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یادداشت

ما وآینده )2(
میر علی اصغر الموسوی

  بین الملل 3

 همانطور که در یاداشت دیروز به عرض رسید جناب 
محمد مهدی میر باقری رئیس فرهنگستان علوم اسالمی و 
عضو مجلس خبرگان در هفدهمین همایش فرهنگی فجر 
اسالمی در نگاه به آینده  ضمن تائید قرار گرفتن جهان در 
مرحله گذار تمدنی و عبور از این مرحله به سمت ظهور  
تاکید بر تدوین قانون اساسی جهانی مبتنی بر عقالنیت 
و معنویت را داشتند که جهت بررسی بیشتر بهتراست  
نگاهی به رئوس مطالب ارائه شده توسط ایشان در این 

همایش می پردازیم.
 - ما در آستانه یک تحول در مقیاس جهانی قرار داریم بنا 

بر این باید برای نفش آفرینی در جهان آماده باشیم. 
 - انقالب اسالمی در جهان خود آگاهی ایجاد کرده و 
کار به جایی رسیده که تمدن غرب و نظم آن در آستانه             

فروپاشی است. 
 - مدرنیته در تالش است تعارضات درونی خود را حل 
نماید که مهمترین آن انقالب اسالمی و آثار آن در سطح 
جهانی است. پیش بینی این است تا ده سال دیگر نظام 

موجود دولت و ملت دچار فروگاشی خواهند شد. 
پیشرفت  جهانی  جامعه  پوست  زیر  اسالمی  انقالب   
شگرفی کرده و به نقطه پیروزی خود نز دیک شده به                                     
گونه ای که نظم و رفتار موجود جهانی و لیبرال دموکراسی 
فرمایشات  دنباله  بخواهیم در  اگر  تزلزل کرده.  را دچار 
ایشان کلمه ای اضافه کنیم فقط ناچاریم بگوئیم، ایدون باد، 
بدون اینکه وارد بحثهای سنگین فلسفی و دینی، )خارج 
از حوصله این یاداشت( شویم. فقط به این نکته اشاره                                                                                         
ایشان در جهت دگرگونی  فرمایشات  تمام  می کنم که 
محتمل نظم جهانی و یا به اصطالح ایشان قانون جهانی 
صاحب   زمینه  این  در  اسالمی  مکتب  اینکه  و  صحیح 
واضحی  حجت  چه  با  لکن  قبول  است  ایده  و  نظریه 
ایشان  انقالب اسالمی را تنها جایگزین و الگوی عملی 
برای جهان آینده معرفی می کنند!؟ یا تحول نظم فعلی 
تمام                                                                                          در  علمی  شگرف  تحوالت  سبب  به  را  جهانی 
زمینه ها و بروز پارادایم های جدید جهانی را به انقالب 
اسالمی متصل می کنند. می توان پرسید در اثر انقالب 
اسالمی کدام پارادایم جدید در جهان نهادینه شده و یا 
چند نمونه از تجربیات موفق موجود را که می توان به دنیا  
عرضه داشت بیان فرمایند. می فرمایند تمدن غربی بر اساس 
بازار )اقتصاد( است. اساسی که   جامعه موجود  ایرانی را 
)بعنوان یک پایلوت( اداره می کنیم برای ارائه جهانی  بیان 
فرمایند. اینجا صحبت از بحثهای فلسفی نیست، همانطور 
که فرموده اید تمدن غربی بر اساس عقالنیت خود بینی و 
بشری )عینیت( است. لطفا چند نمونه از ارتقاء شان انسانی 
و رهایی از شر مادیات و ظواهر مادی را در کشوری که 
ُمبدء و مبتکر انقالب اسالمی  است، نشان دهید تا باور 
کنیم که این نشانه ها توانسته جامعه بشری را تحت تاثیر 
قرار داده و در زیر پوست تمدن بشری پیشرفت شگرفی 

کرده و به پیروزی رسیده است. 
 حال فعلی ما مثال آن مثل معروف است که به آن شاعر 
گفت  عریان،  طاهر  بابا  گفت:   چیست  اسمت  گفتند 
ببخشید اشتباه کردم چیزی که عیان است چه حاجت به 
بیان است. حال ما چطور چشم خود را به واقعیت های 
موجود در ام القرای اسالمی ببندیم و در ذهنیت خود سوار 
بال مالئک شویم و تا قاب قوسین او ادنی رفته و مدینه 

فاضله مورد نظر شما را ببینیم. 
 ما که فراموش نکرده ایم حتما شما هم فراموش نکرده اید 
که در اول انقالب تمام  اهداف به سر منزل  جامعه علوی 
ختم می شد. نامه موال به مالک اشتر مانیفست اجرایی 
انقالب شمرده می گشت و حتی  پاره ای از اندیشمندان  
چنین عقیده داشتندکه ظلم اعظم در مقابله  و امکان برتری 
آن بر عدل عظیم اتفاق می افتد. لذا ما باید حتما به اقدام 
به بر پایی عدل کنیم تا در برابر اقدام ظلم برای از بین 
بردن آن شاهد عصر ظهور برای پایداری و بر پایی عدل 

کامل باشیم. 
 باز فراموش نمی کنیم که تقریبا از زمان آقای احمدی نژاد 
و مشخصا توسط ایشان فلسفه پیش بسوی جامعه مهدوی، 
به عنوان یک فلسفه اجتماعی و حکومتی تبلیغ و تقریبا 
جایگزین اندیشه جامعه علوی گردید که در آن  وجوب 
عینت بخشی به عدالت ملموس و عملی علوی در متن 
جامعه  و اجرای عدالت کامل تلویحا به آینده و عصر ظهور 
احاله می شد.  به جای مسئولیت فردی و اجتماعی ناشی 
از کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، مطیعا المر مواله 
جایگزین می گردید. در ادامه  اطاعت در عصر غیبت نیز 
به علما تفویض می شد که چرخه اصالت فرد خود را به 
اطاعت از امر تغییر می داد. فلسفه و اندیشه ای که توسط 
مرحوم مصباح و شرح و بسط  یافت و اکنون شدیدا تبلیغ 
می گردد. ایشان با پیش بینی پایان دوره دولت ملت به 

صورت تلویحی از جامعه والیی سخن می گویند.
 من بحث در مورد حکومت در عصر غیبت را به فقها 
وا می گذارم ولی باور کنید در صورت عملی شدن این 
ایده در طراز جهانی هنوز جواب خود را در مورد علت 
حذف اعلمیت و مرجعیت و امکان دخالت مستقیم مردم 
در انتخاب ولی امر در اصل 110 قانون اساسی را نگرفته و 
این در حالی است که  علمای موافق این روش صحبت از 
کشف و قائده لطف می کنند که می دانم محلی در بحث 
های عقلی و اصولی شیعه ندارد. حداقل نه در مقیاس 
اثنی  با مذهب  جهانی بلکه در محدوده کشور مسلمان 

عشریه قابل هضم برای مردم نیست. 
 کالم آخر قربان حلوای نقد بهتر از سیلی نسیه، لطفا مدینه 
فاضله خود را در این مملکت عینت ببخشید بقیه دنیا 
پیشکش. یک سئوال کامال خصوصی، به قول آن سخنران 
همیشه منتقد هم جناحیتان شیخنا قیمت دالر امروز چند؟ 
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راه اندازی معادن جدید
 نیاز مبرم آذربایجان شرقی

برجام در مارپیچ
 مرگ قرار دارد
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برگزاری مسابقات بین 
المللی شنای زنان 

برای اولین بار در ایران

راهکار دولت برای پوشش 
کسری بودجه 1402چیست؟
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ضربه مهلک روسیه   به موقعیت بین المللی ایران

یعقوب هوشیار:
نگاه شهرداری در بحث تملکات، 

مولدسازی و تولید ارزش افزوده است
شهردار تبریز گفت: در حوزه درآمد پایدار اقدامات 

زیادی انجام داده و به موفقیت هایی رسیده ایم.
یعقوب هوشیار صبح دیروزدر یکصد و سومین 
جلسه شورای اسالمی شهر تبریز با بیان اینکه شش 
پل نیمه تمام در سطح شهر موجب اذیت مردم شده 
بود، گفت: این شش پل در اصالح بودجه آمده که 
اگر بر اساس بودجه پیش می رفتیم، باید این پل ها 

سال آینده تکمیل می شد.
پل  شش  میان  از  اینکه  اعالم  با  تبریز  شهردار 
نیمه تمام، دو پروژه پیش از این افتتاح شده و دو 
روگذر میدان شهید فهمیده و روگذر رسالت نیز 
افتتاح خواهد شد، گفت:  آینده  ماه  ماه جاری و 
پروژه  از  اندکی  تملک  با  گذشته  سال های  در 
های مسیرگشایی، مردم گرفتار روند کند اجرای 
همکاران  از  دوره  این  در  که  می شدند  پروژه ها 
خواستیم تا پایان سال چند پروژه مسیرگشایی را 

به اتمام برسانند.
 ۲0 را  باغات  تملک  بودجه  افزایش  میزان  وی 
میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: دو ایستگاه مترو 
طی هفته های اخیر تکمیل شده و ایستگاه بعدی 

نیز در ۲۲ بهمن افتتاح می شود.
بحث  در  شهرداری  نگاه  اینکه  بیان  با  هوشیار 
تملکات، مولدسازی و تولید ارزش افزوده است، 
گفت: تملک و ساماندهی باغ چلبی، به رغم پیگیری 
هنوز حل نشده است. بلوار شهدای غواص نیز از 

طریق تهاتر با آب و فاضالب انجام گرفت.
سال های  در  شهرداری  درآمد  عمده  تامین  وی 
آتی را از درآمد پایدار پیش بینی کرد و افزود: در 
حوزه درآمد پایدار اقدامات زیادی انجام داده ایم و 
موفقیت هایی به دست آورده ایم. در روزهای آتی با 
قطعی شدن موضوع، خبر خوشی در حوزه درآمد 

پایدار خواهیم داد.

آرامش نسبی 
در کشور و انکار 

وضع موجود؟!

دارد  نظر  در  بختیاری  و  محال  چهار  استان  کشاورزي  جهاد  سازمان 
و  طبق شرایط  مناقصه   از طریق   را  ذیل  پروژه ي  اجرایي  عملیات 

مشخصات مندرج در اسناد واگذار نماید .

تاریخ و محل تهیه اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آگهي تا ساعت  19   
دولت  الکترونیکي  تدارکات  »سامانه  طریق  از   1401  /10/07 مورخ  

)ستاد(« با آدرس  www.setadiran.ir  قابل دریافت مي باشد. 
و  پاکات  ارسال  اسناد،  دریافت  شامل  مناقصه  برگزاري  مراحل  کلیه 

بازگشایي پیشنهادات قیمت از طریق سامانه  مذکور انجام مي شود. 

آگهي مناقصه عمومي
)یک مرحله ای(

شناسه آگهی: 14۲9966

تضمین شرکت در مناقصه مطابقموضوع مناقصهردیف
آیین نامه تضمین معامالت دولتي

تکمیل ایستگاههای پمپاژ و خط انتقال آب 1
۲/500/000/000 ریالدوراهان شهرستان بروجن
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بالیی که جام  جهانی
 بر سر ستاره های

 ایران آورد!
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شناسایی 3 میلیون و 700 هزار 
واحد ناپایدار در بافت های 

فرسوده ایران


