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در مسئله ی ســـرمایه گذاری و سرمایه گذاری 
بـــرای تولیـــد، خود مردم میتواننـــد نقش ایفا 
کننـــد؛ چـــه آنهایـــی که ســـرمایه دارنـــد و این 
ســـرمایه را در راه مثاًل بعضی از داد و ســـتدها 
و ســـوداگری های بی مـــورد مصـــرف میکننـــد 
میتواننـــد اینهـــا را در راه تولیـــد مصرف کنند، 
چـــه کســـانی کـــه میخواهنـــد کمـــک کنند به 
دیگـــران؛ مثل این کمـــک مؤمنانه ای که برای 
قضّیـــه ی کرونا انجام گرفـــت که همه ی مردم 
وارد شـــدند، در قضّیه ی تولید ]هم[ میتوانند 
کســـانی که توانایـــی دارند، برای یـــک نفر، دو 
نفر، ده نفر اشـــتغال ایجـــاد کنند و کمک کنند 

به اشـــتغال آنها.    1400/01/01

]دشــــمنان[ برای شــــما جوانان و نوجوانان عزیز کشوِر 
ما هم خیلی خوابها دیدند و خیلی نقشــــه ها کشــــیدند؛ 
اّما بحمداهلل نتوانســــتند. البّته این نتوانســــتن، به خاطر 
هوشیاری شماست. این هوشــــیاری را هم در دانشگاهها 
و هم در مــــدارس افزایش دهید و بــــه دنبال فهم صحیح 
معارف اســــالمی و پایبندی به تکالیف دینی و اخالق نیک 
باشید. این کشوری را که.... برای بهروزی خود تالش میکند 
و این همه قدمهای بلند در دوران خودتان برداشته است، 
به یک نقطــــه از همه جهت برجســــته و پیشــــرفته تبدیل 
کنید. این کار شماست و در دست شماست و از امروز باید 
مقّدماتش را در خودتان فراهم کنید. شــــرط اّول هم این 
است که پارسا باشید، هوشمند باشید، فکر کنید، دوست 

را بشناسید، دشمن را بشناسید.    1۳۷۷/0۸/0۸ 

 »سازمان دهِی مردمی« 
ی

ّ
برای کمک به تولید مل

هوشیاری جوانان،
 نقشه های دشمنان را نقش بر آب کرد

نقش بی بدیل حضرت معصومه� 
در تبدیل قم به پایگاه معارف اهل بیت�

خطبه های انقالب  با افتخار ایرانی  

بیـــدار باشـــید! هوشـــیار باشـــید! 
مفســـده جوها در کمینند، اجانب 
در کمیننـــد. آنهـــا     نخوابیـــده انـــد، 
شـــما   ]  هم  [   نباید بخوابید؛ شـــما باید هوشـــیار باشید. 
آنها مشـــغول نقشـــه هســـتند از     طریقهـــای مختلف، با 
فرمهای مختلف. ... با هوشـــیاری و بیداری نهضت خود 
را از دســـت ندهید. اگر خدای نخواسته این     نهضت رو به 
ســـردی برود، آمادگِی برگشـــِت همان مصایب را داشته 
باشید. اگر بخواهید     ایران را نجات بدهید، اسالم را نجات 
بدهیـــد، قـــرآن کریم را نجات بدهید، بایـــد این     نهضت را 
نگـــه دارید. در مواقع مقتضـــی تظاهر کنید، اجتماعات 
کنیـــد.... باید این نهضت محفـــوظ بماند، باید این ملت 

زنده     بماند.     1۳5۷/12/10

خانمهای باســواِد مسلماِن مؤمِن درســخوانی که یا مشــغول تحصیلند و یا در دانشــگاهها بهترین علوم را درباالترین 
مدارج تدریس میکننــد، زیادند و این برای نظام اســالمی مایه افتخار اســت. خانمهایی هســتند که بحمــدهلل باالترین 
تخّصصها را در پزشــکی و در علوم گوناگون -در زمینه علوم انســانی، در زمینــه علوم تجربی و در زمینه علــوِم گوناگوِن 
دیگر- دارند. خانمهایی هستند که در زمینه علوم دینی پیشرفت کرده و به مراتب باال رسیده اند. یک روز یک خانم بزرگوار 
در ایران -در اصفهان- بود، به نام »بانوی اصفهانی« که خانم بســیار عالی مقامی بود. مجتهده و عارف و فقیه بود. اما 
فقط او بود. امروز، بحمداهلل دختران جوانی که در آینده نه چندان دور به مقامات عالی علمی، فقهی و فلسفی میرسند، 
بســیارند. اینها افتخار نظام اســالمی هســتند؛ و پیشــرفت زن یعنی این.        1۳۷۳/0۷/20       |       یــک ذی القعــده، ســالروز والدت حضرت 

معصومه� و روز دختران تبریک و تهنیت باد

کالم امام   

مناسبت   پیام رهبر انقالب درپی حادثه آبادان  

خانواده ایرانی  

به رسم آیه ها  

تقـــوا در هـــر جا که در قرآن هســـت، یعنی مراقبت کامل؛ مثل مراقبت آن کســـی کـــه با لباس بلندـ ـ مثل 
ـ در یک خارزاری دارد حرکت میکند؛ خب مراقب است که خار دامن او را نگیرد؛  لباسهای ما ]روحانّیون[ـ 
مراقبـــت قدم به قـــدم، گام بـــه گام. هم نگاه کند زیر پای خودش، هم نگاه کند ببیند آنجایی که خار کمتر 
است در این فضا کجا است و به آن سمت برود؛ هم زیر پایش را نگاه کند، هم چشم انداز داشته باشد؛ 
این تقوا اســـت. آن وقت »تقَوی اهلل« که معمواًل تعبیر میشـــود به اینکه انســـان از خدا بترســـد و امثال 
ت مراقب باشـــید که برخالف 

ّ
اینهـــا، بـــه همین ]معنی[ اســـت دیگر؛ ترس از خـــدا یعنی این؛ یعنی با دق

فرمان خدا، امر و نهی خدا عمل نشـــود؛ این تقوا اســـت. در یک چنین مواردی که ]قرآن[ »ِان َتصِبروا َو 
قوا« میفرماید، یک خصوصّیتی وجود دارد: این تقوا، تقوای در مقابل دشـــمن اســـت. یعنی مراقب 

َ
َتّت

بودن؛ مراقب دشمن، مراقب حرکت او، مراقب حرکت خودتان در مقابل او، مراقب مانور او و تحّرکاتی 
که دارد، مراقب کاری که از شما صادر میشود که ممکن است حاکی از غفلت شما باشد.   1۳۹۶/0۶/0۶ 

در پی حادثه تأسفبار فرو ریختن یک ساختمان در آبادان، رهبر انقالب در پیامی ضمن تسلیت به 
بازماندگان مصیبت دیده ی این حادثه بر مجازات عبرت آموز مقصــران تأکید کردند: در حادثه ی 
تأسفبار آبادان، عالوه ی بر نیاز به سرعِت عمل و استفاده ی از همه ی ظرفیتها برای کاستن از تلفات 
که اکنون در درجه ی اول اهمیت است، وظیفه ی پیگرد مقصران حادثه و مجازات عبرت آموز آنان 
با همکاری قوه ی قضائیه و نیز تالش گســترده برای جلوگیری از تکرار آن در همه ی نقاط کشور، بر 
عهده ی همه ی ما مسئوالن کشور اســت. الزم میدانم با تشــکر از فعالیت چندروزه ی مسئوالن 
دولت، پیگیری و جدیت کامــل در این باره را مطالبــه نمایم و به بازمانــدگان مصیبت دیده ی این 

حادثه تسلیت عرض کنم.        سّیدعلی خامنه ای          1401/0۳/05 

]در مســائل خانوادگِی زنان[ احترام در چشم شوهر، در چشم 
فرزند، در چشــم پدر، در چشــم برادر. زن اگر چنانچه در محیط 
خانــواده، محتــرم و مکــّرم شــمرده بشــود، بخــش مهّمــی از 
مشکالت جامعه حل خواهد شــد. باید کاری بکنیم که بّچه ها 
دست مادر را حتمًا ببوسند؛ اسالم دنبال این است. کما اینکه 
در خانواده هــای مذهبی تر و اخالقی تــر و نزدیك تر به مفاهیم 
مذهبی، اینها مشــاهد میشــود. فرزندان خانواده نســبت به 
مــادر تکریم داشــته باشــند. هیــچ منافاتی نــدارد ایــن تکریِم 
نســبت به مادر، با آن حالت عاطفی و خودمانی گری ای که بین 
فرزند و مادر وجود دارد؛ هیچ منافاتی نــدارد؛ این احترام باید 

باشد؛ محترم باید باشد زن در درون خانواده.    1۳۹2/02/21 

چون حضور مردم بسیار مهم است... شما می بینید که شیاطین 
کوچک و بزرگ در صدد اغوای مردمند؛ ]همان جور[ که رئیسشان 
جَمعین«،)1( دائم مشـــغول اغواء ]هستند[؛ 

َ
ُهم ا

َ
غِوَیّن ُ َ

گفت »ال
به وســـیله ی این رســـانه هایی کـــه امروز دیگر خیلی آســـان کرده 
رســـاندن هـــر حرفی را، هر دروغـــی را و تزیین کردن و توجیه کردن 
هـــر حـــرف غلطی را، دائـــم به اعماق ذهنّیات جامعـــه چیزهایی را 
جَمعین؛ برای اینکه 

َ
ُهـــم ا

َ
غِوَیّن ُ َ

میرســـانند. اغواء میکنند دیگر؛ ال
بتوانند مردم را از آن ایمان، از آن اعتماد، از آن امید، از آن اعتماد 
به نْفس، منصرف کنند و آنها را مأیوس کنند... این کاری است که 
دشمن میکند. .    1400/12/1۹     |     بخشی از آیه ۳۹ سوره حجر و آیه ۸۲ سوره ص

مراقب باشید که برخالف فرمان خدا، عمل نشود

مقصران حادثه آبادان مورد پیگرد و مجازات عبرت آموز قرار بگیرند

فرزندان نسبت به مادر تكریم داشته باشند

شیاطین در صدد اغوای مردمند

درس اخالق  

با هوشیاری و بیداری 
نهضت خود را حفظ کنید

دختران با سواد مسلمان، افتخار نظام اسالمی هستند

یکی از بزرگترین نعمتهای الهی بر جامعه ی اســــالمی ما، وجود مردان شجاع و جوانان فداکاری اســــت که از پیش از پیروزی انقالب اسالمی تا امروز، در 
مقابل دشمنان انقالب سینه ســــپر کرده اند و با جان و خون خود، اسالم و انقالب و راه خدا را نصرت بخشــــیده اند. بعضی از این عزیزان، در راه خدا به 
شهادت رسیدند و به درجات و نعم غیرمتناهی الهی بر شهیدان فائز شدند.   1۳۹۸/0۷/0۸ پروردگارا! روح مطّهر امام بزرگوار را و ارواح مطّهر شهدای عزیز را 

و روح مطّهر این شهید اخیر پریروز را که اهل میانه بود )رضوان اهلل تعالی علیه(، با پیغمبر محشور کن و درجات آنها را روزبه روز عالی تر بفرما.   1401/0۳/04

مزار:  گلزارشهدای بهشت زهرا�

شهید به نعم نامتناهی الهی نائل شده است
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهید صیاد خدایی

شهید هفته  

محل شهادت: تهران تاریخ شهادت:   ۱۴۰۱/۰۳/۰۱

مروری بر ۲۰ توصیه مهم رهبر انقالب به نمایندگان انقالبی مجلس یازدهم

عکس نوشت  

زیارت و حضور رهبر انقالب در حرم حضرت معصومه   � 

انقالبی بمانیدانقالبی بمانید

ســـؤال:  با توجه به اینکه نماز قضای پدر بر پســـر بزرگ واجب اســـت، اگر پسر نتوانســـت ایســـتاده بخواند، آیا می تواند نشسته 
بخواند یا باید حتما اجیر بگیرد؟ اگر تمکن مالی برای اجیر گرفتن نداشت چطور؟

جواب:  ا گر نمازهای خود را نشسته می خواند و به بهبودی در آینده امید ندارد، می تواند نمازهای قضای پدر را نشسته بخواند و 
الزم نیست اجیر بگیرد.

حكم نماز قضای پدر      

احکام  

شهادت امام جعفر صادق� تسلیت باد
سخن هفته  گزیده بیانات  

بدون تردید نقش حضرت معصومه � در قم شدن قم و عظمت  
یافتن این شــــهر عریِق مذهبِی تاریخــــی، یک نقش مــــا ال کالم فیه 
اســــت. این بانوی بزرگوار، این دختــــر جواِن تربیت شــــده ی دامان 
اهل بیت پیغمبر، با حرکت خود در جمع یاران و اصحاب و دوســــتان 
ائمه � و عبور از شهرهای مختلف و پاشیدن بذر معرفت و والیت 
در طول مســــیر در میان مردم و بعد رســــیدن به این منطقه و فرود 
آمدن در قم، موجب شده اســــت که این شهر به عنوان پایگاه اصلی 
معارف اهل بیت � در آن دوره ی ظلمانی و تاریِک حکومت جباران 
بدرخشد و پایگاهی بشود که انوار علم و انوار معارف اهل بیت� را 

به سراسر دنیای اسالم از شرق و غرب منتقل کند.    1۳۸۹/0۷/2۹

کار با نیت خالِص خدایی 1
برای خدا، یعنی حقیقتًا با نّیت خالــص، تصمیم بگیرید برای 
مــردم کار کنید. نــگاه کنید ببینیــد تکلیف چیســت، چه چیــزی برای 
مردم مفید است؛ ولو بر خالف جّو حاکم هم باشــد، اشکالی ندارد، 

آن را دنبال بکنید.     1۳۹۹/04/22

پاسداری از اسالم و دستاوردهای انقالب 2
شــما در این ســوگند تعّهــد کردید که پاســدار حریم اســالم 
باشید، نگاهبان دســتاوردهای انقالب باشید؛ اینها در متن سوگند 

شما آمده. بایستی ِبِجد پایبند این معنا باشید.     1۳۹۹/04/22 

مردمی بودن 3
مردمی بودن... مردمی، فقط این نیســت کــه ما مثاًل فرض 
کنید که همین طور مدام شــعار طرف داری از مردم بدهیم؛ نه، باید 
به مردم کمــک کنیــم؛ »کمک«، هم شــنیدن حــرف آنها اســت، هم 
اجرا کردن خواسته ی آنها اســت در صورت امکان، هم روشن کردن 

ذهن آنها است در صورت وجود اشکال و عدم امکان.     1401/0۳/04 

اولوّیت دادن به مسائل کلیدی 4
 مشــکالت اساســی کشــور بــودن؛ یعنــی واقعًا 

ّ
دنبال حل

اساسی ترین مســائل را نگاه کنید، آنها را ]دنبال کنید[.  1401/0۳/04    
اولوّیت را به مسائل کلیدی بدهید... مســئله ی تولید یک مسئله ی 
جــّدًا کلیدی اســت... مســئله ی مهــار تــوّرم مســئله ی جــّدًا کلیدی 
اســت... مدیرّیــت نظــام پولــی و مالی جــزو مســائل کلیدی اســت؛ 
عدم وابســتگی اقتصاد کشــور به نفت جزو مســائل کلیدی است... 
مسئله ی مسکن یک مسئله ی جّدًا مهم و کلیدی است... مسئله ی 
ازدواج جوانان خیلی مهم است... مســئله ی فرزندآوری و مسئله ی 
نســل بســیار مهم اســت... مســئله ی مدیرّیت فضای مجــازی جزو 

مسائل مهّم ما است.     1۳۹۹/04/22 

کار زیاد همراه با آرامش و عقالنیت 5
این خبرهایی که داده شــده، گزارشــهایی که بنده دیده ام یا 
شنیده ام خیلی خوب اســت لکن ریل گذاری برای اصالح امور کشور 
کارهای فراتــری را نیاز دارد؛ زیــاد باید کار کــرد، زیاد بایــد تالش کرد. 
اگر بخواهیم این خصوصّیت در مجلس باشــد، این احتیاج دارد به 

عقالنّیت و طمأنینه ی الزم.     1400/0۳/0۶ 

کارآمد بودن 6
شما عناصر انقالبی هســتید، این مجلس انقالبی که دارای 
رویکرد انقالبی و اقبال به ارزشــهای انقالب اســت، باید نشان بدهد 
که باکفایت اســت، برای اداره ی امور تقنینی مجلــس دارای کفایت 

و کارآمدِی الزم است، میتواند درست ریل گذاری کند.     1400/0۳/0۶ 

انقالبی ماندن 7
 نکته ی اساسی  انقالبی ماندن اســت... مشکل تر از انقالبی 
بودن و گرایش انقالبی داشــتن، انقالبی ماندن است؛ چه فرد، چه 

 مجلس باشد.     1401/0۳/04 
ّ

جمع، که کل

8 امانتداری
امانتــداری خیلــی مهــم اســت... بخشــی از ایــن امانــت الهی 
همینی اســت که االن دســت شــما اســت... این امانت را باید درســت 

حفظ کنید.  1401/0۳/04 

پرهیز از ورود در مسائل اجرائی و تعیین مدیران 9
  یکی از آسیب ها ورود نمایندگان در مســائل اجرائی است؛ فرض 
 فالن تشکیالت در شهر ما یا در استان 

ّ
بفرمایید وارد شدن در اینکه مدیرکل

ما مثاًل فرض کنید که چه کسی باشــد، چه کسی نباشد... به طور معمول 
نمایندگان محترم از این مسائل اجرائی باید کناره بگیرند.           1400/0۳/0۶ 

ارتقاِی سطح کیفی قوانین 10
ســطح کیفی قوانین باید باال برود... ]باال بودن[ ســطح کیفی 
قانون، هم به قّوت قانون است، هم به واقع بینانه بودن قانون است، 
هم به عملی بودن قانون است، هم به صریح و روشن و بی ابهام بودن 

قانون است، هم به تأویل ناپذیر بودن قانون است.      1400/0۳/0۶

دقت در استفاده از تریبون عمومی مجلس 11
 یکــی از آســیب ها بی احتیاطــی در اســتفاده ی از تریبــون و 
بلندگویــی اســت کــه در اختیار شــما اســت... گاهی انســان نظرات 
تندی هم دارد کــه این نظــرات را میشــود در یک جلســه ی دونفره، 
ســه نفره، پنج نفره گفت اّما اگر این را در ســطح عموم مردم گفتید، 

ممکن است به جای فایده ضرر داشته باشد.     1400/0۳/0۶ 

12 مسئولّیت پذیری
قانونی را تصویب میکنید، اگــر به نظرتان این قانون، قانون 
خوبی اســت و باید تصویب میشــده، محکم ِبایســتید، بگویید بله، 
من این را تصویب کردم؛ بله، ما تصویب کردیم. این  جور نباشــد که 
ما بگوییم ما این قانون را تصویب میکنیم، میدانیم هم که شــورای 
نگهبــان رد میکند، خب بگذار مســئولّیتش بیفتد به گردن شــورای 

نگهبان... باید مسئولّیت پذیری داشته باشید.    1401/0۳/04 

13 همکاری با دیگر دست اندرکاران مدیرّیت کشور
مدیرّیــت  دســت اندرکاران  دیگــر  بــا  صمیمانــه  همــکاری 
کشــور... گروکشــی نباید وجود داشــته باشــد؛ معارضه ی بی معنا 
نباید وجود داشــته باشــد. همکاری صمیمانه با دولت، با دســتگاه 

قضائی، با دیگران.    1401/0۳/04 

جدی گرفتن کاِر کارشناسی 14
سطح کارشناســی را باید باال برد. خب خوشبختانه مجلس، 
مرکــز پژوهشــها را دارد... خــود کمیســیون های تخّصصــی، مرکــز 
کارشناسی اســت اّما عالوه ی بر اینها خوِد نماینده بایستی کار کند؛ 
باید مطالعه کنید... احیانًا اگر چنانچه دسترسی دارد، با افرادی که 

صاحب نظرند مشورت بکنید.     1400/0۳/0۶ 

سوء استفاده نکردن از توانایی های قانونی 15
 یکــی از آســیب ها این اســت کــه نماینــده از توانایی هایی که 
قانون برایش فراهم آورده به نفع مســائل شــخصی خود یا مسائل 
گروهی خود یا مسائل قومی خود استفاده کند... از اینها فقط و فقط 

در جهت مّر قانون و حقیقت باید استفاده کرد.     1400/0۳/0۶ 

تالش برای رسیدن به پست های اجرائی ممنوع! 16
  یکــی از آســیب ها ایــن اســت کــه نماینــده از اّولی کــه وارد 
مجلس میشــود، نقشه ی رســیدن به فالن پســِت مثاًل اجرائی را در 
سر خودش بپروراند -که وزیر بشــود، مدیر بشود، فالن ]مسئول[ 

بشود- نه، این وظیفه ی نمایندگی بسیار مهم است.     1400/0۳/0۶ 

اجتناب جّدی از تبعیض و فساد 17
اجتناب جــّدی از تبعیض و فســاد؛ اجتنــاب!... گاهی اوقات 
میشــود که این ضّدّیــت با فســاِد در دیگــران اســت، با تبعیــِض در 
دیگران اســت. باید خودمان مراقبت کنیم، خودمان جّدّیت داشته 
باشیم، هم با تبعیض و فساد در زید و عمرو، هم با تبعیض و فساد 

در شخص خودمان.     1401/0۳/04 

ساده زیستی 18
ساده زیستی... اســیر تجّمالت و اعیان منشــی و امثال اینها 
نشــدن؛ شــما قبل از اینکــه بیاییــد در مجلــس، یک جــور زندگی ای 
داشــتید... همان زندگی معمولی ای که داشــتید، همــان را ادامه 

بدهید.     1401/0۳/04 

دوری از عوام زدگی 19
یکــی از شــاخصه های نماینــده ی انقالبــی ایــن اســت که با 
عموم مردم، با عاّمه ی مردم همراه اســت اّما عوام زده نیست. من 

به شما عرض بکنم هیچ وقت َجوزده نشوید.     1401/0۳/04 

20 پایبندی به قانون اساسی
پایبنــدی بــه قانــون اساســی. یکی از مســائل بســیار مهم در 
کار مجلس، پایبندی به قانون اساســی اســت؛ آن مواردی که قانون 
اساسی تکلیفی معّین کرده، حتمًا رعایت بشود. این قانون اساسی 

نباید حّتی اندکی مخدوش بشود.   1401/0۳/04 

دوران امــام ســجاد، امــام باقر و امام صــادق� را می توان 
دوران تبییــن فکــری، علمی و فرهنگی اســالم ناب دانســت؛ 
دورانــی کــه امــام ســجاد� بــه بازســازی اســالم نــاب و 
امام باقر� به تبیین هندسه آن پرداخت و امام صادق� 
نیز دین را بر آن هندسه بنا کرد.  لذا، »اوضاع و احوال مساعد 
و نیز زمینه هایی که کار امام پیشین فراهم آورده بود، موجب 
می شــد که امام صادق� مظهر همان امید صادقی باشد 
که شــیعه ســال ها انتظار آن را کشــیده اســت« )پیشــوای صادق، 
ص5۹( به گونه ای که »امام در چشم پدر عالی مقامش و نیز در 

نگاه شیعیان، مظهر ایده آل هاى امامت و تشیع است. گویا 
سلســله امامت، او را همچون ذخیره اى براى ثمر بخشــیدن 
به تالش هاى امام سجاد و امام باقر� در نظر گرفته است. 
گویــا هموســت کــه باید حکومــت علوى و نظــام توحیدى را 
بازسازى کند و رستاخیز دوباره اسالمی را برپا سازد. دو امام 
پیــش از او نخســتین مراحــل ایــن راه دشــوار را پیموده اند و 
اینــك نوبت اوســت کــه گام آخر را بردارد« )پیشــوای صادق، ص۶2(. 
بر همین اســاس، »نقشــه امام صادق� این بود که بعد از 
رحلــت امــام باقر� کارها را جمع وجــور کند، یک قیام علنی 
به راه بیندازد و حکومت بنی امیه را ... ساقط کند و خودش 

پرچم خالفت را بلند کند.«     1۳5۸/۳/21
    امام� امامت خود را در مراسم حج اعالم می کرد

از جهت تاریخی دوران امامــــت امام صادق� به دو ُبرهه 
تقســــیم می شــــود. دوره اول، اواخر دوران بنی امیه است 
که »امام صــــادق� مبارزاتش خیلی حــــاد، خیلی صریح 
و خیلی قاطع بــــود. آن بزرگوار علنًا می ایســــتاد در مقابل 
توده هاى انبــــوه جمعیت در خانه خــــدا، در ِمنا، در عرفات 
... و می گفت حاکم منــــم« )هم رزمان حســــین، ص1۹5(. این رفتار 
امام، »نشان دهنده اوج مبارزه امام صادق است در اواخر 

دوران بنی امیه.«     1۳۶۷/۳/1۹
دوره  دوم امــــا هم زمان با آغاز خالفت بنی عباس اســــت. در 
این دوره، »امام صادق� باید دســــت به یک ابتکار خیلی 
عالی بزند؛ اول باید تبلیغات خود را از نو شــــروع کند ..؛ ثانیًا، 
باید طرز فکر تشیع را ... در بین مردم ترویج کند؛ ثالثًا، باید آن 
جمعیتی را که کنار دست او بایستند و حرکت و قیام کنند ... 
تربیت کند و امام صادق� مشغول همه این کارها بود« 
)هم رزمان حســــین، ص1۹۹(. به تعبیر دیگر، »تبیین و تبلیغ مسئله 

امامت؛ تبلیغ و بیان احکام دین به شــــیوه فقه شیعی و نیز 
تفسیر قرآن به روال بینش شیعی؛ وجود تشکیالت پنهانی 
ایدئولوژیک- سیاسی« )پیشوای صادق، ص۶5( از اقدامات اصلی 

این امام در جریان حرکت الهی و مبارزاتی شان بود. 
    اول. تبیین امامت، برجسته ترین موضوع دعوِت امام�

»امام صادق� نیــــز مانند دیگــــر امامان شــــیعه، بیت 
برجســــته دعوتش را موضــــوع امامت تشــــکیل می داده 
اســــت. برای اثبات این واقعیت تاریخی، قاطع ترین مدرک، 
روایات فراوانی اســــت که ادعــــای امامــــت را از زبان امام 
صادق� به روشــــنی و با صراحت تمام نقــــل می کند.«     
1۳5۸/۳/21 نکتــــه مهم تر اینکــــه »امام در مــــواردى به این 

بسنده نمی کند که امامت را براى خویش اثبات کند، بلکه 
همراه نام خود، نام امامان بحق و اســــالف پیشین خود را 
نیز یــــاد می کند و در حقیقت سلســــله امامــــت اهل بیت را 
متصل و جدایی ناپذیر مطرح می سازد« )پیشوای صادق، ص۷۳(.

    دوم. معارضه با دستگاه حکومت به شیوه مبارزه علمی

در این عرصه، آنچه از همــــه مهم تر به نظر می رســــد مبارزه 
علمی امام صادق� است. در حقیقت، »امام صادق� با 
گستردن بساط علمی و بیان فقه و معارف اسالمی و تفسیر 
قرآن به شــــیوه ای غیر از شــــیوه عالمان وابسته به حکومت 
عماًل به معارضه با آن دستگاه برخاســــته بود« )پیشوای صادق، 
ص۹0(. علت روی آوردن حضرت به این ُبعــــد از مبارزه این بود 

که »کار فکرى -یعنی مبارزه  با تحریــــف- در حقیقت، بریدن 
شاهرگ دستگاه خالفت است؛ دســــتگاهی که جز با تکیه بر 
دین انحرافی، تواِن بودن و ماندنش نیســــت« )پیشــــوای صادق، 
ص5۷(. در حقیقت، »آن حضرت بدین وسیله تمام تشکیالت 

مذهبی و فقاهت رســــمی را که یک ضلع مهم حکومت خلفا 
به  شمار می آمد، تخطئه می کرد و دستگاه حکومت را از بعد 

مذهبی اش تهیدست می ساخت« )پیشوای صادق، ص۹0(.

    سوم. ایجاد تشکیالت عظیم از طرفداران جریاِن حکومت علوی

از طرف دیگر، »امــــام صادق� یک تشــــکیالت عظیمی از 
مؤمناِن به خــــود و از طرفداران جریــــان حکومت علوی در 
سراســــر عالم اســــالم، از اقصای خراســــان و ماوراءالنهر تا 
شمال آفریقا، به وجود آورده بود.«     1۳5۹/۶/14 در حقیقت، 
»موضــــوع تشــــکیالت پنهــــان در صحنه  زندگی سیاســــی 
امام صادق� و نیــــز دیگر ائمه� از جملــــه مهم ترین و 
شورانگیزترین و در عین  حال مجهول ترین و ابهام آمیزترین 
فصول این زندگی نامه ُپرماجراســــت« )پیشــــوای صادق، ص۹5(. 
این تشــــکیالت در واقع »به معناى جمعیتی از مردم بوده 
که با هدفی مشــــترك، کارها و وظایف گوناگونی را در رابطه 
با یك مرکــــز و یك قلب تپنــــده و مغز فرمان دهنــــده انجام 
می داده و میان خود نوعی روابط و نیز احساســــات نزدیك 
و خویشــــاوندانه می داشته اند« )پیشــــوای صادق، ص۹۶(. یکی از 
اقدامات مبارزاتی امام صــــادق� هم حمایت از گروه های 
انقالبی و قیام های شــــیعی بود. »امام نســــبت به زید یک 
بیاناتی ایراد می کردنــــد که این بیانات موجب می شــــد که 
هرکسی این بیانات را بشــــنود، برود با زید همراه بشود. در 
یک روایت امام می گویند: آن کسانی که با زید شهید بشوند، 
مثل کسانی هستند که با علی بن ابی طالب شهید شده اند« 

)هم رزمان حسین، ص۳20(.

    چهارم. دستور اقامه عزا پس از شهادت خود

نقطه کانونِی مبــــارزات امام صادق� متوجه دســــتگاه 
طاغوت بنی عباس به حاکمیت منصور شــــده بود تا جایی 
که »امــــام� در آخرین لحظــــات زندگــــی اش، عالوه بر 
ضربات گذشــــته، دو تا ضربت دیگر هم احتیاطًا به منصور 
می زنــــد: اّواًل، نمی گذارد مســــئله کشته شــــدن او مکتوم 
بماند ... یك پولی معین می کنــــد، می گوید از حاال تا هفت 
ســــال، هر سال شــــیعیان و دوســــتان من _و به طور کلی 
مسلمان ها_ در موسم حج دورهم جمع شوند و براى من 
گریه کنند ... ]دوم:[ جانشــــیِن خودش را مکتوم می کند« 

)هم رزمان حسین، ص22۳(.

    مبارزه امام� برای ایجاد حکومت اسالمی 

بر اساس آنچه گفتیم، روشن می شود که »امام صادق� 
مشــــغول یک مبــــارزه دامنــــه دار و پیگیــــر بــــود؛ مبارزه 
بــــرای قبضه کــــردن حکومت و قــــدرت و به وجــــودآوردن 
حکومت اســــالمی و علــــوی.«     1۳5۹/۶/14 به عبارت دیگر، 
»امام صادق� دنبال امامت بود، -یعنی ریاســــت دین 
و دنیا- منتها شــــرایط جور نمی آمد؛ اما ادعا که بود. برای 

خاطر همین ادعا هم آن بزرگواران را کشتند.«     1۳۷0/5/۳0
در حقیقت، همین اســــتدالل اجمالی که همه ائمه به شهادت 
رســــیدند »کافی است که یك انســــان منصف را معتقد کند که 
امام صادق� مشغول مبارزه و جهاد بود« )هم رزمان حسین، ص۹۹(، 
وگرنه »اگر امام صادق و امام باقر� یک گوشــــه می نشستند 
و چند نفر دور خودشــــان جمع می کردند و فقط یک مســــئله  
شرعی می گفتند، کسی به آن ها کاری نداشت.« 1۳۷0/5/۳0 البته 
باید به این نکته کلیدی توجه داشــــت که »جز معدودی -فقط 
حضــــرت امیرالمؤمنین، امام حســــن  مجتبی و حضــــرت امام 
حسین با شمشیر جنگیدند- بقیه ائمه که با شمشیر نجنگیدند؛ 

جهادشان چه بود؟ جهاد تبیین«     1400/11/۳
دســــتاوردهای مبارزاتــــی امــــام صــــادق� چنــــان بود 
که »ســــران دســــتگاه خالفت به نقش مؤثر ایــــن مبارزه 
غیرمســــتقیم توجه می داشــــته اند. تهدیدها و فشارها و 
سخت گیرى هاى نامحدود منصور نسبت به فعالیت هاى 
آموزشی و فقهی امام ... ناشــــی از همین توجه و احساس 
بوده اســــت« )پیشــــوای صادق، ص۹0(. کالم آخر اینکه »زمانه در 
دوران امــــام صادق� یک فرصت و فســــحتی را در اختیار 
گذاشــــت و این بزرگوار توانســــت کاری بکند که با پایه های 
معرفت اســــالمِی صحیح در جامعه، آنچنان مســــتحکم 
بشــــود که تحریف ها دیگر نتواند این پایه ها را از بین ببرد. 
ایشــــان این کار را کرد تا این زمینه بماند و در هر دوره ای از 
دوره های تاریخ، کســــانی که الیق هســــتند، بتوانند از این 
زمینه اســــتفاده کنند و نظام اســــالمی و مبنای مبتنی بر 
ارزش های اســــالمی را به وجود بیاورند و ایــــن بنای رفیع را 

بسازند. این، کاِر امام صادق� است.«    1۳۸4/0۹/0۷ 

جریان سازی برای برپایی حكومت اسالمی
مروری بر سیره  مبارزاتی امام صادق� به مناسبت سالروز شهادت ایشان

مروری بر مروری بر ۲۰۲۰ توصیه مهم رهبر انقالب به نمایندگان انقالبی مجلس یازدهم توصیه مهم رهبر انقالب به نمایندگان انقالبی مجلس یازدهم

انقالبی بمانیدانقالبی بمانید

»این مجلس ]یازدهم[ با شعارهای انقالب تشکیل شد... ]البته[ مشکل تر از انقالبی بودن و گرایش انقالبی داشتن، انقالبی ماندن اســت.«   1401/0۳/04 رهبر معظم انقالب، مجلس یازدهم را مجلس انقالبی دانسته و طی دو سال از شکل گیری آن 
وظایف و مسئولیت های مهمی را خطاب به نمایندگان آن مطرح کرده اند. »خط حزب اهلل« به مناســبت دیدار اخیر حضرت آیت اهلل خامنه ای با نمایندگان مجلس، بیست مطالبه ی مهم رهبر انقالب از نمایندگان مجلس یازدهم را بازخوانی می کند.


