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شماره 139
قيمت 200 تومان

چرا خودروسازي به این روز دچار شد؟

روایت محقق داماد از خواب امام در مورد ميرداماد »هفته وحدت« : اختالف در درون ، دعوت از برون!

داستان تصویری یک مهمانی دوستانهفيلم های غيرمجاز در مراکز مجاز

تولد رسول خدا )ص ( در روایت ابن اسحاق ، روز دوشنبه 12 ربیع االول »عام الفیل «دانسته شده است . این در حالی است که بر اساس 
محاسبه محمد حمیداهلل سالروز دقیق تولد آن حضرت ، 17 ربیع االول دانسته شده است . محمد رسول خدا )ص (، شیمل ، ص 11 ( قیس 
بن َمْخرمه گوید: من و رسول خدا عام الفیل به دنیا آمدیم و  برای همین جهت به ما »لِدان « گفته می شود ) السیرة النبویه : 142.1( بعدها 

خود پیامبر )ص ( فرمود: روز دوشنبه روزی است که من درآن متولد شدم و در آن روز مبعوث گشتم .) سبل الهدی :226.2(
محل تولد پیامبر در شعبی قرار داشت که به شعب ابی طالب مشهور بود و در پایین ابطح در فاصله یک صد تا یک صد و پنجاه متری کعبه 
واقع بود. محل فعلی آن کتابخانه و مشهور به مولد النبی )ص ( است و مردمان بعدها در آنجا نماز می گذاردند.) اخبار مکه فاکهی : 269.3 ( 
امروز این شعب را شعب علی می نامند، جایی که روبروی صفا و مروه قرار دارد. همین جا بود که بنی هاشم زندگی می کردند و درسالهای 

فشار قریش نمی توانستند از این محل خارج شوند. ) اخبار مکه : 264.3( 
فاکهی می گوید مردم مکه براین باورند که این شعب از آن بنی هاشم بود که سپس به فرزندش عبدالمطلب رسید و اومیان فرزندانش 

تقسیم کرد و محمد )ص ( هم حق پدرش را از آنجا داشت .) فاکهی : 265.3 ( 
گفته اند که آن حضرت حق خود را بخشید و بیشتر یا همه شعب زمانی از عقیل بن ابی طالب بود.گفته اند که معراج پیامبر هم از شعب 

ابی طالب بوده است . )همان( 
واقدی از امام باقر )ع ( روایت کرده است که محمد )ص ( روز دوشنبه دهم ربیع االول تولد یافته و اصحاب فیل در محرم آن سال بود که به 
مکه آمدند و میان آمدن اصحاب فیل و تولد حضرت 55 شب فاصله بوده است . ابومعشر مدنی ، سیره نویس دیگر مدنی ، روز تولد پیامبر 

را دوشنبه دوم ربیع االول  دانسته است .
برخی از منابع دوازده ربیع االول و برخی هفدهم آن ماه را روز تولد محمد )ص (دانسته اند. در حال حاضر، اهل سنت روز دوازدهم و شیعیان 

هفدهم را جشن می گیرند. همه منابع متفق هستند که محمد )ص ( در عام الفیل به دنیا آمده است .
آمنه می گوید که در وقت تولد فرزندش ، همراه او نوری آمد که کاخها و بازارهای  شام را روشن کرد و من گردن شتران را در بُْصری می دیدم . 

او گفت : در وقت والدت  فرزندم ، گویی شهابی از من سر زد که تمام زمین را روشن کرد.
همچنین نقل شده است که بعد از والدت ، سرپوشی بر او گذاشتم ، سرپوش به یکطرف افتاد. نگاه کردم ، دیدم چشم گشوده و به آسمان 

می نگرد.
ابن اسحاق می گوید: وقتی آمنه وضع حمل کرد، به عبدالمطلب که همراه برخی ازبزرگان قریش در ِحْجر اسماعیل نشسته بود، پیغام 
فرستاد که فرزندی برای تو متولد شده ، بیا و او را بنگر. او آمد و به غالم نگاه کرد و آمنه آنچه را که در وقت حمل دیده بود و به او گفته 

شده بود و آنچه به او در باره نامگذاری فرزندش به او دستور داده شده بود که نامش را احمد بگذار، برای عبدالمطلب بیان کرد.
برای نوزاد، نام محمد و احمد و کنیه ابوالقاسم برگزیده شد. بعدها که فرزندی برای یکی از انصار به دنیا آمد، نامش را محمد گذاشت . 

دیگران گفتند که باید از پیامبر )ص (بپرسیم . وقتی پرسیدند، فرمود گذاشتن نام من بر دیگران رواست .
ابن اسحاق می گوید: ]راویان [ چنین می پندارند که عبدالمطلب او را گرفت ، به داخل کعبه برد و در آنجا ایستاده دعا کرد و به خاطر آنچه 

به او اعطا گشته شکر گزاری نمود. پس از آن بچه را نزد مادرش آورد و به او داد و به دنبال دایه برای رسول خدا )ص ( گشت .
خرگوشی در شرف النبی  )متن فارسی ، ص 28( نوشته است : در آن وقت )وقت تولد محمد )ص (( قریش در قحط های بسیار بودند، چون 
آمنه حامله شد به رسول )ص (، آن سال را سال فتح خواندند و زمین سبز شد و درختان بارور گشتند و عبدالمطلب هر روزمی رفتی و طواف 
خانه می کردی و ابن عباس گفت از دلیل حمل رسول )ص ( آن بود که هر چهارپایی که قریش را بود در آن سال به آواز آمد و گفتند که بار 

گرفتند به رسول )ص ( و به خدای کعبه سوگند می خوردند و می گفتند که رسول )ص ( امان اهل دنیاست وروشنایی دنیا.
در روایات تاریخی آمده است که در هنگام تولد محمد )ص ( آثاری در اوضاع واحوال کواکب پدیدار شد. این اخبار هرچند به لحاظ تاریخی 

قابل اثبات نیست ، اما میان مورخان  بعدی اسالمی شهرت دارد.
یکی از عالئم آن است که ایوان کسری تکان شدیدی خورده و سیزده کنگره آن فروریخت . دومین حادثه آن بود که آتشکده فارس که برای 
هزار سال روشن مانده بود خاموش  گشت . سومین حادثه خشک شدن دریاچه ساوه در ایران یا سماوه در جنوب عراق )بعضی به دریاچه 

طبریه اشاره کرده اند(.
چهارمین رخداد خواب دیدن موبد موبدان بود. ابوسعید خرگوشی نوشته است : روایت کرده اند که آن شب که رسول علیه السالم بزاد از 
مادر، ایوان کسری بیفتاد وچهارده کنگره ویران شد و آتش فارس بمرد و پیش از آن به هزار سال نمرده بود و دریای ساوه به زمین فرو شد، 
و موبد موبدان به خواب دید که شتری چند می رفتند و اسبان تازی را به قود می بردند. چون کسری از بامداد آمد از آن خواب بهراسید و 
تجلد می نمود و برآن صبر می کرد و فرا نمی نمود. پس با وزیر در میان نهاد. چون از حد برفت بزرگان لشکررا جمع کرد و تاج بر سر نهاد 
و بر تخت نشست و گفت : می دانید که شما را از بهِر چه جمع کرده ام ؟ گفتند: تا ملک بفرماید و تا ایشان در این سخن بودند نامه ای برسید 
که آتش فارس بمرد. کسری را غم زیادت گشت و ایشان را خبر داد از آنچه در خواب دیده بود واز آن هراسیده )شرف النبی )ص (: 236 

( وی در خواب چنین دید که شتران عربی ، اسبان سخت کوشی را چندان کشیدند تا از دجله گذشته و در سرزمین ایران پراکنده شدند.

این زمان ، زمان حکومت انوشیروان بود. وی در پی تعبیر این خواب شگفت برآمد.کاهنی با نام سطیح در شام بود. انوشیروان از نعمان بن 
منذر حاکم عراق خواست تا کسی را نزد او بفرستد تا کاهن مزبور خواب موبذ موبذان را تعبیر کند. واسطه ای که فرستاده شده یک مسیحی 
با نام عبدالمسیح بود. وقتی عبدالمسیح به شام و شهر جابیه که محل  زندگی کاهن بود رسید، سطیح در بستر مرگ افتاده بود. بلند در 
گوش او گفت که برای  شاه مشکلی پیش آمده است . سطیح با نثر مسجع که معمول کاهنان بود به او گفت : تو ازطرف کسری آمده ای و 
در باره خرابی ایوان کسری ، خاموشی آتشکده ها و خواب موبدموبدان می خواهی پرسش کنی . سپس گفت : ویرانی سیزده کنگره اشاره به 
حکومت سیزده پادشاه و تمام شدن کار ساسانی هاست . او همچنین گفت که دریاچه ساوه هم خشک خواهد شد و تالوت قرآن در تهامه 

آشکار خواهد گردید. پس از آن از دنیا رفت .
به نوشته ابن سعد، سالها بعد که محمد )ص ( در مدینه حکومت اسالمی تأسیس کرد، مردی نزد وی آمد در حالی که لرزان بود. حضرت 

به او فرمودند: آرام گیر و آسوده باش .من پادشاه نیستم ، کسی از قریشم که گوشت در آفتاب خشک کرده می خورد.
به نقل ابن سعد، از امام باقر )ع ( نقل شده است که پیامبر )ص ( فرمود: از زمان آدم من  همواره از نسلی که ازدواج شرعی می کرده اند، متولد 

شده ام و هیچ از زنا و سنت های  جاهلی نسب مرا مخدوش نساخته و با طهارت مرا زاییده اند.
منبع: ویژه نامه فرهنگی روزنامه قدس

کایت  والدت  ایپمبر  خدا )ص(  ح

لم  الـدنيـا و االخـره: من  لـم تكـن فيه فالتـرجـوه لشـىء مـن  خمـس مـن 
تعرف الوثاقه فى ارومته,و الكرم فى طباعه, والرصانه فى خلقه, والنبل فى 

نفسه و لمخافه لربه .)38( 
پنج چيز است كه در هر كس نباشد اميد چيزى از دنيا و آخرت به او نداشته 

باش: 
1ـ كسى كه درنهادش اعتماد نبينى. 

2ـ و كسى كه در سرشتـش كرم نيابـى, 
3ـ و كسـى كه در آفرينشـش استـوارى نبينى, 

4ـ و كسى كه در نفسش نجابت نيابى, 
5ـ و كسى كه از خدايش ترسناك نباشد.

سخنان امام رضا)ع(
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عسگراوالدی:

واکنش ها طبیعی است. همان طور که من حق دارم نظرم را بگویم آنها هم 
حق دارند نظرشان را بگویند. من به نظر آنها احترام می گذارم. قباًل هم گفتم 
بازهم اما این خاطره را تکرار می کنم. امام )ره( فرمودند اگر شما را از در 
بیرون کردند. از پنجره وارد شوید اگر از پنجره بیرون کردند. روزنه ای پیدا 
کنید و از آن وارد شوید شما مثل ریگ ته جوی بمانید شما برای تصفیه آب 
هستید. اینکه شما را کجا راه می دهند یا نه به فکر آن نباشید. شما باید 

بمانید و آب را تصفیه سازی فضای سیاسی است.
حبیب اهلل عسگراوالدی این روزها حرف هایی زده و می زند که واکنش های 
بسیاری را به دنبال داشته است. او در حالی از فتنه گر نبودن میرحسین 
به جشن  انتخابات  تبدیل  برای  از تالش خود  و  و مهدی کروبی  موسوی 
و سال  است. سن  آستانه هشتادویک  سالگی  در  که  ملی سخن می گوید 
اتهام و شائبه و شهرت طلبی او را از  وضعیت جسمانی عسگراوالدی یقیناً 
میان می برد. عسگر اوالدی را باید فرزند تمام قد دو نهاد روحانیت و بازار 
دانست که سرد و گرم چشیده بازی سیاسی است. مردی که بیش از 60 
سال فعالیت مستمر سیاسی را در کارنامه خود دارد عسگراوالدی را باید 
نماد تمام قد اصولگرای معتدل دانست. مردی که برخالف تفاوت سلیقه اش 
با مخالفین خود نه تنها از »باب تهدید و ناسزا وارد نشد که اگر روزگاری 
 » یجیب  »امن  او  سر  باالی  می رود  کما  به  ترور  از  پس  حجاریان  سعید 

می خواند و برای رقیب سیاسی اش سالمتی می طلبد. 
حبیب اهلل عسگر اوالدی در گفت وگو با آسمان از چرایی اظهارات اخیرش 
می گوید.این روزها مواضع شما بازتاب فراوانی در رسانه ها داشته و دارد. چرا 

شما آقایان میرحسین موسوی و کروبی را فتنه گر نمی دانید؟
به این علت که موسوی و کروبی واقعاً  فتنه گر نیستند و مفتون واقع شده اند. 
همان طور که در این چند هفته بارها گفته ام فتنه گران اصلی را من، مثلث 

آن سه کشور و رؤسای حاکم بر آن می دانم. 
بزنید.  را  حرف ها  این  و  بیایید  ناگهان  به  شما  که  افتاد  اتفاقی  چه  واقعاً  

حرف هایی که هزینه های بسیاری را برای شما داشته و دارد؟
من برای تلطیف فضای سیاسی کشور احساس وظیفه شرعی کردم که در 

آستانه انتخابات آیتده فضای منازعه را به رقابت تبدیل کنم.
و  تخاصمی  فضای  استمرار  از  جلوگیری  شما  اظهارات  این  مبنای  یعنی 

حذفی ای است که در فضای سیاسی کشور به وجود آمده است؟
بله، انجام تکلیف مالحظه و مصلحت سنجی و سن و سال ندارد.

برخی گفتند که مبنای این اظهارات آقای عسگری اوالدی یک خواب بوده 
است.نه من که گفتم خواب ندیده ام اما هرکسی آن خبر را تنظیم کرده بود 

بسیار هنرمندانه این کار را انجام داده بود.
چه لحظه ای به این نتیجه رسیدید که باید بیایید و بگویید میرحسین و 

کروبی سران فتنه نیستند و اینچنین باید برمواضع خود پافشاری کنید؟
شب عاشورای امسال بود که به این نتیجه رسیدم باید این حرف را بزنم.

اما این مواضع بسیار را ناراحت کرده و برخی علیه شما موضع گیری کردند. 
حتی یکی از نمایندگان در مجلس شما را کف روی آب نامید.

واکنش ها طبیعی است. همان طور که من حق دارم نظرم را بگویم آنها هم 
حق دارند نظرشان را بگویند. من به نظر آنها احترام می گذارم. قباًل هم گفتم 
بازهم اما این خاطره را تکرار می کنم. امام )ره( فرمودند اگر شما را از در 

بیرون کردند. از پنجره وارد شوید اگر از پنجره بیرون کردند. روزنه ای پیدا 
کنید و از آن وارد شوید شما مثل ریگ ته جوی بمانید شما برای تصفیه آب 
هستید. اینکه شما را کجا راه می دهند یا نه به فکر آن نباشید. شما باید 

بمانید و آب را تصفیه سازی فضای سیاسی است.
برخی می گویند که آقای عسگراوالدی تالش دارد تا با این اظهارات، حصر 

میرحسین موسوی و کروبی را بشکند. آیا به واقع این انگیزه را دارید؟
نه چنین منظوری دارم و نه اینکه چنین حرفی زده ام. ادامه حصر و پایان 

حصر این آقایان جزو وظایف دستگاه های امنیتی و قضایی است.
این موافقت ها و مخالفت ها تا چه اندازه ای روی شما اثرگذار است؟ آقای 

عسگراوالدی تا کجا حاضر است بابت این عقیده خود هزینه بپردازد؟
داشته ام  تالش  کنم.  نگاه  منصفانه  مسائل  به  تا  کرده ام  سعی  همواره 
من  به  باد  زنده  نباید  باشد.  نداشته  من  بر  اثر  زنده بادها  و  مرده بادها  تا 
سرعت ببخشد یا مرده باد کند کند.من به عنوان یک شهروند ایرانی حق 
افتاد و مؤسس فتنه، آمریکا،  اتفاق  دارم نظر حقیقی خود را بگویم. فتنه 
اسرائیل و انگلیس بودند من به این مسئله رسیده ام و بنابر فهم و اجتهاد 
هستید  این  دنبال  به  فرمودید  می ایستم.جنابعالی  مواضعم  پای  خودم 
این کالم  تبدیل کنید. رسانه ها هم  به جشن ملی  را  انتخابات  که صحنه 
این  بر  اما یقیناً  اهداف دیگر را در پافشاری  شما را موردتوجه قرار دادند 
مواضع دنبال می کنید.بله قطعاً همینگونه است. بنده ممکن است بتوانم به 
سربازگیری دشمن از اردوگاه انقالب خاتمه دهم. متأسفانه عده ای برخالف 
فتنه  در  آنهایی که  دارد.  فریب خوردگان وجود  برای  بازگشت  راه  رفته اند 
88 مفتون شدند باید از فتنه تبری بجویند. امروز باید انصاف و عدالت را در 
کشور رعایت کرد. باب گفت وگو در کشور بسته نیست و جریان های سیاسی 
می توانند با رعایت اخالق با هم گفت وگو کنند. باید یک نفر می آمد و این 
فضای بسته را می شکست. یک نفر می آمد و می گفت که می توانیم به رغم 
اصاًل  بگوییم.  احترام سخن  و  در کمال عزت  یکدیگر  با  اختالف سلیقه ها 
قرار دادن رفتارهای اخالق گرایانه در جامعه  انقالب اسالمی محور  مبنای 
و کشور بود.اخیراً در یکی از اظهارات خود فرموده بودید. حتی ابوالحسن 
بنی صدر هم به انقالب و نظام خدمت کرد و به شدت با افرادی که مدام 
کردید.  مخالفت  می نوازند  ایران  جمهور  رؤسای  بودن  مشکل دار  برطبل 
شاید شما اولین نفری باشید که از میان اصولگرایان اینگونه جانب انصاف 
پایه های  داشته اید.  انقالب  از  پس  ایران  دولت های   عملکرد  از  قضاوت  را 

بنیادین این نوع تفکر و کالم چیست؟
این مسئله را اتفاقاً قبال هم مطرح کرده ام. این حرف های من چهار پایه و 
رکن دارد. اولین پایه است که تاریخ ایران پس از انقالب باید قابل نگارش 
باشد. اگر از دو رهبر، شش رئیس جمهور و چند نخست وزیر بگویید که همه 
به غیر از احمدی نژاد منفی هستند چه می شود؟ وقتی در صحنه تاریخی 
کشور حضور دارم و بسیاری از مسائل را دیده ام کسی در دوره ای جرأت 
نمی کرد اسم بنی صدر را ببرد. او با باالترین رأی را در کشور دارا  بود و 
باید  اما کارهای منفی هم داشت.  در دفاع مقدس کارهای مثبتی داشت 
تاریخ را آنگونه که هست گفت. بنی صدر یکی از توفیقاتش این بود که برای 
اولین بار رأی باالی 10 میلیون مردم را به دست بیاورد و این مثبت است 

اما در تمسک به والیت، شکست جدی و قطعی خورد.
با موسوی مالقات داشتم.  من در شرایط بحران به همراه چهار نفر دیگر 
من با کروبی هم تنها دیدار کردم. از جلسه ای که با این افراد بیرون آمدم 
تشخیصم این بود که فتنه گر بودن به اینها نمی چسبد اما اطراف اینها را 
عناصر تندرو و فتنه گرفته است. من نمی خواهم جوری حرف بزنم که برایم 
داشته  پیش خدا جوابی  که  بگویم  را  واقعیت ها  این  باید  بگویند.  زنده باد 
باشم. گردانندگان اصلی فتنه همه در کشورهای غربی پناهنده شده اند و 
حقوق می گیرند. این دو نامزد ما فتنه گر و فتنه ساز نبودند و گرفتار فتنه 
به  تا  دارد  تالش  که حاج حبیب اهلل عسگراوالدی  بگوییم  شدند.می توانیم 

نوعی از ریزش نیروهای انقالب جلوگیری کند؟
همه دلسوزان نظام و انقالب باید این مسئله را محور فعالیت ها و رفتارهای 
بلکه  را حفظ کنیم  نیروهای خود  تنها می خواهیم  نه  ما  قرار دهند.  خود 
می خواهیم نیروها را به یک تشکل اتئالفی جهت دار به طرف وحدت سامان 
امام و مقام معظم رهبری زمینه وحدت را  بنده تصور می کنم که  دهیم. 
برای امت میسر ساختند و خواست شان این است که مردم در این مسیر 
اینها  ایجاد کنند و  اینها گسل ها  نتوانند در بین  حرکت کنند و دشمنان 
باشند. همان طور که آیت اهلل مهدوی کنی هم فرمودند ما در  یگانه داشته 
مرحله جدید تا انتخابات باید تالش کنیم ائتالف را در مجموعه نیروهای 

انقالب سامانی دهیم که ما را به جانب وحدت پیش ببرند

شب عاشورای امسال تصمیم گرفتم که این حرف ها را در مورد 
موسوی و کروبی بزنم ، فتنه گر بودن به اینها نمی چسبد

الزم می دانم بابت موضع اخیرتان درباره آقایان موسوی و کروبی که آنها را »فتنه زده« خواندید نه »فتنه گر«، به 
جناب عالی تبریک بگویم. در واقع باید به بصیرت و روشن بینی و اعتدال حضرت عالی که ناشی از سالها همراهی 

شما با امام خمینی)ره( و شهید آیت اهلل مطهری و بهره مندی از تفکر و سیره این دو بزرگوار است آفرین گفت.
علی مطهری نماینده تهران در نامه ای با تقدیر از حبیب اهلل عسگراوالدی دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری 
به دلیل موضع وی نسبت به کاندیداهای انتخابات سال 88 گفت: باید به بصیرت و روشن بینی و اعتدال حضرت 
عالی که ناشی از سالها همراهی شما با امام خمینی)ره( و شهید آیت اهلل مطهری و بهره مندی از تفکر و سیره این 

دو بزرگوار است آفرین گفت.
به گزارش سرویس سیاسی انتخاب ؛ علی مطهری نماینده تهران در نامه ای سرگشاده از عسگراوالدی برای موضعش 

نسبت به میرحسین موسوی و مهدی کروبی قدردانی کرد.
متن این نامه به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب آقای عسگراوالدی دامت برکاته

با اهداء سالم و آرزوی سالمتی، الزم می دانم بابت موضع اخیرتان درباره آقایان موسوی و کروبی که آنها را »فتنه 
زده« خواندید نه »فتنه گر«، به جناب عالی تبریک بگویم. در واقع باید به بصیرت و روشن بینی و اعتدال حضرت 
عالی که ناشی  از سالها همراهی شما با امام خمینی)ره( و شهید آیت اهلل مطهری و بهره مندی از تفکر و سیره این 
دو بزرگوار است آفرین گفت. جناب عالی رسالت تاریخی خود را که جز از مثل شما برنمی آمد انجام دادید و چه زیبا 
فرمودید که »احساس کردم ضرورت دارد آبروی خدادادی را در جلوگیری از جنگ افروزی و ایجاد فتنه و انحراف 

جدید به کار گیرم«.
اقدام حضرت عالی چون برقی بود که در تاریکی جهید و عده ای را از خواب غفلت بیدار کرد. همان طور که فرموده 
اید، مجرم بودن یا نبودن آنها به عهده مقامات قضایی است ولی شخصیت و سوابق آنها نشان می دهد که این دو نمی 

توانند فتنه گر باشند بلکه مفتون و فتنه زده هستند.
رهبر گرانقدر انقالب اسالمی نیز حدود دو سال پیش قریب به همین مضمون را فرمودند که »این که می گوییم«سران 
فتنه« منظور طراحان خارجی فتنه است نه افراد داخلی« و معلوم نیست چرا عده ای از این سخن حضرت عالی 
برآشفتند. به نظر می رسد حیات سیاسی آنها بسته به یک موجود موهوم به نام »سران فتنه« و »فتنه گران« است و 
اگر این تعبیرات را از آنها بگیرند دیگر نمی توانند کاسبی سیاسی کنند. به همین دلیل حاضر نیستند این به تعبیر 
آنها »فتنه گران« سخن بگویند و از خود دفاع کنند چون می دانند اکثر ساخته ها و بافته های ذهنی آنها در هم 

می ریزد.
داستان این افراد داستان کسانی است در صدر اسالم که می گفتند خدایا اگر این قرآن و پیامبر حق است پس از 

آسمان بر ما سنگ ببار یا ما را به عذابی الیم دچار کن تا اصال این روز را نبینیم.
دیدگاه جناب عالی دیدگاه زجرکشیدگان انقالب از خرداد 42 تا بهمن 57 و بعد از آن است، کسانی که می دانند 
این انقالب با چه زحمتی به دست آمده و اگر از بین برود تکرار آن امری نزدیک به محال است، و دیدگاه مخالفان 
شما دیدگاه کسانی است که با کمترین زحمت سر سفره انقالب نشسته اند و می خواهند همه را جز خود از قطار 
انقالب پیاده کنند، احترام پیش کسوتان انقالب را پاس نمی دارند و نمی دانند و بلکه نمی توانند بفهمند که اگر 
آقایان  از وحدت و همدلی و گفتگو و فتنه گر نبودن  با وجود اختالف نظری که دارند-  عسگراوالدی و هاشمی- 
موسوی و کروبی دم می زنند برای منافع خودشان نیست، بلکه درد حفظ اسالم و انقالب اسالمی را دارند و می دانند 

که اگر این انقالب از بین برود تکرار شدنی نیست.
بار دیگر روشن بینی و توفیق انجام رسالت تاریخی تان را به شما تبریک می گویم.

با تقدیم احترام
علی مطهری

تشکر علی مطهری از عسگراوالدی : مخالفین نمی فهمند 
که اگر عسگراوالدی و هاشمی از وحدت و فتنه گر نبودن 
موسوی و کروبی دم می زنند برای منافع خودشان نیست

طبق توافق قرار است از میان این سه نفر، یک نامزد نهایی وارد انتخابات شود و سایر نامزدها به 
نفع وی کنار رفته و امکانات رسانه ای و سیاسی خود را در اختیار نامزد نهایی ائتالف مذکور قرار 
اعالم کرده است حاضر  انتخاباتی  پارسینه  غالمعلی حدادعادل در یک جلسه  دهند.به گزارش 

است در آینده نزدیک به نفع دکتر علی اکبر والیتی، دیگر نامزد ائتالف 2+1 کناره گیری کند.
گفتنی است ائتالف 2+1 با شرکت آقایان حدادعادل، والیتی و قالیباف برای حضور و نقش آفرینی 
در انتخابات آتی ریاست جمهوری تشکیل شده است و طبق توافق قرار است از میان این سه نفر، 
یک نامزد نهایی وارد انتخابات شود و سایر نامزدها به نفع وی کنار رفته و امکانات رسانه ای و 

سیاسی خود را در اختیار نامزد نهایی ائتالف مذکور قرار دهند.
بر اساس این توافق سایر نامزدهای ائتالف 2+1 در دولت آتی نقش خواهند داشت.

حدادعادل :
شوق دیدار احمدی نژاد آماده ام به نفع والیتی کنار بروم
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رئیس جمهور گفت: ایجاد بانک اسالمی با پول اسالمی می تواند از راه های اصالح اقتصاد 
جهان باشد.به گزارش انتخاب به نقل از مهر، محمود احمدی نژاد ظهر امروز )شنبه( در دیدار 
»احمد محمد علی« رئیس بانک توسعه اسالمی، گفت: پیشرفته و عادالنه بودن اقتصاد و 
قانون شرع  براساس  اسالمی  بانک  نیازمند وجود  از جهان،  و مشکالت  فقر  برچیده شدن 

مقدس اسالم و پول و سرمایه بر پایه احکام و معارف دینی می باشد.
با بیان اینکه امروز بانک هایی که در سطح دنیا فعالیت می کنند، بانک هایی  رئیس جمهور 
با ساختار سرمایه داری و به دنبال انتقال پول از جیب فقرا به سرمایه داران هستند، اظهار 
داشت: پول رایج در بازار جهانی پولی اعتباری است؛ چرا که امروز بانک مرکزی آمریکا بدون 
هیچ پشتوانه ای به هر میزان که می خواهد پول کاغذی چاپ کرده و روانه بازار می کند و 
این به معنای آن است که دائماً ثروت از جیب سایر ملت ها برداشته شده و در اختیار افرادی 
اینکه وضعیت موجود در عرصه جهانی هرگز  بر  تأکید  با  قرار می گیرد.احمدی نژاد  خاص 
اجازه اصالح ساختار اقتصادی دنیا را نخواهد داد، تصریح کرد: ایجاد بانک اسالمی با پول 
اسالمی می تواند از راه های اصالح اقتصاد جهان باشد و معتقدیم تجربه بانک توسعه اسالمی 

تجربه بسیار خوبی است که باید حوزه عمل آن هر چه بیشتر گسترش یابد.
اسالمی  توسعه  بانک  سازنده  و  همکاری های خوب  از  خرسندی  ابراز  رئیس جمهور ضمن 
و جمهوری اسالمی ایران اظهار امیدواری کرد: که این همکاری ها هر چه بیشتر گسترش 
پیدا کند.احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرا رسیدن میالد پیامبر 
گرامی اسالم)ص( خاطر نشان کرد: راهی برای سعادت بشر جز تبعیت و دنباله روی از پیامبر 
اکرم)ص( وجود ندارد، چرا که وجود ایشان رحمتی برای همه و اسوه حسنه است و همه باید 

در زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاست از ایشان پیروی و تبعیت کنیم.
»احمد محمد علی« رئیس بانک توسعه اسالمی نیز در این دیدار با بیان اینکه بانک توسعه 
اسالمی نهادی جامع برای امت اسالمی است که به واسطه همکاری ها و تالش های اعضای 
گفت:  دارد،  اسالمی  ملت های  میان  در  رفیعی  جایگاه  ایران  اسالمی  جمهوری  بویژه  آن 
جمهوری اسالمی ایران بواسطه پشتیبانی ، حمایت  و همکاری های تنگاتنگ با بانک توسعه 
اسالمی، تاکنون یکی از بزرگترین کشورهای شریک و حامی این نهاد تاکنون بوده است.

کمیته  در  تسخیری  آیت اهلل  تالش های  از  تقدیر  با  همچنین  اسالمی  توسعه  بانک  رئیس 
شرعی بانک توسعه اسالمی، خاطر نشان کرد: هدف و رسالت اصلی این نهاد، تقویت و توسعه 

همکاری ها میان کشورهای مسلمان و بانکداری بر مبنای اصول اسالمی و شرعی است

راهکار احمدی نژاد برای حل 
مشکالت اقتصاد جهان

خودروسازان کشور از عدم حمایت از این صنعت داد و فریادها دارند و معتقدند کسي 
به داد این صنعت که زمینه اشتغال میلیوني در کشور را فراهم کرده نمي رسد! مگر چه 
شده که طي این سالها خودروسازي کشور عالوه بر عدم پیشرفت در مقابل هم سن و 

سالهاي خود در جهان با پسرفت و
 میهن صنعت: عمر خودروسازي کشور دیگر به میانسالي و سن پختگي رسیده است 
و با این وجود در سالهاي گذشته از روند پیشرفت کند درمقایسه با دیگر خودروسازان 
برخوردار بوده است. البته روزگاري این صنعت با ارائه محصوالت جدید ، در فرا خور 
زمان خود توانسته بود کم و بیش مورد استقبال خریداران قرار گیرد ولي در حال حاضر 

نمي توان عملکرد آنها را قابل دفاع دانست.
خودروسازان کشور که اکنون مورد انتقاد قرار گرفته اند، سالها پیش با عرضه پیکان نوع 
نویني از خودروهاي سواري را به ایران وارد کرد و انصافا این خودرو در زمان خودنسبت 

به خودروهاي وارداتي، غولي شکست ناپذیر به حساب مي آمد.
حتي اگر بخواهیم به چند سال عقب تر برگردیم ؛ پراید نیز از جمله خودروهائي بود 
که در دهه هفتاد خیلي از مردم به آن عالقه مند شده بودند و از تکنولوژي جدید آن 
بواسطه دارا بودن شیشه باالبر برقي و صداي موتور کمتر نسبت به پیکان  و همچنین 

قیمت پائین تر نسبت به خودروهاي تولیدي دیگر  رضایت داشتند.
اما آفت این صنایع عدم مدیریت مناسب بر این صنعت بود چرا که پیش از تکیه مدیران 
دولتي و سیاسي بر صندلي ریاست این بخش ها، سیر صعودي تولید در صنعت خودرو 
با سرعت خوبي همراه بود و دخالت هاي دولتي در مدیریت بر این صنعت پر سود باعث 
شد که عدم تصمیم گیري مناسب و ضعف در تدوین استراتژي هاي نوین باعث عقب 

افتادگي این صنعت شود.
مدیراني که بواسطه نداشتن تجربه کافي، هریک به نوعي با عملکرد ضعیف خود کرکره 
این صنعت را آرام آرام به پائین کشیدند وبا صرف هزینه هاي هنگفت، در مسائل سیاسي 
به نوعي باعث عقب ماندگي خودروسازان از روند پیشرفت شدند و امروز ریال به ریال 
آن پول ها گره از گره هاي مشکالت صنعت خودرو باز مي کرد  و اما این مساله فقط آه 
و حسرت را برنهاد کارگران این بخش ها گذاشت و مدیران ارتقاء یافته و دائماً مسئول 
که مسئولیت بي تدبیري هاي خود را نمي پذیرند، بي تفاوت به این مساله پا بر روي 
پا گذاشتند و مي گویند در زمان ماهمه چیز خوب بود و قبول ندارند که گلستاني که 
تحویل گرفته اند را بصورت خرابه تحویل مدیر بعدي داده اند و حال که تکنوکرات ها 
بر مسند ریاست خودروسازان قرار گرفته اند بواسطه این ضعفها، عرصه را بر خود تنگ 

مي بینند.
در  نجومي  سودهاي  ساالنه  خودروسازان  تولید،  رونق  زمان  در  گزارش  این  اساس  بر 
فروش خودروهایي که تولید آن به 1 میلیون دستگاه در سال مي رسد کسب مي کردند 
که از آن میزان اگر فقط 200 میلیون ناقابل هر ماهه فقط در سال گذشته پس انداز 
شده بود، نه تنها نیاز خودروسازان را برطرف که حتي مي توانستند به بخش هاي دیگر 

اقتصادي مرتبط با این صنعت نیز کمک شایان توجهي کند.
از شرایط  ایران که اسماً خصوصي و رسما دولتي است متاثر  از طرفي صنعت خودرو 
را  خارجي  خودروسازان  با  ارتباط  در  خود  نیاز  و  است  مختلف  دولتهاي  دیپلماتیک 
متاثر از رابطه هر دولت با کشورهاي دیگر مي بیند. این مساله باعث شده که بر خالف 
اظهارنظارت مسئوالن در خصوص اخم به پژو باعث ضرر میلیاردي آن شرکت مي شود 
اما برعکس شاهد آن بودیم که خودروسازان داخلي با یک تشر خودروسازاني مانند پژو 
لرزه بر اندام خود مي بینند و کاسه چه کنم چه کنم بر دست میگیرند و این مساله 

خودکفائي کامل خودروسازي را نهي نمي کند اما آن را زیر سوال مي برد.
نکته حائز اهمیت این است که بر خالف تبلیغات، خودروسازان براي تولید خودروئي 
مانند پراید که بر اساس باور عمومي  100 درصد داخلي سازي شده است؛ همچنان 
نیازمند واردات براي تامین مواد اولیه برخي از قطعات مهم است و باید فکري به این 

موضوع کرد که تاکي باید زیر یوغ واردات و مشکالت مربوط به آن به تولید ادامه داد؟
هیچ  به  خودروسازي  در  کالسیک  و  منسوخ  روشها  از  استفاده  با  نظرداشت  در  باید 
عنوان نمي توان آینده خوبي را براي این صنعت متصورشد ولي حال که این صنعت با 
مشکالت فراوان در نقدینگي وتولید مواجه شده است نباید گذاشت که رویاي بسیاري از 
کشورهاي در حال توسعه به خاطره اي در کشور ما مبدل شود و همانند شکست خورده 

اي نحیف بگوئیم که روزگاري من چنان بودم و االنم را نبین که این طورم.
در برهه حساس کنوني مسئوالن مي توانند از فروپاشي این صنعت جلوگیري کنند و 
با ارائه تسهیالت بانکي موقتاً حمایت خود را از این صنعت به منسه ظهور بگذارند و به 
گفته کارشناسان این اقدام باعث مي شود که خودروسازي کشور احیاء و به روند عادي 

تولید باز گردد.
وقتي که هر خودروساز میتواند با 1000میلیارد تومان بسیاري از مشکالت و معضالت 
خود و زنجیره تامین قطعات متشکل از بسیاري قطعه سازان را حل کنند چرا دولت 
شده  تمام  قیمت  از  سایپا  مدیرعامل  که  وقتي  و  میکند  کاري  کم  خصوص  این  در 
مجموعه  از  ارزي  هاي  حمایت  تخصیص  فکر  به  کسي  گوید  مي  پراید  میلیوني   15

خودروسازان نیست.
باید به مسئوالن هشدار داد که صنعت نساجي که صنعتي بس عظیم و بزرگ بود بواسطه 
بي کفایتي از بین رفت و حال نگذارند سرنوشت صنعت خودرو نیز همانند نساجي شود و 

کارگران شاغل دراین بخش هم به سرنوشت کارکنان نساجي دچار شوند

چرا خودروسازي به اين روز دچار شد؟

ظاهر این مزایده ها برای متقاضیان مسکن سودده است؛ به طوری 
روز  قیمت  از  کمتر  درصد   25 تا   10 حدود  »قیمت پایه«  که 
مزایده  بطن  در  اما شرایطی که  است،  مشابه  واحد های مسکونی 

تعیین شده قابل  تامل به نظر می رسد.
شیوه »مزایده« برای فروش آپارتمان مسکونی که از سال گذشته 
در تهران توسط معدود شرکت های ساختمانی فعال در شمال  شهر 
به کار گرفته شد هم اکنون به خاطر آنچه »بهره برداری حداکثری 
از قیمت« گفته می شود، در کل بازار نفوذ کرده، بطوری که عالوه 
این  از  استفاده  نیز  »پیش فروش«  برای  مزایده ای«،  »فروش  بر 

شکل عرضه رونق گرفته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، تا پیش از این، فقط مالکان آپارتمان های 
نوساز در شمال تهران بودند که موفق می شدند از طریق مزایده، 
واحدهایشان را به باالترین قیمت پیشنهادی عرضه کنند، اما در 
زیرمجموعه های موسسات  یا  نهادهای عمومی  برخی  حال حاضر 
مالی که در نقاط مختلف تهران مشغول ساخت وساز هستند نیز 

تصمیم گرفته اند برای پیش فروش واحدها، مزایده برگزار کنند.
طرف  برای  ریسک زا  حال  عین  در  و   - جدید  ابزار  کارگیری  به 
تقاضا- در بازار پیش فروش مسکن در شرایطی قوت گرفته که در 
قانون مصوب مجلس برای پیش فروش ملک، مجوزی برای استفاده 
از این ابزار – مزایده- داده نشده است اما چون قانون پیش فروش 
فعال در بایگانی دو قوه –مجریه و قضائیه- قرار دارد و اجرای آن 
هنوز شروع نشده، پیش فروشنده ها مختارند به هر شکلی که سود 

یک طرفه در معامله را برایشان حاصل کند، اقدام کنند.
حاکیست  مزایده ای«  »پیش فروش  جدید  بازار  از  ها  گزارش 
عمومی  مزایده  فراخوان  دیگر  شهر  چند  و  تهران  در  اخیرا  که 
آپارتمان های در حال ساخت با »قیمت  پایه« مشخص منتشر شده 
و بر عکس عرف بازار پیش فروش، مالک برگزارکننده مزایده شرط 
اعالم  نهایی«  »قیمت  90درصد  از  بیش  دریافت  را  پیش فروش 

کرده است.ظاهر این مزایده ها برای متقاضیان مسکن سودده است؛ 
به طوری که »قیمت پایه« حدود 10 تا 25 درصد کمتر از قیمت 
روز واحد های مسکونی مشابه است، اما شرایطی که در بطن مزایده 

تعیین شده قابل  تامل به نظر می رسد.
 50 حداکثر  معموال  –غیرمزایده ای-  معمولی  پیش فروش های  در 
تا 60 درصد از قیمت مورد توافق طرفین، از پیش خریدار گرفته 
می شود. همچنین برای فروش واحدهای آماده تحویل نیز در اغلب 
مواقع حدود 10 درصد از کل بهای معامله، در زمان انتقال سند 
مزایده ای،  پیش فروش  بازار  در  اما  می شود.  بدل  و  رد  محضری، 

شرایط برای پیش خریدار حتی از خریداران هم سخت تر است.
»ریسک  و  پیش خریدار«  از  دریافتی  »مبلغ  بین  پیش فروش  در 
پیش خرید« رابطه مستقیم وجود دارد. هر چقدر مبلغ بیشتری از 
پیش خریدار دریافت شود، احتمال اینکه پیش فروشنده به تعهدش 
بابت تحویل واحد مسکونی آماده  مصرف در زمان وعده  داده شد، 
افزایش پیدا  نتیجه ریسک معامله  پایین می آید و در  عمل کند، 

می کند.
جریان  در  روزها  این  که  مزایده ای  پیش فروش های  در  چند  هر 
است،  شهرت  و  برند  دارای  واحدها  عرضه کننده  و  مالک  است، 
اما اتفاقات پیش بینی نشده در بازار ساخت وساز همچون افزایش 
ناگهانی قیمت مصالح در آینده و ضرر و زیان سازنده از این بابت را 

نمی توان به واسطه صاحب نام بودن شرکت ها جبران کرد.
از سوی دیگر تنها مزیت پیش خرید مسکن پرداخت تدریجی بهای 
معامله است. در این حالت اگر قرار باشد پیش خریدار در ابتدای 
معامله کل ارزش آپارتمان را پرداخت کند بعید است چنین خریدی 
از بازار پیش فروش صرفه  اقتصادی به همراه داشته باشد به خصوص 
اینکه در شرایط کنونی سود کوتاه مدت ناشی از سرمایه گذاری در 
و  است  ملک  بازار  از  بیشتر  مراتب  به  غیرملکی  بازارهای  برخی 
می طلبد نقدینگی افراد یا به صورت تدریجی برای پیش خرید یا 
برای خرید واحد تکمیل شده یا در این بازارها سرمایه گذاری شود.

بازار  مجاور  که هم اکنون  بازار جدیدی  در  گزارش  این  اساس  بر 
در حال  آپارتمان های مسکونی  گرفته،  پیش فروش مسکن شکل 
ساخت با »قیمت پایه« از 200 میلیون تا یک میلیارد تومان در 
نقاط مختلف تهران برای مزایده عرضه شده است. به عنوان نمونه 
مسکونی  واحد  قیمت  که  پونک(  )حوالی  تهران  از  منطقه ای  در 
است،  تومان  هزار   800 و  میلیون  سه  مترمربعی  حداقل  نوساز 
»قیمت  پایه« پیش فروش مزایده ای واحدها مترمربعی سه میلیون 

تومان تعیین شده است.
همچنین پیش فروش های مزایده ای آپارتمان های شمال تهران نیز 

با »قیمت پایه« شش تا هشت میلیون تومان در جریان است.
شده  آغاز  نیز  کشور  شمالی  شهرهای  در  پیش فروش  مدل  این 
»قیمت پایه«  نمک آبرود  همچون  شهرهایی  در  چنانکه  است؛ 
مزایده واحد مسکونی در حال ساخت 200 میلیون تومان –برای 
یک واحد 120 متری- تعیین شده است که در مقایسه با قیمت 

منطقه، پایین  برآورد می شود.

خبرگزاری فارس: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره 
به سناریوهای مطرح کمک به مردم تا پایان سال، گفت: دولت 
اصرار به اجرای فار دوم هدفمندی در سال جاری دارد، اما مردم 

ترجیح می دهند به جای افزایش یارانه تورم مهار شود.
غالمرضا تاجگردون در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
فارس در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه گفته می شود دولت در 
حال بردن جلسات جبران کاهش قدرت خرید و معیشت مردم 
به سمت جلسات اجرای هدفمندی است و اصرار بر 5 برابر شدن 
یارانه نقدی و افزایش 4 برابری قیمت یارانه سوخت دارد، گفت: 

خیر، چنین مطلبی مورد تأیید نیست.
وی ادامه داد: در رابطه با پرداخت مبالغی به مردم در پایان سال 
نیز بحث هایی بین نمایندگان دولت و مجلس صورت پذیرفت که 

نهایی نشده است.
تاجگردون تصریح کرد: دولت اصرار بر اجرای فاز دوم در سال 

جاری دارد، اما مجلس قطعاً مخالف این امر است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه دولت 
ارائه و  باید بسته های پیشنهادی را در الیحه بودجه کل کشور 
تدوین کند، افزود: مجلس با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در 
سال 91 مخالف است، اما اینکه خارج از حیطه قانون هدفمندی 

کمک موردی شود، مجلس در این باره بررسی خواهد کرد.
تاجگردون درباره روش توزیع این منابع، توضیح داد: روش های 
مطرح  جامعه  ضعیف  اقشار  به  کمک   این  توزیع  برای  مختلفی 
به  نقدی  صورت  به  باید  کمک  این  است  معتقد  دولت  و  است 

مردم پرداخت شود.
وی ادامه داد: برخی از نمایندگان نیز روش هایی همچون کارت 
هدیه، سبد کاال و پرداخت اضافه مبلغ به همراه یارانه را مطرح 

کرده اند که این موارد در گرو تعیین منابع است.
وی با اشاره به اینکه سناریوهای مختلفی تاکنون ارائه شده اما 
تاکنون به جمع بندی نرسیده ایم، گفت: پس از جمع بندی نظرات 

کارشناسی شده، تصمیم گیری خواهد شد.
برنامه ریزی  و  مدیریت  شده  منحل  سازمان  اقتصادی  معاون 
کشور، با تأکید بر اینکه شرایط به وجود آمده مردم را به لحاظ 
اقتصادی و معیشتی آسیب پذیر کرده است، گفت: نسخه درمانی 

این شرایط تنها با هدف گیری کاهش تورم باید همراه باشد.
وی افزود: طی مدت اخیر تنها اقدام به پرداخت نقدی یارانه ها 
کرده ایم، اما در صورتی که هدف گیری مسئوالن اجرایی کاهش 
داشتند  بیشتری  رضایت  احساس  مردم  بود،  نقدینگی  و  تورم 
کنترل  تورم  باید  پول  پرداخت  جای  به  معتقدند  مردم  چراکه 

شده تا قدرت خرید حفظ شود.
تاجگردون درباره بهترین شرایط پرداخت منابع به خانوار،  گفت: 
بهترین حالت آن پرداخت منابع به صورت غیر نقدی است و باید 

دید در آینده تصمیم دولت و مجلس در این باره چیست.
مبنی  دیگر  به سؤال  پاسخ  در  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
براینکه  مبالغ به چند دهک پرداخت خواهد شد،آیا پرداخت به 
3 دهک درآمدی است، تأکید کرد: قطعاً 3 دهک درآمدی پایین 

جامعه هستند و بیش از این دهک ها نیز شامل خواهند شد.
وی درباره چگونگی شناسایی اقشار و دهک های درآمدی جامعه، 
گفت: در حد یک دهک فعاًل شناسایی شده اند اما بیش از آن کار 
دشواری است و به نظر می رسد باید مشخص کنند که چه کسانی 

دریافت کمک ها را کنند.
مشاغل  طبقه بندی  کرد:  تصریح  باره  این  در  مثالی  ذکر  با  وی 
مانند کارمندان دولت، تأمین اجتماعی، روستائیان و کشاورزان 
می تواند به تخصیص منابع کمک کند،اما در این میان هم حذف 

برخی اقشار جامعه کار سختی است.
 

راهکارهای کارشناسان برای جبران یک روش نو برای »مزایده« فروش آپارتمان!

کاهش قدرت خرید مردم

دو  فاز  اجرای  به  دولت  اصرار  تاجگردون: 
هدفمندی،ترجيح مردم مهار تورم است
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روایتی شگفت انگیز از 
امیرالمومنین)ع( در مورد 
»کسانی که برای دیدن 

اجرای حد هجوم آورده اند«

سرویس اندیشه »انتخاب« در این مورد، تنها به ذکر روایتی از امیرالمومنین)ع( 
اشاره می کند که در جلد 28 وسائل الشیعه باب 22 از ابواب مقدمات حدود و 
احکام عمومی بدان اشاره شده و در آن حضور و نگریستن به اجرای حدود در 

آن به شدت تقبیح شده است.
برای  مردم  از  گروههایی  اشتیاق  و  شور  دلیل  به  بسیاری  اخیر،  روزهای  طی 
تماشای مراسم حد یا اعدام ، گالیه کرده و نسبت به رواج و تشدید چنین اخالقی 
به  تنها  این مورد،  پایگاه خبری »انتخاب« در  اندیشه  اند.سرویس  هشدار داده 
ذکر روایتی از امیرالمومنین)ع( اشاره می کند که در جلد 28 وسائل الشیعه باب 
22 از ابواب مقدمات حدود و احکام عمومی بدان اشاره شده و در آن حضور و 

نگریستن به اجرای حدود در آن به شدت تقبیح شده است:
تصویر فوق، مردم را برای تماشای یک مسابقه پرهیجان نشان نمی دهد، این 

همه آمده اند تا مراسم اعدام را تماشا کنند
 یعقوبی از پدرش نقل می کند امیرالمومنین)ع( در سفری به بصره، شاهد هجوم 
مردم برای دیدن صحنه اجرای حد بوده اند و این موضوع عامل سؤال حضرت 
از قنبر شده که: »برو ببین این افراد که هستند و برای چه هجوم آورده اند!« و 
قنبر پس از رؤیت این جمعیت به حضرت عرضه می دارد که برای دیدن اجرای 
حد هجوم آورده اند. حضرت پس از نگاه به چهرة افراد مهاجم می فرمایند: زشت 
باد چهره هائی که دیده نمی شوند مگر در حوادث زشت و تلخ؛ این آدم ها فضول 
رجال و مردمند ) یعنی : ته مانده های جامعه که در ادبیات امروز از آنان به اراذل 

و اوباش تعبیر می شود ( آنان را از چشم من دور ساز!

اگر قرار است حکومت اسالمی-شیعی ، ام القرا و الگو و منادی وحدت در جهان اسالم باشد، 
بدیهی است که کار اختالفات درونی شیعیانی که حکومت تشکیل داده اند، نباید به حدی 

برسد که دیگران از این همه اختالف و تنش »درس عبرت« بگیرند!
عصر ایران؛ اهورا جهانیان - در اوایل انقالب که تز هفته وحدت مطرح شد، انقالبیون مسلمان 
ایران به رویای بلندمدت »حکومت جهانی اسالم« فکر می کردند و هفته وحدت را به جهان 
اسالم پیشنهاد کردند. ایران اسالمی آن روزها پرچمدار ایدئولوژی اسالمی بود و به وحدت 
جهان اسالم می اندیشید. هنوز هم ایران اسالمی پرچمدار ایدئولوژی اسالمی در جهان امروز 
است و به وحدت جهان اسالم باور دارد اما میان آن روزها و این روزها، تفاوتی اساسی حادث 

شده است.
در دهه 1360 پیروان امام خمینی)ره( در جامعه انقالبی ایران اگر چه با یکدیگر بی اختالف 
نبودند، ولی بر سر اصول سیاسی وحدت داشتند. آنها همگی در برابر ضد انقالب و استکبار 
جهانی یکپارچه بودند و قانون اساسی را در کلیت خودش یکسان درک می کردند. در دهه 
60 کسی از ضرورت بدل شدن جمهوری اسالمی به »حکومت اسالمی« و یا »جمهوری« دم 

نمی زد ؛ همه به »جمهوری اسالمیگ معتقد بودند. 
اما با گذشت زمان، کاستی هایی در تدبیر عقالنی امور و تامین ارزش های اسالمی در ایران 
پس از انقالب پدیدار شد که برخی از مهم ترین نیروهای اسالمی و انقالبی، به گونه ای سخن 
را  نیستند. کسانی که دغدغه »اسالم«  قانع  به »جمهوری اسالمی«  گفتند که گویی دیگر 
داشتند، جمهوریت نظام را زمینه ساز تضعیف ارزش های اسالمی می دانستند. کسانی هم 
که دغدغه »مردم« را داشتند، به فکر تغییر قرائت رایج از اسالمیت نظام افتادند تا جمهوریت 

نظام تامین شود. 
هر دو واژه »اسالم« و »مردم« جزو کلیدواژگان امام خمینی)ره( بودند و این گونه شد که هر 
دو گروه خواهان پررنگ شدن اسالمیت و جمهوریت نظام، می توانستند با استناد به سخنان 

امام یکی از این دو بعد نظام را پررنگ کنند. 
پس از پایان جنگ و رحلت امام خمینی )ره( ، تقابل هواداران جمهوریت و اسالمیت نظام به 
تدریج آغاز شد و به انتخابات دوم خرداد 76 انجامید.سپس فراز و فرودهای دوران خاتمی، 
سرانجام فضای سیاسی کشور را به گونه ای رقم زد که احمدی نژاد به عنوان چهره مورد 

جریان دوم به ریاست جمهوری رسید.   
در دوران خاتمی این نکته روشن شد که قرائت جریانی که بر جمهوریت تأکید ویژه دارد 
مقبول جریان فقاهتی اسالم خواه نیست. به عبارت دیگر، پس از پایان جنگ تا تا پایان دوره 

خاتمی، اختالف در اصول میان بخش مهمی از پیروان امام خمینی)ره( آشکار شد. 
با حذف اصالح طلبان از ساختار قدرت و به کرسی نشستن احمدی نژاد، بخشی از انقالبیون 
مسلمان دهه 60، به اتهام دور شدن از انگاره های انقالبی و اسالمی، از ساختار قدرت سیاسی 
بیرون رانده شدند و این تصور عمومی در جناح فقاهتی انقالبیون مسلمان شکل گرفت که از 

این به بعد وحدت از دست رفته دهه نخست انقالب دوباره تامین خواهد شد. 
اما دوران هشت ساله احمدی نژاد نه تنها وحدت از دست رفته در اصول را به فضای سیاسی 

جامعه ایران بازنگرداند، بلکه اختالفات اصولی نوپدیدی در کشور ایجاد کرد. 
اگر در دوران خاتمی دعوای جمهوریت و اسالمیت بین گروههای مستقر در قدرت در جریان 
ایدئولوژیک  اختالفات  دستمایه  اسالمیت  و  ایرانیت  تدریج  به  نژاد،  احمدی  دوران  در  بود، 

اصولی شد.
اگر چه صبغه ایدئولوژیک اختالفات نیروهای مستقر در ساختار قدرت در دوران احمدی نژاد 
به شدت و حدت دوران خاتمی نبود، ولی فقدان وحدت سیاسی در دوره ریاست جمهوری 

احمدی نژاد نیز همچنان یکی از ویژگی های بارز فضای سیاسی کشور در این دوران بود. 

تعامل  نحوه  و  کشور  سیاسی  فضای  به  بیرون  از  اکنون  هم  که  کسی  دیگر،  بیان  به 
اصولگرایان با یکدیگر می نگرد، سلسله ای از اختالفات و تعارضات و لجبازی ها و تنش ها 
را مابین آنها مشاهده می کند. در واقع کنار رفتن خاتمی و یارانش، نتوانسته است کدورت و 

فقدان وحدت را از فضای سیاسی کشور بزداید. 
کار  وقتی  اما  است  جوامع  همه  در  طبیعی  امری  سیاسی،  نیروهای  میان  اختالف  چه  اگر 
اختالفات گروههای سیاسی به جایی می رسد که فقط مصالح کلی نظام مانع از عزل رئیس 
جمهور از سوی مجلس می شود، به نظر می رسد که این اختالفات از حد مجاز و معمول 

خویش گذشته است. 
فقدان وحدت در دوران احمدی نژاد اگر چه جنبه تئوریک و حتی پراتیکش کمتر از دوران 

خاتمی بود، اما از منظر تقابل رئیس جمهور و مجلس، به سطوح باالتری رسید. 
حال سوال این است که چگونه می توان در هفته وحدت درباره وحدت جهان اسالم سخنان 
غّرا گفت در حالی که مجموعه نیروهایی که این روزها قرار است درباره وحدت بیرونیان سخن 

گویند، خودشان گرفتار اختالفات درونی چشمگیرند. 
اگر قرار است حکومت اسالمی-شیعی ، ام القرا و الگو و منادی وحدت در جهان اسالم  باشد، 
بدیهی است که کار اختالفات درونی شیعیانی که حکومت تشکیل داده اند، نباید به حدی 

برسد که دیگران از این همه اختالف و تنش »درس عبرت« بگیرند! 
هواداران انقالب اسالمی چگونه می توانند ندای وحدت سیاسی بین شیعه و سنی را در عالم 
اسالم درافکند در حالی که خودشان گرفتار انواع و اقسام تعارضاتی هستند که در کار و بار 

دیگران به چشم نمی خورد. 
این اختالفات درونی البته به معنای پس گرفتن شعار وحدت اسالمی نیست، ولی به نظر می 
رسد در ماههای پایانی سال 1391، مجموعه نیروهایی که از انقالب اسالمی برآمده اند و در 
یکی دو دهه گذشته در نظام جمهوری اسالمی نقش آفرین بوده اند، بیش از همه باید خود 

را مخاطب شعار وحدت مسلمین بدانند. 
بر اصالح جهان مقدم است.  نیز  بر اصالح جامعه مقدم است. اصالح جامعه  اصالح خویش 
بر این سیاق، بی تردید می توان گفت که تالش برای تحقق وحدت در ایران امروز، بر هر 
رویکرد وحدت گرایانه دیگری اولویت دارد. ما نمی توانیم خودمان آینه فقدان وحدت باشیم 

اما وحدت را به بانگ بلند فریاد کنیم. چنین فریادی پژواک چندانی پیدا نمی کند.       

»هفته وحدت« : اختالف در 
درون ، دعوت از برون!

عصرایران - در پی اعدام دو زورگیر در مأل عام ، بحث های متعددی در جامعه شکل گرفته است. گروهی مرگ را حق این افراد که امنیت 
جامعه را به خطر انداخته بودند ، می دانند و جمعی بر آنند که می شد آنان را به نحو دیگری مجازات کرد. در این میان اما ، حجه االسالم 

شهاب مرادی در یادداشتی  از منظری دیگر به موضوع اعدام زورگیرهای تهرانی پرداخت و نوشت:
ال به الی اخبار امروز سایت ها، چشمم به این تصویر افتاد ؛ دقت کردم .

 اشکم را پاک کردم و دوباره نگاه کردم. تصویر واضح بود ظاهرا همان جوان ترسناِک قمه به دسِت خشِن روزهای اول آذر بود که ترسیده 
و نیاز به پناه دارد! و آغوش مرد نقابداِر جوان، که اتفاقا هم او مجری اعدام است، تنها پناِه اوست. اما چقدر حمایتگر و مهربان.

مرد نقابدار نمی تواند -و نباید- از اجرای حکم جلوگیری کند، اما می تواند برای لحظه ای به او دلداری و دلگرمی بدهد، دست مهربانش 
را روی شانه او گذاشته و گویی زیر لب آرام با او سخن می گوید؛ کوتاه اما آرام بخش. این را از چهره اش می توان حدس زد.

شاید می گوید آرام باش نترس و یا مثال به خدا پناه ببر و ... نمی دانم خالصه هر حرفی که کمی او را آرام کند.
شاید برخی مواقع برای حل مشکل مادی یا معنوی دیگران، کاری از دست ما بر نیاید اما می توانیم بی تفاوت نباشیم. می توانیم کمی 
همدردی کنیم. می توانیم برای برادری -حتی فقط برای لحظه ای- پناهگاهی عاطفی باشیم. شانه ای برای چند قطره اشک یا گوشی 
برای شنیدن غصه های یک مادر. بله مهم است بدانیم و فراموش نکنیم »حتی وقتی برای حل مشکل دیگران، هیچ اقدام موثری نمی 

توانیم انجام دهیم، سنگ صبور بشیم« و این خودش بسیار موثر و حیاتی است.
باور کنید اگر فقط کمی مهربان تر نگاه کنیم و با حوصله تر، خیلی از مجرم ها مجرم نمی شوند. شکی نیست که جامعه به وجود »قضات 
شجاع و عادل« نیازمند است و همیشه »اقتدار و سرعت عمل« پلیس و دستگاه قضاء ضامن سالمت و امنیت آن است، اما پیش از آن و 

بیش از آن جامعه، به مهربانی فراگیر و عمومی بین توده مردم نیاز دارد. بالی جان جامعه بی تفاوتی است.
ای کاش هیچ وقت ما ایرانی های مهربان، حمایت و توجه مان را از هم دریغ نکنیم. اگر به جای چشم دوختن به صحنه اعدام یک مجرم 

و حتی بی آبروترین جنایتکار، چشم بر نقص ها و گناهان خود می گشودیم. حال مان بهتر بود. اگر به فکر گرسنه بودیم و ...
یادمان نرود ما هنوز خیلی مهربانیم و این سرمایه ی عظیمی است.

اما یک نکته: این اشرار و اراذل و اوباش معموال مدتی هم مدرسه بوده اند، و یا الاقل از دِم دِر مسجدی رد شده اند و ...
واهلل از خودم سوال می کنم -با نگرانی- نکند من هم سهمی در »بزه کار« شدن امثال این پسر و سایر اشرار دارم؟ 

خوب است قبل از آن که از تک تک مان سوال کنند، خودمان بپرسیم. بد نیست هر کس یک بار! از خودش و فقط از خودش -نه از 
هیچ کس دیگر!- فقط سوال کند : سهم من چقدر است؟ )خصوصا معلمان گرامی و اساتید محترم دانشگاه ها و روحانیون معظم و اهالی 

مکرم هنر خصوصا سینما(.
حجته االسالم شهاب مرادی

 

 الریجانی : خانواده زندانیان، آسیب
 پذیرترین قشر جامعه هستند

.رییس مجلس شورای اسالمی گفت: خانواده زندانیان آسیب پذیرترین قشر جامعه و نیازمند حمایت خاص هستند
 علی الریجانی در دیدار مسئوالن اداره کل زندان های قم و انجمن حمایت از خانواده زندانیان نیازمند با وی گفت: خانواده زندانیان
.یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه به شمار می روند که باید توجه و حمایت خاصی از این قشر آسیب پذیر جامعه صورت پذیرد
 وی در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز خرسندی از تبیین آموزه های دینی در زندان ها اذعان کرد: درمان های روانشناسی در

 زندانها باید با آموزه های دینی و اسالمی عجین باشد تا شخصیت مجرمان را برای عدم بازگشت به جرم ایمن سازد که فعالیت های
.دینی انجام شده در قم نشان گر استفاده از این ظرفیت های ارزشمند است

 الریجانی در زمینه اشتغال زندانیان نیز خاطرنشان کرد: فعالیت های اجتماعی و اشتغال می تواند مانع از بازگشت زندانیان پس از
 آزادی به جرم باشد؛ همچنین باید راهکارهایی در زمینه حمایت های اقتصادی و اجتماعی از خانواده زندانیان در زمان محکومیت

.سرپرست خانوار طراحی شود
 وی در پاسخ به تخصیص اعتبارات الزم به طرح های اشتغال زایی و عمرانی پیرامون مشکالت زندانیان تصریح کرد: برای پیگیری

 بودجه و اعتبارات طرح های اشتغال زایی زندانیان و راه اندازی ساختمان جدید کانون اصالح و تربیت، گزارشی ارائه شود تا مشکالت
.و چشم اندازهای موجود در زمینه اجرای این طرح ها به خوبی ارزیابی شود

مهم ترین نیاز ما ؛ مهربانی
اعدام زورگیرها از زاویه ای دیگر: 

سهم من چقدر است؟
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مصطفی  سید  دکتر  با  ما  نوروزی  دیدار   - پرست  دین  منوچهر 
محقق داماد، استاد فلسفه دانشگاه تهران روز بعد از سخنرانی او 
انجام گرفت. سخنرانی ای  در مراسم تشییع مرحوم دکتر افشار 
که بسیار شنیدنی و پر حاشیه بود. پایان سخنرانی اش هنگامی 
و  ها  زدن  با کف  مباد«  من  تن  نباشد  ایران  چو  زد:«  فریاد  که 
تشویق فراوان عزاداران روبرو شد. با او که رئیس موقوفات مرحوم 
دکترمحمود افشار است، به طبیعت رفتیم گفت وگو کردیم و چند 

عکس نوروزی گرفتیم.
در  است.  فلسفه  و  حکمت  در  محوری  مفهوم  طبیعت،  مفهوم 
قرن های گذشته و پیش از دوره رنسانس و انقالب صنعتی، انسان 
سنتی، یعنی انسانی که هنوز از خدای خود بیگانه نبود به عالم 
و  می نگریست  الهی  جمال  خاستگاه  و  مظهر  عنوان  به  طبیعت 
انسان  اندیشه ها  آن  در  بود.  گونه یی حقیقی  نیز  طبیعت  مفهوم 
الهی  جالل  و  جمال  تجلی  صحنه  عنوان  به  طبیعت  عالم  به 
آن جدا  آفریننده  و  از طبیعت  نیز  را  وجود خود  و  می کرد  نظر 

نمی دانست.
معرفت  درخت  از  برگی  طبیعت  جهان  انسانی  چنین  نظر  در 
کردگار بود و نشانی از عظمت و خالقیتی الهی. این انسان سنتی 
حفظ حرمت طبیعت را به مثابه بخشی از فریضه دینی و اخالقی 
در  را  طبیعت  حرمت  به  تجاوز  و  می گرفت  جدی  بسیار  خود 
حقیقت در حکم طغیان و سرکشی در برابر خداوند می دانست. در 
گفت وگو با دکتر سید مصطفی محقق داماد، استاد فلسفه دانشگاه 
تهران برخی از وجوه نسبت الهیات و طبیعت مورد بحث و بررسی 

قرار گرفته است.
جناب استاد محقق داماد یکی از موضوعاتی که در فرهنگ و تمدن 
اسالمی به آن بسیار بها و اهمیت داده شده بحث طبیعت و محیط 
آدمی  جان  با  تنها  نه  موضوع  این  که  چرا  است.  آدمی  زیست 
سر و کار دارد بلکه با فکر و اندیشه انسان نیز ارتباط مستقیمی 
دارد. بسیاری از علما، فیلسوفان و عرفا مبانی اندیشه هایشان را از 
طبیعت الهام گرفته اند و حتی هنرمندان نیز با الهام از طبیعت به 
خلق آثاری در زمینه های مختلفی مانند معماری، ساخت مساجد 
بحث  لذا  کرده اند.  اقدام  تذهیب  و  نقاشی  موسیقی،  مناره ها،  و 
طبیعت از مباحث بنیادین در فرهنگ و باور اسالمی است. نظر 

شما در این مورد چگونه است؟
موضوع  معاصر  انسان  دغدغه های  و  مسائل  مهم ترین  از  یکی 
طبیعت و محیط زیست است. این قضیه تا بدانجا حساس شده 
که به آن بحران محیط زیست نیز اطالق می کنند. این بحران نیز 
به واسطه نوع تفکر انسان و نگرش او به طبیعت به وجود آمده 
است. به عبارتی دیگر علت اساسی بحران محیط زیست و تخریب 
نابودی  به  که  طبیعت  ارزشمند  منابع  رفتن  میان  از  و  طبیعت 
جدیدی  رویکرد  و  نگرش  است،  انجامیده  انسان  زندگی  محیط 
است که انسان پس از دوران رشد علمی جدید و صنعتی شدن به 

طبیعت داشته است.
علم جدید طبیعت را به مثابه ماده یی بی جان می داند که انسان 
قدرت و اجازه هرگونه دخل و تصرف را در آن دارد و مشکل تجاوز 
فرهنگ های  در  آنکه  ناشی می شود، حال  از همینجا  به طبیعت 
سنتی و شرق و بویژه اسالم و در تصور و اندیشه شیعی و ایران 
انسان  که  است  الهی  ودیعه یی  طبیعت  اسالم  از  قبل  زرتشتی 
است.  آن  در  تعادل  حفظ  و  قداست  احترام،  رعایت  به  موظف 
عواقب  ناشی  از تخریب  محیط  زیست  و تاثیر آن  بر زندگی  انسان ، 
نگرانی  از بحران های  برخاسته  از مصرف  بی رویه  تضییع ، اسراف  و 
تبذیر منابع  طبیعی  دغدغه  خاطر اصلی  جوامع  بشری  در دهه های  
امر  این   به   اهتمام   و  توجه   که   نیست   تردید  جای   و  است   اخیر 
زیست   محیط   از  حفاظت   عنوان   تحت   مافات   جبران   در  وسیع  
با  انسان  دوران  صنعت   از مواجهه   موضوعی  است  جدید که  پس  
بروز مشکالت  ناشی  از ابزار تولید نخست  در جهان  صنعتی  غرب  
پیروی   آن   از  تدریج   به   سوم   جهان   ممالک   و سپس   شد  مطرح  
تذکار،  که   داشت   دور  نظر  از  نباید  نیز  را  نکته   این   کردند.ولی  
تحذیر و انذار انبیا و معلمان  الهی  نسبت  به  اینکه زمین  به  صورت  
صالح  و به  دور از هر گونه  فساد و آلودگی  به  گونه  امانت  به  انسان  

سپرده  شده  و از فساد و تباهی  آن ، باید اجتناب  کند و در تعمیر 
و آبادانی  آن  سعی  و کوشش  کند در تاریخ  بشر سابقه  دیرینه یی 
دارد تا آنجا که  به  گواهی  متون  مقدس  به  آغاز خلقت  آدمیان  باز 
اصلی   را مشکل   اگر موضوع  محیط  زیست   به  هر حال   می گردد. 

زندگی  بشریت  معاصر بنامیم ، گزاف  نگفته ایم.
دیگر  تعبیر  به  و  فرامادی  نگاهی  است  مشخص  شما  نگرش  از 
را  طبیعت  و  زیست  محیط  با  مرتبط  موضوعات  انگاشتن  مادی 
اشتباه می دانید بلکه می بایست نگاهی مبنایی و معنوی به طبیعت 

داشت.
محیطی  زیست  بحران  که  چرا  است.  همین  من  مقصود  دقیقا 
و  در جهان بینی ها  و  مادی  نه  است  معنوی  بحرانی  معاصر،  بشر 
نگرش ها و نگاه انسان امروز به طبیعت و تفسیری که از طبیعت 
عالم  به  معاصر  انسان  نگاه  که  مادام  و  دارد  ریشه  ارایه می دهد، 
محیط  با  او  رابطه  و  نگردد  استوار  غیرمادی  بنیادی  بر  هستی 

پیرامونش اصالح نشود از چنبره این بحران نجات نخواهد یافت.
علم گرایی انسان به همراه انسان گرایی او که نوعی خودپرستی را 
تداعی می کند از مهم ترین عوامل سلطه جویی انسان قرون اخیر از 
طبیعت است. در واقع انسان که به شیوه فرعون، خویش را مالک 
قوانین  و  و معنویت  برابر خداوند  و در  بالمنازع زمین می شمارد 
حاکم بر طبیعت و حتی نسبت به خویش طغیان کرده است خود 
را مجاز به هر گونه دخل و تصرفی در طبیعت می پندارد. انسان 
با وجود پیشرفت های تکنیکی و مادی و علمی از نظر معنوی به 

قهقرا رفته و دچار نوعی بت پرستی شده است.
او علم را به مثابه بتی بر تارک هر آنچه می سازد قرار داده و به آن 
سجده می کند و جالب است که این بت نیز الوهیت خویش را باور 
کرده و امر بر او مشتبه شده است و هرگونه مفاهیم دارای مفاد 
روح و روان را بر آستانش سر نسایند و تسلیم بی چون و چرای او 

نشوند، بدون محاکمه از دم تیغ می گذراند.
تعریف اینگونه جهان بینی از ماده چگونه خواهد بود؟

معرفی  معنی  فاقد  و  بی جان  ماده یی  را  طبیعت  جهان بینی  این 
می کند و هرگونه تصرف در آن برای کسب ثروت و پاسخ به امیال 
الهی  جهان بینی  در  که  حالی  در  است،  مجاز  نفسانی  هواهای  و 
طبیعت موجودی هوشمند و دارای حیات و معنی و دارای ملکوت 
است و قوانینی بر آن حاکم است که تخطی از آنها زمینه مبارزه 
جهان را با عنصر خاطی فراهم می آورد که نتیجه آن یا اصالح و 
به راه آمدن یا هالک عناصر و عضو خاطی حتی اگر انسان باشد، 
خواهد بود. به دیگر سخن، جهان بینی الهی تبیین معنوی جهان 
است و نمی تواند جهان طبیعت و عالم وجود و اجزای آن را پوچ و 
بی شعور قلمداد کند. انسان موجد هستی را نه دستگاهی مادی و 
بی شعور و بی هدف و پوچ که یک پیکره زنده و حساس و خودآگاه 
و معقول و دارای نیروی اراده، علم، آرمان و آفرینندگی می نگرد. 
به نظر او طبیعت از مجموعه هماهنگ پدیده ها و نمودها با نظام 

دقیق تشکیل شده و متوجه هدف متعالی است.
با چنین توصیفی که شما از جهان بینی حفاظت معنوی طبیعت 
که  نظریه هایی  و  ایده ها  برنامه ها،  چرا  شما  نظر  به  کردید،  ارایه 
از  اعم  مختلف  سازمان های  حتی  و  اشخاص  و  گروه ها  سوی  از 
حقیقی و حقوقی در غرب درباره حفظ طبیعت ارایه شده ناکارامد 

بوده است؟
همانطور که در صحبت های قبلی اشاره کردم و اینک نیز تاکید 
می کنم، در پاسخ به سوال شما باید اظهار کنم که اینگونه ایده ها 
و آرمان ها که درباره حفظ و کرامت طبیعت ارایه شده را باید در 
عدم تغییر جهان بینی های غالب جست وجو کرد، به این معنی که 
بشر غربی در قالب جهان بینی و تفکری که موجد مشکالت زیست 
محیطی است، سعی در حل آن دارد که طبعا غیرممکن خواهد 
بود و به صراحت می توان گفت که اصالح وضع موجود جز با تغییر 

نگرش به عالم هستی ممکن نمی شود.
تمایز  دلیل  به  سوم  جهان  کشورهای  در  اینکه  توجه  قابل  نکته 
در فرهنگ ها و جهان بینی ها، تفاوت میزان توسعه صنعتی، تنوع 
شرایط اقلیمی و اختالف در توانایی های علمی و اقتصادی با وجود 
امکان برخی عناوین و سرفصل های مشابه، راه حل های متعلق به 
هر کشور و ملتی با سایر کشورها و ملت ها متفاوت است. جوامع 
باید از تکرار و تقلید آنچه در سایر ممالک می گذرد، احتراز کنند و 
به احتمال تسری و رواج جهان بینی و فرهنگ رایج در آن ممالک 
که در تضاد و تقابل با فرهنگ و جهان بینی ملتشان باشد توجه 
کنند، چرا که اقتباس از هر روش و عمل و فرآورده های فرهنگ 

خاص خویش را نیز به همراه دارد.
اینگونه فهمید که نسخه هایی که برای  از سخنان شما  می شود 
راه حل بحران طبیعت و حفاظت از آن برای مردم غرب پیچیده 
شده برای مردم شرقی که دارای فرهنگی کامال متفاوت هستند، 
در  بخش  نجات  بسیار  مبانی  متقابال  و  بود  نخواهد  بخش  شفا 
فرهنگ های جهان سوم وجود دارد که نادیده گرفتن و بهره مند 
نشدن از آنها خسارتی عظیم خواهد داشت. امکان دارد درباره این 
مبانی که در شرق بویژه در ایران وجود دارد نظرتان را بیان کنید؟

و  دارد  غنی  و  ژرف  فرهنگ  و  تمدن  که  است  سرزمینی  ایران 
به خود دیده که بدون هیچ گونه  تاریخ  را در طول  اندیشمندانی 
گرفت.  نادیده  شرقی  فرهنگ های  در  را  ایران  نمی توان  تردیدی 
عنصر   3 از  که  می زید  فرهنگی  سایه  در  ایران  که  معتقدم  من 
به  است.  گرفته  شکل  و  سامان  شیعی  و  اسالمی  ایرانی،  اصلی: 
گواهی اسناد، ایرانیان قبل از اسالم با الهام از تعالیم مذهبی آیین 
زرتشت به طبیعت بویژه خاک، آب، آتش و هوا و گیاه به مثابه 
عناصری مقدس می نگریسته اند که نه تنها آلودن آنها گناه شمرده 
می شد که پاک نگه داشتن و پاک کردن آنها وظیفه یی دینی بوده 
است ضمن آنکه عالوه بر وجه ظاهری و دنیایی، وجهی معنوی و 

آسمانی نیز برای آنها قایل بودند.
ایرانیان به شخصیتی مانند کوروش مفتخرند که به نظر ما بهترین 
عقیده درباره وی آن است که او همان ذوالقرنین قرآن کریم و از 
پایه گذاران حقوق بشر دوستانه و رعایت اصول انسانی و حمایت 

از منابع زیست محیطی در زمان جنگ و درگیری مسلحانه است.
سالطین آسور قبل از وی به ویرانی طبیعت مباهات می کردند اما 
کوروش اینگونه نبود و عقیده اش بر حفظ طبیعت استوار بود. به 
هر ترتیب با تاثیر گذاری جهان بینی اسالمی، غنای فرهنگ ایرانی 
در رابطه انسان با طبیعت و چگونگی بهره گیری از آن دو چندان 
شد. عالم هستی در نظر ایرانی مسلمان بطور کل و یکجا آیه یی از 
حق متعال و وجهه ربوبی است و شریعت اسالمی مراعی داشتن 
و  میانه روی  رعایت  و  تبذیر  و  اسراف  از  احتراز  همچون  اصولی 
تعادل و قناعت و بهره گیری از منابع طبیعی در مسیر منطقی و 
انسانی، حقوق حیوانات، گیاهان و حتی جمادات و نفی هرگونه 
سلطه جویی مفسدانه را موردتاکید قرار داد. ایرانیان با بهره گرفتن 
و  عصمت  اهل بیت  از  شیعی،  گرانقدر  پیشوایان  آموزه های  از 
طهارت )ع( و الگو قراردادن گفته ها و سفارش ها و نیز سیره عملی 

در زندگی آنان این فرهنگ را به اوج کرامت و فضیلت رساندند.
امیرالمومنین علی)ع( به مسلمانان در حفظ محیط زیست و عدم 
تعرض آنها حتی در زمان درگیری های مسلحانه تذکر می دهد و 
قرار  آدمیان  انسانی و جان  ارزش های  را در کنار  آنها  از  حمایت 
داده است. اینگونه دستورهای اسالمی درباره حفظ طبیعت و عدم 
تعرض به آن بخشی از حقوق بشر دوستانه را نیز تشکیل می دهد.

اجازه دهید بحث را با آموزش و قانونمندکردن چنین مبانی ادامه 
دهیم. به نظر شما در زمینه آموزش باید به چه مبانی یی بپردازیم؟

و طرح  قابل تامل  ارکان حفظ طبیعت  از  یکی  عنوان  به  آموزش 
و  طبیعت  شناخت  فراهم آمدن  امکان  جامعه  آموزش  است. 
و  از آن  لزوم حفاظت  به همراه علت  و علل تخریب آن  ریشه ها 
می کند.  تامین  را  حفاظت  و  شناخت  این  برای  برنامه ریزی  نیز 
بیان  از:  است  عبارت  آموزشی  سرفصل های  و  عناوین  مهم ترین 
آینده و در  برای حال و  تقدس و نقش طبیعت و منابع طبیعی 
مراکز  و  جامعه  تلقی  و  تفسیر  تعبیر،  اصالح،  در  سعی  نهایت 
تصمیم گیری نسبت به طبیعت به گونه یی که جملگی بر ارتباط 
صحیح با طبیعت و استفاده درست از آن همت گمارند و تنها عده 

یا سازمانی خاص را مسوول حفاظت از آن را نپندارند.
و  اصول  اساس  بر  را  واقعیت ها  و  حقایق  مهم ترین  از  یکی  باید 
ارزش های مذکور در فرهنگ غنی اسالمی - ایرانی متمرکز کرد. 
برنامه آموزش باید آرمان ها و فرهنگ جامعه را مدنظر داشته باشد 
برنامه های  از  اصلی، مجموعه یی  راهبردهای  داشتن  ملحوظ  با  و 
کوتاه و میان و بلندمدت را در بر گیرد. منابع غنی حقوق اسالمی 
همراه با نهاد مقدس اجتهاد مستمر شیعی و فراخ نگری ناشی از 
درد آشنایی و تعهد در قبال حل مشکالت و حوادث واقعه می تواند 

چشم اندازی بسیار روشن برای جامعه ما ترسیم کند.
با  که  است  این  اسالمی  متفکران  اصلی  وظیفه  که  معتقدم  من 
تبیین و تعلیم حقایق اسالم که از ضمانت اجرایی ایمانی برخوردار 
است، از انجام عملیاتی غیراسالمی و غیر انسانی از جمله تخریب 
مختلف  متون  کند.  جلوگیری  زیستی  ذخایر  و  طبیعی  منابع 

اسالمی به انحای مختلف به طبیعت و عناصر آن و همچنین فواید 
و ثمرات آن اشاره کرده و در کنار این اشارات به لزوم حفاظت از 
آن نیز پرداخته اند. آیاتی از قرآن کریم انسان را مورد سوال قرار 
داده یا او را به دستوراتی امر کرده اند که یکی از مصادیق بارز این 
سواالت و اوامر می تواند طبیعت باشد. به هر ترتیب اگر ما بتوانیم 
دوباره آن رابطه هماهنگ انسان و طبیعت را مجددا احیا و سامان 
دهیم، می توانیم عالم هستی را موردتامل و تفقد دوباره قرار دهیم.

نیازمند  زودی ها  این   به   تقنین   امر  در  ما  که   باورم   این   بر  من 
و  اصولی  همچون  ضرورت   به   تمسک   و  اولیه   عناوین   از  عبور  به  
تامین   توان   و  ظرفیت   اسالمی   حقوق   چراکه   نیستیم؛  مصلحت  
خواست های  نسل  متوالی  همراه  با تغییر اوضاع  و احوال  و شرایط  
بر  آگاه   متفکران   است  وجود  و ضروری   آنچه  الزم   دارد.  را  زمان  
این  فرض  درهمان   سیستم های  حقوقی  عصر حاضر است  که  در 
چارچوب های  سنتی  و مشخص  به  یقین  از منابع  حقوق  اسالمی  

استنباطی  دیگر خواهند داشت.
فقهای   استنباطات   در  تدریجی   تکامل   و  تحول   مدعا  این   شاهد 
قهریه ،  نظیر الضرر، ضمانات   قواعدی   از  قرون  متمادی   عظام  در 
می تواند  کسی   چه   است .   ... و  انصاف   و  عدل   تسبیب ،  و  اتالف  
انکار کند که  تحولی  که  در فقه  شیعه  توسط  شیخ  طوسی  در قرن  
پنجم  و عالمه  حلی  در قرن  هشتم  انجام  یافته  معلول  آشنایی  این  
ناگفته   است ؟  بوده   خویش   عصر  حقوقی   نظام های   به   بزرگواران  
ملی   قانونگذاری   به   تنها  محیط  زیست   امر  در  تقنین   که   نماند 
بسنده  نمی شود و همکاری  جدی  جملگی  کشورها در آن  ضرورتی  

غیرقابل  انکار است .
این  اهمیت  بدان  جهت  است  که  امکان  تحدید حوزه  تاثیر تخریبات  
یا حفاظت های  محیطی  در محدوده های  جغرافیایی  وجود ندارد و 
به  همین  سبب  فراهم آوردن  امکان  تفاهم  و همکاری های  بین المللی  
ضرورت  دارد. نمونه  بارز این  مورد را می توان  در مخالفت  امریکا 
با پیمان  کیوتو مشاهده  کرد که  نه  تنها اجرای  پیمان  را با مشکل  
مواجه  کرده  است  که  فراتر از آن  حتی  پیمان  توسط  دیگر کشورها 
نتیجه  مورد انتظار را در حفاظت  از محیط  زیست  در پی  نخواهد 

داشت .
واضح  است  که  قوانین  بین المللی  نیز همانند قوانین  ملی  نیازمند 
ضمانت  اجرایی  است . برای  نمونه  می توان  به  بی اعتنایی  کشورهای  
پروتکل   ریو،  اجالس   در  که   تعهداتی   به   پایبندی  در  صنعتی  
مونترال  و کنوانسیون  استکهلم  پذیرفته  بودند، اشاره  کرد که  جلوه 
تعهدات   اجرایی   فقدان  ضمانت   و  کشورها  این   موضع   تغییر  این  
بالی   اجالس   انتظار  مورد  توفیق   عدم   در  می توان   را  بین المللی  

مشاهده  کرد.
شما  که  کرد  استنباط  اینگونه  می توان  شما  سخنان  نتیجه  در 
طبیعت،  و  انسان  رابطه  اصالح  و  تبیین  معنویت،  به  بازگشت 
راهکارهای  تنها  را  طبیعت  حفظ  برای  قوانین  تدوین  همینطور 

احیای طبیعت و زنده نگاه داشتن آن می دانید؟
به  رجوع  محیطی  بحران های  حل  برای  است.  همینطور  بله 
طبیعت و قوانین و عناصر آن وجود دارد. جامع نگری در طرح ها 
و برنامه ریزی برای آموزش عمومی و اصالح تلقی جامعه نسبت به 
طبیعت و بویژه تبیین محاسن و ویژگی های معنوی و روحانی و 

مقدس نیز الزمه این امر است
مجله نوروزی خبرانالین

گفت وگو با دکتر محقق داماد : 

بهترین عقیده درباره کوروش آن است که او همان ذوالقرنین قرآن کریم است 
گفت وگویی فلسفی درباره طبیعت و معرفت 

در تمدن ایرانی و اسالمی با دکتر سید مصطفی محقق 
داماد، استاد فلسفه دانشگاه تهران

وقتي از امام)ره( سوال کردیم که چرا از تدریس کتاب های میرداماد منصرف شدید، فرمودند میرداماد را به خواب دیدم که گفت 
کتاب هاي من را درس ندهید و من این گونه تفسیر کردم که میرداماد آدم قدیسي است و هنوز کسي او را تکفیر نکرده است. اگر 

کتاب هایش را تدریس کنیم و مباحث روشن شود، شاید او را نیز تکفیر کنند.
یک عضو هیات علمي دانشگاه شهید بهشتي گفت: دین اهدافي دارد و کلیه احکام اسالمي تابع مصالح و مفاسدي است که ممکن است 

ما آنها را از علم اصول یا گاهي از ادله شرعیه بفهمیم.
به گزارش ایسنا، آیت اهلل دکتر مصطفي محقق داماد طي سخناني در نشست بررسي اندیشه هاي فلسفي و عرفاني امام خمیني )ره( با 
اشاره به نقل قولي از مرحوم مهدي حائري یزدي فرزند آیت اهلل عبدالکریم حائري یزدي در مورد امام )ره( تصریح کرد: زماني که پیش 
امام )ره( فلسفه مي خواندیم قول داده بودند که وقتي درس تمام شد، از سال تحصیلي جدید کتاب هاي مرحوم میرداماد را تدریس 
کنند اما وقتي سال شروع شد، ایشان همچنان ادامه اسفار مالصدرا را تدریس کردند. وقتي سوال کردیم که چرا منصرف شدید، فرمودند 
میرداماد را به خواب دیدم که گفت کتاب هاي من را درس ندهید و من این گونه تفسیر کردم که میرداماد آدم قدیسي است و هنوز 

کسي او را تکفیر نکرده است. اگر کتاب هایش را تدریس کنیم و مباحث روشن شود، شاید او را نیز تکفیر کنند.
وي در ادامه با اشاره به مسئله فلسفه حقوق گفت: شاید این اصطالح در ادبیات ما نباشد اما ناسپاسي است که به دانشي که در بستر 
تاریخ اسالم متولد شد و رشد کرد، به نام اصول فقه بي توجهي کنیم. علم اصول فقه کامال در دامن اسالم رشد کرده است و بسیاري 
از مباحث ابتکاري و ابداعي در اصول فقه ما مطرح است که در فلسفه غرب نیست و آنچه در فلسفه اسالمي تحت عنوان فلسفه اصول 

فقه داریم، ابداعي است.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: واقعیت این است که دین اهدافي دارد و کلیه احکام اسالمي تابع مصالح و مفاسدي است که ممکن 
است ما آنها را از علم اصول یا گاهي از ادله شرعیه بفهمیم. از سوي دیگر فقها راه هایي را براي فرار انسان از حکم خدا استنباط مي کنند 

که از آن ها به عنوان »علم حیل« یاد مي شود.
محقق داماد افزود: در قرون اول و دوم هجري رساله هایي در مکتب هاي عقالني و فکري تحت عنوان رساله الحیل یعني کتاب هایي که 
راه چاره را براي قوانین شرعي نشان مي داد، نوشته شد و روز به روز بر تعداد آن ها افزوده شد تا اینکه از قرن دوم اصحاب ائمه )ع( با 

راهنمایي ایشان علم علل الشرایع را با عنوان علل االحکام نوشتند تا اهداف دین براي ما روشن شود.
وي با بیان اینکه در قرن هشتم نیز شاطبي کتاب الموافقات را با هدف تشریح مقاصدالشریعه نوشت، اظهار کرد: یکي از شخصیت هایي 
که در قرن ما به بحث حیل توجه کرد، امام راحل بود. در عصر صفویه فتوا دادند که حیله هاي شرعیه براي فرار از معامالت ربوي مشروع 
است و در واقع راه را نشان دادند در حالي که قرآن ربا را جنگ با خدا مي داند؛ لذا امام در کتاب بیع خود مطلبي را گفتند که ما آیات 

قرآن را مي خوانیم و هدف دین را از وضع حکم به دست مي آوریم. اگر آن هدف آسیب ببیند فتوا نمي دهیم.

این استاد فقه و حقوق خاطرنشان کرد: امام خمیني )ره( معتقد بودند که تحریم ربا به علت این است که علت یا حکمت آن ظلم 
است یعني هدف دین این است که ظلم اتفاق نیفتد.

محقق داماد با بیان اینکه پرورش یافتگان مکتب قم خود مفسر قرآن بوده اند و توجه به فهم قرآن از ویژگي هاي این مکتب است، گفت: 
بیشتر مراجع تقلید قم تفسیر قرآن نوشته اند و فارغ التحصیالن آن رساله هاي تحصیلي قرآن دارند و این ویژگي، آن را از مکتب نجف 
و سامرا متمایز کرده است.وي در پایان با بیان اینکه عدالت، رحم، مهرباني،  یسر، مروت و عطوفت خطوط قرمز و اصول پیش فقهي 
هستند تاکید کرد:  اگر دیدیم حکمي به این اصول آسیب مي زند باید آن حکم را تعطیل کنیم زیرا هدف دین این است که این اصول 

رعایت شود.

روايت محقق داماد از خواب امام در مورد ميرداماد
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کنید،  کار  هم  عادل  حداد  و  والیتی  علیه  فارس:  خبرگزاری 
جلیلی  سعید  از  دعوت  اقتصادی،  متهم  یک  جالب  صحبت های 
تلویزیونی  مدل  دنبال  به  باقی  عماد الدین  کاندیداتوری،  برای 
ترکیه، سرقت 6 میلیاردی گواهی اسقاط خودرو، والیتی سخنگو 
برخی  می کند،  نامزدی  اعالم  بهمن   5 کواکبیان  و  می شود 
شنیده های این هفته خبرنگاران فارس است.خبرنگاران خبرگزاری 
فارس، در حوزه های خبری خود برخی اخبار و زمزمه های خبری 
را می شنوند یا دریافت می کنند که بعضاً جزئیات دقیقی  از آنها 
به  که  نرسیده  است  درجه ای  به  آنها  روایی  یا  و  نیست  مشهود 
عنوان خبر مستقل منتشر شوند. در عین حال، بخش عمده ای از 
این شنیده ها پس از چندی، با دریافت جزئیات و مستندات بیشتر 

، به عنوان خبر مستقل بر روی خروجی قرار می گیرند.
به منظور آگاهی مخاطبان از این شنیده های خبری، خبرگزاری 
فارس در نظر دارد هر هفته »دوشنبه ها« برخی از این اخبار را در 
قالب بسته ای با عنوان »زمزمه های فارس« ارائه  کند که این بسته، 

امروز فراروی شماست.
*شفاف سازی قانون برای اجرای راحت

شنیده شده است شورای نگهبان در تالش است شرایط مندرج 
در اصل 115 قانون اساسی را به شکل مبسوط  تر در قالب یک 
آیین نامه اجرایی و نظام نامه داخلی درآورده و به یک رویه تبدیل 

کند.
فکر  اتاق  در  اصالحات  جبهه  و  شورا  خالی  *جای 

خاتمی

طبق شنیده های خبرنگار فارس خاتمی برای انتخابات اتاق فکری 
تشکیل داده است که برخی از اصالح طلبان در آن حضور دارند اما 
نکته قابل توجه این است که هیچ نماینده ای از شورای هماهنگی 
اصالحات و جبهه اصالح طلبان در این اتاق فکر حضور ندارند و در 
مقطعی نیز نجفقلی حبیبی به این افراد اضافه شده بود که بعد از 

مدتی او نیز کنار گذاشته شد.
همچون  افرادی  فکر  اتاق  این  در  می شود  گفته 
دیگر  برخی  و  انصاری  موسوی خوئینی ها، موسوی الری، مجید 

حضور دارند.
*کواکبیان 5 بهمن اعالم نامزدی می کند

شنیده شده است قرار است مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم 
ساالری کاندیداتوری خود را در مراسم افتتاحیه یازدهمین کنگره 

این حزب که 5 بهمن برگزار می شود، رسماً اعالم کند.
*القای جنگ و ناتوانی دفاعی کشور از سوی یک 

اپراتور

رادیویی  تبلیغ  یک  در  همراه   تلفن   اپراتورهای  از  یکی  اخیراً 
ضمن القای احتمال جنگ در کشور این تصویر را در ذهن ترسیم 
و  دفاع  برای  نظامی  تجهیزات  هیچ گونه  ما  سربازان  که  می کند 
نظامی  کاربرد  موجود  امکانات  و  ندارند  دشمن  تهاجم  با  مقابله 

ندارد.
گفتنی است در این تبلیغ وقتی سرباز از فرمانده خود درخواست 
دشمن  نظامی  ادوات  و  تهاجم  با  مقابله  برای  نظامی  تجهیزات 
می کند فرمانده خطاب به وی می گوید سرباز فقط می توانم سیم 

کارتت را شارژ کنم.
*متکی رسمًا وارد انتخابات می شود

براساس شنیده های خبرنگار فارس، قرار است منوچهر متکی وزیر 
سابق امور خارجه کشورمان و نایب رئیس جبهه پیروان در صورتی 
که به جمع بندی برسد، کاندیداتوری خود را به طور رسمی در ماه 

جاری اعالم کند.
*خاتمی: »...« زیاد داریم معرفی می کنم

تقاضاکنندگان  برخی  برابر  در  خاتمی  پیغام  خبر  انتشار  پی  در 
برای نامزد شدن که گفته بود بروید دنبال یک »...« دیگر بگردید.

وی مجدداً گفته است من نمی آیم همانطور که قبال هم گفتم »...« 
زیاد است بخواهید معرفی می کنم.

پیش از این نیز دبیرکل خانه کارگر گفته بود به هیچ وجه امکان 
ندارد خاتمی وارد عرصه انتخابات شود.

*والیتی سخنگو می شود

شنیده شده است طبق اخبار منتشر شده مبنی بر فعالیت رسمی 
ائتالف سه گانه اصولگرایان در ایام دهه فجر والیتی قرار است به 

عنوان سخنگوی ائتالف سه گانه در این باره اطالع رسانی کند.
*رشد صعودی تعداد شبکه های ماهواره ای مخرب

فارسی زبان  تلویزیونی  شبکه  سه  تنها   73 سال  در  که  حالی  در 
لس آنجلسی  شبکه  دو  و  نفاق  گروهک  تلویزیونی  شبکه  شامل 
مشغول فعالیت علیه امنیت و فرهنگ مردم کشورمان بودند، در 
از این  سال 91 این تعداد به 125 شبکه فارسی زبان رسیده که 
تعداد 13 شبکه فقط مخصوص پخش سریال و فیلم های سینمایی 

هستند.
*چاپ کتابی مشکوک در سایه کم توجهی مسئوالن

شنیده شده است  در سایه کم توجهی مسؤوالن و نهادهای مسؤول، 
کتابی با نام »دیکتاتور خوب!« توسط یکی از انتشارات های استان 
قم به چاپ رسیده است که محتوای این کتاب در ظاهر در نقد 
دیکتاتورهای منطقه می باشد ولی نویسنده با زیرکی به برخی از 

مسائل وقایع سال 88 پرداخته است.
*اشاعه خرافات و فساد به نام یوگا

عناوین  با  کالس هایی  یوگا  مراکز  برخی  در  است  شده  شنیده 
که  می شود  برگزار  روح«  و  جسم  »پرواز  فرشتگان«،  با  »ارتباط 
ارائه مواد  از سادگی متقاضیان، ضمن  با سوءاستفاده  سودجویان 
توهم زا اقدام به  فروش اشیاء و اقالم بی ارزش با قیمت گزاف کرده 
الهی و  الهی، روغن  این وسایل، نظیر میوه های  الهی خواندن  با  و 
سنگ های الهی، افراد را فریب داده و ادعا می کنند که این اجناس 

فقط در اختیار آن ها است.
شوهران  با  ارتباط  گرفتن  از  پرهیز  به  زنان  فوق،  کالس های  در 

خود به منظور رسیدن به آگاهی های کیهانی سوق داده می شوند.

از  غیرمجاز  فیلم  حلقه  هزار  ده  از  بیش  *کشف 

فروشگاه های مجاز

براساس بازرسی صورت گرفته از مراکز و فروشگاه های مجاز عرضه 
و –––غیرمجاز  حلقه ––  هزار  ده  از  بیش  فرهنگی،  محصوالت 

حاوی فیلم های مبتذل، مستهجن، کپی و... کشف شده است.
*واردات رنگ های سرطان زا

شنیده شده است درپی واردات رنگ های نساجی سرطان زا سازمان 
بازرسی وارد عمل شده و  براساس قانون با وارد کننده رفتار شده 

است.
گفتنی است در پی ورود به موقع سازمان بازرسی به این موضوع 
قانونی  اقدام  این رنگ ها  نیز  علیه واردکننده  استاندارد،  مؤسسه 
این  انجامید.  واردکننده  برای  به صدور حکم محکومیت  کرد که 

رنگ  ها از کشور چین وارد شده بود.
*سرقت 6 میلیاردی گواهی اسقاط خودرو

از 6  بیش  ارزش  به  اسقاط خودرو،  فقره گواهی  از 3 هزار  بیش 
میلیارد تومان، سرقت شده است و با گذشت 6 سال از این موضوع 
خاطیان  یا  خاطی  با  حقوقی  انضباطی،  برخورد  هیچ  مسؤوالن 
برای  فقط  گواهی ها،  جستجوی  و  پیگیری  به جای  و  نکرده اند 

درخواست صدور المثنی اقدام کرده اند.
* 75 تن گوشت وارداتی غیرقابل مصرف امحا شد

شنیده شده است اخیراً 3 کانتینر گوشت منجمد حدوداً  75 تن و  
به ارزش تقریبی 750 میلیون تومان که تاریخ مصرف آن گذشته 
بود، از کشور برزیل و از گمرک هرمزگان وارد کشور شده بود که 

با پیگیری به موقع دستگاه های مربوطه  امحا شد.
*برنامه اصالح طلبان در صورت پیروزی در انتخابات 

92

کرباسچی اخیراً با اشاره به دوران محکومیتش در سال 78 و اینکه 
عطریان فر به وی گفته بود آقای خاتمی آنقدر گرفتاری دارند که 
مساله زندان رفتن ها بین آنها گم است، اظهار داشته است: اگر 
از  موسوی  و  کروبی  شوند؛آقایان  آزاد  سیاسی  زندانیان  بود  قرار 
حصر بیرون آیند، وضعیت اقتصاد و فرهنگ و سیاست داخلی و 
خراجی رو به بهبود رود، پس اصالح طلبان برای چه باید به قدرت 
باید  برنامه های آتی اصالح طلبان است که  واقع  برسند؟این در 
در صورت به قدرت رسیدن تالش کنند که محقق شود نه شرایط 

حضور در انتخابات.
*چرا ارز گران می شود

غالمحسین شافعی نایب رئیس اتاق ایران گفته است افزایش نرخ 
خارجی  های  تحریم  وجود  و  ارز  بودن  نرخی  چند  دلیل  به  ارز 
بانکی کشور  ارز در نظام پولی و  است؛ سیاست چندنرخی بودن 

مایه فساد در اقتصاد است.

*عماد الدین باقی به دنبال مدل تلویزیونی ترکیه

شنیده شده است اخیراً عماد الدین باقی خواستار آزادی تاسیس 
آزادی  است  داشته  اظهار  است.وی  شده  خصوصی  تلویزیون 
اعالمیه   19 اصل  مصادیق  از  یکی  خصوصی  تلویزیون  تاسیس 
اسالمی  از کشورهای  برخی  در  است چنانکه  بشر  جهانی حقوق 
داشتن  درصورت  هر شهروندی  نیز  ترکیه  مانند  و جهان سومی 
توان مالی می تواند رسانه  خصوصی دایر کند و نیاز به مجوزهای 

مرسوم در ایران نیست.
*دعوت از سعید جلیلی برای کاندیداتوری

شنیده  شده است اخیراً برخی  چهره  های سیاسی درصدد هستند 
طی دیداری با سعید جلیلی از وی برای کاندیداتوری در انتخابات 

92 دعوت کنند.
*تحلیل لیدر انحرافی از انتخابات92

حاضر  حال  در  ما  است:  شده  مدعی  انحرافی  جریان  لیدر  اخیراً 
گزینه 20 میلیونی در صحنه نداریم و قطعا انتخابات به دور دوم 

کشیده می شود.
وی ادامه می دهد: یا گزینه دولت به مرحله دوم می رود یا گزینه 
اصالح  کاندیدای  با  مبارزه  عادل  حداد  برای  و  طلب ها  اصالح 

طلب ها سخت است.
در  تکثرگرایی  ما  راهبرد  می کند  تاکید  انحرافی  جریان  لیدر 
نامزدها است که در این صورت ما تعیین می کنیم چه کسی وارد 
دور دوم شود و رقابت اگر بین ما و اصالح طلب ها باشد اصولگرایان 

زیر پرچم ما سینه خواهند زد.
*صالحی: احمدی نژاد هرچه بگوید گوش می کنم

انتخابات  مسائل  بررسی  به  که  ای  جلسه  در  است  شده  شنیده 
92 مربوط می شد علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه گفته است 
گوش  بگوید  او  چه  هر  و  هستم  مند  عالقه  نژاد  احمدی  به  من 

خواهم داد.
*صحبت های جالب یک متهم اقتصادی

یکی از متهمین اقتصادی گفته است: اگر مرا آزاد کنید اعتماد را 
به مردم برمی گردانم و دالر را به 1800 تومان می رسانم.

وی گفته است آنقدر صرافی و شعبه در خارج از کشور دارم که 
وضع را درست کنم.

*علیه والیتی و حداد عادل هم کار کنید

ای  در جلسه شبانه  اجرایی کشور  مقام   است یک  شنیده شده 
روی  بر  است:  گفته   خود  انتخاباتی  تیم  مسئولین  از  برخی  با 
را  آنها  ضعف  نقاط  داریم  و  کرده ایم  کار  مختلف  کاندیداهای 
عمومی می کنیم.وی تاکید کرده  است درباره  قالیباف کارمان را 
کرده ایم و  از این پس باید بر روی  والیتی و حداد تمرکز داشته 

باشیم

تحلیل لیدر انحرافی از انتخابات 92 - چرا ارز گران می شود - واردات رنگ هاى 
سرطان زا - فیلم هاى غیرمجاز در مراکز مجاز - اشاعه فساد در سایه یوگا
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بورکینافاسو یکی از فقیرترین کشورهای جهان، کشوری محصور در خشکی است 
که دشتهای پهناور آن، فاقد هرگونه پوشش گیاهی مناسب است. این کشور که 
در غرب آفریقا و در جنوب صحرا قرار دارد، از شمال با مالی و از جنوب غرب با ساحل 
زندگی  اما  دارد  از طال  منابع کم نظیری  اینکه  علیرغم  بورکینافاسو  عاج همسایه است. 
پنبه می گذرد.تی.ا.بلی  تجارت  و  برداشت  پایه  اکشت،  بر  مردم آن  از  بسیاری 
روستایی سنتی در مرز غنا است که مردمانش از قرن 15 میالدی در اینجا زندگی 
و دیوارهای نقاشی شده که استادانه  انگیز این روستا  کنند. معماری شگفت  می 
طراحی شده از مردم یکی از فقیرترین کشورهای جهان چهره ای دیگر می 
سازد. غنای فرهنگی نقاشی ها و اینکه زنان این دیوارهای زیبا را طراحی می 

کنند، جزو عجایب این سرزمین محسوب می شوند.

بنـاهای عجیـب و غریـب در بورکینافـاسو !


