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قیمـت و ارزش هـر کس بـه اندازه کاری اسـت که بهخوبـی میتواند
انجام دهد.

					

نظام اسالمی در سایه اخالق

(بیان و التبین ،ص )۱۷۹
ایمیلfarhangiava@gmail.com :

راه انقالب

«غرور» عامل بدبختی

در نظـام اسلامی ،همانطـور کـه در صیانـت و
اخلاق اسلامی معیار ،نان و گوشـت و ...نیسـت؛
بلکـه فضایـل اخالقـی اسـت ،در جـذب و جلـب
اعتماد مردم هم معیار ،مسـائل اخالقی اسـت .در
یکـی از بیانـات امیرالمؤمنین (علیهالسلام) آمده
اسـت« :قلوب الرعیة خزائن راعیها فمـا اودع فیها او
زرع فیهـا من خیر او شـر وجدها»()1؛ مسـئولین در
نظام اسلامی بـا دلهای مـردم ،سـروکار دارند و
دلهـای آنان مزرعه مسـئولین اسـت .هر کسـی
در هـر مزرعـهای هـر چـه کشـت ،درو میکنـد.
مردم سـختیها را تحمل میکنند؛ ولی ظلم ،رشـوه
و بداخالقـی را تحمـل نمیکنند.
حضرت علـی (علیهالسلام) میفرماید« :یسـتدل
علـی ادبـار الـدول باربعـة»()2؛ یعنـی اگـر انسـان
خواسـت ببینـد نظامـی میمانـد یـا سـقوط
میکنـد ،چهـار معیـار را بایـد بررسـی کنـد .اگر
خدایناکـرده ایـن چهـار چیـز در نظامـی وجـود
داشـت ،آن نظـام سـقوط میکنـد و اگـر نبـود،

لزوم پرهيز از اسراف

سـربازي در ميدان جنگ مشـغول جمعآوري
غنائـم بـود و بـه هـر چيـزي كه ميرسـيد،
آن را داخـل كيسـهاي ميريخـت و بـا پيـدا
كـردن هـر غنيمتـي ايـن آيـه را ميخواند:
ُـم َح َ
لاالً َط ِّي ًبـا...؛ از
« َف ُك ُلـوا ْ ِم َّمـا َغن ِْمت ْ
آنچـه غنيمـت گرفتهايـد ،حلال و پاكيـزه
بخوريـد( ».انفـال )69 :سـرباز ديگـري كـه
ايـن كار او را ميديـد گفت :راسـت ميگويي،
ـربُوا ْ
ولـي ايـن آيه نيـز هسـت ُ ...« :ك ُلـوا ْ َواشْ َ
َوالَ ت ُْس ِـر ُفواْ؛ [از نعمتهـاي الهـي] بخوريـد و
بياشـاميد ،ولي اسـراف نكنيد»( .اعراف)31 :
منبع :ظريفان و قرآن ،صفحه  74و 75

برای همیشـه میماند .این چهار معیار ،عبارتند از:
«تضییعاالصول ،والتمسک بالغرور ،و تاخیر االفاضل و
تقدیـم االراذل»؛ اگر اصول ارزشـی و اخالقی ضایع
گـردد ،ظلـم جایگزین عـدل و خیانـت ،جایگزین
امانـت و انسـان ،مغـرور شـود؛ افـراد حزباللهی،
امیـن ،الیـق و باتجربه ،منزوی گردند و اشـخاص
رذل ،بدسـابقه ،بداخلاق و سسـت اعتقـاد مصدر
کار قـرار گیرنـد ،در آن صـورت میتـوان نتیجـه
گرفـت کـه سـقوط میکند .حـال بـرای اصالح و
حفـظ نظام اسلامی خود باید خودمـان را اصالح
و حفـظ کنیـم ،بـه طوریکه مسـائل ارزشـی در
ً
کاملا ملحوظ گـردد و
تدویـن و تهیـه برنامههـا
رعایـت حقـوق مجریـان فاضـل و تقدیم آنـان در
مقـام اجـرا بر دیگـران ،محفوظ باشـد.
پینوشتها:

 -1شـرح نهجالبالغـه ابـن ابـی الحدیـد ،ج ،11
ص 94.6
 -2شرح غرر الحکم ،ج  ،6ص450

راههای گشوده شدن
درهاي بهشت

بزرگـي بـه مريـدش در موعظـهاي اخالقـي
چنيـن گفت :كسـي كه شـش ويژگي داشـته
باشـد ،همـه درهاي بهشـت به رويش گشـوده
اسـت و همـه درهـاي دوزخ برايـش بسـته؛
خـدا را بشناسـد و اطاعتـش كنـد؛ شـيطان
را بشناسـد و بـا وي مخالفـت كنـد؛ حـق را
بشناسـد و دنبالـش بـرود؛ باطـل را تميز دهد
و از آن بگريـزد؛ دنيـا را بشناسـد و آن را تـرك
گويـد و آخـرت را بشناسـد و آن را طلب كند.
منبع :هزار و يك مطلب خواندني،
صفحه 282و 283

امام سـرش را به زیر انداخته و شـمرده میگوید« :پشـم گوسـفند تا دور
کمـر این حیوان اسـت ،هیـچ غروری نمـیآورد؛ اما نمیدانـم چرا همین
کـه پارچـه میشـود و رنگی میگیـرد و لباس و کت و شـلوار میشـود و
انسـانها میپوشـند ،ایـن همه غرور مـیآورد!»
میگفـت« :نمیدانـم بـه چـه چیزی مغـرور هسـتیم و این غـرور چه
بدبختـی اسـت کـه به جـان برخـی از ما افتاده اسـت».
آرام نگاهـی بـه جمعیـت میکنـد و با لحنی کـه کمی هم بلندتر شـده،
ادامـه میدهـد« :دلمان را بـه این چیزهای بـیارزش دنیا خوش نکنیم».
نویسنده :مجید توالیی /تصویرساز :سید حامد الحسینی

برتری سخن گفتن بر خاموشی

از امام سـجاد(ع) سـؤال شـد کـه ای فرزند رسـول خدا(ص) :سـخن
گفتـن بهتر اسـت یـا خاموشـی برگزیدن؟ امـام(ع) پاسـخ دادند :هر
یـک از سـخن گفتـن و خاموشـی گزیـدن دارای آفاتـی هسـتند که
اگر کسـی خود را از این آفات سـالم نگه دارد ،در آن صورت سـخن
گفتـن از خاموشـی بهتـر اسـت .سـؤال شـد چگونـه سـخن گفتـن
از خاموشـی بهتـر اسـت؟ فرمودنـد :بـرای اینکـه خداونـد عزوجـل
پیامبـران و اوصیـای آنـان را بـا سـکوت مبعـوث نکرد آنهـا آمدند تا
بـا مـردم سـخن بگوینـد و هیچکـس با سـکوت و خاموشـی سـزاوار
بهشـت و مسـتوجب «والیـه اهلل» و مصـون از عـذاب خدا نمیشـود.
تمـام ایـن فوایـد و نتایـج بـه وسـیله سـخن گفتـن محقق میشـود
و سـپس فرمـود :مـن هیـچگاه مـاه را بـا خورشـید در یک کفـه قرار
نمیدهم (یعنی کالم به مثابه خورشـید و سـکوت به منزله ماه اسـت)
چـون تـو در مقـام توصیـف سـکوت از کالم بهـره میگیـری ولـی در
توصیـف کالم از سـکوت نمیتوانـی اسـتفاده کنی.
(الحقایق فی محاسناالخالق ،ص )66
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تحليل

توهمات ناپلئونی مکرون!

امانوئـل مکـرون ،رئیسجمهـور فرانسـه در تازهتریـن اظهـارات خـود ،مدعـی شـده اسـت
قصـد دارد بـه عنـوان یـک «میانجـی مؤثـر» در پروسـه احیـای برجـام ایفـای نقـش کند!
وی ابـراز امیـدواری کـرده اسـت بتوانـد بـهعنوان یـک «میانجـی صـادق» در گفتوگوهای
برجامـی میـان تهـران و واشـنگتن حضور یابد .مکـرون تاکیـد دارد باید سـعودیها و رژیم
صهیونیسـتی نیـز بـه نوعـی در مذاکـرات برجامـی دخیـل باشـند! دربـاره اظهـارات اخیـر
رئیسجمهـور فرانسـه نکاتـی وجـود دارد کـه نمیتـوان بـه آسـانی از کنـار آنها گذشـت.

اخبار
برنامه راهبردی بایدن درباره ایران

بـه گـزارش مرکـز پژوهشهـای مجلس شـورای اسلامی ،دفتر
مطالعـات سیاسـی ایـن مرکز در گزارشـی بـا عنـوان «اولویتهای
سـایبری جـو بایـدن رئیسجمهـور جدیـد آمریـکا» آورده
اسـت« :جـو بایـدن در مقابلـه بـا ایـران ،از یک سیاسـت فشـار
حداکثـریِ تهاجمـی خشـونتآمیز بـه رهبـری افراطیونـی
ماننـد جـان بولتـون و برایـان هـوک بـه یـک رونـد تدریجی
نفـوذ بـر بسـتر عالقههـای فرهنگـی و ارتباطـات ورزشـی و
فناورانـه بـا حضـور ایرانـی -آمریکایـی روی مـیآورد .پـروژه
مشروعیتسـازی بینالمللـی بـرای فشـار حداکثـری و اتـکا
بـر تنشهـای اجتماعـی و شـکافهای اقتصـادی بهمنظـور
دوقطبیسـازیهای هوشـمند ملـت -دولـت بـا هـدف تولیـد
نارضایتـی از وضع زندگـی در ایران برنامـه احتمالی آمریکاییها
در ایـن حـوزه خواهـد بـود .شـاید بتـوان راهبـرد جدیـد را
«نفـوذ تحریممحـور» نامیـد».

پاسخ انصاراهلل برای توقف جنگ در یمن

ترامـپ از یادهـا نرفتـه اسـت« :فکـر میکنـم مـا (آمریـکا و فرانسـه) قطعا اهداف یکسـانی

محمدعلـی الحوثـی ،عضـو شـورایعالـی سیاسـی یمـن و از
رهبـران برجسـته جنبـش انصـاراهلل در گفتوگـو بـا شـبکه
خبـری المیادیـن بـا اشـاره بـه اظهـارات مقامـات دولـت جو
بایـدن ،رئیسجمهـوری آمریـکا دربـاره توقـف مشـارکت
واشـنگتن در جنـگ یمـن اظهـار کـرد« :بایـدن در جریـان
تبلیغـات انتخاباتـیاش توقـف جنـگ علیـه یمـن را مطـرح
کـرد و او میخواهـد سیاسـت آمریـکا را پـس از دوره دونالـد
ترامـپ را ترمیـم کنـد .بایدن اگـر وعده توقف جنـگ را نقض
کنـد ،اعتمـاد رأیدهنده آمریکایـی را نقض کـرده و او این را
نمیخواهـد» .وی همچنین خواسـتار توقف تجـاوز و محاصره
تحمیلـی علیـه یمن شـد و گفت« :کشـورهای متجـاوز مانند
غرامتـی کـه کویـت از عـراق دریافـت کـرد؛ بـه ملـت یمـن
غرامـت پرداخت کننـد» .وی دربـاره موضع کشـورهای دیگر
در قبـال جنـگ یمـن نیـز گفـت« :فـروش سلاح بـه ائتالف
متجـاوز عربـی جنایت اسـت و انگلیسـیها میداننـد که ملت
یمـن چـه کسـانی هسـتند؛ چراکـه آنهـا در گذشـته خـاک
کشورشـان را از اسـتعمار انگلیـس آزاد کردنـد و ارتـش یمن
اکنـون نیـز میتوانـد بـه آنهـا دسـت یابـد و مـا سلاحهای
پیشـرفتهای در اختیـار داریـم».

مطمئـن شـویم آنهـا بـه سلاح هسـتهای دسـت پیـدا نمیکننـد ،منظـورم ایـن اسـت تـا

رشد  5.1درصدی اقتصاد در تابستان امسال

نخسـت اینکـه مکرون اساسـا نمیتواند در کسـوت یک «میانجـی» وارد مذاکـرات برجامی
شـود ،زیـرا فرانسـه یکـی از طرفهـای متعهـد و امضاکننـده توافـق هسـتهای محسـوب
میشـود .بـه عبـارت بهتـر« ،طـرف متعهـد» در اینجـا نمیتوانـد نقـش «طـرف واسـطه»
را ایفـا کنـد! بازیگـران اروپایـی بارهـا از ابتدای سـال  2016میلادی (زمان اجرایی شـدن
برجـام) سـعی کردهانـد ماهیـت خـود را از «طـرف متعهـد» بـه «طـرف میانجـی» تقلیـل
دهنـد .ایـن یـک بـازی خطرناک اسـت کـه البتـه هـم در دوران ریاسـتجمهوری ترامپ و
هـم در دوران جدیـد ،بـا هماهنگـی کامل ایـاالت متحده تنظیم میشـود .اتحادیـه اروپایی
هنـگام «دفـاع از نـام برجـام» ،خـود را بانـی انعقـاد ایـن توافـق قلمـداد کـرده و متعاقبـا،
توافـق هسـتهای بـا ایـران را مصـداق «دیپلماسـی چندجانبهگرایانـه اروپـا» میدانـد امـا
زمانـی کـه بـه «ماهیت حقوقـی برجام» و «انجـام تعهـدات برجامی» میرسـد ،بالفاصله از
«تعهـدات» خـود فاصلـه میگیرد! اروپاییـان از زمان انعقـاد برجام تاکنـون ،در میان همین
پارادوکسهـای رفتـاری حرکـت کردهانـد.
نکتـه دوم اینکـه حتـی اگر بخواهیم فرانسـه را به عنـوان یک طرف میانجـی بپذیریم ،قطعا
ایـن کشـور یـک «میانجی صادق» نیسـت! اهـداف و اسـتراتژیهای پاریس و واشـنگتن در
تقابـل بـا نظـام و ملت ایران کامال یکسـان اسـت و همین مسـاله ،اصل «بیطرفی واسـطه»
را نفـی میکنـد .هنـوز سـخنان مکـرون در سـال  2019و در نشسـت خبـری مشـترک بـا
در قبـال ایـران داریـم .چـه کارهایـی مدنظرمان اسـت کـه انجـام دهیـم؟ اول ،میخواهیم
سـال  ۲۰۲۵ابـزاری در اختیـار داریـم ،میخواهیـم از آن فراتـر برویـم و بـه اطمینان کامل
در درازمـدت دسـت پیـدا کنیـم .دوم ،مـا میخواهیـم فعالیـت آنهـا در زمینه موشـکهای
بالسـتیک را کاهـش دهیـم .سـوم ،میخواهیـم فعالیت منطقـهای آنها را مهـار کنیم .هدف
چهـارم مـا نیـز برقراری صلـح در منطقه اسـت!»
بدیهـی اسـت مکـرون صراحتـا  -و حتـی نـه در لفافه  -پیـرو اسـتراتژی «مهـار حداکثری
ایـران» اسـت بـه گونـهای کـه در نتیجـه توافـق جامـع بـا ایـران در حوزههـای هسـتهای،
موشـکی و منطقـهای« ،ریـاض» و «تلآویـو» بـه بازیگـران مسـلط در منطقـه و در مقابـل،
تهـران بـه طـرف «آسـیبپذیر» و «محدودشـده» تبدیـل شـود.

براسـاس آمارهای بانک مرکزی رشـد اقتصادی فصل تابستان با
احتسـاب بخش نفت معـادل  5.1درصد و رشـد اقتصادی بدون
احتسـاب نفـت معـادل  3.2درصـد بـوده اسـت .در زیربخشها،
بخـش نفـت  22.2درصد ،بخـش کشـاورزی  4.1درصد ،صنعت
و معـدن  11.3درصـد ،بخـش سـاختمان  4.3درصـد و بخـش
خدمـات  1.4درصـد رشـد داشـتهاند .بیشـترین افزایش رشـد
مربـوط بـه بخـش نفـت میشـود .رشـد ایـن بخـش در فصل
بهـار منفـی  16.8درصد بوده که در تابسـتان بـه مثبت 22.2
درصد رسـیده اسـت.

