
ماجــرای  ســوریه  »ماجــرای 
انتقام گیری از حکومتی است که 
سه دهه به تنهایی در برابر صهیونیست های 
غاصب ایســتاده و از گروه های مقاومت در 
فلسطین و لبنان دفاع کرده است.«91/8/4 
درتازه ترین انتقام گیــری، غربی ها جنگ 
تبلیغاتی جدیدی علیه سوریه به راه انداخته 
و در اقدامــی هماهنــگ دولت اســد را به 
بمباران شیمیایی منطقه خان شیخون در 
حومه ادلب متهم کردند وســاعاتی پس از 
شروع  این فضاسازی، ارتش آمریکا با شلیک 
59 موشــک تام هاوک به یک پایگاه هوایی 
ارتش ســوریه در غرب شهر ُحمص حمله 
کرد. این در حالی بود که به طور کلی فضای 
سیاسی سوریه به سمتی پیش می رفت که 
همزمان بــا پیروزی ها در موصــل عراق، 
تأکیدات اصلی بر مبارزه با تروریسم و لزوم 
تمرکز بر جنگ با داعش سوق پیدا کرده بود.

چنین اوضاعی برای جریان غربی و سعودی 
که آرزوهایشــان را پس ازشکست در حلب 
وضربه در حماه بربادرفته می دیدند، ناباورانه 
بود. رفته رفته دولت ترامپ نیز عقب نشینی 

کرده و عالیمی از تمایل آشــکار به تغییر 
رویکرد در ســوریه را از خود نشان داده بود، 
چیزی که به مزاج برخی کشور ها همچون 
عربستان، قطر، ترکیه و رژیم صهیونیستی  و 
همچنین برخی جناح های داخلی آمریکا و 
تروریست های سوری خوش نیامد، تا جایی 
که دولــت ترامپ علیرغم اینکه سیاســت 
نظامی خود را به جــای "تهاجم" بر مبنای 
"بازدارندگی" تعریف کرده بود؛ وادارشد این 
حمله نمایشی وموقت را علیه دولت سوریه 
کــه در خط مقــدم جبهــه نبــرد علیه 
تروریست ها قراردارد، انجام دهد. » کاری که 
آمریکایی هــا کردنــد، اشــتباه و خطایی 
راهبردی است و آن ها درحال تکرارخطای 
گذشتگان خود هســتند. مسئوالن قبلی 
آمریکا داعــش را به وجود آوردنــد یا به آن 
کمک کردند و مسئوالن کنونی نیز درحال 
تقویت داعش یا گروهی نظیر آن هستند.« 
96/1/20. البته بهانه حمله موشکی آمریکا به 
سوریه یعنی ادعای بمباران شیمیایی ارتش 
سوریه در ادلب هم جالب بود. باید پرسید چرا 
در روزهایی که ارتش ســوریه دست برتر را 

دارد و مذاکرات سیاسی مهمی در حال انجام 
است، اقدام به حمله شیمیایی کند و خودش 
را در مظان اتهــام قرار دهد؟ چرا اســد در 
شــرایط کنونی که تروریست ها  هیچ برگ 
برنده ای برای به کرسی نشاندن خواسته های 
خود در هرگونه مذاکرات سیاسی با دمشق 
در اختیار ندارند، باید دست به چنین اقدامی 
بزند؟ جنجال وهیاهــوی غربی ها در حالی 
است که چند سال قبل ارتش سوریه برای 
رفع اتهامات، کلیه تسلیحات شیمیایی خود 
را تحویل طرف های بین المللی داده وسازمان 
ملل نیز عاری بودن ارتش سوریه از هرگونه 
سالح شیمیایی را تایید کرده بود اما »همین 
دولت آمریــکا و رژیم ایــاالت مّتحده، در 
حمالت جنایت کارانه ای که صّدام به ایران 
می کرد و سالح شیمیایی به کار می برد، نه 
فقط کوچک ترین مخالفتــی با آن نکردند، 
بلکه پانصد تُن ماّده ی شیمیایی مرگ آور و 
خطرناک قابل تبدیل به گاز خردل را - که 
هنوز بســیاری از جوانهای عزیِز آن روزِ ما 
مبتال ]به عوارض آن [ هستند و سالها است 
دارند بیماری میکشند - صّدام از آمریکا وارد 

کرد.«92/8/29 اما آنچه که مهم است حاال 
توپ در زمیــن ارتش ســوریه و متحدین 
اوســت. طرف آمریکایی می خواهد زور بازو 
نشــان دهد و اگر در برابــر زورآزمایی اش 
حرکتی نشــود تبعاتش زیــاد خواهد بود، 
بهترین پاســخ نیز تمرکز بیشــتر وسریع 
شــده  اشــغال  مناطــق  برآزادســازی 
تروریست هاست. هرچند که اگر سوریه به 
لحاظ ساخت درونی، قدرتمند بود، از تهدید 
خارجی آسیبی نمی دید » جنایت، تجاوز، 
تخطی و تعدی کامالً از آمریکایی ها بر می آید 
و در نقاط دیگر دنیا نیز این کارها را کرده اند، 
اما مسئله این اســت که آنها جرئت انجام 
خواهنــد  کجــا  را  کاری  چنیــن 
داشت؟«»جمهوری اسالمی نشان داده است 
که با اینگونه حرف هــای بی ربط و کارهای 
غلــط، از میدان بــه در نمــی رود و مردم و 
مسئوالنی که به انقالب اعتقاد دارند، با توکل 
بر خدا، در مقابل تهدید ها و تشــر ها عقب 
نمی نشینند، زیرا اگر بنا بر عقب نشینی بود، 
امروز کشور دچار درماندگی و ورشکستگی 

روحی و تمدنی بود.«96/1/20.
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(       

نـشــریـه جـامـــعـه
 مـؤمــن و انـقــالبــی

ارتـبـاط بـا 
خط حزب ا...                                

   پیامک:   10001028 
   دورنگار: 021-66977328

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

نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی

آن کسـانی کـه بـرای فلسـطین دل می سـوزانند، بـرای صدهـا هـزار و میلیونهـا انسـاِن از 
حقـوق انسـانی محـروم شـده دل می سـوزانند. کسـانی کـه بـا حضـور دولـت غاصـب 
صهیونیسـتی در وطن فلسـطینی مخالفت می کنند، برای بشـریت، برای مـادران داغدیده 
و بـرای جوانان مؤمـن دل می سـوزانند؛ برای انسـانهایی دل می سـوزانند که حرفشـان این 
اسـت که خانه ی مـا را بـه خود مـا بدهیـد، وطـن مـا را از مـا نگیریـد، در داخل خانـه ی ما 

این قـدر به مـا ظلـم نکنیـد.  72/11/29

وطن ما را از ما نگیرید

این شماره تقدیم   می شود به ارواح طیبه
 تمامی شهدای مقاومت برای فلسطین

حزب ا... تریبون

سالم. ببخشید اگه مطالب مجله رو به صورت متنی و جدا جدا توی کانال بفرستید 
خیلی بهتر خواننده رو جذب میکنه و راحتتر هم خونده میشه .ممنون از زحماتتون

چاپ و توزیع خط حزب ا... در شهرستان  استهبان  استان  فارس
توزیع کنندگان: محمدرضا شاهسونی - خانم استخری - محمدباقر حسینی. 

           

سالم . خدا را شاکریم که توفیق داد 2600 عدد از اولین شماره نشریه خط حزب ا... 
منتشر شده ســال 96 )شماره75( درمســاجد , نمازهای جمعه, جلسات قرآن ونهج 

البالغه شهراصفهان وشهرهای اطراف توزیع نماییم .

 )( راوی می گویـد کـه مـا در خدمـت امـام صـادق
بودیـم، صحبـت امیرالمؤمنین شـد. »َو َمَدَحـُه بِما ُهَو 
أهُلـُه«؛ امام صـادق زبـان بـه سـتایش امیرالمؤمنین گشـود و 
آن چنـان کـه مناسـب او بـود، امیرالمؤمنیـن را مـدح کـرد. از 
جملـه چیزهایی کـه گفـت اینهاسـت...»َو ما ُعـِرَض لَـُه أمراِن 
ِهما َعلَیِه فی دیِنـِه«؛)1( یعنی  َقطُّ ُهمـا ِلِ ِرًضی إالّ أَخـَذ بِأَشـدِّ
هـر وقـت دو کار و دو انتخـاب در مقابـل امیرالمؤمنیـن قـرار 
می گرفت کـه هـر دو مورد رضـای خـدا بـود - نه این کـه یکی 
حرام، یکـی حالل باشـد؛ نـه. هر دو حـالل باشـد؛ مثـاًل هر دو 

عبـادت باشـد - علـی آن یکـی را کـه بـرای بـدن او سـخت تر 
بـود، آن را انتخـاب می کـرد؛ اگـر دو غـذای حـالل بـود، آن 
پسـت تر را انتخـاب می کـرد؛ اگـر دو لبـاس جایـز بـود، آن 
بـود، آن  کار جایـز  اگـر دو  انتخـاب می کـرد؛  را  پسـت تر 
سـخت تر را برمی گزیـد. ببینیـد؛ ایـن صحبت یـک گوینده ی 
معمولی نیسـت که حـرف بزنـد. طبـق این حدیـث، ایـن امام 
صـادق اسـت کـه می گویـد؛ یعنـی دقیـق اسـت. ببینیـد این 
سـختگیری بر خود در زندگـی دنیـا و در تمّتعات دنیـوی، چه 

قدر مهّم است!  78/10/10  |    1(اإلرشاد، ج2، ص141.

حدیث شـرح

عمـده ی ]هـدف [ در ایـن قـرارگاه ]نمـاز جمعـه[ تبییـن اسـت؛ مسـئله ی تبیین. 
عمده ی هـدف انبیای الهـی تبیین بود؛ حقیقـت را بیـان کنند؛ چـون آن چیزی که 
موجب میشـود انسـانها گمراه بشـوند این اسـت که حقیقت را نمی شناسـند؛ عمده 
این اسـت. از ایـن قبیل هم هسـتند کـه حقیقـت را میدانند اّمـا انکار میکننـد، لکن 
عمده ی انحرافها ناشـی از ندانسـتن حقیقت اسـت و انبیـای الهی آمدنـد تا حقیقت 
را بیان کننـد، واضـح کنند، ظاهـر کننـد، حّجت را تمـام کنند بـر مردم؛ مسـئله ی 
تبیین این اسـت. اَلُعلَمـاُء َوَرثَـُة االَنبیاء؛)1( شـما میراث بـر انبیا هسـتید، از جمله در 

این قضّیه؛ مسـئله ی تبییـن.  94/10/14

مسئله ی تبیین،  
عمده ترین هدف نماز جمعه است

امروز ارتش ما میان مردم محبوبیت دارد
علّت اینکـه امـروز ارتش ما، سـپاه مـا، نیروهای مسـلّح مـا در بیـن مـردم محبوبّیـت دارند هم 
همین اسـت: مردم می بیننـد اینها مثل خودشـان فکر میکننـد، مثل خودشـان عمل میکنند، 
اعتقاداتی مشـابه اعتقادات خودشـان دارند، برای همان چیزهایی دل میسـوزانند کـه مردم دل 

میسـوزانند؛ این، ارتباط بین مـردم و نیروهای مسـلّح را افزایش میدهـد.   94/1/30

امام کالم

همـه آرمـان و آرزوی ملـت و دولـت و مسـئولین کشـور مـا اسـت کـه روزی فقـر و 
تهیدسـتی از جامعه مـا رخت بربنـدد و مردم عزیـز و صبـور و غیرتمند کشـور از رفاه 
در زندگـی مـادی و معنـوی برخـوردار باشـند. خـدا نیـاورد آن روزی را که سیاسـت 
ما و سیاسـت مسـئولین کشـور مـا پشـت کـردن بـه دفـاع از محرومیـن و رو آوردن 
بـه حمایت از سـرمایه دارهـا گـردد و اغنیـا و ثروتمنـدان از اعتبار و عنایت بیشـتری 
برخـوردار شـوند. معـاذ ا... کـه ایـن بـا سـیره و روش انبیـا و امیـر المومنیـن و ائمـه 
معصومیـن- علیهم السـام- سـازگار نیسـت، دامن حرمـت و پـاک روحانیـت از آن 

منزه اسـت، تـا ابد هـم باید منـزه باشـد .    امـام خمینـی )(۶ مـرداد ۱۳۶۶

فرصت ازدواج و آرام گرفتن در یک مجموعه ی خانــواده، یکی از فرصتهای 
مهم زندگی اســت. برای زن و مرد - هــر دو - این یک وســیله ی آرامش و 
آسایش روحی و وسیله ی دلگرم شدن به تداوم فعالیت زندگی است. وسیله ی تسلّی، 
وسیله ی پیدا کردن یک غمخواِر نزدیک که برای انســان در طول زندگی الزم است 
قطع نظر از نیازهای طبیعی انســان که نیازهای غریزی و جنسی می باشد، مسأله ی 

تولید نسل و داشتن فرزند هم خود از دلخوشیهای بزرگ زندگی است. 86/8/19

ایـرانی خانواده

مجموعه  خانواده، یکی از فرصتهای مهم زندگی است

 س: جهـاد ابتدایـی در زمـان غیبـت امـام معصـوم)( چـه حکمـی دارد؟ آیا 
جایز اسـت که فقیـه جامع الشـرایط مبسـوط الیـد )ولّی امـر مسـلمین( حکم به 
آن کند؟ج: بعید نیسـت کـه حکم به جهـاد ابتدایی توسـط فقیـه جامع الشـرایطی که 
متصـّدی والیت امـر مسـلمین اسـت، در صورتی کـه مصلحـت آن را اقتضا کنـد، جایز 

باشـد، بلکه این نظـر اقوی اسـت. 
س: اقـدام به دفـاع از اسـالم هنگام تشـخیص خطـر برای اسـالم، بـدون رضایت 
والدین چه حکمـی دارد؟ج: دفـاع از اسـالم و مسـلمین واجب اسـت و متوقف بـر اذن 
والدیـن نیسـت، ولی در عین حال سـزاوار اسـت که انسـان تـا می توانـد رضایت آنـان را 

جلب کنـد.   

آموزشی احکام جمعه نماز

جهاد

)(کار سخت؛ انتخاب اول امیرالمؤمنین

    افشای اسناد تالش دولت آمریکا برای براندازی دولت سوریه

وبسایت افشاگر ویکی لیکس در تازه ترین افشاگری خود اعالم کرد که دولت آمریکا از بیش از 
سه دهه قبل برای براندازی نظام خاندان اسد در سوریه تالش می کند. این وب سایت افشاگر 
اسناد سری از سازمان اطالعات آمریکا "سیا" که شامل گزارشی مربوط به سال 1986 را تحت 

عنوان "سناریوهای احتمالی که می تواند به برکناری اسد بینجامد" منتشر کرده است. |   ایسنا  |

   مقام سابق آمریکایی: برجام حق و توانایی تحریم را از آمریکا سلب نمی کند
ریچارد نفیو، عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته ای آمریکا که به دلیل نقشش در طراحی 
تحریم ها ضد ایران به معمار تحریم های ایران معروف شــده در مقاله ای نوشت: آمریکا در 
برجام نه تمام اهرم فشار خود علیه ایران را از دست داده و نه حق و توانایی برای اعمال اقدامات 

هدفمند علیه این کشور به دلیل اقدامات ناسازگار با برجام یا خارج از حیطه آن را. |    فارس |

  ایران به عنوان الگوی نبردهای نامتقارن، محاسبات دشمنانش را برهم زده است  
وبگاه آمریکایی وار ایز بورینگ: ایران که با چالش دفع نیروهای دشــمن مواجه بوده موفق 
شده محاسبات دشمنان را با توسعه و بکارگیری قابلیت های نامتقارن و ادغام آن با نیروهای 
کالسیکش برهم زند. این پایگاه افزود: تاکنون راهبرد ایرانیان به عنوان یک نیروی بازدارنده به 

ویژه از دریا و یا آسمان به طور قابل توجه ای موثر بوده است. |    فارس|

    آرزوی وزیر صهیونیست برای فراموشی جنگ با اسرائیل در نسل  آینده ایرانیان

وزیر داخلی رژیم صهیونیستی مدعی شد با وجود بازگشــت آمریکا به خاورمیانه اما ایران 
همچنان به حمایت از تروریسم علیه اســرائیل ادامه داده و سعی می کند به حزب ا... سالح 
برساند. وی همچنین به فراموش شدن جنگ با اسرائیل در میان نسل های آینده ایران ابراز 

امیدواری کرد. |   فارس  |

    روایت تحلیلگر آمریکایی از شکست سیاست های ریاض در منطقه

مدیر پروژه اطالعات در بنیاد بروکینگز: علی رغم امیدهای عربستان سعودی به دونالد ترامپ 
در سوریه و به دلیل گیر کردن در باتالق یمن، ریاض تنها می تواند پول بیشتری به مخالفان 

بشار اسد بدهد. |   فارس  |

هفته اخبار

ــازی  ــن نم ــا خــدا، در درجــه ی اّول همی ــاط ب ــن راه ارتب بهتری
ــاز  ــن دوران آغ ــاال، از همی ــن ح ــد. از همی ــه میخوانی ــت ک اس
تکلیــف ســعی کنیــد نمــاز را بــا توّجــه بخوانیــد. توّجــه یعنــی 
ــا  ــد ب چــه؟ یعنــی اینکــه در حــال نمــاز، احســاس کنیــد داری
ــد  ــدا داری ــا خ ــد؛ ب ــرف میزنی ــان ح ــم خودت ــب عظی مخاط
حــرف میزنیــد؛ ایــن احســاس را در خودتــان بــه وجــود 
ــد، هــم  ــا خــدای متعــال حــرف میزن بیاوریــد. وقتــی انســان ب
ــت  ــب و درخواس ــم از او طل ــد، ه ــوّکل میکن ــاد و ت ــه او اعتم ب
ــه انســان شــجاعت  ــه خــدا، ب ــوّکل ب ــن اعتمــاد و ت ــد؛ ای میکن

میبخشــد. شــما در زندگــی بایــد بــا شــجاعت حرکــت کنیــد؛ 
ــجاعت و  ــت ش ــن حال ــد؛ ای ــت کنی ــس حرک ــا اعتماد به نف ب
ــد. ســعی  ــه دســت می آی ــا خــدا ب اعتماد به نفــس، در ارتبــاط ب
کنیــد نمــاز را اّول وقــت بخوانیــد، بــا توّجــه بخوانیــد. عزیــزان 
مــن! بــا قــرآن انــس داشــته باشــید؛ بــا قــرآن انــس پیــدا کنید. 
ــد و  ــرآن بخوانی ــه- ق ــد آی ــو چن ــداری -ول ــک مق ــر روز ی ه
ــه معانــی قــرآن پیــدا کنیــد. قــرآن انســان را هدایــت  توّجــه ب
میکنــد: اِنَّ هــَذا الُقــرءاَن یَهــدی لِلَّتــی ِهــَی اَقــَوم؛ انســان را بــه 

ــد. 95/9/23 ــت میکن ــت هدای راه راس

نماز را با توجه بخوانید
اعتماد و توّکل به خدا، به انسان شجاعت میبخشد

این است حزب ا...

رژه  ن ظام ی  ن ی روه ای  پ ی اده  و وی ژه  ارت ش  ج م ه وری  اس الم ی ، شهریور 1364 
 انتشار بمناسبت19 فروردین  روز ارتش جمهوری اسالمی

تاریخ شهادت : آوریل 2002

شهادت:   فاجعه اردوگاه جنین
 به دست جالدان صهیونیستی

مزار:  اردوگاه جنین

پشت پرده حمله موشکی به پایگاه هوایی سوریه چه بود؟

خطای راهبردی آمریکا

در درجه ی اّول، دشــمن مایل اســت که انتخابات 
بی رونق شــود - البته در درجه ی دوم ممکن اســت 
کسی را بر کسی ترجیح دهند؛ اما آن درجه ی بعدی 
است؛ نقطه ی مقابل آن، برای دلسوزان نظام و شخص 
این جانب، در درجه ی اّول این مهم است که انتخابات، 

انتخابات پُررونق و پُرشوری شود. 80/2/11

کسـانی که زبـان گویایـی دارند، قلـم توانایـی دارند 
و آبرویـی پیـش مـردم دارنـد مـردم را توجیـه و 
 تشـویق کننـد و آدمهـای خـوب را بـه آنهـا معرفی

 نمایند. 74/11/14

تقوای سیاسی؛ یعنی هر کس که در کار سیاست است، سعی کند 
با مسائل سیاسی صادقانه و دردمندانه و از روی دلسوزی برخورد 
کند. سیاست به معنای پشت هم اندازی و فریب و دروغ گفتن به 
افکار عمومی مردم، مطلوب اسالم نیست. سیاست یعنی اداره ی 
درست جامعه؛ این جزو دین است. تقوای سیاسی، یعنی انسان 

در میدان سیاست، صادقانه عمل کند. 81/1/16

خیلی ها ممکن اســت پای صندوق ها نیاینــد؛ به خاطر این که 
حوصله اش را ندارند، وقتش را ندارند، درســت اهمیت قضیه را 
نمی دانند، متوجه تأثیر رأی خودشان نیستند یا به کسی که به او 
اطمینان و اعتماد کنند، نرسیده اند؛ یا کسی را هم که شناخته اند، 
نپسندیده اند؛ لذا نمی آیند. تالش شما باید این باشد که مشارکت را 

به معنای حقیقی کلمه حداکثری کنید. 84/3/5

]عنصر[ آگاهی همیشه الزم است... جوانها بهوش باشند، بیدار 
باشند. معیارها مشخص است. در انتخابات، این آگاهی باید اثر 
کند؛ در بیان خواســته های ملت این آگاهی باید تأثیر بگذارد... 
کسانی با رأی ملت سر کار نیایند که در مقابل دشمنان بخواهند 
دست تســلیم باال ببرند و آبروی ملت ایران را ببرند. کسانی سر 
کار نیایند که بخواهند با تملق گوئی به غرب، به دولتهای غربی، 
به دولتهای زورگو و مستکبر، به خیال خودشان بخواهند برای 
خودشان موقعیتی در سطح بین المللی دست و پا کنند. 88/2/28

امروز در دنیا، دمکراســی، یک دمکراســی حقیقی 
نیست؛ زیرا فشــار تبلیغات پُر زرق و برق توخالی، با 
سخنان فریب آمیز، آن چنان بر ذهن مردم سنگینی 
می کند، که امکان انتخاب درست را به مردم نمی دهد؛ 
نمی گذارند مردم فکر کننــد... تبلیغ، صحیح و حق 
است؛ اما با معنای واقعی کلمه، با حفظ حدود شرعی 
کلمه، بــه دور از فریب، بــه دور از کارهای دروغین و 

نمایشی، به دور از متهم کردن این و آن. 70/9/27

در انتخابــات مــردم ســعی کننــد صالح تریــن را 
انتخــاب کننــد... مهــم ایــن اســت کــه شــما در بیــن 
ــدا  ــن را پی ــد و صالح تری ــح، بگردی ــراد صال ــن اف ای
ــما  ــن و ش ــه م ــت ک ــی نیس ــا جائ ــن ج ــد. ای کنی
بتوانیــم بــه حداقــل اکتفــاء کنیــم؛ دنبــال حداکثــر 

ــد. 88/2/22 ــاب کنی ــن را انتخ ــید؛ بهتری باش

1. انتخابات را پُرشور کنید

6. آدمهای خوب را 
به مردم معرفی کنید

3. تقوای سیاسی داشته باشید 2. مشارکت در انتخابات را حداکثری کنید

8. آگاهی تان باید در انتخابات اثر کند
10. تبلیِغ صحیح کنید 

به دور از فریب و دروغ! 9. دیگران را تخریب نکنید!

4. اصلح را پیدا کنید

از بداخالقیهای انتخاباتی باید بشــدت پرهیز کنند؛ بدگویی 
کــردن، اهانت کردن، تهمــت زدن، برای عزیــز کردن خود 
و یا نامزد مورد نظر خود، دیگران را و رقبا را در چشــم مردم 
خوار کردن، اینها راهها و روشــهای صحیح و اسالمی نیست. 
رقابت باید باشد؛ رقابت مثبت و پرشــور، اما با رعایت موازین 
اخالقی. 86/10/15 هرچــه می خواهید، از نامزد مورد عالقه ی 
 خودتان تمجیــد کنید، تعریف کنید؛ اما دیگــران را تخریب 

نکنید. 86/10/12

افراد گوناگون می آیند؛ با منشهای مختلف، با سالئق 
مختلف، با شیوه های گوناگون کار، در مقابل مردم قرار 
میگیرند... هر کدام از نامزدهای محترم هم طرفدارانی 
دارند. بعضی ها از این طرفداران متعصب هم هستند، 
خیلی عالقه مند سرســختند به آن نامزد خودشان. 
خیلی خوب، باشند، حرفی نیست؛ اما مواظب باشید، 
مراقب باشــید که این عالقه مندی هــا به اصطکاک 

نینجامد؛ به اغتشاش نینجامد. 88/3/14

ممکـن اسـت شـما بـه یکـی از نامزدهـا عالقه منـد 
شـوید، رفیقتـان به یـک نامـزد دیگـر؛ ایـن موجب 
نشـود کـه شـما در مقابـل هـم قـرار بگیریـد... هیچ 
مانعـی نـدارد کـه شـما بـه یکـی عالقه مند باشـید، 
بنده بـه یکی دیگر عالقه مند باشـم؛ شـما بـه او رأی 

دهید، مـن بـه دیگـری رأی دهـم. 92/3/6

7. مراقب باشید 
عالقه مندی ها به اصطکاک نینجامد

5. به خاطر نامزدها  
در مقابل یکدیگر قرار نگیرید

10 وظیفه مهم 
جوان مومن انقالبی 

در انتخابات

خدا نیاورد روزی را که سیاست ما 
پشت کردن به محرومین باشد


