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10انتظار

حجت االسالم 
واعظ

مهدویت، رمز شناخت خداست
سپهرغرب، گروه انتظار:  خدا را کسی می تواند بشناسد که مهدویت را فهمیده باشد و امام زمان خود را شناخته باشد.  در صحرای عرفات و جلسه   امام حسین )ع( با اصحاب خود، وقتی که از حضرت سؤال شد: َفَما َمْعِرَفُة اهلِل عّزوجّل؟ معرفت و شناخت خدای 
اُس ِإّنَ اهلَل َجّلَ ِذْکُرُه َما َخَلَق اْلِعَباَد ِإّلَ ِلَیْعِرُفوُه َفِإَذا َعَرُفوُه َعَبُدوُه َفِإَذا َعَبُدوُه اْسَتْغَنْوا ِبِعَباَدِتِه َعْن ِعَباَدِة َمْن ِسَواُه. مردم بدانید، خدا شما را آفریده است  َها الّنَ عزوجل چگونه حاصل می شود؟ بعد از این که امام حسین )ع( اصحاب را جمع کردند، فرمودند: أّیُ
برای رسیدن به معرفت؛ وقتی بامعرفت ُشدید، بنده می شوید و وقتی بنده ُشدید، از همه بی نیاز می شوید. یک آدم خیلی زرنگ پای بحث های امام )ع( نشسته بود و پرسید: معرفتی که ما را بنده می کند و بندگی ای که ما را از همگان بی نیاز می کند، آن معرفت را 
ِذی َیِجُب َعَلْیِهْم َطاَعُته؛ امام زمانتان را بشناسید؛ آن امام زمانی که شناختش و معرفتش بر همگان لزم و اطاعتش بر همگان لزم و واجب است؛ لذا اگر از ما سؤال  چگونه کسب کنیم و در زندگی خود پدیدار کنیم؟ امام فرمودند: َمْعِرَفُة َأْهِل ُکّلِ َزَماٍن ِإَماَمُهُم اّلَ

شد: چرا مهدویت؟ باید بگوییم: راِه خداشناسی، امام زمان شناسی است و هر کس که بخواهد خدا را بشناسد، باید مهدویت را بشناسد.

انتظار:  گروه  سپهرغرب، 
محمدرضا  االسالم  حجت  
نصوری با اشاره به رهاورد انتظار 
صبر  باید  منتظران  گفت:  فرج، 
انتظار  رهاورد  باشند،  داشته 
امام  است  صبوری  راستین، 
فرج  انتظار  فرمودند:  صادق)ع( 

با صبر و شکیبایی است.
وی دربــاره رهــاورد انتظــار برای فــرج امام 
حضــرت  منتظــران  کــرد:  اظهــار  زمان)عــج(، 
حجــت )عــج( بــا کســب آمادگی هــای لزم و با 
عمــل بــه بایســته های انتظــار رفتــه رفتــه بــه 

نتایج مطلوبی دســت می یابند. 
این ساده نیســت اول باید از طریق توسل 
به اهــل بیت )ع( بــه چنین جایی رســید؛ ائمه 

)ع( وســیله تقرب هستند.
معــاون فرهنــگ، آمــوزش و پژوهــش بنیــاد 
فرهنگــی حضــرت مهــدی موعــود )عــج( ادامه 
هــر  بــه  راهیافتــن  بــرای  عقــل  حکــم  بــه  داد: 
مقصدی باید وســیله ای داشــت، امام معصوم 
)ع(، وســیله تقــرب، رضــا و رســیدن به بهشــت 
موعود اســت انســان اگر به امام اتکاء داشــته 
باشــد در مســیر بندگی خــدا درســت گام برمی 

دارد.

از حجــت خــدا کاری  بایــد  کــرد:  تاکیــد  وی 
را خواســت کــه از دیگــران ســاخته نیســت آن 
حضرات)ع( معــرف همه برنامه هایی هســتند 
کــه می تــوان در زندگــی بــه آنهــا تمســک کرد 
گرچــه ایــن توجــه همــراه بــا معرفــت عمیــق 

است. 
باشــند  داشــته  صبــر  بایــد  منتظــران  لــذا 
رهــاورد انتظــار راســتین، صبــوری اســت امام 
صــادق )ع( فرمودنــد: انتظــار فــرج بــا صبــر و 

است. شکیبایی 
حجت السالم نصوری در ادامه ابراز کرد: باید 
صبر داشــت و با شرایط پیش رفت شرایط سخت 
عصر غیبــت ایجاب می کند منتظران ایســتادگی 
کننــد؛ خــدای متعال در آیه پایانی ســوره مبارکه 
ذیَن آَمُنوا اْصِبُروا  َها اَلّ

آل عمران می فرماید: »یا َأُیّ
َو صاِبُروا َو راِبُطوا...«.

صبــر  یعنــی  اْصِبــُروا  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
مقابــل ســختی انجام واجبات و تــرک محرمات، 
مثــل روزه گرفتــن، غیبــت نکــردن؛ صاِبــُروا بــه 
فتنه هــا،  بدعت هــا،  مقابــل  صبــوری  معنــای 
فحشــاء و منکراتی اســت کــه در جامعه وجود 
دارد و بایــد بــا آرامش بــا این هجمه هــا مقابله 
کنیــم و نهایتًا راِبُطوا یعنــی رابطه مان را با امام 

عصر)عج( حفظ کنیم.

یک  انتظار:  گروه  سپهرغرب، 
برخی  شرح  با  خانواده  مشاور 
سبک  در  ازدواج  مولفه های 
بهنگام  گفت:  منتظرانه،  زندگی 
بلوغ  سه  از  برخورداری  و  بودن 
ازدواج  شرط  قرآن،  مدنظر 
بر  تربیت  در  ما  اما  است.  موفق 
تعلیم متمرکز شده ایم و از پرورش بازمانده ایم.
مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقالب، 
افق زمینه ســازی ظهور را ترســیم کرده اند، افقی 
کــه به ســبک زندگــی صحیــح، اخــالق و معنویت 
نیــاز دارد. از ایــن رو، بــه مناســبت فــرا رســیدن 
و  امیرالمومنیــن)ع(  آســمانی  ازدواج  ســالروز 
حضــرت زهرا)س( که روز ازدواج نام گرفته اســت 
و بــه منظــور بررســی مولفه هــای ازدواج موفــق 
در جامعــه منتظــر و ســبک زندگــی منتظرانــه بــا 
حجت الســالم والمســلمین »ســیدمهدی واعظ 
موسوی«، کارشــناس مذهبی و مشاور خانواده 
گفتگو کــرده ایم که در ادامه مشــروح آن تقدیم 

حضورتان می شود:
حجــت الســالم واعظ موســوی دربــاره اصلی 
موثــر،  و  موفــق  ازدواج  بــرای  ویژگی هــا  تریــن 
اظهــار کــرد: آنچــه از آموزه هــای دینــی دریافــت 
بهنــگام  بایــد  ازدواج  کــه  اســت  ایــن  می شــود 
باشــد نــه همراه بــا تعجیل و نــه با تاخیــر، مثالی 
کــه از پیامبــر اکــرم)ص( نقــل شــده کــه ایشــان 
فرمودنــد:  و  رفتنــد  منبــر  مســجدالنبی)ص(  در 
جبرائیل نازل شــد و از سوی خدای متعال به من 
فرمــود« به شــما بگویم دوشــیزگان مانند میوه 
بر درخت هســتند وقتی هنگام چیدنشان رسید، 
باید چیده شــوند وگرنه دستخوش آفتاب، باد و 
طوفــان و... می شــوند؛ از ایــن رو، وقتی دختران 
به ســن درک مسائل ازدواج و مســئولیت پذیری 
ازدواج  در  وگرنــه  کننــد  ازدواج  بایــد  رســیدند 

زودهنگام و دیرهنگام، دچار آفت می شــویم.
این مشــاور خانواده تصریح کرد: در مراجعه 
برای مشاوره بارها دیده ام ازدواج ها زودهنگام 
اســت یعنی زوجین آمادگی مســئولیت پذیری و 

آگاهی هــای لزم را ندارنــد و بــه تعبیــر قــرآن به 
بلــوغ نکاح نرســیده اند. قرآن بر چنــد نوع بلوغ 
تصریــح دارد که یکی از آنها بلوغ نکاح اســت که 
پیش نیاز آن بلوغ سعی است، بلوغی که از سن 
13 14 ســالگی )هفت ســال ســوم عمر انســان( 
شــروع می شــود و انســان بایــد بــرای تــالش و 

کند. تمرین 
وی بــا اشــاره بــه آیــه 6 ســوره مبارکه نســاء، 
می فرمایــد:  آیــه  ایــن  در  خداونــد  داد:  ادامــه 
ــَکاَح« مبتال  ــی ِإَذا َبَلُغــوا الِنّ »َواْبَتُلــوا اْلَیَتاَمــی َحَتّ
کردن یعنی درگیر کردن، که بخشی به مسئولیت 

زندگی بازمی گردد.
حجت الســالم واعظ موســوی در ادامه بیان 
کــرد: ازدواج هــای مبتــال بــه آســیب، زودهنــگام 
یــا دیرهنــگام اســت آفــت ازدواج های بهنــگام به 
ســمت صفر میــل می کند، بــه دختــران می گویم 
ازدواج بهــاری دارد اگر در آن بهــار ازدواج کردید، 
خوب اســت وگرنه در دیگر فصــول زندگی موفق 
نخواهید بود؛ باید این آگاهی ها به جامعه داده 

شود.
کــرد:  تاکیــد  ایــن اســتاد حــوزه و دانشــگاه 
در ایــران فعلــی دختــران بیــن 18 تــا 22 ســال، 
بهار ازدواج شــان اســت لــذا چهار ســال فرصت 
انتخــاب خوب را دارنــد وقتی به بهانــه تحصیل 
و اشــتغال این بهار بگذرد، انتخاب دچار آسیب 

می شود! 
برخی از بهنگام بودن، تلقی ازدواج زودهنگام 
می کننــد، در حالــی که عــدد، مالک نیســت، بلکه 
معیــار رســیده بــودن از نظــر شــخصیتی مبتنــی 
بــر بلوغ هــای مختلف اســت، از پنج بلــوغ مدنظر 
قــرآن، حداقل ســه بلوغ یعنی جنســی، ســعی و 

نکاح برای ازدواج لزم است.
ازدواج  متوجــه  کــه  آســیب هایی  دربــاره  وی 
اســت و دوام آن را نشــانه مــی رود، گفــت: یکــی 
از مشــکالت کــه ضمانت ســالمت و دوام ازدواج 
را زیــر ســوال می بــرد، دخالت هــای خانواده ها و 
اطرافیــان اســت، توصیه مــن بــه خانواده ها این 
اســت کــه پســر و دختــر پــس از عقــد، یــک واحد 

مســتقل هســتند و بزرگترهــا حــق دخالــت حتی 
بــه دلســوزی ندارنــد پیشــنهاد و توصیــه دلپذیــر 
بــا رعایــت جوانب را می تــوان ارائه کــرد اما اینکه 
اطرافیــان خود را محق به دخالت بدانند، صحیح 
نیســت؛ ایــن واحــد مســتقل و نوپــا بایــد آزمون 
و خطــا کنــد و می توانــد در کنــار خــود مشــاوره 
خانــواده داشــته باشــد مثــل پزشــک خانــواده 
یــا مشــاور حقوقــی. خطــاب ما بــه بزرگترهــا این 
اســت که اگر دخالــت کنید شــیرازه زندگــی برهم 

می خورد.
حجت الســالم واعظ موســوی دربــاره برکات 
رعایــت شــرایط ازدواج صحیــح، ابــراز کــرد: واحد 
جامعــه و اجتمــاع خانواده اســت، یعنی انســان 
ســالم، خانواده ســالم و جامعه ســالم، خانواده 
ســلول اســت در پیکــره جامعــه، وقتــی ســلول 
ســرطانی در بدن می تواند تبدیل به توده شــود 
در اجتماع هم چنین اســت یک خانواده ناســالم 

یکی مثل خود را می سازد. 
بایــد بــه قدری حســاس باشــیم کــه حتی یک 
خانواده ناســالم نداشته باشــیم، امر به معروف 
و نهی از منکر برای آن اســت که جلوی همین تک 
سلول های بیمار گرفته شود، این وظیفه حوزه و 

دانشــگاه، نهادهای علمی و فرهنگی است.
این مشاور خانواده بیان کرد: به نظر می رسد 
خــوب اســت از هفــت ســال دوم زندگــی یعنــی 
شــروع دبســتان تا دانشــگاه آموزش های زندگی 

خانوادگی به افراد ارائه شود. 
دغدغــه  کودکانــه،  بازی هــای  در  گذشــته  در 
زندگــی را در ذهن بچه هــا می انداختنــد اما الن 
بالعکــس اســت هــدف تحصیــل و اشــتغال برای 
دختران و پســران ما تعریف می شود و از دغدغه 
منــدی آنهــا دربــاره تشــکیل خانــواده جلوگیــری 
می شود لذا آنها در فصل ازدواج هیچ آمادگی ای 

ندارند!
باعــث  کــرد: جابجایــی دغدغه هــا  تاکیــد  وی 
می شــود کــه دانشــگاه ها آبــاد شــده و توســعه 
یافته و دانشــجویان بیشــمار باشــند اما خانه ها 
خراب شــوند، چون از همان ابتدا دغدغه خانه و 

خانــواده را نداشــتیم! اکنون آلمــان صنعتی، 16 
درصــد دانش آموزانــش بــه دانشــگاه می روند و 
باقــی در عرصه هــای دیگــر وارد می شــوند اما ما 
100 درصد دانش آموزانمان به دانشگاه می روند 
و اگر کســی نخواهد چنیــن کند، با توبیخ و تحقیر 

مواجه می شود! 
دانشــگاه رفتــن بــرای مــا ارزش شــده اســت 
می بینیم که افراد در ســنین بال به فکر دانشجو 
شــدن می افتنــد، ارزشــگذاری غلط باعــث چنین 

جابجایی ای در ارزش ها شده است.
حجــت الســالم واعــظ موســوی گفــت: قرآن 
در خطــاب تربیتــی می فرمایــد: »ُقوا َأْنُفَســُکْم َو 
َأْهِلیُکــْم نارًا« یعنی اول خودتــان و بعد خانواده 
تــان را از آتــش نجــات دهید یعنی انســان ســالم 
خانواده سالم را موجب می شود و نهایتًا جامعه 

سالم خواهیم داشت. 
به عبــارت دیگر، قرآن زیرســاخت یــک جامعه 
ســالم را بــر خودســازی، ســاخت خانــواده و بعد 

جامعه سازی قرار داده است.
ایــن مشــاور خانــواده بــا اشــاره بــه نواقصی 
کــه شــیوه تربیت مــا در جامعــه دارد، گفت: نوع 
تربیت هــای مــا در واقــع تعلیم اســت. یا توســط 
خودمان یا نمایندگی مدرســه و دانشــگاه، اینها 
آموزش اســت نه پرورش، الن در حوزه مشــاوره 
خانواده به ســاحت آموزش افتاده ایم این همه 
آگاهــی اســباب زحمــت می شــود مــا بــه پرورش 
نیــاز داریم. در گذشــته آگاهــی و اطالعات قدرت 
محسوب می شد اما الن فعالیت و عمل، قدرت 

است، باید در میدان عمل وارد شد.
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: مــا در پرورش 
ضعیــف عمــل کــرده ایــم، مــن در کودکــی یادم 
می آیــد اگــر ســالم نمــی دادیم بــه مــا می گفتند 
دوبــاره وارد شــوید و ســالم کنید! به قول شــاعر 
دســتم بگرفــت و پــا بــه پا برد تــا شــیوه راه رفتن 
آموخــت... متاســفانه امروزه حوزه و دانشــگاه و 
دیگر نهادها همه نسبت به پرورش غفلت دارند، 
و این در مســیر ایجاد خانواده موفق ســد ایجاد 

می کند.

 : انتظار گروه  سپهرغرب، 
عدل  حاکمیت  منتظر  که  کسی 
جنود  با  جنگ  آماده  و  است 
سرزمین  در  ابتدا  باید  باطل 
باطل  شدن  چیده  بر  به  خود 
با  قلبش  میدان  در  و  کند  کمک 

جنود جهل مبارزه کند.
اســالمی  فرهنــگ  در  بینش هــا  و  ارزش هــا 
حاکــی از آن اســت کــه منتظــر باید تأثیــر عملی 
و عینــی انتظــار را در رفتــار خــود بــروز دهد. به 
دیگر ســخن در عین پایبندی به باورهای اسالم 
رویکــردی منتظرانــه در رفتــار وی بــه نمایــش 
درآیــد و حرکت وی در جهت تحقق ظهور منجی 

باشد. 
بنابرایــن نمی تــوان انتظــار را تفکــری صــرف 
دانســت؛ چراکــه انتظــار عملــی اســت تــوأم بــا 
از  کاری  تنهــا  چشــم به راهی  و  جهــاد  و  تــالش 
پیــش نخواهــد برد. بشــر عالوه بر پیــکار روزانه 
حــق و باطل بایــد خود را نیز بــرای ظهور آماده 
بــرای زندگــی مهــدوی  اولیــن قــدم  لــذا  کنــد. 

خودسازی است:
تاکنــون  بشــر  خلقــت  ابتــدای  از  شــیطان 
نماینــدگان  و  انســان  دشــمن  فعال تریــن 
از مهم تریــن وظایــف  لــذا  بــوده اســت؛  الهــی 
نفــس  بــا  جهــاد  منتظــر  رفتــاری  جلوه هــای  و 
صفــات  از  نفــس  پاکــی  اســت.  آن  تهذیــب  و 
زمینه ســازی  رونــد  در  محــرک،  بهتریــن  رذیلــه 
ظهــور حضرت حجــت )عج( اســت. اهمیت این 
موضــوع از آن جهت اســت که تا شــخص خود 
را پــاک نکنــد قطعــًا نمی تواند در پاکــی جامعه 

باشد.  داشته  نقشی 
هــرگاه بنــده ای گنــاه می کند نقطه ســیاهی 
آن  کــرد  اگــر توجــه  در قلبــش خانــه می کنــد، 
نقطه ســیاه کوچ کــرده و می رود؛ امــا اگر گناه 
را زیــاد کرد ســیاهی قلــب را فرامی گیــرد و دیگر 

رســتگاری سراغ آن انسان نمی آید.
کسی که منتظر حاکمیت عدل است و آماده 
جنگ با جنود باطل باید ابتدا در ســرزمین خود 
بــه برچیده شــدن باطل کمک کنــد و در میدان 
قلبــش بــا جنــود جهــل مبــارزه کنــد. آیــت اهلل 
بهجت )ره( فرمودند: »اگــر بفرمایید چرا به آن 
حضــرت دسترســی نداریــم؟ جواب این اســت: 
چــرا بــه انجــام واجبات و تــرک محرمــات ملتزم 

نیســتید؟ او به همین از ما راضی است«.

  جارو کن خانه و پس میهمان طلب
بنابرایــن اگــر فرد بنــا دارد ســهمی در ظهور 
داشــته باشــد باید به تهذیب نفس و محاسبه 

روزانــه آن همــت گمــارد چنانچــه امــام صادق 
بــه عبــداهلل جنــدب می فرماینــد:  )ع( خطــاب 
»ای پســر جنــدب، بــر هــر مســلمانی کــه مــا را 
می شناســد، لزم اســت کــه در هــر روز و شــب، 
اعمالــش را بر خــود عرضه دارد و از نفس خود 
حســاب بکشــد؛ اگــر کار خوبی در آن هــا یافت، 
بــه آن بیفزایــد و اگــر کار زشــتی یافــت، طلــب 
بخشــایش نمایــد تــا در قیامــت دچار رســوای 

نگردد«.

  معرفت
نیازمنــد  غیبــت  عصــر  در  مهــدوی  زیســت 
معرفــت و علــم نســبت بــه امــام عصــر )عــج( 
اســت؛ چراکــه تا منتظــر، امــام زمان)عج( خود 
را نشناســد و اســباب، لــوازم و عوامــل ظهــور 
ایشــان و موارد جلــب رضایــت او را نداند مهره 

مؤثر ظهور نخواهد بود. 
قابــل  قســم  دو  بــه  امــر  ایــن  در  شــناخت 
بــه  اعتقــاد  باطنــی.  و  ظاهــری  اســت  تقســیم 
فضائل و واجبات، ویژگی های ایشــان و وظایف 
فرد در مقابل امام از شــئونات معرفت مهدوی 
اســت چنانچــه حدیث معروف نبــوی بر این امر 
صحــه می گــذارد: »مــن مــات و لم یعــرف امام 
زمانــه مات میتــه جاهلیه« اگر کســی بــی آنکه 
امــام زمانش را شــناخته باشــد بمیــرد به مرگ 

جاهلی مرده است.
جاهلیــت مــرز تاریخــی و زمانی نــدارد، بلکه 

اســالمی  ارزش هــای  قبــول  عــدم  معنــای  بــه 
اســت. پس فرقی نمی کند در چه زمانی باشــد. 
بنابرایــن مرز جاهلیت ارزشــی، تشــریعی، فکری 
و عقیدتی اســت. حال کسی که مرگش جاهلی 
باشــد در واقــع زندگــی جاهالنه ای نیز داشــته 

است. 
فــرد منتظــر بایــد ایــن مــرز را درنــوردد و در 
زندگــی روزانــه اش از هــر ثانیه و ســاعت جهت 
پیشــبرد و بال رفتن معرفتش اســتفاده نماید. 
یــک از راه های ازدیاد معرفت مطالعه و تأمل و 
تفکر نســبت به مقام ولیت و دیگر شئون امام 
اســت. معرفــت حدی نــدارد به لطــف و تفضل 
الهــی دائم ارتقا خواهد یافت، بنابراین از تالش 

در ایــن امر مضایقه نکند.
زندگــی روزانــه منتظــر بایــد سراســر دعــا به 
جــان حضــرت حجت )عــج( و تعجیــل در ظهور 
نشــود.  خســته  امــر  ایــن  از  و  باشــد  ایشــان 
چنانچــه تکــرار و اصرار بــر دعا اهمیــت ویژه ای 
ابــن طــاووس در جمــال  دارد. مرحــوم ســید 
الســبوع می نویســد: »پیشــوایان مــا در مورد 
دعــا برای امــام عصر )عج( اهمیــت مخصوصی 
وظایــف  مهم تریــن  از  بنابرایــن  بودنــد  قائــل 
منتظر مزین نمودن روزها و شــب های خود به 

دعا برای حضرت حجت)عج( اســت«.

  صدقه
توصیه ی امام حســن عســگری )ع( به فرزند 

خویــش این بود: »... پســرم! بر تــو باد جاهای 
نهــان و دور، همــواره در جاهــای دوردســت و 
پنهــان زندگــی کن کــه هر یک از دوســتان خدا، 

دشــمنی خطرناک و مخالفی مزاحم دارد....«
یکــی از دلیــل غیبت امام عصــر )عج( حفظ 
جان ایشــان است چنانچه ســالمتی آن بزرگوار 
برای مــا هدیه الهی اســت. صدقه دادن روزانه 
برای آن مقام عظمــی یکی از کارهای روزانه هر 

مهدی باور است.

  سالمت جسم و روح
یکــی از مهم ترین منابع هــر حکومت، منابع 
انســانی آن اســت. چنانچــه برخــی مکتب ها در 
صــورت نداشــتن این مقولــه حتی بــا تجهیزات 
عالــی دچار شکســت شــده اند. منتظــر واقعی 
بــا برنامه ریــزی صحیــح بایــد هــم جســم خــود 
را ســاماندهی کنــد هــم روح خــود را. آمادگــی 
ازجملــه ی  آماده بــاش  بــرای ســرباز  جســمانی 
محســوب  مهمــی  رکــن  و  اســت  ضروریــات 

می شود. 
و  جســمی  ورزیدگــی  قــوی  بدنــی  قــوای 
جهانــی  آرمــان  از  دفــاع  لزمــه ی  نیرومنــدی 
حکومــت مهدوی اســت. امــام خمینــی)ره( در 
این راســتا به جوانان می فرمایــد: »مملکت ما 
همین طــور کــه به علمــا احتیــاج دارد به قدرت 

شما هم احتیاج دارد.
 ایــن قــدرت حرکتی، بــا ایمان باشــد، وقتی 
زورخانه با قرآن باشد، با ایمان باشد، پشتوانه 
یــک ملت اســت آنچه پشــتوانه یک ملت اســت 
آن افراد با ایمان هســتند، ورزشکاران با ایمان 

هستند«.
عــالوه بــر تحــرک، تغذیــه نیــز امــری مهــم و 
ضــروری در تقویــت قوای جســمی اســت آنچه 
مــورد  بایــد  خــود  زندگــی  طــول  در  شــخص 
اهمیــت قــرار دهد؛حالل خــوردن، پاک خوردن 
اســت و اینکه عالوه بر کیفیت به کمیت غذا نیز 
باید اهمیت دهــد خداوند می فرماید: »فلینظر 

الی طعامه« النسان 
در جهت بسترســازی ظهور، تــالش برای این 
امر یکــی از مهم ترین مســائلی اســت که صرف 
هزینه برای آن کاری بیهوده نیســت دیگر عنصر 
موردتوجــه بــرای جســم عالوه بــر بعــد باطنی 
یــک  اســت.  پوشــش  نــوع  و  ظاهــر  حفــظ  آن 
منتظــر باید لباســی انتخاب کند که متناســب با 
فرهنگ انتظار باشــد. نــه اینکه گزینش او صرفًا 
تقلیــدی بوده و بدون در نظر گرفتن جنســیت، 
انگشــت نما شــدن و ســن و ســالش پوشش را 

کند. انتخاب 

شرط ازدواج موفق در سبــــک زندگی منتظرانه 
خانواده ای که زمینه ساز ظهور است

دغدغه تربیتی خانواده ها در دوران جنگ عقیده ها؛

چگونه به زندگی مان رنگ و بوی مهدوی بدهیم؟

حجت االسالم 
نصوری

رهاورد انتظار راستین، صبوری است
منتظران باید صبر داشته باشند

حاکمیت عدل

حجت االسالم واعظ 
موسوی درباره اصلی ترین 
ویژگی ها برای ازدواج موفق 
و موثر، اظهار کرد: آنچه از 
آموزه های دینی دریافت 
می شود این است که ازدواج 
باید بهنگام باشد نه همراه 
با تعجیل و نه با تاخیر، 
مثالی که از پیامبر اکرم)ص( 
نقل شده که ایشان در 
مسجدالنبی)ص( منبر رفتند 
و فرمودند: جبرائیل نازل 
شد و از سوی خدای متعال 
به من فرمود« به شما بگویم 
دوشیزگان مانند میوه بر 
درخت هستند ...
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11 انتظار مهدویت، رکِن رکیِن دین است
ْوِم َو اْلَحّجِ َو اْلَواَلَیِة؛ بر نماز و زکات و روزه و حج و والیت. سپس سؤال  َکاِة َو الّصَ اَلِة َو الّزَ ْساَلُم َعَلی َخْمٍس؛ اسالم بر پنج پایه بنا شده است: َعَلی الّصَ ِ ْ

سپهرغرب، گروه انتظار:وقتی از امام باقر )ع( سؤال شد که: ارکان اسالم چه چیز هایی است؟ ایشان فرمودند: ُبِنَی ال
شد: کدامیک از این ها از بقیه مهم تر است؟ آقا فرمودند: َو َلْم ُیَناَد ِبَشْی ٍء َکَما ُنوِدَی ِباْلَواَلَیِة؛ والیت، زیرا والیت است که این ها را ِگرد هم جمع می کند.

امروز، مهم ترین رکِن دین، ولیت است. نماِز بی ولیت، خروجی آن گاهی اوقات می شود ابن ملجم مرادی. قرآِن بی ولیت، یعنی قرآنی که بدون معرفت امام زمان )عج( خوانده بشود، خروجی آن ممکن است حجاج بن یوسف ثقفی بشود. اما اگر نماز 
با ولیت بود و قرآن با ولیت بود، این رکِن رکیِن اسالم است.

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

کرده اند.
اینکــه  بیــان  بــا  فوادیــان  الســالم  حجــت 
جوادالئمــه)ع( دربــاره نام و نســب حضــرت بقیه 
کــرد:  اظهــار  دارنــد،  تصریحاتــی  العظــم)ع(  اهلل 
ایشــان می فرمایند: »امــام مهدی)عج( بــا پیامبر 
اکــرم)ص( همنــام و هم کنیه اســت«؛ امــام جواد 
)ع( در معرفــی آخریــن امــام، از القابی اســتفاده 
کرده اند که هشدارهایی نیز در پی آن آمده است. 
چنــان که علــت نامیــدن حضــرت حجت)عــج( به 
»قائــم« را قیــام بعــد از فراموش کردن نــام و یاد 
او بیان فرموده اند که اشــاره به آســیبی با عنوان 

»فراموشی یاد امام مهدی )عج(« دارد.
دبیــر اندیشــکده علمــی مهدویت ادامــه داد: 
جوادالئمــه)ع( روایاتــی نیــز دربــاره غیبــت امــام 
مهدی)عــج( و ویژگی هــای این غیبــت دارند، َصْقُر 
بــن ابــی ُدَلف هم نقــل می کند کــه از امــام جواد 
)ع( شنیدم که می فرمودند: همانا برای او غیبتی 

اســت کــه روزهــای آن زیــاد و مــدت آن طولنــی 
می شــود؛ پس مخلصان انتظارش را می کشــند و 
افراد شکاک انکارش می کنند و منکران، اعتقاد به 
او را مسخره می نمایند. کسانی که وقت مشخص 
می کننــد، دروغ گوینــد و عجله کننــدگان در عصر 
غیبت، هالک می شــوند و تسلیم شــدگان در برابر 

قضای الهی در عصر غیبت نجات می یابند.
وی تصریــح کــرد: امــام جــواد )ع( بــه طولنی 
بودن غیبت هم اشــاره دارند، ایشان می فرمایند: 
وای بــه حــال شــخصی که در ایــام غیبت نســبت 
بــه وجــود امــام عصــر )عــج( دچار شــک بشــود! 
را  )عــج(  امــام مهــدی  حضــرت)ع( شــک دربــاره 
موجب انکار و هالکت بیان فرمودند؛ زیرا مســأله 

مهدویت، پوشیده و دست نیافتنی نیست.
حجــت الســالم فوادیــان در ادامــه بیــان کرد: 
حیــرت و ســردرگمی، از دیگــر از آثــار غیبــت اســت. 
امیــه بن علی القیســی می گوید: از امــام جواد )ع( 
پرســیدم: امــام بعــد از شــما کیســت؟ فرمودنــد: 
»فرزندم علی و دو فرزند علی.« سپس مدتی سر را 
به زیر انداختند. ســپس سر برداشتند و فرمودند: 

»در آتیه ای نزدیک حیرتی فرا می رسد...«.

وی افــزود: حضــرت)ع( می فرماینــد: هــر کس 
سرپرســتی یتیمان آل محمد )ص( همان هایی را 
که از امامشان دور افتاده و در حیرت جهل غوطه 
ور در دستان دشمنان ناصبی ما اسیرند، بر عهده 
گیرد و ایشان را نجات داده، از سرگردانی برهاند و 
شیاطین را با دفع وسوسه هایشان مغلوب سازد 
و بــر دشــمنان اهل بیت )علیهم الســالم( توســط 
حجت هــای پــروردگار و دلیــل امامانشــان چیــره 
شــود، مقــام و منزلتــش نــزد خداوند بــه بهترین 
وجهــی بر شــخص عابــد برتــری یابــد؛ فضیلتی به 
مراتــب بالتــر از فضل آســمان بر زمیــن و عرش و 
کرســی و پرده های آســمان، و برتــری این جماعت 
بر گروه عابدان، مانند فضیلتی اســت که ماه شب 

بدر بر کم سوترین ستاره آسمان دارد.
ایــن کارشــناس مهــدوی بــا بیــان اینکــه امام 
امــام  فــرج  بــرای  انتظــار  موضــوع  در  جــواد)ع( 
مهدی)عج( نیز آموزه هایی دارند، ابراز کرد: حضرت 
عبدالعظیم حسنی )ع( می فرماید: بر مولی خود 
امــام جواد )ع( وارد شــدم و می خواســتم از قائم 
پرســش کنــم که آیــا آن حضرت مهدی هســتند یا 
غیر ایشــان. امــام)ع( فرمودند: »ای ابوالقاســم! 

قائم ما همان مهدی است؛ کسی که واجب است 
در غیبتــش، او را انتظار کشــند و... برترین اعمال 

شیعیان ما انتظار فرج است.«
دیگــری  روایــت  در  ایشــان  کــرد:  اضافــه  وی 
می فرماینــد: »افراد مخلص در غیبت امام مهدی 
)عــج( انتظــار آن حضرت را می کشــند«. این یعنی 
یکــی از معیارهــای شــناخت منتظــران حقیقــی، 

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

صبر داشته و تسلیم باشند، نجات می یابند.«
وی تصریــح کــرد: امام جــواد )ع( دربــاره یاران 
حضــرت حجت)عــج( می فرمایــد: »... اصحابــش 
313 تــن، به تعداد اصحاب بــدر از دورترین نقاط 

زمیــن به گرد او جمع گردند و این همان فرمایش 
خــدای تعالی اســت که فرمــود: »هر کجا باشــید، 
خداوند همگی شــما را مــی آورد، در حقیقت، خدا 

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

شعله آتش بیاورد، اما چون برگشت، پیامبر بود«.

بــرای امــام  امــام جــواد)ع(  وی اضافــه کــرد: 
دارنــد  دعاهایــی  موعــود  دولــت  و  مهدی)عــج( 
چنــان کــه در قنوتــی بعــد از دعاهــای فراوانی به 
خداونــد متعالی عرضه می دارنــد:... خداوندا! آن 
گروهــی را کــه ایمان آوردنــد، یاری و تأییــد فرما تا 
بر دشمنانت و دشــمنان دوستانت پیروز شوند و 
آنها را به حق و حقیقت فراخوانند و دنباله رو امام 
منتظری باشــند که برای برقــراری عدل و داد قیام 

می کند...«.
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: ایــن ســخنان 
جوادالئمه )ع( نشــان می دهد اندیشه مهدویت 
در عصــر امــام جواد )ع( بــی فروغ نبوده اســت و 
حضرت )ع( پاســخگوی ســوالت درباره مهدویت 

بوده اند.

بانوان  انتظار:  گروه  سپهرغرب، 
منتظر، امانتداران مظهریت اسمای 
این  باید  آنان  خداوندند.  جمالی 
را پاس دارند و خویش  الهی  امانت 
شیاطین  وسوسه های  برابر  در  را 
ظاهری و باطنی که می کوشند تا با 
ع، عقل و اخالق،  شکستن حریم شر
این امانت بزرگ الهی را ضایع کنند، حفظ و مراقبت 

کنند
از دعاهای منســوب بــه امام عصر)عــج(، دعای 
اَعِة...« اســت که  ُهــّمَ اْرُزْقَنــا َتْوِفیَق الّطَ معــروف »الّلَ
بــه زیبایی هر چه تمام و در فرازهایی کوتاه، وظایف 
منتظران از اقشار و صنوف مختلف را بیان کرده و راه 

و رسم زندگی به سبک انتظار را نشان می دهد.
از ایــن رو، در سلســله مطالبــی شــرح فرازهــای 

نورانی و ژرف این دعا مرور می شود:
حضرت حجت)عج( در ادامه فرازهای نورانی این 
ة؛ بر  َساِء ِباْلَحَیاِء َو اْلِعّفَ دعا بیان می کنند: »َو َعَلی الّنِ

زنان شرم و عفت عنایت کن«.
زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه، نقشــی 
مهــم و بی بدیل در فالح و صــالح آن دارند لذا بتبع، 
سبکی که آنها برای زندگی برمی گزینند و ارزش هایی 
که به تناسب آنها فکر و عمل می کنند، نیز در حرکت 
جامعه به سوی سعادت یا شقاوت تاثیرگذار است.

در ایــن میــان زنــان بــرای آنکــه نقــش مــادری و 
همســری را در جامعه به درســتی ایفــا کنند باید به 
سالح هایی مجهز شوند که از مهمترین آنها »حیا و 

عفاف« است.
در آیات قرآن بر این خصیصه تاکید و برکات و آثار 
فراوانــی برای آن ذکر شــده اســت. چنــان که خدای 

متعــال در آیــه 25 ســوره مبارکه قصص بــه وقار و 
حیای دختران شــعیب اشــاره می کند و می فرماید: 
»َفَجاَءْتُه ِإْحَداُهَما َتْمِشــی َعَلی اْســِتْحَیاٍء َقاَلْت ِإَنّ 
َأِبــی َیْدُعــوَک ِلَیْجِزَیَک َأْجَر َما َســَقْیَت َلَنا... )موســی 
هنــوز لب از دعا نبســته بود کــه دید( یکــی از آن دو 
دختــر که با کمال )و قار و( حیا راه می رفت، باز آمد و 
گفت: پدرم از تو دعوت می کند تا در عوض سقایت و 
سیراب کردن گوسفندان ما به تو پاداشی دهد...«.

عــالوه بر این، در آموزه های روایی نســبت به این 
صفــت توصیه و اشــاره بســیار اســت، امــام صادق 
)علیه السالم( فرمودند: »حیا از ایمان است و ایمان 
در بهشــت اســت )پس شــخص با ایمان با حیاء در 

بهشت است(.«
همچنیــن از آن حضــرت)ع( اســت کــه: »حیاء و 
ایمان در یک رشــته و همــدوش همند چون یکی از 
آن دو رفــت دیگرى هم مــی رود.« در این میان زنان 
به دلیل نقش مهمی که در ســالمت جامعه دارند، 
آراســتگی شــان به صفت حیــاء از اهمیت بیشــتری 
برخوردار اســت چنان که امام صــادق)ع( فرمودند: 
»اگر چه تفاوتی بین زن و مرد در مزین شدن به آن 

نیست اما بر زنان نیکوتر است.«
حضــرت آیت اهلل العظمی جــوادی آملی در کتاب 
»امــام مهدی)عج(؛ موجود موعود« و در شــرح این 
اَعِة...« می نویسد:  ُهّمَ اْرُزْقَنا َتْوِفیَق الّطَ فراز از دعای »الّلَ
»زن ها بخشی مهم از جامعه اسالمی اند از آن رو که 
سهمی درخور از آرامش و امنیت روانی جامعه وامدار 
نقــش بی نظیر زنان اســت؛ نیــز صالح نســل امروز و 
سداد نسل فردا در گرو صالح و سداد آنها است. آفت 
بزرگی که می تواند مانع کارکرد اساســی و ثمربخش 
این بخش از اجتماع شــود و آنان را که قادرند عامل 

سعادت فرد و جامعه باشند به ابزار انحطاط خویش 
و جامعه شــان بدل کند، همانــا فقدان صفت هایی 
اســت کــه امام عصــر )عج( آنها را بایســته زنــان اّمت 
مهدوی می داند و آراستگی به آن صفات را از درگاه عّز 

ربوبی برایشان درخواست می کند:
أ.حیاء: حیا به معنای مراقبت از نفس در برابر هر 
نوع آلودگی و زشــتی و عیب اســت. بانــوان منتظر، 
امانتــداران مظهریــت اســمای جمالــی خداوندنــد. 
آنــان باید این امانت الهی را پــاس دارند و خویش را 
در برابر وسوســه های شیاطین ظاهری و باطنی که 
ع، عقل و اخالق،  می کوشند تا با شکستن حریم شر
این امانــت بزرگ الهی را ضایع کنند، حفظ و مراقبت 
کنند تا به دام شیطان نیفتند، که هر سخن یا عمل 
بر خــالف موازیــن آموزه های ناب قــرآن و عترت، به 
منقصــت، کدورت و تاریکی جان انســان می انجامد 
و از دام های شیطان به شمار می آید: و علی النساء 

بالحیاء.
ب. عفــت: بانــوان منتظِر آخریــن حجت خداوند 
)عــج( پاســدار حریم عفت انــد. حفظ عفــت، یعنی 
نگهداشــتن نفــس از تمایالت و شــهوات نفســانی، 
فضیلــت والی بانــوان اهــل انتظار اســت. بســا که 
جاهلیت مدرن روزگار ما تمایالت و هواهای نفسانی 
را دامن بزنند و شــهوات را برای انســان زینت دهند؛ 
اما بر بانوان منتظر شایســته اســت کــه با نگهبانی 
از حریــم عفــت خویش زمینــه اعتــالی روح خویش 
را فراهــم آورند و از پیروی وسوســه های نفســانی و 
شــیطانی احتراز کننــد و هیچ زینتی را بــرون از حوزه 
جانشــان و هیچ افتخاری را برتــر از حفظ گوهر الهی 

وجودشان نشناسند: و العفة.
بنابر آنچه بیان شد زنان در جامعه منتظر و زمینه 

ســاز وظایفی دارند که غفلت از آنها هم خودشان و 
هم مســیر انتظار را دچار آســیب های جبــران ناپذیر 

خواهد کرد.
زنــان بایــد بدانند وقتی حریــم عفــاف را مراعات 
نمی کنند و حجاب خود را درست نمی کنند، جوانان 
را بــه دنبال گنــاه می کشــند. بی حجابان، »حشــره 
مزاحمــت« جمــع می کنند، ولــی افراد بــا حجاب در 
دژ و حصــار عفاف و حیا و حجــاب، مصون از تعرض 
نگاه های هوس آلودند. این که حضرت فاطمه)س( 
کــه  خــدا)ص(  رســول  حضــرت  ســوال  پاســخ  در 
پرســیدند: »چــه چیز بــرای زن بهتر اســت؟«، عرض 
کردنــد: »َان ل َتــری َرجــال و ل َیراُه َرُجــل«)4( تاکیدی 
بــر حاکــم ســازی حیــا و عفــاف بــر روابــط زن و مــرد 
اســت. نه اینکه زن اصال از خانــه بیرون نیاید بلکه تا 
می شــود این دیدارها کاهش یابد، چون زمینه ساز 

وسوسه های شیطانی است.
قرآن می فرماید: »زنان در سخن گفتن با مردان 
نامحرم، نرم و با ناز و کرشــمه ســخن نگویند، چون 

دل های بیمار را به طمع می افکند.«
از ایــن رو، هــر نــوع شــوخی و مــزاح و اختــالط با 
نامحــرم و رفتارهای جلــب کننده نظرهــا و آرایش و 
عطــر و کفش و لبــاس تحریک آمیز، حــرام و ممنوع 
اســت. اگــر بــه ســالمت جامعــه می اندیشــیم این 

حریم ها را هم باید مراعات کنیم.
از بانوانی که چشم انتظار آمدن امام زمان)عج( 
هســتند، انتظار می رود الگوی نجابــت و حیا و پاکی 
باشــند و از آنان که خود را شــیعه زهــرا)س( و امت 
محمد )ص( می دانند، انتظار اســت حجاب و عفاف 
را رعایــت کننــد وگرنــه رضــای خــدا و رســول و امام 

زمان)عج( را نمی توانند کسب کنند.

فلسفه شهرت امام زمان )عج( به مهدی فاطمه )س(

مهدویت در کالم امام جواد )ع(؛

از تعیین شرط انتظار تا تبیین شیوه اصالح کار امام )عج(

انتظار:  گروه  سپهرغرب، 
تبیین  با  صرفی  االسالم  حجت 
»مهدی  عنوان  کاربرد  چرایی 
زمان  امام  برای  فاطمه)س(« 
مهدوی  اهداف  گفت:  )عج(، 
سلوک  و  فاطمی  اهداف  همان 
سلوک  همان  )عج(  زمان  امام 
باوری  و اساسًا مهدوی  حضرت زهرا)س( است 

نیست. مقدور  فاطمه)س(  شناخت  بدون 
کارشــناس مرکــز تخصصــی مهدویــت اضافه 
کــرد: یکــی از دلیل این نوع نام بردن، آن اســت 
کــه بنابر توافــق تمام مذاهب اســالمی، حضرت 
مهدی)عــج( از نســل حضــرت زهــرا)س( اســت 
و تمــام مذاهــب اســالمی معتقدنــد کــه مهدِی 
فرزنــد  جهــان،  در  قســط  و  عــدل  کننــده  برپــا 
فاطمــه)س( اســت کــه ایــن روایــت بــه ایشــان 
تعلــق دارد: »یمأل األرض قســطًا و عــدًال بعد ما 
مــألت ظلمــًا و جــورًا؛ زمین را از قســط و عدل پر 

می کند چنانکه از ظلم و چور پر شــده باشد«
صرفــی تصریــح کــرد: در روایتــی مــورد قبول 
تمــام مذاهــب اســالمی آمــده: »المهــدی مــن 
عترتــی مــن ولــد فاطمــه؛ مهدی)عــج( از نســل 
فاطمه زهراســت« اما این چه سری است که نام 
حضــرت مهدی)عج( با نام حضرت زهرا)س( گره 

خورده است؟
وی بــا اشــاره به شــباهت های موجــود میان 
حضــرت زهــرا )س( و امــام مهدی)عــج(، بیــان 
اســت،  النبــوه  بقیــه  زهــرا)س(  حضــرت  کــرد: 
زمانــی که ایشــان خطبــه فدکیه را ایــراد کردند، 
امیرالمومنیــن امــام علــی)ع( ایشــان را اینگونه 
خطــاب کردنــد: »یا ابنــه الصفوه و بقیــه النبوه؛ 
ای دختــر برگزیــده و باقیمانده رســالت« و امام 

زمان )عج( نیز بقیه اهلل و بقیه النبوه اســت.
ایــن کارشــناس مهــدوی در ادامه ابــراز کرد: 
تولــد  شــب  در  می کنــد:  نقــل  خاتــون  حکیمــه 
حضــرت مهدی)عــج( خدمــت امام عســکری)ع( 
رســیدم و زمانی که امــام مهدی)عــج( را تقدیم 

کــودک  بــه  خطــاب  حضــرت)ع(  کــردم،  ایشــان 
فرمودنــد: »ســخن بگــو ای حجــت اهلل و بقیــه 
شــهادتین  بــا  )عــج(  زمــان  امــام  و  النبیــاء« 
ســخن گفتند و حتــی قبل از تولدشــان نیز امام 
عســکری)ع( بــه عمــه خــود خطــاب کردنــد کــه 
ســوره قــدر را بخــوان و زمانــی کــه ایشــان این 
ســوره را می خوانــد، فرزنــد داخل شــکم مادر با 
ایشــان همراهــی کــرد کــه حکیم خاتــون تعجب 
کــرد و امــام عســکری)ع( بــه عمه خــود فرمود: 

نترس، از قــدرت الهی تعجب می کنی!
حجت السالم صرفی ادامه داد: 

زمانی که زنان قریــش و مکه حضرت خدیجه 
)س( را تنهــا گذاشــته بودنــد، پیامبــر)ص( وارد 
منــزل می شــود و مشــاهده می کند کــه حضرت 
و  اســت  گفتــن  ســخن  حــال  در  خدیجــه)س( 
ســوال می کنــد بــا چــه کســی صحبــت می کنــی 
و ایشــان می گویــد: ایــن طفــل داخل شــکم ام 
بــا مــن صحبــت می کند و مــن را دعوت بــه صبر 

می نماید. کردن 
کارشــناس مرکــز تخصصــی مهدویت بــا بیان 
امــام زمــان )عــج(  اینکــه حضــرت زهــرا)س( و 
هــر دو از نــوری واحــد هســتند، تصریــح کرد: در 
روایتــی داریــم کــه روزی زمیــن و آســمان تاریک 
شــدند و فرشــته ها به خداوند شــکایت کردند و 
خــدا کلمه ای فرمود و پــس از آن روحی آفریده 
شــد و ســپس خداونــد کلمــه دیگری خلــق کرد 
کــه از آن نوری ســاطع شــد و خداونــد آن کلمه 
را بــا آن نــور آمیخت و در پی آن زمین و آســمان 
نورانــی شــد و آن نــور فاطمه زهــرا)س( بود به 

همین دلیل نیز ایشــان را زهرا می نامند.
وی تاکیــد کــرد: مهدی)عــج( نیــز نــور اســت 
چنــان که در روایــت داریــم: »ِإّنَ َقاِئَمَنــا ِإَذا َقاَم 
ٰهــا َو ِاْســَتْغَنی َاْلِعَباُد َعْن   ِبُنوِر َرّبِ

ُ
ْرض َأْشــَرَقِت َاأْلَ

ْلَمــُة؛ همانــا چون  ــْمِس َو َذَهَبــِت َالّظُ َضــْوِء َالّشَ
قائــم مــا قیــام کنــد زمین بــه نــور پــروردگارش 
روشــن شــود، و مــردم از نــور خورشــید بی نیــاز 

گردند، و تاریکی یکســره از میان برود«.

حجــت الســالم صرفــی اضافه کرد: شــفاعت 
هــر دو بزرگــوار در روز قیامت نیز ویژگی مشــترک 
آنان اســت که براســاس روایات، هــر دو آنان در 

روز قیامت شــفیع مردم خواهند بود.
ایــن کارشــناس مرکــز تخصصــی مهدویــت با 
بیــان اینکه امام زمان)عــج( و حضرت زهرا)س( 
زیارتنامــه  در  کــرد:  تصریــح  هســتند،  مظلــوم 
حضــرت زهــرا)س( بــه مظلومیــت ایشــان تاکید 
شــده اســت و پیرامون امــام زمان )عــج( نیز در 
ِریُد  ــِریُد الّطَ ْمِر الّشَ روایــت داریم: »َصاِحُب َهَذا اأْلَ
اْلَفِریــُد اْلَوِحیــُد؛ صاحــب ایــن امر، همــان رانده 

شــده دور شده یگانه و تنها است.«
وی بــا بیان اینکــه مهمترین شــباهت این دو 
بزرگوار آن اســت کــه بیعت هیچ فــردی بر گردن 
آنان نیســت، افــزود: حضرت زهــرا)س( هیچگاه 
تقیــه نکــرد و تمــام مصائــب را به دوش کشــید 
تــا جامعــه را بــه مســیر اصلــی اش بازگردانــد و 
اساســا دلیل غیبــت امام زمان )عــج( نیز همین 
اســت تا بیعت هیچ فردی بر گردن ایشان نباشد 
لــذا شــاید اینکــه ایشــان را مهــدی فاطمه)س( 

می نامند از ســر همین شباهت باشد.
صرفــی با بیــان اینکــه دوری از مــردم، ویژگی 
مشــترک این دو بزرگوار اســت، گفــت: بعد از آن 
تالشــی که حضرت زهرا)س( بــرای هدایت مردم 
و برگردانــدن ولیــت بــه امیرالمومنیــن علی)ع( 
کــرد، و مــورد بــی مهــری و ســتم قــرار گرفــت، از 
مردم فاصله گرفت و در خانه مشــغول عزاداری 
و گریــه بر فقدان پدر شــد، اّما ایــن بار هم مورد 
بی لطفی واقع شــد و مردم مدینه به ایشان بی 
مهــری کردند و نزد امــام علــی)ع( و گفتند: زهرا 

به واســطۀ کثرت گریه اش ما را اذّیت می کند. 
لــذا امــام)ع(، بیــت الحزانــی در بقیــع بــرای 
حضــرت زهرا)س( ایجاد کرد و حضرت زهرا)س( 
از مدینــه خــارج می شــد و بــه ســوی قبر شــهدا 

می رفت، پس از گریه به مدینه باز می گشــت.
ایــن کارشــناس مهــدوی اضافــه کــرد: امــام 
مهــدی )عــج( نیز از هنــگام ولدت، از مردم و به 

ویژه ســتمگران، مخفی بودند و در آغاز ولدت، 
فقــط بعضی از شــیعیان خاص موفــق به دیدار 
آن حضرت)عــج( شــدند، در زمــان غیبت صغری 
امکان مالقات شــیعیان بســیار محدودتر شد و 
در زمــان غیبــت کبری بــه اوج خود رســید و این 
مصیبــت بســیار بــزرگ بــرای مــردم زمانه اســت 
کــه به طــور مثال هرســاله امــام زمــان )عج( در 
موســم حــج حضــور دارند امــا حجاج ایشــان را 

شناسند. نمی 
وی بــا بیــان اینکه مبــارزه با انحــراف و بدعت 
معصــوم)ع(  دو  ایــن  مشــترک  ویژگــی  دیگــر 
اســت، تاکیــد کرد: فاطمــه زهرا ســالم اهلل علیها 
نخســتین شــهیده دفاع از ولیت، به جرم مبارزه 
بــا بدعــت در دیــن پدر بزرگوارشــان به شــهادت 
رسیدند و حضرت مهدی )عج( هم با بدعت ها و 
انحرافــات مبارزه می کند و فرایض الهی و ســنن 

نبوی را احیا خواهد کرد.
حجــت الســالم صرفــی ادامــه داد: در دعای 
ندبــه می خوانیــم: »أین المؤمل إلحیــاء الکتاب 
و حــدوده؟ أیــن محیــی معالــم الدیــن و أهله؟ 
أین المّدخر لتجدید فرائض و الســنن؛ کجا است 
آرزو کشــیده برای زنــده کردن قرآن و حدودش؟ 
کجا اســت زنده کننده آثار دین و اهل دین؟ کجا 
اســت آن ذخیــره الهــی بــرای تجدیــد واجبــات و 

اسالم.« سنت های 
کارشــناس مرکز تخصصی مهدویت بیان کرد: 
اهــداف مهدوی همــان اهداف فاطمی اســت و 
ســلوک امــام زمان )عــج( همان ســلوک حضرت 
زهــرا)س( اســت و اصــال مهــدوی بــاوری بــدون 

شــناخت فاطمه)س( مقدور نیست.
وی بــا بیــان اینکــه حضــرت زهــرا)س( منتظر 
جابــر  کــرد:  تصریــح  اســت،  بــوده  مهدی)عــج( 
می گویــد: پــس از ولدت امــام حســین)ع( برای 
عــرض تبریک خدمــت حضرت زهرا)س( رســیدم 
و دیــدم لوحی از جنس زمرد در دســت دارند که 
نوشــته هایی از جنس نور بر آن درج شده است، 
از ایشــان جویا شدم پدر و مادرم به فدای شما، 

این لوح چیست و حضرت)س( فرمودند: زمانی 
که خداوند حســین)ع( را به ما هدیه دادند، این 
لــوح را به عنوان چشــم روشــنی بــه پیامبر)ص( 
هدیــه کرد و پیامبر)ص( آن را بــه من هدیه داد 
تــا بشــارتی برای من باشــد و خوشــحال شــوم؛ 
یکی از اســامی ذکر شــده در این لوح نام مبارک 

حضرت بقیه اهلل العظم)عج( اســت.
حضــرت  کــرد:  خاطرنشــان  پایــان  در  صرفــی 
زهــرا)س( بارهــا بــا نــام و یــاد امــام زمان)عج( 

تســلی یافتــه و شــاد شــده انــد، بــه طــور مثال 
حضــرت  پیامبــر)ص(  عمــر  لحظــات  آخریــن  در 
بالیــن ایشــان گریــه می کردنــد و  بــر  زهــرا)س( 
پیامبــر)ص( چشــمان خــود را بــاز کــرده و علت 
عرضــه  زهــرا)س(  حضــرت  می شــوند؛  جویــا  را 
می دارنــد: بــرای بقــای ایــن دیــن بعــد از شــما 
لحظــه،  آن  در  پیامبــر)ص(  و  هســتم  نارحــت 
بشــارت  زمان)عــج(  امــام  وجــود  بــا  را  ایشــان 

می دهند.

حجت االسالم 
صرفی

بانوان منتظر

حجت االسالم 
فوادیان

دعای امام زمان )عج( در حق بانــــوان



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

گردد. کور  گر چشم، شهوت بین شود، دل از عاقبت بینی  ا
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تولید علم برای کشور تولید 
قدرت می کند

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
تولید  گفت:  قضائیه  قوه  رئیس 
در  دارویی  محصوالت  ساخت  و  علم 
حوزه های مختلف، برای کشور ما تولید 

قدرت می کند.
حجت السالم والمسلمین محسنی 
گــروه  مجموعــه  در  حضــور  بــا  اژه ای 
دارویی برکت در اســتان البــرز، از بخش های مختلف این 

مجموعه بازدید کرد.
در این بازدید حجت الســالم والمســلمین محســنی 
اژه ای ابتدا با حضور در ســاختمان شــرکت شــفا فارمد، 
از نزدیــک در جریان روند تولید واکســن کوو ایران برکت 

قرار گرفت.
رئیــس قــوه قضائیه در جریــان این بازدید ســوالتی 
را در زمینه شــروع طرح تحقیقاتی ســاخت واکســن کوو 
ایران برکت و اســتقرار و جانمایی تجهیزات برای ســاخت 

این واکسن مطرح کرد.
رئیس دســتگاه قضــا همچنین تولید واکســن بومی 
کرونــا را از افتخــارات نظــام مقــدس جمهوری اســالمی 
ایــران دانســت و گفــت: تولیــد واکســن ایرانــی کرونا به 
جوانــان مــا اعتمــاد و قــدرت بخشــید و ثابــت کــرد که 
می تــوان علی رغــم وجــود محدودیت هــا و فشــارهای 
فراوان، یک کار بزرگ و به ظاهر انجام نشدنی را به نتیجه 

رساند.
در خالل این بازدید، مســئول گــروه تحقیقاتی تولید 
واکســن ایرانــی کرونــا ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت 
امــام )ره( ضمــن بیــان پیشــرفت های و توانمندی های 
متخصصــان کشــورمان در زمینــه تولیــد واکســن، بــه 
ارائــه توضیحاتی از روند تولید واکســن کــوو ایران برکت 

پرداخت.
وی بــا بیــان اینکه در حــال حاضر ایــن ظرفیت وجود 
دارد کــه هــر نوع ویــروس دیگری به کشــور وارد شــود، 
فــورًا و در عــرض یک مدت بســیار کوتاه واکســن بومی 
آن ســاخته شــود، گفت: از زمان شیوع ویروس کرونا در 
کشــور تا مطالعه بالینی فاز نخست واکسن بومی کرونا 
حدود 11 ماه زمان ســپری شد اما از زمان ورود امیکرون 

به کشور تا زمان تولید واکسن آن تنها 29 روز گذشت.
وی همچنین گفت: کارشناســان ســازمان بهداشــت 
جهانــی در فروردیــن امســال از خط تولید واکســن کوو 
ایــران برکت بازدید کردنــد و در گزارش خود به تجهیزات 
ایــن  بــالی  ارزش علمــی  و  تولیــد  ایــن خــط  بی نظیــر 

مجموعه تولیدات اذعان کردند.
پــس از ایــن بازدید، بــا حضور رئیس دســتگاه قضا و 
مســئولن مجموعه گروه دارویی برکت و ســتاد اجرایی 
فرمان امام خمینی )ره(، خط تولید واکســن محصولت 

بیولوژیک و پپتیدی شرکت بیوسان فارمد افتتاح شد.
رئیــس قــوه قضائیــه پس از افتتــاح این خــط تولید، 
دارای  مقولــه ای  را  داروســازی  و  دارو  طــب،  موضــوع 
اهمیت بال دانســت که بشر از ابتدای خلقت خود بدان 

نیاز داشته و این نیاز همچنان ادامه دارد.
رئیــس عدلیه بــا بیان اینکه دانش و علــم تولید دارو 
دانشــی نیســت که در یک مقطــع زمانی کاربرد داشــته 
باشــد و در زمــان دیگــر بــه آن احتیاجــی نباشــد، گفت: 
اینکــه روند تولیــد دارو در مجموعه گــروه دارویی برکت 
رونــدی مســتمر و ادامه دار اســت و مقطعــی و زودگذر 

نیست، موضوعی مهم و دارای اهمیت است.
حجت الســالم والمســلمین محســنی اژه ای ادامــه 
داد: تولید واکســن ایرانی کرونا و نجات جان انســان ها 
از طریق تولید این دارو در دوره نسبتًا کوتاه با توجه به 
فشــارهای ظالمانه تحریم ها عالوه بر آنکه تراز کشور ما 
را در دنیا بال برد و در ردیف کشــورهای بســیار پیشرفته 
در زمینــه تولیــد این نوع واکســن قــرار داد، بســیاری از 

جهانیان را نیز به شگفتی واداشت.
رئیــس قوه قضائیه همچنین تاکید کرد: تولید علم و 
ســاخت محصولت دارویی در حوزه هــای مختلف، برای 
کشــور ما تولید قدرت می کند و این تولید قدرت، کشور 
مــا را در برابــر تهدیدات و دشــمنی های دشــمنان ایمن 

می کند.
شایان ذکر اســت محصولت دارویی شرکت بیوسان 
فارمــد کــه امــروز خــط تولیــد آن با حضــور رئیــس قوه 
قضائیــه افتتــاح شــد، در زمینه های مقابله با ســرطان، 
بیماری هــای قلبــی و عروقــی، بیمــاری ام اس، نابــاروری 

وبیماری های خونی کاربرد دارند.
گفتنــی اســت درحالی کــه عمــده دانش فنــی تولید 
اختیــار  در  واکســن  و  پپتیــدی  بیولوژیــک،  محصــولت 
تعداد کمی از کشــورهای پیشــرفته دنیا اســت، شــرکت 
بیوســان فارمــد به عنــوان یک شــرکت دانــش بنیان با 
بهــره گیری از زیرســاخت های تولیدی و اتــکاء به دانش 
محققیــن و متخصصیــن داخلی هم تراز با شــرکت های 
داروســازی مطرح جهــان اقدام به توســعه دانش فنی 

تولید این محصولت کرده است.

ایران و جهان

محسنی اژه ای

طرح رتبه بندی معلمان از 31 شهریور ماه 
اجرایی می شود

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
پرورش  و  آموزش  وزیر  جهان: 
رتبه  طرح  اجرای  آغاز  زمان 
شهریور   31 را  معلمان  بندی 

ماه سال جاری اعالم کرد.
یوســف نــوری بــا اشــاره به 
رتبه بنــدی معلمان اظهار کرد: 
لیحــه ای که دولت قبلی اعالم کرده بود، لیحه 
بســیار ضعیفــی بــود و متاســفانه در طول ده 
ســال اقدامــی روی آن انجام نشــده بود. چون 
یکــی از شــعارهای انتخاباتــی رییــس جمهوری 
بود، این موضوع در دولت ســیزدهم پیگیری و 

با آن موافقت شد.
از  یکــی  عنــوان  بــه  امــر  ایــن  افــزود:  وی 
دســتاوردهای بــزرگ آمــوزش و پرورش اســت؛ 
چــرا که اوًال ارتقای نظام تعلیم و تربیت، ارتقای 
صالحیت هــای حرفــه ای و تخصصــی و عمومی 
معلمــان اســت و همچنیــن در حــوزه عدالــت، 
را تامیــن  بــرای معلمــان  عدالــت در پرداخــت 

می کند.
وزیــر آموزش و پرورش تاکید کرد: این لیحه 
عــالوه بر این مــوارد، برکات دیگری هــم دارد و 
در واقــع آن رقابتی کــه بین معلمــان در زمینه 
احــراز رتبه هــا اتفاق می افتد، مشــروع و بســیار 
خوب است. شاید یکی از علل عدم اجرای سند 
تحــول بنیادین عدم تصویب قانــون رتبه بندی 

معلمان بوده اســت که از ناحیه دولت ها بوده 
که حمایت نمی کردند.

نوری یادآور شــد: دولت جدید به دنبال این 
اســت که مــا ایــن کار را اجرایــی کنیــم و رییس 
جمهــوری هم بر اجــرای آن تاکید ویژه ای دارند. 
بــا همــکاری ســازمان برنامــه و بودجــه و امور 
اســتخدامی نشســتی خواهیــم داشــت و برای 

مرحله بعدی اجرا به استان ها ارسال شود.
وی افــزود: کمیته هــای لزم یــا هیئت هــای 
و  گرفتــه  شــکل  قانــون  براســاس  ممیــزی 
ان شــاءاهلل رتبه بندی وارد مرحله اجرای اصلی 
در درون آموزش و پرورش شود. شروع آن هم 

از 31 شهریور ماه سال جاری است.
وزیــر آمــوزش و پــرورش در پاســخ بــه ایــن 
زمــان  چــه  کانکســی  مــدارس  کــه  پرســش 
جمــع آوری می شــود، اظهــار کــرد: مــا مدارس 
کانکســی بالی ده نفر را اعــالم کرده ایم. اعتبار 
برای آنها در نظر گرفته می شود. اعتبار خوبی را 
هم ما و هم خیرین و هم ســتاد اجرایی فرمان 
امــام)ره( بــرای ایــن کار در نظــر گرفته انــد. این 
اعتبــار در طول دو یا بــرای مناطق صعب العبور 
حداکثــر ســه ســال و در حــدود 6 هــزار میلیارد 
تومان در نظر گرفته شــده اســت و ما یک سوم 
این اعتبار را تامین کرده ایم و کارهای آن هم در 

حال انجام است.
نــوری در زمینــه اقدامــات لزم بــرای تامیــن 

لوازم گرمایشــی برای فصول آینده در مدارس، 
اظهار کرد: تقریبًا می توان گفت اقدامات خوبی 
انجام شــده و اعتبارات سرمایشی و گرمایشی، 
ردیفی را در بودجه وزارتخانه پیدا کرد و الن هم 
مــا این اقدامــات را انجــام می دهیم و وضعیت 
بهتر شــده اســت اما برای امر سرمایشی، هنوز 
در تامیــن تجهیزات سرمایشــی مشــکل داریم؛ 
چرا کــه هم از نظر اقلیمی هوا گرم شــده و هم 
تجهیزاتی که داشــتیم فرســوده شده اند و هم 
اعتبارات پاســخگوی خرید وســایل ســردکننده 
نو به آن صورت نیســت و تالش ما بر این است 
کــه تامیــن لزم را انجام دهیم. امــا در مجموع 

در زمینه تجهیزات، وضعیت ما مطلوب است.

پرداخت یارانه به افراد برخوردار و قطع یارانه 
نیازمندان ناحق است

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
اظهار  جمهور  رئیس  جهان: 
کسانی  اعتراض  بررسی  کرد: 
نکرده اند،  دریافت  یارانه  که 
دقیق، با نگاه مثبت و اعتماد 
تفکیک  و  خوداظهاری ها  به 
و  تجاری  حساب های  بین 
شخصی انجام شود تا حق کسی پایمال نشود.

در جلســه ســتاد هماهنگی اقتصادی، وزارت 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی گزارشــی از رونــد 
رسیدگی به اعتراض کسانی که یارانه آنها در جریان 
اجــرای طرح مردمی ســازی یارانه ها، قطع شــده 
است، ارائه کرد. در این گزارش با مرور شاخص های 
تعیین دهک های مشــمول و دلیل حذف برخی 
خانوارها از شــمول دریافت یارانه تاکید شــده که 
به اعتراضات رسیدگی و پرداخت یارانه، به تناسب 

شاخص ها مورد بازنگری قرار گرفته است.
رئیــس جمهور پــس از اســتماع این گزارش 

تاکیــد کــرد: بررســی ها دقیــق، بــا نــگاه مثبت 
و اعتمــاد بــه خوداظهاری هــا و تفکیــک بیــن 
حســاب های تجاری و شــخصی انجام شــود تا 
حقــوق ملت کامال مورد توجــه قرارگیرد و حق 

کسی پایمال نشود.
در  کــه  کســانی  یارانــه  اظهارداشــت:  وی 
بررســی ها، صالحیــت آنها بــرای دریافــت یارانه 
احــراز شــده اســت بــه ســرعت و بــدون وقفه 

پرداخت شود.
رئیــس جمهور گفت: هم پرداخــت یارانه به 
افــراد برخوردار و ثروتمنــد و هم قطع پرداخت 
به نیازمندان ناحق اســت و باید با اتقان کامل 

در این زمینه عمل کرد.
رئیسی همچنین تاکید کرد که وزارت تعاون، 
شــرایط و تمهیــدات لزم بــرای تفکیک اعضای 
خانوار، بررســی درخواست ها و اعالم نتیجه به 
متقاضیــان را با رعایت زمــان بندی های تعیین 

شده و در حداقل زمان ممکن فراهم کند.

رئیسییوسف نوری

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
مهارت  قرارگاه  فرمانده  جهان: 
گفت:  ستادکل  سربازان  آموزی 
داریم  برنامه  هم  امسال  برای 
که حدود 5 هزار میلیارد تومان 
تسهیالت بانکی را برای اشتغال 
اختصاص  وظیفه  کارکنان 

دهیم.
ســردار محمدجــواد زاده کمنــد، اشــتغال و 
کارآمــدی قرارگاه مرکزی مهــارت آموزی کارکنان 
گفــت:  مســلح  نیروهــای  کل  ســتاد  وظیفــه 
امروز بعد از 5 ســال از تشــکیل قــرارگاه مهارت 
آمــوزی به کمــک متولیــان امر در دســتگاه های 
اجرایی کشــور و ســازمان های نیروهای مســلح 
در راســتای تحقق بخشــیدن به مهــارت آموزی 

سربازان اقدامات مؤثری داشته ایم.
وی با اشــاره بــا اینکه مهارت آمــوزی امروز در 
اولویت اول فرماندهان است، گفت: بیش از یک 
میلیــون نفر تحت پوشــش آموزش های مهارتی 
عمومی و تخصصــی قرار گرفتند، 700 هزار نفر از 

این تعداد مدرک مهارت آموزی را گرفتند.

آمــوزی ســربازان  فرمانــده قــرارگاه مهــارت 
گفــت: آن چیزی که در نقشــه راه مهارت آموزی 
پیش بینی شــده بــود آن بود که در ســال 1401 
و  عمومــی  مهارت هــای  در  کاملــی  پوشــش 
تخصصی داشته باشــیم که به دلیل کرونا کمی 
از برنامه هــا عقب ماندیــم و در برنامه داریم که 
در ســال 1401 تمامــی کارکنــان وظیفــه را تحت 
پوشش آموزش های مهارت آموزی قرار دهیم.

وی ادامــه داد: در نظر داریم امســال حدود 
300 هــزار نفــر از کارکنــان وظیفــه مهارت هــای 
عمومــی و 220 هــزار نفر مهارت هــای تخصصی 

را فرا بگیرند.
زاده کمند بیان کرد: از سال گذشته موضوع 
اشتغال ســربازان مورد نظر قرار گرفتند و پیش 
بینی وام بانکی 2 هزار میلیارد ریالی را در دستور 
کار قــرار دادیــم کــه 2 هــزار نفــر از آن اســتفاده 

کردند.
فرمانــده قــرارگاه مهارت آموزی خاطرنشــان 
کــرد: برای امســال هــم برنامه داریــم که حدود 
5 هــزار میلیارد تومان تســهیالت بانکــی را برای 

اشتغال کارکنان وظیفه اختصاص دهیم.

وی گفت: ترویج، توســعه و تبلیغ امر مهارت 
آمــوزی در کشــور از اهــداف مهم ما اســت و به 
همین دلیل جشــنواره ســرباز ماهر، اشــتغال و 
کارآمــدی را بــه میزبانــی انتظامــی در تاریخ 23 

تیرماه برگزار می کنیم.
اول  ســال  ســه  در  گفــت:  کمنــد  زاده 
عمــر تشــکیل قــرارگاه بــه امــر مهــارت آمــوزی 
می پرداختیم اما بعد از آن اشتغال سربازان هم 
دغدغــه ما قــرار گرفت و تا 3 ســال بعد از تمام 
شــدن ســربازی فرد هم پیگیری می کنیــم که آیا 

برای فرد اشتغال ایجاد شده است یا خیر.
وی در پاســخ به ســوال خبرنگار مهر مبنی بر 
اینکه وام های اشتغال قرض الحسنه هستند یا 
خیــر، گفت: تنهــا 10 درصد از 2 هــزار میلیارد وام 
سال گذشــته قرض الحسنه شد و برای امسال 
هــم در حــال تــالش هســتیم تــا تمامــی وام ها 

قرض الحسنه باشند.
فرمانــده قــرارگاه مهارت آموزی ســربازان در 
پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه 
آیا با مهارت آموزی اســتقبال از ســربازی بیشــتر 
شــده اســت یا خیر، گفت: فلســفه ســربازی این 

اســت که بــا حضــور در ســربازی توانمنــد کنیم 
امــر مهارت آموزی هم در این راســتا انجام شــد 
اســتقبال جوانان ســرباز از موضوعــات مهارت 
آموزی بســیار بیشــتر از گذشــته شــده اســت و 
قطعًا هرچقدر مهارت ها اســتانداردتر شود این 

استقبال بیشتر می شود.
زاده کمنــد با اشــاره به اینکه مهــارت آموزی 
بــرای ســربازان الزامی اســت، گفــت: امیدواریم 

در پایــان ســال 1402 تمامی ســربازان 5 مهارت 
عمومی و یک مهارت تخصصی را فرا بگیرند

را  عمومــی  مهارت هــای  پایــان  در  وی 
ســواد  نجــات،  و  امــداد  زندگــی،  مهارت هــای 
رســانه، مهــارت مالــی و اشــتغال و کارآفرینــی 
اعلتم کــرد و گفت: برای این جشــنواره 300 نفر 
از ســربازانی که مهارت های مهــارت آموزی را فرا 

گرفته اند دعوت کرده ایم.

ایران  گروه  سپهرغرب، 
سازمان  معاون  جهان:  و 
برخی  گفت:  مالیاتی  امور 
با  صنف  دانه درشت  افراد 
و  جزء  کسبه  از  سوءاستفاده 
تحریک آنها برای اعتراض، قصد 
آن را دارند که فرار مالیاتی کالن 

خود را همچنان مخفی نگه دارند.
مهــدی موحــدی بکنظــر بــا بیــان اینکــه در 
ســالهای گذشــته به علت فقــدان جامعه آماری 
مالیاتــی، اصناف متخلف به شــیوه های مختلف 
ادامــه  می کردنــد،  فــرار  مالیــات  پرداخــت  از 
داد: امــا در زمــان حاضــر رصــد نقــل و انتقالت 
دســتگاه های پوز و شــاپرک موجب شــده است 
درآمد معدود اقشــار دانه درشــتی از اصناف که 
ارقام چشــمگیری فرار مالیاتی داشــتند، به طور 

واضح معلوم شود.
بکنظر با عنوان اینکه "فردی را سراغ داشتیم 
کــه در ســال گذشــته فقــط 3 میلیــون تومــان 
مالیــات پرداخــت کرده بود اما امســال مجموع 
درآمــد حاصل از دســتگاه های پوز وی مجموعًا 
80 میلیــارد تومــان بــوده اســت"، خاطرنشــان 
کرد: ســال گذشــته میزان کل پرداخــت مالیاتی 
اصنــاف 17 هزار میلیــارد تومان بوده اســت که 
در مقایســه با مجموع 305هزار میلیارد تومان 

درآمد مالیاتی رقم بسیار ناچیزی بوده است.
معــاون ســازمان امــور مالیاتــی با یــادآوری 
اینکه اصناف قشــر وسیعی از مشاغل همچون 
آهن فروشــان،  پزشــکان،  طالفروشــان،  وکال، 
فروشــندگان لــوازم خانگــی و غیــره را تشــکیل 
می دهنــد، گفت: در زمان حاضــر فقط 5 درصد 
کل مالیات پرداختی در کشــور متعلق به اصناف 

است.

 رقم های عجیب فرار مالیاتی اصناف
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن موضــوع باعث 

شــده اســت بســیاری از فراریان مالیاتی اصناف 
کــه بعضــًا جــزو اعضــای مرفــه صنــف خــود نیز 
هستند، در برابر وضع مالیات های جدید از خود 
مقاومــت نشــان  دهنــد، گفــت: مــواردی بوده 
اســت که مؤدی مالیاتی در ســال گذشــته فقط 
500 هــزار تومــان مالیــات پرداخت کرده اســت 
اما پــس از شــفافیت صورت حســابهای مالیاتی 
وی این رقم بــه 60 میلیون تومان افزایش پیدا 

کرده است.
رئیــس مرکز آموزش، پژوهــش و برنامه ریزی 
مالیاتــی بــا بیــان اینکــه "مالیاتــی تحــت عنوان 
مالیــات بــر تراکنشــها نداریــم و مالیــات اصلــی 
مــا مالیــات بــر مجموع فــروش هســت"، گفت: 
مالیاتــی  مــؤدی  پرونــده  تعییــن  در  تراکنشــها 
اثرگذار اســت ولــی به تنهایی مبنای محاســبات 

مالیاتی قرار نخواهد گرفت.

جدید  قوانین  به  اعترض  دلیل  دو   
مالیاتی

بکنظــر با ابــراز اینکه برخــی اصنافی کــه فرار 
می کردنــد  تصــور  داشــتند،  ســنگین  مالیاتــی 
امســال نیــز هماننــد ســالهای گذشــته درصــد 
ناچیــزی به مبلــغ مالیاتــی آنان افــزوده خواهد 
شــد، خاطرنشــان کــرد: ایــن در حالی اســت که 
درآمدهــای نجومی ایــن افراد با میــزان مالیات 
پرداختــی آنان به هیچ وجه همخوانی نداشــته 

است.
وی بــا تصریــح بــه اینکــه علــت دیگــری کــه 
موجــب ایجاد اعتراضات در برخی اصناف شــده 
اســت، آن اســت که این افراد همیشــه به دنبال 
راه هایی برای ادامه دادن فرار مالیاتی خودشان 
بوده انــد، تشــریح کــرد: اکنون این افــراد از این 
ناراحت هســتند که چرا ســازمان امــور مالیاتی 
بــدون هماهنگی و اطــالع قبلی اقــدام به رصد 
تراکنشــهای نجومــی آنهــا کرده اســت. بکنظر با 
اشاره به اینکه فاش شدن میزان درآمد واقعی 

برخــی اصناف ثروتمند کشــور موجب مشــوش 
شدن آنها شده اســت، گفت: در زمان حاضر نیز 
همین اصناف درصدد آن هســتند با ترفندهای 
مختلف از جملــه پرداخت کارت به کارت مجددًا 
اقــدام به فــرار مالیاتی کننــد که البته بــرای این 
موضوع نیز ســازمان امــور مالیاتی تدابیر لزم را 

اندیشیده است.

به  دامن زدن  در  دانه درشت ها  نقش   
اعتراضات اصناف

معــاون ســازمان امــور مالیاتــی با اشــاره به 
اینکــه حــدود 1میلیــون و 200 هــزار نفــر که فرم 
مالیاتی پر کرده اند، مالیات صفر برای آنان لحاظ 
شده اســت، عنوان کرد: ســازمان امور مالیاتی 
به دقــت افرادی را که مســتحق پرداخت مالیات 
نیســتند شناســایی کــرده اســت و مــا در زمــان 
حاضــر به دنبــال افــرادی هســتیم کــه فرارهای 

مالیاتی سنگینی را انجام می دهند.
بکنظــر در ادامــه عنــوان کرد: بعضــًا همین 
افراد دانه درشــت با سوءاستفاده از کسبه جزء 
و تحریــک آنهــا برای اعتــراض، قصــد آن را دارند 
که فــرار مالیاتــی کالن خــود را همچنان مخفی 
نگه دارند و با ظاهرســازی به هرشکلی از قوانین 

جدید مالیاتی سر باز زنند.

مالیاتی  جدید  ارفاقات  و  تخفیفات   
عامدانه نادیده گرفته می شود

وی با اشــاره به اینکه ســازمان امور مالیاتی 
در قوانیــن جدیــد تــا جایــی کــه توانســته برای 
مؤدیان تخفیف مالیاتی و قوانین ارفاقی لحاظ 
کرده اســت، عنــوان کرد: به عنــوان مثال میزان 
ضریــب فنــی هــر صنــف کــه در حقیقــت همان 
میانگین ســود متعــارف آن صنف اســت، بعضًا 
بــرای برخی اصناف تــا میــزان 50 درصد کاهش 
پیدا کرده اســت که این یک تشــویق قابل توجه 

برای آنان است.

بکنظــر در ادامه عنوان کــرد: به عنوان مثال 
اگر ضریب فنی های ســابق یــک صنف 40 درصد 
بوده باشــد، در ضریب فنــی جدید این میزان به 
20 درصــد کاهش پیدا کرده اســت و حتی برخی 
اصنــاف مثل لوازم خانگی این میزان تا 3 درصد 

هم کاهش یافته است.

 هیچ گونه مقاومتی در خصوص سامانه 
مؤدیان وجود ندارد

معاون ســازمان امــور مالیاتی بــا پیش بینی 
اینکه ســامانه مؤدیان مالیاتــی تحول جدیدی 
در نظام مالیاتی کشور ایجاد خواهد کرد، گفت: 
ما اکنون متأســفانه دو ســال در اجرای سامانه 
مؤدیان مالیاتی تأخیر داریم و علت اصلی آن نیز 

تعلل دولت قبل بوده است.
وی بــا بیــان اینکــه دولــت کنونــی از ابتــدای 
شــروع به کار خود توانســته اســت مجــددًا این 
ســامانه را در اولویــت کاری خــود قــرار دهــد"، 
گفت: اکنون این ســامانه مراحــل ابتدایی خود 

را به ســر می برد و در چند ســال آینــده می تواند 
اثرگذاری شگرفی را در کشور ایجاد کند.

بکنظر گفت: دولت جدید ســامانه مؤدیان را 
با کمتر از 10 درصد پیشــرفت تحویل گرفته اما تا 
امــروز این ســامانه نزدیک بــه 50 درصد تکمیل 

شده است.
وی با یادآوری اینکه در کشــورهای پیشــرفته 
نیز استقرار پایانه های فروشگاهی در یک برنامه 
بلندمدت صورت گرفته اســت، خاطرنشان کرد: 
فقط سازمان امور مالیاتی مکلف به اجرای این 
ســامانه نیســت و ســایر وزارتخانه ها نیز باید به 

میدان بیایند.
معــاون ســازمان امــور مالیاتــی بــا تأکید به 
اینکــه ســامانه مؤدیــان مالیاتــی یــک قانــون 
مالیاتــی نیســت، بلکــه یــک ابــزار شــفافیت زا در 
کشور است، عنوان کرد: تاکنون مردم هیچ گونه 
مقاومتــی در برابــر ایــن ســامانه نداشــته اند و 
اکنون اســتقرار زیرســاخت های این ســامانه در 

کشور به خوبی در حال پیاده سازی است.

اختصاص 5 هزار میلیارد تومان برای اشتغال سربازان

سردار زاده کمند

رقم های عجیب فرار مالیاتی برخی اصناف دانه درشت

تاجر 80میلیاردی که فقط 3میلیون تومان مالیات داد!

مهدی موحدی 
بکنظر


