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بی انصافی نکنید
حتی نسبت به دشمن
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ـــی اســـت؛  ـــای معرفت ـــک دنی ـــوی ی ـــه س ـــان، حرکتشـــان، یـــک دریچـــه ای ب ـــه شـــهادت رســـیدند، رفتارشـــان، گفتارش ـــی کـــه ب ـــن جوانهای ـــر یکـــی از ای ه
ــد.   ۱۳۹۵/۴/۵  ــد، آگاه می کنـ ــدار می کنـ ــان را بیـ انسـ

مزار: گلزارشهدای علی بن جعفر)ع(-قم

هر شهید، دریچه ای به سوی معرفت است
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شــهید مهدی طهماسبی

شهید هفته  

محل شهادت: حلب سوریه تاریخ شهادت: 1395/3/16

مردم دنبال جناح نیستند، کارآمدی مهم است

دولت جوان حزب اللهی      |    4  

احکام      |     4  

حکم رأی سفید در انتخابات

»اگر انســـان هایی که مأمور به ایجاد تحول در  گزارش
تاریخ هســـتند خود از معیارهای عصر خویش هفتـه

تبعیت کننـــد، دیگر هیچ تحولی در تاریخ اتفاق 
نخواهد افتاد.« این را شهید سیدمرتضی آوینی 
گفته بود. انقالب خمینی؟هر؟ او و خیلی های دیگر مثل او را زیر 
و زبر کرده بود. سرسلســـله این زیر و زبر شـــدن تاریخی نیز به 
مردی می  رسید که از معیارهای نادرست عصر خودش تبعیت 
نمی کرد. مردی در ادامه مسیر پیامبران؛ به تعبیر رهبر انقالب 
مردی با شخصّیت عظیم، رهبر بی جایگزین، دل عطوف، اراده 
پوالدین، عزم سرشـــار از صالبت، ایمان عمیق و روشـــن و یک 
خردمند حکیم و دور اندیش که در هیچ چهارچوبی جز والیت 

خدا نمی گنجید: روح اهلل موسوی خمینی؟هر؟.

 اتصـــال به وحی، اعتماد به مردم
برای امـــام؟هر؟ مثل روز روشـــن بـــود که پدیـــده ای مثل 

انقالب، تحول دائمی رو به تعالی اســـت. ایشان نهضتی را 
آغاز و راهبـــری کرده بودند که غایت نهایی اش رو به ســـوی 
جامعه کامل توحیدی بود. جامعه توحیدی انقالب دم به 
دم و تعالی لحظه به لحظه است. این خصوصیت، نظام و 
ساختار خود را می طلبد. ایشـــان از همان دوران پهلوی به 
این نتیجه رسیده بودند که ســـاختارهای موجود در نظام 
پهلوی ظرفیت این تحول و انقالب لحظه به لحظه را ندارد. 
این روحیـــه تحول خواهی چیـــزی نبود که بعـــد از انقالب 
شروع شده باشد. در بطن شـــخصیت امام وجود داشت 
و از سال ها قبل از پیروزی انقالب در روحیه ایشان به چشم 
می خورد: »امام فقه را وارد عرصه نظام سازی کردند؛ فقه 
از این مسائل دور بود. البّته مسئله والیت فقیه، هزار سال 
]بود که[ در بین فقها وجود داشـــت و مطرح می شـــد، اّما 
چون این امید وجود نداشـــت که این والیـــت فقیه تحّقق 
پیدا بکنـــد، هرگز بـــه جزئّیات آن، بـــه مســـائِل آن پرداخته 

نمی شد.«       ۹۹/۳/۱۴
حرکت و تحول امام محدود به یک بعد نظری صرف نبود. 
ایشـــان این نظـــر را از فضای نظـــری وارد فضـــای حقیقی 
کردنـــد: »کار بزرگ امـــام بزرگوار مـــا این بود کـــه این فکر 
را، این نظرّیه را نظرّیه جمهوری اســـالمی را خلق کرد آن را 
وارد میدان نظرّیه های سیاسی گوناگون کرد... خب امام 
وارد کرد این نظرّیـــه را... بعد به او تحّقق بخشـــید عینّیت 
بخشید؛ صرف ایجاد یک نظرّیه نبود بلکه آن را تحّقق داد 
نظام جمهوری اســـالمی را به وجود آورد این کار بزرگ امام 

این است.«      ۱۴00/۳/۱۴  
راز موفقیت و تحول خواهی امـــام؟هر؟، گره خوردن روح 
و شخصیت و فکر و عقل ایشان به تفکر اسالمی و الهی از 
یک سو و اعتماد به مردم از ســـوی دیگر بود. اعتقادی که 
تاکتیکی نبود بلکه برگرفته از مبانی اســـالمی و الهی بود: 

»امام بزرگوار به مردم خیلی اعتقاد 

اطالع نگاشت     |     2  

»رئیس جمهور از همه مدیرّیت های کشور ُپرمشغله  تر و ُپرمسئولّیت  تر است.« ۱۴00/۱/۱ 
به مناسبت فرارسیدن انتخابات ریاســت جمهوری ۱۴00، در این اطالع نگاشت جایگاه، 

اختیارات و مسئولیت های رئیس جمهور در بیانات رهبر انقالب مرور شده است.

مروری بر جایگاه، اختیارات و مسئولیت های رئیس جمهور در بیانات رهبر انقالب

مدیِر اجرایی مدیِر اجرایی 
  کشــــــــــــــور کشــــــــــــــور     

ادامه در صفحه 3

رهبِربیهمتا
چگونه تحول خواهی  امـام خمینی؟هر؟ 
منجر به شکل گیری جمهوری اسالمی شد؟

ایام شهادت امام جعفر صادق ؟ع؟ و ارتحال امام خمینی ؟هر؟ را تسلیت می گوییم



2        نشـریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مسـاجد و هیئت های مذهبی      

اطالع نگاشت

مروری بر جایگاه، اختیارات و مسئولیت های رئیس جمهور در بیانات رهبر انقالب

»رئیس جمهور از همه مدیرّیتهای کشور ُپرمشغله  تر و ُپرمسئولّیت  تر است.« 1400/1/1 به مناسبت فرارسیدن انتخابات ریاست جمهوری 1400، در این 
اطالع نگاشت جایگاه، اختیارات و مسئولیت های رئیس جمهور در بیانات رهبر انقالب مرور شده است.

   مدیِر اجرایی کشور
اهمیت انتخابات ریاست جمهوری

جایگاه رئیس جمهور

نقش و مسئولیت های رئیس جمهور

اختیارات رئیس جمهور

تعیین سرنوشت کشور و 
جریانهای عمده حاکم بر کشور 

برای مدت ۴ سال

بر عهده داشتن وظایف سنگین براساس 
اصول مختلف قانون اساسی

عمل به وظیفه خود در مقابل
 خدا، مردم و قانون اساسی

مدیریت اکثر مراکز مدیرّیتی
 و امکانات حکومتی کشور

استفاده از از همه ظرفیت ها، 
قابلیت ها و استعدادهای کشور

مطالبه و پیگیری مداوم کارها
از مسئولین دولتی

 ۱۳۹۲/۲/۲۵    ، ۱۳۹۶/۲/۲۹    

۱۳۸0/۲/۲۸ 

۱۳۸0/۵/۱۱  

۱۴00/۱/۱ ، ۱۳۸۴/۳/۱۴ ، ۱۳۸۴/۱/۱ 

۱۳۸0/۵/۱۱ 

۱۳۹۷/0۴/۲۴ 

 ادامه تأثیرات
  خوب یا بد دولت ها 

در سال های بعد

اداره امور اجرایی کشور در یک 
دوره طوالنی چهار ساله

برآورده کردن نیازهای دینی و دنیایی 
ملت در محدوده اختیارات قانونی

در اختیار داشتن کل
 بودجه مصّوب کشور

توجه به امنیِت همه جانبه 
کشور با محوریت عدالت

 نظارت دقیق
 بر  وزرا

    ۱۳۹۲/۲/۲۵   

 ۱۳۷۶/۲/۱۳ 

۱۳۷۶/۳/۲ 

۱/۱/۱۴00، ۱۳۸۴/۲/۱۱ 

۱۳۸0/۲/۲۸ 

۱۳۸۷/0۶/۲   

 سعادتمندی کشور
  با انتخاب فرد توانا 
برای حل مسائل 

محوریت در هیئت دولت و 
کارهای مختلف کشور

تشخیص اولویت های مورد نیاز 
کشور با نگاه فرابخشی

داشتن امکانات وسیع 
براساس قانون اساسی 

تأمین عزت و هویت
 ملی مردم 

 مسئولیِت 
اجرای قوانین

۱۳۸۴/۱/۱   

۱۳۷۸/0۶/۲، ۱۳۹۲/۳/0۸ 

۱۳۷۸/0۶/۲ 

۱۳۹۲/۳/۱۴، ۱۳۸0/۲/۲۸ 

 ۱۳۸0/۲/۲۸ 

۱۳۹۲/۳/۱۴ ۱۳۸۴/۲/۱۱ 

برآورده کردن نیازهای 
ملت با استفاده از 

امکانات کشور

مهم ترین و مؤثرترین مدیریت کشور 
برای حل مسائل

توجه به نیازهای امروز و فردای
کشور در تصمیم گیری ها

در اختیار داشتن همه ارکان اجرایی 
کشور و وزارتخانه ها

کارآمدسازی دستگاه اداری و 
فسادُزدایی از آن

مسئولیت پیشرفت علمی، صنعتی 
و مسائل انسانی کشور

۱۴00/۳/0۶   

۱/۱/۱۴00، ۱۳۸۴/۲/۱۱ 

۱۳۸0/۲/۲۸ 

۱۳۹۲/۳/۱۴، ۱۳۸0/۲/۲۸ 

۱۳۸0/۲/۲۸ 
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ــر  ــالق را زی ــری، اخ ــام انقالبیگ ــه ن ــی و ب ــام عدالت خواه ــه ن ــر ب اگ
پــا بگذاریــم، ضــرر کرده ایــم؛ از خــط امــام منحــرف شــده ایم. 
اگــر بــه نــام انقالبیگــری، بــه نــام عدالت خواهــی، بــه بــرادران 
ــا  ــری ب ــاظ فک ــه از لح ــانی ک ــه کس ــن، ب ــردم مؤم ــه م ــان، ب خودم
ــد،  ــاد دارن ــام اعتق ــل نظ ــه اص ــه ب ــم ک ــا میدانی ــد، ام ــا مخالفن م
ــذاء و  ــورد ای ــا را م ــم، آنه ــت کردی ــد، اهان ــاد دارن ــالم اعتق ــه اس ب
ــم  ــر بخواهی ــده ایم. اگ ــرف ش ــام منح ــط ام ــم، از خ ــرار دادی آزار ق
بــه نــام انقالبیگــری و رفتــار انقالبــی، امنیــت را از بخشــی از 
ــرف  ــام منح ــط ام ــم، از خ ــلب کنی ــورمان س ــه و کش ــردم جامع م
ــت  ــد: مخالف ــد و میگوی ــتور میده ــا دس ــه م ــرآن ب ــده ایم... ق ش
شــما بــا یــک قومــی، موجــب نشــود کــه عدالــت را فــرو بگذاریــد و 
فرامــوش کنیــد. »اعدلــوا«؛ حّتــی در مــورد مخالــف هــم عدالــت 

بــه خــرج دهیــد.     ۱۳۹0/۳/۱۴

در خط امام
 اخالق و عدالت توامان است

خطبه های انقالب  

 بی انصافی نکنید
حتی نسبت به دشمن

به رسم آیه ها  

خیلــی از کارهایــی کــه مــا میکنیــم و لغزشــهایی کــه از مــا ســر 
ــا را در  ــه م ــت ک ــت اس ــت. غفل ــت اس ــدم مراقب ــر ع ــر اث ــد، ب میزن
بــال می انــدازد. اگــر مراقــب چشــم و زبــان و دســت و امضــاء 
از  و قضــاوت و نوشــتن و حــرف زدنمــان باشــیم، بســیاری 
از مــا ســر نمیزنــد. اگــر  خطاهــا و گناهــان بــزرگ و کوچــک 
مراقــب دِل خــود باشــیم، دچــار حســد، بدخواهــی، بددلــی، 
ــا و  ــال دنی ــه مــال و من ــه، بخــل، ترســهای بی مــورد، طمــع ب کین
ــد.  ــوخ نمیکن ــا رس ــران در دل م ــال دیگ ــوس و م ــه نام ــع ب طم
ایــن مراقبــت در انســان، جــاده نجــات اســت. عاقبــت نیــک، در 
ســایه ایــن مراقبــت بــه دســت می آیــد... اگــر ایــن مراقبــت در 

انســانی باشــد، امــکان گنــاه از او بســیار کــم میشــود.
۱۳۸۴/۵/۲۸   

مراقبت، امکان گناه را کم می کند

درس اخالق  

گزارش هفته

همــه بایــد بــرای ســاختن کشــور بــه یکدیگــر کمــک بکننــد. بــه 
ــک  ــر ی ــه خاط ــد ب ــی را نبای ــت زد؛ کس ــوده تهم ــد بیه ــی نبای کس
امــر، از همــه آن چیزهائــی کــه صالحیــت محســوب میشــود، 
ــد  ــا انصــاف بای ــود؛ ب ــد ب ــا انصــاف بای ــد. ب انســان او را نفــی بکن
حــرف زد. خــدای متعــال در مــورد دشــمنان میگویــد: »َو ال 
 َتعِدلــوا ِاعِدلــوا ُهــَو أقــَرُب 

ّ
ــوٍم َعلــی أال

َ
ُکــم َشــَنآُن ق

َ
َیجِرَمّن

قــوی«؛)۱( اگــر بــا کســی دشــمنید، ایــن دشــمنی موجــب 
َ
ِللّت

ــد؛  ــی کنی ــد، بی عدالت ــی کنی ــه او بی انصاف ــبت ب ــه نس ــود ک نش
حّتــی نســبت بــه دشــمن؛ حــاال آن کــه دشــمن هــم نیســت. 
بی عدالتی هــا را همــه کنــار بگذارنــد؛ بی انصافی هــا را همــه 
ــد؛ همــه در زیــر پرچــم نظــام اســالمی و جمهــوری  ــار بگذارن کن
ــار هــم باشــند، اختــالف ســلیقه  اســالمی جمــع بشــوند. در کن

هــم باشــد.     ۸۸/۵/۳
1( سوره مائده، آیه 8

داشـــت به توانایی های مردم، به عـــزم مردم، به 
وفـــاداری مـــردم و خاطره هـــا داریم مـــا... ایمان 
عجیب ایشـــان و هـــر دو بخش ایـــن نظرّیه یعنی 
نظرّیه جمهوری اسالمی هم بخش اسالمی اش 
هم بخش جمهوری اش را امام مربوط به اسالم 
ت 

ّ
میدانست.... امام با یک حرکت جهشی، این مل

ت خودش را 
ّ
را، این مـــردم را به میـــدان آورد... مل

ت را 
ّ
باور کرد، ظرفّیت عظیـــم توانایـــی و اراده مل

امام بـــه کار گرفت و آن را با رهبـــری و هدایت خود 
توانست به مرحله ای برساند که کارهای بزرگی را 
انجام بدهند، ســـلطنت چند هزار ساله را ساقط 
کنند، مردم را به وســـط میـــدان بیاورنـــد و کاری 
کنند با دین مردم، با معرفت مردم، با فهم مردم، 
که مـــردم بایســـتند و مقاومت کننـــد و روز به روز 

قوی تر بشوند.«    ۱۴00/۳/۱۴
موج تحول انقالبی مردم ایران به تغییر ســـاختار 
حکومتی و زیر و زبر کـــردن پهلوی و برقراری نظام 
جمهوری اســـالمی انجامیـــد. بـــرای خیلی ها کار 
تمام شـــده بود اما، روح اهلل خمینی؟هر؟ کســـی 
نبود کـــه متوقف بر ایـــن مرحله بمانـــد. هدف او 
انقالِب دائِم آن بـــه آن در راه تعالـــی بود. همین 
هم بـــود که در ادامه بـــه نهادســـازی روی آورد. از 
دیدگاه تحول گـــرای امام؟هر؟، تحـــول و انقالب 
دائمی نباید متوقف می شد. ساختار اگر کشش 
آن را نـــدارد باید ساختارســـازی کـــرد. همین هم 
شـــد که روحیه تحول گرای امام ؟هر؟ در ادامه به 

نهادسازی های انقالبی و جدید رسید.

   جوانان نقطه کانونی تحول
انقالب اســـالمی رخداد منحصر به فرد و جدیدی 
بـــود. ایـــن رخـــداد، انســـان خـــود را می طلبید. 
نیازمند انســـان جدیدی بـــود که از بعـــد دیگری 
به جهان هســـتی بنگرد، فلک را ســـقف بشکافد 
و طرحی نـــو در اندازد. انســـان هایی بـــا انگیزه و 
پرتالش که اسیر ساختارها و جریان های متالطم 
زندگی نشـــده اند. بی جهت هم نیست که سخن 
امام در میان جوانان پژواک عمیق تر و سریع تری 
داشـــت و آنها حرف امام را زودتر و بهتر فهمیدند. 
به همین دلیل هم جوانان پیشران اصلی انقالب 
امام خمینی؟هر؟ بودند: »ایشان به فکر و عمِل 
جوانـــان اعتماد کردنـــد؛ این به معنـــای واقعی 
کلمه یک تحّول بود. یعنی مثًال فرض کنید سپاه 
پاســـداران که تشـــکیل شـــد، ایشـــان جوانهای 
بیســـت و چند ســـاله را در رأس ســـپاه پاسداران 
پذیرفتند که اینها جوانهایـــی ]بودند[ که حّداکثر 
مثًال ســـی ســـال سّنشـــان بود.«     ۱۳۹۹/۳/۱۴ 
این موضوع یک موضوع تاکتیکـــی و محدود به 
مســـائل نظامی و ناشـــی از تحمیل شرایط جنگ 
تحمیلی نبـــود. در ســـایر حوزه ها هم مشـــهود 
اســـت و نمونه  بارز آن انتخاب آیت اهلل خامنه ای 
به عنوان امام جمعه تهران اســـت.   البته نباید از 
نظر دور داشـــت که مقصود امـــام از جوانگرایی 
صرفا یک سن شناســـنامه ای نبود. تامل بر اینکه 
در همـــان زمان که آیـــت اهلل خامنـــه اِی جوان به 
عنوان امام جمعه دائم تهران منصوب شـــدند، 
در شـــهرهایی مانند کرمانشاه یا شـــیراز افرادی 
به امامت جمعه انتخاب شـــدند که در دهه های 
هفتـــم و هشـــتم و حتـــی نهم عمرشـــان به ســـر 

می بردند، معنادار جلوه می کند. شهید آیت اهلل 
اشـــرفی اصفهانی یا شـــهید آیت اهلل دســـتغیب 
مثال هـــای خوبی بـــرای این موضوع محســـوب 
می شـــوند. نمونه دیگر این انتصاب ها، انتخاب 
شـــهید فالحـــی به عنـــوان کفیـــل رئیس ســـتاد 
مشـــترک ارتش اســـت که در آســـتانه ۶0 سالگی 
قرار داشت. این انتخاب ها در حالی صورت گرفت 
کـــه مســـئولیت های اصلی در ســـپاه پاســـداران 
و کمیته هـــای انقـــالب اســـالمی به جوانـــان زیر 
۳0 ســـال رســـیده بود.  رهبر انقـــالب در توضیح 
این مســـأله اشـــاره دقیقی دارند: »بعضی ها تا 
ســـنین باال هم به یک معنا جواننـــد؛ حاال همین 
شهید عزیزی که شـــما از او اســـم بردید -شهید 
ســـلیمانی، و بنده شـــب و روز به یاد او هســـتم- 
شـــصت و چند ســـال ســـّنش بود... اگر ۱0 سال 
دیگر هم زنده میماند و بنـــده زنده میماندم و بنا 
بود که من مشـــّخص بکنم، او را در همین جا نگه 
میداشـــتم... بنابراین بعضی اوقـــات افرادی که 
در ســـنین جوانی هم نیســـتند، کارهای جوانانه 
خوبی را میتوانند انجـــام بدهند.«       ۱۳۹۹/۲/۲۸ 
مقصود از روحیـــه جوان گرایی بیـــش از آنکه یک 
ســـن باشـــد یک روحیه بانشـــاط و باانگیزه برای 
انجـــام کارهای بزرگ اســـت درســـت مثـــل خود 

امام؟هر؟.

 پیشران اصلی انقالب
در هـــر دوره از تاریـــخ انقـــالب اســـالمی هـــر گاه 
تفکـــر تحول گرایانه امام؟هر؟ متکـــی بر دو اصل 
جمهوریـــت و اســـالمیت، مجـــال بـــروز و ظهـــور 
بیشتری یافته، پیشران رشـــد و پیشرفت انقالب 
اســـالمی هـــم پر ضربان تـــر و ســـریع تر حرکـــت 
کرده اســـت: »این دو کلمه را امـــام، این دو کلمه 
جمهـــوری و اســـالمی را، امـــام ایـــن دو کلمـــه را 
گره گشای مشکالت کشور میدانست. گره گشای 
همه مشکالت کشـــور همین میدانســـت که ما 
اســـالم را رعایت کنیـــم و مـــردم در صحنه حضور 
داشـــته باشـــند... هر جا ما مـــردم را وارد میدان 
کردیم، هر جا ما اســـالم را معیار و میزان اصلی کار 
خودمان قرار دادیم پیش رفتیم. هر جا که یکی از 

این دو تا لنگ شد پیش نرفتیم.«           ۱۴00/۳/۱۴
 امام نـــه انـــدازه و ســـقف آرمان ها را بـــه اندازه 
ســـاختارها پایین آوردند و نه تســـلیم واقعیت 
موجود شدند. ایشـــان در آرمانگرایی به شدت 
انقالبی و در واقع گرایی به شدت عقالنی بودند 
اما همه اینها در راســـتای تحول بود و حرکت به 
ســـمت تعالی. هدف حرکـــت را تفکـــر توحیدی 
مشـــخص می کند و نیروی حرکت را مردم و این 
دو هیچگاه با یکدیگر در تضاد نیســـتند: »امام 
بزرگوار ما الگوســـت؛ از همه انقالبی تـــر بود... 
از همـــه انقالبی تـــر امام بـــود، از همـــه عاقل تر 
هم امام بـــود... از همـــه پخته تر و ســـنجیده تر 
کار میکرد و حـــرف میزد.«      ۱۴00/۳/۶   ســـیره و 
نگاه ایشـــان نســـخه بالندگی و اســـتمرار آینده 
جمهوری اســـالمی و گام دوم انقالب است چه 
در عرصه سیاست و تشـــکیل دولت و به مصاف 
مشـــکالت رفتـــن و چـــه در عرصـــه اجتماعی و 
فرهنگ عمومی و اصـــالح و ارتقـــای آن. چرا که 
ایشـــان »به معنـــای واقعی کلمه امـــاِم تحّول 

بود«        ۱۳۹۹/۳/۱۴
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفـــظ و نشـــرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنـــه ای(

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

ارتباط بـا 
خط حزب ا...                     

   پیامک:                                              ۱000۱۲۸ 
Khat@khamenei.ir        :رایانامه   

eitaa.com/khattehezbollah            :ایتا   
ble.im/khattehezbollah                                   :بله   

وصیت مـــن به ملت شـــریف آن اســـت که در 
تمام انتخابـــات، چه انتخـــاب رئیس جمهور 
و چه نمایندگان مجلس شـــورای اســـالمی 
و چـــه انتخاب خبـــرگان برای تعیین شـــورای 
رهبری یا رهبر، در صحنه باشند. عدم دخالت 
ملت از مراجع و علمای بزرگ تـــا طبقه بازاری 
و کشـــاورز و کارگـــر و کارمنـــد، همـــه و همه 
مسئول سرنوشت کشور و اسالم می  باشند؛ 
چه در نســـل حاضر و چه در نسل های آتیه؛ و 
چه بســـا که در بعض مقاطع، عدم حضور و 
مسامحه،  گناهی باشـــد که در رأس گناهان 
کبیره اســـت. پس عالج واقعه را قبل از وقوع 
باید کرد و ااّل کار از دســـت همه خارج خواهد 

شد.     وصیت نامه الهی سیاسی امام خمینی ؟هر؟

کالم امام  

چه بسا عدم حضور 
در  انتخابات در رأس 
گناهان کبیره باشد

یک گروه ممکن است دنبال فالن اسم یا فالن 
جناح باشــــند؛ اینها را کار نداریــــم، عاّمه مردم و 
عموم مردم دنبال اسم این و آن نیستند؛ عاّمه 
مردم دنبال این هســــتند که ببینند چه کسی 
دارای یک مدیرّیتی است، ]دارای[ یک قّوت عمل 
یا قّوت اراده ای اســــت، ]دارای[ یک کارآمدی ای 
اســــت که می تواند مشکالت کشــــور را از میان 
بردارد؛ دنبال این هستند. اینکه حاال چه کسی 
با چه نامی، با چه عنوانــــی و از چه جناحی وارد 
میدان بشود، برای عموم مردم مطرح نیست. 
مهم این است که نامزدها بتوانند مردم را قانع 
کنند که این اشــــخاص می توانند کشور را اداره 
کنند، مدیرند، مدّبرند، باصداقتند؛ باید صداقت 
افراد شناخته بشود و کسانی باشند که دردهای 

جامعه را بشناسند.     ۱۴00/۳/0۶

مردم دنبال جناح نیستند، 
کارآمدی مهم است

دولت جوان حزب اللهی  

ســـــؤال: حکم رأی ســـــفید و بی نـــــام دادن 
چیست؟ در صورت عدم شناخت و تحقیق، یا 
تحقیق کافی و عدم وصول به نتیجه و تحّیر در 

انتخاب اصلح چطور؟

جواب: در هر صورت اگر رأی سفید دادن موجب 
تضعیف نظام اسالمی باشد، حرام است.

حکم رأی سفید در انتخابات

احکام  

روایت تاریخی  

انتخاب درست؛ کار درست  

امروز به زیارت امام رفتم؛ آقای هاشمی را خبر کردم و با هم رفتیم. امام عزیز هنوز اجازه فرودآمدن از تخت را 
ندارد. به دست های او -هر یک- چیزی از سُرم و باتری وصل است. دست چپ امام را که بخاطر َترک برداشتن 
سرانگشتان، در دستکش سفیدی پوشیده بود مشتاقانه بوسه زدم. چهره خندان و مهربانش اندکی خسته 
و بیمارگونه است اما سعی میکند نشـــانه ئی از افسردگی در آن نباشـــد.  بالفاصله خطاب به من میگوید: از 
شما تقلید میکنم )دست دادن با چپ(! من گفتم: بحمداهلل حالتان خیلی خوب است. با لحنی که مینماید 
به این اهمیت نمیدهد میگوید: شما خوب باشید من هم خوبم. بعد رو به هاشمی که پرسیده است آیا چیز 
فوق العاده ئی هست؟ با لحن رضامند و محکم میگوید: هیچ چیز نیست غیر از پیری، و نسبت به همسن های 
خود خیلی خوبم؛ آنها بعضی زیر خاک اند و بعضی در خانه خود خوابیده اند. از اوضاع جاری و جنگ مسئوالنه 
میپرسد و به جوابها با دقت گوش میدهد. سمینار دیروز را گفتم. معلوم شد خبرهای آن را از رادیو شنیده و در 
جریان است. این روح بزرگ، این انسان فوق العاده، این دل مطمئن و متوّکل و این عقل قوی و راسخ در همه 
حاالت خود حتی در هنگامی که نیمی از قلب او از کار افتاده است، با همه شخصّیتش زندگی میکند: »ُرهباُن 

یل و اسد النهار«.
ّ
الل

»یادداشـــت های روزانه« حضرت آیت اهلل  خامنه ای که در برگیرنده واقعیت هایی از مقاطع حســـاس انقالب اســـت، به عنوان بخش 
مهمی از اســـناد تاریخ انقـــالب و نظام جمهوری اســـالمی در مرکز اســـناد دفتر حفظ و نشـــر آثـــار معظم له نگهداری می شـــود. این 
دست نوشته ها که به صورت روزانه نوشته میشود، غالبًا مربوط به امور کشور و بیان واقعیت های گذشته های دور و نزدیک در کوران 

حوادث و گاهی دربرگیرنده ی شرح جلساتی است که از سالهای اول پس از پیروزی انقالب در باالترین سطح کشور تشکیل شده است.

شنیدم گفته شده که نامزدها در مناظرات و در گفتگوها نظر خودشــــان را در باب فضای مجازی بگویند یا 
در باب سیاست خارجی بگویند؛ نه آقا، مسئله اصلی مردم چیزهای دیگر است؛ مسئله اصلی مردم بیکاری 
جوان ها است، مســــئله اصلی مردم معیشــــت طبقات ضعیف جامعه است، مســــئله اصلی مردم مافیای 
وارداتی است که کمر تولید داخلی را میشکند، مســــئله اصلی مردم سیاستهای غلطی است که فالن جوان 
مبتکر را که می تواند کار انجام بدهد مأیوس میکند. مســــائل اصلی مردم اینهاســــت؛ کسانی باید بیایند با 

اینها مقابله کنند.    ۱۴00/۳/0۶ 

زیارت امام

درباره مسائل اصلی مردم بحث کنید

یادداشت روزانه آیت اهلل خامنه ای پس از دیدار با امام خمینی؟هر؟ در روز 14 فروردین 1365


