
کار سخت؛ انتخاب اول 
)(امیرالمؤمنین

راوی می گوید که مــا در خدمت امام 
صحبــت  بودیــم،   )( صــادق 
امیرالمؤمنین شد. »َو َمَدَحُه بِما ُهَو أهُلُه«؛ امام 
صادق زبان به ستایش امیرالمؤمنین گشود و 
آن چنان که مناســب او بود، امیرالمؤمنین را 
مــدح کــرد. از جملــه چیزهایی کــه گفت 

اینهاست...
»َو ما ُعِرَض لَُه أمراِن َقطُّ ُهما ِلِ رًِضی إالّ أَخَذ 
ِهما َعلَیِه فی دیِنِه«؛)۱( یعنی هر وقت دو  بِأَشدِّ
کار و دو انتخاب در مقابــل امیرالمؤمنین قرار 
می گرفت که هر دو مــورد رضای خدا بود - نه 
این که یکی حرام، یکی حالل باشد؛ نه. هر دو 
حالل باشــد؛ مثاًل هر دو عبادت باشد - علی 
آن یکی را که برای بدن او ســخت تر بود، آن را 
انتخاب می کرد؛ اگر دو غــذای حالل بود، آن 
پست تر را انتخاب می کرد؛ اگر دو لباس جایز 
بود، آن پســت تر را انتخاب می کرد؛ اگر دو کار 
جایز بود، آن سخت تر را برمی گزید. ببینید؛ این 
صحبت یک گوینده ی معمولی نیست که حرف 
بزند. طبق این حدیث، این امام صادق اســت 
که می گوید؛ یعنی دقیق اســت. ببینید این 
سختگیری بر خود در زندگی دنیا و در تمّتعات 

دنیوی، چه قدر مهّم است!  78/۱0/۱0
۱(اإلرشاد، ج2، ص۱4۱.

س: جهــاد ابتدایی در زمــان غیبت امام 
معصوم)( چــه حکمــی دارد؟ آیا جایز 
است که فقیه جامع الشــرایط مبسوط الید 
)ولّی امر مســلمین( حکم به آن کند؟ج: بعید 
نیســت که حکم به جهاد ابتدایی توسط فقیه 
جامع الشرایطی که متصّدی والیت امر مسلمین 
است، در صورتی که مصلحت آن را اقتضا کند، 

جایز باشد، بلکه این نظر اقوی است. 
س: اقدام به دفاع از اســام هنگام تشخیص 
خطر برای اســام، بدون رضایت والدین چه 
حکمی دارد؟ج: دفاع از اسالم و مسلمین واجب 
است و متوقف بر اذن والدین نیست، ولی در عین 
حال سزاوار است که انسان تا می تواند رضایت 

آنان را جلب کند. 

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

امام کالم

حزب ا... تریبون

فرصـت ازدواج و آرام گرفتـن در یـک مجموعـه ی خانـواده، یکـی از فرصتهـای مهم 
زندگی اسـت. بـرای زن و مرد - هـر دو - این یـک وسـیله ی آرامش و آسـایش روحی 
و وسـیله ی دلگرم شـدن به تداوم فعالیت زندگی اسـت. وسـیله ی تسـلّی، وسـیله ی 
پیدا کـردن یـک غمخـواِر نزدیک کـه بـرای انسـان در طول زندگـی الزم اسـت قطع 
نظـر از نیازهـای طبیعی انسـان کـه نیازهـای غریزی و جنسـی می باشـد، مسـأله ی 
تولید نسـل و داشـتن فرزند هم خود از دلخوشـیهای بزرگ زندگی اسـت. 86/8/۱9

مجموعه  خانواده، یکی از فرصتهای مهم زندگی است 

امروز ارتش ما میان مردم محبوبیت دارد

سـالم. ببخشـید اگه مطالـب مجلـه رو به 
صورت متنـی و جدا جـدا توی کانال بفرسـتید 
خیلی بهتر خواننـده رو جذب میکنـه و راحتتر 

هم خونده میشه .ممنون از زحماتتون
چـاپ و توزیع خط حـزب ا... در شهرسـتان  

استهبان  استان  فارس
توزیع کنندگان: محمدرضا شاهسـونی - خانم 

اسـتخری - محمدباقر حسینی. 

سـالم . خـدا را شـاکریم که توفیـق داد 
نشـریه  شـماره  اولیـن  از  عـدد   2600
 96 سـال  شـده  منتشـر  خط حـزب ا... 
)شـماره75( درمسـاجد , نمازهـای جمعـه, 
جلسـات قرآن ونهـج البالغـه شـهراصفهان 

وشهرهای اطراف توزیع نماییم .

علّت اینکه امروز ارتش ما، سپاه ما، نیروهای مسلّح ما در بین مردم محبوبّیت دارند هم 
همین است: مردم می بینند اینها مثل خودشان فکر میکنند، مثل خودشان عمل میکنند، 
اعتقاداتی مشابه اعتقادات خودشان دارند، برای همان چیزهایی دل میسوزانند که مردم 

دل میسوزانند؛ این، ارتباط بین مردم و نیروهای مسلّح را افزایش میدهد.   94/1/30
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقاب اسامی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(

ارتـبـاط بـا نـشـریه جـامـــعـه مـؤمــن و انـقــابــی
خط حزب ا...                                

   پیامک:                     10001028 
@ khat_admin :حساب تلگرام   

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

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

همه آرمان و آرزوی ملت و دولت و مســئولین 
کشور ما است که روزی فقر و تهیدستی از جامعه 
ما رخت بربندد و مردم عزیز و صبور و غیرتمند 

کشور از رفاه در زندگی مادی و معنوی برخوردار 
باشــند. خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما و 
سیاست مسئولین کشور ما پشت کردن به دفاع 
از محرومین و رو آوردن به حمایت از ســرمایه 
دارها گردد و اغنیا و ثروتمندان از اعتبار و عنایت 

بیشتری برخوردار شوند. معاذ ا... که این با سیره 
و روش انبیا و امیر المومنین و ائمه معصومین- 
علیهم السالم- ســازگار نیست، دامن حرمت و 
پاک روحانیت از آن منزه اســت، تا ابد هم باید 

منزه باشد .    امام خمینی )(۶ مرداد ۱۳۶۶

مسئله ی تبیین،  عمده ترین
 هدف نماز جمعه است

عمده ی ]هدف [ در این قــرارگاه ]نماز جمعه[ 
تبیین است؛ مســئله ی تبیین. عمده ی هدف 
انبیای الهی تبیین بود؛ حقیقت را بیان کنند؛ 
چون آن چیزی که موجب میشود انسانها گمراه 
بشوند این اســت که حقیقت را نمی شناسند؛ 
عمده این اســت. از این قبیل هم هســتند که 
حقیقت را میدانند اّما انکار میکنند، لکن عمده ی 
انحرافها ناشی از ندانستن حقیقت است و انبیای 
الهی آمدند تــا حقیقت را بیــان کنند، واضح 
کنند، ظاهر کنند، حّجت را تمام کنند بر مردم؛ 
مسئله ی تبیین این است. اَلُعلَماُء َوَرثَُة االَنبیاء؛)۱( 
شما میراث بر انبیا هستید، از جمله در این قضّیه؛ 

مسئله ی تبیین.  94/۱0/۱4

بهترین راه ارتباط با خدا، در درجه ی اّول 
همین نمازی است که میخوانید. از همین 
حاال، از همین دوران آغاز تکلیف ســعی 
کنید نماز را با توّجه بخوانید. توّجه یعنی 
چه؟ یعنی اینکه در حال نماز، احســاس 
کنید داریــد با مخاطب عظیــم خودتان 
حرف میزنید؛ با خدا دارید حرف میزنید؛ 
ایــن احســاس را در خودتان بــه وجود 
بیاورید. وقتی انسان با خدای متعال حرف 
میزند، هــم به او اعتماد و تــوّکل میکند، 
هــم از او طلب و درخواســت میکند؛ این 
اعتماد و توّکل به خدا، به انسان شجاعت 

میبخشد. شما در زندگی باید با شجاعت 
حرکت کنیــد؛ بــا اعتماد به نفس حرکت 
کنید؛ این حالت شجاعت و اعتماد به نفس، 
در ارتباط با خدا به دســت می آید. سعی 
کنید نماز را اّول وقت بخوانیــد، با توّجه 
بخوانید. عزیزان من! با قرآن انس داشــته 
باشید؛ با قرآن انس پیدا کنید. هر روز یک 
مقداری -ولو چند آیه- قــرآن بخوانید و 
توّجه به معانــی قرآن پیــدا کنید. قرآن 
انســان را هدایت میکند: اِنَّ هَذا الُقرءاَن 
یَهدی لِلَّتی ِهَی اَقَوم؛ انسان را به راه راست 

هدایت میکند. 95/9/23

اعتماد و توّکل به خدا، به انسان شجاعت میبخشد

حزب ا...  این است

جهاد 

نماز را با توجه بخوانید  

رژه  ن ظام ی  ن ی روه ای  پ ی اده  و وی ژه  ارت ش  ج م ه وری  اس ام ی ، شهریور ۱364 
 انتشار بمناسبت۱9 فروردین  روز ارتش جمهوری اسامی 

ایـرانی خانواده

جمعه مناز

وطن ما را از ما نگیرید  | این شماره تقدیم   می شود به ارواح طیبه تمامی شهدای مقاومت برای فلسطین

آن کسانی که برای فلسطین دل می ســوزانند، برای صدها هزار و میلیونها انساِن از حقوق انسانی محروم شده دل می ســوزانند. کسانی که با حضور دولت 
غاصب صهیونیستی در وطن فلســطینی مخالفت می کنند، برای بشــریت، برای مادران داغدیده و برای جوانان مؤمن دل می سوزانند؛ برای انسانهایی دل 

می سوزانند که حرفشان این است که خانه ی ما را به خود ما بدهید، وطن ما را از ما نگیرید، در داخل خانه ی ما این قدر به ما ظلم نکنید.  72/۱۱/29

شهادت: فاجعه اردوگاه جنین به دست جادان صهیونیستیتاریخ شهادت: آوریل 2002
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م امام77
کا

مزار: اردوگاه جنین

»ماجرای ســوریه ماجرای انتقام گیری از حکومتی 
است که سه دهه به تنهایی در برابر صهیونیست های 
غاصب ایستاده و از گروه های مقاومت در فلسطین و لبنان دفاع 
کرده اســت.«9۱/8/4 درتازه ترین انتقام گیری، غربی ها جنگ 
تبلیغاتی جدیدی علیه ســوریه بــه راه انداختــه و در اقدامی 
هماهنگ دولت اســد را بــه بمباران شــیمیایی منطقه خان 
شیخون در حومه ادلب متهم کردند وساعاتی پس از شروع  این 

فضاسازی، ارتش آمریکا با شلیک 59 موشک تام هاوک به یک 
پایگاه هوایی ارتش سوریه در غرب شهر ُحمص حمله کرد. این 
در حالی بود که به طور کلی فضای سیاســی سوریه به سمتی 
پیش می رفت کــه همزمان بــا پیروزی ها در موصــل عراق، 
تأکیدات اصلی بر مبارزه با تروریســم 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 آشکار به تغییر رویکرد 
در سوریه را از خود نشــان داده بود، چیزی که به مزاج برخی 
کشور ها همچون عربستان، قطر، ترکیه و رژیم صهیونیستی  و 
همچنین برخــی جناح های داخلی آمریکا و تروریســت های 
ســوری خوش نیامد، تا جایی که دولت ترامپ علیرغم اینکه 
سیاست نظامی خود را به جای "تهاجم" بر مبنای "بازدارندگی" 
تعریف کرده بود؛ وادارشــد این حمله نمایشی وموقت را علیه 
دولت ســوریه که در خط مقدم جبهه نبرد علیه تروریست ها 
قراردارد، انجام دهد. » کاری که آمریکایی ها کردند، اشــتباه و 

۱  خطایــی راهبــردی اســت و آن هــا درحــال تکــرار

مجموعه  خانواده، یکی از فرصتهای مهم زندگی است

خانواده ایرانی  |  4

)(کار سخت؛ انتخاب اول امیرالمؤمنین

نماز جمعه   |  4شرح حدیث  |  4

مسئله ی تبیین،  عمده ترین هدف نماز جمعه است   

پشت پرده حمله موشکی به پایگاه هوایی سوریه چه بود؟

خطای راهبردی آمریکا

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

10 وظیفه مهم 
جوان مومن انقالبی در انتخابات
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  افشای اسناد تاش دولت آمریکا برای 
براندازی دولت سوریه

وبسایت افشــاگر ویکی لیکس در تازه ترین 
افشــاگری خود اعالم کرد که دولت آمریکا 
از بیش از ســه دهه قبل برای براندازی نظام 
خاندان اســد در ســوریه تالش می کند. این 
وب سایت افشــاگر اسناد ســری از سازمان 
اطالعات آمریکا "سیا" که شــامل گزارشی 
مربــوط بــه ســال 1986 را تحــت عنوان 
"سناریوهای احتمالی که می تواند به برکناری 

اسد بینجامد" منتشر کرده اســت. |       ایسنا|

  مقام سابق آمریکایی: برجام حق و 
توانایی تحریم را از آمریکا سلب نمی کند

ریچارد نفیو، عضو ســابق تیم مذاکره کننده 
هســته ای آمریکا کــه به دلیل نقشــش در 
طراحــی تحریم هــا ضد ایــران بــه معمار 
تحریم های ایران معروف شــده در مقاله ای 
نوشت: آمریکا در برجام نه تمام اهرم فشار خود 
علیه ایران را از دســت 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 بورینــگ: ایران که با 
چالش دفــع نیروهای دشــمن مواجه بوده 
موفق شده محاسبات دشمنان را با توسعه و 
بکارگیری قابلیت های نامتقــارن و ادغام آن 
با نیروهای کالســیکش برهم زند. این پایگاه 
افزود: تاکنون راهبــرد ایرانیان به عنوان یک 
نیروی بازدارنده به ویژه از دریا و یا آســمان به 

طور قابل توجه ای موثر بوده اســت. |  فارس|

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

وزیر داخلی رژیم صهیونیســتی مدعی شد 
با وجود بازگشــت آمریکا بــه خاورمیانه اما 
ایران همچنان به حمایت از تروریســم علیه 
اسرائیل ادامه داده و سعی می کند به حزب ا... 
ســالح برســاند. وی همچنین به فراموش 
شــدن جنگ با اســرائیل در میان نسل های 
آینده ایران ابــراز امیدواری کــرد. |  فارس| 

  روایت تحلیلگر آمریکایی از شکست 
سیاست های ریاض در منطقه 

مدیر پروژه اطالعــات در بنیــاد بروکینگز: 
علی رغم امیدهای عربستان سعودی به دونالد 
ترامپ در ســوریه و به دلیل گیــر کردن در 
باتالق یمن، ریاض تنها می تواند پول بیشتری 

به مخالفان بشار اسد بدهد |  فارس | 
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3 خطــای گذشــتگان خود هســتند. 

مســئوالن قبلی آمریکا داعــش را به وجود 
آوردند یا بــه آن کمک کردند و مســئوالن 
کنونی نیز درحال تقویــت داعش یا گروهی 
نظیر آن هستند.« 96/۱/20. البته بهانه حمله 
موشکی آمریکا به سوریه یعنی ادعای بمباران 
شیمیایی ارتش ســوریه در ادلب هم جالب 
بود. باید پرســید چرا در روزهایی که ارتش 
سوریه دست برتر را دارد و مذاکرات سیاسی 
مهمی در حال انجام اســت، اقدام به حمله 
شیمیایی کند و خودش را در مظان اتهام قرار 
دهــد؟ چــرا اســد در شــرایط کنونی که 
تروریســت ها  هیچ برگ برنــده ای برای به 
کرسی نشاندن خواسته های خود در هرگونه 
مذاکرات سیاسی با دمشق در اختیار ندارند، 
باید دســت به چنین اقدامی بزند؟ جنجال 
وهیاهوی غربی ها در حالی است که چند سال 
قبل ارتش ســوریه برای رفع اتهامات، کلیه 
تسلیحات شیمیایی خود را تحویل طرف های 
بین المللی داده وسازمان ملل نیز عاری بودن 
ارتش سوریه از هرگونه ســالح شیمیایی را 
تایید کرده بود اما »همیــن دولت آمریکا و 
حمــالت  در  مّتحــده،  ایــاالت  رژیــم 
جنایت کارانه ای که صّدام به ایران می کرد و 
ســالح شــیمیایی به کار می بــرد، نه فقط 
کوچک ترین مخالفتی بــا آن نکردند، بلکه 
پانصد تُــن ماّده ی شــیمیایی مــرگ آور و 
خطرناک قابل تبدیل بــه گاز خردل را - که 
هنوز بسیاری از جوانهای عزیِز آن روزِ ما مبتال 
]به عوارض آن [ هســتند و سالها است دارند 
بیماری میکشــند - صّدام از آمریــکا وارد 
کرد.«92/8/29 اما آنچه که مهم اســت حاال 
توپ در زمین ارتش سوریه و متحدین اوست. 
طرف آمریکایی می خواهد زور بازو نشان دهد 
و اگر در برابر زورآزمایی اش حرکتی نشــود 
تبعاتش زیاد خواهد بود، بهترین پاســخ نیز 
تمرکز بیشتر وســریع برآزادسازی مناطق 
اشغال شده تروریست هاست. هرچند که اگر 
سوریه به لحاظ ساخت درونی، قدرتمند بود، 
از تهدید خارجی آسیبی نمی دید » جنایت، 
تجاوز، تخطی و تعدی کاماًل از آمریکایی ها بر 
می آید و در نقاط دیگر دنیــا نیز این کارها را 
کرده اند، اما مســئله این است که آنها جرئت 
انجــام چنیــن کاری را کجــا خواهنــد 
داشت؟«»جمهوری اسالمی نشان داده است 
که با اینگونه حرف های بی ربــط و کارهای 
غلط، از میــدان بــه در نمــی رود و مردم و 
مسئوالنی که به انقالب اعتقاد دارند، با توکل 
بر خــدا، 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.«96/۱/20.

 نشریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مساجد و هیئت های مذهبی نشریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مساجد و هیئت های مذهبی

در درجه ی اّول، دشمن مایل است 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 دلســوزان نظام و شخص این جانب، در 
درجه ی اّول این مهم اســت که انتخابــات، انتخابات 

پُررونق و پُرشوری شود. 80/2/۱۱

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

 نمایند. 74/۱۱/۱4

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. 8۱/۱/۱6

خیلی ها ممکن اســت پای صندوق هــا نیایند؛ به خاطــر این که 
حوصلــه اش را ندارند، وقتــش را ندارند، درســت اهمیت قضیه را 
نمی دانند، متوجه تأثیر رأی خودشان نیســتند یا به کسی که به او 
اطمینان و اعتماد کنند، نرســیده 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 اســت... جوانها بهوش باشند، بیدار 
باشند. معیارها مشخص اســت. 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 مســتکبر، به خیال خودشان بخواهند برای 
خودشان موقعیتی در سطح بین المللی دست و پا کنند. 88/2/28

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

کردن این و آن. 70/9/27

در انتخابــات مــردم ســعی کننــد صالح تریــن را انتخاب 
کننــد... مهــم ایــن اســت کــه شــما در بیــن ایــن افــراد 
ــن جــا  ــد. ای ــدا کنی ــن را پی ــد و صالح تری ــح، بگردی صال
ــل  ــه حداق ــم ب ــما بتوانی ــن و ش ــه م ــت ک ــی نیس جائ
ــن را  ــید؛ بهتری ــر باش ــال حداکث ــم؛ دنب ــاء کنی اکتف

ــد. 88/2/22 ــاب کنی انتخ

۱. 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
۱0. تبلیِغ صحیح کنید 

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

4. اصلح را پیدا کنید

از بداخالقیهای انتخاباتی باید بشــدت پرهیــز کنند؛ بدگویی 
کردن، اهانت کردن، تهمــت زدن، برای عزیز کــردن خود و یا 
نامزد مورد نظر خــود، دیگران را و رقبا را در چشــم مردم خوار 
کــردن، اینهــا راهها و روشــهای صحیح و اســالمی نیســت. 
رقابت باید باشــد؛ رقابت مثبت و پرشــور، اما با رعایت موازین 
اخالقی. 86/۱0/۱5 هرچــه می خواهید، از نامــزد مورد عالقه ی 
 خودتان تمجیــد کنید، تعریــف کنید؛ اما دیگــران را تخریب 

نکنید. 86/۱0/۱2

افراد گوناگون می آیند؛ با منشــهای 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 هســتند، 
خیلی عالقه مند سرسختند به آن نامزد خودشان. خیلی 
خوب، باشند، حرفی نیســت؛ اما مواظب باشید، مراقب 
باشــید که این عالقه مندی ها به اصطکاک نینجامد؛ به 

اغتشاش نینجامد. 88/3/۱4

ممکن است شــما به یکی از نامزدها عالقه مند شوید، 
رفیقتان به یک نامزد دیگر؛ این موجب نشود که شما در 
مقابل هم قرار بگیرید... هیچ مانعی ندارد که شما به یکی 
عالقه مند باشید، بنده به یکی دیگر عالقه مند باشم؛ شما 

به او رأی دهید، من به دیگری رأی دهم. 92/3/6

7. مراقب باشید 
عاقه مندی ها به اصطکاک نینجامد

5. به خاطر نامزدها  
در مقابل یکدیگر قرار نگیرید

10 وظیفه مهم 
جوان مومن انقالبی 

در انتخابات


