
بازار را می خواهید خالی کنید که جهیزیه برای خودتان درست کنید؟ می گویند: 
چون داریم می خواهیم بکنیم. آیا این کافی اســت؟ چون داریم! استدالل غلطی است. شما 
باید کاری کنید که آن دختری هم که ندارد، اگر خواست شوهر بکند بتواند؛ و اال این جهیزیه 

ای که شما دارید درست می کنید، روش انسانی و اسالمی نیست.  1375/8/5

ایـرانی خانواده

   آزادی حلب شکست مهمی برای آمریکا
اندیشکده آمریکایی واشــنگتن در تحلیلی درباره آزادی شــهر راهبردی حلب در سوریه و 
شکست تررویست ها و شورشیان این کشور نوشت: آزادی حلب شکست مهمی برای آمریکا و 

متحدان آن همچون ترکیه، عربستان سعودی است. |       فارس|

   نتانیاهو: بیشتر کشورهای عربی
 اسرائیل را هم پیمان خود می دانند نه دشمن 

نخسـت وزیر رژیم صهیونیسـتی اذعان کرده اسـت که بیشـتر کشـورهای عربی این رژیم 
را دشـمن نمی دانند. بنیامین نتانیاهو: »بیشـتر کشـورهای عربـی، اسـرائیل را همپیمان 

خـود می  دانند نه دشـمن.« |       تسـنیم|

  لدین: رهبر ایران هرچه بخواهد می تواند از آمریکا امتیاز بگیرد
مایکل لدین، مشاور اسبق شورای امنیت ملی امریکا: فکر نمیکنم تحلیلگران اوضاع ایران هم 
معتقد باشند]آیت ا...[خامنه ای رهبر معظم ایران قصد دارد در نظام ایران،تغییری ایجاد کند. 
زمانی که وی میگوید مر گ بر آمریکا دقیقاً منظورش همان اســت و همواره در همان راستا 
تالش میکند. درست است وی میخواهد بیشترین امتیاز را از آمریکا بگیرد اما تجربه گذشته 
به وی نشان داده اســت که میتواند بدون واکنش شدیدی از سوی آمریکا به هرچه میخواهد 

دست یابد.  |       کیهان|

  تقدیر حماس از حمایتهای ایران از مقاومت
ابومرزوق، معاون رییس دفتر سیاسی حماس: هیچ دولت عربی و اسالمی همانند جمهوری 
اسالمی ایران به حمایت از مقاومت فلســطین نپرداخت و از سال 2006 تاکنون حمایت از 

دولت فلسطین نیز در برنامه های این کشور قرار گرفته است.    |       رسا |

  مصائب تجارت با ایران همچنان پابرجاست
فایننشال تایمز: خوشبینی ها درباره اینکه اقتصاد ایران بعد از رفع تحریمهای آمریکا و اتحادیه 
اروپا به ســرعت به روی تجارت و سرمایه گذاری خارجی باز می شــود به دنبال محدودیتها 

موجود نقش بر آب شده است    |       فارس |

  توافق هسته ای نظر رهبر ایران را نسبت به آمریکا تغییر نداد
مدیـر اطالعات ملـی آمریـکا: توافـق هسـته ای بـا ایران،نتوانسـته نظر رهبـر ایران نسـبت به 
آمریـکا را تغییر دهـد و وی همچنان واشـنگتن را یـک تهدید برای کشـورش میدانـد. رویکرد 

فارس| ما در قبـال ایران،عـدم اعتماد و راسـتی آزمایـی اسـت.    |      

  بیانیه مداخله جویانه وزارت خارجه آمریکا درباره سران فتنه
وزارت خارجه آمریکا از ایران خواسـت تا سـه نفر از سـران فتنـه را که از سـال 25 بهمن 1389 
در حصـر قرار دارنـد، آزاد کند. حسـین جابـری انصـاری سـخنگوی وزارت خارجه کشـورمان 
دربـاره بیانیـه معـاون سـخنگوی وزارت خارجـه آمریـکا درباره سـران فتنـه گفته اسـت: این 

تسـنیم| مسـایل داخلی کشـورمان اسـت و ارتباطی با کشـورهای خارجی نـدارد.    |      

هفته اخبار

هفته سخن

 کتـاب »مشروطه شناسـی« از مجموعـه  کتاب هـای  »َو أنتـم األعلَـون«  اسـت کـه بـه 
موضـوع تاریـخ، تفکـر و تمـدن می پـردازد.  نگارنـده هـدف از گـردآوری ایـن مجموعـه را 

عنـوان  تاریخـی"   هویـت   " شـناخت 
کـرده اسـت. البته نقطـه ی ثقـل مباحث 
ایـن کتـاب، عصـر مشـروطه و تحـوالت 
در  دینـی  اندیشـه ی  رویکـرد  عمیـق 
اداره ی جامعـه و هم زمانـی آن بـا ورود 
غرب گرایـان بـه عرصـه ی اداره ی جامعه 
نهضـت  از  مشروطه  شناسـی  اسـت. 
تحریـم تنباکـو شـروع می شـود، سـپس 
از چیسـتی مشـروطه می گویـد؛ در فصل 
سـوم به اندیشـه ی سیاسـی مشـروطیت 
ایـران می پـردازد و بـا فصل»بـه سـوی 
پایـان می رسـد.  بـه  اسـالمی«  تمـدن 
مطالـب هـر چنـد تخصصـی اسـت، ولی 
بـرای عمـوم مخاطبیـن و به خصـوص 
قابـل  طـالب  و  دانشـجویان  جوانـان، 

اسـتفاده اسـت. 

خواندنی پیشنهاد

بارهبرتا انتخابات تا انتخابات1هفته

اهمیت انتخابات مجلس از دو جهت است؛ اّول از این جهت که حضور شما در پای صندوقهای  شه سیاسی
اندی

رأی بارزترین مظهر حضور مردمی است و این پشتوانه انقالب و کشور است. ]دشمنان[ نگاه 
میکنند تا ببینند آیا مردم در صحنه حضور دارند یا نه؛ اگر دارند، مثل گذشته نمیشود با این 
نظام کاری کرد؛ اگر حضور مردم ضعیف شود، آن وقت استنتاج میکنند که بین مردم و نظام 
فاصله افتاده است؛ در این صورت راه را برای دخالت و سلطه و پنجه انداختِن دوباره بر کشور هموار 
میبینند؛ از این جهت متوّجه انتخاباتند. پس اهمیت اّوِل انتخابات به خاطر این است که انتخابات 
سنگر کشور اســت؛ حضور مردم در پای صندوقهای رأی، مصون ساز سرنوشت ملت و مردم است و 

دشمن را از تعّرض و تجاوز و پُررویِی بیشتر باز میدارد.

جهـت دوِم اهمیـت انتخابـات مجلس این اسـت که شـما بـا انتخـاب نماینـده مجلـس، در واقع 
سرنوشـت کشـور را در چهـار سـال آینـده رقـم میزنیـد.... عـالوه بـر ایـن، طبـق قانون اساسـِی 
مـا، مجلـس ناظـر بـر دولـت اسـت. اگـر دولـت در جایـی بـد و یـا کـج حرکـت کنـد، پـا در راه 
نادرسـتی بگـذارد و خـدای نکـرده سوءاسـتفاده ای بشـود و فسـادی به وجـود آیـد، مرکـزی کـه 
میتواند جلـِو فسـاد و انحـراف را بگیـرد، مجلس اسـت؛ ببینیـد چقدر مهـّم اسـت! ... هرچـه آراء 
بیشـتر باشـد، مجلس قویتر خواهد شـد. شـما وقتـی کسـی را صالـح و شایسـته دانسـتید و او را 
 به مجلـس فرسـتادید، توانسـته اید بخشـی از تـوان خـود را در سـاختن و پیشـرفت آینـده به کار 

بگیرید.  82/11/24

مجلس شورای اسالمی، عامل مصونیت کشور

در هرجا که ]در انتخابات[ شرکت میکنید، به همان تعداد  رفتار  سیاسی

الزم اسم بنویسید. این، بهتر است؛ زیرا ای بسا شما اسم 
کسی را که به نظرتان صالح است ننویسید و آن فرد صالح، 
از انتخاب شــدن، محروم شــود. در تهران مثاًل بیست و 
هشت نفر، در شهرهای دیگر به حسب نیاز، تعدادی هستند. بروید 
بگردید، در فهرستها نگاه کنید و کســی را که واقعاً میپسندید و 

میدانید صالح است، انتخاب کنید. این جمله را هم عرض کنم که 
انتخاب صالح - در درجه اّول - یعنی انتخاِب نماینده متدیّن. برای 
نماینده، آگاهی سیاسی الزم است؛ جرأت و جسارت در برخورد با 
مسائل الزم است؛ آگاهی از مسائل کشــور الزم است؛ آگاهی از 
مسائل جهان الزم اســت. همه اینها الزم است. لکن رکن اصلی، 
تدیّن است؛ یعنی اعتقاد به اســالم و به اصول و پایه های دینی و 

عامل بودِن به اینها. این، اساس قضیه است. نماینده ای که متدیّن 
باشد، شــما خاطرتان جمع اســت که خیانت نخواهد کرد؛ کار 
خالف نخواهد کرد؛ حتی کوتاهی و سستی نخواهد کرد. نماینده 
متدیّن، هر یک ســاعتی را که بخواهد غیبــت کند و در مجلس 
نباشد، احساس میکند این خالف شرع است و چون متدیّن است، 

این خالف شرع را انجام نمیدهد. 78/11/13  

به همان تعداد الزم در برگه رأی اسامی را بنویسید
انتخاب صالح در درجه اّول یعنی انتخاِب نماینده متدیّن

نکات مهم بیانات رهبر انقالب اسالمی درباره انتخابات
 مطرح شده در دیدار مردم آذربایجان شرقی با رهبر انقالب 1394/11/28

مـن چیزهایی را کـه میبینـم، چیزهایـی را که احسـاس میکنم، 
باید بـا ملّـت عزیزمان در میـان بگـذارم. بعضـی از حرفهـا را باید 
به مسـئولین محتـرم بگویـم و میگویـم، بعضـی از حرفهـا را باید 

افـکار عمومـی ملّتمـان مـورد توّجـه قـرار بدهنـد و مـن وظیفه 
دارم آنهـا را بـه ملّتمـان عرض بکنـم: دشـمن درصدد آن اسـت 
که افـکار عمومـی مـا را از اهـداف خـود و نّیـات پلید خـود غافل 
نگـه دارد؛ برنامه هایـی را میچیننـد، قطعـات جداگانـه ای را در 
جاهـای مختلـف تـدارک می بیننـد تـا ایـن قطعـات را بـه هـم 
وصـل کننـد، آن وقـت آن نقشـه و توطئـه ی اصلـی آنهـا تحّقق 
پیـدا کنـد؛ مـا بایـد نگذاریـم. چـه کسـی بایـد نگـذارد؟ ملّـت. 
کشـور مال شـما اسـت، کشـور مال ملّت اسـت، صاحب کشـور، 
ملّـت عزیـز مـا اسـت؛ او بایـد نگـذارد؛ منتهـا امثـال ایـن حقیر 

هـم وظیفـه داریـم کـه ملّـت عزیـز را آگاه کنیـم. مـن میبینـم 
کـه در زمینـه ی انتخابـات، دشـمنان دارنـد تـالش میکننـد.

توطئه اصلی...
هشدار سربسته رهبر انقالب به ملت ایران درباره انتخابات

 رهبـر معظـم انقـالب کمتـر از 10 روز مانده تا 
انتخابـات سرنوشـت سـاز مجالـس شـورای 
اسـالمی و خبـرگان قانـون اساسـی، در دیدار  بـا مردم 
آذربایجـان 94/11/28، هشـدار ویـژه و تـازه ای را در 
خصـوص توطئـه دشـمنان بـرای ملـت ایـران مطـرح 

کردند.

مجلس انقالبی یا مجلس مرعوب
کدام مجلس تامین کننده اهداف و آرمانهای ملت انقالبی ایران است؟

 شمــاره  21|  هفتــه اول اسـفند94

به مناسبت سالگرد شهادت سردارشهید حمید باکری

توطئه دشمن             |       تخریب شورای نگهبان             |       بصیرت         |       دلبستگی به انقالب واژگان 
کلیدی

اهداف و ویژگی هاعنوان

1. مجلس شورای اسالمِی مطلوب
   پیگیری اهدافی چون:

  رفاه مردم       عدالت    گشایش اقتصادی       پیشرفت علم و فناوری     عزت     استقالل

2.  مجلس شورای اسالمِی مرعوب
   ویژگی ها: 

  مرعوبیت در مقابل غرب و آمریکا       دنبال کردن حاکمیت جریان اشرافی

3.مجلس خبرگان رهبرِی انقالبی
   ویژگی نمایندگان:  

  دلبسته به انقالب   دلباخته به ملت     آگاه از توطئه های دشمن و مقاوم در مقابل آن

 رهبر معظم انقالب کمتر از 10 روز مانده تا انتخابات سرنوشت ساز 
مجالس شورای اسالمی و خبرگان قانون اساسی، در دیدار  با مردم 
آذربایجان 94/11/28، هشدار ویژه و تازه ای را در خصوص توطئه دشمنان برای 

ملت ایران مطرح کردند.

تصویری منتشرنشده   از حضرت آیت اهلل خامنه ای

 در مراسم افتتاح صنایع اسلحه سازی الحدید سپاه پاسداران انقالب اسالمی
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