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اشتباه است که عده ای ظهور امام زمان )عج( را پایان جهان می دانند10انتظار
سپهرغرب، گروه انتظار:   حجت االسالم والمسلمین مجتبی کلباسی اظهار کرد: همه ادیان الهی برای آغاز و انجام جهان و همچنین برای فرجام تاریخ نظریات و برنامه هایی دارند که از آن گاهی تعبیر به منجی می شود که آمدن منجی یکی از مشترکات همه ادیان 

الهی و حتی شبه الهی است. وی اظهار کرد: در مکتب اهل بیت )ع( مساله مهدویت بسیار روشن تر و خالی از ابهام است؛ یعنی الگوی کامل مهدویت را با تمام اجزا و پاسخ به سواالت در مذهب اهل بیت )ع( و مکتب شیعه می توانیم شاهد باشیم.
وی تصریح کرد: هر کسی باید برای آینده خود و آینده جامعه و در ابعاد وسیع تر آینده تاریخ و طبیعتا جامعه بشری نسبت به امام عصر خود آگاهی داشته و سعی کند برای آن آینده روشن تالش کند؛ یعنی ما فقط نباید حرکت کنیم بلکه باید ببینیم حرکتمان 
به کدام ســمت اســت؛ بنابراین آینده نگری تاریخ و توجه و تمهید برای این مســاله و آماده کردن زمینه ظهور یکی از ضروریات عقلی و نقلی اســت. اما این اشــتباه است که عده ای ظهور امام را پایان جهان می دانند. ظهور منجی پایان جهان نیست بلکه آخرالزمان 

مرحله پایانی جهان است نه پایان جهان و نمی دانیم بعد از ظهور حضرت تا قیامت چقدر فاصله است شاید چند هزار سال طول بکشد.

انتظار:  گروه  سپهرغرب، 
احیای  یوسفی،  حجت االسالم 
ظهور  احیای  منزله  به  را  غدیر 
که  همان گونه  گفت:  و  دانست 
غدیر  معرفی  اهلل)ص(  رسول 
معرفی  معروف  بزرگترین  را 
کرده اند، امروز زمینه سازی برای 

ظهور نیز بزرگترین معروف است.
یکی از پژوهشــگران حوزه دین و البته اســاتید 
مرکز امامت دانشــگاه امام حسین)علیه الســالم( 
است که در مســائل تاریخی پژوهش های فراوانی 
داشــته و نگاهی نو و به روز نسبت به این مسائل 
دارد. ما نیز به مناســبت فرارســیدن عیداهلل االکبر 
گفت وگویــی بــا این اســتاد تاریــخ دربــاره »رابطه 

غدیر و ظهور« انجام دادیم.
نخســتین نکتــه ای که حجت االســالم یوســفی 
بــدان اشــاره کــرد ایــن بــود که خطبــه غدیــر تنها 
بلکــه  نیســت  امیرالمؤمنیــن)ع(  شناســنامه 
و  شــده اند  معرفــی  آن  در  نیــز  اهل بیــت)ع( 
بیــان داشــت: رســول اکــرم)ص( در ایــن خطبــه 
ی َرسوٌل َو َعِلی  می فرمایند »َمعاِشــَرالّناِس، َأالَوِإّنِ
ــُة ِمــْن َبْعِدِه  ِئّمَ مــاُم َواْلَوِصــی ِمــْن َبْعــدی، َواْلَ ِ ْ

ال
ُوْلُدُه؛ مردم! بدانید که همانا من فرســتاده و علی 
امــام و وصــی پس از من اســت؛ و امامــان پس از 
او فرزنــدان اوینــد.« حضــرت)ص( در ایــن خطبــه 
یازده امام پــس از امیرالمومنین)ع( را نیز معرفی 

می کنند.
بخــش  در  اکــرم)ص(  نبــی  داد:  ادامــه  وی 
دیگــری از خطبه غدیر دربــاره حضرت مهدی)عج( 
اْلقاِئــَم  ــا  ِمّنَ ِئَمــِة  اْلَ خاَتــَم  ِإّنَ  »َأال  می فرماینــد 
ُه اْلُمْنَتِقُم  یِن، َأال ِإّنَ ُه الّظاِهُر َعَلی الّدِ اْلَمْهــِدی، َأال ِإّنَ
ُه فاِتــُح اْلُحُصــوِن َوهاِدُمها،  ِمــَن الّظاِلمیــَن، َأال ِإّنَ
ــْرِک َوهادیها،  ــُه غاِلــُب ُکّلِ َقبیَلٍة ِمْن َأْهِل الّشِ َأال ِإّنَ
ــُه الّناِصُر  ــُه اْلُمْدِرُک ِبــُکّلِ ثاٍر اِلْوِلیــاِءاهلل، َأال ِإّنَ َأالِإّنَ
ِلدیــِن اهلل؛ آگاه باشــید! همانا آخریــن امام، قائم 
مهدی از ماســت. او بر تمامی ادیــان چیره خواهد 
بود، اوســت انتقام گیرنده از ســتمکاران، اوســت 
فاتــح دژ ها و منهدم کننده ی آنها، اوســت چیره بر 
تمامــی قبایل مشــرکان و راهنمایان، او خونخواه 
تمــام اولیــای خداســت. آگاه باشــید! اوســت یاور 

دین خداست.«
ایــن پژوهشــگر حــوزه دین بــا تأکید بــر این که 
وقتــی ســخنان نبــی اکــرم)ص( را در خطبــه غدیر 
بررســی می کنیــم بــه باالتریــن مضامیــن دربــاره 
الزمان)عــج(  صاحــب  ویــژه  بــه  اهل بیــت)ع( 
می رسیم، تصریح کرد: مسأله غدیر تنها برای امام 
علی)ع( نیســت، بلکه والیت و امامت اهل بیت)ع( 

را بیــان می کنــد. بنابرایــن می تــوان گفــت همان 
دســتوری که پیامبر)ص( 14 قــرن پیش برای غدیر 
داده انــد، امروز نیزبــرای ظهور پابرجاســت. یعنی 
همــان گونه که رســول اهلل)ص( معرفــی غدیر را 
بزرگتریــن معروف معرفــی کرده اند، امــروز زمینه 

سازی برای ظهور نیز بزرگترین معروف است.
ــِغ  »َفْلُیَبّلِ فــراز  پیــام  یوســفی،  حجت االســالم 
اْلحاِضــُر اْلغاِئــَب َواْلواِلــُد اْلَوَلــَد ِإلی َیــْوِم اْلِقیاَمِة؛ 
ایــن پیام)غدیــر( را حاضــران بــه غایبــان و پدران 
بــه فرزندان تــا برپایی رســتاخیز برســانند.« را این 
دانســت که پیامبر)ص( مســأله غدیر را که واجب 
عینی و تعینی می باشد را مردمی سازی کرده اند. 
وی ابــراز داشــت: پیامبــر)ص( نــه تنهــا در ابــالغ 
پیــام غدیر اســتثنایی قائل نشــدند، بلکه آن را کار 
حکومتی و ارگانی و وابســته بــه بودجه نکردند تا 

توسط خود مردم انجام شود.
وی افــزود: دربــاره زمینــه ســازی ظهــور بایــد 

بــه مــردم ســازی آن برســیم و بدانیــم این کار 
حکومتــی و ارگانــی نیســت کــه بــا بودجه 

انجام شود. حال چگونه می توانیم زمینه 
ســازی ظهــور را مردمی ســازی کنیــم؟ 

ی  ا ن بــر سید ر
بــه 

کار  ایــن 
بــه  بایــد 

روایــت امــام باقر)ع( 
بازگردیم که در پاسخ 

پیروانشــان  پرســش  به 
عــدم  علــت  دربــاره 

ن  مشــا قیا

می فرمایند: »آیا شــما به مرحله ای رســیده اید که 
اگــر نیــازی داشــتید دســت در جیب بــرادر مؤمن 
خود کرده و به اندازه نیازتان بردارید؟« این روایت 
بــه مــا می گویــد امــام مهدی)عــج(، زمانــی قیام 

می کنند که در مردم آمادگی ایجاد شود.
اســتاد مرکز امامت دانشــگاه امام حسین)ع( 
با اشــاره بــه این که اگــر احیای غدیر احیــای ظهور 
اســت، پــس بایــد بــه همــان توصیــه ای کــه نبــی 
اکــرم)ص( درباره ابــالغ پیام غدیر داشــتند درباره 

ظهــور نیــز عمــل کنیــم، گفــت: رســول اهلل)ص( 
می فرماینــد »این ســخن را حاضــران به غایبان 

برپایــی رســتاخیز و پدران  تــا  بــه فرزنــدان 
برســانند«، یعنــی باید درباره 

یــک  ظهــور  و  غدیــر 

بمــب خبری ایجاد کرد تا همــه مردم این پیام حق 
را دریافت کنند.

حجت االســالم یوســفی درباره رابطه رســاندن 
پیــام حق به همه و ظهور امــام زمان)عج( عنوان 
کــرد: وقتی عده ای بــه امام صــادق )ع( گفتند که 
چرا جدتان امیرالمؤمنین )ع( برای گرفتن حقشان 
قیام به شمشیر نمی کنند، حضرت به آیه 25 سوره 
ِذیَن  ْبَنــا اَلّ ُلــوا َلَعَذّ فتــح اشــاره فرمودنــد؛ »َلــْو َتَزَیّ
َکَفــُروا ِمْنُهْم َعَذاًبا َأِلیًمــا؛ اگر )عناصر کفر و ایمان( 
از یکدیگر جدا بودند همانا کســانی از آنان 
را کــه کافرنــد بــه عذابــی دردنــاک معّذب 
می ساختیم.« یعنی تا زمانی که غربالگری 
میــان حــق و باطــل صــورت نگیــرد، قیــام 

صورت نمی گیرد.

وی اضافــه کرد: حکمت این کــه باید میان حق 
و باطــل غربالگــری صــورت بگیــرد تا قیــام صورت 
گیــرد در این اســت که خــون افــراد آزادیخواه، بی 
گنــاه و مســتضعف بــه ناحــق ریختــه نشــود و به 
اصطــالح قرآنی امانــت مؤمنان که در ســلب کفار 
هســتند آزاد شوند. برای نمونه اگر نبی اکرم)ص( 
بــه مکــه حملــه می کردند خــون افــرادی همانند 
ام هانی و  هاشــم مرقــال به هدر می رفــت و یا اگر 
امیرالمؤمنیــن)ع( دســت بــه شمشــیر می بردنــد 
چــون پیــام غدیــر به یمــن و عــراق نرســیده بود، 
افــرادی همانند کمیــل ابن زیاد یا مالک اشــتر بی 

گناه کشته می شدند.
اســتاد مرکز امامت دانشــگاه امام حســین)ع( 
بــا بیــان این که ظهور امــام زمان)عج( بســتگی به 
غربالگــری میــان حــق و باطــل دارد، یــادآور شــد: 
در روایــت داریــم برخــی از فرماندهان لشــکر امام 
زمان)عج( از جوانان اروپا هســتند. ولی آیا اکنون 
پیام حق به اروپا رســیده تا آن ها برای ظهور آماده 
شــوند؟ راهــکار این اســت کــه حداقل افــراد را از 

استضعاف فکری نجات دهیم.
وی تأکیــد کــرد: وقتــی تاریــخ را بررســی 
می کنیــم می بینیم مادر امــام کاظم)ع(، 
جــواد)ع(،  امــام  رضــا)ع(،  امــام 
حســن  امــام  امام هــادی)ع(، 
زمان)عــج(  امــام  و  عســکری)ع( 
کنیــز و اهل مملکت کفــر بودند. 
یعنی در مملکت کفر سکونت 
داشتند در حالی که موحد 
مــا  بــه  ایــن  بودنــد. 
نشــان می دهــد 
دل  در  کــه 
هم  کفــار 

افــرادی وجــود دارنــد کــه می توانند افــراد موحد 
تربیت کنند.

حجت االســالم یوســفی، شــرط نخســت برای 
جهانــی کــردن پیــام غدیــر را شکســتن ســیطره 
کــرد:  تأکیــد  و  دانســت  اســتکبار  رســانه ای 
نامه هایی کــه رهبر معظم انقــالب برای جوانان 
اروپــا و یا تشــکل انجمن هــای اســالمی در اروپا 
می نویســند بــرای رســاندن پیــام حق بــه گوش 
از اســتضعاف فکــری  آن هــا و خــارج کردنشــان 
اســت. اگر می خواهیــم ظهور محقق شــود باید 
بایکــوت شــکنی کــرده و پیام حق را بــه جهانیان 

برسانیم.
وی تصریح کرد: پیامبر اســالم در مســأله غدیر 
از اصــل غافلگیــری بهره بــرده و این پیام را وســط 
بیابان بدون این که شــرایط منبر و مجلس فراهم 
شــود، ابالغ کردند تا مردم نگویند غدیر را یادمان 
نمی آیــد. این کار نبی اکرم)ص( به ما می آموزد اگر 
می خواهیــم در راه تبییــن پیــام غدیر جهــاد کنیم 
باید از ابزارهای ماندگار اســتفاده کنیم. رســاندن 
پیــام غدیر تنهــا با محصور کردن آن در مســاجد و 
حســینیه ها محقق نمی شــود، بلکه این پیام باید 
بــه کوچه ها، خیابان ها و جامعه بکشــانیم و برای 

این کار از ابزار رسانه غافل نشویم.

مهدویت در کالم امام هادی )ع(؛

روایت جامعه کبیره از آینــــده روشن جهان
امام  انتظار:  گروه  سپهرغرب، 
جامعه  زیارت  امالی  با  )ع(  هادی 
فضای  ایجاد  بر  افزون  کبیره، 
و  شیعیان  میان  عاطفی  قوی 
از  امیدساز  تصویری  امامانشان، 
آینده به دست می دهد و همراه با 
آموزه های مهدوی  ترین  آن، مهم 

را در جان و دل شیعیان جای می دهد.
بــا وجود طوالنــی بودن مــدت امامت حضرت 
بــا  ارتبــاط  هــادی )ع(، شــدت تقیــه و دشــواری 
ایشــان ســبب شــد تا روایــات زیــادی از ایشــان بر 
جــای نمانــد. در میان روایــات ایشــان آموزه های 
مهدوی کم شمارند که شاید شدت تقیه و کفایت 
آموزش هــای پیشــین دلیــل ایــن مســئله بــوده 

اســت. آن چه در همین روایات محدود به چشــم 
می خورد توجه خاص به شــرایط دشــواری اســت 
کــه شــیعه در پیــش رو خواهد داشــت. امــام)ع( 
بــه شــیوه های مختلفــی تــالش کــرده اســت تا از 
مشــکالت بعــدی خبــر داده و راه را بــرای پذیرش 
وجــود فرزنــدی بــرای امام حســن عســکری)ع( و 
امامــت او و همچنیــن پذیرش او به عنــوان قائم 
موعــود )عــج( فراهم کنــد. مفصل تریــن نقل در 
خصــوص مــادر امــام عصــر)ع( از محمد بــن بحر 
شــیبانی صحابی امام هادی )ع( نقل شــده است 
کــه دربرگیرنــدۀ برخــی احــواالت و کلمــات امــام 
هــادی نیز هســت. در ایــن نقل از مــادر امام عصر 
)ع( با نام نرجس یاد شده که از شاهزادگان رومی 
بــوده که به خواســت خویش با ســپاه روم همراه 

شده و در نبرد با مسلمانان به اسارت و بردگی در 
می آید و ســپس توسط فرســتاده امام هادی )ع( 
خریداری شــده و در ادامه با حضرت عســکری )ع( 

ازدواج می کند.
در روایــات حضــرت هــادی )ع( از میــان عالئــم 
حضــرت حجــت )ع(، بــه این عالمت اشــاره شــده 
که مــردم تولد او را انکار خواهند کرد. امام هادی 
)ع( از انــکار عمــوم، دلیلــی برای اثبــات تولد امام 
زمــان)ع( می ســازد؛ زیرا هنگام از دنیــا رفتن امام 
عســکری )ع(، عامــه مردم ایــن گونــه می پندارند 
که ایشــان فرزندی ندارد و این انــکار عامه، قرینه 
اســت بــر تولــد امــام عصــر )ع( و دلیلــی اســت بر 
صحــت ادعــای آنان که بــه حضور امامــی در پس 
پــرده غیبت بــاور دارند. امام هادی )ع( در بیشــتر 
دوره امامت خویش گرفتار تقیۀ شدیدی است؛ از 
این رو تصریح به نام امامان بعد در روایات ایشان 
کمتــر دیــده می شــود. امــام هــادی )ع( بــا تعبیر 
»الخلــف بعد الخلف« از امام زمان)ع( یاد می کند 
و نــه نــام او را و نه نام پدر او را بر زبــان نمی آورد. 
این ســخن، فاصله میــان امام هــادی )ع( تا امام 
مهــدی)ع( را معلــوم می کند و این که جانشــینی 
که پس از جانشــین امــام هــادی )ع( خواهد آمد 

همان موعود الهی است.
در ایــن بیانــات از وضعیــت متفــاوت شــیعیان 
در مواجهــه بــا وضعیــت تــازۀ امامــت خبــر داده 
شــده اســت؛ وضعیتــی کــه در آن شــیعیان امام 
خــود را ندیده، حق نام بــردن از او را ندارند و تنها 
می توانند از او با عنوان »حجت از خاندان پیامبر« 

یاد کنند.
در برخی روایات، حضرت هادی )ع( از امام پس 
از خــود نــام می بــرد و از فرزند او با لقــب »قائمی 
کــه زمین را عدل و داد پر می کنــد همان گونه که 
پر از ظلم و ســتم شــده بود«، یاد می کند. به نظر 
می رســد که این بیانــات احتمــاًال در دورۀ آغازین 
امامت امام هادی )ع( یا اواخر آن صادر شــده که 

امام گرفتار تقیه نبوده است.
امــام هــادی )ع( بــا ســخنان اخیــر تصویــری از 
عصر غیبت نیز به دســت می دهد که البته بیشــتر 

بــه غیبت صغــرا مربوط می شــود. از امــام هادی 
)ع( کمتــر ســخنی در ســایر آموزه هــای مهــدوی 
نقــل شــده اســت؛ امــوری ماننــد عصــر ظهــور و 
وقایــع نزدیک آن و همچنیــن در مورد ویژگی های 
حکومــت امام عصر )ع( و ترســیم وضعیت پس از 
رحلت ایشان؛ ولی در میان فرمایشات امام هادی 
زیــارت جامعــه کبیــره جایگاهــی ویــژه دارد؛  )ع( 
زیارتــی کــه بایــد آن را به حــق »منشــور اعتقادی 

شیعه« در زمینه امامت دانست.
در زیارت جامعه چند فقره به روشنی از معارف 

مهدوی گزارش می دهد؛ فقراتی مانند:
َنِنــی ِفــی َدْوَلتُکــْم َو َأحَیاِنی ِفــی َرْجَعِتُکْم َو  َمّکَ
اِمُکــْم؛ و در دوران حکومــت شــما  َکِنــی ِفــی َأّیَ َمّلَ
مرا از جایگاهی برخوردار ســازد، و در زمان رجعت 
شما زنده کند، و در روزگار شما مرا قدرت ببخشد.
ِتُکْم مْعَتِرٌف ِبُکْم َو ُمْؤِمٌن ِبِإَیاِبُکْم  مْحَتِجٌب ِبِذّمَ
ْمِرُکْم ُمْرَتِقٌب ِلَدْوَلِتُکْم؛  ٌق ِبَرْجَعِتُکْم ُمْنَتِظٌر ِلَ ُمَصّدِ
تحــت حمایت هــای شــما در امــان هســتم و بــه 
بازگشــت شــما ایمــان دارم، بــه رجعت شــما باور 
دارم، در انتظار حکومت شما هستم، چشم به راه 

دولت شمایم.
ُک  ُیْحَشــُر ِفی ُزْمَرِتُکْم َو َیُکّرُ ِفــی َرْجَعِتُکْم َو ُیَمّلَ
ُن ِفی  ُف ِفــی َعاِفَیِتُکــْم َو ُیَمّکَ ِفــی َدْوَلِتُکْم َو ُیَشــّرَ
اِمُکــْم َو َتَقــّرُ عْیُنــُه غــدًا ِبُرْؤَیِتُکم؛ در میان شــما  َأّیَ
محشــور شــوم و در رجعــت شــما بازگــردم و در 
دولت شما قدرت یابم و در دوران عافیت شما به 
بزرگــی برســم و در روزگارتان جایگاهــی پیدا کنم و 

فرداروزی چشمم به دیدارتان روشن شود.
امــام هــادی )ع( بــا امــالی ایــن زیــارت، افزون 
بــر ایجــاد فضای قــوی عاطفــی میان شــیعیان و 
امامانشــان، تصویری امید ســاز از آینده به دست 
می دهــد و همــراه بــا آن، مهــم تریــن آموزه های 
مهــدوی را در جــان و دل شــیعیان جای می دهد.  
همچنین امام با تحکیم ســازمان وکالت و تعیین 
عثمان بن ســعید به عنوان سرپرســت آن تا عصر 
غیبــت نقشــی کلیــدی در حفــظ انســجام جامعه 
شــیعی و باورهای مهدوی در عصر پرتالطم غیبت 

داشت.

رابطه غدیر و ظهور

پیام غدیر کار حکومتی و تشکیالتی نیست بلکه کار مردمی است رساندن 

حجت االسالم 
یوسفی

مهدویت

وهشگر حوزه دین با تأکید  این پژ
بر این که وقتی سخنان نبی 
اکرم)ص( را در خطبه غدیر بررسی 
ترین مضامین  می کنیم به باال
درباره اهل بیت)ع( به ویژه صاحب 
الزمان)عج( می رسیم، تصریح کرد: 
مسأله غدیر تنها برای امام علی)ع( 
نیست، بلکه والیت و امامت 
اهل بیت)ع( را بیان می کند.

 بنابراین می توان گفت همان 
دستوری که پیامبر)ص( 14 قرن 
وز  پیش برای غدیر داده اند، امر
نیزبرای ظهور پابرجاست. یعنی 
همان گونه که رسول اهلل)ص( 
وف  معرفی غدیر را بزرگترین معر
وز زمینه سازی  معرفی کرده اند، امر
وف  برای ظهور نیز بزرگترین معر
است.

دعای عهد بیانگر وظایف ما است
انتظار:  گروه  سپهرغرب، 
گفت:   نماز  اقامه  ستاد  رئیس 
زمان  امام  کارنامه  ندبه  دعای 
)عج( و دعای عهد بیانگر وظایف 
که  آمده  دعا  این  در  است،  ما 
این  بعد  ببندیم  عهد  باید  ابتدا 
آخر  در  و  کنیم  محکم  را  عهد 

بیعت ببنیدیم.
حجت االســالم والمســلمین محســن قرائتــی 
حکومــت  خــدا  مــرد  یــک  می شــود  آیــا  گفــت: 
تشــکیل بدهد؟ بلــه، امام خمینــی )ره( مرد خدا 
بــود و حکومــت تشــکیل داد؛ آیــا می شــود یــک 
مســتضعف حکومت کند؟ بله، شهید رجایی یک 
معلم مســتضعف بود که رئیس جمهور شــد؛ آیا 
می شــود طاغــوت را نابود کــرد؟ بله، شــاه ایران 
فرار کرد؛ آیا می شــود که ســاختمان های شرک و 
نفاق تخریب شــود؟ بله، آیا می شــود که مردم با 
تخصص شــان متصل به امام زمان )عج( شوند؟ 
بلــه، شــهید بابایی خلبان درجه یک کــه در آمریکا 
تحصیل کرده بود، دســت امام را بوســید و گفت 
مــن با تخصصم و عمــرم و هرچه دارم در خدمت 

شما هستم.
وی تصریــح کرد: آیا می شــود قانــون خداوند 
اجــرا شــود؟ بله، قوانینــی که به امضای شــورای 
آیــا  اســت؛  اســالمی  قانــون  می رســد،  نگهبــان 
می شــود که مردم متحول شــوند؟ بله، در جبهه 
جوانانی بودند که دوچرخه خود را به برادرشــان 
نمی دادند اما متحول شدند و جان خود را فدای 
اســالم کردنــد؛ هــر روز عــده ای ریــزش و عده ای 
رویــش می کننــد، در حــال حاضــر از بیــش از 100 

کشور طلبه در قم داریم.
وی با اشــاره بــه اینکه وقتی زمــان ظهور امام 
زمــان )عج( فرا برســد یک شــبه همه چیــز آماده 
می شــود، بیان کرد: در ایــران بنی صدر 11 میلیون 
رأی داشــت و طرفدارانــش بــه قــدری سرســخت 
بودنــد کــه حتــی بــه شــهید بهشــتی هــم اهانت 
می کردنــد، یــک شــبه تمــام صحنه عوض شــد و 

همه علیه بنی صدر شدند.
این اســتاد حوزه گفت: وقتی امام زمان )عج( 
ظهــور کننــد، عــده ای از کفــار اگــر لجبــازی نکنند 

راه برایشــان بــاز اســت و عــده ای بــرادر دینــی ما 
محســوب می شوند، اگر لجباز باشند همه کشته 
می شــوند ماننــد زمان حضرت نــوح )ع( که همه 
کفــار غرق شــدند؛ یــک قــدرت کوچــک می تواند 
همه دنیــا را تحت تأثیــر قرار بدهنــد، مانند آنچه 
که در لبنان اتفاق افتاد، چند شــیعه تحت رهبری 
سیدحســن نصــراهلل مقاومــت را تشــکیل دادند 
و آمریــکا بــا آن همه ادعا حریف مقاومت نشــده 

است.
وی افــزود: گفته می شــود دنیا بایــد پر از ظلم 
شــود تا امــام زمان )عــج( ظهور کنــد، پس همه 
ظلم کنند تا ظهور اتفاق بیفتد، این حرف اشــتباه 
اســت، برای این کار الزم نیســت همــه مردم ظلم 
کننــد، اینکــه چند نفر مانند صــدام در دنیا وجود 

داشته باشند دنیا پر از ظلم می شود.
وی در پایــان تصریح کرد: دعــای ندبه کارنامه 
امــام زمان )عــج( و دعای عهد بیانگــر وظایف ما 
اســت، در این دعا آمده که ابتدا باید عهد ببندیم 
بعــد ایــن عهــد را محکــم کنیــم و در آخــر بیعــت 

ببندیم.

حجت االسالم 
قرائتی 
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11 انتظار تشدید جریان ظلم برای تعجیل در ظهور حضرت مهدی )عج(، نگاهی قطعا مردود است
سپهرغرب، گروه انتظار:نفیسه فقیهی در پاسخ به اینکه عده ای معتقدند برای ظهور حضرت مهدی الزم است جامعه پر از ظلم، گناه و بی عدالتی شود تا حضرت به عنوان منجی بشریت، عدالت واقعی را در جهان محقق گردانند، گفت: روشن است که روایات ما ترسیم کننده 
اصل ظهور است؛ ما روایاتی داریم که دوران ظهور و دوران نزدیک به عصر ظهور حضرت مهدی را به دورانی ترسیم می کنند که پر از خشونت است؛ روایات ترسیم کننده این هستند که حضرت زمانی جامعه بشری را به عدالت می رساند و زمین را پر از قسط و عدل می کنند همچنان 
که از ظلم و ستم پر شده، اما در برابر این اصل بیان شده در روایات، دو نگاه وجود دارد، نگاه باطل به مساله این است که اگر ما می خواهیم در ظهور حضرت مهدی )عج( تعجیل شود باید به ظلم ها دامن بزنیم و جریان ظلم را تشدید کنیم؛ این نگاه قطعا مردود است چون با 
حرکت اصالحی حضرت مهدی )عج( و تعالیم دین اسالم منافات دارد. نگاه دوم اینکه روایات ترسیم کننده چیزی هستند که اتفاق خواهد افتاد نه آنچه ما آن را اتفاق بزنیم، یعنی وضعیت جهان به گونه ای می شود که جریان های ظالم و استکباری تمام تالش خود را در گسترش 

ظلم به کار می گیرند، آنچه امروز در جوامع شاهد آن هستیم، نگاهی که ابرقدرت ها به جهان دارند؛ استکبار گویی و ظلم آنها و برافروختن آتش جنگ، فتنه و ستم در کل جهان، بیان کننده این است که این روایات، روایاتی توصیفی و تزیینی هستند.

زمینه سازی ظهور با پذیرش همگانی عدالت
توسط  باید  مهم  این  کرد؛  نخواهند  ظهور  ایشان  نشود،  فراهم  )عج(  مهدی  حضرت  ظهور  زمینه های  تا  انتظار:  گروه  سپهرغرب، 

منتظران آن حضرت فراهم شود.
امام مهدی فرزند امام حسن عسکری علیه السالم بعد از شهادت پدرشان، به دالیلی دارای دو غیبت صغری و کبری است. غیبت صغری 
69 ســال به طول انجامید و در این مدت به واســطه نواب اربعه با مردم در ارتباط بودند و غیبت کبری از ســال 329 قمری شــروع شده و 

تا امروز ادامه دارد. طبق احادیت وارده از آن حضرت، در زمان غیبت کبری مردم باید در مسائل خود به فقهای عصر خویش رجوع کنند.

 شاخصه های حکومت حضرت صاحب الزمان ارواحنافداه چیست؟
مرحوم آیت اهلل سید هاشم بحرانی که از عالمان برجسته شیعه بودند کتابی دارند بنام که فیما نزل فی القائم )ع( و در این کتاب صد و سی و دو آیه را مربوط 
به امام زمان )عج( می دانند. یکی از آن آیات آیه اول ســوره مبارکه والعصر اســت که یکی از معانی این عصر، قیام و ظهور حضرت صاحب الزمان )ارواحنافداه( 
است که خود مرحوم شیخ صدوق درکمال الدین روایتی را از امام صادق )ع( نقل می کند که مقصود از »عصر« عصرظهورصاحب الزمان است که خداوند به آن 
قسم می خورد. از ویژگی های آن عصر این است که اوال در دوران صاحب الزمان، بشر از جهت علمی و دانش پیشرفت شگرفی می  کند. مطلب دوم این است که 
جابر بن یزید سائر نقل می کند که کسی بر امام باقر )ع( وارد شد و پانصد درهم را به عنوان زکات مالش به امام داد. امام فرمودند که جابر این زر ها را در میان 
همسایه هایت از مسلمانان و مسکین ها تقسیم کن بعد حضرت فرمودند خصوصیات صاحب الزمان اینست که حجت خداست همه چیز به مساوات تقسیم 
می شوند و وجود مبارک حضرت یک عدالتی را در میان مردم که یک عدالت واقعی است حاکم می کند. همه مظلومین عالم منتظر عدالت هستند و اوست 
که عدالت را به تمام معنا در میان مردم می گستراند و به اصطالح پی این اجرای عدالت یک رضایت همگانی در میان مردم اتفاق می افتد و مردمان شادمان 
می شوند. سوم اینکه امنیتی درون عالم حاکم می شود که حتی حیوانات درنده هم باهمدیگر مصالحه می کنند. به هرحال مدینه ای مدینه فاضله ای که تمام 

مظلومین عالم به دنبال ایجادش بوده اند و در رؤیاهایشان جستجوش می کرده اند در دوران صاحب الزمان محقق خواهد شد.

 شکل گیری زمینه های حکومت امام زمان چگونه صورت می گیرد؟
اوًال مــردم بایــد پذیــرش عدالت را داشــته باشــند. عدالت یک مفهوم دو ســویه اســت. از طرفی حاکم باید عــادل علی االطالق باشــد. گاهی از اوقات 
می بینیم که حکمی که می شود خیلی باب میل ما نیست، ولی باید تالش کنیم که عدل و عدالت را همگی قبول کنیم. اگر به دنبال به اصطالح زمینه های 
شــکل گیری حقوق و صاحب زمان هســتیم باید برای فرج صاحب الزمان و تشــکیل آن حکومت جهانی دعا کنیم و اســتغاثه کنیم. دعا برا تعجیل در فرج 
امام زمان یکی از اساســی ترین وظیفه وظایف منتظران در عصر غیبت کبری اســت؛ و در نهایت عاشقی که مهم ترین ویژگی یاران صاحب الزمان است که 

یاران صاحب الزمان باید در خودشان یک روحیه تعبد عمیقی را ایجاد کنند.

  نظر اهل سنت به منجی اخر الزمان چیست؟
با اســتناد به اغلب منابع روایی اهل ســنت آن چیزی که جزء حتمیات آن ها اســت شــخصی بنام مهدی خواهد آمد. اما حاال این مهدی چگونه هست 
پدرش چه کســی هســت لکن اختالف زیاد اســت. فرق بسیاری معتقدند که هنوز متولد نشــده و در آخر الزمان متولد خواهند شد، ولی نکته مهم اینکه 
دراین میان بعضی از عالمان اهل ســنت هســتند مثل ســبط بن جوزی صاحب تذکره خواص که معتقدند منتظر همان صاحب الزمان و قائم اســت که 
مردم در انتظار آمدنش هستند. او اعتقاد دارد که منجی فرزند امام حسن عسکری )ع( است. از روایات معتبری که هم اهل سنت و هم شیعه از آن نقل 
می کنند حدیث ثقلین اســت که دو گوهر گرانبها که از هم جدا نمی شــوند قران و اهل بیت هســتند که حضرت صاحب الزمان )عج( آخرین امام اســت؛ و 
حدیث دومی که مورد اتفاق شــیعه و ســنی اســت این اســت که پیغمبر )ص( فرموده اند هر که بمیرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهلی مرده 

است و این روایت منحصر به آن زمان نبوده و در همه زمان ها زمین از حجت خدا خالی نمی ماند.

سپهرغرب، گروه انتظار: دوران 
رشد  برای  مقدمه ای  کودکی، 
فکری و آماده سازی جهت دریافت 
است.  مهدوی  معارف  و  مفاهیم 
کودک،  فکری  رشد  دوران  نه تنها 
برای  مرحله  پراهمیت ترین  بلکه 

تربیت مهدوی کودک نیز هست.
نشــاط روحی برای نیل به مطلــوب که ضد آن، 
یــأس و ناامیدی اســت، مفهــوم زیبایــی از انتظار 
اینکــه منتظــر  روشــن می کنــد.  بــرای بشــریت  را 
چشــم به راه اســت، امــری واضــح می نمایــد، امــا 
این چشــم به راه بــودن به تنهایی برای رســیدن به 
مقصــود کافی نیســت، بلکه مهیا نمودن شــرایط 
اصل اساســی انتظار است. عقل سلیم نمی پذیرد 
که بذر را در زمین پاشیده و تنها دست روی دست 
گذاشــته تا خودش رشــد نمایــد، بلکــه باید برای 

بارور شدن آن تالش نمود.
یکی از ارکان اساســی ظهور، آماده کردن نسل 
بشــریت بــرای ورود بــه عرصه ظهور و مهیا شــدن 
این شرایط است. تربیت نسل آینده، بسترسازی و 
ایجاد کانونی که همراه با سالمت، دیانت، امنیت 
و عدالت را نیز پذیرا باشــد، از شرایط ظهور منجی 
اســت. شــاید بخــش اعظمــی از موانع ظهــور به 

حوزه خانواده و تربیت نســل و نیروی آماده باش 
حضرت حجــت )عج( مربــوط می شــود؛ اما آنچه 
می توانــد ما را در این زمینه یاری کند، آشــنا کردن 

کودکان با مفهوم انتظار و آماده سازی است.

 زنده نگه داشتن یاد حضرت در زندگی:
دوران کودکــی، مقدمــه ای بــرای رشــد فکــری 
و آماده ســازی جهــت دریافــت مفاهیــم و معارف 
مهدوی اســت. نه تنها دوران رشــد فکــری کودک، 
بلکــه پراهمیت تریــن مرحله بــرای تربیت مهدوی 
کــودک نیز هســت. اگــر از همان ابتدا یــاد حضرت 
حجــت )عــج( را در زندگــی وی پررنــگ کنیــد، تأثیر 
بســیار عظیمــی در روح کــودک خواهــد داشــت. 
در فرهنــگ شــیعی ذکــر و یــاد از اهمیت بســزایی 
برخــوردار اســت، چنانچــه یــاد خــدا، قیامــت و... 
ســازنده و مؤثر در تربیت و تصمیم گیری فرد برای 

آینده اش خواهد بود.
اگــر یــاد حضــرت )عــج( را در زندگــی، مجالس 
و محافــل پررنــگ کنیــم مهــر و محبــت ایشــان در 
دل کــودکان نقــش خواهد بســت؛ ماننــد اینکه؛ 
هنگام شــنیدن نام حضرت حجــت )عج( برخیزیم 
و یــا روزانه به یاد ایشــان و برای ســالمتی ایشــان 
صدقــه دهیــم قطعــا اگر ایــن کار را کــودک انجام 

دهــد تأثیرگــذاری دوچنــدان خواهد شــد. دعای 
عهد روزانه یا ندبه هفتگی و یا رفتن به مکان های 
بــه حضــرت مهــدی )عــج( و خوانــدن  منتســب 
دعاهای وارده در روزها و مکان ها به نام ایشان و 
توسل در هنگام شداید همه نشان دهنده ارادت 
به آن حضرت و بهانه ای برای یاد ایشــان است که 

می تواند در بطن کودک نقش ببندد.

 فضاسازی برای کودک
یکــی از بــا اهمیت ترین کارهــا در زمان کودکی 
نهادینــه شــدن محبت امــام زمان )عــج( در نهاد 
او اســت؛ لذا با فضاسازی در خانه می توان نقش 
و نــگاری زیبــا در ضمیر کــودک ایجاد کــرد. تهیه و 
نصب پوستر و تابلوهای مزین به نام و فرمایشات 
حضرت )عج( در خانه، پخش دعاهای منتسب در 
فضای خانه، اســتفاده از ســخنرانی ها، مناجات و 
مدایح مربوط به ایشــان، تهیه اســباب بازی هایی 
کــه بــه نوعــی در مــورد امامــت و شــخص امــام 
عصر )عج( باشــد همــه در روح و جان کودک تأثیر 

خواهد گذاشت.
وظیفه ما این است که به هر طریق ممکن نام 
حضرت حجت )عج( را زنده کنیم، چنانچه در زمان 
خانه نشینی حضرت امیر )ع( شیعیان خاص برای 

احیای نام آن حضرت موقع بلند شــدن »یا علی« 
می گفتنــد. دوران مــا، زمان خانه نشــینی حضرت 
مهدی )عج( اســت. ما باید در کلیه احوال و از هر 
طریق ممکــن برای احیای نام حضرت تالش کنیم 

و در همه حال بگوییم: یا ولی عصر...

 انتقال معارف و مفاهیم مهدوی:
یکــی از بهتریــن زمان هــا برای انتقــال مفاهیم 
در زمــان نــوزادی و کودکــی و از طریــق الالئــی و 
شــعرهای کودکانه اســت. چنانچه الگــوی نمونه 
بشــریت فاطمــه زهــرا )س( بســیاری از مفاهیــم 
واال چــون شــجاعت، عشــق و...را از طریــق شــعر 
و الالئی هــای کودکانــه در ضمیــر فرزنــدان خــود 

می نشاندند.
ارائه معارف مهدوی با زبان دل نشــین و ساده 
کودکی از طریق شــعر و یا داســتان در روح لطیف 
کــودک جایگزین خواهد شــد. می تــوان هم زمان 
بــا رشــد کودک مفاهیــم را نیز از الالئــی به قصه و 
داســتان و یــا اجــرای نمایش های خانگــی برای او 

ارتقاء داد.
بســیاری از افراد بــرای فرار از جســت وخیزهای 
کودک به اســباب بازی هایی بــا آهنگ های مختلف 
روی می آورنــد که ایــن امر جز تخریــب روح و روان 

کودک چیزی در پی ندارد.
بــازی؛ محرک دیگری در انتقال مفاهیم اســت. 
یکــی از طبیعی تریــن و مؤثرتریــن وســایل بــرای 
انتقــال مفاهیــم بــه کــودکان، عنصر بازی اســت. 
بازِی امروز کــودک تعیین کننده ی گرایش و منش 
فردای اوســت. اینکه پدر و مادر یا مربی با کودک 
همبازی می شوند و اخالق و منش مهدوی مانند 
صبر، گذشــت، راست گویی، خوش خلقی و... را به 

کودک تزریق می کنند، 
شــخصیتی 

مهدوی و 

کودکانمــان  نمــود.  خواهنــد  تربیــت  تأثیرگــذار 
ظهــور  دوران  شــده  ذخیــره  ســرمایه های 
صاحب الزمان )عج( هســتند، لذا شایســته اســت 

جهت آمادگی ایشان برای ظهور تالش کنیم.
خانواده  مهدوی

مرحوم آیت اهلل 
بحرانی 

راه درمان افسردگی ها و بن بست های روحی
سپهرغرب، گروه انتظار: حضرت حجت )عج( بر زندگی ما اشراف دارند، چه ما برای حضرت )عج( دعا بکنیم چه نکنیم، ایشان برای تک تک ما 

دعا می کنند. حضرت )عج( به شیخ مفید نامه نوشته و می فرمایند: »فکر نکنید ما شما را از یاد برده ایم«.
خمودگی، بی انگیزگی و رخوت یکی از ابتالئات شایعی است که بسیاری را آشکارا و بسیاری را به صورت خاموش درگیر کرده و باعث شده تا به درجا زدن 
اکتفا کنند و در مواجهه با مشکالت و فراز و نشیب های زندگی، خود را در بن بستی ببینند که هیچ راه نجاتی از آن نیست این در حالی است که در افق دینی 
به ویژه با نگاه شیعی، بن بست هرگز جا و معنایی در زندگی انسان ندارد و اساسا تدبیر خدای متعال برای آینده جهان از طریق مهدویت و دولت جهانی 
امام عصر)عج( به گونه ای است که روح امید را بر زندگی انسان حاکم می کند و انگیزه کافی برای مبارزه در هر میدانی را به او می دهد. اساسا این انتظار 
یعنی امید به آینده ای که در آن نه تنها ظلم و جوری نیست بلکه همگان طعم شیرین عدالت را خواهند چشید چنان که مقام معظم رهبری می فرمایند: 
»اصل امید به یک آینده روشن برای بشریت و ظهور یک موعود، یک منجی، یک دست عدالت گستر در سرتاسر جهان، تقریبا مورد اتفاق همه ادیانی است که در عالم سراغ 

داریم... این در واقع امید بخشیدن به همه انسان ها در طول تاریخ است و پاسخگویی به نیاز انسان ها به این امید، که حقیقتی هم با آن بیان شده است.«

 چیزی از او پوشیده نیست
اما ما بعضا این ظرفیت و مســئله حضور و نظارت امام عصر)عج( بر خود و زندگی هامان را از یاد می بریم و از اینکه هیچ چیز ما از ایشــان پنهان نیســت، غفلت 

می کنیم در حالی که امام صادق)ع( می فرمایند: »دنیا )آسمان و زمین( در نزد امام چون پاره گردویی حاضر و نمایان است و چیزی از او پوشیده نیست.«

 در سایه توجه به حضور و حمایت امام زمان)عج( است که انگیزه و توان مواجهه با مشکالت را می یابیم
حجت االســالم »ســید حســین مومنی« در ســخنان با عنوان »توجه به امام زمان)عج(« به اهمیت این توجه در تامین و تقویت امید و انگیزه در منتظران اشــاره 
ِ ِفی َخْلِقِه«، در یکی از شبکه ها فیلمی از مرحوم آیت اهلل العظمی  الُم َعَلْیَک َیا َعْیَن اهلَلّ کرده و گفت: در بخشی از زیارت امام زمان )عج( در روز جمعه می خوانیم: »الَسّ
بهجت دیدم که ایشان تعریف می کرد: کسی گرفتار شد و 40 شبانه روز به مسجد سهله رفت و به محضر حضرت حجت )عج( استغاثه کرد، پس از 40 روز حضرت)عج( 
به او فرمودند: آیا گمان می کنید ما از احوال شــما غافلیم؟ این اســتاد حوزه تصریح کرد: حضرت حجت )عج( بر زندگی ما اشــراف دارند، چه ما برای حضرت )عج( دعا 
بکنیم چه نکنیم، ایشان برای تک تک ما دعا می کنند. حضرت )عج( به شیخ مفید نامه نوشته و می فرمایند: »فکر نکنید ما شما را از یاد برده ایم« اصًال به دعای امام 

زمان)عج( است که زمین اهلش را نگاه داشته، اگر کسی به »عین اهلل الناظره« توجه داشته باشد دیگر نمی گوید من ناامید شده ام و به بن بست رسیده ام.
وی بــا ذکــر خاطــره ای اضافــه کرد: در محضر یکی از علمای اصفهان بودم، دیــدم یک آقایی خیلی بد در را می زند؛ این عاِلم رفت در را که باز کرد دید یک شــخص 
روحانی بود؛ آمده بود می گفت: من تا دوشنبه وقت دارم و آبرویم دارد می رود، کمکم کنید و گریه هم می کرد و این عالم فرمود: تو این همه راه را آمدی پیش من! 
از دست من چه کاری برمی آید، که از دست کریمه اهل بیت )حضرت فاطمه ی معصومه )س(( و آقا امام زمان )عج( برنمی آید؟ تو حرم حضرت)س( و جمکران را 

رها کردی و حال آمده ای پیش من که هیچ کاری از من بر نمی آید؟ آیا من به حضرت )عج( استغاثه کردم و حضرت )عج( مرا رد کرده است؟
«؛ باید توجه داشت  ِ الُم َعَلْیَک َیا ُنوَر اهلَلّ حجت االسالم مومنی با اشاره به دیگر فرازهای زیارت امام زمان )عج( در روز جمعه، بیان کرد: در ادامه می خوانیم: »الَسّ
در سایه این نور دو فایده عاید انسان می شود، نخست هدایت »َیْهَتِدی ِبِه اْلُمْهَتُدوَن« یعنی اگر کسی دنبال هدایت است فقط کافی است به نور امام زمان)عج( 
ُج ِبِه َعِن اْلُمْؤِمِنیَن« یعنی به برکت نور امام زمان)عج(، در کار مومنان فرج می شــود. این کارشــناس مذهبی در پایان خاطرنشــان کرد: اگر  توجه کند و دوم »ُیَفَرّ

کســی دنبال هدایت اســت به امام زمان)عج( استغاثه کند و بخواهد که دست ما را بگیرد که ایشان دست ما را بسیار گرفته اند.

 دعا؛ راه برتر در توجه به امام عص )عج(
یکی از بهترین راه های توجه به امام زمان)عج( دعا اســت، دعاهایی که باعث می شــوند در عصر غیبت، حضور حجت الهی را از یاد نبریم و به دلگرمی حضور و 

مدد ایشان مسیر پر فراز و نشیب زندگی را طی کنیم.

امام  انتظار:  گروه  سپهرغرب، 
رضا )ع( می فرمایند: »أحسن باهلل 
أنا  یقول:  وجل  عز  اله  فإن  الظن 
و  فخیر  خیرا  إن  عبدی  الظن  عند 
گمان  خداوند  به  فشر؛  الشر  إن 
وجل  عز  خداوند  زیرا  ببر  نیک 
بنده ام  گمان  نزد  من  می فرماید: 
شر  اگر  و  نیک  پاداشش  باشد،  نیک  اگر  هستم، 

باشد، پاداشش شر خواهد بود«.
سبک زندگی به عنوان شیوه و چارچوبی که بر 
فکر و عمل انســان حاکم است وقتی با »انتظار« 
به عنــوان یــک فرهنــگ کــه آینــده روشــن را برای 
جهان ترســیم می کنــد، آمیخته شــود مختصاتی 
می یابد کــه با دیگر ســبک ها تفاوت های بنیادین 

دارد.
از  اعــم  مختلــف  حوزه هــای  در  تفــاوت  ایــن 
نیازهــای اولیــه مثــل خــور و خــواب آغــاز شــده 
و ســطوح باالتــر همچــون نــوع نــگاه انســان به 
مشــکالت در مواجهــه با آنها و ارتبــاط با خدا و... 

را شامل می شود.
یکــی از مهمتریــن ویژگی های زندگی به ســبک 
انتظار »داشــتن حســن ظــن به خــدا« و توکل ب
i او در همــه حــال و هــر شــرایطی اســت. یعنــی 
منتظر می داند که در اوج گرفتاری ها و سختی ها، 
دســت خدا باالی دست ها است و تنها او است که 

می تواند گره از مشکالت بگشاید.
همچنین، انتظار و امیدی که در پی آن بر سبک 
زندگی حاکم می شــود، مانع از بدگمانی به خدا و 

گیر کردن در بن بست های زندگی را است.

  در مشکالت به خدا گمان بد نبریم
دربــاره  بهــاری«  »ابراهیــم  االســالم  حجــت 
ضرورت داشــتن حسن ظن به خدا، اظهار کرد: 

زندگی همواره با مشــکالت و ســختی ها همراه 
اســت و چه بسا بســیاری از ســختی های زندگی 
بــرای امتحان باشــد. انســانی در زندگی موفق 
اســت که با مشــکالت مبارزه کند و ناامیدی به 

ندهد.  راه  خود 
بنابر این، اگر کســی مبتال به ســختی و گرفتاری 
شــد، نباید به خداوند، بدگمان شــود و تصور کند 
خداوند او را دوســت ندارد و تمام ســختی ها برای 

او است.
این اســتاد اخالق تصریح کرد: همچنین، نباید 
ســختی ها و گرفتاری خود را به بدشانسی و اقبال 
بد نسبت دهد )که شانس و اقبال، امری موهوم 
و باطل اســت( در برابر گرفتاری و سختی ها نیاز به 
اندیشــه، صبــر، تصمیم گیری به موقع، احســاس 
امیــد، اســتمداد از خداونــد و در نتیجــه برخــورد 
صحیــح و معقــول بــا آنهــا اســت؛ چــه بســا ایــن 
آزمایش و زمان ســختی، زیباتریــن و ماندگارترین 

لحظه های زندگی انسان باشد.
حضــرت  کــرد:  تاکیــد  بهــاری  االســالم  حجــت 
ایــوب)ع( ســختی های فراوانی در زندگی کشــید؛ 
ولی بــر همٔه آنها صبــر می کــرد و می گفت به این 
همه بال راضی هســتم و نیــز می فرمود: پروردگارا 

تو مهربان ترین مهربانانی. 
ایشــان تا آخرین لحظه ها، فقط به خدا حسن 
ظن داشــت، همــان طور که حضــرت زینب )علیها 
ســالم( دربــارٔه حادثــٔه کربال با آن همه ســختی ها 
فرمــود: »جــز زیبایی چیزی ندیــدم« و این همان 

حسن ظن به خدا است.
وی بــا بیان اینکــه برخی از ســختی های زندگی 
انســان بــر اثــر اشــتباه و خطاهــای خود شــخص 
اســت، ابراز کرد: انســان باید تــالش کند و درصدد 
جبــران آن برآید؛ اما گاهی انســان برای ســرپوش 
گذاشــتن بر ضعف و اشــتباه خود، این ها را نیز به 

خداوند نســبت بدهد. علت خطاها ممکن اســت 
حرکــت در مســیر باطل، ارتــکاب گناه، سســتی در 
انجام کاری و فرار کردن از زیر بار مســئولیت باشد 
که انسان را به نتیجه نامطلوب می رساند؛ سپس 
از کــردٔه خــود پشــیمان می شــود و آن را بــه خدا 
نســبت می دهد و یا آن را تحریف می کند؛ در حالی 
که همٔه این ها ناشــی از سســتی و ترس و ارتکاب 
حرام خود شخص است و او به دنبال توجیه غلط 

برای این کارهاست.
این کارشــناس مذهبــی اضافه کــرد: بعضی از 
انســان ها گاهــی دیــن و گاهی خــدا و حتی گاهی 
پیامبــر )صلی اهلل علیه و اله( را عامل این اتفاق ها 
می دانســتند و ایــن همــان بد گمانی بــه خداوند 
اســت، چــه دردناک اســت که انســان خــود عامل 
شکست خویش باشد و با دست خود راه نجات را 
بــه روی خود ببنــدد و واقعیت ها را دگرگون جلوه 

بدهد و به خداوند نسبت دهد.
وی در پایــان خاطرنشــان کرد: بــه همین علت 
اســت که امــام رضــا )علیــه الســالم( می فرمایند: 
»أحســن بــاهلل الظــن فإن اله عــز وجل یقــول: أنا 
عنــد الظــن عبدی إن خیرا فخیر و إن الشــر فشــر؛ 
بــه خداوند گمــان نیک ببــر زیرا خداونــد عز وجل 
می فرماید: من نزد گمان بنده ام هســتم، اگر نیک 
باشد، پاداشش نیک و اگر شر باشد، پاداشش شر 

خواهد بود.«
همچنین، حجت االســالم »حسن مالیی« هم 
بــا بیان اینکــه ارزش اصیل و ثابت ســبک زندگی 
بــه خداونــد« اســت،  منتظرانــه، »حــب شــدید 
اظهــار کــرد: در مــوازات ایــن حــب و عالقــه بــه 
خداونــد، حب به اهــل بیت)ع( و مودت نســبت 
به این خاندان است که در آیه 23 سوره مبارکه 
شــوراء قرآن کریم بیان می کند: »قل ال أســأُلُکم 
َة فــِی الُقربــی؛ پیامبر)ص(  علیــِه َأجــرًا ِإاّل الَمــَوَدّ

بگــو من از شــما مــزد رســالت نمی خواهــم مگر 
مودت و دوســت نسبت به اهل بیتم«.

مدیــر گــروه اخــالق و تربیــت مرکــز تخصصــی 
مهدویت تصریح کرد: دومین ارزش در این ســبک 
زندگــی، امیــد بــه خداونــد غفــور و رحیم اســت و 
یکــی از ارزش هــای ذاتی موجود در ســبک زندگی 
منتظرانــه آن اســت کــه فرد، خانــواده یــا اجتماع 
پایبنــد بــه آن، به خداونــد غفور و رحیــم، امیدوار 
هســتند و مایــوس نمی شــوند. در ایــن ســبک از 
زندگــی انســان فقــط از خدا می ترســد و خشــیت 

می کند.
را  خداونــد  برابــر  در  تنهــا  بــودن  تســلیم  وی 
چهارمیــن مولفــه ارزش هــای الهــی ســبک زندگی 
منتظرانه برشمرد و بیان کرد: فرد در سبک زندگی 
منتظرانه، تســلیم محض خداوند متعال اســت و 
به تعبیر امروزی، تنها ســر خــود را در برابر خداوند 

متعال، خم می کند.
مالیی با اشــاره به پنجمین ارزش سبک زندگی 
منتظرانــه، یــادآور شــد: عالقــه بــه مفاهیــم حق 
محــوِر اســالمی در ســبک زندگــی منتظرانــه، یک 
ارزش تلقــی می شــود و ایــن، یکــی از عالئم برای 
تشــخیص ســبک زندگــی منتظرانه اســت، فردی 
که به دنبال ارزش های خودســاخته و اعتباری که 
هیــچ منبع و تائیدی از ســوی خداوند ندارد بلکه 
صرفــا از ســنخ قراردادهای شــخصی و اجتماعی 
است، نمی تواند به سبک زندگی منتظرانه ملتزم 

و عامل باشد.
بنابر آنچه بیان شــد، چشــم امیــد منتظر فقط 
بــه خدا اســت، و به وعده های توخالــی و دروغین 
که بــه فریب نجات و خوشــبختی داده می شــود، 
دلخوش نخواهد شــد و در ســایه ُحســن ظنی به 
خدا دارد در مواجهه با مشکالت اعم از اقتصادی، 

خانوادگی و... گریشان نمی شود.

دســــتاوردهاِی 
ُحســـــن ظن به خدا 

برای منتظـران

منتظران

آشـــــنا کنیم؟ چگونه کودکانمـــــان را با مفهوم انتظار 

حجت االسالم 
مومنی
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نظر پلیس درباره خودروساز 
شدن یک کارخانه ماکارونی

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
واکنش  در  فراجا  راهور  پلیس  رئیس 
ماکارونی  تولید  شرکت  یک  تصمیم  به 
برای ورود به عرصه خودروسازی، تأکید 
کرد: باید مجوزهای الزم برای این اقدام 
دریافت شده و در نهایت نیز خودرویی 

ایمن و با کیفیت تولید شود.
اواســط تیرمــاه امســال بــود کــه اعــالم شــد یــک 
شــرکت تولیــد ماکارونــی قصــد ورود به عرصــه تولید 
خــودرو را دارد، تــا از ایــن پــس »زر خــودرو« نیــز جزو 
شــرکت های تولیدکننــده خــودرو در کشــور شــناخته 
شــود. موضوعی که از سوی ســخنگوی وزارت صمت 
نیــز مورد تایید قرار گرفت و او با اشــاره به تفاهم نامه 
امضا شــده در ســال 1400 بــرای اجرای سیاســت های 
اقتصاد مقاومتی و توســعه ســرمایه گذاری، موافقت 
وزارت صمــت و اعطــای مجــوز برای تاســیس کارخانه  
تولیــد خودرو را تاییــد کرده و گفتــه بود»چنانچه این 
گــروه صنعتــی بــه ظرفیــت اعالمــی در تولیــد خــودرو 
بــزرگ  بــرای دو خودروســاز  برســد، می توانــد رقیبــی 

آید«. کشور به حساب 
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین 
بــا اشــاره بــه ادعــای گــروه صنعتــی زر مــاکارون برای 
تولیــد یــک میلیون دســتگاه خودرو از ســوی شــرکت 
زیرمجموعــه اش یعنی »زر خودرو« اعــالم کرد: »بهار 
ســال گذشته، تعدادی از هلدینگ های بزرگ تولیدی- 
ســرمایه گذاری، تفاهم نامه ای را با وزارت صمت امضا 
کردنــد کــه در چارچوب اجــرای سیاســت های اقتصاد 
مقاومتــی و در جهــت توســعه ســرمایه گذاری بــوده 
اســت. در قالب تفاهم نامه مذکــور، گروه صنعتی زر با 
یک پیشــنهاد چهار میلیارد دالری برای ســرمایه گذاری 
در حوزه هــای حمل ونقــل، غذایی، شــیمیایی، خودرو 
و پتروشــیمی وارد عمــل می شــود. در حــوزه خــودرو 
پیشــنهاد ایــن شــرکت، ســرمایه گذاری یــک میلیــارد و 
900 میلیــون یــورو بــرای تولید یــک میلیون دســتگاه 
خودرو در ســال شــامل600 هزار خودرو سواری، 200 
هزار خودرو هیبریدی و 200 هزار خودرو سنگین بوده 

است.«
به گفته وی، در نهایت »با بررســی کارنامه عملکردی 
گــروه صنعتــی زر در حوزه هــای مختلــف و بــا توجــه به 
اینکه این گروه صنعتی در دهه  60، کار ســاخت قطعات 
خــودرو همچــون سرســیلندر و میل لنگ را آغــاز کرده و 
در ایــن زمینه صاحــب تجربه اســت، وزارت صمت با این 
درخواســت موافقــت کــرده و در تیرمــاه 1400، مجــوز 
تاســیس کارخانــه  بــرای تولیــد خــودرو بــرای ایــن گروه 

صنعتی صادر شد.«
در ایــن میــان امــا، پلیــس راهنمایــی و رانندگــی به 
از  برخــی  ایمنــی  و  کیفیــت  منتقــدان  از  یکــی  عنــوان 
خودروهــا و همچنیــن مجــری شــماره گذاری وســایل 
نقلیــه اظهارنظــری را مطــرح نکــرده بــود و همیــن امر 
سبب شد تا نظر رئیس پلیس راهور فراجا در خصوص 
بــا  رقابــت  بــرای  ایــن کارخانــه خودروســازی  تصمیــم 
ایران خودرو و ســایپا را جویا شــویم. سردار سید کمال 
هادیانفــر دراین بــاره گفــت: » به نظرم ایــن موضوع را 
بایــد ابتــدا از وزارت صنعــت، معدن و تجارت بپرســیم، 
ما چیز زیادی در این مورد نشنیده ایم، اما به طور کلی 
در این موارد باید یکســری مراحل از سوی شرکت های 

متقاضی تولید خودرو طی شود.«
وی دربــاره ایــن مراحل گفــت: » اگر شــرکتی بخواهد 
ابتــدا یکســری  بایــد  وارد عرصــه خودروســازی شــود، 
مجوزهــا و موافقت هــای اصولــی را اخذ کنــد. برای این 
امــر بایــد مجوزهای مختلفــی را دریافت کند که شــامل 
ســازمان  صمــت،  وزارت  جملــه  از  دولــت  مجوزهــای 
اســتاندارد، سازمان حفاظت محیط زیست، پلیس و... را 

دریافت کند.«

 تا 30 سال آینده درگیر پراید و پژو خواهیم بود
رئیــس پلیــس راهــور فراجــا بــا بیــان اینکه »بــه نظر 
می رســد که این شــرکت بیشــتر به دنبال مونتاژ خودرو 
اســت تا تولید خودرو«، اظهارکرد:  » من نظرم این است 
کــه این ها بیشــتر دنبال مونتاژ خودرو هســتند و دنبال 
تولیــد خــودرو نبــوده و خودروســاز نیســتند. احتمــاال 
اینطور اســت که محصولی در خارج از کشــور شناسایی 
شــده و با شــرکت آن قرار داد بســته اند تا اینجا کارخانه 

آن را راه اندازی کنند.«
هادیانفــر تاکیــد کــرد:  » هــر خودرویــی کــه تولید یا 
حتــی مونتــاژ می شــود، بایــد ایمنــی و کیفیــت الزم را 
داشــته باشــد و بتوانــد از جــان راننــده و سرنشــینان 
بایــد حتمــا نمونه هــای تصــادف  آن محافظــت کنــد. 
آزمایشــگاهی آن هــم مــورد بررســی قــرار بگیــرد و در 
صــورت دریافــت تائیدیه هــای ایمنــی ایــن محصوالت 

تولید شود.«

ایران و جهان

سردار هادیانفر

آغاز اجرای قانون پایانه های فروشگاهی
سپهرغرب، گروه ایران و جهان: وزیر اقتصاد با اشاره به آغاز اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه 

مودیان، گفت: این اقدام حرکتی به سمت شفافیت اقتصادی و عادالنه شدن نظام مالیاتی است.
احسان خاندوزی اظهار کرد: با توجه به وعده ای که پیش از این در وزارت اقتصاد داده بودیم مبنی بر اینکه 
اجرای قانون ســامانه مودیان فروشــگاهی در تیر ماه 1401 آغاز به کار خواهد کرد، آن را انجام دادیم و تالش 

کردیم به وعده خود عمل کنیم و این سامانه به حمداهلل شروع به کار کرد.
وی عنوان کرد: اطالعیه ای مبنی بر اینکه چه گروه های اقتصادی و با چه ترتیبی باید وارد ســامانه شــوند، 
از طریق ســازمان مالیاتی منتشــر خواهد شــد و امیدوار هســتیم اتفاق جدیدی در عرصه عمل برای تکالیف 
قانونی بر زمین مانده و هم در زمینه حرکت به ســمت شــفافیت اقتصادی و عادالنه شــدن نظام مالیاتی و پرداخت در کشــور 

باشد.
خانــدوزی در رابطــه بــا اظهارات رئیــس دولت 
قبل مبنی بر آنکه با چه وضعیتی دولت را تحویل 
داده انــد، گفت: مجموع ذخایر اسکناســی و ارزی 
کشــور در وضعیــت خوبی بود اما مطلع هســتید 
که ذخایر اسکناسی ارزی کشور برای پرداخت های 
خدماتــی اســت و بــه کار واردات کاالهــای کشــور 
نمی آیــد و کمکــی بــه حل مســائل تجارت کشــور 

نمی کند.
وی ادامــه داد: بهتــر ایــن بــود که در کنــار این 
شــاخص ها اشــاره ای بــه خزانه خالی می شــد که 
طبق نامه آقای واعظی به جناب نوبخت مســئله 
خزانــه خالی را با بیش از 54 هزار همت اســتفاده 
از تنخــواه را مطــرح کردند، امســال علیرغم اینکه 
هزینه های دولت در ســال 1401 باالتر اســت هنوز 
در چهار ماهه اول نیاز به اینکه برســیم به ســقف 

تنخواه استفاده شده در سال قبل، را نداشتیم. و هزینه های دولت را مدیریت کردیم کاش به اینها اشاره ای می شد.
خاندوزی گفت: کاش به اســتفاده ای که در 5 ماه اول ســال از مجموعه اوراق شــده بود اشــاره ای می کردند، و یا به 550 
درصد افزایش بدهی دولت به صندوق های بازنشســتگی از ابتدا و انتهای دوره هســت ساله اشاره می شد. روحانی خوب بود 
بــه افزایــش 530 درصــدی بدهی دولت به مجموع شــبکه بانکی کشــور و بانک مرکزی طــی ابتدا و انتهای دولت خود اشــاره 
می کــرد، مجمــوع اینهــا تصویر دقیق تــری را فراهم می کند و اقتضــا می کند که با مردم بــا صداقت کامل و با انصاف بیشــتری 

صحبت کنیم.
وزیر اقتصاد در پاســخ به این ســوال که آیا زیر ســاخت های الزم برای حذف ارز ترجیحی در دولت فراهم نبوده خاطر نشــان 
کــرد: دوســتان بــا تاخیر در ایــن زمینه اظهار نظر می کنند چون مطلع هســتید هــم در زمینه کاالهایی کــه ارز ترجیحی دریافت 
می کردنــد و هــم در زمینــه دارو کار به مرحله اجرا رســیده و مقدمات در ســایر حوزه ها فراهم شــده به اجرا خواهد رســید. ما 

صورت مسئله را پشت سر گذاشته ایم.

تصمیمات جدید ستاد ملی کرونا؛

3دوز واکسن شرط استفاده از خدمات عمومی
سپهرغرب، گروه ایران و جهان: معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، به تشریح جزئیات 

مصوبات و تصمیمات اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا در موج هفتم بیماری پرداخت.
محســن فرهــادی گفت: همیشــه تاکیــد کرده ایم برای کنتــرل و مهار بیمــاری کرونا، دو برنامه مشــخص و 

واضح وجود دارد که شامل پوشش واکسیناسیون و رعایت پروتکل های بهداشتی است.
وی با اشــاره به اهمیت تکمیل واکسیناســیون، افزود: رعایت پروتکل ها، شــامل شســتن دســت ها، زدن 

ماسک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و…، است که باید جدی گرفته شود.
فرهــادی بــه تصمیمات اخیر ســتاد ملی مقابلــه با کرونا اشــاره کرد و گفــت: تزریق دوز یــادآور، مهم ترین 
تصمیم ســتاد اســت. از همین رو، افرادی که 6 ماه از زمان تزریق دوز دوم و ســوم واکســن آنها گذشــته است، باید دوز یادآور 

را تزریق کنند.
وی در توضیح دوز یادآور واکسن کرونا، اظهار داشت: دوز یادآور بدون در نظر گرفتن دوز دوم و سوم، تعریف شده است.

فرهادی با اشــاره به افزایش موارد ابتالء به کرونا در کشــور، افزود: در طرح مدیریت هوشــمند مقابله با کرونا، دو موضوع 
برای کسانی که ارائه خدمت می کنند، الزامی است. نخست، اینکه فرد واکسن زده باشد یا نزده باشد و دوم اینکه، در شرایط 

بیماری هست یا نیست.
وی ادامــه داد: تــا کنون »ســامانه من« برای کســانی که 2 دوز واکســن زده باشــند، ارائه خدمات را مجــاز می داند. اما، با 
توجه به شرایط بیماری، تصمیم گرفته شده از 15 مرداد 1401، معیار ارائه خدمات سامانه من بر اساس 3 دوز واکسن باشد.
فرهــادی در پاســخ به این ســوال کــه با این اوصاف کســانی که هم اکنون ســه دوز واکســن زده اند می تواننــد از خدمات 
ســامانه من اســتفاده کنند، گفت: اولویت سامانه من، 3 دوز واکسن است. اما، توصیه بر این است که برای کسانی که مدت 

زمان تزریق 3 دوز واکسن آنها از 6 ماه بیشتر باشد، دوز یادآور بزنند.
معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت تاکید کرد: تمامی خدماتی که به سامانه ایران من وصل است، از 15 

مرداد بر اساس 3 دوز واکسن ارائه خواهد شد.
وی افزود: بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا، به همه دستگاه ها تاکید شده هر چه زودتر به سامانه ایران من وصل شوند.

فرهادی در ادامه با اظهار تأســف از اینکه شــاهد ســقوط پروتکل ها در جامعه بوده ایم، گفت: به دنبال کاهش آمار کرونا، 
روند رعایت پروتکل ها به شدت نزول کرد، تا جایی که در شرایط کنونی کمتر از 50 درصد جامعه از ماسک استفاده می کنند.

معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، به شرایط رنگ بندی شهرها و اعمال محدودیت های کرونایی اشاره 
کرد و افزود: در شرایط کنونی، در شهرهای قرمز و نارنجی، استفاده از ماسک در فضاهای باز و بسته الزامی است. در شهرهای 

زرد و آبی نیز، توصیه ما استفاده از ماسک در فضاهای بسته و شلوغ است.
فرهادی در مورد اعمال محدودیت تردد بین شــهرهای قرمز و نارنجی، گفت: در حال حاضر اعمال محدودیت های تردد بر 

اساس سامانه ایران من صورت می گیرد.
وی ادامه داد: تالش می کنیم میزان نفوذ سامانه ایران من را افزایش دهیم تا مجبور به اعمال محدودیت ها از روش های 

قبلی نباشیم.
فرهادی در پاسخ به این سوال که امکان دارد محدودیت ها به شکل سابق اعمال و تشدید شود، افزود: طبیعت بیماری 
کرونا ناشناخته است و اگر مردم نسبت به تزریق دوز یادآور و رعایت پروتکل ها جدی نباشند، احتمال دارد تمهیدات جدیدی 

در نظر گرفته شود.

خاندوزی

محسن فرهادی

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
جهان: رئیس ستاد کل نیروهای 
دریابان  با  دیدار  در  مسلح 
الحربی«  ناصر  بن  »سیف 
فرمانده نیروی دریایی سلطنت 
عمان گفت: به طور قطع حضور 
جز  تاثیری  منطقه  در  بیگانگان 

ناامنی ندارد.
کل  ســتاد  رئیــس  باقــری  محمــد  سرلشــکر 
نیروهــای مســلح در دیدار با دریابان »ســیف بن 
ناصــر الحربــی« فرمانده نیروی دریایی ســلطنت 
عمان، با اشاره به اهمیت روابط نظامی دو کشور 
اظهار داشــت: ایران و عمان از دیرباز دارای روابط 
نظامی مطلوب بوده اند و امروز نیز این روابط در 

ابعاد مختلف در حال گسترش است.
سرلشــکر باقــری با اشــاره به روابط سیاســی 
دو کشور گفت: به حمداهلل سیاست های کشور 
عمان متعادل اســت و امــروز هماهنگی الزم در 
حوزه هــای سیاســی و فرهنگــی بیــن دو کشــور 

وجود دارد. در مسائل مربوط به امنیت منطقه 
و ســایر موارد، سیاست های دو کشور هماهنگ 

و همسو است.
رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح گفت: تنگه 
هرمز و دریایی عمان به عنوان منطقه مشــترک 
بــرای هــر دو کشــور دارای اهمیــت حیاتی اســت 
و یکــی از زمینه هــای همــکاری نزدیک دو کشــور 
محســوب می شــود و امــروز ناوگان هــای مــا در 
ســواحل دو کشــور رفت و آمد دارند و ما از نیز از 
میزبانی شما نسبت به شناورهای نیروی دریایی 
ایران در بنادر عمان قدردانی می کنیم. سرلشــکر 
باقری تصریح کرد: حدود 16 سال است که روابط 
بیــن نیروهای مســلح دو کشــور در قالــب ارتباط 
مشــترک ادامــه دارد و به طور منظم جلســات و 
رفت و آمد ها برقرار است و ثبات نظامی دو کشور 

حکایت از نزدیکی عالیق دو کشور است.
وی افزود: جمهوری اسالمی ایران در راستای 
توســعه روابــط بــا کشــورهای همســایه گام بر 
مــی دارد و به همین جهت ما در حوزه روابط دو 

کشــور به ویــژه روابط میان نیروهای مســلح دو 
کشور هیچ گونه محدودیتی را قائل نیستیم.

گفــت:  مســلح  نیروهــای  کل  ســتاد  رئیــس 
کمیته هــای ســه گانــه ای کــه در جهــت کارگروه 
روابط دو کشور فعالیت می کنند امروز وضعیت 
مطلوبــی دارنــد و در ماه هــای اخیــر دو اجالس 
در تهــران و یک نشســت در کشــور عمــان برگزار 
کرده اند و این روابط می تواند روز به روز توسعه 

بیشتری پیدا کند.
وی افــزود: جمهوری اســالمی از ظرفیت های 
عمــده ای برخوردار اســت که خصوصــا در حوزه 
هیچ گونــه  نظامــی  روابــط  و  دفاعــی  صنعــت 
محدودیتــی بــرای ارتبــاط وجــود نــدارد و تمام 
امکاناتی که در نمایشگاه ورازت دفاع مشاهده 

کردید می تواند در اختیار شما قرار گیرد.
سرلشــکر باقــری خاطرنشــان کرد: دو کشــور 
دریانــوردی  و  تروریســم  بــا  مقابلــه  حــوزه  در 
و  هســتند  برخــوردار  ارزشــمندی  تجربیــات  از 
می تواننــد با تبــادل تجربــه زمینه ارتقــای توان 

رزمــی و دریایــی را ایجــاد کننــد و مــا از توســعه 
روابط در حوزه های مختلف استقبال می کنیم.

نیــروی دریایــی ارتــش مــا ســال هاســت که 
بــا اعــزام ناوگروه هایــی بــرای برقــراری امنیــت 
دریایــی  و  هنــد  اقیانــوس  غــرب  و  شــمال  در 
ســرخ تالش می کننــد و تجربیات خوبی کســب 
کرده انــد؛ در چابهــار یــک مرکز امنیــت دریایی را 
در حال تأســیس داریم و از حضور شــما در این 

مرکــز و همچنین برگزاری رزمایش های مشــترک 
نیز استقبال می کنیم.

وی با اشــاره بــه حضور بیگانــگان در منطقه 
گفــت: به طور قطع حضــور بیگانگان در منطقه 
مشــترک دو کشــور تأثیــری جــز ناامنی نــدارد و 
قطعا گســترش روابــط نظامی ایــرن و عمان در 
امنیت بخشــی منطقه به نفع ملت های منطقه 

به ویژه مردم دو کشور است.

در دیدار با دریابان »سیف بن ناصر الحربی«

حضور بیگانگان در منطقه تاثیری جز ناامنی ندارد

سرلشکر باقری

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
سازمان  رئیس  دیدار  در  جهان: 
و  کوچک  بنگاه های  توسعه 
با   )KOSGEB( ترکیه  متوسط 
معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
ارتقای  بر  کشورمان  تجارت  و 
ظرفیت  بر  تکیه  با  همکاری ها 
کشور  دو   )SME( متوسط  و  کوچک  بنگاه های 

تأکید شد.
همزمــان بــا ســفر رئیــس جمهــور ترکیــه بــه 
تهــران و امضــای یادداشــت تفاهم همــکاری در 
حــوزه بنگاه هــای کوچک و متوســط دو کشــور، 
نشست رؤســای ســازمان های مســوول صنایع 
کوچک و متوســط ایران و ترکیه بــا هدف ارتقای 
قــدرت  و  تجــاری  و  اقتصــادی  همکاری هــای 

رقابت پذیر SMEهای دو کشور برگزار شد.
معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا 
تشــریح آخریــن وضعیــت شــهرک ها و نواحــی 
صنعتــی کشــورمان، اظهــار کــرد: 847 شــهرک 
و ناحیــه صنعتــی درحــال بهــره بــرداری در ایران 
وجــود دارد کــه اداره و نگهــداری 289 مــورد از 
آنهــا بــه بخــش خصوصــی واگــذار شــده و 64 
شــهرک و ناحیــه صنعتــی غیردولتــی نیــز دارای 
پروانــه بهره بــرداری از ســازمان صنایــع کوچک و 

شهرک های صنعتی ایران است.
علی رســولیان با بیان این که 49 هــزار و 500 
واحــد تولیــدی در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی 
کشــور مســتقر هســتند، افزود: 92 درصد از این 
محســوب  متوســط  و  کوچــک  خــرد،  واحدهــا 
می شــوند، یعنی شمار کارکنان آن ها کمتر از 100 

نفر است.
وی بــه طرح هــای صنعتــی در حــال ســاخت 

در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی کشــور اشــاره 
و اضافه کــرد: بیــش از 47 هــزار طــرح صنعتــی 
در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی کشــور درحــال 
اجراســت کــه ایــن طرح هــا بــا محوریــت بخــش 
خصوصی ســاخته می شــوند؛ بعضــی از طرح ها 
در مرحله تخصیص زمین، برخی در مرحله دیوار 
کشی و ســاختمان و برخی دیگر در مرحله نصب 

ماشین آالت هستند.
و  کوچــک  صنایــع  ســازمان  مدیرعامــل 
شــهرک های صنعتــی ایــران در ادامــه بــا اشــاره 
بــه اشــتغالزایی مســتقیم بیــش از یــک میلیون 
نفری واحدهای تولیدی مســتقر در شــهرک ها و 
نواحی صنعتی کشــور، بیان داشت: این سازمان 
به عنوان متولی این حوزه، عالوه بر ارائه خدمات 
زیرساختی و واگذاری زمین، از بنگاه های کوچک 
و متوسط بر اســاس 85 محور خدمتی حمایت 

می کند.
ارائــه  رســولیان دربــاره برخــی از محورهــای 
کوچــک،  صنایــع  بــه  ســازمان  ایــن  خدمــات 
توضیح داد: سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتــی ایــران در حوزه هایی از جملــه آموزش، 
پذیــرش  و  اعــزام  نمایشــگاه ها،  در  شــرکت 
هیئت های تجاری و اقتصادی، تحقیق و توسعه، 
برندینــگ، تبلیغــات، ایجاد دفاتر تجــاری در دیگر 
کشــورها، تحقیــق و توســعه، انتقــال فنــاوری، 
حمایــت از شــرکت های دانش بنیــان و دانشــی 
شــدن واحدهای صنعتی، حمایت های مناسبی 

را به عمل می آورد.
وی همچنیــن بــا اشــاره به تجربه همــکاری و 
ســنخ فعالیت های ســازمان توســعه بنگاه های 
کوچک و متوســط ترکیــه، گفت: ترکیه با ســطح 
ماشــین آالت صنعتــی بــاال و در اختیــار گرفتــن 

بازارهــای جهانــی مناســب، برنامه بســیار خوبی 
را بــه ســمت توســعه صنعتــی دنبــال کــرده و 
ظرفیت های مشترکی برای توسعه همکاری های 

صنعتی میان دو کشور وجود دارد.
معاون وزیر صمت با بیان برخی از ظرفیت های 
همکاری ایران و ترکیه، ادامه داد: هزینه های تولید، 
از جملــه انــرژی و نیــروی کار در ایران بســیار پایین 
اســت و ایــن زمینه همــکاری مشــترک بنگاه های 
دو کشــور را فراهــم مــی آورد. همچنین ایــران در 
حوزه هایــی از جملــه لــوازم خانگــی، نســاجی و 
پوشاک پیشرفت های خوبی داشته و محصوالت 

خود را به ترکیه صادر می کند.

 راه اندازی شهرک های صنعتی مشترک
رسولیان با اشاره به امضای یادداشت تفاهم 
همکاری در حــوزه بنگاه های کوچک و متوســط 
توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان و 
وزیر صنعت و فناوری ترکیه، افزود: رئیس جمهور 
کشــورمان بــر موضــوع راه انــدازی شــهرک های 
صنعتی مشترک تأکید داشتند، در داخل ایران و 
مناطق ویژه و آزاد کشــورمان ظرفیت های خوبی 
بــرای راه انــدازی این گونــه شــهرک ها و حضــور 

فعاالنه بنگاه های اقتصادی وجود دارد.
وی با تاکید بر این که آماده عملیاتی کردن این 
یادداشت تفاهم همکاری هستیم، اضافه کرد: با 
اســتفاده از ظرفیت هــای منطقــه ای و همچنین 
ظرفیت رشــته فعالیت هــای صنعتــی می توانیم 
ایــن تفاهم نامه را فعال کنیــم و گام های مؤثری 
ارتقــای مــراودات میــان دو کشــور  در راســتای 

برداریم.
رئیــس هیأت مدیــره ســازمان صنایع کوچک 
و شــهرک های صنعتی ایــران همچنین از فعاالن 

شــهرک های  از  بازدیــد  بــرای  ترکیــه  اقتصــادی 
صنعتی، نشست های رودرروی تجاری و حضور در 
نمایشگاه های توانمندی های شرکت های ایرانی 

دعوت به عمل آورد.

نقاط  اجتماعی،  و  فرهنگی  اشتراکات   
عطفی برای گسترش مراودات تجاری دو کشور 

است
رئیــس ســازمان توســعه بنگاه هــای کوچک 
و متوســط ترکیــه )KOSGEB( نیــز در ایــن دیدار 
بــا یــادآوری روابــط دیرینــه فرهنگــی، تاریخــی و 
اقتصادی دو کشــور، اظهار داشت: ایران و ترکیه 
نه تنهــا در مرز بلکــه در زبان، مســائل فرهنگی و 
اجتماعــی، مشــترکات زیادی دارند کــه می تواند 
نقطه عطفی برای گســترش مراودات تجاری دو 

کشور باشد.
»حسن بصری کورت« افزود: ارتقای مراودات 
تجــاری با ایــران مورد تاکید رئیــس جمهور ترکیه 
اســت و SMEها نیز از ظرفیت های بســیار خوبی 

در این حوزه برخوردارند.
وی به نقش مهم بنگاه های کوچک و متوسط 

در حوزه هــای اجتماعی و اقتصادی نیز اشــاره و 
 SME اضافه کرد: در ترکیه نزدیک به ســه میلیون
وجود دارد کــه 500 هزار مورد از آن ها تولیدی و 

بقیه صنفی و خدماتی هستند.
رئیــس ســازمان توســعه بنگاه هــای کوچک 
و متوســط ترکیــه )KOSGEB( همچنیــن درباره 
آن هــا،  ظرفیت هــای  و  بنگاه هــا  ایــن  صــادرات 
ادامــه داد: 36 درصــد از صــادرات ترکیــه، ســهم 
یکصد هزار SME در این کشور است که بازارهای 

خارجی را در دست دارند.
بصــری کــورت بــا تأکیــد بــر افزایــش ســطح 
همــکاری بــا شــرکت های ایرانی، گفت: ســازمان 
ایــران  صنعتــی  شــهرک های  و  کوچــک  صنایــع 
)ISIPO( و ســازمان توسعه بنگاه های کوچک و 
متوسط ترکیه )KOSGEB( بر آنند که با استفاده 
از همه ظرفیت ها، ســطح مــراودات اقتصادی و 

تجاری دو کشور را گسترش دهند.
وی توجــه بــه رشــته فعالیت هــای صنعتی و 
ظرفیت های منطقه ای به صورت همزمان را نقاط 
عطفــی در ارتقای مــراودات اقتصادی بنگاه های 

کوچک و متوسط دو کشور دانست.

آمادگی ایران و ترکیه برای ارتقای همکاری های اقتصادی و تجاری؛

ی شهرک های صنعتی مشترک بین دو کشور راه انداز

روابط دوستانه


