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 از كساني مباش كه عيب ظاهري و واضح خود 
را نمي بيند ولي كوچكترين عيب ديگري 
كه  مباش  كساني  از  نيز  و  است  بزرگ  برايش 
گناه بسيار خويش را ناچيز ميشمارد و اندك گناه 
)طرائف  است.  بسيار  او  چشمان  در  ديگري 

الحكم جلد 1 صفحه 353(
 امام علي )ع( 

 حضرت آیت اهلل خامنه ای صبح امروز در دیدار معلمان و فرهنگیان تاکید کردند : مصرع برجسته حماسه سیاسی انتخابات پیش رو است.
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر 
معظم انقالب اسالمی صبح امروز )چهارشنبه( در دیدار هزاران نفر از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور، آموزش و پرورش را یک دستگاه 
بسیار مهم و اساسی و زیر ساخت اصلی برای شکل گیری جامعه ای پیشرفته و برخوردار از خصلت های واالی انسانی و سبک زندگی 
اسالمی دانستند و تأکید کردند: ادامه مسیر پرشتاب پیشرفت کشور در ابعاد مختلف نیازمند حرکت جهشی و خلق حماسه سیاسی و 

حماسه اقتصادی است و آموزش و پرورش در این عرصه قطعاً نقش آفرین است.
در این دیدار که به مناسبت هفته گرامیداشت مقام معلم برگزار شد، حضرت آیت اهلل خامنه ای با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت اهلل 
مطهری و همچنین شهدای معلم و دانش آموز، جایگاه و منزلت شغل معلمی را در جامعه اسالمی بسیار باالتر و متفاوت تر از سایر مشاغل 
دانستند و افزودند: معلم در واقع شکل دهنده و پردازنده گوهرهای گرانبهایی است که کودکان و نوجوانان کشور هستند و بر همین اساس، 

شغل معلمی را نمی توان در ردیف دیگر مشاغل قرار داد. 
ایشان خاطر نشان کردند: رسیدن یک جامعه به سرافرازی، رفاه، غنا، پیشرفت علمی، شجاعت، خردمندی، آزادگی و عقالنیت، در گرو 

آموزش و تربیت صحیح کودکان و نوجوانان است و بخش عمده ای از این وظیفه بسیار مهم نیز برعهده معلمان است.
رهبر انقالب اسالمی گفتند: تأکید مکرر بر لزوم تحول بنیادین در آموزش و پرورش به این علت است که ایجاد هرگونه تحول در جامعه، 

مبتنی بر وجود زیر ساخت اصلی یا همان آموزش و پرورِش برخوردار از جهت گیری اسالمی است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به تصویب و ابالغ سند تحول آموزش و پرورش، اجرایی شدن آن را مورد تأکید قرار دادند و افزودند: 
البته در اجرای سند تحول آموزش و پرورش باید از هرگونه شتابزدگی پرهیز کرد و با در نظر گفتن همه جوانب و با تدبر و تأمل پیش رفت.

ایشان تحول در آموزش و پرورش را کاری عمیق خواندند و خاطرنشان کردند: کارهای عمیق، کوتاه مدت و زود بازده نیستند و بر همین 
اساس اجرای سند تحول آموزش و پرورش نیازمند کارهای تحقیقاتی متعدد در بخشهای مختلف آن است تا ریل گذاری صحیحی انجام 
گیرد.رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر لزوم پشتیبانی مالی دولت و مجلس از آموزش و پرورش، به موضوع دانشگاه فرهنگیان نیز اشاره 
کردند و افزودند: این دانشگاه با دانشگاههای دیگر متفاوت است زیرا در آن، شخصیت معلمان ساخته می شود ، بنابراین آموزش عالی باید 

پشتیبانی های الزم را از دانشگاه فرهنگیان انجام دهد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای کتابهای درسی را نیز یکی از موارد بسیار مهم در آموزش و پرورش برشمردند و تأکید کردند: همواره باید با 
چشمی بینا، بر محتوای کتابهای درسی نظارت کرد تا به تناسب نیازها و پیشرفتها و جنسیت دانش آموزان، معارف الهی و اسالمی و مدنی 

و تمدن ساز و انسان ساز گنجانده و برخی موارد غیر مناسب اصالح شوند.
ایشان با قدردانی از معلمان و زحماتی که برای تعلیم و تربیت دانش آموزان متحمل می شوند، به ایستادگی معلمان در پای منافع انقالب 
اسالمی و هوشیاری آنان، در طول 34 سال گذشته، اشاره کردند و افزودند: امسال که سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نامگذاری 

شده است، قطعاً آموزش و پرورش می تواند در تحقق این حماسه نقش آفرین باشد.
خاطرنشان کردند: دانش آموزان اگرچه به لحاظ قانونی دارای شرایط رأی دادن نیستند اما می توانند بر خانواده های خود تأثیرگذار باشند 
و معلمان نیز می توانند هم در مسئله انتخابات به عنوان نقطه برجسته حماسه سیاسی و هم در حماسه اقتصادی که بلندمدت است، نقش 
آفرینی کنند.حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: کشور و ملت بزرگ ایران، با توجه به اهداف و آرمانهایی که دارد، نیازمند حماسه سازی 

و حرکت جهشی در بخشهای مختلف است.
ایشان با اشاره به پیشرفتهای شگرف ملت ایران در سه دهه گذشته بویژه پیشرفتهای علمی، تأکید کردند: سرعت پیشرفتهای علمی ایران 

بگونه ای بوده است که مجامع جهانی چاره ای جز اعتراف به آن نداشته اند.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: سرعت پیشرفت ملت ایران در زمینه های سیاسی، اجتماعی، سازندگی، آگاهی، بصیرت عمومی، 

اقتدار ملی و آبروی بین المللی نیز باال بوده است اما بدخواهان ملت در تبلیغات خود به این مسائل اشاره ای نمی کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: با وجود همه این پیشرفتها، ملت ایران برای رسیدن به اهداف و آرمانها، و جایگاه شایسته خود نیازمند 

پیشرفتهای بیشتر و شگرف تر است، و الزمه چنین پیشرفتها و جهش هایی خلق حماسه است.
ایشان با اشاره به تجربه موفق خلق حماسه در دوران دفاع مقدس، تأکید کردند: به لطف خداوند، ملت ایران در خلق حماسه سیاسی و 

حماسه اقتصادی نیز موفق خواهد شد و آن را به چشم خود خواهد دید.
در ابتدای این دیدار آقای حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تصویب سند تحول بنیادین گفت: برای اجرای این سند مهم، 
تدوین و آماده سازی 6 سند پایین دستی و نقشه راه تحول بنیادین در دستور کار قرار گرفت که تاکنون سند برنامه درسی ملی رونمایی 

شده است.

وزیر آموزش و پرورش، اجرای نظام جدید آموزشی، هدایت دانش آموزان به سوی رشته های فنی و حرفه ای، توجه ویژه به دانش آموزان 
نخبه و ارتقای کمی و کیفی المپیادها، استفاده از فناوریهای جدید در مدارس و تأسیس دانشگاه فرهنگیان را از جمله زیرساختهای ضروری 

برای تحول بنیادین در آموزش و پرورش برشمرد.

رهبر معظم انقالب در دیدار معلمان :

انتخابات پیش رو مصرع برجسته حماسه سیاسی است

2

آيت اهلل سيد محمد خامنه اي و يك 
سئوال ساده

4

6

3

5

7

جايگاه زن در انديشه و عمل امام موسي 
صدر

گزارش مشروح مذاكرات هيأت عمومي 
اصراري شعب حقوقي ديوان عالي

گزارش مشروح مذاكرات هيأت عمومي 
اصراري شعب حقوقي ديوان عالي

تفاوت كشورهاي ثروتمند و فقير در 
چيست؟

عکس
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مصاحبه  در  اخیرا  اسالمي  شوراي  مجلس  سابق  نماینده  خامنه اي،  محمد  سید  جناب 
مشروحي، درباره کاندیداتوري آیت اهلل هاشمي رفسنجاني اظهار نظر فرموده اند. هرچند 
فهم سناریوي پیچیده که ایشان براي اثبات به مصلحت نبودن کاندیداتوري رئیس مجمع 
تشخیص مصلحت نظام تبیین کرده اند، از فهم عقل بنده و امثال بنده خارج است. اما 
با توجه به آن که ایشان در بخشي از مصاحبه خود به ماجراي مک فارلین اشاره کرده و 
آن را خیانت هاشمي به امام و رهبري دانسته اند، خالي از لطف نیست که به سوابق این 

موضوع اشاره کنیم. 
به دو چیز  اظهار کرده است: اسالم نسبت  این مصاحبه  آقاي سید محمد خامنه اي در 
حساسیت فراوان دارد یکي »نفاق«که قرآن آیات بسیاري را درباره طرد و مجازات منافق 
آورده و دیگري »خیانت«. خیانت درجاتي دارد و خیانت به جامعه و ملت )اّمت( بزرگترین 
اقسام خیانت است. امیرالمؤمنین )ع( مي فرماید: »و اّن اعظم الخیانه خیانة االّمه واعظم 
و  بشود  امت  و  جامعه  به  که  است  خیانتي  خیانت،  بزرگترین  االئمه«یعني  غّش  الغّش 

بزرگترین فریبکاري و ناراستي، فریب رهبران است. 
نمونه خیانت به رهبر و امام، واقعه مک فارلین است، که خود آنها با تمهیداتي نزدیک 
به یک سال، معاون رئیس جمهور آمریکا را با وعده موفقیت به ایران آوردند و از طریق 
تشریفات فرودگاه از او پذیرایي و به هتل بردند و با او در آنجا مالقات و به وسیله مترجم 
مشخص و معروفي مذاکره کرده و هدایا را رد و بدل کردند، ولي پس از افشاگري و کشف 
آن از طریق جراید لبنان به امام)ره( وانمود کردند که آن آمریکایي که یک مقام عالي 
دولت آمریکا بود به صورت احمقانه اي به ایران آمده و تیرش به سنگ خورده و برگشته و 

این را یک پیروزي وانمود کردند. 
این عمل مصداق صریح همان »غش ّاالئمه« بود. اما بازخواني ماجراي مک فارلین نشان 
آورده،  برزبان  واقعه  این  درباره  خامنه اي  محمد  سید  آقاي  امروز  که  اظهاراتي  مي دهد 
موضوع جدیدي نیست و ایشان 27 سال قبل نیز دقیقا همین موضع را درباره ماجراي 
مک فارلین داشته است و اتفاقا به عنوان نماینده دوره دوم مجلس شوراي اسالمي نیز 
این موضع خود را به همراه هفت نفر دیگر از نمایندگان در سوالي سرگشاده از وزیر وقت 
خارجه که قبل از طرح در مجلس شوراي اسالمي در روزنامه رسالت مورخ 29 آبان 1365 

چاپ شده است، پرسیده اند. 
همان گونه که در متن سوال مذکور آمده است، این نمایندگان موضوع را قبل از طرح 
سوال به صورت شفاهي از دکتر والیتي، وزیر وقت امورخارجه پرسیده اند و وي به آنها 
توضیح داده است که مساله مک فارلین تحت نظارت آقاي هاشمي رفسنجاني، رئیس وقت 
مجلس شوراي اسالمي و جانشین فرماندهي کل قوا پیگیري مي شود، اما آنان به طرح 

سوال به صورت سرگشاده اقدام کرده اند. 
متن کامل طرح سوال بدین شرح است: 

سوال 8 تن از نمایندگان مجلس از وزیر امور خارجه 
ریاست محترم مجلس شوراي اسالمي 

احتراما تقاضا دارد به وزیر محترم امور خارجه ابالغ گردد تا طبق اصل 88 قانون اساسي 
در مهلت مقرر در مجلس حاضر و به سواالت ذیل پاسخ دهند: 

جمهوري  خارجي  سیاست  اجراي  عهده دار  خارجه  امور  وزارت  که  این  به  توجه  با   -1
اسالمي است و تعیین خط مشي با مقام معظم رهبري و مجلس شوراي اسالمي است، در 
رابطه با جنجال تبلیغاتي اخیر از داخل و خارج کشور در خصوص ارتباط با دولت آمریکا 

اعالم دارند که این ارتباط در چه سطحي صورت پذیرفته است. 
2- نظر به این که مجلس شوراي اسالمي هیچ گونه اطالعي از این فعل و انفعاالت نداشته 

اند، اعالم دارند چه مقامي یا مقاماتي تصمیم به این تماس و ارتباط گرفته اند. 
تماس  آمریکایي  هیات  با  خارجه  امور  وزارت  کادر  از  خارج  افرادي  مي شود  شنیده   -3
گرفته و مذاکره نموده اند، لطفا اعالم دارید که این افراد ماموریتي از جانب وزارت امور 
خارجه داشته اند یا خیر و در صورتي که پاسخ منفي باشد، مجوز قانوني تماس و ارتباط 

افراد مذکور کدام است؟ 
4- جریان سفر هیات آمریکایي به ایران به چه صورت و با چه کیفیتي صورت پذیرفته 
و چه کساني در ایران با آنها مذاکره نموده، محور مذاکرات چه بوده و مذاکرات به چه 

تصمیماتي منجر گردیده است. 
5- ضمنا موضوع قبال با وزیر محترم امور خارجه در میان گذاشته شده و پاسخ مشار الیه 
مقنع نبوده است. سید احمد حسیني سیرجاني - جالل الدین فارسي - نیکروش- سید 
بند  سوال  )با  کرماني  فهیم   - رهناني  النجفي  - حسنعلي  موسویان   - خامنه اي  محمد 

چهارم موافقم( - اسرافیلیان 
موضوع  در  هاشمي  عملکرد  است  معتقد  اکنون  که  سیدمحمدخامنه اي  آیت اهلل  جناب 
مک فارلین خیانت به امام و رهبري و مصداق نفاق بوده است، بد نیست به بیانات امام 
خمیني)ره( که دقیقا بالفاصله پس از انتشار طرح سوال ایشان و هفت همفکرشان ایراد 
شد، مراجعه کنند و دریابند که از نظر امام کدام عمل خیانت و نفاق بوده است؟ مدیریت 
این  سوي  از  سرگشاده  سوال  طرح  یا  رفسنجاني  هاشمي  سوي  از  فارلین  مک  موضوع 

هشت نفر: 

بیانات امام خمیني در 29 آبان سال 1365: 
من نمي خواهم در این روز مبارك اسباب افسردگي اشخاص بشوم، لکن مي خواهم عرض 
کنم چرا این قدر ما عقب افتاده هستیم؟ چرا ما باید به واسطه اغراض نفسانیه این قدر 

خودمان را ببازیم؟ 
به کاخ سفید  ایران  این بي اعتنایي  براي  تزلزل درآمده است  به  باید وقتي که دنیا  چرا 
یا  باشیم  قدر غربزده  این  باید  ما  را؟ چرا  آنها  توجیه کنیم مسائل  باید  ما  و سیاه، چرا 

شیطانزده؟ 
من هیچ توقع نداشتم از بعض این اشخاص، ولو بعضیشان در نظر من پوچ  اند، لکن از 
بعضي از این اشخاص که سابقه دارند هیچ توقع نداشتم که در این زمان که باید فریاد 
بزنند سر امریکا، فریاد مي زنند سر مسئولین ما! چه شده است؟ شماها چه تان است؟ چه 
کردید شماها؟ شماها چرا باید تحت تأثیر تبلیغات خارجي واقع بشوید یا تحت تأثیرات 
نفسانیت خودتان؟ در یک همچون مسئله مهمي که باید همه شما دست به هم بدهید و 
ثابت کنید به دنیا که ما وحدت داریم، وحدت ما این طور شده است و در روزي که هفته 

وحدت است چرا شماها مي خواهید تفرقه ایجاد کنید؟ 
ایجاد  ایجاد کنید؟ چرا مي خواهید دو دستگي  تفرقه  بین سران کشور  چرا مي خواهید 
این تذهبون؟ من نمي توانم که آن  را؟ کجا دارید مي روید؟  کنید؟ چه شده است شما 
طوري که مي خواهم، با شما صحبت کنم و نمي خواهم در روز عید رنجش براي شما پیدا 
کنم، لکن شما انصاف بدهید که در یک همچو وقتي، وقت یک همچو اموري است؟! وقت 

یک همچو تأییدي است از کاخ سفید؟ وقت یک همچو تأییدي است از ریگان؟ 
لحن شما در آن  چیزي که به مجلس دادید، از لحن اسرائیل تندتر است، از لحن خود 
کاخ نشینان آن جا تندتر است. شما چه شده است این طور شدید؟ شما که این نبودید 

بعضیتان. من بعضیتان را مي شناسم، شما این طور نبودید. 
من امیدوارم که شما باز توجه کنید به مسائل، توجه کنید به دنیا، توجه کنید به خودتان، 
توجه کنید به قدرت خودتان. نشکنید این قدرت را، گرچه شماها نمي توانید، لکن نباید 
یک همچو کاري در ایران بشود. من نمي خواهم دل شما را بشکنم، لکن شما دل ملت 
ما را نشکنید، شما دل مسئولین ما را نشکنید، شما هي تندرو و کندرو درست نکنید، 
دودستگي ایجاد نکنید، این خالف اسالم است، خالف دیانت است، خالف انصاف است، 
و  ما سالمت  ملت  به همه  تعالي  و  تبارك  امیدوارم که خداي  را. من  کارها  این  نکنید 
سعادت عنایت کند، و دوستان ما را به خود بیاورد و کساني که مي خواهند تفرقه ایجاد 
، خدا هدایتشان کند و خداي تبارك و تعالي شّر اشرار را از سر این کشور  کنند، ان شاء اهللَّ
نامه«پوچ  امضاکنندگان  از  برخي  اینکه  عبارت  از  امام  منظور  احتماال  البته  کند.  کوتاه 
را  اقدام  این  صراحت  به  خمیني  امام  اما  است،  نبوده  خامنه اي  محمد  سید  اند«جناب 
تفرقه افکني، تایید آمریکا، تندتر از اسرائیل، خالف اسالم و خالف دیانت ارزیابي کرده اند 
و پس از این عبارات هم تصریح کرده اند که به دلیل مصادف شدن با عید میالد رسول 
خدا)ص( و هفته وحدت نمي خواهند آن طوري که الزم است، با این گروه برخورد کنند 
واز شکستن دل آنها صرف نظر کرده اند. اکنون جاي این پرسش از جناب سید محمد 
خامنه اي وجود دارد که آیا مواضع امروز وي، تکرار همان سوال 27 سال پیش با لحني 
به مراتب تندتر نیست و امام خمیني که 27 سال قبل در قبال آن سوال مالیم تر، آن 
گونه واکنش نشان داد، اگر امروز بود و این لحن و خطاب جناب سید محمد خامنه اي را 

مي شنید، چگونه برخورد مي کرد؟ 
در خاتمه توجه جناب سید محمد خامنه اي را به مواضع مکرر برادر ایشان، رهبر انقالب، 
حضرت آیت اهلل سید علي خامنه اي جلب مي کنیم که بارها از جمله در خطبه هاي 29 
خرداد 1388، زندگي آیت اهلل هاشمي رفسنجاني را مجاهدت توصیف کرده اند. اگر هاشمي 
رفسنجاني در موضوعي مانند مک فارلین اینچنین به امام و رهبري خیانت مي کرد، رهبر 
انقالب که به مراتب بیش از ما و جناب سید محمد خامنه اي در جریان موضوع بوده اند، 

آیا چنین تاییداتي را که درباره شخصیتي دیگر نداشته اند، ابراز مي کردند؟

آيت اهلل سید محمد خامنه اي و يك سئوال ساده

آیت اهلل سیدمحمد خامنه ای در گفت وگو با فارس

آیت اهلل سیدمحمد خامنه  ای در گفت وگویی تفصیلی با فارس، با 
تاکید بر وجود سناریویی پیچیده از سوی دشمنان انقالب برای 
ایجاد فتنه جدید در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، اهداف 
و ابعاد مختلف این سناریو بویژه مطرح شدن نامزدی یک چهره 

مشهور سیاسی را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.
»انتخابات آزاد« کلید واژه ای بود که از چند ماه قبل - پیش از 
آن که حتی زنگ غیررسمی رقابت های انتخابات یازدهم ریاست 
جمهوری ایران نواخته شود - ابتدا در رسانه های غربی و شبکه 
های مخالف نظام در خارج کشور مطرح گردید و بالفاصله توسط 
برخی چهره های مشهور سیاسی و جریانات و رسانه های مرتبط 
با آن ها در داخل، وارد ادبیات سیاسی شد. این واژه پردازی دقیقاً 
مفاهیمی چون »سالمت انتخابات« و »تقلب« را به اذهان متبادر 
انتخابات دهم ریاست جمهوری به  از  می کرد که چند ماه قبل 
عرصه  وارد  ها  رسانه  و  جریانات  همین  توسط  و  ترتیب  همین 
سیاست شدند و  ماجراهایی آفریدند که فتنه غم انگیز و براندازی 
ناکام سال 88 محصول آن بود. به همین دلیل نیز از ابتدایی که 
واژه »انتخابات آزاد« ابتدا توسط رسانه های خارج کشور و سپس 
توسط چهره هایی چون آیت اهلل هاشمی رفسنجانی به کار گرفته 
شد، واکنش های قاطعی از جانب صاحب نظران و فعاالن سیاسی 

و رسانه ای جبهه انقالب در قبال آن اتخاذ گردید.
ماجرای »انتخابات آزاد« گرچه با موضع صریح رهبر معظم انقالب، 
رسد  می  نظر  به  اما  بربست  رخت  آن  مروجان  آشکار  ادبیات  از 
آن  ابعاد  از  یکی  آزاد  انتخابات  موضوع  که  سناریویی  طراحان 
بود، همچنان پیگیر سناریوی خود برای تاثیرگذاری بر انتخابات 
ریاست جمهوری خرداد 92 هستند. در این خصوص بر آن شدیم 
تا اهداف، ابعاد و زوایای مختلف سناریوی مخالفان برای انتخابات 
ریاست جمهوری یازدهم  را با تمرکز بر تجارب حاصله از فتنه 88 
در گفتگو با آیت اهلل سید محمد خامنه ای مورد بررسی و ارزیابی 
قرار دهیم.آیت اهلل سید محمد خامنه ای، سالیانی است که حضور 
مستقیمی در عرصه های سیاسی و حکومتی ندارد و  در مسند 
فلسفی  بنیادین  مباحث  پیگیر   ، مالصدرا  حکمت  بنیاد  ریاست 
است اما عالوه بر سابق طوالنی مبارزاتی و حضور در ارکان تصمیم 
سازی پس از پیروزی انقالب - که تجارب حاصل از آن دستمایه 
ای گرانسنگ برای تحلیل مسائل کنونی کشور است - وی هنوز 
هم بواسطه دغدغه های انقالبی، روزانه بخشی از اوقات خود را به 
پیگیری مباحث روز کشور اختصاص می دهد و اشراف دقیق و 

جزئی بر  تحوالت داخلی و خارجی دارد.
با توجه به همین تجارب و اشراف، بر آن شدیم تا با آیت اهلل به 
گفت و گو بنشینیم و با رویکردی آسیب شناسانه، ابعاد و مسائل 
انتخابات ریاست جمهوری سال خرداد 92 را از منظر وی بشنویم. 
آنچه در پی می آید مشروح گفتگوی تفصیلی خبرگزاری فارس 
با آیت اهلل سید محمد خامنه ای است.فارس:با تشکر از وقتی که 
در اختیار ما قرار دادید، همانگونه که مطلعید در آستانه انتخابات 
ریاست جمهوری یازدهم، دشمنان انقالب با همان سبکی که در 
انتخابات سال 88 شبهه افکنی درباره سالمت انتخابات را در پیش 

گرفتند، موضوع »انتخابات آزاد« را مطرح می کنند. از منظر شما 
چرا دشمنان نظام بر روی »انتخابات آزاد« تمرکز دارند؟
»انتخابات آزاد« رمز شورش و ُکد عملیات براندازی است

آیت اهلل محمد خامنه ای: مقصود از طرح و بیان این الفاظ، القاء 
به  و  شده  هدایت  نوعی  به  آینده  انتخابات  که  است  مطلب  این 
قول آنها مهندسی شده و به نفع عده ای خاص خواهد بود و نوعی 
پیشگویی از آینده انتخابات است. بدیهی است که این شبهه اگر 
چندساله،  و  سی  تجربه  باشد، حسب  صادق  دیگر  کشور  هر  در 
انقالب،  از  پس  اسالمی  ایران  در  که  می دانیم  جهان  مردم  و  ما 
صادق نیست و نوعی افترا به گذشته این ملت و تزویر سیاسی بر 
ضد امنیت ملی برای آینده است.این تعبیر، آغاز حمله تبلیغاتی 
و جوسازی علیه حکومت و نظام و در حکم شیپور جنگ است. 
متأسفانه شبیه این عبارت )یعنی لزوم سالمت انتخابات( هم پیش 
از انتخابات سال 88 به وسیله کسانی که هنوز هم در صف مقامات 
 88 فتنه  متهمان  محاکمه  است.در  اظهار شده  می ایستند،  نظام 
اعتراف شد که این گونه تعبیرات در واقع رمز شورش و ُکد اجرایی 
شدن عملیات براندازی است. اظهار این عبارت و تکرار آن در این 
انتخابات هم نوعی تهدید و چیزی شبیه قطع و یقین به پیروزی 
موضع  که  است  آن  برای  شاید  و  است  در سال 92  فتنه جدید 
لیدری سابق در فتنه 88 مخدوش نشود و مخالفین انقالب، آن ها 

را متهم به سازش با نظام نکنند.
دالیل پشت صحنه انتخاب واژه انتخابات آزاد

اعالم و ادعای ضمنی و تلویحی نبود آزادی در انتخابات - پیش از 
واقعه انتخابات - چند نتیجه برای فساداندیشان دارد:

1- آنکه القاء شود که آثار عالیم تقلب یا سلب آزادی در انتخابات 
برای گوینده مسلّم و روشن است تا در صورت ناکامی در انتخابات 
و شکست، به فاز بعدی - یعنی عملیات فتنه جدید - وارد شوند و 

بگویند ما از پیش، موضوع نبود آزادی را می دانستیم.
2- پاشیدن تخم تردید و شک در میان ساده دالن تا عده ای ضعیف 

و کم اطالع را ناامید و از صندوق های رأی دور کنند.
که   88 سال  انتخابات  خصوصاً  مختلف  انتخابات  فارس:تجارب 
منجر به آن فتنه بزرگ گردید، نشان می دهد که دشمنان نظام 
و انقالب برای تاثیرگذاری بر فضای داخلی کشور ما برنامه جدید 
دارند و مخصوصاً در آستانه انتخابات فعالیت های مشکوکی را آغاز 
می کنند.از منظر شما برنامه دشمنان نظام برای انتخابات ریاست 

جمهوری سال 92 چیست؟
ابعاد مختلف سناریو دشمن برای انتخابات 92

در  ایران  اسالمی  جمهوری  دشمنان  ای:  خامنه  محمد  اهلل  آیت 
دقت  با  را  موسوی  میرحسین  و  گذاشتند  تمام  سنگ   88 سال 
آقای هاشمی و گروه های مخالف،  به پشتیبانی  با عنایت  و  تمام 
آنها فی نفسه  انقالب رنگی  انتخاب کردند. طرح  برای هدف خود 
و  ایران  و ملی ملت  اسالمی  آنکه غیرت  نداشت جز  نقصی  هیچ 
هوشیاری مردم را ندیده گرفته بودند که به همین دلیل، کید و 
مکر و توطئه پلید آنها شکست مفتضحانه ای خورد. اما دراین دوره 
مسلم است که از همان سناریو استفاده نخواهند کرد. حاصل جمع 

مشاوران  و  آمریکا  فکر  اتاق  و  طراحان  کارشناسی های  و  نظرات 
داخلی آنها که سردمداران فتنه سال 88 بودند همه بر روی هم به 

نظر می رسد که به سناریو جدیدی منتهی شده است.
چرا روی کاندیداتوری هاشمی متمرکز شده اند؟

در این طرح:
برای  بیشتری  امکان  که  کنند  مطرح  را  1- سعی شده شخصی 
نزدیکی  فکری  منظر  از  و  باشد  داشته  رأی  گردآوری  و  شرکت 
برمی  شواهد  از  که  طور  آن  باشد.  داشته  ها  آن  با  بیشتری 
آید،احتماالً آقای هاشمی رفسنجانی بهترین فرد برای این برنامه 
یا  باشد  آگاه  توطئه  این  عمق  از  وی  که  نمی کند  فرقی  و  است 
نباشد.مطابق این طرح، شرکت فرد مورد نظر در انتخابات، باید با 
چراغ خاموش و بین القاء احتمال شرکت و عدم شرکت و مشروط 
مانند  تردیدهایی  افراد صالح و  نبود  و  به احساس وظیفه شرعی 
اینها باشد و مثل بعضی از فیلم های هالیوودی تا لحظات آخر فیلم، 

اصل ماجرا برای کسی معلوم نشود.
2- اساس طرح بر این قرار گرفته که سناریو آنها با مقاومت ملت 
می شود  سعی  تمام  ظرافت  با  بنابراین  نشود.  روبه رو  حزب اهلل  و 
در  و  باشد  نداشته  اصطکاکی  آن  با  و  بزند  دور  را  حزب اهلل  که 
شعار و گفتار و رفتار مجریان طرح، چیزی که موجب هوشیاری و 

حساسیت ملت و مسئولین عالی شود ابراز نگردد.
3- سعی شود به جای مقابله با گروه های طرفدار انقالب، از برخی 
افراد معروف و نسبتاً خوشنام جامعه  - که به دلیل نمک پروردگی 
یا سادگی و خوش باوری و دالیلی مانند اینها میل باطنی به شخص 
آقای هاشمی دارند - برای تبلیغ به نفع او استفاده شود. این افراد 
حواشی  از  حتی  یا  تکنوکرات   یا  روحانی  یا  بازاری  است  ممکن 
از والیت فقیه و  اصولگرایان و معروف به اصولگرایی و طرفداری 
پیروی از مقام رهبری باشند که در واقع همان روش استفاده از 
نیروی طرف مخالف به ضرر خود اوست.این روش )یعنی بهره گیری 
از نیروی طرف مقابل برای شکست او و ایراد ضرر و ضربه مهلک از 
داخل و درون دشمن، به جای حمله و ضربه از بیرون(، که به نام 
و روش ماتریس و ماتریکس شناخته می شود، راه و روشی بسیار 
کم هزینه و مؤثرتر از حمله و ضربه از بیرون می باشد و دشمنان 
مکار از این فن استفاده می کنند. به قول سعدی »دشمن چو از 
کند  کارها  آنگاه  و  بجنباند  دوستی  سلسله  ماند  فرو  حیلتی  هر 
که دشمن نتواند«.نظریه پردازان آمریکایی )جوزف نای و شارپ و 
سوروس و...( سیاست جدید آمریکا را بر این پایه قرار داده اند که 
به جای کودتای نظامی در کشورهای هدف و به جای هزینه های 
با صرف پول  بهتر است  اقدام به جنگ سخت،  میلیارد دالری و 
کمتر و از راه جنگ نرم که به مراتب کارآمدتر است، رقیب را به 
زانو درآورند. آمریکایی که در هیچ یک از جنگ های خود از ویتنام 
تا عراق و افغانستان پیروز واقعی نبوده، اگر بتواند طرح دقیق خود 
مورد  و شخص  کند  اجرا  خوبی  به  ایران   92 انتخابات  درباره  را 
نظر خود را به سریر قدرت بنشاند، اولین پیروزی خود را در قرن 
اخیر به دست آورده و نه فقط انقالب اسالمی ایران را مضمحل و 
منکوب و بر آن به طور کامل دست پیدا می کند و حتی بر همه 

انقالب اسالمی و غیر اسالمی و حتی در کشورهای جنوب آمریکا 
هم غلبه کرده و بسط همه را جمع خواهد کرد.

اما به نظر دشمنان- فارغ از این که شخص مورد نظر مطلع باشد یا 
نباشد - دالیل اولویت آقای هاشمی برای این منظور، یکی، سابقه 
طوالنی اعتقاد او به ایجاد رابطه با  آمریکا و اظهارات علنی اوست. 
احتمال  و  اداری و سیاسی در حال حاضر  دوم، داشتن موقعیت 
غلبه بر سّد شورای نگهبان است. سوم، تبلیغات وسیع اطرافیان 
از  تا پیش  انقالب و سمت های سیاسی  از  بر سوابق پیش  مبنی 
فتنه سال 88 است. چهارم، اعتماد بر حفظ مواضع قبلی و حمایت 
وی از فتنه گران 88 و برائت نجستن و عدم استتابه و استبراء از 
آنها علی رغم برخی کلمات دو پهلو و نعل وارونه است. پنجم، ریشه 
داشتن در برخی از نهادها و اقشار از هر قبیل و هر طایفه و آمادگی 
سازمان و حفظ روابط بین المللی با برخی از شیوخ عرب و همسایه.
زمان بندی سناریو و گام های تبلیغی حول محور نامزدی هاشمی

آنها در  به نظر  بندی شده است و هر بخش آن  این طرح زمان 
موقع مقتضی، و گام به گام به انجام می رسد که امکان توجه به آن 

و اهداف و شگرد آن آسان نباشد.
انتخابات  در  آقای هاشمی  نامزدی  تبلیغ  به صورت  اول  گام   -1
و اجازه بحث درباره آن به رسانه ها بود. پس از مدتی یکی آن را 
انکار کرد و دیگری اظهار و تأیید نمود و بعد از مدتی اظهار تمایل 
و احتمال مشروط یا غیر مشروط برای شرکت  وی در انتخابات تا 
با خلط بحث، سعی شود که مردم نتوانند روی شخص او تمرکز 

کنند و علیه او موضع گیری نشود.
2. گام دوم، طرح تز »اعتدال« و رّد و طرد روش افراد و تفریط 
این  و  می شد  گفته  وی  خود  طرف  از  بیشتر  که  بود  جامعه  در 
کلمه، وعده به ایجاد آرامش سیاسی به وسیله اعتدال و میانه روی 
و در واقع در باغ سبزی بود که نظر به دولت کنونی داشت. البته 
اعتدال در اصطالح غربی ها به  اصحاب سیاست روز می دانند که 
اوایل  در  و  می شود  گفته  غرب  طرفدار  آلترناتیو  یا  واسطه  گروه 
ایشان  و مکتب سیاسی  امام خمینی  غربی،  تبلیغات  انقالب هم 
را افراط گرایی و برعکس، لیبرال های نهضت )باصطالح( آزادی را 
در  هنوز  غربی ها  را  اصطالح  این  و  می نامیدند  معتدل  و  میانه رو 

دولت های انقالبی دیگر هم به کار می برند.

»انتخابات آزاد« رمز عملیات براندازی بود ، حامیان فتنه ۸۸ صالحیت کاندیداتوری ندارند
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حجت االسالم مهدي مهریزي گفت: توجه به توانمندي زن یکي از پایگاه هایي است 
که امام موسي صدر براي عرضه دیدگاه هاي دیني درباره زن از آنها استفاده کرده 
را  زنان ملت خودم  تمام  توان داشتم  است، مثال جایي ذکر مي کنند که »اگر من 

آموزش نظامي مي دادم تا از خودشان دفاع کنند.« 
موضوع  با  عمل  و  اندیشه  نشست هاي  سلسله  از  نشست  شفقنا سومین  گزارش  به 
»جایگاه زن در اندیشه و عمل امام موسي صدر« با سخنراني حجت االسالم مهدي 

مهریزي در موسسه فرهنگي تحقیقاتي امام موسي صدر برگزار شد.
 محقق و استادیار دانشگاه آزاد اسالمي در این نشست با بیان اینکه حضور زن در 
امروز بحث زن  فاکتورهاي پیشرفت جوامع است، گفت: در دنیاي  از  اجتماع یکي 
یکي از مسائل اصلي است که سابقه آن در کشورهاي اسالمي به بیش از یکصد سال 

بازمي گردد.
مرد،  با  زن  تعامل  زنان،  استعداد  و  توانمندي ها  شناخت  حوزه  اینکه  بیان  با  او   
عرصه هاي خانواده و اجتماع مواردي است که از آن به عنوان مساله شدن زن تعبیر 
مي شود، افزود: در دنیاي معاصر یکي از موضوعاتي که فکر دانشمندان یا اهل نظر را 
به خود جلب کرده بحث زن است که این بحث مانند بسیاري از مسائل روز جامعه 

به یک چالش تبدیل شد. 
نویسنده کتاب »زن« درباره آغاز حضور زن در جامعه در ایران اظهار کرد: در ایران 
تقریبا از دوران مشروطه مساله زن به عنوان یک موضوع مطالعاتي و اجتماعي مطرح 
شد و زنان با کارهایي مانند انتشار روزنامه فعالیت هاي اجتماعي را آغاز کردند. کم کم 
بحث مدرسه و آموزش دختران مطرح شد. در واقع اینها حرکت هاي اولیه است که در 
دوره جنبش مشروطه در ایران مطرح شد اما عالمان دین نوعا با این تحوالت جدید 
همراه نبودند و نقدهاي جدي به این مسائل داشتند. مهریزي رویکرد عالمان شیعي 
به زنان در صد سال گذشته را به سه دوره تقسیم کرد و گفت: نخستین جریان از 
این سه دوره جریان سنتي است، جریان سنتي نخستین گروهي بودند که با تحوالت 
به زن  نگاه سنتي  ادامه   همان  افراد  این  واقع  بودند. در  و بحث هاي جدید مخالف 
را تقلید مي کردند. در این دوره کتاب هایي تحت عنوان حجاب، عفت زنان و غیره 
نوشته شد و دیدگاه هاي مربوط به زن در ضمن این موضوعات مطرح شد مبني بر 
اینکه زنان در موارد تربیتي، تصمیم گیري و توانایي هاي جسمي و بدني مانند مردان 
نیستند لذا قوانین مربوط به آنها و حضورشان با مردان متفاوت است پس زنان اسباب 

فتنه و لغزش جامعه را فراهم مي کنند پس هر چه در خانه باشند بهتر است. در واقع 
زن از نظر هویت انساني با مرد یکي نیست. او تصریح کرد: از حدود دهه سي به بعد 
آرام آرام رویکرد جدیدي در ایران و در میان اندیشمندان شیعي در مساله زن شکل 
مي گیرد و از قدیمي ترین نوشته هایي که در این زمینه وجود دارد نوشته هاي مرحوم 
محمدتقي شریعتي است که مباحثي را مانند ملکه سبا مطرح و در آن به قرآن استناد 
مي کند مبني بر اینکه زن ها مي توانند حاکمیت سیاسي را بر عهده بگیرند. این استاد 
دانشگاه ادامه داد: در این فاصله یک نگاه دومي شکل مي گیرد که آن را به رویکرد 
اجتماعي به مساله زن تعبیر مي کنم که این رویکرد چند گام به جلو برمي دارد؛ اینکه 
تفاوت  با هم  احکام  از  مانند مرد هستند و فقط در بعضي  انساني  زن ها در هویت 
دارند. این گروه حضور اجتماعي زن را مجاز مي دانند گرچه آن را ترجیح نمي دهند 
در واقع زن ها مي توانند حضور اجتماعي داشته باشند اما بهتر است بر اساس احکامي 
که دین گفته است در خانه باشند. مهریزي در ادامه گفت: کار سومي که این گروه 
انجام داد این است که سعي مي کنند یک تبیین عقالني براي تفاوت هاي فقهي و 
در  زن  »نظام حقوق  کتاب  در  مطهري  مثال شهید  دهند.  ارائه  مرد  و  زن  حقوقي 
اسالم« مي گوید »درست است که طالق به دست مرد است و زن حق طالق ندارد 
اما وقتي توجه کنیم مي بینیم که یک پایه و منطق عقالني دارد چرا که اگر طالق 
به دست خارج از محدوده خانواده باشد اسرار هویدا مي شود و اگر به دست هردوي 
آنها باشد هیچ وقت اختالف خاتمه پیدا نمي کند و زن هم به دلیل احساساتي عمل 
کردن نمي تواند حق طالق داشته باشد لذا قانون گذار طالق را به دست مرد داده 
که این محذورات وجود نداشته باشد.« مهریزي پنج اصلي را که افکار و اندیشه امام 
موسي صدر پیرامون مساله زن روي آن استوار شده است این طور بیان کرد: بحث 
اول »محور قرار دادن قرآن در مسائل زن شناسي« است. در واقع کساني که توانستند 
نگاه جدیدي را نسبت به زن عرضه کنند، کساني بودند که به قرآن توجه داشته اند 
ائمه  و  پیامبر  و  است  قرآن  مسلمانان  دین شناسي  اصلي دست نخورده  متن  چراکه 
بار ها تاکید کردند که براي فهمیدن درستي یا نادرستي آنچه به ما نسبت مي دهند 
یا از جانب ما براي شما گزارش مي دهند به قرآن رجوع کنید. اصل دوم »تفکیک 
میان اسالم و آداب و رسوم مسلمانان« است. در سال هاي اخیر تعبیري طرح شده 
به عنوان سطح اول، دوم و سوم از اسالم. در سطح اول هنوز تغییري رایج نبوده که 
سطح اول در واقع   همان قرآن و سنت است، سطح دوم برداشت هاي عالمان دیني 
از قرآن و سنت است و سطح سوم آنچه در میان مردم به عنوان آداب و رسوم دیني 
شکل مي گیرد و نباید این سه سطح را با هم خلط کرد. اصل سوم »تفکیک میان 
تاریخي« است. یکسري احکام در دین است که جاودانه و  بنیادي و احکام  احکام 
همیشگي است اما این دلیلي نیست که همه آنچه در منابع آمده است از این خصلت 
برخوردار باشد. مثال مطلبي را که یک پیشواي معصوم براي دوره و زمان خود مطرح 
کرده است نمي توان به عنوان قاعده در این دوره مطرح کرد چراکه انسان با تعارض 
ناسازگاري در زندگي مواجه مي شود و این تفکیک میان آنچه حکم ثابت دیني  و 
است با آنچه ممکن است قاعده یي براي دوره یي خاص باشد، یک اصل است. اصل 
چهار »مساله اجتهاد مستمر و تالش براي کشف روح شریعت« است. در واقع در 
منابع دیني یکسري قواعد به عنوان روح شریعت است که اگر کشف شود برخي از 
مشکالت حل مي شود. مثال در مساله طالق این بحث را مطرح مي کند که »المومنون 
مانند    کنند  درباره طالق شرط  ازدواج  هنگام  مي توانند  زن  و  مرد  شروطهم«  عند 
همان چیزي که االن در جوامع رایج است یعني استفاده از قاعده شروط براي حل 
برخي از معضالت و مشکالت قواعد ضرورت دارد. اصل پنجم، »توجه به واقعیت ها و 
حضور در زمان است »یعني زن امروزي و زن در دنیاي معاصر را شناختن و توجه به 
توانمندي هاي او«، این توجه به واقعیت هاي پیراموني و توجه به توانمندي زن یکي 
از پایگاه هایي است که امام موسي صدر براي عرضه دیدگاه هاي دیني درباره زن از 
آنها استفاده کرده است مثال جایي ذکر مي کنند که اگر من توان داشتم تمام زنان 
ملت خودم را آموزش نظامي مي دادم تا از خودشان دفاع کنند. مهریزي، ادامه بحث 
درباره زن در اندیشه و عمل امام موسي صدر را به جلسه بعد که در خردادماه برگزار 

خواهد شد، موکول کرد

جايگاه زن در انديشه و عمل امام موسي صدر
در تقویم رسمی کشور روز تولد حضرت فاطمه زهرا )س( یعنی بیستم جمادی الثانی به عنوان روز 
زن و همچنین روز مادر گرامی داشته می شود. البته در سنت ایرانیان، تجلیل از مقام زن و مادر 
دیرینه دار تر از این است. در ایران باستان، روز اسفندگان، به عنوان روز بزرگداشت زن و زمین 
گرامی داشته می شده است. این روز در تقویم رسمی امروز ایران، برابر با 5 اسفند است. در سطح 
جامعه ی جهانی نیز روز هشتم مارس روز گرامیداشت زن است. این همه توجه گاه شمارانه به زن، 
به هر دلیل که باشد خوب و پسندیده است. در هر جامعه و در هر دوره ای زنان دوشادوش مردان 
تالش کرده اند؛ ولی معموالً کمتر از نقشی که ایفا کرده اند به چشم آمده اند. وجود این روزها می 

تواند به یادآوری و نیز تقدیر از نقش آنان بیانجامد.
با این حال، در کشور ما آنچه بیش از هر چیز به چشم می آید، این است که گرامیداشت این روز تا 
اندازه ی زیادی فانتزی شده است. تمام ستایش زن، به این خالصه شده است که مردان برای زنان 
و مادرانشان کادویی بخرند و یا گلی و شیرینی ای تهیه کنند و به خانه ببرند. به بیان دیگر تقدیر از 
»زن« به تقدیر از »زنان و مادران« خالصه شده است و جامعه مسئولیت ستایش از زن را به افرادش 
واگذار کرده است. در حالی که این نکته نباید فراموش شود که اجتماع به عنوان اجتماع مسئول 
پاسداشت کنشگرانی است که در بقا و نظم آن می کوشند و از آن جمله زنان جامعه اند. رواست 
که در کنار تقدیر افراد جامعه از زنان و مادران خود، مسئوالنی که اراده ی اجتماع را نمایندگی 
می کنند، در این روز بیاندیشند که آیا ساختارها و نیز قوانین حاکم بر جامعه به گونه ای هست 
که زن در این جامعه احساس کرامت کند. خرید گل و شیرینی توسط مردان برای زنان و مادران 
خود، مسئولیت جامعه را در برابر زن جبران نمی کند. ساده تر بگویم این که در جامعه ای برای 
زنان گل خریده شود،  و در عین حال از بسیاری حقوق شان چشم پوشی شود، تقدیری فانتزی 

است و ناکافی؛ اگر نگویم بی معنا و فریبنده
ب. ن: 1. میالد فرخنده ی حضرت زهرا سالم اهلل علیها را به همه ی شما دوستان عزیز تبریک 

می گویم.
ب. ن: 2. صمیمانه ترین شادباش های خود را در آستانه ی این روز، به مادر و همسر مهربان و 
عزیزم و نیز همه ی زنان و مادران سرافراز کشورم پیشکش می کنم. امیدوارم که روزی فرا رسد 

که همه ی آنان احساس کنند جامعه قدردان تالش آنهاست.
,بالگ خاك خیس  دکتر صادق نیا

گرامیداشت فانتزی روز زن

به یاد روز معلم

پایان  او  پیغمبر اکرم حضرت محمدبن عبداهلل)ص( که نبوت به 
یافت, در سال 570 بعد از میالد متولد شد. در چهل سالگی به 
نبوت مبعوث گشت سیزده سال در مکه مردم را به اسالم دعوت 
کرد و سختی ها و مشکالت فراوان متحمل شد, و در این مدت 
گروهی زبده تربیت کرد و پس از آن به مدینه مهاجرت نمود و آن 
جا را مرکز قرار داد. ده سال در مدینه آزادانه دعوت و تبلیغ نمود و 
با سرکشان عرب نبرد کرد و همه را مقهور ساخت. پس از ده سال 
آیات کریمه قرآن تدریجا در  العرب مسلمان شدند.  همه جزیره 
مدت بیست و سه سال بر آن حضرت نازل شد, مسلمین شیفتگی 
عجیبی نسبت به قرآن و هم نسبت به شخصیت رسول اکرم نشان 
کوثر  فصلنامه ی   49 شماره ی  در  شفقنا،  گزارش  دادند.به  می 
آمده است: رسول اکرم در سال یازدهم هجری یعنی, یازدهمین 
سال هجرت از مکه به مدینه, که بیست و سومین سال پیامبری 
او و شصت و سومین سال از عمرش بود, در گذشت, در حالی که 
جامعه ای نوبنیاد و مملو از نشاط روحی و مومن به یک ایدئولوژی 
و  کرده  تإسیس  کرد,  احساس مسوولیت جهانی می  که  سازنده 
باقی گذاشته بود. آنچه به این جامعه ی نو بنیاد روح و وحدت و 
نشاط داده بود, دو چیز بود: قرآن کریم که همواره تالوت می شدو 
الهام می بخشید و دیگر شخصیت عظیم و نافذ رسول اکرم که 
خاطرها را به خود مشغول و شیفته نگه می داشت. اکنون درباره 

ی شخصیت رسول اکرم اندکی بحث می کنیم:
دوران کودکی 

هنوز در رحم مادر بود که پدرش در سفر بازرگانی شام در مدینه 
از  گرفت.  عهده  بر  را  او  کفالت  عبدالمطلب  جدش  گذشت.  در 
کودکی آثار عظمت و فوق العادگی از چهره و رفتار و گفتارش پیدا 
بود. عبدالمطلب به فراست دریافته بود نوه اش آینده ای درخشان 
طبق  و  درگذشت  عبدالمطلب  جدش  که  بود  ساله  هشت  دارد. 
وصیت او, ابوطالب عموی بزرگش عهده دار کفالت او شد. ابوطالب 
نیز از رفتار عجیب این کودك که با سایر کودکان شباهت نداشت, 
همسالش  کودکان  مانند  نشد  دیده  هرگز  ماند.  می  شگفت  در 
اکتفا  اندك  غذای  به  بدهد,  نشان  و عالقه  غذا حرص  به  نسبت 
می کرد و از زیاده روی امتناع می ورزید.)1( بر خالف کودکان 
را  خویش  موهای  روز,  آن  تربیت  و  عادت  برخالف  و  همسالش 

مرتب می کرد و سر و صورت خود را تمیز نگه می داشت .
ابوطالب روزی از او خواست که در حضور او جامه هایش را بکند 
و به بستر رود, او این دستور را با کراهت تلقی کرد و چون نمی 
به عمو گفت: روی  از دستور عموی خویش تمرد کند,  خواست 

خویش را برگردان تا بتوانم جامه ام را بکنم. ابوطالب از این سخن 
کودك در شگفت شد, زیرا در عرب آن روز حتی مردان بزرگ از 
عریان کردن همه قسمت های بدن خود احتراز نداشتند. ابوطالب 
می گوید:))من هرگز از او دروغ نشنیدم, کار ناشایسته و خنده بی 
جا ندیدم, به بازیهای بچه ها رغبت نمی کرد, تنهایی و خلوت را 

دوست می داشت و در همه حال, متواضع بود.((
تنفر از بیکاری و بطالت

از بیکاری و بطالت متنفر بود, می گفت: ))خدایا! از کسالت و بی 
نشاطی, از سستی و تنبلی و از عجز و زبونی به تو پناه می برم.(( 
و می گفت:))عبادت  کرد  تشویق می  کردن  کار  به  را  مسلمانان 

هفتاد جزء دارد و بهترین جزء آن, کسب حالل است.((
امانت

ـ  درآمد  همسریاش  به  بعد  که  ـ  خدیجه  برای  بعثت,  از  پیش 
پیش  از  بیش  سفر  آن  در  داد,  انجام  شام  به  تجارتی  سفر  یک 
لیاقت و استعداد و امانت و درستکاریاش روشن شد. او در میان 
امین  لقب محمد  بود که  به درستی شهره شده  آن چنان  مردم 
یافته بود. امانت ها را به او می سپردند. پس از بعثت نیز قریش 
با همه دشمنی ای که با او پیدا کردند باز هم امانت های خود را 
به او می سپردند. از همین رو پس از هجرت به مدینه, علی )ع( 
را چند روزی بعد از خود باقی گذاشت که امانت ها را به صاحبان 

اصلی برساند.
مبارزه با ظلم

رنج  و ستم  از ظلم  نیز  ها  آن  با گروهی که  در دوران جاهلیت, 
ستمگران  برابر  در  مقاومت  و  مظلومان  از  دفاع  برای  بردند,  می 
هم پیمان شد, این پیمان در خانه عبداهلل بن جدعان از شخصیت 
های مهم مکه بسته شد و به نام حلف الفضول نامیده شد, او بعدها 
در دوره ی رسالت از آن پیمان یاد می کرد و می گفت:))حاضر 
پیمانی  چنین  در  حاضرم  نیز  اکنون  و  بشکند  پیمان  آن  نیستم 

شرکت کنم.((
اخالق خانوادگی

در خانواده مهربان بود, نسبت به همسران خود هیچ گونه خشونتی 
نمی کرد, و این برخالف خلق وخوی مکیان بود. بد زبانی برخی 
از همسران خویش را تحمل می کرد تا آن جا که دیگران از این 
همه تحمل, رنج می بردند. او به حسن معاشرت با زنان توصیه و 
تإکید می کرد و می گفت: همه ی مردم دارای خصلت های نیک 
و بد هستند, مرد نباید تنها جنبه های ناپسند همسر خویش را 
در نظر بگیرد و همسر خود را ترك کند, چه هرگاه از یک خصلت 

او ناراحت شود خصلت دیگرش مایه ی خشنودی اوست و این دو 
را باید با هم به حساب آورد. او با فرزندان و با فرزندزادگان خود 
فوق العاده عطوف و مهربان بود, به آن ها محبت می کرد, روی 
ها  آن  کرد,  می  سوار  بر دوش خویش  نشاند,  می  دامن خویش 
را می بوسید و این ها همه برخالف خلق و خوی رایج آن زمان 
بود .روزی در حضور یکی از اشراف یکی از فرزندزادگان خویش 
پسر  دو  مرد گفت: من  آن  بوسید,  را می  )ع((  )حضرت مجتبی 
دارم و هنوز حتی یک بار هیچ کدام از آن ها را نبوسیده ام! فرمود: 
))من الیرحم الیرحم(( کسی که مهربانی نکند, رحمت خدا شامل 
حالش نمی شود.نسبت به فرزندان مسلمین نیز مهربانی می کرد, 
آن ها را روی زانوی خویش نشانده دست بر سر آن ها می کشید. 
گاه مادران, کودکان خردسال خویش را به او می دادند که برای 
آن ها دعا کند, اتفاق می افتاد که احیانا آن کودکان روی جامه 
اش ادرار می کردند, مادران ناراحت شده و شرمنده می شدند و 
می خواستند مانع ادامه ی ادرار بچه شوند, او آن ها را از این کار 
به شدت منع می کرد و می گفت: مانع ادامه ی ادرار بچه نشوید. 

این که جامه ی من نجس بشود اهمیت ندارد, تطهیر می کنم.
با بردگان 

نسبت به بردگان فوق العاده مهربان بود, به مردم می گفت: این 
ها برادران شمایند, از هر غذا که می خورید به آن ها بخورانید, و 
از هر نوع جامه که می پوشید آن ها را بپوشانید, کار طاقت فرسا 
به آن ها تحمیل مکنید, خودتان در کارها به آن ها کمک کنید. 
می گفت: آن ها را به عنوان ))بنده(( و یا ))کنیز(( )که مملوکیت 
مالک  و  خداییم  مملوك  همه  زیرا  نکنید,  رساند( خطاب  می  را 
حقیقی, خداست, بلکه آن ها را به عنوان ))فتی(()جوان مرد( یا 
))فتاه(( )جوان زن( خطاب کنید. در شریعت اسالم تمام تسهیالت 
ممکن را برای آزادی بردگان ـ که منتهی به آزادی کلی آن ها 
را  فروشی  برده  یعنی  ))نخاسی((  او شغل  شد.  فراهم  ـ  می شد 
بدترین شغل ها می دانست و می گفت: بدترین مردم نزد خدا, 

آدم فروشانند.
نظافت و بوی خوش 

به نظافت و بوی خوش عالقه ی شدید داشت, هم خودش رعایت 
می کرد و هم به دیگران دستور می داد. به یاران و پیروان خود 
تإکید می نمود که تن و خانه ی خویش را پاکیزه و خوشبو نگه 
دارند. به خصوص روزهای جمعه وادارشان می کرد غسل کنند و 
خود را معطر سازند که بوی بد از آن ها استشمام نشود, آن گاه در 

نماز جمعه حضور یابند.
برخورد و معاشرت 

درمعاشرت با مردم, مهربان و گشاده رو بود, در سالم به همه, حتی 
کودکان و بردگان, پیشی می گرفت. پای خود را جلو هیچ کس 
دراز نمی کرد و درحضور کسی تکیه نمی نمود. غالبا دو زانو می 
نشست, در مجالس دائره وار می نشست تا مجلس باال و پائینی 

نداشته باشد و همه جایگاه مساوی داشته باشند. از اصحابش 
تفقد می کرد, اگر سه روز یکی از اصحاب را نمی دید سراغش را 
می گرفت, اگر مریض بود عیادت می کرد و اگر گرفتاری داشت 
کمکش می نمود. در مجالس, تنهابه یک فرد نگاه نمی کرد و یک 
فرد را طرف خطاب قرار نمی داد بلکه نگاه های خود را در میان 
جمع تقسیم می کرد. از این که بنشیند و دیگران خدمت کنند 
تنفر داشت, از جا برمی خاست و در کارها شرکت می کرد. می 
گفت: خداوند کراهت دارد که بنده را ببیند که برای خود نسبت 

به دیگران امتیازی قایل شده است.
نرمی در عین صالبت

به شخص خودش  مربوط  آن چه  و  و شخصی  فردی  در مسائل 
بود, نرم و مالیم و باگذشت بود, گذشت های بزرگ و تاریخی اش 
یکی از علل پیشرفتش بود. اما در مسائل اصولی و عمومی, آن جا 
که حریم قانون بود, سختی و صالبت نشان می داد و دیگر جای 
گذشت نمی دانست. پس از فتح مکه و پیروزی بر قریش, تمام 
بدیهایی که قریش در طول بیست سال نسبت به خود او مرتکب 
شده بودند نادیده گرفت و همه را یک جا بخشید. توبه قاتل عموی 
بنی  از  زنی  مکه,  فتح  همان  در  اما  پذیرفت.  را  محبوبش حمزه 
بود و جرمش محرز گردید, خاندان  مخزوم مرتکب سرقت شده 
آن زن که از اشراف قریش بودند و اجرای حد سرقت را توهینی 
به خود تلقی می کردند, سخت به تکاپو افتادند که رسول خدا از 
اجرای حد صرف نظر کند. بعضی از محترمین صحابه را به شفاعت 
برانگیختند, ولی رنگ رسول خدا از خشم برافروخته شد و گفت: 
چه جای شفاعت است؟ مگر قانون خدا را می توان به خاطر افراد 

تعطیل کرد؟ هنگام عصر آن روز در میان جمع سخنرانی کرد.

اخالق نبوى در نگاه استاد مطهرى
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موضوع پرونده : عسر و حرج زوجه از ديدگاه ديوان عالي كشور
مقدمه : هر چند بر اساس ماده 1133 قانون مدني و قاعده فقهي » الطالق بید من اخذ بالساق « در اختیار مرد است و زوج مي تواند هر وقت که بخواهد وفق مقررات همسرش را مطلقه سازد . ولي به موجب 
احکام ثانوي ، استثنائاتي بر این اصل وارد شده و زن نیز مي تواند در مواردي جهت طالق به محکمه رجوع نماید . از آن جمله است ماده 1130 قانون مدني که مقرر داشته : » چنانچه عسر و حرج زوجه 
احراز گردد ، دادگاه مي تواند زوج را اجبار به طالق کند و در صورت میسور نبودن اجبار ، زوجه به اذن حاکم شرع طالق داده مي شود . » ضمن اینکه در ماده 1119 قانون مدني نیز ذکر شده که : » طرفین 
عقد ازدواج مي توانند هر شرطي که مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد الزم دیگر بنمایند ، مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معیني غائب شود یا 
ترك انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاري نماید که زندگاني آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود ، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور 
حکم نهایي خود را مطلقه سازد . » یا در ماده 1129 قانون مدني قید شده که : در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراي حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه ، زن مي تواند براي طالق به 
حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طالق مي نماید و همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه .«  بنابراین هر چند در اینگونه موارد زن حق طالق دارد ولي در مورد تبیین عسر و حرج 
زوجه معموالً در بین محاکم ابهامات و اختالفاتي وجود دارد . کما اینکه نظرات فقهي متفاوتي نیز از سوي مراجع و فقهاء در خصوص موارد عسر و حرج زوجه ابراز شده است . به همین لحاظ قانون گذار براي 
توضیح بیشتر در خصوص عسر و حرج زوجه ، مبادرت به وضع تبصره الحاقي به ماده 1130 قانون مدني بشرح مصوبه مورخ 81/4/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام نموده و تذکر داده است که : » عسر و 
حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتي که ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر 

و حرج محسوب مي گردد : 
1 / ترك زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت 6 ماه متوالي و یا 9 ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه .

2/ اعتیاد زوج به یکي از انواع مواد مخدر و یا ابتالء وي به مشروبات الکلي که به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وي به ترك آن در مدتي که به تشخیص پزشک براي ترك 
اعتیاد الزم بوده است در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترك ، مجدداً به مصرف موارد مذکور روي آورد بنا به درخواست زوجه طالق انجام خواهد شد . 

3/ محکومیت قطعي زوج به حبس پنج سال یا بیشتر .
4/ ضرب و شتم یا هر گونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد . 

زندگي  که  دیگري  عارضه صعب العالج  هر  یا  یا ساري  رواني  العالج  بیماري صعب  به  زوج  ابتالء   /5
مشترك را مختل نماید . و در پایان اضافه نموده است که موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست 
که دادگاه در سایر مواردي که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود ، حکم طالق صادر نماید . علیرغم 
چنین توضیحات که توسط قانونگذار در مورد مصادیق عسر و حرج زوجه بیان شده ، باز هم شاهد 
اختالف نظر و استنباط در تشخیص مصادیق بین محاکم و دیوان عالي کشور مي باشیم . پرونده حاضر 
از جمله این موارد است که دادگاه بدوي با توجه به محتویات پرونده عسر و حرج زوجه را محرز دانسته 
ولي شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ، با مدلل ندانستن عسر و حرج زوجه رأي بدوي را نقض 
نموده و متعاقب فرجامخواهي زوجه و نقض رأي اخیر توسط شعبه 30 دیوان عالي کشور و ارجاع 
پرونده به شعبه هم عرض ، شعبه سي ام دادگاه تجدیدنظر استان تهران بر عدم احراز عسر و حرج 
زوجه و رأي شعبه 24 اصرار ورزیده و پس از فرجامخواهي زوجه ، شعبه هشتم دیوان عالي کشور به 
عنوان جایگزین شعبه سي ام دیوان عالي کشور با محرز دانستن عسر و حرج زوجه پرونده را به استناد 
ماده 408 قانون آیین دادرسي مدني جهت طرح در هیأت عمومي شعب حقوقي دیوان عالي کشور 

ارسال نموده است . »

گزارش مشروح مذاكرات هيأت عمومي اصراري شعب حقوقي ديوان عالي كشور

بيانات قبل از دستور رياست ديوان عالي كشور :
آیت اهلل محسني گرکاني :یکي از مسائلي که همه انسان ها طالب و عاشق آن هستند مسأله سعادتمندي و رسیدن 
به سعادت است . اگر این سعادت را به معناي خوشبختي هم بگیریم کافي است چه بسا علماي اخالق معاني دیگري 
هم براي آن بیان کرده اند . اما اگر ما به همین معناي عرفي سعادت هم برسیم باید خدا را بسیار شکر کنیم . بهرحال 
سعادتمندي و موفقیت گم شدة همه انسان هاست . قانون اساسي ما که در حقیقت پایه گذار قوانین موضوعه کشور 
است در اصل دوم که شامل شش بند است جمهوري اسالمي را نظامي بر پایه ایمان توصیف نموده است . ایمان براي 
انسان یي از ضروریات است و انسان تا ایمان نداشته باشد به سعادت نمي رسد . پایه ایمان هم » ال اله اال اهلل » است 
. اعتقاد به خداي یکتاي جهان است . فلذا رسول گرامي اسالم نیز در اولین سخنان خود با مردم مي فرمود  : » قولوا 
ال اله اال اهلل تفلحوا » اگر مي خواهید به سعادت برسید باید زیر سایه ایمان به خدا که سند روشن و محکمي است این 
مسیر را بپیمائید . انسان براي رسیدن به سعادت باید نگاهي به قوانین و احکام تشریعي و اعتقادي خود داشته باشد 
. زیرا تشریع شریعت و تقنین قانون منحصراً مختص به خداي جهان آفرین است . حکومت از آن خداست . خدا باید 
امضاء کند حکومت جهان را به وسیله انبیاء در درجه اول و بعد از پیامبران ، جانشیان آنان مجتهدین جامع الشرایط 
باید عهده دار این امر شوند . امیدواریم انشاء اهلل خداوند ما را در راه توحیدي و خداشناسي به سعادت برساند . نکته 
دیگر که از مباحث روز است مسأله انتخابات شوراهاي اسالمي و ریاست جمهوري است . در مورد کاندیداها و لزوم 
شناخت مردم روي آنها چند نکته را عرض مینمایم . نامزد ریاست جمهوري باید بتواند کارنامه مدیریت اسالمي خود 
را با سابقه درخشان به مردم ارائه دهد . و مردم هم باور کنند که واقعاً همین طور است صرف شعار و تبلیغات نباشد 
. واقعیت داشته باشد . آنچه گفته میشود با سوابق خود سازگاري داشته باشد سوابق انقالبي ، اخالقي ، اجتماعي و 
مدیریت کاندیداها باید براي مردم مشخص و روشن شود . هدف مدیریت هم در اسالم ، که رئیس جمهور در رأس 
امور اجرایي کشور است با سایر کشورها فرق میکند . باید رئیس جمهور مسائل روز و نیازها و احتیاجات مردم را درك 
کند و براي حل آنها برنامه و راه حل ارائه دهد . یکي از مشکالت امروز جامعه بحث اعتیاد جوانان به مواد مخدر است 
که خانمان برانداز است و روز به روز در حال افزایش است . این بال را باید ریشه َکن کنیم . این برنامه را باید رئیس 
جمهور جزو اهداف اساسي خود قرار دهد . معضل دیگر اجتماعي ما بحث طالق است که آمار آن نیز روز به روز و ماه 
به ماه بیشتر مي شود علت آن ریشه یابي شود . چرا چنین وضعي در کشور بوجود آمده است. چرا ازدواج ها پایدار 
نیست ؟ بدحجابي و بد اخالقي هاي اجتماعي گردنه هایي است که باید هموار شود کسي که مي خواهد رئیس جمهور 
شود نباید بدنبال پست و مقام و جایگاه و کسب وجهه باشد . باید به این مسئله براي حل مشکالت بیندیشد . واقعاً 
مسئولیت سنگیني است . اگر خوب فکر کنند خیلي ها به میدان نمي آیند و این مسئولیت را قبول نمي کنند ولي 
خوشبختانه یا متأسفانه در این دوره آمار کاندیداها روز به روز در حال افزایش است . بهر حال تجربه نشان داده است 

هر زمان که از تعالیم و معارف اسالم منحرف شویم ضربه مي خوریم و هر زماني هم که بر اساس اصول اخالقي رفتار کردیم و تعالیم قرآن را روش خود قرار دادیم به موفقیت و پیروزي رسیدیم و دشمن هم 
نتوانسته بر ما غالب و چیره شود . رئیس جمهور آینده باید با تمام هجمه هاي ضد اخالقي مبارزه کند . با مفاسد بجنگد . مسأله امروز ما در هیأت عمومي اصراري موضوع طالق است . مسأله طالق در اسالم 
خیلي جایگاه پسندیده اي ندارد . ولو اینکه مجوز داده شده در اسالم براي اجراي صیغه طالق ولي از آن طرف هم در روایات به » ابغض االشیاء  » تعبیر شده است . ناپسندترین چیز نزد اسالم طالق است 
نمي خواهد طالق در جامعه اتفاق بیفتد . آمار طالق نشان مي دهد که دیگر ابغض االشیاء نیست » احب االشیاء » شده است . جوانان بي محابا دارند بسوي طالق مي روند . باید در کشور فرهنگ سازي شود 
. باید مدارا و مصالحه جایگزین شود . خیلي تأسف آور است که زوجین در مدت کوتاهي پس از ازدواج ظرف چند ماه یا حداکثر یک سال زندگي مشترك چاره را در طالق مي بینند . ابغض االشیاء که مي 
گویند یعني یک سخت گیري هایي هم در اجراي صیغه طالق شده است . فرضاً امام جماعت باید عادل باشد . امام جمعه باید عادل باشد . شاهد و گواه باید عادل باشد . اما عدالت مورد نظر در این افراد یک 
نوع عدالت معمولي است . یعني ظاهر این فرد در بین مردم بخوبي شناخته شده باشد . اما اسالم در مورد شاهد طالق خیلي دقت کرده که باید عادل واقعي باشد . بلکه هر کسي نتواند به راحتي شاهد طالق 
قرار گیرد یا به عنوان شاهد حرفه اي براي این کار در نظر گرفته شود . بخاطر دارم در مدرسه فیضیه نماز جماعت را به امامت مرحوم آیت اهلل شبیري زنجاني مي خواندیم . فردي بود بنام شیخ نظر علي که 
معموالً صیغه هاي طالق را جاري مي کرد وي معموالً مقید بود مي آمد در حضور آیت اهلل زنجاني و فضالي زیادي که در نماز شرکت مي کردند، صیغه طالق را در همانجا جاري مي کرد تا یقین پیدا کند 
که طالق حداقل در حضور دو شاهد عادل جاري شده است . اما آیا اآلن هم همینطور است و این وسواس ها بخرج داده مي شود . آیا مجریان صیغه طالق این دقت ها را دارند . امیدواریم مسائل طالق خیلي 

اتفاق نیفتد . جناب آقاي عبدالعلي ناصح گزارش جریان پرونده را قرائت فرمائید . 

عبدالعلي ناصح : خانم ح . ك  با وکالت آقاي ب . خ  وکیل دادگستري در تاریخ 88/10/27 دادخواستي به خواسته صدور گواهي عدم امکان 
سازش بعلت عسر و حرج مستنداً به مواد 1129 و 1130 قانون مدني به دادگاه عمومي تهران تقدیم نموده است که به شعبه 26 ارجاع گردیده 
است وکیل زوجه با استناد به تصویر سند نکاحیه مورخ 77/4/25 که داللت بر وجود رابطه زوجیت بین موکلش و خوانده دارد و مندرجات آن 
حاکي است عقد زوجیت با صداقیه 600 سکه بهار آزادي منعقد شده است براي اثبات دعوي مطروحه که طالق بلحاظ سوءرفتار زوج نسبت به 
زوجه عنوان گردیده است و تذکر این امر که حاصل زندگي مشترك یک دختر 8 ساله است مدعي شده است زوج نفقه همسرش را نپرداخته 
و بطور مستمر او را مورد ایراد ضرب و شتم و فحاشي قرار داده و زندگي مشترك را غیر قابل تحمل نموده است و طبق اظهار موکله صالحیت 
اخالقي نداشته و در طي سالهاي زندگي مشترك مرتکب جرائم متعددي که سوابق آن من جمله سابقه 83/1/4814 مورخ 83/9/21 او در آگاهي 
شمال غرب تهران و پرونده 51541180 مورخ 83/10/19 دادسراي ناحیه 2 گردیده که شرح مبسوط آن در جلسه دادرسي بیان خواهد شد 
مستنداً به مواد 1129 و 1130 قانون مدني موکله بلحاظ عسر و حرج کامل که دارد حاضر است با بذل 300 سکه از مهریه اش در قبال طالق، 
صدور حکم را از محضر دادگاه محترم ضمن انجام تشریفات قانوني خواستار است دادگاه با تعیین وقت جهت دادرسي و دعوت طرفین در جلسه 
دادرسي که زوج حضور نداشته اظهارات زوجه را چنین منعکس نموده است: در سال 77 با زوج ازدواج کرده 2 ماه است بعلت اختالفات جدا 
از هم زندگي میکنیم ما در طبقه اول منزل پدرم بعد از یکسال که اجاره نشین بودیم ساکن شدیم یعني پدرم یک طبقه را بما داد که با آنها 
زندگي کنیم حدود 11سال در منزل پدرم ساکن بودیم دیدم همسرم حتي یک ریال بابت اجاره پرداخت نکرد لیکن پدرم خرج من و دخترم 
را بعد از تولد پرداخت میکرد همسرم هیچ کار نمي کرد حدود سه سال است سر کار میرود که دائم در پمپ بنزین درگیر است حدود 12ماه 
پیش درگیري ایجاد کرد که پلیس 110 آمد و پلیس بمن گفت ایشان را به منزل راه ندهید مشروب میخورد به دخترم بزور میخواهد مشروب 
بدهد بارها مرا کتک کاري کرده است چند بار شکایت کردم ولي همه را رضایت دادم آخرین بار که شکایت کردم کیفرخواست صادر شده است. 
چند بار تا بحال دزدي کرده که کیفرخواست صادر شده است تا صبح فیلم هاي مبتذل مي بیند و با خودش عمل خالف انجام میداد اصاًل مسئولیت پذیري نداشته است از نظر اخالقي هم فاسد است تقاضاي 
طالق دارم زیرا قادر به ادامه زندگي مشترك نیستم مي گفت نباید قرآن بخواند و نماز بخواند قرآن را توي سر ما میزد و ترسیدم جلوي ایشان نماز بخوانم اعتیاد به مواد مخدر دارد همیشه یک مشت زرورق 
از انباري جمع کرده ام وکیل زوجه گفته است عالوه بر مطالب ابرازي موکله چون زوج فاقد صالحیت اخالقي است و به مواد مخدر اعتیاد دارد و نفقه اي که بر عهده اوست نمي پردازد و با اعتراض موکله نسبت 
به رفتارش او را مورد ضرب و شتم قرار داده که پرونده هاي عدیده اي در مراجع قضائي دارد زوجه در عسر و حرج است و تأمین جاني ندارد تقاضاي رسیدگي مستنداً به مواد 1129 و 1130 قانون مدني و با 

بذل 300 سکه از مهریه صدور گواهي عدم امکان سازش مورد درخواست است دادگاه قرار ارجاع امر به داوري صادر نموده است. زوجه داور خود را معرفي کرده است
 اخطاریه زوج نیز جهت اطالع از قرار داوري ارسال شده است وي در الیحه اي که به شماره 105-89/1/21 ثبت دفتر اندیکاتور شده است جهت رد خواسته مطروحه مطالبي در 12 بند در دو صفحه منعکس 
نموده که خالصتاً مفاد آن حاکي است وي نفقه همسرش را در طول 11 سال زندگي مشترك پرداخت نموده و در دو سال اول زندگي منزل استیجاري داشته با اصرار همسرش به منزل پدرشان رفته و سکونت 

گزیده اند 3 ماه است که همسرش بدرفتاري و عدم تمکین با وجود مشکالتي که خود او ایجاد کرده دارد نیز زوج میگوید با تعویض قفل درب منزل اجازه ورود به محل 
سکونتم را نمي دهد و بناچار در منزل مادرم سکونت کرده ام در مورد اتهامات منتسبه شرب خمر و مصرف مواد مخدر و ادعاي بي دلیل شده که در صورت عدم اثبات آن 
به عنوان تهمت شاکي میباشم طبق کپي پیوست الیحه قباًل نیز از مادر همسرم شاکي شدم که دادسرا با توجه به وساطت بستگان و انصراف از شکایت تصمیم قانوني 
گرفته است طبق سوابق اینجانب از خادمین امام حسین )ع( هستم که همه ساله به نوکري حضرت با شرکت در عزاداري آن حضرت مشغولم هم چنین در مراسم ماه 
مبارك رمضان و سایر مراسم هستم ادعاي همسرم کذب و خالف واقع است در مورد ضرب و شتم بایستي ادعا ثابت باشد، ضمناً کپي تقدیر عملکرد خودش را از محل 
کار مؤید کذب بودن ادعاي سابقه دزدي داشتن که مورد ادعاي زوجه بوده است دانسته است چون قباًل وي در دادیاري شعبه 4 ادعائي دروغ مطرح ساخت ... )ادامه 
صفحه بعد(                                             ...که منجر به برائت اینجانب شد. وي ذهنیت فرزندم را نسبت به من خراب نموده که از من میترسد من آمادگي دارم که 
منزلي را براي سکونت و ادامه زندگي مشترك اجاره کنم و کما في السابق به زندگي مشترك ادامه دهیم داور خود را نیز در تاریخ 89/1/21 به دادگاه معرفي نموده است 
که داور قبولي خود را نیز کتباً اعالم نموده است. پس از اعالم نظر داوران دادگاه وقت جهت دادرسي با دعوت از طرفین تعیین نموده است. در جلسه دادرسي زوج حضور 
نداشته اخطاریه او نیز بلحاظ عدم شناسائي پالك ذکر شده در نشاني او ابالغ نشده و زوجه در جلسه دادرسي با وکیلش حضور داشته اند در این جلسه وکیل یک نفر از 
آشنایان زوجه را بنام لیال نختا بعنوان گواه معرفي نموده است که وي گفته است من از دوستان و آشنایان زوجه هستم حدود 11سال است که زوجین با هم زندگي 
میکردند و زوج مخارج زندگي مشترك را پرداخت نکرده است و پدر زوجه هزینه هاي زندگي آنان را داده است و زوج اعتیاد به مواد مخدر دارد و مشروب مصرف میکردند 
من خودم ندیدم ولي حاالت آن را دیده ام دست بزن هم داشتند بارها زوجه را مورد ضرب و شتم قرار داده است در ذیل صورت مجلس مجدداً گفته است بنده خودم 
شاهد مشروب خوردن زوج بوده ام در جلسه دادرسي که زوجه و وکیل او حضور داشته اند زوجه گفته است اگر همسرم حتي خانه هم گرفته باشد حاضر به زندگي با ایشان 
نیستم در این جلسه زوج نیز ظاهراً حاضر شده است و گفته ما فقط 11 سال در منزل پدر ایشان زندگي کرده ایم ایشان از دست من شکایت نکرده است من سرقتي انجام 
نداده ام و زرورق هم جمع نکرده ام مدتي است فرزندم را ندیده ام تقاضاي رد دعوي او را دارم وکیل زوجه گفته است طبق حکم شعبه 1169 دادگاه عمومي ایشان محکوم 
به تأدیه نفقه شده است که حکم قطعي شده بنابراین ادعاي تأدیه نفقه از سوي ایشان به موکل فاقد وجاهت است در مدت 8 سال سکونت در منزل پدر زوجه برابر اظهارات 
موکله ایشان اجاره اي پرداخت نکرده است با حقوق 270 هزار تومان چطور اجاره 300هزار تومان و آن هم نفقه پرداخت شود چنانچه ایشان مدرکي دال بر پرداخت نفقه 
دارد ارائه دهد تصویر دادنامه 451/89 شعبه 1169 دادگاه عمومي تهران که بر محکومیت زوج به لحاظ ترك انفاق بر اساس شکایت زوجه صادر شده و رأي مذکور در 
شعبه 11 تجدیدنظر استان تهران عیناً تأیید شده است در اوراق 44 و 45 پرونده پیوست گردیده است دادگاه سوابق زوج را از دادگاه انقالب استعالم نموده است پاسخ 
در برگ 48 پرونده حکایت از فقدان سابقه در آن مرجع مي باشد در جلسه مورخ 89/8/30 زوج گفته است من به طالق راضي نیستم رد دعوي طالق همسرم را تقاضا 
مي کنم ضمناً همسرم زماني که با شوهر اولش زندگي میکرد با من هم دوست بود این فساد اخالقي ایشان را میرساند او مي گفت شوهرم معتاد است که ما وقتي به اتفاق 
به منزل ایشان رفتیم دیدم راست میگوید شوهر اول ایشان مشغول کشیدن تریاك بود و ایشان در زماني که شوهر داشت با برادر من روابط نامشروع هم داشت دیگر 
اینکه مگر هیچ فردي بابت نفقه از زنش رسید میگیرد که من رسید بگیرم من نفقه پرداخت میکردم ضمناً در سال 82 با یکي از دوستان خانوادگي ما برنامه اي ترتیب 
داد تا با شهادت ایشان بعلت سرقت مرا در آگاهي زنداني کردند که بعد از 48ساعت آزاد شدم بعداً معلوم شد ایشان شهادت دروغ داده است دیگر اینکه ایشان شغل 
خودش را دبیر اعالم کرد ولي ایشان اصاًل شاغل نبوده است ضمناً من بر خالف ادعاي ایشان اصاًل بیکار نبوده ام حتي یک نفر از همسایه ها نسبت به شرب خمر من شهادت 
نداده است در حالیکه شاهد ایشان دوست ایشان است و خودش گفته بخاطر دوستش یعني همسر من اینکار را مي کند ایشان علیه من شکایتي نکرده اآلن این مدارك 
را ارائه میدهد من سابقه سوءندارم حاضرم آزمایش بشوم من معتاد نیستم حکم تمکین ایشان صادر شد تقاضاي تمکین ایشان را دارم زوجه گفته است هر چه میگوید 
دروغ است اگر در بهشت هم خانه بگیرد حاضر به زندگي با ایشان نیستم داراي حقوق مکفي هستم خواهان در این جلسه سه نفر گواه معرفي نموده است که از آنان در 
اوراق 57 و 58 و 59 پرونده تحقیق بعمل آمده شهود زوجه یکي زن برادر او و یکي مادرش و دیگري از آشنایان خانوادگي خواهان بوده است و همگي از بیکار بودن زوج 
در طول زندگي مشترك و اختالفات زوجین بیان اطالع نموده اند گواه سوم در مورد سایر موارد ادعائي زوجه اظهار بي اطالعي کرده اند دادگاه بشرح دادنامه 1385/89 
مورخ 89/10/5 پس از اعالم ختم دادرسي ضمن مقدمه اي که از سیر و جریان دادرسي و خالصه دادخواست و مستندات خواهان و وکیل او که در گزارش مشروحاً بیان 
شده است با توجه اینکه زوجه براي اثبات عسر و حرج خودش با استناد به سوءرفتار زوج و عدم پرداخت نفقه که در شعبه 1169 جزائي حکم محکومیت زوج به ترك 
انفاق صادر و رأي مذکور قطعي شده است و اظهارات شهود زوجه در دادگاه که صحت ادعاي زوجه را مورد تأیید و تصدیق کامل خود قرار داده اند زوج نیز شخصاً در 
دادگاه اقرار نموده است که حداقل 8 سال در منزل پدر زوجه سکونت داشته که خود بیانگر عدم  توانایي زوج در تهیه مسکن مستقل بوده ضمن اینکه هیچ دلیلي بر 
پرداخت نفقه به زوجه ارائه نکرده است علیهذا نظر به مراتب مذکور دادگاه تحقق بند 1 و 4 از ماده واحده قانون الحاق یک تبصره بر ماده 1130 قانون مدني و نیز تحقق 
شروط اول و دوم از جمله شرایط ضمن العقد که در سند نکاحیه به امضاء زوجین رسیده محرز دانسته مستنداً به ماده واحده قانون اصالح مقررات طالق و مواد 1129 و 
1146 1130 و .. قانون مدني حکم به الزام زوج به طالق زوجه صادر نموده و به زوجه اجازه داده است با مراجعه به یکي از دفاتر طالق با بذل تعداد سیصد سکه طالي 
بهار آزادي از مهریه ما في القباله و قبول بذل بوکالت از زوج خود را به طالق خلع مطلقه ساخته و طالق را به ثبت برساند در خصوص دادخواست دیگر که زوج بخواسته 
تمکین مطرح ساخته است چون موجبي جهت تمکین او نبوده ضمن نقض دادنامه غیابي صادره در آن پرونده حکم به رد دعوي زوج بخواسته تمکین صادر نموده است 
از این رأي وکیل زوج تجدیدنظر خواهي نموده است در الیحه تقدیمي خویش وکیل زوج تجدیدنظر خواه با ارائه گواهي از جایگاه سوخت بنزین که زوج در آنجا از سال 
81 به کار اشتغال داشته صحت اظهارات شهود تعرفه شده زوجه را مخدوش دانسته و با توجه به اینکه دلیلي به سوءرفتار زوج ارائه نشده است و براي عدم پرداخت نفقه 
نیز در طول زوجیت دلیلي ارائه نگردیده تحقق شروط ضمن العقد یاد شده در رأي بدوي را منتفي و نقض رأي بدوي و رد دعوي زوجه را خواستار شده است پرونده به 
شعبه محترم 24 تجدیدنظر استان تهران جهت رسیدگي ارجاع شده است دادگاه مذکور طي دادنامه 400175/90 تجدیدنظر خواهي زوج را وارد دانسته چون زوجه به 
دلیل بروز اختالف در حالیکه تا تاریخ 88/10/22 در یک منزل با زوج زندگي میکرده است مانع ورود زوج به منزل مشترك که متعلق به پدر زوجه بوده شده است و با 
ارسال اظهارنامه توسط زوج متعاقب اقدام زوجه وي در نهایت در تاریخ 88/11/25 دادخواست الزام به تمکین علیه زوجه داده است و آمادگي خود را جهت زندگي مشترك 
با زوجه در یک منزل مستقل دیگري اعالم نموده در پرونده کار زوجه تنها دلیل ادعاي خود را اظهارات شهود عنوان نموده که با توجه به اظهارات آنها کافي در جهت 
اثبات تخلف زوج نسبت به شرائط ضمن عقد نکاح نیست لذا این دادگاه با عنایت به مخدوش دانستن رأي دادگاه بدوي باستناد ماده 358 قانون آئین دادرسي مدني آنرا 
نقض نموده و باستناد ماده 1257 قانون مدني بلحاظ عدم کفایت دلیل مبني بر عسر و حرج زوجه و یا تخلف زوج از شرائط ضمن عقد نکاح حکم به رد دعوي صادر نموده 
است و در مورد خواسته تمکین که از سوي زوج دادخواست تقدیم شده که دادگاه بدوي حکم غیابي را نقض نموده و دعوي زوج را مردود اعالم نموده پس از نقض رأي 
حکم بر تمکین زوجه صادر نموده است از رأي مذکرو زوجه فرجام خواهي نموده پرونده به شعبه محترم سي ام دیوانعالي کشور ارجاع شده است هیأت محترم شعبه مذکور 
بحکایت دادنامه 293-90/5/16 اعتراضات وکیل فرجام خواه را با توجه به مندرجات احکام صادره که بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه زوجه و شهادت شهود و مطلعین 
قضیه بر سوءاخالق و رفتار زوج و ایراد ضرب و شتم مکرر نسبت به همسرش که فقط در یک مورد مبادرت به طرح شکایت نموده است موجه تشخیص و با نقض رأي 
شعبه محترم 24 تجدیدنظر استان تهران پرونده را به شعبه هم عرض جهت رسیدگي مجدد ارسال داشته که پرونده به شعبه 30 دادگاه محترم تجدیدنظر استان ارجاع 
گردیده است هیأت محترم شعبه مذکور به شرح دادنامه 2181/90 مورخ 90/7/20 تجدیدنظر خواهي زوج را وارد دانسته و رأي دادگاه بدوي یعني شعبه 261 دادگاه 
عمومي تهران را که مشعر بر محکومیت زوج بلحاظ تحقق شروط ضمن العقد با احراز عسر و حرج زوجه و الزام زوج به طالق صادر و به زوجه اجازه داده است با استفاده 
از وکالت ضمن العقد با انتخاب نوع طالق خود را مطلقه نماید منطبق با دالیل موجود در پرونده ندانسته است زیرا زوجه تا زماني که در تمکین زوج بوده است نفقه خود 
را دریافت کرده است و بر فرض عدم دریافت هیچ وقت نفقه آن مدت را به طریق قانوني مطالبه ننموده تا مورد حکم قرار گیرد و امتناع زوج از پرداخت آن محرز شده 
باشد و مسکني که از سوي پدر زوجه در اختیار زوجین قرار گرفته ظاهراً با رضایت وي و مجاناً مورد استفاده آنان بوده و اگر هم مجاني نباشد این پدر زوجه است که حق 
مطالبه اجرت المثل ملک مذکور را دارد به هر حال دلیلي بر ترك انفاق نیست چون زوج از تاریخ 88/10/22 با ارسال اظهارنامه آمادگي خود را به تهیه مسکن دیگري به 
زوجه اعالم نموده است ولي زوجه حاضر به تمکین نشده دیگر استحقاق نفقه را ندارد و محکومیت کیفري زوج به اتهام ترك انفاق مربوط به ایامي است که زوجه در 
تمکین زوج نبوده است و بر فرض تمکین و استحقاق از طریق قانوني وي مطالبه نفقه نکرده است و حکمي بر محکومیت زوج بپرداخت نفقه صادر نشده است. ادعاي 
دیگر زوجه مبني بر اعتیاد و سوءرفتار مستمر او نیز بالدلیل است لذا دعوي مطروحه با مواد 1130 قانون مدني و بندهاي 2و 7 موارد 12گانه مندرج در سند نکاحیه ذیل 
شروط صمن عقد انطباق ندراد چون زوج با طالق مخالف است و زوجه بلحاظ اقتضاي عقد زوجیت باید از زوج تمکین نماید رأي تجدیدنظر خواسته را نقض و حکم به 
الزام زوجه به تمکین از شوهرش با ابطال دعوي طالق او صادر نموده است از این رأي وکیل زوجه فرجام خواهي نموده است که هیأت شعبه با توجه به اصراري بودن رأي 
فرجام خواسته بشرح ذیل اتخاذ تصمیم مینماید. هیئت شعبه در تاریخ باال تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقاي عبدالعلي ناصح عضو ممیز و مالحظه اوراق پرونده 

مشاوره نموده چنین رأي میدهد:
رأي شعبه هشتم دیوان عالي کشور : نظر باینکه رأي فرجام خواسته پس از نقض حکم 2181/90 مورخ 90/7/20 توسط هیأت این شعبه اصدار یافته و پس از ارسال پرونده 
به شعبه هم عرض شعبه سي ام تجدیدنظر با استدالل مذکور در رأي طبق رأي اولیه اقدام بر صدور رأي اصراري نموده است که حدوث وضعیت موجود در پرونده با توجه 

به فرجام خواهي زوجه طرح پرونده را در هیأت عمومي شعب حقوقي دیوانعالي کشور مي طلبد تا حکم قضیه برابر رأي آن هیأت محترم صادر گردد.
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رئيس : جناب آقاي عبد العلي اللهياري مستشار محترم شعبه هشتم ديوان عالي كشور نظر خود را بيان فرمائيد . 
عبدالعلي اللهياري : موضوع اختالف همان طور که در گزارش بیان گردید تقاضاي طالقي است که از طرف زن به ادعاي 
عسر و حرج مطرح گردیده و دادگاه بدوي اعتقاد به عسر و حرج زوجه داشته ولي شعب 24 و 30 دادگاه تجدیدنظر استان 
تهران نظر داده اند که عسر و حرج وجود ندارد . و باالخره شعبه دیوان عالي کشور عقیده دارد که عسر و حرج محرز است 
و شکي نیست که به عنوان حکم اولیه طالق در دست مرد است و جزو حقوق وي مي باشد . بحث در اینجا این است که آیا 
قاعده فقهي نفي عسر و حرج باعث مي شود که حکم ثانوي یعني عسر و حرج در حکم اولیه داده شود . البته قانون گذار به 
صراحت این موضوع را حل کرده است در قوانین متعدد از جمله ماده 1130 قانون مدني و اصالحي مورخ 70/8/14 و تبصره 
الحاقي مورخ 81/4/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام صراحتاً بدون هیچ قید و شرطي مي گوید : اگر عسر و حرج زن در 
دادگاه ثابت شود مي تواند از دادگاه تقاضاي طالق نماید و اگر براي قاضي این عسر و حرج ثابت شود مرد را مجبور مي کند 
زنش را طالق دهد و اگر اجبار ممکن نشد دادگاه به نمایندگي از مرد » ولي ممتنع » طالق را اجرا مي کند . بنابراین بحثي 
که در این پرونده مطرح است این است که آیا دلیلي بر عسر و حرج زوجه وجود دارد یا خیر ؟ چون در حکم ثانوي قاضي 

باید آن را احراز کند . چون این نوع دعوي خیلي مبتال به بود ، قانون گذار آمد عسر و حرج را توضیح داد . 
گفت عسر و حرج موجب طالق مي شود . چون اختالف نظر بود که این عسر و حرج چیست ؟ قانون گذار در تبصره الحاقي سال 81 عسر و حرج را مثل یک معلم حاذق تعریف کرد . گفت عسر و حرج موضوع 
این ماده عبارت است از بوجود آمدن وضعیتي که ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد . قانون گذار مواردي را منصوصاً در این تبصره ذکر کرد . یکي از این موارد که با 
موضوع پرونده مطروحه ارتباط دارد بند چهارم آن است . ضرب و شتم یا هر گونه سوء رفتار زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد . قانون گذار مجدداً در آخر همین تبصره به قضات تذکر 
داده که موارد مندرج در این ماده مانع از این نیست که دادگاه در سایر موارد که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود حکم طالق صادر نماید . صراحتاً قضات را هدایت مي کند به این موضوع که اگر چنین 
وضعیتي حادث شده زن را نجات دهند . پس ضرب و شتم یا هر گونه سوء رفتار را از مصادیق عسر و حرج دانسته است . شتم به معناي توهین فحاشي و بکار بردن الفاظ رکیک است که اگر استمرار داشته 
باشد موجب طالق است . حاال مي خواهیم ببینیم که آیا  در این پرونده عسر و حرج وجود دارد یا خیر ؟ زوج مي گوید دو ماه است از هم جدا هستیم و تا قبل ا آن با هم زندگي مي کردیم . توضیح مي دهد 
که دختر 8 ساله ام از من مي ترسد . پدري که محبت کند آیا بچه ظرف دو ماه مي تواند از وي بترسد . مگر اینکه به علت سوء رفتار پدر بچه بترسد . در همین پرونده حکمي وجود دارد که طي آن زوج به 
اتهام فحاشي به تحمل 50 ضربه شالق محکوم مي شود به ندرت قضات حاضر مي شوند چنین متهمي را به شالق محکوم نمایند مگر اینکه توهین ها خیلي تند باشد . زوج مي گوید 8 سال مجاني در منزل 
پدر زنم سکونت داشته ام ولي زنم فاسد است . مي گوید زماني که زوجه با شوهر قبلي بود من با وي رابطه داشتم . نه تنها این زن با من رابطه داشت بلکه با برادرم هم رابطه نامشروع داشت . آیا مرد با چنین 
ذهنیتي مي خواهد با این زن ادامه زندگي بدهد . در پرونده حکمي وجود دارد که طي آن زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه محکوم شده است . این مرد در صفحه 41 پرونده اقرار نموده که یک بار همسرم 
را زده ام . معموالً افراد اقرار نمي کنند ولي ظاهراً این موضوع آنقدر تکرار شده که ناگزیر یک بار آن را اعتراف کرده است ضمن اینکه زوج به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدي زوجه به پرداخت دیه محکوم شده 
است . بنابراین ضرب و شتم و سوء رفتار مورد نظر قانون گذار در پرونده مالحظه مي شود . خانواده اي حاضر شده اند حداقل 8 سال این مرد را در خانه خود اسکان دهند بدون دریافت یک ریال اجاره . حاال 

دیگر زن جانش به لب رسیده و به دادگاه مراجعه کرده است . در نتیجه عسر و حرج زوجه محرز است و نظر شعبه دیوان عالي کشور مورد تأیید است . 

: جناب آقاي حجت االسالم والمسلمين حسيني طباطبايي مستشار شعبه 21 ديوان عالي كشور  رئيس 
اظهار نظر نمايند .

حسيني طباطبايي : چون کسي براي اظهار نظر ثبت نام نکرده چند نکته را عرض مي نمایم . آقایان در جلسات قبل 
مطرح کردند که چنانچه دالیل کافي براي عسر و حرج زوجه یا تخلف زوج از شروط ضمن عقد وجود نداشته باشد 
، زن مي تواند با بذل مهریه اش طالق بگیرد . اصطالحاً در میان فقهاي امامیه بذلي که زن مي نماید تا حاکم طالق 
دهد فدیه مي گویند . صرف دادن فدیه براي حاکم و براي زوج الزام آور براي پذیرش طالق و انحالل نکاح نیست . 
شرط انحالل نکاح پرداخت فدیه نیست ، شرط انحالل نکاح یا وقوع عسر و حرج است یا تخلف زوج از شروط ضمن 
عقد . سئوالي از ریاست محترم دیوان دارم که آیا شرایط ضمن عقد در بین فقهاي ماضي ، از عناوین عمل اصحاب 
بوده یا خیر . بنده ندیده ام که موردعمل اصحاب دعوي بوده باشد و راجع به آن بحث کرده باشند . شروط ضمن عقد 
یکي از مسائل مستحدثه است که ظرف صد سال اخیر مطرح شده است . حتي استفاده کردن مدارك حرج براي عسر 
، ظرف 150 سال اخیر مورد استفاده قرار گرفته و قباًل مورد عمل اصحاب نبوده است . نکته سوم اینکه در جلسه قبل 
گفته شد که اگر در پرونده استنادي یکي از طرفین ، منتهي به صدور قرا منع تعقیب گردیده باشد چنین پرونده و 
دلیلي براي پرونده طالق قابل استناد نیست . در حالي که در پرونده هاي محاکماتي هر گونه دلیلي که اصحاب دعوا 
براي خودشان جمع آوري کنند و در پرونده اي مورد استناد قرار گیرد و به عنوان دلیل در آن پرونده واقع شود در هر 
پرونده دیگري در حکم تأمین دلیل است و قابل استناد و استفاده است . بحث دیگري که به این پرونده مربوط مي 
شود این است که آیا چنانچه زوج به فساد اخالقي زوجه استناد نماید چنین امري مي تواند مانع مطالبه حقوق شرعي 

و قانوني زوجه گردد ؟ بدیهي است حتي فساد اخالقي زوجه به نحو مطلق نمي تواند مانع مطالبه حقوق وي شود . 
رئیس : در پاسخ به سئوال مطروحه ، ما تابع آیات و روایات در بخش معامالت هستیم . آیه شریفه مي فرماید : » یا ایها 
الذین آمنوا ، اوفوا بالعهود » یک قاعده کلي است که اگر عقدي بین شما منعقد شد الزم است وفا کنید به این عهد . 
این مسأله به صورت مطلق است اما در جاي دیگر » المؤمنون عند شروطهم » را نیز داریم اگر آمدند ضمن عقد شرطي 
گذاشتند به اجماع فقها این عند شروطهم مورد بحث است و همه آن را قبول دارند . البته شرطي که خالف مقتضاي 
عقد نباشد یعني اگر بگوید این خانه را خریدم ولي شرط آن این است که پول آن را ندهم ، این خالف مقتضاي عقد 
است . عمل اصحاب هم مبتني بر همین روایات بوده است . بر خالف عند شروطهم نبوده است . مرحوم صاحب جواهر 

بحث عند شروطهم را به صورت مفصل بیان نموده است . 
جناب آقاي صدقي اظهار نظر نمایند . 

صدقي : مطالب آقاي اللهیاري مورد تأیید است ولي دو اشتباه فاحش 
در رأي شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران وجود دارد . اشتباه 
اول این است که دادگاه تجدیدنظر استدالل نموده که هر چند زوج 
به اتهام ترك انفاق محکوم شده است ولي این ترك انفاق مربوط به 
زماني بوده که زوجه در تکمین نبوده است . یعني شعبه به خودش 
اجازه داده وارد حکم قطعي دیگري بشود و راجع به آن خدشه وارد 
سازد . اشتباه دوم شعبه 30 که از نظر شکلي بسیار فاحش است این 
است که اساساً رأي تمکین قابل فرجام نبوده است در حالي که این 
شعبه در رأي صادره در خصوص موضوع تمکین که اساساً مورد اظهار 
نظر در مرحله فرجامي قرار نگرفته و قطعي بوده مجدداً وارد شده و 

اظهار نظر کرده است .

رئیس : جناب آقاي حجت االسالم والمسلمین موسي جعفري  --  شعبه  23 دیوان عالي کشور بفرمائید . 
جعفري : یک نکته قابل تذکر است . زوج در خالل مدافعات خود اظهار داشته در زماني که زنم در قید زوجیت شوهر اول خود بوده با وي رابطه داشتم ، اگر چنین امري 

صحت داشته باشد اساساً عقد نکاح صحیح نبوده است. بنابراین انحالل عقد را نزدیک به احتیاط مي دانم . 
رئیس : چنانچه اظهار نظر مخالفي وجود ندارد کفایت مذاکرات را اعالم مي نمایم . جناب آقاي دادستان کل کشور نظرات خود را بیان نمایند .

محسني اژه اي : همانطور که در گزارش و توضیحات قضات محترم بیان شد زوجه مدعي شده که دو ماه 
پس از ازدواج اختالفات ما شروع شد و تا اآلن هم اختالفات ادامه پیدا کرده ، چندین بار هم کار به شکایت 
کشیده شده است . کار بجائي رسیده که زوجین نسبت هاي سنگین را بهم داده اند . یعني زن مي گوید 
شوهرم تا صبح فیلم هاي مبتذل مي دید و با خوش کارهاي خالف انجام مي داد . شوهرم مشروب خوار 
است و به دخترم نیز مي خواست مشروب بدهد . شوهرم نماز نمي خواند و متعرض نماز خواندن من مي 
شد . شوهرم دزد است و چند بار دزدي کرده است . از طرف دیگر شوهر نیز نسبت هایي به زنش داده 
است . مي گوید زن من در زماني که شوهر داشت با من ارتباط داشت که این موضوع حاکي از فساد وي 
است . مهم تر اینکه زوج مي گوید این زن با برادرم هم ارتباط نامشروع داشته است . یعني در این حد 
حاضر مي شود اینگونه مسائل را علیه زنش در حضور دیگران مطرح کند . مسائل دیگري که جزئیات آن 
در گزارش ذکر شده و گزارش خوبي تهیه شده حاکي از این است که در شرایط کنوني وضعیتي که براي 
این زن و شوهر بوجود آمده و زن حاضر شده بخاطر همین مسائل دیگر شوهر خود را پس از سالها که در 
منزل پدري نگهداشته از منزل بیرون کند و قفل منزل را عوض کند و حتي حاضر شده 300 عدد سکه 
از مهریه اش را بذل نماید که در شرایط کنوني بازار قیمت باالئي دارد . البته در جاي دیگر پرونده وکیل 
زوجه نقل کرده که زوجه حاضر است از کل مهریه و سایر حقوق خود بگذرد . انسان وقتي به مجموعه این 
مسائل نگاه مي کند ، مشققتي که قانون گذار اسم آن را عسر و حرج گذاشته برایش محرز مي شود . ادامه 
زندگي براي این زن ، صرفنظر از اینکه منشاء این مشکالت چه بوده و چه بسا ممکن است زن هم مقصر 

بوده باشد ، ممکن نیست . بنابراین نظر شعبه دیوان عالي کشور مورد تأیید است . 
در پایان جلسه رأي گیري بعمل آمد . تعداد قضات حاضر 35 نفر مي باشند که به اتفاق آراء رأي شعبه 

دیوان عالي کشور را تأیید نمودند و هیچ رأي مخالفي وجود نداشت . 

گزیده اند 3 ماه است که همسرش بدرفتاري و عدم تمکین با وجود مشکالتي که خود او ایجاد کرده دارد نیز زوج میگوید با تعویض قفل درب منزل اجازه ورود به محل 
سکونتم را نمي دهد و بناچار در منزل مادرم سکونت کرده ام در مورد اتهامات منتسبه شرب خمر و مصرف مواد مخدر و ادعاي بي دلیل شده که در صورت عدم اثبات آن 
به عنوان تهمت شاکي میباشم طبق کپي پیوست الیحه قباًل نیز از مادر همسرم شاکي شدم که دادسرا با توجه به وساطت بستگان و انصراف از شکایت تصمیم قانوني 
گرفته است طبق سوابق اینجانب از خادمین امام حسین )ع( هستم که همه ساله به نوکري حضرت با شرکت در عزاداري آن حضرت مشغولم هم چنین در مراسم ماه 
مبارك رمضان و سایر مراسم هستم ادعاي همسرم کذب و خالف واقع است در مورد ضرب و شتم بایستي ادعا ثابت باشد، ضمناً کپي تقدیر عملکرد خودش را از محل 
کار مؤید کذب بودن ادعاي سابقه دزدي داشتن که مورد ادعاي زوجه بوده است دانسته است چون قباًل وي در دادیاري شعبه 4 ادعائي دروغ مطرح ساخت ... )ادامه 
صفحه بعد(                                             ...که منجر به برائت اینجانب شد. وي ذهنیت فرزندم را نسبت به من خراب نموده که از من میترسد من آمادگي دارم که 
منزلي را براي سکونت و ادامه زندگي مشترك اجاره کنم و کما في السابق به زندگي مشترك ادامه دهیم داور خود را نیز در تاریخ 89/1/21 به دادگاه معرفي نموده است 
که داور قبولي خود را نیز کتباً اعالم نموده است. پس از اعالم نظر داوران دادگاه وقت جهت دادرسي با دعوت از طرفین تعیین نموده است. در جلسه دادرسي زوج حضور 
نداشته اخطاریه او نیز بلحاظ عدم شناسائي پالك ذکر شده در نشاني او ابالغ نشده و زوجه در جلسه دادرسي با وکیلش حضور داشته اند در این جلسه وکیل یک نفر از 
آشنایان زوجه را بنام لیال نختا بعنوان گواه معرفي نموده است که وي گفته است من از دوستان و آشنایان زوجه هستم حدود 11سال است که زوجین با هم زندگي 
میکردند و زوج مخارج زندگي مشترك را پرداخت نکرده است و پدر زوجه هزینه هاي زندگي آنان را داده است و زوج اعتیاد به مواد مخدر دارد و مشروب مصرف میکردند 
من خودم ندیدم ولي حاالت آن را دیده ام دست بزن هم داشتند بارها زوجه را مورد ضرب و شتم قرار داده است در ذیل صورت مجلس مجدداً گفته است بنده خودم 
شاهد مشروب خوردن زوج بوده ام در جلسه دادرسي که زوجه و وکیل او حضور داشته اند زوجه گفته است اگر همسرم حتي خانه هم گرفته باشد حاضر به زندگي با ایشان 
نیستم در این جلسه زوج نیز ظاهراً حاضر شده است و گفته ما فقط 11 سال در منزل پدر ایشان زندگي کرده ایم ایشان از دست من شکایت نکرده است من سرقتي انجام 
نداده ام و زرورق هم جمع نکرده ام مدتي است فرزندم را ندیده ام تقاضاي رد دعوي او را دارم وکیل زوجه گفته است طبق حکم شعبه 1169 دادگاه عمومي ایشان محکوم 
به تأدیه نفقه شده است که حکم قطعي شده بنابراین ادعاي تأدیه نفقه از سوي ایشان به موکل فاقد وجاهت است در مدت 8 سال سکونت در منزل پدر زوجه برابر اظهارات 
موکله ایشان اجاره اي پرداخت نکرده است با حقوق 270 هزار تومان چطور اجاره 300هزار تومان و آن هم نفقه پرداخت شود چنانچه ایشان مدرکي دال بر پرداخت نفقه 
دارد ارائه دهد تصویر دادنامه 451/89 شعبه 1169 دادگاه عمومي تهران که بر محکومیت زوج به لحاظ ترك انفاق بر اساس شکایت زوجه صادر شده و رأي مذکور در 
شعبه 11 تجدیدنظر استان تهران عیناً تأیید شده است در اوراق 44 و 45 پرونده پیوست گردیده است دادگاه سوابق زوج را از دادگاه انقالب استعالم نموده است پاسخ 
در برگ 48 پرونده حکایت از فقدان سابقه در آن مرجع مي باشد در جلسه مورخ 89/8/30 زوج گفته است من به طالق راضي نیستم رد دعوي طالق همسرم را تقاضا 
مي کنم ضمناً همسرم زماني که با شوهر اولش زندگي میکرد با من هم دوست بود این فساد اخالقي ایشان را میرساند او مي گفت شوهرم معتاد است که ما وقتي به اتفاق 
به منزل ایشان رفتیم دیدم راست میگوید شوهر اول ایشان مشغول کشیدن تریاك بود و ایشان در زماني که شوهر داشت با برادر من روابط نامشروع هم داشت دیگر 
اینکه مگر هیچ فردي بابت نفقه از زنش رسید میگیرد که من رسید بگیرم من نفقه پرداخت میکردم ضمناً در سال 82 با یکي از دوستان خانوادگي ما برنامه اي ترتیب 
داد تا با شهادت ایشان بعلت سرقت مرا در آگاهي زنداني کردند که بعد از 48ساعت آزاد شدم بعداً معلوم شد ایشان شهادت دروغ داده است دیگر اینکه ایشان شغل 
خودش را دبیر اعالم کرد ولي ایشان اصاًل شاغل نبوده است ضمناً من بر خالف ادعاي ایشان اصاًل بیکار نبوده ام حتي یک نفر از همسایه ها نسبت به شرب خمر من شهادت 
نداده است در حالیکه شاهد ایشان دوست ایشان است و خودش گفته بخاطر دوستش یعني همسر من اینکار را مي کند ایشان علیه من شکایتي نکرده اآلن این مدارك 
را ارائه میدهد من سابقه سوءندارم حاضرم آزمایش بشوم من معتاد نیستم حکم تمکین ایشان صادر شد تقاضاي تمکین ایشان را دارم زوجه گفته است هر چه میگوید 
دروغ است اگر در بهشت هم خانه بگیرد حاضر به زندگي با ایشان نیستم داراي حقوق مکفي هستم خواهان در این جلسه سه نفر گواه معرفي نموده است که از آنان در 
اوراق 57 و 58 و 59 پرونده تحقیق بعمل آمده شهود زوجه یکي زن برادر او و یکي مادرش و دیگري از آشنایان خانوادگي خواهان بوده است و همگي از بیکار بودن زوج 
در طول زندگي مشترك و اختالفات زوجین بیان اطالع نموده اند گواه سوم در مورد سایر موارد ادعائي زوجه اظهار بي اطالعي کرده اند دادگاه بشرح دادنامه 1385/89 
مورخ 89/10/5 پس از اعالم ختم دادرسي ضمن مقدمه اي که از سیر و جریان دادرسي و خالصه دادخواست و مستندات خواهان و وکیل او که در گزارش مشروحاً بیان 
شده است با توجه اینکه زوجه براي اثبات عسر و حرج خودش با استناد به سوءرفتار زوج و عدم پرداخت نفقه که در شعبه 1169 جزائي حکم محکومیت زوج به ترك 
انفاق صادر و رأي مذکور قطعي شده است و اظهارات شهود زوجه در دادگاه که صحت ادعاي زوجه را مورد تأیید و تصدیق کامل خود قرار داده اند زوج نیز شخصاً در 
دادگاه اقرار نموده است که حداقل 8 سال در منزل پدر زوجه سکونت داشته که خود بیانگر عدم  توانایي زوج در تهیه مسکن مستقل بوده ضمن اینکه هیچ دلیلي بر 
پرداخت نفقه به زوجه ارائه نکرده است علیهذا نظر به مراتب مذکور دادگاه تحقق بند 1 و 4 از ماده واحده قانون الحاق یک تبصره بر ماده 1130 قانون مدني و نیز تحقق 
شروط اول و دوم از جمله شرایط ضمن العقد که در سند نکاحیه به امضاء زوجین رسیده محرز دانسته مستنداً به ماده واحده قانون اصالح مقررات طالق و مواد 1129 و 
1146 1130 و .. قانون مدني حکم به الزام زوج به طالق زوجه صادر نموده و به زوجه اجازه داده است با مراجعه به یکي از دفاتر طالق با بذل تعداد سیصد سکه طالي 
بهار آزادي از مهریه ما في القباله و قبول بذل بوکالت از زوج خود را به طالق خلع مطلقه ساخته و طالق را به ثبت برساند در خصوص دادخواست دیگر که زوج بخواسته 
تمکین مطرح ساخته است چون موجبي جهت تمکین او نبوده ضمن نقض دادنامه غیابي صادره در آن پرونده حکم به رد دعوي زوج بخواسته تمکین صادر نموده است 
از این رأي وکیل زوج تجدیدنظر خواهي نموده است در الیحه تقدیمي خویش وکیل زوج تجدیدنظر خواه با ارائه گواهي از جایگاه سوخت بنزین که زوج در آنجا از سال 
81 به کار اشتغال داشته صحت اظهارات شهود تعرفه شده زوجه را مخدوش دانسته و با توجه به اینکه دلیلي به سوءرفتار زوج ارائه نشده است و براي عدم پرداخت نفقه 
نیز در طول زوجیت دلیلي ارائه نگردیده تحقق شروط ضمن العقد یاد شده در رأي بدوي را منتفي و نقض رأي بدوي و رد دعوي زوجه را خواستار شده است پرونده به 
شعبه محترم 24 تجدیدنظر استان تهران جهت رسیدگي ارجاع شده است دادگاه مذکور طي دادنامه 400175/90 تجدیدنظر خواهي زوج را وارد دانسته چون زوجه به 
دلیل بروز اختالف در حالیکه تا تاریخ 88/10/22 در یک منزل با زوج زندگي میکرده است مانع ورود زوج به منزل مشترك که متعلق به پدر زوجه بوده شده است و با 
ارسال اظهارنامه توسط زوج متعاقب اقدام زوجه وي در نهایت در تاریخ 88/11/25 دادخواست الزام به تمکین علیه زوجه داده است و آمادگي خود را جهت زندگي مشترك 
با زوجه در یک منزل مستقل دیگري اعالم نموده در پرونده کار زوجه تنها دلیل ادعاي خود را اظهارات شهود عنوان نموده که با توجه به اظهارات آنها کافي در جهت 
اثبات تخلف زوج نسبت به شرائط ضمن عقد نکاح نیست لذا این دادگاه با عنایت به مخدوش دانستن رأي دادگاه بدوي باستناد ماده 358 قانون آئین دادرسي مدني آنرا 
نقض نموده و باستناد ماده 1257 قانون مدني بلحاظ عدم کفایت دلیل مبني بر عسر و حرج زوجه و یا تخلف زوج از شرائط ضمن عقد نکاح حکم به رد دعوي صادر نموده 
است و در مورد خواسته تمکین که از سوي زوج دادخواست تقدیم شده که دادگاه بدوي حکم غیابي را نقض نموده و دعوي زوج را مردود اعالم نموده پس از نقض رأي 
حکم بر تمکین زوجه صادر نموده است از رأي مذکرو زوجه فرجام خواهي نموده پرونده به شعبه محترم سي ام دیوانعالي کشور ارجاع شده است هیأت محترم شعبه مذکور 
بحکایت دادنامه 293-90/5/16 اعتراضات وکیل فرجام خواه را با توجه به مندرجات احکام صادره که بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه زوجه و شهادت شهود و مطلعین 
قضیه بر سوءاخالق و رفتار زوج و ایراد ضرب و شتم مکرر نسبت به همسرش که فقط در یک مورد مبادرت به طرح شکایت نموده است موجه تشخیص و با نقض رأي 
شعبه محترم 24 تجدیدنظر استان تهران پرونده را به شعبه هم عرض جهت رسیدگي مجدد ارسال داشته که پرونده به شعبه 30 دادگاه محترم تجدیدنظر استان ارجاع 
گردیده است هیأت محترم شعبه مذکور به شرح دادنامه 2181/90 مورخ 90/7/20 تجدیدنظر خواهي زوج را وارد دانسته و رأي دادگاه بدوي یعني شعبه 261 دادگاه 
عمومي تهران را که مشعر بر محکومیت زوج بلحاظ تحقق شروط ضمن العقد با احراز عسر و حرج زوجه و الزام زوج به طالق صادر و به زوجه اجازه داده است با استفاده 
از وکالت ضمن العقد با انتخاب نوع طالق خود را مطلقه نماید منطبق با دالیل موجود در پرونده ندانسته است زیرا زوجه تا زماني که در تمکین زوج بوده است نفقه خود 
را دریافت کرده است و بر فرض عدم دریافت هیچ وقت نفقه آن مدت را به طریق قانوني مطالبه ننموده تا مورد حکم قرار گیرد و امتناع زوج از پرداخت آن محرز شده 
باشد و مسکني که از سوي پدر زوجه در اختیار زوجین قرار گرفته ظاهراً با رضایت وي و مجاناً مورد استفاده آنان بوده و اگر هم مجاني نباشد این پدر زوجه است که حق 
مطالبه اجرت المثل ملک مذکور را دارد به هر حال دلیلي بر ترك انفاق نیست چون زوج از تاریخ 88/10/22 با ارسال اظهارنامه آمادگي خود را به تهیه مسکن دیگري به 
زوجه اعالم نموده است ولي زوجه حاضر به تمکین نشده دیگر استحقاق نفقه را ندارد و محکومیت کیفري زوج به اتهام ترك انفاق مربوط به ایامي است که زوجه در 
تمکین زوج نبوده است و بر فرض تمکین و استحقاق از طریق قانوني وي مطالبه نفقه نکرده است و حکمي بر محکومیت زوج بپرداخت نفقه صادر نشده است. ادعاي 
دیگر زوجه مبني بر اعتیاد و سوءرفتار مستمر او نیز بالدلیل است لذا دعوي مطروحه با مواد 1130 قانون مدني و بندهاي 2و 7 موارد 12گانه مندرج در سند نکاحیه ذیل 
شروط صمن عقد انطباق ندراد چون زوج با طالق مخالف است و زوجه بلحاظ اقتضاي عقد زوجیت باید از زوج تمکین نماید رأي تجدیدنظر خواسته را نقض و حکم به 
الزام زوجه به تمکین از شوهرش با ابطال دعوي طالق او صادر نموده است از این رأي وکیل زوجه فرجام خواهي نموده است که هیأت شعبه با توجه به اصراري بودن رأي 
فرجام خواسته بشرح ذیل اتخاذ تصمیم مینماید. هیئت شعبه در تاریخ باال تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقاي عبدالعلي ناصح عضو ممیز و مالحظه اوراق پرونده 

مشاوره نموده چنین رأي میدهد:
رأي شعبه هشتم دیوان عالي کشور : نظر باینکه رأي فرجام خواسته پس از نقض حکم 2181/90 مورخ 90/7/20 توسط هیأت این شعبه اصدار یافته و پس از ارسال پرونده 
به شعبه هم عرض شعبه سي ام تجدیدنظر با استدالل مذکور در رأي طبق رأي اولیه اقدام بر صدور رأي اصراري نموده است که حدوث وضعیت موجود در پرونده با توجه 

به فرجام خواهي زوجه طرح پرونده را در هیأت عمومي شعب حقوقي دیوانعالي کشور مي طلبد تا حکم قضیه برابر رأي آن هیأت محترم صادر گردد.

با تشکر ويژه از جناب آقای عمرانی رئیس اداره دفتر ديوان 
عالی کشور و همکاران ايشان که نشريه ارمغان را در تهیه اين 

گزارش ياری نمودند.



6اقتصادیارمغان نيمه اول
شماره 145 اردیبهشت 1392

تاریخ  سال   3000 از  بیش  مصر  کشور  مثال  براي  زیرا  نیست.  آنها  قدمت  ،تفاوت  فقیر  و  ثروتمند  کشورهاي  تفاوت  1ـ 
مکتوب دارد و فقیر است! اما کشورهاي جدیدي مانندسنگاپور؛کانادا،نیوزیلند،استرالیاکه150سال پیش وضعیت قابل توجهي 

نداشتند؛ اکنون جزو کشورهایي توسعه یافته وثروتمند محسوب مي شوند.
2ـ تفاوت کشورهاي فقیر و ثروتمند در میزان منابع طبیعي قابل استحصال آنها هم نیست ، زیرا به عنوان مثال ژاپن کشوري 
است که سرزمین بسیار محدودي دارد که 80 درصد آن کوه هایي است که مناسب کشاورزي و دامداري نیست ،اما سومین 
اقتصاد قدرتمند جهان پس از آمریکا و چین است.این کشور مانند یک کارخانه پهناور و شناروي مي باشد که مواد خام را 
از همه جهان وارد کرده و به صورت محصوالت پیشرفته صادر مي کند . مثال بعدي سوئیس است ؛ کشوري که اصاًل کاکائو 
در آن به عمل نمي آید اما بهترین شکالت هاي جهان را تولید و صادر مي کند. در سرزمین کوچک و سرد سوئیس که تنها 
در چهار ماه سال مي توان کشاورزي و دامداري انجام داد بهترین لبنیات )پنیر( دنیا تولید مي شود . سوئیس کشوري است 
که به امنیت ،نظم وسختکوشي مشهور است و به همین خاطر به گاوصندوق دنیا مشهور شده است )بانک هاي سوئیس(.

کشورهای کره جنوبی وتایوان نیز چنین هستند.
3- افراد عالیرتبه اي که از کشورهاي ثروتمند با همتایان خود در کشورهاي فقیر برخورد دارند ، براي ما مشخص مي کنند 

که سطح هوش و فهم نیز تفاوت قابل توجهي دراین میان ندارد. 
نژاد و رنگ پوست نیر مهم نیستند،زیرا مهاجراني که در کشور خود برچسب تنبلي مي گیرند در کشورهاي پیشرفته به 
نیروهاي مولد تبدیل  مي شوند. بسیاری ازمتخصصان ایرانی وپاکستانی درخارج ازکشور به عنوان نابغه وکارآفرین مطرح 

هستند.
4- تقاضای داخلی هم مهم نیست برای مثال کره جنوبی وژاپن بهترین و بیشترین چادرمشکی دنیا را تولید می کنند ولی 

زنان این کشورها از چادر استفاده نمی کنند و آن را صادرمی نمایند.
تفاوت در چیست؟

تفاوت در رفتارهایي است که در طول سال ها فرهنگ و مهارت زندگی نام گرفته است. وقتي که رفتارهاي مردم کشورهاي 
پیشرفته و ثروتمند رابررسی مي کنیم ،متوجه مي شویم که اکثریت غالب آنها از اصول زیر در زندگي خود پیروي مي کنند و 

هیچ گروهي از امتیازات ویژه برخوردار نیستند :
1- اخالق به عنوان اصل اساسي )احترام به افکار و سلیقه های دیگران،نفی نکردن عقاید دیگران ، خوش رفتاری باهمه 
نوآوری،صداقت،پرهیزازدروغ  از   ،استقبال  شهروندان  همه  توانمندشدن  به  کمک  دائمی،  یادگیری  پرسشگری،  انسانها، 

وتحقیر( .
2- وحدت نظر دراهداف توسعه اي )مثل توسعه فناوری ،افزایش تولید ملی، فقرزدایی،تعامل با دنیا،مبارزه بافساد اقتصادی 
و سیاسی ،رشد صادرت،مشارکت ملی ،آزادی اطالعات،چرخشی بودن مدیریت سیاسی ازطریق انتخابات آزاد؛کنترل کامل 

رشدجمعیت(.
3- مسئولیت پذیري دولتمردان و تدوین قوانین ساده وشفاف که امکان نظارت مردمی ورسانه ای برآنها باشد.

4- احترام به قانون و مقررات توسط تمام طبقات اجتماعي به ویژه اجرای قوانین توسط مسئوالن دولتی و نظام قضایي 
مستقل و پاسخگو.

5- احترام  به  ساختارهای  دمکراتیک و التزام مردم به فرهنگ دمکراسی درتمام ابعادزندگی )رفتاردمکراتیک یعنی احترام به 
افکار و سلیقه های دیگران،تامین حداقل نیازهای زندگی مثل بهداشت،آموزش ورفاه اجتماعی،دوری ازتنفروخشونت ،تقویت 

خردورزی و مشارکت متوازن همه شهروندان در توسعه سیاسی واجتماعی(.
6- عشق به کار و ارزشمندبودن کاروتولید درجامعه.

7- تحمل سختي ها به منظور سرمایه گذاري روي آینده.
8- میل به ارائه کارهاي برتر و فوق العاده باتوجه به نیازروز.

9- نظم پذیري،لذت اززندگی و آینده نگری.
10- انتخاب صالح ترین و باهوش ترین افراد به عنوان مدیران عالي کشور: در جوامع پیشرفته مسئوالن دولتی از نخبگان 

،متفکران و روشنفکران اجرایی انتخاب می شوند)ازطریق انتخابات آزاد(.
ازمیان این شاخصها 2 شاخص یعنی آزادیهای مدنی)مثل آزادی بیان،نظریه پردازی،آزادی رسانه های غیردولتی و...( و آزادی 

انتخابات  در صدر سایر شاخص ها بوده وبدون رعایت این دو شاخص توسعه ممکن نیست.
11- تسلط مدیران ارشد به علوم انسانی بویژه روانشناسی،مردم شناسی،علوم اجتماعی،حقوق شهروندی،رعایت قواعدبین 

المللی در کشورهای ثروتمند مشهود است. 
اما در کشورهاي فقیر تنها عده قلیلي از مردم از این اصول پیروي مي کنند و مردم عادی معموالً از نظر فکری جلوتر از اغلب 
روزمرگی وخودشیفتگی  نگرهستند،یا دچار  نیافته گذشته  توسعه  ازسیاستمداران درجوامع  سیاستمداران هستند.بسیاری 

شده اند و دوست دارند با انجام کارهاي زودبازده وکم بهره قهرمان عوام جامعه شوند. 
ما ایرانیان فقیر هستیم نه به این خاطر که منابع طبیعي نداریم یا طبیعت نسبت به ما بیرحم بوده است یا اینکه شانس 

نداشتیم:
برای  نیستیم،  به سرنوشت کشورمان حساس  باعث فقرمان شده است و نسبت  اینکه رفتارمان  براي  1- ما فقیر هستیم 
بسیاری از ایرانیان مفاهیم توسعه دقیقاً تبیین نشده است. درایران تولید علم و نظریه پردازی ضعیف است،برای ما یادگیری 

از جوامع پیشرفته ارزشمند نبوده و علوم انسانی مهم نیست. 
2- ما فاقد اهتمام الزم جهت آموختن و رعایت اصول فوق که توسط کشورهاي پیشرفته شناسائي شده است هستیم. سیستم 

آموزشی درایران پاسخگوی نیازهای امروزی نیست.
3- اغلب ما خواهان منافع زودگذر)معجزه( هستیم و قانون را براي دیگران میخواهیم .

4- ما فاقد نوآوری در سطح کالن هستیم،بسیاری ازقوانین ماکهنه وقدیمی هستند .
5- ما در انتخاب مدیران توانمند و دانش پذیر با اّما واگرهایي مواجه هستیم .

6- متخصصان و نخبگان ما انگیزه کافی برای پیشبرد اهداف توسعه ای ندارند.در نتیجه یا منفعل اند یا کشور را ترك می 
کنند.ضعف تئوری پردازی و فقرخردورزی مشکل مهم جامعه ماست. اگر میهن خود را دوست دارید و خواهان پیشرفت 
کشور هستید ،این پیغام را به گردش بیاندازید تا شاید تعداد بیشتري از هموطنانمان مانند شما آن را نقدکنند و تغییر 

پذیري رادرسرلوحه زندگي خویش قراردهند.
دکتر عباس حاتمي

تفاوت کشورهاي ثروتمند و فقیر در چیست؟
بر مبناي اصل 52 قانون اساسي، دولت موظف است بودجه ساالنه کل 
کشور را تهیه و براي تصویب به مجلس شوراي اسالمي تقدیم نماید. 

این اصل مقرر میدارد:
»بودجه ساالنه کل کشور به ترتیبي که در قانون مقرر میشود از طرف 
دولت تهیه و براي رسیدگي و تصویب به مجلس شوراي اسالمي تسلیم 
میگردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون 
خواهد بود« به موجب این اصل، تفکیک وظایف قواي مجریه و مقننه 
است.  شده  مقرر  بودجه  قانون  تصویب  و  تنظیم  و  تهیه  با  رابطه  در 
بنابراین قانون بودجه کل کشور مانند سایر قوانین موضوعه نیست که 
حداقل ده نفر از نمایندگان بتوانند آن را به صورت طرح تهیه و جهت 
تصویب به مجلس ارائه نمایند. همچنین اصل 126 قانون اساسي نیز، 
مسئولیت امور برنامه و بودجه را بر عهدة رئیس جمهور گذاشته است.

دالیل این که ابتکار تهیه و تنظیم بودجه به دست دولت سپرده شده 
است را مي توان موارد زیر دانست:

قوة مجریه دسترسي بیشتري به اطالعات مورد نیار براي تهیه بودجه 
دارد )نامتقاران بودن اطالعات دو قوه(

پیچیدگي هاي امور اجرایي و بوروکراسي حاکم بر مراحل تنظیم بودجه، 
قانون گذار را در تجریه و تحلیل انتخاب هاي دولت و منابع اختصاص 

یافته به آن ها دچار مشکل مي کند )پیچیدگي هاي بودجه ریزي(
ترجیح  ملي  اولویت هاي  به  را  بخشي  اولویت هاي  معموال  پارلمان ها 
است  نمایان  نمایندگان  پیشنهادهاي  در  مسئله  این  که  مي دهند 

)ترجیحات بخشي(
مقابل  در  خود  پیشنهادي  برنامة  اجراي  مقابل  در  دولت  مسئولیت 

مجلس )اصل اقتدار پارلمان(
شوراي نگهبان نیز، ارائة الیحة بودجه را از وظایف دولت مي داند. اگرچه 
این امر از تصریح اصل 52 قابل استنباط است اما موضوع استفساریة 
گرفته  قرار  اسالمي  شوراي  مجلس  وقت  ریاست   1374/2/18 مورخ 

است. سؤال این بوده است که:
»آیا بودجه ساالنه کل کشور و متمم آن و اصالحات مربوط به قانون 
باید به صورت الیحه از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسالمی گردد 

یا به صورت طرح هم ممکن است؟«
شوراي نگهبان در بند یک نظریة شماره 287 مورخ 1374/3/17 به این 

سؤال این گونه پاسخ داده است:
»بودجه ساالنة کل کشور و متمم آن و اصالحــات بعدی مربوط در 
غیـر مورد تغییر در ارقــام بودجه می بایست به صورت الیحه و از سوی 

دولت تقدیم مجلس گردد«

با وجود این نظر تفسیري، رویة شوراي نگهبان در مورد محدود کردن 
براي  است.  متناقض  بودجه  الیحة  تدوین  و  تهیه  در  دولت  اختیارات 
نمونه این شورا، گاه طرح هایي را که ناقض اختیار دولت در تهیه بودجه 
باشد، مغایر اصل 52 قانون اساسي شناخته است )براي نمونه مراجعه 
کنید به نظریة شمارة 5206 مورخ 1372/6/21 در خصوص طرح نظام 
تغییر  مورد  در  اما   ،)1372/6/7 اسالمي مصوب  مجلس شوراي  مالي 
الیحه  ماهیت  عمال  که  مجلس  در  دولت  تقدیمي  بودجة  الیحة  کلي 
را تغییر داده و آن را به مجموعه اي از »مصوبات کمیسیون تلفیق« از 

»پیشنهادات نمایندگان« و تبدیل کرده، اقدامي نمي کند.
ابتکار  که  اساسي،  قانون   126 و   52 اصول  علي رغم  اینکه  نتیجه 
بودجه ریزي و تنظیم برنامة مالي ساالنة کشور را بر عهدة دولت قرار 
داده است، آنچه عمال اتفاق مي افتد تغییر کلي الیحة دولت در مجلس 
اجراي  توجیه عدم  راه  اینکه  بر  امر، عالوه  این  است.  اسالمي  شوراي 
بودن  نامتقارن  دلیل  به  مي گشاید،  کشور  اجرایي  نهاد  براي  را  قانون 

اطالعات دو قوه، سبب تصویب بودجه اي ناکارآمد مي شود.

و  اقتصادی  وجود مشکالت  و  کنونی کشور  اوضاع حساس  به  باتوجه 
بحث تحریمها، عدم حضور شخصیتهای اصولگرا و اصالح طلب شناخته 
ریاست  انتخابات  ایران در عرصه  وثوق ملت  و مورد  المللی  بین  شده 
های  گره  بر  کوری  گره  و  داده  افزایش  مجدداً  را  ارز  نرخ  جمهوری، 

داخلی و خارجی موجود خواهد زد.
بین  نمایشگاه  هفتمین  حاشیه  در  ایران  جهاني  تجارت  مرکز  رئیس 
از خبرنگاران  تعدادی  به سوأل  پاسخ  در  بیمه  و  بانک  بورس،  المللی 
انتخابات ریاست جمهوری بر  درخصوص تک نرخی شدن ارز و تأثیر 
ارز  کردن  نرخی  تک  عنوان  تحت  بحثی  من  نظر  به  گفت:  ارز  نرخ 
موضوعیت نداشته و اصاًل قابل طرح نیست و در کشور ما نیز حداقل در 
کوتاه مدت هیچ ارزی نمی تواند تک نرخی بشود لذا همچنانکه قباًل نیز 
مکرر گفته بودم کاماًل مشخص است که قیمتهای پیشین و کنونی ارز 
هنوز دولت را راضی نکرده که این بار زمزمه بحث تک نرخی کردن آن 
را پیش کشیده اند که مطمئناً ترفند جدید دیگری است تا مجدداً مبلغ 
با نامی  ارز مبادالتی اضافه و نرخ جدیدی را  ناچیز دیگری را بر نرخ 
جدید اعالم نمایند تا شاید بخش دیگری از کسری بودجه و ریال مورد 
نیاز دولت از این طریق جبران شود.  بحث اصلی اینجاست که رشد و 
توسعه اقتصاد ایران و رفع مشکالت موجود در گرو تدابیر دیگری است 
نه افزایش پلکانی نرخ ارز، زیرا چنانچه نرخ ارز به 1000 تومان کاهش 
و یا به 5000 تومان افزایش پیدا کند باز هم هیچ مشکلی از نابسامانی 
بی  و  تورم  نرخ  افزایش  بجزء  شد  نخواهد  حل  کشور  اقتصادی  های 
ثباتی بازار ارمغان دیگری در پی نخواهد داشت. پس سعی بر این باشد 
تا با استفاده از تجربیات موفق کشورهای پیشرفته جهان و با دید ملی 
افزایش رفاه مردم  بازار سرمایه و  قدم های مفیدی در جهت انضباط 
برداشته شود. زیرا اگر با مدیریت صحیح، دید و عزم ملی و مدیریت 
غیر احساسی کارها را پیگیری کنیم رفته رفته مشکالت و نابسامانی 

ها از بین خواهد رفت. 
وی افزود: شخص رئیس جمهور بعنوان سکاندار قوه مجریه نقش بسیار 
مهم و ریشه ای در هدایت و برنامه ریزی کشور برعهده دارد. رییس 
می  خود  نسنجیده  یا  و  سنجیده  تصمیم  و  حرکت  یک  با  جممهور 
تواند کشور را از فرش به عرش و یا برعکس از عرش به فرش برساند. 
از همین رو با روند فعلی و وجود جنگ اقتصادی نابرابر برعلیه ایران، 
انتخاب شخصی کم تجربه، کوته بین، فارغ از نگرش ملی، افقی نگر نه 
معادالت کالن  به  ناآشنا  و  المللی  بین  در عرصه  نگر، گمنام  عمودی 
عنوان  به  دیگر  ضعف  نقطه  دهها  و   ... پوپولیست  و  باز  زبان  جهانی، 
اقتصادی،  از مشکالت  ای  تنها گره  نه  ایران اسالمی  رئیس جمهوری 
سیاسی، بین المللی و اجتماعی کشور باز نخواهد کرد بلکه کشور را به 

ورطه خطر سوق خواهد داد.
علیپور با اشاره به عدم وابستگی خود به احزاب و گروه های سیاسی 
تصریح نمود: من شخصی غیر حزبی هستم و تمام نظرات و دیدگاه های 
خود را بصورت فراجناحی بیان کرده و مشکالت کشور و مردم عزیزم 
را نیز از همین زاویه و دلسوزانه مورد واکاوی قرار میدهم پس امیدوارم 
کسی از اظهارات بنده برداشت حزبی و سیاسی نکند، مع الوصف شاید 
اظهارات اینجانب برای برخی از دوستان خوشایند و برای برخی دیگر 
ناخوشایند باشد. لکن طبق بررسی هایی که در داخل و عرصه جهانی 
داشته ایم به این نتیجه رسیده ایم که هم ایران و هم جهان به یک 
شوك بزرگ در زمینه انتخابات ریاست جمهوری ایران نیاز دارند تا این 
شوك موجب تنش زدائی سیاسی و رفع مشکالت اقتصادی داخلی و 

خارجی کشورمان طی چهار سال آینده شود. 
رئیس مرکز جامع صادراتی ایران گفت: یکی از فاکتورهای مثبتی که 
جهت گذر از بحرانهای موجود و آشتی بین المللی و تا حدود زیادی 
رفع تحریم های خارجی نیاز داریم وجود فردی برجسته، شناخته شده 

و مدیر و مدبر در رأس قوه مجریه می باشد. حال پیر و جوان بودن و 
روحانی و غیر روحانی بودن و چپ و راست بودنش خیلی مهم نیست 
فقط می بایست شخصی مطرح در عرصه داخلی و خارجی بوده و بر 
گفتمان  و  کاماًل مسلط  مقامات خارجی  و  داخلی  با گروههای  تعامل 
قرار  را سرلوحه کار خود  با دوست و دشمن  ادب  با  توأم  دیپلماتیک 
دهد )یعنی با مردم و جهانیان با غرور بی جا و از موضع تکبر سخن 
نگوید(. لکن به اعتقاد بنده طی دو روز گذشته اشخاص چندان مطرحی 
البته  اند.  نکرده  نام  ثبت  ریاست جمهوری  انتخابات  در  جهت حضور 
قصد بی احترامی به دوستان و کاندیداهای محترم را ندارم ولی معتقدم 
که ایران اسالمی به مدیرانی قوی تر از این عزیزان جهت تصدی قوه 

مجریه نیاز دارد. 
رئیس مرکز تجارت جهاني ایران درخاتمه افزود: تصمیم ندارم که در 
اظهاراتم نام هیچ شخصی را برزبان بیاورم لکن تأکید میکنم که باتوجه 
بحث  و  اقتصادی  مشکالت  وجود  و  کشور  کنونی  حساس  اوضاع  به 
یا  و  اصولگرا  نام شخصیتهای  ثبت  و  عدم حضور  درصورت  تحریمها، 
در  ایران  ملت  وثوق  مورد  و  المللی  بین  شده  شناخته  طلب  اصالح 
عرصه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، نه تنها هیچ یک از مشکالت 
سیاسی و اقتصادی کشورمان حل نخواهد شد بلکه نرخ ارز نیز مجدداً 
افزایش یافته و گره کوری بر گره های داخلی و خارجی موجود خواهد 
زد. درکل چشم و گوش بازار، مردم و مقامات جهان به اخبار ثبت نام 
کاندیداهای ریاست جمهوری دوخته شده است تا تأثیر حضور بزرگان 

کشور را هر چه سریعتر بر اقتصاد و معادالت جهانی ببینند

مجلس جانشین دولت در تهیه الیحه بودجه!

عدم حضور بزرگان درانتخابات، نرخ ارز را افزایش می دهد



7عکسارمغان نيمه اولشماره 145
 اردیبهشت 1392



فرهنگي,اقتصادي,سياسي,اجتماعي

صاحب امتياز و مدير مسئول : مسعود کریم پور نطنزي
صفحه آرا و گرافيک : ابوالفضل کريم پور 09121597187

توزيع : هر دو هفته در سراسر کشور
نشاني : تهران-خيابان سرهنگ سخايي-پالک62)66سابق( 

روابط عمومي : 66716412   نمابر : 66717159
چاپ : چاپخانه عصر انتظار  66812640-2

Email : Nashriyeh_Armaghan@Yahoo.com Website : www.Armaghannews.com

قلعه طرق شهرستان نطنز گرد ش گر ینشریه فرهنگي , اقتصادي , اجتماعي و سياسي / نيمه اول اردیبهشت / شماره 145 - قيمت 200 تومان

سرقت آشکار میراث ایرانی با نصب پرچم امارات: رونمایی از تندیس بادگیر ایرانی در کشور امارات

چندین سال است که اعراب حوزه خلیج فارس و به خصوص کشور امارات متحده عربی چشم طمع 
به آب و خاك سرزمین ایران دوخته اند این رفتار نابجا از تغییر نام خلیج فارس آغاز شد و سپس 
نوبت به جزایر سه گانه رسید. اما این زیاده خواهی به همین جا ختم نشد و این بار، اعراب، یکی از 

قدیمی ترین و بومی ترین دانش ایرانی را به یغما برده اند.
بادگیر ایرانی را مي توان یک نمونه عالي هنر مهندسي به شمار آورد که در حالي که هواي بیرون 
بسیار گرم است و از آسمان آتش مي بارد، بدون صرف هیچ گونه انرژي و صرفا با طراحي مناسب 
سیستم هدایت هوا، شرایط خنک با تفاوت دماي حدود 30درجه با بیرون را فراهم مي کند. این 
نمونه عالی معماری ایرانی در جای جای سرزمینمان بنا شده است. اما چه شد که این اثر ملی به 

یغما رفت.
در سال 1890 میالدی، درگیری هایی بین دولت بریتانیا و شوروی بر سر در اختیار گرفتن خاك 
ایران صورت گرفت، که این امر تأثیر بسیار منفی بر روی اقتصاد کشور ایران گذاشت. این اتفاق، 
یکی از دالیلی بود که باعث خروج سرمایه ها و سرمایه داران از ایران گردید. تجار و کسبه شهر 

بستک در استان هرمزگان نیز از این امر مستثنا نبودند.
یکی از شهرهایی که برای تجارت مناسب دیدند، شهر دبی بود )ساحل دوبی درگذشته ای نه چندان 
دور، محل تجمع مالحان و باربران عربی بود که برای تخلیه و بارگیری لنج های ایرانی ساعت ها 
زیرآفتاب سوزان و بر روی رمل های تف دیده بر پا می ایستادند و به تأللؤ امواج شمالی خلیج فارس 
چشم می دوختند(. بستکی های مهاجر در این منطقه، محله بستکیه را بنا نهادند و معماری شهر 

بستک ایران را عیناَ در بستکیه بازسازی نمودند.
حال با گذشت حدود یک قرن از این مهاجرت، کشور امارات متحده عربی اقدام به برگزاری مسابقات 
بین المللی معماری نموده است. نکته قابل توجه در این مسابقات این است که تندیس اهدایی به 

برگزیدگان، نماد بادگیر ایرانی است.
از  نمادی  مسابقه،  این  تندیس  متحد.  ملل  سازمان  همکاری  با  دبی  معماری  المللی  بین  مسابقه 

بادگیر ایرانی است
با توجه به اینکه این مسابقه، چندین سال متوالی برگزار شده است و در تمام ادوار از تندیس بادگیر 
ایرانی با عنوان »میراث فرهنگی عربی« استفاده شده است ولیکن تاکنون هیچ گونه واکنش قاطعی 
این سهل  از  استفاده  با سوء  امارات متحده  است. شیوخ  نگرفته  ایرانی صورت  از سوی مسئولین 

انگاری به این مسابقه و تندیس اکتفا نکرده و دو برنامه ویژه را در پیش گرفتند.
اولین برنامه، تبلیغات گسترده معماری بادگیر در رسانه های عربی در کنار ترویج ساخت و ساز به 

سبک معماری بادگیر ایرانی در اقصی نقاط امارات با هدف جذب گردشگر می باشد.
المللی که شیفته ی  بین  از گردشگران  زیرا آن دسته  بود،  آمیز  امارات کاماَل موفقیت  اقدام  این 
معماری شگفت انگیز و سنتی بادگیر بودند، به بازدید از شهر بستکیه اقدام کردند. مدیران شهری 
با این موضوع با وسواس خاصی برخورد می کنند. به گونه ای که حفاظت ویژه ای از این معماری 

صورت می گیرد تا کوچک ترین آسیبی به اینگونه بناها وارد نشود.
دومین برنامه که می توان آن را »خیانت آمیز ترین اقدام علیه هویت ملی ایران« دانست تالش  
گستاخانه شیوخ امارات برای »ثبت جهانی بادگیر ایرانی« با عنوان »بادگیر  و میراث عربی« در 
سازمان ملل متحد می باشد. هم اکنون مراحل اصلی این پروژه با جدیت توسط این کشور پیگیری 

شده است و عن قریب این دزدی آشکار به رسمیت خواهد رسید.
اما فقط این اماراتی نیستند که به ارزش این شاهکار ایرانی پی برده اند،کارشناسان اروپایی و علی 
الخصوص انگلیسی ها، تمرکز ویژه ای بر روی بادگیر ایرانی دارند و با معاصرسازی این تکنولوژی، 
در حال ترویج استفاده از آن با هدف کاهش مصرف انرژی برآمده اند و نمونه های موفقی را بنا 

نهاده اند.
توسط  و  یزد  شهر  انگلستان،در  در  بادگیر  اجرای  درخصوص  اولیه  مطالعات  اینکه،  تر  جالب 
کارشناسان انگلیسی)در پوشش توریست( صورت گرفت. بعد از اتمام این سفر پژوهشی، تعدادی از 
ساکنان شهر یزد که ساختمان آنان مورد بازدید قرار گرفته بود، اعالم کردند که بخش های اصلی 
بادگیرها مورد تخریب تعمدی توسط این »پژوهشگراِن توریست نما« قرار گرفته و قابلیت اجرایی 

خود را از دست داده است.
اکنون سالیان درازی است که میراث فرهنگی و معماری غنی ایرانی مورد بی مهری قرار گرفته است. 
در حال حاضر هیچ بهره برداری  مفیدی در خصوص آشنایی مردم ایران با میراث گران بهای گذشته 
صورت نگرفته است.اکثر بناهای با ارزش فرهنگی در حال تخریب می باشد. عالوه بر این، این سوء 
مدیریت تاثیر بسزایی در کاهش جذب گردشگران خارجی در بازدید از میراث فرهنگی داشته است.

ها  سال  که  است  کشور  رسمی  نهاد  تنها  گردشگری،  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان 
مسئؤلیت سنگین صیانت، حفاظت، مرمت، شناسایی، شناساندن و ثبت و معرفی ملی و بین المللِی 

مواریث مدنی و معنوی کشور را بر شانه گرفته است.
انتظار میرفت کشوری با چنین موقعیت و اعتبار تاریخی- فرهنگی در صیانت از سنگرهای تاریخ و 
فرهنگ و مواریث مدنی و معنوی خود شهره آفاق می بود، اما متاسفانه مشاهده می کنیم که عماًل 
گام به راهی نهادهایم که اینک در بی توجهی به مواریث فرهنگی و صیانت از آثار فرهنگی و  باستانی 

و ابنیه تاریخی شهره شده ایم.
امروزه، مراکز و سازمان های میراث فرهنگی در سراسر جهان از مهم ترین و تاثیرگذارترین سازمان ها 
و نهادها به شمار می روند و برنامه های آنها در نهایت نظم، دقت و هوشمندی تنظیم و تدوین و 

اجرا می شود.
انتظار میرفت که سازمان میراث فرهنگی کشور نه فقط در زمینه صیانت و پاسداری و شناخت 
میراث ایرانی ــ اسالمی ما در درون مرزهای کنونی کشور گام های بلندی بردارد بلکه در شناخت و 
پاسداری میراِث سترِگ جهان ایرانی و سرزمین های اسالمی نیز مشارکت فعال و پویا داشته باشد. 
اکنون نه تنها این سازمان در راستای تحقق این اهداف گام بر نمی دارد بلکه با تصمیمات و اقداماتی 
که در پیش گرفته زمینه های تخریب و آسیب پذیری مواریث سترگ فرهنگ ملی و اسالمی و بشری 

نیز فراهم شده است.
چندپاره کردن این سازمان و انتصاب مدیران غیرمتخصص از جمله آفت هایی است که خصوصا طی 
سال های اخیر گریبانگیر مدیریت میراث فرهنگی کشور شده و آسیب هایی را بدان وارد آورده است 

که ابعاد و زوایای خسارتبار آن در شرایط کنونی قابل ارزیابی نیست.
در حال حاضر، تصمیماتی بر مبنای استدالل های ناصواب در عرصه میراث فرهنگی ایران به مرحله 
اجرا گذاشته شده است که تبعات آن نه تنها رسیدگی به وضعیت مواریث مدنی و معنوی و و یادمان 
های تاریخی ما را در کوتاه  مدت بیش از این تضعیف یا مختل خواهد نمود، بلکه در درازمدت چه 

بسا تمامیت ارضی و هویت ملّی کشور را در معرض تهدید قرار خواهد داد.
تجربه و تقدیر تاریخی ما می بایست این واقعیت را به ما آموخته باشد که زنگ خطر فروپاشی ملت ها 
و فرهنگ ها و انحالل جامعه ها و حتی افول و انحطاط تمدن ها هنگامی شنیده شده که جامعه ای، از 
درون، ریشه هاِی اصالت و هویت و ارزش های خود را نشانه گرفته و دست تجاوز و تخریب به سوی 

مواریث مدنی و معنویاش گشوده است.
و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  سازمان  متخصص  رییس  زاده  ملک  شریف  محمد  است  امید 
گردشگری بجای کارهای سیاسی مانند برگزاری جشنواره »صدای بهار« به وظایف اصلی خود در 

حفظ میراث ایرانی بپردازد.
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امارات شاهکار معماری ما را دزدید


