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همان کسانی که منکر بودند، بعداً اعتراف کردنداین اعتقاد را از دل مردم بیرون بیاورید!
4 4حزب اهلل این است  |   روایت پیشرفت  |   4 روایت تاریخی  |  

اطالع نگاشت

اگر تا همین چند ماه پیش، به مردم جهان می گفتند که 
یک ویروسی که تنها با میکروسکوپ های الکترونی قابل هفتـه

رویت است، قرار است دنیا را به هم بریزد و تبدیل به یک 
معضل جهانی  شود، شاید کمتر کسی بود که باور  کند. اما 
ویروس کرونا چنین کــرد و در عرض چند مــاه، همه ی حوزه های 
زندگی انسان، از اقتصاد تا روابط اجتماعی و خانوادگی را تحت تأثیر 
خود قرار داد. این ویروس موجب شــد تا بسیاری از مفاهیمی که در 
دهه های اخیر به عنوان پیش فرض در نظر گرفته می شد، با عالمت 
سؤال های جدی مواجه شود. مثال قاطبه ی افکار عمومی دنیا تصور 
می کرد که پیشرفت های علمی و فناوری دهه  های اخیر، مصونیت 
زندگی انســان در برابر حوادث را به میزان زیادی افزایش داده است. 
حاال اما یک ویروس بی نهایت کوچک، همه ی دستاوردهای علمی را 

به چالش کشیده است. 

غرب وحشی زنده شد!
در حوزه ی سیاســت و روابط بین الملل نیز اوضاع به همین منوال 
است. کشورهای غربی، همواره چوب »توسعه یافتگی« خود را بر سر 
سایر کشورهای جهان می کوبیدند و با همین دوقطبی »کشورهای 
توسعه یافته و کشورهای توسعه نیافته«، چه پول ها و ثروت ها که از ملل 

دیگر به جیب نزدند. همواره در تصویرسازی های هالیوودی از غرب، 
»رویای زندگی آمریکایی« مد نظر قرار داشت و چه کشورها که همه ی 
هّم و تالش شان رسیدن به نقطه ی ایده آل و مطلوب غرب نبود. کرونا 
اما یک تنه، همه ی این رویاها را بر باد داد. آنجا که برخالف این تصاویر 
ساختگی و جعلی رســانه ها، »تصویری واقعی« از آمریکا و غرب، در 
معرض نمایش جهانیان قرار داد. همانکه فرماندار ایالت ایلینویز آمریکا، 
در گفتگو با سی ان ان صراحتا اعالم کرد: »در اینجا غرب وحشی حاکم 
است!« پایگاه خبری ایندیپندنت نیز نوشت: »در ماه مارس )ماه قبل( 
۲ میلیون قبضه سالح توسط شهروندان نزدیک آمریکایی خریداری 
شده که به این ترتیب مارس به دومین ماه شلوغ از نظر خرید و فروش 
اســلحه در تاریخ آمریکا تبدیل شده اســت«. »اندریاس گیسل«، 
سناتور امور داخلی برلین نیز رفتار دولت آمریکا در مصادره ی کاال ها و 
تجهیزات پزشکی خریداری شده توسط آلمان و فرانسه را محکوم کرد 
و آن را »دزدی دریایی به سبک مدرن« نامید و از آن با عنوان »تاکتیک 
غرب وحشــی« تعبیر کرد و»جان وایت« نویســنده و روزنامه نگار 
اسکاتلندی هم در واکنش به غارت فروشگاه ها در غرب چنین نوشت: 
»باید صادق باشیم، سرمایه داری تنها یک سیستم اقتصادی نیست 
بلکه مجموعه ای از عادات غلط اســت که در راس آن خودخواهی، 

حرص و طمع و فردگرایی هستند.«

درخشش مردم ایران
اما کرونا همچنان که »باطن غرب وحشی« را نشان داد، »باطن مردم 
ایران« را نیز به رخ افکار عمومی جهانیان کشــید. همان که پیشتر، 
در اجتماع میلیونی مردم در تشییع پیکر مطهر حاج قاسم نیز خود 
را نشان داده بود. آن »کسانی که به خیابان آمدند، میلیون ها انسانی 
که در تهران و در قم و در کرمان و در خوزســتان و ]دیگر شــهرها[ 
آمدند زیر جنازه ی این عزیزان راه رفتند، و کســانی که از دور دیدند 
و اشک ریختند، و کســانی که در شهرهای مختلف توانستند از دور 
برای اینها عزاداری بکنند -که واقعــاً ده ها میلیون جمعّیِت ملِّت ما 
در این آزمون بزرگ شرکت کردند- می شود باطن اینها را، حقیقت 
اینها را تشــخیص داد.« 98/10/27 در ماجرای اخیر کرونا نیز »ملّت 
ایران خوب درخشــیدند.« 99/1/21 »اوج این افتخــار ملّی متعلّق 
اســت به مجموعه ی درمانی کشور« 99/1/21 اســت که »حّتی در 
نوروز و تعطیالت نوروزی هم خیلی از اینها به خانواده هایشــان سر 
نزدند؛ دچار بی خوابی، دچار فشــارهای عصبی ناشــی از برخورد با 
بیمار بدحال؛ اینها همه را به جان خریدند و یک خاطره ی خوشی از 
دستگاه و مجموعه های درمانی کشور در ذهن این ملّت خواهد ماند... 
در کنار اینها، داوطلبان؛ ]یعنی[ آن کســانی که جزو مجموعه های 

3  درمانی هم نبودند، اّما داوطلبانه آمدند وارد این میدان شدند...
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برای ما افتخار است که هرچه می توانیم به این حوزه ی شهادت و این شهید ]شهید آوینی[خودمان را نزدیک بکنیم. چند روز پیش توفیق زیارت مقبره ی این شهید 
را پیدا کردیم. پنج شنبه ی گذشته رفتیم آن جا و قبر مطهر ایشان و آن همرزم و همراهشان- شهید یزدان پرست- را زیارت کردیم. إن شاءاهلل که خداوند درجاتشان 

را عالی کند و روزبه روز برکات آن وجود با برکت را بیشتر کند.      72/2/2    |       * انفجار مین همراه با شهید سیدمرتضی آوینی هنگام ساخت مجموعه ی روایت فتح

همه محتاج شهیدان هستیم     |      این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهید سعید یزدان پرست  

باز هم می توانید ظهور امام زمان را نزدیک تر کنید

انتظار فرج یعنی در مقابل 
مشکالت ناامید نشویم

ملت ایران 
خوش درخشید

غرب وحشی 
زنده شد

رهبر انقالب در سخنرانی تلویزیونی نیمه شعبان

صف طوالنی  مردم برای خرید در فروشگاه های آمریکاکارگاه  مردمی تولید ماسک در حرم شاهچراغ
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حاج قاسم مکتب

نقطه  درخشان زندگی حضرت زهرا)( جمع این سه چیز است

رهربی خاطرات 

توسلی که همه اضطرابم را 
از بین برد

نعمتی که در آن نور است

مرحوم والد ما ]در ســال 134۲[ دچار عارضه ی 
چشــم شــدند، که منجر به نابینایی ایشان شد. 
چشم ایشان به مدت ســه، چهار سال اصال جایی 
را نمی دید. تا این که در ســال 1345 چندین بار 
ایشان را برای معالجه از مشهد به تهران بردیم. در 
یکی از مراجعات، چشم پزشکی گفت: »من چشم 
ایشــان را عمل جّراحی می کنم و امید بهبودی 
هســت.«... در آن زمان هفتاد، هفتاد و پنج سال 
سّنشــان بود. به هرحال نگذاشتند در بیمارستان 
بمانیم. گفتند: »عمل می کنیم، شما فردا بیایید«. 
از بیمارستان بیرون آمدیم. من خیلی مضطرب و 

ناراحت بودم...
آن روزها، منزلی نزدیکی امامزاده یحیی داشتیم. 
نزدیک منزل که رسیدم... دیدم آن جا را چراغانی 
کرده اند. یادم آمد نیمه ی شــعبان اســت. چند 
روزی از بس مشغول بودم، نیمه ی شعبان به کلّی 
فراموشم شــده بود. تا یاد نیمه ی شعبان افتادم، 
دلم شکســت. از کوچه ی خلــوت و باریکی باید 
می گذشتم تا به منزلم برسم. ناگهان حالتی به من 
دست داد و بنا کردم به گریستن و توّسل ُجستن. 
در آن کوچه، حال توّسِل حســابی ای پیدا کردم. 
کمی که آرام گرفتم، دیدم اضطرابی که داشــتم 
به کلّی از بین رفــت. فهمیدم که حال ابوی خوب 
می شود. یعنی حس کردم که آن توّسل، اثر کرد... 
صبح روز بعد که به بیمارستان رفتیم، فهمیدیم 
که چشم های ایشان خوب شده است؛ آن هم بعد 
از چند سال که عارضه داشــت و هیچ امیدی به 
بهبود وجود نداشــت! بعد از آن سال - سال 45 - 
ایشان مدت بیست سال دیگر زنده بودند و تا آخر 

75/1/28 عمر هم مطالعه می کردند!  

پروردگارا! تو را سپاس که مرا با بهترین بندگانت 
در هم آمیختی و درک بوسه بر گونه های بهشتی 
آنان و استشــمام بوی عطر الهی آنــان را -یعنی 
مجاهدین و شهدای این راه- به من ارزانی داشتی. 
خداوندا! ای قادر عزیز و ای رحمان رّزاق، پیشانی 
شکر شرم بر آستانت می ســایم که مرا در مسیر 
فاطمه ی اطهر و فرزندانش در مذهب تشّیع، عطر 
حقیقی اسالم، قرار دادی و مرا از اشک بر فرزندان 
علی بن ابی طالب و فاطمه ی اطهر بهره مند نمودی؛ 
چه نعمت عظمایی که باالترین و ارزشــمندترین 
نعمت هایت اســت؛ نعمتی که در آن نور اســت، 
معنویت، بی قــراری که در درون خــود باالترین 

قرارها را دارد، غمی که آرامش و معنویت داد.
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فرازی از وصیت نامه سردار دل ها 
حاج قاسم سلیمانی )5(

3- انتظــار، یعنی بدانیم ایــن همه ظلم ها 
رفتنی است

انتظار فرج یک مفهوم بسیار وسیع و گســترده ای است. یک انتظار، 
انتظارِ فرِج نهایی است؛ یعنی اینکه بشریت اگر می بیند که طواغیت 
عالم ترک تازی می کنند و چپاولگری می کنند و افسارگسیخته به حق 
انسان ها تعدی می کنند، نباید خیال کند که سرنوشت دنیا همین 
است؛ نباید تصور کند که باالخره چاره یی نیست و بایستی به همین 
وضعیت تن داد؛ نه، بداند که این وضعیت یک وضعیت گذراســت- 
»للباطل جولة«- و آن چیزی که متعلق به این عالم و طبیعت این عالم 

است، عبارت است از استقرار حکومت عدل؛ و او خواهد آمد. 84/6/29

2- صبر، عامل 
نجات مستضعفان

امیرالمؤمنین علیه السالم در خطبه ی)] قاصعه[( تحول زندگی مستضعفان تاریخ و پیروزی آنان بر جباران و کامیابی ایده های 
شریف ایشان را چنین تحلیل می کند: »هنگامی که خداوند صبر آنان را بر آزارهائی که در راه دوستی او وارد می آمد و تحمل آنان را 
در برابر حوادث ناگواری که به خاطر بیم از خداوند در سر راهشان قرار می گرفت مشاهده کرد دریچه های فرج را در آن تنگنای بال 
به روی ایشان گشود... پس مستضعفان به زمامدارانی فرمانروا و پیشوایانی راهنما بدل گشتند و کرامت و عزت آنان به جائی رسید 
که آرزوی بلند پروازشان هرگز بدانجا راه نیافته بود.« و این یک سنت تاریخ است. و لذا تا ابد بر همین منوال خواهد بود. پس برای 
بیان موضع صبر در مجموعه ی اسالم می توان گفت: تحقق بخشنده به همه ی ایده ها و هدف های دین، هدف های نزدیک و دور 

اید ه های فردی و اجتماعی ]است[. )از کتاب گفتاری در باب صبر(

1- انتظار، بی عملی نیست
انتظار فرج را افضل اعمال دانسته اند؛ معلوم می شود انتظار، یک عمل است، بی عملی نیست. نباید 
اشتباه کرد، خیال کرد که انتظار یعنی اینکه دست روی دست بگذاریم و منتظر بمانیم تا یک کاری 
بشود. انتظار یک عمل است، یک آماده سازی اســت، یک تقویت انگیزه در دل و درون است، یک 

نشاط و تحرک و پویایی است در همه ی زمینه ها. 84/6/29

2- انتظار یعنی تالش برای استقرار عدالت
شما ببینید انتظار حجت قائم ارواحنا فداه که انتظار دیرپای همیشگی 
شــیعه بوده، در درجه ی اول برای این بوده اســت که عدالت در دنیا 
اســتقرار پیدا کند: »یمأل األرض قســطاً و عدالً بعد ما مألت ظلماً و 
جوراً«. همه چیز بعد از عدالت است. آرزوی دیرین انسان های مظلوم 
در سرتاســر تاریخ هم عدالت بوده اســت. ما امروز نظامی داریم که 

می خواهد دنبال عدالت باشد؛ این هدف و شعار ماست 82/8/23

1- معنای واقعی صبر
صبر یعنی چه؟ صبر به معنای نشستن و دســت روی دست گذاشتن و 
انتظارِ نتایج و حوادث را کشیدن نیســت؛ صبر یعنی ایستادگی کردن، 
مقاومت کردن، محاســباِت درست خود را و محاســباِت دقیق خود را با 
خدعه گرِی دشــمن تغییر ندادن؛ صبر یعنی پیگیرِی اهدافی که برای 
خودمان ترسیم کرده ایم؛ صبر یعنی با روحیه حرکت کردن و ادامه دادن؛ 

این معنای صبر است. 99/1/3

نشریه خط حزب اهلل به مناسبت فرارسیدن ایام والدت امام عصر صلوات اهلل علیه، تالش کرده تا با مرور گزیده ای خواندنی از مطالب رهبر انقالب 
درباره ی مفهوم انتظار بخشی از اندیشه ی اسالمی درباره ی این مفهوم کلیدی را بازخوانی نماید.

انتظار فرج یعنی در مقابل مشکالت ناامید نشویم

انتظار 
واالترین 

عمل ها

انتظار و 
صبر
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1    در کنار اینها نیروهای مسلّح؛ انصافاً نیروهای مسلّح 

از همه ی توان سازندگی خود و ابتکار خود استفاده کردند... 
مردم هم انصافاً مشــارکت های مردمی مشــارکت های 
 بسیار زیبا و صحنه های جالب و شگفت انگیزی را به وجود

 آورد.« 99/1/21 

روایت نویسنده آمریکایی از حضور در ایران
همبســتگی و همدلی اجتماعی مــردم ایــران تا آنجا 
خیره کننده  بود که تحســین ناظــران بین المللی را نیز 
برانگیخت. »جنیفر گرین«، نویسنده ای آمریکایی است 
که بیش از یک سال اســت در ایران به سر می برد و وقتی 
کرونا به ایران رســید، تصمیم به خروج از ایران داشت اما 
موفق نشد. گرین بعد از اینکه ناچار شــد در ایران بماند، 
تجربه ی خود را از حضور در ایران منتشر کرد. او در ابتدای 
متن خود می نویســد از اینکه در ایران ناچار شــد بماند، 
به شدت احساس نگرانی می کرد، اما بعد می نویسد: »پس 
از خواندن اخبار رسانه های غربی مبنی بر حمله مردم به 
فروشگاه ها از روی ترس و وحشت و خالی کردن یکباره ی 
آنها از مواد ضدعفونی کننده، ماسک و حتی ماکارونی، فکر 
کردم بهتر است به جای برگشتن به آمریکا در ایران بمانم.« 
او ادامه می دهد: »این روزها میادین تره بار و فروشــگاه ها 
در ایران مقداری شلوغ است اما من هیچ کمبودی حس 
نمی کنم، مردم برای خرید همدیگــر را هل نمی دهند، 
دعوا نمی کنند، چنگ نمی زننــد... برخی افراد داوطلبانه 
دستگاه های خودپرداز را ضدعفونی می کنند، برای افراد 
بی خانمان دستکش تهیه می شود، برخی صاحبخانه ها 
دو ماه از مســتاجران خود کرایه نمی گیرنــد، در برخی 
مناطق به درب منازل می روند و رایگان دســتکش و مواد 
ضدعفونی کننده به مردم می دهند، برخی کارگاه تولید 
ماسک راه اندازی کرده اند، کمپینی برای حمایت از کسب 
و کارهای آســیب دیده به راه افتاده است و...« او در نهایت 
چنین می نویسد: »این چیزها را با سایر نقاط دنیا مقایسه 
کنید و ببینید ایران چقدر متفاوت است. من آرزو می کنم 
بقیه ی مردم دنیا در مواجهه با کرونا، از ایرانیان یاد بگیرند. 
اینها در حالی است که مردم ایران تحت تحریم هستند. با 
این وضعیت، به نظرم من اگر در ایران باشم آرامش بیشتری 
دارم تا اینکه به آمریکا برگردم. چون در اینجا الزم نیست 
عالوه بر ویروس وحشتناک کرونا، با ویروس وحشتناک 

رفتار اطرافیانم هم روبرو باشم.«
می گویند در حوادث و مشــکل ها است که عیار انسان ها 
مشــخص می شــود. و حاال ویروس کرونــا، عیار خوبی 
برای سنجش رفتار انسان ها اســت، عیاری که در ایران 
نشــاندهنده ی »عمق فرهنگ اســالمی در دل مردم« 
است. دقیقا »بر خالف اّدعای کســانی که در این یکی دو 
دهه ی اخیر به خصوص متأّسفانه بعضی ها تالش کردند 
که فرهنگ ایرانی را تحقیر کنند - فرهنگ اسالمی ایرانی 
را تحقیر کنند- برای اینکه مردم را متوّجه فرهنگ غربی 
و سبک زندگی غربی بکنند، بر خالف خواسته ی آنها نه، 
]نشان داد[ خوشبختانه این احســاس در احساس تفّکر 
اسالمی و فرهنگ اسالمی و زنجیره ی ارزش های اسالمی 

در مردم بسیار احساس قوی و راسخی است.« 99/1/21  

نقطه  درخشان زندگی حضرت زهرا)( جمع این سه چیز است

3- روزگار ظلم و ستم استکبار تمام شدنی است
این انتظار به معنای آن اســت که وجود ظلم و ستم در عالم، چشــمه ی امید را از دل های منتظران نمی زداید و خاموش 
نمی کند. اگر این نقطه ی امید در زندگی جمعیتی نباشــد، چاره ای ندارد جز اینکه به آینده ی بشریت بدبین باشد... این 
همه بدی، این همه استثمار و ظلم، انسانی را که چشــمه ی امیدی در دل نداشته باشد، به طور طبیعی مأیوس می کند... 
بسیاری از دانشمندان و نویسندگان و سخنگویان بشریت به این حالت دچار می شوند؛ اما آن ملتی که به آینده امید دارد، 
میداند که روزگار ظلم و ستم و زورگویی و تجاوز و طغیان و استکبار، با همه ی حجم عظیمی که امروز در جهان به وجود 
آورده است، یک روزگار تمام شدنی اســت و دورانی خواهد رسید که قدرت قاهره ی حق، همه ی قله های فساد و ظلم را از 

بین خواهد برد و چشم انداز زندگی بشر را با نور عدالت منور خواهد کرد؛ معنای انتظار دوران امام زمان این است. 70/11/30

1- انتظار فرج یعنی در مقابل مشکالت ناامید نشویم
مسلّم است که انتظار فرج یعنی انتظار فرج حضرت ولیّ عصر؛ این یک مصداق از انتظار فرج است. انتظار فرج ناظر به همه ی 
مشکالتی است که برای زندگی انسان پیش می آید؛ مشکالت گوناگونی در زندگی پیش می آید، انسان در مواجهه ی با این 
مشکالت نبایستی مأیوس بشود؛ باید انتظار فرج داشته باشد؛ باید بداند که فرج خواهد آمد. خود انتظار فرج، یک نوع فرج 
است. 99/1/21 وقتی به ما می گویند منتظر فرج باشید، فقط این نیست که منتظر فرج نهایی باشید، بلکه معنایش این است 

که هر بن بستی قابل گشوده شدن است.  84/6/29

2- عید نیمه شــعبان 
عید امید و انتظار است

این عید ]نیمه ی شعبان[ مایه ی 
امید و درســت نقطــه ی مقابل 
آن فضای یأس آلودی اســت که 
اســتکبار می خواهــد در مقابل 
چشم مستضعفان عالم به وجود 
بیــاورد... ملت ها بایــد از صالح 
مأیوس بشوند، تا حربه ی استکبار 
کارگــر بیفتد؛ وااّل اگــر ملت ها 
امیدوار باشــند و امیدوار بمانند، 
حربه ی اســتکبار چندان کارگر 
نیست. ســعی می کنند فضای 
تیــره ای را در مقابل چشــم ها 
ترســیم کنند؛ فضــای تیره 
به این معنا کــه به ملت ها 
تفهیم کنند کــه نیروی 
ذاتی شــما، فرهنگ شما، 
اعتقادات شــما، شخصیت 
و هویت ملی شــما، نمی تواند 
برای شما کاری انجام بدهد؛ باید 
قدرت های بزرگ به شما کمک 

کنند تا بتوانید حرکت کنید. 
درست صدوهشتاد درجه مقابل 
این فکر، فکر انتظاری اســت که 
بر محیــط ما و بــر محیط های 
 )( طرفداران مذهب اهل بیت
حاکم اســت. انتظار، یعنی دل 
سرشــار از امید بودن نسبت به 

پایان راه زندگی بشر. 70/11/30

انتظار و 
امید
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(

نـشـــریه جـامـــعـه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

ارتـبـاط بـا 
خط حزب ا...                                

   پیامک:                     100010۲8 
Khat@khamenei.ir:رایانامه   

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

ایرانی خانواده

آنچه که مسئله
 غیبت به ما می فهماند                             
هـر یـک از انبیـا کـه آمدنـد، مقصدشـان 
ایـن بـود کـه اجـرای عدالـت بکننـد لکـن 

ـ  ختمـی  رسـول  حتـی  نشـدند.  موفـق 
صلی اللّ  علیـه و آله و سـلمـ  کـه بـرای اصـاح 
بشـر آمده بـود و بـرای اجـرای عدالـت آمده 
بـود... بـاز در زمـان خودشـان موفق نشـدند 
بـه ایـن معنـا، و آن کسـی کـه... عدالـت را 

در تمـام دنیـا اجـرا خواهـد کـرد، ]ایشـان 
هسـتند[ نـه آن هـم ایـن عدالتی کـه مردم 
عـادی می فهمنـد که فقـط قضیـه ی عدالت 
در زمین بـرای رفاه مردم باشـد بلکـه عدالت 

در تمـام مراتـب انسـانیت.  59/4/7 

اخالق درس

نقطه  منتهای دعوت الهی در 
طول تاریخ بشر

حزب اهلل این است

باز هم می توانید ظهور امام زمان را نزدیک تر کنید
 )(ما بایــد بدانیم که ظهــور ولی عصر
همان طوری که با این انقالب ما یک قدم 
نزدیک شــد، باز هم می تواند نزدیک تر 
بشــود، یعنی همین مردمی که انقالب 
کردند و خود را یک قدم به امام زمانشان 
نزدیک کردند می توانند باز هم یک قدم 
و یک قدم دیگر  همین مردم خودشــان 

را به امام زمــان نزدیکتر کنند. چطور؟... 
اگر بتوانید در درون خــود جامعه تان - 
همان جامعه ی انقالبی - تقوا و فضیلت و 
اخالق و دینداری و زهد و نزدیکی معنوی 
به خدا را در خــود و دیگران تأمین کنید 
پایــه و قاعده ی ظهور ولــی عصر)( را 

مستحکمتر کردید.  59/4/6

از جمله وظایفی که برعهده ی زنان در داخل خانه و خانواده است، مسأله ی تربیت فرزند 
است. زنانی که به خاطر فّعالیت های خارج از خانواده، از آوردن فرزند استنکاف می کنند، 
برخالف طبیعت بشری و زنانه ی خود اقدام می کنند. خداوند به این راضی نیست. کسانی 
که فرزند و تربیت فرزند و شیردادن به بچه و در آغوش مهر و عطوفت بزرگ کردن فرزند را 
برای کارهایی که خیلی متوّقِف به وجود آنها هم نیست، رها می کنند، دچار اشتباه شده اند... 
بهترین روش تربیت فرزند انسان، این است که در آغوش مادر و با استفاده از مهر و محّبت او 

پرورش پیدا کند.   75/12/20

خداوند به این راضی نیست

250 ساله انسان

ــان  ــاه رمض ــی م ــات عموم ــاب جلس در غی
-کــه ایــن جلســات عمومــی، جلســات 
جلســات  ســخنرانی،  جلســات  دعــا، 
ــال  ــه امس ــود ک ــم ب ــیار مغتن ــل، بس توّس
ــات -  ــن جلس ــم از ای ــده محرومی علی القاع
ــادت و تضــّرع  ــن جلســات از عب ــاب ای در غی
و خشــوع در تنهایــی غفلــت نشــود؛ مــا 
می توانیــم در اتــاق خودمــان، در خلــوت 
خودمــان، در خانــواده ی خودمــان، در میــان 
ــم  ــان، می توانی ــدان خودم ــواده و فرزن خان
ــن  ــه را، همی ــن توّج ــا را، همی ــن معن همی
خشــوع و خضــوع را بــه وجــود بیاوریــم 
و البّتــه خــب در برنامه هــای تلویزیــون 
مــواردی هــم پخــش می شــود کــه از آن 
هــم می شــود اســتفاده کــرد و بایســتی 

ایــن کار را انجــام بدهیــم.    99/1/21 

در ماه مبارک رمضان از 
عبادات در تنهایی غفلت نشود

خطر مرگ کوچکتر از آن اســت که بندگان صالح خدا را از راه او بازگرداند، و عشق به منال 
دنیوی حقیرتر از آن است که در دل نورانی شایستگان جایی بیابد. کوردالن منافق بدانند 
که با این جنایتها روز به روز نفرت ملت ایران از آنان بیشتر خواهد شد و خون مردان پاکدامن 
و پارسا همچون صیاد شیرازی و شهید الجوردی بد نامی و سیاهرویی آنان را در تاریخ و در 

دل این ملت همیشگی خواهد کرد.    78/1/21

نه ترس از مرگ و نه حب دنیا

اعطای نشان درجه یک فتح به امیر سرلشکر صیاد شیرازی توسط رهبر انقالب 

...

البالغه نهج

به مناسبت میالد با سعادت
)( حضرت صاحب الزمان 

 )( وجــود مقــدس حضــرت بقیــت اهلل
اســتمرار حرکــت نبوت هــا و دعوت هــای الهــی 
اســت از اول تاریــخ تــا امــروز؛ یعنــی همان طــور 
ــض  ــد، از »فبع ــه می خوانی ــای ندب ــه در دع ک
ــت  ــرت آدم اس ــه حض ــک« - ک ــکنته جّنت اس
 - تــا »الــی ان انتهــی االمــر« - کــه رســیدن بــه 
ــاء )( هســت - و بعــد مســأله ی  خاتم االنبی
ــا می رســد  وصایــت و اهــل بیــت آن بزرگــوار، ت
بــه امــام زمــان، همــه، یــک سلســله ی متصــل 
ــن،  ــخ بشــر اســت. ای ــه هــم در تاری ــط ب و مرتب
بدیــن معناســت کــه آن حرکــت عظیــم 
به وســیله ی  الهــی  دعــوت  آن  نبوت هــا، 
ــده  ــف نش ــه  ای متوق ــچ نقط ــران، در هی پیامب
اســت. بشــر بــه پیامبــر و بــه دعــوت الهــی و بــه 
ــن  ــت و ای ــته اس ــاج داش ــی احتی ــان اله داعی
احتیــاج تــا امــروز باقــی اســت و هــر چــه زمــان 
گذشــته، بشــر بــه تعالیــم انبیــا نزدیکتــر شــده 

اســت.    84/6/29 

تاریخی روایت

پیرشفت روایت

آن روزی که صنعت هسته ای کشور شروع به 
فّعالّیت کرد و بــه آن اوجی که همه می دانید 
رســید، بعضی ها بودنــد -حّتــی بعضی از 
دانشمندان ما، بعضی از نسل های قدیمی ما- 
که به ما می گفتند »آقا نکنید، فایده ای ندارد، 
نمی شود، نمی توانید«؛ بعضی ها به خود من 
نامه می نوشتند و می گفتند نمی توانید. چرا؟ 
چون آن کسانی که دست اندرکار بودند، همه 
تقریباً جوان بودند؛ اکثر آنها در سنین حدود 
سی سال و کمتر از سی ســال بودند؛ این ها 
توانستند. همان کسانی که منکر بودند، بعداً 
اعتراف کردند که »بله، اینها واقعاً توانســتند 

این کار را انجام بدهند«.    97/1/1 

همان کسانی که منکر بودند 
بعداً اعتراف کردند

این اعتقاد را از دل مردم 
بیرون بیاورید!

به مناسبت بیستم فروردین
 روز ملی فناروی هسته ای 

در همیـن کشـور خود مـا، یکـی از بـزرگان 
امـروز  کـه  محترمـی  روحانیـون  و  علمـا 
بحمـداهلل در میـان مـا هسـتند و بـرکات 
وجـود ایشـان بـاز هـم شـامل حـال مـردم 
می شـود، بـرای مـن نقـل می کردنـد کـه 
در اوایـل روی کار آمـدِن رژیـم منحـوس 
کودتاگـِر  آن  پهلـوی،  وابسـته  و  فاسـد  و 
بی سـواِد فاقـِد هـر گونـه معرفـت و معنویّت 
]رضاخـان[، یکـی از آخوندهـای وابسـته به 
دربـار را صـدا کـرد و از او پرسـید ایـن قضیه 
امـام زمـان چیسـت کـه چنیـن مشـکالتی 
برای ما درسـت کـرده اسـت!؟ آن آخوند هم 
بـر طبـق دل و میـل او، جوابـی می گویـد و 
آن قلـدر هـم مأموریـت می دهـد کـه بروید 
مسـأله را حـل و تمـام کنیـد و ایـن اعتقـاد 
را از دل مـردم بیـرون بیاوریـد! او می گویـد: 
ایـن کار آسـان نیسـت و خیلـی مشـکالت 
دارد و بایـد کم کـم و بـا مقّدمـات شـروع 
کنیم. البتـه آن مقّدمـات به فضل پـروردگار 
و بـا هشـیاری علمـای ربّانـی و آگاهـان این 
کشـور، در آن دوران ناکام ماند و نتوانسـتند 
آن نقشـه شـوم را عملـی کننـد. 74/10/17

به مناسبت سالگرد شهادت امیر سرافراز اسالم شهید صیاد شیرازی


