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توگو با رسالت:
حجتاالسالم والمسلمين احمد سالك در گف 

برخي دنبال تخريب روابط ايران و عراق هستند
القاي فساد ع راق يها در مشهد ،اقدامي سياسي
عليه جمهوري اسالمي است

سرمقاله

منتشركنندگان اين خبر به ناموس اي ران
اهانت كردند

فاطمه ذوالنور در گفتوگو با رسالت :در مواجهه با شايعات
ضرورت دارد از روي عقل و منطق عمل کرد
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حامد حاجيحيدري
دکتر حسن روحاني نقطه آغاز مشکالت
کشور را «پنجم دي »96دانستند ،وقتي در
جلسه طرح سؤال مجلس شوراي اسالمي
سخن ميگفتند .تيم سابق مذاکره اتمي
هم وقايع «بيست و دوم خرداد  »88را
نقطه جسور شدن آمريکاييها و از دست
رفتن نتايج سالها مذاکره سخت ميدانستند .ما طي دو دولت
متوالي از «خشم رهاشده» ،آسيب ملي ديدهايم ،و بايد براي
اين موضوع فکري بکنيم؛ اعتراض معيارمند يک سخن است
و «خشم رهاشده» مقوله ديگري است.
به وضوح ،در سطح جامعه شهري ما ،پرخاش و «التهاب»
بسيار شده و نخبگان اين کشور بايد براي درمان آن کاري
بکنند .در سطح روابط فردي رو در رو ،در جامعه شهري ما،
تحملها کم شده است .به مجرد لمس اندک ناماليمات از
طرف مقابل ،خشم و فرياد رها ميشود .گاهي اين خشمها
ميتوانند برحق باشند ،ولي نشان نادرست بودن اغلب اين
خشمها آن است که پس از اندک زماني ،عرق پشيماني بر
پيشاني مينشيند؛ چرا که قدري تأمل ،معلوم ميکند که
ميشد به طرز مناسبتري موقعيت را اداره کرد و خود و
ملت را به دردسر نينداخت.
در سطح تحليل روانشناختي ،کليد فهم اين موقعيتها،
«توقعات تنظيم نشده» و «درخواستهاي سطحبندي نشده»
است .در يک موقعيت شهري که افراد غريبه در کنار هم
زندگي ميکنند ،توقع اخالقي هر يک از افراد آن است که
همه ،وظايف خود را در قبال آنها به درستي انجام دهند،
صرفنظر از اين که آنها در قبال ديگران تا چه حد کامل
بودهاند؛ اين ،حال و هواي روان انسان شهرنشين است .وقتي
همه به رغم خود ما ،در سطح کامل و فاضلترين انسانها،
«توقعبندي» ميشوند ،و هنگامي که توقع رفتار کامل و
فاضل تشفي نمييابد« ،ناکامي» ،و سپس «پرخاشگري»
اتفاق خواهد افتاد .اين ،کليد فهم پرخاشهاي بسيار امروز
جامعه شهري «ملتهب» ماست.
ادامه در صفحه3

همتي:

نبايد خود را در تله
سياستهاي آمريكا
قرار ميداديم
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آل اسحاق:

دالر از مبادالت تجاري
ايران و عراق حذف شد

رئيس سازمان استخدامي كشور:

قدرت خريد مزدبگيران
 30درصد كاهش يافت
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درسايترسالتبخوانيد

سيدكاظم احمدزاده:

توگو با رسالت:
كامران ندري در گف 

اجراي يك سلبريتي روزي
 25ميليون تومان آب ميخورد

شفافيت در اقتصاد،تعارض منافع را از بين ميبرد
ميثم موسايي در گفتوگو با رسالت :بده بستانها باعث سانسور دانهدرشتهاي ارز شد

يادداشت

آگهي مناقصه عمومي

نقد استراتژيك!

محمدكاظم انبارلويي
حزب اصالحطلب کارگزاران با انتشار بيانيهاي در
هفته دولت با بيان اينکه به دنبال نقد استراتژيک
دولت روحاني هستيم ،از دولت مورد حمايت خود
با عناوين "دولتي سرگشته" و "فاقد استراتژي
اقتصادي و گفتمان اقتصادي" ياد کرده است .در
اين بيانيه تاکيد شده روحاني نبايد "اهمال دولت"
را در مورد سياستهاي ارزي ناديده بگيرد.
سمتوسوي نقد بيانيه متوجه سازمان برنامه و بودجه و آقاي نوبخت
است .دراين بيانيه تاکيد شده است:
 اصرار بر حفظ رئيسسازمان برنامه و بودجه مانع اصالح ساز و کاراقتصادي شد.
 ما به جد معتقديم سازمان برنامه و بودجه مغز متفکر اقتصادي دولتاست و به همين علت براي اصالح عملکرد دولت نيازمند به تغيير در اين
مديريت و تنظيم دو نهاد دولتي ديگر بانک مرکزي ،وزارت اقتصاد و نيز
وزارتخانههاي ديگر مانند وزارت صمت با اين سازمان هستيم.
بيانيه کارگزاران ،مديريت وزارت اقتصاد و بانک مرکزي را به دليل جا
خوش کردن بوروکراتهاي بيانگيزه در اين دو نهاد مهم اقتصادي
مورد نقد ميداند و خواستار جابهجايي بوروکراتها با تکنوکراتهاي
اقتصاددان ميشود.
بيانيه ميگويد؛ "مردان بزم" در دولت بايد تغيير کنند ،دولت بايد
نوسازي شود و خون تازهاي در رگهاي آن جريان يابد ،چرا که دولت
در دو عرصه "اجرا" و "سياستگذاري" کم آورده است .اين بيانيه نشان
ميدهد که نقد درون گفتماني شرکت سهامي که چينش کابينه و
مديران دولتي را مديريت ميکرده است تاب مستوري ندارد و کار به
صدور بيانيه و نوعي گيس و گيسکشي سياسي رسيده است.
از حزب کارگزاران که رئيس شوراي مرکزي آن اکنون معاون اول
رئيسجمهور و بعد از آقاي روحاني تصمي م گير اصلي دولت است،
صدور چنين بيانيهاي حيرتآور است .در اين بيانيه هيچ اشارهاي به
ن رفت از آن بشود بر مشکالت غلبه کرد ،ديده
برنامهاي که براي برو 
نميشود .بيانيه حاوي چند ناسزا و چند متلک سياسي و تغيير مديراني
که مورد رضايت حزب نيست ،ميباشد و از آن بوي نوعي سهمخواهي
و زيادهطلبي مي آيد.
پاسخ حزب اعتدال و توسعه هم که مخاطب اصلي اين بيانيه
مي باشد ،جالب است .حزب اعتدال و توسعه ميگويد؛ "صدور اين بيانيه
نوعي خودانتقادي و زير سوال بردن عملکرد بزرگان اين حزب ارزيابي
ميشود ،لذا حزب بايد درباره عملکرد و ماندن يا رفتن اعضاي خود در
دولت که به طور گسترده در اليههاي مختلف اقتصادي کشور حضور
فعال دارند پاسخگو باشد".
بيانيه حزب اعتدال و توسعه ميگويد" :از ماهها قبل با فشارهاي پيدا
و پنهان ،کارگزاران قصد امتيازگيري از دولت را دارند و به نتيجه
نرسيدند لذا به رويکرد مطالبهگرانه ،آن هم با آرايش تهاجم رسانهاي
روي آوردهاند".
صدور اين دو بيانيه و نقدهايي که اصالحطلبان در رسانههاي مکتوب و
نيز در فضاي مجازي عليه عملکرد دولت منتشر ميکنند نشان ميدهد
ماه عسل ائتالفي که دولت يازدهم و دوازدهم را به وجود آورده ،به پايان
رسيده است .صداي کي بود کي بود من نبودم از هرگوشه اين بيانيهها
ونقدها به گوش مي رسد .اين در حالي است که رقباي آقاي روحاني
س جمهور
و منتقدين مشفق او يا ساکتند يا مرتب با حفظ کرامت رئي 
به او پيشنهاد براي برون رفت از اين اوضاع را ميدهند.
توصيه ما به رفقا و شرکايي که حيثيت دولت را نمايندگي ميکنند اين
است که؛ امروز که ملت ما با تهاجم سنگين اقتصادي آمريکا و اروپا
روبهروست ،بايد صداي واحد از درون دولت شنيده شود .همصدايي
درون دولت فوق العاده مهم است.
ادامه در صفحه 3
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نوبت اول

به شماره 97/2459

شهرداري شهر جديد هشتگرد در نظر دارد به استناد بودجه سال جاري از محل وظيفه عمران شهري برنامه بهبود
محيط شهري رديف  35010جهت احداث پارك محلهاي در فاز  3محله  8شهر جديد هشتگرد به مبلغ 4/000/000/000
ريال از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد .لذا از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت ميشود از تاريخ درج دومين
آگهي روزنامه حداكثر به مدت  10روز كاري جهت دريافت اسناد به نشاني :شهر جديد هشتگرد  -شهرداري شهر
جديد هشتگرد  -تلفن تماس  -02644266400امور قراردادها مراجعه نمايند.
 )1نشاني محل اجراي پروژه :شهر جديد هشتگرد
 )2مهلت فروش اسناد :از تاريخ  97/6/18لغايت 97/6/31
 )3مهلت قبول پيشنهادات و تحويل اسناد :تا پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ  - 97/7/1واحد حراست
 )4زمان گشايش پيشنهادات :روز دوشنبه مورخ 97/7/2
 )5در صورتي كه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط
خواهد شد.
 )6شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
 )7هزينه درج آگهي در هر نوبت چاپ به عهده برنده مناقصه ميباشد.
 )8ساير شرايط در اسناد مناقصه درج گرديده است.

تاريخ انتشار نوبت اول97/6/11 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/6/18 :
خ ش97/6/11 :

اداره كل استان آذربايجان غربي
شعبه  2اروميه

اصغر آقايي  -شهردار شهر جديد هشتگرد

آگهي مزايده آهنآالت توقيفي

به موجب پرونده كالسه اجرايي  3068390037مطروحه در شعبه  2سازمان تامين اجتماعي اموال منقول
محكوم عليه باشگاه ورزشي شانيدر وفق نظريه كارشناسي به شرح و مشخصات ذيل به فروش ميرسد.
مقداري آهنآالت ساختماني جهت مصارف در ساخت سوله حدود  200تن از قرار هر كيلو  32000ريال
قيمت پايه ارزيابي و از طريق مزايده عمومي واقعي در جاده سلماس باالتر از قوشچي داخل محوطه باشگاه
ورزشي شانيدر به فروش ميرسد .از عالقهمندان در شركت در مزايده دعوت به عمل ميآيد كه قيمتهاي
پيشنهادي خود را ظرف مدت  15روز پس از انتشار آگهي كتبا به واحد اجرائيات شعبه  2اروميه واقع در
بلوار شهيد رجايي سازمان تامين اجتماعي شعبه  2ارائه نمايند .مزايده از ساعت  11الي  13كه تاريخ آن
متعاقبا اعالم خواهد شد برگزار ميگردد آغاز و به باالترين قيمت پيشنهادي فروخته خواهد شد .در ضمن
چنانچه روز مزايده مصادف با تعطيل رسمي باشد مزايده روز اداري بعد از تعطيل در همان ساعت انجام
ميشود و حقوق دولتي و حق مزايده طبق مقررات وصول خواهد شد.
شش27252850 :
اروميه  -بلوار شهيد رجايي كد پستي 5716889178 :تلفن 33827744 :نمابر33821030 :
تاريخ انتشار97/6/11 :
خ ش97/6/11 :
1996

نادر خورشيدي  -رئيس شعبه  2سازمان تامين اجتماعي اروميه

صفحه4

ماهي يك بار در خانهام روضه است
بازيگراني كه مجري شدند ،مجرياني كه بازيگر

يادداشت

سکوالريسم پنهان

حميد پارسانيا
افرادي که به لحاظ عملي گرايش دنيوي دارند و به لحاظ نظري
نيز در انديشه و باور خود سکوالر هستند ،در تعقيب اغراض دنيوي
و يا سياسي خود تا هنگامي که الزامات فرهنگي آنها را به پوشش
گرفتن از تفاسير معنوي و ديني ترغيب نکند زمينه و انگيز ه اي
براي اين کار ندارند.
اگر هم از ناحيه فرهنگ عمومي ناگزير از آن شوند ،استفاده از تفاسير
آرام و پنهان سکوالر را به توجيهات معنوي ترجيح مي دهند زيرا
اين نوعي از تفاسير ضمن آن که آنها را از خطرات مقابله با فرهنگ عمومي مصون مي دارد،
ريشه باور معنوي را در حوزه فرهنگ عمومي خشکانده و زمينه تحول فرهنگ را به سوي
انگارههاي سکوالر و دنيوي فراهم ميآورد.
جرياني که استحاله فرهنگ ديني را در دستور کار خود قرار داده باشد از روش فوق براي
تغيير فرهنگ استفاده خواهد کرد ،زيرا اين روش ضمن آن که مانع از مقابله مستقيم با
فرهنگ عمومي ميشود ،از پوششهاي معنوي و ديني که هويت معنوي فرهنگ را به رسميت
ميشناسد دوري گزيده و با ترويج پنهان و آرام باورهاي سکوالر امکان تحول فرهنگ را در
ق ترين الي ه هاي معرفتي آن فراهم ميآورد.
عمي 
مفاهيم کليدي و محوري هر فرهنگ و تمدن به سهولت قابل انتقال و قابل ترجمه در حوزه هاي
فرهنگي رقيب نيست ،دشواري ترجمه اين مفاهيم به معادل يابي الفاظ محدود نمي شود.
دشواري ترجمه ريشه در دو امر دارد :نخست؛ بار معنايي اين مفاهيم و بيگانه و نامأنوس بودن
معناي آنها براي فرهنگي که ترجمه در آن واقع ميشود و دوم؛ اثر مخرب و ساختارشکنانه
گ هاي رقيب و در نتيجه موض ع گيري فرهنگ
برخي از اين مفاهيم و معاني براي فرهن 
رقيب در قبال آنهاست.
موض ع گيري در قبال مفاهيم فرهنگي رقيب موجب ميشود تا برخي عوامل و انگيز ه هاي
اجتماعي و سياسي مانع از تبيين شفاف آنها شود ،زيرا کساني که در متن فرهنگ رقيب،
شيفتگي نسبت به آن مفاهيم دارند ،در هنگام انتقال آن مفاهيم با رويکردي ترويجي و تبليغي
از ترجم ه هايي پوشش ميگيرند که با ابهام خود مانع از برانگيخته شدن حساسيتهاي
اجتماعي و فرهنگي شود و بلکه در صورت امکان در اثر ابهام و عوامل عارضي مورد استقبال
عموم قرار گيرند.
صرف نظر از معادلهايي که براي سکوالريزم و مشتقات مربوط به آن به کار برده ميشود،
در معناي سکوالريزم ميتوان گفت اين لفظ ناظر به نوعي هستي شناسي است که اصالت
را به امور دنيوي و اين جهاني ميدهد ،و اين نوع از هستي شناسي که با انسانشناسي و
ت شناسي مناسب با خود هماهنگ است در قبال نوع ديگري از هستي شناسي است
معرف 
که صورتي معنوي و ديني دارد.
در هستيشناسي معنوي اصالت به هستي متعالي و قدسي داده ميشود ،در اين نگاه ساحتي
از هستي که از آن با عنوان غيب ياد ميشود ،بر اين جهان و عالم محيط بوده و نسبت به آن
معنابخش و تعيين کننده است ،به گون ه اي که غفلت از آن هستي معنوي مانع از شناخت
حقيقت اين جهان ميشود.
اين نگاه با حفظ رويکرد معنوي و ديني خود يا نسبت به زندگي دنيا فعال و سازنده است
و يا آن که رويکرد منفي و زاهدانه نسبت به دنيا دارد .اين رويکرد دوگانه را در مقايسه بين
رهبانيت مسيحي که عزلت و گوشهگيري است و رهبانيت اسالم که به تعبير پيامبر خاتم
جهاد در راه خداوند است ،ميتوان ديد.
نگاه معنوي يا موضعي مثبت نسبت به مراتب مختلف عقل و عقالنيت دارد ،و يا آن که در
تقابل با آن قرار ميگيرد ،اين دوگانگي نيز در مقايسه ادياني که ايمان را در تقابل با عقل
قرار ميدهند با اسالم که عقل را به مصداق «ما عبد به الرحمان» با ايمان قرين ميداند،
ميتوان مشاهده کرد.
نگاه معنوي مي تواند چهرهاي توحيدي و يا اساطيري داشته باشد ،اين تقابل از مقايسه اديان
توحيدي با اديان مشرکانه که به اله ه هاي متعدد قائلند ،روشن ميشود.
گزار ه اي مانند معنويت ميتواند صورتي صادق و يا کاذب داشته باشد ،صدق و کذب علمي
و عملي ،معنويت صادق و کاذب به دو معنا ميتواند به کار رود ،صدق و کذب با معيار علمي
و عقلي در اين معنا معنويت صادق ،معنويتي است که مطابق با واقع باشد ،و براهين عقلي
و يا مکاشفات رحماني صدق آن را تأييد کند.
توحيد که موافق برهان است ،و معنويت کاذب اعتقاد به حقايق فوق طبيعي و لکن به گون ه اي
خالف واقع است ،اين نوع معنويت که با عقايد خرافي درآميخته است ،موافق برهان عقلي و
نقلي و مکاشفات صحيح نميباشد .مانند باورهاي مشرکانه و اساطيري.
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