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نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی

خداوند شهید بزرگوار مرحوم سّید عارف حسین را رحمت کند که در طول مدت مجاهدت و فداکاریش، 
همیشه مردم را به وحدت و متحد شــدن در مقابل استکبار جهانی دعوت میکرد و سرانجام، استکبار با 
ایادی مرموز و پنهانش او را به شهادت رساند. 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

منادی وحدت درمقابل استکبار

این شماره تقدیم می شود بهروح پرفتوح
 شهید سیدعارف حسین حسینی

نیا ِمن حاٍل إلی حاٍل«؛)1( غافل ترین مردم آن  »أَغَفُل الّناِس َمن لَم یَتَِّعظ بَِتَغیُِّر الدُّ
کسی اســت 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( این آیات کریمه ی قرآن به کسانی که به  »َو َسَکنُتم فی َمَساِکِن ال
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 بشر، باال رفتن ها و پایین آمدن ها در عالم پند بگیرد. پند هم اقسامی 
دارد؛ یعنی فقط این نیست که انسان احساس 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 امضاشده و تضمین شده و قطعی 

است؛ این نعمت را بایستی با شکر الهی و ادای وظیفه ی نعمت حفظ کرد. 95/1/۲۲
1( أمالي صدوق، ص۲0.

۲( ابراهیم/45.

حدیث شرح

ما هرچـه داریـم، از وحـدت ملّـت، از اتّحاد ملّـت در بیـن خودشـان و از اتّحـاد ملّت 
با مسـئولین و مجریان امور کشـور داریم؛ ایـن اتّحاد را حفـظ کنیـد. التهاب آفرینی 
نشـود؛ دودسـتگی های مضر ایجاد نشـود. مردم سـایق مختلف و نظـرات مختلفی 
دارنـد؛ بسـیار خـوب، بـا سـایق و نظـرات مختلـف، بگذاریـم مـردم در کنـار هـم 
زندگـی آرامـی داشـته باشـند. سـلیقه ی گوناگـون و اختافِ نظـر لزومـاً به معنـای 
گریبان گیـری و درگیـری نیسـت.... التهاب آفرینـی نبایـد انجـام بگیـرد. از نظـرات 
مخالف آشـفته نشـوید؛ مخالفیـن اگر نظـری دارنـد، انتقـادی اگـر دارنـد، بگذارید 

96/5/1۲ انتقـاد کنند، نظـرات مخالـف را بدهنـد؛ آشـفته نباید شـد. 

  س: آیا نماز جماعت پشـت سـر اهل سـنت جایز اسـت؟ج: نماز جماعـت برای 
حفظ وحدت اسـامی، جایز و صحیح اسـت.

  س: بـرادران اهل سـنت در ایـام حج یـا غیـر آن، نماز مغـرب را قبـل از اذان 
مغـرب می خواننـد، آیـا برای مـا اقتـدا بـه آنـان و اکتفـا بـه آن نمـاز صحیح 
اسـت؟ج: معلوم نیسـت کـه آنـان نمـاز را قبـل از وقـت بخواننـد، ولـی اگـر مکلّف 
دخـول وقت را احـراز نکنـد، نمی توانـد داخل شـود، مگر آنکـه رعایت وحـدت آن را 
اقتضا کند کـه در ایـن صورت شـرکت در نمـاز جماعـت آنـان و اکتفا به آن اشـکال 

نـدارد.

اقتدا به اهل سنت   از نظرات مخالف آشفته نشوید
دل جــوان حقیقت پذیــر اســت، دل جــوان بــه فطــرت الهــی نزدیــک 
ــب  ــح و مطال ــا نصای ــوان ب ــا. دل ج ــاَس َعلَیه ــَر الّن ــی َفَط ــَرَت اهللِ الَّت ــت؛ فِط اس
ــد، زود  ــدا میکن ــس پی ــد، زود اُن ــدا میکن ــس پی ــی اُن ــلوکی و عرفان ــوی و س معن
ــخن  ــما س ــت. ش ــا اس ــا این ه ــه ی جوانه ــود؛ جاذب ــته میش ــه و دلبس دلباخت
ــی  ــای تخّیل ــه عرفانه ــی، ن ــان واقع ــا عرف ــت، ب ــا معنویّ ــدام را ب ــرف را، اق را، ح
ــوان  ــد ج ــد دی ــد، خواهی ــه بکنی ــداری آمیخت ــک مق ــوری، ی ــی و ص و توّهم
 چطــور مجــذوب میشــود و می آیــد. جاذبــه ی جــوان در مســجد این هــا

 است. 95/5/31 

دل جوان زود با خدا انس پیدا می کند
مسجد

تراز

حلقه مکمل در تثبیت رأی مردم
ــه  ــه ک ــورت گرفت ــذ ص ــالمی، دوازده تنفی ــالب اس ــخ انق در تاری
ــر آن  ــار دیگ ــت ب ــی)ره( و هش ــام خمین ــط ام ــار آن توس ــار ب چه
ــت  ــن اس ــه ممک ــؤالی ک ــت. س ــوده اس ــالب انجام ب ــر انق ــط رهب توس
ــک  ــاً ی ــذ، صرف ــا تنفی ــه آی ــت ک ــن اس ــود ای ــرح ش ــذ مط ــاره ی تنفی درب
مراســم رســمی و ظاهــری اســت یــا از یــک فلســفه و ضــرورت اندیشــه ای و 
ــاره، گروهــی معتقدنــد تنفیــذ صرفــاً بــه  مبنایــی برخاســته اســت؟ دراین ب
دلیــل احتــرام بــه جایــگاه ولی فقیــه و تأکیــد قانــون اساســی بــر آن اســت 
ــه  ــردم ب ــه م ــی ک ــان رأی ــان، هم ــده ی این ــه عقی ــود. ب ــزار می ش ــه برگ ک
ــن رأی  ــا همی ــور ب ــرده و رئیس جمه ــت  ک ــد کفای ــب داده ان ــخص منتخ ش
می توانــد کار خــود را آغــاز کنــد. گروهــی دیگــر نیــز معتقدنــد کــه تنفیــذ 
ــه همیــن  مظهــر »اســالمیت« نظــام جمهــوری اســالمی اســت و بنابرایــن ب
ــزاری  ــر، برگ ــن منظ ــت. از ای ــریفاتی نیس ــمی تش ــذ مراس ــت، تنفی عل
انتخابــات، جلــوه ی »جمهوریــت« نظــام و تنفیــذ ولی فقیــه، مظهــر 
ــد  ــم بای ــار ه ــا در کن ــردوی این ه ــن ه ــت. بنابرای ــالمیت« آن اس »اس

باشند. 

ــا حکــم  ــه آی ــن اســت ک ــد ای ــان ممکــن اســت پیــش آی ــن می ــه در ای ســؤالی ک
ــوق« او؟  ــزو »حق ــا ج ــد ی ــاب می آی ــه حس ــری ب ــف« رهب ــزو »تکالی ــذ، ج تنفی
ــرد منتخــب  ــه ف ــردم ب ــه رأی م ــر آنک ــف دارد ب ــه تکلی ــد ولی فقی برخــی معتقدن
ــد کــه ایــن موضــوع جــزو حقــوق او اســت و  را تنفیــذ کنــد و برخــی نیــز معتقدن

ــد.  ــا ندهن ــد ی ــام بدهن ــد آن را انج ــن می توانن بنابرای
ــته  ــود داش ــت را در خ ــی از حقیق ــت، وجوه ــن اس ــه ممک ــگاه، اگرچ ــن دو ن ای
باشــند، امــا دیــدگاه کاملــی نیســت. اصلی تریــن دلیــل آن هــم اینکــه 
ــام  ــامیت، در نظ ــت و اس ــه ی جمهوری ــاً دو مقول ــاب، اساس ــر انق ــر رهب ازنظ
ــام  ــا از دل اس ــاالرِی م ــتند: »مردم س ــم نیس ــدای از ه ــی ج ــاالری دین مردم س
جوشــید. بارهــا عــرض شــده اســت کــه این جــور نیســت کــه وقتــی مــا 
ــن  ــی بی ــب انضمام ــک ترکی ــای ی ــه معن ــن ب ــی، ای ــم مردم ســاالری دین می گویی
ــن  ــری؛ ای ــوم دیگ ــک مفه ــا ی ــن ب ــت و دی ــی اس ــک مفهوم ــا ی ــاالری ب مردم س
نیســت. مردم ســاالری مــا از دیــن سرچشــمه گرفتــه اســت، اســام ایــن راه را بــه 

ــت.« 9۲/6/14 ــان داده اس ــا نش م
ــر  ــم مظه ــردم در آن، ه ــارکت م ــات و مش ــل انتخاب ــاب، اص ــر انق ــر رهب ازنظ
ــن  ــاً ای ــر، اساس ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــامیت آن اس ــم اس ــام و ه ــت نظ جمهوری
جمهوریــت، برخاســته از متــن اســامیت اســت. بنابرایــن انتخابــات بــدان دلیــل 
برگــزار نمی شــود کــه صرفــاً گفتــه شــود نظــام سیاســی کشــور، جمهــوری اســت، 
ــر آن تأکیــد می کننــد و حتــی یــک روز هــم ،  ــه آن دلیــل ب بلکــه رهبــر انقــاب ب
ــن اندیشــه ی  ــه برخاســته از مت ــد چون ک ــر نمی اندازن ــه تأخی ــرر آن را ب ــان مق زم
ــات را از  ــا، انتخاب ــوار م ــام بزرگ ــه ام ــد ک ــان نکنن ــرادی گم ــت. »اف ــامی اس اس
فرهنــگ غربــی گرفــت و آن را قاطــی کــرد بــا تفکــر اســامی و شــریعت اســامی؛ 
ــود  ــه آراء مــردم، جــزو دیــن نمی ب ــات و مردم ســاالری و تکیــه ی ب ــه، اگــر انتخاب ن
و از شــریعت اســامی اســتفاده نمی شــد، امــام هیــچ تقیــدی نداشــت.« 93/3/14

ــی  ــاالری دین ــت مردم س ــم جمهوری ــامیت و ه ــوه ی اس ــم جل ــز، ه ــذ نی تنفی
ــل  ــور، مراح ــن رئیس جمه ــرای تعیی ــی، ب ــن نظام ــه در چنی ــح آنک ــت. توضی اس
ــان،  ــورای نگهب ــط ش ــا توس ــد نامزده ــا، تأیی ــام نامزده ــد ثبت ن ــی مانن مختلف
ــط وزارت  ــه توس ــام نتیج ــات، اع ــزاری انتخاب ــی، برگ ــات انتخابات ــروع تبلیغ ش
ــات توســط شــورای نگهبــان و نهایتــاً تنفیــذ  کشــور، تأییــد صحــت نتایــج انتخاب
ــن  ــی، آخری ــاالری دین ــام مردم س ــن در نظ ــود. بنابرای ــی می ش ــاب ط ــر انق رهب
ــور طراحــی شــده  ــرای انتخــاب رئیس جمه ــه ب ــدی ک ــای فرآین ــه  از حلقه ه حلق

ــد. ــود می رس ــال خ ــه کم ــه ب ــذ ولی فقی ــم تنفی ــا حک ــت ب اس
مبتنــی بــر همیــن نــگاه و در جــواب بــه پرســش دوم نیــز می تــوان چنیــن گفــت 
ــه  ــذ حــق ولی فقی ــه، و هــم حــق او اســت. تنفی ــذ، هــم تکلیــف ولی فقی کــه تنفی
اســت و بــه همیــن دلیــل، همیشــه شــروطی بــرای تــداوم حکــم تنفیــذ، توســط 

امــام خمینــی)ره( و رهبــر انقــاب در متــن آن گنجانــده شــده اســت. 
از ســویی دیگــر، تنفیــذ، تکلیــف ولی فقیــه اســت. در حقیقــت بــا تنفیــذ 
ــرض  ــازه ی تع ــد و اج ــت«  می کن ــردم را »تثبی ــه رأی م ــور، ولی فقی رئیس جمه
بــه آن را بــه هیــچ احدالناســی نمی دهــد. کمااینکــه در موســم برگــزاری 
ــات،  ــن انتخاب ــه در حی ــد ک ــام کردن ــاً اع ــاب صراحت ــر انق ــز رهب ــات نی انتخاب
»فقــط یــک جــا بنــده دخالــت می کنــم و آن جایــی اســت کــه کســانی بخواهنــد 
ــل رأی  ــت در مقاب ــا مزاحم ــتند و ب ــردم بِایس ــاب م ــردم و انتخ ــل رأی م در مقاب

مــردم، رأی مــردم را بشــکنند.« 96/1/1 .

هفته گزارش

مطالبه
رهبری

احکام 
آموزشی

امام کالم

رئیس جمهور محترم باید 
توجه داشته باشند که...  

رئیس جمهـور محتـرم باید توجه داشـته 
باشـند که در پیشـگاه مقدس حـق- جل 
و عال- واقع اسـت و آنچـه بـر او از خطرات 
قلبـی و تمایالت سـّری تـا اعمـال ُمعلن و 

مخفی می گـذرد، در حضـور حـق اسـت و چیـزی را نتـوان از او- جل و عـال- پنهان 
کرد، هر چنـد از خلق خـدا پنهان باشـد. و بایـد توجه نماینـد که در مقامی هسـتند 
که یک جملـه او گاهی مومنی را سـاقط کـرده و متعهـدی را از بین می بـرد، و یا غیر 
صالحـی را بـه مقامی کـه شایسـته آن نیسـت می رسـاند؛ گاهی یـک سـخنرانی او، 

جمهوری اسـالمی و کشـور را نـور می بخشـد و گاهـی بعکس. 
امام خمینی )ره(؛ 13 شهریور 1364

3 راهبرد و 10  توصیه  رهبر انقالب
 به دولت دوازدهم

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

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

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

تصور نکنیم نعمتهای خدا تضمین شده است

   نصرا...: نقش امام خامنه ای در شناخت نقشه های دشمنان محوری است 
دبیـرکل حـزب ا... لبنـان در دیـدار دسـتیار ویـژه رئیـس مجلـس کشـورمان: نقش 
آیـت ا... العظمـی امـام خامنـه ای در شـناخت و مبارزه با نقشـه های شـوم دشـمنان 
علیـه منطقـه و جهـان اسـام، نقشـی مهـم و محوری اسـت. سـید حسـن نصـرا... 
همچنین با اشـاره به ضـرورت توجه به نقشـه هایی که بـرای تجزیه منطقه کشـیده 
می شـود، افـزود: پیروزی هـای اخیـر در موصـل، حلـب، و عرسـال نتیجـه اتحـاد 

داخلـی این کشـورها بـود.   |   تسـنیم|

    تالش برای تغییر نظام در ایران به تحقق اهداف آمریکا نمی انجامد
روزنامـه واشنگتن پسـت در گزارشـی تحلیلـی نوشـت: اگرچـه دولـت آمریـکا 
از تغییـر نظـام در ایـران سـخن می گویـد، بایـد بدانـد کـه تـاش بـرای روی کار 
واشـنگتن  ایـران، همچـون تجربیـات گذشـته  آوردن دولت مردانـی دیگـر در 
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 

اندیشـکده صهیونیسـتی بگیـن سـادات: ارتـش مـا بـرای مواجهـه بـا آینـده 
خطرنـاک باید آمادگـی خـود را بیشـتر نماید زیرا با گذشـت زمـان عمـق راهبردی 
 اسـرائیل بـه دلیـل تولیـد انبـوه سـاح های دقیـق از سـوی ایـران بـا خطـر مواجه

 می شود.|  فارس|

   امیر عبداللهیان: 
ایران برای حل بحران منطقه حمایت می کند

ظرفیتهـای  بـا  ایـران  نصـرا...:  سیدحسـن  بـا  دیـدار  در  امیرعبداللهیـان   
از راه حل هـای واقعـی بـرای حـل بحـران منطقـه حمایـت   دیپلماسـی خـود 

می کند. | باشگاه خبرنگاران|

روایت نصرا... از هدف عملیات عرسال
سـید حسـن نصـر ا... بـا اشـاره بـه عملیـات نیروهـای مقاومـت در منطقـه مـرزی 
عرسـال: هدف از عملیات عرسـال اخـراج گروه هـای مسـلح از منطقه بود کـه بر آن 
سـیطره یافتـه بودنـد. وی همچنین افـزود: بـه "عبدالملـک الحوثی" رهبـر جنبش 
انصـارا... یمن کـه اخیرا اعـام کرد در صـورت حمله اسـرائیل بـه لبنان و فلسـطین 

در کنـار مقاومت خواهـد بـود، درود مـی فرسـتیم. |   فارس|

هفته اخبار

»نیازهای مـردم به شـما، نعمتی 
از سـوی خداونـد بـر شماسـت؛ 
پـس آن هـا را غنیمـت شـمارید.« ایـن 
مضمـون حدیثـی اسـت کـه در مراسـم 
تنفیذ حکـم دوازدهمیـن دوره ی ریاسـت 
جمهـوری اسـامی ایـران  در حسـینیه ی 
بـود.  شـده  نصـب  خمینـی)ره(  امـام 
به صـورت کلـی مسـائل و مشـکات مردم 
یکـی از دغدغه هـای اصلـی و مهـم رهبـر 
انقاب اسـت. امروز فهرسـتی از مشکات 
اقتصادی و معیشتی در کشـور وجود دارد: 
نمی شـود  امـروز دچـار مشـکلیم،  »مـا 
مشـکات مـردم و گایه هـای مـردم را 
نادیـده گرفـت؛ مسـئولین بایـد جـّدی 
بگیرنـد. مسـئله ی بیـکاری مهـم اسـت، 
مسـئله ی رکـود مهـم اسـت، مسـئله ی 
گرانـی مهـم اسـت؛ این ها مسـائلی اسـت 
کـه وجـود دارد.« 1395/11/۲7 همچنیـن 
معضات و آسـیب  های اجتماعـی ای چون 
طاق، اعتیاد، حاشیه نشـینی و... را شـاهد 
هسـتیم کـه بسـیاری از ایـن مسـائل نیـز 
ریشـه در نابسـامانی های اقتصـادی دارد. 
واقعیـت ایـن اسـت کـه ایـن مشـکات 
شـده:  مـردم«  »گله منـدی  زمینه سـاز 
»مـردم گله مندند؛ از بسـیاری از چیزهایی 
مـردم  می گـذرد،  کشـور  در  کـه 

گله مندند.« 1395/11/۲7 

می خواهند مردم مأیوس شوند
از سـوی دیگـر راهبـرد آمریکایی هـا در 
حـوزه ی اقتصـاد به عنـوان دشـمن اصلـی 
ملـت ایـران »القـای ناکارآمـدی نظـام« و 
درنتیجـه »بدبینـی و یـأس مردم« اسـت: 
»اقتصـاد بایسـتی حرکت نکند، معیشـت 
مردم بایسـتی لنگ بماند... مردم بایسـتی 
از جمهـوری اسـامی و از نظـام اسـامی 
و  ناامیـد  به خاطـر مشـکات معیشـتی 
مأیوس بشـوند. این هدف دشـمن اسـت.« 
1396/0۲/۲0 بـرای همیـن، بخش مهمی از 
ایـن راهبـرد را در قالب پـروژه ی »تحریم« 
دنبـال می کننـد: »یکـی از اهـداف آن ها از 
ایـن تحریم ها همین اسـت کـه مـردم را از 

نظـام جـدا کننـد.« 1395/10/19

هیـچ درنگـی در عمـل بـه وعده هـا 
نگیرد صـورت 

تنفیـذ  حکـم  صـدور  از  پـس  و  اینـک 
ریاسـت جمهوری دوره ی دوازدهم، فرصت 
جدیـدی بـرای کار و خدمـت بـه مـردم از 
سـوی مسـئوالن دولـت جدید ایجادشـده 
تنفیـذ  حکـم  متـن  براسـاس  اسـت. 
»اسـتقرار عدالت و جانـب داری از محرومان 
اسـام  احـکام  »اجـرای  مسـتضعف«، 
 نـاب«، »تقویـت وحـدت و عـّزت ملّـی«

 »توّجـه بـه توانمندی هـا و ظرفّیـت هـای 

عظیـم کشـور« و صراحـت در بزرگداشـت 
ارزش ها و مبانـی انقاب اسـامی مطالبات 
صریـح رهبـر انقـاب از دولـت دوازدهـم 
زمین مانـده ی  بـر  مشـکات  اسـت. 
اقتصـادی و اجتماعی و توطئه های دشـمن 
مسئولیتی سنگین و حسـاس را پیش روی 
رئیس جمهـور منتخـب و مدیـران ارشـد 
دولت قـرار می دهـد: »طبق قانون اساسـی، 
رئیس جمهور از امکانات بسـیار گسترده ای 
در کشـور برخوردار اسـت... از ایـن امکاناتی 
کـه در اختیـار دارند اسـتفاده کننـد... هیچ 
درنگـی در عمـل بـه وعده هایـی کـه بـه 
مـردم داده شـده اسـت صـورت نگیـرد.« 
1396/03/14 در ایـن میـان نـوع انتخـاب 
»اعضای کابینـه« و ویژگی هـا و برنامه های 
وزرا به عنـوان عالی تریـن مدیـران کشـور از 
اهمیتی به سـزا برخوردار است: »مسئولین 
را، مسـئوالن بخش هـای مختلـف را -حاال 
انتخـاب  جـوری  دوازدهـم-  دولـت  در 
بکنند کـه کارکـن و فّعـال و پـای کار و توانا 
باشـند؛ یعنـی توانایـی آن هـا بتوانـد کارها 
را ان شـاءاهلل پیـش ببـرد. اگـر خدای نکرده 
در بخش هـای مختلـف -چـه اقتصـادی و 
چـه غیراقتصـادی- یـک بخشـی از خـود 
ناکارآمـدی نشـان بدهـد، ایـن به حسـاب 
خواهـد  گذاشـته  نظـام   ناکارآمـدی 

شد.«  1396/03/14

دولـت  اصلـی  جهت گیـری   3
هـم د ز ا و د

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

 1396/05/1۲ بشـوید.«  ظاهـر 
این سـه راهبـرد کلـی در دورانـی که حل 
مشـکات اقتصـادی مـردم اولویـت اول 
کشـور اسـت و دشـمنی آمریکایی هـا بـا 
اعمـال تحریم های ظالمانه آشـکار اسـت؛ 
جهـت حرکت را بـرای عمـل بـه وعده ها، 
حـل آن مشـکات و خنثی کـردن نقشـه 

دشـمن روشـن می کنـد.    

رهرو : راه اندازی "جنبش مردمی تکریم حجاب" در شهرستان شوشتر با چاپ پوستر با 
محوریت سخنان رهبری

برگزاری نشست با موضوعات حجاب، عفاف و تهاجم فرهنگی و سبک زندگی اسامی ایرانی
متین شــهامت: نصب و راه اندازی تابلوی روان جهت انعکاس منویات معظم له و شعائر 
اسامی توسط پایگاه مقاومت بســیج 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 برچسب 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 کانال "صحیفه نور امام خمینی )(" در پیام رسان های ایرانی و خارجی 

)(با محوریت اندیشه های امام
عشق رمز تکامل:پخش نامه ای از زبان مسجد به همسایه های مسجد همراه با یک شیشه 
عطر بعنوان هدیه و معرفی برنامه های فرهنگی مسجد به تعداد 200 بسته که در دهه کرامت 

به در منازل و کسبه همسایه مسجد .
 : شـما هـم می توانید اقدامـات آتش بـه اختیار خـود را برای انتشـار در 

نشـریه برای ما ارسـال کنید.

به اختیار آتش

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

جایگاه تنفیذ در نظام مردم ساالری دینی

تاریخ شهادت : 14 مرداد 1368

شهادت:  ترور به دست ایادی استکبار جهانی

مزار: پاراچنار پاکستان

زحمات خبرنگاران نباشد، این لحظه ها ماندگار نمی شود
اگر زحمات شما نباشد، این لحظه ها هرگز ماندگار نمی شود. شما هستید که این لحظه های گذرنده 
را با تاش و دلسوزی زیاد، برجسته و ماندگار می کنید. اگر خیر و فایده ای در گذران این ساعتها و 
لحظه ها باشد، شما در واقع آن را حفظ می کنید و در اختیار افکار و اذهان مردم قرار می دهید. بدون 
این دوربینها، قلمها و دلسوزیهای شما برای تهیه و تنظیم اخبار و مطالب، این کارهای ما مثل یک 

چیزهای تثبیت نشده است. 80/8/23

تنفیذ ویژه

شـعارهای انقـاب را بایـد حفظ کـرد؛ ایـن یکـی از هدفهـا اسـت. یکـی از کارهای 
بزرگ و از بخشـهای بـزرگ این جهـاد عظیم -جهـاد بـزرگ- عبارت اسـت از حفظ 
شـعارهای انقـاب. شـعارها هدفهـا را، راه را بـه مـا نشـان میدهنـد، شـعارها مثـل 
عامتهایی هسـتند بـرای اینکـه انسـان راه را اشـتباه نکنـد؛ اَلَیمیـُن َو الَیسـاُر َمَضلَّـٌة و 
ة؛ به چپ و راسـت نغلتند، راه مسـتقیم و صراط مسـتقیم  ریـقُ الُوسـطی  ِهـَی الجـادَّ الطَّ

را برونـد؛ هنـر ایـن شـعارها ایـن اسـت. در مـورد ایـن شـعارها و حقایـق هـم فقط 
به احساسـات اکتفا نشـود. تعّمـق و ژرف نگـری در همـه ی این شـعارها بایـد وجود 

داشـته باشـد.  95/3/3

#صراط_مستقیم_انقالب       
کلید
واژه

شعارهای انقالب، نشان دهنده ی راه درست و مستقیم

در برابر مخالف،نه تعجب کنید 
نه بیمناک و خشمگین شوید

»رقابــت گفتمانــی« چیــز خوبــی اســت، درصورتی  کــه بــا تحمــل مخالــف همــراه 
باشــد. از وجــود مخالــف نــه بایــد انســان تعجــب بکنــد، نــه باید انســان خشــمگین 
ــال  ــت در قب ــن ســه حال ــاک بشــود؛ هیچ  کــدام از ای ــد انســان بیمن ــه بای بشــود، ن
مخالــف، قابل قبــول نیســت. اگــر انســان از داشــتن مخالــف تعجــب بکنــد، معنای 
آن ایــن اســت کــه نســبت بــه خــودش خیلــی خوشــبین اســت؛ تعجــب میکنــد 
ــدارد! خــب، هــر انســانی، هــر فکــری،  ــف باشــد. تعجــب ن ــا او مخال کــه کســی ب
ــم  ــور ه ــف دارد، این  ج ــده مخال ــک ع ــی، ی ــری و جریان ــی و جهت  گی ــر جهت ه
نیســت کــه بگوییــم آن مخالفهــا خطــا میکننــد؛ نــه، نقــاط ضعفــی وجــود دارد و 
آن نقــاط ضعــف موجــب میشــود یــک عــده  ای مخالفــت بکننــد. ... وحشــت هــم 
نبایــد بکنیــم؛ وحشــت کــردن از وجــود مخالــف، نشــان  دهنده  ی ایــن اســت کــه 
انســان بــه اســتحکام موضــع خــودش خاطرجمــع نیســت و اطمینــان نــدارد؛ نــه، 
ــم،  ــم، مســتحکم میکنی ــن منطــق را محکــم میکنی ــم، پایه  هــای ای منطقــی داری
وارد میــدان رقابــت گفتمانــی میشــویم، و بحــث میکنیــم؛ روحیــه  ی دانشــجو باید 

چنیــن چیــزی باشــد. 93/5/1

این است حزب ا...

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

رهبر انقالب در بیانات خود در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حجت االسالم حسن روحانی، 

بخش مهمی از بیانات خود را حول محور 3 جهت گیری کالن، و همین طور 10  توصیه ی اجرایی که 

دولت دوازدهم می بایست به آن توجه کنند، قرار دادند. این جهت گیری ها و توصیه ها در جدول و 

طرح گرافیکی زیر قابل مشاهده است:

 جهت گیری
اول

 پرداختن به مشــکات مردم - امروز در درجه ی اّول، مشــکات 
اقتصادی و معیشتی - است؛ این اّولینش است: پرداختن به مسائل 
داخلی، پرداختن به مشــکات مردم، مسئله ی معیشت و اقتصاد؛ 
که این را باید ان شــاءاهلل به یک نقطه ی قابل قبولی، در طول این 

چهارسال برسانید.

 جهت گیری
دوم

تعامل گسترده ی با دنیا اســت؛ حیات اجتماعی بشریّت این جور 
پیش میرود: همکاری، همدلی، همراهــی، تعامل با دنیا؛ اقلیم ما، 

جغرافیای ما، امکانات فراوان ما، این را برای ما آسان میکند.

 جهت گیری
سوم

در برابر هر ســلطه طلبی، با صابت  و قدرت ظاهر بشوید؛ امروز از 
همه متجاوزتر و وقیح تر، رژیم ایاالت مّتحده ی آمریکا اســت؛ در 

مقابل اینها با صابت ظاهر بشوید.

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

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

9. در زمینه 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

ایـرانی خانواده


