
4 خصوصیت جامعه مهدوی

سردار اشتری: ۲۰۰ شهید ناجا دهه هفتادی هستند 

جانباز سید حسین آملی آسمانی شد

اصل مهدویت مورد اتفاق    نگاه
همه مسلمانان است. ادیان 
دیگر هم در اعتقادات خودشان انتظار منجی را در نهایت 
زمانه دارند. آنها هم در یک بخش از قضیه، مطلب را درست 
فهمیده اند. اما در بخش اصلی قضیه که معرفت به شخص 
منجی است دچار نقص معرفتند. ش��یعه با خبر مسلم و 
قطعی خود، منجی را با نام و نشان، با خصوصیات وبا تاریخ 
تولد می شناسد. امام زمان)عج( وقتی که ظهور می کند، 
جامعه ای می س��ازد که به طور خالص��ه دارای این چند 

خصوصیت است.
امام زمان)عج( جامعه اش را بر چند پایه بنا می کند؛ اوالً 
بر نابود کردن و قلع و قمع کردن ریشه های ظلم و طغیان. 
یعنی در جامع��ه ای که در زمان ولی عصر)عج( س��اخته 
می ش��ود باید ظلم و جور نباش��د، نه اینکه فقط در ایران 
نباشد، یا در جوامع مسلمان نش��ین نباشد، در همه دنیا 
نباشد. نه ظلم اقتصادی و نه ظلم سیاسی و نه ظلم فرهنگی 
و نه  هیچ گونه س��تمی در آن جامعه دیگر وجود نخواهد 
داشت. باید استثمار و اختالف طبقاتی و تبعیض و نابرابری 
و زورگویی و گردن کلفتی و قلدری از عالم ریشه کن شود.

دومین خصوصیت جامعه ایده آلی که امام زمان)عج( آن را 
می سازد، باال رفتن سطح اندیشه انسان است؛ هم  اندیشه 
علمی انسان، هم اندیشه اسالمی انسان. یعنی در دوران 
ولی عصر شما باید نشانی از جهل و بی سوادی و فقر فکری 
و فرهنگی در عالم پیدا نکنید. آنجا مردم می توانند دین را 
به درستی بشناسند و این یکی از هدف های بزرگ پیامبران 
بود. در روایات ما وارد شده است که وقتی ولی عصر ظهور 
می کند، زنی در خانه می نشیند و قرآن را باز می کند و از 
متن قرآن حقایق را استخراج می کند و می فهمد. یعنی 
چه؟ یعنی آنقدر سطح فرهنگ اسالمی و دینی باال می رود 
که همه افراد انس��ان و همه افراد جامع��ه و زنانی که در 
میدان اجتماع هم بر فرض ش��رکت نمی کنند و در خانه 
می نش��ینند، آنها هم می توانند فقیه باشند، دین شناس 
باشند. می توانند قرآن را باز کنند و خودشان حقایق دین 
را از قرآن بفهمند. ش��ما ببینید که در جامعه ای که همه 
–مردان و زنان- در س��طوح مختلف، ق��درت فهم دین و 
استنباط از کتاب الهی را دارند، این جامعه چقدر نورانی 
است و هیچ نقطه ای از ظلمت در این جامعه دیگر نیست. 
این همه اختالف  نظر و اختالف رویه، دیگر در آن جامعه 

معنایی ندارد.
خصوصیت سومی که جامعه امام زمان –جامعه مهدوی- 
دارا هست این است که در آن روز همه نیروهای طبیعت 
و همه نیروهای انسان استخراج می شود، چیزی در بطن 
زمین نمی ماند که بش��ر از آن اس��تفاده نکند. این همه 
نیروهای معطل طبیعی، این همه زمین هایی که می تواند 
انس��ان را تغذیه کند، این همه قوای کشف نشده، مانند 
نیروهایی که قرن ها در تاریخ بود. مثاًل نیروی اتم، نیروی 
برق و الکتریس��یته؛ قرن ها بر عمر جهان می گذشت این 
نیروها در بطن طبیعت بود، اما بشر آنها را نمی شناخت، 
بعد یک روزی به تدریج اس��تخراج ش��د. همه نیروهای 
بی شماری که از این قبیل در بطن طبیعت هست، در زمان 

امام زمان)عج( استخراج می شود. 
خصوصیت چهارم این است که محور در دوران امام زمان، 
فضیلت و اخالق اس��ت. هرک��س دارای فضیلت اخالقی 

بیشتر است او مقدم تر و جلوتر است.
منب�ع: انس�ان 250س�اله- بیان�ات مق�ام معظم 
رهب�ری درباره زندگ�ی سیاس�ی-مبارزاتی ائمه 

معصومین)ع(

فرمانده ناجا در مراسم    پايداري
یادواره ش�هدای ناجا و 
رونمایی از کتاب زندگینامه شهید »اقرع « گفت که 
200 ش�هید نیروی انتظامی متولد دهه ۷0 هستند. 
به گزارش خبرگزاری دفاع مقدس ، مراسم یادواره شهدای 
ناجا و رونمایی از کتاب »مه��ران می خندد« زندگینامه 
شهید مرزبان مهران اقرع با حضور فرماندهان و خانواده 

شهدای ناجا در فرهنگسرای ارسباران برگزار شد. 
در این مراسم، سعید اوحدی، رئیس سازمان فرهنگی و 
هنری شهرداری تهران در س��خنانی اظهار داشت: همه 
موفقیت در دوران دفاع مقدس و مراحل انقالب به دست 
جوانان بوده اس��ت. چاپ چنین کتاب   هایی و برگزاری 
چنین مراسم   هایی به معنای رساندن صدای شهدا است. 
محسن صالحی خواه، نویسنده کتاب »مهران می خندد« 
نیز در سخنانی گفت: من این کتاب را دوست دارم چون 
نوشتنش سخت و شیرین بود. برای این کتاب به سیستان 
و مشهد رفتم. وی ادامه داد: »مهران می خندد« زندگینامه 
و خاطرات شهید مهران اقرع است؛ شهیدی دهه هفتادی 
که برای این نسل بوده و با توجه به این تهاجم فرهنگی در 

مسیر الهی قدم برداشته و شهید شده است. 
پدر شهید اقرع نیز در وصف پسرش گفت: عالقه مهران 
به لباس ناجا یک عالقه ذاتی ب��ود و آن قدر به این لباس 
عالقه داشت که می توانست با سابقه جبهه من معاف شود 
اما این کار را نکرد. وی ادامه داد: چون من در ناجا بودم و 
می توانستم او را سفارش کنم ولی او اهل سفارش پذیری 
و سفارش کردن نبود و با عشق و عالقه و آگاهی کامل در 
این مسیر قدم برداشت. پدر شهید اقرع گفت: مهران به 
معنای واقعی عاشق والیت، مردم، صله ارحام و نوع دوستی 

بود و اینها در وجودش موج می زد. 
سردار حسین اش��تری در ادامه این مراسم گفت: ما در 
ناجا از 13 هزار شهید، 200 شهید دهه هفتادی داریم و 
وقتی ما زندگی این شهدا را مرور می کنیم، بیانات حضرت 
آقا مبنی بر امیدواری به آینده و تأکید بر جوانان را درک 
می کنیم و این ش��هدای ما همان روحیه شهدای دوران 

دفاع مقدس را دارند. 
سردار اشتری گفت: امروز شهدای ما برای مقابله با فساد 
اقتصادی نیز عمل می کنند و ش��هدایی داریم که برای 
مبارزه با قاچاق و فساد اقتصادی جان خود را فدا کردند. 

فرمانده ناجا در بخش دیگری از س��خنانش با اش��اره به 
وقوع سیل در برخی مناطق ایران گفت: نیروی انتظامی و 
نیروهای مسلح به فرمان رهبری حضور مؤثری در قضیه 
سیل و خدمت رسانی به مردم داشتند و ناجا برای امنیت و 
خدمت رسانی با همان روحیه شهدا به مردم کمک می کند 

و در این قضیه سیل هم شبانه روز خدمت می کند. 
سردار اشتری افزود: در ایام عید که مسافرت  ها در نیمه 
اول 14 درصد افزای��ش و در نیمه دوم 13 درصد کاهش 
نسبت به سال قبل داش��ت، همکاران بنده شبانه روز با 
عش��ق به مردم خدمت می کردند و این باال  ترین سرمایه 
اس��ت که نیروی انتظام��ی در کنار مردم اس��ت که این 
موضوع در کشور های دیگر سابقه ندارد و این هم به برکت 

امام)ره(و امام خامنه ای است. 
در پای��ان مراس��م ضم��ن رونمای��ی از کت��اب »مهران 
می خندد« از خانواده شهدای ناجا، شهیدان مهران اقرع، 
حسن شهسواری، حسن پاینده، محمدعلی دولت آبادی، 
علی احمدن��ژاد، رضا مرادی،رضا ش��جاع، محمد جالل 
کاشانی، سجاد محمدی و شهید هسته ای داریوش رضایی 

نژاد تجلیل شد. 
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در گفت وگو با کارشناسان

برخي دست هاي پنهان به دنبال 
استحاله سینما هستند

ويژه هاي جوان  

 اصغرزاده: مردم مي گويند وعده های 
اصالح طلبان، باد هوا بوده است

  دفاع استاندار
 از حضور حشدالشعبی در خوزستان

صفحه 2

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
  شنبه  31 فروردین 1398   -    14 شعبان 1440

سال بیست و یکم- شماره 5631 - 16 صفحه
قیمت:500تومان

 جهاد همبستگي  مشاركت ملي
در بازسازي

 شماره   حساب  جارى طاليى  نزد   بانك  سپه  به  نام

  حوادث   غيرمترقبه   سازمان  بسيج  مستضعفين
(   با   مجو  ز   با نك  مركز  ى   ) 

 شماره حساب:  5151818086011
IR030150000005151818086011 :شماره شبا

شماره كارت:  5892101214485209

 میالد منجي عالم بشریت حضرت مهدي)عج( مبارک باد

جانباز »سیدحسین آملی « پس از تحمل سال   ها درد 
و رنج ناشی از مجروحیت در جنگ تحمیلی، صبح 
29 فروردین ماه به جمع یاران ش�هیدش پیوست. 
جانباز آملی که س��ال ۶2 در منطقه مریوان کردستان 
از ناحیه نخاع آسیب دیده و دو پای وی بر اثر جراحت 
قطع شده بود، در بیمارستان امام خمینی )ره( ساری به 

قافله شهدا پیوست. 
برادر این جانباز رش��ید اسالم نیز در س��ال 13۶۷ در 

منطقه عملیاتی فاو به ش��هادت رسید و همسرش که 
خود نیز خواهر شهید موسی احمدی قاجاری است، با 

وجود شرایط جانبازی با وی ازدواج کرد. 
جانباز شهید س��ید حس��ین آملی در دوران حیاتش 
درخصوص جانب��ازی اش اظهار کرده ب��ود: خدا نکند 
که پشیمان بش��وم؛ همه اینها خواست خداست. لطف 
خدا به بندگانش زیاد اس��ت. در مورد من هم مصداق 
آن ش��عر معروف که »خدا گر ز حکم��ت ببندد دری، 

ز رحمت گش��اید در دیگری « اینقدر در این س��ال   ها 
برای من دوس��تان خوب و با معرفت فرستاده که همه 
خأل های زندگی من را پر کرده اند و هیچ وقت احساس 

تنهایی نکرده ام. 
پیک��ر پ��اک ای��ن ش��هید واالمق��ام ام��روز    ش��نبه 
31 فروردین س��اعت ۹ صب��ح از امام��زاده یحیی)ع( 
 س��اری ب��ه س��مت گل��زار ش��هدای مالمجدالدی��ن 

تشییع می شود. 

فرمانده کل سپاه به دیدار فرمانده کل ارتش رفت

ويترين مغازه ها در اختيار كاالي ايراني

 ارتش و سپاه 
متحد علیه دشمنان

ملخ ها مي توانند روزانه غذای 35هزار نفر را بخورند! تا دیر نشده 
باید راه هاي تجربه شده براي مقابله با ملخ ها را به کار گیریم

در مراسم رژه روز ارتش

 روحاني: توهين به سپاه
 توهين به ملت بزرگ ايران است

 448 صفحه
 ماستمالي رسوايي کاخ سفيد

 هجوم ملخ  شبه جزیره 
به کشاورزي ایران

     س��ردار جعفري: امروز وحدت و همدلي 
بین ارتش و سپاه در نقطه اوج خود قرار دارد. 
امیدواری��م این موضوع  ک��ه موجب امنیت 
و آرام��ش خاطر ملت ای��ران و ن��ا امیدي و 

عصبانیت دشمن است، روز به روز ارتقا یابد 

     امیر موس��وي: به ملت بزرگ ایران اعالم 
مي کن��م که مطمئن باش��ند؛ ارتش و س��پاه 
براي دف��اع از این ملت، آرمان ه��اي انقالب و 
نظام جمهوري اسالمي ایران، دست از دست 

همدیگر بیرون نخواهند کشید |  صفحه2

گزارش بازرس مولر درب��اره تبانی احتمالی تی��م انتخاباتی ترام��پ با روس    ها 
 بعد از 22 ماه جنجال منتشر ش��د. مولر در این گزارش همه مقدمات الزم برای 
محکوم کردن ترامپ را ارائه کرده ولی در نهایت گفته که هیچ نشانه مجرمانه ای 
از توطئه کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ و روس��یه پیدا نکرده، هرچند ترامپ را 

تبرئه نیز نکرده است

 گزارش میداني »جوان« نشان مي دهد در بازارها دیگر آن رنگ و تنوع کاالهاي خارجي در مغازه ها، سوپرمارکت ها  
یا حتي داروخانه ها وجود ندارد، بلکه کاالهاي ایراني را مي بینید که با بسته بندي هاي جدید و زیبا چیده شده اند
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حاج قاسم سلیماني پنج شنبه به شادگان خوزستان رفت و  با سیل زدگان گفت و گو کرد. جانشین حشدالشعبي عراق نیز وي  را همراهي 
کرد تا از نزدیك شاهد عملیات مهندسي مشترک ادوات مهندسي ایران و عراق باشند

آمادگي براي شکست حصر آبادان از سیل
 صفحه 16


