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نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی

»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 اســتکبار با ملت شــریف 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 تســلیت 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 هــا در اراده ی مردم هیچ تأثیری 

نخواهد گذاشت...ان شاءاهلل کلک اینها کنده خواهد شد. 96/3/17«  .   

یاد شهیدان این حادثه را گرامی می دارم

این شماره تقدیم   می شود به ارواح طیبه
شهدای حادثه تروریستی تهران

حزب ا... تریبون

سالم. خسـته نباشـید. تشـکر بابت انتشـار نشـریه خط حزب ا...  ایکاش زحمتی 
می کشـیدید و اپلیکیشـن خط حـزب ا... را هم تهیـه و آمـاده می کردیـد، و هرهفته 
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 بابت پیشـنهاد ارائه شـده پیشـنهاد شـما در دست 

اقـدام می باشـد.
 بهنام بکتوسـتان: سـالم. مـن شـماره 82 نشـریه را چاپ کـرده و در مسـجد 

والیت و هیت انصارالمهدی بهار تبریز پخش کردم استقبال خوبی شد.
سـالم. با تشـکر از پاسـخ به سـوالم که در نشـریه قرار دادید.ما تعداد حـدودا 20 
نشـریه در جلسـه  تخصصی که تـو حوزه بسـیجمون داشـتیم، پخـش کردیـم. و بر 
این هسـتیم که هرماه قبـل از برگزاری جلسـاتمون این نشـریه رو بیـن اعضا پخش 

کنیم.
 راسخین: سالم . توزیع 100 نسخه از نشریه در نماز جمعه فامنین همدان. 

به برکـت ماه رمضـان، برای مسـلمان فرصتـی پیش می آید کـه بایـد از آن در 
جهـت تقویـت حیـات معنـوی و نشـاط مـاّدِی خـود اسـتفاده کند. یکـی از 
درسـهای بزرگ ماه رمضان که در خـالل دعـا و روزه و تالوت قـرآن در این مـاه باید آن 
را فـرا بگیریم و اسـتفاده کنیم، این اسـت که با چشـیدن گرسـنگی و تشـنگی، به فکر 
گرسـنگان و محرومان و فقرا بیفتیـم. در دعای روزهـای ماه رمضان می گوییـم: »الّلهم 
اغن کّل فقیـر. الّلهم اشـبع کّل جائـع. الّلهم اکـس کّل عریـان«.)1( این دعـا فقط برای 
خواندن نیسـت؛ برای این اسـت که همه خود را بـرای مبارزه بـا فقر و مجاهـدت در راه 
سـتردن غبـار محرومیـت از چهـره ی محرومـان و مسـتضعفان موّظـف بداننـد. ایـن 

مبارزه، یک وظیفه ی همگانی است. در آیات قرآن می خوانیم:
»أرأیــت الّــذی یکــّذب بالّدیــن. فذلــک الّذی یــدّع الیتیــم. و الیحــّض علی 
طعــام المســکین)۲(«. یکــی از نشــانه های تکذیِب دین این اســت که انســان 
 در مقابــل فقــر فقیــران و محرومــان بی تفاوت باشــد و احســاس مســؤولیت

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

۲( ماعون/3-1.

حدیث شـرح

جزو عوام قرار نگرفتن، بدین معنا نیســت که حتماً در پی کســب تحصیالت عالیه 
باشید؛ ای بسا کســانی که تحصیالت عالیه کرده اند؛ کســانی که تحصیالت دینی 
کرده اند، فقیر یا غنی اند؛ اما جزو عوامند. عوام بودن، دسِت خوِد من و شماست. باید 
مواظب باشــیم 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 مــن و پیروانم با بصیرت عمل می کنیم. ببینیــد جزو گروه عوامید 
یا نه. اگر جزو گروه عوامید، به ســرعت خودتان را از آن گروه خارج کنید. بکوشید 

75/3/۲۰ قدرت تحلیل پیدا کنید؛ تشخیص دهید و به معرفت دست یابید.

قبـل از انقـالب، نمـاز جمعـه کشـور مـا هـم از لحـاظ تعـداد نمـاز جمعه ها، هـم از 
لحاظ کمّیـت مردمی کـه در آن شـرکت میکردنـد و هـم از لحاظ کیفّیت سـخنانی 
کـه گفتـه میشـد - مگـر اسـتثناهای محـدودی - نزدیـک بـه صفـر بـود. بعـد از 
انقـالب، نمـاز جمعـه ایـران در صدر فهرسـت نمـاز جمعه هـای دنیـای اسـالم قرار 
گرفـت و ایـن مبالغه نیسـت. هـزار جمعـه اسـت کـه در تهـران و در شهرسـتانهای 
دیگـر، بـا اندکـی تقدیـم و تأخیـر، نمـاز جمعـه ای تشـکیل میشـود کـه از لحـاظ 
 کمّیـِت شـرکت کننـدگان، در مواقعی حتمـاً بی نظیـر و یـا در مواقعی هـم کم نظیر

 است. 77/8/8

ما نماز جمعه را از امام و انقالب داریمقدرت تحلیل پیدا کنید
بعد از صلح امام حسن مجتبی )(، کار به شکلی هوشمندانه تنظیم شد که اسالم 
و جریان اســالمی، 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 
اســالم در مجرای دیگری، جریان پیدا کند. اســالم، دوباره نهضت شد. اسالم ناب، 
اصیل، ظلم ستیز، سازش ناپذیر، اســالم دور از تحریف و مبرا از اینکه بازیچه ی دست 
هواها و هوس ها بشود، باقی ماند؛ اما در شــکل 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. 69/1/۲۲

به دست امام حسن اسالم دوباره نهضت شد
انسان

۲5۰ ساله

مدافع رأی مردم
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:

هفته گزارش

نمازبازخوانی
جمعه

امام کالم

شرافت انسانی به این است 
که در مقابل زور بایستد

مـا در مقابـل آمریـکا یـک عبـد ذلیـل 
بودیـم، ولـی ایـران ایـن ذلـت را ُشسـت و 
عـزت پیـدا کـرد. شـکم و نـان و آب میزان 
نیسـت، عمـده شـرافت انسـانی اسـت، و 

شـرافت بـه این نیسـت کـه انسـان دسـتش را روی سـینه بگـذارد تـا چند شـاهی به 
او بدهند. بلکه شـرافت انسـانی بـه این اسـت کـه در مقابـل زور بایسـتند. و جوانان ما 
ایسـتادند و در مقابل، آنها حصر اقتصـادی کردند، کـه همین حصر اقتصـادی جوانان 
ما را بیـدار کـرد و فهمیدند که خودشـان باید کار کنند و زحمت بکشـند تـا احتیاجی 

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

بایـد  گنـاه  گونـه  سـه  از 
یکجـور   ... کـرد.  اسـتغفار 
گناهی اسـت که فقـط ظلم بـه نفس 
اسـت. گناهی اسـت که فـرد مرتکب 
می شـود و اثـر مسـتقیمش هـم بـه 
خود او برمی گـردد؛ گناهـان متعارِف 

فردِی معمولی.
نـوع دیگـر، گناهـی اسـت کـه فـرد 
مرتکـب می شـود، امـا اثـر مسـتقیم 
آن بـه مـردم و بـه دیگـری می رسـد. 
ایـن گنـاه، سـنگین تر اسـت. ایـن 
گنـاه، ظلـم بـه نفس هـم هسـت؛ اما 
چـون تعـدی و تجاوز بـه دیگـران اسـت، دشـواری کار آن بیشـتر اسـت و عـالج آن 
هـم سـخت تر اسـت؛ از قبیـل ظلـم، غصـب، پایمـال کـردن حقـوق مـردم، پایمال 
کردن حقـوق عمومـی انسـان ها. این گنـاه بیشـتر متعلق می شـود بـه حکومت ها؛ 
این گنـاه مدیران اسـت؛ این گنـاه سیاسـتمداران اسـت؛ ایـن گناه شـخصیت های 
بین المللی اسـت؛ ایـن گناه آنهایی اسـت که یـک کلمه حرفشـان، یک امضایشـان، 
یـک عزلشـان، یـک نصبشـان می توانـد خانواده هایـی و گاهـی ملتـی را تحـت 
تأثیـر قـرار دهـد. ... گنـاه نـوع اول اسـتغفارش بـه این اسـت کـه انسـان صادقانه از 
خدای متعـال آمـرزش بخواهد؛ امـا گناه نـوع دوم مسـأله اش فقـط با اسـتغفار حل 
نمی شـود؛ انسـان باید آن را درسـت کند. مقولـه ی اصالح کـردن و درسـت کردن و 

مشـکالت را برطـرف کـردن، این جـا پیـش می آیـد.
نوع سـوم، گناهـان جمعی ملت هاسـت. بحث یـک نفر آدم نیسـت که خطایـی انجام 
دهـد و یک عـده از آن متضرر شـوند؛ گاهی یـک ملت یا جماعـت مؤثـری از یک ملت 
مبتال به گناهـی می شـوند. این گنـاه هـم اسـتغفار خـودش را دارد. یک ملـت گاهی 
سـال های متمادی در مقابـل منکر و ظلمی سـکوت می کنـد و هیـچ عکس العملی از 
خود نشـان نمی دهد؛ این هـم یک گناه اسـت؛ شـاید گناه دشـوارتری هم باشـد؛ این 
همان »انّ ا.. ال یغّیـر ما بقوم حّتی یغّیروا ما بانفسـهم« اسـت؛ این همان گناهی اسـت 
که نعمت هـای بـزرگ را زایـل می کند؛ ایـن همـان گناهی اسـت که بالهای سـخت 
را بـر سـر جماعت هـا و ملت هـای گنهـکار مسـلط می کنـد. ... در همین شـهر تهران 
مجلس مؤسسـانی تشـکیل شـد و در آن جا انتقال سـلطنت و حکومت به رضاشـاه را 
تصویب کردنـد. آنها یک عـده آدم خاص نبودنـد؛ این یک گنـاه ملی و عمومی بـود. ... 

بنابراین گناه نوع سـوم هم یکطـور اسـتغفار دارد. 84/8/8

شناخت گناهانی که تأثیر مستقیم بروی جامعه و مردم می گذارد

استغفار از سه گونه گناه
 فردی، تعدی به غیر، جمعی

توبه استغفار

در شـرع مقدس اسـالم، آنچـه که معین شـده اسـت این اسـت کـه دختر و 
پسـر باید کفو یکدیگر باشـند. و عمده ی مسـأله در بـاب کفو، عبارت اسـت 
از ایمـان؛ یعنی هـر دو مؤمـن، هـر دو دارای تقـوی و پرهیـزگاری و هـر دو معتقد به 
مبانـی الهـی و اسـالمی و عامل بـه آنهـا باشـند، اینکـه تأمین شـد، بقیـه ی چیزها 
اهمیتی نـدارد... وقتـی تقـوی و پاکدامنی و طهارت دختر و پسـر معلوم شـد، سـایر 

چیزها را خدای متعال تأمین می فرماید. 7۲/6/11 

ایـرانی خانواده

ُکفْو بودن از نظر اسالم

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

آن را خورده است، چه حکمی دارد؟
ج: جایز است که به قضای آن مقدار 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 بوده، 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.

آموزشی احکام

قضای روزه

توجه به فقرا ،درس بزرگ ماه رمضان

    الحوثی:  
مخدوش کنندگان تصویر تجاوز به یمن خائن هستند

ســید عبدالملــک بدرالدیــن الحوثــی دبیــر کل جنبــش انصــارا... یمــن:  
ــه یمــن را مخــدوش می کننــد، خائــن هســتند.  طرف هایــی کــه تصویــر تجــاوز ب
ــرائیلی ها  ــده اند. اس ــب ش ــت مرتک ــن جنای ــتان های یم ــه اس ــاوزان در هم متج
ــخن  ــن س ــه یم ــه ب ــعودی در حمل ــاوزان س ــا متج ــود ب ــترک خ ــع مش از مناف
ــی  ــه ول ــرار گرفت ــار متجــاوزان ق ــه در کن ــا وجــود آنک ــل ب ــد. ســازمان مل گفته ان

ــیما  | ــت. |   خ صداوس ــرده اس ــراف ک ــن اعت ــات رخ داده در یم ــه جنای ب

   آمریکا   گام هایی به سمت 
بی ثباتی ایران برمی دارد

روزنامــه هافینگتون پســت، نوشــت: دولــت ترامــپ در هفتــه ی گذشــته 
ــران برداشــت.  ــه هــدف بی ثبــات کــردن ای ــر شــدن ب ــرای نزدیک ت ــی را ب گام های
در ایــن رابطــه، انتصــاب مســؤول جدیــد ســیا )CIA( بــرای ایــران احتمــاالً بــرای 
ــد:  ــت می نویس ــت. هافینگتون پس ــوده اس ــالمی ب ــوری اس ــم جمه ــدازی رژی بران
ــه ی  ــات مخفیان ــرای عملی ــه پســت مســؤولیت اج ــا ب ــکل دی آندری انتصــاب مای
ســیا در ایــران بیانگــر تصمیــم ترامــپ در برخــورد جــّدی بــا ایــران و در همراهــی 
ــه شــامل  ــری ک ــران اســت، ام ــی آن نســبت به ای ــن عرب ــا سیاســت های متحدی ب

ــارس | ــود. |    ف ــران می ش ــم ای ــرنگونی رژی ــرای س ــالش ب ــال ت احتم

  امام خمینی هنوز هم رهبر است  
ــذار  ــت بنیانگ ــالروز رحل ــه در س ــالمی نیجری ــش اس ــر جنب ــی رهب ــیخ زکزاک ش
ــت:  ــده اس ــام آم ــن پی ــرد. در ای ــر ک ــری را منتش ــی توییت ــالمی پیام ــالب اس انق
ــد. او  ــی بنامی ــا قدیم ــابق ی ــر س ــک رهب ــی را ی ــام خمین ــد ام ــما نمی توانی ش

ــاک| ــت. |    تابن ــر اس ــم رهب ــوز ه هن

    ایران حتی یک گلوله هم وارد سرزمین یمن نکرده است

ــک  ــی ی ــران حت ــه ای ــور پیشــین یمــن گفــت ک ــح رئیس جمه ــدا... صال ــی عب عل
ــای بالســتیک  ــه موشــک ه ــرده اســت و هم ــم وارد ســرزمین یمــن نک ــه ه گلول
یمــن انبارهــای راهبــردی هســتند کــه در دوران ریاســت جمهــوری خــود آنهــا را 

ــا  | ــود. |    ایرن گــردآورده ب

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

ــه  ــود را ب ــالب خ ــای انق ــان ه ــران آرم ــه ای ــان اینک ــا بی ــوز ب ــرب نی ــه ع روزنام
ــون  ــالب 1979 تاکن ــت: از انق ــت، نوش ــرده اس ــادر ک ــان ص ــر جه ــاط دیگ نق
ــد و  ــالم کرده ان ــود اع ــی خ ــمن اصل ــوان دش ــه عن ــکا را ب ــران، آمری ــران ای رهب
شــعارهای "شــیطان بــزرگ" و "مــرگ بــر آمریــکا" اکنــون قدرتمندتر از همیشــه 

ــوز  | ــام نی ــتند. |    ج ــده هس ــوند و زن ــرداده می ش ــران س در ای

هفته اخبار

از  جمعـی  دیـدار  در  انقـالب  رهبـر 
افطـار  از  ایشـان پیـش  بـا  دانشـجویان 
دوازدهـم مـاه مبـارک رمضـان، بـه روال 
دیدارهـای رمضانـی سـال های گذشـته 
بـا دانشـجویان، بخشـی از سـخنان خـود 
را بـه توصیـه و تجویـز بـرای تشـکل های 
دانشـجویی مومـن و انقالبـی دانشـگاه ها 
اختصـاص دادنـد و انتظـارات و مطالبـات 
خـود را از ایـن تشـکل ها به صورت شـفاف 
و صریـح بیـان کردنـد. مخاطـب خـود 
را هـم در ایـن مطالبـه تدقیـق کردنـد: 
»تشـّکلهایی را میگویـم کـه تحـت هـر 
نامـی، معتقـد بـه انقالبنـد، معتقـد بـه 
دینند، معتقد بـه نظام اسـالمی اند، معتقد 
به ایـن مبـارزه ی عظیمند؛ تحـت هر نامی 
که هسـتند فـرق نمیکنـد؛ خطابم بـه آنها 

»96/3/17 اسـت.
سـخنرانی  ایـن  در  انقـالب  رهبـر 
توصیه هـای دهگانـه  ذیـل را خطـاب بـه 
تشـکل های دانشـجویی مومـن و انقـالب 
نکـردن  فرامـوش   .1 کردنـد:  مطـرح 
آرمان گرایـی 2. واقع بیـن بـودن 3. نقـش 
فعـال داشـتن در جامعـه 4. تـالش جّدی 
و همه جانبـه بـرای غلبـه دادن گفتمـان 
انقالب در دانشـگاه 5. اهتمـام به تخاطب 
واقعـی بـا مخاطبـان 6. تبییـن درسـت 
کلیدواژه هـای اصلـی انقـالب 7. تدیّـن 
و تعّبـد در عمـل و گفتـار 8. شـجاعت 

در اقـدام  9. تبییـن مسـئله زن در غـرب 
توسـط دانشـجویان خواهـر 10. تزریـق 

دانشـگاه ها در  امیـد 
مطالباتـی کـه بـه مثابـه 10 فرمـاِن مهم 
فرمانـده ارشـد میـدان مبـارزه در جنـگ 
فرهنگی بـرای افسـران جنـگ نـرم قابل 
ارزیابـی اسـت. امـا محـل سـخن در ایـن 
بـه  »آتـش  مهـم  کلیـدواژه  یادداشـت 
اختیار« و تعریـف جایـگاه آن در منظومه 
از جنبـش  ایشـان  و مطالبـات  بیانـات 

اسـت. دانشـجویی 
رهبر انقـالب از دسـتور آتش بـه اختیار در 
ذیـل مطالبه چهـارم خـود از تشـکل های 
دانشـجویی و البتـه همـه »هسـته های 
فکـری و عملِی جهـادی، فکـری، فرهنگی 
کردنـد:  اسـتفاده  کشـور«  سرتاسـر  در 
بـرای  همه جانبـه  و  جـّدی  »تـالش 
غلبـه دادن گفتمـان انقـالب در دانشـگاه 
96/3/17«. مطالبـه مهمی که در سـالهای 
اخیـر از همـه نیروهـای مومـن و انقالبـی 
در گسـتره وسـیع تری از دانشـگاه یعنـی 
و  انقالبی گـری  داشـته اند.  جامعـه  کل 
تفوق گفتمـان انقـالب یکـی از مهمترین 
مطالبـات و البتـه نگرانی هـای ایشـان در 
همـه سـالهای اخیـر بـوده اسـت. حـاال 
رهبـر حکیم انقـالب بـرای غلبـه گفتمان 
انقالبـی در دانشـگاه و بلکـه کل جامعـه 
خطاب به همـه افسـران جوان جنـگ نرم 

می گویند:»بایـد خودتان تصمیـم بگیرید، 
فکـر کنیـد، پیـدا کنیـد، حرکـت کنیـد، 

اقـدام کنیـد. 96/3/17«
امـا آیـا فرمانـده یـک فرمـان مطلـق و 
همیشـگی بـرای آتـش بـه اختیـار صادر 
کـرده و از افسـران خواسـته اسـت کـه 
کامـال مسـتقل از فرماندهی اقـدام کنند؟ 
رهبـر انقالب خـود بـه این سـوال پاسـخ 
قـرارگاه  جنـگ،  در  »البّتـه  می دهنـد: 
مرکـزی وجـود دارد کـه دسـتور میدهد، 
اّما اگرچنانچـه رابطه ی قرارگاه  قطع شـد 
یا قـرارگاه عیبی پیـدا کرد، اینجـا فرمانده 
خـب  میدهـد.  آتش به اختیـار  دسـتورِ 
شـما افسـرهای جنـگ نرمیـد -قرار شـد 
شـما افسـران جـوان جنگ نـرم باشـید- 
آنجایـی کـه احسـاس میکنیـد دسـتگاه 
مرکزی اختاللـی دارد و نمیتواند درسـت 
مدیریّـت کنـد، آنجـا آتش به اختیاریـد. 
96/3/17« و در همیـن دیـدار می فرمایند: 
»نـوع برخـورد بـا مشـکالت درون نظـام، 
باشـد.  طبیبانـه  و  عالج جویانـه  بایـد 
طبیـب، گاهـی اوقـات به مریـض خودش 
هـم ممکن اسـت تشـر بزنـد، یـک حرف 
تلخی هـم بزنـد، اّما مقصـودش معالجه ی 
او اسـت. در مقابلـه ی بـا دشـمن، نـوع 
برخـورد بایـد قاطـع و صریـح و طبـق 
برخـورد خـود او -کـه خصمانـه اسـت- 
خصمانـه باشـد؛ اّمـا در داخـل و بـا نظام، 
ماننـد و  عالج جویانـه  دلسـوزانه،   نـه؛ 

 اینها. 96/3/17«
از این بیان مشـخص اسـت که ایـن اختیار 
بـرای گشـودن آتـش، اوالً در ذیـل مطالبه 
تـالش فکـری، فرهنگـی، سیاسـی بـرای 
غلبه گفتمـان انقالب در جامعه و دانشـگاه 
اسـت و ثانیـاً عالج جویانـه و دلسـوزانه و 
ثالثـاً در حالتـی اسـت کـه دسـتگاه های 
فکری و فرهنگی و سیاسـی دچـار اختالل 
شـده و یـا وظایـف طبیعـی خـود را انجام 

نمی دهنـد. ایـن همان معنـا و تلقـی رهبر 
انقـالب از کلیـدواژه »افسـر جـوان جنگ 
نرم« اسـت کـه در سـالهای گذشـته بارها 
بـر آن تاکیـد کـرده بودنـد: »در این جنگ 
نـرم، شـما جوانهـای دانشـجو، افسـران 
جـوان ایـن جبهه         ایـد. نگفتیـم سـربازان، 
چـون سـرباز فقـط منتظـر اسـت کـه بـه 
او بگوینـد پیـش، بـرود جلـو؛ عقـب بیـا، 
بیایـد عقـب. یعنـی سـرباز هیچگونـه از 
و  نـدارد  اراده  و  خـودش تصمیم         گیـری 
بایـد هـر چـه فرمانـده میگویـد، عمـل 
طـراح  فرماندهـاِن  هـم  نگفتیـم  کنـد. 
قرارگاه         هـا و یگانهـای بـزرگ، چـون آنهـا 
طراحیهـای کالن را میکننـد. افسـر جوان 
تـو صحنـه اسـت؛ هـم بـه دسـتور عمـل 
میکنـد، هـم صحنـه را درسـت میبینیـد؛ 
بـا جسـم خـود و جـان خـود صحنـه را 
می آزمایـد. لـذا اینهـا افسـران جواننـد؛ 
حقیقتـاً  اسـت.  ایـن  نقشـش  دانشـجو 
افسـران جوان، فکـر هـم دارنـد، عمل هم 
دارند، تـو صحنه هم حضـور دارنـد، اوضاع 
 را هـم میبیننـد، در چهارچـوب هـم کار 

میکنند. 88/6/8«
بـا ایـن نـگاه و بـا ایـن تعریـف از افسـران 
جـوان جنـگ نـرم، رهبـر انقـالب تکلیف 
را هم مشـخص می کننـد: » گاهـی اوقات 
دسـتگاه های  میکنـد  احسـاس  انسـان 
مرکزی فکـر و فرهنگ و سیاسـت و مانند 
اینهـا دچـار اختاللنـد، دچـار تعطیلند... 
ایـن دسـتگاه اختـالل پیـدا کـرده کـه 
مسـئله ی اصلـی را از مسـئله ی فرعـی 
تشـخیص نمیدهد و یـک مسـئله ی اصاًل 
بی اعتبـارِ بی اهّمّیـت فرعـی را به عنـوان 
یـک مسـئله ی اصلـی، درشـت میکننـد. 
وقتـی این جـوری دسـتگاه های مرکـزی 
جـای  اینجـا  آن وقـت  دارنـد،  اختـالل 
 همـان آتش به اختیـاری اسـت کـه عرض

 کردم.  96/3/17«

روایت رهبر انقالب از صلح امام حسن مجتبی )(بازخوانی بیانات رهبر انقالب پیرامون موضوع خواص و عوام

ــت؛  ــالب اس ــائل انق ــه مس ــد ب ــی و عالقه من ــه ی انقالب ــه مجموع ــن ب ــاب م خط
ــه  ــی کلم ــای واقع ــه به  معن ــی ک ــد، آنهای ــت دارن ــالب را دوس ــه انق ــی ک آنهای
ــن کشــور  ــده ی ای ــن آین ــن کشــور و تأمی ــالب اســالمی را وســیله ی نجــات ای انق
ــد  ــجوها بای ــما دانش ــم ش ــن میگوی ــت. م ــا اس ــه آنه ــن ب ــاب م ــد؛ خط میدانن
ــارزه ای اســت،  ــک مب ــد. ی ــارزه حــس کنی ــن مب ــّدم ای ــوف مق ــان را در صف خودت
ــه  ــود، ادام ــام نش ــم تم ــا ه ــت حاالحااله ــن اس ــده، ممک ــام نش ــود دارد، تم وج
ــان را احســاس کنیــد و  ــد خودت ــارزه بای ــن مب داشــته باشــد؛ در صفــوف مقــّدم ای
قــرار بدهیــد. صحنــه ی درگیــری را ببینیــد. یکــی از اشــکاالت بــزرگ ایــن اســت 
کــه بعضــی درگیــری را حــس نمیکننــد، صحنــه ی درگیــری را نمی بیننــد، 
ــان را مّدنظــر  ــا خودت ــارزه ب ــن مب ــم. ارتبــاط ای نمیفهمنــد کــه مــا درگیــری داری
داشــته باشــید. دانشــجو بایــد احســاس مســئولّیت انســانی، احســاس مســئولّیت 
ــزی  ــن چی ــد؛ ای ــی بکن ــی و اجتماعــی و بین الملل ــی، احســاس مســئولّیت دین ملّ

ــرود. 96/3/17  ــع می ــجو توّق ــه از دانش ــت ک اس

خودتان را 
در صفوف مقّدم مبارزه حس کنید

این است حزب ا...

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

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

»خطاب بنـده در غیـر از این جلسـه به همه اسـت؛ من بـه همه ی آن هسـته های 
فکـری و عملِی جهـادی، فکـری، فرهنگـی در سرتاسـر کشـور مرتّبـاً میگویم: 
هرکـدام کار کنیـد؛ مسـتقل و به قـول میـدان جنـگ، آتش به اختیـار. 96/3/17« ایـن 
عبـارت در میـان بیانـات رمضانـی رهبـر انقـالب در دیـدار بـا دانشـجویان یکـی از 
پربحث تریـن بخش هـا از بیانات ایشـان در محافـل، رسـانه ها و شـبکه های اجتماعی بود. 
برخـی کلیـدواژه »آتش بـه اختیـار« را بـه مثابه فرمـان حملـه همه جانبـه فرمانـده و یا 
تایید پیشـاپیش اقدامـات غیرقانونـی و خودسـرانه در مواجهه بـا کاسـتی ها و کژی های 
جامعـه و مسـئوالن ارزیابـی کردند. امـا اشـاره و تاکید رهبـر انقـالب در این فراز بسـیار 

مهم از سخنان ایشان به چیست؟

تاریخ شهادت : 17 خرداد 1396

شهادت:   اصابت گلوله عوامل تکفیری

مزار: ایران اسالمی

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

نمونه های بارز آنند. 77/3/۲1

آتش به اختیار
 بـرای غلبــه گفتمــان انقــالب در دانشـگاه و جامعه

تصمیـــم، فکـــر،  حـــرکت، اقدام

مواضع رهبر انقالب قبل و بعد از اتخابات 96

قبل از انتخابات 96

1
 برنده ی اصلی در انتخابات ملّت ایران اســت؛ هرکســی که رأی بیاورد. برنده ی
اصلی نظام جمهوری اسالمی است، برنده ی اصلی ملّت ایران است.  96/۰۲/۲7

۲
 اگر کسانی شبهه دارند و مستنداتی ارائه میدهند، باید حتماً 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 داشت؛ اگر واقعاً شبهه ای هست، از راه های قانونی پیگیری بشود.  88/۰3/۲9

3
 اگر نخبگان سیاسی بخواهند قانون را زیر پا بگذارند، چه بخواهند، 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؛ سعه ی صدر داشته باشید؛ دستهای

دشمن را ببینید. 88/۰3/۲9

4
 نامزدها قول بدهند که برای پیشرفت امور کشور و توسعه  اقتصادی، برای باز کردن
 گره ها، نگاهشــان به بیرون از این مرزها نخواهد بود، نگاه به خــود ملّت خواهد بود.
 توانایی ها و ظرفّیتهای ما زیاد اســت؛ توّجه به این ظرفّیتهــا، برنامه ریزی عاقالنه و

مدبّرانه میتواند کشور را به اقتدار و استحکاِم ساخت درونی برساند. 96/۰۲/۰5

بعد انتخابات 96

1
 مشارکت گسترده و پرشور شما از همه ی قشــرهای اجتماعی، ایران و ایرانی
 را در آزموِن میدان عمل، سرافراز و روســفید کرد. دیروز با این حضور متراکم
 و افکندن بیش از چهــل میلیون برگه ی رأی در صندوقهــا، نصاب تازه ئی در

انتخابات ریاست جمهوری پدید آمد. 96/۰۲/3۰

۲
 اعالم کردند و به ما هم گزارش رسیده بود که تخلّفاتی انجام گرفته است؛ این تخلّفات
 را باید البّته دنبــال بکنند. اگرچه این تخلّفات به نتایــج 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 -که انتخابات هایی
این ملّت در پیش دارد- برافتد و دیگر ما این گونه تخلّفاتی نداشته باشیم.  9/۰3/14

3
 همه توّجه داشــته باشــند: به آنچه در انتخابات انجام گرفت، با چشم اغماض
 نگاه کنند؛ یعنی ملّت -چــه آن گروهی که نامزد آنها رأی آورده اســت، چه آن
 گروهی که نامزد آنها رأی نیاورده است- باید از خودشان ظرفّیت نشان بدهند،
 از خودشان حلم نشان بدهند -حلم یعنی ظرفّیت، جنبه دار بودن- بی جنبگی

نشان ندهند. 96/۰3/14

4
 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 روســتاها 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 و3
حقوق نامزدها به عنوان حق الناس

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 نتیجه1۰
انتخابات

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


