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رهبر انقالب اسالمی در دیدار پیشکسوتان دفاع مقدس:

دفاع مقدس نشان داد صیـــــانت از کشور
با مقاومت به دست میآید نه با تسلیم

12

انتظار
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نشانه واقعی برای انتظار فرج
سپهرغرب ،گروه انتظار :حجت االسالم حسنزاده گفت :یکی از وظایف مهم امام عسکری (ع) تعریف جایگاه و ویژگیهای فرهنگ انتظار برای شیعیان و تشریح وضعیت عصر غیبت بود که ایشان در این راستا یکی از نشانههای مومن را زیارت اربعین بیان میفرمایند لذا
میتوان نتیجه گرفت که یکی از نشانههای انتظار واقعی برای ظهور و فرج پیادهروی و زیارت اربعین است.
وی تاکید کرد :ائمه اطهار(ع) عاشورا را عامل هدایت شیعه میدانند و امام عسکری (ع) برای آن که شیعه در عاشورا متوقف نشده و به انتظار برای امام زمان نایل شود ،از اربعین سخن گفته و آن را از نشانههای شیعه بودن معرفی کردهاند.
ْ
َ
َ
هال ِة َو َح ْی َر ِة
باد َک ِمن ْال َج َ
فیک ِلی ْس َت ْن ِق َذ ِع َ
«ب َذ َل ُمه َج َت ُه َ
این کارشناس مهدوی بیان کرد :زیارت اربعین زیارتی بسیار عظیم است که در آن هدف از قیام امام حسین (ع) بیان شده که اگر به این معرفت از زیارت برسیم دیگر نمیگوییم امام حسین (ع) برای نماز کشته شدند؛ َ
الل ِة» این بخش از زیارت اربعین نشان میدهد که امام حسین (ع) خون خود و عزیزانش را بذل کرد که ما با مرگ جاهلیت نمیریم و امام زمانمان را بشناسیم و این تمام ثمره اربعین است.
الض َ
َّ
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تحلیل
آفات رواج تمسخر در بین
منتظران
سپهرغرب ،گروه انتظار :استهزاء در
ظاهر یک گناه ولی در باطن چند گناه
است ،در مسخره کردن ،گناهان تحقیر،
خوار کردن ،کشف معیوب ،اختالف
افکنی ،غیبت ،کینه ،فتنه ،تحریک،
قرائتی
انتقام و طعنه به دیگران نهفته است.
بــرای آنکه انتظار ما به درجه برترین
اعمال برســد ،نیازی نیســت که حتمًا کارهای ســخت و
طاقت فرســا یا خرق عادت انجــام دهیم بلکه میتوان
بــا تالش برای پرهیــز از گناهان ریز و درشــت و نهادینه
کــردن فضایل اخالقی در ســبک زندگی ،ایــن رنگ را به
انتظار زد.
ازجملــه رذایــل اخالقــی کــه آیــات و روایــات آن
را نهــی کــرده انــد و پرهیــز از آن بــه برخــورداری از
ســبک زندگــی منتظرانــه کمــک می کنــد «تمســخر و
استهزاء» است.

خــدای متعــال در آیــه  11ســوره مبارکــه حجــرات
َ
ُّ
ــخ ْر َق ْو ٌم ِم ْن
«یــا َأی َهــا َّال ِذین َآم ُنــوا َل َی ْس َ
میفرمایــدَ ْ :
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ِ
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و َمن َل َ ُ َ ُ َ َ ُ
ایمــان آورده ایــد نباید قومــی قوم دیگر را ریشــخند
کنــد شــاید آنهــا از اینهــا بهتــر باشــند و نبایــد زنانــی
زنــان [دیگــر] را [ریشــخند کننــد] شــاید آنهــا از اینها
بهتــر باشــند و از یکدیگــر عیــب مگیرید و بــه همدیگر
لقبهــاى زشــت مدهیــد چــه ناپســندیده اســت نــام
زشــت پــس از ایمــان و هــر که توبــه نکرد آنــان خود
ستمکارند».
اســتهزاء در ظاهــر یک گنــاه ولی در باطــن چند گناه
اســت ،در مســخره کردن ،گناهــان تحقیر ،خــوار کردن،
کشــف معیــوب ،اختــالف افکنــی ،غیبــت ،کینــه ،فتنــه،
تحریک ،انتقام و طعنه به دیگران نهفته است.
ریشههای تمسخر
-1گاهی مســخره کردن برخاســته از ثروت اســت ،که
َ
َْ
«ویل ِل ُک ِل ُه َمــز ٍة ُل َمز ٍة َّال ِذی َج َمع َمااًل
قــرآن میفرماید:
َ
َ
ٌ ّ
َ
ــد َد ُه؛ واى بــر هر بدگــوى عیبجویی ( )1کــه مالی گرد
و َع َّ
آورد و برشمردش»(همزه 1 ،و )2
-2گاهی ریشه استهزاء ،علم و مدرک تحصیلی است
ُ ْ َّ
ُ ْ ُ
ات
کــه قــرآن میفرماید:
«ف َل َّمــا َج َاء ْتهــم ر ُس ُــلهم ِب ْالب ِی َن ِ
ْ
ْ
ــم م َن العلــم َ
ــاق ِب ِهم َمــا َک ُانوا ِب ِه
ح
و
َف ِر ُحــوا ِب َمــا ِع ْن َد ُه
ِ
ِ
َ
ْ
ْ
ِ
َ
َ
ْ
ون؛ و چون پیامبرانشان دالیل آشکار برایشان
َی ْس َــته ِز ُئ َ
آوردنــد بــه آن چیــز [مختصــرى] از دانــش که نزدشــان
بود خرســند شدند و [ســرانجام] آنچه به ریشخند می
گرفتند آنان را فروگرفت»(غافر)83 ،
-3گاهــی ریشــه اســتهزاء ،توانایی جســمی اســت.
ْ
ــد ِم َّنا ُق َّو ًة؛ کیســت که قدرت و
کفار میگفتندَ :
«من َأ َش ُّ
توانایی او از ما بیشتر باشد».
 -4گاهــی انگیزه مســخره دیگران ،عناویــن و القاب
دهــان پرکــن اجتماعی اســت .کفار فقرایــی را که همراه
َ َ
اک
انبیاء بودنــد ،تحقیر ْمیکردند و میگفتنــد« :و َما َنر َ
ــک إ َّال َّال ِذیــن ُهــم َأ َر ِاذ ُل َنــا؛ مــا پیروان تــو را جز افراد
ات َبع
َ
َّ َ َ ِ
اراذل نمی بینیم».
-5گاهــی بــه بهانــه تفریــح و ســرگرمی ،دیگــران به
تمسخر گرفته میشوند.
-6گاهــی بــه طمــع مــال و مقــام ،ســبب انتقــاد
همــراه بــا تمســخر از دیگــران میشــود .گروهــی از
پیامبــر اکــرم(ص) دربــاره زکات عیبجویــی میکردنــد،
ُ
َ ُ ْ
ْ
ات
قــرآن میفرمایــد« :و ِم ْنهــم َمــن َی ْل ِمز َک ِفــی الصدق ِ
ْ ُ
َّ َ َ ْ
ْ
َفــإن ُأ ْع ُطــوا ِم ْن َهــا َر ُضــوا َوإن َلــم ی ْع َطــوا ِم ْن َهــا إ َذا ُهم
ِ
ِ ْ
ِ ْ
ون؛ و برخی از آنان در [تقســیم] صدقات بر تو
َی ْس َ
ــخ ُط َ
خــرده می گیرند پس اگر از آن [اموال] به ایشــان داده
شــود خشــنود می گردنــد و اگــر از آن به ایشــان داده
نشــود بناگاه بــه خشــم مــی آیند»(توبه )58 ،ریشــه
ایــن انتقــاد طمــع اســت ،اگــر از همــان زکات بــه خود
آنــان بدهی راضی میشــوند؛ ولی اگــر ندهی همچنان
عصبانی شده و عیبجویی میکنند.
-7گاهــی ریشــه مســخره ،جهــل و نادانــی اســت.
هنگامــی که حضرت موســی(ع) دســتور کشــتن گاو را
داد ،بنــی اســرائیل گفتنــد :آیا مــا را مســخره میکنی؟
اه ِلین؛
موســی(ع) گفت« :أعوذ باهَّلل أن أ کون مــن الج
َ ُ ُ ِ ِ َ ْ َ ُ َ َِ ْ َ ِ َ
به خــدا پناه میبرم کــه از جاهالن باشــم»(بقره.)67 ،
یعنــی مســخره برخاســته از جهــل اســت و مــن جاهل
نیستم.
یکــی از کارهــای مبارک رســول خــدا(ص) تغییــر نام
افراد و مناطقی بود که دارای نام زشــت بودند .زیرا نام
بد ،وسیله ای برای تمسخر و تحقیر است.
عقیــل ،بــرادر امیرالمومنین علی(ع) بــر معاویه وارد
شــد ،معاویــه بــرای تحقیــر او گفــت :درود بر کســی که
عمویــش ابولهب لعنت شــده خداوند اســت و ســپس
خوانــدَّ :
ــدا َأ ِبی َل َه ٍب» عقیل فوری پاســخ داد :و
«تب ْت ی َ
َ
کسی َکه عمه او چنین است و خواندَ :
«و ْام َر َأ ُت ُه
درود بر
َح َّم َال َة ْال َح َط ِب» (زن ابولهب ،دخترعمه معاویه بود).

www.sepehrpress.ir

سپهرغرب ،گروه انتظار :یک
کارشناس مهدوی با بیان اینکه
جریان مخالف فرهنگ مهدویت
و انتظار از انواع روشها برای
معارف مهدوی نابودی و انحراف این آموزه
نورانی استفاده میکند ،گفت:
البته بنابر بشارت قرآن تالش
آنها راه به جایی نمیبرد.
حجتالســالم جواد نصراهللپور ،کارشــناس
مرکــز تخصصــی مهدویــت در سلســله مطالبــی
در آموزشــگاه مجــازی مباحــث معرفت مهدوی
به شــرح و آموزش موضوعــات متنوع مهدویت
میپردازد .در ادامه مرور این درسها ،مشــروح
جلســه اول از موضــوع «دشــمنان مهدویــت»
میآید:
از همــان روز خلقــت حضــرت آدم(ع) ،مبارزه
بیــن جبهه حق و باطل در جریان بوده از یکســو
جریان نورانی انبیا و اولیای خدا در پی ســعادت
بشر بوده و در مقابل ،صفوف گسترده شیاطین
برای به سعادت نرسیدن انسان و سقوط نسل
بشــر همــه تالش خــود را انجــام داده انــد .این
تقابــل در عصر غیبــت امام زمان(عج) باشــدت
بیشــتر و بــا روشهــای پیچیده تــر ادامــه یافته
اســت تــا دوران ظهــور کــه در قالــب ســفیانی و
دجالها استمرار مییابد.
جریــان مخالــف فرهنــگ مهدویــت و انتظــار
از انــواع روشهــا بــرای نابــودی و انحــراف ایــن
آمــوزه نورانــی اســتفاده میکند ،البتــه همواره
ایــن بشــارت قرآنــی وجــود داشــته کــه برخالف
تــالش دشــمنان برای خاموشــی نــور الهی خدا
ایــن نــور را فراگیــر میکنــدُ :
ون ِل ُی ْط ِف ُئــوا
«ی ِر ُ
یــد َ
ُ
ّ
َ
ْ َ
َ
ْ
َ
ــور ِه و َلــو َک ِــر َه
ُنــور َّ ِ
اهلل ُم ِتــم ُن ِ
اهلل ِب َأ ْفو ِاه ِهــم و َّ ُ
ُ
ون»(صــف ،آیــه  .)8لــذا شــناخت ایــن
ْال َک ِافر َ
دشمنیها ضرورت دارد.
اهداف دشمنان مهدویت
دشــمنان آموزه انتظار و مهدویت سه هدف
اصلــی را دنبــال میکننــد نخســت انــکار وجــود
حضــرت مهدی(عج) یا سســت کــردن اعتقاد به
امامت ایشــان ،تا مهدویــت را یک خیال و خرافه
معرفــی کنند که دلیــل و مدرکی بــرای اثبات آن
وجــود نــدارد و از ایــن طریق ســیمای مهدویت
را خدشــه دار و اهــداف قیام مهــدوی را تحریف
کنند.
نورانــی مدینه
آرمــان
نفــی
آنهــا
دوم
هــدف
ِ
فاضلــه مهــدوی و حکومــت جهانــی امــام
زمان(عج) است دشمنان مهدویت میکوشند
امیــد بــه تحقــق حکومــت عــدل توحیــدی را از
بیــن برده و شــیعه و مســلمین را ناامیــد و آنها
را مقابل طواغیت تســلیم کننــد .وقتی امید به
آینــده از جامعه منتظران گرفته شــود شــوق و
رغبــت برای زمینه ســازی ظهــور کمرنگ خواهد
شد.
ســومین هــدف دشــمنان مهدویــت ،تغییــر
و تبدیــل هنجارهــا و ارزشهــای دینــی و مکتبی

سپهرغرب ،گروه انتظار:
حجت االسالم عبداللهی با
اشاره به راههای انس و آشنایی
کودکان با امام زمان (عج)،
گفت :برای نهادینهسازی
عبدالهی
معارف مهدوی در کودک ،باید
آموزههایی انتخاب شوند که
برای وی قابل فهم بوده و او توانایی درک صحیح
آنها را داشته باشد.
حجت الســالم ابراهیم عبداللهی در پاســخ به
این ســوال که «ســازوکار آشــنایی و انس کودکان
بــا امــام زمان(عج) چیســت؟» ،اظهار کــرد :منابع
ّ
مملو از آموزههای تعالیبخش مهدویت
اسالمی،
است که قابلیت انتقال به تمامی سنین حتی دوره
کودکی را دارد ،اتصال قلب و دل کودک به حضرت
مهدی (عج) میتواند او را از بداخالقی و ناهنجاری
رفتاری دور کند.
کارشناس مهدوی با بیان اینکه عالوه بر آموزش
و انتقال آموزه مهدویت باید به فکر نهادینهســازی،
درونیشــدن و تبدیــل بــه بــاور و ایمان شــدن این
آموزههادرکودکانباشیمتااثرتربیتیماندگارداشته
باشــد ،تصریح کــرد :با توجــه به ویژگیهــای خاص
ّ
شــخصیتی کودکان ،شایسته اســت که آموزههای
مهــدوی بهلحاظ قــرار گرفتن در ســامانه انتقال به
کــودک بهگونهای روشــمند دســتهبندی و گزینش
شــوند .عبداللهــی ادامــه داد :بــرای نهادینهســازی
آموزههایمهدویدر هر شخص،بایداز بهترینسن
تأثیرپذیری یعنی دوره کودکی آغاز و پس از آموزش و
انتقالصحیحآنها،سهمرحلهباورسازی،درونیسازی
و ملکه ســازی طی شود که در مرحله باورسازی باید
روشهاییاتخاذشودتاآموزههادر کودکبهصورت
باوریمحکمواستوار درآیدواعتقادیمحکموراسخ
نسبتبهآنهاپیداکند.
وی اضافــه کــرد :در مرحلــه درونیســازی ،لزم
اســت ذهــن و عاطفــه کــودک چنــان نســبت بــه
باورهــای مهــدوی تحریک شــود تــا از درون ملتزم
بــه انجام اعمالی متناســب بــا آنها بــوده و هیچ
احتیاجــی به ناظر بیرونی نداشــته باشــد و نوعی
خودکنترلی حاصل از درک حضور امام مهدی(عج)
در او بــه وجــود آید .عبداللهــی در ادامه بیان کرد:
در مرحله ملکهســازی نیز باید از طریق کثرت تکرار
حالت و رفتارهای منتظرانه توسط کودک ،صفات

 5گروهـــی که با امام زمان
دشمنی میکنند

این دروغ بزرگ در در فیلم «مردی که فردا را دید» به تصویر کشیده شد این فیلم بر اساس
پیشــگوییهای نوستراداموســی ســاخته شــد .مســیحیان صهیونیــزم معتقدنــد جنــگ
پایانی با محوریت حضرت مهدی(عج) رخ میدهد و منجی شــیعی به بمب اتم متوســل
میشــود!!! لذا در رسانهها و فیلمهای خود میکوشند قضیه دستیابی ایران به فناوری
هســته ای و ضدیت جمهوری اســامی با رژیم صهیونیســتی را با موعودباوری شیعی در
یک راستا تحلیل کنند و نبرد غرب ...
اســت ،آنهــا میخواهند هویت دینــی را از جوان
منتظر بگیرند و اعتقاداتش را از بین ببرند.
انواع و اقسام دشمنان مهدویت
اولین گروه از دشــمنان مهدویت ،صهیونیزم
مســیحی اســت ،شــامل بخشــی از مســیحیان
پروتســتان کــه معتقدنــد از شــرایط مهــم ظهور
حضرت عیسی(ع) تشکیل دولت جعلی اسرائیل
اســت که برای حمایت از این دولت جعلی ،پروژه
آرماگدون را مطــرح کرده اند؛ آرماگدون منقطه

ای اســت در نزدیکــی شــهر حیفــا در فلســطین
اشــغالی ،در واژه نامههای آمریکایی ،آرماگدون
نبــرد نهایــی بیــن حــق و باطــل در آخرالزمــان
اســت .صهیونیســتهای مســیحی بــر اســاس
تفســیر از عهد جدید معتقدند جنــگ جهانی در
منطقــه آرماگــدون رخ میدهــد و در ایــن جنگ
مهدی(عــج) بــه عنــوان اصلی ترین شــخصیت
ضدمســیح بــا حمایــت یــاران مســلمان خــود
حضرت مسیح(ع) را شکست می دهد!
این دروغ بــزرگ در در فیلم «مردی که فردا را

دید» به تصویر کشیده شد این فیلم بر اساس
پیشــگوییهای نوستراداموســی ســاخته شد.
مســیحیان صهیونیــزم معتقدنــد جنــگ پایانی
بــا محوریت حضرت مهدی(عــج) رخ میدهد و
منجی شــیعی به بمب اتم متوســل میشود!!!
لــذا در رســانهها و فیلمهــای خود میکوشــند
قضیه دســتیابی ایــران به فناوری هســته ای و
ضدیت جمهوری اســالمی با رژیم صهیونیســتی
را بــا موعودباوری شــیعی در یک راســتا تحلیل
کننــد و نبــرد غــرب را بــا عنــوان مبارزه بــا جنگ
طلبــی شــیعیان و تررویســم مهــدوی معرفــی
کنند.
بــرای مثــال شــبکه ســی.بی.اس آمریــکا در
یکــی از برنامههــا بعــد از گفتگــو بــا کشیشــان
صهیونیســت مســیحی ،اعالم میکند نبرد میان
مســلمانان از یکســو و یهودیــان و مســیحیان
از دیگــر ســو در کتــاب مقــدس پیــش بینــی
شــده و برای تســریع در ظهــور عیســی(ع) باید
بــا مســلمانان بجنگیــم .در ایــن برنامــه کتــاب
«بازمانــده» معرفــی میشــود کتابــی کــه نبــرد

راههای انس کودکان با امام زمان

نیکــوی مهــدوی در روح و جــان وی نفــوذ کرده و
پــس از پایداری و راسخشــدن به صــورت ملکه در
آید ،از آثار چنین حالتی آن است که انجام رفتارهای
مهدوی متناســب با آن ملکه ،برای کودک آسان و
تکلف میشود ،همچنین ،به صورت خودکار و
بی ّ
بدون درنگ در جای مناســب از او صادر می شود،
ّ
شخصیت او شده است.
گویی که جزیی از
وی تصریح کرد :برای نهادینه شدن آموزههای
مهــدوی در متن و عمق جوامــع کوچک کودکانه
مثــل مهــد کــودک ،پیشدبســتانی و مدرســه،
بلندمــدت ســازمانیافته و
میتــوان یک برنامــه
ّ
نظاممنــد تنظیم کرد کــه حاوی اصول ،شــرایط و
راهکارهای اجرایی باشد.
این کارشناس مهدوی ادامه داد :به طور مثال
کردن آثــار و کارکردهای
یکــی از آن اصول نمایــان
ِ
بــاور به آموزه مهدویت برای کودکان اســت مانند
تشــویق علنی .عالوه بر آن ،باید باورهای مهدوی،
التزام و وفاداری دائمی نســبت به آنها ،توجه به
شاهد و ناظری همچون امام مهدی(عج) ،استمرار
و تکرار رفتارهای مهدوی در بین کودکان به صورت

ارزش درآید زیرا نهادینه شدن آموزههای مهدوی،
ارتباط تنگاتنگی با نوع نگرش به آنها دارد.
عبداللهــی در ادامــه بیــان کرد :بر این اســاس،
زمانی در مدرسه ،فرهنگ معارف مهدوی نهادینه
میشــود کــه به عنوان یــک ارزش تلقی شــود ،در
بحث نهادینه سازی ،باید تمام عوامل و نهادهای
تأثیرگذار مانند خانــواده ،نظام آموزش و پرورش،
مدرســه ،محیط زندگی ،رســانه و مــکان مذهبی
بررســی و میزان تأثیرگذاری هر یک مشــخص و راه
کار مناسب طراحی شود.
وی با اشاره به ضرورت گونهشناسی و گزینش
آموزه مهــدوی برای کــودکان ،گفت :بــرای انتقال
آموزههــای مهــدوی به کــودکان و نهادینهســازی
آنها ،افزون بر اتخاذ روشهای جذاب ،باید به نوع
محتوا و معیارهای انتخاب آن جهت قرارگرفتن در
ســامانه انتقال و آموزش به کودک نیز توجه کرد،
بازشناســی ایــن معیارهــا کــه از اصــول تربیتی و
آموزشی ویژه دوره کودکی استخراج میشود ،ما
را به بهرهبری گزینشــی از معارف مهدوی رهنمون
میسازد ،زیرا همه آن آموزهها برای ارائه به کودک

(عج)

(عج)

مناسب نبوده و ّ
قابلیت قرارگرفتن در لیست انتقال
به وی را ندارند.
عبداللهی با اشــاره به معیارهای گزینش گفت:
با در نظرگرفتن نکات یادشده پیرامون ویژگیهای
دوره کودکی بهلحاظ شناختی ،عاطفی و رفتاری و
همچنین اصول تربیتی و آموزشی ویژه آن دوران،
میتوان به سه شاخص و معیار قابل فهم بودن،
ســودمندی و قالیــت الگوبــرداری جهــت انتخــاب
آموزههــای مهــدوی متناســب بــا این دوره ســنی
دستیافت.
وی در تشــریح معیار ســودمندی تصریــح کرد:
بعضــا در کتــب مهدویــت مطالبــی وجــود دارد که
در معرفتدهــی و ســوقدادن گرایــش کــودک بــه
مهدویت و ســیر تربیتی او تأثیر قابل ّ
توجهی ندارد،
بیان آنها،ذهنکودکرادرگیر کردهوجز تضییعوقت
ثمری برای او ندارد ،نظیر بیان اختالف اقوال در برخی
مســائل مانند ملیت مادر امــام زمان(عــج) ،تعداد
عالئمحتمیوغیر حتمی،وهمچنینطرحشبهات،
خرافــات و ّرد آنها ،البته میتــوان زیرکانه و بهصورت
روشمند ،وجوه صحیح آنها یا موارد مشهور بین

آرماگدون را ترسیم کرده است!
دشــمنان مهدویــت و مهــدی ســتیزان
میخواهنــد مهدویــت را کــه بشــارت قــرآن بــه
صلح جهانی و اســتقرار ارزشهای الهی در زمین
اســت ،به عنوان جریان ضدصلح و ضدامنیت و
ضدعدالــت و حضرت مهدی(عــج) را که حجت و
ولی خدا هستند به عنوان دشمن جریان نبوت
و حضــرت مســیح معرفی کننــد تــا مهدویت به
عنــوان جریــان مخالف مســیح معرفی شــده و
از ایــن طریــق گروههای مومــن را در مقابل این
جریان قرار دهند.
دومین گروه از دشمنان مهدویت ،فرقههای
انحرافی هســتند ،فرقههایی همچون وهابیت
و بهائیــت؛ وهابیــت که مرکزیتش در عربســتان
اســت به عنــوان پیروان محمدبــن عبدالوهاب
و دارای عقایــد خــاص هســتند .ایــن فرقهها با
گرایــش یــه عقایــد باطــل ،بــه مقابله بــا عقاید
صحیح اســالم مشــغول هســتند در این مسیر
اســتکبار جهانی با حمایــت از این فرقهها آنها را
در راه رســیدن بــه اهداف بــه کار میگیرد .برای
مثال بهائیت تشــیع دوازده امامی را انکار کرده
و مدعــی دیــن و پیامبــر جدید شــده اســت .یا
وهابیــت میکوشــد چهــره ای خشــن و خونریز
از موعود شــیعی نمایش دهد و لذا کتابهای
متعــدد علیــه شــیعه و حضــرت مهدی(عــج)
منتشر میکند.
گروه ســوم از دشمنان مهدویت روشنفکران
و دگراندیشــان در داخــل و خــارج از کشــور
هســتند .در طول تاریخ اســالم همیشه تفاسیر
غلــط از دیــن وجــود داشــته بــه ویــژه در ســده
معاصــر کــه نتیجــه آن نفی و انــکار و یــا تحریف
برخی اصول دین بوده است.
گــروه چهــارم از دشــمنان مهدویــت،
مستشــرقان هســتند که درباره مکاتب شــرقی
به ویژه اسالم تحقیق میکنند اینها دو گروهند،
گروهــی همچــون «هانــری کربــن» کــه اســالم
شناســی غربی بود و چند مقالــه درباره حضرت
مهدی(عــج) دارد ،اینهــا واقعــا دغدغــه آگاهی
دارنــد و میخواهنــد دربــاره اســالم تحقیــق
کننــد امــا گــروه دوم شــامل کســانی همچــون
جیمز دارمســتر میشــود که مهدویت اســالم را
بیاســاس و وام گرفتــه از دیگر ادیــان و مکاتب
معرفــی میکننــد تــا مبانــی فرهنگ غربــی را به
خیال خود مستحکم کنند.
گــروه پنجــم از دشــمنان مهدویــت ،مدعیان
دروغیــن هســتند کــه بــا ایــن ادعاهــا گروهی از
مــردم را دعــوت و از مســیر صحیــح مهدویــت
منحــرف کرده اند ،بــرای مثال مردم را از مراجعه
بــه فقها بازداشــته و ایمان مردم را دســتخوش
هواهــا و هوسهای خــود میکنند .این گروهها
بــا علــم و آگاهــی به جنــگ مهدویــت میروند و
بســتری بــرای انحرافــات عمیق شــده انــد البته
گروههایــی هم به دلیل جهل و گرفتاری در افکار
انحرافــی مانــع پویایــی شــیعه در مســیر زمینه
سازی ظهور میشوند.

علمارادر قالبهایکودکانهمطرحکرد.
عبداللهــی اضافه کــرد :پذیرش یک انســان به
عنــوان الگــو و تقلیــد از او ،از جملــه ارکان شــکل
گیــری شــخصیت کودک اســت کــه ســریع ترین،
آســان ترین و بیشــترین تأثیرگذاری را در وی دارد،
کــودک عالقمند اســت در برابــر هر نــوع آموزهای
بهویژه آموزههای متضمن رفتار ،الگوبرداری کند،
به طور مثال زمانی که در توصیف امام زمان(عج)
از کمککــردن به دیگران ســخن به میــان میآید،
کــودک به خاطــر تجلیــل دیگــران از ایــن صفت و
تشــویق به انجــام آن و همچنین عالقــهای که به
آن حضرت(عــج) دارد ،ســعی میکنــد این صفت
نیکو را طبق همان تصوری که پیدا کرده نسبت به
کودکان دیگر انجام دهد.
کارشــناس مرکز تخصصی مهدویت ابــراز کرد:
برخــی از آموزههــای مهدوی ،برای کــودک قابلیت
الگوبــرداری ندارند ،مانند اوصــاف ماوراءالطبیعه
مختــص بــه امام(عــج) از قبیــل قــدرت مافــوق
بشــر و کرامــات ،کــودک به خاطر قوه تخیــل بال و
عالقــه شــدید بــه داســتانهای عجیــب و غریب،
ســریع تر و بهتــر از بزرگ ترهــا میتواند به تصوری
از آن دســت یافتــه و راحــت قبــول نمایــد ّامــا اگر
تمام فضــای ذهن او لبریز از ایــن اوصاف ماورائی
امام(عج) شــود ،تصــور یک شــخصیت خیالی در
ذهنش نقش میبندد و حتی ایشان را در حد یک
شخصیت منجی و قهرمان خیالی در انیمیشنها
و داســتانها تنزل میدهــد ،در نتیجه ویژگیهای
آن را بــه امام(عــج) نســبت میدهــد و حتــی در
مواردی خصوصیات منجی موعود حقیقی یعنی
امام(عج) را به آن قهرمانها تطبیق میدهد ،این
تصور ،نسبتدهی و تطبیقی افزون بر آسیبهای
معرفتی ،سبب شکلگیری اعتقاد به عدم امکان
الگو پذیری از امام(عج) خواهد شد.
وی در پایــان با بیان اینکه تربیت نســل منتظر
جهت زمینه سازی ظهور ،امری لزم و ضروری است،
خاطرنشــان کرد :در این راســتا ،باید برای آموزش،
انتقــال و نهادینــه ســازی آموزههــای مهــدوی در
کودکان برنامه ریزی منســجم و مســتمر طراحی
کرد تا هم در جنبه نهادینه سازی فردی که شامل
باورسازی ،درونیسازی و ملکهسازی است موفق
شــویم و هم در جنبه اجتماعی آن توفیق کســب
کنیم.

انتظار

سه رمز ظهور

ُ
سپهرغرب ،گروه انتظار :زیارت اربعین مقامی را که باید زائر و شیعه حضرت سیدالشهداء(ع) به آن برسد ،بیان میکند ،مقاماتی که رسیدن به آنها زمینه ساز و رمز ظهور حضرت حجت(عج) است؛ نخست َق ْلبی ل َق ْلب ُک ْم س ْل ٌم ؛ دوم َقلبی ل َقلب ُکم س ٌ
لم و سوم ن ْص َر ِتی
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ّ ٌ
َ ُ
لک ْم ُم َع َدة ،این سه مرحله باید در ما ایجاد شود تا اذن فرج امضاء شود.
ایام اربعین به نوعی تجلیای از دوران ظهور با برهم ریختن همه قواعد دنیای امروز است .این حماسه با فرو ریختن مرزهای جغرافیایی و نژادی در روزگار تعصبات ،رواج ایثار در زمانه بخل انسانها ،دوست داشتن بیدلیل دیگران در عصر کینه و اضطراب و با
زدن به دریای سختیها در عصر عافیتطلبیها تمرینی برای زندگی در دوران حکومت امام زمان ارواحنافداه است .اگر قواعد عجیب این چند روز را نمیدیدیم ،درک عالم مهدوی ناممکن بود.
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تحلیل

چگونگی تســــلط امام زمــان
بر چند میلیارد جمعیت زمین

(عج)

سپهرغرب ،گروه انتظار:
در روایتی آمده است« :امت
اسالمی به مهدى(عج) مهر
می ورزند و به سویش پناه
حجتاالسالم می برند؛ آن چنان که زنبورهاى
کارگر
عسل به سوى ملکه خود پناه
می برند ،عدالت را در پهنه گیتی
میگستراند و»...
حجت الســالم والمسلمین رحیم کارگر ،عضو
هیئت علمی پژوهشــگاه علوم و فرهنگ اسالمی
در کتاب «مهدویت و دوران ظهور» مینویسد:
در پرسشــی داریم« :چگونه امام مهدى(عج)
بــر دولت ها پیروز می شــود و این تعداد جمعیت
جهــان تســلیم او می شــوند؟ آیــا چنیــن چیــزى
امکان دارد که بر چندین میلیارد انســان ،تســلط
یابــد و در برابر این همه دشــمن پیــروز از میدان
به درآید؟»
پیــروزى و غلبه حضرت مهدى(عج) و تشــکیل
حکومــت جهانــی ،ممکن اســت به طــور اعجاز و
خــرق عادت انجــام یابد و ممکن اســت با فراهم
شدن اسباب و علل ظاهرى باشد و ممکن است
بــه هر دو نــوع واقع شــود؛ چنان که پیشــرفت و
غلبــه پیامبــر اکــرم(ص) و قواى اســالم بــر هر دو
نــوع بــود .بر این اســاس مؤلفه هــا و عوامل زیر
در پیروزى ســریع و قاطــع آن حضرت(عج) نقش
دارد:
یک .ناگهانی بودن قیام
حضــرت مهدى(عــج) زمانــی ظهــور می کنــد
کــه دشــمن در غفلــت و بی خبــرى قــرار دارد و با
قیــام ناگهانــی ایشــان (بغتــه) ،غافلگیــر شــده و
پیروزى هــاى ســریعی به دســت خواهــد آورد .در
توقیــع شــریف حضرت(عــج) آمده اســت« :پس
همانا امر ما به طور ناگهانی خواهد بود»
دو .اصالح سریع کارها با امدادهاى غیبی
طبــق روایــات خداونــد ،حجــت خــود را در
قیــام بــزرگ و شــکوهمندش یــارى می دهــد و با
انــواع امدادهــاى غیبــی ،پیــروزى او را آســان و
کارهایش را ســریع اصالح می کند .و رســول خدا
(صلی اهلل علیه وآلــه) می فرمایــد« :مهــدى از مــا
اهل بیــت اســت خداونــد (امــر) او را در یک شــب
اصــالح می کند» .موارد امدادهاى غیبی خداوند
عبارت است از:
 .2.1ایجاد ترس در دل دشمنان
حضرت مهدى(عج) یارى شــده با ترس (مؤید
بالرعب) اســت؛ یعنــی خداوند چنان رعب و ترس
او را در دل دشــمنان می انــدازد کــه قــدرت هــر
عکــس العمل شــدید و ســفاکانه را از آنها ســلب

هویت و مسئولیت مستمعین
(عج)
در نگاه امام عصر

می کند ،حتی ترس از ســپاهیان آن حضرت(عج)،
یــک مــاه جلوتــر از حرکــت آنها بــر دشــمن حاکم
می شود.
امــام صــادق (علیه الســالم) می فرماید:
«خداوند ...مهدى را به سه لشکر تأیید می کند...
و رعب (یویده ثالثه اجناد ...الرعب)».
 .2.2یارى شده با فرشتگان
از جملــه تأییــدات و امدادهــاى غیبــی
الهــی ،کمــک فرســتادن مالئــک بــراى یــارى امام
مهدى(عــج) و جهــاد آنان همراه بــا حضرت(عج)
است .در روایتی آمده است« :خداوند او را به سه
هــزار مالئکه یــارى خواهد کــرد« ،»...هنگامی که
قائــم آل محمــد(ص) ظهور نمایــد ،خداوند او را
بــه وســیله گروه هاى فرشــتگان نشــاندار ،پیاپی،
فرود آورده شــده و مقرب (بالمالئکه المسومین
و المردفین و المنزلیــن و الکروبین) یارى خواهد
کــرد .جبرئیل ،فرشــته امین وحی ،پیشــاپیش آن
حضرت و میکائیل سمت راست و اسرافیل سمت
چــپ او خواهد بود .ترس و رعب به مســافت یک
مــاه ،پیشــاپیش و ســمت راســت و طــرف چپش
حرکــت خواهد کرد و فرشــتگان مقــرب در کنار او
خواهند بود».
 .2.3یارى شده با نیروهاى طبیعی
بــراى حضــرت قائــم حتــی زمیــن نیــز مهیــا و
آماده می شــود (تطوى له الرض) بر این اساس
ممکــن اســت خداونــد بــه وســیله نیروهایــی
چــون بــاد و دیگــر نیروهــاى طبیعــت ،حضــرت
مهدى(عــج) را یــارى رســاند؛ چنــان کــه همــه
نیروهــاى طبیعــت (بــاد و صاعقــه و )...مســخر
حضرت ســلیمان (علیه الســالم) بودند .با تسلط
حضرت مهدى(عــج) به نیروهاى طبیعت و تصرف
در آنهــا بــا اذن الهی ،پیروزى هایی نصیب ایشــان
خواهد شد.
در روایتــی از امام صادق (علیه الســالم) آمده
اســت( ...« :وقتــی) قائــم مــا مهدى ظهــور کند،
تمــام مشــرکان در روى زمیــن محــو می شــوند،
تــا جایی که ســنگ به ســخن می آیــد و به مؤمن
می گوید :اى مؤمن! درون من کافرى اســت ،مرا
بشکن و او را به قتل برسان».
سه .توانمندى و فرماندهی بی نظیر
امام(عج)
یکــی از مهم تریــن عوامــل پیــروزى حضــرت
مهدى(عــج) ،صالبت ،شــجاعت و رهبرى بی نظیر
آن حضرت(عــج) در جهــاد بــا دشــمنان دیــن
حــق اســت .آن حضرت(عــج) در ایــن مصــاف
سرنوشت ســاز هم از توانمندى و نیروى جسمی
و شــخصی برخــوردار اســت و هــم در مدیریــت و

فرماندهی نظامی ،مقتدرانــه و قاطعانه برخورد
می کند.
امــام رضــا (علیه الســالم) در مــورد ایشــان
می فرمایــد« :قائم کســی اســت که وقتــی ظهور
می کند ،در ســن پیران اســت ،ولی بــه نظر جوان
می آیــد .اندامــی قــوى و تنومنــد دارد؛ به طورى
کــه اگر دســت را به ســوى بزرگ تریــن درخت دراز
کنــد ،آن را از ریشــه بیــرون مــی آورد و اگــر میــان
کوه هــا فریــاد بــرآورد ،صخــره می شــکند و از جا
کنده می شود .عصاى موسی و انگشتر سلیمان
همراه او است».
امیرمؤمنــان علــی (علیه الســالم) می فرماید:
«پدرم فداى فرزند نیکوترین کنیزان که (ظالمان
و کافــران) را خــوار و ذلیــل خواهــد کــرد و جــام
زهرآگین به کامشــان خواهد ریخت و با شمشــیر
با آنان برخورد خواهد کرد».
چهار .یارى مؤمنان و صالحان
بسیارى از مسلمانان ،از پیشتازان و پیشگامان
ملت هایی هســتند که به گرد آن خورشــید جهان
افــروز حلقه می زنند و زیر پرچــم او قرار می گیرند
و بــه یارى می شــتابند .مهم تریــن اینان  313تن
از یــاران خاص و آن گاه  10هــزار نیروى زبده رزمی
و ...است.
امام صادق (علیه الســالم) می فرماید313« :
تن از یاران حضرت(عج) با او بیعت می کنند ،ولی
حضرت(عــج) در مکــه می مانــد تا عدد یــاران به
 10هــزار تن برســد ،آن گاه به طــرف مدینه حرکت
می کند».
پنجم .تسلیم شدن مسیحیان
براســاس روایــات فــراوان ،حضــرت عیســی
(علیه الســالم) به هنــگام قیام امــام مهدى(عج)
از آســمان فــرود می آیــد و بــه آن گرامــی اقتــدا
می کنــد و بــه امامــت او نمــاز می گــذارد .هــم
چنین فرماندهی ســپاه حضرت(عج) را به دســت
می گیــرد و در ســرکوبی دشــمنان بــه امام(عج)

حجت االسام والمسلمین
رحیم کارگر ،عضو هیئت
علمی پژوهشگاه علوم و
فرهنگ اسامی در کتاب
«مهدویت و دوران ظهور»
مینویسد:
در پرسشی داریم« :چگونه
امام مهدى(عج) بر دولت ها
پیروز می شود و این تعداد
جمعیت جهان تسلیم او
می شوند؟ آیا چنین چیزى
امکان دارد که بر چندین
میلیارد انسان ،تسلط یابد
و در برابر این همه دشمن
پیروز از میدان به درآید؟»

یــارى می رســاند .پــس از ایــن واقعــه ،همــه
مســیحیان به دستور او زیر پرچم امام عصر(عج)
وارد می گردنــد و اســالم واقعــی را می پذیرنــد و
از طرفــداران امــام عصر(عــج) می شــوند .البتــه
می دانیم که زمامداران و ملت هاى اروپا و امریکا
و بخشــی از قــاره آفریقــا مســیحی اند و تســلیم
شدن آنان ،نقش بسزایی در پیروزى حضرت(عج)
و بر داشته شدن موانع دارد.
امام باقر (علیه السالم) می فرماید« :هنگامی
کــه  10هــزار پیکارگــر آگاه ،گــرد آن حضرت(عــج)
آمدند ،دیگر یهودى و مســیحی یافت نمی شود،
جز این که به او و قیام جهانی اش ایمان می آورند
و او را تصدیق می کنند».
روشــن اســت کــه ایــن دگرگونــی عظیــم ،بــه
ســرعت در نظام هــاى مختلــف جهانــی اثر عمیق
خود را می گذارد و در تسلیم شدن آنان نیز نقش
خواهد داشت.
شش .جنگ ها و نابودى دشمنان قبل

از ظهور
امــام صــادق (علیه الســالم) فرمــود« :قبــل
از قیــام قائــم هــر مرگی وجــود دارد ،مرگ ســرخ
و مــرگ ســفید ،تا اینکــه از هر هفت نفــر ،پنج نفر
می میرند ،مرگ ســرخ کشــته شــدن است و مرگ
سفید بیمارى طاعون است».
در روایــت دیگرى می فرمایــد« :حضرت خروج
نمی کند تا این که یک ثلث از مردم کشته شوند و
ثلث دیگر از دنیا بروند و ثلث دیگر باقی بمانند».
بنابرایــن آنچــه برخــی روایــات دربــاره کشــتار
فــراوان ذکــر کرده انــد ،مربــوط بــه کشــتارهاى
اســت کــه قبــل از قیــام حضرت(عــج) به دســت
ســتمگران واقــع می شــود از قبیل جنــگ جهانی
دوم ،جنگ هــاى خاورمیانــه ،جنگ هــاى دجال و
سفیانی ،شیوع بیمارى هاى مرموز و....
هفت .استقبال همگانی و مردمی
ظهــور امــام مهدى(عــج) زمانــی اتفــاق

می افتــد کــه مــردم در مشــکالت و ســختی هاى
فــراوان هســتند و بــا یــأس از مکاتــب بشــرى
و حکومت هــاى خــود ،در انتظــار قیــام منجــی
موعود(عج) به ســر می برند .به همین جهت ،در
برابر امام مهدى(عج) ،ســر تسلیم و خضوع فرود
می آورند و زمام امور خویش را به دست توانمند
و کارگشاى او می ســپارند؛ بدان امید که نجات و
نیک بختی بشــریت را تضمین نمایــد .در عمل نیز
چنیــن خواهد شــد و آن حضرت(عج) ریشــه فقر
و ظلــم ،نابرابــرى ،فســاد و ...را بــر خواهــد کند و
حکام جور را عزل خواهد نمود .از طرفی خداوند
محبــت و عشــق حضــرت را در دل مــردم خواهد
افکنــد و آنــان بــا او بیعت کرده و در گــرد او جمع
خواهند شد.
در روایتــی آمــده اســت« :امــت اســالمی بــه
مهدى(عــج) مهــر می ورزنــد و بــه ســویش پنــاه
می برنــد؛ آن چنان که زنبورهاى عســل به ســوى
ملکه خــود پناه می برند ،عدالــت را در پهنه گیتی
می گستراند و»...

زمینهسازی برای ظهور امام زمان (عج) راه شکر نعمت اربعیــــن است
سپهرغرب ،گروه انتظار:
حجتاالسالم علوی با بیان
اینکه اربعین بهترین فرصت
برای تبیین مهدویت است،
اربعین و ظهور گفت :دغدغهمندان مهدوی به
اربعین نگاهی ویژه باید داشته
باشند چراکه اربعین راه رسیدن
به امام زمان(عج) و خدا و هموار کردن مسیر
ظهور امام زمان(عج) مهمترین راه شکر نعمت
اربعین است.
حجت الســالم ســید علیاصغر علــوی درباره
کیفیت شکر نعمت زیارت اربعین در جمع گروهی
از زائران اربعین حســینی ،اظهار کرد :شــکر یعنی
به کار انداختن نعمت در مســیری که خداوند آن
را خلــق کرده اســت؛ برای مثال هر یــک از اعضای
بدن همچون دســت برای بندگی خدا خلق شده
انــد که اگر ما آنها را در این مســیر بــه کار بگیریم،
شکر این نعمات را بجای آورده ایم.
ایــن کارشــناس مذهبــی ادامــه داد :دربــاره
شــکر نعمــت اربعین هم باید ایــن پدیده و زیارت
را هدفشناســی کنیم؛ اربعین حرکتی انســانی با
محوریت امام حســین(ع) به عنوان امام شهید و
مظلوم اســت که در قالب مانور و همایش انجام
میشــود .در این حرکت زائران و خادمان با همه
وجــود بــه میــدان میآینــد و تمریــن میکنند تا
بداننــد هنــگام ظهور امام زمان(عــج) چه رفتاری
داشــته باشــند .اربعین حرکتی در مــدار یک امام
شهید است برای آمادگی نصرت یک امام حاضر.
وی بــا بیان اینکه اربعیــن بهترین فرصت برای
تبییــن مهدویت اســت ،گفــت :از ایــن رو ،بهترین
کار بــرای امــام زمان(عــج) درک و فهــم صحیــح
اربعین اســت برای همین دغدغهمندان مهدوی
بــه اربعیــن نگاهی ویژه دارنــد چراکــه اربعین راه

رســیدن به امام زمان(عج) و خدا است همانطور
که نگاه به اصحاب الحســین(ع) راه مهدییاوری
در طول تاریخ بــوده و بهترین الگو برای اصحاب
المهدی شدن ،الگوی اصحاب الحسین است.
حجت الســالم علوی با بیان اینکه هیچ یک از
انبیای الهــی و ائمه معصــوم(ع) یارانی همچون
اصحاب حضرت سیدالشــهداء(ع) را نداشته اند،
تصریح کرد :امام حسین(ع) درباره آنها فرمودند:
باوفاتر و خوبتر از شما سراغ ندارم .از این منظر،
اربعیــن فرصتی مطلوب و مغتنــم برای معرفی و
تبیین الگوی مهدییاوری نیز است.
ایــن عاشــوراپژوه بــا بیــان اینکه همــوار کردن

مســیر ظهور امــام زمان(عج) مهمترین راه شــکر
نعمت اربعین است ،تاکید کرد :اگر کار ظهور فراهم
و تمام نشده است یعنی هنوز به طور کامل شکر
نعمــت اربعیــن را بجای نیــاورده ایم .چــون اصل
حرکت اربعین با ســمت و ســوی مهدوی و حرکت
به مقصد ظهور است و نه صرفا یک سوگواره.
حجــت الســالم علــوی در ادامــه بیــان کــرد:
اربعیــن بایــد فضایــی را فراهــم کنــد کــه از امــام
شــهید به امام حی برســیم لذا امــروز بهترین کار
در موضــوع مهدویت درســت عمل کــردن درباره
اربعین است .با این رویکرد باید به گونه ای عمل
کنیم که از سیاهیلشکر امام حسین(ع) به مرتبه

شــناخت دقیق رسته و دسته فعالیت در اردوگاه
حضرت و یاری ایشان برسیم.
این کارشــناس مهدوی اضافــه کرد :همانطور
کــه بین حبیببن مظاهر و جون با اینکه هر دو از
شــهدای کربال هستند تفاوت رتبه و جایگاه است
ما هــم باید بکوشــیم در اربعین جای خــود راردر
پــادگان حضــرت بشناســیم و همچنیــن درجــات
خــود را در ســپاه امــام (ع) ارتقا دهیــم؛ بیتردید
انتظار و توقع امام حســین(ع) از دانشجویان به
عنوان قشــر نخبه و بااســتعداد متفاوت است و
باید با همه توان به میدان بیایند.
وی بــا بیــان اینکــه همراهــی و معیت بــا امام

حســین(ع) ما را به مراتب بال میرســاند ،تصریح
کــرد :قوت نگاه تمدنی ما ،درک مباحث مهدویت
و ...همــه با امام حســین(ع) ممکن میشــود .از
وجوه انحصاری دستگاه امام حسین(ع) آمیختن
عقــل ،عاطفه و حماســه اســت که درک این ســه
عنصر در کنار یکدیگر باعث میشود ما به درجات
بال دست بیابیم.
حجت الســالم علوی افزود :در روضه اشک با
قوی ترین منطق گره میخورد مســئله ای که در
هیچ دستگاه معرفتی دیده نمی شود.
وی بــا تاکید بــر لزوم آراســتگی زائــران اربعین
به اخــالق مهدوی ،ابراز کرد :آنهــا که میخواهند
در وادی مهدویــت کار کنند بایــد رذایل و فضایل
اخالقــی را بشناســند و در پرهیــز از رذایــل و
آراستگی به فضایل اهتمام داشته باشند.
حجت الســالم علوی با بیان اینکــه از مهترین
درسهــای اربعیــن بعــد از محبــت ،درس اطاعت
و تبعیــت از امــام اســت ،گفت :بایــد محبوبهای
امــام حســین(ع) را بشناســیم و آنهــا را در خــود
ایجــاد کنیم .حضرت(ع) شــب عاشــورا از دشــمن
مهلت گرفتند تا به نماز ،تالوت قرآن و کثرت دعا و
استغفار بپردازند؛ باید بدانیم همسنخی و همرنگ
شدن با امام حسین(ع) با نماز آغاز میشود.
وی با اشــاره به شــرط قبولی زیارت اربعین ،در
پایــان خاطرنشــان کــرد :امام حســین(ع) در ظهر
عاشــورا برای هر رکعت نمــاز مورد اصابت تیر قرار
گرفتنــد و یارانی همچون ســعیدبن عبداهلل برای
اقامه نماز امام(ع) به شــهادت رسیدند ...با نماز
حســینی داشــتن اســت که دیگــر عبادات مــا نیز
تغییر میکند و سبک زندگی ما حسینی میشود
و میتــوان بــا حیات حســینی به ممات حســینی
نیــز دســت یافت؛ برای شــهید شــدن شــدن باید
شهیدگونه زیست.

سپهرغرب ،گروه انتظار :از
مردمی که نه در سلک علما
هستند و نه در زمره دانشجویان،
با ظرافتی خاص به «مستمعین»
یاد شده است ،تا بفهمانند اگر
جوادی آملی
کسی از دو گروه مذکور نیست
برای سعادتمندی راهی جز گوش
سپردن و متابعت از راه شناسان ندارد.
از دعاهای منسوب به امام عصر(عج) ،دعای
ُ َّ ْ ُ
ْ
الط َاع ِة »...است که به
یق َّ
معروف َّ
«اللهم ارز ْق َنا َتو ِف َ
زیبایی هــر چه تمام و در فرازهایــی کوتاه ،وظایف
منتظران از اقشــار و صنوف مختلف را بیان کرده و
راه و رسم زندگی به سبک انتظار را نشان میدهد.
امام عصر(عج) در ادامه این دعای شریف بیان
بالتباع و الموعظه؛
میکنند« :و علی المستمعین ّ
بر شنوندگان پیروی و پند گیری تفضل نما»
آیــت اهلل العظمی جوادی آملی در شــرح این
فــراز به نکاتی اشــاره دارد« :از مردمــی که نه در
ســلک علما هستند و نه در زمره دانشجویان ،با
ظرافتی خاص به «مســتمعین» یاد شده است،
تــا بفهمانند اگر کســی از دو گروه مذکور نیســت
بــرای ســعادتمندی راهــی جــز گوش ســپردن و
متابعت از راه شناسان ندارد .وظیفه خطیر و راه
منحصر هدایت این گروه در دو عنوان کلی بدین
شکل بیان شده است:
ّاتبــاع  -اقتضــای معنــای متابعــت ،حرکت
همراه با میل و اراده در پشت سر کسی یا چیزی
است؛ خواه در عمل تابع او گردد یا در فکر و نظر،
بنابراین ،نخســتین وصــف از ویژگیهــای انتظار
راستین اهل استماع آن است که با میل و رغبت
در پی دین شناسان و عالمان ّربانی که مقصد و
مقصود اوامر معصوم (ع) را میشناسند حرکت
کننــد و از مســیر نورانــی قــرآن و عتــرت منحرف
بالتباع.
نشوند :و علی المستمعین ّ
موعظــه  -واژه موعظــه بــه منــای ارشــاد
بــه حــق از راه تذکرههــای مفید و اثرگذار اســت؛
لیکــن بــه قرینه مقــام و نیــز قرائــن لفظی چون
«مستمعین» و «اتباع» چنین فهمیده میشود
کــه موعظه در اینجــا به معنای «اتعــاظ» یعنی
پندپذیــری و قبول ارشــاد اســت .بر این اســاس
منتظران مستمع باید قلب خویش را بر سخنان
ِ
حکیمانه عالمان ّربانی که برگرفته از معارف ناب
قرآن و عترت است بگشایند :و الموعظة ».اصل
(اتباع) کســی را تعقیب و دنبال نمودن اســت و
نیــز این کلمــه در (پیروی از) دیــن و عقل و عمل
(فردی) نیز به کار برده میشود.
مفسرین در قرآن (اتباع) را به همین دو معنی
ترجمــه و تفســیر کرده انــد؛ به معنــای تعقیب و
ُ
«ف َأ ْت َب َعه ْم
دنبال ُنمودن در قرآن این چنین آمدهَ :
ُ
ْ ْ
ود ِه( »...ســوره طه آیــه  ﴾78یعنی:
ِفر َعــون ِبج ُن ِ
پس فرعون با لشــکریانش آنها را دنبال وتعقیب
کرد .ومانند آیه« :فأت َبعوهم مشــرق َ
ین» (ســوره
َ َ ْ ُ ُ ُّ ْ ِ ِ
شــعراء ،آیه )60یعنی :پس هنگام برآمدن آفتاب
آنهــا را تعقیب و دنبــال کردند .و بــه معنای دوم
یعنــی (پیــروی نمــودن از فردی) آمــده همانند:
َ
َ
َ َّ
َ َ
ــوا َو َر َأ ُو ْا
ــوا ِمــن َّ ُال ِذیــن َّاتب ُع ْ
«إ ْذ َتبــر َأ َ َّال ِذیــن ُّات ِب ُع ُ ْ
ِ
َ
ال ْسباب».
اب و َت َق َّط َع ْت ِب ِهم َ
ْال َع َذ َ

امام حسین (ع) نور عقل را
روشن میکند
سپهرغرب ،گروه انتظار:
استاد حوزه علمیه گفت :امام
حسین(ع) نور عقل را احیا
میکنند و تا وقتی پرچم ایشان
حجتاالسالم در این مملکت باال است احدی
مومنی
نمیتواند به آن تعرض کند.
حجتالســالم والمســلمین
سیدحســین مومنی با اشــاره بــه اینکه اگر عقل
بتوانــد قــوای دیگــر را مدیریت کند انســان را به
جایــی میبــرد کــه بنــده خالــص خــدای متعال
شود ،اظهار کرد :اگر نور عقل گرفته شود انسان
هــر جنایتی میکنــد؛ همان طور کــه در کربال نور
عقل از دشــمنان ســید الشــهدا(ع) گرفته شد و
پشــت به پشت هم دست به این جنایت سنگین
زدند.
وی با اشاره به اینکه امام حسین(ع) برای احیای
عقول تعطیل شــده و ســوق مردم به سمت خدا
قیام کرد ،گفت :ایشــان نوری روشــن کردند که نور
هدایت و کمال اســت؛ وقتی انســان عقلش بیدار
شود زندگیش و سرمایه اش را در مسیر عبودیت
و بندگی قرار میدهد که امام حسین (علیه السالم)
این نور هدایت را روشن کردند.
اســتاد حــوزه علمیه با اشــاره به پیــاده روی
جمعیــت چنــد میلیونــی زائــر در مســیر نجــف
بــه کربــال ابراز کرد :امــروز هم در زیــر آفتاب گرم
شــهر قم مــردم برای عرض تســلیت به ســاحت
امــام زمان(عــج) مســیر حــرم مطهــر فاطمــه
معصومــه(س) تــا مســجد مقــدس جمکــران
را به عشــق امام حســین(ع) پیاده طــی کردند.
مومنی ادامه داد :حســین(ع) نــور عقل را احیا
میکنــد و تــا وقتی پرچــم اباعبــداهلل(ع) در این
مملکت بالست احدی نمی تواند به آن تعرض
کند.
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امام علی علیه السالم فرمودند:
َ
َ
ْ
صر ْف ُه في َغ ِير َح ِّق ِه؛
َمن ي َ
ماال ِمن َغ ِير ِح ِّل ِه ي ِ
كت ِسب ً
كسى كه مالى را از راه ناروايش به دست آورد ،آن را به ناروا خرج كند
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ایران و جهان

رهبر انقالب اسالمی در دیدار پیشکسوتان دفاع مقدس:

دفاع مقدس نشان داد صیانت از کشور با مقاومت
به دست میآید نه با تسلیم

 1.5میلیون کودک پیش
دبستانی داریم
سپهرغرب ،گروه ایران و جهان :وزیر
آموزش و پرورش از والدین خواست از
دورههای تربیتی سازمان ملی تعلیم و
تربیت استقبال کنند تا بتوانند کودک
را متعادل ،سالمت و موفق تر تربیت
نوری
کنند.
یوســف نــوری بــه اهمیــت مدیریــت
نظام آموزشــی اشــاره کرد و گفت :با وحدت فرماندهی
در نظام آموزشــی کشــور قرار اســت اقدامــات خوبی را
برای نوآموزان در نظام اسالمی رقم بزنیم.
وی بــا بیــان اینکه حــدود  8میلیون کــودک در دوره
پیــش از دبســتان داریــم؛ افــزود :فقــط در دوره پیــش
دبســتانی ما حدود یک میلیــون و  500هزار دانشآموز
وجــود دارد .بــرای این جمعیت لزم بود که ما ســازمان
ملی تعلیم و تربیت را ایجاد کنیم.
وی بــا بیــان اینکــه نــگاه ما به کــودکان نــگاه کاملی
نیســت؛ افــزود :برخــی والدیــن اصــرار میکننــد کــه
کودکانشــان به صورت جهشی درس بخوانند .یا کودک
را تشــویق میکنند که تنها دروس را حفظ کنند در حالی
که در تعلیم و تربیت کودک ،او باید یک پژوهشگر باشد.
وزیــر آمــوزش و پرورش بــا تاکید بــر اینکــه توجه به
شــکوفایی اســتعدادها در هیچ دورهای به اندازه پیش
از دبســتان مهم نیســت؛ گفت :برای حضور مؤثر نســل
آینده در سرنوشــت کشــور بایــد همه ما تــالش کنیم و
فرصتهای یادگیری را برای آنها فراهم نمائیم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد آمــوزش و پــرورش را
مردمــی ســازی کنیــم ،گفــت :مردمیســازی بــه معنای
خصوصیسازی نیست .مردمیســازی به این معناست
کــه نهادهــای آموزشــی را به دســت مردم پدیــدار کنیم
اگــر ایــن کار را انجــام ندهیــم جامعــه ما دچار مشــکل
میشود.
وزیــر آمــوزش و پــرورش از ســازمان ملــی تعلیــم و
تربیــت کــودک خواســت دورههایــی را بــرای والدیــن
مخصوصــًا مــادران برگزار کند و از والدین هم خواســت
از ایــن دورههــا اســتقبال کنند تــا آنها بتواننــد کودک را
متعادل ،سالمت و موفق تر تربیت کنند.
نــوری بــا تبریــک آغــاز ســال تحصیلــی جدیــد ابــراز
امیــدواری کــرد مجموعــه نظــام آمــوزش و پــرورش در
تعلیم و تربیت موفق تر عمل کنند.

انحصار تولید خودرو تا 1404
کم میشود
سپهرغرب ،گروه ایران و جهان :وزیر
صمت گفت :طبق برنامه ریزیهای
انجام شده تا  1404معادل 30
درصد از تولید خودرو باید توسط
خودروسازان دیگری غیر از دو شرکت
فاطمیامین
بزرگ خودروسازی انجام شود .از این
طریق از تمرکز تولید کاسته میشود.
ســید رضا فاطمــی امین در مورد تمرکــز تولید در دو
شرکت خودروســازی ،گفت :در حال حاضر تولید خودرو
در ایــران متمرکــز اســت و  90درصــد تولیــد خــودرو در
کشور توسط دو خودروساز بزرگ انجام میشود و سایر
خودروسازان سهم  10درصدی دارند.
وزیــر صمت افزود :طبق برنامههای تدوین شــده ،تا
ســال  1404تیراژ تولید باید به  3میلیون دستگاه برسد
و از طرفی با توجه به اینکه تولید منحصر به دو شــرکت
شــده اســت ،تــا  1404معــادل  30درصد تولیــد خودرو
توســط خودروســازان دیگری غیر از این دو شرکت بزرگ
انجام خواهد شد.
وی گفت :در صورت تحقق این برنامه ،از تمرکز تولید
نیــز کاســته میشــود و خودروســازان دیگر هــم در این
عرصه نقش فعالتری پیدا میکنند.
گفتنی اســت ،یکی از برنامههــای وزارت صمت تولید
 3میلیون دستگاه خودرو تا سال  1404است؛ آنطور که
فاطمــی امیــن از تریبونهای مختلف اعــالم کرده طبق
برنامه ریزیهای انجام شــده ،قرار اســت تا سال ،1404
 3میلیــون دســتگاه خــودرو تولیــد و از این میــزان یک
میلیون دستگاه صادر شود.
بر این اساس ،طبق گفته وزیر صمت که باید  30درصد
از تولید توسط شرکتهایی غیر از دو شرکت سایپا و ایران
خودرو انجام شــود ،یعنی از تیراژ سه میلیون دستگاهی
خــودرو در ســال  ،1404حــدود  900هزار دســتگاه ســهم
خودروسازانی غیر از این دو شرکت خواهد بود.
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سپهرغرب ،گروه ایران
و جهان :حضرت آیتا�
خامنهای رهبر معظم انقالب
اسالمی در آیین تجلیل از
پیشکسوتان دفاع مقدس،
دفاع مقدس
جنگ تحمیلی را ،نتیجه
سیاست راهبردی امپراطوری
نظام سلطه در دشمنی با جمهوری اسالمی
و ملت ایران خواندند و افزودند :با وجود
صدام
حمایت همه جانبه قدرتهای جهانی از
ِ
جاهطلب و دیوانهی قدرت ،جنگ در پرتو سه
عنصر «قدرت جوشان انقالب ،رهبری بسیار
مؤثر امام و خصوصیات فاخر و برجسته
ملت ایران» از یک تهدید قطعی و بزرگ به
یک فرصت بزرگ تبدیل شد که روایت صحیح
و دقیق این فصل شورانگیز و هیجانآور از
تاریخ ایران به نسل جوان و نوجوان ،استمرار
موفقیتهای انقالب را تضمین خواهد کرد.
فرمانده کل قوا ،دفــاع مقدس را حادثهای
پرهیجان ،پرمعنا و پر فایده برای امروز و فردای
کشــور خواندنــد و بــا عــرض مراتــب احتــرام و
ارادت به پیشکســوتان دفاع مقدس افزودند:
پیشکســوتان زودتــر از دیگــران نیــاز حیاتی آن
مقطــع را شــناختند و بــرای تأمین ایــن نیاز به

ایشان هدف از جنگ
تحمیلی را جلوگیری از
انتقال پیام و حرفهای نو
ملت ایران به دیگر ملتها از
جمله نهراسیدن از امریکا
و ایستادگی و مقاومت در
مقابل ظلم و تبعیض جهانی
دانستند و افزودند :ظهور
نظام سیاسی مستقل
و الهامبخش ،آن هم در
کشوری که نقطهی امید،
اتکاء و طمعورزی ...

میــدان پرحادثه جنگ و جهاد و ایثار شــتافتند،
بنابرایــن تمجیــد و احتــرام بــه آنهــا وظیفه ای
قطعی و همگانی است.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشــاره به اینکه
حقایــق حوادثــی
بــا گذشــت زمــان ،ابعــاد و
ِ
نظیــر دفــاع مقدس ،بیشــتر و بهتــر قابل درک
میشــود ،افزودنــد :باید به گونــهای عمل کرد
که معرفت و آگاهــی به «حقایق دفاع مقدس
به عنوان برههای درخشــان و تأثیرگذار» ،بطور
مستمر افزایش یابد و نسل کنونی از واقعیات
و حقایــق آن دوران آگاه شــود کــه تــالش در
ایــن زمینه توقعی جدی از پیشکســوتان دفاع
مقدس و متولیان اینگونه مسائل است.
ایشــان با اشــاره به اســناد و مدارک منتشر

شــده از جنگ تحمیلی از ســوی غرب افزودند:
این اعترافــات ،حقانیت حرفهای ما را که زمانی
ادعا و تصور میشد ،ثابت میکند.
فرمانــده کل قــوا ،تحمیل جنگ بــه ایران را
واکنش طبیعی ســلطهگران جهانــی به پیروزی
انقــالب اســالمی خواندنــد و گفتنــد :انقــالب
ملت ایران ،صرفًا شکســت یک نظام وابســته و
فاســد و یک ضربه مقطعی به آمریکا و استکبار
نبــود بلکه تهدید امپراطوری نظام ســلطه بود
و مســتکبران غــرب و شــرق بــا درک عمــق این
تهدیــد ،جنــگ را با تشــویق و تحریک صــدام بر
ملت ایران تحمیل کردند.
ایشــان هدف از جنگ تحمیلی را جلوگیری از
انتقــال پیام و حرفهای نو ملــت ایران به دیگر
ملتها از جمله نهراســیدن از امریکا و ایستادگی
و مقاومــت در مقابــل ظلــم و تبعیــض جهانی
دانســتند و افزودنــد :ظهــور نظــام سیاســی
مســتقل و الهامبخــش ،آن هم در کشــوری که
نقطــهی امیــد ،اتــکاء و طمــعورزی امریــکا بــه
شــمار میرفت برای امریکا و سلطه گران ،اصًال
تحــرکات
قابــل تحمــل نبــود ،بنابرایــن بعــد از
ِ
ناکامــی همچــون کودتــا ،حملــه بــه طبــس و
تحریــک قومیتها ،جنگی تمــام عیار را به ملت
ایران تحمیل کردند.
فرمانــده کل قــوا افزودنــد :ایــن حملــهی
سراســری البته در ذهن انقالبیــون ،پیشبینی
نمیشد اما برای عناصری از نیروهای مسلح که
مجرب بودند و برای شــخصیتهای برجسته و
مستقل جهان غیرمنتظره نبود.
رهبــر انقــالب در همیــن زمینــه به ســخنان
احمــد ســکوتره رئیــس جمهــور فقیــد گینه در
دیــداری خصوصــی بــا ایشــان اشــاره کردند و
گفتند :آقای ســکوتره معتقد بــود وقوع جنگ
تحمیلــی ناگزیــر بوده اســت ،چــون امپریالیزم
اگر نتواند انقالبــی را تضعیف یا مهار کند حتمًا
جنگی سنگین را به آن تحمیل خواهد کرد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــهای بــا انتقــاد از
ســخنان کســانی کــه غیــر مســئولنه ایــران را
مســئول جنــگ تحمیلی میداننــد و میگویند
دفــاع مقدس باید بعد از آزادســازی خرمشــهر
پایــان مییافــت گفتنــد :حادثــهی پایــان جنگ
یعنــی حمله و پیشــروی صدام بعــد از پذیرش
قطعانــه  598از جانــب ایــران و بعــد از آن،
حملــهی مرصــاد ،نشــان داد که اگــر در مقطع
آزادی خرمشــهر ،دفــاع پایــان مییافــت صدام
حتمــًا مجــددًا پیشــروی میکــرد بــه خصوص
اینکــه بخشهــای زیــادی از ایران عزیــز ،در آن
مقطع هنوز در اشغال متجاوزان بود.
ایشان تجزیهی ایران و جدا کردن خوزستان
بــه عنــوان بخشــی مهــم از کشــور ،بــه زانو در
آوردن ملــت ،برانــدازی جمهوری اســالمی و در
دســت گرفتن سرنوشــت ملت ایــران را اهداف
اصلــی امپراطــوری کینهتــوز ســلطه از تحمیــل
جنگ بــه ایــران برشــمردند و گفتنــد نباید این
حقایق آشکار را فراموش کرد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــهای ،تبدیــل جنــگ

 8ســاله از تهدیــدی بــزرگ بــه فرصتــی بــزرگ
را دومیــن حقیقــت دفــاع مقــدس دانســتند
و گفتنــد« :جوشــش انقــالب ،رهبــری تعییــن
کننــده امــام خمینــی و خصوصیــات برجســته
و تاریخــی ملــت ایــران» ،ســه عنصــر و عامــل
مهمــی بودند که این حقیقت شــورانگیز را رقم
زدند کــه باید در تبیین آن بخوبی کار شــود به
خصــوص اینکه فرصتهای بوجود آمده از دل
تهدید ســهمگین جنــگ ،هنوز بــرای اکثر مردم
ناشناخته است.
فرمانــده کل قــوا ،دادن درس عبــرت بــه
ملتهای دیگر را از جمله اهداف زیادهخواهان
جهانــی از بــه راه انداختــن جنــگ تحمیلــی
برشــمردند و افزودنــد :آنهــا میخواســتند بــا
ســرکوب ملــت ایــران ،بــاب گشــوده شــدهی
مقاومــت را کامًال ببندند اما ملت ،همه اهداف
جبهــه اســتکبار را خنثــی کــرد و برخــالف تصور
دشــمنان ،خــود را بــال کشــید و فرصتهــای
بسیار آفرید.
رهبر انقالب اســالمی یکی از دســتاوردهای
دفــاع مقدس را ایســتادگی مــردم بویژه مردم
خوزســتان و عــرب زبانهــا و بیتوجهــی آنهــا
بــه وسوســههای دشــمن بــرای تجزیه کشــور
دانســتند و گفتنــد :دفــاع مقــدس همچنیــن
زمینهساز بروز باورهای دینی و برترین سجایای
اخالقی ملت ایران شد.
حضــرت آیــت اهلل خامنهای با اشــاره به بروز
گذشــت ،فداکاری و دین باوری در دوران دفاع
مقدس بویژه گذشــت خانوادههای رزمندگان
و شــهدا افزودنــد :در دوران دفــاع مقــدس،
همهی کشــور به عمق دفاعــی جبههها تبدیل
شــد و شــهر و روستا ،مســجد و هیأت ،حوزه و
دانشــگاه ،همه در خدمت دفــاع و انقالب قرار
گرفتند.
ایشــان اتحــاد و انســجام ملــت را از دیگــر
دســتاوردهای دوران دفاع مقدس برشمردند
و خاطرنشان کردند :در سالهای ابتدایی انقالب
بــه دلیــل اختالفات سیاســی در ســطوح بالی
کشــور و اقدامــات تفرقــه افکنانــه گروهکها،
مــردم دســته دســته شــده بودنــد امــا دفــاع
مقدس همه آحاد مردم را یکپارچه کرد.
رهبــر انقــالب اســالمی یکــی دیگــر از
دســتاوردهای دفــاع مقــدس را که زمینهســاز
تبدیــل تهدیــد بــه فرصت شــد ،مســئله اقتدار
نظامــی کشــور دانســتند و گفتنــد :در شــروع
جنــگ تحمیلــی وضــع کشــور از لحــاظ نظامی
خوب نبود اما دفاع مقدس از یک طرف تبدیل
بــه آزمــون وفــاداری ارتــش بــه نظــام مقدس
جمهوری اسالمی شد و از طرف دیگر زمینهساز
ســربرآوردن ســپاه بــه عنــوان یــک حقیقــت
درخشنده شد.
فرمانــده کل قــوا بــا تأکید بــر اینکــه اقتدار
نیروهــای مســلح موجــب محبوبیــت آنهــا نزد
مــردم و ایجــاد احســاس امنیــت بــرای کشــور
شــد ،افزودنــد :البتــه ایــن نکتــه باید مــد نظر
فرماندهان محترم ارتش و ســپاه باشد که این

محبوبیــت و اقتــدار تا زمانی اســت کــه حرکت
پیشرونــده نیروهــای مســلح با همان شــتاب
قبلی ادامه داشــته باشــد و دستخوش توقف
و عقب گرد نشود زیرا هرگونه توقف در مقابل
حرکت رو به جلوی دشــمن ،به معنای عقبگرد
اســت و بــر همیــن اســاس مســئولن نظامی
و کشــوری ،پشــتیبانی از نیروهــای مســلح را از
کارهای واجب خود بدانند.
ایشــان تأکیــد کردنــد :بــه لطف الهــی امروز
کشــور از لحــاظ دفاعی بــه مرحلــه بازدارندگی
رســیده اســت و از لحاظ تهدیــد خارجی نگرانی
وجــود ندارد و دشــمنان نیز ایــن موضوع را به
خوبی میدانند.
رهبر انقالب اســالمی در ادامــه به یک نکته
مهــم اشــاره کردنــد و گفتنــد :برخــی اوقات در
مورد دفاع مقدس تعابیری همچون استفاده
از مــوج انســانی بکار برده میشــود در حالیکه
محور تمام حــرکات و اقدامات و عملیات در 8
ســال جنگ ،تدبیر و عقالنیت بــود و روشها و
راهکنشهای ابتکاری در عملیات مختلف قابل
تدریس در دانشگاههای نظامی است.
حضــرت آیــت اهلل خامنــهای از جملــه
دســتاوردهای دفــاع مقــدس را ثابــت شــدن
یــک اصــل مهم بــرای ملــت ایــران دانســتند و
تأکیــد کردنــد :در دوران دفــاع مقــدس ثابــت
شــد که صیانت کشــور و بازدارندگی در مقابل
تهدیدهای دشمن ،تنها از راه مقاومت بدست
میآید و نه تسلیم.
ایشــان افزودنــد :در همــان اوایــل جنــگ
افرادی معتقد به تسلیم بودند و غیر مستقیم
این موضوع را مطرح میکردند اما امام محکم
ایســتاد و در نهایــت بــرای ملت ایــران نیز ثابت
شــد که پیــروزی و پیشــرفت و صیانت کشــور با
مقاومت حاصل میشود.
رهبر انقالب اســالمی با اشــاره به اســتفاده
از اصل مقاومت در مســائل مختلف سیاســی،
اقتصــادی و فرهنگــی خاطرنشــان کردنــد :این
مقاومــت هوشــمندانه موجــب شــد اوًال یــک
اطمینان و اعتماد بــه نفس داخلی در فعالین
سیاسی و فرهنگی بوجود آید ،ثانیًا به دشمن
آموخــت در محاســبات خــود ،همــواره قــدرت
داخلــی ایــران را به حســاب بیاورد چــرا که ما با
همیــن روحیــه توانســتیم در بســیاری از موارد
همچــون فشــار حداکثری یــا طــرح خاورمیانه
جدید و یــا تعرض به مرزهــای هوایی و دریایی
از جمله ســاقط کردن پرنده متجاوز دشــمن یا
توقیف شناورهای خاطی آنان ،دشمن را ناکام
بگذاریم.
ایشان به تأکید مکرر خود بر لزوم روایتگری
درست ،اشاره کردند و گفتند :فعالیتهایی که
تاکنــون در این زمینه انجام شــده خوب اســت
اما همه آنها زیرســاخت هستند و باید خروجی
کارها مشاهده شوند.
رهبر انقالب اســالمی تأکید کردند :هنگامی
میتوانیــد از نتیجــهی کار خــود در روایتگــری
دفــاع مقــدس احســاس رضایــت کنیــد کــه

فرمانده کل قوا با اشاره به
تاش دشمن برای انکار
فرازها و اوجهای دفاع
مقدس و بزرگنمایی برخی
نقاط ضعف احتمالی
گفتند ،آنها با کار «فرهنگی،
تبلیغاتی و رسانهای»
پرحجم تاش میکنند
زرق و برق دروغین استکبار
را به رخ جوانان بکشند و
تلخیها و تاریکیهای خود
را پنهان ...
نوجــوان دبیرســتانی و جــوان دانشــگاهی بــا
همان چشــمی که شــما به دفاع مقدس نگاه
میکنید ،به مسائل آن بنگرد و همان برداشت
را داشته باشد.
حضــرت آیت اهلل خامنهای بــا تأکید بر اینکه
اگر این مهم اتفاق بیفتد موفقیت در میدانهای
گوناگــون آینده ،حتمی خواهد بــود ،افزودند:
حضــور جوانهایــی کــه برای دفــاع از حــرم به
میدان رفتند و برخی هم به شــهادت رســیدند
از تأثیرات روایت درســت بود زیــرا این جوانها
دفاع مقدس را ندیده بودند.
فرمانده کل قوا با اشــاره به تالش دشــمن
بــرای انــکار فرازهــا و اوجهای دفــاع مقدس و
بزرگنمایــی برخی نقاط ضعــف احتمالی گفتند،
آنهــا بــا کار «فرهنگــی ،تبلیغاتــی و رســانهای»
پرحجــم تــالش میکننــد زرق و بــرق دروغیــن
اســتکبار را بــه رخ جوانان بکشــند و تلخیها و
تاریکیهــای خود را پنهان کننــد و در مقابل ،با
پنهــان کردن نقاط قوت و دســتاوردهای دفاع
مقــدس ،زمینهســاز تــرس مــردم از قــدرت و
هیبت ظاهری اســتکبار شــوند که نتیجهی آن،
ترس از دشــمن در میدان سیاســی و خود کم
بینــی در مقابــل دشــمن در میــدان فرهنگــی
است.
رهبر انقالب اسالمی در پایان پاسخگویی به
روایتهــای دروغ و مخــدوش از دفاع مقدس
و اصــل انقالب اســالمی را ضــروری خواندند و
افزودند :امریکاییها و صهیونیستها با نگارش
کتــاب و تولیــد فیلــم در ایــن زمینــه مشــغول
هســتند که باید با اســتفاده از افــراد اهل فکر
و هنر در مقابل آنها تالش و اقدامات مناســب
انجام داد.
در این دیدار ،ســردار سرلشکر محمد باقری
رئیــس ســتاد کل نیروهای مســلح با اشــاره به
برگزاری «سومین آیین تجلیل و تکریم سراسری
از یــک میلیــون پیشکســوت دفــاع مقــدس و
مقاومت» ،گزارشــی از برنامهها و فعالیتهای
انجامگرفتــه در زمینه حفــظ و ترویج فرهنگ و
ارزشهای دفاع مقدس بیان کرد.

