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 شهر مهدوی آرمان 

 

 مقدمه
 کنیم  باور  که است این مهدوی شهرآرمان مورد در کلیدی ینکته

 . است واقعیت بلکه  ؛نیست آرمان مهدوی  یجامعه

  مهدویت،   به   رسیدن  برای   که   صورتی  در   است  نیافتنیدست  که  گوییممی  آرمانی  چیزی   به  ما

  جهان   تمام  از  ظلم  شدن  کنریشه  مانند  اموری  شاید.  باشیم  داشته  ریزیبرنامه  است  کافی  فقط

 دست   در  هادل   و   جهان  امورِ  زمامِ  که  نکنیم  فراموش  اما  ؛ برسد  نظر  به  نیافتنیدست  و   دور  ما  برای

 .بردمی پیش  بریم،نمی  گمان ما که جایی از  را امور  او و خداست
 

 برخی روایات گذشت زمان و تحقق 
  یکدیگر  به  کربال  و  نجف  آن،  از  بعد  یا  ظهور  یآستانه  در   که  است  شده  گفته  روایات  بعضی  در

 به  بیابانی  مسیر  این  تا  بردمی   زمان  سال  سالیان  شد،می  تصور  گذشته  در  شاید .  شودمی  وصل

  ی ههم  اربعین   رویِپیاده  ناگهانیِ  رونقِ  اما  ؛شوند  وصل  یکدیگر  به  شهر  دو  این  و  تبدیل  آبادی

. گردید  متصل  کربال  به  نجف  و  شد  ساخته  موکب  مسیر،  این  قدم  به  قدم.  زدبرهم  را  معادالت

 در   است  مهدویت  از  ما  فهم  ابتدای  بود،  نخواهد  زمین  در  جوری  و  ظلم  ظهور،  زمان  در  اینکه

  خواهند   اولیاءاهلل  زء ج  هاآن  اکثر  که  کنند می  رشد  چنان  مردم  زمان  آن   در  روایات  بر   بنا  که  صورتی

  برخی   محتوای  و  امور  برخی  وقوع  گذشته  در  .داد  خواهند  انجام  پیامبران  شبیه   کارهایی  و  شد

  ها آن  وقوع  امکان  یا  شده  محقق  امور  آن  از  بسیاری  امروز  اما  ؛سیدرمی   نظر  به  ذهن  از  دور  روایات

  زمان   در  که  شودمی  برداشت  اینگونه  آخرالزمان  روایات  برخی  از  مثالً؛  نیست  ذهن  از  دور  دیگر

 مستند  بارهدراین  و  کرده  خطر  احساس  مورد  این   در  دنیا  امروز  افتند؛می  کار  از   هااسلحه  ظهور

  که  است  رسیده   نتیجه  این  به  بشر  امروزِ  نشِدا.  است  شده  نوشته  و  ساخته  بسیاری  هایمقاله  و

  دلیل که زمین  درون  مذاب  مواد زیرا  ؛شودمی عوض زمین هایقطب جای طوالنی  هایزمان طی
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  تغییر  عامل  چرخش،  همین  آینده  در.  چرخشند  حال  در  آرامی  به  هستند  آن   بودن  مغناطیسی

 تشعشعات  صورت  این  در  که  شد   خواهد  زمین  اطراف  مغناطیسی  خاصیت  رفتن  بین  از  و  هاقطب 

  امروزی   یپیشرفته  هایسالح   جمله  از  برقی  وسایل  یهمه  و  رسید  خواهد  زمین  به  خورشیدی

 .افتاد خواهد کار از
 

 تالش دشمن و خواست خدا
  ی وظیفه  باید  ما.  ستاسالمی  انقالب  رویروبه  ،خدا  به  توکل  و  مهدویت  یافتنیِدست   آرمانِ  امروز

 جنگ   واقع  در  که)  مقدس  دفاع   سال  هشت  آغاز  در  .خداست  دست  در  نتیجه  دهیم؛  انجام  را  خود

  ای نتیجه  اما  ؛نداشتیم  امروز  اتفاقات  و  تحوالت  از  تصوری  هیچ  ما  (عادی  جنگ  یک  نه   بود  جهانی

  قاسم   حاج)  ایرانی  سردارِ  پاکِ  پیکرِ  بعد،  سال  چندین  که   بود  این   خورد  رقم  خدا  دست  به  که

  40.  ایران  خاک  در  نیز  عراقی  سردار  پیکر  و  شد  تشییع  عراق  خاک  در  باشکوه  بسیار(  سلیمانی

  اندازی سنگ   ما  برای   همواره  دشمن  و   نبودیم  آرام   روز   یک  ،هاسال  این   در  گذردمی  انقالب  از  سال

  هزار   18  بودیم؛  داخلی   اختالف  و  طلبیتجزیه  و   جنگ  درگیر   هاسال  انقالب،   از  پس  .است  کرده

  کشور  اول  یرده   مسئولینِ  بودنِ  جاسوس  وجود  با.  شدند  ترور  شهرها  سطح  در  عادی  مردم  از   نفر

 شهید   و  مطهری  استاد  مانند  متفکری  مغزهای  و  مسئولین  یگسترده  ترور  و  رساندن   شهادت  به  و

 ما   که  گرفت  تعلق  این  بر  خدا  خواستِ  اما؟  برسیم  اینجا  به  ما  کردمی  را  فکرش  کسی  چه  مفتح،

.  شویم  تبدیل  منطقه   و  جهان  در  قدرت  یک  به  و  برسیم  مدیترانه  هایآب  به  سال  40  از  بعد  امروز

 هاصهیونیست  و  آمریکا  ، اخیر  هایسال  در.  است  معجزه  شرایط  این  در  کشور  آوردن  دوام  اصالً

  برای   تالشی  هیچ  از(  عربی  و  عبری  و   غربی  مثلث)  خود  عربی  حامیان  و   متحدان  کمک  به

  برخی   وقوع  اما  ؛اندنکرده  دریغ  اسالمی   جمهوری   هایفعالیت  در  اختالل  ایجاد  و  کارشکنی

«  آرامکو»  دادنِ  قرار  هدف.  کرد  آب  بر   نقش  را  هایشاننقشه  و   ریخت  بهم  را  هاآن  معادالت  اتفاقات

 ترین مهم)  عربستان  نفت  تولید  اتفاق،  این  با.  بود  اتفاقات  این  از  یکی  هایمنی   توسط

  واکنش   و  خشم  باعث  و  رسید  بشکه  میلیون  5  به  بشکه  میلیون  10  از(  دنیا  نفت  یهتولیدکنند

  آمریکایی   مدرن  بسیار  پهپادِ  سقوط .  شد  داشتند،  آمریکا  حمایت  به  امید  چشم  که  هاییسعودی

  هند  و  آلمان  اتفاق،  این  تبع  به.  زد  رقم  آمریکا  برای  دیگر  شکستی  نیز  ایران  پدافند  توسط

 رساندن   شهادت  به  با  کردمی  تصور  دشمن.  کردند  لغو  آمریکا  با  را  هواپیما  این  خرید  قرارداد

 سد،األعین  پایگاه  به  ایران  هایموشک  اصابت  اما  ؛کشاند  خواهد  انزوا  به  را  ایران  سلیمانی،  سردار

 .کرد وارد آمریکا نظامی یپیکره  بر مهلکی یضربه
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 رسانه و سِحر مردم
 قرآن.  شوندمی  حرسِ  خود  چشم  با  مردم  و  است  آخرالزمان  هایموج  آخرین  درگیر  جهان  امروزه

»فرمایدمی  ایشان  عصای  یمعجزه  و  موسی  حضرت  داستان  در [  را  خود  بساط]  شما":  گفت: 

 عظیم  جادویى  و  ترسانیدند  را   آنان  و   کردند  جادو  را  مردم  دیدگان  افکندند،  چون   "بیفکنید

 ( 116 /اعراف).« آوردند

. دیدند  مار  را  طناب   و  چوب  مردم  که  طوری   ،کردند  حرسِ  را   هاچشم  فرعون  احرانس  واقع  در

 تصویرسازیِ   تواناییِ  که«  بلوبیم»  فناوری  مثالً  که  است  کرده  پیشرفت  چنان  تکنولوژی  امروز

  توانایی   حتی  دشمنان  امروز.  کند  حرسِ  را  مخاطب  گوش  و  چشم   تواندمی   دارد،  عدیبُسه

  حتمیِ   مئعال  از )  آسمانی  یصیحه  که  نیست   بعید  هیچ  و  دارند  را  اشخاص  صدای  سازیشبیه

 . کنند جعل و سازی شبیه را ( ظهور
 

 های صهیونیست مهدویت در رسانه 
 به   تا  میالدی  ۲000  سال  از.  است  بوده  دنیا  در  کلیدی  و  مهم  بحثی  مهدویت  ،اخیر  هایسال   در

 در ما خود از بیشتر دشمنان. اندبوده  آخرالزمانی هایفیلم دنیا فروش رپُ هایفیلم عموم امروز،

  ظهور  به  نسبت  زیرا  ؛سازندمی  فیلم  زمانامام  مورد  در  رسماً   و  کنندمی  مطالعه  ظهور  عالئم  مورد

 و   اندساخته  زمانم اما  یهدربار  فراوانی  مستندهای  و  هافیلم   دشمنان.  کنندمی  خطر  احساس

  وجود   هاآن  که  دهدمی  نشان  این.  کنندمی  اشاره  او  بازگشت  و  دوازدهم  امام  نام  به  صراحتاً

 نزدیک   بسیار  را  آن   و  اندپذیرفته  را   ایشان  بازگشت  و  طوالنی  عمر  و   بودن  زنده  و   زمانامام 

  و  است  شیطانی  ،معجزات   این   که  کنند می  القا  مردم  به  گونه این  رسانه  کمک  با  اگرچه  ؛دانندمی

 . است دجال کند، ظهور هاویژگی این با شخصی اگر
 

 ای لزوم سواد رسانه 
 این   با  مبارزه  برای  چیست؟  زمانامام  منتظر  و  معتقد  هایانسان  معدود  عنوان  به  ما  یوظیفه  حال

 :ماست یعهده بر اساسی  یوظیفه دو دشمن، تالش و جریان

 ؛ نشویم حرسِ دشمن هایرسانه جادوی با تا باشیم داشته  ایرسانه  سواد باید .1

 .کنیم  تالش دنیا مردم ایِرسانه سواد بردن باال جهت در و شویم رسانه صاحب خودمان .2

ه  جمل  پنج  خود  معرفی  برای   ظهور   یآستانه  در  زمانامام   که   بس  همین   رسانه   داشتنِ   اهمیت  در

 حسینامام با را خود آن، یجمله چهار در که فرمایندمی( العالماهل یا)  دنیا مردم به خطاب
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 ؛ کنندمی معرفی السالمعلیه

 است  زمانامام شناخت  ی مقدمه حسینامام شناخت  پس

  جهانیان  به  را  حسین امام   ای،رسانه  یه گسترد  کار  با  جمله  از  مختلف  طرق  به  که  ماست  یوظیفه  و

 .کنیم معرفی
 

 حراست از درخت انقالب 
 همانند   (شد  خواهد  متصل  مهدی  حضرت  حکومت  به  زودی  به  شاءاهللان  که)  ایران  اسالمی  انقالب 

  این   اکنون،  کند  رشد  ایران  گلدان  در  آن  هایریشه  تا  بود  این  بر  خداوند  یاراده  که  است  درختی

 حاال.  است  گرفته  بر  در  را  مقاومت  جغرافیای  و  رفته  فراتر  ایران  از  آن  یه سای  و  کرده   رشد  درخت

  لحاظ   از   بلکه   جغرافیایی   لحاظ  از   نه  البته   ندارد؛   را  درخت  این   بزرگ   هایریشه  تحمل   ، گلدان  این

  در  و فسادزاست ما، کشور قوانین از  برخی که است تلخ حقیقت یک این. کشور قواعد و قوانین

  اشاره   اقتصادی  قوانین   برخی  به  توانمی  جمله  از  شود  اصالح  باید  و  نیست  اسالمی  انقالب  شأن

  خطر  از  کسهیچ  که  شرایطی  در.  است  شده  کشور  مسئولین  برخی  فساد  ساززمینه  که  کرد

  تصویب .  کنیم  فراهم  را  دیگران  و  خود  ماندن  صالح  برای  الزم   یزمینه  باید  نیست  امان  در  سقوط

 :کندمی کمک امر این به قوانین برخی اجرای و

 ؛ مسئوالن و نمایندگان دارایی و اموال سازیشفاف طرح .1

 . است قوانین این یجمله از نمایندگان آراء سازیشفاف  .2

  پس ؛است اسالمی جمهوری المالبیت یپشتوانه شهید  هزار ۲30 خون بدانند باید ما مسئولین

  شهدا  مادران  و  پدران   داغ  و  شده  خم  کمرهای  و   شهید  همه  این   خون   به  اعتناییبی  با   که  مسئولی

 .ندارد شرف و  عقل کند، فساد کشور این در و دزدی زمانامام یخانهشیعه المالِبیت از

 پوررائفیسخنرانی استاد 

 شهر مهدویآرمانضوع: مو

 یزد 98بهمن پور، سخنرانی استاد رائفی خالصه و چکیده

 Mahdiaran@تهیه شده در واحد مهدویت مؤسسه مصاف، مهدیاران   
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