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 تولید افزایش و صادرات کاهش یافت
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پذیرش سخت جامعـــــه از زنان معتاد متجـــــاهر
 بن بستی که دوباره به پاتوق ها ختم می شود!
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10انتظار

امتحانات آخرالزمان برای 
جـــدایی مومنــــان از 

منافقان است
استاد  انتظار:  گروه  سپهرغرب، 
امتحانات  و  فتنه  گفت:  علمیه  حوزه 
از  مومنان  جدایی  برای  آخرالزمان 
کسانی  تنها  مومنان  و  است  منافقان 
همیشه در کنار امام باقی می مانند که 
در فتنه و امتحانات سخت به خداوند و 

والیت او ایمان داشته باشند.
حجت االســام والمســلمین ســید مهــدی میرباقری 
گفت: ظهور منزلتی از قیامت است کما اینکه رجعت هم 

منزلتی از قیامت است.
وی افــزود: زمان ظهور عصر ایمان اســت و خداوند 
وعده تحقق این وعده را داده است. اما پیش از ظهور 
فــرد و جامعــه مومــن بــرای رســیدن بــه مقــام ایمان 
بایــد امتحانــات ســخت را طــی کننــد، کســانی که صف 
آنهــا در صف مومنان نیســت از یکدیگر جدا می شــوند 
امتحانــات که ســخت شــود منافقــان از مومنــان جدا 

می شوند.
این اســتاد اخاق بیــان کرد: خداونــد در عصر ایمان 
به دشــمن امکانات و فرصت می دهد تا جایی که گمان 
می کنــد کــه غلبــه مطلق پیــدا کرده امــا این توهــم آنها 

است، ما نباید دچار این توهم شویم.
حجت االســام والمســلمین میرباقــری بــا اســتناد 
بــه آیاتی از قــرآن کریم اظهــار کرد: دشــمنان الهی که 
در این شــرایط بــه آنها امکانات دادیم خیــال می کنند 
کــه پیــروز شــدند این داوری بدی اســت، دشــمن فکر 
می کنــد کــه امکانــات بــه خــود او تعلــق دارد و وقتی 
پیــروز می شــود فکــر می کند بــه پیروزی مطلق دســت 
یافته اســت؛ اما اینگونه نیســت و بــه زودی آنها دچار 

می شوند. عذاب 

وی ادامــه داد: امیر مومنان امــام علی)ع( ما خزینه 
دار خــدا هســتیم و می دانیــم بــه همیــن دلیــل صبــر 
می کنیم و بر تصمیم الهی ســبقت نمی گیریم، دشمن با 
همــه قدرتــی که دارد در ســیطره الهی قــرار دارد، این از 

امتحانات سخت در آخرالزمان است.
این اســتاد اخاق با بیان اینکه پیامبر)ص( در مســیر 
هدایت مردم مجاهده طوالنی بر علیه منافقان شــروع 
کردنــد، گفــت: خداوند به شــیاطین و منافقــان فرصت 
می دهــد اما در نهایــت آنها نابــود می شــوند، منافقان 
فتنــه می کننــد و برای مومنــان رنج ایجــاد می کنند این 
عذاب خدا برای مومنان نیســت بلکه امتحان الهی برای 

مومنان است.
حجت االسام والمســلمین میرباقری افزود: کسانی 
کــه ایمــان ندارنــد وقتــی فتنــه و امتحان پیــش می آید 
گمراهــی خــود را آشــکار می کننــد. بنی امیه شــیاطینی 
بودند که بر علیه امیر مومنان امام علی)ع( برخواستند 
و شــیعیان او را بســیار آزار و اذیت کردند. اما کسانی که 
کنــار امیــر مومنــان امــام علــی )ع( و امــام حســین )ع( 
ایســتادگی کردنــد اذیــت و ازار دشــمنان بــرای آنهــا بــه 

رحمت تبدیل شد.
ســختی ها  دل  در  گشــایش ها  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
رخ می دهــد بنابرایــن از ســختی ها نترســید، گفــت: در 
آخرالزمان دینداری ســخت می شــود زیرا دشــمن فتنه 
می کند، کســانی که می ترسند عقب نشینی کرده و وارد 

جبهه دشمن می شوند.
 اگر بر ســختی و مصایب اســتقامت کنید خداوند آن 
را سکوی پرواز شما قرار می دهد، دشمن سعی می کند 
کــه مســیر الهی را بــه روی مومنان ببندد اگر اســتقامت 

کنند مقرب درگاه الهی می شوند.
این استاد اخاق با بیان اینکه در سختی ها باید اهل 
سبقت باشید. اظهار کرد: دشمن اطراف امام از هدایت، 
آتــش درســت می کنــد، کســی کــه ســختی راه را عــذاب 
می بینــد، نمی تواند در کنار امام باقی بماند. کســی که 
در دوران غربــت کنــار امــام باشــد در دوران پیروزی هم 

کنار امام می ماند، و طبق دستور امام عمل می کند.
 کســی که دســتگاه محاســبه او اشــتباه باشــد نمی 
تواند در دوران سختی در کنار امام باقی بماند بنابراین 
داشــته های خود را برای امام خــرج نمی کند. خداوند بر 
درون انســان ها از خود آنها آگاه تر اســت و قلوب آنها را 

امتحان می کند.

نگـــاه

حجت االسالم 
میرباقری

آیا واقعا امام زمان )عج( از حال شیعیان آگاه است؟
سپهرغرب، گروه انتظار: :  این نکته که به طور کلی اولیاء و بندگان خاص خدای متعال از حال دیگر بندگان با خبرند و حتی نامه اعمال آن ها از دیده شان پنهان نیست، دیدگاهی است قرآنی. قرآن در بعضی از آیات خود به این موضوع اشاره کرده است:

وَن ؛ بگو: عمل کنید! خداوند و فرستاده او و مؤمنان، اعمال شما را می بینند! و به زودى، به 
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یکی از راویان از امام صادق )علیه الســـام( تفسیر آیه شریفه را سوال کرد، حضرت فرمود: ُهُم ال

عامه طباطبایی نوشته است :  هر عملی که انسان انجام می دهد، از خیر یا شر، خدا و رسول و مومنان )که امامان معصوم سام اهَّلل علیهم اجمعین اند( حقیقت عمل خیر یا عمل شر را مشاهده می کند.

ِشکوه منتظران همان ِشکوه های فاطمی است!
انتظار:  گروه  سپهرغرب، 
اندیشکده  علمی  دبیر 
بیان  با  مهدویت  بین  المللی 
به  )س(  زهرا  حضرت  اینکه 
خوبی حقیقت غدیر و سیاهی 
فتنه سقیفه را تبیین کرده اند، 
امام  غیبت  عصر  گفت: 
با زمان حضرت زهرا  مهدی)عج( مشابهت تام 
دچار  ما  دوران ها  این  دوی  هر  در  دارد  )س( 

فقدان نبی )ص( و ظلم بر وصی)ع( هستیم.
بــه مناســبت ایــام شــهادت حضــرت زهرای 
مرضیــه )س( و بــه منظور بررســی رابطه ای که 
بیــن فاطمیــه و مهدویت برقرار اســت با حجت 
االســام »محمدرضــا فوادیــان«، دبیــر علمی 
اندیشــکده بین  المللــی مهدویت و کارشــناس 
مهــدوی گفتگــو کرده ایم که در ادامه مشــروح 

آن تقدیم حضورتان می شود:
حجت االســام فوادیــان با اشــاره به روایت 
حضــرت  فرمودنــد:  کــه  مهدی)عــج(  امــام 
الگــوی مــن هســتند، اظهــار کــرد:  زهــرا)س( 
شــیخ طوســی در کتــاب »الغیبه« جریانــی را از 
ابن ابی غانــم قزوینــی نقــل می کنــد، وی منکــر 
بــرای  امــام مهدی)عــج( و جانشــینی ایشــان 
امام عســکری)ع( بود و در این باره با شــیعیان 
بحــث می کــرد لذا شــیعیان نامه ای بــرای امام 
زمان)عــج( نوشــتند و حضرت)عــج( در پاســخ 
آنها به خّط مبارک خود، بعد از دعا برای عافیت 
شــیعیان از ضالت و فتنه ها و درخواســت روح 
یقیــن و عاقبــت بــه خیــری آنــان، می فرمایــد: 
فاطمه  زهرا)س(، دختر رســول خدا، برای من، 
الگویــی نیکو اســت. وی تاکید کــرد: وقتی امام 
زمان)عــج( حضــرت زهــرا)س( را الگــوی خــود 
می داننــد به طریــق اولــی الگوی مــا منتظران 
هم محسوب می شوند، ما شیعیان که وظیفه 
زمینه ســازی برای حکومت امام مهدی)عج( را 
بر عهده داریم، بایــد بدانیم فرهنگ فاطمی در 

این باره بسیار راهگشا است.

 مبانی منتظرانه فرهنگ فاطمی )س(
وی ادامــه داد: فرهنــگ فاطمــی بــر مثلــث 
حق شناســی، باطل شناســی و زمان شناســی 
اســتوار اســت، اگر شــیعیان بر اســاس فرهنگ 
فاطمــی)س(، امــام شــناس باشــند و درصدد 
شناخت دشمن به ویژه با توجه به هجمه های 
ترکیبــی کــه امــروزه علیه شــیعیان روا داشــته 

می شــود، باشــند، می تواننــد زمینه هــا را برای 
ظهور آخرین حجت خدا مهیا کنند.

 تبیین فتنه سقیفه در سیره فاطمی
دبیر علمی اندیشــکده بین  المللی مهدویت 
در ادامــه بیان کــرد: حضرت فاطمــه زهرا)س( 
در مــدت کوتاه عمر شریف شــان آنچه را که ما 
منتظــران نیاز داریم، در ســیره کامــی و عملی 
خود بیان کردند که مهمترین آنها عبارت است 
از: ظلــم ســتیزی و دفاع از حق، صبــر در مقابل 
ســختی ها، دفاع از امام تا پای جان، بصیرت در 
برابــر فتنه ها. مکتب حضرت فاطمه زهرا)س(، 
مملو از بیان فضایل امام، قرآن و عترت اســت، 
ایشــان بــا ترســیم عصــر جاهلیــت زده خــود و 
تحلیــل وقایع و اتفاقات فتنه ســقیفه، راه حق 
را برای ما به زیبایی و دقت تمام ترسیم کردند.
وی افــزود: آنچه را که منتظران برای چگونه 
زیســتن در عصر آخرالزمان باید با نگاه به سیره 
فاطمی)س( موردتوجه قرار دهند، دو مسئله 
مهــم والیت پذیــری و برائت و بیزاری جســتن از 

دشمنان است.
حجت االســام فوادیان درباره کیفیت جهاد 
تبییــن در ســیره فاطمــی)س( و آموزه های آن 
بــرای منتظــران، گفت: توجه بــه خطبه حضرت 
زهــرا)س( جهاد تبیین را برای مــا به طور کامًال 
واضــح و مبرهــن بیان می کنــد، ایشــان بعد از 
رسول خدا)ص(، با ســخنرانی و خطبه خوانی، 
حــق و باطــل را تبییــن کردند، حقیقــت غدیر و 
سیاهی ســقیفه در ســخنان حضرت زهرا)س( 

کاما مشهود است.
وی اضافــه کــرد: توجــه به مکتــب و فرهنگ 

فاطمــی)س(، نحــوه جهاد مــا در عرصه تبیین 
را مشــخص می کنــد آنچــه را کــه ســبب شــد 
فاطمــه زهرا)س( در این جهاد کبیر پا به عرصه 
بگذارد جهــل مردم به مقــام امامت و والیت و 
بی طرفی و بی توجهی آنها نسبت به امر والیت 

و طرفداری از باطل است.

غیبت  عصر  با  فاطمی  حیات  عصر   
شباهت تام دارد

نقــل  کــرد:  ابــراز  مهــدوی  کارشــناس  ایــن 
اســت حضــرت صدیقه کبری)س( به ام ســلمه 
فرمــود: شــب را بــه صبــح می رســانم در حالی 
کــه دچار فقدان نبــی)ص( و ظلم بــر وصی)ع( 
هســتم؛ این گایه و شــکوه را ما منتظران امام 
زمان)عــج( نیــز داریــم: »َالّلُهــّمَ ِاّنا َنْشــکُو ِاَلْیَک 
نا«. این  نا َصَلواُتَک َعَلْیِه َواِلِه َوَغْیَبَه َوِلّیِ َفْقــَد َنِبّیِ
یعنــی عصر غیبــت امام مهدی)عج( مشــابهت 
تــام با زمان حضرت زهــرا)س( دارد در هر دوی 
ایــن دوران ها ما دچار فقــدان نبی)ص( و ظلم 
بر وصی پیامبر)ص( هستیم ظلمی دامنه دار از 

سقیفه تا غیبت.
حضــرت  کــرد:  خاطرنشــان  پایــان  در  وی 
از  بعــد  کــه  کوتاهــی  مــدت  در  زهــرا)س( 
پیامبــر)ص( در قید حیات بودنــد، در یک جهاد 
تبییــن بــی نظیر با اســتفاده از قرآن و ســخنان 
پیامبــر)ص( حضور یافتند مــا منتظران نیز باید 
فاطمــه زهرا)س( را در جهاد تبیین الگوی خود 
قــرار دهیــم و در راســتای زدودن جهــل مــردم 
بــه امامت و دســت برداشــتن از بــی تفاوتی در 
مقابل والیــت، و جدا کردن صف حق مداران از 

طرفداری باطل، کوشا باشیم!

انتظار:  گروه  سپهرغرب، 
قرآن  علوم  دانشگاه  دانشیار 
نظر  از  اینکه  بیان  با  حدیث  و 
انتظاری  هر  صافی  آیت اهلل 
نمی شود،  نجات  به  منجر 
سمت  به  که  انتظاری  گفت: 
سکون و بی حرکتی و بی عملی 
نجات  انتظار  نیست.  نجات بخش  بیانجامد، 
اجتماعی  مسئولیت پذیری  وجه  دارای  بخش، 

عمیق است.
دکتر احمد کریمی،  دانشــیار دانشــگاه علوم 
قــرآن و حدیــث در ایــن نشســت به ارائــه بحث 
پرداخت که مشروح آن در ادامه مرور می شود:
پروژه انتظار از منظر آیت اهَّلل العظمی صافی 
بــه مثابه یــک فقیه و متکلم ســنتی، بــه مثابه 
پاســخ به یک مســئله کامی جدیــد و در قالبی 
عمدتــا کارکردگرایانــه تعریف می شــود و از این 
رو، عمدتــا وجه نجات شــناختی آن بــا وعده ها 
و پیروزی هــای فتح آخرالزمانی و رســتگاری این 
دنیــوی مومنان در دوران پیش و پس از ظهور، 

پیوند دارد.
کتــب مهــدوی آیــت اهَّلل صافی در ســه دوره 
شــکل گرفته است؛ نخســت دوره ای که ایشان 
با منتخب االثر شــروع می کند امــا دغدغه هایی 
دارد کــه از جنــس دغدغه هــای جدیــد کامــی 
نیســت، امــا از اواخر دهــه 50 شمســی، تبیین 
دقیــق مهدویــت و اندیشــه انتظــار برای نســل 
جدیــد دغدغــه ایشــان شــد، در ایــن دوره آراء 
ایشــان در کتــاب »امامت و مهدویــت« تجمیع 
می شــود. آثاری همچون به سوی دولت کریمه 
در دوره دوم اندیشــه مهــدوی ایشــان تولیــد 

شده است.
در ادامه و بعد از توقفی 15 ســاله، دوباره از 
دهه 70 شمســی ایشان به نگارش آثار مهدوی 
اقــدام می کنــد در این میان بــه ترجمه هم نظر 

دارد.
با مراجعه به این آثار با دو تعریف از انتظار 
مواجه می شــویم، تعاریف دوره نخست وجه 
عملگرایانــه دارد البته نه به معنای منفی آن، 
معنای منفــی عملگرایی یعنــی نفی واقعیات 
و فقــط بــه عمــل نگریســتن اما اینجا روشــن 
اســت که فقیه و متکلم ســنتی آن هم در تراز 
آیــت اهَّلل صافی وقتــی از عملگرایــی در انتظار 
و  واقعیــت  مســئله  حتمــا  می گویــد،  ســخن 

حقیقــت انتظار را مدنظر دارد.

 معنای انتظار
ایشــان در تعریــف انتظار می گویــد: انتظار، 
حالتی اســت کــه از ترکیــب ایمــان و اعتقاد به 
مبانی دین و والیت امام زمان)عج( و شــوق و 
عاقه به ظهور و حکومت و زیســت و همراهی 
بــا اهل بیــت)ع(، تنفر از وضع موجــود، غیبت 
امــام )ع( و توجــه به نقــص و فســاد و تباهی 
آن سرچشــمه گرفته و در وجود انسان شعله 
حالــت  در  را  دگرگونی هــا  انــواع  و  می کشــد 
قلبی، اندیشــه و آمال انســانی، رفتــار فردی و 

تاش اجتماعی انســان، ایجــاد می نماید. این 
تعریــف ابعاد مختلفــی دارد و انتظار را مربوط 
به چشــم بــه راهــی بــرای حکومــت تــراز الهی 

می داند.

 انتظار نجات بخش، انتظار بی نجات
از نظــر آیــت اهَّلل صافــی هــر انتظــاری منجــر 
بــه نجــات نخواهد شــد، انتظاری که به ســمت 
بینجامــد  بی عملــی  و  بی حرکتــی  و  ســکون 
نجاتبخــش نیســت. انتظار نجات بخــش، دارای 
وجه مســئولیت پذیری اجتماعی عمیقی اســت 
کــه منتظر را در میــدان جهاد و امــر به معروف 

و نهــی از منکــر، و حرکــت بــرای اصــاح و رشــد 
جامعه پیش می برد.

گســتره نجــات در آموزه انتظار، و بر اســاس 
اندیشــه آیت اهَّلل العظمی صافی، ابعاد دنیوی 
در  می گیــرد.  فــرا  را  انســان  زندگــی  اخــروی  و 
بعــد دنیــوی، انتظــار نه تنهــا ضامــن نجــات در 
مقوالت معنوی و روانشــناختی و عملی اســت 
بلکــه مقــوالت مادی همچــون رفــاه و آبادانی 
دنیا را نیز شــامل می شــود هرچند بــه مکانیزم 
و فرآیندهــای آن در بخــش اخیــر، بــه تفصیــل 
پرداختــه نمی شــود، از حیــث اخــروی، انتظار با 
تــرک گنــاه و معصیــت و حرکت به ســوی اوامر 

الهــی و احیای دیــن، مقدمه نجات و ســعادت 
است.

 ابعاد نجات شناختی انتظار
دارای  انتظــار  صافــی،  آیــت اهَّلل  آراء  بنابــر 
ســه ویژگــی روانشــناختی و معرفت شــناختی 
و عملی یا جامعه شــناختی اســت کــه همه با 
نجات در ارتباط اند؛ حیث روانشــناختی انتظار، 
بــر ایمــان و بــاور محکمی بنــا نهاده شــده که 
مقوم شوق و نفرت ها است؛ خوف از وضعیت 
موجود و شــوق به وضعیت موعود و امید به 

آینده.
بــه  باورمنــدی  معرفت شــناختی،  حیــث  از 
امــری  انتظــار،  و  غیبــت  عصــر  در  مهدویــت 
نجات بخــش اســت و دارای ابعــاد معرفــت به 
حجت خــدا، معرفت به مرارت های عصر غیبت 
اســت و از حیــث عملگرایانــه، حرکــت و تــاش 
را بــرای منتظــران رقــم می زند. زیــرا در مقابل 
انتظــار بی هــدف و بی معنــی، انتظــار حقیقی، 
عامــل جنبــش و حرکــت و مبــارزه و مقاومــت 
اســت؛ ایــن انتظــار منجــر بــه نجــات انســان 

می شود.

 کارکردهای انتظار
آمــوزه  از  آیــت اهَّلل العظمــی صافــی  دفــاع 
انتظار، موضع یک متکلم جدید است که تاش 
می کنــد به جای تاکید بر حیــث واقع گرایانه این 
آموزه، از حیثیت پراگماتیســتی و عملگرایانه آن 
دفــاع کند بر این اســاس، آموزه انتظــار، دارای 
کارکردهــای روان شــناختی و جامعه شــناختی 
است. از نقطه نظر روانشناختی، اساسا انتظار، 
عامل معنــاداری زندگــی و نهایتا ایجــاد حرکت 
اســت. از نقطــه نظــر جامعه شــناختی عامــل 
پایــداری در برابــر رهبری هــای فاســد و مبارزه با 

فساد و انحراف است.
کارکردهــای  منتقــدان  صافــی،  آیــت اهَّلل 
اجتماعــی انتظــار را فاقــد شــناخت و دریافــت 
معنــای انتظــار می دانــد و معتقد اســت ایجاد 
عــدم  از  ناشــی  انتظــار  کارکردهــای  در  شــبهه 
شناخت معنای حقیقی انتظار است و منتظران 
حقیقــی با معرفت حجت خــدا و انتظار به درک 
صحیحــی از انتظــار دســت می یابنــد کــه حیث 
کارکردگرایانــه ایــن آموزه را نیز برایشــان تامین 

می نماید.

مؤمنان واقعی در فتنه ها رنگ عوض نمی کنند
انتظار:  گروه  سپهرغرب، 
امام جمعه موقت تهران تاکید 
کرد: مؤمنان واقعی در فتنه ها 
به  و  نمی کنند  عوض  رنگ 
پیوندند  نمی  دشمنان  صف 
از  را  انسان  واقعی  ایمان  و 

انحراف باز می دارد.
حجت االســام والمســلمین کاظم صدیقی 
اظهار کــرد: خداونــد متعال ایمان را اکســیری 
قــرار داده کــه اگــر کســی فاقد آن باشــد حتی 
اگــر تمام اعمالش هم صحیح باشــد خاصیتی 

ندارد.
وی بــا بیــان اینکــه خداونــد در قــرآن کریم 
نشــانه های کســانی را کــه ایمــان دارنــد، بیان 
می کنــد، افــزود: مؤمــن شــخصی اســت کــه 
خداوند را قبول دارد و حکومت الهی در زمین 
را باور داشته باشد؛ ایمان داشته باشد خدای 
متعال اسام را برای سعادت دنیوی و اخروی 
ما نــازل کرده و تا دین اجرا نشــود بشــریت به 

سعادت نخواهد رسید.
داد:  ادامــه  تهــران  موقــت  جمعــه  امــام 
خداباوری و خدا ترســی دو نکته مهم اســت و 
مؤمــن باید خــدا را حاضر و خــود را در محضر 

الهی ببیند و اعتقاد به رسول اهَّلل )ص( و ائمه 
اطهار )ع( داشته باشد.

صدیقــی بــا تاکیــد بــر اینکــه کســانی که در 
فتنه ها رنگ عوض می کنند و به صف دشــمن 
می پیوندند مؤمن نیســتند، بیان کرد: ایمانی 
برای انســان چراغ قبر و ذخیره بــرزخ و قیامت 
می شــود کــه انســان را در فتنه ها نگــه دارد و 

نگذارد به انحراف و انحطاط کشیده شود.
وی تصریح کرد: خدای متعال درباره شهدا 
بیــان کــرده کــه جایــگاه و منزلگاهــی هســت 
کــه انســان در آنجــا حتــی آرزوی بهشــت هــم 
نمی کنــد و آنجا جایگاه شــهدا اســت که قرآن 
ِهــْم ُیْرَزُقــوَن« تعبیر می کند.  از آن بــه »ِعْنــَد َرِبّ
یعنــی جایگاهشــان از بهشــت باالتــر و در کنار 
خدا هســتند. فیضشــان دائمی است تا جایی 
کــه امام راحل فرمودند شــهید نظر می کند به 

وجه اهَّلل.
امــام جمعه موقت تهران بــا تأکید بر اینکه 
شــهدا مظهر قدرت خدا هســتند، خاطرنشان 
کــرد: ایــن شــهدا اجــازه نمی دهند آســیبی به 
انقاب وارد شــود و نصرت الهی از مجرای آنان 
به ما می رســد و بدانیم هرگاه ملتی شهید داد 

این ملت بیمه شده است.

ی انتظار نجات بخش بر مسئولیت پذیر
 عمیق اجتماعی مبتنی است

دکتر کریمی

حجت االسالم 
فوادیان

صدیقی

وژه انتظار از منظر آیت اهلل العظمی صافی به مثابه یک فقیه و متکلم سنتی، به مثابه پاسخ به یک مسئله کالمی جدید و در قالبی عمدتا  پر
وزی های فتح آخرالزمانی و رســتگاری این دنیوی  و، عمدتًا وجه نجات شــناختی آن با وعده ها و پیر کارکردگرایانه تعریف می شــود و از این ر

مومنان در دوران پیش و پس از ظهور، پیوند دارد.
وع می کند اما دغدغه هایی دارد که از جنس دغدغه های جدید کالمی نیســت، اما از اواخر  ثر شــر  نخســت دوره ای که ایشــان با منتخب اال
دهه 50 شمســی، تبیین دقیق مهدویت و اندیشــه انتظار برای نســل جدید دغدغه ایشــان شــد، در این دوره آراء ایشــان در کتاب »امامت و 

مهدویت« تجمیع می شود. آثاری همچون به سوی دولت کریمه در دوره دوم اندیشه مهدوی ایشان تولید شده است.
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11 انتظار خوشا یاران مهدی )عج(...
مَرُه َو کاَن ِمن اعداِئه.

َ
 أ

َ
ف

َ
ُه َو خال

َ
ف

َ
 ِلَمن خال

ُ
 الَویل

ُّ
 ُکل

ُ
ْدَرَکُه َو کاَن ِمن أنصاِرِه، َو الَویل

َ
یاطوبی ِلَمن أ

َ
سپهرغرب، گروه انتظار:   قال امام محمدباقر )علیه السالم(: ف

خوشا به حال آن کس که زمان حضرتش را دریابد و در جمع یاوران او باشد، و بدا و بسیار بدا به حال کسی که با او مخالفت و ستیزه کند و از حضرتش فرمان نبرد و در زمرة دشمنانش درآید. )بحار، ج ٥٢، ص ٣٤٨(

انتظار:  گروه  سپهرغرب، 
تخصصی  مرکز  کارشناس 
»مقایسه  مولف  و  مهدویت 
موعود  منجی  شخصیت 
به  اشاره  با  مسیحیت«  و  شیعه 
)ع(  عیسی  حضرت  شباهت های 
به  گفت:  مهدی)عج(،  امام  به 
روی  و  مردم  میان  در  منجی  مسیحیان  اعتقاد 
نازل  زمین  بر  آخرالزمان  در  و  ندارد  حضور  زمین 
می شود در حالی که منجی موعود شیعه در متن 

جامعه است و وظایف امامت را انجام می دهد.
بــا فرا رســیدن ســالروز والدت حضرت عیســی 
مســیح )ع( که بنابــر روایات اهل بیت )ع( نقشــی 
ویــژه در دولــت کریمــه امام زمــان )عــج( دارند و 
به منظــور بررســی قرابــت حضــرت عیســی )ع( با 
حضــرت مهدی )عــج(، با حجت االســام موســی 
جوانشــیر، کارشــناس مرکــز تخصصــی مهدویت 
و مولــف »مقایســه شــخصیت منجــی موعــود 
شیعه و مســیحیت« گفتگو کرده ایم که در ادامه 

مشروح آن تقدیم حضورتان می شود:

امام  و  مریم)ع(  عیسی بن  حضرت  بین   
مهدی )عج( از نظر غیبت از انظار و دوری ظاهری 

از امت و پیروان، چه شباهت هایی وجود دارد؟
اســت.  بــوده  معجزه گونــه  دو  هــر  تولــد 
عنایــت  بــا  و  پــدر  بــدون  )ع(  عیســی  حضــرت 
خداونــد متعــال متولد شــد و در مــورد حضرت 
مهدی)عــج( نیــز آثار حمل در مادرشــان مخفی 
مانــد؛ هــر دو منجی مــورد تأییــد مائکــه الهی 
هســتند. عاوه بر این، ســنتی از عیســی )ع( در 
امام مهــدی )عج( وجــود دارد: امام صادق)ع( 
در این بــاره فرمودند: »در قائم شــباهتی اســت 
به عیســی)ع(؛ همچنان که در او یهود و نصاری 
عقیده هــای خاف پیــدا کردنــد همچنین درباره 
قائــم نیــز عقیده های خــاف پیــدا خواهند کرد. 
پــس بعضــی منکــر او شــوند و بعضــی گوینــد 
متولــد نشــده و بعضــی گوینــد یازدهــم عقیــم 
بــوده و بعضی گویند امامت منحصر به دوازده 
نیســت بلکه به سیزده و بیشــتر نیز تجاوز کند و 
بعضــی گوینــد روح قائــم در هیکل غیــر او نطق 

کند«.
هــر دو منجــی زنده  انــد و عمــر هــر دوی آنهــا 
طوالنی اســت. کتاب های آســمانی دربــاره هر دو 
منجــی بشــارت هایی داده و اوضاع بهبــود یافته 
جهان بــا آمدن آنهــا را به امت های گذشــته نوید 

داده اند.

و  ویژگی ها  نظر  از  منجی  دو  بین   
چه  بخشی  نجات  نوع  و  فردی  خصوصیات 

شباهت هایی وجود دارد؟
هــر دو شــخصیت از جایگاه ممتــازی برخوردار 
بــوده و دارای مقام عصمت و پرهیز از خطا و گناه 
آبرومند در پیشــگاه حضرت حق هستند؛ خداوند 
به هر دوی ایشان اذن تصرف در نشئه طبیعت را 
عطــا کرده لــذا صاحب معجــزه و کرامت اند؛ تکلم 
کــردن حضــرت مهدی)عــج( در کودکی، شــباهت 
بــا ســخن گفتــن حضــرت عیســی)ع( در  زیــادی 
گهــواره دارد. عــاوه بر ایــن، القاب هر دو اشــاره 
به رســالت آنها در بحث نجات جهانی دارد. هر دو 

دارای غیبت اند اما یکی آسمانی و دیگری زمینی

و  اسالم  بین  منجی  به  اعتقاد  نظر  از   
مسیحیت چه قرابت هایی وجود دارد؟

بشــارت ادیــان الهــی مبنــی بــر پیــروزی حق و 
نابــودی باطــل تاکنــون در تاریخ تجربه نشــده و 
صــرف ادعاســت. امــا اعتقــاد به مهدویــت نقش 
مهمــی در حــل ایــن شــبهه دارد؛ زیــرا قــرآن بــه 
ُبوِر ِمْن  صراحت می فرمایــد: »َو َلَقْد َکَتْبنا ِفــی الّزَ
اِلُحوَن«؛  ْرَض َیِرُثهــا ِعبــاِدَی الّصَ ْکــِر َأّنَ اْلَ َبْعــِد الّذِ
و در حقیقــت، در زبــور پس از تورات نوشــتیم که 

زمین را بندگان شایسته ما به ارث خواهند برد.
ذیــَن اْســُتْضِعُفوا ِفی  »َو ُنریــُد َأْن َنُمــّنَ َعَلــی اّلَ
ــًة َو َنْجَعَلُهــُم اْلواِرثیــَن«؛ و  ْرِض َو َنْجَعَلُهــْم َأِئّمَ اْلَ
خواستیم بر کســانی که در آن سرزمین فرو دست 
شــده بودند منت نهیم و آنان را پیشوایان ]مردم[ 
گردانیم، و ایشــان را وارث ]زمین[ کنیم. در فرهنگ 
مســیحی نیز همیــن اعتقاد غلبه حق بــر باطل به 
وضوح و روشنی وجود دارد. در مزامیر داوود آمده 
اســت: »و مســیح می آید و جهان پس از ظهور آن 
منجی در صلح و صفای کامل به سر خواهد برد«.

در  آیا  منجی  ظهور  زمان  به  نسبت   
هست،  پیشگویی  و  تصریح  اسالم  و  مسیحیت 

قرابت این ادیان در این مسئله چگونه است؟
زمــان ظهــور مخفــی اســت و هیــچ یــک از این 
دو دیــن وقــت خاصــی را بــرای ظهــور مشــخص 
نکرده انــد. چنانکه کتاب مقــدس از قول حضرت 
عیســی)ع( بیان می دارد: »اما از آن روز و ساعت، 
هیــچ کس اطاعی ندارد حتی مائکه آســمان جز 
پــدر من و بــس «  یا می گوید: »پس بیدار باشــید 

زیرا که آن روز و ساعت را نمی دانید«.
در حوزه تفکر شیعی نیز توقیت زمان ظهور رد 
شده است و تعیین کنندگان وقت ظهور متهم به 

کذب شده اند و تصریح شده که امر فرج ناگهانی 
بــوده و هر آن باید منتظرش بود. حضرت رضا)ع( 
در ایــن باره می فرماید: زمان قیــام موعود مانند 
قیامت است که کسی جز خداوند آن را نمی داند 

و فرا نمی رسد مگر ناگهانی.

می توان  نیز  ظهور  عالئم  درباره   
نشانه هایی نظیر آنچه در اسالم و تشیع تصریح 

شده، یافت؟
در کتــاب مقــدس و در عرصه تفکر مســیحی، 
بــرای ظهــور منجــی و آمــدن عیســی)ع( عائم و 

نشــانه هایی ذکر شــده اســت. همچون؛ فراگیری 
ظلــم و جرم، ذلت قوم یهود، خــروج دجال و بروز 

نشانه هایی در آسمان و ماه و ستارگان.
منجــی  ظهــور  بــرای  نیــز  شــیعی  روایــات 
نشــانه هایی را ذکــر می نمایــد. همچــون؛ خــروج 
دجال،خــروج یمانــی، ســفیانی، نــداء آســمانی، 

خسف بیداء و قتل نفس زکیه.
هــر دو دین بیــان می دارند که بــا ظهور منجی 
را فــرا  موعــود، صلــح و صفــا تمــام کــره زمیــن 
می گیرد، نعمت فراوان می شــود، فقر و بیچارگی 
از بین می رود، امنیت کامل برقرار می شود، زمین 

آبــاد می شــود، عــدل وداد همــه جا ســایه افکن 
می گردد.

 منجی گرایی در مسیحیت در عصر غیبت 
چه کارکردهایی دارد؟

در میــان ســنت ها و آداب و رســوم مذهبــی 
مسیحیان، به برخی آیین ها و مراسم برمی خوریم 
کــه در صورت باورداشــت و اعتقاد به رســتاخیز و 
رجعــت دوباره عیســی )ع( دارای معنــا و مفهوم 
بــرای  منطقــی  و  معقــول  مبنــای  اال  و  هســتند 
پذیــرش و بــاور ندارنــد. بــه برخــی از آنهــا اشــاره 
جامعــه  بــه  ورود  نشــانه  »تعمیــد«  می کنیــم؛ 
کلیســا  رســالت  گرفتــن  عهــده  بــر  و  مســیحیت 
اســت. این رســالت عبــارت اســت از گواهی دادن 
بــه کارهــای نجات بخش خدا به وســیله عیســی، 
»تعمید« چیزی اســت که هنگام بازگشت عیسی 
)ع( روی خواهــد داد. براین اســاس اگر اعتقاد به 
بازگشــت عیســی )ع( نباشــد، این آیین بی معنا و 

مفهوم خواهد بود.
دوم عشــای ربانی، در آیین »عشای ربانی« که 
اتحاد مقدس خوانده می شــود مسیحیت با فرو 

بردن تکه ای نان –که نمادی از جســم عیسی)ع( 
اســت در کاســه هایی از شــراب که نمادی از خون 
عیســی )ع( اســت- به صورت نمادیــن بدن خود 
و عیســی)ع( را در هــم می آمیزنــد و بــا او متحــد 
می شــوند تا آن گاه که عیســی )ع( بــاز گردد آنان 
نیز –که در گوشــت و خون با مســیح شریک شده 
انــد- با او باز گردند. روشــن اســت که این اســرار 
مســیحی تنها در این صورت قابــل فهم اند که در 

کنار آموزه بازگشت مسیح قرار گیرند.
دعا برای بازگشت عیسی)ع(، در میان دعاهای 
می خواندنــد،  خــاص  مراســم  در  کــه  مســیحی 
دعا برای تســریع در بازگشــت عیســی)ع( جایگاه 
ویــژه ای دارد. آنــان در بخشــی از دعــای ســال نو 
می خواننــد: ای خداوند قدرت خود را ظاهر ســاز 
و بیــا. بیا که بــا حمایت تو ما نجــات می یابیم و با 
نجــات تو از خطراتی که به واســطه گناهانمان ما 

را تهدید می کند، رهایی می یابیم.

 بین منجی شیعی و منجی مسیحیان چه 
تفاوت هایی وجود دارد؟

نکتــه قابل ذکر اینکه اوال جایگاه امام مهدی 
)عج( باالتر از جایگاه حضرت عیســی)ع( اســت. 
ثانیــا منجــی موعــود مســیحیت رجعــت کننــده 

است. 
هــر چنــد مســیحیان معتقدنــد کــه حضــرت 
عیســی)ع( بعد از مصلوب شــدن، زنــده گردید 
و بــه نــزد خــدا رفــت: »باالخــره مــرا می کشــند 
امــا من روز ســوم دوبــاره زنده می شــوم«؛ و یا 
»بعــد از مصلــوب شــدن در حالی که ایشــان را 
برکــت مــی داد، از روی زمین جدا شــده به طرف 
آســمان باال رفت.« به اعتقاد مســیحیان منجی 
حضــور  زمیــن  روی  و  مــردم  میــان  در  موعــود 
نــدارد و در آخرالزمــان بر زمین نازل می شــود تا 
صلــح و نجات را بیاورد. اما از نظر شــیعه منجی 
موعــود، در میــان مردم اســت و در میان مردم 
حضــوردارد و غیبــت او بــه معنای عــدم حضور 
و فعــال در  کارآمــد  او حضــوری  بلکــه  نیســت. 
جامعــه دارد و به عاقه منــدان و مریدانش هر 
گرفتار در بند مشــکاتی کــه او را بخواند عنایت 

و توجه دارد.
امــام عصــر )عج( در توقیعی شــریف به شــیخ 
مفیــد فرمــود: از سرپرســتی و رســیدگی کارهای 
شما کوتاهی نورزیده و یاد شما را از صفحه خاطر 
نــزدوده ایم.بنابرایــن منجــی موعــود شــیعه در 
متــن جامعه بوده و هم اکنون هم در حال انجام 

وظائف خطیر امامت است.

انتظار:  گروه  سپهرغرب، 
اصلی ترین  از  یکی  امروز 
بحران  جوان  نسل  بحران های 
بحران  این  است.  معنویت 
وقتی  که  می آید  پیش  وقتی 
شود،  مفقود  زندگی  معنای 
بن  به  زندگی  شیوه  و  سبک 
کنم ها  چه  کنم  چه  و  کاری ها  ندانم  بست ها، 

می کشد.
و  بــزرگ  روحــی  و  گســترده  وجــودی  انســان 
متعالی دارد. این وجود گســترده که تمامی ابعاد 
زندگــی او را پوشــش می دهــد، در صورتــی کــه از 
مجرای یک تربیت قانونمند و هدفدار عبور نکند، 
نــه تنها بحران های زیــادی را در زندگی خود ایجاد 
می کند، که نظام زندگی اجتماعی را نیز به اختال 

می اندازد.

 امام زمانی که گناه نمی کند
انســان،  اصلــی  مربــی  عنــوان  بــه  خداونــد 
»دنیــا« را »مســیر« و راهی بــرای »اهل حرکت« 
قرار داده اســت. انســان برای عبور از این مسیر 
نیازمنــد رهبــری اســت کــه او را لحظه بــه لحظه 
راهبــری کــرده و ضمــن هدایت به ســوی مقصد 
متعالــی، دســت او را گرفتــه و نحــوه راه رفتن و 
چگونگــی عبــور از موانــع را بــه او نشــان دهــد، 
که چنیــن مربی با چنیــن ویژگی هایی باید مورد 
اعتمــاد متربــی )تربیت شــونده( باشــد و وقتی 
ایــن اعتماد در متربی شــکل می گیــرد که مربی 
خویــش را از دو مشــکل دور ببنیــد: اول، گناه و 

اشتباه. دوم، 

 این قبول، مقدمه »اطاعت« است
و  روش هــا  بهتریــن  از  یکــی  حقیقــت  در 
ســبک هایی که در تربیت بســیار مهــم بوده این 
اســت کــه در تربیت بایــد زمینــه  ای را فراهم کرد 
تــا متربــی، مربــی را »قبــول« کند و ایــن قبول، 
مقدمه »اطاعت« اســت و ایــن اطاعت، مقدمه 
»تحــول« و تحــول، یعنــی حرکت به ســوی خدا 
و بــرای خــدا و منطبــق بــا فرمان هــا و نهی های 
خــدا. بهترین الگو برای معرفی در مســیر تربیت 
یــک انســان نیــز، امــام و معصومی اســت که به 
عنوان یک رهبر و البته راهبر انســان را می تواند 
در مســیر صحیــح هدایــت کنــد و چه کســی بهتر 
از امــام زنــده ای کــه لحظــه بــه لحظــه زندگی با 
انســان همــراه اســت.امام زمانــی که گنــاه نمی 
کند؛ چون از غیر خدا آزاد اســت و اشتباه ندارد؛ 
زیــرا به تمامی قوانین حاکم به هســتی ِاشــراف 

دارد. لــذا او دارای ویژگــی آزادی و آگاهی اســت 
و از ایــن رو می توانــد مــورد اعتمــاد انســان ها 
باشــد تــا تمامــی زندگــی خویــش را در اختیار او 
قــرار دهنــد و این امــام مهربان، آنهــا را مدیریت 
کنــد. امامی کــه به اعتقاد شــیعه در یــک نقطه 
از عالــم حضــور فیزیکی دارند، امــا از نظر احاطه 
وجــودی، بــر تمــام جهان خلقــت احاطــه دارند. 
وقتی انســان بداند که کسی حاضر و ناظر است 
و حــرکات و اعمــال او را می بینــد؛ از اعمال خود 

می کند. مراقبت 

حضرت  به  توجه  تربیت،  وسیله  بهترین   
بقیۀاهلل است

کســی که معتقد به امامی اســت کــه نماینده 
خداســت در روی زمیــن و در کل جهــان خلقــت، 
اوال از اعمــال خــودش مراقبــت می کنــد و ثانیــا 
هــر چــه بــه آن بزرگوار بیشــتر توجــه پیــدا کند آن 
ایــن  می شــود.  متوجهــش  بیشــتر  هــم  بزرگــوار 
رابطه طرفینی اســت. پس بهترین وســیله تربیت، 
توجه به حضرت بقیة ا� اســت و اتفاقا انســان از 
حضرت بیشــتر خجالت می کشــد تا خــدای تعالی؛ 
چــون یک ســنخیتی بیــن خــود و او می بیند. مثل 
االن، مــا انســانها می دانیــم خــدا حاضــر و ناظــر 
اســت ولی از او خجالت نمی کشــیم اما از انســانها 
خجالــت می کشــیم. چون بــا آنها ســنخیت داریم. 
با حضرت هم ســنخیت داریم از نظر انســان بودن 

اما می دانیم کــه آن حضرت احاطه وجودی دارند 
و همه اســرار خلقــت را می دانند. بنابراین ما فقط 
باید از درون خودمان را بســازیم نه فقط از بیرون 

و ظاهر.

کبیره«  جامعه  »زیارت  بار  یک  حداقل   
بخوانید

بــرای شــناخت امــام و البته شناســاندن آن در 
مســیر تربیت بــه دیگــران حداقل یک مرتبــه باید 
»زیارت جامعه کبیره « که از معصوم صادر شــده 
را مطالعــه کــرد. در ایــن زیــارت دویســت و انــدی 
صفــت برای امامان برشــمرده شــده اســت که هر 

کدام از آنها خودش یک دنیا معنا دارد.

مهم ترین  از  دیگر سازی  و  خودسازی   
وظایف جامعه منتظر

اعضــای جامعــه، دو وظیفــه بــزرگ بــر دوش 
دارنــد: اول، خــود و جامعه را در راســتای مبانی 
تثبیــت  جهــت  در  و  می کننــد  مدیریــت  امامــت 
هویــت دینی پیــش ببرنــد. دوم، زمینه های الزم 
جهت جــذب افراد برای عضویــت در این جامعه 
را مهیــا نماینــد. خــود ســازی و دیگــر ســازی از 
مهــم تریــن وظایــف آحــاد و افــراد ایــن جامعه 
اســت که باید به صورت مســتمر انجام شــود تا 
جامعــه منتظر گســترش یابد و بــر فرهنگ غالب 
عصــر غیبــت چیــره شــود و نظام های سیاســی، 

اجتماعــی و فرهنگــی غــرب را -کــه زیــر چکمــه 
اســتکبار جهانی، به حیات متعفن خویش ادامه 
می دهنــد- تحــت تأثیــر قــرار دهــد؛ نظام هایــی 
کــه ذلــت و خــواری و نکبــت را برای شــهروندان 
خویــش بــه ارمغــان آورده، هویــت متعالــی او 
را بــه هویتــی حیوانــی تبدیــل کــرده و او را بــه 

اســتضعاف و پذیرش بی هویتی کشانده اند.

 انسان از نور وجود امام زمان )ع( بهره مند 
می شود

یکــی از مصادیــق مهــم در حــوزه دیگرســازی 
را می تــوان تربیــت نســل و فرزندان دانســت که 
بایــد در مســیری صحیح طی شــود کــه این مهم 
جــز بــا گرفتــن ریســمان و اســتعانت از حضــرات 
معصومیــن مخصوصــا امــام زمان علیه الســام 
امــکان نخواهــد داشــت. در مســیر تربیــت باید 
ایــن بینــش را بــرای فرزنــدان تبییــن کنیــم کــه 
همــان طور که آفتــاب کارش نور دادن و حرارت 
بــه نســبت اســتعدادهای  دادن اســت و اشــیا 
خودشــان، از این نور و حرارت استفاده می کنند 

و کمال می یابند.
 همــان گونــه کــه موجــودات عالــم بســته به 
بهره منــد  نــور خورشــید  از  اســتعداد خودشــان 
می شــوند. انســان نیــز از نــور وجــود امــام زمان 
)علیه الســام( بهره منــد می شــود. وقتــی آفتــاب 
بــه گل و ریحــان می تابــد، بوی عطــرش حال آدم 

را جــا می آورد، امــا همین آفتاب وقتــی به گندابی 
می تابد بوی گندش را زیاد می کند.

 دلیل اصلی بحران های موجود
بایــد به ایــن درک و حد فهم برســیم کــه دلیل 
بــرای  مخصوصــٌا  موجــود  بحران هــای  اصلــی 
جوانــان، بحران معنویت اســت. بحــران معنویت 
یعنــی بحران معنای زندگی، وقتــی معنای زندگی 
مفقود شــود، ســبک و شــیوه زندگی به بن بست 
هــا، ندانم کاری ها و چه کنم چه کنم ها می کشــد، 
اساســا وقتی حضرت ولی عصر )عــج( ظهور کنند 
مهم تریــن اتفــاق این اســت که انســان ها متوجه 
زندگــی خــود شــده و  و معنــای صحیــح  هــدف 
می فهمند در منزل عشــق هستند و وقتی انسان 
فهمیــد بــرای چــه آفریــده شــده اســت، چگونگی 
زندگی را نیز کشــف می کند، چــه در پرتو عقل، چه 
در پرتــو آموزه هــای وحیانــی- انســانی. بنابرایــن 
انسان وقتی به بحران معنویت دچار می شود که 
معنای زندگی را نمی داند، مراد از آن را نمی فهمد 
و اگــر آن را دریابــد، خــود بــه خــود بــه این مســیر 

می رود که چگونه زندگی کند.

 توفیق هدایت شدن به دست امام زمان
بایــد در شــاکله وجــودی فرزنــدان ایــن مهــم 
را جــا بیاندازیــم کــه انجــام کارهای نیــک، عمل به 
ع، داشــتن صفات عالیه، داشــتن  دســتورات شــر

اخــاق خــوب، خدمــت کــردن بــه مــردم، مهربان 
بودن، عاطفه داشــتن راه هایی هستند که ما را با 
اماممــان پیوند می دهند و باعث می شــوند تا در 
پرتو هدایت امام زمان قرار بگیریم. به فرزندانمان 
بچشــانیم که خدمــت به مــردم بزرگتریــن و مهم 
ترین عامل برای برقراری با امام زمان علیه السام 
اســت. انســان هر چه خدمتگزار صــادق تری برای 
مردم باشــد ارتباطش با امام زمان )علیه الســام( 
قوی تــر می شــود. بعضی هــا حاضر نیســتند حتی 
نمــاز غفیله شــان را بــرای انجام کار یک مســلمان 
ترک کنند، چنین شــخصی چطور می تواند با امام 

زمان ارتباط داشته باشد؟

که  آهن  از  ما  دل  جوان ها؛  به  توصیه ای   
سخت تر نیست

جوان های این دوره باید بدانند و البته با تمام 
وجودشان لمس کنند که اگر می خواهند سامت 
و صــاح خودشــان را تامیــن کننــد و خدمتگــزار 
باشــند بایــد دلــداده امــام زمــان )علیه الســام( 
بــود. بدانند کــه فرمانــروای کل عالم اوســت و او 
می تواند انســان را اصاح کند. اگر انسان خودش 
را در اختیــار او بگــذارد اصــاح می شــود. دل ما از 
آهن که ســخت تر نیســت، آهن به دســت حضرت 
داوود )علیه الســام( نرم شــد، باید دل را بدهیم 
بــه امام زمان )علیه الســام(، او دلبر ماســت. اگر 
دلمــان را بدهیم به امام زمان، امــام زمان دل ما 
را اصــاح می کنــد. بایــد زیاد دعــا کنیم بــرای فرج 
آقــا امام زمان تــا آن بزرگوار هم بــرای ما دعا کند . 
خــودش فرمــود: »اکثــروا الدعاء بتعجیــل الفرج 

فان ذلک فرجکم «

 زیاد دعا کنید برای فرج، فرج شما همین 
است

»امام شناســی« بهتریــن بحــث بــرای جوانــان 
اســت -کــه متاســفانه رایــج نیســت - تــا جوانهــا 
بتوانند امامشــان را بشناســند . امام را بشناســند 
به نورانیت نه این که بگویند: قربان چشمان امام 
زمان )علیه الســام( بــروم، قربــان ابرویش بروم، 
قربــان کفشــش بــروم، اینهــا فایــده نــدارد، کافی 
نیســت . امــام زمان که این نیســت . امام زمان یک 
مقام الهی دارد که همه ما ســر سفره او هستیم . 
باید بدانیم که ســر ســفره او هســتیم . این سفره 
مــال امــام زمان اســت . برای فــرج زیاد دعــا کنید . 
یــک فــرج عمومی اســت که ان شــاءا� تشــکیل 
حکومت اســت و یک فرج خصوصی اســت . یکی از 
خدمت های به امام زمان )علیه السام( دعا کردن 

است . خود ایشان هم دعا می کنند.

بایسته های تربیت نسل مهدی باور

ین بحران  نسل جوان اصلی تر

تولد هر دو معجزه گونه بوده 
است. حضرت عیسی )ع( 

بدون پدر و با عنایت خداوند 
متعال متولد شد و در مورد 

حضرت مهدی)عج( نیز آثار 
حمل در مادرشان مخفی 

ماند؛ هر دو منجی مورد 
تأیید مالئکه الهی هستند. 

عالوه بر این، سنتی از عیسی 
)ع( در امام مهدی )عج( 

وجود دارد: امام صادق)ع( 
در این باره فرمودند: »در قائم 
شباهتی است به عیسی)ع(؛ 

همچنان که در او یهود و 
نصاری عقیده های خالف 
پیدا کردند همچنین درباره 
قائم نیز عقیده های خالف 

پیدا خواهند کرد. پس 
بعضی منکر او شوند ...

جوانشیر

امام شناسی

شبــــاهت های منجــــــی 
در تشیع و مسیحیت 

هر دو توقیت برای ظهور
 را رد می کننـــــد
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بودجه 1402 در دست 
مجلس است

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
محمدرضا میرتاج الدینی با بیان اینکه 
تمدید  ماه   6 توسعه  ششم  برنامه 
در   1402 بودجه  گفت:  شد،  خواهد 

دست مجلس است.
محمدرضــا میرتــاج الدینــی، عضــو 
کمیسیون برنامه و بودجه درخصوص 
روز  اداری  وقــت  از  بعــد  بودجــه  گفــت:   1402 بودجــه 
یکشــنبه بــه مجلس تحویل داده شــده اســت و هیئت 
رئیــس مجلــس تعییــن خواهــد کــرد کــه چــه وقــت به 

بودجه رسیدگی شود.
وی دربــاره اینکه برنامه هفتم توســعه به مجلس از 
سوی دولت تقدیم شده است یا نه گفت: برنامه ششم 
توســعه بــا هماهنگی دولــت 6 ماه تمدید خواهد شــد 
و بعــد بــه برنامــه هفتم توســعه ســر فرصت رســیدگی 
خواهد شــد البته برنامه هفتم توسعه همچنان دست 
مجلس نرســیده است و برای رســیدگی به برنامه هفتم 
حداقل 6 ماه زمان الزم اســت کــه همانطور که گفتم 6 
ماه برنامه ششم اجرایی می شود ولی بودجه دو یا سه 

دوازدهم نخواهد شد.

کمبود 106 قلم دارو 
در کشور

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
غذا  سازمان  رئیس  رسانه ای  مشاور 
درصد   60 ذخایر  اینکه  بیان  با  دارو  و 
رسیده  6ماه  باالی  به  داروهایمان  از 
 106 در  حاضر  حال  در  گفت:  است، 
یک  زیر  موجودی  و  کمبود  دارو  قلم 
ماه داریم که در تالش هستیم تعداد 
را  داروها  این  ذخایر  و  داده  کاهش  هم  را  کمبودها 

افزایش دهیم.
دکتــر ســجاد اســماعیلی دربــاره وضعیــت ذخایــر 
دارویی در کشــور، گفت: در زمینه پایــش کمبودهای 
تامیــن،  زنجیــره  رخدادهــای  مدیریــت  و  دارویــی 
ســازمان غــذا و دارو بــرای رفــع کمبودهــای دارویی 
اســتعام ها و گزارش هایــی را از چنــد بخــش دریافت 
می کنــد؛ یکــی از بخش هایی که ایــن گزارش ها از آن 
دریافت می شــود، ســامانه TTAC اســت کــه باتوجه 
به سیاســت شناســه گذاری که در آن انجام می شود، 
اگــر شــرکتی یــک تــا چند مــاه دارویــی را کمتــر از حد 
معمــول وارد یــا تولید و بــه صورت کلــی تامین کند، 
طبیعتــا ایــن اخطــار داده می شــود که ممکن اســت 
تامیــن این دارو در ماه های آتی کاهــش یابد و منجر 

شود. کمبود  به 
مهم تریــن  از  یکــی  حــال  عیــن  در  افــزود:  وی 
گزارش هایــی هم که می گیریم، از ســوی معاونت غذا 
و داروی اســتان ها است. اســتان ها کمبودهایی را که 
در ســطح عرضــه و داروخانه هــا رخ داده، جمــع آوری 
کرده و به صورت هفتگی به سازمان غذا و دارو اعام 

می کنند. 
پیــش از ایــن کــه شــرایط پایدارتــر بود، بــه صورت 
ماهیانــه ایــن کمبودها را اعام می کردنــد، اما اکنون 
بــه  دارد،  بیشــتری  اضطــرار  کمبودهــا  مدیریــت  کــه 

صورت هفتگی ایــن کمبودها را اعام می کنند. 
گزارش دیگر هم از انجمن داروســازان، شرکت های 
ســازمان  می شــود.  دریافــت  و...  دارو  توزیع کننــده 
غــذا و دارو ایــن گزارش هــا را دریافــت می کنــد تــا بــه 

برسد. جمع بندی 
اســماعیلی بــا بیــان اینکــه در حــوزه کمبــود دارو، 
بحــث بر ســر تعریف آن اســت، گفــت: ســازمان غذا و 
دارو، تعریفــی از کمبــود دارو دارد کــه بــر مبنــای نظر 
ایــن اســاس کمبــود  بــر  خبــرگان حــوزه دارو اســت. 
دارو آن اســت کــه طــی یــک مــاه مولکــول دز دارویی 
کمبــود باشــد، اما داروهایــی که تولیــد داخلی دارند، 
اما واردات شــان محدود یا ممنوع شــده، اگر پزشــک 
داروی وارداتــی برنــد را تجویــز کنــد، از نظــر ســازمان 
غــذا و دارو، جزو کمبود دارویی محســوب نمی شــود. 
برنــد  و  دارد  تعریــف  دارویــی  کمبودهــای  بنابرایــن 
وارداتــی دارویــی که مشــابه تولیــد داخــل دارد، جزو 

نمی شود. محسوب  کمبودها 
وی ادامه داد: بر این اســاس طبق تعریف سازمان 
غذا و دارو از کمبود دارو که بر اســاس آن نام دارو به 
صــورت ژنریک دچار کمبود اســت، تعــداد کمبودهای 
دارویــی کــه زیر یــک ماه موجودی داشــته باشــند که 
اصطاحــا به آن ها کمبودهای بحرانی دارو می گوییم، 
طی یک ماه ونیم گذشــته در کشــور 220 قلم مولکول 
دز بــود کــه اکنــون به 106 مولکول دز رســیده اســت. 
بنابرایــن در 106 قلــم دارو کمبــود و موجودی زیر یک 
مــاه داریم کــه در تاش هســتیم که تعــداد کمبودها 
را هــم کاهــش داده و ذخایــر ایــن داروهــا را افزایش 

دهیم.
اســماعیلی گفــت: این خبــر را هم به مــردم بدهم 
کــه اکنــون ذخایــر دارویــی بــاالی شــش ماه  کشــور، 
بــاالی 60 درصــد اســت. به ایــن معنــا کــه ذخایر 60 
درصــد از داروهایمــان بــه بــاالی شــش ماه رســیده 
اســت. تاش می کنیم کــه این میــزان افزایش یابد و 
از هــر دارویی بــه ویژه در داروهــای حیاتی و ضروری، 
موجــودی کافــی داشــته و بــا توجــه بــه پیش بینــی 
کــه از رخــداد موج جدیــد کرونا طــی چند مــاه آینده 
می شــود، دارو به اندازه کافی داشته باشیم تا مردم 

نشوند. مشکل  دچار 

ایران و جهان

میرتاج الدینی

اسالم زاده

سجاد اسماعیلی

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
علوم  دانشگاه های  جهان: 
کرمانشاه  تهران،  پزشکی 
امتیاز  باالترین  شاهرود  و 
رتبه  در  را  فناوری  فعالیت های 
فناوری  و  تحقیقات  بندی 
پزشکی  علوم  دانشگاه های 

کسب کردند.
دکتــر یونس پناهی بــا اعام این خبــر، اظهار 
کــرد: بــا اعــام نتایــج رتبــه بنــدی تحقیقــات و 
فناوری دانشگاه های علوم پزشکی برترین ها در 

زمینه فعالیت های فناورانه نیز معرفی شدند.
وی افــزود: بــر اســاس ایــن رتبــه بنــدی در 
میان دانشــگاه های تیپ یک به ترتیب دانشگاه 
تهران، شــهید بهشتی و شــیراز رتبه یک تا سه را 
کســب کردنــد، در میــان دانشــگاه های تیپ دو 
کرمانشــاه، گیــان و همــدان برتریــن امتیــازات 

را کســب کردند و دانشــگاه های شــاهرود، بم و 
خراســان شــمالی در تیپ ســه بیشــترین امتیاز 

فعالیت های فناوری را به دست آوردند.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشــت، 
تصریح کرد: در ارزشیابی این دوره از دانشگاه ها 
و مراکــز تحقیقاتــی محــور تولیــد فنــاوری بــا 9 
عنــوان و 26 شــاخص مــورد ارزیابی قــرار گرفته 
اســت و حداکثر امتیاز اختصاص داده شــده به 

این محور 1000 است.
پناهــی بــا اشــاره بــه جزئیــات شــاخص های 
ارزشیابی محور فعالیت های فناوری خاطرنشان 
از  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه های  کــرد:  عنــوان 
جنبــه واحدهای فناور، پــروژه فناوری، محصول 
در ســه بخــش نمونــه محصــول، دارای مجــوز 
و تجــاری شــده، فروش تحقق یافتــه و صادرات 
انجام شــده، ثبــت اختراع، ارائــه خدمات، جذب 
از  جایــزه  کســب  شــامل  جشــنواره  اعتبــارات، 

جشــنواره های داخلــی یــا بین المللــی، برگــزاری 
رویــداد اســتارتاپ یا ایجــاد غرفه در نمایشــگاه 
ملــی و منطقــه ای و بین المللــی و در شــاخص 
نهایی آموزش و فرهنگ ســازی مورد سنجش و 

ارزیابی قرار گرفته اند.

رشد  مراکز  برترین  فهرست   
توسعه یافته؛ درحال توسعه و نوپا

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، با 
تاکیــد بر رعایت عدالــت در ارزیابی های به تفاوت 
مراکز رشد اشاره کرد و گفت: مراکز رشد سامت 
که در کشور فعال هستند به سه دسته توسعه 
یافتــه، درحال توســعه و نوپا قابل دســته بندی 
هســتند و هر یک از مراکز رشــد با همتایان خود 

مقایسه و امتیازدهی شده است.
وی اظهــار کــرد: در مجمــوع امتیــازات مراکز 
رشد توسعه یافته سال 1400 مرکز رشد فناوری 

فرآورده هــای دارویــی تهــران، فنــاوری لــوازم و 
تجهیزات پزشکی و بیوتکنولوژی شیراز باالترین 

امتیاز را کسب کرد.
پناهــی گفــت: مرکــز رشــد فنــاوری ســامت 
کرمانشــاه، فنــاوری تجهیــزات پزشــکی تبریــز و 
فناوری سامت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 

باالترین امتیاز مراکز رشد در حال توسعه 1400 
را از آن خود کردند و مرکز رشد تجهیزات پزشکی 
شهید بهشــتی، فناوری های نوین دندانپزشکی 
شــهید بهشتی و فناوری سامت دانشگاه علوم 
پزشکی گیان نیز باالترین امتیاز مراکز رشد نوپا 

را به دست آوردند.

برترین دانشگاه های فناورانه علوم پزشکی معرفی شدند

نبض ناموزون فوالد تولید افزایش و صادرات کاهش یافت

پناهی

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
آمار  آخرین  بررسی  جهان: 
فوالدسازی  صنعت  به  مربوط 
ماه   8 در  که  می دهد  نشان 
فوالد  تولید  امسال،  نخست 
داشته  درصدی   20 تا   14 رشد 
اغلب  صادرات  مقابل  در  و 

محصوالت فوالدی کاهش یافته است.
صنعــت  بــه  مربــوط  آمــار  آخریــن  بررســی 
فوالدســازی نشــان می دهــد که در هشــت ماه 
نخســت ســال جــاری، 8 میلیــون و 658 هــزار 
تــن مقاطــع طویــل فــوالدی شــامل تیرآهــن، 
میلگــرد، نبشــی، ناودانی و ســایر مقاطع تولید 
شــده که نســبت به 7 میلیــون و 386 هزار تن 
تولیدی طی هشت ماهه نخست 1400، رشد 17 

درصدی را تجربه کرده است.
در بخــش صــادرات این محصول نیز شــاهد 
افزایش صادرات بودیم به گونه ای که در هشت 
ماه امســال یک میلیون و 878 هزار تن مقاطع 
طویــل فــوالدی صادر شــده کــه در مقایســه با 
مدت مشــابه پارســال رشــد 6 درصدی را نشان 
می دهــد. البته صادرات در بخش های تیرآهن و 
نبشــی، ناودانی و سایر مقاطع به ترتیب افت 5 

درصدی و 10 درصدی داشته است.

ماه   8 در  فوالدی  اقالم  تولید  میزان   
نخست 1401

همچنیــن در ایــن بازه زمانــی 6 میلیون و 86 
هــزار تن مقاطــع تخت فــوالدی تولید شــده که 
نسبت به مدت مشــابه پارسال 10 درصد رشد را 

تجربه کرده اســت؛ با این حال در بخش صادرات 
این محصول )265 هزار تن( شــاهد کاهش 35 
درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال هستیم.
تــن  هــزار   744 و  میلیــون   14 مجمــوع  در 
محصــوالت فوالدی تولید شــده که در مجموع 
14 درصــد بیشــتر از میزان تولیــد آن ها در مدت 
در  همچنیــن  اســت.  گذشــته  ســال  مشــابه 

مجمــوع صــادرات کل محصوالت فــوالدی با 2 
میلیــون و 143 هزار تن افــت 2 درصدی مواجه 

بوده است.

 8 در  فوالدی  اقالم  صادرات  و  واردات   
ماه نخست 1401

همچنین در بخش مربوط به شــمش فوالد 

)فــوالد میانــی شــامل اســلب و بیلــت و بلــوم( 
نیــز شــاهد تولیــد 21 میلیــون و 136 هــزار تــن 
محصــول بوده ایم که نســبت به مدت مشــابه 
پارسال رشــد 14 درصدی یافته است. همچنین 
4 میلیون و 570 هــزار تن از این محصول صادر 
شــده که بیانگــر کاهــش 5 درصدی نســبت به 
مدت مشــابه پارســال اســت. ســهم عمده این 
کاهش برای اســلب اســت که در این مدت افت 

31 درصدی در صادرات داشته است.
در هشــت مــاه نخســت امســال 24 میلیون 
و 157 هــزار تــن آهــن اســفنجی تولیــد شــده 
کــه رشــد 20 درصــدی نســبت به مدت مشــابه 
پارســال داشــته اســت. البته در بخش صادرات 
این محصــول )543 هزار تن( شــاهد افت 34 

درصدی بوده ایم.
گفتنی است؛ به اعتقاد فعاالن صنعت فوالد 
از جمله دالیل کاهش صــادرات فوالد می توان 
به وضعیــت بازار جهانی فــوالد و کاهش تقاضا 
بــرای فــوالد در مناطــق مختلــف دنیــا، اعمــال 
عــوارض صادراتــی روی محصوالت فــوالدی در 
ابتــدای ســال و دامپینــگ روســیه کــه منجر به 
کاهــش ســهم ایــران در بازارهــای هــدف شــد، 

اشاره کرد.

محصوالت 
فوالدی

ایران  گروه  سپهرغرب، 
مستند  کارگردان  جهان:  و 
نیست"  منتظرت  "هیچکس 
معتاِد  زِن  یک  که  زمانی  گفت: 
دهه  دو  از  پس  متجاهر 
اجتماع  به  می گیرد  تصمیم 
اعضای  از  کدام  هیچ  بازگردد، 
نداشتن  نمی کنند.  قبول  را  او  خانواده اش 
پاتوق ها  به  را  آنها  دوباره  سرپناه  و  حامی 

بازمی گرداند.
ســیدعلی  کــه  بــود  آذرمــاه  دوازدهــم 
طباطبایی نــژاد معاون پخش و اکران مؤسســه 
»بهمن ســبز« حوزه هنری از آغاز به کار رســمی 
پخــش »رویــش«، به عنــوان یکــی از طرح هــای 
جدید زنجیره توزیع ســازمان ســینمایی سوره، 
با اکــران مســتند »هیچ کس منتظرت نیســت« 
به کارگردانی و تهیه کنندگی محســن اسام زاده 
خبر داد و این مستند از 28 آذرماه اکران خود را 

از شهر مشهد آغاز کرد.
پخش »رویش« برخاف شــیوه های مرسوم 
نمایــش، اکران هــای منطقه ای و رویــداد محور 
بــرای آثار در نظر می گیرد؛ یعنــی صرفا به دنبال 
اکــران فیلم نیســت بلکــه می خواهد بــا برگزاری 
رویدادهــا و نشســت های نقد و بررســی اثر را به 

مخاطب اصلی اش برساند.
بــر ایــن اســاس، اکــران مســتند »هیچ کس 
منتظرت نیســت« از شــهر مشــهد و بــا نمایش 
دانشــگاه  جــاودان،  حیــات  کمــپ  در  ویــژه 
بین المللــی امــام رضا )ع( آغاز شــد و قرار بود تا 
5 دی مــاه در ســینما هویزه مشــهد به نمایش 
دربیاید، اما با توجه به استقبال مخاطبان، این 
اثر تا روز پنجشــنبه 8 دی ماه میزبان مخاطبان 
خــود در ایــن پردیس ســینمایی اســت. این اثر 
ســینماهای  پــرده  روی  آن  از  پــس  اجتماعــی 

منتخب شهر تهران می رود.
باگذشــت یــک هفتــه از اکــران ایــن مســتند 
بــا  گفت و گویــی  مشــهد،  شــهر  در  ســینمایی 
»هیچ کــس  کارگــردان  اســام زاده  محســن 
منتظــرت نیســت« داریــم. او در ایــن گفت وگــو 
دربــاره  مســتند،  ایــن  دربــاره  صحبــت  ضمــن 
شــیوه متفاوت نمایــش اثــرش در قالب پخش 

»رویــش«، تجربــه اکــران مســتند در کمپ زنان 
اثــرش  از  مخاطبــان  اســتقبال  و  آســیب دیده 

سخن گفته است.
وی در ابتــدا بــا اشــاره بــه موضوع مســتند 
»هیچ کس منتظرت نیســت« بیان کــرد: این اثر 
در گام اول قرار بود درباره فعالیت های ســپیده 
علیزاده باشد و درباره مسائل و مشکات جاری 
زنــان به اصطــاح ته خطی و کســانی کــه کامًال 
طرد شــدند و همچنین معتاد متجاهر هستند، 
باشــد اما بعــد به این نتیجه رســیدیم مســائل 
این افراد پس از آنکه تصمیم می گیرند به دامن 

جامعه بازگردند، بیشتر است.
کارگردان »هیچ کس منتظرت نیست« ادامه 
داد: حتــی بــه نوعی اســم فیلــم هــم برگرفته از 
چنین فضایی است. در حقیقت زمانی که یک زِن 
معتــاِد متجاهر پس از دو دهه تصمیم می گیرد 
می شــود  متوجــه  تــازه  بازگــردد،  اجتمــاع  بــه 
هیــچ کــدام از اعضــای خانــواده اش او را قبول 
نمی کنند و این اتفاق باعث می شود آسیبی که 
متوجه زنان کارتن خواب و معتاد اســت، بیشتر 
شــود چراکه آنها هیچ پلی را برای بازگشت پشت 
سر خود احساس نمی کنند و همواره در مرحله 

ترک و زندگی خیابانی به سر می برند.
اســام زاده تأکیــد کــرد: وقتــی کســانی کــه 
چنین شرایطی را تجربه کردند، مستند را تماشا 
مختلــف  ســکانس های  بــه  نســبت  می کننــد، 
مســتند واکنــش نشــان می دهنــد و گویــی بــا 
تمام شــخصیت ها همذات پنــداری می کنند. در 
حقیقت مســتند آینه ای  اســت که خود را در آن 
می بینند و شاید گریه هایشان بدین دلیل است 

که راهی برای بازگشت خودشان نمی بینند.
وی با اشــاره به اکــران این مســتند در کمپ 
"حیات جاودان" شــهر مشــهد بیان کــرد: اولین 
اکــران مــا در شــهر مشــهد بــرای افرادی شــبیه 
به شــخصیت های فیلــم، یعنــی در کمپ حیات 
جــاودان بــود. ایــن نمایــش تجربــه متفاوتی را 
برایــم رقــم زد، شــاید تــا بــه امــروز خاص تریــن 
اکرانی بود که آن را تجربه کردم و واکنش مثبت 

از زنان آسیب دیده حاضر در کمپ گرفتم.
نیســت«  منتظــرت  »هیچ کــس  تهیه کننــده 
افزود: زنان حاضر در کمپ، پان به پان فیلم را 

با دقت تماشــا کردند، خندیدند و اشک ریختند 
و دربــاره فیلم بــا هم صحبت کردنــد. جالب این 
بود که از نیمه دوم فیلم به بعد کامًال ذهنشان 
درگیــر شــده بــود و ســکانس پایانــی فیلم هم 
صدای هق هــق گریه در ســالن پیچید که باعث 
نگرانــی ما شــد، اما بعد از پایان مســتند تاش 
کردم بــا این عزیزان صحبت کنــم و به آنها امید 

بدهم.
اســام زاده تأکید کرد: در این اکــران به برخی 
از مســئوالنی که برای تماشــای مستند به کمپ 
آمده بودند، گفتم که شما باید خانواده این زنان 
را پیدا کنید، چراکه پس از هر بار رهایی از اعتیاد و 
خروج از کمپ به دلیل نداشــتن حامی و سرپناه 
دوباره به پاتوق ها بازمی گردند. ما در این مستند 
که مخاطب اول آن مســئوالن هستند، به دنبال 
تلنگر زدن هستیم و اینکه بگوییم بحث معتادان 
متجاهــر و کارتن خواب که در کل دنیا هم وجود 
دارد، با زور، بگیــر و ببند و ترک های اجباری کوتاه 

مدت به جایی نخواهد رسید.
ایــن مستندســاز ادامــه داد: بعــد از کمــپ 
حیــات جــاودان، در دانشــگاه بین المللــی امام 
رضــا )ع( ایــن مســتند اکــران شــد کــه در آنجــا 
هــم دانشــجویان زیــادی به تماشــای مســتند 
نشســتند و از اکــران این اثر در شــهر خــود ابراز 
خرسندی کردند. افتتاحیه رسمی مستند نیز در 
ســینما هویزه مشــهد رقم خورد و تقریبا سالن 
یک این پردیس ســینمایی ُپر شــد بــود. ناگفته 
نماند که تبلیغات محیطی در شهر مشهد که به 
لطف دوســتان رقم خورد باعث شــد مخاطبان 
ســینما از اکــران ایــن مســتند آگاه شــوند و به 

تماشای آن بنشینند.
وی در بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود 
درباره شــیوه اکران مســتندش توضیح داد: در 
تمام این ســال ها مــا به عنوان مستندســاز به 
شــیوه توزیــع مســتند انتقــاد داشــتیم، چراکه 
و  داخلــی  جشــنواره های  در  حضــور  از  پــس 
خارجی، با اکران های پراکنده و احیانا نمایش در 
تلویزیون، پرونده اثر بســته می شــد. متأسفانه 
در حال حاضر به علت نبود سیســتم منســجم، 
مســتندهای زیادی هســتند که هنوز از بستری 
پخش نشــده و به چنــد اکران محــدود خاصه 

شده اند.
کارگردان »هیچ کس منتظرت نیست« ادامه 
داد: اکران مســتند در گــروه »هنر و تجربه« هم 
تجربــه ناقصــی بوده کــه همچنان ادامــه دارد. 
ایــن گــروه صرفــا هدفگــذاری اش روی ســینما 
اســت و به دو مســئله نمایش اثر بــرای جامعه 
هدف و رویدادمحور بودن آن توجهی ندارد. در 
حقیقت یک مســتند به فراخور موضوع باید در 
اســتان های مختلف نوبت به نوبت اکران شــود 
تــا بتوانــد مــوج خبــری ایجــاد کنــد و در کانون 
توجهات قرار بگیــرد. این اتفاق در اکران »هنر و 
تجربــه« رخ نداد و باعث شــد آثــار تنها در جمع 
نخبگان و مخاطبان حرفه ای ســینمای مستند 

نمایش داده شود.
اسام زاده تأکید کرد: در این سال ها کارهای 
خوبــی در زمینــه حفــظ منابع طبیعی، مســائل 
زنان و کودکان و... داشــتیم که می توانست به 
نمایش عموم دربیاید و جریان ساز شود چراکه 
دغدغه عمومی پشت آن بود اما متأسفانه این 
اتفــاق رخ نداد و این نقصی ســت کــه در توزیع 

آثار مستند احساس می شود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه عــده ای معتقدنــد 
کــه  نیســت  آن قــدر  مســتند  آثــار  از  اســتقبال 
کمتــر  ســینماداران  و  بازگــردد  هزینه هایــش 
راضــی به اکــران اینگونه آثــار می شــوند، گفت: 
مسئولیت ما مستندسازان، فرهنگسازی است، 
پــس در ایــن شــرایط که بــدون تعارف بســیاری 

از فیلم هــای ســینمایی ضــدارزش کار می کنند، 
شاید بتوان از طریق سینمای مستند قدم های 
جدی برداشــت. در حقیقت سیستم باید بتواند 
زیردســتانش را بــرای اکران مســتند در شــرایط 

مطلوب متقاعد کند.
این مستندســاز افزود: خوشــبختانه در این 
شــرایط دفتر پخش »رویش« که دغدغه توزیع 
مســتند را دارد، پــای کار آمده و بــا برنامه هایی 
که برای اکران آثار در نظر گرفته  اســت، مســتند 
می توانــد بــه دغدغــه عمومــی تبدیــل شــود. 
اگرچــه زمــان، زمــان خوبــی بــرای اکران هــر اثر 
ســینمایی نیست چراکه مردم به دالیل مختلف 
بــا ســالن های ســینما اگــر نگوییــم قهــر، رابطه 
خوبی ندارند اما بیشــتر از این نمی شد صبر کرد 
و اکــران عمومــی »هیچ کس منتظرت نیســت« 
آغاز شده اســت. ناگفته نماند که پیش از اکران 
بــرای  خوبــی  خصوصــی  اکران هــای  عمومــی، 
کار تــدارک دیــده شــده بــود و صاحــب نظــران، 

واکنش های مختلفی نسبت به کار داشتند.
اســام زاده در پایان خاطرنشــان کرد: هرچه 
قــدر ســینمای مســتند جایگاهش باالتــر برود، 
اتفاقات خــوب فرهنگی در کشــور رخ می دهد. 
ما باید تــاش کنیم با اکران موفق آثار مســتند 
بــه مســئوالن هنــری ثابــت کنیــم که ســینمای 
مســتند منــزوی و صرفــا نخبگانی نیســت بلکه 
می تواند جریان ســاز باشــد و اتفاقــات خوبی را 

رقم بزند.

پذیرش سخت جامعـــــه از زنان معتاد متجـــــاهر
 بن بستی که دوباره به پاتوق ها ختم می شود!


