
اگر تا همین چند ماه پیش، به 
مردم جهان می گفتند که یک هفتـه

بــا  تنهــا  کــه  ویروســی 
میکروســکوپ های الکترونی 
قابل رویت اســت، قرار اســت دنیا را به هم 
بریزد و تبدیل به یک معضل جهانی  شــود، 
شاید کمتر کسی بود که باور  کند. اما ویروس 
کرونا چنین کرد و در عرض چند ماه، همه ی 
حوزه های زندگی انسان، از اقتصاد تا روابط 
اجتماعی و خانوادگــی را تحت تأثیر خود 
قرار داد. این ویروس موجب شد تا بسیاری از 
مفاهیمی که در دهه های اخیــر به عنوان 
پیش فرض در نظر گرفته می شد، با عالمت 
سؤال های جدی مواجه شود. مثال قاطبه ی 
افــکار عمومــی دنیــا تصور می کــرد که 
پیشــرفت های علمی و فنــاوری دهه  های 
اخیــر، مصونیت زندگــی انســان در برابر 
حوادث را به میــزان زیــادی افزایش داده 
اســت. حاال اما یــک ویــروس بی نهایت 
کوچک، همه ی دســتاوردهای علمی را به 

چالش کشیده است. 

غرب وحشی زنده شد!
در حوزه ی سیاســت و روابط بین الملل نیز 
اوضاع به همین منوال اســت. کشــورهای 
غربی، همواره چوب »توسعه یافتگی« خود 
را بر سر سایر کشورهای جهان می کوبیدند 
و با همین دوقطبی »کشورهای توسعه یافته 
و کشورهای توســعه نیافته«، چه پول ها و 
ثروت ها کــه از ملل دیگر بــه جیب نزدند. 
همواره در تصویرســازی های هالیوودی از 
غرب، »رویای زندگــی آمریکایی« مد نظر 
قرار داشت و چه کشــورها که همه ی هّم و 
تالش شــان رســیدن به نقطه ی ایده آل و 
مطلوب غرب نبود. کرونا اما یک تنه، همه ی 
این رویاهــا را بر باد داد. آنجــا که برخالف 
این تصاویر ســاختگی و جعلی رســانه ها، 
»تصویری واقعــی« از آمریــکا و غرب، در 
معرض نمایش جهانیان قــرار داد. همانکه 
فرماندار ایالت ایلینویــز آمریکا، در گفتگو 

با ســی ان ان صراحتا اعالم کرد: »در اینجا 
غرب وحشی حاکم اســت!« پایگاه خبری 
ایندیپندنت نیز نوشــت: »در مــاه مارس 
)ماه قبل( ۲ میلیون قبضه ســالح توســط 
شهروندان نزدیک آمریکایی خریداری شده 
که به این ترتیب مارس به دومین ماه شلوغ 
از نظر خرید و فروش اسلحه در تاریخ آمریکا 
تبدیل شده اســت«. »اندریاس گیسل«، 
ســناتور امور داخلی برلین نیز رفتار دولت 
آمریکا در مصــادره ی کاال هــا و تجهیزات 
پزشــکی خریداری شده توســط آلمان و 
فرانسه را محکوم کرد و آن را »دزدی دریایی 
به ســبک مدرن« نامیــد و از آن با عنوان 
»تاکتیک غرب وحشی« تعبیر کرد و»جان 
وایت« نویســنده و روزنامه نگار اسکاتلندی 
هم در واکنش بــه غارت فروشــگاه ها در 
غرب چنین نوشــت: »باید صادق باشیم، 
ســرمایه داری تنها یک سیستم اقتصادی 
نیست بلکه مجموعه ای از عادات غلط است 
که در راس آن خودخواهی، حرص و طمع و 

فردگرایی هستند.«

درخشش مردم ایران
اما کرونا همچنان که »باطن غرب وحشی« 
را نشــان داد، »باطن مردم ایران« را نیز به 
رخ افکار عمومی جهانیان کشید. همان که 
پیشتر، در اجتماع میلیونی مردم در تشییع 
پیکر مطهر حاج قاســم نیز خود را نشــان 
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 
کسانی که در شــهرهای مختلف توانستند 
از دور برای اینها عــزاداری بکنند -که واقعاً 
ده ها میلیون جمعّیِت ملِّت ما در این آزمون 
بزرگ شــرکت کردنــد- می شــود باطن 
اینهــا را، حقیقت اینها را تشــخیص داد.« 
98/10/27 در ماجرای اخیر کرونا نیز »ملّت 
ایران خوب درخشــیدند.« 99/1/21 »اوج 

این افتخار ملّی متعلّق است به مجموعه ی 
درمانی کشــور« 99/1/21 است که »حّتی 
در نوروز و تعطیالت نــوروزی هم خیلی از 
اینها به خانواده هایشــان ســر نزدند؛ دچار 
بی خوابی، دچار فشــارهای عصبی ناشی 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 
درمانی هم نبودند، اّما داوطلبانه آمدند وارد 
این میدان شــدند... در کنار اینها نیروهای 
مسلّح؛ انصافاً نیروهای مسلّح از همه ی توان 
سازندگی خود و ابتکار خود استفاده کردند... 
مردم هم انصافــاً مشــارکت های مردمی 
مشــارکت های بســیار زیبا و صحنه های 
 جالــب و شــگفت انگیزی را بــه وجــود

 آورد.« 99/1/21 

روایت نویسنده آمریکایی از حضور در 
ایران

همبستگی و همدلی اجتماعی مردم ایران 
تا آنجا خیره کننده  بود که تحسین ناظران 
بین المللــی را نیــز برانگیخــت. »جنیفر 
گریــن«، نویســنده ای آمریکایی اســت 
که بیش از یک سال اســت در ایران به سر 
می برد و وقتی کرونا به ایران رسید، تصمیم 
به خروج از ایران داشــت اما موفق نشــد. 
گرین بعد از اینکه ناچار شد در ایران بماند، 
تجربه ی خود را از حضور در ایران منتشــر 
کرد. او در ابتدای متن خود می نویســد از 
اینکه در ایران ناچار شــد بماند، به شــدت 
احساس نگرانی می کرد، اما بعد می نویسد: 
»پس از خواندن اخبار رســانه های غربی 
مبنی بر حمله مردم به فروشگاه ها از روی 
ترس و وحشــت و خالی کــردن یکباره ی 
آنها از مــواد ضدعفونی کننده، ماســک و 
حتــی ماکارونی، فکر کردم بهتر اســت به 
جای برگشــتن 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 خریــد همدیگر را هــل نمی دهند، 
دعوا نمی کنند، چنــگ نمی زنند... برخی 
افراد داوطلبانه دســتگاه های خودپرداز را 
ضدعفونی می کنند، برای افراد بی خانمان 
دستکش تهیه می شود، برخی صاحبخانه ها 
دو ماه از مستاجران خود کرایه نمی گیرند، 
در برخی مناطق بــه درب منازل می روند و 
رایگان دســتکش و مواد ضدعفونی کننده 
به مردم می دهنــد، برخــی کارگاه تولید 
ماســک راه اندازی کرده اند، کمپینی برای 
حمایت از کســب و کارهای آســیب دیده 
به راه افتاده اســت 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 نیســت 
عالوه بر ویروس وحشتناک کرونا، با ویروس 
وحشتناک رفتار اطرافیانم هم روبرو باشم.«

می گویند در حوادث و مشــکل ها است که 
عیار انســان ها مشخص می شــود. و حاال 
ویروس کرونا، عیار خوبی برای ســنجش 
رفتار انســان ها اســت، عیاری که در ایران 
نشاندهنده ی »عمق فرهنگ اسالمی در دل 
مردم« است. دقیقا »بر خالف اّدعای کسانی 
که در این یکــی دو دهه ی اخیر به خصوص 
متأّسفانه بعضی ها تالش کردند که فرهنگ 
ایرانــی را تحقیر کنند - فرهنگ اســالمی 
ایرانی را تحقیر کنند- بــرای اینکه مردم را 
متوّجه فرهنگ غربی و سبک زندگی غربی 
بکنند، بر خالف خواســته ی آنها نه، ]نشان 
داد[ خوشبختانه این احساس در احساس 
تفّکر اسالمی و فرهنگ اسالمی و زنجیره ی 
ارزش های اسالمی در مردم بسیار احساس 

قوی و راسخی است.« 99/1/21  
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امام کالم

آنچه که مسئله
 غیبت به ما می فهماند               
هـر یـک از انبیـا کـه آمدنـد، مقصدشـان 
ایـن بـود کـه اجـرای عدالـت بکننـد لکن 
موفـق نشـدند. حتـی رسـول ختمـی ـ 
بـرای  کـه  ـ  آله و سـلم  صلی اللّ  علیـه و 

اصـاح بشـر آمـده بـود و بـرای اجـرای عدالـت آمـده بـود... بـاز در زمان خودشـان 
موفق نشـدند بـه ایـن معنـا، و آن کسـی کـه... عدالـت را در تمـام دنیـا اجـرا خواهد 
کـرد، ]ایشـان هسـتند[ نـه آن هـم ایـن عدالتـی کـه مـردم عـادی می فهمنـد کـه 
فقط قضیـه ی عدالـت در زمین بـرای رفاه مـردم باشـد بلکه عدالـت در تمـام مراتب 

 59/4/7 انسـانیت.  

این اعتقاد را از دل مردم بیرون بیاورید!
نقطه  منتهای دعوت الهی در طول تاریخ بشر

رصدی گزارش

در همین کشــور خود ما، یکی از بزرگان علما و روحانیون محترمی که امروز بحمداهلل 
در میان ما هستند و برکات وجود ایشان باز هم شامل حال مردم می شود، برای من نقل 
می کردند که در اوایل روی کار آمدِن رژیم منحوس و فاسد و وابسته پهلوی، آن کودتاگِر 
بی سواِد فاقِد هر گونه معرفت و معنویّت ]رضاخان[، یکی از آخوندهای وابسته به دربار را 
صدا کرد و از او پرسید این قضیه امام زمان چیست که چنین مشکالتی برای ما درست 
کرده است!؟ آن آخوند هم بر طبق دل و میل او، جوابی می گوید و آن قلدر هم مأموریت 
می دهد که بروید مسأله را حل و تمام کنید و این اعتقاد را از دل مردم بیرون بیاورید! او 
می گوید: این کار آسان نیست و خیلی مشــکالت دارد و باید کم کم و با مقّدمات شروع 
کنیم. البته آن مقّدمات به فضل پروردگار و با هشیاری علمای ربّانی و آگاهان این کشور، 

در آن دوران ناکام ماند و نتوانستند آن نقشه شوم را عملی کنند. 74/10/17

توسلی که همه اضطرابم را   از بین برد

باز هم می توانید ظهور امام زمان را نزدیک تر کنیدخداوند به این راضی نیستدر ماه مبارک رمضان از عبادات در تنهایی غفلت نشود
ایرانی این استخانواده حزب اهلل

وجـود مقـدس حضـرت بقیـت اهلل )( اسـتمرار حرکـت نبوت هـا و دعوت هـای 
الهـی اسـت از اول تاریـخ تا امـروز؛ یعنـی همان طـور کـه در دعـای ندبـه می خوانید، 
از »فبعـض اسـکنته جّنتـک« - که حضـرت آدم اسـت - تـا »الـی ان انتهـی االمر« - 
که رسـیدن به خاتم االنبیـاء )( هسـت - و بعـد مسـأله ی وصایت و اهـل بیت آن 
بزرگـوار، تا می رسـد به امـام زمـان، همه، یـک سلسـله ی متصـل و مرتبط بـه هم در 
تاریخ بشـر اسـت. ایـن، بدیـن معناسـت کـه آن حرکـت عظیـم نبوت هـا، آن دعوت 
الهی به وسـیله ی پیامبران، در هیچ نقطه  ای متوقف نشـده اسـت. بشـر بـه پیامبر و به 
دعوت الهـی و به داعیـان الهی احتیاج داشـته اسـت و این احتیـاج تا امروز باقی اسـت 

و هر چه زمان گذشـته، بشـر بـه تعالیـم انبیا نزدیکتـر شـده اسـت.    84/6/29 

رهبری خاطرات

انقالبی گری اخالق 

تاریخی روایت 

در غیـاب جلسـات عمومـی مـاه رمضـان -که ایـن جلسـات عمومـی، جلسـات دعا، 
جلسـات سـخنرانی، جلسـات توّسـل، بسـیار مغتنـم بـود کـه امسـال علی القاعـده 
محرومیـم از ایـن جلسـات - در غیـاب ایـن جلسـات از عبـادت و تضـّرع و خشـوع 
در تنهایـی غفلـت نشـود؛ مـا می توانیـم در اتـاق خودمـان، در خلـوت خودمـان، در 
خانـواده ی خودمـان، در میـان خانـواده و فرزنـدان خودمـان، می توانیـم همین معنا 
را، همیـن توّجـه را، همیـن خشـوع و خضـوع را بـه وجـود بیاوریـم و البّتـه خـب در 
برنامه هـای تلویزیـون مـواردی هـم پخش می شـود کـه از آن هم می شـود اسـتفاده 

کـرد و بایسـتی ایـن کار را انجـام بدهیـم.    99/1/21 

از جملـه وظایفـی کـه برعهـده ی زنـان در داخـل خانـه و خانـواده اسـت، مسـأله ی 
تربیـت فرزند اسـت. زنانـی کـه بـه خاطـر فّعالیت هـای خـارج از خانـواده، از آوردن 
فرزنـد اسـتنکاف می کنند، برخـالف طبیعت بشـری و زنانه ی خـود اقـدام می کنند. 
خداوند به این راضی نیسـت. کسـانی کـه فرزنـد و تربیت فرزنـد و شـیردادن به بچه 
و در آغـوش مهر و عطوفـت بزرگ کـردن فرزنـد را بـرای کارهایی که خیلـی متوّقِف 
بـه وجـود آنهـا هـم نیسـت، رهـا می کننـد، دچـار اشـتباه شـده اند... بهتریـن روش 
تربیـت فرزند انسـان، این اسـت کـه در آغوش مـادر و بـا اسـتفاده از مهـر و محّبت او 

پرورش پیـدا کنـد.   75/12/20

)( به مناسبت میالد با سعادت حضرت صاحب الزمان

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 

شهادت : فکه

تاریخ شهادت:20 فروردین 1372

مزار: گلزار شهدای بهشت زهرای تهران

خطر مـرگ کوچکتـر از آن اسـت کـه بنـدگان صالـح خـدا را از راه او بازگرداند، و 
عشـق به منال دنیـوی حقیرتـر از آن اسـت کـه در دل نورانـی شایسـتگان جایی 
بیابد. کـوردالن منافـق بدانند کـه با ایـن جنایتهـا روز بـه روز نفرت ملت ایـران از 
آنان بیشـتر خواهد شـد و خون مـردان پاکدامـن و پارسـا همچون صیاد شـیرازی 
و شـهید الجـوردی بـد نامـی و سـیاهرویی آنـان را در تاریـخ و در دل ایـن ملـت 

همیشـگی خواهد کـرد.    78/1/21

نه ترس از مرگ و نه حب دنیا

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

پـروردگارا! تو را سـپاس که مـرا بـا بهترین بندگانـت در هـم آمیختی و درک بوسـه 
بر گونه هـای بهشـتی آنـان و استشـمام بوی عطـر الهـی آنـان را -یعنـی مجاهدین 
و شـهدای ایـن راه- بـه مـن ارزانـی داشـتی. خداونـدا! ای قـادر عزیـز و ای رحمـان 
رّزاق، پیشـانی شـکر شـرم بـر آسـتانت می سـایم که مـرا در مسـیر فاطمـه ی اطهر 
و فرزندانـش در مذهـب تشـّیع، عطـر حقیقی اسـالم، قـرار دادی و مـرا از اشـک بر 
فرزنـدان علی بـن ابی طالـب و فاطمـه ی اطهـر بهره منـد نمـودی؛ چـه نعمـت 
عظمایـی کـه باالتریـن و ارزشـمندترین نعمت هایـت اسـت؛ نعمتـی کـه در آن نور 
اسـت، معنویـت، بی قـراری کـه در درون خـود باالتریـن قرارهـا را دارد، غمـی کـه 

آرامـش و معنویـت داد.

نعمتی که در آن نور است
فرازی از وصیت نامه سردار دل ها حاج قاسم سلیمانی )5(

مـا بایـد بدانیـم کـه ظهـور ولی عصـر)( همان طـوری کـه بـا ایـن انقـالب مـا یک 
قـدم نزدیـک شـد، بـاز هـم می توانـد نزدیک تـر بشـود، یعنـی همیـن مردمـی کـه 
انقـالب کردنـد و خـود را یـک قدم بـه امـام زمانشـان نزدیـک کردنـد می تواننـد باز 
هم یک قـدم و یـک قـدم دیگـر  همیـن مـردم خودشـان را بـه امـام زمـان نزدیکتر 
کننـد. چطـور؟... اگـر بتوانیـد در درون خـود جامعه تـان - همـان جامعـه ی انقالبی 
- تقـوا و فضیلـت و اخـالق و دینـداری و زهـد و نزدیکـی معنـوی بـه خـدا را در خود 
 و دیگـران تأمیـن کنیـد پایـه و قاعـده ی ظهـور ولـی عصـر)( را مسـتحکمتر

 کردید.  59/4/6

ــر  ــه منج ــدند، ک ــم ش ــه ی چش ــار عارض ــال 134۲[ دچ ــا ]در س ــد م ــوم وال مرح
بــه نابینایــی ایشــان شــد. چشــم ایشــان بــه مــدت ســه، چهــار ســال اصــال جایــی 
ــه از  ــرای معالج ــان را ب ــار ایش ــن ب ــال 1345 چندی ــه در س ــا این ک ــد. ت را نمی دی
ــن  ــت: »م ــکی گف ــم پزش ــات، چش ــی از مراجع ــم. در یک ــران بردی ــه ته ــهد ب مش
چشــم ایشــان را عمــل جّراحــی می کنــم و امیــد بهبــودی هســت.«... در آن زمــان 
ــود. به هرحــال نگذاشــتند در بیمارســتان  ــج ســال سّنشــان ب ــاد و پن ــاد، هفت هفت
ــرون  ــتان بی ــد«. از بیمارس ــردا بیایی ــما ف ــم، ش ــل می کنی ــد: »عم ــم. گفتن بمانی

ــودم... ــی مضطــرب و ناراحــت ب ــن خیل ــم. م آمدی
آن روزهــا، منزلــی نزدیکــی امامــزاده یحیــی داشــتیم. نزدیک منــزل که رســیدم... 
ــد  ــت. چن ــعبان اس ــه ی ش ــد نیم ــادم آم ــد. ی ــی کرده ان ــا را چراغان ــدم آن ج دی
ــود.  ــده ب ــم ش ــی فراموش ــه کلّ ــعبان ب ــه ی ش ــودم، نیم ــغول ب ــس مش روزی از ب
ــی  ــوت و باریک ــه ی خل ــت. از کوچ ــم شکس ــادم، دل ــعبان افت ــه ی ش ــاد نیم ــا ی ت
ــه مــن دســت داد و بنــا  ــم برســم. ناگهــان حالتــی ب ــه منزل ــا ب بایــد می گذشــتم ت
ــابی ای  ــِل حس ــال توّس ــه، ح ــتن. در آن کوچ ــل ُجس ــتن و توّس ــه گریس ــردم ب ک
ــی از  ــه کلّ ــتم ب ــه داش ــی ک ــدم اضطراب ــم، دی ــه آرام گرفت ــی ک ــردم. کم ــدا ک پی
ــوی خــوب می شــود. یعنــی حــس کــردم کــه  ــت. فهمیــدم کــه حــال اب بیــن رف
آن توّســل، اثــر کــرد... صبــح روز بعــد کــه بــه بیمارســتان رفتیــم، فهمیدیــم کــه 
ــه عارضــه  ــال ک ــد س ــد از چن ــم بع چشــم های ایشــان خــوب شــده اســت؛ آن ه
ــال 45  ــال - س ــد از آن س ــت! بع ــود نداش ــود وج ــه بهب ــدی ب ــچ امی ــت و هی داش
ــه  ــم مطالع ــر ه ــر عم ــا آخ ــد و ت ــده بودن ــر زن ــال دیگ ــدت بیســت س  - ایشــان م

75/1/28 می کردند!  

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

به مناسبت سالگرد شهادت امیر سرافراز اسالم شهید صیاد شیرازی

آن روزی کـه صنعـت هسـته ای کشـور شـروع بـه فّعالّیـت کـرد و بـه آن اوجـی که 
همـه می دانید رسـید، بعضی هـا بودنـد -حّتـی بعضـی از دانشـمندان مـا، بعضی از 
نسـل های قدیمی مـا- که به مـا می گفتنـد »آقا نکنیـد، فایـده ای ندارد، نمی شـود، 
نمی توانیـد«؛ بعضی هـا بـه خـود مـن نامـه می نوشـتند و می گفتنـد نمی توانیـد. 
چـرا؟ چـون آن کسـانی کـه دسـت اندرکار بودند، همـه تقریبـاً جـوان بودنـد؛ اکثر 
آنها در سـنین حدود سـی سـال و کمتر از سـی سـال بودند؛ این ها توانسـتند. همان 
کسـانی که منکر بودنـد، بعداً اعتـراف کردند کـه »بله، اینهـا واقعاً توانسـتند این کار 

را انجام بدهنـد«.    97/1/1 

همان کسانی که منکر بودند بعداً اعتراف کردند
به مناسبت بیستم فروردین روز ملی فناروی هسته ای 

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 اســت، 

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 مســتضعفان 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(

3- روزگار ظلم و ستم استکبار تمام شدنی است
این انتظار به معنای آن است که وجود ظلم و ســتم در عالم، چشــمه ی امید را از دل های منتظران نمی زداید و خاموش 
نمی کند. اگر این نقطه ی امید در زندگی جمعیتی نباشد، چاره ای ندارد جز اینکه به آینده ی بشریت بدبین باشد... این همه 
بدی، این همه استثمار و ظلم، انسانی را که چشمه 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 است 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، 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 
سرتاسر تاریخ هم عدالت بوده است. 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 دست روی دست گذاشتن و انتظاِر 
نتایج و حوادث را کشیدن نیســت؛ صبر یعنی ایستادگی کردن، مقاومت 
کردن، محاسباِت درست خود را و محاســباِت دقیق خود را با خدعه گرِی 
دشمن 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.

1- انتظار فرج یعنی در مقابل مشکالت ناامید نشویمانتظار 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 
کارگر بیفتــد؛ وااّل اگــر ملت ها 
امیدوار باشــند و امیدوار بمانند، 
حربه ی اســتکبار چندان کارگر 
نیست. ســعی می کنند فضای 
تیره ای را در مقابل چشــم ها 
ترسیم کنند؛ فضای تیره به 
این معنا که به ملت ها تفهیم 
کنند که نیروی ذاتی شما، 
فرهنگ شما، اعتقادات شما، 
شــخصیت و هویت ملی شــما، 
نمی تواند برای شما کاری انجام 
بدهــد؛ باید قدرت هــای بزرگ 
به شــما کمک کنند تــا بتوانید 

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

پایان راه زندگی بشر. 70/11/30

انتظار 
واالترین 

عمل ها

انتظار و 
امید

انتظار و 
صبر


