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چرایی غیبت امام زمان)عج( در دو دوره10انتظار
سپهرغرب، گروه انتظار: حجت االسالم سعید شیری درباره اینکه چرا غیبت امام زمان )عج( به دو قسمت غیبت صغری و غیبت کبری تقسیم بندی شده است، گفت: زندگی حضرت مهدی )عج( به سه قسمت تقسیم می شود، دوران اختفا که از زمان تولد امام زمان 
تا پنج سالگی ایشان است، زمانی که امام حسن عسکری )ع( به شهادت می رسند. در این پنج سال گرچه ایشان امام نبودند اما به علت ترس از دشمنان در اختفا به سر می بردند، پس از شهادت امام حسن عسکری )ع( تا سال 329 ایشان در غیبت صغری به سر 

می برند و تنها از طریق نواب اربعه با شیعیان ارتباط دارند و از سال 329 هجری قمری تاکنون نیز در غیبت کبری هستند.
وی درباره این تقسیم بندی زندگی گفت: امام زمان)عج( پدر صالحین است؛ بنابراین به جهت آمادگی شیعیان برای درک زمان غیبت این غیبت صغری اتفاق می افتد. حتی ائمه )ع( در طول زندگی، مردم را برای دوران غیبت صغری امام زمان)عج( آماده 

می کردند، به طوری که گاهی وقتی از ایشان سؤالی می پرسیدند شیعیان را به افراد دیگر ارجاع می دادند تا در زمان غیبت امام زمان)ج( نیز مردم بتوانند به صورت غیر مستقیم با امام رابطه داشته باشند.

هر خانه یک غذا، هر خانه یک پرچم شعار دهه امامت و والیت شد
سپهرغرب، گروه انتظار: حسین ظریف  منش با شرح برنامه های دهه امامت و والیت، 
گفت: »هر خانه یک غذا، هر خانه یک پرچم« به عنوان شعار دهه امامت و والیت سال 

جاری انتخاب شد.
مدیرعامل بنیاد بین المللی غدیر با شرح برنامه های دهه امامت و والیت، گفت: نخستین 
برنامه در 12 تیر در شهرستان سراب همزمان با روز گرامیداشت عالمه امینی برگزار می شود 

که هم همایش علمی و هم اجتماع مردمی به یاد آن عالمه بزرگوار است.
وی افــزود: در این دهه، هــزاران برنامه گرامیداشــت، برنامه های ترویجــی، برنامه هایی 
کــه ناظــر بــر آداب عید غدیر و دهه امامت و والیت اســت از ســوی گروه ها، تشــکل های فرهنگــی و دینی و 
جوانان برگزار می شود. ظریف منش با بیان اینکه در حوزه های هنری، علمی، فرهنگی و تبلیغی و ترویجی 
برنامه های متعددی داریم، همایش عدالت از منظر امیر المومنین )ع( در اســتان مرکزی در 26 تیر را یکی 
از این برنامه ها بیان کرد و افزود: جشــنواره شــعر ترکی در اســتان آذربایجان شــرقی و جشنواره بزرگ شعر 
علوی در شــیراز نیز در این دهه برگزار می شــود. وی با اشــاره به برگزاری همایش های متعدد میان علمای 
اهل ســنت و علمای شــیعه در دهه امامت و والیت با عنوان )والیت محور وحدت اسالمی( گفت: ما شعار 

هر خانه یک غذا و هر خانه یک پرچم را در این دهه انتخاب کردیم که کشــور علوی، با ســیره آن حضرت )ع( تزئین شود.
وی ابراز امیدواری کرد: بتوانیم فضایی را فراهم کنیم که همه مســلمانان چه شــیعه و چه ســنی و همه آزادگان جهان بتوانند این ایام را جشــن بگیرند و 

منادی آموزه هایی باشیم که می تواند نجات بخش بشری در شرایط کنونی باشد.
ظریف منش به دریافت مقاالت همایش علمی بنیاد اشــاره کرد و گفت: این مقاالت مختص همایش های علمی اســت و برای همایش عدالت از منظر امیر 

امیرالمومنین )ع(، 93 مقاله دریافت شده که حدود هفت مقاله خارجی است.
وی با بیان اینکه جشنواره شعر غدیر نیز به صورت بین المللی برگزار می شود، خاطرنشان کرد: بازسازی واقعه غدیر، جشن های خیابانی، اجتماعات میثاق 

با والیت در بسیاری از استان ها را از دیگر برنامه های دهه امامت و والیت است.

آثاری که انتظار فرج برای فرد و اجتماع دارد
سپهرغرب، گروه انتظار: حجت االسالم نصوری با اشاره به برخی آثار فردی و اجتماعی انتظار فرج، گفت: وحدت و همگرایی و حس حضور 

امام )عج( از مهمترین این آثار است؛ حسی که سبب مراقبت از رفتار در انسان شده و او را در طاعت خدا و ولی اش فعال می کند.
حجت االسالم والمسلمین »محمدرضا نصوری« درباره آثار فردی و اجتماعی انتظار فرج، اظهار کرد: کسی که منتظر خوبی باشد و به راستی 
به همه شــرایط پایبند باشــد و بایســته ها را به نحو احسن انجام دهد، خروجی های مطلوبی به دست می آورد از مهمترین آنها اصالح ظاهری و 

اصالح اندیشه و فکر است، یعنی پیراستگی از خصایص ناپسند و آراستگی به فضایل اخالقی.
معــاون فرهنــگ، آمــوزش و پژوهــش بنیــاد فرهنگــی حضــرت مهــدی موعود )عــج( ادامــه داد: امام صــادق)ع( فرمودنــد: هر کس 
می خواهــد از اصحــاب قائم)عــج( باشــد بــه پرهیــزگاری و اخالق نیکو خود را آراســته کنــد. دومین رهــاورد انتظار، امید به آینده اســت، 
انتظــار فــرج در منتظران امید بــه آینده را ایجاد می کند همین امید نقشــی خاص در زندگی 

دارد. انسان 
وی تصریــح کرد: کســی که بــه آینده امیــد دارد، می داند دیر یــا زود زمین بــه صالحان به ارث 
ًة َوَنجَعَلُهُم الواِرثیَن«  ذیَن اســُتضِعفوا ِفی اأَلرِض َوَنجَعَلُهم َأِئّمَ می رســد: »َوُنریُد َأن َنُمّنَ َعَلی اّلَ
)قصــص، 5( منتظــر وقتی بــه این نتیجه برســد درصدد ظلم ســتیزی و احیای عدالــت برمی آید. 

انتظار به انسان امید نزدیک شدن به جامعه موعود را می دهد.
حجت االســالم نصوری در ادامه بیان کرد: از دیگر رهاوردهای انتظار، پویایی در جهت رســیدن 
بــه هدف اســت، زندگی انســان زمانی قابل توجه اســت که آثــار حرکت و پویایــی در زوایای آن به 
چشم بخورد. عالوه بر این، انتظار فرج سبب وحدت و همگرایی می شود، تفرقه آدمی را به جایی 

نمی رساند. لذا با وحدت و همگرایی می توان شرایط را برای ظهور مساعد کرد.
وی در پایان خاطرنشــان کرد: دیگر دســتاورد مهم انتظار فرج احســاس حضور امام )ع( است 
که معرفت عمیق را رشــد می دهد، و باعث مراقبت از رفتار در انســان می شــود، به نحو احســن 

جدیت در اطاعت خدا و رضایت ولی خدا را در زندگی خویش دارد.

انتظار:  گروه  سپهرغرب، 
بیان  با  اجرایی  حجت االسالم 
)عج(  زمان  امام  اگر  امروز  اینکه 
جایگاهی  شیعه  نشود،  شناخته 
به  شیعه  پشت  گفت:  ندارد، 
امامت گرم است، لذا از مهمترین 
مسئله  تبیین  جهاد  در  عرصه ها 
مهدویت است، به ویژه آنکه ما را به آینده روشن 

امیدوار می کند.
جهاد تبیین از کلیدواژه هایی اســت که پس از 
تاکیــد مقــام معظم رهبری به یکــی از اولویت ها 
بــه ویژه در ســاحت فرهنگ تبدیل شــده اســت. 
بــه منظــور بررســی ابعــاد و رهــاورد ایــن جهاد 

االســالم  حجــت  بــا  مهدویــت  موضــوع  در 
والمســلمین »محمدحســین اجرایی«، 

امام جمعه هرســین و کارشناس 
ترتیــب  گفتگویــی  مهــدوی 

ادامــه  در  کــه  داده ایــم 

مشــروح آن تقدیم حضورتان می شود:

 آیا جهاد تبیین در مسئله آموزه مهدویت 
از  دارد؟  موضوعیت  نیز  آن  کارکردهای  و  ارکان  و 
باره  این  در  تبیین  جهاد  به  می توان  منظور  چه 

ورود کرد؟
یکــی از توصیه هــای مقــام معظــم رهبــری در 
ســال های اخیــر به مردم بــه ویژه جبهــه فرهنگی 
انقالب، موضوع جهاد تبیین اســت چون دشمن 
از ابــزار خود اســتفاده می کند تا زشــت خویش را 
زیبــا و نداشــته هایش را داشــته نشــان 
دهد و در مقابل زیبایی های دین و نظام 
را از چشــم مردم بیانــدازد، در مقابل ما 

وظیفــه داریــم ورود و عمل کنیم امروز اگر رســانه 
و دیگــر گروه هــا و اقشــار وظیفه خــود را بدانند و 
واقعیت هــا و دســتاوردهای نظــام را تبیین کنند، 

مردم امیدوار می شوند.
در کنار این مسئله، بارها رهبری به امیدبخشی 
تاکیــد کرده انــد یکــی از امتیازات و نقاط برجســته 
اســت،  امیدبخشــی  مســئله  مهــدوی  مباحــث 
ضــرورت دارد مباحــث مهدویــت تبیین و تشــریح 
شــود، گمشــده امروز ما امام زمان 
)عــج( اســت، آقایــی که وقتــی دعا 
می کند، دعایش اجابت می شود و 

اگر بیاید دنیا را نجات می دهد.
از  هــم  مــا  رو،  ایــن  از 

ســوی خدای متعال به شــناخت امــام عصر )عج( 
از جانــب  و اطاعتشــان توصیــه شــده ایم و هــم 
ائمــه)ع(، چنــان کــه امــام صــادق)ع( در دعــای 
مربــوط بــه عصــر غیبــت بیــان می کننــد: »الّلُهــّمَ 
ْفِنی َنْفَســَک َلْم  ــَک ِإْن َلــْم ُتَعّرِ ْفِنــی َنْفَســَک َفِإّنَ َعّرِ
َک ِإْن َلْم  ْفِنی َرُســوَلَک َفِإّنَ َأْعِرْف َرُســوَلَک. الّلُهّمَ َعّرِ
ْفِنی  َتَک؛ الّلُهــّمَ َعّرِ ْفِنــی َرُســوَلَک َلْم َأْعــِرْف ُحّجَ ُتَعّرِ
َتــَک َضَلْلُت َعْن  ْفِنی ُحّجَ ــَک ِإْن َلــْم ُتَعّرِ َتــَک َفِإّنَ ُحّجَ

ِدیِنی«.

در  امام عصر)عج(   شناخت و شناساندن 
میدان جهاد تبیین، چه ضرورتی دارد؟

شــناخت امــام زمــان )عــج( و مســیر ایشــان 
ضرورت دارد ایشــان معنای حیات شــیعه است، 
امــروز اگــر امــام زمــان )عــج( شــناخته نشــود، 
شــیعه جایگاهی ندارد، پشــت شــیعه به امامت 
گــرم اســت بــدون امــام زمان)عــج( زندگــی مــا 
معنــا و قدرت و قوتــی ندارد. لــذا تبیین جایگاه 
مباحــث مهــدوی، به ویژه نســخه مهدویت برای 

آینده ضرورت دارد.
از ابعــاد اجتماعــی ایــن آمــوزه، امیدبخشــی 
اســت که به جامعه بالندگی و نشاط می بخشد، 

مهدویــت، آورده هــای بســیار بــه ویــژه در حوزه 
اجتماعــی دارد و تبییــن ایــن مهــم، اجتمــاع ما 
را بــاال بــرده و بــه تمــدن نویــن اســالمی نزدیک 

می کند، تمدنی که زمینه ســاز ظهور است.
در قــرآن فراوان تعبیر ِلُتبّیــن چندین بار آمده 
اســت یعنــی حتمــا بایــد تبییــن صــورت بگیــرد، 
البتــه تبیین، بایســته ها، شــرایط و الزاماتی دارد، 
می دانیــم از مهم تریــن مباحــث مهــم در جهــاد 
مــا  تبییــن، مهدویــت اســت مهم تریــن وظیفــه 
در ایــن حــوزه زمینه ســازی بــرای ظهــور و انتظار 
مثبت اســت. ما دو نوع انتظــار داریم یکی مثبت 
و دیگــری منفــی؛ انتظار مثبت یعنــی انتظاری که 
دســت روی دســت نگذاریــم و پویــا باشــیم و هر 
کــس به وســع خود به زمینه ســازی ظهــور کمک 
کنــد اینجــا حتی یــک زن خانــه دار وظیفــه تبیین 
می یابد، انتظــار منفی یعنی انتظاری که با انزوا و 

گوشه نشینی همراه است.

معرفی  برای  تبیین  جهاد  از  می توان  آیا   
آنها  به  عمل  زمینه سازی  و  منتظران  وظایف 

استفاده کرد؟
در جهــاد تبیین با رویکرد مهــدوی باید جایگاه 
و شــأن امام )عــج( و وظایف منتظــران در مقابل 
ایشــان تبییــن شــود تــا جامعه بــه ویــژه جوانان 
بایــد به ســمت امــام )عج( تشــویق شــوند. بیان 
اینکه سربازان حضرت حجت )عج( اهل اخالص و 
ایمان و قناعت و خوش قلبی و شجاعت بی مثال، 
تواضع، یاد خدا و... هســتند، از شیربیشــه دلیرتر 
از  هســتند،  روز  شــجاعان  و  شــب  پارســایان  و 
جلوه های جهاد تبیین در حوزه مهدویت اســت تا 

به این واسطه برای منتظران الگو تعریف شود.

مهدویت  محوریت  با  تبیین  جهاد  برکات   
برای جامعه منتظر چه چیزهایی است؟

یکــی از بــرکات مهدویت، مســئله امیدبخشــی 
اســت برای مثال در جنگ هــای جهانی و تهدیدات 
امــام  بــه  متوســل  بــزرگان  و  علمــا  دشــمنان، 
زمان)عج( می شدند و ایشان دست برکت خود را 
می آوردند و گره گشــایی می کردند، مهدویت ما را 

به آینده روشــن امیدوار می کند چنان که خداوند 
در آیه 105 ســوره مبارکه انبیاء می فرماید: »َوَلَقْد 
ْرَض َیِرُثَها  ْکــِر َأَنّ اأْلَ ُبوِر ِمــْن َبْعــِد الِذّ َکَتْبَنــا ِفــی الَزّ
اِلُحــوَن؛ و مــا بعــد از تــورات در زبــور  ِعَبــاِدَی الَصّ
)داود( نوشتیم که البته بندگان نیکوکار من ملک 
زمیــن را وارث و متصــرف خواهنــد شــد«. ایــن از 
امیدبخش ترین آیات قرآن اســت اگر برای جامعه 

تبیین شود، امیدوار می شود.
می بینیــم  بنگریــم،  کــه  معاصــر  تاریــخ  بــه 
امیدبخشــی آمــوزه مهدویت چه تحوالتــی را رقم 
زده اســت. امــا مــا در جهــاد تبییــن وظیفــه خود 
را آ ن طــور کــه باید، انجــام نداده ایم همیــن آیه و 
وعده هــای الهــی، جامعــه را بــه آینــده ای روشــن 
امیــدوار می کنــد، طــوری که تــرس از بیــن رفته و 
امنیــت همــه زمین را فرا می گیــرد و مردم به دین 

عمل کرده و لذت می برند.

افراد  به  مهدویت  درباره  تبیین  جهاد  آیا   
وسع  قدر  به  می توان  یا  می شود  منحصر  خاص 

ورود کرد؟
نــگاه محاســباتی داریــم و  گاهــی اوقــات مــا 
می گوییــم پــول و قدرت نداریم امــا خدای متعال 
بــا مصادیــق متعــدد نشــان داده کــه بــه حرکــت 
انســان ها برکــت داده اســت، چنان کــه خطاب به 
حضــرت ابراهیم)ع( می فرماید: تــو فریاد بزن من 
صــدای تــو را به اقصی نقــاط عالم می رســانم... و 
اکنــون ســاالنه میلیون هــا نفــر به حــج ابراهیمی 

می روند!
خــدای متعــال در ســال های اخیــر معجــزات 
امــام  اســت،  داده  نشــان  مــا  بــه  بیشــمار 
خمینــی)ره( 60 ســال قبــل تنهــا به پا خاســت و 
تــوکل و امیــدش به خــدا بود و بــا همین توکل 
به فاصله 15 ســال انقالب اســالمی را به پیروزی 
رســاند. یا در قضیه سوریه همه اســتکبار متفق 
شــدند اما مقام معظم رهبری پشــت سوریه به 
عنــوان محور مقاومت ایســتادند، و اســتکبار را 
شکســت دادیم؛ در یمن نیز علی رغم هفت سال 
جنــگ، جبهه مقاومت بــا اقتدار مقابل اســتکبار 

است. ایستاده 

شیعه بدون امام )ع( جایگاهی ندارد

حجت االسالم 
اجرایی

حجت االسالم 
نصوری

حسین 
ظریف  منش

به تاریخ معاصر که بنگریم، 
می بینیم امیدبخشی آموزه 

تی را رقم  مهدویت چه تحوال
زده است. اما ما در جهاد 

تبیین وظیفه خود را آ ن طور 
که باید، انجام نداده ایم همین 
آیه و وعده های الهی، جامعه 

وشن امیدوار  را به آینده ای ر
می کند، طوری که ترس از بین 

رفته و امنیت همه زمین را فرا 
می گیرد و مردم به...

انتظار:  گروه  سپهرغرب، 
شرح  با  فوادیان  حجت االسالم 
آموزه مهدویت در نگاه و کالم امام 
فرمودند:  ایشان  گفت:  )ع(،  جواد 
که  است  غیبتی  او  برای  همانا 
طوالنی  آن  مدت  و  زیاد  آن  روزهای 
انتظارش  مخلصان  پس  می شود؛ 
را می ِکشند« در روایتی دیگر انتظار فرج را برترین 

اعمال شیعیان معرفی کرده اند.
شــهادت  ســالروز  رســیدن  فــرا  مناســبت  بــه 
امــام جــواد)ع( و بــه منظــور بررســی مهدویــت در 
آموزه هــای نهمیــن امــام شــیعیان)ع( بــا حجــت 
االســالم والمســلمین »محمدرضا فوادیان«، دبیر 
اندیشــکده علمــی مهدویت و کارشــناس مهدوی 
گفتگــو کرده ایــم کــه در ادامه مشــروح آن تقدیم 

حضورتان می شود:
اینکــه  بیــان  بــا  فوادیــان  االســالم  حجــت 
جواداالئمــه)ع( دربــاره نــام و نســب حضــرت بقیه 
کــرد:  اظهــار  دارنــد،  تصریحاتــی  االعظــم)ع(  اهلل 
ایشــان می فرماینــد: »امــام مهدی)عج( بــا پیامبر 
اکرم)ص( همنام و هم کنیه است«؛ امام جواد )ع( 
در معرفی آخرین امام، از القابی استفاده کرده اند 
که هشــدارهایی نیز در پی آن آمده است. چنان که 
علت نامیدن حضرت حجت)عج( به »قائم« را قیام 

بعد از فراموش کردن نام و یاد او بیان فرموده اند 
که اشــاره به آســیبی با عنوان »فراموشی یاد امام 

مهدی )عج(« دارد.
دبیــر اندیشــکده علمــی مهدویــت ادامــه داد: 
جواداالئمــه)ع( روایاتــی نیــز دربــاره غیبــت امــام 
مهدی)عــج( و ویژگی های ایــن غیبت دارنــد، َصْقُر 
بــن ابی ُدَلف هم نقل می کند کــه از امام جواد )ع( 
شنیدم که می فرمودند: همانا برای او غیبتی است 
کــه روزهــای آن زیــاد و مدت آن طوالنی می شــود؛ 
پس مخلصان انتظارش را می کشند و افراد شکاک 
انکارش می کنند و منکران، اعتقاد به او را مسخره 
می نماینــد. کســانی کــه وقت مشــخص می کنند، 
دروغ گویند و عجله کنندگان در عصر غیبت، هالک 
می شــوند و تسلیم شدگان در برابر قضای الهی در 

عصر غیبت نجات می یابند.
وی تصریح کرد: امام جواد )ع( به طوالنی بودن 
غیبت هم اشــاره دارند، ایشان می فرمایند: وای به 
حــال شــخصی که در ایام غیبت نســبت بــه وجود 
امام عصر )عج( دچار شک بشود! حضرت)ع( شک 
دربــاره امام مهــدی )عج( را موجب انــکار و هالکت 
بیــان فرمودند؛ زیرا مســأله مهدویت، پوشــیده و 

دست نیافتنی نیست.
حجــت االســالم فوادیــان در ادامــه بیــان کرد: 
حیــرت و ســردرگمی، از دیگــر از آثــار غیبــت اســت. 

امیــه بن علی القیســی می گوید: از امــام جواد )ع( 
پرســیدم: امــام بعــد از شــما کیســت؟ فرمودنــد: 
»فرزندم علی و دو فرزند علی.« سپس مدتی سر را 
به زیر انداختند. ســپس سر برداشتند و فرمودند: 

»در آتیه ای نزدیک حیرتی فرا می رسد...«.
وی افــزود: حضــرت)ع( می فرماینــد: هــر کــس 
سرپرستی یتیمان آل محمد )ص( همان هایی را که 
از امامشــان دور افتاده و در حیرت جهل غوطه ور در 
دستان دشــمنان ناصبی ما اسیرند، بر عهده گیرد و 
ایشان را نجات داده، از سرگردانی برهاند و شیاطین را 
با دفع وسوسه هایشان مغلوب سازد و بر دشمنان 
اهل بیت )علیهم السالم( توسط حجت های پروردگار 
و دالیل امامانشــان چیره شود، مقام و منزلتش نزد 
خداوند به بهترین وجهی بر شخص عابد برتری یابد؛ 
فضیلتی بــه مراتــب باالتر از فضل آســمان بــر زمین 
و عــرش و کرســی و پرده هــای آســمان، و برتــری این 
جماعت بر گروه عابدان، مانند فضیلتی است که ماه 

شب بدر بر کم سوترین ستاره آسمان دارد.
ایــن کارشــناس مهــدوی بــا بیــان اینکــه امــام 
امــام  فــرج  بــرای  انتظــار  موضــوع  در  جــواد)ع( 
مهدی)عج( نیز آموزه هایی دارند، ابراز کرد: حضرت 
عبدالعظیم حســنی )ع( می فرماید: بر موالی خود 
امــام جــواد )ع( وارد شــدم و می خواســتم از قائم 
پرســش کنم کــه آیا آن حضــرت مهدی هســتند یا 

غیر ایشــان. امــام)ع( فرمودنــد: »ای ابوالقاســم! 
قائم ما همان مهدی اســت؛ کسی که واجب است 
در غیبتــش، او را انتظــار کشــند و... برترین اعمال 

شیعیان ما انتظار فرج است.«
دیگــری  روایــت  در  ایشــان  کــرد:  اضافــه  وی 
می فرماینــد: »افراد مخلــص در غیبت امام مهدی 
)عــج( انتظــار آن حضــرت را می کشــند«. این یعنی 
یکی از معیارهای شناخت منتظران حقیقی، خالص 

بودن آنها از هر گونه تردید است.
حجت االســالم فوادیــان در ادامه بیــان کرد: از 
آســیب هایی که احتمــال دارد منتظــران گرفتار آن 
شــوند، توقیت و تعجیل اســت که امــام جواد )ع( 
دربــاره اولــی می فرمایــد: »افــرادی که بــرای ظهور 
امــام مهدی )عج( وقت مشــخص می کننــد، دروغ 
گــو هســتند«. و درباره آســیب تعجیــل فرمودند: 
»عجله کنندگان در عصر غیبت هالک می شــوند«؛ 
ایشان درباره راه نجات از این دو آسیب تاکید دارند: 
»آنهایــی که در برابر قضا و قدر الهی در عصر غیبت 

صبر داشته و تسلیم باشند، نجات می یابند.«
وی تصریح کرد: امام جواد )ع( درباره یاران حضرت 
حجت)عــج( می فرماید: »... اصحابــش 313 تن، به 
تعداد اصحــاب بدر از دورترین نقاط زمیــن به گرد او 
جمع گردند و این همان فرمایش خدای تعالی است 
که فرمود: »هر کجا باشــید، خداوند همگی شــما را 

می آورد، در حقیقت، خدا بر همه چیز تواناست«.
در  اینکــه  بیــان  بــا  فوادیــان  االســالم  حجــت 
آموزه هــای جواداالئمــه)ع( دربــاره ظهــور و عالئم 
آن نیــز تصریحاتــی وجــود دارد، گفــت: چنــان کــه 
فرمودند: »اگر از عمر دنیا فقط یک روز باقی مانده 
باشــد، خداونــد آن روز را طوالنــی می گرداند تا این 
کــه امام مهدی )عــج( در آن روز ظهور کنــد«. و نیز 
می فرماینــد: »خــدای تعالی امــر او را در یک شــب 
اصــالح فرماید، چنان که امر حضرت موســی کلیم 
اهلل را اصــالح فرمــود؛ او رفت تا بــرای خانواده اش 

شعله آتش بیاورد، اما چون برگشت، پیامبر بود«.
امــام  بــرای  جــواد)ع(  امــام  کــرد:  اضافــه  وی 
مهدی)عج( و دولــت موعود دعاهایی دارند چنان 
کــه در قنوتی بعــد از دعاهای فراوانــی به خداوند 
متعالــی عرضه می دارند:... خداونــدا! آن گروهی را 
که ایمان آوردند، یاری و تأیید فرما تا بر دشــمنانت 
و دشمنان دوستانت پیروز شوند و آنها را به حق و 
حقیقت فراخوانند و دنباله رو امام منتظری باشند 

که برای برقراری عدل و داد قیام می کند...«.
ایــن ســخنان  وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: 
جواداالئمه)ع( نشــان می دهد اندیشــه مهدویت 
در عصــر امــام جــواد )ع( بی فــروغ نبوده اســت و 
حضــرت)ع( پاســخگوی ســواالت دربــاره مهدویت 

بوده اند.

مهدویت در کالم امام جواد )ع(؛
از تعیین شرط انتظار تا تبیین شیوه اصالح کار امام )عج(

حجت االسالم 
فوادیان
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11 انتظار آیا ما امام زمان )عج( را می بینیم؟
سپهرغرب، گروه انتظار: کارشناس حوزه مهدویت گفت: غیبت به معنای غایب بودن جسم و یا غایب بودن عنوان است. غایب بودن جسم به این مفهوم که خداوند تصرفاتی در چشم ما قرار داده که ایشان را نمی بینیم و نمی شناسیم و غایب بودن عنوان نیز 
به این مفهوم است که ما ایشان را می بینیم اما نمی شناسیم. حجت االسالم شیری تأکید کرد: در بسیاری از روایات داریم وقتی حضرت مهدی )عج( ظهور می کند عده ای انگشت به دهان می مانند که ما قبال ایشان را دیده بودیم و یا در روایاتی داریم که در 

موسم حج حضرت مهدی)عج( حاضر می شوند و به حاجی ها سالم می کنند اما کسی ایشان را نمی شناسد.
وی درباره اینکه آیا حجت الهی می تواند غایب شود، گفت: در قرآن به سابقه غیبت پیامبران الهی اشاره شده و امری نو نیست؛ حضرت یوسف )ع( نزدیک به 20 سال از کنعانیان غایب می شود و در حالی که برادرانش و بسیاری از کنعانیان او را می دیدند 

اما ایشان را نمی شناختند. در روایات شیعه و سنی به غیبت حضرت صالح، حضرت یونس و حضرت عیسی)ع( اشاره شده و برخی معتقدند که هنوز هم حضرت خضر و حضرت عیسی)ع( غایب هستند و روزی ظهور خواهند کرد.

کتاب  انتظار:  گروه  سپهرغرب، 
»لغزش های اعتقاد در عصر غیبت 
راهکارها(«  و  زمینه ها  )گونه ها، 
نشر  توسط  مالیی  حسن  اثر 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی 

به چاپ رسید.
در  اعتقــاد  »لغزش هــای  کتــاب 

عصــر غیبــت )گونه هــا، زمینه هــا و راهکارها(« اثر 
حســن مالیی اســت که در پژوهشکده مهدویت و 
آینده پژوهی پژوهشــگاه علوم و فرهنگ اســالمی 
تهیــه و بــه همــت نشــر ایــن پژوهشــگاه در 317 

صفحه منتشر شد.
زمان غیبت امام عصر)عج( بر طبق متون دینی 
بــه گونه ای خواهــد بود که اعتقــادات و باورهای 

دینــی و مهــدوی یــک مســلمان بــه شــدت مورد 
هجمه قــرار می گیــرد و دینداری برای مســلمانان 
بــا چالش های خطرناکی مواجه خواهد شــد. این 
پیش بینــی معصومیــن)ع( امــروزه بــا تأملــی در 
وضعیت دینداری آحاد جامعه انسانی و با هجوم 
بــی امــان جبهه شــیطان بــر باورهای الهــی کامًال 

مشهود است.

قطعــا چنیــن لغزش هایی در امــور اعتقادی 
بــا زمینه های فــردی و عوامل اجتماعی شــکل 
باورهــا  در  انحــراف  ایجــاد  و موجــب  می گیــرد 
می شــود کــه بایــد مــورد بررســی موشــکافانه 
و  لغزش هــا  تــا  زیــرا  گیــرد؛  قــرار  عالمانــه  و 
ارائــه  نشــود،  شناســایی  آن  ایجــاد  بســترهای 
راهــکار ممکــن نخواهد بــود؛ بنابراین رســالت 
یافتــن   ، مذکــور شناســایی  از  پــس  مــا  مهــم 
راهکارهــای مؤثــر بــرای از بین بــردن یا کاهش 

است. لغزش ها  این 
اهــداف اصلی این پژوهش، شناســایی عوامل 
و زمینه هــای لغــزش اعتقــادی در زمانــه غیبــت و 
چاره اندیشــی و ارائــه راهــکار و رفــع چالش هــای 

اعتقادی در عصر غیبت بوده است.

 ساختار اثر
ایــن اثــر در چهــار فصل تألیف شــده اســت؛ در 
فصل اول این اثر که به کلیات و مفاهیم اختصاص 
یافتــه، در قالــب دو گفتــار، بــه مبحــث »جایــگاه 
اعتقادات در اســالم« و »غیبت امــام عصر)عج( و 

انتظار ظهور« پرداخته شده است.
اثــر،  ایــن  از  فصــل  دومیــن  در  نویســنده 
»گونه شناســی لغزش هــای اعتقــادی« را در ســه 

گفتار با عناوین مفهوم شناســی لغزش اعتقادی، 
لغزش های مشــترک در همه اعصار، و لغزش های 
ویژه در عصر غیبت مورد بحث و بررســی قرار داده 

است.
از جملــه لغزش هــای ذکــر شــده در این فصل 
می تــوان بــه انکار و شــک دربــاره وجــود حضرت 
مهدی)عــج(، ادعــای مهدویــت )مهــدی بودن(، 
ناامیــدی از ظهــور امــام زمان)عــج(، بــی فایــده 
دانســتن امــام غیــب، انحــراف در عقیــده رجعت 
هنــگام ظهــور، تمام معجــزه بودن ظهور اشــاره 

کرد.
گســترش  و  بــروز  بســترهای  »زمینه شناســی 
فصــل  ســومین  عنــوان  اعتقــادی«  لغزش هــای 
از ایــن کتــاب اســت کــه نویســنده در دو گفتار به 
لغزش هــای  بــروز  بیرونــی  و  درونــی  لغزش هــای 
اعتقــادی می پــردازد؛ در ایــن فصــل، زمینه هــای 
لغزش هــای  بــروز  رفتــاری  و  گرایشــی  بینشــی، 

اعتقادی تبیین شده است.
در چهارمیــن و آخریــن فصل از کتــاب مذکور، 
»راهکارشناســی مقابله با لغزش های اعتقادی« 
مــورد بررســی قــرار می گیــرد کــه در ایــن راســتا، 
راهکارهــای  معرفتــی،  فرهنگــی  راهکارهــای 
 - سیاســی  راهکارهــای  و  تربیتــی،  اخالقــی- 

اجتماعی تشریح شده است.

 برشی از اثر
مقابلــه  اجتماعــی   - سیاســی  راهکارهــای 
بــا لغزش هــای اعتقــادی عصــر غیبــت؛ انســان 
بــرآوردن  بــرای  و  اســت  اجتماعــی  موجــودی 
بــه رفت  و آمــد در جامعــه  نیازمندی هــای خــود 
بــا  مواجهــه  و  گوناگــون  افــراد  بــا  معاشــرت  و 
قوانیــن جــاری در آن نیــاز دارد. همیــن ورود به 
جامعــه در صورتــی کــه از صالح کافــی برخوردار 
نباشــد، می تواند بسترساز ایجاد لغزش هایی در 

باورهای دینی او شود.
از ایــن رو باید راهکارهایی را یافت که با جامعه 
مرتبط است و با سیاست و سیاسیون ارتباط دارد 

و به اجرای آن همت گماشت.
سیاســی –  راهکارهــای  مهم تریــن  از  برخــی 
اجتماعــی بــرای حفظ ایمان و مصــون ماندن از 
لغزش هــای اعتقــادی عبارتنــد از: صالــح بــودن 
در  عدالت گســتری  جامعــه،  نخبــگان  و  خــواص 
حــد توان، برخورد با افــراد و فرقه های انحرافی، 
دشمن شناســی و بصیرت افزایی، تقیه منطقی و 
هشیارانه، بســیج عمومی و سازماندهی نیروها 

و تقویت امــور مالی و اقتصادی جامعه.

یک  انتظار:  گروه  سپهرغرب، 
وقتی  گفت:  مهدوی  کارشناس 
حجت)عج(  حضرت  نیابت  به 
و  بدهیم  صدقه  برویم،  زیارت 
طرف  از  را  درمانده ای  دست 
به  خیری  کار  هر  و  بگیریم  ایشان 
امام  دهیم  انجام  ایشان  نیابت 

زمان)عج( به ما عطایی شاهانه می کنند.
حجت االســالم »جواد نصراهلل پور«، کارشناس 
مرکــز تخصصــی مهدویــت در سلســله مطالبی در 
کانــال »مهدویــت و انتظــار« در سلســله مباحثی 
به شــرح و آموزش مباحــث مهدویــت می پردازد. 
در ادامــه مشــروح مباحــث دربــاره »آثــار و برکات 
معرفتــی دعــای برای حضــرت مهدی)عــج(« مرور 

می شود:
در قــرآن و روایــات آثار و برکات بســیاری برای 
دعــا و مناجــات بــا خدا بیان شــده اما عــالوه بر 
همــه این آثــار، نتایج دعــا برای امــام عصر)عج( 
شــیعه  شــویم  متوجــه  تــا  می شــود  بررســی 
منتظــری کــه برای امــام زمانــش دعــا می کند و 
عــرض ادب و اخــالص بــه آن حضرت)عج( دارد، 
چــه اجــری می بــرد؛ البتــه پــاداش اخــروی ایــن 
عمــل را خــدا می دانــد و اینجــا فقــط برخــی آثار 
دنیوی آن را مــرور می کنیم. این فواید دنیوی با 

سعادت اخروی هم قرابت دارد.
نخســت محبت نســبت اهل بیت)ع( و به ویژه 
حضــرت ولیعصر)عج( اســت، یعنی وقتی ایشــان 
را زیــارت و بــه محضرشــان ســالم و عــرض ارادت 
می کنیم، بین ما و حضرت)عج( محبت و دوســتی 
ایجــاد می شــود این محبــت با دعا و زیارت ریشــه 
دارتــر و محکــم تــر می شــود از دیگــر ســو یکــی از 
حقوقــی هــم که بــر گردن ما اســت، ادا می شــود 
چــون خداونــد در آیــه 23 ســوره مبــارک شــوری 
َة  می فرمایــد: »ُقْل اَل َأْســَأُلُکْم َعَلْیِه َأْجــًرا ِإاَلّ اْلَمَوَدّ
ِفــی اْلُقْرَبــی«؛ با دعا و زیارت این تکلیف ادا شــده 
و از طرفی قلب ما از محبت حضرت)عج( سرشارتر 

می شود.
دومیــن اثر، شــکر نعمــت اهل بیت)ع( اســت، 
دعــا بــرای امــام زمان)عــج( قدردانــی و شــکر به 
درگاه الهــی بــرای حضــور ولــی اهلل االعظم)عــج( 
اســت، چنان که غفلت از ایــن دعا به نوعی کفران 
نعمــت اســت، خدا در آیــه 11 ســوره مبارکه ضحی 
ْث« این شــکر  َک َفَحِدّ ا ِبِنْعَمِة َرِبّ می فرمایــد: »َو َأَمّ
و قدردانــی، پیونــد ما با امــام زمان)عــج( را قوی 

می کند.
ســومین اثــر، نیکــی در حق امام)عج( و تشــکر 
از ایشــان اســت، امامــی کــه وجودشــان سراســر 
خیر برای بشــریت اســت و با همه فراموشــی های 

بشــر بــرای آنهــا از پــدر و مــادر دلســوزتر اســت و 
همه برکات به واســطه فیض وجود ایشــان به ما 
می رســد »ِبُیمِنِه ُرِزَق الــَوری«  و بالیا از ما به برکت 

امام)عج( دفع می شود.
چهارمیــن اثــر دعــا و زیــارت امــام مهدی)عج( 
باعث جلب عنایت ایشــان می شــود، قــرآن در آیه 
یُتْم  86 ســوره مبارکه نســاء می فرماید: »َوِإَذا ُحِیّ
وَهــا« یعنی اگر  ــوا ِبَأْحَســَن ِمْنَها َأْو ُرُدّ ــٍة َفَحُیّ ِبَتِحَیّ
کســی به شــما تحیــت و درود گفــت بهتر بــه او یا 
همانطور پاســخ دهید. قطعا وقتی ما دعا و ثنا و 
سالم به محضر امام زمان)عج( داریم ایشان بنابر 
فرمــوده این دســتور قرآن بهتر از آن به ما پاســخ 
می دهنــد. چنان که نقل اســت حضرت اباعبداهلل 
الحســین)ع( در مقابــل یــک شــاخه گل، کنیزی را 
آزاد کردنــد و چــون از چرایــی کار ایشــان پرســیده 
شد حضرت سیدالشــهداء)ع( آیه مذکور را تالوت 
کردنــد و فرمودنــد خــدا مــا را اینگونه قــرار داده 

است.
لــذا وقتی به نیابــت حضرت حجت )عج( زیارت 
برویم و صدقه ای بدهیم و دســت درمانده ای را 
از طــرف ایشــان بگیریــم و هر کار خیری بــه نیابت 
ایشــان انجــام دهیــم اعــم از حضــور پیــاده روی 
اربعین، جلســه ذکر و دعایی، کمــک به محرومی 
شــاهانه  عطایــی  مــا  بــه  زمان)عــج(  امــام  و... 

می کننــد؛ امام معصوم به ســالم و کار ناقص ما 
نگاه نمی کند!

مرحوم موســوی اصفهانی کــه مکیال المکارم 
را تالیف کرده می گوید: دعا باالترین نوع احســان 
و نیکــی اســت لذا وقتــی بنــده مومن بــرای امام 
زمانــش خالصانه دعا کند، مــوالی بزرگوارش هم 
او را دعا می کند و دعای امام)ع( کلید همه خیرات 

و خوبی ها است.
وی در گــواه ایــن ســخن تعریــف می کنــد، بــه 
مــردی بــه نــام عبدالرحمــن از اهالــی اصفهان که 
ابتــدا جزء شــیعیان نبود، پرســیدند چــرا علی بن 
محمــد)ع( را به امامت برگزیده ای؟ وی در پاســخ 
گفــت: از او چیــزی دیدم که واجب شــده او را امام 
خویش بدانم، من فقیر اما انســانی جسور بودم، 
روزی بــرای دادخواهــی بــه قصــر متوکل عباســی 
رفتــم، آنجا شــلوغ بــود و گفتنــد: امام هــادی)ع( 
احضــار شــده و او از فرزنــدان امیرالمومنین)ع( و 
اماِم شــیعیان اســت، و متوکل قصد کرده او را به 

قتل برساند.
در دل گفتــم نمــی روم تــا ببینــم چــرا چنیــن 
شــده اســت، وقتــی حضــرت)ع( را از دور دیــدم، 
محبتشــان بــر دلم افتــاد و در دل ایشــان را دعا 
از  را  متــوکل  شــر  امــروز  خدایــا  گفتــم:  و  کــردم 
امــام)ع( دور کن، وقتی حضرت )ع( از مقابل من 

رد شــدند، ایســتاندند و فرمودنــد: عبدالرحمن، 
خــدا دعای تو را در حق مــن اجابت کرد... خدا به 
تو عمــر طوالنــی، پول فــراوان و فرزندان بســیار 
می دهد )ســه مشکلی که داشــت برطرف شد( و 

چنین هم شد.

 کیفیت و ادبیات و محتوای دعا برای امام 
زمان )عج(

هــر چه انســان از نظر مقام معنــوی و روحانی 
بلندمرتبــه تــر باشــد با خــدا ارتبــاط بهتــری برقرار 
می کنــد، معرفت انســان بــه نیازهای خــود باعث 
گاهــی  از خــدا بخواهــد،  را  بهترین هــا  می شــود 
و  دعاهــا  لــذا  چیســت،  در  مــا  خیــر  نمی دانیــم 
مناجات هــای رســیده از معصومین )ع( گنجی بی 
پایــان و فرصــت و توفیق اســت اما وقتــی دعایی 
مثــل ندبــه و زیــارت آل یس را که همراه با ســوز و 
گــداز امــام معصــوم)ع( اســت، زمزمــه می             کنیم، 
درهای مهدی شناسی به روی انسان باز می شود.

 آثار معرفتی ادعیه و زیارات مهدوی
نخســت مروری بــر اعتقادات حقه شــیعه مثل 
جامعــه کبیره که یک دوره امام شناســی اســت یا 
اقــرار به اصــول اعتقادی در زیــارت آل یس؛ یعنی 
اعتقــادات شــیعی که هویت مکتبی اســت در این 

ادعیه و زیارات مرور می شود.
شــیعیان  تکالیــف  و  وظایــف  آنکــه  دوم 
نســبت به امــام زمان)عــج( مرور و یــاد گرفته 

می شود. 
یعنی در پی شــناخت و معرفت بــه تکالیف، به 

آنها عامل می شویم.
حضــرت  ویژگی هــای  و  اوصــاف  آنکــه  ســوم 
مهدی)عــج( را می شناســیم در فرازهــای متعــدد 
زیــارت آل یــس و دعای افتتــاح این اوصــاف مرور 

می شود.
در فرازهایــی از دعــای امــام رضا)ع( بــرای امام 
زمان)عــج(، اوصاف چون بیگناهــی و پاکی، راضی 
بــودن بــه رضــای خــدا و... بــرای امــام زمان)عج( 

برشمرده شده است.
ترســیم معیــار حق و باطــل دیگر اثــر معرفتی 
معیــار  یعنــی  اســت  مهــدوی  زیــارات  و  ادعیــه 
معروف و منکر آن چیزی اســت که شــما دســتور 

می دهید.
محور دیگــر معرفت در ادعیه و زیارات مهدوی 
ترســیم عصر ظهور است که شــوق منتظران را به 
ظهــور افزایــش می دهــد، در دعای افتتــاح عرضه 
می داریم: »اللهــم إنا نرغب إلیک فی دولة کریمة« 
یا در دعــای ندبه می خوانیم: »َأْیــَن جاِمُع اْلَکِلَمِه 

ْقوى«. َعَلی الَتّ

امام  انتظار:  گروه  سپهرغرب، 
و  خیر  هر  واسطه  )عج(،  عصر 
خداوند  طرف  از  رحمت  و  برکت 
از  داریم  چه  هر  و  است  ما  برای 
جمعه،  پگاه  در  است،  او  برکات 
می خوانند:  قدومش  منتظران 
بین  المّتصل  الّسبب  »أین 
برای  الّسماء«. در واقع ما وقتی دعایی  و  األرض 
حضرت)ع( می کنیم خیرش به خود ما برمی گردد.
آنچــه در ادامــه می آیــد مروری اســت بر شــرح 

مختصری از دعای سالمتی امام زمان)عج(.
خداونــد در آیــه 77 ســوره فرقــان بــه پیامبــر 
ی َلْواَل  ا ِبکْم َرّبِ

ُ
اکــرم)ص( می فرماید: »ُقْل َما یْعَبؤ

کْم؛ بگو اگر دعای شــما نبود پروردگارم هیچ 
ُ

ُدَعاؤ
اعتنایی به شما نمی کرد«. با این بیان، این نکته را 
گوشزد می فرماید که ما انسان ها هر چه داریم، از 
عنایات، برکات و خیرات، همه به خاطر درخواست 
و ابراز نیازی اســت که به درگاه پــروردگار می بریم. 
همچنین امیرالمؤمنین)ع( در منزلت دعا فرموده 
اند: »ما من شــیء احّب الی اهلل ســبحانه من آن 
یســأل؛1 چیــزی بــرای خداونــد ســبحان دوســت 
داشــتنی تر از این نیســت که به درگاه بی نیازش، 

نیاز بریم و درخواست و مسألت داشته باشیم«.
امــا ایــن که چــرا باید بــرای امــام زمــان )ع( دعا 
کــرد، دالیل زیــادی وجــود دارد که مهــم ترین آنها 
عبارتنــد از: مهربانــی و توجــه امام به مــا، چنان که 
امــام صــادق علیــه الســالم می فرمایند: »بــه خدا 
قسم ما نسبت به شــما از خودتان مهربان تریم«. 
همچنیــن از حضرت مهدی رحمه اهلل روایت شــده 
که »ِاّنا َغیُرُمْهِملیَن ِلُمراعاِتُکم َو ال ناسین ِلِذْکِرُکْم َو 
َلوال ذِلک َلَنَزَل ِبُکُم الألواُء َو اصَطَلَمُکُم األعداُء؛2 ما 
در رعایت حال شــما کوتاهی نمی کنیم و یاد شــما 
را از خاطــر نبــرده ایم، که اگر جــز این بود از هرطرف 
گرفتاری ها به شما روی می آورد و دشمنانتان شما 
را از میــان می بردند«. به راســتی اگر کســی برای ما 
کار کوچکی انجام دهد، آیا از او تشکر نکرده و برای 

او دعــا نمــی کنیــم؟ حال برای کســی که همیشــه 
حال ما را مراعات می کند و به فکر و یاد ما هســت 
و نقشــه های دشــمنان علیه مــا را از بیــن می برد، 
نبایــد دعا کنیم؟ آیا نباید بــرای عزیزی که عزیزمان 
می کند، دعا کنیم؟ اهل وال چون نظر به سوی خدا 

کنند/ اول به جان گمشده خویش دعا کنند
با ایــن مقدمه بــه بخش اول از شــرح مختصر 

دعا برای سالمتی امام زمان)عج( می پردازیم.

 »اللهم کن لولیک...«
ولّی خدا کیســت و چه صفاتی دارد؟ می توانیم 
بــرای شــناخت ولّی خدا، از خداونــد و خود اولیای 
الهی کمک بگیریم، که معرفی آنان کامل تر است. 
خداوند در ســوره بقره آیــه 257 می فرماید: »اهلُل 
ِذیــَن آَمُنــوْا...؛ خدا ولّی مؤمنین اســت« و  َوِلــی اّلَ
ائمــه اطهــار علی کــه خدا ولــی آنان اســت )چون 
مؤمــن تــر از آن بزرگــواران کســی نیســت.( والیت 
الهــی برما دارند، یعنی صاحب اختیار و سرپرســت 
امــور مایند. حق والیت فقط برای خداوند و خالق 
مــا می باشــد، او به رســول خود و ائمــه اطهار)ع( 
َما  عنایــت فرمــوده تــا سرپرســت مــا باشــند، »ِإّنَ
ِذیَن یِقیُموَن  ِذیــَن آَمُنوْا اّلَ َوِلیکُم اهلُل َوَرُســوُلُه َو اّلَ

کاَة َو ُهْم َراکُعوَن«.3 اَلَة َویْؤُتوَن الّزَ الّصَ
ولّی خــدا طبق آموزه های زیــارت جامعه کبیره 
و  نمــاز  کننــده  اقامــه  همچــون:  صفاتــی  دارای 
پرداخــت کننــده زکات،4 آمــر بــه معــروف و ناهی 
از منکر هســتند.5 بنــدگان گرامــی خداوند که در 
حکم، بر او ســبقت نمی گیرند و به فرمانش گردن 
می نهند.6 مطیع محض خدایند و قائمون به امر 

الهی.7 از پلیدی و گناه دور بودن است.8
امــام عصر)عــج(، واســطه هــر خیــر و برکــت و 
رحمــت از طــرف خداونــد بــرای ما اســت و هر چه 
داریــم از برکات اوســت، در پگاه جمعــه، منتظران 
قدومــش می خوانند: »أین الّســبب المّتصل بین 
األرض و الّسماء«.9 در واقع ما وقتی دعایی برای 
حضــرت می کنیم خیــرش به خود ما بــر می گردد، 

چــون او واســطه فیــض اســت، هرچه از بــرکات و 
خیــرات ازطــرف خداونــد بر وجــود مبارکــش نازل 
گــردد، از ایشــان بــه مــا می رســد، مــا کــه فقیــر و 

محتاج کرم آن امام همام)ع( هستیم.
اینهــا برخی از صفات ولــّی خدایند، اکنون ما که 
خــود را عاشــق و دوســتدار و منتظر ظهــور آن نور 
پرفروغ الهی می دانیم، چطور خود را با معشوقمان 
مطابقــت داده ایم، آیا ما همان گونــه که در زیارت 
جامعه می خوانیم: »مطیع لکم؛ مطیع شــمایم«، 
»عارف بحقکم؛ به حق شما شناخت دارم«، مطیع 
فرمان و عارف به حقشــان هستیم؟ خواسته های 
نفس و شــیاطین انســی و جنی را مقدم می داریم 
یــا درعمــل راســت می گوییــم؟ و»ُمَقّدُمُکــْم َاماَم 
َطِلَبتی َو َحواِئجی؛ شما را در خواسته ها و حوائجم 
مقدم می دارم«. بهتر اســت کمی به خود آییم و با 
گناهانمــان کمتــر دل آن ماه نورانــی را خون کنیم، 
قــول دهیم گنــاه نکنیم، واجباتمــان را ترک نکنیم، 
شیعه راستین باشیم و آن شاءاهلل از زمینه سازان 

ظهور حضرتش.

 »الحّجة ابن الحسن...«
انگشــتری  نگیــن  بــر  اســت:  آمــده  روایتــی  در 
ُة  حضرت مهدی)عج( نقش بســته است: »َأَنا ُحَجّ
اهلل؛ مــن حجت خدایــم«. حجت بــه معنای دلیل 
و برهــان اســت، یعنی خداوند به وســیله ایشــان 
حجــت را بــر ما تمام نمــوده و راه بهانه جویی را از 
ما گرفته اســت تا ادعایی مبنی بــر جهل به احکام 
و دســتورات نورانی پروردگار نداشــته باشــیم و با 
وجود ایشــان بر مــا احتجاج می فرمایــد. درزیارت 
نیا َو  جامعه می خوانیــم: »ُحَجِج اهلِل َعلی َاْهِل الُدّ
اآلِخَرة َو ااُلولی« پس باید با تمســک به دستورات 
آن بزرگوار و اجداد طاهرینش خود را به ســر منزل 
مقصود برســانیم، باید این حجت الهی را درســت 
بشناســیم کــه اگــر نشناســیم گمــراه گشــته و در 
وادی هالکــت و نابــودی می افتیــم و گرفتار فریب 
بــازان و خودخواهــان می شــویم. همــان  دغــل 

طــور کــه در دعــای معرفــت می خوانیــم: 
َتْک َفاّنک ِاْن َلْم ُتَعّرْفنی  فنی ُحّجَ »َالّلُهّمَ َعِرّ
َتــَک َضَلْلُت َعن دینــی؛ خدایا حجتت را  ُحَجّ
به من بشناســان، که اگر حجتت را به من 

نشناسانی از دینم گمراه می گردم«.

 »صلواتک علیه و علی آبائه...«
عالمــه طباطبایــی در تفســیر المیــزان 
در ذیــل آیــه شــریفه »ِإّنَ اهلَل َو َماَلِئکَتــُه 
وا  ِذیَن آَمُنوا َصّلُ ِبی یا َأیَها اّلَ وَن َعَلی الّنَ یَصّلُ
می فرمایــد:  َتْســِلیًما«10  ُموا  َوَســّلِ َعَلیــِه 
صــالة و صلوات به معنای انعطاف اســت 
و صــالة و درود خــدا بــر پیامبــر)ص( بــه 
معنای انعطاف او به وی اســت به وسیله 
رحمتــش، البتــه انعطافــی مطلــق، چون 
در آیــه شــریفه، صــالة را مقیــد بــه قیدی 
نکــرده اســت و همچنیــن صــالة و درود 
مالئکــه او بــر آن جنــاب، انعطاف ایشــان 
اســت بر وی، به این کــه او را تزکیه نموده 
و برایــش اســتغفار کنند و صــالة مؤمنین 
بــر او، انعطــاف ایشــان اســت به وســیله 
درخواســت رحمت بــرای او. بنابراین وقتی 
مــا بــر پیامبر)ص( یــا اهل بیــت)ع( صلوات 

می فرستیم از خداوند برای آن بزرگواران درخواست 
رحمــت می کنیم تا خداوند از رحمــت بی پایان خود 
بــر آن بزرگواران مرحمت فرماید، بــه امید آن که آن 

بزرگواران در درگاه احدیت شفیع ما باشند.

 الّساعة...«
ّ

 »فی هذه الّساعة و فی کل
در ایــن فــراز، از خداونــد درخواســت رحمت بر 
امــام زمــان )عج( و اجــداد طاهرینــش را می کنیم 
و می خواهیــم کــه این رحمــت از لحظــه گفتن ما 
شــروع شود و پیوسته ادامه یابد و موجب رفعت 

و بلندی درجه آن انوار مقدس گردد.
دلــدادگان حضرتش هر جمعــه در دعای ندبه 
می خواننــد: »َو َصــّلِ َعَلیِه َصــالًة الغایــَة ِلَعَدِدها 

َو الِنهایــَة ِلَمَدِدهــا َوالَنفــاَد اَلَمِدهــا؛ بارالهــا بــر او 
صلوات و درودی بفرســت که شمارشــش بی حد، 
انبســاطش بــی انتهــا و زمانش بی پایان باشــد«. 
درخواســت بــه این صورت، نشــان از بلنــد همتی 
دعاکننده دارد که می خواهد حتی لحظه ای نزول 
رحمــت الهی بر آنان قطع نشــود تــا موجب کمال 

بیشتر آنان گردد.
در ادامه دعا شــش درخواست ازخداوند برای 

امام زمان رحمه اهلل داریم:

 »ولیا...«
حضــرت امــام مهــدی )عج( سرپرســت و ولی 
خــدا بر ماســت و مــا از خداونــد می خواهیم که 

ولــی بــرای امــام زمان )عــج( باشــد، چــون تنها 
اوســت کــه می توانــد ولّی عصــر باشــد، او که از 
همه بهتر و واالتر اســت و کفایت می کند )َو َکفِی 

َولّیا(.11 باهلِل 
در ایــن جا خوب اســت به نکتــه ای توجه کنیم 
کــه امــام زمــان )عــج( ـ که سرپرســت همــه عالم 
اســت و هــر چــه در عالــم اســت بــه خاطــر وجود 
اوســتـ  خــود نیز محتــاج خالق و پروردگار اســت، 
زیرا اهل بیت)عج( و امام زمان )عج( مخلوق خدا 
و بندگان خدایند که به او نیازمندند و هرچه دارند 
همه از او اســت، چنان که در زیــارت جامعه کبیره 
خطاب به آن حضرات)ع( عرضه می داریم: »عباده 

المکرمین«.

معنای دعای سالمتی امام زمان)عج(

فواید دنیایی دعا برای حضرت حجت )عج(

دعا کردن

بازار نشر

حجت االسالم 
نصراهلل پور

اینها برخی از صفات ولّی 
خدایند، اکنون ما که خود را 
عاشق و دوستدار و منتظر 
وغ الهی  ظهور آن نور پرفر
می دانیم، چطور خود را با 
معشوقمان مطابقت داده 
ایم، آیا ما همان گونه که در 
زیارت جامعه می خوانیم: 
»مطیع لکم؛ مطیع شمایم«، 
»عارف بحقکم؛ به حق 
شما شناخت دارم«، مطیع 
فرمان و عارف به حقشان 
هستیم؟ خواسته های نفس 
و شیاطین انسی و جنی را 
مقدم می داریم یا درعمل 
راست می گوییم؟...

ورود لغزش های اعتقاد در عصر غیبت گونه ها، زمینه ها و راهکارها به بازار نشر

راه بهره مندی از عطایای امام زمان)عج(



امیر مومنان، حضرت علی )ع(:
هَوَة َعِمَی الَقلُب عِن العاِقَبِة. إذا أبَصَرِت الَعیُن الّشَ

گردد. کور  گر چشم، شهوت بین شود، دل از عاقبت بینی  ا
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هشدار به سازمان هواپیمایی؛

عراقی ها را از آمدن به ایران 
منصرف می کنید

در  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
بلیت  ارزی  نرخ  به  واکنش ها  ادامه 
مسافران  برای  داخلی  پروازهای 
غیرایرانی، وزارت امور خارجه در نامه ای 
افت  درباره  هواپیمایی،  سازمان  به 
گردشگری  و  ایران  به  عراقی ها  سفر 

کشور هشدار داد.
میراث فرهنگــی،  وزارت  مخالفــت  اعــالم  از  پــس 
گردشــگری و صنایع دســتی بــا دو نرخــی شــدن بلیــت 
پروازهــای داخلــی بــرای اتبــاع غیرایرانــی و درخواســت 
معاون گردشــگری از رییس ســازمان هواپیمایی کشور 
برای توقف این دستور تا زمان بررسی ابعاد مختلف این 
موضوع در یک کارگروه، علیرضا عنایتی ـ دســتیار وزیر و 
مدیــرکل خلیج فارس وزارت امــور خارجه نیز در نامه ای 
به حســن خوشــخو ـ سرپرســت معاونت هوانــوردی و 
امــور بین المللــی ســازمان هواپیمایی کشــور ـ، مضرات 
قیمت تبعیض آمیز برای ســفر هوایی شهروندان عراقی 

را متذکر شد.
در متن این نامه آمده اســت: »دســتورالعمل جدید 
بــرای دریافــت هزینه ســفر هوایــی شــهروندان خارجی 
)متضمن دریافت حداقل 100 دالر برای پروازهای داخل 
کشــور(، هزینه جابه جایی شهروندان عراقی را که شمار 
آن ها در ســال به بیــش از دو میلیون نفر می رســد، باال 
می بــرد. نظر به آن که بخش بزرگی از شــهروندان عراقی 
عــازم ایــران، از قشــر کم درآمد هســتند، تحمیــل هزینه 

اضافی، یقینا آن ها را از سفر به ایران منصرف می کند.
در ایــن بســتر، کشــورهایی نظیــر ترکیــه، تســهیالت 
ویژه ای برای جذب گردشــگر عراقــی در نظر گرفته اند که 
با دستورالعمل دریافت هزینه هوایی جدید، باعث افت 

رونق گردشگری کشورمان خواهد شد.«
ایــران در یک دهه اخیر بیشــترین شــمار گردشــگران 
ورودی را از کشــورهای همسایه داشته که در بین آن ها 
عــراق همــواره صدرنشــین بــوده اســت. وزارت میــراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایــع دســتی در تازه ترین آمار 
سفر گردشگران خارجی در سه ماه اول سال 1401، سفر 
عراقی هــا بــه ایران را در صــدر اعالم کرد. بنابــر این آمار، 
بیش از 715 هزار نفر تبعه خارجی در ســه ماه نخســت 

سال 1401 به ایران سفر کرده اند.
ســفر عراقی ها به ایران همزمان با نوسانات ارز، اوج 
گرفت. براساس مطالعات صورت گرفته عراقی ها بیشتر 
بــرای زیــارت، درمان و گردش بــه ایران ســفر می کنند و 
بیشــتر هم به مشــهد، قم و شهرهای شــمالی می روند. 
معتمــد عبدالحســن ـ مدیرعامل شــرکت جهانگردی در 
نجف عراقـ  درباره گرایش بیشــتر عراقی ها برای سفر به 
ایران، گفته اســت: قیمت ها در ایران ارزان و کشــور امن 

است و مردم راحت می توانند زیارت کنند.
روند رو به رشــد ســفر عراقی ها به ایران پس از دو 
ســال محدودیت کرونا، حاال شرکت های هواپیمایی را 
بــه این صرافت انداخته که بلیت های پروازهای داخلی 
بــا قیمتــی متفــاوت  و  ارزی  اتبــاع غیرایرانــی  بــرای  را 
محاســبه کند. مقصود اسعدی سامانی ـ دبیر انجمن 
شــرکت های هواپیمایی ـ گفته اســت: اتباع کشورهای 
همســایه بــا هدف گردشــگری و انجام ســفر زیارتی به 
ایــران ســفر می کننــد و اخیرا بعــد از پایــان کرونا تردد 
اتبــاع خارجــی در برخــی مســیرهای داخلــی افزایــش 
یافته اســت و باعث شــده کــه بلیت از دســترس اتباع 
ایرانی خارج شــود، بر همین اســاس مسافرت هوایی 
کالس«  »بیزنــس  داخلــی  مســیرهای  در  خارجی هــا 

می شود. محاسبه 
او همچنیــن گفته اســت: ایرالین ها به عنــوان بنگاه 
اقتصــادی مکلف نیســتند یارانه در اختیــار اتباع خارجی 
بگذارنــد و دلیلــی ندارد با نــرخ دولتی بلیــت را در اختیار 

خارجی ها قرار دهیم.
هواپیمایــی،  شــرکت های  انجمــن  دبیــر  گفتــه  بــه 
مســافران زیادی از کویت، عراق و روســیه در مسیرهای 

داخلی مسافرت هوایی دارند.
بنــا بر اعالم ایــن انجمن، بلیــت پروازهــای داخلی در 
مســیرهای کمتــر از یــک ســاعت بــه قیمــت 100 دالر و 
در مســیرهای بیشــتر از یک ســاعت 150 دالر بــرای اتباع 
غیرایرانی محاســبه می شــود. این رویــه از پنجم تیرماه 

سال 1401 جاری شده است.
آژانس های مســافرتی همچنیــن گفته اند: 50 درصد 
از ظرفیــت هــر پــرواز در هــر مســیر بــه اتبــاع غیرایرانــی 
اختصــاص داده شــده اســت. عــالوه بــر ایــن، امــکان 
فــروش بلیت از طریق آژانس مســافرتی به شــهروندان 
خارجــی وجــود ندارد و بــرای خریــد بلیت باید بــه دفاتر 
فــروش و شــرکت های هواپیمایــی و یا ســامانه فروش 
آن هــا مراجعــه کــرد. بســیاری از فعاالن صنعت ســفر و 
گردشــگری معتقدند این اقدام شرکت های هواپیمایی، 
رفتــاری تبعیض آمیز و بیشــتر در راســتای تضعیف پول 

ملی کشور است.

ایران و جهان

سازمان هواپیمایی

راهی جز برگزاری کنکور نداریم
سپهرغرب، گروه ایران و جهان: وزیر علوم گفت: رفع معضل بیکاری را باید در دستور کار قرار دهیم ولی در 

حال حاضر جز برگزاری کنکور راهی وجود ندارد.
دکتر محمدعلی زلفی گل با اشــاره به تغییرات کنکور 1401 افزود: افزایش تعداد دفترچه ها و پاســخنامه ها 

نسبت به سال گذشته تغییری بود که سازمان سنجش در نحوه اجرای کنکور سال 1401 اتخاذ کرد.
وزیر علوم در بازدید از روند برگزاری کنکور سراسری در دانشگاه خوارزمی به تغییرات و نحوه برگزاری کنکور 
امســال نســبت به کنکور ســال گذشــته اشــاره کرد و گفت: افزایش تعداد دفترچه ها و پاســخ نامه ها نســبت 
به ســال قبل تغییری بود که ســازمان ســنجش آموزش کشــور نســبت به ســال قبــل اتخاذ کرد بــا این هدف 
کــه داوطلبــان در مدیریت زمان پاســخگویی به ســواالت هر درس بهترین اســتفاده را داشــته باشــند و به ایــن ترتیب کیفیت 

پاسخ دهی به هر درس بهتر خواهد شد.
وی در خصوص هدایت تحصیلی و راهنمای داوطلبان کنکور از دوران دانش آموزی در مدارس به سمت و سوی رشته های 
مورد نیاز کشــور نیز افزود: انتخاب رشــته این روزها بر اســاس تضمین آینده شغلی توسط داوطلبان صورت می گیرد در حالی 
که هر داوطلب باید براســاس اســتعداد و عالقه شخصی رشته تحصیلی اش را انتخاب کند، اما در حال حاضر پایگاه اجتماعی 

و درآمد شغلی هدایت کننده انتخاب رشته ها در بین داوطلبان است.
وزیر علوم در خصوص تحقق توزیع متوازن رشــته های تحصیلی افراد بر اســاس استعدادها اظهار کرد: این هدف زمانی 

محقق می شــود که داوطلبان مطمئن شــوند در هر رشــته ای 
کــه تحصیل کننــد در آینده می توانند شــغل مناســبی داشــته 

باشند.
وی عزم فرابخشی و بسیج کردن تمام امکانات کشور در این 
مســیر را الزمــه تضمیــن آینده شــغلی و توزیع متوازن رشــته ها 
براساس استعدادها دانست و گفت: رفع معضل بیکاری را باید 
در دســتور کار قــرار دهیم ولــی در حال حاضر جز برگــزاری کنکور 

راهی وجود ندارد.
وزیر علوم خاطرنشــان کرد: اگر همه وزاتخانه ها دانشجویان 
می شــود  ســبب  بپذیرنــد  کارآمــوزی  و  ورزی  مهــارت  بــرای  را 
دانشــجویان عــالوه بــر کارآفرینــی، کارآمــدی الزم نیــز خواهنــد 

داشت.

دســتگیری 40 سرشاخه اصلی معامالت فردایی
از  نفر   40 تعداد  گفت:  بزرگ  تهران  اقتصادی  امنیت  پلیس  رئیس  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 

سرشاخه های اصلی معامله گران ارز و یا طالفروشان متخلف شناسایی و دستگیر شدند.
سرهنگ هدایت بهرامی اظهار کرد: در مدت یک ماه اخیر تعداد یک میلیون و 600 قلم انواع لوازم خانگی 

قاچاق کشف شده است.
وی افزود: به عنوان مثال می توان به 212 هزار و 900 قلم انواع بلورهای خارجی اشــاره کرد که در بســته 

بندی و جعبه های ایران وارد کشور شده است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ ادامه داد: همچنین یک کامیون-خاور کشــف شــده اســت که 
بارش چمدان های خارجی بوده و در شهرهای جنوبی بارگیری شده است اما به دلیل اینکه بتواند از چشمان پلیس دور بماند 

روی چمدان ها را علوفه دام بار زده اند.
بهرامی خاطرنشــان کرد: معامالت فردایی معامالت غیرمجازی اســت، این معامالت هم از نظر شــرعی و هم از نظر قانونی 

غیرمجاز است و به هموطنان توصیه می کنند وارد این بازار نشوند.
وی با بیان اینکه این معامالت تحت نظر اطالعاتی و عملیاتی پلیس اســت، گفت: افرادی که وارد این بازار می شــوند نوعی 

مجرم هستند که در صورت شناسایی با 
آنها برخورد می شود.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران 
بزرگ گفت: در یــک ماهه اخیر با کارهای 
اطالعاتــی و هدفمندی که انجام شــده 
اســت تعــداد 40 نفــر از سرشــاخه های 
اصلی معامله گران ارز و یا طالفروشــان 

متخلف شناسایی و دستگیر شدند.
همچنیــن  کــرد:  تصریــح  بهرامــی 
کانال های قیمــت گذار فردایی هم رصد 
شــده اســت که تعــداد 11 کانــال قیمت 
مســدود  و  شناســایی  فردایــی  گــذار 

شده اند.

سرهنگ بهرامیزلفی گل

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
برای  قاسمی زواره  مینا  جهان: 
رفته  افغانستان  به  دومین بار 
وضعیت  از  خوبی  مشاهدات  و 
امدادرسانی  روند  و  زلزله زدگان 
درباره  دارد.  ایران  احمر  هالل 
توزیع  و  زلزله زدگان  وضعیت 

کمک های ایران با او گفتگو کردیم
بیشتر از یک هفته است که از زلزله ای شدیدی 
کــه دو اســتان پکتیکا و خوســت افغانســتان را 
لرزانــد و صدمــات زیادی بــه بــار آورد، می گذرد. 
جمعیــت هــالل احمر ایــران اولین تیــم امداد و 
نجاتی بــود که با کمک های بشردوســتانه ایران 
خــودش را بــه ایــن مناطق رســاند و شــروع به 
امدادرســانی کرد. »مینا قاسمی زواره« خبرنگار 
حــوزه بحران و آســیب های اجتماعــی که اوایل 
سلطه طالبان بر افغانستان به صورت شخصی 
به این کشور ســفر کرده بود، حاال به نمایندگی 
از روزنامه شهروند همراه با جمعیت هالل ایران 
عازم افغانســتان شده تا از وضعیت زلزله زدگان 
و روند امدادرســانی ها گــزارش و خبر تهیه کند. 
مینا قاسمی که همیشه در گزارش ها و مطالبی 
که کار می کند توجه ویــژه ای به ابعاد اجتماعی 
رونــد  از  اطالع رســانی  کنــار  در  دارد،  اتفاقــات 
امدادرسانی نکاتی درباره مناطق زلزله زده بیان 
می کنــد که می تواند تا حدی به رفتارشناســی و 
عملکرد طالبان و کالبدشکافی شرایط اجتماعی 

و فرهنگی مناطق پشتون نشین کمک کند.
با قاســمی زواره درباره شــرایط افغانســتان، 
روند امدادرســانی، وضعیت زلزله زدگان و نحوه 
حضور جمعیت هالل احمر ایران در افغانستان 

گفتگو کردیم که می خوانید:

برای  من  درخواست  و  زلزله  اعالم   
به  اعزام  برای  احمر  هالل  تیم  با  همراهی 

افغانستان
دقیقــا نیمــه بامــداد روز چهارشــنبه بود که 
در مناطــق پکتیــکا و خوســت افغانســتان زلزله 
شــد. بالفاصله و پس از اطالع از وقوع این زلزله 
جمعیت هالل احمر ایران اعالم کرد که به کمک 
مردم افغانســتان می شــتابد. من که همیشــه 
کار  اجتماعــی  آســیب های  و  بحــران  حــوزه  در 
رســانه ای کردم، آمادگی خودم را برای همراهی 
با گروه هالل احمر اعالم کردم. آقای اســماعیل 
از  شــهروند،  روزنامــه  مدیرمســئول  رمضانــی، 
ایــن پیشــنهاد اســتقبال کردنــد و موضــوع را با 
رئیــس جمعیت هالل احمر مطرح کردند. اوایل 
در قبــال ایــن همراهــی مقاومت هایــی وجــود 
داشــت، چون مــن تنهــا خانمــی بودم کــه قرار 
بود با یک تیم بیســت نفره آقا همراه شــود. این 
مخالفت هــا کمی طبیعی بود، چون ممکن بود 
شــرایط امنیتی و حفاظتی ســخت باشــد، اما با 
کمــک آقای رمضانــی و موافقت رئیس جمعیت 
هالل احمر توانســتم همــراه بــا برادران مان به 

افغانستان اعزام شوم.

مدیریت  تجربه  این  از  پیش  طالبان   
بحران نداشته اند

و  آســیب دیدگان  و  کشته شــدگان  دربــاره 
میــزان و وســعت تخریب آمــار و اطالعات ضد و 
نقیضــی داده می شــود که بــا توجه به شــرایط 
فعلی افغانســتان طبیعی است. به هرحال باید 
بپذیریــم دولــت طالبان برای اولین بار اســت که 
بــا چنین حادثــه طبیعی با این ســطح از تخریب 
روبــرو می شــود و آنها پیــش از این عمــًال چنین 
تجربه ای نداشــته اند. به خاطر همین کار امداد 
و نجــات اینجا خیلی ســخت اســت. فکر می کنم 

تــا سرپرســت های حاکمــه افغانســتان بیایند و 
بخواهند شــرایط را بررســی کنند و به یک آمار و 
ارقام درســت برسند، زمان بر است؛ به خصوص 
کــه مســئولین طالبــان به آن شــکلی کــه باید و 
شــاید امکانات و توانایی اش را ندارند. از طرفی 
زلزله در مناطق دورافتاده افغانســتان و نزدیک 
مــرز اتفاق افتاده و کمتر مســئولی به آنجا رفت 
و آمــد می کنــد. از این نظــر این مناطق شــرایط 
ســخت تری نســبت بــه دیگر نقــاط افغانســتان 
بســیار  مناطــق  ایــن  در  جاده هــا  مثــًال  دارنــد. 
صعب العبــور هســتند و امدادرســانی بــه آنهــا 

واقعا سخت است.

صد  در  صد  صورت  به  زیادی  قریه های   
تخریب شده اند

مناطقی بودند که چون جاده مناسبی ندارد 
و امکاناتی نیست و دسترسی سخت است، تازه 
بعــد از یکی دو روز متوجه شــده اند که آنجا هم 
زلزله آمده و خانه ها تخریب شــده و مردم فوت 
کرده انــد. بــه خاطــر همین مشــکالت اســت که 
آمارها چندان قابل اتکا نیســتند و ضد و نقیض 
هســتند. با این همه شــکی نیســت که این زلزله 
یــک فاجعه انســانی به بــار آورده و بیش از هزار 
نفر کشته شده اند. متأسفانه زلزله خسارت های 
بســیار زیادی بــه بار آورده و قریه هــای زیادی به 
صــورت صد در صــد تخریب شــده اند. همچنین 
تخریــب بعضی قریه ها مثــل قریه مامدیه که ما 
آنجــا بودیــم به وضــوح دیده نمی شــود، یعنی 
ســاختار خانه ها ســالم اند و روستا شبیه قبلش 
به نظر می رســد، اما واقعیت این است که خانه 
این روســتاها کامًال سســت شــده اند و وقتی به 
ایــن خانه هــا دســت می زنی حتــی با یک فشــار 
معمولــی هم فــرو می ریزنــد. بنابرایــن به هیچ 
وجه این خانه ها قابل ســکونت نیســتند و صد 

در صد تخریب محسوب می شوند.

»خوست«  در  ابتدا  ایران  احمر  هالل   
کرده  دریافت  کمی  کمک های  که  شد  مستقر 

بود
از ایران یک تیــم 19 نفره امداد و نجات اعزام 
شــده اند که من هم همراه شــان هســتم. آقای 
حامــد ســجادی معــاون لجســتیک و آمادگــی 
ســازمان امــداد و نجــات و دکتــر پیمــان نامدار 
معاون بهداشــت، درمــان و توانبخشــی رئیس 
جمعیــت هالل احمر مدیریت گــروه اعزامی را بر 
عهده داشتند. ما ابتدا با هواپیمای c130 ارتش 
اقــالم امــدادی را از ایــران بــه فرودگاه خوســت 
آوردیم که اقالم برای ارســال به مناطق زلزله زده 
همین جا بارگیری شدند. خودمان هم به همراه 
ماشــین ها و امکانــات لجســتیکی کــه طالبــان 
تــدارک دیــده بودند بــه مناطق آســیب دیده در 
والیــت خوســت رفتیم. آنجــا با رئیــس جمعیت 
هــالل احمرشــان دیدار کردیــم و بعد بــه منزل 
یکــی از خیریــن منطقــه رفتیم که خــودش هم 
بــا جمعیــت هــالل احمــر افغانســتان همکاری 
می کرد. یک روز آنجا اسکان داشتیم و بالفاصله 
صبح زود به ســمت ولســوالی اســپیرا رفتیم که 
قریه هــای بســیاری در آن تخریــب شــده بودنــد 
و خســارت های زیــادی به بــار آمده بــود. بعد از 
عبــور از والیــت اســپیرا به قریــه مامدیــه رفتیم 
و آنجــا اســکان پیــدا کردیــم و چادر زدیــم. آنجا 
تیم هــای هالل احمر و امدادگر مــا به گروه های 
ســه چهار نفری تقســیم شــدند و به روستاهای 
اطــراف رفتنــد تا وضعیت را بررســی کنند. بعد از 
برگشــت نتیجه و خروجــی را بــرای تصمیم گیری 
دربــاره توزیــع اقالم بــه مســئوالن مرتبط اعالم 
کردنــد. نکتــه جالــب اینکــه مــردم و مســئولین 

خیلــی اعتــراض داشــتند و می گفتنــد بــه دلیل 
اینکه خســارت های زیادی در پکتیکا وارد شــده 
و آمــار کشته شــدگانش خیلــی زیاد اســت، باید 
همه کمک ها به آن سمت برود. به همین خاطر 
والیت خوســت عمــًال از کمک ها بی بهــره بود و 
کمتر به اینجا توجه می شــد. این شــد که هالل 
احمــر ایــران بعــد از ارزیابی هایــی که داشــت به 
این نتیجه رســید که در منطقه خوست بماند و 

خدماتش را همانجا ارائه کند.

 هالل احمر ایران اولین گروه خارجی بود 
که به مناطق زلزله زده رسید

بایــد بگویم هــالل احمر ایــران تنهــا و اولین 
گروه خارجی بود که به منطقه پکتیکا و خوست 
وارد شده بود. من توقع داشتم دولت پاکستان 
کــه مرز بســیار نزدیکی بــا مناطق زلزلــه زده دارد 
اغلــب دوتابعیتــی  ایــن منطقــه هــم  مــردم  و 
هســتند، زودتــر از دیگــران به اینجا آمده باشــد 
و امدادرســانی کــرده باشــد ولی متأســفانه ما 
بــا هیــچ گــروه خارجی برخــورد نداشــتیم. فقط 
یونیســف آنجا اســتقرار داشــت که ماشین ها و 

امکاناتی هم با خودشان آورده بودند.

به  صعب العبور  بسیار  مسیر  وجود  با   
استان اسپیرا رفتیم

بعــد از دو روز کــه اقالم جمعیــت هالل احمر 
ایــران به شهرســتان اســپیرا رســید، امدادگران 
بــه ســمت قریــه افغان دوبــی حرکــت کردنــد. 
طبــق ارزیابــی بچه هــای مــا اینجا جــزو مناطقی 
بــود کــه رســیدگی کمتــری بهش شــده بــود. با 
توجه به اینکه مســیر ولســوالی اســپیرا بســیار 
صعب العبــور اســت و جــز ماشــین های لندکروز 
و شاســتی بلند با الســتیک های عریض ماشــین 
دیگری نمی توانســت به آنجا ورود پیدا کند، این 
دسترسی سخت تر هم بود. تمام مسیر سنگالخ 
بود و دره های باریکی که نزدیک جاده بود و این 
کار را برای ما خیلی سخت می کرد. برای همین تا 
زمانی که کامیون های مناســب برای تردد در آن 
جــاده را پیدا کنیم و بار را برســانیم، دو روز طول 
کشــید. بعــد از ایــن بود که مــا بــه افغان دوبی 
رفتیم. بارهــای هالل احمر هم یک ســاعت بعد 
از اینکه رسیدیم به افغان دوبی رسید تا بتوانیم 

کار توزیع آنها را شروع کنیم.

 نیروهای طالبان برای نظم دهی و ایجاد 
امنیت از خشونت استفاده می کردند

از مردم خواســته شــد که جایــی حضور پیدا 
کننــد تــا کار توزیــع با همــکاری جمعیــت هالل 
احمر اســتان خوســت و دیگر نیروهــای امنیتی 
طالبــان شــروع شــود. درواقع کار توزیع بیشــتر 
با نیروهــای طالبان بود و به همین خاطر توزیع 
امکانــات امــداد و نجات در افغانســتان بســیار 

بــا جاهــای دیگر متفــاوت بــود. آنها خودشــان 
تدابیری داشــتند تا بتوانند بحث توزیع را انجام 
بدهنــد. همــه آدم هــا را جمع کردنــد و به همه 
گفتند بنشــینند. طفل های خــرد و افراد کالن را 
از همدیگر جدا کردند، سرپرســت های خانواده 
را جدا کردند و چون از قبل اسم سرپرست های 
خانوار برای گرفتن اقالم امدادی نوشــته شــده 
بــود، طبــق لیســت نام شــان خوانده می شــد و 
اقــالم را بــه آنها تحویــل می دادنــد. وقتی اقالم 
بــه همه رســید، بعــد به آنهــا گفتنــد می توانید 
آنهــا را برداریــد و به ســمتی که ســاکن هســتید 
برویــد. بایــد بگویــم کــه توزیــع در ایــن مناطق 
توســط نیروهای امنیتی طالبــان عموما همراه 
با خشــونت اســت. چــون باید نظم ایجــاد کنند 
و شــرایط را آرام کنند و کســی اعتراضی نکند، با 
چوبک ها و تسمه های پالستیکی گاهی وقت ها 
ضربه هایی می زدند تا مردم را آرام کنند و به آنها 
نظــم بدهنــد! این هم جــزو چیزهایی بــود که با 
توجه به شرایط طالبان عادی به نظر می رسید.

کنیم  اعزام  هم  پزشکی  تیم  خواستیم   
که گفتند نیازی نیست

امــدادی  اقــالم  شــامل  هواپیمــا  دو  مــا 
چــادر، موکت، مــواد غذایی و دارو به اســتان 
خوســت اعزام کرده ایم که در پکتیکا، خوســت 
و اســپیرا و روســتاهای همجوار با اینها توزیع 
شــدند. بخــش دیگــری از کمک هــای امدادی 
ایــران با ســه تریلی از مرز اســتان سیســتان و 
بلوچســتان وارد افغانســتان شده است که از 
آنجا به ســمت اســتان پکتیکا روانه شده اند و 
قرار اســت طــی امروز و فردا بیــن مردم توزیع 
کنیــم. همچنین باید بگویــم که جمعیت هالل 
احمــر ایران طبق ارزیابــی خودش این آمادگی 
را داشــت که تیم های پزشــکی هــم اعزام کند، 
ولــی مســئوالن طالبــان بــه مــا گفتنــد اینجــا 
تیم های پزشــکی هســتند و فعــًال به گروه های 
پزشــکی نیــاز نداریــم، بلکــه بیشــترین نیــاز ما 
اقــالم دارویــی، مــواد غذایــی و امکاناتی برای 
اســکان اضطراری مردم اســت. جمعیت هالل 
احمــر ایران هم تالش کرد در همین راســتا هر 

کمکــی که می تواند ارائه کند.

کمک های  به  افغانستان  مردم  واکنش   
ایران خیلی خوب است

واکنــش مــردم افغانســتان و خــود دولــت 
طالبــان نســبت به حضــور و کمک رســانی ایران 
بــه عنــوان اولیــن کشــور خارجــی کــه بــه کمک 
افغانســتان شــتافت، و این برای کشــور و مردم 
افغانستان بسیار بسیار مهم و جالب توجه بود، 
خیلــی خوب بود. ما پیام های تشــکر بســیاری از 
ســمت مردم افغانســتان و مســئولین مختلف 
در ســازمان های مختلف اداری خطاب به مردم 

ایــران و جمعیــت هالل احمــر دریافــت کردیم و 
واکنش هــا و همکاری ها بســیار خوب بود. البته 
بی برنامگی هم وجود داشــت و برنامه ها گاهی 
وقت هــا دچار اختالل می شــد. بعضــا ما مجبور 
بودیم که خودمان بعضی کارها را انجام بدهیم 
و هماهنگی هــا خیلی طول می کشــید. با وجود 
همه اینهــا بچه های جمعیت هــالل احمر ایران 
توانســتند از این عملیات ســربلند بیرون بیایند 
و پایان عملیات شــان را در والیت خوست اعالم 
کنند و بــه پکتیکا رفتند. با تمام شــدن عملیات 
و مأموریت در اســتان خوســت تیــم امدادی به 

پکتیکا رفت و بقیه اقالم را آنجا توزیع کردند.

ندارند،  آمدن  بیرون  اجازه  زن ها  چون   
اطالعی از وضعیت پزشکی شان نداریم

یک نکته هم باید درباره اقامت مان بگویم. 
مــن بــه واســطه اینکــه خانــم بــودم و ممکن 
بــود اســکان مان بــه مشــکل بربخــورد، هرجا 
کــه می خواســتیم برویــم بچه ها حواس شــان 
بود که اســکان من جدا باشــد. چــون از صبح 
کــه توی لبــاس می رفتیم تا آخر شــب با همین 
لباس هــا بودیــم. بــرای همیــن بچه هــا دنبال 
ایــن بودند کــه جای خوبــی برای اســکان من 
پیــدا کننــد. وقتــی بــه قریــه مامدیه رســیدیم 
هــم دیدم یک آقاپســری دوید و گفت که خانم 
شــما هم همراه ایــن تیم هســتید؟ گفتم بله. 
گفــت مــن هــم بــه همــراه خواهــرم آمــده ام. 
بعــد گفــت »خواهرم پزشــک اســت ولی چون 
حتمــا باید َمحرم همراهش باشــد، با همدیگر 
آمده ایم. چقدر خوب اســت که شــما این چند 
روز هســتید و می توانیــد بــا هــم و تــوی چادر 
ایشــان باشــید«. و خــب مــن آن دو روز و دو 
شــب کــه در قریه مامدیه بودیم بــا خانم دکتر 
مــژگان که در آن منطقه ماما بودند و از هالل 
احمــر کابــل آمده بودنــد همراه بــودم. جالب 
اســت کــه مــن از خانم دکتــر ســوال می کردم 
کــه خانم مــژگان! شــما در این چنــد روز بیمار 
هــم داشــتید؟ می گفــت نــه، کســی مراجعــه 
نکــرده، جز چندتا پیرمرد که دســت و پایشــان 
مشکل داشــت. گفتم پس خانم ها چی؟ گفت 
مثــل اینکــه خانم هــا اینجــا مشــکلی ندارنــد. 
گفتم نه، به مشــکل نداشــتن نیست، خانم ها 
نمی تواننــد از خانــه بیــرون بیاینــد… و واقعــا 
هــم همین بــود. چون مــا هیــچ زن دیگری در 
قریــه مامدیــه ندیدیــم، اصــًال. همــه خانم هــا 
تــوی خانــه بودنــد و فقــط آقایان و کــودکان 
کوچک و افــراد کالن یعنی پیرمرد آنجا بودند. 
خانم هــا متأســفانه اصــًال بیــرون نیامدند و ما 
نمی دیدیم شــان. بــه خاطــر همیــن اطالعی از 
مشــکالت پزشــکی و درمانی شــان نداشتیم و 
وضعیت شــان بر مــا پوشــیده بــود. خودمان 

هم اجازه نداشــتیم پیششان برویم.

وه امداد خارجی بودند ایرانی ها اولین گر

مینا قاسمی زواره


