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نقشه پنهانی امام صادق )( برای تشکیل حکومت
پنج نکته کمتر شنیده شده درباره امام صادق )( به روایت رهبر انقالب

نگاه حضرت آیت اهلل خامنه ای به زندگــی ائمه ی معصومین 
در عین اینکه دارای یک طرح کلی و یک سیر 250 ساله از رحلت 
پیامبر اکرم)(تا آغاز امامت امام عصر )( هست، اما در 
این نگاه از شناخت جزئیات و اهداف و برنامه های راهبردی هر 

یک از ائمه علیهم السالم برای مبارزه ی سیاسی با طاغوت های 
زمــان نیــز غفلــت نشــده اســت. نشــریه ی خــط حــزب اهلل به 
مناســبت ایام شــهادت امام صادق )( 5 قطعه از زندگانی 

ایشان را در بیان رهبر انقالب مرور می کند.
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شهادت امام جعفر صادق )( بر همه مسلمانان تسلیت باد

شهادت: خان طومان سوریه
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سال 93 همایشی با عنوان »همایش  سخن
ــی ارتقــای ســامت نظــام اداری و هفتـه

ّ
مل

مقابلــه بــا فســاد« برگزار شــد. قبــل از 
اول  معــاون  همایــش،  ایــن  شــروع 
رئیس جمهور، طی نامه ای از رهبر انقاب درخواست 
کرد تا پیامی برای این همایش داشــته باشند. رهبر 
انقاب در جــواب نامه ی ایشــان چنیــن فرمودند: 
»نفــس اهتمــام آقایــان به امــر مبــارزه با فســاد را 
تحسین می کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست 
چــه معجــزه ای بکنــد؟ مگــر وضعیــت برای شــما 
مسئوالن سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط 
مناســب و امیدبخشــی کــه از لحــاظ همدلــی و 
هماهنگــی و همفکری بین مســئوالن امــر وجود 
دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی گیرد که 
نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع 
من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه 
بدون آن، تصمیمات قاطــع و عملی بدون هرگونه 
ماحظــه ای بگیرنــد و اجــرا کننــد. موفــق باشــید. 

»93/9/17
    بدون تبعیض و استثناء

نامه ی رهبر انقــاب گرچه کوتــاه بود، امــا حداقل 
دو نکتــه ی مهــم را در خــود داشــت: اول، اهتمام و 
حمایت جدی رهبر انقــاب از هرگونه اقدامی که در 
جهت مبارزه ی با فساد انجام می شود، و دوم، آنکه 
تحقق این هدف، مستلزم امر واقعی و جدی است، 
نه صرف برگزاری همایش و جلســه و امثالهم. البته 
اهتمام رهبر انقاب برای مبارزه با فساد، به سال ها 
پیش از این باز می گردد. 19 سال پیش، رهبر انقاب 
در پیامی به منظور تشکیل ســتاد مبارزه با مفاسد 
اقتصادی، با اشــاره به اینکه »خشکانیدن ریشه ی 
فســاد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در 
این بــاره، مســتلزم اقــدام همه جانبه به وســیله ی 
قوای سه گانه مخصوصًا دو قوه ی مجریه و قضائیه 
اســت«، چنین نوشــتند: »با آغاز مبــارزه ی جّدی با 
فســاد اقتصادی و مالی، یقینًا زمزمه هــا و بتدریج 
فریادهــا و نعره هــای مخالفت بــا آن بلنــد خواهد 
شد. این مخالفت ها عمدتًا از سوی کسانی خواهد 
بود که از ایــن اقدام بــزرگ متضرر می شــوند... این 
مخالفت ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند.« 
80/2/10 مبارزه ی با فســاد، آنقدر بــرای رهبر انقاب 
جــدی و مهــم بــود کــه دســتور دادنــد هیچگونــه 
استثنائی در این مســیر، نباید وجود داشته باشد: 
»در امــر مبارزه با فســاد نباید هیــچ تبعیضی دیده 
شــود. هیچ کــس و هیــچ نهــاد و دســتگاهی نباید 
استثنا شــود. هیچ شــخص یا نهادی نمی تواند با 
عذر انتســاب به اینجانب یا دیگر مســئوالن کشور، 
خود را از حساب کشــی معاف بشــمارد. با فساد در 
هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.« 
80/2/10  از آن سال تا به امروز نیز رهبر انقاب، بارها 
و بارهــا در ایــن زمینــه مطالبــات و توصیه هایی، به 
صورت خصوصی و عمومی بیان کرده اند که شاید 
اگر به آنها عمل می شد، این روزها در وضعیت بهتری 
قرار داشتیم. برخی از مهم ترین این توصیه ها چنین 

است:

1- ریشــه کن کــردن زمینه های فســاد: »مبــارزه ی 
با فســاد اّوًال پیشــگیری اســت، بعد درمان اســت؛ 
قبًال بایســتی زمینه های فســاد را از بین ببریم، بعد 
 هم اگــر فســادی بــه وجــود آمــد، بایســتی درمان

 کنیم.« 98/7/4 
2- نظارت دائمی و مستمر: »چشــِم باز مدیران؛ 
آنچه نیاز اســت این اســت. ببینید، همین تازه یک 
گزارشــی وزارت اّطاعــات بــرای مــا فرســتاد، من 
نگاه کــردم ایــن گــزارش را دیــدم از آبــان 9۶ تا تیر 
9۷، ۵۶ اخطار در مورد مســائل مربوط به فســاد 
اقتصادی، به دستگاه های مختلف دولت از طرف 
وزارت اّطاعات داده شده! خب این کار اّطاعات، 
کار خوبی اســت... این جور هم نیســت کــه ما الزم 
باشد باالی سِر هر یک نفری یک پلیس بگذاریم که 
ببینیم چه کار می کند؛ نه، امروز خب شــیوه هایی 
وجــود دارد، روش هایــی وجــود دارد، روشــهای 
پیشــرفته ای وجود دارد؛ می شــود اینهــا را کنترل 
کرد. باید کنترل کرد یعنی باید با چشِم باز مراقبت 

کرد.« 97/6/7 
3- اقــدام قاطــع به جــای حــرف زدن: »بــا دزد دزد 
گفتن، دزد از دزدی دست برنمی دارد؛ باید رفت، وارد 
شد. مسئوالن کشور، روزنامه که نیستند که راجع 
به فســاد حرف می زنند. بله، روزنامه راجع به فساد 
ممکن اســت حرف بزنــد، من و شــما که مســئول 

هستیم باید اقدام کنیم.« 94/2/9  
4- داشــتن جرأت الزم: »مقابله ی با فساد خیلی کار 
ســختی اســت. یک وقتی بنده گفتم که این اژدهای 
هفت سِر فساد را به این آسانی نمی شود قلع و قمع 
کرد؛ خیلی کار سختی است. نه اینکه حاال بگویم قلع 
و قمع شده؛ نخیر، االن هم قلع و قمع نشده؛ لیکن 
جرأت مقابله ی با آن هســت. خــب، وقتی کــه اجزاء 
مجموعه، خودشان آلوده ی به فساد نباشند، طبعًا 

جرأتشان بیشتر است.« 87/6/2
5- اقدام عادالنه و دقیق: »]مفســدین اقتصادی[ 
بعضی هایشان ممکن است اعدامی باشند، بعضی 
ممکن است نخیر، اعدامی نباشند، حبسی باشند؛ 
فضاســازی نکنید که »اعدام باید گــردد« که مجبور 
بشــوند ]اعدام کنند[؛ البّته مجبور که نمی شــوند، 
مراعات می کنند... کار بایستی دقیق و عادالنه انجام 

بگیرد. 97/5/22
6- مراقبت از ضربه مفســدان: »هم بــه خدا توّکل 
کنید و هم مراقب کسانی باشــید که از صّحت عمل 
شما ضربه می بینند. هر مسؤولی اگر صّحت عمل 
داشــته باشــد، یک عّده ســودخواِر مفســِد فاسد 
قطعًا ضربه خواهند دید. آنها هم ضعیف نیســتند 
و به حســب عاّدی امکاناتی در اختیــار دارند؛ مراقب 

ضربات آنها باشید.« 82/9/17
7- ســپردن کار به افراد صالح: »کار مبارزه با فســاد 
را چــه در دولــت و چــه در قــوه ی قضائیــه بــه افراد 
مطمئــن و برخــوردار از ســامت و امانت بســپارید. 
دســتی کــه می خواهــد بــا ناپاکــی دربیفتــد بایــد 
خود پــاک باشــد، و کســانی کــه می خواهنــد در راه 
 اصــاح عمــل کننــد بایــد خــود برخــوردار از صــاح

 باشند.« 80/2/10

»با دزد دزد گفتن، 
دزد از دزدی دست 

برنمی دارد؛ باید 
رفت، وارد شد. 

مسئوالن کشور، 
روزنامه که نیستند 

که راجع به فساد 
حرف می زنند. بله، 

روزنامه راجع به 
فساد ممکن است 

حرف بزند، من و 
شما که مسئول 

هستیم باید اقدام 
کنیم.« 94/2/9  
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اطالع نگاشت  سخن هفته  

 این است به خدا 
)(قیام کننده ی آل محمد

اوضــاع و احــوال مســاعد و نیــز 

زمینه هایی که کار امام پیشــین 1
امــام صــادق)(، مظهــر امیــد 
موجــب  بــود،  آورده  فراهــم 
می شــد که با توجــه بــه راه دراز و پرمشــقت 
نهضت تشــیع، امام صــادق )( مظهر همان 
امید صادقی باشد که شــیعه سال ها انتظار 
آن را کشــیده اســت؛ همــان »قائــم«ی کــه 
مجاهــدات طوالنی اســاف خــود را بــه ثمر 
خواهد رســانید و انقاب شــیعی را در سطح 
وســیع جهــان اســام بــر خواهــد افروخت. 
باقــر  امــام  تصریــح  حتــی  گاه  و  اشــاره ها 
علیه السام نیز در پرورش نهال این آرزو مؤثر 
بوده اســت. جابر بن یزید می گوید: کســی از 
امام باقــر )( درباره ی قیام کننــده ی بعد از او 
پرســید؛ امام با دست بر شــانه ی ابی عبداهلل 
کوفت و گفت: این است به خدا قیام کننده ی 

آل محمد. )کتاب پیشوای صادق ص ۵9(

2. نقشه پنهانی امام صادق در 
دوران امامت خود

در دو کلمه، من نقشــه امام باقر و 

امام صادق را افشا کنم برایتان، که 2
البتــه آن وقــت جــزو اســرار بــود... 
نقشــه ی امام صادق این بــود که 
بعد از رحلت امام باقر کارها را جمع و جور کند، یک 
قیام علنی به راه بیاندازد... و حکومت بنی امیه را 
واژگون کند و از خراسان و ری و اصفهان و عراق و 
حجاز و... در همه ی این مناطق شــبکه ی حزبی 
امام صادق یعنی شیعه- نیرو بیاید به مدینه و 
امام لشکرکشــی کند به شــام؛ حکومت شــام را 
ســاقط کند و خودش پرچم خافت را بلند کند و 
حکومت پیغمبــر را به راه بیاندازد، این نقشــه ی 

امام صادق بود. 65/4/28

نــگاه حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــه زندگــی ائمــه ی 
معصومیــن در عیــن اینکــه دارای یــک طــرح کلــی و یک 
ســیر 2۵0 ســاله از رحلت پیامبر اکرم)(تا آغاز امامت 
امــام عصــر )( هســت، امــا در ایــن نــگاه از شــناخت 
جزئیات و اهــداف و برنامه هــای راهبردی هر یــک از ائمه 
علیهم الســام بــرای مبــارزه ی سیاســی بــا طاغوت های 
زمان نیز غفلت نشــده است. نشــریه ی خط حزب اهلل به 
مناســبت ایــام شــهادت امــام صــادق )( ۵ قطعــه از 

زندگانی ایشان را در بیان رهبر انقاب مرور می کند.

نقشه پنهانی 
امام صادق )( برای 

تشکیل حکومت

پنج نکته کمتر شنیده شده درباره
 امام صادق )( به روایت رهبر انقالب
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از بداخالقی با 

مراجعین پرهیز کنید                
]وظیفـه ی[ قـّوه ی قضائّیـه قانـون اسـت و 
حقوق اسـت و بریدن و حد معّین کردن است؛ 
لکـن البـه الی ایـن چـرخ و َپـر مهـّم پوالدیـن 
قـّوه ی قضائّیـه، بایسـتی وسـیله ی تلطیـف 
هم وجود داشـته باشـد. یـک چیزهایـی وجود 
دارد کـه اینها تلطیف می کنـد؛ هم خـود قّوه ی 
قضائّیـه را، هـم محصـول کار قـّوه ی قضائّیـه 
را؛ در خـود قـّوه ی قضائّیـه بـا رعایـت اخـاق 
]اسـت[.  بخصـوص ]پرهیـز از[ بداخاقـی بـا 
مراجعیـن؛ حـاال بـا زیردسـت ها هـم همیـن 
 جور اسـت اّما بیشتر از زیردسـت ها، مراجعین 
]هستند[. خوش اخاقی؛ حتمًا موّظف کنید 
خودتـان را کـه بـا اخـاق ]با آنهـا[ برخـورد کنید. 
بازپرس در مقام بازپرسـی،   دادستان در مقام 
مجادلـه ی بـا مّتهـم یـا وکیـل مّتهـم در دادگاه، 
]وقتـی[ اسـتدالل می کنـد، اسـتدالل کنـد اّمـا 

ایـن اسـتدالل بـا اخـاق باشـد.  98/4/5

مسئله روز  

خاطرات رهبری  

بعضــی بــه مــا می گوینــد »آقــا، شــما در 
ایــران  ــت 

ّ
مل قــدرت  توصیــف  و  تشــریح 

مبالغــه نکنیــد«؛ مــن در جــواب می گویــم 
را  واقعّیــت  مــا  نمی کنیــم،  مبالغــه  مــا 
می گوییــم. بزرگ تریــن دلیــل بــرای اقتــدار 
ــت ایــران، 

ّ
ــت ایــران و قــّوت و قــدرت مل

ّ
مل

ایــن اســت کــه چهــل ســال اســت کــه یکــی از 
رذل تریــن  و  بی رحم تریــن  و  ســّفاک ترین 
قدرت هــای دنیــا یعنــی آمریــکا در مقابــل 
ــت ایــران مشــغول کارشــکنی و شــرارت 

ّ
مل

ــت 
ّ
مل ایــن  بــه  اســت  نتوانســته  و  اســت 

زیانــی وارد کنــد و نتوانســته هیــچ غلطــی 
بکنــد... 97/4/9 این کــه می بینیــد جنجــال 
ــل  ــت، دلی ــاد اس ــامی زی ــوری اس ــه جمه علی
)رضوان اهلل علیــه(  امــام  ماســت.  اقتــدار 
یــک وقــت فرمــوده بودنــد اگــر جمهــوری 
ــه  ــدر علی ــرا این ق ــت، چ ــزی نیس ــامی چی اس
اهمیتــی  اگــر  می کننــد؟  صف آرایــی  آن 
نــدارد، چــرا بــرای مقابلــه ی بــا آن، این قــدر 
خودکشــان می کننــد؟ ایــن، دلیــل اقتــدار 

جمهــوری اســامی اســت.    84/8/8

امام می گفت همین دشمنی ها 
نشان دهنده  قدرت ماست

)( بنی عباس، جریان انحرافی دوران امام صادق
امام صادق، دو مرحله در این دوران طی می کنند؛ یکی از سال صدوچهارده تا خافت منصور، این یک دوره است، که 

3
دوران آسایش و گشایش اســت. آنی که معروف شده به خاطر اختاف بنی امیه و بنی عباس ائمه فرصت کردند، 
مال ایــن دوران اســت. 65/4/28 در دوران حکومــت بنی امیه، مبارزه به آن شــکل بــود؛ در دوران بنی عباس - که 
طوالنی تر بود. به صورت مخفیانه تری انجام می گرفت و بنی عباس آن جریان انحرافی ای بودند که از یک فرصت 
استفاده کردند، انقاب را، یعنی همان انقابی را که امام صادق داشت به وجود می آورد، منحرف کردند و این خطر همیشه ی 
انقاب ها است. آن خط درست انقاب که منطبق با معیارها و ضوابط اصلی انقاب است گاهی جای خود را می دهد به یک خط 

عوضی منحرف فاسد باطل با شعارهای حق؛ این است که انسان حواسش بایستی جمع باشد. 59/6/14

حکومتی که
 )( قرار بود امام صادق 

تشکیل دهد 
یــک حدیثی اســت 

صــادق 4 امــام  کــه 
فرمود که خداوند 
بــرای  را  امــر  ایــن 
ســال هفتاد معیــن کــرده بود؛ 
یعنــی قــرار بــود کــه حکومــت 
اسامی در ســال هفتاد هجری 
بــه وســیله ی ائمــه )( انجــام 
بگیرد.  فلّما قتل الحسین اشتّد 
غضــب اهلل علــی اهــل االرض،  
وقتــی که واقعــه ی کربــا پیش 
آمــد و حادثــه ی فجیع عاشــورا 
پیــش آمــد، ایــن مطلــب تأخیر 
افتاد برای ســال 1۴0؛ ســال 1۴0 
تــاش  اوج  در  یعنــی درســت 
تبلیغاتی امــام صــادق)(. آنجا 
هم باز یک حوادثی پیش آمد که 
ایــن تقدیــر الهــی را بــه عقــب 
انداخت کــه در خود ایــن روایت 
هست که شماها افشــا کردید، 
شــما شــیعیانی کــه دور و بر ما 
هستید گفتید مطلب را، کتمان 
نکردید، ایــن بود کــه مطلب باز 
تأخیر افتاد. بنابراین همان طور 
کــه ماحظــه می کنیــد، هیــچ 
اشــکالی ندارد که خدای متعال 
یک مقصــودی را تقدیر فرموده 
باشد برای یک زمان معینی، بعد 
یــک  آمــدن  پیــش  خاطــر  بــه 
حوادثــی آن را عقــب بینــدازد. 

64/1/23

من فرزند ابراهیم هستم
]با از بین رفتن بنی امیه[ وقتی منصور سرکار می آید، البته وضع سخت می شود، و زندگی حضرت برمی گردد به 

دوران زندگی امام باقر، اختناق حاکم می شود، همان وقتی که حضرت را تبعید می کنند، بارها حضرت به حیره، 5
به میله، به کجا، کجا تبعید شدند. دفعات متعدد، بارها منصور حضرت را خواست. یکبار گفت: »قتلني اهلل إن 
لم أقتلك«. یک بار خطاب فرستاد برای حاکم مدینه »أن أحرق علی جعفر بن محمد داره«، که خانه اش را آتش 
بزن. که حضرت آمدند در میان آتش ها و یک نمایش غریبی را نشان دادند »أنا ابث أعراق الثرى« ]من فرزند رگ های تپنده ی 
زمین هستم، من فرزند ابراهیم خلیل اهلل هستم[ که خب خود این بیشتر، آن مخالفین را منکوب کرد و برخورد بین منصور 
و حضرت صادق، برخورد بســیار سختی اســت. بارها حضرت را تهدید کرد... تا این تهدیدها به شــهادت امام صادق منتهی 

می شود در سال صدو چهل و هشت. 65/4/28

به مناسبت هفته  قوه قضائیه:

)(
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
ــه ای( ــرآثارحضرت آیت اهلل العظمی خامنـ ــظ و نشـ )دفترحفـ

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

ارتباط بـا 
خط حزب اهلل                     

   پیامک:                                              10001028 
Khat@khamenei.ir        :رایانامه   

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

ساواکی از مالی فاسد پیش من 
محترم تر است                

خدای متعال می داند 
کــه مــن نســبت بــه 
فاســد  آخوندهــای 
آنقدر شدید هستم که 
نسبت به ســایر مردم 
نیستم.ساواکی پیش 
من محترم تر اســت از آخوند فاســد... فرق ]آخوند 
فاســد بــا دیگــران[ ایــن اســت کــه شــیطنت ]و[ 
ملعنتشان بیشتر از دیگران است... در روایات هست 
که آخونــد فاســد و مــّای فاســد در جهنــم از بوی 
تعفنش اهل جهنم در عذاب هســتند. در این دنیا 
هم از بوی تعفن بعض از آخوندهای فاسد دنیا در 
عذاب اســت. ما طرفــداری از عمامــه نمی کنیم. ما 

طرفداری از اسام می کنیم.  58/7/20 

قدرت هــای  بزرگ تریــن  سیاســتهای  امــروز 
ِگل  بــه  آســیا  غــرب  منطقــه ی  در  دنیــا، 
ــد  ــا می گوین ــود آنه ــه؛ خ ــش نرفت ــته، پی نشس
به خاطــر اعمــال نفــوذ و اقتــدار جمهــوری 
ــا  ــت. بن ــم اس ــی مه ــن خیل ــت؛ ای ــامی اس اس
بــود هــر بائــی کــه می خواهنــد ســر عــراق 
ــد و  ــا فــان  ]کشــور[ دربیاورن ــا ســر ســوریه ی ی
نتوانســتند. خــب ایــن خیلــی مهــم اســت... 
کــرد،  پیــدا  تحّقــق  انقــاب  خواســته ی 
خواســته ی آمریــکا و همراهــان آمریــکا - نــه 
فقــط آمریــکا- تحّقــق پیــدا نکــرد. ایــن یــک 
پیروزی هــای  ازاین  قبیــل  و  اســت  نمونــه 
پیشــرفتهای  زیــاد،  توانایی هــای  زیــاد، 
یــاد  از  هیچ  وقــت  را  اینهــا  هســت؛   زیــاد 

نبرید.      96/3/17

خدا هم پیمانان خود را تنها نمی گذارد                
دنیا بداند که ما اهل تهاجم، فساد، ظلم و ایجاد بی عدالتی نیستیم؛ اما اهل تسلیم هم نیستیم. دنیا بداند که تهدید نظامی، 
تهدید اتمی، تهدیــد محاصره ی اقتصادی و تهدید همدســت شــدن، در ملت ایــران اثر نمی کنــد؛ چون ملت ایــران مّتکی به 
خداســت. خدا را قبول دارد و برای خدا حرکت می کند. کسی که متکی به خداست، عزیز است. خدا هم پیمان خود و بندگان و 

74/3/25 مخلصان خود را در وسط میدان وانمی گذارد. 

در نظام اسامی باید همه ی افراد جامعه، در برابر 
قانــون و در اســتفاده از امکانــات خــداداد میهن 
اسامی، یکسان و در بهره مندی از مواهب حیات، 
متعــادل باشــند. هیــچ صاحــب قدرتی قــادر به 
زورگویی نباشد و هیچ کس نتواند برخاف قانون، 
میــل و اراده ی خــود را بــه دیگــران تحمیــل کند. 
طبقات محروم و پابرهنگان جامعه، مورد عنایت 
خاص حکومت باشــند و رفع محرومیــت و دفاع 
از آنــان در برابر قدرتمندان، وظیفــه ی بزرگ دولت 
و دستگاه قضایی محسوب شــود. هیچ کس به 
خاطر تمکن مالــی، قــدرت آن را نیابد کــه در امور 
سیاسی کشور و در مدیریت جامعه دخالت و نفوذ 
کند و هیچ تدبیر و حرکتی در جامعــه، به افزایش 

69/3/10 شکاف میان فقرا      و   اغنیا   نینجامد. 

یکـی از پایه هـای ایمـان، عـدل اسـت. ]صبـر، یقیـن و 
جهـاد پایه هـای دیگرایمـان هسـتند.[ عـدل یعنـی هر 
چیـزی در جای خـود قـرار گرفتـن. معنـای لغـوی عدل 
هـم یعنـی میانـه. اعتـدال هـم کـه می گوینـد، از ایـن 
واژه اسـت؛ یعنـی در جـای خـود، بـدون افـراط و بدون 
تفریـط؛ بـدون چـپ روی و بـدون راسـت روی... در رفتار 
انسـان، عـدل الزم اسـت. بـرای حکمـران، عـدل الزم 
اسـت. در موضع گیـری، عـدل الزم اسـت. در اظهـار 
فرمـوده  قـرآن  اسـت.  الزم  عـدل  نفـرت،  و  محبـت 
 تعدلـوا«؛ 

ّ
اسـت: »و ال یجرمّنکـم شـنئان قـوم علـی اال

دشـمنی بـا کسـی موجـب نشـود کـه شـما دربـاره ی 
او از عدالـت کنـاره بگیریـد و عدالـت را رعایـت نکنیـد؛ 
بنابرایـن  للّتقوی«)مائـده/8(.  اقـرب  هـو  »اعدلـوا 
عـدل هـم یکـی از پایه هـای ایمـان اسـت. اگـر عـدل 

بـود، ایمـان می مانـد.  83/8/20

هم خــود جوانان و هم کســانی که با مســائل جوانان 
و سازمان های مرتبط با آنها ســر و کار دارند باید بدانند 
همچنان که ما به مســئله ی جــوان اهّمّیت می دهیم 
برای آینده ی کشــور و پیشرفت کشــور، دشمن ما هم 
برای تخریب کشــور و برای به زانــو در آوردن انقاب، به 
مســئله ی جوان اهّمّیــت می دهد... یــک جاهایی هم 
به این احتیاج دارند که یک جوانی را وادار کنند که مثًال 

پشت به کشور بکند و برود که دیده ایم اّتفاق می افتد؛ 
هنرپیشه، ورزشکار، طلبه ی نیمه سواد، دانشجو را به 
یک نحوی با سر و صدا وادار می کنند که از کشور خارج 
بشوند؛ از این قبیل کارها از طرف دشمن روی جوان ها 
دارد انجام می گیرد. همه به این توّجه داشــته باشــند 
و مراقب باشند که به سربازگیری دشــمن از جامعه ی 

جوان کشور کمک نشود.          99/2/28

هیچ تصمیمی نباید باعث افزایش 
شکاف فقیر و غنی شود

مراقب باشید به سربازگیری دشمن کمک نکنید

سخنرانی رهبر انقالب در مرحله  پایانی  مانور عاشورا، 74/3/25 

کالم امام  

خانواده ایرانی  

اصول عدالت خواهی   روایت پیشرفت  مطالبه رهبری  

عکس نوشت  

حزب اهلل این است  

امروز سیاست های آمریکا در 
منطقه خنثی شده است

دشمنی با کسی، موجب بی عدالتی 
نسبت به او نشود

بزرگ خانه، زن خانه است                 
نظر اسام در باب خانواده و جایگاه زن در خانواده، 
نظر خیلی روشــنی اســت. »المرأة ســّیدة بیتها«؛  
بــزرگ خانــه، زن خانــه اســت؛ ایــن از پیغمبــر اکرم 
اســت. جایگاه زن در خانواده، همانی اســت که در 
گفتارهای گوناگون ائمه )( آمــده ...خطاب به 
مردان می فرماید: بهترین شــما کســانی هستند 
که بهترین رفتارها را بــا همسرانشــان دارند. اینها 
نظرات اســام اســت و از این قبیل الی ماشــاءاهلل 
وجــود دارد. ولــی در عین حال تحقق خواســته ی 
اســام در خانواده، یک امری است که با این بیانات 
تمــام نمی شــود. احتیاج بــه پشــتوانه ی قانونی، 
پشتوانه ی اجرائی و ضمانت اجرائی دارد؛ و این کار 

باید انجام بگیرد.       90/3/1


