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چشممان به جمکران است؛ نه لوزان!
مبارزه با ظالمان ،راه هموار زمینه سازی ظهور
 .1میگویند وضعمان خوب خواهد شد ،دیگر با دنیا
مشکلی نداشته و همه چیز گل و بلبل میشود .همه
جهان ،رو به صلح و آرامش رفته و دیگر جامعه مهدوی
ایران ،دشمنی نخواهد داشت .قرار است بلوکهها باز
شود و جامعه اسالمی غرق در نعمات الهی گردد .همه
درهای نعمت و خوبی بر روی ما باز خواهد شد و خدا را
شکر دیگر میتوانیم با شکمی سیر برای ظهور دعا کنیم.

لبخندزنان گفتگو کنیم و ظلم آنان را نادیده بگیریم.
آقا اگر میشود ظهور نکن تا حسابی برای آمدن
تو گریه و زاری کنیم .تازه برای سرزمین حجاز
نیز نامه تبریک فرستاده شده است و انشااهلل
روابطمان خوب میشود و میتوانیم به صحرای
عرفات بیاییم و خوبِ خوب برایت دعا کنیم!

 .5امروز برای ما آنچه از توافق با ابرقدرتها ترسیم
 .2اما اصال چه نیاز است دعای برای ظهور؟! اوضاع میکنند این سوال را پیش آورده که مگر حضرت
جهان که قرار است خوب شود و همه در دهکده روح اهلل تالش و جهاد برای نابودی ستمکاران را رمز
جهانی با کدخدا روی سازش دارند .خدا را شکر که ظهور نمیداند؟ چرا امروز از منزوی شدن ترس داریم
و حاضر هستیم با هر امتیازی
دیگر جهان حرف ما را میشنود؛
آقا اگر میشود ظهور نکن تا
دم کدخدا را ببینیم؟! حضرت
حال چه فرقی می کند با ندای
و
گریه
تو
آمدن
برای
حسابی
روح اهلل اشتباه در محاسبه را
«اال یا اهل العالم »...در حجاز باشد
و یا با قدم زدن در خیابانهای ژنو! زاری کنیم .تازه برای سرزمین حجاز به ما گوشزد میکند« :اگر توقع
نیز نامه تبریک فرستاده شده است داريد كه در يك شب همه امور
 .3آقا اصال اگر میشود ظهور نکن ،و انشااهلل روابطمان خوب میشود و بر طبق اسالم و احكام خداوند
میتوانیم به صحرای عرفات بیاییم و
تعالي متحول شود ،يك اشتباه
چون نظم جهانی را به هم میریزید
خوب خوب برایت دعا کنیم
ِ
است و در تمام طول تاريخ بشر،
و هرچه رشته کردهایم پنبه
چنين معجزهاي روي نداده است
میشود و پیوندهای دوستیمان با
ابرقدرتها گسسته خواهد شد .آخر ما تازه خوب یاد و نخواهد داد و آن روزي كه ـ ان شاء اهلل تعالي ـ
گرفتهایم با آنها کنار بیاییم و دیگر حرفهای جهانی مصلح كل ظهور نمايد ،گمان نكنيد كه يك معجزه
را بلد شدهایم و تازه میتوانیم بر سر یک میز بنشینیم .شود و يك روزه عالم اصالح شود؛ بلكه با كوششها و
فداركاريها ،ستمكاران سركوب و منزوي ميشوند».
 .4امروز اگر درس بال عاشورائی جامعه شیعه را
مذاکره میدانند؛ قطعا درس بال سبز مهدوی آن  .6باید دانست که کلید رمز ظهور ،در سازش با ظالمان و
هم رسیدن به توافق جامع خواهد بود! اصال وقتی مستکبران دنیا نیست ،بلکه به قول شهید سید مرتضی
میشود با زبان گفتگو کرد ،دیگر چه نیازی به آوینی« :منتظران موعود اهل مبارزهاند و مىدانند خلوص
شمشیر و مبارزه است؟ انتقام از همه ظالمان جهان عشق موحدین جز به ظهور کامل نفرت از مشرکین و
دیگر چه معنایی دارد؟ ما دیگر یاد گرفتهایم با منافقین میسر نخواهد شد اما از آن فراتر اهل والیت
گرگهایی که یک عمر هم به فکر دریدن ما بودهاند و اطاعتند و انتظار مىکشند تا فرمان چه در رسد».

بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیهالسالم
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منزل چهل و پنجم

سوالهاییبرایحقیقت
*آیا میدانید از  28تحریمی که علیه ما اعمال
تحریم نه چندان مهم ،آن
شده است ،تنها 5
ِ
مرتبط با هستهای است و تازه آن هم احتمال دارد
که تعلیق بشود؟
*آیا میدانید از  19هزار سانترفیوژ تنها  5هزار
سانترفیوژ مجاز به فعالیت هستند و  14هزار
سانترفیوژ باید جمعآوری و انبار شود؟
*آیا میدانید که ما تنها برای تامین سوخت
نیروگاه بوشهر به  190هزار سو غنیسازی هستیم،
و با طبق این توافق تنها مجاز به غنی سازی حدود
 6000هزار سو هستیم .و این یعنی برای تامین
سوخت یک سال نیروگاه بوشهر باید  31سال غنی
سازی نماییم ،و برای نیازهای آینده  600سال؟!!
*آیا میدانید تبدیل فردو به مرکز تحقیقاتی به
مراتب بدتر از تعلیق و توقف آن است زیرا بازگشت
آن به حالت قبل سخت تر است؟
* آیا میدانید ما بر طبق بیانه لوزان اجازه ی غنی
سازی در مستحکم ترین و امن ترین تاسیسات
غنی سازی خود را نداریم؟!
*آیا میدانید بر طبق بیانیه لوزان ،دشمنان اجازه
دارند ،هر مرکز مشکوکی در ایران سر بزنند و این
به معنی از دست رفتن اسرار نظامی و امنیتی
ماست؟
*آیا می دانید در تاسیسات هستهای ما دوربین
های  24ساعته کار گذاشته شده و این چه تبعات
خطرناکی برای جمهوری اسالمی ایران دارد؟
* آیا میدانید رفع تحریمها مشروط به تایید
صلح آمیز بودن برنامه هستهای ایران توسط
آژانس است و آژانس در طول  12سال گذشته
هیچ گاه صلح آمیز بودن برنامه هستهای ایران را
تایید نکرده است؟

داریم حجتیهای میشویم!
در اندیشه و عمل خود نسبت به ظهور بازنگری کنیم
قبل از انقالب بودند آدمهایی که
دم از اسالم میزدند اما در گوشهی
خانه ،اسالمشان از تسبیح و مسجد و
نماز و روزه فراتر نمیرفت .زمزمهی
زبانشان هم شده بود اینکه «تا
امام زمان ظهور نکند اوضاع جهان
درست نمیشود .ما هم وظیفهای
جز دعا برای ظهور و سالمتی ایشان
نداریم» .امام خمینی بپا خواست و
فرمود« :ما تکلیف داریم آقا! اینطور
در مسجد می نشینیم
و بعد از نمازهایمان مرگی بر
آمریکا و اسراییل میفرستیم اما
پای عمل که میشود میگوییم با
دشمنان مدارا! تا خدایی نکرده
سفرههای رنگین کمانمان ،دو
رنگ نشود.
نیست که حاال که ما منتظر ظهور
امام زمان -سالم َّ
الل علیه -هستیم
پس دیگر بنشینیم تو خانههایمان،
تسبیح را دست بگیریم و بگوییم
« َع ّج ْل َعلی َف َرجِ هِ».
عجل ،باکار شما باید تعجیل بشود،
ّ
شما باید زمینه را فراهم کنید برای
آمدن او».
انقالب شد .جوانانی برای حاکمیت
اسالم و مقدمه سازی ظهور حجت
سر بر سجادههایشان ،غسل شهادت

کردند .اما فدائیان مهدی در
شلوغیهای شهر ما گم شدند و
فراموش کردیم مقصد انقالبمان
ظهور مهدی بود! انگار فراموش
کردیم که انتظار در مبارزه است و
تا ظلم و کفر هست مبارزه هست!
گویی از ذهنمان رفته است که
ظهور مهدی نتیجه تالش و مبارزه
ما است .انگار بعد از انقالب و دفاع
مقدس ،همگی حجتیهای شدهایم
و شرح حالمان شده است شرح
بیحالی انسانهای خسته از مبارزه
که در گوشهایشان کسی میگفت:
و کسی گفت« :بخسپید ،فرج در
پیش است
کربال را بگذارید که حج در پیش
است»
گفت« :ما از حضراتیم ،به ما تکیه
کنید
مستجاب الدعواتیم ،به ما تکیه
کنید»
َ
سفره باید کرد ...ا ّما َعلم رفتن را
روضه باید خواند تا آب َبرد دشمن
را»
در مسجد می نشینیم و بعد از
نمازهایمان مرگی بر آمریکا و
اسراییل میفرستیم اما پای عمل
که میشود میگوییم با دشمنان
مدارا! تا خدایی نکرده سفرههای
رنگین کمانمان ،دو رنگ نشود.

وقتی کسی هم به ما اعتراض
میکند میگوییم« :اسالم صلح
حسنی هم دارد نمیشود که صبح
تا شب با دشمنان مبارزه کرد!».
نمی فهمیم که داریم با زبان بی
زبانی می گوییم اشکالی ندارد ما
هم مثل یاران امام حسن خون بر
دل امام زمانمان بکنیم و سجاده
از زیر پایشان بکشیم و به آالف و

تو نمیبینی!

سوال شد امام زمان (عج) غایب است یعنی
چه؟
گفتم :غایب؟ کدام غایب؟ بچه دستش را از
دست پدر رها کرده و گم شده میگوید :پدرم
گم شده است.
ما مثل بچهای هستیم که پدرش دست او را
گرفته است تا جایی ببرد و در طول مسیر از
بازاری عبور میکنند .بچه جلب ویترین مغازهها
میشود و دست پدر را رها میکند .و در بازار
گم میشود و وقتی متوجه میشود که دیگر
پدر را نمیبیند ،گمان میکند پدرش گم شده
ویژهنامه سالروز والدت حضرت مهدی (عج) فتح
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علوف معاویه زمان دل خوش کنیم
و در نتیجه امام را مجبور به صلحی
حسنی بکنیم .فراموش کرده ایم که
صلح امام حسن برای ایشان عزت
بود ،و برای یاران بی وفای ایشان
جز ذلت نبود !...آری؛ شاید داستان
ما هم تکراری قصههای تاریخ شود
و قصه ننگینی است اگر پیشانی بر
مهر و مهر سکوت بر دهان باشد!

است در حالی که در واقع خودش گم شده است.
انبیاء و اولیاء پدران خلقاند و دست خالئق را
میگیرد تا آن ها را به سالمت از بازار دنیا عبور
دهند .غالب خالئق جلب متاعهای دنیا شدهاند و
دست پدر را رها کرده و در بازار دنیا گم شدهاند.
امام زمان (عج) گم و غایب نشده است ،ما گم
شدیم و محجوب گشتهایم امام غایب نیست ،تو
نمیبینی آقا را .او حاضر است .چشمت را که
اسیر دنیا شده اگر از دنیا دست بردارد ،آقا را
می بیند.
خالصه نگو آقا غایب است ،تو نمی بینی!
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مذاکرهکنندگان ما هم تو ّجه داشته باشند؛ خطوط قرمز و خطوط اساسی که گفته شده است ،همواره در
نظرشان باشد که البتّه البد هست ،انشاءاهلل مورد نظرشان هست و از این خطوط عبور نخواهند کرد

1394/2/16

خط قرمز عزت!
تاکید رهبری بر خطوط قرمزی که نباید زیر پا گذاشته شود

در این جزئ ّیات مذاکرات ــ که
خیلی هم این چند ماه آینده مهم
است ــ اتّفاقی که باید بیفتد این
است که تحریمها به طور کامل و
یکجا بایستی لغو بشود .اینکه یکی از
آنها میگوید تحریمها شش ماه دیگر
لغو میشود ،یکی میگوید نه ممکن
است یک سال هم طول بکشد ،یکی
دیگر میگوید ممکن است از یک
سال هم بیشتر بشود ،اینها بازیهای
متعارف معمول اینها است؛ اینها
هیچ قابل اعتناء و قابل قبول نیست
1394/1/29

به هیج وجه اجازه داده نشود که به بهانه نظارت ،این ها به حریم
امنیتی و دفاعی کشور نفوذ کنند؛ مطلقا .مسئولین نظامی کشور به
هیچ وجه ماذون نیستند که به بهانه نظارت و به بهانه بازرسی و مانند
این حرفها ،بیگانگان را به حریم خصوصی و حصار امنیتی و دفاعی
کشور راه بدهند ،یا توسعه علمی دفاعی کشور را متوقف کنند،
توسعه دفاعی کشور ،توانایی دفاعی کشور ،مشت محکم ملت در
عرصهی نظامی ،این بایستی همچنان محکم بماند محکمتر بشود
1394/1/29

حمایت ما از برادران مقاوممان در
نقاط مختلف ،اینها مطلقا نبایستی
در مذاکرات مورد خدشه قرار گیرد
1394/1/20

هیچ شیوه نظارتی غیر متعارف که
جمهوری اسالمی را به یک کشور اختصاصی
از لحاظ نظارت تبدیل میکند ،به هیچ وجه
مورد قبول نیست .همین نظارت های
متعارفی که در همهی دنیا معمول است،
اینجا هم همان نظارتها [باشد] ،نه بیشتر
1394/1/20

توسعه علمی و فنی هستهای در ابعاد گوناگون ،به هیچ وجه
نبایستی متوقف بشود .توسعه باید ادامه پیدا کند .توسعه فنی،
حاال محدودیتهایی را ممکن است الزم بدانند قبول بکنند ،ما
حرفی نداریم .برخی از محدودیتها را قبول کنند ،اما توسعهی
فنی حتما بایستی ادامه پیدا کند و با شدت و قدرت پپیش برود
1394/1/20

امام صادق علیه السالم:
إِ َّن ّ
الل َف َّو َ
ِن اُمو َر ُه ُك َّلها َولَم يُ َف ِّوض إِلَيهِ
ض إِلَى ال ُمؤم ِ
َ
ال أما تَس َم ُع ّ
قولَ ( :و ِ ّ
كون َذلي ً
الل تَعالى يَ ُ
ل ال ِع َّز ُة
أَن يَ َ
كون
َول ِ َرسول ِهِ َول ِل ُمؤم َ
ِنين)؟ َفال ُمؤم ُ
كون َعزيزا َوال يَ ُ
ِن يَ ُ
َ
َ
ال َ
َذلي ً
ِنه
الج َب َل يُس َت َق ُّل م ُ
الج َب ِل أل َّن َ
ِن َ
ِن أ َع ُّز م َ
قال :إِ َّن ال ُمؤم َ
ِن اليُس َت َق ُّل مِن دينِهِ ب َِش ْى ءٍ؛
ب ِال َمعا ِو ِل َوال ُمؤم ُ

عبور از خط قرمزما
غیرممکنه!!

خداوند اختيار همه كارها را به مؤمن داده اما اين اختيار
را به او نداده است كه ذليل باشد .مگر نشنيده اى كه
خداى تعالى مى فرمايد« :عزت از آن خدا و رسولش و
مؤمنين است»؟ پس ،مؤمن عزيز است و ذليل نيست[ .در
ادامه] فرمودند :مؤمن از كوه محكم تر است ،زيرا از كوه
با ضربات تيشه كم مى شود اما با هيچ وسيله اى از دين
مؤمن نمى توان كاست.
التهذيب االحکام ،ج ،6ص179

ویژهنامه سالروز والدت حضرت مهدی (عج) فتح
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عدهای بر این نظر هستند که ظهور
قطع روند ظلم و جور تاریخی در یک
نقطه است که توسط حضرت صاحب
صورت میگیرد و عدهای اعتقاد دارند
ظهور وصل شدن اقدامات منتظران به
حضرت صاحب در یک فرایند تاریخی
است .جایی که علم مبارزه به دست
حضرت سپرده میشود تا با هدایت
خود مردم را برای ادامه مسیر راهبری
کنند.
باور به این امر که ظهور یک فرایند
تاریخی است و نه یک نقطهی زمانی
یکی از دالیل ایجاد حکومت اسالمی
است .حکومتی که وظیفه وصل کردن
زندگی شیعیان به جریان ظهور را بر
عهده میگیرید .تأکید میکنیم ،وظیفه
وصل کردن «زندگی شیعیان» به
ظهور .با این نگرش زندگی یک شیعه
قبل و بعد از ظهور از حیث سبک و
آرمان و فعالیت تفاوت چندانی نخواهد
کرد .چرا که قبل و بعد از ظهور وظیفه
ما قیام و استقامت و صبر بر قیام است.
بگذارید در قالب مثال صحبت کنیم.
شیعهای که به این نتیجه رسیده که
نیاز جامعه اسالمی ورود به حوزه
صنعت است ،و با همین نیاز وارد این
شغل شده بعد از ظهور حضرت صاحب
چه کار خواهد کرد؟ با این فرض بدیهی
که این نیاز بعد از ظهور نیز در جامعه

بعد از ظهور هم مقاومت میکنیم!
وجود دارد ،شغل فرد تفاوتی نمیکند.
مسیر او خدمت به جامعه اسالمی بوده،
چه در زمان ظهور و چه قبل از ظهور.
در حقیقت ظهور وقتی اتفاق میافتد
که جامعه شیعه به جایگاهی برسد که
مسائل و مشکالتش را بفهمد و برای
حل آنها اقدام کند .البته رسیدن به
مقصد و حل مسئله گاهی طوالنی
مدت و یا حتی بدون حضور امام
دست نیافتنی است ،ولی تا رسیدن
به نقطهای که پیشرفتن از آن بدون
حضور امام ممکن نباشد فاصله زیادی
باقی است .ما بعد از ظهور هم به
مدیریت ،به اقتصاد ،به علم ،به آموزش،
به بازار و به انرژی هستهای نیازمندیم.
اینهایی که بخشی از عزت و اقتدار نظام
اسالمی امام زمان را می سازد.
در کنار آزمون مسئله شناسی جامعه،
شیعیان دستخوش امتحان و آزمایش
میشوند .آزمایشهایی از جنس
سنجش استقامت .میزبانی امام از سوی
شیعیانی صورت میگیرد که حوادث
روزگار آنها را دلسرد و ناامید نمیکند،
سختیهای عصر حرارت ایمانشان را
سرد نمیکند و تنگ شدن عرصه ،آنها
را از دین بریده نمیسازد .این مقاومت
تمرینی است برای سختیهای بعد از
ظهور ،برای پای رکاب بودن حضرت
عصر در راستای ایجاد حکومت جهانی

ویژهنامه سالروز والدت حضرت مهدی (عج) فتح

اسالم .حکومتی که نه با شعار که با
عقل و قیام و جهاد و خون برپا خواهد
شد.
َّ
ُ
َّ
ُ
ُ
استَقا ُموا
م
ث
الل
ا
ن
ب
ر
وا
ل
قا
ذين
ل
ا
إ ِ َّن
َ ُّ َ
َ
َّ ْ
َ
َّ
َ
ْ
ُ
َ
تَ َت َن َّزل َعل ْي ِه ُم ال َمالئِك ُة أال تَخا ُفوا َو
ال ت َْح َزن ُوا َو أَبْشِ ُروا ب ِال ْ َج َّن ِة الَّتي ُك ْنت ُْم
تُو َع ُدون .آیه شیرینی است ،کسانی که
گفتند پروردگار ما خداست (یعنی در

دنیا علم توحید برافراشتند) و سپس
استقامت کردند (و در سختیها
علمداری کردند) ،مالئکه بر آنها نازل
میشوند و مىگويند غم مخوريد و به
بهشت بشارت داشته باشيد .بهشتی که
برای منتظر ،ظهور حضرتش و جهاد در
رکاب او برای افراشتن پرچم توحید در
انتهای افق است.
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