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ارتباط با ما:

عمر میگذرد

حضرت امام کاظم (علی هالسالم):

هـر كـس كـه هـر روز از خودش حسـاب رسـى نكنـد از ما نيسـت.

پـس اگـر كار نيك انجـام داده باشـد ،از خداونـد بخواهد كـه افزون

تـرش كنـد ،و اگر بـد كرده باشـد ،از خدا آمـرزش بطلبد و به سـوى
او توبـه كند.

(وسائلالشیعه ،ج ،11ص)377
ایمیلfarhangiava@gmail.com :

برداشتهایی از فرمان امیرمؤمنان(ع) به مالک اشتر

حسـن بـن صیقـل میگویـد :از امـام صـادق(ع) پرسـیدم :مـردم از
پیامبـر(ص) روایـت میکننـد کـه اندیشـیدن یـک سـاعت ،بهتـر از
عبـادت یـک شـب اسـت ،منظـور چگونـه اندیشـهای اسـت؟
یکـه انسـان از کنـا ِر خرابـه یـا خانـه
امـام صـادق(ع) فرمـود :هنگام 
ـن بَان ِ
ـن َسـا ِك ُن ِ
ُـوك َمـا
(رهـا شـدهای) م 
وك أَيْ َ
یگـذرد ،بگویـد« :أَيْ َ

بَال ُ ِ
ِيـن؛ آنهـا کـه در میان تو سـکونت داشـتند ،کجایند؟
ـك الَ تَ َت َكلَّم َ
آنهـا کـه تـو را سـاختند ،کجاینـد؟ چـرا سـخن نمیگویـی؟»

(کافی ،ج ،2ص)54

شتاب در توبه
آیـتاهلل محمدتقـی آملـی(ره) :اگـر بخواهیـم تخـم بـدی را کـه در
میـان حاصـل شـده از میـان برداریـم ،ناچاریم تـا [وقتی] سـاقه اش
نـازک و لطیـف اسـت ،از ریشـه بـه درآوریـم؛ زیـرا در چنیـن موقعی 
قـدرت مـا بـرای قطـع آن کافی اسـت؛ و ّال اگر اهمال ورزیـم و امروز
و فـردا کنیـم ،یـک وقـت میبینیـم همـان شـاخه کوچـک ،درخـت
کهـن و بزرگـی ماننـد چنـار شـده کـه بـا صـد پهلـوان هـم قـادر به
یباشـیم .همچنیـن اگـر کسـی مرتکـب معصیتی شـود
کنـدن آن نم 
و بخواهـد توبـه کنـد ،تـا آن گنـاه ،تازه اسـت باید خـود را از آلودگی  
آن پـاک سـازد؛ و ّال اگـر تاخیـر بینـدازد ،یک وقـت میبینـد صفحه
دل از چـرک هـای معاصـی بـه کلـی سـیاه شـده و دیگـر موفق به
توبـه هـم نمیشـود و عاقبـت وخیـم و ترسـناکی برای خـود تهیه
نمـوده اسـت(                        .در جسـتوجوی اسـتاد ،ص)114

خودسازى ،بهترين راه جلوگيرى
از عملزدگى

تزكيـه و خودسـازى ،يكـى از اصول تربيتى اسلام اسـت .هدف از تزكيه اين اسـت كه انسـان
خـود را از هـر خصلـت نـاروا كـه مانـع كمـال و كرامـت نفـس اسـت پيراسـته سـازد و از اين
طريـق ،آمـاده پذيـرش خصلتهـاى سـازنده و پـاك انسـانى شـود و درنتيجه ،تعادل و رشـد
الزم را بـراى انسـان تـر شـدن و به خـدا نزديك شـدن به دسـت آورد.
در اسلام ،هـر كار خيـر و مفيـدى اگـر بـا انگيـزه خدايـى تـوأم باشـد ،عبادت اسـت .بـر اين
اسـاس ،همـه كارهـاى مسـئوالن و دسـتاندرکاران اجرايـى اگـر خالصانـه و براى خدا باشـد،
عبـادت خواهـد بـود .امیـر مؤمنـان علـى(ع) بـراى ايـن كـه مسـئوالن بـا ايـن ديد كـه همه
كارهايشـان عبـادت اسـت ،بـه عملزدگـى گرفتـار نشـود و از انجـام فرائـض غفلـت نكننـد،
بـه مالـك فرمـان مىدهـد كـه بهتريـن اوقاتـش را بـه عبـادت اختصـاص دهـد و نمـاز را كه
تجلـىگاه عـروج انسـان بـه مبدأ هسـتى اسـت ،بـه طور كامـل و بدون كم و كاسـت ،بـا تمام
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ِـك َمـا بَلَـغَ ؛ بهترين اوقـات و شايسـتهترين بخشهاى
ـر َم ْث ُلـوم َو ال َم ْنقُـوص بَال ِغـاً م ْ
َغ ْي َ
آن را بـراى عبـادت [و تزكيـه نفـس خـود] قـرار ده؛ گرچـه تمـام كارهايـى كه مىكنـى ،اگر
بـا ّنيـت پـاك و خالصانـه و بـه خيـر مردم باشـد ،براى خداسـت.
انجـام واجبـات الهـى كـه فقـط بـراى خداونـد اسـت ،بايـد در وقـت مخصوصـى باشـد .پس در
تقرب به خداسـت،
شـبانه روز ،تـن و جـان خويـش را بـه او واگذار كـن و وظايفى را كه وسـيله ّ
بـه طـور وافـى و كافـى بـه جـاى آر هرچند كـه تنت را آزرده و فرسـوده سـازد.

سفارش بر همت بلند

هفتم تیر ،سالروز شهادت مظلومانه  72تن از یاران
باوفای امام خمینی(ره) و انقالب بهویژه شهید مظلوم
آیتاهلل دکتر سیدمحمد بهشتی و روز قوه قضائيه را
گرامی میداریم.

آیـتاهلل جوادیآملـی :انسـان نبایـد خـود را بـا افـراد تبهـکار و
فاسـق و منافـق بسـنجد و بگویـد :الحمـدهلل خوشـا بـه حال ما
کـه در ایـن راه آمدیـم و بـه دام کفـر و نفـاق نیفتادیـم .امـام
مجتبـی(ع) میفرماینـد :هرگـز خـود را بـا بـدان و اهـل دنیـا
نسـنجید ،وگرنـه ضـرر کردهایـد .خـود را بـا شـهدای کربلا و
یـاران پـاک اباعبـدهلل الحسـین(ع) بسـنجید ،بـا آنان کـه چهل
سـال بـا وضـوی نماز عشـای خـود نماز صبـح خواندنـد  .راه باز
اسـت و به مقام بلند رسـیدن وقف کسـی نیسـت ،همت را باید
بلنـد داشـت  .بـه مـا آموختهانـد که هر شـب جمعه در دعـای كمیل از خـدا بخواهیم مـا را به
حـدی برسـاند كـه باالتر از آن حدی نیسـت .همت ما این نباشـد كـه به جهنم نرویـم ،خداوند
در قیامـت بسـیاری از افـراد را نمیسـوزاند؛ بچههـا ،دیوانههـا ،مسـتضعفانی كـه دسترسـی بـه
معـارف و احـكام الهـی نداشـتهاند بـه جهنـم نمیرونـد ،بـه جهنـم نرفتن هنر نیسـت.
امیرمؤمنـان(ع) از رسـول خـدا(ص) نقـل میكنـد كـه فرمودهانـد« :ا َِناهللَ تَعالـي يُحِ ـب
َمعال َِي ُ
ال ُمـو ِر َو اَشـرا َفها َو يُكـ ِر ُه َسفسـا َفها» خداونـد همتهـا و فكرهـای بلنـد را دوسـت دارد و
كارهـای پسـت و فرومایـه را اكـراه دارد( .بحاراالنـوار ،ج  ،47ص )323
(حکمت عبادات ،ص  122و )123
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اخبار

تحليل

تحول و عدلیه مردمی

به گزارش «اسـرائیل هیوم» ،رئیس موسسـه مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیستی 

عدلیـه بـه جهـت مسـئولیت نظارتـی ویـژهای کـه دارد ،افـزون بـر وظیفـه

در واکنـش بـه حملات سهشـنبه گذشـته ایـن رژیم بـه برخی مناطـق در خاک 

حفـظ سلامت عملکـرد داخلی خـود ،امر خطیر مصونسـازی و سالمسـازی 
دسـتگاههای دیگـر از فسـاد و تخطـی از قوانیـن را نیـز عهـدهدار اسـت .این
مسـئولیت ،وظیفـه سـنگینی بـرای مقامـات قضایـی ایجـاد کـرده و میتوان
گفـت آثـار تحـول چشـمگیر اخیـر ،نهتنهـا بـه قـوه ،بلکـه بـه سـایر قـوا نیز
تسـری خواهـد یافت.
بـا درک ایـن چالشهـا و ضرورتهـا بـود کـه رهبـر معظـم انقلاب اسلامی 
در حکـم انتصـاب آیـتاهلل رئیسـی بـر ضـرورت «تحـول متناسـب بـا نیازهـا و
پیشـرفتها و تنگناهـا در قـوه قضائیـه» کـه زیبنـده و درخـور گام دوم انقالب
اسلامی باشـد تأکیـد کردند .این رهنمون ،قـوه قضائیـه در دوره مدیریت فعلی 
را بـر آن داشـت تا بـرای «افزایش مشـروعیت» و «کارآمدی» نظام دسـتبهکار
شـود و از طریـق جلـب سـرمایههای اجتماعـی با رعایـت مؤلفههـای «انقالبی»
و «قاطعیـت علیـه فسـاد» ،راندمـان ایـن نهـاد باالدسـتی را افزایش دهد.
محاکمـه اکبـر طبـری و برخوردبـا کارکنـان متخلـف قـوه قضائیـه نمونههایـی 
از ایـن تحـول اساسـی در ارکان عدلیـه بـه شـمار میرونـد .این در حالی اسـت
کـه کارنامـه دسـتگاه قضایی بـرای صیانـت از حقـوق عامه و گسـترش عدالت،
قابـل دفـاع و حتـی درخشـان اسـت و موجـب شـده دلگرمـی و اعتمـاد مـردم
دوچنـدان شـود .بهعنـوان نمونـه ،در موضـوع پدیـده زمینخـواری ،مبـارزهای 
جـدی و سـازماندهی شـده بـرای اسـتیفای حقـوق تضییعشـده مـردم کلیـد
خـورد ،بهطوریکـه تنهـا در  6مـاه نخسـت سـال  ۹۸به اسـتناد آمارهـای ارائه
شـده از سـوی قـوه قضاییـه ۱۶۷ ،هـزار هکتـار از اراضـی ملـی از زمینخواران
بازپـس گرفتهشـده و بـا پیگیریهـای مـداوم ،پـس از رفـع تصرف بـه نهادها و
سـازمانهای متولـی زمیـن و مسـکن تحویل داده شـد.
علاوه بـر ایـن ،برخوردهـای بـدون مالحظـه بـا متخلفان و مفسـدان نیـز مهر
تأییـدی بـر سلامت و قاطعیت عدلیه به شـمار مـیرود .زعیم این قـوه صراحتاً
و بارهـا اعلام کـرده اسـت کـه خـط قرمـزی بـرای زدودن فسـاد نـدارد و هـر
کـس دچـار تخلفـی شـده ،بایـد پاسـخگوی جرائـم خـود باشـد .ایـن اتفـاق
البتـه بـه معنـای رو در رویـی بـا سـایر قـوا نیسـت .برخـی از دانهدرشـتها و

تهران به همسایگی فلسطین رسیده است

سـوریه ،در توییتـر نوشـت« :ایـن حملات نشـان میدهـد ارزیابـی  اینکـه
ایرانیهـا از سـوریه خارج میشـوند ،یک آرزوسـت»« .عاموس یادلیـن» در ادامه
بـا تأکیـد بـر اینکـه ایـران توانایـی پاسـخ بـه حملات رژیـم صهیونیسـتی بـه
سـوریه را دارد؛ نوشـت« :ایـران و ماهوارههـای آن در پـی ایجـاد بازدارندگـی در
برابر اسـرائیل هسـتند .آنها حمالت سـایبری را هم گسـترش دادهاند ».سـایت
تحلیلـی نشـنال اینترسـت نیـز در ایـن زمینـه مینویسـد« :ایران و متحـدان آن
اکنـون میتواننـد اهـداف اسـتراتژیک حیاتـی دشـمنان خـود در سراسـر منطقه
را از طریـق حملات فلجکننـده و فاجعهبـار ،بـا اسـتفاده از مهمـات دقیق جدید
بـا بـرد بلنـد بهطـور معتبـر تهدید کننـد .این مهم از سـه عامل ناشـی میشـود:
«سلاحهای بـهروز شـده ایران ،گسـترش منطقـهای آن و عدم عمق اسـتراتژیک 
دشـمنان آن .ایاالتمتحـده امریـکا در حـال حاضـر بایـد بدانـد ایـران ازلحـاظ
نظامـی و عمـق اسـتراتژیک در خاورمیانـه دسـت بـاال را دارد و حملـه بـه آن
میتوانـد مصیبتهـای زیـادی بـرای واشـنگتن و متحـدان خاورمیانـهای آن در
بر داشـته باشـد».

« الکاظمی» به دنبال اجرای کودتا در عراق

«المیادیـن» اعلام کـرد؛ شـب گذشـته نیروهای وابسـته به سـرویس مبـارزه با

تروریسـم کـه زیر نظر نخسـتوزیر عراق فعالیـت میکنند ،به مقر حشدالشـعبی 
در جنـوب بغـداد حملـه کردنـد .بـه گـزارش مشـرق ،برخـی منابع عراقـی اعالم
کردهانـد ،الکاظمـی و نیروهایـش بـه همـراه آمریکاییهـا تصـور میکردنـد بـه
دلیـل انجـام عملیات بسـیج مردمـی در اسـتانهای مرکزی و غربـی علیه عناصر
مخفـی داعـش ،بغـداد تـا حدود زیـادی از وجـود نیروهای بسـیج مردمـی خالی 
اسـت و تصمیـم برای بازداشـت رزمنـدگان کتائب حـزباهلل را عملـی کردند ،اما
بـا حضـور قدرتمنـد نیروهای بسـیج مردمـی در خیابانها و منطقه سـبز غافلگیر
شـدند و درنهایـت از موضـع خـود عقبنشـینی کردند.

زیرمجموعههـا در سـایر دسـتگاهها کـه از ریشـهکن شـدن فسـاد نگرانانـد و

با نابودی برجام از محدودیتها خالص میشویم

فضـای تاریـک را بـرای ادامـه رویـه مجرمانه خـود ترجیـح میدهنـد ،برگزاری 

نماینـده ایـران در سـازمان ملـل در واکنش به تلاش آمریکا برای ارائـه قطعنامه

دادگاههـای متخلفیـن را علیـه دیگـر قـوا تفسـیرکنند! ،درحالیکـه همـگان

ضـد ایرانـی در شـورای امنیـت گفـت« :قطعنامـه پیشـنهادی آمریـکا اشـتباهی 

میداننـد چنیـن نیسـت چـون همافزایـی و همـکاری همـه قـوا بـا یکدیگر هم

ویرانگـر بـرای شـورای امنیـت اسـت .آمریـکا حـق قانونـی بـرای اسـتفاده از

یـک اصـل و هـم وظیفه اسـت.

مکانیسـم ماشـه را نـدارد .دربـاره مکانیسـم ماشـه مهم اسـت که آمریـکا متوجه

افـزون بـر ایـن ،الزامات اعتمادسـاز قـوه قضاییه در مـواردی همچـون برگزاری 

عواقـب ایـن اقـدام و پیامدهایـی باشـد که پـس از خاتمـه برجام خواهد داشـت.

علنـی دادگاههـا و تفکیـک جرائـم امنیتـی از جرائـم سیاسـی ،حلقـه اعتمـاد

اگـر برجـام وجـود نداشـته باشـد ،ایـران از محدودیتهایـی کـه بهعنـوان عضـو

عمومـی بـه ایـن دسـتگاه حکومتـی را گسـترش داده و افـکار عمومـی اکنـون

برجـام دارد ،خلاص میشـود و کار خـودش را انجـام میدهـد».

متقاعـد شـدهاند کـه موضـوع تحـول نـه یـک امـر سـطحی و قشـری بلکه یک 
فرآینـد تثبیتشـده و ادامـهدار اسـت.
همـه ایـن شـاخصهها و بسـیاری دیگر که مجـال احصا آن در این یادداشـت
فراهـم نشـد ،ناظـر بـه گسـترش بیشـتر عدالت و تسـهیل در امـورات جامعه
میشـود؛ اتفاقـی  کـه بـه برکـت تحـول در بخشهـای  کوچـک  و بـزرگ
قـوه قضائیـه آغـاز شـده و هـر روز گامهـای جدیـد و بلنـدی در ایـن راسـتا
برداشـته میشـود.

بنزین را به قیمت روز به ونزوئال فروختیم
وزیـر نفـت درخصـوص ماجـرای نفتکشهـای اعزامی بـه ونزوئال و نحـوه فروش
بنزیـن بـه ایـن کشـور گفـت« :آمریکاییها بـه ناخداهـای ما وعده پـول دادند
کـه آنهـا نپذیرفتنـد ،سـپس تهدیـد و تحریـم کردنـد .بنزیـن ایـران باقیمت
روز بـه ونزوئلا فروخته شـده اسـت و بخشـی از پـول آن هماکنون در کشـور
است».

