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ارتباط با ما:

ا َِّن مِن ا َ َ
ّاس َحس َر ًه یَو َم القِیا َمهَِ ،من َو َ
صف َعدالً ثُ َّم خال َ َفهُ اِلَى َغی ِره
عظ ِم الن ِ
امـام صـادق(ع) فرمـود :پشـیمانترین شـخص در روز قیامـت ،کسـى اسـت که
بـراى مـردم از عدالـت سـخن بگویـد ،امـا خودش بـه دیگـران عدالت روا نـدارد.
(کافی ،ج ، 2ص)300

تلفن021-42507018 :

خدا تقی جان را مأمور کرد

شـیخ مهـدی امامـی مازندرانـی در زمـان اقامـت در بابـل با
یـک تاجـر معـروف میانـه خوبـی داشـت .تاجـر با کسـی در
مـورد ملکـی ،دعـوی داشـت .بـه دادگاه رفتنـد و دادگاه حل
و فصـل آن را بـه شـیخ مهـدی واگـذار کـرد .طـرف مقابـل
گمـان میکـرد کـه شـیخ در اثـر رفاقت بـا تاجر ،طـرف او را
میگیـرد .در روز مقـرر تاجـر زودتـر از موعـد به خانه شـیخ
رسـید .زمانـی که شـیخ فهمید تاجر تنهـا آمده ،بـه او اجازه
ورود نـداد تـا اینکـه طـرف دوم آمـد و باالخره ،شـیخ به نفع
آن طـرف مقابـل حکم صادر کرد .تاجر عصبانی شـد و شـیخ
او را از منـزل بیـرون کرد .خانم شـیخ پرسـید :چـرا فالنی را
بیـرون کـردی؟ او به کارهای منزل رسـیدگی میکرد .شـیخ
فرمـود :خـدای فالنـی هسـت .من نمیتوانـم خدا را بـا نان و
روغـن فالن تاجر بفروشـم .یک ماهی نگذشـت که شـخصی
کیسـههای برنج ،روغن و مواد گوشـتی را دم در آورد و گفت:
بـرای شـیخ مهدی اسـت! شـیخ به همسـرش فرمـود :خانم!
حسـین جـان رفـت؛ اما خـدا ،تقی جـان را مأمـور کرد.
(جرعهای از اقیانوس ،ص)378

بیتالمال

همسـر شـهید باکـری فرمانـده دالور لشـکر  31عاشـورا
میگویـد « :شـبی فرماندهـان قـرارگاه در
خانه ما جلسـه داشـتند ،ما نان نداشـتیم،
صبـح همـان روز بـه مهـدی گفتـه بـودم
کـه برای عصـر نان بخـرد .ولـی وقتی که
آمـد فرامـوش کـرده بـود .دیروقـت هـم
بـود ،ناچـار تلفـن زد از لشـکر نـان آوردنـد ،اما ایشـان فقط
پنـج قرص نـان برداشـتند و بقیـه را برگرداندند .بعـد به من
گفتنـد :این نـان ها را بـرای رزمندگان فرسـتادهاند ،شـما از
ایـن نـان نخورید».

مصداق خیر را به خودش واگذار کن

آیـتاهلل حقشـناس(ره) :یـک آقایی در رادیو تفسـیر میگفت،
بنـده یـک کلماتـی شـنیدم کـه خیلی خوشـم آمد .ایشـان
میگفـت کـه بـه پـروردگار بگـو :ای پـروردگار عزیـز! به من
خیـر عنایـت کن؛ امـا مصداق خیـر را معین نکـن ،تو عقلت
چـه میرسـد ،مصـداق خیـر را به خـودش واگـذار کن.

استفتاء

سـؤال :آیـا عدالـت معتبـر در مجتهـد و مرجـع تقلیـد بـا
شـدت و ضعـف
عدالـت معتبـر در امـام جماعـت از حیـث ّ
تفـاوت دارد؟
اسـيت و اهميت منصب مرجعيت در
حس
به
توجه
جـواب :با
ّ ّ
فتـوا ،بنـا بـر احتياط واجب ،شـرط اسـت که مجتهـ ِد مرجع
تقليـد علاوه بـر عدالـت ،قدرت تسـلّط بـر نفس سـرکش را
داشـته و حرص به دنيا نداشـته باشـد( .مقام معظم رهبری)

ایمیلfarhangiava@gmail.com :

برداشتهایی از فرمان امیرمؤمنان(ع) به مالک اشتر

حق و عدالت ،بهترين معيارهاى تصميمگيرى حاكم
رعايت ّ
در اسلام تصميمگيـرى حاكـم بايد براسـاس ضوابط و

دو دسـته اکثریـت و اقلیـت تقسـيم مىشـوند .اكثريت

معيارهـاى اسلامى باشـد .بر اين اسـاس ،معيـار حاكم

جامعـه را مـردم عـادى اجتمـاع و بـه اصطلاح ،همان
تـوده مـردم تشـكيل مىدهنـد كـه نوعـاً از امكانـات

حكومتـى ،برقـرارى حـق ،عدالت ،رعايت رفاه ،آسـايش

رفاهـى كمتـرى برخـوردار مىباشـند.

و رضايـت عا ّمـه مـردم خواهـد بـود .امیرمؤمنـان(ع)

در مقابـل ،گـروه كوچـك

در پذيـرش و جـذب نيروهـا و هرگونـه تصميمگيـرى

میفرمایـد :محبوبتريـن كارهـا نـزد تو بايـد آن امرى

ديگـرى هسـتند كـه از

قـرار گيرنـد كـه معتدلتريـن و ميانهتريـن در حـق،

امكانـات مـا ّدى فراوانـى

همگانىتريـن و فراگيرتريـن در عـدل و جامعتريـن

برخوردارنـد و بـه هميـن

و هماهنگتريـن در راه رضايـت مـردم باشـند؛ چراكـه

جهت خـود را برگزيدگان و

بىترديـد ،خشـم تـوده مـردم ،رضايـت و خشـنودى

خـواص جامعـه مىپندارند

خـواص و برگزيـدگان جامعـه را بىاثـر مىسـازد؛

و بـراى خـود ،شـخصيت

در حالـى كـه خشـم خـواص ،بـا رضايـت تـوده مـردم

و امتيـازى بيـش از عامـه

بخشـوده و جبـران خواهـد شـد.

مـردم قائلانـد!!

منظـور از رعايـت حـقّ و عدالـت ،ايجـاد مدينـه فاضله

هيـچ حاكمـى نمىتوانـد

هيچ حاكمى نمىتواند
در مقام زمامدارى،
بهطور صددرصد
رضايت اكثريت و اقليت
جامعه را كسب نمايد؛
زيرا اگر به سود مردم
مستضعف جهتگيرى
كند ،اقليت ناراضى
خواهند شد و اگر در
جهت منافع اقليت
قدم بردارد ،توده مردم
ناخشنود خواهند بود

خيالـى در عالـم ذهـن نيسـت كـه خـود باعـث ركـود

در مقام زمامـدارى ،بهطور

هرگونـه تصميمگيـرى عملـى اسـت و حاكـم را بـه

صددرصـد رضايـت اكثريـت و اقليـت جامعه را كسـب

مطلقگويـى و ايدهآليسـم مىكشـاند .بـه هميـن
دليـل اسـت كـه حضرت با بيـان «ا َ ْو َس َ
ـطها فِـى ال ْ َحقّ »

نمايـد؛ زيرا اگر به سـود مـردم مسـتضعف جهتگيرى

حاكـم را بـه واقعبينـى و رعايـت امكانـات موجـود در

كنـد ،اقليـت ناراضـى خواهنـد شـد و اگـر در جهـت
منافـع اقليـت قـدم بـردارد ،تـوده مـردم ناخشـنود

جامعـه فـرا مىخوانـد و مىفرمايـد در جانـب دارى از

خواهنـد بود.

حـق ،آنچـه را كـه حتىاالمـكان بـه حـق ،نزديكتـر و

بديهـى اسـت كـه در مقـام مقايسـه ،تلاش درجهـت

عملىتـر اسـت مراعـات كـن و با ايـن بهانه كـه حق را

تقويـت پايـگاه مردمـى و جلـب رضايـت اكثريـت عظيم

بـه معنـاى واقعـى كلمـه نمىتوان پيـاده كرد ،شـانه از

مـردم بـه سـود حكومـت و به نفـع حاكـم خواهد بـود و

زيـر بـار مسـئوليت خالى نكـن .افراد تحـت حكومت به

نارضايـى عـدهاى قليـل ،كارى از پيـش نخواهـد بـرد.

گزیده اخبار داخلی و خارجی

تحليل
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اصالح الیحه بودجه؛ ضرورتها و فرصتها

* رهبـر ّ
معظم انقلاب در پیامی از زحمات

متأسـفانه کسـری بودجـه در کشـور مـا بـه موضوعـی
مرسـوم و همیشـگی تبدیـل شـده اسـت .در آخریـن مورد
از ایـن رویـه نامیمـون ،الیحـه بودجـه سـال  99بـود که
انتقادهـای کارشناسـان اقتصـادی در غیرواقعـی دیـده
شـدن درآمدهـای بودجـهای را بـه دنبـال داشـت؛ امروز
ایـن انتقادهـا شـدت نیـز یافته اسـت.
سـیدمحمد هادی سبحانیان ازجمله کارشناسان اقتصادی است
کـه آذرمـاه سـال گذشـته از غیرواقعـی بـودن درآمدهـای
پیشبینیشـده در الیحـه بودجـه  99خبـر داد و گفـت:
«مجموعـاً بیـش از  ۱۸۰هـزار میلیـارد تومـان کسـری
بودجـه خواهیـم داشـت ».عالوه بـر این ،دولـت افزایش 13
درصـدی درآمدهای مالیاتی سـال  99نسـبت به سـال قبل
را نیـز در بودجـه در نظـر گرفتـه بود که تحقـق آن نیازمند
رشـد اقتصـادی و بهبـود درآمـدی مؤدیـان مالیاتی هسـت.
بـر تمامـی ایـن پیشبینیهـای کسـری بودجـه ،اوضـاع
کرونایـی و میـزان تأثیـر آن بـر اقتصـاد کشـور را نیـز بایـد

نیـز خبرهایـی از اصالح بودجه  99در شـشماهه دوم سـال
در مجلـس بـه گـوش میرسـد؛ «جعفـر قـادری» نماینـده
مجلـس خبـر از وجـود بینظمیهـا ،بههمریختگیهـا
و نابسـامانیها در بودجـه  ۹۹داده و گفتـه اسـت« :در
شـشماهه دوم سـالجاری و پـساز آنکـه کمـی از فعالیت
مجلـس جدیـد گذشـت فرصت الزم وجـود دارد تـا وکالی
ملـت مشـکالت مترتـب بـه الیحـه بودجـه  ۹۹و بازنگری و
اصالحـات آن را انجـام دهنـد کـه بهاحتمالزیاد ایـن کار را
عملیاتـی خواهیـم کرد».
درآمدهـای غیرقابـل تحقـق بودجـه امسـال هرچنـد
واقعیـت تلخـی اسـت ،لیکـن واگـذاری داراییهـا،
اسـتقراض از مـردم و یـا از بانـک مرکـزی و مـواردی
کـه دولـت پیشـنهاد میدهـد ،راهکارهایـی مسـکنی
و کوتا همـدت اسـت کـه پیامدهـای منفـی اقتصـادی
بـه دنبـال دارد .راهـکار پیـشرو کـه مجلـس میتوانـد
نقـش مؤثـر در آن داشـته باشـد ،اصلاح سـاختارها

اضافـه کـرد؛ وزیـر اقتصاد دیـروز ( 18خردادمـاه) در صحن
علنـی مجلس به تشـریح شـرایط اقتصادی کشـور پرداخت
و گفـت« :بیمـاری کرونـا  ۱۵درصـد بـه تولیـد ناخالـص
داخلـی کشـور خسـارت زد ».وی راهکار برونرفـت از رکود
اقتصـادی بیشـتر را همـان افزایـش درآمدهـای مالیاتـی،
کاهـش معافیتهـای مالیاتی ،واگـذاری داراییهای دولت و
اسـتقراض از مـردم و بخـش خصوصی اعالم کـرد .بهتازگی

و کاهـش هزینهکردهـا در بخشهـای اجرایـی کشـور
اسـت .اگـر مجلـس بتوانـد بودجـه را بـر اسـاس
گزار شهـای دقیـق عملکـردی نهادهـا و سـازما نها
تنظیـم کنـد ،آ نوقـت اسـت کـه میتـوان ادعـا کـرد
اقتصـاد کشـور بـرای همیشـه از درآمدهـای نفتـی
خالصـی یافتـه و همینطـور در مقابلـه بـا تکانههـای
اقتصـادی آبدیـده شـده اسـت.

انتصابات جدید در قوه قضاییه

پرسـنل نفتکشهـای ایرانـی اعزامـی بـه
ونزوئلا قدردانـی کـرده و نوشـتند« :بـه
همـه شـما عزیـزان ،کاپیتـان و کارکنـان
کشـتی خداقـوت میگویـم .کار بزرگـی
کردیـد .حرکت شـما حرکتی جهـادی بود.
کشـور را سـرافراز کردیـد .انشـاءاهلل موفق
باشید».
* احمـد توکلـی رئیـس هیـات مدیـره
«دیدهبـان شـفافیت و عدالـت» در نامـهای
بـه دادسـتان تهران علیه تاجگـردون رئیس
سـابق کمیسـیون برنامـه و بودجـه مجلس
اعلام جـرم کـرد .در بخشـی از ایـن نامـه
آمـده اسـت« :بـا کمـال تأسـف برخـی از
نماینـدگان بـا سوءاسـتفاده از موقعیـت و
قـدرت خویـش ،بـا نقـض احـکام قانونـی
در تعییـن اعتبـار و تخصیـص منابـع بـه
حـوزه هـای انتخابیـه خـود ،وضـع آشـفته
طرحهـا و پـروژه نیمهتمـام را آشـفتهتر
میسـازند و از ایـن طریـق ،بـه تـورم دامن
میزننـد ،بازدهـی سـرمایهگذاری را کاهش
میدهنـد ،منابـع حجیمـی را معطـل
میکننـد و بـار مالـی سـنگینی بـر بودجـه

غالمحسـین اسـماعیلی سـخنگوی قـوه قضاییـه در جلسـه امـروز خـود بـا اصحـاب رسـانه درخصـوص انتصابـات جدید
قـوه قضاییـه مبتنـی بـر سـاختار اصالحـی قـوه قضاییـه گفـت :بـا گرامیداشـت یـاد آقـای خلفی کـه عهـدهدار معاونت
قضایـی بودنـد و در سـال گذشـته دعـوت حـق را لبیـک گفتنـد اعلام میکنـم کـه ازسـوی رئیس قـوه قضاییـه جناب
حجتاالسلام آقـای مظفـری کـه تاکنـون عهـدهدار شـوراهای حـل اختلاف بودند ،بـه سـمت معاونت قضایـی منصوب
شدند.
امینحسـین رحیمـی ،مشـاور عالـی رئیـس قوه قضاییـه و رابط قـوه قضاییه در امـور نمایندگان بهعنـوان معاون امـور منابع
انسـانی و فرهنگـی منصـوب شـدند .حجتاالسالموالمسـلمین امینـی کـه معـاون منابـع انسـانی قـوه قضاییه بودند مشـاور
رئیـس قـوه قضاییـه شـدند .حجتاالسالموالمسـلمين هـادی صادقـی کـه تاکنـون عهـدهدار سـمت معاونت فرهنگـی بودند
رئیـس مرکـز توسـعه حـل اختلاف قوه قضاییـه که مرکـب از شـوراهای حل اختالف و داوری اسـت ،شـدند.
محمدمهـدی حـاج محمـدی کـه معـاون قضایی دادگسـتری اسـتان تهـران بودند بهعنـوان رئیس سـازمان زندانهـا معرفی
شـدند و آقـای جهانگیـر مشـاور رئیـس قوه قضاییـه و رئیس دفتر بازرسـی قـوه قضاییه منصوب شـدند.
اخبار خارجي

اخبار كوتاه

دولـت میافزاینـد».
* رئیـس سـازمان برنامهوبودجـه از کاهش
سـهم نفـت بـه  10درصـد در بودجه سـال
جـاری خبـر داد و گفـت« :طـی سـالهای
گذشـته حـدود  ۴۰تـا  ۵۰درصـد بودجـه
کشـور از محـل نفت بود .امسـال از مجموع
 ۵۷۰هـزار میلیـارد تومـان منابـع درآمدی
در کشـور ۴۹ ،تـا  ۵۰هـزار میلیـارد تومان
مربـوط بـه درآمدهـای نفتی اسـت».

ماهواره نور آمریکایی است و عمرش تمام شده است؟!

سـردار علی جعفرآبـادی فرمانده فضایی نیـروی هوافضای
سـپاه بـه برخـی شـبهات مطـرح شـده درخصـوص
ماهـواره نـور پاسـخ داد؛  -1آیـا ماهـواره سـاخت آمریکا
بـود؟ آمریکاییهـا بهشـدت رصـد میکننـد کـه دارو
بـرای مصـارف درمانـی یـک سـری بیماریهـای خـاص
وارد کشـور مـا نشـود؛ حـاال چطـور امـکان دارد ماهواره
بـا ایـن فناوری بـاال از آمریـکا بیایـد ،وارد ایران شـود و
آمریکاییهـا هـم متوجـه نشـوند؟  -2آیـا عمـر ماهواره
تمـام شـده اسـت؟ در روزهـای اول ،بـرای احتیـاط،

سـیگنالهای کمکـی و فرعی ماهـواره در همه جـای دنیا
روشـن بـود و همـه میتوانسـتند آن را دریافـت کننـد
ولـی بعـدا ً بـرای اینکـه در مصـرف تـوان صرفهجویـی
کنیـم ایـن را محـدود کردیـم بـه بـاالی سـر کشـور
خودمـان کـه بعـد شـایعه شـد که ماهـواره زنده نیسـت
و عمـرش تمـام شـده اسـت .نخیر ماهـواره زنده اسـت.
 -3آیـا ماهـواره نـور به شـکل مصداقی کاری هـم انجام
داده اسـت؟ در همیـن چنـد روز اخیر کـه نفتکشهای
مـا بـه سـمت ونزوئال حرکـت کردنـد ،در پهنـه اقیانوس

اطلـس کـه طبیعتـاً دسترسـی سـختتر میشـود ،رصد
موقعیـت ایـن نفتکشهـا و وضعیـت اطـراف آنهـا در
دسـتور کار ماهـواره نـور بـود کـه انجـام شـد -4 .عمـر
ماهـواره چقـدر اسـت؟ عمر مـداری در این ارتفـاع ،بین
 1.5تـا  2.5سـال اسـت و البتـه موضوعـات دیگـر مثـل
عمـر الکترونیکـی و زیرسیسـتمها هـم مطرح اسـت که
خوشـبختانه تـا امـروز هیـچ مشـکلی وجـود نداشـته و
همـه زیرسیسـتمها فعال هسـتند و امیدواریـم این روند
تـا  2سـال آینـده هـم ادامه پیـدا کند.

