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 پنجشنبه 29 دی ماه 1401  شماره 2494 
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شهدا چگونه دوران غیبت امام زمان)عج( را پشت سر گذاشتند؟10انتظار
سپهرغرب، گروه انتظار:  مگر می شود یک عمر با ذکر یامهدی بزرگ شوی و اولین چیزی که برای اهدای آن به امامت داشته باشی، جانت باشد و به عشق یک لبخند مهدی همه سختی ها و مشقت  ها را به جان بخری و مهدی را نبینی! دم آخر سراغت را نگیرد؟

مگر میشود صبح ها با دعای عهد برخیزی، و شب ها با غم نیامدن دوباره اش، صبح ها با اشک شوق وشب ها با اشک فراق به سر ببری ولی دم آخر مهدی سراغت را نگیرد؟
شـــهدا نشـــان دادند وســـط آن همه آتش و خون، بهشـــتی از بوی مهدی می دیدند، شهدا ثابت کردند غیبت برای آنانی است که قصد دیدن ندارند، وگرنه آن که بخواهد می بیند، و این است تفســـیر خون شهدا. راستی این را هم فراموش نکنم، »وال تحسبن الذین قتلوا 
فی سبیل اهلل امواتا...« اگرشهدا زنده اند و عند ربهم یرزقونند، چه رزقی باالتر از دیدار روی مهدی؟ خوشا به حال شهدا که عصر غیبت را زود به پایان رساندند، و به حضور رسیدند، و باید هم همین باشد که شهدا ظهور را تعجیل بخشند، وقتی این همه شوق در عالم 

برای وصال ایجاد می کنند.

آداب سخن گفتن در فرهنگ انتظار
انتظار:  گروه  سپهرغرب، 
نصراهلل پور  جواد  حجت االسالم 
زمان)عج(  امام  بیان اینکه  با 
نا 

ْ
اْرُزق  

ّ
ُهَم

ّ
»الل دعای  از  فرازی  در 

سخن  کیفیت  الّطاَعِة«  َتْوِفیَق 
گفت:  کرده اند،  بیان  را  گفتن 
استواری  و  حکمت  و  صواب 
آنها  به  باید  منتظران  سخن  که  است  اوصافی 

آراسته باشد.
عضــو هیئت مدیــره مجمع راهبردی اندیشــه 
سلســله  در  مهــدوی  کارشــناس  و  مهدویــت 
مباحثــی بــه شــرح دعــای شــریف »الّلُهــَمّ اْرُزْقنــا 
َتْوِفیــَق الّطاَعِة...«، دعای مشــهور به دعای امام 
زمان)عــج( پرداختــه اســت کــه در ادامه جلســه 

پنجم آن مرور می شود:
مرحــوم کفعمــی در کتاب »مصبــاح« این دعا 
را از امــام زمان)عــج( بیان کرده که 27 خواســته 
حضرت)عــج( از منتظران را تبیین کرده اســت که 
در واقــع ویژگی هــای منتظران آن حضــرت)ع( نیز 

محسوب می شوند.
در فــراز ششــم حضــرت حجت)عج( بــه ما یاد 
ْد َأْلِســَنَتنا  می دهند که اینگونه دعا کنیم: »َوَســّدِ
ــواِب َواْلِحْکَمــِة« یعنــی خدایا! زبــان ما را با  ِبالّصَ
ســخن حــق و حکمت آمیز اســتوار کــن...  در این 
فــراز توفیق بهره مندی از قول ســدید بواســطه 
امــام  راســتگویی و ســخنان حکیمانــه مطالبــه 

زمان)عج( است.

 ویژگی های قول سدید
خــدای متعــال در قــرآن ســخن درســت را بــا 

صفاتــی همچون حق، عدل، لیــن، صدق، صواب 
و ســدید توصیف کرده و الزم اســت قــول و کالم 
هر مسلمانی با این شش ویژگی هماهنگ باشد؛ 
شــاید به دلیــل جامعیتی که قول ســدید با دیگر 
صفات قول دارد امام مهدی)عج( در دعای خود 

بر آن تاکید دارند.
ســدید از ریشــه ســد به معنــای موافق حق و 
استوار است، این کالم سدی استوار مقابل باطل 
و فســاد محسوب می شود، برخی مفسران قول 
ســدید را بــه معنای صــواب یعنی درســت گرفته 
اند؛ برخی دیگر قول سدید را به معنای خالص و 
بــری از هر گونه دروغ و لغو معنا می کنند، کالمی 
که در مســیر ارشــاد و هدایت باشــد...  در تفسیر 
نمونــه، ج17، آیــت اهلل مــکارم شــیرازی معانــی 

مختلف آن را آورده است.
دو ویژگــی قــول ســدید: نخســت آنکــه حــق 
بــوده و دوم آنکــه همــراه بــا حکمــت اســت؛ در 
ایــن دعا امــام مهدی)عج( اوصــاف صواب، حق 
و حکیمانه بودن را برای ســخن و قول مســئلت 

می کنند.

حضرت  کالم  در  حکمت  و  صواب  معنای   
حجت )عج(

صــواب در لغــت بــه معنــای صحیح اســت در 
مقابــل خطا؛ در اصطالح صــواب یعنی کالمی که 
دقیقا مطابق دستور دین و بری از هر گونه دروغ 

باشد.
امــا در  یعنــی محکــم کاری  لغــت  حکمــت در 
اصطالح ســخن حکیمانه ســنجیده و پخته است 
کــه کمترین اثر منفی در مخاطب بر جای نگذارد. 

بعضــا به دلیل عــدم مخاطب شناســی دیگران را 
آزرده خاطر می کنیم.

درمجمــوع می توان دریافت بزرگترین نشــانه 
ســخن حکمیانه در لســان امــام زمان)عــج( این 
اســت که اوال ســخن حق باشــد و دیگــر آنکه بجا 
گفتــه شــود و شــرایط زمانــی و مکانــی را در نظر 
بگیــرد. در روایــت اســت جوانــی پــس از مــرگ به 
دست رسول خدا)ص( تجهیز و تغسیل و تدفین 
شــد، مادرش گفت حال که به دست پیامبر)ص( 
دفــن شــدی خیالم راحت اســت که عاقبــت بخیر 
و آمرزیــده شــدی، امــا پیامبــر)ص( پــس از رفتن 
مــادر، فرمودند: قبر چنان فشــاری بــه او داد که 
استخوان هایش شکســته شد... آدم خوبی بود 
امــا حرف هــای لغو و بیهوده بســیار داشــت؛ این 
یعنی ســخن بیهوده و لغو ســبب عــذاب اخروی 

می شود.

بابی که امام زمان )عج( برای منتظران گشود!
انتظار:  گروه  سپهرغرب، 
بیان  با  مذهبی  کارشناس  یک 
باب  )عج(  زمان  امام  اینکه 
منتظران  برای  را  فاطمه شناسی 
با  اندازه  هر  گفت:  گشوده اند، 
)س(  فاطمی  سیره  و  شخصیت 
گره های  شویم  آشنا  بیشتر 
ما  آخرالزمانی  مشکالت  و  زندگی  از  بیشتری 

گشوده می شود.

حجت االســالم سیدجواد بهشــتی اظهار کرد: 
از مهمتریــن ماموریت هــای ما گرامیداشــت ایام 
اهلل و احیــای شــعائر الهی از این بســتر اســت چرا 
کــه باعــث می شــود یــاد و نــام قهرمانانــی که به 
جامعــه بشــری خدمــت کرده انــد از مجــرای این 

بزرگداشت ها زنده و گرامی داشته شود.
ایــن کارشــناس مذهبی بــا بیان اینکه ســالروز 
والدت حضــرت زهــرا )س( بــا عناویــن مختلفــی 
نامگــذاری شــده که هر یــک جایگاه طــرح و بحث 
تفصیلــی دارد، گفــت: از جمله ایــن عناوین روز زن 
است. اسالم به زن جایگاه و منزلتی واال عطا کرد تا 
همچون مردان و دوشادوش و در کنار آنها بتواند 

به سمت قله های کمال و سعادت حرکت کند.
وی در ادامــه تصریح کرد: هیــچ یک از مکاتب 
و قوانیــن بشــری حقوقــی نظیــر آنچه که اســالم 
بــرای مــادر در نظــر گرفته اســت، بیان نمــی کند؛ 
برای مثال امام ســجاد )ع( در رساله حقوق خود 
که شــامل 50 حق اســت یکی از حقوق را به مادر 
اختصاص داده اســت، مسئله ای که در هیچ یک 
از قوانین بشــری وجود ندارد؛ برای مثال اعالمیه 
حقوق بشــر هیچ گونه مبنــای ایدئولوژیک ندارد 

امــا اســالم با ظهــور خــود و دعوت انســان ها به 
حقــوق  کنــار  در  را  والدیــن  حقــوق  یکتاپرســتی 

خداوند قرار داد.
وی اضافــه کرد: قرآن کریــم در چهار موضع به 
پــدر و مــادر و در یک مورد به طــور خاص به مادر 
اشــاره می کنــد، این جایــگاه ویژه بــه دلیل ایفای 
مســئولیت بارداری و شیردهی به مادر عطا شده 
است یعنی همان سه سالی که شخصیت انسان 

شکل می گیرد.

حجــت االســالم بهشــتی بــا بیــان اینکــه هیچ 
آیینــی به اندازه اســالم نســبت بــه رعایت حقوق 
پدر و مادر و به ویژه مادر تاکید و سفارش نکرده 
است، تاکید کرد: هرچه به سمت آخرالزمان پیش 
می رویــم رعایــت این حق ســخت تر و ارزشــمندتر 

می شود.
وی بــا بیان اینکــه خدا بــرای دوران آخرالزمان 
ذخیــره ای بــه نام بقیــةاهلل را برای انســان ها قرار 
داده اســت، تاکید کرد: امام زمان)عج( که دردها 
و دشــواری ها و مقتضیــات زمانــه را می شناســد 
زهــرا )س( دختــر  توقیعــی حضــرت فاطمــه  در 
پیامبــر)ص( را به عنــوان الگو بــرای خود معرفی 
می کند، ایشــان با ایــن ســخن راه الگوگیری را به 
منتظران و باورمندان به خود نیز نشان می دهد.

ایــن کارشــناس مذهبی در ادامه بیــان کرد: از 
ایــن رو، فاطمه شناســی بــرای همه انســان های 
تاریخ به ویژه برای بشــر آخرالزمانی منفعت دارد 
و هــر انــدازه با شــخصیت و ســیره فاطمی )س( 
بیشــتر آشنا شــویم گره های بیشــتری از زندگی و 

مشکالت آخرالزمانی از ما گشوده می شود.
حجت االسالم بهشتی با تاکید بر لزوم آشنایی 

منتظران با ســیره فاطمــی و الهام از آن در دوران 
آخرالزمان، گفت: وقتی امــام زمان)عج(، حضرت 
معرفــی  خــود  نیکــوی  الگــوی  را  فاطمــه)س( 
می کنند، مهدی یاوران، مهدی باوران و منتظران 
نیــز بایــد برای آشــنایی بــا آن بانــوی بزرگوار)س( 
ســرمایه گــذاری کنند تــا بداننــد رابطه ایشــان با 
خدا، شــیوه ایشــان در فرزندپروری و همسرداری 
و تحلیل مســایل اجتماعی و نوع حضورشــان در 

میدان عمل چگونه بوده است.

بــه  اشــاره  بــا  مذهبــی  کارشــناس  ایــن 
همراهی هــای حضرت زهرا )س( با امیرالمومنین 
)ع( در مقاطــع مختلــف زندگــی بیــان کــرد: همه 
ســال های زندگــی مشــترک امیرالمومنیــن )ع( و 
حضــرت زهــرا)س( مقــارن بــا جنگ ها بــود حتی 
ماه هــای پایانــی حیــات ایشــان مقــارن بــا جنگ 
ســقیفه و غصــب والیت همزمان شــده بــود اما 
ایشــان بــه بهتریــن نحو فضــا را مدیریــت کرده و 
ســختی ها را در راه آرمان  ها به جــان خریدند این 
مهــم الگویی به وســعت تاریخ پیــش روی زنان و 

مردان است.

امام  انتظار:  گروه  سپهرغرب، 
روایتی  طی  علیه السالم  کاظم 
خداوند  برنامه های  از  برنامه ای 
معرفی  را  آخرالزمان  مقطع  برای 
و  »تمییز«  شامل  که  می کند 

»تمحیص« است
یکــی از مهم ترین فلســفه های 
شــکل گیری مقطــع آخرالزمــان یــا به تعبیــر غربی 
آن، آپوکالیپــس )Apocalypse(، گرایش عمومِی 
مردم بســوی ارزش های دینی و انسانی است تا از 
این رهگذر، بســوی بسترسازی ظهور منجی که آن 
منجــی، به بــاور ما امام عصر عــج اهلل تعالی فرجه 
اســت، ســوق داده شــوند؛ زیرا در عصــر حاضر با 
غلبــۀ تکنولــوژی بــر دنیا و نیــز غلبۀ اندیشــه های 
الحــادی بــر افکار عمومــی جهان، عمــوم مردم از 
یــاد خــدا و ارزش های آســمانی غافل شــدند. هر 
یــک از ما بــه ایــن تجربه دســت یافتیــم زمانی که 
در زندگی دچار دســت انداز می شــویم و یا خدایی 
نکرده مبتال بــه یک گرفتاری یا بیماری می شــویم، 
بیشــتر از گذشــته خدا را یاد می کنیم و بیشتر از او 
مــدد می طلبیم، اما همین که آن چالش از ما دور 
می شــود، باز هم زندگی را به غفلت و دوری از یاد 
خدا می گذرانیــم. خداوند در آیه12 ســورۀ یونس 
ّرُ َدعانا ِلَجْنِبِه  ْنســاَن الّضُ ِ ْ

می فرماید »َو ِإذا َمّسَ ال
ُه َمّرَ َکَأْن َلْم  نا َعْنُه ُضّرَ ا َکَشــفْ َأْو قاِعدًا َأْو قاِئمًا َفَلّمَ
َن ِلْلُمْسِرفیَن ما کاُنوا  ُه َکذِلَک ُزّیِ َیْدُعنا ِإلی ُضّرٍ َمّسَ
َیْعَمُلون؛ و چون انســان را آســیبی رسد، ما را -به 
پهلو خوابیده یا نشســته یا ایستاده- می خواند و 
زمانــی که گرفتاریش را برطرف کنیم، چنان می رود 
کــه گویی مــا را براى گرفتــاری اى که به او رســیده، 
نخوانده اســت. ایــن گونه براى اســرافکاران آنچه 

انجام می دادند زینت داده شده است.«
فراگیــری کرونــا نمونــۀ بســیار بــارز از رویدادی 
بود که ســبب شــد مردم دنیا رو به درگاه خداوند 
بیاورنــد؛ حــال یــا با دعــا و یا هــر نوع ابــزار دیگری 
مثــل نمــاز و یــا حتــی یاری رســانی و مواســات به 
همنوعــان. بنابرایــن در ورای هــر حادثــه تلخــی، 
رشــدی عمومــی نهفته اســت. قبــًا نمونــه آن را 
در حــوادث تلخــی همچــون زلزلــه کرمانشــاه و یا 
ســیلهای جــاری در چند اســتان کشــور مشــاهده 
کردیــم. به دنبال این رویدادهــا گروه های جهادی 
فراوانــی از قشــر مــردم شــکل گرفــت و هــر فرد و 
گروهــی وظیفــه خود دانســت به حد وســع خود 

خدمتی به آســیب دیدگان و مصیبــت زدگان کند. 
در واقــع آنچــه اهمیــت دارد، خالص ســازی قلــب 
مؤمنان و رشــد اســتعدادهای معنــوِی نهفته در 
آنهاســت؛ دیدگاهی که ســالها قبل حضــرت زینب 
)س( بــه عنــوان تربیت یافتۀ مکتــب وحی، در یک 
جملــه بــه مــا آموخــت؛ آنجــا کــه در دل مصائــب 
فرمــود »ما رأیُت إال جمیال«؛ چرا که ایشــان از دل 
آتــش نمرودیــان، بهشــتی به وســعت آســمان ها 
و زمیــن می دیــد و یارانــی کــه در انــدک مدتی، به 

عالی ترین درجه رشد دست یافتند.
بــا این منظــر، مقطع ســخت آخرالزمان و آتش 
فتنه هــای آن، از یــک ســو بــرای رشــد پاک طینتان 
عالم و از دیگر ســو جهت جداسازی دشمنان خدا 
و یا خبیثان از ردیف مســتعضفان عالم و پیوستن 
آنها در لشــکر ابلیس طراحی شــده اســت؛ چرا که 
بهشــت موعود خداونــد برپا نمی شــود مگر آنکه 
انســان ها از هر نوع رذیله پاک شــوند و ابلیسیان، 
همان هــا کــه اکنــون ریختــن خــون بی گناهــان را 
بر خــود مباح می شــمارند،  از صحفــه روزگار محو 

شوند. امام کاظم در روایتی فرمود:
ای ابــو اســحاق؛ بــه خدا ســوگند، ایــن قضیه 
)ظهــور قائــم( اتفــاق نمی افتــد تــا آنکــه شــما از 
ُزوا( و مــورد آزمایش و  یکدیگــر متمایز شــده )ُتَمّیَ
ُصوا( قرار گیرید و از شــما جز اندکی  پاالیــش )ُتَمّحَ
باقــی نمانــده باشــد؛ ســپس کف دســتش را )به 
نشــانه کمــی افــراد( متمایل کــرد. َأَما َو اهلِل َیــا َأَبا 
ُصوا َو  ــُزوا َو ُتَمّحَ ی ُتَمّیَ ِإْســَحاَق! َما َیُکوُن َذِلَک َحّتَ

ُه. َر َکّفَ ، ُثّمَ َصّعَ َقّلُ ی اَل َیْبَقی ِمْنُکْم ِإاّلَ اْلَ َحّتَ
امــام کاظــم علیــه الســالم طــی ایــن روایــت، 
مقطــع  بــرای  خداونــد  برنامه هــای  از  برنامــه ای 
آخرالزمــان را معرفــی می کند که شــامل »تمییز« 
و »تمحیــص« اســت. تمییــز بــه معنــای فصــل و 
جــدا کــردن اســت. تمحیــص از مــادۀ مَحــَص به 
معنای خالص کردن و تنقیه شــیء اســت. عبارت 
»َمَحْصــُت الذهــب و محصته« در وقتی اســت که 
من طال را از ناخالصــی خالص کنم و مواد زائدش 
را دور کنم. طبیعتًا چنین حالتی همراه با سختی و 

آتشی همراه خواهد بود.
اما دربارۀ خداوند در قبال بندگان، پاک سازی از 
هر عیب است؛ گفته می شود َمَحّص اهلل الَعبَد ِمن 
الّذنــِب؛ یعنی خداوند بنــده را از گناه پاک می کند. 
امیرالمؤمنیــن علیه الســالم در روایتــی می فرماید 
»ُیْمَحــُص الناس فیها کما ُیْمَحُص َذَهُب الَمعِدن 

فتنــه  از  را  مــردم  خداونــد  یعنــی  الّتــراِب«؛  ِمــَن 
تمحیــص می کنــد، همچنــان کــه طالی معــدن را 
از خاک تمحیــص می کند. پســَتْمِحیصاینجا مانند 
تزکیــه و تطهیــر اســت و از اینگونــه الفــاظ در دعا 
ــا ُذُنوَبَنا«. خدایا  ْص َعّنَ ُهَم َمّحِ گفته می شــود »الّلَ
گناهان را از ما بــزدای. اما درباره تمییز و تمحیص 

نیاز است بیشتر بررسی کنیم.

الف( تمییز
دربارۀ تمییز در آیات 178 و 179 سورۀ آل عمران 
ما ُنْملی  ذیَن َکَفُروا َأّنَ  اّلَ

می خوانیم: »َو ال َیْحَســَبّنَ
ما ُنْملی َلُهْم ِلَیــْزداُدوا ِإْثمًا َو  ْنُفِســِهْم ِإّنَ َلُهــْم َخْیٌر ِلَ
َلُهــْم َعذاٌب ُمهین«، »مــا کاَن اهلُل ِلَیــَذَر اْلُمْؤِمنیَن 
ب...« ّیِ ی َیمیَز اْلَخبیَث ِمَن الّطَ َعلی ما َأْنُتْم َعَلْیِه َحّتَ

ترجمه: »و البته نباید کســانی که کافر شده اند 
تصــور کنند اینکه به ایشــان مهلت می دهیم براى 
آنان نیکوست؛ ما فقط به ایشان مهلت می دهیم 
تــا بــر گنــاه ]خــود[ بیفزاینــد، و ]آنــگاه[ عذابــی 
خفــت آور خواهنــد داشــت. خــدا بر آن نیســت که 
مؤمنان را به این ]حالی[ که شــما بر آن هســتید، 

واگذارد، تا آنکه پلید را از پاک تمییز کند.«
خبیثــان  جداســازی  وعــدۀ  آیــه،  دو  ایــن  در 
)بدطینتــان( از پــاکان )پاک طینتان( مطرح شــده 
اســت کــه به طــور قطع ایــن اتفاق به طــور کامل 
رخ نــداده و بــر اســاس اعتقــاد ما بناســت تا قبل 
از حکومــت آرمانــی امــام عصــر عجــل  اهلل تعالی 
فرجــه این امر صورت گیرد. در این باره عیاشــی در 
تفســیر خود ذیل همان آیۀ179 ســورۀ آل عمران 
از عجــالن بن ابی صالح روایت کرده از امام صادق 
علیه الســالم شــنیدم می فرمود »روزها و شــب ها 
بپایان نمی رسد تا اینکه صدایی از آسمان شنیده 
می شــود کــه می گویــد: اى پیــروان حــق، اى اهل 
باطل؛ از هم جدا شوید پس از هم جدا می شوند. 
عــرض کــردم بعد از ایــن اعالم باز هــم اهل حق و 
باطــل بــه هــم مخلــوط می شــوند؟ فرمــود: نــه؛ 
ِلَیــَذَر  اهلُل  کاَن  می فرماید:مــا  قــرآن  در  خداونــد 
ی َیِمیــَز اْلَخِبیَث  اْلُمْؤِمِنیــَن َعلی مــا َأْنُتْم َعَلْیــِه َحّتَ

ب.« ّیِ ِمَن الّطَ

ب( تمحیص
همان طور که مطرح شــد در بین افراد مثبت 
)در اینجــا اهــل ایمان( صــورت میگیــرد. در این 
باره خداوند در دو آیه ســخن می گوید: آیۀ اول: 

140 و 141 سورۀ آل عمران: 
ٌح َفَقــْد َمــّسَ اْلَقــْوَم َقْرٌح  »ِإْن َیْمَسْســُکْم َقــْر
ــاِس َو ِلَیْعَلَم  اُم ُنداِوُلهــا َبْیَن الّنَ ّیَ ِمْثُلــُه َو ِتْلــَک اْلَ
ِخَذ ِمْنُکْم ُشــَهداَء َو اهلُل ال  ذیــنَ آَمُنــوا َو َیّتَ اهلُل اّلَ

اِلمین«  الّظَ ُیِحّبُ 
اگــر به شــما آســیبی رســیده، آن قــوم را نیز 
روزهــا]ى  ایــن  مــا  و  رســید؛  آن  نظیــر  آســیبی 
شکســت و پیــروزى[ را میــان مــردم بــه نوبــت 
خداونــد  و  گیرنــد[  پنــد  آنــان  ]تــا  می گردانیــم 
کســانی را که ]واقعــًا[ ایمان آورده انــد معلوم 
و  بگیــرد  گواهانــی  شــما  میــان  از  و  بــدارد، 

خداوند ســتمکاران را دوست نمی دارد.
َیْمَحــَق  َو  آَمُنــوا  ذیــنَ  اّلَ اهلُل  ــَص  ِلُیَمّحِ »َو   
اْلکاِفریَن« تا خدا کســانی را که ایمان آورده اند 

خالص و کافران را ]بــه تدریج[ نابود کند.«
آیــۀ دوم: آیــه154 آل عمــران اســت؛  آنجــا کــه 
خداوند از گروهی از مســلمانانی سخن می گوید 
که در یکی از نبردها قلب شــان مــورد آزمون قرار 
می گیــرد و به خداونــد گمان نــا روا می برند؛ بعد 

خداوند در انتها می فرماید: 
ذیَن ُکِتَب  »... ُقــْل َلْو ُکْنُتْم فــی ُبُیوِتُکْم َلَبــَرَز اّلَ

َعَلْیِهــُم اْلَقْتــُل ِإلــی َمضاِجِعِهــْم َو ِلَیْبَتِلــَی اهلُل ما 
ــَص ما فــی ُقُلوِبُکْم َو اهلُل  فــی ُصُدوِرُکــْم َو ِلُیَمّحِ
اگــر شــما در خانه هــاى  ــُدور؛  الّصُ ِبــذاِت  َعلیــٌم 
خــود هــم بودیــد، کســانی کــه کشــته شــدن بر 
آنــان نوشــته شــده، قطعــًا ]بــا پــاى خــود[ بــه 
ســوى قتلگاه هاى خویــش می رفتنــد. و ]اینها[ 
براى این اســت که خداونــد، آنچه را در دل هاى 
در  را  آنچــه  و  بیازمایــد؛  عمــل[  ]در  شماســت، 
راز  بــه  کنــد؛ و خــدا  پــاک  قلب هــاى شماســت، 

آگاه است.« سینه ها 
در ایــن دو آیه، خداوند حداقل ســه حکمت 
بیــن  در  مــردم  بــرای  ایــام  گــردش  فلســفۀ  از 
شــاهان و حاکمــان را برگزیــدن اهــل ایمــان از 
بیــن آنهــا، تمحیص اهل ایمــان و نیز نابودی و 
ســرکوب کافــران معرفی کرده اســت کــه قطعًا 
بــه صورت تدریجی و در طی زمان و اوج آن، در 
عصــر ظهــور امام عصــر عجل  اهلل تعالــی فرجه 

میگیرد. شکل 
در روایتــی جابــر بــن عبــداهلل از پیامبــر صلــی 
اهلل علیــه و آله پرســید: آیا قائمی کــه از فرزندان 
توســت غیبــت دارد؟ حضرت با اشــاره به آیه141 

ســوره آل عمــران فرمود: بــه خدا چنین اســت َو 
ِذیَن آَمُنوا َو َیْمَحــقَ اْلکاِفِرین؛ تا  ــَص اهلُل اّلَ ِلُیَمّحِ
در آن غیبت مؤمنان باز شــناخته شده و کافران 
ْمَر َأْمٌر  نابود شوند. بعد فرمود َیا َجاِبُر ِإّنَ َهَذا اْلَ
ّیٌ َعْن ِعَباِد  ٌ ِمْن ِســرِّ اهلِل َمْطــوِ

ِمْن َأْمِر اهلِل َو ِســرّ
ّکَ ِفی َأْمِر اهلِل َعّزَ  ّکَ ِفیِه َفِإّنَ الّشَ اَک َو الّشَ اهلِل َفِإّیَ
َو َجّلَ ُکْفٌر. اى جابر، این امر از امور الهی و ســّرى 
از اســرار ربوبــی و مســتور از بندگان خدا اســت، 
مبــادا در آن شــّک کنــی کــه شــّک در امــر خداى 

تعالی کفر است. 
)کمــال الدین و تمام النعمة، ج1، ص288(

َقّلُ بر می آید  ــی اَل َیْبَقی ِمْنُکْم ِإاّلَ اْلَ از عبارتَحّتَ
کــه امر ظهور بند به تعداد فراوان یاران نیســت 
بلکــه مســئلۀ اصلی، رشــد یاوران اســت هرچند 
انــدک باشــند؛ یکــی از ایــن دســته جات یــاوران 
نــام امــة معدوده انــد کــه  بــه  ظهــور، گروهــی 
خداوند عذاب کافران را در گروی تشــکیل چنین 
ْرنــا َعْنُهــُم  َأّخَ َلِئــْن  گروهــی قــرار داده اســت )َو 
ٍة َمْعــُدوَدٍة...( )8 ســوره هود(  اْلَعــذاَب ِإلــی ُأّمَ
همچنــان که )معــدود( در مورد چیز کم و اندک 

به کار می رود.

آخرالزمان دو برنامه خدا برای پاالیش مردم در دوران 

حدیث

در این دو آیه، وعدۀ 
جداسازی خبیثان 
)بدطینتان( از پاکان 
)پاک طینتان( مطرح شده 
است که به طور قطع این 
اتفاق به طور کامل رخ نداده 
و بر اساس اعتقاد ما بناست 
تا قبل از حکومت آرمانی 
امام عصر عجل  اهلل تعالی 
فرجه این امر صورت گیرد. 
در این باره عیاشی در تفسیر 
خود ذیل همان آیۀ179 
سورۀ آل عمران از عجالن 
وایت کرده  بن ابى صالح ر
از امام صادق علیه السالم 
شنیدم می فرمود ...

حجت االسالم  
بهشتی

نصراهلل پور

سدید از ریشه سد به معنای 
موافق حق و استوار است، 
این کالم سدی استوار مقابل 
باطل و فساد محسوب 
می شود، برخی مفسران 
قول سدید را به معنای 
صواب یعنی درست گرفته 
اند؛ برخی دیگر قول سدید 
را به معنای خالص و بری 
وغ و لغو معنا  از هر گونه در
می کنند، کالمی که در مسیر 
ارشاد و هدایت باشد...  

این کارشناس مذهبی با 
وز والدت  بیان اینکه سالر
حضرت زهرا )س( با عناوین 
مختلفی نامگذاری شده 
که هر یک جایگاه طرح و 
بحث تفصیلی دارد، گفت: 
وز زن  از جمله این عناوین ر
است. اسالم به زن جایگاه 
و منزلتی واال عطا کرد تا 
همچون مردان و دوشادوش 
و در کنار آنها بتواند به سمت 
قله های کمال...
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11 انتظار سربازی امام زمان )عج(
سپهرغرب، گروه انتظار::  بزرگ ترین وظیفه   منتظران امام زمان این است که از لحاظ معنوی و اخالقی و عملی و پیوندهای دینی و اعتقادی و عاطفی با مؤمنین و همچنین برای پنجه درافکندن با زورگویان، خود را آماده کنند. کسانی که در دوران دفاع مقدس، سر از پا نشناخته در صفوف 
دفاع مقدس شرکت میکردند، منتظران حقیقی بودند. کسی که وقتی کشور اسالمی مورد تهدید دشمن است، آماده ی دفاع از ارزش ها و میهن اسالمی و پرچم برافراشته   اسالم است، می تواند ادعا کند که اگر امام زمان بیاید، پشت سر آن حضرت در میدان های خطر قدم خواهد گذاشت. 
اما کسانی که در مقابل خطر، انحراف و چرب و شیرین دنیا خود را می بازند و زانوانشان سست می شود؛ کسانی که برای مطامع شخصی خود حاضر نیستند حرکتی که مطامع آنها را به خطر می اندازد، انجام دهند  چطور می توانند منتظر امام زمان به حساب آیند؟ کسی که در انتظار آن مصلح 

بزرگ است، باید در خود زمینه های صالح را آماده سازد و کاری کند که بتواند برای تحقق صالح بایستد.

امام  انتظار:  گروه  سپهرغرب، 
»العمل  فرموده اند:  )ع(  علی 
از  غیر  که  معنا  این  به  العمل« 
عمل  اندازه  چه  تا  زدن،  حرف 
در  را  دین  باید  چراکه  می کنید؟ 

عمل و رفتار نشان داد.
و  بالهــا  انــواع  روزهــا  ایــن 
گرفتاری هــا در دنیــا رواج دارد؛ از انتشــار ویــروس 
تــا فقــر، بیمــاری، جنــگ و  زلزلــه گرفتــه  کرونــا و 
کشــتار انســان های مظلوم و بی پناه. همه این ها 
نشــانه هایی اســت که در احادیــث و روایات دینی 
از آن ها به عنوان نشــانه های آخرالزمان یاد شــده 
اثــر غیبــت طوالنی مــدت  اســت. دورانــی کــه در 
حضــرت حجت، امــام زمان )عج( مــردم دنیا دچار 
انــواع ابتالئــات و ســختی ها می شــوند تــا ایمــان 
مردم به محک صبر و استقامت گذاشته شود. آن 
طور که از روایات و آموزه های قرآن کریم به دست 
می آیــد، اســتقامت و پایــداری در دیــن در دوران 
غیبــت امام زمــان علیه الســالم به عنــوان یکی از 
مهم ترین و اصلی ترین شــاخصه های انسان های 
مؤمن و یاران باوفا و بر حق آن حضرت محســوب 

می شود.
در گفت وگوی زیر که با حجت االسالم محمود 
فتاحــی، اســتاد حــوزه و دانشــگاه و کارشــناس 
دینی، انجام شــده به بررســی موضوع استقامت 
در دیــن، ضرورت و تمریــن عملی این صفت مهم 
و سرنوشت ســاز پرداخته ایــم و ایــن موضوع را از 
منظر قرآن و حدیث مورد تحلیل قرار داده است. 
آن طور که این کارشــناس دینی توضیح می دهد، 
هــر اندازه که از دوران زندگــی ظاهری ائمه اطهار 
علیهم الســالم در میــان مردم فاصلــه می گیریم، 
گویــا شــدت کفر و مبــارزه با ایمان و خداپرســتی 
دامنــه دار  و  دائمــی  مبــارزه  می شــود.  بیشــتر 
دشمنان اســالم با ملت مسلمان ایران نمونه ای 
از این دشمنی هاســت که در نتیجه نزدیک شدن 
بــه دوران آخرالزمــان اتفاق افتاده اســت. در این 
شــرایط اســتقامت و پایــداری در دیــن، ضرورتــی 
اســت کــه مانــع لغــزش در زمــان امتحــان الهــی 

می شود.

 یکی از خصلت های یاران امام زمان عجل 
صبر  را  غیبت  دوران  در  الشریف  فرجه  تعالی  اهلل 
ایمان  بر  استقامت  و  سختی ها  برابر  در  کردن 
آموزه های دینی  اندازه در  این  تا  دانسته اند. چرا 
ما بر موضوع استقامت در دین و صبر در دوران 

آخرالزمان تأکید شده است؟
زمــان  امــام  اهمیــت صبــر در دوران غیبــت 
علیــه الســالم به انــدازه ای اســت کــه روایات و 
احادیــث زیادی دربــاره آن عنوان شــده و ائمه 
اطهــار علیهم الســالم بــه شــیوه های گوناگون، 
مــردم را بــر اســتقامت و پایــداری در نگهــداری 
دیــن خــود بــه خصــوص در دوران آخرالزمــان 

کرده اند. دعوت 
به عنــوان مثال در کتــاب کمال الدین و تمام 
النعمــه در حدیثــی از حضرت سیدالشــهدا علیه 
ِإّنَ  »َأَمــا  فرموده انــد:  کــه  می خوانیــم  الســالم 
ْکِذیــِب ِبَمْنِزَلِة  َذى َو الّتَ اِبــَر ِفی َغیَبِتــِه َعَلی اْلَ الّصَ
ــیِف َبیَن یَدی َرُســوِل اهلِل« به این  اْلُمَجاِهِد ِبالّسَ

معنــی که بدانید کســی که در دوران غیبت او بر 
آزار و تکذیب صابر باشــد مانند مجاهدى اســت 
کــه با شمشــیر پیش روى رســول خــدا صلی اهلل 
حدیــث  ایــن  اســت.  کــرده  جهــاد  آلــه  و  علیــه 
اســتواری بــر آزار و اذیت هــا در دوران غیبــت را 

می دهد. نشان 
زندگــی  دوران  از  کــه  انــدازه  هــر  درواقــع 
ظاهــری ائمــه اطهــار علیهــم الســالم در میــان 
و  کفــر  شــدت  گویــا  می گیریــم،  فاصلــه  مــردم 
مبارزه با ایمان و خداپرســتی بیشــتر می شــود. 
اســالم  دشــمنان  دامنــه دار  و  دائمــی  مبــارزه 
ایــن  از  نمونــه ای  ایــران  مســلمان  ملــت  بــا 
دشمنی هاســت کــه در نتیجــه نزدیک شــدن به 
دوران آخرالزمــان اتفــاق افتــاده اســت. در این 
دوران هــر روز شــاهد ریــزش بیشــتری از ایمان 
مــردم هســتیم و البتــه بایــد یــادآوری کنیــم که 
افراد روشــن بین بسیاری از کشــورهای مختلف 

هم به اســالم روی می آورند.
امــا بــه هر حــال دشــمنی و آزار دشــمنان با 
مســلمانان شــدت پیــدا کــرده اســت و بــر همین 

اســاس اســت که اهل بیــت علیهم الســالم تا این 
اندازه نســبت به نگهداری ایمان و مراقبت از دین 

در این دوران تأکید داشته اند.

 در دوران ما دشمنان اسالم به شیوه های 
مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دین مردم 
چگونه  شرایطی  چنین  در  داده اند.  قرار  هدف  را 

می توان در دین استقامت داشت؟
در کتــاب نهج البالغــه نیــز می خوانیم کــه امام 
علی علیه السالم فرموده اند: »العمل العمل« به 
ایــن معنا کــه غیر از حرف زدن، تا چــه اندازه عمل 
می کنیــد؟ دین تنها نیاز به ابــراز زبانی ندارد، بلکه 
باید دین را در عمل و رفتار نشــان داد. سپس آن 
حضــرت فرموده انــد: »ثم النهایــه النهایه« به این 
معنا که به عاقبت و ســرانجام خود توجه داشــته 
باشــید. در مرحله ســوم فرموده اند: »االستقامه 
االســتقامه« بر لزوم پایداری و اســتقامت در دین 
تأکیــد کرده اند تا مردم به این نکته توجه داشــته 
باشــند که در صورت سستی و غفلت، ایمان آن ها 

به شدت در معرض خطر و نابودی قرار می گیرد.

در قــرآن کریــم هم بارهــا بر مســئله پایداری در 
َنا اهلُل  ِذیَن َقاُلــوا َرّبُ دین تأکید شــده اســت: »ِإّنَ اّلَ
ُل َعَلیِهُم اْلَماَلِئکــُة َأاّلَ َتَخاُفوا َو  ُثّمَ اْســَتَقاُموا َتَتَنــّزَ
ِتــی کنُتْم ُتوَعُدوَن؛ به  ِة اّلَ اَل َتْحَزُنوا َو َأْبِشــُروا ِباْلَجّنَ
یقین کســانی که گفتند: پروردگار ما خداوند یگانه 
است، سپس اســتقامت کردند، فرشتگان بر آنان 
نازل مىشــوند کــه: نترســید و غمگین مباشــید و 
بشارت باد بر شما به آن بهشتی که به شما وعده 
داده شــده اســت.« اهمیــت اســتقامت داشــتن 
به قدری اســت کــه خداوند هم بــر آن تأکید کرده 
است. چون عده ای هستند که بعد از ایمان، کافر 
می شــوند؛ اما آن افــرادی مورد رضایــت خدا قرار 
می گیرند که در دین خود پایدار می مانند و ترسی 

از آزار و ظلم دشمنان ندارند.

 استقامت داشتن در دین چه برکت هایی 
دوران،  این  در  خصوص  به  باایمان،  مردم  برای 

خواهد داشت؟
یکــی از برکت هــا و ارمغان هــای اســتقامت و 
پایــداری در دین، آرامش اســت. همان آرامشــی 

در  را  آن  و  اســت  امــروز  انســان  گمشــده  کــه 
انــواع برنامه هــا، خوراکی هــا، لذت ها و ســفرها 
و  دیــن داری  ســایه  در  می کنــد،  جســت وجو 
پایــداری در دین به دســت می آید. هر اندازه هم 
که دشــمنان و مردم از خدا بی خبر سنگ اندازی 
کنند، باز هــم مردم باایمان آرامش دارند، چون 
تکیــه گاه آن هــا خدایــی اســت کــه از هــر نیــرو و 
قدرتی باالتر و قوی تر است. بنابراین شرط ترس 
نداشــتن از ســختی ها، همین اســتقامت اســت. 
ِذیَن  چنانکه در ســوره احقاف می فرماید: »ِإّنَ اّلَ
َقاُموا َفــالَ َخْوٌف َعَلیِهْم َو اَل  َنا اهلُل ُثّمَ اْســتَ َقاُلوا َرّبُ
ُهْم یْحَزُنوَن؛ کســانی کــه گفتند: پروردگار ما اهلل 
اســت، ســپس اســتقامت کردند، نه ترسی براى 
آنان اســت و نــه اندوهگین مىشــوند.« درواقع 
و  آرامــش  شــجاعت،  عامــل  اســتقامت  همیــن 

توکل کامل خواهد بود.
ارمغــان دیگری که پایــداری در دین به همراه 
اســت.  پربرکــت  زندگــی  از  برخــورداری  دارد، 
خداونــد بــه زندگــی مــردم باایمــان توجــه ویژه 
دارد و هــر قــدر تصــور کننــد دارای درآمــد کمی 
هســتند، امــام زندگی پربرکتی خواهند داشــت. 
ایــن مــژده را خدای متعــال در قــرآن کریم داده 
ِریَقــِة  الّطَ َعَلــی  اْســَتَقاُموا  ــِو  »َوَأّلَ می فرمایــد:  و 
ــاء َغَدًقــا؛ و اگــر آن هــا ]جنیــان و  ْســَقیَناُهم ّمَ َلَ
داشــته  اســتقامت  )ایمــان(  راه  در  انســان ها[ 
مىکنیــم.«  سیرابشــان  فــراوان  آب  بــا  باشــند، 
شــبیه همین تعبیر در ســوره اعــراف هم عنوان 
شــده اســت که می فرماید: »َو َلْو َأّنَ َأْهَل اْلُقَرى 
ــَماء  َن الّسَ َقــوْا َلَفَتْحَنــا َعَلیِهم َبَرکاٍت ّمِ آَمُنــوْا َواّتَ
َواَلْرِض؛ و اگــر اهــل شــهرها و روســتاها ایمــان 
مىآوردند و تقوا پیشــه مىکردند، برکات آســمان 
و زمیــن را بــر آن هــا مىگشــودیم.« ایــن مــژده 
مهمی اســت که متأســفانه عده ای نسبت به آن 

هستند. بی توجه 

چگونه  دین  در  استقامت  عملی  تمرین   
که  افتاده  اتفاق  افراد  بسیاری  برای  باشد؟  باید 
و  توهین  طعنه،  مورد  ایمان،  داشتن  دلیل  به 
و  افراد  روند  این  و  گرفته اند  قرار  تمسخر  حتی 
دوران  این  در  خصوص  به  بی دین  رسانه های 
این  در  را  خود  دین  اینکه  برای  دارد.  رواج  بسیار 
شرایط آخرالزمانی حفظ کنیم و از امتحان ایمان 

سرافراز بیرون بیاییم، چه باید کرد؟
درست اســت که تمسخر و طعنه نمونه هایی 
از ابــراز دشــمنی های رســانه ها و افــراد بی دین 
شــده و اتفاقًا همان طور که در پرســش اشــاره 
کردیــد، رواج پیــدا کــرده اســت، اما بایــد در نظر 
داشــت که قرآن کریم هــم راهکارهایی برای این 
شــرایط بــه ما آموخته اســت تــا در دوران غیبت 
امــام زمــان عجــل اهلل تعالــی فرجه الشــریف بر 
دیــن خــود محکم بایســتیم و مســلمان حقیقی 

باشیم.
در ســوره مطففیــن، خداونــد بــه ایــن عمــل 
قبیح کافران و مردم و رســانه های بی دین اشاره 
ِذیــَن َأْجَرُمــوا کاُنــوْا ِمــَن  فرمــوده اســت: »ِإّنَ اّلَ
وْا ِبِهْم یَتَغاَمُزوَن؛  ِذیَن آَمُنوا یْضَحکوَن؛ َو ِإَذا َمّرُ اّلَ
َو ِإَذا انَقَلُبــوْا ِإَلــی َأْهِلِهــُم انَقَلُبــوْا َفکِهیــَن؛ َو ِإَذا 
بــدکاران )در  ــوَن؛  َلَضاّلُ اَلء 

ُ
َهــؤ ِإّنَ  َقاُلــوا  َرَأْوُهــْم 

دنیا( پیوســته به مؤمنان مىخندیدند و هنگامی 
اشــاره  بــا  را  آنــان  مىگذشــتند  کنارشــان  از  کــه 
تمســخر مىکردنــد، و چــون بــه ســوى خانــواده 
و  بودنــد  بازمىگشــتند مســرور و خنــدان  خــود 
هنگامــی که آن هــا را مىدیدنــد مىگفتنــد: این ها 
گمراهــان هســتند!« اما جــواب خداونــد به این 
مــردم چیســت؟ خداونــد می فرمایــد: »َفاْلیــْوَم 
َراِئک  ــاِر یْضَحکوَن؛ َعَلــی اْلَ ِذیــَن آَمُنوْا ِمَن اْلکّفَ اّلَ
ــاُر َمــا کاُنــوا یْفَعُلــوَن؛  َب اْلکّفَ ینُظــُروَن؛ َهــْل ُثــّوِ
ولــی امــروز مؤمنان به کفــار مىخندنــد، در حالی 
کــه بــر تخت های آراســته بهشــتی نشســته و )به 
سرنوشت شــوم آن ها( مىنگرند. آیا )با این حال( 

کافران پاداش اعمال خود را گرفتند؟!«
این نوع رویکرد قرآنی نشــان از استقامت اهل 
ایمان دارد. درواقــع خداوند به ما توصیه می کند 
کــه از طعنه و تمســخر کافــران و مــردم بی ایمان 
هراس و آشوبی به دل راه ندهید، چون این رفتار 
آن ها از روی جهل نســبت به ســرانجام خودشــان 
اســت. در حالــی که بــه زودی حقیقــت گمراهی و 
ســعادت را بــه درســتی مشــاهده و درک خواهند 
کــرد. پس ایمان بــه آخرت به منزلــه پناه محکمی 
است که انســان باایمان می تواند به آن تکیه زده 
و در پنــاه آن زندگــی کنــد، بدون اینکــه از این نوع 
رفتارهــای تمســخرآمیز و ســرزنش کننــده دلگیــر 

شود.
بــه تصریح خداونــد متعال، روز قیامــت را باید 
ــی َجَزیُتُهُم اْلیْوَم  روز صابــران در دین دانســت: »ِإّنِ
ُهــْم ُهــُم اْلَفاِئــُزوَن؛ من امــروز آن ها  ِبَمــا َصَبــُروا َأّنَ
را بــه خاطــر صبــر و استقامتشــان پــاداش دادم؛ 
آن هــا پیروز و رســتگارند.« کســانی کــه در دنیا به 
دلیــل دین داری مــورد توهین، تمســخر و آزار قرار 
می گیرنــد اما دین خود را حفظ کــرده و از راه خدا 
برنمی گردنــد، آن ها پیروز حقیقی قیامت هســتند 
و به دلیــل همین صبر و پایداری بــه آن ها پاداش 

داده خواهد شد.

انتظار:  گروه  سپهرغرب، 
وقایع  واسطه  به  خداوند 
و  استیصال  به  را  بشر  آخرالزمان 
آنچه  از  ناامیدی  نیز  و  درماندگی 
به عنوان تکنولوژی یاد می کنیم، 
می کشاند تا در سایۀ آنها با توجه 
کامل به معبود و نیز تحت والیت 
سیر  و  بپردازد  عبودیت  به  آسمانی،  منجی  آن 

تکامل خود را ادامه دهد.
موضــوع آخرالزمان از مهم ترین معارف ادیان 
الهــی بــه ویــژه دیــن مبیــن اســالم اســت. طــرح 
ایــن موضــوع، ســبقه ای به انــدازه تاریــخ انبیای 
الهــی دارد بــه گونــه  ای کــه مســئله آخرالزمــان و 
پیشــگویی های آخرالزمانــی از مفــاد اصلــی کتــب 
آســمانی آنهــا شــناخته می شــد. ادیــان الهــی بر 
ایــن اســاس، معتقدند که هرگاه بشــر بــه لحاظ 
معنــوی و اخالقی به انحطاط کشــانده شــود، پا 
در ورطه هالک گذارد، از مبدأ هستی فاصله گیرد  
و جهان را تاریکی جهل، غفلت و ســتم در بر گیرد، 
شخصیتی نجات  دهنده ظهور خواهد کرد. در هر 
آیین به صورت رمز به حقایقی اشــاره شــده که با 
معتقــدات آیین هــای دیگری توافــق و هماهنگی 

دارد.
بــا مطالعــه وقایــع آخرالزمــان در آموزه هــای 
ادیــان، در می یابیــم ایــن دوران ســخت، حکایــت 
از عصــری سراســر هــرج و مــرج دارد؛ وقایعــی که 
خداونــد بــه واســطه آنهــا، بشــر را بــه اســتئصال 
و درماندگــی و نیــز ناامیــدی از آنچــه بــه عنــوان 
تکنولــوژی یــاد می کنیــم، می کشــاند تــا در ســایۀ 
آنهــا با توجه کامل به معبود و نیز تحت والیت آن 
منجی آســمانی، به عبودیت بپردازد و سیر تکامل 

خود را ادامه دهد.

گســترش فقر، ظهــور بیماری های ناشــناخته 
هجــوم  حــرث،  و  نســل  هالکــت  ُمهلــک،  و 
و  یأجــوج  همچــون  عجیب الخلقــه  موجــودات 
مأجــوج بــه دنیا، خروج لشــکریان جنی و انســی 
وقایــع  از  بســیاری  و  ابلیــس  فرماندهــی  بــه 
دیگــر، عنصــر مشــترک آموزه های ادیــان دربارۀ 
حوادث آخرالزمانی اســت؛ همچنــان که در عهد 
جدیــد گاهــی نیــز از رجعــت مســیح در آینده ای 
از ظهــور مســیحان دروغیــن  پــس  بســیار دور، 
و حــوادث دیگــر،  و قحط هــا  وقــوع جنگ هــا  و 
ســخن مــی رود، )عهد جدیــد، متــی، 3:24ـ24( 
یــا همچنان کــه نوشــته اند »قحط هــا و وباها و 
زلزله هــای بــزرگ و جنگ ها و بالهای ســخت روی 
خواهــد داد، آفتــاب و مــاه تاریــک می شــوند و 
ســتارگان فرومی ریزنــد، اســاس افــالک متزلــزل 
می شــود، برادر بــرادر را و فرزند پدر را به هالکت 
می ســپارد و پدر فرزند را به قتل می رساند،  »اما 
همــه  اینها آغاز دردهای زه اســت« )عهد جدید، 
مرقس، 13: 4ـ27( یا همچــون تلمود یهودیان 

که معتقد است
 ».. دورانــی کــه زمــان دنیــا را از زمــان عالــم 
و  ســت،  مســیحا«  »ایــام  می کنــد  جــدا  آخــرت 
مدت آن گاهی 40 ســال، گاهی 70 ســال، گاهی 
 400 روزهــای ســال(، گاهــی  تعــداد  )بــه   365
ایــن  1000 ســال حســاب می شــود.در  و گاهــی 
دوران اســت کــه آشــفتگی های بــزرگ در اوضاع 
صعــب،  فتنه هــای  و  خونبــار  حــوادث  طبیعــی، 
ظهــور جانــوران دهشــتناک و جنگ های ســخت 
با یأجوج و مأجوج و ســایر قدرت های شــیطانی 
روی خواهــد داد و ســرانجام خداوند جهان را از 

این بالها پاک و هســتی را نو خواهد کرد.«
امــا همــان طــور کــه اشــاره شــد، آموزه هــای 

اسالم نســبت به این دوران پر تالطم و درس های 
آن تأکیــد ویــژه ای دارد، بــه گونــه ای کــه حجــم 
روایــات مربوط به عصــر آخرالزمان دســت کمی 
از روایات فقهــی ما ندارد. با مطالعه این روایات 
می توان تا حدودی چشــم اندازی کلی نسبت به 
وقایــع آینده برای خود ترســیم کرد و بر این مبنا 
برنامه ریزی هــای فرهنگی، سیاســی و اقتصادی 

را پایه ریزی کرد، 
همچنــان کــه شــاهدیم جهــان غرب بــه ویژه 
کالن  سیاســت های  صهیونیســت ها،  و  آمریــکا 
تحریف شــده  آخرالزمــان  راســتای  در  را  خــود 

نهادند. بنا  خویش 
در انتهــا بــه عنوان نمونــه، روایتــی از امام باقر 

علیه السالم را می خوانیم. حضرت فرمود:
یٍد َو َزاَلِزَل َو  اَل َیُقوُم اْلَقاِئُم ِإاّلَ َعَلی َخْوٍف َشــدِ
اَس َو َطاُعــوٍن َقْبَل َذِلَک  ِفْتَنــٍة َو َبــاَلٍء ُیِصیُب الّنَ
اْخِتــاَلٍف َشــِدیٍد  َو  اْلَعــَرِب  َبْیــَن  َقاِطــٍع  َو َســْیٍف 
ــٍر ِمــْن  ٍت ِفــی ِدیِنِهــْم َو َتَغّیُ ــاِس َو َتَشــّتُ َبْیــَن الّنَ
ی اْلَمــْوَت َصَباحًا َو  ــی اْلُمَتَمّنِ ــی َیَتَمّنَ َحاِلِهــْم َحّتَ
ْکِل  اس َو َأ َمَســاًء ِمْن ِعَظِم َما َیَرى ِمــْن َکَلِب الّنَ
َیاِس  ِ ْ

َج ِعْنَد ال َبْعِضِهــْم َبْعضــًا َو ُخُروُجُه ِإَذا َخــَر
اْلُقُنوط َو 

و  تــرس  در دوره  قیــام نمی کنــد مگــر  قائــم 
وحشــت، و زمین لرزه هــا و گرفتــارى و بالئــی کــه 
گریبانگیــر مردم می شــود و پیــش از این وقایع، 
طاعــون شــیوع می یابــد و دوره اى کــه در میان 
اختالفــی  مــردم  بیــن  و  بــّران  شمشــیرى  عــرب 
ســخت و پراکندگــی و چنددســتگی در دینشــان 
پدیــده آمده باشــد و در حالشــان دگرگونی پیدا 
شــده تــا جایی کــه آرزومند از شــّدت آنچــه که از 
هــارى مــردم و خــوردن )درندگــی( بعضــی پاره 
دیگــر را که مشــاهده می کنــد، شــبانه روز آرزوى 
می کنــد،  خــروج  کــه  هنگامــی  و  می کنــد  مــرگ 
خروجــش در هنــگام یــأس و ناامیــدى )مــردم( 

است.
 َفَیــا ُطوَبــی ِلَمــْن َأْدَرَکــُه َو َکاَن ِمــْن َأْنَصــاِرِه َو 
اْلَوْیــُل ُکّلُ اْلَوْیِل ِلَمــْن َخاَلَفُه َو َخاَلــَف َأْمَرُه َو َکاَن 

ِمْن َأْعَداِئه
از  و  می یابــد  در  را  او  آنکــه  حــال  بــه  خوشــا 
یــاران اوســت، واى و تمامــی واى کســی را کــه بــا 
او مخالفــت ورزد و از فرمانــش ســر بــاز زنــد و از 

دشمنان او باش.«
منبع: الغیبة ) للنعمانی( ص235

چه کسانی  در امتحان دوران غیبت امام زمان )عج( قبول می شوند؟

واقع خداوند به ما توصیــه می کند که از طعنه و تمســخر کافران و مــردم بى ایمان هراس و  ویکــرد قرآنــی نشــان از اســتقامت اهل ایمــان دارد. در ایــن نــوع ر
ودی حقیقت گمراهی و سعادت را به  وی جهل نســبت به ســرانجام خودشــان اســت. در حالی که به ز آشــوبى به دل راه ندهید، چون این رفتار آن ها از ر
درستی مشاهده و درک خواهند کرد. پس ایمان به آخرت به منزله پناه محکمی است که انسان باایمان می تواند به آن تکیه زده و در پناه آن زندگی کند، 

بدون اینکه از این نوع رفتارهای تمسخرآمیز و سرزنش کننده دلگیر شود.
وز آن ها را به خاطر  وَن؛ من امر ُهْم ُهُم اْلَفاِئــُز وا َأّنَ یُتُهُم اْلیــْوَم ِبَما َصَبُر ی َجَز وز صابران در دین دانســت: »ِإّنِ وز قیامت را باید ر بــه تصریــح خداونــد متعــال، ر
وز و رستگارند.« کسانی که در دنیا به دلیل دین داری مورد توهین، تمسخر و آزار قرار می گیرند اما دین خود را  صبر و استقامتشان پاداش دادم؛ آن ها پیر

وز حقیقی قیامت هستند و به دلیل همین صبر و پایداری به آن ها پاداش داده خواهد شد. حفظ کرده و از راه خدا برنمی گردند، آن ها پیر

امام زمان )عج( در چه شرایطی از آخرالزمان ظهور می کند؟

فتاحی

آخرالزمان

موضوع آخرالزمان از مهم ترین 
معارف ادیان الهی به ویژه دین 

مبین اسالم است. طرح این 
موضوع، سبقه ای به اندازه 

تاریخ انبیای الهی دارد به 
گونه  ای که مسئله آخرالزمان و 

پیشگویى های آخرالزمانی از 
مفاد اصلی کتب آسمانی آنها 
شناخته می شد. ادیان الهی 

بر این اساس، معتقدند که 
هرگاه بشر به لحاظ معنوی و 
اخالقی به انحطاط کشانده 

شود، پا در ورطه هالک گذارد، 
از مبدأ هستی فاصله گیرد  و 

جهان را تاریکی ...
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و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
ضمن  گزارش  این  در  جهان: 
الگوهای  مقایسه  و  بررسی 
و  ایران  در  انرژی  مصرف 
این  به  مختلف،  کشورهای 
در  چرا  که  پرداخته ایم  مسئله 
کشورمان، با وجود ذخایر گازی 

با مشکل گاز مواجهیم؟ فراوان، 
حتمــًا شــما هــم بارهــا و بارهــا ایــن جمله را 
شــنیده اید کــه »چــرا ایــران بــه عنــوان یکــی از 
هــر  گازی،  منابــع  دارای  کشــورهای  بزرگ تریــن 
ســال با کمبود گاز روبرو می شود؟«. این هست 
و همــه ماجرا این نیســت. روســیه، ایــران، قطر، 
ترکمنســتان، عربســتان و ایــاالت متحــده آمریکا 
رأس کشــورهای  در  کــه  پنــج کشــوری هســتند 
ایــن  بــا  دارنــد.  قــرار  طبیعــی  گاز  منابــع  دارای 
حقیقــت آشــکار بایــد به کســانی که این ســوال 
را مطــرح می کننــد حــق داد. ایــران بــه عنــوان 
دومین کشــور دارای منابع گازی، طبیعتًا نباید با 
مشــکل کمبود گاز مواجه شود. اما چرا هرسال 
مســئوالن از مــردم می خواهنــد در مصــرف گاز 

کنند؟ جویی  صرفه 

بیشتر  هم  چین  از  ما  گاز  مصرف  آیا   
است؟!

ابتــدا بیاییــد یکــی از شــبهات مشــهور درباره 
آیــا  را پاســخ بدهیــم.  ایــران  مصــرف گاز مــردم 
مــردم ایران مردم پرمصرفی هســتند؟ اگر شــما 
هم این روزها درباره گاز کنجکاو شــده باشــید و 
اخبــار و اطالعــات و شــایعات و گفته های فضای 
مجــازی را دنبال کرده باشــید، حتمــًا خوانده اید 
کــه مصرف گاز مردم ایران از چیــن با یک میلیارد 
و چهارصــد میلیــون جمعیت بیشــتر اســت. بعد 
نتیجــه گرفته ایــد که مــردم ما مردم پــر مصرفی 
کــه  دیده ایــم  بارهــا  اســت؟  درســت  هســتند. 
بعضی مســئوالن دولتی نیز همین جمله را تکرار 
کرده انــد و بــا اســتناد بــه میــزان مصــرف گاز در 
چیــن یا اتحادیه اروپــا نتیجــه گرفته اند که مردم 
مــا مــردم پرمصرفی هســتند و اگر بــا کمبود گاز 
مواجه هســتیم، دلیلــش نه سیاســت گذاری ها، 
بلکــه خــود مــردم هســتند. پــس بیاییــد نگاهی 
داشــته باشــیم بــه همین مقایســه ای کــه میان 
ایــران و دیگــر کشــورها درباره مصــرف گاز انجام 

می شود.
از  مقایســه  ایــن  کــه  بگوییــم  ابتــدا  همیــن 
اساس اشــتباه، نوعی مغالطه و بیان آن خاصه 
از ســمت مســئؤلین بســیار عجیب است. اوًال در 
کشــورهای دیگــر مــن جملــه چیــن، ســهم گاز از 
تولیــد انــرژی بســیار بســیار کمتر از ایران اســت. 
در کشــور چین نزدیک 55 درصــد از تولید برق و 
انرژی توسط زغال ســنگ تأمین می شود و سهم 
8.5 درصــد اســت.  انــرژی حــدود  تولیــد  از  گاز 
همچنین کشــور چین بیــش از 7.5 درصد انرژی 
خــود را از آب و نزدیــک 4 درصــد را از بــاد تأمین 
می کنــد؛ یعنــی ســهم گاز در مصــرف انــرژی این 
کشــور تقریبًا نزدیک به همان رقم تولید انرژی از 
آب اســت. در حالی که در ایران سهم گاز از تولید 
انرژی حدود 71 درصد اســت و سهم تولید انرژی 
از آب و بــاد و انــرژی هســته ای تقریبــًا نزدیک به 
صفر اســت. بــا این مقدار از ســهم گاز در مصرف 
انــرژی، بســیار طبیعــی اســت کــه ســهم مصــرف 

ســرانه گاز ایران به اندازه چین باشد.

گاز  بیشتر  اروپا  اتحادیه  از  ایرانی ها  آیا   
می کنند؟! مصرف 

ســرانه مصــرف انــرژی ایــران طبق آمــار بانک 

جهانــی در ســال 2021 حدود 38 هــزار کیلووات 
ســاعت بوده اســت و کل انرژی مصرفــی آن تنها 
از دو منبــع نفــت و گاز به دســت آمده اســت. از 
ایــن 38 هــزار کیلووات ســاعت حــدود 25 هزار 
کیلــووات ســاعت از گاز بــه دســت آمــده اســت 
و بقیــه از نفــت؛ یعنــی بیــش از 70 درصــد انرژی 
تولیــدی در ایــران از گاز اســت و بــه همین دلیل 
ســهم گاز در مصرف انرژی باالست. این در حالی 
اســت که بقیه کشــورها ترکیــب متنوعی از تولید 
انرژی را به کار بســته اند. مثال دیگر کشور آمریکا 
اســت. مصرف ســرانه انرژی آمریکا در سال 2021 
حــدود 75 هــزار کیلووات ســاعت بوده کــه تنها 
24 هــزار کیلــووات ســاعت آن ســهم گاز بــوده؛ 
یعنــی حدود 33 درصــد. این به این معناســت 
کــه تنهــا 33 درصد انرژی کشــور از منبــع گاز به 
دســت آمده اســت. به این ترتیــب میزان مصرف 
ســرانه گاز بــرای شــهروندان آمریکایــی کاهــش 
پیــدا می کند، چرا که آن ها بخشــی از انرژی خود 
را از ســوخت های دیگــر تأمیــن می کننــد. نمونه 
دیگر کشــور سوئد اســت که سرانه مصرف انرژی 
در آن 60 هــزار کیلووات ســاعت اســت که ســهم 
گاز در ایــن میــزان انــرژی صفــر اســت! کل انرژی 
ســوئد از نفت، انرژی هســته ای، آب و باد اســت. 
ایــن یعنی ســوئد بــرای تولید انــرژی، گاز را کامًا 
کنــار گذاشــته و از دیگر منابع اســتفاده می کند. 
پــس اساســًا مقایســه ایــران بــا دیگر کشــورها، 
بــدون در نظر داشــتن اینکه ســهم گاز در تأمین 
انرژی آنها چقدر اســت، مغالطه و اشــتباه است. 
کشــورهای دیگــر یــا تأمیــن انــرژی از گاز را کامًا 
کنــار گذاشــته اند، مثل ســوئد، یــا در کنــار گاز از 
دیگــر منابع تولیــد انرژی هم اســتفاده می کنند. 
ایــن در صورتی اســت که در ایــران گاز به عنوان 

اولین منبع تولید انرژی اســتفاده می شود.

ایران  مردم  عمومی،  تصور  برخالف   
نیستند پرمصرفی  مردم 

ســوال دیگــری کــه بایــد بــه آن پرداخــت این 
اســت که آیا مصرف انــرژی در ایران باال یا بســیار 
بــاال اســت؟ آیا ایــران جزو کشــورهایی اســت که 

مردم آن بیشــترین استفاده از انرژی را دارند؟ 
بــرای پاســخ دادن بــه این ســوال باید ســری 
بــه  جهانــی  آمارهــای  زد.  جهانــی  آمارهــای  بــه 
مــا می گویــد ایــران بــا رتبــه 42 جهانــی مصــرف 
قطــر،  مثــل  کشــورهایی  از  پــس  انــرژی  ســرانه 
کانــادا،  متحــده،  امــارات  بحریــن،  ســنگاپور، 
کویــت، عربســتان، عمان، آمریــکا، ترکمنســتان، 
کــره جنوبــی، اســترالیا، ســوئد، تایــوان، فنالند، 
هلند، روســیه، قزاقستان، آلمان، چک و اتحادیه 
اروپا قرار می گیرد. یعنی ســرانه انرژی مردم ما از 
بســیاری کشــورها کمتر اســت. آمار بانک جهانی 
البتــه نکتــه دیگــری نیز بــه ما می گویــد و آن هم 
ایــران آن طــور کــه در  انــرژی در  اینکــه مصــرف 
رســانه ها بازتاب داده می شــود، زیاد نیست. به 
عنــوان مثال ســوئد بــا 10 میلیون نفــر جمعیت 
ســرانه مصرف انرژی آن حدود 60 هزار کیلووات 
ســاعت اســت که تقریبًا دو برابر هر ایرانی است. 
همچنیــن جمعیــت نــروژ حــدود 5 میلیــون نفــر 
اســت، اما ســرانه مصرف انرژی این کشور حدود 
104 هــزار کیلــووات ســاعت اســت؛ یعنــی بیــش 
از ســه برابــر هــر ایرانــی. امــا نکته اینجاســت که 
بیــش از 70 هــزار کیلــووات ســاعت ایــن میــزان 
انــرژی مصرفــی ســهم آب اســت و ســهم گاز تنها 
7 هزار کیلووات ســاعت اســت! دیگر مقایسه ای 
که توســط مســئولین و بعضی فعاالن سیاســی 
مطــرح می شــود، مقایســه میــزان انــرژی ایــران 
انــرژی  مصــرف  ســرانه  اســت.  اروپــا  اتحادیــه  و 

در اتحادیــه اروپــا، یعنــی 27 کشــور، 37 هــزار 
در  انــرژی  مصــرف  ســرانه  و  ســاعت،  کیلــووات 
ایــران 38 هزار کیلووات ســاعت اســت. اما نکته 
اصلی این اســت که تنها 9 هزار کیلووات ســاعت 
از انــرژی اتحادیــه اروپــا از گاز تأمیــن می شــود؛ 
این در صورتی اســت که ایــن میزان در ایران 70 
درصــد یا بــه عبارتــی 25 هــزار کیلووات ســاعت 
اســت. پــس می تــوان نتیجــه گرفــت کــه مــردم 
ایــران در مقایســه بــا دیگــر کشــورها در مصرف 
انــرژی پر مصــرف نیســتند، اما بــه ایــن دلیل که 
گاز در رأس تأمیــن انرژی آنهــا قرار دارد، این طور 
برداشــت می شــود که پرمصرف تریــن مردم دنیا 

در اســتفاده از گاز هستند.

چه  انرژی  و  گاز  مشکل  حل  برای  حال   
کرد؟ باید 

کــه  اســت  ایــن  اســت  مشــخص  کــه  چیــزی 
کشــور ما نیــز مانند بســیاری از کشــورهای دیگر 
باید انــرژی مورد نیــازش را از ســبدهای مختلف 
تأمیــن کنــد. اتــکای بیــش از انــدازه مــا بــه گاز، 
ســبب می شــود هر ســال بــا کمبــود گاز مواجه 
شــویم. در حالــی کــه چیــن بــا جمیعتــی بیــش 
از یــک میلیــارد و چنــد صــد میلیــون نفــر، ســبد 
متنوعــی از انــرژی برای خــودش فراهم کرده، ما 
بــا جمعیتــی کمتــر از 90 میلیــون نفــر، بــه دلیل 
اتــکای بیش از انــدازه به گاز، مشــکل گاز داریم. 
انــرژی هســته ای، آب، باد و انرژی خورشــید دیگر 
کــه سال هاســت  منابــع تجدیدپذیــری هســتند 
دربــاره آن صحبت می شــود، اما اقدام در خوری 
انجام نمی گیرد. اگر بخواهیم به دیگر مشــکالت 
کشــورمان در حــوزه مصــرف انرژی اشــاره کنیم، 
باید به غیراســتاندارد بودن ســاختمان ها اشاره 
کنیــم که بخش زیادی از مصرف خانگی ما را هدر 

می دهد. 
یافتــه  توســعه  کشــورهای  در  کــه  حالــی  در 
قوانین ســفت و ســختی برای ساختمان سازی و 
عایق بــودن ســاختمان ها تصویــب کرده اند، در 
کشــور ما ساختمان ســازی هیچ قاعده و قانونی 
ندارد. بســیاری از خانه هایی که ما در آنها زندگی 
می کنیــم، خــود عامل هدررفــت انرژی هســتند. 
جــدا از غیراســتاندارد بــودن خانه ها، اســتفاده 
مــردم مــا از بخاری هــای قدیمــی یکــی دیگــر از 
عوامــل هدررفــت گاز خانگــی اســت. پژوهش ها 
و تجربیــات زیــادی هســتند که نشــان می دهند 
وســایل  و  بخاری هــا  در  کوچــک  تغییــر  یــک  بــا 
گرمایشــی، میــزان زیــادی از مصــرف گاز ذخیــره 
می شــود. اســتفاده از وســایل گرمایشــی برقــی 
کــه هــم آلودگــی ندارنــد و هم بهــره وری بیشــتر 
دارنــد، یکــی از راه هایــی اســت که بایــد برای آن 

کرد. فرهنگ سازی 

 ذخیره سازی گاز و کاهش گاز فلر؛ موارد 
ایران مغفول واقع شده در 

ذخیره ســازی گاز از دیگــر ضروریاتی اســت که 
روحانــی  دوم  و  اول  دولت هــای  در  متأســفانه 
بــرای آن هیــچ اقدامی صــورت نگرفــت؛ بلکه دو 
گاز  ذخیره ســازی  حــوزه  در  کــه  دولتــی  شــرکت 
فعالیــت می کردنــد به بخــش خصوصــی منتقل 
و تعطیــل شــدند. مورد بعدی نیز گاز فلر اســت؛ 
همان گازی که ســوزانده می شــود و شعله های 
آن بــه آســمان مــی رود. بانــک جهانــی می گوید 
بیشــترین  کــه  اســت  کشــوری  ســومین  ایــران 
گاز فلــر را می ســوزاند؛ ایــن در حالــی اســت کــه 
دیگــر کشــورها هرســاله ســعی می کننــد میــزان 
گاز فلــر خــود را کاهــش دهنــد، ایــران هرســاله 
افزایــش بیشــتری در ســوازندن گاز دارد. طبــق 

 2020 ســال  در  ایــران  جهانــی،  بانــک  گــزارش 
حــدود 13 میلیــارد متــر مکعــب گاز ســوزانده و 
ایــن رقــم در ســال 2021 بــه بیــش از 17 میلیارد 
مترمکعــب رســیده اســت؛ یعنــی افزایــش بیش 
از 30 درصــدی. ایــن در حالی اســت کــه فلرینگ 
روســیه در ســال 2020 اندکی کمتر از 25 میلیارد 
مترمکعــب بــوده کــه در ســال 2021 ایــن رقم به 
اندکــی بیــش از 25 میلیــارد مترمکعــب رســیده 
است؛ یعنی یک رشد ناچیز. آمریکا در سال 2019 
حــدود 17.5 میلیــارد مترمکعب فلرینگ داشــته 
که در ســال 2020 به حــدود 11 میلیارد مترمکعب 
و در ســال 2021 با ادامه روند کاهشــی به حدود 
8 میلیــارد مترمکعــب در ســال رســیده اســت. 
در واقــع آمریــکا طــی این دو ســال بــا بهره گیری 
از تکنولــوژی توانســته گاز آزاد شــده در نتیجــه 
حفــاری را ذخیره ســازی کنــد. ایــران می توانــد با 
ســرمایه گذاری روی اســتخراح گاز فلــر و کاهــش 
ســوزاندن آن، بخش زیادی از انرژی صنایع خود 

مثل فوالد و ســیمان را تأمین کند. 
صنعــت فوالد و ســیمان ایــران روی هم رفته 
ســالی 10 میلیــارد مترمکعــب مصــرف گاز دارند. 
میلیــارد   17 حدقــل  هرســال  ایــران  طرفــی  از 
مترمکعــب گاز را می ســوزاند. بــا ســرمایه گذاری 
روی اســتخراج گاز فلــر و کاهــش ســوزاندن آن، 
می توانــد تمــام گاز مصرفــی در صنایــع فوالد و 
ســیمان را تأمیــن کنــد. و این یعنی هر ســال 10 
میلیــارد مترمکعــب صرفه جویی و ذخیره ســازی 

گاز!
بــه صــورت کلــی بایــد گفــت مدیریــت مصرف 

انــرژی و حــل مشــکل گاز یک مســأله یــک خطی 
نیســت و باید بــرای رفــع آن ســبدی از راهکارها 
را پیش روی گذاشــت. تنها با یک سیاســت گذاری 
خردمندانــه و دوراندیشــانه اســت کــه می توان 
را  آن  هــم  داد،  کاهــش  را  انــرژی  مصــرف  هــم 
عادالنه کرد، و هم به صادرات گاز و انرژی دســت 

یافت.

ولی  هستند،  کم مصرف  ایران  مردم   
نه! مرفهین 

بــا اینکــه در فراز قبلــی گفتیم که مــردم ایران 
در مقایســه بــا دیگر کشــورها مردم پــر مصرفی 
نیســتند، اما باید این حقیقت را گفت که بخشــی 
طبــق  هســتند.  پرمصــرف  بســیار  مــا  مــردم  از 
آمارهایی که شــرکت گاز منتشــر کرده اســت، در 
تهران 80 درصد گاز توسط مناطق یک، دو و سه 
مصرف می شــود؛ یعنی ســه منطقه مرفه نشین 
و ثروتمنــد تهــران، 80 درصــد از مصــرف انرژی را 
به خودشــان اختصاص داده انــد. طبق آمار باید 
گفــت یک خانــواده مرفه در مناطق مرفه نشــین 
تهــران، 67 برابر یک خانواده عادی از گاز مصرف 
می کند! درواقــع باید گفــت مصرف کنندگان این 
ســه منطقــه، هــم ســهم دیگــر مناطــق و دیگــر 
از دیگــر  را خورده انــد، هــم  شــهرها و روســتاها 
کرده انــد.  دریافــت  بیشــتری  یارانــه  شــهروندان 
ایــن مناطــق  از شــهروندان ســاکن در  بســیاری 
ماهانــه ده هــا میلیــون تومــان یارانــه دریافــت 
ایرانیــان  تمــام  ســهم  کــه  یارانــه ای  می کننــد! 
اســت، امــا چون مصــرف کمتــری دارند، بــه آنها 

تعلــق نمی گیــرد. بنابرایــن از مهم تریــن کارهایی 
که دولــت می توانــد انجام دهــد، عادالنه کردن 
مصــرف انــرژی و از بیــن بردن ایــن یارانــه پنهان 
برای دهک های ثروتمند کشــور اســت. به نحوی 

که هرکس مصرف بیشــتری دارد، 
پول بیشــتری هــم بپــردازد. نمی تــوان قبول 
کرد در شــرایطی که بسیاری از مردم ما با قطعی 
گاز و بــرق و آب روبرو هســتند، عــده ای ثروتمند 
ویالهــای  و  باغ هــا  و  گــرم  آب  اســتخرهای  در 
و  چندطبقــه  ســاختمان های  و  چراغانی شــده 
وســیع که هم تمام چراغ هایشــان روشــن است 
و هم تمام طبقــات را گرم کرده اند، زندگی کنند. 
هم مصرف بیشــتری داشــته باشــند، هــم یارانه 

بگیرند! بیشتری 

مشکل  مفقوده  حلقه  سیاست گذاری؛   
گاز در ایران

نــکات بــاال نشــان می دهــد کــه دلیــل بحران 
بــر خــالف تصــور بســیاری  ایــران  گاز در  کنونــی 
از مــردم و همچنیــن بــر خــالف گــزارش بعضــی 
رســانه ها و مقامــات نــه مصــرف بیــش از حــد، 
کــه یک کلیشــه کامــًا کاذب اســت، بلکــه نتیجه 
ایــن  اســت.  کشــور  در  انــرژی  سیاســت گذاری 
ســهم  ترکیــب  شــامل  هــم  سیاســت گذاری 
ســوخت ها در تولیــد انــرژی اســت و هم شــامل 
معیــوب بــودن ســاختار اقتصــادی، تحریم هــای 
اصــالح  عــدم  ســرمایه گذاری،  عــدم  کمرشــکن، 
ســاختاری اقتصــاد بــه ویــژه در بحث ســوخت و 

انرژی است.

یم؟ چرا در دومین کشور دارای منابع گاز دنیا مشکل گاز دار

گاز

قطع اینترنت های همراه از ساعت 7:30 تا 11:30 در محدوده های برگزاری کنکور
و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
جهان: وزیر ارتباطات و اطالعات 
 11:30 تا   7:30 ساعت  از  گفت: 
در  اینترنت  پنجشنبه  فردا 
برگزاری  حوزه های  محدوده  
با اطالع قبلی به ساکنان  کنکور 

آن مناطق قطع می شود.
ع پور گفت: در راســتای وعده ای که  عیســی زار
در ایــام انتخابات ریاســت جمهوری بــرای کاهش 
پینــگ بازی ها و افزایش ســرعت بازی ها داشــتم، 
اعالم می کنم که از روز گذشــته این خدمت جدید 
آغاز شــده اســت. ایــن کار بــا همــکاری گیمرها و 
بخش خصوصــی و بنیاد ملی بازی هــای رایانه ای 
انجــام شــد تــا شــاهد افزایــش ســرعت دانلــود 
بازی ها و کاهش پینگ )زمان رفت و برگشــت بین 

کامپیوتر با سرور ارایه دهنده بازی( باشیم.
وی افزود: ســامانه ای بــرای این کار راه اندازی 
دربــاره   .radar.game نــام  بــه  اســت  شــده 
بازی هــای پرکابرد آنجــا می توان پینــگ بازی ها را 
قبــل و بعــد از بــازی ببیننــد و ابزارهایــی طراحی 
شــده است که گیمرها می توانند از آنها استفاده 
کننــد تــا تجربــه کاربری شــان را بهبــود دهنــد. از 
شــب گذشــته کــه ایــن خبــر را در صفحــه خودم 
اعــالم کــردم نزدیــک پنــج میلیــون نفر تــا االن از 
ایــن ابــزار اســتفاده کردنــد و چهارصــد هــزار نفر 
همزمــان اســتفاده داشــتند که نشــان می دهد 

این سرویس مورد استقبال است.
حــوزه  در  قــدم  اولیــن  ایــن  گفــت:  ع پــور  زار
بازی هــای رایانه ای بود بــرای حوزه های دیگر هم 

تدابیری داریم تا سرعت دسترسی بهبود یابد.
وزیــر ارتباطــات در رابطــه بــا بهبــود وضعیــت 
اینترنــت در کشــور تصریــح کــرد: ریاســت محترم 
جمهــور یکشــنبه همیــن هفته در جلســه هیئت 
تســهیل  بــرای  کردنــد،  صــادر  دســتوری  دولــت 
دسترســی به فضای مجازی مردم و مشکالتی که 
در دسترسی است آنها را برطرف کنیم و کارگروهی 
را پیــش بینی کردیم البته قبال هم گفتیم بخشــی 
از مشــکالت در بحث زیرســاختی و فنی اســت که 

با پروژه فیبر نوری منازل و کســب و کارها انشــاهلل 
در سال 1402 شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود. 
همیــن االن در ده اســتان کار آغــاز شــده و پیش 

می رود.
ارتباطــات  بخش هــای  در  داد:  ادامــه  وی 
همراه هــم با افزایــش ظرفیت شــبکه و واگذاری 
فرکانس هــای جدیــدی کــه بــا اپراتورهــا در حــال 
آماده سازی هســتیم تالش داریم شاهد افزایش 

کیفیت و سرعت اینترنت در کشور باشیم.
ع پــور گفــت: یــک بخش هایــی هم خــارج از  زار
وزارت ارتباطات است و از حوزه اختیارات ما خارج 
اســت، از جمله محدودیِت هایی که اعمال شــده 

اســت که تالش داریم بخشــی از محدودیت هایی 
که قابل برطرف کردن است را برداریم. در طول یک 
دهه شــاید دو دهه گذشــته برخی محدودیت ها 
دیگــر توجیهی نــدارد و نیاز اســت در آنها بازنگری 
کنیــم تا نیاز مــردم به فیلترشــکن را کــم کنیم. در 
مجموع سعی داریم یک بسته پیشنهادی داشته 
و  ارتباطــات  وزارت  کاری  حــوزه  در  هــم  باشــیم، 
هــم در حوزه هــا و بخش هــای دیگری کــه در این 
رابطه مســوولیت دارند تا بتوانیــم بهبود کاربری 

هم وطنان مان را داشته باشیم
کنکــور  خاطــر  بــه  اینترنــت  قطــع  دربــاره  وی 
نیــز اظهــار کــرد: هفتــه پیــش گفتــم و االن هــم 
می گویم، بر اساس مصوبه شورای امنیت کشور 
درخواســتی را وزارت علوم مطرح کرده بود، برای 
قطع سراسری اینترنت که ما اعالم کردیم با قطع 
سراســری اینترنــت مخالفیــم و با قطع سراســری 
هم موافقت نشــد، آنچه از فــردا اتفاق می افتد از 
ساعت 7:30 تا 11:30 در محدوده های حوزه های 
برگزاری کنکور است که آن هم با اطالع قبلی قطع 
می شــود. اینترنــت ثابت به هیچ وجــه قطع نمی 
شــود. ما بــه دوســتانمان در وزارت علوم توصیه 
کردیــم کــه باید از ابزارهــای جدید بــرای مقابله با 
تقلب اســتفاده کننــد. ما هم دغدغــه آنها را درک 
می کنیــم، مجموعــه دولت به ســمتی می رود که 
ایــن نگرانی هــا را با اســتفاده از روش هــای جدید 

کاهش دهند.

هیچ فعالیت یا سایت هسته ای اعالم نشده ای 
در ایران وجود ندارد

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
انرژی  سازمان  رئیس  جهان: 
اعالم  صراحت  به  گفت:  اتمی 
می کنیم طبق اعالم خود آژانس، 
هسته ای  سایت  یا  فعالیت  هیچ 
جمهوری  در  نشده ای  اعالم 

اسالمی ایران وجود ندارد.
محمــد اســالمی اظهــار کــرد: موضــوع مهمــی 
کــه وجــود دارد این اســت کــه با همیــن مواضعی 
کــه مرتب تغییــر می دهنــد مانند اینکه ســخنگوی 
و  اســت  نمــرده  برجــام  می گویــد  اروپــا  اتحادیــه 
مذاکرات ادامه دارد، مشــهود اســت که چه اندازه 
در فضاســازی علیــه جمهــوری اســالمی صداقــت 

دارند.
وی عنــوان کرد: موضوعی که در دســتور کار ما 
بوده است رفع ابهامات و پاسخگویی به آنها بوده 
اســت. اتهاماتی که عناصر ضد انقالب طی سال ها 
آژانــس  را عنــوان و مطــرح می کننــد، توســط  آن 
بررســی و تمام مراحل آن طی شده است و حاصل 
تمــام مذاکــرات صورت گرفته ظرف بیســت ســال، 

سند برجام شده است.
رئیس ســازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد: آنها 
از ســند برجام خاج شــدند و قصد بازگشت به آن را 
دارند و باز اتهامات را کنار سند برجام قرار دادند در 

حالــی که این دو موضوع نیســت بلکه یک موضوع 
است.

اســالمی تاکیــد کــرد: امــروز بــه صراحــت اعالم 
می کنیــم طبــق اعالم خــود آژانــس، هیــچ فعالیت 
یــا ســایت هســته ای اعــالم نشــده ای در جمهوری 
اسالمی ایران وجود ندارد. تعامالت ما برقرار است 
و آقای گروســی برای حضور در ایران اعالم آمادگی 
کردنــد و باید برنامه، محتوا و اهداف ســفر صورت 
گیرد و به محض نهایی شدن برنامه و اهداف سفر 

نهایی شود حتمًا انجام خواهد شد.

زارع پور

اسالمی

چیزی که مشــخص اســت این اســت که کشور ما نیز مانند بسیاری از کشــورهای دیگر باید انرژی مورد نیازش را از سبدهای مختلف تأمین کند. اتکای 
بیش از اندازه ما به گاز، ســبب می شــود هر ســال با کمبود گاز مواجه شــویم. در حالی که چین با جمیعتی بیش از یک میلیارد و چند صد میلیون نفر، 
ســبد متنوعــی از انــرژی بــرای خــودش فراهم کرده، ما بــا جمعیتی کمتر از 90 میلیــون نفر، به دلیل اتکای بیــش از اندازه به گاز، مشــکل گاز داریم. انرژی 
هسته ای، آب، باد و انرژی خورشید دیگر منابع تجدیدپذیری هستند که سال هاست درباره آن صحبت می شود، اما اقدام در خوری انجام نمی گیرد. 
اگر بخواهیم به دیگر مشــکالت کشــورمان در حوزه مصرف انرژی اشــاره کنیم، باید به غیراســتاندارد بودن ســاختمان ها اشــاره کنیم که بخش زیادی از 
مصرف خانگی ما را هدر می دهد. در حالی که در کشــورهای توســعه یافته قوانین ســفت و ســختی برای ساختمان ســازی و عایق بودن ســاختمان ها 

تصویب کرده اند، در کشور ما ساختمان سازی هیچ قاعده و قانونی ندارد ...


