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10انتظـــار

بایدهایرفتاِرکهنساالن
درفرهـنگانـتـظار

انتظار: گروه سپهرغرب،
هر با کهنساالنش که جامعهای
به رو َسکینه و  وقار با مسئلهای
پناهگاهی جوانانش شوند، رو
در و یافته مهربان و مطمئن
استفاده با و آنان شفقت پرتو
ارزشمندشان اندوختههای  از
به را معنوی تکامل و مادی بهرهمندیهای مسیر

میپیمایند. سادگی
از دعاهــای منســوب بــه امــام عصر)عــج(، دعای 
اَعِة...« اســت که به  ُهّمَ اْرُزْقَنا َتْوِفیَق الّطَ معروف »الّلَ
زیبایــی هر چــه تمــام و در فرازهایی کوتــاه، وظایف 
منتظــران از اقشــار و صنوف مختلــف را بیان کرده و 
راه و رســم زندگی به ســبک انتظار را نشان می دهد.

امــام مهدی)عــج( در ادامــه ایــن دعــای شــریف 
ــِکیَنِة؛  بیان می کنند: »َو َعَلی َمَشــاِیِخَنا ِباْلَوَقاِر َو الّسَ

بر پیرمردان وقار و ســنگینی ببخش«.
جوانــان  و  شــباب  قرینــه  بــه  مشــایخ  از  منظــور 
کســانی هســتند که از نظر ســنی بزرگترنــد و به پیری 
رســیده اند آنچه شایســته آنها است، وقار به معنای 
معنــای  بــه  ســکینه  و  بردبــاری  و  وحلــم  بزرگــواری 
آرامــش و طمانینه اســت. شــاید تفاوت این دو واژه 
از آن جهــت اســت کــه وقــار در نفــس و ســکینه در 

ح است. اعضاء و جوار
در  آملــی  جــوادی  العظمــی  اهلل  آیــت  حضــرت 
توضیــح ایــن فــراز می فرماینــد: »کهنســاالن در هــر 
و  اندوختــه  تجربه هــای  از  بــاری  کولــه  بــا  اجتمــاع 
درس هــای آموختــه از زندگــی، در حرکــت و تربیــت 
تربیــت جامعــه  نقــش چشــمگیری دارنــد.  جوامــع 
منتظر نیز از این قاعده بیرون نیســت، پس شایسته 
اســت تــا آنــان خویــش را بــه دو صفتــی کــه در این 
دعای شــریف به عنوان وصف مطلوب آنان از خدای 
ســبحان درخواســت گردیده متصــف گردانند، تا هم 
خود اهل انتظار راســتین باشــند و هم الگوی عملی 

دیگران.
برابــر  در  و  ســنگینی  و  متانــت  معنــای  بــه  وقــار 
خّفت و ســبکی است. بر اســاس این بخش از دعای 
نورانــی ولّی عصر )عج( بر کهنســاالن بایســته اســت 
در اندیشــه و عمــل، متانــت خویش را حفــظ کنند و 
از هــر عملی که از قدر آن ها بکاهد و جایگاهشــان را 

بپرهیزند. آورد  پایین 

َســکینه کــه همانــا اســتقرار و آرامــش جســمی و 
روحی اســت، دومین صفتی اســت کــه اتصاف به آن 
بر اســاس این دعای شــریف برای کهنساالن بایسته 
اســت. اگر چه اقتضــای طبیعت کهنســالی کم صبری 
و بی قراری اســت، بر پیران منتظر شایسته و بایسته 
اســت تا به هنگام غضب یا هر زمینه تحریکی دیگری 
کــه آنــان را به اضطراب و بــی ثباتی در گفتــار و رفتار 

می کشــاند، آرامش و وزانت خویش را حفظ کنند.
جامعــه ای کــه کهنســاالنش بــه چنیــن اوصافــی 
آراســته باشــند و بــا هر مســئله ای با وقار و َســکینه 
و  پناهگاهــی مطمئــن  رو شــوند، جوانانــش  بــه  رو 
مهربان یافته و در پرتو شــفقت آنان و با اســتفاده از 
اندوخته های ارزشمندشــان مســیر بهــره مندی های 

مــادی و تکامل معنوی را به ســادگی می پیمایند.«
همانطــور که ایــن دو صفت زیبنده بزرگان اســت 
مــا هــم وظیفه داریــم نســبت به آنهــا وقور باشــیم 
پــس رعایــت  اْرَحُمــوا ِصَغاَرُکــم«  َو  ِکَباَرُکــْم  ــُروا  »َوّقِ
احتــرام متقابــل در جامعــه از انتظــارات امــام از مــا 
اســت کــه باید در بیــن کوچک و بزرگ نهادینه شــده 
وبه عنوان فرهنگ مهدوی به جهانیان عرضه شــود.

خبر

هدایتوحکمتخداوند
 َهدی، وجود 

َ
ّم

ُ
سپهرغرب،گروهانتظار:وقتیفرعونازحضرتموسی)ع(میپرسد:خدایشماکیست؟حضرت می فرماید: »پروردگار ما کسی است که به هر موجودی، آنچه را که الزمه آفرینش او بود، عطا کرده و او را به مقصد ویژه ای هدایت کرد.« در عبارت آسمانی ث

ملزومات هدایت، یعنی نقشه راه، بلد و عقل، مستتر و در تقدیر است. تردیدی نباید کرد که این هدایت، مستمرًا و در طول حیات مخلوقات جاری بوده و الزامًا، ملزوماتش نیز، یعنی قوه عاقله )در جن و انس(، بلد راه و نقشه مسیر نیز موجود و جاری است؛ زیرا، از محاالت 
عقلی است و از حکمت و عدالت خداوندی نیز به دور است که طریق هدایت و ملزوماتش در دوره ای برای عده ای از مردم مهیا باشد و در دوره ای دیگر، این نعمت منقطع شود.

هدایت هر موجودی، مناسب خلقت، وسعت وجودی و استعداد اوست؛ چنان که هدایت نباتات و حیوانات به واسطه هدایت الهامی و فطری صورت می گیرد و درباره انسان، عالوه بر آن هدایت فطری، هدایت تکوینی و تشریعی نیز مقرر شده است. این هدایت به دلیل 
وجود اختیار، حرکت اختیاری و مأموریت مقدر شده برای انسان و جن، به آنها ارزانی داشته شده است؛چنان که فرموده است: »و قرار دادیم برای آنان، امامانی که هدایت می کنند به امر ما.«

حجت االسالم 
ناصر یوسفی

نصراهلل پور

انتـــظارفــرجبدونجهادومقاومتمعناییندارد سپهرغرب،گروهانتظار:عضو
راهبردی مجمع مدیره هیئت
اینکه بیان با مهدویت اندیشه
انتظار انقالب امامین نگاه در
فرجبدوناستکبارستیزیمعنا
نگاه اصلی تفاوت گفت: ندارد،
آنهابافرقههایانحرافیایناست
کهانتظاررادسترویدستگذاشتنوسکوت
نمیدانندبلکهبهحرکت،جهادومقاومتتعبیر

میکنند.
حجت االســالم والمســلمین جــواد نصراهلل پور  
درباره نقشــی که استکبارســتیزی در زمینه ســازی 
ظهور ایفا می کند، اظهار کرد: از مهمترین آرمان های 
امــام  ظهــور  اهــداف  از  و  مهدی)عــج(  حضــرت 
زمان)عج(، مبارزه با استکبار و مستکبران است، بر 
اساس آموزه های قرآنی و شواهد تاریخی و روایی، 
استکبار هر زمانی در غالب یک جریان فکری و احیانًا 
حکومتی تجلی می یابد و مومنان و طرفداران جبهه 
حق را به استضعاف می کشاند، یعنی مانع رسیدن 

آنها به حقوق مادی و معنوی شان می شود.
پنــج  آیــه  در  متعــال  خــدای  داد:  ادامــه  وی 
ســوره مبارکه قصص وعده می دهد کــه در آینده 
تاریخ بشــر، ریشه اســتکبار را به دســت مومنان و 
مستضعفان می خشکاند و مستضعفان عالم را به 
امامت می رساند؛ از این رو، استکبارستیزی از مبانی 
اصلــی مهدویــت و از وظایف منتظران بــرای زمینه 
ســازی ظهور است. بر اســاس نگاه امامین انقالب 
به انتظار، اساسا انتظار بدون استکبارستیزی معنا 

ندارد!
عضو هیئــت مدیره مجمــع راهبردی اندیشــه 
مهدویت تاکید کرد: شهید مطهری)ره( نیز در کتاب 
»قیام و انقالب حضرت مهدی)عج(«، انتظار بدون 

مبارزه با ظلم و اســتکبار و طاغــوت را انتظار منفی 
و بــی اثــر می داند، این یعنــی اگر در ســبک زندگی 
منتظرانه روح استکبارســتیزی و مبارزه با شیاطین 
عالم غلبه نداشته نباشد، نتیجه این سبک زندگی 

همراهــی بــا برخــی فرقه هــای انحرافــی همچون 
انجمن حجتیــه و... می شــود. تفــاوت اصلی نگاه 
امامیــن انقالب بــا این فرقه هــا این اســت که آنها 
انتظار را دست روی دست گذاشتن و سکوت نمی 

دانند بلکه از انتظار فرج به حرکت، جهاد، مقاومت و 
مبارزه تعبیر می کنند.

حجت االســالم نصراهلل پور ادامه داد: چنان که 
رسول خدا)ع( باالترین جهاد را انتظار فرج معرفی 
کرده اند؛ شــهید آوینــی هم احتماًال بــر مبنای این 
روایت، تعبیری دارد و می گوید: امام خمینی)ره( به 
ما یاد دادند انتظار بدون جهاد و مبارزه و مقاومت 

معنا ندارد.
ایــن کارشــناس مهــدوی در ادامه بیــان کرد: بر 
اساس آموزه های دعای ندبه و روایات متعدد، یکی 
از اهداف امام زمان)عج( ریشه َکن کردن فسادها و 
سرکشــی ها مقابــل والیت الهی اســت؛ نخســتین 
کســی که مقابل حق سرکشــی کــرد، ابلیــس بود 
امام زمان)عج( با این ریشــه استکبار یعنی ابلیس 
و شیاطین همراه او مبارزه می کنند و حتی مطابق 
روایــات، شــیطان را مقابــل ورودی کوفــه گــردن 

می زنند و مقابل شیطین جن و انس می ایستند.
وی ابراز کرد: ترازترین انســان های دوران غیبت 
و الگوهای منتظران، شهدا هستند اعم از شهدای 
دفــاع مقــدس، مدافع حــرم و مدافع وطــن که با 
اطاعــت از اوامــر والیــت و نایــب امــام زمان)عــج(، 
سربازان خط مقدم مبارزه با استکبار بودند. چنان 
که شــهید تهرانــی مقــدم، پدر موشــکی ایــران در 
وصیتنامــه خود آورده بود: اینجا قبر کســی اســت 
کــه می خواســت رژیم صهیونیســتی را نابــود کند. 

صهیونیسم نماد استکبار است.
حجــت االســالم نصراهلل پور با اشــاره بــه بیانیه 
گام دوم انقــالب، گفت: مقام معظم رهبری در این 
بیانیه کــه بر اســاس مبانی حدیثی نــگارش یافته 

خطاب به جوانان آورده اند: برای رسیدن به آرمان 
تمــدن نوین اســالمی، باید با مانع بــزرگ آن یعنی 
دولت های مســتکبر مبارزه کنیم. برای رســیدن به 
طلوع خورشید والیت عظما)ارواحنافداه( عالوه بر 
مجاهدت های علمی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی 
و نظامی باید خود را برای رفع موانِع اجرای عدالت 

آماده کنیم.
وی تاکید کرد: تا ریشــه ظلم استکبار زده نشود 
ساختارهای ظالمانه و استکباری و استعماری مثل 
ســازمان ملل که همــواره ملت ها را با شــعارهای 
فریبنــده مثل حقوق بشــر به زنجیر می کشــند، از 
بین نخواهند رفت! ماهیت استکبار به غارت بردن 
منابــع و بــرده کــردن ملت ها اســت و هــر جریانی 
کــه درصــدد همراهی با ایــن جریان باشــد بویی از 

فرهنگ مهدویت و عزت آن نبرده است.
وقتــی  افــزود:  نصراهلل پــور  االســالم  حجــت 
مســتکبران عالــم بــا تحمیل جنگ هشــت ســاله 
تــرور  و  داعــش  از  حمایــت  اســالمی،  ایــران  بــه 
دانشمندان، حمله به کشورهای مسلمان منابع 
امت اسالم را نابود می کنند وظیفه داریم با حرکاتی 
مثــل پیــاده روی میلیونــی اربعیــن، فعالیت هــای 
فرهنگی همچون »سالم فرمانده« در جهت آماده 
ســازی امت اسالم مقابل مســتکبران عالم تالش 

کنیم.
عضــو هیئت مدیــره مجمع راهبردی اندیشــه 
مهدویت در پایان خاطرنشان کرد: در عصر ظهور، با 
تمهیداتی که زمینه سازان به رهبری سیدخراسانی 
و سیدیمانی آماده می کنند لشکر امام زمان)عج( 
مقابل سفیانی که نماد استکبار است، می ایستند 
و ریشــه اســتکبار خشــکانده شــده و بــا تشــکیل 
حکومــت عدل مهدوی، وعده های کتب آســمانی 

محقق می شود.

انتظار: گروه سپهرغرب،
اندیشکده علمی دبیر
بیان با مهدویت بینالمللی
امام به معتقدان اینکه
بنبست به زمان)عج(هیچگاه
اگرجامعهای نمیرسند،گفت:
اعتقاد خود فرهنگی بسته در
و آثار کند، نهادینه را زمان)عج( امام به
عمومی فرهنگ ارتقای در را فراوانش برکات

میبیند.
محمدرضــا  والمســلمین  االســالم  حجــت 
بحــث  کارکردهــای  از  کــرد:  اظهــار  فوادیــان 
اجتماعــی،  حــوزه  در  مهدویــت  و  انتظــار 
حــل بحران هــا اســت، امــروزه جوامــع دچــار 
بحران هایــی همچــون معنا، هویــت، اعتیاد و 
خانــواده هســتند چنــان کــه هزینــه داروهای 
ضدافســردگی و آرامبخــش در ســطح جهــان 
قابل مقایســه با هزینه درمان دیرگ بیماری ها 

نیست!
وی ادامه داد: یکی از مقوالتی که می تواند 
بحران هــا را حــل کنــد امید بــه آینــده مطلوب 
و درخشــان اســت؛ در جوامــع غربــی تالیفاتی 
بــا عناوینــی همچــون نقش کلیســا در کاهش 
آسیب های اجتماعای و نقش معنویت در حل 
بحران های زندگی انجام شده، در کشور ما نیز 
کتاب هــا و پایــان نامه هایــی بــا عنــوان نقــش 
انتظار در کاهش آســیب های اجتماعی، انتظار 
و حل بحران معنا از منظر مباحث روانشناسی 

تالیف شده است.
دبیر علمی اندیشــکده بین المللی مهدویت 
تاکید کرد: در این میان مهدویت، هویت آفرین 
بحــران  دچــار  ای  جامعــه  اســت،  آرمــان زا  و 
می شــود کــه هویــت خــود را فرامــوش کــرده 
و آرمانــی نداشــته باشــد؛ از ایــن رو، معتقدان 
بــه امام زمان)عــج( هیچگاه به بن بســت نمی 
رســند چراکه ارتباط با ولی خدا، ســامان بخش 
همه ارتباطات انســانی اســت کســی کــه با یاد 
حجــت خــدا زندگــی می کند خــود را هیــچ گاه 
تنهــا، یله و رها نمی بیند و دارای آرمان امید و 

آرزویی است که باید برای تحقق آن تالش کند.
اینکــه  بیــان  بــا  فوادیــان  االســالم  حجــت 
کتابــی بــا عنــوان روانشناســی انتظار بــه زیور 
طبع آراســته شــده، گفت: با توجه به بینارشته 
ای نوشــتن این اثــر، بین یک مســئله اعتقادی 
اســت  روانشناســی کوشــیده  بــا  آن  رابطــه  و 
بــه بحران هــای روانــی بشــر از دیــد مهدویــت 
پاســخ بگویــد؛ بایــد توجه داشــت هیــچ یک از 
آموزه هــای دین به اندازه مهدویت امیدآفرین 
نیســت، مهدویــت بــه انســان می گویــد امــام 
زمان)عــج( بــه عنــوان چشــم خــدا در میــان 
خالیق شما را می بیند صدای شما را می شنود 

و هنگام نیاز و اضطرار پاســخگوی شما است
اینکــه  بیــان  بــا  مهــدوی  کارشــناس  ایــن 
جنــگ  مقابلــه  را  عمومــی  فرهنــگ  مهدویــت 
نــرم واکســینه می کنــد، تاکیــد کــرد: از این رو، 
اگــر جامعــه ای در بســته فرهنگی خــود بحث 

اعتقــاد به امام زمان)عــج( را نهادینه کند، آثار 
و بــرکات فراوان برای فرهنــگ عمومی جامعه 

به ارمغان می آورد!
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه ارتقــای 
فرهنگــی عمومــی از طریــق مهدویــت چقــدر 
مانــع بــروز اغتشاشــات و فتنه های می شــود، 
ابــراز کــرد: تحلیــل بحران های امــروزی جامعه 
ورزشــکاران  پیام هــای  و  ســلبریتی ها  حــد  در 
و هنرمنــدان تحلیلــی ناقــص و کوتــاه اســت، 
امــروزه مــا شــاهد جنگ شــناختی بیــن تمدن 
غرب و تمدن نوین اســالمی هســتیم، باتوجه 
بــه بیانات اخیــر مقام معظــم رهبــری و بیانیه 
گام دوم انقــالب کــه بایــد زمینه را بــرای طلوع 
خورشید عظمای والیت آماده کنیم، مشخص 
اســت امروزه جهان غرب از پیشرفت معنوی و 
اعتقــادی تفکر انقالب اســالمی ایران در هول 

و هراس است.

حجت االسالم فوادیان ادامه داد: لذا برای 
کنــد کــردن حرکــت انقالب بــه انواع و اقســام 
جنگ هــای هیبریــدی پرداختــه اســت؛ امــروزه 
و در مرحلــه جنــگ شــناختی منتظــران وظیفه 
دارند با توجه به رســالت خود در زمینه ســازی 
برای ظهــور امام زمان)عج(، نگاه خود را عمق 
ببخشــند تــا بتواننــد ایــن مرحله را پشــت ســر 

بگذارند.
وی با بیان اینکــه منتظران امام زمان)عج( 
خــوب اســت بــه دعــای 27 صحیفه ســجادیه 
مراجعــه کنند، گفت: امام ســجاد)ع( در دعای 

مرزداران وظیفه را برای همگان روشن ساخته 
اســت، ایشــان بــه مــا یــاد می دهنــد چگونــه 
و  فرهنگــی  اجتماعــی،  اعتقــادی،  مرزهــای  از 
سیاســی خــود دفاع کنیــم امام ســجاد)ع( در 
ُهَمّ َو َأّیَما  فــرازی از این دعا بیان می کننــد: »الَلّ
ُمْســِلٍم َخَلَف َغاِزیًا َأْو ُمَراِبطًا ِفی َداِرِه...« یعنی 
خدایا هر مســلمانی کــه زندگیش را برای حفظ 
و حراســت از مرزهــا آماده می کنــد و یا متعهد 
می شــود که بــرای ســربازان امنیتی در پشــت 
جبهــه و مرزها تالش کند، اجر و پاداشــی مثل 

اجر مجاهدان قرار بده.
حجــت االســالم فوادیــان ادامــه داد: بنابر 
ایــن فــراز از دعــا، خــدای تبــارک و تعالــی برای 
و  حــوادث  متــن  در  و  کشــور  در  کــه  کســانی 
بحران هــا بــه دنبــال ایجــاد امنیت و آســایش 
و آرامــش بــرای مــردم و نظــام هســتند اجری 
مانند اجر ســردار ســلیمانی عطــا می کند، این 
جــای تعجب ندارد! اگر قرار نبود خدای متعال 
چنین اجــری را دهد، هیچ گاه امام ســجاد)ع( 

چنین درخواســتی را مطرح نمی کردند.
بین المللــی  اندیشــکده  علمــی  دبیــر 
مهدویــت در ادامــه ابــراز کرد: بنابــر این دعای 
عظیم الشان، امروز منتظران وظیفه دارند هم 
بــه امر اســالم اهمیــت دهند و هــم از اجتماع 
اهل شرک و باطل و تحزب آنها محزون باشند. 
طلبــان،  ســلطنت  کوملــه،  منافقــان،  وقتــی 
رســانه هایی مثل اینترنشــنال دست به دست 
هــم داده اند تا اســالم و مســلمانی را زمینگیر 
کننــد، منتظــر امــام زمان)عــج( بایــد محــزون 
باشــد با ایــن حــزن و موضع مقابــل معاندان 
اســت که در زمره عابدان عامل قرار می گیرد و 

از ثواب مجاهدان برخوردار می شود.
وی در پایــان خاطرنشــان کرد: بــرای همین 
آنها کــه برای رفع اغتشاشــات تــالش می کنند 
اجر کسانی همچون سپهبد شهید حاج قاسم 
ســلیمانی را می برنــد. اگــر مهدویت را اســاس 
فرهنــگ عمومــی قرار دهیــم و ایــن فرهنگ را 
با انتظار رشــد و اعتال دهیم، آنگه شــاهد آنچه 

اخیرا رخ داد، نخواهیم بود.

مولویعبدالحمیدحوزهوحدتراخدشهدارکرد
انتظار: گروه سپهرغرب،
با دانشگاه و استادحوزه یک
بیاناینکهعبدالحمیدزهیبا
موضوع رفراندوم اینکه بیان
کرده خدشهدار را وحدت
وحدت حوزه در گفت: است،
کسی کردن شیعی دنبال به
ظرفیتها کردن یکی دنبال به بلکه نیستیم

علیهدشمناصلیاسالمهستیم.
مــورد  در  یوســفی  ناصــر  االســالم  حجــت 
اظهار نظــر مولوی عبدالحمید دربــاره برگزاری 
رفرانــدوم در جمهوری اســالمی گفت: ســخن 
عبدالحمیــد زهی را می تــوان از چند بعد مورد 
بررســی قرار داد. از بعد سیاســی در این زمینه 
باید گفت که در مقایســه با کشورهای منطقه 
هیچ نظام و حاکمیتی در منطقه، دموکراســی 
را به اندازه جمهوری اســالمی در خود ندیده و 
نــه اکنون از آن برخوردار اســت و نه در ســبقه 

خود نداشته است.
صــورت  بــه  بخواهیــم  اگــر  افــزود:  وی 
مقایســه ای در منشور سیاســی کشورها نگاه 
کنیــم، باالتریــن حجــم رفرانــدوم را جمهــوری 
انتخابات هــای  تمــام  در  کــه  دارد  اســالمی 
خــود به نوعــی رفرانــدوم برگزار می کنــد و اگر 
کســی اصل جمهوری اســالمی را قبــول ندارد 
نبایــد پــای صنــدوق بیایــد در حالی کــه در دل 
تمــام انتخابات هــای جمهوری اســالمی نوعی 

رفراندوم برگزار می شود.
کارشــناس دین و حوزه تاریخ تشــیع اظهار 
اســالمی  جمهــوری  فــردا  کنیــم  فــرض  کــرد: 
رفرانــدوم برگــزار کــرد، آیــا ایــن افراد کــه دم از 
برگــزاری رفرانــدم می زننــد نتیجــه رفراندومــی 
را کــه از دل صندوق هــای مــا خارج می شــود، 
نهــاد  اینکــه  دیگــر  نکتــه  می کننــد؟؟  قبــول 
ناظــر بین المللــی کــه می گوینــد قــرار اســت با 
نهــاد  ایــن  برگــزار شــود  آن فرانــدوم  نظــارت 

بین المللــی خــودش بــا رفرانــدوم بــه ســر کار 
آمده اســت؟ کجای دنیا رفرانــدوم برگزار کرده 
انــد و گفتنــد ســازمان ملــل بایــد در نیویورک 
برقــرار باشــد؟ کجای دنیا رفراندوم برگزار شــد 
تــا زبــان بین المللی، انگلیســی باشــد؟ در کجا 
بــا یک رفرانــدوم یک نهاد عمومــی را در اختیار 
مردم گذاشــته اند که حــاال می گویند این نهاد 

بین المللــی بر رفراندوم ما نظارت کند؟
وی بــا بیان اینکــه عبدالحمید زهــی با بیان 
رفرانــدوم موضوع وحدت را خدشــه دار کرده 
هزینــه  تاکنــون  مــا  کــرد:  خاطرنشــان  اســت، 
وحــدت را یکطرفه پرداخت کــرده ایم و باز هم 
پرداخــت می کنیم زیرا هدف ما هدفی مقدس 
اســت. در موضــوع وحــدت بــه دنبــال شــیعه 
کردن مخالفان شــیعه نیســتیم بلکه به دنبال 
یکــی کــردن ظرفیت هــا علیــه دشــمن اصلــی 

اســالم هستیم. باور ما به این وحدت است.
اینکــه  بیــان  بــا  یوســفی  االســالم  حجــت 

مخالفــان شــیعه همیشــه در موضوع وحدت 
کم لطفی داشــته اند و رفیــق نیمه راه بودند، 
گفــت: دعــا می کنیــم بــرای ایــن عزیــزان کــه 
خداونــد هــر روزی که آفتاب الهــی بر این مردم 
می تابــد، مســتبصر شــوند و وارد ایــن مســیر 
شــده و ســهم قرآن کــه وحدت حقیقــی میان 

مســلمانان و شیعه و ســنی است را ادا کنند و 
اگر خود قــرآن را قبول دارند، قرآن به صراحت 
می گوید فتنه از هر چیزی حتی کفر بدتر است. 
خداونــد از ســر تقصیراتی کســانی کــه موجب 
می شــوند،  اســالمی  امــت  میــان  در  تفرقــه 

بگذرد.

حضرت آیت اهلل 
جوادی آملی

مهدویتفرهنگعمومیرامقابلنفوذواکسینهمیکند

معتقدان به  امــام زمــان)عج(  به بن بست نمی رسند

 بر اساس آموزه های دعای 
وایات متعدد، یکی  ندبه و ر
از اهداف امام زمان)عج( 
ریشه َکن کردن فسادها و 
سرکشی ها مقابل والیت 
الهی است؛ نخستین کسی 
که مقابل حق سرکشی کرد، 
ابلیس بود امام زمان)عج( 
با این ریشه استکبار یعنی 
ابلیس و شیاطین همراه 
او مبارزه می کنند و حتی 
وایات، شیطان را  مطابق ر
ودی کوفه گردن  مقابل ور
می زنند و مقابل شیطین جن 
و انس می ایستند.
وی ابراز کرد: ترازترین 
انسان های دوران غیبت و 
الگوهای منتظران، شهدا 
هستند اعم از شهدای و...

فوادیان

دبیر علمی اندیشکده 
بین المللی مهدویت تاکید 
کرد: در این میان مهدویت، 
هویت آفرین و آرمان زا است، 
جامعه ای دچار بحران 
می شود که هویت خود 
را فراموش کرده و آرمانی 
و،  نداشته باشد؛ از این ر
معتقدان به امام زمان)عج( 
هیچگاه به بن بست نمی 
رسند چراکه ارتباط...
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سیدمحمدباقر 
علم الهدی

حجت االسالم 
مریجی

محورجامعهمهدوی
ارزشهایالهیاستنهذوقو

سلیقهشخصی!
انتظار:عضوهیئت سپهرغرب،گروه
گفت: )ع( باقرالعلوم دانشگاه علمی
آیتاهلل دیدگاه از مهدوی حکومت در
اجتماعی عدالت )ره( صافیگلپایگانی
در ریشه موهبت، یک عنوان به
سلیقه؛ و ذوق نه دارد الهی ارزشهای
عدالتذوقی،باعدالتاشخاصتفاوت
میکند،آنچهکهبهمقبولیتعامهنظرداردبهریشهها

کارندارد!
حجت االســالم مریجــی بــا بیان اینکــه ارزش هــا عنصر 
برجسته فرهنگ هستند، اظهار کرد: سایر عناصر مستقیم 
یا غیرمستقیم تحت تاثیر آنها قرار دارند اگر جامعه مبتنی 
بر روابط متقابل اســت و روابط متقابل مبتنی بر فرهنگ، 
فرهنــگ بر ارزش ها ابتنــاء دارد لذا قوام فرهنگ و جامعه 

به قوام ارزش ها است.
وی با بیان اینکه جامعه هدفمند است و برای رسیدن 
بــه اهداف، به روابط نیــاز دارد، گفــت: ارزش ها، باورهای 
ریشه دار هستند، تفاوت جوامع به تفاوت ارزش ها است 
چون ریشــه در مســائل مختف دارند برای مثال اگر ریشه 

در الف داشته باشند جامعه الف شکل می گیرد.
وی در ادامــه تصریــح کــرد: ارزش هــا یا ریشــه در دین 
دارنــد یا در غیر دین؛ غیردین همچون احساســات، ذوق، 
ســلیقه و عواطف مثــل اینکه می گوییم دلــم می خواد یا 
خوشــم میاد... برخی ارزش ها ریشــه در دلبخواه ها دارند 
کــه ارزش هــای اجتماعــی نــام می گیرنــد؛ ایــن ارزش ها، 
بایدهــا و نبایدهایــی هســتند که مقبولیت عامــه دارند و 

مردم می پسندند.
حجت االســالم مریجی تاکید کــرد: ارزش های دینی در 
عقل و نقل ریشــه دارند، اشتباه است عقل را مقابل نقل 
قــرار دهیــم این دو کنــار هم و ابزار کشــف دین هســتند؛ 
دین مجموعه دســتورالعمل هایی است که خدای تبارک 
و تعالی برای هدایت بشر فرستاده است و توسط عقل و 
نقل به ما می رســد، عقل شــامل علم )تجربه( و اطالعات 
می شــود و نقــل هــم بر ســه قســم اســت، فعــل و قول 

معصوم)ع( را در بر می گیرد.
مولف کتاب »سکوالریســم و عوامل اجتماعی شــکل 
گیری آن در ایران« در ادامه بیان کرد: ارزش ها و باورهایی 
که ریشــه در دین دارد همچون چراغ هدایت برای جامعه 
بشــری اســت در حکومــت مهــدوی از دیــدگاه آیــت اهلل 
العظمی صافی گلپایگانی)ره( عدالت اجتماعی به عنوان 
موهبت، ریشــه در ارزش های الهی دارد نه ذوق و سلیقه؛ 
عدالــت ذوقی، با عدالت اشــخاص تفــاوت می کند، چون 
ســلیقه وابســته به اکثریت اســت آنچــه که بــه مقبولیت 

عامه دامن می زند به ریشه ها کار ندارد!

وی تأکیــد کــرد: عدالتی که ریشــه در ارزش هــای الهی 
داشــته باشــد محصــور در زمــان و مکان نیســت بلکه در 
همــه زمان هــا و مــکان ها، یکی اســت دربــاره امنیت هم 
ایــن مســئله صــادق اســت. آیــت اهلل العظمــی صافــی از 
ویژگی های جامعه مهدوی را عدالت، انسجام اجتماعی و 
همبســتگی می داند، این همبستگی به گونه ای است که 
فقیر و غنی یکی هســتند و فقرا می توانند دست در جیب 
اغنیاء کرده و نیازشــان را مرتفع کنند، همان وعده ای که 

درباره عصر ظهور داده شده است.
مولــف »تبیین جامعه شــناختی واقعه کــرب و بال« با 
بیــان اینکه ارزش های دینی انســجام بخش اســت، گفت: 
ارزش هــای عقلــی بــه دلیــل قــرار گرفتــن در حصــار دنیــا 
محدودیت هایی دارند، عالوه بر این، غالبا از آن بهره نمی 
گیریم اگر عقل باشد دعوایی شکل نمی گیرد دعوا بر سر 
ذوق و سلیقه است که رخ می دهد، به تعبیر مرحوم آیت 
اهلل مصباح ارزش ها مثل آب، ســه قسم اند، آب برکه، آب 

چاه و آب چشمه که جاری است.
وی ادامــه داد: آب برکه چون ریشــه نــدارد در معرض 
زوال اســت، آب چــاه ریشــه دارد امــا قابلیــت دســترس 
همگان نیســت باید استخراج شود، عقل نیز چنین است 
و بهره ای را که باید، از آن نمی گیریم برای همین ای کاش 
می گوییم؛ اما آب چشــمه حیاتبخش اســت و جریان دارد 
ارزش هــای وحیانــی چنیــن انــد کــه آرامش و حیــات را به 

ارمغان می آورند.
حجــت االســالم مریجی در پایان خاطرنشــان کــرد: اگر 
ارزش هــای الهی بر جامعه حاکم شــود، امنیــت و عدالت 
کاهــش  مثــل  می شــود  محقــق  واقعــی  همبســتگی  و 
چــون  رمضــان،  مبــارک  مــاه  در  اجتماعــی  آســیب های 
همه ســر ســفره رمضان نشســته اند! در ایــام اربعین نیز 
حاکمیت ارزش های الهی را برای روزهای معدود شاهدیم 
ارزش هایی که انسجام بخش است، نظیر آنچه در جامعه 
مهــدوی رخ می دهــد هــدف حکومــت مهــدوی، اجــرای 
احــکام الهــی یا بــه تعبیری حاکمیــت ارزش هــای وحیانی 

است آنگاه امنیت جامعه حقیقی خواهد بود.

تحلیل

انتظـــار

الهی نژاد

مادران،تبیینگرانفرهنگمهدویتدرخانواده
سپهرغرب،گروهانتظار:یککارشناسمهدویتگفت:مادران،تبیینگرانفرهنگمهدویتدرخانوادههستندوامرخطیریدارندتادخترانفاطمیوپسرانعلویرابرایظهورامامزمان)عج(،تربیتوآمادهسازند.

حجت االسالم والمسلمین سید مجتبی نوابی اظهار کرد: حرکت و قیام بزرگی، همچون قیام حضرت صاحب الزمان )عج(، نیاز به کسانی دارد که دارای آرمانی بلند، اعتقادی راسخ، نیروی عظیم با آمادگی باالیی باشند و جوانان و نوجوانان، تنها کسانی هستند که از این ویژگی ها 
برخوردار می باشند.وی افزود: خانواده به عنوان اولین و مؤثرترین کانون اجتماعی است که وظیفه تربیت انسان را برعهده دارد و آشنا کردن خانواده ها با فرهنگ مهدویت یک ضرورت است.کارشناس مهدویت ادامه داد: جوانان به عنوان رکن اصلی قیام امام زمان )عج( شناخته 
می شوند که در عصر حاضر به عنوان منتظران حضرت مهدی )عج( معرفی می شوند.  نوابی تصریح کرد: نسل اول انقالب اسالمی به دلیل حضورشان در زمان ظلم، استبداد و طاغوت؛ هدف خود که همان رسیدن به روشنایی بود را مبدأ حرکت و رشد و تعالی قرار دادند، نسل 

دوم نیز جنگ تحمیلی و دفاع از مرزهای ایران اسالمی و نبرد حق علیه باطل را سرلوحه امور خود قرار داد و اگر ما نتوانیم فلسفه غیبت و فرهنگ انتظار را برای نسل سوم جامعه آموزش دهیم، مشکالتی گریبان گیرمان خواهد شد.

انتظار: گروه سپهرغرب،
»مهدویتپژوهی؛ کتاب
اثر آسیبها« و تطورات
331 در الهینژاد حسین

صفحهروانهبازارنشرشد.
کتــاب »مهدویــت پژوهی؛ 
هــا«  آســیب  و  تطــورات 
اثــر حســین الهــی نــژاد اســت کــه بــه همت 
پژوهــی  آینــده  و  مهدویــت  پژوهشــکده 
پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســالمی تهیــه 
و بــه همــت نشــر ایــن پژوهشــگاه در 331 

شد. منتشر  صفحه 
پژوهشــی  حــوزه  در  پژوهــی  مهدویــت 
و  تطورشناســی  رویکــرد  دو  بــا  آموزشــی  و 
آســیب شناســی تبییــن و تحلیــل می شــود. 
مهدویــت، در حوزه پژوهش، بــا عزیمت های 
غیبــت  پایــان  تــا  اســالم  »طلــوع  چهارگانــه 
مکتــب  شــروع  تــا  کبــری  »غیبــت  صغــری«، 
ســامرا«، »مکتب سامرا تا شروع مکتب امام 
خمینــی)ره(« و »مکتب امــام خمینی)ره( در 
چهار دهه« تطورشناســی و آســیب شناسی 

می شود.
مهدویــت در حوزه آمــوزش و آکادمیک با 
طــرح دو موضــوع »دانــش بــودن مهدویت 
آموزشــی  فضــای  و  »ســاختار  و  پژوهــی« 
مهدویــت پژوهــی« مــورد بررســی و تحلیــل 

می گیرد. قرار 

ساختاراثر
10 فصــل  کتــاب حاضــر در ســه بخــش و 
تألیــف شــده اســت؛ در بخــش اول ایــن اثــر 
در چهــار فصل بــه مباحثــی از جمله آســیب 
تطورشناســی  پژوهــی،  مهدویــت  شناســی 
حــوزه  گیــری  شــکل  و  پژوهــی،  مهدویــت 
مطالعاتــی مهدویــت پژوهی پرداخته شــده 

است.
همچنیــن، در این بخــش گونه ها و مبانی 
آسیب شناســی مهدویت پژوهی مورد بحث 
و بررســی قرار گرفته اســت که در این راستا، 
الگــو و گونــه شناســی آســیب های مهدویت 
پژوهــی تبییــن شــده و آســیب پذیــر بــودن 
حــوزه مهدویــت پژوهــی از نظــر موضــوع و 

مبانی و روش تشــریح شده است.
بــه  کتــاب  ایــن  از  بخــش  دومیــن  در 
»وضعیت ســنجی مهدویت پژوهی در حوزه 
پژوهش« پرداخته شــده که در این راستا به 
پژوهش های مهدوی در دوره های چهارگانه 

در  مهدویــت  تاریخــی  تطــورات  و  تاریخــی 
مقاطع چهارگانه اشــاره شده است.

ایــن بخش در چهــار فصل نــگارش یافته 
اســت؛ در فصــل اول کــه بــه »زمــان حضور 
ائمه)ع( تا دوران غیبت صغری« می پردازد، 
کمیت منشــورات مهدوی و کیفیت و آســیب 
شــده  بیــان  مهــدوی  منشــورات  شناســی 

است.
مربــوط  حاضــر  کتــاب  از  فصــل  دومیــن 
بــه »دوره شــروع غیبــت کبری تــا پایان قرن 
ســیزدهم« بــوده کــه در ایــن فصــل کمیــت 
آثــار مهــدوی و کیفیــت شناســی مکتوبــات 
مهدوی )ضعف ها و قوت ها( تشــریح شده 

است.
ســوم  فصــل  در  نویســنده 

ســامرا«  مکتــب  »دوره  بــه 
ایــن  در  کــه  می پــردازد 

و  مرجعیــت  راســتا، 
اجتماعــی  جایــگاه 

شیرازی،  میرزای 
ت  هجر

میرزای شــیرازی از نجف به سامرا، حضور بی 
شــمار شــاگردان میرزای شــیرازی در سامرا، 
منشورات مســتقل مهدوی در مکتب سامرا 
در  مرجعیــت  رنــگ  پــر  حضــور  همچنیــن  و 

صحنه )تحریم تنباکو( تبیین شــده اســت.
در چهارمیــن فصــل از بخــش دوم که به 
»دوره مکتــب امام خمینــی)ره(« اختصاص 
انقــالب  بــا  مهدویــت  رابطــه  ابتــدا  یافتــه، 
بــه  تبییــن شــده و ســپس  ایــران  اســالمی 
مهدویــت بــه عنــوان عقبــه تئوریــک نظریــه 
والیــت فقیــه اشــاره می شــود و در ادامــه، 
فقیــه،  والیــت  بحــث  پیشــینه  بیــان  ضمــن 

مهدویــت به عنوان پارادایــم و روح حاکم بر 
انقالب اســالمی ایران شناخته شده است.

در ادامــه این فصل، بــه مقبولیت انقالب 
پرداختــه  منتظــران  واســطه  بــه  اســالمی 
شــده و نهضت امــام خمینی)ره( و تشــکیل 
حکومــت اســالمی بــرای زمینه ســازی ظهور 
مورد بحث و بررســی قــرار گرفته و در ادامه 
بــه دیــدگاه امــام خمینــی)ره( در خصــوص 
و  می شــود  اشــاره  ظهــور  بــودن  اختیــاری 
ضمن بیان توســعه کمــی و کیفی مطالعات 
مهدویت در نظام جمهوری اســالمی، آسیب 
پژوهشــی  رویکــرد  بــا  مهدویــت  شناســی 

است. شده  تشریح 
در سومین و آخرین بخش از این کتاب، 
ســنجی  »وضعیــت  فصــل  دو  در 
مهدویــت  آمــوزش  و  دانــش 
پرداختــه  پژوهــی« 
دو  در  اســت؛  شــده 
»وضعیــت  فصــل 
دانــش  ســنجی 
یــت  و مهد

پژوهــی« بررســی شــده کــه در ایــن فصــل، 
دالیــل و علل شــکل گیــری دانــش مهدویت 
پژوهــی، دانــش مهدویــت پژوهــی در قالــب 
گرایــش و رشــتگی و چند رشــتگی بــا رویکرد 
در  شناســی  آســیب  و  پیشــینی،  و  پســینی 
حوزه دانش مهدویت پژوهی تشــریح شــده 

است.
نویســنده در دومیــن فصــل از این بخش 
آموزشــی  ســاختار  ســنجی  »وضعیــت  بــه 
بیــان  بــه  و  می پــردازد  پژوهــی«  مهدویــت 
مباحثی در خصــوص تعریف مقاطع مختلف 
آســیب  بــرای مهدویــت پژوهــی و  تحصیلــی 
شناســی ســاختار آموزشــی مهدویت پژوهی 

اشاره کرده است.
برشیازاثر

والیت نظریه تئوریک عقبه مهدویت؛ 
فقیه

نظــام جمهــوری اســالمی ایران بــا وجود 
اسالم مشــروعیت و با اقبال مردم مقبولیت 
اجــرا می شــود.  و در جامعــه  پیــدا می کنــد 
اســالمی  انقــالب  مشــروعیت  و  اســالمیت 
ایران به واســطه مهدویت کــه عقبه تئوریک 
نیابــت عــام توجیــه  نظــام اســت، در قالــب 
می شــود. مقوله نیابــت که از جمله مقوالت 
مهــم و تأثیرگذار در زندگی فردی و اجتماعی 
شــیعیان اســت، بــه صــورت نیابــت خاص و 

می شود. تقسیم  عام 
غیبــت و پنهــان زیســتی امــام زمان)عج( 
کــه بیانگر شــکل گیــری دوران غیبت اســت، 
نشــان دهنــده دو نــوع غیبــت کوتــاه و بلند 
اســت که در غیبــت کوتاه نیابــت خاص و در 

غیبت بلند نیابت عام مطرح اســت.
به طــور کلــی در عصــر غیبــت کــه دو نوع 
نــوع نیابــت  غیبــت کوتــاه و بلنــد و نیــز دو 
خــاص و عام دارد، اندیشــه مهدویت توجیه 
دوران  خصوصــًا  اســت؛  آن  ایدئولــوژی  گــر 
غیبــت بلند که غیبــت امام زمان)عج( در آن 
بــه صــورت کامــل تحقــق پیدا کــرده و مدت 
زمــان آن طوالنــی اســت و بــا عــدم معرفــی 
نایب خــاص، نیابت عام و والیت فقها مطرح 
اســت. باألخــص در دوران معاصــر با شــکل 
گیری انقالب اســالمی ایران که نظریه والیت 
فقیــه و بحث ولی فقیــه را در جامعه اجرایی 
بحــث  تبییــن  ضــرورت  کــرده،  عملیاتــی  و 
اندیشــه مهدویــت به عنــوان عقبــه تئوریک 

نظام مقدس اســالمی دو چندان است.

: انتظار گروه سپهرغرب،
اشاره با حوزه استاد یک
امام عملی تبلیغ شیوه به
)ع(گفت: عسکری حسن
امامت موضوع ایشان
را )عج( مهدی حضرت
اهل والیت مشتاقان برای
بیت)ع(تبیینوزمینهرابرایورودبهعصر

کردند. غیبت
حجت االسالم سیدمحمدباقر علم الهدی 
ویژگی هــای  و  عملــی  ســیره  بــه  اشــاره  بــا 
شــخصیتی امــام حســن عســکری)ع( اظهــار 
کــرد: بــا نــگاه بــه ســیره عملــی امام حســن 
و  مهمتریــن  کــه  می بینیــم  عســکری)ع( 
زیربنایــی تریــن توصیه هــای ائمــه اطهار)ع( 
در بیانــات امــام حســن عســکری)ع( دیــده 
می شــود، بــه گونــه ای که حضرت ســفارش 
بســیاری در ارتبــاط بــا خدابــاوری و بــا خــدا 

اند. داشته  نمودن  زندگی 
وی با اشــاره به حدیثی از یازدهمین امام 
شــیعیان جهــان بیان کــرد: حضــرت فرمود: 
»لیســت العبادة کثرة الصیام والصلوة وانما 
العبــادة کثــرة التفکر فی امــر اهلل، عبادت به 
بســیاری نمــاز و روزه نیســت، همانــا عبادت 
تفکر بسیار در امر خداوند است.« بسیاری از 
افراد هســتند که عبادت را منحصر در انجام 
نماز و خواندن نمازهای مســتحبی و گرفتن 
روزه های واجب و مســتحب می دانند، بدون 
آنکه در رمز و راز آن اندیشــه کنند. به همین 
جهت امام حســن عسکری)ع( این خطر و به 
وجود آمدن و اشاعه آن در جامعه اسالمی 
را یادآور می شــود و بر جایگاه ویژه اندیشــه 

و تفکــر تاکید می نمایند.
این اســتاد حوزه به ســفارش امام حسن 
عســکری)ع( به انجام اعمال نیک اشاره کرد 
فرمودند:»خصلتــان  حضــرت)ع(  گفــت:  و 
ونفــع  بــاهلل،  االیمــان  شــی  فوقهمــا  لیــس 
آن  از  االخــوان، دو خصلــت اســت کــه برتــر 
چیــزی نیســت: ایمــان بــه خداونــد و فایده 
رســاندن بــه بــرادران.«، ایــن ویژگی بــارز در 
ســیره و شــخصیت حضرت)ع( نمود داشته 
اســت، به طوری که حضرت)ع( بــدون اینکه 
کســی از ایشــان تقاضــا کند، به مــردم کمک 
می کردنــد، مــا نیــز بایــد از ایــن ویژگــی امام 

درس بگیریــم و بــدون اینکــه اطرافیان از ما 
تقاضــا کنند،بدون منت بــه آنها کمک کنیم.

ایــن کارشــناس حــوزه دیــن اظهــار کــرد: 
در  )ع(  عســکری  حســن  امــام  همچنیــن 
مــورد فروتنــی فرمودند: »التواضــع نعمة ال 
یحســد علیها،فروتنی نعمتی اســت که مورد 
حســد قرار نمــی گیــرد.« و همچنین حضرت 
کل  علــی  الســالم  التواضــع  فرمودند:»مــن 
مــن تمر به والجلوس دون شــرف المجلس. 
نشانه فروتنی ســالم نمودن بر تمام کسانی 
آنهــا می گــذری و نشســتن در  اســت کــه بــر 
غیــر صــدر مجلس اســت.«، با این ســفارش 
حضــرت می تــوان به این نتیجه دســت یافت 
کــه مومــن هرگز بــه بــرادر دینی خــود نباید 
مشــکل ایجــاد کنــد و نافع باید باشــد،امروز 
مــا می بینیــم که داعش به نام اســالم تالش 
امــت  گلــزار  را در  ریشــه های خــود  کــه  دارد 
اسالم بدواند،درحالی که اقدامات این گروه 

تروریســتی هیچ سنخیتی با اسالم ندارد.
حجت االســالم علم الهــدی ابــراز کــرد: امــام 
را  ســفارش  ایــن  بارهــا  )ع(  عســکری  حســن 
خشــم  َشــٍر،  ُکِلّ  ِمفتــاُح  فرمودند:»الَغَضــُب 
و خشــونت کلیــد تمــام بــدی هــا، شــرارت ها و 
استبدادهاست«. امروز خشــونت جهان امروز 
را فــرا گرفتــه اســت و در منطقــه مــا گروه های 
تروریستی، انسانها را به نام دین و با لفظ اهلل به 
خاک و خون می کشــد. از همین رو مســلمانان 

باید با یکدیگر گفت و گو و تبادل نظر کنند.
وی بــا اشــاره به مواجــه امام با دوســت 
و دشــمن و تاکیدشــان بــه مومنیــن در این 
زمینــه افــزود: حضــرت)ع( فرمودند:»ُقوُلوا 
ــا  أّمَ ُمخاِلُفُهــْم،  َو  ُمْؤِمُنُهــْم  ُحْســنًا،  ِللّنــاِس 
ــا  أّمَ َو  َوْجَهــُه،  َلُهــْم  َفَیْبِســُط  اْلُمْؤِمُنــوَن 
ُمُهــْم ِباْلُمــداراِه اِلْجِتذاِبِهْم  اْلُمخاِلُفــوَن َفُیَکّلِ
خــوش  دشــمن  و  دوســت  ااْلِیماِن.بــا  إَلــی 
بــا  اّمــا  باشــید،  برخــورد  خــوش  و  گفتــار 
دوســتان مؤمــن بــه عنــوان یــک وظیفه که 
بایــد همیشــه نســبت بــه یکدیگــر بــا چهــره 
ای شــاداب برخــورد نماینــد، اّمــا نســبت به 
مخالفیــن بــه جهت مدارا و جذب به اســالم 
و احکام آن«. امــام در یکی از مکاتبات خود 
به شــش ویژگــی شــیعیان اشــاره فرمودند 
کــه عبارتند از پارســایی در دین، راســتگویی 
بــا  اخالقــی  خــوش  امانتــداری،  ســخن،  در 

بــه  توجــه  و  طوالنــی  ســجده های  مــردم، 
همســایگان. همچنیــن امــام از نظــر خلق و 
خو درحد بســیار قابل توجهی قرار داشــتند، 
بــه طوری که عــالوه بر مردمی که ایشــان را 
می شــناختند، حتــی دشــمنان نیــز وقتــی با 
ایشــان برخورد می کردند، تحــت تأثیر اخالق 

خوبشــان قرار می گرفتند.
بــا  ادامــه  در  علم الهــدی  حجت االســالم 
اشــاره بــه شــیوه تبلیــغ عملــی امام حســن 
عســکری )ع( گفت:عبادت امام عســکری)ع( 
آن چنــان قلب هــا را مجــذوب خــود می کــرد 
کــه دیگران را به یاد خــدا می انداخت و حتی 
افراد گمراه و منحرف را به راه صحیح هدایت 
و اهــل عبــادت و تهجــد می کــرد و بدتریــن 
افــراد در اثــر جذبــه ملکوتــی آن بزرگــوار بــه 

بهترین انســان ها تبدیل می شدند.
این اســتاد حــوزه یکــی از اقدامــات مهم 
امــام حســن عســکری )ع(، در زمینه ســازی 
مســئله  طــرح  را  )عــج(  زمــان  امــام  غیبــت 
غیبــت نام بــرد و اضافه کــرد: امام در موارد 
متعــددی، غیبت فرزندشــان را که جانشــین 
پــس از خودشــان محســوب می شــد، خبــر 
دادنــد و اینگونــه مــردم و جامعــه را بــرای 
پذیــرش غیبــت آمــاده کردنــد. ایشــان برای 
شــیوه های  از  خطیــر  نقــش  ایــن  ایفــای 
گوناگــون بهــره بردنــد و موضــوع امامــت و 
غیبت حضرت مهدی )عج( را برای مشــتاقان 

والیت اهل بیــت)ع( تبیین کردند.
حجت االسالم علم الهدی خاطر نشان کرد: با 
توجه به شرایط سخت سیاسی که در حکومت 
بنی عباس برای حضرت به وجود آوردند،امام با 
عنایت به رســالتی که داشتند، از طریق خواص 
با شــیعیان ارتباط برقــرار می کردند و یــا ارتباط 
ایشان از طریق مکاتبات و توقیعات و وکال بود 
و از طریق مکاتبه به ســواالت شــیعیان پاســخ 
می دادند. زیرا که امام حســن عســکری )ع( در 
طول دوران امامتشــان بیشــتر اوقات در حصر 
خانگــی به ســر می بردند یا بــه مناطق مختلف 
تبعید می شــدند، به همین دلیل پیوسته خود 
را از بســیاری شــیعیان به جز عــده ای از خواص 

پنهان می کردند.
ایــن اســتاد حــوزه بیــان کرد:خلفــای بنی 
عبــاس هــم فشــار بیشــتری به ویژه بــر امام 
بــه  می کردنــد،  وارد  )ع(  عســکری  حســن 

همیــن دلیــل حضــرت )ع( یــا از پشــت پــرده 
برقــرار  ارتبــاط  خــواص  غیــر  و  خــواص  بــا 
بنــی  خلفــای  کــه  مســیری  در  یــا  می کردنــد 
عباس ایشــان را بــه دربار احضــار می کردند 
با شــیعیان خاص خود صحبت می نمودند.

وی تصریــح کــرد: یکــی از راه هــای آماده 
ســازی مقدمــه ارتبــاط مــردم با امــام زمان 
)عــج( در دوره غیبــت همیــن بــود کــه امام 
حســن عســکری )ع( مردم را با مسئله غیبت 
امــام زمان)عــج( و عــدم حضــور ایشــان در 
میــان جامعه آشــنا کردنــد، تا شــیعیان را با 

ایــن موضوع مأنوس کنند.
بــه  الهــدی  علــم  حجت االســالم 
حســن  امــام  امامــت  دوران  دســتاوردهای 
عســکری)ع( اشــاره کــرد و گفــت: در زمــان 
امام حســن عســکری )ع( تشیع در مناطق و 
شــهرهای متعددی مانند کوفه، بغداد، قم، 
نیشــابور، خراســان، مدائن، ری، آذربایجان، 
ســامرا، بصره گســترش یافت و از این طریق 
تــا  شــد  ایجــاد  منظمــی  ارتباطــی  ســازمان 
پیوند شــیعیان را با حوزه امامت از یک ســو 

و ارتباط آنها بــا یکدیگر برقرار کند.

ود به عصر غیبت ی )ع( برای ور ی  امام عسکر زمینه ساز

وی اختیار کار کردن  کار اجباری به شــرایطی گفته می شــود که در آن، نوجوان از ر
را انتخــاب نکــرده اســت. آن هــا معمــوال بــه اجبــار خانواده و یــا به دلیل مشــکالت 
مالــی، تصمیــم بــه کار کــردن می گیرند. کار اجبــاری معموال تمامــی وقت نوجوان 
را پــر می کنــد و امکان ادامــه تحصیل را تا حد زیــادی از وی می گیرد. همچنین کار 

داشته باشد.

ورودمهدویتپژوهی؛تطوراتوآسیبهابهبازارنشر
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لیدرهایاغتشاشاتدر
8کشورآموزشدیدهبودند

جهان: و ایران گروه سپهرغرب،
در که افرادی برخی وزیرکشورگفت:
اغتشاشاتاخیروسطمیدانحضور
ایران مخالف کشور 8 در داشتند

آموزشدیدهبودند.
در  گذشــته  شــب  وحیــدی  احمــد 
نشســت امامان جمعه اهل تشــیع و 
تســنن استان گلســتان با تجلیل از هوشــیاری و همراه 
اظهــار  اخیــر  اغتشاشــات  در  گلســتان  مــردم  نشــدن 
داشــت: افرادی که در اغتشاشــات اخیر وســط میدان 
حضــور داشــتند، چنــد دســته بودند کــه برخــی از آنها 
در 8 کشــور مخالف جمهوری اســالمی آمــوزش دیده 

بودند.
وی افزود : اندک جوانانی بودند که تحت تأثیر فضای 
مجــازی قــرار گرفتند و وارد اغتشاشــات شــدند و برخی 
از این افراد دچار احساســات زود گذر شــدند ولی تالش 
دشمن این بود که اغتشاشات اخیر را قومیتی کند تا به 

اهداف خود برسد.
وی تصریــح کرد: دشــمن تمــام تالش خــود را به کار 
گرفــت همــه از منافقــان  تــا کومله هــای ســّنی در ایــن 
اغتشاشــات اخیــر دخیــل بودند تــا در فشــار حداکثری 
ایران را شکست دهند اما خودشان اعالم کردند که »ما 

شکست خوردیم«.
وحیدی گفت : دشــمن از پیشــرفت ما شــاکی اســت 
و نمی خواهــد کشــوری مســلمان بــا ایــن پیشــرفت ها 
داشــته باشــیم و دشــمن می خواهد ایران زیر ســلطه 
آنها باشــد و دشــمن شیعه ای و ســّنی ای  را می خواهد 
آنهــا فعالیــت کنــد  کــه در چارچــوب فکــری و برنامــه 
و به گفتــه رهبــر معظــم انقــالب دشــمْن ایــران قــوی 

نمی خواهد.
وزیر کشور با بیان اینکه اعمال برخی از این تحریم ها 
بــر یــک کشــور ابرقــدرت و در یــک ســال آن کشــور را بــا 
مشــکالتی مواجه می کنــد تأکید کرد: ولی ما 43ســال 
اســت که مقابل آنها مقاومت کرده ایم و پیشــرفت های 
ماهــواره ای و موشــکی همــه در شــرایط تحریــم اتفاق 

افتاد.
دســتیار اســتاندار گلســتان در امور اهل سنت نیز با 
یادآوری اینکه حوادث اخیر ســاخته و پرداخته آمریکا و 
رژیم صهیونیســتی بود، افزود: در حوادث اخیر مناطق 
سّنی نشــین گلســتان از آرامترین مناطق بود و برادران 
اهل ســنت در همایــش باشــکوه حافظــان امنیــت، با 

آرمان های رهبری دوباره بیعت کردند.
حاج آخوند خوجملی گفت: مردم با هوشیاری تمام 
بــا این توطئــه مقابله و آن را خنثی کردند و در اســتان 
گلســتان تمــام علمــای اهل ســنت حادثــه تروریســتی 

شاهچراغ شیراز را محکوم کردند.

مذاکرهمخبرباامیرقطربرای
ازسرگیریسفرهایدریایی

جامجهانی

جهان: و ایران گروه سپهرغرب،
بنادر سازمان دریایی امور معاون
بهمحدودیت اشاره با دریانوردی و
برای قطریها سوی از شده اعالم
جام به ایرانی تماشاگران جابجایی
لغو هنوز اینموضوع گفت: جهانی
نشدهومعاوناولرئیسجمهوربا

امیرقطرمذاکرهخواهدکرد.
مجیــد علی نازی با یادآوری توافق با قطری ها برای 
جابجایــی مســافران جام جهانــی 2022 اظهــار کرد: بر 
اســاس توافــق وزیــر راه و شهرســازی و وزیــر حمل و 
نقــل کشــور قطــر قــرار بــود تماشــاگران جــام جهانی 
2022 قطــر از طریــق دو فروند کشــتی کــروز ایرانی به 

بنادر کشــور قطر منتقل شوند.
وی ادامــه داد: بر این اســاس یک پایانه مســافری 
مناســب با آبخور 12.5 متر در کیش آماده ســازی شــد 
ضمــن اینکــه پایانــه مســافری بوشــهر نیــز بازســازی 

اساسی شد.
معــاون امــور دریایی ســازمان بنــادر و دریانوردی 
بــا یــادآوری اینکــه در بندر بوشــهر اســکله مخصوص 
جهانــی  جــام  بــرای  مســافری  کشــتی های  پهلوگیــری 
ایــران تمــام  افــزود: جمهــوری اســالمی  آمــاده شــد 
زیرســاخت های مورد نیــاز برای ســفر دریایی همزمان 
بــا جــام جهانی را فراهم کــرد. در این راســتا دو فروند 
کشــتی کروز نیز تعمیرات اساســی شــدند که به زودی 

کار تعمیراتی آنها به پایان می رســد.
علی نــازی گفــت: حــدود دو هفتــه قبــل قطری هــا 
اعــالم عمومی کردند کــه با توجه بــه محدودیت های 
مربــوط بــه امکانــات حمــل و نقــل زمینی، بنــادر این 
کشــور نمی تواننــد بــه ســمت دوحــه ســرویس دهی 

دهند. انجام 
پذیــرش  از  کردنــد  اعــالم  آنهــا  کــرد:  تاکیــد  وی 
کشــتی های مســافری معــذور هســتیم؛  ایــن مســئله 
فقــط مختص به ایران نیســت و برای کشــورهای دیگر 

نیز اعالم شده است.
عضــو هیئت عامل ســازمان بنــادر و دریانوردی در 
عین حال بیان کرد: موضوع انتقال تماشاگران ایرانی 
جام جهانی با کشــتی های مســافری به قطر هنوز لغو 
نشــده و قرار اســت معاون اول رئیس جمهور در این 

رابطه جلســه ای با امیر قطر داشته باشد.

ایران و جهان

احمد وحیدی

مجید علی نازی

خاندوزی

و ایران گروه سپهرغرب،
جهان:سختگویوزارتصمت
انحصاری هیچ اینکه بیان با
شرکتهای درخصوص
واردکنندهخودرووجودندارد،
گفت:اسامیسایرشرکتهای
از پس خودرو واردکننده

تکمیلبررسیهااعالممیشود.
امیــد قالیبــاف در پاســخ بــه ایــن ســوال که 
اسامی سایر شــرکت های واردکننده خودرو چه 
زمانی اعالم می شــود، گفت: 380 تقاضا توسط 
شــرکت ها برای واردات خودرو به وزارت ارســال 

شد که این تقاضاها در حال بررسی است.
داشــت:  اظهــار  صمــت  وزارت  ســخنگوی 
تاکنون اسامی 12 شــرکت واردکننده خودرو که 
شــرایط الزم مطابق آئین نامــه واردات خودرو را 
داشــتند به عنوان واردکننده مجاز اعالم شــده 
اســت و پس تکمیل بررســی  پرونــده  متقاضیان 
واردات خودرو، اســامی جدید شرکت های مجاز 

برای واردات خودرو اعالم می شود.
نامــه  آئیــن  را  واردات  شــرایط  افــزود:  وی 
واردات خــودرو کــه قانــون و مصــوب مجلــس 

اســت تعیین می کنــد و لذا شــرکتهای متقاضی 
واردات خودرو که دارای نمایندگی خدمات پس 
از فــروش باشــند و بتوانند ســند و مدرکی برای 
انتقال فنــاوری ارائه دهند مجوز واردات خودرو 

می گیرند.
ســخنگوی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
اظهار داشــت: الــزام داشــتن نمایندگــی پس از 
فروش برای واردکننــدگان خودرو در جهت رفاه 
حــال مصرف کننــده خــودرو در آئین نامــه آمده 
اســت و لذا اســامی تمام 12 شــرکتی که تاکنون 
بــه عنــوان واردکننــده خــودرو مجــوز گرفته اند 
براساس آئین نامه شرایط را داشته اند بنابراین 
هیچ انحصــاری در واردات خودرو وجود ندارد و 
حاکمیــت در آئین نامه تاکید کرده اســت که باید 
منافع مصرف کننده تامین شــود و لذا براساس 

ضوابط به متقاضیان مجوز داده شده است.
قالیباف اظهار داشت: اگر مجوز برای واردات 
براســاس  قطعــا  می شــود  داده  شــرکتی  بــه 
اســتدالل قوی اســت و اگر هم به شرکتی مجوز 
داده نمی شــود آن هم براساس استدالل قوی 

است.
وی بیان داشت: جوانب مختلقی برای دادن 

مجوز به متقاضیان خودرو در نظر گرفته شــده 
و مجوز واردات به شــرکت هایی که سوء سابقه 
در واردات دارنــد و نمی تواننــد خدمــات پس از 

فروش ارائه دهند داده نمی شود.
بــه گــزارش فــارس پــس از بررســی  پرونــده 
شــرکت های متقاضــی واردات خــودرو توســط 
شــرکت   7 اســامی  ابتــدا  در  صمــت  وزارت 

ســایپا، پارس خودرو، ســایپا ســیتروئن، تجارت 
و  خــودرو  کرمــان  پشــتیبانی  و  بین المللــی 
خودروســازی فردا بــه عنوان شــرکت های مجاز 
بــرای واردات خودرو اعالم شــد و پــس از آن نیز 
اسامی 5 شرکت دیگر به نام های بهمن خودرو، 
ایــران خــودرو، معیــن خــودرو، ایرتویــا و دیــار 
خودرو به فهرســت واردکننــدگان خودرو اضافه 

کرد.
هیــچ  صمــت:  وزارت  ســخنگوی  گفتــه  بــه 
محدودیتی بــرای شــرکت های متقاضی واردات 
خــودرو وجــود نــدارد و در صورتــی کــه شــرکت 
در  موجــود  شــرایط  خــودرو  واردات  متقاضــی 
آئین نامــه را احراز کند، به فهرســت شــرکت های 

واردکننده خودرو اضافه می شود.

درحاشیهجلسههیأتدولت؛

تفاهمنامه40میلیارددالریباگازپرومامضاکردیم
سواپگازیراهمپیگیریمیکنیم

وزیر جهان: و ایران گروه سپهرغرب،
آغاز را فرآوردهها سواپ گفت: نفت
دنبال هم را گازی سواپ بحث و کردهایم
امسال زمستان در امیدواریم و میکنیم

عملیاتیشود.
»جــواد اوجــی« در حاشــیه جلســه روز 
چهارشنبه هیأت دولت به خبرنگاران گفت: 
تفاهم نامه ای نزدیک به 40 میلیارد دالر با شرکت »گاز پروم« 

امضا کرده ایم که یکی از شرکت های بزرگ دنیاست.
وی افــزود: همچنیــن توســعه میادین و خطــوط انتقال 
صــادرات گاز را در دســتور کار داریــم کــه در ایــن خصوص با 

روسیه قراردادی در حدود 4 میلیارد دالر بسته شده است.
وزیــر نفت با اشــاره به احداث مجتمع هــای ال آن جی در 
کشــور اظهار داشــت: با داشــتن ذخایــر نزدیک بــه 34 هزار 
میلیارد مترمکعب یا تریلیون مترمکعب، درســت نبود که ال 

آن جی نداشته باشیم.
اوجی افزود: خوشبختانه با تفاهم نامه و توافقاتی که با 
شــرکت »گاز پروم« منعقد شده، همه اینها را در دستور کار 

داریم و با جدیت در دست پیگیری است.
وی تصریح کرد: سواپ فرآورده ها را آغاز کرده ایم و بحث 
ســواپ گازی را هم دنبال می کنیم و امیدواریم در زمســتان 

امسال عملیاتی شود.
وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه اقدامــات ایــن وزارتخانــه برای 
توســعه ســرمایه گذاری خارجــی خاطــر نشــان کــرد: امــروز 
شــرکت های بزرگ روسی اعم از شرکت zn وستوک و از همه 
مهم تر شــرکت گاز پروم در کشور ما سرمایه گذاری می کنند.

تمهیدات وزارت نفت برای مدیریت انرژی
اوجــی دربــاره اقدامات وزیــر نفت بــرای مدیریت مصرف 
انــرژی گفــت: روزانــه 15 میلیــون متــر مکعــب گاز بیشــتر به 
صنایــع داده ایــم کــه ایــن صنایــع اعــم از صنایــع فــوالدی، 
ســیمان ، پتروشــیمی ها هســتند و حتــی در بحــث صنایــع 
فوالدی نزدیک به 30 درصد رشــد مصرف گاز را داشــتند که 

خبر خوبی برای صنعت است.
وی افــزود: خبــر خــوب اینکــه بــه تدریــج بهره بــرداری و 
افتتاح از پروژه های کیفی ســازی پاالیشگاه هایمان در جهت 

مصرف سوخت را آغاز می کنیم.
وزیــر نفــت عنــوان کــرد: انتظــار از وزارت نفــت ایــن بود 
کــه تــا جایی کــه بتوانیم تولیــد بنزیــن و گازوییل یــورو 5 را 
داشــته باشــیم؛ ایــن رو به مردم قــول می دهیــم در همین 
هفته هــا اولیــن کیفی ســازی مصــرف ســوخت را در یکــی از 
پاالیشــگاه های مهم کشــور به میزان روزانــه 16 میلیون لیتر 

گازوییل یورو 5 افتتاح کنیم.
اوجی اظهار داشت: در این پروژه نزدیک 700 میلیون دالر 
و در راستای هوای پاک و جلوگیری از آلودگی سرمایه گذاری 

شده است.
وی تصریــح کــرد: مصــرف گاز را در نیروگاه هــا افزایــش 
دادیــم و ســوخت نفــت کــوره را در نیروگاههــا 28 درصــد 

کاهش داده ایم.

و ایران گروه سپهرغرب،
اقتصادی امور وزیر جهان:
هزار 46 گفت: دارایی و
برای تسهیالت تومان میلیارد
یا شده پرداخت اشتغالزایی
پرداخت برای نهایی مرحله در
بیسابقه امری که دارد قرار

است.
ســید احســان خاندوزی وزیر امور اقتصادی 
و دارایی در حاشــیه جلســه هیــأت دولت گفت: 
بــه جــای اینکه حــرف از اختــالف بین قــوا گفته 
شــود، باید کمک شود تا الیحه دوفوریتی که در 
آذر ماه ســال 1400 در خصــوص اموال تملیکی 
از دولت به مجلس ارســال شــد، اعــالم وصول 
شــود. ایــن الیحــه دوفوریتــی بایــد ظــرف 72 
ســاعت بررســی می شــد، اما 300 روز گذشته و 

هنوز اعالم وصول نشده است.
مــورد  در  دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  وزیــر 
تســهیالت اشــتغال زایــی هــم گفــت: 46 هــزار 
میلیــارد تومــان تســهیالت بــرای اشــتغال زایی 
پرداخت شــده یا در مرحله نهایــی برای پرداخت 

قرار دارد که امری بی سابقه است.
ســخنگوی دولــت بیان کــرد: هیئــت وزیران 
تصویــب کرد کــه دولــت در ازای بدهی هایی که 
بــه بخش های مختلــف دارد بتواند از طرح های 
نیمه تمــام یا در حال ســاخت به ایــن طلبکاران 
واگــذار کنــد. یعنی هــم طرح هایی کــه متوقف 

ماندنــد و امــکان تکمیل شــان وجود نداشــته 
اســت ایــن امکان برایشــان فراهم خواهد شــد 
و هــم بدهی هــای دولــت از ایــن مســیر امــکان 

تسویه شدن دارد.
وی بــا اشــاره بــه در پیــش  رو بــودن هفتــه 
کتــاب اظهــار کــرد: بــا پیشــنهاد وزیــر فرهنگ و 
ارشاد اســالمی مطابق آیین نامه، حمایت هایی 
و  کتابفروشــان  ناشــران،  مجموعه هــای  از 
دفترهای مطبوعاتی تصویب شد که بتوانند در 
مجتمع هــای فرهنگی، مختص به خود فعالیت 
داشــته باشند یا در اماکن مســکونی اختصاصا 
بــرای حوزه هــای مرتبــط بــا کار شــان، فعالیــت 
داشــته باشــند و از مزایای قانونی در این حوزه 

استفاده کنند.
ســخنگوی دولــت عنــوان کــرد: یکــی دیگــر 
مجموعــه  هــم  گذشــته  جلســه  مصوبــات  از 
حمایت هــا از تیــم ملی و حضــور در قطر بود که 
از جملــه آن، در کنــار حمایــت از خــود تیم ملی، 
با هــدف اســتفاده هرچه بیشــتر از ظرفیت های 
مناطق کیش و قشم در ایام جام جهانی، مجوز 
واردات و تامیــن فوری برخی تجهیزات مورد نیاز 

فرودگاه های کیش و قشم صادر شد.
بهــادری جهرمــی اظهــار کــرد: اساســأ مــا در 
خصــوص فراینــد تصویــب الیحــه بودجــه یــک 
مشــکلی داریم کــه دولت با کار کارشناســی یک 
و  می کنــد  پیش بینــی  را  واقعــی  منابــع  ســری 
متناســب با آن هزینه ها پیش بینی  می شود، اما 

در این فرایند معموال این اتفاق رخ می دهد که 
بــرای اینکــه می خواهند هزینه های بیشــتری به 
حــوزه عمومــی و اجرایی تحمیل شــود منابعی 
پیش بینــی  می کنند که از ابتدا مشــخص اســت 

محقق شدنی نیست یا محقق نخواهد شد.
وی خاطرنشــان کــرد: در حــوزه اشــتغال و 
تبصــره 14 بودجــه کامــًا مشــخص اســت کــه 
منابعش ســال گذشــته چه میزان محقق شده 
اما حدودًا دوبرابر آن پیش بینی شده که محقق 
شــود، در حالــی که از ابتدا مشــخص اســت که 
ایــن منابع قابل تحقق نیســت و بعــد که امکان 
تخصیص پیدا نمی کند می پرسیم چرا تخصیص 
کــه  اســت  ایــن  خواســته مان  مــا  نکــرد.  پیــدا 
کارشناسی شــده تر و واقعی  منابع را پیش بینی 
کنیــم. در همان زمان تصویب هم عزیزان تاکید 
داشــتند که مــا موضوعات مرتبط با رشــد را در 
اولویــت دوم قــرار دهیــم که نتیجــه اش همین 

مسئله می شود.
ســخنگوی دولت با اشــاره به محــل اختالف 
دیگــری در تحقــق منابع بیــان کرد: یــک نگاهی 
بــوده کــه در قانون بودجه هم منعکس شــده 
کــه حامل های انــرژی افزایــش قیمت پیــدا کند 
بــه ویــژه در حــوزه گاز، چه خــوراک پتروشــیمی 
و چــه مصــرف خانوارهــا تــا از محــل آن بتوانیم 
منابــع اشــتغال را تامین کنیم کــه در این حوزه 
دولــت اختــالف دیــدگاه کارشناســی داردّ. ایــن 
افزایش قیمت خوراک پتروشــیمی ها و گاز حتی 

همیــن خبــرش در حوزه بــورس اثر گذاشــت با 
اینکــه محقق نشــد و دولت آن را هنــوز اجرایی 
نکرده اســت اما خبرش هم که رفت اثرش را در 

زیان آوری و تأثیر منفی در بورس دیدیم.
گاز  قیمــت  افزایــش  مــورد  در  افــزود:  وی 
مصــرف خانــوار هــم دولــت دربــاره اش بحــث 
دارد کــه آیــا امــکان اجرایی شــدن دارد و مردم 
می پذیرنــد؟ مــا می خواهیم بــا افزایش قیمت 
گاز اشــتغال جدیــدی ایجــاد کنیــم، امــا به نظر 
می رسد همین اشتغال موجود را ممکن است 
خیلــی وقت هــا بــا زیر ســوال بــردن درآمدهای 

جــدی شــرکت های فعال در بــورس، تحت تاثیر 
قرار دهیم.

انتظــار  گفــت:  پایــان  در  دولــت  ســخنگوی 
و  دولــت  کارشناســی  بحث هــای  در  مــی رود 
مجلس هماهنگی های بیشــتری داشته باشند. 
وزرا بــه پیشــنهاد دولــت و با موافقــت مجلس 
تعیین می شوند و جایگاه وزیر هم شأن خود را 
از دولت می گیرد و هم مجلس، بنابراین احترام 
به جایگاه وزیر، اســتقاللش و رعایت شأن وزیر 
در حقیقــت رعایت شــأن خود مجلس شــورای 

اسالمی و احترام به رأی نمایندگان است.

جزئیاتانفجاردرمرزسوریهوعراق؛حملهپهپادیبه
تانکرهایحاملسوختبرایلبنان

منابع جهان: و ایران گروه سپهرغرب،
دلیل از جدیدی جزئیات عراق رسانهای
و سوریه مرز در امروز بامداد انفجارهای
رژیم پهپادی ازحمله و کردند عراقمنتشر
سوخت حامل تانکرهای به صهیونیستی

برایلبناندرخاکسوریهخبردادند.
در پی انتشــار خبر شــنیده شــدن صدای 
دســت کم چهار انفجار، در بامداد روز چهارشــنبه، 9 نوامبر در 
نزدیکی مرز میان عراق و ســوریه، رســانه های عراقی، جزئیات 

جدیدی از آن منتشر کردند.
وبــگاه »بغداد الیوم« با انتشــار این خبر نوشــت که »جبار 
المعموری« از رهبران کمیته هماهنگی شــیعیان موسوم به 
»االطار التنسیقی« )چارچوب هماهنگی(، اعالم کرد که دلیل 
ایــن انفجار، هدف قرار گرفتن یک محموله کمک های ایران به 

لبنان در نزدیکی گذرگاه مرزی »القائم« بود.
وی ادعــا کــرد: »ســه پهپاد اســرائیلی محمولــه کمک های 
ســوختی ایران به لبنــان را در نزدیکی گذرگاه مــرزی القائم در 
غرب عراق هدف قرار دادند که طبق اطالعات به دست آمده، 

خسارت مالی و جانی به همراه داشته است«.
بــه گفتــه المعمــوری، ایــن اقــدام در چارچــوب سیاســت 
تل آویــو و متحدانــش در گرســنه نگه داشــتن ملت ها و قطع 
کمک هــا بــرای پایــان دادن به بحــران انرژی در بیروت و ســایر 

شهرهای لبنان صورت گرفت.
هنوز منابع رسمی این خبر را تایید یا رد نکرده اند اما ورود 
و خروج محموله های ســوخت کامال به صورت رسمی و طبق 
توافق نامه هــای امضا شــده میان ایــران و کشــورهای عراق، 
ســوریه و لبنان صــورت می گیرد و این محموله ســوختی قرار 

بود مانند زمستان سال گذشته به دست لبنانی ها برسد.
برخی منابع رســانه ای عراقی نوشتند که 22 تانکر سوخت 
قرار بود وارد ســوریه شــوند اما پس از عبور 8 تانکر از گذرگاه 
مــرزی القائم و ورود به ســوریه، در فاصلــه 200 متری مرز و در 
داخل خاک ســوریه هدف قرار گرفتند و به همین دلیل ســایر 

تانکرها همچنان در خاک عراق باقی ماندند.
از ســوی دیگر، کانــال تلگرامی »صابرین نیوز« نوشــت که 
تنها چند ساعت پس از این حمله هوایی علیه مرزهای سوریه 
و عــراق، یــک عملیــات شناســایی آمریکایــی اکنــون در شــرق 
ســوریه در حال انجام اســت و یک فروند هواپیمای اطالعاتی 
و جنــگ الکترونیــک متعلــق بــه نیــروی هوایــی آمریــکا از نوع 
135W Rivet Joint-Boeing RC کــه از پایــگاه العدید قطر 

به پرواز درآمده،
در حال انجام عملیات شناسایی در عمق سوریه به سمت 

منطقه شرقی در امتداد مرز سوریه و عراق است.
بــه نوشــته صابرین نیوز، عــالوه بر آن، دومیــن هواپیمای 
نظامــی آمریــکا که بــه عنوان یــک پلت فــرم ارتباطــی و حلقه 
ارتباطــی هوابــرد و مأموریت های اطالعــات الکترونیک از نوع 
11A-Bombardier E در حــال پــرواز بــر قــرار منطقــه القائم 
در مرزهــای عراق و ســوریه در نزدیکی محــل هدف قرار دادن 

تانکرهای سوخت در بامداد امروز است.

پرداخت است پرداخت شده یا در مرحله  46 همت تسهیالت برای اشتغال زایی 

بغداد الیومجواد اوجی

اعالمشرکتهایجدیدواردکنندهخودروپسازتکمیلبررسیها
380تقاضابررسیمیشود

امید قالیباف


