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10انتظار

اســام فی نفســه یک »تمدن« نیســت؛ بلکه تمدن یک پدیده انســانی اســت. اســام اگرچه در 
ذات خــود قابلیــت تمدن ســازی دارد، امــا خــود تمدن نمی ســازد، بلکه این انســان ها هســتند 
که با کار و تاش پی گیر  و به کمک دســتورات اســام تمدن می ســازند. در واقع کنش گر اصلی 
در تمامــی ابعــاد تمدن ســازی، انســان اســت؛ و آنچه که از صفــر تا صد در تمدن ســازی اتفاق 

می افتد، برای انسان و در جهت ایجاد بسترهای رشد و تعالی انسان است. 

پاداش فراوان آموزش احکام اسالمی و مهدوی به فرزندان
سپهرغرب، گروه انتظار : ابن شهرآشوب در کتاب المناقب نوشته است که عبدالرحمان سلمی، سوره حمد را به فرزند امام حسین علیه السالم آموخت. وقتی کودک، آن سوره را برای پدرش خواند، امام حسین علیه السالم هزار دینار و هزار خلعت به عبدالرحمان دادند 

و دهان او را پر از مروارید کردند.
بعضی از مردمی که آنجا بودند، بر این کار امام علیه السالم خرده گرفتند؛ اما حضرت فرمودند: »این پاداش کجا و عطای او )یعنی تعلیم دادن سوره حمد( کجا؟!«

از این روایت مشخص می شود که پدر و مادر هر اندازه که برای یادگیری قرآن و احکام اسالمی فرزند خود هزینه کنند، برای آنها مفید است. چون با این کار فرزندشان به خیری دست پیدا می کند که باقیات صالحات برای والدین هم خواهد بود.

به  ما   : انتظار گروه  سپهرغرب، 
و  صفر  نگاه  کردن  حاکم  دنبال 
نیستیم  انسان  پرورش  به  صدی 
مسلمانی  انسان  آن  لکن 
تمدن سازی  مسیر  در  می تواند 
پرورش  این  کف  از  که  بردارد  گام 

باشد. بهره مند 
دکترمحمدرضــا برزویــی، اســتادیار و عضــو 
گــروه فرهنــگ و تمــدن دانشــگاه امــام صادق 
و  تمدن ســازی  مقولــه  بــه  نوشــتاری  در  )ع( 
ویژگی هــای انســان منتظر تمدن ســاز پرداخته 

ادامه می خوانیم: که در 
اســالم فی نفســه یک »تمدن« نیست؛ بلکه 
تمدن یک پدیده انســانی اســت. اسالم اگرچه 
در ذات خود قابلیت تمدن سازی دارد، اما خود 
تمدن نمی ســازد، بلکه این انســان ها هســتند 
کــه با کار و تــالش پی گیر  و به کمک دســتورات 
کنش گــر  واقــع  در  می ســازند.  تمــدن  اســالم 
اصلــی در تمامــی ابعــاد تمدن ســازی، انســان 
اســت؛ و آنچه که از صفر تا صد در تمدن سازی 
اتفــاق می افتــد، برای انســان و در جهت ایجاد 
بســترهای رشــد و تعالــی انســان اســت. حــال 
ســئوال ایــن اســت که انســان تمدن ســاز، چه 
انســانی اســت؟ چــه مختصــات و ویژگی هایــی 
دارد؟ آیا همان انســان اومانیستی در اندیشه 
تمــدن غــرب اســت؟ و در نهایــت بــا محوریــت 
انســان منتظر، زنجیره شــکل گیری تمدن نوین 
دارد؟.  بازتعریــف  قابلیــت  چگونــه  اســالمی 
نوشــتار حاضــر بــا روش »توصیفــی- تحلیلی« 
و بــا تمرکــز بر بیانیــه گام دوم انقالب اســالمی 
و همچنیــن الگــوی اســالمی ایرانــی پیشــرفت 
در پــی پاســخ به ســئواالت فوق اســت و پیش 
فــرض خــود را نیز این مســاله قرار داده اســت 
که انســان تمدن ســاز،  یک انســان مســلمان و 
مؤمن منتظر ظهور منجی عالم بشــریت اســت 
کــه در نقطــه مقابل اومانیســم، نــه خود را در 
جای خدا می نشــاند و نه دین خدا را به پشــت 
ســر می اندازد. بلکــه خود را در همه حال بنده 
و مخلــوق محــض خــدا و مخاطــب دیــن خــدا 
تلقــی می کنــد. مع الوصــف، تمامــی کنش های 
انســانی در مســیر تمدن ســازی اســالمی، زیــر 

چتر جهان بینی الهی شــکل خواهد گرفت.
عمدتًا مســیر شــکل گیری تمدن را »ساختار 
محــور« و یــا »فرایند محــور« ترســیم کرده اند 
کــه ایــن مســیر مقبولیــت الزم را دارد ولــی در 
صورتــی کــه »عاملیــت محــور« بــه این مســیر 
توجه کنیم، آنگاه مســیر ســاخت تمدن، مسیر 
صــورت  ایــن  در  و  داشــت  خواهــد  متفاوتــی 
کانونــی  نقطــه  می توانــد  منتظــر«  »انســان 
شــکل گیری تمــدن نویــن اســالمی قــرار گیرد. 
نوشــتار حاضــر بــه دنبــال ترســیم یــک زنجیره 

جدیــد جهــت تمدن ســازی اســت کــه در آن نیز 
دارد.  قــرار  مدنظــر  تمدن ســازی  مرحلــه  پنــج 
مرحلــه اول؛ »خودســازی« اســت کــه مقدمه 
می شــود.  محســوب  منتظــر  انســان  حرکــت 
الســالم  علیــه  علــی  امیرالمؤمنیــن  چنانچــه 
می فرمایند: »من عرف نفســه، فقد عرف ربه«. 
بــه تعبیــری می تــوان »رب« در ایــن روایــت را، 
همــان مقصد نهایی انســاِن منتظر تمدن ســاز 
در نظــر بگیریم. مرحله دوم؛ »انســان ســازی« 
اســت که ویژگی شــاخص این مرحله، »تبعیت 
از ولــی« در مســیر بندگــی اســت کــه در واقــع 
انســان، در مســیر انسان ســازی، امام معصوم 
قــرار  الهــی  فیــض  واســطه  را  الســالم  علیــه 
می دهــد و در زمــان غیبــت نیــز علیرغــم غیبت 
ظاهــری امام خــود، تــالش می کند تــا از نواب 
خــاص و بعــد نــواب عــام حضــرت، اطاعــت و 
تبعیــت کنــد و ایــن تبعیــت خــود زمینه ســاز و 
تمرین والیــت پذیری منجی عالم بشــریت بعد 
از ظهــور خواهد بــود. مرحله ســوم؛ »اجتماع 
ســازی« اســت کــه ایــن مرحلــه الگویــی بــرای 
بــرای  مقدمــه ای  و  اســالمی  جوامــع  ســاخت 
بین الملــل  عرصــه  در  اســالمی  امت ســازی 
محســوب می شــود و مهم تریــن شــاخص این 
اجتماع ســازی در عصر غیبــت، »آرمان گرایی«، 
بــه  توجــه  آنهــا  کنــار  در  و  »معنوّیت گرایــی« 
»جوانــان انقالبــی« در ســاخت اجتمــاع دینی 
اســت. مرحله چهارم؛ »امت ســازی« اســت که 
تفکــر محــوری در ایــن مرحلــه تفکــر مهدویــت 
و فرهنــگ انتظــار انقالبــی اســت کــه ایــن تفکر 
حــس جهاد را در بیــن مردم مختلــف جهان به 
ویژه جهان اســالم تقویت می کنــد و با گفتمان 
حرکــت  استکبارســتیزی  جهــت  در  مقاومــت 
می کنــد و به دنبــال همگرایــی ایمانــی و قلبی 
مســلمانان جهــان خواهد بــود. مرحلــه پنجم 
و آخر نیز؛ "تمدن ســازی" اســت که ایــن مرحله 
بــا محوریــت شــکل گیری تمدن نوین اســالمی 
خواهــد بود که این تمــدن قبل از ظهور منجی 
عالــم بشــریت، قابــل تاســیس اســت و بــا یک 
رویکــرد تکلیف گرایانه، زمینه ســاز تحقق مدینه 

فاضله مهــدوی بعد از ظهور خواهد بود.

تمدن ساز منتظر  انسان  ویژگی های 
1- دو ســاحتی بودن انســان؛ یعنی انســان 
، یــک انســان صرفــا مــادی  منتظــر تمدن ســاز
نیســت و یــا بــه رغم آنکــه ُبعــد روحی انســان 
نســبت بــه ُبعــد جســمانی و مــادی او اصالت 
دارد، نمی توانــد ُبعــد مــادی را نادیــده بگیــرد 
و بــه آن پشــت کنــد کــه در این صــورت تمدن 

است. منتفی  اسالمی 
انســان  انســان؛  بــودن  آزاد  و  مختــار   -2
منتظر تمدن ســازی جــدای از اینکــه باید خود 

بردگــی  و  نفــس  اســارت  جهــل،  اســارت  از  را 
ج کنــد، باید در کنش های فردی و  شــیطان خار
اجتماعــی اعم از سیاســی، اقتصادی، فرهنگی 
و فکــری دارای آزادی باشــد و از نظــر مــا تنهــا 
چیــزی کــه می توانــد آزادی انســان را محــدود 
آزادی  اتفاقــا  و  اســت  عدالــت  و  اخــالق  کنــد، 
مطلــق که مایه تزاحم و تضاد اســت و در هیچ 
جامعــه ای وجــود خارجی ندارد الکــن تضمین 
همراهــی  بــه  مشــروط  نســبی  آزادی  همیــن 
اخــالق و عدالت بــا آزادی اســت و اال در غیبت 
آن بــاب  آزادی بســته و بــه جــای  اخــالق بــاب 

است. باز  استبداد 
منتظــر  انســان  انســانی؛  کرامــت   -3
تمدن ســاز صاحــب کرامت اســت یعنی کســی 
نمی توانــد او را خــوار و ذلیــل کنــد، آرامشــش 
را ســلب کنــد و یــا او را از حقــوق مســلم خــود 
محــروم کنــد. حــق اندیشــیدن، حــق عبادت و 
دینــداری، حــق بیــان، حــق تحصیل علــم، حق 
حــق  خانــواده،  تشــکیل  و  ازدواج  حــق   ، کار
ثــروت  کســب  حــق  اطالعــات،  از  برخــورداری 
پــاک  حــق  کــردن،  پیشــرفت  حــق  مالکیــت،  و 
زیســتن، حق امنیت داشــتن و... کــه همه این 

حقوق مولود کرامت انســان است.
بــه  مســلمان  انســانی  فضیلت گرایــی؛   -4
حکم فطرت الهی خود فضیلت گراســت و باطنا 
به رذائل، پلیدی ها و پلشــتی ها عالقه ای ندارد 

و در رأس فضائل علم، اخالق و عدالت اســت.
منتظــر  انســان  خالقیــت؛  و  کنشــگری   -5
همیــن  و  اســت  اثرگــذار  و  فعــال   ، تمدن ســاز
و  نــوآوری  بــرای  الزم  فرصــت  بــودن  فعــال 
خالقیــت را در او به وجود می آورد جالب اســت 
که محرک کنشــگری و خالقیت در اســالم لزوما 
نیازهای مادی نیســت، بلکــه نیازهای مادی در 
کنــار نیازهــای معنوی توأمــا در ایجــاد محرک 
و  می کنــد  ایفــا  نقــش  خالقیــت  و  کنشــگری 

همین امر جلــو عمل زدگی را می گیرد.
6- پیشــرفت و تحول خواهی؛ انسان منتظر 
تمدن ســاز دائما در پی پیشرفت و تمدن است 
در اینجا پیشــرفت شامل پیشــرفت همه جانبه 
فرهنگــی،  فکــری،  یعنــی  اجتماعــی  ابعــاد  در 
اقتصادی و سیاســی می شــود. هر چند روشن 
اســت که تقدم رطبــی فرهنگ و بــاز بودن چتر 
آن بــر روی همــه ابعــاد پیشــرفت از بدیهیئــت 

مباحث پیشــرفت اسالمی می باشد.
منتظــر  انســان  هم افزایــی؛  و  تعــاون   -7
تمدن ســاز مشــارکت جو اســت و این مشارکت 
یــا  ضــروری  نیازهــای  تأمیــن  از  فراتــر  جویــی 
اضطــراری انســان مثــال در زمینه امنیــت تلقی 
می شــود در واقع تعاون و هم افزایی به دنبال 
تجمیــع اســتعدادها و ظرفیت های انســان در 
جهــت دســتیابی بــه تمدن اســالمی و ســپس 

ارتقاء و صیانت از آن می باشــد.
8- رقابــت؛  در اســالم عنصر رقابت نــه تنها 
مزموم نیســت بلکه قرآن انسان مسلمان را به 
آن ترغیب می کند. لذا در ســوره مائده آیه 48 
می فرمایــد فاســتبغو الخیــرات. همانطــور که 
مالحظــه می کنیــد اســالم همچنانکه مشــوق 
همــکاری براســاس نیکی و تقواســت مشــوق 
رقابــت بر ســر خیــر نیز هســت و طبیعی اســت 
انســان را از رقابــت بر ســر شــر و افعــال قبیح 
آن جــزو  کــه دنیاپرســتی، رفاه زدگــی و تفاخــر 
همیــن افعــال قبیح اســت نهــی می کنــد. باید 
توجــه نمــود که همین نــوع رقابت بر ســر خیر 
بــه تنهایــی فضای حاکم در مســیر شــکل گیری 
تمــدن اســالمی نســبت به مســیر شــکل گیری 

تمندن های ســکوالر را متحول می کند.
9- تبعیت از ولی؛ انســان منتظر تمدن ساز 
را  معصــوم)ع(  امــام  خــود  بندگــی  مســیر  در 
واســطه فیض الهــی می کند و در زمــان غیبت 
نیــز علی رغــم غیبــت ظاهری امــام خود، تالش 
می کنــد تــا از نــواب خــاص و بعــد نــواب عــام 
حضــرت اطاعــت و تبعیــت کنــد و ایــن تبعیــت 
خــود زمینه ســاز و تمریــن والیت پذیــری امام 

زمان)عــج( بعد از ظهور خواهد بود.

تمدن ساز منتظر  انسان  تربیت  مسیر   
انســان یــک موجــود دائم التحــول اســت و 
راه ظهور این ویژگی های تمدن ســاز در انسان 
تربیــت و پــرورش مســلمانان با افــق مهدویت 
اســت کــه ایــن گونــه تربیــت اعــم از دانایــی و 
همچنیــن ملکه شــدن مجموعــه ای از رفتارها 
در انســان می باشــد لــذا جامعــه ای کــه آرزوی 
دربــاره  اینکــه  بــر  عــالوه  دارد  تمدن ســازی 
پرورش، نظریه و مدل روشــن و کارآمد دارد، بر 
روی پرورش به صورت گســترده و همه جانبه و 
بــا بهره گیــری متوازن از همــه نهادها، ابزارها و 
روش ها ســرمایه گذاری می کنــد در واقع ما در 
مســیر شــکل گیری تمدن به دنبال حاکم کردن 
نــگاه صفر و صدی به پرورش انســان نیســتیم 
لکن آنچه مســلم اســت آن انســان مســلمانی 
می تواند در مســیر تمدن ســازی گام بردارد که 

از کف این پرورش بهره مند شــده باشد.
دو  اســالمی  تمــدن  نخســتین  دوره  در 
بــوده  مؤثــر  آن  پیدایــش  در  اساســی  عامــل 
دیگــری  و  اســالمی  اندیشــه  نخســت  اســت 
انســان مســلمانی که ســند عینی و محسوس 
ایــن اندیشــه اســت. بنابرایــن پیدایــش تمدن 
اســالمی و صعود و هبوط آن به وســیله فردی 
اســت که نمایندگی اندیشه اسالمی را برعهده 
دارد بــرای ایجــاد و تحصیل تمدن باید انســان 
عــوض گــردد و عقالنیــت و فرهنــگ وی تغییــر 
کند تا بتواند تمدنی را طراحی و تأســیس کند.

 : انتظار گروه  سپهرغرب، 
واقعی  منتظران  زندگی  سبک 
»نه  مهارت  چنان  از  باید 
که  باشد  برخوردار  گفتنی« 
ندهد  اجازه  خود  به  هیچ گاه 
احساس  گناه  با  مواجه  در 

کند. تردید 
یکــی از نــکات بســیار مهمــی کــه در حــوزه 
مهــدوی پژوهــی همواره مــورد توجــه و دقت 
محبــان و شــیعیان راســتین خانــدان عصمــت 
و طهارت )علیهم الســالم( قرار داشــته، مســأله 
وظایــف و مســئولیت های پیــش از ظهــور و یــا 
بــه عبارتــی وظایــف منتظــران واقعــی اســت. 
هــر چنــد در دروان غیبــت امــام زمــان )عــج(، 
بســیاری از افــراد کــم و بیش همــواره ارادت و 
دوســتی خود را نســبت به آخرین منجی یعنی 
حضــرت اباصالح المهدی ابراز داشــته اند اما با 
این وجود، همواره این دوســتی توأم با ایفای 
دقیــق و کامل وظایف و مســئولیت های دینی، 
سیاســی،  اقتصــادی،  فرهنگــی،  اجتماعــی، 
ایــن  در  کــه  ســؤالی  اســت.  نبــوده  اخالقــی 
خصوص قابل مطرح شــدن اســت، این اســت 
که یــک منتظر واقعی دارای چــه خصوصیات و 

است؟ اخالقی  مالک های 

به  گفتن«  »نه  مهارت  و  مهدی باوری   
ه گنا

یکــی از مهم تریــن وظایف و مســئولیت های 
دینــی و اخالقی مهدوی بــاوران در عصر غیبت 
اســت.  گفتــن«  »نــه  بنیــادی  مهــارت  تقویــت 
اگــر ســبک زندگــی بســیاری از محبــان خاندان 
عصمت و طهارت را مورد ارزیابی و بررســی قرار 
دهیم متوجه خواهیم شــد برخی از دوستان و 
محبــان منجی عالم، در زندگی خود با چالشــی 
جــدی و بنیــادی مواجه اند؛ چالشــی کــه آثار و 
تبعات شــوم و ویرانگری در زندگی آنها داشــته 
و رفتــه رفته آنها را از باورهای دینی و اعتقادی 

باز داشته است.
و  اولیــن  شــاید 
مســأله ای  مهم تریــن 
مهــدوی  زندگــی  کــه 
تهدیــد  را  بــاوران 
بــه  ورود  می کنــد، 
و  ممنوعــه  مناطــق 
کــه  اســت  خطرناکــی 
انســان  روان  و  روح 
آثــار  تأثیــر  تحــت  را 
قــرار  خــود  مخــرب 
می دهد و انسان را به 
آلزایمــر  خطرناک تریــن 
دینــی و اخالقــی مبتال 
فراموشــی  می کنــد، 
بــاری  کــه  خطرناکــی 
از  چنیــن  ایــن  تعالــی 
و  برداشــته  پــرده  آن 
ارتــکاب  از  را  انســان 
مالهــی و گناهــان بــاز 
»ُثــَمّ  اســت:  داشــته 
ِذیــَن  اَلّ َعاِقَبــَة  َکاَن 
َأْن  ــوَأٰى  الُسّ َأَســاُءوا 
 ِ الَلّ ِبآَیــاِت  ُبــوا  َکَذّ
َوَکاُنوا ِبَها َیْســَتْهِزُئوَن؛ 
ســرانجاِم  ســپس 
اعمــال  کــه  کســانی 
بــد مرتکــب شــدند به 
جایــی رســید کــه آیات 
خــدا را تکذیــب کردند 
مســخره  بــه  را  آن  و 

گرفتند.«
برداشــت و تحلیــل مفســران قــرآن کریــم از 
ایــن آیه شــریف این اســت کــه گنــاه و آلودگی 
همچون بیمارى خوره به جان انســان می  افتد 
و روح ایمــان را خــورده و از بیــن می برد، و کار 
به جایی می رســد که ســر از تکذیــب آیات الهی 

در می آورد، و از آن هم فراتر می رود، و او را به 
اســتهزاء و به ســخره گرفتــن پیامبــران و آیات 
الهــی وا مــی دارد، و بــه مرحله اى می  رســد که 
دیگــر هیچ وعــظ و اندرز و انــذارى در وی مؤثر 
نیســت و جــز تازیانه عذاب دردنــاک الهی راهی 
باقی نمی ماند! صفحات تاریخ زندگی بســیارى 
از یاغیــان و جانیان نشــان می  دهــد که آنها در 
آغــاز کار چنیــن نبودنــد حداقل نــور ضعیفی از 
ایمــان در قلب آنها وجود داشــته، امــا ارتکاب 
گناهــان پی درپــی ســبب شــده کــه روز بــه روز 
از ایمــان و تقــوا فاصلــه بگیرند و ســرانجام به 
آخریــن مرحلــه کفر برســند. ایــن آیه بــا همان 
برداشــتی که در باال بیان شد در خطبه معروف 
حضــرت زینــب ســالم الل علیها کــه در شــام در 

مقابل یزید ایراد فرمودند نیز آمده اســت.
بــاور  مهــدی  یــک  زندگــی  ســبک  واقــع  در 
»نــه  مهــارت  چنــان  از  می بایســت  واقعــی 
گفتنــی« برخوردار باشــد کــه هیــچ گاه به خود 
اجــازه ندهد در مواجه با گناه احســاس تردید 
کــرده و وارد در منطقــه ممنوعه شــود؛ چراکه 
انتظــار و خواســت حضــرات معصومیــن  ایــن 
علیهم السالم اســت که محبان و شیعیان خود 
امــر  گنــاه و معصیــت  از  بــه دوری  را همــواره 
کرده انــد. امــام علــی علیه الســالم می فرمایــد: 
َک  »ال تأَمــن َعَلی َنفِســَک َصغیــَر َمعصیــٍة َفَلَعَلّ
گنــاه  )عقوبــت(  از  را  خــودت  َعَلیــِه؛  ُمَعــِذٌب 
کوچــک در امــان مبیــن، چه بســا که بــه خاطر 

بینی«. کیفر  همان 
اگر یک مهدی باور به طور واقعی به معنای 
ایــن حدیث در زندگی ملتزم باشــد، هیچ گاه به 
خــود جــرأت فکــر کــردن بــه گنــاه را نمی دهد؛ 
چراکــه هــر آن ســایه عــذاب و عقــوب الهــی را 
بــاالی ســر خــود مشــاهده می کنــد. نــه گفتن 
بــه غیبــت، نــه گفتن بــه ریــا و ظاهرســازی، نه 
گفتــن بــه تنبلی و سســتی در عبــادت و بندگی 
حــق تعالــی، نه گفتــن به کبــر و غــرور و تکبر و 
عجــب،... بایــد پــای ثابــت زندگی یــک مهدوی 

باور باشــد تا اینکــه رفته رفته ســبک زندگی او 
رنــگ و بوی زندگی امــام زمانی به خود بگیرد.

 مهدی باوری و )Shift+Delete( کردن 
زندگی از  گناه 

هرچنــد همــه دغدغــه و تــالش یــک منتظــر 
در  وارد  کــه  باشــد  ایــن  می بایســت  واقعــی 
منطقــه ممنوعــه الهــی نشــود و زندگــی او به 
گنــاه و تباهی آلوده نشــود، ولی بــا این وجود 
اگــر انســان بــه کوچک تریــن گنــاه آلــوده شــد 
می بایســت به طور دقیق و ســریع ابزار توبه و 
اســتغفار را چاشــنی زندگــی خود کنــد و با یک 
توبــه واقعــی و نصــوح زندگــی خــود را از گناه 
برای همیشــه پاک کند، توبــه واقعی که خدای 
متعــال در خصــوص آن ایــن چنیــن امــر کرده 
ذیَن آَمُنــوا ُتوُبوا ِإَلی الِل َتْوَبًة  َها اّلَ اســت: »یا َأّیُ
َنُصوحا؛ اى کســانی که ایمان آورده  اید بســوى 
خــدا توبــه کنیــد توبــه  اى خالــص«. در منابــع 
روایی از امام صادق علیه الســالم نیز در تفســیر 
نُب اّلذى  واژه نصوح چنیــن فرمودند: »هو الّذَ
ال َیعوُد فیه َابدًا« آن توبه  اى اســت که هرگز به 

باز نگردد«. آن گناه 
در منابع روایی دربارۀ جایگاه و اهمیت توبه 
واقعی نکات طالیی و زیبایی نقل شــده است؛ 
از جملــه روایــت ارزشــمندی کــه جنــاب کلینــی 
در کافــی چنین نقــل می کند کــه: »معاویه بن 
وهــب گفت شــنیدم امام صــادق علیه الســالم 
می فرمــود: چون بنــده توبه نصــوح کند، خدا 
او را دوســت دارد و در دنیــا و آخرت بر او پرده 
پوشــی کند، من گفتم: چگونه پرده پوشــی کند 
از او؟ فرمــود: هر چه از گناهان که دو فرشــته 
موّکل بر او برایش نوشــته اند از یادشــان ببرد 
و بــه اعضــاى بدنش وحــی کند کــه گناهان او 
را نهــان دارنــد و بــه هــر تیکــه اى از زمین وحی 
کنــد که آنچه گناه به روى آن شــده را نهان کن 
و در هنــگام مالقــات او بــا خدا هیــچ گواهی بر 

نشود«. اقامه  گناهانش 

است مهدویت  افق  با  مسلمانان  ورش  پر  ، تمدن ساز گی های  یژ و ظهور  راه 

برزویی

مهدیباوری

شاخص ترین معیار و مالک اخالقی منتظران امام زمان )عج(

هرچند همه دغدغه و 
تاش یک منتظر واقعی 

می بایست این باشد که 
وارد در منطقه ممنوعه 

الهی نشود و زندگی او به 
گناه و تباهی آلوده نشود، 

ولی با این وجود اگر انسان 
به کوچک ترین گناه آلوده 

شد می بایست به طور 
دقیق و سریع ابزار توبه و 

استغفار را چاشنی زندگی 
خود کند و با یک توبه 

واقعی و نصوح زندگی خود 
را از گناه برای همیشه پاک 
کند، توبه واقعی که خدای 

متعال در خصوص آن 
این چنین امر کرده است: 
ذیَن آَمُنوا ُتوُبوا  َها اّلَ »یا َأّیُ

ِإَلی اهَّلِل َتْوَبًة َنُصوحا؛ اى 
کسانی که ایمان آورده  اید 

بسوى خدا توبه کنید 
توبه  اى خالص«
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11 انتظار اعتقاد به مهدویت نقطه امید همه عدالت خواهان جهان است
سپهرغرب، گروه انتظار :  حجت االسالم رضا دیلمی گفت: انتظار منتظران حضرت ولیعصر )عج( در وهله نخست با محوریت عرض ارادت و بعد از آن انتظار برای استقرار عدالت و حذف نظام سلطه است.

وی با بیان اینکه حضرت ولیعصر )عج( با ظهور تمدن ساز خود، جریان استکباری را از عالم حذف خواهد کرد، افزود: امروز درد بزرگ بشریت فقدان عدالت و البته ظلم جهانی است اما در مقابل نقطه امید همه عدالتخواهان جهان نیز اعتقاد به مهدویت است.
معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسالمی گلستان با تأکید براینکه نظم ظلم جهانی قابل زدودن و نابود شدنی است، بیان کرد: یکی از ویژگی های امام عصر )عج( تالش برای تحقق جامعه مهدوی است و این با زنجیره تواصی به حق و مقاومت میسر خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: انتظار سازنده به معنای قوی شدن و مقاومت کردن و همچنین اجتماع قلوب برای تحقق تمدن نوین اسالمی است. همه ما باید پای عهدی که با والیت و امامت بسته ایم ثابت قدم بمانیم و سبک زندگی خود را تبدیل به سبک زندگی مهدوی کنیم.

گروه  سپهرغرب، 
نزد  مردى  انتظار: 
منین  لمؤ ا میر ا
و  آمد  علیه السالم 
اى  کرد:  عرض  او  به 
را  ما  مؤمنان،  امیر 
گاه  آ خود  مهدى  از 

کنید.
از پــر بحث ترین مســائل عصــر پیامبر 
صلــی الل علیــه و آلــه و عصر ائمه علیهم الســالم 
و  آخرالزمــان  موضــوع  بــه  مربــوط 
ظهــور و در یک عنوان کلــی،  موضوع 
مهدویــت و امیــد بــه منجی بــود. حجم 
روایات صــادره از این انــوار مقدس به قدری 
بــود که بــه اصلی تریــن گفتمان جامعه اســالمِی 
آن دوران تبدیــل شــده بود، به گونــه ای که افراد 
به مناسبت های مختلف دباره ویژگی های منجی 
اعــم از نام،  کنیه و حتی شــکل و شــمایل او و نیز 
درباره ویژگی هــای دوران آخرالزمان و عصر ظهور 

از معصومین علیهم السالم سؤال می کردند.
گســتره این بحث تا حدی رســید کــه در همان 

دهه های اولیه سال اول هجری،  مسئله مدعیان 
منجی ســازی  ســناریوی  یــا  مهدویــت  دروغیــن 
شــکل گرفت؛ به ایــن ترتیب افراد و یــا گروه هایی 
بــا این ادعا کــه من همان مهدی موعود هســتم 
و یــا مهدی از نســل و طایفه ما اســت، شــروع به 
فعالیت هــای تبلیغــی کردنــد. فرقــه »کیســانیه« 
محمــد  مــورد  در  کــه  اســت  گروهــی  نخســتین 
حنفیه، فرزنــد امیرالمؤمنین )ع( ادعای مهدویت 
کــرده و نــام مهــدی بــر او گذاشــتند. ایــن فرقــه 
اعتقــاد داشــتند، او مهــدی موعود اســت و پس 
از مرگــش ادعــا کردنــد کــه او هرگز نمرده اســت، 
بلکــه در کــوه َرْضوٰی که در نزدیکی مدینه اســت، 
در میان دو شــیر قــرار گرفته که حافــظ و نگهبان 
او هســتند، ایــن در حالی بــود که محمــد حنفیه  
در ســال 81 ه.ق از دنیا رفت و در قبرســتان بقیع 
به خاک ســپرده شــد. محمد حنفیــه، نفس زکیه، 
محمد فرزند منصور دوانیقی، عمر بن عبدالعزیز 
و ابومسلم خراســانی از دیگر مدعیانی بودند که 
در دهه هــا و ســده های بعــدی ادعــای مهدویت 
کردنــد. از ایــن جهت برای رفع شــبهه هم شــده،  
از ائمه علیهم الســالم نســبت به شخصیت منجی 

سؤاالت متنوعی داشتند.
به عنوان نمونه ســلیمان بن بالل گوید: امام 
صادق علیه الســالم از پدر خود و او از پدر خویش 
و او از حســین بن علی علیهم الســالم روایت کرده 
کــه آن حضرت فرمــود: مردى نــزد امیرالمؤمنین 
بــه او عــرض کــرد: اى امیــر  آمــد و  علیه الســالم 
مؤمنــان، ما را از این مهــدى خود آگاه کنید. پس 

آن حضرت فرمود:
»هنگامی که رفتنی ها بروند و منقرض شــوند 
و مؤمنان اندک شوند و آشوبگران از میان بروند، 
اِرُجوَن  َج الّدَ پس همان وقت همان وقــت؛ ِإَذا َدَر
َو َقــّلَ اْلُمْؤِمُنوَن َو َذَهَب اْلُمْجِلُبون َفُهَناَک ُهَناَک.

آن مرد عرض کرد: اى امیر مؤمنان، این مرد از 
کدام قوم است؟

فرمود: از بنی هاشم، از بلندمقام ترین طوایف 
عــرب اســت و از دریایــی که از هر ســو آب ها بر آن 
ســرازیر اســت، امانگاهی که پناهگاه پناهجویان 
اســت و معدن زالل آن اســت؛ آن زمــان که همه 
تیره و ناصفا شــوند. هنگامی که مرگ شــبیخون 
زنــد، او را ترســی در دل نباشــد و چــون مرگ روى 
آورد، سســتی و ناتوانی از خود نشــان ندهد و در 
میــدان نبرد و زور آورى، آنجا که دلیران پشتشــان 
به خــاک آید، عقب نشــینی نکند، دامــن همت به 
کمــر زده و پــر جمعیــت و پیروزمند و شــیِر بیشــه 
شــجاعت باشــد کــه ریشــه کن کننده ســتمگران، 
از  شمشــیرى  و  مردانــه  و  اســتوار  پشــتوانه اى 
شمشــیرهاى خــدا باشــد؛ َرْأٌس ُقَثُم َنُشــَؤ َرْأُســُه 
ــْؤَدد َو َعــاِرٌز ]َغاِرٌز[ َمْجــَدُه ِفی َأْکَرِم  ِفــی َباِذِخ الّسُ
 

ٌ
ــَک َعــْن َبْیَعِتِه َصــاِرٌف َعاِرض اْلَمْحِتــد َفــاَل َیْصِرَفّنَ

َیُنوُص ِإَلی اْلِفْتَنِة ُکّلَ َمَناص.
ســاالر و پرخیرى اســت که بزرگ شــده خاندان 
جاللت و شــرف اســت و ریشــه مجد و بزرگواریش 
در اصیل تریــن ریشــه ها باشــد؛ پــس تــو را هیــچ 
موجــب انصرافــی ــــ آن کســی کــه بــه ســوى هــر 
فتنــه اى شــتابان بگریزد و آن کس که اگر ســخن 

بگویــد، بدتریــن ســخنگو اســت و اگــر خامــوش 
ـ از  نشــیند، خباثت ها و فســادها در انــدرون داردـ 

بیعتش منصرف نکند.
ســپس آن حضــرت بــه توصیــف مهــدى )عج( 
بازگشــت و فرمــود: ســاحت و درگاهــش از همــه 
شــما وســیع تر و دانــش او از همــه شــما فزون تر 
اســت و خویشــان و نزدیکان را بیش از همه شما 
سرکشــی و حفــظ پیوســتگی می کنــد. پــروردگارا 
برانگیختــه شــدن او را مایــه بــه درآمــدن و ســر 
رســیدن دلتنگی و اندوه قرار بده و به واســطه او 
پراکندگــی اّمت را جمع کن؛ پس اگر خداوند براى 
تــو خیر خواســت، عزم خود اســتوار کــن و اگر در 
راه رســیدن بــه خدمــت او توفیق یافتــی، از او به 
دیگرى بــاز نگرد و هرگاه به ســویش راه یافتی، از 
ِة  ُهــّمَ َفاْجَعْل َبْعَثُه ُخُروجًا ِمَن اْلُغّمَ او در نگذر. الّلَ
ِة َفِإْن َخاَر الُل َلَک َفاْعِزْم َو اَل  ّمَ َو اْجَمْع ِبِه َشْمَل اْلُ
ْقــَت َله َو اَل َتُجوَزّنَ َعْنه ِإْن ُهِدیَت  َتْنَثــِن َعْنُه ِإْن ُوّفِ

ِإَلْیِه
)پس از این سخن ها( آه برآورد و در این حال با 
دســت خویش به سینه خود اشاره کرد و فرمود: 
چه بســیار به دیدن او مشــتاقم«. َأْوَسُعُکْم َکْهفًا 
َو َأْکَثُرُکــْم ِعْلمًا َو َأْوَصُلُکْم َرِحمًا؛ َهــاْه َو َأْوَمَأ ِبَیِدِه 

ِإَلی َصْدِرِه َشْوقًا ِإَلی ُرْؤَیِتِه. 
)الغیبة للنعمانی، النص، ص213 و 214(

و در دعــای دیگــری خطــاب بــه کمیــل فرمود 
ٍة َظاِهٍر   ِمْن َقاِئــٍم ِبُحّجَ

ُ
ْرض ُهــّمَ َبَلی اَل َتْخُلو اْلَ »الّلَ

َناُتُه َو  َأْو َخــاٍف َمْغُمــوٍر ِلَئاّلَ َتْبُطــَل ُحَجــُج الِل َو َبّیِ
ْعَظُموَن َخَطرًا  وَن َعــَددًا اْلَ َقّلُ َکــْم َو َأْیَن ُأوَلِئــَک اْلَ

ــی ُیوِدُعوَها ُنَظَراَءُهْم  ِبِهْم َیْحَفــُظ الُل ُحَجَجُه َحّتَ
َو َیْزَرُعوَهــا ِفی ُقُلوِب َأْشــَباِهِهْم َهَجــَم ِبِهُم اْلِعْلُم 
ُموِر َفَباَشُروا ُروَح اْلَیِقیِن َو اْسَتاَلُنوا  َعَلی َحَقاِئِق اْلُ
َمــا اْســَتْوَعَرُه اْلُمْتَرُفــوَن َو َأِنُســوا ِبَما اْســَتْوَحَش 
ْنَیــا ِبَأْبــَداٍن َأْرَواُحَهــا  ِمْنــُه اْلَجاِهُلــوَن َصِحُبــوا الّدُ
ْعَلی َیا ُکَمْیُل ُأوَلِئَک ُخَلَفاُء الِل  َقٌة ِباْلَمَحــّلِ اْلَ ُمَعّلَ
َعــاُة ِإَلی ِدیِنِه َهاْی َهاْی َشــْوقًا ِإَلی ُرْؤَیِتِهْم َو  َو الّدُ

َأْسَتْغِفُر الَل ِلی َو َلُکْم.«
یعنــی بارالهــا زمین خالــی نمی مانــد از حجتی 
که یا آشــکارا به تبلیغ دین قیام کند و یا به پنهان 
و گمنامــی، تا مگــر حجت هاى الهــی و راهنمایان 
حــق باطــل نماننــد، امــا آنــان چقــدر هســتند و 
کجایند؟ آنان اندکند و به قدر و شــخصیت بسیار 
بــزرگ؛ خداونــد بــه وســیله آنــان دالئــل توحید و 
حــق را نگهــدارى می کنــد تــا بــه مردانــی همانند 
را بســپارند و در  آن دالئــل  خــود در شایســتگی 
زمیــن دل هایی مانند دل هاى خــود آن تخم هاى 
معرفــت را بکارند؛ این مردان حقیقــت، به نیروى 
دانش، تا مغز جهان هســتی پیشــروى کرده اند و 
شــاهد مقصــود را در آغــوش گرفته انــد. آنچه در 
نظــر نازپروردگان ســخت و دشــوار اســت در نظر 
اینــان ســهل و آســان اســت و بــا آنچــه نادانان از 
آن گریزاننــد، اینــان مأنوس و دلخوش هســتند؛ 
جسمشــان در دنیا اســت، اما جانشــان بــه عالم 
جانشــینان  آنــان  کمیــل  اى  دارد.  تعلــق  أعلــی 
خداوندنــد و مبلغیــن دیــن اوینــد؛ آه آه که چقدر 
مشــتاق بــه دیدارشــانم و بــراى خــود و شــما از 

خداوند آمرزش می طلبم.

 : انتظار گروه  سپهرغرب، 
امام  ظهور  واسطه  به  خداوند 
خویش  نعمت های  )عج(  زمان 
گسترش  عالم  پهنه  بر  را 
نهایت  در  انسانها  تا  می دهد 
مسیر  شادی،  و  عافیت  امنیت، 

را بپیمایند. رشد و کمال 
اندیشــه  در  ظهــور  و  مهدویــت  مســئله 
اســالمی اصلی ترین معارف شــیعه است، چراکه 
به اعتقاد مســلمانان آنکه پرده از اســرار حقایق 
برمــی دارد، تعالیــم دین را احیاء و دیــن حقیقی 
را بــر پهنه عالم مســتقر می کنــد، وجود مقدس 
امام زمان )عج( اســت. بر اســاس تعالیم دینی، 
خداونــد بــه واســطه ظهــور آن وجــود مقدس، 
برکــت، رحمــت و نعمات خویش را بــر پهنه عالم 
گســترش می دهد تا انســانها در نهایــت امنیت، 
عافیت و شــادی، مسیر رشد و کمال را بپیمایند.
در ادامــه به برخــی روایات پیامبــر و اهل بیت 
)ع( دربــاره بــرکات و نعمــات عصر ظهور اشــاره 

می شود:
پیامبر صلی الل علیه و آله و ســلم:

1ـ مــردى از اهل بیــت من به ســلطنت خواهد 
رســید که به ســنت من )آن طور کــه باید( عمل 
کند و خداوند از آســمان براى وى روزى فرســتد 
و زمیــن آنچه دارد، بیرون دهد و او زمین را پر از 
عدل کند چنان که پراز ظلم و ســتم باشــد او به 
بیت المقدس درآید و هفت ســال سلطنت کند؛  
ُیخرُج رُجٌل ِمن أهل َبیتی و َیعمُل ُســنتی و ُینّزُل 
الل َله الَبرکَة ِمن الّســماء و ُتخرُج الرض برکاِتها 

و َتمالُء ِبه الرَض َعــدًال َکما ُملَئت ُظلمًا و ُجورًا 
)شــرح إحقاق الحق، السید المرعشی،ج ١٣، 
)١٤ الصفحة 

ســلمان  بــه  خطــاب  اســالم)ص(  پیامبــر  2ـ 

دوزاده  مــن  از  پــس  امامــاِن  فرمــود:  فارســی 
ســپس  هســتند.  قریــش  از  تمامشــان  نفرنــد 
قائــم ما خــروج می کند و قلوب مؤمنین را شــفا 

می بخشد.
ُهــْم ِمْن  ــُة َبْعــِدی اْثَنــا َعَشــَر ُثــّمَ َقــاَل ُکّلُ ِئّمَ اْلَ
ُج َقاِئُمَنــا َفَیْشــِفی ُصــُدوَر َقْوٍم  ُقَرْیــٍش ُثــّمَ َیْخــُر

ُمْؤِمِنین. 
)کفایة األثر فــی النص علی األئمة اإلثنی
 عشر، ص 44(

علیه السالم: امیرالمؤمنین 
مشــرق  طلوع کننــده  از  اگــر  کــه  بدانیــد 
پیــروى کنیــد، او شــما را بــه شــاهراه  هاى پیامبر 
صلی الل علیه وآلــه می برد. پــس، از کورى و کرى 
و گنگــی شــفا می  یابیــد، و رنــِج طلــب و کجروى، 
از شــما برداشــته می  شــود و بار ســنگین تحمل 
)ظلم و ســتم از دولتهاى جابر و بیعت ســالطین 
جــور( را از گردن ها فــرود می آوریــد. خداوند در 
آن روز هیــچ کس را بــی نصیــب نمی کند، جز آن 
کــس کــه از رحمــت او ســر بــاز زنــد و خویشــتن 
ِذیــَن َظَلُمــوا َأّیَ ُمْنَقَلــٍب  دار نباشــد َو َســَیْعَلُم اّلَ
َیْنَقِلُبــون؛ کســانی کــه ســتم کرده انــد بــه زودى 
خواهند دانســت به کدام بازگشــتگاه برخواهند 

گشت. 
)سوره شعراء 226(

َبعُتم طاِلَع الَمشــِرِق َســَلَک  ُکم إِن اّتَ ِاعَلمــوا أّنَ
آلــه،  و  علیــه  الل  صلــی  ســوِل  الّرَ َمناِهــَج  ِبُکــم 
َمِم َوالَبَکــِم، وُکفیُتم  َفَتداَویُتــم ِمــَن الَعمی َوالّصَ
قَل الفاِدَح  ــِف، و َنَبذُتُم الّثِ َعّسُ َلِب َوالّتَ َمؤوَنَة الّطَ
ــُد الُل ِإاّلَ َمْن َأَبــی َو َظَلَم َو  َعــِن اَلعنــاِق َو اَل ُیَبّعِ
ِذیَن  اْعَتَســَف َو َأَخــَذ َمــا َلْیــَس َلــُه- َو َســَیْعَلُم اّلَ

َظَلُمــوا َأّیَ ُمْنَقَلٍب َیْنَقِلُبوَن. 
)الکافی: ج 8 ص 66 ح 22(

علیه السالم: حسن  امام 

امام حســن مجتبی)ع( از پدر بزرگوار خویش 
امیرالمؤمنیــن ضمن روایتی نقل می کند:

روزگار بــه ایــن منــوال خواهــد بــود تــا اینکه 
روزگاری  کــه  آخرالزمــان  در  را  مــردی  خداونــد 
ســخت اســت، مبعوث و او را به وســیله مالئکه 
را  وی  یــاران  و  انصــار  و  می کنــد  تأییــد  خــود 
ُ ِبَماَلِئَکِتِه َو َیْعِصُم  ُدُه َالَلّ نگاهــداری می کند؛ ُیَؤِیّ

َأْنَصاُرُه
او را بــه وســیله آیات و معجــزات خود نصرت 
می دهــد؛ وی را بر زمیــن غلبه و مســلط می کند 
تــا اینکه مــردم خواه ناخــواه مطیــع و منقاد او 
شــوند؛ او زمین را بعد از آنکه پر از ظلم و ســتم 
شــده باشــد، پــر از عــدل و داد و نــور و برهــان 
خواهــد کــرد؛ َیْنُصــُرُه ِبآَیاِتــِه َو ُیْظِهُرُه َعَلــی َأْهِل 
ْرَض  ــی َیِدیُنــوا َطْوعــًا َو َکْرهــًا َیْمــَأُ َاْلَ ْرِض َحَتّ َاْلَ

َو ِقْسطًا. َعْدًال 
مطیــع  برایــش  شــهرها  طــول  و  عــرض 
ایمــان  اینکــه  مگــر  نیســت  کافــری  می شــوند؛ 
مــی آورد و تبهــکاری نیســت مگــر اینکــه نیکوکار 
او  ســلطنت  زمــان  در  درنــدگان  شــد؛  خواهــد 
صلــح و ســازش می کننــد؛ زمین گیاهــان خود را 
می رویاند و آســمان بــرکات خود را فرو می ریزد؛ 
گنجهــا بــرای او ظاهر خواهند شــد و مدت چهل 
ســال مالک شرق و غرب خواهد شــد؛ خوشا به 
حال کســی که روزگار او را درک کند و ســخن وی 
را بشــنود؛ تنزل الســماء برکتهاو ُتظِهر له الُکُنوز، 
َیملــُک مــا َبیــن الخافقیــن أربعیــن عامًافطوَبــی 

ِلَمن أدرَک أّیاَمه و َســِمَع َکالمه. 
)اثباةالهدی، ج5،  ص145(

علیه  السالم: حسین  امام 

زمین گیر  و  نابینا  شخص  زمین  روى  در    
به  خداوند  اینکه  مگر  بود  نخواهد  مبتالئی  و 
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ســپس امام حســین)ع( این بــرکات را تأویل 
ایــن آیه از قــرآن معرفــی کرده و فرمــود: »)این 
همــه بــرکات( معنای این ســخن خداوند اســت 
َقْوا  کــه فرمــود »َو َلــْو َأّنَ َأْهَل اْلُقــرى آَمُنــوا َو اّتَ
َو  ْرِض  َواْلَ ــماِء  الّسَ مــَن  َبــَرکاٍت  َعَلْیِهــْم  َلَفَتْحنــا 
ُبوا َفَأَخْذناُهْم ِبما کاُنوا َیْکِســُبوَن؛ یعنی  لِکْن َکّذَ
اگــر اهــل کتاب ایمــان می آوردنــد و تقوا پیشــه 
میکردند،مــا به یقیــن برکاتی از آســمان و زمین 
بــراى آنــان قــرار می دادیــم، ولــی اینــان تکذیب 
کردند و ما آنان را به واســطۀآنچه کســب کردند 

کردیم.«  مؤاخذه 
)الخرائج و الجرائح، ج2، ص849(

علیه السالم: سجاد  امام 

زمانــی کــه قائــم  ظهــور کنــد خداونــد آفت و 
گزنــد را از هــر مؤمنی برطرف می کنــد و نیرویش 
را بــه او باز می گردانــد؛ ِإَذا َقاَم اْلَقاِئُم َأْذَهَب الُل 

ته«  َعــْن ُکّلِ ُمْؤِمٍن اْلَعاَهَة َو َرّدَ ِإَلْیِه ُقّوَ
ص317( نعمانی،  )غیبت 

علیه السالم: رضا  امام 
یکــی دیگــر از بــرکات عصــر ظهــور، ســرکوبی 
کفــار و ظالمــان جهــت التیــام و شــفای دل های 
مؤمنینــی اســت کــه بــه خاطــر ســتم آنهــا زخم 
برداشــته بــود؛ امام رضــا در روایتــی فرمود: ».. 
در ایــن موقع فرج )و آزادى( مردم فرا می رســد 
و آنــان کــه مرده اند دوســت می داشــتند که در 
آن وقــت زنــده بودنــد و خداونــد دلهــاى مردم 
بــا ایمان را التیام و شــفا می بخشــد؛ َذِلــَک َیْأِتی 
ْمَواُت َأْن َلْو َکاُنوا َأْحَیاًء َو  ُج َو َیَوّدُ اْلَ ــاِس اْلَفَر ِللّنَ

َیْشــِفی الُل ُصُدوَر َقْوٍم ُمْؤِمِنین.« 
)للطوسی( )الغیبة 
 کتــاب الغیبة للحجة، ص440(

اگر  انتظار:  گروه  سپهرغرب، 
مقامات  به  رسیدن  خواهان  ما 
شیعیان راستین و واقعی هستیم 
آنها  که  بپیماییم  را  مسیری  باید 
فرج  انتظار  با  را  خود  و  پیموده اند 
انتظار  آنکه  به ویژه  زینت ببخشیم؛ 
زمینه ای مهم برای برقراری و تسلط 

حکومت جهانی امام عصر)عج( است.
در کتاب صحیفه مهدیه ذیل عنوان »روش فکری 

خود را تغییر دهید!« آمده است:
با یک جهش روحی و یا با یک تغییر و سبک روش 
فکری، تحول مهمی در خود ایجاد کنید و راه خود را 
از افرادی که برایشــان غیبت و ظهور تفاوت چندانی 
ندارید، جدا کنید. یقین داشته باشید همان گونه که 
بی تفاوتی و غفلت نســبت به پدر جسمانی گناهی 
بــس بزرگ اســت بی تفاوتی و غفلــت از پدر معنوی 
گناهی بزرگ تر است و سرانجامی تاریک و شوم برای 

انسان خواهد داشت.
اگــر تاکنون نســبت بــه امام عصــر ارواحنــا فداه 
بــی تفاوت بــوده اید و فرق میان ظهــور و غیبت آن 
حضــرت )عــج( را درک نکرده اید و در اندیشــه ظهور 

حیات بخش آن حضرت )عج( نبوده اید، اگر تاکنون 
اهل دعا و نیایش برای فرا رســیدن روزگار پرشــکوه 
عصر ظهور نبوده اید و نمی دانستید نسبت به امام 
زمان )عج( و رهبــر و موالی خویش وظیفه ای ویژه 
بر عهــده دارید اکنون که این حقیقــت را دریافتید و 
درک نمودید که در زمان غیبت وظیفه ای سنگین بر 
عهده مردم اســت خود را از غفلت نجات بخشیده و 
با یک اراده قوی و با یک تصمیم جدی گذشته خود 
را جبران کنید و با تالش و کوشــش در مســیر انتظار 

حضرت بقیه الل)عج( گام بردارید.
بدانیــد رافت و مهربانی شــدید آن حضرت )عج( 
نســبت به دوســتداران مقام والیت سبب می شود 
که غفلت های گذشته آنها مورد عفو و بخشش قرار 
گیرد و قلب مهربان آن بزرگوار اشــتباهات ایشــان را 
نادیــده خواهد گرفــت. مگر حضرت یوســف )ع( به 
بــرادران خــود با آن همه ظلم و ســتم که بر ایشــان 
روا داشتند، نفرمود: امروز سرزنشی بر شما نیست. 
خداوند شــما را می آمــرزد و او رحم کننده ترین رحم 
کننــدگان اســت، یقیــن داشــته باشــید روح عظیم 
انسان آفریده نشده  که وابسته به مادیات و مسائل 
بی ارزش دیگر شــود بلکه برای آن خلق شــده است 

که با آشــنایی با مصائب معنوی و شناخت خداوند 
و جانشینان او به سوی مسائل الهی کشیده شود.

آیا ســزاوار اســت انســانی که می تواند همچون 
ســیدبحرالعلوم و مرحــوم شــیخ انصــاری بــا امــام 
عصر )عج( ارتباط داشــته باشــد روح خود را غرق در 
اندیشــه های مادی نموده و وجود خویش را گرفتار 
قید و بندهای غفلت زا نماید؟ آیا سزاوار است انسانی 
که می تواند بر فراز آشــنایی با خاندان وحی به پرواز 
درآید پر و بال خود را بشــکند و در زندان دنیا خود را 
بازیچه و اســیر شــیاطین گرداند؟ آیا سزاوار است در 
میان هفت میلیارد جمعیت انسان در سراسر جهان 
اقدامــی بس اندک با مفاســد عصر غیبت آشــنایی 
داشــته باشــند؟ چرا نباید همــه انســان ها از ارزش 
انســانی خویــش باخبر باشــند و بداننــد در صورتی 
دارای قــدر و بهــا هســتند کــه بتوانند بــه خداوند و 

جانشینان او در این روزگار توجه داشته باشند.
اگر همه انسان ها لیاقت چنین مقامی را ندارند و 
این مقام از آن گروهی خاص اســت چرا ما و شــما از 
آنان نباشیم؟ یقین داشته باشید کسی که صادقانه 
در جســت و جوی امام عصر ارواحنافداه باشــد و در 
راه آن حضــرت )عــج( خدمــت کند و دربــاره تعجیل 

ظهــور آن بزرگــوار دعا و تــالش نماید، ســرانجام راه 
بــه جایــی می بــرد و روزنــه ای به ســویش گشــوده 
می شــود؛ بنابراین، از کمک و فداکاری نسبت به آن 
حضرت )عج( که دوران غیبت -همچون ریســمانی 
کــه دشــمنان بــه گــردن اول مظلوم عالم هســتی 
حضــرت امیرالمومنیــن )ع( افکندنــد و دســتان آن 
بزرگوار را بســتند-، دســتان آن حضرت )ع( را بسته 
است؛ دست برندارید و با تالش در راه ظهور حضرت 
بقیــه الل)عــج( و فراهــم کــردن مقدمــات آن کاری 
از ریســمان غیبــت را پــاره کنیــد. باید بدانیــم توجه 
بــه حضرت بقیــه الل )عــج( توجه بــه خداوند کریم 
اســت، حضرت باقرالعلوم )ع( در شرح کالم حضرت 
امیرالمومنیــن )ع( کــه فرمودنــد: »أنــا بــاب الل«، 
می فرمایند یعنی کســی که به وســیله من توجه به 
خداوند کند، آمرزیده می شــود؛ بنابراین با توجه به 
باب الل، خداوند گناهان را آمرزیده و موانع پیشرفت 

روحی انسان را برطرف می کند.
اگــر مــا خواهان رســیدن بــه مقامات شــیعیان 
راستین و واقعی هستیم باید مسیری را بپیماییم که 
آنها پیموده اند و در راهی قدم برداریم که آنان در آن 
راه قدم برداشته اند و همچون آنان اعتیاد به غفلت 

را از خــود زدوده و خــود را بــا توجــه و انتظــار ظهور 
زینت بخشیم، زیرا انتظار پدیدآورنده فکر و اندیشه، 
نیروبخش و عمل آفرین اســت. بر این اساس است 
که پیامبر اکرم)ص( فرمودند: بافضیلت ترین جهاد 

امت من انتظار فرج است. انتظار زمینه ای مهم برای 
برقــراری و تســلط حکومت جهانی امــام عصر )عج( 
است و علت ســفارش های خاندان وحی درباره این 

موضوع اهمیت همین مسئله است.

)عج( زمان  امام  ظهور  عصر  سبک  به  زندگی 

معارفشیعه

صحیفهمهدیه

اشتیاق امام علی )ع( به دیدار اصحاب آخرالزمانی

تغییری که منتظران باید در فکر خود ایجاد کنند!

بدانید که اگر از طلوع کننده 
وى کنید، او شما  مشرق پیر
را به شاهراه  هاى پیامبر 
صلی اهَّلل علیه وآله می برد. 
پس، از کورى و کرى و گنگی 
شفا می  یابید، و رنِج طلب 
وى، از شما برداشته  و کجر
می  شود و بار سنگین تحمل 
)ظلم و ستم از دولتهاى 
جابر و بیعت ساطین جور( 
ود می آورید.  را از گردن ها فر
وز هیچ کس  خداوند در آن ر
را بی نصیب نمی کند، جز آن 
کس که از رحمت او سر باز..

آخرالزمان



حضرت أباعبدٱهّٰلل ٱلُحَسین علیه ٱلّسالم می فرمایند: 

. َبٰاِع ٱْلَحّقِ ّلَٰ ِبٱّتِ َلٰ َیْکُمُل ٱْلَعْقُل! ِإ
کمال نخواهد رسید.  عقِل انساِن عاقل، جز با پیروى از حّق به 

حدیث

 www .sepehrpress . i r      @sepehrgharb      Emai l :  sepehrgharb .news@gmai l .com      sepehrgharb

 پنجشنبه 25 اسفند ماه 1401  
کنید سال سیزدهم  شماره 2537  مرا اسکن 

12

سفرهاینوروزی

مدیریتراهها

بانکمرکزی

عادلعبدالمهدی

صاحب امتیاز: مســعود جواندل  مدیرمســئول: سیدحسن قشمی
گمار سردبیر : زهره پوروهابی  دبیر:سمیرا 

کردستان - مرکزی - همدان    کرمانشاه -       گستره توزیع: استان های ایالم - 

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی؛

مهلت تکمیل مدارک وام 
ازدواج و فرزند بیشتر می شود

از  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
ابتدای سال 1402 مدت زمان تکمیل 
مدارک در سامانه های ازدواج و فرزند 
افزایش  روزکاری   60 به  روزکاری   45 از 

می یابد.
بانــک مرکــزی در بخشــنامه ای بــه 
شــبکه بانکی اعالم کرد که در راســتای 
اجــرای قانــون حمایــت از خانــواده و جوانــی جمعیــت 
و بنــد )الــف( تبصــره )16( قانــون بودجــه ســنواتی و با 
هــدف تســهیل در پرداخــت تســهیالت قــرض الحســنه 
ازدواج و فرزنــد، نظــر به اینکــه تعیین ضامــن معتبر در 
اختیــار بانک هــای عامــل اســت و تامین شــرایط ضامن 
مورد نظــر بانکها توســط متقاضیان تســهیالت مذکور، 
زمــان بــر بــوده و بــا عنایــت بــه اینکــه در صــورت عدم 
تامیــن ضامن مورد نظر طــی 45 روزکاری، متقاضیان از 
ســامانه های مربوطه خارج شــده و مجبــور به ثبت نام 
مجدد هســتند، از ابتدای سال 1402 مدت زمان تکمیل 
مدارک در ســامانه های ازدواج و فرزند از 45 روزکاری به 

60 روزکاری افزایش پیدا می کند.
بدیهــی اســت در صورتیکــه "تکمیل مدارک" توســط 
متقاضیان قبل از مدت یادشــده انجام شــود، آن بانک 
ملزم به پرداخت تســهیالت بــه متقاضیان خواهند بود. 
الزم به ذکر اســت رعایت سایر شــرایط و ضوابط اعطای 

تسهیالت مذکور الزامی است.

ایران و جهان

محدودیت های ترافیکی ایام نوروز اعالم شد

کدام جاده ها در ایام نوروز یک طرفه است؟
سپهرغرب، گروه ایران و جهان: 
کشور  راه های  مدیریت  مرکز 
ممنوعیت های  و  محدودیت ها 
از  کشور  جاده های  ترافیکی 
جمله چالوس و هراز را برای ایام 
 15 سه شنبه  روز  پایان  تا  نوروز 

فروردین ماه 1402 اعالم کرد.
مرکز مدیریــت راه های کشــور محدودیت های 
ترافیکــی ایــام نــوروز 1402 را اعالم کــرد. با توجه 
بــه پیش بینــی وضعیــت تــردد و اقدامــات کنترل 
ارتقــاء  و   1402 ســال  نــوروز  تعطیــالت  ترافیــک 
ضریب ایمنی و تسهیل عبور و مرور وسایل نقلیه 
محدودیت هــا و ممنوعیت هــای ترافیکی از امروز 
تا پایان روز سه شــنبه 15 فروردین ماه 1402 اجرا 

می شود.
عبــور و مــرور انــواع موتــور ســیکلت در ایــام 
و  آزادراه هــا  تمامــی  در  نــوروزی  طــرح  اجــرای 
هــراز،  چالــوس،   – کــرج  محورهــای  بزرگراه هــا، 
فیروزکــوه و ســایر محورهایی که ضــرورت ایجاب 

کند، ممنوع است.
کــه  برون شــهری  محورهــای  تمامــی  در 
انــواع  بــرای  ترافیکــی  و محدودیــت  ممنوعیــت 
تریلــر و کامیــون اعمــال می شــود، عبــور و مــرور 
انواع تریلر، نــاوگان ترانزیتی، کامیون و تانکرهای 
حامل مواد ســوختی و فاسدشــدنی، بهداشتی، 

کودهــای شــیمیایی، ضدعفونی کننده و کاالهای 
اساسی )گندم، جو، برنج، سویا، دانه های روغنی 
و...( یــا دارای مجــوز از پلیس راهــور فراجا از این 
امر مســتثنی بــوده و ممنوعیت تــردد این قبیل 
وســایل نقلیــه فقط در راه هایی اعمال می شــود 
کــه مقررات یک طرفه شــدن عبور و مــرور در آنها 
اجــرا می شــود یــا ممنوعیت تردد در طول ســال 

دارند.
بــه  کامیونــت  و  کامیــون  تریلــر،  انــواع  تــردد 
بهداشــتی،  ســوختی،  مــواد  حاملیــن  اســتثنای 
 13 تاریــخ  در  مجــوز  دارای  و  اساســی  کاالی 
فروردیــن 1402 در کلیــه محورهــای برون شــهری 

کشور ممنوع است.

 محدودیت های محور چالوس
در  کامیونــت  و  کامیــون  تریلــر،  انــواع  تــردد 
محــور کــرج – چالوس و بالعکس ممنوع اســت؛ 
همچنیــن تــردد انــواع وســایل نقلیــه از ســاعت 
دوشــنبه  پایــان  تــا  اســفند   24 چهارشــنبه   12
29 اســفند از مرزن آبــاد بــه ســمت کــرج ممنــوع 
بــوده و در صورت اعــالم ماموریــن پلیس راه در 
محل، تردد انواع وســایل نقلیه از ســاعت 16 این 
تاریخ هــا تــا ســاعت 24، از کــرج میــدان امیرکبیر 
آزادراه تهــران - شــمال بــه ســمت مرزن آبــاد  و 

به صورت یک طرفه خواهد بود.

تــردد انــواع وســایل نقلیــه در روزهــای دوم، 
ســوم و چهارم و روزهای 11، 12، 13 و 14 فروردین 
از ســاعت 12 تــا ســاعت 2 بامداد روزهــای بعد از 
کــرج میــدان امیرکبیــر و ابتــدای آزادراه تهــران-
ســمت  بــه  آزادگان(  بزرگــراه  )انتهــای  شــمال 
اعــالم  صــورت  در  و  بــوده  ممنــوع  مرزن آبــاد 

مامورین پلیس راه در محل، تردد انواع وســایل 
نقلیــه از ســاعت 16 تاریخ هــای مذکور تا ســاعت 
2 بامــداد روز بعــد، از مرزن آبــاد به ســمت کرج و 

تهران به صورت یک طرفه خواهد بود.
بــا وجود این در صورت افزایش حجم تردد در 
آزادراه تهــران – شــمال و احتمال کنــدی ترافیک 

در داخــل تونل هــا با اعــالم مامورین مســتقر در 
محل مســیر جنوب به شمال یا شمال به جنوب 
به صــورت مقطعــی از ابتــدای آزادراه در هــر دو 

مسیر مسدود خواهد شد.

 محدودیت های محور هراز
تریلــر در محــور هــراز همچنــان  انــواع  تــردد 
ممنــوع اســت؛ تــردد انــواع کامیــون و کامیونت 
به اســتثنا حاملین مواد ســوختی و فاسدشدنی 
از امــروز تــا ســاعت 2 بامــداد روز شــنبه پنجــم 
فروردین 1402 و از ســاعت 6 روز پنجشــنبه دهم 
فروردیــن تــا ســاعت 2 بامــداد روز سه شــنبه 15 
فروردیــن از رودهــن به آمــل و بالعکــس ممنوع 

است.
تــردد انــواع وســایل نقلیــه روز دوشــنبه 29 
اسفند 1401 از ساعت 12 تا ساعت 24 از آب اسک 
بــه رودهــن ممنــوع بــوده و بــا اعــالم مامورین 
پلیــس راه مســتقر در محــل، تردد انواع وســایل 
نقلیه از رودهن به آب اســک به صــورت یک طرفه 

خواهد بود.
تــردد انــواع وســایل نقلیــه در روزهــای دوم، 
ســوم و چهارم و روزهای 11، 12، 13 و 14 فروردین 
از ســاعت 15 از رودهن به آب اسک ممنوع بوده 
و بــا اعــالم مامورین پلیس راه مســتقر در محل، 
تردد انواع وســایل نقلیه از ساعت 13 تاریخ های 

مذکــور تــا ســاعت 24 از آب اســک بــه رودهــن 
به صورت یک طرفه خواهد بود.

 محور تهران – فیروزکوه – قائم شهر
تــردد انوع تریلرها از ســاعت 12 تا ســاعت 24 
امــروز چهارشــنبه 24 اســفند از مســیر جنوب به 
شــمال محــور تهران-فیــروز کــوه – قائــم شــهر 
و بالعکــس ممنــوع اســت، همچنین تــردد انوع 
تریلرهــا از ســاعت 6 الی ســاعت 24 روزهای 25، 
بــه  از مســیر جنــوب  اســفند   29 و   28  ،27  ،26
و  قائم شــهر   – تهران–فیروزکــوه  محــور  شــمال 

بالعکس ممنوع است.
همچنیــن تــردد انــوع تریلرهــا از ســاعت 6 تــا 
24 روزهــای پنجشــنبه و جمعــه ســوم و چهــارم 
فروردین 1402 از مســیر شــمال بــه جنوب محور 
قائم شــهر–فیروزکوه – تهــران و بالعکس ممنوع 
 24 تــا   6 ســاعت  از  تریلرهــا  انــوع  تــردد  اســت. 
روزهای 11، 12، 13 و 14 فروردین از مســیر شــمال 
بــه جنوب محور قائم شــهر–فیروز کوه – تهران و 

بالعکس ممنوع است.
ایــن  در  نیــز  ترافیکــی  محدودیت هــای  ســایر 
لینــک آمــده اســت. مســافران قبــل از عزیمت به 
ســمت مقصــد خــود در نــوروز 402، می توانند از 
محورهــای ترافیکــی آگاه شــوند و آنگاه به ســفر 

اقدام کنند.

کمبود در بلیت های نوروزی اتوبوس؛ بلیت نیست تقاضا نکنید!
و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
جهان: سفرهای نوروزی به زودی 
بر  عالوه  ظاهرا  اما  می شود  آغاز 
قطار و هواپیما مسافران در تهیه 
مشکالتی  هم  اتوبوس  بلیت 

دارند.
بــا نزدیــک شــدن بــه روزهــای 
پایانی ســال بازار خرید بلیــت ناوگان حمل و نقل 
عمومــی جــاده ای داغ شــده امــا در ایــن میــان 
برخی مســافران با مشــکالتی مواجــه بوده اند و 
نتوانســته اند بلیت برای مســیر مــورد نظر خود را 

پیدا کنند.
یکــی از راننــدگان اتوبــوس هــم بــا تأییــد این 
هزینه هــا  افزایــش  متأســفانه  گفــت:  موضــوع 
در اتوبــوس سرســام آور شــده و از طــرف دیگــر 
نــرخ لــوازم یدکــی و قطعــات و روغن هم بســیار 
زیــاد شــده و در این حالــت دولت هیــچ همکاری 
گذشــته  ماه هــای  از  آنکــه  وجــود  بــا  نمی کنــد. 
امــا  بودیــم  کــرده  قیمــت  افزایــش  درخواســت 

موافقت نشده است.

بلیت  نکردن  پیدا  صورت  در  مسافران   
اتوبوس به لیست انتظار مراجعه کنند

در حــوزه حمل ونقــل جاده ای داریــوش باقر 
جــوان گفــت: اکنون بــرای تمامی مســیرها بلیت 
اتوبــوس وجود دارد و مســافران هــم به صورت 
اینترنتی و هم به صورت حضوری می توانند بلیت 

تهیه کنند.
بــه گفته مدیــرکل دفتر حمل ونقل مســافری 
مســافری  کــه  صورتــی  در  راهــداری،  ســازمان 
نتوانســت بلیت پیدا کنند، می تواند با مراجعه به 
بخش رزواسیون در لیست انتظار برای تهیه بلیت 
قــرار بگیــرد و در صــورت تکمیــل شــدن ظرفیــت 
اقــدام به انجام ســفر و یا ســرویس فــوق العاده 

کنند.
او می گویــد: بــه هیــچ عنــوان عــدم فــروش 
حمــل  شــرکت های  یــا  راننــدگان  توســط  بلیــت 
ونقل مســافری را تأییــد نمی کنم و اکنون تمامی 
تشــکل ها و بخش های صنفی برای خدمات دهی 

به مسافران نوروزی اعالم آمادگی کرده اند.
باقــر جــوان گفــت: در صورتی که شــرکت های 

حمــل ونقلی یا راننــدگان برای تهیه لــوازم یدکی 
یــا ســوخت مشــکل دارنــد بــا اعــالم نیــاز خــود 

می توانند آنها را اعالم کنند.
مدیــرکل دفتر حمل ونقل مســافری ســازمان 
راهداری تاکید کرد: در حال حاضر 8 هزار دستگاه 
اتوبــوس بــا متوســط ظرفیت 32 نفــر و 24 هزار 
دســتگاه مینی بوس با ظرفیت 17 نفر و 33 هزار 
دســتگاه ســواری کرایه پــالک عمومی بــا ظرفیت 
ســه نفر برای ایام نوروز در نظر گرفته شده است.
او گفت: با توجه به تشــدید تحریم ها، امســال 
نســبت بــه ســال گذشــته تعــداد نــاوگان حمــل 

ونقل با کاهش روبرو شده است.

 کاهش اتوبوس های فعال برون شهری
مدیــر عامــل شــرکت اتوبوســرانی از کاهــش 
تعــداد اتوبوس هــای بــرون شــهری از 14 هزار به 
حــدود 7 هــزار اتوبوس به علت برخی مشــکالت 

خبر داد.
درصــد   50 حــدود  گفــت:  ورپشــتی  حســین 
نــاوگان حمل و نقــل جاده ای به علت مشــکالت 

مالی و تأمین قطعات و لوازم از چرخه ســفرهای 
بین شهری حذف شدند.

مدیــر عامل شــرکت اتوبوســرانی گفــت: تهیه 
قطعه و لوازم سخت شده و تحریم ها تأثیر منفی 
در ایــن صنعــت داشــته اســت. برخی شــرکتهای 
خصوصــی نیــز اتوبوس هــا را بــا قیمــت باالتــری 
برای خود اجــاره می کنند که خروج اتوبوس ها از 
چرخه حمل و نقل برون شــهری را به دنبال دارد.
ورپشــتی گفــت: 90 درصــد آمــار جــا بــه جایی 
بــرون  مســافر در کشــوردر بخــش خصوصــی و 
شــهری انجام می شود و روزانه از پایانه های شهر 
تهــران حــدود 2 هزار دســتگاه اتوبوس به ســایر 
نقــاط کشــور مســافر حمــل می کننــد و در پیــک 
ســفر حدود 50 هــزار و در مواقع کمبود مســافر 
حــدود 30 هــزار نفر با ایــن اتوبوس ها جــا به جا 

می شوند.
ورپشــتی بــا قبــول تخلــف برخــی راننــدگان و 
شــرکتها در ســاعت حرکت اتوبوس از مبدا گفت: 

همه ملزم به رعایت قانون هســتند.
مدیــر عامل شــرکت اتوبوســرانی گفت: وضع 

نابســامان برخــی جاده ها و مســیرهای آزادراهی 
یکــی دیگــر از دالیــل ایجــاد مشــکالت فنــی برای 

اتوبوس ها اســت و باید به آن توجه شود.
اخیــرًا  اتوبوس هــا  قیمــت  گفــت:  ورپشــتی 
بســیار افزایش یافته و ســرمایه گــذاران با توجه 
بــه افزایــش تــورم، رغبــت کمتــری برای ســرمایه 
گذاری در این حوزه دارند. ورپشــتی از مســئوالن 
خواســت بــه صنعت حمــل و نقــل بیشــتر توجه 

کنند.
ایــن روزهــا نــه تنهــا در بخــش اتوبــوس بلکه 
بخــش ریلی و هواپیمایی هــم کمبود بلیت دیده 
می شــود و وضعیــت نابســامانی دارد چــرا که در 
همه ســایت های فروش بلیت حتی یک بلیت هم 
موجود نیســت باید دید تقاضا زیاد است یا اینکه 
کمبود بهانــه ای برای گرانی قیمت بلیت اتوبوس 

خواهد بود.

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
اسبق  وزیر  نخست  جهان: 
توافق  پنهان  زوایای  از  عراق 
ایران و عربستان و نقش پررنگ 
سلیمانی،  قاسم  حاج  شهید 
فرمانده شهید سپاه قدس در 

این توافق سخن گفت.
»عــادل عبدالمهــدی« نخســت وزیر ســابق 
عراق روایت متفاوتی از توافق ایران و عربســتان 
بیــان و بــه نقــش موثــر و پررنگ ســردار شــهید 

قاسم سلیمانی در آن اشاره کرد.
وی در یادداشــتی نوشت: گام اخیر در پکن و 
صدور بیانیه ســه جانبه میان چین، عربستان و 
ایران دارای اهمیت تاریخی اســت و بســیاری در 

بروز و ظهور این رخداد راهبردی نقش دارند.
عــادل عبدالمهــدی تاکیــد کــرد: ایــن رخداد 
را  جهــان  بلکــه  و  منطقــه  چهــره  می توانــد 
دســتخوش تغییر کند، مســاله صرفا از سرگیری 
روابــط میــان دو کشــور درگیر اختالفات نیســت 
بلکــه عــالوه بر این، توافق مذکــور منجر به حل 
و فصل سلســله پرونده های حساس و خطیری 

خواهد شد.
نخســت وزیر سابق عراق می افزاید: موضوع 
جدیــد و حســاس میانجــی گــری چیــن از ایــن 
توافق و آنچه از تبعات و سهیم شدن در ترسیم 
معــادالت در منطقه دارد. برخی را من می دانم 
و بدون شک برخی دیگر را هم دیگران می دانند 

و مواد دیگری را آنها می دانند.
وی بیــان کــرد: در ســفر رســمی بــه چیــن در 
ســپتامبر 2019 قبــل از نشســت بــا »شــی جین 
پینــگ« رئیــس جمهــور چیــن، دبیــر کل حــزب 
کمونیســت و »چیانــگ« رئیــس شــورای دولت 
)معادل نخســت وزیر( در 23/9/2019، قاسم 
ســلیمانی با من تمــاس گرفت و گفــت که برای 
شــما امــکان دارد کــه بــه عربســتان ســعودی 
بروید؟ پرســیدم برای چه؟ گفت: بــرای میانجی 
میــان مــا و عربســتان پاســخ دادم بــه محــض 
بازگشــت به بغــداد به ریاض ســفر خواهم کرد، 
این درخواست شهید سلیمانی را با طرف چینی 
در میان گذاشتم و آنها هم این درخواست را به 
فال نیک گرفته و از آن استقبال کردند. پرسیدم 

چه پیشنهادی دارند.
عبدالمهــدی افــزود: از جملــه مــواردی کــه 
شــهید ســلیمانی درخواســت طــرح آن را کــرد، 
عبارت اســت از اینکــه می توانیم بــه حل بحران 
یمــن از طریــق دولت وحــدت ملی کمــک کنیم، 
از تحــول در روابــط عربســتان و عــراق و برقراری 
روابط گســترده با مردم عــراق حمایت می کنیم، 
برخــالف  همســایه  کشــورهای  بــا  گفت وگــو 
بــرای  تعهــد  اســت،  آســان  دیگــر  کشــورهای 
کاهش تنش ها برای 10 ســال، احترام متقابل بر 
اســاس معادله نه غالب و نــه مغلوب، تضمین 
دریانوردی در خلیج فارس، حل مشترک مسائل 
در سوریه و لیبی و بقیه منطقه و نشست وزرای 

امور خارجه.
نخســت وزیر ســابق عراق تصریح کــرد: ما با 
برادران سعودی تماس گرفتیم آنها درباره علت 
این سفر جویا شدند چون من در آویل 2019 به 
عربستان سفر کرده بودم؛ من بحث درخواست 
میانجــی گــری ایــران را مطرح کردم و پرســیدند 
کــه طــرف ایرانــی درخواســت کننــده کیســت و 
گفتم ســلیمانی و آنها استقبال کردند و ما صبح 
25/9/2019، مهیا ســفر به عربســتان شدیم و 
عصــر آن روز بغــداد را به مقصد عربســتان ترک 
کردیــم و در معیــت مــا »مصطفــی الکاظمــی« 
نخســت وزیر قبلــی و رئیس اطالعــات آن زمان 
و نیــز »ثامــر الغضبــان« وزیــر نفــت و »محمــد 

الهاشمی« مدیر دفتر بودند.
نخســت وزیر اســبق عراق می افزاید: پادشاه 
عربستان از ما استقبال کرد و سپس در ساعات 
پایانی شــب دیداری با ولیعهد این کشــور برگزار 

کردیم.
وی بیــان کــرد: در آن زمان تاسیســات نفتی 
آرامکــو مــورد حمله موشــکی قــرار گرفتــه بود 
و ایــران متهــم بــه ایــن حملــه شــده بــود هــر 
چنــد که این کشــور هرگونــه مســئولیت در این 
حملــه را تکذیب کــرده بــود، در روز5/9/2019، 
»مایــک پمپئــو« وزیر امــور خارجه وقــت امریکا 
خــالف  بــر  موشــک ها  گفــت  و  گرفــت  تمــاس 
شــایعات از شــمال خلیــج فارس شــلیک شــده 
و نــه عــراق. فضــا بــه شــدت تنش آلــود بــود و 
ولیعهد عربســتان با عصبانیت ســخن می گفت، 

هنگامی کــه حرف هایــش تمام شــد،گفتیم، آیا 
شــما خواهان جنــگ با ایران هســتید، گفت نه، 
گفتــم اگــر قصد جنــگ ندارید یا اوضاع متشــنج 
باقــی می ماند و هر لحظه امکان از کنترل خارج 
شــدن آن وجود دارد یــا اینکه مذاکــره کنید، او 
پاســخ داد، ما این مســاله را چندین بار امتحان 
کردیــم امــا موفــق نشــدیم، مــن بــه وی حــل 
مشــکالت میــان رفســنجانی و ملک عبــدالل را 
خاطرنشــان کردم، گفت پیشنهاد شما چیست؟ 
گفتــم پنجــره و روزنه ای بــاز کنیــم، دیدگاهیتان 
را بنویســید و مــا آن را بــه طــرف ایرانــی منتقل 
خواهیــم کــرد، ما یقیــن داریم این امــر منجر به 
گشــوده شــدن باب گفت وگو خواهد شــد، بن 
ســلمان برگه ای شامل 9 مورد درباره احترام به 
حقــوق بین الملل، پایبندی عمیق بدان از جمله 
اصــل ُحســن همجــواری، مبــارزه با تروریســم و 
افراط گرایی و توســعه روابط با کشورهای جهان 
به ویژه کشــورهای همســایه که در همزیســتی 
امــن و ثبات و شــکوفایی نقــش دارد، را تحویل 

ما داد.
ســعودی  طــرف  داد:  ادامــه  عبدالمهــدی 
پرسید که شما هم پیشنهادی دارید و ما گفتیم 
بلــه. تغییرات زیــادی ندادیم امــا برخی تغییرات 
دادیــم. برگه اولیــه لحن تندی داشــت و ما این 
برگــه را بــه بــا اندکــی تغییــرات و تلطیــف برخی 
عبارت هــا به شــهید ســلیمانی تحویــل دادیم و 
گفت: کار خوبی به ســرانجام رســاندید، من این 
برگه را به ســران کشــور ارائه خواهــم کرد، چند 
هفتــه پیــش از تــرور ایشــان، از پاســخ مقامات 
ایرانی ســوال کــردم که مقامات عربســتانی هم 
بــه دنبــال جــواب آن بودند، شــهید ســلیمانی 
گفت: ســران ایــران این موضوع را بررســی کرده 
و به محض بازگشت به بغداد، جواب را خواهم 

آورد.
نخســت وزیر اســبق عــراق گفت: متاســفانه 
دولــت ســابق آمریــکا دســت بــه اقــدام بزدالنه 
کــه  ایــران  جوابیــه  و  کیــف  و  زد  احمقانــه  و 
همــراه شــهید ســلیمانی بــود، پیــدا نشــد. من 
در 5/7/2020 نخســت وزیــری را تــرک کــردم و 
الکاظمــی عهــده دار مســئولیت شــد و طــرف 
ســعودی تصمیم به ادامــه ابتکار عمل گرفت و 

نشســت های اولیه به سرپرســتی وی در بغداد 
در آوریل 2021 برگزار شــد و در غیاب او »محمد 
الهاشــمی« جلســات را اداره می کــرد و از جانب 
ســعودی هم »خالد الحمیدان« حضور داشت 
و ریاســت طــرف ایرانــی را هــم ســعید ایرانــی 
معــاون دبیر شــورای عالــی امنیت ملــی ایران 
عهــده دار بود. این نشســتها ادامــه یافت تا به 

توافق راهبردی در پکن منجر شد.
وی در پایــان گفــت: طرفیــن بــا قــدرت بــه 
مذاکــرات ادامه دادند و اگر تحوالت منطقه ای 
و جهانــی و نقــش موثــر و فزاینــده چیــن نبود 

امــکان نداشــت ایــن توافق بــه نتیجه برســد. 
دو طــرف تضمین هایــی داده اند. ما از خداوند 
می خواهیــم کــه صلــح بــر امــت اســالم حاکــم 

شود.
و  ایــران  توافــق  بخوانیدجزئیــات  بیشــتر 
عربســتان/ ایران یک قدرت مقتدر منطقه ای و 

اهل تعامل است
میــان  توافــق  اعــالم  کــه  می شــود  یــادآور 
جمهوری اســالمی ایران و عربســتان سعودی، 
از  بــرای   1401 مــاه  اســفند   19 جمعــه  روز  در 
سرگیری روابط پس از هفت سال تنش رخ داد.

توافق ایران و عربستان سعودی به لطف شهید سلیمانی بود


