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امیرعبدالهیان :

به مطالبـــــــات مردم
توجه میکنیم

انتظار
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انواع منتظران در کالم مرحوم دوالبی
سپهرغرب ،گروه انتظار :مرحوم میرزا اسماعیل دوالبی ،عارف وارسته میفرماید :ما سه دسته منتظر داریم:
-1کسی که از دور زیاد یاد امام (عج) میکند و انتظار دیدار او را میکشد تا عالئم و آثاری از امامش ببیند که فرمودهاند« :افضل االعمال انتظار الفرج».
-2کسی که آثار و جای پا و جلوهای از امام(عج) را دیده است و فرمودهاند« :فان ذلک فرجکم» یعنی انتظار و دعا کردن برای خود شما فرج و گشایش میآورد.
-3اگر انتظار کامل و محبت به حد کمال برسد طوری میشود که ببیند یا نبیند در یقین او اثر ندارد بلکه در همه وقت با قلب خود مشاهده میکند.
مثل پیامبر اکرم (ص) و اویس َق َرن که با ظاهر اصال یکدیگر را ندیدند اما هرگز از هم جدا نبودند امام سجاد(ع) میفرماید :منتظران واقعی در زمان غیبت آن قدر فهم پیدا کردهاند که غیبت و شهود برای آنها فرق نمیکند».
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حکومتی که با ظهور محقق میشود

هجرت امام رضا (ع) فرصت
نقشآفرینی در ظهور را برای
ایرانیان فراهم کرد
سپهر غرب ،گروه انتظار :حجت
االسالم باقی با بیان اینکه هجرت
امام رضا (ع) زمینه نقشآفرینی ایران
در ظهور را فراهم کرد ،گفت :ایشان
حجتاالسالم باقی ابتدا بینش مردم را باال بردند ،دوم
آنکه در این هجرت جمعیت بسیاری از
هاشمیان را یا همزمان با خود و یا پس
از خود رهسپار ایران کردند.
بهمنظور بررســی جایگاه مهدویت در آراء و اندیشــه
عالــم آل محمــد (ص) بــا حجــت االســام «علیمحمد
باقی» ،کارشــناس مذهبــی و مهــدوی گفتگویی ترتیب
داده ایــم کــه در ادامــه مشــروح آن تقدیــم حضورتــان
میشود:
حجــت االســام باقــی بــا بیــان اینکــه در موضــوع
مهدویــت در اندیشــه و آراء امــام رضــا(ع) از دو جهــت
میتــوان ورود کــرد ،گفــت :یکــی آنکــه چــه احادیثــی از
ایشان صادر شده و دوم آنکه سیره مهدوی حضرت(ع)
چگونــه بــوده و چطور بــرای دولت کریمه زمینه ســازی
کرده اند.
کارشــناس مرکــز تخصصــی مهدویــت ادامــه داد:
روایــات در حــوزه مهدویــت غالبــا از امامــان باقر(ع) و
صادق(ع) اســت ،بعــد از آن طرح این روایــات به دلیل
فضــای تقیه کمرنگ شــد تا در دوران امــام رضا(ع) که
به اوج رسید.
وی تصریــح کــرد :روایــات مهدویــت ،روایاتــی
سیاســی اســت و بحث حکومت حق را مطرح میکند
حکومتــی کــه بایــد از دســت ظالمــان خارج شــود و
بــه اهل بیــت(ع) بازگردد؛ لــذا وقتی بــه دوران امام
رضــا(ع) میرســیم بــا فرصــت والیتعهــدی ،ایشــان
ایــن روایات سیاســی را مطرح و اندیشــه مهدویت را
تبیین کردند.
حجت االسالم باقی با بیان اینکه امام رضا(ع) تهدید
والیتعهدی اجباری را به فرصت تبیین اندیشــه سیاسی
ِ
اســام تبدیل کردند ،تاکید کرد :از این رو ،ایشان نقشی
مهــم در تبییــن مهدویت دارنــد از تبیین نســب حضرت
حجت(عــج) تا بیــان وظایــف منتظران همچنین اســت
خصوصیات و اوصاف امام مهدی(عج) و شــیوه برخورد
ایشــان با مردم چنان کــه فرمودند :در برابر خدا از همه
متواضعتر است و آنچه به مردم امر میکند خود عامل
به آن است.
وی در ادامــه بیــان کرد :امــام رضا(ع) دربــاره زندگی
اجتماعــی و اخالقــی امــام مهدی(عــج) نیــز تصریحاتی
دارند؛ برای مثــال میفرمایند :لباس امــام مهدی(عج)
از پارچهای خشــن اســت یــا آنکــه از قدرت جســمانی و
خصوصیات ظاهری ایشــان ســخن گفتهانــد مثل اینکه
امــام زمان(عــج) در شــمایل فــردی  40ســاله ظهــور
میکنند؛ امام رضا(ع) درباره شــباهت امام مهدی(عج)
بــه انبیــای الهــی و اتفاقات مهــم عصر ظهور نیز ســخن
گفته اند.
این کارشــناس مهدوی با بیان اینکــه خداوند در آیه
 105ســوره مبارکــه انبیــاء وعــده حکومــت صالحان در
آخرالزمــان را میدهــد ،گفت :این آیه شــریفه اســاس و
هدف غایــی خلقت را حکومت صالحان معرفی میکند:
َ
«ولقــد کت ْبنا فــی الز ُبور م ْن بعــد الذکــر أن ْ
ض َی ِر ُث َها
ََ ْ ََ َ ِ
َّ ِ ِ َ ْ ِ ِّ ْ ِ َ َّ ْ َ
الر َ
َ
ــون» یعنی نظام خلقت آفریده شــده تا
ِعب ِ
ــاد َی َّ
الص ِال ُح َ
حاکمیت اهلل بر زمین مســتقر شــود و تا چنین نشود ما
بــه قیامت ورود نمــی کنیم ،به عبارت دیگــر ،دنیا زمانی
به پایان میرســد که قبــل از آن حکومت صالحان برپا و
محقق شده باشد.
وی اضافــه کــرد :امــام رضــا(ع) بــه زیبایــی ایــن
معنــا را ذیــل آیــه  83ســوره مبارکــه آل عمــران بیــان
میکنند؛ابوبشــیر میگویــد از امام رضا(ع) شــنیدم که
فرمودنــد :ایــن آیــه بــرای امــام مهدی(عج) نازل شــده
اســت...؛ یعنی مصداق َا َتم این آیــه عصر ظهور حضرت
حجت(عج) است ،در آن دوران همه عالم تسیلم و تابع
محض خدا میشوند.
حجت االســام باقی در ادامــه ابراز کرد :امام رضا(ع)
میفرمایند :امام مهدی(عج) پس از ظهور ،اســام را به
شــرق و غرب عالم عرضه میکنند هر که با عالقه ایشان
را بپذیــرد او را بــه فرایض امر و با آنهــا که تمرد میکنند،
برخورد میکند!
وی تاکیــد کــرد :نکتــه ایــن روایت آن اســت کــه امام
رضا(ع) میفرمایند :حکومت مهدوی به جایی میرســد
که نظام تشــریع (یعنی موجــودات مختار) تابع محض
خــدا میشــوند چون حکومــت و حکم از آن خدا اســت
آن الحکم هلل.
حجــت االســام باقی با اشــاره به اســتفادههایی که
امام رضا(ع) از والیتعهدی اجباری داشتند ،گفت :اگرچه
حضــرت ثامن الحجج(ع) به اکــراه والیتعهدی مامون را
پذیرفتنــد امــا با آن زمینه ظهور را فراهم کردند؛ ایشــان
ابتدا بینــش مردم را باال بردند ،دوم آنکه در این هجرت
جمعیت بســیاری از هاشــمیان را یا همزمان با خود و یا
پــس از خود رهســپار ایــران کردند مثــل هجرت حضرت
معصومــه(س) بــه قم کــه باعث شــد این شــهر پایگاه
تشیع شود.
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد :در واقــع آن روایــت
نبــوی(ص) که تصریح میدارد :گروهی از مردم مشــرق
زمین قیام کرده و زمینهســاز قائم(عج) ظهور میشوند
پایه و ریشــهاش به حضور امام رضا(ع) در ایران ،بازمی
گردد؛ ایشــان بودند که با هجرت خود تشیع را در ایران
تعمیــق و گســترش دادنــد .اگــر امــام رضــا(ع) نبودنــد
حکومــت امــام عصر(عــج) بــا چالــش جــدی در بینش
مواجه میشد.

شاخصههایدولتموعود

از مهم ترین روشها در
سیره رسول خدا(ص)
بکارگیری نمادها و
تمثیالت است که در
عین سادگی برای مردم
قابل درک واقعی است؛
برای مثال ایشان برای
تبیین جایگاه امامان
دوازده گانه از عدد
اوصیاء و نقبا و ماههای
سال یا اصحاب
حضرت موسی(ع) و
نقبای بنی اسرائیل
که  12نفر بودند،
استفاده میکنند .این
استفاده از نمادها
باعث میشود مفاهیم
در ذهن مخاطب به
درستی جای بگیرد.
پیامبر(ص) به اقتدای
حضرت عیسی(ع) به
امام مهدی(عج) در
نماز ...

سپهرغرب ،گروه انتظار:
مهمترین تمایز موعودباوری در
اندیشه نبوی (ص) ،در جوهر
مهدویت است که در ذات و
جوهر خود به مثابه ظهور و
مهدویت
تحقق حقیقت در زمین است،
در نظرگاه حضرت(ص) ،امام
مهدی(عج) حجت الهی است و در سایه ظهور او
حکومت جهانی اسالم محقق میشود.
پیرامون رویکرد نبوی (ص) نسبت به مهدویت
بایــد اذعــان داشــت کــه پیامبــر(ص) درصــدد
مهندسی فرهنگی و خط مشی گذاری در موضوع
اندیشــه نجات گرایانه مهدویت بوده اند .حضرت
رســول(ص) بــا طــرح و تبییــن مســئله مهدویت
دهها سال قبل از والدت حضرت مهدی(عج)ُ ،بن
مایههای مهدویت را پایــه ریزی کردند .مهمترین
منبــع ویژگــی شناســی منجــی در اســام ،روایات
حضرت رســول (ص) اســت اگر این احادیث نبود
مهدویت اصیل به دست ما نمی رسید .معتقدیم
مهدویــت شــاخصههای منحصربفــردی دارد کــه
بایــد بازنمایی شــوند .نخســتین نکته این اســت
که اساســا در نظــرگاه پیامبر(ص) اندیشــه نجات
گرایانه مهدویت مبتنی بر مبانی است.
تجلی زنجیره حجتهای الهی در ساختار

امامت
در چشمانداز اندیشه نبوی زنجیره حجتهای
الهی در ســاختار نظام امام تجلــی مییابد و مهم
اینکه اندیشه منجی موعود(عج) از نظرگاه نبوی
در ســاختار نظام امامت دیده شــده است .چنان
کــه در روایــات بســیاری از پیامبــر(ص) بــر امامت
حضــرت مهدی(عــج) تاکیــد شــده و ایشــان خط
بطــان بر تصویر مهــدی آخرالزمان(عج) به مثابه
خلفای رایج کشیده اند.
بایــد توجــه داشــت در ســاختار اندیشــه
نبــوی(ص) ،منجی موعود(عــج) باید الجرم امام
باشــد ،انبــوه روایــات ذیــل عقدیــه اثنی عشــری
بــر ایــن مهــم تاکیــد دارد چنــان که شــیخ صدوق
در کتــاب شــریف «کمــال الدیــن» از حضــرت
رســول(ص) نقل کرده که فرمودند :امامان پس
از من  12نفر هستند ،اولین آنها علی(ع) و آخرین
آنها قائم(عج) اســت و در روایتی دیگر پیامبر(ص)
تصریح میکنند که :ای علی! تو و  11نفر از فرزندان
تو ائمه بعد از من هستید.
مهمتریــن تمایــز موعودبــاوری در اندیشــه
نبــوی(ص) ،در جوهر مهدویت اســت که در ذات
و جوهــر خــود بــه مثابه ظهــور و تحقــق حقیقت
در زمیــن اســت ،در نظــرگاه حضــرت(ص) ،امــام
مهدی(عــج) حجــت الهی اســت و در ســایه ظهور
حجــت الهــی حکومــت جهانــی اســام محقــق
میشود.
نقطه پایانی ستیزه حق و باطل
بنابــر آموزههــای نبــوی حضــرت مهدی(عــج)
دارای مقام امامت اســت و این مقام تنها با نصب
و جعــل الهی ممکــن میشــود ،همچنیــن ،امام

سپهرغرب ،گروه انتظار:
حجتاالسالم صادقی با بیان
اینکه شهدا معتقد بودند هر
حرکتی بی امام ،سکون و هر
دریایی بی امام سکوت است،
دفاع مقدس
گفت :آنها خود را در محضر امام
زمان(عج) میدیدند ارتباطشان
با حضرت(عج) عادی و فیزیکی نبود در همه
وجودشان این ارتباط را حس میکردند.
بــه مناســبت آغــاز هفتــه گرامیداشــت دفــاع
مقــدس و بــه منظــور مــروری بــر انــس و ارتبــاط
رزمنــدگان و شــهدا بــا امــام زمان(عــج) و عنایات
آن حضرت(عــج) بــه جبهههــای حق علیــه باطل،
با حجت االســام «محمــد صادقــی» ،راوی دفاع
مقــدس گفتگویــی ترتیــب داده ایم کــه در ادامه
مشروح آن را میخوانید:
حجت االسالم صادقی با بیان اینکه همه رفتار
و گفتار رزمندگان در دوران دفاع مقدس خالصانه
و عارفانــه بــود ،اظهــار کــرد :زمانی اســمی از امام
زمان(عج) میبریم و مطلبی میگوییم اما در جان
و دلمان تاثیری را که باید ،نمی کند اما زمانی آنچه
را کــه در همه وجود و قلب و روحمان نفوذ کرده،
بروز میدهیم ...ارتباط رزمندگان در دفاع مقدس
با وجود مبارک حضرت ولیعصر(عج) از این ســنخ
بــود یعنی در همه وجود خود ایــن انس و ارتباط
را لمس و حس میکردند لذا نیاز نبود حتی درباره
آن سخن بگویند.
ایــن راوی دفاع مقــدس ادامــه داد :لذا وقتی
با یــک فرمانــده و رزمنــده دفاع مقــدس برخورد
میکردیــم دیدنش ما را عاشــق امــام زمان(عج)
میکــرد .یکی از علل ترورهــا و حذف فیزیکی حتی
رزمنــدگان ســاده یــا همان بســیجیان به دســت
منافقــان کــوردل بــرای آن بــود کــه حضورشــان
مخالف با اســتضعاف و اســتکبار و جهل و جهالت
بــود چــون مردم همیــن کــه آنهــا را میدیدند به
معارف حقه متمایل میشدند.

معصــوم و دارای علــم لدنی اســت .دومین نکته
آنکه پیامبر(ص) ،اندیشه نجات گرایانه مهدوی را
در قالب ستیزه جبهه حق و باطل مطرح میکنند.
روایاتــی داریــم در منابع شــیعی و اهل ســنت که
ایــن دو خط در تاریخ دیده شــده انــد و مهدویت
در نظــرگاه نبــوی(ص) ،از منظر فلســفه تمدنی و
تاریخی اســت یعنی نقطه پایانــی تضاد و درگیری
حــق و باطل و نابودی کفر به رهبری حضرت بقیه
اهلل االعظم(عج) محقق میشود.
عصر غیبت ،زمینه ساز ظهور حق
اگــر در اندیشــه نبــوی بــر غیبــت مهــدی
موعود(عــج) تاکید شــده ،برای آن اســت که این
غیبت شــرایط ظهور حــق را در زمین مهیا میکند،
تجربه تاریخی غیبت این شرایط معرفتی و انفسی
را فراهــم میکند که اهل حق ،باطل را تشــخیص
داده و از دل و جان تسلیم حق شوند .نکته دیگر
آنکــه از دیدگاه نبوی ،شــکل گیری امت اســامی
هم مدنظر است یعنی در تبیین اندیشه مهدویت
خطر بودن و ماندن به جای
برای آنکه امت از شر
ِ
شــدن و خطــر خوبــی بــه جــای خوشــی در امان
باشــد ،به انگیزه و مســیری نیاز دارد که در امامت
نهفته و عامل حیات امت است.
بــه عبــارت دیگــر ،مدنظــر رســول خــدا(ص)
ایــن اســت کــه امت اســامی بــه تناســب جایگاه
امــام و حلقــه پایانــی این سلســله یعنــی حضرت
مهدی(عــج) با تاکید در عباراتی همچون «مهدی
امــة» و ..نمــود مییابــد ،عــاوه بــر ایــن تصریح
دارنــد کــه نجــات بخشــی مهــدی موعود(عــج)،
جمعی اســت و از این رو تحرک جمعی را میطلبد
برخالف نجات گراییهایی که فردی اســت و تحرک
جمعی ندارد! باید توجه داشت آموزه مهدویت از
نظرگاه نبوی(ص) دارای شاخصهها و ویژگیهای
خاصی اســت از جمله آنها جهانشــمولی اندیشه
مهدوی اســت از نظر حضرت رســول(ص) ،منجی
موعود(عــج) جهانگیــر و فراگیــر اســت چنــان که
فرمودند :اگر از عمر دنیا یک روز فقط مانده باشد

سنگرهایی که عطر امام زمان
وی تصریــح کرد :اگر قرار باشــد شــهدا را معنا
و معرفــی کنیــم بایــد بگوییــم نــور ایمــان و تقوا
و معصومــان(ع) بــه ویــژه نــور وجــود حضــرت
ولیعصر(عــج) در آنها تجلی یافته بود و آینه جالل
و جمــال بودنــد و این جالل و جمــال را منعکس
میکردند.
حجــت االســام صادقــی در ادامــه بیــان کرد:
یکی از اســتادان میگفــت در دفاع مقدس طلبه
و روحانــی گــردان بــودم در عملیــات کربــای 5
شــرکت کردیم و بعد از بازگشــت دیــدم در فضای
گــردان زمزمــه ای ایجاد شــد که یک یــا چند نفر از
بســیجیها توفیق تشــرف بــه محضر
حضــرت ولیعصر(عــج) را یافتــه اند!
این روحانی میگفــت من قرار بود
مربــی فرهنگی بچهها باشــم اما
آنها پیشتاز شده
بودند....

وی افــزود :آن روحانــی میگفــت :پیگیر شــدم
چطــور چنیــن اتفاقــی افتــاده اســت ،بعــد از
پیگیریهــای متعدد رســیدم به یک بســیجی کم
ســن و ســال اما عارف و با معرفت ،وقتی مسئله
تشــرف او به محضر امام زمان(عج) را بیان کردم،
گریه کرد ،خوشــحال شــدم که هدف را یافته ام...
آن بسیجی گریست و گفت :البته خودم نه! اما یک
مطلــب را یقین دارم ،اگر لحظــه عبور از خاکریز به
سمت دشمن چشمانم وجود بابرکت حضرت(ع)
را ندیــد چشــمان حضرت(عج) مــن را میدید و از
من محافظت میکــرد ،این برایم مهمتر اســت...
معرفت یعنی این که اگر من امامم را نبینم او من
درک در محضر امام بودن...
را میبیند این یعنــی ِ
اینها شاگردان امام خمینی(ره) بودند که فرمود:
عالم محضر خدا اســت در محضــر خدا معصیت
نکنید.

خداونــد مردی از اهــل بیت من برمــی انگیزاند تا
زمین را پر از عدل کند.
جهان شمولی و فراگیری عدل و قسط در
دولت موعود
این جهان شــمولی و فراگیری عدل و قسط به
جهانــی بــودن اقدامــات و عدل مهــدوی تصریح
دارد یعنــی رســالت حضرت مهــدی موعود(عج)،
همــه جهان را در برمــی گیرد و به یک نــژاد ،ملت،
قــوم و مذهــب محــدود نیســت .اینکــه در ایــن
روایت به برپایی عدل و قسط تصریح شده نشان
میدهد که موعود اســامی کارکرد صرفًا معنوی
نــدارد و حضــرت مهدی(عــج) صرفــا یــک مرشــد
معنــوی نیســت بلکــه کارکردها اجتماعــی دارد و
بــرای نجات انســانها هم در دنیــا و هم در آخرت
میآید.
دومین شاخصه دولت موعود در نگاه حضرت
رسول(ص) عدالت به عنوان مهمترین دستاورد
ظهــور امام مهدی(عج) اســت عدالتی که حضرت
مهدی(عــج) درصــدد تحقــق آن اســت در همــه
سطوح و برای همه مردم محقق میشود و هیچ
نهادی نمی ماند مگر عدالت در آن نفوذ میکند.
ســومین شــاخصه مهدویت در اندیشه نبوی،
تعین و تشــخص منجی اســت ،در روایات حضرت
رســول(ص) منجــی هــم معیــن اســت و هــم
مشــخص یعنی وعده برپایی عدالت به دست یک
شخص از پیش تعیین شده ،محقق میشود این
وعده آرمانی نیســت و به دست هر کسی رخ نمی
دهد بلکه از قبل مشــخص شده و نسب و حسب
منجی معلوم اســت .برای همیــن پیامبر(ص) به
تبارشناســی مهدی موعود(عــج) و ابهام زدایی از
ایشان اهتمام کرده اند ،تبار ،نسب ،کنیه ،قبیله و
شرایط و ویژگیهای ظاهری و جسمانی ایشان در
روایات نبوی(ص) تصریح شــده است .در نظرگاه
پیامبــر خاتــم(ص) ،موعــود نامتعیــن و نوعــی
نیســت که بعــدا بتوان ایــن صفت را بر هر کســی
تطبیق داد بلکه منجی موعود شــخصیتی تبیین

(عج)

داشت

حجــت االســام صادقی با بیــان اینکــه ارتباط
شــهدا با امــام زمان(عج) ،عــادی و فیزیکی نبود،
تاکیــد کــرد :رحمــت خــدای متعــال بــر شــهیدان
واالمقــام عبــداهلل میثمــی و مصطفــی ردانیپور
که آیت اهلل مصباح میگفــت اگر زنده میماندند
اکنون جزء مراجع بودند؛ این شهدا میگفتند یک
بســیجی یعنی خود ولــی و امام ،وقتــی میتوان
گفت بسیجی هســتم که در ذره دره وجودم امام
من حضور داشته باشد؛ مثل ضربان قلب که حتی
در نوک انگشــت هم هســت ...ذره ذره وجود یک
بسیجی عنصر والیت است.
ایــن راوی دفــاع مقــدس در ادامــه ابــراز کرد:
بســیجی عــارف ،فرمانده جانباز ،شــهید واالمقام
شــاپور برزگــر از خطه اردبیل با یک دســت معاون
شــهید مهــدی باکــری بــود و میگفــت :هــر

و تعیین شده است.
چهارمیــن شــاخصه دولت موعود در اندیشــه
نبوی(ص) ،حتمی بودن حکومت جهانی حضرت
حجت(عــج) اســت اینکــه در روایــات تاکید شــده
کــه حتمــا ظهور رخ میدهــد و اینکه دنیــا تمام و
قیامت برپا نمی شود مگر ظهور قبل از آن حادث
شود یعنی این بشارت قطعی است البته طبیعی
است که پیامبر(ص) درصدد تسکین خاطر بشر و
زنده کردن انگیزه و امید در بشــریت بوده باشند.
در بیــان و بــاغ رســول خــدا(ص) ،انتظــار منجی
موعود(عــج) ،مبتنی بر تکلیــف محوری و فرصت
محــوری و تاکیــد بر نقــاط مهم و راهبردی اســت.
ایشــان نقاط مهم و راهبردی اندیشــه مهدویت را
معرفی کــرده اند .بعضًا روایــات فراوانی به دروغ
به ایشــان نســبت داده اند که مجموع آنها قابل
استناد نیست.
انــدک روایــات صحیــح الســند نبــوی(ص)،
مهمتریــن نقــاط راهبردی مهــدی را تبییــن کرده
انــد .در رصــد موضوعــات مهــدوی در اندیشــه
پیامبــر(ص) بایــد در پــی ســاختار اندیشــه ای
باشــیم که ایشــان درصدد بیان آن بوده اند .یکی
از مهمتریــن مباحــث در ایــن مــورد ،نمادپردازی
در اندیشــه امامــت و مهدویــت اســت چراکــه اگر
مفاهیــم عالی به صورت ســاده و قابل فهم برای
مسلمین بیان نشود شاید به خوبی درک نکنند و
این مفاهیم ناب و عالی ،متروک شوند.
بهکارگیری نمادها و تمثیالت برای درک
مفاهیم مهدوی
از مهم ترین روشها در سیره رسول خدا(ص)
بکارگیــری نمادهــا و تمثیــات اســت کــه در عین
ســادگی بــرای مــردم قابــل درک واقعــی اســت؛
بــرای مثــال ایشــان بــرای تبییــن جایــگاه امامان
دوازده گانــه از عــدد اوصیــاء و نقبــا و ماههــای
ســال یا اصحــاب حضرت موســی(ع) و نقبای بنی
اســرائیل که  12نفر بودند ،استفاده میکنند .این
اســتفاده از نمادهــا باعــث میشــود مفاهیم در
ذهن مخاطب به درستی جای بگیرد .پیامبر(ص)
به اقتدای حضرت عیسی(ع) به امام مهدی(عج)
در نمــاز تصریــح و اینچنیــن دو برنامــه کالن
راهبــردی را مطــرح کــرده اند ،نخســت کشــیدن
خــط بطــان بــر خالفــت حضــرت مهدی(عــج) و
تصریــح به امامت ایشــان چراکه اقتدای عیســی
مســیح(ع) بــه آن حضرت(عــج) زمانــی درســت
اســت کــه حضــرت مهدی(عــج) امــام باشــند نه
خلیفــه .دوم اینکــه همزمانــی ظهــور مهــدی
موعود(عــج) و عیســی مســیح(ع) خــط بطالنی
اســت بر تکاپوی صهیونیســم جهانی و مســیحی
که درصدد هســتند مهدی(عج) را ضد مســیح و
بــه مثابه دجــال آخرالزمانی معرفــی کنند .گویی
رســول خدا(ص) جامعه امروز و تبلیغات رسانه
ای پیشــاظهور را کــه بــر دجــال ســازی از مهــدی
موعود(عــج) تاکیــد دارد ،دیــده اند که بــا انبوه
فیلمهــای ســینمایی و تولیــدات رســانه ای و...
همــراه اســت و انقالب اســامی را بــه مثابه ضد
ظهور معرفی میکنند.
حرکتی بی امام ،سکون اســت هر دریایی بی امام
ســکوت اســت ،هر حقی بــی امام باطل اســت هر
پیروزی بی امام شکســت است و هر نوری بی امام
ظلمت اســت؛ این جمالت و تعابیر آسمانی است
که بر زبان این بسیجی مخلص جاری شد.
وی افــزود :رزمنــدگان و فرماندهــان مــا عنصر
اصلی وجودشــان نــور مهــدوی بود لــذا دیگر جا
ندارد بگوییم اینها ویژگی اصحاب المهدی(عج) را
داشتند بلکه تجلی نور مهدوی بودند .حاج قاسم
میگفت :بسیجی تازهواردی داشتیم موقع اعزام
گفتیم اگرچه نیاز به رزمنده داریم اما در شهر برای
حفظ امکانات ســپاه الزم است برخی بمانند ،وی
برخاست و گفت :من میمانم ،آمده ام برای ادای
تکلیف هر جا فرمانده بگوید میگویم :چشم.
حجت االســام صادقی تاکید کرد :حاج قاســم
تعریــف میکــرد :ایــن بســیجی نوجــوان در بــرج
نگهبانی توفیق تشــرف به محضر امام زمان(عج)
را یافتــه بود و حضرت(عج) به وی وعده شــهادت
داده و فرموده بودند :اســماعیل تو در کردستان
بــرات رهایــی میگیــری ...با کمــال تعجــب بعد از
مدتی ماموریت کردســتان پیش آمد و اسماعیل
انتخاب شــد و همان جا به شهادت رسید! ...اینها
اتفاق و حادثه نیست.
این راوی دفاع مقدس با بیان اینکه رزمندگان
و شهدا لحظه به لحظه رشد و طی مسیر داشتند،
گفــت :اگر قرار باشــد از معــارف مهــدوی در دفاع
مقــدس مطلــب بگوییــم باید بــه تک تک شــهدا
بپردازیــم ،فرازهــای حــاج قاســم میشــود درس
مهدویــت و تجلی جلوههای مهدوی؛ دشــمن ما
میگوید :آنچه حاج قاسم به دنیا نشان داد قطره
ای از جریان بی بدیل مهدوی بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد :از شهدا یاد بگیریم
مهدوی بیندیشم و عمل کنیم و مهدویت را حتی
بــرای دشــمنان به تصویر بکشــیم چنــان که حاج
قاســم هر جــا که میرفت صلــح و دوســتی برقرار
میکرد.

انتظار

توصیه آیتاهلل بهجت به منتظران

َ ُ َ َْ ُ َ َ َ ْ َ
ـخ ُ
ـفـآء »...نیز که خواندن آن ثواب دارد ،باز هم توسل به آن حضرت(عج) و درخواست گشایش است.
«الهى عظم البالء و ب ِر ح ال
سپهرغرب ،گروه انتظار :دعای فرج ِ
مرحوم حضرت آیت اهلل العظمی محمدتقی بهجت (ره) در پاسخ به این سوال که «در عصر ما که گرفتاریها و فشارها از هر سو متوجه شیعیان در اقصی نقاط جهان و خصوصا کشور ماست.
باید چه کار کرد؟» فرمود« :مخصوصا دعای شــریف «الهى عظ َم ال َب َ
ـفـــآء »...را بخوانید و از خدا بخواهیم برســاند صاحب کار را ،با او باشــیم ،حاال اگر رســاند که رســاند و اگر نرســاند ،دور نرویم از کنار او .از رضای او دور نرویم او میبیند ،او میداند
ِ
الء و َب ِر َح ْال َـخ ُ
َ ُ ْ ُ
حرفهایی که ما به همدیگر میزنیم!»
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تحلیل

فواید گرهگشـــــای دعای فرج
سپهرغرب ،گروه انتظار :وقتی امتی به
درگاه خدا دعا میکنند تا فرج را نزدیک کند و
آن منجی را برساند ،این خواسته در دعاهای
فردی و جمعی مطرح میشود و شوق دیدار
را میافزاید و منتظر را هم آماده و شایسته
دعای فرج
آن دوران میسازد.
یکی از وظایف شیعه در دوران غیبت امام
زمــان (عج)« ،دعــا برای ظهور» اســت ،این کار عــاوه بر اینکه
پیوند منتظران را با پیشوای موعود تقویت میکند ،از آنجا که
خداونــد وعده داده که دعاهای نیایشــگران را اجابت کند ،بی
شک این دعاها در فراهم شدن زمینه ظهور موثر است.
وقتــی امتی به درگاه خــدا دعا میکنند تا فرج را نزدیک کند
و آن منجی را برساند ،این خواسته در دعاهای فردی و جمعی
مطرح میشود و شوق دیدار را میافزاید و منتظر را هم آماده
و شایســته آن دوران میسازد .امام زمان(عج) در نامه ای که
بــه نایب خاص خــود محمدبن عثمان نوشــت ،فرمود« :برای
تعجیل فرج بسیار دعا کنید چراکه این برای خود شما هم فرج
و گشایش است».
دعاهــای متعددی برای ارتباط معنوی با با آن حضرت(عج)
نقل شده است .دعا برای سالمتی و حفاظت و پشتیبانی الهی
ُ
«ا ّلله َّم
از آن حضرت(عج) ،یکی از دعاهای معروف و رایج است َ
ْ
ــن ل َول ّیــک الح ّج ْ
ــن »...که در ضمــن آن دعا برای
ُک ِ ِ ِ َ ْ ُ َ ِ
ــه ب ِن ْال َح َس ِ
ظهور و برپایی حکومت عدل هم آمده است.
دعای فرج عشق ما به امام(عج) را در جهان منتشر

میکند
حجت االســام مجتبــی معنوی ،کارشــناس مرکز تخصصی
مهدویــت دربــاره چرایــی دعــا بــرای ســامتی و فــرج حضــرت
حجت(عج) گفت :ماهیت دعا ،مناجات با خداوند است و تاثیر
دعــا نیــز در نظام آفرینــش نیز متقابل اســت ،به ایــن معنا که
نظــام آفرینــش زنده و پویاســت و جهان بینی اســامی از تاثیر
دعــا بر این نظــام حکایت میکند ،لذا دعا در برقــراری ارتباط با
امام عصر(عج) نقش بسیار مهمی دارد.
وی دربــاره اهمیــت دعا برای ســامتی حضــرت حجت(عج)
تصریح کرد :به این معنا نیست که حضرت(عج) سالمتی خود
را بواســطه ایــن دعــا دارند بلکه تاثیــر متقابل ایــن دعا کردن،
موجــب رشــد و تکامــل ما میشــود؛ انســان برای رســیدن به
امامت و پذیرش والیت نیازمند ظرفیت و استعدادی است که
این مهم با دعا کردن برای امام(عج) ،شکوفا میشود.
ُ
«ا ّلله َّم
اســتاد حوزه و دانشــگاه تاکید کرد :وقتی در دعــای َ
ّ ْ
ْ َ ّ
ــن »...از خداونــد میخواهیم که
ُکــن ِلو ِل ِی َ
ــک ْال ُح َج ِة ب ِن ْال َح َس ِ
حافظ ،ناصر ،دلیل و راهنمای امام زمان (عج) باشــد و رهبری
امام(ع) را چشمه حیات ما قرار دهد ،در صورتی از این نعمات
برخوردار میشــویم که ظرفیت الزم را داشــته باشیم؛ خداوند

با دعای فرج ،تاثیر عشــق و محبت ما بــه امام(عج) را در نظام
آفرینش منتشر میکند.
دعا برای فرج؛ ادای بخشی از حقوق امام(عج)
در کتــاب شــریف «مکیــال المــکارم» آمــده« :چــون مــا
نمیتوانیــم حقــوق آن حضــرت (عــج) را ادا نماییــم و شــکر
وجــود و فیوضاتــش را آن طــور که شایســته اســت ،بجا آوریم
بــر ما واجب اســت آن مقدار از اداى حقــوق آن حضرت(عج) را
که از دســتمان ســاخته اســت ،انجام دهیم ...بهترین امور در
زمــان غیبت آن حضرت(عج) ،انتظار فرج آن بزرگوار و دعا براى
تعجیــل فــرج او و اهتمام به آنچه مایه خشــنودى آن جناب و
مقرب شدن در آستان اوست ،میباشد».
بــه بیان اینکه احســان و صله بــه دو امر حاصل میشــود؛
یکی :منفعت رساندن به دیگری و دوم :دفع زیان از غیر و این
هر دو با دعا کردن حاصل میگردد.
چون از منافع بزرگ و ارزشــمند احترام اســت و بدون تردید
دعا کردن نوعی احترام است همچنین دعا برای تعجیل ظهور
حضــرت صاحــب االمر(عــج) با شــروطی که مقرر شــده ســبب
جلــو افتــادن آن اســت و بــا آن همه گونــه خیر و برکت آشــکار
میگردد و همه ضررها از بین میرود .از جمله آثار دعا مســرت
و خرســندی کســی اســت که برایش دعا میشــود و ســرور آن
حضرت(عج) خود منفعتی عظیم است.
و دیگــر اینکه :دانســتیم دعا در جلو افتــادن ظهور حضرت
مهدی(عــج) تاثیــر دارد و با ظهورش از خود و شــیعیانش غم
و انــدوه برطــرف میشــد و هم و غم و ســختی و مشــقت دور
میگردد بلکه خود دعا در دفع هم و غم موثر میباشد.
دعــا کــردن برای تعجیل فــرج حضرت صاحــب الزمان (عج)
کمــک و تعــاون بر نیکی و تقوی اســت ،که خداونــد متعال به
آن امر فرموده است« :در نیکی و تقوی یکدیگر را یاری کنید».
حجت االســام حسین الهی نژاد ،مدیر گروه آینده پژوهشی
پژوهشــگاه علوم و فرهنگ اســامی درباره این دعا و برکاتش
بیان کرد :توصیه شده است که این دعا در عصر غیبت خوانده
َ َ
الء» دعایی اســت
شــود .به عبارت دیگر ،دعای ِ
«الهى َع ُظم ْالب ُ
که بیشتر در روزگار غیبت خوانده میشود ،همچنین ،خواندن
آن پــس از نماز امام زمان علیه الســام توصیه شــده اســت تا
وقتی شــیعه منتظــر از خواندن نمــاز امام زمان علیه الســام
فار غ شد این دعا را پس از نماز قرائت کند.
وی دربــاره جایگاه و اهمیت این دعــا ،گفت :درباره این دعا
از مرحــوم آیت اهلل بهجت (ره) ســوال شــد .ایشــان فرمودند:
«دعــای عظــم البــاء را بخوانید و از خدا بخواهیــد صاحب امر
را برســاند ».بنابــر این قرائــت این دعا و انس با آن ســفارش و
توصیه این بزرگوار نیز بوده است.
دعــای مفصلــی که خاص دوران غیبت اســت و با این تعبیر
ُ َّ ّ
ــک( »...کمال الدین و تمام
آغــاز میشــودّ َ« :للهم َع ِر ْفنى َن ْف َس َ

دجـــــــال شخص است یا جریان و نماد؟!
سپهرغرب ،گروه انتظار :حجتاالسالم
خادمیان با بیان اینکه دو دیدگاه درباره
دجال از روایات قابل حصول است ،گفت:
روایات اهل سنت عموما بر شخص تاکید
حجت االسالم دارد و روایات شیعه عموما بر موضوعی
خادمیان
که باعث فریب و فریبندگی است مثل
جریانهای انحرافی.
حجت االسالم سیدعباس خادمیان در پاسخ به این سوال
که آیا «دجال» صرفًا یک شــخص اســت یا میتواند یک جریان
هم باشد ،اظهار کرد :رخداد عظیمی به نام ظهور و شخصیتی
کــه بنا اســت پایان تاریخ بشــر را تغییــر دهد ،مقابــل ظالمان
بایســتد و زمینــه حکومت صالحان را فراهم کنــد طبیعتًا با دو
جریــان عمــده روبرو اســت :دوســتداران و عاشــقان حکومت
صالحــان که در پی تحقــق آنند و دیگری دشــمنان که درصدد
ممانعت و مانع تراشی برای آن هستند.
کارشــناس مهــدوی تصریــح کــرد :از ایــن رو ،حکمــت الهی
اقتضاء میکند برای این رخداد عالئمی باشــد و در مشــتاقان
آمادگی الزم را ایجاد کند ،از این نظر ،در مســئله ظهور با عالئم
ظهــور مواجــه میشــویم .ایــن عالئم در نــگاه علمــا خصوصا
علمای شیعه دو دســته اند :حتمی و غیرحتمی؛ عالئم حتمی
محدود و عبارتند از :خروج ســفیانی ،خروج یمانی ،قتل نفس
زکیــه ،خســف بیداء و صیحه آســمانی؛ که از روایات اســتخراج
شده اند.
حجت االســام خادمیان در ادامه گفت :اما درباره عالئم
غیرحتمی که ممکن اســت در آنها بدا ایجاد شــود باید گفت
طبیعتًا برای شناســایی سرنوشت حتمی بشر و پایان تاریخ،
کمــک کننــده انــد .ازجملــه ایــن عالئــم غیرحتمــی «دجال»
اســت که مســائل مختلــف دربــاره آن مطرح میشــود مثل
اینکــه آیــا دجــال شــخص اســت یــا ســمبل و نمــادی از یک
جریان.
وی بیــان کــرد :واژه «دجله» بــه معنای پوشــاندن و چیزی
اســت که پوشــانده میشــود تــا فریب داده شــود و بــرای آن
معانــی (التبــاس ،مخلــوط کردن و مشــتبه کردن) ذکر شــده
اســت .با توجه به آنکه این واژه حتی در ادیان پیش از اســام
و کتب آنها مثل انجیل به کار برده شــده ،مشــخص میشــود
که دجال ،مفهومی قابل فهم برای دوستان و دشمنان است.
حجت االســام خادمیان تاکید کــرد :با توجه به معنای این
کلمه و نیز برخی روایات درباره این موضوع ،میتوان برداشت
ســمبل را به عنوان برداشــت قابل اعتنا لحاظ کرد؛ برای مثال
در روایاتــی آمــده که دجال ســوار بر مرکبی اســت کــه بین دو
گــوش آن حداقــل ســه کیلیومتر فاصله اســت یا روایت شــده
دجال کوهی از نار است.
وی ابــراز کــرد :از مجموعــه روایــات میتوان برداشــت
کــرد چنان کــه ســیدمحمدصدر به ایــن موضــوع پرداخته
و تشــریح کرده اســت ،دجــال به عنــوان ســمبل و جریان
فکــری و ایدئولوژیــک و حتــی تمدنــی مطــرح اســت و

نقش رازداری در زندگی به
سبک انتظار

ایــن مســئله جریــان انحرافــی از لــوازم تمدنــی امــروز هم
میتواند باشد.
کارشــناس مهــدوی تصریــح کــرد :بــا توجــه بــه ایــن نکات
میتوان برداشــت کرد دجال میتواند هر امر و مســئله ای که
باعــث فریب و انحراف و ایجاد شــبهه و تحریف واقعیت شــود
و حقــی را بپوشــاند ،باشــد .بــرای مثال امــروز که رســانههای
غربــی اذهــان عمومــی مردم جهــان را منحــرف میکننــد و یا
پیشرفتهای کاریکاتوری و نامتوازن که آرامش را از بشر سلب
و او را دچار گمراهی کرده اســت ،میتواند ســمبل و جلوه ای
از دجال باشد.
وی تاکیــد کرد :لذا تمدن کنونــی جهان هم که با جلوههای
فریبنــده اش بشــر را از حقیقــت دیــن و مهدویــت و نجــات
آســمانی دور کــرده ،میتوانــد دجالــی بزرگ باشــد .بــه عبارت
بهتر ،هر آنچه ســبب انحراف شــود اعــم از ظواهر و جلوههای
دنیــای مدرن و دنیاگرایــی و مظاهر دنیاپرســتی و نیز هر آنچه
مانــع شــناخت واقعیــت و حقیقــت معنوی که عامــل هدایت
است ،شود میتواند به نوعی دجال باشد ،چراکه مانع دیدن
ستارههای معرفت دیده شود.
حجــت االســام خادمیــان در ادامه اظهــار کــرد :بنابر آنچه
بیان شــد بنابــر روایات برای دجــال دو برداشــت قابل حصول
اســت :روایــات اهــل ســنت عمومــا بــر شــخص تاکیــد دارد و
روایات شــیعه عموما بر موضوعی که باعث فریب و فریبندگی
اســت مثل جریانهای انحرافی که برای آن میتوان نمادهای
مختلف را یافت.
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد :بــه نظر میرســد ســمبل و
عالئم
نمــاد ،فهم بهتری از دجــال بنابر روایات اســت چراکه در
ِ
حتمی از «ســفیانی» که شــخص اســت ،ســخن به میان آمده
است.

دعا کردن برای تعجیل فرج حضرت صاحب الزمان (عج) کمک و تعاون بر نیکی و تقوی است ،که خداوند متعال به آن امر
فرموده است« :در نیکی و تقوی یکدیگر را یاری کنید».
حجت االسالم حسین الهی نژاد ،مدیر گروه آینده پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی درباره این دعا و برکاتش
َ َ
الء» دعایی
بیان کرد :توصیه شــده اســت که این دعا در عصر غیبت خوانده شــود .به عبارت دیگر ،دعای « ِالهى َع ُظم ْالب ُ
یشــود ،همچنین ،خواندن آن پس از نماز امام زمان علیه الســام توصیه شده
اســت که بیشــتر در روزگار غیبت خوانده م 
است تا وقتی شیعه منتظر از خواندن نماز امام زمان علیه السالم فارغ شد این دعا را پس از نماز قرائت کند.

النعمه ،ج ،2ص  ،)512خواســتههای گونانگــون و فراوانی در
مــورد امام زمان(عج) و ثبات قــدم در راه این عقیده و توفیق
دیدار و تشــرف و دعا برای ســامتی آن وجــود عزیز ،همچنین
درخواســت تعجیــل در فــرج او و فــرا رســیدن عصــر ظهور آن
پیشوای غایب است.
البتــه بایــد توجه داشــت که انتظــار زمینه ســاز و منتهی به
ظهــور فقــط به دعــا کردن محــدود نمی شــود بلکه بــه تعبیر
بــزرگان به ویژه مقــام معظم رهبری انتظار یک عمل اســت نه
صرفا حالت روحی معنوی.
منتظر فقط به دعا بسنده نمیکند
حجت االسالم حسن مالیی ،مدیر گروه اخالق و تربیت مرکز
تخصصی مهدویت و مؤلف کتاب «سبک زندگی منتظرانه» در
این باره گفــت :منتظر حضرت حجت(عــج) وضعیت موجود را
پایــان کار و زندگــی تلقی نمی کند زیرا آینده را روشــن میداند
که باید با همت و تالش خود به آنجا برسد ،لذا در سایه چنین

باوری نشــاط مییابد و در امور عبادی به دعای ســامتی امام
زمان(عــج) بســنده نمی کنــد ،بلکه در تمــام عرصهها فعاالنه
وارد میشود.
مالیــی بــا بیــان اینکــه نظــام منــد شــدن فعالیــت هــا ،از
کارکردهــای ســبک زندگــی منتظرانه اســت ،ابــراز کــرد :یکی از
مشــکالتی که امروز در حوزه فعالیتهای فرهنگی وجود دارد،
عــدم نظام مند بــودن فعالیتها و عمل به صــورت جزیره ای
است که نتیجه ای جز موازی کاری و عدم بازدهی ندارد.
وی خاطرنشــان کــرد :ســبک زندگــی منتظرانــه مــا را از بــی
برنامگــی خــارج میکنــد و تمــام فعالیتهــای فرهنگــی در
رســانههای مختلــف تصویــری ،شــنیداری و ...را به یــک نقطه
تمرکز میرســاند و دستگاههای فرهنگی نیز براساس امکانات
و تواناییهــای خــود ،برای رســیدن به هدف غایــی فعالیتها
نظــام مند ،شــفاف و پربازده خود را اجرایــی میکند ،زیرا همه
بــه قلــه ای نگاه دارند کــه باید زمینه ظهور امــام زمان (عج) را
ایجاد کنیم.

سه عامل اصلی ظهــــور
سپهرغرب ،گروه انتظار :استاد اخالق گفت:
خورشید زمان ،امام عصر(عج) نیازمند نیروی
انسانی است ،نیروی انسانی که متعهد و
عامل به عمل دستورات دین و رسولش
حجت االسالم باشند .اگر تاکنون ساختمان و بنای حکومت
ماندگاری
عدل جهانی حضرت(عج) برپا نشده است،
باید دنبال علت بود.
حجــت االســام محمدمهدی مانــدگاری ،طی ســخنانی در
مــورد ســه عامل اصلی ظهــور ،اظهار کرد :اقامــه حق و ابطال
باطــل را بــه ســاختن یــک ســاختمان تشــبیه میکنیــم .امــام
زمان(عج) مثل اجداد طاهرینش و همه انبیاء و اولیاء بنایش
بــر این اســت که بنای ظلم و باطــل را ویران کنــد و بنای حق و
َ
َ
ُ
اهَّلل
عدالت را بســازد« ،و َل َق ْد َب َع ْث َنا ِفی ُک ِّل ُأ َّم ٍة ر ُسواًل َأ ِن ْاعب ُدوا َ
ُ
ْ
ْ
َ ْ ُ
اهَّلل.»...
واج َت ِنبوا َّ
الط ُاغ َ
وت َف ِم ْنهم َمن َه َدى ُ
اســتاد اخــاق تصریح کــرد :خداونــد برای هــر امتی حجتی
قرار داده تا آن امت به وســیله آن حجت و با نقشــه ای که خدا
میدهــد بنــای ظلــم را ویران و بنای حــق و عدالــت را برپا کند،
یک ساختمان سازی سه سبب اساسی میخواهد :اوال نقشه
الزم دارد ،دوم معماری که نقشــه را نظارت کند و ســوم نیروی
کار کــه کمک معمار کند تا بتوانند نقشــه را برپا کنند .در طول
تاریخ بشریت خداوند از این سه عنصر ،دو مورد را آماده کرده
است.
وی ادامــه داد :انبیــاء و اولیــاء معمار نقشــه حق و عدالت
هســتند ،پیامبر(ص)معمــار بــود ،امیرالمومنیــن(ع) معمــار
بــود ،همه ایــن وجودهــای نازنین معمــار بودند ،نقشــه هم
قــرآن اســت« :إن الد َ
هَّلل ال ْس َــا ُم »...و در جای دیگر
یــن عنــد ا
ِ َّ ِّ
ِ َْ َ َ ِ ْ ِ
َ
َ َ
اس ِــرین»؛ هر کس غیر از
میفرمایــد «و ُهو ِفی ْال ِخــر ِة ِمن ْال َخ ِ
ایــن نقشــه را در بنــای زندگی فــردی و اجتماعی خــود و بنای
زندگــی حتــی حکومتی خــودش انتخــاب کند ،قطعا خســارت
دیده دنیا و آخرت است.
مانــدگاری تاکید کرد :مارکسیســتها مدتها با نقشــه غیر
خــدا حکومــت کردنــد و در پایــان بــه زبالــه دان تاریــخ رفتند،
لیبرالیســتها هــم بــا نقشــه غیرخــدا مدیریــت کردنــد؛ َم َثــل
لیبرالســتها َم َثــل خنده داری اســت؛ مورچــه ای را آب می ُبرد
و او فریــاد مــیزد که دنیــا را دارد آب میبرد ،وقتی لیبرالیســم
هم به پایان عمرش رســید فکر میکردنــد که دنیا به پایان کار
خودش رسیده است.
وی تصریــح کــرد :آنهــا نمی دانســتند کــه ما اعتقــاد داریم
ــم ال َوارث َ
ــم أئم َ ْ ُ ُ
َ ْ ُ ْ
یــن» ،نمــی دانســتد که ما
ــة و َنج َع َله ْ ِ ِ
«و َنج َع َله َ ِ َّ َ ً
ْ
ُ
ْ
ْ
ض
ــد ِّ
ور ِمن َب ْع ِ
الذ ْک ِر َأ َّن ْ َ
الزب ِ
اعتقــاد َداریم «و َل َق ْد َک َتب َنا ِفی َّ
الر َ
ــون» ،نمــی دانســتند اعتقــاد داریم که
َی ِر ُث َهــا ِعب ِ
ــاد َی َّ
الص ِال ُح َ
دنیــا دو بخــش دارد .یک بخش تاریک و یک بخــش نورانی که
ــی الذ َ
َ
ین
بــا ظهــور امام زمان(عــج) شــروع می
«اهَّلل و ِل ُّ َّ ِ
شــودُ َ ،
ُ ُ
ین َک َف ُروا َأ ْو ِل َیاؤ ُه ُم
ــور َو َّال ِذ
ات إ َلى الن
َآم ُنــوا ُیخرجه ْم م َن الظلم
ِ
ْ ِ ُ ُ ِ ُ ْ ُّ ُ َ َ ِ ِ
النور إل ُّــى الظلمات أولئــک أص ُحابُ
ُّ ُ َ ِ ُ َ ِ َ َ ْ َ
ونهــم ِمن ُّ ِ ِ َ
ــوت ی ْخ ِرج َ
َّ
الط ُاغ ْ ُ
ون».
د
ال
خ
ا
یه
ف
َّ
الن ِار ُهم ِ َ َ ِ ُ َ

مانــدگاری گفــت :انقالب اســامی هم ســپیده فجر اســت،
هنــوز خورشــید طلــوع نکرده اســت ،ما در روشــنایی ســپیده
فجــر هســتیم ،لــذا امــام خمینــی(ره) فرمودنــد :مــا منتظــر
رویت خورشــیدیم .به تعبیر اســتادم هر کس کــه منتظر رویت
خورشــید است باید با ســپیده فجر بیدار شود و تکلیف اش را
انجام دهد ،کسانی که با طلوع آفتاب از خواب بیدار میشوند،
نمازشان قضا میشود.
وی ادامــه داد :ملــت ایــران بیــدار شــدند و دنیــا را هــم بــا
ایــن بیداری اســامی بیــدار کردنــد ،نکند خورشــید طلوع کند
و مســلمانان خــواب بماننــد .میخواهــم بگویــم بــرای آنکــه
ســاختمان ظلــم ویــران و بنای حق و عدالت به پا شــود ،ســه
عنصر الزم اســت ،معمارش انبیا و امامان هستند ،نقشه اش
هم اســام اســت ،اما مشــکل در طول تاریخ بر نیروی انسانی
اش بوده است و گرنه وجود سلیمان نبی(ع) حکومت جهانی
داشــت ،اما با از دنیا رفتن حکومت حضرت سلیمان(ع) بساط
حکومــت الهــی تقریبا برچیده شــد و تداوم پیدا نکــرد با اینکه
پیامبر بعدی هم بود و نقشه هم بود ولی نیروی انسانی نبود.
ماندگاری در پایان خاطرنشــان کرد :در زمــان وجود نازنین
پیامبــر خاتــم(ص) ،بــاز هــم پیغمبر ما دعــوت جهانــی و بنای
حکومــت جهانــی داشــت بــرای امپراطــوری روم و ایــران نامه
نــگاری کردنــد و دعــوت به اســام کردند ولی آن قدر فشــارها
و مشــکالت و جنگهــا زیــاد بود کــه فقط توانســتند حکومت
مدینه را شــکل دهند .در طول حیات پیامبر(ص) بود اما بعد
از رحلت حضرت(ص) انحراف ایجاد شد و سفره حکومت الهی
برچیده شد و حکومت ظلم به اسم اسالم عرضه شد.

سپهرغرب ،گروه انتظار :بنا بر
تصریح روایات و آموزههای دینی
آنچه سبب زندگی به سبک انتظار
و قرار گرفتن در جرگه منتظران
میشود ،با دقت در افکار ،گفتار و
رازداری
رفتار شدنی است ،اینکه بایدها و
نبایدهای دین را بدانیم و خود را
ملتزم به آنها کنیم.
وقتــی از انتظــار برای ظهور امــام مهدی(عج)
و اتصــال ایــن انتظــار بــه دولــت کریمــه امــام
عصر(عج) ســخن به میان میآید شــاید بسیاری
از مــا تصــور کارهای غیرمعمــول و خارج از توان
خــود را در ذهــن داشــته باشــیم ،امــا واقعیــت
آن اســت کــه بنا بــر تصریح روایــات و آموزههای
دینــی آنچه ســبب زندگی به ســبک انتظار و قرار
گرفتــن در جرگــه منتظــران میشــود ،با دقت در
افکار ،گفتار و رفتار شــدنی اســت ،اینکــه بایدها
و نبایدهــای دیــن را بدانیــم و خــود را ملتــزم به
آنها کنیم.
ازجملــه ایــن بایدهــا کــه در ســبک زندگــی
منتظرانــه نقــش دارد ،رازداری و حفــظ آبــروی
دیگران است.
چنــان کــه در دعــای روز دوازدهم مــاه مبارک
ُ َّ ّ
الس ْــت ِر
یــه ِب ِّ
«اللهــم َز ِی ِّنــى ِف ِ
رمضــان میخوانیــمَّ :
َ
ــاف» ،خدایــا مــرا در ایــن روز بــه پوشــش
و ْال َع َف ِ
و عفــت نفــس زینــت ده» .ایــن ســتر عیــوب
دیگــران و نگــهداری از اموری که مرتبــط با آبروی
انسانهاســت موجب میشــود که خود انســان
نیــز بــه آبرومنــدی و بزرگــواری معــروف شــود؛
همانطور که پیامبر مکرم اســام حضرت محمد
صلــی اهلل علیــه وآلــه به صفــت امیــن ،معروف و
مشــهور بــود .همیــن امــر باعث میگــردد عیوب
انسان نیز مخفی بماند.
عــاوه بر ایــن ،حفــظ آبرو و اســرار مســلمانان
از مســائل مهــم اجتماعــی و از عوامــل اثرگــذار بر
وحدت جامعه اســامی است و در آیات و احادیث
پیامبــر اکــرم(ص) و امامــان معصــوم(ع) بــر آن
فراوان تاکید شده است.
نهــی از تجســس در امــور دیگــران در قــرآن
بــر همیــن مطلــب تاکیــد دارد .در وصیت رســول
خــدا(ص) به امیرمومنــان(ع) چنین آمده اســت:
«ای علــی! هشــت گروه انــد که اگر به آنــان اهانت
شــود ،نبایــد جــز خــود کســی را ســرزنش کنند...
ازجمله کســی که در موضوعی ّ
ســری میان دو نفر
بی اجازه آنان وارد شود».
همــان حضــرت(ص) در خطبــه ای بــه اصحاب
خــود فرمــود« :از مســلمانان غیبــت نکنیــد و در
پی کشــف عیوب و زشــتیهای آنان نباشید ،چون
هــر کس در پی کشــف عیوب برادرش باشــد ،خدا
عیوب او را آشکار میکند».
امــام صــادق علیهالســام فرمودنــد« :هــر
کــس دربــاره مومــن آنچــه را دیدگانــش دیــده و
گوشهایــش شــنیده ،بگویــد از کســانی اســت
کــه خداونــد عزوجل دربارهاشــان فرموده اســت:
«همانــا برای کســانی که دوســت دارند زشــتی در
میان مومنان آشکار شود ،عذابی دردناک است».
(نور)19 ،
پیامبر اکرم(ص) نیز میفرمایند« :هر کس برای
عیبجویــی و فــاش کردن اســرار بــرادر دینیاش
قــدم بردارد اولیــن قدم او ورود بــه جهنم خواهد
بود! و خداوند اسرار و عیوب او را نزد همة خالیق
فاش و علنی خواهد ساخت».
ایــن روایات و تاکید معصومان علیهم الســام،
اهمیــت رازداری را در جامعــه اســامی و منتظــر
ظهور نشان میدهد.
در کنــار آثــار و عواقــب بــی توجهی بــه رازداری،
روایــات ،بــرکات رازداری را نیــز بیــان کــرده انــد که
در صــورت التــزام منتظران بــه آن ،چه آثــار مثبتی
نصیب آنها میشود.
امیرالمومنیــن امــام علــی(ع) خطــاب به مالک
میفرماید« :تا میتوانی عیوب و زشتیهای مردم
را بپوشان تا خدا هم عیب تو را بپوشاند؛ عیبی که
دوست داری از مردم مخفی بماند».
امــام موســی بــن جعفــر(ع) نیــز میفرمایــد:
«کسی که اسرار برادر مسلمان خود را بپوشاند در
روز قیامت که جز ســایه خدا هیچ سایه ای نیست،
زیر عرش خدا قرار میگیرد».
همچنیــن از رســول خــدا(ص) اســت کــه
فرمود« :کســی که از پی مال مشروع برود برای
آنکــه آبــروی خود را از ذلت ســوال مصــون نگه
دارد ،عائلــه خویــش را اداره کند و به همســایه
خــود کمــک کنــد ،در پیشــگاه خداونــد ســربلند
و روســفید اســت و صورتــش ماننــد مــاه تمــام
میدرخشد».
مســئله رازداری دربــاره مســائل مربــوط بــه
ظهور امام مهدی(عج) و قیام ایشــان هم توصیه
شــده اســت ،چنان که امام صادق(ع) فرمودند:
«هنگامــی کــه امــر قیــام مــا نزدیــک میشــود
تقیــه و کتمــان را بیشــتر کنید( .و در حفظ اســرار
بکوشید)».
بنابر آنچه گذشــت رازداری از خصوصیاتی است
که باور و پایبندی به آن در برخورداری از زندگی به
ســبک انتظار کمک میکند و با برکاتی که در سایه
آن نصیب جامعه منتظر میشود ،میتوان بهتر و
بیشتر در مسیر ظهور قدم برداشت.
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سپهرغرب ،گروه ایران و جهان :وزیر
آموزش و پرورش گفت 2 :هزار میلیارد
تومان اعتبار برای خرید تجهیزات
کارگاهی هنرستانهای سراسر کشور
اختصاص یافته است.
نوری
یوســف نــوری در آئین افتتــاح پروژه
آموزشی  12کالســه برکت آبادان گفت:
مهمتریــن بســتر تحقق شــعار ســال و توســعه کمی و
کیفــی مراکز دانش بنیان تعلیم و تربیت اســت ،زیرا این
نهــاد میتواند با تربیت دانشآموزانی خالق؛ ایده پرداز
و متفکر گام مهمی در راســتای کارآفرینی و به دنبال آن
کمک به تولید بردارد.

وی در ادامــه با تشــکر از تالشهای خیرین مدرســه
ســاز در راســتای تحقــق نهضــت ارتقــای شــاخصهای
فضای آموزشی در کشور؛ خاطرنشان کرد :علم؛ اجتهاد؛
عمل و تولید ارکان تحقق تعلیم و تربیت تمام ســاحتی
هســتند کــه بایــد از بســتر مدرســه و فضــای آموزشــی
مناســب دنبال شــوند و خیرین نقــش مهمی در تحقق
این امر در کشور ایفا میکنند که شایسته تقدیر و تشکر
است.
وزیــر آموزش و پــرورش ادامــه داد :در دوره ابتدایی
دانشآمــوزان بــا ایــده پــردازی و خلــق دانــش آشــنا
میشــوند و نقطه عطف شــکل گیری شــخصیت علمی
دانشآمــوزان اســت .در دوره متوســطه اول ایــن
شــخصیت شــکل پیدا میکند و در دوره متوسطه دوم
به ظهور و بروز میرسد .همچنین در مرحله دانشگاهی
و در خاتمــه این مراحل مهم ،تکمیل شــخصیت علمی؛
شــاهد رســیدن به اهداف آموزش و پــرورش در تربیت
دانشآمــوزان تــراز انقالب اســامی و گام دوم خواهیم
بود که به تولید دانش میپردازند.
نــوری در پایــان ضمــن اشــاره بــه رویکرد آمــوزش و
پــرورش در ترویــج مهارت آموزی در بیــن دانشآموزان؛
خاطرنشــان کــرد 2 :هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای
خریــد تجهیزات کارگاهی هنرســتانهای سراســر کشــور
اختصاص یافته است.

 300هزار راننده پشت نوبت
بیمه تأمین اجتماعی
سپهرغرب ،گروه ایران و جهان:
مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان
تامین اجتماعی گفت :با اجرای طرح
پاالیش و شناسایی رانندگان ،افراد
پشت نوبتی به مرور جایگزین و بیمه
شکوری
میشوند.
مهــدی شــکوری در مــورد بیمــه
راننــدگان گفــت :در حــال حاضر تعــدادی از افــرادی که
راننــده نیســتند در قالــب بیمه رانندگان تحت پوشــش
بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند که البته برخی از آنها در
گذشته در این شــغل فعالیت داشته اند اما هم اکنون
خیر.
وی افزود :به همین منظور طرحی برای شناســایی و
پایش رانندگان درون و برون شــهری در حال اجرا اســت
و در این خصوص از سازمانهای مرتبط مانند شهرداری،
وزارت راه و همچنین تاکسیرانی استعالم گرفته ایم.
مدیــر کل امــور بیمــه شــدگان ســازمان تأمیــن
اجتماعی با اشــاره به اینکه هم اکنــون  800هزار راننده
بیمــه هســتند ،تاکیــد کــرد :در حــال حاضر حــدود 300
هــزار راننده نیز متقاضی بیمه تأمین اجتماعی و پشــت
نوبت هســتند و بعد از بررسی و پایش و حذف تعدادی
از افــرادی کــه راننده نیســتند ،افــراد متقاضــی و جدید
جایگزین و بیمه خواهند شد.
بــه گفتــه وی ،بعــد از انجــام اصالحــات الزم لیســت
جدید بیمه شدگان آماده و ارائه میشود.
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سپهرغرب ،گروه ایران و
جهان :غلبه نگاه مبتنی بر
مجوزدهی در قانون احزاب
موجب شده تا احزاب از نهادینه
فعالیت سیاسی شدن بین مردم باز بمانند
و مردم از حق برگزاری تجمع
محروم شوند.
با نگاهی کلی به قانون احزاب در کشــورمان
میتــوان متوجــه شــد کــه نــگاه حاکــم بــر این
قانون ،سیســتم مجوزدهی بــه احزاب و گروه
های سیاســی اســت .مــاده دوم قانــون احزاب
صراحتا احزاب را ملزم به اخذ مجوز از کمیسیون
ماده  10کرده است.
ماده  -2تقاضای صدور مجوز اولیه تأسیس
حزب توســط هیأت مؤسس ،باید به کمیسیون
احــزاب ارائه شــود .کمیســیون احــزاب موظف
اســت ظــرف مــدت ســه مــاه از زمــان دریافــت
تقاضای رســمی با رعایت مواد این قانون مجوز
اولیه تأسیس را ثبت و صادر نماید.
همچنیــن احزاب و ســایر گروههای سیاســی
بــرای برگــزاری تجمع قانونی باید اقــدام به اخذ
مجوز از این کمیســیون کننــد .مطابق ماده 13
این قانون که به حقوق و امتیازات احزاب می
پردازد ،یکی از موارد حقوق و امتیازات احزاب را
حــق برگزاری راهپیماییها و تشــکیل اجتماعات
میداند:
مــاده  -13بنــد خ -برگــزاری راهپیماییهــا
و تشــکیل اجتماعــات حســب مــورد بــا اطالع و
صدور مجوز وزارت کشــور و استانداری با رعایت
بنــد  6مــاده  11این قانون و اصــل  27ام قانون

اساســی .سیســتم مجوزدهی علت تــورم کمی
احزاب
احــزاب بــرای فعالیــت خــود بایــد اقــدام به
اخــذ مجــوز بکننــد .ولــی بــا وجــود شــرایط و
محدودیتهایــی کــه احــزاب بــرای اخــذ مجــوز
دارند تعداد احزاب در کشــورمان به لحاظ کمی
گســترده است و بیشتر از هر کشور دیگری حزب
دارای مجــوز در ایــران وجــود دارد .بــا این حال
این احزاب شــفافیت مالــی و اطالعاتی ندارند و
مشــخص نیســت که هر حزب چه تعــداد عضو
فعــال دارد کــه اقدام به پرداخــت حق عضویت
میکنند .ولی شــرایط و فرهنگ سیاســی کشور
گویای آن اســت که مردم ارتباط محکمی با این
احــزاب ندارنــد و گاهــی ایــن احزاب به شــورای
مرکزی خود محدود ماندهاند.
این امر نشــان دهنده این اســت که با اینکه
سیســتم مجوزدهی به احــزاب در قانون وجود
دارد ولــی قانون اقدام به ایجاد شــرایطی برای
جلوگیری و منع گســترش احــزاب صوری نکرده
اســت و فقط کنترل قانونی خود را در روند اخذ
مجــوز اعمــال کــرده اســت .در قوانیــن احــزاب
کشــورهای دیگر با اینکه سیستم احزاب مبتنی
بــر مجــوز نیســت و احزاب صرفــا باید اقــدام به
ثبــت خــود کنند ولــی قانونگذار بــرای جلوگیری
از ایــن موضــوع احــزاب را موظــف کــرده کــه
هنــگام ثبــت کارت حمایــت دســتکم  1000نفر و
در برخی کشــورها  5000نفــر از افراد دارای حق
رای را داشــته باشــند .در کشــوری مثل فنالند و
یــا آلمان احزاب اگر در انتخابات پارلمان شــرکت
نکنند و یا در بازهای مشخص نتوانند نماینده

ای بــه پارلمــان بفرســتند از دفتــر ثبــت احــزاب
حــذف میشــوند .ایــن نــوع نــگاه بــدون اینکه
احــزاب و امکانــات دولتــی را درگیــر بروکراســی
اداری مجوزدهــی بکند ســعی میکند تا با اهرم
حمایت مردمی به ســاماندهی احــزاب بپردازد.
هــر حزبی کــه از حمایت مردمی در ســطح ملی
برخوردار باشد حق فعالیت دارد.
محرومیت مردم از حق تجمع و
اعتراضات مدنی
در برگــزاری تجمعهــا و اعتراضــات مردمــی
ایــن نــوع نــگاه باعــث شــده کــه تقریبــا هیــچ
تجمعــی حائــز شــرایط قانونــی نباشــد و عمال
مــردم و احــزاب سیاســی از مجوزگیــری در این
حــوزه ناامید باشــند .شــرایط اخــذ مجوز عدم
حمــل ســاح و عــدم اخــال در مبانــی اســام
اســت .چــون شــرط دوم میتوانــد تفاســیر
متعــددی داشــته باشــد و هیچگونــه تفســیر
روشن و دقیقی از آن نیز ارائه نشده؛ در نتیجه
احــزاب و مــردم عمــا از حــق برگــزاری تجمــع
محروم شدهاند.
در تضــاد با ایــن نوع نگاه بــه تجمعات ،نگاه
دیگری وجود دارد که برگزاری تجمع را منوط به
اعالم قبلی میکند و نه اخذ مجوز .احزاب صرفا
وظیفه دارند به وزارت کشور اعالم تجمع بکنند
تــا تامیــن امنیــت و ســایر هماهنگیها توســط
وزارت کشــور صــورت بگیــرد .در صــورت وقــوع
اقداماتــی خــاف قانون در تجمع انجام شــده،
قانون میتواند نســبت به افــراد خاطی پیگیری
قضایــی داشــته باشــد .در ایــن سیســتم حــق

به مطالبات مردم توجه میکنیم

سپهرغرب ،گروه ایران و
جهان :وزیر امور خارجه ایران
در گفتوگویی به سواالتی
درباره اتفاقات اخیر ایران
امیرعبداللهیان و مواضع ایران درباره روند
احیای توافق هستهای پاسخ
داد.
حســین امیرعبداللهیــان در گفتوگــو بــا این

شــبکه دربــاره اعتراضــات شــکلگرفته در ایــران
در پــی مــرگ مهســا امینــی در جریان بازداشــت
توســط پلیس امنیت اخالقی ،گفــت :ملت ایران
ملتی احساســاتی هستند و عواطف پاکی دارند.
آنها در ســاعات اولیه پــس از این رخداد به طور
مســالمتآمیز اعتراض کردند و پایــان یافت .اما
در ایــن بین ،عواملــی خارجی مانند شــبکههای
ماهــوارهای و برخــی وبگاههــا مــردم را به آمدن

بــه خیابانها و روی آوردن به خشــونت تشــویق
کردنــد .بــه ایــن دلیــل اســت کــه تظاهــرات بــه
خشونت و آشوب کشیده شد.
امیرعبداللهیــان در پاســخ به ایــن که آیا فکر
نمیکند این اعتراضات از سوی مردم یا حداقل
برخی از مردم ایران بوده باشــد؟ گفت :مسلما
اعتراضاتــی وجــود دارد و آنها درخواستشــان
را بــه طــور مســالمتآمیز مطــرح میکننــد .اما
االن بســیاری از این افراد در خیابانها از ســوی
شبکههای سازمانیافته هدایت میشوند.
او در ایــن راســتا گفت :بین اعتــراض ،اخالل
و آشــوب تفــاوت وجــود دارد .مــا در ایــران بــه
مطالبــات مــردم توجه میکنیــم اما با کســانی
که بخواهند آشــوب کنند و تحــت تاثیر خارج از
کشور باشند ،طبق قوانین مان عمل میکنیم.
او در پاســخ به این که آیا از نظر او معترضان
دالیلی مشــروع بــرای نگرانــی و نارضایتی دارند
یــا نه ،گفــت :درباره خانم مهســا امینی ،اتفاقی
بــرای او افتــاد کــه همــه مــا را بســیار بســیار
اندوهگین کرد .رخدادهای مشــابهی در سراسر
جهــان اتفاق میافتنــد ،دهها مورد مشــابه در
آمریــکا یا در انگلیس .وزیر امور خارجه ایران در
پاســخ به این ســوال که آیا درســت است مردم
بــه خاطر نحوه پوششــان زندانی شــوند؟ بیان
کــرد :کشــورها قوانیــن ،مقــررات و ارزشهــای
خودشان را دارند.

ابالغ بخشنامه دادستان کل کشور درباره رسیدگی به
پرونده متهمان اغتشاشات
سپهرغرب ،گروه ایران و جهان:دادستان کل کشور بخشنامه نحوه رسیدگی به پرونده متهمان اغتشاشات
اخیر را به دادستانهای عمومی و انقالب سراسر کشور ابالغ کرد.
در راســتای دســتور رئیس قوه قضائیه به دادســتان کل کشور مبنی بر برخورد با عوامل اغتشاشات اخیر و
به منظور حفظ امنیت و آرامش شــهروندان و برخورد قانونی با منابع ترویج دروغ و شــایعه در جامعه ،حجت
االســام و المســلمین منتظری با صدور بخشنامهای به دادستانهای سراسر کشور نحوه رسیدگی به پرونده
منتظری
متهمان دستگیر شده در جریان اغتشاشات اخیر را ابالغ کرد.
در بخش نامه دادســتان کل کشــور به دادســتانهای عمومی و انقالب سراسر کشور آمده است :مقتضی
اســت ضمن تشــکیل کمیته کارشناســی متشــکل از نمایندگان مطلع و صاحب اختیار اداره اطالعات ،ســازمان اطالعات سپاه
پاسداران و اطالعات فرماندهی انتظامی و حسب مورد حراستهای ذیربط و اخذ نظر آن کمیته ،در کلیه پروندهها بر اساس
موازین شرعی و قانونی و با سرعت و دقت و قاطعیت رسیدگیها و پیگیریهای الزم انجام شود
دادســتان کل کشــور در این بخشنامه تاکید کرده افرادی که فاقد هرگونه سابقه کیفری هستند و در پرونده آنان نیز سند،
مــدرک ،گــزارش شــاهد صحنه و گــزارش مأمورین انتظامــی ،اطالعاتی و امنیتــی یا قراین اطمینــان آور وجود نــدارد و کمیته
کارشناسی به عدم نقش آنان در اغتشاشات اظهارنظر کرده است با توجیه و ارشادات الزم آزاد شوند.
دادســتان کل کشــور تاکیــد کرده اســت افــرادی که باعث شــهادت و یــا مجروحیت حافظــان امنیت و مردم شــدهاند،
ســرکردگان و سردســتگان در میــدان و افرادی کــه حضور آنها ســازمان یافته بوده ،کســانی که اقدام بــه تخریب ،تحریق
امــوال و اماکــن خصوصــی ،عمومــی ،ادارات ،بانکهــا ،پمــپ بنزینهــا ،عابربانکهــا و … کرده انــد ،افرادی که بــه مقرها
ّ
تجمعات و اغتشاشــات
و مکانهــای نظامــی ،انتظامــی و امنیتــی حملــه کــرده اند ،افــرادی که دارای ســابقه شــرکت در ّ
دورههــای قبــل هســتند ،اراذل و اوباش دارای ســوابق مجرمانه ،فعاالن در فضــای مجازی که نقش برجســته در تهییج،
تشــویق و ســازماندهی اغتشاشــگران داشــتهاند و اتباع بیگانهای که در اغتشاشات حضور داشــتهاند اگر پرونده اتهامی
آنان دارای مســتندات ،مدارک و شــواهد کافی اســت تا زمان برگزاری دادگاه و صدور حکم قطعی در بازداشــت باشــند و
اشــد مجازات و صدور احکام بازدارنــده و بدون تخفیفات
محاکمــه آنــان با دقت و ســرعت و قاطعیت پیگیری و از دادگاه ّ
درخواست شود.
در بخش دیگری از این بخشــنامه آمده اســت در مورد دانشــجویان بازداشــتی ،با نظر کارشناســی حراســت و رئیس
دانشــگاه مربوطــه تصمیــم گیری شــود و دانشــجویانی کــه در اغتشاشــات و برهــم زدن ّ
امنیت عمومــی در داخل و یا
بیرون از دانشــگاه نقش داشــتهاند متناسب با نقش و پرونده شــخصیت آنان با قرار وثیقه آزاد و یا تحت قرار بازداشت
موقــت باشــند و ســایر دانشــجویان بازداشــتی متناســب با نقــش و پرونده شــخصیت آنان با قیــد کفالت یــا وثیقه آزاد
شوند.

تجمع افراد درگیر نگاههای سلیقهای نمیشود
و همچنیــن احــزاب را مجبــور بــه رعایــت موارد
قانونــی در تجمعات خود میکنــد .در قانون با
اینکه کلمه با اطالع قبلی آمده اســت ولی گویی
قانونگــذار نگرانــی ایــن را داشــته کــه اوضاع از
کنترل خارج شــود و سریعا لفظ اخذ مجوز را نیز
به قانون اضافه کرده است.

و حاکمیــت اســت تــا مــردم امــکان رســاندن
صدایشــان بــه فضــای تصمیمگیــری کشــور را
داشــته باشــند .غلبــه ایــن نــوع نــگاه مبتنی بر
مجوزدهــی موجــب شــده اســت تــا احــزاب از
نهادینــه شــدن بین مــردم بازبماننــد و مردم از
حــق برگزاری تجمع محروم شــوند .هدف اصلی
از قانونگــذاری در ایــن حــوزه محقــق نشــده و
میتوان گفــت خالف آن اتفاق افتاده اســت .با
توجه به تجارب ســایر کشــورها در زمینه احزاب
و نتایــج قانون احزاب فعلی میتــوان اقدام به
اصــاح این نــوع نــگاه در قانــون احــزاب فعلی
کشور نمود.

رئیس دســتگاه دیپلماســی ایــران در بخش
دیگــری از ایــن گفتوگــو مطــرح کرد :اگــر [این
اعتراضــات] صلحآمیز باشــد ،میتوانند آزادانه
انجامــش دهنــد .هیــچ اعمــال قدرتــی انجــام
نخواهد گرفت .اما اگر قرار باشد آمبوالنسها را
آتش بزنند یا از بانکها پول سرقت کنند ،پلیس
چــارهای ندارد جز این که واکنش نشــان بدهد.
وقتی مردم ســعی کردند کنگره را تسخیر کنند،
شــما[ درآمریــکا] چــه کار کردید؟ آیا دسترســی
رییس جمهورتان به توییتر را مسدود نکردید؟
آیــا ایــن اقدامی دموکراتیــک بود یــا آن را بنا بر
دالیــل امنیت ملی انجام دادید؟ شــما تصمیم
گرفتیــد ،این تصمیم را به خاطر امنیت داشــتن
گرفتید چون نماد دموکراسیتان توسط مردم
تسخیر شده بود.
امیرعبداللهیــان در پاســخ به این ســوال که
چرا دسترسی به اینترنت در ایران محدود شده
اســت؟ بیــان کرد :مــا وظیفــه داریــم آرامش و
راحتی برای مردممان ایجاد کنیم.
او دربــاره اوضاع فعلی در ایــران گفت :همه
چیز در ایران تحت کنترل است و آنطور که فکر
میکنید بزرگ و مهم نیست.
امیرعبداللهیان گفت :من به آنها(کشورهای
غربــی و آمریــکا) اطمینــان میدهــم کــه اتفاق
بزرگ و مهمی در ایران در حال رخ دادن نیست،
تغییــر حکومتی در ایران انجام نخواهد شــد ،با
احساســات مردم ایران بازی نکنید .مردم ایران
فهیم هستند.
وزیر امور خارجــه در توضیح این که با توجه
بــه اظهــارات وزارت امــور خارجــه آمریــکا مبنی
بــر ارائــه مجوز بــه اقداماتی که موجــب ارتقای

آزادی اینترنت در ایران شــوند را در اولویت قرار
خواهــد داد ،آیــا فکــر میکنــد کــه حاکمیت در
ایران میتواند کنترل اینترنت را حفظ کند؟ بیان
کــرد :اگــر آمریــکا واقعا بــه مردم ایــران اهمیت
میدهــد ،میتوانــد به این موضــوع توجه کند
کــه هزاران کــودک ایرانــی به خاطــر تحریمهای
دارویی جان خود را از دست دادهاند.
او بــا اشــاره بــه ایــن کــه اقــدام آمریــکا بــه
برداشــتن تحریمهــای مرتبــط بــا ارائــه خدمات
اینترنتی به ایران و صدور مجوزهای الزم در این
زمینه در زمان درستی انجام نشده است ،گفت:
بــه ویژه االن کــه در بحبوحه مذاکرات هســتیم
و پیــام رد و بــدل میکنیــم .این باعث میشــود
اعتماد کمتری به آمریکا داشته باشیم.
امیرعبداللهیان با اشــاره به مذاکرات احیای
توافــق هســتهای گفــت :مــا واقعــا نمیدانیــم
طــرف آمریکایــی برای اتخــاذ تصمیمــی که الزم
اســت ،بــه انــدازه کافــی واقعبین اســت یــا نه.
آیــا آمریکا شــجاعت کافی بــرای اتخــاد تصمیم
سخت را دارد یا نه.
رئیس دســتگاه دیپلماســی ایران درباره این
کــه آیــا از نظــر ایــران ،ضــرورت دارد کــه آمریــکا
تضمیــن بدهد هیچ گاه دوبــاره از توافق خارج
نخواهد شــد ،گفــت :مســئله تضمین بــرای ما
بسیار مهم است .آمریکا گامهایی برای تضمین
دادن به ما برداشــته است .ما میخواهیم این
تضمینها تکمیلتر شوند.
او دربــاره احیــای توافق هســتهای گفت :اگر
آمریکا آماده باشد[به توافق بازگردد و پایبندی
کنــد] ،مــا هم بــدون هیــچ تاخیــری آمادهایم و
فورا این کار را خواهیم کرد.

نقض غرض در قانون احزاب کشور
هــدف ایجاد احزاب ،مردمیتر شــدن فضای
سیاســی کشــور اســت .برگــزاری تجمع توســط
احــزاب و مــردم نیــز بــه نوعــی رابط بیــن مردم

تهران و ریاض درباره مسائل زیادی به توافق رسیدند
سپهرغرب ،گروه ایران و جهان :وزیر خارجه عراق با اشاره به تداوم مذاکرات ایران و عربستان گفت که این
دو کشور درخصوص مسائل زیادی به توافق رسیدند.
فواد حســین ،در حاشــیه مجمع عمومی ســازمان ملل در گفتوگو با اســپوتنیک گفت :ایران و عربستان
میتوانند به مذاکرات خود در بغداد ادامه دهند تا روابط دو جانبه را عادی و اختالفات خود را حل کنند.
وی گفت :روند مذاکرات ادامه خواهد داشــت و ممکن اســت دور جدید در سطح افسران اطالعاتی باشد
فواد حسین
و ما امیدواریم که بعد از دور جدید اوضاع تغییر کند.
فــواد حســین گفــت :تهران و ریاض در خصوص مســائل زیادی به توافق رســیدند و درحال حاضر مســاله
انجام مذاکرات بیشتر در سطح وزرای خارجه همچنان مطرح است.
وزیــر خارجــه عــراق پیش از ایــن در گفتوگو با شــبکه روداو گفت که ایران و عربســتان تاکنون پنج دور مذاکرات در ســطح
اطالعاتی و امنیتی برگزار کردند.
وی گفــت :بــا دو طــرف ایرانی و ســعودی دیدار داشــتم و تالش میکنیم کــه مذاکرات را به ســطح وزرای خارجه برســانیم،
تالشهای ما ادامه دارد و باید ببینیم چه چیزی رخ میدهد.
فواد حســین با اشــاره به اینکه محتوای پنج دور قبلی مذاکرات ایران و عربســتان به طور رســمی اعالم نشــد ،تاکید کرد که
عراق اکنون با دو طرف در ارتباط است.
وزیر خارجه عراق درخصوص تاثیر مذاکرات توافق هسته ای بر مذاکرات ایران و عربستان گفت :نمی خواهم وارد این بحث
شوم اما تمام امور به هم مرتبط هستند .روابط ایران و عربستان
و ایــران و آمریــکا روی هــم تاثیرگــذار هســتند اما ایــن تاثیرگذاری
مستقیم نیست.
وی گفــت کــه هم ایرانو هم عربســتان بر اســاس منافع خود
سیاســتهای خــود را دارنــدو مــا هماننــد دیگــر طرفهــا پیگیــر
مذاکرات وین هستیم.
فواد حســین درخصــوص اینکه بغــداد پیش از ایــن پیامهای
آمریــکا را بــه ایران منتقل کرده اســت ،گفت :بله ،انجــام داده ایم
و همچنــان ایــن کار را انجــام میدهیــمو من اخیــرا دیدارهایی با
دو طرف داشتم.
وزیــر خارجــه عراق گفــت که ایــن دیدارها به توافق هســته ای
مرتبط اســت و در واقع دو طرف به نتایجی رســیده اند اما اکنون
مساله دیگری را به توافق ربط دادند.

