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اصًل جُاد تبییه در قزآن
قسمت( | )5جُاد کبیز
پس ،اس مبكزآ پيزٗى ٕنٔ ٗ ثٗ ٚسيَ ٚى قزآٓ
(يب تزك پيزٗى اس إٓبٓ) ثب إٓبٓ ث ٚخٜبدى
ثشره ثپزداس/52( .كزقبٓ)
خٜبد مجيز يؼٖی ائ؛ خٜبد ثزای ػذُ تجؼيّت،
ثزای ػذُ دٕجبٍٚرٗی اس دضْٔ .پس ّسيز؛
ّسيز إقالثیّ ،سيز إقالثييزی ،تؼقيت راٙ
إقالة ،تحنيِ اسالُ ،تحنيِ دئ خذا.
ّب اىزچٖبٕچ ٚدٕجبً اقبّٚی حنِ اٍٜی ٗ دئ
اٍٜی ٕجبضيِ ،چزا ايٖدب ٛستيِ؟ چزا ثٖذٙ
ايٖدب ثبضِ؟ خت ْٛبٕٜبيی م ٚث٘دٕذ -يب إٜٓب يب
اّثبً إٜٓب -ثيبيٖذ ادار ٙمٖٖذ حنّ٘ت راّ .ب
ٛستيِ ثزای ايٖنّ ٚيخ٘اٛيِ دئ خذا را
تحنيِ مٖيِ؛ حبمْيّت دئ خذا ثبيذ تحقّق
پيذا مٖذ؛ ّب دٕجبً ائ ٛستيِ؛ ائ است مٚ
اىزچٖبٕچ ٚمسی در راٛص مطت ٚضذ ،ضٜيذ
در را ٙخذا است .اىز ثحث دئ خذا ٗ تحنيِ
دئ خذا ٗ حبمْيّت اٍٜی ٕجبضذ ،ث٘دٓ ّٔ ٗ
ضْب در ايٖدب اغالً ضزٗرتی ٕذارد.

یادداشت کًتاٌ | حقًق مجاسی شُزيوذی
قسْت چٜبرُ /سالّت ّزدُ
✍ دمتز قبسِ حجيتسادٙ
ثّ٘ ٚاسات ىستزش كضبی ّدبسی ٗ درثزىيزی  ْٚٛضئ٘ٓ سٕذىی اكزاد خبّؼ،ٚ
تجَيـبت ٗ كزٗش ّحػ٘التی م ٚثب سالّت ّزدُ ّزتجظ ٛستٖذ ٕيش در ائ كضب
رٗساكشٗٓ ضذ ٗ ٙإ٘اع دارٗٛبی آرايطی ،پ٘ستی ،تق٘يتی ٗ  ،...در ائ كضب
ػزضّ ٚیض٘د ٗ اس إٓدب م ٚػزضٚمٖٖذىبٓ ائ مبالٛب ضٖبسٖبّٚای ٕذاضتٗ ٚ
خب ٗ ّنبٓ إٜٓب ّطخع ٕيست ،در غ٘رت ثزٗس ّطنٌ ثزای ّػزف مٖٖذىبٓ،
ّزخغ پيييزی ائ ّ٘ض٘ع ٕبّطخع است ،چزا مٗ ٚسارت ثٜذاضت ّیى٘يذ ّب
ّد٘سی در ائ خػ٘ظ غبدر ٕنزدٙايِ ،پَيس كتب  ِٛثؼضب ّیى٘يذ ّزخغ ائ
تجَيـبت خبرج اس مط٘ر است ٗ . ...
اؿ٘اىزی ٗ كزيت در ائ كضب ّی ت٘إذ ث ٚقيْت اس دست ركتٔ سالّتی اكزاد
خبّؼ ٚتْبُ ض٘دٍ ،ذا حبمْيت ثبيذ ثب استلبد ٙاس اّنبٕبت خ٘د حبكظ سالّت
خسِ ٗ خبٓ آحبد ّزدُ در ائ كضب ثبضذ.

کالم شاخص
امکاوات سیاد در کشًرَای پزجمعیت
اّزٗس در دٕيب آٓ مط٘رٛبيی م ٚخْؼيّتٛبی سيبدی دارٕذ ،ث ٚثزمت آٓ ثٚ
خيَی اّنبٕبت دست يبكتٚإذ؛ چئ يل ْٕٕ٘ ٚاستٖٛ ،ذ يل ْٕٕ٘ ٚاست؛ ثب
ايٖنّ ٚطنالتی  ِٛدارٕذ اّّب در ػئ حبً خ٘د ائ خْؼيّت سيبد ث ٚػٖ٘آ يل
ارسش اختْبػی ،سيبسی ٗ ثئاٍََْی ثزای إٜٓب ت٘إستّ٘ ٚكّقيّتٜبيی را ثٚ
ٗخ٘د ثيبٗرد6/1/1398 .
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صًفی :ريحاوی حیثیت بزایمان وگذاشت!
«ػَی غ٘كی» ٗسيز تؼبٗٓ دٍٗت دُٗ سيذ ّحْذ خبتْی ٗ دثيزمٌ حشة پيطزٗی اغالحبت در ٕقذ ركتبر ثشرىبٓ اغالحبت ىلت« :خبتْی
اغالً كنز ْٕیمزد م ٚثزٕذ ٙإتخبثبت ثبضذ .ػٖ٘آ اغالحعَجی ّستقيْبً اس س٘ی آقبی خبتْی إتخبة ٕطذ؛ مبر اػضبی ستبد ثٚآكزئ ث٘د.
اغالحعَجبٓ حيثيت خ٘د را پبی رٗحبٕی ىذاضتٖذ ٗ رٗحبٕی حيثيت اغالحعَجبٓ را ثزد ٗ ث ٚخبتْی  ِٛضزث ٚسد .ضزثٚای م ٚرٗحبٕی ثٚ
اغالحعَجبٓ سد را ٛيچمس ٕشد؛ اغالحعَجبٓ اٗ را سز مبر آٗردٕذ ٗ اٗ در دٍٗت دّٗص ّقبثٌ ّزدُ ايستبدٛ .ز ضخع يب ىزّٗ ٙذػی
اغالحعَجی م ٚچبرچ٘ة قبٕ٘ٓ اسبسی را قجً٘ ٕذاضت ٚثبضذ ،خ٘إٙبخ٘ا ٙدر ّسيز خزيبٓ ثزإذاس إقالة اسالّی حزمت ّیمٖذ».

 84درصذ تسُیالت باوکَای خصًصی در جیب  24ابزبذَکار!
رٗسٕبّ ٚخزاسبٓ ىشارش داد« :اظٜبرات اخيز قبئِّقبُ سبسّبٓ ثبسرسی م ٚىلت 80 ٚدرغذ تسٜيالت ثبٕلٛبی خػ٘غی را  20اثزثذٛنبر
دريبكت مزدٙإذ ،داؽ دً ّزدّی را م ٚثزای چٖذ دّ ٙيَي٘ٓ ٗاُ خزد پطت ث٘رٗمزاسی ثبٕلٛب ىيز مزدٙإذ ،تبس ٙمزد» .د ِٛارديجٜطتّب،ٙ
ٗسيز اقتػبد اػالُ مزد م ٚسّ ِٜزدُ ٗ تسٜيالت خزد اس ٗاُٛبی ضجن ٚثبٕنی 10 ،درغذ است ٗ خ٘استبر اكشايص تسٜيالت خزد ثبٕلٛب
ثزای ّزدُ ضذ ٙاست .ثبائٗخ٘د ثبيذ ىلت ،تب سّبٕی مٕ ٚظبُ ثبٕنی ث ٚرٗيٛٚبی سبثق خ٘د در تسٜيالت دٛی اداّّ ٚیدٛذ ،تـييز تْزمش
ضذيذ تسٜيالت ثبٕنی ثٕ ٚلغ ّزدُ (ثٚخػ٘ظ ثزای ّػبركی ٕظيز تسٜيالت ّسنٔ ،تسٜيالت خزد ،تسٜيالت سزّبي ٚدر ىزدش ثزای
ثٖيبٛٙبی ٍّ٘ذ ٗ  )...ضذٕی ٕيست ٗ ّٖبكغ خبغی اس ائ ٕظبُ تسٜيالت دٛی ،دستييز ّزدُ ٕخ٘اٛذ ضذ.

معاين َماَىگکىىذٌ ارتش :بٍ داوش ساخت ًَاپیما رسیذٌایم
«اّيز سيبری» در ثزٕبّ ٚغق اًٗ ثٕ ٚيب ٙراٛجزدی ارتص ث ٚاّ٘ر ٕظبّی در ػػز مٖٕ٘ی پزداخت ٗ ىلت« :خٖوٛبی اّزٗس خٖوٛبی
تزميجی است .السّّ ٚقبثَ ٚثب خٖو تزميجی ،اضزاف ،رغذ ٗ پی ثزدٓ ثّ ٚؤٍلٛٚبی اثزىذار در ائ خٖو است .اٍٗ٘يت ثؼذی ارتص  ِٛت٘خٚ
ث ٚكٖبٗریٛبی رٗس ّثٌ پٜپبدٕ ،جزدٛبی سبيجزی ٗ خٖوٛبی رسبٕٚای است .اّزٗس ْٕیض٘د ثب تدٜيشات دٕيبی قذيِ ٗارد ٕجزد ضذ .سبخت
پٜپبد را اس ّٖٜذسی ّؼن٘س ضزٗع مزديِ؛ اّب اّزٗس اس ايذ ٙتب ّحػً٘ را ّیسبسيِ .دٍيَی ٕذاريِ ٛزچ ٚآسّبيص ّیمٖيِ را ثْٕ ٚبيص
ثيذاريِ؛ اّب در مٖبر ت٘سؼ ٚپٜپبدٛب٘ٛ ،اپيْبٛبی ثبسزٕطئ را كزاّ٘ش ٕنزدٙايِ .إ٘اع ٘ٛاپيْبٛبی ؿزثی ٗ ضزقی ّب سزحبً ٛستٖذ ٗ
اّزٗس ث ٚدإص سبخت ٘ٛاپيْب رسيذٙايِ».
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اخبار کًتاٌ
◄ تخَق ثبٕلٛب در پزداخت ٗاُ كزسٕذآٗری /در حبٍی عجق قبٕ٘ٓ ،تسٜيالت كزسٕذآٗری ثبيذ ثب تٖلس ّ 6ب ٗ ٚٛدٗر ٙثبسپزداخت 48
ّب ٚٛدر اختيبر ّتقبضيبٓ قزار ىيزد م ٚثزخی ثبٕلٛب خالف آٓ ػٌْ مزدّ ٗ ٙغبثق ثب ضزايظ خ٘دضبٓ ٕسجت ث ٚپزداخت ائ تسٜيالت
اقذاُ ّیمٖٖذ .ثٚػٖ٘آّثبً ،پذر خبٕ٘ادٙای م ٚثّٖٚظ٘ر دريبكت تسٜيالت قزؼاٍحسٖ ٚكزسٕذآٗری ثزای دّٗئ كزسٕذ خ٘د اقذاُ مزدٙ
ثٚخبی ثبسپزداخت ّ 48ب ٚٛثبيذ ائ تسٜيالت را در  36قسظ ث ٚثبٕل ثزىزدإذٕ .نت ٚدييز  ِٛمسز مبرّشد اس ٗاُ قزؼاٍحسٖٚ
كزسٕذآٗری است مْٛ ٚبٓ اثتذا اس ّجَؾ مٌ ٗاُ مسز ّیض٘د ٗ ثؼذاسآٓ ّجَؾ ٗاُ ث ٚحسبة ٗاُىيزٕذ ٙپزداخت ّیض٘د.
◄ چزا «سالُ كزّبٕذ »ٙدضْٔ را ػػجی مزد ٙاست؟« /سالُ كزّبٕذٛ »ٙشيٖٛٚبيی م ٚدضْٔ ثزای تـييز تلنز در ٕسٌ آيٖذ ٙإقالة مزدٙ
را ٛذف ىزكت ٗ ٚآٓ را ٛذر داد؛ ّسيز حزمت ّؤثز إقالثی -كزٖٛيی ثزای آيٖذٙسبسآ مط٘ر را ث ٚخٜبدىزآ كزٖٛيی آّ٘سش داد؛
سيبست ٗ دئ را ثب  ِٛدرآّيخت ٗ  ِٛاّبُ حبضز ٗ  ِٛاّبُ ظبٛز را ثٕ ٚسٌ ٕ٘خ٘آ آيٖذٙسبس ضٖبسبٕذ .ضذت ػػجبٕيت دضْٔ در
ّ٘اخ ٜٚثب ائ سزٗدّ ،طخع مزد ثٜتزئ خب ثزای مبر كزٖٛيی ،مبر ثز رٗی ٕ٘خ٘إبٓ ٗ آيٖذٙسبسآ مط٘ر است.
◄ پيصضزط رضذ  8درغذی اقتػبد /رئيسخْٜ٘ر در خَسٛ ٚيئت دٍٗت ىلت« :تحقق رضذ  8درغذی اقتػبد مط٘ر در ىزٗ اكشايص
سزّبيٚىذاری ٗ ارتقبی ثٜزٗٙری است ْٚٛ .دستيبٛٙب خ٘د را َّشُ ث ٚاكشايص ثٜزٗٙری ٕيزٗی إسبٕی ٗ خذّبتطبٓ ثّ ٚزدُ ثذإٖذْٚٛ .
دستيبٛٙب ثزای اكشايص ثٜزٗٙری ،ضبخعٛبی قبثٌ ارسيبثی تؼيئ مٖٖذ .ثبيذ ثب تسزيغ در تنْيٌ سيزسبختٛبی ّزث٘ع ،ٚثٚغ٘رت خٜطی
ثٚس٘ی ايدبد دٍٗت ٘ٛضْٖذ حزمت مٖيِ».

تزيری اس جىس استیصال
ضٜبدت ضٜيذ غيبد خذايبری ٗ ػزٗج ائ ّذاكغ سزاكزاس حزُ ثزای ٛز ايزإی دٍذاد ٗ ٙدؿذؿّٖٚذی ث ٚائ آةٗخبك سخت
استٛ .زچٖذ ثٚغ٘رت رسْی رصيِ غٜيٕ٘يستی ائ تزٗر را ث ٚىزدٓ ٕيزكتٍٗ ،ی ث ٚػَت ّبٛيت ائ رصيِ ٗ سبثق ٚپَيذش،
ثالكبغَ ٚإيطت اتٜبُ ث ٚسْت آٓ ّیرٗد.
ٕنبت تحَيَی :اٍٗئ دريچٚای مّ ٚیت٘آ ائ تزٗر را تحَيٌ ْٕ٘د ،تالش رصيِ غٜيٕ٘يستی ثزای ايدبد ّ٘اسٕٗ ٚحطت است؛
ثزخالف ثزخی ادػبٛبی ٕيزٗٛبی ؿزةىزای داخَی ٗ ّؼبٕذئ خبرج اس مط٘ر ،ائ تزٗر حبغٌ ضؼق اّٖيتی در مط٘ر ٕيست،
ثَن ٚت٘إْٖذی ايزآ در ػزغّٖ ٚغقٚای ّبٕٖذ س٘ري ،ٚدست ثزتز ايزآ در ّٖبسػبت ثب غٜيٕ٘يستٛب ّبٕٖذ خٖو ٕلتمصٛب ٗ
ضٖبٗرٛب در چٖذ سبً اخيز ،خيشش كَسغيٖیٛب ػَي ٚائ رصيِ ٗ  ...ثبػث ثز ِٛخ٘ردٓ ّ٘اسٕٗ ٚحطت ثٕ ٚلغ ىلتْبٓ ّقبّٗت
ٗ در رأس آٓ خْٜ٘ری اسالّی ضذ ٙاست ٗ اّزٗس رصيِ ّستأغٌ غٜيٕ٘يستی ث ٚدٕجبً تـييز ائ ّؼبدٍ ٚاست.
ثخص دييزی اس ػٌَ تزٗر ضٜيذ غيبد خذايبری را ثبيذ ث ٚدرٗٓ سزسّئٛبی اضـبٍی ّزث٘ط دإست؛ دٍٗت ثٖت الپيذ اّزٗس ثب
ثحزآ ّقجٍ٘يت در داخٌ ّ٘اخ ٚاست ٗ ثب ثحزآسايی ث ٚدٕجبً ضيلت ثحزآٛبی داخَی ثّ ٚحيظ ّٖغقٚای ٛستٖذ تب ثت٘إٖذ
در ائ ثستزّ ،ذتی ث ٚػْز سيبسی خ٘د اضبكْٕ ٚبيٖذ؛ ث ٚسثبٓ سبد« ٙثحزآ ّیسايٖذ تب در ثحزآ سٕذىی مٖٖذ»؛ اّب ائ يل
ٕنت ٚمَيذی در تحَيٌ ركتبر خْٜ٘ری اسالّی است م ٚدر حلظ ٗ پبسذاضت اّٖيت ايزآ ٗ ايزإی ثب ٛيچمس ّالحظٚمبری
ٕذارد.
ٕنت ٚپبيبٕی ايٖن ،ٚػبٌّ اغَی ّبٕبيی ٗ ّبٕذىبری ضيؼ ،ٚاػتقبد ث ٚضٜبدت ثز اسبس ّنتت سيذاٍطٜذا(ع) ٗ اّيذ ث ٚظٜ٘ر
ٍٗیػػز(ػح) است؛ ائ دٗ ّ٘ض٘ع ثبػث ضذ ٙم ٚضٜبدت ٕٚتٖٜب ّ٘خت دٍسزدی ٗ ػقتٕطيٖی ٕط٘د ،ثَنّ٘ ٚخت ؿَيبٓ ٗ
تحزك ثيطتز ىزدد.
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