
تصور نکنیم نعمتهای خدا 
تضمین شده است

نیا  »أَغَفُل الّناِس َمن لَم یَتَِّعظ بَِتَغیُِّر الدُّ
ِمن حاٍل إلی حاٍل«؛)1( غافل ترین مردم 
آن کسی است که از این تغییرات و تبّدالتی که در 
عالم وجود و در میان انسان ها بالخصوص به وجود 
می آید موعظه و پند نگیرد، این ]شخص[ غافل 

است.
َِّذیَن َظلَُموا أَنُفَسُهم«)۲(  »َو َسَکنُتم فی َمَساِکِن ال
این آیات کریمه ی قرآن به کسانی که به دولت و 
مقامی رسیدند تذکر می دهد که اینجایی که شما 
امروز نشسته اید، قبل از شما یک عده ی دیگری 
نشسته بودند، آنها رفتند، شما آمدید. این تبّدل 
حاالت است.انسان باید از این تغییر مسیر تاریخ 
بشــر، باال رفتن ها و پایین آمدن ها در عالم پند 
بگیرد. پند هم اقسامی دارد؛ یعنی فقط این نیست 
که انسان احســاس کند که این نعمت زوال پذیر 
است، اگر من و شما امروز نعمتی داریم، دیگرانی 
هم قبل از ما بودند که این نعمت را داشتند و از آنها 
گرفته شد؛ تصور نکنیم ]این نعمت[ ابدی است، 
تصور نکنیم امضاشــده و تضمین شده و قطعی 
است؛ این نعمت را بایستی با شــکر الهی و ادای 

وظیفه ی نعمت حفظ کرد. 95/1/۲۲
1( أمالي صدوق، ص۲0.

۲( ابراهیم/45.

  س: آیـا نمـاز جماعـت پشـت سـر اهـل 
سـنت جایـز اسـت؟

ج: نماز جماعـت برای حفظ وحدت اسـامی، 
جایز و صحیح اسـت.

  س: بـرادران اهـل سـنت در ایـام حـج یا 
غیـر آن، نمـاز مغـرب را قبـل از اذان مغرب 
می خواننـد، آیـا بـرای مـا اقتـدا به آنـان و 

اکتفـا بـه آن نمـاز صحیح اسـت؟
ج: معلـوم نیسـت کـه آنـان نمـاز را قبـل از 
وقـت بخواننـد، ولـی اگـر مکلّف دخـول وقت 
را احـراز نکنـد، نمی توانـد داخـل شـود، مگر 
آنکـه رعایـت وحـدت آن را اقتضا کنـد که در 
این صـورت شـرکت در نمـاز جماعـت آنان و 

اکتفا بـه آن اشـکال نـدارد.

حدیث رشح

آموزشی احکـام

امام کالم

آتش به      اختیار

اگر در جامعه ای خانواده مستحکم شد و زن و شوهر حقوق یکدیگر را رعایت کردند 
و باهم اخاق خوش داشته و ســازگاری نمودند و با همکاری هم مشکات را برطرف 
نموده و فرزندان را تربیت کردند، جامعه ای که این طور خانواده ها را داشــته باشد، به 
صاح خواهد رســید و نجات پیدا خواهد کرد و اگر مصلحی در جامعه باشد می تواند 
این طور جوامع را اصاح نماید. اگر خانواده ای نبــود، بزرگترین مصلحین هم بیایند 

نمی توانند جامعه را اصاح کنند.  7۲/6/14

مصلحان بزرگ  هم نمی توا نند جامعه بدون خانواده را اصالح کنند

زحماتخبرنگاراننباشد،اینلحظههاماندگارنمیشود

رهرو : راه اندازی "جنبــش مردمی تکریم 
حجاب" در شهرستان شوشتر با چاپ پوستر با 

محوریت سخنان رهبری
برگزاری نشســت با موضوعات حجاب، عفاف و 

تهاجم فرهنگی و سبک زندگی اسامی ایرانی
متین شهامت: نصب و راه اندازی تابلوی روان 
جهت انعکاس منویات معظم له و شعائر اسامی 
)( ...توسط پایگاه مقاومت بسیج حضرت بقیه ا

در خیابان چهارباغ خواجوی اصفهان
سفیر زینب: 1. طراحی و تولید چند ده هزار 

دفتر تحریر اسامی ایرانی با نگرشی متفاوت
۲. طراحی و تولید 48000 هزار برچســب های 

دانش آموزی با رویکرد اسامی ایرانی
3. طراحی تصاویر کودکانه بصورت تصویر سازی 
و طبق سایق کودکان بر اساس تحقیقات انجام 

شده
میالد: راه اندازی کانــال "صحیفه نور امام 
خمینی )(" در پیام رسان های ایرانی و خارجی 

)(با محوریت اندیشه های امام
عشــق رمز تکامل:پخش نامــه ای از زبان 
مسجد به همســایه های مســجد همراه با یک 
شیشــه عطر بعنوان هدیه و معرفی برنامه های 
فرهنگی مسجد به تعداد ۲00 بسته که در دهه 

کرامت به در منازل و کسبه همسایه مسجد .
 : شما هم می توانید اقدامات آتش 

به اختیار خود را برای انتشار در نشریه برای ما ارسال کنید.

اگـر زحمـات شـما نباشـد، ايـن لحظه هـا هرگـز مانـدگار نمى شـود. شـما هسـتيد كـه ايـن 
لحظه هاى گذرنـده را با تالش و دلسـوزى زياد، برجسـته و مانـدگار مى كنيد. اگر خيـر و فايده اى 
در گذران اين سـاعتها و لحظه ها باشـد، شـما در واقـع آن را حفـظ مى كنيـد و در اختيـار افكار و 
اذهان مردم قـرار مى دهيـد. بدون ايـن دوربينها، قلمها و دلسـوزيهاى شـما براى تهيـه و تنظيم 

اخبـار و مطالـب، اين كارهـاى ما مثـل يك چيزهـاى تثبيت نشـده اسـت. 80/8/23 
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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:                     100010۲8 
@ khat_admin :حساب تلگرام   

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

رئیس جمهور محترم باید 
توجه داشته باشند که...  

رئیس جمهور محترم باید توجه داشته باشند 
که در پیشــگاه مقدس حق- جل و عال- واقع 
اســت و آنچه بر او از خطرات قلبی و تمایالت 

ســّری تا اعمال ُمعلن و مخفــی می گذرد، در 
حضور حق اســت و چیزی را نتوان از او- جل 
و عال- پنهان کرد، هر چند از خلق خدا پنهان 
باشد. و باید توجه نمایند که در مقامی هستند 
که یک جمله او گاهی مومنی را ساقط کرده و 

متعهدی را از بین می برد، و یا غیر صالحی را به 
مقامی که شایسته آن نیست می رساند؛ گاهی 
یک سخنرانی او، جمهوری اسالمی و کشور را 

نور می بخشد و گاهی بعکس. 
امام خمینی )ره(؛ 13 شهریور 1364

دل جوان زود با خدا 

انس پیدا می کند      
دل جـوان حقیقت پذیـر اسـت، دل جـوان 
به فطـرت الهـی نزدیـک اسـت؛ فِطـَرَت اهللِ 
الَّتی َفَطـَر الّنـاَس َعلَیها. دل جـوان با نصایح 
عرفانـی  و  سـلوکی  و  معنـوی  مطالـب  و 
اُنـس پیـدا میکنـد، زود اُنـس پیـدا میکند، 
زود دلباختـه و دلبسـته میشـود؛ جاذبـه ی 
جوانهـا این هـا اسـت. شـما سـخن را، حرف 
را، اقـدام را بـا معنویّـت، بـا عرفـان واقعـی، 
نـه عرفانهـای تخّیلـی و توّهمـی و صـوری، 
بکنیـد، خواهیـد  آمیختـه  مقـداری  یـک 
و  میشـود  مجـذوب  چطـور  جـوان  دیـد 
 می آیـد. جاذبـه ی جـوان در مسـجد این هـا

 است. 95/5/31 

»رقابـت گفتمانـى« چیـز خوبـى اسـت، 
درصورتى  کـه بـا تحمـل مخالـف همـراه 
باشـد. از وجـود مخالـف نـه بایـد انسـان 
تعجب بکنـد، نـه باید انسـان خشـمگین 
بشـود، نـه بایـد انسـان بیمنـاک بشـود؛ 
هیچ  کـدام از ایـن سـه حالـت در قبـال 
مخالـف، قابل قبـول نیسـت. اگر انسـان از 
داشـتن مخالف تعجـب بکند، معنـاى آن 
این اسـت کـه نسـبت بـه خـودش خیلى 
خوشـبین اسـت؛ تعجـب میکنـد کـه 
کسـى بـا او مخالـف باشـد. تعجب نـدارد! 
خب، هر انسـانى، هـر فکرى، هـر جهتى و 
جهت  گیـرى و جریانـى، یک عـده مخالف 

دارد، این  جـور هـم نیسـت که بگوییـم آن 
مخالفها خطـا میکننـد؛ نه، نقـاط ضعفى 
وجـود دارد و آن نقـاط ضعـف موجـب 
میشـود یـک عـده  اى مخالفـت بکننـد. ... 
وحشـت هم نبایـد بکنیم؛ وحشـت کردن 
از وجود مخالف، نشـان  دهنده  ى این اسـت 
کـه انسـان بـه اسـتحکام موضـع خودش 
خاطرجمع نیسـت و اطمینـان نـدارد؛ نه، 
منطقـى داریـم، پایه  هـاى ایـن منطـق را 
محکم میکنیم، مسـتحکم میکنیـم، وارد 
میدان رقابـت گفتمانى میشـویم، و بحث 
میکنیـم؛ روحیـه  ى دانشـجو بایـد چنین 

چیـزى باشـد. 93/5/1

حزب ا... این است

تصویری منتشرنشده از حضرت آیت ا... خامنه ای در جمع خبرنگاران، پس از یکی از جلسات شورایعالی دفاع
17مرداد: سالروز شهادت هشت دیپلمات و خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران توسط طالبان

 در افغانستان )1377(، روز خبرنگار

ایـرانی خانواده

در برابر مخالف،نه تعجب کنید اقتدا به اهل سنت    
نه بیمناک و خشمگین شوید 

تراز مسجد

منادی وحدت درمقابل استکبار   |  این شماره تقدیم می شود به روح پرفتوح شهید سیدعارف حسین حسینی

خداوند شهید بزرگوار مرحوم سّید عارف حسین را رحمت کند که در طول مدت مجاهدت و فداکاریش، همیشه مردم را به وحدت و متحد شدن در مقابل استکبار جهانی 
دعوت میکرد و سرانجام، استکبار با ایادی مرموز و پنهانش او را به شهادت رســاند. ما از حرکتی که برای محاکمه ی متهمان به قتل آن شهید عزیز انجام میگیرد، قویاً 

حمایت میکنیم. باید مسأله دنبال بشود و معلوم گردد که چه دستهای مرموز و مزدوری، این سّید بزرگوار را به شهادت رساندند. این، حق مردم پاکستان است. 68/7/19
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میالد با سعادت امام هشتم، حضرت 
علی بن موسی الرضا )(  بر همه ی شیعیان مبارک باد

»نیازهای مـردم بـه شـما، نعمتـی از سـوی خداوند بر 
شماست؛ پس آن ها را غنیمت شـمارید.« این مضمون 
حدیثـی اسـت کـه در مراسـم تنفیـذ حکـم دوازدهمیـن دوره ی 
ریاسـت جمهوری اسـامی ایران  در حسـینیه ی امـام خمینی)ره( 
نصب شـده بود. به صـورت کلی مسـائل و مشـکات مـردم یکی از 
دغدغه هـای اصلـی و مهم رهبـر انقاب اسـت. امـروز فهرسـتی از 
مشـکات اقتصـادی و معیشـتی در کشـور وجـود دارد: »مـا امروز 
دچـار مشـکلیم، نمی شـود مشـکات مـردم و گایه های مـردم را 
نادیـده گرفـت؛ مسـئولین باید جـّدی بگیرنـد. مسـئله ی بیکاری 
مهـم اسـت، مسـئله ی رکـود مهـم اسـت، مسـئله ی گرانـی مهم 
است؛ این ها مسـائلی اسـت که وجود دارد.« 1395/11/۲7 همچنین 

اعتیـاد،  اجتماعـی ای چـون طـاق،  آسـیب  های  و  معضـات 
حاشیه نشـینی و... را شـاهد هسـتیم که بسـیاری از این مسائل نیز 
ریشـه در نابسـامانی های اقتصـادی دارد. واقعیت این اسـت که این 
مشـکات زمینه سـاز »گله مندی مردم« شـده: »مردم گله مندند؛ 
از بسـیاری از چیزهایـی که در کشـور می گذرد، مـردم گله مندند.« 

 1395/11/۲7
می خواهند مردم مأیوس شوند

از سـوی دیگـر راهبـرد آمریکایی هـا در حـوزه ی اقتصـاد به عنوان 
دشـمن اصلی ملـت ایـران »القـای ناکارآمـدی نظـام« و درنتیجه 
»بدبینـی و یـأس مـردم« اسـت: »اقتصاد بایسـتی حرکـت نکند، 
معیشـت مردم بایسـتی لنگ بمانـد... مـردم بایسـتی از جمهوری 

اسـامی و از نظـام اسـامی به خاطـر مشـکات معیشـتی ناامیـد 
و مأیـوس بشـوند. ایـن هـدف دشـمن اسـت.« 1396/0۲/۲0 بـرای 
همین، بخش مهمـی از ایـن راهبـرد را در قالب پـروژه ی »تحریم« 
دنبـال می کننـد: »یکـی از اهـداف آن هـا از ایـن تحریم هـا همین 

اسـت که مـردم را از نظـام جـدا کننـد.« 1395/10/19
هیچ درنگی در عمل به وعده ها صورت نگیرد

اینـک و پـس از صـدور حکـم تنفیـذ ریاسـت جمهوری دوره ی 
دوازدهـم، فرصـت جدیـدی بـرای کار و خدمت بـه مردم از سـوی 
مسـئوالن دولـت جدیـد ایجادشـده اسـت. براسـاس متـن حکـم 
تنفیـذ »اسـتقرار عدالـت و جانـب داری از محرومان مسـتضعف«، 

3  »اجرای احکام اسـام ناب«، »تقویـت وحدت و عـّزت ملّی«

انتشار بیانات منتشر نشده رهبر انقالب
 درباره ی اهمیت کار خبرنگاران برای اولین بار

صفحه ویژه تنفیذ

مسئولیت سنگین و حساس
در انتظــار کابینــه جدیــد بــرای حــل مشــکالت مردم

3 راهبرد  و 10  توصیه  رهبر انقالب به دولت دوازدهم
تنفیـذ  مراسـم  در  خـود  بیانـات  در  انقـالب  رهبـر 
حسـن  حجت االسـالم  جمهـوری  ریاسـت  حکـم 
روحانـی، بخـش مهمـی از بیانـات خـود را حـول محور 
توصیـه ی    10 همین طـور  و  کالن،  جهت گیـری   3

اجرایـی کـه دولـت دوازدهـم می بایسـت بـه آن توجه 
کننـد، قـرار دادنـد. ایـن جهت گیری هـا و توصیه هـا 
مشـاهده قابـل  زیـر  گرافیکـی  طـرح  و  جـدول   در 

3  است: | ادامه در صفحه 

عکس نوشت  |  4
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   نصرا...: نقش امام خامنه ای در شناخت 
نقشه های دشمنان محوری است 

دبیـرکل حـزب ا... لبنـان در دیـدار دسـتیار 
نقـش  کشـورمان:  مجلـس  رئیـس  ویـژه 
آیـت ا... العظمـی امـام خامنه ای در شـناخت 
و مبـارزه بـا نقشـه های شـوم دشـمنان علیه 
منطقه و جهان اسام، نقشـی مهم و محوری 
اسـت. سـید حسـن نصرا... همچنین با اشاره 
بـه ضـرورت توجـه بـه نقشـه هایی کـه برای 
تجزیـه منطقـه کشـیده می شـود، افـزود: 
و  حلـب،  موصـل،  در  اخیـر  پیروزی هـای 
عرسـال نتیجـه اتحـاد داخلـی این کشـورها 

بـود.   |   تسـنیم|

    تالش برای تغییر نظام در ایران به 
تحقق اهداف آمریکا نمی انجامد

روزنامه واشنگتن پسـت در گزارشـی تحلیلی 
نوشـت: اگرچه دولـت آمریـکا از تغییـر نظام 
در ایـران سـخن می گویـد، بایـد بدانـد کـه 
تـاش بـرای روی کار آوردن دولت مردانـی 
دیگـر در ایـران، همچـون تجربیات گذشـته 
واشـنگتن در افغانسـتان، عـراق و سـوریه 
بـه تحقـق اهدافـش منجـر نخواهـد شـد و 
حتـی خصومـت بیش تـر ملت هـا و ادامـه 
 تنـش میـان دو کشـور را در پـی خواهـد 

داشت. |   خبر آناین|

   اندیشکده بگین سادات: اسرائیل با 
چالش های بیشتری مواجه خواهد شد 

سـادات:  بگیـن  صهیونیسـتی  اندیشـکده 
ارتش مـا بـرای مواجهـه بـا آینـده خطرناک 
بایـد آمادگـی خـود را بیشـتر نمایـد زیـرا با 
گذشـت زمـان عمـق راهبـردی اسـرائیل به 
دلیل تولیـد انبوه سـاح های دقیق از سـوی 

ایـران بـا خطـر مواجـه می شـود.|  فـارس|

   امیر عبداللهیان: ایران برای حل 
بحران منطقه حمایت می کند

 امیرعبداللهیـان در دیـدار بـا سیدحسـن 
نصـرا...: ایران بـا ظرفیتهای دیپلماسـی خود 
از راه حل هـای واقعـی بـرای حـل بحـران 

منطقه حمایت می کنـد. | باشـگاه خبرنگاران|

روایت نصرا... از هدف عملیات عرسال
سـید حسـن نصر ا... با اشـاره به عملیـات نیروهای 
مقاومـت در منطقـه مـرزی عرسـال: هـدف از 
عملیات عرسـال اخراج گروه های مسلح از منطقه 
بود کـه بر آن سـیطره یافتـه بودنـد. وی همچنین 
افـزود: بـه "عبدالملـک الحوثـی" رهبـر جنبـش 
انصارا... یمن که اخیـرا اعام کـرد در صورت حمله 
اسـرائیل بـه لبنـان و فلسـطین در کنـار مقاومت 

خواهد بـود، درود مـی فرسـتیم. |   فـارس|

هفته اخبار
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شــعارهای انقالب را باید حفظ کرد؛ این یکی از هدفها اســت. یکی از کارهای بزرگ و از بخشــهای بزرگ این جهاد 
عظیم -جهاد بزرگ- عبارت است از حفظ شعارهای انقالب. شعارها هدفها را، راه را به ما نشان میدهند، شعارها مثل 
ة؛ به چپ و راست  ریُق الُوسطی  ِهَی الجادَّ عالمتهایی هستند برای اینکه انسان راه را اشتباه نکند؛ اَلَیمیُن َو الَیساُر َمَضلٌَّة و الطَّ
نغلتند، راه مستقیم و صراط مســتقیم را بروند؛ هنر این شعارها این اســت. در مورد این شعارها و حقایق هم فقط به 

احساسات اکتفا نشود. تعّمق و ژرف نگری در همه ی این شعارها باید وجود داشته باشد.  95/3/3

#صراط_مستقیم_انقالب
 

کلید
واژه

حلقه مکمل در تثبیت رأی مردم

سـؤالی که در ایـن میـان ممکن اسـت پیش آیـد این 
اسـت که آیا حکـم تنفیذ، جـزو »تکالیـف« رهبری به 
حسـاب می آید یا جـزو »حقـوق« او؟ برخـی معتقدند 
ولی فقیـه تکلیـف دارد بـر آنکـه رأی مـردم بـه فـرد 
منتخب را تنفیـذ کنـد و برخی نیـز معتقدنـد که این 
موضوع جـزو حقـوق او اسـت و بنابرایـن می توانند آن 

را انجـام بدهند یـا ندهند. 
این دو نـگاه، اگرچه ممکن اسـت، وجوهـی از حقیقت 
را در خـود داشـته باشـند، اما دیـدگاه کاملی نیسـت. 
اصلی تریـن دلیـل آن هم اینکـه ازنظـر رهبـر انقاب، 
در  اسـامیت،  و  جمهوریـت  مقولـه ی  دو  اساسـاً 
نظـام مردم سـاالری دینـی جـدای از هـم نیسـتند: 
بارهـا  جوشـید.  اسـام  دل  از  مـا  »مردم سـاالرِی 
عـرض شـده اسـت کـه این جور نیسـت کـه وقتـی ما 
می گوییـم مردم سـاالری دینـی، ایـن به معنـای یک 
ترکیـب انضمامی بیـن مردم سـاالری با یـک مفهومی 
اسـت و دیـن بـا یـک مفهـوم دیگـری؛ ایـن نیسـت. 
مردم سـاالری مـا از دیـن سرچشـمه گرفتـه اسـت، 

اسـام ایـن راه را بـه مـا نشـان داده اسـت.« 9۲/6/14
ازنظر رهبر انقـاب، اصـل انتخابات و مشـارکت مردم 
در آن، هـم مظهـر جمهوریـت نظـام و هـم اسـامیت 
آن اسـت. بـه عبـارت دیگـر، اساسـاً ایـن جمهوریت، 
برخاسـته از متن اسـامیت اسـت. بنابرایـن انتخابات 
بـدان دلیـل برگـزار نمی شـود کـه صرفـاً گفته شـود 
نظـام سیاسـی کشـور، جمهـوری اسـت، بلکـه رهبـر 
انقـاب بـه آن دلیـل بـر آن تأکیـد می کننـد و حتـی 
یـک روز هم ، زمـان مقـرر آن را بـه تأخیـر نمی اندازند 
چون کـه برخاسـته از متن اندیشـه ی اسـامی اسـت. 
»افرادی گمـان نکنند کـه امام بزرگـوار مـا، انتخابات 
را از فرهنـگ غربـی گرفـت و آن را قاطـی کـرد بـا 
تفکر اسـامی و شـریعت اسـامی؛ نـه، اگـر انتخابات 

و مردم سـاالری و تکیـه ی بـه آراء مـردم، جـزو دیـن 
نمی بود و از شـریعت اسـامی اسـتفاده نمی شـد، امام 

هیـچ تقیـدی نداشـت.« 93/3/14
تنفیذ نیـز، هـم جلـوه ی اسـامیت و هـم جمهوریت 
مردم سـاالری دینـی اسـت. توضیـح آنکـه در چنیـن 
نظامی، بـرای تعییـن رئیس جمهور، مراحـل مختلفی 
توسـط  نامزدهـا  تأییـد  نامزدهـا،  ثبت نـام  ماننـد 
شـورای نگهبان، شـروع تبلیغات انتخاباتـی، برگزاری 
انتخابـات، اعـام نتیجـه توسـط وزارت کشـور، تأیید 
صحـت نتایـج انتخابـات توسـط شـورای نگهبـان و 
نهایتـاً تنفیـذ رهبـر انقـاب طـی می شـود. بنابرایـن 
از  حلقـه   آخریـن  دینـی،  مردم سـاالری  نظـام  در 
حلقه هـای فرآینـدی که بـرای انتخـاب رئیس جمهور 
طراحـی شـده اسـت بـا حکـم تنفیـذ ولی فقیـه بـه 

کمـال خـود می رسـد.
مبتنـی بـر همیـن نـگاه و در جـواب بـه پرسـش دوم 
نیـز می تـوان چنیـن گفـت کـه تنفیـذ، هـم تکلیـف 
ولی فقیـه، و هـم حـق او اسـت. تنفیـذ حـق ولی فقیه 
اسـت و بـه همیـن دلیـل، همیشـه شـروطی بـرای 
تداوم حکـم تنفیذ، توسـط امـام خمینـی)ره( و رهبر 

انقـاب در متـن آن گنجانـده شـده اسـت. 
از سـویی دیگـر، تنفیـذ، تکلیـف ولی فقیـه اسـت. در 
رأی  ولی فقیـه  رئیس جمهـور،  تنفیـذ  بـا  حقیقـت 
مـردم را »تثبیـت«  می کنـد و اجـازه ی تعـرض بـه 
آن را بـه هیـچ احدالناسـی نمی دهـد. کمااینکـه در 
موسـم برگـزاری انتخابـات نیز رهبـر انقـاب صراحتاً 
اعـام کردنـد کـه در حیـن انتخابـات، »فقـط یک جا 
بنـده دخالـت می کنـم و آن جایـی اسـت که کسـانی 
انتخـاب مـردم  و  مقابـل رأی مـردم  بخواهنـد در 
بِایسـتند و بـا مزاحمـت در مقابـل رأی مـردم، رأی 

مـردم را بشـکنند.« 96/1/1 .

در نظام مردم ساالری 

دینی، آخرین 

حلقه  از حلقه های 

فرآیندی که برای 

انتخاب رئیس جمهور 

طراحی شده است با 

حکم تنفیذ ولی فقیه 

به کامل خود 

می رسد.
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هفته سخن

از نظرات مخالف آشفته نشوید
ما هرچه داریم، از وحدت ملّت، از اتّحاد ملّت در بین خودشان و از اتّحاد ملّت با مسئولین و مجریان امور کشور داریم؛ این اتّحاد 
را حفظ کنید. التهاب آفرینی نشود؛ دودستگی های مضر ایجاد نشود. مردم سالیق مختلف و نظرات مختلفی دارند؛ بسیار 
خوب، با سالیق و نظرات مختلف، بگذاریم مردم در کنار هم زندگی آرامی داشته باشند. سلیقه ی گوناگون و اختالفِ نظر لزوماً 
به معنای گریبان گیری و درگیری نیست.... التهاب آفرینی نباید انجام بگیرد. از نظرات مخالف آشفته نشوید؛ مخالفین اگر 

96/5/12 نظری دارند، انتقادی اگر دارند، بگذارید انتقاد کنند، نظرات مخالف را بدهند؛ آشفته نباید شد. 

شعارهای انقالب، نشان دهنده ی راه درست و مستقیم

جایگاه تنفیذ در نظام مردم ساالری دینی

مطالبه 
رهبری
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1 »توّجـه بـه توانمندی هـا و ظرفّیـت 3 راهبرد و 10  توصیه  رهبر انقالب به دولت دوازدهم

های عظیم کشـور« و صراحت در بزرگداشـت 
ارزش هـا و مبانـی انقـاب اسـامی مطالبات 
دوازدهـم  دولـت  از  انقـاب  رهبـر  صریـح 
زمین مانـده ی  بـر  مشـکات  اسـت. 
اقتصـادی و اجتماعـی و توطئه هـای دشـمن 
مسـئولیتی سـنگین و حسـاس را پیـش روی 
ارشـد  مدیـران  و  منتخـب  رئیس جمهـور 
دولـت قـرار می دهـد: »طبـق قانون اساسـی، 
رئیس جمهـور از امکانات بسـیار گسـترده ای 
در کشـور برخـوردار اسـت... از ایـن امکاناتـی 
کـه در اختیـار دارنـد اسـتفاده کننـد... هیـچ 
درنگـی در عمـل بـه وعده هایـی که بـه مردم 
داده شـده اسـت صورت نگیرد.« 1396/03/14 
در ایـن میان نـوع انتخـاب »اعضـای کابینه« 
به عنـوان  وزرا  برنامه هـای  و  ویژگی هـا  و 
عالی تریـن مدیـران کشـور از اهمیتی به سـزا 
برخـوردار اسـت: »مسـئولین را، مسـئوالن 
دولـت  در  -حـاال  را  مختلـف  بخش هـای 
دوازدهم- جـوری انتخـاب بکنند کـه کارکن 
و فّعال و پـای کار و توانا باشـند؛ یعنـی توانایی 
آن هـا بتوانـد کارهـا را ان شـاءاهلل پیـش ببرد. 
مختلـف  بخش هـای  در  خدای نکـرده  اگـر 
-چـه اقتصـادی و چـه غیراقتصـادی- یـک 
بخشـی از خـود ناکارآمدی نشـان بدهـد، این 
به حسـاب ناکارآمـدی نظـام گذاشـته خواهد 

1396/03/14 شـد.« 

3 جهت گیری اصلی دولت دوازدهم
رئیس جمهـور و کابینـه ی دوازدهـم وظایفی 
روشـن در برابـر مسـائل مـردم و مطالبـات 
رهبـری بـر عهـده دارنـد. در ایـن شـرایط، 
ضـروری اسـت کـه مسـئولین و کابینـه ی 
جدیـد بـر اسـاس »3 جهت گیـری اصلـی« 
برنامه هـا و اقدامـات خـود را تنظیـم کننـد: 
»جهت گیـرِی اّول، پرداختـن بـه مشـکات 
مـردم - امـروز در درجـه ی اّول، مشـکات 
اقتصـادی و معیشـتی - اسـت... جهت گیـری 
دّوم، تعامـل گسـترده ی بـا دنیـا اسـت... و 
جهت گیـری سـّوم؛ در برابر هر سـلطه طلبی، 
آن  بشـوید؛  ظاهـر  قـدرت  و  باصابـت 
باشـد؛  می خواهـد  کـه  هـر  سـلطه طلب 
امـروز از همـه متجاوزتـر و وقیح تـر، رژیـم 
ایاالت متحـده ی آمریکا اسـت؛ باقـدرت ظاهر 

 1396/05/1۲ بشـوید.« 
ایـن سـه راهبـرد کلـی در دورانـی کـه حـل 
مشـکات اقتصادی مـردم اولویت اول کشـور 
اعمـال  بـا  آمریکایی هـا  دشـمنی  و  اسـت 
تحریم هـای ظالمانـه آشـکار اسـت؛ جهـت 
حرکـت را بـرای عمـل بـه وعده هـا، حـل آن 
دشـمن  نقشـه  خنثی کـردن  و  مشـکات 

می کنـد.   روشـن 

در تاریخ انقالب اســالمی، دوازده تنفیذ صورت گرفته که چهار بار آن توسط امام خمینی)ره( و هشــت بار دیگر آن توسط رهبر انقالب 
انجام بوده است. سؤالی که ممکن است درباره ی تنفیذ مطرح شود این است که آیا تنفیذ، صرفاً یک مراسم رسمی و ظاهری است یا از یک 
فلسفه و ضرورت اندیشه ای و مبنایی برخاسته است؟ دراین باره، گروهی معتقدند تنفیذ صرفاً به دلیل احترام به جایگاه ولی فقیه و تأکید 
قانون اساسی بر آن است که برگزار می شــود. به عقیده ی اینان، همان رأیی که مردم به شخص منتخب داده اند کفایت  کرده و رئیس جمهور با همین رأی 
می تواند کار خود را آغاز کند. گروهی دیگر نیز معتقدند که تنفیذ مظهر »اسالمیت« نظام جمهوری اسالمی است و بنابراین به همین علت، تنفیذ مراسمی 
تشریفاتی نیست. از این منظر، برگزاری انتخابات، جلوه ی »جمهوریت« نظام و تنفیذ ولی فقیه، مظهر »اسالمیت« آن است. بنابراین هردوی این ها در کنار 

هم باید باشند.

6. به میان مردم بروید
با مردم بی واسطه مرتبط شوید

9. در زمینــه اقتصادی و 
فرهنگی قوی بشوید

قوی تر شدن فقط در زمینه نظامی 
و امنیتی نیست

10. به خدا توکل کنید
وعده نصرت الهی را باور کنید

7. قدر نیروهای انقالبی و 
پرانگیزه را بدانید

8. در تعامل بین المللی 
از دشمن غفلت نکنید

1.این مسئولیت را 
امانت بدانید

۲. اولویتها را رعایت کنید
اولویت امروز عدالت و ریشه کن 

کردن فقر و فساد است

3.با برنامه حرکت کنید
برنامه ششم برنامه جامعی 

است

4.  اتحاد ملت را
 مهم بشمارید

اتحاد بین ملت واتحاد ملت با 
مسئوالن حفظ شود

5. از نظرات مخالف آشفته نشوید
بگذارید مخالفان انتقاد کنند

 پرداختن به مشــکات مردم - امروز در درجه ی اّول، مشــکات اقتصادی و معیشتی - اســت؛ این اّولینش است: جهت گیری اول
پرداختن به مسائل داخلی، پرداختن به مشکات مردم، مسئله ی معیشــت و اقتصاد؛ که این را باید ان شاءاهلل به یک 

نقطه ی قابل قبولی، در طول این چهارسال برسانید.

تعامل گسترده ی با دنیا است؛ حیات اجتماعی بشریّت این جور پیش میرود: همکاری، همدلی، همراهی، تعامل با دنیا؛ جهت گیری دوم
اقلیم ما، جغرافیای ما، امکانات فراوان ما، این را برای ما آسان میکند.

در برابر هر سلطه طلبی، با صابت  و قدرت ظاهر بشوید؛ امروز از همه متجاوزتر و وقیح تر، رژیم ایاالت مّتحده ی آمریکا جهت گیری سوم
است؛ در مقابل اینها با صابت ظاهر بشوید.

رهبر انقـالب در بیانات خـود در مراسـم تنفیذ حکم ریاسـت جمهوری حجت االسـالم حسـن روحانـی، بخش مهمـی از بیانات 
خود را حـول محـور 3 جهت گیـری کالن، و همین طـور 10  توصیه ی اجرایـی که دولـت دوازدهم می بایسـت به آن توجـه کنند، 

قـرار دادند. ایـن جهت گیری هـا و توصیه هـا در جـدول و طـرح گرافیکی زیر قابل مشـاهده اسـت:


