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اصًل جُاد تبییه در قرآن
قسمت( | )3عمل صالح
ٍ لَمَذٕ وَتَجٌٕب فِي الضَّثَٔسِ هِيْ ثٓؼٕذِ الزِّوْشِ أَىَّ
الْأَسٕضٓ يٓشِثُْب ػِجبدِيٓ الصّٓبلِحَٔىَ «/105اًجيبء»
ٍ ّوبًب دس (وتبة آػوبًى) صثَس (وِ) ثؼذ اص
روش( ،تَساتً ،بصل ؿذُ) ًَؿتين وِ لطؼبً
ثٌذگبى صبلح هي ٍاسث صهيي خَاٌّذ ؿذ
پیام َا:
 ػٌّت الْى آى اػت وِ ثٌذگبى صبلح،
حبون ٍ ٍاسث جْبى ثبؿٌذ.
 پيـگَئىّبى لشآى لطؼى اػت
 لشآى ،اص آيٌذُى تبسيخ خجش هىدّذ.
 آيٌذُ اص آى صبلحبى اػت.
 ديي اص ػيبػت جذا ًيؼت.
 ػجبدت تٌْب وبفى ًيؼت ،صالحيّت ٍ ػول
صبلح ًيض الصم اػت.

یادداشت کًتاٌ | حقًق مجازی شُريوذی
لؼوت دٍم /وؼت ٍ وبس الىتشًٍيىي
✍ دوتش لبػن حجيتصادُ
پبيِ وؼت وبس الىتشًٍيىي ،فضبي هجبصي اػت ٍ دس ّش وؼتٍوبسي هوىي
اػت افشاد ػَدجَ ،فشصتطلت ٍ والّجشداس ٍجَد داؿتِ ثبؿٌذ ٍ سًٍك
تجبست دس ّش حَصُ ثِ ٍجَد اهٌيّت آى ثؼتگي داسد.
اگش اص دػتگبُّبي ريسثط ًتَاًٌذ ثِ ؿىبيتّبي هشدهي دس فضبي هجبصي
سػيذگي وٌٌذ ٍ حك هبلثبختگبى دس ايي فضب سا اػبدُ وٌٌذ ،طجيؼي اػت وِ
ػشػت سًٍك دس ايي فضب ًيض وٌُذ خَاّذ ؿذ.
اصاييسٍ ثِ هيضاًي وِ وـَس دس حَصُ ؿجىِ هلّي اطالػبت ٍ فضبي هجبصي
هتىي ثِ صيشػبختّبي داخلي ثبؿذ ،ثِ ّوبى هيضاى هيتَاًذ اهٌيّت جبهؼِ سا
دس آى حَصُ تبهيي وٌذ.
لزا اغشاق ًيؼت اگش ثگَيين تالؽ دٍلت دس ػبهبىدّي ايي فضبيِ
سٍثِگؼتشؽ ،اص ًبى ؿت ّن ٍاجتتش اػت.
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پیامَای یک دیذار
✍ فتحاهلل پشيـبى
ػفش ثـبس اػذ ثِ ايشاى ٍ اّويت ػَسيِ دس تحَالت هٌطمِ ٍ جبيگبُ دهـك ٍ ًظبم ػيبػي ايي وـَس دس ججِْ همبٍهت ضذ صْيًَيؼتي،
اّذاف ،آثبس ٍ پيبمّبي هْن ٍ صيبدي ثش ايي ػفش هتشتت اػت.
 1ايي ػفش دس چٌيي ؿشايط ٍيظُاي ثِ لحبظ تحَالت اٍوشايي ،تحَالت پيشاهًَي هٌطمِ غشة آػيب ٍ ػلؼلِ ػوليبتّبي اػتـْبدي
هجبسصاى فلؼطيٌي وِ لذست تصويويگيشي سا اص صْيًَيؼتّب ػلت وشدُ اػت ،هبًَس لذستي اػت اص ػَي سيغ جوَْس وـَسي وِ ثِسغن
ّوِ فـبسّب ٍ تحشينّب ٍ تحويل جٌگ ًيبثتي جْبًي ،ثب لذست ػش پب ايؼتبدُ اػت ٍ هـغَل ستكٍفتك اهَس ديپلوبتيه وـَسؽ اػت.
 2ػضم هلي اص ػَي دٍ طشف ثشاي تَػؼِ ٍ تؼويك سٍاثط تْشاى -دهـك ًـبى هيدّذ وِ ايي ساثطِ هؼتحىن ٍ ًبگؼؼتٌي اػت ٍ طجؼبً
تَػؼِ ايي سٍاثط اص حَصُ هؼتـبسي ًظبهي ٍ اهٌيتي ثِ ػبيش حَصُّبي التصبدي ،ػبصًذگي ،ػيبػي ٍ ػلوي وـيذُ ؿذ ٍ دس دػتَس وبس
سٍػبي جوَْس دٍ وـَس لشاس داسد.
 3ساػتلبهتي ٍ ايؼتبدگي ػَسيِ دس جٌگي ثييالوللي ٍ ًبثشاثش ثِ تؼجيش سّجش هؼظن اًمالةً ،وبيـگبّي ٍالؼي ثشاي تجلي هصذالي دٍ
هَضَع هْن ثَد؛ «پيشٍصي غبيي همبٍهت» ٍ «ون ثَدى ّضيٌِ همبٍهت ثش ّضيٌِّبي ػبصؽ» .اهشٍص ػَسيِ ثِػٌَاى هشوض ثمل ججِْ همبٍهت
ضذ صْيًَيؼتي ٍ ػلطِگشي ،داساي ايي ؿشافت ٍ جبيگبُ ػشافشاصاًِ هتفبٍت اص گزؿتِ اػت.
 4دس همبثل سٍحيِ اهيذٍاساًِ ثِ آيٌذُ سٍؿي همبٍهت دس هٌطمِ ،سطين صْيًَيؼتي ٍفك اػتشاف تلخ ايَْد ثبسانً ،خؼتٍصيش اػجك ايي
سطين ،دس هؼيش صٍال لشاس گشفتِ ٍ ثيـتش اص اييوِ ثِ فىش ًمؾآفشيٌي دس آيٌذُ هٌطمِ ٍ هؼئلِ جْبًي ؿذُ فلؼطيي ثبؿذ ،دسگيش سًٍذ
صٍال ٍ اضوحالل تذسيجي اػت.

یادداشتکًتاٌ

يظایف شُريوذی ما ،در قبال چالشَا
لؼوت اٍل | ثحشاى آة
✍ ػلياوجش صيذي

آة ،اػبع صًذگي اػت وِ ّوِچيض ثِ آى ٍاثؼتِ اػت .ثب ووجَد آى ،صًذگي اًؼبى ٍ ديگش هَجَدات ثِ خطش هيافتذ.
ونآثي دس وـَس ايشاى ثِ دليل وبّؾ ثبسًذگي ،هصشف ثيسٍيِ ،ػذػبصيّبي غيشهجبص وـَسّبي ّوؼبيِ هثل تشويِ دس ثؼتش سٍدّبي
هـتشنالوٌبفغ ٍ ػَاهل ديگش ،ثٍِضَح ثِ چـن هيخَسدٍ .ظيفِ هب صشفِ جَيي ثب سٍؽّبي هختلف اػت ،اص جولِ:
☑ ؿيش ٍ لَلِّبي آة سا چه وٌين وِ ًـتي ًذاؿتِ ثبؿٌذ.
☑ اص ػشدٍؿيّبي ون هصشف ٍ ؿيش آةّبي ونفـبس اػتفبدُ وٌين.
☑ هَلغ هؼَان صدى اص يه ليَاى آة اػتفبدُ وٌين.
☑ اص آة ثِػٌَاى جبسٍ اػتفبدُ ًىٌين.
☑ فمط دس هَالغ لضٍم ثِ ثبغچِ آة ثذّين.
☑ ٍ...
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اخبار کًتاٌ
◄ چٌذهيي التصبد دًيب ّؼتين؟ /ايشاى دس جذيذتشيي سدُثٌذي صٌذٍق ثييالوللي پَل اص التصبدّبي جْبى ،دس جبيگبُ ثيؼتن ٍ ثبالتش
اص وـَسّبيي هثل لْؼتبى ،هصشّ ،لٌذ ،آسطاًتيي ،ػَئيغ ،ثلظيه ٍ اتشيؾ لشاس گشفت .التصبد ايشاى ثبٍجَد چْبس دِّ تحشينّبي
ّوِجبًجِ غشة ٍ ثبٍجَد فـبسّبي التصبدي چٌذ ػبل گزؿتِ وِ ثِ ارػبى دٍلتوشداى آهشيىبيي ٍ غشثي ،تحشينّبي حذاوثشي ثَدُ
اػت ٍ ّيچ وـَسي تبوٌَى ثِ ايي حذ هَسد تحشين لشاس ًگشفتِّ ،وچٌبى اص  173وـَس جْبى دس ػبل  2021جلَتش اػت.
◄ ػخٌشاى هشاػن ػبلشٍص استحبل اهبم (سُ)! /دس جلؼِ ػتبد هشوضي ثضسگذاؿت حضشت اهبم خويٌي اػالم ؿذ سئيغجوَْس ؿت 14
خشداد دس حشم اهبم ػخٌشاًي خَاّذ وشد .هشاػن ػبلشٍص استحبل سّجش وجيش اًمالة اػالهي ،سٍص  14خشداد ثب حضَس ٍ ػخٌشاًي همبم
هؼظن سّجشي ٍ يبدگبس اهبم دس هشلذ هطْش ثشگضاس خَاّذ ؿذ.
◄ ساّجشد دسيبهحَس ثشاي ػجَس اص تحشينّب« /ػشلـگش سحين صفَي» دػتيبس ٍ هـبٍس ػبلي فشهبًذّي هؼظن ول لَا گفتّ« :وِ
لذستّبي جْبى ثِ هَلؼيت اػتشاتظيه خليجفبسع چـن دٍختِاًذ .ثب تَجِ ثِ هَلؼيت اػتشاتظيه خليجفبسع ،تٌگِ ّشهض ٍ دسيبي
ػوبى ثشاي تجبدالت تجبسي ،اتخبر ساّجشد دسيبهحَس ًمؾ تؼيييوٌٌذُاي دس سًٍذ صبدسات ،تشاًضيت ٍ التصبد ايي هٌطمِ داسد».
◄ سػبًِّبي صْيًَيؼتي :اتحبد ايشاى ٍ ػَسيِ لذستوٌذتش هيؿَد /سػبًِّبي اػشائيلي دس ٍاوٌؾ ثِ ػفش اهشٍص «ثـبس اػذ»
سئيغجوَْس ػَسيِ ثِ تْشاى اػالم وشدًذ ،ايي ػفش ًـبى هيدّذ اتحبد هيبى ايشاى ٍ ػَسيِ ثبلي خَاّذ هبًذ ٍ لذستوٌذتش خَاّذ ؿذ.
◄ اهيش لطش ثِ ايشاى هيآيذ /اهيش لطش دس سأع ّيئت ثلٌذپبيِ ػيبػي ٍ التصبدي لشاس اػت ثِ ايشاى ػفش وٌذ .همشس اػت دس ػفش اهيش
لطش ثِ تْشاى ،تَافمبت صَست گشفتِ ػيبػي ٍ التصبدي ثيي دٍ وـَس وِ دس ػفش سئيغجوَْس وـَسهبى ثِ لطش صَست گشفتِ ثَد،
پيگيشي ؿَد؛ اهب خجشگضاسي اًگليؼي سٍيتشص دسثبسُ ايي ػفش گضاسؽ داد« :ػفش اهيش لطش ثِ تْشاى تالؽ ثشاي احيبي ثشجبم ٍ تأهيي
اًشطي ثب تَجِ ثِ جٌگ اٍوشايي اػت».

شیًٌَای جىگ ورم در بُعذ اجتماعی
لؼوت ػَم  /المبي خَف ٍ ٍحـت دس دل هشدم
طجك آيبتِ لشآى وشين (آل ػوشاى )175 -173/اص وبسّبي دؿوي (هٌبفمبى) المبي خَف ٍ ٍحـت دس دل هؼلويي اػت.
ًوًَِ تبسيخي :جشيبى ًفبق ،دس غضٍٓ «حوشاءاالػذ» ،ثِ هجبّذاىِ اػالم ،تلميي هىوٌٌذ وِ دؿوي لَى اػت ٍ وؼى ًوىتَاًذ حشيف
آًبى ثـَد ،پغ ثْتش اػت دسگيش جٌگ ًـَيذ.
اهّب هؼلوبًبى ٍالؼى ،ثذٍى ّيچ تشع ٍ ّشاػى ،ثب آساهؾ خبطش ٍ ثب تَوّل ثِ خذاًٍذ ،دس پبػخ ثِ آًبى هىگَيٌذ :خذا هب سا وبفى اػت؛
ٍ اٍ ثْتشيي حبهى هبػت.
دس ايي غضٍُ ،سصهٌذگبى اػالم ،تَجْي ثِ حشف هٌبفميي ًىشدًذ ثلىِ ثب ػضهي اػتَاس دس هؼيش ًجشد گبم ثشداؿتٌذ ٍلي ثذٍى دسگيشي
ثب دؿوي ،پيشٍصهٌذاًِ ،ثبػَد ٍ ًؼوت فشاٍاى ثشگـتٌذ (آل ػوشاى.)174/
ومًوٍ معاصر در ایران:
سٍحبًي هي گفت :هب ثب هزاوشُ ػبيِ جٌگ سا ثشداؿتين!  /ظشيف هي گفت :آهشيىب هيتَاًذ ثب يه ثوت توبم ػيؼتن دفبػي ايشاى سا اص
وبس ثيبًذاصد!  /اهب آهشيىب ٍ ارًبثؾ ّيچ غلطي ًتَاًؼتِ اًجبم دٌّذ.
✍ػلي اوجش صيذي
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