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خودشمیداندچهوقتظهورمیکند10انتظار
سپهرغرب،گروهانتظار:خودحضرتهممنتظرروزموعوداستوخودشمیداندکهچهوقتظهورمیکند.اینکهگفتهمیشودکهآنحضرت)ع(وقتظهورشرانمیداند،درستنیست.

ّنا َنْصِبُر َعلی ما َنْعَلُم، َو شیَعُتنا َیْصِبرُوَن َعلی ما ال َیْعَلمُوَن؛ شـــیعیان ما از ما صابرتر هستند... زیرا ما برای آنچه می دانیم، صبر می کنیم؛ ولی آنها بر آنچه نمی دانند، صبر  در روایتی از امام صادق علیه الســـام آمده اســـت که فرمود: »شـــیَعُتنا َأْصَبُر ِمّنا... ِلَ
می کنند.

حضرت غایب عجل اهلل تعالی فرجه الشریف عجب صبری دارد! با اینکه از تمام آنچه که ما می دانیم و یا نمی دانیم، اطاع دارد و از همه امور و مشکات و گرفتاری های ما باخبر است. خود حضرت هم منتظر روز موعود است و خودش می داند که چه وقت 
ظهور می کند. اینکه گفته می شود که آن حضرت)ع( وقت ظهورش را نمی داند، درست نیست.

انتظار: گروه سپهرغرب،
آن اطالعرسانی و آگاهیها
موجب هدایت ستارگان
ایمان اهل که است شده
عدل حکومت منتظران و
السالم علیه مهدی حضرت
و امیدوار پیش از بیش
را بعدی نسلهای گشته، عصر آن دلبسته

نیزبااینفرهنگمأنوسکنند.
دلدادگان فرهنگ انتظار با همه مشکات 
و گرفتاریهایی که دشــمنان برایشــان فراهم 
روز  آن  رســیدن  بــه  امیــد  هرگــز  می آورنــد، 
دیدنــی و لذتبخــش را از دســت نمــی دهند، 

بلکه شــوق و عشقشان بیشتر می شود.
ســخن از خصوصیــات انقــاب جهانی آن 
یــار ســفر کــرده، زمانــی شــیرین تر می شــود 
که امامــان معصــوم علیهم الســام ویژگیها 
و نشــانه های عصــر ظهــور حضــرت قائــم آل 
برایمــان  را  آلــه  و  علیــه  اهلل  صلــی  محمــد 
توصیــف کننــد و بــذر امیــد و آرزوی اســتقرار 
را  دولــت کریمــه امــام زمــان علیــه الســام 
در دلهــای بــه انتظــار نشســته مان شــکوفا 
ظهــور  دوران  انگیــز  دل  رایحــه  تــا  گرداننــد 
از ظلــم  انســانهاِی خســته  در روح و جســم 
تــازه  حیاتــی  فســاد،  و  فتنــه  و  ناعدالتــی  و 

ببخشد.

منتظرانمژدهباد
گفتــاری  در  الســام  علیــه  باقــر  امــام 
امیدآفریــن و نشــاط بخــش بــه منتظــران 
کــه  می دهــد  مــژده  حضــرت  آن  حقیقــی 
َعْنُهــْم  َیِغیــُب  َزمــاٌن  الّنــاِس  َعَلــی  »َیْأِتــی 
َاْمِرنــا  َعلــی  ِللّثاِبِتیــَن  َفیاُطوبــی  ِاماُمُهــْم 
مــاِن ِاّنَ َاْدنــی مــا َیُکــوُن َلُهْم  ِفــی ذِلــَک الّزَ
ِمــَن الّثــواِب َاْن ُیناِدَیُهُم اْلبــاِری ُء َعّزَ َوَجّلَ 
ِبَغْیبــی  ْقُتــْم  َوَصّدَ ِبِســّری  آَمْنُتــْم  ِعبــاِدی 
بــر مــردم  ــواِب ِمنــی؛  الّثَ ِبُحْســِن  َفَأْبِشــُروا 
زمانــی می آیــد کــه امامشــان از منظر آنان 

می شود.  غایب 
زمــان  آن  در  کــه  آنــان  حــال  بــه  خوشــا 
در امــر ]والیــت[ مــا اهــل بیــت ثابــت قدم و 
بــه  کــه  پاداشــی  بماننــد! کمتریــن  اســتوار 
آنــان می رســد، این اســت که خــدای متعال 
بنــدگان  می فرمایــد:  و  می کنــد  خطابشــان 
من! شــما به حجت پنهان من ایمان آوردید 
و غیب مرا تصدیق کردید. پس بر شــما مژده 
بــاد کــه بهتریــن پــاداش مــن در انتظارتــان 

است.«
آن گاه امــام باقر علیه الســام ادامه داد: 
از  گــذاری  ارج  خاطــر  بــه  متعــال  »خداونــد 
چنین منتظران راســتینی به آنان می فرماید: 
شــما مــردان و زنــان، بنــدگان حقیقــی مــن 

هستید. 
رفتــار نیــک و شایســته تــان را می پذیرم و 
از کــردار ناپســندتان عفو می کنــم و به خاطر 
شــما ســایر گنهکاران را می آمــرزم و بندگانم 
را به خاطر شــما با باران رحمت خود سیراب 
و از آنــان بــا را دفــع می کنــم. ای عزیزترین 
بندگان من! اگر شما نبودید، عذاب دردناک 

خــود را به مردم نافرمان نازل می کردم.«

یارانوفادار
پیشــوای پنجــم علیــه الســام در توصیف 
یــاران حضــرت مهــدی علیــه الســام کــه در 
زمــان غیبــت، خــود را بــرای شــرکت در قیام 

جهانــی آن حضــرت آمــاده می کننــد، بــه ابو 
خالــد کابلی فرمود: »من به گروهی می نگرم 
کــه در آســتانه ظهــور از طــرف مشــرق زمین 
بــه پــا می خیزند. آنــان به دنبــال طلب حق و 
ایجــاد حکومــت الهی تــاش می کننــد. بارها 
از متولیــان حکومــت اجــراء حق را خواســتار 
مســئولین  اعتنایــی  بــی  بــا  اّمــا  می شــوند، 
مواجــه می شــوند. وقتــی که وضــع را چنین 
دوش  بــه  را  خــود  شمشــیرهای  ببیننــد، 
در  تمــام  و قاطعیــت  اقتــدار  بــا  و  می نهنــد 
انجام خواســته شان اصرار می ورزند تا اینکه 
ســردمداران حکومت نمــی پذیرند و آن حق 
طلبــاِن ثابــت قــدم، ناگزیر به قیــام و انقاب 
می گردنــد و کســی نمــی تواند جلوگیرشــان 
شــود. این حــق جویان وقتی کــه حکومت را 
به دست گرفتند، آن را به غیر از صاحب االمر 
علیــه الســام به کــس دیگری نمی ســپارند. 
کشــته های اینهــا همــه از شــهیدان راه حــق 

می شوند.« محسوب 
بــه  الســام  علیــه  باقــر  امــام  اینجــا  در 
ابــو خالــد کابلــی جملــه ای زیبــا فرمــود که 
منتظــران  همــه  العیــن  نصــب  می توانــد 

لحظات ظهور باشد.
ــی َلــْو َاْدَرْکُت  آن حضــرت فرمــود: »َامــا ِاّنِ
هــَذا  ِلصاِحــِب  َنْفســی  اَلَءْســَتْبَقْیُت  ذِلــَک 
ااْلَءْمــِر؛ مطمئنا بــدان! اگر مــن آن روزگاران 
را درک کنــم، جانــم را برای فــداکاری در رکاب 
حضــرت صاحــب االمــر علیــه الســام تقدیم 

می دارم.«
مــورد  در  الســام  علیــه  پنجــم  امــام 
اســتقامت و اســتواری یاران حضــرت مهدی 
علیــه الســام به آیــه ای از قرآن اســتناد کرد 
ُاْولُهمــا  َوْعــُد  »َفــِاذا جــاَء  آیــه  و در تفســیر 
َبَعْثنــا َعَلْیُکــَم ِعبــادا َلنــا ُاولــی َبــْأٍس َشــِدیٍد 
یاِر َوکاَن َوْعــدا َمْفُعوًال«؛  َفجاُســوا ِخــاَل الّدِ
»هنگامــی کــه نخســتین وعــده فــرا رســد، 
گروهــی از بنــدگان پیکارجوِی خــود را بر ضد 
شــما برمی انگیزیم ]تا شــما را ســخت درهم 
مجرمــان  آوردن  دســت  بــه  بــرای  و  کوبنــد 
]خانه هــا را جســتجو می کننــد و ایــن وعــده 
ای اســت قطعــی.« فرمــود: »ایــن بنــدگان 
پیکارجــو و مقــاوم که به طرفــداری از حق به 
پــا می خیزنــد، همــان حضــرت قائــم و یاران 

وفادار او هستند.«

چشمبهراهظهور
از منظــر امــام باقــر علیه الســام در عصر 
غیبــت، چشــم بــه راه ظهــور حضــرت مهدی 
علیــه الســام بــودن و انتظــار حکومــت آل 
محمــد صلــی اهلل علیــه و آلــه را کشــیدن از 
عبادات شایســته و برتر محســوب می شود. 
آن گرامــی بــه نقــل از وجود مقدس رســول 
اکــرم صلــی اهلل علیه و آلــه فرمــود: »َاْفَضُل 
اْلِعبــاَدِة اْنِتظــاُر اْلَفــَرِج؛)6( انتظــار ]پیــروزی 
و[ فــرج ]آل محمــد صلی اهلل علیــه و آله [ از 

برترین عبادات محسوب می شود.«

جهاندرآستانهظهور
آســتانه ظهــور حضــرت مهــدی علیــه  در 
الســام اوضاع جهان بــه بدترین وضع خود 
می رســد و ظلم و ناعدالتی، تبعیض، تضییع 
حقوق دیگران بــه بدترین وضع خود تبدیل 
شــده و مــردم از هر کس و حکومتــی ناامید 
گردیده، به دنبال روزنه امید و ندای عدالتی 
می گردنــد کــه آنــان را از آن منجاب ســتم و 
نجــات  مســتکبران  و  زورمــداران  چنــگال  از 
بخشــد. مــردم چنــان از دســت دروغگویــان 
فتنــه انگیز و فرصت طلب به تنگ می آیند که 
شــب و روز آرزوی قیــام منــادی عدالــت را در 

می پرورانند.  سر 
حضــرت امــام باقــر علیــه الســام فضــای 
تاریــک جهان قبــل از ظهور را ایــن گونه بیان 
َخــْوٍف  َعلــی  ِااّل  اْلقاِئــُم  َیُقــوُم  »ال  می کنــد: 
َشــدیٍد ِمَن الّناِس َوَزالِزَل َوِفْتَنٍة َوَباٍء ُیصیُب 
الّناَس َوطاُعوٍن َقْبَل ذِلَک َوَســْیٍف قاِطٍع َبْیَن 
اْلَعَرِب َواْخِتاٍف َشــدیٍد َبْیَن الّناِس َوتْشــتیٍت 
ی  فــی دیِنِهــْم َوَتْغییــٍر فی حاِلِهــْم َحّتــی َیَتَمّنَ
اْلُمَتَمّنــی اْلَمــْوَت َصباحا َوَمســاًء ِمــْن ِعَظِم 
ما َیری ِمْن َکْلــِب الّناِس َوَاْکِل َبْعِضِهْم َبْعضا؛ 
حضــرت قائــم علیــه الســام قیام نمــی کند، 
مگــر در حــال تــرس شــدید مــردم و زلزله ها 
و فتنــه و بایــی که بــر مردم فرا رســد و قبل 
گاه  آن  می شــوند.  طاعــون  گرفتــار  آن،  از 
شمشــیر برنــده میان اعراب حاکم می شــود 
و اختــاف میــان مــردم و تفرقــه در دیــن و 
دگرگونــی احوالشــان بــه اوج می رســد؛ بــه 
گونــه ای که هــر کس بر اثر مشــاهده درنده 
برخــی  میــان  در  کــه  ای  گزندگــی  و  خویــی 
از مــردم نســبت بــه بعضــی دیگر بــه وجود 

می آیــد، صبــح و شــام آرزوی مــرگ می کند.« 
و  یــأس  کــه  »وقتــی  افــزود:  گاه  آن  امــام 
ناامیدی تمام مردم را فرا گرفت و دیگر از هر 
جهــت خود را در بن بســت احســاس کردند، 

امام غائب علیه الســام قیام می کند.«

اقتدارحضرتمهدیعلیهالسالم
برای اجراء عدالت و گسترش مساوات در 
جامعه اســامی الزم است که موانع عدالت 
را از میــان برداشــت و راه آن را همــوار کــرد؛ 
زیــرا اصحــاب زر و زور و تزویر و کســانی که از 
درهــم ریختگــی جامعــه در راه ترویج فســاد 
و انحــراف بهــره می برنــد، هرگــز از عدالــت و 
برنامه هــای عادالنــه راضــی نخواهنــد بود و 
با توســل بــه هر شــیوه ای در مســیر احقاق 
حقــوق مــردم ســنگ انــدازی خواهنــد کرد. 
ویژگیهــای  تریــن  مهــم  از  یکــی  بنابرایــن، 
در  صابــت  و  قاطعیــت  عــادل  زمامــداران 
مقابلــه با دشــمنان داخلی و خارجی اســت. 
امــام زمــان علیه الســام نیز با اقتــدار کامل 
را  عدالــت  دشــمنان  و  اســام  مخالفیــن 
ســرکوب خواهد کرد. امام باقر علیه الســام 
ْیِف؛)8( آن  می فرماید: »َلْیَس َشــْأُنُه ِااّل ِبالّسَ
حضرت ]در ســرکوب دشــمنان قسم خورده 

اش] فقط شمشــیر را می شناسد.«
او در قاطعیت همانند جدش رسول خدا 
صلــی اهلل علیــه و آله عمل خواهــد کرد و به 
خیانتکاران، کافران و عوامل داخلی دشمن 

اجــازه هیچ گونه توطئه ای نخواهد داد.
حضرت باقر علیه الســام درباره شباهت 
حضــرت مهــدی علیــه الســام بــه پیامبران 
تشــابه  دربــاره  و  فرمــوده  مطالبــی  الهــی 
حضــرت خاتــم االوصیــاء بــه حضــرت پیامبر 
اکــرم صلــی اهلل علیــه و آله فرموده اســت: 
آلــه  ــٍد صلــی اهلل علیــه و  ُمَحّمَ ِمــْن  »َوَاّمــا 
َیَضــُع  ُثــّمَ  آثــاِرِه  َوَتْبییــُن  ــْیِف  ِبالّسَ َفاْلِقیــاُم 
َســْیَفُه َعلــی عاِتِقــِه َثماِنَیــَة َاْشــُهٍر َفــا َیزاُل 
؛  َیْقُتــُل َاْعــداَء اهلِل َحّتی َیْرَضــی اهلُل َعّزَ َوَجّلَ
و اّما ]شــباهت حضرت مهدی علیه الســام 
[ بــه پیامبر اکــرم صلی اهلل علیــه و آله قیام 
با شمشــیر اســت ]کــه دشــمنان لجوج را از 
میان برمی دارد[ و آثار آن حضرت را آشــکار 
صــورت  بــه  مــاه  هشــت  گاه  آن  می کنــد. 
مســّلح و آمــاده بــه ســر می بــرد و همواره 
بــا دشــمنان خــدا مبــارزه می کنــد تــا اینکه 

شود.« راضی  خداوند 

بانواندردولتمهدوی
بــدون تردیــد بانــواِن شایســته و متعهد 
ارزشــمندی  جایــگاه  حضــرت  آن  دولــت  در 
دارنــد. نقــش زن در آن زمــان هماننــد زنان 
صــدر اســام، فراخــور حــال آنــان و نســبت 
بــه موقعیــت ویژه شــان خواهد بــود؛ یعنی 
همــان رســالتی کــه یــک زن مســلمان طبــق 
آیین اســام بــه دوش گرفته اســت، در عصر 
ظهــور نیــز به آن پــای بند خواهد بــود. آنچه 
از روایــات برمــی آیــد، آن اســت که عــده ای 
از بانــوان ارجمنــد  از کارگــزاران آن حضــرت 

هستند. 
نزدیــک  یــاران  از  یزیــد جعفــی  بــن  جابــر 
امــام محمد باقر علیه الســام بــه نقل از آن 
حضــرت فرمــود: »َوَیِجــی ُء َواهلِل َثــاُث ِماَئٍة 
َوِبْضَعــَة َعَشــَر َرُجــًا فیِهــْم َخْمُســوَن اْمــَرَأًة 
ــَة َعلــی َغْیــِر میعــاٍد؛ به خدا  َیْجَتِمُعــوَن ِبَمّکَ
ســوگند! 313 نفر یاران مهدی علیه الســام 
می آیند که پنجاه نفر از آنان زن می باشــند و 
بــدون هیــچ گونه وعــده قبلی در شــهر مکه 

گرد هم جمع می شوند.«
روایــت دیگری در این زمینه از ام ســلمه، 
همســر رســول خــدا صلــی اهلل علیــه و آلــه 
از طریــق اهــل ســنت نقل شــده اســت که 
آن  در  آلــه  و  علیــه  اهلل  اکــرم صلــی  پیامبــر 
گفتــار بــا اشــاره بــه عصــر ظهــور و اجتماع 
یاران حضرت مهدی علیه الســام در اطراف 
آن حضــرت می فرمایــد: »َیُعــوُذ عاِئــٌذ ِفــی 
ِاَلْیــِه َکالَطْیــِر اْلواِرِد  اْلَحــَرِم َفَیْجَتِمــُع الّناُس 
ِماَئــٍة  َثــاُث  ِاَلْیــِه  َیْجَتِمــَع  َحّتــی  َقــِة  اْلُمَتَفّرِ
َوَاْرَبَعَة َعَشــَر َرُجــًا ِفیِه ِنْســَوٌة...؛ ]در زمان 
ظهــور] پنــاه خواهــی بــه حــرم خداونــد در 

مکه پناهنده می شــود. 
مــردم هماننــد کبوتــران از هــر ســو بــه 
ســیصد  اینکــه  تــا  می آورنــد  رو  و  ا  جانــب 
زن  آنــان  از  ای  عــده  کــه  نفــر  چهــارده  و 
ادامــه  و  می گیرنــد.«  را  او  دور  هســتند، 
و  می کننــد  خــروج  جــا  همــان  از  »و  داد: 
بــر تمــام ســتمگران و اعوان و انصارشــان 
پیــروز می گردند و عدل را آن چنان در روی 
آرزو  زنــدگان  کــه  می ســازند  برقــرار  زمیــن 
می کننــد که ای کاش مرده هایشــان نیز از 

آن عدالت می چشــیدند!« طعم 

مخالفیندولتمهدوی
افــرادی  معمــوًال  باطــل  جبهــه  ســران 
خودخــواه، متکبــر، صاحــب صفات ناپســند 
انسانی هستند که در مقابل حق خودنمایی 

می کنند.
آنــان چنــان در منجــاب فســاد و گنــاه   
و  طلــب  حــق  انســانهای  کــه  ورنــد  غوطــه 
جلوه های فضیلت را خطرناک ترین دشمنان 
خویــش قلمــداد می کنند. بــه همین جهت، 
تمام تاشهای خود را برای نابودی آیین حق 
و رهبــران الهی به کار می گیرنــد. اّما خداوند 

طبق ســنت پایدار خود همــواره حق را پیروز 
گردانیده و دشــمنانش را مأیوس و مغلوب 

کرده است.
ُیْطِفُئــوْا  َأن  »ُیِریــُدوَن  قــرآن می فرمایــد: 
ُیِتــّمَ  َأن  ِإآّلَ  اهلُل  َوَیْأَبــی  ِهِهــْم  ِبَأْفــوَ  اهلِل  ُنــوَر 
ُنــوَرُه َوَلــْو َکــِرَه اْلَکـــِفُروَن« »]مخالفیــن حق 
]مــی خواهند نــور خــدا را با دهانهــای خود 
خاموش کنند، ولی خدا جز این نمی خواهد 
کــه نــورش را کامــل کند؛ هــر چند کافــران را 

نیاید.« خوش 
در عصــر ظهــور، تاشــهای زیــادی صورت 
آل  قائــم  حکومــت  اســتقرار  از  تــا  می گیــرد 
محمــد صلی اهلل علیه و آله جلوگیری شــود، 
اّمــا آن حضــرت به لطــف و مدد الهــی، تمام 
موانــع را از میــان برمــی دارد. ســفیانی یکی 
از دشــمنان سرســخت حضرت مهــدی علیه 

السام است.
امیــر مؤمنــان علی علیه الســام در مورد 
جنایات وی بــه کوفیان فرمود: »بدا به حال 
کوفــه! ســفیانی چــه جنایاتی در آنجــا انجام 
می کنــد،  تجــاوز  شــما  حریــم  بــه  می دهــد! 
کودکان را سر می برد و ناموس شما را هتک 

می کند.«
امــام باقــر علیه الســام دربــاره ویژگیهای 
این دشــمن سرســخت حضرت مهــدی علیه 
الســام فرمــود: »اگــر ســفیانی را مشــاهده 
کنــی، در واقــع پلیدتریــن مــردم را دیده ای. 
وی دارای رنگــی بــور و ســرخ و کبود اســت. 
هرگز ســر به بندگی خدا فرو نیاورده و مکه و 

مدینه را ندیده است.«
امام باقر علیه الســام می فرماید: »گویا 
مــن ســفیانی )ســرکرده دشــمنان حضــرت 
امــام عصــر علیــه الســام ( را می بینــم کــه 
در زمینهــای سرســبز شــما در کوفــه اقامت 
گزیــده، نــدا می دهــد کــه هــر کس ســر یک 
تــن از شــیعیان علی علیه الســام را بیاورد، 

هزار درهم پاداش اوســت. در ایــن هنگام، 
همســایه به همســایه دیگر حمله می کند و 
می گوید: این شــخص از شــیعیان است. او 

را می کشــد و هزار درهم جایزه می گیرد.«
شــیصبانی نیــز یکــی دیگر از ســران جبهه 
باطــل در عصــر ظهور اســت. او از دشــمنان 
کینــه توز اهــل بیت علیهم الســام و حضرت 

مهدی علیه السام می باشد. 
و  می رســد  عبــاس  بنــی  بــه  اش  ریشــه 
شــخصی بدکــردار، شــیطان صفــت و گمنام 

است. 
امــام باقــر علیه الســام بــه جابــر جعفی 
فرمود: »ســفیانی خروج نمی کند، مگر آنکه 
قبل از او شــیصبانی در سرزمین عراق خروج 
می کنــد. او هماننــد جوشــیدن آب از زمین، 
یکباره پیدا می شــود و فرستادگان شما را به 

می رساند. قتل 
از آن در انتظــار خــروج ســفیانی و   بعــد 

ظهور قائم علیه الســام باشید.«
دجــال نیــز فتنــه گــری کــذاب و فریبنــده 
است که موجی از آشوب و فتنه به پا می کند 
و بســیاری را بــا دسیســه های شــیطانی اش 
می فریبد. چشــم راســت او ناپیداســت و نام 
اصلــی اش صیــف بــن عائد اســت. او اّدعای 
خدایی می کند. در ســحر و جادو، زبردست و 
در فریب مردم، مهارت عجیبی دارد. شیطان 

صفتــان به اطراف او گرد می آیند.
ســنت  و  الهــی  مشــیت  طبــق  اّمــا 
تغییرناپذیــرش همچنــان کــه در طول تاریخ 
همــواره به اثبات رســیده اســت، اهل باطل 
همچون کف روی آب نابود شــدنی هســتند 
و حضــرت مهدی علیه الســام نیز بــا غلبه بر 
ســران کفــر و فتنــه و نفــاق طومــار زندگانی 
دشــمنان فضیلت و کمــال را درهم می پیچد 
و بســاط عــدل و داد و انســانیت را در روی 

می گسترد. زمین 

عصرظهـــوردرکالمامامباقر)علیهالسالم(

حضرت باقر علیه السالم 
درباره شباهت حضرت مهدی 
علیه السالم به پیامبران الهی 
مطالبی فرموده و درباره تشابه 
حضرت خاتم االوصیاء به 
حضرت پیامبر اکرم صلی اهلل 
علیه و آله فرموده است: »َوَاّما 
ٍد صلی اهلل علیه و آله  ِمْن ُمَحّمَ
ْیِف َوَتْبییُن آثاِرِه ُثّمَ  َفاْلِقیاُم ِبالّسَ
َیَضُع َسْیَفُه َعلی عاِتِقِه َثماِنَیَة 
َاْشُهٍر َفال َیزاُل َیْقُتُل َاْعداَء اهلِل 
؛ و اّما  َحّتی َیْرَضی اهلُل َعّزَ َوَجّلَ
]شباهت حضرت مهدی علیه 
السالم [ به پیامبر اکرم صلی 
اهلل علیه و آله ...

امام پنجم علیه السالم در مورد 
استقامت و استواری یاران حضرت 

مهدی علیه السالم به آیه ای از 
قرآن استناد کرد و در تفسیر آیه 

»َفِاذا جاَء َوْعُد ُاْولُهما َبَعْثنا َعَلْیُکَم 
ِعبادا َلنا ُاولی َبْأٍس َشِدیٍد َفجاُسوا 

یاِر َوکاَن َوْعدا َمْفُعواًل«؛  ِخالَل الّدِ
»هنگامی که نخستین وعده فرا 

وهی از بندگان پیکارجوِی  رسد، گر
خود را بر ضد شما برمی انگیزیم ]تا 

شما را سخت درهم کوبند و برای 
به دست آوردن مجرمان ]خانه ها 

را جستجو می کنند و این وعده ای 
است قطعی.« فرمود: »این بندگان 

پیکارجو و مقاوم که به طرفداری از 
حق به پا می خیزند، همان حضرت 

قائم و یاران وفادار او هستند.«

اهل ایمان
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سپهرغرب،گروهانتظار:قال

امام حسین علیه السام فرمود: حضرت مهدى داراى غیبتی است که گروهی در آن مرحله مرتد می شوند و گروهی ثابت قدم می مانند و اظهار خشنودى می کنند. افراد مرتد به آنها می گویند: »این وعده کی خواهد بود اگر شما راستگو هستید؟« ولی کسی که در زمان غیبت 
در مقابل اذّیت و آزار و تکذیب آنها صبور باشد، مجاهدى است که با شمشیر در کنار رسول خدا صلی اهلل علیه و آله جهاد کرده است. بحاراالنوار، جلد 51.

انتظار: گروه سپهرغرب،
تحقق )عج(، حضرت وظیفه
فراگیروگستردهتمامیاهداف
اولیا و پیامبران برنامههاى و
اصطالحات و اقدامات و است
شعور و باال درک نیازمند او،

مترقیازسوىمردماست.
علــت و حکمت اصلی »غیبت«، براى ما معلوم 
نیســت و پس از ظهور حضرت مهدى)عج( آشــکار 
می گــردد؛ ولــی در روایــات متعــدد دیگر، اســرار و 
عللــی براى غیبــت آن حضرت)عج( بیان شــده که 
قابل توّجه اســت و می تواند ما را نسبت به وقوع 

غیبت و لزوم آن به اطمینان بیشترى برساند.
بــر  اینجــا عوامــل و حکمت هــاى غیبــت-  در 
 - جامــع  و  جدیــد  دســته بندى  یــک  اســاس 
بیــان می شــود؛ بنابرایــن، تقســیم، غیبــت امــام 
مهدى)عــج( هــم از جانــب خــدا و بــه خواســت و 
اراده او بوده اســت و هم مــردم، حاکمان ظالم و 

شیعیان در آن نقش و تأثیر داشته اند.

دشمنانعنودوستمگر
یکــی از موانــع و چالش هــاى اساســی فراروى 
امامان معصوم )علیهم الســام(، وجود حاکمان 
ظالم، دشــمنان جاهل و کینه جو و نفاق پیشگان 
دنیا دوســت بوده اســت. این امــر منجر به غصب 
خافت، کشــته شــدن امامان، انزوا و محدودیت، 
فشــارهاى مالی و اقتصادى، جلوگیرى از ارتباط با 

مردم و... شده بود.
امــام مهدى)عــج( نیز بــا همه این خطــرات رو 
بــه رو بــود و حکمت الهــی اقتضاء می کــرد که آن 
حضرت)عج( از دیدگاه ها غایب شــود. با توجه به 
ایــن امر بدیهــی، عوامل زیر در غیبــت آن حضرت 

نقش و تأثیر زیادى داشته است:
1-1جلوگیرىازکشتهشدن

فرمــود:  عسکرى)علیه الســام(   حســن  امــام 
را  خــود  شمشــیرهاى  بنی عبــاس،  و  »بنی امیــه 
بــراى مــا تیــز کردند؛ زیــرا خــوب می دانســتند که 
آنهــا در خافــت حقی ندارنــد. آنان از تــرس اینکه 
خافــت به جاى خــود برگــردد و در میان صاحبان 
اصلی اش مستقّر شود، به کشتن اهل بیت پیامبر 
آن  ســاله  بــردم  بیــن  از  و  )صلی اهلل علیه و آلــه(  
حضــرت)ص(، همت گماشــتند تا شــاید از والدت 
حضــرت قائم)عج( جلوگیرى کنند و یا او را به قتل 
برســانند؛ ولی خداوند اراده کــرد که او را بر احدى 
از دشــمنان آشــکار نکنــد و نور خــود را بــه اتمام 

رساند؛ اگر چه مشرکان خوش ندارند«.
زراره می گویــد: از امــام صــادق )علیه الســام(  
شــنیدم که می فرمودند: »یا زرارة الُبّد للقائم من 
غیبــة«؛ »به درســتی کــه بــراى قائم)عــج( غیبتی 
هســت«. پرســیدم: براى چــه؟ فرمودنــد: »یخاف 

علی نفسه«؛ »بر جان خویش می ترسد«.

فایده از خالی نکته دو بیان اینجا در 
نیست:

الــف. ترس حضرت)عج( بــر جان خود، براى آن 
است که او، آخرین ذخیره الهی است که باید براى 

تحقــق عدالت جهانی - که وعــده حتمی خداوند 
اســت - باقــی بمانــد؛ وگرنــه او نیــز ماننــد پدران 
بزرگــوارش، از شــهادت در مســیر تحّقــق اهــداف 

الهی، استقبال می کند.
ب. خداونــد متعال، هر چند قادر و توانا اســت 
کــه در هــر زمــان و هــر ســاعت، آن حضرت)عــج( 
را ظاهــر و بــه طــور قهــر و غلبــه، بــر تمــام ملل و 
حکومت هــا - پیــش از فراهــم شــدن اســباب - 
غالــب ســازد؛ ولــی چون جریــان ایــن جهــان را بر 
مجراى اســباب و مســّببات قــرار داده و تــا زمانی 
که اســباب چنان ظهــورى فراهم نشــود، قیام آن 
حضرت به تأخیر خواهد افتاد و اگر پیش از فراهم 
شدن اسباب و مقدمات ظاهر شود، از حفظ قتل 

مصون نخواهد ماند.
2-1خطردشمنانداخلیواهلنفاق

عــاوه بــر خطــرى کــه از ناحیه خلفاى عباســی 
متوجــه امام مهدى)عج( بــود؛ توطئه و اقدامات 
شومی نیز از طرف بعضی از نزدیکان فاسد و نفاق 
پیشه علیه آن حضرت صورت می گرفت و خطراتی 
را متوجــه او می ســاخت. نمونه روشــن این خطر 
را می تــوان در اقدامات جعفر کّذاب جســت و جو 
کــرد. او با دســتگاه خافت ارتباط نزدیکی داشــت 
و می خواســت بــه کمک آنان مقــام و دارایی امام 
عســکرى )علیه الســام(  را تصاحب کند و فرزند او 

را به کشتن دهد...!
امام هادى )علیه السام(  می فرمود: »از پسرم 
جعفــر دورى کنید کــه او براى من، به منزله نمرود 
)پسر نوح( است، نســبت به حضرت نوح که قرآن 
کریــم در حق او می فرماید: نوح گفت: پســر من از 
کســان من اســت ]ولی[ خدا فرمود: اى نوح! او از 

کسان تو نیست که آن عملی )فرزندى( است، غیر 
صالح«.

بــر این اســاس امــام عســکرى )علیه الســام(  
فرمود: »...اگر جعفر بتواند مرا بکشد، هرگز دریغ 

نمی کند!«

چهار.نقشامامزمان)عج(
مهدى)عــج(،  امــام  زیســتی  پنهــان  و  غیبــت 
می تواند از ناحیه و خواست خود آن حضرت)عج( 
باشــد، یعنی، آن حضرت)عــج( برابر تحّقق بعضی 
از اهــداف و برنامه هایــش و رهایــی از قیــد و بنــد 
حکومت هــا و با اذن الهی، از دیده ها غایب شــده 
اســت. در این رابطــه می توان بــه مؤّلفه هاى زیر 

اشاره کرد:
1-2بیعتنکردنباحاکمان

یکــی از عواملــی کــه در روایــات بســیار به آن 
اشــاره شــده، عــدم بیعت امــام مهدى)عــج( با 
خلفاى جور و طاغوت ها اســت، آن حضرت)عج( 
بــه جهت اینکــه مثل پدرانــش مجبور بــه بیعت 
بــا آنــان نشــود، بــه فرمان خــدا از چشــم مردم 
مخفــی شــد. »بیعت، نوعــی عقد و قــرارداد دو 
ســویه بین حاکم و فرمانبرداران اســت که از یک 
ســو خلیفــه را متعهد بــه اداره جامعه می کند و 
از طرف دیگــر بیعت کنندگان متعهد می شــوند، 
ضمن شــنیدن و اطاعــت از خلیفه، از او حمایت 

کنند«.
آن حضرت)عج( زمانی که ظهور می کند، بیعت 
هیــچ کس و هیــچ حکومت غاصب و ســتمگرى را 
- حتــی به عنوان تقیــه - بر گردن نــدارد. او قیام 
می کند، در حالی که نســبت بــه احدى از جباران و 
حکومت هاى مختلف، تمکین و تسکین ندارد و از 
راه تقیــه هم حکومت هاى غیر اســامی ناکامل را 
در ظاهر امضا نکرده اســت. او اکمل مظاهر اسم 
»العــادل«، »الســلطان«، »الغالــب« و »الحاکم« 
اســت و چنان شــخصیت و مقامــی از اینکه تحت 
ســلطنت غیــر خــدا واقع شــود. یا بــه حکومتی از 
حکومت هــاى جائــر بــه تقیــه رأى داده باشــد - 
بــر حســب اخبــار - محفــوظ و محــروس اســت و 
چنــان کــه از اخبار فراوان اســتفاده می شــود، آن 
حضرت)عــج( بــه تقیــه عمــل نمی کنــد و حــق را 

آشــکار و باطــل را از صفحــه روزگار بــر می انــدازد. 
پس یکی از حکمت ها و مصالح غیبت، این اســت 
که امام)علیه السام( ، پیش از رسیدن وقت ظهور 
و مأمــور شــدن به قیــام، ناچار نمی شــود، مانند 
پدران بزرگوارش، از راه تقیه با خلفا و زمامداران و 
سیاســتمداران وقت، بیعــت کند و وقتی که ظاهر 
می شــود، هیچ بیعتــی در گردن او نیســت و هیچ 
حکومتی را بر خود - غیر از حکومت خدا و احکام 
و قوانیــن قرآن، حتی به ظاهر و از روى تقیه هم - 

نپذیرفته است.
امیرالمومنین امام علی )علیه الســام(  در این 
باره فرموده بود: »هنگامی که قائم)عج( ما قیام 
کند، بــراى احدى در گردن او بیعــت نخواهد بود. 
از ایــن جهــت والدت او مخفی می شــود و خود از 

دیده ها پنهان می باشد«.
2-2آمادهشدنجهانوافکارعمومی

یکی از علت هاى مهــم غیبت امام مهدى)عج( 
و طوالنی شــدن پنهــان زیســتی آن حضرت)عج(، 
آمــاده ســاختن جامعــه بشــرى، براى رســیدن به 
مقصــد نهایــی و الهی خــود اســت. آمادگی جهان 
عبــارت اســت از: باال رفتن ســطح آگاهــی مردم و 
درک نیــاز بــه پیشــوایی عــادل و عالــم، بــه وجود 
آمدن امکانات و زمینه هاى مناســب براى تشکیل 
یــک حکومــت جهانــی، بــه ســتوه آمدن مــردم از 
ظلــم و بیدادگــرى و خواســت جهانــی و مردمــی 
براى گســترش و احیاى عدالت، معنویت و امنیت 
جهانــی. تا ایــن زمــان )آمادگی جهانی( فرا رســد، 
حضرت)عــج( در غیبت خواهند بــود؛ زیرا وظیفه 
حضرت)عــج(، تحّقــق فراگیــر و گســترده تمامــی 
اهــداف و برنامه هــاى پیامبــران و اولیــا اســت و 
بــاال و  نیازمنــد درک  او،  اقدامــات و اصطاحــات 

شعور مترقی از سوى مردم است.
1-3آمادهسازىوتربیتشیعیان

امــام  از حکمت هــاى »پنهــان زیســتی«  یکــی 
زمان)عــج(، ایــن بــود که شــیعیان ضعیــف و کم 
ظرفیت، تربیت شــده و ســطح آگاهــی و تحّمل و 

آمادگی آنها باال برود.
علــی بن یقطین از امام کاظــم)ع( نقل می کند 
که: »شــیعیان بــا آرزوها، تربیت می شــوند« پدرم 
یقطیــن به من گفــت: چه آنچه راجع به ســلطنت 
بنی عباس به ما گفته شــده بود، انجام شــد؛ ولی 
آنچــه که به شــما درباره فــرج اهل بیــت)ع( گفته 

شده بود، انجام نشد؟
به او گفتم: آن چه که به ما و شــما گفته شــده 
بود، هر دو از یک جا صادر شده است؛ نهایت اینکه 
وعده اى که به شــما داده شد، سر رسید اما وعده 
ما - چون زمانش حتی نبود - هنوز نرسیده است. 
در عیــن حــال ما را با ایجاد امیــد و آرزوى آن دوران 
تربیــت کردنــد؛ چــون اگر از همــان نخســت، به ما 
می گفتند که: فرج بیت، تا سال دویستم یا سیصدم 
انجــام می شــود، هــر آینــه مــردم قســاوت قلــب 
می گرفتند و عموم آنان از اسام بر می گشتند! اما 
همیشه به ما گفته اند: به همین زودى و با سرعت 
ایــن کار انجام می شــود تــا قلب هاى مــردم حفظ 

شود و فرج را نزدیک بدانند«.
منبع:شبستان

ارتقایفرهنگوآداباجتماعیدرعصرحکومتامامزمان)عج(
سپهرغرب،گروهانتظار:ازروایاتاستفادهمیشودکهوقتیامامزمانعلیهالسالمظهورکنندجامعهبشریازنظرفرهنگعمومیبه

حداعالیرشدخودمیرسدوفسادومشکالتعمومیریشهکنمیشود.
یکی از مســائلی که در زندگی اجتماعی انســان به عنوان مشــکات جامعه بشــری هســت، پایین بودن ســطح فکر و فرهنگ عمومی 

زندگــی شــهری و اجتماعی خــود باید بر اســاس موازیــن و فرهنگ های اســت. معمــوًال جوامــع بشــری در ارتباطــات اجتماعی و 
آمــدن ســختی ها برای خود و جامعه نشــود. هر جامعــه ای که از نظر عمومــی عمل کند تا موجب پیدایش مشــکات و پدید 

باشــد،  پیشــرفته  عمومــی  فرهنــگ  و  فکــری  می تواند از رفاه اجتماعی بیشــتری برخوردار باشد.رشــد 
وقتــی  کــه  می شــود  اســتفاده  روایــات  امــام زمــان علیــه الســام ظهــور کنــد جامعــه بشــری از نظر از 

و مشــکات عمومــی کــه از  رهگــذر عدم حاکمیــت فرهنگ فرهنــگ عمومی به حد اعای رشــد خود می رســد و فســاد 
کــن می شــود و همــه آن مشــکات از جامعــه رخــت بــر صحیــح و عــدم رعایت آداب اجتماعی پدید می آید، ریشــه 

روابط صحیح اجتماعی، به رشــد کامل خود می رســند می بنــدد، به این دلیل که مــردم از نظر ادب و فرهنگ و 
بــه زیــرا از نظر فرهنــگ و آداب اجتماعــی به کمال  کــه  مشــکاتی  نتیجــه  در  رســیده، 

دامنگیر جامعه می شود آن مشکات خاطــر ضعــف فرهنــگ و آداب اجتماعی 
پیــدا از بیــن خواهــد رفــت و مردم نســبت  الفــت  و  انــس  همدیگــر  بــه 

بــه همدیگــر کینه و کــدورت وجود می کننــد، در دل های مردم نســبت 
ندارد.

اکــرم  رســول  از  روایتــی  صلــی اهلل علیــه و آلــه وارد شــده در 
حاکمیــت  عصــر  در  فرمــود:  و کــه  کینه هــا  الســام  علیــه  مهــدی 
مــردم  دل هــای  از  نســبت به یکدیگر خالی می شود؛ دشــمنی ها 
بــه همدیگــر انــس و الفــت پیــدا یعنی مردم دل هایشــان نســبت 
جامعــه ای زندگــی لذت بخشــی می کنــد و طبیعی اســت که چنین 

دارد.
انســان ها نســبت به یکدیگر صداقت در روایتــی دیگــر نیــز وارد شــده که 

آینــد کــه حقایــق را از هــم بپوشــانند و کامــل دارند، هیچ گاه درصــدد بر نمی 
را واقعیــات را از هــم دریــغ نماینــد و بــه یکدیگر  واقعیــات  حقیقــت  در  بلکــه  بگوینــد،  دروغ 

گرامــی اســام صلــی اهلل علیــه و آلــه اســت کــه بــرای هم مطــرح می کنند. روایت از قول رســول 
ُیْذِهــُب  َو  َاْلَکــِذَب  َاهلُل  َیْمَحــُق  »ِبــِه  ّقِ ِمْن َأْعَناِقُکْم«؛می فرماینــد:  ُج ُذّلَ َالّرِ َمــاَن َاْلَکِلَب، َو ِبِه ُیْخِر َالّزَ

نابــود می کنــد؛ یعنــی در عصــر با وجود امــام زمان علیه الســام، خداوند دروغ  بیــن می بــرد و  از  را 
کســی خبــری به مــا بگوید و مــا او را نشناســیم و از عدالت حاکمیــت امــام زمــان علیــه الســام دروغ وجود نــدارد که 

افــراد نا آشــنا اعتمــاد نمی کنیــم چون احتمــال می دهیم کــه به ما او اطاع نداشــته باشــیم، بر خــاف عصر  حاضر کــه اصوًال به حرف 
روایــت، خداونــد، دروغ را نابــود می کنــد و مــردم بــه یکدیگــر دروغ نمــی دروغ گفتــه باشــد اّمــا در عصــر امــام زمــان علیه الســام بر حســب این 

گویند. روزگار ســختی به ســر می آید، بردگی و ذلتی که در روزگار عســرت و ســختی و اسارت در گردن انســان ها هست آن ذلت و خواری و بردگی از گردن 
انســان ها برداشــته می شــود و انســان ها آزاد می شــوند. روزگاری که انســان ها به دلیل عدم صداقت نســبت به یکدیگر بر خودشان ســخت می گیرند با 

رعایت صداقت و مودت و دوســتی و انس و الفت، آن روزگار، روزگار آســانی خواهد شــد و ســختی از بین خواهد رفت.

10دلیلاصالتمهدویت؛اینباوربرتوحیدبناشدهاست
آشوبهاوجنگهاییکهمدعیان اتفاقنظردارندوعلیرغمهمه برمهدویت انتظار:میرعربگفت:همهمسلمانان سپهرغرب،گروه
مهدویتبهراهانداختهاندعلمایاسالمهرگزنگفتندمهدویتباوریدروغاست!اگرایناندیشهریشهنداشتومحکمنبوداینهمهادعا،

ایجادشکمیکرد.
اصالــت مســئله یــا شــیء  یعنــی برخــورداری آن از نجابت و ریشــه ؛ مهدویت یعنــی فکری که دربــاره امــام مهدی)عج( ســخن می گوید و بر 

موعودباوری ابتناء دارد.
آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی کتابی با عنوان »اصالت مهدویت« دارد، و در بســیاری از مواضع قلبی برخورد و برداشــت های شــخصی 
خویــش را مطــرح کرده اســت و احساســات قلبی خویش را آورده بــه ویژه در بخش مهدویت و انقاب اســامی و تاثیر این اندیشــه بر پیروزی 

نهضت امام و امت.
ایشــان نخســتین دلیــل بر اصالــت مهدویت را معقول بودن آن می داند، یعنی اگــر ما به عقل خود رجوع کنیم و قواعد و اصول عقلی را بررســی کنیم این 

اندیشه قابل رد کردن نیست! نمی شود آن را اندیشه ای باطل دانست. 
خــدای متعــال می فرمایــد: آیا خلقت و آفرینش و عالم بیهوده خلق شــده اند؟ ... از نظر عقلی باید واســطه ای میان خالــق الیتناهی و موجودات متناهی 

وجود داشته باشد.
دلیــل دومــی کــه آن مرحــوم در اصالــت مهدویت آورده این اســت کــه مهدویت بر مبانــی معقول ابتنــاء دارد و منطقی اســت اگر این اندیشــه در 
اســام به طور گســترده مطرح شــده به دلیل داشــتن این مبانی منطقی اســت؛ با آنکه دروغگویان متعدد ادعای مهدویت کردند و کوشــیدند مردم 
را منحــرف کننــد، امــا کســی نگفــت ایــن حجم از دروغ ها، اصــل مهدویت را زیر ســوال می برد و انــکار می کند. اگر ادله محکم نداشــت اصــل قضیه را 

می کردند! نقد 
سومین دلیل آیت اهلل صافی در تبیین اصالت مهدویت، موافقت آن با فطرت است، فطرت آدمی می گوید که من به نظام هستی امیدوارم و اینطور نیست 
که خدا من را بی کس و بی حامی رها کرده باشد؛ مِن انسان ضعیف باید واسطه ای داشته باشم تا خدا توسط او حمایتم کند و آن واسط منجی من باشد؛ 

لذا ایشــان اجماع فکری و قلبی ملل در منجی خواهی و انتظار برای آمدن او را، فطری معرفی می کند.
ردپــای ســوق دادن مــردم به منجی گرایی و موعودباوری در ادیان و مکاتب نیز توســط آیــت اهلل العظمی صافی گلپایگانــی)ره( در تبیین اصالت مهدویت 

آورده شده است.
پنجمیــن دلیــل ایشــان برای اصالت مهدویت، وفور روایات و احادیث متواتر اســت و در این باره بر روایات فریقین تاکیــد دارد چراکه هنوز امام مهدی)عج( 

متولد نشده بودند که پیامبر)ص( و ائمه)ع( مردم را به این اندیشه و انتظار برای موعود آخرالزمان دعوت کرده اند.
ششــمین دلیــل ایشــان در تبییــن این اصالــت، آنکه همه مســلمانان بر مهدویــت اتفاق نظر دارنــد و علیرغم همه آشــوب ها و جنگ هایــی که مدعیان 
مهدویت به راه انداخته اند علمای اســام هرگز نگفتند مهدویت باوری دروغ اســت! اگر این اندیشــه ریشه نداشت و محکم نبود این همه ادعا، ایجاد شک 

می کرد.
دلیل بعدی که آن مرجع عالیقدر در اثبات اصالت باورداشت مهدویت آورده، معجزات و کرامات امام زمان)عج( است.

دلیل بعدی ابتنای مهدویت بر توحید اســت، یعنی اگر موحد باشــیم، قبول داریم که خدا و خالق هســتی یکی است و آن خالق برنامه یگانه ای برای رشد و 
سعادت انسان ارائه کرده، و واسطه ای برای اجرای این برنامه به سوی بشر فرستاده است نه آنکه او را رها کرده باشد.

نهمین دلیل ایشــان در اثبات اصالت مهدویت، این اســت که مهدویت را اندیشــه ای تاثیرگذار می داند، و از انقاب اســامی یاد می کند که با اعتقاد راســخ 
مردم به مهدویت شــروع شــد، ادامه یافت و به پیروزی رســید، امام خامنه ای هر گاه دلتنگ می شوند در نماز جمعه آمده و می گویند: یا مهدی! غریبم کمک 

کن چنان که در فتنه 88 چنین کردند.
و دلیل نهایی ایشان در اثبات اصالت مهدویت، ابتنای این اندیشه بر آموزه های قرآنی است.

آیت اهلل صافی فرهنگ

مهدویت

نقشافکارعمومیدرغیبتامامزمان)عج(

آن حضرت)عج( زمانی که ظهور می کند، بیعت هیچ کس و هیچ حکومت غاصب و ستمگرى را - حتی به عنوان تقیه - بر گردن ندارد. او قیام می کند، 
در حالی که نســبت به احدى از جباران و حکومت هاى مختلف، تمکین و تســکین ندارد و از راه تقیه هم حکومت هاى غیر اســالمی ناکامل را در ظاهر 
امضا نکرده اســت. او اکمل مظاهر اســم »العادل«، »الســلطان«، »الغالب« و »الحاکم« اســت و چنان شــخصیت و مقامی از اینکه تحت سلطنت غیر خدا 
وس است و چنان که از اخبار فراوان استفاده  واقع شود. یا به حکومتی از حکومت هاى جائر به تقیه رأى داده باشد - بر حسب اخبار - محفوظ و محر
وزگار بر می اندازد. پس یکــی از حکمت ها و مصالح غیبت، این  می شــود، آن حضرت)عــج( بــه تقیه عمل نمی کند و حق را آشــکار و باطــل را از صفحه ر

است که امام)علیه السالم( ، پیش از رسیدن وقت ظهور و مأمور شدن به قیام، ناچار نمی شود...
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كردن و عدالت ورزيدن و نيكى نمودن«
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امضایقرارداد40میلیارد
دالریباروسیهدرماهآینده

جهان: و ایران گروه سپهرغرب،
وزارت اقتصادی دیپلماسی معاون
6.5 حدود گفت: خارجه امور
شرکت با تفاهمنامه  از  دالر میلیارد
قرارداد به تبدیل روسیه گازپروم
به تفاهمنامهها مابقی که شده،
ماه یک در  دالر میلیارد 40 ارزش

میشود. تبدیل قرارداد به آینده
صفری با اشــاره بــه فرصت تبدیل ایــران به هاب 
گازی منطقــه گفت: ســناریوی ایران برای تجارت گاز 
با روســیه، خرید گاز از این کشــور و ســپس صادرات 

گاز خودمان به کشــورهای همسایه است.
خارجــه  وزارت  اقتصــادی  دیپلماســی  معــاون 
ایــران گفت: حــدود 6.5 میلیــارد دالر از تفاهم نامه 
با شــرکت گازپــروم روســیه تبدیل به قرارداد شــده 

است.
 ان شــاءاهلل کــه مابقــی تفاهم نامه هــا بــه ارزش 
40 میلیــارد دالر در یک ماه آینــده به قرارداد تبدیل 

می شــود و مذاکرات آن در حال انجام است.

بــه  نفــت  وزیــر  قبلــی  ســفر  در  کــرد:  اظهــار  وی 
روســیه در کمیســیون مشــترک درباره ســوآپ نفت 
و فــرآورده نفتــی روســیه بحث شــد و طــی چند روز 

آینده درباره اعداد و ارقام آن توافق می شــود.
صفــری افزود: قرارداد ســوآپ گاز روســیه هم در 
حال نهایی شــدن اســت و تنهــا مشــکل تعویق این 
قرارداد کشــور واســطی بود که قرار بود گاز روسیه 

از آنجا به ایران ســوآپ شود.
معــاون  ســیما،  و  صــدا  گــزارش  اســاس  بــر 
گفــت:  خارجــه  امــور  وزارت  اقتصــادی  دیپلماســی 
دربــاره احــداث خــط لولــه فشــار قــوی هــم توجــه 
داشــته باشــید کــه ایــران خــط لولــه را بــه کشــوری 
واگــذار نمی کنــد، بلکــه قرار اســت روس هــا در این 

پروژه ســرمایه گذاری کنند. 
قــرار اســت شــرکت های روســی در داخــل خــاک 
پاکســتان قرارداد خطوط لولــه انتقال گاز را احداث 
کنند تا بدین صورت گاز از ایران به این کشــور صادر 

شود.
صفــری ادامه داد: به زودی یک شــرکت مشــترک 
بیــن ایران و روســیه برای احــداث خط لولــه انتقال 
بــه کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس و دریــای  گاز 
عمان ایجاد می شــود، که سهم دو کشور 50 درصد 
اســت و روس هــا تکنولوژی خاص احــداث خط لوله 

دریایی را در این پــروژه احداث می کنند.
وی گفــت: ســواپ گاز روســیه عــاوه بــر منافــع 
از جنــوب  گاز  ترانزیــت  کاهــش هزینــه  و  اقتصــادی 
ایــران بــه شــمال بــرای تامین ســوخت اســتان های 
شــمالی، موجــب افزایش همبســتگی سیاســی بین 
کشورهای ایران، روســیه و کشورهای واسط شامل 
ترکمنســتان و آذربایجان می شود، که رویکرد بسیار 
هوشــمندانه ای اســت و منجــر بــه ثبات سیاســی و 

امنیتی و صلح ملت ها می شــود.
معــاون دیپلماســی اقتصادی وزارت امور خارجه 
افــزود: یــک نکتــه را بایــد توجــه داشــت کــه اگــر ما 
گاز روســیه را خریــداری نکــرده و یــا ســوآپ نکنیــم، 
روس هــا بــا کشــورهای دیگر ایــن همکاری را شــکل 

می دهند.
 اخیرا هم بحث تجارت گاز روســیه با ترکیه مطرح 
شــده است، در نتیجه ما باید از فرصت ها به سرعت 

کنیم. بهره برداری 
معــاون دیپلماســی اقتصادی وزارت امور خارجه 
گفــت: تمرکــز مذاکرات ســوآپ نفت روســیه بر روی 
عدد ســوآپ ســاالنه 10 میلیون تن نفت اســت و در 

آســتانه نهایی شدن توافقات است.

ایران و جهان

صفری

و ایران گروه سپهرغرب،
انقالب معظم رهبر جهان:
اسالمیصبحروزچهارشنبهدر
آستانه13آبانروزملیمبارزهبا
استکبارجهانیدردیدارپرشور
دانشآموزان، از تن صدها
شرارتهای تجسم را آبان 13
شدن مغلوب امکان و آسیبپذیری و آمریکا
و وقیحانه دروغ به اشاره با و خواندند آن
برای دلسوزی ابراز در آمریکاییها بیشرمانه
هفته چند ترکیبی جنگ در گفتند: ایران ملت
از بعضی صهیونیستی رژیم آمریکا، اخیر،
قدرتهایموذیاروپاوبرخیگروهکها،همه
امکاناتخودرابرایضربهزدنبهملتایرانبه
میدانآوردنداماملتبهدهنبدخواهانزدو

آنهاراناکامگذاشت.
رهبــر انقــاب ســیزدهم آبــان را روزی تاریخی 
و تجربه آمــوز خواندنــد و گفتنــد: آمریکایی هــا 
و گرایــش آمریکایــی از این روز مهــم و تجمعات 
و  خشــمگین  آن،  وحدت بخــش  و  همدالنــه 
اعصابشــان ُخرد می شــود چــرا که ایــن روز هم 
تجســم شــرارت های آمریکا اســت و هم تجسم 
و اثبــات آســیب پذیری و امــکان مغلوب شــدن 

آمریکا.
ایشــان در مروری بر حــوادث تاریخی 13 آبان 
بــه ســخنرانی افشــاگرانه و تبعید امــام خمینی 
در 13 آبــان 43 اشــاره کردنــد و افزودنــد: امام 
قانون »مصونیت چند ده هزار آمریکایی مستقر 
در ایــران از تبعــات قضایی جــرم و جنایت« را که 
به دســتور محمدرضا پهلــوی در مجلِس آن روز 
تصویــب شــد، تحمــل نکــرد و بــه همیــن علت 

تبعید شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین با اشــاره 
بــه کشــتار تعــدادی از دانش آمــوزان در مقابل 
آبــان 1357 و هجــوم  تهــران در 13  دانشــگاه 
دانشــجویان به ســفارت آمریــکا در 13 آبان 58 
گفتند: در آن هجوم اسناد فراوانی از خیانت ها، 
دخالت هــا و غــارت منابع ایران به دســت دولت 
آمریــکا در رژیــم ستم شــاهی و نیــز توطئه هــای 
مختلف آنها علیه انقاب اســامی به دست آمد 
کــه با وجود تأکیــد بر گنجانده شــدن مضامین 
آنهــا در کتاب هــای درســی، متأســفانه ایــن کار 

انجام نشده است.
بــر »آغــاز  آمریکایی هــا  انقــاب اصــرار  رهبــر 
چالــش میــان ملــت ایــران و آمریــکا به واســطه 
هجــوم بــه النــه جاسوســی« را دروغــی بــزرگ 
برشــمردند و افزودند: ایــن چالش در 28 مرداد 
1332 و هنگامــی آغاز شــد که آمریــکا به کمک 
انگلیــس، حکومــت ملی مصــدق را بــا کودتایی 

ننگین سرنگون کرد.
ایشــان دکتــر مصــدق را فــردی خوش بین و 
دارای اعتمــاد بــه آمریــکا خواندنــد و گفتند: او 
نه حجت االســام بــود نه ادعای اســام خواهی 
داشــت فقط جرمش این بــود که می گفت نفت 
ایران باید دست ملت ایران باشد نه انگلیسی ها، 
امــا آمریکایی ها بــه خاطر منافعشــان حتی این 
فــرد را هــم تحمــل نکردنــد و بــر خــاف انتظــاِر 
مصــدق برای کمــک آمریکا، از پشــت به او خنجر 
زدنــد و با خرج کــردن پول و کمک برخی خائنین 

و اراذل و اوباش سرنگونش کردند.
ایــن  ســخنان  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
دربــاره  را  آمریکایــی  سیاســتمداران  روزهــای 
و  بی شــرمی  اوج  ایــران،  ملــت  از  طرفــداری 
ریاکاری خواندند و با طرح یک پرســش خطاب 
بــه آنها گفتند: آیا کاری علیه ملت ایران هســت 
کــه شــما در ایــن 4 دهــه توانایی انجــام آن را 
داشــته اید امــا انجــام نــداده باشــید؟ اگر هم 
انجــام  نظامــی  مســتقیم  جنــگ  مثــل  کاری 
نداده ایــد، یــا نمی توانســتید و یــا از جوانــان 

ترسیده اید. ایرانی 
رهبر انقــاب در مــرور جنایــات و توطئه های 
حمایــت  بــه  انقــاب،  پیــروزی  از  بعــد  آمریــکا 
اوایــل  در  تجزیه طلــب  گروه هــای  از  واشــنگتن 
انقــاب، کودتــای پایــگاه شــهید نــوژه همدان،  
حمایــت از تروریســم کــور منافقیــن کــه منجــر 
بــه هزاران شــهید در گوشــه و کنار کشــور شــد، 
حمایــت همه جانبــه از صــدام وحشــی در جنگ 
تحمیلی، حمله موشکی و سرنگونی هواپیمای 
و  خلیج فــارس  آســمان  در  ایــران  مســافربری 
شــهادت حــدود 300 نفــر، بی حیایــی در تجلیل 
از ژنــراِل فرمانــده نــاوی کــه بــه ایــن هواپیمای 
مســافربری شــلیک کــرد، تحریــم ملــت ایــران از 
ســال اول پیــروزی انقــاب، اعمال شــدید ترین 
تحریم هــای تاریخ در ســالهای اخیــر و حمایت از 
آشــوب و فتنــه در ایران اشــاره کردنــد و گفتند: 
در ســال 88 و در حالی کــه اوبامــا قبلــش برای 
مــا نامــه دوســتی نوشــته بــود، آمریکایی ها به 
صراحــت از فتنــه اعام حمایــت کردند تا شــاید 
بتوانند از این طریق جمهوری اســامی را از بین 

ببرند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای به شهادت رساندن 

سردار و قهرمان ملی ایرانیان و قهرمان منطقه 
حــاج قاســم ســلیمانی و افتخــار کردن بــه این 
جنایــت را از دیگر توطئه هــا و پلیدی های آمریکا 
برشمردند و خطاب به آنها گفتند: شما از قاتان 
دانشــمندان هســته ای ما یعنی صهیونیست ها 
اعــام حمایــت کردید و با حبــس میلیاردها دالر 
از امــوال ملــت ایران در آمریکا و دیگر کشــورها، 
ملت ایران را از استفاده از دارایی های خود برای 

کاهش مشکات محروم کرده اید.
ایشان افزودند: در بیشتر حوادث ضد ایرانی 
نیز ردپای شــما معلوم است آن وقت با وقاحت 
تمــام، دروغ محــض می گوییــد و ادعــا می کنید 
دلسوز ملت ایران هستیم؟ البته به کوری چشم 
شــما ملــت ایــران بســیاری از این دشــمنی ها را 

خنثی کرده است.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای گفتند: البته برخی 
حوادث را ما هرگز فراموش نکرده و نمی کنیم و 
درباره شــهادت ســلیمانی پای حرفی که زده ایم 
ایســتاده ایم و در وقــت خــودش بــه آن عمــل 

خواهد شد.
رهبر انقاب اسامی، آمریکای امروز را همان 
آمریکای دیــروز و آمریکای 28 مــرداد و آمریکای 
حامــی صــدام دانســتند و گفتنــد: البته شــیوه 
اعمال دشمنی آنها با گذشته دارای تفاوت هایی 
اســت و پیچیده تر شده است ولی ما به جوانان 
و دست اندرکاران خود اعتماد داریم و می دانیم 
کــه می تواننــد بر این شــیوه های پیچیــده فائق 

بیایند و باید کامًا هوشیار بود.
ایشــان یکــی دیگــر از تفاوت هــای آمریــکای 
دیــروز و آمریــکای امــروز را، اتفــاق نظر بســیاری 
از تحلیل گــران سیاســی دنیا مبنی بــر روند رو به 
افــول آمریــکا دانســتند و افزودند: نشــانه های 
مشــکات  در  می تــوان  را  آشــکار  افــول  ایــن 
بی سابقه داخلی آمریکا در زمینه های اقتصادی 
دو  و  اختافــات  تــا  اخاقــی  و  اجتماعــی  و 
دســتگی های خونیــن داخلــِی آمریکا مشــاهده 

کرد.
رهبر انقاب اســامی یکی دیگر از نشانه های 
افــول آمریــکا را خطــای محاســباتی آمریــکا در 
مســائل دنیــا برشــمردند و گفتنــد: یــک نمونه 
از ایــن خطای محاســباتی، حمله 20 ســال قبل 
آمریــکا بــه افغانســتان بــرای ریشــه کنی طالبان 
اســت که با جنایات و کشــتار فراوانی همراه بود 
امــا بعد از 20 ســال بــه دلیل بدفهمی مســائل، 
مجبــور بــه خــروج از افغانســتان شــدند و ایــن 

کشور را تقدیم طالبان کردند.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای حملــه بــه عراق 
و ناکامــی در رســیدن بــه اهــداف مــورد نظــر را 
نمونه دیگری از خطای محاســباتی آمریکایی ها 
خواندنــد و افزودنــد: آمریکایی هــا از ابتــدا بــه 
دنبــال گمــاردن افــراد آمریکایی و یا وابســتگان 
به خــود بودند و شــرایط کنونی عــراق و حضور 
سیاســتمداران عراقــی در رأس کار بــا انتخابات 
هیچــگاه مــورد نظــر آنها نبــود امــا در اینجا هم 

شکست خوردند.
ایشــان شکست آمریکا در ســوریه و در لبنان 
بــه ویژه در قضیــه اخیــر تعیین خطــوط گازی را 
نمونه هــای دیگــری از ناکامــی  به دلیــل خطای 
کردنــد:  برشــمردند و خاطرنشــان  محاســباتی 
یکــی دیگــر از نشــانه های انحطــاط آمریــکا، رأی 
مــردم به افرادی همچون رئیــس جمهور فعلی 
قبــل  دوره  در  اســت.  قبلــی  جمهــور  رئیــس  و 
رئیس جمهوری همچون ترامپ انتخاب  شــد که 
همــه او را دیوانه می دانســتند و در دوره فعلی 
نیــز رئیس جمهوری بر ســر کار می آیــد که همه، 

وضعیت او را می دانند.
رهبــر انقــاب اســامی ایــن مــوارد را دلیــل 
انحطــاط یــک تمــدن دانســتند و بــا تأکیــد بــر 
اینکــه بســیاری از قدرتهــای غربــی از این جهات 
شــبیه آمریکا هســتند گفتند: انحطــاط اخاقی 
و پســتی و جنایــت از ایــن باالتــر کــه غربی ها در 
رســانه های خود آموزش تخریب و اغتشــاش و 
آموزش ساخت بطری های آتش زا و بمب دستی 

می دهند؟
حضرت آیــت اهلل خامنه ای با اشــاره به نقش 
آشــکار آمریــکا در اغتشاشــات چنــد هفتــه اخیر 
وزارت  مشــترک  اطاعیــه  افزودنــد:  کشــور،  در 
دربــاره  ســپاه  اطاعــات  ســازمان  و  اطاعــات 
اغتشــاش ها حاوی اطاعات و کشــفیات مهمی 
بــود و نشــان می دهــد دشــمن بــرای تهــران و 
شــهرهای بزرگ و کوچک برنامه ریزی کرده بود و 

طراحی داشت.
ایشــان حضــور برخــی نوجوانــان و جوانــان 
و  دانســتند  قضیــه  ظاهــر  را  میــدان  کــف  در 
خاطرنشــان کردنــد: این هــا بچه هــای خودمان 
هســتند و مــا بــا اینهــا بحثــی نداریــم چــون به 
دلیــل برخی هیجان ها و احساســات و برخی بی 
دقتی ها در مســائل وارد میدان شدند، اما مهم 
صحنــه گردانــان اصلــی هســتند که با نقشــه و 

برنامه وارد شدند.
رهبر انقاب اســامی، مســئولین بخشهای 
و  سیاســی  مســئولین  ویــژه  بــه  مختلــف 
اقتصادی و آحاد مــردم و به خصوص جوانان 
را بــه توجه ویژه و هوشــیاری در قبــال صحنه 
برنامه هــای  و  طراحی هــا  و  اصلــی  گردانــان 
آنهــا فراخواندنــد و گفتند: البته دســتگاههای 
و  دارنــد  توجــه  موضــوع  ایــن  بــه  اطاعاتــی 
هوشــیار هســتند. طرح و برنامه هم این است 
کــه شــاید بتواننــد کاری کننــد تا عقیــده ملت 
ایران هماننــد عقیده ســران انگلیس و آمریکا 
شــود و ملــت را همــراه خــود کننــد امــا ملــت 
ایــران واقعًا بر دهــان آنها زد و از این پس هم 

خواهد زد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: 
کســانی هــم بودند که بــا طراحی و نقشــه وارد 
میــدان شــدند و با دســتگاههای خارجی مرتبط 
بودنــد و مرتکــب جنایــت شــدند ایــن موضــوع 
بســیار مهمــی اســت که باید بــه آن توجــه ویژه 

شود.
ایشــان قضیــه شــاهچراغ و کشــتار مردم و 
کــودکان را جنایتــی بــزرگ خواندنــد و گفتنــد: 
پســربچه های دانش آمــوزی کــه در این حادثه 
به شــهادت رســیدند چه گناهی کرده بودند؟ 
پســر بچــه ای که در ایــن جنایت،  پــدر و مادر و 
بــرادر خــود را از دســت داد و دچــار چنین غم 
بزرگی شــد، چــه گناهی کرده اســت؟ آن طلبه 
جــوان و متدیــن و حزب اللهی، آرمــان عزیز که 
در تهران زیر شــکنجه به شــهادت رسید و پیکر 
او را در خیابــان رهــا کردنــد، چــه گناهی کرده 

بود؟
رهبر انقاب اسامی افزودند: افرادی که این 
جنایت ها را انجام می دهند چه کســانی هستند 
و از کجــا دســتور می گیرنــد؟ البتــه این ها قطعًا 
بچه ها و جوان های ما نیستند، باید عامان این 
جنایت ها شناســایی شــوند و هر کسی که ثابت 
شــود در این جنایت ها همکاری داشــته اســت، 

بدون تردید مجازات خواهد شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به سکوت 
مدعیــان حقــوق بشــر در قبــال ایــن جنایــات،  
خاطرنشــان کردنــد: چــرا ایــن مدعیــان حادثــه 

شــیراز را محکوم نکردنــد و چرا یک قضیه خاف 
واقــع و دروغ را هــزاران بــار در ســکوهای خــود 
در اینترنــت تکــرار می کننــد، اما نام »آرشــام« را 
ممنــوع می کنند؟ آیا این مدعیان واقعًا طرفدار 

حقوق بشر هستند؟
رهبــر انقاب اســامی در ادامــه نوجوانان و 
جوانــان را خطاب قرار دادنــد و گفتند: نوجوان 
و جــوان امــروز بر خاف نوجــوان و جوان قدیم 
یــک عنصر بالغ و عاقــل و خردمند و صاحب فکر 
و تحلیل اســت و ایــن به برکت انقاب اســامی 
به وجود آمده اســت زیرا قبــل از انقاب جوانان 
آنقــدر ســرگرم مســائل بیهــوده و شــهوت رانی 
بودند که امکان توجه به مســائل اصلی کشــور 

وجود نداشت.
ایشــان تأکید کردند: این حقیقت یعنی ذهن 
فعــال نوجوان و جوان امروزی و صاحب تحلیل 
و فکــر بــودِن او را دشــمن هــم متوجه اســت و 
بــرای مقابله بــا آن از طریق تولیــد و تکرار حجم 
در شــبکه های مجــازی  عظیــم محتــوای دروغ 

اقدام می کند.
رهبــر انقــاب اســامی بــا اشــاره بــه انبــوه 
محتواهــای دروغ، تهمــت و ســخنان انحرافــی 
که بــرای ذهــن فعــال جوانــان تهیه می شــود،  
گفتند: تأکیــد مکرر و چندین باره بر جهاد تبیین 
بــه همیــن علت اســت و قبــل از اینکه دشــمن 
بایــد  کنــد  تولیــد  انحرافــی  و  دروغ  محتــوای 
محتواهــای حقیقــی و صحیــح در داخــل تولید 

شود.
بــه  افزودنــد:  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
مســئولین رســانه ها و امور ارتباطــات می گویم 
کــه در زمینــه تولیــد محتــوا و جهــاد تبییــن و 
برنامه ریزی برای آن احســاس مسئولیت کنید و 
درک کنید که چرا دشــمن بر روی برخی کلمات و 

اسامی حساس است و جلوی آنها را می گیرد.
رهبر انقاب، جوانان را به احساس مسئولیت 
در مقابل بمبــاران پرحجم و پرتکرار ذهن جوان 
ایرانی با مطالــب دروغ، فراخواندند و گفتند: در 
مقابل این برنامه ی دشمن احساس مسئولیت 
کنید و برای تشــخیص حقیقت و حرف درست از 

دروغ تاش کنید.
ایشــان افزودنــد: افــرادی را هــم کــه معاند 
نیســتند اما بر اثــر غفلت یا بدفهمی و شــنیدن 
دشــمن  بــا  رســانه ها  در  نادرســت  مطالــب 
هم صدایــی می کننــد، بــدون دعــوا کــردن، و با 
پیــام دادن و اســتدالل، مراقبــت و  و  نوشــتن 

ارشاد کنید.
ایشــان اتفاقــات چنــد هفته اخیــر را »جنگی 
خیابانــی  اغتشاشــات  صرفــًا  نــه  و  ترکیبــی« 
دانســتند و خاطرنشــان کردنــد: دشــمن یعنی 
آمریــکا، رژیم صهیونیســتی، بعضــی از قدرتهای 
مــوذی و خبیــث اروپایــی و برخــی از گروهکها با 
همــه امکانات بــه میــدان آمدند و با اســتفاده 
از دســتگاههای اطاعاتــی، رســانه ای و ظرفیت 
فضــای مجازی، و بهره گیری از تجربیات گذشــته 
در ایــران و بعضــی از کشــورهای دیگــر تــاش 

کردند به ملت ضربه بزنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: البته ملت 
به معنی واقعــی در دهان بدخواهــان زد و آنها 

را ناکام کرد.
رهبر انقاب با اشــاره به نشــانه های تغییر در 
نظم جهانی و روند حاکم شدن نظمی جدید در 
دنیا، جوانان را به شناخت نقش و جایگاه ایران 
و ایرانیــان در نظــم جهانــی آینــده جدید توصیه 
کردنــد و گفتنــد: ابعــاد نظم جدیــد و چگونگی 
آن دقیقًا معلوم نیســت اما خطوط اساسی آن 

قابل ترسیم است.
ایشــان اولیــن خط اساســی از نظــم جدید را 
»انــزوای آمریکا« دانســتند و افزودنــد: برخاف 
گذشــته کــه آمریکایی هــا خــود را تنهــا قــدرت 
مســلط دنیا می خواندند، در نظم جدید، آمریکا 
جایــگاه مهمــی نــدارد و منــزوی اســت و ناچــار 
خواهد شــد دســت و پایــش را از نقــاط مختلف 

جهان جمع کند.
ایشــان در واکنش به شعار مرگ بر آمریکای 
دانش آمــوزان، خاطرنشــان کردنــد: بعضی هــا 
باعــث  زیــرا  نگوییــد  را  شــعار  ایــن  می گوینــد 
برانگیختــن دشــمنی آمریکایی ها می شــود، در 
حالی کــه آمریکایی ها دشــمنی با ملــت ایران را 
در روز 28 مــرداد 1332 و در حالــی آغاز کردند 
کــه آن زمان هیچ کــس در ایران مرگ بــر آمریکا 
نمی گفــت، البته پس از آن ضربه، دانشــجویان 
در 16 آذر همان ســال در دانشــگاه تهران مرگ 
بــر آمریــکا گفتنــد و ایــن شــعار، یــادگار 16 آذر 

است.
خطــوط اساســی دوم و ســوم از نظم جدید 
جهانــی کــه رهبــر انقاب بــه آنهــا اشــاره کردند 
»انتقال قدرت سیاســی، اقتصــادی، فرهنگی و 
علمــی از غــرب به آســیا« و »گســترش منطق و 

جبهه مقاومت« بود.
ایشــان مبتکر گسترش فکر و جبهه مقاومت 
را  ســلطه گر  قدرتهــای  زورگویــِی  مقابــل  در 
ایــران خواندنــد و گفتنــد:  جمهــوری اســامی 
اولین کسی که گفت »نه شرقی، نه غربی« امام 
بزرگــوار ما بود و این روحیه و حرف محکم امروز 
به قــدری رواج یافتــه که در منطقه مــا خیلی ها 
بــا اعتقــاد و عمــل بــه منطــق مقاومــت، از آن 
نتیجــه می گیرند، همچون نتیجــه و بهره اخیری 
کــه لبنانی ها به برکت حزب اهلل در قضیه خطوط 

گازی گرفتند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با طرح این سؤال 
کــه »در دنیــای جدیــد ایــران چــه کاره و در چه 
جایگاهــی اســت؟« جوانــان را بــه فکــر کــردن 
دربــاره ایــن ســؤال و آماده ســازی خــود بــرای 
دنیــای جدیــد فراخواندند و گفتنــد: ایران عزیز 
به علــت برخورداری از خصوصیات برجســته ای 
بــا  و  هــوش  بــا  انســانی  »نیــروی  همچــون 
اســتعداد«، »منابع طبیعــی متنوع و فراوان«، 
»موقعیــت جغرافیایــی حســاس و ممتاز« و از 
همه مهمتر »منطق واالی حکومتی و تمدنی« 
می توانــد جایــگاه برجســته ای در نظــم جدیــد 

داشته باشد.
رهبــر انقــاب اســتفاده از مزیــت جغرافیایی 
بی نظیــر ایران و تبدیل شــدن به معبــر ترانزیتی 
بســیار پیشــرفته و خــوب را در گــروی گســترش 
خطــوط ریلــی دانســتند و افزودنــد: بــا وجــود 
زمینــه، در دولتهــای  ایــن  در  تأکیدهــای مکــرر 
مختلــف بــه جــز در مقطــع بعــد از رحلــت امام 
بزرگــوار کــه کارهایی انجام شــد، کوتاهی شــده 
اســت، البته در ایــن دولت قصد دارنــد کارهایی 

انجام بدهند.
ایشان امتیاز مهم جمهوری اسامی و منطق 
حکومتــی و تمدنی آن را جمع بین حضور و آراء 
مــردم با معارف الهی خواندند و گفتند: این کار، 
آســان نیســت اما جمهــوری اســامی موفق به 
انجام آن شــد البته نقص هایی وجود دارد که از 
آنها آگاه هســتیم اما این حرف و منطق، در دنیا 

جدید است.
ایشــان بــا اشــاره بــه اینکــه ثمــره هــوش و 
اســتعداد جوانــان دهــه 60 و 70 مقابل چشــم 
همگان اســت، گفتند: در آینده برکات شما دهه 
هشــتادی ها و متولــدان دهــه 90 را نیــز همــه 

خواهند دید.
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای در بخــش پایانی 
سخنانشــان در جمع پرشــور صدها دانش آموز 
در نکتــه مهمی گفتنــد: همه مســئوالن و آحاد 
مــردم بایــد مراقــب باشــیم کــه پیامی کــه با هر 
حرکــت و هرکار و ســخن خود به خارج از کشــور 

می فرستیم چیست.
رهبــر انقــاب تأکیــد کردنــد: ملــت و جوانان 
و مســئوالن کشــور بایــد »قــدرت مقاومــت و 
عــزم راســخ خــود را بــرای ایســتادگی در مقابل 
زورگویان« به همه دنیا و به خصوص دشمنان 

منتقل کنند.
ایشان افزودند: دولتمردان هم در این زمینه 
بایــد کوتاهی هــای  و  وظایــف ســنگینی دارنــد 
گذشــته تکرار نشــود و دســتگاههای مختلف از 
جملــه وزارتخانه های آموزش و پــرورش، علوم، 
اقتصــادی،  وزارتخانه هــای  ارشــاد،  بهداشــت، 
معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری بــه وظایف 

خود با جدیت عمل کنند.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای افزودند: اطمینان 
داشــته باشــیم اگــر هــر کســی در هــر جــا کــه 
مشــغول کار یــا مســئولیت اســت، وظایفش را 
بشناســد و به آن عمل کند، تمام مشکات حل 
می شــود و کشــور و ملــت بــه آرزوی نهایی خود 

خواهند رسید.
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