
توجه به فقرا 
درس بزرگ ماه رمضان

به برکت ماه رمضان، برای مســلمان 
فرصتی پیش می آید که باید از آن در 
جهت تقویت حیات معنوی و نشاط ماّدِی خود 
استفاده کند. یکی از درسهای بزرگ ماه رمضان 
که در خالل دعا و روزه و تالوت قرآن در این ماه 
باید آن را فرا بگیریم و استفاده کنیم، این است 
که با چشــیدن گرسنگی و تشــنگی، به فکر 
گرسنگان و محرومان و فقرا بیفتیم. در دعای 
روزهای ماه رمضان می گوییم: »الّلهم اغن کّل 
فقیر. الّلهم اشــبع کّل جائــع. الّلهم اکس کّل 
عریان«.)1( این دعا فقط برای خواندن نیست؛ 
برای این است که همه خود را برای مبارزه با فقر 
و مجاهدت در راه ســتردن غبار محرومیت از 
چهره ی محرومان و مستضعفان موّظف بدانند. 
این مبارزه، یک وظیفه ی همگانی اســت. در 

آیات قرآن می خوانیم:
»أرأیت الّذی یکّذب بالّدین. فذلک الّذی یدّع 
الیتیم. و الیحّض علی طعام المســکین)۲(«. 
یکی از نشــانه های تکذیِب دین این اســت 
که انســان در مقابل فقر فقیران و محرومان 
 بی تفــاوت باشــد و احســاس مســؤولیت

 نکند. 81/9/15
1( بحاراألنوار، ج95، ص1۲۰.

۲( ماعون/3-1.

  کســی که تعداد روزهایی که روزه نگرفته و 
مقدار نمازهایی را که نخوانده نمی داند، وظیفه اش 
چیست؟ کسی هم که نمی داند روزه اش را بر اثر 
عذر شــرعی افطار کرده و یا عمداً آن را خورده 

است، چه حکمی دارد؟
ج: جایز اســت که به قضــای آن مقــدار از نماز و 
روزه هایش که یقین به فوت آنها دارد، اکتفا نماید، و 
در صورت شک در افطار عمدی کّفاره واجب نیست.

س:اگر شک کنم در اینکه اقدام به گرفتن قضای 
روزه هایی را که بر عهده ام بــوده، کرده ام یا خیر 

تکلیف من چیست؟ 
ج: اگر یقین به اشتغال قبلی ذّمه خود دارید، واجب 
است به مقداری که موجب یقین به انجام تکلیف 

می شود، روزه قضاء بگیرید.

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

امام کالم

حزب ا... تریبون

در شـرع مقدس اسـالم، آنچه که معین شـده اسـت این اسـت کـه دختر و پسـر باید 
کفو یکدیگـر باشـند. و عمده ی مسـأله در باب کفـو، عبارت اسـت از ایمـان؛ یعنی هر 
دو مؤمـن، هـر دو دارای تقوی و پرهیـزگاری و هر دو معتقـد به مبانی الهی و اسـالمی 
و عامـل به آنهـا باشـند، اینکـه تأمیـن شـد، بقیـه ی چیزهـا اهمیتـی نـدارد... وقتی 
تقـوی و پاکدامنی و طهـارت دختر و پسـر معلوم شـد، سـایر چیزها را خـدای متعال 

تأمیـن می فرمایـد. 7۲/6/11 

ُکفْو بودن از نظر اسالم

برکات الهی بر شما، در سرسبزی زمین خالصه نشده است 

سـالم. خسـته نباشـید. تشـکر بابـت 
انتشـار نشـریه خط حزب ا...  ایـکاش زحمتی 
می کشـیدید و اپلیکیشـن خـط حـزب ا... را 
هـم تهیـه و آمـاده می کردیـد، و هرهفتـه 
قابلیـت بـه روز داشـت، یـا اینکـه در همـان 
برنامـه  khamenei.ir   قابلیـت ایـن موضوع 

را اضافه می کردید، خیلی خوب بود ...  
پاسـخ : باسـالم و تشـکر بابـت پیشـنهاد 
ارائه شـده پیشـنهاد شـما در دسـت اقدام 

می باشـد.

 بهنـام بکتوسـتان: سـالم. من شـماره 
82 نشـریه را چاپ کـرده و در مسـجد والیت 
و هیـت انصارالمهـدی بهـار تبریـز پخـش 

کردم استقبال خوبی شد.

سـالم. با تشـکر از پاسـخ بـه سـوالم که 
در نشـریه قـرار دادید.مـا تعـداد حـدودا 2۰ 
نشـریه در جلسـه  تخصصـی کـه تـو حـوزه 
بسـیجمون داشـتیم، پخش کردیـم. و بر این 
برگـزاری  از  قبـل  هرمـاه  کـه  هسـتیم 
جلسـاتمون ایـن نشـریه رو بیـن اعضا پخش 

کنیم.

 راسـخین: سـالم . توزیع 1۰۰ نسخه از 
نشریه در نماز جمعه فامنین همدان. 

برکات الهی بر شما، در سرسبزی زمین خالصه نشده است؛ سرسبزی عالِم معنا و فکر 
و ذهن، از این باالتر اســت، »والبلد الطّیب یخرج نباته باذن ربّه« . امروز هم بحمدا... 
بزرگانی از این منطقه میدرخشــند که این دو گوهر درخشان منطقه آمل - حضرت 

آیت ا... حسن زاده و حضرت آیت ا... جوادی آملی - نمونه های بارز آنند. 77/3/21

نشریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مساجد و هیئت های مذهبی    |     سال دوم شماره 85|  هفته چهارم خرداد 96     |   چاپ و توزیع به همت نیروهای مومن و انقالبی

صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(

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

   پیامک:                     1۰۰۰1۰28 
@ khat_admin :حساب تلگرام   

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

شرافت انسانی به این است 
که در مقابل زور بایستد

مـا در مقابـل آمریکا یـک عبـد ذلیـل بودیم، 
ولـی ایـران ایـن ذلـت را ُشسـت و عـزت پیدا 
کرد. شـکم و نـان و آب میـزان نیسـت، عمده 

شرافت انسانی اسـت، و شـرافت به این نیست 
کـه انسـان دسـتش را روی سـینه بگـذارد تا 
چند شـاهی به او بدهند. بلکه شـرافت انسانی 
بـه ایـن اسـت کـه در مقابـل زور بایسـتند. و 
جوانـان مـا ایسـتادند و در مقابـل، آنهـا حصر 

اقتصـادی کردند، کـه همین حصـر اقتصادی 
جوانـان مـا را بیـدار کـرد و فهمیدنـد کـه 
خودشـان بایـد کار کننـد و زحمت بکشـند تا 

احتیاجـی به خـارج نداشـته باشـند.
 امام خمینی )ره( ۲۸ شهریور ۱۳۶۲

ما نماز جمعه را 
از امام و انقالب داریم 

قبـل از انقـالب، نمـاز جمعـه کشـور مـا هـم 
از لحـاظ تعـداد نمـاز جمعه هـا، هـم از لحـاظ 
کمّیت مردمـی کـه در آن شـرکت میکردند و 
هم از لحاظ کیفّیت سـخنانی که گفته میشـد 
- مگـر اسـتثناهای محـدودی - نزدیـک بـه 
صفر بود. بعـد از انقالب، نمـاز جمعه ایـران در 
صدر فهرسـت نماز جمعه هـای دنیای اسـالم 
قـرار گرفـت و این مبالغه نیسـت. هـزار جمعه 
اسـت که در تهران و در شهرسـتانهای دیگر، با 
اندکی تقدیـم و تأخیر، نماز جمعه ای تشـکیل 
میشـود که از لحاظ کمّیِت شـرکت کنندگان، 
در مواقعی حتمـاً بی نظیـر و یـا در مواقعی هم 

کم نظیـر اسـت. 77/8/8

خطـاب مـن بـه مجموعـه ی انقالبـی و 
عالقه منـد بـه مسـائل انقـالب اسـت؛ 
آنهایـی کـه انقـالب را دوسـت دارنـد، 
آنهایـی کـه به  معنـای واقعـی کلمـه 
انقـالب اسـالمی را وسـیله ی نجـات 
ایـن  آینـده ی  تأمیـن  و  ایـن کشـور 
کشـور میداننـد؛ خطـاب مـن بـه آنهـا 
اسـت. مـن میگویـم شـما دانشـجوها 
بایـد خودتـان را در صفـوف مقـّدم این 
مبـارزه حـس کنیـد. یـک مبـارزه ای 
اسـت، وجـود دارد، تمام نشـده، ممکن 
اسـت حاالحاالهـا هـم تمـام نشـود، 
ادامـه داشـته باشـد؛ در صفـوف مقّدم 

این مبـارزه بایـد خودتـان را احسـاس 
صحنـه ی  بدهیـد.  قـرار  و  کنیـد 
درگیـری را ببینیـد. یکـی از اشـکاالت 
بزرگ ایـن اسـت کـه بعضـی درگیری 
را حـس نمیکننـد، صحنـه ی درگیری 
مـا  کـه  نمیفهمنـد  نمی بیننـد،  را 
درگیـری داریـم. ارتبـاط ایـن مبـارزه 
بـا خودتـان را مّدنظـر داشـته باشـید. 
مسـئولّیت  احسـاس  بایـد  دانشـجو 
ملّـی،  مسـئولّیت  احسـاس  انسـانی، 
احسـاس مسـئولّیت دینـی و اجتماعی 
و بین المللـی بکنـد؛ ایـن چیزی اسـت 
که از دانشـجو توّقع میـرود. 96/3/17 

حزب ا...  این است

خودتان را در صفوف مقّدم مبارزه حس کنیدقضای روزه

سفر یک روزه رهبر انقالب به آمل 77/3/۲1

ایـرانی خانواده

جمعه مناز

رهبر انقالب در دیدار جمعی از دانشــجویان با ایشــان پیش از افطار 
دوازدهم ماه مبارک رمضــان، به روال دیدارهای رمضانی ســال های 
گذشته با دانشجویان، بخشی از سخنان خود را به توصیه و تجویز برای 
تشکل های دانشجویی مومن و انقالبی دانشــگاه ها اختصاص دادند و 
انتظارات و مطالبات خود را از این تشکل ها به صورت شفاف و صریح بیان 
کردند. مخاطب خود را هم در این مطالبه تدقیق کردند: »تشــّکلهایی 
را میگویم که تحت هر نامی، معتقد به انقالبند، معتقد به دینند، معتقد 
به نظام اسالمی اند، معتقد به این مبارزه ی عظیمند؛ تحت هر نامی که 

هستند فرق نمیکند؛ خطابم به آنها است.96/3/17«

رهبر انقالب در این ســخنرانی توصیه های دهگانه  ذیــل را خطاب به 
تشکل های دانشجویی مومن و انقالب مطرح کردند: 1. فراموش نکردن 
آرمان گرایی 2. واقع بین بودن 3. نقش فعال داشتن در جامعه 4. تالش 
جّدی و همه جانبه برای غلبه دادن گفتمان انقالب در دانشگاه 5. اهتمام 
به تخاطب واقعی با مخاطبان 6. تبیین درست کلیدواژه های اصلی انقالب 
7. تدیّن و تعّبد در عمل و گفتار 8. شجاعت در اقدام  9. تبیین مسئله زن 

در غرب توسط دانشجویان خواهر 1۰. تزریق امید در دانشگاه ها
مطالباتی که به مثابه 1۰ فرماِن مهم فرمانده ارشد میدان مبارزه در جنگ 
فرهنگی برای افسران جنگ نرم قابل ارزیابی است. اما محل سخن در این 

یادداشت کلیدواژه مهم »آتش به اختیار« و تعریف جایگاه آن در منظومه 
بیانات و مطالبات ایشان از جنبش دانشجویی است.

رهبر انقالب از دســتور آتش به اختیار در ذیل مطالبــه چهارم خود از 
تشکل های دانشجویی و البته همه »هسته های فکری و عملِی جهادی، 
فکری، فرهنگی در سرتاسر کشور« اســتفاده کردند: »تالش جّدی و 
همه جانبه برای غلبه دادن گفتمان انقالب در دانشگاه96/3/17«. مطالبه 
مهمی که در سالهای اخیر از همه نیروهای مومن و انقالبی در گستره 
وسیع تری از دانشــگاه یعنی کل جامعه داشته اند. انقالبی گری و تفوق 
گفتمان انقالب یکی از مهمترین مطالبات و البته نگرانی های ایشان در 
همه سالهای اخیر بوده است. حاال رهبر حکیم انقالب برای غلبه گفتمان 
انقالبی در دانشگاه و بلکه کل جامعه خطاب به همه افسران جوان جنگ 
نرم می گویند:»باید خودتان تصمیم بگیرید، فکــر کنید، پیدا کنید، 

حرکت کنید، اقدام کنید. 96/3/17«
اما آیا فرمانده یک فرمان مطلق و همیشگی برای آتش به اختیار صادر 
کرده و از افسران خواسته است که کامال مســتقل از فرماندهی اقدام 

 یاد شهیدان این حادثه را گرامی می دارم | این شماره تقدیم   می شود به ارواح طیبه شهدای حادثه تروریستی تهران

»حادثه ی تروریستی روز دوازدهم ماه مبارک رمضان در مرقد امام راحل و در مجلس شورای اسالمی، که به شهادت تعدادی از عزیزان روزه دار و زخمی شدن جمع بیشتری 
انجامید، نشانه ی آشکاری است از کینه و دشمنی خباثت آلود مزدوران استکبار با ملت شریف ایران و با هر آنچه مربوط به انقالب و نظام اسالمی و رهبر فقید عظیم الشأن آن است. 
ملت ایران، متحد و با عزم راسخ به پیش خواهد رفت ان شاءاهلل. یاد شهیدان این حادثه را گرامی می دارم و به خانواده های آنان تبریک و تسلیت عرض می کنم و بهبود مجروحان 
و آسیب دیدگان را از خداوند متعال مسألت می کنم. 96/3/19« »ملّت ایران دارد حرکت میکند، پیش میرود، این ترّقه بازی ها در اراده ی مردم هیچ تأثیری نخواهد گذاشت...

ان شاءاهلل کلک اینها کنده خواهد شد. 96/3/17«   
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در طول 38 ســال گذشــته مردم و حضور و رأیشــان یک وکیل 
مدافع همیشگی داشته اســت. از همان ابتدا در روزهای پرالتهاب 

و سخت پیروزی انقالب و در شرایطی که هنوز تنها دو ماه از پیروزی 
۲ انقالب نگذشــته بود با اصــرار و پیگیری| ادامــه در صفحه

مدافع رأی مردم
شرافت انسانی به این است که در مقابل زور بایستد

کالم امام  |  4

)( روایت رهبر انقالب از صلح امام حسن مجتبی
انسان ۲5۰ ساله  |  3

شرح حدیث   |  4
توجه به فقرا درس بزرگ ماه رمضان

گزارش هفته

اصول تغییرناپذیر رهبر انقالب در مواجهه با موضوع انتخابات در جمهوری اسالمی چیست؟

مزار: ایران اسالمیتاریخ شهادت: 17 خرداد 1396 شهادت:اصابت گلوله عوامل تکفیری

»خطاب بنده در غیر از این جلسه به همه است؛ من به همه ی آن هسته های فکری و عملِی جهادی، فکری، فرهنگی در سرتاسر 
کشور مرتّباً میگویم: هرکدام کار کنید؛ مستقل و به قول میدان جنگ، آتش به اختیار. 96/3/17« این عبارت در میان بیانات رمضانی 
رهبر انقالب در دیدار با دانشجویان یکی از پربحث ترین بخش ها از بیانات ایشان در محافل، رسانه ها و شبکه های اجتماعی بود. 
برخی کلیدواژه »آتش به اختیار« را به مثابه فرمان حمله همه جانبه فرمانده و یا تایید پیشاپیش اقدامات غیرقانونی و خودسرانه در مواجهه با 

کاستی ها و کژی های جامعه و مسئوالن ارزیابی کردند. اما اشاره و تاکید رهبر انقالب در این فراز بسیار مهم از سخنان ایشان به چیست؟

میالد فرخنـده و مسـعود کریم اهل بیـت حضرت 

امام حسـن مجتبـی)(  تبریـک و تهنیت باد

آتش به اختیار
 بـرای غلبــه گفتمــان انقــالب در دانشـگاه و جامعه

تصمیـــم، فکـــر،  حـــرکت، اقدام
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الحوثی:  مخدوش کنندگان تصویر
 تجاوز به یمن خائن هستند 

ســید عبدالملک بدرالدین الحوثــی دبیر کل 
جنبش انصــارا... یمــن:  طرف هایی که تصویر 
تجاوز به یمن را مخدوش می کنند، خائن هستند. 
متجــاوزان در همه اســتان های یمن جنایت 
مرتکب شده اند. اســرائیلی ها از منافع مشترک 
خود با متجــاوزان ســعودی در حمله به یمن 
سخن گفته اند. سازمان ملل با وجود آنکه در کنار 
متجاوزان قرار گرفته ولی به جنایات رخ داده در 

یمن اعتراف کرده است. |  خ صداوسیما |

آمریکا   گام هایی به سمت 
بی ثباتی ایران برمی دارد

روزنامه هافینگتون پست، نوشت: دولت ترامپ 
در هفته ی گذشته گام هایی را برای نزدیک تر 
شدن به هدف بی ثبات کردن ایران برداشت. 
در این رابطه، انتصاب مســؤول جدید ســیا 
)CIA( برای ایران احتماالً برای براندازی رژیم 
جمهوری اسالمی بوده است. هافینگتون پست 
می نویسد: انتصاب مایکل دی آندریا به پست 
مسؤولیت اجرای عملیات مخفیانه ی سیا در 
ایران بیانگر تصمیم ترامپ در برخورد جّدی 
با ایران و در همراهی با سیاست های متحدین 
عربی آن نسبت به ایران است، امری که شامل 
احتمال تالش بــرای ســرنگونی رژیم ایران 

می شود. |   فارس | 

  امام خمینی هنوز هم رهبر است 
شیخ زکزاکی رهبر جنبش اسالمی نیجریه در 
سالروز رحلت بنیانگذار انقالب اسالمی پیامی 
توییتری را منتشر کرد. در این پیام آمده است: 
شما نمی توانید امام خمینی را یک رهبر سابق یا 
قدیمی بنامید. او هنوز هم رهبر است.  |    تابناک | 

   ایران حتی یک گلوله هم وارد
 سرزمین یمن نکرده است  

علی عبدا... صالح رئیس جمهور پیشین یمن گفت 
که ایران حتی یک گلوله هم وارد سرزمین یمن 
نکرده است و همه موشک های بالستیک یمن 
انبارهای راهبردی هستند که در دوران ریاست 

جمهوری خود آنها را گردآورده بود. |  ایرنا | 

  ایران آرمان های انقالب خود را 
به نقاط دیگر جهان صادر کرده است 

روزنامه عرب نیوز با بیان اینکه ایران آرمان های 
انقالب خود را به نقــاط دیگر جهان صادر کرده 
است، نوشــت: از انقالب 1979 تاکنون رهبران 
ایران، آمریکا را به عنوان دشمن اصلی خود اعالم 
کرده اند و شعارهای "شیطان بزرگ" و "مرگ بر 
آمریکا" اکنون قدرتمندتر از همیشــه در ایران 

سرداده می شوند و زنده هستند. |       جام نیوز|

هفته اخبار
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هفته سخن

قدرت تحلیل پیدا کنید

 )( بازگشت تفکر انقالبِی اسالمی در دوران امام حسن

جزو عوام قرار نگرفتن، بدین معنا نیســت که حتماً در پی کســب تحصیالت عالیه باشــید؛ ای بسا کسانی که 
تحصیالت عالیه کرده اند؛ کســانی که تحصیالت دینی کرده انــد، فقیر یا غنی اند؛ اما جــزو عوامند. عوام بودن، 
دسِت خوِد من و شماست. باید مواظب باشیم که به این َجرگه نپیوندیم. هر کس که از روی بصیرت کار نمی کند، 
عوام اســت. لذا قرآن درباره ی پیغمبر می فرماید: »ادعوا الی اهلل علی بصیرة انا و من اتبعنی.« یعنی من و پیروانم 
با بصیرت عمل می کنیم. ببینید جزو گروه عوامید یا نه. اگر جزو گروه عوامید، به ســرعت خودتان را از آن گروه 

75/3/20 خارج کنید. بکوشید قدرت تحلیل پیدا کنید؛ تشخیص دهید و به معرفت دست یابید.

بعد از صلح امام حسن مجتبی )(، کار به شکلی هوشمندانه تنظیم شد که اسالم و جریان اسالمی، وارد کانال آلوده ای که به 
نام خالفت، و در معنا سلطنت، به وجود آمده بود نشود. این هنر امام حسن مجتبی بود. امام حسن کاری کرد که جریان اصیل 
اسالم در مجرای دیگری، جریان پیدا کند. اسالم، دوباره نهضت شد. اسالم ناب، اصیل، ظلم ستیز، سازش ناپذیر، اسالم دور از 
تحریف و مبرا از اینکه بازیچه ی دست هواها و هوس ها بشود، باقی ماند؛ اما در شکل نهضت باقی ماند. یعنی در زمان امام حسن، 
تفکر انقالبِی اسالمی که دوره ای را طی کرده بود و به قدرت و حکومت رسیده بود؛ دوباره برگشت و یک نهضت شد. 69/۱/22

)( روایت رهبر انقالب از صلح امام حسن مجتبی

بازخوانی بیانات رهبر انقالب پیرامون موضوع خواص و عوام اصول تغییرناپذیر رهبر انقالب در مواجهه با موضوع انتخابات در جمهوری اسالمی چیست؟
بازخوانی

انسان
۲5۰ ساله

استغفار از سه گونه گناه؛ فردی، تعدی به غیر، جمعی
شناخت گناهانی که تأثیر مستقیم بروی جامعه و مردم می گذارد

از سه گونه گناه باید استغفار کرد. ... یکجور گناهی  استغفار وتوبه

است که فقط ظلم به نفس است. گناهی است که 
فرد مرتکب می شود و اثر مستقیمش هم به خود 

او برمی گردد؛ گناهان متعارِف فردِی معمولی.
نوع دیگر، گناهی اســت که فرد مرتکب می شود، اما اثر 
مســتقیم آن به مردم و به دیگری می رســد. این گناه، 
سنگین تر است. این گناه، ظلم به نفس هم هست؛ اما چون 
تعدی و تجاوز به دیگران است، دشــواری کار آن بیشتر 
است و عالج آن هم سخت تر است؛ از قبیل ظلم، غصب، 
پایمال کردن حقوق مردم، پایمال کردن حقوق عمومی 
انسان ها. این گناه بیشتر متعلق می شود به حکومت ها؛ 
این گناه مدیران است؛ این گناه سیاستمداران است؛ این 
گناه شخصیت های بین المللی است؛ این گناه آنهایی است 
که یک کلمه حرفشان، یک امضایشان، یک عزلشان، یک 
نصبشان می تواند خانواده هایی و گاهی ملتی را تحت تأثیر 
قرار دهد. ... گناه نوع اول استغفارش به این است که انسان 
صادقانه از خدای متعال آمرزش بخواهد؛ اما گناه نوع دوم 
مسأله اش فقط با استغفار حل نمی شــود؛ انسان باید آن 
را درســت کند. مقوله ی اصالح کردن و درست کردن و 

مشکالت را برطرف کردن، این جا پیش می آید.
نوع سوم، گناهان جمعی ملت هاست. بحث یک نفر آدم 
نیســت که خطایی انجام دهد و یک عــده از آن متضرر 
شــوند؛ گاهی یک ملت یا جماعت مؤثــری از یک ملت 
مبتال به گناهی می شوند. این گناه هم استغفار خودش را 
دارد. یک ملت گاهی سال های متمادی در مقابل منکر و 
ظلمی سکوت می کند و هیچ عکس العملی از خود نشان 

نمی دهد؛ این هم یک گناه اســت؛ شاید گناه دشوارتری 
هم باشد؛ این همان »انّ ا.. ال یغّیر ما بقوم حّتی یغّیروا ما 
بانفسهم« اســت؛ این همان گناهی است که نعمت های 
بزرگ را زایل می کند؛ این همان گناهی است که بالهای 
ســخت را بر ســر جماعت ها و ملت های گنهکار مسلط 
می کند. ... در همین شهر تهران مجلس مؤسسانی تشکیل 
شد و در آن جا انتقال ســلطنت و حکومت به رضاشاه را 
تصویب کردند. آنها یک عده آدم خاص نبودند؛ این یک 
گناه ملی و عمومی بود. ... بنابراین گناه نوع سوم هم یکطور 

استغفار دارد. 84/8/8

نوع دیگر، گناهی 

است که فرد مرتکب 

می شود، اما اثر 

مستقیم آن به مردم 

و به دیگری می رسد. 

این گناه، سنگین تر 

است. این گناه، ظلم 

به نفس هم هست؛ 

اما چون تعدی و 

تجاوز به دیگران 

است، دشواری کار 

آن بیشرت است و 

عالج آن هم سخت تر 

است
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رهبر انقالب خود به این ســوال پاسخ می دهند: 
»البّته در جنگ، قرارگاه مرکــزی وجود دارد که 
دستور میدهد، اّما اگرچنانچه رابطه ی قرارگاه  قطع 
شد یا قرارگاه عیبی پیدا کرد، اینجا فرمانده دستوِر 
آتش به اختیار میدهد. خب شما افسرهای جنگ 
نرمید -قرار شــد شما افســران جوان جنگ نرم 
باشید- آنجایی که احساس میکنید دستگاه مرکزی 
اختاللــی دارد و نمیتواند درســت مدیریّت کند، 
آنجا آتش به اختیارید. 96/3/17« و در همین دیدار 
می فرمایند: »نوع برخورد با مشکالت درون نظام، 
باید عالج جویانه و طبیبانه باشــد. طبیب، گاهی 
اوقات به مریض خودش هم ممکن است تشر بزند، 
یک حرف تلخی هم بزند، اّما مقصودش معالجه ی او 
است. در مقابله ی با دشمن، نوع برخورد باید قاطع و 
صریح و طبق برخورد خود او -که خصمانه است- 
خصمانه باشد؛ اّما در داخل و با نظام، نه؛ دلسوزانه، 

عالج جویانه و مانند اینها. 96/3/17«
از این بیان مشــخص اســت که این اختیار برای 
گشــودن آتش، اوالً در ذیل مطالبه تالش فکری، 
فرهنگی، سیاســی برای غلبه گفتمــان انقالب 
در جامعه و دانشــگاه اســت و ثانیاً عالج جویانه و 
دلســوزانه و ثالثاً در حالتی است که دستگاه های 
فکری و فرهنگی و سیاسی دچار اختالل شده و یا 
وظایف طبیعی خود را انجام نمی دهند. این همان 
معنا و تلقی رهبر انقالب از کلیدواژه »افسر جوان 
جنگ نرم« است که در ســالهای گذشته بارها بر 
آن تاکید کــرده بودند: »در این جنگ نرم، شــما 
جوانهای دانشــجو، افســران جوان این جبهه         اید. 
نگفتیم سربازان، چون سرباز فقط منتظر است که 
به او بگویند پیش، برود جلو؛ عقب بیا، بیاید عقب. 
یعنی ســرباز هیچگونه از خودش تصمیم         گیری و 
اراده ندارد و باید هر چه فرمانده میگوید، عمل کند. 
نگفتیم هم فرماندهاِن طراح قرارگاه         ها و یگانهای 
بزرگ، چون آنها طراحیهای کالن را میکنند. افسر 
جوان تو صحنه است؛ هم به دستور عمل میکند، 
هم صحنه را درست میبینید؛ با جسم خود و جان 
خود صحنه را می آزماید. لذا اینها افسران جوانند؛ 
دانشجو نقشش این است. حقیقتاً افسران جوان، 
فکر هم دارند، عمل هم دارند، تو صحنه هم حضور 
دارند، اوضاع را هم میبینند، در چهارچوب هم کار 

میکنند. 88/6/8«
با این نگاه و با این تعریف از افســران جوان جنگ 
نرم، رهبر انقالب تکلیف را هم مشخص می کنند: 
» گاهی اوقات انسان احساس میکند دستگاه های 
مرکزی فکر و فرهنگ و سیاست و مانند اینها دچار 
اختاللند، دچار تعطیلند... این دســتگاه اختالل 
پیدا کرده که مسئله ی اصلی را از مسئله ی فرعی 
تشخیص نمیدهد و یک مسئله ی اصالً بی اعتباِر 
بی اهّمّیت فرعی را به عنوان یک مسئله ی اصلی، 
درشــت میکنند. وقتی این جوری دســتگاه های 
مرکزی اختالل دارنــد، آن وقت اینجا جای همان 

آتش به اختیاری است که عرض کردم.  96/3/17«

در 38 سال گذشته مردم و حضور و رأیشان یک وکیل مدافع همیشگی داشته است. از همان ابتدا در روزهای پرالتهاب و سخت پیروزی انقالب و در شرایطی که 
هنوز تنها دو ماه از پیروزی انقالب نگذشته بود، با اصرار و پیگیری امام راحل اولین انتخابات سراسری پس از انقالب برگزار میگردد و تا به امروز نیز این رهبری 
انقالب بوده است که در فراز و نشیب های گوناگون از »برگزاری انتخابات«، »نتیجه انتخاب مردم« و »نقش و حضور مردم« دفاع کرده و اتفاقا همین را یگانه کلید 
راه حل مشکالت کشور میداند. در این شماره از نشریه خط حزب اهلل بخشی از مواضع رهبر انقالب قبل و بعد از انتخابات و همچنین اصولی که منجر به این موضع گیری های 

تغییرناپذیر شده است بازخوانی شده اند:

مواضع رهبر انقالب قبل و بعد از اتخابات 96

بعد انتخابات 96قبل از انتخابات 96

 برنده ی اصلی در انتخابات ملّت ایران اســت؛ هرکسی که1
 رأی بیاورد. برنده ی اصلی نظام جمهوری اسالمی است،

برنده ی اصلی ملّت ایران است.  96/۰۲/۲7

 مشارکت گسترده و پرشور شما از همه ی قشرهای اجتماعی، ایران و ایرانی
 را در آزموِن میدان عمل، سرافراز و روسفید کرد. دیروز با این حضور متراکم
 و افکندن بیش از چهل میلیون برگــه ی رأی در صندوقها، نصاب تازه ئی در

انتخابات ریاست جمهوری پدید آمد. 96/۰۲/3۰

 اگر کسانی شبهه دارند و مستنداتی ارائه میدهند، باید حتما۲ً
 رسیدگی بشود؛ البته از مجاری قانونی؛ رسیدگی فقط از مجاری
 قانونی. بنده زیر بار بدعتهای غیرقانونی نخواهم رفت. امروز اگر
 چهارچوبهای قانونی شکسته شد، در آینده هیچ انتخاباتی دیگر
 مصونیت نخواهد داشــت؛ اگر واقعاً شبهه ای هست، از راه های

قانونی پیگیری بشود.  88/۰3/۲9

 اعالم کردند و به ما هم گزارش رســیده بود که تخلّفاتی انجام گرفته است؛
 این تخلّفات را باید البّته دنبال بکنند. اگرچه این تخلّفات به نتایج انتخابات
 هیچ گونه اثری نگذاشته است و نمیگذارد. این تخلّفات را مسئولین با جّدیّت
 دنبال کنند، متخلّفین را مشّخص کنند تا این گونه تخلّفات در انتخابات های
 گوناگون ما -کــه انتخابات هایی این ملّت در پیــش دارد- برافتد و دیگر ما

این گونه تخلّفاتی نداشته باشیم.  96/۰3/14

 اگر نخبگان سیاسی بخواهند قانون را زیر پا بگذارند، چه بخواهند،3
 چه نخواهند، مسئول خونها و خشونتها و هرج و مرج ها، آنهایند.
 من به همه ی این آقایان، این دوستان قدیمی، این برادران توصیه
 میکنم بر خودتان مسلط باشید؛ ســعه ی صدر داشته باشید؛

دستهای دشمن را ببینید. 88/۰3/۲9

 همه توّجه داشته باشند: به آنچه در انتخابات انجام گرفت، با چشم اغماض
 نگاه کنند؛ یعنی ملّت -چه آن گروهی که نامزد آنها رأی آورده اســت، چه
 آن گروهی که نامزد آنها رأی نیاورده اســت- باید از خودشان ظرفّیت نشان
 بدهند، از خودشان حلم نشان بدهند -حلم یعنی ظرفّیت، جنبه دار بودن-

بی جنبگی نشان ندهند. 96/۰3/14

 نامزدها قول بدهند که برای پیشرفت امور کشور و توسعه  اقتصادی،4
 برای باز کردن گره ها، نگاهشان به بیرون از این مرزها نخواهد بود،
 نگاه به خود ملّت خواهد بود. توانایی ها و ظرفّیتهای ما زیاد است؛
 توّجه به این ظرفّیتها، برنامه ریزی عاقالنه و مدبّرانه میتواند کشور را

به اقتدار و استحکاِم ساخت درونی برساند. 96/۰۲/۰5

 به رئیس جمهور محترم و همه ی کسانی که در دولت آینده شرکت خواهند داشت
 سفارش و تأکید میکنم که کار و تالش پرانگیزه و اندیشیده و جوانانه را برای برطرف
 کردن مشکالت کشور در پیش گیرند و لحظه ئی از این خط مستقیم غفلت نکنند.
 رعایت قشرهای ضعیف، توجه به روستاها و مناطق فقیر، در نظر گرفتن اولویتها،
برخورد با فساد و با آسیبهای اجتماعی، باید در صدر برنامه ها قرار گیرد. 96/۰۲/3۰

اصول تغییرناپذیر رهبری در انتخابات های جمهوری اسالمی از ابتدا تاکنون

برگزاری سر موقع انتخابات در زمان مقرر1

عدم دخالت رهبری در انتخابات له یا علیه جناح های سیاسی۲

دفاع از رأی مردم به عنوان حق الناس و همچنین حیثیت شورای نگهبان و حقوق نامزدها به عنوان حق الناس3

مخفی بودن رأی رهبری4

اصرار بر رعایت قانون قبل، حین و بعد از انتخابات5

دعوت از مردم و تالش برای حضور حداکثری در انتخابات6

برنده انتخابات مردم و نظام جمهوری اسالمی هستند7

اصرار  بر پیگیری تخلفات از مجاری قانونی در انتخابات سال 88 و 896

پرهیز همگانی از خدشه در سالمت انتخابات9

توصیه طرفداران و نامزدها به نشان دادن ظرفیت و تمکین نسبت به نتیجه انتخابات1۰

شکرگزاری نسبت به نعمت مردم ساالری در پیشگاه الهی و ساحت مردم11


