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ارتباط با ما:

برداشتهایی از فرمان امیرمؤمنان(ع) به مالک اشتر

آفت دولتمردان و راه پيشگيرى آن
از آنجـا كـه دولتمـردان بـا مسـائل اجرايى سـر و كار دارند و بيشـتر اوقاتشـان
در جهـت رتـق و فتـق امـور مملكتـى بـه كار گرفته مىشـود ،دچـار عملزدگى 
خواهند شـد و از انديشـه درسـت مسـائل و از فهـم صحيح رخدادها بـاز خواهند
مانـد و درنهايـت ،گرفتـار سـردرگمى و بيگانگى از مسـائل مملكتـى و ...خواهند
شد .
ايـن حالـت كـه بزرگتريـن آفت دولتمـردان اسـت ،زمانى بيشـتر جلوهگر مىشـود
و بـه صـورت يـك تهديـد جدیتـر در مـى آيـد كـه دولتمـردان در كنـار كارهـاى
اجرايىشـان بـه شـهرت و اعتبـار اجتماعـى نيـز دسـت يابنـد .در اين زمـان ،عالوه
بـر اينكـه فريـب وضـع موجـود را خواهنـد خـورد ،دلبسـتگى شـديدى بـه اعتبار
اجتماعـى خواهنـد داشـت و با ايـن حالتهـا ،هم از
تعمق در كالم
امیرمؤمنان(ع)،
صاحبنظران را با مسئله
ديگرى نيز آشنا مىسازد.
امروزه در جامعه اسالمى
عدهاى از تخصص دم
مىزنند و متخصص بودن
را مالك گزينش مىدانند
و برخى ديگر براى مكتبى
بودن اصالت قائلاند

فهـم صحيح مسـائل اجتماعـى رخدادهـاى مملكتى 
بـاز مىماننـد و هـم نسـبت بـه مسـائل عبـادى و
فـردى بىاعتنـا خواهنـد شـد .راه پيشـگيرى ايـن
آفـت ،همنشـينى بـا علمـا و بهرهگيـرى از تجربـه،
َ
ِـر ُم َد َار َسـ َة ال ْ ُعلَ َمـا ِء َو
تجربهانـدوزان اسـتَ :و أ ْكث ْ
َ
ُم َنا َقشَ ـ َة ال ْ ُح َك َمـا ِء فِـي تَ ْثب ِ
ـر
ِيـت َمـا َصلَ َ
ـح َعلَ ْيـ ِه أ ْم ُ
ـاس َق ْبلَ َ
ب ِلاد َ
ـك؛ بـا
ِك َو إ ِ َقا َمـ ِة َمـا ْ
اسـ َتقَا َم ب ِـ ِه ال َّن ُ
دانشـمندان [مذهبـى] زيـاد بـه گفتگـو بنشـين و بـا
حكمـا و متخصصـان نيـز بسـيار به بحـث بپـرداز! كه

مايـه سـامان كشـورت و آنچـه موجب قـوام كار مردم پيـش از تو بوده اسـت مىگردد.
تعمـق در كالم امیرمؤمنـان(ع) ،صاحبنظـران را بـا مسـئله ديگـرى نيـز آشـنا
مىسـازد .امـروزه در جامعه اسلامى عـدهاى از تخصص دم مىزننـد و متخصص بودن
را ملاك گزينـش مىداننـد و برخـى ديگـر بـراى مكتبى بـودن اصالـت قائلاند.

َ
ِـر ُم َد َار َسـ َة ال ْ ُعلَ َمـاءِ» مالك را به همنشـينى 
حضـرت علـى(ع) بـا بيـان جملـه «أ ْكث ْ
بـا علمـاى اسلام و انديشـمندان مكتبـى دعـوت مىكند و با ذكـر جمله « ُم َنا َقشَ ـ َة
ال ْ ُح َك َمـاءِ» ،زمامـدار خـود را بـه اسـتفاده از متخصصـان و افـراد بـا تجربـه فـرا
مىخوانـد و بـا ايـن بيـان« ،مكتـب تـوأم با تخصـص» را ملاك انتخـاب و گزينش

افـراد در گمـاردن بـه كارهـاى حسـاس مملكتـى معرفـى مىكنـد.

فرصت خانواده
بارهـا اتفـاق افتـاده بود که از شـهید بهشـتی میخواسـتند
روز جمعـه برای کاری خدمت او برسـند .امـا او نمیپذیرفت
و میگفـت« :جمعـه من مال خانواده اسـت ».یـک روز یکی
از دوسـتان گفـت« :یکـی از مقامات خارجی بـه تهران آمده
و از شـما تقاضـای مالقـات دارد ».شـهید بهشـتی فرمودند:
«مـن بـرای روز جمعـه برنامه دارم .باید بـه امورات خانواده بپـردازم .به بچهها
دیکتـه بگـم و در درسهایشـان کمـک کنـم .در کارهای منزل هم کنار همسـرم
باشـم ».بعـد گفت« :البته اگـر امام دسـتور بدهند ،قضیه فـرق میکند».

ول ّ
قال َر ُس ُ
الل(ص):
َ
َ
َ
ُ
ْ
ِس ال ْ ُع َلماءِ
ِ
َى َعلیك ب ِ َمجال ِ
ا َِّن لق َ
مان قال البْنِهِ :یا بُن َّ
یت
ب ال ْ َم َ
الم ال ْ ُح َكما ِء َفا ِّناهللَ ْ
اس َتم ْ
ِع َك َ
َو ْ
یحیى ال ْ َق ْل َ
یحیى االَ ْر َ
ض ال ْ َمیت ََة ب ِواب ِِل ال ْ َم َط ِر
ب ِنو ِر الْحِ ْك َمةِ َكما ْ
پیامبـر اکـرم(ص) میفرماینـد :لقمـان بـه پسـرش گفـت :فرزندم! همـواره در
مجلـس دانشـمندان بـاش و سـخنان حكیمان را بشـنو ،كه خداونـد ،دل مرده
را بـه نـور حكمـت زنـده مىكند؛ همان گونـه كه زمین مـرده را با باران سـیل
آسـا ،زنـده مىگردانـد(                                       .معجـم الكبیـر ،ج  ،۸ص )۱۹۹
ایمیلfarhangiava@gmail.com :

جنبش فرهنگی در دوران امامت
به مناسبت شهادت امام جعفر صادق(ع)

عصـر امـام صـادق(ع) ،عصـر جنبش فرهنگـی و فکـری و برخورد فـرق و مذاهب گوناگـون بود.
پـس از زمـان رسـول خدا دیگر چنین فرصتی پیش نیامـده بود تا معارف اصیل اسلامی ترویج
گـردد ،بخصـوص کـه قانـون منع حدیث و فشـار ُحـ ّکام اموی باعث تشـدید این وضع شـده
بـود .لـذا خلأ بزرگـی در جامعـه آن روز کـه تشـنة هرگونـه علم و دانـش و معرفت بـود ،به
چشـم میخـورد .امـام صـادق بـا توجـه بـه فرصت مناسـب سیاسـی و نیـاز شـدید جامعه،
دنبالـه نهضـت علمـی و فرهنگی پـدرش را گرفت و حوزه وسـیع علمی و دانشـگاه بزرگی به
وجـود آورد و در رشـتههای مختلـف علمـی و نقلی شـاگردان بزرگـی تربیت کرد.
معروفترین لقب امام ششـم ،صادق به معنی راسـتین و راسـتگو اسـت .امام جعفر صادق(ع)
از فرصتهـای گوناگونـی بـرای دفـاع از دین و حقانیت تشـیع و نشـر معارف صحیح اسلام
اسـتفاده میبـرد .مناظـرات زیـادی نیـز در همین موضوعات میان ایشـان و سـران فرقههای 
گوناگـون انجـام پذیرفـت کـه طـی آنها با اسـتداللهای متیـن و اسـتوار ،پوچـی عقاید آنها
و برتـری اسلام ثابـت میشـد .در حـوزه فقه و احکام توسـط ایشـان فعالیت زیـادی صورت
گرفت ،به صورتی که شـاهراههای جدیدی در این بسـتر گشـوده شـد که تاکنون نیز به راه
خـود ادامـه داده اسـت .بدین ترتیب ،شـرایطی مناسـب پیش آمد و معارف اسلامی بیش از
هـر وقـت دیگـر از طریق الهی خود منتشـر گشـت ،به صورتی که بیشـترین احادیث شـیعه
در تمـام زمینههـا از امـام صـادق نقـل گردیده و مذهب تشـیع به نام مذهـب جعفری و فقه
تشـیع بـه نـام فقه جعفری خوانده میشـود .منصور شـیعیان را به شـدت تحـت کنترل قرار
داده بـود .سـرانجام کار بـه جایـی رسـید که با تمام فشـارها ،منصور چـارهای ندیـد که امام
صـادق را کـه رهبـر شـیعیان بـود از میـان بـردارد و بنابراین توسـط عواملش حضـرت را به
شـهادت رسـاند .آن حضرت در سـن  65سالگی در سـال  148هجری به شهادت رسید و در
جد خودش مدفـون گردید.
قبرسـتان معـروف بقیـع در کنار مرقد پـدر و ّ

گزیده اخبار داخلی و خارجی
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تحليل

کرونا و ضرورت قطع وابستگی به نفت

اخبار داخلی

قطعنامه  ۳کشور اروپایی علیه ایران

بلومبـرگ مدعـی شـده ،سـه کشـور اروپایـی طـرف برجـام بـا
ً
کاملا بـا تحقیقـات
تنظیـم قطعنامـهای  از ایـران خواسـتهاند
آژانـس بینالمللـی انـرژی اتمـی همـکاری کنـد .ایـن قطعنامـه
یکصفحـهای نخسـتین تذکـر بـه ایـران از سـال  ۲۰۱۲اسـت که
بـه تصویب شـورای حـکام آژانس بینالمللـی انرژی اتمی رسـیده
اسـت .همچنیـن «رافائل گروسـی» ،مدیـرکل آژانس ،در نشسـت
مجـازی شـورای حـکام اظهـار کـرد« :ایران بـرای چهار ماه اسـت
بـه مـا اجـازه دسترسـی بـه دو مـکان را نداده اسـت .ایـران تقریباً
بـرای یک سـال در مباحثـات محتوایی بـرای شفافسـازی درباره
سـؤاالت درباره مواد هسـتهای اعالمنشـده و فعالیتهای هسـتهای 

قیمـت نفـت کـه بـا شـیوع کرونـا تـا  70درصد سـقوط کـرده بـود بهتدریج و بـا مهار نسـبی موج
اول کرونـا در کشـورهای درگیـر ،بهویـژه چیـن ،رو بـه افزایـش گذاشـت و پـس از  100روز وارد
کانـال  40دالری شـد؛ امـا با شـیوع دوباره ویـروس کرونا در چیـن ،ژاپن و آمریکا که بـر نگرانیها
در مـورد بهبـود تقاضـا بـرای سـوخت افزوده اسـت ،قیمت نفت مجددا ً کاهشـی شـد.
خبرگـزاری تسـنیم بـه نقـل از رویتـرز نوشـت« :به دنبـال نگرانیهـا از افزایش مجدد شـیوع کرونا
در آمریـکا ،قیمـت هـر دو شـاخص نفتـی طـی هفتـه گذشـته حـدود  8درصـد کاهـش داشـت»؛
تحلیلگـران موسسـه  ING ECONOMICSنیـز در یادداشـتی نوشـتند« :احیای تقاضـا برای نفت
در یـک رونـد بسـیار آهسـته قـرار دارد و مـوج جدید ابتلا مطمئناً نگرانیها را نسـبت بـه طوالنی
شـدن رونـد احیـای تقاضا بـر خواهـد انگیخـت؛ همچنین بریتیـش پترولیـوم پیشبینـی میکند،
نفـت تـا  30 ،2050درصـد کاهـش قیمـت داشـته باشـد و قیمت نفت خـام برنت بهطور متوسـط
 55دالر در هـر بشـکه معامله شـود.
شـیوع کرونـا تـوازن بـازار نفـت را بهشـدت بـه هـم زده اسـت بهگونـهای کـه مـازاد عرضـه در
بازارهـای جهانـی و پاالیشـگاهها مشـهود اسـت .در حـال حاضـر علاوه بـر مخـازن و انبارهـای 
نفـت خـام و پاالیشـگاههای کشـورهای جهـان ،بسـیاری از نفتکشهـا بـا حجـم انبوهـی از نفـت
در اقیانوسهـا ،بخشـی از پـازل ذخیـره نفـت در جهـان امـروز هسـتند .در چنیـن شـرایطی بـا
کوچکتریـن نگرانـی از کاهـش تقاضـا ،قیمـت نفـت کاهش زیـادی پیـدا میکنـد و درعینحال با
تـداوم شـیوع کرونـا و کاهـش تقاضـا بـرای نفـت ،پیشبینیهـا از شـیب آرام افزایـش قیمت نفت
حکایـت دارد .نکتـه بسـیار مهـم دراینبیـن پیشبینـی عدم بازگشـت قیمـت نفت بـه دوران قبل

اعالمنشـده ،همـکاری نکـرده اسـت ».ایـن نـوع موضعگیریهـای 
تنـد از سـوی شـورای حـکام و کشـورهای اروپایـی در راسـتای 
افزایـش فشـارها بـر ایـران و متحـدان بینالمللـی آن صـورت
میگیـرد تـا زمینـه الزم بـرای تصویـب قطعنامـه آمریکایـی در
ماههـای آتـی درخصـوص تـداوم تحریمهـای تسـلیحاتی علیـه
کشـورمان فراهم شـود.

در آمریکا «روز حساب» فرارسیده است!
«درن واکـر» فعـال اجتماعـی و مدیـر مؤسسـه عدالتخواهـی
«فـورد» بـا تأکید بـر اینکه نژادپرسـتی در آمریکا سیسـتماتیک و
سـازمانیافته اسـت ،گفـت« :قتـل جـورج فلویـد یک اتفـاق نبود،
بلکـه ادامـه یـک لیسـت طوالنـی از کشتهشـدگان در سـالیان
متمـادی بود ».شـهردار شـهر «سـنآنتونیو» آمریکا نیز با اسـفبار
خوانـدن وضعیـت اقتصـادی آمریـکا ،آن را نهتنهـا محصـول کرونا
بلکـه یـک واقعیت پوشـیده شـده در امریکا توصیف کـرده و گفته
اسـت« :ویـروس کرونـا بهخوبـی آشـکار کـرد کـه اقتصـاد ما یک 
«سـراب» بـوده اسـت!» همچنیـن نتایـج نظرسـنجی مشـترک 
شـبکه پیبـیاس ،انپـیآر و «کالـج ماریسـت» نشـان میدهد ،به

از شـیوع کرونـا در بـازه دو تـا پنجسـاله اسـت .ایـن موضوع ضـرورت بازنگـری در سـاختار بودجه

اعتقـاد  62درصـد آمریکاییهـا ،اعتراضهـا مشـروع اسـت .شـمار

کشـور و قطـع وابسـتگی بـه نفت را بیشازپیش آشـکار میکنـد و مجلس یازدهـم در این خصوص

سیاهپوسـتان آمریکایـی کـه تظاهـرات را مشـروع میداننـد بـه

نقـش بسـیار مهمـی بر عهـده دارد.

 ۷۷درصـد میرسـد و تعـداد سفیدپوسـتان ۵۸ ،درصـد اسـت.

سطح دیدارهای سردار قاآنی همسطح «شهید سلیمانی» است
ایـرج مسـجدی ،سـفیر جمهـوری اسلامی ایـران در

مالقاتـی کـه انجام میدهـد در راسـتای تقویت روابط

عـراق ،طی یـک مصاحبـه تلویزیونی با شـبکه خبری 

میان دو کشـور است .ایشان جانشـین شهیدسلیمانی

«العراقیـه» اظهـار داشـت« :مذاکـرات عـراق و آمریکا

هسـتند و در اسـتقبال ایشـان مقامات رسـمی حضور

موضوعـی داخلـی اسـت و بسـتگی بـه خـود عـراق

دارنـد و بهخوبـی از سـردار قاآنـی اسـتقبال میشـود.

دارد کـه چـه تصمیمـی بگیـرد و چـه توافقـی کنـد.

مقامـات عراقـی بـرای ایشـان نیـز بهانـدازه شـهید

هـر توافقـی کـه دولت عـراق انجـام دهنـد و پارلمان

سـلیمانی احتـرام قائلانـد.

آن را تأییـد کنـد ،ایـران نیـز از آن حمایـت خواهـد

وی  بـا اشـاره بـه گفتوگوهـای  فیمابیـن بغـداد

سـطح دیدارهای سردار قاآنی در سطح دیدارهای سردار

کـرد ،ممکـن اسـت در صـورت درخواسـت مشـورت،

و واشـنگتن ،اضافـه کـرد« :سـفر اخیـر آقـای قاآنـی

سـلیمانی است و ایشـان نقش مهمی در راستای تقویت

مـا مشـورت ارائـه دهیـم .خـروج آمریـکا از عـراق

ارتباطـی با این گفتوگوها نداشـت و پیـش از آن نیز

روابـط دو کشـور دارد .ایـران بـه تهدیدهـای آمریـکا از

مصـوب پارلمـان اسـت ،مـا نیـز آن را تأییـد میکنیم

ایشـان بـه عـراق سـفر کـرده بودنـد .آقـای قاآنی هر

هـر جایـی که باشـد ،پاسـخ خواهـد داد و نمیخواهد

و میگوییـم نهتنهـا از عـراق کـه بایـد از کل منطقـه

بـار کـه به عـراق تشـریف میآورنـد با دعوت رسـمی

کشـورهای منطقـه از اختالفات این کشـور بـا آمریکا

خارج شـوند».

و هماهنگـی بـا مقامـات عراقی صـورت میگیرد و هر

آسـیب ببینند».

