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سياسي

مسعود پزشکیان با اشاره به توانمندیهای پزشکیان گفت :متاسفانه برخی از ما نگاه ملی نداریم .این درست نیست که اقسام فشارها را برای احداث سد و یا اخذ مجوز حفر چاه اعمال کنیم و بعد که به مشکل برخوردیم وزیر
بیطرف:
را مقصر معرفی کنیم .به گزارش ایلنا ،مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسالمی در خصوص برخی انتقادات به مباحث زیست محیطی زمان وزارت بیطرف تصریح کرد :باید
رای من به ایشان مثبت
این را در نظر داشته باشیم که در بیشتر مواقع این نمایندگان هستند که به وزیر اصرار میکنند که به حوزه انتخابیه خودشان سر بزنند و اگر وزیرری این کار را نکند و به لحاظ علمی و
است و فکر میکنم مجلس نیز عملی دلیل بیاورد که چنین امری امکانپذیر نیست وی را تهدید به استیضاح میکنند .نایب رئیس مجلس در پایان تصریح کرد :رای من به ایشان مثبت است و فکر میکنم مجلس
به بیطرف رای اعتماد دهد نیز به بیطرف رای اعتماد دهد.

با صدور پیامی؛

رئیس مجلس حمالت تروریستی بارسلون را به همتایان اسپانیایی خود تسلیت گفت

رئیس مجلس شورای اسالمی در پیامی جان
باختن شهروندان کشور اســپانیا در حمالت
تروریستی اخیر را به رئیس کنگره نمایندگان و
رئیس مجلس سنای این کشور تسلیت گفت.

به گزارش ایســنا ،دکترعلی الریجانی روز جمعه27 ،
مرداد در پیامی جان باختن تعدادی از شــهروندان کشور
اســپانیا در حمالت تروریســتی اخیر را به رئیس کنگره
نمایندگان این کشــور و رئیس مجلس ســنای اســپانیا
تسلیت گفت.
متن پیام رئیس مجلس شــورای اسالمی به شرح زیر
است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
سرکار خانم آنا پاستور جولیان؛ رئیس کنگره نمایندگان

اعضای شورای مرکزی حزب
مجمع ایثارگران اصالح طلب
انتخاب شدند
اعضای شــورای مرکزی حزب مجمع ایثارگران
اصالحطلب انتخاب شدند.
به گزاش ایلنــا ،نتایج انتخابــات صورت گرفته
در نخســتین کنگره حزب مجمع ایثارگران که در
روز پنجشــنبه مورخ  ٢٦مردادماه برگزار گردید به
ترتیب آرای اخذ شده به شرح ذیل است:
اعضای شورای مرکزی:
جوادامام -مهدی کیانی -غالمعلی رجایی -محمد
پروازی -غالمرضا ظریفیان -محســن ترکاشوند-
سعیدپورعزیزی -محسن عربی -مینوخالقی -علی
شــکوهی -محمدرضا مرشدی -ســیدمحمدتقی
طباطبایی -محمدرضا جورکش -ســعیدصادقی-
علــی اکبرصالحی نیک -علیرضــا آفریدون -علی
اسدی -حســین کالنی -حسین لقمانیان -حسین
احمدی -عزیزمحمدی
اعضای هیئت داوری
ســیدجوادذاکر -ذبیح اهلل صفایی -خدیخه گلین
مقدم-محمودعزلتی مقدم -احمد(بهنام)سرخ پر.
حجت االسالم و المسلمين سيد هادي
خامنهاي:

ع حصر جایگاه قانو 
ن
رف 
ن را
را محکمتر و دلسوزا 
به آیندهانقالبامیدوارتر
میکند

دبیــر کل مجمع خط
امــام ضمن یــادآوری
سوابق و خدمات آقایان
کروبی و موسوی و خانم
رهنورد به انقالب و نظام
اسالمی ابراز امیدواری
کرد؛ با تالشهای همه
دلســوزان و خیرخواهان انقالب و نظام این مشکل
هرچه سریعتر مرتفع گردد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی خط امام بنا بر اعالم روابط
عمومی مجمع نیروهای خط امام در جلســه فوقالعاده جمعی از
اعضای مجمع نیروهای خط امام که به منظور بررسی وضعیت
سیاســی کشور تشکیل شد ،حجت االســام و المسلمین سید
هادی خامنهای دبیر کل مجمع ضمن یادآوری سوابق و خدمات
آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد به انقالب و نظام اسالمی
تاکید کــرد؛ اطمینان دارم رفعحصر بهانقالباســامی آبروی
ی میدهد و جایگاه قانو ن را محکمتر میکندو دلسوزا ن را
بیشتر 
به آیندهانقالبامیدوارترمینماید.
دبیرکل مجمع إبراز امیدواری کرد؛ با تالشهای همه دلسوزان
و خیرخواهان انقالب و نظام این مشــکل هرچه سریعتر مرتفع
گردد.

گفتوگوی
صهیونیستها با دبیرکل
سازمان ملل درباره ایران و
حزباهلل

یک روزنامه صهیونیستی گزارش داد که مقامات
رژیم صهیونیستی قرار اســت در جریان سفر
دبیرکل سازمان ملل به اراضی اشغالی فلسطین با
وی درباره ایران و حزب اهلل گفتوگو کنند.
به گزارش ایسنا ،به نوشته روزنامه اسرائیل هیوم ،آنتونیو
گوتــرش دبیرکل ســازمان ملل قرار اســت در ماه جاری
(میالدی) به اراضی اشغالی سفر کند .مقامات صهیونیستی
قصد دارند در این ســفر درباره نگرانیهایشــان نسبت به
فعالیتهای ایران و حزب اهلل در منطقه گفتوگو کنند.
گوترش در ســفر قریبالوقوع خــود ،با بنیامین نتانیاهو
نخست وزیر رژیم صهیونیستی و رئیسجمهور و وزیر جنگ
صهیونیستها دیدار خواهد کرد .وی همچنین قرار است در
راماهلل با محمود عباس رئیس تشکیالت خودگران فلسطین
دیدار کند.
به نوشته این روزنامه صهیونیستی اسرائیل پیش از این نیز
در سفر نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل به اراضی
اشــغالی ،اطالعاتی را درباره ایران و حزباهلل به اشــتراک
گذاشته بود؛ چراکه نگران افزایش نفوذ ایران در منطقه است.
یوسی کوهن رئیس سازمان جاسوسی موساد نیز قرار است
به زودی به واشنگتن سفر و در دیدار با مقامات اطالعاتی و
امنیتی آمریکا درباره ایران بحث و رایزنی داشته باشد.

اسپانیا
و جناب آقای بیو گارســیا اســکودرو؛ ریاست محترم
مجلس سنای اسپانیا
وقوع چند عملیات تروریســتی در شــهر بارسلون که
موجب جان باختن و مصدومیت جمعی از شــهروندان آن
کشور شد  ،موجب تاسف و تاثر گردید.
اینگونه اقدامات غیرانسانی ،بیانگر گسترش ناامنی،
خشونت و تروریسم کور در دنیای امروز است که ضرورت
اتفاق نظــر جهانی برای مقابله قاطع با آن را روشــنتر

میسازد.
ایــن وقایع حاصــل حمایتهــای ناصحیــح برخی
کشورهای صاحب ثروت و قدرت از گروههای تروریستی
و افراطی است که امیدوارم وجدان خفته آنان بیدار گشته
و دست از حمایتهای خود بردارند.
اینجانــب ضمن اظهار همدردی و تســلیت این حادثه
تلخ به ملت  ،دولت و مجلس اســپانیا ،امیدوارم با استقرار
صلح و امنیت و نابودی تروریســتها ،شاهد این اقدامات
ضد بشری نباشیم.

خطیب موقت نمازجمعه تهران:

اپوزیسیون دولت بودن
در جمهوری اسالمی ایران جایی ندارد
خطیــب موقت نماز جمعه تهــران با تاکید بر
اینکه شهادت شهید حججی این نوید را میدهد
که نســل دوم و ســوم انقالب اگر پرانگیزهتر از
نسل اول انقالب نباشــند ،کم انگیزهتر از آنها
نیز نیســتند ،گفت :هر وقت ســپاه گفت انتقام
میگیرند دشــمنان بدانند که انتقام سخت است
و این عین مهر و عطوفت است.

بــه گزارش ایلنا ،حجت االســام ســید احمد
خاتمــی در خطبههــای دوم نمــاز جمعه تهران
گفت :با شهادت شــهید حججی باران رحمت بر
کشــورمان باریدن گرفت و عطر شهادت و ایثار با
شهادت شهید حججی کشور را فرا گرفت.
عضو جامعه مدرســین حوزه علمیه قم با بیان
اینکه شــهید حججی از رویشهای انقالب است،
تصریــح کرد :حضرت آقا از ریزشها و رویشهای
انقالب ســخن گفته بودند .عــدهای در میان راه
بریدند اما ما رویشهایی نیز داشــتهایم .شــهید
حججی متولد ســال  71اســت و جزو نسل سوم
انقالب محســوب میشود .شــهادت او این نوید
را میدهــد که نســل دوم و ســوم انقالب اگر پر
انگیزهتر از نســل اول انقالب نباشند ،کم انگیزهتر
از آنها نیز نیستند.
خاتمی با تشکر از ســرداران سپاه تصریح کرد:
من از زبان مردم از ســرداران سپاه به ویژه سردار
قاسم ســلیمانی تشــکر میکنم که گفتند انتقام
میگیرند .هر وقت ســپاه گفــت انتقام میگیرند
دشــمنان بدانند که انتقام سخت است و این عین
مهر و عطوفت است .ما منتظریم خشم خدا هرچه
زودتر بر داعش جنایتکار فرود بیاید.
خاتمی ادامه داد :داعشیها بدترین خیانت را به

اهلل اکبــر میکنند .در طول تاریخ هیچ جنایتی را
بدتر از داعش به اسالم نکردند .جنایت میکنند و
در عیــن جنایت اهلل اکبر و ال اله اال اهلل میگویند.
لعنت به شــما خیانتکاران کــه چنین از اهلل برای
جنایتهایتان سوء استفاده میکنید.
خطیب موقت نماز جمعه تهران با بیان اینکه آن
خونهای پاک سرمایه نفیس کشور است ،عنوان
کرد :زیر ســوال بردن آن خون ،کمترین جرمش
شــرکت در جنایت داعش اســت .صاحب قلمها،
صاحب سایتها و صاحب کانالها حواستان باشد
که چه میکنیــد .من البته از هیئــت نظارت بر
مطبوعات تشکر میکنم که با زیر سوال برندگان
این مساله برخورد کرد .خاتمی با یادآوری بررسی
صالحیت وزرای پیشنهادی دولت در مجلس بیان
کرد :کابینه دولت دوازدهم در حال شکل گرفتن
است .تا االن احساس میکنم نقدها و گفتگوها در
مجلس سازنده بوده است و به زودی دولت شکل
میگیرد .خاتمی اضافه کرد :دو توصیه مقام معظم
رهبری به دولتمردان داشتهاند؛ یکی آن است که
متدینها را نرانید .به آنها تندرو و افراطی نگویید
چون آنها روز حادثه به خدمت شــما و کشــور
میآیند.
او با بیان اینکه در کشور قبل و بعد از انتخابات

آزادی وجود دارد ،اظهار داشــت :قبول و درست
نیســت فرد متدین و مومن و الیق به خاطر رای
دادن به کاندیدای رقیب از کار برکنار شود .توصیه
دیگر نیز این اســت که فتنه خط قرمز اســت؛ از
حامیان فتنه در پستهای کلیدی استفاده نکنید.
عضو هیئت رئیســه مجلس خبــرگان رهبری
دولت دوازدهم را دولتی مشروع دانست و تصریح
کرد :همه دولتهای پس از انقالب با تنفیذ رهبر
انقالب مشروع هســتند و همه ما وظیفه حمایت
ناصحانه از قوای سه گانه داریم .اپوزیسیون دولت
بودن در جمهوری اســامی ایــران جایی ندارد و
هیچ کدام از مومنان اپوزیسیون دولت نیستند.
خاتمی با اشــاره به جنایت صــوت گرفته طی
هفتههای اخیر در افغانســتان خاطرنشــان کرد:
شیعه کشــی در افغانســتان را محکوم میکنیم.
مسلمانکشــی را در هر کجای دنیا باشد محکوم
میکنیم؛ چه شیعه و چه سنی .ما هم از حزباهلل
شــیعه حمایت میکنیم و هم از حماس ســنی.
به نظر ما کشــتار چه شــیعیان و چه اهل سنت
محکوم است .خاتمی با بیان اینکه  ۳۰مرداد روز
آتش کشیدن مسجداالقصی توسط صهیونیستها
اســت ،بیان کرد :بــه دلیل این مناســبت ،این
روز ،روز جهانی مســجد نامگذاری شده است .ما
باید ایــن روز را یادآوری کنیم تــا جنایات رژیم
صهیونیستی فراموش نشود.
او با اشــاره به سالگرد کودتای  ۲۸مرداد یادآور
شد :امریکای جنایتکار با کودتا ،شاه را به کشور
برگرداند ۲۵ ،ســال دیکتاتوری را در کشور حاکم
کرد و با گذشت بیش از  ۶۰سال همچنان در امور
ما دخالت و جنایت میکند.

قاسم ساعدی عضو کمیسیون انرژی مجلس:

رای باالی زنگنه در مجلس ،صنعت نفت را ضدضربه خواهد کرد
ســاعدی گفت :رای باالی نمایندگان به زنگنه
برای کابینه دولت دوازدهم نشــان از همبستگی
بین قوا در قبال تحریمها و تهدیدات بینالمللی
است و صنعت نفت را ضدضربه خواهد کرد.

به گزارش ایلنا ،قاســم ســاعدی نماینده مردم
دشت آزادگان در مجلس شورای اسالمی با اشاره
به نقش محوری نفت در جامعه ما اظهار داشــت:
نفت شــاهرگ اقتصاد کشور اســت بنابراین باید
وزیری زیرک و هوشــمند و با استعداد زعامت آن
را به عهده گیرد.
وی با اشــاره به توانمنــدی زنگنه در عملیاتی

کردن اهداف توســعهای صنعت نفت کشور افزود:
اجرایی شــدن قراردادهای نفتی که اولین آن نیز
قــرارداد با توتال که از جمله شــرکتهای بزرگ
جهان است ،منعقد شد یک برد برای وزارت نفت
یازدهم بوده که به این ترتیب جای امیدواری است
که شاهد رونق هرچه بیشتر در این صنعت باشیم
و میزان تولیــد و صادرات با انعقــاد قراردادهای
بزرگتر افزایش یابد.
ســاعدی با اشاره به ارتقای سهم ایران در اوپک
طی دو ســال گذشــته تصریح کــرد :رای باالی
نمایندگان به زنگنه بــرای کابینه دولت دوازدهم

نشــان از همبستگی
بیــن قــوا در قبــال
تحریمها و تهدیدات
بینالمللــی اســت
و صنعــت نفــت را
ضدضربه خواهد کرد.
این عضو کمیســیون
انــرژی تاکید کــرد :هماهنگی بیــن نمایندگان
مجلس با دولت نشــان دهنده اقتــدار جمهوری
اسالمی در جهت پیشــبرد اهداف عالی اقتصادی
و گام رو به جلو برای توسعه کشور است.

گالیه تندگویان از واگذاری شهروند و شهر آفتاب در بیخبری شورای شهر
نایب رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی
شورای شــهر تهران از واگذاری فروشگاه
شهروند و شــهر آفتاب در سکوت شورای
شهر گالیه کرد.
به گزارش ایسنا ،محمدمهدی تندگویان با بیان
اینکه متاســفانه مسئوالن شهرداری تهران درباره
واگذاری فروشــگاه شهروند و شهر آفتاب با آمار و
ارقام بازی کرده و آمارهای متعددی ارائه میدهند
گفت :یکی از چالشهای اساسی مدیریت شهری
فعلــی و آینده پرداخــت بدهی و دیون اســت،
این در حالیست که مســئوالن شهرداری مدعی
هســتند که کمتر از  20هزار میلیارد بدهی دارند
و طی این ســالها نه تنها ایــن رقم بدهی کمتر
شده بلکه داراییهای شهرداری نیز افزایش یافته
است.
وی با بیان اینکه این ادعای مسئوالن شهرداری
تعجب برانگیز اســت افزود :بنابر اعالم شهرداران
مناطق ،امسال شاهد کاهش شدید ساخت و ساز
در تهران بودهایم و این در حالیســت که حداقل
 20درصد درآمدهای شهرداری طی این پنج ماه
کاهش یافته اســت .حال با این وضعیت مسئوالن
شهرداری مدعی هستند که هم دیون را پرداخت
کرده و هم داراییهای شــهر را افزایش دادهاند و
جای سوال اســت که این مسئله چگونه رخ داده
است؟.
این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه بودجه
شــهرداری  17هزار و  900میلیارد تومان است و
با این رقم نمیتوان بدهیها را پرداخت کرد مگر

آنکه تهاتر انجام شده باشد گفت :شهرداری منکر
هرگونــه واگذاری زمین در قبال پرداخت بدهی و
یا ارائه هولوگرام اســت .حال جای سوال است که
از کدام منبع دیون پرداخت شده است؟
وی با این ادعا که مطمئن هســتیم شهرداری
از داراییهای شهر برای پرداخت دیونش استفاده
میکند تــا کارنامه قابل قبولــی از خود بر جای
بگذارد ،تصریح کرد :متاســفانه شهر تهران دچار
خودخوری شده؛ اما مســئوالن امر این مسئله را
نمیپذیرند و حال باید یکی این معما را حل کند.
نایب رئیس کمیســیون معماری و شهرســازی
شــورای شــهر تهران با بیان اینکه میزان درآمد
و هزینههای جاری شــهر مشــخص است ،گفت:
شهرداری معتقد است که  10هزار میلیارد تومان
از دیون خود را پاس کرده و این در حالیســت که
پروژههای نیمه تمام در حال انجام نیز زیاد است
و حال جای سوال است که چگونه این دیون بدون
تهاتر و واگذاری امالک پرداخت شده است؟.
تندگویــان عنوان کرد :در ســال جدید حداقل
پنج جلســه در خصوص وضعیت پرداخت دیون
و بدهیهای شــهرداری برگزار کردهایم که هر بار
اعداد و ارقام متفاوتی اعالم شده است و مسئوالن
شــهرداری مدعی پرداخت دیون بدون واگذاری
و تهاتر هســتند؛ این در حالیست که پیمانکاران
قدیمی اعالم میکنند که در ازای طلبهایشــان
از شــهرداری زمینهایــی دریافــت کردهاند اما
مسئوالن شــهرداری هنوز جسارت الزم را ندارند
که اعالم کنند برای پرداخت بدهیهایشان تهاتر

میکنند.
وی با بیان اینکه فروشــگاه شــهروند و شــهر
آفتاب نمونه بارز واگذاری ســرمایههای شــهر در
ازای پرداخت مطالبات اســت ،افزود :با اینکه قرار
بود شــورای شــهر بر روند این واگذاری نظارت
کند اما شــاهدیم کــه تفاهمنامه امضاء شــده و
شــورا از آن خبر نــدارد و این در حالیســت که
رســما پرچمهای حاوی آرم بانک شــهر در شهر
آفتاب به اهتزاز درآمده و هیات مدیره این شــهر
نمایشــگاهی از ســوی این بانک مشــخص شده
اما هنوز برخــی از اعضای شــورا از خواب بیدار
ش آنها بــه این تذکــرات بدهکار
نشــده و گو 
نیست.
تندگویان با بیان اینکه قرار بود در مورد واگذاری
شــهروند و شهر آفتاب در ابتدا ارزشگذاری شده
و رقم دقیق این دو ســرمایه بزرگ شهر مشخص
شــود و بعد از آن نســبت به واگــذاری زیر نظر
شورای شهر اقدام شــود ،گفت :هنوز کارشناسان
رقم واقعی شهروند و شهر آفتاب را اعالم نکردهاند
اما واگذاری انجام شده است.
این در حالیســت که شهر آفتاب دارای فازهای
دیگری از جمله ساخت مرکز تجارت جهانی ،هتل
و  ...اســت و نباید این سرمایه خام فروخته شود.
این در حالیست که شــنیده شده شهر آفتاب را
تنهــا  1000میلیارد تومان قیمــت گذاری اولیه
کردهاند کــه این نحوه کارشناســی جهتگیرانه
جای ســوال دارد و به نظر میرســد باید شورای
شهر بعدی به این مقوله ورود کند.
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دیدگاه

آیتاهلل محقق داماد:

ایمان وکفر امری قلبی است
و نباید در روابط اجتماعی تاثیری
بگذارد
اســتاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه ایمان وکفر امری است قلبی و نباید در روابط اجتماعی اعم
از روابط شــهروندی و یا همزیستی تاثیری بگذارد ،گفت :برای حل مشکل اجتماعی جهان اسالم
پیشنهاد میکنم که تقسیمبندی انسانها به مومن و کافر را که مرتبط با قلوب است کنار بگذاریم
و در روابط اجتماعی به جای آن تقسیم انسانها را در دو دسته «مسالم» و «محارب» را قرار دهیم.
به گزارش ایلنا ،آیتاهلل مصطفی محققداماد در سخنانی در موسسه حکمت و فلسفه ایران در نقد
افراطیگری و تکفیر گفت :اگر گوش شــنوا داشته باشیم و به دقت گوش بدهیم هماکنون صدای
ناله یتیمانی را در منطقه میشــنویم که پدرانشــان را به اتهام تکفیر سر بریدهاند ،شیون و موری
زنانی که با کشــتن شوهرانشان بیسرپرست شــدهاند و از آن زشتتر ،کریهتر و جانسوزتر فریاد
استغاثه زنان و دختران جوان بیگناهی که توسط مدعیان ایمان و غلبه بر کفر به بردگی درآمده و
مورد تجاوز قرار گرفتهاند ،دل هرانسانی را آتش میزند.
این اســتاد دانشــگاه با تاکید بر اینکه تردیدی وجود ندارد که مســبب اصلی این حوادث تلخ،
قدرتهای استکباری شرق و غرب هستند و نیز همگی ساخته دست آناناند ،اظهار کرد :سوال در
این اســت که آنان با چه ابزار فکری و عقیدتی مردمی را وسیله اهداف سوء خویش قرارمیدهند؟
پاســخ این اســت که آنچه نقش مباشــر در این امور دارد و نقش انگیزه اصلی را ایفا میکند نهاد
شوم تکفیر است.
وی با اشــاره به معنای تکفیر ،گفت :کافر دانســتن دیگری در تاریخ ادیان اعم از ادیان الهی و
غیر الهی ســابقه دارد و اصوال این اتهام متوجه ادیان است که هریک از ادیان موجب میشوند که
انسانها به دو دسته مومن و کافر تقسیم شوند .پیروان هر دین هممسلکان خود را مومن و جز آنان
را کافر و از این رهگذر جامعه بشــری را با این معیار به خودی و غیر خودی تقســیم میکنند .این
تقسیم صرفا به حوزه دل و قلب بسنده نمیشود بلکه به سرعت به روابط اجتماعی سرایت میکند
تا آنجا که برای مومنین فقط مومنین حق حیات دارند و غیرمومنین هیچ حقی ندارند ،نه حق حیات،
نــه حق مالکیت خصوصی و نه حــق آزادی ،حریت و طهارت! بیحقی که جای خود دارد ،مومنین
مکلف به کشتن برخی و اسیر برخی و جزیه گرفتن از برخی دیگر میشوند.
محققداماد ادامه داد :مشکل این مسئله هنگامی سختتر میشود که تعیین مومن و کافر هم به
دست هرکس و ناکسی قرارمیگیرد ،زیرا ایمان و کفر را چه کسی تعریف میکند؟ باالتر آنکه هر
مومنی مکلف به پیدا کردن کافر میشود و در پی تفحص و جستجو میافتد و باز هم باالتر از آن
زمانیکه تعریف کفر و ایمان به دست قدرت سیاسی و در راستای اهداف آن قرار گیرد.
او با بیان اینکه نهاد تکفیر در طول تاریخ خون بسیار ریخته و قربانیان زیادی گرفته است ،اضافه
کرد :چهارصد و اندی سال پیش از میالد مسیح سقراط دانای یونان توسطه هیئت منصفه ،تکفیر
میشود .در قرون وســطا چه چهرههای درخشان علمی بهدست اربابان کلیسا تکفیر و به مجازات
ســوزاندن محکوم شدند .جالب آنکه بسیاری از قربانیان و جان باختگان مدعی بودند که ما مومن
حقیقی هســتیم و ایمان صحیح را ما تعرفه میکنیم ولی چون تعرفه آنان به نفع قدرت کلیسا نبود
تکفیر میشدند.
این اســتاد حوزه افزود :در تاریخ اسالم نیز نمونههای بســیاری در این زمینه وجود دارد .تکفیر
شــیعه و سنی نمیشناسد .نهاد بیرحمی است که میتواند همه جا نقش خود را ایفا کند و با چهره
خشــمناک وارد شود .کشتارها ،تفتیش عقایدها و تجسسها همه به دست این نهاد صورت گرفته
است.
محقق داماد در بخش دیگری از ســخنان خود با بیان اینکه به نظر من ایمان و کفر امری است
قلبــی و نباید در روابط اجتماعی اعم از روابط شــهروندی و یا همزیســتی تاثیری بگذارد ،اظهار
کرد :تقســیم انسانها به مومن و کافر در روابط اجتماعی بایستی جای خود را به مسالم و محارب
ی است که جنگطلب نیست ،سالح در دست ندارد و نظم اجتماعی و
بدهد .منظورم از مسالم کس 
آســایش دیگران را تهدید نمیکند و منظورم از محارب کسی است که به هر انگیزهای به جنگ با
ما برخاسته و حیات و آسایش ما را هدف گرفته است .با این دسته دوم تا حد توان و به قول قرآن
محید ماستطعتم من قوه باید جنگید .این جنگ نامش دفاع است.
این اســتاد حوزه تصریح کرد :برای حل مشــکل اجتماعی جهان اســام پیشنهاد میکنم که
تقسیمبندی انسانها به مومن و کافر را که مرتبط با قلوب است کنار بگذاریم و در روابط اجتماعی
به جای آن تقســیم انســانها به مســالم و محارب را قراردهیم .بدین معنا که هر کس که اظهار
دوستی میکند دست او را بفشاریم و آغوش خود را بهسوی او بگشاییم.
او در پایان گفت :پیشنهاد من به دولت جمهوری اسالمی اسالمی ایران این است که برای تبیین
خطمشی سیاست خارجی خود و جدا کردن راه خود با تفکر داعشی که امروز چهره اسالم را کریه
کرده ،رســما با گرفتن الهام از تعالیم اهل بیت عصمت (ع) و عقلگرایی شیعی بر همین نقطه نظر
پای فشارد و به صراحت اعالم دارد.
خبر

محمد حقانی عضو شورای چهارم شهر تهران:

معاونت شهرسازی فقط به دنبال کسب
درآمد است
عضو شورای شهر چهارم با تاکید بر اینکه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری
تهران درحقیقت اداره کل درآمد این نهاد اســت ،گفت :این معاونت از شهرسازی و
معماری بویی نبرده و فقط به دنبال کسب درآمد است.
به گزارش ایلنا ،پژمان پشمچیزاده ،معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در جلسه
هفته گذشــته شورای چهارم حاضر شد و گزارشی از عملکرد این معاونت ارائه کرد .او در این
گزارش مدعی شد؛ سرانه فضای سبز در تهران در دوره معاونت او افزایش یافته است و لیست
عریض و طویلی از اقدامات مثبت این معاونت ارائه داد .محمد حقانی ،عضو کمیسیون سالمت
و محیط زیســت شورای شهر در واکنش به این گزارش به خبرنگار ما گفت :من به این اعداد
و ارقام تا زمانی که پایش صورت نگیرد ،اعتماد ندارم .باید پرســید؛ تلقی ایشان از فضای سبز
چیست؟
ک و بوستان است یا اینکه محورهای سبز
وی ادامه داد :آیا منظورشــان از فضای ســبز پار 
دو طرف خیابان ،میدانها ،لچکیها ،باغات و فضای ســبز خصوصی را نیز در محاسبه فضای
ســبز لحاظ کردهاند؟ باید به تفصیل توضیح داده شــود که در محاسبه سرانه فضای سبز چه
شاخصهایی استفاده شده است .آیا باغات خانه مردم را نیز محاسبه کردند؟
او ادامه داد :برای مثال عنوان کردند؛ در منطقه  ۵ســرانه فضای سبز نزدیک به  ۶۳الی ۶۸
متر مربع است ،این عدد با احتساب باغهای کن است ،البته به نظر من این باغات نمیتواند به
عنوان سرانه فضای سبز محسوب شود و کارکرد خود را دارد.
حقانی در واکنش به این ادعای پشــمچیزاده که در توزیع ســرانههای فضای سبز عدالت
رعایت شده است ،گفت :برخی مناطق تنها  ۳الی  ۴متر مربع و برخی براساس ادعای خودشان
نزدیک به  ۶۸متر مربع سرانه فضای سبز دارند .بنابراین جای سوال دارد ،این چه نوع عدالتی
اســت .این عضو شــورای چهارم با تاکید بر اینکه گزارش ارائه شده توسط معاونت معماری و
شهرسازی یکطرفه بود ،ادامه داد :به اعضای شورای شهر برای سوال فرصت ندادند و جلسه را
به گونهای مهندسی کردند که این فرصت پیش نیاید.
او ادامه داد :کارکرد معاونت شهرســازی و معماری همچون اداره کل درآمد شهرداری است،
یعنی به دنبال درآمد است و در آن هیچ اثری از هیچ معماری و شهرسازی وجود ندارد .ظاهرا
هر که بیشتر پول دهد بیشتر آش میخورد ،بنابراین این گزارش باید در جلسات متعدد بررسی
میشد ،اما نگذاشتند و جلسه بهگونهای مهندسی شد تا نتوانیم سوال کنیم.
حقانی افزود :قرار بود منطقه  ۲۲به عنوان یک منطقه نمونه و پایلوت که همه زیرساختهای
شهری را دارد ،ساخته شود اما در عمل شاهد بودیم این اتفاق نیفتاد .از سوی دیگر چگونه در
جنــوب نیاوران به یک بــرج  ۳۰طبقه در میان خانههای ویالیی و کوچههای عرض کم مجوز
ساخت میدهیم؟

